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مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة:
يعد جمال دراسة الصورة الذهنية والنمطيَة من أهم اجملاالت اليت تتعلق بالدراسات اإلعالمية ،خاصة ما تعلق
لعل طبيعة هذه
بدراسات مضموهنا من خالل طرق املعاجلة اإلعالمية ملختلف القضايا واألحداث الدولية منها واحمللية؛ و َ

بتغَي الظروف احمليطة سواء أن كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغَيها ،كما يعترب هذا
تتغَي َ
القضايا واألحداث َ

التغَي أحد اهتمامات وسائل اإلعالم وجمال تغطيتها ،حبيث خيتلف هذا االهتمام حسب طبيعة كل وسيلة إعالمية
َ
تتعدد فيها املشاكل وتزيد
وسياستها التحريرية ،كما تعد فتة األممات وارحرو والصراعات إحد أهم تلك الظروف اليت َ
لعل هذه األخَية من بني العوامل اليت تساهم يف بناء
فيها املخاطر ،وتظهر فيها املصاحل ،وختتلف فيها اآلراء واملواقف ،و َ

أجندة وسائل اإلعالم يف تعاملها مع القضايا؛ حبيث أ َن عملية املعاجلة اإلعالمية هنا ال تكتفي غالباً هبذه املعطيات ،بل
تلجأ إىل عوامل أخر تارخيية هلا عالقة هبذه القضايا من خالل َأهنا متثَل إحد املراحل التارخيية اهلامة يف هذا اجملال.
وعلى هذا األساس فإ َن صورة اإلسالم واملسلمني هي إحد الصور الراسخة يف العقل الغريب عموماً ،واإلعالم
لعل هذه العالقة تظهر خاصة يف
الغريب خصوصاً ،وهذا ما تكشفه العالقة التارخيية املوجودة بني اإلسالم والغر  ،و َ
تعامل اإلعالم الغريب ووسائله املختلفة مع القضايا العربية واإلسالمية سواء على الصعيد العريب اإلسالمي ،أو الغريب
بالنسبة للجاليات املسلمة ،حبيث أ َن هذا التعامل خيتلف من مؤسسة إعالمية إىل أخر  ،ومن قضية إىل أخر .
ومن هنا ظهرت القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية يف اآلونة األخَية كإحد املؤسسات اإلعالمية ،اليت
توجه اهتمامها للقضايا العربية اإلسالمية خاصة ما تعلق مبنطقة الشرق األوسط ،وكذا يف اجملتمعات الغربية خاصة ما
َ
املتقدمة يف تغطيتها ومعاجلتها لتلك
تعلق باجلاليات املسلمة ،وقد أصبحت تلك القنوات تستعملها بعض الدول الغربية َ
حتدد بدورها طبيعة اجلمهور املشاهد ،وكذا عملية بثَها اليت خترج
القضايا ،وذلك انطالقاً من عامل اللَغة املستخدمة اليت َ

عن ارحدود املرسومة لكل دولة من تلك الدول ،باإلضافة إىل إمكانياهتا املادية والبشرية الضخمة اليت تتمتع هبا ،هذا على

لعل هذا ما مييَزها عن القنوات األخر ؛ َأما بالنسبة للقضايا العربية اإلسالمية اليت ال
غرار االحتافية املهنية العالية ،و َ
تصورات اإلسالم واملسلمني يف هذه القنوات ،من خالل املعاجلة اإلعالمية ملختلف أحداثها ،حبيث
ميكن فصلها عن َ

تفسر لنا العديد من األحداث كمراحل تارخيية هامة يف عالقتها هبذه القنوات ،طريقة من طرق املعاجلة اإلعالمية ،باعتبار
َ
حتدث بني املعاجلة
يغَي من مسار هذه العملية ،كما أ َن العالقة اليت
َ
التغَي يف األحداث والسياقات هو الذي َ
أ َن َ
التصورات القبلية عن
اإلعالمية هلذه القنوات عموماً وبني األحداث العربية اإلسالمية وسياقاهتا ،عادة ما تؤطَرها تلك َ
لعل هذا
اإلسالم واملسلمني من جهة ،و َ
التصورات البعدية اليت تتعلق بواقع تلك األحداث ومعطياهتا من جهة أخر  ،و َ
النوع من التأطَي ال خيرج عن إطار عملية إنتاج وإعادة انتاج الصورة عموماً.
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انطالقاً من هذه املعطيات متَ اعتمادنا يف هذه الدراسة على مرحلة من مراحل اليت شاهدت جمموعة من األممات

والصراعات وارحرو  ،أالَ وهي مرحلة الثورات العربية الراهنة ،باعتبارها أهم مرحلة يف التاريخ العريب اإلسالمي اليت

لعل هذه املرحلة وسياقها جتعلنا نعي أكثر طرق معاجلة أهم
شهدت َ
تغَيات اجتماعية وسياسية واقتصادية وغَيها ،و َ
القضايا العربية اإلسالمية من طرف القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية من جهة ،وكذا مد العالقة املوجودة بني
وتصوراهتا عن مسألة اإلسالم واملسلمني من جهة أخر ؛ ونظراً لصعوبة إملامنا جبميع تلك
طريقة معاجلتها لتلك القضايا َ

القنوات ،وتغطيتها املكثَفة هلذه القضايا ،اكتفينا باختيار قناة واحدة هلا اهتمام واضح يف هذا اجملال ،واليت متثَلت يف قناة

فرانس  42الدولية ،باعتبارها أحد القنوات الفضائية الفرنسية الناطقة بالعربية ،حيث اهتمت هذه األخَية بتغطية

أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة على الصعيد العريب اإلسالمي والغريب الفرنسي خصوصاً ،وكذا معاجلتها
وفق أساليب واستاتيجيات إعالمية خمتلفة ،حبيث ختتلف هذه املعاجلة حسب طبيعة كل ثورة من هذه الثورات من جهة،
وحجم تداعياهتا من جهة أخر .
التطرف واجلهاد
وعلى هذا األساس فإ َن هذه القضايا عادة ما يتم قياسها مبد عالقتها مبظاهر اإلرها و َ
لعل ظهور ما
و َ
التشدد واألصولية وغَيها ،باعتبار أ َن هذه املظاهر هي نتاج لقضايا مشاهبة حدثت يف سياقات مغايرة؛ و َ
جتسد لنا الصورة النمطيَة السلبية
يصطلح عليه "باإلسالموفوبيا" أو ظاهرة اخلوف من اإلسالم هي إحد الدالئل اليت َ

عن اإلسالم واملسلمني اليت ش َكلتها وسائل اإلعالم الغربية يف تعاملها مع هذه القضايا عموماً ،ولقد كان لتلك القنوات
دور كبَي يف تناول هذه املسألة انطالقاً من توجهاهتا وأيديولوجياهتا الفكرية وسياساهتا اإلعالمية ،وذلك عن طريق طرح
مواقفها وأفكارها اليت تش َكل نظرهتا لقضايا العر واملسلمني يف شكل صور ذهنية ومنطيَة تساهم يف صناعة الرأي العام
الغريب الفرنسي من جهة ،خاصة ما تعلق باجلالية املسلمة ،والدويل العريب اإلسالمي عموماً من جهة أخر ؛ يف حني أ َن

التعامل هبذه الطريقة مع هذه القضايا يثَي الكثَي من اجلدل خاصة ما تعلق بطبيعة تلك الصورة اليت يرجعها البعض إىل
الصورة السلبية التارخيية لإلسالم عند الغر من خالل املؤسسة االستشراقية ،أو من خالل مصاحل الغر يف املناطق
العربية اإلسالمية من خالل املؤسسة االستعمارية ،كما يربطها البعض اآلخر بواقع املسلمني وممارساهتم الدينية السلبية
املختلفة ،وغَيها من املواقف اليت تؤسس هذه الرؤية.
ومن هنا أردنا أن نؤسس دراستنا من منطلق نتائج بعض الدراسات السابقة واملشاهبة يف هذا اجملال اليت هلا عالقة
بصورة اإلسالم واملسلمني عموماً من خالل معاجلتها لبعض القضايا العربية واإلسالمية اليت ارتبطت مبراحل ممنية معيَنة،
هذا على غرار عملية التنقيب يف التاث النظري والتوثيقي الذي يكشف لنا طبيعة الصورة التارخيية يف عالقة اإلسالم
بالغر  ،باإلضافة إىل بعض املنطلقات الفكرية اهلامة اليت تعترب كحلقات من مسار تلك العالقة ،هذا وباإلضافة إىل
بعض عمليات التأطَي اإلعالمي لبعض وسائل اإلعالم واالتصال اليت عاجلت هذه القضايا من خمتلف الزوايا.
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وعلى هذا األساس اعتمدنا يف هذه الدراسة على ثالثة إطارات وهي :اإلطار املنهجي واملفاهيمي ،واإلطار النظري
والتوثيقي ،واإلطار التطبيقي ،حبيث يتناسب هذا التقسيم وطبيعة دراستنا ،يف حني ال ميكن فصل أي إطار عن اآلخر،
يكمل اآلخر من جهة؛ حيث كان تقسيم اإلطار املنهجي واملفاهيمي
وذلك ألمهية كل إطار من جهة ،مع أ َن كل إطار َ

يف شكل عناصر متثَلت يف جمموعة من اخلطوات املنهجية الضرورية يف كل دراسة ،واليت اتضحت يف اخلطوة األوىل من

خالل عرض الدراسة االستطالعية ونتائجها ،مثَ اخلطوة الثانية اليت متَ فيها عرض الدراسات السابقة واملشاهبة اليت اهتمت
باملوضوع املطروح وكذا مناقشتها ،حبيث متثَل هذه اخلطوة القاعدة األساسية يف كيفية التعامل مع اخلطوات املنهجية
املواليةَ ،أما اخلطوة الثالثة فاتضحت يف اخللفية النظرية للدراسة باعتبارها جزءاً هاماً يف تكوين خلفية الباحث يف تعامله
لعل هذه اخلطوة تعترب من أهم اخلطوات املنهجية
مع أجزاء املوضوع ،تليها اخلطوة الرابعة اليت متثَلت يف طرح اإلشكالية ،و َ
يف إرساء مشكالتنا البحثية يف هذا املوضوع ،تليها اخلطوة اخلامسة اليت متثَلت يف صياغة الفرضيات ،تليها أيضاً اخلطوة

السادسة اليت تظهر يف أمهية الدراسة وأهدافها ،حبيث عادة ما تتناسب هذه األمهية واألهداف مع أسئلة الباحث ،كما
تليها اخلطوة السابعة اليت اتضحت يف حتديد املفاهيم واليت تعترب هي األخر مرحلة هامة يف حتليل أهم املفاهيم املتداولة
يف موضوع الدراسة وإشكاليته وتساؤالته ،مثَ تليها اخلطوة الثامنة اليت اتضحت يف حتديد نوعية الدراسة ،مثَ تليها اخلطوة

حدد فيها املنهج املستخدم يف الدراسة ،لتأيت بعدها اخلطوة العاشرة متثَلت يف حتديد التقنية املستخدمة يف
التاسعة اليت َ
هذه الدراسة .تليها اخلطوة ارحادي عشر اليت متثَلت يف حتديد جمتمع بالدراسة ،ويف األخَي َمت حتديد عيَنة الدراسة
وخطواهتا أو ما يعرف باملعاينة.

توفر لنا من بيانات ومعلومات
َأما عن اإلطار النظري والتوثيقي الذي انقسم بدوره إىل أربعة فصول نظرية ،وذلك تبعاً ملا َ
من جهة ،وتبعاً إلشكاليتنا وأسئلتنا املطروحة يف هذه الدراسة ،حبيث أ َن طبيعة دراستنا فرضت علينا االهتمام بالسَيورة
التارخيية يف عالقة اإلسالم بالغر وصوالً إىل يومنا ارحايل من خالل عرض بعض القضايا املهمة يف هذا اجملال ،باإلضافة
لعل هذا ما ساعدنا يف الكشف عن بعض
إىل عرض صورة اإلسالم واملسلمني عرب خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال ،و َ

تطور وسائل اإلعالم عرب املراحل التارخيية وعالقتها بتلك الصورة ،وذلك حسب طبيعة
املعطيات اإلعالمية من خالل َ
كل وسيلة وتكيَفها مع تلك القضايا ،هذا على غرار عرض ماهية الصورة الذهنية والنمطيَة وبناءاهتا يف اإلعالم؛ َأما
العناصر األخر فجاءت كمتطلبات حبثية ضرورية تتناسب والسياقات الزمنية واملكانية لتلك القضايا وعالقتها باإلعالم

الغريب عموما.
حبيث َمت تقسيم هذه الفصول إىل عناصر حبثية حسب طبيعة كل فصل ،واليت جاءت يف الشكل التايل:

الفصل األول متَ عنونته بالصورة النمطيَة وعالقتها مبوضوع اإلسالم واملسلمني ،والذي انقسم بدور إىل كل من العناصر
التالية :مفهوم الصورة النمطيَة ،وظائفها ،خصائصها ،عوامل تكوينها ،مصادرها ،باإلضافة إىل قراءة نقديـ ـ ــة جملال الصورة
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النمطيَة وعالقتها مبوضوع اإلسالم واملسلمني عموماً ،حبيث متَ يف كل فصل ختصيص قراءة نقدية هتتم بأهم الرؤ النظرية

اليت هلا عالقة هبذا اجملال سواء يف نقد بعض العناصر ،أو تبصَي بعضها ،أو عرض وجهات نظر من ماوية أخر خمالفة.

َأما يف الفصل الثاين الذي جاء حتت عنوان الصورة التارخيية لإلسالم واملسلمني يف التاث الغريب ،والذي انقسم بدوره إىل
كل من العناصر التالية :صورة اإلسالم واملسلمني يف القرون الوسطى ويف فتة ارحرو الصليبية ،ويف فتة الكتابات
اإلستشراقية ،ويف مرحلة ارحقبة االستعمارية ،ويف ارحقبة ارحديثة واملعاصرة ،باإلضافة إىل القراءة النقديـ ـ ــة اليت ختتلف
احملددةَ .أما يف الفصل الثالث الذي ورد بعنوان صورة اإلسالم
طبيعتها حسب طبيعة كل فصل وعناصره النظريَة َ
واملسلمني يف وسائل اإلعالم واالتصال الغربية ،والذي انقسم بدوره أيضاً إىل كل من العناصر التالية :صورة اإلسالم
واملسلمني يف الكتب والقصص والرسومات الكاريكاتورية ،ويف الصحافة املكتوبة ،ويف التلفزيون والسينما ،ويف القنوات
الفضائية ،ويف املواقع االلكتونية ،باإلضافة إىل القراءة النقديـ ـ ـ ــة هلذه العناصرَ .أما يف الفصل الرابع الذي جاء حتت عنوان

القضايا الدولي ــة ومظاهر اخلوف من اإلسالم واملسلمني ،والذي انقسم بدوره إىل كل من العناصر التالية :قضية ظهور
الصحوة اإلسالمية ،وقضايا املهاجرين املسلمني يف اجملتمعات الغربية ،وظهور أحداث ارحادي عشر من سبتمرب ،مثَ ظهور

الثورات العربية الراهنة ،باإلضافة إىل قراءة نقديـ ـ ــة هلذه األحداث.

َأما بالنسبة لإلطار التطبيقي الذي ميثَل مرحلة الوصف الكمي والكيفي يف حتليل أهم القضايا العربية اإلسالمية اليت
عاجلتها قناة فرانس  42أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ،حيث اعتمدنا يف هذا اإلطار على التحليل الكمي والكيفي
للفئات املستخدمة يف هذه الدراسة .وبعد تقدمي تعريف لقناة فرانس َ 42مت تقسيم هذا اإلطار بناءً على عدد الفئات
املستخدمة ،حبيث ظهرت عناصره يف الشكل التايل :التحليل الكمي والكيفي لفئة املواضيع يف مضامني برامج فرانس
 ،42يليها التحليل الكمي والكيفي لفئة االستاتيجيات اإلقناعية ،يليها أيضاً التحليل الكمي والكيفي لفئة أساليب
حتقيق األهداف ،كما يليها التحليل الكمي والكيفي لفئة الفاعلني ،مثَ يليها التحليل الكمي والكيفي لفئة السمات،
ليأيت بعدها التحليل الكمي والكيفي لفئة االجتاه؛ طبعاً هذا بعد التمهيد لكل حتليل كمي وكيفي لكل الفئات وعرض
أهم االستنتاجات يف خخر كل فئة من هذه الفئات.
وأخَياً متَ عرض النتائج العامة للدراسة ،وهذا لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومد حتقق فرضياهتا ،باإلضافة إىل مقارنتها

بنتائج الدراسات السابقة واملشاهبة ،مثَ تقدمي خامتة الدراسة اليت احتوت على أهم االقتاحات والتوصيات مع تقدمي
توضيحات مستقبلية ،هذا وباإلضافة إىل عرض جمموع املصادر واملراجع املعتمدة يف الدراسة ،ويف األخَي متَ عرض

مالحق الدراسة.
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تمهيـ ـ ـ ــد:
نتطرق يف هذا اإلطار إىل أهم اخلطوات املنهجية يف هذه الدراسة ،حيث َمت تقسيم هذه اخلطوات يف شكل عناصر

متثَلت أوالً يف عرض الدراسة االستطالعية ونتائجها؛ ثانياً :متَ عرض الدراسات السابقة واملشاهبة ومناقشتها اليت هلا عالقة
متغَيات موضوع الدراسة ،واليت تعترب مبثابة القاعدة األساسية يف كيفية التعامل مع اخلطوات املنهجية املوالية؛ ثالثاً:
بأحد َ

متَ عرض اخللفية النظرية للدراسة من خالل عرض بعض النظريات اإلعالمية اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة واليت هتتم
بعملية التأطَي واملعاجلة ،وكذا جمال الصورة الذهنية وبناء املعىن؛ رابعاً :متَ بناء إشكالية الدراسة وطرح تساؤالهتا؛ خامساً:
متَ صياغة الفرضيات؛ سادساًَ :مت عرض أمهية الدراسة وأهدافها؛ سابعاً :متَ حتديد مفاهيم الدراسة اصطالحياً وإجرائياً؛

ثامناً :متَ حتديد نوعية الدراسة؛ تاسعاًَ :مت حتديد املنهج املستخدم يف الدراسة؛ عاشراً :متَ حتديد التقنية املستخدمة يف
الدراسة وخطواهتا املنهجية؛ احلادي عشر :متَ حتديد جمتمع الدراسة؛ الثاين عشرَ :مت حتديد عيَنة الدراسة وخطواهتا أو ما
يعرف باملعاينة ،وكذا إطارها الزمكاين.
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/1الدراسة االستطالعية ونتائجها:
اعتمدنا يف هذه املرحلة على عملية االستطالع على مضامني برامج قناة فرانس  42بشكل عام ،ومن مثَ حاولنا

أن نستطلع على أهم الربامج اليت ختص الشأن العريب اإلسالمي يف املرحلة الراهنة أي مع بداية الثورات العربية ،وبعد
عملية االستطالع ،باعتبارها كقراءة أولية ملضمون القناة ،متَت عملية التحليل املبدئي لبعض احلصص بشكل مبسط
سواء اإلخبارية منها أو احلوارية ،حيث كانت البداية مع مرحلة اختيار الربامج اليت هلا صلة باملوضوع ،مثَ اختنا مجموعة

من الربامج اليت كان هلا عالقة مباشرة بالقضايا العربية اإلسالمية من جهة ،وكوهنا متثَل تغطية شاملة ومكثَفة بالنسبة لتلك

األحدا ث،ـ ومنها :برنامج ("ساعة يف فرنسا"" ،أسبوع يف العامل"" ،احلدث املغاريب"" ،احلوار"" ،ربورتاج"" ،النقاش"،
"حدث اليوم"" ،حدث وال حرج"" ،ضيف اليوم"" ،منتدى الصحافة"" ،وقفة مع احلدث").
وبعد هذه املرحلة من حتديد الربامج اليت أخذت منَا حوايل ( 03يوماً) ،تَ حتديد املضامني اليت هلا عالقة مباشرة
بالثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة واليت مثَلت أكثر بروزاً يف هذه املرحلة ،حيث تَ احلصول هبذه الطريقة على

( )442حصة تلفزيونية من خمتلف الربامج ،وبعدها تَ تقليص هذا العدد بناءً على معيارين ،األول ظهر يف اقصاء
تبني َأهنا خارج املوضوعَ ،أما املعيار الثاين َت اختيار برنامجني
احلصص اليت تبدو يف املوضوع ،وبعد عملية التحليل األويل َ

من كل نوع من الربامج (الربامج احلوارية ،الربامج اإلخبارية) ،وذلك لكثرة الربامج واحلصص من جهة ،وكذا نوعية الربامج

التنوع يف اختيار الربامج يساعد على املعرفة
املختارة وطريقة معاجلتها لتلك القضايا من جهة أخرى ،خاصة وأ َن مبدأ َ
يبني لنا مدى متايز هذه الربامج يف صناعة صورة اإلسالم واملسلمني من
أكثر بالنسبة ملعاجلة القناة هلذه القضايا ،كما َ

مدة
خالل معاجلة تلك القضايا ،حيث متَت هذه العملية يف غضون ( 23يوماً) ،وبذلك أخذت دراستنا االستطالعية َ
زمنية احنصرت ما بني بداية شهر جانفي إىل غاية بداية شهر مارس لـ.4322

وعلى هذا األساس اقتصر حتليلنا على برنامجني إخباريني مها"( :ساعة يف فرنسا"" ،ربورتاج") ،وبرنامجني حواريني مها:
("احلوار"" ،النقاش") .ومن هنا ميكننا أن نعرض أهم نتائج هذه الدراسة يف ما يلي:
 معرفة أهم املواضيع املتداولة يف الشأن العريب اإلسالمي يف مرحلة الثورات العربية الراهنة. -متكنَا بعد هذه الدراسة من ضبط عيَنة الدراسة وإطارها الزمكاين ،خاصة وأ َن كثرة الربامج اإلخبارية واحلوارية والتغطية

املكثَفة عادة ما تقع عائقاً يف حتديد العيَنة املمثَلة للدراسة.

 -معرفة بعض مالمح القناة من خالل بعض طرق معاجلتها لتلك القضايا اليت هتم الشأن العريب اإلسالمي بشكل عام،

خاصة ما تعلق بطبيعة الربامج وطبيعة املواضيع املتناولة يف الشأن العريب اإلسالمي أثناء مرحلة الثورات العربية الراهنة.
 ساعدتنا يف بناء معايري التحليل النهائي من خالل ضبط بعض املؤشرات بعد معرفة طبيعة املضمون يف قناة فرانس ،42خاصة وأ َن هذه العملية تعد أحد مراحل الصدق بني نتائج التحليل املبدئي والنهائي للدراسة.
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 ساعدتنا يف بناء إشكالية الدراسة وطرح تساؤالهتا ،علماً أ َن متغريات االشكالية واألسئلة ال خترج عن نطاق طبيعةاملضمون الذي هو بصدد الدراسة.
 ساعدتنا يف صياغة بعض أهداف الدراسة ،خاصة بعد معرفة طبيعة القناة بشكل عام ،وكذا خصوصيتها من ضمنالقنوات التلفزيونية الغربية.

/2الدراسات السابقة والمشابهة:
إ َن الدراسات السابقة واملشاهبة هلا دور هام يف توضيح الرؤية بالنسبة للباحث ،كما توفَر له قاعدة معرفية مت َكنه من
حت ال يكون هنا تشابه يف
حتديد املنطلق ،وتعينه أيضاً يف بناء املوضوع قيد الدراسة نظرياً ومنهجياً وتطبيقياًً ،
املتوصل إليها اليت تكون غالباً أسئلة حبثية ملنطلق
الدراسات بنفس طريقة املعاجلة ،كما تفيد أيضاً من خالل النتائج
َ
دراسات أخرى .وعلى هذا األساس أردنا أن نسلط الضوء على بعض الدراسات يف مجال حبثنا واليت أتيحت لنا مبقدور

إمكانيتنا البحثية واملادية ،يف حني تَ ترتيب هذه الدراسات حسب التصنيف من خالل تصنيفها إىل دراسات دكتوراه،
ودرات ما جستري ،وكذا حسب السياق الزمين لكل دراسة ،ومن هذه األخرية جند:

 -1الدراسة األولى :قام الباحث سامي مسلم بدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه حول "صورة العرب يف صحافة أملانيا
االحتادية" 1وجاءت هذه الدراسة يف شكل كتاب من سلسلة أطروحات الدكتوراه اليت تصدر عن مركز دراسات الوحدة
العربية ،حيث قام الباحث بتحليل التغطية الصحفية ألهم اجلرائد األملانية االحتادية منذ اندالع حرب أكتوبر إىل غاية
هنايتها سنة .3791
أنصبَت إشكالية الدراسة حول ما طرحه الباحث يف عدم إمكانية النظر إىل صورة العرب يف الصحافة األملانية الغربية
بشكل منفصل عن الصراع حول فلسطني ،كما ال ميكن معاجلة العالقات واملواقف إالَ من خالل التأثري املتبادل الذي
يتكه أطراف الصراع على بعضهم بصورة متداخلة ومع َقدة ،فالنزاع من أجل فلسطني ال يؤثَر على الصورة املطبوعة عن
العرب يف الصحافة األملانية الغربية فحسب ،وإََنا يؤثر على الصورة والنظرة والوعي بني طرفني النزاع نفسهما ،سواء أن
كان ذلك يف صراعهما املتبادل أم يف عالقة كل منهما بالعامل اخلارجي .ويضيف الباحث إىل أ َن البحث يف مواقف تلك
املهمة يف نشوء هذه
الصحافة هو الذي يعكس حقيقة تلك األحكام املسبقة والصورة املقولبة ،كما أ َن من بني العوامل َ

الصورة هو النقص يف االتصال الصريح بني األمم أو بني أمتني معيَنتني.

 -1أنظر :سامي مسلَم ،صورة العرب في صحافة ألمانيا اإلتحادية ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ( ،)8بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3781 ،2م،
ص ص ،18-12ص ص.371-381
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كما أعتمد الباحث يف دراسته على منهج حتليل املضمون ،حيث أستخدم حتليل املضمون النوعي يف حتليله جملموعة من
التوجه اليميين وهي :صحيفة "فرانكفورت اجلمانية تسايتونغ"" ،زود دوتشيه تسايتونغ"" ،دي
الصحف اليومية ذات َ
فلت" ،باإلضافة إىل صحيفة أسبوعية متثَلت يف صحيفة "دي تسايت" ،ومجلة أسبوعية "دير شبيغل" ،حيث تَ اختيار
هذه الصحف بناءً على األسباب التالية :اتفاقها يف املواقف األساسية العامة على املستوى احمللي ،ارتفاع حجمها وعدد
نسخ ها وتوزيعها ،وكذا حصوهلا على األخبار واملعلومات من وكاالت األنباء العاملية الكربى ،وإمكانيتها املالية وقدرهتا يف
توزيع املراسلني واملندوبني بشكل مستمر إىل الشرق األوسط ،مع فتحها ملكاتب فرعية هنا  ،باإلضافة إىل كوهنا تدعي
التنوع يف معاجلتها لألخبار.
املوضوعية و َ

حيث مشلت فتة الدراسة على ثالثة ( )31أشهر ،وذلك بداية من شهر أكتوبر إىل شهر ديسمرب من عام  ،3711كما

تَ فحص مجيع املواد الصحفية املتنوعة من تقارير وأخبار ومقاالت وتعليقات.

(مدعمة للتقنية األوىل) جملموعة من
َأما عن التقنية املستخدمة يف الدراسة ،فقد أستخدم الباحث تقنية املقابلة الصحفية َ
احملررين املسؤولون ،مشلت غالباً قسم الشرق األوسط .حيث خلص الباحث يف دراسته إىل النتائج التالية:
املراسلني و َ

تطور العالقات بني
تطور صورة العرب يف الصحافة األملانية الغربية َ
حت نشوب حرب أكتوبر سنة  3711مع َ
 -توازي َ

مجهورية أملانيا االحتادية وإسرائيل من جهة ،والعالقات األملانية االحتادية واألقطار العربية من جهة أخرى ،حيث متيَزت
العالقات مع العرب هنا بالسلبية خاصة مع مواقف األطراف جتاه القضية الفلسطينية.

 تبنَت صحافة أملانيا االحتادية موقف حكومة أملانيا االحتادية ،وقد نعتت إسرائيل ببعض املواصفات اإلجيابية منها "البلدضد التهديد العريب"" ،جيشها حيقق النصر"" ،ميتلك أحسن تدريب"" ،مسلَح
الصغري الشجاع املدافع عن وجوده َ
بالتقنية احلديثة واملنضبط"" ،املؤمتن أكثر"" ،إسرائيل بلد الدميقراطية والبناء الصناعي"...اخل.
متطورين"" ،جنوداً مل يكونوا
صورت الصحافة األملانية االحتادية العرب مبواصفات سلبية منها "متأخرين"" ،غري َ
 َضد االحتالل اإلسرائيلي ،ووصفت املقاتل الفلسطيين باإلرهايب...اخل.
شجعاناً"...اخل ،كما أدانت املقاومة َ
تطور العمليات العسكرية خالل حرب الشرق األوسط الرابعة إىل بروز مرحلتني مهمتني يف الصحافة األملانية
 َأدى َاالحتادية قرنت كل منها بالصورة التالية للعرب:
حت اندالع حرب أكتوبر موضوع تساؤل.
 -وضع الصورة املقولبة القائمة َ

 العودة إىل الصورة املقولبة القدمية اليت تعكس الصورة التارخيية يف عالقة اإلسالم بالغرب.وقد بدأت املرحلة األوىل بتحقيق النجاحات العسكرية األولية للجيوش العربية ،وبدأت املرحلة الثانية بالثغرة اليت أخرقتها
القوات العسكرية اإلسرائيلية على الضفة الغربية لقناة السويس.
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تفرق بني
 تصنَف الصحافة األملانية االحتادية القادة السياسيني العرب إىل حمافظنيومتطرفني -أي راديكاليني ،-حيث َ
َ

املتطرف" و"العريب احملافظ الواقعي" ،بينما تضع قطباً سلبياً مقابل آخر إجيايب ،وهي تضع الديكتاتور "عبد
"العريب َ
الناصر" أو "معمر القذايف" قبالة "الليربايل الواقعي" كالسادات مثالً ،كما تقارن الرئيس حافظ األسد "البعثي املعتدل"
بـ"اليساري الدغمايت" ،وتقارن امللك فيصل "حامي التاث" بالنظام اجلنويب "النظام املاركسي" ،وامللك حسني بـ"امللك
الشجاع" الذي يواجه الفلسطينيني ،حيث يقوم هذا التصنيف على أساس أدوراهم يف السياسة الداخلية واخلارجية.
َ

 مل تؤيَد الصحافة األملانية االحتادية مقاومة الشعب الفلسطيين لالحتالل اإلسرائيلي ،بل وصفتهم باإلرهابيني ،كماوصفت عمليات املقاومة باالعتداءات والتهديد بالقتل ،وكذا وصفتهم بكوهنم مشاغبني...اخل.

 -2الدراسة الثانية :قام الباحث حلمي خضر ساري بدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع اإلعالمي
التغري يف مجمل الصورة" 1جاءت يف شكل كتاب
حول "صورة العرب يف الصحافة الربيطانية :دراسة اجتماعية للثبات و َ
من سلسلة أطروحات الدكتوراه الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ،وذلك لغرض إعطاء خلفية عامة لتغطية
الوطن العريب يف الصحف الربيطانية ،حيث أعتمد الباحث يف هذه الدراسة على ثالثة فرضيات أساسية جاءت يف
كالتايل:
حمدد اإلطار تارخيياً؛ وعلى
مهم يف التغطية اإلخبارية الصحفية ،البَد أن يكون فهماً َ
 -3إ َن فهم أي موضوع سياسي َ
التصورات ،فعلى الباحث أن يستكشف أين
هذا األساس تلجأ املؤسسة الصحفية حتماً إىل ذخرية معيَنة من املفاهيم و َ
خزنت هذه الذخرية األيديولوجية ،وكيف أثَرت يف التحليل.
ومت َ

 -2اإلقرار بأ َن الصحافة الربيطانية ذات حتيَز وميل سياسي عام ،إالَ أنَه يظَل من املمكن تصنيفها مبوجب معيار النوعية
إىل صحافة شعبية راديكالية ،وحمافظة.

فصالً ألساليب املؤسسة االتصالية يف عرضها لألخبار
املهمة تارخيياً يقتضي حتليالً خاصاً وم َ
 -1إ َن تغطية األحداث َ
وصناعتها جململ الصورة العربية (عدم اإلملام جبميع التفاصيل).
حيث أعتمد الباحث يف دراسته على منهجني متكاملني يف حتليله ،أوالً :املنهج الكمي بصورة جوهرية على غرار منهجية
"بول هارمتان" وزميله "تشارلز هازبندا" ،و"باري تروينا"؛ وثانياً :املنهج الكيفي من خالل التقومي النوعي والوصفي للطريقة
اليت عاجلتها اجلرائد املقاالت املعنية (قيد الدراسة).
َأما مجال عيَنة الدراسة فقد أستخدم الباحث عيَنة عشوائية لكل سنتني أخذت من التغطية الواردة ،وذلك من سنة
 3718إىل غاية سنة  3783لكل من جريدة (الديلي إكسربس( ،)Daily Express -التاميز)The Times -
(الغارديان( ،)The Guardean -املورننغ ستار ،)The Morrrinng star -حيث بلغت العيَنة إىل ()338
 -1أنظر :حلمي خضر ساري ،صورة العرب في الصحافة البريطانية :دراسة اجتماعية للثبات والتغيَر في مجمل الصورة ،ترمجة عطا عبد الوهاب ،سلسلة
أطروحات الدكتوراه ( ،)33بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3788 ،3م ،ص ص.281-373
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عدداً من كل جريدة ،وبالتايل حلَل ما يساوي ( )212عدداً كعينة للدراسة .ويف هذا االطار قام الباحث بتحليل عام
حددها الباحث يف:
جلميع األعداد ،وبعدها بتحليل مرَكز كمرحلة جيري فيها التشخيص على مجموعة من األحداث َ
حرب يونيو سنة  ،3719وحرب أكتوبر سنة  ،3791واجتماع األوبك سنة  ،3791ومبادرة السالم سنة ،3799
واتفاقية كامب ديفيد سنة  ،3798مثَ تصريح البندقية سنة .3783

توصل الباحث إىل نتائج عامة ميكننا حصرها يف النقاط التالية:
حيث َ

يبني َأهنا كانت تغطية يف صاحل إسرائيل ،كما كانت
 إ َن التحليل الشامل للتغطية الصحفية للمواضيع والقضايا َوصما شائناً ( )Stigmatiserيف تناوهلا ملختلف القضايا.
ومبختلف الطرق انتقائية للعرب ،وتصم الوطن العريب ً
 -هنا تباين يف الطرح بالنسبة لكل جريدة حمل الدراسة ،إالَ َأهنا رَكزت على األحداث الرئيسية يف الشرق األوسط

ضمن الشق القيمي االستعالئية اإلجنليزي ،كما َأهنا عكست استمرارية الروح االستشرافية وإعادة إنتاج الصورة التارخيية.
يقدم دليالً قوياً على أ َن الصحافة الربيطانية قد أفسدهتا ماكنة الدعاية الصهيونية ،بقدر ما يربز
 إ َن التحليل العام ال َالتحليل العام التماسك بني مجيع اجلرائد باستثناء جريدة "املورننغ ستار" يف عرض بريطانيا وإسرائيل ضمن إطار املصاحل
الغربية يف نزاع حتمي ،مع السياسة السوفياتية.
َ -أما على مستوى التحليل املركزي فإ َن الصحف الربيطانية مل تقتصر فقط على إساءة عرض أخبار الوطن العريب ،بل

َأهنا سامهت يف إبقاء شرائح كبرية من قرائها على جهلهم وختبطهم فيما يتعلق بالتطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي
مير به عدد من األقطار العربية يف ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
والتعليمي ،الذي َ

 -3الدراسة الثالثة :قام الباحث أمحد عظيمي بإجناز دراسة وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال،

تَ مناقشتها يف جامعة قرونوبل ( )Grenobleبفرنسا عام  3772حتت عنوان:

"La Montée de l’islamisme à travers la presse périodique Française de 1978 à
1994"1.

قام الباحث يف هذه الدراسة بصياغة فرضيات وطرح أسئلة جاءت يف اآليت:
التحر  ،واألمر ال يتعلق
 -3تعترب الديانة بالنسبة لفرنسا "الدولة الالئكية" قضية شخصية ،إالَ َأهنا تواجه ً
إسالما بدأ يف َ
بإسالم اآلالف األوىل من املهاجرين ،أل َن أغلبيتهم أميني ،ولكن يتعلق بإسالم جديد ،وكذا تعدد املساجد وأماكن
تعدت األلف حسب ( )G. Kepelونوعية هذا اإلسالم تتميز مبا يلي:
الصالة اليت َ
 -2اإلسالم هو دين يعلن عن نفسه ،بالشهادة ،النداء للصالة (األذان) ،وحنر احليوانات.

 -1نقالً عن :عائشة كعباش ،صورة اإلسالم في الصحافة الفرنسية ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر" ،" Le Monde et Le Figaro
رسالة ماجيست ،قسم الدعوة واإلعالم ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة األمري عبد القادر قسنطينة ،اجلزائر ، .2331-2332 .ص.22

18

اإلطار المنهجـ ـي والمفاهيم ــي
 -1اجملتمع الفرنسي مجتمع الئكي ال يتدخل املتديَن يف السياسة ،بينما اإلسالم حسب اإلسالميَون ال يفرق بني الدين
والسياسة ،بل السياسة جيب أن تكون أداة للدين.

باإلضافة إىل ظاهرة التزايد املستمر للمسلمني يف فرنسا ،والصعود اإلسالموي منذ الثورة اإليرانية ما بني -3798
 ،3772وكذا االدعاء لبعض املث َق فني بدور الصحافة الفرنسية يف خدمة اإلسالميني يف اجلزائر من خالل تسليط الضوء
عليها تكراراً ومراراً؛ وعلى هذا األساس يطرح الباحث بعض األسئلة املتعلقة هبذه األحداث واملواقف واليت تتمثَل يف:

عما تتحدث الصحافة؟ ،هل تركز على اإلسالم أم على الزعماء واملناضلني؟ ،هل تذكر بعض األماكن بصفة أكثر
َ -3
من أماكن أخرى؟ ،كيف تعرض هذه األماكن؟ ،هل صحيح ما يزعم بذلك بعض الدارسني لإلسالم

( )Les Islamologuesبأ َن خطاب الصحافة الفرنسية حول اإلسالم هو خطاب متشائم وخميف؟.
 -2ما هي الفتات اهلامة للصعود اإلسالموي ؟ ،هل تشتغل هذه الفتات على شكل حركة طويلة املدى ،أم هنا عدم
تواصل يف احلركة؟ ،هل هنا مواطن اختالف أو تشابه بني احلالتني اإليرانية واجلزائرية؟ ،هل يوجد اختالف بني خطاب
الصحافة اليسارية والصحافة اليمينية؟.
حيث قام الباحث بتحليل الصحافة الفرنسية من خالل عيَنة ألربع أسبوعيات فرنسية متثَلت يف كل من صحيفة:
( )L’expressionو( )Le pointاليمينيتني ،و صحيفيت (،)Le nouvel Observateur
و( )L’événement du Jeudiاليساريتني ،حيث امتدت فتة الدراسة هلذه الصحف بداية من  3798إىل غاية
 ،3772وتَ اختيار تلك الفتة تزامناً مع بداية الثورة اإليرانية الذي ميثَل التاريخ األول ،وكذا حدث منع اجلبهة اإلسالمية

لإلنقاذ من العمل السياسي وحلَها ،مثَ حدث استقالة الرئيس اجلزائري "الشاذيل بن جديد" ،باإلضافة إىل بداية العمل يف
هذه األطروحة ،حيث تعكس هذه األحداث التاريخ الثاين من فتة الدراسة.

بعد اعتماد الباحث على أسلوب حتليل احملتوى هلذه األسبوعيات اليت متثَل الصحافة الفرنسية اليمينية واليسارية منها
توصل إىل النتائج التالية:
َ

 -تتحدث الدوريات عن بعض الزعماء يف عناوينها وإيضاحها أكثر من معارضيهم ،وذلك من خالل عرض قدرهتم يف

التأثري على احلشود اجلماهريية ،وهذا ما يوضح بأ َن الصحافة الفرنسية خدمت بطريقة أو بأخرى اإلسالميني يف عرضهم
الواجهة.
ضد لكل ما هو غريب ،وذلك من خالل استخدمها ألساليب يف إقامة احلجج
 تربز الدوريات يف أ َن اإلسالموية هي َلتبني املوقف املضاد للفرنسي الذي ي َكنه اإلسالميون لفرنسا.
َ

قدمت الدوريات الصراع اجلزائري بأنَه صراع بني اإلسالميني والفرنكوفونيني.
 َبأهنا حركة كبرية
قدمت الدوريات من خالل بعض املصطلحات كـ"اخلوف"" ،الصراع"" ،حرب"...،اخل ،اإلسالموية َ
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هتدف إىل ضرب االستقرار ،وهي متتد من باكستان إىل اجلزائر ،وهذه احلركة تعلن عزمها عن ختريب الغرب.
تقدم به تلك األحداث ،حيث تتضح هذه
 تستخدم تلك الدوريات بعض األساليب يف استدالهلا على النمط الذي َاألساليب يف :عملية التشابه والتماثل بني الشخصيات من خالل االقتباس من التاريخ ،عملية االستنتاج واالستنباط
بتقدمي اإلحياءات واألحكام املسبقة ،أسلوب األطروحة املضادة بواسطة ثنائيات التضاد حول كل املواضيع اليت تعارضها،
أسلوب الطابع املسرحي من خالل التمثيل الدرامي لتلك الوقائع واألحداث وعملية التبسيط والتسطيح ملظاهر
اإلسالميني وأماكنهم.
َأما عن االختالف والتشابه يف خطاب الدوريات حسب توجهات اليمني واليسار ،لوحظ بأ َن هذه االختالفات تظهر
سجلت بعض اآلراء املتباينة فيما خيص العالقات
على مستوى اإليضاحات (الصور) والنصوص (حمتوى املواضيع) ،حيث َ
أصرت على
الدولية والشخصيات ،حيث ترفض صحافة اليسار اعتبار أ َن األزمة اإليرانية األمريكية أزمة إيرانية غربية ،و َ
التحذير من خماطر حرب عاملية جتعل من أوروبا ساحة للمعركة.
يسجل اختالفاً يف املعاجلة بني صحافة اليمني واليسار ،فالصحافة اليمينية حتدث عن
 إ َن موضوع اجليش هو الذي َتفضل صحافة اليسار أن تذكر حالة إيران النفقات الضخمة اليت منحت هلذا اجليش ،كما أ َن
كفاءة العسكريني بينما َ
صورت شخصية "امللك شاه" و"اخلميين" بصورة سلبية.
الصحافة سواء اليمينية منها أو اليسارية َ

قدمت الباحثة هنى عاطف العبد مجموعة من الدراسات جاءت مجملة يف كتاب بعنوان" :دراسات
 -4الدراسة الرابعةَ :

يف اإلعالم الفضائي يف ضوء النظريات املعاصرة" ،1حيث أختنا من هذه األخرية دراسة بعنوان "اعتماد الرأي العام العريب

املوجهة بالعربية يف أوقات األزمات :أزمة العدوان اإلسرائيلي على غزة َنوذجاً" ،وحصلت
على القنوات الفضائية األجنبية َ
هذه الدراسة على اجلائزة األوىل يف مؤمتر األكادميية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم مبدينة اإلنتاج اإلعالمي لعام ،2337

املوجهة باللغة العربية يف
حيث حاولت هذه الدراسة معرفة درجة اعتماد اجلمهور العريب على القنوات الفضائية األجنبية َ
األزمة األخرية للقضية الفلسطينية ،وهي أزمة غزة باعتبارها أهم قضية تتحكم يف مسار العالقة بني دول الشرق والغرب.

طرحت هذه الدراسة مجموعة من األسئلة متثَلت يف ما يلي :ما املصادر اإلخبارية اليت تعتمد عليها عيَنة الدراسة يف
معدالت مشاهدة عيَنة الدراسة للقنوات
األزمات؟ ،ما أسباب اعتماد على هذه املصادر على وجه اخلصوص؟ ،ما َ
املوجهة باللغة العربية؟ ،كم يوماً يف األسبوع تشاهد خالهلا عيَنة الدراسة هذه القنوات وما أيَام
الفضائية األجنبية َ
معدالت مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية
املفضلة هلذه القنوات؟ ،ما َ
املفضلة؟ ،ما هي فتات املشاهدة َ
املشاهدة َ

تفوق القنوات الفضائية األجنبية يف مجال التغطية اإلخبارية؟ ،ما نوعية املوضوعات
َ
املوجهة باللغة العربية؟ ،ما مدى َ
املوجهة
واألشكال اإلعالمية َ
املفضلة يف هذه القنوات؟ ،ما درجة اعتماد عينة الدراسة على القنوات الفضائية األجنبية َ
 -1أنظر :هنى عاطف العبد ،دراسات في اإلعالم الفضائي في ضوء النظريات المعاصرة ،القاهرة ،دار الفكر العريب2333 ،م ،ص ص.113-222
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املوجهة باللغة العربية الحتياجات عيَنة الدراسة يف أوقات
باللغة العربية؟ ،ما َ
معدالت إشباع القنوات الفضائية األجنبية َ

األزمات؟ ،ما دوافع وتأثريات اعتماد عيَنة الدراسة على هذه القنوات خالل أوقات األزمات؟ ،ما أوجه القصور يف تغطية
املقدمة يف هذه
غزة من خالل هذه القنوات الفضائية؟ ،وما مدى ثقة عيَنة الدراسة يف صدق املضامني َ
األحداث يف َ
القنوات وموضوعيتها خالل أزمة غزة؟ ،وما اجتاهات عينة الدراسة حنو أزمة غزة والقضية الفلسطينية؟.

اعتمدت هذه الدراسة على عينة عمدية قوامها ( )233مبحوث من اجلمهور العريب العام من خالل أماكن جتمعاهتم يف
مصر كاألندية اخلاصة ببعض اجلاليات العربية كاجلليات السودانية مثالً ،واجلامعات واملعاهد ومنها معهد الدراسات
والبحوث العربية والسفارات املختلفة ،وتضم العيَنة مجموعات أخرى من دول اخلليج العريب ،دول املغرب العريب ،دول
املشرق العريب ،ودول وادي النيل ،كما طبقت هذه الدراسة منهج املسح ،وتعد الدراسة من حيث النوع دراسة وصفية،
تضمنت ( )21سؤاالً،
حيث استخدمت هذه الدراسة يف مجع بياناهتا على أداة صحيفة االستقصاء باملقابلة واليت َ
باإلضافة إىل بعض األدوات اإلحصائية التحليلية من معامالت واختبارات وبرامج إحصائية.
توصلت هذه الدراسة إىل بعض النتائج اليت ميكن حصرها يف:
ومن هنا َ

مرجح (،)%23.11
 أهم املصادر اإلخبارية –بالتتيب -لدى عيَنة الدراسة هي :القنوات الفضائية العربية بوزن َالصحف واجملالت ( ،)%32.33األنتنت ( ،)%31.32القنوات الفضائية األجنبية ( ،)%33القنوات املصرية

األرضية ( ،)%7.32األقراب واألصدقاء ( ،)%7.31اإلذاعات ( ،)%2.31الندوات واملؤمترات (.)%2.23
غزة هي:
 أهم املصادر اإلخبارية –بالتتيب -اليت تعتمد علها عيَنة الدراسة يف احلصول على املعلومات خالل أزمة َالصحف واجملاالت ،القنوات الفضائية العربية ،الندوات واملؤمترات ،القنوات الفضائية املصرية ،القنوات الفضائية األجنبية،
شبكة األنتنت ،اإلذاعات ،القنوات املصرية األرضية ،األقارب واألصدقاء.
 أهم أسباب –بالتتيب -اعتماد عيَنة الدراسة على بعض املصادر على وجه اخلصوص يف احلصول على املعلوماتغزة هي :تقوم بتغطية فورية لألحداث ( ،)%98.1أخبارها تتسم باملصداقية ( ،)%.22تنفرد بإذاعة بعض
حول أزمة َ
ألهنا تبتعد عن الطابع الرمسي والقيود الروتينية يف عرض
األخبار ( ،)%12.8تعرض األخبار بتوازن وجرأة (َ ، )%11.1

األخبار (.)%29
املوجهة باللغة العربية –بالتتيب -هي :قناة ( )BBCالعربية بوزن نسيب بـ(،)%19
 -أهم القنوات الفضائية األجنبية َ

احلرة بـ( ،)%13.7قناة فرانس  22بـ( ،)%39.72قناة روسيا اليوم بـ(،)%31.81
قناة ( )TV5بـ( ،)%11قناة َ
قناة العامل بـ( ،)%31.22قناة ( )DWاألملانية بـ( ،)%33.23القناة الفضائية اإلسرائيلية باللغة العربية

يـ(.)%9.81
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املوجهة باللغة العربية من وجهة نظر عيَنة الدراسة يف معاجلتها لألخبار أثناء
 -أهم أوجه متييز القنوات الفضائية األجنبية َ

املتطورة ،الكوادر البشرية واملادية،
األزمات هي :اجلرأة واملصداقية يف عرض األخبار ،متتاز هذه القنوات باإلمكانات َ
املتجددة ومساحة احلرية املتاحة.
املتطور والديكورات َ
مستوى اإلعداد الراقي ،التصوير واإلخراج املميَز ،شكل القناة َ
املوجهة باللغة العربية على ثالث درجات هي:
تتوزع َ
 َمعدالت املشاهدة عيَنة الدراسة للقنوات الفضائية األجنبية َ
املشاهدة دائماً بـ( ،)%39.2املشاهدة أحياناً بـ( ،)%22املشاهدة نادراً بـ(.)%18.2
التعرض
 َالتعرض بنسبة ( ،)%22.2مستوى َ
يتوزع مقياس تعرض عيَنة الدراسة على ثالث مستويات هي :مستوى َ
التعرض املتوسط بنسبة (.)%33.1
املرتفع بنسبة ( ،)%12.2ومستوى َ

 أهم املوضوعات اليت حترص عليها عيَنة الدراسة يف متابعتها لتلك القنوات هي :املوضوعات السياسية بـ()%89.2املوضوعات الرياضية بـ( ،)%23.2املوضوعات الفنيَة بـ( ،)%21.1املوضوعات الثقافية بـ( ،)%23.1املوضوعات

االجتماعية بـ( ،)%23املوضوعات العلمية بـ( ،)%28.1املوضوعات االقتصادية بـ( ،)%22.1املوضوعات العسكرية
بـ( ،)%32.8املوضوعات التعليمية بـ(.)%33.2
املفضلة من تلك القنوات على النحو اآليت :النشرات اإلخبارية بـ( ،)%17.8الربامج
 -جاءت أشكال املواد اإلعالمية َ

احلوارية بـ( ،)%13.1تقارير املراسلني بـ( ،)%12.8الربامج الوثائقية بـ( ،)%13.8التحليالت اإلخبارية بـ(،)%29.8
مواجيز األنباء بـ( ،)%21.9التحقيقات اإلخبارية وأقوال الصحف بـ(.)%22.2
غزة بدرجة
 يعتمد ( )%22من املبحوثني عينة الدراسة على تلك القنوات يف احلصول على املعلومات حول أزمة َمتوسطة ،ويعتمد عليها ( )%19.1بدرجة قليلة ،ويعتمد عليها ( )%39.8بدرجة كبرية.
 أشبعت تلك القنوات االحتياجات اإلخبارية لعينة الدراسة بدرجة كبرية بنسبة ( ،)%32.1وأشبعتها بدرجة متوسطةبنسبة ( ،)%22.1وأشبعتها بدرجة ضعيفة بنسبة ( ،)%23.8ومل تشبع احتياجات ( )%33.8من املبحوثني.
 أهم دوافع عيَنة الدراسة يف االعتماد على تلك القنوات –بالتتيب -هي :معرفة وجهات النظر الغربية يف األحداث،تليها معرفة املعلومات ذات اإلفادة ،زيادة الوعي بالقضايا املختلفة ،تكوين اآلراء حول األحداث املختلفة ،فهم أبعاد

غزة ،فهم خلفيات األحداث ،مشاركة الفلسطينيني أزماهتم املختلفة ،زيادة التجارب املعرفية ،إجياد موضوعات
أزمة َ
للحديث مع اآلخرين ،إشادهتا حبكم العادة ،للتسلية ومتضية أوقات الفراغ ،اهلروب من املشكالت املختلفة ،كما ختتصر
عموما أهم الدوافع يف هذه الدراسة يف دافع الفهم والتسلية والتوجيه واملعرفة والتأثريات الوجدانية.
ً

 أهم تأثريات اعتماد عيَنة الدراسة على تلك القنوات –بالتتيب -هي :زيادة الوعي بالقضايا السياسية ،املساعدة علىتكوين اآلراء حيال القضايا املختلفة ،إثارة العاطفة حول القضية الفلسطينية ،ساعدت يف تبادل اآلراء مع اآلخرين حول

غزة وغريها ،املساعدة على التفاعل حول القضايا الراهنة ،إثارة الغضب حول ما حيدث يف فلسطني والعامل العريب،
أزمة َ
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زيادة الشعور باإلحباط حيال األوضاع يف العامل العريب ،ساعدت على املشاركة يف التضامن مع الشعب الفلسطيين،
شجعت على املسامهة يف الندوات واالهتمام بالقضية الفلسطينية.
َ

 -أهم أوجه القصور تلك القنوات يف التغطية اإلخبارية من وجهة نظر عيَنة الدراسة –بالتتيب -وهي :عدم املوضوعية

يف عرض األخبار املختلفة ،التحيَز الواضح إلسرائيل يف التغطية اإلخبارية ،عرض وجهة نظر مالك الوسيلة الغربية ،إمهال
عرض وجهة نظر العربية يف األحداث.

املقدمة يف تلك القنوات يف وقت األزمة بدرجة كبرية ،ويثق
 -يثق بـ( )%8.2فقط من عيَنة الدراسة يف صحة املضامني َ

هبا ( )%21.1بدرجة متوسطة ،ويثق هبا ( )%23.1بدرجة قليلة ،بينما ال يثق هبا ( )%32بالرغم من معرفتهم َأهنا
ملونًا ولكن يتابعوهنا جلودة أدائها مقارنة بالقنوات الفضائية العربية بنسبة (.)%32
تقدم ً
إعالما دوليًا َ

تتوزع اجتاهات عيَنة الدراسة حنو القضية الفلسطينية –بالتتيب -على :االجتاه اإلجيايب ( ،)%12.8االجتاه املؤيد
 َ( ،)%13.2االجتاه السليب (.)%1.8
وانطالقاً من هذه النتائج يظهر التأكيد يف تنامي دور اإلعالم الغريب يف اجملتمعات العربية مبا يش َكل تأثرياً َنطيًا على نظرة

الشباب العريب لقضايا احمللية والقومية ،حيث كلَما زادت كثافة اعتماده على هذه القنوات كلَما زادت احتماالت تبنيه
وجهة نظرها حيال األحداث املختلفة.
املوجه إىل املشاهد
 -5الدراسة الخامسة :قام الباحث علي جبار الشمري بدراسة حول "اخلطاب التلفزيوين األمريكي َ

احلرة الناطقة باللغة العربية" 1جاءت يف شكل مقال صادر عن مجلة احتاد اإلذاعات العربية ،حيث تنتمي
العريب عرب قناة َ
احلرة،
هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية ،أراد من خالهلا الباحث رصد وتوصيف اخلطاب التلفزيوين األمريكي يف قناة َ
كما أستهدف رصد طروحات اخلطاب ،حيث أستخدم الباحث يف هذه الدراسة منهج املسح اإلعالمي ،وذلك من

احلرة ،كما أعتمد يف حتليله على أداة املالحظة
خالل مسح طروحات اخلطاب السائد يف التلفزيون األمريكي يف قناة َ
احلرة األمريكية حسب
العلمية ،وكذا حتليل اخلطاب كونه الوسيلة املهمة يف حتليل الرسائل االتصالية يف خطاب قناة َ
إشكالية وتساؤالت الباحث ،كما أرتكز هذا األخري على سؤال منهجي أتضح يف مايلي:

احلرة؟.
 ما مرتكزات الثقافة السياسية السائدة يف اخلطاب التلفزيوين األمريكي َاملوجه إىل املشاهد العريب عرب قناة َ
 ما التقنيات اإلقناعية اليت يعتمدها اخلطاب يف إقناع املشاهد العريب هبا؟.احلرة األمريكية جملموعة من النتائج واليت تعلقت أوالً:
َ
توصل الباحث يف حتليله جملموعة من الربامج لقناة َ

املوجهة للمشاهد العريب :يعتمد
احلرة َ
 باملضامني الثقافة السياسية السائدة يف خطاب التلفزيون األمريكي يف قناة َاحلرة األمريكية بالتويج والدعاية ملفاهيم جديدة تنسجم وأهداف القائمني عليه
اخلطاب التلفزيوين الذي تتسم به قناة َ

الموجه إلى المشاهد العربي ،مجلة اإلذاعات العربية ،العدد  ،2تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات
 -1أنظر :علي جبار الشمري ،الخطاب التلفزيوني األمريكي
َ
الدول العربية2333 ،م ،ص ص.17-39
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ومصاحلهم اخلاصة واملشتكة ،حيث يعتمد على مجلة من الطروحات كنشر املفاهيم الدميقراطية ،االلتزام حبقوق اإلنسان،
التعريف باجملتمع املدين ،االحتذاء بالنموذج األمريكي ،تفسري وتربير السياسة األمريكية ،التشكيك يف قدرة بعض األنظمة
السياسية العربية القائمة ،إسرائيل يف نظرها "دولة تتفوق سياسياً وثقافياً وحضارياً على الدول احمليطة هبا" ،كما ترى أ َن
التقدم ،وكذا إلصاق صفات بعينها على اإلسالم
الطابع القومي يعود بالشعوب إىل الوراء ويبعدها عن اللحاق بركب َ
املتطرفة
واملسلمني من قبيل اإلرهاب واالدعاء أ َن مصدره من اإلسالم ،باإلضافة إىل إطالق تسمية اجلماعات األصولية و َ
على احلركات واألحزاب اإلسالمية ،مع التأكيد على دور املرأة ومكانتها ومنحها حرية أكثر.
احلرة :حيث يعتمد اخلطاب
ثانياً -:التقنيات اإلقناعية يف اخلطاب التلفزيوين األمريكي َ
املوجه إىل املشاهد العريب يف قناة َ
يف هذه القناة على تقنية التكرار ،واالزدواجية يف التاكيب والتعبري ،التلويج باستعداد أمريكا للجوء إىل القوة حينما تطلب

احلرة بالتكثيف والتكيز الشديد لدالالت مقصودة اعتماداً على
األمر ،كما تتسم شعارات اخلطاب التلفزيوين يف قناة َ
معربة وخمتزلة ،وكذا تعظيم الذات من خالل نزع املسؤولية عن الذات وإلصاقها باآلخر ،وإطالق التسميات من
مجل َ
خالل ترويح بعض املفاهيم واملصطلحات اجلديدة ،وأيضاً التحريض والتهويل والدعاية ،حتويل االهتمام وترتيب
األولويات ،باإلضافة إىل سياسة التهديد واإلكراه بناءً على معيار القوة ،إثارة املشاعر امللتهبة إزاء قضية ما وتوظيفها مبا
يوافق املصلحة األمريكية يف املنطقة.

 -6الدراسة السادسة :قامت الباحثة مريال مصطفى عبد الفتاح بدراسة وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف اإلعالم
سنة  2332جاءت يف شكل كتاب حول "صورة العرب يف الفضائيات األجنبية" ،1حيث قامت بتحليل مجموعة من
ملدة ستة أشهر ،استخدمت فيها الباحثة املنهج
لكل من قناة ( ،)BBC, CNNوذلك َ
النشرات اإلخبارية والربامج َ
املسحي من خالل مسح املضامني اإلخبارية للقناتني ،كما استخدمت تقنية حتليل املضمون ،حيث اعتمدت فيها

الباحثة على كل من فئة املوضوع :القضايا العربية املثارة ،الدول العربية حمل التغطية ،وكذا فئة السمات :اإلجيابية والسلبية،
مثَ فئة الشخصيات احملورية (فئة الفاعلني) ،مثَ فئة االجتاه :االجتاه اإلجيايب والسليب واحملايد ،كما حاولت الباحثة هنا أن

تكشف عن صورة العرب كما تعكسها القنوات حمل الدراسة ،باإلضافة إىل اجتاهات اجلمهور األجنيب حنو الصورة

املقدمة ،وذلك من خالل دراسة ميدانية على عيَنة عمدية تتكون من ( )233مبحوث من اجلمهور األجنيب باللَغة
َ
اإلجنليزية ،وغري املقيم يف الدول العربية ،واملتابع لتلك القنوات ،وذلك بـ ( )333مبحوث يف الواليات املتحدة األمريكية،
و( ) 333مبحوث يف بريطانيا ،حيث عرضت الباحثة يف استجواهبا مجموعة من األسئلة تعلقت مبحاور التالية :مصادر
معلومات املبحوثني عن العرب والدول العربية ،حتديد القنوات اإلخبارية اليت يعتمد عليها يف حصوله على األخبار،
أسباب تفضيلهم لتلك القنوات ،أشكال املواد اإلخبارية اليت حيرص املشاهدون على متابعتها ،دوافع املشاهدة ،رصد
 -1أنظر :مريال مصطفي عبد الفتاح ،صورة العرب في الفضائيات اإلخبارية األجنبية ،القاهرة ،دار العامل العريب ،ط3212 ،3ه2331 ،م  ،ص ص-81
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توصلت الباحثة إىل
مسات الدول العربية لدى اجلمهور األجنيب ومسات صورة العرب لديهم ،ومن خالل هذه األسئلة َ
نتائج ميكننا حصرها يف مايلي:
 -3فيما خيص صورة العرب كما تعكسها القنوات حمل الدراسة :أتضح أ َن برامج قنايت ( )CNN, BBCتربز
اجلوانب اإلجيابية يف الوطن العريب ،خبالف النشرات اإلخبارية اليت ركزت على اجلوانب السلبية ،وترجع الباحثة ذلك إىل
اختالف طبيعة املضمون اإلخباري الذي رَكز على احلروب والصراعات واالضطرابات السياسية عن املضمون الربامجي
الذي ألقى الضوء بشكل أساسي على اجلوانب الثقافية والفنية والرياضية واالقتصادية يف الدول العربية.
املقدمة:
 -2يف ما خيص صورة اجتاهات اجلمهور األجنيب للصورة َ
 -القنوات اإلخبارية هي اليت متثَل مصدراً بالنسبة للجمهور األجنيب بنسبة (.)%21.1

 يعتمد اجلمهور األجنيب للحصول على املعلومات واألخبار بنسبة ( )%18لقناة ( ،)CNNونسبة ()%12.1لقناة ( )BBCمن إمجايل القنوات اإلخبارية املعتمدة.
تقدم معلومات مهمة جاءت بنسبة ( ،)%29.3يليها السبب الثاين كون لديها
 من أسباب تفضيل القنوات كوهنا َمراسلون يف مواقع األحداث للتغطية للموضوعات املختلفة ،وجاء بنسبة (َ ،)%21أما السبب الثالث فتمثَل يف كوهنا
فورية يف تغطية األحداث بنسبة (.)%32.1
قدرت بـ( )%28لقناة ( ،)BBCوبـ( )%21.7لقناة (،)CNN
 ح َققت املوضوعات السياسية أعلى نسبة متابعة َقدرت بـ( )%23.1لقناة ( ،)BBCوبـ( )%37.2لقناة (.)CNN
تلتها املوضوعات االقتصادية بنسبة َ
التعرف على أحدث األخبار بنسبة ( ،)%71يليها دافع زيادة
 أهم دوافع املشاهدة للجمهور األجنيب متثَلت يفَ :املعلومات عن خمتلف القضايا بنسبة ( ،) %72يليها دافع معرفة موضوعات تساعد على النقاش مع اآلخرين بنسبة
(.)%81.9
 متثَلت السمات اإلجيابية للدول العربية يف وجود األماكن السياحية بنسبة ( ،)%98مثَ اهتمام الدول العربية بإقامةعالقات طيَبة مع الغرب بنسبة ( ،)%92تليها مسة اجيابية أخرى تتمثَل يف كوهنا تشهد تطوراً اقتصادياً بنسبة (.)%93
املتطرفة ،ووجود
 متثَلت السمات السلبية للدول العربية يف كوهنا تشمل على وقوع حوادث إرهابية وانتشار احلركات َاضطرابات سياسية بنسبة ( )%83لكل منها.
َ -أما السمات اإلجيابية والسلبية عن العرب ،فاألوىل ظهرت يف مسة "التديَن" بنسبة ( ،)%73ومسة أنَه "ودود" بنسبة

( ،)%92ومسة أنَه "أمني" بنسبة ( ،)%91.1ومسة أنَه "طيَب" بنسبة ( ،)%91والثانية ظهرت يف مسة "الفقر" بنسبة
التعصب" و"التسلَط" بنسبة ( )%93.1لكل منهما.
( ،)%92.9ومسة " َ
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 -7الدراسة السابعة :قام الباحث ميخائيل سليمان بدراسة حول "صورة العرب يف الصحافة األمريكية" 1وهي عبارة
عن رسالة ماجستري تبحث يف تقييم التغطية عن الشرق األوسط يف سبع مجالت أمريكية يف شهر ديسمرب عام ،3721
أنصب اهتمام الباحث يف هذه
وجاءت هذه الدراسة يف شكل كتاب من إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية ،حيث
َ

الدراسة على مدى طبيعة الصورة اليت تقدمها الصحافة األمريكية إزاء الصراع اإلسرائيلي -العريب ،من خالل إذا كانت

اليت مثَلت
وبأي قدر من التحيَز ،يف عرضها للقضايا العربية -اإلسرائيلية ،وذلك تبعاً لألحداث َ
تلك الصحافة متحيَزةَ ،
هذه الفتة ،بداية من أزمة سويس  ،3721إىل حرب يونيو  ،3719إىل حرب أكتوبر  ،3791حيث اعتمد الباحث
يف إشكالية دراسته على فرضيتني أساسيتني مها كاآليت:
شوهتها أفالم هوليود مثل "بدوي" ،وقد
 -3إ َن أغلب كتاب التقارير الصحفية واملراسلني َ
يقدمون صورة للعريب كانت قد َ
الرحل مستوى معيشي منخفض ،ومستوى تعليمي ضعيف ،ومكان للحرمي ،حيث ال تتمتع النسوة إالَ حبقوق
يكون من َ
وامتيازات قليلة إن كان هلن ذلك ،إنَه غري دميقراطي ،ويسكن أماكن قذرة حتت استبداد الوالء العشائري ،ومن جهة

أخرى ميتدح اإلسرائيلي كونه دميقراطياً شبيهاً بالغرب.
 -2مثة ذكر متكرر لسوء معاملة اليهود السابقة ،وتأكيد لرغبة إسرائيل والسالم واألمن فضالً عن إجنازاهتا ،وال يذكر إالَ
القليل عن حمنة عرب فلسطني ،بل على العكس عندما يتعلق األمر بالنزاع العريب اإلسرائيلي ،حيث جيري تقدمي العرب
"مصممة على تدمريها".
"كمعتدين" و"أشقياء" و"أمم معتدية حتيط بإسرائيل املستضعفة" ،وهي
َ

مهمة وهي( :حرب السويس عام ،3721
حيث انقسمت هذه الدراسة إىل ثالثة مراحل زمنية ،مثَلتها أربع أحداث َ
وحرب عام  ،3719وحرب عام )3791؛ وأستخدم الباحث يف هذه الدراسة منهجية حتليل املضمون لعيَنة من

الصحف األمريكية متثَلت يف ستة مجالت قومية مع ملحق "استعراض أخبار األسبوع" للنيويور تاميز ووردت أمسائها
كالتايل( :نيويور تاميز( ،)The News-Yourk Times -يو إس نيو آند وورلد ريبورتU.S. News -
( ،)and World Reportذي نيش( ،)The Nation -ذي نيو ربيبلك،)The New Republic -
املدة ما بني جوان إىل غاية ديسمرب .3721
(تامي( ،)Time -اليف( ،)Life -نيو زويك ،)News week-يف َ
توصل إليها الباحث يف هذه
لعل هذه َ
املدة متثَّل الدراسة األوىل مع حرب السويس عام  ،3721ومن النتائج اليت َ
و َ
الدراسة جند:
مشوهة عن العرب من خالل بعض السمات ،واليت تتمثَل يف" :البداوة"" ،اخنفاض
 الصحافة األمريكية َتقدم صورة َ
قدمت
مستوى املعيشة والتعليم"" ،املكانة الوضيعة للمرأة (احلرمي)"" ،الطباع االستبدادية"" ،القذارة"؛ يف حني َ
 -1أنظر :ميخائيل سليمان ،صورة العرب في عقول األمريكيين ،ترمجة عطا عبد الوهاب ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2333 ،2م ،ص
ص.82-27
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اإلسرائيليون بصورة إجيابية ،متثَلت يف كوهنم "دميقراطيون" ،احملبَني للسالم"" ،أبطال"...اخل ،وهلم نفس خصال وصفات

الغربيني.

 تست الصحافة األمريكية يف معاجلتها عن املعاملة السيئة لليهود ،والدفاع عنهم من خالل حقهم يف العيش أمنينيفتقدمهم بصورة "املعتدين" و"الشقاة"" ،املفككون"" ،املتنافسون"" ،أوغاد"...،اخل.
مطمئننيَ ،أما العرب َ

َأما يف الدراسة الثانية اليت تزامنت مع حرب جوان  ،3719حيث متَّت هذه الدراسة بنفس اخلطوات املنهجية
توصلت هذه الدراسة إىل النتائج
واملفاهيمية ،وذلك يف َ
املدة ما بني  33مايو إىل 13يونيو من عام  ،3719حيث َ
التالية:

توضحت الصورة يف الصحافة األمريكية يف احنيازها وتأييدها املباشر وغري املباشر مع إسرائيل.
َ -

 استخدام الصحافة األمريكية بعض األساليب لتكوين الصورة ومنها :اختالف األسباب والتربيرات املنطقية ألعمالوتصرفاهتا ،مع احلط من قيمة العرب من خالل عرض وجهات نظرهم بشت الطرق إبَان مساعدهتا لقضية
إسرائيل َ
إسرائيل ،وكذا جعل الشيوعيني يتحدثون بلسان العرب ،باإلضافة إىل حترير العرب من صفاهتم اإلنسانية ،وإلقاء اللوم
على احلكام العرب.
 تعرض الصحافة األمريكية مسألة النزاع يف تغطيتها اإلخبارية باعتباره نزاع عريب "إسالمي-يهودي".َأما الدراسة الثالثة اليت جاءت بعد حوايل عشر سنوات من الدراستني األوليتني ،حيث تزامنت هذه الدراسة مع حرب
أكتوبر عام  ،3791وقام الباحث يف هذه الدراسة بنفس املنهجية واألسلوب املعتمد يف الدراستني السابقتني ،حيث
خلص فيها الباحث إىل النتائج التالية:
املسوغة يف هذه الفتة ،حيث
 كانت َردة فعل الصحافة األمريكية جتاه العرب من جنس مواقفهم وإجنازاهتم وأعماهلم َ

اعتدلت نوعاً ما الصورة ،وأصبحت الصحافة األمريكية تسلَط الضوء على أهم األعمال واإلجنازات ،وذلك من خالل
التفهم والتعاطف ،ولكن هذا ال ينفي وجود صورة النقد واإلدانة للعرب من جهة أخرى من خالل َأهنم "غري
بعض َ
صادقني"" ،غري موثوقني" ،كما ذكر انقسامهم وتنافسهم.
 -ظهور الصحافة األمريكية بأكثر حيادية وتوازن وأقل حتيَز مقارنة باألحداث املاضية ،حبيث هذا مل يثمر كسباً ملصلحة

حتولت تلك الصحافة إىل تقدمي العرب "ككائنات انسانية" ،وليس "كأعداء إلسرائيل"" ،كمثريين للمتاعب"
العرب ،بل َ

للواليات املتحدة وللغرب عموماً.

نلخص تلك النتائج يف الدراسات الثالث حول صورة العرب يف الصحافة األمريكية يف:
حيث ميكننا أن َ
 -حتيَز الصحافة األمريكية إلسرائيل.

حتزب الصحافة األمريكية فيما تنشره عن النزاع العريب اإلسرائيلي على مدى العقدين املاضيني ،على غرار حرب أكتوبر
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التحر حنو التوازن.
عام  3791اليت مثَلت فيها أدىن دركات املتحيَز يف تلك اجملَالت ،وشهد بداية َ
 هتميش دور العرب على مستوى اإلسهامات يف مجيع اجملاالت وجتريدهم من الوجود واإلنسانية.املشوهة من خالل بعض النعوت والصفات والسمات السلبية مثل" :األصوليَون"" ،إرهابيَون"،
 تقدمي الصورة السلبية و َ"مقاتلون"" ،ملعونون"" ،قذرون"... ،اخل.
 -8الدراسة الثامنـة :قامت الباحثة عائشة كعباش بدراسة يف شكل رسالة املاجيست سنة  ،4332/4332حول
"صورة اإلسالم يف الصحافة الفرنسية ما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب-LE MONDE ( 4332
 ،1)LE FIGAROحيث طرحت اشكاليتها سؤاالً عاماً حول :ما هي الصورة اخلاصة باإلسالم واملسلمني اليت
قدمتها الصحافة الفرنسية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب4332؟ ،كما طرحت الباحثة مخسة أسئلة أساسية
َ
تفرعت من السؤال العام متثَلت يف:

 -2ما هي اخللفية التارخيية والثقافية لتكوين الصورة النمطيَة عن اإلسالم واملسلمني يف الغرب؟.

وتقدمها صحفييت "لوموند" و"لوفيقارو" لإلسالم واملسلمني بعد أحداث
 -4ما هي أبرز مالمح الصورة اليت ترمسها َ
احلادي عشر من سبتمرب 4332؟.
 -0كيف كانت معاجلة الصحفيتني ألحداث احلادي عشر من سبتمرب 4332؟.
تفرقان؟.
تصرفات املسلمني أم ال َ
تفرق الصحيفتان يف تغطيتها للحدث بني اإلسالم كدين وبني َ
 -2هل َ
 -2ما مدي االختالف واالتفاق يف اهتمام اليوميتني باملسلمني بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 4332؟.
اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على منهج الدراسات الوصفية من خالل استخدامها على أسلوب حتليل املضمون،
حيث حلَلت الباحثة مضمون الصحيفتني الفرنسيني "لوموند" و"لوفيقاور" يف عينة ممثَلة يف مخسني ( )23عدداً ،أي ما

يساوي مخسة وعشرون ( )42عدداً لكل صحيفة ،وذلك يف الفتة ما بني  32إىل  03سبتمرب إىل  ،4332واليت
تزامنت مع أحداث احلادي عشر من سبتمرب  4332يف أمريكا.
توصلت إليها الباحثة يف هذه الدراسة جند منها:
ومن بني النتائج اليت َ

 إ َن الصورة اليت قدمتها الصحيفتان لإلسالم واملسلمني بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ما هي إالَ عملية استعادةللصورة النمطية السلبية املتاكمة يف ذهن الصحفي الفرنسي ،سواء ما تعلَمه يف املدرسة بأطوارها املختلفة ،أو من أفكار
املستشرقني املتوارثة عرب األجيال ،دون إغفال ما أكتسبه من وسائل اإلعالم ،حيث نتج عن هذا َإهتام املسلمني باحلادثة،
وتطرف"" ،انتحاري"،
كما وصفت صورهتم اليت متيَزت بالتشويه يف أغلب األحيان بأنَه "دين إرهاب" ،و"تعصب"َ ،

 -1أنظر :عائشة كعباش ،مرجع سابق ،ص ص ،13-8ص ص.227-229
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"راديكايل" ،وغريها من املواصفات السلبيةَ ،أما من ناحية املقارنة بني الصحيفتني فكانت ( )LE MONDEأكثر
اعتداالً من القضية على غرار صحيفة ( )LE FIGAROاليت تتميز بالتحيَز الواضح.

 صورة اإلسالم واملسلمني يف الصحيفتني بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ال ختتلف كثرياً عن الصورة اليت برزتبعد هذه األحداث ،بل اعتربت هذه األحداث كدليل على إدانة اإلسالم واملسلمني وبوصفهم باخلطر احملدق بالعامل يف

القرن الواحد والعشرين.
 تربط صحيفة "لوفيقارو" أحداث احلادي عشر من سبتمرب بأحداث التسعينات يف اجلزائر ،كما تعترب شبكة اجلياتقدم صورة سلبية عن اجلزائر.
( )GIAهي إحدى شبكات القاعدة ،فهي بذلك َ
صورت الصحفيتني اإلسالم
 -تضخيم قيمة أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،وربطها بالدول العرب واإلسالمية ،فيما َ

يف عالقته بتلك األحداث ،بأنَه "إسالم اإلرهاب" ،و"اجلهاد" ،و"الصراع مع الغرب"... ،اخل.

تفوقت صحيفة "لوموند" الفرنسية يف معاجلتها لصورة اإلسالم واملسلمني بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ،إالً
َ -

ومشوهة عن اإلسالم يف الدرجة األوىل ،واملسلمني يف الدرجة الثانية ،بينما
أ َن صحيفة "لوفيقارو" َ
قدمت صورة سلبية َ
قدمت صحيفة "لوموند" املسلمني بصورة سلبية ،إالَ أ َن اجتاهها حنو اإلسالم كبري مل يظهر جليًا ،حيث غلب عليه
َ
االجتاه احليادي يف الكثري من األحيان.

حتمل صحيفة "لوفيقارو" اإلسالم كدين مساوي املسؤولية الكاملة عن أحداث حلادي عشر من سبتمرب ،وتعترب مصادر
َ -

حتمل صحيفة
الشريعة اإلسالمية من القرآن والسنة هي املولَدة لإلرهاب والعنف من خالل الدعوة إىل اجلهاد ،بينما َ
حتمل جزءاً من املسؤولية لسياسة
املتطرفني" منهم ،كما َ
"لوموند" املسؤولية بالدرجة األوىل لإلسالميني ،وترَكز على " َ
ضد فلسطني.
املتعسفة جتاه الشرق األوسط واملنحازة إىل إسرائيل َ
الواليات املتحدة األمريكية َ

قدمت صحيفة "لوفيقارو" الفلسطيين بصورة سلبية "كاإلرهايب" مثالً ،كما اعتربت املنظمات اإلسالمية الفلسطينية
َ -

تورطها يف تلك األحداث.
َ
بأهنا منظمات إرهابية ،مع تلميحها يف إمكانية َ

عموما بني اإلسالم كدين وبني تصرفات املسلمني وممارساهتم ،بينما صحيفة "لوموند"
تفرق صحيفة "لوفيقارو" ً
 ال َتفرق بينهما ،كما ختلط الصحفيتني بني املسلم املعتنق لإلسالم وامللتزم مببادئه ،وبني "اإلسالمي" الذي حيمل معناً
َ
سياسياً.
َ -أما عن املصادر املعتمدة يف الصحفتني ،فيالحظ هنا تشابه كبري بينهما ،حيث أحتل الصحفي املرتبة األوىل يف كلتا

اليوميتني ،ممَا يدل على االحتاف يف الكتابة الصحفية الفرنسية ،ويليه باقي املصادر بنفس التتيب تقريباَ ،مع انفراد
صحيفة "لوموند" مبصدر املراسل الصحفي.
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 -9الدراسة التاسعة :قام الباحث زغيب وليد بدراسة حول "صورة املهاجرين املغربيني يف الصحافة الفرنسية املكتوبة:
دراسة حتليلية مضمون جريدة ( 1")Le Figaroجاءت يف شكل رسالة ماجيست سنة  ،2338/2339حيث قام
فيها الباحث بدراسة على عيَنة متثَلت يف ( )12عدد من مجموع ( )131لسنة كاملة ( ،)2332حيث استخدم فيها

الباحث عيَنة األسبوع الصناعي والعيَنة الدورية ،مشلت هذه األخرية صحيفة ( )Le Figaroيف معاجلتها ألحداث
اهلجرة املغاربية يف فرنسا ،خاصة املتعلقة بأحداث باريس والضواحي لسنة .2332
حيث أعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدامه على عملية التحليل وفق
منهجية حتليل املضمون للمقاالت اليت وردت فيها قضايا العرب واملسلمني يف الفتة اليت تزامنت مع أزمة ضواحي باريس
بداية من شهر ماي  2332إىل غاية شهر أفريل من عام  ،2331حيث طرح الباحث ثالثة أسئلة رئيسية تفرعت منها
ثالثة أسئلة فرعية أخرى ،باإلضافة إىل فرضيتني عاميتني وهي كاآليت:
 ما موقف الصحافة الفرنسية من اجلالية املغاربية؟·،ما هي عوامل بناء الصورة والنص املتعلقة باهلجرة املغاربية؟. ما مدى مسامهة الصحافة الفرنسية يف توجيه الرأي العام الفرنسي حنو اجلالية· املغاربية؟.َأما عن األسئلة الفرعية فتمثَلت يف ما يلي:

 ما مدى تأثر الرأي العام الفرنسي بوسائل اإلعالم؟. -ما مدى تقبَله لفكرة إدماج اجلالية اجلزائرية؟.

كما أعتمد الباحث على فرضيتني أساسيتني هي كاآليت:
مشوهة للمهاجرين عرب املعاجلة اإلعالمية.
 َتقدم الصحافة الفرنسية صورة َ

 ترَكز الصحافة الفرنسية يف معاجلتها اإلعالمية على السلبيات الصادرة عن املهاجرين أكثر من اإلجيابيات.توصل الباحث إىل نتائج نذكر منها:
وانطالقاً من هذه األسئلة َ

 -أهنا تساهم يف صناعة الصورة السلبية بنسبة ( )%66.84من مجموع االجتاهات يف معاجلتها ملواضيع اهلجرة املغاربية،

من خالل استخدام جريدة لوفيقارو الفرنسية قوهتا الضخمة و نفوذها الواسع فقط خلدمة مصاحل مالكها.
 تقاوم جريدة "لوفيقارو" التغيري وتعمل على استمرار الوضع الراهن ،من خالل تكرار املواضيع عن تلك األحداثواستغالهلا ملساحات اجلريدة.

 -1أنظر :وليد زغيب ،صورة المهاجرين المغاربيين في الصحافة الفرنسية المكتوبة( :دراسة تحليلية لمضمون جريدة  ،)Le Figaroرسالة ماجستري،

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة قسنطينة2339 ،م2338/م ،ص ص ،23-1ص ص.398-391

30

اإلطار المنهجـ ـي والمفاهيم ــي
 طغيان موضوعني بصورة سلبية بالنسبة للمهاجرين املغاربيني مها االحنراف والالأمن بنسبة ) (%38.59و املواجهاتعموما واملتعلقة باهلجرة املغاربة
بنسبة ( ،)%18.12فأهتمت جريدة "لوفيقارو" يف تغطيتها لألحداث املتعلقة باهلجرة ً
خصوصا ،باألمور السطحية واملثرية ،أكثر من اهتمامها باألمور املهمة.
ً
 -تنتهك الصحافة الفرنسية من خالل جريدة "لوفيقارو" حياة األفراد (املهاجرين املغربيني) اخلاصة ،كما حت َط من

كرامتهم ،باإلضافة إىل إقصائهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة من اجملتمع الفرنسي.
 معاملة كل من يعارض الطبقة املالكة والفئات املسيطرة على الصحافة الفرنسية املمثَلة يف جريدة "لوفيقارو" بطرقسلبية تظهر يف عمليات االقصاء والتهميش والتمييز وغريها.
 تعتمد جريدة "لوفيقارو" يف تغطيتها لألحداث على مبدأ الربوز الفائق واحلكم املسبق والعاجل للظواهر ،دون تقصياحلقائق ،ونقل احلدث بكل موضوعية واإلحاطة جبميع جوانبه وأسبابه.
تطرقت
 تساهم جريدة "لوفيقارو" يف زيادة حجم املعاناة االجتماعية واالقتصادية للفئات املهاجرة املغاربية ،إذ نادراً ما َإىل أسباب اليت دفعت بالشباب سليل اهلجرة املغاربية إىل االحنراف واملواجهات ،وغريها من األمراض االجتماعية
التطرق جلذور هذه األمراض ،ويرجح سبب تفاقم التوتر إىل تفاقم تدهور األوضاع
واالقتصادية ،أو َ
حت حماولة َ
االجتماعية و االقتصادية املغاربية ،إذ كانت املطالب االقتصادية واالجتماعية بنسبة ) ( 60.71 %من إمجايل مطالب
املغاربيني.
 تعتمد جريدة "لوفيقارو" على املراسلني كمصادر بنسبة ( ،)%28.23وعلى القنوات التلفزيونية بنسبة ()%39.72وصحافيو اجلريدة بنسبة ( ،)%15.38حيث مل تكن الصحيفة دقيقة يف معاجلاهتا لقضايا املهاجرين املغاربيني ،إذ
أتسمت املعاجلة من خالل تلك املصادر بالذاتية والتحيَز.
 التعقيب على الدراسات ومناقشتها:املتوصل
بناءً على معطيات الدراسات السابقة واملشاهبة ،من حيث املقاربة النظرية واملنهجية املتَبعة ،وكذا النتائج
َ
إليها ،ميكننا أن نديل ببعض املالحظات من خالل قراءتنا االستنباطية واالستقرائية هلذه الدراسات ،وذلك بتقدمي مجموعة
من االستفادات اليت حتصلنا عليها من قبل هذه القراءة أوالً ،باإلضافة إىل تقدمي وجهات نظرنا اليت تقوم على أساس
عملية التقييم واملناقشة من خالل بعض التعقيبات ،واليت تعترب مبثابة النقاط األساسية اليت يتم استدراكها بالقدر املمكن
يف دراستنا ،ومن هذه املالحظات جند:
 ال ميكننا إغفال يف اطالعنا هلذه الدراسات على حجم االستفادة املنهجية والبحثية ،وذلك من خالل أهم النقاطاملتطرق إليها ،املنهج املستخدم والتقنية املختارة يف الدراسات ،طريقة بناء اإلشكالية وطرح
نذكر منها( :أمهية املواضيع َ
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املتوصل إليها،
التساؤالت وصياغة الفرضيات ،البناء النظري والتوثيقي ،طريقة حتليل املضامني اإلعالمية ،النتائج
َ
التوجهات البحثية يف مجال الصورة يف اإلعالم الغريب ،ومدى توفر الدراسات على األقل يف املنطقة العربية اإلسالمية).
َأما عن املالحظات التقييمية جند:

 -أغلب الدراسات املعتمد عليها يف حبثنا تثبت دور الصورة التارخيية (اخللفية واملرجعية التارخيية) لإلعالم الغريب يف

معاجلته ألهم األحداث العربية واإلسالمية.
يقدمها اإلعالم الغريب عموماً.
املشوهة لإلسالم واملسلمني اليت َ
جل الدراسات على الصورة السلبية و َ
 -اتفاق َ

 تسليط الضوء على الصحافة الفرنسية املكتوبة يف معظم الدراسات ،عكس وسائل اإلعالم األخرى ،وعلى رأسهاالقنوات التلفزيونية واملواقع اإللكتونية املختلفة.
 ندرة الدراسات يف هذا اجملال على مستوى الدكتوراه خاصة يف اجلزائر ،باعتبار أ َن معظم تلك الدراسات هي دراساتمن دول عربية أخرى.
التصرفات
 معظم الدراسات أهتمت بالصورة التارخيية مقارنة بالصورة الواقعية لإلسالم واملسلمني من خالل مجموع َواملمارسات املختلفة يف معاجلتها من طرف االعالم الغريب عموماً.
 معظم الدراسات ارتبطت مبرجلة تارخيية معينَة وبوسيلة إعالمية معيَنة ،ممَا قد يصعب تعميمها على املراحل الراهنة،وتغري السياقات االجتماعية والسياسية واإلعالمية وغريها.
تطور األحداث والقضاياَ ،
خاصة مع َ

معمق بالنسبة للدراسات عن اآلليات واالستاتيجيات واألساليب اإلعالمية الغربية يف التعامل مع
 -عدم البحث بشكل َ

األحداث والقضايا العربية واالسالمية يف العامل العريب االسالمي أو العامل الغريب بالنسبة للجالية املسلمة ،باستثناء دراسة
قدم بعض األساليب اإلعالمية بشكل عام يف معاجلة مثل هذه القضايا ،وكذا دراسة جبار الشمري
أمحد عظيمي الذي َ
احلرة".
الذي َ
قدم لنا بعض األساليب اإلقناعية حول اخلطاب التلفزيوين األمريكي من خالل "قناة َ
توجهات املؤسسة اإلعالمية الغربية وبنيتها الفكرية والسياسية واأليديولوجية يف
 عدم اهتمام معظم الدراسات على َعالقتها بصناعة املضمون اإلعالمي من خالل معاجلتها ألهم تلك األحداث والقضايا ،خاصة يف عملية تأطري األخبار.

فجل الدراسات اعتمدت على منهجية حتليل املضمون ،باستثناء دراسة اعتمدت على أداة االستمارة
 َأما منهجياَ :لعل هذا من بني القضايا اخلالفية يف
باملقابلة ،فمنهم من أستخدم حتليل احملتوى كمنهج ،ومنهم من أستخدمه كتقنية ،و َ

حت على مستوى التطبيق من خالل اخلطوات املنهجية ،أو مؤشر التفريق بني
حتليل احملتوى ،إالَ أ َن هنا اختالف َ
التحليل الكمي والكيفي ،ويف بعض العناصر املنهجية يف هذا اإلطار.
هذا وباإلضافة إىل تباعد الفتة الزمنية لبعض الدراسات فيما خيص أعداد العيَنة املختارة حمل الدراسة ،ممَا يطرح مشكل

تعميم النتائج يف الكثري من األحيان.
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وانطالقًا من هذه املالحظات تبدو خصوصية حبثنا مقارنة مبجمل الدراسات السابقة واملشاهبة اليت َت احلصول عليها يف

حدود إمكانياتنا البحثية ،واليت تظهر يف نوع وطبيعة الوسيلة اإلعالمية ،حيث مشل حبثنا القنوات الفضائية األجنبية

الناطقة بالعربية أو ما يصطلح عليه يف بعض األحيان باإلعالم الدويل ،وكذا طبيعة الفتة املختارة سواء بسياق املوضوع أو
باإلطار الزمكاين للعيَنة املختارة ،واليت تعكس مرحلة شهدت الكثري من األزمات هلا خصوصيتها وظروفها اخلاصة ،كما
تعد مرحلة راهنة تزامنت مع أحداث الثورات العربية ،هذا وباإلضافة إىل تكييف أسئلة حبثنا مع الطروحات اإلعالمية

اجلديدة خاصة مع طبيعة تلك القنوات الدولية اليت هلا خصوصية معيَنة يف التغطية واملعاجلة اإلعالمية بالنسبة لألحداث

الدولية ،ممَا جيعلنا نتطرق إىل بعض اإلشكاالت اجلديدة هبذا الصدد فيما تعلق بأهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء هذه
الفتة ،وهذا من خالل البحث عن الكيفية اليت يتم هبا صناعة الصورة النمطيَة لإلسالم واملسلمني وفق معطيات واقعية

حديثة من جهة ،وكذا مجموع االستاتيجيات واآلليات إعالمية اجلديدة اليت تعاجل هبا هذه القنوات القضايا العربية
اإلسالمية من جهة أخرى..

/3الخلفيات النظرية للدراسة:
إ َن أي دراسة علمية يف حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية عموماً وعلوم اإلعالم واالتصال خصوصاً تنطلق من
خلفية نظرية تعد مبثابة القاعدة األساسية اليت يقوم عليها البحث ،حيث يظهر ذلك يف توجيه البحث من خالل مجموع
تقدمها أي نظرية أو مقاربة أو َنوذج ،كما تعترب هذه األخرية حقل من الدراسات ميكن هلا أن تضم
االفتاضات اليت َ
معني ،وهنا يربز دور عامل االنتماء بالنسبة للدراسات اليت تأيت بعدها يف نفس اجملال.
دراسات أخرى يف مجال َ
وعلى هذا األساس اعتمادنا على بعض املنطلقات النظرية اليت تظهر يف مقاربتني أساسيتني يف حقل علوم اإلعالم
واالتصال ،وهي مقاربات نظرية َت اعتمادها يف الكثري من الدراسات اإلعالمية ،حيث "تتأسس هذه املقاربة املعرفية
لوسائل اإلعالم باعتبارها وسائل للبناء االجتماعي للواقع ،من خالل إعادة تشكيل أحداث العامل ،وحت َوهلا إىل معلومات
وتصورها إىل ذهنية مجاعية ،حيث تنخرط وسائل اإلعالم يف عملية البناء الداليل واالجتماعي للواقع
حتتكم يف بنيتها َ
1
لعل ما قاله املف َكر الفرنسي "جان بودريار"
باعتبار أ َن اخلطاب اإلعالمي هو نسق لغوي معريف يتش َكل عرب اللغة"  ،و َ

بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية يف مقالته اليت صدرت يف مجلة "ليرباسيون" الفرنسية بعنوان "حرب اخلليج مل تقع" ،حيث

مصورة".2
أ َكد فيها على "أ َن هذه احلرب مل تقع ،بل شاهد الناس نسخة تلفزيونية َ
 -1شهرية بن عبد اهلل ،الحرب في وسائل اإلعالم :آليات بناء المعنى وإنتاج المعرفة ،مجلة املستقبل العريب ،العدد  ،227بريوت ،مركز دراسات الوحدة
العربية2332 ،م ،ص ص.78-79
 -2املرجع نفسه ،ص72
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ومبا أ َن وسائل االعالم هلا أدوراً ووظائف أساسية "إالَ َأهنا ال خترج عن إطار كوهنا تعكس الوضع القائم ،مث أ َن مجيع
تقدمه وسائل االعالم بقدر ما
التحوالت االجتماعية خاصة يف املفاهيم واملعتقدات ليست عملية آنية مرتبطة مباشرة مبا َ

هي عملية متواصلة تتدخل فيها عوامل خمتلفة".1

ألهنا تعطينا معلومات وتسمح لنا بتكوين رأي ينعكس يف ممارساتنا اليومية
والوسيلة اإلعالمية هي مبثابة "وساطة َ
خبصوص األحداث واملشاكل والوضعيات ،اليت هي تعود إىل احلياة االجتماعية ،ومن هذا املنظور فإ َن اإلعالم عموماً
عندما يقدم سرداً إخبارياً عن األحداث ،فهو جيعل منها موضوعاً للنقاش العام ،وهذا التحويل بالذات ،أي احلدث
يتحول إىل موضوع للنقاش ،ممَا جيعل من املؤسسة اإلعالمية تنتقل من بعد الوقائع إىل بعد الوساطة (La
 ،)médiationوهذا ابتداء من الوقت الذي يتحول فيه املوضوع املطروح للنقاش من طرف وسائل اإلعالم إىل رأي
يعرب عن اجتاه حنو مواضيع اليت يدور بشأهنا النقاش ،والذي ميكن أن يتم
لدى املتلقي ،ومن مثة يتكون الرأي العام الذي َ

التعبري عنه يف فضاء االتصال العمومي".2

لعل هذه املقاربة تنبين من نظريتني أساسيتني،
حيث تنهل دراستنا خلفيتها النظرية انطالقاً من تلك املقاربة ،و َ
فالنظرية األوىل متثَلت يف "نظرية الصورة الذهنية وبناء املعىن" ،حيث تتجلى افتاضاهتا يف دور وسائل اإلعالم يف تشكيل
الصورة الذهنية من خالل الصور املتاكمة اليت تتكون يف أذهاننا عن العامل الذي حولنا إََنا نستقيها بالدرجة األوىل من
نقرر يف أ َن وسائل اإلعالم واالتصال هي اليت تضع لنا
وسائل اإلعالم املختلفة ،بل "إنَه ليس من املبالغة يف شيء أن َ
تقدمه وسائل اإلعالم واجمل َسد يف صور معيَنة ،هو
تلك الصور وتصفها وتؤطرها وتفسرها بطريقتها اخلاصة ،فكل ما َ

نتيجة مجموعة من العمليات املع َقدة واالختبارات الواعية واختاذ القرارات اليت تؤثر بطريقة أو بأخرى يف اجتاهاهتا ومعاجلة

لألحداث والقضايا" ،3حيث بدأ هذا االهتمام لإلعالم يف بناء املعىن وصناعة الصورة الذهنية مع الباحث "والت ليبمان"

( ،)Walter Lippmannالذي أشار إليه يف كتابه "الرأي العام" عام 2244م من خالل عنوان أحد فصوله
"العامل اخلارجي والصور يف أذهاننا" 4وأعترب أ َن الصحافة هي املصدر الرئيسي للصور يف أذهاننا ،وحتدث أيضاً عن دور
الصحافة يف خلق الصورة اليت يف رؤوس الناس عن العامل ،وذلك من خالل عملية مجع ونشر األخبار وتفسريها،
تقدمها الصحافة ليست مجرد مرآة للظروف االجتماعية ،إذ َأهنا تقتحم نفسها يف عملية تقرير األخبار
فاألخبار اليت َ
 -1عبد الرمحن عزي ،السعيد بومعيزة ،اإلعالم والمجتمع :رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية االسالمية ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر
والتوزيع2333 ،م ،ص ص.292-293
 -2املرجع نفسه ،ص ص( .328-321بتصرف).

 -3أنظر :مرفت الطرابيشي ،عبد العزيز السيد ،نظريات االتصال ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط3221 ،3ه2331-م ،ص ص.231-232

- Walter Lippmann, Public Opinion, With a New introduction by Michael Curtis, Originally

4

Published : New-York, Macmilan Company, 1922, pp39-50.
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وتفسريها ،وخلص ليبمان إىل أ َن الناس ال يتصرفون على أساس احلقائق اليت يروهنا أو حتدث بالفعل ،ولكن على أساس
تقدمه الصحافة ،األمر الذي يؤدي إىل حمدودية
ما يعتقدون أنَه احلقيقة ،ويأيت هذا االعتقاد من املعىن والتفسري الذي َ
عالقة االستعداد للفعل والسلو مع طبيعة احلقيقة يف العامل اخلارجي.
لعل تكوين الصورة يف دراستنا ينطلق من دور وسائل اإلعالم اليت تتمثَل يف القنوات الفضائية األجنبية الناطقة
و َ
بالعربية ،وعلى رأسها قناة فرانس  42الفرنسية يف تشكيل وصناعة صورة اإلسالم واملسلمني من خالل القضايا العربية
تقدمه قناة فرانس
اإلسالمية اليت تعاجلها ،حيث يظهر بناء الصورة هنا يف عالقته باملضمون اإلعالمي أي مبحتوى ما َ
 42عن تلك القضايا ،وليس على مستوى اجلمهور أي من خالل بناء الصورة يف عقول اجلماهري ،حيث ال تنفصل
األوىل عن الثانية أل َن املضامني اإلعالمية للقناة تعكس بالضرورة تلك الصورة ،واليت تنعكس فيما بعد على اجلمهور
املتلقي عقلياً أو عاطفياً أو سلوكياً.
وبناء الصورة يف مضامني قناة فرانس  42من خالل معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية
عدة مكونات بداية من املفاهيم واملصطلحات املوظَفة ،وكذا مجموع املواقف واالجتاهات واألفكار
الراهنة ينطلق من َ
واآلراء اليت تسعى إىل توصيلها إىل اجلمهور العريب ،وكذا اجلالية املسلمة يف الغرب وخصوصاً فرنسا ،باإلضافة إىل تلك
املدعمة لألخبار واألحداث ،اليت تظهر من خالل دور مجموع السمات واخلصائص اليت توظَفها القناة على اخلرب
الصور َ

أو احلوار لذلك احلدث أو القضية.

لعل هذا ما يساهم
وتعترب صورة اإلسالم واملسلمني يف قناة فرانس  42صورة َ
يتم بناءها وفق معطيات متنوعة وخمتلفة ،و َ

يف إنتاج الصورة من خالل التزامن مع األحداث والظروف احمللية والدولية من جهة ،أو إعادة إنتاجها من خالل
املعطيات التارخيية والثقافية واالجتماعية اليت تؤطر العملية االتصالية لتلك القناة يف بناء الصورة اليت تتماشى وسياستها
لعل هذا ما ميثَله السياق العام ألحداث الثورات العربية الراهنة الذي يعترب كحدث هام سواء
اإلعالمية من جهة أخرى ،و َ

على املستوى السياسي أو اإلعالمي ،وذلك من خالل ما تثريه تلك األحداث من ردود أفعال خمتلفة من العامل العريب
اإلسالمي أو العامل الغريب عموماً.
كما اعتمدت دراستنا يف بنائها النظري ويف تطوير فروضها على نظرية األطر اخلربية:

()Theory News Framing؛ كما يطلق عليها البعض بـ"نظرية التأطري اإلعالمي" ،حيث يعترب هذا املفهوم
(التأطري) إحدى املفاهيم اليت جاءت به األحباث احلديثة ملقتب "نظرية حتديد األجندة" أو "ترتيب األولويات" 1كما
تسمى أحياناً ،حيث ترَكز نظرية حتديد األجندة على ترتيب اهتمامات وسائل اإلعالم عن طريق إبراز قضايا معيَنة وإمهال
َ
- Maxuell McCombs, Donald L. Shaw, The Agenda Setting Function of Mass Media, Public

1

Opinion Quarterly, n0 36, 1972, pp176- 187.
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أخرى ،ويظهر هذا االفتاض عندما يصبح مركز اهتمام وسائل اإلعالم بالنسبة للقضايا هو نفسه مركز اهتمام اجلمهور
لتلك القضايا ،كما أ َن نظرية حتديد األجندة أصبحت جتيب على أسئلة مت وأين؟ عكس املقتب التقليدي للنظرية
الذي كان يرَكز على األسئلة اخلمس (من ،ماذا ،بأي وسيلة ،ملن ،ما هو التأثري) ،ومفهوم التأطري يف حتديد األجندة
مأخوذ "من أعمال ( )Gaye Tuchmanحول البناء االجتماعي للواقع ،الذي يتم عن طريق التغطيات اإلخبارية،
كما يشري هذا املفهوم إىل اختيار بعض مظاهر التجربة واألفكار وتوكيدها على حساب مظاهر أخرى ،وحيدث التأطري
حسب ( )Entmanعندما يقوم الصحفيون باختيار البعض من مظهر واقع مدر وجعله أكثر بروزاً يف نص إعالمي
املقد م للتأويالت السببية والتقييم األخالقي والتوصية اخلاصة مبعاجلة
معني ملشكل ما ،والوصف َ
بطريقة ترويج لتحديد َ
1
يعرف ( )Entmanاإلطار بأنًه "حتديد جوانب معينة من الواقع يتعلق حبـدث ما أو قضية
حيث
،
هذا املشكل"
َ
وجعلها أكثر بروزاً يف النص اإلعالمي ،فاألطر اإلعالمية تسهم فـي بنـاء أطـر اجلمهور فيما يتعلق باملوضوع أو القضية

اليت يتم إبرازهـا فـي احملتـوى اإلعالمـ ــي ،ويعين ذلك حسب ( )Entmanإىل أ َن األطر تنقسم إىل نوعني :يتعلق النوع
األول بإطار املعاجلة اإلعالمية واليت يتميز هبا النص اإلعالمي ،ويشري النوع الثاين إىل األطر اليت يتبناها اجلمهور ويكوهنا
جتاه احلدث أو القضية املطروحة يف وسائل اإلعالم".2
يتدخلون يف حتديد ما ينشر وما ال ينشر؛ األمر الذي
كما أثبتت دراسات نظرية حارس البوابة "أ َن القائمني باالتصال َّ
املهمة بطريقة سهلة ومنتظمة وسريعة؛ ومن َمثَّ فهم يقومون بتشكيل األطر والسياقات املعرفية
مسح هلم بالقيام هبذه َّ
يتعرض له" ،3حيث يعد حتليل اإلطار
للجمهور؛ وهذا يـ َؤثِّر بدوره على الطريقة اليت يدر هبا اجلمهور احملتوى الذي َّ

اإلعالمي أحد الروافد النظرية احلديثة يف دراسات االتصـال ،ويعتبـر مفهوم اإلطار مفهوماً له مغزى وداللة إعالمية حيث

إنَه يسهم يف التع َـرف علـى دور وسـائل اإلعالم يف بناء وتشكيل اجتاهات الرأي العام إزاء القضايا واملوضوعات املختلفة
التـي تق َـدمها وسائل اإلعالم ،وترجع أمهية نظرية األطر اخلربية إىل " َأهنا تقدم تفسرياً عملياً ومنتظمـاً لكيفيـة حدوث
التأثريات املعرفية والوجدانية لوسائل اإلعالم على اجلمهور مبختلف فئاتـه وخصائصـه الدميوغرافية".4

وقد أجريت الدراسات 5اليت أهتمت بقياس أطر املعاجلة اإلعالمية للقضايا املختلفة بوسـائل اإلعالم ،حيث اعتمدت
هذه الدراسات على التحليل الكيفي والكمي للمضمون اإلعالمي ،كما أشارت إىل أ َن هنا مجموعة من العوامل تكمن
 -1نقالً عن :عزي عبد الرمحن ،سعيد بومعيزة ،مرجع سابق ،ص .323

2

- Robert Entman, Freming U.S. Coverage Of Internation, Journal Of Communication,
Vol.41.No.4, Autume 1991, p85.

 -3نقالً عن :أشرف جالل ،أطر المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري( :دراسات إعالمية) ،مركز اجلزيرة للدراسات2332/2/2 ،م،
ص ،2أنظر. http://studies.aljazeera.net :
 -4نقال عن :إستربق فؤاد وهيب ،مرجع سابق ،ص .32
 -5املرجع نفسه ،ص .32
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وراء األطر اإلعالمية اليت تتبناها وسائل اإلعالم وتقـدم منهـا التوجه اإليديولوجي للوسيلة وأيضاً طبيعة املعاجلة اإلعالمية
للقضية أو احلدث ،مبعىن هل تتم يف إطار اجيايب أم سليب ،فضالً عـن توظيـف وسـائل اإلعالم لبعض األساليب
واالستاتيجيات لتدعيم األطر اليت تقدمها مثل اسـتخدام الكلمـات ذات الداللة (كلمات حمورية) ،والصور والعناوين
والرسوم واجلرافيك ...اخل ،كذلك أجريت الكثري من الدراسات اليت عنيت بدراسة تأثري األطـر اإلعالميـة لألحـداث
والقضايا املختلفة على بناء أطر اجلمهور حنو هذه القضايا كانت أهم نتائجها تشـري إلـى مـدى أمهية تأثري األطر
اإلعالمية يف بناء وتشكيل الرأي العام إزا ء القضايا والسياسـات املطروحـة داخل هذه األطر املشار إليها اليت تنعكس على
األطر اليت يكوهنا اجلمهور بشأن هـذه القضـايا وتطرح النظرية َناذج تفسريية يتم توظيفها يف التحليل الكيفي لتمثيل
اجلوانـب والسـمات البارزة الواردة يف الرسالة اإلعالمية ،أي حتديد أطر التغطية اخلربية للقضايا واألحداث املختلفة.
لعل مهمة وسائل اإلعالم هنا تتلخص يف بناء املعىن من خالل "عملية تأطري األحداث و"القولبة" (،)cadrage
و َ
فاألحداث تكتسب معناها من اإلطار الذي تقولبها فيه وسائل اإلعالم ،فاإلطار هو قالب معريف تقوم بواسطته وسائل
اإلعالم بتميز املعلومة وتفسريها للمتلقي هبدف التأثري فيه وتوجيه اهتمامه ( )Amorçageحنو زوايا نظر معيَنة إىل
املواضيع والقضايا املطروحة ،وحنو تقييمات معيَنة هلا" ،1كما ميثَل اإلطار اإلعالمي "تلك الفكرة احملورية اليت تنتظم حوهلا
األحداث اخلاصة بقضية معيَنة".2

ويعترب قوفمان ) (Goffmanأول من أستخدم مصطلح األطر ،بوصفها أداة يتم توظيفها لتصنيف وتنظيم اخلربات
واملعلومات املختلفة ،وقد ألَف قوفمان كتابه حتت عنوان "حتليل األطر" ،وهلذا يعترب مؤسس ومنشأ "مدخل التأطري".3
حتدد وتنظم من خالهلا املصادر
عرف كل من ( )Clawsonو( )Nelson Oxelyاإلطار "بأنَه العملية اليت َ
ولقد َ
اإلعالمية القضية السياسية أو اجلدال العام حوهلا ،ووف ًقا لذلك فاألطر اإلعالمية تؤثر يف الرأي العام من خالل تركيزها

حمددة أو حقائق أو غريها من األفكار اليت متنحها درجة عالية من الوضوح املرتبط بالقضية ،أكثر ممَا حت َققه
على قيم َ
األطر البديلة".4

ومن خصائص اإلطار اخلربي "أنَه يضفي املعىن أو املغزى على اخلرب ،حبيث تكون له داللة أو أمهية لدى اجلمهور
حيدد هلم املدخل أو الزاوية اليت ميكن رؤية اخلرب من خالهلا ،ويعترب اإلطار اخلربي جزء ال يتجزأ من فلسفة
املتلقي ،كما َ
وأيديولوجية اجملتمع ،حيث ميثَل أَناط القيم اجملتمعية كوهنا مدخالت هامة تؤثر على القائمني باالتصال عند وضع
1

- Dietram A. Scheufel, Framing as a theory of Media Effect, Journal of Communication, n049,
1999, pp103-122.

 -2حسن مكاوي ،ليلى حسني السيد ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،مصر ،الدار املصرية اللبنانية ،ط2331 ،1م ،ص.128

 -3نصرية تامي ،األطر الخبرية لقضايا اإلرهاب في البرامج الحوارية على الفضائيتين اإلخباريتين "الجزيرة" و"العربية" :دراسة تحليلية مقارنة ،اجمللة
اجلزائرية لالتصال ،العدد ،22اجلزائر ،تصدر عن كلية علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر2332 ،1م ،ص.221
 -4أنظر :مرفت الطرابيشي ،عبد العزيز السيد ،مرجع سابق ،ص.022
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واستخدام اإلطار اخلربي ،كما يهتم اإلطار اخلربي بدراسة احملتوى الظاهر والضمين للرسالة ،ويستخدم يف ذلك أدوات
ومجردة ،مع اهتمامه بالدالالت واأللفاظ والسياقات املستخدمة من خالهلا".1
رمزية َ

وهنا من يشري 2إىل أ َن مسألة التأطري ترتكز على أربع أفكار رئيسية هي :أوالً :أ َن كل كلمة تستحضر إطاراً ،ثانياً :أ َن

يعزز ذلك
الكلمات احمل ّددة داخل اإلطار تستحضر إطاراً ،ثالثاً :نفي اإلطار يستحضر إطاراً ،رابعاً :استحضار إطار َ
اإلطار؛ وعلى هذا األساس يظهر دور عملية التضمني واإلحياء أو باألحرى دور املضمون اإلعالمي الصريح واملبطَن من
يتم بناءها وفق اإلطار اإلعالمي أو
خالل مجموع الدالالت واملعاين املعلن عنها أو اخلفية يف ثنايا النص اإلعالمي ،واليت َ

ما يصطلح عليه بالسياسة اإلعالمية.

فوظيفة التأطري اإلعالمي هي اليت "تتح َكم يف مسار تكوين التمثَالت حول األحداث ،ويف عملية بناء دالالهتا
األيديولوجية من خالل اختيار األلفاظ واملصطلحات والصور املناسبة ،فوسائل اإلعالم هنا تقوم بإعادة تسييق أو جتديد
احملددات املعرفية احمل َفزة للموقف والرأي
السياق ( )Recontextualisationمن خالل منح املعىن للحدث بتوفري َ

والسلو ".3

لعل استخدامنا هلذه النظرية من خالل حتليل اإلطار اإلعالمي لقناة فرانس  22اإلخبارية باعتبارها واحدة من
و َ
الروافد احلديثة يف الدراسات اإلعالمية اليت تسمح بقياس احملتوى الضمين للرسائل اإلعالمية ،ويتعلق األمر هنا مبضامني
تقدم تفسرياً منتظماً لدور القناة
برامج قناة فرانس  22من خالل معاجلتها ملواضيع اإلسالم واملسلمني حملياً ودولياً ،حيث َ
يف تشكيل األفكار واالجتاهات حيال القضايا العربية اإلسالمية البارزة اليت تتعلق بفتة الثورات العربية الراهنة ،ويظهر
ذلك يف اختيار بعض اجلوانب دون أخرى بالنسبة للوقائع واألحداث اجلارية ،وعلى رأسها ثورات الربيع العريب وتداعياهتا
املختلفة ،باإلضافة إىل بعض األحداث اآلنية سواء يف فرنسا خصوصاً أو يف العامل الغريب عموماً ،مع جعل تلك اجلوانب
أكثر بروزاً يف النص اإلعالمي لتدعيم حتديد املشكالت والتفسري السبيب والتقييم األخالقي هلا ،فضالً عن توصيات
التعامل معها.
حيث تتضح افتاضات املقاربتني النظريتني يف دراستنا من خالل بعض املؤشرات اليت تظهر بشكل جلَي فيما تعلق
باملعاجلة اإلعالمية لقناة فرانس  22الفرنسية ألهم القضايا العربية اإلسالمية تزامناً مع مرحلة أحداث الثورات العربية،
حمددة مسبقاً ،واليت تتماشى مع السياسة اإلعالمية لقناة فرانس 22
وتنبين هذه املعاجلة أساساً على معطيات إعالمية َ
الفرنسية وخطَها األيديولوجي؛ وهنا تظهر وظيفة اإلطار اخلربي من خالل تأطري تلك األحداث والقضايا يف جعلها خرباً
 -1املرجع نفسه ،ص.233
 -2املرجع نفسه ،ص .322
 -3شهرية عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص( .333بتصرف).
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تصورات القناة اجتاهها ،كما تظهر املقاربة الثانية يف
أو حواراً ال خيرج عن اإلطار العام لقناة فرانس 22؛ وبالتايل عن َ
عملية اختيار الكلمات واملفاهيم واملصطلحات املناسبة لتؤدي املعىن املراد ،وكذا اختيار املواضيع وترتيبها وتصنيفها
ولعل هذه العمليات تؤسس لبناء صورة ذهنية
حسب أولوية القناة ،وذلك وفق أجندهتا اإلعالمية ومصلحتها اخلاصةَ ،
املقدم ،ويتم تنميط هذه الصورة وفق استاتيجيات وآليات وأساليب
وحت الغريب من خالل املضمون َ
للجمهور العريب َ
إعالمية تشت فيها تلك العمليات.

/4اإلشكاليـ ـ ـ ـة:
اليزال مجال الصورة قيد االهتمام يف الدراسات اإلعالمية خاصة ما أرتبط بـ"الصورة الذهنية"* ،اليت تتعلق
وحت الصور من خالل مجموع الدالالت اليت تشري
باملفاهيم واملصطلحات واألفكار والصفات أو السمات واالجتاهاتَ ،

لعل دراستنا تنتمي إىل هذا اجملال ،وذلك من خالل صورة اإلسالم
إليها سواء أن كان ذلك تصرحياً أو تضميناً؛ و َ
واملسلمني يف اإلعالم الغريب عموماً ،حيث حتمل هذه األخرية جانبني أساسيني ،فاألول يتعلق بالصورة كأسلوب
إعالمي ،والثاين يعترب كمادة أو موضوع لتلك الصورة ،وتظهر هذه الثنائية من خالل ما يعرف باملعاجلة اإلعالمية.
وعلى هذا األساس ميكننا أن نطرح يف هذا السياق مسألة صورة اإلسالم واملسلمني وعالقتها بالقضايا العربية اإلسالمية،
حيث نسلَط الضوء يف هذه الدراسة على اإلعالم الفرنسي باعتباره ميثَل جزءاً هاماً من اإلعالم الغريب من جهة ،كما أ َن
طبيعة املضامني اإلعالمية يف فرنسا تتوفر على الصورة اليت حتمل قضايا اإلسالم واملسلمني سواء داخل فرنسا أو خارجها،
وهذا راجع إىل "عوامل تارخيية وسياسية واجتماعية"**.
توجهت دراستنا حنو القنوات الفضائية اإلخبارية الدولية ،وخصوصاً القنوات الفضائية الفرنسية ،وعلى رأسها
حيث َ
املوجهة"***؛ ووفقاً للصور الذهنية أو النمطيَة
القنوات الفضائية الناطقة بالعربية أو ما يصطلح عليها بـ"القنوات الفضائية َ
اليت تش َكلها أو باألحرى تقوم بصناعتها هذه القنوات ،من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية على
الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً فيما تعلق باجلاليات املسلمة؛ حيث جتعلنا هذه املعاجلة أن نطرح بعض
* للمزيد من الشرح حول الصورة الذهنية أنظر :الفصل النظري للدراسة بعنوان "الصورة النمطيَة ووسائل اإلعالم الغربية" ،ص.74

** إ َن توفر املادة اإلعالمية عن قضايا اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الفرنسي متاحة بالشكل الذي جيعلها من املواضيع ذات األولوية وهذا راجع إىل سياق
األحداث الراهنة من جهة ،وكذا بعض العوامل التارخيية يف عالقة فرنسا باجملتمعات العربية اإلسالمية سواء من ناحية دور املؤسسة االستشراقية الفرنسية أو دور
املؤسسة االستعمارية ،باإلضافة إىل انتشار اإلسالم يف فرنسا والذي ميثَل الديانة الثانية بعد الديانة املسيحية يف فرنسا ،وكذا دور اجلاليات املسلمة سواء على
املستوى املمارسات الدينية أو السياسية أو االجتماعية وغريها.
*** االصطالح األول" :القنوات الفضائية اإلخبارية الدولية" يتعلق بالشؤون الدولية من أحداث وأخبار وقضايا عاملية ،وهذا اجلانب ميثَل جغرافية الطرح
اإلعالمي ،باإلضافة إىل توسعها وانتشارها كمؤسسات إعالمية لإلحاطة باملعلومة يف مناطق العاملَ ،أما االصطالح الثاين" :القنوات الفضائية الناطقة بالعربية أو
الموجهة" فيتعلق باللَغة ورقعتها اجلغرافية ،واليت تعكس شعوبًا معيَـنًا (العامل العريب) ،من خالل ما حيدث من أحداث وأخبار وقضايا على هذا الصعيد.
َ
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احملددة للطرح اإلعالمي الفرنسي للقنوات الفضائية الناطقة
اإلشكاالت الكربى يف هذه الدراسة حول اخللفية املرجعية َ
لعل هذا ما يعكس لنا الصورة التارخيية يف عالقة اإلسالم بالغرب ومؤسساته ،وارتباطها بالصناعات اإلعالمية
بالعربية ،و َ

عموماً ،باإلضافة إىل الصورة املوضوعية أو الواقعية من خالل ما يعكسه واقع املسلمني وممارساهتم الدينية املختلفة سواء

على مستوى العامل العريب اإلسالمي أو اجلاليات املسلمة املقيمة يف الغرب؛ حيث ترتبط هاتان الصورتان مع السياق
العام الذي متثَله مجموع األحداث واملواقف يف تلك اجملتمعات ،واليت تتحكم بدورها يف توجيه اإلعالم حسب األجندة

الدولية اليت تتحكم يف هذه األحداث واملواقف .وهنا نلتمس عالقة السياسة باإلعالم ،ودورمها اآلخر يف توجيه الرأي
العام .حيث تتم معاجلة املضامني اإلعالمية املتعلقة هبذه املسائل من خالل بعض االستاتيجيات واآلليات واألساليب

اليت تساهم يف صناعة الصورة الذهنية والنمطيَة عنها ،باعتبار "أ َن عملية تكوين الصور الذهنية عن الشعوب واألنظمة
1
لعل مجموع
و
،
واألديان وغريها من القضايا ،عادة ما حتتاج إىل زمن طويل قد ميتد إىل أجيال يف بعض األحيان"
َ
التغريات العاملية سامهت يف تبين استاتيجيات إعالمية جديدة تتماشى واألنظمة السياسية العاملية املهيمنة ،ممَا
التحوالت و َ
َ

أحدث تنوعاً يف الصناعات اإلعالمية احلديثة ودورها يف تشكيل الرأي العام.

تغريات العاملية اليت تعترب القاعدة األساسية لبناء تلك الصورة من خالل "بناء األجندة
ظل هذه ال َ
ويف َ
اإلعالمية"* ،ميكننا أن نشري إىل بعض األحداث اليت كان هلا دوراً هاماً يف هذا اجملال ،وأمهها حادثة احلادي عشر من
وحت االقتصادي ،مع "التهويل
تغرياً على املستوى السياسي واالجتماعي واألمين َ
سبتمرب  ،4332اليت أحدثت َ
اإلعالمي الغريب واألمريكي خاصة ،الذي ربط اإلسالم واملسلمني بقضايا اإلرهاب واألعمال اإلجرامية" ،2وما نتج عنها
أيضا ظهور بعض التصرحيات الرمسية 3من طرف رؤساء ووزراء دول غربية ،يف إصدارها جملموعة من االهتامات
ً
واالستفزازات اجتاه اإلسالم واملسلمني جراء هذه احلادثة ،باإلضافة إىل ظهور بعض القضايا كقضية اهلجرة إىل أوروبا
وظهور ما يسمى بالصحوة اإلسالمية ،وكذا قضايا احلريات الدينية وخاصة اإلسالمية يف اجملتمعات الغربية؛

 -1سليمان صاحل ،وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية  ،الكويت ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ،ط2332 3م ص329-321

* بناء األجندة اإلعالمية أو حتديد األولويات :نظرية إعالمية ظهرت مع الباحثان دونالد شو ،ماكسويل ما كوبز يف أواخر الستينيات يف الواليات املتحدة
األمريكية ترتكز على املعاجلة اإلعالمية للمواضيع ،تبعا ألولويات االهتمام للوسيلة اإلعالمية للمزيد من الشرح أنظر:
Maxuell McCombs, Donald L. Shaw, op.cit., pp176, 187.
 -2عبد احلليم محود ،اإلعالم التضليلي دور الدعاية واإلعالن الغربية في تشويه صورة اإلسالم ،بريوت ،لبنان ،إعداد ونشر مركز الدراسات والتمجة ،توزيع
دار املؤلف ،ط ،2333 ،3ص. 221-222

- al abdallah , Mohamed Khawlie. Media and oral issues after September 11/2001towords a

3

new Arab media discours, edited bay dare annahda alarabiya-dévelpment studies association,
Lebanon. 2002, p91.
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هذا وباإلضافة إىل ظهور األحداث األخرية املتمثَلة يف "الثورات العربية"* كما يصطلح عليها ،حيث أصبحت هذه
**
تغرياً اجتماعياً باعتبارها مرحلة أزمة حامسة يف تاريخ اجملتمعات العربية ،حيث ش َكلت حدثاً بارزاً ومهماً
األحداث متثَل َ

يف الوقت نفسه ،ممَا جعلها مصدراً أساسياً لوسائل اإلعالم الغربية تنهل منها أهم األخبار واملعلومات ،كما سامهت هي
األخرى يف حتول األجندة اإلعالمية يف التعامل مع تلك الظاهرة مبختلف إجيابياهتا وسلبياهتا.
ولعل القنوات الفضائية املتلفزة الفرنسية سامهت يف تشكيل تلك الصورة من خالل معاجلتها ملختلف القضايا
َ
واألحداث اليت تتعلق باجملتمعات العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،والذي كان له
تأثرياً واضحاً على تلك اجملتمعات من جهة ،وأنظمتها السياسية من جهة أخرى ،خاصة مع ظهور أعمال العنف والقتل
مهدت بدورها يف انتشار مظاهر اإلرهاب الدويل واجلهاد
واالنتفاضات واالنقالبات العسكرية والسياسية منها ،واليت َ
التطرف بالنسبة لبعض ممارسات احلركات اإلسالمية سواء على مستوى العريب اإلسالمي أو بالنسبة للجاليات املسلمة
و َ

املقيمة يف الغرب ،باإلضافة إىل ردود أفعال اجملتمع الدويل جتاه هذه القضايا واألحداث من جهة أخرى.

ومن هنا ميكننا أن نسلَط الضوء على القناة الفضائية الفرنسية الناطقة بالعربية "فرانس  "42اليت كان هلا دوراً هاماً يف
تغطية تلك األحداث خاصة ،وقضايا اإلسالم واملسلمني على املستوى العريب اإلسالمي والغريب عامة ،وكذا إبرازها
لبعض الصور اليت جتسد مالمح طريقة معاجلتها من خالل بعض السمات والصفات واملواقف واألفكار واآلراء
والتوجهات واملفاهيم حول تلك القضايا؛ حيث تعترب قناة فرانس  42كقناة دولية تعتمد على استاتيجية إعالمية تستمد
خلفيتها من كوهنا َنوذجاً إعالمياً غربياً وفرنسياً على وجه اخلصوص ،يندرج حتت القنوات األجنبية الناطقة بالعربية،
وذلك بناءً على طبيعة وخصائص هذه املؤسسة اإلعالمية ،وكذا عالقتها باملنظومة السياسية والتارخيية واالجتماعية
والثقافية الغربية.
انطالقاً من طبيعة تلك القناة ودورها يف تناول القضايا بصفة مستمرة ،عالوة على استخدامها لبعض الطرق

وأساليب املعاجلة اإلعالمية ألهم األخبار واألحداث السياسية احمللية والدولية من خالل عملية "تأطريها لتلك القضايا"،1

* انتشر هذا املصطلح يف اآلونة األخرية مع ظهور بعض مؤشرات الالاستقرار للمجتمعات العربية من خالل بعض االنتفاضات الشعبية على األنظمة العربية ،وما
صاحبه من موجات تغيري وسقوط األنظمة السياسية العربية؛ وعلى هذا األساس بدأت تصدر بعض املصطلحات حول هذه الظاهرة على مستوى بعض
األدبيات السياسية أو بعض املؤسسات اإلعالمية وذلك :كمصطلح الثورات العربية ،الربيع العريب ،الشتاء العريب ،انتفاضات شعبية ،انقالبات سياسية ،حرا
اجتماعي وسياسي...اخل.
** عادة ما يصنَف املختصون يف إدارة األزمات مرحلة األزمة إىل ثالثة مراحل أساسية وهي :مرحلة ما قبل األزمة ،مرحلة أثناء األزمة ،مرحلة ما بعد األزمة ،وهذا
ما ميكننا اسقاطه على مرحلة الثورات العربية الراهنة اليت تعترب مرحلة أثناء األزمة ،للمزيد من التفصيل أنظر :أمحد جالل عز الدين ،إدارة األزمة في الحدث

اإلرهابي ،دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض3233 ،ه3773 ،م ،ص.21
 -1للمزيد من الشرح حول مفهوم "التأطري اإلعالمي" أو" اإلطار اخلربي" ،أنظرRobert Entman, op.cit., p85 :
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*
تنوعها يف طرح املواضيع واملضامني من
وباعتبارها قناة هلا مجهورها اخلاص من ناحية "املشاهدة واملتابعة"  ،باإلضافة إىل َ

املخصصة ملعاجلة هذه القضايا؛ فمجموع هذه املؤشرات حييل إىل أ َن
خالل بعض الربامج اإلخبارية واحلوارية واحلصص
َ

تصورها اخلاص اجتاه مسألة اإلسالم واملسلمني ،وعليه ميكننا طرح التساؤل العام التايل :كيف
قناة فرانس 42الفرنسية هلا َ

تتصور قناة فرانس 24مسألة اإلسالم والمسلمين من خالل معالجتها اإلعالمية ألهم األحداث والقضايا العربية
َ
ظل الثورات العربية الراهنة؟.
اإلسالمية في َ

طرح التساؤالت:
متخضت عن إشكالية دراستنا تساؤالت فرعية جاءت كالتايل:
تصورات قناة فرانس  22اجتاه مسألة اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلتها
 -3ما هي العوامل و َ
تفسر َ
املربرات اليت َ
ألهم األحداث والقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة؟.
 -2ما هي األساليب واالستاتيجيات اجلديدة يف اخلطاب اإلعالمي لقناة فرانس  22من خالل معاجلتها ألهم
األحداث والقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ؟.
 -0ما هي أبرز السمات اليت توظَفها مضامني برامج قناة فرانس  22من خالل معاجلتها ألهم األحداث والقضايا
العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ؟.
 -2ما هو اجتاه قناة فرانس  42حيال أهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة؟.

*
بلدا من أصل  177بلداً من البلدان
يشاهد فرانس  24كل أسبوع ما يعادل  7‚ 41مليون مشاهد حسب األسلوب اجلديد لقياس عدد اجلمهور يف ً 55
اليت توزع فيها القناة بطريقة كالسيكية ،ويسجل شهريا  14مليون زيارة و 9ماليني مشاهدة إضافة إىل  6.5مليون متابع على شبكات التواصل االجتماعي بثها
إىل  250مليون بيت يف القارات اخلمس :باللغة الفرنسية والعربية واالنكليزية ،نقال عن املوقع اإللكتوين للقناة.http://www.france24.com :
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/5صياغـ ـة الفرضيات:
انطالقاً من هذه األسئلة ميكننا تقدمي إجابات مؤقتة يف شكل فرضيات؛ وعلى هذا األساس اعتمدنا يف االطار
املنهجي هلذه الدراسة بطرح التساؤالت وصياغة الفرضيات ،حيث ترتبط أسئلتنا بكل ما هو جديد يف الدراسة مقارنة مبا
جاءت به نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة يف سياق موضوعنا ،عدا السؤال األول الذي ترتبط اإلجابة عنه بالفصول
النظرية لدراستناَ ،أما صياغتنا للفرضيات يرتبط مبا استخلصناه من نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة ،وكذا من قراءتنا
النظرية والتوثيقية ،باإلضافة إىل حتليلنا املبدئي لعينة صغرية من مضامني قناة فرانس  42اإلعالمية ،ممًا ش َكل لنا صورة
قبلية ساعدتنا يف تقدمي تلك الفرضيات املتعلقة باألسئلة املطروحة ،واليت متثَلت يف أربع فرضيات هي كاآليت:

تصوراهتا اجتاه مسألة اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلتها اإلعالمية ألهم
 -3تستند قناة فرانس  22يف تفسري َ
بالتوجه اإليديولوجي
القضايا العربية اإلسالمية ،إىل مربرات تارخيية يف عالقة اإلسالم بالغرب ومؤسساته ،وأخرى مرتبطة َ

للقناة ،إضافة إىل ممارسات املسلمني سواء يف اجملتمعات العربية اإلسالمية أو بالنسبة للجاليات املسلمة املقيمة بالغرب.

تصوراهتا ملسألة اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلتها اإلعالمية ألهم القضايا العربية
 -2تعتمد قناة فرانس  22يف َ
اإلسالمية ،على أجندة السياسية اخلارجية الفرنسية من خالل توظيف بعض االستاتيجيات اإلقناعية العقلية اليت تتمثَل
يف مجموعة من املواقف والتربيرات والتفسريات العلمية والسياسية ،على غرار االستاتيجيات العاطفية اليت تتعلق بأساليب
التخويف واإلثارة وغريها ،وكذا أساليب حتقيق أهدافها السياسية اجتاه تلك القضايا ،باإلضافة إىل عملية عرض مواقف
وأدوار بعض الشخصيات خاصة ما تعلق بالكوادر واملث َقفني واملسؤولني من خالل عالقتهم بتلك القضايا املطروحة.
 -1ختتلف السمات املتداولة يف مضامني برامج قناة فرانس  22من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية
حسب طبيعة هذه القضايا ،واليت تتماشى مع األجندة اإلعالمية للقناة ،كما تتصف عادة صورة اإلسالم واملسلمني
بالسمات السلبية اليت يغلب عليها طابع "اإلسالموفوبيا"*.
 -2يرتبط اجتاه قناة فرانس  22حيال القضايا العربية اإلسالمية ،باالجتاه العام للقناة ،والذي ال خيرج عن اطار السياسة
اخلارجية الفرنسية يف تعاملها مع تلك القضايا ،حبيث ختتلف طبيعته بني معارض وحمايد ومؤيد حسب عالقة تلك
القضايا باملصلحة الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً يف املنطقة العربية.

* ينقسم هذا املصطلح احلديث إىل شقني أساسيني مها "اإلسالم" و"الفوبيا" واليت تعين اخلوف املرضي وهو مصطلح يف علم النفس ،وبالتايل تصبح الكلمة متثَل
عبارة اخلوف من اإلسالم ،حيث أمست هذه األخرية ال ظاهرة تتسع باستمرار يف الغرب ،وتصل إىل حد التشهري بالرموز الدينية لدى العامل اإلسالمي وتشويه
هذه الرموز .أنظر على سبيل املثال :ناظم عبد الواحد اجلاسور ،موسوعة المصطلحات ـالسياسية والفلسفية والدولية ،دار النهضة العربية ،لبنان ،ط،3
2338م ،ص.82
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/6أهميـ ـة الدراسـ ـة وأهدافهـ ـا:
تنطلق أمهية دراستنا من كوهنا هتتم بالبحث عن كيفية معاجلة القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية وعلى
رأسها قناة فرانس  42الفرنسية ألهم القضايا العربية اإلسالمية املطروحة يف اآلونة األخرية ،واملتعلقة بفتة الثورات العربية
لعل هذه املعطيات
الراهنة ،حيث عادة ما يتم تأطري تلك القضايا وفقاً ملعطيات تارخيية وأخرى موضوعية أو واقعية ،و َ
التصورات الراسخة للمؤسسة اإلعالمية اليت تنعكس يف بعض الصور واالستاتيجيات
تستمد قاعدهتا من مجموعة من َ

التصورات على مستوى اجلمهور املشاهد من خالل عملية
اإلعالمية املختلفة ،واليت تساهم بدورها يف إعادة إنتاج تلك َ

بناء الرأي العام حول تلك القضايا .وبناءً على هذه العالقة تظهر صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب عموماً
والفرنسي خصوصاً ،باعتبارها إحدى الصور الراسخة يف العقل الغريب اليت يتم على أساسها بناء املواقف والرؤى اإلعالمية
اجتاه تلك القضايا ،كما تظهر عالقة تلك الصورة بالقضايا العربية اإلسالمية انطالقاً من الصورة املشتكة بني العريب
واملسلم من جهة ،وبني املنطقة العربية واملصلحة الغربية املشتكة من جهة ثانية ،وبني اإلسالم وفرنسا بالنسبة للجالية
تصورات املؤسسة اإلعالمية وبني معاجلتها لتلك
املسلمة من جهة ثالثة .وعلى هذا األساس ميكننا أن نربط بني مجال َ
ا لقضايا من خالل عملية التأطري جلموع األحداث اليت شاهدهتا فتة الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة على
الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً والفرنسي خصوصاً.
لعل ما هتدف إليه دراستنا ال خيرج عن إطار هذا الطرح من خالل مجموعة من األهداف اليت تؤسس منطق
و َ
املوجه اخلاص بالقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة
حبثنا يف التعامل مع هذه القنوات من جهة ،ويف تعاملها مع احملتوى َ
الثورات العربية الراهنة من جهة أخرى ،حيث تتضح هذه األهداف يف ما يلي:

التعرف على مدى تناول قناة فرانس  22للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
َ -

 البحث عن مجموع اآلليات واألساليب واالستاتيجيات اإلعالمية اجلديدة للقناة يف معاجلتها ألهم القضايا العربيةاإلسالمية يف العامل العريب اإلسالمي والغريب عموماً ،خاصة مع ظهور أزمة الثورات العربية الراهنة.
التعرف على اجتاه قناة فرانس  22يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ،ومدى
 َعالقته باالجتاه السياسي للدولة الفرنسية حيال هذه القضايا.

التعرف على مدى مسامهة اإلعالم الغريب يف صناعة ظاهرة "اإلسالموفوبيا" ،وذلك من خالل طبيعة تواصل األنساق
َ -

املعرفية عرب السريورة التارخيية للغرب يف عالقته باإلسالم ومدى انعكاسها إعالمياً يف مضامني برامج القناة ،حيث متثَل
صورة اإلسالم واملسلمني أحد اهتمامات املضمون اإلعالمي الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً ،باعتبار َأهنا تش َكل

الصورة السلبية النمطيَة اليت يغلب عليها طابع "اإلسالموفوبيا" ،بداية من كون أ َن اإلسالم دين ختلف وتعصب وإرهاب
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وعنف واضطهاد للمرأة املسلمة ،وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات اليت أهتمت هبذا اجملال* يف تناوهلا ألهم األحداث
والقضايا العربية واإلسالمية على الصعيدين العريب والغريب عموماً.
تغري الصورة النمطيَة السلبية املسبقة عن اإلسالم واملسلمني بالنسبة لإلعالم الغريب عموماً والفرنسي
 معرفة مدى َظل الثورات العربية الراهنة.
خصوصاً من خالل قناة فرانس  ،22يف معاجلتها لتلك القضايا يف َ

 معرفة مدى اعتبار فتة أحداث الثورات العربية الراهنة فرصة استغالل إعالمي من طرف قناة فرانس  22يف عمليةإعادة إنتاج بعض املفاهيم الراسخة عن اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلتها القضايا العربية اإلسالمية.
 -معرفة العالقة اليت يتم تأسيسها بني صورة اإلسالم واملسلمني والتعاطي اإلعالمي لقناة فرانس  22مع ظاهرة اإلرهاب

التطرف اإلسالمي يف العامل العريب اإلسالمي والغريب عموماً.
و َ

 إضافة اجلديد فيما تعلق بدراسات حمتوى القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية عموماً باعتبارها أحد القنوات اليتهتتم بالشؤون العربية اإلسالمية ،وذلك من خالل معرفة أطر املعاجلة اإلعالمية ألهم القضايا العربية اإلسالمية من جهة،

وعالقتها بصورة اإلسالم واملسلمني من خالل مجال صناعة الصورة الذهنية والنمطيَة اليت ختص احملتوى اإلعالمي من جهة
أخرى ،باإلضافة إىل معرفة مدى اتفاق أو اختالف نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة يف هذا اجملال.

/7تحدي ــد مفاهيـ ـم الدراس ــة:
متغريات
إ َن عملية حتديد املفاهيم تعترب اللبنة األساسية يف بناء املوضوع ،كما تعترب املنظار الذي ننظر من خالله إىل َ

الدراسة ،ونفهم مقصدنا من ذلك ،وهذا ما جيعل مؤشرات الدراسة واضحة ،تتماشى وطبيعة الظاهرة املدروسة يف إطارها
الزمكاين ،خاصة عندما حناول إسقاط تلك املفاهيم على مجيع متغريات وسياقات وأهداف البحث من خالل مجتمع
البحث أو باألحرى عيَنة الدراسة؛ وعلى هذا األ ساس أستخدمنا بعض املفاهيم اليت تعكس متغريات الدراسة وطبيعتها
باعتبارها مفاتيح اليت ميكن من خالهلا فهم الظاهرة ،وفق عملية حتليل كل مفهوم وتوظيفه بالطريقة املناسبة .ومن هنا

قمنا بتحديد املفهوم النظري أو االصطالحي ،واإلجرائي للبحث فيما خيص كل مفهوم من مفاهيم الدراسة ومنها جند:
الص ــورة:يرى آرتيموف على "أ َن الصورة النمطيَة يف خمتلف احلياة هي خاصية واقعية من خصائص السيكولوجية البشرية،

حد كبري ،فاملفاهيم والتقوميات واملقوالت
حيث يشري إىل أ َن مضمون وتركيب التفكري واالدرا متعيَنان اجتماعياً إىل َ

* أنظر على سبيل املثال :نتائج دراسات كل من :ميخائيل سليمان ،ساري حلمي ،سامي مسلم ،مريال مصطفى عبد الفتاح ،كعباش عائشة ،زغيب الوليد،
...اخل ،ص.32
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املتكررة
املقولبة الراسخة يف الوعي االجتماعي هي جلطات َ
مجمعة للخربة االجتماعية العامة وانعكاس للصفات العامة َ
للظاهرة ،وهذا ما يؤكد الطبيعة الواقعية لألَناط املقولبة".1
وحتدد مواقفه واجتاهاته حنو
َأما الصورة الذهنية فهي تلك السمات واملالمح االجيابية اليت يدركها اجلمهور اخلارجي َ
املنظمة ،ولقد أصبحت عملية تشكيل الصورة الذهنية االجيابية صناعة هلا أمهية كبرية تقوم هبا شركات العالقات العامة،
وأصبحت صناعة الصور االجيابية مهنة هذه األخرية ،للتح َكم يف املعلومات اليت تصل إىل اجلمهور هبدف تشكيل هذه
الصور لتسيخها وشحن عقول اجلمهور ،هبدف التأثري على االجتاهات واآلراء.
تكوهنا
وعلى هذا األساس ميكننا التفريق بني الصورة الذهنية والنمطيَة ،حيث َأهنما ينتميان إىل مجال الصورة العقلية اليت َ

وسائل اإلعالمي يف أذهان الناس؛ ومن هنا يتضح مجال التفرقة أيضاً بني هذه الصورة املدركة وبني الصورة الفوتوغرافية
التصور من
املادية ،ودراستنا تتعلق مبجال الصورة العقلية والصورة النمطيَة على وجه اخلصوص ،وهنا يظهر أيضاً مبدأ َ
التصور.
خالل وسائل اإلعالم يف بناءها هلذه الصورة انطالقاً من مؤشرات هذا َ
إذن فالصورة النمطيَة املقصودة يف دراستنا هي مجموع املعلومات واألخبار واألفكار واآلراء واملالمح واألشكال
والصفات والسمات واالجتاهات واملفاهيم واملصطلحات واألهداف واالستاتيجيات اإلقناعية اليت توظَفها قناة فرانس
 42الفرنسية يف صناعة مضموهنا اإلعالمي حول مسألة اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلتها للقضايا واألحداث
يتم تنميط تلك الصورة
العربية اإلسالمية على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً والفرنسي خصوصاً ،حيث َ
وقولبتها وف ًقا لطريقة املعاجلة اإلعالمية لقناة فرانس  42هلذه املواضيع بناءً على املعطيات التارخيية اليت تعكس عالقة
اإلسالم بالغرب ومؤسساته ،ومعطيات موضوعية واقعية متثَل واقع اإلسالم واملسلمني يف العامل العريب اإلسالمي والعامل
التصرفات ،وذلك تزامناً مع فتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
الغريب من خالل مجموع املمارسات و َ
 القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية:املوجهة من دول معيَنة إىل
تعرف على َ
"أهنا القنوات َ
ويصطلح عليها بالقنوات التلفزيونية الدولية َ
املوجهة حيث َ
املوجهة إليهم وهي تصدر من جهات
دول أخرى خارج حدودها ،وتكون برامجها باللَغات اليت تالئم سكان الدول َ

معني باستخدام لغته أو هلجته ،بغرض التأثري فيه نفسياً لتحقيق أهداف
أجنبية وتستهدف الوصول إىل مجتمع أو شعب َ
سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية للمصدر أو اجلهة الراعية هلا".

حيث تسعى هذه القنوات "إىل اعتماد التخطيط املنظَم املسبق يف عملها ،ومن أهم وظائفها وخدماهتا ،اإلخبار
واإلعالم ،وتقدمي وجهات نظر الدولة القائمة على القناة وتفسريها جتاه القضايا واألحداث املختلفة على الساحة الدولية،
 -1نقالً عن :عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العريب ،ط3771 ،2م ،ص.22
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وكذا تكوين اآلراء واالجتاهات ،باإلضافة إىل التفيه والتسلية للتويح عن املشاهدين".1
ومتعمد من دولة إىل أخرى الرسائل اإلعالمية بلغة
يعرفها َ
بأهنا "تلك الفضائيات اليت َ
تبث بشكل مباشر َ
حبيث هنا من َ
ميكن للمشاهدين املستهدفني فهمها ،وتسعى لتقدمي وجهات نظر الدولة الباثة حيال القضايا الدولية وتقدمي األخبار أو

األحداث ،والعمل على توفري رأي بديل".2
املوجه ظهر مع ظهور هذه القنوات اليت تتميَز بالعاملية يف تغطيتها لألخبار واألحداث ،وأصبحت
لعل فكرة اإلعالم َ
و َ
التنوع يف اللغة والطرح واآلنية يف نقل األحداث ،باإلضافة إىل كوهنا مؤسسات ضخمة تتمتع
بفضل اعتمادها على َ
بطاقم عمل كبري من مراسلني وصحفيني وتقنيني وأخصائيني ممَا يؤهلها مهنياً يف احلصول على املعلومة.

كما ترتبط فكرة توجيه املضمون اإلعالمي إىل املنطقة العربية (املشاهد العريب) إىل ظروف املنطقة من جهة تارخيًا وراهناً

(احلروب ،الصراعات ،األزمات...اخل) ،وكذا بعض األهداف واملصاحل االستاتيجية الغربية يف املنطقة ،باإلضافة إىل توسع
األيديولوجية والثقافة الغربية ومعاملها إىل ثقافات أخرى وعلى رأسها الثقافة العربية اإلسالمية.
املرجوة وراء ذلك؟" ،فمنهم من ربطها
حيث أختلف الكثري حول مسألة وجود القنوات الفضائية َ
املوجهة وما أهدافها َ
بتحقيق الربح املادي والذي ال يتعلق هبذه القنوات فقط ،بل هو هدف كل مؤسسة إعالمية قائمة ،ومنهم من ربطها
بتحقيق السياسة اخلارجية للدول التابعة هلا ،والبعض اآلخر ربط وجودها من أجل متثيل صورهتا اإلجيابية ،هذا وباإلضافة
إىل األغراض السياسية االقتصادية اليت تتعلق باألمهية االستاتيجية والعمق اإلنساين الكبري للحضارة العاملية اليت تناله
املنطقة العربية ،وكذا انعكاسات الصراع العريب اإلسرائيلي داخل املنطقة وخارجها ،مع ما أستجد من أوضاع وأزمات
وأحداث يف املنطقة العربية بعد سقوط بغداد على يد قوات التحالف األجنلو أمريكي".3
املوجهة ،على أ َن هنا
َأما األستاذ حيي اليحياوي ويف حديثه عن أهداف هذه القنوات وخاصة القناة اإلسرائيلية الثالثة َ

هدفني أساسيني من وجه نظر هذه األخرية تتمثَل يف" :العمل على تلطيف ممارسات العنف واإلرهاب اليت تشنَها اآللة

بأهنا
ضد الفلسطينيني يف أعقاب االنتفاضة الثانية ،مثَ ضرورة قطع الطريق على القنوات العربية اليت صنَفت َ
اإلسرائيلية َ
حتريضية ،مع جناحها يف استقطاب جزء من الرأي العام العاملي".4

 -1نقالً عن :علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص ص.28-29

 -2جيهان يسري ،القناة الفضائية اإلسرائيلية ودورها في الحرب اإلعالمية بين العرب وإسرائيل ،اجمللد الرابع ،اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام ،العدد
املزدوج يناير ،جامعة القاهرة2331 ،م ،ص.97

الموجه للعالم العربي :من اإلذاعات إلى الفضائيات ،مجلة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية ،العدد ،22
 -3أنظر :فطيمة حلياين ،اإلعالم الدولي
َ
اجلزائر ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع2331 ،م ،ص ص( .373-388بتصرف).
 -4حيي اليحياوي ،أوراق في التكنولوجيا واإلعالم والديمقراطية ،بريوت ،دار الطليعة2332 ،م ،ص.21
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حيث تَ إطالق هذه القنوات مع ظهور فكرة العوملة اليت جعلت كل شيء عاملي ،حيث أصبح املشاهد عاملياً من خالل
ما يتلقاه من أخبار على الصعيد احمللي والدويل ،هذا وباإلضافة إىل ظهورها حتت ظروف عاملية متثَلت يف مجموعة من
األزمات ،كما تتضح مرحلة وجودها بشكل متتايل (قناة تلوى األخرى) من حيث الزمن من جهة ،مع أ َن كل قناة متثَل

احلرة األمريكية
دولة من جهة أخرى ،وهنا نسلط الضوء على بعض القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية :كقناة َ
( ،)2332قناة اليب يب سي  BBCالربيطانية ( ،)2338قناة روسيا اليوم االحتادية ( ،)2339فرانس  22الفرنسية
( ،)2339قناة دوتشيه فيله  DWاألملانية ( ،)2332قناة السي آن أن األمريكية .)2333( CNN
حيث اعتمدنا يف دراستنا هذه على قناة فرانس  22باعتبارها كقناة أجنبية فرنسية ذات الطابع اإلخباري الدويل،
موجهة إىل املنطقة العربية من خالل استعماهلا اللغة العربية ،ومعاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية،
وهي قناة َ
واهتمامها مبجريات األحداث يف املنطقة ،كما تتمتع مبجموعة من الربامج ذات أمهية من حيث طبيعتها وتنوعها يف
املوجهة من حيث التغطية واإلمكانات املادية والبشرية،
أشكال إعالمية خمتلفة ،كما تتشابه مع معظم القنوات الدولية َ
حيث تَ اختيارنا يف هذه الدراسة على بعض مضامني الربامج اإلخبارية واحلوارية هلذه القناة يف معاجلتها ألهم القضايا
العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
 المعالجة اإلعالمية:عادة ما يستخدم هذا املصطلح يف الكتابات اإلعالمية كما يتم تداوله يف ميدان البحوث اإلعالمية ،خاصة تلك
لعل هذا االستخدام يشري إىل" مسألة متثيل " الواقعة " أو "احلدث " وحتويل الواقع
اليت تستخدم أسلوب حتليل احملتوى ،و َ

إىل صورة ذهنية عن طريق استخدام الرموز" ،1وهنا من يشري 2إىل َأهنا عملية كشف االجتاهات واملديات واستاتيجيات
التغطية االعالمية من قبل جهة ما باجتاه قضية معيَنة ،حبيث جند هذا املفهوم له عالقة وطيدة مبفهوم "التغطية
3
لعل هذه العالقة تنطلق من كوهنما ينتميان
و
،
ا
عموم
اإلعالمية
املعاجلة
عملية
يف
األوىل
املرحلة
ل
متث
باعتبارها
اإلعالمية"
ً
َ
َ

جملال املهنة اإلعالمية ،على غرار َأهنما مرحليتني متافقتني بداية من مجع املعلومات عن احلدث إىل مرحلة معاجلتها وفق
استاتيجيات إعالمية خمتلفة.
 -1أنظر :فاطمة الزهراء تنيو ،المعالجة اإلعالمية لألحداث الجهوية في الصحافة الجزائرية :حالة يومية النصر ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف
علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة منتوري -قسنطينة2332 ،م2331/م ،ص.32

 -2أنظر :إستربق فؤاد وهيب ،المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق :تحليل مضمون مجلة نيو زيك بالعربية ،رسالة مكملة للحصول على شهادة
املاجستري يف االعالم ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا2338 ،م2337/م ،ص.33
 -3أنظر على سبيل املثال :حممد منري حجاب ،الموسوعة اإلعالمية ،اجمللد الثاين ،ب ب ،دار الفجر للنشر والتوزيع2331 ،م ،ص.212

48

اإلطار المنهج ــي والمفاهيم ــي
لعل مفهوم املعاجلة اإلعالمية يف دراستنا هاته ينطلق من عملية التأطري اإلعالمي لقناة فرانس  22ألهم القضايا
و َ

العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ،وذلك من خالل مجموعة من الوظائف اإلعالمية اليت يتم على أساسها
تناول تلك القضايا وفق قوالب وأَناط معيَنة ،كما تظهر تلك الوظائف يف بعض العمليات كاحلذف أو اإلضافة ،التعديل

أو التغيري أو التثبيت ،التكيز أو اإلقصاء ،التهويل أو التهوين ،واالنتقاء...اخل ،حبيث تقوم القناة مبعاجلة تلك األحداث
والقضايا حسب ما متليه سياستها اإلعالمية واجتاهها األيديولوجي والسياسي ،وكذا مرجعيتها التارخيية والفكرية ،باإلضافة
إىل بعض االستاتيجيات واألساليب اليت تستخدمها القناة لتدعيم تلك األطر ،مثل اسـتخدام االستاتيجيات اإلقناعية
املختصني
املختلفة ،واالعتماد على أساليب حتقيق أهدافها االعالمية ،وكذا تقدمي وجهات نظر وآراء لبعض املث َقفني و َ

واحمللَلني لتلك األحداث من زوايا خمتلفة ،باإلضافة إىل عملية توظيف بعض السمات والصفات عن تلك

القضايا...،اخل .ومن هنا تتم عملية انتاج مضامني الربامج اإلخبارية واحلوارية حول تلك األحداث والقضايا ،وذلك
باإلحاطة جبميع مكوناهتا وأبعادها وتداعياهتا املختلفة  ،وكذا مسايرة مستجداهتا سواء على املستوى العريب اإلسالمي أو
الغريب عموماً .وانطالقاً من هذه املعاجلة تنعكس صورة اإلسالم واملسلمني اليت متثَل يف األخري مجيع تلك املكونات اليت
يتم على أساسها طرح تلك القضايا يف الشكل الذي ينبغي أن تطرح به يف القناة.

اإلسـ ـ ـالم والمسلمين:حاولنا يف هذا اإلطار أن نسلَط الضوء مباشرة على املفهوم اإلجرائي لإلسالم واملسلمني ،باعتبارمها مفهومان يتوسع
نقدم مقصدنا هلذين املفهومني كاآليت:
مجاهلما النظري واالصطالحي ،ولذا ميكننا أن َ
 اإلسالم :ويقصد به الدين اإلسالمي يف معناه األصيل كما ورد يف القرآن والسنة "شريعة وتوحيداً" ،ويندرج ضمنهذا املفهوم يف دراستنا هذه كل ما ميت إىل اإلسالم بصلة على مستوى التشريع واألخالق واملذاهب والعادات والتقاليد،
وذلك من خالل الشرائع واملقدسات والرموز اإلسالمية ،وكذا مجموع املؤسسات والتنظيمات واحلركات االسالمية النشطة
يف اجملتمعات العربية اإلسالمية واجملتمعات الغربية عموماً ،وهذا من خالل مضامني برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها
ألهم القضايا العربية اإلسالمية على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً أثناء فتة الثورات العربية الراهنة.
 المسلميـ ـن :يقصد مبفهوم املسلمني يف دراستنا هاته هم معتنقي اإلسالم بالدرجة األوىل ،حيث يشمل املسلمنيالعرب يف اجملتمعات العربية أي املنطقة العربية ،وكذا اجلاليات املسلمة يف أوروبا وخصوصاً يف فرنسا وأملانيا وبريطانيا
املتمثَلة يف فئة املهاجرين سواء من اجليل القدمي أو اجلديد احلاملون إلحدى اجلنسيات األوروبية ،وكذا املسلمون الذين
هاجروا بطرق قانونية ومل يتحصلوا على وثائق اإلقامة ،إضافة إىل معتنقي اإلسالم من ذوي الديانات األخرى ،كما يندرج
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وتصرفاهتم الدينية املختلفة ،وذلك من خالل مضامني
ضمن هذا املفهوم كل ما يتعلق بأوضاع هؤالء املسلمني وممارساهتم َ

برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها ألهم األحداث والقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة،

لعل ازدواجية املفهوم هنا تتعلق بالصورة الذهنية العامة للغرب اليت تتمثَل يف اعتبار أ َن العرب كلهم مسلمني خاصة مجال
و َ

حيدد االنتماء ،باإلضافة إىل العالقة الوطيدة واملتداخلة بني العرب واملسلمني واإلسالم من خالل تعامل
اللَغة الذي َ
الغرب مع القضايا اليت ختص املنطقة العربية واجلاليات املسلمة يف الغرب.
 الخـطاب اإلعالمـ ـي:يأخذ اخلطاب اإلعالمي نفسه أشكال عديد من حيث املفهوم مقارنة بأنواع اخلطابات األخرى اليت تتعلق بطبيعة
املواضيع ،ومنها جند اخلطاب السياسي واالجتماعي والثقايف وهكذا ،حيث يرتبط عادة بطبيعة الوسيلة اإلعالمية ،فتارة
يطلق عليه اخلطاب الصحفي ،وتارة اخلطاب اإلذاعي ،وتارة اخلطاب التلفزيوين ،ومن هنا تتنوع اخلطابات لتؤدي دورها
منوع يف إطار بنية اجتماعية
حسب اجملال ا َ
حملدد هلا ،وهنا من يعرف اخلطاب اإلعالمي باعتباره "منتوج لغوي إخباري َ

الفعالة يف اجملتمع ،له القدرة
ثقافية ( )Structure socio-culturelleحمدودة ،وهو شكل من أشكال التواصل َ

على التأثري يف امللتقي ،وإعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه املستقبلية وبلورة رأيه ،حبسب الوسائط التقنية اليت يستعملها،
واملرتكزات املعرفية اليت يصدر عنها".1
يعرفه البعض
َأما عن اخلطاب التلفزيوين أو باألحرى خطاب القنوات الفضائية التلفزيونية اليت متثَل مجال دراستنا ،والذي َ

موجهة من املرسل إىل املستقبل بقصد االتصال به ،وإقناعه مبضمون
على أنَه "مضمون َ
معني يف شكل مجل متوالية َ
املرسل أو إبالغه بشيء ما ،وهو تفاعل مباشر بني طريف االتصال ،وال يكتفي اخلطاب التلفزيوين بنشر الرسالة فقط ،وإََنا
يسهم يف تشكيل الواقع ،ألنَه يصدر ممَن ميلك تغيري الواقع ،وينتج عن متحدث قاصداً متلقياً ،ويكون املقصد اتصالياً،
ويلجأ إىل استشارة الرموز يف عقول ونفوس املشاهدين ،ليتم َكن من حتقيق أهدافه ،ممَا يتطلب توفر مسات معيَنة يف من

يعد خطاباً تلفزيونياً ختتلف عن تلك اليت يتسم هبا مرسل أي خطاب آخر ،وكذا احلال بالنسبة إىل الرسالة ،إذ جيب أن
َ
تتوفَر فيها مسات اجلمالية والتفاعلية والوضوح ،ويسري ذلك أيضاً على املشاهد الذي ينبغي أن يكون على قدر من
الثقافة يؤهله على فهم املعىن املقصود من اخلطاب؛ وعلى هذا األساس فإ َن اهلدف مقصد رئيسي يف اخلطاب التلفزيوين

1
قدمت يف امللتقى الدويل اخلامس حول:
 إبرير بشري ،ا لصورة في الخطاب اإلعالمي :دراسة سيميائية في تفاعل األنساق اللسانية واأليقونية ،ورقة علمية َالسيمياء والنص األديب ،خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،كلية اآلداب واللغات ،قسم األدب العريب ،جامعة بسكرة ،يوم  39- 32نوفمرب 2338م،
ص.1
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يتمثَل فيما يريده جلمهوره ،فضالً من أ َن له دوافع تكمن فيما يريد إجنازه لنفسه .كما أ َن هنا أسباباً ميثَل ردة فعل هلا،
يبث ليحقق مصاحل اتصالية على وفق املواقف املختلفة".1
وأنَه وليد املناسبة أو السبب ،وهو َ

واخلطاب اإلعالمي يف دراستنا هذه يقصد به مجموع املضامني اإلعالمية لقناة فرانس  42الناطقة بالعربية ،حيث
متثَل هذه املضامني خطاباً إعالمياً ملختلف الربامج اإلخبارية واحلوارية ،واليت تشمل أهم القضايا العربية اإلسالمي أثناء
فتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،كما ينبين هذا اخلطاب على مجموعة من االستاتيجيات اإلقناعية واألساليب
والسمات واالجتاهات اإلعالمية اليت تكو َن بدورها صورة ذهنية عن اإلسالم واملسلمني يف معاجلتها لتلك القضايا على
الصعيدين العريب اإلسالمي و الغريب عموماً.
 األسـ ـاليـ ـب:كثرياً ما يرتبط مصطلح األسلوب اإلعالمي بالقوالب اإلعالمية أو باألحرى طريقة الكتابة يف الصحافة أو اإلعالم،
لعل خصائص هذه الكتابة من خالل نوعها وطبيعتها املميَزة اليت جتعلها ختتلف عن الكتابات األخرى ،ممًا يسهل لنا
و َ
عملية التفريق بني األسلوب الصحفي واألديب والعلمي مثالً.
َأما احلديث عن مفهوم األساليب يف دراستنا هذه فيتعلق باألساليب اإلعالمية اليت تستخدمها قناة فرانس  22يف

معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية ،وذلك تزامناً مع فتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،حيث تتضح تلك األساليب من
خالل أساليب حتقيق األهداف اليت تسعى قناة فرانس  22بواسطتها حتقيق أهدافها املرجوة ،وكذا أسلوب عرض
الشخصيات الفاعلة يف القناة سواء على مستوى الربامج احلوارية أو اإلخبارية ،هذا على غرار األنواع الصحفية اليت
تستخدمها القناة يف معاجلتها لتلك القضايا ،باإلضافة إىل موقعها وحيَزها الزمين ضمن برامجها اليت تعكس مدى أولوية

تلك القضايا يف أجندة القناة.
 -االستراتيجيـ ـات:

2
تطور الفكر اإلنساين
مع
أخرى
ا
أبعاد
يأخذ
بدأ
حيث
،
أرتبط هذا املفهوم تارخيياً "بفن احلرب وقيادة القوات"
ً
َ
وأدواته ،ليمتد إىل اجملال السياسي ليشمل فيما بعد حقول املعرفة األخرى وعلى رأسها علوم اإلعالم واالتصال ،ومن هنا

بدأت مرحلة ظهور استاتيجيات االتصال واإلعالم ،خاصة مع ظهور وسائل اإلعالم املختلفة ،اليت أصبحت ختتلف يف
 -1أنظر :علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص.22

 -2أنظر :حممد مجال الفار ،المعجم اإلعالمي ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،دار املشرق الثقايف2333 ،م ،ص.333
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استاتيجياهت ا اإلعالمية من مؤسسة إعالمية إىل أخرى ،وذلك حسب أهداف ومصلحة كل واحدة منها .وعلى هذا
األساس تَ تسليط الضوء على االستاتيجيات االقناعية كأهم نوع من أنواع االتصال اإلقناعي الذي أصبحت تستخدمه
وسائل اإلعالم بشت أنواعها ،حيث هنا من يصنَف استاتيجيات اإلقناع حتت نوع "االستاتيجيات الداخلية

للتأثري" ،1باعتبار أ َن هنا استاتيجيات خارجية أخرى تتعلق بعملية اإلقناع ،واليت هتدف إىل تعديل اخلصائص الذهنية

لألفراد (اجتاهاهتم  ،مواقفهم ،معتقداهتم ،عاداهتم) ،بشكل مباشر إلحداث السلو املرجو الوصول إليه ،وهذا دون
املساس بالعوامل املوضعية ،وهذه االستاتيجيات ختتلف باستعماالهتا املتعددة لوسائل خمتلفة.
حيث يتم التأثري حسب ( )Denis Lindonعلى ثالث فئات من العوامل الذهنية للفرد ،وهي العوامل األخالقية،
2
يفرق بني هذه االستاتيجيات يف تقدميه لثالثة استعماالت تعترب املكونات األساسية
أرسطو
لعل
و
،
والعاطفية ،والعقلية
َ
َ

ملضمون الرسالة ،حيث تتمثَل هذه االستماالت يف:3

 : Ethos -3وتعرب هذه الكلمة اليونانية يف األصل إىل مجموع احلجج املرتبطة بسلطة نص قانوين أو ديين أو شخصية
بارزة ومشهورة ،حيث عادة ما تكون هذه احلجج قائمة على كثرة العدد والتقاليد.
 :Pathos -2تع رب هذه الكلمة عن أساليب احملاججة اليت تعتمد على تأجيج العواطف واإلثارة ،حيث تركز على
دائما إىل إبقاء املتلقي خارج جو تلقي الرسالة.
خماطبة مشاعر وأحاسيس وقيم املتلقي ،كما تسعى ً
 :Logos -1وتعرب هذه الكلمة عن احملاججة اليت تقوم على قوة العقل واملنطق.

وباختصار فهنا من يشري 4إىل أ َن إيتوس ( )Ethosهي األخالق أي أخالق القائل ،واللوغوس ( )Logosهو
القول مبا هو فكر ،واالنفعال ( )Pathosهو انفعال املقول له.
حيث ترتبط استاتيجيات اإلقناع ارتباطاً وثيقاً باخلطاب اإلعالمي كوهنا هلا عالقة باحلجاج وبناء اخلطاب ،وهذا ما
قدمه أرسطو يف هذا اجملالَ ،أما احلديث عن استاتيجيات اإلقناع كفئة من فئات حتليل احملتوى جيعلنا نشري
يتضح مع ما َ

إىل بعض املالحظات كوهنا:

لعل هذا ما أ َكده أرسطو يف عدم
أوالً :تتعلق بفئات املضمون والشكل معاً ،وذلك انطالقاً من خصوصية هذه الفئة ،و َ
 -1نقالً عن :نبيلة بوخبزة ،تطبيقات تقنيات االتصال العمومي المطبَقة على الحمالت العمومية المتلفزة :دراسة نظرية ،أطروحة دكتوراه دولة يف علوم
اإلعالم واالتصال ،كلية العوم السياسية واإلعالم ،جامعة اجلزائر2331 ،م2339/م ،ص.392
 -2املرجع نفسه ،ص.392

3

- Germain DE Montemollin, Le Changement d'attitude, dans Serge Moscovici Psychologie
Sociale .PUF, 1984, p107.

 -4نقالً عن :عبد اللطيف عادل ،بالغة االقناع في المناظرة ،بريوت ،منشورات ضفاف ،اجلزائر ،منشورات االختالف ،الرباط ،دار األمان ،ط3212 ،3ه،

2331م ،ص.22
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إلغائه لدور املقومات األسلوبية والتصويرية يف الفعالية التأثريية للقول ،ذلك "أ َن النسيج القضوي أي أ َن املضمون وحده

ال يبين اإلقناع ،بل إ َن مجالية القول خادمة للغاية نفسها" ،1وهنا من يشري 2إىل أ َن فئة استاتيجيات اإلقناع تنتمي إىل
فئات الشكل أي فئات كيف قيل اليت يطلق عليها فئة وسيلة اإلقناع ،كوهنا أساليب يستخدمها املرسل إلقناع املستقبل
باحملتوى اإلعالمي.
وعلى هذا األساس قمنا بالتحليل على مستوى املضمون وعلى مستوى الشكل ،حيث يظهر هذا األخري يف
مجموع الصور والفيديوهات املعتمدة يف برامج مضامني قناة فرانس  22اليت تعد أسلوباً إقناعياً ،وفئة من فئات الشكل يف
آن واحد.
ثانياً :عادة ما تتداخل أساليب اإلقناع يف مجال االتصال االقناعي على مستوى حمتوى الرسائل اإلعالمية خاصة بني
األساليب العقلية والعاطفية أي بني استهداف عقل املتلقي من خالل احلجج والرباهني والدالئل واالستماالت العاطفية
من أحاسيس ومشاعر يف تأثريها على املتلقي ،وهنا تظهر إشكالية احلدود بني األسلوبني ،وهذا ما أ َكدت عليه الباحثة
جوديت الزار ( )Judith Lazarيف "أ َن احلدود بني األحاسيس والعقل إشكالية يف االقناع ،حيث أ َن اهلدف
األساسي من االقناع هو تعديل السلو .3"...

ثالثاً :ميكننا أن نشري يف هذا الصدد إىل أ َن أساليب اإلقناع ،وخاصة العقلية منها هلا عالقة وطيدة باملناظرة أو ما يعرف
باحلوار ،باعتبار هذا األخري ميثَل جزءاً كبرياً من املضمون اإلعالمي لقناة فرانس  22واملتعلق بالربامج احلوارية بالنسبة

قدمه جا موشلر ( )Jacques Moeschlerحول حجاجية
لعيَنة دراستنا؛ وعلى هذا األساس َت التطرق إىل ما َ
احلوار ،حيث يشري هذا األخري إىل ثالثة مكونات أساسية للحوار واليت تظهر يف:4
 -3املبادلة)L’échange( :
 -2املداخلة)L’intervention( :
 -1فعل اللغة/الكالم)L’acte de langage( :
 -3املبادلة :واليت تتكون على األقل من مسامهتني حواريني (دورين للكالم) ملتكلمني خمتلفني ،حيث تنقسم إىل نوعني
من املبادالت:

 -1املرجع نفسه ،ص.22

 -2حممد عبد احلميد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،بريوت ،دار مكتبة اهلالل ،جدة ،دار الشروق2338 ،م2337 ،م ،ص.322

3

- Judith Lazar, Sociologie de la communication et réseaux de communication, Paris, Armand
colin Editeur, 1991, p166.
 -4نقالً عن عبد اللطيف عادل ،مرجع سابق ،ص ص.332-333
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أ -/املبادالت اإلقرارية (تأكيدية) ( :)confirmatifوهي اليت تصدق وتثبت ،تناسب مبادالت فتح أو إغالق
التفاعل أساساً ،وتتكون من مداخالت هلا وظائف تعبريية مثل التحيَة ،كأن يقول:
 املتدخل األول :صباح اخلري  /املتدخل الثاين :صباح اخلري.-

//

كيف حالك؟ /

//

 :خبري ،شكراً ،وأنت؟.

حيث تظَل حمكومة مبواضعات التعامل وطقوسه بني األفراد وبالرابط االجتماعية.
ب -/املبادالت رأبية (ترميمية) ( :)Réparateurويقصد بفكرة الرأب هنا كوهنا تنبين على ترميم انتها أحلق مبجال
آخر ،وتصحيح أية إساءة مجالية سببها سوء تصرفه ،وهلذا يعترب االعتذار فعالً ترميماً يضطلع بوظيفة إقرار التوازن
التفاعلي بني املشاركني يف املبادلة وميكنها من املواصلة.
ج -/املبادالت االعتاضية ( :)Enchâssésواليت تشكل املبادالت بني قوسني(،)échange parenthétiques
وتعرف على َأهنا مبادلة صغرى تندرج ضمن مبادلة أخرى ،وعادة ما تعتض احلوار املتتابع ،وذلك متهيداً للجواب أو
َ
تأجيل له بالتدقيق يف سؤاله ،أو سؤال عن الوقت وغريها.
د -/املبادالت السلبية ( :)échange négatifوهي عادة ما تلي املبادالت االعتاضية كوهنا تكون سلبية نافية
إلجابات األوىل ،واليت ختلق إنعاشاً ألوصال احملاورة وانطالقة جديدة لعناصرها.

 -2املداخلة يف احلوار :جيث مييَز "موشلر" يف املداخلة املركبة مكونني أساسيني مها:1

املكون الذي مينح التفاعل قيمته التداولية املهيمنة أو ما مينح املعىن العام للمداخلة.
أ -/الفعل َ
املوجه :وهو َ

املوجه واحملاججة
ب -/الفعل أو األفعال التابعة (املساعدة) :ومها األفعال اليت يستعني هبا املتكلم لتأكيد أو لتربير العقل َ

لصاحله.

ويضيف موشلر يف حديثه عن حجاجية احلوار بعض العناصر اليت تقوم عليها احلجة ،حيث يعترب احلجاج إلزامية يف
حتليل احلوار كونه يصادف على الدوام وقائع تنتمي للحجاج ،بل إ َن مجاله املثايل الشتغال احلجاج هو احلوار ،حيث
ينشط احلجاج على صعيد املداخلة واملبادلة ،وذلك عن طريق:
أ -/احلجاج يف بنية املداخلة :وهي مجموع احلجج اليت يتضمنها احلوار وفق مبدأ التناقض أو التعارض ومبدأ االنسجام
بني أطراف احلوار ،وذلك بواسطة مجموعة من الروابط والتفسريات والتربيرات واإلضرابات واإلثبات والنفي ،واليت تتضح
يف مجموع االحصاءات واالستشهادات واالقتباسات وغريها ،باإلضافة إىل األمثلة اليت تعد عنصراً من عناصر احلجاجية،

 -1املرجع نفسه ،ص ص( .339-332بتصرف)
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ويعتربها أرسطو "نوعا من االستقراء ،كما يشتغ ل بوصفه بنية استشهادية تقود إىل االعتقاد ،مستلهمة من التاريخ والواقع
والتخييل".
ب -/احلجاج يف بنية املبادلة :وترتبط عادة باإلغالق والفتح أو التوسيع أو التميم يف إعادة اإلطالق أو االعتاض
والتناقض بالنسبة للحوار ،وهذا ما يظهر يف عملية بناء احلوار من خالل افتتاحية احلوار وتوجيهه احلوار وتدعيمه يف
مضامني برامج قناة فرانس  22الفرنسية يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
حيدد االتفاق واملفاوضة االطار العام الذي تتمظهر فيه الوقائع احلجاجية على صعيد املبادلة
ج -/االتفاق واملعارضةَ :
خاصة ،ويف التفاعل احلواري عامة ،حيث يكون االتفاق بوصفه شرطاً إلغالق املبادلة ،وهذا ما يش َكل شرطاً معيارياً
تفرضه املؤسسة اإلعالمية (قناة فرانس  )22بأنَه يقوم على مراعاة ضرورية قانون اخلطاب الذي يلزمه أطراف احلوار يف
البحث عن االتفاق أو بعبارة أخرى أيديولوجية التسوية ( ،)Consensusوذلك حول القضايا العربية اإلسالمية
املطروحة أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
كما جند من بني عناصر احملاججة "املساءلة واالستشكال باعتبارمها تثريان املناقشة والتناقض ،وتنجمان عنهما مواجهة
حجاجية تشتغل فيها آليات اإلقناع ،وهذا ما تطرق إليه "ميشال ماير" يف حديثه عن ثنائية السؤال واجلواب" ،1وهذا ما
يظهر يف مجموع األسئلة االستفهامية اليت تستخدمها قناة فرانس .22
نعرف استاتيجيات اإلقناع يف
انطالقاً من هذه العناصر وبناءً على بعض معطيات التحليل املبدئي ميكننا أن َ
دراستنا هذه َأهنا مجموع االستاتيجيات العقلية والعاطفية اليت توظفها مضامني برامج قناة فرانس  22يف معاجلتها للقضايا
العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة سواء يف اجملتمع العريب اإلسالمي أو الغريب عموماً ،حيث تتمثَل
االستاتيجيات العقلية يف مجموع احلجج والرباهني والدالئل من خالل َنط بناء احلوار وعناصره احلجاجية املختلفة اليت
تتعلق باملبادالت والتدخالت أثناء احلوار ،إضافة إىل العناصر احلجاجية األخرى املشتكة بني مضامني الربامج احلوارية
واإلخبارية واليت تظهر يف مجموع االستشهادات املختلفة من مقابالت مع اجلمهور وأمثلة وإحصاءات ومستندات علمية
ومصادر معتمدةَ ،أما االستاتيجيات العاطفية فتتعلق جبملة من األحاسيس واملشاعر والعواطف من خالل عناصر
التشويق واإلثارة والتخويف والتهيب والتشهري ،حيث عادة ما ترتبط هذه العناصر بالصور والفيديوهاتَ ،أما
االستاتيجيات األخالقية اليت ال ميكننا أن نعتمد عليها كعنصر من االستاتيجيات اإلقناعية باعتبارها ال تتناسب وطبيعة
املوضوع من جهة ،وكذا طبيعة مضامني القناة وشخصيتها من جهة أخرى .هذا وباإلضافة إىل أ َن االستاتيجيات

 -1املرجع نفسه ،ص ص.338-339
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حت الربامج اإلخبارية للقناة ،ممَا جيعلنا نسقط بعض
اإلقناعية املستخدمة ال تقتصر على الربامج احلوارية فقط ،بل تشمل َ

االستاتيجيات اإلقناعية مبا يالئم خصوصية وطبيعة تلك الربامج.
 -الثـ ـورات العربيـ ـة:

تغري جذري يف مجال من اجملاالت ،وانقطاع مفاجئ وعنيف يف االستمرارية ،وتقرن كلمة
الثورة مبعناها العام هي َ
الثورة عادة بصفة لتحديد ماهيتها (كالثورة الثقافية ،الثورة الصناعية ،الثورة التعليمية ،)...ولكن استخدام كلمة الثورة
مبعناها السياسي له مدلول آخر ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة ،والثورة هبذا املنظور هي رفض لقهر ال
ميكن احتماله مهما كان نوع هذا القهر ،وجتسيد هذا الرفض بالعمل العنيف اجلماهريي املنظم ،يف سبيل التخلَص من
القهر وبناء حياة أفضل.
تطور جذري يف نظام احلكم ،والنظام
والثورة ً
أيضا يف معناها السياسي تعبري يدل على "العمل العنيف الرامي إىل إحداث َ

االجتماعي القائمني ،وحتقيق تبديل أساسي يف العالقات بني الطبقات على أثر حتطيم البنية الفوقية للمجتمع ،وإلغاء
سيطرة الطبقات العليا ،وتكريس سيطرة الطبقات املقهورة الواقعة حتتها ،وإحالل نظام جديد حبل النظام القدمي".
كما تتطلب الثورة بكل أنواعها استخدام العنف لتحطيم األوضاع القانونية السائدة واملوضوعة أصالً من قبل الطبقات أو
الفئات أو القوى احلاكمة (احمللية واخلارجية) ملصلحتها ،وهنا من يرى عكس ذلك يف إمكانية حدوث الثورة بدون
خرق لألوضاع القانونية أو الدستورية".1
التطور التارخيي ،أي أن
كما قد يكون يف بعض احلاالت عمالً مضاداً للثورة ،وذلك "أ َن املهم هو تبديل وقف مسار َ

التطور التارخيي-
تكون الطبقات أو الفئات احلاكمة القائمة بالتبديل واالستيالء على السلطة أكثر َ
تقدماً -على منحى َ

من احلكام الذين يتم إسقاطهم؛ حبيث إذا كان العمل العنيف يستهدف االنتقال بالبالد من واقع إىل واقع أفضل ،أو من
نظام إىل نظام آخر...،اخل ،يستحق هذا العمل اسم الثورةَ ،أما إذا أستهدف العمل العنيف االنتقال بالبالد من واقع
حت ولو أستخدم تقنيات الثورة يف التحريض والتعبئة والعنف".2
أكثر ختلفاً أخذ العمل اسم الثورة املضادةَ ،
ويتعلق مفهوم الثورة يف دراستنا هذه بأحداث الثورات العربية الراهنة ،حيث يشري هذا املفهوم إىل مصطلحات

عديدة اختلفت مسمياهتا حسب الرؤى واألهداف ،وهذا ما أشار إليه "جيلز كيبل" أستاذ العلوم السياسية الفرنسي
متسق
واخلبري يف اإلسالم والوطن يف َ
رده على سؤال حول ما إذا كان بعد الربيع العريب شتاء إسالمي؟ ،وهل هذا وصف ّ

 -1أنظر :فراس البيطار ،الموسوعة السياسية والعسكرية ،اجلزء األول ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع2331 ،م ،ص.13
 -2املرجع نفسه ،ص.11
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مع الواقع؟ ،يف أنَه مجرد متثيلنا هلذا الواقع حيث أ َن استخدامنا لتعبري "ربيع" لوصف الثورات العربية كان يعكس ربيع
 3718يف أوروبا ،غري أنَه يف واقع احلال ال ميكن اختزال الواقع يف صورة ال الربيع وال الشتاء.1"...

شك يف أ َن الثورات العربية أو االنتفاضات الشعبية اليت اجتاحت عدداً من البلدان العربية خالل السنوات القليلة
وال َ
املاضية ،واليت اصطلح على تسميتها إعالمياً "بالربيع العريب" ،حيث "كانت مبثابة هزة عنيفة زعزعت كيانات األنظمة
شك أ َن
السياسية يف املنطقة ،علماً أن حدوث الزلزال غالباً ما يكون يف املناطق الضعيفة من القشرة األرضية ،وال َ
األزمات اهليكلية اليت تعيشها الدول العربية كانت مبثابة هذا الضعف ،إالَ أ َن نتائج هذا الزلزال وآثاره مل تكتمل بعد،

وهذا ما يثري مجلة من التساؤالت عن واقع هذا احلرا ومستقبل املنطقة يف ظلّه".2

وتشري عبارة الثورات العربية عند البعض إىل مفهومني ،مها :مفهوم الثورة ومفهوم العرب" ،حيث حتمل الثورة معىن جديداً
ومركبات جديدة ،تنهض أقلمته على حرا احتجاجي اجتماعي ،سلمي ومدين ،يهدف إىل تغيري النظم السياسية ،اليت
قامت على التسلّط واالستبداد ،ويشار فيها قطاعات واسعة من الشعب ،وتتمحور أهدافها على مقولة ثالثية ،جتمع
بني الكرامة واحلرية والعدالة االجتماعيةَ .أما مفهوم العرب فيحمل معىن جديداً ومركبات جديدة أيضاً ،حيث "العرب
الثائرون ،اليوم ،غري عرب اجلاهلية ،وال عرب األسالف والغلبة ،وال عرب اخلنوع والذل ،وليسوا عرباً كارهني لآلخر ،بل
وقدموا صوراً خمتلفة عن
أظهروا تالمحاً وتضامناً اجتماعياً الفتاً يف الثورة السورية ،والثورة التونسية ،والثورة املصرية وسواهاَ ،
صور العرب ،اليت حاولت األنظمة العربية تسويقها ،أ و تلك اليت حاول أصحاب املقوالت واملقاربات االستشراقية
واألنثروبولوجية والعنصرية تروجيها".3
حيث يتأسس هذا املفهوم الذي يش َكل تالقي بني مفهومي الثورة والعرب باعتباره مفهوماً جديداً ،يرتبط تعريفه بتعريف
معني ،بل
املفهومني اللَذين يش َكالنه ،ليغدو بشكل أدق يف صيغة ثورات الشعوب العربية ،اليت ال تتنمذج يف قالب َ
تتعدد أقلم تها يف ثورة الشعب السوري ،وثورة الشعب التونسي ،وثورة الشعب املصري ،وثورة الشعب اللييب ،وثورة
َ
الشعب اليمين؛ وعلى األغلب ،ستطول القائمة لتطاول الصيغة ثورات أخرى يف البلدان العربية .لكن املهم يف األمر هو
أنَه ،وللمرة األوىل ،تأخذ الثورة صفة عربية ،بعد أن كانت حتمل صفات عديدة ،مل تقتب منها الصبغة العربية منذ عقود
عديدة ،حيث مل حتدث ثورة عربية ،قادها شعب عريب يف تاريخ العرب احلديث .حيث كانت القراءة عن الثورات،

 -1خليدة كعسيس خالصي ،الربيع العربي بين الثورة والفوضى ،مجلة املستقبل العريب ،العدد  ،223بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية2331 ،م ،ص
ص.223-223
 -2املرجع نفسه ،ص ص.223-223

 -3عمر كوش ،في مفهوم الثورات العربية ،رأي وفكر ،نقالً عن :موقع املستقبل ،http://www.almustaqbal.com :تَ تص َفح هذا املوقع بتاريخ

2332/31/23م ،على الساعة  22:33ليالً.
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وحت اإليرانية ،ومعايشة وقع الثورات يف بلدان أوروبا الشرقية،
كالثورة الفرنسية ،والثورة األمريكية ،واإلجنليزية ،والروسيةَ ،
فيما غاب مفهوم الثورة طويالً عن أقلمته وعن حتققه يف التبة العربية".1

إذن قد خيتلف الكثري يف تسميَة هذا النوع من احلرا االجتماعي يف املنطقة العربية منذ ظهوره (يف حدود أربع سنوات)،

فمنهم من يطلق عليه" :بالربيع العريب"" ،الشتاء العريب"" ،الثورات العربية" "االنقالبات السياسية والعسكرية"،

"االنتفاضات الشعبية"...إىل غريها من التسميات ،حيث اقتصرنا يف دراستنا هذه على تسميَة الثورات العربية باعتبارها
األكثر تداوالً على الساحة السياسية واإلعالمية.

ومن هنا ميكننا أن نشري إىل أ َن مفهوم الثورات العربية يف دراستنا هو مجمل تلك احلراكات واالنتفاضات الشعبية
التغريات االجتماعية ومظاهر الصراع اليت مشلت املنطقة العربية ،يف كل من تونس ومصر وسوريا وليبيا والعراق ،حيث
و َ
مثَلت هذه الثورات مرحلة أزمات عكست الكثري من ردود األفعال احمللية (املنطقة العربية) والدولية (دول العامل الغريب)،

حيث مشلت هذه األخرية موجة من التغيري محلت معها بعض أعمال العنف والقتل واخلراب والفساد واإلرهاب وغريها،

املتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" أو كما أصطلح عليها "بتنظيم الدولة اإلسالمية
مع ظهور بعض احلركات واملنظمات َ

للعراق والشام" ،وغريها من أشكال االنقالبات واالنتفاضات على املستوى العريب اإلسالمي ،باإلضافة إىل تداعيات
لعل هذا ما ميثَل مضمون قناة فرانس  22بالنسبة لفتة
تلك الثورات على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً ،و َ

 2332اليت تعترب مرحلة حامسة وحساسة يف تاريخ هذه الثورات ،هذا وباإلضافة إىل أ َن الثورة التونسية اليت مل تظهر يف
مضامني القناة بالنسبة لعيَنة الدراسة نظراً النتهاء هذه الثورة يف هذه الفتة ،حبيث هذا ال مينع استمرار تداعياهتا املختلفة،

وهذا ما ينطبق أيضاً على العراق اليت مل تشهد ثورة هبذا املفهوم بل مثَلت أهم تداعياهتا خاصة ما تعلق بتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام.
 -السمـ ـ ـات:

عادة ما يرتبط مفهوم السمة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية مبفهوم السمة الشخصية أو ما يعرف بالسمات
متكرر عرب
العامة بصيغة اجلمع ،حيث تربز هذه األخرية مجموعة َ
حمددة من أَناط السلو اليت تتابط معاً يف قالب واحد َ

الزمن ،ومع أ َن االجتاه والسمة غري متمايزين متاماً ،إالً أ َن االجتاه بصفة عامة له هدف أكثر حتديداً.

وترجع اجلهود األوىل يف مجال دراسات السمات الشخصية إىل الباحث "آلبورت" الذي قام بإحصائها وقياسها ،بل
أصبحت نظرية يطلق عليها "نظرية السمات اجلوهرية" من طرف عامل النفس الربيطاين "كاتيلط" ،حيث استخدمت
 -1املرجع نفسه ،نفس التاريخ والتوقيت.
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كمدخل للعديد من الدراسات يف هذا اجملال.1
ويرتبط مفهوم السمات يف دراستنا هذه جبميع السمات واخلصائص وامليَزات والصفات والنعوت واألحكام السلبية

ظل الثورات العربية الراهنة.
واإلجيابية اليت َ
يقدمها مضمون قناة فرانس  22يف معاجلته ألهم القضايا العربية اإلسالمية يف َ
 -االتجـ ـ ـاه:

يعرف "إليهو كاتز" االجتاه "بأنَه استعداد سابق لدى الفرد لتقدير فكرة ،أو رمز ،أو ظاهرة معيَنة ،يف عامله بطريقة جتعله
َ

فيعرف االجتاه على أنَه "حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي،
يقبل هذه الفكرة أو يرفضها"َ .أما "ألبورت" َ
تنتظم من خالل خربة الشخص ،وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف

اليت تستثري هذه االستجابة".2
َأما مجموع االجتاهات فيمكن حتديدها على " َأهنا عبارة عن استجابات تقوميية إزاء املوضوعات أو األحداث أو غري ذلك

تتحدد فيما بينها لتكوين
لعل هذا املفهوم ميثَل تفسرياً جزئياً فقط ،أل َن االجتاه له مكونات خمتلفة َ
من امليزات ،و َ
االستجابة النهائية الشاملة".3
يعرف كل من "توماس وزنانيكي"
والكثري من علماء النفس االجتماعي اعتربوا االجتاه عملية نفسية اجتماعية ،حيث َ
االجتاه بأنَه "العملية النفسية اليت تتجلى يف املقام األول على العامل االجتماعي ،خاصة يف عالقته بالقيم االجتماعية"،4
واملالحظ هنا أ َن االجتاه هو مفهوم ينتمي جملال علم النفس االجتماعي ،حيث يستخدم بشكل كبري يف دراسات
*
معني.
موضوع
أو
قضية
حول
العام
أي
ر
ال
باجتاهات
تعلق
ما
يف
اجلمهور
َ

ومن هنا ميكننا إسقاط هذا املفهوم يف سياق دراستنا من خالل اجتاه مضامني القناة حيال القضايا العربية
اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،حيث يظهر مفهوم االجتاه هنا من خالل ثالثة مكونات أساسية
لعل هذه املكونات أرتبط معناها بالفرد أساساً ،حيث تَ إسقاطها يف
تتمثَل يف املكون العقلي والعاطفي والسلوكي ،و َ
 -1أنظر :ميشيل مان ،موسوعة العلوم االجتماعية ،ترمجة عادل خمتار اهلواري ،سعد عبد العزيز مصاوم ،القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية3777 ،م ،ص ص

.928-929

 -2علي عجوة ،العالقات العامة والصورة الذهنية ،القاهرة ،عامل الكتب2331 ،م ،ص.339
 -3حممد مجال الفار ،مرجع سابق ،ص.9

4

- Alessandro Bergamaschi, Attitudes et représentations sociales : Les adolescents français et
italiens face à la diversité, Revue européenne des sciences sociales 49-2, 2011, Varia, p95.
http://ress.revues.org, consulté le 01/01/ 2015.
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دراستنا على املؤسسة اإلعالمية (قناة فرانس  )22من خالل مضموهنا (اجتاه املضامني) الذي يش َكل صورة َنطيَة تبىن
يعرف هذه املكونات األساسية 1يف بناء االجتاه بـ:
صناعتها على تلك املكونات ،وهنا من َ

معني ،وتتضمن هذه املعتقدات
 المكون المعرفي :وهو الذي يشري إىل املعتقدات اليت يعتنقها الفرد حول موضوع َأساسا ببعض األحكام املتعلَقة باملثري.
ً
معني ،وهذه
 المكون العاطفي :يتمثَل هذا اجلانب يف الشعور واالستجابة االنفعالية اليت يتخذها الفرد إزاء مثري َاالستجابة العاطفية قد تكون إجيابية أو سلبية.
 المكون السلوكي :يتمثَل هذا اجلانب يف أساليب الفرد السلوكية إزاء املثري سواء أن إجيابياً أو سلبياً.وعلى هذا األساس يشري االجتاه يف دراستنا إىل مجموعة من االستعدادات اليت تتضمنها مضامني قناة فرانس 42
اجتاه القضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة أحداث الثورات العربية يف العامل العريب اإلسالمي والعامل الغريب ،حيث متثَل تلك
االستعدادات ،يف االستعدادات العقلية واليت تتش َكل من خلفيتها املرجعية الفكرية والسياسية واأليديولوجية والثقافية من
خالل مجموع األفكار واآلراء واملصطلحات والصور النمطيَة املسبقة عن القضايا واألحكام وغريها ،واليت عادة ما تظهر
بأسلوب الدفاع عنها أو االستناد إليها ،أو انتقادها وفق ما خيالف خلفيتها املرجعية أو مصلحتها اخلاصة ،واستعدادات

عاطفية تتش َكل من مجموع االهتمامات واملشاعر والعواطف املرتبطة سواء بالدين اإلسالمي وتعاليمه وشريعته أو
باملسلمني وقضاياهم الدينية واالنسانية واالجتماعية من جهة ،سواء يف اجملتمعات العربية اإلسالمية أو اجلالية املسلمة يف
الغرب عموماً ،أو بقيم اجملتمعات الغربية والفرنسية خصوصاً ومعاملها احلضارية من جهة أخرى ،وذلك من خالل توظيف
استجابات عاطفية كاألحكام الشخصية أو السمات االجيابية أو السلبية وغريها ،باإلضافة إىل استعدادات أخرى سلوكية
اليت تتضح يف بعض ردود األفعال املباشرة اجتاه القضايا املطروحة ،حيث يأخذ اجتاه القناة ثالثة مؤشراتَ ،إما أن يكون

ظل أحداث
ً
معارضا أو حمايداً أو مؤيداً اجتاه القضايا العربية اإلسالمية يف العامل العريب اإلسالمي أو العامل الغريب يف َ
الثورات العربية الراهنة.

* تعترب دراسات اجلمهور مجاالً حبثياً يف حقل علوم اإلعالم واالتصال ،حيث تعد حبوث اجتاهات الرأي العام جزءا من هذا اجملال ،وهذا ما متثَله مجموعة من
النظريات اإلعالمية اليت هتتم باجلمهور ،أنظر على سبيل املثال :حممد عبد احلميد ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط،3
3771م.
 -1حممد مجال الفار ،مرجع سابق ،ص.213
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/8نوعيـ ــة الدراسـ ـ ـة:
تنتمي دراستنا إىل الدراسات الوصفية التحليلية ،حبيث خيتلف الكثري من الباحثني حول تسمية هذه الدراسات،
فمنهم من يسميها منهج (منهج وصفي حتليلي) ،ومنهم من يسميها دراسة وصفية حتليلية ،إالً أنَه عادة ما يكون
املقصود واحد ،حيث يشري البعض إىل "أ َن هذا النوع من الدراسات يهتم جبمع وتلخيص وتصنيف املعلومات واحلقائق
املدروسة املرتبطة بسلو عيَنة من الناس أو وضعيتهم ،أو عدد من األشـياء ،أو سلسـلة مـن األحداث ،أو منظومة فكرية،
أو أي نوع آخر من الظواهر أو القضايا ،أو املشاكل اليت يرغب الباحث فـي دراسـتها ،لغرض حتليلها وتفسريها وتقييم

طبيعتها للتنبؤ هبا و ضبطها أو التحكم فيها.
كما تعد هذه الدراسات األكثر شيوعاً وانتشاراً يف مجال البحوث اإلنسانية عموماً ،حيث ال ميكـن االسـتغناء عنـه ،إذ أ َن
احملددة
الدارس أليَة ظاهرة ضرورية جيب أن تتوفر لديه أوصاف دقيقة للظاهرة اليت يدرسها بالوسـائل املعينـة واملنـاهج َ
هلا" .1وعلى هذا األساس فإ ًن البحث الوصفي يعد استقراء ينصب على الظاهرة املدروسة ،كما هـي قائمـة بقصد وصفها
وتشخيصها ،وكشف عالقاهتا بني العناصر واجلوانب الرابطة بينها .كما أ َن البحث الوصفي هنا ال يقتصر على مجع
البيانات واملعلومات ،وتصنيفها وتبويبها ،وإََنا ميضى إىل حتليلها وتفسريها وتأويلها ،وغالباً ما يقتن الوصف باملقارنة
والتقومي أو احلكم ،ويستخدم أساليب القياس واإلحصاء؛ حيث َت اختيارنا هلذا النوع من الدراسات تبعاً للمدى الذي
نبلغه يف حبثنا عن الظاهرة املدروسة من جهة ،وكذا من خالل أسلوب حتليل احملتوى الكمي والكيفي املعتمد للمادة قيد
الدراسة .ومن هنا يظهر عنصر الوصف يف دراستنا من خالل الوصف الكمي والكيفي ،حيث تظهر عملية التحليل
الكمي من خالل توظيف اللَغة الرقمية واإلحصائية يف ما خيص حتليلنا حملتويات برامج قناة فرانس  ،22وذلك باستعمال
اجلداول التكميمية واحلسابات االحصائية ووحدات العد والقياس ،باإلضافة إىل التحليل الكيفي فيما خيص القراءة
اجلدولية ،وكذا عملية التحليل واستنباط معاين تلك املعطيات بناءً على السياق العام وظروف إنتاج املادة اإلعالمية،
إضافة إىل بنية املؤسسة اإلعالمية وتوجهاهتا السياسية واإلعالمية والفكرية ،وهذا ما ميثَل عملية التفسري والتأويل من
حت نقدم للمعطيات معاين ودالالت
خالل عالقتها باملقاربات النظرية والتوثيقية ،ومعايري العينة وإطارها الزمكاين ،وذلك َ
مكملة لعملية الوصف الكمي من خالل
نقولبها يف إطار أنساق معرفية علمية .ومن هنا تصبح عملية الوصف الكيفي َ
استقراء البيانات الكمية من جهة ،وكذا استنباط املعطيات الكيفية من جهة أخرى.

 -1موسى بن إبراهيم حريزي ،صربينة غريب ،دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفية وموضوعاتها في البحوث االجتماعية والتربوية والنفسية ،مجلة العلوم
االنسانية واالجتماعية ،العدد ،31ديسمرب  ،2331جامعة قاصدي مرباح ورقلة –اجلزائر ،-ص.21
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 /9منه ــج الدراسـ ــة:
"إ َن املداخل املنهجية باعتبارها نتاج لتوجهات حبثية تستويف مجلة من املبادئ واملسلمات املوجهة للبحث ،وكذا
التصورات اخلاصة بالباحث ،باإلضافة إىل اخلطوات الكربى للفكر ومنحى طبيعة
طبيعة املعرفة االنسانية ومصادرها و َ
االرتباط بني الظواهر االجتماعية ،ويتم ذلك مبراعاة السياق الذي يتحكم يف ضبط املنهجية املتَبعة".1
وعلى هذا األساس َت اعتمادنا على منهج للدراسة اليت يعترب مبثابة الطريق اليت يسري عليها الباحث وفق معطيات هذا

يقدمه من ضوابط تتماشى وطبيعة الدراسة وإشكاليتها املطروحة؛ حيث َت اختيارنا للمنهج املسحي من
املدخل ،وما َ
ويعرف املنهج املسحي بذلك "املنهج
خالل اعتمادنا على طريقة املسح بالعيَنة واليت تظهر يف مجموع املضامني اإلعالميةَ ،
الذي يقوم على توثيق الوقائع واحلقائق اجلارية اخلاصة بالظاهرة املدروسة عن طريق الوصف التصويري هلا ،لذا فإ َن العديد

من الباحثني يعتربون الدراسة الوصفية دراسة منهجية يف أساسها".2

حيث تَ اختيار هلذا املنهج باعتبار أ َن دراستنا "تفرض اختيار طريقة املسح بالعيَنة بكوهنا منهجاً مالئماً هلا ،والذي

يعترب جهداً علمياً منظماً للحصول على البيانات واملعلومات واألوصاف عن الظاهرة موضوع الدراسة ،لتحديد كفاءة
األوضاع املالئمة القائمة عن طريق مقارنة املعلومات اليت َت احلصول عليها مبستويات أو معايري قياسية سبق اختيارها
وإعدادها".3
تعدد اجملاالت التطبيقية للدراسات اإلعالمية اليت تستخدم منهج املسح منها
لعل ما أ َكد عليه مسري حممد حسني حول َ
و َ

"مجال مسح املضمون اإلعالمي من خالل القيام بتحليل حمتوى وسائل اإلعالم من اجلوانب املختلفة ،كاملوضوعات
ومصادر املادة اإلعالمية ،واجتاهات املضمون اإلعالمي...اخل".4
وهذا ما جعلنا خنتار املنهج املسحي يف دراستنا من خالل مسح مضامني برامج قناة فرانس  22يف معاجلتها للقضايا
ظل أحداث الثورات العربية الراهنة.
العربية اإلسالمية يف َ

 -1فضيل دليو ،دراسات في المنهجية ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط2333 ،3م ،ص.12

 -2حممد زيان عمر ،البحث العلمي :مناهجه وتقنياته ،جدة ،دار الشرق ،ط3781 ،2م ،ص.338
 -3مسري حممد حسني ،مرجع سابق ،ص.399
 -4املرجع نفسه ،ص.321
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/10تقنيـ ـة الدراسـ ـة:
"إ َن دراسات حتليل احملتوى تدخل ضمن الدراسات املسحية اليت تقوم على وصف وحتليل ما تنشره وسائل اإلعالم

التعرف على ما تضمنته من معلومات خمتلفة"1؛ ومن هنا بدأت هذه األداة تنحت وجودها يف
من مواد إعالمية قصد َ
البحوث الوصفية ،حيث مل تقتصر على الوصف الكمي فقط ،وإََنا امتدت إىل الوصف الكيفي يف الكشف عن املعاين
لعل هذه األخرية أثارت جدالً يف أوساط الباحثني خاصة ما تعلق يف
والدالالت الكامنة اليت تتضمنها املواد اإلعالمية ،و َ

الكشف عن النوايا اخلفية للمحتوى وأبعاده املختلفة؛ ليأيت فيما بعد الباحث "أسكود" ( )Osgoodسنة ،3729

حيث أعترب "أ َن دراسات املضمون تقوم على خطوتني أساسيتني تظهر األوىل يف الوصف املوضوعي املنظم جلانبها األدايت
( )Instrumentalأي العناصر املادية القابلة للعد والقياس ،والثانية يف املستوى التحليلي جلانبها التمثيلي
( )Représentalأي ما ختفيه تلك العناصر من معاين ودالالت كامنة".2
ولقد خلَص "ديسوال بول" ( )Desola Poolالطبيعة املتبادلة للمداخل الكمية والكيفية يف حتليل املضمون بقوله:
"ينبغي أالَ يفتض بأ َن الطرق الكيفية هي طرق عميقة النظر ،والطرق الكمية مجرد آلية لتدقيق الفرضيات ،فالعالقة بينهما

هي عالقة دائرية ،تثري كل منهما اآلخر" .3كما يشري "كراكوار" ( )Siegfried Krakauerعلى "أ َن حتليل
احملتوى النوعي ال ميكن أن يتم بطريقة كمية ،أل َن العدد الضخم من التصنيف املطلوب يف الطريقة الكمية ال ميكن أن
يعطي النتائج اهلامة" ،ويف نفس السياق يشري كل من "أدورنو وهوركهامير" ( Theodor Adorno, M.
 )Horkheimerرواد مدرسة فرانكفورت إىل "أ َن حتليل احملتوى الكمي يصف احلالة القائمة بدالً من أن يضعها

موضوع تساؤل ،وعندما يضع الباحث العامل املشكلة بكامل أوجهها موضوع تساؤل مبا يف ذلك هدفها –طريقة
البحث -متكننا عندئذ فقط أن نتكلَم عن وجود حتليل نقدي".4
ويؤكد "هارولد الزويل" ( )Harold Lasswellيف مؤلَفه "لغة السياسة" الذي نشر عام  3727على أمهية استخدام
األساليب الكمية يف حتليل احملتوى ،مع االهتمام يف نفس الوقت بالتحليل الكيفي ،حيث يعترب الزويل من الرواد األوائل
الذين أهتموا يف تطوير أسلوب حتليل احملتوى ومناهجه واستخدامه.5
 -1أمحد بن مرسي ،األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر والتوزيع ،ط2331 ،3م ،ص.333
- Bardin Laurence, Analyse De contenu, Paris, Presse Universitaire De France 1997.p19.
 -3نقالً عن :حلمي خضر ساري ،مرجع سابق ،ص.372
 -4نقالً عن :سامي مسلَم ،مرجع سابق ،ص.39

 -5نقالً عن :مسري حممد حسني ،تحليل المضمون ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط3781 ،3م ،ص.32
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1
عرف حتليل احملتوى على
حيث نستخدم يف دراستنا أسلوب حتليل املضمون باعتباره أداة وليس منهجاً  ،حيث ي َ
2
يعرف
أنَه" :أسلوب البحث الذي يهدف إىل الوصف الكمي واملوضوعي واملنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال"  ،كما َ

حتليل احملتوى من جهة أخرى على أنَه "تقنية غري مباشرة تستعمل يف منتجات مكتوبة أو مسعية أو مسعية بصرية ،صادرة
من أفراد أو مجموعة أو عنهم واليت حمتواها يف شكل مرقم" .3حيث نستخلص من التعريف األول باعتباره من التعاريف
األوىل واملتداولة يف حقل املنهجية يف علوم اإلعالم واالتصال أربعة شروط أساسية تظهر يف :التنظيم املنهجي ،والوصف

الكمي الذي مينح الدقة من خالل العد والقياس ،مثَ املوضوعية أثناء التحليل ،وأخرياً احملتوى الظاهر لالتصال ،ويشري هنا
إىل التعامل مع ما هو ظاهر يف مادة االتصال وصريح ،دون اللجوء إىل املعاين والدالالت الكامنة وراء هذا املضمون أو

لعل هذه األخرية مل تنحصر يف هذا الطرح واََنا "تعداه إىل الوصف الكيفي" 4عن طريق االستدالل واستنباط
ذا  ،و َ
الدالالت الكامنة واملعاين اخلفية للمضامني االتصالية.
حدده الفالسفة اليونانيون القدامى ،حيث تكون القراءة األوىل
"إ َن حتليل احملتوى ألي نص يفتض قراءات ثالثة كما َ
لفهم ذلك الذي قاله الكاتب ،والثانية لتخيَل ذلك الذي مل يقله ،والثالثة الكتشاف ذلك الذي أراد أن يقوله ومل يعلن

عنه".5

وعلى هذا األساس سنعتمد يف دراستنا على تقنية حتليل احملتوى مبراحلها األساسية ،وهذا ما يتوافق مع إشكالية
حبثنا وأسئلته املطروحة ،كما ميكننا التعامل مع مضامني قناة فرانس  22من خالل تفكيك جزئياهتا وفق عملييت استقراء
واستنباط معاين ودالالت تلك املضامني ملا خيدم أهداف الدراسة ،ويتضح ذلك يف حتديدنا لفئات املضمون وفئات
الشكل املتعلقة باملضمون نفسه ،باعتبار أ َن هذه التقنية تساعدنا يف التحليل الكمي والكيفي سواء تعلق األمر مبرحلة
العد والقياس (وحدات التسجيل) ،أو مرحلة التحليل والتفسري اليت ختص املعاين والدالالت فيما يتعلق بوحدة السياق.
حيث يربز دور السياق يف تفسري تلك املؤشرات أو ما يعرف بالتكرارات داخل كل وحدة من وحدات التحليل حتت كل
فئة من الفئات املراد حتليلها ،كما يؤكد عزي عبد الرمحن يف هذا الصدد بأ َن "تفسري العملية االتصالية وفق النظام
 -1أنظر على سبيل املثال :رشدي أمحد طعيمة ،تحليل المحتوى في العلوم االنسانية :مفهومه -أسسه-استخداماته ،دار الفكر العربني ،القاهرة،3789 ،
ص ،22عواطف عبد الرمحن وآخرون ،تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية ،القاهرة ،العريب للنشر والتوزيع3782 ،م ،ص.37

- Berelson, Bernard, Content Analysis in communication research the Free press

2

publischers, Glencoe Illinois 1952. P18.

 -3موريس أجنرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية :تدريبات علمية ،ترمجة صحراوي بوزيد وآخرون ،اجلزائر ،دار القصبة للنشر2332 ،م،
ص.238

- Bardin Laurence, op.cit., p19

 -5نقالً عن :علي عجوة ،مرجع سابق ،ص.323
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اإلعالمي والنظام االجتماعي واحلضاري الذي تنشر فيه تلك الرسائل ،حبيث كل مجتمع خيتلف عن اآلخر وفق
ايديولوجيات تتحكم يف أداء وسائل االتصال" ،1كما جند أ َن داللة الرسالة "ال تكمن يف امللكيات اليت تعرضها الوسيلة،
وإََنا يف املعاين والعامل الذي تؤسسه هذه الرسائل ،ويأيت من هذا الطرح ويف مستوى آخر أ َن التعامل مع األلفاظ يتطلب

دراسة خاصة بالوضع ( )Codeالثقايف من جهة ،وأيضاً اإلملام باالطار التارخيي هلذه البنيات اللَغوية من جهة أخرى".2

كما ميكننا أن نشري يف ذات السياق فيما تعلق بأسلوب حتليل املضمون وتطبيقاته خاصة من خالل مرحلة صدق وثبات
التحليل كوهنا مرحلة هامة تضفي ميزة الدقة واملوضوعية يف التحليل ،حيث حاولنا أن نقوم مبرحلتني من التحليل
أستخدمنا فيها نفس خطوات أداة حتليل املضمون ،فاملرحلة األوىل متَت يف الفتة ما بني شهر جانفي إىل غاية شهر
فتمت يف الفتة ما بني شهر ماي إىل غاية شهر أوت من عام
فيفري من عام َ ،2332أما املرحلة الثانية من التحليل َ

 ،2332حيث فصل بني املرحليتني مبدة زمنية قدرها ثالثة أشهر تقريباً ،وهذه املقارنة يف التحليل تساعدنا يف عملية
صدق وثبات التحليل ،باعتبارها معيار من معايري الثبات املستخدمة 3يف أداة حتليل املضمون.

وعلى هذا األساس حاولنا تطبيق مراحل تقنية حتليل املضمون 4املعتمد عليها يف الكثري من الدراسات واملشار إليها يف
الكثري من كتب املنهجية يف العلوم االجتماعية وعلوم اإلعالم واالتصال خصوصاً ،حيث تظهر هذه اخلطوات يف ما يلي:
 /1تحديد وتصنيف وضبط الفئات:
يتم حتديد هذه اخلطوة من خطوات حتليل املضمون وفق معطيات سابقة تنبين على إشكالية البحث وتساؤالته
وفرضياته ،وأهدافه املسطَرة ،ومؤشرات العينة وإطارها الزمكاين ،باإلضافة إىل مؤشر رئيسي آخر يتمثَل يف التحليل املبدئي

الذي يؤسس قاعد نكتشف من خالهلا وجهة طرح املواضيع ونوعها وطبيعتها وسياقها أيضاً .وعلى هذا األساس ميكننا
أن خنتار الفئات اليت على أساسها يتم حتليل مضمون القناة ،حيث اعتمدنا يف هذا اإلطار على فئات املضمون
والشكل ،وذلك لإلحاطة بالشكل الكاف باألسئلة املطروحة واألهداف املرادة من البحث ،هذا من ناحية التصنيف،

باعتبار أ َن كل فئة من الفئات املختارة كانت تندرج حتتها فئات أخرى ،وهكذا حسب حجم كل فئة ونوعها وطبيعتها يف
عالقتها باملوضوع املعاجل؛ َأما عن مسألة الضبط فتتعلق باملفهوم اإلجرائي لكل فئة* ،من خالل تسليط الضوء على أهم
 -1عبد الرمحن عزي  ،علم االجتماع اإلعالمي :دعوة إلى الفهم ،الدار املتوسطية للنشر ،تونس ،بريوت3213 ،ه2333-م ،ص.82

 -2عبد الرمحن عزي  ،مسألة البحث في منهجية بحث إعادة النظر في نمط السويل ،اجمللة اجلزائرية لالتصال ،العدد ،2جامعة اجلزائر ،مارس 3788م،
ص.23

 -3أنظر على سبيل املثال :يوسف متار ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ،اجلزائر ،طاكسيج.كوم للدراسات والنشر والتوزيع ،ط2339 ،3م،
ص ص.11-12

 -4أنظر على سبيل املثال :حممد عبد احلميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،القاهرة ،عامل الكتب2333 ،م ،ص.321
*

أنظر :بناء استمارة التحليل ،امللحق رقم .33
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مؤشراهتا اليت تعكسها مضامني قناة فرانس  22يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء تغطيتها ألحداث الثورات
العربية الراهنة؛ ومن هنا تتضح هذه الفئات يف:
* فئ ـ ـات المضمون :وهي الفئات اليت ترتبط مبضمون القناة ،واليت تتعلق بالفئات التالية:
 -1فئـ ـة الموضوع :واليت تنقسم بدورها إىل مواضيع رئيسية وأخرى فرعية واليت تتضح يف مايلي:
أ -المواضيع الرئيسية :واليت تتمثَل يف كل من موضوع قضايا احلركات اإلسالمية ،وموضوع ثورات الربيع العريب،
وموضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،باإلضافة إىل املواضيع األخرى اليت ظهرت على غرار هذه املواضيع باعتبارها
تتعلق بالقضايا العربية اإلسالمية.
تفرع حسب كل موضوع من املواضيع الرئيسية ،وهي كالتايل:
ب :المواضيع الفرعية :واليت َ

تفرع بدوره إىل كل من موضوع تنظيم داعش ،تنظيم القاعدة يف بالد
 موضوع قضايا الحركات اإلسالمية :والذي َالشيعي.
السين
املغرب اإلسالمي ،اجلماعات السلفيَة َ
املتشددة ،احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا ،الصراع َ
َ
تفرع بدوره إىل كل من موضوع الثورة يف سوريا ،الثورة يف مصر ،الثورة يف ليبيا،
 موضوع ثورات الربيع العربي :والذي َالعالقات الفرنسية السورية ،قضايا املرأة العربية ،ظاهرة الفساد يف الوطن العريب.

تفرع بدوره إىل كل من موضوع ظاهرة بناء املساجد ،وظاهرة
 موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا :والذي َاهلجرة.
 المواضيع األخرى :واليت متثَلت يف كل من موضوع اإلسالم السياسي ،الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،الزواج الديينيف بريطانيا.
ج -المواضيع تحت الفرعية :واليت تعلَقت بكل من موضوع تنظيم داعش ،وموضوع قضايا املرأة العربية ،ومنها جند:
تفرع بدوره إىل كل من موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية ،ظاهرة التجنيد ،التحالف
 موضوع تنظيم داعش :والذي َالدويل.
تفرع بدوره إىل كل من موضوع احلجاب اإلسالمي ،وموضوع اجلنس والشريعة
 -موضوع قضايا المرأة العربية :والذي َ

اإلسالمية.

د -المواضيع تحت تحت الفرعية :واليت احنصرت يف موضوع التحالف الدويل ومنها جند :الدور الفرنسي ،الدور
األمريكي ،الدور السعودي.
 -2فئ ـ ـة االستراتيجيات اإلقناعية :تعترب هذه الفئة من أهم الفئات املستخدمة يف التحليل ،وذلك نظراً لطبيعتها
وتنوع عناصرها ،حبيث ش َكلت احلصة األكرب من التحليل انطالقاً من حجم الربامج احلوارية من جهة ،وطبيعة
الزئبقية َ
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تفرعت هذه الفئة
القناة يف توظيفها للعديد من االستاتيجيات اإلعالمية يف العملية اإلقناعية من جهة أخرى ،حيث َ
تتفرع هذه االستاتيجيات إىل:
بدورها إىل االستاتيجيات العقلية والعاطفية ،حيث َ

تتفرع بدورها إىل استاتيجيات متعلَقة بنمط احلوار ،وأخرى متعلَقة باالستشهادات أو
أ -االستراتيجيات العقلية :واليت َ
تتفرع هي األخرى بدورها إىل:
العناصر احلجاجية واليت َ

تفرعت هذه األخرية إىل املبادالت اإلقرارية
 نمط بناء الحوار :واليت متثَلت يف كل من املبادالت يف احلوار ،حيث َ(التأكيدية) ،واملبادالت التميمية ،واملبادالت االعتاضية ،واملبادالت السلبية (مبدأ التناقض) ،واملبادالت االجيابية (مبدأ

تفرعت بدورها إىل تدخالت صحفي القناة من جهة ،وتدخالت
االتفاق واملفاوضة) ،وكذا التداخالت يف احلوار اليت َ
تفرع بدوره أيضاً إىل أسئلة صحفي القناة
الشخصيات املتحاورة من جهة أخرى ،باإلضافة إىل اإلقناع االستفهامي الذي َ

من جهة ،وأسئلة وتعليقات اجلمهور من جهة أخرى.

 االستشهادات (العناصر الحجاجية) :واليت انقسمت بدورها إىل كل من استاتيجية توظيف املقابالت مع اجلمهور،أمثلة ،إحصاءات ،عرض حمتوى الكتب ،عرض املفاهيم واملصطلحات ،مصادر املعلومات.
تفرعت بدورها إىل أساليب التشويق ،وأساليب اإلثارة ،وأساليب التخويف
ب -االستراتيجيات العاطفية :واليت َ
والتهيبب وأساليب التشهري.
تفرعت بدورها إىل األساليب التالية :أساليب التهيب والتخويف اليت تؤدي
 -3فئـ ـة أساليب تحقيق األهداف :واليت َ

إىل الالاستقرار االجتماعي ،األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي ،أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق
الوحدة الوطنية ،واليت انقسمت بدورها إىل كل من مظاهر التضامن ،ومظاهر املعارضة والرفض واإلدانة ،وكذا أساليب
السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم ،مثَ أساليب تنميط السلو لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصاً فرنسا،
وأساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية ،وكذا أساليب التويج
حلرية املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان ،واليت انقسمت بدورها هي األخرى إىل أساليب الدفاع عن
حقوق املرأة والتويج هلا ،وأساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والتويج هلا ،باإلضافة إىل أساليب التضخيم
والتفخيم لتأزمي الوضع العريب ،وأخرياً أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية،
اليت انقسمت إىل الدور الغريب والعريب ،وأساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية.
تفرعت بدورها إىل شخصيات مستضافة يف احلوار ،وشخصيات فاعلة يف املضمون ،حيث
 -4فئ ـ ــة الفاعلي ــن :واليت َ
تتفرع هذه األخرية إىل :شخصيات طبيعية متعلَقة باألشخاص الفاعلني على مستوى املضمون ،وشخصيات معنوية
َ

متعلَقة حبركات وتنظيمات ،وكذا املناطق والدول احملورية الفاعلة ،باإلضافة إىل الشخصيات الفاعلة األخرى.
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تفرعت بدورها إىل مسات إجيابية وأخرى سلبية.
 -5فئـ ـ ـة السمات :واليت َ

تفرعت بدورها إىل اجتاه القناة املؤيَد واملعارض واحملايد.
 -6فئـ ـ ـة االتجـ ـاه :واليت َ
* فئ ـ ـ ـات الشكل:
فيما تعلق بفئات الشكل هنا فقد احنصرت بدورها يف فئة االستاتيجيات اإلقناعية خاصة بالنسبة لالستاتيجيات
العاطفية اليت تتعلق مبجموع الصور والفيديوهات املوظَفة ،باإلضافة إىل "األنواع الصحفية املستخدمة ،وكذا موقع التقارير

1
مبدة كل قضية من القضايا املطروحة.
اإلخبارية ،واملساحة الزمنيَة" املرتبطة َ

 /2تحدي ــد وحدات التحليل:
ال ميكن فصل وحدات التحليل عن خطوة حتديد الفئات باعتبارها الوحدة األصغر حجماً ،واليت بدورها تؤسس
يكون الكل ،حيث تصنَف وحدات التحليل عموماً إىل وحدات التسجيل أو ما
لوجود فئات من خالل قاعدة اجلزء َ
يعرف بوحدات العد والقياس كوهنا قابلة لعملية العد والقياس وفق عامل التكرار ،أي تكرارها يف املضمون قيد الدراسة،
وكذا وحدات السياق اليت ترتبط بداللة املعىن يف سياق النص ذاته بالنسبة لكل قضية من القضايا العربية اإلسالمية
املطروحة ،أو يف داللة إنتاج النص يف السياق العام والظروف احمليطة أو ما يعرف بـ"ظروف إنتاج النص" ،واليت تظهر من
خالل أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب الفرنسي خصوصاً.
وعلى هذا األساس َت اختيارنا جملموعة من وحدات العد والقياس وسياقها حسب طبيعة كل فئ ــة واليت تظهر يف اجلدول

اآليت:

الفئـ ـ ـ ـ ـ ــات

وحدات التسجيل (العد)

وحدات التسجيل (القياس)

السي ـ ـ ـ ــاق

فئـ ـة املوضوع

العبارة ،اجلملة

/

املوضوع

االستاتيجيات العقلية

العبارة ،اجلملة ،املداخلة ،املبادلة ،تساؤل (فقرة) ،تعليق
(فقرة) ،الشخصية ،النسبة ،املصدر ،الكتاب.

/

احلوار ،املوضوع

االستاتيجيات العاطفية

الصورة

/

املوضوع

فئة أساليب حتقيق األهداف

العبارة ،اجلملة

/

املوضوع

فئة الشخصيات

الشخصية

/

احلوار ،املوضوع

فئـة السمات

السمة (الكلمة ،العبارة)

/

املوضوع

فئة االجتاه

الفكرة

/

املوضوع

األنواع الصحفية

حواري (حديث صحفي ،مقابلة صحفية) ،تقرير إخباري

/

الربامج

املوقع

/

أوقات البث :بداية الربنامج،

الربنامج

 -1أنظر  :اجلداول املتعلَقة هبذه الفئات ،امللحق رقم .31
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وسط الربنامج ،هناية الربنامج
املساحة الزمنية

(الدقيقة/الثانية)

/

الربنامج

 /3بنـ ـ ـاء استم ـ ـارة التحليل:
املهمة واليت تساعدنا يف عملية التفريغ والتميز ،وكذا ضبط
يعترب بناء االستمارة خطوة من خطوات حتليل املضمون َ

يتم حتليلها ،وذلك بناءً على مجموعة من احمل َكمني* الذين قاموا بتحكيم استمارتنا**مقارنة بإشكالية
ودقة املعطيات اليت َ
الدراسة وتساؤالهتا وفرضياهتا املطروحة ،كما َأهنا متثَل البطاقة الفنية للمادة احمللَلة من خالل ثالثة حماول أساسية:

 -1دليل التعاريف اإلجرائية :بعد عرض تقدمي الستمارتنا الذي يتضمن التعريف مبوضوع الدراسة ،وكذا الفئات
املستخدمة ووحداهتا بشكل عام ،قمنا يف هذا احملور بعرض دليل التعاريف اإلجرائية لكل فئة من هذه الفئات وعناصرها
املختلفة.
 -2ورقـ ـ ــة الت ــرميـ ــز :قمنا يف هذا احملور بتقدمي البطاقة الفنيَة للمادة احمللَلة يف شكل هندسي(مربعات) أو ما يعرف
بورقة التميز ،واليت تتش َكل من ثالث ة نقاط أساسية ،تتضح يف البيانات األولية للمادة قيد الدراسة ،وحتليل البيانات اليت
تعكس ترميز الفئات املستخدمة وعناصرها ،مثَ عنصر املالحظات اليت تتعلق مبجموع مالحظاتنا أثناء ترميز معطيات
التحليل.
 -3دلـ ـيـ ـل االستمـ ـارة :قمنا يف هذا احملور بتقدمي دليل ورقـ ــة التميز ،حيث َت ترمجة املعطيات الرقمية والرمزية إىل
حت يتسىن للقارئ معرفتها.
معطيات نوعيةَ ،
/4عملية صدق وثبات التحليل:
بعد إجرائنا لعملية حتكيم البناء املنهجي وخطواته املستخدمة باعتباره خطة من خطوات الصدق الداخلي الذي يعرف
"بصدق البناء" 1من جهة ،وبعد إجرائنا أيضاً لعملية اتفاق نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة املعتمد
عليها يف هذه الدراسة ،أو ما يعرف "بصدق التوافق"؛ َأما بالنسبة لعملية الثبات فقد استخدمنا عمليتني أساسيتني مها:
العملية األوىل تظهر يف مستوى التحليل املبدئي بالنسبة ملضامني عيَنتنا باعتبارها من أهم الطرق اليت ساعدتنا على بناء
إشكاليتنا وتساؤالت حبثنا ،على غرار عملية املعاودة للتحليل اليت تضفي على عملية التحليل املزيد من الدقة واملوضوعية،

*
مكونة من :الدكتور حلاج عيسى سعيدات (أستاذ حماضر جبامعة عمار الثليحي –األغواط ،)-الدكتور يوسف متار (أستاذ حماضر جبامعة
جلنة التحكيم َ
اجلزائر ،) 1الدكتور حممد برقان (أستاذ حماضر جبامعة أمحد بن بلة – 3وهران ،)-الدكتورة ملياء مرتاض نفوسي (أستاذة حماضرة جبامعة عبد احلميد ابن باديس-
مستغامن.)-
** أنظر :بناء استمارة التحليل ،امللحق رقم .33

 -1للمزيد من التفصيل أنظر :حممد عبد احلميد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.222
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لعل أهم مراحل الثبات املستخدمة يف أداة حتليل احملتوى يف دراستنا متثَلت يف معامل الثبات هلولسيت 1الذي يتأسس من
و َ

خالل مدى اتفاق َ
املرمزين على فئات التحليل ووحداهتا املستخدمة يف انطالقاً من معادلة حسابية معيَنة؛ وذلك بناءً
قدرت بـ %33من مجموع عيَنة الدراسة .وعلى هذا األساس تً اعتمدنا على مرمزيَن اثنني* إلجراء هذه
على عيَنة متثيلية َ
املعادلة ،واليت متت وفق اخلطوات التالية:

املرمز الثالث بـ "ج") ،ومنه تَ
املرمز الثاين بـ "ب" ،و َ
مرمز حبرف من احلروف أي (ترميزنا بـ "أ"َ ،
 بعدما تَ ترميز كل َاملرمزين-احمللَلني( -كل زوجني على حدة) على النحو التايل:
استخراج متوسط االتفاق بني َ
 بني "أ" و"ب"= َت االتفاق بينهما على  327من أصل  ،317وبعد عملية القسمة ،أي3.88 =317÷327 : -بني "أ" و"ج"= تَ االتفاق بينهما على  323من أصل  ،317وبعد عملية القسمة ،أي3.87 =317÷323 :

 -بني "ب" و"ج"= َت االتفاق بينهما على 322من أصل  ،317وبعد عملية القسمة ،أي3.87 =317÷322 :

 بعد مجع هذه النتائج يتم تقسيمها على عدد أزواج هذه العمليات الستخراج متوسط االتفاق ،وذلك على النحوالتايل :متوسط االتفاق= 3.88 = 1 ÷ 2.11 = 3.87 + 3.87 + 3.88
 ومن هنا ميكننا تطبيق املعادلة على النحو التايل:معامل الثب ــات = )3.88( 1

=

=

2.12

3.88 -2.12+3 3.88)3-1(+3

2.12
3.91 +3

=

2.12

= 0.95

2.91

انطالقاً من هذه النسبة ( ) 3.72ميكننا أن نصل إىل نسبة عالية من الثبات فيما خيص عملية اختيارنا لفئات التحليل
املستخدمة وعناصرها ،وكذا مدى صالحيتها ملثل هذا النوع من احملتويات ،حبيث هنا من حيصر صالحية معامل الثبات
2
يعرب عن درجة الثبات املطلوبة يف التحليل عموماً.
بني نسبة ( 3.12و ، )3.73وما دون ذلك ال َ

/5مرحلة العد والقياس (تصميم الجداول التكميمية):
ميكن تصنيف هذه املرحلة من مراحل تقنية حتليل احملتوى باعتبارها مرحلة هامة وأساسية من خالل تكميم املعطيات
املسجلة أثناء عملية التحليل ،حيث متَت عملية التصميم والبناء هلذ
عدها وقياسها وفقاً لعامل التكرار للوحدات
و َ
َ
اجلداول* وفقاً للفئات املستخدمة .وعلى هذا األساس صنَفت هذه اجلداول إىل جداول عامة تعكس معطيات الفئة

 -1أنظر على سبيل املثال :يوسف متار ،مرجع سابق ،ص.93
 -2املرجع نفسه ،ص.91
* أنظر :فهرسة اجلداول ،امللحق رقم .04
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الرئيسية يف املضمون قيد التحليل واملتعلَقة هنا باملواضيع الرئيسية املطروحة يف قناة فرانس  22من خالل معاجلتها ألهم
القضايا العربية اإلسالمية أثناء فتة الثورات العربية الراهنة ،وإىل جداول أخرى فرعية وحتت فرعية وحتت حتت فرعية اليت
كمتغري مستقل
تعكس بدورها عناصر تلك الفئات الرئيسية ،حبيث اعتمدنا أيضاً يف هذا اإلطار على املواضيع املطروحة
َ
اليت تتحكم بدورها يف عملية ظهور تلك الفئات ،وهلذا تَ على عملية االقتان بني كل موضوع والفئات املستخدمة فيه،
وهذا لتسهيل عملية املقارنة بني هذه املواضيع ومدى عالقتها بتوظيف كل فئة من الفئات املستخدمة يف التحليل.

/6مرحلة التحليل والتفسير والتأويل وتقرير النتائج:
تأيت هذه املرحلة كآخر خطوة من خطوات حتليل احملتوى ،حيث تشمل هذه املرحلة على عمليتني أساسيتني مها:
عملية استقراء املعطيات اجلدولية :واليت تعكس الوصف الكيفي لتلك املعطيات الكميَة املتعلقة مبدى تكرار وحدات
التحليل بالنسبة لكل فئة من الفئات املستخدمة ،وذلك من خالل عملية قراءة نسب تكراراهتا ،مثَ حتليلها والتعليق
عليها ،هذا وباإلضافة إىل عملية التفسري والتأويل اليت تعترب كعملية استنباط املعطيات الداللية واملعاين الكامنة وراء تلك
التكرارات ،باإلضافة إىل املعطيات السياقية واإلطار الزمكاين للعيَنة بالنسبة للمضمون اإلعالمي قيد التحليل لقناة فرانس

 ،22وكذا املعطيات النظرية والتوثيقية اليت تساعدنا على تأويل تلك التفسريات بناءً على بعض اخللفيات النظرية ،مثَ
الوصول إىل آخ ر مرحلة وهي عملية تقرير النتائج لإلجابة عن األسئلة والفرضيات البحثية املطروحة ،باإلضافة إىل مدى
اتفاقها مع نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة املعتمدة يف هذه الدراسة.

/11مجتم ــع الدراسـ ــة:
يعترب حتديد مجتمع البحث خطوة أساسية من خطوات البحث املنهجية ،يف حني قد ال ميكن للباحث اإلملام
جبميع مفردات هذا اجملتمع أو ما يطلق عليها بعملية "احلصر الشامل جملتمع البحث" ،1وذلك من خالل املسح الشامل
تعني علينا األخذ بعملية "املسح بالعيَنة" 2من خالل اختيارنا ألجزاء معيَنة
ملفردات اجملتمع األصلي .وعلى هذا األساس َ
من مفردات اجملتمع الكلَي للبحث ،يف حني َت اختيار هذه املفردات على أساس بعض املعايري واملؤشرات اليت تتالءم

وطبيعة حبثنا وإشكاليته املطروحة ،حيث هنا العديد من التعاريف جملتمع البحث وميكننا االستناد هنا على أحد

 -1أنظر على سبيل املثال :أمحد مب مرسي ،األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر والتوزيع ،ط2331 ،3م ،ص ص-323
.322
 -2مسري حممد حسني ،بحوث اإلعالم :األسس والمبادئ ،القاهرة ،عامل الكتب3722 ،م ،ص.399
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التعاريف اليت ترى يف أ َن مجتمع البحث "هو مجع حمدود وغري حمدود من املفردات اليت تنتمي إىل الظاهرة املدروسة"،1
وهذه املفردات هي العناصر والوحدات اليت يتكون منها مجتمع البحث.
حيث يتمثل مجتمع دراستنا يف املضامني اإلعالمية لربامج قناة فرانس  42الفضائية اإلخبارية الدولية الفرنسية،
ظل مرحلة
وذلك من خالل مضامني برامجها اإلخبارية واحلوارية يف معاجلتها اإلعالمية ألهم القضايا العربية اإلسالمية يف َ
الثورات العربية الراهنة.

/12المعاينة وعيَنة الدراس ــة:
إ َن أي دراسة حتتاج إىل تطبيق عملية املعاينة اليت تعترب هي األخرى خطوة منهجية ضرورية تسعى إىل توضيح
اإلجراءات العملية اليت يقوم هبا الباحث للوصول إىل العينَة اليت يريد اختيارها مبعايري دقيقة وموضوعية ،وهذه العملية من
حتدد
البحث ال خترج عن إطار حيثيات وضوابط إشكالية البحث املطروحة؛ فطبيعة البحث وأهدافه املسطَرة هي اليت َ
وتتحكم يف الوقت نفسه فيما خيتاره الباحث من مجتمع حبثه ،ومع ما يستجيب ملتطلباته البحثية يف تكييف عيَنته
حسبها ،وذلك الستدعاء مجيع العناصر ومعاجلة مجيع زوايا البحث املطروحة.
وإَنا هو اختيار يراعى فيه قواعد
وعلى هذا األساس "فإ َن اختيار العيَنات ليس مجرد اختيار جزء من مجتمع البحثَ ،
واعتبارات عملية معيَنة ،لكي تكون نتائج العينة قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي".2
وهبذا متكنَا من تنويع عيَنتنا حسب طبيعة برامج القناة ،حيث اختلف عدد احلصص من برنامج آلخر حسب
تكونت من ( )04حصة تلفزيونية ،حيث
ارتباطها بالشأن العريب اإلسالمي .ومن هنا تَ اختيار عيَنة ممثَلة للدراسة َ
احنصرت هذه العيَنة يف هذا العدد نظراً للعدد اهلائل من احلصص اليت ختص هذا الشأن ،باإلضافة إىل عالقة هذه
احلصص مبوضوع الدراسة ،ممَا يبدو َأهنا قريبة يف انعكاسها لصورة اإلسالم واملسلمني ،خاصة بعد مرحلة التحليل املبدئي،

حبيث يرجع اختالف عدد احلصص يف كل برنامج انطالقاً من طبيعة كل برنامج من جهة ،وكثرة األخبار من جهة
أخرى ،باإلضافة إىل أ َن الرأي أو االجتاه عادة ما يتعلق بصحافة الرأي -أي بالربامج احلوارية أكثر منها يف الربامج
التنوع مبدأ هام يف
اإلخبارية-؛ وعلى هذا األساس جاءت الربامج احلوارية أكرب بقليل من الربامج اإلخبارية ،خاصة وأ َن َ
لعل هذا ما
الكشف عن مدى عالقة هذه الربامج بصورة اإلسالم واملسلمني من خالل معاجلة القناة لتلك القضايا ،و َ
يتناسب و إشكالية دراستنا وأهدافها املسطَرة.
- Madeléne Crawitz, Méthodes des sciences Sociales, 4éme Edition, Paris, Dalloz, 1988, p293.

 -2حممد وهيب صحر ،بحوث جامعية في اإلعالم ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط ،3771 ،3ص.28
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كما َت تسليط الضوء يف هذا اإلطار على اختيار الفتة الزمنية اليت متثَل مرحلة حامسة يف تاريخ اجملتمعات العربية من
خالل ظهور ما يعرف بالثورات العربية ،حيث اقتصر اختيارنا للفتة ما بني شهر جويلية عام  4322إىل غاية شهر
ديسمرب من نفس السنة ،أي ما يساوي فتة ستة أشهر كمدة زمنية تَ فيها اختيار العيَنة ،ويربر اختيار هذه الفتة ملبدأين

أساسيني األول خاضع ملسار فتة البحث اليت تزامنت مع هذه الفتة حتديداً ،والثانية متثَل عصب مرحلة أحداث الثورات

العربية خاصة مع ظهور "تنظيم داعش" أو ما أصطلح عليه بـ"تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،والذي يعترب

كحدث هام ضمن األجندة الدولية سواء على الصعيد العريب اإلسالمي والغريب الفرنسي خصوصاً؛ وفيما خيص مراحل
اختيار تلك احلصص يف عددها النهائي وهو ما يش َكل عينة الدراسة .ومن هنا ميكن اعتبار نوع معاينتنا الذي ينتمي إىل
"املعاينة غري االحتمالية" 1حتت نوع العيَنة النمطيَة.
وباختصار فإ َن اجلدول التايل يوضح مجال الزمكاين لعيَنة دراستنا ومجموع أعدادها حسب كل برنامج:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

24

إخباري

تاريخ الحصص

عدد الحصص

2332/31/21
2332/37/27
ساعة في فرنسا

2332/33/31
2332/33/33

05

2332/33/32
2332/38/22
2332/37/27
2332/31/32
2332/31/23
2332/39/33
2332/39/32

الحوار

حواري

ربورتاج

إخباري

2332/37/21

09

2332/37/13
2332/33/33
2332/33/28
2332/32/27
2332/39/39
2332/38/33
2332/33/33

38

2332/33/39
 -1أنظر على سبيل املثال :زكي أمحد عزمي ،األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام لإلعالم ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ط3771 ،2م،
ص.322
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2332/33/22
2332/33/28
2332/32/37
2332/32/22
2332/39/33
2332/38/22
2332/37/32
2332/37/32
النقاش

2332/37/22
حواري

2332/37/21

10

2332/33/23
2332/32/32
2332/32/32
2332/32/27
المجموع

12
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خالصة:
انطالقاً من عرض خطتنا املنهجية بناءً على تلك اخلطوات اليت سوف ننف َذها على مستوى اإلطار التطبيقي
باعتباره املرحلة اليت تنعكس فيها هذه اخلطوات ،حبيث ال ميكن تربير تنفيذنا هلذه اخلطوات إالً بعد املرور مبرحلة التأسيس
النظري والتوثيقي اليت تعترب مرحلة هامة يف أي دراسة ،خاصة و َأَنا متثَل اخللفية اليت يتم على أساسها تفسري املعطيات
وتأويلها من خالل جمموعة من النظريات والدراسات واألنساق املعرفية األخرى اليت هتتم هبذا اجملال .وعلى هذا األساس
سنعرض أربع فصول تتعلق بأهم املعطيات النظرية والتوثيقية التارخيية منها واحلديثة املتعلَقة مبجال بناء الصورة اإلعالمية
عموماً ،وصورة اإلسالم واملسلمني خصوصاً ،وذلك انطالقاً من أهم األحداث العربية واإلسالمية على الصعيدين العريب
اإلسالمي والغريب الفرنسي خصوصاً وعالقتها باإلعالم الغريب عموماً.

47

اإلطـار النظـري
والتوثيقـي

اإلطار النظ ــري والتوثيقـ ـي

تمهيـ ـ ـ ـد:
يهتم هذا اإلطار بالرتاث النظري والتوثيقي اخلاص مبجال الصورة الذهنية والنمطيَة يف وسائل اإلعالم وعالقتها بأهم
القضايا العربية واإلسالمية اليت طرحت يف القرن الواحد والعشرين ،حيث انقسم هذا اإلطار إىل أربع فصول نظرية
تفرع كل فصل بدوره إىل جمموعة من العناصر البحثية واليت جندها يف ما يلي:
ارتبطت مبوضوع الدراسة ،كما َ

الفصل األول جاء بعنوان الصورة النمطيَة وعالقتها مبوضوع اإلسالم واملسلمني ،والذي احتوى كل من مفهوم الصورة
النمطيَة ،وظائفها ،خصائصها ،عوامل تكوينها ،مصادرها ،باإلضافة إىل عرض قراءة نقديـ ـ ــة جملال الصورة النمطيَة
وعالقتها مبوضوع اإلسالم واملسلمني عموماً.

َأما الفصل الثاين الذي جاء حتت عنوان الصورة التارخيية لإلسالم واملسلمني يف الرتاث الغريب ،فقد احتوى عل كل من

صورة اإلسالم واملسلمني يف القرون الوسطى وفرتة احلروب الصليبية ،ويف فرتة الكتابات اإلستشراقية ،ويف مرحلة احلقبة
االستعمارية ،ويف احلقبة احلديثة واملعاصرة ،باإلضافة إىل عرض قراءة نقديـ ـ ــة هلذه الصورة التارخيية.
ًأما الفصل الثالث الذي ورد بعنوان صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم واالتصال الغربية ،فقد احتوى عل كل
من صورة اإلسالم واملسلمني يف الكتب والقصص والرسومات الكاريكاتورية ،ويف الصحافة املكتوبة ،ويف التلفزيون
والسينما ،ويف القنوات الفضائية ،ويف املواقع االلكرتونية ،باإلضافة إىل عرض قراءة نقديـ ـ ـ ــة هلذه العناصر.
َأما الفصل الرابع الذي جاء حتت عنوان القضايا واألحداث الدولي ــة ومظاهر اخلوف من اإلسالم واملسلمني ،فقد احتوى
على جمموعة من القضايا اليت كان هلا دور وأمهية بالغة يف التأثري على املواقف السياسية واإلعالمية الغربية ،اليت تظهر يف

كل من قضية ظهور ما يسمى بالصحوة اإلسالمية ،وقضايا املهاجرين املسلمني يف اجملتمعات الغربية ،وظهور أحداث
احلادي عشر من سبتمرب ،مثَ ظهور الثورات العربية الراهنة ،هذا وباإلضافة إىل عرض قراءة نقديـ ـ ــة هلذه القضايا بشكل

عام.
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تمهيـ ـ ــد:
إنَ َلوسائلَاإلعالم َدوراَ َيف َتكوينَمعارفَاجلمهورَوانطباعاتهَ ،حيثَتؤديَبعدَتصنيفهاَوانتقائهاَ ،بعد َعرضهاَ
تشكيلَالصورَالعقليةَاليتَتؤثرَيفَتصرفاتَاإلنسانَ،وبذلكَفهيَاليتَتشكَلَوتصنعَ
َ
ومناقشتهاَمعَالذاتَواآلخر َإىلَ
اآلراء َواملواقفَ ،حيثَيرىَ"ولبارشرام" َيفَهذاَاجملال َأنَ َمعظم َالصور َاليتَيبنيهاَاإلنسان َلعاملهَمستمدةَمنَوسائلَ
اإلعالمَاجلماهرييةَ،باإلضافةَإىلَخرباتهَالشخصيةَ .
وعلىَهذاَاألساسَيوجَهَاهتمام َكبريَهلذهَالوسائلَ،وتنفقَاملالينيَمنَالدوالراتَالمتالكها ،هبدفَتشكيلَوبناءَالصورَ
العقليةَأوَالذهنيةَلألفرادَوالتحكَمَيفَمواقفهمَومعتقداهتمَ َ،ويشريَ"ألفنيَتوفلر"َإىلَأنَمنَيتحكَمَيفَاملعلوماتَيتحكَمَ
يف َالعاملَ ،فهي َبذلك َمصدر َحكم َوتوجيه َومن َميلك َالسلطة َعلى َاملتخيَل َحسب َ"أفالطون" َيتحكَم َباجملتمعَ
والسياسةَ،وهناكَمنَيذهب إىلَأنََوسائلَاإلعالمَمبثابةَ"نافدةَعلىَالعامل"َ،1حيثَمتثلَماَميكنَأنَيراهَالناسَحولَ
هذاَالعاملَومالحمهَ .
انطالقاََمنَعالقةَالصورةَبوسائلَاإلعالمَ،ودورهاَوأمهيتهاَيفَصناعةَالرأيَالعامَ،ميكنناَأنَنسلَطَالضوءَيفَهذاَاالطارَ
علىَاالملامَبالصورةَ،وذلكَمنَخاللَماهيتهاَ،مكوناهتاَاألساسيةَ،وظائفهاَ،خصائصهاَ،مصادرهاَ،وذلكَيفَعالقتهاَ
مبوضوعَاإلسالمَواملسلمنيَيفَوسائلَاإلعالمَالغربيةَعموماََ .

 :1-1مفهوم الصورة النمطيَة )(L’image Stéréotype
منَفعلَصورَالشيءَأيَجعلَلهَصورةَجمسَمةَ،ومنهَالصورةَالشكلَواهليئةَوالنوعَمجعهاَ
َََََََيقالَعلىَ"أنَالصورة َ
ّ
صور"ََ،2والصورةَ"هيَالنسخةَاملستخرجةَمنَالوثيقةَاألصليةَأعدتَيفَالوقتَالذيَأعدتَفيهَالوثيقةَأوَيفَوقتَ

الحقَ ،كماَقدَتكونَالوثيقةَمنسوخةَباليدَأوَبطرقَالنسخَاألخرىَ ،وتكونَالصورةَحماكيةَلألصلَإذا َكانتَتدونَ
تفاصيل َكلَاخلصائصَاملاديةَاألصليةَللوثيقةَاألمَوحتاكيهاَمتاماَ"َ،3ولعلَهناَيظهرَاجلانبَاملاديَللصورةَأوَماَيصطلحَ
عليهَيفَبعضَاألحيانَبالصورةَالفوتوغرافيةَ ،واليتَتعكسَاملالمحَنفسهاَاملوجودةَيفَالصورةَاألصليةَ ،وهذاَماَجيعلهاَ
مبثابةَنسخةَللصورةَاحلقيقية.

- Tuchman Making News, A study in Construction of Reality, N.Y : the Free Press, 1978, p1.

1

َ-2ـجالورَجيلورَداَنينوَ،القاموس العربي عربي في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفة  ،عربي فرنسي وملحق فرنسي عربيَ،ترمجةَسعيدَحجازيَ،

بريوتَ،دارَالكتبَالعاملية7991َ،مَ،صَ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ. 909

َ-3حممدَمجالَالفار ،مرجعَسابقَ،صَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َََََ.919
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َوتعودَ"كلمةَ(َ)imageإىلَأصلَالتيينَهوَ(َ)imagoاملتصلةَبالفعلَ(َ)Imitariمبعىنَحياكيَأو َميثلَ،وبذلكَ
تدل َكلمةَ(َ)imageعلىَاحملاكاةَأوَالتمثيلَ،ويعرفَقاموسَ"وبسرت"َهذهَالكلمةَيفَطبعتهَاألوىلَبقوله"َ:هيَتصورَ
عقليَشائعَبنيَأفرادَأوَمجاعةَمعينةَيشريَإىلَاجتاهَهذهَاجلماعةَحنوَشخصَمعنيَأوَشيءَبعينه"َ .1
كماَيشريَمفهومَالصورةَالذهنيةَيفَقاموسَ" َوبسرت"َيفَطبعتهَالثانيةَلكلمةَ(َ)imageواليتَتعين"َالتقدميَالعقليَأليَ
شيءَالَميكنَتقدميهَللحواسَبشكلَمباشرَ،أو َهيَإحياءَوحماكاةَلتجربة َحسيةَ ،كماَأَناَقدَتكون َجتربة َحسيةََ
ارتبطتَبعواطفَمعينةَ،وهيَأيضاََاسرتجاعَملاَاختزنتهَالذاكرةَأوَختيلَملاَأدركتهَاحلواسَ،أماَيفَطبعتهَالثالثةَفيشريَبأنهَ
"مفهومَعقليَشائعَبنيَأفرادَمجاعةَمعينةَيرمزَإىلَاجتاهَهذهَاجلماعةَاألساسيَحنوَشخصَمعنيََ،أوَنظامَماَأوَطبقةَ
بعينهاَ،أوَجنسَبعينهَ،أوَفلسفةَسياسيةَ،أوَقوميةَمعينةَ،أوَشيءَآخر"َ .2
أما َكلمةَ(َ)Stéréotypeفتستسقيَمعناهاَمنَعاملَالطباعةَ،حيثَتشريَإىلَالقالبَالذيَتصبَعلىَنسقهَحروفَ
الطباعةَ،ففي َقاموس َ"وبسرت" َتدلَالكلمةَعلىَ"الشيءَاملتفقَمعَمنطَثابتَأوَعام"َأوَعلىَ"الصورةَالذهنيةَالثابتةَ
اليتَيشرتكَيفَمحلهاَأفرادَمجاعةَماَومتثَلَرأياََمبسطاَأوَموقفاَعاطفياََأوَحكماََغريَمتفحص".3
أماَأسعدَرزوقَفيعرف َكلمة َ(َ )Stéréotypeيفَموسوعةَعلمَالنفسَفيقول"َ:األصلَيفَمعناها َهو َالشيءَاملكررَ
علىَحنوَمطردَوعلىَوتريةَواحدةَالَتتغريَويسمىَمنطاََ،والنمطَيطلقَعليهَالصورةَالعقليةَاليتَيشرتكَيفَمحلهاَواعتناقهاَ
أفرادَمجاعةَمعينة"َ .4
فعبارةَالصورةَالنمطيةَهيَتتألفَمن َكلمتنيَ،األوىلَيف َكلمةَالصورةَاليتَمتثلَالصورةَالذهنيةَعموماَ ََكماَجاءَيفَ
التعريفاتَ،والثانيةََكلمةَالنمطيةَاليتَمتثلَصفةَأوَمسةَتلكَالصورةَمنَخاللَتنميطَحمتواهاَسواءَأن َكانَشكالَظاهرياََ
أوَحمتواَضمنياََ .
ََََََََوعلىَهذاَاألساسَيوضحَ"والرتَليبمان" َعلىَ"أن َالصورةَالذهنيةَاليتَتتكونَعنَالعاملَاخلارجيَلدىَاالنسانَ
ماَهيَإالَمتثيلَمبسطَلبيئةَغريَحقيقيةَ،وينتجَهذاَالتمثيلَاملبسطَمنَخاللَمرحلةَالزمنَاحملدودةَحلياةَاالنسانَ،وكذاَ
تعددَالعواملَوكثرةَاألشياءَ،وتعدَالفرصةَهناَحمدودةَللتعرفَعلىَمجيعَاحلقائقَاملوجودةَيفَهذاَالعامل"َ َ.5
ويرىَ"كلودَروبينسون"َ"ووالرتَبارلو"َأنَكلمةَ(َ)imageتشبهَإىلَحدََكبريَ("َ)Stéréotypeالنمطَاجلامد"َ ،
 -1نقالََعنَ:عليَعجوةَ،مرجعَسابق ،ص.9
َ-2املرجعَنفسهَ،صَ .9

َ-3نقالََعنَ:عبدَالقادرَطاشَ،مرجعَسابقَ،صَ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َ90
َ-4أسعدَرزوقَ،موسوعة علم النفسَ،بريوتَ،املؤسسةَالعربيةَللدراساتَوالنشرَ،طَ،7911َ،9صَ .090

- Walter Lippmann, op.cit., pp39, 50.
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وأَناَترتبطَمثلهاَبالتحيزَ(َ،)Préjudiceحيثَتعينَهذهَالكلمةَيفَأصلهاَالالتيينَاحلكمَاملسبقَ(َ)Préjugions
أوَالتسرعَيفَاحلكمَقبلَتوافرَاألدلة.1
وهناك َتعريف َآخر َللصورة َالذهنية َالذي َقدمه َ"كينيث َبولدنج" َ(َ )Kenneth Bouldingمن َخالل َتعريفهَ
لصورةَاملرشحَيفَاالنتخاباتَبأَناَ"َاالنطباعاتَالذاتيةَاليتَتتكونَعنهَيفَأذهانَالناخبنيَ،وهذهَاالنطباعاتَميكنَأنَ
تكونَأفكاراَ َعن َالقيمَالسياسيةَللمرشحَأوَعنَشخصيتهَأوَمقدرتهَالقياديةَ،ويتكونَالكثريَمنَهذهَاالنطباعاتَيفَ
مناصب َرئاسة َالدولة َمن َخالل َما َتبثه َوسائل َاالتصال َاجلماهريية"َ ،ويضيف َبولدنج َ"أن َالكيفية َاليت َيتصرف َهباَ
بَالصورةَيستتبعَبالضرورةَتغيرياََيفَالسلوك"َ،لذلكَيرىَبولدنجَ
َ
اإلنسانَتعتمدَعلىَالصورةَالذهنيةَ،وأنَأيَتغيريَيصي
"أن َطبيعةَهذهَالصورةَوكيفيةَتشكيلهاَ،والتغيريَالذيَيطرأَعليهاَ،يعتربَمنَاألمورَاهلامةَاليتَجيبَأنَيهتمَهباَهؤالءَ
الذينَمهمتهمَالتأثريَيفَالرأيَالعامَأوَقياسَاجتاهاتَاجلماهري"َ .2
َوهناكَالكثريَمنَالغموضَحىتَاآلنَحييطَهبذاَاملفهومَ ،مَ اَجعلهَيتشابكَمعَاملفاهيمَاألخرىَمنَأمههاَمفهومَالذاتيةَ
(َ ،)Identitéوالسمعة َ(َ ،)Réputationواملصداقية َ(َ ،)Crédibilitéوالشرعية ) ،(légitimitéواإلدراكَ
العامَ(َ َ.)perception Publique
كماَحييلَمصطلحَالصورة َهنا َإىلَعدةَأخطاءَواختالفاتَ،ماَجيعلناَنستخدمَمصطلحَ"التصور"َ،وذلكَمنَخاللَ
التفريقَبنيَماَهوَثابتَومتغريَ"َ،أيَبنيَالصورةَالفوتوغرافيةَاملاديةَاليتَميكنَتصويرهاَ،وبنيَالصورةَالذهنيةَاليتَمتثلَ
جمموعة َمن َاملفاهيم َوالتوقعات َواألدوار َواألفكار َواآلراءَ ،...واليت َيتم َتصورها؛ َهذا َوباإلضافة َإىل َ"أن َمصطلحَ
(َ)Stéréotypeليسَهوَالتصورَ،ولكنَنوعَمنَأنواعهَأوَصفةَإلحدىَحاالتهَ،باعتبارَأنَالتصورَهوَالكلَوالعامَ،
والنمطيةَهوَاجلزءَاخلاص"َ .3
َويستخلصَ"أمينَمنصور" َيفَقراءتهَللدراساتَالسابقةَيفَجمالَالصورةَسبعةَحزمَتعريفيةَ4باعتبارها َكمفاهيمَ،حيثَ
رَنظريَيربرهَويفسرهَ،ومنهاَجندَ :
َ
متثلَكلَحزمةَاجتاهَحبثيَينطلقَمنَتصو
َ-1التعريفاتَاللغويةَالفيلولوجيةَ:ويركزَأصحاهباَعلىَالتحليلَاللغويَالذيَيدلَعلىَاملعىنَ،ومنَهناَيصبحَمصطلحَ
الصورةَيقابلهَيفَاللَغةَالعربيةَثالثةَألفاظَأساسيةَ"َ:فكرةَذهنيةَ،صورةَ،انطباع"َ .
 َ -2التعريفاتَالتمثيليةَوالتشبيهيةَ:تقومَهذهَالتعريفاتَعلىَحماولةَتقريبَالصورةَمنَذهنَاملتلقيَ،وذلكَبتشبيههاَ
بشيءَماديَمنهَأوَمبعىنَميكنَأنَيتوصلَإليهَ،وبالتايلَفالصورةَهيَأشبهَبرسومَداخلَنفوسناَيصعبَتعديلهاَ .
َ-1نقالََعنَ:عليَعجوةَ،مرجعَسابقَ،صَ .6
َ-2املرجعَنفسهَ،ص.1

َ-3أمينَمنصورَندا َ،الصورة الذهنية واإلعالمية :عوامل التشكيل واستراتيجيات التغييرَالقاهرةَ،َ،املدينةَبرس9009َ،مَ،صَص(َ90-97بتصرف)َ .
َ
 -4املرجعَنفسهَ،ص صَ(َ.91-90بتصرف).
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َ-3تعريفاتَتوصيفيةَظاهريةَ:تقومَهذهَالتعريفاتَعلىَتقدميَالوصفَالظاهريَ(اخلارجي)َدونَحماولةَالتعمقَيفَبيانَ
أسباهبا َأو َنتائجهاَ ،فهي َتربز َخصائصها َالظاهرةَ ،ومتثل َالصورة َيف َهذا َاالطار َمنوذج َمبسط َلبيئة َالفردَ ،كما َمتثلَ
االنطباعاتَالذاتيةَعنَاآلخرينَ .
َ-4تعريفاتَانتقائيةَتفسرييةَ:تقومَهذهَالتعريفاتَعلىَالتفسريَاجلزئيَمنَخاللَانتقائهاَلنظريةَأوَمدخلَحبثيَ .
َ -5تعريفاتَإمجالية َكليةَ:تقوم َعلىَتقدميَصورة َكليةَعامةَمنَخصائصَاملفهومَوحماولةَإمجال َكلَماَقيلَبشأنهَ،
حيثَتعتربَالصورةَهناَمنوذجَعامَ،فهيَمنظومةَمنَاالنطباعاتَواآلراءَواالجتاهاتَاليتَتكونَمتثيالَعاماََأوَسائداََ .
َ-6تعريفاتَمنفعيةَوظيفيةَ:تقومَهذهَالتعريفاتَمنَخاللَذكرَوظائفهاَ َومهامهاَ،وتعتربَالصورةَهنا َكأداةَميكنَمنَ
خالهلاَمساعدةَاألفرادَعلىَحلَالكثريَمنَاحتياجاهتمَاالجتماعيةَاليوميةَ .
َ -7تعريفاتَتركيبيةَجتميعيةَ:وهيَتعريفاتَاستقرائيةَتقومَعلىَاستقراءَالتعريفاتَاألخرىَاملقدَمةَللصورة،ـَحيثَيتمَ
جتميعَالسماتَاملشرتكةَجملموعَالتعريفاتَ،مثَحماولةَتركيبهاَيفَتعريفَجديدَ،وذلكَمنَخاللَعمليتَاالنتقاءَواالنتظامَ
وتكونَبسيطةَ،
َ
الثابتةَالَتؤثرَفيهاَاألحداثَاملتغريةَ،
َ
يف َالعرضَ،وتعتربَالصورةَيفَهذاَاإلطارَجمموعةَمنَاالنطباعاتَ
كماَحتتويَعلىَالعناصرَاملميزةَللموضوعَ،وتعدَأحدَشروطَتكوينَاالعتقاداتَواالجتاهاتَ .
شكلَغريَمربرَ،وإنَ َهذاَالتبسيطَ
َ
كماَيرىَ"ستيوارت َهل" َوزمالؤهَأنَ َاملفهومَالتقليديَللصورةَالنمطيَة َكانَمبسطاَ َب
يؤديَإىلَعدمَالقدرةَعلىَمعرفةَالتعقيداتَاليتَيتضمنهاَاملفهومََ،كماَأدىَإىلَعدمَالقدرةَعلىَالتعاملَمعَاملفهومَمباَ
يستحقهَمنَأمهيةَ،وهبذاَاملعىنَفتعريفَالصورةَالنمطيَةَيتخذَعدةَتعريفاتَ1منهاَ :
َ -1التعريف َالتكنولوجيَ :حيث َجاء َيف َقاموس َأكسفورد َالعاملي َواملوسوعة َالدولية َللعلوم َاالجتماعية َمصطلحَ
(َ )stéréotypeبأَنا َالطريقةَأو َالعمليةَاليتَيتمَعنَطريقهاَالطبعَ،ويستخدمَفيهاَسطحَطابعَإلنتاج َآالف َالنسخَ
َيتكرر َبشكلَ
املتطابقة َمن َالرسالة َدون َحاجة َإىل َتغيري َهذا َالسطحَ ،وبالتايل َأصبح َمعناه َالشيء َالذي َ
ميكانيكي(َ ،)mécaniquement répétéeحيث َهذاَالتعريفَيرمزَإىل َأنَ َالصورةَالنمطيَة َيتمَنقلهاَوتوزيعهاَ
بشكلَواسعَيفَاجملتمعَ،ولذلكَيرىَ"جومربت"َو"كاثارت"َأنََالصورةَالنمطيَةَالَميكنَإنتاجهاَأوَتوزيعهاَدونَوسائلَ
اإلعالمَ،فهذهَاألخرية َركنَأساسي َيفَعمليةَتشكيلَالصورةَالنمطيَةَوتدعيمهاَ،باإلضافة َإىل َأَنَا َتطبعَعلىَالعقلَ
اإلنساينَ،وتشكلَاجتاهاتهَوتفاعلهَمعَاألحداثَوردودَأفعالهَ .
قدَعرفَ"والرتَليبمان" َسنةَ7999مَيف َكتابهَ"الرأيَ
َ-9تعريفَالصورةَالنمطيَة َكمصطلحَيفَالسياقَاالجتماعيَ:ل َ
العام"َباعتبارهَأولَمنَاستخدمَمصطلحَ(َ،)stéréotypeبأَنَاَعمليةَمنتظمةَوخمتزلةَتشريَإىلَالعاملَوتعربَ َعنَقيمناَ
ومعتقداتناَ،ونظراََهلذاَاملفهومَالبسيطَقامَ"داير"َ(َ)Dyerسنةَ1993مَبشرحه حيثَوضعَمايليَ َ:
َ-1نقالََعنَ:سليمانَصاحلَ،مرجعَسابقَ،صَصَ .757-799
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أَ -/عملية َمنظَمة :إنَ َالصورة َالنمطيَ ة َيستخدمها َالناس َليجعلوا َللمجتمع َمعىن َمن َخالل َالتعميماتَ
(َ )Généralisationواألمناط َ(َ)Modélisationوالتنميط َ(َ،)typificationولذلكَفهيَعمليةَيقومَهباَ
الناسَبشكلَمنظمَ .
بَ-/عمليةَخمتزلةَ(َ:)Shart coupéيعينَأَنَاَالطريقةَالسهلةَلتقدميَاملعلوماتَاملعقدةَفهيَتسطحَالواقعَاإلنساينَ
وتزيَيفهَ َ.
جَ -/أَنَا َتشريَإىل َالعاملَ:فهيَتساعدَاإلنسان َإىل َأن َيفهمَالعاملَ ،وأنَحيدَدَاجتاهاتهَومواقفه َمنهَ،وبالتايلَفهمَهذاَ
العاملَينطلقَمنَماَمتثَلهَتلكَالصورةَالنمطيَةَعنهَ .
دَ-/تعربَعنَقيمنا :فهيَطريقةَمؤثرةَللحصولَعلىَاإلمجاعَحولَالطريقةَاليتَنفكرَهباَيفَمجاعةَأوَشعبَمعنيََ،أَنَاَ
تعربََعنَاالتفاقَالعامَ،ولكنَمنَالذيَميتلكَالسلطةَيتحكمَيفَهذاَاألخريَمنَخاللَفرضَصورتهَللصورةَالنمطيَةَ َ.
ويعرفهاَالباحثونَ
وهناكَمنَيشريَ1إىلَ"أنََالصورةَالنمطيَةَهيَمبثابةَتعميماتَتعاملَعلىَأَنَاَحقائقَمطلقةَمسلمَهباَ ،
طَالذيَيؤديَإلخفاءَالسماتَاملميزةَلآلخرَبصورةَالَ
َ
بأَنَاَشكلَمنَأشكالَاالجتاهََواالعتقادَذاتَاملضمونَاملبسَ
ربَإىلَصورةَمتطرفةَجامدةَ
َ
ينتبهَإليهاَاملتلقي ،فتصبحَمقاومةَللتغيريَمعَالزمنَ ،وهيَتتحولَإذاَملَتواجهَوحتلَلَوحتا
مقولبةَالَتقبلَالتعديلَأوَالتغيري؛َويفَاجملالَالعرقيَللشعوبَتصبحَالصورةَالنمطيَةَمبثابةَاالعتقادَالراسخَالذيَميثَلَ
مساتَوخصائصَشعبَأوَجمموعةَمنَالناسَ،وغالباََماَتكونَهذهَالصورةَسلبية"َ .
أمَاَعلىَالصعيدَالدويلَفإنََصورَالشع َوبَاألجنبيةَاألخرىَتكونَيفَنوعني"َ:صورةَمنفتحةَباإلضافةَإىلَمساتَجديدةَ
للسماتَاملختزنةَيفَالدماغَ ،ويكونَردَفعلَعندَاملتلقيَمرناَ َيستوعبَتطلَعاتَالشعبَالذيَمتثَلهَومتثَلَتطورهَحنوَ
األحسنَ،وصورةَجامدةَتكونَعبارةَعنَصورَثابتةَالصفاتَمتاماََمثلَالصورةَالنمطيَةَ َ،ويكونَردَفعلَاملتلقيَللشعبَ
الذيَتصورهَموحداَ َأوَمتشاهباَ َجلميعَأفرادَذلكَالشعبَ،فإذاَماَوصفتَالصورةَالنمطيَةَشعباَ َماَبأنَهَ"إرهايب" َفكلَ
َ
فردَينتميَإىلَذلكَالشعبَيصبحَكذلك"َ .
وتعززهاَ ،إالَ َأنََ
ورغم َالقول َالشائع َبأنَ َالصور َالنمطيَة َاجلامدة َأو َاملنفتحة"َ ،إمنَا َهي َصور َتنشرها َوسائل َاإلعالم َ َ
البحوث َكشفتَعنَتداولَهذهَالصورَيبدأَيفَالعادةَيفَحميطَاألسرةَ،فيتعلَمهاَاألطفالَمنَالصغرَ،حبيثَحتتلَمكاَناَ
يفَذاكرةَاألطفالَقبلَأنَيطورواَمقدرهتمَالعقليةَوالنقدية .واألخطرَمنَهذاَفإنَ َالصورَالعقليةَتلعبَدوراَ َمهماَ َيف
تشكيلَالسياسةَاخلارجية ،فهذهَالصورَتوجَهَسلوكياتَصناعَالقرارَألَنَاَتكونَمبثابةَالبديهياتَاليتَتقومَعليهاَسياسة

َ-1عصامَسليمانَاملوسى'َ،صورة العربي في اإلعالم الغربيَ،جملةَاإلذاعاتَالعربيةَ،العددَ،9تصدرَعنَاحتادَإذاعاتَالدولَالعربيةَ–تونس9009َ،َ،-مَ،
صَ ََ.96
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دولةَإزاءَدولةَأخرى".1
َويف َاطار َاالهتمام َبالصورة َالذهنية َوالنمطيَ ة َتبلور َمفهوم َآخر َيف َاآلونة َاألخرية َفرضته َالظروف َواألحداث َاحمليطةَ،
وعملية َاملعاجلة َاإلعالمية َلصور َالدول َوالشعوب َواألقوامَ ،حيث َيتمثل َهذا َاملصطلح َيف َ"الصورة َالذهنية َالقومية"َ
(َ)National Imageويعرفَ"جانَمرييل" َالصورةَالقوميةَبقوله"َ:هيَمنظومةَمنَاالنطباعاتَواألفكارَواآلراءَ
أوَتصورَموحدَلشعبَدولةَماَأوَحكومته"َ .2
َ
واالجتاهاتَاليتَتكونَمتثيالَعاماََوسائداََ،فهيَعبارةَعنَوصفَموجزَ
أماَ"السيدَياسني" َفيعرفهاَعلىَأَناَ"السماتَالشائعةَالثابتةَاليتَتسريَعلىَشعبَماَمنَجانبَشعبَآخرَ،واليتَ
تأخذ َشكل َالعقيدة َالعامة َاجلماعيةَ ،واليت َتصاغ َعلى َغري َأساس َعلمي َأو َموضوعي َتأثَراَ َبأفكار َمتعصبة َتتسمَ
بالتبسيطَيفَتصورهاَلآلخر"َ َ.3
ََََََإذنَفالصورةَالنمطيةَ(َ) image stéréotypeهيَ"الناتجَالنهائيَلالنطباعاتَالنفسيةَاليتَتتكونَعندَاألفرادَ
أوَاجلماعاتَإزاءَشخصَمعنيَأوَشعبَأوَجنسَبعينهَأوَمنشأهَأوَمؤسسةَأوَمنظمةَحمليةَأوَدوليةَأوَمهنةَمعيَنةَ،
وتتكونَهذهَاالنطباعاتَمنَخاللَالتجاربَاملباشرةَوغريَاملباشرةَ ،وترتبطَهذهَالتجاربَبعواطفَاألفرادَواجتاهاهتمَ
بغضَالنظرَعنَصحةَاملعلومةَاليتَتتضمنهاَخالصةَهذهَالتجاربَ(الواقع)َ.فبناءَوتك َوينَهذهَاالنطباعاتَالنفسيةَعنَ
اآلخرَالَينبينَعلىَالعواطفَواالجتاهاتَفحسبَ ،بلَعلىَأسسَموضوعيةَأوَادراكاتَعقليةَ ،وهذاَاألمرَيصدقَ
وسائلَاإلعالمَحنيَيرادَهلاَأنَتشكلَانطباعاتَنفسيةَأوَترسخَصورةَأوَصوراَ َمعيَنةَعنَاآلخرينَ .وبالتايلَهيَاليتَ
ستحدَد َطبيعة َعالقتنا َبه َوتعاملنا َمعهَ .وهذه َالصورة َالذهنية َتتحول َإىل َصورة َمنطيَة َعندما َتتكرر َعلى َحنو َثابتَ
وجامدَ،وتتسمَبالتبسيط َاملفرطَواحلكمَالتعميميَالعاطفي؛ َفسمةَالصورةَالنمطيَةَأوَاملنمَطةَأَنَاَتوظفَأساليبَعدَةَ
لترتكَأثرهاَووقعهاَعلىَإدراكَاملشاهدَأوَاملتابعَحملتوىَالوسيلةَاإلعالميةَ ،كتبسيطَاملعلوماتَودميومتهاَ ،وتقدميهاَيفَ
جرعاتَسهلةَاهلضمَ ،وتكرارهاَحىت َتنطبعَوترتسخَيفَاألذهانَ ،ويظهرَالشخص َأو َجمموعةَاألشخاصَالذينَبنيناَ
عنهمَصوراََمنطيَةَ،إَنَمَأشخاصَمعرفونَلديناَ،كأنَناَنعرفهمَحقَاملعرفةَ،بالرغمَمنَأنَناَملَنقابلهمَقطَ،فقد َكونَاَصوراََ
معنويةَإدراكيةَعنهمَ،وحكمناَانفعاالتناَوعواطفناَلتصنيفهمَأوَإدراجهمَيفَخاناتَمعيَنةَ َ.ومنَهناَالَيكتفَاملستقبلَ
(القارئَ ،املشاهدَ ،أوَاملستمع)َبادراكَماَيراهَأوَيسمعهَأوَيقرأهَفقطَ،بلَيكونَوعيهَفاعالَيفَتشكيلَالصورةَ،أيَ
استحضارَاملخزونَالتصويريَالسابقَيفَرؤيةَالشيءَاجلديدَعلىَحدَتعبريَعزيَعبدَالرمحن"َ .َ4
 -1املرجعَنفسهَ،صَص.50-91

َ-2نقالََعنَ:عبدَالقادرَطاش ،مرجع سابقَ،صَ .99

َ-3السيدَياسنيَ،الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اآلخرَ،بريوتَ،دارَالتنويرَ،ط7910َ،0مَ،ص.707

-4نقالََعنَ:يامنيَبودهانَ،تشكيل الصورة النمطية عن اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربيَ،جملةَالوسيطَللدراساتَاإلعالميةَ،العددَ،79اجلزائرَ،دارَ
هومةَللنشرَوالتوزيع9066َ،مَ،صَ ََ.777
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ََََََجل َالتعريفاتَاليتَوردتَيفَإطار َماهيةَالصورةَاإلعالميةَعموماَ َوالصورةَالنمطيةَخصوصاَ َتنطلقَمنَمفهومَ
واحدَمشرتكَأال َوهوَمفهومَالصورةَالعقليةَأوَالذهنيةََ ،والذيَيتعلقَسواءَبالصورةَالفوتوغرافيةَاملاديةَاليتَبدورهاَتقومَ
بتكوينَتلكَالصورةَ(الصورةَالذهنية)َيفَعقولَالناسَمنَخاللَماَحتملهَمنَأشكالَورموزَورسوماتَيفَدالالتَ
َ
معينةَ ،أو َبالصورة َالنمطية َاليت َأيضاَ َهي َاألخرى َتتشكل َيف َعقول َالناس َمن َخالل َما َتقدمه َوسائل َاإلعالم َمنَ
مضامني َتكون َمبثابة َقوالب َمنمطةَ ،وذلك َبناءَ َعلى َجمموع َاملفاهيم َواملصطلحات َواآلراء َواألفكار َاليت َتنشرها َأوَ
تذيعهاَأوَتبثهاَ.وعلىَهذاَاألساسَظهرَأكثر َ منَتعريفَللصورةَ،وأكثرَمنَنوعَحينماَيتعلقَاألمرَبالصورةَالذهنيةَ
للمؤسسةَ،والصورةَالنمطيةَلقضيةَأوَأمةَ،أوَموضوعَ،أوَحىت َشخصَمعنيَ،والصورةَالقوميةَاليتَتتعلقَبأقوامَأوَ
شعوبَمعينةَ َ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ .
ومنَأهمَالتعاريفَاليتَجاءتَيفَتعريفَالصورةَالذهنيةَتشريَإىلَأَنَاَتقومَعلىَجمموعةَمنَالسماتَاالجيابيةَاليتَتثريَ
َيفَالتقليدَ،فقدَعرفها َكالَ َمنَ"روبيفس َون" َو"بارلو" َ"أنَ َصورةَ
َ
مشاعرَاحلبَوالتعاطفَوالتأييدَواإلعجابَوالرغبة
املنشأة َاليت َحتمل َاملعاين َواالجتاهات َواملعرفة َواآلراء َأو َالصورة َالعقلية َاليت َتتكون َيف َأذهان َالناس َعن َاملنشآتَ
واملؤسساتَاملختلفة َ،وقدَتتكونَهذهَاألخريةَمنَالتجربةَاملباشرةَأوَغريَاملباشرةَ،وقدَتكونَعقالنيةَوغريَرشيدةَ،وقدَ
تعتمدَعلىَاألدلةَوالوثائقَأوَعلىَاإلشاعاتَواألقوالَغريَاملوثَقةَ،ولكنَهاَيفََنايةَاألمرَمتثلَواقعاَ َبالنسبةَملنَحيملونهَ
يفَرؤوسهم"َ َ.1
لكنَأهمَماَمييَزَالصورةَالذهنيةَعنَالصورةَالنمطيَةَهوَأنََاألوىلَحتتاجَإىلَبذلَجهدَأكربَلتحقيقَاإلقناعَ،وحتتاجَإىلَ
قدرَأكربَمنَاملعلوماتَواحلقائقَهذاَمنَجهةَ،ومنَجهةَأخرىَفإنََالدراساتَاليتَتناولتَهذاَاملفهومَقدَتعاملتَمعَ
الصورةَالنمطيَةَعلىَأساسَأَنَاَصورةَسلبيةَتتشكلَمنَخالل َتعميماتَ،وتقومَعلىَجمموعةَمنَالسماتَاليتَتثريَ
مشاعرَاخلوفَوالكراهيةَوالنفورَواالمشئزازَواالحتقارَ ،ويكونَذلكَبتصويرَأشكالَالعنفَوالتعصَبَوالتخلَفَوالقتلَ
وغريهاَ َ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ-1نقالََعنَ:سليمانَصاحلَ،مرجعَسابق ،صَص.751-756
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 :2-1وظائف وخصائص الصورة النمطيَة:
ميكنناَالتطرقَيفَهذاَالعنصرَإىلَأهمَوظائفَالصورةَالنمطية َوأدوارهاَاملختلفةَبناء َعلىَتأثرياهتاَاملتعدَدةَسواءَ
َ
ََََََ
علىَاملستوىَالعقليَأوَالعاطفيَأوَالسلوكيَ،حيثَالَميكنَفصلَوظائفَالصورةَالنمطيةَعنَخصائصهاَباعتبارَأنَ
هذهَاألخريةَهيَاليتَجتعلهاَتقدَ مَدورهاَأوَوظيفتهاَيفَالشكلَالذيَينبغيَأنَتكونَعليهَ،وبالصفةَأوَالسمةَأوَامليزةَ
اليتَبنيتَعلىَأساسهاَمسبقاََ ََ.
إنَ َأمهية َالصورة َالنمطية َلدى َاالنسان َال َتقتصر ََكما َيشري َالبعض َيف َ"كوَنا َجمرد َإدراك َذهين َجامد َلألشياءَ
واألشخاصَ،بلَهيَمتصلةَاتصاال َوثيقاَ َباالجتاهاتَواملواقفَواالستجاباتَالعمليةَاليتََيتعاملَاإلنسانَمعَاألشياءَ
واألشخاصَمنَحولهَ،وبقدرَماَتؤثرَالصورةَالنمطيةَباعتبارهاَ-قوالبَجاهزةَالَتستدعيَاإلجهادَالفكريَ-يفَإدراكَ
االنسانَلألشياءَ ،فإَناَتؤثرَمنَجانبَآخرَيفَحكمهاَعلىَتلكَاألشياءَوأولئكَاألشخاصَألَناَتشكلَجزءاَ َمنَ
اطارهاَالداليل"َ .1
ويقدم َلنا َ"أمينَمنصور" َ"حتليال َوظيفياَ َللصورة"َ،2حيث َيشمل َهذا َالتحليل َجمموعة َمن َالوظائف َاملعرفية َوالنفسيةَ
واالجتماعيةَ ،مرغوبة َوغري َمرغوبةَ ،اليت َتقوم َهبا َالصورة َمبستوياهتا َاملختلفة َوأنواعها َاملتعدَدةَ ،وذلك َبالنسبة َللفردَ
واجلماعاتَالفرعيةَوالنظامَاالجتماعيَ .
كماَأنَ َوظائفَالصورةَالنمطيَةَعديدةَوخمتلفةَ ،انطالقاَ َمنَوظيفتهاَجتاهَالفردَأوَاجملتمعَ،وعلىَهذاَاألساس َميكنناَ
حصرَوظيفتهاَجتاهَالفردَيفَالنقاطَالتاليةَ :3
َ-1إَناَتساعدَعلىَفهمَالعامل :حيثَيرىَ"والرتَليبمان" َأنَ َعمليةَالتصويرَالنمطيَ َمتطلبَضروريَإلدراكَاإلنسانَ
للبيئةَالكبريةَاملعقَدةَواستيعابهَجلميعَاملعلوماتَ .
 -2مواجهةَاخلوفَمنَاجملهولَ:إنََالناسَخيرتعونَالصورةَالنمطيَةَبسببَخوفهمَمنَاجملهولَ،فعندماَالَيعرفونَشيئاََماَ
أوَشخصاَ َماَ،والَيعرفونَماذاَيتوقعونَمنهَ،فإَنَمَيقومونَبوضعَتوصيفاتَخمتصرةَومبسَطةَلألشخاصَأوَاألشياءَ
وإصدارَاألحكامَالقيميةَعليهمَ،وإرساءَمساتَأدىنَإليهمَ .
َ -3تصنيفَاملعلوماتَوتنظيمهاَواختيارهاَ :إنَ َ اإلنسانَيغرقَهذاَالعصرَيفَطوفانَاملعلوماتَوالتعاملَمعَهذاَالكمَ
اهلائلَمنهاَ،حبيثَيفوقَطاقتهَوقدراتهَ،فيلجأ َإىلَالتصنيفَوهذهَالعملية َكثرياَ َماَتؤديَاىلَماَيطلقَعليهَ"برانستون"َ
و"ستافورد"َ"باخلرائطَالعقليةَللعواملَاليتَنعيشَفيها"َ،لكنَهذهَاخلرائطَالَتقدَمَسوىَأجزاءَمنَالعاملَبطرقَخاصةَ َ.
َ-1عبدَالقادرَطاشَ،مرجعَسابقَ،صَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.91
َ-2أنظرَ:أمينَمنصورَنداَ،مرجعَسابقَ،ص.11
َ-3سليمانَصاحلَ،مرجعَسابقَ،صَصَ.751-756
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َ -4التمييزَبنيَاجلماعةَاليتَينتميَإليهاَاإلنسانَواجلماعاتَاألخرىَ :إنَ َالناسَينتمونَإىلَمجاعاتَوهمَحيتاجونَ
دائماَ َإىلَمتييزَمجاعتهمَعنَاجلماعاتَاألخرىَ،حيثَتنسبَمجيعَالصفاتَاجليَدةَإىلَمجاعتهمَوالصفاتَالسيئةَإىلَ
اجلماعاتَاألخرىَ .
ومن َوظائف َالصورة َالنمطيَ ة َبالنسبة َللجماعة َاليت َتسيطر َعلى َاجملتمع ،حيث َاستغلت َاجلماعات َالثقافية َوالعرقيةَ
املسيطرةَواليتَتسيطرَعلىَاجملتمعاتَوفقَحاجاتَاإلنسانَإىلَالتصنيفَواالختصارَلتشكيلَالصورةَالنمطيَةَهبدفَ
حتقيقَوظائفَإيديولوجيةَأمههاَ :1
َ -1احملافظةَعلىَتركيبَالسلطةَيفَاجملتمعَ :إنَ َاجلماعةَاملسيطرةَتقومَبتشكيلَالصورةَالنمطيَةَللجماعاتَاألخرىَ
املتفوقةَوبذلكَحتافظَعلىَ
هبدفَمتييزَنفسهاَوالتأكيدَعلىَشرعيةَسيطرهتاَعلىَاجملتمعَ،باعتبارهاَاجلماعةَاملتميَزةَو َ
تركيبَالسيطرةَداخلَاجملتمعَ(َ ،)Structure hégémoniqueكماَإَنَاَتستخدمَهذهَالصورةَالنمطيَةَللمحافظةَ
على َاألوضاع َاالجتماعية َللجماعات َاملختلفة َداخل َاجملتمعَ ،فتستمتع َاجلماعة َاملسيطرة َباستمرارية َسيطرهتا َعلىَ
اجلماعاتَاألخرىَ .
وتتضحَهذهَالوظيفةَمثالََيفَاجلماعةَاملسيطرةَيفَالوالياتَاملتحدةَاألمريكيةَوبريطانياَوهمَ"البيضَاألجنلو"َ،فقدَقامتَ
بتشكيلَصورةَمنطيَةَعنَاألجناسَاألخرىَاليتَحتملَ"الواتَأهرى" ََكالسودَواهلن َودَاحلمرَوغريهم؛ َوبالتايلَيعتربونَ
منَاجلنسَاملتفوقَوالساميَ .
َ
أنسفهمَ
الَتنتميَاجلماعاتَاملعارضةَيفَأغلبَاألحيانَإىلَاجلماعةَ
َ
َ-2التقليلَمنَأمهيةَاجلماعاتَاملعارضةَونزعَالشرعيةَمنهاَ:
املسيطرةَعلىَاحلكمَواالقتصادَوالثقافةَيفَالدولةَ،ولذلكَتستخدمَالصورةَالنمطيَةَللتقليلَمنَأمهيةَهذهَاجلماعاتَأوَ
لتصوير َمعارضتها َبأَنا َ غري َمشروعة َوتتناقضَمعَمصاحل َاجملتمعَ ،وهي َنتيجة َالصفات َالسلبية َهلذه َاجلماعاتَ ،ويفَ
الثقافاتَاليتَتنتميَإليهاَ .
 -3احملافظةَعلىَاالستقرارَالداخليَ :تستخدمَاجلماعاتَاملسيطرةَيفَالدولَالغربيةَالصورَالنمطيَةَللشعوبَاألخرىَ
لتحقيق َاالستقرار َالداخليَ ،فتصوير َالشعوب َاألخرى َبأَنَم َيعيشون َحالة َفقر َمدقعَ ،ويعاين َاألمراضَ ،وغريها َمنَ
مظاهرَاالحنطاطَ ،ويزيدَمشاعر َكلَفئاتَاجملتمعَ ،حىتَ َتلكَاليتَتعاينَمشَاكلَالفقرَوالبطالةَ ،بأنَ َجمتمعهمَأفضلَ
بكثريَمنَاجملتمعاتَاألخرىَ،وإنَهَيتمتعَبقدر َكبريَمنَالرفاهيةَواالزدهارَ،وبذلكَفإنَََكثرياََمنَفئاتَاجملتمعَميكنَأنَ
تتنازلَعنَبعضَمطالبهاَ،يضافَإىلَذلكَوجودَعدوََخارجيَيؤديَإىلَزيادةَمتاسكَاجملتمعَوتوحَدهَ،وتأييدَالقراراتَ
اليتَتتخذهاَالسلطةَيفَمواجهةَالعدوَ َ،ويف َكثريَمنَاألحيانَيتمَتأجيلَاملطالبَالداخليةَ،وعدمَالنظرَإىلَاملشكالتَ
الداخليةَمنَأجلَمواجهةَاخلطرَاخلارجيَ .
 -1املرجعَنفسهَ،صَص.715-769
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كما َيضاف َإىل َتلك َالصورة َالنمطيَة َلألقليات َاإلثنيةَ ،بأن ََكثرياَ َما َيؤدي َشعور َأعضاء َهذه َاجلماعات َبالدونيةَ
واالستسالمَللوضعَالراهنَ،ورغبتهمَعلىَاالبتعادَعنَمجاعةَاالنتماءَوغريهاَ .
 -4تربيرَأيةَإجراءاتَتقومَهباَاجلماعةَاملسيطرةَضدََاجلماعاتَاألخرىَ :هذهَاجلماعاتَتتخذَإجراءاتَمتعدَدةَمنهاَ
ارتكابَاملذابحَضدَ َاجلماعاتَ ،أوَتتحولَإىلَسالحَإبادةَلغرضَسيطرةَمجاعةَثقافيةَأوَعرقيةَأوَرأمساليةَ ،كماَأنََ
الصورةَالنمطيَةَتستخدمَيفَإثارةَالذينَينتمونَإىلَالطبقةَاملسيطرةَضدَ َاجلماعاتَالعرقيةَاألخرىَ،أوَهناكَأشكالَ
أخرىَمنَالصورََ،كاإلجراءاتَالتعسفيَةَومصادرةَاحلرياتَاملدنيةَوفرضَالرقابةَ،وتربيرَذلكَحبجج َكثرية َكاحلمايةَاألمنيةَ
أوَضدََمجاعةَإرهابيةَوغريهاَ .
 -5وظائفَالصورةَالنمطيَةَبالنسبةَللوالياتَاملتحدةَاألمريكية َوالدولَالغربيةَ :تستخدمَهذهَالدولَالصورةَالنمطيَةَ
لتحقيقَأهدافَإيديولوجيةَأمههاَفرضَالسيطرةَعلىَالعلمَ،ولقدَقامَاملستشرقونَبعدةَأعمالَيفَصناعةَهذهَالصورةَ،
حيثَعملوا َكوكالءَلدوهلمَبإمدادهمَباملعرفةَالالزمةَللسيطرةَعلىَالشعوبَوتربيرهاَبصورةَمنطيَةَخمالفةَ ،كماَساهمَ
األنرتبولوجيونَأيضاَ َيفَإضافةَأبعادَجديدةَوتقدميَاملربراتَالعلميةَهلذهَالصورَ،فأصبحتَالصورةَالنمطيَةَتركزَعلىَََََ
بعض السماتَيفَبعضَالفرتاتَومعَشعوبَمعيَنةَلتحقيقَاألهدافَ .
َََََإن َجمال َالصورة َيبدو َواسعاَ َمن َخالل َجمموع َتلك َالوظائف َاملطروحة َعلى َمستوى َالفرد َواجملتمعَ ،ولعل َانتاجَ
الصورةَإعالمياََلهَعالقةَيفَتكوينهاَعلىَمستوىَأذهانَالناسَ،سواءَأن َكانَذلكَفرداَأوَمجاعة؛َفوظائفَالصورةَالَ
ميكنَحصرهاَخاصةَوأنَتأثرياهتاَالَتتوقفَسواءَبالنسبةَلعمليةَاالنتشارَوالذيوعَ،أوَبالنسبةَلعمليةَتكوينَالصورةَمنَ
خاللَعملياتَالبناءَأوَالتثبيتَأوَالتغيريَأوَالتعديلَ،والَشك َيفَأن َتلكَالوظائفَعموماَ َالَخترجَعنَاطارَأهدافَ
القائمَباالتصالَومصلحتهَاخلاصةَ،بدايةَمنَبناءَالصورةَإعالمياََوصوالَإىلَبناءَالصورةَذهنياََبطرقَخمتلفةَ .
كماَتتَسمَالصورةَالنمطيَةَببعضَالسماتَواملالمحَوالصفاتَ،حيثَميكنناَأنَنلخصَهذهَاألخريةَانطالقاَ َمنَبعضَ
التعريفاتَواملواصفاتَاليتَقدمهاَبعضَالباحثنيَيفَهذاَاجملالَ،ومنَتلكَاخلصائصَجندَ :1
َيقولَ"ميس"َبأنَالصورةَاملنمطةَلشخصَماَهيَصورةَثابتةَباملقارنةَمعَالص َورةَاليتَتتغريَتبعاََللظروفَواملالبساتَالواقعيةَ .
َالصورةَعبارةَعنَتعميماتَمؤسسةَعلىَالشائعاتَأوَاآلراءَاليتَالَتستندَإىلَبراهنيَعلميةَجتريبيةَلدىَ(كاألوهامَواخلياالتَالذاتيةَ،واملعلوماتَغريَالدقيقة)َ ،باعتبارهاَتكونتَلدىَاالنسانَأوَاجلماعةَمنَخاللَالتجاربَواخلرباتَ
السابقةَ،وعنَطريقَعمليةَالتلقيَلوسائلَاإلعالمَ .
َالصورةَحمملةَباملشاعرَالذاتيةَومشحونةَبالعواطفَاليتَيصعبَتغيريهاَأوَتفنيدهاَبسهولةَويسرَ .َ-1نقالََعنَ:عبدَالقادرَطاشَ،مرجعَسابقَ،صَصَ .99-90
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َ تأخذَالصورةَمساتَاالجتاهَالسائدَفيهاَ،حيثَالَتتطابقَمعَالواقعَمنَناحيةَ ،كماَتؤثرَعليهاَتلكَالعواملَاحمليطةَهباَ،وكذاَالعواملَاملتشابكةَيفَنشأهتاَواستمرارهاَ .
وهناكَ1منَيقسمَلناَخصائصَومساتَالصورةَإىلَخصائصَومساتَتتعلقَببنيةَالصورةَوتكوينهاَ،وخصائصَومساتَ
تتعلقَبنتائجَاستخدامها"َ،فاألوىلَتشملَعلى َكلَمنَمسةَ :عدمَالصحةَ،عدمَالدقةَ،الصورةَاملبنيةَعلىَالتعصبَ،
املقاومةَللتغريَ َوللتغيريَ،الصورةَاملبنيةَعلىَاملبالغةَيفَتضخيمَاالختالفاتَبنيَاجلماعاتَ،الصورةَهيَتبسيطَمبال َفيهَ
للواقعَاملعقَدَ،الصورةَغريَمنطقيةَيفَأصوهلاَ،والثانيةَتظهرَيفَأنَ َالصورةَتقودَالناسَإىلَجتاهلَاالختالفاتَوالفروقَ
الفرديةَ،الصورةَتؤديَإىلَتكوينَإدراكاتَمتحيزةَ(متعصَبة)َلدىَأفرادَ،الصورةَتؤديَإىلَالتمركزَحولَالساللةَ،الصورةَ
ختلقَنبوءةَالتحققَالذايتَهلا".
ويفَذاتَاالطارَهناكَ2منَخيتصرَأيضا َمساتَالصورةَالنمطيةَيف َكلَمن َعمليةَالتبسيطَوالتعميمَ،مث َحتولَالصورةَ
النمطية َ االفرتاضاتَاليتَحتملهاَحولَاآلخرينَإىلَمرتبةَمنَاحلقائقَوالبديهياتَ،مع َكوَناَالَتعطيَمؤشراتَصحيحةَ
للواقعَ،وإمناَتعتربَمبثابةَأحكامَوتقييماتَ،واليتَعادةَماَتكونَغريَواقعية؛ َفعمليةَالتفكريَنفسهاَتنطويَعلىَاختيارَ
خصائصَمعينةَتالئمَآراءَالفردَاملسبقةَ ،كماَتتسمَالصورةَالنمطيةَبالثباتَوالرسوخَوصعوبةَالتغيريَ،باإلضافةَإىلَعمليةَ
التنميط َكوَناَحتملَأفكارا َسلبيةَومشوهةَمن َخاللَاالرتباطَالزائفَ،وكذا َعمليةَالتصنيفَوالعزوَبالنسبةَلألفكارَ
واآلراءَوفقَالنمطَالسائدَ .
وعلى َهذا َاألساس َهناك َمن َيشري َإىل َ"أن َعملية َالتصور َتنبين َعلى َأربعة َنقاط َأساسية َمن َخالل َتشكيل َمفهومَ
الصورةَ،انطالقاَ َمنَ" عمليةَالتثبيتَ،أوَالتدعيمَ،أوَالتعديلَ،أوَالتغيري"َ،3ولعل َهذهَالنقاطَتعترب َكوظائفَأساسيةَ
للصورةَيفَتأثريهاَعلىَاجلمهورَاملتلقيَ،حيثَالَخيرجَمفعولَالصورةَعنَهذاَاالطارَ،ولعل َماَأكدهَ"كارلَدوتيش"َ
"بأنَهناكَمنَاألحداثَماَيستطيعَالتأثريَعلىَالصورةَالقائمةَوتغيريها"َ .4
دَعالقةَالكلمةَباملعىنَلتؤديَالصورةَاإلعالميةَدوراَيفَتشكيلَبناءاتَومعانَجديدةَ،حيثَتتضحَهذهَالبناءاتَ
َ
وحتد
يفَأربعَعملياتَأساسيةَ5تتمثلَيفَ :
َ-1عمليةَالتأسيسَ(َ:)Établissementواليتَتصبحَمنَخالهلاَالكلماتَواملعاينَاجلديدةَجزءاَمنَنظامناَاللَغويَ
عربَالتعرضَللصورةَاإلعالميةَ .
َ
َ-1أمينَمنصورَنداَ،مرجعَسابقَ،صَصَ .59-90

َ-2مريالَمصطفيَعبدَالفتاحَ،مرجعَسابق ،صَ .01
نقالَعنَ:عليَعجوةَ،مرجعَسابقَ،صَ .79
َ َ-3

َ-4جيهانَأمحدَرشىتَ،األسس العلمية لنظريات اإلعالمَ،القاهرةَ،دارَالفكرَالعريب7915َ،مَ،صَ .56
َ-5مريالَمصطفيَعبدَالفتاحَ،مرجعَسابقَ،صَ .75
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َ -2االمتدادَ(َ:)Extensionويشريَإىلَأن َامتدادَاملعاينَميكنَأنَحيدث َكنتيجةَللصورَاإلعالميةَ،وهبذاَيتعلمَ
األفرادَاملعاينَاليتَميكنَأنَترتبكَبرموزَتكونَمألوفةَلديهمَ .
َ -3االستبدالَ( :)Substitutionويشريَإىلَاحاللَمعانَقدميةَللكلمةَوتأسيسَمعانَجديدة َكنتيجةَللصورَاليتَ
تقدَمهاَوسائلَاإلعالمَ .
َ -9الثباتَ( :)Stabilisationواملقصودَبهَالتوحيدَالقياسيَللمعانَ،ويفَهذهَاحلالةَيشرتكَاجلمهورَيفَسلسلة
متشاهبةَمنَمعاينَاليتَتقدَمهاَوسائلَاإلعالمَ َ.
َََََََإذنَفوظيفةَالصورةَالَتنحصرَيفَعمليةَواحدةَبلَتتعدَدَوظائفهاَحسبَاألهدافَواالسرتاتيجياتَواآللياتَ
واألساليبَاليتَمنَشأَناَ،إماَالتعزيزَأوَالتثبيتَأوَالتغيريَ،أوَالتعديلَوهكذاَ،والَميكنَللصورةَأنَتقدَمَوظيفتهاَبدونَ
أن َتتسم َخبصائص َومسات َوميزات َجتعلها َصورة َذو َمالمح َيستوعبها َاجلمهورَ ،وتكون َقابلة َللتداولَ ،بل َولتحقيقَ
عمليةَالتأثريَ ،كماَأن َبناءَتلكَالوظائفَالَخيرجَعنَإطارَاألهدافَاملسطرةَمسبقاَ َمنَطرفَالقائمَباالتصالَأوَ
باألحرىَاملؤسسةَاإلعالميةَاليتَتسعىَلتحقيقهاَوفقاَ َملاَتعكسهَالصورةَالنمطيةَمنَتأثرياتَعلىَاملستوىَالعقليَأوَ
العاطفيَأوَالسلوكيَ،فردياََكانَأوَاجتماعياََ .

 :3-1عوامل تكوين الصورة النمطيَة:
َََََإن َالصورة َالنمطيَ ةَأو َالذهنية َتتكون َمن َمعرفة َاإلنسان َباملكان َالذي َيعيش َفيهَ ،وموقعهَمن َالعامل َاحمليط َبهَ،
والزمان َواملعلومات َالتارخييةَ ،والعالقات َالشخصية َوروابط َاألسرة َومجاعات َاألصدقاءَ ،واألفعال َاملرتبطة َبعامل َالطبيعةَ
واخلرباتَاملكتسبةَحياهلاَ،واألحاسيسَواملشاعرَواالنفعاالتَ .
ويرىَ"سكوت" َعلىَ"أن َالصورةَالنمطيةَتتألفَمنَثالثةَعناصرَميزةَ،وهيَالصفاتَوالسماتَاملعرفيةَأوَالعقليةَ،
والصفات َالعاطفيةَ ،وكذا َالصفات َالسلوكية"1؛ َوعلى َهذا َاألساس َيتفق َالكثري َمن َالباحثني َحول َهذه َالعناصر َيفَ
تكوينَالصورةَ،وميكنَتوضيحهاَكالتايلَ :
َ-1املكونَاإلدراكي"َ:ويعينَاجلانبَاملعلومايتَيفَالصورةَ،ويتمَاكتسابَتلكَاملعلوماتَبشكلَمباشرَأوَغريَمباشرَ،
وغالباَماَخيضعَهذاَاملكونَلعملياتَانتقائيةَذاتيةَيفَأشكالهَومراحله"َ،2وهناكَماَيطلقَعليهاَ"باملكونَاملعريفَباعتبارهَ
ميثلَجمموعةَالصفاتَاملعرفيةَاليتَنستطيعَأنَندركَهباَاألشياءَ،فاإلنسانَيولدَوليسَلهَلديهَمعلوماتَ،ولكنَسرعانَ
ماَيضفيَعلىَالعاملَمعىنَليجعلَاحلياةَمفهومةَلديه"َ .1
َ-1املرجعَنفسهَ،صَ .91

َ-2أمينَمنصورَندا ،مرجعَسابقَ،صَ .00
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َ -2املكونَالعاطفي َ(الوجداين)َ:والذيَ"ميثلَجمموعةَمنَاملشاعرَوالعواطفَ،حيثَتؤثرَالسماتَاملدركةَيفَمدىَ
قبولناَأوَرفضناَلألشياء"ََ ،2كماَيتضمنَ"تكوينَاجتاهاتَعاطفيةَسلبيةَواجيابيةَحنوَالظاهرةَموضوعَالصورةَ،حبيثَ
تكونَتلكَاالجتاهاتَإماَحمايدةَأوَمؤيدةَأوَمعاضة"َ َ.3
َ-3املكونَالسلوكيَ:يظهرَيفَبعضَ"السلوكياتَاملباشرةَالظاهرةَأوَالسلوكياتَالباطنة"َ،4ويطلقَعليهَأيضاَ َ"باملكونَ
اإلجرائيَحيثَميثلَجمموعةَمنَاالستجاباتَترتبطَبنوعيةَالصورةَاملكونة"َ .5
وانطالقاَ َمنَهذهَاملكوناتَميكنناَأنَنؤسسَجمالَالتأثريَالعامَمنَخاللَالتأثرياتَالعقليةَوالعاطفيةَوالسلوكيةَ،حيثَ
"يتمَبناءهاَوفقاَ َملعطياتَاجتماعية َونفسيةَوسياسيةَوإعالميةَ،واليتَالَخترجَعنَإطارَالسياقَالعامَللمجتمعَ ،كماَ
تتَسمَهذهَاملكوناتَالثالثَبالتغريََ،معَأَناَتعملَيفَإطارَجمتمعيَمعنيَ،والَتكونَحمدودةَأوَحمددة".6
كماَأنَقوةَالصورةَالذهنيةَوالقابليةَلالستدعاءَتعتمدَعلىَاملوقفَاإلدراكيَللمثرياتَ،وقدَحددتَقواننيَاإلدراكَ7يفَ
مايليَ :
َ-1قانونَالتكرارَ:فاملادةَاليتَيتكررَوجودهاَيفَاإلدراكَتكونَأسهلَتذكراَواستدعاءَأوَتأثرياَمنَغريهاَ .
َهباَالفردَلوالَترتكَالذاكرةَأثراَبالغاََ .
َ
َ-9قانونَاألولويةَ:فاخلرباتَاليتَمير
َ-0قانونَاحلداثةَ:فالصورةَواملعاينَاليتَوردتَحديثاَيفَاإلدراكَيكونَاستدعاؤهاَأيسرَمنَغريهاَ .
َ-9قانونَالشدةَ:فكلماَقويتَاملثرياتَكانَتأثريهاَقويَوساعدَعلىَاستدعاؤهاَأكثرَ .
َ-5قان َونَثباتَاملالبساتَ:فعندماَيوجدَالفردَيفَاجملالَالسلوكيَنفسهَالذيَيكتسبَفيهَاخلربةَ،فإنَذلكَيعنيهَعلىَ
استدعاؤهاَ،ويؤكدَأغلبَالباحثنيَعلىَعالقةَالصورةَالذهنيةَبالتفاعلَاالجتماعيَالذيَيفسرَدورهاَيفَالتأثريَعلىَ
وظيفةَمنَوظائفَالبنيةَالعقليةَوهيَالسلوكَ .
وميكنَتصنيفَيفَهذاَاإلطارَأهمَالعواملَاليتَتساهمَيفَتكوينَالصورةَالنمطيةَبالنسبةَلإلسالمَواملسلمنيَعندَالغربَ،
تأثريهاَومنهاَجندَ :
واليتَيقسمهاَالبعضَإىلَأربعةَعواملَأساسيةَملعرفةَدورهاَ َو َ

َ-1مريالَمصطفيَعبدَالفتاحَ،مرجعَسابقَ،صَ َ.99
َ-2املرجعَنفسهَ،صَ .99
َ-3أمينَمنصورَنداَ،مرجع سابقَ،صَ .00
َ-4املرجعَنفسهَ،صَ .07
َ-5مريالَمصطفيَعبدَالفتاحَ،مرجعَسابقَ،صَ .99
َ-6أمينَمنصورَنداَ،مرجعَسابقَ،صَ .07

تصدرَعنَكليةَاإلعالم-بغداد9006َ،-مَ،
َ
َ-7زينةَعبدَالستارَجميدَالصفارَ،نظرية الصورة وإشكالية العالقة مع التنميطَ،جملةَالباحثَاإلعالميَ،العددَ،9
صَ .797
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َ -1العوامل النفسية" :الَشكَيفَأن َالصورةَالنمطيةَاليتَيقدمهاَالفكرَالغريبَاملعاصرَ،تستمدَجذورهاَوأسبابَ
بقائهاَواستمرارهاَمنَذلكَال َرتاثَالغريب َاملمتدَالذيَأتَ سمَبالعداءَيفَجمملهَلكلَماَيتصلَباإلسالمَوالعربَمنَقيمَ
حضاريةَومعارفَورموزَفكريةَ،ولذلكَفإنََالفكرَالغريبَاملعاصرَإمناَيقومَشعورياَ َأوَالَشعورياََبعمليةَاستدعاءَمستمرَ
لذلك َاملخزون َالنفسي َوالثقايف َوالتارخيي َمن َتراث َالعداء َالصلييب َلإلسالم َوالعرب َمنذ َبداية َالعالقة َبني َاإلسالمَ
والغرب".1
كماَيعتربَالعاملَالنفسيَعامالَمهماََيفَعمليةَ"حتريضَالفردَاألورويبَجتاهَاإلسالمَوالعربَيلعبَدوراَََكبرياََيفَتصعيدَ
مشاعرَاخلوفَواحلقدَوالكراهية؛ َفالعناصرَالنفسيةَتقويَمبدأَالشعورَاملعاديَلإلسالمَيفَالعقلَاألورويبَ،ويعدَأحدَ
لَيفَاالعتقادَبالتفوقَعلىَغريهَمنَاألجناسَالبشريةَاألخرى"َ .2
َ
العناصرَاملكونةَللفكرَعندَاإلنسانَالغريبَ،الذيَيتمثَ
َ
وهناكَمنَيشريَإىلَأنََالفكرَاألورويبَفرضَنزعتهَالعنصريةَواالستعالئيةَإذَيؤكد َكلَمنَ"بيرت"َوَ"ورسلي"َيف َكتاهبماَ
حَتفوقَأوروباَالطبيعيَمبدأَسارياََالَمراءَفيهَ،وقدَحكمَباالحنطاطَ
"العاملَالثالث""َ،أنهَبانتهاءَالقرنَالتاسعَعشرَأصب َ
والضياعَعلىَحضاراتَالشرقَاملتنوعةَاليت َكانتَحمرتمةَيوماَماَ.ولقدَجلأَالغربَبناءََعلىَهذاَالشعورَاملتعمَقَيفَتراثهَ
الثقايفَإىلَوصمَاآلخرَجبميعَاملواصفاتَاليتَالَتستحقَلألجناسَالبشريةَ ،كماَمتسكَهذاَاألخريَبفكرهَالعنصريَالذيَ
جعلهَيتميزَعنَالعقولَاألخرىَبنظرتهَاألحادية"َ َ.3
ةَ،
ََََََفالصورةَالتارخييةَاليتَتنبينَيفَاملخيالَالغريبَعنَاإلسالمَواملسلمنيَتعتربَعامالَأساسياََيفَتكوينَالصورةَالنمطي َ
كوَناَتعدَالقاعدَالبناءةَجلميعَتلكَالصورَاليتَتتعلقَبعالقةَاإلسالمَبالغربَ،فالتصورَهناَالَيتشكلَمنَالعدمَ،بلَ
من َصور َسابقة َحتفظها َذاكرة َالتاريخَ ،وهذا َما َتعلق َبالعوامل َالنفسية َالكامنة َللمخيال َالغريب َعموما َواألورويبَ
خصوصاَََ.
 -2العوامل السياسية واالقتصادية :يرجعَالبعضَإىل َ"أنَ السياسة َالغربيةَتقومَمنذَعصرَاالمربياليةَالعسكريةَوإىلَ
اليومَعلىَالرغبةَ،واهليمنةَ،وبسطَالنفوذَالسياسيَواالقتصاديَ،وإذا َكانَاالستعمارَالعسكريَقدَأنقضَ،فإن َالغربَ
اليومَالَزالَيستخدمَاالستقطابَالسياسيََوالضغطَاالقتصاديَوسيلتنيَفعاليتنيَلضمانَاستمرارَهيمنتهَعلى َكثريَمنَ
أقطابَالعامل".4

َ-1عبدَالقادرَطاش ،مرجعَسابقَ،صَ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َ777
َ-2املرجعَنفسهَ،صَ 777

َ-3نقالَعنَ:عبدَالقادرَطاشَ،اإلعالم وقضايا الواقع اإلسالميََ،الرياضَ،مكتبةَالعابيكانَ،ط7995َ،7مَ،صَصَ .771-775

َ-4عبدَالقادرَطاشَ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربيَ،مرجعَسابقَ،صَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.777
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كماَأنَرغبةَالغربَيفَبسطَنفوذهَوهيمنتهَعلىَمقدراتَاملنطقةَاإلسالميةَوالعربيةَ،هيَاليتَ"جتعلهَينتجَتلكَالصورةَ
املشوهةَلإلسالمَ،ويوظفهاَخلدمةَأغراضهَ،لكونَالعاملَالعريبَواإلسالميَمنطقةَاسرتاتيجيةَوحيويةَ،لذلكَفإنَإخضاعَ
هذهَاملنطقةَللنفوذَالغريبَيعدَأحدَالركائزَاألساسيةَيفَالتخطيطَاالسرتاتيجيَللسياسةَالغربيةَ.وقدَصيغتَعدَةَنظرياتَ
لتربير َاحلركات َاالستعمارية َوتغطية َاستمرارهاَ ،فظهر َما َيسمى َ"بالنظرية َالبيولوجية َللسياسة" َومضموَنا َجيسد َفكرةَ
"القويَيأكلَالضعيف"َ،وهذاَماَأكَدهَ"أرنستَرينان"َعندماَأعلنَبأنَاألورويبَخلقَللقيادةَ ،كماَخلقَالصيينَللعملَ
يفَورشةَالعبيد َ،وكلَميسرَملاَخلقَله"َوأصحبتَهذهَالنظريةَ،نظريةَاألرضَأوَامللكَاملباحَ،اليتَتعينَإباحةَاستعمارَ
األقاليمَاليتَتسكنهاَشعوبَمتخلَفةَعلىَركبَاحلضارةَألَناَغريَمسيحية"َ .َ1
فالصورةَاملشوهةَللمسلمني َكماَيعلقَعليهاَ"ادواردَسعيد"َقائالَ"َ:هيَيفَالواقعَتعبريَعنَواقعَأكثرَتعقيداََ،وهتدفَإىلَ
تكريس َنظام َكامل َمن َاألساطري َاأليديولوجية َاليت َنسجت َعن َاإلسالم َخلدمة َخمططات َالغرب َيف َالسيطرة َعلىَ
الشعوبَاإلسالميةَوخرياهتا"َ َ.2
ََََهذاَوباإلضافةَإىلَمجلةَمنَاألحداث َوالقضايا َالسياسيةَاليتَشهدهاَالعاملَالعريبَواإلسالميَيفَالعقودَاألخريةَ،
منهاَالصراعَاإلسرائيليَالعريبَ،الثورةَاإليرانيةَ،اجلهادَاألفغاينَ ،ظهورَماَيسمىَبالصحوةَاإلسالميةَمنَخاللَبعضَ
احلركاتَاإلسالميةَ،وأحداثَاحلاديَعشرَمنَسبتمربَ،وكذاَالثوراتَالعربيةَيفَالفرتةَاألخريةَمنَالقرنَالواحدَالعشرينَ،
وغريهاَمنَاألحداثَاليتَسامهتَيفَاتساعَدائرةَاالهتمامَاإلعالميَالغريبَلإلسالمَواملسلمنيَيفَاجملتمعاتَالغربيةَوحىتَ
العربيةَاإلسالمية؛َفالسياسةَهناَهلاَعالقةَباالقتصادَوكذاَاإلعالمَباعتبارَأن َالكلَمتكاملَ،وأن َخدمةَاإلعالمَمنَ
خدمةَالسياسةَوخدمةَالسياسةَمنَخدمةَاالقتصادَ َ.
 -3العوامل اإلعالمية :إنَ َصناعةَالرأيَالعامَالَحتدثَطبيعياََ،وإمناَتساهمَفيهاَعدَةَعواملَ،بلَتظهرَنتيجةَاإلرادةَ
اإلنسانية َوالتاريخ َوالظروف َاالجتماعية َواملؤسسات َواألعراف َالسائدةَ ،ومجيع َتلك َاألهداف َاليت َيسعى َاإلعالمَ
لتحقيقها َكاملوضوعيةَوالتزامَاحلقائقَواملصداقيةَوالتغطيةَالواقعيةَوالدقةَوغريهاََ،وهيَمصطلحاتَبالغةَالنسبيةََ،كماَقدَ
تعربَعنَالنواياَ،الَعنَأهدافَمكنةَالتحقيقَ .
ويستندَالعملَاإلعالميَيفَالغربَ"إىلَجمموعةَمنَاملعايريَأوَماَيسمىَبالقيمَاإلخباريةَاليتَتؤثرَعلىَالعاملنيَيفَ
وسائلَاإلعالمَ،سواءَيفَاختيارَاملوادَأوَاألخبارَأوَاآلراءَاليتَيتيحونَهلاَالفرصةَللنشرَ،أوَيفَصياغتهاَأوَالتعبريَعنهاَ،
ومنَهذهَاملعايريَاالجتاهَحنوَاالستجابةَلرغباتَاجلمهورَ،ولذلكَتركزَالتغطياتَاإلعالميةَالغربيةَعلى َكلَماهرَ"سليبَ

ََ-1نقالَعنَ:حممدَحمفوظَ،اإلسالم ،الغرب وحوار المستقبلَ،الدارَالبيضاءَ،بريوتَ،املركزَالثقايفَالعريبَ،ط7991َ،7مَ،صَصَ .79-70
َ-2عبدَالقادرَطاشَ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربيََ،مرجعَسابقَ،صَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ. َ771
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وغريبَومثري"َيفَالعاملَالعريبَواإلسالميَ،ويبحثَالصحفينيَعنَاألحداثَاليتَحتملَتلكَاملواصفاتَألَناَجديرةَ
بالنشر"َ َ.1
ََََََوعموماَفإنَوسائلَاإلعالمَتعتمدَعلىَثالثةَعملياتَيفَتشكيلَالصورةَالنمطيةَ2هيَ َ:
 -1عملية التركيز َ :حيثَتستغلَوسائلَاإلعالمَحاجةَالناسَإىلَالتصنيفَوعدمَقدرهتمَعلىَاستيعابَاألحداثَ
واملشكالتَالعامليةَواالجتماعيةَاملعقَدةَ،وعدمَقدرهتمَأيضاَ َعلىَالبحثَعنَاملعلوماتَأوَحتليلهاَأوَتفسريهاَللرتكيزَ
علىَزواياَمعينةَتدخلَيفَعمليةَالتصنيفَ،لكنَعمليةَالرتكيزَهذهَمتيلَإىلَالتوافقَمعَالصورَالنمطيةَاملوجودةَ،أوَتؤكدَ
علىَمساتَجديدةَهلذهَالصورَ،أوَتؤديَإىلَصناعةَأخرىَهلاَ .
 -2عملية التكرارَ :تقومَوسائلَاإلعالمَبتقويةَالصورَالنمطيةَاملوجودةَيفَالثقافةَاملروجةَوتدعيمهاَ،وذلك َعنَطريقَ
تكرارَالسماتَوالصفاتَاليت َتتضمنهاَهذهَالصورَمنَخاللَالشخصياتَوالرتكيزَعلىَزواياَمعينةَمنَاألحداثَ،معَ
تكرارَهذهَالزواياَحىتَتصبحَهذهَالصورَجزءاَمنَالواقعَ .
 -3عملية الحذفَ :تقوم َوسائل َاإلعالم َحبذف َحقائق َمعينةَ ،أو َزوايا َألحداث َاليت َتتناقض َمع َالصور َالنمطيةَ
املوجودةَيفَالثقافةَاملروجةَ،واليتَمتثلَحتدياَ َهلاَ،أوَتلكَاليتَتفسرَاألعمالَالعنيفةَاليتَترتكبهاَاجلماعاتَاالثنيةَأوَ
الدينيةَ(اختفاءَاألحداثَيفَسياقهاَالتارخيي).

َ

وهناكَمنَيرتكزَعلىَبعضَالعواملَاألخرىَاليتَتساهمَيفَتشكيلَالصورةَالنمطيةَ،3واليتَتشملَكلَمنَ :
 االتصال المباشرَ :وهوَالذيَيشكلَاجلزءَاملهم َمن َعمليةَالتفاعلَمعَالبيئةَاحمليطةَبناَ ،والذيَيساهمَيفَبناءَالصورةَالذهنيةَوالنمطيةَ،حيثَالَينتجَذلكَإمكانيةَتكوينَصورَقريبةَمنَالواقعَللذاتَأوَاآلخرينَ .
 اإلدراكَ:وهوَالعمليةَالفعليةَاليتَتتمَمنَخالهلاَمعرفتناَللعاملَاخلارجيَ،وذلكَعنَطريقَالتنبيهاتَاخلارجيةَأوَبعبارةَأخرىَهوَالطريقةَاليتَيقومَالفردَمبقتضاهاَبتناولَومعاجلةَاملعلوماتَوتقييمَاملثرياتَاخلارجيةَ،واليتَتردَإليهَمجيعهاَمنَ
خاللَاحلواسَوطريقةَاالستجابةَهلذهَاألحاسيسَأوَاالنطباعاتَ .
 قادة الرأيَ :باعتبار َما َيقومون َبه َمن َدور َمهم َيف َتشكيل َالصورة َالذهنية َمن َخالل َاختيارهم َأو َإخفائهمَللمعلوماتَاليتَتتناسبَمعَاهتماماهمَوآرائهمَودورهمَاالجتماعيَوهمَيتأثرونَيفَذلكَمبواقعهمَ،ولعل َهذاَيتمَيفَ
إطارَصناعةَوتوجيهَالصورةَوفقاََمليولتهمَالسياسيةَوأهوائهمَغريَاملوضوعيةَ .

َ-1عبدَالقادرَطاشَ،اإلعالم وقضايا الواقع اإلسالميَ،مرجعَسابقَ،صَ .797
َ-2أنظرَ:سليمانَصاحلَ،مرجعَسابقَ،صَص.900-797

َ-3شعيبَالغباشيَ،بحوث الصحافة اإللكترونيةَ،القاهرةَ،عاملَالكتبَ،ط9070َ،7مَ،صَ َ.705
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 الجماعات المرجعيةَ:وتؤثرَاجلماعاتَاملرجعيةَيفَتكوينَالصورةَالذهنيةَلدىَاألفرادَنظرا َلتوفريَميزاتَاالتصالَاملباشرَاملتكررَ،وقلَةَالعددَالذيَيسمحَبتبادلَتلكَاآلراءَوالتعمقَفيهاَ .
 -4العوامل الذاتيةَ:إضافةَإىلَالعواملَالسابقةَ،جندَعامالَآخرَهوَالعاملَالذايتَواملتمثَلَيفَضمورَالفاعليةَاحلضاريةَ
منَخاللَجمموعَالتصرفاتَواملمارساتَالدينيةَواالجتماعيةَوالثقافيةَسواءَيفَاجملتمعَالعريبَ
َ
للمسلمنيَيفَالوقتَالراهنَ،
اإلسالميَأوَيفَاجملتمعَالغريبَفيماَخيصَاجلاليةَاملسلمةَ،حيثَ"غدتَعقيدةَاألمةَومبادئهاَوأماهلاَعرضةَللتشويهَ
والتحقريَ ،كماَأنَالصورةَالسلبيةَاليتَتكتنفَحياةَاملسلمنيَاليومَ،سواءَماَتعلَقَمنهاَبنزعاتَالتشددَوالغيومَ،أوَأرتبطَ
السياسيَ،أوَجنمَعنَالتصرفات َالسيئةَواملثريةَلالنتقادَاليتَتصدرَعنَبعضَاألفرادَ
َ
حبركاتَاإلرهابَوالعنفَالديينَو
واجملموعاتَاملنتسبةَلإلسالمََ،واليتَتقومَيفَالغربَأوَتزورَجمتمعاتهَيفَرحالتَسياحيةَأوَأعمالَجتارية"َ .1
كلَهذهَالعواملَسامهتَيفَتكوينَالصورةَاملشوهةَوالنمطيةَعنَاإلسالمَواملسلمنيَمبختلفَاملالمحَوملختلفَالقضاياَ،
َالعاملَالذايتَلهَدورهَيفَرسمَالصورةَالسلبيةَمنَخاللَمجيعَالتصرفاتَواملمارساتَاليتَتصدرَمنَاملسلمنيَسواءَ
َ
ولعل
يفَاجملتمعاتَالعربيةَواإلسالميةَ،أوَيفَاجملتمعاتَالغربيةَ،إضافةَإىلَأوضاعهمَاالجتماعيةَوالسياسيةَواالقتصاديةَ .
ََََََوانطالقاََمنَتلكَالعواملَميكنناَأنَنسلَطَالضوءَعلىَبعضَالعواملَاليتَسامهتَيفَبناءَالصورةَالنمطيةَلإلسالمَ
واملسلمنيَباعتبارهاَتنطويَيفَجمالَتكوينَالصورةَوصناعتهاَوتشكيلهاَ،ولقدَحددَاألستاذَ"عليَابراهيمَالنملة"َ2بعضَ
العواملَالرئيسيةَاليتَسامهتَيفَبناء َعالقةَالشرقَبالغربَ،حيثَيشريَإىلَعامل َاجلهويةَاليتَتبدأَبااللتقاء َكونَأنَ
الغربَجهةَ،والشرقَيفَهذاَاالستخدامَاالصطالحيَميثَلَديناََالَيعرتفَباجلهاتَمنَحيثَالتأثريَ،ولعلَمنَاألسبابَ
التوكيدَعلىَاستخدامَكلمةَاإلسالمَيفَمقابلَالغربَأيَاإلسالمَوالغربَ،هوَاإليعازَالفعليَبأنَالغربَثقافةَ .
َوبالتايلَاالبتعادَعنَاملقابلَاجلغرايفَوهوَالشرقَ،واحلديثَالَينصبَعلىَالغربَيفَمقابلَالشرقَ،بلَاإلسالمَالدينَ
يفَمقابلَالغربَالثقافةَوالتوجه؛ َواالبتعادَعنَالشرقَاجلهةَوالثقافةَالشرقيةَمقصودَأيضاَ َبالتوكيدَعلىَاإلسالمَ ،ألنََ
مدارَاحلديثَهوَاملقابلةَبنيَاإلسالمَلكونهَاليومَمرتكزاَأكثرَيفَالشرقَ،ولكونهَمليئاََبالثقافاتَواملللَوالنحلَاألخرىَ
غري َاإلسالمَ ،ويؤيدَهذاَالتوزيعَماَتطرقَإليهَبعضَمفكريَالغربَمثلَالشاعرَ"روديارد َكيبلنج" َ(َ)7906-7165
مبقولتهَالشهريةَ"الشرقَشرقَ،والغربَغربَوالَيلتقيا"؛َإضافةَإىلَاملناهضة َكعنصرَيرمزَإىل َكلَماَيعاديَاإلسالمَمنَ
جهةَ،وإىل َكلَماَخيالفَالغربَمنَجهةَأخرىَ،وهذاَراجعَإىلَاالختالفَيفَالثقافاتَواألديانَوكلَمبوجبَاملصلحةَ،
كماَجندَحمدَدَاإلرهاب َكمصطلحَجديدَأصبحَيصاحبَالسياساتَاإلعالميةَواإلعالمَعامةَ،ومنَهناَبدأتَإشكاليةَ
َ-1عبدَالقادرَطاشَ،اإلعالم وقضايا الواقع اإلسالميَ،مرجعَسابقَ،ص.799

َ -2أنظرَ :علي َبن َإبراهيم َالنملةَ ،الشرق والغرب :منطلقات العالقات ومحدداتهاَ ،الرياضَ ،بيسانَ ،ط7907َ ،0ه9070َ ،مَ ،ص َصَََ55-95
(بتصرف)َ ََ.
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املفاهيم َواملصطلحات َتثري َجدالَ َيف َاختاذ َاملواقف َوتكوين َالصورَ ،أمَا َعن َالعرقية َكمحدَد َيظهر َإسهامه َيف َالنظرةََ
الفوقيةَاليتَيؤسسهاَالغريبَبالنسبةَلآلخر(َغريَالغريب)َ َ.
كماَيظهرَحمدَدَآخرَيتمثّلَيفَعامل َاحلقوق َوالواجبات َباعتبارهاَحمدَدا َأساسيَيفَعالقةَبنيَالشرقَوالغربَ،حيثَ
"يكمنَهذاَالعامل َيفَحتديد َاحلقوقَبناء َعلى َمبدأ َاختالفَالثقافاتَ ،فاألولَينطلقَمنَاخللفيةَالدينيةَاليتَحترتمَ
الضروراتَاخلمسَ:النفسَوالعرضَواملالَوالدينَوالنسلَ،كماَيؤمنَحبريةَالفكرَوالرأيَواملمتلكاتَوغريهاَ،أمَاَاحلديثَ
عنَالغربَفيؤسسَنظرتهَللحقوقَبناءََعلىَمنظماتَومؤسساتَحقوقيةَتتميزَيفَدفاعهاَعنَاحلقوقَبطرقَخمتلفة"َ .1
كماَيضيف َإبراهيم َإىلَتلكَاحملدَداتَحمدَدات َتارخيية َأخرىَتتمثلَيفَاحلروبَالصليبيةَوالغزوَاالستعماريَواملسألةَ
اليهوديةَودورهاَتارخيياَ َوحديثاَََ ،كونَ"أن َ مصلحةَهذهَاألخريةَمرتبطةَبالغربَمنَخاللَمساندهتمَيفَإقامةَدولتهمَ
القوميةَعلىَاألرضَاإلسالميةَ،أوَمنَخاللَمحايةَملؤسساهتمَاملوجودةَيفَالغربَ،والتنصريَحبمالتهَاملختلفةَمنَخاللَ
تعزيزَالدينَاملسيحيَلدىَاآلخرَ،فاسرتاتيجياتَاحلملةَالتنصرييةَختتلفَمنَمنطقةَإىلَأخرىَ ،ومنَجمتمعَإىلَآخرَ،
ضفَإىلَذلكَاالستشراق الذيَيعتربَالقاعدةَاألساسيةَيفَبناءَاألفكارَوالرؤىَجتاهَاإلسالمَ ،فاملصطلحَظلَ َمفهوماََ
يعكس َعادة َفكرة َأصحابه َالذين َدرسوا َاإلسالم َوالعربَ ،وهذا َما َجيعل َالكاتب َيعتربهم َيف َقوله ََورمبا َأفضل َمنَ
املسلمنيَأوَالعربَأنفسهمَ،وأصبحَاالستشراقَهناَحيتكَباإلعالمَ ،حىتَ َأنَهناكَمنَيسميَنوعاَ َمنَاالستشراقَ،
باالستشراقَاإلعالميَأوَالصحفي"َ َ.2
كماَتظهرَحمدَداتَأخرىَيفَالتغريبَواالغرتابَ،فقدَقدمَ"حسنَحنفي"َيف َكتابهَ"مقدمةَيفَعلمَاالستغراب"َ،3ليأيتَ
هذاَالعلمَموجهاََملصطلحَالتغريبَالذيَامتدَأثرهَليسَفقطَإىلَاحلياةَالثقافيةَوتصَوراهتاَللعامل َكماَيشري َحسنَحنفي؛َ
بلَإىلَهتديدَاالستقاللَاحلضاريَللعربَواملسلمنيَ،بلَامتدَإىلَأساليبَاحلياةَاليوميةَونقاءَاللَغةَومظاهرَاحلياةَالعامةَ
وفنَالعمارةَ،أمَاَعنَاالغرتابَ"فيعكسَانصهارَوذوبانَاجلالياتَاإلسالميةَيفَالغربَتبعاََلثقافتهَاملغايرةَ،باإلضافةَإىلَ
دور َالبعثاتَالعربيةَواإلسالميةَاملتمثلةَيفَطلبةَالعلمَالغريبَاحلديثَاملوجودينَيفَالغربَ َ ،ولعل َالعلمنةَوالعوملةَواحلوارَ
هيَاألخرىَسامهتَيفَبناءَالعالقةَبنيَالشرقَالغربَنظراََللتغرياتَالعامليةَوماَأفرزتهَهذهَاألخريةَمنَأفكارَجديدة"َ َ.4
كما َأن َهناك َبعض َالنماذج َاليت َاستخدمها َأصحاهبا َتبني َكيفية َتشكيل َالصورة َالنمطية َلدى َاألفراد َواجلماعاتَ،
باعتبارَأنَعمليةَتشكيلَالصورةَالنمطيةَهناَتأخذَعدَةَمراحلَبناءََعلىَمراحلَالعمليةَاالتصاليةَ،وختتلفَهذهَالنماذجَ
حسب َالعوامل َأو َالعناصر َاليت َتساهم َيف َتشكيلهاَ ،حيث َيأخذ َالنموذج َطبيعته َمن َطبيعة َالصورة َونوعهاَ ،ولعلَ
َ-1املرجعَنفسهَ،صَ .69
َ-2املرجعَنفسهَ،صَصَ .791-10

َ-3أنظرَ:حسنَحنفيَ،مقدمة في علم االستغرابَ،بريوتَ،جمدَاملؤسسةَاجلامعيةَللدراساتَوالنشرَوالتوزيعَ،ط7991َ،0ه9006َ،مَ،صَصَ .79-71
َ-4أنظرَ:عليَبنَإبراهيمَالنملةَ،مرجعَسابقَ،صَصَ .965-َ905

95

الفصل األول :الصورة النمطيَة وعالقتها بموضوع اإلسالم والمسلمين
"منوذجَبار َتال" َ(َ1)Bar-Talهوَأحدَالنماذجَاليتَتوضحَعواملَتشكيلَالصورةَالنمطيةَ،ويرتكزَهذاَاألخريَعلىَ
بعضَالعواملَاألساسيةَاليتَتساهمَيفَبناءَتلكَالصورةَ،واليتَتتمثلَيفَاملتغرياتَاملتعلَقةَبالبيئةَاحمليطةَباجلمهورَ،واليتَ
ت ظهرَيف َالعوامل َالسياسية َواالقتصادية َواالجتماعيةَ ،باإلضافة َإىل َمصادر َاحلصول َعلى َاملعلومات َاملختلفة َ(وسائلَ
َباملتغريات َالنفسيةَ
َ
اإلعالمَ ،املؤسسات َاالجتماعية َكاألسرة َومجاعات َالرفاق...اخل)َ ،مث َالعوامل َالوسيطية َاليت َتتعلق
واالجتماعيةَوالثقافيةَواملعرفيةَوالسلوكيةَواإليديولوجيةَوغريهاَ َ.
حيثَتشريَ"مريالَمصطفيَعبدَالفتاح" َإىلَأن َهناكَجمموعةَمنَالعواملَواملتغرياتَاليتَتفسرَبناءَالصورةَاإلعالميةَ،
املتغريات َيف َ"النظام َالسياسي َللدولةَ ،وسياسة َالوسيلة َاإلعالميةَ ،وإيديولوجية َالقائمَ
حيث َتتضح َتلك َالعوامل َو َ
باالتصالَ ،ودور َاجلماعات َالضاغطة َاملختلفةَ ،واأليديولوجية َالسائدة َيف َاجملتمعَ ،وهو َما َتعرفه َ(َ)Joffe Helen
باملصفوفة َالتفسريية َ(َ ،)Interprétative Métriséباإلضافة َإىل َالسياقات َاالجتماعية َوالثقافية َوالتارخييةَ
واحلضارية"َ .2
ََََََفعواملَتكوينَالصورةَالنمطيةَهيَعواملَمرتاكمةَبالدرجةَاألوىلَمنهاَماَهوَتارخييَ،وذلكَمنَخاللَالعواملََ
النفسيةَواالجتماعيةَوالسياسيةَواإلعالميةَوالذاتيةَ ،كماَالَميكنناَأنَنلغيَالعواملَاملوضوعيةَالواقعيةَمنَخاللَبعضَ
التصرفاتَواملمارساتَالدينيةَسواءَتعلقَاألمرَباجملتمعاتَالعربيةَاإلسالميةَعموماَ،أوَباجلالياتَاملسلمةَيفَاجملتمعاتَ
الغربيةَ،حيثَالَخترجَهذهَالعواملَعنَثالثةَمكوناتَأساسيةَهيَاملكونَالعقليَ،والعاطفيَ،والسلوكي؛َوعلىَهذاَ
األساسَفالصورةَالنمطيةَهلاَتصورَقبليَ ،كماَأَناَتتطلبَمدةَزمنيةَطويلةَيفَتكوينهاَ،هذاَوباإلضافةَإىلَبعضَالعواملَ
التقنيةَأو َالفنيةَاليتَتتعلقَباملعاجلةَاإلعالميةَ ،باعتبارهاَاسرتاتيجياتَضروريةَتستخدمهاَوسائلَاإلعالمَيفَبناءَالصورةَ
اإلعالميةَعموماََ،والصورةَالذهنيةَخصوصاَمباَيتماشىَواألهدافَاملسطرةَللمؤسسةَاإلعالميةَََ.

- Elza Ibroscheva, Do media matter, A Social Construction model of Stereotype of

1

Foreigners, (Paper presented to the annual meeting of National Communication Association 93rd
annual convention, chicago, 2007, p14.
َ-2مريالَمصطفيَعبدَالفتاحَ،مرجعَسابقَ،صَص.71-76
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 :4-1مصادر الصور النمطيَة:
ََََََإنََاحلديثَعنَمصادرَالصورةَالنمطيةَعموماََجيعلناَنسلَطَالضوءَعلىَمصادرَالصورةَالنمطيةَلإلسالمَواملسلمنيَ
يفَالوقتَالراهنَ،باعتبارَأن َمصادرَهذهَاألخريةَمنَتلكَ ،فمردها َإىلَاملؤسساتَومراكزَالدراساتَاملتخصصةَيفَ
دراسةَشؤونَالشرقَاألوسطَ،أوَماَيطلقَعليهمَخبرباءَالدراساتَالشرقيةَيفَاجلامعاتَالغربية َكخرباءَجامعةَهارفاردَيفَ
الوالياتَاملتحدةَاألمريكيةَ،حيثَتعدَالبحوثَوالتقاريرَوالدراساتَالعلميةَاملعدَةَمنَطرفَهؤالءَهيَمصادرَاعتمادَ
للسياسينيَوصانعواَالقرارَوموجهوَاسرتاتيجياتَالسياساتَالغربيةَ ،يفَتعاملهاَومعاجلةَلقضاياَالعالقاتَاخلارجيةَمعَ
الدولَوالشعوبَالعربيةَواإلسالميةَ ،ويتمَذلكَعرب َ التعاونَمعَوسائلَاإلعالمَاليتَتساهمَبصورةَفعالةَيفَنشرَنتائجَ
تقاريرَاخلرباءَومراكزَالبحوثَ .
وحسبَالباحثَ"يامنيَبودهان" َيظهر َدورَهؤالءَاخلرباءَيفَنشرَالصور َالنمطية َلإلسالم َواملسلمنيَودفعَاجلماهريَ
ملعاداهتمَ،وهذاَماَيظهرَيف َكلَمنَنظريةَ"صموئيلَهنتنجنتون"َعنَ"صراعَاحلضارات"َ،ونظريةَ"برجنكسي"َعنَ"هاللَ
األزمات"َ َ،ونظريةَ"بريناندَلويس" َعنَ"عودةَاإلسالم"َ،وكذاَنظريةَ"فرانسيسَفوكوياما" َعنَ"َنايةَالتاريخ"َ ،باإلضافةَ
إىلَالدراساتَاإلستشراقيةَلـَ"ألفلنيَتوفلر"َعنَ"أشكالَالصراعاتَاملقبلةَ،وصداماتَاملستقبل"َ َ.َ1
ولعلَماَيشريَإليهَ"إدواردَسعيد"َحولَمصادرَالتغطيةَاملضللةَلإلسالمَمنَخاللَعملَاخلرباءَاألكادميينيَيفَاإلسالمَ،
ورجال َاالسرتاتيجيات َاجلغرافية َالسياسية َالذين َيتحدثون َعن َ"هالل َاألزمة"َ ،وعمل َاملفكرين َالثقافيني َالذين َينعونَ
"تدهورَالغرب"َ .2
كماَيستخلصَ"عليَخليلَشقرة"َمصادرَالصورةَالنمطيةَللعربَواملسلمنيَيفَالغربَ"بدايةَمنَالرحالةَمنَخاللَدورَ
االكتشافات َونشر َالدين َ(التنصري َوالتبشري)َ ،وعمليات َالتجسسَ ،ورسم َاخلرائط َومسح َاألراضيَ ،وزرع َالفتنةَ
الطائفية...اخلَ،مث َدورَالعاملَاالستشراقيَمنَخاللَالدراساتَوالكتاباتَاالستشراقيةَ،مث َاملوروثَواألدبَالغَريبَمنَ
خالل َالقصص َوالروايات َوالكتب َاملدرسية َ َومناهجها َاملطبقةَ ،باإلضافة َإىل َدَور َوسائل َاإلعالم َباعتبارها َمصدراََ
لَيفَتصرفاتَالعربَومارساهتمَالسيئةَ،
َ
للمعلوماتَحولَتكوينَهذهَالصورةَ،وأخرياَيضيفَالكاتبَمصدراََآخرَمتمث
وكذاَدورَاألحداثَوالقضاياَاملختلفةَوعلىَرأسهاََأحداثََ77منَسبتمربََ.3"9007

َ-1أنظرَ:يامنيَبودهان ،مرجعَسابقَ،صَصَ .775-700
َ-2إدواردَسعيدَ،تغطية اإلسالمَ،ترمجةَحممدَعناينَ،القاهرةَ،رؤيةَللنشرَوالتزيع9006َ،مَ،صَ .99

َ-3عليَخليلَشقرةَ،اإلعالم والصورة النمطيَةَ،عمانَ،دارَأسامةَللنشرَوالتوزيعَ،نبالءَناشرونَوموزعونَ،ط9075َ،7مَ،صَ َ.09
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ولعل َهناكَالكثريَمنَالكتابَمنَجيمعَبنيَالعواملَاملكونةَللصورةَومصادرهاَ،وهذاَماَأشارَإليهَ"عليَعجوة"َ1يفَ
حديثه َعن َصورة َالعرب َواملسلمني َيف َاإلعالم َالغريبَ ،حيث َخلص َبعض َالعوامل َاملوضوعية َاليت َسامهت َيف َتكوينَ
باملسلمنيَأنفسهمَ،وذلكَمنَخاللَتصرفاهتمَ
َ
الصورةَالنمطيَة َجتاهَاإلسالم َواملسلمنيََ،وهذهَالعوامل َمتعلَقةَأساساَ َ
ومارساهتمَسواءَداخلَالقطرَالعريبَاإلسالمي َأوَخارجهَيفَالبلدانَالغربيةَ،حيثَتتمثلَتلكَالعواملَيفَالصراعاتَ
واخلالفاتَالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَالقائمةَيفَاملنطقةَالعربيةَ،وكذاَمجلةَاالنفاقَعلىَاملخدراتَواخلمورَيفَ
العاملَالعريبَ،حيثَارتفعتَاالحصائياتَيفَهذاَاجملالَإىلَ(َ 69ألفَمليونَدوالر)َ ،كماَيضيفَعليَعجوةَمجيعَ
السلوكياتَاليتَخترجَعنَاطارَاإلسالمَخاصةَيفَالبلدانَالغربيةَ،معَسوءَاألوضاعَاالقتصاديةَواالجتماعيةَيف َكثريَمنَ
البلدانَالعربيةَواإلسالميةَبالنسبةَلألميةَوانتشارَاألمراضَ،وكذاَغلبةَاألنظمةَالسياسيةَاملتسلطةَبقياداهتاَالدكتاتوريةَ،
باإلضافةَإىلَالتخلَفَاإلداريَوالفسادَاملايلَ .
كماَميكنناَاإلشارةَهناَإىلَأحدَاملصادرَهلذهَالصورةَمنَخاللَ"مفهومَ(رهابَاإلسالم)َالذيَأشتهرَعلىَصعيدَالرأيَ
العام َعرب َتقرير َ"رهاب َاإلسالم" َ)َ (Islamophobie Reportاملوثق َمن َ(َ)Runnymede Trust
الربيطاينَالصادرَعامََ،7991وكذلكَمنَاللجنةَاألوروبيةَلرصدَالتمييزَالعنصريَورهابَالغريب (َ)EUMCاملعدََ
منَقبلَاالحتادَاألورويبَالذيَتبىنَهذهَاملسودةَ،ونشرتَاللحنةَاألوروبيةَيفَهذهَاألثناءَتقريرينَعنَالرهبةَمنَاإلسالمَ
بنيَشهرَمايَوسبتمربَعامََ ،9006كذلكَتستخدمَاللجنةَاألوروبيةَالعاملةَضمنَإطارَاجمللسَاألورويبََضدَالتمييزَ
العنصريَوعدمَالتسامحَ(َ،)ECRIوهذاَ املفهومَالذيَيرد َكمثالَيفَالتقريرَاألملاينَاألخريَ،حيثَيتحدثَاملقررَ
اخلاصَلألممَاملتحدةَ"دودوَديين" َ(َ)Doudou Dieneاملختصَباألشكالَاملعاصرةَللعنصريةَ،عنَعالقةَرهابَ
اإلسالم َباألشكال َاألخرى َمن َالعنصرية َاملوجَهة َإىل َاجملموعات َالدينية َوالعرقية َمثل َالعداء َللسامية َواخلوف َمنَ
املسيحيةَ.فاملفهومَحىتَاآلنَلنَيرتسخَبعدَ،حيثَوجدَمفهومَرهابَاإلسالمَيفَاملناقشةَاألملانيةَقبوال َيفَالبحثَ
املرتبطَباجملموعاتَاملستهدفةَبالعداءَ،وتنسيقاََ معَمعهدَالدراساتَاملتداخلةَلدراسةَالنزاعَوالعنفَالتابعَجلامعةَ"بيلفلد"َ
(َ)Bielefeldبشأنَماَيسمىَيفَاألملانيةَبـ(دراساتَالتماس)"َ .2
ولعل َمسألة َاخلوف َهنا َقد َمت َاإلشارة َإليها َيف َالواليات َاملتحدة َاألمريكية َمن َخالل َ"الرتويج َلفلسفة َما َيسمىَ
بـ"مذهبَالتخويفَالواقعي"َ،وذلكَبغرضَرؤيةَفلسفيةَجديدةَتفسرَأكثرَماَتربرَألصحابَنظريةَ"احلربَمنَأجلَ
السياسة"َ،فاملسألةَهناَالَتقفَعندَجمردَالشعورَباخلوفَ،بلَالدفعَإىلَاملبادرةَبتخويفَاآلخرينَ،حىت َتصبحَهذه
َ-1عليَعجوةَ،مرجعَسابقَ،ص(َ.710بتصرف)َ .

َ-2هاينرَبيلفلدَ،صورة اإلسالم في ألمانيا رهاب اإلسالم "االسالموفوبيا" :مفاهيم متباينة وخيارات سياسية للتعاملَ،ترمجةَفاديةَفضةَوحامدَفضلَاهللَ،
جملةَإضافاتَالعددَالثالثَوالرابعَ،بريوتَ،مركزَدراساتَالوحدةَالعربيةَ،9001َ،صَصَ .777-770
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األخريةَمالئمةَ"ملذهبَالتخويفَالواقعي"َعنَطريقَالسياسةَواخلوفَكوسيلةَحرب"َ .1
َََََانطالقا َمنَهذهَاملعطياتَظهرَمصطلحَجديدَيشملَمجيع َتلكَاملؤشراتَأطلقَعليهَمبفهومَ"اإلسالموفوبيا" َأوَ
بعبارةَأخرىَ"االسالمَهوَفوبيا"َوالذيَيعىنَأنَاالسالمَبصفتهَ"فوبيا"َ،أيَهوَذلكَاإلسالمَالكريهَالبغيضَالناتجَعنَ
التمثلَالَاإلسالمَالواقعي َحسبَ"املربوكَالشيباين"َ،2حيثَيشريَهذاَاألخريَعلىَ"أنهَمفهوماَ َيأخذَاجتاهَاَانعكاسياََ
(َ ،)Réflexivitéباعتبارَأن َالغريبَيكونَشعورهَمنَاإلسالمَواقعياَ َشعوراَ َطبيعياَ َومنطقياَ َوليسَشعوراَ َمرضيا َأوَ
توجسياََ،أماَعن َكلمةَاإلسالمَ،فيقومَهذاَاملفهومَيفَنظرَاملربوكَعلىَمبدأَ"التمثل"َو"اآلخرية"َ،حىتََوإن َكانَيؤديَ
نفسَالرسمَاللغويَبالنسبةَللغاتَالغربيةَ(َ،)Islamحيثَمبجردَذكرَهذاَاملصطلحَيرسمَذهنياََوبطريقةَمباشرةَ(صورةَ
اآلخرَاملخالفَله)"َ،وتتحدَدَمعاملَهذهَاألخريةَانطالقاََماَتقدَمهَوسائلَاإلعالمَ،وأماَعنََكلمةَ(فوبيا)َ"فهيَنوعَمنَ
ودَأفعالهَعندَتعرضهَملوضوعَخوفهَ،والَيستندَ
َ
أنواعَالعصابَالقهريَ،حبيثَالَميلكَاملريضَالقدرةَعلىَالتحكَمَيفَرد
هذاَاخلوفَيف َكثريَمنَاحلاالتَإىلَهتديدَجديَأوَفعليَ،بلَميكنَإرجاعهَإىلَأسبابَمتعدَدةَتشكَلَجمموعةَاخلرباتَ
املؤملةَعلىَوجهَاخلصوصَيفَمرحلةَالطفولةَاملبكرةَأهمَأسباهباَ ،وذلكَمنَخاللَتسربَهذهَاألحداثَإىلَالالوعيَ
لتصبحَبعدَذلكَأفعالَغريَإراديةَيصعبَالسيطرةَعليهاَعندَمعايشةَمثيالهتاَمنَجديد".3
تعرفهَاملوسوعاتَودوائرَاملعارفَالغربيةَبأنَهَ"مصطلحَشاعَيفَثقافةَالغربَوهوَيعينَاخلوفَمنَاإلسالمَ،انطالقاَ
كماَ َ
منَعبارةَ"اخلوفَمنَ ،"...وهوَمصطلحَمتَ َوفقَعمليةَحنتَمنَمصطلحَآخرَقدميَهو َ(َ)Xénophobieأيَ
"إرهاب"َ،وتلكَحالةَمرضيةَتتلبسَالشخصَعندماَيتوجسَخيفةَمنَالغريبَ،أيَ"اخلوفَمنَاألجانبَأو َكلَماَهوَ
غريب"َ ،وأصل َالكلمة َ(َ )phobieأصل َيوناينَ ،وقد َكثرت َاستحداث َتراكيب َجديدة َمثل َ(َ)Acrophobia
"اخلوفَمنَاألماكنَاملرتفعة""َ)Atoxphobie(َ،اخلوفَمنَالغوص""َ)Autophobie(َ،اخلوفَمنَالوحدة"َ،
("َ)La glossophobieاخلوفَمنَالتحدثَمعَاجلمهور"...اخل.4
َوهناكَمنَيرجعَ"بداياتَاإلسالموفوبياَإىل َسنةَ7915مَ،حينماَنشرَالفاتيكانَدراسةَذكرَفيهاَأن َعددَاملسلمنيَ
حولَالعاملَقدَجتاوزَعددَالكاثوليك َألولَمرةَيفَالتاريخَ،ماَجعلَهذهَالدراسةَتوجهَاخلصمَوتلفتَاألنظارَوتدرجَ

َ-1عطيةَالويشيَ،الخوف من اإلسالمَ،القاهرةََ،نضةَمصرَللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،ط9006َ،7مَ،صَ .75

َ-2املربوكَالشيباينَاملنصوريَ،صناعة اآلخر :المسلم في الفكر الغربي المعاصر (من اإلستشراق إلى اإلسالموفوبيا)َ،بريوتَ،الرياضَمركزَمناءَللبحوثَ
والدراساتَ،َ،ط9079َ،7مَ.صَ .991

َ-3موسوعة علم النفس والتربيةَـَاألمراضَالعقليةَالطبَالعقليَوالطبَالنفسيَ(ََ،)edito creps world of psychologyب.بَ،صََََََََََََََََََ. َ771
َ-4نقالََعنَ:سعيدَشحاتةَ،اإلسالموفوبيا في بريطانيا ،جملةَالتواصلَ،العددَالرابعَ،طرابلسَ،صادرةَعنَكليةَالدعوةَاإلسالمية7019َ،هَ9009َ،مَ،
صََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََََ.99
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املصطلحات"َ.1ولعلَماَأشارَإليهَالتقريرَاملصورَالذيَجاءَبعنوانَ"الدميغرافياَاإلسالمية"َ2يفَفرنساَإىلَاحلذرَمنَزيادةَ
السكانَالعربَواملسلمنيَيفَأوروباَ،وحيذرَالتقريرَمنَأنَنصفَسكانَأوروباَعامََ9050سيكونونَمنَاملسلمنيَ،وماَ
يعنيهَذلكَمنَزوالَاحلضارةَالغربيةَ،حيثَيشريَالتقريرَأيضاَ َإىلَأن َاألسرةَاملسلمةَالفرنسيةَيبل َمعدَلَخصوبتهاَإىلَ
)َلألسرةَاإلسبانيةَ،
َ
(َ)%1.7مقابلَ(َ)%7.1لألسرةَالفرنسيةَ،و(َ)%7.1لألسرةَيفَاالحتادَاألورويبَ،و(%7.7
كماَحيددَالتقريرَعلىَأنَأيَحضارةَينبغيَأنَتكونَمعدَلَاخلصوبةَفيهاَبـ(َ)%9.77لألسرةَالواحدةَ َ.
وهناكَأيضاََمنَيرجع َكلمةَاإلسالموفوبياَحسبَمقالَنشرتهَصحيفةَ"كارولني َفوراست"َ(َ)caroline Fourest
الفرنسيةَيفَعامَ9000مَ ،منَقبلَرجالَالدينَااليرانينيَالذينَنعتواَالنساءَاللَوايت َرفضنَارتداءَاحلجابَ"باملسلماتَ
السيئات"َ:حيثَعنَونَاملقالَبـ"َاإلسالموفوبياتَ:اللَوايتَيكرهنَاإلسالم"َ .3
كماَيعتربَ"توماسَدالتومب"َمنَاألوائلَالذينَأشارواَلبداياتَمظاهرَاالسالموفوبياَأوَاخلوفَمنَاالسالمَيفَفرنساَمنَ
خاللَأعمالهَاملقدمةَحولَالربامجَالتلفزيونيةَيفَالقنواتَالفرنسيةَوعالقتهاَبقضاياَاإلسالمَواملسلمنيَ،حيثَيعدَهذاَ
األخري َمنتجاَ َلبعض َاملصطلحات َاجلديدة َكـ"اإلسالموفوبيا َاإلعالمية"(َ)Islamophobie Médiatique
و"الوساطةَاإلعالميةَلإلسالمَأوَأعلمةَاإلسالم"َ(َ ََ.4)La Médiatisation de L’Islam
َوقد َبيَنت َبعض َالدراسات َأنَ َاألمريكيني َتبنُوا َبعض َالصور َالنمطيَة َاليت َصاغها َاألوربيون َللعرب َواستخدمها َيفَ
صحفهمَ.ولعل َما َكشفتهَهذهَاألخريةَمنَخاللَدورَالصحافةَاألمريكيةَباعتبارهاَأحدَاملصادرَاألساسيةَيفَتكوينَ
الصورةَالنمطيةَاإلسالمَواملسلمنيَ،حيثَتوضحَتلكَالدراساتَ"كيفَأصبحتَفيهَالشخصيةَالعربيةَاحلديثةَمستقلةَ
بعد َأن َكانت َجزءاَ َمن َالصورة َالعثمانية َالرتكية َبداية َمن َعام ََ ،7976إىل َظهور َالكيان َاإلسرائيلي َعلى َأرضَ
فلسطينينيَعامَََ،7991واستخدامَاملصادرَاألوروبيةَيفَهذهَالصحيفةَبصورةَعملتَعلىَتقدميَالسماتَالسلبيةَوجاءَ
يف َطليعتها َاملصادر َالفرنسية َواليهودية َاليت َنقلت َمسات َللقارئ َاألمريكيَ ،بل َإنَ َالبحث َبنيَ َأنَ َهذه َالصحيفةَ
األمريكيةَقدَاعتمدتَعلىَتلكَاملصادر؛َفهذهَالصورةَاليتَصنعهاَالربيطانيونَهلاَجذورَعميقةَ،وقدَميزَأحدَالباحثنيَ
َ
بنيَاجتاهنيَبريطانينيَإزاءَالعربَ :5

َ-1املربوكَالشيباينَاملنصوريَ،مرجعَسابق ،صَ .991
َ-2نقالََعنَ:عليَخليلَشقرةَ،مرجعَسابقَ،ص.90

َ-3نقالََعنَ:املربوكَالشيباينَاملنصوريَ،مرجعَسابق ،صَصَ .960-957

- Thomas Deltombe, L’Islam Imaginaire: La Construction Médiatique de l’islamophobie en

4

َ-5نقالََعنَ:عصامَسليمانَاملوسى'َ،مرجعَسابقَ،ص.99

ََ

َFrance;1975-2005, La Découverte, Paris, 2005, p25.
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 االتجاه السياسي :والذيَمتثَلَمبشاعرَالَمودَةَفيهاَجتاهَالعربَ،خاصةَحنوَسكانَاملدنَباملقابل َكانتَمشاعرََوعرفت َالعريبَ
املودَة َأقوى َإزاء َالبدو َسكان َالصحراءَ ،وتناقلت َهذه َاملشاعر َالسلبية َللمعاجم َوالرحالة َواجلنودَ ،
مبوصفاتَسلبيةَومشوهةَعديدةَ .
َ
 االتجاه الرومانسي :إذ َمثَل َالشرق َالعريب َمالذاَ َرومانسياَ َبعيداَ َعن َضغوط َاجملتمع َاألورويبَ ،ويعزى َهذا َالبعدَلقصصَألفَليلةَوليلةَواألفالمَالسينمائيةَوالقصصَالعديدةَاليتَحكيتَبتأثريَمنَهذهَالرواياتَاخلياليةَ .
كماَيشريَادواردَسعيدَ1إىلَدورَوسائلَاالتصالَااللكرتونيةَيفَتعميقَالصورةَالسلبيةَللعربَواملسلمنيَ ،وحيدَدَثالثةَ
عواملَهيَ:أوالَ:تاريخَالتحيَزَالشعيبَضدَالعربَواإلسالمَيفَالغرب؛َ َوثانياََ:الصراعَبنيَالعربَوالصهيونيةَاإلسرائيليةَ،
َالتحررية َوالسكان َعامة؛ َوثالثاََ:
وتأثري َهذا َالصراع َعلى َاليهود َاألمريكينيَ ،باإلضافة َإىل َتأثريه َعلى َكلَمن َالثقافة َ
الغيابَشبهَالكلَيَأليَموقعَثقايفَجيعلَمنَاملمكنَ،إمَاَتوحَدَاهلويةَمعَالعربَأوَاإلسالمَأوَمناقشتهماَدونَشبوبَ
عاطفيَ .
وعلىَهذاَاألساسَهناكَ2منَحيددَطبيعةَالعملَالصحفيَالغريبَوفقَثالثةَعواملَأساسيةَيفَتغطيتهَالصحفيةَللقضاياَ
املتعلَقةَبالعربَوَاملسلمنيَ،باعتبارهاَمصدراَيفَصناعةَالصورةَاإلعالميةَالغربيةَعموماَجتاهَاإلسالمَواملسلمنيَوهيَ َ:
 َ-1موقفَاملؤسسةَاإلعالميةَاليتَيعملَهباَ،وهوَيفَالغالبَموقفَرأسَاملالَالضخمَامللتحمَبآلةَالدولةَ،وهوَموقفَ
معادَللعرب َواملسلمنيَ ،والراسخة َيف َعقول َاجلمهور َالغريب َعن َالعرب َواملسلمني َبفعل َاالستشراق َوالكتب َاملدرسيةَ
والثقافةَالشعبيةَووسائلَاالتصالَ ََ.
َ-2الرؤيةَاخلاصةَللصحفيَمنَقضاياَاملنطقة ،وقدَأفادَبعضَاملراسلونَأنَاملمارسةَالصحفيةَاملفيدةَموجودةَأساساََيفَ
َاحملررينَاألمريكيني َكلهمَتقريباَ َيتوجسهمَاخلوفَجتاهَاحلقيقة َعنَالصراعَ
الو.م.أَوليسَيفَالشرقَاألوسطَ،حيثَأن َ
العريبَاإلسرائيليَبسببَاللويبَالصهيوينَ َ.
ََ-3تُصَر َالصحافةَعموماَ َيفَترسيخَالصورة َاالستشراقية–الصهيونيةَعنَالعربَعلىَأكثرَمنَمنعوتَ،ويفَالوقتَذاتهَ
تصورَاليهودَوَاإلسرائيلينيَبالصورَاليتَتوافقها.
َ
َََََََ َوقدَتكونَوسائلَاإلعالمَخاضعةَملشروعَالوحدةَالعربيةَواإلسالميةَ،ألنهَمنَاحملتملَأنََفهمَاملرجحَللمجتمعاتَ
الغربية َال َيزال َغري َمتقدَم َيف َالعامل َاإلسالميَ ،حيث َيرى َاملسلمني َالعنف َواجلنس َوغريها َمن َاملواد َاإلعالمية َيفَ
التلفزيون َمن َأصل َغريبَ ،باعتقادهم َأنَ َهذاَاألخري َمتَ َختفيضها َإىل َهذه َالظواهرَ ،واليت َكان َهلا َتأثري َيف َ"تعزيز َاهلويةَ
َ-1املرجعَنفسهَ،صَ .50

َ-2أديبَخضورَ،صورة العرب في اإلعالم العربيَ،الصورة الذهنية التي رسمها اإلعالم الغربي عن العرب والمسلمين ،عوامل تكوين وسائل الترويجَ،
دمشقَ،املكتبةَاإلعالمية9009َ،مَ،صَصََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََ.91-99
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اخلاصة َهبم َ"َ،ولعل َماَأكدهَ"أمحدَأكرب"َ1يفَأنَ َ"املسلمني َال َيدركون َأنَ َالعديد َمن َالغربيني َقلقون َأيضاَ َمن َتلكَ
الصور"َ.وبالتايلَ،فإنهَمنَاملرجحَأنََهناكَمستوىَمعنيََمنَالصورَالنمطيةَاملتبادلةَبنيَالعاملنيَالغريبَواإلسالميَ،ومنَ
خاللَهذاَالطرحَيتضحَاشرتاكَمصدرَالصورةَالنمطيةَلإلسالمَواملسلمنيَيفَاإلعالمَالغريبَبنيَالصورةَالتارخييةَاملتعلَقةَ
اقعَاملسلمنيَوتصرفاهتمَومارساهتمَالدينيةَاملختلفةَعلىَالصعيدَ
َ
يفَعالقةَاإلسالمَوالغربَمبؤسساتهَاملختلفةَ،وكذاَو
اجملتمعاتَالعربيةَاإلسالميةََوالغربيةَعلىَحدَسواءَ ََََ.

 :5-1ق ـ ـراءة نقدي ـ ـ ـ ـة:
ََََََإن َمعظمَالدراساتَيفَجمالَالصورةَترتكَزَعلىَمتصلَالسلبيةَوعدمَالدقةَ ،يفَحنيَتعزفَعنَدراسةَاخلصائصَ
األخرىَللصورةَ،حيثَتوجدَعدةَأسبابَاليتَسامهتَيفَإرساءَهذهَالسمةَيفَدراساتَالصورةَوجندَمنهاَ :
الدراساتَاألوىلَالرائدةَيفَهذاَاجملالَباعتبارها َكمنطلقَلدراسةَأيَظاهرةَحتددَإىلَحدَماَوتؤثرَيفَتوجَهاتَالدراساتَ
اليتَجاءتَبعدهاَ ،ولعل َهذاَماَجندهَيف َكلَمن َدراسةَ"كاتز" َو"برايل" َاليتَنشرتَعامَ1333مَ(الصورةَالنمطيةَ
للشعوب)َ،دراسات َكلَمنَ"كيري"َيفَعامَ1393مَ،و"إيزنك"َو"كروان"َيفَعامَ1391مَ،ودراسةَ"جلربت"َيفَعامَ
1391مَ،وجراهامَعامَ1391مَ،حيثَاقتصرتَهذهَالدراساتَعلىَاجملتمعَاألمريكيَبوجهَخاصَ ،كماَركَزتَعلىَ
اجلوانبَالنفسيةَواالجتماعيةَيفَتكوينَالصورةَالنمطيةَيفَأذهانَالناسَ ،كماَجندَدراسةَ"بوكانان" َو"كانرتيل"َيف َعامَ
1393مَبعنوان"َ:كيفَترىَالشعوبَبعضهاَبعضاََ،باعتبارهاَأولَدراسةَموسعةَيفَجمالَالصورةَالقومية"َ َ.2
مث َميلَالباحثنيَيفَالعلومَاالجتماعيةَواالنسانيةَإىلَدراسةَاخلصائصَالسلبيةَأليَظاهرةَأكثرَمنَدراسةَخصائصَ
االجيابيةَ،وهذاَباإلضافةَإىلَأن َماَيتميزَبهَجمالَدراسةَخصائصَالصورةَهوَالنظرَإىلَالفرضياتَباعتبارهاَحقائقَأوَ
مسلماتَ،متََالتأكدَمنَصحتهاَوالتحققَمنَصدقها"َ .3
كماَ تقومَالصورةَعلىَمشاركةَاملتلقيَوعلىَاسهامهَيفَاعطائهاَمعىنَ،أيَتأويلهاَ،وللوصولَإىلَذلكَيستخدمَاملتلقيَ
مجلةَمنَالكفاءات"َ:الرؤيةَ،اإلدراكَ،املعرفةَ،الفهمَ،والبعدَالذايتَالشخصيَالذيَالَميكنَأنَيلغيَالتأويلَاجلماعيَ
للصورةَ،وهذهَالكفاءاتَالَميكنَأنَتستغينَعنَالبعدَاللساينَ،فكماَازدادت َكفاءتناَاللسانيةَاستطعناَأنَنقرتبَأكثرَ
منَمعاينَالصورة"َ .1
1

- Gregory Kent, L’Islam, les médias et la guerre: L’opinion publique dans le monde

islamique, Questions de communication, n8, 01 décembre 2005, p32, consulté le 16 octobre 2012.
URL : http://questionsdecommunication.revues.org/3842

َ-2نقالَعنَ:عبدَالقادرَطاشَ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربيَ،مرجعَسابقَ،صَ،09صَ .00
َ-3أمينَمنصورَنداَ،مرجعَسابقَ،صَصََ .99-90

102

الفصل األول :الصورة النمطيَة وعالقتها بموضوع اإلسالم والمسلمين
إنَالكثريَمنَعلماءَاالجتماعَجيزمونَ"بأنَالصورةَتكادَأنَتستخلفَالوقعَ،فالَوجودَإالَملاَتظهرهَعيونَالكامرياَ،أيَ
الَيوجدَإالَماَهوَمرئيَأوَماَتريدَأنَجتعله مرئياََ،فاألحداثَاليتَتلتقطهاَعيون َكامرياَالقنواتَالتلفزيونيةَأوَالَتريدَأنَ
تلتقطهاَ،هيَأحداثَ"حمتجبةَأوَمنسية"َ،أوَببساطةَإَناَغريَموجودةَبالنسبةَلغالبيةَمشاهديَالتلفزيونَ،فالصورةَإذنَ
متلكَالقدرةَعلىَاستحضارَالغائبَوتغييبَاحلاضر .فعندماَهتيمنَالصورةَيفَحقلَاالتصالَيتسعَجمالَالعاطفةَللتعاملَ
معَاألشياءَ،ويصبحَحمكَاحلكمَعلىَاألحداثَليسَالواقعَبلَاالحساسَالذيَتنقلهَالصورةَللمشاهد".2
َويتحدَثَ"عبدَاهللَالغذامي"َ3عنَأيديولوجياَالصورةَحيثَيشريَإىلَمسألةَاللباسَ،ويقصدَهناَاحلجاب َكرمزَإسالميَ،
باعتبارهَصورةَثقافيةَمنَصورَالتلفزيونَوثقافةَمنَالثقافةَالبصريةَختضعَلشروطَاإلرسالَواالستقبالَوالتأويلَ،ولقدَصارَ
احلجاب َمثالَ َكمادةَللعلمانيني َ ،مثلماَهوَمادةَفقهيةَأوَمادةَللقواننيَوالتشريعاتَ،حيثَيستدلَالكاتبَهناَمبقالَ
ألدونيسَصدرَيفَجريدةَاحلياةَوجاءَهذاَاملقالَبعنوان"َ:حجابَالرأسَأمَحجابَالعقل"َ .
ََََََويتضحَلناَعلىَأن َالصورةَهناَالَترتبطَمباَهوَظاهرَفقطَ،بلَتتعدىَذلكَإىلَدالالتَضمنيةَالَنكتشفهاَإالَ
يفَحدودَتركيزناَعلىَاأليديولوجيةَاليتَحتملهاَمبستوياتَخمتلفةَ،وهذاَحسبَالثقافةَالسائدةَللجمهورَاملتلقيَمنَجهةَ،
وقدرةَالوسيلةَاإلعالميةَيفَترويجَتلكَاأليدي َولوجيةَمنَجهةَأخرىَ َ.
ولعل َاحلديثَعنَالصورةَومعايريَانتقاءَاألحداثَالتلفزيونيةَهوَمرتبطَباملعاجلةَاإلعالميةَنفسها"َ،فانتقاء َاألحداثَ
وحتويلهاَإىلَأخبارَتلفزيونيةَيتمَيفَالغالبَبالنظرَإىلَبعدهاَالبصريَ.لذاَقدَحيرمَمنَاالطالعَعلىَالكثريَمنَاألحداثَ
مباَفيهاَاملهمةَ،اليتَجتريَبعيداَعنَعيونَالكامرياَ،فاألحداثَالتلفزيونيةَتعتمدَعلىَالصورةَبدرجةَأساسيةَ،بلَهيَاليتَ
تعطيَهلاَوجوداَ،ألنَاحلدثَالذيَالَتنقلهَشاشةَالتلفزيونَيعدَغريَموجودَأصالَ.إذنَفالنقلَالتلفزيوينَاحليَلألحداثَ
ينسيَاملشاهدَوجودَوسيطَبينهَوبنيَماَبرى َمثال َيفَالتلفزيون َكمؤسسةَوأداةَيفَذاتَالوقتَ،وينفيَنسبيةَاخلطابَ
اإلعالميَ،ويقضيَعلىَاهلامشَالفاصلَبنيَاملشاهدَواستعراضَاحلدثَاجملزأَ ،الذيَيرمَهَالبثَاملباشرَجبعلهَمومهاَ َبأنهَ
الواقعَالفعليَ،فالبثَالتلفزيوينَاملباشرَلألحداثَهوَاجلرَاللنيَ َواملاكرَللمشاهدَلالقتناعَباخلديعةَاليتَيصنعهاَالقولَ
الذيَأصبحَمأثوراَ:الرؤيةَتعينَاملعرفةَ(َ .4")Voir c’est savoir

َ-1نصرَالدينَالعياضيَ،الصورة في وسائل اإلعالم العربية :البصر والبصريةَ،جملةَاإلذاعاتَالعربيةَ،العددَ،7تونسَ،تصدرَعنَاحتادَإذاعاتَالدولَالعربيةَ،
9006مَ،صَ .16
َ-2املرجعَنفسهَ،صَص.19-11
َ-3أنظرَ:عبدَاهللَالغذاميَ،الثقافة التلفزيونية :سقوط النخبة وبروز الشعبيَ،دارَالبيضاءَ،املركزَالثقايفَالعريبَ،ط9005َ،9مَ،صَصَ .701-701

َ-4نصرَالدينَالعياضيَ،الصورة في األخبار التلفزيونية العربية :بين النظر والرؤيةَ،اجمللةَالتونسيةَلعلومَاالتصالَ،العددَ،59/50تونسَ،تصدرَعنَمعهدَ
الصحافةَ َوعلومَاألخبار9009َ،م9070/مَ،صَصَ .90-99
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خالصـ ـ ــة:
ََََََويفَاألخريَميكنناَالقولَأن َ"الَإعالمَاليومَخارجَالصورة"َ،1حيثَأصبحتَهذهَاألخريةَعنصرا َهاما َورئيسياَ َيفَ
وسائلَاإلعالمَبشىتَأنواعهاَ،ولعل َدراستناَتنتميَهلذاَاجملالَ،وخاصةَجمالَالتصورَالذيَيشملَالكثريَمنَالعملياتَ
العقلية َوالعاطفية َوالسلوكيةَ ،فالصورة َالذهنية َوالصورة َالنمطية َهلما َدورا َإعالمياَ َيف َما َتعلق َباملضامني َاإلعالمية َاليتَ
جتسدَهذهَالصورةَوفقاََلعدَ ةَآلياتَواسرتاتيجياتَأوَماَيصطلحَعليهَبالتخطيطَاإلعالميَ،فعمليةَالتكوينَهناَالَخترجَ
عنَإطارَتراكماتَتارخييةَوأخرىَواقعيةَأوَموضوعيةَ ،حبيثَهناكَمنَيشريَ2إىلَأن َالصورةَالنمطيَةَالسلبيةَالَتساهمَ
يفَصناعتهاَتلكَاملصادرَالغربيةَفقطَ،وإمنَ اَهناكَمسؤوليةَيتحملهاَبعضَاحلاقدونَعلىَاإلسالمَمنَأبناءَاألمةَالعربيةَ
منَخاللَوسائلَاإلعالمَاليتَتتبىنَإليديولوجياتَغربيةَ،كماَتستمدَمنهَمجيعَالصورَعلىَاعتبارهَأنَهَالنموذجَوالقدوةَ
للتحضَرَوالتقدَمَ َ.
َالتصور َالعام َألي َوسيلة َإعالميةَ ،اليت َتسعى َيف َاألخري َبتشكيلَ
َأما َعملية َاملعاجلة َاإلعالمية َال َميكن َفصلها َعن َ
الصورةَوفقاََلسياستهاَاإلعالميةَ،ولعلَميزةَتلكَالصورةَوخصائصهاَومساهتاَهيَاليتَمتنحَالقارئَأوَالسامعَأوَاملشاهدَ
فكرةَماَ،معَأنَهذهَاألخريةَالَتتجسدَإالَمنَخاللَبعضَالوظائفَواألهدافَاملسطرةَمسبقاََ .

َ-1نقالََعنَ:عبدَالوهابَالراميَ،الغرب والعالم العربي واإلسالمي :جدلية األنا واآلخر إعالميًاَ،جملةَاإلذاعاتَالعربيةَ،العددَ،9تونسَ،تصدرَعنَاحتادَ
إذاعاتَالدولَالعربية9009َ،مَ،ص.10
 -2عصامَسليمانَاملوسى'َ،مرجعَسابقَ،ص.50
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تمهيـ ـ ـ ـد:
نتناول يف هذا الفصل الصورة التارخيية عن اإلسالم واملسلمني يف الرتاث الغريب ،حيث تتضمن هذه الصورة مراحل
تطورها عرب التاريخ ،بداية من مرحلة العصور الوسطى كمرحلة أوىل رعت هذه الصورة وتبنَتها ،خاصة مع ظهور فرتة
َ
احلروب الصليبية اليت اعتربت كمرحلة صراع بني الشرق والغرب عموما ،تليها مرحلة األعمال اإلستشراقية واليت غلب
عليها الطابع الكتايب من دراسات وحبوث وغريها ،حيث مثَلت هذه الفرتة األكثر اهتماما ،وذلك بوجود كم هائل من
الكتابات واألعمال اليت تعلَقت بصورة اإلسالم واملسلمني يف خميال العقل الغريب ،مثَ جاءت بعدها مرحلة احلقبة
االستعمارية اليت عرفت موجة أخرى من الصراع املادي والسياسي واالقتصادي ،خاصة بني أوروبا ومستعمراهتا يف العامل

التغريات على يميع املستويات ،حيث
العريب واإلسالمي ،لتأيت بعدها املرحلة املعاصرة واألخرية اليت شهدت العديد من َ
ظهرت فيها جمموعة من األحداث اليت سامهت بطريقة أو بأخرى يف تشكيل الصورة النمطيَة لإلسالم واملسلمني يف
وتطورها الذي ساهم بشكل كبري
العامل ،خاصة مع ظهور بعض األفكار واألطروحات الغربية ،وكذا دور وسائل اإلعالم َ

يف صناعة تلك الصورة وبنائها ،وبعد انتهائنا من سرد املراحل التارخيية ،وعلى غرار تلك الصورة النمطيَة لإلسالم
كل مرحلة.
واملسلمني ،تَ التطرق ىىل بعض الصور الغربية اإلجيابية عن اإلسالم واملسلمني ،وفق قراءة نقدية حسب دور َ

 :1-2صورة اإلسالم والمسلمين في القرون الوسطى وفترة الحروب الصليبية:
الزمين يف حتديد فرتة بداية صورة اإلسالم واملسلمني يف الرتاث الغريب ،حيث
خيتلف الكثري من الباحثني حول اجملال َ

وتطورت بني
هناك من يرجع جذور تلك الصور عن اإلسالم واملسلمني يف العقل الغريب" ،ىىل بداية العالقة اليت نشأت َ
تكونت خالل القرون املمتدة من القرنني الثامن ىىل
اإلسالم واملسيحية خالل القرون األوىل لظهور الدين اإلسالمي ،وقد َ

حت وقتنا احلاضر،
القرن الثاين عشر ميالدي صور أسطورية مزيفة عن اإلسالم والعرب ظلَت مهيمنة على العقل الغريب َ

ظل الصراع ينتاب التاريخ مع احلروب الصليبية األوىل والثانية ،ومع حلول العصر احلديث كانت القوة اإلسالمية
و َ
تدك معاقل أوربا ،مَا أدى ذلك ىىل تعميق الشعور الغريب بأ َن اإلسالم ميثَل هتديدا خطريا لوجوده وكينونته".1
العثمانية َ
وهناك من يعترب على "أ َن العصر الوسيط هو الذي مثَل احلقبة الذهبية للمسألة اإلسالمية بأوروبا ،حبيث ظهرت هذه
القضية حوايل 056م وانتهت حوايل 0556م ،لكن هذا الظهور واالختفاء مل تتضمنها حركة واحدة أو صورة واحدة؛
فعندما نتأمل املسألة عن قرب نالحظ البطء البالغ الذي اتسم به تسلَل اإلسالم للوعي األوريب ،ومنذ مطالع القرن الثاين

 -1عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص.93
 -2هشام جعيط  ،أوروبا واإلسالم ،بريوت ،دار الطليعة5390 ،م ،ص. 55
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حد ما نتيجة لتغري
ومتنوعة ،وكان ذلك حيدث ىىل َ
عشر 0066م بدأت املواقف من اإلسالم تتخذ صورا متغايرة َ
املتكونة عن اإلسالم عادت بالدرجة
عالقات الشرق بالغرب على املستوى الواقعي ،بيد أ َن التبادالت الطارئة على الصور َ
عدهتا الفكرية".1
األوىل ىىل اختالف أشكال اهتمامات أوروبا باإلسالم واختالف َ

لتصوره ،ويبدو ذلك واضحا متاما يف املؤلفات
تصور الغربيني لإلسالم آخذين بعاملهم الذي يعرفونه وموذجا َ
حيث أصبح َ

التعصب
تصورات النايمة عن اجلهل و َ
الالتينية ،وهذا مطالع القرن الثاين عشر ميالدي ،ولقد حاولنا البحث عن ال َ
تصورات الغربية عن اإلسالم يف القرون الوسطى من خالل ثالث جماالت أساسية:2
لإلسالم ،حيث متثَلت ال َ

املقدس صاحبه "بدا" :ى َن العامل الكبري بنصوص هذا الكتاب يف مطالع العصور الوسطى يف
 -0جمال التأويل للكتاب َ

أوروبا ،اتضح فيه يف مسألة الوجود اإلسالمي اليت شهدت صعوبات أخطر واجهتها ،وظهر هذا خاصة حول صورة
ملدة طويلة دون ىضافات ظاهرة ،وما
املسلمني "السرازانيني" ،بانتمائه ىىل السيد "نيب اهلل ىمساعيل" أعقابه ظلَت سائدة َ
يدهش عند "بدا" والهويت "الكارو لنجبني" من بعده ،موضوعيتهم يف صحة التعبري يف احلديث عن املسلمني ،فهم
يذكرون التفسري اإلجنيلي ملسألة "السرازانيني" دووما غيظ أو غضب أو ىدانة ظاهرة.
التصورات النشورية يف أوروبا :يشري "ريتشارد سوذرن" يف هذا اجملال ىىل معاناة املسيحيَون
 -2جمال الرؤية النشورية أو َ
اإلسبان حتت وطأة اإلسالم املسيطر باألندلس ،ويرجع سوذرن هذا األخري سببا يف َأنم كانوا األكثر انفعاال من بني
التعصب
األوروبيني باملسألة اإلسالمية ،فأفكار اإلسبانيني جتاه اإلسالم أتسمت انطالقا من واقعهم بالعداء الشديد و َ

الظاهر ،بيد أ َن هذا االنطباع أيضا غري مشروع ىالَ يف فرتة قصرية هي األوىل ،وبدقة أكرب ميكننا القول أ َن ردة فعل
اإلسبان على اإلسالم أتسمت بالعداء العاطفي الشديد يف الفرتتني األوىل من القرن 01م ،واألخرية يف القرنان 05م-
وتصورات اإلسالم.
ـ00م ،والقرون املمتدة ما بني التاسع واخلامس عشر ميالدي فهي حتفل باالنفعاالت َ

تكونت لدى الغربيني عن طبيعة اإلسالم وشخصية نبيه يف النصف األول
 -3جمال املخيَلة الشعبية :كانت الصورة اليت َ
من القرن الثاين عشر ميالدي نتاج االنتصار األول للفرسان الصليبيني ،وقد يمعت أجزاء هذه الصورة يف جنويب فرنسا،

وأسهم يف تركيبها يف الغالب الفرسان العائدون والكهنة والرهبان ،من مل يعرفوا جبهات القتال عن كثب؛ ولقد كان هؤالء
النيب ،حيث وصلت هذه الصورة اخليالية
يزودون املخيَلة األوربية أمام مواقد النَار يف الشتاء بطرائق الشرق واإلسالم و َ
مدرسني يشجع على قبوهلا.
املتكونة ىىل املدارس واألديرة الوسيطة ،بعد وضعها يف شكل َ
َ

 -1ريتشارد سوذرن ،صورة اإلسالم في أوربا في القرون الوسطى ،تريمة :رضوان السيد ،القاهرة ،دار املدار اإلسالمي ط2660 ،2م ،ص. 013
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ويف هذا اجملال جند دور مسألة االهتمام باإلسالم وشؤونه ،وأرضه ،ومصادره ،من طرف الغرب ،حيث "أ َن أقدم تريمة
التينية للقرآن كانت من طرف "بطرس املبجل :رئيس دير مدينة كلوين" ،حيث قام برتيمة للقرآن عام 5519م ،وكان
اهلدف املعلن من هذه الرتيمة هو حماربة اإلسالم عن طريق دحض قواعده ،وهو ما يعترب مع ذلك تقدما هائال :حيث
كتب بطرس خماطبا املسلمني" :ىنَين أهايمكم ليس بالسالح ،وال بالعنف ،مثلما أعتاد أصحابنا أن يفعلوا ،ولكن
بالعقل ،ليس بالكراهية ،ولكن باحلب".1

لعل ما وصفه "شاتوبريان" حول أرض الشرق باعتبارها أرض العقائد وأرض العجائب ،حيث يقول أ َن ..." :هذه
و َ
متعصب ميكنه أن يصبح نبيَا هناك بدوره".2
األرض العربية أرض العجائب فكل شيء ينبت فيها ،وكل ساذج أو َ
فاإلشكالية اليت طرحتها النظرة القروسطية الغربية ىىل اإلسالم هي العدوان والقوة والعنف ،حيث يقول لنا "دانيال"
"ى َن استعمال القوة كان تقريبا معتربا باإليماع كخاصية كبرية وأساسية للدين اإلسالمي؛ وبالتايل فهو داللة بديهية على
ضالل اإلسالم ،هذا العنف اإلسالمي الذي يشعر به بعمق وبإيماع هو يف الوقت ذاته ىسقاط على اإلسالم للعنف
الغريب القدمي املخزون يف الالوعي اجلماعي ،وختوف فعلي وموضوعي مع شيء من التفخيم للعنف اإلسالمي يف الواقع.
عربون عن رأيهم بعقالنية يقومون مقارنة بني املسيحية اليت انتشرت بواسطة االعتناق والتضحية املثالية
ى َن املؤلفني الذين ي َ
دمر اللَتني
للمبشرين ،وبني اإلسالم الذي قسم العامل ىىل دار اإلسالم ودار احلرب ،مع كل األيديولوجيا وصوفية العنف امل َ
يفرضهما هذا التمييز حسب "هشام جعيط" .أخريا ونزوال من الفكر العام لشعب ودين ،ىىل املمارسات اخلاصة اليت

النيب ليفرض نفسه ،عن اضطهاد
تشكل دليال وشهادة؛ حيث يضيف دانيال " َ
حيدثوننا عن شريعة القوة اليت فرضها َ
الكنيسة ،وعن تدنيس كنائس اهلل اليت حتولت ىىل جوامع ،ىىل "معابد للشيطان" عن اخلسارة اليت مين هبا العامل املسيحي
3
حتدث عنه "مارك
و
،
بسبب الغزو العريب؛ ويقدمون أخريا الفكرة التالية :أ َن اإلسالم ال يقبل اخلالف العقالين"
لعل ما َ
َ

بأنا أ َشد خطورة من أوكار قطاع الطرق".4
بلوك" عن جحور العرب وغزواهتم اجملزية وتصنيفه هلذه األخرية " َ

كتحدي للكليانية املسيحية
حبد ذاته ،املستقل واملتبين لتقليد مشرتك ،يبدو حسب جعيط " َ
وهكذا فإ َن وجود اإلسالم َ
التعدد الديين يف اجملتمع ،حيث أ َن وحدة املسيحية الغربية
اليت تتميز بوعي القدم والشرعية ،واليت مل تعرف جتربة َ
متعدد األديان يف
القروسطية قد تغ َذت من تربة اجتماعية مهيأة ،يف حني أ َن اإلسالم اضطر ىىل التآلف مع جمتمع َ
تقدمه من فائدة ال تساوي شيئا من وجهة
لعل هذه الرؤية حسب جعيط وما َ
أساسه ،ترك نفسه ميتص شيئا فشيئا" ،و َ
- Norman Daniel, Islam and the West, Onewords, Oxford, 1913, p36.

 -2نقال عن :ىدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،تريمة حممد عدنان ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع ،ط 5333مزيدة2001 ،م ،ص .299
 -3نقال عن :هشام جعيط ،مرجع سابق ،ص.51
 -4نقال عن :ريتشارد سوذرن ،مرجع سابق ،ص.15
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نظر معرفة اإلسالم ،لكنَها تساوي شيئا أكثر من أجل معرفة ذهنية لبعض األوساط الفكرية يف العصور الوسطى .فهذه
الرؤية رؤية حجاجية وجدالية ،لكنَها ختفي أيضا شعورا بالنقص ،فإ َن كل تساؤل عن اآلخر حيجب هوسا هبذا اآلخر،
وىذا كان اإلسالم كالسيكي غري مبايل جتاه الغرب ،فإ َن ذلك مل يكن بسبب نقص يف توقه ىىل املعرفة ،بل ألنَه كان
جيهله ويتجاهله شعورا منه بانعدام أية فائدة من وراء ذلك ،يبقى أ َن األحكام القروسطية املسبقة قد أدخلت يف الالوعي
اجلماعي للغرب".1

2
التصورات العدائية املتبادلة ال تتعلق مبسائل اخلالف العقائدية يف عالقة اإلسالم باملسيحية،
وهناك من يشري ىىل أ َن َ
تسمى األول باسم دينها ،والثانية باسم موقعها اجلغرايف ،وهكذا
ولكن بني اإلسالم والغرب ،باعتبارمها كتلتني ثقافيتنيَ ،

تصوراته اخلاصة بالقيم بديهية وصحيحة ،وأ َن
يتم النقاش على مستويني خمتلفني ،وسوء الفهم بالنسبة للطرفني ينطلق من َ

لعل العالقة هنا هي عالقة "اجلغرافيا
كل ما خيالف هذه َ
التصورات حقيقة أو خياال ينظر ىليه على أنَه سليب وخاطئ ،و َ
املتخيَلة" 3كما يطلق عليها اداور سعيد ،حيث يوضح ىىل "أ َن االهتمام األورويب لإلسالم مل يكون مستمدا من الفضول
ومتقدم ثقافيا وعسكريا ،ولقد أظهر مؤرخون عديدون أ َن أقدم الباحثني
بل من الفزع ىزاء منافس للمسيحية ،توحيدي َ

األوروبيني يف شؤون اإلسالم كانوا من أهل اجلدل يف القرون الوسطى ،من كتبوا لتبديد وهتديد احلشود اإلسالمية وهتديد
االرتداد".4
يف حني أ َن ىشكالية التأريخ للصراع اإلسالمي الغريب ال تزال غري حمدودة ومضبوطة؛ وعلى هذا األساس هناك من
يؤرخ هلذا الصراع وفقا ألربعة مراحل أساسية" ،تبدأ املرحلة األوىل بدخول اإلسالم بالد الشام (روما قدميا) ،مثَ مرحلة
5
لعل هذه املراحل
و
،
دخول اإلسالم ىىل أوروبا ،بعدها مرحلة االنتصار على الصليبيني ،وأخريا مرحلة فتح القسنطنطينية"
َ

التارخيية جعلت من اإلسالم أن يكون موضوعا قيد التناول" ،خاصة بعدما شهد حتوال يف القرن الثاين والتسعني 32

هجرية ،عندما غزت القوات شبه اجلزيرة الإليبريية العربية الرببرية".6

 -1هشام جعيط ،مرجع سابق ،ص . 51

 -2حممد عمارة ،يف التنوير اإلسالمي ( ،)15صورة اإلسالم في التراث الغربي :دراسات ألمانية ،تريمة ثابت عيد ،القاهرة ،نضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع5333 ،م ،ص.12

 -3ىدوارد سعيد ،تعقيبات على االستشراق ،تريمة صبحي حديدي ،عمان ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط5331 ،5م ،ص.91
 -4املرجع نفسه ،ص.93
 -5حسن حنفي ،رضوان السيَد ،السيد يسني وآخرون ،المعرفي واأليديولوجي في الفكر العربي المعاصر( :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية) ،بريوت،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2050 ،5م ،ص.110

- Commission de dialogue Judéo, Catholique Romaine de Suisse, L’image de L’autre, Sig Fsci,

6

Université Lucerne -Suisse-, p18.
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مر العصور
ومن بني َ
حمددات العالقة بني الشرق والغرب تلك احلروب اليت قامت بني املسلمني وغري املسلمني على َ
توجه ىىل اإلسالم "أنَه انتشر بالسيف ،وأجرب الناس على القبول به بالقوة ،أي أ َن
اإلسالمية ،ولذا جند من التَهم اليت َ
اإلسالم صنع الناس رغما عنهم ،وتزعم هذه التهمة جمموعة من املستشرقني وجعلوا اجلهاد يف أحد مفاهيمه يف مستوى

عميق ،فاإلسالم دليل على انتشاره بالسيف ،ووجدوا يف القرآن الكرمي آيات بيَنات تدعو ىىل القتال ،باإلضافة ىىل آيات
اجلهاد ،فانربى جمموعة من املسلمني االعتذار بني املدافعني الذين يؤكدون على أ َن اإلسالم مل ينتشر بالسيف بل

باإلقناع ،ويستدلون على ذلك بانتشار اإلسالم يف شرق آسيا وشرق جنوهبا وىفريقيا".1

فالنيب حممد
والواقع أ َن احلروب بني املسلمني والغرب تش َكل حقبة تارخيية واضحة املعامل يف العالقة بني الشرق والغربَ " ،
بدأ ينشر اإلسالم بالدعوة ،وىرسال الوفود ىىل قيادات العامل القدمي ،مثَ ملا مل يستجيبوا جلأ ىىل الغزوات اليت انطلقت ىىل
َ
مشال اجلزيرة العربية ،أي ىىل الغرب ،أو الروم ،مث تاله خلفائه من بعده ،مث اخلالفة املوالية من األموية ىىل العباسية ،ىىل
اخلالفة العثمانية ،مثَ يأيت ختام القرن اخلامس اهلجري ىىل بداية القرن احلادي عشر امليالدي لتبدأ سلسلة من احلروب
وعدت اجلميع بالنَعيم يف أرض فلسطني" ،أرض
اهلجومية القادمة من الغرب ،كانت حتمل الصليب شعارا هلا ،كما َ

امليعاد" ،وكانت حتمل شعارات اإلغراء الديين قبل الدنيوي ،مَا يؤَكد على أ َن الدافع األول هلذه احلمالت املتتابعة كان
ستغل رجال الدين رجال السياسة والعكس صحيح".2
دينيا ،مث تأيت الدوافع االقتصادية والسياسية بعد ذلك ،حيث أ َ
فبداية احلروب الصليبية يف أواخر القرن احلادي عشر ميالدي ،مل تكن كما يقول "قاسم عبده" "جمرد صراع عسكري،

وىَوما كانت صراعا بني حضارتني بكل ما حيمله هذا الصراع من تيارات واجتاهات ،قد تكون نتيجة لتعارض هاتني
قدمها مؤرخو احلملة األوىل على العرب واملسلمني عن
التطور ،كما تكشف األوصاف اليت َ
النمو و َ
احلضارتني يف مرحلة َ
التعصب الذي كان حيكم أوروبا الكاثوليكية آنذاك ،فلم يكن األوريب ليعرتف أو ليسمح بوجود "اآلخر" ،فهذا اآلخر مل
َ

يكن نتاجا ملعرفة واقعية ،وىَوما نتاج دعاية غ َذهتا الكنيسة اليت كانت تسيطر على احلياة الثقافية يف أوروبا يف العصور
ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة".3
الوسطى ،كما غ َذهتا روح التديَن الشعيب العاطفي الذي يتسم
َ
بالتعصب يف َ

ويرى جعيط "أ َن رؤية الصليبني لإلسالم والعرب يف هذه املرحلة كانت رؤية شعبية مشبَعة باخلياالت ،ىذ كانوا يعتربون
تقدم العرب على َأنم وثنيني
املسلمني وثنيني وحممدا ساحرا وشخصا فاسدا وزعيم شعب فاسد ،وأغنية "روالن" بدورها َ

 -1علي بن ىبراهيم النملة ،مرجع سابق ،ص.99
 -2املرجع نفسه ،ص ص.91-91

 -3قاسم عبده قاسم ،الحروب الصليبية في األدبيات العربية األوربية واليهودية ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،502بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
5391م ،ص.93
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خيلطون احلماسي بالشاذ".1
متر
لعل هذه الرؤية تشرتك مع ما قاله سوذرن يف "أ َن املخيَلة األوروبية الغنيَة اليت ابتدعت هذه الصورة لإلسالم ،كانت َ
و َ
املتكونة عن اإلسالم جيال بعد جيل دون أن يطرأ عليها تعديل ملحوظ  ،2"...ويضيف
حبقبة غربية أزدهرت فيها اخليالية َ
سوذرن بعض معامل هذه الصورة الشعبية عن َنيب اإلسالم املوجود يف املخيَلة األوروبية حيث جند منها" :حممد رجل
وحتدد هدفه بسحق املسيحية عن طريق شرائه حرية جنسية واسعة؛
تزوج أميا ثريَة وكان مصابا بالصرعَ ،
مسيحي األصل َ
وعلى أساس فهذه املعامل القليلة واملضلَلة اليت بىن عليها الغربيون يف القرن الثاين عشر امليالدي بناء ضخما من
احلكاية".3

ويقول "ادوارد سعيد" هبذا الصدد "مل أستطع أبدا أن أكتشف أية حقبة يف التاريخ األورويب أو األمريكي منذ العصور
الوسطى؛ ت ىبَانا حبث االسالم أو التفكري فيه ،خارج ىطار ابتدعته العواطف واألهواء واالحنياز واملصاحل السياسية ،وقد

ال يبدو هذا االكتشاف مذهال ،ولكنَه يتضمن كل ما يتصل جبميع الفروع العلمية والبحثية اليت عرفت. 4"...

وانطالقاٌ من هذه الرؤى ومن حجم األذى الذي جلبته احلروب الصليبية ،كما يقول "حممد أسد" "مل يقتصر على
ضد العامل
اصطدام استعملت فيه األسلحة ،بل كان أوال وقبل كل شيء أذى عقلي ،نتج عنه تسميم العقل الغريب َ
متعمدا ،ألنَه ىذا كانت الدعوة ىىل محلة صليبية
اإلسالمي ،عن طريق تفسري التعاليم واملثل العليا اإلسالمية تفسريا خاطئا َ
يصور دينه بأسوأ العبارات كينبوع
حتتفظ بصحتها ،فقد كان الواجب الضروري أن يوسم َنيب املسلمني َ
بعدو املسيح ،وأن َ
الفسق واالحنراف عن احلق ،ويف أيام احلروب الصليبية ذاهتا ختلَلت العقل األوريب ،وبقيت فيه تلك الفكرة القائلة بأ َن

اإلسالم؛ ىَوما كان يدعوا ىىل عبادة الشهوة وىىل الوحشية ،وىنَه دين يدعوا ىىل ىقامة الشعائر الدينية بدال من تطهري

القلب".5

لريدد الصورة بعد انتهاء
هذا النوع من اخليال عن كل شيء ،وخباصة ما مل يكن حتت بصرها املباشر ،وجاء الشعر َ
احلروب الصليبية وعودة ميزان القوة للميل حنو املسلمني ،كانت القوة اإلسالمية تنمو وتتعاظم ،وكان العثمانيون على
احلدود الشرقية ألوروبا يقتحمون ويتقدمون حت وصلوا عام 0552م ىىل اجملر واحتلوها ،ىبَان هذا الوقت ،حيث قام
"الرد على القرآن" وبدأه مبقدمة طويلة أعلن فيها" :أ َن املسألة اإلسالمية
"مارتن لوثر" برتيمة كتاب يتعلق باإلسالم امسه َ

 -1هشام جعيط  ،مرجع سابق ،ص. 531
 - 2ريتشارد سوذرن ،مرجع سابق ،ص. 11
 - 3املرجع نفسه ،ص. 11

4
دراج ،دمشق ،دار الكنعان ،ط2051 ،5م ،ص.11
 -ىدوارد سعيد ،االسالم والغرب :مقاالت ودراسات مختارة ،حترير سعيد الربغوثي ،تقدمي فيصل َ
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الفصل الثان ــي :الصورة التاريخية لإلسالم والمسلمين في التراث الغرب ــي
لن جتد حال سياسيا أو فكريا" ،وكان لوثر مقتنعا أ َن املسلمني ال ميكن أن يعتنقوا املسيحية ،ذلك أ َن قلوهبم مقفلة
املقدسة باحتقار ،وهم متعلَقون بأضاليل قرآنم بقوة و ىميان كبريين ،ويضيف" :دعوا املسلمني
وينظرون ىىل النصوص َ
1
لعل هذه الرؤية تظهر جليَا مَا قاله "القديس
و
،
وحممدهم يفعلون ما يشاءون حت ينزل هبم غضب اهلل يف النهاية"
َ
حت ال ندخل يف عداد امحممديني امللعونني".2
بولس" عن اليهود "ولننصرف لالهتمام بأنفسنا وطاعة ربنا َ

َأما فيما خيص مرحلة احلروب الصليبية فهناك 3من يشري على َأنا استمرت قرنني من الزمن (515هـ012-هـ/
0616م 0216-م) ،حيث مل يتهيأ فيها النصر للصليبني ،بل كان للمسلمني من قبل القيادات السياسية والعلمية
لعل هذه
اإلسالمية من أبناء املسلمني من أمثال "عماد الدين زنكي" ،و"نور الدين زنكي" ،و"صالح الدين األيويب"؛ و َ

احلروب مل ينته الشعور هبا ،فال تزال تذكر وتردد ،سواء بسواء بني املسلمني والنصارى ،فمن القيادات النصرانية احلديثة
اجلنرال الفرنسي "غورو" الذي زار قرب صالح الدين يف دمشق حيث قال باللفظ الواحد" :ها حنن عدنا يا صالح
الدين" ،ومنهم من دخل بيت املقدس وهو "اجلنرال اللنيب" ىبَان االحتالل الربيطاين فقال" :اآلن انتهت احلروب
الصليبية" ،ومن املسلمني من يردد أ َن احلروب الصليبية ال تزال قائمة ووضحت وضوحا قويا ىبَان حروب البوسنة

واهلرسك مع الصرب ،ىىل درجة أ َن القائد صرب البوسنة "رادوفان كاراديتش" قال فيما نقل عنه" :لو كان األمر يل ملا

صرح وزير اإلعالم الصريب بقوله" :حنن طالئع احلروب الصليبية اجلديد" ،وكذا احلال يف
توقفت ىالَ يف مكة !" ،كما َ
صرح هبا الرئيس األمريكي يوم االعتداء على مركز التجارة
احلرب َ
ضد املسلمني يف كوسوفو ،كما أ َن كلمة "الصليبية" ،قد َ
العاملي بنيويورك وعلى مبىن وزارة الدفاع يف واشنطن يف  00من سبتمرب  ،2660واضطر لالعتذار بعد ذلك وقام بزيارة

للمركز اإلسالمي يف واشنطن تعبريا عن أسفه عن اإلساءة ملشاعر املسلمني وهتدئة هلذه املشاعر.
حمددات العالقة
حمددا قويا من َ
ىذن فاحلروب الصليبية اليت دارت بني املسلمني والغرب قرونا من الزمن "ال تزال َ

العدو اجلديد".4
بني اإلسالم والغرب،
وستظل كذلك ما اعتقد الغرب أ َن اإلسالم يهدد وجوده ،وأنَه خطر داهم وأنَه َ
َ

ومن هنا نكتشف مغزى الصراع اإلسالمي الغريب بناء على معطيات تارخيية أبرزها الصراعات الدينية ،وتلتها معامل احلقد
املتعددة يف جممل
والكراهية لبعض الكتابات الدينية واألدبية األوىل ،فالصورة التارخيية جماال غري حمدود من القراءات َ
املشوهة ،باعتبار أ َن تلك الصورة ال تزال القاعدة األساسية واملخيال
الصراعات القائمة واملمارسات القمعية والكتابات َ

 -1عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص ص.10-13
 -2املرجع نفسه ،ص.10
 -3علي بن ىبراهيم النملة ،مرجع سابق ،ص ص.93-91
 -4املرجع نفسه ،ص.93

555
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االجتماعي الذي يبين منها الفرد األورويب خاصة والغريب عامة أفكاره جتاه قضايا اإلسالم واملسلمني يف الكثري من
احلاالت.

 :2-2صورة اإلسالم والمسلمين في مرحلة الكتابات اإلستشراقية:
انتقلت مسرية الصورة النمطيَة عن اإلسالم والعرب يف العقل الغريب ىىل مرحلة جديدة هي مرحلة الكتابات
االستشراقية ،اليت عملت على هتيئة املناخ املالئم واألرضية الصاحلة لتحقيق أهداف الغزو االستعماري العسكري على
البلدان العربية واإلسالمية ،وتعد حركة االستشراق واحدة من أهم القنوات اليت أسهمت يف تكوين الصورة النمطيَة عن

اإلسالم والعرب واملسلمني ،وترسيخها يف تالفيف العقل الغريب سواء الفردي أو اجلماعي.

وال يوجد اتفاق بني الباحثني على حتديد الفرتة الزمنية لبداية الدراسات االستشراقية يف الرتاث الغريب ،بينما يشري "ادوارد
سعيد" ىىل "أ َن الغرب املسيحي يؤرخ لبدء وجود االستشراق الرمسي بصدور قرار "جممع فيينا الكنسي" عام 0302م

إلنشاء عدد من كراسي اللَغة العربية يف عدد من اجلامعات األوربية".1

وهناك 2من يشري ىىل أ َن ظهور مصطلح االستشراق يف احلقبة احلديثة يف اللَغة االجنليزية يرجع ىىل عام 5113مَ ،أما يف

اللَغة الفرنسية فظهر هذا املصطلح عام 5133م ،ومل تعتمد األكادميية الفرنسية كلمة ( )L’orientalismeواليت تعين

االستشراق ىالَ يف عام 5991م.
ويف تعريفنا ملصطلح االستشراق ميكننا أن نستند ىىل مكوناته األساسية وأهدافه الرامية ،كما أ َن مصطلح االستشراق
حيمل العديد من املؤشرات واجلوانب اليت كثريا ما تطرح ىشكاالت على املستوى املفاهيمي والبنيوي هلذا املفهوم ،وعلى
هذا األساس هناك من يعترب االستشراق "كمصطلح مرَكب ،فهو رؤية ( ،)visionومنهج (،)méthode

وىيديولوجيا ( ،)idéologieومؤسسة ( ،)institutionوظاهرة ( )phénomèneحضارية".3

وكون أ َن االستشراق أرتبط يف مفهومه مبجموعة من الدراسات والكتابات املختلفة عن الشرق عموما وعن اإلسالم
يفرق بني الدراسات الشرقية والدراسات االستشراقية" ،فاألوىل متثَل اجملال األكادميي،
واملسلمني خصوصا ،فهناك من َ
حيث ميثَل االستشراق مادة دراستها ،والثانية متثَل االطار املؤسسايت فهي عبارة عن دراسات كتب بصفة فردية أو
مؤسساتية ،حتكمها اإليديولوجيا ،وارتبطت باالستعمار املباشر وغري املباشر ،وباملصاحل الغربية املادية والثقافية والفكرية".4

 - 1ادوارد سعيد ،االستشراق ،تريمة كمال أبو ديب ،بريوت ،مؤسسة األحباث العربية0190 ،م ،ص. 9

 -2أنظر :رشيد رايس ،الوطنية الغربية وإعادة تشكيل اآلخر ،جملة العلوم االنسانية ،العدد  ،29/21اجلزائر ،تصدر عن جامعة بسكرة2052 ،م ،ص.199
 -3املربوك الشيباين املنصوري ،مرجع سابق ،ص.95
 -4املرجع نفسه ،ص.19
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الفصل الثان ــي :الصورة التاريخية لإلسالم والمسلمين في التراث الغرب ــي
ولقد ميَز ادوارد 1االستشراق ضمن ثالثة أطروحات وهي :أوال :االستشراق األكادميي والذي أقتصر على دراسة الشرق
يف مساته العامة واخلاصة؛ وثانيا :االستشراق الفكري املستند ىىل التمييز الوجودي واملعريف بني الشرق والغرب؛ وثالثا:

لعل هذه األخرية هي اليت
االستشراق األسلويب الغريب على الشرق وىعادة هيكلته من خالل امتالك السلطة والتسلَط ،و َ

وحت االستشراق األمريكي ،خاصة
"متثَل نقطة االشرتاك بالنسبة لالستشراق الغريب ،سواء األملاين أو األجنلو فرنسيَ ،
السلطة التارخيية والشخصية اليت تعترب كصفة من صفات هذا الدور".2
كما سلك االستشراق منهجني رئيسيني 3يف تقدمي الشرق ىىل الغرب يف مستهل القرن العشرين ،حيث يظهر املنهج
األول والذي يأخذ بدوره منحيني اثنني ،أوال :ميثَل الطابع العلمي األكادميي احلديث من خالل جهاز النشر يف املهن
أسسها
العلمية يف اجلامعات ،اجلمعيات املهنية ،املنظمات الكشفية اجلغرافية ،صناعة نشر الكتب واملطبوعات اليت َ

جمموع الرواد والباحثني والرحالة والشعراء ،حيث ميثَل هذا املنهج جوهر الشرق أو ما يعرف بـ"االستشراق السافر"؛ وثانيا:

ميثَل الصورة املذهبية العقائدية للشرق ،أو ما يعرف بـ"االستشراق الكامن" الذي يعد عنصرا للطاقة التعبريية اليت يتم
حتويلها ىىل خطاب معقولَ .أما املنهج الثاين فيظهر يف تالقي ومطي االستشراق السافر والكامن بسبب التوتر الذي
حدث يف القرن العشرين من خالل ازدياد حاالت التالقي التجاري والسياسي والوجودي بني الشرق والغرب ،وهذا ما

َأدى ىىل اعتبار الشرق أداة للسلطة الغربية يف رسم سياساهتا وخططها جتاه الشرق ،وخري دليل على ذلك املرحلة
االستعمارية واستعانتها باالستشراق كمادة أولية.
يقسم ادوارد 4مرحلة االستشراق ىىل مرحلة االستشراق االستكشايف ،مث مرحلة االستشراق االستعماري ،مث مرحلة
حيث َ
يوضح يف هذا اإلطار على أ َن الفارق بني الصورة
االستشراق ما بعد االستعمار ،وأخريا مرحلة االستشراق اجلديد ،كما َ
التمثيلية اليت كانت متثَل الشرق قبل الثلث األخري من القرن الثامن عشر ،باعتبارها مرحلة متثَل االستشراق احلديث ،هو

أ َن نطاق التمثيل قد أتَسع اتساعا هائال يف الفرتة االخرية.

وعلى هذا األساس فإ َن أعمال املستشرقني يف جمملها كانت تنظر ىىل اإلسالم بنظرتني ،األوىل" :نظرة سلبية وهي جتسد
نظرة األغلبية ،والثانية :نظرة اجيابية اقتصرت على بعض املستشرقني من أعطوا لإلسالم صورة حسنة ،ومن هنا نستشهد
بأعمال باحثني حول دراستهما عن صورة اإلسالم يف الرتاث الغريب" :كالدراسة األوىل كتبها املستشرق املفكر األملاين

 -1هيثم غالب الناهي ،إدوارد سعيد :ما بين استشراق االستشراق وما بعد االستشراق ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،121بريوت ،مركز دراسات الوحدة
العربية2051 ،م ،ص.10
 -2ىدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،مرجع سابق ،ص.10
 -3املرجع نفسه ،ص ص( 991-992بتصرف).
 -4املرجع نفسه ،ص.15
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"هربرت هريكوم" عن "صورة اإلسالم يف األدب األملاين الوسيط" ،والدراسة الثانية كتبها املستشرق األملاين "جرينرت روثر"
عن "اإلسالم و الغرب اجلوار املفقود" واللَتان تريمهما عن األملانية الباحث املصري ثابت عبده".1
ويف الدراسة األوىل يظهر شخص وهو "برنارد رئيس دير كلريقو" ومدى حقده على اإلسالم ،وذلك حوايل الفرتة ما بني
0616م0053-م ،حيث كان ميثَل مسؤول الدعاية احلربية يف احلرب الصليبية الثانية ،ويقول "حممد عمارة" يف هذا
بشدة مثل هذه اخلطوات الغشيمة والفضولية جتاه
الشخص "فلو كان قد مسع مثل هذه األخبار لكان قد سارع واستنكر َ
ثقافة اآلخر" ،ناهيك عن الصورة السلمية الراقية للتآخي اليت رمسها "فوخلر" ،ففي مدحه للفروسية اجلديدة شنع برنارد
ضد
بشدة فرسان املعبد التابعني له ومهارهتم العالية يف معركتهم َ
الفرسان الدنيويني ،وأسلوهبم املاهر يف احلياة وامتدح َ
ألنم يهملون
الكفرة (املسلمني) ،حيث يقول" :ال ميشطون شعورهم أبدا ،ونادرا ما يستحمون بل َأنم يظهرون أفظاظاَ ،
تصفيف شعورهم ،يعلوهم الغبار ،ومييل لونم ىىل السمرة بتأثري من حرارة الشمسَ ،أما السالح فإذا أنذرت احلرب
تسلحوا داخليا باإلميان والنار وباحلديد خارجيا ،يسعون إلثارة الرعب أكثر من اإلعجاب يف قلوب األعداء ،وىذا حان
كأنم يقولون- :أال أبغض مغضبك يا رب وامقت
وقت النزال ،يدعون اهلدوء املعتاد جانبا ،وينقضون على أعدائهم و َ
مقاوميك -وهم يعتربون أعدائهم غنما".2
كما جند يف هذا اإلطار كتابات "مارتن لوثر" الذي شتم رسول اإلسالم ،والذي كان من أوائل الذين حضروا نشر القرآن
يف أوساط املسيحيني ،كما صاغ قوله يف " :لقد استيقنت أنَه ال ميكن عمل شيء أكثر ىزعاجا محممد أو األتراك وال أشد
ضررا -أشد من يميع أنواع السالح -من تريمة قرآنم ونشره بني املسيحيني ،عندئذ سيتضح هلم أي كتاب بغيض وفظيع
النيب مبواصفات كثرية حيمل عدد من اإلهانات،
وملعون هو هذا القرآن ،مليء باألكاذيب واخلرافات والفضائح ،ووصف َ

وصفها بال أدىن حياء أو تأنيب ضمري واصفا ىياه ،بأنَه- :خادم العاهرات وصائد املومسات.3"-

أيضا من أعمال اإلساءة للرسول جند أعمال" 4دانيت" اليت جعلت رسول هذه األمة يف جهنَم ،حيث اتضحت هتمة
و َ
حمدد عرف بـ"كارل األعظم" ،حيث
املسلمني لدى الغرب يف ملحمة تارخيية مسيت مبلحمة "روالند" ،وأعطي هلا اسم َ

َاهتمه بعبادة األصنام وتذكر أغنية "روالكد" الفرنسية القدمية عام 0066م ،وأمساء هذه األصنام هي" ،أبولني"" ،تريقا"،
"جانت"" ،حممد" ،حيث أصبح هذا الثالوث الفلكي كقصة روج هلا حتمل راية عبادة اهلل" .كما جند قراءات "توماس
ضد اإلسالم واليت جتلَت يف كتابه (الشامل يف الرد على الكفرة) "الذي مهد الطريق أمام العمل التبشريي يف
األكويين" َ

 -1نقال عن :حممد عمارة ،مرجع سابق ،ص. 51
 -2املرجع نفسه ،ص ص.53-51
 -3املرجع نفسه ،ص ص.25-20
 -4املرجع نفسه ،ص.92
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ىسبانيا للدفاع عن املسيحية والطعن يف اإلسالم ،ونقل توماس اهتاماته وادعاءاته ،كما أ َدعى على أ َن حممد رسول
اإلسالم قد أغوى الشعوب من خالل وعوده هلم باملتع الشهوانية".
املشوهة والسلبية ،وىَوما هناك الكثري من املستشرقني الذين
ومل يكن اإلسالم يف نظر الغرب مقتصرا دائما يف تلك الصور َ
دافعوا عن اإلسالم وقدموا له صورا ىجيابية من خالل كتاباهتم .فمن أحدث الكتب اليت ظهرت عن اإلسالم باللغة
األملانية يف السنوات األخرية كتاب بعنوان "عقائد اإلسالم" من تأليف "هرمان أشتيجلكر" عام 0102م ،حيث ورد يف
قوله" :ىنَنا جيب أن نكسب وجهات نظر جديدة لعقائدنا املسيحية بناء على فهمنا العميق لتعاليم اإلسالمية ،وفهمنا
حت اليوم من أدلة ،تلك النقاط اليت تظهر لنا
لنفسية املسلم املتديَن ،وذلك حت نتجنب نقاط الضعف يف ما نستخدمه َ
وحت نبين من جديد دفاعا جديديا عن العقيدة املسيحية ،دفاعا يضع يف حسابه روح اإلسالم
عند دراستنا لإلسالمَ ،
التطور الفكري للمسلمني فيما ينطلق من خالل ما يزيد عن ألف عام ،وهذا هو أهم ما جيب أن يقال يف هذا
و َ

الصدد".1

كما يروي "خالد شلدريك" املستشرق الربيطاين املسلم كيف أ َن اخلصومة لإلسالم هي اليت أهدته الطاعنني فيه ،وعلى
يعرب
وصرح قائال" :ىذا كان الدين ال َ
أ َن هذا الدين يف أول األمر مل يتلقاه من كتبه ولكن تلقاه من كتابات الطاعنني فيهَ ،
حقيقة عن شيء بالنسبة للعرب ،فلماذا ينتقدونه ويكرهونه ويهايمونه".2
التعددية ،ومل يرتك هلا ميدانا من ميادين املعرفة
َأما عن الدراسات اإلستشراقية الفرنسية "فقد امتازت بالشمولية و َ

تعرضت جلميع اللَغات واآلداب والتاريخ واجلغرافيا واآلثار
اإلستشراقية ىالَ تناولته بالبحث والنقد والتمحيص ،فقد َ
حت تركيا وفارس ،واحلضارات اآلشورية
وحت األديان ،ليس يف منطقة الشرق األدىن والدول اإلسالمية فقط ،بل َ
والقانون َ
والبابلية واملصرية القدمية ،كما تناولت مبزيد من الرتكيز ودون تعميق علمي كبري على جنوب شرق آسيا والتبت واهلند

والصني وىندونيسيا واليابان .ومن هنا فإ َن االستشراق نشأ من الناحية العلمية يف فرنسا ،وترعرع فيها بني علمائها يف
جامعاهتا ومعاهدها ومدارسها ومؤسساهتا املختلفة ،واملنتشرة على بقاع العامل" ،3ويضيف ىدوارد سعيد 4يف ذات السياق

 -1حممود محدي زقزوق ،اإلسالم في الفكر الغربي :عرض ومناقشة ،دمشق ،دار القلم ،ط5395 ،2م ،ص.25

 -2عبد اهلل العليان ،اإلسالم والغرب ما بعد  11سبتمبر  ،1001بريوت ،املركز التفايف العريب ،ط2001 ،2م ،ص19

 -3ساسي سامل احلاج ،نقد الخطاب اإلستشراقي :الظاهرة اإلستشراقية وأثرها في الدراسات اإلسالمية ،اجلزء األول ،بريوت ،دار املدار اإلسالمي ،ط،5
2002م ،ص.551

 -4ىدوار سعيد ،تغطية اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.501
* مستشرق ومف َكر فرنسي ،عين خصوصا بتاريخ املسيحية وتاريخ شعب ىسرائيل ،وقد تناول جممل حياته يف "موسوعة الفلسفة" فنجرئ باإلحالة ىليها ،وله

مواقف جول اإلسالم واللغة العربية والفلسفة اإلسالمية .نقالَ عن :عبد الرمحن بدوي ،موسوعة المستشرقين ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،عمان،

دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط2009 ،1م ،ص.955
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ىىل "أ َن املرحلة االستعمارية دورها واضح يف هذا اجملال باعتبار أ َن فرنسا كانت تتزعم العامل يف االستشراق يف هذه الفرتة،
حيث ارتبطت هذه الزعامة ذروهتا مع بداية احلملة النابليونية (نسبة ىىل نابليون بونابارت) على مصر عام 5139م ،ىىل
احتالل اجلزائر عام 5990م؛ حيث يعد "آرنست رينان الفرنسي"* (" )5932-5999أول من مثَل االجتاه النقدي
أهتم بدراسة الشرق
التارخيي من بني املستشرقني الفرنسيني ،وحتت تأثري مؤلفات مدرسة "توينجن" الذي يعترب كرجل دين َ
وتاريخ الكنيسة ،حيث بدأ الدراسات العربية يف فرنسا منذ عام (.1")5910-5910

ومن هنا فإ َن عملية تعزيز صورة الغرب لذاته ،ونشر سيطرته على الشرق كما يشري ىدوارد سعيد 2تنبين على ثالثة
أشياء أساسية :أوال :صورة اإلسالم ،وثانيا :أيديولوجية التحديث ،وثالثا :تأكيد القيمة العامة إلسرائيل عند الغرب،
وت وضع السياسات اليت بدورها تسهب عن مواضيع
باإلضافة ىىل هذه األهداف واالسرتاتيجيات نشأت أجهزة اإلعالم َ

ضد القالقل واإلرهاب...اخل.
اإلسالم ،والنفط ،وعن مستقبل احلضارة الغربية ،وعن كفاح يف سبيل الدميقراطية َ

كما يشري ادوارد يف نقده لالستشراق على "أ َن قيمته الكربى تكمن يف كونه دليال على السيطرة األوروبية األمريكية على

الشرق أكثر من كونه خطابا صادقا حول الشرق ،وهو ما تشري ىليه البحوث األكادميية والعلمية يف هذا امليدان"،3

ويتساءل ادوارد يف حبثه عن ما هو أهم يف االستشراق ،حيث يشري ىىل أمرين أساسيني" ،يظهر األول يف جمموعة األفكار
بالتفوق األورويب ،وألوان
العامة الضمنية املتواجدة يف املادة العلمية ،واليت عادة ما جتهلها هذه األخرية ،وذلك ما أرتبط َ

التنوع واليت ترتبط مبجموعة
العنصرية ،واإلمربيالية ،واألفكار املتصلَبة عن الشرق ،واألمر الثاين يتعلق باألعمال البالغة َ
حد كبري بعملية التشويه وعدم الدقة يف الكثري من األمور"،4
املؤلفني املتميَزين الذين تناولوا الشرق ،ويرتبط األمر هنا ىىل َ

ويضيف ادوارد كيف "أ َن االستشراق ميثَل استجابة للثقافة اليت أوجدته ،أكثر من استجابته للموضوع املفرتض الذي
يعترب ىنتاجا غربيا".5
التفوق الغريب ،حيث يقول توينيب" :ى َن توهم الغرب ومتركزه حول ذاته ،بأ َن العامل
كما أنتقد كل من "توينيب" و"شبنجلر" َ

التقدم حتميَ ،أما شبينجلر فلم جيد الفائدة الفرتاض وحدة التاريخ ،افرتاض
يدور من حوله ،وأ َن هناك شرقا ثابتا ،وأ َن َ

 -1أنظر :يوهان فوك ،تاريخ حركة االستشراق :الدراسات العربية واإلسالمية في أوروبا حتَى بداية القرن العشرين ،تريمة عمر لطفي العامل ،بريوت ،دار
املدار اإلسالمية ،ط2005 ،2م ،ص.201
 -2ىدوار سعيد ،تغطية اإلسالم ،مرجع سابق ،ص ص.551-551

 -3ىدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،مرجع سابق ،ص ( 19بتصرف).
 -4املرجع نفسه ،ص.19
 -5املرجع نفسه ،ص.12
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وجود نر واحد للحضارة (احلضارة األوروبية) ،وأ َن اآلخرين يميعا َىما روافد له ،أو يضيعون يف رمال الصحراء" ،1فبعض

لعل أمهها مكونات احلضارة اليت ال تتأسس
االفرتاضات اخلاطئة اليت تومهها الغرب كانت عامال أساسيا يف توجيه الفكر ،و َ
بدون االحتكاك مع احلضارات األخرى" ،فال توجد حضارة عامة متثَل احلضارات يميعا ،وأ َن تراكم اإلبداعات البشرية يف

تطورها يف الغرب احلديث ،ال جيعل باقي احلضارات تصاب بالدوران وبفقدان التوازن ،أل َن هلا يف
آخر مرحلة من مراحل َ

هذا الرتاكم دورا سابقا واسهامات تارخيية غري منظورة".2

الشك ،معلَال
ويتوافق ادوارد سعيد بصورة الفتة للنظر مع ريتشارد سوذرن "حني يضع الدراسات الغربية للشرق موضع َ

ذلك حول التاريخ االستعماري للمنطقة واهليمنة السياسية على الشرق".3

ويف عالقة االستشراق بالعلوم والدراسات االجتماعية واالنسانية يقول "حممد جنيب" "لقد بدا االستشراق عاجزا عن
موجه خيتص مبعرفة
حتقيق "االنفصام االبستمولوجي" الشهري ،فقد فرض عليه ىخالء الساحة لصاحل "علم ىنساين بديل" َ

العامل العريب" ،4ويضيف "حممود محدي زقزوق" بقوله" :ىذا اعتربنا االستشراق كعلم من العلوم اإلنسانية ،فإنَه ال يتصف
مثل أقرانه من العلوم بالدميومة والثبات واالستقرار ،لذا أطلق عليه اسم الظاهرة االستشراقية".5

ويؤَكد املستشرق الربيطاين "جيب" يف مقال له بعنوان "ىعادة النظر يف دراسات املناطق" ،بعد أن صدر له املقال األول
يف كتاب عنوانه "الشرق األدىن والدول العظمى" عام 5315م ،ىىل "أنَه ال ميكن اعتبار الدراسات الشرقية أنشطة علمية
فحسب ،بل باعتبارها أدوات يف أيدي السياسات القومية جتاه األمم اليت حصلت على استقالهلا ،والتعامل معها يف عامل
ما بعد االستعمار".6
حيدد ادوارد سعيد 7أربعة عناصر أساسية متثَل التيارات الفكرية يف القرن الثامن عشر ،واليت تعتمد عليها قيام األبنية
كما َ

امحمددة لإلستشراق احلديث ،حيث تظهر هذه العناصر يف" :التوسع ،املواجهة التارخيية ،التعاطف،
الفكرية واملؤسسية َ

التصنيف" ،حبيث هذه العناصر متثَل اجتاها إلضفاء العلمانية يف كونا تعيد تشكيل وتوزيع األنساق الدينية القدمية يف أطر

 -1نقال عن :صامويل هنتجتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،تريمة طلعت الشايب ،القاهرة ،مركز األهرام للرتيمة والنشر ،ط،2
5333م ،ص .32
 -2حسن حنفي ،حممد عابد اجلابري ،حوار المشرق والمغرب ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع ،ط2001 ،1م،ص ص.511-511
 -3هيثم غالب الناهي ،مرجع سابق ،ص.11

4
ومنظورا إليه،
ناظرا
ً
 -حممد جنيب بوطالب ،العلوم االجتماعية واالستشراق :صورة اجملتمع العريب اإلسالمي ،نقال عن :الطاهر لبيب ،صورة اآلخر العربيً :

بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2009 ،2م ،ص.191

 -5حممود محدي زقزوق ،اإلسالم في تصورات الغرب ،مصر ،مكتبة وهبة للنشر ،ط5101 ،5ه5391 ،م ،ص.22
 -6نقال عن :ىدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،مرجع سابق ،ص ص.203-201
 -7املرجع نفسه ،ص ص.129-122
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توجهاهتا اخلاصة انطالقا من مراحلها اهلامة ،باعتبارها
علمانية" .وعلى هذا األساس أصبحت املؤسسة اإلستشراقية هلا َ
تغريات يف عالقتها باملؤسسات االجتماعية من املؤسسة التعليمية األكادميية ىىل السياسية والثقافية
حمطات شاهدت َ
عدة َ
وحت اإلعالمية ،حيث مل تعد حسب ىدوارد املعرفة املتمثَلة يف االستشراق يف القرن التاسع عشر تستمد سلطتها من
َ
السلطة الدينية ،مثلما كان عليه احلال قبل مرحلة عصر األنوار ،ومل تعد أيضا مرجعيتها تقتصر على االستشهاد بالسلف،
بل يف ىعادة بناءها ،كما مل تعد مسألة "العلمانية"* "تقتصر عند الغربيني فقط ،وىَوما توسعت لتشمل بعض املث َقفني العرب
واملسلمني يف أوطانم" .ويف ذات السياق أشار "حسن حنفي" يف حديثه عن العلمانية وعالقتها باإلسالم يف "أ َن اإلسالم
دين علماين يف جوهره ،ومن مثَ ال حاجة له لعلمانية زائدة عليه مستمدة من احلضارية الغربية ،وىَوما ختلَفنا عن اآلخر هو
حول اإلسالم ىىل كهنوت وسلطة دينية وراسم وشعائر وطقوس وعقائد وعقوبات وحدود.1"...
الذي َ

ومن هنا تظهر أمهية االستشراق باعتباره مرحلة تارخيية عرفت العديد من الكتابات واألعمال الفكرية والثقافية
والعلمية ،حيث مل تضبط هذه املرحلة بشكل نائي لطول الفرتة من جهة ،وامتدادها ىىل احلقبة املعاصرة من جهة أخرى،
حيث يظهر دور االستشراق هنا كمؤسسة هلا أهدافها االسرتاتيجية منذ بداية الكتابات األوىل عن االسالم واملسلمني يف
حمدد االستشراق يف أعماله
جتسيد الصورة النمطيَة ىىل غاية بداية دور املؤسسة اإلعالمية يف ىعادة انتاج تلك الصورة وفق َ
املختلفة ،وذلك حسب أهدافها االسرتاتيجية املسطَرة.

 :3-2الصورة النمطية لإلسالم والمسلمين في الحقبة االستعمارية:
التحرر من
ىذا كان االستعمار الغريب قد رفع ىصره العسكري عن بلدان العامل العريب واإلسالمي بعد جناح حركات َ

االستعمار يف أوائل ومنتصف القرن العشرين ،فإنَه يف واقع األمر مل يرتك هذه البلدان تنعم خبريات االستقالل ،فقد كان
شد ما خلَفه االستعمار الغريب يف بلدان اإلسالم تلك التبعية الثقافية اليت
استقالال منقوصا يف كثري من جوانبه ،وكان أ َ
رسخت أقدامها يف الواقع اإلسالمي من محالت الغزو الفكري والثقايف الغريب.
حيث اتسمت احلقبة االستعمارية بقيمتني متناقضتني مها ":العدوان والسيطرة والتنكيل بالشعوب ونب الثروات
واالستغالل السيئ لإلنسان ،وكذا محل قيم النهضة املدنية والصناعية والثقافية واملعرفية احلديثة ىىل الشعوب األخرى
املتخلفة".2

 -1حسن حنفي ،حممد عابد اجلابري ،حوار المشرق والمغرب ،مرجع سابق ،ص.31

 -2عبد احلفيظ النهاري ،العرب والغرب :القطيعة واحلوار اإلعالم وصورة النمطيَة للذات واآلخر ،أنظر:
 ، http://www.almotamar.net/news/66978.htmتَ تصفح املوقع يوم  ،2052/02/02على الساعة  25:00ليال
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وكانت املنطقة العربية من بني املناطق اليت تسابق عليها االستعمار الغريب (األورويب) منذ مطلع القرن اخلامس عشر من
خالل محالت االستكشاف اإلسبانية الربتغالية واهلولندية وغريها ،فضال عن السباق والصراع االستعماري اإلجنليزي
الفرنسي اإليطايل ،للسيطرة على طرق التجارة واملمرات البحرية واألسواق ،األمر الذي ترك آثاره السلبية على شعوب
املنطقة العربية ،ومن ذلك جند:1
 استهداف اهلوية العربية واإلسالمية والوطنية امحملية. حماولة طمس الثقافات امحملية اليت هي حمور تش َكل اهلوية. خلق الشقاق والفرقة بني الفئات والشعوب امحملية.التعدد اإلثين والعرقي واملذهيب واجلغرايف يف ىثارة الصراع والفنت والفرقة.
 استغالل َ استغالل الثروات واملوارد الطبيعية. استغالل الثروة البشرية وطاقات الشعوب خلدمة املصاحل االستعمارية . استعباد وىذالل الشعوب املستعمرة وفق برامج وخطط واسرتاتيجيات استمرت لقرون.ضد مصلحة الشعوب غالبا.
 جتهيل الشعوب املستعمرة واستخدام خنب معيَنة تتمثل الثقافة االستعمارية وتسخر َالتحرر يف هذه البلدان ،اليت ثارت
مدمرة على الشعوب وترك ضغينة يف نفوس األجيال َ
كل هذا ترك آثارا َ
عززهتا حركات َ
على االستعمار وعملت على حترير الشعوب من ظاهرة االستعمار ،واليت مثَلت ذروة االنتهاك حلقوق اإلنسان والشعوب

وحرمتها من حريتها الذاتية يف تقرير مصريها والتخلَص من الوصاية االستعمارية اليت سلبتها ىرادهتا ،وهو ما ش َكل فجوة
املستعم ر وما تزال صور االستعمار بغيضة وماثلة للعيان يف أذهان األجيال والشعوب وتتسبب يف ومو مظاهر
بني املستعمر و َ
السخط والغضب وموجات التعبري عنها.

ى َن أهداف االستعمار ال ميكن حصرها يف سياق احلديث عن حقبة زمنية كان هلا تأثريها الواضح على جماالت احلياة يف
اجملتمعات العربية اإلسالمية ،كما "أ َن مبدأ التوطئة للسياسة االستعمارية ال ميكن فصلها تارخييا عن خدمة االستشراق،
حيث بدأ بعد انتهاء احلروب الصليبية وسقوط األندلس من طرف اإلسبان ،مَا نتج عنه استيالء معريف للرتاث العريب
لعل مرحلة الكتابات اإلستشراقية كانت تعترب كمرحلة متهيدية ملرحلة االستعمار األورويب ،حيث مثَلت هذه
اإلسالمي ،و َ
األخرية كحلقة أخرى للهيمنة والسيطرة على الشرق".2

 -1املرجع نفسه ،نفس التاريخ والتوقيت.
 -2ساسي سامل احلاج ،مرجع سابق ،ص ص( 19-11بتصرف).
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مهد
لعل هذا االكتشاف " َ
لقد بدأت هذه املرحلة باالكتشافات اجلغرافية األوروبية من الشرق األدىن ىىل الشرق األقصى ،و َ

لطرق التجارة وفتح املعابر ومناطق نفوذ ألوروبا ودوهلا ،حيث كان ذلك نتيجة البحث عن يميع اخلريات والثروات اليت

تكتسبها تلك املناطق غرض استغالهلا ،مثَ استعمارها مباشرة بداية من القرن اخلامس عشر ىىل غاية انتهاء النصف األول

من القرن العشرين" ،1ويف أواخر القرن اخلامس عشر "قام "فاسكودا جاما" بأول رحالته املشهورة للوصول ىىل اهلند،

باملالح املسلم "شهاب الدين حممد بن ماجد" يف الوصول ىىل ساحل "مليبار"،
وأجتاز رأس الرجاء الصاحل ،وأستعان َ
وكانت هذه الرحلة هي اليت فتحت الطريق للربتغاليني للسيطرة على البحار الشرقية ،واحتكار جتارة الشرق" ،ويف النصف
الثاين من القرن السادس عشر كان الربتغاليني قد استولوا على جمموعة من املمتلكات على طول شواطئ شرق ىفريقية
توجه اإلسبان ىىل
وغرهبا ،وفارس واخلليج العريب ،واملليبار وسيالن واهلند الصينية وأرخبيل املاليو ،وبعد اكتشاف أمريكا َ
أمريكا الشمالية بعدما كانت مستعمراهتا يف البداية يف أمريكا الوسطى واجلنوبية ،وجاء بعدها االستعمار االجنليزي يف
ليتوجه ىىل مناطق البحر األبيض املتوسط حنو الشرق ،بعدما كانت مستعمراته يف أمريكا الشمالية أيضا ،لتأيت
0559مَ ،

توجهت حنو مشال ىفريقيا (اجلزائر ،واملغرب ،وتونس) مع بداية عام 0936م بعدما كانت بعض
بعدها فرنسا حيث َ
التوسع للمستعمرات ،حيث مل يقتصر االستعمار
مستعمراهتا يف جنوب افريقيا (مدغشقر) ،ويف اهلند ،وهكذا متَت عملية َ
تعددت وتنوعت سواء بالنسبة للمستعمرات ،أو بالنسبة للمستعمر األورويب(كأملانيا ،ىيطاليا،
على هذه البلدان فقط ،بل َ

هولندا.2")...

للتوسع األورويب العارم طلبا لألسواق
ومن هذا املنطلق فعالقة بني الشرق وأوروبا حسب ىدوارد سعيد أصبحت "ختضع َ
"حتوله الذايت" من خطاب علمي ىىل مؤسسة ىمربيالية"،3
واملوارد واملستعمرات ،وأخريا أل َن االستشراق كان قد أكتمل َ
وهناك من يطلق عليها بتسمية "أجنحة املكر الثالث (التبشري ،االستشراق ،االستعمار)" ،4باعتبارها مراحل كانت تأخذ

منحى واحدا للوصول ىىل نفس األهداف.
فحلقة االستعمار الغريب ال ميكن فصلها عن املرحلة التارخيية يف عالقة الشرق بالغرب من خالل عمليات االحتالل
اليت قام هبا ،كما أ َن أهداف هذا األخري ال ميكن فصلها عن األهداف الكربى لالستشراق ،وذلك باعتباره املؤسسة األوىل

 - 1املرجع نفسه ،ص( 13بتصرف).

 -2أنظر :عبد الرمحن حسن اجلبنكة امليداين ،أجنحة المكر الثالث وخوافيها (التبشير ،االستشراق ،االستعمار) :دراسة وتحليل وتوجيه ،سلسلة أعداء
اإلسالم ،دمشق ،دار القلم ،ط5120 ،9ه2000 ،م ،ص ص( .511-510بتصرف)
 -3ىدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،مرجع سابق ،ص.519
 -4أنظر :عبد الرمحن حسن اجلبنكة امليداين ،مرجع سابق ،ص.12
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اليت نل منها االستعمار خمططاته ،يف ما خيص املنطقة العربية اإلسالمية وخصائصها االجتماعية والدينية والسياسية
والثقافية وغريها.
حيث يشري البعض ىىل "أ َن الغرب اليوم يواصل حماوالته املستميتة إلبقاء هيمنته الثقافية واالقتصادية يف العامل
التفوق؛
يظل يف مركز القوة و َ
اإلسالمي ،ألنَه يدرك أن هذه اهليمنة حتقق له أهدافه اإليديولوجية والسياسية ،وتعينه على أن َ
حت اآلن؛ وىذا
ولذلك فإ َن حاجة الدوائر السياسية واإليديولوجية الغربية ىىل تشويه صورة اإلسالم والعرب ال تزال قائمة َ

كان املستشرقون ومراكزهم االستشراقية قد أسهموا يف هتيئة األرضية الصاحلة لتحقيق أهداف االستعمار العسكري الغريب
خالل احلقبة املاضية ،فإ َن خرباء الدراسات الشرقية واإلسالمية يف اجلامعات واملراكز العلمية الغربية يقومون اليوم خبدمة
الفعالة يف ترسيخ هيمنته السياسية واالقتصادية يف العامل
أهداف الغزو الفكري الثقايف ،الذي يعد أحد أسلحة الغرب َ
اإلسالمي".1
ويؤكد هذه احلقيقة ادوارد سعيد 2حيث حيلَل أربعة ندوات علمية أقامها قسم الدراسات يف جامعة "برنستون" العريقة يف
شك أ َن
الفرتة ما بني 0150م -م" ،0159حيث كانت الندوة األوىل تتناول موضوع الرق يف ىفريقيا املسلمة ،وال َ
اهلدف من وراء ىثارة هذا املوضوع هو ىجياد هوة سحيقة بني األفارقة واملسلمني ،وقد شارك فيها أساتذة ىسرائيليون الذين
حذروا الدول اإلفريقية من االعتماد على العرب الذين اسرتقوا أجدادهم من قبل ،وكان موضوع الندوة الثانية عام 0159م
حول وضع األقليات الدينية يف اجملتمع اإلسالمي يف الشرق األوسط ،وقد جاء انعقاد هذه الندوة يف الوقت الذي بدأت
تظهر يف األواسط االسرتاتيجية الغربية دعوات ىىل تفتيت العامل اإلسالمي من داخله ،وذلك بإثارة الثغرات الطائفية
واألقليات الدينية والعرقية فيهَ ،أما الندوة الثالثة فقد حتدثت يف موضوع "التكتيكات السلوكية والنفيسة يف حتليل وفهم
جمتمعات الشرق األوسط احلديثة" ،وقد هدفت الندوة ىىل توصيف اجملتمع اإلسالمي ،ومعرفة مكامن القوة والضعف فيه؛
أََما الندوة الرابعة جاءت بعنوان "األرض والسكان واجملتمع يف الشرق األدىن :دراسات يف التاريخ االقتصادي منذ ظهور
اإلسالم ىىل القرن التاسع عشر" ،والغرض السياسي واضح أيضا ىذ َأنا تبحث يف العالقة بني امتالك األرض واخلصائص
الدميوغرافية والسلطة احلكومية" .ومن هنا تتضح األهداف االسرتاتيجية للغرب واليت عادة ما تنطوي حتت هذا املنحى من
خالل اجملاالت العلمية وحقوق اإلنسان أو بعض الندوات وامللتقيات واملؤمترات السياسية واإلعالمية.
يتصرف يف
ويف ذات السياق يقول املفكر "مالك بن نيب" يف حديثه عن معامل القابلية لالستعمار" :ى َن االستعمار ال َ
فسخرنا ملا يريد ،كصواريخ
طاقتنا االجتماعية ،ىالَ ألنَه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة ،وأدرك منها موطن الضعفَ ،

 -1عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص ص.13-19
 - 2ىدوارد سعيد ،تغطية اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.230
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حد حيتال لكي جيعل منَا أبواقا يتحدث فيها ،وأقالما يكتب هبا،
نتصور ىىل أي َ
َ
موجهة ،يصيب هبا من يشاء ،فنحن ال َ
يسخرنا له ،بعلمه وجهلنا".1
يسخرنا وأقالمنا ألغراضهَ ،
ىنَه َ

كما يرجع "صامويل هنتنغتون" يف ىشارته جملال الصراع حول الطبيعة العنيفة لعالقة اإلسالم بالغرب من طبيعة الديانتني
تضمنت ثنائيات من
(املسيحية ،اإلسالم) واحلضارتني املؤسستني هلما ،حيث َ
يدعم قوله "بأ َن ( )%10من احلروب اليت َ
2
لعل ما ذهب ىليه
و
،
دول ذات أديان خمتلفة بني عامي م5323-5920م ،كانت حروبا بني املسلمني واملسيحيني"
َ
3
حتد وحروب ،حيث ال يرى
املف َكر الفرنسي "فرانسوا توال" يف كتابه "عالمات جيوبوليتكية" ىىل أ َن اإلسالم وحده عامل َ

عدوا غري اإلسالم ،وهذا األخري يف نظره يعادي كل احلضارات واألديان واألجناس واألعراق.
َ

ففي العصر احلديث ومع انتشار الرحالت واالستكشافات اجلغرافية ،وذيوع الفكر العلماين يف القرن الثامن عشر

والتاسع عشر ،فإ َن ثنائية (الشرق والغرب) حسب "حممد عابد اجلابري" ،4أصبحت حتكم حديث األورويب عن نفسه،
يتعرف ىىل نفسه ىالَ من خالل الصورة اليت يبنيها لنفسه عن اآلخر( الشرق) ،واستمرت هذه
وهكذا أصبح الغرب ال َ
التعمق داخل الوجدان األورويب ،ىىل درجة أن مفكرا اجنليزيا امسه "روديارد كيبلنق" يف قصيدته "عبء الرجل
الثنائية يف َ
األبيض" مل يستطع حتديد العرب ىالَ بقوله" :الشرق شرق ...والغرب غرب ...ولن يلتقيا" ،5وكان الشرق يعين :الشرق

األوسط والشرق األقصى ،ويرى اجلابري أيضا أ َن ثنائية مشال/جنوب حلَت حمل ثنائية غرب/شرق ،بعد أن مل يعد (الشرق)
مهدت يف تراجع شعار القومية العربية ،بعد هزمية
التعرف ىىل األنا (الغرب) بعد سقوط الشيوعية ،اليت َ
قابال للتوظيف يف َ

عام 5311م ،وأفول جنم املاركسية والطفرة اليسارية اليت انطلقت عام 5319م يف أوروبا وأمريكا ،حيث استعمل العقل
للتعرف ىىل ذاته ،استعان باأللوان أيضا للغرض نفسه.
األورويب اجلهات اجلغرافية املتقابلة َ

يدعم هذا الطرح املرتبط باألنا األورويب واآلخر العريب اإلسالمي ىىل "أ َن أوروبا مل ختلق عن قصد هذه احلالة
وهناك من َ
حت
كل شيء َ
العاملية ،ولكن َ
توسعها االستعماري قد ساهم يف ذلك بقوة مع عبقريتها الصناعية ،فتأثريها قد رسم بطابعه َ

أمدت هذا
امليادين اليت ال يتوقع فيها ،مثل ميدان النشاط املعادي لالستعمار ،وجند يف هذا أوال القوة الفكرية اليت َ
النشاط ،فلقد اقتبست الشعوب املستعمرة ىىل جانب عناصر الفلسفات الفكرية اليت استمدهتا من عناصر ثقافتها اخلاصة،

1
الصبور شاهني ،عمر كامل مسقاوي ،دمشق ،دار الفكر5101 ،ه5391 ،م،
 مالك بن نيب( ،مشكالت الحضارة) :شروط النهضة ،تريمة عبد َص.511
 -2صامويل هنتجتون ،مرجع سابق ،ص.910

- François Thual, Repères Géopolitiques, Documentation Française, 1995, p81.

3

 - 4حممد عابد اجلابري ،مسألة الهوية :العروبة واإلسالم والغرب ،سلسلة الثقافة القومية ( ،)21قضايا الفكر العريب ( ،)9بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ط2052 ،1م ،ص.11
 -5نقال عن :املربوك الشيباين املنصوري ،مرجع سابق ،ص.31
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عدة ثقافات وجتارب أخرى ،مثَ أ َن النشاط املعادي لالستعمار قد كان يف صفوفه الكثري من شرفاء الرجال
باإلضافة ىىل َ
والنساء ،كانوا رائديه ومؤيديه ومستشاريه...اخل".1

ىذن فمرحلة االستعمار كانت متثَل حلقة من احللقات التارخيية اهلامة واألساسية اليت ال ميكننا فصلها عن أجبديات

لعل
الصراع بني الشرق والغرب ،حيث ال خترج أيضا هذه احللقة عن سلسلة مغزى االستشراق اليت مثَلت ىحدى مراحله ،و َ
هذا ال يتضح ىالَ مع ما ح َققه االستعمار األورويب من ثروة ثقافية واقتصادية؛ ومن نتائج هذا العمل على سبيل املثال ال
احلصر ما ح َققته احلملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابارت ،والعلماء املرافقني له" ،وهو تأليف كتاب ضخم
أعطيت له تسمية "وصف مصر" ،حيث طبع يف ثالثة وعشرين جملدا ،فصرامة املعاجلة وبصورة مباشرة لألوماط الداللة
الثقافية والتارخيية هلذا البلد ،نظرا ملا له من خصائص جغرافية واسرتاتيجية جتعله قيد االهتمام" .2ومن هذا املنطلق جتعلنا
تنوعت ماديا ومعنويا يف العصر احلديث.
هذه املرحلة نعي متاما أمهيتها اليت َ

 :4-1صورة اإلسالم والمسلمين في الحقبة المعاصرة:
لقد شهد العامل يملة من احلروب والصراعات ،وآخرها حربني عامليتني وأخرى ثالثة أو كما أطلق عليها باحلرب
الباردة ،ومع انتهاء هذه احلرب بسقوط جدار برلني 0191م ،ظهرت بعض األفكار واألطروحات احلديثة كأطروحة "ناية
التاريخ" للمفكر الياباين "فرانسيس فوكوياما" ،3واليت تتلَخص يف ما قاله على "أ َن ما حتقق من انتصار للرأمسالية يكون ناية
حد كبري ملا قاله املفكر "هيجل" يف مطلع القرن التاسع عشر
لتاريخ الفكر اإلنساين والثقايف" ،وهذه النظرية هي تشبه ىىل َ
01م ىبَان احلروب النابليونية ،حيث دعا ىىل بناء التاريخ الكوين على أساس األفكار اليت كانت تطبع هبا املركزية األوربية يف

مرحلة صعودها آنذاك ،وهي على أبواب النهضة الصناعية األوىل ،كما أ َكد فوكوياما على املنطق االقتصادي للعلم احلديث

حد سواء،
والنضال من أجل املنزلة اخلالصة حبق االعرتاف والتقدير ،أديا النيار النظم االستبدادية اليمينية أو اليسارية على َ
وىقامة الدميقراطيات الرأمسالية الليربالية باعتبارها ناية للتاريخ ،كما يشري فوكوياما يف ذات السياق على "أ َن التدمري

تفوق العقالنية الغربية".4
االنتحاري الذي تسبب فيه النظام األورويب للدولة خالل احلربني العامليتني هو هدم فكرة َ

1
الصبور شاهني ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،دمشق ،دار
 -مالك بن نيب( ،مشكالت الحضارة) :فكرة اإلفريقيَة اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ ،تريمة عبد َ

الفكر ،ط2005 ،9م ،ص.211
 -2ساسي سامل احلاج ،مرجع سابق ،ص( .30بتصرف)

 -3فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البشر ،تريمة حسي أمحد أمني ،القاهرة ،مركز األهرام للرتيمة والنشر ،ط5159 ،5ه5339 ،م ،ص.991
(بتصرف).
 -4املرجع نفسه ،ص.21
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ولقد صدر مقال له يف صحيفة "الغارديان" يف عددها ليوم 2005/50/55م ،حتت عنوان " لقد ربح الغرب" ،1الذي
ترجم هبذا الشكل يف صحيفة "السفري" 2اللبنانية ،حيث يقول فيه ما يلي... " :فالصراع اليوم تصفوي قائم بني الثقافة
تكون تكتالت ثقافية
واملادة ،لكنَه بعد ذلك سيكون تصفويا بني الثقافات َ
املتعددة ،وهو ما يعين اجتاه العامل اليوم حنو َ
دينية كبرية تقوم بدل االمرباطوريات السياسية ،وسيتحول الصراع من االستعمار واالنتداب السياسي الذي ختدمه اآللة
العسكرية واالقتصادية ىىل االستعمار واالنتداب الثقايف والديين".
املوجه ىليها لتفسح اجملال لنظرية جديدة جرت صياغتها مبا يالئم ما
ىال أ َن هذه النظرية سرعان ما اختفت ىزاء النقد َ
حققته الرأمسالية من انتصارات عسكرية وسياسية ،وكذا قدرهتا الفكرية اليت أخذت أشكاال عدوانية وصراعية ،تلك النظرية
اليت طرحها األستاذ "صاموئيل هنتنغتون" يف شكل مقال يف جملة الشؤون اخلارجية عام 0113م حتت عنوان "صدام
احلضارات" ،وقد أثارت هذه األخرية جدال ونقدا ونقاشا ،فبدال من النظرية األوىل لفوكوياما اليت تنادي بنهاية التاريخ
وانتصاراته" ،فإ َن العصر مقبل على صدامات حضارية ال حدود هلا ،ومن هذه االنطالقة بدأت تدخل مفردات مستحدثة
يف األدب السياسي ،وبدأت تتداول مفاهيم كثرية منها :الصدام ،الصراع ،اهليمنة ،العوملة ،وغريها من املصطلحات
اجلديدة .3فإشكالية هنتنغتون واليت يمعها يف رؤى معيَنة تتلَخص يف مسألة االختالف الثقايف دليل االنقسام والصراع ،أو

وتطورها على اهلويات
بعبارة أخرى الغياب َ
تفوقها َ
التدرجي ملسألة اهلوية ،والذات الثقافية كمصلحة للسيطرة خبطر َ
لعل ىشكالية العودة للهوية والبحث عنها يف الكثري من بقاع العامل بعد انتهاء
األخرى ،وباألخص هوية الغرب عموما ،و َ
احلرب الباردة ،أدى ىىل نشوب أزمات وحروب عرقية كثرية يف العديد من القارات".4

كما اختصر هنتنغتون يف كتابه "صراع أو صدام احلضارات" 5على بعض العوامل اليت زادت من الصراع بني اإلسالم
والغرب يف أواخر القرن العشرين ،حيث مشلت على كل ما خلَفه النمو السكاين اإلسالمي املتزايد واملتكون من طبقة شبَانية
عاطلة ،جمنَدة للقضايا اإلسالمية ،مَا شكلوا ضغطا على اجملتمعات اجملاورة عن طريق اهلجرة ،ىضافة ىىل الصحوة اإلسالمية
اليت أعطت دفعا خاصا للمسلمني جتاه الغرب ،مع وجود جهود مستمرة من هذا األخري لتعميم استحواذه واحلفاظ على
العدو ،واالحتكاك واالمتزاج املتزايد بني
فوقيته ،كما أشار ىىل عامل سقوط الشيوعية الذي ترك ساحة املعركة فارغة من َ

1
التصفوية في صراع الثقافات والمادة ،الرياض ،مكتبة
 نقال عن :املركز العاملي لالستشارات االسرتاتيجية ،مهالً هنتنغتون...مهالً فوكوياما :نظرية الشبكة َالعبيكان ،ط5121 ،2ه2001 ،م ،ص.7
 -2نقال عن :صحيفة السفري اللبنانية ،العدد  ،3029الصادر بتاريخ2005/50/52 :م ،ص ،59أنظر www.assafir.com :

 -3محيد أمحد سعدون ،الغرب واإلسالم والصراع الحضاري ،لبنان ،دار وائل للطباعة والنشر 2002 ،م ،ص. 11
 -4نقال عن :عبد اهلل العليان ،مرجع سابق ،ص.51
 -5صامويل هنتجتون ،صراع الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،مرجع سابق ،ص. 912
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املسلمني والغربيني ،انطالقا من ىشكالية األنا واآلخر ،أو اإلثبات والنفي.
فالواليات املتَحدة األمريكية اليت أدلت ببعض التصرحيات الصرحية واملبطَنة بعد حادثة  00من سبتمرب " ،2660بأ َن
اخلطر اإلسالمي على احلضارة الغربية حقيقة ال جدال فيها ،وأ َن اخلطر املقبل سيكون من اإلسالم واألصولية اإلسالمية،
لعل ما قاله هنتنغتون أتاحت الفرصة االسرتاتيجية للغربيني يف التناغم مع هذه الفكرة اليت تقوي عامل الصدام؛ وبالتايل
و َ

العدو ضعيفة وتكون تكاليف
البَد على الغرب أن يستعد أمام احلضارة اإلسالمية ،حت ىذا وقع صدام تكون قدرات َ
يهدد البشرية ،ويتمتع بالعنف على حد قول أحد املسؤولني
املواجهة قليلة .فاخلطر اإلسالمي أصبح اخلطر احلقيقي الذي َ
الفرنسيني يف اخلمسينات .كما يذكر "جودت سعيد" يف كتابه "ملا هذا الرعب كلَه من اإلسالم" ،حيث يعترب اإلسالم
عامل مستقل عن العامل الغريب ،وميلك تراث روحي خاص ،ويتمتع حبضارة تارخيية ذات أصالة ،فهم جديرون بأن يقيموا هبا
قواعد عامل جديدة بدون احلاجة ىىل االستغراب ،أي دون ىذاية شخصيتهم احلضارية و الروحية بصورة خاصة يف الشخصية
احلضارية الغربية".1
ويشري هنتغنتون يف ذات السياق ىىل "أنَه مل تعد الفروق احلائزة بني الشعوب يف العامل ما بعد احلرب الباردة ،أيديولوجية أو
سياسية أو اقتصادية ،وىَوما هي فروق ثقافية ،كما يشري ىىل أ َن العامل اجلديد تكون فيه السياسة امحملية هي السياسة العرقية،
والسياسة الكونية هي سياسة احلضارات ،واملنافسة بني القوى الكربى حيل حملَها صدام احلضارات ،وهذا األخري سيكون

بني شعوب تنتمي ىىل كيانات ثقافية خمتلفة" ،2ويضيف ىىل "أ َن صدام احلضارات هو اخلطر األكثر هتديدا للسالم العاملي،

ضد حرب عاملية هو نظام عاملي يقوم على احلضارات".3
والضمان األكيد َ

لعل هذا الصدام يقع على مستويني" ،فاألول يتمثَل يف املستوى املاكرو والذي يتعلق بصراع اجلماعات على طول حدود
و َ

اهلوة الفاصلة بني احلضارات ،حيث غالبا ما يتخذ هذا املستوى شكال عنيفا حول السيطرة على األراضي وكل منها على
اآلخر ،والثاين يتمثَل يف املستوى امليكرو ويتعلق بالدول اليت متلك احلضارات ،حيث تعمل على التنافس الستحواذها على
قوة اقتصادية وعسكرية نسبية ،كما تتصارع حول السيطرة على املؤسسات الدولية واألطراف الثالثة ،وتنافسها أيضا يف

ترويج قيمها الدينية والسياسية".4
فعالقة اإلسالم بالغرب كما يشري هنتنغتون باعتبارمها قضية من قضايا التداخل احلضاري ،واليت يطلق عليها بتسمية "الغرب
أشد خطوط التقسيم احلضاري عنفا هي تلك املوجودة بني اإلسالم وجريانه (األرتوذكس،
والباقي" ،حيث يقول "بأ َن َ

 -1نقال عن :عبد اهلل العليان ،مرجع سابق ،ص.51
 -2املرجع نفسه ،ص ص.10-93

 -3صامويل هنتجتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،مرجع سابق ،ص.125

 -4صامويل هنتجتون ،اإلسالم والغرب :آفاق الصدام ،تريمة حممدى شرشر ،القاهرة ،مكتبة مدبويل ،ط5151 ،5ه5331 ،م ،ص.20
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اهلندوس ،األفارقة ،املسحيني الغربيني) ،وعلى مستوى أكرب من هذا هو التقسيم السائد بني الغرب واآلخرين ،حيث تشتَد
الصراعات القائمة بني اجملتمعات اإلسالمية يف ما بعضها من جهة ،واجملتمعات اإلسالمية والغرب من جهة أخرى ،كما
التعصب اإلسالمي والتوكيد
يرجح هنتنغتون على أ َن تنشأ أخطر الصراعات يف املستقبل نتيجة تفاعل الغطرسة الغربية و َ
َ
الصيين".1
وعلى هذا األساس فهذه املؤشرات واملعطيات تبدو القاعدة األساسية يف بناء الصورة ،انطالقا من "أ َن الغرب
يتحدى احلضارة اإلسالمية وأهلها حتديا حضاريا من خالل ختويف شعوبه من اإلسالم ،وكل ما يريد أن حي َققه الغرب وراء
َ
عدة طرق جند منها تشويه صورة اإلسالم ،وىجياد مربرات لضرب كل ما هو ىسالمي ،وهذا ما أدى بالغرب يف اآلونة
َ
األخرية ىىل اعتبار اجلمعيات اإلسالمية يمعيات ترعى اإلرهاب ،مع ضرب أي حركة ىسالمية يف أي مكان ،ويف أي زمان،
وذلك بعد جين مثار محالت ختويف الغرب من كل حركة ىسالمية ،حيث تتمثَل هذه الثمار يف رأي العامل الغريب بدعم كل

حترك عسكري لسحق كل حركة ىسالمية ،مث حرمان خمتلف الدول اإلسالمية من خالل القرارات اليت تصدرها هيئة األمم
املتحدة من حق التسلَح للدفاع عن النفس ،وىعطاء الدول الكربى احلق يف التفتيش يف املعامل ومصانع دول العامل
َ
يهدد الغرب ،أو ميكنها من استعادة دورها
حت ال تستطيع امتالك ما من شأنه أن َ
اإلسالمي ،ومراقبة عمليات التسلَحَ ،
بني بقية أمم األرض ،لتبقى األرض اإلسالمية عبارة عن مناطق تكون حكرا على الغرب تستغلها كما حيلوا هلا ،ويبقى
العامل اإلسالمي يعيش على فتات الغرب من خالل التبعية ألسواقه االستهالكية على خمتلف أنواعها".2
وهكذا "فـاآلخر هو تارة "اخلطر األصفر" وتارة "اخلطر األمحر" ،واليوم أصبح يصطلح عليه بـ"اخلطر األخضر" والذي
يتمثَل يف اإلسالم؛ وبالتايل فإ َن هذا األخري كـآخر يعين يف الوقت نفسه (العرب) بوصفهم مصدر هتديد حمتمل لتزويد
الغرب بالنفط ،ويضم (املهاجرين) بوصفهم مصدر هتديد حمتمل على مستوى الرتكيب السكاين ألوروبا ،كما يضم
يهدد الغرب ومصاحله يف العامل العريب اإلسالمي ..اخل .وىذا فاإلسالم اليوم يف وسائل اإلعالم الغربية
(اإلرهاب) بوصفه َ

لمن ) ،(Islamismeكما كان شرق املستشرقني مشرقنا (.3")Orientalisme
ىسالم م َس َ

لعل املعركة احلقيقية يف القرن احلادي والعشرين حسب "أكرب أمحد" "ستكون بني املشتملني واملستبعدين ،فاملستبعدون هم
و َ
الذين خيلقون احلواجز ويؤمنون بالطبقات (كاهلرارشية مثال) ،واملشتملون هم على استعداد للتسامح والتعامل مع اآلخرين،

 -1صامويل هنتجتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،مرجع سابق ،ص.239

 -2حممد عوض اهلزامية  ،اإلرهاب بين حضارتين الحضارة الغربية المعاصرة والعربية اإلسالمية :دراسة مقارنة ،جملة الصراط ،العدد السادس ،اجلزائر ،صادرة
عن كلية العلوم اإلسالمية2002 ،م ،ص. 211
 -3نقال عن :حممد عابد اجلابري ،مرجع سابق ،ص.11
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وهم أولئك املؤمنون بأ َن احلضارة االنسانية واحدة يف األساسَ ،فرقتها األديان والثقافة واللَغة ،حيث يشري الباحث "ريتشارد

متعمدة الستبعاد املسلمني من يميع احلضارات العاملية".1
فالك" ىىل أ َن هناك يف عصر العوملة حماولة َ

ضد الباقي،
حت مع نفسه ،وعلى قاعدة األنا واآلخر والغرب َ
وهناك من يشري ىىل "أ َن فكرة الصراع كامنة يف عقلية الغرب َ

هي عقدة هلا خلفيات تارخيية فلسفية لبثت يف الغرب نفسه ،وهلا أثر كبري على تكوين العقل اجلمعي ،حيث أ َن فكرة

التقدم ،وهذا ما ظهر يف فلسفة النشوء واالرتقاء "لداروين" ،والبقاء لألصلح وفلسفة
التطور و َ
التناقض والصراع على أساس َ
القوة عند "نيتشه" ،أو فلسفة التناقض واجلدلية عند "هيجل" ،وفلسفة الصراع الطبقي عند "كارل ماكس" ،وصراع

احلضارات "هلنتغتون" ،كلَها كانت فلسفات تبلورت لتش َكل فكرة الصراع عند الغرب".2
ولقد ظهرت يف احلقبة املعاصرة وسائل اإلعالم اجلماهريية لتضيف ىىل املشكلة بعدا جديدا يتمثل يف ىسهامها يف
نقل الصورة النمطيَة لإلسالم والعرب يف الرتاث الغريب ،من دوائر الدراسات الشرقية والسياسية واألكادميية ىىل الدوائر
األوسع وهي الدوائر الشعبية ،حيث "مت َكنت وسائل اإلعالم اجلماهريية يف الغرب مبا متلكه من قدرة على اإلنشاء وقوة
حت أصبحت وخصوصا يف وقت
مشوهة ضمن اهتمامات الفرد الغريبَ ،
اجلذب والتأثري ،من أن جتعل صورة اإلسالم َ
األزمات حديث اجملالس واملنتديات الشعبية ،ومن هنا تنبع اخلطورة اجلسيمة للدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم اجلماهريية
لعل هذا ما ظهر مع نظرية "برجنسكي" عن "هالل
يف ترسيخ الصورة النمطيَة لإلسالم والعرب يف العقل الغريب ،و َ
األزمات" ىىل نظرية األستاذ "برنارد لويس" عن "عودة اإلسالم" ،فاإلسالم بالنسبة هلؤالء كما يقول ادوارد سعيد يعين ناية
احلضارة الغربية باعتباره دينا ال ىنسانيا ،وغري دميقراطي ،وال عقالين ،ولذلك فإ َن اإلسالم يف نظر من يرمسون السياسة
يشوهون صورته يف وسائل اإلعالم ،ميثَل هتديدا ينبعث من حركة ناهضة ال حتمل خطر العودة ىىل القرون
الغربية ومن َ
الوسطى فحسب ،بل كذلك كما يقول "موينهان" (تدمريا للنظام الدميقراطي يف العامل الغريب)".3
تطور األفكار واألطروحات
ى َن صورة اإلسالم واملسلمني يف هذه املرحلة مل تتوفق عند َ
تطورت مع َ
حد الكتابات بل َ

تطور
من جهة ،وكذا َ
تغري السياق العام من املواقف واألحداث وظهور بعض القضايا اهلامة من جهة أخرى ،باإلضافة ىىل َ

وسائل اإلعالم اليت كان هلا دور كبري يف معاجلة تلك األحداث ونقل تلك األفكار وبناء تلك الصورة وصناعتها ،ومن هنا

وحت اإلعالمية ،وانطالقا من
يتضح دور كل مرحلة حسب طبيعتها وخصائصها التارخيية والسياسية واالجتماعية والثقافية َ

 -1أكرب أمحد ،اإلسالم تحت الحصار ،تريمة عزت شعالن ،بريوت ،دار الساقي ،ط2001 ،5م ،ص ص.91-91
 -2عبد اهلل العليان  ،مرجع سابق ،ص ص.59-51
 -3نقال عن :عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص ص.15-10
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هذه اخلصائص جند أ َن الفرتة املعاصرة امتازت بالكثري من القضايا واألحداث اليت جعلت منها فرتة ذو أمهية وأساسية يف
حقل اإلعالم والسياسة معا.

 :5-2ق ـ ـراءة نقديـ ـ ـ ــة:
كل مرحلة باعتبارها كمحطة
يف قراءتنا النقدية هلذه املراحل ال ميكننا ىمهال اجلانب اإلجيايب منها من خالل دور َ
كل مرحلة ،وذلك تبعا للسياق
جتعلنا نقف أمام املعطيات السياسية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية الغربية اليت أفرزهتا َ

العام الذي تعكسه الظروف امحميطة واالطار الزمكاين لتلك املعطيات؛ وعلى هذا األساس اختلفت القراءات ووجهات
كل مرحلة ،خاصة يف اجملال الذي يرتبط بالدور السليب الذي أنيط ببعض الكتابات واألعمال
النظر حسب اختالف َ
واألفكار اليت سامهت بشكل أو بآخر يف تشكيل الصورة عن اإلسالم والسلمني يف الرتاث الغريب.
فهناك من يشري مثال ىىل "أ َن االستشراق مل يعد ينحصر يف تلك النظرة التشاؤمية أو التفاؤلية وفقا لثنائيتني متضادتني ،بل
املتحمسني لالستشراق والرافضني له ،أطلق عليه "التيار النقدي" الذي يرى يف االستشراق
أصبح هناك تيار ثالث يقع بني
َ

يفرق هذا االجتاه بني فئات املستشرقني ،بني من
باعتباره ميثَل ما هو ىجيايب وسليب ،أو ما هو تشاؤمي وتفاؤيل ،حيث َ
يتَسمون باملوضوعية واحلياد العلمي ،وبني من خترج أفكارهم ودراساهتم عن هذا االطار".1

قسم املسلمني ىىل صنفني :أخيار طيَبني،
حيث يقول املف َكر الفرنسي "روجيه جارودي" يف هذا الصدد ىىل "أ َن الغرب َ
وأشرار خبثاء ،فاألخيار الطيَبون هم الذين خيضعون ألوامر وتوجيهات البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،واألشرار
اخلبثاء هم الذين يرفضون ذلك".2

وهناك من صنَف املستشرقني ىىل صنفني" :مستشرقني املعاند واملكابر احلاقدين على اإلسالم واملسلمني من خالل تشويه
صورهتم ،ومستشرقني منصفني لإلسالم واملسلمني من خالل تقدمي الصورة االجيابية هلم ،ومنهم غري مبالَ ،ىوما دخل
االستشراق ألغراض مالية أو شخصية ،وعادة ما تكون كتاباهتم من النوع األول".3
ى َن الطرح النقدي لإلستشراق لعب دورا هاما يف مراجعة تلك الكتابات واألعمال ،حيث يوجد الكثري من هلم
توجه سليب،
التوجه كون "أ َن أغلبية الدراسات يف االستشراق كانت ذات َ
يربر هذا َ
وجهة نقدية حول هذه املسألة ،وما َ

 -1حممود محدي زقزوق ،مرجع سابق ،ص ص.50-3

 -2نقال عن :سامل محزة مدين ،كلمات في االستشراق ،جملة احلجاز العاملية للدراسات اإلسالمية والعربية ،العدد  ،9اململكة العربية السعودية ،تصدر عن جامعة
ملك سعود5191 ، ،ه2051 ،م ،ص.19
 -3املرجع نفسه ،ص.92
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التحرر يف البلدان
حيث بدأ املراجعة ألحكامه وعملية التصحيح والكشف عن األهداف واملناهج ،بعد ظهور حركات َ
العربية أساسا ،ونشأة جيل من الباحثني املستقلني عن الغرب واملنتسبني ىىل حضاراهتم" ،1وهناك من أصطلح على تسميتها
2
لعل ما أشار ىليه املف َكر "مالك بنيب" "بأ َن
و
،
كموجة دفاعية بـ "االستشراق النقيض" أو "األيديولوجيا العكسية"
َ
تكونت عرب حضارته احلديثة
االستشراق القدمي مل يكن حمايدا بل غلبت عليه مناهج َ
تعرب عن نشر الوعي األورويب ،واليت َ

مثل املناهج التارخيية والتحليلية واإلسقاطية واألثر والتأثَر" ،3حيث "اقتصرت جممل الدراسات االستشراقية يف الغالب على
العلوم النقلية (كالقرآن ،احلديث ،السرية ،الفقه ،التفسريات القرآنية) مقارنة بالعلوم العقلية (كالعلوم الطبيعية ،الرياضيات،
الفلك ،الطب ،الكيمياء ،اللغة وآداهبا)".4
ويف األخري ميكننا أن نشري ىىل ظهور مفهوم حديث يعترب الوجه اآلخر واملقابل أو النقيض ملفهوم االستشراق يطلق عليه
بـ"االستغراب" ،5ولقد نشأ هذا األخري ( )Occidentalismeيف مواجهة التغريب ( )Occidentalisationالذي
أمتَد أثره يف احلياة الثقافية واحلضارية العربية اإلسالمية ،ويعد التغريب نوع من أنواع االغرتاب ( )Aliénationباملعىن
حتول الرؤية من األنا (الشرق) من خالل اآلخر
ولعل مفهوم االستغراب ساهم يف َ
االشتقاقي للفظ أي َ
حتول األنا ىىل آخرَ ،
(الغرب) ،وىىل رؤية األنا (الغرب) من خالل اآلخر (الشرق) .وعلى هذ األساس أخذ الغرب دور األنا فأصبح ذاتا،

حتول الدارس ىىل مدروس.
وأعترب الالغرب هو اآلخر فأصبح موضوعا ،حيث َ

َأما عن عالقة املث َقف الفرنسي خصوصا والغريب عموما باإلسالم تش َكلها بعض الرتاكمات ،ومتيَزها بعض اخلصائص،
حيث "بدأ يربز هذا املث َقف يف القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ،وكان يعترب نفسه كاتبا أكثر منه عاملا ،وفكرا
بتفوق الفكر بداية من فولتري
مستقال جتاه أجهزة السلطة ،وناقدا جملتمعه ،وواعيا ملسؤوليته ،وهو كما يقول "برنانوس" مفعم َ
6
وقدموا أفكارهم وآرائهم هلذا
بيني
ر
الغ
ين
ر
ك
ف
امل
بعض
هناك
و
،
وصوال ىىل سارتر"
َ
وحت عامليني درسوا اإلسالم دراسة عميقة َ
َ

ضد
حت على تلك احلمالت اليت تشن َ
الدين ،حيث يعترب العديد منهم من العلماء واحلكماء واملستشرقني ،ومنهم من َ
رد َ
اإلسالم ،واليت عملت على تشويه صورته يف الغرب وغريه ،ومن هؤالء من أعترب دين اإلسالم دين األخالق احلميدة

كالتسامح واملساواة واإلخوة ،ودين توحيد وهو الذي جيمع بني البدن والروح ،كما تكون عبادته بال صور ،وهذه النعوت

 -1حسن حنفي ،رضوان السيَد ،السيد يسني وآخرون ،المعرفي واأليديولوجي في الفكر العربي المعاصر( :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية) ،بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط2050 ،5م ،ص.111
 -2املرجع نفسه ،ص.110
 -3أنظر :مالك بن نيب ،إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث ،دمشق ،دار اإلرشاد للنشر5311 ،م ،ص.21
 -4حسن حنفي ،رضوان السيَد ،السيد يسني وآخرون ،مرجع سابق ،ص.111
 -5حسن حنفي ،مقدمة في علم االستغراب ،مرجع سابق ،ص ص.21-53
 -6هشام جعيط ،مرجع سابق ،ص.53
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بشهادة أصحاهبا فعلى سبيل املثال "يقول املستشرق "بارتلمي سانت هلر"" :ى َن دعوة التوحيد اليت محل اإلسالم لوائها
خلصت البشرية من وثنية القرون األوىل" ،كما َبني الشاعر "جوته" مالمح التسامح يف كتابه "أخالق املسلمني" فيقول:
"للحق أقول أ َن تسامح املسلم ليس من ضعف ،ولكن املسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه ومتسكه بعقيدته" ،ويؤكد "مارسيل
بوزار" عن اإلسالم كمالذ لإلنسانية حيث يقول" :ى َن دخول اإلسالم ىىل الساحة العاملية ،وىعادة األمر ىىل نصابه بتحقيق

1
حتدث الصحفي السويسري
التوازن املطلوب ،ليس هو جمرد مشاركة فعالة ،وىومَا هو ىنقاذ للوضع البشري املنهار"  ،كما َ

حتدث عن الغرب
حد ىسالمه ،ومن أشهر أقواله ملا َ
"روجيه دي باس كيه" عن اإلسالم" ،حيث تعلَق كثريا هبذا األخري ىىل َ
َ
يف تشويهه لإلسالم حيث يقول" :ى َن الغرب املسيحي أو الذي فقد مسيحيَته مل يعرف اإلسالم أبدا ،فمنذ أن ظهر على
املسرح العاملي ،واملسيحيون ال يكتفون عن اختالق األكاذيب حوله ،و حتقريه من أجل ىجياد املربرات الالزمة لقتاله ،لقد
مشوهة كثرية ال تزال أثارها منطبعة بعمق يف العقلية األوروبية ىىل اليوم".2
حلقت باإلسالم صور َ

وهناك من يشري ىىل أ َن "الدراسات االستشراقية يف الغرب مل تكن مستوحاة أبدا من روح النزاهة العلمية اخلالصة ،بل هناك
بعض املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية والعربية قد قدموا بأحباثهم من أجل حتقري اإلسالم واملسلمني"َ ،أما عن مستقبل

اإلسالم فجاءت أقوال عديدة منها قول مدير جامعة برلني "الربوفسور غريسيب" ،حيث يقول يف هذا الصدد مايلي" :أيَها
ملقدس عنوان نضتكم موجودا بينكم ،وتعاليم نبيكم حمفوظة عندكم ،فارجعوا ىىل املاضي لتؤسسوا
املسلمون مادام كتابكم ا َ
املستقبل" ،كما يقول "جورج برنارد شو" يف هذا الصدد" :لقد تنبأت بأ َن حممد سيكون مقبوال يف أوروبا الغد ،كما أنَه بدأ
يربر تلك الشهادات قول "هاملتون جيب" املستشرق االجنليزي يف العصر احلديث،
لعل ما َ
يكون مقبوال يف أوروبا اليوم" ،و َ

حيث قال" :ىذا قدر أن حيل التعاون يوما ما حمل التعارض القائم بني اجملتمعات الكبرية يف الشرق والغرب ،فإ َن وساطة
حد كبري حل املشكلة اليت تواجه أوروبا يف عالقتها بالشرق".3
اإلسالم تصبح شرطا ال غىن عنه ،ىذ ميكن بني يديه ىىل َ

حيدد بني الرجل واملرأة
أ َما احلديث عن املرأة املسلمة جند قول "روجيه جارودي" يف" :أ َن القرآن من وجهة نظر الالهوتية ال َ
عالقة من التبعية امليتافيزيقية ،فاملرأة يف القرآن توأم وشريكة للرجل أل َن اهلل خلق البشر ككل شيء{ ،ومن كل شيء خلقنا

زوجني} ،4ويضيف جارودي كيف نصف القرآن املرأة بالنسبة لقضايا امللكية واإلرث والزواج وغريها من األمور".5

 -1نقال عن :احلسيىن احلسيىن معدى ،علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم ،دمشق ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،ط ،2001 ،5ص.15
 -2املرجع نفسه ،ص.15
 -3املرجع نفسه ،ص ص.221-229
 -4القرآن الكريم" ،سورة الذاريات :اآلية (.")13

 -5احلسيىن احلسيىن معدى ،مرجع سابق ،ص ص.512-512
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وعلى هذا األساس ال ميكننا أن ننفي دور هؤالء املث َقفني يف رسم الصورة اإلجيابية لإلسالم على غرار تلك الصورة
السلبية اليت َت بنائها من بعض األطراف الغربية األخرى ،وذلك وفقا لالهتمامات واألفكار واأليديولوجيات واالنتماءات
وحت العقائدية ،وكذا دور التجربة واخلربة العلمية والثقافية يف بناء تلك الصورة.
االجتماعية والسياسية َ

امحمددات اليت ينظر ىليها على َأنا حماولة لرصد عدد من العوامل
حتددها بعض املنطلقات و َ
ى َن عالقة الشرق بالغرب َ
سواء يف املاضي أو احلاضر ،فهي مبثابة مؤثرات سامهت يف حتديد تلك العالقة وجند منها االهتمام ،فزيادة االهتمام
باإلسالم واملسلمني اليوم ناتج كما يشري البعض 1عن سببني رئيسيني" ،أوهلما عودة الصحوة اإلسالمية أو كما يسميها
البعض باملتابعني بالصحوة أو اإلحيائية الثانية ىىل اإلسالم من اجملتمعات املسلمة ،واجلاليات املسلمة ،واملغرتبة يف اجملتمعات
غري املسلمة؛ َأم ا السبب الثاين فريجع ىىل عودة املسلمني ىىل اإلسالم بدأ احنسار العقائد األخرى لدى اآلخر ،عندها بدأ

للتوجه الشيوعي أو االشرتاكي أو القومي املناهض أو العلماين للدين ،كما
املسلمون جيدون يف عودهتم ىىل اإلسالم بديال َ

جند منطلق آخر متثَل يف احلقائق ،فهناك الكثري من احلقائق اليت حتكم العالقة بني املسلمني والغرب ،ومنها تلك اليت ذكرها
املؤلف "هادي املدرسي" يف كتابه "لئال يكون صدام حضارات -الطريق الثالث بني اإلسالم والغرب" ،وجممل هذه احلقائق

جند منها الصورة السلبية اليت حتتفظ هبا ذاكرة املسلمني حول التعامل مع اآلخر ،والصورة التارخيية يف الرتاث الغريب ،ىضافة
ىىل اخللط بني املسلمني وبعض احلكومات اليت متثَل بالضرورة املسلمني فيها (كالشيوعية والقومية والعلمانية ،)...حيث
أفرزت هذه احلقائق صورة سلبية للعامل اإلسالمي ،سواء من خالل ظهور بعض املفاهيم والنعوت اليت يراها الغرب تبدو من
موحدة ومتزايدة من حيث عدد السكان والثروات.
مظاهر املسلمني ،كما أعتربهم قوة جيوسياسية َ

خالصـ ـة:
من هنا يتضح دور الصورة التارخيية يف جتسيد عالقة اإلسالم بالغرب من خالل مراحل تكوينها وتشكيلها على
مستوى العقل الغريب ،فجميع تلك العوامل التارخيية سامهت يف ترسيخ صورة اإلسالم واملسلمني ،وتفسريها من جهة
أخرى ،باعتبارها تعكس العالقة بني الشرق والغرب ،واليت عادة ما تستمد أفكارها من بعض التوترات والظروف امحملية
والعاملية ،حيث تبقى تلك الصورة التارخيية مرجعا أساسيا يف تبين التوجهات الغربية وآرائه وأفكاره العامة ،كما تعترب أيضا
تصوراهتا للقضايا اليت ختض الشأن العريب
مصدرا أساسيا من املصادر اإلعالمية اليت تنهل منها املؤسسة اإلعالمية َ
اإلسالمي عموما.

 -1حسن حنفي ،مقدمة في علم االستغراب ،مرجع سابق ،ص ص.53-59
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تمهي ـ ـ ــد:
نتطرق يف هذا الفصل إىل صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل االتصال واإلعالم الغربية عموما والفرنسية خصوصا
من خالل الكتب املدرسية والقصص والرسومات الكاريكاتورية ،باإلضافة إىل الصحافة املكتوبة ودورها يف تشكيل
الصورة النمطية سواء تعلق األمر مبقاالت الصحف أو اجملالت ،مث نطرق إىل دور التلفزيون والسينما من خالل املضامني
اإلخبارية والربامج احلوارية ،وكذا األفالم واملسلسالت السينمائية وخباصة ما يعرف باألفالم اهلوليودية ،مث دور القنوات
الفضائية األجنبية الدولية يف صنع تلك الصورة من خالل انتشارها وذيوعها عرب العامل ،خاصة مع ظهور ما يعرف
بالقنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية اليت هتتم بتغطية القضايا واألحداث يف املنطقة العربية اإلسالمية ،وأخريا دور
املواقع اإللكرتونية يف شبكة األنرتنت وظهورها كوسيلة جديدة عرف رواجا وانتشارا على مستوى تدفق املعلومة ،حيث
ارتبطت هذه األخرية باملواقع اليت ختتص برتويج الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني سواء تعلق األمر مبواقع إعالمية أو
حَت مواقع متخصصة يف هذا اجملال.
وعلى هذا األساس ميكننا أن نستكشف صورة اإلسالم واملسلمني إعالميا بناء على مضامني تلك الوسائل ووفقا لتأثري
كل وسيلة يف رسم تلك الصورة ،وذلك حسب مرحلة ظهورها من جهة ،ودور السياق العام يف تكوين تلك املضامني
من جهة أخرى.

 :1-3صورة اإلسالم والمسلمين في الكتب المدرسية والقصص والرسومات الكاريكاتورية:
إن زرع األفكار املغلوطة يف أذهان النشء جرمية أخالقية باملعىن القانوين ،وتتفاوت خطورة هذا النوع من اجلرم
حسب اعتبارات خمتلفة ،فالفارق مثال كبري بني اخلطأ الناجم عن قلة املعلومات وندرة املصادر واخلطأ املتعمد الذي يراد
من ورائه حتقيق هدف ما ،أو الوصول إىل غاية بعينها ال ميكن بلوغها إال بذلك ،وقد أثبتت الدراسات 1أن الكتب
املدرسية يف املدارس األمريكية واألوربية لملوءة باألغالط اليت تساهم يف زرع الكراهية واحلقد يف نفوس األطفال .
ولقد أجريت دراسات عديدة للبحث يف الصورة اليت يتم هبا وصف العرب واملسلمني يف الكتب املدرسية بالواليات
املتحدة األمريكية ،ففي سنة 2793م شكلت رابطة دراسات الشرق األوسط جلنة لدراسة صورة الشرق األوسط يف
الكتب املدرسية للمرحلة اإلعدادية ،وقد أسفرت النتائج أن غالبية الكتب املدرسية أخطأت يف مواضيع كثرية ،وأنا تكرر
الصورة النمطية املوروثة عن اإلسالم واملسلمني وتعمل على استمرارها ،ويف سنة 2791م أجريت دراسة على  33كتابا
مدرسيا للمرحلة اإلبداعية والثانوية بوالية كاليفورنيا يف حقل العلوم االجتماعية ،وقد أثبتت هذه الدراسة أن البؤرة املركزية
 -1نقال عن :أمحد خفاجي ،حول فاعلية اإلسالم ،جملة التواصل ،العدد الرابع ،طرابلس ،صادرة عن كلية الدعوة اإلسالمية2391 ،ه1001 ،م ،ص.12
(بتصرف).
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لتلك الكتب كانت مسلطة على تصوير الشرق األوسط على أنه (جمتمع عريب بربري يرتبط بالصحراء والبدو ،وأن ركوب
اخليل والسلب والنهب والقتل ما هي إال مسات موروثة من حياة البدو ،وأن اإلسالم احملمدي كما هي تسميته عند
املستشرقني ،وأن موسى وعيسى مها من أنبياء اهلل ،وأن حممدا راعي قوافل ،وأن اإلسالم انتشر يف بالد العرب حبد
السيف) ،حيث ال تزال العديد من الكتب املدرسية واألمريكية خاصة ،تضع املرأة املسلمة يف مكانة منحطة ،وتزعم أن
القرآن جعل النساء عبيدا للرجال .
كما جند "دراسة أخرى "لبريي" عام 2791م عن الكتب املدرسية يف املرحلة الثانوية ،وكذا دراسة "جرار" عام 2791م
عن كتب الدراسات االجتماعية يف املرحلة املتوسطة" ،1ويف ذات السياق قام "اياد القزاز" بإجراء "دراسة موسعة من
خالل عامي 2797م 2720-م عن الكتب املدرسية اليت يستخدمها املدرسون يف تدريس تاريخ العامل لتالمذهتم يف
املرحلة الثانوية يف ثالث مناطق هي :والية كاليفورنيا ،ونرباسكا ،ومدينة واشنطن دي سي العاصمة ،وقد توصل الباحث
إىل عدد من املالحظات على هذه الكتب املدرسية ميكن اإلشارة إليها فيما يلي:2
 -2كان التناول العام لإلسالم يف هذه الكتب خمتصرا ،وقد أقتصر على ذكر أركان اإلسالم ومبادئه األساسية نبذة عن
الدين اإلسالمي ،ومل ترادفها أية إشارة إىل إسهام املسلمني يف احلضارة اإلنسانية ،كما أنا اجاهلت اجنازات احلضارة
اإلسالمية يف جماالت العلوم والطب والفلسفة ،ومل تشر أيضا إىل تاريخ املسلمني يف األندلس الذي استمر ملدة
900سنة.
 -1أشارت دراسة علمية عام 2719م عن الكتب املدرسية للمرحلة االبتدائية يف "أوهايو" ،إىل أن هذه الكتب كانت
تسمي اإلسالم باحملمدية ،واليت توحي تصرحيا بأن املسلمني يضعون حممدا إهلا يف املرتبة األوىل.
 -3احتوت بعض هذه الكتب على صور مزعومة للرسول حممد مع بعض التعليقات أو الشروحات عليها.
 -1أولت الكتب املدرسية اهتماما واسعا للجانب احلريب يف اإلسالم وحتدثت بإسهام عن اجلهاد أو احلرب املقدسة،
فوردت بعض العبارات منها" :خبالف تعليمات املسيح ،فإن حممد كان ميتدح ما امساه باحلرب املقدسة".
 -1زعمت هذه الكتب أن املرأة يف اإلسالم مهضومة احلقوق ،وقد أشارت بعض الكتب إىل "أن النساء ال يأكلون إال
ما تبقى من طعام الرجال واألبناء ،وأن األبناء يعلمون بأن أمهاهتم ماهن إال خادمات هلم ،وأن البنات ال حيسنب ضمن
أوالد األب".
ومن املغالطات اليت وردت يف الكتب املدرسية الفرنسية يف أنا "نسبت القرآن إىل كالم حممد ،والزعم بأن اإلسالم ديانة
توفيقية جاءت معظم تعاليمها من التقاليد واألعراف املأخوذة من املسيحية واليهودية ،وتصف كتب التاريخ اليت تدرس
 -1نقال عن :عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص.93
 -2املرجع نفسه ،ص ص.99-93
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يف املدارس الفرنسية العرب بأنم مل يكونوا إال غزاة غالظا متزمتني ومتعصبني ،فرضوا دينهم حبد السيف ،وأن الدول
والشعوب اليت قبلت باعتناق اإلسالم ،أن ا فعلت ذلك لكي ال تدفع اجلزية الباهظة اليت فرضها املسلمون على الذين ال
يدخلون يف دينهم ،وأن هؤالء الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي من غري العرب ،كانوا أقل قيمة من املسلمني العرب الذين
ناصروا الديانة اإلسالمية على أساس العداء وخرجت منهم معظم حركات التمرد".1
إذن فمن األساليب اليت استعملها االستشراق من خالل جمموع الكتابات واألعمال هو تبين تلك الصورة اليت
استخدم فيها الكتب املدرسية كوسائل اتصالية وبأسلوب علمي يف اإلشارة إىل اإلسالم والسلمني ،حبيث "شكل
اسرتاتيجية شاملة لتكوين األنساق املعرفية والفكرية والقيم الغربية إزاء العرب واملسلمني ،وحتول إىل سياسة تنشئة األجيال
املتعاقبة وفق تلك النظرة ،ووجد يف املناهج املدرسية املقررة على الطالب يف مراحل التعليم املختلفة وسيلة اتصالية فعالة
لتشكيل وعي فعال لألجيال انطالقا من مفاهيمه".2
ويف ذات السياق يتساءل كل من "جوكينشلو" و"شرييل" يف كتاهبما "الرتبية اخلاطئة للغرب" 3حول الكيفية اليت يشوه هبا
اإلعالم الغريب صورة اإلسالم ،حيث تبدأ فرضيتهم بأثر الصورة التارخيية اليت حتكم العالقات الغربية واالسالمية،
وحتضرهم اإلجابة يف عدم الشك يف أن البشر يستخدمون املاضي انتقائيا جلعل أبعاد خاصة من احلاضر مفهومة
ومعقولة ،وإىل حد ما ،فإن املواقف السياسية كلها هي تفسريات تارخيية ،ولعل هذا ما أكده "ابراهيم أبو حطالة" حنو
مسألة تزييف الثقافة التارخيية حيال املسلمني ،كما أن األوروبيني اعتربوا مفهوم التفوق خاصيتهم ،والذي أصبح أساس
ثقافة الغرب اخلاطئة منذ بروز تلك العالقات والصراعات.
ويف هذا االطار "فإن معظم الكتب املدرسية اليت تتناول احلضارة الغربية ال تذكر شيئا عن استيالء الرببر على اسبانيا،
ولكنها تشري إىل انتصار "شارل مارتيل" واإلفرنج على العرب يف معركة األبراج عام 931م".4
ولقد تفحصت بعض الدراسات اليت أجريت خالل العقدين األخرين من القرن العشرين طريقة التعريف عن العرب
واملسلمني يف الكتب املدرسية يف أمريكا الشمالية وأوروبا ،حيث "قام "دي بريك" مبراجعة عدد من الكتب املدرسية
املعتمدة يف الكليات لتعليم أديان العامل يف بريطانيا ،وحبث يف الطرق املتبعة للتعريف بـ :حممد ،القرآن ،املسلمني،

 -1نقال عن :خليل ياسني خليل ،نحن في عيون باريس ،جريدة عكاظ ،العدد  ،9092جدة ،صدرت بتاريخ.2721 /20/11 :
 -2أديب خضور ،مرجع سابق ،ص.11

3
يشوه اإلعالم الغربي صورة اإلسالم ،ترمجة حسان سبتاين ،بريوت ،دار الساقي ،ط،2
 جوكينشلو ،شرييل شتاينربغ ،التربية الخاطئة للغرب :كيف َ1001م ،ص.39
 -4املرجع نفسه ،ص.222
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اإلسالم ،حيث تشري نتائج حتقيقاته إىل أن هذه الكتب مشكوك فيها إىل أبعد حد ،ومرتكزة على روايات مظللة يف
الواقع ،وغري دقيقة يف بعض احلاالت".1
ويربز لنا "مارلني نصر" يف دراسته حول صورة العرب واإلسالم يف الكتب املدرسية الفرنسية مستان سائدتان من جمموعة
السمات اليت ختص العرب من خالل تلك الكتب هي " :املاضوية ،واجنب العرب يف زمن احلاضر".2
كما تسرد لنا "عزت عزت" جمموعة من الكتب والقصص املوجهة إىل فئة األطفال اليت مل تسلم هي األخرى يف هذا
الشكل من الكتابات اليت حتمل اإلساء للعرب واملسلمني ،ويف هذا اإلطار جند مبا يعرف بـ"الكتب اجملسمة" (Pop-
 ،)Up Bookواليت تتضمن القصص الدينية ،وكذا سلسلة "قبس من نور" اليت تتضمن أفكار تبشريية ،وسلسلة كتب
"حقيبة طبيب الغاية" ( ،)Jungle Doctor’s Case Bookمن تأليف "بول هوايت" .أما عن الكتب املدرسية
فنجد كل من كتاب "رحلة اإلنسان الناقصة" ( )Man’s Unfimished Journezيف أمريكا ،وكذا كتاب
"حضارات وشعوب" ( ،)People and cultursوالكتاب االجنليزي املسمى "العقل العريب يف حاجة إىل فهم"
ملؤلفه "جون الفني" االجنليزي؛ هذا وباإلضافة إىل عدة موسوعات ودوائر املعارف اخلاصة باألطفال اليت حتمل صورة
اإلسالم واملسلمني ،ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر موسوعة األطفال املسماة "تشارلز برونز سيكلوبيديا" ،وكذا
أطلس األطفال املصور واملسمى ( ،)The Children’s Picture Atlasإضافة إىل اجملالت كمجلة "تان تان"
( )Les Advintures de Tintinالفرنسية". 3
ومن خصائص القصص الغربية املوجهة ضد العرب واملسلمني" ،هو األداء بإنشاء األسرار واختالف األحداث اخليالية
وتغليفها بأسلوب قمعي ،وربطها بأشخاص وأماكن معروفة لإليهام بأنا حقائق ،والسعي للتشكيك والوقيعة بني العرب،
وكذا اللجوء إىل الرمز وتصوير اخليال والتنبؤ باملستقبل ،ومن بني هذه القصص جند كل من قصة "ماش يذهب إىل
تكساس" من تأليف "تريتشارد هوك" و"وليم تروث" ،وكذا قصة "ضربة قاضية يف البحرين" وهي قصة فرنسية بوليسية من
تأليف "جوزيت بروس" ،وكذلك قصة "ديب" من تأليف "روبن مور" ،كما جند قصة "بقشيش" من تأليف "ميشال
كلريك" وترمجت إىل العربية باسم "فئران األنابيب" ،وقصة "الفارس املسافر" ،وقصة "ورثة امللك" وهي قصص تارخيية،
باإلضافة إىل قصة "جهاد" ،وقصة "الواحة املشؤومة" من تأليف "هاموند أنز" ،وقصة "منزلق البرتول" من سلسلة املدمر
من تأليف "ريتشارد مابري" و"واين موريف".4

 -1املرجع نفسه ،ص.111

 -2مادلني نصر ،صورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية الفرنسية ،نقال عن :الطاهر لبيب ،مرجع سابق ،ص.131

 -3أنظر :عزت عزت ،صورة العرب والمسلمين في العالم ،القاهرة ،مركز احلضارة العربية ،ط1001 ،1م ،ص ص.90-13
 -4املرجع نفسه ،ص ص.11-19
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أما عن الرسومات الساخرة (الكاريكاتريية) واليت تعترب كأسلوب من أساليب اخلطاب االتصايل واإلعالمي ،يقوم على
اإلثارة والفكرة واإلبداع وهو فن قدمي وإن ازدهر يف هذا القرن" ،وقد ظهرت أوىل الرسومات الساخرة يف أوربا يف القرن
السادس عشر ،وكثري منها سخر ألغراض دينية هامجت الربوتستانت والكاثوليك ،أثناء الثورة الدينية اليت عرفت
بإصالحات دينية ،وقد أنتج االجنليز عدد من الرسوم الساخرة املتميزة يف الفرتة مل بني 0011م و0011م ،وقد اشتهر
يف تلك احلقبة "وليام هاجرت" برمسه لشخصيات اجملتمع الراقي يف اجنلرتا بشكل ساخر ،ولعل أشهر رسام ساخر ظهر يف
أوربا هو "نورد دومينيه" الفرنسي الذي رسم امللك "لوسي فيليب" (السمني املرتهل وكأنه دب كبري) ،لما أثار سخط
رجال البالط عليه فأودعوه السجن ،ويف أمريكا اشتهر "بنيامني فرانلكني" عام 0071م ،الذي لعبت رسوماته دورا يف
توحيد املستعمرات األمريكية ضد الفرنسيني واهلنود ،وقد استخدم الرسم الساخر للرتويج ألفكار وفلسفات وللتعبري عن
مواقف وأحوال ال ميكن سردها يف هذ اجملال ،ويف العصر احلديث نال هذا الفن قدرا كبريا من االهتمام ،فخصصت له
مساحات ثابتة يف الصحف واجملالت ،بل حَت الكتب وشاشات التلفزة وشبكة املعلومات العاملية –االنرتنت -اليت
نشرت مواقع عليها ،ميكن من خالهلا االطالع على أحدث ما قدمته الصحافة العاملية من رسومات ساخرة نقدية ،ولقد
وجد دعاة االسالموفوبيا وسيلة مثرية لتشويه اإلسالم واملسلمني ،وذلك من خالل أكاذيبهم يف نشر الرسومات
السخيفة ،واليت جيمع بينها قاسم مشرتك ،وهو تصوير العريب واملسلم (بلحية كبرية وحواجب عريضة ،وأنف مقوس،
وبطن منتفخ ،ونظرات قاسية ،وقد لف حول رأسه كوفية أو عقاال ،وربط يف وسطه خنجرا أو مسدسا)".1
ومل تقتصر أيضا تلك الرسومات لبعض الفرتات فقط ،وإنا متاشت مع األحداث العاملية ،حيث جند مرحلة ما مسي
بالصحوة اإلسالمية املعاصرة اليت أخذت حيزا كبريا يف فن الكاريكاتري الغريب واألمريكي على حد سواء" ،فكانت هذه
الظاهرة مرادفة للتخلف والعودة إىل أحداث عصر الكهوف ودعاهتا هم عباد املوت حيكمهم العقل امليتافيزيقي الغيب ،أما
بعد  00سبتمرب ،1110فأخذت الرسومات الساخرة أشكاال سلبية خمتلفة وبدأت تكشف عن اإليديولوجيا الكامنة
وراءها يف معاداة اإلسالم السيما بعد غزو العراق حينما اختذته منربا للتربير ،ومل تعد املشكلة مشكلة البحث عن أسلحة
الدمار الشامل بإنقاذ لإلنسانية من األصولية املتطرفة ،ومل تقف االسالموفوبيا الساخرة عند االستخفاف بالعريب واملسلم،
بل تعددت ذلك إىل النيل من شخص الرسول وتصويره إرهابيا ،ذلك التصوير الذي أثار حفيظة العرب واملسلمني يف
مجيع أحناء العامل ،ومل يقف توظيف الرسوم الساخرة عند حد الرتويج لإليديولوجيا ،بل وظفت أيضا لرتويع مناصري
القضايا اإلنسانية وختويف املفكرين األحرار بنعتهم بنعوت سلبية ووصمهم بالفاشية اإلسالمية".2
أما "ليندمان" فكشف سنة 0801م يف "دراسة له عن التشويش املتواصل للعرب يف الرسوم الكاريكاتريية اليت يرمسها
 -1ليلى صاحل زعزوع ،المد الشيعي نحو اإلسالم ،جملة التواصل ،العدد الرابع ،طرابلس ،صادرة عن كلية الدعوة اإلسالمية2391 ،ه1001 ،م ،ص.32
 -2املرجع نفسه ،ص.32
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"هربلوك" يف واشنطن بوست األمريكية" ،1حيث يقول ليندمان "أن رسومات هذا الرسام ترتكز حول موضوعني رئيسيني
مها :املقاطعة العربية والضغوط اليت متارسها دول النفط على الواليات املتحدة األمريكية ،واليت يستجيب هلا املسؤولون
األمريكيون ،أما املوضوع اآلخر فهو املشكل الفلسطيين واإلرهاب لمثال يف شخص "ياسر عرفات" يف أغلب األحيان،
وقد قام "جورج دامون" بتحليل الرسومات الكاريكاتريية اليت ظهرت يف صحف "نيويورك تاميز" و"بوسطن جلوب"
و"كريستيان سانيس مونيتور" و"سان فرانسيسكو" و"كرونكال"؛ وأظهرت الدراسة أن الرسوم تثبت االاجاه العدواين
العنصري ضد العرب وتشوه مسعتهم ،باعتبار أن أغلب رسامي الكاريكاتري مييلون إىل مهامجة العرب ،إما تصرحيا باحلط
من مكانة زعمائهم ،أو ضمنيا من خالل الصفات الرئيسة املنسوبة للعرب اليت تتخلل هذه الرسوم من اعتداء وعناد
وسخف وإرهاب ،كما أن اهتام العرب بأنم من الشيوعيني كان موضوعا متواصال أيضا يف الرسم الكاريكاتوري".2
ومن هنا نكتشف بأن دور الكتب والقصص والرسومات الكاريكاتورية كان هلا دورا بارزا يف تكوين الصورة النمطية
عن اإلسالم واملسلمني ،باعتبار أنا تشكل العقل الواعي يف امليدان الثقايف والفكري والسياسي وحَت اإلعالمي ،كما
تشكل وسيلة اتصالية تساهم يف نقل الرتاث االجتماعي والثقايف بنفس الصورة اليت كانت سائدة تارخييا واملتعلقة
باإلسالم واملسلمني الراسخة يف املخيلة الغربية عموما.

 :2-3صورة اإلسالم والمسلمين في الصحافة المكتوبة:
إن وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها هي إحدى الوسائل الرئيسية يف ترسيخ ثقافة أو نشر أفكار أو التعريف
بإيديولوجية معينة ،سواء بإظهارها يف طابع سلب يؤدي إىل معاداهتا والوقوف يف وجهها ،أو يف طابع إجيايب جيسد تبنيها
ومعايشتها ،فإن وسائل اإلعالم الغربية مل اجسد الصورة السلبية لإلسالم انطالقا من وسائلها اإلعالمية املختلفة نسبيا،
بدليل اختاذها منحيني رئيسيني يف ذلك ،إما عن طريق إعادة النظر يف ما تبثه وسائلها اإلعالمية حول املسلمني من صور
سلبية باالعتذار عما بدر منها من جهة ،ومن جهة أخرى املسارعة يف نزع تلك األفكار واملعلومات املغلوطة عن اإلسالم
واملسلمني واالعتماد على عنصر الرقابة اإلعالمية يف عملية النشر اإلعالمي ألخبارها ،آخذة بعني االعتبار مبدأ حرية
املمارسات الدينية لكل فرد ،والتعايش الذي صار عنصرا رئيسيا بني خمتلف العقائد الدينية للشعوب.
وهو األمر الذي اجسد يف الدول الغربية ،من خالل إعادة النظر مستقبال يف نوع األفكار واألخبار واملعلومات اليت تبثها،
مقد سة بذلك مبدأ عدم التجريح يف عقائد الفرد اخلاصة وتوجهه الديين اخلاص به ،وهو ما ميكن أن نستشف من خالله
عملية اجسده يف أرض الواقع ،انطالقا من ما قدمته الدول الغربية من ضمانات يف وسائلها اإلعالمية ،وأبرز دليل على
 -1املرجع نفسه ،ص.31

 -2عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص ص.71-72
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ذلك "ما قام به رئيس الوزراء الدانا ركي عندما أدان يف خطابه السنوي مبناسبة العام امليالدي اجلديد أي تصريح أو عمل
أو تعبري عن رأي ،يُقصد به تشويه صورة جمموعة من الناس بناء على انتمائهم الديين أو العرقي وخاصة اإلسالم ،ومل
تقف عند هذا احلد ،بل عملت على ترسيخ فكرة التعايش واالندماج بني خمتلف األجناس البشرية وروجت الحرتام
عقائد األفراد وتوجههم اإليديولوجي من منطلق احلريات الفردية ،وهو ما دعى إليه وزير اخلارجية الفرنسي "آالن جوبيه"،
من خالل دعوته إىل حوار مع احلركات اإلسالمية يف العامل العريب اليت تنبذ العنف وتقبل بقواعد الدميقراطية ،ولعل هذا
األمر يتضح من خالل تشديد اللهجة من طرف االحتاد األورويب يف عمومه على اجنب التصرحيات اليت حتمل طابع
التهجم على اإلسالم كدين ،جسده رؤساء الدول بتحميل كامل املسؤولية لكل من يتعرض حلريات األفراد يف وسائل
اإلعالم املختلفة ،إضافة إىل كل هذا اجدر اإلشارة به إىل الربنامج الوثائقي الذي قدمه التلفزيون األملاين ،والذي يعرتف
فيه الغرب بإجنازات احلضارة اإلسالمية وتطوراهتا املختلفة وبسرقتهم للعلوم اإلسالمية".1
والصحافة املكتوبة كوسيلة إعالمية هلا دور يف تشكيل الرأي العام يف الغرب عموما ويف فرنسا خصوصا ،باعتبارها مثلت
مرحلة واعية كأول وسيلة إعالمية ظهرت يف أوروبا من خالل "مراحلها املتزامنة وتطورها وتنوعها وانتشارها وتأثرياهتا
املختلفة" ،2ولعل صورة اإلسالم واملسلمني هي إحدى مكونات هذه الصحافة يف مضامينها وحمتوياهتا املختلفة بااجاهاهتا
وتياراهتا املتعددة ،ولعل معرفة تلك الصورة يف الصحافة الفرنسية قبل وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،باعتبارها
كحدث هام ومفصل رئيسي يف تغريات وجهات نظر الصحافة عموما اجاه قضايا اإلسالم واملسلمني ،يتطلب اإلشارة
إىل تطور شكل اإلساءة يف الصحف الفرنسية عامة حسب تطور األحداث ،إذ أن كل مرحلة واكبتها أساليب تتناسب
وطبيعة أحداثها ،حبيث نعرض هنا بعض ناذج اإلساءة للعرب واملسلمني قبل أحداث  00من سبتمرب " .1110ففي
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي ،عنيت الصحافة الفرنسية باآلخر والذي تقصد به االسالم والعرب واملسلمني
يف هذا املقام من خالل تعرضهم للخالفات بني القيادات ،خاصة يف دول اخلليج من منطلق املساس بالنظم العربية من
طرف خفي ،والسخرية منها يف معرض لسرد اخلرب ،ويبدو هذا للعامة موضوعيا وجمرد حتليل إخباري .حيث كتبت جملة
"لوبوان" ( )point Leتصف السعودية بأنا "القلعة املتهاوية" ،وتصف الوضع السياسي فيها بصورة توحي بأن الوضع
على وشك االنيار ،نتيجة لتفشي الرشوة والفساد داخل مراكز احلكم والعائلة املالكة ،وتوقع قيام اجليش بانقالب

 -1أنظر :مصدر من موقع االنرتنت  ،http://www.bbc.com/news/worldمت تصفح املوقع بتاريخ  1022-01-17على الساعة
 07:00صباحا.

- Pierre Albert , La Presse Française, Notes et études documentaires, La documentation Française,
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N°4469- Mai 1978, Paris,.p134
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عسكري على يد "فدائي عسكري" ،وتشري اجمللة بأن عملية مكة ،وأحداث أفغانستان ،وثورة إيران جعلت الرعب يسود
بلدان اخلليج".1
كما جند "جملة جني الفريك" ( )June Afriqueالفرنسية تصف املرأة العربية فيما ال يليق يف مقال مكثف بالصور،
يصف العامل املغلق للمرأة العربية ،هذا وناهيك عن بعض العناوين املسيئة لإلسالم واملسلمني اليت سامهت يف زرع الفتنة،
منها مقال صدر يف صحيفة "باري ماتش" ( )Paris Matchالذي حيمل اإلساءة إىل أهل اخلليج خاصة والعرب
املسلمني عموما يف وصف النساء املواطنات بالسخرية ،وحب البدو والصحراء ،وحياة البذخ والرتف املتعلقة بعائدات
البرتول ،وبشاعة املنظر ،وغريها من املواصفات".2
ومن بعض القضايا اليت تناولتها الصحافة الفرنسية مبختلف أنواعها وخاصة املكتوبة منها ،واليت خلفت غموضا ااجاه
الرسائل اإلعالمية اليت تقدمها ،حيث مسحت مبرور جمموعة من الكلمات أصبحت حتتل مكانة يف الرأي العام الفرنسي
على وجه اخلصوص" ،فكانت املعاجلات اإلعالمية صرحية فيما خيص عنف الشباب وخصوصا الشباب أطراف املدينة،
حبيث كل اخلطابات اليت تتعلق هبذا املوضوع لملوءة بالرهانات .وخري دليل على ذلك ما حدث خالل احلملة االنتخابية
احمللية يف 1110م ،والرئاسية يف1111م و1110م ،وبأمر من جهات سياسية معينة ،قدمت الصحافة املكتوبة كل
احلجج والرباهني اليت هلا عالقة بالعنف واإلثارة ،فأبدت أن أحداث املهاجرين ليست باملنحرفة ،بل جمراهم وسريهتم
لتصبح احلوادث اخلطرية كالقتل ،واهلجوم املسلح ،و العنف اجلماعي مربرة وغري ذات أمهية بالغة ،وذلك فقط هبدف
كسب أصوات الفرنسيني من أصول مغاربية .كل هذه العوامل نااجة عن جدال شعب أختلف حول الشعور بتواجد
األمن من عدمه ،فربهن الفرنسيون عدم إحساسهم باألمن ،حيث أقرت األغلبية منهم بعدم الشعور به اجاه املغاربيني أو
بسببهم ،كما أن األمن هو شغلهم الشاغل،

فالبحوث اليت أجراها "لورن ميكاييليبينت" (Laurent

 )Mucchiellibintبينت أن اإلحساس يبعث عند األغلبية شيئا آخر غري اخلوف كونم ضحايا ،لما كون لديهم
اعتقاد مجاعي يتمثل لدى البعض إىل صالبة أحكامهم العقلية اجاه املغاربة (كره األجانب وإقصائهم من الرتاب
الفرنسي ،اإلرادة يف تطبيق حكم اإلعدام ..اخل) ،فاألغلبية تعيش خصوصا يف األوساط الفقرية ،ومنعدمة املستوى
العلمي ،ومقسمة على التطور االجتماعي والصحي والصناعي للمتجمعات الفرنسية".3

 -1رابح الصادق ،اإلسالم في فرنسا من الغياب إلى الظهور الهوياتي ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،113/121مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت،
2772م ،ص.11
 -2املرجع نفسه ،ص.11

 -3نقال عن :وليد زغب ،صورة المهاجرين المغاربيين في الصحافة الفرنسية المكتوبة ،دراسة تحليلية لمضمون جريدة  ،LE FIGAROمرجع
سابق ،ص ص.71-73
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وهناك من يشري إىل "أن احلوارات اإلعالمية املزعومة بلغت حول اجلماعات املغاربية املسلمة حدها يف عام 1989م،
أين ظهرت مشكلة اللحاف يف املدارس العمومية ،فصنع هذا احلوار من اإلسالم هتديد حقيقي لقيم اجلمهورية الفرنسية،
يف التضاد بني وضع اللحاف والعلمنة (نظام إبعاد الكنيسة عن لمارسة السياسية أو اإلدارية ،خاصة يف التعليم) ،علما
أن اللحاف من مبادئ اإلسالم ،حيث أدى هذا إىل التضاد بني الدميقراطية املنصوص عليها قانونيا ،والقانون الشمويل،
وكذا اإلسالم ،فأستدعى القانون الشمويل ضمنيا بتغيري منظم وهادف لكلمته "حلاف" .وقد تطرقت هلذا األمر جريدة
( )Le Mondeحني نشرت مقاال قدمت فيه اإلسالم على أنه "ظاهرة حرارة" ،ليضاف كل ما ميليه اإلسالم ومبادئه
لإلرهاب بكل أنواع هتديداته ،ويف الثمانينات وضعت الصحافة املكتوبة الفرنسية بديال لكلمة مسلم بـ" إسالمي"،
الشيء الذي أثار غضب املسلمني ،لما ولد اإلرهاب وزاد يف حدته من طرف اإلسالميني يف التسعينات ،فالشباب
الفرنسي سليل اجلالية املغربية أصبح يعرف "باإلرهايب" ،يف حني أصبح اإلرهاب شيئا فشيئا كحدث متكرر كثري
الوقوع".1
ومن بني القضايا أيضا جند العنف املدين "الذي مل يكن متداوال يف باقي الدول األوروبية ،وهي مطابقة يف بعضها ويف
بعض احلاالت إىل ما تسميه "عنف الشباب" لكن هذا التميز لدى الصحافة الفرنسية املكتوبة يبني انفراد األحداث
املتعلقة باملهاجرين وتقدمياته يف فرنسا ،حيث أن العنف بني الشباب ليس جوهريا بل عنف مفتعل من فعل الصحافة يف
كثري من األحيان ،كما أثبتته دراسات بعض الباحثني كـ( )Christian Bachmanو(،)Robert Lafont
( )Legaunnec Nicolيف عام  ،2773حيث رأوا أن الصد واالنغالق االجتماعي والقضائي مرئي يف البلدان
األوربية األخرى ،وهو ليس بالضرورة ناتج عن أسباب االختيار العمراين ،العرقي أو املدين ،بل هو خاصية فرنسية للبعد
االستعماري ،من خالل البعد املركز للخطابات والتنازع بني الشباب سليل اهلجرة ،وبعض مقدمي املؤسسات
االجتماعية ،إضافة إىل أحداث الشغب أو "ثورة الضواحي" كما تسمى ،اليت عمت فرنسا خالل شهر نوفمرب ،1117
وطرحت هذه األخرية قضية التعددية العرقية واإلثنية بفرنسا ،وفرضت على الساحة السياسية والثقافية واالجتماعية ،سؤاال
ملحا حول "من هو الفرنسي؟" ،وهو السؤال الذي اجاوزه الزمن حسب البعض ،وأنه طوي منذ عهد الفرنسي "شارل
ديقول -أول رئيس لفرنسا بعد حتريرها من االحتالل النازي .-فمشهد الشباب يف الضاحية اليت انطلقت منها الشرارة
األوىل ألعمال الشغب ،وهم يرفعون يف أيديهم بطاقات التعريف الفرنسية ،وبغضب يقولون" :إنا ال تساوي شيئا" ،إننا
لسنا فرنسيني كبقية الفرنسيني!! " ،والذي صورته معظم وسائل اإلعالم الفرنسية يف خضم أحداث الشغب وحرق
السيارات ،مشهد معرب وقوي الداللة لفهم رسالة الشباب سليل اهلجرة ،حبيث ولو عدنا سنة إىل ما وراء أحداث باريس
1117م أي إىل شهر مارس 1111م يف ساحة اجلمهورية بباريس حيث نفس املشهد ،مشهد فتيات متحجبات
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يرفعن بطاقات تعريفهن مشككات يف هويتهن ،وقبوهلن كفرنسيات من طرف اجملتمع الفرنسي ،عندما قررت احلكومة
سن قانون مينع الرموز الدينية يف املدارس ،وهو القانون الذي اعتربه البعض يستهدف بالدرجة األوىل احملجبات الفرنسيات
من أصول عربية وإسالمية".1
فجل تلك املواضيع شكلت املادة اإلعالمية للصحافة الغربية عموما والفرنسية خصوصا يف تعاملها مع األحداث
والقضايا سواء على املستوى احمللي (فرنسا) أو على املستوى الدويل ،ولعل تلك األحداث هي اليت ستصبح من أولويات
الصحافة ،حسب معطيات السياسة اإلعالمية لكل صحيفة باعتبارها مؤسسة إعالمية تساهم يف تكوين الرأي العام
وتوجيهه ملا خيدم أجندهتا اإلعالمية والسياسية.
كما أن طرح السياق السياسي من خالل اإلعالم الفرنسي املكتوب املشكل يف خضم حدثني مهمني" ،يتمثل أوهلما يف
االضطرابات اليت عاشتها اهلجرة بضواحي املدن الفرنسية أواخر عام 1117م ،واليت استغلتها أطراف سياسية لتعيد طرح
القضية من منظور عنصري .أما الثاين فهو إحداث رئيس اجلمهورية "ساركوزي" لوزارة للهجرة وللهوية الوطنية ،حيث
أحدثت هذه الوزارة ضجة لدى املراقبني ،وخاصة لدى املهتمني حبقوق اإلنسان ،ملا فيها من أبعاد قد تشجع اخلطاب
العنصري ضد املهاجرين عامة واملغاربة خاصة ،كونم أقل اندماجا ،باعتبار ديانتهم إسالمية ،كما أنه أعطى دفعا
2

جديدا للنقاش السياسي يف بلد تعد فيه املناظرة والسجال تقليدا عريقا" .

لقد ظلت وسائل اإلعالم الغربية متثل أبرز قنوات االتصال اليت تنتج سياسة التخويف من اإلسالم يف الغرب ،فهي
مبا متتلكه من إمكانيات جبارة وقدرة هائلة على االنتشار ،وقوة اجلذب والتأثري ،استطاعت أن اجعل الشأن العريب
اإلسالمي ضمن اهتمامات العقل الغريب ،وأنا تؤدي دورا رئيسيا يف تكوين الرأي العام وتوجيهه ،وصياغة األفكار ،وإثارة
مشاعر الغضب واخلوف من اإلسالم داخل اجملتمعات الغربية ،ولذلك متكنت من استغالل هذا األمر لرتسيخ صورة رهيبة
وخموفة عن اإلسالم واملسلمني يف خميلة القارئ الغريب عموما ،ولعل الصحافة املكتوبة إحدى هذه الوسائل اإلعالمية اليت
سامهت بشكل واضح يف ترسيخ تلك الصورة ،وذلك يف استغالهلا جلميع األحداث والقضايا السياسية اليت تثري اجلدل
والصراع ،وهنا يكمن دور الظروف احمليطة والسياق العام يف توجيه اإلعالم حنو املصاحل االسرتاتيجية الكربى.
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 :3-3صورة اإلسالم والمسلمين في التلفزيون والسينما:
تتمتع وسائل اإلعالم املرئية وخصوصا التلفزيون بقدرة فائقة على التأثري ،فتجسد احلدث أو الفكرة وتستقطب
حاسيت السمع والبصر ،وللتلفزيون بشكل خاص مكانة بارزة يف جمال التأثري االجتماعي يف الغرب ،وقد أصبح هذا
األخري موجها يف اجملتمعات الغربية للرأي والسلوك ،حيث يقول "جورج جريينز" هبذا الصدد "إن التلفزيون يقوم حاليا
أكثر من أي مؤسسة ثقافية أخرى بتشكيل املعايري والقيم السلوكية ،وكلما ازدادت مشاهدتنا للتلفزيون كلما زادت
معتقداتنا املتأثرة مبا يقوله عن العامل اخلارجي ،على الرغم من أن معظم ما يعرض هو حمض افرتاء أو تضليل إعالمي
دعائي". 1
حيث يشري البعض بأن منذ أن حكم اليهود قبضتهم على املؤسسات اإلعالمية يف العامل وأمريكا على وجه اخلصوص،
وصورة العريب واملسلم مل تتغري ،تلك الصورة اليت أمعن يف تشويهها ذلك اإلعالم على مدى قرن من الزمن ،ولعل ما يربر
هذا احلكم هي الدراسة اليت أعدها الربوفيسور "جاك شاهني" عن اإلفساد الذي أحدثته مؤسسة هوليود يف حق العرب
واملسلمني إدانة حقيقة لإلعالم املرئي ،خاصة مع كتابه األخري الذي حيمل عنوان "العريب الشرير أو كيف شوهت هوليود
شعبا" ،حيث وضح الكتاب "وظيفة وسائل اإلعالم يف رسم الصورة املشوهة ألمم وشعوب من أجل حتقيق مآرب
سياسية ودينية ،وكذا الدور الصحيح املنوط للمؤسسات اإلعالمية اليت تزعم أنا تنتمي لشعوب العامل ،حيث يرى
شاهني يف كتابه "عرب التلفزيون" " :أن الصورة املعادية للعرب تكشف عن نفسها يف السياسة األمريكية ،وبالرغم من أن
أكثر العرب يعيشون يف مدن بعيدة عن الصحراء كالرباط واجلزائر وتونس وطرابلس والقاهرة ودمشق وبريوت والقدس
وبغداد ،إال أن الصورة اليت رسختها مؤسسات اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون ،تظهر العرب بدوا مهجا
يعيشون يف قلب الصحراء ،حيث الرمال املرتامية األطراف ،وحيث اإلبل واخليام ،ومن عجيب أثر التشويه على الساسة،
أن السواد األعظم من األمريكيني يظنون أن منظمة أوبك العاملية لتصدير النفط منظمة عربية يقودها شيوخ النفط
العرب ،بالرغم من أن ستة فقط من ثالثة عشر عضوا من أعضاء املنظمة هم من العرب".2
ولقد اكتشف صناع اإلسالموفوبيا يف أمريكا والغرب أمهية توظيف املؤسسات اإلعالمية السيما السينما اليت تلعب الدور
األكرب يف تشكيل ثقافة اإلنسان املعاصر الذي يعزف عن القراءة والبحث بسبب تعقد احلياة ،وتفاقم مشاكل العيش
ولذا عمل اليهود على اخرتاع هوليود ،وينب كاتب يهودي امسه "هوليل غابلر" يف دراسة له صدرت عام 0800م بعنوان
"اإلمرباطورية اليت ختصهم –كيف ابتدع اليهود هوليود" ،يف "أن اليهود أسسوا مجيع االستوديوهات األمريكية السينمائية
الكربى ،مبا فيها صناعة السينما األمريكية متمثلة يف كربى الشركات العاملية ،وقد تأسست هوليود عقب احلرب العاملية
 -1نقال عن :جاك شاهني ،مقال بعنوان *الشخصية العربية في التلفزيون األمريكي ،جملة العريب ،العدد  ،310الكويت2729 ،م.
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األوىل وقام بإدارهتا يهود من أوربا الشرقية ،مث مل تلبث أن غزاها كتاب يهود معظمهم شرقيون ،ويقول "مورمان كانتور"
يف دراسة صادرة عام 0881م عن جامعة نيويورك حتت عنوان "السلسلة املقدسة ،تاريخ اليهود" ،أن إنتاج األفالم
وتوزيعها يف هوليود كان يف اخلميس من السنة األوىل من تأسيسها ،وظلت السيطرة على مستوى القمة يف هوليود لليهود.
ويف أوائل التسعينات من القرن العشرين سقط آخر معقل يف هوليود كان يديره اليهود وهو أستوديو "ديزين" ،وظلت
هوليود على مدار حقبة طويلة من الزمن قد تصل إىل ثالثة أرباع القرن تعمل بدأب على تشويه صورة العرب واملسلمني
وتصويرهم بأنم "برابرة ،مهج رعاع ،خونة قذرون ،جبناء" ،وأن اليهود أكثر متدنا وتساحما وشجاعة ،ذلك التقابل الذي
يسميه مؤرخو السينما أفالم الطيب واخلبيث ،ويف الستينات وحدها جند على األقل أكرب عشرة أفالم أنتجت لعب اأدوار
البطولة فيها األمريكيون اليهود مثل "بول نيومان" ،و"توين كورتيز" ،و"كريك دوغالس"...اخل؛ أما دور العريب فيلعبه عادة
لمثلون "كومبارس" من الدرجة الثالثة والرابعة ،ويستحسن أن يكون قبيح املنظر ال يتعاطف معه اجلمهور ويف أحسن
األحوال يؤتى هبم من أمريكا الالتينية وإسبانيا وجنوب إيطاليا من تشبه مالحمهم مالمح العرب ،مع عدد قليل من العرب
الذين ال يلعبون دورا رئيسيا يف الشريط ،وإنا يشكلون عادة خلفية للمشاهدة السينمائية كانت تغطي حمتويات األفالم
املسيئة للعرب واملسلمني على مدار املائة عام املاضية ،وقد تتبعها مجيعا جاك شاهني يف دراسته "العرب األشرار كيف
شوهت هوليود شعبا" ،واليت حذرت هذه األخرية اخلوف من اإلسالم ،وذلك يعود لكثرهتا حَت بلغت رقما قياسيا
معينا".1
كما أشار شاهني يف إحدى الدراسات اليت أجريت حلوايل  0111فيلم سينمائي من إنتاج الصناعة اهلوليودية ،أنا تبث
الصورة النمطية للعرب واملسلمني بأنم "يثريون البغض ،أشرار ،وحوش وفاسقون ،ويعشون يف الصحراء أو احلديقة
املشؤومة" ،كما جاء ذلك يف فيلم ( ،)the saharaوأضاف أن حوايل ( 300ألف فيلم) بنسبة ( )%11تعكس
صورة العرب النمطية واليت اختصرت كمصدر للفكاهة الرخيص ،واستعمال الصور اخلرافية اليت تعزز السياسة كما تعزز
السياسة تلك الصور ،ويقول "جاك فلونيت" ( )Jack Valentiوهو رئيس شركة أمريكية تدعى:
( ،)Assosiation of America Motion Pictureأن واشنطن وهوليود تنبعان من املصدر ذاته .وأخذت
األفالم السينمائية أشكاال عدة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية حينما تغريت صورة العرب وذلك لثالثة عوامل أساسية،
منها الصراع العريب اإلسرائيلي ،وحصار النفط العريب يف السبعينيات مبوجب ارتفاع أسعار النفط ،والثورة اإليرانية ،كل
هذه العوامل سامهت يف قلب املوازين والتأثري على العالقات مع أمريكا ،وبدأت السياسة اهلوليودية ترتكز على أناط
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أخرى كالسياسة العنصرية ،واإلرهاب حَت أصبحت املرأة العربية متثل على أنا إرهابية وعنيفة ،كما جاء ذلك يف فيلم
"األحد األسود" ( ،)Sunday Blackإضافة إىل سياسة الرتفيه باستعماهلا يف القوالب الكوميدية وغريها"

1

.

ولعل ما تطرق إليه شاهني أيضا يف حبثه حول صورة العرب يف التلفزيون االمريكي جدير بالذكر ،حيث يوضح "كيف أن
تكون عربيا يف أمريكا يف سبعينيات القرن املاضي ،فحتما ستكون حمل سخرية من طرف التلفزيون األمريكي".2
ويقدم "مؤمتر الصحة العقلية للمسلمني يف عام 1020م و1022م" ،3من خالل إشارته لبعض النتائج من طرف
مشاركة جمموعة من علماء النفس وعلماء األعصاب واألخصائيني االجتماعيني ،والناشطني ،واليت تساعد واضعي
السياسات واملهنيني يف الصناعة االعالمية "هوليوود" ،وحَت املواطنني العاديني يف طريقة ارخراط األمريكيني مع املسلمني،
على حد سواء حمليا ودوليا.
فهناك الكثري من املواصفات واخلصائص اليت أتسم هبا العريب املسلم يف التلفزيونات والسينما الغربية؛ وعلى هذا األساس
"فإن من أساليب العمل السينمائي العاملي هو متجيد الرجل الغريب ،يف مقابل متسيخ الرجل العريب ،فحينما كان اجملد
للقوة اجلسدية كانت أفالم "طرزان" وشخصية هي صورة الرجل الغريب ،يف مقابل األفارقة املتخلفني ،وحينما تطورت
النظرة إىل اجملد ،إىل الفروسية والعراك كان الرتكيز على أفالم "رعاة البقر" يف مقابل اهلنود احلمر ،وحينما أصبح اجملد
للذكاء والعقل ،أصبح الرجل الغريب هو العامل والفكر ،ورجل الشرطة الذكي ،والقائد والسياسي احملنك ،يف مقابل العرب
املتخل فني عن كل ذلك ،واستمرار يف املبالغة ،أصبح اخليال واألفالم العلمية املستقبلية أو اخليالية ،هي آخر صراعات
السينما العاملية ،أصبح الرجل اخلارق واملرأة اخلارقة ،مها نوذج الشخصية الغربية يف مقابل ما يرسم للشخصية العربية يف
مالمح مسيئة".4
ولعل تلك القراءات املتعددة هلذه الصورة اجعلنا نشري إىل بعض الكتابات ملفكرين غربيني ،ناهضوا ظاهرة
اإلسالموفوبيا بالكشف عن آليات وفضح أدواهتا ،ومن هؤالء نذكر على سبيل املثال ال احلصر من بعض املفكرين
البارزين جند منهم" :نعوم شومسكي" ( ،)Noam Chomskyو"جون إسبورزيتو" (،)Johm Espisito
باإلضافة إىل "جاك شاهني" ( ،)Jack Shaheenففي كتاب "سيطرة اإلعالم :االجنازات املثرية للدعاية"
 -1جاك شاهني ،كيف تحط هوليوود من قدر الشعوب :العرب االشرار ، ،نقال عن :قناة اجلزيرة الوثائقية ،حصة تلفزيونية من برنامج أفالمنا ،نقل احلصة
بتاريخ . 1023/02/21أنظر- http://doc.aljazeera.net :

2

)- Jack. Shaheen, The Image of The Arab on American Television, in : Edmund Ghareeb (ED
Split Vision, Washington, 1983, p22.
- Daniel Tutt, Malleable Stereotypes: How Media is Im proving the Image of American

3

Muslim, Institute for Social Policy and Understanding Research Making an Im pact (ISPU Fellow),
Policy Brief, Septemb 2011, p2.
 -4أنظر :عزت عزت ،مرجع سابق ،ص.223
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لشومسكي ،حيث أبرز فيه "خطورة وسائل اإلعالم يف توجيه الرأي العام ،ونبه إىل خطورة هيمنة الدولة على مؤسسات
اإلعالم اليت ما انفكت تروج ألباطيل خدمة لسياسات ثلة من املسؤولني داخل مؤسسات الغرب وأهدافهم ،أما "جون
إسبوزيتو" فقد أصدر كتابا عام 0888م حتت عنوان "التهديد اإلسالمي :أسطورة أم حقيقة" يف مرحلة تعالت فيها
األصوات املعادية لإلسالم ،ويعد من أهم الكتب اليت صدرت يف ناية القرن العشرين خاصة ،وأنه تزامن تقريبا مع فرتة
صدور نظرية صدام احلضارات هلنتجغتون ،ولكونه أيضا ميثل خطابا معتدال يعتمد على منهجية موضوعية بعيدة عن
التشنج واالستعداء ،وقد أوضح صاحبه أن تصاعد املخاوف من اإلسالم تزامن مع انتهاء احلرب الباردة خبصوص الفراغ
الذي نتج عن انيار املعسكر الشيوعي ،فأصبحت األنظار متوجهة للبحث عن عدو جديد تنشغل به العقول
واملؤسسات ألمد ،إىل حني انتهاء األمريكيني من إعادة تشكيل العامل".1
إذن فدور التلفزيون والسينما باعتبارها مؤسسات إعالمية ثقيلة هلا دور يف تكوين الرأي العام وتوجيهه ،ولعل هذا
األخري هو الذي ميثل السلطة بالنسبة لتلك الوسائل ،وهناك من يشري إىل أن "مفهوم السلطة اجليو تلفزيونية" قد حتددت
مالحمها أساسا مع إعالن احلرب على أفغانستان إىل ما بعد أحداث  22سبتمرب  ،1002ولقد برز مع عشرية
الثمانينيات وبشكل واضح ما أمساه "جون بول سارتر" "مهنيو املعرفة العملية" ،ولعل القائمون باالتصال من هذا
الصنف ،حيث كشف "ميشيل كروزي" ( )Michel Grosierعن ضعن الدميقراطية األوروبية الغربية ،وكيل االهتام
هنا للمثقفني باعتبارهم "زارعني للفوضى" ،ولقد أدى انكماش املتفاقم للوعي النقدي إىل تصاحل رخبة املثقفني التقليديني
مع حال واقع وسائل اإلعالم ،لما يبدو أن الشيء الوحيد هو االلتباس ( ،)L’ambigüitéويضيف "عبد الوهاب
الرامي" قائال" :إننا نضحى أمام خلل وظيفي ( )Dysfonctionnementملهمة رجل اإلعالم إذ يتحول دوره من
إعالم اجلمهور العريض إعالما نزيها إىل السعي يف تشكيل رأي عام مساند لقضايا حيددها صانعوا القرار".2
وال يتوقف األمر هنا يف ما يتعلق بدور وسائل اإلعالم وعلى رأسها التلفزيون والسينما ،بل "ال ميكن حلوار احلضارات يف
ظل االعتبار اجلديد لوسائل اإلعالم أن يستتب إذا ظلت مقوالت احلق يف اإلعالم ،وأخالقيات املهنة ،واحلرية ،واملهنية؛
مغيبة ،تصبح معها وسائل اإلعالم ،وخاصة منها التلفزيون كأدوات لوجستية مشروعة ختدم مصاحل األطراف املتصارعة ال
احلقيقة".3

 -1نقال عن :بن سعيد احملجوب ،اإلسالم واإلعالموفوبيا( ،اإلعالم الغربي واإلسالم :تشويه وتخويف ،دمشق ،دار الفكر ،برامكة ،ط2132 ،2هـ-
1020م  ،ص ص.211-213

 -2عبد الوهاب الرامي ،السلطة الجيو تلفزيونية وحوار الحضارات ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد  ،1تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية،
1001م ،ص ص.23-22
 -3املرجع نفسه ،ص.21
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ويقول "إلياس إدريس" 1يف هذا الصدد على أن " كل شيء أصبح قابل للبيع ،حبيث أن كل االذاعات والتلفزيونات
تسارعت يف نقل حرب بريوت والكوارث الطبيعية وموتى فلسطني ،مادامت هذه املوضوعات مضمونة اجاريا ،هكذا
فاألساسي حاليا ليس األخبار املوضوعية ،عن أحداث هذه البلدان ،بل االكتفاء بإعطاء صورة سريعة عنها قبل االنتقال
إىل ميدان الرياضة والتسلية واملنوعات ،كل ذلك بطريقة واحدة ،ال تتغري ،ال مبالية ،بيضاء النربة ،ولعل هذه هي طبيعة
التلفزيون املرضية".
حيث مل تعد السينما والتلفزيون متثل الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني يف جمرد األفالم اهلوليودية ،وإنا مشلت
القنوات الفضائية الدولية مبختلف براجمها اإلخبارية واحلوارية والثقافية ،ومن هنا يبقى دور التلفزيون والسنيما يشهد هلما
ملعطيات الصورة والصوت ويف نقل الواقع ومتثيله ،حيث ال ختلو أيضا تلك املعاجلة اإلعالمية من خالل هذين الوسيلتني
من اجسيد صورة اإلسالم واملسلمني بالطريقة اليت ختدم مصاحل مؤسساهتما.

 :4-3صورة اإلسالم والمسلمين في القنوات الفضائية:
إن اإلعالم الفضائي ميزة حديثة فرضتها العوملة من خالل التفتح على اآلخر وجعل العامل قرية كونية ،ولعل هذا
النوع من اإلعالم تطور بفضل تطور الوسائل التكنولوجية واألقمار الصناعية ،وكان ذلك من جراء الثورة املعلوماتية
والرقمية اليت أحدثت الكثري يف ميدان اإلعالم واملعلومة ،وظهرت سيطرة القنوات الفضائية على التلفزيون الكابلي يف شَت
اجملاالت وامليادين والتخصصات ،بل وبكل اللغات ،من هنا بدأ التوجه إىل هذا النوع من البث املباشر ،حيث أصبحت
فيه املعلومة سريعة وعاملية.
حيث يعرف" أمحد عبد املالك" البث املباشر بأنه "االستالم املباشر من القمر الصناعي إىل جهاز االستقبال باملنزل ،أو
عرب الكابل املرتبط مبحطة استقبال وتوزيع ترددات؛ أما ميكانيكية البث املباشر فتعتمد على قيام حمطة ببث برامج أو
مادة حيجز هلا وقت على قمر صناعي تتعامل معه ،حبيث يقوم القمر الصناعي ببث املادة– يف نفس وقت بثها– إىل
الدول أو الدولة املستقبلة هلا" ،2وهناك نوعان من األقمار الصناعية لالتصاالت:3
 -2أقمار صناعية سالبة ( :)Négatives Satellitesوهي ذي سطح معدين ،يف شكل بالون كبري يقوم بعكس
اإلشارات املرسلة وإعادهتا إىل األرض مرة أخرى ،ومن أشهرها :القمر الصناعي "سكور" ) (scoreالذي أطلقته
 -1إلياس ادريس ،صورة العربي في األجهزة السمعية البصرية في فرنسا ،جملة الوحدة ،العدد  ،33الرباط ،اجمللس القومي للثقافة العربية2777 ،م،
ص.101

 -2نقال عن :رحيمة عيساين ،اآلثار االجتماعية والثقافية للعولمة اإلعالمية على جمهور الفضائيات األجنبية :الشباب الجامعي بالجزائر أنموذجا،
أطروحة دكتوراه يف علوم االعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر1001 ،م1003/م ،ص.231
 -3املرجع نفسه ،ص ص.33
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الواليات املتحدة األمريكية عام 2712م ،والقمر الصناعي "كورير" ) (Courierالذي أطلق عام 1960م ،والقمر
الصناعي "ايكو" ) ،(Echo-1واستمر حَت عام 2720م ،والقمر الصناعي "ايكو (Echo-2( "1الذي أطلق عام
1964م ،والذي متكن من ربط أمريكا باالحتاد السوفييت (سابقا) عرب إنكلرتا.
 -1أقمار صناعية موجبة ) :(Actives Satellitesوحتتوي على أجهزة استقبال وارسال وتسجيل ،وكل ما حيتاجه
العمل االذاعي ،ولذلك فهي حباجة إىل طاقة تشغيل تستمدها من جمموعات البطارية املوجودة على سطحها ،ومنها قمر
"تلستار  ،(Télé star 1) "2وقمر "تلستار ،(Télé star 2) "1وأقمار ريلي ).(Relay
كما أن هناك نوعان من األقمار الصناعية املستخدمة تلفزيونيا مها:1
 -2أقمار اخلدمة الثابتة ) :(FSS Fixé Satellites Serviceويقدم هذا الصنف خدمات مكثفة ال تقتصر على
التلفزيون فحسب ،وإنا يف االتصاالت اهلاتفية والتلكس ،ونقل البيانات واملعلومات والفاكسيلي ،ونقل صفحات كاملة
من الصحف من مكان إىل آخر ،فضال عن نقل الربامج اإلذاعية والتلفزيونية ،وكان أوهلا القمر األمريكي )تلستار).
 -1أقمار البث املباشر عالية الرتدد ( :(DBS) Direct Broad casing satelliteوتقوم أقمار هذا الصنف
بإرسال إشارة قوية ميكن استقباهلا مباشرة بواسطة أجهزة التلفزيون العادية اجملهزة هبوائي خاص مبعىن أن اإلشارات املرسلة
من القمر الصناعي ال متر مبحطات أرضية تتوىل إعادة بثها على الشبكات التلفزيونية احمللية.
وتشري إحصائيات عام 2777م إىل أن أعدد األقمار الصناعية املوجودة يقرب من ( )8000قمر صناعي ،وسوف
يزداد الطلب العاملي على االتصاالت إىل مخسة أضعاف خالل القرن الواحد والعشرون ،واملستخدم منها لألقمار
الصناعية سيزداد من ( )20إىل ( )21مرة ،وذلك ألسباب تتعلق بالزيادة السكانية ،والرغبة املتزايدة للحكومات
والقطاعات التجارية يف استخدام أساليب االتصاالت احلديثة.2
أما عن البدايات األوىل لقطاع السمعي البصري يف فرنسا فهناك 3من حيددها انطالقا من:
" -2راديو مونت كارلو" ( :)Radio Monte Carloبدأ راديو مونت كارلو إذاعاته للمنطقة العربية يف عام
2790م ،وكان خيضع للسيطرة اإلدارية هليئة "سومريا" ( ،)SOMERAوهي هيئة متلكها كل من املنظمات اإلذاعية
الفرنسية اليت تلت هيئة الراديو والتلفزيون الفرنسي ( ،)ORTFوراديو مونت كارلو (موناكو) ،ويف عام 2791م،
حيث مت حل هيئة الراديو والتلفزيون الفرنسي ،وتكونت بعدها العديد من اهليئات املستقلة اقتصاديا وهي:

 -1املرجع نفسه ،ص.31
 -2املرجع نفسه ،ص.31

 -3أنظر :جيهان أمحد رشَت ،اإلعالم الدولي ،القاهرة ،دار الفكر العريب2723 ،م ،ص ،230ص.231
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 -2شبكات التلفزيون الثالث (  ،)France Régions FR3, Antenne 2 : TF1ومن أهم حمطات
( )FR3اإلقليمية هي "حمطات ليل يف الشمال" ،و"حمطة ليون يف الوسط" ،و"حمطة مرسيليا يف اجلنوب" ،وهي حمطات
مستقلة.
 -1هيئة التسويق برامج التلفزيون يف اخلارج.
 -3معهد وطين لالتصال السمعي البصري ( )AINمهمته التدريب والبحث واألرشيف.
 -1اجلمعية الوطنية لإلنتاج ( )SFPوتنتج برامج الدولة للتلفزيون وبعض األفالم.
 -1راديو فرنسا بأربع خدمات وعدد متزايد من حمطات تعديل الرتدد اإلقليمية.
 -3أربع حمطات هامشية تقوم باإلذاعة لفرنسا من خارج حدودها وهي أوروبا األوىل ،وراديو مونت كارلو ،وراديو
وتلفزيون لكسمبورج ،وراديو السود ( ،)BUDوهي حمطات خاصة ،إال أن احلكومة الفرنسية متتلك أغلب أسهمها،
هذا وباإلضافة إىل حمطات خاصة أخرى تتمثل يف:
 -9اتفاق سومريا مع قربص بإقامة جهاز ارسال عام 2790م.
 - 2حتويل املؤسسة إىل باريس عام 2792م.
كانت تشكل األخبار املادة الرئيسية لربامج راديو مونت كارلو اليومية ،ويرجع البعض إىل أن شعبية هذا األخري زادت يف
الشرق األوسط إىل فرتة حرب أكتوبر 2733م ،حينما ساد االعتقاد بأن إذاعاته اإلخبارية كانت أكثر تأييدا للعرب،
كما حيتوي راديو مونت كارلو على شبكة مكلفة من املراسلني يف مجيع أحناء العامل.
وبعدها جاء كل من راديو فرنسا الدويل ( ،)Radio France Internationalواخلدمة الدولية الفرنسية
( ،)Service international françaisوخدمات موجهة باللغة العربية.
ويف حديثنا عن البث الفضائي األجنب املوجه للمنطقة العربية ،هناك من يشري إىل "أن سنة 2770م هي الفرتة
اليت تعترب موقعا زمنيا ذا داللة يف تاريخ اتساع احلقل االجتماعي للتعامل مع القنوات الفضائية بواسطة اهلوائيات املقعرة،
وتعد فرنسا من بني الدول األوروبية السباقة يف جمال البث التلفزيوين املباشر املستهدف للوطن العريب ،حيث عملت منذ
مؤمتر جنيف سنة 2799م الذي نظم عملية االستفادة من استغالل الفضاء يف جماالت االتصاالت ،أما األقطار العربية
األكثر تعرضا إلرسال البث الفضائي ،تلك الواقعة يف مشال افريقيا (املغرب ،تونس ،اجلزائر) تليها (ليبيا ،مصر) ،والدول
العربية الواقعة يف شرق البحر األبيض املتوسط (سوريا ،لبنان ،األردن) ،علما أن هذا ال مينع وصول االرسال املباشر إىل
بقية األقطار العربية ،إذ تصلها برامج القنوات األوىل ( ،)TF1والقناة الثانية ( ،)F2والقناة الثالثة ( ،)F3واخلامسة
( ،)TV5وبرامج املؤسسة اإلسبانية العمومية للتلفزيون ،وبرامج القناة األوىل لشبكة ( Super ،Skye Channel
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 )Channelاإليطالية ،والقناتني الربيطانيتني ( ،)RAI-2والقناتني األملانيتني (.1")SAT-2 ،SAT-1
وهناك بعض النتائج تشري إىل أن نسبة املشاهدة للقنوات الفضائية األجنبية بالنسبة للوطن العريب "تقدر بـ (1إىل 1
ساعات) يوميا ،حيث متثل هذه النسبة عند الذكور بـ( ،)%13.1وعند اإلناث بـ( ،)%33.22ويف املدينة
بـ( ،)%37.1ويف الريف بـ( .2")%19.21كما يظهر حجم دور تأثري القنوات اإلخبارية على تشكيل دور الرأي العام
األمريكي ،حيث "يعتقد أقل من ثلث األمريكيني يف االستطالع الذي أجراه مركز "بروكينغز" ومعهد األحباث الدينية
العامة والذي نشر بتاريخ  ،1100-8-0والذين يعتربون قناة ( )CNNقناهتم املوثوقة أو التلفزيون الوطين أن املسلمني
يف أمريكا حياولون تطبيق الشريعة اإلسالمية ،غري أن ( )%87من األمريكيني قالوا أن الكتب السماوية جيب أن حترتم،
كما أشار ( )%00إىل أن أمريكا تأسست على فكرة احلرية الدينية للجميع ،ومن بينها اجملموعات الدينية غري الشعبية،
بينما قال ثلثا املستطلعني أنه جيب أن يكون هناك فصل صارم بني الدين والدولة".3
ويف مقابلة أجرهتا وكالة "أسوشيتدبرس" لألنباء مع رئيس وزراء بريطانيا األسبق "توين بلري" قبيل احتفال أمريكا بالذكرى
العاشرة العتداءات احلادي عشر  00من سبتمرب  ،1110حيث قال بلري "إن احلملة الدولية الحتواء خطر التطرف
اإلسالمي أبعد ما تكون عن نايتها" ،وأضاف أنه "ال ينبغي أن يساورنا أدىن شك يف هذا اخلصوص نائيا ،إنه ملن سوء
الطالع أن هذه األيديولوجية -التطرف -أوسع من أساليب تنظيم القاعدة"؛ وكانت الشرطة الفرنسية قد أغلقت صفحة
إلكرتونية على صفحة التواصل االجتماعي دعا فيها أصحاهبا للتضحية باملسلمني بدال من األضاحي يف عيد
األضحى".4
وقد أصبح اإلعالم الدويل املوجه (من حيث اللغة) تستعمله بعض الدول املتقدمة يف سياستها اخلارجية خاصة يف فرتة
األزمات اليت تعد بؤر التوتر ،حيث أصبح هذا النوع من اإلعالم له تأثريا ملحوظا يف كسب التأييد الشعب لسياسة
معينة ،ووفق أهداف اسرتاتيجية مسطرة ،ومن هنا بدأ "استغالل قوة هذا النوع من اإلعالم إىل جانب القوة العسكرية،
وهذا املزيج واضح يف تقدمي احلرب العسكرية بشكل تلفزيوين مثري أو ما أصطلح عليه بـ( .")Militairementولعل
هذا الطرح يظهر جليا فيما أطلق عليه "مببادرة الشرق األوسط الكبري والدبلوماسية الشعبية اليت تتمثل يف دعم مؤسسات
الفكر والرأي ،واليت جند منها تلك الفضائيات الغربية املوجهة للعامل العريب بلغته ،ودعم اجلامعات ومراكز البحوث ،ودعم
 -1ملياء طالة ،اإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي ،عمان ،نبالء ناشرون وموزعون ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط1021 ،2م ،ص.111

 -2عيس الشماس ،تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية في الشباب :دراسة ميدانية على كلية التربية بجامعة دمشق ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،12العدد
1001 ،01م ،ص.39

 -3نقال عن :جنيب اليافعي ،نمو اإلسالموفوبيا في الذكرى العاشرة ألحداث سبتمبر .www.Islameoline.com ،مت تصفح املوقع بتاريخ
 ،1101/00/01على الساعة  00:11مساءا.
 -4املرجع نفسه ،نفس التوقيت.
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املواهب العربية املؤمنة هبذا الفكر ،ودعم فكرة تغيري الدساتري يف العامل العريب وحتويلها حلكومات ليربالية ،يتم فيها بفصل
السلطات الثالث ،وتفعيل الدميقراطية الليربالية بكافة صورها".1
كما يشري البعض يف أن اإلعالم الدويل املوجه يعتمد على "فكرة الصراع والرغبة يف السيطرة ،وال ميكن تأدية هذا النمط
من العمل اإلعالمي إال يف حدود بعض األسس اليت جيب مراعاهتا ،حيث تتمثل هذه األسس بداية من "حتديد اجلمهور
املستهدف بدقة وعناية ،مث حتديد اللغة واملستوى اللغوي املناسب له ،وكذا حتديد ساعات اإلرسال وفقا لعاداته وأناط
استماعه ومشاهدته ،باإلضافة إىل اختيار القائم باالتصال املدرب الواعي ،وحتديد املضمون اإلعالمي اجلذاب".2
وعلى هذا األساس فإن القنوات الفضائية األجنبية سامهت يف نشر املعلومة حمليا ووطنيا ودوليا ،وأضحت تتنافس
فيما بينها من أجل احتواء أكرب مجهور هلا ،حيث ظهرت القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية اليت تتوجه للشعوب
العربية اإلسالمية ،باعتبار أن عامل اللغة هنا يلعب دورا رئيسيا يف تتبع هذه القناة أو تلك.
حيث تعرف القناة التلفزيونية الدولية املوجهة بأنا "القناة املوجهة من دولة معينة إىل دول أخرى خارج حدودها ،وتكون
براجمها باللغات اليت تالئم سكان الدول املوجهة إليهم ،حيث تتجاوز حدود الدولة الواحدة إىل شعوب دول أخرى،
ويتعني أن تكون موجهة إىل الغري وليس إىل اجلمهور احمللي ،لذا فهي تصدر من جهات أجنبية وتبث براجمها إىل اجلمهور
من خارج حدود دولتهم ،وهي تستهدف الوصول إىل جمتمع أو شعب معني باستخدام لغته وهلجته بغرض التأثري فيه
نفسيا لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية للمصدر أو اجلهة الراعية هلا".3
كما "توجه القنوات التلفزيونية الدولية براجمها املختلفة ويصل إرساهلا إىل أحناء العامل بلغات شعوب الدول املستهدفة
لتلك القنوات على وفق الزمن الذي يوافق تلك الشعوب ،وذلك حسب ما ختططه الدول ضمن سياستها اإلعالمية،
حبيث يصل صوت الدولة الباثة إلرسال وفق سياسة إعالمية خمططة هادفة وليس بشكل عفوي".4
وميكن تقسيم هذه القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة 5إىل:
 -1من حيث المصدر :وجند يف هذا االطار :القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة الرمسية :وهي اليت ختضع إلدارة الدولة
وإشرافها ومتويلها ،وتقوم بتخطيط سياستها ورسم أهدافها (كقناة روسيا اليوم مثال) ،والقنوات التلفزيونية الدولية املوجهة
غري الرمسية :وهي اليت تدعي خضوعها املباشر لسيطرة الدولة أو احلكومة ،وأنا مستقلة يف عملها (كقناة احلرة األمريكية،
وقناة الب يب سي الربيطانية مثال).
 -1نى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.132
 -2املرجع نفسه ،ص.132

 -3نقال عن :علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص.13

 -4أنظر :ماجي احللواين ،مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني الفضائي ،القاهرة ،عامل الكتب1001 ،م ،ص.39
 -5أنظر :علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص.19
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 -2تتخذ هذه القنوات شكلين رئيسيين هما - :القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة ألغراض سياسية ودعائية :وهي
القنوات اليت تكون خاضعة لسيطرة الدولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،حيث متثل الناطق الرمسي هلا.
 القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة ألغراض اجارية :ويتمتع هذا النوع من القنوات بقدر من احلرية يف رسم سياستهااإلعالمية ،وقد متثل الدولة يف بعض األحداث واملواقف ،كما تعتمد على اإلعالنات واإلشهارات وتقدمي بعض اخلدمات
التجارية.
ومن أهم تلك القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة إىل املنطقة العربية جند :قناة احلرة األمريكية ( ،)1001قناة ()BBC
الربيطانية عام 1002م ،قناة روسيا اليوم االحتادية عام 1009م ،فرانس  11الفرنسية عام 1009م ،قناة ()DW
األملانية عام 1001م ،وقناة ( )CNNاألمريكية عام 1002م.
ويف هذا االطار ميكننا أن نقدم حملة خمتصرة عن أهم القنوات التلفزيونية الدولية املوجهة للمنطقة العربية ومنها:
 قناة (البي بي سي :)BBC -تعد قناة (الب يب سي )BBC -أول من أدرك فعالية وتأثري إطالق قناة تلفزيونيةباللغة العربية موجهة إىل العرب ،وذلك يف  22مارس 1002م ،لبث النشرات اإلخبارية والربامج احلوارية واملنوعة
واألفالم الوثائقية ،...حيث أنشئت أول قناة ناطقة بالعربية عام 2771م بتمويل اجاري ،حيث مت إغالقها بعد عامني يف
أعقاب خالف حول استقاللية النهج التحريري للمحطة مع شركة "أوربيت" ( )ORBITللتوزيع ذات الدعم
السعودي ،وهو ما دفع قناة الب يب سي إىل اختيار طريقة جديدة لتمويل هذه القناة ،حيث أصبحت تعتمد بشكل
كامل على اخلزانة العامة الربيطانية".1
 قناة (دوتشيع فيله :)DW -يعترب الربنامج املرئي العريب ملؤسسة (دوتشيه فيله )DW -من أول الربامج التلفزيونيةيف أوروبا اليت تتوجه إىل املشاهد العريب ،أطلق بثه سنة 1001م مبعدل ثالثة ساعات يف اليوم ،ليتحول بعدها إىل مثانية
ساعات يف اليوم عام 1009م ،مث مت متديده إىل اثىن عشرة ساعة يوميا عام 1002م ،كما حياول هذا الربنامج أن يقدم
مادة إعالمية متنوعة من ناحية الشكل بني اجملالت والربامج وامللفات ،إىل جانب املواعيد اإلخبارية ،وختتصر الرسالة املراد
ايصاهلا عموما يف هذه القناة حول حمور ( أملانيا اليوم).2
الحرة األمريكية :انطلقت قناة احلرة التلفزيونية يف مطلع فرباير 1001م ليغطي بثها ( )11دولة يف املنطقة
 قناة َالعربية مع محلة دعائية ،مضمونا أن أهم أهداف القناة هو تقدمي آفاق جديدة للمشاهدين يف الشرق األوسط ،ولتخلق

 -1السيد خبت ،البي بي سي العربية :خصوصية اإلعالم الكالسيكي وتح َدياته في بيئة إعالمية جديدة ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد  ،1تونس ،تصدر عن
احتاد إذاعات الدول العربية1020 ،م ،ص.13
 -2املولد اهلمامي ،البرنامج العربي لتلفزيون دوتشيه فيله :ترف إعالمي أم تسويق أللمانيا اليوم ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد ،1تونس ،تصدر عن احتاد
إذاعات الدول العربية1020 ،م ،ص ص.11-13
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درجة أكرب من التواصل احلضاري يف ظروف إعالمية هتيمن عليها اإلثارة والتسويق ،وتعد هذه األخرية قناة أمريكية غري
اجارية ناطقة بالعربية".1
 قناة (السي آن آن :)Cable News Network( )CNN -هي إحدى أقسام منظومة (ترينر) للبث،واليت متلكها شركة (تامي وارنر) يشار إىل القناة بأنا أول من استحدث فكرة البث اإلخباري املتواصل ( 11ساعة)،
وعامليا استطاعت القناة االنضمام للكثري من الشبكات واخلدمات املتاحة ألكثر من ( )2.1مليار شخص يف أكثر من
( )121دولة ومنطقة ،وبذلك تصبح قناة ( )CNNمن أكثر شبكات القنوات انتشارا ومشاهدة على مدار
(11ساعة) يف العامل ،حيث أصبحت القناة موجهة إىل العامل العريب بعد عام 2772م ،ويف  22سبتمرب 1002م
كانت قناة ( )CNNأول قناة تبث أنباء تلك اهلجمات على برجي التجارة العاملي ،ونتيجة لألخبار اليت تدفقت يف
ذلك اليوم بدأت القناة يف وضع شريط لألخبار ،والذي أصبح أساسي يف معظم القنوات اإلخبارية .وأطلقت قناة
( )CNNقناتني ختتصان بالسوق األمريكية ،وقد مت اغالقهم بعد ذلك حتت ضغط املنافسة ( ،)CNNSIواليت مت
اغالقها يف 1001م ،وقناة ( )CNN Fnاليت مت اغالقها يف ديسمرب  1001بعد تسع سنوات من البث املباشر.2
 قناة روسيا اليوم االتحادية ( :)RT Arabiqueهي قناة فضائية وهيئة إخبارية إعالمية ناطقة باللغة العربية تابعةاىل مؤسسة "يت يف – نوفوسيت" املستقلة غري التجارية ،حيث بدأت القناة البث يف  1مايو عام 1009م ،كما يتضمن
برنامج بث القناة أخبارا سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجوالت يف الصحافة وبرامج دورية وأفالما وثائقية وحتقيقات
مصورة ،وتبث القناة ( 11ساعة) يوميا خالل سبعة أيام يف األسبوع .ويتم بث برامج القناة من موسكو بواسطة عدد
من األقمار الصناعية ،حيث يستطيع أكثر من ( )310مليون مشاهد يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأوروبا
تلقي موجة البث التلفزيوين للقناة الفضائية.3
 قناة فرانس  :22هي قناة فضائية اخبارية دولية ناطقة بثالثة لغات (العربية ،الفرنسية ،االجنليزية) ،تنتمي لإلعالمالسمعي البصري اخلارجي لفرنسا وهي شركة حكومية ،وتضم هذه األخري أيضا كل من إذاعة مونت كارلو الدولية،
وإذاعة فرنسا الدولية ،وهو أول جمموعة إعالمية فرنسية دولية متاحة ألحناء العامل على مدار الساعة ،حيث انطلقت قناة
فرانس  11عام 1003م ،وبعدها يف عام 1009م مشلت كل األقطار العاملية ومنها العربية سواء املغرب العريب أو
الشرق األوسط ،وعرفت هذه القناة بتغطيتها الشاملة لألخبار الدولية برؤية فرنسية.4
 -1علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص.30
 -2أنظر :املوقع اإللكرتوين للموسوعة العاملية ويكيبيديا ،http://ar.wikipedia.org :آخر تعديل هلذه الصفحة يوم  23نوفمرب 1021م ،على الساعة
.23:30
 -3أنظر :املوقع اإللكرتوين :قناة  ، http://arabic.rt.com ،RTمت تصفح هلذا املوقع يف1021/21/32 :م ،على الساعة.27:20 :
 -4أنظر :املوقع الرمسي للقناة .http://www.france24.com :بتاريخ  ،1021/01/12على الساعة  20:00 :صباحا.
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فاملالحظ يف هذه القنوات أنا ظهرت تقريبا يف نفس الفرتة ،كما أنا اعتمدت بشكل متشابه على االسرتاتيجيات
اإلعالمية نفسها ،وذلك من خالل االنتشار واعتمادها على اللغات الثالث (العربية ،الفرنسية ،واالجنليزية)؛ أما من
ناحية املضمون فيتساءل يف هذا اإلطار "حممد رؤوف يعيش" 1عن دور الفضائيات الدولية الناطقة بالعربية ،حيث ينوه
الباحث هنا إىل التنامي واالزدياد امللحوظ ملثل هذه القنوات املوجهة للمشاهد العريب ،حيث يغلب عليها الطابع الرمسي
كونا لمولة من طرف الدولة واحلكومات أو تابعة لوزارة خارجيتها ،وعادة ما تكون غري رحبية ،ولعل هذه القنوات
ارتبطت بأحداث وظروف يف املنطقة ال عربية جعلت منها تظهر بصورة الواحدة تلو األخرى ،خاصة مع ظهور أحداث
 22من سبتمرب  ،1002مرورا بأحداث حرب العراق وبعدها أحداث أخرى ،وصوال إىل الثورات العربية الراهنة.
ويوضح لنا "هادي نعمان اهلييت" يف حديثه عن االتصال التلفزيوين الفضائي الدويل وتأثرياته على الوطن العريب ،كيف "أن
القنوات الفضائية تربز سيادة الروح الدميقراطية يف اجملاالت السياسية بوجه خاص ،وهذه اجلوانب غري مألوفة لدى املواطن
العريب ،إال يف حدود ،لذا فإن التعرض لتلك القنوات خيلق صورا وانطباعات جديدة حول أنظمة احلكم العربية،...
ويضيف أيضا كيف يتضح للمواطن العريب أن الوطن العريب ليس صانعا لألحداث احلامسة إال حبدود قليلة وحمدودة ،كما
أن الوطن العريب يظهر يف الغالب ،يف أعمال التخريب واإلرهاب واحلروب والصدامات وغريها ،لما يقع ضمن ما يسمى
بـ"األخبار املبقعة" ،ويغيب العرب عن أخبار التقدم ال علمي الذي حيياه العصر ،وعن أخبار االجنازات الفطرية
والسياسية.2"...
كما يشري "املنصف وناس" يف ذات السياق " ...بأن هذه الفضائيات حريصة على متلك عقل االنسان وذائقته ،بغض
النظر إن كان األسلوب إقناعا أو إكراها ،وهي تستند يف ذلك إىل أرقى الوسائل التكنولوجية وأدقها من أجل الوصول إىل
العقول والنفوس واهليمنة سياسيا وثقافيا ،والرتويج ملنتجات السوق األوروبية واألمريكية ،"...ويضيف الباحث قائال" :إن
القنوات األجنبية هي عنوان من عناوين العوملة يف شكلها اجلديد ،ودليل اهليمنة القوية ،وحجة املصاحل االسرتاتيجية
املتعاظمة".3
ويعترب البعض على أن القنوات الفضائية األجنبية تقوم بـ"االخرتاق الثقايف" لألمة العربية ،ويف ذلك اإلطار أختلف
الباحثون العرب يف رؤيتهم هلذا املفهوم ،حيث انقسمت مواقفهم إىل:4
 -1حممد رؤوف يعيش ،الفضائيات الدولية الناطقة بالعربية :جسور للتواصل أم ترويج لثقافة أجنبية ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد ،1تونس ،تصدر عن
احتاد إذاعات الدول العربية1020 ،م ،ص.9

 -2هادي نعمان اهلييت ،االتصال التلفزيوين الفضائي الدويل الوافد واحتماالت تأثريه السياسي يف الوطن العريب ،نقال عن :عبد الرمحن عزي وآخرون ،العرب
واإلعالم الفضائي ،سلسلة كتب املستقبل العريب( ،)31بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط1001 ،2م ،ص ص.93-37

الموجهة إلى المنطقة العربية :قراءة داخلية ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد ،1تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول
 -3املنصف وناس ،الفضائيات األجنبية
َ
العربية1020 ،م ،ص ص.21-21
 -4نى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.131
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 فريق رافض لثقافة الغرب وقيمها :حيث يعتربون الثقافة الغربية ثقافة مادية وغازية (من الغزو). فريق متقبل لثقافة الغرب بشكل عام :حيث يعتربون الثقافة الغربية الطريق الوحيد إىل بوابة احلداثة. فريق انتقائي :ويرى ضرورة األخذ عن الغرب دون السقوط يف االغرتاب الثقايف.وانطالقا من بعض نتائج الدراسات اليت تنتمي إىل هذا اجملال يشري "علي جبار الشمري" يف دراسته على قناة احلرة
األمريكية إىل بعض التقنيات اإلقناعية يف اخلطاب التلفزيوين املوجه إىل املشاهد العريب عرب هذه القناة ،إىل "أنا تعمل
على اجياد نوذج حضاري جديد يهدف إىل حمو اهلويات الوطنية ،وإلغاء النسيج احلضاري واالجتماعي للشعوب ،وذلك
قصد بسط هيمنة الواليات املتحدة األمريكية وسيطرهتا على العامل.1"...
كما صرحت وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة "مادلني أولرايت" يف سياق تربيرها لضربات الصواريخ على العراق يف عهد
الرئيس "كليتنون" حيث قالت" :إذا كان علينا أن نستخدم القوة ،فإن ذلك ألننا أمريكا ،حنن األمة اليت ال غىن عنها،
وحنن ننتصب بقامة عالية ،ونرى أبعد من غرينا أفاق املستقبل".2
وعلى هذا األساس يشار إىل "أن القنوات الفضائية الناطقة بالعربية (قناة احلرة على وجه اخلصوص) وجدت من أجل
خلق صورة مجيلة ألمريكا يف الوطن العريب".3
من هنا تبدو أهداف تلك القنوات الفضائية مسطرة ،كما أنا ال ميكنها خدمة املصلحة العامة إال يف إطار مصلحتها
اخلاصة ،خاصة وأن تكاليف البث يف مستوى هذه القنوات يكلف الكثري .وعلى هذا األساس " ُسئِل أحد كبار
السياسيني الغربيني قبل أكثر من مخسني عاما عن الغرض من إطالق وسائل إعالم غربية موجهة إىل العامل العريب ،فقال
باحلرف الواحد (-)être contre-révolutionnaireكي حتبط ظهور أي ثورات داخلية ضد األنظمة العربية
القائمة ،-فوسائل اإلعالم الغربية اليت استهدفت املنطقة العربية منذ الثلث األول من القرن املاضي وحَت اآلن ،كان
هدفها األول احلفاظ على األنظمة واجميلها وتكريس األوضاع العربية املرتدية ،أي تلك اليت متخضت عن الرسم
االستعماري للوطن العريب ،وخاصة "اتفاقية سايكس بيكو" ،وذلك عن طريق ترويض الشعب العريب باألساليب اخلطرية
اليت ابتكرها اإلعالم الغريب للتحكم باألمم واجملتمعات .ولقد كانت تلك األجهزة ومازالت أكرب داعم لألنظمة العربية
حَت اآلن ،ولعل اإلذاعات وحَت التلفزيونات الغربية املوجهة إىل العرب فقدت شعبيتها إىل حد كبري ،وذلك منذ ظهور
وسائل إعالم عربية جريئة سحبت البساط متاما من حتت أقدام أعرق وأشهر اإلذاعات الغربية".4
 -1علي جبار الشمري ،مرجع سابق ،ص.39
 -2عبد الرمحن عزي وآخرون ،،مرجع سابق ،ص.72
 -3املرجع نفسه ،ص.72

الفضائيات األجنبيةُ الناطقة بالعربية؟ ،نقال عن ، http://www.doualia.com :مت تصفح املوقع بتاريخ
 -4فيصل القاسم ،لماذا فَشلت
ُ
 ،1007/21/13على الساعة  29:00مساءا.
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إذن فعاملية هذه القنوات هي اليت جعلتها تغطي أهم األحداث يف شَت بقاع العامل ،لذا متلك مجهورا عريضا لما
يؤهلها يف احتالل املراتب األوىل من ناحية املشاهدة واملتابعة ،وبناء على هذا املعطى ميكن هلا أن توجه الرأي العام يف
املنحى الذي تريد وبالقدر الذي تريد ،ولعل منطق األزمة هنا له دوره يف توجيه التغطية من خالل هذه القنوات األجنبية،
خاصة وأن ما حيدث اليوم يتعلق بأحداث وقضايا عربية إسالمية ،واليت تعترب كمنطقة مستهدفة ضمن اسرتاتيجيات
سياسية يكون فيها اإلعالم هو اآللة األوىل خلدمتها من خالل هذه القنوات.

 :5-3صورة اإلسالم والمسلمين في المواقع اإللكترونية:
ال ميكننا يف مقاربتنا النظرية حصر دور بعض وسائل اإلعالم يف صناعة صورة اإلسالم واملسلمني من خالل القضايا
واألحداث املطروحة خاصة يف اآلونة األخرية ،دون التطرق إىل دور شبكة األنرتنت يف هذا اجملال ،وباألحرى املواقع
اإللكرتونية من خالل الفضاءات اإلعالمية اجلديدة اليت سامهت هي األخرى يف رسم تلك الصورة ،وذلك وفق آليات
وتقنيات حديثة تتماشى وطبيعة هذا الفضاء وخصائصه املتنوعة .ومن هنا يشري البعض على "أن مسألة تدخل وسائل
اإلعالم يف رسم الصورة اليت يرى هبا األفراد ويدركون من خالهلا العامل احمليط هبم واحدة من أهم العوامل املؤثرة داخل أي
جمتمع سواء على القطاعات الشعبية أو النخب السياسية احلاكمة ،والشك أن الفكرة أو الرؤية اليت تبث عرب وسائل
اإلعالم ليست بريئة يف كل األحيان؛ إذ من الصعب للغاية الفصل بني ما هو موضوعي حمايد وما هو دعاية منحازة
مؤدجلة فيما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات ورؤى وأفكار".1
كما أن وسائل اإلعالم ،وعلى رأسها االنرتنت ،من أهم القنوات اليت تسهم يف تكوين الصورة النمطية يف أذهان الناس،
وتكتسب أمهية إضافية يف احلياة املعاصرة بسبب انتشارها الواسع وامتدادها األفقي والرأسي وقدرهتا البالغة على
االستقطاب واالهبار واستغالهلا للوقت ،ومنافستها للمؤسسات االجتماعية يف جمال التأثري اجلماهريي.
ولعل احلديث عن دور األنرتنت يف صناعة الصورة بالنسبة لإلسالم واملسلمني جدير بالذكر من خالل معاجلة
قضاياهم وخصائصهم وكل ما حييط هبم ،عن طريق سواء الصحافة اإللكرتونية أو املواقع اإللكرتونية باختالف طبيعتها
وأنواعها ،من خالل املنتديات أو املدونات ،أو حَت مواقع التواصل االجتماعي ،ويقدم لنا "شعيب الغباشي" جمموعة من
البحوث العربية واألجنبية يف جمال الصحافة اإللكرتونية عموما ،حيث يشري إىل بعض الدراسات 2يف هذا اجملال اليت
تعلقت بصورة اإلسالم واملسلمني ،وهذا ما جيعلنا ال ننفي وجود اهتمام هبذه الصورة من جهة ،وكذا مسامهة الصحافة

 -1حممد مهدي ،وسائل اإلعالم والصورة النمطيَة ،جملة شئون الشرق األوسط ،العدد الرابع ،أكتوبر  ،1001ص. 239
 -2أنظر :شعيب الغباشي ،مرجع سابق ،ص.219
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اإللكرتونية يف صناعة تلك الصورة ،خاصة وأن هذه الوسيلة اجلديدة هلا خصائصها ولميزاهتا اإلعالمية اليت ختتلف هبا يف
معاجلتها لتلك الصورة عن وسائل اإلعالم التقليدية (الصحافة املكتوبة ،اإلذاعة ،التلفزيون).
كما جند أن مواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة األنرتنت هلا دور هام يف صناعة الرأي العام من خالل نشر املعلومات
والصور ،خاصة ما تعلق ذلك باألحداث اليت تأخذ بعد عاملي ،ولعل هذا ما جنده يف القضايا املتعلقة باإلسالم
واملسلمني من خالل الثورات العربية األخرية ،وكذا التصرفات واملمارسات اليت تصدر من بعض املسلمني ،حيث "اعتربت
صحيفة الـ "إنديبندت" الربيطانية أن أخطر املنشورات ،تلك اليت تنادي بإعدام كل املسلمني الربيطانيني ،واليت مل تتعرض
للحجب أو غلق احلسابات اليت نشرهتا يف مواقع التواصل االجتماعي ،كما قالت إدارة "الفيسبوك" إنا حترص على
احلفاظ على التوازن بني حرية التعبري وخلق بيئة موثوق فيها وآمنة ،مضيفة أنا تقوم حبجب أي منشورات هتاجم اآلخرين
بناء على عرقهم أو جنسهم ،وقال موقع "التويرت" وفقا للصحيفة الربيطانية ،إنم سوف يقومون بإزالة أي منشورات إذا
رأوا أنا عنصرية أو حمرضة على العنف ،إال أنم ال يزالون يف عملية التحقيق ،حيث قامت جمموعات مسلمة جبمع
حسابات يف مواقع التواصل االجتماعي ،متهمة بإثارة الكراهية ضد املسلمني ،لتقدمها إلداريت موقعي "الفيسبوك
والتويرت" اللتني مل تتجاهال غلق تلك احلسابات.1
ويف املقابل ،انتشرت خالل الفرتة األخرية من عام 1021م منشورات معادية لإلسالم ،كمنشور يصور إمرأة بيضاء
بأنشوطة حول عنقها وتعليق حتت الصورة يقول :إن ( )%3من نساء بريطانيا سيتحولن إىل عبيد اجارة اجلنس
اإلسالمية ،ومنشور آخر يطالب بذبح ( )20مسلمني أمام كل غريب يعدمه تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)* ،وهي
منشورات رأت إدارة الفيسبوك "أنا غري خمالفة ملبادئ املوقع وعرب "فايز مغويل" ،مدير مؤسسة ()Maters Faith
املدنية ،إحدى املنظمات املعنية بشؤون األديان ،عن شعوره باإلحباط وخيبة األمل من سلوك إداريت موقعي الفيسبوك
والتويرت ،منتقدا الشركات اليت حتقق أرباحا من خالل املستخدمني ،وحتد د يف نفس الوقت الثقافة االجتماعية األمثل
حسب رأيها .ويضيف مغويل إىل أن "اجلماعات اليمينية املتطرفة تستغل الفيسبوك والتويرت لنشر أراءها املناهضة
للمسلمني واملنادية بالعنف ضدهم" ،مشريا إىل أن جرائم الكراهية ضد املسلمني ارتفعت يف لندن بنسبة ()%31ـ ،كما
يضيف مغويل أنه إذا كانت مثل هذه التصرحيات مناهضة أو تنادي بالعنف والقتل للمواطنني "السود" ،أو حَت إن كانت
قارنت اليهود بـ"السرطان" ،مل تكن لتكون قانونية بأي شكل من األشكال ،مطالبا بأن يتم تطبيق مثل هذه الشروط
واملبادئ على املسلمني كذلك".2
 -1نقال عن :صحيفة العرب ،الشبكات االجتماعية تنشر اإلسالموفوبيا :موقعا التواصل االجتماعي فيسبوك وتويرت يرفضان حجب مئات املنشورات املعادية
للمسلمني رغم احتجاج املنظمات املناهضة للعنصرية ،العدد ،7922 :الصادرة بتاريخ ،1021/02/01ص.27انظرhttp://www.alarab.co.uk :
* "داعش" :الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،تنشط مجاعة دولة االسالم يف العراق والشام اجلهادية اإلسالمية يف العراق وسوريا وتكون هذا التنظيم عام
1023م وخرج من عباءة تنظيم القاعدة يف العراق ،ومنذ ذلك احلني تنص ل التنظيم من القاعدة ،وأصبح واحدا من اجلماعات اجلهادية الرئيسية اليت تقاتل
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وميكننا أن نستدل يف ذات السياق عن املنظومة اإلعالمية اإلسرائيلية اليت تعمل يف إطار تضافر املدخالت السياسية
واالقتصادية والعلمية ليتم تدويرها داخل آلة إعالمية متعددة األدوات (املسموعة واملرئية واملقروءة والرقمية واإللكرتونية)،
لتخرج يف النهاية مفهوما ثقافيا متعدد األهداف واجلوانب ،حيث هناك من يشري إىل أن الغرض من هذه العملية هو
" التمهيد لتحقيق املشروع اإلسرائيلي الطموح يف منطقة الشرق األوسط ،وفرض ثقافة العوملة على املنطقة العربية بشكل
يسهل اخرتاقها ،باإلضافة إىل ترسيخ بعض الصور النمطية السلبية عن اإلسالم ومصادره األساسية (القرآن الكرمي،
والسنة النبوية) ،ولعل الشبكة العنبكوتية العاملية ( )World Wide Webهي واحدة من أهم وأبرز الوسائل
اإلسرائيلية لبث صور نطية مشوهة عن اإلسالم ومصادره األساسية ،وعن كل ما يتعلق بالشؤون اإلسالمية والعربية؛
فهذه الشبكة تعد من أبرع التقنيات اليت مت ابتكارها – حَت اآلن – يف جمال خدمات األنرتنت؛ إذ يستطيع مستخدمو
هذه التقنية احلصول على معلومات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية عرب صفحات إلكرتونية متثل كتيبا إلكرتونيا يتصفحه
املستخدم يف أي وقت ويف أي مكان .وهذا ما فس ر أن يكون التواجد اإلسرائيلي على الشبكة العنكبوتية على املستويني
الرمسي والشعب األكرب من بني دول العامل وفق إحصائية قامت هبا اجلامعة العربية بالقدس ونشرت نتائجها مطلع شهر
فرباير من عام 1021م ،كما أن إسرائيل هلا هيئة تسمى احتاد األنرتنت يف إسرائيل ،هتدف إىل تطوير وزيادة استخدام
األنرتنت يف إسرائيل ،وزيادة االنتشار اإلسرائيلي على املواقع االلكرتونية العاملية ،حيث وجدت اجملهودات اإلسرائيلية
اهلادفة لتقدمي صورة مشوهة عن اإلسالم يف هذه الشبكة أداة فعالة ومهمة ومؤثرة ،لتدشني مشروع إسرائيلي
ضخم للتعرف على اإلسالم ،بل والتعريف به من خالل تشويه صورته احلقيقية ،ولعل هذا ما مت ترمجته من خالل وجود
العديد من املواقع اإللكرتونية اإلسرائيلية عن اإلسالم ومصادره األساسية ،السيما وأن التواجد اإلسرائيلي على الشبكة
العنكبوتية يعد كبريا ومتشعبا للغاية ،وهذا بفضل تنوع مواقعها اإللكرتونية عن اإلسالم والشؤون اإلسالمية ما بني مواقع
مستقلة وخاصة".1
كما كشفت دراسة حديثة جبامعة األزهر يف مصر ،قام هبا "السيد مرعي" يف "أن عدد املواقع اإللكرتونية اليت هتاجم
اإلسالم سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تتعدى عشرة آالف ( )20000موقع ،وأن امليزانية املخصصة ملهامجة
اإلسالم يف مجيع وسائل اإلعالم ،ومنها األنرتنت ،تفوق املليار دوالر سنويا ،حيث أشار صاحب الدراسة إىل أن املواقع

القوات احلكومية يف سوريا كما حقق مكاسب على األرض يف العراق ،نقال عن :قناة الب يب سي بالعربية  ،http://www.bbc.co.ukمت تصفح املوقع
بتاريخ ،1021/09/22 :على الساعة  20:00صباحا.

 -2صحيفة العرب ،مرجع سابق ،نفس التاريخ.

 -1أمحد البهنسي ،مقال منشور بعنوان :صورة اإلسالم في المواقع اإلسرائيلية :األنماط والسمات وسبل التصحيح ،أنظر :املوقع اإللكرتوين (ملتقى أهل
التفسري) ،http://vb.tafsir.net ،يوم.1021/22/11 :
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اإلسالمية على شبكة األنرتنت يصل إىل مئيت ( ) 100موقع مبيزانية قدرها اإلمجايل بـمليون دوالر يف العامل اإلسالمي
كله".1
ومن هنا فإن جمال األنرتنت جمال واسع وال ميكن حصره ،وهناك الكثري من املواقع اإللكرتونية اليت تعمل لصاحل
مؤسسات معتمدة تسعى لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية بطريقة صرحية معلنة أو ضمنية مبطنة ،كما قد تتخذ هذه املواقع
جماال الهتمامها ،كتغطية عن حقيقتها؛ وبالتايل تنفيذ تلك العملية وفق ما يبدو مهنيا مشروعا ،أو عملها بوجه مكشوف
ومباشر دون افضاح عن خلفيتها املرجعية أو مصدر متويلها .وعلى هذا األساس تأيت املواقع اإللكرتونية اليت هتتم بتشويه
الصورة ،سواء تعلق األمر بفرد أو مجاعة أو دين أو مؤسسة وغريها ،ولعل صورة اإلسالم واملسلمني من بني الصور اليت
تعاجلها تلك املواقع وتسعى إىل تنميطها ،بل وإىل تشويهها من خالل املواضيع املطروحة حسب األحداث والقضايا اليت
حتدث يف املنطقة العربية اإلسالمية ومواقف صناع القرار منها .ومن هنا تتضح مسألة استحالة حيادية وتربئة وسائل
اإلعالم ،خاصة وأن من لميزات األنرتنت السرعة واالنتشار والعاملية ،واليت بدورها اجعل املعلومة أكثر مرونة وتفاعال يف
هذا الفضاء الواسع.

 :6-3ق ـ ـراءة نقدي ـ ـ ـ ـة:
يف قراءتنا النقدية ميكننا أن نشري إىل ااجاه أو تيار إعالمي نقدي متثله جمموعة من اإلعالميني والباحثني
األكادمييني ،وهو تيار فكري نقدي جديد يف فرنسا ظهر مع أواخر القرن العشرين ،وبداية القرن احلايل ،حيث ترجع
معامل هذا التيار بداية من سنة 2779م مع كتاب " كالب احلراسة اجلدد" 2للكاتب والصحفي "سارج حليمي" ،حيث
انتشرت بعده عدة كتابات ،بل مل يتوقف األمر هنا حيث بلغ النشر حَت على مستوى املواقع اإللكرتونية مثل :موقع
( ،)Acrimadوموقع ( ،)Arrêt sur Imagesولعل من أهم تلك الكتابات جند :كتاب "حمطمي احملرمات"
"لسيباستيان فونتال" ( ،)Sébastien Fontenelleحيث يشري فيه صاحبه إىل "أن التمييز بني اإلعالم اليساري
واليميين ،ما هو إال متييز سطحي ،ال خيرجان عن إطارمها يف الدفاع عن قيم الليربالية اجلديدة مبا تدعيه من متثيلها للقيم
الغربية يف بعدها الكوين ،ويقدم لنا الكاتب يف ذات السياق مصطلح "الفكر األوحد" خاصة ما تعلق بالصحافة املكتوبة
ومعاجلتها لقضايا اإلسالم واملسلمني ،فبعض االصدارات ال ترمي إىل نفس اخلطاب ،وهذا ما تربره االنقسامات
األيديولوجية والتوجهات الفكرية واألهداف اخلاصة" ،3ولعل هذا الطرح يتناسب ما تطرق إليه "روبارت هنري"
 -1عبد الكرمي بوفرة ،من قضايا اإلسالم واإلعالم في الغرب ،الكويت ،روافد ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1002 ،2م ،ص.71

- Sarge Halimi, Les Nouveaux chiens de garde, Libre : Raisons d’ Agir, Paris, p27

 -3نقال عن :مربوك الشيباين املنصوري ،مرجع سابق ،ص.276
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و"فرونك فريقوسي" ( )Jean Robert Henry, Franck Frégosiحول شيطنة اإلعالم يف أن "اخلطابات
اإلعالمية عن اإلسالم ليست موحدة" ،1ولعل هناك من يشري إىل أن "االمربيالية الغربية ذات مسؤولية عن وجود ظاهرة
اإلسالموفوبيا ،حيث يشبه دورها عملية االستشراق يف القرن التاسع عشر باعتبارها عملية تعمل على إضفاء الشرعية
على احلكم العسكري ،واحلياة السياسية والثقافية الغربية ،وهكذا ،فاخلوف من اإلسالم هو البناء األيديولوجي مت
استخدامه لتربير اهليمنة" ،2كما جند كتاب آخر بعنوان" :اإلسالم املتخيل :التصنيع اإلعالمي لالسالموفوبيا يف فرنسا"

3

"لـتوماس دالتومب" ( ، )Thomas Deltombeحيث حيدد لنا هذا األخري ثالث مراحل أساسية متثل يف عملية
تشكيل صورة اإلسالم يف اإلعالم الفرنسي من منظور األزمات واملشكالت واألحداث ،واليت تظهر فيما يلي:
 متتد املرحلة األوىل من أواسط السبعينات إىل غاية التسعينات اهتمت فيها مبعاجلة اإلسالم من خالل نوذج الثورةاإليرانية اليت قدمت على أنا عودة اإلسالم ،من خالل ما ميثله ذلك من رمزية لباقي املسلمني خصوصا يف الغرب ،تليها
قضية "سلمان رشدي" صاحب "آيات شيطانية" ،حيث استثمر اإلعالم موقف وردة فعل املسلمني منها خصوصا فتوى
قتله ،واليت صورت على أنا "ظالمية"" ،قمع حرية التعبري"" ،اإلرهاب الفكري"...اخل ،وجاءت بعدها مسألة احلجاب،
اليت أثارت مسألة حرية املرأة ،واستهدف هذا اخلطاب املسلمني أنفسهم ،ومن جهة ثانية عوجلت القضية على أنا هتديد
للقيم العلمانية؛ انطالقا من هذه األخرية ظل اإلسالم كقضية مركزية يف املعاجلة اإلعالمية.
 أما املرحلة الثانية فقد شهدت تغريا يف هلجة اخلطاب ،واالهتمام بتسويق صورة اإلسالم بناء على جمموع األحداثواملشاكل اجلديدة ،أو العدو اجلديد:مثل "عراق صدام حسني" ،و"اإلسالم اجلزائري"...اخل ،وقد حتولت اآللة اإلعالمية
يف هذه املرحلة إىل رأس حربة يف املواجهة ،ووسعت اهلوة بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب ،وقسمت اجلالية املسلمة يف
فرنسا إىل قسمني :قسم مسامل مندمج جيب دعمه ،وقسم أصويل جيب حماربته وحماصرته.
 أما املرحلة الثالثة فتبدأ من  11سبتمرب 1002مع تفجري برجي التجارة يف أمريكا من طرف ما يسمى القاعدة ،أوالعدو اجملهول ،كما صورته وسائل اإلعالم؛ حيث كل مسلم يعد إرهايب أو مشروع إرهايب؛ ومن هنا بدأ تداول مفهوم
االرهاب مبسامهة اإلدارة األمريكية ،حيث تعمدت وسائل اإلعالم اإلبقاء على جمهولية وضبابية العدو ،وأعطته فقط
تلميحات رمزية لفظية وصورية (من الصورة( من قبيل" ،طارق رمضان""،اإلخوان املسلمون"" ،القاعدة" "،السلفيون"،

- Jean- Robert Henry, Franck Frégosi, Les Médias Sataniques, (M) Le Nouvel Observateur,

1

Portrait (les maitres de l’islam), 1990, pp86-87.
2

- Houda Asal, Islamophobie: la fabrique d’ un nouveaux concept, État des lieux de la
recherche ,(P.U.F) Sociologie, Vol. 5, 01/2014, p 17, http://www.cairn.info/revue-sociologie
3
- Thomas Deltombe, op.cit. p13.
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وهكذا عادت وسائل اإلعالم الغربية ملمارسة "سياسة التخويف ،وتظليل الرأي العام ،وتسويغ سياسات العنف اجاه
املسلمني" :احتالل العراق"" ،قصف السودان"" ،حماولة احتالل الصومال"" ،حصار غزة" وغريها من املسائل". 1
هذا وباإلضافة إىل كتاب "اإلسالموفوبيا اجلديدة" )La Nouvelle Islamophobie( 2لـ "فانسون قايسر"
( )Vincent Geisserعام 1003م ،حيث يشري الكاتب هنا إىل أن اإلسالموفوبيا يف فرنسا تتجه إىل اإلسالم
"بصفته دينا وبصفته حضارة" ،وتسعى إىل رفض كل ما يتصل ويرتبط باإلسالم من قريب أو من بعيد.
وهناك من يشري إىل "أن هذا التيار كتوجه إعالمي ظهر للكشف عن التزييف والتظليل واالدعاء اجاه اإلسالم واملسلمني
من طرف وسائل اإلعالم الفرنسية".3
وعلى هذا األساس ال يبدو أن وسائل اإلعالم حيادية مبوجب احنيازها مع املواضيع اليت تنطوي حتت اهتماماهتا
وتعكس أجندهتا السياسية والفكرية واإلعالمية ،فلكل وسيلة طبيعتها اخلاصة اجعلها تتعامل بطريقة ما مع األحداث
والقضايا احمللية والعاملية ،ولعل مسألة احلياد يف وسائل اإلعالم تظهر" كأسطورة" حسب "هربرت شيللر" ،حيث يتقامسها
ثالثة من األصناف ،الصحفيون أنفسهم ،بداية من اعرتافهم مبسألة االنصاف واملوضوعية مهنيا ،مث األخطاء االنسانية
اليت تقع على عاتقهم من خالل نشرهم للمعلومات ،باإلضافة إىل املشاريع التجارية من خالل االعالنات وغريها.4"...
كما أن وسائل اإلعالم املختلفة أو ما يطلق عليها إدوارد سعيد باجلهاز الثقايف اليت تعمل على صناعة الصور ،زمنها
صورة اإلسالم يف اإلعالم الغريب ،واليت بدورها تعمل على تشكيل تلك الصورة وفقا ملعطيات وظروف معينة ،تكون فيها
املادة اإلعالمية غري بريئة انطالقا من جمموع األهداف املسطرة واملصاحل املشرتكة ،حيث يقول سعيد" :إن األخبار ليست
ذات قصور ذايت ،بل هي مثرة نشاط معقد ،عادة ما يتضمن االختيار املتعمد والتغيري املقصود".5

 -1نقال عن :أمحد عبديل ،صناعة الخوف في وسائل االعالم أثره على الرأي العام ،جملة املعيار ،العدد  ،22قسنطينة ،اجلزائر ،تصدر عن جامعة األمري عبد
القادر للعلوم االسالمية1002 ،م ،ص.21

2

- Vincent Geisser, La Nouvelle Islamophobie, La Découverte, Paris, 2003, pp147-299.

 -3املربوك الشيباين املنصوري ،مرجع سابق ،ص.172

 -4نقال عن :هربرت شيللر ،المتالعبون بالعقول ،ترمجة عبد السالم رضوان ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب2777 ،م،
ص.29
 -5إدوار سعيد ،تغطية اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.210

230

الفصل الث ــالث :صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم واالتصال الغربيــة

خالصـ ـ ـة:
إن عملية بناء صورة اإلسالم واملسلمني وعالقتها بوسائل اإلعالم سواء املكتوبة منها أو السمعية البصرية أو
االلكرتونية هي مبثابة الوعاء الذي حيتويها ،بل ويعزز من تراكمها املعريف يف أذهان اجلمهور ،حبيث عادة ما تتناسب هذه
الصورة طبيعة كل وسيلة من هذه الوسائل ،ودورها يف التعامل مع الظروف واألحداث احمللية والدولية ،حيث ال توجد
أي وسيلة إعالمية مل تتناول موضوع اإلسالم واملسلمني ،بل كان من املواضيع اهلامة اليت شكلت مضمون اإلعالمي
الغريب عموما والفرنسي خصوصا ،ولعل التطور التارخيي لوسائل اإلعالم هو اآلخر كان عامال أساسيا يف تغيري احملتوى،
لما أدى حتما إىل تغري من طريقة املعاجلة اإلعالمية بالنسبة ملواضيع اإلسالم واملسلمني ،باإلضافة إىل األحداث احمللية
والدولية اليت سامهت هي األخرى يف والدة نط آخر من املعاجلة اإلعالمية يف ما يتماشى وسياسة كل مؤسسة إعالمية.
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تمهي ـ ــد:
نتطرق يف هذا الفصل إىل أهم األحداث والقضايا الدولية اليت تعترب املفصل الرئيسي لكل مرحلة ،كوهنا هي اليت
تشكل السياق العام ،ومتثل الظروف احمليطة ،وتقوم على أساسها املواقف واآلراء ،حيث تنهل وسائل اإلعالم املختلفة
مادهتا اخلام من تلك األحداث والقضايا ،ويتضح هنا الدور اإلعالمي يف معاجلة هذ األحداث والقضايا بناءً على أجندة

وأولويات تسطرها املؤسسة اإلعالمية حسب أهدافها حنو هذه املسألة أو تلك .وعلى هذا األساس تعترب هذه األحداث

عامالً أساسياً يف بناء الصورة حول قضايا اإلسالم واملسلمني سواء يف العامل العريب اإلسالمي أو العامل الغريب ،واليت تعد
أحد مكوناهتا خاصة وأن كل حدث كانت له مرحلته الزمنية من حيث الظهور ،باإلضافة إىل مميزاته وخصائصه حسب
تأثرياته وتداعياهتا املختلفة ،حيث مت تسليط الضوء يف دراستنا على أهم األحداث والقضايا اليت هلا عالقة وطيدة
بسلوكيات املسلمني يف جمتمعاهتم العربية واإلسالمية أو يف اجملتمعات الغربية خاصة بالنسبة للجاليات املسلمة ،واليت
متثلت يف كل من مظاهر ما يسمى بالصحوة اإلسالمية ،وقضايا املهاجرين املسلمني يف اجملتمعات الغربية ،وكذا أحداث
احلادي عشر من سبتمرب  ،1002باإلضافة إىل أحداث الثورات العربية الراهنة ،وهذه األحداث ميكننا االستناد إليها
كمحطات هامة يف التطور السياسي واإلعالمي على وجه اخلصوص ،هذا وباإلضافة إىل تقدمي قراءة نقدية تشمل على
النقاط اإلجيابية والسلبية هلذه األحداث وفق لوجهات نظر خمتلفة.

 :1-4ظهور الصحوة اإلسالمية:
إن مسألة ظهور ما يسمى بالصحوة اإلسالمية يف اجملتمعات العربية اإلسالمية وحَت الغربية بدت واضحة من
خالل ظهور بعض احلركات اإلسالمية أو املؤسسات الدينية اليت متثل اإلسالم السياسي ،أو من خالل بعض املمارسات
والتصرفات الدينية لبعض املسلمني ،خاصة بعد ظهور بعض األحداث العربية واإلسالمية اليت كان هلا األثر يف ذلك،
ولعل بعد ثبوت مالمح هذه الظاهرة ،كانت هناك جمموعة من ردود أفعال غربية خاصة على املستوى السياسي
واإلعالمي تنبه عن معامل اخلوف املسبق عن هذه الصحوة ،وإن اختلفت مؤشراهتا وتعددت أهدافها حسب كل حركة أو
مؤسسة ،أو منظمة...اخل ،حيث "مل تعد مظاهر اخلوف من االسالم خطراًكوهنا أصبحت كظواهر قد تشكلت مالحمها،
وهتيأ هلا اجملتمع الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً ،ولكن تغري األحداث واملواقف والقوانني جعل هلذه الظاهرة أوصافاً
أخرى من خالل طرح بعض املفاهيم واملصطلحات ،اليت أخذت منحى جديل يف األوساط الفكرية والسياسية وحَت
االعالمية منها ،حيث جند منها مثالً" :اخلوف من اليسار"(" ،)gauche phobieاخلوف من اجلنسية املثلية"
( ،)Homophobieواليت جاءت على شكل "اسالموفويب" ( ،)Islamophobieولعل عائلة الفوبيات تتوسع
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لتشمل العديد من امليادين ،بل ومن املفاهيم اليت أصبحت متداولة يف هذا اجملال ،حيث أصبح هذا األخري –
اإلسالموفوبيا-كما يشري البعض على أنه أكثر شرعية يف أوروبا بفضل صعود االسالم السياسي".1
وهناك من يشري أيضاً إىل "أن أعمال العنف الصادرة من طرف أعضاء بعض احلركات السياسية اإلسالمية املتطرفة هي
اليت أثرت سلباً على صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب ،أو ما يطلق عليها بـ"احلركات األصولية" .ويف هذا الصدد ،ميكن
اإلشارة إىل بعض أحداث العنف اليت سادت وسائل اإلعالم يف السنوات الثالثني املاضية ،مثل الثورة اإليرانية عام
2791م2797-م ،وقضية "سلمان رشدي" ،والثورة يف أفغانستان ،واهلجوم على مركز التجارة العاملي ،واحلرب األهلية
اجلزائرية...اخل ،حيث يتم استخدام األصولية اإلسالمية هنا كتسمية لتعيني كل حركة مع توقيع اإلسالمي الديين ،واليت
تشمل كل األنشطة املختلفة للحركات االسالمية اليت تصنف عادة حتت هذا املقام .وعلى الرغم من حقيقة أن العديد
من اخلرباء قد وضعوا اعرتاضاهم على هذا املفهوم ،بل هو من الواضح صعوبة استبدال بسبب استخدامه على نطاق
واسع ،كما تستخدم بعض املفاهيم األخرى مثل اإلسالموية واإلسالم السياسي وغريها من املفاهيم اليت تستخدم يف هذا
السياق" ،2وهناك من يريد الكشف عن الوجه احلقيقي لإلرهاب أو اإلرهابيني باعتبارها مجاعات جهادية ميكن حماربتها،
غري "أن هذا املفهوم (اجلهاد) قد يأخذ معىن دفاعي ومعىن هجومي ،كما أن هذه اجلماعات عادة حتمل نفس
األيديولوجية" ،3والبعض اآلخر يشري إىل "أن وسائل اإلعالم الفرنسية مثالً مل تعد تُعىن "باألصوليني األجانب" ،وإَنا

بالشبان الفرنسيني األصليني الذين اعتنقوا اإلسالم وتتالعب هبم الشبكات اإلرهابية اإلسالمية".4

وعلى هذا األساس هناك من يفسر مثل هذه املظاهر واألعمال واملمارسات باعتبارها "ظاهرة اغرتابية يف حد ذاهتا"،5
حيث أن الشخصية االغرتابية واليت متثلها اجلالية السلمة يف الغرب باعتبارهم "مغرتبني" تعد يف األساس شخصية قمعية
وعنيفة ،ولعل هذا ما وضحه "مارك ساقمن" ( )Marc Sagemanيف "أن هذه اجلماعات تعاين اضطرابات نفسية،

- Frédéric Lebaron, La Droite Française. L’Europe et l’« effet phobie », Edition du croyant,

1

savoir/Agir, N023, 2/2013, P7. http://www.cairn.info

- Shadid.W, van Koningsveld, The Negative Image of Islam and Muslims in the Wes: Causes

2

and Solutions, (Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the
European Union), Leuven, Peeters, 2002, p183.
- Marc Sageman, Le vrai visage des terroristes ; Psychologie et sociologie des acteurs du

3

djihad, traduit de l’américain par Maurice Berrac, Paris, Editions Denoël Impacts, 2005, pp19. 126

 -4فنسان جيسري ،اإلسالموفوبيا :المحاوف الجديدة من اإلسالم في فرنسا ،ترمجة حممد صاحل ناحي الغامدي ،قسم السيد آدم بله ،الرياض ،كتاب العربية،
2340ه1007 ،م ،ص.31
 -5أنظر :عبد اللطيف حممد خليفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1004 ،2م ،ص.252
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ومرض عقلي" ،1ويبدو واضحاً هنا خطر املهاجرين ،وخاصة العرب املسلمني يف فرنسا ،أو ما يطلق عليهم بـ"العامل

الرابع".2

وقد أصبح حسب "حممد عمارة" 3تنوع التيارات املختلفة داخل اإلسالم ال يالقي أي اهتمام لدى الغربيني ،بل إن
الغربيني يركزون أبصارهم على ما يطلق عليهم "باملتطرفني" ( )Fondamentalisteوالذين يسمون أنفسهم
"باإلسالميني".
ويف سياق احلديث عن ما مسي بالصحوة اإلسالمية تعترب احلركات األصولية إحدى مظاهرها ،حيث "تستمد هذه
األخرية اسرتاتيجية هيمنتها االجتماعية من قناعاهتا الدينية املطلقة مهما كان حمتواها العقائدي ،وحتاول إخضاع احلياة
اخلاصة والعامة إلمالءات من تلك القناعات ،حبيث يكون السياق ملثل تلك االسرتاتيجية هو التسييس اجلوهري جلميع
ظروف احلياة يف عمليات التحديث ،ولقد فرق "ماكس فيرب" يف هذا اجملال بني االسرتاتيجيات الدينية القائمة على
اهلروب ،وبني تلك اليت هتدف إىل السيطرة عليه ،وهنا تظهر مسألة املقارنة بني احلماية والدفاع".4
وقد يتفق العديد من الكتاب حول إشكالية االسالم واملفاهيم اليت تتفرع عنه" ،بأن اجلهل يف ذلك حقيقة التنوع
اإلسالمي نفسه من خالل ظهوره يف تشكيلة واسعة من التيارات ،واليت متتد من احلركات املساملة إىل مجاعات اإلرهاب
املسلحة".5
حيث يرى "األمري األنباري" على "أن التعبري ملفهوم اإلسالم السياسي هو أقرب إىل املفهوم اجملازي ،حيث أن اإلسالم
دين مساوي ،قبل أن يكون شيئاً آخر".6
وجاء فيما بعد ما أصطلح عليه بالصحوة اإلسالمية مع "ظهور احلركات األصولية كنتاج للتحديث ،اليت كان ميثل
معظمها جيل التأصيل الثاين الذي ينتمي إىل الطبقات املتوسطة ،أغلبيتهم شباب طالب ومثقفني ،ذو توجهات حديثة،
حيث كانت عملية "التأسلم السياسي" هي املرحلة األوىل ،وبدايات االخرتاق اإلسالمي للجامعات واملعاهد يف
سبعينيات القرن العشرين كـ(مصر ،أفغانستان ،باكستان ،السعودية ،اجلزائر...اخل)".7

 -2روبار شارفان ،اآلخر يف فرنسا املعاصرة :العريب كبش الفداء ،نقالً عن :الطاهر لبيب ،مرجع سابق ،ص.574
 -3حممد عمارة ،مرجع سابق ،ص.33

- Ibid., pp 154-156.

4
التطرف اإلسالمي والحداثة األوروبية ،ترمجة صالح هالل ،القاهرة ،مركز احملروسة للنشر
التطرف المسيحيَ ،
 هاينريش فيلهلم شيفر ،صراع االصولياتَ :واخلدمات الصحفية واملعلومات1021 ،م ،ص ص.10-27
 -5املرجع نفسه ،ص.33

 -6نقالً عن :رياض زكي قاسم ،تقرير عن " ندوة مستقبل اإلسالم السياسي في الوطن العربي " (مؤمترات) ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،327بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية1024 ،م ،ص.219
 -7صامويل هنتنجتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،مرجع سابق ،ص ص.59-55
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حيث يرجع "فرانسيس فوكوياما" أسباب الصحوة األصولية الراهنة إىل قوة اخلطر امللموس من جانب القيم الغربية الليربالية
على اجملتمعات اإلسالمية التقليدية ،فبالرغم من قوة اإلسالم اليت أبداها يف صحوته إال أن هذه األخرية مل تكون خارجة
على إطار املناطق ذات أصل إسالمي يف حضارهتا ،وهذا ما جعل فوكوياما يقول" :بأن التوسع احلضاري اإلسالمي قد
وىل".1
ولعل مع بروز الصحوة الدينية أو "ثأر اهلل" كما يطلق عليها "جيل كييل" ،حيث يالحظ هذا األخري "بأن ظهور التوجه
الديين اجلديد مقدس لتنظيم اجملتمع ،فإن هذا التوجه يؤيد التحول عن احلداثة اليت فشلت مع عزو انعكاساهتا وهنايتها
املبيتة إىل البعد عن اهلل ،ومل تعد القضية قضية حتديث ،وإَنا قضية "أجنلة" (نسبة للكتاب املقدس االجنيل) ثانية ألوروبا،
ومل يعد اهلدف هو حتديث اإلسالم ،وإَنا "أسلمة احلداثة"،ـ فعادة ما متأل اجلماعات الدينية واحلركات األصولية الناشئة،
ذلك الفراغ الذي حيدثه اهنيار النظام واجملتمع".2
ويقول "صموائيل هنتنغتون" يف هذا الصدد" :بأن املشكلة املهمة بالنسبة للغرب ليست األصولية اإلسالمية بل اإلسالم،
فهو حضارة خمتلفة ،شعبها مقتنع بتفوق ثقافته ،وهاجسه ضآلة قوته ،أما املشكلة املهمة بالنسبة لإلسالم ليس املخابرات
املركزية األمريكية وال وزارة الدفاع ،فاملشكلة هي الغرب :حضارة خمتلفة ،شعبها مقتنع بعاملية ثقافيته ،ويعتقد أن قوته
املتفوقة إذا كانت متدهورة ،فإهنا تفرض عليها التزاماً بنشر هذه الثقافة يف العامل".3
كما أن وسائل اإلعالم الغربية وعالقتها مبا حيدث على الصعيد الداخلي (الفرنسي خصوصاً) واخلارجي (الغريب عموماً)
"أوجدت لديها بالفعل تأثري خطري على اجلمهور الغريب يف إنتاج تصور شامل للعرب واملسلمني ،وذلك من خالل مثالً:
"استدعاء اسم زعيم سياسي أو ديين" ،بزعم منها على أهنا جتسد كل العرب ومجيع املسلمني بواسطة ذلك االسم ،وهذا
من أجل توحيد َنط االستجابة والتفكري والتفاعل بالنسبة للعرب" ،4حيث يشري "ادوارد سعيد" كيف "أن االتساع
الشامل جملموع األحداث السياسية واحلضارية واالقتصادية سامهت يف ما يطلق عليه "بالطريقة البافلوفية إىل االسالم"،
حيث أصبح كل شيء يف االسالم يثري االستجابة السريعة غري املنضبطة".5
ويوضح لنا "فنسان جيسري" 6يف حديثه عن املخاوف اجلديدة من اإلسالم يف فرنسا ،وعلى رأسها الوجه اجلديد للتمييز
العنصري الذي ظهر يف أوساط العمل وغريها ،إىل "أنه منذ خريف 1002م ،كيف ظهر التضييق األمين على املسلمني
 -1فرانسيس فوكوياما ،مرجع سابق ،ص.272

 -2صامويل هنتنجتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،مرجع سابق ،ص ص.251-215
 -3املرجع نفسه ،ص.451

4

- Driss Ridouani,The Representation of Arabs and Muslims in Western Media, Revista
Universitària de Treballs Académics (RUTA) Nº 03, 2011, , p13

 -5إدواارد سعيد ،االسالم والغرب :مقاالت ودراسات مختارة ،مرجع سابق ،ص.19
 -6فنسان جيسري ،مرجع سابق ،ص ص.14-12
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واملمارسني لعباداهتم وعلى منظماهتم اإلسالمية يف فرنسا ،حيث أصبح مسؤولو هذه املنظمات وأئمة املساجد يستدعون
بانتظام الستجواهبم من قبل االستخبارات العامة يف احملافظات وإدارة األمن الوطين (.")DST
ويضيف جيسري إىل "أن وسائل اإلعالم ال ختلق املخاوف من اإلسالم ،ولكنها تقوم بعملية توجيه احلس الشعيب جتاه
اإلسالم واإلسالموية ،فتجعل تلك املخاوف أمراً عادياً ،وذلك عن طريق اختيار احملتوى ،ونوع الشخصيات اليت هلا
القدرة على احلديث عن اإلسالم واإلسالموية ،ومتخصصون يف الشأن اإلسالمي والسياسي ،مع الرتكيز على بعض
الشخصيات اإلسالمية احمللية والعاملية ،حيث يتم تقدميها أحياناً بصورة البطل االجيايب ،وأحياناً بصورة البطل السليب
اجملرم ،هذا وباإلضافة إىل غطاء البحث اجلاد (االستطالعات) أو أحاديث مسؤولة (استدعاء املثقفني املدافعني عن قيم
اجلمهورية)".1
وعلى هذا األساس مثلت مرحلة ظهور ما يسمى بالصحوة اإلسالمية مرحلة هامة يف تاريخ األحداث العربية
واإلسالمية ،ولعل هذه األخرية كانت مبثابة حمطة للفت أنظار وسائل اإلعالم الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً باعتبارها
حدثاً عاملياً ساهم يف إنتاج الكثري من الصور النمطية جتاه اإلسالم واملسلمني ،بل يف إنتاج الكثري من القراءات الغربية يف
هذا اجملال ،خاصة ما تعلّق بقضايا التطرف واإلرهاب واجلهاد اإلسالمي وغريها.

 :2-4قضايا المهاجرين المسلمين في المجتمعات الغربية:
إن قضية اهلجرة إىل اجملتمعات الغربية من القضايا اليت تثري الكثري من اجلدل والنقاش واإلشكاالت حول ما ختلفه
هذه اهلجرة على اجملتمع الغريب ،ولعل هجرة املسلمني وخاصة العرب إىل الغرب هي إحدى مؤشرات هذه القضية ،مما
شكل طرحاً سياسياً وإعالمياً عميقاً حول املسألة ،باعتبارها تتجدد تبعاً لتجدد األحداث والقضايا يف عالقتها هبذه
الظاهرة من بعيد أو قريب ،حيث مل تشهد اجملتمعات الغربية ظاهرة تزايد موجات اهلجرة العربية واإلسالمية هبذه الوترية
مسبقاً ،مما شك ل نشوب بعض املشاكل سواء على مستوى العالقات االجتماعية ،أو على مستوى املمارسات الدينية
املتعلقة باإلسالم ،وهناك من يرجع هذه الظاهرة إىل أهم األسباب وهي "البحث عن الرزق والعمل ،حبيث يعد الوجود
املتنامي للمهاجرين املسلمني يف الغرب أحد العوامل اليت أسهمت –وما تزال -يف تصعيد مشاعر العداء ،والرفض ضد
اإلسالم وأهله ،وبالرغم من أن العدد احلقيقي للمهاجرين املسلمني املقيمني يف البلدان الغربية ال ميكن حتديده بدقة ،إال

 -1املرجع نفسه ،ص.31
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أن هذا العدد املتنامي يشكل هاجساً خميفاً سواء كان حقيقياً ،أو متومهاً لكثري من اجلهات املعادية لإلسالم يف اجملتمعات
الغربية".1

فعندما يؤكد هنتنجغون على "أن اهلجرة هي قضية العامل املركزية يف املستقبل ،مما يعين أهنا أصبحت تدق ناقوس اخلطر
الذي بات دامهاً ،ومن ث يتوجب مواجهته اليوم قبل الغد" ،واملعروف أن جناح موجات اهلجرة يف القرن التاسع عشر ،أو
حَت يف بداية القرن العشرين إىل العامل اجلديد –الغرب عموماً ،-ليس َنوذجاً ميكن أن يتكرر يف وقتنا الراهن ،أل ًن
املهاجرين أنفسهم ال يريدون االندماج أو الذوبان ،وإَنًا يريدون االحتفاظ بأصوهلم وجنسياهتم األوىل ،ويف نفس الوقت
بات مبقدور املرء البقاء يف تركيا بينما هو يعيش يف أملانيا ،باإلشارة إىل املشكلة اليت تفرزها الكانتونات الرتكية اليت تعيش
داخل اجملتمع األملاين ،أياً كان األمر فالثابت أ ًن أوروبا –شاءت أم أبت –تعيش مأزقاً حقيقياً إزاء أفواج املهاجرين اليت

تأيت إليها براً وحبراً وجواً ،وهي حمكومة يف هذه املواجهة باعتبارات خمتلفة".2

من هنا تزداد خماوف الغربيني من الوجود اإلسالمي يف الغرب ،مع تصاعد مشاعر الصحوة اإلسالمية بني املهاجرين
املسلمني الذين يريدون حتقيق مزيد من االلتزام الديين ،وتطبيق شرائع اإلسالم ،وتعليم أبنائهم مبادئ دينهم يف البلدان
الغربية اليت يعيشون فيها" ،ففي بريطانيا مثالً تذكر جملة "وولد ميش" التنصريية أنه يوجد حوايل ( )388مسجداً أغلبها
مساجد مؤقتة يف بيوت عادية ،وقد شن القس االجنليكاين "دافيد ماكلينس" هجوماً على اإلسالم ،وقال يف بعض حديثه
عن التنصري وسط املسلمني املقيمني يف بريطانيا ،والذي نشر يف جملة "التنصري الصلييب" أن من أكرب التحديات اليت
نواجهها يف بريطانيا ما يدعيه املسلمون من أنه يوجد مليون معتنق لإلسالم يف هذه البالد ،وعليه كان على النصارى أن
يولوا الوجود اإلسالمي يف بريطانيا االهتمام الالزم" ،كما يتخوف القس االيطايل "أري رويست كرليوس" من املهاجرين
املسلمني املقيمني يف الغرب فيقول" :أنه توجد هجرة مسلمة بالغة الشأن يف عاملنا الغريب يف الوقت احلاضر ،حيث يفوق
عدد املهاجرين املسلمني مخسة ماليني نسمة ،وهو عامل وحدث خطري سوف حيدث تغيريات جذرية على واقع اخلريطة
اجلغرافية ألوروبا".3
ويف عالقة اهلجرة باالعتداءات الواردة يف الغرب كوهنا مصدراً أساسياً لذلك ،يشري البعض إىل "أن يف الواليات املتحدة
األمريكية يوجد هبا أكثر من ثالثة ماليني مسلم ليسوا مجيعاً من املهاجرين ،حيث تتصاعد موجة العداء ضد اإلسالم
واملسلمني بشكل سريع ،وقد تعرضت العديد من املراكز اإلسالمية واملؤسسات العربية واألفراد لعمليات إرهابية يف العديد
من املدن والبلدان األوربية واألمريكية ،وإذا كانت بواعث العداء لإلسالم واملسلمني املهاجرين إىل الغرب ترجع إىل عوامل
 -1عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع سابق ،ص. 215

 -2نقالً عن :سعيد الالوندي ،االسالموفوبيا( :لماذا يخاف الغرب من اإلسالم؟) ،مصر ،دار النهضة للطباعة والنشر ،ط1009 ،1م ،ص ص.40-17

 -3نقالً عن :وليد زغيب ،صورة عرب فرنسا في الصحافة الفرنسية المكتوبة :أزمة باربيس والضواحي ( ،)5002ورقة علمية مقدمة يف املؤمتر الدويل حول
"اإلعالم واألزمات...الرهانات والتحديات" ،جامعة قسنطينة1007 ،م ،ص.3
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نفيسة وسياسية وأخرى اقتصادية ،إذ ميثل الوجود اإلسالمي يف عدد من الدول الغربية غيثاً اقتصادياً حقيقياً ،وال شك أن
هذا التأثري االقتصادي يتخذ اآلن مركباً لتأجيج مشاعر احلقد العنصري ،حبيث يقول "شاكر نوري" وهو يتحدث عن
العنصرية ضد املهاجرين العرب يف فرنسا ،يف أن العنصرية أخذت تستفحل وتسري كالسرطان يف الدم ،والواقع يؤكد أنه
يف فرنسا يوجد العديد من الفئات واملنظمات ذات الربامج العرقية والشوفينية ،ومهامها النظام اجلديد والعمل الفرنسني
والدفاع عن الغرب ،ومجاعة العمل الفرنسي هي من أنشط هذه الفئات ،ومعظم دعايتها موجهة بشكل رئيسي ضد
عرب مشال إفريقيا".1
أما احلديث عن اهلجرة يف فرنسا باعتبارها الدولة اليت تضم أكرب عدد من املسلمني ،حيث "بلغ عددهم حوايل مخسة
ماليني مسلم جل هم من أصل عريب ،وثالثة ماليني مهاجر من أديان أخرى ،فالتوزيع السكاين للمجتمع الفرنسي عام
9002م ،يشري إىل أن هناك ( )%29من املهاجرين ذو أصول عربية إسالمية ،و( )%39من السكان األصليني،
و( )%6متثل نسبة املهاجرين من باقي أحناء العامل".2
فواقع التنوع الثقايف والقومي الذي أصبح السمة الغالبة على الدولة الفرنسية ،يقتضي َنطاً جديداً من ضبط وإدارة
الرهانات اجملتمعية ،باإلقرار مبعادلة االختالف والتعددية ،ودفع استحقاقاهتا الفعلية ،بدل من اإلجراءات القانونية ،ولعل
احلالة الفرنسية على خصوصيتها املذكورة ال ميكن فصلها عن الساحة األوروبية أو الغربية إمجاالً .ومن هنا تتضح أحداث
اإلرهاب اليت اجتاحت الدول املستقطبة للهجرات العربية اإلسالمية ،حيث كشفت عن جوانب أخرى من هذه املعضلة،
وأبرزها "اعتداءات مدريد يف مارس عام 9009م ،ولندن يف  00جويلية من عام 9002م ،وأحداث ضواحي باريس
الفرنسية األوىل والثانية من عامي 9002م و9000م ،فضالً عن أحداث  22من سبتمرب 9002م يف أمريكا ،ومع
التشديد على أن أحداث اإلرهاب ال تربر وال تستساغ بأي وجه ،إال أن الفظائع املذكورة تفسر بكوهنا إخفاقاً خطرياً يف
مسلك التعايش العريب اإلسالمي-الغريب يف إحدى دوائره احملورية أال وهي دائرة اهلجرة".3

من هنا تتضح مسألة هجرة املسلمني والعرب داخل البلدان الغربية اليت أصبحت عامالً أساسياً يساهم يف عملية
صنع الصورة املشوهة ضد اإلسالم ،خاصة يف وسائل اإلعالم الغربية ،ومن هذا املنطلق تبقى استمرارية هذه الصورة وفق
حلقات التشويه وجمموع احلمالت االستفزازية يف وسائل اإلعالم الغربية.
حيث أن أكثر املقاربات اليت حظيت باإلمجاع حول اخلصائص املشرتكة لألحزاب السياسية يف أوروبا ،وموقفها من قضية
هجرة املسلمني ،هي أحزاب اليمني املتطرف األورويب ،واليت قدمها "مايندرت فينيما" (،)Meinder Fennema
 -1املرجع نفسه ،ص.5
-Noireil Gérard, L’Atlas de l’immigration en France, Paries, ED. Autement , , 2002, p136

 -3وليد زغيب ،صورة عرب فرنسا في الصحافة الفرنسية المكتوبة :أزمة باريس والضواحي ( ،)5002مرجع سابق ،ص ص.5-3
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حبيث "ينظر إىل هذه األحزاب كنسق فكري موحد ،من خالل برناجمها املعادي للهجرة واملهاجرين ،لذا يطلق عليها
أحزاب ضد اهلجرة ( ،)Anti Immigration Partiesفربغم بعض االختالفات يف األولويات احمللية ،فإن مجيع
األحزاب يف أقصى اليمني األورويب تشرتك يف موقف واحد جتاه احلد من اهلجرة وخطر املهاجرين ،حبيث تصور املهاجرين
كأهنم مشكلة يف أربع صور خمتلفة :هتديدهم للهوية االثنو وطنية ،املتسببني الرئيسيني يف البطالة واجلرمية والالأمن
االجتماعي ،مستغلني بسوء ما توفره دولة الرفاه ،ولعل ما أكدته دراسة مقارنة يف نتائج سبعة أحزاب ميينية متطرفة يف
انتخابات الربملان األورويب سنيت 2773م2777-م ،أن العامل املرجح يف التصويت ملصلحة هذه األحزاب هو موقفها
من سياسات اهلجرة ودعوهتا لتقييدها ،باإلضافة إىل التمييز العنصري...اخل".1
إن دور وسائل اإلعالم الغربية يف جتسيد العنصرية يتم وفق عدة آليات وبناءً على معطيات ،يتم بنائها من طرف تيارات
حزبية سياسية وإيديولوجية من خالل توجيه اخلطاب االعالمي وجعله يف خدمة مصلحتها ،ولعل ما تكشف عنه

"الشبكة األوروبية املناهضة للعنصرية جدير بالذكر ،خاصة يف دور وسائل االعالم مع اليمني املتطرف يف فرنسا"،2
وهناك من ربط صعود العداء لإلسالم واملسلمني بصعود اليمني املتطرف األورويب للسلطة ،باعتبار أن العالقة بينهما
عالقة طردية ،ولعل هذه األخرية ظهرت من خالل الربنامج السياسي للحزب اليميين املتطرف ،واليت أتضحت مؤشراته
يف العداء لألجانب ،وذلك عن طريق "رفض األقليات وفكرة التعددية الثقافية ،الدفاع عن اهلوية اإلثنو وطنية وعن
التقاليد القومية التارخيية ،والدعوة إىل احلد من اهلجرة" ،3باعتبار هذه األخرية "عامالً أساسياً من العوامل اليت حتدد عالقة
اإلسالم بالغرب ،أو باألحرى احلضارات املختلفة".4

حيث درست وضبطت يف السنوات األخرية ،ظاهرة اهلجرة إىل فرنسا من طرف العديد من رجال السياسة املختصني،
وكذا بعض األجهزة األمنية وأجهزة اخلدمات االجتماعية ،باإلضافة إىل جمموعة من الصحافيني يف تتبعهم هلذه القضايا
وعالقتها بالشأن السياسي الفرنسي ،وتقدم لنا إحدى الدراسات حول قضايا اهلجرة يف فرنسا ومعاجلتها من طرف
الصحافة الفرنسية من خالل جريدة ( ،5")Le Figaroيف أن أغلب الكتابات ال تتعرض إال للنواحي السلبية
للمهاجرين ،خاصة إذا تعلق األمر "باملغاربيني" منهم -نسبة إىل املغرب العريب .-ففي وسائل اإلعالم (التلفزة اإلذاعة،
 -1رابح زغوين ،اإلسالموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا" مقاربة سوسيوثقافية ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،312بريوت ،مركز دراسات الوحدة
العربية1024 ،م ،ص.215

- Robin Wilson and Paul Hainsworth, Far-right Parties and discourse in Europe:A challenge

2

for our times, european network against racism (ENAR), Progresse, 2007-2013, p17.

 -3رابح زغوين ،مرجع سابق ،ص.214

 -4أنظر :صموائيل هنتغنتون ،اإلسالم والغرب :آفاق الصدام ،مرجع سابق ،ص.179

 -5أنظر :وليد زغيب ،صورة المهاجرين المغاربيين في الصحافة الفرنسية المكتوبة( ،دراسة تحليلية لمضمون جريدة  ،)LE FIGAROمرجع سابق
ص ص.17-11
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الصحافة املكتوبة) قد يكون من غري املناسب الرتكيز فقط على تقدمي أرقام أو إحصائيات عن احلوادث املرئية خاصة
السلبية منها يف اجملتمعات الغربية ،أقل ما يقال عنها أهنا جمتمعات متطورة ،شعارها العدالة واملساواة واألخوة .فمكانة
املهاجرين قد ورطت عدداً كبرياً من العوامل على اختالف مستوياهتا يف تناقضات ومتاهات ال خمرج منها .فإن املعاجلة
اإلعالمية للمهاجرين املغاربة تضغط خصوصاً على اخلطابات السياسية والصحافة املكتوبة يف نقاشات سيميولوجية،
نقاشات معممة على متييز السلوكيات اليت تدور عموماً حول أربع حماور أساسية :أوالً :احملور األمين حيث أصبحت
اهلجرة مربوطة بالالأمن و العنف املدين واجلنح ،ثانياً :حمور اهلوية ويتعلق ببعض التصرفات الدميقراطية واهلويةالوطنية،
ثالثاً :احملور االجتماعي واالقتصادي حيث أصبحت اهلجرة مربوطة بالبطالة والفقر ،وأصبح املهاجرين املغاربيني مسئولني
عن احلالة السيئة للوضعية االجتماعية واالقتصادية الفرنسية ،رابعاً :احملور السياسي الذي يكشف أن تالعبات احلمالت
االنتخابية  ،اليت أصبحت شيئاًفشيئاً حمددة باخلطابات العنصرية وكراهية األجانب.
كما طرح السياق السياسي احلايل من خالل اإلعالم الفرنسي املكتوب خاصة املشكل يف خضم حدثني مهمني،
يتمثل أوهلما يف "االضطرابات اليت عاشتها اهلجرة بضواحي املدن الفرنسية أواخر 9002م ،واليت استغلتها أطراف
سياسية لتعيد طرح القضية من منظور عنصري" .أما الثاين "فهو إحداث رئيس اجلمهورية ساركوزي ،لوزارة للهجرة
وللهوية الوطنية ،واليت أحدثت ضجة لدى املراقبني ،وخاصة لدى املهتمني حبقوق اإلنسان ،ملا فيها من أبعاد قد تشجع
اخلطاب العنصري ضد املهاجرين عامة واملغاربة خاصة".1
ويف السياق ذاته ميكننا احلديث عن مسألة نقاب املرأة املسلمة باعتبارها من املشاكل املتجذرة اليت زادت حدهتا يف
السنوات األخرية ،خاصة بعد قرار السلطات الفرنسية منع ارتداء احلجاب يف األماكن العامة تلتها جمموعة بلدان أوروبية
أخرى" .وقد ارتفع عدد البلدات املطب قة حلظر ارتداء النقاب يف األماكن العامة يف إسبانيا إىل ثالث عشرة بلدية ،كان
آخرها بلدية "سابوبال" الواقعة جبزيرة "مايوركا" يف 9022-2-6م ،حبيث يتعرض من يرتدي النقاب لغرامة مالية ترتاوح
بني ( 900-20يورو) ،وإذا ما وجدت قوات األمن ممانعة يف ذلك ،فإن الغرامة قد ترتفع إىل ( 8000يورو) ،ويف
هولندا أيدت حمكمة االستئناف يف "أمسرتدام" يف 9022-2-6م حق املدرسة الكاثوليكية الثانوية يف "فوليندام" يف
حظر ارتداء احلجاب بني الطالبات ،ويف أمريكا استخدم رجال الشرطة يف مدينة "نيويورك" العنف ضد مسلمني اعرتضوا
على قانون حظر احلجاب ،وتصاعدت األحداث حينما تعامل أحد أفراد الشرطة بشكل غري الئق مع امرأة حمجبة،
خالل جتول نساء مسلمات حمجبات يف إحدى احلدائق العامة يف نيويورك خالل عيد الفطر أحد األعياد الدينية
للمسلمني".2
 -1املرجع نفسه ،ص.202

 -2جنيب اليافعي ،مرجع سابق ،نفس التاريخ والتوقيت.

170

الفصل الراب ــع :القضـاي ــا الدولي ــة ومظاهر الخوف من اإلسالم والمسلمين
ولعل قضية احلجاب يف فرنسا هي قضية تارخيية ،حيث أحدثت ختوفات بني املسلمني يف مجيع األوساط الفرنسية ابتداء
من عام 2232م" .فقد أصدر جملس الدولة الفرنسي يف 2232-22-90م قراره الشهري حول الرموز الدينية يف
املدارس الفرنسية ،إذ اعتربها غري مهددة للعلمانية ،إال إذا كانت متثل طريقة للضغط والتحرش واملزايدة ،حيث صدر ذلك
القرار من إثارة قضية احلجاب اإلسالمي ألول مرة يف فرنسا ،حيث يعود تاريخ مشكلة ارتداء احلجاب يف املدارس
الفرنسية إىل 2232-2-23م ،حني مت طرد ثالث فتيات مغربيات من معهد "غابريال هافاز" بضواحي العاصمة
الفرنسية باريس ،ألن مدير املدرسة رفض قبوهلن متحجبات ،وثارت محلة إعالمية غري مسبوقة يف اإلعالم الفرنسي،
وجدل واسع بني من يرون أن احلجاب يف املدارس حتد صريح لعلمانية الدولة ،ومن يرون أن طرد احملجبات من املدرسة
يعين حرمان جزء من الفرنسيات من حقهن يف التعلم ،وانتصر اليسار الفرنسي –وقتها -إلدماج احملجبات ،يف حني
وقف اليمني يدافع عن علمانية املدرسة معترباً أنه "ال مكان ملثل هذا يف اإلسالم يف مدارسنا" على حد قول الوزير
اليميين "جان بيري شوفنمان" سابقاً ،وبعدها تراجعت املسألة نوعاً ما ،وأخذت املدارس تتعامل مع قضية احلجاب حالة
حبالة ،حيث ظهر املوضوع من جديد على السطح سنة 9008م ،يف وقت صدرت عن السلطات الفرنسية مبادرات
لتحسني أوضاع املسلمني ،واالعرتاف هبيئاهتن وإخراجهم من التجاهل الذي عملوا به أمداً طويالً ،على تقادم وجودهم
يف فرنسا بكثرة عددهم الذي يزيد عن ستة ماليني نسمة ،أي حنو ( )%20من سكان فرنسا؛ وأعلن وزير الداخلية
الفرنسي آنذاك ،الذي كان يف الوقت نفسه مكلفاً مبلف األديان يف جممع إسالمي ،أنه سيعمل على استصدار قانون ملنع
احلجاب يف املدارس ،ومنع ظهوره على بطاقات اهلوية الشخصية".1

وقد أثار هذان الفاعالن ضجة حَت يف األوساط احلكومية ،وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي حينها "أن العلمانية فكرة قوية
متتلك من القوة الذاتية ما يغنيها عن استصدار قانون حلمايتها ،كما أعرب وزير الرتبية والتعليم الفرنسي عن معارضته
الستصدار القانون ،ألنه على حد قوله يرى من طرف املسلمني هتجماً عليهم ،يضاف إىل ذلك أن السيدة األوىل زوجة
رئيس اجلمهورية الفرنسية "جاك شرياك" ،أعلنت عن معارضتها هلذه الفكرة وتدخلت ملنع نزع احلجاب عن الراهبات".2

والواقع أن دراسة إصدار قانون جديد خبصوص منع ارتداء احلجاب اإلسالمي يف املدارس الفرنسية أحدث انقساماً لدى
الطبقة السياسية الفرنسية" ،فقد أوردت جملة "لونوفال اوبسارفاتور" الفرنسية يف العدد الصادر بتاريخ -20 -28
9008م ملخصاً لردود أفعال بعض القيادات السياسية املمثلة لألحزاب الكربى بفرنسا .فأحزاب اليمني تؤيد إقرار
قانون مينع ارتداء احلجاب باملدارس واملؤسسات العمومية ،ليس من منطلق ديين معني ،ولكن احرتاماً ملبادئ اجلمهورية،
أم ا أحزاب اليسار فقد أعربت عن موقفها من خالل تصريح للسكرتري األول للحزب االشرتاكي "فرانسوا هولند"
 -1نقالً عن :بن سعيد احملجوب ،مرجع سابق ،ص ص( .215-215بتصرف).
 -2املرجع نفسه ،ص .219

171

الفصل الراب ــع :القضـاي ــا الدولي ــة ومظاهر الخوف من اإلسالم والمسلمين
حينذاك ،الذي رفض كل الرموز الدينية يف املدارس ،سواء أن كانت إسالمية (احلجاب) أو يهودية (الكيبا) أو مسيحية
(الصليب)".1
كما شدد رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك "جان بيري رافاران" على "أنه ال مكان للمظاهر الدينية ،مثل ارتداء احلجاب
اإلسالمي يف املؤسسات التعليمية ،وصرح لشبكة التلفزيون اخلاصة ( )M6يوم 9008-2-22م ،بأن املدرسة ال ميكن
أن تكون مكاناً للتعبري عن االلتزام الديين ،ألهنا ليست مكاناً للدعاية السياسية أو الدينية ،وطالب بأن حيرتم مواطنو
فرنسا القوانني العلمانية ،وذلك بعدم ارتداء الرموز الدينية يف املؤسسات التعليمية ،وإثر احتدام اجلدل يف فرنسا بني
الرافضني إلصدار قانون منع احلجاب واملؤيدين له ،عني الرئيس الفرنسي "جاك شرياك" يوم 9008-0-2م امللحق
اإلعالمي لرئاسة اجلمهورية "برنارد ستاسي" رئيساً للجنة ،كل فت مبراقبة تطبيق مبادئ العلمانية يف فرنسا ،وإعداد
توصيات بشأن إمكانية سن قانون حبظر احلجاب يف املدارس الفرنسية".2

ويف استطالع للرأي 3أجراه معهد الدراسات يف فرنسا يسمى ( )institut BVAيومي  96-92أفريل 9008م
على عينة من املواطنني الفرنسيني مكونة من ( )2006أشخاص تفوق أعمارهم (23سنة) ،فقد أوردت نتائج
استطالع رأي الفرنسيني بشأن قضية احلجاب اإلسالمي ،يف أن ( )%92يؤيدون منع ارتداء احلجاب يف املدارس،
سواء بواسطة قانون جديد أو بواسطة قرار إداري لرؤساء املدارس املعنية ،يف حني عارض ذلك بـ( )%92من أفراد
العينة ،وأضحت تلك النتائج أن تأييد قرار منع احلجاب يتطور حسب عمر أفراد العينة ،إذ انتقلت نسبة التأييد من
( )%90لدى الشباب إىل أكثر من ( )%28لدى انفراد العينة البالغة أعمارهم أكثر من ( 20سنة) ،واستناداً إىل
هذه املعطيات اليت أوردناها أن قضية احلجاب يف فرنسا ثارت خماوف الطبقة السياسية واألكادميية ومؤسسات اإلعالم.
فاهلجرة حنو الغرب عامل من العوامل األساسية اليت سامهت يف تكوين الصورة الواقعية لإلسالم واملسلمني ،واليت
عكست واقعاً مليء بالتصرفات واملمارسات الدينية اليت ختتلف يف الكثري من معايري ثقافة اجملتمع األصلي (الغريب عموماً
والفرنسي خصوصاً) ،ومنه تأخذ تلك التصرفات واملمارسات كذريعة لتربير الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني داخل هذه
اجملتمعات اليت ختتلف عنها يف الثقافة والدين ،وال ميكننا حصر قضية اهلجرة يف بعض املؤشرات باعتبارها متثل ظاهرة هلا
أسباهبا وتأثرياهتا املتعددة ،يف حيث أن مجيع تلك املعطيات هي مبثابة أمثلة واقعية ودراسات تكشف عن بعض احلقائق

 -1املرجع نفسه ،ص.211
 -2املرجع نفسه ،ص.217

- Justine Martin, Enjeux philosophiques et politiques de la question du voile islamique,

3

Mémoire de maîtrise, Université Paris IV-Sorbonne UFR de Philosophie, (2003-2004), p25.
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اليت تعرب عن جزء من واقع املسلمني يف اجملتمعات الغربية بناءً على جمموعة من األحداث والقضايا السياسية
واالجتماعية.

 :3-4أحداث الحادي عشر من سبتمبر:
كانت تفجريات احلادي عشر من سبتمرب 9002م يف كل من واشنطن ونيويورك مبثابة حادثة تصدت هلا مجيع
وسائل اإلعالم الغربية والعربية ،حيث مهدت هذه احلادثة تارخياً جديداً من املواجهة للواليات املتحدة األمريكية ،وحتدياً
هلا ،وفوجئ العامل مبثل هذا العمل اإلرهايب كما صورته معظم وسائل اإلعالم الغربية ،حيث أعلنت هذه األخرية رفضها
الفوري وإدانتها ملا وقع ،وقد أندفع البعض من الساسة الغربيني إىل تبين مقوالت استعادوا فيها العداوات القدمية اليت
أغلقت منذ قرون خلت ،ومنها مقولة الرئيس األمريكي "جورج بوش" السابق حني أعترب تلك األحداث "كحرب
صليبية" ،ولعل هذه األخرية كان هلا ردود أفعال متعددة من خالل تعليقات بعض مستشاريه السياسيني أن املقولة نفسها
"حلرب الصليبية" هلا معاين كثرية ،وقد ال تعرب بالضرورة عن معناها املعروف يف أذهان العرب واملسلمني ،ومنهم املسيحيني
العرب الذين خيتلفون مع التعاطي الغريب ملفهوم احلروب الصليبية وآثارها الغابرة تارخيياً ،وما كاد بعض العرب واملسلمني
يتناسون ما قاله الرئيس األمريكي يف كالمه حول تلك اهلجمات ،حَت صدر تصريح رئيس الوزراء االيطايل "سلفيو
بريلسكوين" السابق عن اإلسالم وحضارته ،وباختالف غري مفهوم عن سياسته على وجه اخلصوص ،والذي فاق قوله كل
التوقعات ،حيث أعاد إىل األذهان تلك األحكام واآلراء املسبقة ،ومقوالت صراع احلضارات وصدامها ،ومما قاله أثناء
زيارته إىل أملانيا حرفياً" :على الغربيني أن يدركوا تفوق حضارتنا ،لكون هذه احلضارة تكفل الرخاء لشعوهبا وحتفظ احلرية
اإلنسانية والدينية واحرتام احلقوق السياسية غري املوجودة يف الدول اإلسالمية ،إن احلضارة الغربية تكفل التسامح وتعرتف
بقيم االختالفات ،ولقد كانت وال تزال بوتقة الثقافات والتاريخ واحلرية والدميقراطية ،وهي قيم جتعلنا نفخر هلذه
احلضارة".1
وكان دور هذه املقوالت واضحاً من خالل إسهامها بشكل أو بآخر يف تأجيج األوضاع العاملية ولفت أنظار املؤسسات
اإلعالمية اليت وجدت ضآلتها املنشودة يف التحريض والكراهية ،وتأجيج املشاعر ضد اإلسالم واملسلمني ،وما يسمى
"باخلطر اإلسالمي واإلرهايب األصويل والصدام القادم بني الغرب واإلسالم" ،2فهذه التفجريات اليت حدثت بسرعة
استبقت كل الدالئل والتحقيقات اليت تشري أو تثبت مسؤولية عربية يف هذا احلادث ،من هنا أتضح دور اإلعالم الغريب
يف االستفادة من هذه الظاهرة ليس فقط من خالل التأثري على الرأي العام الغريب فقط ،وإَنا على الرأي العام العاملي،
 -1نقالً عن :عبد اهلل العليان ،مرجع سابق ،ص.7

 -2املرجع نفسه ،ص.22
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ومن ضمنه دول العامل العريب اإلسالمي.
وهذا الدور العاملي لإلعالم الغريب تعود أسبابه إىل "كونه املهيمن على مصادر األخبار وصناعتها ،وتوزيعها من خالل
وكاالت األنباء العاملية ،ومن خالل الطبعات الدولية واإلقليمية للصحف واجملالت الغربية يف خمتلف أقطار العامل ،إضافة
إىل نسبة اإلنتاج العالية للكتب والربامج التلفزيونية ،وأفالم السينما ،والفيديوهات ،وبرامج الكمبيوتر وشبكات االنرتنت،
فكل هذا يرجع باألحرى إىل مالكي هاته الوسائل".1
ويقول "حممد رضوان" 2يف ذات السياق على أن أحداث احلادي عشر من سبتمرب 1002م ،جاءت لتفجر اخللفيات
احلضارية يف عالقات الغرب باإلسالم واملسلمني ،حيث مثلت مدخالً إلعادة صياغة العديد من السياسات الدبلوماسية
واألمنية والعسكرية وحَت الثقافية جتاه العامل اإلسالمي ،فتنامت الضغوط من أجل جتفيف ما يسمى مبنابع اإلرهاب
والقضاء على أسباب التطرف الديين ،وإصالح الربامج التعليمية وغريها.
انطالقًا من تلك األحداث بدأ الرأي العام األمريكي يتساءل عن اإلسالم ،حيث بدأت ردود األفعال املختلفة ،خاصة
من اإلدارة األمريكية جتاه اجلالية العربية واإلسالمية اليت كانت أول مستهدف جراء هذه األحداث ،حيث "أعلنت
منظمة كري ( *)CAIRأهنا تلقت أكثر من ( )2315تقريراً عن حاالت اعتداء خمتلفة على حقوق وحريات املسلمني
يف الواليات املتحدة األمريكية منذ احلادي عشر من سبتمرب إىل غاية  10نوفمرب 1002م ،ولعل مظاهر تلك
االعتداءات ما أعلنته وزارة العدل األمريكية يف 1002-22-23م ،يف وضع قائمة األمساء يف أكثر من مخسة آالف
شخص أجنيب كلهم رجال ترتاوح أعمارهم ما بني ( )45-21عاماً ،يقيمون بالواليات املتحدة األمريكية تسعى لسؤاهلم
عن هجمات احلادي عشر من سبتمرب ،وتشري الصحف إىل أن جلًهم من أصول (شرق أوسطية) ،إضافة إىل ما أصدره
الرئيس األمريكي "جورج بوش" يف 1002-21-23م ،وهو القرار الذي يقضي بتجميد أرصدة بعض املؤسسات
اخلريية اإلسالمية ،مع ما قامت به األجهزة االستخباراتية األمريكية يف مراقبة املئات من الشركات واملكاتب واملنظمات
واملشاريع اململوكة للعرب واملسلمني ،فيما إذا أهنا متول مجاعات إسالمية متشددة يف اخلارج".3

-May al abdallah, Mohamed Khawlie, op.cit., p91.

 -2قراءة لـ نزار الفراوي ،أوهام الغرب عن اإلسالم ،نقالً عن ،http://www.aljazeera.net :مت تصفح املوقع بتاريخ  ،1024/5/27على الساعة

 27:40مساءً.
* ( :)CAIRجملس العالقات اإلسالمية األمريكية ( ،)Council On American Islamic Relationتأسس عام 2773م ،وهو من أكرب
املنظمات للدفاع عن ومحاية احلقوق املدنية للمسلمني األمريكيني ،وله ( )40مكتبًا إقليميًا يف عموم الو.م.أ ،وكندا ،ويقع مقره الرئيسي يف العاصمة واشنطن،
ويضم  15ألف عضوا أو يزيد ،أنظرwww.cair.com:
 -3نقالً عن :ريا قحطان احلمداين ،اإلسالموفوبيا :جماعات الضغط اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية ،القاهرة ،العريب للنشر والتوزيع ،ط،2

1022م ،ص ص.252-239
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ولقد أظهر استطالع للرأي 1أن األمريكيني ال يزالون يتخبطون يف مواقفهم من املسلمني بعد عشر ( )20سنوات على
هجمات احلادي عشر من سبتمرب بسبب القنوات اإلخبارية اليت تشكل جممل مواقفهم ،ومشلت العينة ( )9920أمريكياً
هبامش خطأ بلغ ( ،)%9كما أشار االستطالع الذي أجراه مركز "بروكينغز" ومعهد األحباث الدينية العامة ونشر يف -0
9022-2م ،إىل أن حوايل نصف األمريكيني لن يكونوا مرتاحني لرؤية امرأة ترتدي نقاباً أو لبناء مسجد يف جوارهم أو
رؤية مسلمني يصلون يف املطار ،فيما قال ( )%92إهنم لن يشعروا بالراحة إذا كان املعلم يف املدرسة االبتدائية مسلماً،
إىل جانب أن ( )%90يرون أن القيم اإلسالمية تتعارض مع القيم األمريكية.
ونقلت وكالة "يو يب آي" عن "روبرت جونز" املدير التنفيذي ملعهد "بروكينغز" قوله إن "أمريكا تتخبط باخلوف ،ولكن
يف املقابل تناضل للقبول" .حيث تضيف نتائج االستطالع إىل أن املسألة اليت اقتسمت املستطلعني تتعلق بالشريعة
اإلسالمية ،إذ قال ( )%62منهم إهنم ال يوافقون على أن املسلمني يريدون تطبيق الشريعة يف أمريكا ،فيما قال
( )%29من األمريكيني ممن يشاهدون قناة "فوكس نيوز" -اليت ميلكها اليهودي "روبرت مردوخ" -إهنم يعتقدون أن
املسلمني يريدون تطبيق الشريعة يف أمريكا ،وقال ( )%63من مشاهدي القناة أن القيم اإلسالمية تتعارض مع القيم
األمريكية.
إن أحداث احلادي عشر من سبتمرب وما أثرته من جدل وردود أفعال خمتلفة جتاه اإلسالم واملسلمني سواء يف
أمريكا أو العامل أمجع ،هو "سخط معقلن" 2كما يشري البعض ،يف حني أصبحت ظاهرة اإلسالموفوبيا جراء هذه
األحداث تياراً سائداً بأسلوب غري مسبوق ،حيث جاء يف كتاب "اإلسالموفوبيا"" .3لـ"ستيفن شيهي" يف أنه "مل
تستحدث هذه احلالة أو تضاعف خمططات الواليات املتحدة للشرق األوسط ،لكنها حررت أسر خطاب الكراهية،
وأفعاهلا ،واملخططات والسياسات اليت كانت تكبحها من قبل احملاذير السياسية ،و"الفالتر األخالقية" ،كما أهنا منحت
الرتاخيص لألمريكيني ،من معلقني وصحفيني وسياسيني ومنظرين ،لتبين خطاب اإلسالموفوبيا ،كتربير أيديولوجي حلرمان
عشرات اآلالف من احلريات املدنية ,وتكوين ملفات عنهم واالحتجاز غري القانوين لعشرات اآلالف من املقيمني
الشرعيني ،والتغاضي عن اختطاف املشتبه فيهم وتعذيبهم ،وتشريع التجسس على املواطنني األمريكيني ومراقبتهم،
واإليقاع هبم .بل وأكثر من هذا أصبحت اإلسالموفوبيا حسب ستيفن مربراً ثقافياً مقبوالً ،إلرهاب املفكرين والباحثني
والطلبة الناشطني ,ورغم هنج السياسة اليت يتبعها الرئيس األمريكي "أوباما" جتاه العامل اإلسالمي ،إال أن احتاد احلريات
املدنية األمريكي ،أوضح استمرار سياسات إدارة "بوش" ومدركاهتا وَناذجها املعيارية خبصوص العامل اإلسالمي يف ظل
 -1نقالً عن :جنيب اليافعي ،مرجع سابق .نفس التاريخ والتوقيت.

 -2نقالً عن :رسول حممد رسول .الغرب واإلسالم :استدراج التعالي الغربي ،عمان ،دار أسامة للنشر1000 ،م ،ص12

 -3قراءة لـ بدر حممد بدر ،اإلسالموفوبيا ،نقالً عن ،http://www.aljazeera.net :بتاريخ  ،1021/09/23على الساعة  10:00مساءً.
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الرئيس احلايل ،بل إن إدارة أوباما اختذت اخلطوات إلضفاء الصبغة املؤسسية على انتهاك اإلدارة السابقة للحقوق املدنية،
ومل يكن هلذا أن حيدث بدون انتشار َناذج اإلسالموفوبيا ،يف أحناء اجملتمع املدين واجملال السياسي بالواليات املتحدة.
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد ،بل كانت هناك الكثري من االحتجازات واالعتقاالت ،حيث "مت احتجاز أكثر من مخسة
آالف عريب ومسلم يف ما بعد تلك األحداث ،دون توجيه أية هتمة ملعظمهم ،ومت احتجاز الكثري منهم يف سجون سرية،
وإجراء حماكمات سرية هلم ،وترحيلهم أو تسليمهم لبعض األنظمة القمعية احلليفة ،لسجنهم وتعذيبهم ،كما خلفت هذه
األحداث أيضاً شعوراً فوبياً من طرف األكادمييون العرب واملسلمون يف الواليات املتحدة بالضغوط احلادة العميقة لثقافة
القمع القومية هذه ،وينتمي كثري من األكادمييني ،الذين مروا بضغوط مهنية وخربوا الرتويع وتلقوا هتديدات باملوت،
وواجهوا مشاكل تتعلق بعقودهم الدائمة مع اجلامعات ،ونقاشات خالفية حول التعاقد معهم ،وعدم منحهم تأشريات
سفر ،والكثري منهم ينتمون إىل اجلاليات العربية واإلسالمية األمريكية".1
إذن فهجمات احلادي عشر من سبتمرب مثلت احلدث الذي غري خريطة السياسات اإلعالمية العاملية ،مما سامهت
يف بناء أجندة إعالمية عاملية كان فيها اإلسالم هو املستهدف األول واألخري ،خاصة وأن تلك األحداث كان سببها
بعض املسلمني كما أشارت جل املؤسسات السياسية واألمنية واإلعالمية ،أطلق عليهم اسم "االرهابيني" .ومن هنا
بدأت صورة اإلسالم واملسلمني تأخذ بعداً آخر ،وبدأت ردود األفعال ختتلف وتتعدد باختالف التوجهات والتيارات
والفئات السياسية والفكرية واأليديولوجية وغريها ،حيث أصبح كل فعل يشبه احلادثة فيما بعد يرجع سببه إىل اإلسالم
واملسلمني ،حَت وإن كانت أسبابه احلقيقية خترج عن ذلك.

 :4-4ظهور الثورات العربية الراهنة:
إن احلديث عن أزمة العرب املسلمني خاصة يف ظل الثورات األخرية أو ما أصطلح عليها "بثورات الربيع العريب"
ورد مقال جاء يف جملة "اإلكونوميست" بتاريخ 1023-09-05م حيتوي على مايلي... " :أصبح املسجد مصدراً
للخدمات العامة وأحد األماكن القليلة اليت تتيح للناس االجتماع واالستماع إىل اخلطب ،وأسبغت على اإلسالم صفة
التطرف ،وصار الرجال الساخطون يكرهون الغرب ملساندته حكاماً ميقتوهنم ،ويف هذه األثناء هناك شرحية واسعة من
الشباب املتذمرين بسبب البطالة ،وبفضل وسائل التواصل اإللكرتونية ،ازدادوا تفطناً إىل احلقيقة أن آفاق أقراهنم خارج

الشرق األوسط أكثر إشراقاً ،والعجب ليس يف نزوهلم إىل الشوارع يف الربيع العريب ،بل يف عدم نزوهلم قبله".2
 -1املرجع نفسه.

 -2نقالً عن :جملة املستقبل العريب( ،آراء ومناقشات) ،مأساة العرب ( :حضارة كانت تقود العالم وآلت اآلن إلى خراب ،وليس في وسع أبناءها إعادة
بنائها) ،العدد  ،340بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية1023 ،م ،ص.211
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ويف جمال الثورات العربية واإلسالمية يقودنا احلديث عن دور بعض األحداث التارخيية اليت تعلًقت بالشأن العريب
واإلسالمي كان هلا عالقة ببعض األحداث الراهنة ،حيث هناك من يرى على "أن رجال السياسة يف الغرب هم من سعوا
إىل ختويف الشعوب الغربية من سلسلة األحداث املتالحقة يف العاملني العريب واإلسالمي خالل العقود املاضية ،ويف
مقدمتها االنقالبات العسكرية واالنقالبات املضادة يف األنظمة السياسة العربية اإلسالمية ،وأشاروا إىل اخلطر احملدق
باحلضارة الغربية ،حيث ضربوا يف ذلك مثال حضر النفط سنة 2208م على إثر حرب رمضان ،أو ما عرف يف بعض
األدبيات السياسية حبرب تشرين –نوفمرب ،-من خالل إخافتهم من مقدرة املسلمني إذا أعلنوا اجلهاد يف القضاء على
كل حضارة ،وضربوا يف ذلك مثال اجلهاد األفغاين الذي هزم اإلمرباطورية الروسية املتوجة باسم االحتاد السوفييت سابقاً،
وعرجوا على الثورة اإلسالمية يف إيران يف عام 2202م ،ومل ينسوا االنقالب اإلسالمي يف السودان ،وحَت حرب اخلليج،
وتصوير أولئك الذين يقومون بعمليات استشهادية رداً على اإلرهاب اليهودي يف فلسطني ،على أهنا ستصبح ثقافة
سياسية توقف كل الدول من االمتداد إليها ،ووصف كل عمل إرهايب داخل دول احلضارة الغربية على أنه من صنع
اإلسالم ،ويقف وراءه إرهابيون إسالميون".1
ومع بداية الثورات العربية الراهنة يف املنطقة كانت هناك بعض التوجهات واآلراء السياسية واإلعالمية اليت أختلف
طرحها ،حيث يشري املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات إىل أنه "مل ينظر إىل تلك الثورات العربية من زاوية بداية
انطالقاهتا بتونس ،وكان من الطبيعي أن ينظر إىل تأثري الثّورة املصريّة اجليوسرتاتيجي ،بسبب وزن مصر اإلقليمي؛ ولكن

توجهات الفاعلني اجليوسرتاتيجيني واإلقليميني ،مثل :البحرين،
بوصول الثورات إىل حماور جيوسياسيّة تشهد تباينات يف ّ

واليمن ،وسوريا؛ حيث بدت حركات االحتجاج كما لو أهنا تعكس نسقاً من التّفاعالت داخل النظام ال ّدويل

واإلقليمي ،نظراً لتقاطع املصاحل واختالفها ،وانعكاس ذلك على مواقع الفاعلني اجليوسرتاتيجيني وأدوارهم يف منطقة تع ّد

"بؤرة األزمات عاملياً" ألمهّية موقعها اجليوسياسي ،واجليواقتصادي".2

ويف سياق احلديث عن الثورات يف العامل العريب االسالمي ميكننا أن نشري إىل ما تطرق إليه "ادوارد سعيد" يف حديثه عن

املرحلة االستعمارية وعالقتها بأزمة الشرق ،حيث يرجع ادوارد "الصراع السياسي ونشوب الثورات يف بلدان الشرق
األوسط ،وافريقيا وآسيا ،هو عجز النظم واحلركات الوطنية الراديكالية املزعومة عن التصدي ملشكالت االستقالل
االجتماعية واالقتصادية والسياسية...اخل" .3يف حني أنه عادة ما يفسر الباحثني ظهور مثل هذه الثورات يف عملية ربطها
باألحداث واملراحل السابقة اليت تتشابه وهذه األخرية يف الكثري من املعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها.
 -1حممد عوض اهلزمية ،مرجع سابق ،ص ص.133-134

 -2نقالً عن :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،التَوازنات والتَفاعالت الجيوستراتيجية والثورات العربية ،وحدة حتليل السياسات ،قطر1021 ،م،
ص.2
 -3إدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،مرجع سابق ،ص .399
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كما يشري "طارق رمضان" يف كتابه حول "االسالم وهنضة العرب" 1إىل دور وسائل االعالم يف تناوهلا للثورات العربية،
ويذكر هنا مسامهة بعض القنوات العربية واألجنبية يف هذا الدور ،حيث يسلط الضوء "على بعض القنوات األجنبية
الغربية االخبارية الدولية ( – BBC- CNNفرانس  -13فوكس نيوز) ،وذلك من خالل معاجلتها لألحداث
والقضايا العاملية من وجهة نظرها اخلاصة وبطريقة فردية ،ولعل هذا املوقف قد يكون من السلطة حسب طارق رمضان،
أي من سلطة مضادة أو معلومات بديلة ،ولكنه بإمكان دائماً استخدام تصورها لتلك األحداث والقضايا من وجهة
نظرها وايديولوجياهتا اخلاصة.
ومن هنا يظهر دور املعاجلة اإلعالمية لتلك األحداث خاصة ما تعلق باملؤسسات اإلعالمية اليت تكون بارزة يف
هذا اجملال ،وذلك بناءً على خلفيات مرجعية فكرية وسياسية تساهم يف توجيه املعلومات أو باألحرى صناعة الرأي العام.

وعلى هذا األساس "فإن واقع األنظمة العربية يقدم يف حد ذاته مادة دمسة لصورة سلبية عنها وعن شعوهبا ،كما أن حال

التخل ف الذي تغلق فيه هذه األنظمة شعوهبا بالفقر واألمية ،وعدم احرتام حقوق اإلنسان ،وحق املشاركة يف السلطة،
والتعبري حبرية ،جتعل العجب من سلبية هذا اإلعالم الغريب يف غري موضعه ،وإن الواقع املزري هو موضع الشكوى
كشعوب مقهورة ومتخلفة عن ركب احلضارة اإلنسانية ،واليت مل جتد سبيالً للخروج منه بعد ،وإن واجهوا احلقيقة ليست
دائما أكثر مجاالً من تلك اليت يشكون من تشوهها يف اإلعالم العريب" .2ومن هنا يتضح دور تلك األحداث باعتبارها
ً
مادة إعالمية تستوجب تغطيتها مبا تتصف به من مميزات ،جيعلها عامالً أساسياً يف املسامهة يف تكوين الصورة النمطية عن

نفسها من جهة ،وفرصة لوسائل اإلعالم يف معاجلتها هلذه القضايا مبا خيدم مصلحتها من جهة أخرى.
وحَت لوقت قريب كما يشري البعض يف أنه "مل يقدر احلكام العرب أمهية اإلعالم يف الدول الغربية ،ألهنم مل يقدروا أمهية
الشعوب ومجاعات الضغط يف صنع القرار ،حيث تأخر العرب يف االهتمام باإلعالم والعالقات العامة وتركوا هذا اجملال
مفتوحاً أمام إسرائيل لتؤثر على الشعوب الغربية بدون دعاية مضادة؛ فوكاالت األنباء العربية عاجزة عن تقدمي احلقائق،
ألهنا مجيعاً ختضع للسيطرة احلكومية اليت تعرقل حركتها ،كما أن أخبارها ال تتوافر الشروط اليت جتعلها صاحلة لالستخدام
يف وسائل اإلعالم الغربية".3

كما تباينت ردود أفعال الغرب جتاه الثورات العربية أساساً من تبين الواليات املتحدة األمريكية فكرة ضرورة االستجابة
لتطلعات الشعوب العربية يف احلرية والدميقراطية ،وكذا دور أوروبا يف هذا اجملال؛ "فنظراً للحفاظ على مصلحتهما (الو.م.أ
وأوروبا) سعت إىل التنسيق والتعاون مع القوى اإلسالمية املعتدلة اليت تسعى للحفاظ على مصاحلها يف الشرق األوسط،
-Tariq Ramadan, L’Islam et le Réveil Arabe, Paris, presses du châtelet, 2011, p78.
 -2اليامني بودهان ،مرجع سابق ،ص.111
 -3جهان أمحد رشَت ،الدعاية واستخدام

الراديو في الحرب النفسية ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ط1891 ،1م ،ص. 101
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وكذا ضمان حلفاء جدد يف املنطقة ،حيث كان اجتاه كل من الو.م.أ وأوروبا حنو الثورات العربية خيتلف باختالف ،أن
األوىل تعاملت مع كل حالة على حدا؛ أما الثانية فلجأت إىل فكرة -دعنا ننتظر ونرى ،-ولعل النتيجة النهائية هلتني
السياستني جتاه الثورات العربية خلصت بتناقص النفوذ الغريب يف الشروق األوسط يف مقابل تزايد النفوذ الروسي والصيين،
خاصة يف األزمة السورية واألزمة النووية اإليرانية ،مما أدى بغضب الواليات املتحدة األمريكية ،وتزايد الرفض الشعيب
للسياسات الغربية ،وفشل الرهان الغريب على القوى اإلسالمية املعتدلة وف ًقا للمنظور األمريكي يف التحول الدميقراطي،
وكذا قبول الغرب أمر الواقع للموجة الثانية من الثورة املصرية ،وحماولة االبقاء على حلفائها قدر اإلمكان يف املنطقة".1

وانطالقاً من هذه الصراعات ميكننا أن نشري إىل ما ذهب إليه "لوران أرتور دوبليس"()Lerane artor debellis

2

حول معامل وجود ما أطلق عليه بـ"احلرب الشاملة أو "حرباً عاملية ثالثة" بني اإلسالم والغرب ،وهي حرب ستتشكل فيها
التحالفات كاآليت" :اليابان واهلند وروسيا ستتحالف مع الغرب" ،فيما ستتحالف "الصني مع اإلسالم".
أما عن دور السياسات األمريكية-األوروبية جتاه الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين ،فقد "شهدت َنط القائد (الو.م.أ)
والتابع (أوروبا) ،مع قناعة هذه األخرية وإدراكها على أن إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية لن يسمحا هلا بأي دور يف
الصراع ما مل يتوافق واخلطط األمريكية".3
ويف ذات السياق جند الكثري من وسائل االعالم الفرنسية سواء املكتوبة منها أو السمعية أو املتلفزة ،اليت تفرق بني مفهوم
"اإلسالموفوبيا" و"معاداة السامية"* ،كما تشري "قابريال طالون" ( )Calaire Gabrielle Talonمن خالل مقال
اجتاها معيناً خاصة يف
هلا بعنوان "أوروبا الشرق األدىن" والذي يوضح على "أن التغطية اإلعالمية الغربية عادة ما تأخذ ً
معاجلتها للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين".4

 -1حممد مطاوع ،الغرب وقضايا الشرق األوسط :من حرب العراق إلى ثورات الربيع العربي (الوقائع والتفسيرات) ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،315
بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية1023 ،م ،ص.50
 -2قراءة لـ كامربدج بوك ريفيوز ،اإلسالم والغرب ..الحرب الشاملة ،نقالً عن ،http://www.aljazeera.net :بتاريخ ،1005/4/40 :على

الساعة 25:00مساءً.
 -3حممد مطاوع ،مرجع سابق ،ص.51
* كشفت دراستنا يف طور املاسرت حول " صورة االسالم واملسلمني يف الصحف الفرنسية :دراسة وصفية حتليلية لعينة من مقاالت جملة لونوفال اوبسارفاتور
االلكرتونية" ،جامعة مستغامن-اجلزائر ، -عن مدى اهتمام اجمللة مبوضوع االسالموفوبيا ومعادة السامية باعتباره من بني املواضيع األكثر أولوية بالنسبة للمجلة من
حيث تداول املوضوع ،ومراكز االهتمام ،خاصة يف الفرتة ما بعد احداث سبتمرب 1002م ،أنظر :على سبيل املثالwww.Nouvelobs.com :
بتاريخ.1021/05/02 :
 -4املربوك الشيباين املنصوري ،مرجع سابق ،ص.171

179

الفصل الراب ــع :القضـاي ــا الدولي ــة ومظاهر الخوف من اإلسالم والمسلمين
ويرى "مشري عامر" 1على أن اإلعالم الغريب ينظر ألحداث الوطن العريب (الثورات العربية) مبنظور إجيايب ،وهذا من خالل
أن اإلعالم الغريب يدعم فكرة الثورة على الدكتاتورية واالستبداد ،وأن من الشعوب العربية العيش حبرية ودميقراطية ،كما
يوضح عامر على أن هذا املنظور خيتلف على صعيد القضية الفلسطينية ،باعتبار أن القضية الفلسطينية حالة استثنائية
باعتبار أن فلسطني ال متت بصلة للعامل العريب ،حيث يوجد هناك حتيز كبري وواضح من قبل اإلعالم الغريب لوجهة النظر
اإلسرائيلية ،مضيفاً إىل أن قوة الدعاية الصهيونية يف الغرب وتقصري يف استخدام الدعاية الفلسطينية أدى إىل هذا التحيز
والتعاطف مع االحتالل االسرائيلي من قبل اإلعالم الغريب.
ويف قراءة لكتاب بعنوان "األخبار والثورة املتلفزة" للفنانة "مونيكا هوبر" و"سوزانه فيشر" الصحافية املتخصصة يف شؤون
وصناع اخلرب بدأوا مييلون بشكل أكثر إىل عدم تصديق
الشرق األوسط ،جند أن الكاتبتان يشريان إىل "أن املشاهدون ُ
الصور اآلتية من مناطق الصراع ،خاصة وأن املشاهدين اليوم باتوا على علم بأن هذه الصور تُستغل يف صناعة القرار
السياسي ،ومن يعانون بشكل أكرب ،حسب فيشر ،هم من يُعرفون باسم "الصحافيني املواطنني" يف سوريا ،فهم خياطرون

حبياهتم لتقدمي سيل من الصور ومقاطع الفيديو اليت توثق املظاهرات للعامل بأسره على اإلنرتنت ،إال َّ
أن معلوماهتم تُعترب
بأنه ال ميكن التحقُّق منها .وبدالً من ذلك" ،فإن الوكاالت اإلخبارية تبدو أكثر مصداقية بالنسبة للصحافيني الغربيني،
رغم أن من يعملون يف هذه الوكاالت رافقوا املقاتلني والثوار ،سواء يف ليبيا أو سوريا ،إىل جبهات القتال؛ وبالتايل فإهنم
يتبنون وجهات نظرهم ،فهؤالء "الصحافيون املرافقون" جليوش الثوار يُشبهون إىل حد كبري املراسلني الذين ُد ججموا مع
القوات األمريكية أثناء حرب العراق ،وواجهوا انتقادات كبرية".
لكن فيشر تعترب "أنه وخالفاً ملا كان حيدث إبان حرب العراق ،اليت عرض أبنائها مؤيدو ومعارضو الغزو األمريكي للعراق
وجهات نظر متباينة لألحداث ،يقف الصحافيون الغربيون بأكملهم تقريباً إىل جانب متظاهري الثورات العربية .وهلذا

فإن الوقت قد حان منذ فرتة طويلة لتوضيح أسطورة الصحايف املوضوعي".2

ولعل احلديث عن البعد االسرتاتيجي الغريب ودوره يف واقع العامل العريب من خالل أحداث الثورات األخرية ينطلق
من بعض املعامل األساسية ،واليت تبدأ من مفهوم "متكني األقليات" باعتباره جزءاً من االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة اجتاه
املنطقة العربية ،حيث مثلت أحداث احلادي عشر من سبتمرب  2001حتوالً كبرياً يف السياسة األمريكية جتاه العامل
اإلسالمي؛ فقد تبنت اإلدارة األمريكية السابقة سياسة "دعم الدميقراطية" يف الشرق األوسط باعتبارها أحد أهم ركائز
 -1مشري عامر ،مقال منشور بعنوان :الربيع العربي من منظور اإلعالم الغربي ،نقالً عن ، http://blog.amin.org :بتاريخ  ،1021/03/25على
الساعة 25:00 :مساءً.
 -2قراءة لـ ـبيورن تسيمربيش ،األخبار والثورة المتلفزة ،ترمجة ياسر أبو معيلق ،نقالً عن :املوقع اإللكرتوين /http://ar.qantara.de :بتاريخ:

 ،1021/20/14على الساعة 29:40 :مساءً.
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األمن القومي للواليات املتحدة ،وأفضل وسيلة ملواجهة التشدد اإلسالمي ،وقد عرب الرئيس األمريكي السابق عن ذلك
يف خطاب له عام 1004م بقوله" :منذ ستني عاماً والدول الغربية تغض الطرف عن غياب احلريات يف الشرق األوسط،
ولكن هذا التغاضي مل جيلب لنا األمن ،ألنه ال ميكن حتقيق االستقرار على حساب احلرية ،وسيكون من غري املقبول بعد
اآلن القبول بالوضع احلايل يف املنطقة" ،1ولعل اإلدارة األمريكية سرعان ما أفصحت عن رؤيتها ملالمح املنطقة يف املرحلة
املقبلة ،فدعت يف مطلع 1003م إىل إحداث متغريات جذرية يف بنية األنظمة العربية وسياساهتا الداخلية ،من خالل
برامج دعم الدميقراطية اليت تتضمن :عقد دورات تدريبية ،وحماضرات تثقيفية ،وجلسات حوارية تستهدف املعارضة يف
البالد العربية بشكل أساسي ،حيث بدأت تظهر مالمح االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة اليت تقوم على االستفادة من
التعددية األثنية والدينية والطائفية يف املنطقة العربية لرتسيخ األمن القومي األمريكي ،وذلك من خالل ثالثة حماور رئيسة
هي:2
 جتسدت املرحلة األوىل يف عملية تعزيز دور املؤسسات الدولية يف مراقبة حقوق اإلنسان يف املنطقة وتوظيفها لتحقيقأغراض سياسية من خالل دعم التطور الدميقراطي ،)Promotion de la démocratie( :اهلادف إىل إضعاف
مؤسسات احلكم الشمويل الذي ساد أنظمة املنطقة ،وأصبح عصياً على اإلصالح ،ومتكني األقليات:
( ،)L'autonomisation de la minoritéباعتبارها أحد أبرز وسائل وقف مد احلركات اإلسالمية وتعاظم
دورها يف السياسة .ويف املرحلة التمهيدية لغزو العراق يف الفرتة 1002م1004-م؛ نشأت عالقة وطيدة بني زعامات
التنظيمات الشيعية يف العراق وأجهزة االستخبارات الغربية من خالل التنسيق الذي نشأ بينهم وبني االستخبارات الغربية
يف املراحل التمهيدية لإلطاحة بنظام" صدام حسني" ،ومن ث متكينهم من توىل مؤسسات احلكم.
 حيث مثّل مؤمتر لندن الذي نظمه" زملاي خليل زاد" يف ديسمرب عام 1001م املرحلة الثانية يف نقطة فارقة يف التعاوناألمين والسياسي بني كل من" :اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية" ،و"حزب الدعوة" مع اإلدارة األمريكية ،ففي أعقاب
ذلك املؤمتر عقد أقطاب املعارضة العراقية لقاءات عدة مع اخلارجية األمريكية يف شيكاغو ،ومارست هذه املنظمات
العراقية درواً مهماً يف ربط زعامات األقليات الطائفية يف دول عربية أخرى مع أجهزة االستخبارات الغربية ،كما مثل الغزو
األمريكي للعراق عام 1004م نقطة حتول يف املنطقة العربية ،حيث مت اعتماد نظام سياسي يقوم على تقسيم احلكم بني
األكراد والشيعة والسنة بصورة شبه رمسية ،ويف الوقت ذاته أصبح االنقسام العرقي والطائفي يف احملافظات العراقية أمراً ال
ميكن جتاهله على أرض الواقع .ومنذ ذلك احلني ارتبط املشروع األمريكي يف الشرق األوسط برتجيح كفة املنظمات
 -1نقالً عن :بشري زين العابدين ،التحدي الطائفي في سوريا ،حبوث مؤمتر" حبوث ما بعد الربيع العريب" ،جتمع األصالة ،جملة البيان ،املركز العريب للدراسات
االنسانية 14/11 ،ديسمرب 1021م ،طرابلس ،ص.24
 -2املرجع نفسه ،ص ص.23-24
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الشيعية ،والدعوة إىل زيادة متثيلها يف أنظمة اإلدارة واحلكم ،وذلك بعد أن قام األمريكان بالدور األكرب يف تدمري
القدرات العسكرية العراقية ،واليت كانت متثل آلة الردع يف وجه إيران ومشروعها التوسعي.
وبعد ثالث سنوات من النشاط املكثف لربامج دعم الدميقراطية ،الحظ الباحث األمريكي "ماكسميالن" "أن األحزاب
السنية اليت تعاملت حبذر وريبة مع هذه الربامج قد ضعف دورها ،بينما انتعش نشاط املنظمات الشيعية اليت جتاوبت مع
برامج دعم الدميقراطية وكانت املستفيد األكرب منها.
 ويف املرحلة الثالثة املمتدة ما بني عامي 1004م1009-م ،أخذت تظهر مالمح املشروع األمريكي للشرق األوسطمن خالل برامج "دعم الدميقراطية" اليت ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكرة متكني األقليات الطائفية يف أنظمة اإلدارة واحلكم
بدول املنطقة ،فقد حتدث تقرير نشره معهد "غلوبال ريسريتش" يف شهر نوفمرب عام 1005م؛ عن وجود تنسيق
أمريكي-بريطاين-إسرائيلي يهدف إىل متكني األقليات يف املنطقة ،وتوقع التقرير أن تشهد املرحلة املقبلة بذل جهود
استخباراتية لتشجيع األقليات يف املنطقة للمطالبة بكيانات سياسية مستقلة ،مما يقدم حجة قوية للتدخل الغريب يف
شؤون هذه الدول حلماية األقليات فيها".1
فعملية تزامن هذه املعطيات السياسية وتغطيتها إعالمياً خاصة من طرف اإلعالم الدويل الذي يهتم بالقضايا السياسية،
جتعله يعكس مقتضيات احلال مبا يتناسب واملواقف السياسية اجتاه تلك الثورات ،حبيث أن مؤشرات تطبيق مفهوم "متكني
األقليات" يف األزمة السورية مثالً يف مقابل اجلهود الغربية لدعم األقليات ومتكينها يف العامل العريب؛ "يشن اإلعالم الغريب
محلة ضد التوجهات الدينية لدى السنة يف سوريا ،ويشارك يف هذه احلملة أقطاب اللويب اإليراين يف واشنطن ،والصحفيون
املتعاطفون مع الكيان اليهودي ،وبعض مؤسسات اليسار املعادية للحكومات اخلليجية الداعمة للثورة السورية .وعلى
الصعيد نفسه؛ فإن املنظمات احلقوقية الغربية قد تناغمت مع هذه احلملة ،حيث نشرت جمموعة تقارير تتهم مقاتلي
اجليش احلر يف سوريا بارتكاب اجملازر وانتهاك حقوق اإلنسان ،وحتذر من خطر هذه اجملموعات املسلحة على األقليات
اليت باتت ختشى من ممارسات اجليش احلر ،وقد مثلت هذه احلملة ظاهرة دفعت مبجلة "إكسربس" الفرنسية إىل نشر
دراسة حول نشاط الصحفيني الغربيني املدافعني عن النظام السوري ،وحث دوهلم على صيانة النظام القائم خوفاً من
اجملهول ،والتحذير من خطر التيارات الدينية املتشددة يف سوريا عل األقليات واألمن اإلقليم؛ ومل تقتصر احلملة على
املؤسسات اإلعالمية ومنظمات حقوق اإلنسان؛ بل اخنرطت جمموعة من مراكز البحث الغربية يف التحذير من انتشار
التطرف الديين يف صفوف الثوار السوريني ،وخماطر تنامي تلك التوجهات على أمن الواليات املتحدة وحلفائها يف
املنطقة".2
 -1املرجع نفسه ،ص.25
 -2املرجع نفسه( .25 ،بتصرف)
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ومن أبرز الدراسات يف هذا اإلطار تلك اليت قدمها معهد دراسات احلرب يف واشنطن ،حيث جاءت الدراسة حتت
عنوان" :اجلهاد يف سوريا" 1تناولت فيها الباحثة "إليزابيث أوباغي" ( )Elizabeth O’Bagyالعالقة بني اإلسالم
واإلرهاب ،وتتبعت تغلغل عناصر" القاعدة" يف صفوف الثوار ،ث خرجت بنتائج ال تعكس أي موضوعية أو استيعاب
لطبيعة اجملتمع السوري وبنيته.
فقد قسمت الدراسة غالبية أبناء الشعب السوري من حيث مستوى "التشدد" إىل أربعة دوائر تتضمن" :املسلمني" ،ث
"اإلسالميني" ،ث السلفيني" ،وأخرياً "اجلهاديني" ،وتبنت الباحثة مفهوم "العلمانية" باعتباره رديفاً ملفهوم "االعتدال"،
كما أشارت الباحثة على تنامي التطرف من خالل احلديث عن انتشار مسات التدين املتمثلة يف استخدام الكتائب
شعارات حتمل معان دينية مثل" :ال إله إال اهلل" و"اهلل أكرب" ،وإطالق أمساء ذات طابع ديين أو مستوحاة من التاريخ
اإلسالمي على الكتائب املقاتلة ،وبروز مظاهر التدين الشخصي لدى املقاتلني كاحملافظة على الصلوات ،وإطالق اللحية
اليت اعتربهتا الباحثة إرثاً "سلفياً" يعكس التوجهات الراديكالية لدى بعض الكتائب.
ولعل ما يبدو أكثر خطورة يظهر يف ربط اإلعالم الغريب مسألة التدين بالتطرف يف خلط متعمد يقصد به اإلساءة إىل
الغالبية من أبناء اجملتمع ،وتقدمي املربرات لتدخل القوى الغربية يف محاية األقليات ودعم مشاريع متكينهم من مؤسسات
احلكم ،وذلك بدعوى اخلشية على مصريهم يف حال آلت السلطة إىل األغلبية من أبناء اجملتمع.
ويف دراسة للمكونات االعتقادية للنظام السوري ،رأى "ثيو باندوس" "أن اخلطر الكامن يف األزمة السورية يتمثل يف
تعامل النخبة السياسية بالقصر اجلمهوري مع الثورة وفق خلفياهتا االعتقادية ،واليت تزداد تطرفاً وعنفاً مع استمرار الضغط
الدويل والعقوبات االقتصادية ،حيث أن نزوع املعارضة إىل التخفيف من حدة االحتقان الطائفي ،وحماولة احتواء الفتنة
الطائفية اليت يؤججها النظام ،قد دفعت هبم إىل جتاهل عنصر خطري من مكونات البنية االعتقادية ألركان النظام،
والقائمة على املغاالة يف تأليه القيادة السياسية وازدراء معتقدات الغالبية من أبناء اجملتمع ،وممارسة ذلك بصورة رمسية
ومنهجية منذ مطلع الثمانينيات".2
ويف عالقة وسائل اإلعالم يف هذا اجملال ،تظهر مظاهر العوملة والدعم الغريب وتطور وسائل التواصل االجتماعي "اليت
عززت تأثري هذه العناصر وقدرهتا على التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان ،ووسائل اإلعالم اخلارجية ،ومؤسسات دعم
الدميقراطية الغربية ،حيث تبذل مؤسسة "القرن اجلديد" من خالل مكاتبها يف لندن وبغداد وتل أبيب جهوداً ملحوظة

بالتعاون مع" ريبال بن رفعت أسد" لتعزيز دور األقليات ومتكينها يف مرحلة ما بعد سقوط بشار".3

1

- Elizabeth O’Bagy, Jihad in syria, Middel East Security Report 6, Published in the United States
by the Institute for the Study of War (ISW(, America, September 2012, p12.
 -2املرجع نفسه ،ص ص.27-21
 -3املرجع نفسه ،ص.27
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كانت هذه بعض معطيات الثورات العربية ،خاصة ما تعلق بالثورة السورية باعتبارها الثورة اليت خلفت الكثري،
واليت ال زالت تداعياهتا مستمرة ،ويف كوهنا تشكل تداخالً يف الكثري من مصاحل سواء دول املنطقة أو الدول الغربية وعلى
رأسها الواليات املتحدة األمريكية؛ وعلى هذا األساس كانت ردود األفعال متباينة .ومن هنا ميكننا تسليط الضوء على
الواليات املتحدة األمريكية ودورها حيال هذه الثورات ،حيث "أظهرت الثورات العربية حالة االنكفاء األمريكي النسيب
ظل هذه احلالة أن تعيد النظر يف أدوات سياساهتا اخلارجية يف الشرق
كنهج ،وفرضت الثورات على الواليات املتحدة يف ّ

األوسط وتغري اسرتاتيجيتها مستخدمة أدوات" القوة الناعمة" ،واليت متظهرت يف حماولة اإلدارة األمريكية جتنب الصدام مع
اجتاهات الرأي العام العريب والتعاطي معه بإجيابية ،وخاصة فيما يتعلق بالتقاطعات مع احلركات اإلسالمية اليت أوصلتها
توسعهاّ ،أما دور الواليات املتّحدة ريادياً،
صناديق االنتخابات إىل احلكم يف عدد من ال ّدول العربية ،وحماولة احتواء نتائج ّ

فقد شهدت تراجعاً بناءً على املعطيات السابقة ،لكنها حافظت على حضورها املتق ّدم يف مناطق وجودها التقليدية،
1
والسيما يف منطقة اخلليج العريب ومصر" .

إذن فاملخاطر الكامنة لألحداث قد تفوق ملا نشاهده على وسائل اإلعالم أو قد تكون أقل مما نتصوره عنها
أحياناً ،ولعل أحداث الثورات العربية وتداعياهتا املختلفة هي أحد املخاطر اليت تعلو تارة خبطورهتا وفقاً لألجندة السياسية
واإلعالمية الغربية ،وتسف تارة عندما خترج عن إطار املصلحة أو باألحرى تسبب خطراً على من يديرها ،فمفهوم "إدارة

األزمات"* له دور يف هذا اجملال ،ولعل جمموع مؤشرات احلراك يف اجملتمعات العربية اإلسالمية يف هذا السياق ،يؤكد
جملموعة من الضروب السياسية واإلعالمية الغربية اليت تتحكم يف خارطة تكوين األزمات ،بناءً على تداول بعض املفاهيم

واملصطلحات ،وحَت بعض األفكار وتسويقها إعالمياً ،وذلك قصد توجيه الرأي العام العاملي وفق مصاحل وأهداف حمددة
مسبقاً.

 :5-4قـ ـراءة نقديـ ـ ـ ـ ـة:
ال ميكننا احلديث عن أي وضع قائم متثله جمموعة من األحداث والقضايا بدون اإلشارة إىل العوامل األساسية اليت
سامهت يف إجياد هذا الوضع ،كما ال ميكننا تفسريه من جهة أخرى بدون مراعاة السياق الذي وجد فيه ،وبناءً على تلك

األحداث بداية من ظهور ما أطلق عليه بالصحوة اإلسالمية كما اصطلحت عليها بعض األدبيات السياسية واإلعالمية،

 -1نقال عن :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،مرجع سابق ،ص .27
*
خاصا،
إدارة األزمة" :عملية إدارية خاصة من شأهنا إنتاج استجابة اسرتاتيجية ملواقف األزمات من خالل جمموعة من اإلداريني املنتقني مسب ًقا واملدربني تدريبًا ً

والذين يستخدمون مهاراهتم باإلضافة إىل اجراءات خاصة من أجل تقليل اخلسائر إىل احلد األدىن" ،نقال عن :أمحد جالل عز الدين ،إدارة األزمة في الحدث

اإلرهابي ،دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض2320 ،ه2770 ،م ،ص.14
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مروراً إىل قضايا املهاجرين املسلمني يف اجملتمعات الغربية وما تثريه هذه القضايا من مشاكل حسب األحداث اليت تقع يف
اجملتمعات الغربية أو يف اجملتمعات العربية اإلسالمية ،ث أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 9002م وما أثارته من
جدل على املستوى السياسي واإلعالمي ،باإلضافة إىل األحداث األخرية اليت ظهرت يف الثورات العربية وتداعياهتا
ملختلفة سواء على الصعيدين العريب اإلسالمي أو الغريب عموماً ،وخاصة ما تعلق بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)،
باعتباره أحد التنظيمات اجلهادية اليت أثارت جدالً ونقاشاً سياسياً وإعالمياً يف اآلونة األخرية.
وانطالقاً من اإلشكاليات الكربى اليت سامهت يف تأجيج العداء بني الشرق والغرب يف هذا اإلطار ،هي إشكالية الدين
والعقل ،حيث يقول القديس "كلمنت" " :ما النصرانية إال أفالطونية مهذبة وما أفالطون إال موسى اليونان؛ ومن هنا
بدأت بوادر التوفيق بني العقل والدين يف تعاليم الغرب ،بعدما كان الصراع قائماً بني آباء الكنسية والفالسفة املسيح أي

بني الدين والعقل باعتبارمها ضدان ال جيتمعان".1

كما يقدم "بيبا نوريس" ( )Pippa Norrisو"رون إجنهارت" ( )Ron Inglehartأرقاماً إلثبات أن أوروبا
خمتلفة ،حيث "يعترب الناس يف الواليات املتحدة األمريكية ويف العامل اإلسالمي الدين مهماً ،ويذهبون إىل الكنائس
واملساجد ويصلون كثرياً ،بينما جند أن األوروبيني وخصوصاً الداَناركيني والفرنسيني والسويديني والتشيك ،ال يولون الدين
أمهية ونادراً ما يذهبون إىل أماكن العبادة ،كما يقول "جراس دايف" ( )Grace Davieإن احلداثة األوروبية حالة
استثنائية يف العامل كله ،حيث أن العالقة بالدين ختتلف عن أي حداثة أخرى".2

حيث تبدو مسألة الدين هي حمور اإلشكاالت املتعددة يف سياق تلك التوجهات املختلفة ،واليت تقوم على أساس ديين
يف معظمها ،بغية حتقيق أفكارها وفقاً لتفسرياهتا اخلاصة حول اإلسالم ،ولعل هذا ما يظهر يف تلك احلركات اإلسالمية
املتطرفة اليت تتخذ اإلسالم مطية هلا لبلوغ أهدافها املسطرة .وعلى هذا األساس هناك من يشري إىل "أن الدين الذي يريد
أن يستبدل التفكري احلر بأسرار صوفية ،وأن يستبدل احلقيقة العلمية بعقائد جامدة ،والفاعلية االجتماعية بطقوس ،البد
أن يصطدم بالعلم ،والدين الصحيح ،على عكس هذا ،فهو متسق مع العلم ،وكثري من العلماء الكبار يسود عندهم
االعرتاف بنوع الوحدانية ،وفوق هذا يستطيع العلم أن يساعد الدين يف حماربة املعتقدات اخلرافية ،فإذا انفصال يرتكس
الدين يف التخلف حنو اإلحلاد".3

 -1نقالً عن :حممود سعيد عمران ،حضارة أوروبا في العصور الوسطى ،األسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع1022 ،م ،ص.150
(بتصرف).

 -2نقالً عن :هاينريش فيلهلم شيفر ،مرجع سابق ،ص.292

 -3علي عزت بيجو فيتس ،اإلسالم بين الشرق والغرب ،ترمجة حممد يوسف عدس ،مصر ،مؤسسة بافاريا للنشر واإلعالم واخلدمات ،دار النشر للجامعات،
ط2779 ،1م ،ص.455
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كما أن دور الدين والعقل واضح يف هذا اجملال ،من حيث تكاملهما ،ولكن قد يصبح األمر غري ذلك الدور ،وهذا جراء
من يعتقدون غري هذا االعتقاد ،يف حني هناك من يتشبث يف الدين من خالل قداسته والرجوع إىل األصل من خالل
الرتاث الديين؛ وهنا يتضح مبدأ األصولية ،وهناك من يتشبث بالعقل يف تعامله مع كل ما هو معاصر؛ وهنا يتضح مبدأ
العلمانية ،وذلك من خالل فصل الدين عن الدولة ،أو باألحرى فصل الدين عن العقل.
ومن هنا تبدو اإلشكالية واضحة ،خاصة مع انتشار بعض األفكار لبعض احلركات قد تقرتب أو تبتعد من هذا الطرح،
وفق معطيات يتداخل فيها كل ما هو سياسي وديين واجتماعي وثقايف أصيل ومعاصر.
وعلى هذا األساس هن اك من يشري يف حديثه عن وحدة املسلمني يف السياق العام العريب اإلسالمي إىل أن االنتقال
من الوعي اإلسالمي إىل التماسك اإلسالمي ينطوي على تناقضيني ،أوهلما يظهر يف "أن اإلسالم مقسم بني مراكز قوى
متنافسة ،اليت تدور بني األنظمة املستقرة ومنظماهتا من ناحية ،واألنظمة اإلسالمية ومنظماهتا من ناحية أخرى؛ أما
التناقض الثاين فيظهر يف افرتاض املفاهيم (األمة ،الدولة القومية ،اإلسالم كمجتمع ديين سياسي...،اخل) .وعلى هذا
األساس يغيب مفهوم الدولة املركزية باعتبار أن غياب دولة مركز إسالمية ،كعامل مساعد وأساس على الصراعات
اخلارجية والداخلية املستمرة اليت متيز اإلسالم ،وعلى الوعي دون متاسك ،كما أنه مصدر ضعف بالنسبة لإلسالم ومصدر
هتديد للحضارات األخرى".1
ولعل اهلجرة هي إحدى القضايا احملورية يف تأزم الوضع ،بل هي إحدى مظاهر األزمات واملشاكل االجتماعية ،وهذا ما
يطرح إشكاالً خاصة ما يعرف هبجرة اجلنوب حنو الشمال .ونسلط الضوء هنا يف هجرة العرب املسلمني إىل اجملتمعات
الغربية وعلى رأسها فرنسا ،خاصة دول املغرب يف مشال إفريقيا؛ حيث تقودنا هذه القضايا يف القول بأن اهلجرة نفسها
معطى سليب يؤدي إىل بناء الصورة املشوهة عن هذا التصرف والسلوك ،على غرار جمموع املمارسات السلبية اليت يقوم هبا
املهاجرون داخل اجملتمعات الغربية من جهة ،كما أن التفنيد هبذا الواقع ال جيعلنا نقصي مجيع الضغوطات واألوضاع
االجتماعية واالقتصادية ،وحَت األمنية املزرية اليت يعيشون فيها هؤالء املهاجرين يف أوطاهنم ،مما جيعل اهلجرة قضية قائمة
حتت هذه الظروف.
وعموماً مع دور وسائل اإلعالم وعالقتها مبا جيري من أحداث خاصة حنو قضايا اإلرهاب يقول "نعوم تشومسكي"" :إن
سياسة السيطرة على فكر اجلمهور العام عن طريق اإلرهاب باستخدام أفكار دعائية وخميفة يف اآلن نفسه ،هي الوسيلة
الناجعة جلعل الناس تتبىن سياسات ضد مصاحلها" ،2أما املفكر السويدي "يان مريدال" فيقول" :إن سادة العامل اآلن
حيكمون من خالل استخدام اخلوف والرتويج كسالح للوصول حلالة اخللط لدى اجلمهور لكي ال يستطيع املواطن التفرقة
 -1املرجع نفسه ،ص ،119ص.117

 -2نعوم تشومسكي ،السيطرة على اإلعالم ،ترمجة أميمة عبد اللطيف ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،ط2314 ،2ه1004-م ،ص ص.33-21
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بني مصاحله احلقيقية ،وما يقدم له على أنه ضرورة حلمايته من ذلك اآلخر املرعب ،الذي يريد أن يستويل على كل ما
ميلكه".1
ولعل هذا الطرح يعكس دور املعاجلة اإلعالمية الغربية ألحداث احلادي عشر من سبتمرب من خالل تبين أجندة
سياسية وإعالمية تعكس السياسة الغربية واألمريكية على وجه اخلصوص ،باعتبارها الضحية جراء هذا احلادث ،واحلاسم
أيضا يف صناعة الرأي العام العاملي من خالل مؤسساهتا السياسية واإلعالمية ،حيث أصبحت أجندة وسائل اإلعالم
ً
الغربية من أجندة وسائل اإلعالم األمريكية كوهنا املسيطرة على هذا اجملال ،ولعل من مؤشرات هذه األخرية هو انتشار
مصطلح "اإلسالموفوبيا".
أما عن الثورات العربية ومقاربتها الفكرية حسب املراحل التارخيية ميكننا أن نستند إىل ما قاله "مالك بن نيب" يف حديثه
عن مناقشة الظاهرة الثورية يف العامل اإلسالمي يف مرحلتها األوىل ضد االستعمار ،حيث يقول" :فقد حيدث يف أكثر من
بلد إسالمي ،أن جتد البالد نفسها بعد الثورة يف الوضع السابق على الثورة ،بل رمبا أكثر خطورةً ،بل قد جتد نفسها من
جديد يف ظل ايديولوجيا يسقط من أجلها األبطال ،كما لو كانت عجلة الثورة وأفكارها تدور أثناء الثورة اعتباراً من
حلظة معينة إىل الوراء" ،ويضيف مالك بن نيب قائالً" :بينما حيدث يف البالد املستعمرة ،أو اليت كانت مستعمرة قبالً ،أن
تكون هذه األوضاع هي نتاج املركبة اجلدلية تقع يف صلب العامل الثقايف األصلي من جهة ،ومن جهة أخرى بينها وبني
عامل ثقايف آخر هو العامل الثقايف االستعماري ،كما ينشأ بني مولد حيث والطاقة املستحثة ظاهرة انتقال التيار
الكهربائي" .2ولعل هذه املؤشرات ميكن اسقاطها على الثورات اليت تشهدها الساحة العربية اليوم ،وإن اختلفت طبيعتها
مع تلك الثورات اليت حتدث عنها مالك بن نيب ،خاصة وأن املسألة تراكمية تتشابه يف الكثري من النقاط.
وانطالقًا من تأثريات الثورات العربية هناك من يرى "بأن هناية االستقطاب والفرز األيديولوجي يعترب إحدى النتائج
املعتربة واملهمة هلذه األحداث ،ولعل دخول الفرز الثوري والوطين ميثل البداية احلقيقية للثورات العربية ،حيث غاب فيها
البعد األخالقي ،باعتباره هو اجلوهر األساسي ملسارها وأهدافها ،فإن استجالب الفرز الثوري يف املشهد اجلديد هو
استجالب هلذا الدور املنسي واملغيب لألخالق يف احلسم والفرز والبناء ،ولذا هناك من يتساءل يف أهنا هل هي هناية
األيديولوجيا وبداية عصر اإلنسان".3
 -1نقالً عن :عطية الويشي ،مرجع سابق ،ص.29

 -2مالك بن نيب( ،مشكالت الحضارة) :مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترمجة بسام بركة ،أمحد شعبو ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،دمشق ،دار
الفكر( ،طبعة 2711م) ،طبعة 2314ه1001 ،م ،ص ص.212- 210

 -3خالد الطراويل ،الثورات العربية ونهاية الفرز األيديولوجي ،أنظر :موقع اجلزيرة نت ،http://www.aljazeera.net ،بتاريخ،1023/04/11 :
على الساعة 21:40مساءً.
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خالصة:
من هنا نلتمس دور الصورة الواقعية واملوضوعية كعامل أساسي يف بناء أو تشكيل صورة اإلسالم واملسلمني لدى
الغرب بأنظمته ومؤسساته ،وخاصة يف وسائل اإلعالم الغربية؛ فجميع تلك التصرفات واملمارسات اخلاصة باملسلمني
باعتبارهم فئة هلا ثقافتها ودينها اخلاص ،من خالل شعائرها الدينية وخمتلف رموزها ومقدساهتا اإلسالمية خاصة ما تعلق
باجلالية املسلمة املقيمة يف الغرب ،باإلضافة إىل واقعهم االجتماعي واالقتصادي الذي متثله جمموع تلك الصحوات من
جهة ،واألزمات واحلروب والصرعات من جهة أخرى ،ولعل هذا ما يؤثر على سياق األحداث والظروف احمليطة اليت
عادة ما تساعد يف تكوين تلك الصورة عموماً؛ وذلك انطالقاً من كوهنا أحداث مهمة هلا تأثريها الواضح على الساحة
السياسية واإلعالمية.

188

اإلطار النظ ــري والتوثيق ــي

خالص ـ ــة:
انطالقا من عرضنا لتلك الفصول النظرية والتوثيقية اليت هلا عالقة مبجال الصورة الذهنية والنمطيَة يف وسائل اإلعالم

وعالقتها مبسألة اإلسالم واملسلمني ،ميكننا أن نستخلص بأ َن عملية بناء الصورة يف هذا السياق ال خترج يف تصنيفاهتا
تكونت
عموما عن الصورة التارخيية اليت متثَل جمموع الرتاكمات املعرفية واالجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية اليت َ
مسبقا يف العقل الغريب عموما واملؤسسة اإلعالمية خصوصا يف عالقتها باإلسالم واملسلمني ،باإلضافة إىل الصورة
املوضوعية أو الواقعية اليت متثَلها جمموع األدحاا والقاايا املتعلَقة بالواقع العريب اإلسالمي من جهة ،وكذا مجيع ممارسات
وتصرفاهتم الاينية سواء على الصعيا العريب اإلسالمي ،أو الغريب بالنسبة للجاليات املسلمة.
املسلمني َ

وعلى هذا األساس فإ َن هذه املعطيات ال ميكن فصلها عن الظروف واألدحاا احمللية الاولية اليت تش َكل السياق
بتغَي هذه السياقات اليت تتح َكم هي األخرى
يتغَي َ
العام بالنسبة لتلك القاايا ،يف دحني أ َن الاور اإلعالمي الغريب َ
باورها يف بناء األجناة اإلعالمية ،واليت عادة ما ال خترج عن إطار املصلحة اإلعالمية لكل وسيلة من خالل حتقيق
أهاافها العامة مبا يتالءم وسياستها التحريرية.
وانطالقا من هذه املعطيات ميكننا أن نعرض فيما يلي االطار التطبيقي لاراستنا الذي يعكس لنا مرادحل التحليل
الكمي والكيفي اليت اعتماناها يف حتليل ماامني برامج قناة فرانس  42الاولية.
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تمهي ـ ـ ــد:
نتطرق يف هذا اإلطار إىل عملية التحليل الكمي والكيفي ألهم القضايا العربية اإلسالمية اليت عاجلتها قناة فرانس
 42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،حيث َمت حتليل جمموع الفئات املستخدمة يف هذه الدراسة ،واليت اتضحت يف كل

من فئة املواضيع ،فئة االسرتاتيجي ات اإلقناعية ،فئة أساليب حتقيق األهداف ،فئة الفاعلني ،فئة السمات ،فئة االجتاه؛

تؤشر عن كل فئة من فئات التحليل
وبعد عملية عرض اجلداول التكميمية اليت نعرض فيها مجيع املعطيات البيانية اليت َ
املستخدمة ،مثَ نقوم بعملية حتليل تلك املعطيات بناءً على قراءهتا أوالً ،وتقدمي مالحظات عامة ثانياً ،والتعليق عليها
ثالثاً ،مثَ تفسريها وتأويلها تبعاً لطبيعة تلك املعطيات وحجمها من جهة ،والسياق الذي وجدت فيه من جهة ثانية،
باإلضافة إىل إطارها الزمكاين ،وكذا اخللفيات النظرية والدراسات السابقة اليت تساعدنا يف تأويلها من جهة ثالثة ،هذا

تلخص أهم نتائجها.
وباإلضافة إىل عرض استنتاجات لكل فئة من فئات التحليل اليت َ
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التعريف بقناة فرانس :42
تعترب "قناة فرانس  1"42كقناة فضائية إخبارية دولية ناطقة بثالثة لغات (العربية ،الفرنسية ،االجنليزية) ،تنتمي إىل
*
وتضم هذه األخرية أيضاً كل من إذاعة مونت
جمموعة اإلعالم السمعي البصري اخلارجي لفرنسا  ،وهي شركة حكوميةَ ،

كارلو الدولية ،وإذاعة فرنسا الدولية ،وهي أول جمموعة إعالمية فرنسية دولية متاحة ألحناء العا م على مدار الساعة ،ويعد
تأسس
اإلعالم السمعي البصري اخلارجي لفرنسا شريك بنسبة  %24من قناة  TV5 MONDEالفرنسية ،حيث َ

يف شهر فيفري عام  ،4002ويرتأسه "أالن دوبوزياك" بصفته الرئيس املدير العامَ .أما عن قناة فرانس  42فقد انطلقت

كمؤسسة عمومية عام 4002م ،وبعدها يف عام 4002م لتشمل كل األقطار العاملية ومنها العربية سواء املغرب العريب
أو الشرق األوسط ،وعرفت هذه القناة بتغطيتها الشاملة لألخبار الدولية برؤية فرنسية ،لتصبح ناطقة بثالث لغات
الفرنسية ،االجنليزية ،العربية ،حيث تصل القناة إىل  422مليون مشاهد ،ومنهم  2ماليني من أصحاب الرأي يف العا م،
تبث
حبيث حتتوي القناة على أكثر من  200موظَف َ
متعددي االختصاصات واللَغات ،جيملون أكثر من  42جنسيةَ ،
تقدر مساحتها بـ0000م ،3كما يعمل معها أكثر
مقرها بباريس ،حيث يعمل هبا  240صحايف يف غرفة األخبارَ ،
من َ

البث ،كما
من  0000مراسل عرب العا م ،كما تعتمد القناة على نظام رقمي بداية من التقاط الصورة وصوالً إىل مرحلة َ
حتتوي على  02رمز على األقمار الصناعية.
متتاز القناة بشعار يتألَف من ثالث كلمات " احلرية ،املساواة ،األخبار" ( ،)Liberté, égalité, Actualitéومن
التنوع يف العا م ،واالنفتاح على خمتلف اآلراء ووجهات النظر ،واإلملام بأساليب النقاش ،واالهتمام مبفهوم
مبادئها إبراز َ
الثقافة والذوق على الطريقة الفرنسية .وترتأسها حالياً "ماري كريستني ساراغوس" (املديرة العامة).

تطور القناة عرب املراحل التالية:
ومن هنا ميكننا أن نعرض َ

 -بدأت القناة بثَها العاملي على شبكة األنرتنت يف شهر ديسمرب من عام .4002

تبث باللغتني الفرنسية واالجنليزية ،وتشاهد يف  20مليون منزل ،ويف  040دولة ،وذلك يف شهر
 بدأت القناة َديسمرب من عام .4002
ملدة أربع ساعات يومياً ،وذلك يف شهر أفريل من عام .4002
 أطلقت القناة باللغة العربية َحتصلت القناة على نسبة  %4من حصة السوق األسبوعية يف  02دولة أوروبية حبسب استطالع رأي قادة الرأي
 َاألوروبيني ،وذلك يف شهر نوفمرب من عام .4002
 -1نقالً عن :املوقع الرمسي للقناة .http://www.france24.com :بتاريخ  ،4002/02/42على الساعة  00:00 :صباحاً.
*
تقدر نسبة مشاهدة اإلعالم السمعي البصري اخلارجي لفرنسا بأكثر من  40مليون مشاهد ومستمع أسبوعياً ،حيث يبلغ عدد زيارات موقعه بـ 02.2مليون
َ
شهرياً على شبكة األنرتنت واهلواتف النقالة.
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البث التلفزيوين الدويل،
 نالت القناة أفضل وسيلة إعالمية عاملية يف حفل توزيع اجلوائز اإلعالمية من تنظيم رابطة َوذلك يف شهر نوفمرب من عام .4002
 انضمت القناة لإلعالم السمعي البصري اخلارجي لفرنسا ،وذلك يف شهر جانفي من عام .4004البث على مدار الساعة باللغة العربية ،وذلك يف شهر أكتوبر من عام .4000
 انتقلت القناة إىل َسجلت القناة أكثر من  0.3مليون متتبَع يف الفايسبوك ،وبـ 220000يف التويرت ،وحوايل  02مليون زيارة ،وذلك
َ -

يف شهر أفريل من عام .4004

 يشاهد القناة حوايل  22مليون مشاهد أسبوعياً ،يف  422مليون منزل ،وأكثر من مليون غرفة فندق عرب العا م،وذلك يف شهر ماي من عام .4004
ختول للمشاهد وضع
حيث َ
تقدم القناة األخبار ( 022نشرة إخبارية يومياً) مدعومة باملراجع وعناصر التحليل اليت َ
مدهتا
التطورات العاملية ،كما تقرتح القناة لكل ثالثني دقيقة نشرة كاملة حول األخبار العامليةَ ،
األحداث يف إطارها وفيهم َ

 00دقائق تسبقها نشرة عن حالة الطقس يف العا م ،كما تتميَز القناة بسرعة تفاعلها ،حيث يسهل تعديل شبكة الربامج
التطورات األخرية ،كما تويل القناة األولوية للبث املباشر لألحداث الكربى.
وفق حاجات َ

تبدأ األخبار يف القناة عند الساعة اخلامسة صباحاً ،مع جولة كاملة على أخبار اليوم ،تتبعها جمموع من الربورتاجات،

وفقرة ثقافة ،وقراءة يف الصح ف الفرنسية ،والعاملية ،باإلضافة إىل األجندة الثقافية وأبرز األخبار االقتصادية اليومية ،اليت
تطورات البورصات العاملية.
يتوىل حتليلها جمموعة من اخلرباء ،مع تقدمي آلخر َ

يتطرق آلخر األخبار على األنرتنت ،يليها موعد األخبار الرياضية ،ومتابعة أبرز املباريات
مثَ برنامج شبكة الويب الذي َ
الرياضية العاملية .هذا على غرا الربامج اإلخبارية واحلوارية األخرى.
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تمهيـ ـد:
التطرق إىل فئة املوضوع باعتبارها فئة من فئات املضمون بالنسبة لتحليل مضامني برامج قناة فرانس  42ضرورة
إ َن َ

يتعني علينا أن نضبط هذه الفئة وعناصرها ونصنَفها حسب املعطيات الواردة عنها؛
منهجية تتطلبها األداة نفسها ،حبيث َ

وعلى هذا األساس َمت حتليل جمموعة من املواضيع تضمنتها برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها ألهم القضايا العربية
اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،حيث قمنا بتصنيف هذه املواضيع إىل مواضيع رئيسية كوهنا متثَل
املواضيع الكربى واحملورية اليت تناولتها قناة فرانس  42بالتحليل والتفصيل ،وش َكلت مركز اهتمامها ،واليت متثَلت يف كل

من موضوع :قضايا احلركات اإلسالمية ،ثورات الربيع العريب ،قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،هذا على غرار مواضيع

أخرى واردة يف هذا السياق حبيث مل تش َكل تفيئة معيَنة واليت جندها ممثَلة يف كل من :اإلسالم السياسي ،الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيين ،الزواج الديين يف بريطانيا ،هذا وباإلضافة إىل املواضيع الفرعية اليت تتش َكل منها تلك املواضيع
يتفرع إىل موضوع تنظيم داعش ،تنظيم
الرئيسية ،واليت تتمثَل يف كل من :بالنسبة ملوضوع قضايا احلركات اإلسالمية الذي َ
الشيعيَ ،أما بالنسبة
السين
القاعدة يف بالد املغرب العريب ،السلفيَة َ
املتشددة ،احتاد منظمات اإلسالمية يف فرنسا ،الصراع َ
َ

تفرع بدوره إىل كل من موضوع الثورة يف سوريا ،الثورة يف مصر ،الثورة يف ليبيا ،العالقات
ملوضوع ثورات الربيع العريب فقد َ
الفرنسية السورية ،قضايا املرأة العربية ،ظاهرة الفساد يف الوطن العريبَ ،أما بالنسبة ملوضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف
تفرعت بعض املواضيع الفرعية إىل
أوروبا الذي تفرع إىل كل من موضوع ظاهرة بناء املساجد ،وظاهرة اهلجرة ،يف حني َ
مواضيع حتت فرعية واليت جند منها ،بالنسبة ملوضوع تنظيم داعش الذي تفرع بدوره إىل كل من موضوع إعالن اخلالفة

تفرع بدوره إىل مواضيع حتت حتت فرعية جندها ممثَلة يف
اإلسالمية ،ظاهرة التجنيد ،والتحالف الدويل ،حبيث هذا األخري َ

تفرع
كل من موضوع الدور الفرنسي ،الدور األمريكي ،الدور السعودي؛ َأما بالنسبة ملوضوع قضايا املرأة العربية فقد َ
وتنوعها حسب
بدوره إىل كل من موضوع احلجاب اإلسالمي ،اجلنس والشريعة .ومن هنا تظهر عملية تش َكل املواضيع َ
األحداث واملواقف على الصعيد العريب اإلسالمي أو على الصعيد الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً؛ وعلى هذا األساس
اعتمدنا على جداول تكميمية تتضمن تكرارات ومؤشرات تلك املواضيع ونسبها أي حجم ظهورها يف مضامني برامج
قناة فرانس  ،42حبيث خصصنا جدولً عاماً للمواضيع الرئيسية مرفق برسم بياين ،وجدول خاص باملواضيع الفرعية،
وجدول خاص باملواضيع حتت الفرعية ،وجدول خاص باملواضيع حتت حتت الفرعية ،وكذا جداول خاصة باملواضيع
وجتزأها باعتبار أ َن لكل موضوع أهيمته
الفرعية لكل موضوع رئيسي للمقارنة فيما بينها ،وذلك نظراً حلجم املواضيع َ
اخلاصة حسب أجندة القناة ،وبعد مرحلة تصميم اجلداول تأيت مرحلة القراءة اجلدولية لكل جدول وحتليله والتعليق عليه،
وتفسريه وتأويل نتائجه ،حيث َمت يف األخري عرض استنتاج لفئة املواضيع اليت عاجلتها قناة فرانس  42يف فرتة أحداث
الثورات العربية الراهنة.
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الجدول رقم  :10المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع الرئيسية

التكرار

النسبة المئوية %

قضايا احلركات اإلسالمية

3724

%14.21

ثورات الربيع العريب

0377

%07.11

قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا

421

%14.20

مواضيع أخرى

400
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8188

%011
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مواضيع أخرى

قضايا اجلاليات
املسلمة يف أوروبا

ثورات الربيع العريب

قضايا احلركات
اإلسالمية

املوضحة يف اجلدول والرسم البياين أعاله إىل جمموع املواضيع الرئيسية املطروحة يف مضامني برامج قناة
تشري البيانات َ
فرانس  42الفرنسية يف الفرتة ما بني شهر جويلية ،إىل غاية شهر ديسمرب  ،4102حيث حيتل موضوع قضايا احلركات
قدرت بـ ،%73.47مثَ تليه املواضيع
اإلسالمية املرتبة األوىل وبأكرب نسبة مئوية من حيث الهتمام ،وذلك بنسبة َ
قدرت بـ %07.11بالنسبة ملوضوع ثورات الربيع العريب الذي حيتل املرتبة الثانية،
األخرى األقل اهتماماً ،وذلك بنسبة َ
قدرت بـ ،%04.72مثَ يليه موضوع قضايا
ويليه موضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا يف املرتبة الثالثة بنسبة َ
قدرت بـ ،%14.20وبعدها تأيت املواضيع األخرى يف املرتبة األخرية
اجلاليات املسلمة يف أوروبا يف املرتبة الرابعة بنسبة َ
بنسبة  .%14.42حيث نالحظ من خالل هذه البيانات التباين املوجود بني النسب ،حيث جند أ َن موضوع قضايا
شكل مركز اهتمام مضمون قناة فرانس  42يف الفرتة املختارة ،وذلك مقارنة باملواضيع األخرى
احلركات اإلسالمية
َ
املطروحة .وعلى هذا األساس ميكننا تفسري هذا التباين انطالقاً من أولوية طرح املواضيع بالنسبة ألجندة مضامني برامج
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قناة فرانس  ،42وذلك من خالل تكرار مؤشرات املوضوع من جهة ،وختصيص حصص له بأشكال فنية تلفزيونية
تعدد ظهور املوضوع يف أكثر من برنامج ،هذا وباإلضافة إىل تراجع
خمتلفة ،باإلضافة إىل وروده يف أكثر من برنامج أي َ
أمهية املواضيع األخرى (املوضوع الثاين والثالث والرابع) من حيث التناول واملعاجلة بالنسبة للقناة يف فرتة أحداث الثورات
العربية الراهنة ،وذلك من خالل ظ هورها بشكل متذبذب حسب األحداث اليت تظهر هنا وهناك سواء يف اجملتمع العريب
اإلسالمي أو الغريب عموماً وخصوصاً الفرنسي ،وذلك لهتمامها بالشؤون الداخلية واخلارجية الفرنسية ،كما ميكن تربير
هذه املفارقة من خالل عملية طرحها بشكل سطحي وثانوي وبأقل اهتمام ،حيث كادت تنعدم فيها املؤشرات كوهنا
مرتني على الـأكثر ضمن تلك املواضيع الرئيسية ،وعادة ما تتعلق ببعض األحداث الدولية اليت خترج عن
مرة أو َ
وردت َ
تضمنت
إطار القضايا العربية اإلسالمية باعتبارها هتم الرأي العام يف تلك الفرتةَ ،أما بالنسبة للمواضيع األخرى اليت َ
القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،يف حني مل تصنَف ضمن املواضيع الرئيسية ،حيث متثَلت يف

كل من موضوع اإلسالم السياسي وموضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،وبالرغم من قلة حجمها وعدم ظهورها
بشكل جلَي ،إلَ َأهنا هلا دور هي األخرى يف عملية تربير املعاجلة اإلعالمية للقناة من خالل عالقتها بتلك القضايا،
لعل هذا يظهر يف مدى عالقة اإلسالم السياسي مبمارسات التنظيمات واحلركات اإلسالمية وعلى رأسها تنظيم داعش،
و َ
وكذا عالقة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين بتلك الثورات انطالقاً من تداعياهتا املختلفة على هذا الصعيد ،خاصة ما تعلق
مبنظمة محاس من خالل مظاهر اإلرهاب واجلهاد ،اليت بدورها تؤسس العالقة بني هذه التنظيمات واحلركات اإلسالمية
ظل الثورات العربية الراهنة ،هذا وباإلضافة إىل موضوع الزواج الديين الذي يدخل يف إطار
وممارساهتا املختلفة يف َ
املمارسات الدينية بالنسبة للجالية املسلمة يف أوروبا من خالل عملية ممارسة الزواج اإلسالمي يف بريطانيا وعالقته
بالقوانني املدنية ،حيث ظهرت هذه املواضيع بأقل أمهية مقارنة باملواضيع األخرى .وعلى هذا األساس ميكننا أن نرجع
النتائج الواردة عن أهم املواضيع املطروحة يف مضامني برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية يف فرتة
أحداث الثورات العربية الراهنة ،واملتعلَقة مبجال التباين يف املواضيع من حيث النسب من جهة ،والتقارب يف كوهنا أهم
احملددة من جهة أخرى ،إىل مجلة من الظروف احمليطة بتلك
القضايا العربية اإلسالمية اليت طرحت يف نفس الفرتة َ
األحداث اليت أفرزهتا هذه املرحلة ،باعتبارها الفرتة اليت ش َكلت السياق العام اليت طرحت فيها تلك املواضيع وعالقتها
باألجندة اإلعالمية لقناة فرانس  .42ومن هنا تظهر عملية الرتكيز بالنسبة لألحداث الرئيسية باعتبارها أحداث دولية
اليت تتعلق مباشرة بالسياق العام السائد ،إضافة إىل عملية النتقاء بالنسبة لألحداث الثانوية اليت هلا عالقة غري مباشرة
باألحداث السائدة أو الرئيسية ،كوهنا تعترب أحداث حملية مرتبطة بشؤون اجلالية املسلمة يف أوروبا ،وهذا ما تؤكد عليه
دراسة 1حلمي ساري حول صورة العرب يف الصحافة الربيطانية ،وذلك من خالل عمليت الرتكيز والنتقاء اليت تستخدمها
 -1أنظر :حلمي خضر ساري ،مرجع سابق ،ص ص.424-070
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الصحافة الربيطانية يف تغطية القضايا العربية ،وهذا ما يتناسب مع عملية الهتمام اليت توليها قناة فرانس  42للقضايا
العربية اإلسالمية يف عالقتها مبسألة اإلسالم واملسلمني يف الوطن العريب اإلسالمي ،وكذا العامل الغريب بالنسبة للجاليات
لعل هذا ما أشار إليه "إدوار سعيد" أيضاً يف أ َن عملية الهتمام باإلسالم واملسلمني ل خترج عن ثالثة عناصر
املسلمة ،و َ

أساسية تتمثَل يف الظروف احمليطة من أحداث وأزمات وغريها ،والتغطية اإلعالمية وتركيزها املكثَف ،وكذا التقاليد العريقة
للخرباء باإلسالم ،أي املستشرقني ودورهم يف شرح اإلسالم وايضاحه للغرب1؛ هذا وباإلضافة إىل دور األجندة السياسية

الدولية سواء األوروبية والفرنسية خصوصاً أو أجندة اجملتمع الدويل وردود أفعاله جتاه هذه القضايا ،ممَا جعلها تؤثر حتماً
على األجندة اإلعالمية الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،وعلى رأسها قناة

فرانس

42

اليت

هلا

طبيعتها

وخصوصيتها* يف معاجلتها ملثل هذه القضايا ،وانطالقاً من هذه النتائج يظهر التأكيد يف تنامي دور اإلعالم الغريب يف
اجملتمعات العربية مبا يش َكل تأثرياً منطياً على نظرة الشباب العريب للقضايا احمللية والقومية ،حيث "كلما زادت كثافة
اعتماده على هذه القنوات كلما زادت احتمالت تبنيه وجهة نظرها حيال تلك األحداث".2

 -1إدوارد سعيد ،تغطية اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.440
*
املوجه ،أو القنوات التلفزيونية الفضائية
تظهر طبيعة وخصوصية القناة باعتبارها قناة إعالمية إخبارية فضائية تلفزيونية تنتمي جملال ما يعرف باإلعالم الدويل َ
األجنبية الناطقة بالعربية ،هتتم باألحداث والقضايا الدولية وعلى رأسها القضايا العربية ،وعادة ما متثَل السياسة اخلارجية للبد الذي تنتمي إليه وهذا واضح من
خالل شعارها ،كما متتاز مثل هذه القنوات عموماً مبؤسسات ضخمة بأكرب تغطية ممكنة وانتشار أكرب عدد من املراسلني على مستوى العامل ،باإلضافة إىل كوهنا
بلدا
متثَل أكثر مشاهدة ومتابعة ،حيث يشاهد فرانس  24كل أسبوع ما يعادل  7‚ 41مليون مشاهد حسب األسلوب اجلديد لقياس عدد اجلمهور يف ً 55
من أصل  177بلداً من البلدان اليت توزع فيها القناة بطريقة كالسيكية ،ويسجل شهريا  14مليون زيارة و 1ماليني مشاهدة إضافة إىل  6.5مليون متابع على
شبكات التواصل الجتماعي بثها إىل  250مليون بيت يف القارات اخلمس :باللغة الفرنسية والعربية والنكليزية ،نقال عن املوقع اإللكرتوين للقناة:
http://www.france24.com
 -2أنظر :هنى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.041
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الجدول رقم  :14المواضيع الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

تنظيم داعش

2000

%37.32

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب

014

%14.40

املتشددة
السلفية َ

144

%17.44

احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا

021

%14.41

السين الشيَعي
الصراع َ
الثورة يف سوريا

401

%14.11

071

%14.24

الثورة يف مصر

017

%10.47

الثورة يف ليبيا

040

%10.14

العالقات الفرنسية السورية

031

%10.70

قضايا املرأة العربية

240

%13.30

ظاهرة الفساد يف الوطن العريب

324

%11.23

ظاهرة بناء املساجد

040

%10.01

ظاهرة اهلجرة

027

%10.71

المجموع

2844

%011

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع الفرعية املطروحة يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث
تشري البيانات َ

املتشددة بنسبة
قدرت بـ ،%37.32يليه موضوع السلفيَة
َ
حيتل موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية َ
قدرت بـ ،%13.23كما يليه موضوع ظاهرة الفساد
قدرت بـ ،%17.44يليه أيضاً موضوع قضايا املرأة العربية بنسبة َ
َ
قدرت بـ ،%14.11يأيت بعده
السين
الشيعي بنسبة َ
يف الوطن العريب بنسبة َ
قدرت بـ ،%11.23مثَ يليه موضوع الصراع َ
َ

قدرت
قدرت بـ ،%14.24يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة َ
موضوع الثورة يف سوريا بنسبة َ
قدرت بـ ،%14.40كما يليه موضوع
بـ ،%14.41ويليه أيضاً موضوع تنظيم القاعد يف بالد املغرب العريب بنسبة َ
قدرت بـ %10.70واليت تشاهبت تقريباً مع نسبة ظهور موضوع ظاهرة اهلجرة اليت
العالقات الفرنسية السورية بنسبة َ
قدرت بـ ،%10.14يأيت بعده موضوع ظاهرة بناء املساجد
قدرت بـ ،%10.71مثَ يليه موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة َ
َ

قدرت بـ .%10.47حيث نالحظ من
قدرت بـ ،%10.01كما يليه يف األخري موضوع الثورة يف مصر بنسبة َ
بنسبة َ
هذه املعطيات أ َن هناك تباين بني نسب املواضيع الفرعية املطروحة حول القضايا العربية اإلسالمية يف مضامني برامج قناة
فرانس ،42حيث يظهر هذا التباين يف املفارقة الكبرية بني موضوع تنظيم داعش واملواضيع الفرعية األخرى ،كونه ش َكل
مركز اهتمام القناة نظراً لحتالله املرتبة األوىل بأعلى نسبة مئوية كما هو موضح يف اجلدول أعاله ،لتأيت بعده املواضيع
الفرعية األخرى بنسب متفاوتة قليالً وبشكل تدرجيي تنازيل تقريباً .حيث ميكننا تفسري هذا التباين انطالقاً من مركز
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اهتمام كل موضوع أي أمهية كل موضوع بالنسبة للقناة ،وهذا ممَا يعطي أولوية ترتيب املواضيع وفقاً ألجندة القناة
اإلعالمية من جهة ،وكذا تأثري املرحلة اليت طرحت فيها هذه املواضيع اليت تتزامن وفرتة أحداث الثورات العربية الراهنة
وحَت األورويب الغريب عموماً من جهة أخرى ،فمثالً موضوع تنظيم داعش هو
وتداعياهتا على الصعيد العريب اإلسالمي َ

املوضوع الذي احتل مركز اهتمام القناة نظراً لعالقته باملوضوع الرئيسي املتمثَل يف قضايا احلركات اإلسالمية من جهة،
وكذا اشرتاكه باملواضيع الفرعية املطروحة كون له عالقة َإما مباشرة أو غري مباشرة مع تلك األحداث ،وذلك من خالل
التشدد واإلرهاب وغريها ،هذا
التطرف و َ
جمموع املواقف وردود األفعال املختلفة للمجتمع الدويل جتاهها ،وبعض مظاهر َ
وباإلضافةّ إىل حجم املوضوع باعتباره احتل جمموعة من املواضيع الفرعية ،وهذا دليل على أمهيته من طرف القناةَ ،أما عن

املواضيع األخرى اليت ظهرت بأقل أمهية مقارنة مبوضوع تنظيم داعش من خالل مدى تفاوت النسب ،وهذا راجع إىل
ظروف انتاجها ووفقاً ألحداث احمليطة حوهلا ،حيث ميكن تفسري هذا التفاوت انطالقاً من دور كل موضوع يف التأثري،
فمثالً هناك بعض املواضيع الفرعية اليت يتم انتاجها وفقاً ملعطيات آنية أي حسب احلدث من جهة ،مع إمكانية ربطه
بالسياق العام أي بأحداث الثورات العربية الراهنة ،وهذا ما جيعلها قليلة الهتمام بالنسبة للقناة ،وينطبق هذا الطرح
املتشددة ،وموضوع قضايا املرأة العربية ،يف حني ش َكلت املواضيع األخرى تقارب يف
خاصة على كل من موضوع السلفيَة َ

ولعل هذا يتعلق مبدى ارتباطها بالسياق العام الذي متثَله مرحلة
نسبة ظهورها ،بل تشاهبت إىل َ
حدما يف بعض النسبَ ،

تشكل تداعيات تلك األحداث وتأثرياهتا على اجملتمع العريب
تلك األحداث؛ فتأيت بشكل متتايل ومتكرر ،وعادة ما
َ
اإلسالمي واألورويب الغريب عموماً ،وهذا ما جيعلها مركز اهتمام القناة ،إضافة إىل طبيعة هذه املواضيع اليت تعترب مواضيع
دولية وأخرى حملية هتتم بشؤون اجلاليات املسلمة يف أوربا خصوصاً ،وهذا ما جيعها أيضاً ختتلف يف األمهية ،وعلى هذا
األساس ميكننا اسناد هذه النتائج أولً إىل أجندة قناة فرانس 42يف معاجلتها ملثل هذه القضايا ،واليت عادة ما ترتبط
باألجندة السياسية الفرنسية خصوصاً ،وهذا ما يتضح يف الربط بني األحداث الداخلية الفرنسية واملتعلَقة أساساً باإلسالم
واملسلمني وبالوضع العام أو السياق العام لألحداث اليت هلا عالقة هبذا الشأن ،واليت تظهر يف أحداث الثورات العربية
الراهنة ،إضافة إىل الهتمام هبذه القضايا عموماً باعتبارها تش َكل مضمون القناة يف هذه املرحلة انطالقاً من فرتات األزمة
توسع جمال األحداث يف املنطقة العربية اإلسالمية ،ممَا ينتج عنه ردود أفعال غربية خمتلفة ،وهذا ما أشار إليه
أو باألحرى َ

ادوارد سعيد على "أ َن التساع الشامل جملموع األحداث السياسية واحلضارية والقتصادية سامهت يف ما يطلق عليه

الطريقة البافلوفية إىل السالم ،حيث أصبح كل شيء يف السالم يثري الستجابة السريعة غري املنضبطة".1

 -1إدوارد سعيد ،االسالم والغرب :مقاالت ودراسات مختارة ،مرجع سابق ،ص.41
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وعلى هذا األساس يتمركز اهتمام قناة فرانس  42ملثل هذه القضايا وفقاً ألهدافها اليت تتماشى وطبيعتها وخصوصيتها
كمؤسسة إعالمية يف معاجلتها هلذه القضايا.
الجدول رقم  :13المواضيع تحت الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع الرئيسية

المواضيع الفرعية

قضايا احلركات اإلسالمية

تنظيم داعش

ثورات الربيع العريب

قضايا املرأة العربية

المواضيع تحت

التكرار

النسبة المئوية %

إعالن اخلالفة اإلسالمية

031

%04.17

ظاهرة التجنيد

277

%17.20

التحالف الدويل

4314

%02.71

احلجاب اإلسالمي

000

%14.40

اجلنس والشريعة

403

%13.40

2184

%011

الفرعية

المجموع

املوض حة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع حتت الفرعية املطروحة يف مضامني برامج قناة فرانس ،42
تشري البيانات َ

قدرت
حيث بالنسبة ملوضوع تنظيم داعش فقد احتل موضوع التحالف الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية َ

قدرت بـ ،%04.17مثَ يليه موضوع ظاهرة
بـ ،%02.71يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية يف املرتبة الثانية بنسبة َ
قدرت بـَ ،%17.20أما بالنسبة ملوضوع قضايا املرأة العربية فقد احتل فيها موضوع اجلنس
التجنيد يف املرتبة الثالثة بنسبة َ
قدرت
قدرت بـ ،%13.40يليه موضوع احلجاب اإلسالمي يف املرتبة اخلامسة بنسبة َ
والشريعة املرتبة الرابعة بنسبة َ

بـ .%14.40حيث نالحظ أ َن الرتتيب يف النسب جملموع املواضيع حتت الفرعية هو نفسه الرتتيب يف النسب بالنسبة
جملموع املواضيع حتت الفرعية لكل موضوع فرعي من املواضيع املطروحة يف القناة ،كما نالحظ أيضاً أ َن هناك تباين كبري
بني نسب املواضيع حتت الفرعية ،حيث ميثَل موضوع التحالف الدويل مركز اهتمام قناة فرانس  42بأكثر من نصف
جمموع النسب املواضيع حتت الفرعية ،يليها كل من موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية وموضوع ظاهرة التجنيد بأقل
املوضحة يف اجلدول أعالهَ ،أما بالنسبة للمواضيع حتت الفرعية
اهتمام ،حيث يتفاوت هذان املوضوعان حسب النسب َ

اخلاصة مبوضوع قضايا املرأة العربية فتظهر مبفارقة كبرية مقارنة باملواضيع حتت الفرعية اخلاصة مبوضوع تنظيم داعش من
جهة ،كما تتفاوت نسبة موضوع اجلنس والشريعة مقارنة مبوضوع احلجاب اإلسالمي الذي يأخذ آخر نسبة مئوية.
نفسر هذه املعطيات بناءً على األمهية اليت توليها قناة فرانس  42ملثل هذه املواضيع،
وعلى هذا األساس ميكننا أن َ
ويتضح هذا من خالل النسب اليت تعكس مراكز اهتمامها هبذه املواضيع ،حبيث أ َن حجم الهتمام للمواضيع الرئيسية
يتوزع على
ينعكس على املواضيع الفرعية وحتت الفرعية وهكذا؛ وعلى هذا األساس يبقى جمال الهتمام واحد إلَ أنَه َ
املواضيع اجلزئية ،حبيث كلَما كان الهتمام باملوضوع الكلَي أو الرئيسي أكرب كلَما كان الهتمام مبواضيعه الفرعية وحتت
الفرعية أكرب ،وذلك بناءً على أ َن جمموع هذه املواضيع هي اليت يتش َكل منها املوضوع الرئيسي ،وهذا التفسري يتماشى
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مرحلياً مع دور حجم النسب يف املواضيع اجلزئية ،هذا وباإلضافة إىل أ َن كل موضوع من هذه املواضيع له دوره يف ساحة
األحداث ،وهذا ما جيعلنا نسلَم بدور املرحلة اليت طرحت فيها هذه املواضيع واملتمثَلة يف فرتة أحداث الثورات العربية

الراهنة ،فمثالً موضوع التحالف الدويل يعكس مجيع ردود األفعال املختلفة من طرف اجملتمع الدويل وأدواره املختلفة،

والذي يتمثَل خاصة يف كل من الدور األمريكي والفرنسي والسعودي جتاه تنظيم داعش باعتبارها أحد تداعيات تلك
لعل هذه األدوار هي حصيلة مواقف دولية تتشارك يف املصاحل السياسية ،وهذا ما يشري إليه مضمون القناة يف
الثورات ،و َ

تعامله مع هذه الدولَ ،أما بالنسبة ملوضوعي إعالن اخلالفة اإلسالمية وموضوع ظاهرة التجنيد اللَذان يعتربان من أهم
بعدة مظاهر
قضايا تنظيم داعش ،حيث ظهرت نسبة الهتمام متقاربة نوعاً ما ،فموضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية مرتبط َ

التوسع والنفوذ ،املبايعة من طرف مجاعات
اليت تعد مبثابة معايري قيام هذه الدولة من خالل عمليات التدريب والتسليحَ ،
إسالمية أخرى ،الستيالء على آبار النفط ،املكاتب اإلعالمية والسرتاتيجية...،اخل ،وهذا ما جعل حجم املوضوع أكثر

التطرف ،اجلهاد ،جتنيد
أمهية مقارنة مبوضوع التجنيد الذي يقتصر على بعض املظاهر اليت تتمثَل يف اإلرهابَ ،
التشددَ ،

يف صفوف تنظيم داعش...،اخل؛ هذا وباإلضافة إىل موضوع املرأة العربية وقضاياها املختلفة من خالل عالقتها باإلسالم،

لعل نتائج هذه األخرية وتداعياهتا املختلفة هي اليت تش َكل مضمون القناة ،حيث
باعتبارها تؤثَر وتتأثَر بتلك الثورات ،و َ

يرجع هذا التباين يف الهتمام تبعاً ألجندة القناة يف تعاملها مع القضايا الدولية من جهة ،وكذا القضايا احمللية اليت تؤثَر

لعل هذا ما يتضح يف الهتمام بقضايا املرأة العربية وعالقتها باإلسالم
وتتأثَر بتلك األحداث من جهة أخرى ،و َ
وأحكامه التشريعية من خالل جمموع األدوار اليت تقوم هبا داخل اجملتمعات العربية ،يف حني ل يقتصر األمر على الواقع
العريب يف هذا اجملال فقط ،بل له عالقة مع بعض األحداث للجاليات املسلمة يف أوروبا وفرنسا خصوصاً ،وهذا ما يظهر
يف عملية تزامن األحداث من جهة ،ومن خالل الشرتاك يف بعض القضايا اليت هتم اإلسالم واملسلمني بصفة عامة،
خاصة ما تعلق مبسألة صدور بعض الفتاوي اجلديدة مثالً ،أو طريقة ارتداء احلجاب اإلسالمي وغريها من املسائل
املشرتكة ،حيث عادة ما يرتبط هذا التفاوت عموماً بالظروف احمليطة بإنتاج املوضوع مبعىن األحداث احمليطة والسياق
العام ،الذي يتح َكم يف معاجلة هذه املواضيع بالشكل والكيفية اليت تريد هبا القناة طرحها؛ وهنا تتضح أهداف القناة
حمددة مسبقاً.
املرجوة وراء طرحها ملثل هذه املواضيع وفقاً ملعطيات َ
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الجدول رقم  :12المواضيع تحت تحت الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع الرئيسية

المواضيع الفرعية

المواضيع تحت الفرعية

قضايا احلركات اإلسالمية

تنظيم داعش

التحالف الدويل

المواضيع تحت تحت الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

الدور الفرنسي

340

%02.02

الدور األمريكي

4077

%04.17

الدور السعودي

114

%44.12

3214

%011

المجموع

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع حتت حتت الفرعية املطروحة بالنسبة ملوضوع التحالف الدويل
تشري البيانات َ

ضد تنظيم داعش يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع الدور األمريكي املرتبة األوىل بأكرب نسبة
َ
قدرت نسبته بـ ،%44.12كما يليه
قدرت بـ ،%04.17يليه موضوع الدور السعودي يف املرتبة الثانية الذي َ
مئوية َ
قدرت نسبته بـ .%02.02حيث نالحظ يف نسب ظهور هذه املواضيع
موضوع الدور الفرنسي يف املرتبة األخرية الذي َ
لعل هذا راجع إىل وظيفة كل دولة داخل هذا التحالف من جهة،
مدى تباين أدوار الدول احملورية اجتاه تنظيم داعش ،و َ
وموقف كل دولة جتاه تنظيم داعش من جهة أخرى ،يف حني أ َن عملية معاجلة اإلعالمية هلذه املواضيع من خالل

التعامل مع كل دور خيضع للمواقف الدولية وعلى رأسها فرنسا ،باعتبار أ َن القناة فرانس  42هي أحد املؤسسات

1
تفسر لنا أمهية كل موضوع ،حبيث الهتمام
اإلعالمية التابعة للسياسة اخلارجية الفرنسية  ،وهذه العالقة كافية بأن َ
لتعدد أدوار أمريكا جتاه داعش ،سواء تعلق األمر مبجموع التحالفات أو املبادرات السياسية
مبوضوع الدور األمريكي نظراً َ

أو التدخالت العسكرية وغريها ،حبيث تقل أمهية كل موضوع بناءً على جمموع األدوار لكل دولة من هذه الدول يف
عالقتها بتنظيم داعش وتداعياته املختلفة ،وكذا مبظاهر القوة لكل دولة اليت تؤكد موقفها اجتاه هذا التنظيم خاصة ما
لعل اشرتاك هذه الدول يف هذا التحالف ينبين على معطيات
تعلق بالتدخالت العسكرية ملهامجة مواقع هذا التنظيم ،و َ
عادة ما تتعلق باملصاحل املشرتكة هلا يف املنطقة العربية ،وعالقتها بالتنظيمات اإلسالمية من خالل قضايا التمويل
حدهتا من دولة إىل أخرى من
والتدعيم بالسالح وغريها من املسائل؛ هذا وباإلضافة إىل طبيعة هذه املواقف اليت ختتلف َ
لعل هذا ل خيرج عن إطار املواقف الدولية الغربية عامة والعربية خاصة جتاه الثورات العربية الراهنة ،كما
الدول املذكورة ،و َ
تعود نسبة الهتمام إىل حجم هذه املواضيع اليت تأخذ قيمتها من قيمة املواضيع الرئيسية والفرعية وحتت الفرعية باعتبارها

1
التطرف واإلرهاب ،يومي  2/1أفريل 4103م ،سلسلة
 -خليل البشري ،تجربة قناة فرانس  ،،42وقائع الورشة الدولية بعنوان :التعاطي اإلعالمي مع ظاهرة َ

حبوث ودراسات إذاعية ،العدد( ،)11احتاد إذاعات الدول العربية ،جامعة الدول العربية ،تونس ،ص014
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متثَل مواضيع جزئية ،وكذا يف عالقتها باألحداث احمليطة والسياق العام بالنسبة لتلك الثورات ،واليت ل ميكن فصلها أيضاً
من خالل أولوية اهتمامها عن بناء أجندة القناة يف معاجلتها هلذه القضايا ،واليت تتأثَر باألجندة السياسية اخلارجية
الفرنسية من خالل جمموع املواقف اجتاه هذه القضية.
الجدول رقم  :12المواضيع الفرعية بالنسبة لموضوع تنظيم داعش في مضامين برامج قناة فرانس .42
الموضوع الرئيسي

قضايا احلركات اإلسالمية

المواضيع الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

تنظيم داعش

2000

%12.47

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب

014

%14.71

املتشددة
السلفية َ

144

%04.04

021

%14.14

401

%14.02

2523

%011

احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا

السين الشيَعي
الصراع َ
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع الفرعية املطروحة بالنسبة ملوضوع قضايا احلركات اإلسالمية
تشري البيانات َ

قدرت بـ ،%12.47يليه
يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث حيتل موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة َ
الشيعي يف املرتبة
السين
املتشددة يف املرتبة الثانية بنسبة َ
موضوع السلفيَة َ
قدرت بـ ،%04.024كما يليه موضوع الصراع َ
َ
قدرت
قدرت بـ ،%14.02مثَ يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا يف املرتبة الرابعة بنسبة َ
الثالثة بنسبة َ
قدرت بـ .%14.71ومن هنا نالحظ
بـ ،%14.14ليأيت يف األخري موضوع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب بنسبة َ

مدى تباين نسب ظهرة هذه املواضيع ،حبيث ش َكل هذا التباين مفارقة كبرية خاصة بني موضوع تنظيم داعش الذي
يتوزع اهتمام القناة بني أكثر
احتل مركز اهتمام القناة بأكرب نسبة مئوية مقارنة بنسب املواضيع الفرعية األخرى ،كما َ
أمهية ومتوسط األمهية وأقل أمهية بالنسبة لتفاوت نسب هذه املواضيع .وعلى هذا األساس ميكننا تفسري هذا التباين
انطالقاً من أولوية كل موضوع بالنسبة ألجندة القناة يف معاجلتها هلذه املواضيع ،كما أ َن أمهية موضوع على آخر تظهر يف
جمال عالقة اجملتمع الدويل بتنظيم داعش ودوره يف ساحة أحداث الثورات العربية ،وذلك من خالل جمموع املواقف
واملبادرات وردود األفعال املختلفة اجتاه هذا التنظيم ،وهذا ما يرتبط أساساً باألجندة السياسية األوروبية والغربية عموماً يف
معاجلتها لقضية تنظيم داعش ،حبيث ش َكلت هذه األخرية تقريباً مضمون برامج قناة فرانس  42يف اآلونة األخرية يف
التطرق إليها من خالل عالقتها
تعاملها مع تداعيات الثورات العربية الراهنة ،مقارنة بالتنظيمات األخرى اليت عادة ما يتم َ
التشدد ،اليت تتعلق ببعض
التطرف و َ
هبذا التنظيم ،سواء على مستوى الفكر اجلهادي ،أو بعض مظاهر الرهاب و َ
السلوكيات العنيفة ،أو بعض القناعات الدينية لبعض املمارسات...اخل ،كما ش َكل تنظيم داعش احملور الذي على أساسه
يتم قياس مظاهر وممارسات تلك التنظيمات مبدى ابتعادها واقرتاهبا عن ممارسات تنظيم داعش ،وذلك من خالل التشابه
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التصرفات الدينية وبعض النشاطات السياسية والجتماعية داخل تلك اجملتمعات ،هذا
والختالف يف املمارسات و َ
وباإلضافة إىل ضعف الهتمام بالنسبة للتنظيمات األخرى ،اليت تتأثَر نسبة ظهورها مبدى عالقتها بتنظيم داعش من
خالل املظاهر املذكور آنفاً ،حبيث كلَما كانت العالقة أكرب كلَما كانت نسبة ظهورها أكرب ،وهذا ما يعكس لنا نسبة
حتددها قناة فرانس  42من خالل تلك املظاهر.
أمهية معاجلة هذه التنظيمات بناءً على الصورة النمطيَة املشرتكة اليت َ
وعلى هذا األساس يتم التعامل مع موضوع قضايا احلركات اإلسالمية هبذه الطريقة اليت تعد أحد طرق املعاجلة اإلعالمية
لعل هذه العملية تستخدم أيضاً من
للقناة من خالل حتديدها جملموعة من املعايري اليت تقاس هبا طبيعة هذه التنظيمات ،و َ
خالل مؤشرات التشابه يف األدوار لبعض اجلماعات اإلسالمية اليت يتفق عليها اإلعالم الغريب عموماً* وقناة فرانس 42

خصوصاًَ ،أما بالنسبة لكل موضوع تنظيم القاعدة يف املغرب العريب واحتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا ،فلهما نفس
الهتمام تقريباً بالنسبة للقناة؛ حبيث ميكننا تفسري هذا الهتمام يف إمكانية عدم وجود تنظيم القاعدة يف البلدان الغربية
من جهة ،لذا تكون تأثرياته خارجياً وليس داخلياً ،إضافة إىل احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا الذي خيضع للقانون
الفرنسي وله ضوابطه يف املمارسات الدينية ،كونه يقوم على النتخابات وبعض اإلجراءات السياسية الفرنسية ،على
املتشددة اليت ختتلف معها يف بعض مؤشرات ممارساهتا ونشاطاهتا الدينية ،اليت تعترب يف نظر
خالف اجلماعات السلفيَة
َ
القناة خطراً على األمن الفرنسي خصوصاً والغريب عموماً ،حيث هذا ل مينع من وجود عالقة تشرتك معها يف كوهنا

مجاعات إسالمية تؤثر وتتأثَر بأحداث الثورات العربية ،ممَا جيعل قناة فرانس 42تسلَط الضوء على حركاهتا وممارستها
الدينية حسب سياق األحداث من جهة ،وأجندة السياسة الفرنسية من جهة أخرى اجتاه مثل هذه احلركات والتنظيمات
اإلسالمية .إذن فعملية ترتيب األولوية من خالل الهتمام هبذه املواضيع يرجع إىل عالقة السياسة باإلعالم أي عالقة
األجندة السياسية األوروبية الغربية وخصوصاً الفرنسية باألجندة اإلعالمية لقناة فرانس  ،42كما أ َن عملية التفاوت ل
خترج عن إطار األهداف السرتاتيجية اليت تشرتك فيها املصاحل الدولية يف ردود أفعاهلا جتاه تنظيم داعش ،وتداعياهتا
وتأثرياهتا املختلفة اليت ختص بعض مظاهرها على الصعيدين العريب اإلسالمي واألورويب الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً،
كما ل ننفي دور السياق العام الذي يؤثر يف املعاجلة اإلعالمية للقناة ملثل هذه املواضيع خالل فرتة أحداث الثورات
العربية الراهنة.

* تشري بعض الدراسات إىل أ َن هناك تنميط يف املمارسات الدينية للجماعات اإلسالمية خاصة ما تعلق ببعض األفكار أو السلوكيات كاإلرهاب واجلهاد
التشدد واألصولية وغريها ،ويظهر هذا املعطى بشكل واضح يف مراحل األزمات يف اجملتمع العريب اإلسالمي أو اجملتمعات الغربية بالنسبة للجاليات
التطرف و َ
و َ
املسلمة هناك ،أنظر على سبيل املثال :نتائج دراسة أمحد عظيمي ودراسة عائشة كعباش ،ميكن الطالع عليها يف عنصر الدراسات السابقة واملشاهبة ،اإلطار
املنهجي ،ص.03
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الجدول رقم  :16المواضيع الفرعية بالنسبة موضوع ثورات الربيع العربي في مضامين برامج قناة فرانس .42
الموضوع الرئيسي

ثورات الربيع العريب

المواضيع الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

الثورة يف سوريا

071

%00.22

الثورة يف مصر

017

%10.20

الثورة يف ليبيا

040

%12.31

العالقات الفرنسية السورية

031

%17.42

قضايا املرأة العربية

240

%40.73

ظاهرة الفساد يف الوطن العريب

324

%40.20

0255

%011

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املوض حة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع الفرعية املطروحة بالنسبة ملوضوع ثورات الربيع العريب يف
تشري البيانات َ
مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية
قدرت بـ ،%40.73يليه أيضاً موضوع الثورة يف سوريا بنسبة
قدرت بـ ،%40.20يليه موضوع قضايا املرأة العربية بنسبة َ
َ
قدرت بـ ،%17.42مثَ يليه موضوع الثورة يف
قدرت بـ ،%00.22كما يليه موضوع العالقات الفرنسية السورية بنسبة َ
َ

قدرت بـ ،%10.20حيث نالحظ من
قدرت بـ ،%12.31ليأيت يف األخري موضوع الثورة يف مصر بنسبة َ
ليبيا بنسبة َ
هذه البيانات أ َن هناك تباين واضح يف النسب ،حيث يش َكل موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب مركز اهتمام القناة
بأكرب نسبة مئوية ،على غرار موضوع قضايا املرأة العربية الذي احتل هو اآلخر اهتمام كبري كاد أن يقارب موضوع
ظاهرة الفساد يف الوطن العريب ،لتأيت فيما بعد املواضيع اليت ظهرت بأقل اهتمام مقارنة هباتني املوضوعني ،حبيث ش َكل
تربر هذا التباين انطالقاً من أمهية كل
هذا التباين مفارقة كبرية بني النسب .وهذا ما جيعلنا نشري إىل بعض التفسريات اليت َ

*
لعل هذا راجع إىل أولويته بالنسبة ألجندة فرانس  ،42حيث
و
،
موضوع فرعي بالنسبة ملوضوع ثورات الربيع العريب
َ
ينطبق هذا على موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب الذي احتل أولوية يف الطرح والهتمام مقارنة باملواضيع األخرى،

ممَا جيعل القناة هتتم باملواضيع ذات الصلة بكل ما يلفت انتباه الرأي العام من خالل تأثريات أحداث ثورات الربيع العريب
على األحداث األخرى خاصة احمللية منها ،وهذا ما يتعلق بكل من موضوع الفساد وقضايا املرأة يف املنطقة العربية،
إضافة إىل بعض املواقف الدولية جتاه هذه القضية اليت تتجدد وفقاً لبعض األحداث اآلنية والظرفية اليت تلقى اهتمام دويل
من حيث ردود األفعال املختلفة ،وهذا ما جيعلنا نسلَم بوجود عالقة بني األجندة السياسية للدولة وأنظمتها اإلعالمية
* ميكننا اإلشارة يف هذا السياق إىل عدم بروز الثورة التونسية كموضوع يف مضامني عيَنتنا املختارة ،يف حني َأهنا تعترب من أهم الثورات العربية الراهنة ،بل متثَل
مستهل هذه الثورات ،والختفاء هنا يكون بقدر الهتمام الذي توليه القناة هلذه الثورة ،خاصة مع توقف مسارها الذي يؤثّر يف عملية التغطية بالنسبة للقناة،
حبيث هذا ل مينع معاجلة تداعياهتا املختلفة على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً ،هذا وباإلضافة إىل حجم املصاحل املشرتكة يف املنطقة وعالقتها
بالسياسة اخلارجية الفرنسية خصوصاً اليت تكشف لنا بعض مالمح املعاجلة اإلعالمية للقناة من خالل سياستها التحريرية يف تعاملها مع هذه القضية.
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جتاه مثل هذه القضايا؛ وهنا تتجسد هذه العالقة بني قناة فرانس  42وبني السياسة اخلارجية الفرنسية خاصة جتاه
املوجه
القضايا احلامسة اليت تفرزها أحداث ثورات الربيع العريب ،وهذا ما تؤَكده بعض الدراسات يف كيف أ َن اإلعالم َ
املتقدمة يف سياستها اخلارجية خاصة يف فرتة األزمات اليت تعد بؤر التوتر ،حيث أصبح هذا النوع
تستعمله بعض الدول َ

من اإلعالم له تأثرياً ملحوظاً يف كسب التأييد الشعيب لسياسة معيَنة ،ووفق أهداف اسرتاتيجية مسطَرة .ومن هنا بدأ
املوجه إىل جانب القوة العسكرية ،وهذا املزيج واضح يف تقدمي احلرب العسكرية بشكل تلفزيوين مثري
استغالل قوة اإلعالم َ
أو ما أصطلح عليه بـ(َ .1")Militairementأما عن القضايا األخرى فتعترب نتائج لتلك الثورات بداية من موضوع
الفساد مروراً بقضايا املرأة وصولً إىل الثورات يف املنطقة العربية وعالقتها باملواقف الفرنسية على وجه اخلصوص ،وهذا ما

جل املواضيع تقريباً ،إلَ أ َن مؤشرات
جيعلها أقل اهتماماً كوهنا مواضيع تابعة ،وعادة ما تأيت غري مستقلة أي تتضمنها َ
تكرارها واستمرارها وطرحها يف أكثر من موضوع جيعلها تستقل مبوضوع كما هو موضح يف اجلدول اعاله ،على غرار
موضوع املرأة العربية الذي أصبح موضوعاً مستقالً له تأثرياته اخلاصة نتيجة لبعض املظاهر واألحداث على ارتبطت بدور
املرأة وموقفها من أحداث الربيع العريب سواء يف الوطن العريب أو يف اجملتمع األورويب الغريب عموماً بالنسبة للجاليات
املسلمة هناك .وعلى هذا األساس فأولوية الهتمام مبظاهر الفساد يف الوطن العريب ،وبقضايا املرأة عموماً والعربية
ظل هذه األحداث هو من أولوية اهتمام القناة ،باإلضافة إىل تسليط الضوء على مجيع تداعيات أحداث
خصوصاً يف َ
ثورات الربيع العريب على الصعيد العريب اإلسالمي واألوريب الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً ،وهذا ما يعكس طبيعة
القناة لهتمامها بأكرب تغطية ممكنة بالنسبة لألحداث ،وذلك وفقاً ألجندها اإلعالمية اليت تتماشى وأهدافها
السرتاتيجية املسطَرة مسبقاً.
الجدول رقم  :12المواضيع الفرعية بالنسبة لموضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا في مضامين برامج قناة
فرانس .42
الموضوع الرئيسي
قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا

المواضيع الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

ظاهرة بناء املساجد

040

%20.12

ظاهرة اهلجرة

027

%34.40

481

%011

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل جمموع املواضيع الفرعية املطروحة بالنسبة ملوضوع قضايا اجلالية املسلمة يف
تشري البيانات َ

أوروبا يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث ظهر املوضوعني الطروجني بنفس النسبة تقريباً باعتبارمها األكثر ظهوراً يف
 -1أنظر :هنى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.300
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هذه املرحلة فيما تعلق بقضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا وفرنسا خصوصاً ،حيث حيتل موضوع ظاهرة اهلجرة املرتبة األوىل
قدرت بـ .%20.12ومن هذه املعطيات
قدرت بـ ،%34.40يليه موضوع ظاهرة بناء املساجد بنسبة َ
بأكرب نسبة َ
نالحظ أ َن موضوع اهلجرة أحتل مركز اهتمام القناة مقارنة مبوضوع ظاهرة بناء املساجد الذي احتل درجة أقل اهتمام.
ومن هنا ميكننا تفسري هذه النتائج انطالقاً من أولوية كل موضوع وأمهيته بالنسبة للقناة ،فموضوع اهلجرة له أمهية كبرية
بناءً على أ َن قضايا اهلجرة واملهاجرين إىل أوروبا وفرنسا خصوصاً تعترب من القضايا الشائكة اليت تطرح يف الكثري من
1
التطرق إىل خمتلف
يتم
األساس
هذا
وعلى
.
املواقف السياسية ،وباعتبار أ َن اجلالية املسلمة متثَل األكرب اجلاليات يف فرنسا
َ
القضايا اليت تتعلق بشؤوهنا املختلفة ،وهنا نلتمس عالقة األجندة السياسية األوروبية والفرنسية خصوصاً باألجندة

اإلعالمية من خالل تصنيف القضايا السياسية الكربى اليت هلا تأثري واضح على الرأي العام األورويب والفرنسي خصوصاً،
وعادة ما تتأثر ظاهرة اهلجرة وتداعياهتا املختلفة باألحداث احمليطة كما هو احلال بالنسبة ألحداث الثورات العربية ،وذلك
من خالل قضايا املعاناة الجتماعية والقتصادية ،وعالقة اهلجرة بالعتداءات اليت تقع يف الدول الغربية األوروبية كوهنا
التصرفات واملمارسات الدينية املختلفة للمسلمني املهاجرين بالقوانني الفرنسية
مصدراً أساسياً لذلك ،وكذا عالقة جمموع َ
عموماً ،وهذا ما توصل إليه "وليد الزغيب" يف دراسته 2حول صورة عرب فرنسا يف الصحافة الفرنسية املكتوبة من خالل
أزمة باربيس والضواحي سنة  ،4113إضافة إىل قابلية جتديد هذا املوضوع وفقاً لألحداث احمليطة بناءً على املصاحل
واألهداف السياسية املسيطرة ،ممَا يؤثر حتماً على األجندة اإلعالمية للقناة ،وهذا ما جنده مثالً يف حدث التحضري
لالنتخابات من خالل جمموع محالهتا السياسية املختلفة  ،أو حدث األزمة القتصادية ،أو ظهور بعض العتداءات اليت
تنسب لبعض اجلماعات اإلسالمية املتشدَّدة يف عالقتها باجلهاد واإلرهاب وغريها؛ َأما بالنسبة ملوضوع ظاهرة بناء
لعل التعامل مع هذه املظاهر يتناسب وتداعيات املرحلة ،خاصة
املساجد باعتباره مظهراً من مظاهر انتشار اإلسالم ،و َ
لعل هذا
وأ َن املساجد تعد مبثابة أحد َ
مقدسات اإلسالم ورموزه يف فرنسا اليت متارس فيها العبادات من طرف املسلمني ،و َ

ما يؤسس عالقة حتمية بني هذه املمارسات الدينية يف اجملتمعات الغربية وأحداث الثورات العربية وتداعياهتا املختلفة،
وهذا ما جيعل املعاجلة اإلعالمية تتكيف وبطريقة سهلة مع أهداف القناة السرتاتيجية ،حيث عادة ما تستقل هذه
املواضيع يف مضموهنا باعتبارها أحداث آنية؛ لذا يتم ربطها باألحداث الرئيسية أو بالسياق العام املتمثَل يف فرتة أحداث

حَت تأخذ جمال اهتمام من خالل ترتيب أولويتها ضمن تلك األحداث .إذن فمجموع
الثورات العربية الراهنةَ ،
املمارسات الدينية للمسلمني املهاجرين يف أوروبا وفرنسا خصوصاً هي عبارة عن ورقة ضغط تستخدمها القناة ألغراض
مصلحية سياسية يتم ربطها أساساً باألحداث املسيطرة على األجندة السياسية واإلعالمية الدولية ،حيث ل ميكن
- Noireil Gérard, op.cit., p136

 -2نقالً عن :وليد زغيب ،صورة عرب فرنسا في الصحافة الفرنسية المكتوبة :أزمة باربيس والضواحي ( ،)4112مرجع سابق ،ص.3
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الستغناء عن مثل هذه املظاهر باعتبارها تستند إليها كذريعة لتربير بعض السلوكيات العنيفة من طرف هؤلء املسلمني أو
بعض النتائج السليبة لثورات الربيع العريب ،واليت تنسب تداعياهتا خبطورة على اجملتمعات الغربية عموماً.

استنتـ ـاج:
يتضح من خالل حتليلنا لفئة املواضيع اليت تناولتها مضامني برامج قناة فرانس  42أثناء معاجلتها ألهم القضايا العربية
تنوع يف املواضيع سواء يف عالقتها بأحداث الثورات
ظل فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،أ َن هناك َ
اإلسالمية يف َ
العربية الراهنة وتداعياهتا على اجملتمعات العربية اإلسالمية واجملتمعات الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،أو يف عالقتها
مبجموع األحداث احمليطة اليت يبتعد مضموهنا أساساً عن تلك األحداث ،إلَ َأهنا تقرتب منها يف كوهنا أحداث تنطوي
جتت جمال القضايا العربية اإلسالمية بشكل عام ،باإلضافة إىل جمال حدوثها الذي يتزامن مع فرتة أحداث الثورات العربية
الراهنة .ومن هنا نكتشف العالقة اليت توظَفها قناة فرانس  42يف تناوهلا ملثل هذه األحداث ،حبيث يظهر وفق هذه
املعاجلة اإلعالمية مدى تقارب وابتعاد املواضيع عن بعضها البعض ،وكذا انقسامها إىل مواضيع حمورية رئيسية وأخرى
تتفرع هي األخرى حسب حجم كل موضوع ،وعادة ما تتضمن هذه املواضيع مؤشرات احلديث عن اإلسالم
فرعية َ
واملسلمني سواء يف جمتمعاهتم العربية اإلسالمية أو يف اجملتمعات الغربية وخصوصاً الفرنسية بالنسبة باجلاليات املسلمة
هناك؛ حيث ميكننا من هذا املنطلق أن نلخص نتائج حتليلنا جملموع هذه املواضيع يف عالقتها بصورة اإلسالم واملسلمني
من خالل معاجلة قناة فرانس  42ألهم القضايا العربية اإلسالمية يف فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة يف النقاط التالية:
 إ َن حدوث أي قضية عربية إسالمية يتم ربطها بالسياق العام ألحداث الثورات العربية الراهنة ،حبيث تكون هذهاألخرية مبثابة مركز اهتمام القناة وحمور مضامينها .ومن هنا تظهر أولوية وأمهية القضية يف مدى اقرتاهبا أو ابتعادها عن
مركز اهتمام القناة.
 إ َن طبيعة القضية أو احلدث هي اليت تفرض على القناة أجندة معيَنة يف ترتيب املواضيع ،حيث ل خترج هذه األجندةعن السياسة العامة للقناة وموقفها من تلك األحداث ،وعادة ما تتعلق أجندة القناة باألجندة السياسية للدولة (فرنسا)،
وهذا ما يظهر يف بعض املواضيع ذات األمهية القصوى (كموضوع قضايا احلركات اإلسالمية من خالل موضوع تنظيم
داعش ،وموضوع ثورات الربيع العريب من خالل موضوع ظاهرة الفساد وموضوع قضايا املرأة العربية.)...
 تأثري األحداث احمليطة يف عملية معاجلة القناة ملثل هذه املواضيع ،حبيث كلَما كانت األحداث احمليطة (خارجة عنجمال الثورات العربية) أكرب كلَما كانت املنافسة بني املواضيع أكثر ،وهذا ما يؤثر على ترتيب األولوية بالنسبة للمواضيع،
خاصة ما تعلق باملواضيع الفرعية أو اجلزئية (حتت الفرعية وحتت حتت الفرعية) ،اليت قد تأخذ مكاهنا مواضيع أخرى
ألحداث مشاهبة أخرى.
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 إ َن الهتمام بقضايا ا حلركات اإلسالمية بشكل عام من خالل جمموع املظاهر اليت تشري إليها قناة فرانس  ،42تعدلعل هذا ما يساعد يف رسم
مبثابة معايري يتم على أساها قياس طبيعة هذه التنظيمات وعالقتها باألحداث احمليطة ،و َ
الصورة النمطيَة السلبية من خالل اشرتاك هذه التنظيمات يف هذه املظاهر.
 تأثري املرجعية التارخيية واخللفية الفكرية لإلعالم الغريب عموماً وقناة فرانس  42خصوصاً يف معاجلتها ملثل هذه القضايا،وهذا ما يتضح يف تركيزها على مواضيع دون أخرى ،وكذا تشاهبها مع مواضيع سابقة أخرى انتجت يف سياقات مغايرة،
وهذا ما يؤثر على عملية املعاجلة من خالل تشابه املواضيع يف الطرح ،يف كوهنا ل خترج عن اإلطار العام للقناة اليت
التحولت الجتماعية خاصة يف املفاهيم واملعتقدات ليست عملية آنية
تعكس الوضع القائم ،وذلك من خالل "أ َن مجيع َ

1
لعل هذا ما أشار
و
،
تقدمه وسائل العالم ،بقدر ما هي عملية متواصلة تتدخل فيها عوامل خمتلفة"
مرتبطة مباشرة مبا َ
َ

إليه عامل الجتماع الفرنسي "بيار بورديو" 2يف كيف أن وسائل اإلعالم تعيد إنتاج خطابات اجلماعات اليت تنتمي اليها

من خالل احتكار السلطات احلكومية واألجهزة اإلدارية ،وهذ اما أطلق عليه بـ"القوة الرمزية الستثنائية" اليت تتمتع هبا
السلطات العليا للدولة أي القدرة على ترتيب األولويات وحتديد األجندة العالمية.

 -1عبد الرمحن عزي ،السعيد بومعيزة ،مرجع سابق ،ص ص.214-210

 -4بيري بورديو ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترمجة وتقدمي درويش احللوجي ،دمشق ،دار كنعان للدراسات والنشر واخلدمات اإلعالمية ،،ط،0
4112م ،ص ص.42-40

209

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة االستراتيجيات اإلقناعي ــة في مضامين برامج قناة فرانس 42

تمهيـ ـد:
تعترب االتساراتجيجت اإلقنتعجة يف حتلجل املضمون اإلعالمي عمومتً وحتلجل مضتمني قنتة فرانس  42الدولجة خصوصتً
من أهم األدوا اليت تفكك وحتلل وتفسر عملجة التأطري اإلعالمي من خالل معتجلة القضتيت العربجة اإلتسالمجة أثنتء فارة
الثورا العربجة الراهنة من طرف القنتة ،حجث تطرقنت يف هذا اإلطتر إىل االتساراتجيجت

اإلقنتعجة بتعتبتر هلت عالقة مع

طبجعة إشكتلجة وأتسئلة دراتستنت ،حبجث مثلت اجلزء األكرب من عملجة حتلجل حمتوى مضتمني الربامج اإلخبترية واحلوارية
للقنتة يف تعتملهت مع تلك القضتيت ،ويف كوهنت أيضتً مشلت جمموعة من وحدا

التحلجل تنوعت بني فئت

املضمون

وفئت الشكل ،حجث انقسمت بدورهت إىل االتساراتجيجت العقلجة اليت متثلت يف العنتصر التتلجة :التدخال يف احلوار،
املبتدال يف احلوار ،اإلقنت االتستفهتمي ،املقتبال مع اجلمهور ،االحصتءا  ،األمثلة ،عرض حمتوى الكتب ،املفتهجم
واملصطلحت  ،مصتدر املعلومت  ،وكذا االتساراتجيجت

العتطفجة واليت متثلت يف أتستلجب التشويق ،وأتستلجب اإلثترة،

وأتستلجب الارهجب والتووي ،،وأتستلجب التشهري.
حجث خصصنت لكل من هذه االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة جمموعة من اجلداول التكمجمجة انطالقتً من جممو املواضجع
املطروحة ،اليت تنقسم بدورهت إىل مواضجع رئجسجة اليت تتفر بدورهت إىل مواضجع فرعجة مث حتت فرعجة مث مواضجع حتت حتت
فرعجة ،وذلك عن طريق ختصجص جدول عتم لكل موضو رئجسي ،بتإلضتفة إىل ختصجص جدول فرعي لكل موضو
فرعي من املواضجع الرئجسجة ،مث ختصجص جدول حتت فرعي لكل موضو حتت فرعي من املواضجع الفرعجة ،مث ختصجص
جدول حتت حتت فرعي لكل موضو حتت حتت فرعي من املواضجع حتت الفرعجة .أمت بتلنسبة لالتساراتجيجت العتطفجة
فقد خصصنت جدول عتم لكل موضو موضو رئجسي ،بتإلضتفة إىل جدول فرعي لكل موضو فرعي الذي يتضمن
بدوره مواضجع حتت فرعجة وحتت حتت فرعجة من املواضجع الرئجسجة .هذا وبتإلضتفة إىل اجلدول العتم الذي يتعلق
بتألتستلجب اإلقنتعجة العقلجة والعتطفجة املوظفة يف املواضجع الرئجسجة اليت تتضمنهت القنتة يف معتجلتهت للقضتيت العربجة
اإلتسالمجة أثنتء الثورا العربجة الراهنة ،ويف األخري مت عرض اتستنتتج يشري إىل جممو النتتئج املتوصل إلجهت يف إطتر هذه
الفئة من فئت التحلجل.
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الجدول رقم  :08االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
الموضوع الرئيسي

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

المواضيع الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

تنظجم داعش

010

%42.90

القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي

19

%9..09

السلفجة املتشددة

49.

%51.90

احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست

.0

%94.0.

الصرا السَن الشجعي

22

%9..29

540.

%599

المجم ـ ــوع

تشري البجتنت

االستراتيحيات العقلية

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو

قضتيت احلركت اإلتسالمجة يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث أحتل فجهت موضو تنظجم داعش املرتبة األوىل بأكرب
نسبة مئوية قدر بـ ،%42.90يلجه موضو السلفجة املتشددة بنسبة قدر بـ ،%51.90يلجه أيضتً موضو القتعدة يف
بالد املغرب اإلتسالمي بنسبة قدر بـ ،%9..09كمت يلجه موضو الصرا السَن الشجعي بنسبة قدر بـ ،%9..29
مث يلجه موضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست يف املرتبة األخرية بنسبة قدر بـ .%94.0.حجث نالحظ من هذه
املعطجت

مدى تبتين نسب توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة هلذه املواضجع بتلنسبة ملوضو قضتيت احلركت

اإلتسالمجة ،حبجث يشكل هذا التبتين مفترقة كبرية بني هذه النسب .ومن هنت ميكننت أن نفسر هذا التبتين انطالقتً من
أمهجة كل موضو بتلنسبة لقنتة فرانس  ،42حبجث كلمت كتن االهتمتم بتملوضو أكثر كلمت كتن توظج ،االتساراتجيجت
اإلقنتعجة أكثر ،وهذا مت ينطبق على موضو تنظجم داعش الذي احتل احلصة األكرب يف توظج ،هذه االتساراتجيجت ،
وهذا راجع لطبجعة املوضو وعالقته بتداعجت الثورا العربجة الراهنة ،حجث شكل موضو تنظجم داعش مضمون برامج
فرانس  42تسواء اإلخبترية أو احلوارية منهت ،وهذا دلجل على أولوية هذا املوضو ضمن أجندة القنتة مقترنة بتملواضجع
األخرى اليت تتعلق بتنظجمت أخرى واليت ظهر بأقل اهتمتم ،وهذا التفتو يرجع جملموعة من املعطجت اليت تعكس
الوضع العتم بتلنسبة لتلك الثورا وتداعجتهتت املوتلفة ،حبجث يعد تنظجم داعش أحد هذه التداعجت من جهة ،على غرار
تداعجتته هو اآلخر على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً ،بتإلضتفة إىل عالقته بتلتنظجمت

اإلتسالمجة األخرى

وعلى رأتسهت السلفجة املتشددة وتنظجم القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي ،وكذا احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست اليت
تشارك معه يف بعض املظتهر والقضتيت .ومن هنت فإن توظج ،االتساراتجيجت العقلجة يف هذه املواضجع ينطلق من مدى
عالقة كل تنظجم بأحداث الثورا العربجة اليت متثل السجتق العتم بتلنسبة لألجندة اإلعالمجة والسجتتسجة من جهة ،وكذا
مدى عالقة كل تنظجم بتنظجم داعش الذي يشكل حمور األزمت
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تفسر لنت مدى االهتمتم الذي تولجه القنتة لكل تنظجم ،حبجث عملجة اإلقنت هنت ال خترج عن إطتر املعطجت املوجودة اليت
تفسر لنت حجثجت

هذه التنظجمت ومدى وجود عالقة فجمت بجنهت ،واليت تتضح عتدة يف بعض املعتيري اليت توظفهت قنتة

فرانس  42بصور منطجة موحدة ختضع لعدة اتساراتجيجت  ،وذلك من خالل مظتهر اإلرهتب والتطرف والتشدد واألصولجة
وغريهت ،ولعل عملجة توظج ،هذه األخرية مرتبط بطبجعة املوضو نفسه اليت تظهر من خالل عالقته هبذه التنظجمت
واجلمتعت  ،حبجث لكل تنظجم أو مجتعة قنتعتهتت الدينجة اليت تربر ممترتستهتت املوتلفة* ،ولعل هذا مت حتدده القنتة عتدة من
خالل املرجعجة الفكرية والتترخيجة والسجتتسجة لتلك التنظجمت  .هذا وبتإلضتفة إىل عالقة السجتتسة اخلترججة الفرنسجة بكل
تنظجم من خالل جممو املواق ،اليت حتدد كجفجة التعتمل مع هذه التنظجمت  ،حبجث ختتل ،حدة املواق ،هنت بنتءً على

دور ووظجفة كل تنظجم داخل تسجتق اجملتمعت العربجة اإلتسالمجة والغربجة عمومتً والفرنسجة خصوصتً ،وهذا مت ينطبق مثالً

على مجتعت السلفجة املتشددة بتعتبترهت شكلت املرتبة الثتنجة من حجث توظج ،االتساراتجيجت العقلجة ،وهذا دلجل على
مدى اقاراب رؤية القنتة هلذين التنظجمني من خالل اشاراكهمت الصورة اليت تنبَن من خالل تلك املظتهر ،وهذا مت ينطبق
على التنظجمت األخرى يف مدى ابتعتدهت أو اقاراهبت عن هذه املظتهر ،بتإلضتفة إىل أن عملجة اإلقنت العقلي هنت تتفتو
بتملقترنة مع أحداث تستبقة اليت هلت عالقة مع هذه التنظجمت بتعتبتر أهنت ولجدة تسجتقت تترخيجة معجنة ،وهذا مت يربر لنت
عملجة معتجلة قضتيت احلركت

والتنظجمت اإلتسالمجة اليت تتنتتسب وتسجتق األحداث من جهة ،وكذا مدى تأثريهت على

اجملتمعت األوروبجة والفرنسجة خصوصتً من خالل بعض طبجعة ممترتستهتت داخل هذه اجملتمعت كتلسلفجة املتشددة ،واحتتد
املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست وغريهت من التنظجمت األخرى .ومن هنت نكش ،عن العالقة املوجودة بني هذه التنظجمت
من جهة ،وعالقتهت بتجملتمعت

الغربجة والفرنسجة خصوصتً من جهة أخرى ،وهذا مت يؤثر على أمهجة توظج،

االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة اليت تتنتتسب وهذا االهتمتم بتلنسبة لقنتة فرانس .42
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت احلركت

اإلتسالمجة ،تسنعرض جدول فرعي عتم آخر للمواضجع حتت الفرعجة بتلنسبة للموضو الفرعي تنظجم داعش يتضح فجمت
يلي:

* ميكننت أن نستند يف هذا االطتر إىل تسجتق مت يسمى بتلصحوة اإلتسالمجة اليت تعترب هذه احلركت األصولجة إحدى مظتهرهت ،حبجث عتدة مت تستمد هذه األخرية
اتساراتجيجة هجمنتهت االجتمتعجة من قنتعتهتت الدينجة املطلقة مهمت كتن حمتواهت ال عقتئدي ،وحتتول إخضت احلجتة اخلتصة والعتمة إلمالءا من تلك القنتعت ،
حبجث يكون السجتق ملثل تلك االتساراتجيجة هو التسججس اجلوهري جلمجع ظروف احلجتة يف عملجت

التحديث ،ولقد فرق "متكس فجرب" يف هذا اجملتل بني

االتساراتجيجت الدينجة القتئمة على اهلروب وبني تلك ا ليت هتدف إىل السجطرة علجه ،وهنت تظهر مسألة املقترنة بني احلمتية والدفت " ،أنظر :هتينريش فجلهلم شجفر،
مرجع تستبق ،ص ص.49-50
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الجدول رقم  :00االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع تنظيم داعش.
الموضوع الفرعي

المواضيع تحت الفرعية

التكرار

النسبة المئوية %

إعالن اخلالفة اإلتسالمجة

524

%52.04

ظتهرة التينجد

99

%99.49

التحتل ،الدويل

419

%40.05

010

%599

تنظجم داعش
المجم ـ ــوع

تشري البجتنت

االستراتيحيات العقلية

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة للمواضجع حتت الفرعجة بتلنسبة

ملوضو تنظجم داعش يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث أحتل فجهت موضو التحتل ،الدويل املرتبة األوىل بأكرب
نسبة من االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة قدر  ،%40.05يلجه موضو إعالن اخلالفة اإلتسالمجة بنسبة قدر

ب ،%52.04كمت يلجه موضو ظتهرة التينجد  .%99.49حجث نالحظ من هذه البجتنت
االتساراتجيجت

مدى تبتين نسب

العقلجة بتلنسبة هلذه املواضجع ،حبجث هذا التبتين يشكل مفترقة كبرية تظهر بني نسب توظج،

االتساراتجيجت العقلجة يف موضو التحتل ،الدويل الذي يسيل أكرب نسبة توظج ،مقترنة بتملواضجع األخرى.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من مدى أولوية كل موضو بتلنسبة لقنتة فرانس  42من خالل مركز
االهتمتم اليت تولجه القنتة لكل موضو  ،بتعتبتر أنه كلمت كتن املوضو املعتجل أكثر اهتمتمتً بتلنسبة للقنتة كلمت كتن
يتضمن اتساراتجيجت إقنتعجة عقلجة أكثر ،وهذه العالقة تظهر من خالل طبجعة كل موضو الذي يستوجب اتساراتجيجت
إقنتعجة عقلجة معجنة ،فموضو التحتل ،الدويل هو من بني املواضجع اليت تشارك تقريبتً مع املواضجع األخرى ،وذلك من
خالل جممو املواق ،وردود األفعتل املوتلفة جتته تنظجم داعش وتداعجتهتت تسواء على الصعجد العريب اإلتسالمي أو
األورويب الغريب عمومتً ،وذلك من خالل جممو األدوار بعض الدول الغربجة جتته هذا التنظجم ،وهذا مت أثر يف توتسع
حيم املوضو كونه يتضمن جمموعة من املواضجع الفرعجة ،أمت عن التفتو بني هذه املواضجع ميكن تفسريه أيضتً بتفتو
االهتمتم ،حجث عتدة مت تتحكم طبجعة املوضو يف القدرة على توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة من حجث احليم
والنو ومدى تأثريهت على الرأي العتم ،حجث تتضح طبجعة املوضو يف عالقته بتألحداث احملجطة اليت تتمثل يف أحداث
الثورا العربجة الراهنة ،وعالقته بتملوضو العتم ويتمثل هنت يف تنظجم داعش ،ومدى قوة املوضو وخطورته على الرأي
العتم من خالل احتمتل ردود األفعتل املوتلفة ،إضتفة إىل وجود املعطجت الواقعجة اليت تستعد على عملجة االقنت .
وعلى هذا األتستس فإن تراجع نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف بعض املواضجع (ظتهرة التينجد ،إعالن اخلالفة
اإلتسالمجة) يرجع إىل عدم توفر املعطجت الالزمة يف تربيرهت ،ممت يفرض على القنتة يف بعض األحجتن توظج ،بعض
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االتساراتجيجت الدعتئجة ،وهذا مت جيعل توظجفهت بنسبة أقل ،ولكن تكون قوية ومؤثرة يف أغلب األحجتن .هذا وبتإلضتفة
إىل دور وأمهجة املواضجع بتلنسبة ملدى االهتمتم الذي تولجه القنتة هلذه املواضجع انطالقتً من تأثري طبجعتهت على مدى
توظج ،تلك االتساراتجيجت  ،وهذا مت يرمز لوجود عالقة بني عملجة توظج ،االتساراتجيجت

العقلجة واألهداف العتمة

احملددة من قبل القنتة ،حبجث جند هنت أن عملجة التأطري هلت نو من اخلصوصجة يف التعتمل مع هذا النو من األحداث،
ولعل هذه األخرية ال خترج عن إطتر الظتهرة اإلرهتبجة اليت تتمجز عن بتقي الظواهر االجتمتعجة واألمنجة؛ على أتستس أن
عملجة التأطري للحدث اإلرهتيب يف أي جمتمع عتدة مت تتم عرب ثالثة عوامل رئجسجة ،تتمثل يف الرهتنت

والقضتيت اليت

وحتلل هبت هذه األحداث من قبل املصتدر الرمسجة يف احلكومة من
حتجط بتحلدث اإلرهتيب نفسه ،والطريقة اليت تُقدم وتُفسر ُ
خالل بعض اخلطب والقرارا

السجتتسجة والبجتنت

الصحفجة من قبل قتدة تسجتتسجني ونتطقني رمسجني بتتسم اجلجش أو

األمن أو املوتبرا  ،وكذلك خرباء وحمللني ،فضالً عن بعض البجتنت والتصرحيت واملقتبال الصحفجة مع املوتصني

الذين يقدمون التحتلجل والتفسريا لدوافع اإلرهتبجني ومطتلبهم. 1

بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع حتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو تنظجم داعش،
تسنعرض اجلداول الفرعجة اخلتصة اليت توضح لنت مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف هذه املواضجع
واليت تتضح فجمت يلي:

1
التطرف واإلرهاب ،وقتئع الورشة الدولجة بعنوان :التعتطي اإلعالمي مع ظتهرة التطرف واإلرهتب ،يومي
 -حممد قرياط ،نظرية التأطير والتعاطي مع ظاهرة َ

 0/4أفريل 4951م ،تسلسلة حبوث ودراتست إذاعجة ،العدد( ،)44احتتد إذاعت الدول العربجة ،جتمعة الدول العربجة ،تونس ،ص.44
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الجدول رقم  :00عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع إعالن الخالفة اإلسالمية.
الموضع الفرعي

الموضوع تحت الفرعي

تنظجم داعش

إعالن اخلالفة اإلتسالمجة

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

52

%90.01

الشوصجة 4

55

%94.42

الشوصجة .

59

%94.92

الشوصجة 2

2

%94.05

صحفي القنتة

49

%52.90

اإلقرارية (التأكجدية)

1

%9..14

الارمجمجة

54

%55.04

االعاراضجة

45

%52.40

السلبجة

2

%94.05

اإلجيتبجة

4

%95.29

أتسئلة صحفي القنتة

1

%9..14

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

1

%9..14

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

1

%9..14

اإلحصتءا

59

%94.92

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

0

%99...

مصتدر املعلومت

/

/

524

%599

*

التدخال

يف احلوار

املبتدال

يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

.تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو إعالن اخلالفة اإلتسالمجة يف
مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،تدخال صحفي القنتة املرتبة األوىل بتلنسبة التساراتجيجة
توظج ،عدد التدخال

يف احلوار بنسبة قدر بـ ،%52.90تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ()5

اليت قدر بـ ،%90.01تلجهت أيضتً نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم ( )4اليت قدر بـ ،%94.42كمت تلجهت
نسبة توظج ،تدخال

الشوصجة رقم ( ).اليت قدر بـ ،%94.92مث تلجهت نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم

( )2بـ ،%94.05أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار فقد تسيلت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة
املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية قدر بـ ،%52.40تلجهت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة بـ ،%55.04كمت تلجهت نسبة
توظج ،املبتدال

اإلقرارية (التأكجدية) اليت شكلت نفس النسبة مع املبتدال

السلبجة قدر بـ ،%94.05مث تلجهت

* الشوصجة  :5فجصل جلول الصحفي واحمللل السجتتسي ،الشوصجة  :4عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة رأي الجوم اإللكارونجة ،الشوصجة  :.بشري
لعبجدي حمتضر يف حوار احلضترا  ،الشوصجة  :2جوشوا بجكر املتحدث الرمسي اإلقلجمي للوزارة اخلترججة األمريكجة.
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نسبة املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%95.29أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد احتلت نسبة
توظج ،أتسئلة الصحفي نفس النسبة مع أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور اليت قدر بـ ،%9..14أمت عن توظج ،العنتصر

احليتججة فقد تسيلت نسبة اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا

 ،%94.92تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم

واملصطلحت

اليت قدر بـ ،%99...كمت تلجهت نسبة توظج ،األمثلة بـ ،%9..14هذا وبتإلضتفة بعض نسب

االتساراتجيجت

مع

اليت مل تشكل أي ظهور يف هذا املوضو  ،حجث جند منهت كل من اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

اجلمهور واتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت  .حجث نالحظ من هذه البجتنت تبتين
واضح بني أنوا هذه االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة عمومتً ،تترة بتلتقترب بني النسب وتترة بتلتبتعد فجمت بجنهت ،وهذه
الثنتئجة ال تقتصر فقط على االتساراتجيجت اليت تشارك يف نو واحد ،بل تظهر حَت بتلنسبة لالتساراتجيجت اليت ختتل،
من حجث النو  .ومن هنت ميكننت تفسري هذا التنو يف االتساراتجيجت من جهة ،وكذا التبتين يف النسب من خالل ثنتئجة
التقترب والتبتعد يف النو الواحد أو بتلنسبة ألنوا االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف موضو إعالن اخلالفة اإلتسالمجة،
انطالقتً من الدور الذي متثله كل اتساراتجيجة من االتساراتجيجت اإلقنتعجة املستودمة يف عملجة بنتء احلوار ،وهذا مت يتضح
بتلنسبة للمداخال اليت تشكل أهم االتساراتجيجت من حجث الربوز ،حبجث كل متدخل له دوره يف احلوار حسب القجمة
اليت تولجهت القنتة هلذه الشوصجة ،وهذا مت يظهر يف شوصجة صحفي القنتة الذي حيتل أكرب نسبة يف عدد التدخال
بتعتبتره ميثل موق ،القنتة من املوضو  ،مقترنة بتدخال الشوصجت املتحتورة اليت تتفتو يف األمهجة من خالل دورهت
يف تفعجل املوضو وفق جمموعة من اآلراء واملواق ،املتبنتة ،إضتفة إىل دور اتساراتجيجة املبتدال
املرتبة الثتنجة بعد اتساراتجيجة املداخال

يف احلوار ،وهذا مت جيعلهت ذا

يف احلوار اليت تأيت يف

اهتمتم إال أهنت أقل درجة وتركجزاً مقترنة

بتالتساراتجيجة األوىل ،حجث برز فجهت توظج ،املبتدال االعاراضجة بشكل أكرب ،واليت تظهر يف بعض العبترا نذكر منهت
على تسبجل املثتل " :لو مسحت"" ،دعَن أكمل"" ،أنت مل أفهم"" ،عفواً"...،اخل ،تلجهت املبتدال

الارمجمجة بشكل أقل

التتلجة" :طجب"" ،طبعتً"" ،أكجد"" ،صحجحط...،اخل ،مقترنة بتملبتدال

احلوارية األخرى اليت

واليت تظهر يف العبترا

تسيلت تفتو يف األمهجة حسب الارتجب التتيل( :املبتدال اإلقرارية ،املبتدال السلبجة ،املبتدال االجيتبجة) .وهنت تظهر
أمهجة مبدأ االعاراض بني املتحتورين يف بنتء احلوار من خالل تشكجل وإعتدة تشكجل احلوار وفق معطجت ينتيهت احلوار
أو النقتش ذاته ،تظهر يف عملجة التصحجح ،أو االنتقتل من فكرة إىل فكرة ،أو عملجة البنتء واهلدم ،أو عملجة االفتتت
واإلغالق ،وكذا عملجة النفي واإلثبت  ،حجث تستمد هذه العملجت

قتعدهتت من االتساراتجيجة العتمة للقنتة يف معتجلة

مثل هذه املواضجع ،واليت تنبَن هي األخرى على أجبديت احلوار من خالل تنتول زاوية معجنة من املوضو  ،وبطر معني
خيضع لرأي القنتة واملتمثل يف رأي األغلبجة من الشوصجت املتحتورة ،هذا وبتإلضتفة إىل دور بعض االتساراتجيجت اليت
تأيت مكملة التساراتجيجت

االقنت العقلجة هبدف التأثري ،وذلك من خالل توظج ،بعض االحصتءا
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واملصطلحت

املتوص صة ،وكذا توظج ،مت يعرف بتإلقنت االتستفهتمي والذي له دوره هو اآلخر يف ترتسجخ اجلدل

وأشكلة املوضو وتفكجك جوانبه حسب األتسئلة املطروحة ،تسواء من القنتة نفسهت عرب الصحفي احملتور أو اجلمهور
وتعلجقتته املوتلفة حول املوضو املطرو  ،وهذا مت يظهر أتستتستً يف عملجة االنتقتء واالختجتر بتلنسبة لألتسئلة املنتتسبة ،أو
حَت بتلنسبة لتوظج ،بعض املفتهجم واملصطلحت  ،واليت تظهر على تسبجل املثتل يف" :األولجقترشجت"" ،الثورة الثقتفجة"،
"الثورة املضتدة"" ،اخلالفة اإلتسالمجة"...اخل ،واليت تستودم لضبط مضمون احلوار وإظهتر قجمته ،إضتفة إىل توظج،
لبعض االحصتءا واألمثلة اليت تعترب عملجة لتدعجم احلوار ،حجث طغى توظج ،األمثلة مقترنة بتإلحصتءا  ،وهذا مت
يدل على عالقة املوضو بتلتتريخ اإلتسالمي من خالل مفهوم اخلالفة اإلتسالمجة ،ممت جيعل عملجة االتستنتد إىل أمثلة من
التتريخ اإلتسالمي هلت دور يف هذا املوضو ؛ أمت بتلنسبة لعدم وجود بعض االتساراتجيجت

فهذا يتعلق بطبجعة املوضو

واحلوار ،وكذا طبجعة الشوصجت عمومتً ختصة بتلنسبة التساراتجيجت توظج ،املقتبال مع اجلمهور* ،وعرض حمتوى
الكتب ،على غرار توظج ،مصتدر املعلومت اليت تغجب إمت بعدم وجود املصدر أصالً أو جمرد معلومت مقدمة لتدعجم
فكرة مت ،وهذا مت قد يؤثر يف عملجة اإلقنتعجة مقترنة بتوفري املصدر مبتشرة للمعلومة املقدمة.
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نرجع هذه النتتئج إىل :أوالً :أن التعتمل مع مثل هذه املواضجع حسب أمهجتهت من خالل
عملجة وضعهت يف النو الصحفي الذي يتنتتسب وخصوصجة طبجعتهت ،له دور يف العملجة اإلقنتعجة انطالقتً من طبجعة احلوار
اجلدلجة والنقتشجة اليت تتحكم يف ظهور بعض أنوا االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة واختفتء بعضهت ،ختصة مت تعلق

بشأن حتلجال الشوصجت احلوارية ومواقفهت جتته املوضو  ،حبجث دور هذه الشوصجت هنت عتدة مت يقتصر على رأي
األغلبجة يف احلوار على عكس رأي األقلجة ،وهنت ميكننت االتستنتد إىل معتدلة شوصجة بشوصجتني أو ثالثة بواحد أو اثنني،
هذا بتعتبتر أن عدد الشوصجت املتحتورة يف مثل هذه احلوارا ال يتعدى ثالث شوصجت .
ثتنجتً :دور حيم املعطجت املوجودة مسبقتً حول املوضو لتوظج ،أكرب حيم من االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ،ممت
جيعلهت أكثر تربيراً وللوصول إىل أكرب تأثري وإقنت ممكن للرأي العتم.

* يصن ،عتدة هذا النو من املقتبال يف املقتبال الصحفجة اليت تتعلق برأي اجلمهور على غرار املقتبال الرمسجة واملتوصصة ،وهذا مت جيعل توظجفهت خيتل،
بتختالف النو الصحفي ختصة مت بني التقترير واحلوارا التلفزيونجة .وهذا مت ينطبق على طبجعة املقتبال بتلنسبة للتقترير اإلخبترية واحلوارا يف قنتة فرانس

 ،42أنظر على تسبجل املثتل :حممد منري حيتب ،الموسوعة اإلعالمية ،اجمللد الستدس ،القتهرة ،دار الفير للنشر والتوزيع ،ط499. ،5م ،ص ص-440.
 .4405وعلى هذا األتستس هنتك من يشري إىل أنه ميكن للورب الصحفي أن يتضمن احلوار يف شكل املقتبلة ،وهذا مت جنده يف التقترير االخبترية للقنتة ،كوهنت
تعتمد على املقتبال مع اجلمهور ،حبجث هتدف نشرا األخبتر من خالهلت إىل تغطجة األحداث من جوانب خمتلفة ،بتإلضتفة إىل اتستعراض وجهت نظر بعض
احملللني واملعلقني والسجتتسجني واملوتصني إزاء املوضو املطرو  ،أنظر على تسبجل املثتل :عبد اجلواد تسعجد حممد ربجع ،فن الخبر الصحفي ،القتهرة ،دار الفير

للنشر والتوزيع ،ط4991 ،5م ،ص.15
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ثتلثتً :دور طبجعة القنتة وخصوصجتهت يف معتجلة مثل هذه املواضجع من خالل توظج ،موق ،الشوصجت حجتهلت ،ولعل
هذا ال خيرج عن االطتر العتم للقنتة الذي يتحكم يف عملجة صنتعة األتسئلة املوجهة وانتقتئهت ،وذلك حسب مت متلجه
السجتتسة العتمة للقنتة.
الجدول رقم  :00عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع ظاهرة التجنيد.
الموضوع الفرعي

الموضوع تحت

االستراتيجيات العقلية

الفرعي

التكرار

النسبة المئوية%

الشوصجة 5

5

%95.99

الشوصجة 4

4

%9....

صحفي القنتة

2

%99.99

اإلقرارية (التأكجدية)

5

%95.99

الارمجمجة

.

%91.99

االعاراضجة

5

%95.99

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

5

%95.99

أتسئلة صحفي القنتة

1

%90...

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

42

%29.99

األمثلة

5

%95.99

اإلحصتءا

1

%90...

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

5

%95.99

مصتدر املعلومت

4

%55.99

99

%599

التدخال يف احلوار

املبتدال
تنظجم داعش

*

يف احلوار

ظتهرة التينجد
اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو ظتهرة اجلهتد يف مضتمني

برامج فرانس  ، 42حجث حتتل فجهت اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور يف املرتبة األوىل بأكرب نسبة قدر

بـ ، %29.99تلجهت اتساراتجيجة توظج ،العنتصر احليتججة اليت احتلت فجهت اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت املرتبة
األوىل بـ ،%55.99تلجهت نسبة توظج ،االحصتءا
واملصطلحت

اليت قدر بـ ،%90...تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املفتهجم

اليت قدر بـ ،%95.99يف حني مل تسيل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب أي نسبة ظهور يف هذا

املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،عدد التدخال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

* الشوصجة  :5حسني ججدل بتحث يف األناروبولوججت "فرنست ،الشوصجة  :4متري لوبتن رئجسة حزب اجلبهة الوطنجة يف فرنست.
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صحفي القنتة املرتبة األوىل قدر بـ ،%99.99تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال
بـ ،%9....تلجهت أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( )4اليت قدر

الشوصجة رقم ( )5اليت قدر بـ ،%95.99أمت بتلنسبة

التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة املرتبة األوىل قدر بـ،%91.99
تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت شكلت نفس النسبة مع كل من املبتدال االعاراضجة واالجيتبجة واليت قدر
بـ ،%95.99يف حني مل تسيل املبتدال السلبجة أي نسبة ظهور ،أمت عن توظج ،اتساراتجيجة اإلقنت االتستفهتمي اليت
ظهر يف نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة قدر بـ ،%90...حبجث مل تسيل أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة
ظهر يف هذا املوضو  .ومن هنت نالحظ أن هنتك تبتين واضح بني نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة اليت مت توظجفهت
يف موضو التينجد ،حجث نسيل مفترقة كبرية بني بعض النسب ختصة بني اتساراتجيجة توظج ،مقتبال اجلمهور وبني
االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة األخرى ،وتظهر املفترقة أيضتً بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت  ،كمت

نالحظ أن هنتك تشتبه يف النسب لبعض االتساراتجيجت تسواء من نفس النو أو بتلنسبة لالتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة
املوظفة يف هذا املوضو  .حجث ميكننت تفسري هذه املعطجت انطالقتً من مدى االهتمتم الذي تولجه القنتة يف اتساراتجيجة
بنتئهت للحوارا واألخبتر لكل اتساراتجيجة إقنتعجة عقلجة ،وهذا مت يكش ،لنت أمهجة توظج ،اتساراتجيجة على أخرى تسواء
من خالل الظهور أو الغجتب ،أو التفتو يف النسب ،فمثالً جند أن اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور هي

األكثر بروزاً مقترنة بتالتساراتجيجت األخرى ،وهذا بدلجل أن املوضو ورد يف شكل تقترير على غرار حوار واحد فقط،1

ممت يتطلب توظج ،مقتبال مع اجلمهور إلظهتر مواقفهم وآرائهم جتته هذا املوضو  ،حجث يتمثل هذا اجلمهور يف بعض
من املواطنني واملؤتسست

األمنجة "كتالتستوبترا

الفرنسجة" ،أو احلكومجة كموق ،املنظمت

الدولجة وعلى رأتسهت

"الجونجسكو" ،أو حَت آراء بعض األئمة وممثلي اجلمتعت اإلتسالمجة ،بتإلضتفة إىل آراء بعض احملللني األكتدميجني وبعض
اإلعالمجني من خالل تغطجتهم هلذه الظتهرة ،كمت ترتبط هذه االتساراتجيجة بتألنوا اخلربية وخصوصتً التقترير اليت
تستوجب هذه املقتبال  ،وذلك من أجل تدعجم املشتهد برأي األغلبجة الذي ميثل يف األخري رأي القنتة بتلضرورة ،كمت
أن طبجعة املوضو األمنجة والسرية تستعد يف عملجة توظج ،بعض املضتمني الدعتئجة من طرف القنتة ،وذلك من أجل
تعويض بعض النقتئص اليت تتعلق هبذا الشأن ،وتربير وجود مؤشرا

املوضو واقعجتً ،لذا تستند يف معظم األحجتن

وبشكل كبري إىل آراء اجلمهور كتتساراتجيجة لتأكجد هذا التوجه؛ أمت عن توظج ،مصتدر املعلومت

فكثرهتت تؤكد على

أمهجة املعلومة املقدمة من خالل تقدمي بعض املصتدر بشكل صريح تسواء أن كتنت رمسجة أو غري رمسجة ،ولعل عملجة
توظج ،املصتدر هنت تستودم عبترا

اليت توحي لليمهور املشتهد بأن تلك املعلومة صحجحة وموثوقة ،يف حني أن

معنتهت ال يشري إىل املصدر مبتشرة ،وإمنت تستودم بعض العبترا

اليت ميكن حصرهت يف" :مصتدر صرحية"" ،مصتدر

 -1أنظر إىل اجلداول املتعلقة بزمن وموقع وزمن مواضجع عجنتنت يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42امللحق رقم .03
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موثوقة"" ،مصتدر رمسجة"" ،أحد االحصتءا "...،اخل ،وهذا دلجل على عملجة متويه اجلمهور يف صحة املعلومة ،كمت أنه
عتدة مت ترتبط هذه االتساراتجيجة مع اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،مبعىن كلمت كتن توظج ،االحصتءا أكرب كلمت
كتنت توظج ،املصتدر أكثر .وعلى هذا األتستس جتء

نسبة توظج ،االحصتءا

مبتشرة بعد هذه االتساراتجيجة،

فتقدمي أي رقم أو نسبة معجنة حيتتج إىل مصدر للتربير ،ولعل هذا مت جيعل العالقة بني االتساراتجيجتني عالقة طردية أي
صعود األوىل من صعود الثتنجة ،حجث يكون التدعجم هنت له عالقة بطبجعة املوضو من جهة ،وقدرة اإلقنت بتلنسبة
للشوصجة املتحتورة حول املوضو من جهة أخرى ،إضتفة إىل دور اتساراتجيجة تدخال
تفوق تدخال

الشوصجت

املتحتورة ،وهذا مت يؤكد أولوية تدخال

صحفي القنتة اليت عتدة مت

صحفي القنتة على تدخال

الشوصجت

املتحتورة ،ألن ه يعد مبثتبة حمور البنتء واهلدم ،وذلك من خالل تفعجل احلوار وفق اتساراتجيجة توزيع الكالم ،واليت تظهر يف
بعض األشكتل :كتلوق ،،والتنبجه ،والتصحجح ،واالعتذار ،والنفي أو اإلثبت ...اخل .أمت عن اتساراتجيجة املبتدال
احلوار فقد احتلت فجهت املبتدال

الارمجمجة النسبة األكرب مقترنة بتملبتدال

احلوارية األخرى اليت جتء

يف

بنفس الدرجة

واالهتمتم ،واليت متثلت يف كل من املبتدال اإلقرارية واالعاراضجة واإلجيتبجة ،بتإلضتفة إىل انعدام املبتدال السلبجة ،وهذا
مت يفسره دور الصحفي احملتور يف ترمجم مثل هذه احلوارا يف مثل هذه املواضجع ،حجث عملجة البنتء هنت تكون أكثر
توظجفتً واتستودامتً من خالل املقتطع اليت يستودمهت الصحفي يف مواصلة احلوار بتلشكل الذي يريده الصحفي ومواصلة
تسريورة احلديث يف االجتته الذي خيدم القنتة ،وهذا مت يربره أيضتً غجتب توظج ،املبتدال

السلبجة مبعىن غجتب أوجه

االنتقتد والرفض يف هذه املواضجع ،ممت جيعلنت نسلم مبدى االتفتق حول موضو التينجد .هذا وبتإلضتفة إىل توظج،
اتساراتجيجة اإلقنت االتستفهتمي اليت جتء بنفس االهتمتم بتلنسبة للمبتدال والتدخال يف احلوار تقريبتً ،وهذه العالقة
تظهر يف مدى توظج ،أتسئلة صحفي القنتة وتدخالته ومبتدالته يف احلوار ،حجث كلمت كتنت تدخال

ومبتدال

الصحفي يف احلوار كثرية من خالل دوره يف تفعجل احلوار بتوظجفه لبعض العملجت كتلارمجم أو االعاراض ،والنفي
واالثبت  ،البنتء واهلدم وغريهت من العملجت  ،كلمت كتن توظج ،لألتسئلة أكثر بتلنسبة لإلقنت االتستفهتمي ودور يف
أشكلة املوضو ومتديده للتطرق إىل جوانب أخرى .أمت تفسرينت لتبتين تدخال الشوصجت يرتبط بدور الشوصجة يف
احلوار من خالل موقفهت من املوضو وقدرة إقنتعهت هلذا املوق ،أو الرأي ،حجث دائمتً تقترن تدخال

الشوصجة

بتدخال صحفي القنتة يف مدى االقاراب أو االبتعتد ،وهنت تظهر أمهجة حيم التدخال بتلنسبة لكل شوصجة حول
موقفهت من املوضو  ،هذا وبتإلضتفة إىل دور وأمهجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت إال أهنت كتد تنعدم يف هذا املوضو ،
حجث تسيلت مفهومتً متثل يف" :اإلتسالم املتشدد" ،وهذا مت يدل على قوة املفهوم يف اإلقنت مقترنة بتوظج ،مفتهجم
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أخرى غري مقنعة من جهة ،وكذا طبجعة هذا املوضو يف حد ذاته الذي يتضمن عدة مظتهر لليهتد واإلرهتب والتطرف
والتشدد وغريهت من خالل عملجت

جتنجد األطفتل والشبتب ،وعملجت

التورط يف اإلرهتب ،والذهتب إىل القتتل يف

منتطق الثورة خصوصتً تسوريت...اخل ،ولعل عملجة بنتء املفتهجم واملصطلحت تتطلب تكرار املواضجع يف وجود بجئة وتسجتق
يسمح بتكوينهت حَت يتم تداوهلت إمت علمجتً أو إعالمجتً أو تسجتتسجتً...اخل ،بتعتبتر أن هذه املظتهر أحد خملفت الثورا
العربجة الراهنة حسب تعبري القنتة .وبتلتتيل مل يتشكل بعد السجتق املفتهجمي ملثل هذه املواضجع مقترنة مبواضجع أخرى مت
طرحهت يف الكثري من مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث يأخذ مفهوم "اجلهتد" مثالً عدة معتين قد تقارب أو تبتعد

من املفهوم األصلي لليهتد يف اإلتسالم ،وهنتك من يشري 1إىل وجود معىن دفتعي ومعىن هيومي يف هذا االطتر ،ولعل
هذا مت ينعكس على اجلمتعت اليت حتمل نفس األيديولوججة .أمت بتلنسبة لغجتب بعض االتساراتجيجت ختصة مت تعلق
بتوظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور على مواقع التواصل االجتمتعي حول موضو ظتهرة التينجد ،ميكن تفسريه يف عالقة
حيم أتسئلة الصحفي حبيم أتسئلة اجلمهور ،حبجث كلمت كتن توظج ،أتسئلة صحفي القنتة أكرب كلمت كتن توظج ،أتسئلة
وتعلجقت اجلمهور أقل ،ختصة مت تعلق هبذه املواضجع اليت عتدة مت ختضع لنمط واحد يف احلوار من خالل مبدأ اهلجمنة
اليت ميترتسهت الصحفي على مبىن احلوا ،وبتلتتيل على معتجلة املوضو من وجهة نظر القنتة؛ ونفس الطر بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت تتعلق بقدرة الصحفي والشوصجت املتحتورة على االقنت يف ربط املوضو بتلتتريخ أو
الواقع وحَت اخلجتل ،وهذا التوظج ،يرتبط أتستتستً بطبجعة املوضو اليت تتحكم يف عملجة التدعجم والتوججه ،إضتفة إىل عدم
بروز أي عرض حملتوى الكتب ،وهذا يرجع ملدى وجود مستمهت علمجة متوصصة لبعض الشوصجت الفتعلة يف هذا
اجملتل بتلنسبة لقضتيت اجلمتعت اجلهتدية.
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نرجع هذه النتتئج إىل:
 على غرار مدى أمهجة املوضو بتلنسبة لقنتة فرانس  ،42ودور طبجعته من خالل درجة قوته وخطورته وحيم تداعجتتهوتأثرياته املوتلفة ،يف عالقته بتألحداث احملجطة بتلنسبة للثورا العربجة الراهنة ،وكذا دور طبجعة التقترير التلفزيونجة املتضمنة
يف هذا املوضو  ،اليت تؤثر بدورهت يف ظهور بعض االتساراتجيجت

االقنتعجة كتلتعتمل مع اجلمهور من خالل جممو

املقتبال واتستطالعت الرأي ،بتإلضتفة إىل دور بعض الشوصجت املتحتورة حول املوضو بتعتبترهت حلقة من حلقت
االقنت اليت تقدم وجهت نظرهت حول املوضو  ،وهنت يظهر دور طبجعة القنتة وخصوصجتهت يف معتجلة مثل هذه املواضجع
من خالل توظج ،موق ،اجلمهور من جهة ،وموق ،الشوصجت من جهة أخرى ،ولعل هذا ال خيرج عن االطتر العتم
للقنتة الذي يتحكم يف عملجة صنتعة األتسئلة املوجهة وانتقتئهت ،وذلك حسب مت متلجه السجتتسة العتمة للقنتة.
 إن عالقة موضو التينجد بتألحداث احملجطة وعلى رأتسهت تداعجت تنظجم داعش ،وتسجتق أحداث الثورا العربجة- Marc Sageman, op.cit., pp19. 126.
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الراهنة عمومتً ،أو مت يطلق بظروف انتتج املوضو عتدة مت تتحكم يف عملجة االقنت  ،إمت من خالل عملجة انتتج املفتهجم
أو إعتدة انتتجهت وفق هذا تسجتق هذه األحداث ،أو من خالل تسجتقت ألحداث تستبقة ،ختصة مت تعلق مبفتهجم اجلهتد
واإلرهتب والتشدد والتطرف اليت عتدة مت يتم ربطهت بكلمة اإلتسالم ،ولعل هذا الربط عتدة مت يقوم على عملجة التشتبه
بني هذه األحداث (اآلنجة والستبقة) ،هذا على غرار مدى تأثري هذه األحداث على اجملتمعت

الغربجة والفرنسجة

خصوصتً.
الجدول رقم  :04عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع التحالف الدولي.
الموضع الفرعي

الموضوع تحت الفرعي

تنظجم داعش

التحتل ،الدويل

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيجيات العقلية
الشوصجت املتحتورة

54.

%44.00

صحفي القنتة

514

%49.59

اإلقرارية (التأكجدية)

50

%94.15

الارمجمجة

04

%59.02

االعاراضجة

55.

%52.02

السلبجة

51

%95.00

اإلجيتبجة

.2

%92.20

أتسئلة صحفي القنتة

.0

%91.51

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

0

%95.91

مقتبال مع اجلمهور

4

%99.04

األمثلة

44

%94.05

اإلحصتءا

14

%94.1.

عرض حمتوى الكتتب

4

%99.04

املفتهجم واملصطلحت

4.

%9..92

مصتدر املعلومت

1

%99.99

419

%599

التدخال يف احلوار

1

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجم ـ ــوع

 1الشوصجة  :5متري لوبتن رئجسة حزب اجلبهة الوطنجة يف فرنست ،الشوصجة  :4جوال قتريومجالم تسكريتري جلنة اخلترججة والدفت يف جملس الشجوخ الفرنسىي،
الشوصجة  :.يوتس ،القرين عضو اللينة املتلجة ،وعضو التوججه يف الربملتن األردن "األردن" ،الشوصجة  :2ألبتر طترق فرحت  :خمتص ي قضتيت اإلرهتب
"فرنست" ،الشوصجة  :1بول رمير رئجس اإلدارة املدنجة يف العراق من  499.إىل " 4992واشنطن ،الشوصجة  :9األتستتذ صتحل القتدري خمتص يف الفكر
اإلتسالمي املعتصر وقضتيت العتمل العريب واإلتسالمي "فرنست" ،الشوصجة  :4األتستتذ فتدي الفتضل خمتص يف القتنون الدويل وعمجد املعهد األمريكي إلدارة
األعمتل "فرنست" ،الشوصجة  :0عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة رأي الجوم اإللكارونجة "لندن" ،الشوصجة  :0عتط ،عبد اجلواد حملل تسجتتسي "فرنست"،
الشوصجة  :59توم حرب مدير التحتل ،األمريكي الشرق األوتسطي الدميقراطي ،الشوصجة  :55وتسجم نصر صحفي متوصص يف احلركت اجلهتدية "فرنست"،
الشوصجة  :54صتدق محزة صحفي "فرنست" ،الشوصجة  :5.عتبد اللطجفي أتستتذ يف تتريخ العتمل العريب املعتصر "فرنست" ،الشوصجة  :52عريب الرنتتوي
املؤتسس واملدير العتم ملركز القدس للدراتست السجتتسجة "األردن" ،الشوصجة  :51السمو أمري تركي فجصل السفري السعودي الستبق واملسؤول الستبق عن أجهزة
املوتبرا السعودية ،الشوصجة  :59عبد الرمحتن دار تسلجمتن كتتب وحلل تسجتتسي "فرنست" ،الشوصجة  :54حسني ججدل بتحث يف األناربولوججت "فرنست"،
الشوصجة  :50إيلي مصبوجني الرئجس الشريف جلمعجة الصحتفة األجنبجة ،ومراتسل صحجفة لجوريون لوجور اللبنتنجة "فرنست.
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو التحتل ،الدويل يف مضتمني
برامج فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،جممو عدد تدخال الشوصجت املتحتورة املرتبة األوىل وبأكرب نسبة
مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار قدر بـ ،%44.00تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي
القنتة اليت قدر بـ ،%49.59أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج،

املبتدال االعاراضجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%52.02تلجهت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت قدر بـ،%59.02
تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال االجيتبجة بنسبة قدر بـ،%92.20كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت
قدر بـ ،%94.15مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

السلبجة اليت قدر بـ ،%95.00أمت بتلنسبة لتوظج ،العنتصر

احليتججة فقد تسيلت فجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا بـ ،%94.1.تلجهت أيضتً اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم
اليت قدر بـ ،%9..92كمت تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت قدر بـ ،%94.05مث تلجهت

واملصطلحت

نسبة توظج ،اتساراتجيجة عرض جمتوى الكتب اليت قدر بـ ،%99.04لتأيت يف األخري نسبة اتساراتجيجة توظج ،مصتدر
املعلومت

اليت قدر بـ ،%99.99أمت عن اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة

صحفي القنتة بـ ،%91.51تلجهت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت قدر بـ ،%95.91هذا وبتإلضتفة إىل
اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور اليت بلغت نسبتهت  .%99.04حجث نالحظ من هذه املعطجت

الواضح بني نسب هذه االتساراتجيجت

التبتين

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو التحتل ،الدويل ،يف حني هذا التبتين يشكل مفترقة

كبرية بني النسب واليت تظهر عمومتً بني أنوا االتساراتجيجت  ،حجث حتتل املرتبة األوىل اتساراتجيجة توظج ،عدد
التدخال

يف احلوار ،كمت حتتل املرتبة الثتنجة اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار ،لتأيت يف املرتبة الثتلثة اتساراتجيجة

توظج ،االحصتءا  ،مث تأيت بعدهت اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي يف املرتبة الرابعة ،ويف األخري تأيت
االتساراتجيجت

املتبقجة لتسيل نسبة أقل وضعجفة مقترنة بنسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة اليت احتلت املراتب

األوىل يف موضو التحتل ،الدويل .ومن هنت ميكننت تفسري هذا التبتين انطالقتً من دور وأمهجة توزيع التدخال يف احلوار،
حجث شكلت الشوصجت

املتحتورة يف هذا املوضو أمهجة وأولوية مقترنة بتدخال

صحفي القنتة ولكن بتهتمتم

متقترب نوعتً مت ،وهذا مت يدل على دورهت من خالل موقفهت ورأيهت وحتلجالهتت اخلتصة حول موضو التحتل ،الدويل ضد
تنظجم داعش ،حجث أن كل شوصجة شكلت حموراً أتستتسجتً يف بنتءه من خالل عدد تدخالهتت ،وهنت نالحظ مدى
تقترب موق ،الشوصجة مبوق ،القنتة الذي متثله تدخال

الصحفي ،حبجث كلمت كتنت الشوصجة قريبة من موق،

القنتة أو متثله بشكل صريح كلمت كتنت عدد تدخالهتت قريبة أو متستوية أو أكرب بقلجل أحجتنتً من تدخال الصحفي
والعكس صحجح ،كمت أن هذا التبتين ميكننت تفسريه أيضتً بطبجعة املوضو اليت تتحكم هي األخرى يف مستر توزيع هذه
التدخال  ،حجث كلمت كتن املوضو أكثر اهتمتمتً كلمت كتنت التدخال
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تدخال

يف احلوار بتلنسبة ملوضو التحتل ،الدويل ،بتإلضتفة إىل تأثري حيم الشوصجة ومدى عالقتهت بتملوضو

وتداعجتته على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً .إذن فعملجة توزيع الكالم وتقسجمه من خالل عدد التدخال
بتلنسبة للشوصجت املتحتورة حول املوضو  ،وكذا بتلنسبة لصحفي القنتة ،هلت دوراً يف عملجة توججه احلوار من جهة،
وكذا االتفتق حول املوضو مبوق ،مت والذي عتدة مت يرتبط مبوق ،القنتة حول التدخل العسكري بتلنسبة للتحتل،
ضد داعش ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار واليت تتمتشى هي األخرى مع عدد التدخال ،
الدويل ً
حبجث كلمت كتن عدد التدخال

أكرب كلمت كتنت عدد املبتدال

أكرب ،وهنت جند دور كل من توظج ،املبتدال

االعاراضجة والارمجمجة ،واليت كثرياً مت ترتبط بعملجة البنتء أكثر منهت بعملجة اهلدم ،بتعتبتر أن هتتني االتساراتجيجتني
متالزمتني يف الكثري من األحجتن ،فتالعاراض هنت ال يعَن بتلضرورة املعترضة بل هي جمموعة من العبترا أو اجلمل اليت
تعارض الكالم بسبب عرض موقفتً مت ،أو مقتطعة من أجل تصحجح فكرة أو متهجد جلواب مت ،وكذا بعض التنبجهت من
طرف صحفي القنتة اليت يستوق ،هبت احلديث ،بتإلضتفة إىل الارمجم الذي يستهم يف هذه العملجة من خالل بعض
االعتذارا مثالً من الطرفني ،حجث عملجة توظج ،مثل هذه املبتدال تشري إىل االتفتق أكثر منهت بتملعترضة ،وهذا لبنتء
موق ،القنتة حول املوضو بطريقة ختضع للتحلجل واملفتوضة والبنتء واملعتجلة والنقتش أكثر منهت لليدل والصرا
واالنتقتد ،وهذا مت يطغى عمومتً على طبجعة احلوار يف برامج قنتة فرانس  ،42وهذا أيضتً مت تبثه نسبة املبتدال االجيتبجة
اليت ظهر بشكل أكرب مقترنة بتملبتدال

السلبجة ،ممت جيعلنت نسلم هبذه النتتئج ملثل هذه املواضجع ختصة من خالل

عالقة هذه املبتدال يف احلوار ،وذلك من حجث الظهور أو االختفتء ،أمت بتلنسبة للمبتدال اإلقرارية فهذا النو من
املبتدال له خصوصجة من حجث التوظج ،من خالل عالقتهت بأخالقجت احلوار من جهة ،ونسبة تأثريهت الضعجفة ،اليت
تتمتشى وعملجة افتتت احلوار واختتتمه بعبترا االتستفتت مثالً :كـ"صبت اخلري"" ،أهال وتسهالً"" ،مرحبتً بك"...اخل ،أو
عبترا االحارام كـ"اخلبري"" ،املتوصص"" ،األتستتذ"" ،احملارم"...اخل ،أو عبترا اجملتملة كـ"شوصجة معروفة"" ،الزمجل"،
"غَن عن التعري..."،اخل ،أو عبترا
االحصتءا

الشكر كـ"شكراً جزيالً لك"...اخل؛ هذا وبتإلضتفة إىل دور أمهجة توظج،

يف هذا املوضو ختصة من طرف الشوصجت

املتحتورة .ومن هنت يتضح حيم اإلقنت بتلنسبة جملمو

االحصتءا اليت ترافق النسب واألرقتم واملعلومت املقدمة حول املوضو يف احلوار ،وكذا حيم كل شوصجة يف تقدمي
أكرب قدر ممكن من االثبتتت واحليج والرباهني ،إال أن هذه االحصتءا مل تعتمد على مصتدر بشكل كبري ،ممت جيعلهت
حمل شك ،وهذا مت تظهره اتساراتجيجة توظج ،املصتدر اليت حققت نسبة ضعجفة مقترنة حبيم االحصتءا

املقدمة،

حجث ميكن تفسري هذا الضع ،بطبجعة احلوار من خالل االتسارتستل يف الكالم وحتقجق أكرب تدعجم ،حبجث يف الكثري من
األحجتن ال تقدم مصتدر االحصتءا  ،وذلك نظراً لطبجعة املعلومة اليت ختضع الحتمتال الشوصجة املتحتورة من جهة،
ختصة مت تعلق بتوظج ،النسب -أي عندمت تقدر مثالً نسبة مت حول جتنب من جوانب املوضو  ،-أو عدم توظجفهت
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بسبب عدم التحقق من مصدرهت من خالل وجود أكثر من مصدر ،أو نسجتن املصدر ،أو عدم وجوده أصالً ،حبجث
يكتفي املتحدث بذكر املعلومة بدون مصدر ،أمت بتلنسبة لدور وأمهجة اإلقنت االتستفهتمي الذي يظهر من خالل توظج،
أتسئلة صحفي القنتة ودور هذا األخري يف عملجة توججه احلوار ،حجث شكلت نسبة ضعجفة نوعتً مت مقترنة
بتالتساراتجيجت

األخرى كون أن هلت عالقة بتدخال

الصحفي نفسه ،حبجث كلمت كتنت تدخالته أكرب كلمت كتن

توظج ،األتسئلة أكثر ،ولعل توظج ،األتسئلة يف هذا املوضو يرتبط بطبجعة املوضو أيضتً وتداعجتته على اجملتمعت
العربجة اإلتسالمجة والغربجة عمومتً والفرنسجة خصوصتً ،ويف هذا النو من االتساراتجيجت

شكلت اتساراتجيجة توظج،

تعلجقت وأتسئلة اجلمهور نسبة ضعجفة مقترنة بأتسئلة الصحفي ،وهنت يظهر مدى تأثري القنتة على منط احلوار يف توججه
املوضو من جهة ،حجث أنه غتلبتً مت يكون حيم أتسئلة صحفي القنتة أكرب بكثري من حيم تعلجقت وأتسئلة اجلمهور
املشتهد واملشترك يف احلوار عرب مواقع التواصل االجتمتعي ،هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت
اليت جتء بنسبة ضعجفة من حجث مقترنتهت بتالتساراتجيجت األخرى ،إال أهنت شكلت نسبة اهتمتم كون هلت دورهت يف
ضبط املوضو من خالل جمموعة من املفتهجم واملصطلحت العلمجة واإلعالمجة ،وكذا وفق مقتربت نظرية مثل " :إتسالم
معتدل"" ،إتسالم وهتيب متشدد"" ،اخلاليت النتئمة"" ،اإلتسالم املتصور واملتوجل"" ،اإلتسالم التترخيي"" ،املعترضة املعتدلة"،
"اجلهتد اخلترجي والداخلي"...اخل ،حجث عتدة مت تعكس هذه املفتهجم واملصطلحت

وجهة نظر الشوصجة املتحتورة

وقدرهتت يف تدعجم املوضو حسب جمتل ختصصهت ،واليت ال خترج عن جممو املفتهجم واملصطلحت املتداولة يف احلقل
السجتتسي واإلعالمي الغريب عمومتً .وبتلتتيل ،هنتك أجندة مفتهجمجة متداولة يف جمتل اإلعالم الغريب عمومتً ويف قنتة فرانس
42خصوصتً ،كوهنت نتتج وتراكم جملموعة من املواضجع املتشتهبة اليت تتعلق بتلقضتيت العربجة اإلتسالمجة بتلنسبة لبعض
األحداث الستبقة* ،ممت جيعل تلك املفتهجم متشتهبة نوعتً مت ،وأخرى جديدة بتيدد األحداث وتسجتقهت العتم الذي يؤثر

يف انتتجهت ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت شكلت هي أيضتً أمهجة يف تدعجم احلوار ،حجث وظفت األمثلة
الواقعجة اليت تكش ،عن حداثة املوضو وعالقته بتداعجت

أحداث الثورا

العربجة الراهنة عمومتً ،وعتدة مت يرتبط

توظج ،األمثلة بطبجعة الشوصجة يف قدرهتت على االتستنتد على أمثلة من الواقع أو التتريخ أو اخلجتل أو بعض املقوال
واآلراء اليت تطر يف شكل مثتل بتلنسبة لشوصجت

تسجتتسجة وعسكرية ،كمت ترتبط أيضتً بطبجعة املوضو حبجث كلمت

كتن املوضو له عالقة بأحداث مشتهبة يف تسجتقت أخرى كلمت كتن توظج ،األمثلة أكثر ،أمت عن كل من اتساراتجيجة
* على نطتق واتسع اتستودمت بعض املفتهجم واملصطلحت اليت تستد وتستئل اإلعالم الغربجة يف السنوا الثالثني املتضجة ،مثل الثورة اإليرانجة عتم -5040
 ،5040وقضجة تسلمتن رشدي ،والثورة يف أفغتنستتن ،واهليوم على مركز التيترة العتملي (أحداث  55تسبتمرب) ،واحلرب األهلجة اجلزائرية ،...حجث مت توظجفهت
وفق معطجت انتيتهت تلك األحداث يف عالقتهت بقضتيت اإلتسالم واملسلمني تسواء يف اجملتمعت العربجة اإلتسالمجة أو اجملتمعت الغربجة عمومتُ ،حجث تظهر هذه
املفتهجم مثال يف :األصولجة اإلتسالمجة ،اإلرهتب ،اإلتسالم املتشدد ،التطرف اإلتسالمي ،اإلتسالموية ،اإلتسالم السجتتسي وغريهت من املفتهجم اليت تستودم يف هذا
السجتق ،أنظر على تسبجل املثتلShadid.W, van Koningsveld, op.cit., p183 :
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توظج ،املقتبال

مع اجلمهور واتساراتجيجة عرض حمتوى اجلمهور اللتتن طرحت بنفس النسبة شكلت اهتمتم ضعج،،

حبجث أن هذين االتساراتجيجتني يرتبطتن بطبجعة النو الصحفي ،حجث ترتبط األوىل بتلتقرير ،والثتنجة بتحلوار يف شكل
مقتبلة تلفزيونجة ،ومن هن ت تؤثر طبجعة النو الصحفي يف عملجة توظج ،مؤشرا هذين االتساراتجيجتني ،لذا غلبت على
موضو التحتل ،الدويل ضد تنظجم داعش األنوا الصحفجة احلوارية أي الربامج احلوارية ،وختصة اليت جتء يف شكل
نقتش.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع حتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو تنظجم
داعش ،تسنعرض جداول فرعجة ختصة أخرى توضح مدى توظج ،هذه االتساراتجيجت يف املواضجع حتت حتت الفرعجة
بتلنسبة للموضو حتت الفرعي التحتل ،الدويل وتتضح فجمت يلي:
الجدول رقم  :01عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الدور الفرنسي في التحالف الدولي.
الموضوع الفرعي

الموضوع تحت

الموضوع تحت

التحتل ،الدويل

الدور الفرنسي

الفرعي

االستراتيجيات العقلية

تحت الفرعي

التكرار

النسبة المئوية%

الشوصجة 5

2

%9..00

الشوصجة 4

9

%91.04

الشوصجة .

9

%91.04

الشوصجة 2

1

%92.01

صحفي القنتة

59

%51.1.

اإلقرارية (التأكجدية)

4

%9..00

الارمجمجة

10

%90.49

االعاراضجة

12

%55.91

السلبجة

2

%95.02

اإلجيتبجة

5

%92.01

أتسئلة صحفي القنتة

0

%90.4.

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

.

%94.05

مقتبال مع اجلمهور

4

%99.40

األمثلة

2

%9..00

اإلحصتءا

.

%94.05

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

9

%91.04

مصتدر املعلومت

5

%99.04

103

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار
تنظجم داعش

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

* الشوصجة  :5متري لوبتن رئجسة حزب اجلبهة الوطنجة يف فرنست - ،الشوصجة  :4جوال قتريومجالم تسكريتري جلنة اخلترججة والدفت يف جملس الشجوخ الفرنسي،
 -الشوصجة  :.يوتس ،القرين عضو اللينة املتلجة ،وعضو التوججه يف الربملتن األردين ،الشوصجة  :2ألبتر طترق فرحت  :خمتص ي قضتيت اإلرهتب.
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الدور الفرنسي يف التحتل،
الدويل ضد تنظجم داعش يف مضتمني برامج فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة املرتبة
األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار قدر بـ ،%51.1.تلجهت نسبة توظج ،عدد
تدخال الشوصجة رقم ( )4ورقم ( ).املقدرة بـ ،%91.04تلجهت أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم
( )2املقدرة بـ ،%92.01كمت تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )5املقدرة بـ ،%9..00أمت بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،املبتدال

بـ ،%55.91تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

االعاراضجة املرتبة األوىل قدر

الارمجمجة اليت قدر بـ ،%90.49تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال

االجيتبجة قدر بـ ،%92.01كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت قدر بـ ،%9..00مث تلجهت نسبة توظج،
املبتدال السلبجة اليت قدر بـ ،%95.02كمت احتلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بتلنسبة التساراتجيجة اإلقنت
االتستفهتمي اليت قدر بـ ،%90.4.تلجهت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت قدر بـ ،%99.40أمت بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور فقد بلغت نسبتهت بـ ،%99.40هذا على غرار توظج ،العنتصر احليتججة
األخرى ،حجث بلغت نسبة اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بـ ،%91.04تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج،

األمثلة اليت قدر بـ ،%9..00تلجهت أيضتً نسبة اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا اليت قدر بـ ،%94.05كمت تلجهت
نسبة اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

اليت قدر بـ ،%99.04لتأيت يف األخري اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب

اليت مل تسيل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت

التبتين الواضح بني نسب

االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف موضو الدور الفرنسي بتلنسبة للتحتل ،الدويل ضد تنظجم داعش ،ولعل هذا التبتين
يتضح جلجتً يف املفترقة الكبرية اليت تشكلهت اتساراتجيجة توظج ،عدد تدخال

صحفي القنتة مقترنة بعدد تدخال

الشوصجت املتحتورة بتلنسبة جملمو التدخال يف احلوار ،وكذا مقترنة أيضتً بنسب االتساراتجيجت األخرى ،بتإلضتفة
إىل تقترب بعض النسب من جهة ،وتشتهبهت من جهة أخرى تسواء يف نفس النو أو خترج النو الواحد بتلنسبة
لالتساراتجيجت املوظفة ،مع تسيجل ضع ،النسب لبعض االتساراتجيجت اليت تكتد تنعدم من حجث الظهور.
وعلى هذا األتستس ميكننت تفسري هذا التبتين انطالقتً من دور كل اتساراتجيجة ومدى تأثريهت يف احلوار بتلنسبة للمشتهد
لقنتة فرانس  ،42حجث تشكل تدخال صحفي القنتة أولوية وأمهجة من حجث الظهور ،وهذا دلجل على دور صحفي
القنتة يف إدارة احلوار من خالل عملجت التدعجم والتوججه وطر األتسئلة وإقتمة املبتدال  ،حبجث كلمت كتنت تدخال
الصحفي أكرب كلمت كتن احلوار يسري يف اجتته القنتة بشكل أكرب ،وهنت تظهر عملجة اهلجمنة على إدارة احلوار من طرف
الصحفي كونه القتئم على توزيع الكالم من جهة ،واتستالئه على حصة الكالم من جهة أخرى ،ولعل هذا مت تفسره
نسب بعض االتساراتجيجت اليت تعترب كمالحق حملتوى تدخال صحفي القنتة ،واليت شكلت أمهجة هي األخرى من
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حجث الظهور بتلنسبة لكل من اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

االعاراضجة والارمجمجة اليت عتدة مت تتعلق بتلدور املنوط

بتلصحفي من خالل عمليت االعاراض والارمجم اليت تدخل يف اطتر مبدأ البنتء يف تأتسجس موق ،القنتة من هذا املوضو ،
وعتدة مت يتمتشى هذا النو من املبتدال مع بعضه البعض من حجث أهنمت يشكالن عالقة طردية ،فظهور األوىل من
ظهور الثتنجة والعكس صحجح ،كمت أن هذه املبتدال ال تقتصر على دور الصحفي فقط ،وإمنت تشمل دور الشوصجت
أيضتً يف عملجة االعاراض والارمجم ،ولكن يف هذا املوضو تتعلق هذه العملجت أكثر بدور الصحفي ،وهنت تظهر طبجعة
املوضو من جهة ،ومدى أمهجته بتلنسبة للقنتة من جهة أخرى ،حبجث كلمت كتن االهتمتم بتملوضو أكثر كلمت كتن دور
الصحفي أكثر من خالل مدى فتعلجته يف إدارة احلوار ،وهذا مت يتيسد يف طبجعة وطريقة األتسئلة اليت يطرحهت ،واليت
تستهم يف فرض منط معني للحوار من خالل فرض أجوبة معجنة أو االنتقتل إىل جتنب آخر من املوضو  ،وغريهت من
األتسئلة اليت تعترب توججهتً وتقججداً للحوار ،وهنت يظهر دور اإلقنت االتستفهتمي يف عملجة جتزئة املوضو بتلتحلجل والتفصجل
من خالل جممو االشكتال املطروحة اليت تشري إىل أبعتد املوضو وجوانبه املوتلفة.
وعلى هذا األتستس نكتش ،العالقة بني هذه االتساراتجيجت  ،حبجث كلمت كتنت تدخال صحفي القنتة أكرب كلمت كتن
الشاراكهت يف اهلدف العتم للقنتة ،أمت

توظج ،األتسئلة بشكل أكرب ،وهنت يظهر تقترب توظج ،هذه االتساراتجيجت

بتلنسبة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت شكلت هي األخرى أمهجة من حجث الظهور من خالل مواق،
وآراء اجلمهور الفرنسي اليت تعتملت معه القنتة يف تغطجتهت هلذا املوضو  ،حبجث عتدة مت يستهدف اجلمهور الفرنسي يف
مثل هذه املواضجع ،ولعل توظج ،مثل هذه املقتبال تستودم لتدعجم موق ،القنتة؛ وبتلتتيل تكوين صورة حجتدية عنهت
يف تعتملهت مع القنتة من جهة ،كمت أنه توظج ،مثل هذه املقتبال ال يظهر إال يف التقترير اإلخبترية اليت تفرض هذه
العملجة اإلعالمجة ،ومن هنت يظهر دور طبجعة النو الصحفي يف إظهتر أو اخفتء بعض االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة،
كمت يظهر تقترب يف نسب بعض االتساراتجيجت كتدخال بعض الشوصجت

املتحتورة بتلنسبة لعدد التدخال يف

احلوار ،وكذا بني املبتدال االجيتبجة واإلقرارية بتلنسبة جملمو املبتدال يف احلوار هذا من جهة ،وكذا تشتبه نسب هذه
االتساراتجيجت مثالً تشتبه نسبة تدخال لشوصجة مت مع نسبة مبتدال االجيتبجة ،أو تشتبه نسبة تدخال لشوصجة
مت مع نسبة املبتدال

اإلقرارية ،مع نسبة توظج ،األمثلة ،أو تشتبه نسبة تدخال

لشوصجتني متحتورتني مع نسبة

توظج ،املفتهجم املصطلحت  ،أو تشتبه مثال نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور مع نسبة توظج ،االحصتءا من
جهة أخرى .حجث ميكننت تفسري هذه النتتئج يف أن تقترب االتساراتجيجت

يرتبط بتشاراكهمت يف اهلدف العتم للقنتة،

فكل اتساراتجيجة هلت وظجفة ال خترج عن إطتر األهداف االتساراتجيجة العتمة للقنتة ،وكذا دور كل شوصجة متحتورة يف
القدرة على تدعجم موقفهت ورأيهت حجتل املوضو  ،بتإلضتفة إىل العالقة الوطجدة املوجودة بني هذه االتساراتجيجت

من

خالل كوهنت عنتصر حيتججة تشارك يف اإلقنت عن طريق احلية والربهتن ،فعلى تسبجل املثتل ميكننت أن نستند إىل بعض
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املفتهجم واملصطلحت

اليت كتن هلت دور يف هذا اإلطتر ومنهت جند" :إتسالم حلفتء فرنست الرمسجة"" ،إتسالم الصتدر من

السعودية وقطر"" ،اإلتسالم يف فرنست"" ،إتسالم معتدل"...اخل ،هذا وبتإلضتفة إىل طبجعة االتساراتجيجة يف حد ذاهتت حبجث
أن كل اتساراتجيجة هلت خصوصجة يف مالئمتهت مع طبجعة املوضو  ،وهذا مت جنده يف عدد تدخال

صحفي القنتة يف

احلوار ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،أتسئلته بتلنسبة لإلقنت االتستفهتمي ،إضتفة إىل اتساراتجيجة املبتدال االعاراضجة والارمجمجة
بتلنسبة ألنوا املبتدال يف احلوار ،وهنت تظهر طبجعة االتساراتجيجة من خالل قدرهتت يف تفسري ظواهر معجنة (دور عدد
تدخل كل طرف ،دور املبتدال بأنواعهت) ،أو فرض موق ،معني (دور عدد تدخل كل طرف ،دور املبتدال ختصة
االعاراضجة ،والارمجمجة ،والسلبجة) ،أو تقدمي إثبتتت

معجنة (دور االحصتءا

واألمثلة) ،أو تعمجم الصدق واملصداقجة

(دور مصتدر املعلومت  ،دور عرض حمتوى كتب ،وكذا دور االحصتءا واألمثلة) ،أو التظتهر بتحلجتدية واملوضوعجة (دور
املقتبال

مع اجلمهور ،دور عدد تدخل كل طرف ،ودور املبتدال

ختصة اإلقرارية والارمجمجة ،ودور أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور) ،أو ترججح صبغة التحلجل العلمي من خالل توظج ،املفتهجم واملصطلحت
كمت ميكننت أن نفسر هذه العالقة يف دور توظج ،املبتدال

وعرض حمتويت

االجيتبجة مثالً مقترنة بتملبتدال

الكتب...اخل.

السلبجة اليت تعترب عن

املعترضة والرفض واالنتقتد وعدم االتفتق ،حبجث كلمت كتن دور صحفي القنتة أكرب كلمت كتن االجتته حنو فرض االتفتق
أكثر ،وهذا مت تعرب عنه املبتدال االجيتبجة وفق عملجة املفتوضة واملستندة واالتفتق يف احلوار ،أمت بتلنسبة لضع ،نسبة
ظهور اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت يف هذا املوضو  ،واليت تعكس مدى قجمة املصدر الذي يرتبط أتستتستً بطبجعة
املوضو الذي يعرب عن الدور الفرنسي يف التحتل ،الدويل جتته تنظجم داعش وأحداث الثورا

العربجة الراهنة عمومتً،

وهنت يظهر خطر التوظج ،لبعض املصتدر اليت تتعلق مبصري الدولة نفسهت؛ ومن هنت أيضتً نكش ،عن مدى عالقة
األجندة السجتتسجة للدولة الفرنسجة بتألجندة اإلعالمجة للقنتة جتته مثل هذه املواضجع؛ وأخرياً بتلنسبة لظهور اتساراتجيجة
توظج ،عرض حمتوى الكتب أو غجتهبت يرجع إىل طبجعة احلوار اليت تفرض هذا النو من اإلقنت  ،حبجث كلمت كتن احلوار
يف شكل نقتش كلمت غتبت فجه هذه االتساراتجيجة ،وهذا مت يغلب على موضو الدور الفرنسي يف التحتل ،الدويل.
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نضج ،إىل مرجعجة هذه النتتئج على غرار نتتئج املواضجع الستبقة النقتط التتلجة:
 عتدة مت يتضح موق ،القنتة بشكل جلي يف مثل هذه املواضجع اليت هلت عالقة مبتشرة مبواق ،السجتتسة اخلترججةالفرنسجة جتته هذه التنظجمت عمومتً وتنظجم داعش خصوصتً.
 يتنتتسب توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة مع طبجعة املوضو  ،حبجث تعتمد القنتة يف هذا اإلطتر على جمموعةمن اإلثبتتت اليت تربر املواق ،السجتتسجة الفرنسجة ،يف حني أن لكل اتساراتجيجة من هذه االتساراتجيجت هلت مغزى معني
وهذا مت يتضح مثالُ يف :الصدق واملصداقجة واليت تظهر عتدة يف توظج ،مصتدر معلومت  ،دور االحصتءا  ،دور
األمثلة ،أو التظتهر بتحلجتدية واملوضوعجة واليت تظهر عتدة يف توظج ،املقتبال مع اجلمهور ،عدد تدخال كل طرف
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يف احلوار ،ودور املبتدال ختصة اإلقرارية والارمجمجة ،ودور أتسئلة وتعلجقت اجلمهور ،أو ترججح صبغة التحلجل العلمي
كتوظج ،املفتهجم واملصطلحت  ،ودور عرض حمتوى الكتب...اخل.
الجدول رقم  :02عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الدور األمريكي في التحالف الدولي .
الموضوع الفرعي

الموضوع تحت

الموضوع تحت

الفرعي

تحت الفرعي

التحتل ،الدويل

الدور األمريكي

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيجيات العقلية
الشوصجة 5

0

%95.91

الشوصجة 4

.9

%99.45

الشوصجة .

1

%95.9.

الشوصجة 2

2

%99.04

الشوصجة 1

9

%95.42

الشوصجة 9

1

%95.9.

الشوصجة 4

50

%9..0.

الشوصجة 0

4

%95.22

الشوصجة 0

44

%91.10

الشوصجة 59

2

%99.04

صحفي القنتة

09

%54.09

اإلقرارية (التأكجدية)

10

%94.94

الارمجمجة

51

%59.11

االعاراضجة

80

%59.19

السلبجة

9

%95.09

اإلجيتبجة

18

%9..44

أتسئلة صحفي القنتة

5.

%94.90

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

4

%95.22

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

52

%94.00

اإلحصتءا

19

%59..1

/

/

املفتهجم واملصطلحت

49

%92.52

مصتدر املعلومت

59

%94.94

20.

%599

املداخال يف احلوار

تنظجم داعش

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

* الشوصجة  :5بول رمير رئجس اإلدارة املدنجة يف العراق من  499.إىل " 4992واشنطن" ،الشوصجة  :4األتستتذ صتحل القتدري خمتص يف الفكر اإلتسالمي
املعتصر وقضتيت العتمل العريب واإلتسالمي "فرنست" ،الشوصجة  :.األتستتذ فتدي الفتضل خمتص يف القتنون الدويل وعمجد املعهد األمريكي إلدارة األعمتل "فرنست"،
الشوصجة  :2عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة رأي الجوم اإللكارونجة "لندن" ،الشوصجة  :1عتط ،عبد اجلواد حملل تسجتتسي "فرنست" ،الشوصجة  :9توم
حرب مدير التحتل ،األمريكي الشرق األوتسطي الدميقراطي ،الشوصجة  :4وتسجم نصر صحفي متوصص يف احلركت

اجلهتدية "فرنست" ،الشوصجة  :0صتدق

محزة صحفي "فرنست" ،الشوصجة  : 0عتبد اللطجفي أتستتذ يف تتريخ العتمل العريب املعتصر "فرنست" ،الشوصجة  :59عريب الرنتتوي املؤتسس واملدير العتم ملركز
القدس للدراتست السجتتسجة "األردن".
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الدور األمريكي يف التحتل،
الدويل ضد تنظجم داعش يف مضتمني برامج فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة املرتبة
األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال

يف احلوار قدر بـ ،%54.09تلجهت نسبة توظج،

تدخال الشوصجة رقم( )4اليت قدر بـ ،%99.45تلجهت أيضتً نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم( )0اليت قدر
بـ ،%91.10كمت تلجهت نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم( )4اليت قدر بـ ،%9..0.كمت تلجهت نسبة توظج،
تدخال الشوصجة رقم ( )5اليت قدر بـ ،%95.91مث تلجهت نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم( )0اليت قدر
بـ ،%95.22تأيت بعدهت نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم( )1اليت قدر بـ ،%95.42تلجهت نسبة توظج ،كل
من تدخال

الشوصجة رقم( ).ورقم( )9اليت قدر بـ ،%95.9.تلجهت أيضتً نسبة توظج ،تدخال كل من

الشوصجة رقم ( )2ورقم( )59اليت قدر بـ ،%99.04أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد

احتلت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%59.19تلجهت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت
قدر بـ ،%59.11تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال
املبتدال

االجيتبجة اليت قدر بـ ،%9..44كمت تلجهت نسبة توظج،

اإلقرارية بـ ،%94.94مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

السلبجة اليت قدر بـ ،%95.09أمت عن توظج،

العنتصر احليتججة األخرى فقد تسيلت نسبة اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا
توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بـ ،%59..1تلجهت نسبة اتساراتجيجة

اليت قدر بـ ،%92.52تلجهت أيضتً نسبة اتساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت قدر

بـ ،%94.00كمت تلجهت اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

اليت قدر بـ ،%94.94حبجث مل تسيل اتساراتجيجة

عرض حمتوى الكتب أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد
تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بـ ،%94.90تلجهت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور اليت قدر

بـ ،%95.22هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت مل تشكل هي األخرى أي نسبة ظهور
يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب االتساراتجيجت املوظفة ،مع تسيجل املفترقة الكبرية
بني االتساراتجيجت اليت احتلت املراتب األوىل وبني االتساراتجيجت اليت تتوتسط أعلى وأدىن نسبة ،وبني االتساراتجيجت
اليت تسيلت ضعفتً واضحتً يف النسب ،ومن هنت نلتمس ثالث مراتب بتلنسبة ألمهجة توظج ،االتساراتجيجت

ملوضو

الدور األمريكي يف التحتل ،الدويل ضد تنظجم داعش ،بني أكثر أمهجة وذا أمهجة متوتسطة ،وأقل أمهجة ،بتإلضتفة إىل
عدم ظهور أو غجتب بعض االتساراتجيجت يف هذا املوضو .
وعلى هذا األتستس ميكننت تفسري هذا التبتين والتفتو يف األمهجة من حجث التوظج ،والظهور ،وحَت بتلنسبة لغجتب
بعض االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة انطالقتً من طبجعة املوضو نفسه ،الذي يؤثر وبطريقة مبتشرة يف ترتجب األولوية يف
نسبة ظهور هذه االتساراتجيجت  ،وهذا مت جنده مثالً يف اتساراتجيجة توظج ،تدخال صحفي القنتة الذي يعرب وبطرقة
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واضحة عن دور الصحفي يف إدارة احلوار ،حبجث كلمت كتنت تدخال

صحفي القنتة أكرب كلمت تسهلت إدارة احلوار

بتلنسبة إلجه من خالل مبدأ اهلجمنة على احلصة األكرب يف احلوار والقدرة على توزيع الكالم وتوججهه ،وهذا مت تفسره أيضتً
مججع اللواحق اليت تفرزهت هذه التدخال بتلنسبة لتوظج ،املبتدال االعاراضجة والارمجمجة اليت شكلت هي األخرى أمهجة
من حجث الظ هور ،وعتدة مت ترتبط هذه املبتدال

بدور الصحفي من خالل عملجة االعاراض اليت تتم وفق مؤشرا

التنبجه لفكرة مت أو انتهتء الوقت مثالً ،أو مقتطعة احلوار لتصحجح فكرة مت وغريهت من مؤشرا

االعاراض ،وكذا من

خالل عملجة الارمجم اليت ترتبط مبؤشرا االعتذار ،أو االنتقتل من فكرة إىل فكرة أو متهجد جلواب مت.
وعلى هذا األتستس فهتتتن العملجتتن يهدفتن إىل البنتء أكثر منهمت إىل اهلدم ،بتعتبتر أن الصحفي دائمتً حيتول أن يبَن

احلوار وفق منهيجة ختصة واتساراتجيجته املعتتدة ملثل هذه احلوارا  ،بتإلضتفة إىل أن طبجعة الربامج احلوارية* يف قنتة فرانس
 42هلت مجزة ختصة يف أهنت ذا طتبع حواري نقتشي ينبَن على االتفتق واملفتوضة واالنسيتم أكثر منه حوار صراعي
جديل تطبع علجه املعترضة والرفض واالختالف ،وهنت تظهر أمهجة ودور الصحفي يف قدرة حتكمه يف إدارة النقتش ،وفرض
تأطريه من خالل هذه العملجت  ،ومن هنت تظهر عملجة التأطري اإلعالمي بتلنسبة للقنتة يف إدارة احلوار من خالل إضفتء
املعىن علجه ،حبجث يكون له داللة وأمهجة يف التأثري على املتلقي ،وهذا مت تفسره أيضتً أمهجة توظج ،املبتدال
بتعتبترهت كتنت أقرب إىل هذه املبتدال

االجيتبجة

من حجث نسبة ظهورهت ،ولعل هذا مت يشري إىل االتفتق حول املوضو بني

أطراف احلوار ،إضتفة إىل ضع ،نسبة توظج ،املبتدال السلبجة اليت تسيلت أقل ظهوراً ممت يدل على تربير طبجعة احلوار،
وجيعل نسبة مؤشرا االنتقتد واخلالف قلجلة مقترنة مبؤشرا االتفتق واملفتوضة .ومن هنت يظهر االرتبتط الوثجق بني هذه
املبتدال

حبجث أهنت تشكل عالقة طردية مثالً :بني املبتدال

الارمجمجة واالجيتبجة من جهة ،وبني املبتدال

والسلبجة من جهة أخرى ،وذا عالقة عكسجة بني هذين اجملموعتني يف اآلن نفسه ،وكذا دور املبتدال

االعاراضجة
اإلقرارية اليت

تفرضهت أجبديت احلوار حبجث عتدة مت تتعلق مبت يسمى بأخالقجت احلوار ،لذا يشكل ظهورهت نسبة أقل كوهنت تأيت غتلبتً
عند االفتتت واالختتتم ،وهذا مت جيعلهت تنفرد خبصوصجة معجنة ،حجث تظهر هذه األخرية يف مدى ظهورهت أي كلمت
شكلت ظهوراً أكرب كلمت اتستطتعت أن تؤدي معنتً آخر غري الذي وجد من أجله يف مواطن االفتتت واالختتتم مثالً،
* يشري هذا األخري يف أن احلوار هو تفتوض يهدف إىل حل صرا مت  ،واهلدف عند كل طرف هو إقنت اآلخر بصحة موقفه ،وبعكس األلعتب الشفوية اليت
تشكل الطتوال املتلفزة املستديرة ،فتلنقتش جيب أن يفضي بتلضرورة إىل قرار مشارك يارجم بتلتزامت شفوية أو مكتوبة وهنتك نوعتن من التفتوض :اجلديل
والتعتوين ،فتلتفتوض اجلديل وهو الشتئع على الشتشت  ،إهنت لعبة نتجيتهت صفر ،فمت يرحبه طرف خيسره اآلخر ،وهو حيصر احلوار يف منطق التصعجد والثأر ،وال
مضطرا التستعمتل
يعرف إال قتعدة واحدة وهي قتنون القوي .ولعل األطراف املوجودة ال ميكنهت إال أن تكون متنتقضة ،وكي ينتصر أحدمهت على اآلخر جيد نفسه
ً
حيج فجهت دعتية أكثر ممت فجهت نقتش .أمت عن التفتوض التعتوين فهو عبترة عن لعبة جمموعهت متنتمي ،ألن جممو النتتئج اليت حيصل علجهت كل من احملتورين
نتجية اللقتء هو أعلى ممت كتن ميكن أن حيصل علجه املنتصر الوحجد يف حتلة إمت كل شيء أو ال شيء ،ال تسجمت وأن التفتوض قتدر أن يفضي إىل حل
لالختالف ،واالطراف املوجودة تصبح قتدرة على التحول إىل شركتء ،وتأخذ نتجية التفتوض شكل االتفتق ولجس اإلمالء ،,أنظر:

Herve Collet, Communiquer, pourquoi, comment?, Paris, Edition CRIDEC, 2004, p291.
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ويف إطتر تفسري دور الصحفي ال ميكننت التغتضي عن دور أتسئلته املطروحة اليت مل تشكل ظهوراً بترزاً يف هذا املوضو ،
حبجث أنه كلمت كتن عدد تدخال صحفي القنتة أكرب كلمت كتن عدد أتسئلته أكرب يف الغتلب ،إال أنه يف هذا املوضو مل
تظهر هذه العالقة ،وذلك راجع إىل حيم أتسئلة وتعلجقت اجلمهور يف مقترنته حبيم أتسئلة الصحفي ،حبجث كلمت كتنت
أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أكرب كلمت قلت أتسئلة الصحفي من جهة ،وذلك حَت ال يطغى اجلتنب االتستفهتمي يف احلوار،
وهنت يظهر دور اإلقنت االتستفهتمي يف املزاوجة بني هذه األتسئلة بتعتبترهت اتساراتجيجة متكتملة تستودمهت القنتة للتطرق
إىل مججع جوانب املوضو احملددة ،هذا وبتإلضتفة إىل التفتو الذي تشكله نسبة أتسئلة وتعلجقت اجلمهور املشترك عرب
مواقع التواصل االجتمتعي مقترنة بأتسئلة صحفي القنتة ،حبجث هذا التفتو عتدة مت تفسره عملجة االتستنتد إىل أراء
اجلمهور وتعلجقتته بإشراكه يف عملجة احلوار ،وفق عملجة االنتقتء يف اختجتر األتسئلة والتعلجقت اليت تتمتشى وموق ،القنتة
جتته املوضو من جهة ،ووفق عملجة التفوق بتلنسبة ألتسئلة صحفي القنتة مقترنة بأتسئلة وتعلجقت اجلمهور لبلوغ نفس
اهلدف بتلنسبة للقنتة من جهة أخرى .أمت عن تفسري تبتين نسب تدخال

الشوصجت

املتحتورة فجعود إىل حيم

الشوصجة وقدرهتت على تدعجم احلوار وفرض موقفهت جتته املوضو من خالل جممو احليج والرباهني ،إضتفة إىل حصتهت
من الكالم اليت متنح هلت من زمن احلوار من طرف صحفي القنتة (القتئم على إدارة احلوار) ،وهنت يظهر مدى اقاراب أو
ابتعتد تدخال الشوصجة بتدخال
تدخال

صحفي القنتة ،حبجث كلمت اقاربت تدخال الشوصجة املتحتورة أو تستو مع

صحفي القنتة كلمت كتن هلت دور وأمهجة وفرض موقفهت والعكس صحجح ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج،

االحصتءا فهي األخرى اليت حتتل أمهجة من حجث الظهور ،وعتدة مت تتعلق االحصتءا حبيم املعطجت املوجودة عن
املوضو  ،وهذا مت يشري أيضتً إىل قدرة وقوة التدعجم ،ولعل هذا مرتبط بأمهجة املوضو وطبجعته يف فرض جمموعة من
اإلثبتتت والعنتصر احليتججة ،اليت جتعله أكثر ظهوراً وجتلجتً من حجث املعتجلة عن طريق التحلجل والتفصجل يف جوانبه،
كمت أن هذه االتساراتجيجة يف توظج ،االحصتءا ال ميكن فصلهت عن دور الشوصجة يف قدرهتت على التدعجم من خالل
تقدمي أكرب حيم من االحصتءا اليت تثبت تربير موق ،الشوصجة اجتته املوضو ؛ وبتلتتيل قنتعتهت اخلتصة .وبتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت فقد شكلت ظهوراً بترزاً يف هذا املوضو  ،ولعل هذا مت يعكس أمهجتهت ودورهت
يف هذا املوضو انطالقتً من كوهنت تستودم كأدوا لفهم موضو احلوار ،حبجث هذه املفتهجم عتدة مت تتعلق بتلسجتق
العتم لألحداث فهي نتتج هذه األخرية ،تسواء كتنت أحداث تستبقة ،وبتلتتيل يتم اتسقتط بعض مفتهجمهت على تسجتقت
أخرى جديدة ،أو كتنت أحداث آنجة وجديدة فجتم انتتج مفتهجم جديدة حتتضنهت تسجتقت
ينطبق على أحداث الثورا

تلك األحداث ،وهذا مت

العربجة وتداعجتهتت الراهنة ،ومن هذه املفتهجم جند مثالً" :اإلتسالم البدوي"" ،اإلتسالم

اجلهتدي"" ،الفكر اجلهتدي املتطرف"" ،اإلتسالمجني"" ،اإلتسالم السجتتسي"...،اخل؛ ومن هنت تظهر قوة كل مفهوم من
خالل مالئمته للسجتق العتم لألحداث من جهة ،وكذا اختجتر العبترا
4..

والكلمت

املنتتسبة ،أو إعتدة انتتجهت مع مت
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ينتتسب طر القنتة ،بتإلضتفة إىل عملجة تداوهلت يف الستحة السجتتسجة واإلعالمجة الغربجة عمومتً وقنتة فرانس 42
خصوصتً ،ممت جيعلهت قتبلة للمعتجلة وتسهلة التنتول وفق جرعت متزايدة تزيد بتزايد األحداث اليت هلت عالقة هبذا الشأن،
حبجث هذه األخرية تعد مبثتبة البجئة اليت حتتضن هذه املفتهجم ،ولعل هذا الدور يتنتتسب مع وظجفة التأطري اإلعالمي لقنتة
فرانس  42اليت تتحكم يف مستر تكوين التمثال
اختجتر األلفتظ واملصطلحت

حول األحداث ،ويف عملجة بنتء دالالهتت األيديولوججة من خالل

والصور املنتتسبة ،حبجث تقوم هنت مبت يطلق علجه مفهوم "إعتدة تسججق أو جتديد السجتق

( )Recontextualisationمن خالل منح املعىن للحدث بتوفري احملددا

املعرفجة احملفزة للموق ،والرأي

والسلوك"1؛ أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،األمثلة فشكلت نسبة ظهور ضعجفة ،وهذا مت ميكن تفسريه يف عملجة التنو
بتلنسبة للعنتصر احليتججة حبجث ال ميكن توظج ،كل االتساراتجيجت وبنفس احليم ختصة مت تعلق هبذه العنتصر اليت
ترجع إىل طبجعة املوضو من خالل احصتءا عملجت التدخل العسكري األمريكي مثالً ،أو خملفتته من جهة أخرى،
مع ضرب بعض األمثلة التترخيجة املشتهبة مثالً اليت ميكن ربطهت هبذه األحداث ،وهنت تتم عملجة اتسارجت األحداث
التترخيجة الستبقة اليت وقعت يف تسجتقت

تترخيجة زمنجة ومكتنجة خمتلفة بتعتبترهت تتشتبه يف بعض مظتهرهت مع هذه

األحداث ،هذا على غرار مدى قدرة الشوصجة يف تقدمي هذه االثبتتت

ختصة مت تعلق بتألمثلة واالحصتءا  ،هذا

وبتإلضتفة إىل حيم االحصتءا املقدمة الذي يؤثر يف ظهور األمثلة أو عنتصر حيتججة أخرى ،حبجث عتدة مت تكون
العالقة بني هتتني االتساراتجيجتني عالقة عكسجة ،أي كلمت كتن توظج ،االحصتءا أكرب كلمت كتن توظج ،األمثلة أقل
والعكس صحجح؛ أمت فجمت خيص أيضتً عدم ظهور اتساراتجيجيت توظج ،املقتبال
فجتعلق بتلنو الصحفي من جهة ،كون أن اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور وعرض حمتوى الكتب،

مع اجلمهور تتضمنهت التقترير االخبترية على

عكس الربامج احلوارية ،وكذا اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت تتعلق هي األخرى بطبجعة احلوار من جهة أخرى،
حجث تتضمنهت احلوارا يف شكل مقتبلة تلفزيونجة اليت يتم فجهت عرض أعمتل الشوصجت يف شكل كتب حول املواضجع
املطروحة ،عكس احلوارا اليت تأيت يف شكل نقتشت .
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نؤتسس مرجعجة هذه النتتئج على غرار النتتئج الستبقة؛ إضتفة إىل أ ًن عملجة جتديد السجتق
هي إحدى االتساراتجيجت املهمة لقنتة فرانس  42يف تعتملهت مع هذا النو من القضتيت خصوصتً ،حبجث يتم اتسارجت
بعض مظتهر األحداث الستبقة اليت وقعت يف تسجتقت

زمنجة ومكتنجة مغتيرة ،واليت هلت عالقة هبذه القضتيت ختصة مت

تعلق مبظتهر مت يطلق علجه بتإلرهتب الدويل ،يف حني أن هذه املظتهر هي اليت حتدد مدة تشتبه هذه األحداث ،ولعل
هذا مت يستعد يف عملجة إعتدة انتتج املفتهجم جبرعت

متزايدة عتدة مت حتمل صورة تسلبجة بتلنسبة لإلتسالم ويف تنو

تسمجتته وصفتته اليت يتم ربطهت بسجتق أحداث الثورا العربجة الراهنة.
 -1شهرية عبد اهلل ،مرجع تستبق ،ص( .599بتصرف).
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الجدول رقم  :01عناصر االستراتيجيات اإلقناع العقلية لموضوع الدور السعودي في التحالف الدولي.
الموضع الفرعي

الموضوع تحت

الموضوع تحت

الفرعي

تحت الفرعي

التحتل ،الدويل

الدور السعودي

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيجيات العقلية
الشوصجة 5

51

%90.14

الشوصجة 4

0

%91.52

الشوصجة .

0

%92.14

الشوصجة 2

1

%94.01

صحفي القنتة

19

%40.14

اإلقرارية (التأكجدية)

5

%94.01

الارمجمجة

21

%54.99

االعاراضجة

21

%54.99

السلبجة

4

%94.40

اإلجيتبجة

11

%99.40

أتسئلة صحفي القنتة

54

%90.45

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

اإلحصتءا

1

%94.01

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

.

%95.45

مصتدر املعلومت

5

%99.14

541

%599

التدخل يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار
تنظجم داعش

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الدور السعودي يف التحتل،
الدويل ضد تنظجم داعش يف مضتمني برامج فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة املرتبة
األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار قدر بـ ،%40.14تلجهت نسبة توظج ،عدد
تدخال الشوصجة رقم ( )5اليت قدر بـ ،%90.14تلجهت أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )4اليت
قدر بـ ،%91.52كمت تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( ).اليت قدر بـ ،%92.14مث تلجهت

نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )2اليت قدر بـ ،%94.01أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف
احلوار فقد احتلت فجهت املبتدال

االعاراضجة والارمجمجة املراتب األوىل ،كوهنمت شكال نفس نسب الظهور واليت قدر

بـ ،%54.99تلجهت نسبة توظج ،املبتدال
*

اإلقرارية اليت قدر بـ ،%94.01تلجهت أيضتً مث تلجهت نسبة توظج،

الشوصجة  : 5السمو أمري تركي فجصل السفري السعودي الستبق واملسؤول الستبق عن أجهزة املوتبرا السعودية ،الشوصجة  :4عبد الرمحتن دار تسلجمتن

كتتب وحلل تسجتتسي "فرنست" ،الشوصجة  :.حسني ججدل بتحث يف األناربولوججت "فرنست" ،الشوصجة  :2إيلي مصبوجني الرئجس الشريف جلمعجة الصحتفة
األجنبجة ،ومراتسل صحجفة لجوريون لوجور اللبنتنجة "فرنست.
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املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%99.40كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال السلبجة اليت قدر بـ ،%94.40أمت عن
اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بـ ،%90.45يف حني مل تسيل
اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور بتلنسبة يف هذا اجملتل ،هذا على غرار العنتصر احليتججة
األخرى اليت ظهر فجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا

بـ ،%94.01تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم

واملصطلحت اليت قدر بـ ،%95.45كمت تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت اليت قدر بـ،%99.14
تسيل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة
حجث مل ً
توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت مل تشكل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ مدى التبتين
بني نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف موضو الدور السعودي يف التحتل ،ضد تنظجم داعش ،ولعل هذا
التبتين يتضح أتستتستً يف املفترقة الكبرية بني اتساراتجيجة توظج ،عدد تدخال

صحفي القنتة واالتساراتجيجت

األخرى

بتعتبترهت شكلت أمهجة من حجث الظهور ،كمت أن هذا التبتين مل يقتصر على املنحى بل شكل مراتب بني االتساراتجيجة
األكثر ظهوراً ومتوتسطة الظهور وضعجفة الظهور ،وكذا عدم ظهور البعض اآلخر من االتساراتجيجت  ،هذا وبتإلضتفة إىل
مدى التقترب والتبتعد بني نسب توظج ،هذه االتساراتجيجت الذي يوحي بوجود عالقة بجنهت.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املعطجت

انطالقتً من أكرب ظهور بتلنسبة لعدد تدخال

صحفي القنتة بتلدور املنوط به

وأمهجة تدخال ته كونه القتئم على احلوار وإدارته من خالل عملجة التوججه وتوزيع الكالم والتدعجم ،وعلى هذا األتستس
تبقى تفسريا دور الصحفي وأمهجته يف إدارة احلوار هي نفسهت ختصة بتلنسبة ملواضجع التحتل ،الدويل فجمت تعلق بكل
من الدور الفرنسي واألمريكي والسعودي ،وهنت يظهر االهتمتم الواضح هلذه املواضجع بتلنسبة لقنتة فرانس  ،42ختصة
وأن املعطجت املوجودة تشري إىل مدى فرض القنتة لنمط ختص يف تأطريهت للحوار ،وبتلتتيل جتسجد موقفهت وفق عملجت
التوججه وتقسجم حصة الكالم بتلنسبة جملمو التدخال

بني أطراف احلوار .وهذا مت تفسره أيضتً أمهجة ظهور بعض

املبتدال يف احلوار وعلى رأتسهت املبتدال االعاراضجة والارمجمجة واليت تعرب دومت عن عالقتهت بدور الصحفي حبجث تشارك
يف نفس اهلدف من خالل عملجيت االعاراض والارمجم ،اليت تعد هي األخرى وظجفة من وظتئ ،التوججه والتعديل والتغجري
أو االثبت بتلنسبة للصحفي .وهنت تظهر عملجة اهلجمنة على إدارة احلوار واليت تعترب اتساراتجيجة من االتساراتجيجت العتمة
للقنتة اليت ترتسم أهدافهت وفق هذه العملجت  ،على اعتبتر أن معظم هذه األخرية هي عبترة عن ختطجط إعالمي يتم
ضبطه مسبقتً تسواء بتلنسبة لبعض الوظتئ ،اليت يتم اتستودامهت يف عملجيت االعاراض والارمجم من خالل عدد املقتطعت
وحمطت الوق ،والتنبجه ،أو التصحجح واالعتذار وغريهت ،بتإلضتفة إىل منط األتسئلة وعددهت الذي خيضع هو اآلخر لدور
الصحفي ،وهذا مت تثبته نسبة ظهور اتساراتجيجة أتسئلة صحفي القنتة اليت تعرب هي األخرى عن مدى دور الصحفي
وأمهجته يف إدارة احلوار ،كمت أن املفترقة الكبرية املوجودة بني تدخال صحفي القنتة وتدخال الشوصجت املتحتورة
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تثبت مدى حمورية الصحفي يف إدارة احلوار ،حبجث كلمت كتنت عدد تدخال صحفي القنتة أكرب بكثري من تدخال
كل شوصجة متحتورة كلمت كتن مؤشر االبتعتد عن احلجتدية واملوضوعجة أكرب والعكس صحجح ،بتعتبتر أن التوزيع
املتستوي أو املتقترب يوحي ضمنجتً مبدى حجتدية وموضوعجة القنتة جتته هذا املوضو  ،كمت أن التفتو بني نسب
تدخال الشوصجت املتحتورة له تفسريه من خالل دور كل شوصجة وطبجعتهت يف قدرهتت على اإلقنت  ،وكذا عالقتهت
بتملوضو من حجث التوصص مثالً ،بتإلضتفة إىل أمهجة الشوصجة اليت تظهر من خالل مكتنتهت السجتتسجة أو االجتمتعجة
أو األكتدميجة ومدى تأثريهت على الرأي العتم ،أمت بتلنسبة لظهور توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت هلت نفس اهلدف تقريبتً
مع توظج ،املبتدال االعاراضجة والارمجمجة ،حبجث شكلت متوتسط النسبة هلذه املبتدال  ،وهذا مت جيعلهت ذا أمهجة ويف
تأكجدهت على عالقة الصحفي بتلشوصجت
املبتدال

املتحتورة من خالل االلتفتف حول املوق ،الواحد جتته املوضو  ،ولعل

االجيتبجة هي اليت تعرب عن مدى االتفتق والتفتهم بني أطراف احلوار ،وهذا مت تربره يف الغتلب طبجعة الربامج

احلوارية يف قنتة فرانس  ، 42بتإلضتفة إىل عملجة انتقتء الشوصجت اليت تتوافق وموق ،القنتة جتته هذه املواضجع عمومتً.
كمت ميكننت تفسري ضع ،نسبة هذه املبتدال مقترنة بنسبة املبتدال االعاراضجة والارمجمجة من جهة أخرى ،يف عملجة
التظتهر بتحلجتدية واملوضوعجة يف معتجلة هذه املواضجع ،حبجث ال ميكن أن يطغى على احلوار توظج ،املبتدال االجيتبجة أو
السلبجة بتعتبترهت توحي مبتشرة مبوق ،القنتة ،وهذا مت تؤكده أيضتً نسبة ظهور الضعجفة يف توظج ،املبتدال السلبجة اليت
مثلت آخر نسبة يف جممو املبتدال

يف احلوار .وهذا مت جيعلنت نفسر مدى االتفتق واملفتوضة حول املوضو بعكس

اخلالف وعدم االتفتق بني أطراف احلوار .إذن فعملجة التأطري اإلعالمي بتلنسبة للصحفي وإدارته للحوار مهمة ،ومهمتهت
ال خترج عن اإلطتر العتم للقنتة أو مت يعرف بتلسجتتسة التحريرية هلت ،أمت عن توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت شكلت نفس
الظهور تقريبتً مع توظج ،املبتدال

السلبجة  ،فعتدة مت تأيت بنفس النسبة اليت ال تتعدى املعىن املراد من خالل عملجة

اإلقرار والتأكجد اليت تظهر مثالً يف عبترا التحجة واجملتملة والشكر وغريهت ،وخبتصة عند مدخل احلوار وخمرجه (االفتتت
واالختتتم) ،ولعل نسبة ظهور هذه املبتدال

ضرورية بتلنسبة للحوار بتعتبتره أحد مداخله وخمترجه ،وعتدة مت تتعلق

بأخالقجت املهنة الصحفجة عمومتً وبأخالقجت فن احلوار التلفزيوين يف قنتة فرانس  42خصوصتً ،حبجث أن اإلكثتر من
هذه املبتدال جيعلهت حمل تأويل ،وبتلتتيل قد تؤدي معتين أخرى غري املعىن املراد يف عند توظجفهت؛ أمت عن اتساراتجيجة
توظج ،االحصتءا

اليت شكلت نفس الظهور بتلنسبة للمبتدال

اإلقرارية فكتنت نسبتهت ضعجفة نوعتً مت؛ وهذا مت

يفسره ضع ،العنتصر احليتججة هلذا املوضو عمومتً وعلى رأتسهت االحصتءا

اليت مل تظهر بتلشكل املطلوب نظراً

ألمهجة املوضو نفسه ،مع عدم ظهور أي مثتل بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،األمثلة ،وهذا مت قد يرجع إىل عدم وجود
املعطجت

الكتفجة حول الدور السعودي وعالقته بتداعجت

تنظجم داعش والثورا

موق ،فرنست من الدور السعودي يف املنطقة وطبجعة العالقت
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السجتتسجة تؤثر على األجندة اإلعالمجة الفرنسجة وخصوصتً قنتة فرانس  42وموقفهت جتته هذا املوضو  ،ممت يؤثر بدوره على
اإلقنت احليتجي من خالل جممو االثبتتت
توظج ،االحصتءا

واالتستنتد إىل بعض املعطجت

الواقعجة والتترخيجة اليت متثلهت اتساراتجيجيت

واألمثلة وحَت وجود بعض مصتدر املعلومت  ،وهذا مت تفسره نسبة ظهور هذه األخرية مبصدر

واحد يف موضو الدور السعودي يف التحتل ،الدويل؛ ومن هنت يظهر تأثري طبجعة املوضو يف بروز اتساراتجيجت أو قلتهت
أو يف غجتب البعض اآلخر ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت فكتد تنعدم نظراً حلداثة املوضو
من جهة ،وعالقة السعودية نفسهت بقضتيت احلركت

االتسالمجة بتعتبترهت متثل االتسالم السَن يف العتمل العريب حسب

القنتة ،وبتلتتيل انتتج املفتهجم أو إعتدة انتتجهت هو األخر خيضع لطبجعة املوضو وخطورته وقوته ،ولعل هذه املفتهجم
تتمثل يف" :اخلاليت النتئمة"" ،الفوضى اخلالقة" ،وهي مفتهجم علمجة تسجتتسجة أكثر منهت مفتهجم إعالمجة ،وهنت تظهر
عملجة انتقتء املفتهجم واملصطلحت  ،حبجث ميكن أن تؤدي دورهت يف السجتق الذي توظ ،فجه من خالل جممو القضتيت
العربجة اإلتسالمجة أثنتء فارة أحداث الثورا العربجة الراهنة .وأخرياً ميكننت تفسري غجتب كل من اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة
وتعلجقت

اجلمهور ،واتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور ،وكذا اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب ،بتأثري طبجعة

املوضو اليت تتحكم هي األخرى يف عملجة انتقتء أتسئلة املشتركني يف احلوار عرب مواقع التواصل االجتمتعي ،ولعل هذا مت
يتضح يف غجتب دور اجلمهور انطالقتً من غجتب مشتركته يف احلوار ،وهذا دلجل يف عدم توظج ،أجندته ،ممت جيعل القنتة
توظ ،األجندة السجتتسجة للدولة يف موقفهت اجتته هذا املوضو  ،وعتدة مت يتعلق هذا األمر بتملواق ،والقرارا السجتتسجة
الكربى اليت ترتبط مبصتحل معجنة .وبتلتتيل هذا مت يؤثر على األجندة اإلعالمجة من خالل نسبة مشتركة اجلمهور يف هذه
املواضجع ،أمت بتلنسبة لغجتب اتساراتجيجيت توظج ،املقتبال

مع اجلمهور وكذا عرض حمتوى الكتب ،فتألوىل تتعلق

بتلتقترير اإلخبترية اليت تظهر يف شكل مقتبال وتسرب أراء واتستيوابت وغريهت؛ وهنت يظهر تأثري طبجعة النو الصحفي
للمضمون التلفزيوين ،والثتنجة تتعلق بطبجعة احلوار حبجث ال تظهر اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب إال يف احلوارا

اليت

تأيت يف شكل مقتبال تلفزيونجة على عكس احلوارا ذا طتبع النقتش ،وهنت يظهر كذلك تأثري طبجعة احلوار يف ظهور
اتساراتجيجت واختفتء البعض اآلخر.
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نضج ،مرجعجة بعض النتتئج يف تفسري توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف موضو
الدور السعودي يف التحتل ،الدويل على غرار النتتئج الستبقة يف دور السجتتسة العتمة للقنتة ،واليت تتضح يف عملجيت
التوطجط والتأطري اإلعالمي من خالل رتسم األهداف العتمة من خالل عملجة انتقتء األتسئلة ،وطريقة توزيع الكالم،
وعملجة انتقتء الشوصجت املتحتورة ،وكذا عملجة توججه املعىن من خالل إعطتء أكثر من داللة للكلمة أو العبترة الواحدة
مثالُ...اخل ،إضتفة إىل عالقة األجندة السجتتسجة للدولة (الفرنسجة) بتألجندة اإلعالمجة ،وكذا بأجندة اجلمهور ،حبجث كل
منهمت يؤثر يف اآلخر ،ولعل موق ،قنتة فرانس  42عتدة مت يكون من موق ،تسجتتسة الدولة الفرنسجة اجتته املوضو ،
4.0

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة االستراتيجيات اإلقناعي ــة في مضامين برامج قناة فرانس 42
ختصة مت تعلق بتملواق ،والقرارا السجتتسجة الكربى اليت هلت مصتحل معجنة للدولة نفسهت.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع حتت الفرعجة وحتت حتت الفرعجة

بتلنسبة ملوضو تنظجم داعش ،تسنتكمل عرض اجلداول الفرعجة اخلتصة اليت توضح لنت مدى توظج ،عنتصر
االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة األخرى بتلنسبة ملوضو قضتيت احلركت اإلتسالمجة واليت تتضح فجمت
يلي:
الجدول رقم  :01عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

القتعدة يف بالد املغرب
اإلتسالمي

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

0

%59.99

صحفي القنتة

55

%44.99

اإلقرارية (التأكجدية)

.

%99.99

الارمجمجة

2

%90.99

االعاراضجة

9

%54.99

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

4

%52.99

أتسئلة صحفي القنتة

59

%49.99

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

/

/

5

%94.99

املفتهجم واملصطلحت

/

/

مصتدر املعلومت

/

/

19

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

اإلحصتءا

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو القتعدة يف بالد املغرب

اإلتسالمي يف مضتمني برامج فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،تدخال صحفي القنتة املرتبة األوىل بأكرب نسبة
مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،عدد التدخال

يف احلوار قدر

بـ ،%44.99تلجهت نسبة توظج ،تدخال

الشوصجة رقم( )5اليت قدر بـ ،%59.99أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد احتلت فجه نسبة
توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بـ ،%49.99يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت
* الشوصجة  :5ملني ولد حممد تستمل إعالمي وكتتب موريتتين.
** عرض كتتب بعنوان "بن الدن الصحراء".
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ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة أيضتً التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،املبتدال
االجيتبجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%52.99تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت قدر بـ ،%54.99كمت نسبة
توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت قدر بـ ،%90.99مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت قدر بـ،%99.99
يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال السلبجة أي نسبة ظهور يف هذا احلوار ،أمت بتلنسبة للعنتصر احليتججة
فقد مت توظج ،اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت قدر نسبتهت بـ ،%94.99يف حني مل تسيل أي نسبة ظهور كل
من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة ،واتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،واتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت ،
واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت  ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت مل تسيل هي األخرى أي
نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى تقترب نسب توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة

العقلجة بتلنسبة ملوضو القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي عمومتً ،حجث يظهر التبتين بني توظج ،نسبة تدخال
صحفي القنتة ونسبة أتسئلته املطروحة وبني نسب االتساراتجيجت

األخرى ،هذا على غرار غجتب بعض االتساراتجيجت

اليت مل تشكل أي أمهجة من حجث الظهور .حجث ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من وظجفة وأمهجة كل اتساراتجيجة
يف تسجتق هذا املوضو  ،على اعتبتر أن هذا األخري له طبجعة ختصة تتمجز عن املواضجع األخرى اليت تستهم بشكل كبري
يف تغري نسب ظهور هذه االتساراتجيجت  ،ولعل توظج ،تدخال صحفي القنتة هبذا الشكل جيعلنت نقر بوظجفة وأمهجة
هذه االتساراتجيجة بنتءً على مهتم الصحفي من خالل إدارته للحوار اليت ختضع إىل أكثر من عملجة ،كمت مت اإلشترة إلجهت

يف نتتئج املواضجع الستبقة ،ولعل توزيع هذه التدخال هي جزء من هذه العملجت اليت تأخذ معتدال حوارية خمتلفة،
واليت تتضح يف أن عدد تدخال صحفي القنتة جتء أكرب من عدد تدخال الشوصجة املتحتورة ،وهذا دلجل على
عملجة اهلجمنة اليت تعد كأتسلوب اتساراتجيي يف إدارة احلوار الذي ال ميكن أن خيرج عن حدود االطتر العتم للقنتة؛ وبتلتتيل
تعترب هذه االتساراتجيجة أيضتً عملجة من عملجت بنتء املوق ،الذي يتأل ،من جمموعة من الدعتئم والتوججهت واألتسئلة
حَت ال خيرج املوضو عن إطتر احملدد له وبتلكجفجة اليت يريدهت صحفي القنتة؛ ومن هنت تظهر عملجة التأطري اإلعالمي
بتلنسبة للقنتة هلذا املوضو اليت تعترب هي األخرى جزء من عملجة معقدة يطلق علجهت بتملعتجلة اإلعالمجة ،أمت عن نسبة
توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت املبتدال

وتفتهم وانسيتم طريف احلوار ،حبجث املبتدال

االجيتبجة أكرب نسبة يف هذا اإلطتر ،وهذا دلجل على مدى اتفتق

االجيتبجة هي من املبتدال اليت تؤدي وظجفة مبتشرة من خالل تقترب

املواق(،موق ،القنتة مبوق ،الشوصجة املتحتورة) ،ولعل هذا االتفتق هو عملجة مشاركة يف بنتء احلوار وفقتً ملوق ،القنتة
جتته موضو تنظجم القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالم ي ،وعتدة مت تفرض طبجعة املوضو مدى توافق املواق ،أو اختالفهت
انطالقتً من عالقته بتلقضتيت واألحداث احملجطة من جهة ،وكذا عالقته برؤية القنتة جتته قضتيت التطرف واإلرهتب
اإلتسالمي اليت ال خترج عن إطتر مواق ،السجتتسة اخلترججة الفرنسجة من جهة أخرى ،ولعل هذه الرؤية تتضح عمومتً يف
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عالقة تنظجم القتعدة الذي كتن ولجد أحداث معجنة مع تنظجم داعش وتداعجتهتت املوتلفة على الصعجدين العريب والغريب
الذي يتعلق بأحداث الثورا
قضتيت احلركت

العربجة الراهنة ،وذلك من خالل أوجه التشتبه واالختالف اليت تشكل مضمون موضو

اإلتسالمجة ،حبجث تدل هذه العالقة على مدى تقترب أو تبتعد هذين التنظجمني اإلتسالمجني تسواء من

خالل الفكر اجلهتدي أو السلوكجت العنجفة أو القنتعت الدينجة أو املرجعجت األصولجة وغريهت؛ وبنتءً على هذه
املؤشرا وكجفجة توظجفهت من خالل املعتجلة اإلعالمجة لقنتة فرانس  42تتشكل الصورة عن اإلتسالم عمومتً ،واليت عتدة
مت يتم اقراهنت هبذه املظتهر ،ومن جهة أخرى فعتدة مت يتنتتسى ويتيتهل اإلعالم الدويل متتمتً خاليت اإلرهتب املتواجدة يف
الدول األوروبجة ،وذلك "بداية من جتتهله خلمسة آالف شتب أورويب الذين ألتحقوا بصفوف تنظمي داعش والقتعدة
ومنهم  1300فرنسي" ،1حبجث هذا النو من التوظج ،خيدم املصلحة اإلعالمجة للقنتة من خالل عملجة التيتهل
املقصودة لبعض املواضجع اليت ختص هذا الشأن ،هذا وبتإلضتفة إىل وظجفة املبتدال االعاراضجة اليت شكلت أمهجة من
حجث الظهور بتعتبترهت متثل مقتطع ضرورية يف احلوار ،ختصة وأن هذا األخري يسري يف اجتته واحد من خالل مت يدل
علجه جممو املبتدال االجيتبجة والارمجمجة كوهنمت يؤديتن نفس الوظجفة تقريبتً يف عملجة االتفتق والتفتهم واالنسيتم بني
مواق ،الشوصجت
توظج ،تلك املبتدال

املتحتورة ،على عكس املبتدال

االعاراضجة والسلبجة اليت تؤدي وظجفة مغتيرة ،وهنت يظهر دور

الذي يستهم يف توازن احلوار ،ختصة وأن املوضو حيتتج لتوضجحت

معجنة ،وهذا مت يفسره

غجتب توظج ،املبتدال السلبجة يف هذا اإلطتر اليت ال يتنتتسب توظجفهت وهذا الطر  ،إضتفة إىل طبجعة احلوار الذي جتء
يف شكل مقتبلة اليت تغجب فجهت عتدة توظج ،مثل هذه املبتدال  ،وهذا مت جيعلنت نصن ،مثل هذا احلوار يف مت يطلق
علجهت حبوار املعلومت * ،هذا على غرار توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت شكلت نسبة ظهور تتوافق وظجفتهت داخل احلوار
اليت ال خترج هي األخرى عن مت ميكننت تسمجته بإطتر أخالقجت احلوار ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة عرض حمتوى الكتب
فتمثلت يف عرض حمتوى كتتب "بن الدن الصحراء" من طرف الشوصجة املتحتورة ،حبجث يعكس حمتوى هذا الكتتب
بعض حجثجت املوضو وجوانبه يف عالقته مبنطقة صحراء املغرب الإلتسالمي الكبري؛ ومن هنت تظهر أمهجة توظج ،هذه
االتساراتجيجة كعنصر حيتجي من خالل عرض التفسريا

العلمجة يف شكل نظريت

أو مفتهجم علمجة أو دراتست

وغريهت ،وهذا مت جيعلنت أيضتً نوضح وظجفة وأمهجة هذه االتساراتجيجة مقترنة بتلنسبة اليت تشكلهت ،وهذا راجع إىل طبجعة
وحدهتت اليت تتعلق بعدد الكتب املعروضة يف املوضو  .كمت ميكننت تفسري غجتب االتساراتجيجت األخرى ختصة مت تعلق
 -1نقالً عن :حممد قرياط ،مرجع تستبق ،ص.41

* يقوم هذا النو من احلوارا على إعطتء معلومت معجنة لليمهور عن املوضو املطرو  ،كونه النو املنتتسب لإلخبتر بشكل تسريع ودقجق عن حقجقة وجوهر
األحداث والظواهر والتطورا اليت هتم شرائح اجملتمع الواتسع ،وعتدة مت يتم يف هذا االطتر اختجتر الشوصجت املتوصصة واخلبرية يف هذا الشأن .حجث يضتف
إىل هذا النو كل من حوار الشوصجة وحوار الرأي ،أنظر على تسبجل املثتل :أمرية احلسجَن ،فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،لبنتن ،دار النهضة العربجة ،ط،5

4991م ،ص.559
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بتوظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت تتأثر حبيم األتسئلة املطروحة من طرف صحفي القنتة ،واليت شكلت نسبة ظهور
عتلجة كمت هو موضح يف اجلدول ،بتإلضتفة إىل أنه عتدة مت ال يظهر توظج ،هذه االتساراتجيجة يف مثل هذه احلوارا ،
وهنت يظهر دور طبجعة احلوار يف غجتب بعض االتساراتجيجت
توظج ،املقتبال

وظهور بعضهت ،وهذا مت ينطبق أيضتً على اتساراتجيجة

مع اجلمهور اليت تتعلق بتلتقترير االخبترية ،على غرار العنتصر احليتججة األخرى اليت تتأثر بطبجعة

احلوار فجمت تعلق بكل من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة واالحصتءا واملفتهجم واملصطلحت ومصتدر املعلومت  ،وهذا من
خالل توظج ،اتساراتجيجة حمتوى الكتتب الذي يؤثر بدوره على نسبة توظج ،العنتصر احليتججة األخرى ،وأحجتنتً
بغجتهبت كمت هو احلتل بتلنسبة هلذا املوضو  ،بتعتبتر أنه يتضمن هذه العنتصر من خالل عملجة عرض بعض التفسريا
العلمجة يف شكل نظريت

أو مفتهجم أو احصتءا

أو دراتست

أو أمثلة وغريهت .وعلى هذا األتستس تظهر العالقة

املوجودة بني وظتئ ،هذه االتساراتجيجت اليت تشارك يف نفس األهداف من خالل عملجة اإلقنت .
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الجدول رقم  :01عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع السلفيَة المتش َددة.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

السلفجة املتشددة

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

.

%94.00

الشوصجة 4

4

%91.49

الشوصجة .

5

%94.9.

صحفي القنتة

4

%91.49

اإلقرارية (التأكجدية)

/

/

الارمجمجة

1

%5..51

االعاراضجة

.

%94.00

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

5

%94.9.

أتسئلة صحفي القنتة

5

%94.9.

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

54

%.5.14

األمثلة

5

%94.9.

اإلحصتءا

5

%94.9.

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

9

%51.40

مصتدر املعلومت

/

/

.0

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو السلفجة املتشددة يف مضتمني
برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية قدر
بـ ،%.5.14أمت بتلنسبة للعنتصر احليتججة األخرى فقد ظهر كل من اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت
بنسبة قدر

بـ ،%51.40تلجهت اتساراتجيجة توظج ،األمثلة واالحصتءا

اللتتن أحتال نفس النسبة قدر

بـ ،%94.9.يف حني مل تسيل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت أي نسبة ظهور
هلذه العنتصر ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،املبتدال

الارمجمجة

املرتبة األوىل قدر بـ ،%5..51تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت قدر بـ ،%94.00تلجهت أيضتً نسبة
توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%94.9.يف حني مل تسيل كل من اتساراتجيجة توظج ،املبتدال اإلقرارية
والسلبجة أي نسبة ظهور يف هذا احلوار ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج،
*

الشوصجة  :5حسن ججدل بتحث يف األناربولوججت "فرنست" ،الشوصجة  :4عبد الرمحتن دار تسلجمتن كتتب وحملل تسجتتسي "فرنست" ،الشوصجة  :.إيلي

مصبوجني الرئجس الشريف جلمعجة الصحتفة األجنبجة ،ومراتسل صحجفة لجوريون لوجور اللبنتنجة "فرنست".
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عدد تدخال

الشوصجة رقم( )5املرتبة األوىل قدر بـ ،%94.00تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة

رقم( )4اليت احتلت نفس النسبة مع عدد تدخال صحفي القنتة واليت قدر بـ ،%91.49كمت نسبة توظج ،عدد
تدخال الشوصجة رقم( ).اليت قدر بـ ،%94.9.أمت عن اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة
توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بـ ،%94.9.يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة
ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املالحظت مدى تبتين نسب توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف
موضو السلفجة املتشددة ،حبجث مل يشكل هذا التبتين مفترقة كبرية بني تكرارا

ونسب مؤشرا

توظج ،هذه

االتساراتجيجت  ،على غرار اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت شكلت نسبة ظهور عتلجة ،كمت نالحظ مدى
ضع ،نسب بعض االتساراتجيجت

اليت كتد

تنعدم نسبة ظهورهت ،على غرار تشتبه بعض نسب االتساراتجيجت

األخرى اليت شكلت نفس نسبة الظهور ،بتإلضتفة إىل غجتب بعض االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف
هذا املوضو  .ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من دور وأمهجة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو
بتعتبتر أن هذه االتساراتجيجت

ال تؤدي معنتهت إال يف السجتق الذي وجد

فجه ،كمت ال ميكن فصل وظتئ ،هذه

االتساراتجيجت بنتءً على اشاراكهت يف األهداف.

وعلى هذا األتستس فإن تبتين هذه املعطجت ختصة مت تعلق بدور وأمهجة اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت
شكلت أكرب نسبة ظهور يف مقترنتهت مع نسب توظج ،االتساراتجيجت

األخرى األقل أمهجة ،ترتبط بطبجعة النو

الصحفي ،حبجث مضمون موضو السلفجة املتشددة ظهر على شكل تقرير إخبتري ،ممت يفرض وجود هذه االتساراتجيجت
ومدى تأثريهت يف عملجة اإلقنت  ،إضتفة إىل ظهوره على شكل حوار الذي يستهم هو اآلخر يف وجود اتساراتجيجت
أخرى ،حجث يتعلق حيم ظهور توظج ،هذه االتساراتجيجة بنتءً على طبجعة املوضو اليت حتدد مشتركة اجلمهور من
خالل مواقفه وآرائه عرب تسرب اآلراء واتستطالعت الرأي يف شكل مقتبال  ،ولعل هذه الوظجفة هي من العملجت
اإلعالمجة اليت تبحث يف اهتمتمت

اجلمهور ومواقفه وآراءه اجتته املوضو الذي يعترب حدثتً من األحداث اليت ختص

الشأن العتم ،إضتفة إىل أهنت عملجة تزكجة من طرف اجلمهور جتته بعض املمترتست الدينجة للسلفجني ختصة يف أملتنجت ،يف
حني أن غتية القنتة يف اتستودام هذه العملجت

يف حمتولة معرفة رأي اجلمهور جتته هذه القضتيت ،أو تدعجم موقفهت

بتالتستنتد إىل جمموعة من مواقفه ،ولعل هذا مت "يعترب هدفتً من أهداف اإلعالم املوجه من خالل تطوير األحداث بشكل

مأتستوي لدفع اجلمهور للمطتلبة حبل معد مسبقتً" ،1كمت تعترب عملجة من عملجت

االتستعتنة بأطراف ملهتمجة أطرف

أخرى ،وهذا مت يتضح بتلنسبة هلذا املوضو من خالل االتستعتنة ببعض احلركت أو األحزاب "كحركة مثريي الشغب
 -1أنظر :إبراهجم بعزيز ،التظليل اإلعالمي :كيف يقوم اإلعالم بتسطيح ثقافة الجماهير وتغييب الوعي (دراسة نقدية تحليلية لواقع اإلعالم المعاصر)،
القتهرة ،دار الكتتب احلديث ،ط4991 ،5م ،ص ص.92-.4
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يف أملتنجت" ،أو جبهت الجمني ضد مجتعت السلفجة وممترتستهتت املوتلفة داخل هذه اجملتمعت ؛ ومن هنت تتضح لنت أمهجة
توظج ،هذه االتساراتجيجت

يف مثل هذه املواضجع ،اليت عتدة مت يتم ربطهت بتألحداث احملجطة وختصة بقضجة تنظجم

داعش وتداعجتهتت املوتلفة على الصعجدين العريب والغريب ،وكذا بتلسجتق العتم الذي يتأثر بأحداث الثورا العربجة الراهنة
عمومتً ،هذا وبتإلضتفة إىل أمهجة اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت اليت يتنتتسب توظجفهت وطبجعة املوضو  ،حبجث
جمتل املفتهجم يف هذا السجتق يتسع إىل أكثر من مفهوم نظراً لعملجة املوازنة بني هذه التنظجمت اإلتسالمجة اليت تتص،
بتإلرهتب والتطرف والتشدد وغريهت ،حبجث هذه العالقة تظهر من خالل مدى تقترب وتشتبه هذه التنظجمت واحلركت
تسواء يف الفكر اجلهتدي ،أو بعض السلوكجت العنجفة ،أو املرجعجة الدينجة...،اخل.
وعلى هذا األتستس يتم انتتج هذه املفتهجم اليت ال خترج عن إطتر تلك الصورة املنمطة والسلبجة عن تلك اجلمتعت  ،وهذا
مت ينطبق عن اإلتسالم كونه العتمل املشارك بني هذه اجلمتعت  ،ولعل هذا مت تشري إلجه بعض املفتهجم اليت مت توظجفهت يف
هذا السجتق وجند منهت" :العن ،اإلتسالمي"" ،اخلوف من اإلتسالم"" ،أتسلمة الغرب"...اخل ،فهذه املفتهجم ال يتم انتتجهت
من طرف القنتة بل حتتضنهت ،وهذا مت جيعلنت نربر عملجة تداول هذه املفتهجم يف مضتمني برامج القنتة بتعتبترهت جزءاً من
عملجة تكوين الصورة السلبجة جتته هذه القضتيت ،ومن هنت ظهر عملجة االهتمتم هبذه االتساراتجيجة من خالل مدىتأثريهت
يف عملجة اإلقنت  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت شكلت أمهجة من حجث نسبة ظهور مقترنة
بتملبتدال

احلوارية األخرى ،وذلك انطالقتً من وظجفتهت يف بنتء احلوار واليت عتدة مت تشري إىل عملجة البنتء من خالل

مؤشرا االتفتق واالنسيتم والتفتهم بني أطراف احلوار ،وهذا مت يفسره توظج ،املبتدال االجيتبجة الذي يؤدي نفس
الوظجفة تقريبتً يف عملجة االتفتق بني أطراف احلوار ،وهذا دلجل على تقترب املواق ،وتشتهبهت بني أطراف احلوار جتته هذا
املوضو  ،هذا مقترنة بتوظج ،املبتدال

االعاراضجة اليت هلت وظجفة عكسجة اليت تتعلق بعملجة اهلدم من خالل بعض

مؤشرا االعاراض يف املواق ،واآلراء ،إال أنه عتدة مت توظ ،هذه املبتدال لتمويه املشتهد وللحفتظ على توزان احلوار،
حجث يتم االتستعتنة هبت كآلجة من آلجت إضفتء املوضوعجة واحلجتدية يف احلوار ،كمت أن جممو نسب املبتدال الارمجمجة
واالجيتبجة يشكل ضع ،املبتدال

االعاراضجة؛ وهنت يتضح الفرق ،على غرار غجتب املبتدال

السلبجة اليت تؤدي هي

األخرى نفس الوظجفة تقريبتً مع املبتدال االعاراضجة ،وهذا مت جيعلنت نفسر توجه دور هذه املبتدال اليت ال خترج عن
إطتر موق ،القنتة من هذه اجلمتعت  ،أم ت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،عدد التدخال يف احلوار اليت مل تتفتو بشكل
كبري وهذا مت جعلهت متقتربة يف الطر  ،حجث ظهر عدد التدخال بشكل تدرجيي تقريبتً ،ولعل هذا التفتو الطفج،
والتدرجيي دلجل على أمهجة إدارة احلوار وعملجة توزيع املداخال
متحتورة ،حبجث جند عملجة توظج ،التدخال

اليت تتنتتسب وطبجعة املوضو  ،وطبجعة كل شوصجة

يف هذا املوضو

خيضع ملعتدلة ( ،4/4أي:

صحفي +شوصجة/شوصجتني) ،وهذا مت جيعلنت نكش ،عن مدى تستوي تدخال كل موق( ،موق ،شوصجتني
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متحتورتني) ،يف حني تشري املعطجت اجلدولجة إىل مدى تبتين عدد التدخال لكل شوصجة متحتورة ،واليت تدل على
مؤشر االختالف وتبتعد املواق ،واآلراء ،وعفوية احلوار ،وحيم كل شوصجة يف عالقتهت بتملوضو  ،عكس مت تشري إلجه
طبجعة تلك املعتدلة ،اليت توحي لنت ضمنجتً وظجفة هذه العملجة من خالل تقترب الرؤى واتفتقهت حول موق ،واحد جتته
املوضو  .وهنت تظهر عملجة توحجد املواق ،اليت ال خترج عن االجتته العتم للقنتة ملثل هذه القضتيت ،حجث عتدة مت يكون
للصحفي يف مثل هذه احلوارا دور مزدوج ،حبجث يقوم بأكثر من وظجفة يف آن واحد ،ختصة يف تعدد الشوصجت
وتنو آرائهت ،وهذا مت قد يكل ،الصحفي أكثر ،إال أن تلك اآلراء ال خترج عن اإلطتر العتم للقنتة يف كون أن أهم تلك
الشوصجت هلت عالقة من قريب أو من بعجد مع القنتة ،ولعل هذه العالقة تظهر من خالل عملجة التعتمل مع األحداث
العتجلة عمومتً ،حبجث عتدة مت تعتمد قنتة فرانس  42على اخلرباء واملتوصصني يف اجلمتعت اإلرهتبجة بتلتحلجل ،وكذا
املراتسلني الصحفجني الذين خيضعون لتكوين يف كجفجة التعتطي مع قضتيت اإلرهتب واحلروب ،وهذا مت يتضح يف مركز
( )Académique France 24املتوصص يف هذا اجملتل ،1حجث أكد عدة دراتست على أن تغطجة األحداث
اإلرهتبجة تتسم بتحنجتز املؤتسسة اإلعالمجة ،من خالل التأطري اإلعالمي للسجتتسة الرمسجة اليت تتبنتهت الدولة اليت تنتمي
إلجهت ،وهنتك عالقة تواطؤ وعالقة ود وتكتمل بني املؤتسسة اإلعالمجة والسلطة2؛ أمت عن اتساراتجيجت

اإلقنت

االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة ضعجفة جدا تكتد تنعدم ،واليت ظهر من خالل توظج ،أتسئلة صحفي القنتة ،وذلك
بسؤال واحد فقط ،على غرار توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،حبجث
عتدة مت تشكل اتساراتجيجة االقنت االتستفهتمي أمهجة يف عملجة االقنت بتلنسبة للمواضجع الستبقة يف قنتة فرانس 42؛
تكرار هذه االتساراتجيجت

عمومتً يف هذا

وبنتءً على هذا املعطى ميكننت تفسري تراجع نسب الظهور وقلة مؤشرا
املوضو بتعتبتره يعترب موضوعتً فرعي من احلوار ،حبجث هنتك حوارا حتتوي على أكثر من موضو  ،وهذا مت يستهم يف

تقزمي بعض املواضجع من حجث الظهور الذي يرجع إىل احلجز الزمَن املوصص هلت داخل هذا احلوار* ،عكس بعض
املواضجع اليت تتضمن عدة حوارا  ،وهذا مت جيعلهت تشكل نسبة ظهور قوية ،أمت عن تراجع نسبة أتسئلة صحفي القنتة
فهذا يتعلق بطبجعة املوضو الذي مل يعد جديداً بتلنسبة لربامج مضتمني فرانس  42خصوصتً واإلعالم الغريب عمومتً،

إضتفة إىل دور طبجعة األنوا الصحفجة اليت ورد فجهت املوضو  ،حجث ظهر كيزء من حوار الذي يتضمن عدة مواضجع،
كمت ظهر على شكل تقرير صحفي ،حبجث هذا األخري تنعدم فجه مثل هذه االتساراتجيجت (طر األتسئلة) ،وهذا مت
ينطبق أيضتً على توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت بدورهت تتأثر بتلنو الصحفي وطبجعة احلوار ،أمت عن توظج،
 -1خلجل البشري ،مرجع تستبق ،ص ص.591-59.
 -2نقالً عن :حممد قرياط ،مرجع تستبق ،ص.44
* أنظر :اجلداول املتعلقة بزمن وموفع ونو مواضجع عجنتنت يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42امللحق رقم .9.
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األمثلة واالحصتءا كعنتصر حيتججة فقد شكلت هي األخرى نسبة ضعجفة جداً ،حجث تتأثر نسب العنتصر
احليتججة فجمت بجنهت بشكل كبري ،وهذا مت يتضح يف اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

اليت يأثر ظهورهت يف

توظج ،األمثلة واالحصتءا وحَت بتلنسبة ملصتدر املعلومت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور ،كمت أن طبجعة املوضو هي
األخرى حتدد طبجعة العنتصر احليتججة اليت يتم توظجفهت من خالل مدى تربيرهت وتفسريهت حلجثجت املوضو وتفتصجله
وتداعجتته املوتلفة وعالقته بتألحداث املشتهبة والسجتق العتم الذي يتمثل يف الثورا العربجة الراهنة؛ هذا وبتإلضتفة إىل
بعض االتساراتجيجت

اإلقرارية اليت عتدة مت ختتفي يف مثل هذه

اليت مل تشكل أي نسبة ظهور وعلى رأتسهت املبتدال

املواضجع ،بتعتبترهت تعد موضوعتً فرعجتً من احلوار الذي حيتوي على أكثر من موضو  ،وهذا مت جيعل وظجفة هذه
املبتدال

تقتصر عند مدخل وخمرج كل حوار ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،عرض حمتوى الكتب فهي األخرى يتوق،

ظهورهت عند طبجعة احلوارا اليت تأخذ شكل املقتبلة وختتفي يف احلوارا األخرى.
الجدول رقم  :08عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع اتحاد المنظمات اإلسالمية.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

احتتد املنظمت اإلتسالمجة
يف فرنست

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

40

%52.40

الشوصجة 4

.4

%51.49

الشوصجة .

54

%90..4

صحفي القنتة

50

%90..1

اإلقرارية (التأكجدية)

4

%99.00

الارمجمجة

42

%55.04

االعاراضجة

.0

%50.45

السلبجة

2

%95.04

اإلجيتبجة

0

%9..02

أتسئلة صحفي القنتة

9

%94.01

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

4

%99.00

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

4

%99.00

اإلحصتءا

2

%95.04

/

/

املفتهجم واملصطلحت

51

%94..0

مصتدر املعلومت

5

%99.20

49.

%599

التداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

* الشوصجة  :5حممد عبد الفتت عضو مجعجة العلمتنجة لليمجع "فرنست" ،الشوصجة  :4حسن الفرتستن رئجس احتتد اجلمعجت املسلمة يف منظمة تستن دونجة يف
ضواحي بتريس ،الشوصجة  :.عبد الرمحتن دمحتن رئجس مجعجة الدميقراطجة املسلمة ،ومستشتر لدى الرئتتسة الفرنسجة تستبقتً.
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة
يف فرنست يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة املرتبة األول بأكرب نسبة
مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار قدر بـ ،%50.45كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة
اليت قدر بـ ،%55.04تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%9..02كمت تلجهت نسبة توظج،
املبتدال

السلبجة اليت قدر بـ ،%95.04مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

اإلقرارية اليت قدر بـ ،%99.00أمت

بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،عدد التدخال يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )4املرتبة
األوىل قدر بـ ،%51.49تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )5اليت قدر بـ ،%52.40كمت تلجهت
نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة اليت قدر بـ ،%90..1مث تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة
رقم( ).اليت قدر بـ ،%90..4أمت بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة األخرى فقد احتلت فجهت كل من اتساراتجيجة
توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بنسبة قدر

بـ ،%94..0تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا

اليت قدر

بـ ،%95.04كمت تلجهت اتساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت قدر بـ ،%99.00مث تلجهت اتساراتجيجة توظج ،مصتدر
املعلومت

اليت قدر بـ ،%99.20يف حني مل تسيل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه

العنتصر ،هذا على غرار اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

اجلمهور اليت مل تسيل هي األخر أي نسبة ظهور يف هذا

املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة
بـ ،%94.01تلجهت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت قدر بـ .%99.00حجث نالحظ من هذه املعطجت
مدى تبتين نسب توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف موضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست ،حبجث يشكل
هذا التبتين مفترقة كبرية تسواء بتلنسبة ألنوا االتساراتجيجت عمومتً أو بني عنتصر النو الواحد لكل اتساراتجيجة ،كمت
نالحظ مدى حيم ظهور كل اتساراتجيجة مقترنة حبيم ظهورهت يف املواضجع الستبقة ،على غرار ظهور كل االتساراتجيجت
تقريبتً بتتستثنتء اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور واتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت مل تشكل أي نسبة ظهور
نظراً لكوهنت تقارن بطبجعة النو ال صحفي حجث يتم توظجفهت يف التقترير اإلخبترية ،وكذا طبجعة احلوار بتلنسبة حلوار املقتبلة
ولجس حوار النقتش ،وهنت يظهر مدى تنو توظج ،االتساراتجيجت يف هذا املوضو  ،إضتفة إىل تشتهبهت يف بعض النسب
اليت ظهر بنفس األمهجة من حجث الظهور .ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت

انطالقتً من أمهجة ووظجفة كل

اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو  ،حجث شكلت نسبة التفتو بني توظج ،عدد التدخال

بني أطراف احلوار

مرحلة هتمة يف فهم أهداف احلوار وتوجهتته واملنحى العتم الذي يسري فجه ،يف حني أن عملجة اإلقنت بتلنسبة لتوظج،
عدد التدخال يف القنتة تتعلق بتملستوى الظتهر الذي يشري دائمتً إىل بعض مالمح احلجتدية واملوضوعجة ،عكس دالال
املستوى البتطَن والكش ،عن املغزى الثتين من توظج ،تلك التدخال هبذه الطريقة ،الذي يوحى ضمنجتً إىل مدى
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تالئم عملجة توزيع الكالم (التدخال ) مع موق ،القنتة حجتل املوضو .
وعلى هذا األتستس تظهر عملجة بنتء احلوار وفق اتساراتجيجة إعالمجة يتم حتديدهت وفق بعض العملجت

اليت تتمثل يف

طبجعة املعتدلة املستودمة يف هذا احلوار ،واليت أخذ شكل ( ،5/4أي :الشوصجة رقم ( ،)5ورقم ( /).الشوصجة
رقم ( ،))4على غرار دور الصحفي الذي لعب دور مزدوج يف هذا املوضو أي اقارب إىل الدور احلجتدي تقريبتً يف كونه
تترة ميجل إىل موق ،الشوصجة رقم( )5ورقم ( ،).وتترة أخرى مع الشوصجة رقم ( .)4ومن هنت ظهر نسبة تدخالته
ضعجفة مقترنة بتدخال الشوصجت املتحتورة األخرى ،حبجث عتدة مت يقتصر هذا الدور بتلنسبة لصحفي القنتة عندمت
يفوق احلوار شوصجتني اثنني ،واملتأمل يف مضمون التدخال يف احلوار جيد بأن كل من الشوصجة رقم( )5ورقم().
شكلتت نفس املوق ،اجتته احتتد املنظمت

اإلتسالمجة يف فرنست ،بتعتبتره منظمة إرهتبجة متطرفة على عالقة بتداعجت

التنظجمت اإلتسالمجة اجلهتدية األخرى وعلى رأتسهت تنظجم داعش ،عكس مضمون تدخال الشوصجة رقم ( )4اليت
كتنت تدافع عن هذا االهتتم انطالقتً من طبجعة عمل هذا التنظجم وعالقته ببعض املمترتست الدينجة لليتلجت املسلمة
داخل اجملتمع الفرنسي .ومن هنت نكش ،عن مدى عالقة اتساراتجيجة توظج ،عدد تدخال أطراف احلوار مبوق ،القنتة
اجتته هذا املوضو  ،وهذا مت ينطبق على عدد تدخال الشوصجة رقم ( )5ورقم ( ).اللتتن تشكالن املوق ،املعترض
للموضو  ،واليت تفوق عدد تدخال الشوصجة رقم ( )4بتعتبترهت متثل املوق ،املؤيد للموضو .
وعلى هذا األتستس خنلص إىل طبجعة موق ،القنتة املعترض جتته املوضو  ،مع أنه مل يظهر جلجتً مع دور الصحفي الذي
كتن أكثر حجتدية وموضوعجة يف تعتمله مع هذا املوضو  ،ومن هنت تظهر عملجة التمويه اليت تنبَن على أكثر من عملجة
إال أهنت ال خترج عن األهداف األتستتسجة للقنتة ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

االعاراضجة هي األخرى يستهم

توظجفهت يف إرتستء بعض مالمح االعاراض بني أطراف احلوار ،حجث تشكل جمموعة من املقتطعت اليت تعد مبثتبة فواصل
يف احلوار عتدة مت تستودم لتوججه فكرة أو تعزيزيهت أو تغجريهت بتصحجحت معجنة ،أو بإثبتهتت أحجتنتً أخرى ،ولعل هذا مت
يستعد يف فهم مغزى احلوار أكثر؛ وبتلتتيل موق ،القنتة من هذا املوضو  ،حبجث وظجفة هذه املبتال هي وظجفة إعتدة
بعث نقتش جديل أو تعتوين بني أطراف احلوار ،أو مستيرة احلديث على أنقتض كالم الشوصجة األوىل وهكذا ،يف حني
ال ميكن أن تؤثر هذه الوظجفة يف عملجة بنتء املوق ،يف هذا السجتق نظراً ملبدأ اجتمت الوظتئ ،هلدف واحد ،ومضمون
هذا احلوار دلجل على وجود أكثر من خالف واعاراض يف تسجتق احلديث بني الشوصجت

املتحتورة عن طبجعة احتتد

املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست وعالقته بتملنظمت اجلهتدية اإلرهتبجة األخرى ،بنتءً على "القرار الذي قدمته دولة اإلمترا

العربجة املتحدة يف شكل قتئمة تتضمن أكثر من  09منظمة إرهتبجة" ،1حبجث مت تصنج ،احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف
فرنست ضمن هذه القتئمة ،وهذا مت تثبته نسبة ظهور املبتدال

السلبجة اليت تؤكد هذا التفسري ،بتعتبترهت عملجة من

 -1نقالً عن :قنتة فرانس  ،42برنتمج النقتش ،حصة بعنوان :فرنسا :اإلمارات ترسم خارطة اإلرهاب ،بتتريخ ،4952/55/.49:التوقجت 50:59 :مستءاً.
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عملجت اهلدم من خالل مؤشرا االختالف وعدم االتفتق واملعرضة والرفض وغريهت ،ولعل هذا مت جنده يف العبترا
التتلجة" :ال أتفق معك"" ،هذا خطأ كبري"" ،أنت اختل ،معك"" ،هذا غري صحجح"" ،ال ال"...اخل ،حبجث عتدة مت تؤدي
املبتدال االعاراضجة والسلبجة تقريبتً نفس الوظجفة من خالل مبدأ النقجض ،إال أنه يف هذا املوضو توظ ،هذه املبتدال
االعاراضجة كتتساراتجيجة للنقد البنتء ،أكثر منهت اتساراتجيجة لالنتقتد اليت تتعلق بوظجفة املبتدال

السلبجة كوهنت حتمل

دالال وعبترا مبتشرة للطرف اآلخر احملتور ،هذا على غرار اتساراتجيجة توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت شكلت أمهجة
من حجث الظهور نظراً لوظجفتهت يف هذا املوضو من خالل بعض الارمجمت

اليت متثلت يف جمموعة من التوضجحت

والتصحجحت اليت تعد مبثتبة تكملة للحوار ،وعتدة مت تؤدي هذه االتساراتجيجة وظجفة متكتملة وبنتئجة النسيتم احلوار،
حبجث عملجة الارمجم هنت تتعلق جبمجع األطراف يف احلوار بتعتبترهت تتشكل من كل ثنتئجة تبتدل حول فكرة مت أو رأي مت،
ولعل هذه ال عملجة ال خترج عن عملجة التأطري اإلعالمي من خالل فرض مثل هذه املبتدال

اليت ترمي إىل االتفتق

والتفتهم والبنتء واالنسيتم أكثر منهت على االختالف واهلدم وتسوء التفتهم ،كمت يتعلق حيم ظهور هذه املبتدال
بطبجعة املوضو الذي حيدد بدوره مدى التقتء أو ابتعتد أطراف احلوار يف وجهت نظرهم حول هذا املوضو  ،وهذا مت
تفسره نسبة توظج ،املبتدال
االتفتق بني الشوصجت

االجيتبجة اليت مثلت نسبة ظهور عتلجة مقترنة بتملواضجع األخرى ،وهذا دلجل على مدى

املتحتورة ،حبجث اتستودام مثل هذه املبتدال

يف احلوار الذي يطغى علجه االعاراض حمتولة

لضبط توازن احلوار وانسيتمه ،حبجث يشري توظج ،مبدئي االعاراض والقبول دائمتً إىل مدى توازن احلوار بتعتبترهت معتدلة
لطجفة يقدم فجهت عرض وجهت النظر املوتلفة للشوصجت املتحتورة حول املوضو  ،إال أنه عملجة تغجري وظتئ ،هذه
االتساراتجيجت وقلة حدهتت يف التأثري حسب كل موضو  ،والتالعب يف حيم توظجفهت من خالل وظجفة كل مبتدلة يف
احلوار ،جيعلنت نكش ،عن بعض األدوار اخلفجة هلذه االتساراتجيجت بدالً من التعتمل مع املعطجت األولجة اليت تق ،عند
حد الوص ،من خالل نسب الظهور فقط ،هذا وبتإلضتفة إىل نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت مل خترج عن وظجفتهت
املنوطة هبت من خالل عالقتهت بأخالقجت احلوار ،واليت عتدة مت تظهر عند مدخل وخمرج كل حوار ،ولعل هذه الثنتئجة
متثل أجبدية من أجبديت احلوار يف قنتة فرانس  ،42أمت بتلنسبة لتوظج ،عدد تدخال الصحفي الذي ال ميكن اقصتء
دوره يف إدارة احلوار ،ختصة يف هذه املواضجع اليت ختضع يف معتجلتهت إىل مبدأ االعاراض بني الشوصجت املتحتورة ،يف
حني ال خيرج هذا االعاراض عن مستر احلوار وعن موق ،القنتة ،فالبد من توججهه إىل الوجهة الصحجحة اليت ختدم
أهداف القنتة ،حبجث جمتل التدخل هنت يقتصر على ضبط التوازن واالنسيتم أكثر منه فرض اهلجمنة اليت تتوز يف مثل
هذه احلوارا على الشوصجت املتحتورة اليت تشكل يف األخري موقفتً ال خيرج عن موق ،القنتة اجتته هذا املوضو  ،وهنت
تظهر عملجة املراوغة والتالعب يف توظج ،االتساراتجيجت بنتءً على قدرة اإلقنت اليت ختتل ،بتختالف وعي اجلمهور هبذه
القضتيت ،وطريقة معتجلتهت من طرف القنتة؛ ومن هنت أيضتً تتضح لنت أمهجة اتساراتجيجة توظج ،عدد التدخال اليت ال يتم
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توظجفهت بشكل اعتبتطي ،بل املسألة مدروتسة تتنتتسب وطبجعة واملوضو وموق ،القنتة منهت ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة
توظج ،املفتهجم واملصطلحت

فقد شكلت هي األخرى أمهجة من حجث الظهور ،وهذا راجع لوظجفتهت يف تسجتق هذا

املوضو من خالل عالقة اإلتسالم ببعض التسمجت

اليت يتم نقلهت من بعض ممترتست

التنظجمت اإلتسالمجة تسواء يف

اجملتمعت العربجة اإلتسالمجة أو الغربجة عمومتً والفرنسجة خصوصتً ،ولعل من هذه املفتهجم جند" :اإلتسالموفوبجت"" ،إتسالم
دميقراطي"" ،إتسالم وتسطي"" ،إتسالم اليت"" ،إتسالم جهلي"" ،إتسالم وهتيب"" ،إتسالم تلفي"" ،إتسالم مغريب"" ،إتسالم
جزائري"" ،إتسالم إخواين"؛ وبنتءً على طبجعة هذه املفتهجم اليت تتفر عن اإلتسالم ،فإن هنتك من يشري إىل أن اجلهل يف
ذلك حقجقة التنو اإلتسالمي نفسه من خالل ظهوره يف تشكجلة واتسعة من التجترا  ،واليت متتد من احلركت املستملة إىل

مجتعت

اإلرهتب املسلحة" ،1حبجث أن هذه التعتبري اجملتزية على حد تعبري األمري األنبتري 2خترج عن إطتر كون أن

اإلتسالم دين مستوي ،قبل أن يكون شجئتً آخر ،كمت أن عملجة إنتتج هذه املفتهجم هبذه الطريقة يستهم يف رتسم الصورة
النمطجة والسلبجة عن اإلتسالم عمومتً ،حبجث ال ميكن للمشتهد أن يفرق عتدة بني اإلتسالم ،وبني مت هو واقع بتلنسبة
لبعض املمترتست الدينجة لبعض املنظمت واحلركت اإلتسالمجة ،أو حَت بتلنسبة لبعض املمترتست الدينجة لليتلجة املسلمة
يف الغرب ،كمت يشري البعض 3إىل أن تنو التجترا املوتلفة داخل اإلتسالم ال يالقي أي اهتمتم لدى الغربجني ،بل إن
الغربجني يركزون أبصترهم على مت يطلق علجهم بـ"املتطرفني" ( )Fondamentalisteوالذين يسمون أنفسهم
بـ"اإلتسالمجني" ،ولعل هذا مت ميثل العكس بتلنسبة للكثري من الغربجني والفرنسجني خصوصتً يف عدائهم لتمثجلجة اإلتسالم
يف السجتتسة ختصة بتلنسبة للنقتبت واجلمعجت واألحزاب السجتتسجة اليت هلت مرجعجة إتسالمجة*.

ومن هنت نكش ،عن الصورة اليت تارتسخ يف أذهتن اجلمهور انطالقتً ممًت تقدمه القنتة عن اإلتسالم واملسلمني ،من خالل
معتجلتهت ألهم القضتيت العربجة اإلتسالمجة يف ظل الثورا العربجة الراهنة وتداعجتهتت املوتلفة ،ولعل هذا يظهر من عملجة
اخللط يف املفتهجم اليت تشوش ذهن املشتهد يف رؤيته لإلتسالم ،كمت أن اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت هنت ال
تتوق ،يف عملجة إعتدة انتتجهت من خالل توظج ،مفتهجم تستبقة انتيتهت أحداث مشتهبة يف تسجتقت أخرى ،بل تستهم
يف عملجة إنتتج املفتهجم وتشكجلهت من جديد تتنتتسب وهذه القضتيت يف تسجتق الثورا العربجة الراهنة ،ولعل هذه العملجة
 -1هتينريش فجلهلم شجفر ،مرجع تستبق ،ص.22
 -2نقالً عن :ريتض زكي قتتسم ،مرجع تستبق ،ص.504

 -3حممد عمترة ،مرجع تستبق ،ص.22
* تشري بعض النتتئج لسرب آراء أجرته جريدة لوفجقترو الفرنسجة مع بعض املواطنني الفرنسجني حول صورة اإلتسالم يف فرنست ،من خالل نسبة العداء لتمثجلجة
اإلتسالم يف السجتتسة ،حجث مثلت نسبة  %90بتلنسبة للذين صرحوا بعدائهم للنقتبت واألحزاب السجتتسجة اليت هلت مرجعجة إتسالمجة يف فرنست ،و %4.بتلنسبة
لغري العدائجني ،و %0لجس لديهم علم بذلك ،أمت فجمت خيص عدواهتم النتوتب الشوصجت املسلمة يف البلدة اليت يعجشون فجهت ،فقد مثلت نسبة ،%21
و %22لغري العدائجني ،و %55للذين لجست هلم أدىن فكرة عن ذلك ،أنظر :

Jérôme Fourauet, L’image de L’Islam en France, Ifop pour Le Figaro, Résultats détaillés 25/10/2012,
p18. www.Ifop.com.
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أخطر بكثري يف كوهنت جرعت زائدة من خالل عملجة توتسجع دائرة املفتهجم السلبجة اليت تؤدي بدورهت إىل الرفع من حيم
اإلقنت  .وبتلتتيل ،تسهولة ترتسجخ الصورة السلبجة عن اإلتسالم واملسلمني ،أمت عن دور اإلقنت االتستفهتمي الذي مل يشكل
أمهجة كبرية من حجث الظهور يف هذا املوضو  ،حبجث شكلت نسبة أتسئلة صحفي القنتة تقريبتً جممو األتسئلة املطروحة يف
احلوار على غرار تسؤالني من طرف اجلمهور قصد تدعجم عملجة االقنت االتستفهتمي الذي ال ميكن االتستغنتء عنه يف مثل
هذه احلوارا  ،كمت اقتصر وظجفة األتسئلة هنت على التوججه من جهة ،وحتديد زوايت املوضو من جهة أخرى ،حبجث مت
توزيعهت على الشوصجت املتحتور بشكل متستوي تقريبتً ،على غرار أتسئلة اجلمهور اليت مل تعطي وجهة نظر اجلمهور
احلقجقجة حول هذا املوضو  ،بل هي أتسئلة موجهة للشوصجت املستضتفة حول فتعلجة القرار ،وهذا مت يطر لنت عملجة
االنتقتء هلذه األتسئلة اليت ال خترج عن املوضو وأهداف القنتة ،هذا وبتإلضتفة إىل توظجفهت للعنتصر احليتججة األخرى
ختصة بتلنسب التساراتجيجة توظج ،االحصتءا واألمثلة ،حجث ظهر بنسبة ضعجفة مقترنة بتالتساراتجيجت األخرى
وهذا دلجل على تأثرهت بتلعنتصر احليتججة األخرى وعلى رأتسهت حيم توظج ،املصطلحت

واملفتهجم من جهة ،وكذا

حدود املضمون الذي مل خيرج عن إطتر ردود األفعتل حول القرار ،الذي جتء حول تصنج ،احتتد املنظمت اإلتسالمجة
يف فرنست كمنظمة إرهتبجة ،وهذا مت تفسره تأثري طبجعة املوضو يف حيم ظهور مثل هذه االتساراتجيجت  ،حبجث هذا
التوظج ،بتلنسبة لإلحصتءا
التنظجمت

واحلركت

واألمثلة تعلق ببعض تصنجفت

القرار هلذه املنظمت  ،أو أمثلة عن ممترتست

بعض

اإلتسالمجة اليت تشارك معه يف املرجعجة الدينجة واألفكتر اجلهتدية وغريهت ،هذا على غرار توظج،

مصتدر املعلومت اليت كتد ينعدم ظهورهت يف هذا املوضو  ،ولعل نسبة ظهور مصتدر املعلومت هي كذلك تتأثر حبيم
توظج ،العنتصر احليتججة األخرى ،حبجث عتدة مت يتم تنويع احليج والرباهني يف مثل هذه املواضجع لتوتسجع دائرة اإلقنت
اليت تأخذ أشكتالً خمتلفة ،يف حني يتعلق املصدر هنت بقرار التصنج ،الصتدر من االمترا العربجة املتحدة ،حبجث أن ثراء
املعلومت املوظفة عن هذا املوضو عتدة مت تتأثر بعملجة توظج ،املصتدر بتلنسبة للقنتة ،وهذا مت قد يضفي نوعتً من
تبلد الذهن حول مصداقجة املوضو  ،بتعتبتر أن حيم املعلومت املوظفة وقجمتهت ال تعَن مصدرهت ،وهذا مت تفسرة قلة
املصتدر بل اختفتءهت متتمتً يف هذا املوضو  .وعلى هذا األتستس فإن عملجة توظج ،املصتدر كتتساراتجيجة إقنتعجة توهم
املشتهد بتملصداقجة املتبنتة ،بتلرغم من أن نسبة ظهورهت ال توحي بتلضرورة على ذلك املقصد ،ختصة بتتستودام عبترا
مثل" :مصتدر رمسجة"" ،مصتدرنت"" ،تشري بعض املصتدر"...اخل.
ومن هنت ميكننت أن نعي بوظجفة االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف هذا املوضو انطالقتً من طبجعته ،وحيمه،
وأمهجته داخل تسجتق املواضجع اليت هلت عالقة بتداعجت

الثورا

العربجة الراهنة املتداولة يف قنتة فرانس  ،42واليت تؤثر

بدورهت يف نسبة ظهور كل اتساراتجيجة وبتلقدر الذي ينبغي هلت أن تظهر به تبعتً ملعطجت

مهنجة تتعلق ببنتء احلوار،

ومعطجت واقعجة تتعلق بتحلدث وتداعجتته املوتلفة ختصة على املصتحل الغربجة والفرنسجة خصوصتُ ،ومعطجت تترخيجة حتدد
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لنت املرجعجة اليت على أتستتسهت تعتجل قنتة فرانس  42تلك القضتيت هبذه الطريقة.
الشيعي.
الجدول رقم  :00عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الصراع السنَي
َ
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

الصرا السَن الشجعي

االستراتيحيات العقلية
التدخال يف

التكرار

النسبة المئوية%

الشوصجة 5

4

%51.09

صحفي القنتة

0

%50.50

اإلقرارية (التأكجدية)

.

%99.05

الارمجمجة

0

%49.21

االعاراضجة

0

%50.50

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

.

%99.05

أتسئلة صحفي القنتة

9

%5..9.

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

اإلحصتءا

/

/

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

/

/

مصتدر املعلومت

/

/

22

%599

احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الصرا السَن الشجعي يف

مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار اليت قدر بـ ،%49.21تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت قدر
بـ ،%50.50تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال
حجث مل تسيل املبتدال
التدخال

اإلقرارية واالجيتبجة اللتتن أحتال نفس النسبة قدر بـ بـ،%99.05

السلبجة أي نسبة ظهور فبتلنسبة هلذه االتساراتجيجة ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج،

يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال

نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة املتحتورة اليت قدر

صحفي القنتة املرتبة األوىل قدر بـ ،%50.50تلجهت
بـ ،%51.09أمت عن توظج ،اتساراتجيجة اإلقنت

االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة ب ـ ،%5..9.يف حني مل تسيل أتسئلة وتعلجقت اجلمهور
أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه االتساراتجيجة ،لتأيت يف األخري االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة اليت مل تسيل أي نسبة

ظهور ،واليت متثلت يف كل من توظج ،املقتبال مع اجلمهور ،والعنتصر احليتججة األخرى بتلنسبة التساراتجيجة توظج،
* الشوصجة  :5بن يتمني نتنجتهو رئجس وزراء دولة إتسرائجل.
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األمثلة ،واالحصتءا  ،وعرض حمتوى الكتب ،واملفتهجم واملصطلحت  ،ومصتدر املعلومت  .حجث نالحظ هنت مدى
أمهجة توظج ،بعض االتساراتجيجت مقترنة بتتساراتجيجت أخرى ،وذلك من خالل بروزهت بشكل أكرب ،كمت أنه مل يظهر
تبتين كبري بني النسب ممت جعلهت تتقترب فجمت بجنهت ،إضتفة إىل الغجتب التتم لبعض االتساراتجيجت
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نفسر هذه املعطجت

يف هذا املوضو .

انطالقتً من طبجعة موضو الصرا السَن الشجعي الذي يعد أحد

مظتهر أحداث الثورا العربجة الراهنة ،حجث يشكل هذا املوضو خطراً على الرأي العتم اإلتسالمي والعريب خصوصتً من
خالل قوة املوضو وعالقته مبيمو تداعجت أحداث الثورا العربجة الراهنة ،وهذا مت جيعل القنتة بتلنسبة هلذا املوضو
تقارب من املوضوعجة أكثر من موضو آخر يف عملجة املعتجلة ،حبجث ال متجل مع أي طرف للحفتظ على مصلحتهت فجمت
تعلق بنسبة املشتهدة واملتتبعة العربجة (اجلمهور العريب) للقنتة ،وهذا مت يكش ،لنت أيضتً طبجعة وخصوصجة القنتة يف
تعتملهت مع مثل هذه املواضجع .إذن فهذه املقومت تتحكم يف مدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ،حجث جند
مثالً أولوية توظج ،املبتدال

الارمجمجة واالعاراضجة بتعتبترمهت يتقتربتن يف النسبة ،وهذا مت ميكن تفسريه بدور صحفي

القنتة كونه القتئم على احلوار من خالل عملجة ترمجم احملتدثت اليت تظهر يف بعض مؤشرا االعتذار" :عذراً"" ،عفواً"،
"لو مسحت"...اخل ،وإتستءة الفهم أو تصحجح فكرة مت" :أنت مل أفهم"" ،أريد أن أقول"" ،دعَن أقول"... ،اخل ،وكذا
عملجة االعاراض واليت تتمثل يف كل مت يعترض حديث املتحتور من خالل مؤشرا التنبجه النتهتء وقت احلصة بتإلشترة
إىل عدد الدقتئق املتبقجة مثالً ،مؤشرا

املقتطعة" :على مت أعتقد"" ،أود أن أعلق"" ،انتهى الوقت"" ،مل يتبقى

لنت"...،اخل؛ وهنت يظهر مبدأ اهلجمنة بتلنسبة للصحفي احملتور من خالل مبدأ عملجة البنتء واهلدم بتلنسبة لعملجة التعمجم،
وكذا عملجة النفي واالثبت بتلنسبة لعملجة االعاراض ،وهذا مت يفسر دور صحفي القنتة أيضتً من خالل جممو تدخالته
يف احلوار ،واليت كتنت تكتد تتقترب مع جممو تدخال

الشوصجة املتحتورة ،وهذا دلجل على تقترب الرأي واملوق،

حجتل موضو الصرا السَن الشجعي ،بتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،األتسئلة من طرف صحفي القنتة اليت تدعم هذا
التفسري ،حجث كلمت كتنت هذه االتساراتجيجت

(جممو التدخال  ،واملبتدال

ختصة الارمجمجة واالعاراضجة ،األتسئلة

املطروحة) أكثر توظجفتً كل مت كتن دور الصحفي أكرب ختصة يف هذه املواضجع اليت تتطلب مهنجة أكرب ،حبجث ال خترج عن
اإلطتر العتم للقنتة من خالل موقفهت جتته املوضو  ،ومصلحتهت العتمة من خالل احلفتظ على مجهورهت املشتهد ،أمت
بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال اإلقرارية واالجيتبجة ،فعتدة مت تعرب مثل هذه املبتدال عن عالمت الرضت واالتفتق
أو أجبديت احلوار من خالل عملجة االفتتت واالختتتم ،حبجث توظجفهت يكون أقل تأثرياً مقترنة بتملبتدال األخرى من
جهة ،كمت يدل توظجفهت يف مثل هذه املواضجع ولو بنسبة أقل على مدى التفتهم واالتفتق حول الرأي أو املوق ،،ولكن
لجس بتلشكل الذي جيعل القترئ يكش ،عن هذا االجتته ،حبجث طبجعة احلوار اجلدلجة والنقتشجة ال تسمح بتإلكثتر من
هذه املبتدال  ،وكذا مبدأ حفتظ القنتة على مسعتهت أمتم اجلمهور املشتهد يف عملجة التظتهر بتحلجتدية واملوضوعجة ،أمت
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بتلنسبة أيضتً التساراتجيجة اإلقنت االتستفهتمي الذي احنصر فقط على بعض أتسئلة صحفي القنتة ،ولعل هذا يرتبط بطبجعة
املوضو اليت تتحكم يف اختفتء مشتركة اجلمهور يف طر أتسئلتهم حوله عرب مواقع التواصل االجتمتعي ،كونه ميثل نوعتً
من الصرا القتئم بني األطراف السنجة والشجعجة ،ممت ينعكس على طبجعة أتسئلة اجلمهور وبطريقة مبتشرة من خالل
التعتمل مع رأي أطراف دون أطراف ،بتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا واألمثلة اليت تتمتشى هي األخرى مع
طبجعة املوضو يف قوته وخطورته من خالل تقدمي بعض املعلومت اليت حتتتج إىل توظج ،بعض املصتدر ،وهذا مت يتضح
يف غجتب اتساراتجيجة توظج ،املصتدر بتعتبتر أنه كلمت وجد االحصتءا واألمثلة بشكل أكرب كلمت مت تقدمي املصتدر،
حبجث يرتبط غجتهبت من غجتب الثتنجة ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت
يتمتشى

وطبجعة

من

املوضو

جهة

فتتستعمتهلت هو اآلخر
من

خالل

مؤشرا تكراره وعالقته بتألحداث احملجطة ،كمت أنه كلمت كتنت املعلومت أكثر كلمت كتنت املفتهجم واملصطلحت أكثر،
وهذا راجع إىل طبجعة الشوصجة املتحتورة من خالل حتلجلهت اخلتص حول املوضو من جهة أخرى ،أمت عن اتساراتجيجة
عرض حمتوى الكتب فتتعلق بطبجعة احلوار* ،حجث كلمت كتن احلوار يف شكل مقتبلة توفر فجه هذه االتساراتجيجة من
خالل عرض أعمتل وكتتبت

الشوصجة املتحتورة ،والعكس صحجح ،هذا وبتإلضتفة إىل بعض العوامل اليت ميكن أن

نؤتسس علجهت هذه النتتئج كظروف إنتتج املوضو اليت تتحكم يف عملجة االقنت  ،وهذا مت يظهر يف تأثري األحداث احملجطة
بتملوضو  ،ويف عالقتهت بتألحداث املشتهبة على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً ،وكذا دور طبجعة القنتة
وخصوصجتهت يف معتجلة مثل هذه املواضجع من خالل توظج ،موق ،الشوصجت املتحتور حجتهلت ،ولعل هذا ال خيرج
عن اإلطتر العتم للقنتة الذي يتحكم يف صنتعة األتسئلة املطروحة حول املوضو  ،وعملجة انتقتء جوانبه ،وذلك حسب مت
متلجه السجتتسة العتمة للقنتة.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت
الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت احلركت

اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة وحتت حتت

اإلتسالمجة ،تسنعرض جدول فرعي عتم آخر للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو

ثورا الربجع العريب والذي يتضح فجمت يلي:
* تتوذ طبجعة احلوار بتلنسبة لربنتمج احلوار (الذي أخذ شكل املقتبلة) يف قنتة فرانس  42نوعني أتستتسجني :نو يتعلق بتحلوار مع شوصجت تسجتتسجة ورؤتستء
دول وزعمتء أحزاب وغريهم ،حبجث يتضمن هذا النو احلوار رأي وموق ،الشوصجة املتحتورة جتته املوضو املطرو  ،حجث يطلق على هذا احلوار حبوار الرأي،
وهنتك بعض احلوارا اليت يكون حديثهت مع شوصجت أكتدميجة متوصصة أو هلت اهتمتم بتملوضو  ،حبجث تقوم هذه الشوصجت بتقدمي معلومت حول
املوضو قصد االملتم حبجثجتته وجوانبه ،وعلى هذا األتستس تشري الكثري من الكتتبت إىل وجود ثالثة أنوا من احلوارا هي :حوار الشوصجة ،حوار املعلومت ،
حوار الرأي .أنظر على تسبجل املثتل :أمرية احلسجَن ،مرجع تستبق ،،ص .559يف حني هنتك من يطلق على هذه احلوارا تسمجة املقتبلة بتعتبتره أهنت قتئمة على
احلوار ،حبجث تنعكس التسمجة وتصبح مقتبلة شوصجة ،ومقتبلة املعلومة ،ومقتبلة الرأي ،ولعل هذا مت ينطبق على طبجعة برنتمج احلوار الذي يقوم أتستتستً على

املقتبلة اليت ختتل ،حسب طبجعة الشوصجة املستضتفة وعالقتهت بتملوضو املطرو  ،أنظر على تسبجل املثتل :حممد منري حيتب ،مرجع تستبق ،ص ص-440.
.4405
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الجدول رقم  :40عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع ثورات الربيع العربي.
المواضيع الفرعية

الموضع الرئيسي

ثورا الربجع العريب

التكرار

النسبة المئوية %

الثورة يف تسوريت

92

%54.49

الثورة يف مصر

51

%94.04

الثورة يف لجبجت

..

%99..4

العالقت الفرنسجة السورية

49

%52.11

قضتيت املرأة العربجة

511

%40.90

ظتهرة الفستد يف الوطن العريب

540

%.2.40

144

%599

المجم ـ ــوع

تشري البجتنت

االستراتيحيات العقلية

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو

ثورا الربجع العريب يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتل موضو ظتهرة الفستد يف الوطن العريب املرتبة األوىل
بأكرب نسبة يف توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة قدر ب ،%.2.40يلجه موضو قضتيت املرأة العربجة بنسبة

توظج ،قدر بـ ،%40.90ويلجه أيضتً موضو العالقت

الفرنسجة السورية بنسبة توظج ،قدر بـ%52.11ـ ،كمت

يلجه موضو الثورة يف تسوريت بنسبة توظج ،قدر بـ ،%54.49مث يلجهت موضو الثورة يف لجبجت بنسبة توظج ،قدر
بـ ،%99..4لجأيت يف األخري موضو الثورة يف مصر بنسبة توظج ،قدر بـ .%94.04حجث نالحظ من هذه
املعطجت

مدى تبتين نسب توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو ثورا

الربجع

العريب ،حبجث تظهر طبجعة هذا التبتين يف حيم املفترقة اليت نسيلهت بني االتساراتجيجت  ،وهذا مت جيعلنت نفرق بني
االتساراتجيجت األكثر ظهوراً اليت حت تل املراتب األوىل ،وبني االتساراتجيجت متوتسطة الظهور اليت حتتل املراتب الوتسطى أو
الثتنجة ،وبني االتساراتجيجت

األقل ظهوراً اليت احتلت املراتب األخرية ،حجث تقتربت نوعتً مت هذه األخرية يف نسب

ظهورهت .وعلى هذا األتستس ميكننت أن نفسر هذه املعطجت انطالقتً من أمهجة كل موضو يف عالقته بطبجعة االتساراتجيجة
املوظفة ،ولعل هذا جنده يف موضو ظتهرة الفستد يف الوطن العريب الذي يشكل أكرب ظهور من حجث توظج،
االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ،وهذا راجع لطبجعة املوضو نفسه ،حبجث عتدة مت ترتبط هذه املواضجع حبيم كبري من
املعطجت

اليت تؤتسس وجوده كظتهرة مستفحلة يف اجملتمع العريب ،إضتفة إىل احتوائه جملموعة من األحكتم اليت حتتتج

لتربيرا وتفسريا معجنة ،وهذا مت يؤثر على حيم اإلقنت  ،كمت ميكننت تفسري هذا املعطى بنتءً على دور السجتق العتم

من خالل الثورا العربجة الراهنة ،اليت تعترب أهم بجئة حتتضن مثل هذه املواضجع ،واليت تعد أحد نتتئيهت أو بتألحرى
تداعجتهتت على اجملتمعت العربجة اإلتسالمجة .إذن فمؤشرا وجود أي ظتهرة هي مبثتبة دالئل وحيج ،تتم على أتستتسهت
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عملجة التربير من خالل تلك االتساراتجيجت اإلقنتعجة ،أمت عن موضو قضتيت املرأة العربجة فهو اآلخر الذي احتل أمهجة
من حجث الظهور ،وهذا ال ينفي دور كل من طبجعة املوضو نفسه ،وكذا دور السجتق العتم لألحداث اليت تتحكم يف
عملجة توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،ولعل موضو املرأة العربجة وقضتيتهت املوتلفة يف ظل ثورا الربجع العريب طر العديد
من االهتمتمت

اليت بدورهت أحدثت مواضجع موازية ،إضتفة إىل طبجعة برامج فرانس  42اليت هتتم مبثل هذه املواضجع،

ختصة وأن دور املرأة العربجة جدير بتالهتمتم يف ظل هذه السجتقت  ،فحيم االهتمتم هنت ينعكس على نسبة توظج،
تلك االتساراتجيجت على اعتبتر أن جممل التحلجال العلمجة والسجتتسجة واالجتمتعجة يف هذا اإلطتر تنبَن على دور املرأة
يف اجملتمعت العربجة يف عالقتهت بتأثريا نتتئج تلك الثورا العربجة؛ أمت عن مواضجع الثورا يف البلدان العربجة (لجبجت،
مصر ،تسوريت) فشكلت تفتوتتً يف نسب توظجفهت لتلك االتساراتجيجت  ،حجث ميكن تفسري هذا التفتو بنتءً على طبجعة
هذه الثورا وحتلجالهتت اخلتصة من طرف احملللني واملوتصني يف هذا اجملتل ،وهذا يرتبط بقدرة إقنتعهم اخلتصة بكل ثورة

من جهة ،على غرار جمريت كل ثورة وحدودهت الزمكتنجة من خالل حيم تداعجتهتت على الصعجدين العريب اإلتسالمي
وللغريب عمومتً ،بتإلضتفة إىل تأثري األجندة السجتتسجة اخلترججة الفرنسجة من خالل موقفهت واجتتههت من كل ثورة من هذه
الثورا * ،ولعل هذه العالقة تؤثر هي األخرى على أجندة قنتة فرانس  42يف كجفجة معتجلتهت هلذه الثورا من خالل
حيم توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ،وبتلتتيل التأثري على الرأي العتم.
وعلى هذا األتستس تظهر هذه الفروقت يف مدى االبتعتد أو االقاراب من املوق ،العتم للقنتة اجتته هذه الثورا حسب
كل دولة عربجة ،يف حني أن تداعجت هذه الثورا ال زالت جترية ،وجمتل التغطجة هنت ال خيرج عن إطتر جمموعة املصتحل
الغربجة املشاركة وخصوصتً فرنست ،حبجث ال تكتد ختلو مضتمني القنتة من مواضجع الثورا  ،إالً أن هنتك تبتين تفرضه
املرحلة من جهة ،وهذا مع ينطبق على الثورة التونسجة مثالً ختصة بعد انتهتء الثورة اليت ال زالت تداعجتهتت جترية أيضتً،
هذا على غرار الثورة املصرية واللجبجة ،أمت بتلنسبة للثورة السورية اليت تبدو فجهت عملجة توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة

واضحة هنت ،حبجث معظم القضتيت املتداولة بتلنسبة هلذه الثورا متيهة إىل الثورة السورية يف هذه املرحلة ختصة مت تعلق
بقضتيت تنظجم الدولة اإلتسالمجة وتداعجتهتت املوتلفة ،وهذا مت مت التطرق إلجه يف املواضجع الستبقة ،هذا وبتإلضتفة إىل
موضو العالقت الفرنسجة السورية الذي ميثل العملجة اإلقنتعجة من خالل حيم توظج ،تلك االتساراتجيجت  ،وهذا دلجل

* يشري املركز العريب لألحبتث ودراتسة السجتتست كج ،أن الثورا العربجة مل ينظر إلجهت من زاوية بداية انطالقتهتت بتونس ،حجث كتن من الطبجعي أن ينظر إىل تأثري
الثورة املصرية اجلجوتساراتجيي ،بسبب وزن مصر اإلقلجمي؛ ولكن بوصول الثورا إىل حمتور ججوتسجتتسجة تشهد تبتينت يف توجهت الفتعلني اجلجوتساراتجيجني
واإلقلجمجني ،مثل :البحرين ،والجمن ،وتسوريت؛ وغريهت من الدول العربجة ،حجث بد حركت االحتيتج كمت لو أهنت تعكس نس ًقت من التفتعال داخل النظتم
الدويل واإلقلجمي ،نظراً لتقتطع املصتحل واختالفهت ،وانعكتس ذلك على مواقع الفتعلني اجلجوتساراتجيجني وأدوارهم يف منطقة تعد "بؤرة األزمت عتملجًت" ألمهجة
موقعهت اجلجوتسجتتسي ،واجلجواقتصتدي ،نقال عن :املركز العريب لألحبتث ودراتسة السجتتست  ،مرجع تستبق ،ص.5
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على طبجعة الرمسجة للموضو اليت ال خترج عن إطتر مواق ،السجتتسة اخلترججة الفرنسجة اجتته الثورة السورية وتداعجتهتت
املوتلفة ،وهذا املواضجع هي مبثتبة تدعجم لبعضهت البعض ،يف حني أن عملجة اإلقنت هنت هي مبثتبة عملجة مشاركة جتسدهت
جمموعة من االتساراتجيجت اليت تعكس طريقة املعتجلة اإلعالمجة لقنتة فرانس  ،42واليت تعتمد على تأطري املواضجع وفق
موقفهت العتم الذي ميثل عتدة موق ،السجتتسة اخلترججة من القضتيت الدولجة اليت هلت عالقة بتملصتحل الكربى ومصري
الشعوب العربجة اإلتسالمجة ، 1حبجث ال ميكن احلديث عن حيم توظج ،اإلقنت وأتستلجبه املوتلفة لتكوين الرأي العتم جتته
هذه القضتيت بدون التطرق إىل طبجعة العالقت اخلترججة بني هذه الدول من جهة ،وموق ،اجملتمع الدويل منهت من جهة
ثتنجة ،وكذا موق ،اجلمهور منهت من جهة أخرى ،وهذه االجتتهت تؤثر على أجندة القنتة اليت تسعى يف مترير موقفهت مع
احلفتظ على صورهتت لليمهور العريب املشتهد من خالل معتجلتهت هلذه القضتيت اليت هتم الشأن العريب؛ وعلى هذا األتستس
يتم توظج ،العنتصر احليتججة العقلجة إلقنت اجلمهور وفق أهداف حمددة مسبقتً.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب،
تسنعرض جداول فرعجة ختصة لكل موضو فرعي يوضح مدى توظج ،عنتصر هذه االتساراتجيجت

واليت تتضح فجمت

يلي:

- Tariq Ramadan, op.cit., p78.
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الجدول رقم  :40عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في سوريا.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

الثورة يف تسوريت

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

54

%50.41

صحفي القنتة

54

%50.41

اإلقرارية (التأكجدية)

4

%9..54

الارمجمجة

4

%59.0.

االعاراضجة

4

%9..54

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

1

%94.05

أتسئلة صحفي القنتة

55

%54.50

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

4

%9..54

/

/

5

%95.19

املفتهجم واملصطلحت

59

%51.94

مصتدر املعلومت

/

/

92

%599

التدخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

اإلحصتءا

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الثورة يف تسوريت يف مضتمني
برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال كل من الشوصجة املتحتورة رقم ( )5نفس النسبة
مع عدد تدخال صحفي القنتة يف املرتبة األوىل ،وبأكرب نسبة مئوية بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار
قدر بـ ،%50.41ت لجهت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي اليت
قدر بـ ،%54.50حبجث مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا اجملتل ،تلجهت
اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة يف هذا املوضو بنسبة قدر

بـ ،%51.94تلجهت اتساراتجيجة توظج ،األمثلة بنسبة قدر بـ ،%9..54كمت تلجهت اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب
بنسبة قدر بـ ،%95.19يف حني مل تسيل كل من اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا
ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال
املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج،

الارمجمجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%59.0.تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

* الشوصجة  :5صوفجت عمترة الصحتفجة الفرنسجة من فنتة فراين  42من أصل مغريب.
** عرض كتتب بعنوان" :رحلة تسلل إىل اجلحجم :تسوريت ربجع دمشق إىل الدولة اإلتسالمجة".
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ومصتدر املعلومت

أي نسبة

االجيتبجة اليت قدر بـ،%94.05
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تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية واالعاراضجة اللتتن شكلتت نفس نسبة الظهور قدر بـ ،%9..54يف حني مل
تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

السلبجة أي نسبة ظهور ،هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

اجلمهور اليت مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت

مع

مدى تبتين

نسب توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف موضو الثورة السورية ،ولعل هذا التبتين يظهر جلجتً يف مدى تبتعد
بعض االتساراتجيجت اليت تنتمي ألنوا خمتلفة ،يف حني يظهر التشتبه يف نسب بعض االتساراتجيجت اليت تنتمي إىل نفس
النو  ،حجث تسيلت نسبة التدخال يف احلوار أكثر ظهوراً بتلنسبة لعدد تدخال الشوصجة املتحتورة ،مع تدخال
صحفي القنتة مقترنة حبيم املبتدال

يف احلوار اليت احتلت املرتبة الثتنجة وعلى رأتسهت املبتدال

الارمجمجة واالجيتبجة،

إضتفة إىل اإلقنت االتستفهتمي من خالل توظج ،أتسئلة الصحفي اليت احتلت هي األخرى نسبة ظهور واضحة،
بتإل ضتفة إىل نسبة الظهور الضعجفة بتلنسبة لكل من اتساراتجيجة توظج ،املبتدال االعاراضجة والسلبجة ،وكذا اتساراتجيجة
توظج ،األمثلة ،بتإلضتفة إىل عدم ظهور نسب بعض االتساراتجيجت حجث شكلت غجتبت تتمتً يف هذا املوضو .
ومن هنت ميكننت تفسري هذه النتتئج بنتءً على أمهجة كل اتساراتجيجة يف عالقتهت مبوضو الثورة السورية وتداعجتته املوتلفة،

حجث جند أن دور ووظجفة صحفي القنتة والشوصجة املتحتورة من خالل تشتبه عدد تدخالهتمت كتنت هلمت نفس األمهجة،
وهذا عتدة مت ال يظهر يف بعض املواضجع ،حبجث أنه كلمت كتنت عدد تدخال صحفي القنتة قريبة أو متستوية مع عدد
تدخال الشوصجة املتحتورة ،كلمت كتن هنتك دلجل على تشتبه يف املوق ،جتته املوضو  ،وهذه املعتدلة هي اليت تعكس
حيم التفتهم وااللتقتء يف األفكتر واملواق ،واآلراء ،ولعل هذا مت تثبته نسبة توظج ،أتسئلة الصحفي اليت شكلت نسبة
ظهور عتلجة ،حبجث تشري هي األخرى إىل دور الصحفي يف إدارة احلوار ومدى طرحه لألتسئلة ،واليت تعترب مبثتبة توججهتً
وتدعجمتً للحوار حَت يأخذ املنحى الذي يريده القتئم علجه ،وهنت يظهر دور القنتة عمومتً والصحفي ختصة يف عملجة
تأطري احلوار حَت يتالءم والسجتتسة العتمة للقنتة من خالل موقفهت من هذا املوضو  ،ولعل اإلقنت االتستفهتمي له
خصوصجته يف تفكجك املوضو وجعله أكثر وضوحتً بتلنسبة لليمهور املشتهد ،وهنت تظهر طبجعة املوضو اليت تفرض
هذا النو من االتساراتجيجت

يف االملتم جبوانبه والتطرق إىل بعض إشكتالته املطروحة ،هذا وبتإلضتفة إىل نسبة ظهور

اتساراتجيجة توظج ،كل من املبتدال

الارمجمجة واالجيتبجة اليت تعرب هي األخرى عن مدى أمهجة هذه االتساراتجيجة يف

موضو الثورة السورية ،حبجث أنه عتدة مت تتعلق نسبة ظهورهت بدور العالقة بني الصحفي والشوصجة املتحتورة ،ولعل
املب تدال

الارمجمجة واالجيتبجة هي عملجة من عملجت

البنتء الذي تغلب علجه مؤشرا

التفتهم واالتفتق واملفتوضة

واالنسيتم وغريهت ،ومنهت جند يف الارمجم مثالً" :أريد أن أعلق"" ،أنت أحارم"" ،عفواً" "،أيضتً"" ،أمسحلي"...اخل؛ أمت
بتلنسبة للمبتدال
هذه العملجت

االجيتبجة فنيد مثالً" :أتفق معك"" ،أنت موافق"" ،صحجح"" ،نعم"" ،أشتطرك الرأي"...اخل؛ حبجث
تشري إىل مدى تشترك موق ،القنتة مع موق ،الشوصجة جتته هذا املوضو  ،ومن هنت تظهر عالقة
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توظج ،االتساراتجيجت بتعتبترهت تؤدي نفس اهلدف إال أهنت ختتل ،يف الوظتئ ،،ولعل موق ،القنتة عتدة مت يتمتشى
وموق ،السجتتسة اخلترججة للدولة من ثورا

الربجع العريب ،وهذا يتضح من خالل املوق ،الفرنسي خصوصتً واألورويب

عمومتً يف مستندته للثورة السورية أي تأيجده النتفتضة الشعب السوري على نظتمه احلتكم*.

حجث نستنتج من هذه العالقة مدى تأثري األجندة السجتتسجة للدولة يف األجندة اإلعالمجة ختصة جتته القضتيت الدولجة
الكربى اليت تتعلق بتملصتحل الكربى للدول الغربجة عمومتً وفرنست خصوصتُ يف املنطقة العربجة ،ولعل هذا التفسري يربره أيضتً
غجتب توظج ،املبتدال

السلبجة اليت مل تشكل أي نسبة ظهور ،بتعتبتر أن هذه األخرية تكش ،عن مدى اختالف

أطراف احلوار وعدم اتفتقهم حبيم االنتقتد املوجه لكل طرف ،هذا وبتإلضتفة إىل نسبة التوظج ،الضعجفة لكل من
املبتدال اإلقرارية واالعاراضجة ،اليت ال ميكن هلت أن تؤدي معىن آخر غري املعىن الذي تفرضه أجبديت احلوار وأخالقجتته،
ختصة بتلنسبة لتوظج ،املبتدال

اإلقرارية أي توظجفهت من أجل مجتلجة احلوار وأخلقته ،واليت عتدة مت تتطلبهت ضرورة

املهنة اإلعالمجة ،أمت عن توظج ،املبتدال االعاراضجة تعد هي األخرى كمتطلب لعملجة بنتء احلوار ،فهي عتدة مت تأيت
يف هذا الشكل -أي بظهور قلجل يكتد ينعدم -إلضفتء التوازن على منحى احلوار حَت ال ميجل كل املجل إىل املبتدال
االجيتبجة أو إىل املبتدال السلبجة يف مثل هذه املواضجع فتؤدي معنتً آخر ،حبجث تأثريهت يكون ضعجفتً هنت إال أهنت تؤدي
دوراً معجنتً حسب قجمة ظهورهت ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

فتعترب هي األخرى ذا

دور مهم

كوهنت احتلت نسبة ظهور عتلجة ،وهذا مت جيعلهت ذا قجمة وأمهجة مقترنة بنسبة توظج ،االتساراتجيجت األخرى األقل
ظهوراً ،ولعل هذه األمهجة تظهر يف ارتبتطهت بعملجة إنتتج املفتهجم كون أن املوضو ولجد تسجتقه ،حجث تعتملت القنتة يف
هذا املوضو مع بعض املفتهجم من خالل تركجزهت على مفهوم "أتسلمة الثورة" الذي شكل ظهوراً بترزاً ،على غرار بعض
املفتهجم "كتملعترضة املعتدلة" مثالً .ومن هنت نكتش ،دور القنتة يف إنتتج بعض املفتهجم وإبرازهت بتلشكل الذي ميكن أن
جيعلهت متداولة يف احلقل اإلعالمي الغريب عمومتً والفرنسي املوجه خصوصتً ،حجث أن اتستودام مثل هذه املفتهجم يؤتسس
لصورة منمطة عن الثورة وعالقتهت مبت يعرف "بتإلتسالمجني"  ،أو بتألحرى تأتسجس نظرة اتستشرافجة عنهت ال تبعد بكثري عن
خطر اإلتسالمجني يف تسوريت .وعلى هذا األتستس ظهر بعض املفتهجم اجلزئجة ملفهوم املعترضة نظراً لالنقستمت

اليت

شهدهتت ،حبجث أصبحت هنتك "معترضة تسورية معتدلة"" ،معترضة تسورية متطرفة" وغريهت من املفتهجم ،ولعل مفهوم
االعتدال والتطرف هنت يذكرنت بتملفتهجم اليت كتنت تطلق على اإلتسالم يف عالقته بتألحداث األخرى اليت تنتمي إىل نفس
* يشري البعض إىل أن موق ،الو.م.أ وأوروبت حنو الثورا العربجة خيتل ،بتختالف أن األوىل تعتملت مع كل حتلة على حدا ،أمت الثتنجة فليأ إىل فكرة -دعنت
ننتظر ونرى ،-ولعل النتجية النهتئجة هلتني السجتتستني جتته الثورا العربجة خلصت بتنتقص النفوذ الغريب يف الشروق األوتسط يف مقتبل تزايد النفوذ الروتسي
والصجَن ،ختصة يف األزمة السورية واألزمة النووية اإليرانجة ،ولعل هذه املواق ،تنقسم إىل موق ،مع الثورا العربجة ختصة يف انتفتضة الشعوب العربجة على
أنظمتهت احلتكمة ،وموق ،آخر ضد هذه الثورا الذي يستند حكم األنظمة السجتتسة العربجة من أجل احلفتظ على مصتحلهت يف املنطقة ،أنظر :حممد مطتو ،
مرجع تستبق ،ص.19
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السجتق ،وهذا مت جنده يف" :إتسالم معتدل"" ،إتسالم متطرف"...اخل؛ وهنت تظهر لنت العالقة يف هدف توظج ،مثل هذه
املفتهجم من خالل املشهد اإلتسالمي الذي تقدمه القنوا التلفزيونجة الفرنسجة عمومتً وفرانس  42خصوصتً ،واليت تقسم
عتدة اإلتسالم أو املسلمني إىل قسمني خمتلفني؛ قسم متعلق بتملسلمني الفتتسدين أو األصولجني ويصطلح علجهم عتدة
"بتإلتسالمجني"  ،وقسم آخر متعلق بتملسلمني الصتحلني ،يف حني لكل فئة مواصفتهتت اخلتصة ،فتجملموعة األوىل يطلق
علجهم "بتألصولجني"" ،املتطرفني"" ،األجتنب"" ،األقلجة"؛ واجملموعة الثتين يطلق علجهم "املعتدلني"" ،األغلبجة"،
"املسلمني"،

1
"احلداثجني"...اخل .

إذن فعملجة انتقتء املفتهجم وإعتدة انتتجهت وفق مت خيدم أهداف القنتة يف مثل هذه املواضجع هلت تأثري واضح ،وذلك من
خالل عملجة التالعب بتملفتهجم حسب السجتق من جهة ،ومدى ظهورهت حسب كل موضو من جهة أخرى ،أمت عن
نسبة توظج ،األمثلة هي األخرى شكلت ظهوراً ضعجفتً ،وهذا ميكن تفسريه بنتءً على حداثة املوضو من جهة ،ممت ينتج

عنه عدم وجود معطجت كفجلة يسعى أطراف احلوار من خالهلت توظج ،العنتصر احليتججة ،وبتعتبتر أن األمثلة عتدة مت
ترتبط بتلتتريخ أي بأحداث مشتهبة تستبقة ،أو بأمثلة واقعجة ،وهذا مت يتضح يف جممو األمثلة املوظفة يف هذا املوضو ،
حبجث قلتهت تتأثر بطبجعة املوضو نفسه من خالل تداعجتته املوتلفة على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً ،وكذا
خطورته يف عالقته بتملصتحل الغربجة املشاركة ،حبجث ال ميكن توظج ،األمثلة حَت ال ينستق املوضو ممتثالً ملواضجع أخرى
أو خمتفة أن يأخذ تأويال أخرى ،وهذا راجع إىل موق ،السجتتسة اخلترججة الفرنسجة واألوروبجة عمومتً جتته هذه القضجة،
وهذا مت يفسره أيضتً غجتب ظهور نسب كل من اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا واتساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت تعد
هي األخرى عنصراً من العنتصر احليتججة اليت تتأثر هبذه العوامل ،هذا بتإلضتفة إىل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت
يتعلق ظهورهت بطبجعة احلوار ،حبجث كلمت كتنت هنتك حوارا

يف شكل مقتبال

تلفزيونجة ،كتن هنتك عرض لبعض

أعمتل وكتتبت الشوصجة املتحتورة ،يف حني عتدة مت يعرض حمتوى كتتب واحد هلذه الشوصجة بتعتبتره آخر انتتج وله
عالقة هبذه القضجة ،وهذا مت يظهر يف كتتب "رحلة تسلل إىل اجلحجم :تسوريت ربجع دمشق إىل الدولة اإلتسالمجة" بتعتبتره
يتضمن جمموعة من تطلعت الثورة السورية ،ختصة وأن صتحبة الكتتب هي صحفجة عملت على تغطجة أحداث تلك
الثورة يف فارة معجنة ،وهذا دلجل على قوة اإلقنت من خالل عرض بعض املشتهد احلجة على لستن الصحفجة كوهنت شتهد
عجتن ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور اليت مل تشكل أي ظهور فعتدة مت تتأثر حبيم األتسئلة اليت
يقدمهت صحفي القنتة ،وهذه العالقة هي اتساراتجيجة يف حد ذاهتت من خالل عدم تغلجب اإلقنت االتستفهتمي يف احلوار
بتحليم الذي جيعله يؤدي معنتً آخر ،وحَت ال يؤثر على مبىن احلوار من جهة أخرى ،ولعل توظج ،أتسئلة وتعلجقت
- Edouard Mills-Affif, L’Islam à la télévision : les étapes de la médiatisation, Cahiers de la

1

Méditerranée no76, 2008, p5, URL, http//cdlm.revues.org/4308, consulté le 4/2/2015 .
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اجلمهور من خالل مشتركته يف احلوار عرب مواقع التواصل االجتمتعي عتدة مت يرتبط بطبجعة املوضو أيضتً ،اليت تتحكم
يف توظج ،مشتركة اجلمهور وعدم مشتركته ،انطالقتً من دور مواقفه وآراءه جتته املوضو اليت قد ختتل ،مع موق ،القنتة،
حبجث عملجة انتقتء اجلمهور هنت ال ميكن ضبطهت نظراً لطبجعة املوضو ذاهتت ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،املقتبال
مع اجلمهور فارجع إىل طبجعة النو الصحفي ،حبجث هذه االتساراتجيجة يتم توظجفهت يف التقترير اإلخبترية ،اليت مل يعتمد
علجهت هذا املوضو بتلنسبة لعجنة الربامج املوتترة يف دراتستنت.
الجدول رقم  :44عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في مصر.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

الثورة يف مصر

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

4

%5....

الشوصجة 4

5

%95.19

صحفي القنتة

5

%95.19

اإلقرارية (التأكجدية)

/

/

الارمجمجة

.

%49.99

االعاراضجة

/

/

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

5

%95.19

أتسئلة صحفي القنتة

4

%5....

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

اإلحصتءا

.

%49.99

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

4

%5....

مصتدر املعلومت

/

/

15

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الثورة يف مصر يف مضتمني
برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،املبتدال
التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار قدر

الارمجمجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة

بـ ،%49.99تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت قدر

بـ ،%95.19حبجث مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال اإلقرارية واالعاراضجة والسلبجة أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذا
املوضو  ،تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا
*

بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة اليت قدر بـ ،%49.99تلجهت

الشوصجة  :5عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة الجوم إللكارونجة "لندن" ،الشوصجة  :4فجصل جلول صحفي وحملل تسجتتسي "فرنست".
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اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت اليت قدر نسبتهت بـ،%5....يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،األمثلة
واتساراتجيجة توظج ،عرض حمتوى الكتب ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه

العنتصر ،كمت تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )5بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار
اليت قدر بـ ،%5....مث تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )4اليت شكلت نفس نسبة الظهور مع
عدد تدخال

صحفي القنتة واليت قدر بـ ،%95.19أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد

تسيلت فجهت اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة نسبة قدر بـ ،%5....يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج،
أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور ،هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت مل تشكل
هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،حجث مل تسيل هذه االتساراتجيجت األخرية أي نسبة ظهور يف موضو
الثورة املصرية .ومن هنت نالحظ مدى تبتين هذه املعطجت اليت شكلت مفترقة وتفتو كبري بني النسب ختصة فجمت تعلق
بتالتساراتجيجت

األوىل اليت تسيلت ظهوراً أكرب ،واملتمثلة يف كل من اتساراتجيجيت توظج ،املبتدال

الارمجمجة بتلنسبة

جملمو املبتدال يف احلوار ،واتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،وكذا بني نسب بعض االتساراتجيجت اليت أخذ نسبة
متوتسطة بتعتبترهت تتوتسط أعلى النسب وأدنتهت ،وهذا مت تعلق بكل من اتساراتجيجة توظج ،عدد تدخال

الصحفي

وعدد تدخال الشوصجة ( ،)5وكذا اتساراتجيجة توظج ،املبتدال االجيتبجة ،وبني أيضتً نسب بعض االتساراتجيجت اليت
شكلت ضعفتً يف النسب حجث جتء

يف آخر مرتبة كمت هو موضح يف اجلدول أعاله ،بتإلضتفة إىل بعض

االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،كمت نالحظ هنت مدى تشتبه االتساراتجيجت يف نسب
ظهورهت ،حجث كونت جمموعت اقاراب بتلنسبة لتشتهبهت يف النسب ،وجمموعت ابتعتد من خالل تبتين هذه اجملموعت
بني أنوا االتساراتجيجت

املوظفة .وعلى هذا األتستس ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

الارمجمجة اليت تستودم كعملجة للبنتء كوهنت متثل جمموعة من احملطت

انطالقتً من دور املبتدال

اليت تعجد االنطالقة للحوار ،حبجث يوحي حيم

ظهور هذه املبتدال إىل عملجة االتستقرار والتوازن يف احلوار حَت يتسىن لكل متحتور أن يكمل اآلخر ،وهذا البنتء له
مغزى يف االلتقتء واالتفتق أكثر منه على االختالف وعدم االتفتق جتته املوضو  ،وهنت يظهر مدى تقترب موق،
الشوصجت مع موق ،القنتة ،بتعتبتر أن هذه املبتدال هي عملجة ثنتئجة بني الطرفني ،ولعل هذا مت تربره نسبة ظهور
املبتدال

االجيتبجة اليت احتلت املرتبة الثتنجة بتلنسبة جملمو املبتدال

يف احلوار ،واليت تدل هي األخرى على مدى

االتفتق بني مواق ،الشوصجت املتحتورة  ،هذا وبتإلضتفة إىل غجتب توظج ،كل من املبتدال االعاراضجة والسلبجة اليت
تشري إىل عملجة الرفض واملعترضة واالنتقتد وعدم االتفتق بني أطراف احلوار ،كمت أن هذا النو من املبتدال (االعاراضجة
والسلبجة) يعمل على تأزم احلوار وفق عملجة صراعجة وغري متوازنة يف اآلراء واملواق ،،وهذا مت ال يتوافق وطبجعة احلوار يف
قنتة فرانس  ،42ومن هنت تظهر لنت العالقة بني توظج ،هذه املبتدال اليت تتحكم يف نسبة الظهور لبعضهت ويف غجتب
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البعض األخر ،يف حني يعرب غجتب نسبة ظهور املبتدال اإلقرارية عن معىن آخر يرتبط حبيم املوضو ومدى اهتمتمه،
حجث عتدة مت تظهر هذه املبتدال كالزمة يف املواضجع بتعتبترهت تؤدي معىن اإلقرار والتأكجد بني أطراف احلوار من
خالل الكلمت

والعبترا

االفتتتحجة واالختتتمجة اليت تشري إىل مبدأ أخلقة احلوار ،حجت تتمثل يف عبترا

الشكر

واالحارام واجملتملة وغريهت ،ولعل غجتب هذه األخرية يتعلق يف كون أن موضو الثورة املصرية موضو مستقل يف مضمونه،
إالً أنه جتء متضمنتً يف موضو آخر ال خيرج عن إطتر أحداث ثورا الربجع العريب عمومتً كوهنت من بني أهم األحداث
السجتتسجة يف عتم  4952خصوصتً ،حبجث أن ظهور املبتدال

اإلقرارية احتل مدخل هذا احلوار وخمرجه ،وبتلتتيل ال

ميكن توظجفهت يف موضو الثورة املصرية اليت يعد جزءاً من الكل ،وهذا مت يتضح أيضتً يف نسبة ظهور هذا املوضو الذي
يؤثر بدوره يف نسبة ظهور االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة .إذن بتلنسبة لنسب توظج ،هذه املبتدال يف بعض األحجتن
ال ميكن أن تؤدي وظجفجتني خمتلفتني للوصول إىل هدف واحد ،يف حني نسيل يف بعض املواضجع تداخالً يف الوظتئ،
هلذه املبتدال  ،وهذا مت يتعلق بطبجعة كل موضو من جهة ،إضتفة إىل حيم نسبة ظهور توظج ،كل مبتدلة من
مبتدال
االحصتءا

احلوار ،اليت قد ال تقترن مع ضع ،نسبة املبتدال األخرى من جهة ثتنجة ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج،
فشكلت هي األخرى أمهجة من حجث الظهور بتعتبترهت جتء

بنفس النسبة مع اتساراتجيجة توظج،

املبتدال الارمجمجة ،وهذه األمهجة يف التوظج ،تعرب عن مدى حيم العنتصر احليتججة املوظفة يف هذا املوضو  ،على
اعتبتر أن توظج ،االحصتءا

عتدة مت يرتبط بقدرة الشوصجة يف تربير موقفهت اجتته املوضو  ،إضتفة إىل طبجعة

وخصوصجة هذا األخري اليت ت ؤثر يف نسبة ظهور عدد االحصتءا  ،وذلك من خالل حيم وجود املعطجت
املوضو لإلملتم بتفتصجله وحجثجتته .من هنت نكش ،عن العالقة املوجودة بني توفر املعطجت

حول

حول املوضو اليت تؤثر

بدورهت يف نسبة توظج ،االحصتءا كعنتصر حيتججة؛ وبتلتتيل قدرة اإلقنت يف اجلمهور املشتهد ،أمت بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( )5اليت شكلت نفس األمهجة من حجث الظهور مع عدد أتسئلة

صحفي القنتة ،حجث يشري هذا التستوي يف عدد التدخال

إىل مدى االنسيتم واالتفتق من جهة ،ودور كل من

الصحفي والشوصجة املتحتورة من جهة أخرى ،وهذا مت يرتبط عتدة بتألمهجة واملكتنة اليت تعطى ختصة للشوصجة
املتحتورة ،إضتفة إىل مدى متثجل هذه الشوصجة ملوق ،القنتة وتوجهتهتت اخلتصة حجتل هذا املوضو  ،أمت عن توظج،
األتسئلة فهذا يتعلق ب تلزوايت اليت يطرحهت صحفي القنتة ،وهنت تظهر أمهجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي يف أشكلة املوضو
وتأطريه وفق السجتتسة العتمة للقنتة.
ومن هنت نكش ،أيضتً عن العالقة املوجودة بني الصحفي والشوصجة املتحتورة اليت تفسر عملجة االنتقتء بتلنسبة
للشوصجت اليت عتدة مت تتوافق واملوق ،العتم للقنتة ،ولعل هذه النتتئج تفسرهت عملجة توظج ،تدخال الصحفي اليت
شكلت نفس النسبة مع تدخال الشوصجة رقم ( ،)4حجث تعترب مبثتبة عملجة عكسجة يتم اتستودامهت يف مثل حيم
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هذه املواضجع* ،اليت تتطلب من القتئم على احلوار اإلملتم جبوانبهت وأبعتدهت حسب حجزهت املوصص قجتتستً بتملضمون العتم
املتعلق بأحداث ثورا

الربجع العريب ،كمت أن التستوي واالقاراب يف النسب إن صح التعبري بني هذه التدخال

واملبتدال يف احلوار يعكس مدى عالقة هذه االتساراتجيجت فجمت بجنهت ،مع أنه ال ميكن أيضتً أن تتعدى األتسئلة حدود
التدخال بتعتبترهت جزءاً ال يتيزأ منهت ،إالً يف حتال اتستثنتئجة عندمت يتأل ،تدخل واحد من تسؤالني على األكثر كمت
هو احلتل بتلنسبة هلذا املوضو  ،هذا وبتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت اليت شكلت نفس األمهجة
من حجث نسبة الظهور ،وهذا مت ميكن تفس ريه بدور هذه املفتهجم يف رتسم الصورة عن الثورة املصرية ،حجث طغت على
هذه املفتهجم طبجعة ذا منطلقت علمجة ،واليت متثلت يف" :دول وظجفجة" ،ولعل هذا املفهوم يؤدي معىن تسجتتسي يتعلق
مبدى ارتبتط الدول اليت تشهد مثل هذه الثورا مبصتحل الدول الغربجة الكربى وعلى رأتسهت فرنست.
ومن هنت نستنتج بأن طبجعة املفتهجم يف هذه املواضجع تؤدي دورهت من خالل عملجة االنتقتء اليت تتنتتسب وأهداف القنتة
اليت ختدم املصتحل الكربى للدولة ،إال أن قلة املفتهجم يف هذا اإلطتر يرجع إىل اعتبتر املوضو جزءاً ال يتيزأ من جممو
تلك األحداث عمومتً؛ أمت تفسرينت عن غجتب تلك االتساراتجيجت املتمثلة يف كل من اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت
اجلمهور ،اليت يرتبط توظجفهت حبيم توظج ،أتسئلة صحفي القنتة ،إضتفة إىل حيم املوضو الذي ال ميكن أن يأخذ
طبجعة اتستفهتمجة بتلكتمل ،وهذا مت يتنتىف وطبجعة احلوارا

يف قنتة فرانس  ،42أمت عن اتساراتجيجيت توظج ،األمثلة

وتوظج ،مصتدر املعلومت  ،فهذا دلجل على قلة العنتصر احليتججة اليت تربر وتفسر هذا املوضو من جهة ،كمت ال ننفي
دور توظج ،االحصتءا الذي يؤثر بدوره يف زيتدة أو نقص العنتصر احليتججة األخرى ،فهي معتدلة مرتبطة بتلتنو يف
هذه العنتصر ،بتإلضتفة إىل حيم املوضو الذي يؤثر على نسبة توظج ،هذه االتساراتجيجت عمومتً ،أمت عن اتساراتجيجة
توظج ،املقتبال مع اجلمهور فهذه االتساراتجيجة دائمتً تتعلق بتلتقترير اإلخبترية ،واليت شكلت غجتبتً يف هذا املوضو ،
حبجث ظهر على شكل حوار وهو مت ال تظهر فجه املقتبال مع اجلمهور ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،عرض حمتوى الكتب
اليت تتعلق هي األخرى بطبجعة احلوار الذي يأخذ شكل املقتبلة التلفزيونجة أو شكل النقتش ،وانطالقتً من هذه التفسريا
خنلص إىل بعض النتتئج اليت تضتف إىل جممو النتتئج الستبقة واليت تتضح يف مت يلي:
 دور وظجفة املوضو املطرو ومدى نسبة اهتمتمه يف كونه موضوعتً مستقالً أو موضوعتً تتبعتً ملضمون عتم متثله مجلةمن األحداث هلت عالقة بسجتق ثورا الربجع العريب ،حبجث نسبة االهتمتم هنت تتعلق حبصة املوضو يف احلوار.
 -عتدة مت تست ودم القنتة بعض املفتهجم واملصطلحت اليت تتنتتسب وطبجعة املوضو املطرو  ،حبجث تتم عملجة انتقتء

* تظهر بعض املواضجع يف هذا السجتق بطبجعة مستقلة إال أهنت تعد جزءاً من احلوار حبجث عتدة مت يتضمن هذا األخري موضوعتً على األقل ،ممت يؤثر على حيمهت
ونسبة ظهورهت ،وهذا مت جيعلنت نفند خبصوصجة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت يتم توظجفهت عند مدخل وخمرج كل حوار ممت ينعكس غجتهبت عند مدخل أو خمرج
كل موضو من هذه املواضجع.
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املفتهجم حسب طبجعة التحلجل الذي يتأثر بدوره بطبجعة الشوصجة ،وهذا مت يتضح مثالً يف :التحلجل السجتتسي ،التحلجل
اإلعالمي ،التحلجل العلمي...،اخل.
الجدول رقم  :41عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في ليبيا.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

الثورة يف لجبجت

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

1

%51.51

الشوصجة 4

4

%99.99

الشوصجة .

4

%99.99

صحفي القنتة

2

%54.54

اإلقرارية (التأكجدية)

/

/

الارمجمجة

9

%50.50

االعاراضجة

.

%90.90

السلبجة

4

%99.99

اإلجيتبجة

/

/

أتسئلة صحفي القنتة

.

%90.90

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

/

/

اإلحصتءا

/

/

األمثلة

9

%50.50

املفتهجم واملصطلحت

/

/

عرض حمتوى الكتتب

/

/

/

/

..

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

مقتبال مع اجلمهور

مصتدر املعلومت
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الثورة يف لجبجت يف مضتمني
برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،املبتدال
التساراتجيجة توظج ،املبتدال

الارمجمجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة

يف احلوار قدر بـ ،%50.50تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

االعاراضجة اليت قدر

بـ ،%90.90تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال السلبجة اليت قدر بـ ،%99.99حبجث مل تسيل كل من اتساراتجيجة
توظج ،املبتدال

اإلقرارية واإلجيتبجة أي نسبة ظهور يف هذا احلوار ،أمت بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة حجث

تسيلت اتساراتجيجة توظج ،األمثلة نسبة قدر
االحصتءا

بـ ،%50.50يف حني مل تسيل كل من اتساراتجيجة توظج،

وعرض حمتوى لكتب ومصتدر املعلومت

أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،على غرار اتساراتجيجة

* الشوصجة  :5حسن عبجدي أتستتذ بتملعهد األورويب مبدينة جنج ،،الشوصجة  :4عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة رأي الجوم اإللكارونجة "لندن"،
الشوصجة  :.فجصل جلول صحفي وحملل تسجتتسي "فرنست".
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توظج ،املقتبال
توظج ،التدخال

مع اجلمهور اليت مل تشكل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة
يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( )5املرتبة األوىل قدر

بـ ،%51.51تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة اليت قدر بـ ،%54.54مث تلجهت نسبة توظج ،عدد
تدخال كل من الشوصجة رقم ( )4ورقم ( ).اليت قدر

بـ ،%99.99أمت عن اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت

االتستفهتمي فقد تسيلت اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة نسبة قدر بـ ،%90.90يف حني مل تسيل
اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا احلوار .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين
نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة يف موضو الثورة يف لجبجت ،كمت أن هذا التبتين مل يسيل مفترقة كبرية يف عدد

التكرارا والنسب يف أغلب االتساراتجيجت  ،إضتفة إىل مدى تشتبه بعض نسب توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،يف حني
نالحظ أيضتً غجتب بعض االتساراتجيجت اليت مل يتم توظجفهت يف هذا املوضو .
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نفسر هذه املالحظت انطالقتً من مدى اقاراب وابتعتد نسب االتساراتجيجت الذي يرتبط
مبدى أمهجة ودور ووظجفة كل اتساراتجيجة يف هذا املوضو  ،وهذا مت ينطبق على اتساراتجيجيت توظج ،حيم املبتدال
الارمجمجة وحيم توظج ،األمثلة بتعتبترمهت شكال أكرب ظهور مقترنة حبيم توظج ،االتساراتجيجت األخرى ،ولعل توظج،
مثل هذه املبتدال

الارمجمجة كمت هو احلتل بتلنسبة للمواضجع األخرى له نفس الوظجفة بتعتبترهت عملجة بنتء تشري إىل

نقتط االلتقتء بني أطراف احلوار ،حجث تعد حمطة وقوف كوهنت تعجد انطالقة احلوار إمت يف نفس االجتته إلمتتم احلوار أو يف
اجتته آخر ممتثل عتدة مت يكون مدعمتً لالجتته أو الرأي األول ،وهذا دلجل على مدى االتفتق واالنسيتم يف احلوار،
فتوحجد الرأي هنت يتعلق مبوق ،القنتة من موضو الثورة اللجبجة ،الذي ال خيرج عن إطتر املوق ،العتم األورويب وفرنست
خصوصتً من ثورا الربجع العريب ،وحيم مصتحلهت يف كل منطقة من منتطق الثورة يف العتمل العريب ،وهذا مت تفسره أيضتً
نسبة ظهور كل من املبتدال االعاراضجة والسلبجة ،وكذا غجتب توظج ،املبتدال االجيتبجة ،حبجث عتدة مت تشري وظجفة
املبتدال االعاراضجة والسلبجة إىل مدى عدم االلتقتء وعدم االتفتق واالختالف ،كوهنت تؤدي وظجفة عكسجة تتمثل يف
عملجة اهلدم مقترنة بوظجفة املبتدال

الارمجمجة واالجيتبجة ،ولعل غجتب هذه األخرية يف هذا املوضو يؤكد على هذه

العملجة ووظتئفهت ،ولكن الغتية هنت لجست عملجة اهلدم من خالل توظج ،تلك املبتدال  ،بل هي عملجة بنتء وفق مت
متلجه النسب على اعتبتر أن نسبة املبتدال الارمجمجة وحدهت تفوق نسبة كل من املبتدال االعاراضجة والسلبجة.
وعلى هذا األتستس نستنتج بأنه لجس دائمتً توظج ،مثل هذه النسب يؤثر على اهلدف املقصود من احلوار أو على موق،
القنتة ،بل هي مبثتبة عملجة متويه إعالمي حَت ال يتسىن لليمهور معرفة حقجقة القنتة يف معتجلتهت هلذه املواضجع،
وتوظجفهت هبذه الطريقة أيضتً يضفي نوعتً من التوازن يف احلوار ،حبجث جيعله يقارب من احلجتدية واملوضوعجة يف الطر ،
وهذا مت ال يكش ،عنه هذا النو من املبتدال يف احلوار ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،األمثلة فهي األخرى شكلت
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نفس األمهجة والدور من حجث الظهور كوهنت متثل عنصراً حيتججتً يف تربير وتفسري وإثبت أي موق ،من املواق ،،ولعل
قوة املثتل يف هذا املوضو يرتبط حبيم املعطجت املوجودة اليت تتعلق بواقع الثورة يف لجبجت وتداعجتهتت املوتلفة ،كمت يعود
إىل قدرة الشوصجة املتحتورة يف توظج ،هذه األمثلة من خالل قدرهتت يف إعتدة انتتج تلك املعطجت  ،تسواء أن كتنت
تترخيجة اليت تكش ،عن تسجتتسة العالقت اخلترججة بني دولة لجبجت وفرنست يف املتضي ،أو واقعجة بتلنسبة ألحداث الثورة
نفسهت وتداعجتهتت على تلك العالقت يف الوقت الراهن ،حبجث عتدة مت يتوافق هذا النو من التدعجم بتألمثلة مع طبجعة
املوضو من جهة ،وعالقته بتلسجتتسة العتمة للقنتة من جهة أخرى ،هذا وبتإلضتفة إىل دور كل من عدد تدخال
الشوصجة رقم ( )5يف احلوار الذي يؤثر على منط احلوار ،حبجث جيعل موق ،هذه الشوصجة ورأيهت هو الغتلب يف
احلوار ،وهنت تظهر عملجة االحنجتز إىل طرف دون طرف آخر ،من خالل عملجة توزيع الكالم اليت ختضع للتأطري من طرف
صحفي القنتة ،الذي بدوره احتل هو اآلخر نسبة من التدخال اليت تقارب من نسبة تدخال هذه الشوصجة ،حجث
عتدة مت نفسر هذه العملجة مبدى االبتعتد واالقاراب من حمور ومركز نسبة تدخال صحفي القنتة ،حبجث التستوي أو
االقاراب مع عدد هذه التدخال يؤدي نفس النتجية أي االلتفتف حول موق ،القنتة ،ولعل هذا عتدة مت يرتبط بطبجعة
الشوصجة يف أ مهجتهت من جهة ،ومدى توافقهت مع املوق ،العتم للقنتة من جهة أخرى ،ومن خالل هذا املعطى يصبح
حيم تدخال مثل هذه الشوصجت ال يؤثر على موق ،القنتة ،حبجث كلمت شكل جممو تدخال الشوصجة احلوارية
مفترقة عن ذلك املركز ،تسواء بأقل نسبة أو أكرب نسبة تفتو دلجل على مستوى االتفتق بني مواق ،هذه الشوصجت
مبت فجهت موق ،صحفي القنتة ،كمت أن عملجة االقصتء لتدخال شوصجة مت مقترنة بشوصجة أخرى ،دلجل أيضتً على
مجل الصحفي ملوق ،مت ،أو يرجع هذا املجل أحجتنتً إىل طبجعة الشوصجة نفسهت من خالل مستواهت العلمي واملعريف ،أو
عالقتهت بتملوضو من حجث التوصص مثالً ،هذا واإلضتفة إىل مدى هجمنة الصحفي على احلوار من خالل فرض موقفه
وتوججهتته يف تأطري احلوار ،أمت عن تشتبه عدد تدخال

هذه األخرية فهذا يعكس معتدلة حوارية مت* ،أمت بتلنسبة

لغجتب توظج ،بعض االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف هذا املوضو  ،فهذا ال خيرج عن إطتر التفسريا الستبقة ختصة
بتلنسبة ملوضو الثورة السورية واملصرية واللجبجة اليت تتعلق حبيم املوضو من جهة ،كون أن مثل هذه املواضجع تتضمنهت
مواضجع أخرى هلت عالقة بأحداث ثورا الربجع العريب ،مع أهنت تأخذ حجزاً معترباً يف تسجتق احلوار عن هذه األحداث،
وهذا مت يؤثر على حيم املوضو  ،بتإلضتفة إىل دور كل من طبجعة املوضو والنو الصحفي واحلوار اليت تستهم يف
ظهور بعض االتساراتجيجت أو غجتهبت كمت هو احلتل بتلنسبة هلذا املوضو .
* عتدة مت تظهر هذه املعتدلة يف احلوار من خالل االعتمتد مثالً على شوصجتني بشوصجة أي معتدلة  ،5/4أو  ،5/.أو  4/4وهكذا ،حبجث يتم تغلجب طرفني
على طرف وغريهت بتلنسبة لعدد التدخال يف احلوار يف قنتة فرانس  ،42يف حني غتلبتً مت يتم التستوي بني التدخال وفق منهيجة تأطري معجنة من طرف
الصحفي وهذا مت يتمتشى وأهدافهت العتمة.
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الجدول رقم  :42عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع العالقات الفرنسية السورية.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

العالقت الفرنسجة
السورية

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

52

%50.24

صحفي القنتة

50

%41.99

اإلقرارية (التأكجدية)

4

%94.9.

الارمجمجة

0

%59.14

االعاراضجة

2

%91.49

السلبجة

5

%95..5

اإلجيتبجة

0

%59.14

أتسئلة صحفي القنتة

9

%94.00

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

2

%91.49

اإلحصتءا

/

/

5

%95..5

املفتهجم واملصطلحت

.

%9..02

مصتدر املعلومت

9

%94.00

49

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو العالقت الفرنسجة السورية يف
مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة بتلنسبة املرتبة األوىل وبأكرب
نسبة مئوية التساراتجيجة توظج ،عدد التدخال

يف احلوار قدر بـ ،%41.99تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( )5اليت قدر بـ ،%50.24أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة
توظج ،املبتدال الارمجمجة نفس النسبة مع توظج ،املبتدال االجيتبجة يف املرتبة األوىل قدر بـ ،%59.14تلجهت أيضتً
نسبة توظج ،املبتدال

االعاراضجة اليت قدر بـ ،%91.49كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

بـ ،%94.9.مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

اإلقرارية اليت قدر

السلبجة بـ ،%95..5أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،اإلقنت

االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة بـ ،%94.00يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة
وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا احلوار ،أمت بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة فقد تسيلت اتساراتجيجة نسبة
توظج ،مصتدر املعلومت واليت قدر بـ ،%94.00تلجهت اتساراتجيجة توظج ،األمثلة اليت قدر نسبتهت بـ،%91.49
* الشوصجة  :5كريستون شونو صحفي فرنسي.
** عرض كتتب بعنوان "دروب دمشق :املل ،األتسود يف العالقت الفرنسجة السورية".
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كمت تلجهت اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت بنسبة قدر بـ ،%9..02مث تلجهت نسبة اتساراتجيجة توظج ،عرض
حمتوى الكتب اليت قدر نسبتهت بـ ،%95..5يف حني مل نسيل أي ظهور التساراتجيجة توظج ،االحصتءا بتلنسبة
هلذه العنتصر ،على غرار اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور اليت مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف

موضو العالقت الفرنسجة السورية .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة
يف هذا املوضو  ،حبجث يشكل هذا التبتين مفترقت كبرية بني نسب بعض االتساراتجيجت  ،يف حني يشكل مفترقت
صغرية بني نسب بعض االتساراتجيجت األخ رى تسواء يف نفس النو أو خترج النو بتلنسبة هلذه االتساراتجيجت  ،كمت
نالحظ أيضتً مدى تشتبه بعض النسب يف توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،بتإلضتفة إىل عدم ظهور البعض اآلخر من
خالل عدم تسيجلهت ألي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

انطالقتً من دور

ووظجفة كل اتساراتجيجة وأمهجتهت يف هذا املوضو  ،حبجث جند دور الصحفي هنت أكثر ظهوراً وأمهجة مقترنة بأدوار ووظتئ،
اتساراتجيجت

أخرى ،وهذا دلجل على مدى حتكم الصحفي يف تأطري احلوار من خالل عملجة توزيع الكالم وفرض

توججهت معجنة ،ممت يعكس مدى هجمنة صحفي القنتة على احلوار ،ومن هنت تظهر عالقة هذه العملجت بفرض موق،
القنتة الذي يتمتشى ودور الصحفي يف تأطريه للحوار بتعتبترهت طريقة من طرق املعتجلة ملثل هذه املواضجع ،على غرار
عدد تدخال الشوصجة املتحتورة اليت تعكس هي األخرى هذا التفسري بنتءً على املفترقة يف عدد التدخال بني طريف
احلوار (الشوصجة/الصحفي) ،يف حني تشري هذه املفترقة أيضتً إىل مدى ابتعتد موق ،الشوصجة من موق ،القنتة ،ولكن

هذا التفسري ال ينطبق دائمتً على مت تشري إلجه هذه النسب أي مت هو ظتهر من خالل عملجة الوص ،،حجث أن طبجعة
التدخال يف مثل هذه احلوارا هي اليت تؤثر يف عدد التدخال نفسهت ،حبجث نستنبط منهت عملجة تفسري مغتيرة اليت
تعكس مدى اقاراب املوقفني ،وذلك من خالل عدد األتسئلة املطروحة من طرف الصحفي مع بعض التوججهت
االتستدالال

ممت يؤثر على عدد تدخالته ،عكس طبجعة تدخال

الشوصجة اليت تأخذ شكل التفسريا

أو

وإجتبت

نوعجة ختتل ،يف طبجعتهت عن تدخال الصحفي ،حبجث هنتك بعض تدخال الشوصجة اليت تعد مبثتبة مداخلة جتجب
أحجتنتً على أكثر من تسؤال ،وهذا مت تفسره أيضتً نسبة ظهور اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة اليت شكلت
نص ،التدخال

تقريبتً ،ممت جيعل النص ،اآلخر متثله نسبة التدعجم وبعض التوججهت

اليت تتالءم وطبجعة تدخال

الشوصجة املتحتورة ،هذا وبتإلضتفة إىل طبجعة املعتدلة ( *)5/5اليت تتنتتسب وطبجعة احلوار يف تأثريهت على منط احلوار من
خالل عدد تدخال كل طرف ،بتعتبتر أن الشوصجة يف مثل هذه احلوارا عتدة مت متثل احملور وأتستس احلوار ومصدر
* ختضع طبجعة املعتدلة يف احلوار أي تشتبه موق ،أطراف احلوار تبعتً لعدد التدخال لكل طرف ،إىل طبجعة احلوار نفسه الذي يأخذ شكل املقتبلة اليت ترتكز
على معتدلة ( 5/5صحفي/شوصجة) ،أو على شكل نقتش الذي يأخذ شكل املعتدلة التتلجة )...،4/4 ،4/. ،5/4( :أي (صحفي+شوصجة/شوصجة،
صحفي +شوصجتني/شوصججتني ،صحفي+شوصجة/شوصجتني.)...
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املعلومت

بتلنسبة هلذا املوضو  ،وهنت ميكننت االتستنتد بنسبة اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

اليت احتلت هي

األخرى أمهجة من حجث الظهور ،وهذا مت يتمتشى ودور الشوصجة يف مثل هذه احلوارا  ،إضتفة إىل طبجعة املوضو
نفسه الذي يفرض نوعتً من العنتصر احليتججة اليت تستعد يف ضبط املوضو واختتذ املوق ،منه ،وهنت يظهر دور توظج،
مصتدر املعلومت

الذي يتالءم وطبجعة العالقت

الفرنسجة السورية اليت ال خترج عن إطتر موق ،السجتتسة اخلترججة

الفرنسجة من الثورة السورية وتداعجتهتت املوتلفة ،وذلك من خالل توظج ،املصتدر الرمسجة بشكل كبري مقترنة بتملصتدر
األخرى ،وعلى غرار توظج ،هذه املصتدر كوهنت عنصراً من العنتصر احليتججة يظهر توظج ،األمثلة هو اآلخر يف عملجة
الربهنة واإلقنت احليتجي ،وهذا مت يعكس حيم املعطجت املوجودة اليت تستهم يف تربير املوق ،جتته املوضو  ،واليت تعرب
عن القدرة على التدعجم ،ولعل هذا النو من التوظج ،يشري أيضتً إىل مدى إثراء املوضو الذي يعكس أمهجته وطبجعته
اليت تتحكم يف نسبة ظهور هذه العنتصر احليتججة ،هذا وبتإلضتفة إىل حيم اإلقنت الذي ميكن أن يصل إىل اجلمهور
من خالل التأثري على موقفه ورأيه جتته هذا املوضو  ،حبجث كلمت كتن موق ،اجلمهور بعجداً عن موق ،القنتة جتته
املوضو كلمت تطلب إقنتعتً أكثر ،وهذا مت يدل على صنتعة الرأي العتم وفق مت يتمتشى وموق ،القنتة ،حجث تعكس
هذه النتجية مدى حتكم أجندة القنتة يف أجندة اجلمهور جتته مثل هذه املواضجع ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج،
املبتدال الارمجمجة واالجيتبجة فهي أيضتً تعرب عن مدى اقاراب موق ،القنتة الذي ميثله الصحفي من موق ،الشوصجة
املتحتورة ،بتعتبتر أن هذه املبتدال تؤدي دور البنتء والارمجم واالنسيتم واالتفتق بني أطراف احلوار ،حبجث تعد هذه
األخرية طريقة من طرق توحجد املوق ،حجتل هذا املوضو  ،ولعل هذا ال خيرج هو اآلخر عن إطتر القنتة الذي يستمد
تأطريه من األجندة السجتتسجة للدولة يف تعتملهت مع هذه القضجة يف تسجتق الثورا العربجة الراهنة ،كمت أن توظج ،مثل
هذه املبتدال

وهبذا الشكل يؤثر حتمتً على حيم توظج ،املبتدال

األخرى بتلنسبة جملمو املبتدال

يف احلوار

ووظجفتهت يف تسجتق هذا املوضو  ،وهذا مت جنده يف كل نسبة ظهور توظج ،املبتدال االعاراضجة والسلبجة اللذان يؤديتن
نفس العملجة تقريبتً ،حبجث عتدة مت ترتبط نسبة ظهور هذه املبتدال بنسبة ظهور املبتدال الارمجمجة واالجيتبجة كوهنمت ال
يؤديتن نفس الوظجفة إالً أهنمت ميثالن نفس اهلدف من خالل حيم العالقة اليت بجنهمت ،كمت أن توظج ،هذه املبتدال
هبذه الطريقة هو جزأ من عملجة كبرية تظهر يف احلفتظ على اتستمرارية احلوار وتوازنه ،إضتفة إىل إظهتر نو من احلجتدية
واملوضوعجة من أجل إقنت اجلمهور املشتهد ،يف حني تفسر نسبة ظهور املبتدال اإلقرارية مع الوظجفة اليت تؤديهت ،واليت
ال ختتل ،عن أمهجتهت يف احلوارا الستبقة يف مثل هذه املواضجع ،بتعتبترهت من املبتدال الضرورية اليت تفرضهت أخالقجت
احلوار ،اليت تعد مبثتبة ثنتئجة ثتبتة عتدة مت يتم توظجفهت عند مدخل وخمرج كل حوار ،حبجث يظهر تأثريهت مبدى ابتعتدهت
عن هذه الثنتئجة كوهنت تؤدي معىن آخر غري املعىن املراد ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

فقد

احتلت نسبة ظهور ضعجفة مقترنة بنسب ظهور االتساراتجيجت األخرى ،إال أن هذا الضع ،ال ينفي دورهت داخل تسجتق
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هذا املوضو  ،حبجث قلتهت ترتبط حبيم املوضو نفسه الذي مل يأخذ حجزاً كبرياً من حجث املؤشرا اليت تعكس وجوده
داخل تسجتق املواضجع اليت تتعلق بأحداث ثورا

الربجع العريب ،وهذا مت يؤثر على مدى ظهور االتساراتجيجت

املستودمة؛ أمت عن دور املفتهجم فغلبت علجهت الصبغة السجتتسجة بتعتبترهت مفتهجم جديدة انتيت وتداعجت

هذا

السجتق ،وهذا مت جنده يف كل من مفهوم "األزمة الذكجة"" ،اخلطوط الستخنة" ،وهنت يظهر حيم تأثريهت بقوة معتنجهت،
كمت أن وجود مثل هذه املفتهجم يرجع إىل طبجعة املوضو السجتتسجة احملضة اليت تتحكم يف طبجعتهت ونسبة ظهورهت أيضتً،
أمت عن تفسري اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت عتدة مت تأيت يف آخر النسب بتعتبترهت ذا خصوصجة ترتبط بطبجعة
احلوار الذ ي يأخذ شكل املقتبلة ،إضتفة إىل كوهنت عتدة مت يظهر فجهت عنوان لكتتب واحد يتم عرض حمتواه من طرف
صتحبه (الشوصجة املستضتفة) لتدعجم املوضو  ،وهذا تعلق بكتتب "دروب دمشق :املل ،األتسود يف العالقت الفرنسجة
السورية" ،وهذا مت يعكس طبجعة العالقت الفرنسجة السورية بتعتبترهت أحد امللفت األتستتسجة يف ظل هذه الثورا  ،يف
حني يعترب هذا العرض العلمي عنصراً من العنتصر احليتججة اليت تربر موق ،القنتة جتته املوضو  ،من خالل جممو
اإلقنتعت واالثبتتت والتفسريا اليت تتعلق بتفتصجل املوضو وحجثجتته.
ويف األخري ميكننت تفسري غجتب بعض االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو بتعتبترهت ال خترج
عن إطتر التفسريا الستبقة ،ختصة بتلنسبة ملوضو الثورا اليت تتعلق بطبجعة املوضو نفسهت ،اليت تتحكم يف ظهور
موق ،اجلمهور من خالل القنتة ،ختصة وأن هذه املواق ،يتم عرضهت مبت يتوافق وموق ،القنتة جتته هذه املواضجع،
بتإلضتفة إىل طبجعة النو الصحفي ،وطبجعة احلوار اللتتن يستمهتن يف ظهور بعض االتساراتجيجت  ،أو غجتهبت كمت هو
احلتل بتلنسبة هلذا املوضو  ،وعلى هذا األتستس ميكننت الوصول إىل بعض النتتئج اليت تضتف إىل دور النتتئج الستبقة
وتظهر يف:
 مدى أمهجة عملجة االتستدالل البتطَن اليت تتعلق بتملعتين البتطنجة اليت حتتويهت تلك املضتمني ،وهذا دلجل على قصورالوص ،الكمي بتلنسبة هلذه املعطجت يف بعض األحجتن ،ممت يستوجب علجنت البحث عن املعتين اخلفجة على غرار املعتين
الظتهرية اليت تقدمهت تلك املعطجت .
 -دور طبجعة التدخال

اليت تتحكم يف طبجعة املعتدال

املوظفة بني أطراف احلوار ،ومدى تعبريهت أيضتً عن املوق،

احلقجقي لكل طرف.
 دور تأثري أجندة القنتة يف أجندة اجلمهور املشتهد ،ممت يعكس مدى تأثري القنتة على اجلمهور يف صنتعة الرأي العتمجتته هذه القضتيت.
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الجدول رقم  :41عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية بالنسبة لموضوع قضايا المرأة العربية.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

قضتيت املرأة العربجة

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

5.

%90..0

الشوصجة 4

5.

%90..0

صحفي القنتة

44

%54.25

اإلقرارية (التأكجدية)

1

%9..44

الارمجمجة

54

%59.09

االعاراضجة

9

%9..04

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

55

%94.90

أتسئلة صحفي القنتة

54

%59.09

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

.

%95.0.

4

%95.40

املفتهجم واملصطلحت

25

%49.21

مصتدر املعلومت

/

/

511

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

اإلحصتءا

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو قضتيت املرأة العربجة يف

مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

املرتبة األوىل وبأكرب نسبة مئوية

بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،العنتصر احليتججة يف احلوار قدر بـ ،%49.21تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا اليت
قدر نسبتهت بـ ،%95.0.وتلجهت أيضتً اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب بنسبة قدر بـ ،%95.40يف حني مل تسيل
كل من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،هذا

على غرار غجتب اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال
يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال

صحفي القنتة املرتبة األوىل قدر بـ ،%54.25كمت تلجهت نسبة

* الشوصجة  :5مججلة بن حبجب الكتتبة والنتشطة السجتتسجة الكندية من أصل جزائري.
** عرض كتتب بعنوان "حجتة ضد القرآن".
* الشوصجة  :4متتجو غجدار األتستتذ اجلتمعي املتوصص يف شؤون العتمل العريب "فرنست".
** عرض كتتب بعنوان "الربجع العريب حترر جنسي أم انقالب إتسالموي.
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توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )5ورقم ( )4كوهنمت أحتال نفس النسبة واليت قدر بـ ،%90..0أمت بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،املبتال

الارمجمجة املرتبة األوىل قدر

بـ ،%59.09تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%94.90وتلجهت أيضتً اتساراتجيجة توظج ،املبتدال
االعاراضجة بنسبة قدر بـ ،%9..04وكمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت قدر بـ ،%9..44يف حني مل
تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال السلبجة أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت عن توظج ،اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت
االتستفهتمي فقد تسيلت اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة نسبة قدر

بـ ،%59.09حبجث مل تسيل

اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى
تبتين نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف موضو قضتيت املرأة العربجة ،حبجث أن هذا التبتين شكل ثالث
مفترقت كبرية بني أعلى نسبة ومتوتسط النسب لبعض االتساراتجيجت  ،وبني آخر النسب لبعض االتساراتجيجت األخرى
اليت تسيلت نسبة ظهور ضعجفة ،كمت نالحظ مدى تشتبه النسب لبعض االتساراتجيجت تسواء داخل النو الواحد أو
خترج النو  ،بتإلضتفة إىل جمموعة االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو .
وعلى هذا األتستس ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

انطالقتً من دور ووظجفة وأمهجة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا

املوضو  ،حبجث أن هذا التبتين له دالالته اخلتصة يف نسبة ظهور كل اتساراتجيجة ،وهذا مت ينطبق على اتساراتجيجة توظج،
املفتهجم واملصطلحت اليت احتلت أعلى نسبة ظهور ،من خالل دورهت ووظجفتهت وأمهجتهت اليت تظهر يف جممو املفتهجم
اليت مت توظجفهت يف موضو قضتيت املرأة العربجة ،واليت أخذ تصنجفت وتنوعت معجنة تعلقت بقضجة احليتب االتسالمي
وتداعجتته املوتلفة ختصة بتلنسبة لليتلجت املسلمة يف الغرب ،وكذا قضجة دورة املرأة العربجة يف اجملتمع العريب وعالقتهت
االجتمتعجة املتعددة يف ظل ثورا
عالقته بتداعجت

الثورا

الربجع العريب ،حجث تأثر هذه املفتهجم يف هذا السجتق بطبجعة املوضو نفسه يف

العربجة الراهنة ،ومن هذه املفتهجم جند مثالً" :اإلتسالم السجتتسي"" ،اإلتسالمجني"" ،إتسالم

فردي"" ،ثورة جنسجة"" ،جهتد النكت "...اخل ،ولعل هذه العالقة بني طبجعة املفتهجم وطبجعة املوضو تأخذ أتستتسهت من
املرجعجة االجتمتعجة لدور املرأة يف الغرب؛ ومن هنت يظهر موق ،القنتة يف التعتمل مع هذه القضجة من خالل تطبجق
النموذج الغريب على املرأة العربجة بتعتبترهت تؤثر وتتأثر بتداعجت ثورا الربجع العريب ،كمت تعكس تلك املفتهجم املستودمة
مدى اهتمتم اإلعالم الغريب وقنتة فرانس  42بقضتيت املرأة العربجة ،وهذا مت جيعلهت حتمل معتن تسلبجة يف تقدميهت للصورة
العتمة للمرأة العربجة واملسلمة عمومتً ،ولعل هذا توصلت إلجه بعض النتتئج اليت تؤكد لنت أهم املعتيري اليت ينطلق منهت
اإلعالم الغريب يف تنتوله لقضتيت املرأة املسلمة جند منهت" :الدعوة إىل رفع وصتية الدين عن املرأة ،عدم املوضوعجة يف عرض
قضتيت املرأة املسلمة ،أتسلوب االحتقتر والنظرة الدونجة ،تكريس النموذج الغريب للمرأة وأنه النموذج الذي حيتكم إلجه،
املرجعجة املستمدة من منهيجة وفكر احلركة النسوية الغربجة ( ،)Féminismeازدواججة املعتيري (Double
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 )Standardsيف التعتمل مع القضجة الواحدة بتعتبتره أخطر معجتر يف معتملة املرأة املسلمة".1
ومن هنت نكش ،عن العالقة بني هذه املعتيري وبني الرؤية العتمة للمرأة العربجة يف قنتة فرانس  42يف اتستودامهت ملثل هذه
املفتهجم ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،عدد تدخال

صحفي القنتة فهي األخرى اليت احتلت نسبة ظهور عتلجة

تتنتتسب وأمهجة املوضو من جهة ،إضتفة إىل أمهجة دور الصحفي يف تأطري احلوار وتوججهه حسب موق ،القنتة ،ولعل
حيم هذه التدخال

يشري إىل مدى هجمنة صحفي القنتة على احلوار وإدارته ،وفق األهداف املسطرة اليت تأخذ

مرجعجتهت من الرؤية العتمة للمرأة العربجة والصورة األكثر تداوالً عنهت ختصة مت تعلق بتجلتلجة املسلمة يف الغرب عمومتً ويف
فرنست خصوصتً ،وهذا مت تفسره أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجت املتحتورة اليت شكلت نفس األمهجة من
حجث الظهور ،وذلك بدلجل ابتعتدهت عن حمور تدخال صحفي القنتة ،بتعتبتر أن جممو عدد تدخال الشوصجت
املتحتور يستوي تقريبتً عدد تدخال الصحفي ،ومن هنت تظهر لنت طبجعة املعتدلة يف عملجة توزيع التدخال اليت تأخذ
شكل ( ) 4=5أي (صحفي=شوصجتني) ،وهذا دلجل على تستوي املوق ،جتته هذا املوضو  ،حبجث تعد هذه املعتدلة
طريقة من طرق املعتجلة من خالل عملجة تأطري احلوار وفق اإلطتر العتم للقنتة ،هذا وبتإلضتفة إىل نسبة توظج ،أتسئلة
الصحفي اليت تعرب هي األخرى عن مدى اقاراب وعالقة هذه االتساراتجيجت  ،يف حني يشري حيم توظج ،األتسئلة إىل
نفس التفسري الذي يتعلق بدور الصحفي يف تأطري احلوار من خالل توظجفه جملمو األتسئلة املطروحة اليت تعد مبثتبة
تدعجم وتوججه للموضو  ،حبجث هذه العملجة تستعد على تفكجك املوضو وأشكلته وفق املعطجت املوجودة مسبقتً ،وهنت
تظهر أمهجة االقنت االتستفهتمي الذي يستهم يف االملتم بتملوضو والتطرق إىل حجثجتته وتفتصجله وفق الزوايت اليت حيددهت
الصحفي عن طريق توظج ،تلك األتسئلة ،وهذا مت يعرب عن العالقة املوجودة بني عملجة التأطري اإلعالمي وتوظج،
االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة اليت تتنتتسب وطبجعة املوضو املطرو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

الارمجمجة فهي األخرى احتلت أمهجة من حجث نسبة الظهور ،وهذا دلجل على وظجفتهت اليت تعكس مدى انسيتم واتفتق
أطراف احلوار ،حبجث عتدة مت تستودم هذه املبتدال

للحفتظ على تسريورة احلوار ،وكذا بنتئه وترمجمه وفق معطجت

أولجة تظهر يف مدى توافق صحفي القنتة والشوصجت املتحتورة على الكجفجة اليت يعتجل هبت املوضو  ،ولعل عملجة الارمجم
هنت ترتبط بعمل الصحفي ودور يف تأطري احلوار وإدارته أكثر من دور الشوصجت
العالقة املوجودة بني عملجة توظج ،هذه االتساراتجيجت
شكلت نسبة ظهور أقل من املبتدال

املتحتورة ،وهذا مت يفسر لنت مدى

وتقترهبت يف النسب .أمت عن توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت

الارمجمجة إالً أهنت تؤدي نفس الوظجفة تقريبتً ،حجث تعرب عن مدى االتفتق

والتفتهم واالنسيتم بني أطراف احلوار ،ولعل هذا مت يعكس التقتء املواق ،ختصة بني الشوصجت املتحتورة وصحفي
 -1نورة ختلد السعد ،صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي :رؤية تحليلية ،جملة جتمعة امللك عبد العزيز ،كلجة اآلداب والعلوم اإلنستنجة ،م ،59العدد ،4
5240ه4990/م ،ص ص.29-44
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القنتة ،وهذا دلجل على اشاراكهمت يف نفس املوق ،جتته هذا املوضو  ،حبجث أن هذا االشاراك ال يأيت صدفة بل يتعلق
بطبجعة املوضو من جهة ،وكذا الرؤية العتمة للقنتة اجتته قضتيت املرأة العربجة يف ظل ثورا الربجع العريب من جهة أخرى.
ومن هنت نكش ،أيضتً عن العالقة املوجودة بني هذه االتساراتجيجت يف كوهنت تؤدي نفس الوظتئ ،لبلوغ نفس اهلدف،
وهذا مت جيعلنت نفسر أيضتً ضع ،نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت تتأثر حبيم توظج ،تلك املبتدال  ،بتعتبتر
أهنت تؤدي وظجفة عكسجة من خالل عملجة االعاراض اليت تتيسد يف بعض نقتط املعترضة أو توضجحت معجنة أو إعتدة
النظر يف فكرة مت وهكذا ،ولعل هذا مت يؤثر على وظجفة االتفتق واالنسيتم اليت تعد أحد الغتيت

املقصودة يف هذا

املوضو  ،هذا على غرار غجتب توظج ،املبتدال السلبجة اليت تؤدي هي األخرى هذه الوظجفة ،بل تكون أشد من خالل
عملجة الرفض واالنتقتد وعدم االتفتق بني أطراف احلوار ،وهذا مت ال يتوافق وهدف القنتة وموقفهت جتته املوضو الذي
يكون أكثر إقنتعتً من خالل تلك املبتدال الارمجمجة واالجيتبجة من وجهة نظر القتئم بتالتصتل (القنتة) ،هذا وبتإلضتفة
إىل نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية الذي جيعلنت نفسر مدى ابتعتدهت عن املعىن احلقجقي (أخلقجت احلوار) الذي تؤديه
وظجفة هذا النو من املبتدال  ،وهذا مت يغري من دورهت داخل احلوار الذي مل يقتصر من كوهنت وحدة ضرورية يف بنتء
احلوار وأحد عنتصره اليت تتعلق مبت يسمى بأخالقجت احلوار وأجبديتته ،بل تعد ذلك لتؤدي وظجفة أخرى حتولت من
مجتلجة احلوار إىل صورة ذاتجة عن الشوصجت

املتحتورة ،وهذا مت يعكس املعىن اآلخر يف توظج ،املبتدال

اإلقرارية

بتحليم الذي ال ميكن أن يفوق املعىن املراد .وهذا مت جيعلنت نربر أيضتً مدى ذاتجة القنتة يف تعتملهت مع هذه الشوصجت ،

حبجث معىن اإلقرار هنت يتحول من مسألة أخالقجت املهنجة إىل الذاتجة* ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا فشكلت
نسبة ضعجفة من حجث الظهور ،وهذا دلجل على ضع ،العنتصر احليتججة اليت تفسر وتربر وتثبت مججع املواق ،واآلراء

عن هذا املوضو  ،حبجث أن طبجعة املوضو نفسهت هي اليت تتحكم عتدة يف ظهور مثل هذه العنتصر ،وذلك من خالل
قضتيت املرأة العربجة وتداعجتهتت اليت تثبتهت مظتهر الواقع العريب املتأزم ،بتإلضتفة إىل طبجعة احلوار اليت تفرض نوعتً من
االتساراتجيجة ،وهذا مت يظهر يف هذا املوضو الذي طغت علجه احلوارا يف شكل مقتبلة تلفزيونجة ،حبجث هذه األخرية
هي اليت تفرض اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب بتعتبترهت من العنتصر احليتججة العلمجة ،وهذا النو من التوظج ،يؤثر
على نسبة ظهور العنتصر احليتججة األخرى ،ختصة مت تعلق بدور توظج ،االحصتءا

واألمثلة ومصتدر املعلومت ،

ولعل هذا مت تفسره تلك املعطجت اجلدولجة يف غجتب هذه االتساراتجيجت  ،كمت أن توظج ،عرض حمتوى الكتب هبذا
الشكل يتنتتسب وعدد احلوارا اليت تعكس عدد الشوصجت املتحتورة ،وذلك من خالل عرض كتتبني يف هذا املوضو
* إن التعتمل مع اتساراتجيجة املبتدال اإلقرارية خيضع حليم ظهروهت يف املوضو  ،حبجث كلمت كتنت تؤدي معىن أخالقي مهَن بتعتبترهت أحد أجبديت احلوار يف
قنتة فرانس  ،42كلمت صنفت كتتساراتجيجت عقلجة ،أمت إذا جتول معنتهت إىل ذاتجة القنتة من خالل نسبة اإلقرار املرتفعة ميكننت إدراجهت يف االتساراتجيجت
األخالقجة بتعتبترهت تتعلق بذاتجة القنتة ختصة يف تعتملهت مع الشوصجت املستضتفة يف احلوار.
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متثال يف كل من :كتتب "حجتة ضد القرآن" ،وكتتب "الربجع العريب حترر جنسي أم انقالب إتسالموي" ،وهذا دلجل على
مدى االهتمتم هبذا املوضو من خالل جممو الكتتبت العلمجة والسجتتسجة والثقتفجة اليت هلت عالقة بقضتيت املرأة عمومتً،
والعربجة اإلتسالمجة خصوصتً ،حبجث مدى االهتمتم هنت ال خيرج عن إطتر عملجة اإلقنت بنتءً على هذه الكتتبت  ،أمت عن

غجتب االتساراتجيجت األخرى فال ميكن تفسريه خترج نطتق التفسريا الستبقة اليت تتعلق بطبجعة املوضو نفسهت ،وكذا
طبجعة النو الصحفي املستودم ،بتإلضتفة إىل طبجعة احلوار اليت تتحكم يف ظهور اتساراتجيجت وغجتب البعض اآلخر.
وعلى هذا األتستس ميكننت إضتفة بعض النتتئج على غرار النتتئج الستبقة واليت تتمثل يف:
 مدى تأثري الرؤية العتمة لقضتيت املرأة العربجة اليت عتدة مت حتمل صورة تسلبجة عن دورهت يف اجملتمعت العربجة وبتلنسبةلليتلجة املسلمة يف الغرب ختصة يف ظل ثورا

الربجع العريب؛ على توجه وموق ،القنتة ،حبجث هذه الرؤية تستمد

مرجعجتهت من اإلعالم الغريب عمومتً ،وكذا من بعض القوانني والقرارا السجتتسجة اليت تتعلق بشؤون املرأة املسلمة وتصرفتهتت
داخل اجملتمعت الغربجة والفرنسجة خصوصتً ،بتإلضتفة إىل بعض التصرفت واملمترتست املرأة العربجة املسلمة داخل هذه
اجملتمعت .
 مدى تأثري نسبة الظهور على وظجفة كل اتساراتجيجة واملعىن الذي تؤديه ختصة بتلنسبة لتوظج ،املبتدال اإلقرارية اليتختتل ،وظجفهت مبدى ابتعتدهت عن الوظجفة احلقجقة من خالل زيتدة نسبتهت ،وهذا مت جيعلهت تؤدي معنتً مغرياً فتتحول من
معىن مجتلجة احلوار إىل معىن مجتلجة أخرى تتعلق بتلصورة الذاتجة عن الشوصجت

املتحتورة ،وهذا مت ينعكس بتلتأثري

السليب على حجتدية وموضوعجة القنتة.
 مدى تأثري اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب بتعتبترهت عنصراً حيتججتً علمجتً ذو طبجعة إقنتعجة عقلجة مؤثرة علىاالتساراتجيجت

األخرى وخبتصة توظج ،االحصتءا

واألمثلة ومصتدر املعلومت

اليت تعترب هي األخرى كعنتصر

حيتججة تؤثر وتتأثر بطبجعتهت على بعضهت البعض .
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع
العريب ،تسنعرض جداول فرعجة ختصة أخرى توضح مدى توظج ،عنتصر هذه االتساراتجيجت يف املواضجع حتت الفرعجة
بتلنسبة للموضو الفرعي قضتيت املرأة العربجة واليت تتضح فجمت يلي:

440

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة االستراتيجيات اإلقناعي ــة في مضامين برامج قناة فرانس 42
الجدول رقم  :41عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع قضايا الحجاب اإلسالمي.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

الموضوع تحت

االستراتيحيات العقلية

تحت الفرعي

التكرار

النسبة المئوية%

الشوصجة 5

5.

%54.09

صحفي القنتة

5.

%54.09

اإلقرارية (التأكجدية)

.

%92.59

الارمجمجة

4

%90.10

االعاراضجة

2

%91.24

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

9

%90.45

أتسئلة صحفي القنتة

4

%90.10

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

/

/

5

%95..9

املفتهجم واملصطلحت

50

%49.94

مصتدر املعلومت

/

/

4.

%599

التدخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

ثورا الربجع العريب

قضتيت املرأة العربجة

احليتب اإلتسالمي

اإلقنت االتستفهتمي

اإلحصتءا

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو احليتب اإلتسالمي يف

مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية

بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة قدر بـ ،%49.94تلجهت اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت قدر نسبتهت
بـ ،%95..9يف حني مل تسيل كل من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة ،واتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،واتساراتجيجة
أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،هذا على غرار اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع

توظج ،مصتدر املعلومت

اجلمهور اليت مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال

يف

احلور فقد شكلت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )5نفس النسبة مع عدد تدخال صحفي القنتة واللتتن
أحتال املرتبة األوىل قدر بـ ،%54.09أمت بتلنسبة أيضتً التساراتجيجة توظج ،املبتدال
توظج ،املبتدال

الارمجمجة املرتبة األوىل قدر

يف احلوار فقد احتلت نسبة

بـ ،%90.10تلجهت نسبة توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت قدر

بـ ،%90.45كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت قدر بـ ،%91.24مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال
* الشوصجة  :5مججلة بن حبجب الكتتبة والنتشطة السجتتسجة الكندية من أصل جزائري.
** عرض كتتب بعنوان "حجتة ضد القرآن".
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اإلقرارية اليت قدر بـ ،%92.59يف حني مل تسيل ا تساراتجيجة توظج ،املبتدال

السلبجة أي نسبة ظهور يف هذا

املوضو  ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت فجهت أتسئلة صحفي القنتة نسبة قدر
بـ ،%90.10حبجث مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا املوضو .
حجث نالحظ من هذه املعطجت بأن هنتك تبتين بني نسب هذه االتساراتجيجت من حجث الظهور ،حبجث هذا التبتين
يشكل مفترقة كبرية بني بعض النسب ختصة بني نسب االتساراتجيجت اليت ال تنتمي إىل نفس النو  ،كمت نالحظ مدى
تشتبه بعض نسب االتساراتجيجت اليت تشارك يف حيم ظهورهت ،على غرار بعض االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة
ظهور يف موضو احليتب اإلتسالمي .ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت انطالقتً من وظجفة كل اتساراتجيجة داخل
هذا املوضو ومدى أمهجتهت يف عملجة اإلقنت  ،وهذا مت تعكسه نسبة ظهور اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت
بتعتبترهت شكلت أكرب أمهجة من خالل دورهت يف حيم املفتهجم املوظفة يف تسجتق هذا املوضو  ،وهذا دلجل يف كوهنت
تتنتتسب وطبجعة املوضو من خالل الصورة اليت تتشكل عن توظج ،هذه املفتهجم ،وموضو احليتب اإلتسالمي من
القضتيت املركزية اليت يتم تداوهلت يف الكثري من األحجتن متتشجتً مع األحداث اليت هلت عالقة هبذا الشأن ختصة بتلنسبة
لليتلجة املسلمة يف الغرب ،ولعل عالقة هذا املوضو بسجتق ثورا

الربجع العريب وتداعجتهتت املوتلفة على الصعجدين

العريب الغريب عمومتً والفرنسي خصوصتً جعل منه يأخذ هذا النمط من املعتجلة من خالل عملجة التأثري والتأثر ،حبجث
ميكننت اإلشترة إىل بعض املفتهجم اليت جتء

يف هذا السجتق ومنهت جند" :حيتب تقلجدي"" ،حيتب تسجتتسي"،

"نقتب"" ،حيتب"" ،برقع"" ،إتسالم فردي"...اخل؛ وبنتءً على هذه املفتهجم يظهر لنت مدى التنو والتصنج ،الذي
يتعلق مبفهوم احليتب اإلتسالمي ،الذي يأخذ قتعدته من شريعة اإلتسالم ،على غرار بعض املفتهجم اليت تأخذ قتعدهتت
من بعض املمترتست

الدينجة املرتبطة بعملجة ارتداء احليتب بتلنسبة لليتلجت

املسلمة يف اجملتمعت

الغربجة عمومتً

والفرنسجة خصوصتً .وعلى هذا األتستس فمفهوم احليتب يف وتستئل االعالم قد يأخذ معتن كثرية ،وذلك حسب السجتق
الذي يوجد فجه ،والذي يتمتشى عتدة مع "مراعتة طريقة اللبتس واأللوان والتسمجة وشكله على جسد املرأة" 1كمت يشري
البعض ،ولعل هذه املؤشرا جتعله مبثتبة جدال مفتهجمي انطالقتً من التوظج ،املصلحي لكل وتسجلة اعالمجة ،مع اعتبتر
أنه ال خيرج عن إطتر كونه رمزاً دينجتً ،ولعل هذا مت ينطبق على قنتة فرانس  42يف تعتملهت مع هذه القضتيت ،ختصة وأن
قضجة ارتداء احليتب اإلتسالمي يف فرنست من أبرز القضتيت السجتتسجة واإلعالمجة اليت هلت اهتمتمتً كبرياً ،الذي يتضح من
خالل مدى معترضة اجملتمع الفرنسي ورفضه ملثل هذه الرموز الدينجة ،وهذا مت تشري إلجه إحدى النتتئج املقدمة من طرف
جريدة "لوفجقترو" اليت تتعلق بصورة اإلتسالم يف فرنست ،حجث أجري تسرب آراء تسنة  4954على بعض املواطنني الفرنسجني
1

- Eero Janson, Stereotyp that Define “us” :The case of muslim women, (ENDC) Proceedings,
Volume 14, 2011, p 182.
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يف الشوار  ،فكتنت املوافقة عل ارتداء احليتب اإلتسالمي بـ ،%4وكتنت املعترضة بـ ،%9.وبتلنسبة للفئة غري املبتلجة
فقدر بـ ،%40أمت يف املدارس العمومجة فكتنت املوافقة بـ ،%.واملعترضة بـ ،%00وبتلنسبة للفئة غري املبتلجة فقدر
نسبتهت بـ .1%9إذن فعملجة توظج ،املفتهجم هي عملجة إعالمجة تسعى من خالهلت رتسم صورة منطجة معجنة تتمتشى
وموق ،القنتة من هذا املوضو  ،الذي ال خيرج عن إطتر موق ،القوانني والقرارا

السجتتسجة جتتهه ،إضتفة إىل موق،

اجلمهور الفرنسي املعترض حجتل هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة لعدد تدخال الشوصجة رقم ( )5اليت شكلت ننفس نسبة
الظهور مع عدد تدخال

صحفي القنتة ،وهذا التستوي يف عدد التدخال

يوحي مبدى اقاراب املوقفني أي موق،

الشوصجة مع موق ،القنتة ،وهنت تظهر املعتدلة احلوارية اليت تأخذ شكل ( ،)5/5وهذا دلجل على مدى توازن احلوار
الذي تتشتبه فجه األدوار بني أطرافه لتؤدي هدفتً ال خيرج عن اإلطتر العتم للقنتة يف معتجلتهت هلذا املوضو  ،حبجث عتدة مت
يشري هذا التستوي يف عدد التدخال إىل العالقة املوجودة بني الشوصجة والقنتة ،ممت يؤثر على دور الصحفي يف عملجة
تأطريه للحوار من خالل عملجة توزيع الكالم وتوزيع الفرص للشوصجت
اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

اليت متثل نفس املوق ،،هذا وبتإلضتفة إىل

الارمجمجة اليت شكلت هي األخرى نفس النسبة مع اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة صحفي

القنتة ،وهذا التشتبه يف النسب يعكس مدى عالقة االتساراتجيجت اليت تؤدي وظتئ ،خمتلفة ،إال أهنت تلتقي يف نفس
اهلدف ،وهذه األمهجة يف التوظج ،بداية من املبتدال الارمجمجة تتعلق مبدى انسيتم احلوار واحلفتظ على تسريورته ،ولعل
عملجة الارمجم والبنتء هنت تتنتتسب وعالقة الشوصجة بصحفي القنتة يف تشتبه املوق ،،حبجث كلمت كتن توظج ،املبتدال
الارمجمجة أكثر كل مت كتن االنسيتم واالتفتق والتفتهم أقرب ،وهذا يرجع إىل طبجعة هذه االتساراتجيجة نفسهت اليت تستعد
على ضبط اجتته احلوار ،حَت ال خيرج عن وظجفته املنوطة به من خالل الوصول إىل أهداف القنتة ختصة يف تعتملهت مع
هذه القضتيت ،أمت عن نسبة توظج ،األتسئلة يف احلوار فهذا يعكس دور صحفي القنتة ووظجفته اليت ال خترج هنت عن
ضرورة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي ،ختصة بتلنسبة هلذه املواضجع اليت تعد أحد االشكتال يف اجملتمع الفرنسي وعالقته
بتملمترتست الدينجة اإلتسالمجة املوتلفة ،إضتفة إىل طبجعة احلوار (يف شكل مقتبلة تلفزيونجة) اليت تفرض نوعتً من األتسئلة
اليت تتمتشى وتسجتق املوضو من جهة ،ومكتنة وأمهجة الشوصجة وعالقتهت بتلقنتة من جهة أخرى ،كمت ميكننت تربير هذا
االجيتبجة بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار ،واليت تؤكد هي

التفسري بنتءً على نسبة توظج ،املبتدال
األخرى على مدى االتفتق بني الشوصجة وصحفي القنتة؛ فميمو مؤشرا االتفتق والاراضي هي مبثتبة إثبت ملوق،
القنتة ،وهذا مت ينطبق مع دور املبتدال الارمجمجة يف احلوار ،وهذا مت يفسر لنت أيضتً غجتب املبتدال السلبجة اليت تؤدي
وظجفة عكسجة من خالل مبدأ اهلدم وعدم االتفتق واالنتقتد الذي ال يتنتتسب واملوق ،العتم للقنتة اجتته هذا املوضو ،
أمت عن توظج ،املبتدال االعاراضجة يف هذا املوضو اليت شكلت نسبة ضعجفة مقترنة بتلك املبتدال  ،وهذا دلجل على
- Jérôme Fourauet, op.cit, p22.

405

1

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة االستراتيجيات اإلقناعي ــة في مضامين برامج قناة فرانس 42
ضع ،األمهجة كوهنت ال تتالءم مع طبجعة املوضو نفسه ،مع أهنت ظهر يف شكل توضجحت عكس طبجعتهت احلقجقجة اليت
عتدة مت تظهر يف عملجة االعاراض ،إضتفة إىل دور هذا التوظج ،من املبتدال الذي يستهم يف إضفتء نو من الشرعجة
يف احلوار ختصة مت تعلق مبسألة احلجتدية واملوضوعجة حَت ال ميجل احلوار إىل طرف معني ،هذا على غرار اتساراتجيجة
توظج ،نسبة املبتدال اإلقرارية اليت مل خترج عن وظجفتهت املنوطة هبت ،بتعتبترهت إحدى متطلبت احلوار املتعلقة بأجبديتته
وأخالقجتته ،وهذا مت ال يؤثر على تسريورة احلوار؛ أمت تفسرينت لعرض حمتوى كتتب "حجتة ضد القرآن" الذي يتنتتسب
وطبجعة املوضو  ،من خالل عرض مواق ،الشوصجة املتحتورة حول عالقة املرأة بتلدين اإلتسالمي تسواء تعلق األمر
بتلقرآن أو احليتب الشرعي مثالُ ،وغريهت من املستئل اليت تثري إشكتال حرية املرأة العربجة املسلمة ،ولعل هذا العرض
العلمي يعترب عنصراً حيتججتً يف عالقة هذا الكتتب بتملوضو املطرو  ،وعتدة مت يعكس حمتوى الكتتب وعنوانه رأي
الشوصجة الذي ال خيرج هو اآلخر عن موق ،القنتة من القضجة املعتجلة ،كمت ميكننت اإلشترة بأن نسبة الظهور هنت ال
تعرب حقجقة عن مدى أمهجة وظجفة هذه االتساراتجيجة وهذا يرجع لطبجعة االتساراتجيجة نفسهت ،حبجث عتدة مت يعرض حمتوى
كتتب واحد على األكثر بتلنسبة هلذه احلوارا (يف شكل مقتبال تلفزيونجة) ،هذا وبتإلضتفة إىل بعض االتساراتجيجت
اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،واليت تفسر من خالل عملجة معقدة أحجتنتً ختصة مت تعلق مبوق،
اجلمهور يف مثل هذه املواضجع ،وهذا يرجع إىل طبجعة احلوار بتعتبتر أنه ال تظهر مشتركت اجلمهور املشتهد عرب مواقع
التواصل االجتمتعي حول املوضو  ،إال يف احلوارا اليت تأخذ شكل النقتش ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املقتبال
مع اجلمهور فهذه االتساراتجيجة تظهر يف التقترير االخبترية عكس احلوارا  ،وهنت يظهر تأثري النو الصحفي يف ظهور
هذه االتساراتجيجة أو غجتهبت ،أمت عن غجتب اتساراتجيجة كل من توظج ،األمثلة واالحصتءا ومصتدر املعلومت بتعتبترهت
عنتصر حيتججة هلت وظجفتهت اإلقنتعجة ،حجث هذا الغجتب يتأثر بتتساراتجيجة عرض حمتوى الكتتب بتعتبتره هو اآلخر
عنصراً حيتججتً الذي يطغى على مضمون احلوار ،والتتيل مججع االثبتتت
املعلومت اليت تشكل مضمون الكتتب.
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والتفسريا

واالحصتءا

واألمثلة ومصتدر
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الجدول رقم  :41عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الجنس والشريعة.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

قضتيت املرأة العربجة

الموضوع تحت

االستراتيحيات العقلية

تحت الفرعي

التكرار

النسبة المئوية%

الشوصجة 5

5.

%51.01

صحفي القنتة

52

%54.94

اإلقرارية (التأكجدية)

4

%94.2.

الارمجمجة

59

%54.50

االعاراضجة

4

%94.2.

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

1

%99.90

أتسئلة صحفي القنتة

59

%54.50

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

.

%9..91

5

%95.45

املفتهجم واملصطلحت

44

%49.04

مصتدر املعلومت

/

/

04

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اجلنس والشريعة

اإلقنت االتستفهتمي

اإلحصتءا

**

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو اجلنس والشريعة يف مضتمني
برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة

لتوظج ،العنتصر احليتججة قدر بـ ،%49.0.تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا بنسبة قدر بـ ،%9..91كمت
تلجهت اتساراتجيجة توظج ،عرض حمتوى الكتب اليت قدر نسبتهت بـ ،%95.45يف حني مل تسيل كل من اتساراتجيجة
توظج ،األمثلة واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،هذا على غرار اتساراتجيجة
توظج ،املقتبال

مع اجلمهور اليت مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة

توظج ،التدخال يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة املرتبة األوىل قدر بـ،%54.94
تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )5اليت قدر بـ ،%51.01أمت بتلنسبة أيضتً التساراتجيجة توظج،
املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،املبتدال

الارمجمجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%54.50تلجهت نسبة

توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت قدر بـ ،%99.90كمت تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت احتلت نفس النسبة
* الشوصجة  :5متتجو غجدار األتستتذ اجلتمعي املتوصص يف شؤون العتمل العريب "فرنست".
** عرض كتتب بعنوان "الربجع العريب حترر جنسي أم انقالب إتسالموي".
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مع توظج ،املبتدال االعاراضجة قدر بـ ،%94.2.يف حني مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال السلبجة أي نسبة
ظهور يف هذا املوضو  ،كمت ظهر اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي يف نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة اليت
قدر بـ ،%54.50حبجث مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا املوضو .

حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف موضو اجلنس والشريعة،
ولعل هذا التبتين يسيل مفترقة كبرية بني أعلى نسبة ونسب توظج ،االتساراتجيجت األخرى ،كمت نالحظ مدى تشتبه
بعض االتساراتجيجت

تسواء داخل النو أو خترج النو  ،بتإلضتفة إىل غجتب بعض االتساراتجيجت

نسبة ظهور بتلنسبة هلذا املوضو  .ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

اليت مل تشكل أي

انطالقتً من أمهجة ووظجفة كل اتساراتجيجة

داخل تسجتق هذا املوضو  ،حبجث طبجعة اإلقنت هنت تتنتتسب وطبجعة املوضو نفسهت اليت تفرض على املتحتورين طريقة
معجنة يف التعتمل مع اتساراتجيجت اإلقنت عمومتً ،وعتدة مت تظهر هذه الطريقة يف عملجة االنتقتء من جهة تبعتً لطبجعة كل
اتساراتجيجة وحيم تأثريهت على اجلمهور ،حجث يتشتبه توظج ،نسبة االتساراتجيجت اإلقنتعجة يف هذا املوضو مع موضو
احليتب اإلتسالمي ،وهذا دلجل على اقاراب الرؤية واملوق ،وكجفجة املعتجلة ملثل هذه املواضجع ،وذلك بداية من حيم
توظج ،املفتهجم واملصطلحت بتعتبترهت احتلت أكرب أمهجة من حجث الظهور ،وهذا النو من التوظج ،يقارن مبدى وجود
حيم املعطجت

اليت تفس ر هذه الظواهر من جهة ،إضتفة إىل وجود نسق مفتهجمي ترتكز علجه أهم حتلجال

تلك

الشوصجت املتحتورة من جهة أخرى ،وهذا التفسري أيضتً تربره عملجة تداول مثل هذه القضتيت يف وتستئل اإلعالم الغربجة
عمومتً وقنتة فرانس  42خصوصتً ،بتإلضتفة إىل تأثري السجتق العتم الذي متثله أحداث ثورا

الربجع العريب وتداعجتهتت

على الصعجد األورويب الغريب والعريب اإلتسالمي ،ومن أهم تلك املفتهجم جند" :ثورة جنسجة"،ـ "حترر جنسي"" ،جهتد
النكت "...،اخل؛ وانطالقتً من هذه املفتهجم نفسر مدى قوهتت وتأثريهت على الرأي العتم من خالل الصورة السلبجة اليت
تتيسد عن توظج ،تلك املفتهجم وهبذه الكجفجة ،وهذا مت جيعلنت نؤكد أيضتً عن مدى تأثري تسجتق الثورا العربجة على
إنتتج املفتهجم اليت تتنتتسب وموق ،كل قنتة ،والذي يستمد هو اآلخر مرجعجته املفتهجمجة من جممو القضتيت املمتثلة اليت
حدثت يف تسجتق أخرى ،بتإلضتفة إىل الرؤية العتمة للمرأة العربجة خصوصتً ،واملرأة املسلمة عمومتً ختصة بتلنسبة
لليتلجت املسلمة يف أوروبت من طرف اإلعالم الغريب ،حبجث هذه الرؤية اإلعالمجة ملثل هذه القضتيت ال ميكن فصلهت عن
املرجعجة التترخيجة اليت تعكس عالقة اإلتسالم بتلغرب عمومتً.1
كمت ميكننت احلديث عن نسب االتساراتجيجت األخرى اليت تفتوتت يف أمهجة ظهورهت ،حجث شكلت اتساراتجيجة توظج،
عدد تدخال صحفي القنتة هي األخرى أمهجة واضحة ،ولعل هذه األمهجة مقارنة بدور ووظجفة الصحفي يف إدارة احلوار

 -1أنظر على تسبجل املثتل :عبد القتدر طتش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،مرجع تستبق ،ص ص.95-99
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وتوججهه وفق السجتتسة العتمة للقنتة ،حبجث عتدة مت تتوذ طبجعة التدخال شكل املعتدلة ( ،)5/5وهذا مت تفسره نسبة
تدخال

الشوصجة املتحتورة اليت شكلت نفس النسبة تقريبتً مع تدخال

الصحفي ،وهذا دلجل على اقاراب املوق،

جتته املوضو  ،وكذا تشتبه األدوار والوظتئ ،اليت من شأهنت تصل إىل اهلدف املقصود .ومن هنت تظهر عملجة توازن احلوار
واتستقراره يف هذا املوضو  ،اليت تتمتشى وطبجعة موق ،الشوصجة يف مدى اقارابه أو ابتعتده من موق ،القنتة ،بتإلضتفة
إىل طبجعة الربامج احلوارية يف قنتة فرانس  42اليت تستهم هي األخرى يف تفسري هذه العملجة ،أمت عن اتساراتجيجة توظج،
املبتدال الارمجمجة فال خترج هي األخرى عن الوظجفة املنوطة هبت يف هذا املوضو  ،انطالقتً من عملجة البنتء اليت تتنتتسب
ومدى اقاراب املواق ،بني أطراف احلوار ،كمت يستهم توظج ،تلك املبتدال يف ترمجم احلوار وفق الكجفجة اليت يريدهت
صحفي القنتة ،حبجث ال تتوق ،هذه الوظجفة عند الصحفي فقط ،بل هي عملجة ثنتئجة بني الطرفني ،وهنت نفسر أمهجة
توظج ،مثل هذه املبتدال يف هذا املوضو بنتءً على مدى تقترب موق ،الشوصجة من موق ،القنتة يف كونه يستهم يف
ارتفت نسبة ظهور تلك املبتدال  ،وهذا مت تفسره أيضتً نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة اليت تعكس مدى أمهجة
توظج ،اإلقنت االتستفهتمي يف هذا املوضو  ،وذلك من خالل دور الصحفي يف االملتم بتملوضو والتطرق إىل أهم
جوانبه وإشكتالته ،إضتفة إىل حيم ظهور األتسئلة الذي عتدة مت يرتبط حبيم ظهور التدخال  ،وهنت نكتش ،عن
مدى عالقة وظتئ ،االتساراتجيجت

فجمت بجنهت ،أمت بتلنسبة عن توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت تعرب عن مدى اتفتق

وانسيتم وتفتهم أطراف احلوار ،فهي أيضتً ظهر بتلشكل الذي يوضح لنت توظج ،هذه العملجة اليت تتنتتسب وموق،
القنتة اجتته املوضو  ،حبجث عتدة مت ترتبط املبتدال االجيتبجة مع املبتدال الارمجمجة كوهنمت يؤديتن نفس الوظجفة تقريبتً،
كمت أن ظهور املبتدال االجيتبجة هبذه النسبة يف مثل هذه املواضجع يتعلق بطبجعة االتساراتجيجة نفسهت اليت تؤدي وظجفة
مبتشرة وواضحة يف عالقة اتفتق أطراف احلوار ،وهذا مت قد ينعكس على عملجة التأثري يف إقنت اجلمهور الذي مل يعد
مجهوراً تسلبجتً يف تلقجه هلذه املضتمني اإلعالمجة؛ وعلى هذا األتستس عتدة مت يظهر توظج ،املبتال االجيتبجة هبذه الطريقة
االعاراضجة واإلقرارية،

وهذا احليم من األمهجة؛ وبنتءً على وظتئ ،هذه املبتدال نفسر نسبة ظهور كل من املبتدال
وحَت بتلنسبة للمبتدال السلبجة اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،وهذا دلجل على اختالف الوظتئ،
وارتبتط األهداف ،فوظجفة املبتدال

االعاراضجة عتدة مت ترتبط بوظجفة املبتدال

السلبجة يف كوهنمت أيضتً يؤديتن نفس

الوظجفة يف عملجة اهلدم من خالل مؤشرا االعاراض أو الرفض أو املعترضة أو االنتقتد وغريهت من املؤشرا  ،ولعل هذا
مت يربر حيم توظج ،كل مبتدلة يف تسجتق هذا املوضو ختصة بتلنسبة للمبتدال السلبجة اليت ال تشكل أي وظجفة أو
أمهجة يف حيم عالقة أطراف احلوار حول موق ،القنتة اجتته هذا املوضو  ،هذا وبتإلضتفة إىل دور املبتدال

اإلقرارية

فهي مل خترج عن وظجفتهت األصلجة اليت تؤدي معىن ومغزى واحد يظهر يف مجتلجة احلوار وأخالقجتته املهنجة ،حبجث عتدة مت
يتأثر توظج ،مثل هذا النو من املبتدال بطبجعة الشوصجة املتحتورة وعالقتهت بتلقنتة عمومتً ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة
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توظج ،االحصتءا

اليت شكلت نسبة ظهور ضعجفة مقترنة بتالتساراتجيجت

األخرى ختصة مت تعلق بتوظج ،عدد

التدخال  ،وتوظج ،عدد املبتدال يف احلوار ،إضتفة إىل توظج ،االقنت االتستفهتمي ،وهذا الضع ،يف نسبة الظهور
ينعكس على بعض العنتصر احليتججة األخرى ،حبجث عتدة مت تتأثر نسبة ظهور العنتصر احليتججة عمومتً وتوظج،
االحصتءا

خصوصتً بطبجعة املوضو الذي تفرض طبجعة العنصر احليتجي من خالل قدرته اإلقنتعجة من جهة،

بتإلضتفة إىل ظهور بعض العنتصر احليتججة األخرى وعلى رأتسهت توظج ،املفتهجم واملصطلحت وعرض حمتوى الكتب
اليت تؤثر بدورهت يف ظهور البعض اآلخر ،يف حني عتدة مت يظهر توظج ،االحصتءا هبذه النسبة أو أكثر بقلجل يف مثل
هذه احلوارا  ،انطالقتً من حيم املوضو نفسه .وبتلتتيل ،فإن طبجعة احلوار هي األخرى اليت تؤثر على حيم توظج،
العنتصر احليتججة من خالل حيم املوضو اليت يتمتشى وزمن احلوار مقترنة بتحلوار الذي يأيت يف شكل نقتش ،كمت
تؤثر أيضتً من خالل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت ال تظهر إال يف هذا النو من احلوارا  ،حبجث عتدة مت تطغي
هذه االتساراتجيجة على تلك العنتصر يف كوهنت متثل مضمون احلوار ،وهذا مت تعلق بكتتب "الربجع العريب حترر جنسي أم
انقالب إتسالموي" الذي يعرض تداعجت

ثورا الربجع العريب على املرأة العربجة وقضتيتهت االجتمتعجة املوتلفة ،ختصة

وأن عنوانني هذه الكتب عتدة مت تعكس موق ،الشوصجة من هذه املواضجع ،يف حني شكلت هذه االتساراتجيجة نسبة
ظهور ضعجفة ،وهذا مت يتنتتسب مع طبجعتهت اليت تق ،على عدد الكتب ،اليت مت عرض حمتوهت يف احلوار ،وهذا مت يدل
على أن النسبة ال تعرب بتلضرورة عن مدى أمهجة هذه االتساراتجيجة اليت تعد مبثتبة مضمون احلوار.
إذن فهذه العالقة جتعلنت نفسر أيضتً غجتب العنتصر احليتججة األخرى ختصة مت تعلق بتوظج ،األمثلة ومصتدر
املعلومت ؛ أمت بتلنسبة لغجتب اتساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور بتلنسبة لإلقنت االتستفهتمي ،فعتدة مت ترتبط
هذه االتساراتجيجة بطبجعة احلوار ،حبجث كلمت كتن احلوار يف شكل مقتبلة غتبت فجه هذه االتساراتجيجة ،وهذا راجع إىل
األهداف املسطرة لكل حوار يف معتجلته لكل موضو  ،أمت عن غجتب توظج ،املقتبال مع اجلمهور فهي األخرى اليت
ختضع لطبجعة النو الصحفي ،حجث ال تظهر هذه االتساراتجيجة إال يف التقترير االخبترية لقنتة فرانس .42
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع حتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت
املرأة العربجة ،تسنستكمل عرض اجلداول الفرعجة اخلتصة األخرى اليت توضح مدى توظج ،هذه االتساراتجيجت
املواضجع الفرعجة بتلنسبة للموضو ثورا الربجع العريب واليت تتضح فجمت يلي:
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الجدول رقم  :48عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع ظاهرة الفساد في الوطن العربي.
الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

ثورا الربجع العريب

ظتهرة الفستد يف الوطن العريب

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

52

%94.04

الشوصجة 4

0

%91.94

الشوصجة .

55

%99.52

صحفي القنتة

.9

%59.41

اإلقرارية (التأكجدية)

.

%95.94

الارمجمجة

42

%5..29

االعاراضجة

54

%90.20

السلبجة

2

%94.4.

اإلجيتبجة

4

%9..05

أتسئلة صحفي القنتة

1

%94.40

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

0

%91.94

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

55

%99.52

اإلحصتءا

40

%51.92

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

2

%94.4.

مصتدر املعلومت

.

%95.94

540

%599

املداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو ظتهرة الفستد يف الوطن

العريب يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة بتلنسبة املرتبة األوىل
بأكرب نسبة مئوية التساراتجيجة توظج ،التدخال

يف احلوار قدر بـ ،%59.41تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم( )5اليت قدر بـ ،%94.04تلجهت أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال
بـ ، %99.52كمت تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم( )4قدر بـ ،%91.94أمت بتلنسبة للعنتصر

احليتججة اليت احتلت فجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا
توظج ،األمثلة بنسبة قدر

الشوصجة رقم( ).اليت قدر

املرتبة األوىل بنسبة قدر بـ ،%51.92تلجهت اتساراتجيجة

بـ ،%99.52كمت تلجهت اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بـ ،%94.4.مث تلجهت اتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

قدر

نسبتهت

اليت قدر نسبتهت بـ ،%95.94يف حني مل تسيل

اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،هذا على غرار اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع
* الشوصجة  :5عتط ،طرفة رئجس اللينة املصرية لإلصال وحمتربة الفستد "مصر" ،الشوصجة  :4حممد هنجد أتستتذ العالقت الدولجة "فرنست" ،الشوصجة :.
برلني كندة منسقة برنتمج الشرق األوتسط ومشتل إفريقجت بتلشفتفجة الدولجة بتملنظمة.
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اجلمهور اليت مل تسيل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد

احتلت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%5..29تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة اليت
قدر بـ ،%90.20تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت قدر بـ ،%9..05كمت تلجهت نسبة توظج،

املبتدال السلبجة اليت قدر بـ ،%94.4.مث تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت قدر بـ ،%95.94أمت عن
اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت
توظج ،أتسئلة صحفي القنتة اليت قدر
االتساراتجيجت

اجلمهور بـ ،%91.94تلجهت نسبة

بـ .%94.40حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى تبتين نسب

اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف موضو ظتهرة الفستد يف الوطن العريب ،حبجث ال يشكل هذا التبتين بني

النسب مفترقة كبرية ،على غرار االتساراتجيجتني اللتتن احتال املرتبة األوىل فجمت تعلق بتتساراتجيجة توظج ،تدخال صحفي
القنتة واتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،وه ذا يشري لنت مدى تقترب النسب فجمت بعض مع تشتبه البعض اآلخر،
بتإلضتفة إىل غجتب بعض االتساراتجيجت اليت مل تسيل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو .
ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت انطالقتً من وظجفة وأمهجة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو من خالل
مدى مالئمتهت لعملجة اإلقنت اليت تتمتشى وطبجعة ذلك املوضو  ،وكذا موق ،القنتة جتتهه الذي يعكس عملجة املعتجلة
اإلعالمجة يف عالقتهت بتإلطتر العتم للقنتة نفسهت ،حجث تظهر أمهجة تدخال صحفي القنتة بتعتبترهت احتلت أعلى نسبة
من حجث الظهور ،وهذا دل جل على وظجفة الصحفي ودوره يف إدارة احلوار الذي جتء يف شكل نقتش ،كمت تشري هذه
النسبة إىل مدى قجمة تدخال صحفي القنتة اليت تعترب مبثتبة عملجة من عملجت فرض اهلجمنة على احلوار من خالل
بعض الدعتئم والتوججهت

واألتسئلة وغريهت ،حبجث عتدة مت تكش ،لنت هذه املعتدلة اليت أخذ

شكل (،.=5

صحفي=شوصجت متحتورة) ،عن مدى حتقجق هذه العملجت كوهنت تتمتشى وطبجعة موضو الفستد يف الوطن العريب،
الذي يعد من أبرز القضتيت يف املنطقة واألكثر تداوالً ،وهذا مت نالحظه يف قنتة فرانس  42اليت أولت اهتمتمتً كبرياً هلذا
املوضو  .وعلى هذا األتس تس عتدة مت يتعلق ظهور هذه االتساراتجيجت اإلقنتعجة مبدى االهتمتم الذي تولجه قنتة فرانس
 42للموضو املطرو  ،إضتفة إىل عالقتهت مبوق ،القنتة جتته املوضو  ،وهذا مت ينطبق على دور الصحفي يف إدارته
للحوار ،يف حني يوجه احلوار ملت خيدم مصلحة القنتة من خالل عدم اخلروج عن املوق ،احلقجقي للقنتة اجتته املوضو
اليت يتم التحتور معهت يف هذا املوضو  ،وكذا التوطجط املسبق لعدد التدخال

عمومتً ،وانتقتء الشوصجت

تقسجمهت إىل جمموعة من التوججهت
التدخال

بتلنسبة للشوصجت

موق ،هذه الشوصجت

اليت يتم

والدعتئم واألتسئلة االتستفهتمجة ،على غرار عملجة توزيع الكالم اليت حتدد عدد

املتحتورة ،اتستنتداً إىل عملجة تقترب موق ،الشوصجت

مع موق ،القنتة من خالل اقاراب عدد تدخال

املتحتورة من جهة ،وتقترب

صحفي القنتة من جممو عدد تدخال

الشوصجت املتحتورة بتلنسبة لكل من الشوصجة رقم ( ،)5و( ،)4و( ،).كمت ميكننت تفسري مدى التفتو بني نسب
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تدخال الشوصجت نفسهت ،وهذا عتدة مت يتعلق بطبجعة الشوصجة من جهة ،ودورهت يف حتلجل هذه املواضجع بنتءً على

قدرهتت يف إقنت اجلمهور من جهة أخرى ،إضتفة إىل مدى عالقة كل شوصجة بتلقنتة* ،أمت عن اتساراتجيجة توظج،

االحصتءا

فهي األخرى تسيلت أمهجة من حجث الظهور ،حبجث مجزة هذا املوضو وطبجعته هي اليت تستعد

يف

توظج ،هذه االحصتءا اليت تتنتتسب وعملجة إقنت اجلمهور املشتهد ،ولعل هذا مت يظهر يف بعض االحصتءا اليت
قدمتهت منظمة الشفتفجة الدولجة عن نسبة الفستد يف الدول العربجة يف تسجتق هذا املوضو  ،واليت تعد من أهم املصتدر
احملورية اليت وظفت يف هذا الشأن ،على غرار بعض االحصتءا اليت ظهر يف شكل نسب مئوية قدر وضعجة الفستد
وتداعجتهتت يف املنطقة العربجة ،كمت ال ميكننت أيضتً فصل هذه املعطجت وهذا التربير عن تسجتق الثورا العربجة اليت بدورهت
تستمهت يف ظهور هذه املواضجع ،انطالقتً من بعض تداعجتهتت ونتتئيهت على األنظمة السجتتسجة واالقتصتدية واالجتمتعجة
بتلنسبة هلذه الدول ،كمت أن ظهور هذه االتساراتجيجة هبذا احليم بتلنسبة ملوضو الفستد يف الوطن العريب تُفسر مبدى
توظج ،بعض األحكتم عن هذه الظتهرة ،ممت اتستوجب على املتحتور تقدمي بعض العنتصر احليتججة كدالئل عن هذه
األحكتم ،ولعل هذا مت جيعل اجلمهور املشتهد أكثر إقنتعتً من خالل توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،هذا وبتإلضتفة إىل
اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

الارمجمجة اليت شكلت هي األخرى أمهجة من حجث الظهور ،وهذه النسبة تعرب عن مدى

تقترب وظتئ ،هذه االتساراتجيجت اإلقنتعجة اليت تؤدي نفس اهلدف ،كوهنت تقوم بعملجة ترمجم احلوار وبنتءه وفق منهيجة
معجنة تتنتتسب وموق ،القنتة ،ولعل عملجة الارمجم هنت هي مبثتبة تأطري إعالمي لعدم اخلروج عن السجتتسة العتمة للقنتة،
حبجث يتأل ،الارمجم من عملجة ثنتئجة بني الصحفي والقنتة اليت هتدف إىل ترشجد اتستودام اآلراء واملواق ،إن صح التعبري
حسب وجهة نظرهت؛ وبتلتتيل هي آلجة من آلجت البنتء املعقدة اليت ال خترج عن اإلطتر العتم للقنتة ،حجث عتدة مت ترتبط
نسبة ظهور هذ ه االتساراتجيجت

مع عدد تدخال

صحفي القنتة ،وهذه العالقة هي اليت تكش ،لنت مدى التقتء

الوظتئ ،يف عملجة اإلقنت  ،يف حني شكلت نسبة توظج ،املبتدال

االعاراضجة أمهجة يف هذا املوضو بعد املبتدال

الارمجمجة بتلنسبة جملمو املبتدال يف احلوار ،عكس نسبة توظج ،كل من املبتدال االجيتبجة والسلبجة اللتتن شكال نفس
الظهور تقريبتً ،وهنت جند مدى التقترب واالبتعتد يف نسبة التوظج ،،إال أن هنتك عملجة انسيتم يف هذه املبتدال اليت
تستهم يف توازن احلوار وانسيتمه أيضتً من خالل تستوي جممو املبتدال

الارمجمجة واالجيتبجة ،كوهنمت يؤديتن نفس

الوظجفة تقريبتً يف عملجة االتفتق والتفتهم واالنسيتم مع جممو املبتدال االعاراضجة والسلبجة ،كوهنمت أيضتً يؤديتن نفس
الوظجفة تقريبتً يف عملجة االنتقتد واملعترضة وعدم االتفتق ،ولعل هذا التستوي جيعلنت نؤكد عالقة وظتئ ،هذه املبتدال
واشاراكهت يف عملجة اإلقنت  ،بتإلضتفة إىل توازن هذه املبتدال الذي يشري إىل توازن املواق ،،حجث تعد هذه األخرية
* عتدة مت تستضج ،قنتة فرانس  42يف مثل هذه احلوارا بعض الشوصجت اليت تقارب يف موقفهت من موق ،القنتة جتته املوضو  ،حبجث يتم اتستدعتءهت
بشكل متكرر من خالل تداوهلت على طتولة النقتش يف اتستديو القنتة طبعتً وفق عالقة كل شوصجة بتملوضو .
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عملجة من عملجت إضفتء احلجتدية واملوضوعجة يف الطر  ،واليت ختضع هي نفسهت لطبجعة املوضو السلبجة اليت تشكلت
يف صورة الفستد يف الوطن العريب ومظتهرهت املوتلفة ،وهذا مت قد يؤثر يف توظج ،هذه املبتدال

من خالل االتفتق

وعدم االتفتق بني البنتء واهلدم لتيسجد تلك الصورة السلبجة عن الوطن العريب عمومتً ،هذا وبتإلضتفة إىل توظج،
املبتدال اإلقرارية اليت مل خترج عن إ طتر وظجفتهت احلقجقجة املنوطة هبت من خالل نسبة ظهورهت يف هذا املوضو  ،وهذا مت
جيعلهت تؤدي معىن مرتبط بأخالقجت

احلوار ومجتلجته الفنجة؛ أمت بتلنسبة للعنتصر احليتججة األخرى فقد شكلت

اتساراتجيجة توظج ،األمثلة أمهجة من الظهور يف هذا املوضو مقترنة بتملواضجع األخرى بتلنسبة لسجتق ثورا الربجع العريب
وتداعجتهتت املوتلفة ،حجث ال ميكن فصل هذه األمهجة عن طبجعة املوضو نفسهت ،وكذا حيم ظهور العنتصر احليتججة
األخرى اليت تشارك يف نفس الوظجفة ،كمت متثلت طبجعة هذه األمثلة يف األمثلة الواقعجة اليت تعلقت مبظتهر الفستد وأنواعه
يف الدول العربجة ختصة اليت شهد تلك الثورا  ،وهذا مت يستودم عتدة يف تفسري بعض الظواهر يف هذه اجملتمعت .
وعلى هذا األتستس يتم توظج ،مثل هذه االتساراتجيجت يف مثل هذه املواضجع اليت تؤثر طبجعتهت يف عملجة اإلقنت مقترنة
بتأثري اتساراتجيجت إقنتعجة أخرى ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور فشكلت هي األخرى أمهجة
من حجث الظهور مقترنة بغجتهبت يف بعض املواضجع ،ولعل هذه األمهجة تتعلق بوظجفة هذه االتساراتجيجة نفسهت من خالل
جممو تلك املواق ،لبعض املشتركني يف احلوار عرب مواقع التواصل االجتمتعي ،حجث غلب علجهت طتبع املعترضة الذي
يرفض تلك الظتهرة ونتتئيهت أتستتستً ،إضتفة إىل بعض التعلجقت حول املوضو  ،حبجث االتستنتد إىل هذه املواق ،يف هذا
املوضو هو عملجة من عملجت التدعجم اليت تستعد يف بنتء موق ،القنتة ،كمت تقوم هذه العملجة على طريقة انتقتء تلك
األتسئلة والتعلجقت اليت تتنتتسب واملوق ،العتم للقنتة جتته املوضو  ،بتإلضتفة إىل أن االتستنتد إىل هذه االتساراتجيجة يوحي
لنت مدى العالقة املوجودة بني الشعوب العربجة اليت تعترب هذه املواق ،جزءاً منهت ،وبني هذا الفستد الذي تربطه القنتة
بتألنظمة السجتتسجة العربجة أو مت يطلق علجهت "بتألنظمة الفتتسدة" ،ختصة يف إطتر أحداث ثورا الربجع العريب وتداعجتهتت
املوتلفة .إذن من هنت ميكننت أيضتً أن نكش ،عن دور طبجعة املوضو اليت حتدد توظج ،بعض االتساراتجيجت اإلقنتعجة
اليت تعكس قدرة التأثري يف اجلمهور املشتهد ،ولعل اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي من خالل أتسئلة وتعلجقت
اجلمهور هلت دور يف التأثري على الرأي العتم ،هذا على غرار أتسئلة صحفي القنتة اليت شكلت نسبة ضعجفة مقترنة هبذه
األتسئلة ،أو حَت بتلنسب لالتساراتجيجت

األخرى ،وهذا الضع ،تعكسه مدى العالقة املوجودة بني توظج ،األتسئلة

عمومتً يف احلوار ،حبجث كلمت كتنت أتسئلة اجلمهور وتعلجقتته أكثر كلمت كتنت أتسئلة الصحفي أقل والعكس صحجح،
وهذا التأثري واضح من خالل وظجفة اإلقنت االتستفهتمي الذي ال ميكن أن يطغى على احلوار القتئم ،بنتءً على جمموعة

من األتسئلة اليت تقتبلهت حتمتً جمموعة من اإلجتبت  ،أمت بتلنسبة للعنتصر احليتحجة األخرى اليت شكلت نسبة ظهور
ضعجفة ،وهذا مت ينطبق على اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت
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العنتصر من جهة ،بتإلضتفة إىل أن طبجعة هذه املفتهجم ركز على مفهوم الفستد نفسه كمفهوم "الفستد املمأتسس"،
"الفستد املمنهج"" ،املوظفون األشبت "...اخل ،حجث تشري معتن هذه األخرية يف كوهنت ربطت مفهوم الفستد بتلدولة
ومؤتسستهتت ،وهذا مت يستهم يف صنع الصورة املنمطة والسلبجة عن الدول العربجة وأنظمتهت السجتتسة يف إدارة الفستد،
عكس الشعوب العربجة اليت تعترب ضحجة هلذا الفستد ،وهذا مت يعزز منطقجتً صورة تلك الثورا

الشعبجة على أنظمتهت

احلتكمة .وعلى هذا األتستس يتضح موق ،القنتة يف معتجلته هلذه القضتيت انطالقتً من مبدأ التأيجد لتلك الثورا
ومعترضتهت حلكم تلك األنظمة وفق جملموعة من املصتحل الغربجة والفرنسجة خصوصتً يف املنطقة العربجة؛ أمت بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت واليت شكلت آخر نسبة ظهور يف العنتصر احليتججة ،فهذا يتعلق أيضتً وأتستتستً
بطبجعة املوضو الذي يفرض وجود مصتدر معجنة تثبت تلك املعلومت املقدمة وعلى رأتسهت االحصتءا  ،اليت حتتتج يف
مثل هذه املواضجع إىل مصتدر تقر بوجود هذا احلكم ،ختصة وأن تلك املعلومت مصدرهت "منظمة الشفتفجة الدولجة" وفق
مؤشرا

الفستد يف الوطن العريب ،فطبجعة املصدر نفسهت هي جزء من عملجة اإلقنت على غرار نسبة توظجفهت الذي

يتوافق أحجتنتً وقدرة الشوصجة إىل الرجو إىل تلك املصتدر ،هذا وبتإلضتفة إىل كل من اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع
اجلمهور واتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اللتتن مل يسيال أي نسبة ظهور ،وهذا راجع إىل طبجعة النو الصحفي ،حجث
ال تظهر اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور إال يف التقترير اإلخبترية ،وهذا مت ال يظهر يف هذا املوضو الذي جتء
يف شكل نقتش ،إضتفة إىل اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت ختضع لطبجعة احلوار ،حبجث تظهر هذه االتساراتجيجة يف
احلوارا اليت تأيت يف شكل مقتبلة من خالل عرضهت ألعمتل وكتب بعض الشوصجت عكس احلوارا اليت تأيت يف
شكل نقتش.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو
ثورا الربجع العريب ،تسنعرض جدول فرعي عتم آخر للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت اجلتلجت املسلمة يف أوروبت
والذي يتضح فجمت يلي:
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الجدول رقم  :40عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
المواضيع الفرعية

الموضوع الرئيسي
قضتيت اجلتلجة املسلمة يف أوروبت

التكرار

النسبة المئوية %

ظتهرة بنتء املستجد

49

%91.59

ظتهرة اهليرة

.44

%02.00

.04

%599

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

االستراتيحيات العقلية

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو

قضتيت اجلتلجة املسلمة يف أوروبت يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتل موضو ظتهرة اهليرة املرتبة األوىل وبأكرب
نسبة توظج ،لالتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة اليت قدر بـ ،%94.89يلجه موضو ظتهرة بنتء املستجد الذي احتل

املرتبة الثتنجة من حجث توظج ،االتساراتجيجت

العقلجة بنسبة قدر ب .%91.59حجث نالحظ من هذه املعطجت

مد ى تبتين نسب توظج ،تلك االتساراتجيجت حسب كل موضو  ،ختصة مت تعلق مبوضو اهليرة الذي أحتل أكرب
نسبة توظج ،لالتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة مقترنة مبوضو ظتهرة بنت املستجد.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من طبجعة كل موضو يف عالقته بتألحداث احملجطة على الصعجد العريب
اإلتسالمي والغريب عمومتُ ،وكذا أمهجة املوضو بتلنسبة لقنتة فرانس  42من خالل أجندهتت املعتمدة يف معتجلتهت ملثل هذه
املواضجع ،بتإلضتفة إىل قدرة اإلقنت اليت تتفتو من موضو آلخر بنتءً على حيم املعطجت املوجودة حوله ،حبجث جند

أن موضو اهليرة تضمن أكرب نسبة ظهور بتلنسبة لالتساراتجيجت

العقلجة ،ولعل هذا دلجل على أن قضجة اهليرة من

القضتيت ذا األمهجة اليت تثري الكثري من اجلدل والنقتش واإلشكتال فجمت تعلق بقضتيت اجلتلجت املسلمة يف أوروبت عمومتً
وفرنست خصوصتً ،وممت يستدعي أيضتً الكثري من اإلقنت بتعتبتر أن القضجة تسجتتسجة عتدة مت تتبع األجندة السجتتسجة
الفرنسجة واألوروبجة عمومتً يف تعتملهت مع قضتيت املهتجرين املسلمني ،حبجث تظهر تلك األمهجة من جممو املستئل اليت
حتجط بتهليرة وتداعجتهتت على اجملتمعت

األوروبجة عمومتً والفرنسجة خصوصتُ ،بتعتبترهت حتتوي على عدد أكرب من

املسلمني* ،كمت أن دلجل مدى اندمتج املسلمني تسواء األصلجني أو املهتجرين يف اجملتمع الفرنسي هو مبثتبة املعجتر الذي
ميكن على أتستتسه معرفة موق ،السجتتسة الفرنسجة من قضجة للهيرة ،حبجث أن ذلك املوق ،ال خيرج عن إطتر بعض

* تشري بعض االحصتءا إىل أن عدد املسلمني يف فرنست بلغ حوايل مخسة ماليني مسلم جلهم من أصل عريب ،وثالثة ماليني مهتجر من أديتن أخرى ،فتلتوزيع
السكتين للميتمع الفرنسي عتم  ،4990يشري إىل أن هنتك  %54من املهتجرين ذو أصول عربجة إتسالمجة ،و %04من السكتن األصلجني ،و %9متثل نسبة
املهتجرين من بتقي أحنتء العتمل ،أنظرNoireil Gérard, op.cit., p136 :
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مالمح الصورة املبنجة عن اإلتسالم واملسلمني يف فرنست* ،هذا وبتإلضتفة إىل أن احلديث عن اهليرة يف قنتة فرانس 42
مرتبط ببعض اخلطتبت السجتتسجة ،وهذا مت يدل علجه موضو اهليرة يف عالقته بأحد اخلطتبت األخرية للرئجس الفرنسي
"فرانسوا هوالند" الذي ألقته مبتح ،اهليرة يف فرنست .ومن هنت فإن اتساراتجيجت

اإلقنت يف هذا املوضو تستند إىل

املوق ،السجتتسي الفرنسي جتته اهليرة عمومتً ،حبجث هذه العملجة اليت تظهر يف املزواجة بني اإلعالم والسجتتسة عتدة

تستهم يف اجنت ممترتسة التظلجل ،1الذي يتطلب بدوره االعتمتد على أكرب نسبة من االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة اليت

تستهم يف عملجة التأثري يف اجلمهور املتلقي ،ولعل مت حتدث عنه "صموائجل هنتغتون" 2يف كج ،أن قضجة اهليرة أصبحت
مركزية وتستعود كذلك أمتم موجت
اخلطر الذي بت

املهتجرين إىل الغرب عمومتً وأوروبت خصوصتً ،ممت يعَن أهنت أصبحت تدق نتقوس

دامهتً ،ومن مث يتوجب مواجهته الجوم قبل الغد ،حبجث أ ًن هؤالء املهتجرين ال يريدون االندمتج أو

الذوبتن يف تلك اجملتمعت  ،بل يريدون االحتفتظ بأصوهلم وجنسجتهتم األوىل ،وهذا مت قد يشكل أزمة حقجقجة.
وعلى هذا األتستس ظلت قضجة اهليرة من القضتيت ذا

االهتمتم يف األجندة السجتتسجة الغربجة عمومتً ويف الفرنسجة

خصوصتً ،وهذا مت جعل اإلعالم الغريب عمومتً وقنتة فرانس  42خصوصتً هتتم هبذه القضجة وتداعجتهتت يف املنطقة ،أمت
بتلنسبة للمواضجع األخرى فهي مبثتبة أحداث مرافقة ومصتحبة جملمو املمترتست الدينجة لليتلجة املسلمة يف أوروبت ،وهذا
مت ينطبق على موضو بنتء املستجد الذي يعترب أيضتً من بني القضتيت املهمة يف قنتة فرانس  42بتعتبتر له عالقة بتوتسع
اإلتسالم يف فرنست من خالل مؤشرا تطبجق الشريعة يف فرنست ،ويف ممترتسة بعض الشعتئر الدينجة واالهتمتم ببنتء بعض
املستجد اليت متثل مقدتست

املسلمني يف ممترتسة عبتداهتم املوتلفة ،ولعل هذه املمترتست

ال ميكن أن تتغتضى علجهت

السلطت الفرنسجة بتملراقبة واملتتبعة ،يف حني أن عملجة اإلقنت هنت تتعلق بطبجعة املوضو الذي يتم اتستحداثه وفق تعدد
مشتكل اجلتلجة املسلمة اليت ختص هذا الشأن.
ومن هنت فإن عملجة االقنت تتأثر حبيم االهتمتم الذي يتمتشى ومواق ،السلطت الفرنسجة جتته هذه املمترتست الدينجة،
ولعل مت تشري إلجه بعض االحصتءا * له عالقة هبذه املواق ،،اليت ال خترج عن إطتر املوق ،الرافض بتلنسبة للفرنسجني
اجتته بنتء املستجد عمومتً ،كمت أن التعتمل مع جممو االتساراتجيجت اإلقنتعجة يف هذا املوضو خيضع أيضتً للسجتق العتم
* تشري بعض النتتئج لسرب آراء أجرته جريدة لوفجقترو الفرنسجة مع بعض املواطنني الفرنسجني حول صورة اإلتسالم يف فرنست ،من خالل مدى اندمتج املسلمني
األصلجني واملعهتجرين يف اجملتمع الفرنسي بـ ،%..وعدم اندمتجهم بـ ،%20كمت تشري نفس النتتئج يف أن وجود األقلجة املسلمة يف فرنست هي هتديد للهوية
الفرنسجة وذلك بـ ،%2.يف حني أشتر نسبة مدى تقبل اجملتمع الفرنسي للمسلمني والارحجب هبم يف فرنست بـ ،%50وبعدم تقبلهم والارحجب هبم بـ،%40
أنظر  :خJérôme Fourauet, op.cit. p16,
 -1أنظر :إبراهجم بعزيز ،مرجع تستبق ،ص.04
 -2نقالً عن :تسعجد الالوندي ،مرجع تستبق ،ص ص..9-40
* تشري بعض النتتئج إىل أن  %50من الفرنسجني يوافقون على بنتء املستجد يف فرنست %2. ،منهم ال يوافقون على بنتئهت ،كمت تشري إىل أن  %.2منهم غري
مبتلجني هبذه القضجة .أنظرIbid., p20 :
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الذي ال ميكن فصله هو اآلخر عن تنتول مثل هذه املواضجع ،اليت تدعم الصورة العتمة والنمطجة عن اإلتسالم واملسلمني
يف العتمل بسبب الثورا العربجة الراهنة وتداعجتهتت املوتلفة من جهة ،بتإلضتفة إىل عملجة "تدويل هذه القضتيت إعالمجتً"

1

اليت تعترب واحدة من بني األهداف اإلعالمجة اليت تسعى وتستئل اإلعالم حتقجقهت وخصوصتً قنتة فرانس  ،42حبجث تقوم
مبحتصرة األحداث األخرى ببعض القرارا

القتنونجة اليت تتعلق هبذا الشأن ،ولعل هذا مت

السجتتسجة أو اإلصدارا

يستهم أيضتً يف مترير بعض الرتستئل اليت ختدم األهداف االتساراتجيجة للقنتة يف تعتملهت مع هذا الصن ،من األحداث.
وعلى هذا األتستس جند تفتو بني نسب توظج ،تلك االتساراتجيجت بنتءً على طبجعة املوضو أو القضجة وتداعجتهتت
املوتلفة ،اليت تأخذ طبجعة دولجة من حجث الطر  ،وكذا عالقتهت بتألحداث الدولجة األخرى ،على غرار القضتيت اليت
تأخذ طبجعة حملجة ،يف حني تريد قنتة فرانس  42أن حتوهلت إىل قضجة دولجة وفق حيم إقنتعهت وعالقتهت بتلسجتق العتم
لألحداث.
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اإلقنتعجة العقلجة ملوضو ظتهرة بنتء املستجد يف

مضتمني برامج قنتة فرانس  ، 42حجث احتلت اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية
قدر

بـ ،%49.99تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا

بـ ،%49.99كمت تلجهت اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

بتلنسبة لتوظج ،العنتصر احليتججة بنسبة قدر
بنسبة قدر بـ ،%59.99يف حني مل تسيل

العنتصر احليتججة األخرى بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،األمثلة وعرض حمتوى الكتب ومصتدر املعلومت أي نسبة ظهور
يف هذا املوضو  ،بتإلضتفة إىل كل من اتساراتجيجت توظج ،عدد التدخال يف احلوار ،واتساراتجيجت توظج ،املبتدال
يف احلوار ،وكذا اتساراتجيجت توظج ،اإلقنت االتستفهتمي ،اليت مل تشكل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو .
حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى غجتب الكثري من االتساراتجيجت اإلقنتعجة ،حبجث أثر هذا الغجتب على جممو
التكرارا بتلنسبة هلذا املوضو  ،كمت نالحظ نسبة اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت شكلت االتساراتجيجة
األكثر ظهوراً بتعتبترهت أخذ أكرب أمهجة مقترنة بتالتساراتجيجت األخرى ،إضتفة إىل مدى تفتو النسب حسب حيم
توظجفهت يف موضو بنتء املستجد يف فرنست .ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت

انطالقتً من طبجعة املوضو الذي

يعترب موضوعتً حملجتً يتعلق ببنتء املستجد من طرف املسلمني يف فرنست ،وهذا مت يعكس حيم االهتمتم الذي يؤثر بدوره
على نسبة توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة من جهة ،وهذا قجتتستً أيضتً حبيم االهتمتم الذي تولجه القنتة للقضتيت اليت
تأخذ بعد دويل ،يف حني تنتول هذا املوضو وهبذه الطريقة ويف هذه الفارة اليت ختضع لتأثري الثورا العربجة الراهنة ،له
أهدافه اخلتصة يف مدى عالقته بتألحداث احملجطة األخرى ،وهذا مت جيعله يأخذ هو اآلخر بعداً دولجتً ،ختصة وأن
توظج ،مثل هذه االتساراتجيجت يؤدي وظجفة تتنتتسب وهذه العملجة -أي تدويل القضجة إعالمجتً.-
وعلى هذا األتستس مت االعتمتد على بعض املقتبال

مع مواطنني فرنسجني منهم فرنسجني أصلجني ومسلمني حول

موقفهم جتته قضجة بنتء املستجد ،ولعل طبجعة مجهور هؤالء املواطنني اختذ
ومؤتسست حكومجة ،ومنظمت

عدة أصنتف منهم مواطنني عتديني،

اجملتمع املدين ،وأئمة املستجد ،وكذا صحفجني ،يف حني هذا التنو يف شرائج اجملتمع

عتدة مت تطلبه هذه التغطجة اإلعالمجة ملثل هذه القضتيت ،كمت أن طبجعة التقترير التلفزيونجة تفرض هذا النو من
االتساراتجيجت  ،واليت تتنتتسب هي األخرى مع هذا املوضو بتعتبتره حيمل قضجة آنجة حول قضجة بنتء أحد املستجد يف
أحد أحجتء املدن الفرنسجة؛ فعملجة التيتوب مع هذا احلدث ال خترج عن إطتر اتساراتجيجة االعتمتد على تزكجة وشرعجة
اجلمهور لقضجة بنتء املستجد يف فرنست ،واليت تصبح مدعمة ملوق ،القنتة جتته هذه القضتيت عمومتً ،هذا على غرار عملجة
متويه اجلمهور املشتهد يف تغطجة هذه القضجة من خالل التقرب إىل بعض ممثلي اإلتسالم يف فرنست ،وختصة القتئمني على
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إدارة هذه املستجد ،وبعض األئمة ،وهذا مت يوهم املشتهد بتملوضوعجة واحلجتدية يف نقل املواق ،،يف حني أن عملجة
التوازن بني آراء الفرنسجني واملسلمني تؤدي نفس املعتدلة بني رافض ومؤيد ،وحمتيد كذلك بتلنسبة للمؤتسسة احلكومجة أو
حَت بعض منظمت

اجملتمع املدين حول هذه القضجة من جهة أخرى ،وكذا مترير هذه القضتيت يف حضن األحداث

الدولجة يؤدي بتكتمل األحداث وتأثرهت بتلسجتق ،ممت جيعلهت تقريبتً تؤدي نفس الوظجفة يف كوهنت تنتمي لنفس الصورة اليت
ترمسهت قنتة فرانس  42عن هذه األحداث يف عالقتهت بتإلتسالم واملسلمني عمومتً؛ هذا وبتإلضتفة إىل طبجعة النو
الصحفي الذي تضمن هذا املوضو يف كونه ورد كتقرير تلفزيوين يؤثر بدوره على غجتب بعض االتساراتجيجت األخرى
اليت تظهر إالً يف احلوارا  ،وهذا مت يتعلق بآنجة األحداث واتستمراراهت ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،االحصتءا
بتلرغم من قلة ظهورهت ،وهذا راجع عمومتً حمليم املوضو وأمهجته بتلنسبة للمواضجع األخرى ،إال أهنت متثل عملجة تدعجم
من خالل توظج ،بعض االحصتءا اليت ترافق بعض املواق ،،حبجث هذا النو من التدعجم هو مبثتبة التأكجد على تلك
املواق ،اليت عتدة مت تكون منحتزة ،كمت أن توظج ،هذه االحصتءا

ال خيرج عن إطتر عملجة االقنت العقلجة وفق

معطجت وأرقتم بجتنجة ،إال أهنت ال خترج عن إطتر معنتهت داخل تسجتق املوضو الذي يعكس موق ،القنتة بتلضرورة ،هذا
على غرار اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم اليت شكلت هي األخرى نسبة ضعجفة مقترنة حبيم توظج ،املقتبال

مع

اجلمهور ،حبجث توظج ،املفتهجم عتدة مت خيضع ملعتينة تتنتتسب واملوضو املعتجل ،وعالقته تسواء بتألحداث اجملتورة أو
األحداث الستبقة اليت تكون مشتهبة يف بعض احلتال  ،يف حني ظهر هذه املفتهجم رغم قلتهت مبعتين ذا

محولة

أيديولوججة متثلت يف مفهوم "اخلوف من اإلتسالم" ،ولعل هذا األخري هو حمور الكثري من املفتهجم اليت تتعلق بقضتيت
اإلتسالم واملسلمني يف فرنست والغرب عمومتُ .ومن هنت نكش ،عن عالقة توظج ،املفتهجم وعملجة اإلقنت اليت تتمتشى
وطبجعة املوضو  ،واليت ال ميكن فصلهت هي األخرى عن اجتته القنتة حجتل هذه القضتيت.
وعلى هذا األتستس فإن عملجة بنتء االقنت يف التقترير اإلخبترية ختتل ،عن احلوارا  ،وهذا مت يتضح جلجتً يف توظج،
اتساراتجيجت دون أخرى ،وبتحليم الذي ميكن أن تظهر به يف مثل هذه املواضجع.
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الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

االستراتيحيات العقلية

الجدول رقم  :10عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع ظاهرة الهجرة.
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ظتهرة اهليرة
اإلقنت االتستفهتمي

عرض حمتوى الكتتب

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو ظتهرة اهليرة يف مضتمني

برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،تدخال الشوصجة رقم( ).املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،التدخال

يف احلوار اليت قدر بـ ،%51.91تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم

( )2اليت قدر بـ ،%54.9.تلجهت أيضتً نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم ( )4اليت قدر بـ،%55.94
كمت تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال

صحفي القنتة  ،%94.40مث تلجهت يف األخري نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم ( )5اليت قدر بـ ،%95.95أمت بتلنسبة التساراتجيجة املبتدال

يف احلوار فقد احتلت نسبة توظج،

املبتدال االعاراضجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية اليت قدر بـ ،%51.10تلجهت نسبة توظج ،املبتدال الارمجمجة اليت
شكلت نفس النسبة مع توظج ،املبتدال

السلبجة واليت قدر بـ ،%55.40تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال

االجيتبجة اليت قدر بـ ،%9..20كمت تلجهت يف األخري نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت قدر بـ ،%99.09أمت
عن اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة قدر بـ،%95..2
* الشوصجة  :5متري لوبتن رئجسة حزب اجلبهة الوطنجة يف فرنست ،الشوصجة  :4إعيتب خوري عضو يف حزب االحتتد من أجل حركة شعبجة ونتئبة تستبقة عن
رئجس بلدية بتريس ،الشوصجة  :.إيلي حتمت عضو يف املكتب السجتتسي للحركة الفرنسجة ومستشتر جون متري لوبتن ،الشوصجة  :2حممد عبجدي خبري يف
الشؤون السجتتسجة الفرنسجة.
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تلجهت نسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور قدر بـ ،%99.09هذا وبتإلضتفة إىل العنتصر احليتججة األخرى حجث
شكلت نسبة توظج ،املفتهجم واملصطلحت

أكرب نسبة قدر بـ ،%92.9.تلجهت نسبة توظج ،االحصتءا

قدر

بـ ،%95.00كمت تلجهت نسبة توظج ،األمثلة  ،%95..2يف حني مل تسيل نسبة توظج ،عرض حمتوى الكتب
واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت

أي نسبة ظهور ،إضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور اليت مل

تشكل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب االتساراتجيجت
اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف موضو اهليرة ،إضتفة إىل غجتب البعض اآلخر من االتساراتجيجت

اإلقنتعجة ،حبجث هذا

التبتين ال ينفصل عن مدى أمهجة ووظجفة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو  ،بتعتبتره توىل اهتمتمتً من طرف
القنتة ،وهذا مت ينعكس على نسبة توظج ،تلك االتساراتجيجت

يف عملجة اإلقنت  ،وهذا راجع إىل طبجعة املوضو

وتداعجتته كونه يعترب قضجة هتمة من القضتيت الدولجة اليت تطر يف الكثري من اخلطتبت

السجتتسجة واملؤمترا

العلمجة

واحلصص اإلعالمجة ،ولعل هذا االهتمتم ال خيرج عن إطتر األجندة السجتتسجة األوروبجة والفرنسجة خصوصتً يف معتجلتهت
ملثل هذه املواضجع اليت ختص اجلتلجت املسلمة هنتك ،وختصة قضتيت اهليرة اليت تطر الكثري من اجلداال واالشكتال
العتلقة ،ولعل هذا اجلدال املطرو ينعكس هو اآلخر على نقتشت

فرانس  42من خالل التعتمل مع مججع القضتيت

الفرعجة اليت تنتج عن تداعجت اهليرة ختصة املهتجرين املسلمني .حبجث ميكننت تفسري تبتين تلك االتساراتجيجت انطالقتً
من اتساراتجيجة توظج ،التدخال

يف احلوار ،حجث جند عملجة توزيع التدخال كتنت متبتينة بتلنسبة لكل شوصجة

متحتورة ،حبجث يتضمن موضو اهليرة حواريني ،األول يف شكل مقتبلة تلفزيونجة وهذا مت يتطلب عتدة عدد تدخال
حمدودة نظراً لطبجعة احلوار والزمن املوصص له ،من خالل اتستضتفة شوصجة واحدة ،على غرار احلوار الثتين الذي جتء
يف شكل نقتش ،والذي عتدة هو اآلخر يتطلب عدد كبرياً من التدخال نظراً لوجود أكثر من شوصجة متحتورة حول
املوضو  ،وهذا مت جيعلنت نربر عملجة التوازن يف احلوار من خالل اإلنصتف يف عدد توزيع التدخال

بني الشوصجة

رقم( )5وصحفي القنتة ،وهذا مت يشكل لنت املعتدلة من صن )5/5( ،أي التستوي بني تدخال

أطراف احلوار،

وتطبجق عملجة املفترقة يف توزيع التدخال بتلنسب للحوار الثتين الذي يتشكل من معتدلة ذا الصن ،)5/4( ،ويف
هذه احلتلة عتدة مت ميثل الصحفي الطرف اآلخر من خالل ممترتسة احلجتدية يف احلوار ،أي تترة ميجل مع موق ،وتترة مع
موق ،،يف حني أن كل معتدلة متثل مجزان املواق ،يف احلوار ،وهذا مت ينطبق على احلوار األول بتعتبتره يشكل لنت عملجة
انسيتم واتستق بني املوقفني حول قضجة اهليرة ،وهذا دلجل على االتفتق على موق ،واحد جتته تلك القضجة ،مع أنه
عتدة مت يعكس اتفتق املواق ،يف احلوار يف مججع املواضجع موق ،القنتة من القضجة ،أمت بتلنسبة للحوار الثتين فعملجة
توزيع التدخال ختتل ،بتختالف اآلراء واملواق ،،وهذا مت نالحظه يف احلوار انطالقتً من عملجة موقفني ضد موق ،جتته
قضجة اهليرة ،على غرار تدخال الصحفي الذي عتدة مت ميثل املوق ،احملتيد ،كمت أن الشوصجة رقم( ).هي اليت متثل
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املوق ،املعترض ،عكس الشوصجة رقم( )4والرقم ( )2اللتتن متثالن املوق ،املؤيد ،وهنت يتضح لنت من خالل املعطجت
مدى تبتين عدد تدخال الشوصجة رقم( ).مقترنة بكل من تدخال الشوصجة رقم( )4ورقم( ،)2حبجث يشري هذا
التبتين إىل عملجة مغتلطة من أنه بتلرغم من وجود موقفني متستندين (مؤيدين) حول القضجة ،إال أن حصة تدخل املوق،
املعترض أقوى ،كمت أن عملجة انتقتء الشوصجت يف هذه املواضجع له دور كبري يف رتسم الصورة النمطجة عن ظتهرة اهليرة
عمومتً واملهتجرين املسلمني ختصة ،وهذا مت ينعكس على ممترتستهتم وتصرفتهتم الدينجة املوتلفة ،وذلك من خالل متتشي
طبجعة كل شوصجة مع املوضو املنتتسب ،ممت جيعل تلك الصورة عتدة تتأتسس من مرجعجة كل شوصجة يف رؤيتهت
للقضجة ،واليت ال خترج عن إطتر املوق ،العتم للقنتة جتته مثل هذه القضتيت ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف
احلوار فقد شكل توظج ،املبتدال االعاراضجة النسبة األكرب ،وهذا دلجل على طبجعة املوضو اجلدلجة والنقتشجة اليت حتمل
أكثر من إشكتل ،يف حني هذا االعاراض يقع خترج مصلحة اجلتلجت املسلمة يف ممترتستهتت الدينجة داخل اجملتمع األورويب
عمومتً والفرنسي خصوصتً ،بل هو بني عملجة االندمتج يف اجملتمع أو رفض املهتجرين أصالً ،ولعل مضمون هذا النو من
املبتدال يوحي لنت عملجة متويه ثتنجة يف توظج ،خدمة االعاراض حسب منطق أقل الضرر يف التعتمل مع هذه القضجة؛
وهذا مت جيعلنت نتأكد من موق ،القنتة اجتته هذه القضجة يف اتستودام مثل هذه النقتشت  ،وهذا مت تفسره أيضتً نسبة
توظج ،املبتدال السلبجة اليت هي األخرى تدل على عملجة االنتقتد واملعترضة بني أطراف احلوار ،وعتدة مت تظهر بشكل
مبتشر ،يف حني يبقى دائمتً جمتل اجلدال والنقتش القتئم على االنتقتد واملعترضة ال ميكن له أن خيرج عن موق ،القنتة،
أي من خالل التعتمل مع مواق ،التجترا السجتتسجة اليت تتعتمل مع هذه القضجة ولديهت موق ،واضح ،دون التعتمل مع
فئت

اجلتلجت

املسلمة والتطرق إىل قضتيتهت املوتلفة بتعتبترهت متثل حمور قضجة اهليرة ،كمت مت توظج ،املبتدال

الارمجمجة بنفس النسبة مع املبتدال السلبجة ،وهذا دلجل على عملجة التحكم يف احلوار من خالل تنتغم وانسيتم وتنتتسق
الكالم ،حبجث عتدة مت تتعلق املبتدال الارمجمجة بدور الصحفي يف ترمجمه للحوار من خالل عملجة التوججه والتصحجح
والتوضجح أو حَت إضتفت  ،ولعل هذا يستعد يف بنتء املوق ،،وبتلتتيل حتقجق أهداف احلوار ومن مث حتقجق أهداف القنتة
عمومتً ،هذا على غرار املبتدال االجيتبجة اليت شكلت نسبة ضعجفة مقترنة بنسبة توظج ،املبتدال األخرى ،وهذا راجع
إىل طبجعة وظجفتهت اليت ال تتنتتسب وطبجعة املوضو  ،يف حني عتدة مت تعرب مثل هذه املبتدال على نقتط اتفتق أطراف
احلوار ،وهذا مت ال يتنتتسب ومواقفهت جتته القضجة ،إال أهنمت ميثالن موق ،القنتة من خالل معترضتهمت للقضجة من وجهة
نظر معجنة ،كمت ال ميكننت أن ننفي عملجة توازن احلوار اليت تستوجب عتدة التنو يف هذه املبتدال  ،هذا وبتإلضتفة إىل
املبتدال اإلقرارية اليت ارتبط معنتهت بأخالقجت احلوار ،وبدلجل أن توظجفهت مل خيرج عن إطتر ثنتئجة الارحجب بني صحفي
القنتة وبني الشوصجة مستضتفة يف احلوار ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة اإلقنت االتستفهتمي فهي دلجل آخر ملعرفة فقه التعتمل
مع هذه القضجة ،بتلرغم من أهنت مل تشكل أمهجة من حجث الظهور ،وهذا مت نالحظه يف نسبة توظج ،أتسئلة صحفي
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القنتة اليت ظهر تقريبتً لنسبة توظج ،أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور ،حبجث مل يراعي مبدأ طر األتسئلة يف هذا احلوار يف

قضجة اهليرة اهتمتمتً ،ولعل هذا يرجع إىل طبجعة املوضو اجلدلجة اليت عتدة مت تقل فجه األتسئلة من جهة ،كمت أن خطورة
املوضو وتعدد إشكتالته وتفر أبعتده قد يستهم يف احلد من األتسئلة اليت ال ميكن هلت أن خترج عن خصوصجة املوضو ،
وموق ،كل شوصجة من جهة أخرى ،وهذا مت ينطبق أيضتً على توظج ،أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور ،ختصة أن هذا

األخري عتدة مت يثري إشكتال أخرى ،كمت أنه له عالقة مبتشرة بتملوضو على اعتبتر أن قضتيت اهليرة قضتيت اجتمتعجة
أكثر منهت تسجتتسجة يف عملجة تدويلهت ،وهنت يظهر تالزم توظج ،األتسئلة عمومتً من كوهنت هلت تأثري على تركجبة احلوار
وعملجة اإلقنت  ،أمت بتلنسبة للعنتصر احليتججة اليت كتنت ظهر بنسبة ضعجفة يف هذا احلوار ،إال أن هذه النسبة من
التوظج ،هلت تأثري من خالل عملجة اإلقنت اليت يؤديهت كل عنصر ،وهذا مت متثله نسبة توظج ،املفتهجم واملصطلحت اليت
تنتتسبت وطبجعة املوضو  ،يف حني أخذ هذه املفتهجم طبجعة تسلبجة ،وهذا مت يستعد يف رتسم الصورة النمطجة السلبجة
عن قضجة اهليرة وتداعجتهتت ،وخنص بتلذكر اجلتلجت

املسلمة كوهنت متثل األقلجة األوىل من حجث عدد املسلمني بعد

السكتن األصلجني والديتنة الثتنجة يف فرنست من حجث دين اإلتسالم ،ولعل هذا مت جنده يف كل من مفهوم" :اهليرة
االنتقتلجة"" ،اخلوف من اإلتسالم"" ،اإلتسالم املتطرف"...اخل؛ حبجث هذه املفتهجم عتدة مت يتم تداوهلت يف قنتة فرانس 42
واإلعالم الغريب عمومتً عند تعتطجه ملثل هذه املواضجع ،كمت أصبح ال خيلو أي حديث إعالمي عن هذه القضتيت اليت هلت
صلة بتإلتسالم واملسلمني من هذه املفتهجم ،وهذا مت جيعلنت نربر أمهجة توظجفهت من خالل عملجة إعتدة انتتجهت خلدمة
املواق ،من جهة ،وللمحتفظة على تلك الصورة املشوهة يف أذهتن النتس ،هذا وبتإلضتفة إىل توظج ،بعض االحصتءا
واألمثلة اليت تتعلق مبراحل تطور القضجة نفسهت من جهة ،واملقترنة بني اجملتمع الفرنسي الراهن واملتضي خالل تزايد اهليرة
وتداعجتهتت املوتلفة ،حبجث هذه احملطت التترخيجة والواقعجة ،تعد مبثتبة اثبتتت وتوضجحت  ،على غرار بعض االحصتءا
اليت تتعلق ب نسب املهتجرين من ذوي أصول خمتلفة ،وكذا عالقة نتتئج أزمة اهليرة على اجملتال االجتمتعجة واالقتصتدية
األخرى ،وهذا دلجل على قوة اإلقنت من خالل توظج ،هذه الرباهني واحليج ،واليت تستهم يف عملجة التأثري على
اجلمهور املشتهد ،هذا على غرار عدم ظهور بعض االتساراتجيجت اليت متثلت يف اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت
تتعلق بطبجعة احلوار والشوصجة أيضتً ،أمت بتلنسبة لتوظج ،مصتدر املعلومت

اليت مل تشكل هي األخرى أي نسبة

ظهور ،وهذا راجع لكجفجة التعتمل مع املصتدر ختصة أن هذا املوضو له عالقة بتملواق ،السجتتسجة ،ممت ينعكس على
املصتدر اليت تعترب جلهت تقريبتً مصتدر رمسجة تسجتتسجة ،إال أهنت مل تظهر بشكل مبتشر أي ذكر اتسم املصدر ،فقط على
شكل تلمجحت  ،يف حني ذكر بعض االحصتءا

بدون اإلشترة إىل املصدر ،وهذا مت يشكك نوعتً مت يف صحة

املعلومة ،أمت
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بتلنسبة لغجتب اتساراتجيجة توظج ،املقتبال

مع اجلمهور بتعتبترهت تشكل تدخال الطرف الثتين ،يتعلق عتدة بطبجعة

النو الصحفي بتلنسبة للتقترير الصحفجة اليت تعتمد على هذا النو من االتساراتجيجت .
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت
اجلتلجت

اإلقنتعجة العقلجة يف املواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت

املسلمة يف أوروبت ،تسنعرض جدول فرعي عتم آخر يوضح مدى توظج ،االتساراتجيجت

العقلجة للمواضجع

األخرى والذي يتضح فجمت يلي:
الجدول رقم  :14عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية للمواضيع األخرى المطروحة.
االستراتيحيات العقلية

المواضيع األخرى

التكرار

النسبة المئوية %

اإلتسالم السجتتسي

42

%24.01

الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن

59

%40.14

الزواج الديَن

59

%40.14

المجم ـ ــوع

19

%599

ورد هذه املواضجع ضمن عجنة الدراتسة بتعتبترهت هلت عالقة بتلقضتيت العربجة اإلتسالمجة أثنتء فارة الثورا العربجة الراهنة،
حجث ظهر االتساراتجيجت العقلجة بنسبة ضعجفة مقترنة بتملواضجع األخرى ،وذلك نظراً التستقاللجة كل موضو الذي مل
يصن ،يف إطتر املواضجع األخرى ،وبتعتبترهت أقل اهتمتمتً من حجث الظهور يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حبجث
نالحظ مدى تقترب نسب توظج ،هذه االتساراتجيجت وتشتهبهت من جهة أخرى؛ كمت ميكننت أن نستند يف هذه املواضجع
بعملجة توظج ،تلك االتساراتجيجت

من خالل كل موضو على حدى بتعتبترهت مواضجع تستقل عن بعضهت البعض،

وعلى هذا األتستس ،ونظراً لعدم اشاراك املواضجع األخرى يف موضو واحد جيعلنت نستغَن عن حتلجله ،وهلذا خصصنت لكل
موضو جدول يوضح مدى توظجفه لعنتصر االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة املوظفة.
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الجدول رقم  :11عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع اإلسالم السياسي.
المواضيع األخرى

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

.

%54.19

الشوصجة 4

5

%92.59

صحفي القنتة

4

%90...

اإلقرارية (التأكجدية)

.

%54.19

الارمجمجة

.

%54.19

االعاراضجة

9

%41.99

السلبجة

/

/

اإلجيتبجة

5

%92.59

أتسئلة صحفي القنتة

5

%92.59

أتسئلة وتعلجقت اجلمهور

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

اإلحصتءا

5

%92.59

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

.

%54.19

مصتدر املعلومت

/

/

42

%599

التداخال يف احلوار

*

املبتدال يف احلوار

اإلتسالم السجتتسي

اإلقنت االتستفهتمي

المجمـ ــوع

تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ملوضو اإلتسالم السجتتسي يف

مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة املرتبة األوىل وبأكرب نسبة مئوية بتلنسبة
التساراتجيجة توظج ،املبتدال يف احلوار قدر بـ ،%41.99تلجهت نسبة توظج ،املبتدال اإلقرارية اليت شكلت نفس
النسبة مع توظج ،املبتدال الارمجمجة واليت قدر بـ ،%54.19تلجهت أيضتً نسبة توظج ،املبتدال االجيتبجة اليت قدر
بـ ،،%92.59حبجث مل تسيل اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

السلبجة أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة

التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج ،عدد تدخال الشوصجة رقم( )5املرتبة األوىل
قدر بـ ،%54.19تلجهت نسبة توظج ،عدد تدخال
توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم( )4اليت قدر بـ ،%92.59كمت تلجهت نسبة

صحفي القنتة اليت قدر بـ ،%90...أمت بتلنسبة أيضتً لتوظج ،العنتصر احليتججة فقد

تسيلت اتساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت نسبة قدر بـ ،%54.19تلجهت اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا اليت
قدر نسبتهت بـ ،%92.59حبجث مل تسيل كل من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة ،واتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب،
*

الشوصجة  :5حسن عبجدي أتستتذ بتملعهد األورويب مبدينة جنج ،،الشوصجة  :4عبد البتري عطوان رئجس حترير صحجفة رأي الجوم اإللكارونجة "لندن".
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واتساراتجيجة توظج ،مصتدر املعلومت أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذه العنتصر ،كمت ظهر اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت
االتستفهتمي من خالل نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة اليت قدر بـ ،%92.59يف حني مل تسيل اتساراتجيجة
توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي تسبة ظهور ،بتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت مل تسيل
أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .ومن هنت نالحظ مدى تبتين نسب هذه االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة ،حبجث ال

يشكل هذا التبتين مفترقة كبرية من نتحجة التكرارا كمت هو مبني يف اجلدول أعاله ،إال أنه يظهر جلجتً بني حيم
توظج ،املبتدال

يف احلوار وبني حيم توظج ،أنوا االتساراتجيجت

األخرى ،إضتفة إىل مدى تشتبه نسب بعض

االتساراتجيجت على غرار عدم ظهور البعض اآلخر بتلنسبة ملوضو اإلتسالم السجتتسي.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من دور ووظجفة كل اتساراتجيجة ومدى أمهجتهت يف تفسري حيم اإلقنت يف
هذا املوضو  ،حجث شكل توظج ،املبتدال

االعاراضجة نسبة ظهور كبرية مقترنة بتالتساراتجيجت

األخرى ،وهذا مت

جيعلهت أكثر أمهجة من خالل مدى تأثريهت على منط احلوار وطبجعة العالقة بني أطرافه ،يف حني تشري مثل هذه املبتدال
إىل مدى االعاراض الذي توظفه الشوصجت املتحتورة يف هذا املوضو  ،حجث أن موضو اإلتسالم السجتتسي من بني
املواضجع اليت تكثر فجهت عملجة االعاراض ،حبجث ال يكون االعاراض هنت بني الشوصجت عتدة ،بل اجتته املوضو نفسه،
وهذا مت يربر موق ،القنتة حجتل هذا األخري ،كمت أن طبجعة االعاراض يف هذا املوضو كتنت أكثر حدة مبعنتهت السليب،
عكس بعض االعاراضت اليت تكون مبثتبة تدعجم أو توججه أو تصحجح وغريهت يف بعض املواضجع األخرى ،وهذا مت يتعلق
بطبجعة املوضو الذي حيمل معتن كثرية* ،كمت يعترب أحد املفتهجم اليت انتيتهت تسجتقت أخرى ألحداث ممتثلة ،إضتفة إىل
كوهنت (املفتهجم) تعرب عن املوق ،املعترض للقنتة اجتته هذا املوضو  ،ويف نفس السجتق تظهر أمهجة توظج ،املبتدال
اإلقرارية والارمجمجة اليت شكلت كل واحدة منهت نص ،املبتدال االعاراضجة ،وهذا مت جيعلهت تؤدي دوراً أقل وظجفة من
األوىل ،حبجث عتدة مت تشري هذه املبتدال إىل مدى تقترب الشوصجت املتحتورة يف املوق ،العتم اجتته املوضو  ،ختصة
مت تعلق بتملبتدال

الارمجمجة اليت تعترب كلبنت

أتستتسجة اليت تستهم يف عملجة بنتء احلوار وانسيتم بنجتته ،على غرار
احلوار وأخلقته ،وهذا النو من التقترب بني هذه

املبتدال

اإلقرارية اليت يتطلبهت احلوار ن فسه كوهنت مرتبطة بأجبديت

املبتدال

ال يؤثر على تسريورة احلوار ،بل يستهم يف اتستقراره واتستمراره مبت يتوافق واهلدف العتم للقنتة ،أمت بتلنسبة

التساراتجيجة توظج ،املفتهجم واملصطلحت اليت شكلت نفس نسبة الظهور مع نسب تلك املبتدال  ،حجث يعكس هذا
الظهور مدى أمهجة توظج ،مثل هذه املفتهجم اليت تتنتتسب مع طبجعة املوضو  ،ومنهت جند مفهوم "اإلتسالم السجتتسي
العنفي" ،ولعل هذا األخري يستهم يف رتسم الصورة السلبجة عن اإلتسالم من خالل تعدد مفتهجمه ختصة وأهنت حتمل معتن
* يعترب مفهوم اإلتسالم السجتتسي من املفتهجم املعقدة ومن املواضجع األكثر تداوالً الذي انتيته األحداث الستبقة اليت هلت عالقة بقضتيت اإلتسالم واملسلمني يف
العتمل ختصة مع ظهور مت يعرف بتلصحوة اإلتسالمجة ،وهذا مت ينطبق على أحداث ثورا الربجع العريب.
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تسلبجة اليت تعكس جمموعة من السمت

والصفت

السلبجة عمومتً .وهنت تظهر عملجة اخللط بني مفهوم اإلتسالم وبني

بعض تصرفت املسلمني املوتلفة ختصة مت تعلق ببعض احلركت اإلتسالمجة* ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،عدد التدخال

يف احلوار حجث شكلت نسبة تدخال الشوصجة رقم ( )5أعلى نسبة ظهور ،ممت يعكس مدى دورهت وأمهجتهت مقترنة
بتلتدخال احلوارية األخرى ،حبجث عملجة االهتمتم هنت تتعلق بطبجعة الشوصجة نفسهت ختصة يف عالقتهت بتلقنتة ،فكلمت
كتن موق ،الشوصجة قريبتً من موق ،القنتة كلمت كتنت عدد تدخالته ال تؤثر على املعىن العتم ،وهذا مت ينطبق على
موضو اإلتسالم السجتتسي الذي يتضمن جمموعة من تدخال الشوصجت اليت ختتل ،يف العدد ،إالً ًأهنت تؤدي نفس
الوظجفة؛ وبتلتتيل نفس اهلدف بتلنسبة اللتقتء املواق ،،هذا وبتإلضتفة إىل عدد تدخال

صحفي القنتة اليت احتلت

املرتبة الثتنجة بني عدد تدخال الشوصجة رقم ( )5وتدخال الشوصجة رقم ( ،)4وهذه العملجة تثبت مدى اتستودام
املعتدلة احلوارية من شكل ( ) 5/4أي صحفي+شوصجة/شوصجة .ومن هنت نكتش ،مدى العالقة بني أطراف احلوار
من جهة ،إضتفة إىل وضو املوق ،احلقجقي من توظج ،التدخال هبذه الطريقة ،أمت بتلنسبة لتوظج ،املبتدال االجيتبجة
واليت مل تظهر بتلشكل الذي يؤثر على احلوار ،يف حني تسيلت مبتدلة اجيتبجة واحدة اليت تستهم يف عملجة االتفتق
واالنسيتم بني أطراف احلوار ،وهذا مت يؤكد أيضتً على التفسري األول الذي يتمتشى ووظجفة كل مبتدلة حوارية حسب
املعىن الذي تؤديه داخل تسجتق املوضو  ،ونفس النسبة هلذه املبتدال

االجيتبجة ظهر هبت كل من اتساراتجيجة توظج،

أتسئلة صحفي القنتة ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا  ،حبجث هذا التشتبه يف النسب عتدة مت يعكس مدى توازن
احلوار وثبتته ،ممت يستهم يف اتستقرار االتساراتجيجت وتوظجفهت بتحليم الذي ينبغي أن توظ ،به ،كمت أن حيم املوضو
نفسه يؤثر على حيم ظهور االتساراتجيجت  ،وهذا مت يتضح يف اجلدول أعاله بتعتبتر أهنت تشكل تقتربتً فجمت بجنهت،
حبجث تكون طبجعة اإلقنت يف مثل هذه املواضجع غري مكلفة ويتم توظجفهت بسهولة ،وهذا راجع إىل عملجة تراكم املواق،
اجتته اإلتسالم السجتتسي ختصة بتلنسبة لألحداث اليت تنتمي هلذا التصنج ،،أمت عن تفسرينت جملمو االتساراتجيجت اليت مل
تسيل أي نسبة ظهور ،فهذا ميكن تربيره بنتءً على حيم املوضو أوالً الذي يؤثر حتمتً على غجتب بعض
االتساراتجيجت نظراً حلجزه داخل تسجتق ثورا الربجع العريب وتداعجتهتت املوتلفة ،إضتفة إىل االتستغنتء عن بعض العنتصر
احليتججة اليت قد ال تكون ضرورية يف مثل هذه املواضجع كون أن توظجفهت يتطلب عتدة تكلفة وقدرة معجنة ،وهذا مت
يظهر ختصة يف توظج ،األمثلة ومصتدر املعلومت  ،إضتفة إىل إقصتء دور اجلمهور هنت ،ختصة وأن صنتعة الرأي العتم
وبنتء الصورة وإنتتج املفتهجم عن املوضو عتدة مت ترتبط بتلقنتة وبوتستئل اإلعالم الغربجة عمومتً ،وهذا مت يظهر بتلنسبة

* يتفق العديد من الكتتب حول إشكتلجة االتسالم واملفتهجم اليت تتفر عنه ،حجث يشري البعض إىل أن اجلهل يف ذلك حقجقة التنو اإلتسالمي نفسه من خالل
ظهوره يف تشكجلة واتسعة من التجترا  ،واليت متتد من احلركت املستملة إىل مجتعت اإلرهتب املسلحة".
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التساراتجيجة توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور ،على غرار طبجعة النو الصحفي وطبجعة احلوار اللتتن تستمهتن كذلك يف
ظهور بعض االتساراتجيجت وغجتهبت وعلى رأتسهمت اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور ،واتساراتجيجة عرض حمتوى
الكتب ،وعلى هذا األتستس ميكننت إضتفة بعض النتتئج على غرار النتتئج الستبقة ومنهت جند:
 دور توظج ،املفتهجم واملصطلحت يف رتسم الصورة السلبجة عن اإلتسالم من خالل اخللط بني مفهوم اإلتسالم وبعضتصرفت

املسلمني ختصة مت تعلق ببعض املمترتست

اإلتسالمجة املتطرفة ،ومن هنت تظهر عملجة

الدينجة لبعض احلركت

تعمجم الصورة من خالل التنو يف املفتهجم ،واليت تأخذ قوهتت من الصورة السلبجة العتمة عن اإلتسالم يف الغرب عمومتً ويف

فرنست خصوصتً*.

الجدول رقم  :12عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية بالنسبة لموضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
المواضيع األخرى

التكرار

النسبة المئوية%

االستراتيحيات العقلية
الشوصجة 5

1

%.5.41

صحفي القنتة

1

%.5.41

اإلقرارية (التأكجدية)

/

/

الارمجمجة

4

%54.19

االعاراضجة

5

%99.41

السلبجة

5

%99.41

اإلجيتبجة

/

/

أتسئلة صحفي القنتة

4

%54.19

/

/

مقتبال مع اجلمهور

/

/

األمثلة

/

/

اإلحصتءا

/

/

عرض حمتوى الكتتب

/

/

املفتهجم واملصطلحت

/

/

مصتدر املعلومت

/

/

16

%599

**

التداخال يف احلوار

املبتدال يف احلوار

الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن

اإلقنت االتستفهتمي

أتسئلة وتعلجقت

اجلمهور

المجم ـ ـ ــوع

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن
يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،عدد تدخال

الشوصجة رقم( )5نفس النسبة مع

* كشفت بعض النتتئج لسرب آراء أجرته جريدة لوفجقترو الفرنسجة مع بعض املواطنني الفرنسجني حول صورة اإلتسالم يف فرنست ،يف أن مالمح الصورة املقارنة
بتإلتسالم تظهر يف كونه :إتسالم تعصب بنسبة  ،%40وإتسالم خضو واتستسالم وطتعة بنسبة  ،%50وإتسالم عن ،بنسبة  ،%50أنظر:
Jérôme Fourauet, op.cit. p13.
** الشوصجة  :5بنجتمني نتنجتهو رئجس الوزراء اإلتسرائجلي.
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توظج ،عدد تدخال صحفي القنتة بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار ،اللتتن احتال املرتبة األوىل بأكرب
نسبة مئوية قدر بـ ،%.5.41أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار فقد احتلت فجهت نسبة توظج،

املبتدال الارمجمجة املرتبة األوىل قدر بـ ،%54.19تلجهت نسبة توظج ،املبتدال االعاراضجة بنفس النسبة مع توظج،
املبتدال السلبجة واليت قدر بـ ،%99.41يف حني مل تسيل كل من املبتدال اإلقرارية واملبتدال االجيتبجة أي نسبة
ظهور يف هذا احلوار ،أمت عن اتساراتجيجة توظج ،إلقنت االتستفهتمي فقد تسيلت نسبة توظج ،أتسئلة صحفي القنتة
بـ ،%54.19حبجث مل يسيل توظج ،أتسئلة وتعلجقت اجلمهور أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،هذا على غرار غجتب
العنتصر احليتججة بتلنسبة لكل من اتساراتجيجة توظج ،األمثلة واالحصتءا

واملفتهجم واملصطلحت

وعرض حمتوى

الكتب ومصتدر املعلومت  ،اليت مل تسيل أي نسبة ظه ور ،بتإلضتفة إىل اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور اليت
مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  .ومن هذه املعطجت نالحظ مدى تبتين نسب االتساراتجيجت
اإلقنتعجة العقلجة املوظفة يف هذا املوضو  ،حبجث يظهر هذا التبتين بشكل واضح ومبفترقة كبرية من خالل حيم
التدخال يف احلوار ،كمت نالحظ مدى التشتبه يف بعض االتساراتجيجت اليت شكلت نفس الظهور ،إضتفة إىل غجتب
أغلبجة االتساراتجيجت اليت مل تشكل أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذا املوضو  .حجث ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً
من وظجفة وأمهجة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو من جهة ،ومن تأثري طبجعة املوضو نفسهت اليت تستهم بشكل
كبري يف تبتين املعطجت وتشتهبهت أحجتنتً ،وهذا مت ينطبق على تعتدل تدخال الشوصجة املتحتورة بتدخال صحفي
القنتة ،وهذا مت يعكس لنت طبجعة املعتدلة احلوارية من شكل ( ،)5/5حبجث هذه األخرية تستهم يف توازن احلوار
واتستقراره ،وهذا دلجل أيضتً على تستوي األدوار بني طريف احلوار ،والذي يربهن هو اآلخر على مدى اقاراب املواق،
وتشتهبهت اجتته املوضو  ،ختصة وأن هذا األخري له طبجعة تتمجز عن بتقي املواضجع بتعتبتر أن الصرا اإلتسرائجلي
الفلسطجَن

من

أبرز

القضتيت الدولجة املعقدة ،واألكثر اهتمتمتً نظراً لتداعجت هذا الصرا من جهة ،وتضترب املصتحل السجتتسجة الغربجة يف
عالقتهت بتلقضجة الفلسطجنجة ودولة إتسرائجل من جهة أخرى ،حبجث تشري الكثري من الدراتست

يف هذا

اجملتل إىل مدى حتجز الصحتفة الغربجة عمومتً إلتسرائجل ،بل ال تتوق ،عند هذا احلد يف تقدميهت للصورة السلبجة عن العرب

عمومتً والشرق األوتسط خصوصتً*.

* تشري الكثري من مضتمني الصح ،األمريكجة والربيطتنجة والفرنسجة إىل املواق ،املؤيدة ملنتصرة إتسرائجل ،ولعل هذا مت أشتر إلجه "بول كرول" يف دراتسته للصحتفة
الربيطتنجة ،وإن كتن مت قتله ينطبق على الغرب عمومتً .حجث كتب يقول" :ينظر إىل العالقت اإلتسرائجلجة مع الغرب بتعتبترهت عالقت تعتون يف األغلب ،يف
حني أن عالقت دول الشرق األوتسط األخرى (أي العرب) تنطوي يف أكرب احتمتل على عدم تعتون بل وحَت عداء" ،وبنتءً على تغري األحداث ال ميكننت أن
نتوق ،عن هذا احلد ،بل ال بد أن نشري إىل هنتك تغري يف بعض املواق ،أيضتً ،ولعل مت كتبه "مسجث" حول هذا التغري جدير بتلذكر حجث قتل:
"فإنه ،بجنمت أيد اتسرائجل عدد من النتس (يف أوروبت) يبدو أن هنتك إدراكتً متنتمجتً بأنه مت مل يتح للفلسطجنجني أن ينشئوا دولة ختصة هبم ،فإن خطر
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ومن هنت نكش ،عن العالقة املوجود بني موق ،القنتة واملواق ،السجتتسجة اجتته القضجة نفسهت ،حبجث عتدة مت يتنتتسب
املوق ،اجتته هذه القضجة مع األحداث اليت هلت عالقة هبذا الشأن ،إمت من بعجد أو قريب بطريقة مبتشرة أو غري مبتشرة،
وهذا مت ينطبق على تسجتق أحداث ثورا الربجع العريب اليت ال ميكن فصل تداعجتهتت يف تأثريهت على هذا الصرا  ،ختصة
مت تعلق األمر ببعض املنظمت اإلتسالمجة اليت هلت عالقة وطجدة هبذه القضجة وعلى رأتسهت "منظمة محتس" ،حبجث يتم
تسلجط الضوء على هذه املنظمت

وعالقتهت بتلعمل اإلرهتيب من خالل اتستودام عملجة املستواة بجنهت وبني املنظمت

اإلرهتبجة األخرى من جهة ،وبجنهت وبني اتسرائجل من حجث القوة العسكرية وغريهت ،ولعل هذا مت أشتر إلجه "حممد قرياط"
يف أن تغطجة اإلعالم الغريب هلذه احلرب هو املستواة بني دولة اإلرهتب وإرهتب الدولة واملقتومة الفلسطجنجة من حجث
األتسلحة والعتتد احلريب واللوججسيت ،5وهذا مت تفسره نسبة ظهور كل من املبتدال الارمجمجة اليت تعترب وظجفة أتستتسجة يف
متتني العالقة بني طريف احلوار ويف ضبط احلوار وبنتءه وفق رؤية صحفي القنتة ،حبجث تعد هذه املبتدال مبثتبة حمطت
أتستتسجة يتم فجهت تغذية احلوار ،إضتفة إىل أن طبجعة األتسئلة يف هذا املوضو ال خترج عن إطتر موق ،السجتتسة اخلترججة
الفرنسجة اجتته هذه القضجة يف ظل الثورا العربجة الراهنة ،يف حني يشري البعض على أن الرؤية اخلتصة للصحفي الغريب
عمومتً من هذه القضتيت عتدة مت توجسهت خجفة اجتته احلقجقة عن الصرا العريب اإلتسرائجلي بسبب اللويب الصهجوين ،4هذا
وبتإلضتفة إىل نسب توظج ،املبتدال االعاراضجة والسلبجة اليت شكلت نفس الظهور ،وهذا دلجل على وجود اعاراض
بني أطراف احلوار حجث مل يشكل هذا االعاراض تأثرياً تسلبجتً على تشتبه املواق ،نظراً لضع ،النسبة من جهة ،ونظراً
لوظجفة هذه املبتدال  ،وهبذا احليم يف هذا املوضو  ،انطالقتً من طبجعة املوضو من خالل إضفتء احلجتدية يف احلوار،
وهذا مت يتضح يف عملجة التستوي بني نسبة املبتدال الارمجمجة اليت تؤدي وظجفتهت حسب املوق ،،وبني جممو نسب
كل من املبتدال االعاراضجة والسلبجة اليت تؤدي هنت دور احلجتدية أكثر منهت عدم االتفتق يف املوق ،،كمت تستهم طبجعة
املوضو أيضتً يف عدم توظج ،املبتدال
املبتدال

اليت تؤدي وظجفة مبتشرة ،بتعتبترهت أقرب إىل كش ،املوق ،من وظجفة

األخرى ،وهذا مت ينطبق على عدم توظج ،املبتدال

االجيتبجة يف هذا املوضو  ،إضتفة إىل غجتب توظج،

املبتدال اإلقرارية اليت مل تشكل أي نسبة ظهور ،وهذا متعلق حبيم املوضو نفسه الذي يعد جزءاً من احلوار ،حبجث
توظ ،هذه املبتدال

عتدة عند مدخل وخمرج كل حوار ،أمت بتلنسبة لالتساراتجيجت

اليت مل تشكل هي األخرى أي

نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،حبجث ال ميكن فصل هذا الغجتب عن طبجعة هذا املوضو وعالقته بسجتق الثورا العربجة

وقو انفيتر أعظم يف الشرق األوتسط تسجستمر بتلتزايد" .نقالً عن :مجوتئجل تسلجمتن ،مرجع تستبق ،ص ص.502-504
 -5حممد قرياط ،مرجع تستبق ،ص.44

 -4أديب خضور ،مرجع تستبق ،ص ص.24-22
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الراهنة ختصة مت تعلق بتلعنتصر احليتججة ،وذلك من خالل حستتسجة املوضو من جهة ،وحمورية القضجة ومركزيتهت
بتلنسبة للقضتيت الدولجة من جهة أخرى ،وكذا توقعت رد فعل العرب اجتته املواق ،الغربجة حجتل هذه القضجة ،وهذا مت
يؤثر على حيم ظهور تلك العنتصر احليتججة يف توظجفهت كعملجة إقنتعجة ،ختصة وأن هذا املضمون موجه للمشتهد
العريب ،هذا وبتإلضتفة إىل ضبتبجة موق ،القنتة ا جتته هذه القضجة ختصة يف تسجتق هذه األحداث اليت تستهم يف التأثري
على العملجة اإلقنتعجة يف جعلهت غري مبتشرة ،وهذا مت يتوافق وطبجعة املوق ،اإلعالم الغريب عمومتً اجتته هذه القضجة،
فعلى غرار طبجعة املوضو وحيمه جند طبجعة احلوار ،وكذا طبجعة النو الصحفي اللذان يؤثران يف ظهور بعض
االتساراتجيجت واختفتء بعضهت اآلخر يف مثل هذه املواضجع.
استراتيحيات اإلقناع
المواضيع األخرى

الزواج الديَن يف بريطتنجت

االستراتيحيات العقلية

التكرار

النسبة المئوية%

التداخال يف احلوار

/

/

املبتدال يف احلوار

/

/

اإلقنت االتستفهتمي

/

/

مقتبال مع اجلمهور

1

%.5.41

األمثلة

5

%99.41

اإلحصتءا

.

%50.41

عرض حمتوى الكتتب

5

%99.41

املفتهجم واملصطلحت

.

%50.41

مصتدر املعلومت

.

%50.41

59

%599

المجـ ــموع

الجدول رقم  :11عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الزواج الديني في بريطانيا.
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ملوضو الزواج الديَن اإلتسالمي يف
بريطتنجت يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتلت نسبة توظج ،اتساراتجيجة توظج ،املقتبال مع اجلمهور املرتبة
األوىل قدر بـ ،%.5.41تلجهت نسبة توظج ،االحصتءا اليت شكلت نفس النسبة مع كل من اتساراتجيجة توظج،
املفتهجم واملصطلحت  ،واتساراتجيجة مصتدر املعلومت بتلنسبة للعنتصر احليتججة واليت قدر بـ ،%50.41تلجهت أيضتً
نسبة توظج ،األمثلة اليت شكلت نفس النسبة مع اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب واليت قدر بـ %99.41بتلنسبة
هلذه العنتصر ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج ،التدخال يف احلوار فلم تسيل أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،على
غرار اتساراتجيجة توظج ،املبتدال

يف احلوار اليت مل تسيل أيضتً أي نسبة ظهور بتلنسبة هلذا املوضو  ،بتإلضتفة إىل

اتساراتجيجة اإلقنت االتستفهتمي اليت مل تسيل هي األخرى أي نسبة ظهور يف موضو الزواج اإلتسالمي يف بريطتنجت.
حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى تبتين نسب االتساراتجيجة اإلقنتعجة العقلجة يف موضو الزواج اإلتسالمي يف

بريطتنجت ،يف حني مل يشكل هذا التبتين مفترقة كبرية بني نسب توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،كمت نالحظ قلة تكرارا
هذه االتساراتجيجت يف هذا املوضو  ،بتإلضتفة إىل غجتب البعض اآلخر بتلنسبة لكل من اتساراتجيجيت توظج ،التدخال
واملبتدال يف احلوار ،وكذا اتساراتجيجة توظج ،اإلقنت االتستفهتمي.
ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

انطالقتً من وظجفة وأمهجة كل اتساراتجيجة داخل تسجتق هذا املوضو  ،ولعل

طبجعة هذا األخري هي اليت تتحكم يف نسبة توظج ،هذه االتساراتجيجت

بتعتبتره موضوعتً راهنتً يتعلق بأحداث آنجة،

وهي قضجة الزواج اإلتسالمي أو مت يعرف "بتلزواج الديَن يف بريطتنجت" وتداعجتته على اجملتمع الربيطتين عمومتً ،من خالل
بعض دور بعض املؤتسست الدينجة القتئمة على هذا النو من الزواج ،حجث تظهر نسبة توظج ،املقتبال مع اجلمهور
هي االتساراتجيجة األكثر اتستودامتً يف هذا املوضو  ،انطالقتً من عدد املقتبال اليت اجرهتت قنتة فرانس  42مع اجلمهور
الربيطتين الذي يتمثل يف مؤتسست اجملتمع املدين مع بعض احملتمجني الذين هلم جتربة مع ظتهرة الزواج اإلتسالمي ،وكذا
مؤتسست حكومجة من خالل "غرفة النواب الربملتنجة الربيطتنجة" وعالقتهت هبذه الظتهرة ،ختصة يف مقترنتهت بني الزواج
الديَن والزواج املدين الذي يقوم علجه اجملتمع الربيطتين ،بتإلضتفة إىل املؤتسست الدينجة اليت تدير هذا النو من الزواج
وعلى رأتسهت "جملس الشريعة يف لندن"  ،وهنت تظهر عالقة املمترتست الدينجة لليتلجة املسلمة وعالقتهت بتلقوانني السجتتسجة
املدنجة الربيطتنجة ،ولعل هذه العالقة هي اليت تفرز لنت قضتيت ميكن تداوهلت إعالمجتً من حجث مدى تقبل هذه املمترتست
وتداعجتهتت املوتلفة يف اجملتمع الربيطتين .وعلى هذا األتستس فإن التعتمل مع هذه املواق ،واآلراء هو جزء من عملجة
إقنتعجة تستودمهت قنتة فرانس  42يف معتجلتهت هلذه القضتيت ،إال أنه ال ميكن فصلهت عن تسلسلة األحداث احملجطة
واملوازية من جهة ،وعن تسجتق أحداث الثورا العربجة من جهة أخرى ،كمت أن تكرار مثل هذه املواضجع ختصة مت تعلق
بقضتيت املمترتست الدينجة لليتلجت املسلمة يف أوروبت ،حبجث هذه املقتربت تشري إىل بعد أتستتسي الذي يعترب هدفتً من
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أهداف اإلعالم عمومتً وقنتة فرانس  42خصوصتً ،وهو السعي وراء تدويل مثل هذه القضتيت إعالمجتً اليت ختص الشؤون
احمللجة بتلنسبة للميتمعت األوروبجة عمومتً والفرنسجة خصوصتً ،ممت جيعلهت ذا أمهجة من خالل تصنجفهت ضمن أولويت
اجلمهور املشتهد واهتمتمتته ،ولعل هذا االهتمتم ينعكس يف شكل صورة ذهنجة يتم تكوينهت عن تلك القضتيت ،واليت ال
خترج عن تلك املواق ،اليت مت توظجفهت ،وهنت تظهر عملجة االنتقتء يف التعتمل مع املواق ،واآلراء اليت ختدم املوضو من
جهة ،واليت ال خترج عتدة عن اإلطتر العتم للقنتة من جهة أخرى؛ كمت ميكننت أن نربط هذه العملجة بتلنسبة لتشكجل الرأي
العتم اجتته هذه القضتيت من خالل قنتة فرانس  ، 42بنظرية ترتجب األولويت ختصة فجمت تعلق بأحد افاراضتهتت اليت تشري
إىل مدى تأثري أجندة وتستئل اإلعالم على أجندة اجلمهور ،يف حني ميكننت أيضتً أن نسقط عملجة تشكجل تلك الصورة
لدى اجلمهور املشتهد من خالل مت تبثه قنتة فرانس  42عن تلك القضتيت بتفاراضت نظرية الصورة الذهنجة وبنتء املعىن،
اليت تشري كج ،أن عملجة معتجلة تلك األخبتر تستهم يف خلق الصورة اليت تتكون يف أذهتن اجلمهور املشتهد عن تلك
القضتيت .ومن هنت فإن عملجة معتجلة هذا احلدث هبذه الطريقة ووفق هذه االتساراتجيجت يتنتتسب وأهداف القنتة اليت ال
خترج عن إطتر موقفهت العتم من هذه القضتيت ،أمت بتلنسبة لالتساراتجيجت األخرى اليت شكلت نسبة ظهور ضعجفة ،وهذا
راجع عمومتً حليم املوضو الذي يويل اهتمتمتً كبرياً يف قنتة فرانس  ،42مقترنة بتملواضجع األخرى اليت تدخل يف إطتر
قضتيت املمترتست الدينجة لليتلجت املسلمة يف أوروبت ،حجث جند كل من اتساراتجيجة توظج ،االحصتءا اليت شكلت
نفس النسبة مع توظج ،املفتهجم ومصتدر املعلومت  ،ولعل هذا دلجل على أمهجة اتستودام العنتصر احليتججة يف هذا
املوضو  ،حبجث تتعلق تلك االحصتءا مبدى وجود حتال اليت ختضع هلذا النو من الزواج ،إضتفة إىل عدد اجملتلس
اإلتسالمجة أو مت تسمى مبيتلس الشريعة اليت تتوصص يف هذا الشأن ،ولعل هذه االحصتءا

تثري نوعتً من اخلوف

والقلل السجتتسي اجتته تزايد مظتهر هذا الزواج يف اجملتمع الربيطتين ،هذا على غرار توظج ،املفتهجم اليت تعلقت مبفهوم
"الزواج الديَن"  ،حبجث تداول مثل هذه املفتهجم جيعلهت ذا طبجعة قوية ومنتفسة للزواج املدين يف بريطتنجت ،وهذا مت يثري
أيضتً بعض اجلداال

واالشكتال

يف ارتفت معدال

هذا النو من الزواج ،ختصة وأن هنتك بعض املتوصصني يف

جمتل "قتنون األتسرة اإلتسالمي" ،يف حني أن اجراءا هذا الزواج عتدة مت تأيت مكملة للقوانني الربيطتنجة ال موازية هلت،
كمت أن اتستودام هذا املفهوم يف معجتر مفهوم "الزواج املدين" جيعله ذو قجمة تأثريية بتعتبتره خيص أقلجة ولجس اجملتمع
بأكمله؛ ومن هنت فإن هذا التوازن هو اتساراتجيجة إعالمجة تستودم يف معتدلة تقنني املفتهجم ،ممت جيعلهت ترتسم صورة
موحدة عن تلك الظتهرة أو القضجة اليت عتدة مت تتسم بتلنمطجة ،هذا وبتإلضتفة إىل توظج ،مصتدر املعلومت اليت كتن
هلت دور يف إضفتء املصداقجة على بعض املعلومت  ،ختصة وأن املوضو خيضع جملموعة من املقتبال مع اجلمهور الذي
يعترب مبثتبة مصتدر حقجقجة من خالل طرحه لبعض املواق ،واآلراء واالحصتءا والقوانني اليت تدعم هبت جوانب القضجة.
وعلى هذا األتستس فإن توظج ،املصتدر هبذه الطريقة له أثر واضح يف عملجة اإلقنت  ،ختصة وأن املوضو ورد يف شكل
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تقرير الذي يتطلب مصتدر عن تلك القضجة ،أمت بتلنسبة لألمثلة فقد ورد مثتل واحد لتدعجم القضجة الذي ال يكون له
تأثري واضح مقترنة بتالتساراتجيجت األخرى ،ختصة وأن العنتصر احليتججة عتدة مت تتأثر يف بعضهت البعض من حجث
نسبة الظهور ،ألهنت تقريبتً تؤدي وظتئفتً وأهدافتً واحدة ،هذا على غرار اتساراتجيجة عرض حمتوى الكتب اليت ورد مرة
واحدة ،حجث اختلفت طبجعة هذه االتساراتجيجة يف هذا املوضو مقترنة بتملواضجع األخرى ،وهذا من خالل عرض كتتب
بعنوان وحمتوى خمتصر بشدة ألحد املوتصني يف جمتل قتنون األتسرة اإلتسالمي يف بريطتنجت ،وهذا دلجل علمي على
االجتهتدا املوتلفة اليت ختص هذا الشأن ،وعتدة مت تكون حية الكتتبت والوثتئق والدراتست العلمجة أحد أقوى أهم
االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة اليت تستودم يف إثراء املواضجع والقضتيت املوتلفة ،أمت بتلنسبة التساراتجيجة توظج،

واملبتدال
فهذا
الصحفي،
املوضو

استراتيحيات اإلقناع
المواضيع الرئيسية

االستراتيحيات العقلية
التكرار

النسبة المئوية %

قضتيت احلركت اإلتسالمجة

540.

%14.5.

ثورا الربجع العريب

144

%4..99

قضتيت اجلتلجت املسلمة يف أوروبت

.04

%54..4

تلفزيوين

التدخال
يف هذا املوضو ،
راجع إىل النو
حجث ورد هذا
يف شكل تقرير
الذي تغجب فجه
االتساراتجيجت

مثل هذه

بتعتبترهت تتعلق فقط بتحلوارا التلفزيونجة .وهذا مت جيعلنت نربر مدى ظهور بعض االتساراتجيجت واختفتء بعضهت اآلخر،
نتجية تغري النو الصحفي الذي يؤثر بطبجعته على عملجة توظج ،هذه االتساراتجيجت .
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة وعنتصرهت يف املواضجع املطروحة يف مضتمني برامج قنتة
فرانس  ،42تسنعرض جدول عتم آخر مرفق برتسم بجتين يوضح مدى توظج ،هذه االتساراتجيجت يف املواضجع الرئجسجة
والذي يتضح فجمت يلي:
الجدول رقم  :11استراتيجيات اإلقناعية العقلية في المواضيع الرئيسية المطروحة في قناة فرانس .42
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املواضجع األخرى

19

%94.24

المجم ـ ــوع

449.

%599

الرسم البياني رقم  :01االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في المواضيع الرئيسية في قناة فرانس .42
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االستراتيجيات العقلية

املواضجع األخرى

قضتيت اجلتلجت
املسلمة يف أوروبت

قضتيت احلركت
ثورا الربجع العريب
اإلتسالمجة

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة للمواضجع الرئجسجة يف مضتمني برامج
قنتة فرانس  ،42حجث احتل موضو قضتيت احلركت
االتساراتجيجت

اإلتسالمجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية بتلنسبة لتوظج،

اإلقنتعجة العقلجة قدر بـ ،%14.5.يلجه موضو ثورا

الربجع العريب اليت قدر نسبة توظج ،لتلك

االتساراتجيجت بـ ،%4..99كمت يلجه موضو قضتيت اجلتلجت املسلمة يف أوروبت بنسبة توظج ،قدر بـ ،%54..4مث
تلجه املواضجع األخرى بنسبة توظج ،قدر بـ .%94.24حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى تبتين نسبة توظج،

االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة يف هذه املواضجع ،حبجث احتل موضو قضتيت احلركت اإلتسالمجة أمهجة من حجث ظهور
هذه االتساراتجيجت مقترنة بتملواضجع األخرى.
ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت

انطالقتً من أمهجة كل موضو بتلنسبة لقنتة فرانس  ،42حبجث هذه األمهجة

تظهر من خالل االهتمتم اليت تولجه قنتة فرانس 42لكل موضو من جهة ،حبجث كلمت كتن املوضو أكثر اهتمتمتً يف
أجند القنتة كلمت كتن توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة أكثر ،كمت أن طبجعة املوضو هي األخرى اليت حتدد مدى
توظج ،هذه االتساراتجيجت  ،بنتءً على وظجفة كل اتساراتجيجة اليت تتالءم واملوضو املطرو من خالل عالقته بتلسجتق
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العتم لألحداث الدول جة بتلنسبة ألحداث الثورا
موضو  ،حبجث هذه املتغريا

العربجة الراهنة ،وكذا وجود املعطجت

الالزمة يف تربير حجثجت كل

هي اليت تستهم بشكل واضح يف نسبة توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة يف كل

موضو  ،ولعل عملجة اإلقنت هنت ال تنفصل عن طبجعة كل موضو أمهجته بتلنسبة للقنتة ،يف حني تثري بعض التنظجمت
حديثة النشأة كتنظجم داعش مثالً عدة إشكتال
بتلتنظجمت

وتستؤال

حول نشأته ومرجعته الدينجة والسجتتسجة ،وكذا عالقته

األخرى  ،بتإلضتفة إىل تداعجتته املوتلفة على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً ،حبجث هذه

اإلشكتال جتعل من موضو قضتيت احلركت اإلتسالمجة ذا أمهجة من خالل البحث عن اثبتتت وتفسريا وتوضجحت
عن هذه التنظجمت ومكونتهتت الداخلجة ،وهذا مت يتطلب أيضتً أتستلجب إقنتعجة أكثر تتنتتسب وحتجة اجلمهور املشتهد
ملعرفة هذه التنظجمت وتداعجتهتت املوتلفة ،أمت بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب فقد شكل هو اآلخر أمهجة من حجث
توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة ،ولعل هذه األمهجة تفسر من خالل عالقة هذا املوضو بسجتق الثورا العربجة
الراهنة ،ختصة وأن هذه الثورا وتداعجتهتت شكلت مرحلة أزمة يف املنطقة العربجة ،وهذا مت يعكس مشهد الواقع العريب
عمومتً من خالل الصرا بني األنظمة السجتتسجة العربجة وشعوهبت ،بتإلضتفة إىل مواق ،الدولجة الغربجة من هذه الثورا اليت
عتدة مت ال خترج عن إطتر مصتحلهت املشاركة يف املنطقة.
وعلى هذا األتستس فإن توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة يتمتشى وعالقة املوضو بتألجندة السجتتسجة الغربجة ،وهنت تظهر
عملجة حتكم األجندة السجتتسجة األوروبجة والفرنسجة خصوصتً يف األجندة اإلعالمجة وعلى رأتسهت قنتة فرانس  42اليت تتبع
اخلترججة الفرنسجة يف تعتملهت مع هذه القضتيت ،1هذا وبتإلضتفة إىل املواضجع األخرى اليت مل تظهر فجهت االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العقلجة بنسبة أقل ،وهذا دلجل على طبجعة كل موضو ومدى أمهجته بتلنسبة للقنتة من جهة ،وكذا مدى ابتعتد
هذه املواضجع عن تسجتق الثورا العربجة الراهنة ،بتإلضتفة إىل حملجتهت بتعتبترهت قضتيت حملجة ختص شؤون اجلتلجة املسلمة
وبعض ممترتستهتت الدينجة ،عكس القضتيت الدولجة اليت هلت عالقة مبتشرة مع بعض التنظجمت اإلتسالمجة ،واليت هلت عالقة
مبتشرة هي األخرى مع ثورا الربجع العريب.
ومن هنت نكش ،عن مدى تأثري األجندة السجتتسجة على األجندة اإلعالمجة ،ولعل هذا مت تشري إلجه بعض الدراتست
اإلعالمجة على أن اإلعالم الدويل يقوم بعملجة االحتكتر وتوزيع منتطق النفوذ من منطق نقله وتوزيع لألخبتر والتعلجقت
والتحلجال السجتتسجة واالقتصتدية والعسكرية من منظور املصتحل السجتتسجة واالقتصتدية اليت ميثلهت .2وعلى هذا األتستس
يتم االتستنتد إىل أهم االتساراتجيجت اإلعالمجة اليت تتنتتسب وعملجة اإلقنت والتأثري على اجلمهور املشتهد.
 -1خلجل البشري ،مرجع تستبق ،ص.59.

 -2نقال عن :صحجفة الوتسط البحرينجة ،العدد  ،404تتريخ اإلصدار 499./99/.9م ،اإلعالم الدولي والسياسة الخارجية،
 ،http://www.alwasatnews.com/297/news/read/318747/1.htmlمت تصفح املوقع اإللكاروين للصحجفة يوم 4951/55/59م،
على الستعة  50:99مستءاً.
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بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة وعنتصرهت يف املواضجع املطروحة يف مضتمني برامج قنتة
فرانس  ،42تسنعرض جدول فرعي ختص مبدى توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة وعنتصرهت بتلنسبة للمواضجع
الفرعجة ملوضو قضتيت احلركت اإلتسالمجة والذي يتضح فجمت يلي:
الجدول رقم  :11عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو
قضتيت احلركت اإلتسالمجة يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احتل موضو تنظجم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة
توظج ،ألتستلجب التشويق اليت قدر بـ ،%0..12يلجه موضو السلفجة املتشددة الذي احتل نفس نسبة التوظج ،هلذه
األتستلجب مع موضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست واليت قدر بـ ،%9..44يف حني مل يسيل موضو تنظجم
القتعد يف بالد املغرب العريب وموضو الصرا السَن الشجعي أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب ،أمت بتلنسبة ألتستلجب اإلثترة
فقد احتل فجهت موضو تنظجم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%91.09يلجه موضو السلفجة
االستراتيحيات العاطفية
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املتشددة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%41.99كمت يلجه موضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست بنسبة توظج ،قدر
بـ ،%90.90حبجث مل يسيل كل من موضو تنظجم القتعد يف بالد املغرب العريب وموضو الصرا السَن الشجعي أي
نسبة ظهور هلذه األتستلجب ،أمت من حجث توظج ،أتستلجب التووي ،والارهجب فقد احتل فجهت موضو تنظجم داعش
املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%05.50يلجه موضو تنظجم القتعد يف بالد املغرب العريب بنسبة توظج،
قدر بـ ،%90.12كمت يلجه موضو السلفجة املتشددة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%91.00مث يلجه موضو احتتد
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املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست بنسبة توظج ،قدر بـ ،%92.44أمت بتلنسبة ألتستلجب التشهري فقد احنصر ظهورهت يف
موضو تنظجم داعش وموضو تنظجم القتعد يف بالد املغرب العريب اللذان احتال نفس النسبة قدر بـ ،%19.99يف
حني مل تسيل املواضجع األخرى أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب
األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة بتلنسبة هلذه املواضجع ،حبجث يتضح هذا التبتين يف احنصتر تلك األتستلجب يف بعض املواضجع
وقلتهت يف البعض اآلخر ،إضتفة إىل غجتهبت بتلنسبة للمواضجع اليت مل تسيل أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب العتطفجة.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت

انطالقتً من فرصة ظهور لكل من هذه األتستلجب يف كل موضو  ،فبتلنسبة

ألتستلجب التشويق اليت كتد تنعدم يف هذه املواضجع كوهنت تسيلت نسبة ضعجفة جداً مقترنة بنسب توظج ،األتستلجب
األخرى ،حجث احنصر تقريبتً يف موضو تنظجم داعش ،ولعل هذا دلجل على عدم تنتتسب هذا النو من األتستلجب
العتطفجة مع هذه املواضجع ،على غرار موضو تنظجم داعش الذي شكل حمل اهتمتم هبذه األتستلجب ،وهذا راجع لطبجعة
املواضجع اليت تتعلق مبظتهر التطرف واإلرهتب والتشدد وغريهت؛ فإن عملجة توظج ،الصور يتمتشى وحمتوى املوضو
املطرو  ،واليت عتدة مت تعترب تدعجمتً له ،إال أهنت أكثر تأثرياً مقترنة بتحملتوى ختصة بتلصور اليت تتضمن املستس بتإلنستنجة
يف حق احلجتة والعجش واحلرية وغريهت من املظتهر اليت تتعلق هبذا اجملتل .وعلى هذا األتستس اختفت أتستلجب التشويق يف
حني ا قتصر ظهورهت على بعض مظتهر التعتيش واحلرية الدينجة ختصة يف الغرب ،بتعتبتر أن مثل هذه الصور تنقل معىن
مواز الذي خيف ،من اجلرعت

املتزايدة للتأثري النفسي والعتطفي الذي عتدة مت يرتبط بصور تسلبجة ،ممت حيول ذهن

اجلمهور املشتهد إىل تلك الصور اليت حتمل معىن إجيتبجتً ،وهذا التنو يف الصور واالزدواججة يف املعىن يعد اتساراتجيجة من
االتساراتجيجت اإلقنتعجة اليت تستودمهت قنتة فرانس 42يف تعتملهت مع هذه املواضجع ،أمت بتلنسبة ألتستلجب اإلثترة اليت
شكل فجهت موضو تنظجم داعش هي األخرى أكرب نسبة توظج ،،وهذا راجع إىل بعض املظتهر اليت تثري عواط،
اجلمهور بداية من مظتهر التورط يف اإلرهتب مثالً ،أو مظتهر املطتلبة بتطبجق الشريعة من خالل بعض املظتهرا  ،أو
مظتهر الفرار والذهتب واالختفتء بتلنسبة لبعض الشبتب الفرنسي من أصول إتسالمجة؛ ممت يشري ضمنجتً إىل
اجلهتد...،اخل ،ولعل التداعجت

املوتلفة هلذا التنظجم تثري الكثري من االشكتال

واالهتمتمت  ،اليت عتدة مت تربطهت

فرانس  42ببعض الصور النمطجة اليت توحي إىل الكثري من املعتين والدالال يف عالقتهت بتإلتسالم واملسلمني ،أمت بتلنسبة
ملوضو السلفجة املتشددة الذي احتل هو اآلخر أمهجة من حجث نسبة توظج ،هذه األتستلجب ،حجث متثلت هذه األخرية
يف بعض مظتهر اإلدانة والرفض واملعترضة لبعض أعمتل اجلمتعت اإلتسالمجة املتطرفة اليت تنتمي هلذا التنظجم ،وذلك من
خالل نشتطت السلفجني يف بعض مدن أملتنجت ،كنشتط شرطة الشريعة حملتربة املالهي اللجلجة واحملرمت وغريهت ،ولعل هذه
الصور هلذه املمترتست

ت ثبت الصورة السلبجة هلذا التنظجم ونشتطتته املوتلفة داخل اجملتمع الغريب واألملتين على وجه

اخلصوص ،ومن هنت يتضح موق ،القنتة املعترض هلذا التنظجم من خالل إثترة مشتعر وأحتتسجس اجلمتهري اجتته جممو
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املمترتست السلبجة اليت يقوم هبت داخل هذه اجملتمعت ؛ هذا على غرار موضو احتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست الذي
احتلت فجه أتستلجب اإلثترة بنسبة ضعجفة ،يف حني كتن هلت دور من خالل قوة الصور املوظفة يف هذه األتستلجب ،واليت
متحور حول مظتهر رفض أشكتل العنصرية واإلرهتب يف اجملتمع الفرنسي بتلنسبة ملمترتست الدينجة املوتلفة هلذا النو
من التنظجمت  ،بتإلضتفة إىل بعض خطتبت

قجتدي ونشطتء احتتد املنظمت

اإلتسالمجة يف فرنست ،ولعل هذه املظتهر

تشري هي األخرى إىل مدى تسلجط الضوء على هذا النو من املنظمت اإلتسالمجة النتشطة يف فرنست ،وبعض ممترتستهتت
ونشتطتهتت الدينجة وربطهت بقضتيت اإلرهتب ،جيعلهت تؤدي نفس الدور من خالل توظج ،بعض الصور اليت تتضمن
تسلوكجت منطجة هلذا التنظجم ،يف حني ترافق هذه الصور صور إجيتبجة أخرى حتمل بعض مظتهر التعتيش وحرية األديتن يف
فرنست ،حبجث هذه االزدواججة يف الصور هي اليت تؤثر على املعىن من خالل اجلمع بني الصور السلبجة عن هذا التنظجم،
والصورة اإلجيتبجة عن دور السلطت الفرنسجة يف التعتمل مع املسلمني وممترتستهتم وتصرفتته املوتلفة ،هذا وبتإلضتفة إىل
موضو تنظجم القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي الذي مل يشكل أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب ،وهذا راجع لطبجعة
التنظجم بتعتبتره خيرج عن إطتر التنظجمت

النتشطة يف اجملتمع الغريب ،إال أنه له عالقة مع هذه التنظجمت

من خالل

مظتهر اإلرهتب والتطرف والتشدد من وجهة نظر قنتة فرانس  ،42حجث اختفت هذه األتستلجب كون أن املوضو يتعلق
مبظتهر التنظجم وحتركتته يف صحراء املغرب اإلتسالمي ،اليت وظفت يف بعض الصور املأخوذة من األرشج ،،ولعل هذا
النو من التوظج ،للصور يؤثر يف نسب ظهور تلك األتستلجب اليت تؤدي وظتئ ،أخرى غري اإلثترة ،أمت بتلنسبة
ألتستلجب التووي ،والارهجب اليت تنتتسبت مع طبجعة هذه املواضجع ختصة تنظجم داعش ،الذي احتل هو اآلخر أكرب
نسب توظج ،بتلنسبة هلذه األتستلجب ،واليت ظهر يف عدة صور تتضمن مظتهر اخلوف والارهجب والرعب وغريهت ،ولعل
هذه الصور جتسد يف
أكثر من مظهر من خالل مظتهر "القتل واإلبتدة اجلمتعجة" ،و"التوتسع اجلغرايف والنفوذ" ،و"املبتيعة من طرف بعض
التنظجمت السنجة" ،و"االتستجالء على آبتر النفط يف األراضي السورية والعراقجة" ،و"عملجت التدريب والتسلجح" ،و"محل
الرايت بتتسم اإلتسالم" ،و"هدم بعض املقدتست لبعض الطوائ ،والعشتئر اإلتسالمجة"...اخل ،حبجث ال خترج هذه املظتهر
عن إطتر مظتهر اإلرهتب والتطرف والتشدد اليت تعترب أحد بنتءا

الصورة يف قنتة فرانس  42يف تعتملهت مع هذه

التنظجمت *؛ أمت بتلنسبة لتنظجم القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي الذي احتل هو اآلخر أمهجة من حجث توظج،
أتستلجب التووي ،والارهجب ،وذلك من خالل بعض الصور اليت تتضمن حركت

اجلمتعت

اجلهتدية هلذا التنظجم يف

* لقد اختتر القنتة من خالل توظج ،الصور يف تعتملهت مع تنظجم داعش عدم مترير أي صورة من صور اإلعدامت اليت قتم هبت هذا التنظجم ،ختصة مت تعلق
بإعدام اجلنود السوريني أو ذبح األقبتط املصريني أو يف لجبجت أو حرق الطجتر األردين وغريهت من الصور والفجديوهت اليت عتد مت تبثهت املكتتب اإلعالمجة الدعتئجة
اخلتصة هبذا التنظجم وفق تقنجت حديثة .أنظر :خلجل البشري ،مرجع تستبق ،ص.59.
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صحراء املغرب اإلتسالمي ،وبعض مظتهر السلوكجت

العنجفة كتلتدريب على القتل ومحل السال واحلرب وغريهت من

مظتهر العن ،،اليت تصور التنظجم بصورة تسلبجة من خالل بعض املظتهر اليت متثلت يف" :منتطق من صحراء قتحلة"،
و"مجتعت ملتحجة ومسلحة" ،و"تدريبت قتتلجة عنجفة"...،اخل ،حبجث هذه املظتهر تستودم كأتستلجب لتووي ،وترهجب
اجلمهور املشتهد ،ولعل توظج ،هذه الصور يف هذا املوضو يتنتتسب وفارة الثورا

العربجة الراهنة وتداعجتهتت املوتلفة،

ختصة على التنظجمت واحلركت واجلمتعت اإلتسالمجة اليت تنتشر يف اجملتمعت العربجة اإلتسالمجة والغربجة أيضتً ،وخنص
بتلذكر تنظجم داعش وعالقته بتنظجم القتعدة من خالل اشاراكهمت يف قضتيت االرهتب والتطرف والتشدد والفكر اجلهتدي
وغريهت ،وهذا مت يستهم يف رتسم الصورة النمطجة عن مججع التنظجمت

اإلتسالمجة؛ هذا على غرار موضوعي السلفجة

املتشددة واحتتد املنظمت اإلتسالمجة يف فرنست ،اللذان وظفت أيضتً هذه األتستلجب بطريقة تتنتتسب وموق ،القنتة من هذه
التنظجمت  ،يف حني أن مظتهر اخلوف والرعب والارهجب عتدة مت يتم توظجفهت جبرعت متفتوتة ،ختصة إذا كتنت متعلقة
بتجملتمعت

الغربجة -أي موجودة يف اجملتمع الغريب ،-حبجث يتم تدعجمهت مبظتهر أخرى حتمل صوراً إجيتبجة عن مظتهر

احلرية والتعتيش واألمن وغريهت ،وذلك بدافع احملتفظة على االتستقرار االجتمتعي لتلك اجملتمعت

نتجية خطر هذه

اجلمتعت اليت عتدة مت توص ،بصور حتمل معتين تسلبجة من خالل بعض اخلطتبت املتشددة وغرس األفكتر اجلهتدية
والتصرفت

املشبوهة ،أمت بتلنسبة ألتستلجب التشهري اليت احنصر يف كل من موضو تنظجم داعش وموضو تنظجم

القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي وبنفس نسبة الظهور ،وهذا راجع دائمتً لطبجعة النو الصحفي الذي يتضمن هذا
املوضو  ،حجث يتعلق هذا األتسلوب بتحلوارا اليت تأيت يف شكل مقتبال تلفزيونجة من خالل تعتملهت مع شوصجت
متوصصة هلت كتتبت حول هذه القضتيت ،ولعل عملجة التشهري هنت تقتصر على مدى إشهتر صور كتب جديدة مت نشرهت
حول هذا الشأن ،ولعل جمتنجة التشهري هلذه الكتب والتعتمل مع أصحتهبت يف قنتة فرانس  ،42يعد كتتساراتجيجة هلت عالقة
بارويج رؤية معجنة وموق ،ومعني حول القضتيت املطروحة ،يف حني مل تظهر هذه األتستلجب يف املواضجع األخرى كوهنت
ختتل ،يف طبجعة شكلهت الصحفي عن كل من موضو تنظجم داعش ،وتنظجم القتعدة يف بالد املغرب اإلتسالمي.
كمت ميكننت تفسري مدى تبتين نسب هذه األتستلجب يف قضتيت احلركت اإلتسالمجة ،حجث يظهر هذا التبتين من خالل
نسبة أتستلجب التووي ،والارهجب اليت قدر بـ ،%10.90تجلهت أتستلجب اإلثترة بنسبة توظج ،قدر بـ،%44.44
كمت تلجهت أتستلجب التشهري بنسبة توظج ،قدر بـ ،%51.91مث تلجهت أتستلجب التشويق بنسبة توظج ،قدر
بـ ،%9..9.ولعل هذا التبتين هو دلجل على أمهجة ودور كل أتسلوب من هذه األتستلجب ،حبجث عملجة التووي،
والارهجب تتمتشى وطبجعة هذه املواضجع اليت تتعلق هبذه التنظجمت

وممترتستهتت املوتلفة ،وهي أقرب إىل اإلقنت والتأثري

على اجلمهور املشتهد ،بتعتبترهت تنقل مشهداً من املشتهد اخلطرية والقوية هلذه التنظجمت من خالل تسلجط الضوء على
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املظتهر السلبجة ،وهذا مت يستهم يف رتسم الصورة السلبجة عنهت ،هذا على غرار أتستلجب اإلثترة اليت ال خترج عن إطتر
االستراتيحيات العاطفية

المواضيع المطروحة

التأثري النفسي والعتطفي لليمهور املشتهد ،حبجث أن عتدة مت تتعلق أتستلجب اإلثترة والتووي ،والارهجب بتلصور السلبجة
األكثر تأثرياً ،مقترنة بأتستلجب التشويق والتشهري اليت تدعم حمتوى املوضو وعتدة مت متثل الصورة االجيتبجة عن املوضو
يف عالقته ختصة بتملواق ،السجتتسجة الدولجة جتتههت .ومن هنت فإن توظج ،هذه الصور بتعتبترهت تشارك يف الصورة النمطجة
السلبجة حول هذه التنظجمت من خالل مظتهر التطرف واإلرهتب والتشدد وغريهت ،خيضع لعملجة االنتقتء اليت تتمتشى
واإلطتر العتم للقنتة ،بتإلضتفة إىل طريقة توظجفهت فتترة يعد حمتواهت دعمتً للموضو  ،وتترة موازية له ،وهذا مت يربر عدم
اعتبتطجة اتستودام هذه الصور اليت تعترب أحد االتساراتجيجت اإلعالمجة اإلقنتعجة العتطفجة يف قنتة فرانس .42
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت
قضتيت احلركت

اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة للموضو الرئجسي

اإلتسالمجة ،تسنعرض جدول فرعي ختص مبدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت

للمواضجع حتت الفرعجة وحتت حتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو تنظجم داعش والذي يتضح فجمت يلي:

الجدول رقم  :18عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع تنظيم
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الموضوع
الفرعي

تنظجم داعش

المواضيع تحت
الفرعية

المواضيع تحت
تحت الفرعية

أساليب التشويق

أساليب التخويف

أساليب اإلثارة

والترهيب

أساليب التشهير

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

إعالن اخلالفة اإلتسالمجة

/

/

4

%99.00

9

%99..5

/

/

ظتهرة التينجد

44

%41.09

.

%59..2

.1

%.9.02

/

/

الدور الفرنسي

2

%5..40

9

%49.90

50

%50.02

/

/

الدور األمريكي

4

%99.00

51

%15.44

44

%40.24

.

%599

الدور السعودي

5

%9..22

.

%59..2

0

%90.24

/

/

40

%599

40

%599

01

%599

.

%599

40

%50.10

40

%50.10

01

%99.00

.

%95.04

التحتل ،الدويل
المجمـ ــوع
المجمـ ـ ــوع الكلَـ ــي
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو
تنظجم داعش يف مضتمني قنتة فرانس  ،42حجث احتل موضو ظتهرة التينجد املرتبة األوىل من حجث توظج ،أتستلجب
التشويق واليت قدر بـ ،%41.09يلجه موضو الدور الفرنسي يف التحتل ،الدويل بنسبة توظج ،قدر بـ،%5..40
كمت يلجه أيضتً موضو الدور األمريكي بنسبة توظج ،قدر بـ ،%99.00مث يلجه موضو الدور السعودي بنسبة
توظج ،قدر بـ ،%9..22يف حني مل يسيل موضو إعالن اخلالفة اإلتسالمجة أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب ،أمت
بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب اإلثترة فقد احتل موضو الدور األمريكي يف التحتل ،الدويل املرتبة األوىل من حجث نسبة
التوظج ،اليت قدر بـ ،%15.44يلجه موضو الدور الفرنسي بنسبة توظج ،قدر بـ ،%49.90يلجه أيضتً موضو
الدور السعودي بنسبة قدر

بـ ،%59..2كمت يلجه موضو إعالن اخلالفة اإلتسالمجة بنسبة توظج ،قدر

بـ ،%99.00مث يلجه موضو ظتهرة التينجد بنسبة توظج ،قدر بـ ،%59..2أمت بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب التووي،
والارهجب فقد احتل موضو ظتهرة التينجد املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%.9.02يلجه موضو الدور
األمريكي يف التحتل ،الدويل بنسبة توظج ،قدر بـ ،%40.24يلجه أيضتً موضو الدور الفرنسي بنسبة توظج ،قدر
بـ،%50.02كمت يلجه موضو الدور السعودي بنسبة توظج ،قدر بـ ،%90.24مث يلجه موضو إعالن اخلالفة
اإلتسالمجة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%99.00أمت بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب التشهري اليت احنصر يف موضو الدور
األمريكي يف التحتل ،الدويل حجث قدر نسبة توظجفهت بـ %599وبثالثة ().تكرارا  ،يف حني مل تسيل املواضجع
الفرعجة األخرى أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب .حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسبة توظج ،األتستلجب
اإلقنتعجة العتطفجة حسب كل موضو من جهة ،ومدى تشتبه البعض اآلخر من جهة أخرى ،بتإلضتفة إىل غجتب بعض
األتستلجب يف بعض املواضجع .ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت

انطالقتً من دور ووظجفة كل اتساراتجيجة من

االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة داخل تسجتق كل موضو  ،حبجث ترتبط هذه األتستلجب العتطفجة املوظفة جبمجع الصور
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والفجديوهت املتعلقة بكل موضو من املواضجع الفرعجة املطروحة بتلنسبة لتنظجم داعش وتداعجتته املوتلفة ،حجث جند أن
موضو التينجد هو الذي احتل أكرب توظج ،بتلنسبة ألتستلجب التشويق من خالل التعتمل مع بعض املظتهر اليت تشوق
اجلمهور للوروج من هذه الظتهرة ،ولعل هذا مرتبط ببعض مالمح احلرية واألمن وحقوق اإلنستن والتعتيش وغريهت ،يف
حني أن عالقة هذه املظتهر بتملوضو تبدو معتكسة ،وهذا دلجل على نقل الواقع اآلخر املوازي الذي ال يتشتبه مع
معطجت

الواقع األول ،الذي يتعلق بظتهرة التينجد وتداعجتته املوتلفة ختصة بتلنسبة للمنطقة العربجة يف ظل الثورا

العربجة الراهنة ،حجث عتدة مت ترتبط عملجة التشويق بتلدرامت والتمثجل أكثر منهت واقع معجش ،ختصة يف البلدان األوروبجة
اليت تعجش حتلة من االتستقرار االجتمتعي وبعض مالمح احلرية واالزدهتر والعجش الرغجد وغريهت.
وعلى هذا األتستس يتم املقترنة بني هذين الواقعني بصورة غري مبتشرة ،يف حني أ ًن الصور املتضمنة يف هذا املوضو ال
ختلو من بعض مظتهر اجلهتد والتطرف واإلرهتب املوتلفة؛ ومن هنت نكش ،عن عالقة توظج ،هذه األتستلجب مبوضو
ظتهرة التينجد من خالل عملجة املقترنة بني مظتهر الواقع الذي يقوم على اجلهتد وعملجت التينجد يف صفوف تنظجم
داعش ،وبني مظتهر الواقع الذي يقوم على تلك املظتهر اإلجيتبجة ،يف حني أن هذا األخري هو مبدأ تطلع الشعوب
العربجة أثنتء هذه الثورا  ،وهذا مت جيعلنت نؤكد موق ،القنتة من ظتهرة اجلهتد يف تلك الثورا  ،بتعتبترهت تستودم هذا
النو من األتستلجب ملواصلة الثورة ضد األنظمة السجتتسجة احلتكمة يف املنطقة ،ولعل هذا االتستمرار هو مت ميثل أزمة املنطقة
وعدم اتستقرارهت ،أمت بتلنسبة للمواضجع األخرى اليت شكلت نسب ضعجفة من حجث ظهور هذه األتستلجب ،حبجث
تقتربت نسبهت إىل حد مت ،وهذا مت نالحظه يف موضو ظتهرة التينجد الذي مثل املوضو الثتين بعد موضو التحتل،
الدويل من حجث توظج ،تلك األتستلجب ،بتعتبتره يتضمن عدة مظتهر هلذا التنظجم؛ فعملجة التينجد مت هي إىل أحد
مظتهر اجلهتد ،وهذا مت جيعل تلك الصور املوظفة تؤدي نفس الوظجفة تقريبتً من خالل عملجة تصوير الواقع الراهن لظتهرة
جتنجد األطفتل والشبتب وتداعجتهتت املوتلفة ،على غرار بعض مظتهر األمن األخرى اليت تتمحور حوهلت أهداف احلد من
هذه الظتهرة ،اليت مست اجملتمعت

األوروبجة والفرنسجة خصوصتً يف ظتهرة توجه الشبتب لليهتد حنو تسوريت ختصة

لتينجدهم يف صفوف تنظجم داعش ،ولعل هذا التوظج ،ملثل هذه األتستلجب يتمتشى وأهداف القنتة يف التعتمل مع هذه
القضتيت ،هذا على غرار املواضجع األخرى اليت ختتل ،طبجعتهت عن موضو ظتهرة التينجد ،وهذا مت يستهم يف تغري حيم
توظج ،األتستلجب اليت تتنتتسب وطبجعة املوضو  ،كمت أن أتستلجب التشويق هلت خصوصجة تتمجز هبت عن األتستلجب األخرى
كوهنت اتساراتجيجة اجيتبجة تقارب إىل التحبجب والارغجب والرضت والتعتط ،والتودد ،أكثر منهت اتساراتجيجة تسلبجة تقارب إىل
اخلوف والقلق وإثترة املشتعر والارهجب ،وهذا مت ينطبق على أتستلجب اإلثترة والتووي ،والارهجب ،على غرار أتستلجب
التشهري اليت هي األخرى اتساراتجيجة اجيتبجة ،يف حني لكل منهت وظجفتهت اخلتصة.
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وعلى هذا األتستس فإن عملجة التشويق بدأ تتنتقص تدرجيجتً حسب كل موضو  ،ممت يشري إىل وظجفتهت داخل تسجتقه،
وهذا مت ينطبق على موضو الدور الفرنسي الذي شكل نسبة توظج ،ضعجفة ،إال أن هذا املوضو متعلق بدولة فرنست،
مم ت يطر بعض األتستلجب التشويقجة اليت ترضي اجلمهور من خالل بعض األدوار وجتديد املسؤولجت وضبط املوق ،يف
التعتمل مع هذه الظواهر ،هذا وبتإلضتفة إىل ضآلة بعض نسبة توظج ،تلك األتستلجب يف بعض املواضجع بتلنسبة ملوضو
الدور األمريكي والسعودي يف التحتل ،الدويل اليت تكتد تنعدم ،وهذا راجع إىل موق ،كل بلد ومسؤولجته اجتته هذا
التنظجم وتداعجتته املوتلفة عمومتً ،إال أن مبدأ االلتقتء يف التحتل ،ضد هذا التنظجم هو الذي يعكس نسبة توظج ،تلك
األتستلجب اليت ترتبط مبصلحة ضجقة عكس املصتحل الكربى ،وهذا مت ينعكس على توظج ،تلك األتستلجب بتعتبترهت
تتمتشى وأهداف القنتة اليت تتحدد حسب املصتحل الغربجة املوزعة يف املنطقة وعالقتهت بكل حدث ،يف حني أن موضو
إعالن اخلالفة اإلتسالمجة لجس له عالقة بتوظج ،تلك األتستلجب انطالقتً من طبجعته اليت تفرض نوعتً من اخلصوصجة ،أي
تضمن فقط الصورة اليت تشتمل على مظتهر التنظجم وتداعجتته ،أمت بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب اإلثترة فقد احتل فجهت
موضو الدور األمريكي يف التحتل ،الدويل أكرب نسبة توظج ،مقترنة بتملواضجع األخرى ،ولعل هذه النسبة دلجل على
أمهجة املوضو من جهة ،وكذا عالقته بتملواق ،الدولجة الغربجة اجتته تنظجم داعش من جهة أخرى ،من خالل التحتل،
الدويل الذي يعترب أحد ردود األفعتل املشاركة ،وهذا مت يربر توظج ،تلك األتستلجب بنتءً على مظتهر اإلجيتبجة اليت تثري

عواط ،اجلمهور املشتهد من خالل بعض مالمح الوحدة والتحتل ،واخلطتبت السجتتسجة املوجهة ،وكذا مظتهر التضتمن

واإلدانة بأفعتل التنظجم وجرائمه ،وغريهت من املؤشرا اليت تثري أحتتسجس وعواط ،اجلمهور حنو مستندة وتأيجد املواق،
الدولجة اجتته هذا التنظجم وتداعجتته املوتلفة ،هذا وبتإلضتفة إىل موضو الدور الفرنسي الذي يشارك يف نفس الوظجفة يف
التعتمل مع هذه القضجة ،يف حني أن نسبة ظهور هذه األتستلجب بتلنسبة ملوضو التحتل ،الدويل هلت عالقة مبدى دور
كل دولة داخل هذا التحتل ،،انطالقتً من أمهجة الدور األمريكي الذي يلجه الدور الفرنسي مث يلجه الدور السعودي ،ولعل
هذا الارتجب يف تقسجم األدوار هو الذي يستهم يف حتديد نسبة توظج ،أتستلجب اإلثترة ،بتعتبترهت متثل عملجة إقنتعجة
تتعلق حبيم املبتدرا وردود األفعتل املوتلفة بتلنسبة هلذه القضجة ،هذا على غرار املواضجع األخرى اليت ظهر بنسبة
توظج ،ضعجفة ومتقتربة يف نفس الوقت كوهنت تتمتشى وطبجعة كل موضو بتلنسبة لكل من ظتهرة التينجد وإعالن
اخلالفة اإلتسالمجة ،حبجث أتستلجب اإلثترة عتدة مت ال تتالءم مع هذه املواضجع ،انطالقتً من مدى خطورهتت وقوة الصور
املرافقة هلت ،مت جيعلهت تأخذ وظجفة أخرى مشتهبة غري اإلثترة اليت تنطوي حتت عدة مضتمني عتدة مت تكون غري مبتشرة،
أمت عن أتستلجب التووي ،والارهجب اليت تعترب من األتستلجب املبتشرة يف نقل حمتوى الصور ،حجث احتل فجهت موضو
التينجد النسبة األكرب ،وهذا راجع إىل جممو الصور اليت تتضمن جرائم تنظجم داعش وبعض مظتهر "القتل واإلبتدة
اجلمتعجة" ،بتإلضتفة إىل مظتهر "النفوذ والتوتسع" ،و"االتستجالء على منتبع النفط" ،و"املبتيعة من طرف تنظجمت
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أخرى" ،و"امتالكهت للعدة والعتتد ،كتألتسلحة والسجترا

ربتعجة الدفع وغريهت"...،اخل ،ولعل هذه املظتهر هي اليت

تشكل صور منطجة عن اخلوف من هذا التنظجم وتداعجتته املوتلفة ،وهذا مت يتنتتسب وموضو التينجد بتلنسبة لتنظجم
داعش تسواء يف اجملتمع العريب اإلتسالمي أو الغريب والفرنسي خصوصتً ،يف حني أن هذه العملجة يف توظج ،هذه
األتستلجب جزء من موق ،القنتة اجتته هذا التنظجم ،كمت تعترب عتمالً أتستتسجتً يف تشكجل الصورة النمطجة والسلبجة عن
مفهوم اجلهتد الذي يعترب أحد املفتهجم اإلتسالمجة األتستتسجة ،يف حني ميثل هذا املفهوم خطراً على اجملتمعت الغربجة من
خالل دور التنظجمت

اإلتسالمجة وعالقتهت هبذا املفهوم والظتهرة يف نفس الوقت؛ هذا وبتإلضتفة إىل موضو الدور

األمريكي يف التحتل ،الدويل الذي أحتل هو اآلخر أمهجة من حجث نسبة توظج ،هذه األتستلجب ،وهذا من خالل
اقاراب املواضجع مع بعضهت البعض كوهنت جتتمع حول تنظجم داعش وتداعجتته املوتلفة ،حبجث تستودم قنتة فرانس 42
هذه األتستلجب لتوحجد الصورة وتنمجطهت مبت يتوافق وإطترهت العتم اجتته هذا التنظجم ،كمت أن توظج ،هذه األتستلجب يف
موضو الدور األمريكي يف التحتل ،الدويل هو دلجل على فقه املوازنة بني صور التووي ،والارهجب اليت تبثهت القنتة يف
عالقتهت مبوق ،التحتل ،الدويل الذي حيمل أجندة تسجتتسجة غربجة معجنة اجتته هذا التنظجم.
ومن هنت نكش ،عن عالقة تربير املواق ،الدولجة بتتستودام مثل هذه األتستلجب اليت تدعم تلك املواضجع يف حمتربة هذا
التنظجم ،حبجث عملجة توظج ،هذه األتستلجب تتوز حسب األدوار واملواق ،بداية من املوق ،األمريكي بتعتبتره ميثل
الدور احملوري يف هذا التحتل ،،يلجه الدور الفرنسي مث الدور السعودي ،إضتفة إىل أمهجة كل موضو يف مضتمني برامج
قنتة فرانس  42اليت ال ميكن فصلهت عن عملجة حيم ظهور تلك األتستلجب ،هذا على غرار موضو إعالن اخلالفة
اإلتسالمجة الذي عتدة مت يتضمن صور مبتشرة اليت تنقل مظتهر املوضو نفسه ،حبجث طبجعتهت عتدة مت تكون صور
منقولة من قنوا فضتئجة أجنبجة أو عربجة أخرى ،أو دعتئجة اليت ختص مكتتب إعالم هذا التنظجم ،ولعل هذا مت جتء
على لستن رئجس حتريرهت 1يف أن فرانس  42تتعتمل يف معتجلتهت هلذا التنظجم وتداعجتته املوتلفة بتوظج ،جمموعة من
الصور يتم اعتمتدهت إمت من وكتال األنبتء ،أو قنوا فضتئجة ختصة ،أو مت يسمى بإعالم التنظجم الذي ميثل اجلتنب
الدعتئي يف هذه الصور .وعلى هذا األتستس يظهر االختالف يف التعتمل مع الصور من خالل تلك املصتدر ،بتإلضتفة
إىل ا لصور األصلجة للقنتة اليت يتم تغطجتهت من طرف املبعوثني واملراتسلني الصحفجني ،وهذا مت ينعكس على تنو وظجفة
األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب التشهري اليت ترتبط مبدى إشهتر لبعض
الكتب من طرف بعض الشوصجت املتوصصة يف هذه القضتيت ،حجث مل تظهر هذه األتستلجب إال يف موضو الدور
األمريكي يف التحتل ،الدويل ،بتعتبتر أن وظجفة هذه األتستلجب تتعلق بتحلوارا اليت تأيت يف شكل مقتبلة تلفزيونجة مع
أحد الشوصجت

اليت يتم التشهري بكتتبتهتت عن القضجة املطروحة ،وتتمثل هذه العملجة يف عرض صور الكتتب أو

 -1خلجل البشري ،مرجع تستبق ،ص.59.
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جمموعة من كتب اليت هلت عالقة بتملوضو املطرو وحجثجتته أكثر من مرة ،وهذا مت جيعلهت تؤدي وظجفة اإلشهتر اجملتين
المواضيع المطروحة

االستراتيحيات العاطفية

للكتتب وحمتواه الذي يعد أحد االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العتطفجة اليت تعتمد علجهت قنتة فرانس  42يف تعتملهت مع

تسيل أي نسبة توظج ،هلذه األتستلجب ،وهذا
الشوصجت املتوصصة يف هذه القضتيت ،يف حني أن املواضجع األخرى مل ً

راجع لطبجعة النو الصحفي ،حبجث تظهر هذه األتستلجب يف املواضجع اليت تتعلق بتلربامج احلوارية اليت تأيت يف شكل

مقتبال تلفزيونجة ،وهذا مت يؤثر يف غجتب أو ظهور أتستلجب التشهري بتلنسبة هلذه املواضجع.
ويف األخري ميكننت أن نقترن بني نسبة توظج ،هذه األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة يف هذه املواضجع بتلنسبة ملوضو تنظجم
داعش وتداعجتته املوتلفة ،حجث احتلت أتستلجب التووي ،والارهجب النسبة األكرب قدر بـ ،%99.00تلجهت نسبة
أتستلجب التشويق واإلثترة اللتتن أخذا نفس نسبة الظهور قدر بـ ،%50.40تلجهمت يف األخري نسبة أتستلجب التشهري
اليت قدر بـ ،%95.04ومن هنت نستنتج بأن طبجعة موضو تنظجم داعش وتداعجتته املوتلفة من مظتهر اجلرائم والقتل
واالبتدة اجلمتعجة ،وغريهت من مظتهر العن ،والتووي ،والارهجب والرعب اليت تتمتشى وطبجعة هذا التنظجم ،الذي يعترب
ولجد تسجتق جمموعة من الصراعت والثورا متثلت يف الثورا العربجة الراهنة ،ولعل عملجة توظج ،هذه األتستلجب ال خترج
عن املوق ،املعترض للقنتة اجتته هذا التنظجم من جهة ،ممًت يستهم يف صنع الصورة النمطجة السلبجة عنه ،هذا وبتإلضتفة
إىل األتستلجب األخرى اليت تشارك يف هدف التأثري النفسي والعتطفي على اجلمهور املشتهد ،إالً أهنت ختتل ،وظجفتهت
انطالقتً من اجلرعت املتفتوتة هلذا التأثري حسب كل موضو يف عالقته بتملواق ،السجتتسجة الدولجة وخصوصتً الفرنسجة،
وكذا طبجعة هذه األتستلجب يف العملجة اإلقنتعجة اليت تعد اتساراتجيجة من اتساراتجيجت حتديد تلك املواق ،،وهذا مت ينطبق
على أتستلجب التشويق واإلثترة يف كوهنمت احتال نفس نسبة الظهور ،حجث أخذ

منحى اجيتبجتً بتملعىن املضتد الذي

يتمتشى وحمتوى املوضو  ،واليت مل خترج عن نطتق الصورة التمثجلجة والدرامجة عن املواق ،الغربجة اجتته هذا التنظجم
وتداعجتته ،هذا على غرار أتستلجب التشهري اليت كتد تنعدم يف هذه املواضجع بتعتبترهت ختتل ،نوعتً مت يف وظجفتهت عن
األتستلجب األخرى ،حجث يرتبط ظهورهت بطبجعة الشكل الصحفي الذي يأيت فجه املوضو  ،كمت أن عملجة التشهري ال
تنفصل عن مواق ،القنتة وأهدافهت اليت تتمتشى ورؤيتهت العتمة لتلك املواضجع ،مع احلفتظ على مصلحتهت اخلتصة يف
التعتمل مع جممو الشوصجت املتوصصة يف هذا الشأن.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت
الفرعجة بتلنسبة للموضو الرئجسي قضتيت احلركت

اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة وحتت حتت

اإلتسالمجة ،تسنعرض جدول فرعي ختص مبدى توظج ،عنتصر هذه

االتساراتجيجت يف املواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب والذي يتضح فجمت يلي:
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الموضوع الرئيسي

المواضيع تحت

المواضيع
الفرعية

ثورا الربجع العريب

الفرعية

أساليب التشويق

أساليب التخويف

أساليب اإلثارة

والترهيب

أساليب التشهير

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الثورة يف تسوريت

/

/

.

%5..9.

/

/

52

%1..02

الثورة يف مصر

/

/

4

%90.90

/

/

/

/

الثورة يف لجبجت

/

/

1

%44.44

1

%45.24

/

/

العالقت الفرنسجة السورية

.

%599

/

/

/

/

4

%49.04

احليتب اإلتسالمي

/

/

4

%.5.05

/

/

2

%51..0

اجلنس والشريعة

/

/

.

%5..9.

4

%40.14

0

%.9.49

ظتهرة الفستد يف الوطن العريب

/

/

4

%90.90

/

/

/

/

.

%599

44

%599

4

%599

49

%599

.

%91.54

44

%.4.0.

4

%54.99

49

%22.04

قضتيت املرأة
العربجة
المجمـ ــوع
المجمـ ـ ــوع الكلَـ ــي

10

الجدول رقم  :10عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع ثورات الربيع العربي.
تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو
ثورا الربجع العريب يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث احنصر أتستلجب التشويق يف موضو العالقت السورية
الفرنسجة بنسبة توظج ،قدر بـ.تكرارا مت يعتدل نسبة  %599من حجث جممو هذه األتستلجب يف كل املواضجع اليت
مل تسيل أي نسبة ظهور من حجث توظج ،تلك األتستلجب ،أمت بتلنسبة ألتستلجب اإلثترة فقد احتل فجهت موضو
احليتب اإلتسالمي بتلنسبة لقضتيت املرأة العربجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%.5.05يلجه موضو
اجلنس والشريعة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%5..9.أمت بتلنسبة للثورا فقد احتل فجهت موضو الثورة يف تسوريت نسبة
توظج ،قدر بـ ،%5..9.يلجه موضو الثورة يف لجبجت بنسبة توظج ،قدر بـ ،%44.44مث يلجه كل من موضو
الثورة يف مصر بنسبة توظج ،قدر بـ ،%90.90كمت يلجه موضو ظتهرة الفستد يف الوطن العريب بنفس نسبة التوظج،
هلذه األتستلجب ،يف حني مل يسيل موضو العالقت

الفرنسجة السورية أي نسبة ظهور من حجث توظج ،هذه

األتستلجب ،أمت بتلنسبة ألتستلجب التووي ،والارهجب فقد احنصر يف كل من موضو الثورة يف لجبجت الذي حتصل على
نسبة توظج ،قدر

بـ ،%45.24وموضو اجلنس والشريعة بتلنسبة لقضتيت املرأة العربجة بنسبة توظج ،قدر

بـ ،%40.14يف حني مل تسيل املواضجع األخرى أي نسبة ظهور هلذه األتستلجب ،أمت بتلنسبة أيضتً ألتستلجب التشهري
فقد أحتل فجهت موضو الثورة يف تسوريت املرتبة األوىل بنسبة توظج ،قدر بـ ،%1..02يلجه موضو اجلنس والشريعة
بنسبة توظج ،قدر بـ ،%.9.49كمت يلجه موضو العالقت الفرنسجة السورية بنسبة توظج ،قدر بـ ،%49.04مث
يلجه موضو احليتب اإلتسالمي بنسبة توظج ،قدر بـ ،%51..0يف حني مل يسيل املواضجع األخرى أية نسبة ظهور
بتلنسبة هلذه األتستلجب .حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى ظهور األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة يف بعض املواضجع
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وغجتهبت يف البعض اآلخر ،يف حني مل يشكل التفتو بني نسب تلك األتستلجب مفترقة كبرية بتلنسبة لكل موضو  ،ممت
جعلهت تقارب نوعتً مت ،بل وتتشتبه يف مت بجنهت أحجتنتً ،هذا وبتإلضتفة إىل مدى تبتين نسب توظج ،تلك األتستلجب
بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب .ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت انطالقتً من وظجفة هذه األتستلجب داخل
تسجتق كل موضو من جهة ،إضتفة إىل طبجعة املوضو نفسه الذي يتأثر بسجتق الثورا العربجة الراهنة كمرحلة أزمت
تعجشهت املنطقة العربجة؛ فبتلنسبة ألتستلجب التشويق اليت احنصر يف موضو العالقت الفرنسجة السورية الذي ميثل املوق،
السجتتسي اخلترجي للدولة الفرنسجة اجتته الثورة السورية وتداعجتهتت ،ختصة مت تعلق بقضتيت اجلهتد والتينجد واإلرهتب
وغريهت ،ولعل هذا مت جيعل القنتة تتعتمل مع هذه القضجة من خالل عملجة التشويق اليت تقوم على مظتهر األمن
واالتستقرار بتلنسبة للوحدة الوطنجة الفرنسجة ودور أمنهت يف احلفتظ على هذه الصورة ،أمت بتلنسبة لغجتهبت يف املواضجع
األخرى فهذا يعود لطبجعة كل موضو  ،اليت ال تتنتتسب وعنتصر التشويق اليت هلت عالقة بآلجت

متثجل الواقع الفرنسي

هبدف احلد من هذه الظتهرة من وجهة نظر قنتة فرانس  ،42حبجث جل تلك املواضجع يعكس الواقع املتأزم للمنتطق اليت
تشهد هذه الثورا وتداعجتهتت املوتلفة ،أمت بتلنسبة ألتستلجب اإلثترة اليت تالءمت مع طبجعة هذه املواضجع ،ختصة وأن
مججع تلك الصور املوظفة يف هذا اجملتل تثري املشتعر واألحتتسجس والعواط ،،انطالقتً من نقل الواقع املتأزم من خالل
مظتهر تلك الثورا ومآتسي تلك الشعوب نتجية االقصتء والتهمجش وغريهت ،يف حني تنقسم هذه الصور إىل مظتهر
تلك الثورا

وبعض نتتئيهت على تلك الشعوب من جهة ،وبعض ردود أفعتهلت من خالل بعض املظتهرا

واالحتيتجت

اليت تعرب عن مظتهر اإلدانة واملعترضة وغريهت ،ولعل هذا مت يثري الكثري من مشتعر التعتط ،والشفقة

والتضتمن بنتءً على واقع اجملتمعت العربجة ،حجث مل تتفتو نسبة توظج ،هذه األتستلجب بشكل كبري ممت جعلهت تتقترب

يف وظجفتهت داخل هذه املواضجع ،على غرار موضو قضتيت املرأة العربجة الذي احتل النسبة األكرب ،وهذا دلجل على طبجعة

املوضو نفسهت بتعتبتر أن املرأة عتدة مت تستهدف يف مثل هذه احلتال  ،كوهنت متثل رمز العتطفة ختصة يف ظل هذه
األحداث اليت طرحت الكثري من القضتيت ،وعلى رأتسهت قضجة احليتب اإلتسالمي والعالقت

االجتمتعجة فجمت خيص

اجلنس والزواج وعالقتهت بتلشريعة اإلتسالمجة.
وعلى هذا األتستس فإن مسألة توظج ،الصور وانتقتئهت يتنتتسب وطبجعة املوضو  ،وهذا مت ينعكس على األتستلجب
اإلقنتعجة العتطفجة اليت ال خترج عن إطتر هذه العملجة بتعتبترهت متثل حمتوى تلك الصور ،أمت عن املواضجع األخرى فيتء
متفتوتة يف النسب نظراً حليم املواضجع من جهة ،وأمهجتهت بتلنسبة ألجندة القنتة من جهة أخرى ،ويف عالقتهت املبتشرة
بثورا

الربجع العريب وتداعجتته من جهة ثتلثة ،حبجث هذه العالقة هي مت تفسر لنت غجتب توظج ،تلك األتستلجب يف

موضو العالقت الفرنسجة السورية ،كمت أن جمتل اإلثترة عتدة مت يرتبط بتلصور القوية واملؤثرة اليت هلت عالقة مبتشرة بواقع
الثورا يف املنطقة العربجة ،عكس املواضجع األخرى اليت تكون بعجدة نوعتً مت عن هذه األحداث ،أمت بتلنسبة ألتستلجب
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التووي ،والارهجب اليت مل تشكل نسبة كبرية من حجث التوظج ،،حجث احنصر يف موضوعي الثورة يف لجبجت من بني
الثورا العربجة األخرى ،وموضو اجلنس والشريعة بتلنسبة لقضتيت املرأة العربجة ،ولعل توظج ،هذه األتستلجب يف هذين
املوضوعني دلجل على عدم االعتبتطجة يف توظج ،الصور بشكل عتم ،حبجث أن معتجلة أي موضو ال تنفصل عن املواق،
العتمة للقنتة ختصة اجتته ثورا الربجع العريب ،يف حني أن هذه املواق ،تتغري حدهتت بنتءً على أمهجة كل موضو  ،وطبجعته،
وعالقته بتملصتحل الغربجة والفرنسجة على وجه اخلصوص يف املنطقة العربجة ،وهذا مت ينطبق على كل ثورة من الثورا

املذكورة؛ وعلى هذا األتستس مت التعتمل مع الثورة اللجبجة هبذه الطريقة من خالل توظج ،األتستلجب األكثر تأثرياً من خالل
بعض صور القتل والصراعت الداخلجة ومظتهر اإلرهتب واجلهتد املسلح وغريهت من املظتهر اليت تربر الوضع القتئم ،وهذا
مت يتنتتسب مع بعض أهداف السجتتسة الفرنسجة من خالل تدخلهت العسكري يف لجبجت ،بتإلضتفة إىل موضو اجلنس
والشريعة اليت اختذ فجهت أتستلجب التووي ،والارهجب طبجعة أخرى ومنطتً آخر ،من حجث توظج ،بعض الصور اليت هلت
عالقة مبظتهر االقصتء والتهمجش بتلنسبة للمرأة العربجة ،ونقل واقعهت املزري من خالل مظتهر احلرمتن والقجود املفروضة
من قبل األنظمة السجتتسجة العربجة ،وغريهت من املظتهر اليت تعطي الصورة السلبجة والنمطجة للمرأة العربجة يف ظل هذه
الثورا  ،على غرار بعض القضتيت االجتمتعجة اليت تعمل على زعزعة اتستقرار اجملتمع العريب من خالل مظتهر اجلنس
والزواج غري الشرعي وفتتوي نكت اجلهتد وغريهت .فعملجة االنتقتء هنت كفجلة بأن تشر لنت عالقة احنصتر هذه الصور يف
هذه املواضجع ،أمت بتلنسبة ألتستلجب التشهري اليت هي األخرى شكلت نسبة ذا أمهجة من حجث الظهور ،وهذا راجع إىل
وظجفة هذه األتستلجب داخل تسجتقت هذه املواضجع اليت هلت عالقة بتحلجال وكتتبت بعض الشوصجت  ،حجث ظهر
العديد من عملجت

التشهري اجملتنجة يف شكل صور لبعض الكتب ،اليت تفسر لنت ظتهرة ثورا

الربجع العريب عتمة

وتداعجتهتت على الصعجد العريب اإلتسالمي خصوصتً والغريب الفرنسي عمومتً ،يف حني أن عرض هذه الكتب* يتزامن مع
عرض موق ،الشوصجة املتحتورة ا جتته هذه املواضجع ،حبجث أتستلجب التشهري هنت تتعلق بتلربامج احلوارية اليت تأيت يف
شكل مقتبال تلفزيونجة وعلى رأتسهت برنتمج احلوار ،وهذا مت طغى على مواضجع ثورا الربجع العريب يف قنتة فرانس ،42
كمت ميكننت تفسري جمتل تبتين توظج ،األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة يف هذه املواضجع بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب،
حجث احتلت نسبة توظج ،أتستلجب التشهري املرتبة األوىل بـ ،%22.04واليت تقتربت مع نسبة توظج ،أتستلجب اإلثترة

*

تتعلق أتستلجب التشهري هنت جبمجع صور الكتب اليت يتم عرضهت يف املواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة بتلنسبة ملوضو ثورا الربجع العريب ،واليت تتمثل يف كل من

كتتب" :رحلة تسلل إىل اجلحجم :تسوريت ربجع دمشق إىل الدولة اإلتسالمجة" يف موضو الثورة يف تسوريت ،و"دروب دمشق :املل ،األتسود يف العالقت الفرنسجة
السورية" يف موضو العالقت

الفرنسجة السورية ،و"حجتة ضد القرآن" يف موضو احليتب اإلتسالمي ،و"الربجع العريب حترر جنسي أم انقالب إتسالموي" يف

موضو اجلنس والشريعة بتلنسبة لقضتيت املرأة العربجة.
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اليت قدر بـ ،%.4.0.تلجهت أتستلجب التووي ،والارهجب بنسبة قدر بـ ،%54.99كمت تلجهت أتستلجب التشويق
بنسبة قدر بـ ،%91.54وانطالقتً من هذا التبتين ومت تشري إلجه التفسريا الستبقة يتضح لنت دور طبجعة املوضو اليت
حتدد لنت نو الصور اليت يتم توظجفهت وفق عملجة انتقتئجة تتمتشى وحدة موق ،القنتة اجتته كل موضو من جهة ،والذي
ال خيرج عن إطتر املصتحل السجتتسجة الغربجة والفرنسجة خصوصتً يف املنطقة العربجة ،بتإلضتفة إىل طبجعة النو الصحفي اليت
تأيت يف إطتره هذه املواضجع ،وخبتصة احلوارا

اليت تستهم طبجعتهت يف ظهور بعض األتستلجب العتطفجة (أتستلجب

التشهري) ،كمت أن طبجعة هذه األتستلجب ووظجفتهت قد ال تنطبق على كل موضو  ،من خالل املعىن الذي تؤديه ،حبجث
التشويق لجس بتإلثترة ،واإلثترة لجست بتلتووي ،والارهجب ،والتووي ،والارهجب لجس بتلتشهري ،فكل واحدة من هذه
األتستلجب تؤدي وظجفة منوطة هبت ،يتم توظجفهت حسب طبجعة كل موضو اليت ختضع لعملجة التأطري اإلعالمي من طرف
القنتة ،حَت ال خيرج معىن تلك الصور عن اإلطتر العتم للقنتة.
بعدمت تطرقنت إىل مدى توظج ،عنتصر االتساراتجيجت
للموضو الرئجسي ثورا

اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة وحتت الفرعجة بتلنسبة

الربجع العريب ،تسنعرض جدول فرعي ختص مبدى توظج ،عنتصر هذه االتساراتجيجت

للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو قضتيت اجلتلجت املسلمة يف أوروبت والذي يتضح فجمت يلي:
الجدول رقم  :20عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا.
المواضيع المطروحة
الموضوع الرئيسي

المواضيع الفرعية

قضتيت اجلتلجت املسلمة يف
أوروبت

االستراتيحيات العاطفية
أساليب التشويق

أساليب اإلثارة

أساليب التخويف
والترهيب

أساليب التشهير

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ظتهرة بنتء املستجد

4

%19.99

4

%1..02

5

%.....

/

/

ظتهرة اهليرة

4

%19.99

9

%29.51

4

%99.99

/

/

2

%599

5.

%599

.

%599

/

/

2

%49.99

5.

%91.99

.

%51.99

/

/
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تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الفرعجة بتلنسبة ملوضو
قضتيت اجلتلجت

املسلمة يف أوروبت يف مضتمني برامج قنتة فرانس  ،42حجث تستو املواضجع بنفس النسبة من حجث

توظج ،أتستلجب التشويق واليت قدر بـ ،%19.99أمت بتلنسبة ألتستلجب اإلثترة فقد تقتربت نسب توظجفهت يف هذه
املواضجع حجث احتل موضو ظتهرة بنتء املستجد بنسبة توظج ،قدر بـ ،%1..02يلجه موضو ظتهرة اهليرة بنسبة
توظج ،قدر بـ ،%29.51أمت بتلنسبة ألتستلجب التووي ،والارهجب اليت تقتربت هي األخرى يف نسبة ظهورهت يف
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هذه املواضجع حجث احتل موضو ظتهرة اهليرة نسبة توظج ،قدر بـ ،%99.99يلجه موضو ظتهرة بنتء املستجد
بنسبة توظج ،قدر بـ ،%.....أمت بتلنسبة ألتستلجب التشهري فلم تسيل أي نسبة ظهور يف هذه املواضجع بتلنسبة
لقضتيت اجلتلجت

املسلمة يف أوروبت .حجث نالحظ من هذه املعطجت

مدى تقترب نسب توظج ،هذه األتستلجب

اإلقنتعجة العتطفجة بتلنسبة هلذه املواضجع ،مع تشتهبهت يف بعض األتستلجب ،إضتفة إىل غجتب البعض اآلخر.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من مدى توظج ،هذه األتستلجب الذي ال ينفصل عن أمهجة ووظجفة كل
أتسلوب داخل تسجتقت هذه املواضجع ،حجث تسيلت أتستلجب التشويق نفس نسبة الظهور يف هذه املواضجع ،واليت يتأثر
توظجفهت حبيم الصور املوظفة يف كل موضو  ،واليت حتمل عدة معتين ودالال معجنة تتمتشى وطريقة اإلقنت والتأثري اليت
حتتتجهت قنتة فرانس  42يف معتجلتهت ملثل هذه القضتيت .وعلى هذا األتستس فحيم توظج ،الصور مل يظهر بشكل كبري
ممت أثر على نسبة ظهور هذه األتستلجب ،أمت بتلنسبة للصور املوظفة فيتء مشاركة يف املعىن تقريبتً ،حبجث متحور حول
مظتهر التعتيش وحرية املمترتست الدينجة يف اجملتمعت األوروبجة ،وذلك من خالل عملجة االهتمتم "بتملقدتست الدينجة"،
ومظتهر "جتوال وتسوق املرأة املسلمة" ،و"ممترتسة العبتدا  ،كتلصالة ،وارتداء احليتب" ،و"انتشتر املؤتسست
اإلتسالمجة ،كتملستجد واجلمعجت

الدينجة

اإلتسالمجة"...اخل ،ولعل هذا مت ميثل الصورة االجيتبجة يف التعتمل مع هذه القضتيت،

وعنصر التشويق هنت ظهر متستويتً بتعتبتره يؤدي نفس اهلدف يف رتسم تلك الصورة الذهنجة ،وهبذه النسبة اليت ال تؤثر
على املعىن العتم للموضو  ،الذي ال ميكن أن خيرج عن اإلطتر العتم للقنتة وموقفهت من هذه املواضجع ،وهذا مت تسجتضح
بتلنسبة لتوظج ،أتستلجب اإلثترة اليت شكلت أكرب نسبة مقترنة بأتستلجب التشويق ،وهذا دلجل على طبجعة املوضو الذي
ي تنتتسب وهذه األتستلجب ،حجث تقتربت نسبة توظج ،أتستلجب اإلثترة يف هذه املواضجع ،انطالقتً من وظجفتهت داخل هذه
املواضجع اليت ال خترج عن إطتر إثترة مشتعر اجلمهور من خالل تداعجت هذه املمترتست الدينجة لليتلجت املسلمة يف
اجملتمعت األوروبجة عمومتً والفرنسجة خصوصتً ،إضتفة إىل أن طبجعة هذه املواضجع يف كوهنت مواضجع اجتمتعجة وحملجة يف
نفس الوقت تكون أقرب إىل اجملتمع منه ،إىل املواضجع اليت هتمم بشؤون أخرى ،ولعل مظتهر اإلثترة هنت متثلت يف مظتهر
اإلقصتء والتهمجش لبعض قضتيت "كبنتء املستجد" يف بعض املدن الفرنسجة ،والتعدي على املقدتست من خالل "حرق
بعض املستجد" مثالً ،هذا وبتإلضتفة إىل مظتهر بعض املواق ،واآلراء لبعض الفرنسجني حول عملجة بنتء املستجد اليت
تثري الكثري من اجلدال يف أوتستط اجملتمع الفرنسي عمومتً ،هذا على غرار موضو اهليرة الذي ال ميكن فصله عن هذه
الوظجفة من خالل عملجة التأثري النفسي والعتطفي ،ختصة فجمت تعلق بتلصور اليت تثري الكثري من املعتين والدالال اليت
تشري إىل إثترة مشتعر الغضب والقلق واحلقد والكراهجة بتلنسبة لألجتنب أو األقلجت املسلمة أو املهتجرين ،وغريهت من
التسمجت املوتلفة اليت تتعلق بتملسلمني يف فرنست وأوروبت عمومتً ،ولعل هذا مت يشكل الصور السلبجة ،هذا على خالف
الصورة اإلجيتبجة اليت تظهر من خالل مظتهر إثترة مشتعر العط ،االطمئنتن والتعتيش واحملبة وغريهت ،وهنت تظهر هذه
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االزدواججة يف الكثري من املواضجع يف عملجة توظج ،الصور بتعتبترهت اتساراتجيجة من االتساراتجيجت اإلقنتعجة األتستتسجة يف
برامج فرانس  ،42أمت بتلنسبة ألتستلجب التووي ،والارهجب اليت مل خترج هي األخرى يف وظجفتهت عن هذا اإلطتر ،يف
حني مل تشكل نسبة كبرية من حجث الظهور ،وهذا مت يتعلق بطبجعة املواضجع اليت ورد بأقل حدة ممكنة مقترنة مبواضجع
أخرى ،وهذا نتتج عن كوهنت أحداث آنجة ومبتشرة يف نفس الوقت ،ممت يؤثر على عملجة املعتجلة اإلعالمجة ،حبجث أن منط
التعتمل مع األحداث اآلنجة واليت عتدة مت تأيت يف شكل أخبتر وتقترير تلفزيونجة ،خيتل ،عن منط التعتمل مع األحداث
املستمرة واليت تتطلب تغطجة مكثفة ،واليت هلت عالقة مبتشرة مع السجتق العتم بتلنسبة للثورا العربجة الراهنة.
وعلى هذا األتستس يتم توظج ،صور تتنتتسب وطبجعة املوضو وتداعجتته املوتلفة تسواء على الصعجد احمللي أو الدويل،
كمت أن طبجعة أتستلجب التووي ،والارهجب نفسهت مل ترد بتلشكل الذي ورد فجه مثالً يف املواضجع الستبقة ،وهذا مت
ينطبق على بعض الصور اليت تشري إىل مظتهر ردود أفعتل بعض املسلمني من خالل بعض السلوكجت اليت تظهر بأهنت
عنجفة مثل" :اجلدال الكالمي بني مسؤولني فرنسجني ومسلمني"" ،املطتلبة بتحلقوق عن طريق التنديد"...،اخل ،يف حني ال
تتضمن هذه الصورة محولة تأثريية مقترنة بصور أخرى ،إال أهنت ال خترج عن إطتر فكرة االزدواججة يف املعتين وتكوين
الصور الذهنجة بطريقة تكون أقرب إىل فكرة التالعب بتلعقول على حد تعبري هربر شجللر ،1أمت بتلنسبة ألتستلجب
التشهري اليت مل تشكل أي نسبة ظهور يف هذه املواضجع ،كوهنت تتعلق بتلربامج احلوارية اليت تأيت يف شكل مقتبال
تلفزيونجة ،وهذا مت ال جنده يف هذه املواضجع كوهنت جتء يف إطتر تقترير تلفزيونجة بتلنسبة ملوضو ظتهرة بنتء املستجد،
ويف إطتر حوار يف شكل نقتش بتلنسبة ملوضو ظتهرة اهليرة ،وهذا التالزم يف عملجة توظج ،أتستلجب التشهري مع ذلك
الصن ،من احلوارا يتمتشى مع طبجعة املوضو وأمهجته من جهة ،من خالل جممل كتتبت الشوصجت املتوصصة يف
هذا اجملتل ،واليت عتدة مت تكون حمل اتستضتفة قنتة فرانس  .42ومن هنت جتء هذه األتستلجب متقتربة فجمت بجنهت ،وهذا
التقترب يوحي بتشتبه الوظتئ ،تقريبتً اليت عتدة مت تؤدي إىل نفس األهداف بتلنسبة لقنتة فرانس  42يف تعتملهت مع
هذه املواضجع.

 -1أنظر :هربر شجللر ،مرجع تستبق.
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الجدول رقم  :20عناصر االستراتيجيات اإلقناع العاطفية في المواضيع األخرى المطروحة.
االستراتيحيات العاطفية
المواضيع األخرى

أساليب التشويق

أساليب اإلثارة

أساليب التخويف

أساليب التشهير

والترهيب

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

اإلتسالم السجتتسي

/

/

4

%40.14

/

/

/

/

الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن

/

/

/

/

/

/

/

/

الزواج الديَن يف بريطتنجت

4

%599

1

%45.24

/

/

/

/

المجمـ ــوع

4

%599

4

%599

/

/

/

/

ورد نسبة توظج ،األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة يف املواضجع األخرى بتلنسبة للقضتيت العربجة اإلتسالمجة يف مرحلة الثورا
العربجة الراهنة ضعجفة جداً ،حجث احنصر فجهت أتستلجب التشويق يف موضو الزواج الديَن بـ 4تكرارا

مت ميثل نسبة

 %599بتلنسبة جملمو هذه األتستلجب ،بتإلضتفة إىل أتستلجب اإلثترة اليت توزعت على موضو اإلتسالم السجتتسي بنسبة
قدر بـ ،%40.14وكذا موضو الزواج الديَن يف بريطتنجت بنسبة توظج ،قدر بـ ،%45.24يف حني مل تسيل
األتستلجب األخرى أي نسبة توظج ،يف هذه املواضجع ،على غرار موضو الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن الذي مل يسيل
أي نسب ة ظهور يف كل أنوا هذه األتستلجب .ومن هنت ميكننت أن تفسري وظجفة هذه األتستلجب يف هذه املواضجع انطالقتً
من اتستقاللجة كل موضو على حدا ،حبجث عتدة مت تظهر هذه املواضجع اخلترجة عن نطتق املواضجع األكثر تكراراً يف قنتة
فرانس  ،42حبيم جيعلهت حمل اهتمتم برامج هذه القنتة بتعتبترهت تشكل أقل تكراراً ،ولعل هذا مت يؤثر يف نسبة توظج،
تلك األتستلجب من جهة ،يف حني توظج ،بعض األتستلجب بتلنسبة هلذه املواضجع ال يفي بتلغرض ،وإمنت فقط لتدعجم
بعض النتتئج الستبقة ،حجث يتضح جمتل توظج ،أتستلجب التشويق يف موضو اإلتسالم السجتتسي يف بعض اخلطتبت
السجتتسجة لبعض املنظمت

اإلتسالمجة ،ختصة تلك اليت مثلت مظتهر صعود وهبوط اإلتسالمجني إىل السلطة ،وهذه

العالقة حتمل الكثري من االحيتءا اليت ال خترج عن نطتق الثورا وتأثرياهتت على تلك املنظمت  ،هذا على غرار موضو
الزواج الديَن الذي ظهر فجه أتستلجب التشويق من خالل بعض املظتهر اليت توحي بدور مؤتسست اجملتمع املدين يف
بريطتنجت يف التعتمل مع هذه القضتيت بتلدراتسة ،وختصجص حمتمني ،وغريهت من مظتهر التآل ،مع هذه القضجة ،يف حني
ظهر بعض أتستلجب اإلثترة اليت تعكس بعض مظتهر القلق من انتشتر ظتهرة الزواج الديَن يف بريطتنجت ،وذلك يف كونه
ينفصل عن قرارا املؤتسسة القتنونجة الربيطتنجة ،وكذا مظتهر دور بعض املؤتسست الدينجة اإلتسالمجة اليت تدير هذا النو
من الزواج  ،وهذا مت يثري الكثري من اجلداال يف التعتمل مع هذه القضجة اليت أصبحت تنتشر يف اجملتمع الربيطتين ،يف
حني مل تشكل األتستلجب األخرى أي نسبة ظهور ،وهذا مت يتعلق بطبجعة املواضجع نفسهت اليت جتء بعجدة نوعتً مت عن
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إطتر تلك الثورا وتداعجتهتت املوتلفة ،يف حني ال ميكن فصل عالقتهت بسجتق األحداث وتوظجفهت هبذه الطريقة ،هذا
على غرار موضو الصرا اإلتسرائجلي الفلسطجَن الذي غتبت فجه هذه األتستلجب ،بتعتبتره ورد يف شكل حوار (مقتبلة
تلفزيونجة) مع شوصجة (بن يتمني نتنجتهو) رئجس الوزراء االتسرائجلي ،وهذا مت يؤثر على عملجة توظج ،الصور اليت ختضع
لطبجعة احلوار نفسهت ،كونه ال يتضمن الصور عتدة إال يف بعض األحجتن ،وهذا متعلق بصور الكتب وأعمتل الشوصجت
املتحتورة ومكتنتهتت السجتتسجة أو العسكرية أو االجتمتعجة وغريهت ،بتإلضتفة إىل طبجعة الشوصجة املستضتفة اليت تتحكم
يف بجئة احلوار ،من خالل تكجج ،شكل املوضو ختصة بتلنسبة للصور مع موق ،تلك الشوصجة ورأيهت اجتته القضجة
املعتجلة ،ومن هنت يظهر دور توظج ،هذه األتستلجب بتلنسبة هلذه املواضجع الذي يتمتشى وطبجعة املوضو وأمهجته من
جهة ،وكذا طبجعة النو الصحفي والشوصجة من جهة أخرى.
الجدول رقم  :24عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في المواضيع الرئيسية المطروحة.
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تشري البجتنت

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب االتساراتجيجت

اإلقنتعجة العتطفجة للمواضجع الرئجسجة يف مضتمني

برامج فرانس  ،42حجث احتلت أتستلجب التووي ،والارهجب املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،يف موضو قضتيت
احلركت

اإلتسالمجة واليت قدر بـ ،%10.90تلجهت أتستلجب اإلثترة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%44.44كمت تجلهت

أتستلجب التشويق بنسبة توظج ،قدر بـ ،%51.91مث تلجهت أتستلجب التشهري بنسبة توظج ،قدر بـ ،%9..9.أمت
بتلنسبة ملوضو ثورا

الربجع العريب فقد احتلت فجه أتستلجب التشهري املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر

بـ ،%22.04تلجهت أتستلجب اإلثترة بنسبة توظج ،قدر بـ ،%.4.0.كمت تلجهت أتستلجب التووي ،الارهجب بنسبة
توظج ،قدر بـ ،%54.99مث تلجهت أتستلجب التشويق بنسبة توظج ،قدر بـ ،%91.54أمت بتلنسبة ملوضو قضتيت
اجلتلجت املسلمة يف أوروبت فقد احتلت فجه أتستلجب اإلثترة املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%91.99تلجهت
أتستلجب التشويق بنسبة توظج ،قدر

بـ ،%49.99تلجهت أتستلجب التووي ،والارهجب بنسبة توظج ،قدر

بـ ،%51.99يف حني مل تسيل أتستلجب التشهري أي نسبة ظهور يف هذا املوضو  ،أمت بتلنسبة للمواضجع األخرى فقد
احتلت فجهت أتستلجب اإلثترة أكرب نسبة قدر بـ ،%11.11تلجهت أتستلجب التشويق اليت احتلت نفس نسبة التوظج ،مع
أتستلجب التووي ،والارهجب واليت قدر بـ ،%44.44حني مل تسيل أتستلجب التشهري أي نسبة توظج ،هلذه املواضجع.
حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة العتطفجة من خالل توظج ،تلك األتستلجب،
حجث تذبذبت النسب من موضو إىل آخر ،يف حني تسيلت هذه األتستلجب حضوراً حسب حيم كل موضو  ،على
غرار غجتب بعض األتستلجب يف بعض املواضجع.
ومن هنت ميكننت أن نفسر هذه املالحظت انطالقتً من النقتط التتلجة:
 عتدة مت تؤثر أمهجة كل موضو بتلنسبة ملدى االهتمتم الذي تولجه قنتة فرانس  42على نسبة ظهور االتساراتجيجتاإلقنتعجة العتطفجة ،حبجث كلمت كتن هنتك اهتمتم أكثر للموضو كتنت عملجة اإلقنت العتطفي أكثر؛ وبتلتتيل كتنت
عملجة التدعجم بتلصور والفجديوهت أكثر ،حبجث أن طبجعة املوضو هي اليت تستهم بدرجة كبرية يف عملجة انتقتء الصور
من خالل قوة معتنجهت بتلنسبة لبعض املظتهر اليت تفوق حيم العتطفة أحجتنتً ختصة مت تعلق بأتستلجب التووي،
والارهجب أو أتستلجب اإلثترة ،كمت أن توظج ،هذه االتساراتجيجت عتدة مت ال خيرج عن اإلطتر العتم لقنتة فرانس 42
الذي يعكس موقفهت جتته كل موضو من هذه املواضجع.
 -دور طبجعة العالقة مع األحداث احملجطة ومع السجتق العتم عمومتً بتلنسبة للثورا

العربجة الراهنة ،حبجث كلمت كتن

املوضو املعتجل ذو عالقة مبتشرة وأكثر ارتبتطتً بتلك األحداث ،وبذلك السجتق ،كلمت كتن توظج ،الصور أكرب ،وهذا مت
ينعكس على نسبة ظهور هذه األتستلجب اليت تنقل الوضع العتم مبعتين خمتلفة.

...
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 عملجة التنو يف الصور وازدواججة يف املعىن ولعل هذا مت يتعلق بعملجة التعدد يف الوظتئ ،للوصول إىل هدف واحد،حبجث تنعكس هذه الوظجفة من خالل اتستودام صور ذا معتن اجيتبجة وأخرى تسلبجة اليت تستهم بدورهت يف تكوين
الصور النمطجة السلبجة والصور الذهنجة االجي تبجة ،حبجث هذه االزدواججة تتنتتسب مع طبجعة هذه األتستلجب اليت تشارك
وظجفتهت يف رتسم أهداف القنتة اليت ال خترج عن موقفهت العتم من هذه املواضجع ،ولعل هذا مت ينطبق على الصورة السلبجة
النمطجة األكثر تداوالً من خالل توظج ،تلك الصور اليت تتضمن أتستلجب التووي ،والارهجب واإلثترة ،كوهنمت شكال
أكرب نسبة توظج ،مقترنة بتألتستلجب األخرى.
 دور طبجعة النو الصحفي وطبجعة احلوار ختصة بتلنسبة ألتستلجب التشهري اليت تتعلق بتحلوارااملقتبال

التلفزيونجة ،حبجث يتم توظج ،عرض كتب وأعمتل لشوصجت

اليت تأخذ شكل

متوصصة يف شكل صور بتعتبترهت عملجة

تشهري جمتنجة من طرف القنتة ،وهذا مت يؤكد لنت دور طبجعة الشوصجة أيضتً يف التعتمل مع توظج ،هذه األتستلجب.
 عتدة مت تتالعب وظجفة هذه األتستلجب اإلقنتعجة العتطفجة على نوعني من املشتعر :مشتعر تسلبجة وأخرى اجيتبجة ،ولعلاملشتعر السلبجة هي اليت تستهم يف تكوين املعتين السلبجة؛ وبتلتتيل الصور النمطجة السلبجة ،واملشتعر اإلجيتبجة هي اليت
تستهم يف تكوين املعتين االجيتبجة؛ وبتلتتيل الصورة اإلجيتبجة ،يف حني أن اجلمع بني هذه املعتين أو اتستقاللجتهت ال خيرج هو
اآلخر عن موق ،القنتة اجتته املوضو  ،بتإلضتفة إىل إضفتء مسألة احلجتدية واملوضوعجة ختصة من خالل التوازن يف
توظج ،هذه الصور حسب تسجتق معتنجهت يف املوضو .
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املواضجع األخرى

القضتيت اجلتلجت
املسلمة يف أوروبت

ثورا الربجع العريب

قضتيت احلركت
اإلتسالمجة

تشري البجتنت املوضحة يف اجلدول والرتسم البجتين أعاله إىل نسب االتساراتجيجت اإلقنتعجة للمواضجع الرئجسجة يف مضتمني
برامج فرانس  ، 42حجث أحتلت االتساراتجيجت العقلجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،بتلنسبة ملوضو قضتيت احلركت
واليت قدر بـ ،%09.99تلجهت االتساراتجيجت العتطفجة بنسبة توظج ،قدر بـ%5..49؛ أمت بتلنسبة ملوضو ثورا
الربجع العريب فقد احتلت فجه االتساراتجيجت
االتساراتجيجت

العقلجة املرتبة األوىل بأكرب بنسبة توظج ،قدر بـ ،%00.1.تلجهت

العتطفجة بنسبة توظج ،قدر بـ%90.02؛ أمت بتلنسبة ملوضو قضتيت اجلتلجة املسلمة يف أوروبت فقد

احتلت فجه االتساراتجيجت العقلجة املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%01.52تلجهت االتساراتجيجت العتطفجة
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بنسبة توظج ،قدر بـ%92.01؛ أمت بتلنسبة أيضتً للمواضجع األخرى فقد احتلت فجهت االتساراتجيجت العقلجة املرتبة
األوىل بأكرب نسبة توظج ،قدر بـ ،%00.92تلجهت االتساراتجيجت العتطفجة بنسبة توظج ،قدر بـ.%55.59
حجث نالحظ من هذه املعطجت مدى تبتين نسب توظج ،هذه االتساراتجيجت بتلنسبة لكل موضو  ،حبجث يشكل هذا
التبتين مفترقة كبرية بني توظج ،االتساراتجيجت العقلجة واالتساراتجيجت العتطفجة.
ومن هنت ميكننت تفسري هذه املالحظت انطالقتً من طبجعة كل اتساراتجيجت من هذه االتساراتجيجت  ،وكذا وظجفتهت داخل
تسجتق هذه املواضجع ،وهذا مت يتنتتسب وطبجعة هذه املواضجع ،فظهور االتساراتجيجت

العقلجة بنسبة أكرب بكثري من

االتساراتجيجت العتطفجة دلجل على خمتطبة عقول اجلمتهري اليت تستوجب الكثري من العنتصر احليتججة املوتلفة ،وهذا مت
يظهر يف جممو التحلجال

والتفسريا

واالثبتتت

العلمجة واالتستشهتدا واتستضتفة الشوصجت

املتوصصة ،وعرض

حمتويت الكتب ،واتستودام املصتدر ،واالحصتءا واألمثلة ،وغريهت من العنتصر األخرى ،ولعل هذا دلجل على طبجعة
وخصوصجة القنتة يف تعتملهت مع هذه املواضجع اليت تتطلب الكثري من الدقة واملتتبعة والتغطجة ،أمت بتلنسبة لالتساراتجيجت
العتطفجة اليت شكلت هي األخرى اهتمتمتً من حجث التوظج ،،وهذا مت يتعلق بوظجفتهت هي األخرى يف تسجتق هذه
املواضجع انطالقتً من عملجة التأثري النفسي والعتطفي الذي يعترب االتساراتجيجت
االتساراتجيجت

متثلت يف الكثري من الصور والفجديوهت

األكثر تأثرياً بتجلمهور ،ولعل هذه

اليت تضمنت بدورهت بعض املظتهر اليت تنحصر بني الصورة

االجيتبجة والسلبجة من خالل توظج ،أتستلجب التشويق واإلثترة والتووي ،والارهجب والتشهري يف التعتمل مع هذه املواضجع.
ولعل هذا مت جيعنت نربر طبجعة كل موضو من جهة وأمهجته من جهة أخرى ،واليت تستهم بدورهت يف عملجة توظج ،تلك
االتساراتجيجت  ،هذا على غرار طبجعة وخصوصجة القنتة من خالل براجمهت اإلخبترية واحلوارية اليت تستهم بدورهت هي
األخرى يف كجفجة التعتمل مع هذه املواضجع بنتءً على معطجت أكثر كفتءة ومستوى ودقة ،وهذا مت جيعلهت توظ ،اإلقنت
العقلي مقترنة بعملجت اإلقنت األخرى اليت تعترب تدعجمتً هلذه العملجة وتالزمتً هلت يف الكثري من األحجتن.

إذن فعملجة اإلقنت ال خترج عن اإلطتر العتم للقنتة يف التعتمل مع هذه املواضجع بتعتبترهت أحداثتً مستيدة ،تتيدد
بتيدد تداعجتهتت على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً ،وكذا تسجتق هذه األحداث الذي متثله مرحلة أزمة الثورا
العربجة الراهنة.
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استنت ـ ـاج:
ميكننت أن نستنتج من عملجة توظج ،االتساراتجيجت

اإلقنتعجة يف مضتمني برامج قنتة فرانس 42يف معتجلتهت للقضتيت

العربجة اإلتسالمجة أثنتء فارة الثورا العربجة الراهنة مت يلي:
 أمهجة املوضو اليت تظهر يف مدى االهتمتم الذي تولجه قنتة فرانس 42وعالقتهت مبدى توظج ،االتساراتجيجتاإلقنتعجة ،حبجث كلمت كتن املوضو أكثر اهتمتمتً يف أجند القنتة كلمت كتن توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة أكثر.
 دور طبجعة احلوار (حوار يف شكل مقتبلة ،حوار يف شكل نقتش ،حوار تعتوين ،حوار جدايل) اليت تتحكم يف تغريظهور بعض أنوا االتساراتجيجت اإلقنتعجة العقلجة واختفتء البعض اآلخر ،حبجث أن طبجعة الربامج احلوارية يف قنتة فرانس
 42هلت مجزة ختصة يف أهنت ذا طتبع حواري نقتشي ينبَن على االتفتق واملفتوضة واالنسيتم ،أكثر منه حوار صراعي
جديل تطبع علجه املعترضة والرفض واالختالف واالنتقتد.
 دور طبجعة النو الصحفي املستودم (تقرير ،حوار) الذي يؤثر بدوره يف عملجة توظج ،بعض االتساراتجيجت واختفتءالبعض اآلخر ،حبجث كل اتساراتجيجت تتنتتسب والنو الصحفي املستودم يف معتجلة املوضو .
 دور وظجفة املوضو املطرو ومدى نسبة اهتمتمه ،يف كونه موضوعتً مستقالً أو موضوعتً تتبعتً ملضمون عتم متثله مجلةمن األحداث هلت عالقة بسجتق ثورا الربجع العريب.
 -دور الشوصجت

املتحتورة وعالقتهت مبوق ،واجتته القنتة يف معتجلتهت ملثل هذه املواضجع يف قنتة فرانس  ،42حبجث

عتدة مت يكون رأي األغلبجة بتلنسبة للشوصجت املتحتورة هو الستئد يف احلوار على عكس رأي األقلجة ،وهذه العملجة
تستند عتدة إىل بعض املعتدال

احلوارية اليت تتعلق مبدى توزيع التدخال

على الشوصجت

املتحتورة ،واليت بدورهت

تعكس مواق ،تلك الشوصجت يف تعتملهت مع املوضو املطرو للنقتش.
 دور حيم املعطجت املوجودة مسبقتً حول املوضو يف توظج ،أكرب حيم من االتساراتجيجت اإلقنتعجة ،ممت جيعلهتأكثر تربيراً وللوصول إىل أكرب تأثري وإقنت ممكن لليمهور املشتهد.
 ظروف إنتتج املوضو اليت تتحكم يف عملجة االقنت  ،وهذا مت يظهر يف تأثري األحداث احملجطة بتملوضو  ،وتأثريالسجتق العتم بتلنسبة لفارة الثورا العربجة الراهنة عمومتً.
 طبجعة القنتة وخصوصجتهت ودورهت يف معتجلة القضتيت العربجة اإلتسالمجة أثنتء فارة الثورا العربجة الراهنة. دور طبجعة املوضو من حجث قوة مضمونه ودرجة خطورته من خالل تداعجتته وتأثرياته املوتلفة ،وكذا يف عالقتهبتألحداث احملجطة بتلنسبة لسجتق أحداث الثورا العربجة الراهنة.
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 دور طبجعة وخصوصجة كل اتساراتجيجة إقنتعجة يف مالءمة طبجعة املوضو  ،حبجث كل اتساراتجيجة هلت وظجفة ودور منوطهبت ،وذلك من خالل قدرهتت على حتقجق اإلقنت الذي يريد أي طرف من احلوار الوصول إلجه.
 دور توظج ،املفتهجم واملصطلحت يف رتسم الصورة السلبجة عن اإلتسالم من خالل اخللط بني مفهوم اإلتسالم وبعضتصرفت املسلمني ،ختصة مت تعلق ببعض املمترتست الدينجة لبعض احلركت اإلتسالمجة املتطرفة ،ومن هنت تظهر عملجة
تعمجم الصورة من خالل التنو يف املفتهجم عن اإلتسالم ،أو إعتدة إنتتجهت جبرعت

متزايدة من خالل ربطهت بسجتق

الثورا العربجة الراهنة وتداعجتهتت املوتلفة على الصعجد العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً.
 طبجعة اإلقنت تأخذ شكلهت وحيمهت من حيم املوضو بتلنسبة ملوقعه ضمن برامج قنتة فرانس  ،42وكذا حجزه الزمَنمن خالل مستحته الزمنجة ضمن هذا الربنتمج ،وهذه العالقة تأخذ قوهتت من موق ،القنتة واجلمهور املشتهد حجتل
.

املوضو  ،كمت تأخذ قوهتت من الصورة السلبجة العتمة عن اإلتسالم يف الغرب عمومتً ويف فرنست خصوصتً.

 عالقة األجندة السجتتسجة للدولة (الفرنسجة) بتألجندة اإلعالمجة ،وكذا بأجندة اجلمهور ،حبجث كل منهمت يؤثر يفاآلخر ،ولعل موق ،قنتة فرانس  42عتدة مت يكون من موق ،تسجتتسة الدولة اجتته املوضو  ،ختصة مت تعلق بتملواق،
والقرارا السجتتسجة الكربى اليت هلت مصتحل معجنة للدولة نفسهت.
 -عملجة توظج ،مصتدر املعلومت

اليت ختضع لكجفجة التعتمل معهت من خالل أن كل موضو له عالقة بتملواق،

السجتتسجة ،ممت ينعكس على املصتدر اليت تعترب جلهت تقريبتً مصتدر رمسجة تسجتتسجة ،إال أهنت مل تظهر بشكل مبتشر -أي
ذكر اتسم املصدر ،-بل فقط تظهر على شكل تلمجحت  ،وهذا مت يؤثر على مصداقجة املعلومة عمومتً.
 يرتبط دور الصحفي يف إدارته للحوار من خالل بعض العملجت اليت ختدم موق ،القنتة اجتته املوضو املعتجل ،وهذاعن طريق :عملجة انتقتء الشوصجت اليت يتم التحتور معهت يف هذا املوضو  ،عملجة التوطجط املسبق لعدد التدخال
اليت يتم تقسجمهت إىل جمموعة من التوججهت
ا لتدخال

بتلنسبة للشوصجت

والدعتئم واألتسئلة االتستفهتمجة ،عملجة توزيع الكالم اليت حتدد عدد

املتحتورة ،عملجة تقترب موق ،الشوصجت

املتحتورة من جهة ،وتقترب موق ،هذه

الشوصجت مع موق ،القنتة من خالل عملجة التستوي بني هذه املواق ،،عملجة ترشجد اتستودام اآلراء واملواق ،حسب
رأي وموق ،القنتة ،كوهنت آلجة من آلجت البنتء املعقدة اليت ال خترج عن اإلطتر العتم للقنتة ،عملجة التوازن يف احلوار اليت
تشري إىل حجتدية القنتة وموضوعجتهت ،إال هنتك اختالف يف عدم توازنه يف بعض االتساراتجيجت األخرى ،عملجة توججه
املعىن ،عملجة تدويل القضتيت إعالمجتً ،عملجة انتقتء املفتهجم ،عملجة توظج ،بعض االتساراتجيجت

وغجتهبت يف بعض

املواضجع األخرى ،ممت يوحي وبطريقة مبتشرة عالقة هذه العملجة مبوق ،القنتة الذي ال خيرج عن موق ،السجتتسة اخلترججة
للدولة اجتته الثورا العربجة الراهنة وتداعجتهتت املوتلفة.
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 إن من بني األتستلجب اإلعالمجة اليت تقوم هبت قنتة فرانس  42هي البحث يف اهتمتمت اجلمهور ومواقفه وآراءه اجتتهاملوضو الذي يعترب حدثتً من األحداث اليت ختص الشأن العتم ،إضتفة إىل أهنت عملجة تزكجة من طرف اجلمهور اجتته
بعض املمترتست الدينجة لبعض اجلمتعت اإلتسالمجة ،ولعل هذا األخرية تعترب هدفتً من أهداف اإلعالم املوجه من خالل
تطوير األحداث بشكل مأتستوي لدفع اجلمهور للمطتلبة حبل معد مسبقتً.
 تعتمد قنتة فرانس  42يف عملجة التعتمل مع األحداث العتجلة عمومتً على اخلرباء واملتوصصني يف اجلمتعتاإلرهتبجة بتلتحلجل ،وكذا املراتسلني الصحفجني الذين خيضعون لتكوين يف كجفجة التعتطي مع قضتيت اإلرهتب واحلروب،
وهذا مت يتضح يف مركز ( )Académique France 24املتوصص يف هذا اجملتل.
 عتدة مت تعتمد عملجة التأطري لألحداث اإلرهتبجة من طرف دور املنظمت واحلركت اإلتسالمجة وتداعجتهتت املوتلفة يفعالقتهت بتلثورا العربجة الراهنة على :الرهتنت والقضتيت اليت حتجط بتحلدث اإلرهتيب نفسه ،والطريقة اليت تُقدم وتُفسر
وحتلل هبت هذه األحداث من قبل املصتدر الرمسجة يف احلكومة من خالل بعض اخلطب والقرارا
ُ

السجتتسجة والبجتنت

الصحفجة من قبل قتدة تسجتتسجني ونتطقني رمسجني بتتسم اجلجش أو األمن أو املوتبرا  ،وكذلك خرباء وحمللني ،فضالً عن
بعض البجتنت

والتصرحيت

واملقتبال

الصحفجة مع املوتصني الذين يقدمون حتلجال

وتفسريا

لدوافع اإلرهتبجني

ومطتلبهم ،بتإلضتفة إىل أن معتجلة هذه األحداث ختصة يف املنطقة العربجة عتدة مت تستوي بني دولة اإلرهتب وإرهتب
الدولة.
 تعتمد عملجة توظج ،األتستلجب اإلقنتعجة يف قنتة فرانس ( 42األتستلجب العتطفجة خصوصتً) على اتساراتجيجة التنو يفالصور وازدواججة يف املعىن ،وذلك من خالل اتستودام صور ذا

معتين اجيتبجة وأخرى تسلبجة ،حجث تظهر الصورة

النمطجة السلبجة األكثر تداوالً من خالل توظج ،تلك الصور اليت تتضمن أتستلجب التووي ،والارهجب واإلثترة ،كوهنمت
شكال أكرب نسبة توظج ،مقترنة بتألتستلجب األخرى ،وهذا مت يتضح يف مظتهر التطرف واالرهتب والتشدد وغريهت أثنتء
متثجلهت لقضتيت التنظجمت واحلركت اإلتسالمجة ،اليت ختضع لعملجة االنتقتء اليت تتمتشى واإلطتر العتم للقنتة ،بتإلضتفة إىل
طريقة توظجفهت فتترة يعد حمتواهت دعمتً للموضو  ،وتترة موازية له ،إال أهنت ال خترج عن إطتر فكرة االزدواججة يف املعتين
اليت تتعلق مبسألة إضفتء احلجتدية واملوضوعجة من خالل عملجة التوازن توظج ،هذه الصور حسب معتنجهت ،يف حني هذه
الوظتئ ،تستهم يف تكوين الصور النمطجة عن تداعجت

اإلتسالم واملسلمني يف العتمل العريب اإلتسالمي والغريب عمومتً

أثنتء فارة الثورا العربجة الراهنة.
 إن غجتب توظج ،االتساراتجيجت اإلقنتعجة األخالقجة خصوصتً يكش ،عن عدم توظج ،الذاتجة يف مضتمني برامجقنتة فرانس  42إال نتدراً ،وهذا مت يدل أخالقجتً رمبت على حيم املؤتسسة وقوهتت يف التعتمل مع األحداث عمومتً وقضتيت
العربجة اإلتسالمجة يف فارة الثورا العربجة الراهنة خصوصتً.
..0
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 مدى أمهجة عملجة االتستدالل البتطَن اليت تتعلق بتملعتين البتطنجة اليت حتتويهت تلك املضتمني ،وهذا دلجل على قصورالوص ،الكمي بتلنسبة هلذه املعطجت يف بعض األحجتن ،ممت يستوجب علجنت البحث عن املعتين اخلفجة على غرار املعتين
الظتهرية اليت تقدمهت تلك املعطجت .
ومن هنت ميكننت أن نعي بوظجفة االتساراتجيجت اإلقنتعجة املوظفة يف القضتيت العربجة اإلتسالمجة اليت تعتجلهت قنتة فرانس
 ،42انطالقتً من دور طبجعتهت وحيمهت وأمهجتهت داخل تسجتق أحداث الثورا العربجة الراهنة ،واليت تؤثر بدورهت يف نسبة
ظهور كل اتساراتجيجة ،وبتلقدر الذي ينبغي هلت أن تظهر به ،تبعتً ملعطجت

مهنجة تتعلق بكجفجة إعداد التقترير وبنتء

احلوارا  ،ومعطجت واقعجة تتعلق بتحلدث وتداعجتته املوتلفة ختصة على املصتحل الغربجة والفرنسجة خصوصتً ،ومعطجت
تترخيجة حتدد لنت املرجعجة اليت على أتستتسهت تعتجل قنتة فرانس  42تلك القضتيت هبذه الطريقة.
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تمهيـ ـد:
تعترب فئة أساليب حتقيق األهداف من بني الفئات األكثر إحياءً وتضميناً للكشف عن كيفية املعاجلة اإلعالمية
للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة  ،حيث هناك بعض التشابه بينها وبني األساليب اإلقناعية،
خاصة ما تعلق باألساليب العاطفية بالنسبة ألساليب التشويق وأساليب التخويف والرتهيب ،إالَ َأَنا ختتلف معها من
حيث أ َن أساليب حتقيق األهداف ترتبط باملضمون مباشرة من جهة ،باإلضافة إىل كوَنا حت َقق أهدافاً من خالل أنَه يتم
معني اليت تعكس األهداف االسرتاتيجية للقناة .وعلى هذا
تعيني جمموعة من األساليب على أساس اشرتاكها يف هدف َ

األساس متَ االعتماد على جمموعة من أساليب حتقيق األهداف اليت تضمنتها املواضيع املطروحة يف مضامني الربامج
اإلخبارية واحلوارية لقناة فرانس  ،42حبيث متثَلت هذه األساليب يف :أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل

الالاستقرار االجتماعي ،األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي ،أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق
الوحدة الوطنية ،واليت انقسمت بدورها إىل كل من مظاهر التضامن ،ومظاهر املعارضة والرفض واإلدانة ،وكذا أساليب
السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم ،وأساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصاً فرنسا،
وأساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية ،وأساليب الرتويج حلرية
املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان ،واليت انقسمت بدورها هي األخرى إىل أساليب الدفاع عن حقوق
املرأة والرتويج هلا ،وأساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا ،باإلضافة إىل أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي
الوضع العريب ،وأساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية ،واليت انقسمت
بدورها إىل الدور الغريب من جهة و الدور العريب من جهة أخرى ،باإلضافة إىل أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة
االنتخابية .حبيث متَ تصميم اجلداول التكميمية انطالقاً من ختصيص جمموعة من اجلداول اخلاصة متثَل مدى توظيف هذه

األساليب بالنسبة لكل موضوع رئيسي الذي يشمل بدوره جمموعة من املواضيع الفرعية وحتت الفرعية ،وكذا جدوالً
خاصاً للموضوع الفرعي املتمثَل يف تنظيم داعش باعتباره من أهم املواضيع ذات األولوية يف مضامني قناة فرانس 4102

يف هذه الفرتة ،هذا على غرار اجلدول اخلاص باملواضيع األخرى اليت تستقل يف طبيعتها عن هذه املواضيع ،باإلضافة إىل

جدول عام ميثَل مدى توظيف هذه األساليب يف املواضيع الرئيسية بشكل عام مبا فيها املواضيع األخرى مرفوق برسم
بياين يف شكل أعمدة بيانية ،يوضح نسب توظيف هذه األساليب يف هذه املواضيع ،ويف األخري َمت عرض استنتاج عن
دور هذه الفئة يف الكشف عن كيفية معاجلتها هلذه القضايا يف قناة فرانس  42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
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الجدول رقم  :44أساليب تحقيق األهداف في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
قضايا الحركات اإلسالمية
أساليب تحقيق األهداف

تنظيم داعش

القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي

السلفيَة المتش َددة

اتحاد المنظمات
اإلسالمية في فرنسا
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أساليب الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة
الوطنية

أساليب الرتويج حرية املرأة وملبادئ العلمانية
والدميقراطية وحقوق االنسان

أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق
الشرعية والتزكية الدولية
أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف للمواضيع الفرعية بالنسبة ملوضوع قضايا
تشري البيانات َ
احلركات اإلسالمية يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة

قدرت بـ ،%82.48يليه
توظيف بالنسبة ألساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي بنسبة َ
قدرت بـ ،%17.18يليه أيضاً موضوع تنظيم القاعدة يف
موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف َ
قدرت
قدرت بـ ،%10.18كما يليه موضوع السلفيَة
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
بالد املغرب اإلسالمي بنسب توظيف َ
قدرت بـ%11.10؛ َأما بالنسبة لألساليب األمنية
السَن
الشيعي بنسبة توظيف َ
بـ ،%10.24مثَ يليه موضوع الصراع َ
َ
قدرت
لتحقيق االستقرار االجتماعي فقد احتل فيها موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%02.71كما يليه موضوع
بـ ،%17.21يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف َ
سجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه
السلفيَة
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%12.24يف حني مل ت َ
األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية اليت انقسمت بدورها إىل مظاهر
التضامن ،ومظاهر املعارضة والرفض واإلدانة ،حيث احنصر توظيف مظاهر التضامن يف موضوع تنظيم داعش الذي
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه املظاهر،
احتلت نسبته  ،%011وبلغ تكراراه بـ 05مظهر ،يف حني مل َ
قدرت
كما احتل املوضوع نفسه املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف بالنسبة ملظاهر املعارضة والرفض واإلدانة اليت َ

تسجل املواضيع األخرى
بـ ،%11.11يليه موضوع السلفيَة
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%44.44يف حني مل َ
أي نسبة توظيف هلذه املظاهر؛ َأما بالنسبة ألساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم فقد احتل فيها
قدرت بـ ،%80.80يليه موضوع احتاد
موضوع القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف
املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%08.08يف حني مل َ

هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا فقد أحتل فيها موضوع
قدرت بـ ،%21.88يليه موضوع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%02.10يليه أيضاً موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف
اإلسالمي بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%00.47مثَ يليه موضوع السلفيَة
السَن
الشيعي بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%08.21كما يليه موضوع الصراع َ
َ
قدرت بـ%14.80؛ َأما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني
املتشددة بنسبة توظيف ضعيفة َ
َ
لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية اليت احنصرت تقريباً يف موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة

قدرت فيه نسبة التوظيف بـ ،%00.00يف
قدرت بـ ،%88.88على غرار موضوع السلفيَة
املتشددة الذي َ
َ
توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ
حني مل َ
العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان اليت تنقسم بدورها هي األخرى إىل أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا،

وأساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا ،حيث مل تش َكل أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا أي
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نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،على غرار أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا ،اليت احتل فيها موضوع
قدرت بـ ،%78.11يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا
تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ%24.11؛ َأما بالنسبة ألساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب فقد احنصرت يف
بنسبة توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى
موضوع تنظيم داعش بنسبة توظيف ق َدرت بـ ،%011وبتكرار بلغ بـ 17أسلوباً ،يف حني مل َ

أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية
الدولية اليت انقسمت بدورها هي األخرى إىل املسؤولية الغربية والعربية ،حيث أحتل يف املسؤولية الغربية موضوع تنظيم
قدرت
السَن
الشيعي بنسبة توظيف َ
داعش املرتبة األوىل بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%20.15يليه موضوع الصراع َ
َ
قدرت بـ ،%14.02كما
بـ ،%12.22يليه أيضاً موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف ضعيفة َ
يسجل موضوع تنظيم القاعدة يف بالد
يليه موضوع السلفيَة
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%10.12يف حني مل َ
املغرب اإلسالمي أي نسبة ظهور يف هذه األساليبَ ،أما بالنسب للمسؤولية العربية فقد احتل فيها موضوع تنظيم داعش

قدرت بـ ،%01.12كما
املتشددة بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%72.20يليه موضوع السلفيَة َ
املرتبة األوىل بنسبة توظيف َ

السَن
يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%12.12مثَ يليه موضوع الصراع َ
يسجل موضوع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي أي
الشيعي بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%12.52يف حني مل َ
َ
نسبة ظهور يف هذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية فقد احتل فيها موضوع
قدرت بـ ،%21.51يليهما موضوع
تنظيم داعش بنفس نسبة التوظيف مع موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا َ

تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه
السلفيَة
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%45.11يف حني مل َ
األساليب .حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسبة توظيف أساليب حتقيق األهداف يف هذه املواضيع ،حيث
أ َن هذا التباين مثَله أساساً موضوع تنظيم داعش الذي احتل النسبة األكرب يف مجيع األساليب تقريباً ،كما نالحظ مدى

اختفاء وظهور بعض األساليب يف بعض املواضيع ،باإلضافة إىل عدم ظهورها أصالً يف هذه املواضيع يف بعض

نفسر هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة ودور كل واحدة من هذه األساليب لتحقيق
األساليب .ومن هنا ميكننا أن َ
أهداف القناة ،حيث يبدو احنصار توظيف هذه األساليب يف موضوع تنظيم داعش على غرار أساليب السخرية
واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم ،وأساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية
لعل حجم نسبة توظيف هذه األساليب يف هذا
املمارسات الدينية ،وأساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا ،و َ
التنوع يف هذه األساليب هنا يشري
املوضوع تعود حلجم أمهيته وأولويته مقارنة باملواضيع األخرى بالنسبة للقناة ،حبيث أ َن َ

التنوع يف األهداف ،بناءً على طبيعة املوضوع نفسه من جهة الذي ال ميثَل أحد تداعيات الثورات العربية الراهنة
إىل َ
باعتبارها متثَل هي األخرى سياق مليء بالصراعات واألزمات ،وهذا ما يساهم يف بروز مظاهر االستقرار والالاستقرار

االجتماعي يف اآلن نفسه ،يف حني أ َن التعامل مع هذه األحداث اآلنية عادة ما يتميز بالسرعة يف التغطية من خالل
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التجزء هلذه األحداث أو كما يطلق عليها "هربرت شيللر" "بفورية املتابعة اإلعالمية" ،1حيث عادة ما يساعد
عملية َ
الطابع اآلين اللَحضي لألحداث على تزايد القوة التضليلية للقناة ،وذلك من خالل استخدام هذه األساليب خاصة ما
لعل هذا ال خيرج عن إطار عملية
تعلق بأساليب التضخيم والتفخيم والتهويل واإلفراط واإلغراق يف املعلومات وغريها ،و َ

السبق الصحفي الذي عادة ما ينتج عن سرعة تغطية مثل هذه األحداث ،والتعامل معها بشكل هيستريي يغلب عليه

الضغط والتوتر ،هذا وباإلضافة إىل ظهور بعض األساليب اليت تتناسب مع سياق هذه األحداث لتمرير جمموعة من
األهداف السياسية واأليديولوجية ،خاصة ما تعلق بأساليب الدعاية السياسية لبعض األحزاب السياسية الناشطة يف
أوروبا وخصوصاً فرنسا ،أو صورة بعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا ،خاصة اجتاه التعامل مع قضية داعش وتداعياهتا
املأساوية سواء يف املنطقة العربية اإلسالمية ويف الغرب عموماً ،وكذا ترويح بعض األفكار واأليديولوجيات اليت تعكس
مظاهر العلمانية وحقوق االنسان وحقوق املرأة خصوصاً وغريها من معامل احلرية والفردانية ،إضافة إىل ترويج بعض مبادئ
التيارات السياسية يف أوروبا وفرنسا خصوصاً كالتيارات اليمينة واليسارية مثالً ،كما أ َن توظيف هذه املبادئ يراعي
خصوصية املوضوع وطبيعة سياقاته املختلفة اليت ينتج فيها ،هذا على غرار بعض مظاهر تداعيات الثورات العربية الراهنة
التطرف بالنسبة للحركات والتنظيمات اإلسالمية من خالل بعض ردود أفعال اجملتمعات
يف عالقتها بقضايا باإلرهاب و َ

العربية اإلسالمية واجملتمعات الغربية عموماً ،اليت متثَلت يف مظاهر التنديد والرفض واالدانة من جهة ،ومظاهر التضامن
من جهة أخرى ،وهذا ما يتناسب مع أهدفا القناة يف متثيل الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن اجتاه مثل هذه القضايا.،
كما ميكننا اإلشارة هنا إىل أساليب تأزمي الواقع العريب اإلسالمي من خالل انتقاء بعض املظاهر املأساوية ،كوَنا تركز
تطرق إليه "بيري بورديو" 2يف مسألة إضفاء الدراما من خالل كيفية املبالغة
لعل هذا ما َ
على اجلانب الدرامي لألحداث ،و َ
يف أمهية وخطورة املوضوع ويف صفاته الدرامية والرتاجيدية؛ َأما عن أساليب تنميط سلوكيات هذا التنظيم بناءً على بعض

لعل هذه اخلصوصية يشرتك فيها
التطرف و َ
مظاهر اجلهاد واإلرهاب و َ
التشدد وغريها اليت تش َكل صورة منطيَة سلبية عنه ،و َ
تضمنت قضايا تنظيمات إسالمية أخرى ،وهذه العالقة هي اليت تؤسس أيضاً مدى تشابه
مع املواضيع األخرى باعتبارها َ

واختالف هذه التنظيمات من خالل بعض ممارساهتا الدينية ،يف حني انعدمت يف هذا املوضوع بعض األساليب اليت ال

تتناسب وطبيعة املوضوع الذي ميثَل حمور اهتمامات برامج القناة سواء اإلخبارية منها أو احلوارية؛ َأما بالنسبة للمواضيع
األخرى اليت تباينت يف عملية توظيف هذه األساليب باعتبارها ختضع هي األخرى لتلك العالقة يف مدى اقرتاب أو

ابتعاد هذه التنظيمات من تنظيم داعش ،باإلضافة إىل قلة اهتمامها وأولويتها يف مقارنتها باملواضيع األخرى يف القناة،
حيث تتعامل قناة فرانس  42مع هذه التنظيمات من مبدأ مدى تأثري تداعياهتا على اجملتمع الفرنسي خصوصاً ،وهذا ما
 -1هربرت شيللر ،مرجع سابق ،ص.24
 -2بيري بورديو ،مرجع سابق ،ص.51
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يتضح يف نسبة توظيف تلك األساليب يف موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا مقارنة بالتنظيمات األخرى،
باعتباره أحد التنظيمات اليت متثَل اجلالية املسلمة يف فرنسا ،حيث جمال االهتمام بالنسبة لتوظيف أساليب حتقيق
األهداف هلذه التنظيمات يظهر أساساً يف أساليب التخويف والرتهيب اليت تؤدي إىل الالستقرار االجتماعي ،حبيث أ َن
مسألة صناعة اخلوف بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية هي من بني أهم االسرتاتيجيات اليت هتدف إىل عملية زعزعة
االستقرار بالنسبة للمجتمعات املستهدفة باعتبار أ َن اخلوف دائماً يقابله األمن واالستقرار ،يف حني َأَنا تعترب هذه
األساليب من جهة أخرى وسائل ضبط اجتماعي وسياسي بالنسبة للقوى الشعبية وسياسية ،وتوجيهها إىل تبَن اجتاهات
حد تعبري
وآراء وسلوكيات معيَنة ،متوافقة مع طبيعة الدوائر املستفيدة من "صناعة الطوعية" ،و"صناعة اإلذعان" على َ
1
"نعوم شومسكي" ،كما تظهر هذه العملية أيضاً يف أساليب تنميط السلوكيات لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصاً
الفرنسية ،وكذا أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الواقع العريب ،باإلضافة إىل أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات
الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية ،وهذا دليل على طبيعة هذه التنظيمات اجلهادية ،اليت توصف يف الكثري من
التشدد وغريها ،يف حني أ َن مسألة االهتام وحماربة
التطرف واالرهاب و َ
األحيان ببعض مظاهر العنف والرعب واجلهاد و َ
فئات كاملة يعترب أحد أساليب حتقيق أهداف القناة ،كوَنا تسلَط الضوء على الصورة السلبية هلذه التنظيمات لتوجيه
الرأي العام من خالل عالقتها بالدول الغربية ،حيث تنبَن بعض أساليب التنميط يف هذه املواضيع على إعادة صياغة
تتطرق إىل عملية تفكيك جوانب املوضوع ،وذلك
بعض احلقائق التارخيية وحتريفها ،خاصة ما تعلق بالربامج احلوارية اليت َ
من خالل اإلشارة إىل بعض القناعات واألفكار الدينية "كالفكر الوهايب" مثالً ،هذا وباإلضافة إىل االستعانة بأطراف

الشيعي يف عالقته بتداعيات الثورات العربية الراهنة ،وذلك
السَن
ملهامجة أطراف أخرى ،خاصة ما تعلق مبوضوع الصراع َ
َ

من خالل الدعوة ملذاهب وتيارا ت دينية وتشويه أخرى ،حبيث تقف القناة جبانب بعض التنظيمات والتيارات الدينية
عكس تيارات أخرى ،وهذه العم لية تعترب أحد دالالت هذه األساليب يف تعاملها مع هذه القضايا ،هذا على غرار
أساليب التضخيم والتفخيم هلذه القضايا هبدف تأزمي الوضع العريب واستمراره ،وهذا يتعلق عادة بتوظيف بعض العبارات

األكثر تأثرياً ،واليت جند منها" :أخطر"" ،أكرب"" ،أعنف"" ،أكثر خطورة"" ،أسوأ"" ،الوضع املزري"" ،ساحة للدماء"،
تقدم صورة أسوأ للواقع ،باعتبار
"معركة كبرية"" ،ثورة جنسية"...،اخل ،حبيث عادة ما ترَكز القناة على بعض العبارات اليت َ
"أ َن عملية الرتكيز على األسوأ تساهم يف عملية دفع اجلمهور إىل تفضيل السيء أو األقل سوءاً"2؛ هذا على غرار

أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق التزكية والشرعية الدولية ،باعتبارها أحد االسرتاتيجيات
اإلعالمية للقناة يف التعامل مع هذه القضايا من خالل ردود األفعال الدولية اجتاه ممارسات هذه التنظيمات وعلى رأسها
 -1نعوم تشومسكي ،القوة واإلرهاب ،ترمجة :إبراهيم حيي الشهايب ،دمشق ،دار الفكر4112 ،م ،ص.047
 -2إبراهيم بعزيز ،مرجع سابق ،ص.52
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تنظيم داعش ،وهذا ما يعكس لنا عالقة املواقف الدولية الفرنسية خصوصاً باجلهاز اإلعالمي الذي يتمثَل يف قناة فرانس

 42يف تعاملها مع هذه القضايا ،خاصة وأ َن عملية االحتماء واالستناد باملواقف األخرى (العربية خاصة) اجتاه هذه
القضايا هو عامل أساس يف عملية احلفاظ على املصاحل الدولية الغربية املشرتكة.
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الجدول رقم  :45أساليب تحقيق األهداف في موضوع تنظيم داعش.
تنظيم داعش
إعالن الخالفة

أساليب تحقيق األهداف

التحالف الدولي

ظاهرة التجنيد

اإلسالمية

المج ــموع

الدور الفرنسي

الدور األمريكي

الدور السعودي

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي

45

%01.11

25

%02.11

27

%18.21

024

%57.81

4

%11.81

451

%27.80

األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي

/

/

07

%20.14

8

%41.50

05

%28.27

/

/

22

%15.02

/

/

/

/

05

%011

/

/

/

/

05

%14.41

/

02

%011

/

/

/

/

/

/

02

%14.17

أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا

2

%00.17

01

%42.20

02

%28.42

1

%41.58

/

/

22

%15.11

أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية
املمارسات الدينية

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

أساليب الدفاع عن حقوق املرأة
والرتويج هلا

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

أساليب الدفاع عن الدميقراطية
والعلمانية والرتويج هلا

/

/

/

/

01

%011

/

/

/

/

01

%14.51

22

%22.24

41

%47.20

04

%05.18

00

%02.21

/

/

17

%00.02

غربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2

%14.22

2

%14.22

27

%40.55

78

%21.10

55

%24.22

071

%42.52

عربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

04

%02.71

1

%00.21

2

%02.15

8

%02.00

45

%21.28

70

%18.28

/

/

7

%011

/

/

/

/

/

/

7

%11.88

712

%011

أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة
الوطنية

أساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية
والدميقراطية وحقوق االنسان

مظاهر التضامن
مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة

أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق
الشرعية والتزكية الدولية
أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية

المجم ـ ـ ـ ــوع الكلَـ ـ ـ ـ ـ ــي

346

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة أساليب تحقيق األهداف في مضامين برامج قناة فرانس 42
املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف للمواضيع حتت الفرعية بالنسبة للموضوع
تشري البيانات َ
الفرعي تنظيم داعش يف مضامني برامج قناة فرانس  ، 42حيث أحتل موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل املرتبة
قدرت بـ،%57.81
األوىل بأكرب نسبة يف توظيف أساليب التخويف والرتهيب اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي َ
قدرت
قدرت بـ ،%18.21يليه أيضاً موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف َ
يليه موضوع الدور الفرنسي بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%01.11مثَ يليه موضوع الدور
بـ ،%02.11كما يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنسبة توظيف َ
قدرت بـ%11.81؛ َأما بالنسبة لألساليب األمنية لتحقيق االستقرار
السعودي بالنسبة للتحالف الدويل بنسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%20.14يليه موضوع الدور األمريكي يف
االجتماعي فقد احتل فيها موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%28.27كما يليه موضوع الدور الفرنسي بنسبة توظيف
التحالف الدويل بنسبة توظيف متشاهبة تقريباً َ

سجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب توحيد
َ
قدرت بـ ،%41.50يف حني مل ت َ

الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية اليت انقسمت بدورها إىل مظاهر التضامن ،ومظاهر اإلدانة والرفض واملعارضة،

قدر
حيث احنصرت مظاهر التضامن يف موضوع الدور الفرنسي بالنسبة للتحالف الدويل بنسبة مشلت  %011وبتكرار َ
بـ 05مظهراًَ ،أما عن مظاهر اإلدانة والرفض واملعارضة فقد احنصرت هي األخرى يف موضوع ظاهرة التجنيد الذي مشلت
تسجل هذه األساليب أي نسبة ظهور يف املواضيع األخرى؛ َأما
نسبتها بـ %011وبتكرار َ
قدر بـ 02مظهراً ،يف حني مل َ

تسجل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيعَ ،أما عن
بالنسبة ألسالب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم اليت مل َ

أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصاً فرنسا فقد أحتل فيها موضوع الدور الفرنسي يف التحالف
قدرت بـ،%42.20
قدرت بـ ،%28.42يليه موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف َ
الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة َ
قدرت ب ،%41.58،مثَ يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنسبة
كما يليه موضوع الدور األمريكي بنسبة توظيف َ
يسجل موضوع الدور السعودي يف التحالف الدويل أي نسبة ظهور يف هذه
توظيف َ
قدرت بـ ،%00.17يف حني مل َ
األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية

تسجل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع؛ َأما بالنسبة ألساليب أساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية
اليت مل َ
والدميقراطية وحقوق االنسان اليت انقسمت بدورها هي األخرى إىل أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا اليت مل
تسجل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،على غرار أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا اليت احنصرت
َ
قدرت بـ 01أسلوباً؛ َأما
يف موضوع الدور الفرنسي يف التحالف الدويل الذي مشلت نسبة التوظيف فيه بـ %011وبتكرار َ

بالنسبة ألساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب فقد أحتل فيها موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية املرتبة األوىل
قدرت بـ ،%47.20كما يليه موضوع الدور
قدرت بـ ،%24.22يليه موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف َ
بأكرب نسبة َ
قدرت بـ ،%05.18مثَ يليه موضوع الدور األمريكي بنسبة توظيف مشاهبة
الفرنسي يف التحالف الدويل بنسبة توظيف َ
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يسجل موضوع الدور السعودي أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة
تقريباً َ
قدرت بـ ،%02.21يف حني مل َ
ألساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية اليت انقسمت بدورها هي األخرى
إىل مسؤوليات غربية وعربية ،حيث جند يف األوىل موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل الذي أحتل املرتبة األوىل
قدرت بـ ،%24.22يليه أيضاً
قدرت بـ ،%21.10يليه موضوع الدور السعودي بنسبة توظيف َ
بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%40.55كما يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنفس نسبة
موضوع الدور الفرنسي بنسبة توظيف َ
قدرت بـَ ،%14.22أما عربياً فقد أحتل موضوع الدور السعودي يف التحالف
التوظيف مع موضوع ظاهرة التجنيد واليت َ
قدرت
قدرت بـ ،%21.28يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنسبة توظيف َ
الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%02.15كما يليه
بـ ،%02.71يليه أيضاً موضوع الدور الفرنسي يف التحالف الدويل بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%02.00مثَ يليه موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف
موضوع الدور األمريكي بنسبة توظيف مشاهبة تقريباً َ

قدرت بـ%00.21؛ َأما بالنسبة ألساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية اليت احنصرت يف
مشاهبة تقريباً َ
تسجل املواضيع األخرى أي
موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف مشلت  %011وبتكرار بلغ  7أساليب ،يف حني مل َ
نسبة توظيف هلذه األساليب .حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين توظيف هذه أساليب حتقيق األهداف يف

املواضيع حتت الفرعية ملوضوع تنظيم داعش ،واحنصار تلك األساليب يف بعض املواضيع من جهة ،واختفاءها يف بعض
املواضيع األخرى من جهة أخرى .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة هذه األساليب لتحقيق
أهداف القناة يف هذه املواضيع ،حيث ظهرت أساليب التخويف والرتهيب اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي بقوة يف
موضوع التحالف الدويل وخصوصاً الدور األمريكي الذي أحتل النسبة األكرب يف توظيف هذه األساليب مقارنة بالدور
الفرنسي والسعودي يف هذا التحالف ،وهذا يعود إىل حمورية كل دولة يف هذا التحالف بناءً على جمموعة من املواقف
لعل عبارات التخويف والتهديد والرتهيب هنا ارتبطت
وردود األفعال السياسية اجتاه تنظيم داعش وتداعياته املختلفة ،و َ

العدة لتخويف الطرف اآلخر (تنظيم داعش وأطرافه املختلفة) ،وبدالالت قوة تنظيم
بدالالت قوة أمريكا يف العتاد و َ
داعش من جهة أخرى ،إلظهار قوته وخطورته اجتاه أنظار العامل ،سواء تعلق األمر ببعض املمارسات العنيفة كالقتل
املقدسات ،ومظاهر مبايعته من طرف تنظيمات أخرى ،وامتالكه لألـسلحة ،واستالئه
واالبادة اجلماعية ،أو هدم بعض َ
تقرر التوازن بني القوتني ،يف
على أبار النفط ،وعمليات َ
التوسع والنفوذ على املناطق األخرى...اخل ،وهذه االسرتاتيجية َ

لعل هذه االسرتاتيجية
حني أ َن مستوى القوة لكال من أمريكا والتحالف الدويل عموماً خيتلف عن قوة تنظيم داعش ،و َ
ليست بالشيء املستنكر هلذه الدرجة كما يشري أحد الصحفيني يف إذاعة مونيت كارلو الدولية ،حيث يقول باحلرف
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الواحد "حنن قررنا بالفعل منطق تنظيم داعش".1
كما تشري دالالت هذه األساليب إىل اإلثارة من خالل مجيع حتركات هذا تنظيم داعش ،وهذا ما يؤسس للكثري من
اإلحاالت اليت تعكس أهداف القناة يف تعاملها مع قضايا هذا التنظيم وتداعياته املختلفة ،باإلضافة إىل طبيعة املوضوع
التشدد وغريها،
التطرف و َ
نفسه اليت تتطلب بدورها توظيف مثل هذه األساليب اليت تتالءم ومظاهر اإلرهاب واجلهاد و َ
هذا على غرار اختالف األدوار يف التحالف الدويل خاصة ما تعلق بالدور السعودي الذي ش َكل نسبة ظهور ضعيفة
من حيث توظيف هذه األساليب ،انطالقاً من ارتباط املوضوع بالعالقات السياسية اخلارجية بني هذه الدول-فرنسا-
ضد هذ التنظيم من جهة ،وعالقة الدولة السعودية هبذا
التدخل العسكري َ
أمريكا-السعودية ،-اليت تشرتك يف عملية َ
السَن حسب القناة من جهة أخرىَ ،أما بالنسبة لألساليب لألخرى اليت خيتلف ظهورها من
التنظيم باعتباره ميثَل املذهب َ

موضوع آلخر ،حبيث جند األساليب األمنية اقتصرت على بعض املواضيع كظاهرة التجنيد والدور الفرنسي واألمريكي

بالنسبة للتحالف الدويل ،وهذا يتعلق بتداعيات ظاهرة اجلهاد يف أوروبا وخصوصاً فرنسا من خالل االنضمام إىل صفوف
ولعل هذه املظاهر سامهت بشكل كبري يف عملية فرض األمن
تنظيم داعش ،وقضايا جتنيد األطفال والشباب الفرنسيَ ،

واملراقبة من خالل األجهزة األمنية واالستخباراتية الفرنسية ،وكذا إدارة األمن من خالل التحالفات الدولية والتدخالت

العسكرية وغريها ،حبيث هذه العمليات هلا تأثري يف حتقيق االستقرار االجتماعي خاصة يف اجملتمعات الغربية وعلى رأسها
فرنسا ،باعتبارها املستهدف األول يف هذه القضية ،كما أ َن مسألة حتقيق األمن وصناعته هنا ختتلف عن مسألة حتقيق
اخلوف وصناعته ،إالً َأَنما ال خيرجان عن عملية ضبط القوى الشعبية والسياسية خلدمة املصلحة السياسية للدولة
حد ما كوَنما حي َققان نفس اهلدف
الفرنسية ،باعتبار أ َن أهداف حتقيق االستقرار والالاستقرار االجتماعي متالزمني إىل َ
العام للقناة .ومن هنا نكشف عن مدى تالزم أهداف القناة مع األهداف السياسية يف احلفاظ على استقرار اجملتمع
عل هذا ما ينطبق على أساليب توحيد الرأي اجتاه هذه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية ،واليت احنصرت يف
الفرنسي ،ول َ
موضوع الدور الفرنسي يف التحالف الدويل ،وهذا دليل على أمهية احلفاظ على املصلحة العامة الفرنسية ،وذلك من
خالل مظاهر تضامن اجملتمع الفرنسي وتوحيد آراءه اجتاه هذا التنظيم وتداعياته املختلفة ،واليت حتمل يف طياهتا من جهة
أخرى مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة باملمارسات العنيفة هلذا التنظيم ،خاصة على الصعيد الغريب والفرنسي خصوصاً
من خالل قضايا التجنيد .ومن هنا يصبح حتقيق الوحدة الوطنية الفرنسية أحد األهداف الكربى للقناة يف تعاملها مع
يفسر غياب بعض
هذه القضايا ،خاصة وأ َن طبيعة املوضوع هي اليت تفرض أحياناً طبيعة هذه األهداف ،وهذا ما َ
لعل هذا ما ينطبق أيضاً على أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم اليت
األساليب يف بعض املواضيع ،و َ
 -1نقالً عن :وليد عباس ،ضيف قناة فرانس  ،42برنامج منتدى الصحافة ،حصة بعنوان :هل يؤثر تنظيم "الدولة اإلسالمية" على األجندة اإلعالمية
للدول ،ج ،2بتاريخ  ،41/14/4105على الساعة  07:01مساءً.
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باجلدية على غرار التغطيَة املكثَفة
مل تش َكل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،خاصة وأ َن هذه املواضيع عادة ما تتصف َ
اليت تضفي أمهية على هذه األحداث ،يف حني أ َن هذه العملية تساهم أيضاً يف اإلغفال عن بعض احلقائق األخرى اليت
قد تكون أكثر أمهية من هذه األحداث* ،هذا وباإلضافة إىل طبيعة النوع الصحفي الذي يؤثَر يف عملية ظهور هذه
األساليب اليت تظهر عادة يف التقارير اإلخبارية واحلوارات ذات طابع املقابالت التلفزيونية ،عكس احلوارات اليت تأيت يف
شكل نقاش باعتبارها هي اليت ش َكلت مضمون هذه املواضيعَ ،أما بالنسبة ألساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات
الغربية وخصوصاً فرنسا ،فقد ش َكلت هي األخرى أمهية من حيث الظهور غري َأَنا تباينت من موضوع إىل آخر نظراً
تضمن الصورة النمطيَة هلذا التنظيم بالنسبة هلذه املواضيع ،وهذا ما يظهر أساساً يف بعض العبارات ذات محولة
ملدى َ
أيديولوجية اليت تكون أكثر وقعاً على اجلمهور املتلقي خاصة ما تعلق بتداول مفهوم "تنظيم داعش" ،ومفهوم "تنظيم

الدولة اإلسالمية"**  ،ومن جهة أخرى يتضح دور التحالف الدويل يف إبراز تلك الصورة ،يف كونه عادة ما يهتم بالقضايا
اليت ختص اإلرهاب الدويل وتداعياته املختلفة؛ َأما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني
لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية ،اليت مل تش َكل أي فرصة للظهور يف هذه املواضيع ،وهذا يرجع لطبيعة املوضوع
يعرب عن املوقف السياسي املعارض الغريب عموماً والفرنسي
من جهة ،وكذا موقف القناة أساساً من هذه القضايا الذي َ
ضد تنظيم داعش ،خاصة وأ َن جمال احلرية هنا يتح ّدد بطبيعة هذه
خصوصاً ،وهذا ما يظهر يف دور التحالف الدويل َ

املظاهر اليت تتعلق بالالاستقرار االجتماعي عموماً؛ َأما عن أساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية
وحقوق االنسان ،اليت مل تش َكل هي األخرى أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،خاصة ما تعلق بأساليب الدفاع عن
حقوق املرأة والرتويج هلا ،هذا على غرار أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا اليت احنصرت يف موضوع
الدور الفرنسي يف التحالف الدويل ،وهذه العالقة ال خترج عن إطار مصلحة القناة اليت ترسم أهدافها وفق ما يتماشى
لعل حتقيق مبادئ
وسياستها اإلعالمية ،واليت عادة ما َ
تعرب عن جمموع املواقف السياسة اخلارجية للدولة الفرنسية ،و َ
العلمانية هي أحد األهداف األساسية للقناة يف تعاملها مع هذه القضايا ،وهذا ما يكشف لنا مدى تأثري املرجعية
التا رخيية والفكرية واأليديولوجية يف رسم سياسة القناة من خالل السعي وراء حتقيق أهدافها االسرتاتيجية ومصلحتها
اخلاصةَ ،أما بالنسبة ألساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب اليت ش َكلت هي األخرى أمهية من حيث التوظيف
يف هذه املواضيع ،وهذا راجع إىل عالقتها بالثورات العربية الراهنة ،حبيث عادة ما تستند القناة إىل عملية تربير الواقع

* تنطبق هذه العملية على ما مسَاه بودريار "نشوة االتصال" باعتباره التغيري الذي يؤدي معىن املشاهدة املطلقة اليت ينتقي منها أي غرض غري املشاهدة ،وكذا
حجب احلقيقة والوقائع واحليثيات املرتبطة باحلدث .نقالً عن :إبراهيم بعزيز ،مرجع سابق.57 ،
** جاء على لسان رئيس حترير قناة فرانس  42بأنَه متَ اتفاق بني الصحفيني حول استعمال تعبري تنظيم الدول اإلسالمية بدل تنظيم داعش ،نقالً عن :خليل
البشري ،مرجع سابق ،ص.012
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لعل هذه األساليب هلا تأثري كبري على
وتأزميه من خالل انتقاء بعض مظاهر األزمة والصراعات واحلروب وغريها ،و َ
اجلمهور املتلقي باعتبارها تعمل على متثيل الواقع وإضفاء الطابع الدرامي يف معاجلته ،وهذا ما يتضح من خالل عملية
تعزيز سلبية الفرد املسلم والعريب خصوصاً يف إبراز بعض مظاهر اإلقصاء والتهميش من جهة ،أو العنف احلقد والكراهية
لعل
من جهة أخرى .وعلى هذا األساس يتم تشكيل صورة الواقع العريب األكثر سوءاً من خالل عملية تنميط أجزائه ،و َ
هذا ما ينعكس على صورة اإلسالم واملسلمني يف العامل ،خاصة وأ َن املسألة مشرتكة عادة ما يتم ربطها بتنميط تلك
األحداث ،هذا وباإلضافة إىل أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية ،حبيث
وردت هذه األساليب بقوة باعتبارها ش َكلت أمهية من حيث الظهور يف هذه املواضيع ،خاصة بالنسبة ملوضوع التحالف
املتحدة األمريكية وفرنسا،
الدويل َ
ضد تنظيم داعش ،الذي يشمل بدور جمموع التدخالت العسكرية من طرف الواليات َ
وهذا ما يش َكل يف نظر القناة مسؤولية الدول الغربية من جهة ،على غرار املسؤولية العربية اليت ميثَلها الدور السعودي يف

ولعل عملية توزيع األدوار وفق هذه املعاجلة من طرف القناة ،واليت عادة ما
عالقته بالتنظيمات السنيَة من جهة أخرىَ ،

تؤيَد بشكل مباشر هذا التحالف باعتباره إحدى عمليات تربير التدخل العسكري يف مناطق الثورة من منطق احتوائها
لإلرهاب ،وهذا ما جند مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب"" ،داعش موجودة يف كل
يقدم شيئاً بالنسبة للحرب على
الدول العربية اليت تعاين قهراً واضطهاداً وظلماً"" ،القرار بعدم التدخل على األرض لن َ
داعش"" ،هناك جزء من املسؤولية تتحملها الدول العربية"" ،احلكومات األوروبية هلا مسؤولية كربى"...اخل.
ومن هنا تظهر عملية حتقيق شرعية وتزكية هذه املبادرات والتحالفات الدولية ،وكذا توزيعها ملدى مسؤولية كل طرف
لعل جتلَي املسؤولية الغربية يف هذا اإلطار يوحي إىل مدى مصلحة الدول الغربية
بالنسبة للدول الغربية والدول العربية ،و َ
املشرتكة يف املنطقة العربية .وهنا نكشف تارة أخرى عن مدى متاشي القناة مع املواقف السياسية اخلارجية الفرنسية مع
هذه القضايا؛ حبيث هناك من يشري إىل "أ َن احلرب اإلعالمية عادة ما تساهم يف إجناح احلرب العسكرية (التدخل
العسكري) ،باعتبار أ َن السياسة املقصودة هي السابقة على احلرب اليت ستكون امتداداً هلا ،أو هي التالية للحرب اليت
يبني الدور اإلجيايب للحروب
ستكون استثماراً لنتيجتها أو تربير لتلك النتيجة ،كما أنَه عادة ما حياول اإلعالم الغريب أن َ

والتدخالت العسكرية"1؛ َأما عن أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية اليت احنصرت يف موضوع ظاهرة
التجنيد ،الذي ميثَل كورقة ضغط على الرأي العام ،خاصة وأ َن الدعاية السياسية عادة ما تتماشى وفرتات األزمة واحلروب

والصراعات ،وذلك من خالل بعض مظاهر اجلهاد والتجنيد واإلرهاب اليت يتم ربطها ببعض املمارسات الدينية لبعض
لعل هذا السياق يساعد على مترير بعض الرسائل اليت تكون يف مصلحة السلطة
املسلمني يف فرنسا والغرب عموماً ،و َ
 -1أنظر :فيليب تايلور ،قصف العقول :الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتَى العصر النووي ،ترمجة سامي خشبة ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،اجمللس
الوطَن للثقافة والفنون واآلداب4118 ،م ،ص.02
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وبعض التيارات السياسية ،وعلى رأسها األحزاب اليمينية اليت تستغل فرصة هذه األحداث يف مترير ورقتها االنتخابية
مثالً .ومن هنا ميكننا أن نصل يف األخري إىل مدى الكشف عن العالقة املوجودة بني اإلعالم والسياسة خاصة ما تعلق
بقناة فرانس  42باعتبارها تنتمي إىل جمموعة اإلعالم اخلارجي الفرنسي ،باإلضافة إىل عملية رسم األهداف اليت ال خترج
عن إطار السياسة العامة للقناة يف التعامل مع هذه القضايا من جهة ،ومدى احلفاظ على مصلحتها من جهة أخرى.
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الجدول رقم  :46أساليب تحقيق األهداف في موضوع ثورات الربيع العربي.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف للمواضيع الفرعية بالنسبة ملوضوع ثورات
تشري البيانات َ
الربيع العريب يف مضامني برامج قناة فرانس  ، 42حيث أحتل موضوع الثورة يف سوريا املرتبة األوىل بأكرب نسبة من حيث
قدرت بـ ،%72.05يليه موضوع ظاهرة
توظيف أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي واليت َ
قدرت بـ ،%47.20كما يليه موضوع العالقات الفرنسية السورية بنسبة توظيف
الفساد يف الوطن العريب بنسبة توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة لألساليب
َ
قدرت بـ ،%01.54يف حني مل َ
جداً يف موضوع العالقات الفرنسية والسورية ،واليت
األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي فقد احنصرت بنسبة ضعيفة َ
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما
مثَلت نسبة  %011وبتكرار بلغ  4أسلوبني ،يف حني مل َ

بالنسبة ألساليب توحيد الرأي جتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية ،واليت انقسمت بدورها إىل مظاهرة التضامن اليت مل

تسجل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،على غرار مظاهر املعارضة واإلدانة والرفض اليت احنصرت هي األخرى يف
َ
موضوع العالقات الفرنسية السورية بنسبة ضعيفة مثَلت  %011وبتكرار بلغ  5مظاهر؛ َأما بالنسبة ألساليب السخرية

واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم فقد أحتل فيها موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل بأكرب نسبة

قدرت بـ ،%08.15حيث تليها املواضيع
قدرت بـ ،%20.45يليه موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة توظيف َ
توظيف َ
يسجل موضوع العالقات الفرنسية السورية أي نسبة توظيف
األخرى بنسب متشاهبة َ
قدرت بـ ،%04.51يف حني مل َ
تسجل أي نسبة
هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا اليت مل َ

ظهور يف هذه املواضيع؛ هذا وباإلضافة إىل أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية
املمارسات الدينية اليت احنصرت يف موضوعي احلجاب اإلسالمي واجلنس والشريعة بالنسبة لقضايا املرأة العربية وبنسبة
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة
توظيف متساوية َ
قدرت بـ ،%51.11يف حني مل َ

ألساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان اليت انقسمت إىل أساليب الدفاع عن حقوق
قدرت نسبة توظيف فيه
املرأة والرتويج هلا ،واليت احنصرت هي األخرى يف موضوعي احلجاب اإلسالمي الذي َ
تسجل املواضيع
بـ ،%88.88وكذا موضوع اجلنس والشريعة الذي َ
قدرت نسبة التوظيف فيه بـ ،%00.00يف حني مل َ

األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ هذا على غرار أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا اليت
احنصرت هي أيضاً يف موضوعي احلجاب اإلسالمي وظاهرة الفساد يف الوطن العريب بنسبة توظيف ضعيفة متساوية يف
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب
َ
قدرت بـ ،%51.11يف حني مل َ
التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب فقد أحتل فيها موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل بأكرب نسبة

قدرت بـ ،%21.18يليه أيضاً موضوع الثورة
قدرت  ،%24.01يليه موضوع اجلنس والشريعة بنسبة توظيف َ
توظيف َ
قدرت بـ ،%15.47مثَ يليه
قدرت بـ ،%12.40كما يليه موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة توظيف َ
يف سوريا بنسبة توظيف َ
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سجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه
موضوع الثورة يف مصر بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%14.72،يف حني مل ت َ
األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية ،اليت
انقسمت بدورها إىل الدور الغريب والدور العريب ،حبيث احتل يف األول موضوع الثورة يف مصر املرتبة األوىل بأكرب بنسبة
قدرت بـ ،%40.15يليه أيضاً
قدرت بـ ،%54.72يليه موضوع العالقات الفرنسية السورية بنسبة توظيف َ
توظيف َ
قدرت بـ ،%02.05كما يليه موضوع الثورة يف سوريا بنسبة
موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب بنسبة توظيف َ
يسجل
قدرت بـ ،%11.82مثَ يليه موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة توظيف َ
توظيف َ
قدرت بـ ،%15.47يف حني مل َ
موضوعي احلجاب اإلسالمي واجلنس والشريعة بالنسبة لقضايا املرأة العربية أي نسبة توظيف هلذه األساليبَ ،أما على

قدرت بـ ،%88.88وكذا
املستوى العريب فقد احنصر يف موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب الذي أحتل أكرب نسبة َ

تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه
موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%00.00يف حني مل َ
األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية فقد احنصرت يف موضوعي احلجاب
قدرت بـ ،%51.11يف حني مل
اإلسالمي واجلنس والشريعة بالنسبة لقضايا املرأة العربية بنفس نسبة التوظيف اليت َ

تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب .حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين بعض نسب
َ
توظيف أساليب حتقيق األهداف يف هذه املواضيع ،حبيث هذا التباين مل يش َكل مفارقة كبرية إالً يف بعض األساليب
مقارنة باملواضيع السابقة ،كما نالحظ ضعف نسب توظيف هذه األساليب يف املواضيع الفرعية بالنسبة ملوضوع ثورات
الربيع العريب عموماً ،مع اختفاء الكثري من األساليب يف بعض املواضيع ،هذا على غرار تقارب وتشابه بعض نسب
توظيف األساليب يف هذه املواضيع .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من طبيعة هذه املواضيع اليت هلا
عالقة مباشرة مع سياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة على الصعيد العريب اإلسالمي والغريب عموماً والفرنسي
خصوصاً ،حبيث اقتصرت أساليب حتقيق األهداف يف بعض أساليب اليت هلا عالقة بالوضع العريب القائم من خالل
جمموع الثورات والصراعات واألزمات يف بعض الدول يف املنطقة العربية وعلى رأسها سوريا ،ليبيا ،مصر ،وهذا ما يتضح
يف أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب ،اليت ارتبطت خصوصاً باملواضيع اليت متثَل بعض تداعيات هذه
الثورات كظاهرة الفساد يف الوطن العريب أو قضايا املرأة العربية خاصة ما تعلق مبوضوع اجلنس والشريعة ،وطبيعة هذه
املواضيع هلا تأثري واضح باعتبارها من الظواهر اليت أفرزهتا تلك الثورات ،واليت تعد كنتائج سلبية هلا ،وهذا ما قد يثري
لعل هذا ما يتضح أيضاً يف عملية املعاجلة باعتبار أ َن
الكثري من اجلدل اإلعالمي حول هذه املسائل من طرف القناة ،و َ

جل مواضيع ثورات الربيع العريب وردت يف شكل نقاشا ت اليت تكون طبيعتها احلوارية اجلدلية أقرب إىل هذه القضايا،
َ
كما أ َن عملية استغالل الفرص يف مثل هذه السياقات اليت تأخذ طبيعة الصراع واألزمة والثورة وغريها ،حتتاجها وسائل
اإلعالم وقناة فرانس  42خصوصاً لتمرير بعض أهدافها االسرتاتيجية ،خاصة يف تعاملها مع عمليات هتجني
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املصطلحات من خالل التزاوج بني القيم الغربية والقيم العربية اإلسالمية مثالً ،خاصة ما تعلق بقضايا املرأة العربية
"حترر جنسي"" ،املساواة
وتأثرياهتا املتخلفة جراء هذه الثورات ،وجند ذلك مثالً يف بعض العبارات" :كالثورة اجلنسية"َ ،
"حترر املرأة"...اخل ،أو إثارة بعض النعرات الوطنية والقبلية
بني الرجل واملرأة"" ،احلجاب السياسي"" ،إسالم حداثي"َ ،
ضد نظام الرئيس السوري
والدينية من خالل اهتام الطرف اآلخر بالقضية اليت حيارهبا أو يعارضها كـ"املعارضة السورية َ
ضد األكراد الشيعة"؛ هذا على غرار استخدام بعض آليات
بشار األسد"" ،تنظيم داعش أو جبهة النصرة السنَة َ
لعل هذا ما
التضخيم والتفخيم من خالل بعض العبارات اليت تنقل الصورة السلبية األكثر مأساوية عن الواقع العريب ،و َ
*
توجهت إىل هذا النوع من القنوات يف تعاملها مع اجلمهور العريب؛ َأما عن أساليب
أشارت إليه بعض الدراسات اليت َ
توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية الغربية والعربية ،اليت هي األخرى احتلت أمهية
من حيث التوظيف يف هذه املواضيع خاصة ما تعلق باملسؤولية الغربية اجتاه هذه الثورات ،وهذا ما يكشف لنا مدى
احلفاظ على مصاحلها املشرتكة يف املنطقة العربية من جهة ،وكذا إظهار قيم التضامن والتعاون مع هذه الشعوب من
خالل جمموع التحالفات واملبادرات الدولية من جهة أخرى ،على غرار املسؤولية العربية اليت تتعلق بدور األنظمة العربية
سواء يف مسؤوليتها اجتاه هذه الثورات ،أو باعتباره املتسبب األول يف انتاجها ،وهذا ما يكشف لنا أيضاً دور املواقف
وتدعم انتفاضاهتا وتسلَط
الدولية الغربية والفرنسية خصوصاً اجتاه هذه الثورات اليت عادة ما متيل إىل الشعوب العربية َ
تصور األنظمة السياسية احلاكمة بصورة سلبية منطيَة عادة ما توصف "باألنظمة
الضوء على مظاهر معاناهتا ،يف حني َ
لعل هذه املواقف واملبادرات والتحالفات حتتاج إىل شرعية واحتماء دويل وتزكية مجاهريية جيعلها تؤدي دورها
الفاسدة" ،و َ

بكل مشروعية ،هذا وباإلضافة إىل أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع القائم اليت ش َكلت نسبة ذات أمهية من
حيث التوظيف يف هذه املواضيع ،مقارنة باملواضيع السابقة باعتبارها تتناسب وطبيعتها من خالل جمموع الثورات
وتداعياهتا املختلفة ،حيث ظهرت هذه األساليب أكثر تأثرياً من خالل استخدام بعض العبارات اليت حتمل وقع على
املتلقي كالسخرية من مظاهر الفساد املايل والسياسي يف الوطن العريب ،والسخرية واالنتهازية من بعض خملَفات الثورات
من خالل مظاهر العزلة االجتماعية ،كـ"الفقر"" ،االقصاء والتهميش"" ،الظلم"" ،القهر"...اخل ،أو يف بعض العبارات
اليت تظهر يف" :شعوب متخلفة"" ،أنظمة فاسدة"" ،املوظفون األشباح"" ،شطارة أو قافز"" ،وجود الفساد أكرب ممَا
*
املوجه باللغة لعربية للعامل العريب متمثَالً يف:
نشري هنا إىل الدراسة اليت قام هبا حممد سعد حيث أوضحت هذه الدراسة التحليلية للخطاب اإلعالمي األمريكي َ
احلرة ،بوجود عدة آليات يرتكز عليها هذا اخلطاب منها :آلية التهجني بنسبة  ،%47.5حيث استهدفت التزاوج بني القيم العربية
إذاعة سوا ،جملة هاي ،وقناة َ
واألمريكية وامتصاص الثقافة العربية من خالل تشكيل هوية مهجنة ،تليها آلية التفكيك اليت تستهدف تفكيك العروبة بنسبة  ،%42.2وذلك من خالل إثارة
النعرات الوطنية والدينية ،وآلية التغييب أي ترسيخ املسكوت عنه يف الرتتيب الثالث بنسبة  ،%42.2وتتمثَل يف تغييب مفردة االحتالل األمريكي للعراق
واستبداهلا بكلمة قوات التحالف اليت حتاول حترير العراق ،وآلية االستدعاء بنسبة  ،%04.1وهو ما متثَل يف استدعاء جتارب احلروب السابقة مع الفلبني وإسبانيا
والسلفادور لتربير وحشية االحتالل وفداحة مثن احلرية ،نقال عنَ :نى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.574
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تقلل من قيمة الشيء
أعلنتموه بصراحة"...اخل ،حبيث عادة ما َ
تقدم هذه العبارات يف سياق سخري انتهازي ،أي بطريقة َ
لعل هذه األساليب هي اليت تعطي صورة منطيَة وسلبية عن العرب املسلمني وواقعهم املعيش،
بالنسبة للموضوع املطروح ،و َ
الذي عادة ما تربطه القناة مبمارسات اجلاليات املسلمة يف الغرب وفرنسا خصوصاًَ ،أما عن األساليب األخرى اليت وردت

بشكل متفاوت وضعيف نوعاً ما من موضوع إىل آخر ،على غرار اختفائها يف بعض املواضيع ،وهذا يعود إىل طبيعة كل
حتدد طبيعة توظيف األساليب اليت تتناسب وحيثيات املوضوع من جهة ،وموقف القناة جتاهه
موضوع ،باعتبارها هي اليت َ
من جهة أخرى ،هذا وباإلضافة إىل أمهية املوضوع أيضاً ،حبيث أ َن االهتمام الكبري للموضوع من طرف القناة يؤثَر يف
حجم توظيف هذه األساليب ،وهذا ما ينطبق على املواضيع الفرعية ملوضوع ثورات الربيع العريب ،يف حني أ َن استخدام
بعض األساليب تتناسب مع طبيعة هذه املواضيع خاصة ما تعلق بأساليب إعالن الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية
والدميقراطية وحقوق االنسان وعلى رأسها أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا ،اليت تناسبت مع طبيعة موضوع
قضايا املرأة العربية من خالل مواضيع احلجاب اإلسالمي واجلنس والشريعة ،وذلك من خالل خطاب التعايش بانتشار
التنوع الثقايف واإلعالمي...اخل ،وهذا ما يظهر مثالً يف كل العبارات واجلمل
قيم العدالة ،وحقوق املرأة ،واحرتام املواطنة ،و َ

التالية" :املساواة الرجل باملرأة"" ،جيب أن منارس الدين بشكل فردي"" ،املرأة ليست عورة بل هي كمواطنة ،كانسان"،
"سيطرة الرجل على املرأة"" ،مشكلة حرية التعبري"...اخل ،هذا على غرار أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية
لعل هذه العملية هي إحدى تفسريات التعامل مع توظيف هذه
والرتويج هلا اليت مل خيلو دورها يف هذه املواضيع ،و َ
حدته من موضوع إىل آخر ،نظراً ملدى عالقته
تتغري َ
األساليب ،باإلضافة إىل موقف القناة اجتاه ثورات الربيع العريب الذي َ
مبجموع املصاحل الغربية والفرنسية خصوصاً يف املنطقة ،وذلك من خالل توظيف بعض العبارات واجلمل التالية:
"احلكومات العربية استعملت اإلسالم لكي تضع سيطرة الرجل على املرأة"" ،فصل الدين عن السياسة"" ،العلمانية"،
وتصور العالقات بني
"الدميقراطية"" ،املساواة"" ،ممارسة الوطنية"" ،احرتام األقليات الدينية"" ،صورة املرأة وصورة اجملتمع َ

اجلنسني مل يتغري حتت وطأة الدين".

وعلى هذا األساس يتم رسم األهداف هبذه الطريقة اليت ال خترج عن إطار هذه املصاحل ،واليت تتضح أكثر يف عملية
التعامل مع أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية ،اليت ال ميكن االستغناء عنها كأحد أهداف القناة
التوجهات الفكرية والسياسية لبعض الشخصيات اليت تتناسب طبيعتها مع تلك املبادئ،
االسرتاتيجية يف عالقاهتا ببعض َ
وهذا ما يظهر يف بعض العبارات واجلمل التالية :كـ"وضعية املرأة مل تتقدم"" ،وضعية املرأة مل تتحسن"" ،وضع املرأة يف

تراجع"" ،ثورات دميقراطية"" ،مشكل يف ممارسة الديانة اإلسالمية"" ،اإلسالم السياسي ال ميكن أن يضمن املساواة بني
لعل عملية االستعانة هبذه
الرجل واملرأة"" ،اإلسالم السياسي ليس نظاماً دميقراطياً"" ،ارتداء احلجاب موقف سياسي" ،و َ
املهمة لقناة فرانس  42يف
الشخصيات ملهامجة أطراف أخرى كـ"اإلسالميني" مثالً ،هي من بني األساليب اإلعالمية َ
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معاجلتها ملثل هذه القضايا ،كما أ َن التعامل مع هذه القضايا بشكل دعائي يظهر عن طريق ربط املوضوع الذي يأيت يف
شكل تقرير أو حوار مثالً جبانب من جوانب اجلمهور املتلقي ،خاصة ما تعلق بصورة الفرنسيني لإلسالم واملسلمني

1
لعل هذه
عموماً ؛ حبيث هذه العملية تعد كورقة ضغط وهيمنة على ذهن املتلقي باعتباره يش َكل أحد اهتماماته ،و َ
متهد لتمرير بعض األهداف السياسية االنتخابية اليت من شأَنا احملافظة على مصلحة كل طرف
العملية أيضاً هي اليت َ

الذي ال خيرج يف األخري عن إطار مؤسسة الدولة ،وبالتايل عن القناة اليت تعترب أحد مؤسساهتا يف مترير سياستها
اخلارجية.

- Jérôme Fourquet, op.cit., pp1-28
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الجدول رقم  :47أساليب تحقيق األهداف في موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوربا.
قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا
أساليب تحقيق األهداف

ظاهرة بناء المساجد

المجموع

ظاهرة الهجرة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي

/

/

/

/

/

/

األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي

/

/

2

%011

2

%10.87

مظاهر التضامن

2

%011

/

/

2

%14.28

مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة

4

%011

/

/

4

%10.42

أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم

/

/

/

/

/

/

أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا

/

/

/

/

/

/

أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية

4

%04.51

02

%81.51

07

%01.11

أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا

/

/

/

/

/

/

أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا

/

/

54

%011

54

%24.42

/

/

/

/

/

/

غربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

/

/

07

%011

07

%12.22

عربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

/

/

4

%011

4

%10.42

2

%17.17

74

%22.22

77

%21.22

161

%011

أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية

أساليب الرتويج حلرية املرأة والرتويج ملبادئ العلمانية
والدميقراطية وحقوق االنسان

أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية
أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية
المجم ـ ـ ـ ـ ــوع الكلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف للمواضيع الفرعية بالنسبة ملوضوع قضايا
تشري البيانات َ
تسجل هذه املواضيع أي نسبة توظيف ألساليب
اجلاليات املسلمة يف أوروبا يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث مل َ
الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي؛ هذا على غرار األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي
يسجل
اليت احنصرت يف موضوع ظاهرة اهلجرة بتكرار بلغ  2أساليب وبنسبة توظيف مشلت  ،%011يف حني مل َ

موضوع ظاهرة بناء املساجد أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق

الوحدة الوطنية اليت انقسمت بدورها إىل مظاهر التضامن ،واليت احنصرت يف موضوع ظاهرة بناء املساجد بتكرار بلغ 2
يسجل موضوع ظاهرة اهلجرة أي نسبة توظيف هلذه األساليبَ ،أما
مظاهر وبنسبة توظيف مشلت  ،%011يف حني مل َ

عن مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة فقد احنصرت هي األخرى يف موضوع ظاهرة بناء املساجد بتكرار بلغ  4مظهرين
يسجل موضوع ظاهرة اهلجرة هو اآلخر أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛
وبنسبة توظيف مشلت  ،%011يف حني مل َ

َأما بالنسبة ألساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم ،وكذا أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية
تسجال أية نسبة ظهور يف هذه املواضيع ،هذا على غرار أساليب محاية اخلصوصيات الفردية
وخصوصا فرنسا اللَتان مل َ
بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية فقد أحتل فيها موضوع ظاهرة اهلجرة أكرب نسبة توظيف

قدرت بـ%04.51؛ َأما بالنسبة ألساليب الرتويج
قدرت بـ ،%81.51يليه موضوع ظاهرة بناء املساجد بنسبة توظيف َ
َ

حلرية املرأة ومبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان اليت انقسمت بدورها هي األخرى إىل أساليب الدفاع عن
تسجل هذه األخرية أي نسبة ظهور يف هذه املواضيعَ ،أما أساليب الدفاع عن
حقوق املرأة والرتويج هلا ،حبيث مل َ
الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا فقد احنصرت يف موضوع ظاهرة اهلجرة الذي احتل تكرار بلغ  54أسلوب وبنسبة
يسجل موضوع ظاهرة بناء املساجد أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة
توظيف مشلت  ،%011يف حني مل َ

تسجل أي نسبة ظهور يف هذه املواضيع؛ على غرار
ألساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب فهي األخرى مل َ
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية اليت انقسمت أيضاً إىل مسؤولية
الغربية وأخرى عربية ،حيث احنصرت هذه املسؤوليات بنوعيها يف موضوع ظاهرة اهلجرة بتكرار بلغ  07أسلوب وبنسبة
توظيف مشلت  %011بالنسبة للدور الغريب ،وبتكرار بلغ  4أسلوبني وبـنسبة توظيف مشلت  %011بالنسبة للدور
يسجل موضوع بناء املساجد أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب الدعاية
العريب ،يف حني مل َ
قدرت بـ ،%22.22يليه
السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية فقد أحتل فيها موضوع ظاهرة اهلجرة أكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ .%17.17حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب
موضوع ظاهرة بناء املساجد بنسبة توظيف َ
توظيف أساليب حتقيق أهداف القناة يف هذه املواضيع ،حبيث ظهرت بشكل ضعيف مقارنة باملواضيع السابقة ،إضافة
تسجل أي توظيف هلذه األساليب.
إىل اختفائها يف بعض املواضيع اليت مل َ
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نفسر هذه املالحظات انطالقاً من طبيعة كل موضوع من جهة ،ووظيفة هذه األساليب داخل سياق
ومن هنا ميكننا أن َ

هذه املواضيع ،كما يظهر جليَاً مدى عالقة أمهية املواضيع يف قناة فرانس  42من خالل حجم االهتمام الذي توليه لكل
موضوع ،ونسبة توظيف أساليب حتقيق أهدافها ،وهذا ما ينطبق على موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا باعتباره من

بني املواضيع اليت تتخلل أجندة القناة يف معاجلتها لقضايا الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،وهذا ما جيعله أقل
املتفرقة تساعد على اإلثارة وتعمل على حتويل األنظار وإهلاء املشاهد ،واليت يطلق عليها
أمهية ،يف حني "أ َن األحداث َ
البعض بالعملية التجزيئية" ،1وهذه العملية هي اليت تؤثَر يف توظيف تلك األساليب خاصة وأ َن هذه املواضيع هلا عالقة
وتصرفات املسلمني داخل اجملتمع الغريب والفرنسي خصوصاً ،حبيث يتضح يف موضوع اهلجرة حجم
مباشرة مبمارسات َ
توظيف أساليب الدعاية السياسية كورقة انتخابية باعتبارها أحتلت النسبة األكرب من حيث التوظيف ،وهذا يعود لطبيعة
هذه القضايا اليت تعد من أهم القضايا ذات اجلدل القائم يف الغرب عموماً ويف فرنسا خصوصاً ،وهلذا عادة ما
املتطرفة منها ،كورقة ضغط على املواقف السياسية اليت بدورها تؤثَر هي
تستخدمها التيارات السياسية وخاصة اليمينية َ
لعل ما أكدته دراسة مقارنة 2يف نتائج سبعة أحزاب
األخرى على املواقف اإلعالمية كما هو احلال يف قناة فرانس  ،42و َ

املرجح يف التصويت ملصلحة هذه
متطرفة يف انتخابات الربملان األورويب سنيت 0222م0222-م ،كيف أ َن العامل َ
ميينية َ

األحزاب هو موقفها من سياسات اهلجرة ودعوهتا لتقييدها ،باإلضافة إىل التمييز العنصري...اخل؛ وهنا يظهر دور الدعاية

يف التعامل مع هذه القضايا للتأثري على اجلمهور ،خاصة وأ َن اجلالية املسلمة هناك متثَل األقلية األوىل من حيث العدد
لعل هذا ما جنده يف خطاب اجلبهة الوطنية الفرنسية يف قناة فرانس  42من خالل
بعد السكان األصليني-الفرنسيني ،-و َ
توظيفها بعض العبارات واجلمل للدعاية السياسية ،واليت جند منها مثالً" :اجلبهة الوطنية جاهزة للحكم يف فرنسا"،

"أعتقد أ َن الفرنسيني يف خالل بضعة أشهر قد يعطونا ثقتهم للجبهة الوطنية كي يطبَق سياسته"" ،أقول أ َن هذه السياسة

كل االختالف عن السياسة اليت طبَقت يف فرنسا"...اخل ،كما أ َن عملية تدويل هذه القضايا إعالمياً
ستكون خمتلفة َ
يساعد على حتقيق هذا اهلدف الذي يتماشى والسياق العام لألحداث اليت تتمثَل يف الثورات العربية الراهنة ،هذا

وباإلضافة إىل أساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان اليت تتناسب هي األخرى وطبيعة
هذه املواضيع ،خاصة ما تعلق بأساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا ،وذلك من خالل توظيف بعض
لعل
العبارات اليت توحي بقداسة هذه املعامل يف تعاملها خاصة مع قضايا اهلجرة وخصوصاً مسألة االندماج االجتماعي ،و َ
يتكرر هذا
من بني املشكالت اإلعالمية الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً هو تأكيدها على هويتها العلمانية ،حيث َ
املؤشر يف الكثري من املضامني ،مما يؤثَر ليس فقط على تغطيتها ومعاجلتها لقضايا اإلسالم واملسلمني ،ولكن اشتباكها مع

 -1أنظر :بيري بورديو ،مرجع سابق ،ص ص.21-27
 -2أنظر :رابح زغوين ،مرجع سابق ،ص.045
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الدين عموماً ،وللتأكيد على هذه النقطة ميكن استدعاء ما ناقشه "الرس لندسنت" احمللَل اإلعالمي بفنلندا يف ورقة له
بعنوان "الصحافة كديانة علمانية :ملاذا يساء فهم املسيحيني واملسلمني على السواء" ،حيث "ادعى بأنَه بعد قراءة عميقة
لعدد حمدود من التقارير اإلخبارية ،واليت تتعلق مبناقشة بعض من اجلدل القضايا الدينية ،فإنَه ميكن للمرء الوصول لنتيجة
عامة بأ َن املنطق والفكر الديَن يعد دخيالً على أغلب املؤسسات الصحفية يف الغرب ،كما يشري يف حتليله إىل أن قواعد
ما يعرف بـ"احلياد واملوضوعية الصحفية" هو ما ميثل نوعاً من الديانة العلمانية يف الفضاء الغريب العام ،وخاصة لدى
الفاعلني األرفع قدراً يف وسائل اإلعالم" ،1وهذا ما ينطبق على قناة فرانس  42يف تعاملها مع هذه القضايا ،هذا على

غرار توظيف أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية اليت
تتناسب وطبيعة هذه القضايا ،باعتبارها ال خترج عن إطار وظيفة أساليب الدعاية السياسية ،وهنا تظهر عالقة األساليب
يف ما بعضها باعتبارها تؤدي نفس اهلدف العام للقناة ،حبيث أ َن مظاهر التعايش وحرية املمارسات الدينية املختلفة يف
اجملتمع الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً ،دليل على تقبَل اآلخر ،وحوار األديان ،وتقرير التعايش والسلم وحقوق
اإلنسان ،ومبدأ احرتام األقليات الدينية ،وغريها من املعامل اليت حتافظ على مسعة وصورة أي بلد يف تعامله مع هذه
القضايا ،يف حني أ َن حقيقة هذه املسائل ال يعكسها مضمون القناة باعتباره ال يعكس واقع املسلمني وممارساهتم الدينية
يف فرنسا ،خاصة و َأَنا عادة ما يتم معاجلتها بطريقة جدلية ،وهذا ما يطرح العديد من احللول اليت تساعد بدورها على
تكييف الصورة اجتاه هذه القضايا ،هذا وباإلضافة إىل أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق
الشرعية والتزكية الدولية اليت تعد األساليب املشرتكة يف معاجلة القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة،
وهذا دليل على تناسبها مع أولوية كل قضية ومدى مسؤوليتها اجتاه الدول الغربية والعربية من جهة أخرى ،حبيث تقاربت
نسبة توظيفها مع أساليب اخلصوصية الفردية بالنسبة للمسلمني ،وهذا التقارب ينطلق من فرض العالقة بني هذه القضايا
والسياق العام الذي متثَله أحداث الثورات العربية الراهنة من جهة ،وكذا تدويلها إعالمياً ممَا يساهم يف زيادة اهتمامها من

جهة أخرى ،يف حني أ َن عملية توزيع املسؤوليات غربياً وعربياً ال خترج أيضاً عن إطار احلفاظ على مصلحة الدول الغربية
وفرنسا خصوصاً من خالل رؤيتها وموقفها السياسي اجتاه هذه القضايا ،هذا على غرار األساليب األخرى اليت تذبذب
ظهورها حسب طبيعة كل موضوع ،كما ال ميكننا تناسي دور طبيعة النوع الصحفي الذي يؤثَر يف شكل ومضمون هذه
املواضيع ،انطالقاً من عملية التأطري اإلعالمي اليت ختضع ألجبديات كل نوع صحفي ،وهذا ما ينطبق على موضوع بناء
لعل هذا ما جيعلنا ال
املساجد الذي ظهر يف شكل تقارير إخبارية ،وموضوع اهلجرة الذي ظهر يف شكل حوار(نقاش) ،و َ
نفصل دور األنواع الصحفية لقناة فرانس  42يف معاجلتها هلذه املواضيع ،أو باألحرى عملية إنتاج املضامني.

 -1نقالَ عن :محود عبد احلليم ،اإلعالم التضليلي :دور الدعاية واإلعالن الغربية في تشويه صورة اإلسالم ،بريوت ،إعداد ونشر مركز الدراسات والرتمجة،
توزيع دار املؤلف ،ط4101 ،0م .ص.27

362

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة أساليب تحقيق األهداف في مضامين برامج قناة فرانس 42
الجدول رقم  :48أساليب تحقيق األهداف في المواضيع األخرى المطروحة.
المواضيع األخرى
أساليب تحقيق األهداف

اإلسالم السياسي

الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني

المجمـ ـ ـ ــوع

الزواج الديني في بريطانيا

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي

2

%011

/

/

/

/

2

%15.18

أساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي

/

/

07

%011

/

/

07

%41.00

مظاهر التضامن

/

/

/

/

2

%011

2

%15.18

مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة

/

/

/

/

2

%011

2

%17.11

أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم

4

%011

/

/

/

/

4

%12.28

أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا

7

%52.52

5

%08.50

4

%12.54

02

%44.12

أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية

/

/

/

/

8

%011

8

%02.55

أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا

/

/

/

/

/

/

/

/

أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا

/

/

/

/

2

%011

2

%17.11

/

/

/

/

/

/

/

/

غربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

/

/

/

/

/

/

/

/

عربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

/

/

7

%011

/

/

7

%01.17

/

/

/

/

/

/

/

/

52

%011

أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية

أساليب الرتويح حلرية املرأة والرتويج ملبادئ
العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان

أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية
الدولية
أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف للمواضيع األخرى يف مضامني برامج قناة
تشري البيانات َ
فرانس  ،42حيث ميكننا يف هذا السياق أن حنلَل كل موضوع على حدى انطالقاً من عدم اشرتاكهما يف موضوع واحد،

وملعرفة مدى توظيف هذه األساليب يف هذه املواضيع ،نبدأ مبوضوع اإلسالم السياسي الذي أحتل على جمموعة من
األساليب اليت ظهرت يف كل من أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي اليت ش َكلت
 %011بتكرار بلغ بـ 2أساليب؛ وكذا أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم اليت ش َكلت هي األخرى
نسبة  %011بتكرار بلغ بـ 4أسلوبني؛ باإلضافة إىل أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا
تسجل األساليب األخرى أي نسبة ظهور يف هذا
اليت َ
قدرت نسبة توظيفها يف هذا املوضوع بـ  ،%52.52يف حني مل َ

املوضوع ،هذا على غرار موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن الذي ظهرت فيه كل من األساليب األمنية لتحقيق

االستقرار االجتماعي بنسبة مشلت %011وبتكرار بلغ بـ 07أسلوب؛ وكذا أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات
قدرت بـ%08.05؛ باإلضافة إىل أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية
الغربية وخصوصاً فرنسا بنسبة َ
تسجل األساليب
لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية عربياً بنسبة مشلت  %011بتكرار بلغ ب ـ 7أساليب ،يف حني مل َ
األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضوع؛ َأما عن موضوع الزواج الديَن يف بريطانيا فقد مشلت فيه نسبة توظيف أساليب
توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية بـ %011وبتكرار بلغ  2مظاهر بالنسبة ملظاهر التضامن ،وبـنسبة
توظيف مشلت  %011بتكرار بلغ بـ 2مظاهر بالنسبة ملظاهر اإلدانة والرفض واملعارضة؛ َأما عن أساليب تنميط السلوك

قدرت نسبتها بـَ ،%12.54أما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات
لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصاً فرنسا اليت َ
الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية فقد مشلت نسبة توظيف بـ %011بتكرار بلغ بـ8
أساليب؛ هذا على غرار أساليب إعالن حرية املرأة والرتويج ملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان واليت ظهرت يف
أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا بنسبة توظيف مشلت  %011بتكرار بلغ بـ 2أساليب؛ َأما بالنسبة

أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية عربياً فقد مشلت نسبة توظيفها
تسجل األساليب األخرى أي نسبة ظهور يف هذا املوضوع.
بـ %011بتكرار بلغ بـ 7أساليب ،يف حني مل َ

حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تقارب نسبب توظيف أساليب حتقيق األهداف يف هذه املواضيع اليت مل تش َكل
نسجل مفارقة كبرية على غرار اختفاءها يف
اهتمام كبري من طرف القناة ،وهذا ما أثَر على حجم توظيفها ،حبيث مل َ
الكثري من األحيان .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املعطيات انطالقاً من مدى توظيف هذه األساليب يف هذه املواضيع،
ففيما خيص األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي اليت ش َكلت النسبة األكرب مقارنة باألساليب األخرى ،واليت
لعل هذا يشري إىل دور طبيعة املوضوع الذي عادة ما خيضع لألجندة
احنصرت يف موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن ،و َ

الدولية يف معاجلة هذا الصراع القائم واملستمر يف اآلن نفسه ،حبيث استخدام األساليب األمنية ال خيرج عن إطار املصاحل
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الغربية املشرتكة يف عالقتها باحلركة الصهيونية ،اليت عادة هي األخرى ما تعتمد يف خطاباهتا من طرف وسائل اإلعالم
على هذه األساليب ،وذلك باعتبارها اسرتاتيجية دعائية تعمل على متويه الشعوب وتغليطها بشأن هذا الصراع خاصة ما
تعلق بقضايا السلم والسالم العامليني ،يف حني هذا النوع من املعاجلة كذلك ،عادة ما يرتبط مبواقف الدولة نفسها
لعل هذا ما تشرتك فيه الكثري من وسائل اإلعالم الغربية يف معاجلتها هلذه القضية*َ ،أما عن
(الفرنسية) اجتاه هذا الصراع ،و َ
أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وفرنسا خصوصاً كوَنا احتلت هي األخرى أمهية من حيث التوظيف،
خاصة و َأَنا مشلت مجيع املواضيع ،وهذا دليل على أمهية دورها يف حتقيق أهداف القناة ،حبيث ترتبط هذه األساليب
بالصورة النمطيَة عن اإلسالم واملسلمني عموماً من خالل توظيف بعض املفاهيم والعبارات اليت تساهم يف عملية إلقاء
االهتام على كل ما له صلة من قريب أو من بعيد باإلسالم ،وربطه بالسياق العام بالنسبة للثورات العربية الراهنة ،خاصة
ما تعلق مبوضوع اإلسالم السياسي الذي يتم متثيله بأدوار التنظيمات اإلسالمية وتداعياهتا املختلفة على الصعيدين العريب
والغريب عموماً ،حبيث تستخدم القناة جمموعة من التصنيفات لإلسالم يف عالقته مبمارسات تلك التنظيمات ،وهذا ما
املتطرف"" ،اإلسالم السياسي اإلرهايب"...اخل؛
يظهر مثالً يف" :اإلسالم الوهايب"" ،اإلسالم السياسي العنفي"" ،اإلسالم َ

هذا على غرار موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن الذي عادة ما يتم ربط هذه األساليب مبمارسات منظمة محاس
يربأ إسرائيل
الفلسطينية أو ما يطلق عليها حبركة املقاومة ،حبيث يتم تصوريها كحركة إرهابية جهادية ،وهذا ما قد َ
باعتبارها املسؤولة عن هذا الصراعَ ،أما موضوع الزواج الديَن يف بريطانيا الذي احتل نسبة ضعيفة من حيث توظيف هذه

األساليب اليت تعلَقت ببعض ممارسات املؤسسات الدينية اإلسالمية حول تقنني هذا النوع من الزواج ،والذي خيتلف عن
ختوف اجملتمع من انتشار هذه املمارسات اليت
معايري الزواج املدين يف بريطانيا ،حبيث هذه العالقة تكشف لنا عن مدى َ
قد تؤثَر يف اجملتمع الربيطاين يف نظر القناةَ ،أما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني
ومقدساهتم وعباداهتم لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية اليت ش َكلت هي األخرى نسبة ضعيفة من حيث

الظهور ،إالَ َأَنا تناسبت وطبيعة هذه املواضيع ،خاصة ما تعلق مبوضوع الزواج الديَن يف بريطانيا الذي يعكس أحد
قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،حبيث هذه القضايا عادة ما تتطلب توظيف مثل هذه األساليب اليت تساهم يف
تشكيل صورة حسنة عن املسلمني وممارساهتم الدينية سواء تعلق األمر مبسألة حرية التديَن مثالً ،وذلك مثل مظاهر ارتداء

لعل
التجول والتسوق ،أو محاية َ
احلجاب أو تأدية الصالة أو حرية َ
املقدسات اإلسالمية وعلى رأسها املساجد...اخل ،و َ
*
تعرض هلا الشعب الفلسطيَن مبا يتماشى مع املوقف
معظم وسائل اإلعالم األوروبية واألمريكية تفننت يف فربكة واقع احلرب على ّ
غزة ،حلرب العنصرية اليت ّ
الرمسي حلكوماهتا ودوهلا  -وهذا أمر ليس جبديد -حبيث إ ّن تعامل الغرب مع العرب واملسلمني كان دائما جزءا من الصراع العريب اإلسرائيلي وموقفا ال خيرج عن
اإلطار الذي حددته اآللة الدعائية الصهيونية ،وال خيرج عن إطار السياسة اخلارجية األمريكية وسياسة االحتاد األورويب يف الشرق األوسط  ،واليت عادة ما يرمسها
صهاينة يف الكونغرس والبيت األبيض وأروقة وكواليس برملانات الدول األوروبية والربملان األورويب ،أنظر :حممد قرياط ،مرجع سابق ،ص.47
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هذه الصورة يف التعامل مع هذه اخلصوصيات ال خترج عن إطار عملية تظليل إعالمي تستخدمها القناة يف احلفاظ على
مصلحتها ،اليت ال خترج عن حدود تعامالت السياسة الفرنسية مع ممارسات املسلمني عموماً ،وهذا ما يتمثَل عادة يف
ترويج بعض مبادئ اجلمهورية الفرنسية كحرية املعتقد ،وحرية اختيار الدين وحواره مع األديان األخرى ،واحرتام
اخلصوصيات الفردية ،وحرية ممارسة العبادات املختلفة ،وغريها من املبادئ اليت توحي حبرية ودميقراطية اجملتمع الغريب
والفرنسي خصوصاً؛ َأما عن توظيف األساليب األخرى اليت مل تش َكل نسبة ظهور عالية باعتبارها تتأثَر مبدى أمهية
حتدد استخدام توظيف أساليب دون أخرى؛ هذا وباإلضافة إىل أساليب توزيع
املوضوع نفسه ،وكذا طبيعته اليت َ
املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية اليت اقتصرت على الدور العريب ،وهذا دليل على
عدم حيادية املواقف الغربية خبصوص موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن ،خاصة ما تعلق مبسألة االعرتاف بدولة
فلسطني ،حب يث تستخدم القناة توجيه املسؤولية إىل الدول العربية عكس الدول الغربية من خالل تضعيف املقاومة ،أو
تدعيم بعض مبادرات السالم مثالً ،أو القيام مبساندة الشعب الفلسطيَن ،وهذا ما يساهم يف توجيه الرأي العام العاملي
والعريب خصوصاً إىل هذه الدول ،عكس الدور الغريب الذي تبدو مسؤوليته بشكل أقل يف هذا اإلطار.
وعلى هذا األساس ميكننا أن نصل يف األخري من خالل توظيف هذه األساليب يف هذه املواضيع إىل عالقة املواقف
السياسية للدول الغربية باألجندة اإلعالمية ،وهذا ما ينطبق على املوقف السياسي الفرنسي يف عالقته بأجندة قناة فرانس
 ،42هذا على غرار الصورة النمطيَة لإلسالم واملسلمني اليت تستخدمها القناة يف تعاملها مع القضايا اليت هلا عالقة
مباشرة مع أهداف القناة.
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قضايا الحركات
اإلسالمية

أساليب تحقيق األهداف

ثورات الربيع العربي

قضايا الجاليات

المسلمة في أوروبا

المواضيع األخرى

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي

481

%24.10

02

%17.42

/

/

2

%11.22

214

%42.12

أساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي

50

%11.82

4

%14.11

2

%12.07

07

%44.44

14

%15.71

مظاهر التضامن

05

%78.08

/

/

2

%08.08

2

%02.72

44

%10.12

مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة

08

%74.17

5

%01.42

4

%17.82

2

%02.12

42

%14.48

أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم

2

%08.08

07

%14.14

/

/

4

%12.12

44

%10.12

أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا

51

%80.24

/

/

/

/

02

%08.51

11

%15.05

أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات
الدينية

/

/

/

/

07

%20.14

8

%41.50

22

%12.11

أساليب الدفاع عن حقوق املرأة
والرتويج هلا

/

/

27

%011

/

/

/

/

27

%14.82

أساليب الدفاع عن الدميقراطية
والعلمانية والرتويج هلا

45

%48.18

8

%18.28
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%58.24

2

%12.22
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%51.11
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/

/

/

/
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/

/
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88

%11.02

08

%05.18

4

%10.15

7

%15.47
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%18.28

أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية

07

%08.71

2

%12.75

77

%17.12

/

/

87
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840

%72.72

448

%01.27

070

%04.78

52

%12.72

0472

%011

أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة
الوطنية

أساليب الرتويج حلرية املرأة والرتويج ملبادئ العلمانية
والدميقراطية وحقوق االنسان

أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية
لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية
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الرسم البياني رقم  :05أساليب تحقيق األهداف في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .22
أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية
والتزكية الدولية/الغربية
أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية
والتزكية الدولية/العربية
أساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب

املواضيع األخرى

أساليب الدفاع عن الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا

قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا

أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا
أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش
وحرية املمارسات الدينية
أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا

ثورات الربيع العريب

أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم
مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة
مظاهر التضامن

قضايا احلركات اإلسالمية
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املوض حة يف اجلدول أعاله إىل نسب أساليب حتقيق األهداف املواضيع الرئيسية يف مضامني برامج قناة
تشري البيانات َ
فرانس  ،42حيث أحتل موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف ألساليب التخويف
قدرت بـ ،%24.10يليه موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف
والرتهيب اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي َ
قدرت بـ ،%11.22يف حني مل
جدا َ
قدرت بـ ،%17.42كما تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف ضعيفة َ
ضعيفة َ
يسجل موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة لألساليب األمنية لتحقيق
َ

قدرت
االستقرار االجتماعي فقد أحتل فيها موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األـوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%44.44يليها موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا
بـ ،%11.82تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
قدرت بـ%14.11؛ َأما
قدرت بـ  ،%12.07كما يليها موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف َ
بنسبة توظيف َ

بالنسبة ألساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية ،اليت انقسمت إىل مظاهر التضامن واليت أحتل فيها

قدرت بـ ،%78.08يليها موضوع قضايا اجلالية املسلمة
موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%02.72يف حني مل
قدرت بـ ،%08.08كما تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
يف أوروبا بنسبة توظيف َ
يسجل موضوع ثورات الربيع العريب أي نسبة توظيف هلذه األساليب ،هذا على غرار مظاهر املعارضة والرفض واإلدانة
َ
قدرت بـ ،%74.17يليه موضوع ثورات الربيع العريب
اليت أحتل فيها موضوع قضايا احلركات اإلسالمية بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%02.12مثَ يليه موضوع قضايا
قدرت بـ ،%01.42كما تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
بنسبة توظيف َ

قدرت بـ%17.82؛ َأما بالنسبة ألساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع
اجلالية املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%14.14يليه
العريب القائم اليت أحتل فيها موضوع ثورات الربيع العريب املرتبة األوىل وبأكرب نسبة توظيف َ

قدرت
قدرت بـ ،%08.08كما تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
موضوع قضايا احلركات اإلسالمية بنسبة توظيف َ
يسجل موضوع قضايا اجلالية السلمة أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب
بـ ،%12.12يف حني مل َ

تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا فقد احنصرت تقريباً يف موضوع قضايا احلركات اإلسالمية بنسبة

قدرت بـ ،%80.24على غرار املواضيع األخرى اليت احتلت نسبة توظيفها لتلك األساليب بـ ،%08.51يف
توظيف َ
تسجل املواضيع الرئيسية األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب محاية اخلصوصيات
حني مل َ
الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية فقد احنصرت هي األخرى تقريباً يف موضوع قضايا
قدرت بـ ،%20.14على غرار املواضيع األخرى اليت بلغت نسبة التوظيف فيها
اجلالية املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف َ
تسجل املواضيع الرئيسية األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة أيضاً ألساليب
بـ ،%41.50يف حني مل َ

الرتويج حلرية املرأة وملبادئ العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان اليت مشلت بدورها أساليب الدفاع عن حقوق املرأة
والرتويج هلا ،واليت احنصرت يف موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف مشلت  %011وبتكرار بلغ  27أسلوب ،يف
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تسجل املواضيع الرئيسية األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب ،هذا على غرار أساليب الدفاع عن
حني مل َ
الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا اليت أحتل فيها موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف
قدرت بـ ،%48.18كما يليه موضوع ثورات الربيع
قدرت بـ ،%58.24يليه قضايا احلركات اإلسالمية بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ%12.22؛ َأما بالنسبة
قدرت بـ18.28ـ ،%مثَ تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
العريب بنسبة توظيف َ
ألساليب التضخيم والتفخيم لتأزمي الوضع العريب اليت احنصرت يف قضايا احلركات اإلسالمية ،وكذا موضوع ثورات الربيع
تسجل املواضيع الرئيسية
العريب بنفس نسبة التوظيف واليت َ
قدرت بـ %51.11وبتكرار بلغ  17أسلوباً ،يف حني مل َ
األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب؛ َأما بالنسبة ألساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق
قدرت
الشرعية والتزكية الدولية غربياً فقد أحتل فيها موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%07.01كما يليه موضوع قضايا اجلالية
بـ ،%11.00يليه موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه
املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%17.11يف حني مل َ
قدرت
األساليبَ ،أما عربياً فقد أحتل فيها موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%05.18كما تليه املواضيع األخرى بنسبة
بـ ،%11.02يليه موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف َ

قدرت بـ%10.15؛ َأما
قدرت بـ ،%15.47مثَ يليها موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف َ
توظيف َ
بالنسبة ألساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية اليت أحتل فيها موضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا املرتبة
قدرت
قدرت بـ ،%17.12يليه موضوع قضايا احلركات اإلسالمية بنسبة توظيف َ
األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
تسجل املواضيع
بـ ،%08.71كما يليه موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%12.15يف حني مل َ
األخرى أي نسبة توظيف هلذه األساليب .حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف أساليب حتقيق
أهداف القناة يف هذه مواضيع ،حبيث هذا التباين يقوم على أساس مفارقة كبرية خاصة بني موضوع قضايا احلركات
اإلسالمية واملواضيع األخرى ،كما نالحظ ظهور نسبة توظيف هذه األساليب بشكل تدرجيي بداية من املوضوع األول
وصوالً إىل املواضيع األخرى ،هذا على غرار تذبذب نسب توظيف بعض األساليب واختفاء بعضها اآلخر.
ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات بناءً على مدى االهتمام الذي توليه القناة لكل موضوع ،حيث أنَه كلَما كان
املوضوع ذا أمهية كلَما كانت نسبة توظيف هذه األساليب أكرب ،وهذا دليل على تناسب أجندة القناة يف ترتيب أولوية
معاجلة هذه املواضيع مع أهدافها االسرتاتيجية املسطَرة ،واليت ال خترج عموماً عن األجندة السياسية الفرنسية خاصة يف
تعامالهتا مع القضايا اخلارجية وعلى رأسها ثورات الربيع العريب وتداعياهتا املختلفة ،باإلضافة إىل بعض املمارسات الدينية
للجالية املسلمة يف الغرب عموماً ويف فرنسا خصوصاً؛ هذا وباإلضافة إىل طبيعة هذه املواضيع اليت تأثَرت بسياق األزمة
لعل هذا السياق يؤثَر يف
املتمثَلة يف الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا على الصعيدين العريب اإلسالمي والغريب عموماً ،و َ
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إنتاج املضامني اليت عادة ما تظهر بشكل غري مست َقر وسريع ،أو باألحرى تكون فيه التغطية مكثَفة لألحداث اليت يغلب
عليها الضغط والتوتر ،وهذا ما ينطبق على موضوع قضايا احلركات اإلسالمية خاصة ما تعلق بتنظيم داعش مثالً ،والذي
لعل هذا
تناسبت طبيعته مع أساليب التخويف والرتهيب والرتعيب باعتبارها أحتلت النسبة األكرب من حيث التوظيف ،و َ

دليل على موقف القناة من هذه التنظيمات من جهة ،وتكوين الرأي العام اجتاه هذه التنظيمات اليت عادة ما يتم ربطها

التطرف وغريها ،وهذا ما ينطبق أيضاً على أساليب
بصورة منطيَة سلبية خبصوص عالقتها باإلرهاب واجلهاد و َ
التشدد و َ
تنميط سلوكيات هذه التنظيمات يف عالقتها باإلسالم وممارسات املسلمني عموماً ،اليت ظهرت هي األخرى بنسبة عالية
مكملة لبعضها
يف هذا املوضوع .وهنا تتضح عالقة األساليب فيما بعضها اليت حت َقق جمموعة من األهداف تكون َ
بعدة طرق
البعض ،باعتبارها ختضع لنفس السياسة اإلعالمية ،حبيث أ َن مؤشرات االهتام وحماربة هذه التنظيمات َ
وأساليب ،بل والسعي يف تكوين صورة منطيَة سلبية عن ممارساهتا املختلفة ،جيعلنا نستنبط بعض نتائج استخدام هذه
األساليب ،واليت تظهر َإما يف اعتبار أ َن الدول الغربية وفرنسا خصوصاً ضحية جراء هذه التنظيمات ،وهذا ما يتضح يف

حماولة تربئة نفسها من ممارسات هذه التنظيمات عموماً ،يف حني تشري الكثري من وسائل اإلعالم أ َن هذه التنظيمات
وإما تشويه صورهتا يف نشر اخلوف والرهب والرعب ،والذي عادة ما يتم ربطها بقضايا
عادة ما ترعاها الدول الغربيةَ ،
ويعزز الصورة النمطيَة عن اإلسالم واملسلمني بشكل
يربر خطورهتاَ ،
لعل هذا ما َ
اإلسالم واملسلمني يف العامل عموماً ،و َ

عام ،وممَا يؤدي أيضاً إىل عدم االستقرار االجتماعي سواء بالنسبة للشعوب العربية أو الغربية ،كما تدفع هذه العملية
باملطالبة بتدخل عسكري حملاربة هذا النوع من التنظيمات ،أو على األقل عدم رفضه ،وهذا ما ينطبق أيضاً على أساليب
توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية اليت ظهرت أكثر يف الدور الغريب ،وهذا دليل
على دور التحالف الدويل يف إقراره ملشروعية التدخل العسكري يف املناطق العربية اليت تشهد تلك الثورات باسم حماربة
اإلرهاب ،وهذه العالقة يف األساليب توحي إىل عملية بناء األهداف من طرف القناة اليت هلا عالقة مباشرة باألهداف
السياسية ،وهذا ما يتطلب احرتافية مهنية أكثر ،بل وتوظيف األساليب واالسرتاتيجيات اإلعالمية بشكل أكرب ،حبيث
أ َن االحرتافية هنا عادة ما تغطي على الكثري من عمليات التمويه واملغالطة والتظليل وغريها يف املعاجلة هلذه القضايا يف
القناة ،بل وتضفي عليها نوعاً من احليادية واملوضوعية ،وهذا ما ينطبق على الشطر الثاين من األساليب اليت توحي تقريباً
إىل معان اجيابية وأكثر واقعية وموضوعية ،يف حني أ َن تداوهلا ينبَن عادة على املرجعية التارخيية والفكرية وااليديولوجية
للقناة كمؤسسة إعالمية غربية تنهل مرجعيتها عموماً من مبادئ اجلمهورية الفرنسية ،ويف كوَنا متثَل اإلعالم اخلارجي
لفرنسا ،وهذا ما جيعلها تؤدي وظيفة النظام السياسي الفرنسي ،وهذا ما ينطبق على أساليب الرتويج حلرية املرأة وملبادئ
العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان ،وذلك من أجل احلفاظ على مصلحة القناة خاصة يف ترويج صورهتا لدى
اجلمهور ،وهذا ما يعكس صورة فرنسا خارجياً أيضاً ،وكذا حماولة احلفاظ على اجلمهور املشاهد الويف أيضاً ،باإلضافة إىل
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احلفاظ على استقرار اجملتمعات الغربية والفرنسية خصوصاً ،وهذا ما ينطبق أساساً على األساليب األمنية لتحقيق
االستقرار االجتماعي ،وأساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية ،وكذا أساليب محاية اخلصوصيات
الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسات الدينية ،باإلضافة إىل األساليب الدعاية السياسية لتحقيق
الورقة االنتخابية اليت عادة ما تستخدم إيديولوجيات التيارات السياسية السائدة يف أوروبا وفرنسا خصوصاً يف التعامل مع
لعل هذا ما يتعلق بكل من موضوع
هذه القضايا حسب ظروف وطبيعة كل حدث الذي يتالءم وتلك األيديولوجيات ،و َ

ثورات الربيع العريب ،وموضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،على غرار املواضيع األخرى اليت تعكس لنا كيفية
تعاملها مع هذه األساليب لتحقيق أهداف القناة ،هذا وباإلضافة إىل أساليب التضخيم والتفخيم لتأومي الوضع العريب،

وكذا أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم ،اليت تتعلق عموماً بنقل الصورة املأساوية عن الواقع العريب
اإلسالمي بسبب ثورات الربيع العريب ،وذلك من خالل متثيل بعض صوره ومظاهره يف استخدام بعض العبارات اليت
تظهر يف "الفقر"" ،التهميش"" ،اإلقصاء"" ،األزمات"" ،الصراعات"" ،احلروب"" ،الثورات"" ،العزلة االجتماعية"" ،ثورة
جنسية"" ،الفساد"...،اخل ،بل واستخدام بعض أساليب السخرية واالنتهازية يف نقل هذا الواقع ومتثيله الذي عادة ما
يرتبط بعبارات ساخرة تظهر مثالً يف" :املهزلة"" ،األنظمة الفاسدة"" ،هجرة انتقالية"" ،التخلَف"...،اخل ،حبيث هذه
األساليب تساعد يف تكوين الصور النمطيَة السلبية عن هذه الشعوب باعتبارها متثَل اإلسالم ،لذا يتم ربطها بقضايا
اجلالية املسلمة يف أوروبا ،يف حني أ َن موضوع قضايا احلركات اإلسالمية مل خيلو هو اآلخر من أساليب التضخيم
تغري من واقع هذه التنظيمات وممارساهتا الدينية املختلفة كوَنا تساهم هي األخرى يف تكوين الصورة
والتفخيم ،اليت َ
النمطيَة السلبية عن هذه التنظيمات.
وعلى هذا األساس ميكننا أن نستند يف هذا التفسري إىل آليات اإلعالم عموماَ والفرنسي خصوصاً من خالل قناة فرانس

 ،42الذي يستغل فرص مرحلة األزمة باعتبارها متثَل مرحلة أساسية يف مترير الكثري من الرسائل املش َفرة والضمنية
حَت يكون
واألهداف االسرتاتيجية املسطَرة ،وذلك من خالل عملية التغطية املكثَفة لألحداث ،وتدويل القضايا احمللية َ

هلا نفس األمهية من حيث اختيار توقيت البث ومساحة الزمنية للربنامج اخلربي أو احلواري يف معاجلة هذه القضايا ،وكذا

مسايرة األجندة السياسية الفرنسية من خالل جمموع مواقفها السياسية اجتاه هذه القضايا ،باإلضافة إىل احلفاظ على
مصلحتها اخلاصة اليت تظهر أساساً يف صورهتا اإلعالمية ومجهورها املشاهد ،هذا غرار مرجعيتها التارخيية والفكرية
والسياسية واأليديولوجية اليت تساهم يف رسم أهدافها بشكل عام.
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استنت ــاج:
ميكننا أن نستنتج من خالل توظيف أساليب حتقيق األهداف يف املواضيع اليت هلا عالقة بالقضايا العربية اإلسالمية
بالنسبة لقناة فرانس  42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة بـ:
التجزء هلذه األحداث-
 أ َن التعامل مع هذه األحداث اآلنية عادة ما يتميز بالسرعة يف التغطية من خالل عملية َمتفرق غالباً ،-ممَا
استمرار األخبار وفقاً
َ
ملستجدات القضية دون مراعاة حيثياهتا واكتماهلا جبميع التفاصيل ،وبشكل َ

يساعد على الطابع اآلين لألحداث وتزايد القوة التضليلية للقناة ،وذلك من خالل استخدام أساليب التضخيم والتفخيم
لعل هذا ال خيرج عن إطار عملية السبق الصحفي الذي عادة ما ينتج عن املتابعة الفورية
واإلفراط يف املعلومات وغريها ،و َ
هلذه األحداث.

 التعامل مع هذه األحداث اليت متثَل الواقع العريب اإلسالمي بصورة مأساوية يغلب عليها طابع األزمات واحلروبوالصراعات ،وهذا الرتكيز واالنتقاء عادة ما ميثَل اجلانب الدرامي لألحداث ،أي إضفاء الدراما من خالل املبالغة يف أمهية
وخطورة املوضوع ويف صفاته الدرامية والرتاجيدية.

 تعزيز الصورة النمطيَة عن اإلسالم واملسلمني واليت عادة ما تظهر يف :عملية تعزيز سلبية الفرد املسلم عموماً والعريبخصوصاً من خالل مظاهر اإلقصاء والتهميش من جهة ،أو العنف واحلقد والكراهية من جهة أخرى ،وعملية هتجني
املصطلحات من خالل التزاوج بني القيم الغربية والقيم العربية اإلسالمية ،وكذا إثارة بعض النعرات الوطنية والقبلية والدينية
من خالل اهتام الطرف اآلخر بالقضية اليت حيارهبا أو يعارضها ،باإلضافة إىل عملية تنميط سلوكيات التنظيمات
التشدد...اخل.
التطرف و َ
اإلسالمية بشكل عام ،بناءً على بعض مظاهر اجلهاد واإلرهاب و َ

 -تعتمد القناة يف مضامينها على ترويج بعض األفكار واأليديولوجيات اليت تعكس مظاهر العلمانية وحقوق االنسان

وحقوق املرأة خصوصاً وغريها من معامل احلرية والفردانية ،إضافة إىل ترويج بعض مبادئ التيارات السياسية يف أوروبا
وفرنسا خصوصاً كالتيارات اليمينية واليسارية مثالً ،كما أ َن توظيف هذه املبادئ يراعي خصوصية املوضوع وطبيعة سياقاته
املختلفة اليت ينتج فيها ،حبيث التأكيد على اهلوية العلمانية ال يؤثر فقط على تغطية األحداث ومعاجلتها بالنسبة للقناة،
ولكن اشتباكها مع الدين عموماً ،كما أ َن هذه العملية ال خترج عن إطار عملية تظليل إعالمي تستخدمها القناة يف
احلفاظ على مصلحتها اليت ال خترج عن حدود تعامالت السياسة الفرنسية مع ممارسات املسلمني عموماً ،وهذا ما يتمثَل
عادة يف ترويج بعض مبادئ اجلمهورية الفرنسية كحرية املعتقد ،وحرية اختيار الدين وحواره مع األديان األخرى ،واحرتام
اخلصوصيات الفردية ،وحرية ممارسة العبادات املختلفة ،وغريها من املبادئ اليت توحي حبرية ودميقراطية اجملتمع الغريب
والفرنسي خصوصاً.
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 إ َن احلرب اإلعالمية عادة ما تتماشى واحلرب العسكرية (عمليات التدخالت العسكرية يف مناطق الثورة باسم حماربةاإلرهاب) ،حبيث أ َن السياسة املقصودة هي السابقة على احلرب اليت ستكون امتداداً هلا ،أو هي التالية للحرب اليت
ستكون استثماراً لنتيجتها أو لتربير لتلك النتيجة ،وهذا ما يكشف لنا عالقة املواقف الدولية الفرنسية خصوصاً باجلهاز
اإلعالمي الذي يتمثَل يف قناة فرانس  42باعتبارها تعكس السياسة اخلارجية الدولية لفرنسا ،خاصة وأ َن عملية االحتماء

واالستناد باملواقف األخرى (العربية خاصة) جتاه هذه القضايا من خالل جمموع املبادرات والتحالفات الدولية هو عامل

أساس يف عملية احلفاظ على املصاحل الدولية الغربية املشرتكة ،هذا وباإلضافة إىل استخدام األساليب األمنية والسلم،
وحَت السالم بالنسبة للتحالفات املبادرات الدولية ،وكذا أساليب ترويج مبادئ الدميقراطية والعلمانية وحقوق اإلنسان
َ
كشعارات أساسية ،وكاسرتاتيجيات دعائية ،تعمل على متويه الشعوب العربية اإلسالمية وتغليطها خاصة ما تعلق بشأن
يتحدد يف موقف اآللة الدعائية الصهيونية ،والذي ال خيرج عن إطار السياسة
الصراع اإلسرائيلي العريب الذي عادة ما َ
اخلارجية األمريكية وسياسة االحتاد األورويب يف التعامل مع العرب واملسلمني عموماً.
 تعتمد قناة فرانس  42على استخدام جمموعة من األطراف السياسية يف بعض األحيان للتصدي هلذه القضايا ،وذلكمن خالل عملية االستعانة بأطراف ملهامجة أطراف أخرى ،وممارسة الدعاية السياسية هلذه األطراف ،حبيث عادة ما يتم
لعل هذه العملية تعترب كورقة ضغط وهيمنة على ذهن املتلقي ،كما
ربط املوضوع جبانب من جوانب اجلمهور املتلقي ،و َ
تستخدم كعملية متهيدية لتمرير بعض األهداف االنتخابية اليت من شأَنا احملفاظ على مصلحة كل طرف الذي ال خيرج
يف األخري عن إطار سياسة الدولة ،وبالتايل عن مؤسسة القناة اليت تعترب أحد مؤسساهتا يف مترير سياستها اخلارجية،
باإلضافة إىل احلفاظ على صورهتا اإلعالمية ومجهورها املشاهد ،هذا على غرار إعادة إنتاج مرجعيتها التارخيية والفكرية
والسياسية وااليديولوجية اليت تساهم يف رسم أهدافها بشكل عام.
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تمهيـ ـد:
تتعلق فئة الفاعلني مبجموع الشخصيات الفاعلة يف مضمون قناة فرانس  42من خالل معاجلتها ألهم القضايا
العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،حيث استخدمنا هذه الشخصيات من خالل مدى توظيفها يف كل
لعل طبيعة التوظيف هنا تنبين على مدى استضافة القناة هذه
موضوع من املواضيع املعاجلة يف إطار هذه القضايا ،و َ
الشخصيات يف الربامج احلوارية املتعلَقة هبذه املواضيع ،على غرار دورها وفاعليتها داخل سياق هذه املواضيع يف عالقتها
بسياق الثورات العربية الراهنة عموماً؛ حبيث خصصنا لكل موضوع رئيسي الذي حيمل يف طياته جمموعة من املواضيع
الفرعية جدول خاص يتضمن عناصر الشخصيات اليت متَ تقسميها إىل شخصيات مستضافة فاعلة يف احلوار،
وشخصيات فاعلة يف املضمون ،حيث انقسمت هذه األخرية بدورها إىل شخصيات طبيعية وشخصيات معنوية ،حبيث
انقسمت الشخصيات املعنوية إىل جمموع املؤسسات الفاعلة كاحلركات واملنظمات ،وكذا املناطق والدول احملورية،
باإلضافة إىل شخصيات أخرى تتعلق مبضامني تلك القضايا ،هذا على غرار جدول خاص يتعلق باملوضوع الفرعي تنظيم
داعش باعتباره من املواضيع الفرعية األكثر ظهوراً وأمهية بالنسبة ملوضوع قضايا احلركات اإلسالمية ،كما خصصنا جدول
عام يتضمن مجيع املواضيع الرئيسية ومدى توظيفها هلذه الشخصيات مرفوق برسم بياين؛ وبعد القراءة اجلدولية وعملية
التحليل والتفسري والتأويل لكل جدول ،يأيت يف األخري االستنتاج الذي حيتوى على نتائج توظيف الشخصيات الفاعلة
يف مضامني برامج قناة فرانس  42من خالل معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
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الجدول رقم  :50فئ ــة الفاعلي ــن في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـاعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين
المواضيع الرئيسية

الموضوع الرئيسي

الشخصيات املستضافة
يف احلوار

الشخصيات الفاعلة يف املضمون
الشخصيات الطبيعية

احلركات واملنظمات

املناطق والدول احملورية

المجمـوع

شخصيات أخرى

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

تنظيم داعش

42

%92.47

447

%99.78

224

%94.22

4229

%99.79

492

%29.74

4448

%94.27

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

4

%72.44

44

%79.29

9

%74.42

47

%74.44

27

%44.92

97

%74.72

املتشددة
السلفية َ

2

%77.89

/

/

42

%72.98

9

%77.22

47

%78.28

22

%74.72

احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا

2

%77.89

2

%72.22

84

%77.27

442

%79.74

87

%47.47

422

%77.28

السين الشيَعي
الصراع َ

4

%72.44

/

/

47

%74.72

27

%72.42

7

%74.98

97

%74.72

24

%477

422

%477

828

%477

4229

%477

242

%477

4892

%477

قضايا احلركات اإلسالمية

المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـوع
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني ملوضوع قضايا احلركات اإلسالمية يف مضامني برامج فرانس
تشري البيانات َ

 42حيث أحتل موضوع تنظبم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف بالنسبة للشخصيات املستضافة يف احلوار واليت
قدرت بـ ،%92.47هذا على غرار املواضيع األخرى اليت احتلت نسبة ضعيفة مقارنة مبوضوع تنظيم داعش؛ َأما بالنسبة
َ
قدرت
للشخصيات الطبيعية اليت هي األخرى أحتل فيها موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

املتشددة اللَذان أحتال نسبة
بـ ،%99.78على غرار موضوع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،وموضوع السلفيَة َ
يسجل كل من موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف
توظيف ضعيفة َ
جدا مقارنة مبوضوع تنظيم داعش ،يف حني مل َ
الشيعي أي نسبة توظيف هلذا النوع من الشخصياتَ ،أما بالنسبة للحركات واملنظمات
السين
فرنسا وموضوع الصراع َ
َ
قدرت بـ ،%94.22يليه موضوع احتاد
الفاعلة فقد أحتل فيها موضوع تنظيم داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

املتشددة وموضوع الصراع
قدرت بـ ،%77.27هذا على غرار موضوع السلفيَة َ
املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بأقل نسبة َ

جدا كما هو موضح يف اجلدول مقارنة مبوضوع تنظيم داعش ،يف حني كادت
السين
الشيعي اللَذان أحتال نسبة ضعيفة َ
َ
َ
تنعدم نسبة توظيف هذه الشخصيات يف موضوع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالميَ ،أما بالنسبة للدول واملناطق

قدرت بـ،%99.79
احملورية الفاعلة فقد أحتل فيها موضوع تنظيم داعش هي األخرى املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%79.74يف حني كادت
جدا واليت َ
يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروبا بنسبة توظيف ضعيفة َ
تنعدم هذه الشخصيات يف املواضيع األخرىَ ،أما بالنسبة للشخصيات األخرى املختلفة فقد أحتل فيها موضوع تنظيم

قدرت بـ ،%29.74يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بأقل نسبة
داعش املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت
قدرت بـ ،%47.47يليه أيضاً موضوع تنظيم القاعدة بالد املغرب اإلسالمي بنسبة توظيف َ
توظيف َ
السين
بـ ،%44.92كما يليه موضوع السلفية
املتشددة بنسبة توظيف َ
َ
قدرت بـ ،%78.28مث يليه موضوع الصراع َ
قدرت بـ .%74.98حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف
جداً َ
الشيعي بنسبة توظيف ضعيفة َ
َ
الشخصيات الفاعلة يف هذه املواضيع ،حبيث عادة ما يرتبط هذا التباين باعتباره يش َكل مفارقة كبرية بني النسب خاصة

بالنسبة ملوضوع تنظيم داعش يف مقارنته باملواضيع األخرى ،بأمهية املوضوع من خالل مدى االهتمام الذي توليه القناة
ملوضوع تنظيم داعش بالنسبة لقضايا احلركات اإلسالمية .ومن هنا ميكننا تفسري أولوية توظيف الشخصيات املستضافة
يف احلوار يف موضوع تنظيم داعش انطالقاً من مدى اهتمامه أوالً ،حبيث تعاملت القناة مع الكثري من الشخصيات اليت
هلا عالقة بقضايا احلركات والتنظيمات اإلسالمية سواء من حيث التخصص أو اخلربة.
وحَت مسؤولني سياسيني،
وعلى هذا األساس ختتلف طبيعة هذه الشخصيات بني
متخصصني وخرباء وأساتذة جامعينيَ ،
َ

باإلضافة إىل صحفيني سواء من ذات القناة أو من مؤسسات إعالمية أخرى ،حيث عادة ما تعتمد القناة يف معاجلتها

املتخصصني واخلرباء يف هذا اجملال ،بل تعتمد على تكوين جمموعة من الصحفيني
هلذه القضايا اإلرهابية على جمموعة من
َ
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املتخصص ( Académique
يف التعاطي مع قضايا اإلرهاب واحلروب واألزمات ،وهذا ما يتضح يف مركز القناة
َ
1
ترتدد على براجمها احلوارية ،وهذا ما
 ، )France24كما تستدعي القناة هذه الشخصيات بشكل مستمر باعتبارها َ

يشري إىل مدى عالقة القناة هبذه الشخصيات ،كما ميكننا اإلشارة هنا إىل خلفية هذه الشخصيات باعتبار أ َن عملية
التنوع يف الشخصيات تضفي يف الكثري من األحيان صبغة احليادية للقناة وموضوعيتها يف تعاملها مع أي شخصية مهما
َ

كانت خلفيتها السياسية واأليديولوجية ،يف حني أ َن عملية االنتقاء هنا تكاد تكون واضحة يف اختيار الشخصيات
جل الشخصيات املستضافة تقريباً تلقت تعليمها يف فرنسا
املتحاور معها حسب كل موضوع من جهة ،باإلضافة إىل أ َن َ

حد تعبري البعض كـ"أنا أرجع الفضل هذا كلَه بعقلييت أرجعها إىل تعليمي يف فرنسا" ،أو من خالل اإلشارة إىل أمساء
على َ
لعل هذا ما يوحي لنا مدى عالقة القناة
الشخصيات ووظيفتها العلمية مثالً كـ"أستاذ يف العالقات الدولية –فرنسا ،"-و َ
باملدرسة الفرنسية عموماً باعتبارها أحد املكونات املؤسساتية للدولة الفرنسية ،وهنا تظهر أيضاً مدى عالقة املعرفة

لعل ما أشار إليه "ميشال فوكو" يف هذا اإلطار جدير بالذكر يف نظريته حول اخلطاب وبيان هذه العالقة*.
بالسلطة ،و َ

تطرق إليه "أنطونيو قرامشي" حول نظرية "اهليمنة السياسية والثقافية" 2اليت
كما ميكننا يف ذات السياق أن نشري إىل ما َ
يعتربها أداة التوازن بني املث َقفني والسلطة ،وهذا ما قد يؤثَر يف عملية حتليل هذه القضايا اليت ال خترج عن إطار املواقف
السياسية الفرنسية عادة ،وعلى رأسها موضوع تنظيم داعش الذي أحتل بدوره أكرب عدد من هذه الشخصياتَ ،أما

بالنسبة للمواضيع األخرى اليت مل تظهر فيها الشخصيات بشكل كبري باعتبارها ظهرت بأقل أمهية مقارنة مبوضوع تنظيم

داعش ،باإلضافة إىل طبيعة املوضوع هي األخرى اليت تساهم يف حتديد عملية توظيف الشخصيات املتحاورة ،وذلك بناءً
متخصصة هبذا الشأن ،وكذا
على مدى وجود املعطيات الكافية حول املوضوع املطروح ،ممَا يتطلب عادة شخصيات
َ

وتفرع أجزائه وجوانبه وحيثياته؛ وهنا نعود إىل مدى إشكالية املوضوع الذي يطرح بدوره
مدى َ
توسع املوضوع وتشعبه َ
الكثري من االهتمامات والتساؤالت يف اآلن نفسه ،هذا وباإلضافة إىل طبيعة األنواع الصحفيَة بالنسبة للربامج اليت
تتضمن هذه املواضيع يف القناة ،واليت تساهم بدورها يف عملية توظيف الشخصيات ،وذلك من خالل الربامج احلوارية

 -1نقالً عن :خليل البشري ،مرجع سابق ،ص.472
*
حَت ولو كانت معرفية
تشري نظرية ميشيل فوكو حول اخلطاب وبيان العالقة بني املعرفة والسلطة" ،على أ َن املؤسسات ال ميكنها العمل دون استخدام السلطة َ

الصلة باإلنسان ،باعتبار أ َن أيَة سلطة ال ميكن قيامها بذاهتا ما مل تكن ذات قابلية تطبيقية،
األداء ،فالبَد من أن يكون للسلطة خطاب يستخدم لتعميق َ
موجه" ،أنظر:
والتطبيق هنا ال ميكن والدته من دون خطاب تراكمي َ

Roselyne Ringoot, Questionner le discours avec Michel Foucault. Actualisations théoriques
et actualité éditoriale, Revue : Mots .Les langages du politique, N° 94, France, novembre 2010,
p199.

- Gramsci Antonio, Letters from Prison, Edited by Frank Rosengarten, Translated by Raymond

2

Rosentbal, University Press, New york, 1994
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اليت تسمح طبيعتها بالتعامل مع الشخصيات سواء تعلق األمر باحلوار الذي يأيت يف شكل مقابلة تلفزيونية مع أحد
املتخصصني يف جمال
املسؤولني السياسيني ،كما هو احلال بالنسبة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامني نتنياهو" ،أو أحد
َ
القضايا اإلرهابية كتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي مثالً ،أو حبوارات يف شكل نقاش مستدير الذي يتطلب
باستضافة أكثر من شخصية هلا عالقة هبذا الشأن ،يف حني ينعدم استضافة الشخصيات يف التقارير اإلخبارية اليت ال
تسمح طبيعتها باستضافة الشخصيات عموماً ،وهذا ما ينطبق على بعض املواضيع اليت وردت يف شكل تقارير إخبارية،
َأما بالنسبة للشخصيات الفاعلة يف املضمون واليت هلا عالقة خبلفية القناة من جهة ،وخلفية تلك الشخصيات من جهة

أخرى ،باعتبارها جزء ال يتجزأ من االجتاه العام للسياسة الفرنسية حيال هذه القضايا ،حيث جند فيها الشخصيات

الطبيعة اليت مثَلت أكرب توظيفاً يف موضوع تنظيم داعش مقارنة باملواضيع األخرى ،وهذا التوظيف ال خيرج عن إطار
حيثيات هذا املوضوع وتداعياته املختلفة يف عالقته مبكوناته األساسية كتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،
وباعتباره أحد تداعيات الثورات العربية الراهنة.
وعلى هذا األساس ظهرت بعض الشخصيات اليت هلا دور فاعل يف حقل هذه الصراعات ،واليت جند فيها كل من:
(بشار األسد رئيس النظام السوري ،نور املالكي رئيس الوزراء العراقي ،فرنسوا هوالند الرئيس الفرنسي ،براك أوباما الرئيس
ضد أنظمتها
األمريكي) ،وهذا دليل على وجود عالقة بني هذه الشخصيات سواء ما تعلق ثورات الشعوب القائمة َ
تقدم هلا هذه التحليالت مساندة وتعاطف وتأييد ،أو ما تعلق بردود أفعال اجملتمع
السياسية احلاكمة ،واليت عادة ما َ
الدويل من خالل التحالف الدويل وعلى رأسه فرنسا وأمريكا ،والذي عادة ما يظهر يف بعض املبادرات الغربية اجتاه هذا
ا لتنظيم ،وذلك من خالل التدخالت العسكرية يف مناطق احتضان هذا التنظيم ،هذا على غرار املواضيع األخرى اليت
تضمنت بعض الشخصيات اليت متثَلت يف قيادي هذه التنظيمات "كاملختار بلمختار"" ،أبوبكر البغدادي"...اخل،
َ
باعتبارمها األكثر توظيفاً يف هذه املواضيع ،وهذا دليل على أمهية الشخصية اليت كثرياً ما يسلَط عليها الضوء بشكل ملفت
لالنتباه من خالل تشخيص صورهتا وفق دالالت أكثر تأثرياً على املتلقي ،كاللباس واللحيَة وحركات القتال ومحل السالح
لعل هذا ما يساهم أيضاً يف عملية تنميط الصورة بالنسبة هلذه املؤشرات اليت يشرتك يف
وهلجة اخلطاب وقوته...،اخل؛ و َ
بعضها الكثري من احلركات اإلسالميةَ ،أما بالنسبة للحركات واملنظمات باعتبارها كشخصيات معنوية فاعلة ،واليت تظهر

جليَاً يف موضوع تنظيم داعش كونه التنظيم األكثر ظهوراً ،وهذا ما يرجع ألمهية املوضوع نفسه ،هذا على غرار بعض
املتشددة ،واحتاد املنظمات
التنظيمات األخرى اليت ظهرت يف كل من تنظيم القاعدة ،وتنظيم اجلماعات السلفيَة
َ
ويربر ممارساهتا املختلفة يف
اإلسالمية يف فرنسا ،حبيث ش َكلت هذه التنظيمات بدورها مواضيع ممَا جيعلها األكثر ظهوراًَ ،

التشدد وغريها داخل سياق الثورات العربية الراهنة ،هذا وباإلضافة إىل توظيف مفهوم السنَة
التطرف و َ
عالقتها باإلرهاب و َ
أو ما يطلق عليهم عادة بأهل السنَة كتنظيم أو حركة ،وهذا ما قد يؤثَر على صورة هذه الفئة اليت هلا عالقة مباشرة
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لعل هذه االسرتاتيجية تعمل على تغيري الصورة الذهنية انطالقاً من مفهوم السنة املتداول،
باملذاهب السنَية اإلسالمية ،و َ

وبني أهل السنَة باعتبارها كفئة أو حركة أو تنظيم من جهة ،ومقارنتها بفئات وحركات وتنظيمات إسالمية من جهة

أخرى ،وهذا ما قد يساهم أيضاً يف تنميط الصورة وتأجيج الصراع ،خاصة بني ما يطلق عليه أهل السنَة وأهل الشيعة؛
َأما بالنسبة للدول احملورية واملناطق الفاعلة يف هذه املواضيع ،واليت احتلت النسبة األكرب يف موضوع تنظيم داعش نظراً
لعالقته هبذا التنظيم وتداعياته املختلفة يف سياق الثورات العربية الراهنة ،وهذا ما جنده ممثَالً يف كل من" :منطقة العامل
العريب اإلسالمي"" ،أمريكا"" ،العراق"" ،سوريا"" ،فرنسا"...اخل ،حيث ظهرت هذه الدول واملناطق بشكل كبري باعتبارها
مثَلت حمور العالقات السياسية اخلارجية من جهة ،حبيث عادة ما تعمل القناة على تأزمي هذه العالقات بني الدول،
باإلضافة إىل مدى اشرتاك املصاحل الغربية يف املنطقة العربية من جهة أخرى.
كما ميكننا تفسري عملية توظيف هذه الدول واملناطق خاصة ما تعلق مبنطقة "العامل العريب اإلسالمي" ،حبيث عادة ما
حتمل هذه العبارة معىن التزاوج بني عاملني ،عامل عريب وعامل إسالمي ،وهذه عالقة يتم ربطها مبجموع األدوار املختلفة
اليت هلا عالقة بكل ما حيدث يف هذه املنطقة ،كما أ َن هذا الرتادف له داللة معيَنةـ واليت ترتبط عادة بالرؤية املقتصرة على

لعل هذا ما يشري إىل املسؤولية املشرتكة يف األدوار اجتاه تداعيات الثورات العربية
أ َن العريب هو املسلم والعكس صحيح ،و َ
الراهنة من خالل تنميط الصورة اليت تتماشى والسياق العام يف العاملني العريب واإلسالمي عموماً؛ هذا على غرار بعض
الدول الفاعلة اليت ظهرت بأقل نسبة نوعاً ما "كالسعودية"" ،إيران"" ،األردن"...اخل؛ وهذا ما يعادل ميزان القضايا
التطرق هلذه الدول كون هلا عالقة هبذه التنظيمات سواء السنَية منها أو الشيعيَة ،حبيث عملية تكافؤ الفرص يف
أحياناً يف َ
توظيف هذه الدول هو اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات إضفاء احليادية واملوضوعية بالنسبة للقناة ،يف حني أ َن تسليط الدور

يعزز بدوره من مسؤولية كل دولة اجتاه هذه القضايا
على هذه الفئات يف احتوائها أو تدعيمها هلذه التنظيمات عموماًَ ،
من جهة ،كما يساهم يف تشويه صورهتا من جهة أخرى ،هذا وباإلضافة إىل الشخصيات األخرى الواردة يف هذه

املواضيع ،واليت تتأثَر هي األخرى بأمهية وطبيعة كل موضوع ،حبيث ظهرت هذه الشخصيات بأقل تكراراً ،ممَا جيعلها أقل
التطرق إليها يتأثَر ويؤثَر يف اآلن نفسه يف الشخصيات األخرى األكثر ظهوراً يف
أمهية يف عالقتها باملوضوع؛ يف حني أ َن َ

املوضوع ،وهذه العملية تظهر يف بعض الشخصيات الطبيعية اليت هلا عالقة هبذه القضايا من قريب أو بعيد خاصة ما

تعلق مثالً بشخصية "أوسامة بن الدن"" ،حسين مبارك"" ،مصعب الزرقاوي"...اخل؛ هذا على غرار بعض احلركات
والتنظيمات اليت ظهرت يف كل من "جبهة النصرة"" ،حزب اهلل"....اخل؛ باإلضافة إىل املناطق والدول احملوية اليت ظهرت
يف كل من دولة "الصومال"" ،نيجرييا"" ،املايل"" ،إفريقيا"" ،الصني"" ،اليمن"...،اخل؛ حبيث عالقة توظيف هذه الدول
مع هذه القضايا يشري يف الكثري من األحيان إىل الصورة الذهنية اليت ميكن تكييفها حسب كل بلد أو منطقة ،ويف عالقة
هذه الدول فيما بعضها باعتبارها تشرتك يف املصاحل أو األزمات والصراعات واحلروب ،أو يف بعض األنظمة السياسية
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لعل هذا دليل على تقارب الرؤية يف توحيد املواقف اجتاه هذه
واالجتماعية واالقتصادية والدينية والثقافية وغريها ،و َ
القضايا .وعلى هذا األساس ميكننا االستناد بدور توظيف هذه الشخصيات والتعامل معها بدور وطبيعة وأمهية موضوع
قضايا احلركات اإلسالمية الذي عادة ما خيضع لألجندة السياسة الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً يف تعاملها مع ظاهرة
اإلرهاب الدويل وتداعياهتا املختلفة.
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الجدول رقم  :51فئ ــة الفاعليـ ـن في موضوع الفرعي تنظيم داعش.
المواضيع المطروحة
املوضوع الفرعي

تنظيم داعش

املوضوع حتت الفرعي

الفـ ـ ـ ـ ـ ـاعليـ ـ ـ ـن
املوضوع حتت حتت
الفرعي

الشخصيات املستضافة
يف احلوار

الشخصيات الفاعلة يف املضمون
الشخصيات الطبيعية

احلركات واملنظمات

املناطق والدول احملورية

المجموع

شخصيات أخرى

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

إعالن اخلالفة اإلسالمية

2

%49.27

49

%42.72

94

%42.44

479

%42.22

44

%72.72

244

%42.22

ظاهرة التجنيد

4

%79.87

4

%77.92

49

%72.79

42

%74.72

49

%42.42

94

%72.42

الدور الفرنسي

2

%44.92

42

%47.79

24

%78.74

447

%48.22

49

%77.94

499

%44.77

الدور األمريكي

44

%29.94

94

%22.72

429

%28.24

222

%24.44

477

%22.72

792

%22.22

الدور السعودي

4

%72.22

48

%47.42

422

%49.42

224

%48.72

49

%42.42

224

%42.98

42

%477

447

%477

224

%477

4229

%477

492

%477

4448

%477

التحالف الدويل
المجم ـ ـوع
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني بالنسبة للموضوع الفرعي تنظيم داعش يف مضامني برامج
تشري البيانات َ

فرانس  ، 42حيث أحتل موضوع الدور األمريكي املرتبة األوىل بأكرب نسبة مئوية من حيث توظيف الشخصيات
قدرت بـ ، %29.94تليه املواضيع األخرى بأقل نسبة توظيف كموضوع الدور الفرنسي الذي
املستضافة يف احلوار اليت َ
أحتل نصف النسبة تقريباً حيث بلغت بـ ،%44.92هذا على غرار موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية الذي ش َكل نفس
جدا كما هو
قدرت بـ ،%49.27يف حني ظهرت بقية املواضيع بنسبة ضعيفة َ
النسبة تقريباً مع موضوع الدور الفرنسي َ
موضح يف اجلدولَ ،أما بالنسبة للشخصيات الفاعلة يف املضمون اليت انقسمت بدورها إىل الشخصيات الطبيعة ،واليت
قدرت بـ،%22.72
أحتل فيها موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل هو اآلخر املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
تليه املواضيع األخرى بأقل احنصرت بني  %47إىل  %47خاصة فيما تعلق بكل من موضوع الدور السعودي يف
التحالف الدويل ،وموضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية ،وكذا موضوع الدور الفرنسي ،يف حني كادت تنعدم هذه
الشخصيات يف موضوع ظاهرة التجنيدَ ،أما بالنسبة للشخصيات املعنوية املتمثَلة يف للحركات واملنظمات فقد أحتل فيها

قدرت بـ ،%28.24يليه الدور السعودي
موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت
قدرت بـ ،%49.42كما يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنسبة توظيف ضعيفة َ
بأقل نسبة توظيف َ
جدا بأقل منَ ،%47أما بالنسبة للمناطق والدول
بـ ،%42.44يف حني ظهرت املواضيع األخرى بنسبة توظيف ضعيفة َ
قدرت
احملورية فقد أحتل فيها موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%48.72كما يليه الدور الفرنسي هو اآلخر بأقل
بـ ،%24.44يليه الدور السعودي بأقل نسبة توظيف َ
قدرت
قدرت بـ ،%48.22والذي تقاربت نسبة التوظيف فيه مبوضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية اليت َ
نـسبة توظيف َ
ب ـ ،%42.22يف حني كادت تنعدم نسبة توظيف هذا النوع من الشخصيات يف موضوع ظاهر التجنيدَ ،أما بالنسبة
للشخصيات الواردة فقد أحتل فيها هي األخرى موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة
قدرت بـ ،%22.72يف حني وردت نسبة توظيف هذه الشخصيات بأقل نسبة يف بقية املواضيع األخرى
توظيف َ
احنصرت بني  %2إىل  .%42حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف هذه الشخصيات يف هذه
املواضيع ،حبيث اختلف توظيف هذه الشخصيات حسب طبيعتها اليت عادة ما تتناسب وطبيعة كل موضوع من جهة،
وكذا مدى مركز اهتمامه بالنسبة للقناة .وعلى هذا األساس أحتل موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل أكرب
نسب توظيف يف مقارنته مع املواضيع األخرى اليت ظهرت بأقل نسبة توظيف ،حبيث جند أ َن املواضيع حافظت على
نفس توظيف الشخصيات تقريباً بشكل تدرجيي ،أي من الدور األمريكي مثَ الدور الفرنسي مثَ الدور السعودي بالنسبة

للتحالف الدويل اجتاه تنظيم داعش ،مثَ موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية ،مثَ يأيت يف األخري موضوع التجنيد ،وهذا
الرتتيب يف املواضيع من حيث توظيف هذه الشخصيات هو نفسه الرتتيب يف أولوية هذه املواضيع بالنسبة للقناة.
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نفسر مدى توظيف الشخصيات املستضافة يف احلوار اليت ظهرت بنسبة أكرب يف موضوع الدور
ومن هنا ميكننا أن َ
حتدد طبيعة الشخصية املستضافة،
األمريكي ،واليت ال ميكن فصلها هي األخرى عن طبيعة املوضوع وخصوصيته اليت َ
متخصصني يف هذا الشأن ،وهذا
التخصص ،أو اخلربة ،اليت عادة ما متثَل جمموعة من احمللَلني السياسيني
سواء من حيث
َ
َ

ما مييَز قناة فرانس  42يف معاجلتها جملموع احلوارات ،كما ميكننا اإلشارة هنا إىل أ َن لكل شخصية وطبيعتها اخلاصة أيضاً
التصرفات مثالً ،أو كيفية اإلقناع ،أو أحياناً من خالل طبع الشخصية ونفسيتها
من حيث ممارسة احلوار من خالل بعض َ

أيضاً*  ،وهذه الطبيعة هلا دور هي األخرى يف عملية انتقاء الشخصيات اليت تتالءم مع طبيعة املوضوع ،أو يراد للحوار أن
يأيت هبذه الطبيعة ،هذا وباإلضافة إىل الشخصيات اليت هلا خلفيات سياسية واجتماعية وفكرية ودينية معيَنة ،حبيث هذه

اخللفية ال ميكن فصلها عن اسرتاتيجية االنتقاء يف التعامل مع شخصيات دون أخرى ،خاصة ما تعلق بالشخصيات ذات

توجهات السياسية اليت عادة ما تنحدر من الطبقة املث َقفة ،مع َأَنا ال خترج عن املواقف السياسية للدولة الفرنسية اجتاه
ال َ

هذه القضايا عموماً ،وعلى رأسها قضية التحالف الدويل من خالل الدور األمريكي والفرنسي خصوصاًَ ،أما دينياً
"اإلسالم" ،فعادة ما تتعامل القناة مع بعض الشخصيات اإلسالمية اليت تعيش يف فرنسا ،ومعظمها تل َقت تعليمها يف
ولعل هذا ما أشار إليه "فنسان
فرنسا أيضاً ،حبيث طبيعة هذه الشخصيات تنتمي عادة إىل من يسموَنم بـ"املعتدلني"َ ،

جيسري" 1حول مسألة تعامل وسائل اإلعالم الفرنسية مع الشخصيات الفاعلة اجتاه قضايا اإلسالم واملسلمني يف فرنسا
يتطابق مع هذا التفسري من خالل تنامي اللجوء إىل اخلرباء "الواقعيني"-نسبة إىل الواقع -يف سبيل تربير اخلطاب الكارثي
للمث َقفني اإلعالميني ،حبيث يتم استدعاء مث َقفني مسلمني ممن يسموَنم "معتدلني" ،والذي يظهرون كسند عرقي
( )Ethique Cautionsللخطاب العام حول اخلطر اإلسالمي.
وعلى هذا األساس يظهر تأثري طبيعة كل شخصية يف املعاجلة اإلعالمية لقناة فرانس  42هلذه املواضيع؛ كما ال ميكننا أن
جل املواضيع اليت احتلت
نفصل طبيعة النوع الصحفي اليت يؤثَر بدوره على عملية توظيف هذه الشخصيات ،باعتبار أ َن َ

نسبة كبرية من حيث توظيف هذه الشخصيات هي مواضيع وردت يف شكل حوارات ،على عكس التقارير اإلخبارية اليت
ال يتوفر فيها هذا النوع من الشخصيات؛ َأما بالنسبة للشخصيات الطبيعة اليت ظهرت بشكل جلَي يف موضوع الدور
حَت مبوضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية أو ظاهرة
األمريكي مقارنة باألدوار األخرى يف التحالف الدويل ،أو مقارنة َ

*
تقسم الشخصيات يف احلور إىل شخصيات اليت حتب الكالم كثرياً ،وتدخل يف تفاصيل غري مهمة وغري ضرورية يف احلوارَ ،أما بالنسبة للشخصية
عادة ما َ
عدة خيارات من أجل تقدمي معلومات صرحية وكافيةَ ،أما بالنسبة أيضاً
املراوغة وهي الشخصية اليت تتهرب من اإلجابة بطرق خمتلفة ،حبيث تلتمس ذلك يف َ

للشخصية احملرجة وهي الشخصية اليت تتقيَد بأخالقيات احلوار ،وحتاول أن تلقي اهتامات أو خترج عن موضوع احلوار ،أنظر :أديب خضور ،الحديث
التلفزيوني :التعريف والمفهوم ،دمشق ،املكتبة اإلعالمية ،ط4777 ،4م ،ص ص.442-444
 -1فنسان جيسري ،مرجع سابق ،ص.99
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التجنيد ،حبيث وردت هذه الشخصيات ذات طبيعة سياسية من خالل بعض الرؤساء واملسؤولني السياسيني يف هذه
الدول ،كرؤساء الدول العربية اليت هلا عالقة بالثورة وتنظيم داعش ،كالرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي خاصة ،على
لعل هذا ما يتناسب وحمتوى وطبيعة هذه املواضيع ،يف حني جند الشخصيات الطبيعية عموماً
غرار الرئيس األمريكي ،و َ
قلَت يف موضوع التجنيد والدور الفرنسي يف التحالف الدويل ،وهذا دليل على وجود العالقة املباشرة بني هذه املواضيع
والدولة الفرنسية ،سواء ما تعلق بقضايا اجلهاد والفرار إىل سوريا ،أو جتنيد الشباب واألطفال الفرنسيني يف صفوف تنظيم
داعش ،وكذا الدور الفرنسي الواضح يف التحالف الدويل من خالل قضية التدخل العسكري ،حبيث أ َن حساسية هذه
القضايا تؤثَر يف عملية توظيف بعض الشخصيات الفرنسية املسؤولة من جهة ،خاصة وأ َن موقف القناة عادة ما يعكس
التورط يف اإلشارة إىل الشخصيات اليت هلا
املوقف السياسي اخلارجي الفرنسي اجتاه هذه القضايا؛ هذا على غرار عدم َ
عالقة هبذا التنظيم داخل فرنسا ،باعتبارها مسألة أمنية تتعلق باستقرار اجملتمع الفرنسي؛ َأما بالنسبة للحركات والتنظيمات
الواردة يف هذه املواضيع ،واليت وظَفت بشكل أكرب يف كل من موضوع الدور األمريكي والدور السعودي يف التحالف

الدويل ،وكذا موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية ،واليت احنصرت تقريباً يف تنظيم داعش الذي َمت اإلشارة إليه من زوايا
خمتلفة باعتباره حمور القضايا ،وهو الذي يش َكل اهتمامها ،حبيث أ َن االهتمام املفرط هلذا التنظيم سواء من حيث التداول
املفاهيمي بالنسبة لعبارة "تنظيم داعش" ،و"تنظيم الدولة اإلسالمية" ،وكذا "إعالن اخلالفة اإلسالمية" ،أو بالنسبة
حد التخمة يساهم يف عملية تبلَد الذهن على غرار القيمة املضافة اليت تعطي هلذا
لتداول املوضوع نفسه ،الذي يصل إىل َ
التنظيم ،وهذا ما قد يش َكل صورة منطيَة سلبية يف ذهن املشاهد عن الدولة اإلسالمية باعتبارها أحد املفاهيم الواردة يف

التاريخ اإلسالمي عموماً ،وذلك من خالل ربطها هبذا التنظيم وتداعياته املختلفة.

ومن هنا تتضح لنا عالقة توظيف هذه احلركات بتسمياهتا املختلفة اليت تتماشى وطريقة املعاجلة اإلعالمية للقناة هلذه
املواضيع ،ومدى تشكيلها للصورة النمطيَة السلبية عن اإلسالم عموماًَ ،أما بالنسبة للمناطق والدول احملورية الواردة يف
هذه املواضيع ،واليت ظهرت بشكل جلَي يف دول التحالف اجتاه تنظيم داعش ،وعالقتها بالدول األخرى اليت هلا دور
ثانوي يف عملية تدعيم مثل هذه املبادرات السياسية والعسكرية ،على غرار موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية يف عالقته
وتوسع هذا التنظيم يف سوريا والعراق ،أو ما يطلق عليه "تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،وهذا
مبناطق نفوذ َ

دليل على الرقعة اجلغرافية اليت يتمركز فيها إلعالن دولته ،باعتبارها أحد أهم أساسيات إقامة أي دولة مهما كان شكلها،
حيث جند أ َن الدور األمريكي أحتل النسبة األكرب من حيث توظيف هذه الدول ،كونه مثَل الدور األهم واألكرب يف هذا
املتحدة األمريكية ،أو
التحالف ،سواء من خالل جمموع املبادرات السياسية عن طريق اجملتمع الدويل اليت تقوده الواليات َ

عن طريق التدخالت العسكرية يف مناطق احتواء هذا التنظيم ،حبيث أ َن هذه الدول متثَلت خصوصاً يف دول التحالف
كأمريكا وفرنسا ،ومناطق احتواء هذا التنظيم كسوريا والعراق ،على غرار بعض الدول الثانوية كاململكة العربية السعودية
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ولعل هذا دليل على مدى وجود العالقة بني هذه الدول اجتاه مصلحتها املشرتكة أمام التصدي هلذا
وإيران واألردنَ ،
السين ،باعتبار أ َن املذاهب السنيَة ترعاها اململكة العربية السعودية ،عكس املذاهب الشيعيَة اليت ترعاها إيران.
التنظيم َ
ومن هنا نكشف عن مصلحة ك ل دولة يف التعامل مع هذه القضية ،ويف حتديد طبيعة عالقتها اخلارجية مع الدول الغربية

من جهة أخرىَ ،أما بالنسبة للشخصيات األخرى اليت ظهرت يف هذه املواضيع ،واليت ال ميكن فصلها هي األخرى عن
مدى توظيف الشخصيات البارزة عموماً ،وكذا حجم املوضوع الذي يشمل بدوره على الكثري من الشخصيات يف
عالقتها املباشرة وغري املباشرة باملوضوع ،وهذا ما ينطبق على موضوع الدور األمريكي الذي وظَفت فيه الشخصيات
األخرى بشكل كبري ،خاصة ما تعلق بالدول اليت هلا عالقة بدور وطبيعة اجملتمع الدويل الذي حيتوي على العديد من
الدول ،اليت هلا دور ومسؤولية من قريب أو من بعيد يف عالقتها بسياق أحداث الثورات العربية الراهنة عموماً ،وتنظيم
داعش خصوصاً ،خاصة وأ َن مبدأ العالقات هنا يتعلق مبدى وجود املصاحل املشرتكة بني هذه الدول ،وهذا ما جنده مثالً
يف كل من دولة" :الصني"" ،روسيا"" ،قطر"" ،اليمن"...،اخل؛ هذا وباإلضافة إىل بعض احلركات والتنظيمات اليت هلا
عالقة هبذا السياق عموماً ،مثل ":احلوثيني"" ،الوهابيني"" ،اليزيديني"" ،حزب البعث"" ،األكراد"" ،قاعدة اجلهاد يف بالد
الرافدين"" ،مجاعة التوحيد واجلهاد"" ،أحرار الشام"...اخل؛ هذا على غرار بعض املؤسسات العسكرية والتنظيمية اليت هلا
احلر"،
عالقة بأدوار بعض الدول احملورية مثل" :حلف النيتو"" ،الدرونز األمريكي"" ،قوات البشمرقة"" ،اجليش السوري َ

لعل اسرتاتيجية التعامل مع هذه الشخصيات سواء أن كانت متمثَلة يف أشخاص طبيعية أو
"امليليشيات العراقية"...اخل؛ و َ
مؤسسات وحركات وتنظيمات أو مناطق ودول حموية ،تساعد يف عملية تقسيم األدوار اليت تتناسب واملواقف السياسية
الفرنسية اجتاه كل مؤسسة أو شخصية أو دولة ،وهذا ما تقوم به القناة يف عملية تكوين الصورة لكل شخصية من هذه
الشخصيات ،وذلك باعتبارها تتماشى ومواقف السلطة السياسية؛ هذا على غرار عملية إنتاج بعض املفاهيم اجلديدة اليت
تتالءم مع طبيعة ودور هذه الشخصيات اليت مل تكون موجودة من قبل" ،كقوات البشمرقة" ،أو "اجليش السوري
احلر"...،اخل؛ هذا على غرار الرتكيز على قوهتا أو قبوهلا كقوة مستقلة جديدة من خالل بعض املمارسات أو إلصاقها
َ
بتسميات أكثر تأثرياً ،خاصة وأ َن هذا النوع من القوات عادة ما يتلقى تدعيماً من الدول الغربية عموماً.
وعلى هذا األساس يتم توظيف هذه الشخصيات ملدى فاعليتها على مستوى احلوار أو مستوى مضامني هذه املواضيع،
وكذا وظيفتها داخل سياقها باعتبارها أحد تداعيات الثورات العربية الراهنة ،حبيث هذه العملية تساهم يف تكوين صورة
منطيَة عن الكثري من الشخصيات اليت هلا عالقة مباشرة باملصاحل الغربية املشرتكة ،واليت تتضح جليَاً يف مدى ارتباط
مواقف القناة من هذه املواضيع مبواقف السياسة اخلارجية الفرنسية.
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الجدول رقم  :52فئ ــة الفاعلي ـ ـن في موضوع ثورات الربيع العربي.
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املوضوع الفرعي
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني ملوضوع ثورات الربيع العريب يف مضامني برامج فرانس ،42
تشري البيانات َ

حيث تقاربت نسب املواضيع من حيث توظيف الشخصيات املستضافة يف احلوار مبعدل ما بني شخصية إىل ثالثة

شخصيات على األكثر يف كل موضوع ،وبنسبة كانت حمصورة ما بني  %79.22إىل َ ،%42.77أما بالنسبة
للشخصيات الطبيعية فقد أحتل في ها موضوع احلجاب اإلسالمي بالنسبة لقضايا املرأة العربية املرتبة األوىل بأكرب نسبة
قدرت بـ ،%22.72يليه كل من موضوع العالقات السورية ،وموضوع اجلنس والشريعة ،وكذا موضوع ظاهرة
توظيف َ
حد كبري ،حيث احنصرت بني نسبة %42.24
الفساد يف الوطن العريب بنسبة توظيف أقل كانت متقاربة ومتشاهبة إىل َ
إىل  ،%49.74يف حني مل حتتل نسب املواضيع األخرى املتعلقة مبناطق الثورة أي نسب توظيف هلذه الشخصياتَ ،أما
جدا احنصرت يف موضوع الثورة املصرية والثورة السورية ،حيث أحتل
بالنسبة للحركات واملنظمات فظهرت بنسبة ضعيفة َ

قدرت بـ،%48.22
قدرت بـ ،%92.22وموضوع الثورة يف سوريا بنسبة توظيف َ
موضوع الثورة يف مصر نسبة توظيف َ
يف حني مل حتتل املواضيع األخرى أي نسبة توظيف هلذه الشخصياتَ ،أما بالنسبة للمناطق والدول احملورية اليت ظهرت
قدرت
بنسبة عالية فقد أحتل فيها موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ ،%48.79يليه أيضاً موضوع الثورة
بـ ،%27.92يليه موضوع العالقات الفرنسية السورية بنسبة توظيف أقل َ
قدرت بـ ، %42.47كما يليه موضوع الثورة يف ليبيا الذي أحتل نفس نسبة التوظيف مع
يف سوريا بنسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%77.88مثَ يأيت يف األخري موضوع احلجاب اإلسالمي بنسبة توظيف ضعيفة نوعاً
موضوع اجلنس والشريعة َ

قدرت بـَ ،%72.27أما بالنسبة للشخصيات األخرى الواردة يف هذه املواضيع واليت احنصرت تقريباً يف كل من
ما َ
قدرت بـ ،%24.42يليه موضوع العالقات
موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب الذي أحتل أكرب نسبة توظيف َ
قدرت
قدرت بـ ،%22.22كما يليه موضوع الثورة يف سوريا بنسبة توظيف أقل َ
الفرنسية السورية بنسبة توظيف َ
جدا كادت تنعدم،
بـ ،%49.49يف حني تباينت نسب توظيف هذه الشخصيات يف بقيَة املواضيع بني نسب ضعيفة َ

وبني االختفاء التام هلذه الشخصيات .حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف هذه الشخصيات اليت
اختلف توظيفها من نوع إىل آخر ،كما نالحظ مدى تقارب بعض النسب وتشاهبها أحياناً ،باإلضافة إىل اختفاء بعضها
يف هذه املواضيع .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من دور ووظيفة هذه الشخصيات يف هذه املواضيع اليت
تتعلق بثورات الربيع العريب وتداعياهتا املختلفة ،حبيث مل تظهر الشخصيات املستضافة يف احلوار بشكل كبري ،على غرار
تقارهبا وتشاهبها يف بعض املواضيع ،وهذا التوظيف خيضع لتأثري لطبيعة احلوار نفسه ،فبعض احلوارات اليت تتضمن هذه
املواضيع باعتبارها اقتصرت على الربامج احلوارية ،ظهرت يف شكل مقابالت تلفزيونية اليت عادة ما يستضاف فيها
التخصص أو اخلربة أو الدراسة ،وبعض احلوارات األخرى تظهر يف شكل نقاش
شخصية هلا عالقة باملوضوع من حيث
َ
كمتخصصني أو خرباء أو مسؤولني وغريهم.
تقوم باستضافة أكثر من شخصية هلا عالقة باملوضوع
َ
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ومن هنا نكشف عن مدى تأثري طبيعة احلوار على عملية توظيف هذه الشخصيات؛ هذا على غرار طبيعة الشخصيات
اليت تؤثَر وتتأثَر يف املوضوع باعتبار هلا ع القة مباشرة مع هذا األخري ،حبيث تتضح طبيعة هذه الشخصيات يف هذه
املواضيع يف قناة فرانس 42كوَنا مشلت صحفيني مراسلني أو مبعوثني لتغطية أحداث هذه الثورات يف املنطقة العربية،
باعتبارها أحد مصادر اليت تتعامل معها القناة بالنسبة هلذه األحداث ،باإلضافة إىل جمموعة من احمللَلني السياسيني من
ترتدد على الكثري من الربامج
ختصصات خمتلفة عادة ما تتعامل معها قناة فرانس  42بشكل دائم ومستمر ،باعتبارها َ
َ
احلوارية اليت ختص هذا الشأن؛ هذا وباإلضافة إىل بعض املسؤولني لبعض املؤسسات واهليئات اليت هلا عالقة ببعض
يدعم املوضوع من جهة ،يف حني أ َن عملية االنتقاء
التنوع يف الشخصيات َ
تداعيات الثورات كالفساد وغريها ،حبيث هذا َ

هلذه الشخصيات هي اليت تؤثَر يف عملية بناء هذه املواضيع وفق موقف القناة؛ َأما بالنسبة للشخصيات الطبيعية اليت مل
تظهر بشكل كبري يف هذه املواضيع ،باعتبار أ َن هذه النسبة هلا عالقة مبدى أمهية هذه املواضيع بالنسبة للقناة ،حبيث

ظل تداعيات ثورات الربيع العريب،
جل هذه الشخصيات تقريباً على شخصية املرأة العربية من خالل واقعها يف َ
اقتصرت َ

لعل هذا دليل على مدى تأثَر املرأة العربية وتأثريها على القضايا االجتماعية ،خاصة ما تعلق بقضايا احلجاب اإلسالمي
و َ
وقضايا العالقات اجلنسية يف عالقتها بأحكام الشريعة اإلسالمية ،حبيث أ َن مسألة التعميم هنا وعدم التفريق بني املرأة

العربية واملسلمة هو دليل على رؤية القناة اليت ال تفصل بني هذين الشخصيتني باعتبارمها مفهوم لكل منهما معناه
اخلاص ،وهذا ما يساعد يف تشكيل الصورة النمطيَة والسلبية عن املرأة املسلمة عموماً والعربية خصوصاً ،خاصة وأ َن هذه
القضايا متشابكة فيما بينها تبدأ باملرأة العربية وعالقتها املباشرة بثورات الربيع العريب لتصل إىل املرأة املسلمة وعالقتها

بسياق الثورات العربية الراهنة.
تتجسد لنا العالقة بني توظيف هذا النوع من الشخصيات والسياق العام لألحداث ،وهذا ما يظهر من خالل
ومن هنا َ

عالقة كل ما يقع يف املنطقة العربية بالغرب خاصة ما تعلق باجلاليات املسلمة يف أوربا وفرنسا خصوصاً؛ َأما بالنسبة
للحركات والتنظيمات اليت كادت ختتفي يف هذه املواضيع ،على غرار موضوع الثورة يف مصر الذي احتل نسبة توظيف
ضعيفة احنصرت على "حركة االخوان املسلمني" يف مصر باعتبارها إحدى احلركات الفاعلة يف هذا السياق ،خاصة ما
تعلق بقضية صعود اإلسالميني للسلطة ،والذي مثّلت بدورها أحد أسباب قيام تلك الثورات؛ هذا وباإلضافة إىل صورة
هذه احلركة أو ما يطلق عليهم "باإلسالميني" ،والذين عادة ما يتم إلصاقهم ببعض مظاهر اإلرهاب أو النتائج الوخيمة
لعل هذا ما يتناسب والتغطية اإلعالمية لصور اإلسالميني يف مصر اليت عادة ما ختلط يف
يف احتكامهم للسلطة ،و َ
معارضتها بني "اإلرهابيني واإلسالميني ،وبني اإلسالميني والتديَن" ،1وهذا دليل أيضاً على مدى ازدواجية املعىن املراد
 -1أنظر :أمحد سامل ،صورة اإلسالميين على الشاشة( :دراسة الحالة اإلسالمية  ،)2بريوت ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،ط4742 ،4م ،ص ص
.422-442
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الذي يساعد يف تشكيل الصورة النمطيَة السلبية عن هذه اجلماعات وعن اإلسالم عموماً خاصة ما تعلق ببعض
تسجل أي توظيف ألي حركة أو منظمة باعتبارها َأَنا وردت
املمارسات الدينية؛ هذا على غرار املواضيع األخرى اليت مل َ
مرة أو مرتني على األكثر ،وهذا يرجع لطبيعة املوضوع وسياقه يف عالقة
بشكل سطحي وغري مهم نظراً لكوَنا ظهرت َ

احملتوى هبذه الثورات وتداعياهتا املختلفة؛ َأما بالنسبة للمناطق والدول احملورية اليت وظَفت بشكل كبري يف هذه املواضيع
نظراً ألمهيتها ،ودور كل دولة يف هذه األحداث خاصة ما تعلق بطبيعة املواضيع العامة ،مثالً كموضوع ظاهرة الفساد يف
لعل عملية
الوطن العريب الذي يشمل على جمموعة من الدول اليت هلا عالقة هبذه الظاهرة باعتبارها أحد مناطق الثورة ،و َ

تعميم هذه الظاهرة على هذه الدول بصفة العامل العريب اإلسالمي كتونس ومصر وليبيا وسوريا واجلزائر ،تساعد هي
األخرى يف تشكيل الصورة النمطيًة والسلبية هلذه الدول خاصة يف عالقتها بثورات الربيع العريب؛ هذا على غرار املواضيع
األخرى اليت تالءمت طبيعتها مع ظهور بعض الدول احملورية سواء تعلق األمر "مبناطق الثورة" ،و"فرنسا"...اخل.

وعلى هذا األساس تظهر أمهية حمورية هذه الدول انطالقاً من دورها داخل سياقات هذه املواضيع من جهة ،أو سياق
الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة من جهة أخرى ،باعتبار أ َن ذلك الدور عادة ما ينعكس يف مدى طبيعة
العالقات بني هذه الدول ،وكذا مدى فاعليتها ووظيفتها يف احلفاظ على املصاحل املشرتكة بينها؛ َأما بالنسبة للشخصيات

األخرى اليت هلا دور أقل من أنوع الشخصيات األخرى ،واليت احنصرت بنسبة أكرب يف كل من موضوع ظاهرة الفساد يف

توسع
الوطن العريب ،وكذا موضوع العالقات الفرنسية السورية ،باإلضافة إىل موضوع الثورة يف سوريا ،وهذا دليل على َ

وتفرع أجزائها ،حبيث جند مثالً الشخصيات الطبيعة ممثَلة يف بعض الرؤساء والوزراء والسفراء
حيثيات هذه املواضيع َ
والصحفيني يف كل من" :الرئيس املصري السابق حسين مبارك"" ،الرئيس فرانسوا ميرتن"" ،السفري السابق يف سوريا لوي
دوالمان"" ،كورديساي الوزير اخلارجية الفرنسي السابق"" ،الرئيس الفرنسي السابق جاك شراك" ّ،إريك شوفايل"،
"فابيوس"" ،رئيس الوزراء اللبناين الراحل رفيق احلريري"...اخل ،وكذا احلركات واملؤسسات واملنظمات مثل" :املخابرات
الفرنسية"" ،مجعية كانفاس"" ،منظمة الشفافية الدولية"...اخل؛ َأما بالنسبة للدول فنجد مثالً كل من" :الدمنارك"،
لعل هذه الشخصيات عادة ما تستخدم لتدعيم املوضوع باعتبارها ال تؤثَر بشكل كبري
"سويسرا"" ،السودان"...،اخل؛ و َ

على املوضوع ،يف حني ال ميكن اال ستغناء عنها يف الكثري من األحيان كون هلا عالقة مباشرة مع الشخصيات الفاعلة يف
املوضوع .وعلى هذا األساس ميكننا أن نستند إىل طبيعة هذه الشخصيات يف هذه املواضيع بالنسبة ملوضوع الثورات

الربيع العريب ،يف َأَنا عادة ما تستخدم لتكوين الصورة النمطيَة السلبية سواء عن هذه الشخصيات بتوظيف بعض
وتصرفاهتا من جهة أخرى ،أو يف عالقتها بتلك األحداث ،وهذا ما
املفاهيم والتسميات من جهة ،أو عن بعض ممارساهتا َ
ينعكس على صورة اإلسالم واملسلمني عموماً سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،على الصعيد العريب اإلسالمي أو

الغريب الفرنسي خصوصاً بالنسبة للجاليات املسلمة هناك.
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الجدول رقم  :53فئ ــة الفاعليـ ـن في موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا.
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/

/

/

/

4

%72.77

/

/

49

%47.24

47

%72.78

ظاهرة اهلجرة

2

%477

44

%477

29

%72.77

424

%477

24

%97.89

228

%78.79

2

%477

44

%477

27

%477

424

%477

29

%477

292

%477
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني ملوضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا يف مضامني برامج
تشري البيانات َ
فرانس  ،42حيث احنصرت الشخصيات املستضافة يف احلوار يف موضوع ظاهرة اهلجرة بنسبة توظيف مشلت %477

يسجل موضوع ظاهرة بناء املساجد ظهر أي شخصية حواريةَ ،أما بالنسبة
وبتكرار بلغ  2شخصيات ،يف حني مل َ
للشخصيات الطبيعية الواردة فقد احنصرت هي األخرى يف موضوع ظاهرة اهلجرة بنسبة توظيف مشلت  %477وبتكرار
يسجل موضوع ظاهرة بناء املساجد هو اآلخر ظهور أي شخصية طبيعيةَ ،أما بالنسبة
بلغ  44شخصية ،يف حني مل َ
للحركات واملنظمات فقد احنصرت تقريباً يف موضوع ظاهرة اهلجرة بنسبة توظيف قدَّرت بـ ،%72.77يف حني كادت
قدرت نسبة التوظيف فيه بـَ ،%72.77أما بالنسبة أيضاً للمناطق والدول
تنعدم يف موضوع ظاهرة بناء املساجد الذي َ

احملورية فقد احنصرت هي األخرى يف موضوع ظاهرة اهلجرة بنسبة توظيف مشلت  %477وبتكرار بلغ  424دولة ،يف
يسجل موضوع ظاهرة بناء املساجد ظهور أي دول أو منطقةَ ،أما عن الشخصيات األخرى الواردة فقد أحتل
حني مل َ
قدرت بـ ،%97.89يليها موضوع ظاهرة بناء املساجد بأقل نسبة توظيف
فيها موضوع ظاهرة اهلجرة أكرب نسبة توظيف َ

قدرت بـ .%47.24حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى احنصار الشخصيات الفاعلة سواء على مستوى احلوار أو
َ
لعل هذا مرتبط مبدى اهتمام الذي توليه القناة ملوضوع اهلجرة باعتباره
على مستوى املضمون يف موضوع ظاهرة اهلجرة ،و َ

أحد املواضيع املهمة اليت تثري الكثري من اجلدل والنقاش يف الفضاءات اإلعالمية والسياسية الفرنسية خصوصاً ،باإلضافة
إىل طبيعة النوع الصحفي املتضمن ملثل هذه املواضيع اليت عادة ما ترد يف شكل حوارات ذات طابع نقاشي جديل،
ختصصها أو خربهتا املهنية أو
باعتباره يتطلب استضافة جمموعة من الشخصيات هلا عالقة هبذه املواضيع سواء من حيث َ

نشاطها السياسي أو احلزيب،ـ أو باعتبارها متثَل سلطة معيَنة من خالل مسؤوليتها اجتاه هذا الشأن ،حبيث طبيعة هذه
احلوارات تتناسب وطبيعة هذه املواضيع اليت تتطلب نوعاً من التحليل والتفسري ،هذا على عكس التقارير اإلخبارية اليت
لعل هذا ما ينطبق على موضوع ظاهرة بناء املساجد الذي ورد يف شكل تقارير،
خيتفي فيها هذا النوع من الشخصيات ،و َ
كما ميكننا اإلشارة هنا إىل عملية انتقاء الشخصيات من خالل طبيعتها أو خلفيتها السياسية أو األيديولوجية أو الدينية

أو الثقافية اليت تتناسب هي األخرى مع موضوع اهلجرة من جهة ،ومع موقف القناة اجتاه هذه القضية من جهة أخرى،
لعل هذا ما يتضح من خالل استخدام "معادلة الصداقة تساوي العداوة"* ،باعتبار أن املصلحة واهلدف واحد الذي ال
و َ
خيرج عن موقف القناة من هذه القضية ،والذي عادة ما يرتبط باملوقف السياسي الفرنسي اجتاه هذه القضايا ،حبيث

فاعلية هذه الشخصيات املستضافة اليت انقسمت بدورها إىل شخصيتني اثنتني ذات املوقف املؤيد هلذه القضية ،كوَنما
ميثَالن اجليل الثاين من املسلمني املهاجرين إىل فرنسا ،واليت متثَلت فاعليتها يف عملية الدفاع عن مبادئ اجلمهورية الفرنسية
* تظهر هذه الطريقة يف عملية عرض بعض الشخصيات يف الربامج احلوارية ،واليت عادة ما تربطهم صداقة ،يف حني حتاول القناة أن تظهرهم بشكل عدائي من
خالل التعارض بني مواقفهم حول القضية املطروحة.
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ومعامل اجملتمع الفرنسي كالعلمانية مثالً ،أي من وجهة نظر االندماج ،عكس الشخصية الثالثة اليت متثَل التيار اليميين
املتطرف ،واليت متثَل املوقف املعارض للقضية من وجهة نظر الرفض سواء بالنسبة للهجرة وتداعياهتا املختلفة ،أو للعلمانية
َ

عموماً .ومن هنا تتضح لنا العالقة يف عملية انتقاء هذه الشخصيات وتوظيفها بالطريقة اليت ختدم موقف القناة ،باعتبار
أ َن كال املوقفني متعارضني إالَ َأَنما ال خيرجان عن موقف القناة من قضايا اجلاليات املسلمة يف فرنسا عموماً ،وقضية
اهلجرة خصوصاً ،وذلك من خالل موقف االندماج الذي ميثَل اخليار األول ،وموقف يرفض اهلجرة أصالً باعتبار املسلمني

حيددان موقف القناة بشكل واضح اجتاه هذه القضايا،
كأجانب األمر الذي ميثَل اخليار الثاين ،وهذان اخلياران مها اللّذان َ
التصرفات الدينية للجالية املسلمة يف فرنسا
باإلضافة إىل مسامهته يف رسم الصورة النمطيَة السلبية عن بعض املمارسات و َ

جتسدت يف شخصية "الرئيس الفرنسي فرانسوا
اليت تعترب أحد تداعيات اهلجرةَ ،أما بالنسبة للشخصيات الطبيعية اليت َ
هوالند" من خالل خطاباته السياسية األخرية حول هذه القضية ،والذي ألقاه يف أحد رموز اجلالية وهو متحف اهلجرة؛
هذا على غرار شخصية "نيكوال ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق" الذي ميثَل الشخصية الثانية من حيث الظهور ،وذلك
من خالل دورها املنوط هبذه القضية خاصة ما تعلق خبلق وزارة تتكلف هبذه القضايا.

وعلى هذا األساس يتم توظيف هذه الشخصيات لتوضيح مواقفها املباشرة اجتاه هذه القضايا كوَنا متثَل أهم القضايا
السياسية اليت وردت خبصوص اهلجرةَ ،أما بالنسبة للحركات واملنظمات اليت احنصرت هي األخرى تقريباً يف موضوع

ظاهرة اهلجرة باعتبارها ش َكلت اهتمام حمتوى هذا املوضوع ،انطالقاً من كوَنا هلا عالقة مباشرة سواء بقضايا اجلالية
املسلمة عموماً ،وهذا ما جنده مثالً يف "حركة اإلخوان املسلمني" من خالل جمموع ممارساهتا ونشاطاهتا الدينية املختلفة
لعل هذه املظاهر كفيلة بأن تنقل لنا بعض أدوار
حيال هذه اجلالية ،خاصة ما تعلق مبؤسساهتا اليت متثَل اإلسالم ،و َ
املهاجرين املسلمني وممارساهتم الدينية املختلفة ،ممَا يطرح الكثري من القضايا العالقة كمسألة ارتداء احلجاب مثالً ،أو بناء
املساجد ،أو ممارسة العبادات...،اخل ،وكذا تنظيم داعش الذي ظهر هو اآلخر كأحد التنظيمات األساسية يف عالقته
باملمارسات الدينية للجالية املسلمة يف أوروبا ،وهذه العالقة هي اليت تساهم يف تشكيل الصورة النمطيَة السلبية لسإسالم

التطرف وغريها ،أو سواء تعلق
واملسلمني عموماً ،خاصة ما تعلق ببعض السلوكيات العنيفة كمظاهر اإلرهاب و َ
التشدد و َ

املتطرف يف أوروبا عموماً واجلبهة الوطنية الفرنسية
األمر أيضاً بقضية اهلجرة وهذا ما جند ممثَالً يف جبهات اليمني َ
خصوصاً ،حبيث عادة ما يظهر دور هذه اجلبهات يف معاجلة قضايا اهلجرة باعتبار أ َن هلا موقف معارض اجتاه اهلجرة
وتداعياهتا املختلفة ،وهذا ما قد يتناسب والسياسة الفرنسية اجتاه هذه القضية ،وممَا ينعكس أيضاً على موقف القناة يف
معاجلتها اإلعالمية هلذه القضية باعتبارها أحد املؤسسات اإلعالمية اليت متثَل السياسة الفرنسية يف تعاملها مع هذه
القضايا ،واليت تعترب ك قضايا داخلية وخارجية يف اآلن نفسه ،كوَنا تشرتك معها الكثري من الدول األوروبية والغربية
عموماً ،وهذا ما انعكس أيضاً على ظهور دولة فرنسا اليت هلا عالقة مباشرة هبذا الشأن باعتبارها املستهدف األول اجتاه
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وحَت عالقاهتا يف بعض
محالت اهلجرة وعلى رأسها املهاجرين املسلمني ،وهذا ما يؤثَر على خريطة مواقفها وسياساهتاَ ،

األحيان اجتاه هذه القضية؛ هذا على غرار منطقة أوروبا اليت مثَلت هي األخرى اهتماماً من حيث التوظيف باعتبارها
تشرتك مع فرنسا يف قضية اهلجرة ،اليت تشتكي منها سياسة الدول األوروبية سواء تعلق األمر بتزايد محالت اهلجرة أو
بعض تداعياهتا اليت ال تتناسب وخصوصيات هذه اجملتمعات ،وهنا تظهر مصلحة هذه الدول يف حماربتها للهجرة بشَت
الطرق اليت ختتلف من دولة أوروبية إىل أخرى؛ َأما بالنسبة للشخصيات األخرى الواردة يف هذه املواضيع واليت خيضع
حجم توظيفها حلجم املوضوع وطبيعته ،وهذا ما جنده يف موضوع ظاهرة بناء املساجد مثالً" :مجعية بناء املساجد"،
لعل هذه الشخصيات توحي مبدى عالقة كل شخصية
"رئيس البلدية"" ،احلزب االشرتاكي"" ،اجلبهة الشعبية"...اخل ،و َ
بأخرى سواء من خالل متثيلية هذه املساجد يف فرنسا من طرف املسلمني ،وهذا ما قد يثري مسألة خلفية اجلمعيات
القائمة على املساجد مثالً ،أو عالقتها باملؤسسة الرمسية اليت تعطي رخصة البناء ،وعلى رأسها البلدية اليت يرأسها عادة
لعل هذا ما يؤثَر يف عملية املمارسة الدينية يف الكثري من األحيان ،وذلك بناءً على
من لديه خلفية سياسية معيَنة ،و َ
السياسة املنتهجة لكل حزب يف فرنسا من خالل مواقفه اجتاه تلك املمارسات؛ َأما موضوع اهلجرة فقد جند فيه بعض

الشخصيات اليت تتمثَل يف" :اجلمعية الوطنية"" ،جبهات اليمني"...،اخل؛ هذا على غرار بعض الدول األوروبية اليت هلا
املتطرف ،واليت
عالقة هبذا الشأن .ومن هنا تظهر لنا العالقة أيضاً بني هذه التنظيمات والتيارات وبني جبهات اليمني َ
تشرتك عادة يف خلفيتها وموقفها السياسي اجتاه هذه القضايا.

وعلى هذا األساس فعملية انتقاء الشخصيات الفاعلة وفق طبيعتها وموقفها وخلفيتها السياسية والفكرية والدينية مبا
يتناسب وموقف القناة تعد أحد االسرتاتيجيات املطلوبة يف معاجلة هذه القضايا ،باعتبار أ َن هلا عالقة مباشرة يف عملية
تشكيل الصورة النمطيَة والسلبية للجالية املسلمة يف أوروبا وفرنسا خصوصاً ،باإلضافة إىل عملية توظيف هذه
الشخصيات بالطريقة اليت تتكيَف مع موقفها اجتاه هذه املواضيع الذي عادة ما يتناسب مع موقف السياسة الفرنسية

اجتاه هذه القضايا سواء يف شكل قرارات أو خطابات سياسية أو ضغوطات قانونية أو مؤمترات صحفية...،اخل.
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الجدول رقم  :54فئ ــة الفاعليـ ـن في المواضيع األخرى المطروحة.
الفاعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المواضيع األخرى

الشخصيات املستضافة
يف احلوار

الشخصيات الفاعلة يف املضمون
الشخصيات الطبيعية

احلركات واملنظمات

املناطق والدول احملورية

المجمـ ـ ـ ـوع

شخصيات أخرى

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

اإلسالم السياسي

4

%88.88

/

/

7

%477

44

%49.72

48

%28.28

29

%29.29

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين

4

%22.22

/

/

/

/

42

%82.42

48

%28.28

28

%28.28

الزواج اإلسالمي يف بريطانيا

/

/

/

/

/

/

2

%79.97

44

%49.49

42

%42.42

المجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع

3

%477

/

/

7

%477

29

%477

22

%477

77

%477
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني للمواضيع األخرى يف مضامني برامج فرانس  ،42حيث
تشري البيانات َ
ميكننا هنا أن حنلَل كل موضوع على حدا انطالقاً من مدى توظيفه هلذه الشخصيات ،حيث أحتل موضوع اإلسالم
يسجل أي نسبة توظيف
السياسي على شخصيتني حواريتني بنسبة  %88.88من جمموع النسب ،يف حني مل َ
للشخصيات الطبيعية ،كما أشتمل على بعض احلركات واملنظمات واليت مشلت  %477وبتكرار بلغ  7منظماتَ ،أما

قدرت بـ ،%49.72هذا على غرار الشخصيات األخرى
بالنسبة للمناطق والدول احملوية اليت أحتل فيها نسبة توظيف َ
سجل شخصية
اليت ظهرت بنسبة توظيف َ
قدرت بـ%28.28؛ َأما بالنسبة ملوضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين فقد َ
تسجل الشخصيات الطبيعية
واحدة من بني الشخصيات املستضافة يف احلوار َ
قدرت نسبتها بـ ،%22.22يف حني مل َ

واحلركات واملنظمات أي نسبة ظهور يف هذا املوضوع؛ َأما بالنسبة للمناطق والدول احملوية فقد احتلت نسبة توظيف
قدرت نسبة توظيفها بـ%28.28؛ َأما بالنسبة ملوضوع
قدرت بـ ،%82.42هذا على غرار الشخصيات األخرى اليت َ
َ
سجل ثالثة
يسجل أي شخصية حوارية أو شخصية طبيعية أو حركة أو منظمة ،حبيث َ
الزواج الديين يف بريطانيا الذي مل َ

قدرت نسبة توظيفها بـ.%49.49
قدرت نبتهم بـ ،%79.97هذا على غرار الشخصيات األخرى اليت َ
دول َ

حيث نالحظ يف هذه املعطيات مدى تبا ين توظيف هذه الشخصيات فيما بينها ،وكذا مدى اختفائها يف هذه املواضيع
من جهة أخرى ،حبيث قلة أمهية هذه املواضيع بالنسبة جململ املواضيع ذات األولوية للقناة جتعلها تظهر بأقل توظيف،
كما ترتبط نسبة هذا الظهور أيضاً بطبيعة النوع الصحفي الذي يؤثَر بدوره يف عملية توظيف الشخصيات املستضافة اليت
تتعلق باحلوارات فقط ،وهذا ما ينطبق على موضوع الزواج الديين يف بريطانيا الذي مل يستضيف فيه أي شخصية حوارية
باعتباره ورد يف شكل تقرير إخباري ،يف حني ظهرت طبيعة الشخصيات بالنسبة ملوضوع اإلسالم السياسي األكثر
ترتدد على الربامج احلوارية للقناة ،وهذا ما جيعلها أيضاً ال خترج عن
ختصصاً وحتليالً باعتبارها من بني الشخصيات اليت َ
عملية تأطري هذه املواضيع وفق رؤية معيَنة عادة ما ال خترج عن اإلطار واملوقف العام للقناة؛ َأما بالنسبة ملوضوع الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيين الذي اشتمل على شخصية رئيس الوزراء "بنيامني نتنياهو" اليت هلا دور رئيسي يف هذا الصراع،
وهذا دليل على عالقة املواقف ببعضها البعض باعتبار أ َن حمتوى املوضوع مل يشر فقط إىل قضية الصراع ،بل إىل قضايا
السين الشيَعي ،وعادة ما تستند القناة بشخصيات ذات
هلا عالقة بتداعيات الثورات العربية الراهنة وعلى رأسها الصراع َ

مواقف معارضة يف اآلن نفسه من خالل تعاملها أحياناً مع مسألة االعرتاف "بدولة إسرائيل" مثالً ،وهذه الطريقة تعترب

كاسرتاتيجية أخرى يف عملية االختفاء وراء مواقف بعض الرؤساء والوزراء أو قادات سياسية يف خطاباهتم املختلفة حول
قضية ما .ومن هنا يتضح لنا جليَاً كيفية االعتماد على مواقف أخرى لتربير موقفها بطريقة غري مباشرة؛ َأما بالنسبة
تسجل اهتماماً كبرياً باعتبارها تتأثَر هي األخرى بطبيعة املوضوع وأمهيته بالنسبة للقناة،
للشخصيات الطبيعية اليت مل َ

حبيث هذا ال مينع من ظهور بعض الشخصيات اليت هلا عالقة بطبيعة املوضوع؛ َأما بالنسبة للحركات واملنظمات اليت
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اقتصرت على تنظيم داعش ،وكذا حركة اإلخوان املسلمني ،باعتبارمها تنظيمان هلما عالقة بقضايا الثورات العربية الراهنة
من جهة ،حبيث عادة ما تربط القناة املمارسات الدينية هلذه التنظيمات مبا يعرف عليه باإلسالم السياسي ،والذي حيتوي
بدور على ما يطلق عليهم "باإلسالميني" ،وصورة هؤالء ترتبط مبجموع الصفات السلبية اليت تستند إليها القناة يف
توصيفها هلذه التنظيمات ،وهذا ما يساهم يف تشكيل الصورة النمطيَة أيضاً عن عالقة اإلسالم هبذه التنظيمات.

ومن هنا تصبح عملية معاجلة هذه املواضيع تتطلب بالضرورة اللجوء إىل مثل هذه التنظيمات من جهة ،ممَا جيعلها ختضع

موحد أي جعلها يف كفة واحدة لعدم التمييز بينها يف عالقتها هبذه املواضيع؛ َأما بالنسبة للمناطق والدول احملورية
خلطاب َ
اليت اقتصرت خصوصاً على كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطني،ـ وهذا نظراً لطبيعة موضوع الصراع اإلسرائيلي

الفلسطيين ،على بعض الدول اليت فرضتها طبيعة املواضيع األخرى ،يف حني أ َن طبيعة استخدام مفهوم دولة إسرائيل له
داللة يف عملية بناء الصورة الذهنية عن هذا الطرف ،باعتبار أنَه يوحي إىل إقامة كياَنا وتقدمي رخصة وجودها يف عملية
لعل هذا ما يساعد عادة يف حتديد املوقف غري املباشر للقناة اجتاه هذا الصراع من جهة ،كما يكشف
تداوهلا إعالمياً ،و َ
لنا أيضاً مدى وجود العالقة بني الكيان اإلسرائيلي الصهيوين والسياسة الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،وهذا ما
املوجه عموماً يف طريقة تعامله مع هذه القضايا؛ َأما عن الشخصيات األخرى
ينعكس بدوره على طبيعة اإلعالم الدويل َ

اليت وردت بأقل اهتمام نظراً لوظيفتها داخل سياق املوضوع ،حبيث جندها يف موضوع اإلسالم السياسي "كحركة

النهضة" ،و"حزب العدالة والتنمية"...،اخل؛ وهذا دليل على مدى عالقة هذه التنظيمات مبوضوع اإلسالم السياسي
الذي يتخذ عادة أكثر من معىن يف القناة ،من خالل عملية تنميط الصورة جلميع التنظيمات اليت تعمل يف هذا اجملال؛
هذا على غرار موضوع الزواج الديين يف بريطانيا الذي ظهرت فيه بعض الشخصيات الثانوية جندها ممثَلة يف" :جملس
لعل هذه املؤسسات توحي لنا مبدى وجود الصراع بني الزواج املدين
الشريعة يف بريطانيا"" ،اجلمعية القانونية الربيطانية" ،و َ

والزواج الديين اإلسالمي الذي يعترب أحد أهم القضايا اليت تنتشر يف بريطانيا ،باإلضافة إىل بعض الشخصيات الطبيعية
اليت كان هلا دور يف بناء هذه املواضيع.
وعلى هذا األساس تتضح لنا بعض مالمح وظيفة هذه الشخصيات املستخدمة سواء يف احلوار أو يف مضمونه من خالل
عالقتها الدائمة بالقناة من جهة ،أو عالقتها باألحداث احمليطة وعلى رأسها ثورات الربيع العريب ،باإلضافة إىل دور بعض
الشخصيات احملورية يف مضمون احلوار اليت يراد هبا عادة تكييف املوضوع حسب اإلطار العام للقناة ،أو باعتبارها تش َكل
أحد احللقات السياسية من خالل جمموع املواقف الدولية اجتاه هذه القضايا.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل نسب الفاعلني للمواضيع الرئيسية يف مضامني برامج فرانس  ،42حيث
تشري البيانات َ
قدرت بـ،%84.77
أحتل موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف للشخصيات احلوارية اليت َ
سجلت املواضيع األخرى املتب َقية نسبة
قدرت ب ـ ،%42.77يف حني َّ
يليه موضوع ثورات الربيع العريب بأقل نسبة توظيف َ
جدا احنصرت ما بني %8و%9؛ َأما بالنسبة للشخصيات الطبيعية فقد أحتل فيها موضوع قضايا احلركات
ضعيفة َ
قدرت بـ ،%94.24يليه موضوع ثورات الربيع العريب وموضوع
اإلسالمية هو اآلخر املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
تسجل املواضيع األخرى
قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا بأقل نسبة توظيف احنصرت ما بني  %47و ،%49يف حني مل َ
أي نسبة توظيف هلذه الشخصيات؛ َأما بالنسبة للحركات واملنظمات فقد أحتل فيها هي األخرى موضوع قضايا
قدرت بـ ،%74.42يف حني ظهرت املواضيع األخرى املتب َقية بنسبة
احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ

جدا احنصرت ما بني  %4و %8تقريباُ ،يف حني كادت تنعدم يف موضوع ثورات الربيع العريب الذي
توظيف ضعيفة َ
قدرت نسبة التوظيف فيه بـ%77.92؛ َأما بالنسبة للمناطق والدول احملوية فقد أحتل فيها هي األخرى موضوع قضايا
َ
قدرت بـ ،%89.24يليه كل من موضوع ثورات الربيع العريب
احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
وموضوع قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف ضعيفة احنصرت ما بني %44و ،%49يف حني كادت تنعدم
قدرت بـ%74.89؛ َأما بالنسبة للشخصيات
نسبة توظيف هذا النوع من الشخصيات يف املواضيع األخرى بنسبة َ
قدرت
األخرى فقد أحتل فيها هي األخرى موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
قدرت بـ ،%44.22يليه موضوع قضايا اجلالية
بـ ،%29.29يليه موضوع ثورات الربيع العريب بأقل نسبة توظيف َ
قدرت بـ.%79.47
قدرت بـ ،%47.97تليه املواضيع األخرى بنسبة توظيف َ
املسلمة يف أوروبا بنسبة توظيف َ
حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف هذه الشخصيات بالنسبة هلذه املواضيع ،خاصة ما تعلق
مبوضوع قضايا احلركات اإلسالمية الذي أحتل النسبة األكرب من حيث توظيف هذه الشخصيات بكل أنواعها ،وهذا
دليل على ثراء املوضوع وأمهيته بالنسبة لقناة فرانس  42باعتبار له عالقة مباشرة بسياق الثورات العربية الراهنة ،كما ال
ننفي دور طبيعة هذه الشخصيات اليت يتم توظيفها حسب طبيعة كل موضوع من جهة ،وحسب طبيعة النوع الصحفي
الذي ينحصر بني الربامج اإلخباري ة والربامج احلوارية ،أو حسب طبيعة احلوار نفسه ،وهنا يظهر الدور املهين يف تأثري
األنواع الصحفية يف إدارة الشخصيات من جهة ،وذلك من خالل عملية االختيار واالنتقاء حسب طبيعة كل شخصية
وخلفيتها السياسية واأليديولوجية والدينية وغريها ،وكذا توظيفها يف املضمون من خالل تناسب الشخصية مع طبيعة
لعل هذا ما ينطبق أساساً على موضوع قضايا
املوضوع من جهة ،ومدى عالقتها هبذا املوضوع من جهة أخرى ،و َ
التخصص واخلربة يف هذه اجلماعات والتنظيمات
احلركات اإلسالمية ،خاصة وأ َن الشخصيات احلوارية الواردة هنا هلا ميَزة
َ
اإلسالمية يف عالقتها بالظاهرة اإلرهابية عموماً ،خاصة وأ َن القناة تتعامل مع هذه القضايا بأكثر ختصصيَة سواء على
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املستوى السياسي أو االجتماعي أو اإلعالمي أو القانوين وغريها من التخصصات اليت تؤثَر على مستويات التحليل هلذه
املواضيع ،باإلضافة إىل الفاعلني االجتماعيني سواء نشطاء سياسيني ،أو رؤساء أحزاب أو مجعيات ،أو أعضاء منظمات
التنوع يف الشخصيات أيضاً له تأثَري على مستوى الرؤى اليت عادة ما
لعل هذا َ
حقوقية أو حكومية وغري حكومية...اخل؛ و َ

تستخدمها القناة كمعادلة حوارية إلثبات أو نفي موقف ما ،أو تتخذهم كذريعة لتربير مواقف معيَنة بصورهتا احليادية يف

جل احلوارات تقريباً ،حبيث تستخدم العملية بنفس الطريقة تقريباً بالنسبة للمواضيع األخرى ،ولكن بأقل جرأة مهنية من
َ
خالل عاملي املوضوعية واحليادية ،اليت تقل يف املواضيع اليت هلا عالقة مباشرة باملواقف السياسية أو باألحرى باملصاحل

الدولية املشرتكة من جهة ،وهذا ما ينطبق على مناطق الثورة مثالً ،اليت متثَل منطقة الشرق األوسط باعتبارها املنطقة اليت
تقدم على َأَنا حمليَة باعتبار أ َن هلا عالقة مباشرة بالدولة الفرنسية سلط ًة
متثَل أطماع الغرب عموماً ،وكذا يف املواضيع اليت َ

وجمتمعاً ،وهذا ما ينطبق على قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،حبيث عملية التعامل مع الشخصيات احلوارية يف هذه
املواضيع ختضع عادة للمواقف املباشرة ،أي يتضح فيها موقف القناة اجتاه القضية دون عناء من خالل طبيعة
تعرب عن موقفها مباشرة ،وهذا دليل على مدى اقرتاب تشكيل الصورة النمطيَة السلبية عن
الشخصيات احلوارية اليت َ
اإلسالم واملسلمني من معاجلة هذه القضايا من خالل توظيف هذه الشخصيات؛ َأما بالنسبة للشخصيات األخرى سواء

تدل على مستوى تأثريها من خالل
تعلق األمر بالشخصيات الطبيعية أو الشخصيات املعنوية فكثرهتا يف هذه املواضيع َ

طبيعتها اليت تتناسب وطبيعة املوضوع ،حبيث تعترب مبثابة حمركات أساسية للمضمون ،وتوظيفها يتناسق مع جمموعة من
عدة تسميات أو مفاهيم اليت تطلق على هذه الشخصيات ،سواء أمساء ألشخاص أو حركات أو
الصور اليت حتمل َ
تنظيمات أو مناطق ودول ،اليت يتضح دورها داخل سياق املوضوع من جهة ،وسياق أحداث الثورات العربية الراهنة من
حمددة عادة ما تكون سلبية ،وهذا ما
لعل هذه العملية هي اليت تساعد يف تشكيل تلك الصورة وفق معان َ
جهة أخرى؛ و َ

ينطبق على موضوع قضايا احلركات اإلسالمية الذي يتألَف بدوره من جمموعة من التنظيمات اليت تؤدي أدواراً خمتلفة

تتحدد وفق سلوك يات عادة ما يتم تنميطها حسب مدى عالقة كل تنظيم بتنظيم داعش من جهة ،ومبظاهر اإلرهاب
َ
التطرف والعنف من جهة أخرى .كما أ َن عملية تداول بعض الشخصيات بأمساء أو مفاهيم أو أدوار معيَنة،
والتش َدد و َ
يساعد يف ترسيخ صورة منطيَة عن تلك الشخصية ،حبيث عملية تداول هذه الشخصيات هبذه الطريقة ال تقتصر يف

تتعدى ذلك إىل مواضيع أخرى اليت تقرتب معها يف تلك الصورة ،وذلك
موضوع قضايا احلركات اإلسالمية فحسب ،بل َ
حتددها القناة يف عالقتها باملواقف السياسية الفرنسية بصورة منطيَة
وفق عملية تالزم جمموعة من األدوار اليت عادة ما َ
معيَنة.
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استنت ـ ـاج:
ميكننا أن نستنتج من عملية توظيف الشخصيات الفاعلة على مستوى برامج مضامني قناة فرانس  42يف معاجلتها ألهم
القضايا العربية اإلسالمية أثناء مرحلة الثورات العربية الراهنة بـ:
بتنوع
تتنوع َ
 أ َن قناة فرانس  42تعتمد يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية على توظيف جمموعة من الشخصيات َالتنوع كاسرتاتيجية من االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت
براجمها احلوارية ،وكذا مضامينها اإلعالمية ،حبيث يتضح هذا َ
تعتمدها القناة يف تعاملها مع هذه القضايا ،واليت جندها تتمثَل يف:

املتخصصة سواء على املستوى السياسي أو االجتماعي أو اإلعالمي أو القانوين ،وغريها
 االعتماد على الشخصياتَ

التخصصات اليت تؤثَر على مستويات حتليل املواضيع املطروحة.
من
َ

 -االعتماد على الفاعلني االجتماعيني سواء تعلق األمر بنشطاء سياسيني ،أو رؤساء أحزاب أو مجعيات ،أو أعضاء

التنوع يف الشخصيات أيضاً له تأثَري على مستوى الرؤى
لعل هذا َ
منظمات حقوقية أو حكومية وغري حكومية...اخل ،و َ
اليت عادة ما تستخدمها القناة كمعادلة حوارية إلثبات أو نفي موقف ما ،أو تتخذهم كذريعة لتربير موقفها احليادي.
 ختتلف طبيعة توظيف الشخصيات حسب طبيعة املواضيع املعاجلة ،حيث عادة ما تعتمد القناة يف معاجلتها للقضايااملتخص صني واخلرباء يف هذا اجملال ،بل تعتمد على تكوين جمموعة من الصحفيني يف التعاطي
اإلرهابية على جمموعة من
َ
مع قضايا اإلرهاب واحلروب واألزمات ،وهذا ما يتضح يف مركز القناة املتخصص (،)Académique France24

ترتدد على براجمها احلوارية ،وهذا ما يشري إىل مدى عالقة
كما تستدعي القناة هذه الشخصيات بشكل مستمر باعتبارها َ
القناة هبذه الشخصيات.

 تتحكم طبيعة األنواع الصحفية للقناة بالنسبة للتقارير اإلخبارية واحلوارية يف عملية توظيف الشخصيات ،حبيث يتمتوظيف الشخصيات احلوارية يف احلوارات سواء كانت حوارات يف شكل مقابلة تلفزيونية ،أو حوارات يف شكل نقاش
جديل ،على عكس التقارير اإلخبارية اليت ختتفي فيها هذه الشخصيات ،يف حني تظهر الشخصيات األخرى يف مجيع
مضامني املواضيع املعاجلة من طرف القناة.
 تعتمد القناة بشكل عام على الشخصيات اليت تلقت تعليمها يف فرنسا ،وهذا ما يوحي لنا مدى عالقة القناة باملدرسةالفرنسية عموماً باعتبارها أحد املكونات املؤسساتية للدولة الفرنسية ،وهذا ما يشري إىل مدى عالقة املعرفة بالسلطة،
وذلك من خالل دور القناة اليت ال ميكنها العمل دون استخدام السلطة ،بالرغم من أدائها اإلعالمي املهين ،حبيث أ َن
لعل قيام هذه السلطة يتضح من جمموع مواقفها
خطاب السلطة الفرنسية عادة ما يستخدم لتعميق َ
الصلة باجملتمع ،و َ
السياسية اليت تنعكس على مضامني القناة يف معاجلتها لتك القضايا ،وهذا االنعكاس يتضح هو اآلخر من خالل جمموع
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تتجسد عملية اهليمنة السياسية ،على غرار
املوجهة ،ومن هنا
الصور النمطيَة اليت توظَفها ،وكذا خطاباهتا الرتاكميَة َ
َ
اهليمنة الثقافية اليت تتضح من خالل عملية التوازن بني املث َقفني والسلطة ،وهذه العملية تظهر يف كيفية تعامل القناة مع
بعض الشخصيات اإلسالمية كخرباء "واقعيني" ،وذلك لتربير اخلطابات النمطيَة السلبية للواقع العريب اإلسالمي ،حبيث
يتم استدعاء مث َقفني مسلمني ممن يسموَنم "معتدلني" والذي يظهرون كسند عرقي ()Ethique Cautions
للخطاب العام حول اخلطر اإلسالمي ،كما يتم استدعاء بعض الشخصيات الفاعلة عادة ما متثَل اجليل الثاين من
املسلمني املهاجرين يف فرنسا ،وذلك من أجل االستناد إليها يف عملية الدفاع عن مبادئ اجلمهورية الفرنسية ومعامل
اجملتمع الفرنسي كالعلمانية مثالً ،أي من وجهة نظر االندماج؛ هذا على غرار بعض الشخصيات اليت متثَل خلفيات
املتطرف مثالً ،باعتبارها متثَل الطرف الثاين يف معارضة بعض القضايا.
سياسية معيَنة كالتيار اليميين َ
وعلى هذا األساس تتضح عملية انتقاء هذه الشخصيات وتوظيفها بالطريقة اليت ختدم موقف القناة؛ وذلك بناءً على

دورها من جهة ،وخلفياهتا السياسية واالجتماعية والفكرية والدينية وغريها ،باعتبارها عادة ما تنحدر من الطبقة املث َقفة.

 ترتبط أمهية الشخصية مبدى دورها داخل سياق املوضوع من جهة ،ويف سياق الثورات العربية الراهنة عموماً من جهةأخرى ،حبيث تسلَط القناة الضوء على الشخصية بشكل ملفت لالنتباه من خالل تشخيص صورهتا وفق دالالت أكثر
لعل هذا ما يساهم يف
تأثرياً على املتلقي ،كاللباس واللحيَة وحركات القتال ومحل السالح وهلجة اخلطاب وقوته...،اخل ،و َ
عملية تنميط الصورة من خالل هذه املالمح اليت يشرتك يف بعضها الكثري من احلركات اإلسالمية ،أو ما يطلق عليهم
التشدد أو النتائج الوخيمة يف احتكامهم
التطرف و َ
"باإلسالميني" الذين عادة ما يتم إلصاقهم ببعض مظاهر اإلرهاب و َ

للسلطة ،وهنا تتضح عملية املعاجلة اإلعالمية لصورة اإلسالميني اليت عادة ما ختلط يف معارضتها بني "اإلرهابيني

واإلسالميني ،وبني اإلسالميني والتديَن" ،هذا وباإلضافة إىل توظيف بعض الشخصيات اليت عادة ما يتم ربطها مبجموعة

من التسميات واملفاهيم بصورة منطيَة ،حبيث تستخدم القناة عملية تكافؤ الفرص باعتبارها كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات
يعزز من مسؤوليتها اجتاه هذه القضايا من
إضفاء احليادية واملوضوعية ،يف حني أ َن تسليط الدور على هذه الشخصيات َ
جهة ،كما يساهم يف تشويه صورهتا من جهة أخرى ،كما أ َن التداول املفاهيمي املفرط بالنسبة هلذه التسميات واملفاهيم

لعل
والعبارات عادة ما يساهم يف عملية بناء الصورة النمطيَة من خالل القيمة املضافة اليت تعطى هلذه الشخصيات ،و َ
هذا ما يساهم أيضاً يف تشكيل صورة منطيَة سلبية يف ذهن املشاهد عن هذه الشخصيات ،واليت عادة ما يتم ربطها هي
األخرى بتداعيات اإلسالم واملسلمني عموماً .ومن هنا ميكننا تصنيف الشخصيات على أساس فاعليتها يف احلوار من

جهة ،ويف مضمون املوضوع من جهة أخرى ،بناءً على معطيات الشخصية نفسها ،ومدى عالقتها مع قناة فرانس ،42
وحجم دورها داخل سياق املوضوع من جهة ،وسياق الثورات العربية الراهنة من جهة أخرى.
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تمهيـ ــد:
تعترب فئة السمات إحدى أهم فئات التحليل اليت نستخدمها يف الكشف عن دالالت ومعاين الصورة اليت توصف
هبا القضايا العربية اإلسالمية اليت تعاجلها قناة فرانس  42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،حبيث تستخدم القناة الكثري
من السمات االجيابية والسلبية اليت تبين صورهتا عن هذه القضايا ،واليت تأخذ طبيعتها من طبيعة هذه السمات؛ وعلى
هذا األساس متَ اعتمادنا على هذه السمات انطالقاً من مدى توظيفها يف كل موضوع من املواضيع املطروحة يف القناة،

لعل هذا ما ميثَل املرحلة الوصفية الكميَة من خالل جمموعة من اجلداول التكميمية اليت تتضح فيما يلي :جداول خاصة
و َ

متعلَقة بكل موضوع رئيسي الذي يتضمن بدوره جمموعة من املواضيع الفرعية وحتت الفرعية وأخرى حتت حتت الفرعية،
وكذا جدول عام مرفق برسم بياين يضم املواضيع الرئيسية ملدى توظيفها هلذه السمات ،هذا وباإلضافة إىل عملية البحث
لعل هذا ما ميثَل املرحلة الوصفيَة الكيفية يف التحليل،
عن دالالت تلك السمات ومعانيها داخل سياق هذه املواضيع ،و َ

ويف األخري َمت عرض استنتاج لعملية توظيف السمات االجيابية والسلبية يف مضامني برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها

هلذه القضايا من خالل عالقتها بصورة اإلسالم واملسلمني عموماً.
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الجدول رقم  :56السمات اإليجابية والسلبية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
السمات

السمات االيجابية

المواضيع
الموضوع الرئيسي

قضايا احلركات اإلسالمية

المجموع

السمات السلبية

الموضوع الفرعي

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

تنظيم داعش

712

%41.74

171

%12.47

547

%17.14

القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

9

%41.17

26

%12.44

41

%74.41

املتشددة
السلفية َ

23

%42.44

44

%51.51

51

%75.41

46

%44.24

110

%17.17

715

%71.45

1

%41.77

47

%11.77

44

%74.45

414

%45.17

174

%14.24

411

%777

احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا
الشيعي
السين
الصراع َ
َ
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الكلَــي

املوض حة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع الفرعية املطروحة يف موضوع قضايا
تشري البيانات َ
احلركات اإلسالمية يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتلت السمات السلبية يف موضوع تنظيم داعش املرتبة
قدرت بـ%41.74؛ يليه موضوع احتاد
قدرت بـ ،%12.47تليها السمات االجيابية بنسبة َ
األوىل بأكرب نسبة توظيف َ
املنظمات اإلسالمية يف فرنسا بنسبة أقل من حيث توظيف السمات ،حيث احتلت فيه السمات السلبية بأكرب نسبة
املتشددة بنسبة
قدرت بـ%44.24؛ يليه أيضاً موضوع السلفيَة
َ
قدرت بـ ،%17.17تليها السمات االجيابية بنسبة َ
َ
قدرت بـ ،%51.51تليها السمات االجيابية بنسبة
جدا احتلت فيها السمات السلبية النسبة األكرب َ
توظيف ضعيفة َ
جدا احتلت فيه
قدرت بـ%42.44؛ كما يليه موضوع القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بنسبة توظيف ضعيفة َ
َ
قدرت بـ%41.17؛ َأما بالنسبة
قدرت بـ ،%12.44تليها السمات االجيابية بنسبة َ
السمات السلبية النسبة األكرب َ
سجل املرتبة األخرية من حيث توظيف هذه السمات ،حبيث احتلت فيه السمات
السين
ملوضوع الصراع َ
الشيعي فقد َ
َ
قدرت بـ.%41.77
قدرت بـ ،%11.77تليها السمات االجيابية بنسبة َ
السلبية املسبة األكرب َ

حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين السمات االجيابية والسلبية يف كل موضوع من هذه املواضيع ،حبيث يظهر
هذا التباين جليَاً ومبفارقة كبرية بالنسبة ملوضوع تنظيم داعش مقارنة باملواضيع األخرى من جهة ،كما نالحظ أيضاً مدى

تباين نسبة توظيف السمات السلبية مقارنة بالسمات االجيابية اليت وظَفت يف موضوع قضايا احلركات اإلسالمية من

جهة أخرى .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من نسبة توظيف هذه السمات يف كل موضوع ،حبيث أ َن
جتزء حيثياته وجوانبه،
مدى توظيف هذه السمات يرتبط أيضاً مبدى أمهية كل املوضوع بالنسبة للقناة ،وذلك من خالل َ
لعل هذه األخرية هي اليت توصف عادة بسمات وصفات ونعوت معيَنة يتم على أساسها رسم صورة ذهنية للموضوع،
و َ

عني من هذه التنظيمات
حبيث أ َن هذه السمات سواء االجيابية منها أو السلبية عادة ما تكون مباشرة يف وصفها لتنظيم م َ

أو على تداعياته املختلفة ،يف حني هناك بعض السمات االجيابية والسلبية تستخدم بطريقة غري مباشرة ،واليت تأخذ
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معناها يف سياق املوضوع ،وهذا ما يظهر يف عملية ربط املوضوع مبواضيع وقضايا أخرى عادة ما تتعلق بصورة اإلسالم
واملسلمني يف العامل عموماً ،أو الواقع العريب الراهن...اخل.
وعلى هذا األساس ميكننا أن نستند على بعض السمات السلبية واليت ش َكلت النسبة األكرب جندها ممثَلة يف العبارات
متطرفة"" ،مغالية"" ،فيلم تارخيي"" ،مجاعات إرهابية"" ،األصوليني"" ،اجلهاديني"،
التالية" :خميفة"" ،مجاعات
َ
"مقاتليني"...اخل؛ ومن هنا تظهر املعان السلبية هلذه املواصفات واليت تساعد يف رسم الصورة النمطيَة السلبية عن هذا
التنظيم ،يف حني ال تتوقف هذه الصفات عن التنظيم فقط ،بل تطال لتشمل اإلسالم يف عالقته مبمارسات السلبية هلذا

التنظيم ،واليت تظهر يف كل من عبارة" :االسالم املنحرف"" ،التشنَج االسالمي"" ،العنف االسالمي"" ،اإلسالم
املتطرف"...اخل ،كما يتم ربطها أيضاً بالواقع العريب سواء تعلق األمر ببعض األنظمة السياسية احلاكمة ،وهذا ما جنده
َ

مثالً يف كل من الكلمات والعبارات التالية" :طائفية"" ،مدعاة للسخرية"" ،اقصائية"" ،هتميشية"" ،فاسدة"" ،السياسات
الفاشلة"" ،نظام قمعي"...اخل ،أو بالشعوب العربية اليت يتم وصف وضعها وواقعها املرتدي انطالقاً من استخدام كل من
معقدة جدا"...،اخل .فهذه العالقة إذن هي اليت تؤسس لنا
متفجرة"" ،أوضاع غري صحيحة"" ،أوضاع َ
عبارة :ـ"أوضاع َ
الصورة احلقيقية يف التعامل مع هذه القضايا ،من خالل استخدام هذه السمات اليت ما يغلب عليها الطابع السليب ،واليت
عادة ما تتناسب وطبيعة هذه املواضيع ،وهذا ما جيعلنا نقتصر على السمات ذات املعىن القوي اليت هلا وقع على املتلقي،
باإلضافة إىل مدى عالقتها باإلسالم واملسلمني والواقع العريب عموماً من خالل توظيف هذه السمات.
وعلى هذا األساس فإ َن استخدام السمات األوىل-اليت هلا عالقة بطبيعة املوضوع -هي من أساس الثانية -السمات اليت
موحدة ،باعتبارها قضايا عربية إسالمية ختضع
ال تتعلق باملوضوع مباشرة ،-واليت تؤدي يف األخري إىل تشكيل صورة منطيَة َ
لسياق أحداث الثورات العربية الراهنة؛ َأما بالنسبة للسمات االجيابية يف موضوع تنظيم داعش ،واليت عادة ما تظهر يف

عالقتها بأحد تداعيات املوضوع نفسه ،أو بأحد فروعه ،وهذا ما جنده مثالُ من خالل العبارات التالية" :اخلالفة
اإلسالمية"" ،الدولة اإلسالمية"" ،قوات الدولة"" ،اجلماعات اإلسالمية"...،اخل ،وغريها من السمات االجيابية اليت تتعلق

ضد هذا التنظيم؛ َأما عن املواضيع األخرى اليت مل تظهر فيها السمات اإلجيابية والسلبية بشكل
خاصة بالتحالف الدويل َ

كبري مقارنة مبوضوع تنظيم داعش ،حبيث ش َكلت السمات السلبية نسبة توظيف أكرب مقارنة بالسمات اإلجيابية ،وهذا
حدته من تنظيم آلخر حسب جمموع هذه الصفات السلبية
دليل على موقف القناة اجتاه هذه التنظيمات الذي ختتلف َ
بعدة مواصفات منها:
اليت تطلق على هذا التنظيم؛ فبالنسبة لتنظيم احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا الذي وصف َ

الفكر" ،فرقوا
"متطرفني"،
َ
"متشدد"" ،منظمة جاهلة وفيها اجلهلة"..." ،وهم يعلمون كلمة جهاد يف ّ
كـ"منظمة إرهابية"َ ،

اإلسالم"...اخل  ،هذا على غرار بعض االجيابيات اليت اتضحت يف العبارات واجلمل التالية" :االعتدال"" ،احتاد كبري"" ،له
لعل اختالف معاين هذه الصفات الذي يظهر جليَاً من
باع كثري على اجلالية املسلمة والعربية"" ،ليس متطرفاً"...اخل؛ و َ
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خالل السمات السلبية اليت حتمل دالالت أكثر تأثرياً تتضح يف املعىن اهلجومي عموماً ،يف حني مثَلت السمات االجيابية

تقريباً املعىن الدفاعي من خ الل السمات اليت تدافع عن احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا ،واليت تتضح يف بعض
ممارساته الدينية يف فرنسا ،كالتعليم والتثقيف وبناء املساجد...اخل؛ هذا على غرار عالقة توظيف هذه السمات –
لعل هذا ما يظهر يف بعض العبارات مثل:
السلبية -أيضاً من خالل ربطها باإلسالم واملسلمني عموماً ،و َ
"االسالموفوبيا"" ،اخلوف من االسالم"" ،كل العامل وراء االسالميني"" ،إرهاب اإلسالم"" ،إسالم اليت"" ،إسالم
وسطي"" ،إسالم دميقراطي"" ،إسالم جهلي"" ،إسالم وهايب"" ،إسالم تلفي"" ،إسالم إخواين"" ،إسالم جزائري"،
"إسالم مغريب"" ،األئمة الذي طلعوا عليها ال يعرفون شيئاً عن اإلسالم"" ،جاهلني"...اخل؛ هذا وباإلضافة إىل بعض
السمات االجيابية اليت تظهر يف إطار هذه العالقة واليت جند منها مثالً كل من عبارة" :اإلسالم بريء منها"" ،اإلسالم
فتعدد السمات هنا يوحي إىل الكثري من الدالالت اليت جتعلنا نصنَف هذه التنظيمات يف خانة واحدة
واحد"...اخل؛
َ
التشدد ،وكذا عالقة اإلسالم هبذه
التطرف و َ
عادة ما تتعلق بالصورة النمطيَة السلبية ،خاصة ما تعلق بصفات اإلرهاب و َ

التسميات اليت تعكس جمموعة من اجلماعات اإلسالمية من جهة ،ومسات بعض املمارسات اإلسالم من جهة أخرى ،يف

التنوع
تتفرع عنه" ،بأ َن اجلهل يف ذلك حقيقة َ
حني يتفق العديد من الكتَاب حول إشكالية االسالم والتسميات اليت َ
اإلسالمي نفسه من خالل ظهوره يف تشكيلة واسعة من التيارات ،واليت متتد من احلركات املساملة إىل مجاعات اإلرهاب
املسلَحة"َ ،1أما بالنسبة لإلسالموفوبيا أو ما يعرف باخلوف من اإلسالم اليت أصبحت متداولة إعالمياً ،نظراً لتبعات
بعض ممارسات املسلمني السلبية اليت تنسب يف الكثري من األحيان إىل الدين اإلسالمي ،حبيث هناك من يشري إىل أ َن
شرعية هذه املواصفات يف أوروبا عموماً انتشرت بفضل صعود االسالم السياسي.2

التصرفات واملمارسات
وعلى هذا األساس تصبح هذه السمات سواء أن كانت تسميات أو صفات مقرونة حبجم هذه َ

بتغري األحداث ،حبيث "أ َن براعة صنَاع الصورة ومهندسوها تكمن يف استغالل األحداث املثرية إعالمياً
تتغري َ
اليت َ
3
لعل
ودعائياً ،باعتبارها عنصراً فعاالً وحامساً يف بناء الصورة وتغيريها أو تعديلها ،وهذا من أجل حتقيق الصورة املرغوبة"  ،و َ
هذا ما ينطبق على أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة؛ َأما بالنسبة للتنظيمات األخرى اليت متثَل بدورها

ولعل هذا
مواضيع َ
تضمنت هي األخرى جمموعة من السمات االجيابية والسلبية بشكل أقل من سابقتها من التنظيماتَ ،

يتعلق بأمهية كل تنظيم يف مدى عالقته هبذه األحداث من جهة ،ويف مدى عالقته بتنظيم داعش من جهة أخرى ،حيث
عادة ما ترتبط السمات السلبية هنا بشكل مباشر بصورة هذه التنظيمات ،واليت جند منها مثالً :سواء تعلق األمر

 -1سليمان صاحل ،مرجع سابق ،ص.22

- Frédéric Lebaron, op.cit., p7.
- Wilbur Schramm, op.cit., p264.
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"متطرفني"" ،أعمال إرهابية"" ،أعمال العنف"" ،الفكر
ملتشددة"،
باجلماعات السلفيَة بوصفها بـ"احلثالة"" ،السلفيَة ا َ
َ
املتشدد"...،اخل ،وهذا ما انعكس على صورة اإلسالم واملسلمني يف العبارات التالية" :املسلمني السلفيني"" ،اخلوف من
َ
جداً"" ،أسلمة الغرب"...،اخل؛ َأما بالنسبة لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي فنجد
اإلسالم"" ،مشكلة خطرية َ
مثالً" :اجلماعات اجلهادية"" ،احلركات اجلهادية"" ،احلركات التمردية"...،اخل ،وهذا ما انعكس أيضاً على اإلسالم
الشيعي فنجد مثالً" :اإلسالميني
السين
واملسلمني يف العبارات التالية" :اإلسالم التقليدي"...،اخلَ ،أما بالنسبة للصراع َ
َ
املتشددين"" ،خطر"" ،اإلرهابيني"" ،أعدائي"" ،إرهاب أعظم"" ،اخلطر املداهم"" ،اجلماعات اجلهادية"" ،اجلهاديني"،
َ
وهذا ما انعكس على الواقع العريب اإلسالمي عموماً وفق العبارات التالية" :غري مستقرة"" ،مأساة"" ،كارثة"...،اخل؛ يف
حني جند السمات االجيابية عموماً ال ترتبط مباشرة هبذه التنظيمات ،بل تقتصر على بعض العبارات اليت حتمل معان
اجيابية تتعلق عادة بسياق املوضوع سواء باإلشارة إىل واقع مرغوب وأكثر استقرار سواء بالنسبة للواقع العريب اإلسالمي
من خالل تلك األحداث ،أو اجملتمعات األوروبية والفرنسية خصوصاً يف عالقتها هبذه التنظيمات ،كعبارة "سالم عادل"،
"آمنة"" ،مظلمون"" ،التعاون"" ،التضامن" ،أو إسالم مرغوب كـ"إسالم معتدل"" ،مجاعات مساملة"" ،ممارسات دينية
معتدلة"...،اخل .ومن هنا ميكننا أن نصل إىل أ َن توظيف هذه السمات خيضع جملموعة من املواقف اليت تؤطَر بناء هذه
التطرف
الصورة النمطيَة السلبية اليت تغلب على هذه التنظيمات ،واليت عادة ما ختتصر يف بعض املظاهر كاإلرهاب و َ
لعل هذا ما ينعكس على صورة اإلسالم واملسلمني ،حبيث ال خيلو يف جمموع هذه السمات إالَ
واجلهاد و َ
التشدد وغريها ،و َ
ومتَ اإلشارة إىل اإلسالم واملسلمني يف عالقته هبذه التنظيمات وتداعياهتا املختلفة على الصعيد العريب اإلسالمي والغريب
الفرنسي خصوصاً ،يف حني أ َن السمات اإلجيابية عادة ما تتعلق بالصورة املرغوبة اليت تريد القناة ايصاهلا حول هذه
املواضيع وتداعياهتا املختلفة.
الجدول رقم  :57السمات اإليجابية والسلبية في موضوع تنظيم داعش.
السمات
المواضيع
الموضوع الرئيسي

المواضيع تحت الفرعية

المواضيع تحت

السمات اإليجابية

المجموع

السمات السلبية

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

إعالن اخلالفة اإلسالمية

8

%71.74

39

%44.41

21

%06.80

ظاهرة التجنيد

72

%74.14

744

%47.47

724

%14.88

الدور الفرنسي

65

%44.54

162

%17.45

441

%32.85

الدور األمريكي

56

%41.44

160

%12.71

475

%31.25

الدور السعودي

31

%14.22

27

%25.11

14

%06.03

712

%41.74

171

%12.47

547

%777

تنظيم داعش
التحالف الدويل
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الكلَــي

تحت الفرعية
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املوض حة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع حتت الفرعية وحتت حتت الفرعية
تشري البيانات َ
املطروحة يف موضوع تنظيم داعش يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع الدور الفرنسي يف التحالف
قدرت
الدويل املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف هلذه السمات ،حيث احتلت فيه السمات السلبية بأكرب نسبة َ
قدرت بـ%44.54؛ يليه موضوع الدور األمريكي بنسبة أكرب من حيث
بـ ،%17.45تليها السمات االجيابية بنسبة َ
قدرت بـ%41.44؛ يليه أيضاً
قدرت بـ ،%12.71تليها السمات االجيابية بنسبة َ
توظيف السمات السلبية اليت َ
قدرت بـ ،%47.47تليها
موضوع ظاهرة التجنيد بنسبة توظيف أقل احتلت فيها السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%74.14؛ كما يليه موضوع الدور السعودي يف التحالف الدويل بنسبة توظيف
السمات االجيابية بنسبة َ
قدرت يف األوىل بنسبة
ضعيفة احتلت فيها السمات السلبية بنسبة متقاربة نوعاً ما مع السمات االجيابية ،حيث َ
قدرت يف الثانية بنسبة بـ%14.22؛ مثَ يليه موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية بنسبة توظيف ضعيفة
 ،%25.11و َ
قدرت بـ.%71.74
قدرت بـ ،%44.41تليها السمات االجيابية بنسبة َ
احتلت فيها السمات السلبية النسبة األكرب َ
حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين توظيف هذه السمات سواء بالنسبة للمواضيع اليت تش َكل مفارقة كبرية فيما
بينها بني أعلى نسبة توظيف وأدىن نسبة ،أو بالنسبة للسمات السلبية اليت تفوق السمات االجيابية مبعدل أكثر من
نصف النسبة ،ما عدا موضوع الدور السعودي الذي تشاهبت فيه تقريباً نسبة توظيف السمات االجيابية والسلبية ،هذا
على غرار تباين نسب توظيف السمات السلبية اليت احتلت النسبة األكرب مقارنة بالسمات االجيابية يف موضوع تنظيم
داعش .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة هذه السمات داخل سياق هذه املواضيع اليت ختتلف
طبيعتها من موضوع آلخر ،حيث جند أ َن موضوع التحالف الدويل هو الذي احتل احلصة األكرب يف السمات السلبية
مقارنة باملواضيع األخرى ،باعتباره يتفرع بدوره إىل جمموعة من املواضيع اليت متثَلت يف جمموعة من األدوار اليت اتضحت

يف كل من الدور الفرنسي والذي يش َكل هو اآلخر احلصة األكرب مقارنة باألدوار األخرى ،حبيث عادة ما تتعلق السمات
لعل
السلبية يف هذه املواضيع ببعض مساوئ التحالف من جهة ،وبالطرف اخلصم –تنظيم داعش -من جهة أخرى ،و َ
هذا ما جنده يف العبارات واجلمل التالية" :مواقف الدول غري مشاهبة يف هذا التحالف"" ،الشيطان األكرب أمريكا"،
"حتالف هش"" ،اللويب العسكري" ،التحالف يضم األضداد"" ،يضم األعداء"" ،فشل السياسة األمريكية واألوروبية يف
التطرف"" ،تشرك القاتل يف جنازة القتيل"...،اخل؛ واستخدام هذه السمات للتحالف الدويل أو أحد
القضاء على َ
لعل هذا ما يش َكل عادة السمات السلبية املباشرة
األطراف املشاركة فيه يوحي باختالف املواقف حول هذا التحالف ،و َ
هلذه القضايا ،حبيث أ َن استخدام هذا النوع من السمات ال يقتصر باملعان السلبية عن املوضوع فقط ،بل عادة ما
بعدة تسميات ،وتشويه الواقع العريب عموماً من جهة أخرى ،وهذا ما
تنعكس على اإلسالم واملسلمني من خالل ربطها َ
املتشدد"" ،إسالم حلفاء فرنسا"" ،اإلسالم الصادر من
جنده مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :اإلسالم السياسي الوهايب َ
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السعودية ومن قطر"" ،إسالم معتدل"" ،األنظمة العربية الطائفية"" ،األزمة االقتصادية اخلانقة يف الدول العربية"" ،النزاع
بني السنَة والشيَعة"" ،من يقرأ التاريخ العريب جيد فيه الكثري من الذبح"" ،فقه التوحش كان موجود منذ البداية"،
"الالوعي اإلسالمي الشعبوي"" ،إسالم تاريخ"" ،إسالم وحي"" ،حنن يف مواجهة عميقة دينية"" ،الوضع اهلش"" ،ال
حققت وحدة"" ،ال حققت تنمية"" ،ال حققت علماً"" ،ال حققت أي شيء"؛ هذا على غرار بعض السمات االجيابية
تربر الصورة اإلسالم االجيابية من خالل استخدام كل من العبارات واجلمل التالية" :الدين اإلسالمي حيرتم احلياة"،
اليت َ

"ينادي بالسالم"" ،الدين التسامح"" ،اإلسالم دين السالم" "" ،تقام باسم اإلسالم وباسم اجلهاد"" ،ال يوجد يف الدين
املتطرف بقتل هذا أو ذاك"" ،تعايش الدين"...اخل؛ يف حني أ َن استخدام هذه السمات االجيابية
اإلسالمي ما َ
يربر َ
يربر هذه الصورة يف مقارنتها حبجم ظهور
بطريقة مباشرة ،واليت عادة ما متثَل الشطر الثاين من الصورة –االجيابية ،-ال َ
السمات السلبية من جهة ،كما ال ميكننا أن ننفي مواقف بعض الشخصيات املستضافة يف القناة لدفاعها عن اإلسالم

يف مقارنته مبمارسات تنظيم داعش؛ حبيث هذا األخري هو الذي ميثَل الشطر اآلخر من توظيف السمات السلبية اليت
يوصف هبا باعتباره ميثَل الطرف اخلصم يف هذا اإلطار ،وهذا ما جنده مثالً يف كل من عبارة" :نواجه خطراً كبرياً"،

"يهدد األمن الوطين"" ،خاليا إرهابية"" ،عمليات ارهابية"" ،اجلماعات التكفريية"" ،اجلماعات
"خطر مداهم"َ ،
التشدد
األصولية"" ،صور رومانسية عن القتال"" ،األفكار
املتطرفة"" ،فاحش"" ،الوحش"" ،النبتة السامة"َ " ،
َ
تقدم
الطائفي"...اخلَ .أما بالنسبة للسمات اإلجيابية فعملية توظيفها يف هذه املواضيع عادة ما يرتبط بالصورة احلسنة اليت َ

لعل هذا ما جنده مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :قدرة
عن املواقف الفرنسية اجتاه تنظيم داعش وتداعياته املختلفة ،و َ
السلطات الفرنسية يف مواجهة هذا التنظيم"" ،تفاهم وصداقة حقيقية مع الدول العربية"" ،االحرتام املتبادل"" ،أمن
املواطنني"" ،شغلنا هو السالم"" ،رغبة الفرنسيني يف التعاون مع هذه الدول العربية"...اخل؛ هذا على غرار بعض السمات
االجيابية اليت تتعلق بتربير التحالف الدويل وشرعية التدخل العسكري باعتباره حالً سياسياً وعسكرياً ،وهذا ما جنده مثالً

يف كل من عبارة" :حالً سياسياً ،حالً حامساً ،خيار حاسم...اخل ،حبيث هذه السمات االجيابية عادة ما ترد بشكل
ضد هذا التنظيم؛ َأما بالنسبة للدور األمريكي الذي يتقارب مع
مباشر كوهنا متثَل جمموعة من املواقف حول هذا التحالف َ
الدور الفرنسي من حيث توظيف هذه السمات ،فقد ش َكل هو اآلخر صورة حسنة عن هذا التحالف من خالل

عمليات التدخل العسكري ،وهذا ما جنده مثالً يف كل من العبارات واجلمل التالية" :ضربات مؤملة مكثَفة"" ،القرار بعدم
التدخل لن يقدم شيئاً على األرض"" ،احلل العسكري حيسم نصف املعركة"" ،خيار حسم عسكري"" ،ال أريد أن أنظر
بنظرة سلبية ألي مبادرة دولية"... ،اخل؛ هذا وباإلضافة إىل الدور السعودي الذي يظهر من خالل تثمني التحالف
الدويل ،وهذا ما يظهر يف العبارات التالية" :املبادرة العربية عنصر أساسي يف أصول السالم"" ،املبادرة العربية أساس
السلم"" ،احلل األمثل"" ،اململكة ليست مستهرتة مبصلحتها"؛ وانطالقاً من هذه السمات االجيابية تتضح لنا الصورة
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االجيابية اليت تتعلق بكل دولة ودورها يف هذا التحالف من جهة ،وهذا دليل على ارتباطها باملوضوع مباشرة كونه ميثَل
لعل هذا ما جنده أيضاً يف موضوع إعالن اخلالفة
جمموعة املواقف السياسية هلذه الدول يف عالقتها بقضية تنظيم داعش؛ و َ

اإلسالمية وموضوع ظاهرة التجنيد اليت ختتلف يف طبيعتها عن موضوع التحالف الدويل باعتبارها ذات طبيعة سلبية من

جهة ،ويف كوهنا ترتبط بأحد تداعيات املوضوع ،سواء تعلق ببعض ردود أفعال الدولة الفرنسية اجتاه قضية جتنيد الشباب
واألطفال مثالً يف صفوف تنظيم داعش؛ حيث أ َن عملية التمييز بني املواقف الدولية اليت تتمثَل يف جمموع املبادرات أو
ضد تنظيم داعش ،من
التدخالت العسكرية أو ما يطلق عليها جمموعة "االئتالف الدويل" باعتبارها تشرتك يف حتالفها َ

خالل توظيف السمات االجيابية عنها ،واليت تساعد يف تشكيل الصورة الذهنية االجيابية ،وبني اجملموعات واألطراف
األخرى اليت تتمثَل يف طرف اخلصم -تنظيم داعش ،-وذلك من خالل توظيف السمات السلبية اليت تساعد بدورها يف
لعل هذه العملية تعد من بني أحد اسرتاتيجيات بناء الصورة لدى اجلماعة ،حبيث "أ َن
تشكيل الصورة النمطيَة السلبية ،و َ

األعضاء الذين ينتمون إىل نفس اجلماعة أو املؤسسة أو اهليئة...؛ حيتاجون دائماً إىل متييز مجاعتهم عن اجلماعات
األخرى ،حيث تنسب مجيع الصفات اجليَدة إىل مجاعتهم والصفات السيئة إىل اجلماعات األخرى".1

يربر الصورة احلسنة
وعلى هذا األساس فإ َن عملية توظيف السمات االجيابية عادة ما تتعلق مبصلحة كل طرف ،وهذا ما َ

الذاتية اليت تتناسب ودور كل طرف من األطراف من خالل ردود أفعاله املختلفة اجتاه تنظيم داعش ،يف حني يتم

توظيف السمات السلبية عموماً بكيفيتني خمتلفتني؛ تتضح األوىل يف عملية توظيف السمات السلبية بطريقة مباشرة،
واليت عادة ما تفرضها طبيعة املوضوع خاصة ما تعلق بتنظيم داعش وتداعياته املختلفة على الصعيد العريب اإلسالمي
والغريب عموماً والفرنسي خصوصاً؛ وتتضح الثانية يف عملية البحث عن العالقة من خالل تكييف معطيات ممارسات
هذا التنظيم ببعض التسميات واملواصفات اليت يتم ربطها بصورة اإلسالم واملسلمني ،على غرار صورة الواقع العريب اليت ال
خترج عن هذا اإلطار ،خاصة وأ َن هذه الصورة عادة ما يتم تشويهها وتنميطها بناءً على معطيات الثورات العربية الراهنة
وتداعياهتا املختلفة.

 -1سليمان صاحل ،مرجع سابق ،ص ص .711-715
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الجدول رقم  :58السمات اإليجابية والسلبية في موضوع ثورات الربيع العربي.
السمات

المواضيع
الموضوع الرئيسي

ثورات الربيع العريب

المواضيع الفرعية

المواضيع تحت

السمات اإليجابية

المجموع

السمات السلبية

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الثورة يف سوريا

33

%24.41

34

%17.12

51

%75.24

الثورة يف مصر

4

%21.71

4

%14.42

71

%72.75

الثورة يف ليبيا

1

%75.41

45

%44.14

24

%77.14

العالقات الفرنسية السورية

77

%41.74

27

%14.41

41

%74.75

احلجاب اإلسالمي

72

%47.47

14

%14.14

55

%75.71

اجلنس والشريعة

75

%74.17

55

%47.24

44

%47.74

8

%74.44

88

%47.55

45

%44.14

45

%44.14

474

%15.21

274

%777

قضايا املرأة العربية

الفرعية

ظاهرة الفساد يف الوطن العريب
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الكلَ ــي

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع الفرعية وحتت الفرعية املطروحة يف
تشري البيانات َ
موضوع ثورات الربيع العريب يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل
قدرت بـ ،%47.55تليها السمات
من حيث توظيف هذه السمات ،حيث احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%74.44؛ يليه موضوع اجلنس والشريعة بالنسبة لقضايا املرأة العربية الذي احتلت فيه السمات
االجيابية بنسبة َ
قدرت بـ%74.17؛ يليه أيضاً موضوع الثورة
قدرت بـ ،%47.24تليها السمات االجيابية بنسبة َ
السلبية النسبة األكرب َ
قدرت يف األوىل
يف سوريا الذي تساوت فيه تقريباً نسبة توظيف السمات السلبية بالسمات االجيابية ،حيث َ
قدرت بنسبة %24.41؛ كما يليه موضوع احلجاب اإلسالمي الذي احتل نفس النسبة
بـنسبة ،%17.12والثانية َ
تقريباً من حيث توظيف هذه السمات مع موضوع الثورة يف سوريا ،حيث احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب
قدرت بـ%47.47؛ مثَ يليه موضوع الثورة يف ليبيا بنسبة توظيف
قدرت بـ ،%14.14تليها السمات االجيابية بنسبة َ
َ
قدرت
قدرت بـ ،%44.14تليها السمات االجيابية بنسبة َ
أقل احتلت فيها السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت
بـ%75.41؛ ليأيت بعده موضوع العالقات الفرنسية السورية الذي احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%41.74؛ ليأيت يف األخري موضوع الثورة يف مصر بنسبة ضعيفة
بـ ،%14.41تليها السمات االجيابية بنسبة َ
قدرت يف األوىل بنسبتها
احتلت فيها السمات السلبية بنسبة متساوية تقربياً مع نسبة السمات االجيابية ،حيث َ
قدرت نسبتها بـ .%21.71حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تقارب نسب توظيف
بـ ،%14.42والثانية َ
السمات االجيابية من جهة ،ومدى تباين نسب توظيف السمات السلبية يف هذه املواضيع من جهة أخرى ،كما نالحظ
أيضاً مدى تباين نسب السمات االجيابية مع نسبة السمات السلبية اليت ش َكلت ثلث النسبة تقريباً يف موضوع ثورات
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الربيع العريب .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة هذه السمات داخل سياق هذه املواضيع اليت
حد ما يف هذه
تتعلق مبوضوع ثورات الربيع العريب ،حبيث جند أ َن عملية توظيف السمات االجيابية كانت متقاربة إىل َ
لعل هذه السمات االجيابية
املواضيع ،باستثناء موضوع الثورة يف سويا الذي احتل النسبة أكرب مقارنة باملواضيع األخرى ،و َ

مل خترج عن املوقف السياسي الفرنسي من هذه الثورات وخاصة ما تعلق بالثورة السورية ،وهذا ما يكشف لنا مدى

ارتباط هذه املواقف مبصلحة فرنسا يف هذه املنطقة ،واليت جندها ممثَلةً يف العبارات التالية" :السوريون لديهم أفكار وأعمال
سلمية"" ،معركة الدميقراطية"" ،معركة التصليح واإلصالح"" ،املتظاهرين غري مسلحني"" ،جمتمع حمافظ"؛ حبيث استخدام
ضد أنظمتها السياسية
هذا النوع من العبارات يساعد على تشكيل الصورة االجيابية النتفاضات الشعوب العربية وثورهتا َ
لعل هذا ما جنده يف كل من
احلاكمة ،اليت عادة ما توصف بسمات سلبية خاصة ما تعلق مبوضوع ظاهرة الفساد ،و َ
عبارة" :أل َن يف سوريا العنف مؤسسة"" ،هلا خلفية طائفية إلثارة النعرات"" ،ذات التفكري االستبدادي السلطوي"،
"الشخصيات القيادية التافهة يف العامل العريب"" ،دول وظيفية"" ،الفساد هو الدولة"" ،املوظَفون األشباح"" ،عصابة
السراق"" ،دول العصابات"" ،الفاسدين"" ،مناهج العقم"...اخل ،يف حني أ َن صورة الشعوب ال تقتصر على تلك الصورة
تتكرر يف مضامني قناة فرانس
االجيابية يف ثورهتا على أنظمتها السياسية ،بل هناك بعض املواصفات السلبية اليت عادة ما َ

 42يف تعاملها مع قضايا الشعوب العربية ،واليت تظهر يف كل من عبارة" :الفقراء"" ،املعطَلني"" ،املهمشني"" ،الشعوب

للتطرف"" ،احلروب األهلية الطائفية"" ،ليبيا مثل
العربية غري جاهزة"" ،املعذبني يف األرض"" ،هناك أرضية خصبة َ
صندوق األفاعي"؛ هذا على غرار السمات السلبية اليت تتضح يف عالقة هذه الثورات بقضايا اإلرهاب واجلهاد وبعض
لعل هذا ما جنده مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :ستغرق يف حبر من الدماء"" ،دخول العنصر
النتائج السلبية هلا ،و َ
اجلهادي يف هذه املعركة"" ،شلت يدي اليوم ألنين مل أستطع أن أصور ما حدث بالرغم من الغريزة للصحايف اليت تدفعه
إىل التصوير فور هذا احلدث"" ،اإلسالميني"" ،التحديثيني"" ،دمار هائل"" ،إرهابيني"" ،مسلَحني"" ،أسلمة الثورة"،
مدججني بالسالح القطري
احلر عدمي اخلربة"" ،عدمي األسلحة"َ " ،
"عمل هجومي"" ،عمل دفاعي"" ،اجليش السوري َ
املتطرفني"" ،كارثة"" ،خلق الفوضى الدموية"" ،األزمة الطائفية"" ،التفتيت اجلغرايف"...،اخل ،يف حني توصف
السعوديَ " ،
العالقات الفرنسية السورية بسمات سلبية تظهر يف العبارات التالية" :امللف األسود"" ،عرفت طالق"" ،عرفت احلقد"،

"جثث يف العالقات"" ،رسائل دموية بني فرنسا ودمشق"" ،اخلطوط الساخنة"...اخل.
وعلى هذا األساس يتم تصوير هذه القضايا بناءً على معطيات واقعية ،وهذا ما ينطبق على السمات السلبية املباشر
املتداولة يف هذه املواضيع ،يف حني تتفاوت طبيعة هذه السمات حسب طبيعة كل موضوع ،وذلك من خالل استخدام
السمات السلبية األكثر تأثرياً جبرعات متزايدة ،واليت عادة ما يؤدي توظيفها وقعاً على اجلمهور املشاهد؛ هذا وباإلضافة
إىل عملية تصوير أخرى هلذه القضايا تنبين على العالقة القائمة بني توظيف هذه السمات وبني اإلسالم واملسلمني من
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لعل هذه العملية تتضح جليَاً يف تعامل القناة
جهة ،وواقع الشعوب العربية يف ظَل ثورات الربيع العريب من جهة أخرى؛ و َ

مع قضايا املرأة العربية وواقعها عموماً يف سياق هذه الثورات ،وهذا ما جنده مثالً يف العبارات التالية" :ثورة جنسية"،

"التحرر اجلنسي"" ،الزواج العريف"" ،مارسوا اجلنس"" ،فتوى جنسية"" ،خريف النساء"" ،فرصة فاشلة"" ،اجملتمعات
العربية الذكورية"" ،احلكومات العربية استعملت اإلسالم لكي تضع سيطرة الرجل على املرأة"" ،وضع املرأة مل يتقدم ،مل
يتحسن ،تراجع" ،"...،يرتكز على الدين بشكل حريف وليس بشكل تقدمي"" ،العنف"" ،التمييز"" ،التحرش"" ،إسالم
فردي"" ،احلجاب التقليدي"" ،احلجاب السياسي"" ،املرأة كعورة"....،اخل .فصورة هذه السمات ال خترج هي األخرى
عن الصورة النمطيَة السلبية للمرأة العربية من جهة ،كما أ َن هذه الصورة عادة ما يتم ربطها بدور ما يطلق عليهم
"باإلسالميني" يف عالقتهم بالسياسة واحلكم والسلطة ،وهذا ما يظهر يف كل من عبارة" :انقالب إسالموي"" ،اإلسالم
السياسي"" ،اإلسالميني"" ،اجلهاديني يف اإلسالم"" ،جهاد النكاح"...،اخل ،حبيث هذه العالقة توحي إىل الكثري من
الدالالت اليت تتعلق حبجم كبري من التسميات واملواصفات والنعوت اليت تستخدمها قناة فرانس  42يف تعاملها مع هذه
القضايا ،بالرغم من أ َن هذه الدالالت ال خترج عن إطار تلك الصورة النمطيَة السلبية اليت يتم تشكيلها عن تلك
املواضيع وتداعياهتا املختلفة من جهة ،وربطها باإلسالم واملسلمني والواقع العريب شعباً ونظاماً من جهة أخرى ،يف حني
أ َن تقلبات هذه الصورة بني السمات اليت حتمل معان األكثر واألقل سلبية عادة ما تتناسب واملواقف السياسية الفرنسية
جتاه هذه القضايا عموماً.
الجدول رقم  :59السمات اإليجابية والسلبية في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
السمات
المواضيع
الموضوع الرئيسي
قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا

السمات اإليجابية

المجم ــوع

السمات السلبية

المواضيع الفرعية

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

ظاهرة بناء املساجد

77

%47.24

24

%54.11

41

%77.55

ظاهرة اهلجرة

87

%44.44

178

%51.75

451

%44.44

44

%44.55

474

%51.44

477

%777
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املوض حة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع الفرعية املطروحة يف موضوع قضايا
تشري البيانات َ
اجلاليات املسلمة يف أوروبا يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع ظاهرة اهلجرة احلصة األكرب من
قدرت بـ ،%51.75تليها السمات
حيث توظيف هذه السمات ،حيث احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%44.44؛ يليه موضوع ظاهرة بناء املساجد بأقل نسبة توظيف احتلت فيها السمات السلبية
االجيابية بنسبة َ
قدرت بـ ،%54.11تليها السمات االجيابية بنسبة
قدرت بـ ،%54.11تليها السمات االجيابية بنسبة َ
النسبة األكرب َ
قدرت بـ .%47.24حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين توظيف نسب السمات االجيابية والسلبية يف كل
َ
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يسجل هذا التباين مفارقة كبرية بني موضوع ظاهرة اهلجرة وموضوع ظاهرة بناء
موضوع من املواضيع من جهة ،حبيث َ
املساجد يف فرنسا ،كوهنما من أهم القضايا اليت تتعلق باجلالية املسلمة يف أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً ،كما نالحظ
مدى تباين توظيف السمات السلبية مقارنة باملسمات االجيابية اليت ظهرت بأقل من نصف جمموع السمات السلبية
فموضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة هذه السمات يف
سياق كل موضوع ،وكذا طبيعتها اليت عادة ما تتناسب وطبيعة هذه املواضيع ،حيث احنصرت السمات االجيابية تقريباً يف
موضوع ظاهرة اهلجرة ،يف حني هذه السمات مل ترد بطريقة مباشرة يف مضمون قضية اهلجرة ،كوهنا وردت يف شكل
متطرف) ،حبيث عادة ما يتم توظيف السمات يف هذه املواضيع اليت تأخذ
نقاش بني موقفني متعارضني (علماين ،مييين َ
لعل هذا ما
شكل نقاش من خالل عرضها جملموعة من املواقف حول القضية ،بطريقة تكون أقرب لطبيعة كل موقف ،و َ

جيعلنا نعرض بعض السمات االجيابية والسلبية اليت ختص كل طرف من هذه األطراف من خالل تعارضهم يف بعض

املبادئ والرؤى واملواقف ،وهذا ما تنتج عنه مسات سلبية لكل طرف من جهة ،باإلضافة إىل حماولة عرض صورهتم الذاتية
احلسنة ،وهذا ما تنتج عنه مسات إجيابية لكل طرف من جهة أخرى .فبالنسبة للسمات السلبية للطرف األول الذي ميثَل
املوقف العلماين فنجدها تتمثَل يف العبارات واجلمل التالية" :دكتاتورية علمانية"" ،مبدأ ماسوين"" ،سياسة اهلجرة يف
"البد أن نعرف من هم خصومنا وأعدائنا"،
فرنسا سياسة جمنونة"" ،رمز العنصرية"" ،أزمة سياسية"" ،ازدواجية االنتماء"َ ،

"سياستنا اخلارجية ترنح كبطة قطعت رأسها"...،اخل؛ َأما بالنسبة للسمات االجيابية فنجدها أيضاً تتمثَل يف كل من
العبارات واجلمل التالية" :خطاب قوي"" ،أوالد املهاجرين والفرنسيني من أصول اهلجرة وهم فرنسيون"،
"االندماج"...اخل ،هذا على غرار بعض السمات االجيابية اليت مل تتعلق باخلطاب السياسي للرئيس الفرنسي حول اهلجرة،
واليت عادة ما يتم ربطها مببادئ اجلمهورية الفرنسية اليت تتضح يف العبارات التالية" :السلم"" ،السالم"" ،الدميقراطية"،
"التحرر"...،اخل؛
"احلرية"" ،الدفاع عن اإلنسان"" ،العلمانية"" ،احرتام املساواة بني النساء والرجال"" ،حرية االعتقاد"،
َ

املتطرف فتظهر يف مساته االجيابية يف العبارات التالية" :اجلبهة الوطنية
َأما بالنسبة للطرف الثاين الذي ميثَل موقف اليمني َ

التطرف ،حرية االختيار والتفكري...،اخل؛ َأما عن مساته السلبية فتتضح من
جاهزة للحكم"" ،الدميقراطية احلقيقية"َ ،
خالل توظيف كل من الكلمات والعبارات التالية" :خطاب الكراهية"" ،خطاب التهميش"" ،خطاب دمياغوجي"،
"مشكلة كبرية يف فرنسا"" ،خرفات"" ،أساطري"" ،اخلطاب األسود"" ،خطاب التخويف"...اخل؛ وبناءً على هذه
السمات سواء السلبية منها أو االجيابية ميكننا أن نستند إىل اسرتاتيجيات بناء الصورة الذهنية اليت تتضح يف عملية
التقليل من أمهية اجلماعات املعارضة ونزع الشرعية منها ،حبيث " ال تنتمي اجلماعات املعارضة يف أغلب األحيان إىل
اجلماعة املسيطرة على احلكم واالقتصاد والثقافة يف الدولة ،ولذلك تستخدم الصورة النمطيَة للتقليل من أمهية هذه
غري
بأهنا
معارضتها
لتصوير
أو
اجلماعات
َ
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مشروعة وتتناقض مع مصاحل اجملتمع ،وهي نتيجة الصفات السلبية هلذه اجلماعات ،ويف الثقافات اليت تنتمي إليها"،1
وهذا ما ميكن اسقاطه على هذه التيارات السياسية اليت ختتلف رؤيتها حول قضايا اجلاليات املسلمة عموماً وقضية اهلجرة
خصوصاً ،باعتبار َأهنا عادة ما تستخدم هذه السمات للرتويج عن صورهتا والتعبري عن مواقفها اجتاه هذه القضايا ،يف
حني أ َن هذه املواقف ال خترج يف النهاية عن موقف القناة الذي يتضح جليَاً من خالل بعض املواقف املشرتكة اجتاه
القضية لكال الطرفني ،وهذا ما جنده مثالً يف كل من الكلمات والعبارات التالية" :اهلجرة غري املنظمة"" ،رياح كريهة هتب
على أوروبا وعلى فرنسا"" ،نواجه خطراً كبرياً"" ،املأزق"" ،العزلة"" ،هتديد حقيقي للسلم األهلي"" ،هتديد لألمن
الوطين"" ،اهلجرة غري مفيدة لفرنسا"" ،اهلجرة االنتقالية"" ،معادي للهجرة"" ،معادي لألجانب"...اخل؛ هذا وباإلضافة
إىل أ َن عملية توظيف هذه السمات سواء االجيابية منها والسلبية ال خترج عن إطار ربطها باإلسالم واملسلمني عموماً من
جهة ،وهذا ما جنده يف كل من عبارة" :الكراهية حول اإلسالم واملسلمني"" ،الكراهية حول العرب والعروبة"" ،الكراهية
لألفارقة"" ،اخلوف من اإلسالم"" ،خائفني من فكرة اإلسالم" ،أو عن إطار ربطها بسياق أحداث الثورات العربية الراهنة
لعل
من جهة أخرى ،خاصة ما تعلق ببعض املمارسات السلبية لبعض التنظيمات اإلسالمية وعلى رأسها تنظيم داعش ،و َ
"املتطرفني املسلمني"" ،معاداة اإلسالم"" ،إرهاب"،
هذا ما يتضح من خالل الكلمات والعبارات التالية" :اجلهاديني"،
َ

تطرف"" ،داعش
"وحشية"" ،اإلسالم العابر للحدود"" ،األصوليني اإلسالميني"،
"املتطرفني اإلسالميني"" ،اإلسالم امل َ
َ
خطر كبري"...اخل".

تتوضح الصورة النمطيَة السلبية يف عملية اخللط بني هذه السمات ،اليت ال ميكن فصلها عن مفهوم
ومن هنا ميكن أن َ
املسلمني واإلسالميني ،واإلسالم العابر للحدود وغريها من التسميات اليت تساعد يف رسم الصورة النمطيَة السلبية عن
اإلسالم واملسلمني بصفة عامة؛ َأما عن قضية بناء املساجد يف فرنسا فعادة ما تتم فيها عملية توظيف السمات بطريقة

أكثر تضمينية وغري مباشرة ،كوهنا ال تتعلق مباشرة بالقضية ،حبيث تستخدم بطريقة تلميحية ،مع الرتكيز على بعض
لعل هذا ما يتضح يف كل من العبارات التالية" :تشييد مسجد دون
املواصفات اليت تشري إىل الكثري من املعان السلبية ،و َ

مأذنة"" ،طابق واحد"" ،بعيد عن وسط املدينة"" ،يقيمون الصالة حتت هذه اخليمة"" ،يشيَدون مسجداً أصغر"،
"تصور بناء املسجد يف هذا املكان"" ،وقرب للمقربة"" ،وقرب قاعة جاك بريل"" ،مساجد كانت مآرب يف
"التمييز"َ ،
جداً"" ،بناء مسجد ضخم يف أقدم حلبة أثرية ملصارعة الثريان يف املدينة"...اخل؛ فرمزية
السابق أو حمال"" ،أماكن صغرية َ
هذه السمات توحي إىل مدى كيفية التعامل مع هذه القضية يف حتديد رمزية املكان مثالً ،باعتبارها متثَل رمزية بالنسبة
مقدساهتم اإلسالمية ،-كما أ َن طريقة التعامل مع هذه الظاهرة كثرياً ما ختضع ملواقف سياسية حسب كل
للمسلمني – َ
 -1سليمان صاحل ،مرجع سابق ،ص ص .711-754
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تيار سياسي قائم ،خاصة ما تعلق برؤساء البلديات باعتبارها املؤسسة الرمسية األوىل اليت هلا احلق يف إقامة أو منع بناء
املساجد يف فرنسا من جهة ،كما ال خترج هذه املسألة عن صورة اإلسالم واملسلمني من خالل جعلها كقضية حلملتهم
االنتخابية ،وهذا ما يظهر يف مجلة" :يرتددون يف جعل اإلسالم كقضية حلملتهم االنتخابية"...اخل .ومن هنا نصل إىل أنَه
ال ميكن فصل األحداث عن بعضها باعتبارها قضايا عربية إسالمية من جهة ،وعالقتها بسياق أحداث الثورات العربية
الراهنة من جهة أخرى ،وهذا بدليل الكيفية اليت توظَف هبا تلك السمات اليت ال خترج عن الصورة العامة النمطيَة
والسلبية عن أهم قضايا اجلالية املسلمة يف أوروبا عموماً ويف فرنسا خصوصاً.
الجدول رقم  :60السمات اإليجابية والسلبية في المواضيع األخرى المطروحة.

المواضيع األخرى

السمات

السمات اإليجابية

المجم ــوع

السمات السلبية

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

اإلسالم السياسي

4

%41.77

4

%11.77

74

%41.47

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين

74

%51.77

1

%41.77

47

%25.17

الزواج الديين يف بريطانيا

5

%12.12

1

%21.21

77

%41.14
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%17.75

47

%24.44

24
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املوض حة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع األخرى املطروحة يف مضامني برامج
تشري البيانات َ

قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين النسبة األكرب من حيث توظيف هذه السمات،

قدرت
قدرت بـ ،%51.77تليها السمات السلبية بنسبة َ
حيث احتلت فيه السمات االجيابية النسبة األكرب َ
قدرت بـ،%11.77
بـ%41.77؛ يليه موضوع اإلسالم السياسي الذي احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%41.77؛ كما يليه موضوع الزواج الديين يف بريطانيا بنفس النسبة تقريباً،
تليها السمات االجيابية بنسبة َ
قدرت يف األوىل نسبتها
حيث احتلت فيها السمات االجيابية بنفس النسبة تقريباً م السمات السلبية ،حيث َ
وقدرت يف الثانية نسبتها بـ .%21.21حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى ضعف نسب توظيف
بـَ ،%12.12
السمات االجيابية والسلبية يف هذه املواضيع ،باعتبارها ظهرت بأقل أمهية من طرف القناة مقارنة باملواضيع األخرى اليت
ختص القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنةـ ،كما جند أ َن هناك تشابه تقريباً يف نسب
توظيف السمات االجيابية مع السمات السلبية يف جمموع نسب توظيف السمات يف هذه املواضيع عموماً.
ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من هذا التباين والتقارب يف اآلن نفسه بني توظيف هذه السمات ،حبيث
حتدد موقف القناة
أ َن عملية توظيف السمات هبذه الطريقة بالنسبة هلذه املواضيع عادة ما يتعلق الصورة باملشرتكة اليت َ
اجتاه هذه القضايا عموماً؛ فبالنسبة ملوضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين الذي ظهرت فيه بعض السمات االجيابية اليت
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تتعلق بتحسني صورة إسرائيل وتعزيز دورها يف املنطقة ،وهذا ما جنده مثالُ يف كل العبارات واجلمل التالية" :دول مستقرة
عربية معاصرة مساملة مع إسرائيل"" ،مساملة مع العامل"" ،نود أن نصل إىل السالم مع الفلسطينيني"" ،إسرائيل كدولة
لشعب اليهود"" ،سالم عادل"...اخل؛ حبيث عملية تداول مثل هذه السمات عادة ما تتناسب وسياق مضامني القناة يف
حتدد عادة
تعاملها مع هذه القضية ،خاصة وأ َن عملية تنميط السلوكيات بني املعىن اهلجومي واملعىن الدفاعي هي اليت َ
لعل الصورة االجيابية يف هذا املوضوع ارتبطت باملعىن الدفاعي عن قضايا السالم أكثر
مغزى توظيف هذه السمات ،و َ
منها الدفاع عن القضية الفلسطينية عموماً؛ أ َما بالنسبة للمعىن اهلجومي الذي ارتبط ببعض السمات السلبية اليت تعلقت

لعل هذا ما جنده مثالً
بدور "منظمة محاس" يف هذا الصراع ،وممارساهتا السلبية اليت اختصرت يف كوهنا منظمة إرهابية ،و َ

العدو األكرب"" ،انتقام شخصي من حركة محاس"" ،اإلرهابيني"" ،محاس
يف الكلمات والعبارات التالية" :حركة اإلخوان َ

منظمة إرهابية"" ،محاس ال تود السالم"...،اخلَ .أما بالنسبة ملوضوع اإلسالم السياسي الذي عادة ما يتعلق مبجموعة من
التسميات واملواصفات السلبية يف مضامني القناة ،حبيث يتم ربط مجيع املمارسات السلبية للتنظيمات اإلسالمية هبذا

لعل هذا ما جنده يف كل من العبارات التالية" :اإلسالم السياسي
املفهوم ،كما يتم ربطها أحياناً بكلمة اإلسالم ،و َ
العنفي"" ،اإلسالم العنفي"" ،إجرام"" ،إرهاب"" ،القتل"" ،الدم"" ،اإلرهابيني"" ،قتلة"" ،احلركات اإلسالمية املسلَحة"،
"اإلسالميون"...اخل؛ وباملوازاة مع هذه السمات يتم تربئة اإلسالم السياسي والدفاع عنه من خالل توظيف بعض
العبارات اليت تتضح يف" :داعش ليست اإلسالم السياسي"" ،حزب مرسي حزب إرهايب"" ،احلكام املستبدون يف املنطقة
تعدد التسميات يف هذه املواضيع عادة ما ختضع الختالف املواقف
العربية"" ،انقالب عسكري".... ،اخل .فمسألة َ
حسب القناعات الدينية لكل تنظيم أو حركة إسالمية ،يف حني أ َن استخدام هذه السمات واملواصفات يف مضامني قناة
فرانس  42عادة ما تنبين على أساس ممارسات تلك التنظيمات واحلركات .ومن هنا تتم عملية توظيف هذه املمارسات
يتحدد عادة من املرجعية التارخيية والفكرية والسياسية من هذه التنظيمات
طبقاً ملوقف القناة اجتاه املوضوع ،وهذا ما َ
اإلسالمية عموماً من جهة ،وكذا من املعطيات السلبية الواقعية للعامل العريب اإلسالمي من جهة أخرى.
وعلى هذا األساس يتم بناء الصورة النمطيَة السلبية اليت تستمد خلفيتها من هذه املعطيات؛ َأما بالنسبة ملوضوع الزواج

الديين يف بريطانيا اليت ظهرت فيه بعض السمات االجيابية والسلبية اليت تعلَقت ببعض ممارسات الدينية للجالية املسلمة

يف أوروبا وبريطانيا خصوصاً ،حبيث أ َن توظيف هذه السمات مل خيرج هو اآلخر عن تلك الصورة النمطيَة السلبية عن
لعل هذه الصورة حتمل معان سلبية ذات جرعات متفاوتة التأثري ،وذلك بدليل خطر هذه املمارسات
تلك املمارسات ،و َ

على اجملتمعات األوروبية والربيطانية خصوصاً ،وهذا ما يتضح يف بعض العبارات مثل" :الزواج الديين"" ،الزواج املدين"،
"جناحاً كبرياً"" ،ارتفاع كبري"" ،وثيقة إسالمية"" ،دليل صاحل عن الطالق"" ،شرعية هذه اجملالس أمراً خطرياً" ،مشكلة
متنوع"...اخل.
حقيقية"" ،تفرض قواعد متييزية َ
مضرة هبا"" ،جمتمع مسلم َ
ضد املرأة"" ،قواعد َ
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ومن هنا فإ َن عملية توظيف هذه السمات واستخدامها هبذه الطريقة من خالل املقارنة بني عنصرين –مؤسستني ،طرفني،
تنظيمني...،وهكذا ،هي من أهم االسرتاتيجيات اليت توظَفها قناة فرانس  42يف بناء الصورة النمطيَة السلبية عن هذه

القضايا ،حبيث أ َن طبيعتها عادة ما ال خترج عن إطار عالقتها باإلسالم واملسلمني عموماً ،باعتبار أن ازدواجية السمات
لعل هذا ما توحي إليه دالالت تلك
االجيابية والسلبية ال توحي بالضرورة عن حيادية موقف القناة اجتاه هذه القضايا ،و َ

السمات وتضميناهتا املختلفة.
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املوض حة يف اجلدول أعاله إىل السمات االجيابية والسلبية للمواضيع الرئيسية املطروحة يف مضامني برامج
تشري البيانات َ
قناة فرانس  ،42حيث احتل موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل بأكرب نسبة توظيف هلذه السمات ،حيث
قدرت بـ%45.17؛ يليه
قدرت بـ ،%14.24تليها السمات االجيابية بنسبة َ
احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ ،%15.21تليها
موضوع ثورات الربيع العريب بنسبة توظيف أقل احتلت فيه السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ%44.57؛ يليه أيضاً موضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا فقد احتلت فيه
السمات االجيابية بنسبة َ
قدرت بـ ،%44.55كما تليه
قدرت بـ ،%51.44تليها السمات االجيابية بنسبة َ
السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ ،%24.44تليها السمات
املواضيع األخرى بنسبة توظيف ضعيفة احتلت فيها السمات السلبية النسبة األكرب َ
قدرت بـ .%17.75حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب توظيف السمات االجيابية
االجيابية بنسبة َ
والسلبية يف هذه املواضيع سواء تعلق األمر بنسبة توظيف هذه السمات على مستوى كل موضوع ،أو على مستوى
جمموع العام هلذه السمات .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من وظيفة هذه السمات داخل سياق هذه
املواضيع اليت ال خترج عن إطار القضايا العربية اإلسالمية اليت تعاجلها قناة فرانس  42أثناء فرتة أحداث الثورات العربية
الراهنة ،حبيث جند أ َن عملية توظيف هذه السمات السلبية اليت ش َكلت احلصة األكرب مقارنة بالسمات االجيابية يف كل
موضوع من هذه املواضيع ،وهذا دليل على الصورة النمطيَة السلبية اليت تغلب على هذه املواضيع ،يف حني تفاوت نسب

توظيف هذه السمات عموماً عادة ما خيضع لطبيعة املوضوع وأمهيته من جهة ،وهذا ما يتعلق خاصة مبواضيع اليت هلا

عالقة مباشرة بتلك األحداث (كموضوع قضايا احلركات اإلسالمية ،ثورات الربيع العريب) ،كما خيضع إىل حجم
تربر عادة بعض
تداعيات املوضوع من جهة أخرى ،باعتبارها تتطلب الكثري من التشبيهات واملعطيات الواقعية اليت َ
حتدد العالقة املوجودة
السلوكيات واملمارسات وغريها؛ هذا وباإلضافة إىل أ َن طبيعة السمات السلبية واالجيابية هي اليت َ
بني طريقة معاجلة القناة هلذه القضايا ،وبني صورة اإلسالم واملسلمني عموماً ،حبيث طريقة توظيف السمات السلبية عادة
ما تنحصر بني وظيفة تصويرها للموضوع ،وهذا ما يتمثَل يف السمات السلبية اليت ترد بشكل مباشر يف عالقتها
باملوضوع ،وكذا وظيفة تصوريها للموضوع بطريقة غري مباشرة ،وهذا ما يتمثَل عادة يف السمات السلبية اليت هلا عالقة
لعل
بصورة اإلسالم واملسلمني عموماً ،وهذا ما يظهر يف التسميات واملواصفات اليت يتم إلصاقها باإلسالم واملسلمني ،و َ
حَت بالنسبة
هذه العالقة تظهر جليَاً بالنسبة للمواضيع اليت تتعلق بقضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا وفرنسا خصوصاً ،أو َ

للمواضيع األخرى اليت تسمح بظهور بعض السمات السلبية املباشرة عن اإلسالم واملسلمني ،حبيث طبيعة هذه املواضيع

وتصرفات املسلمني يف أوروبا عموماً
هي اليت تفرز هذا النوع من السمات باعتبار هلا عالقة مباشرة مع بعض ممارسات َ
تتكرر يف هذه املواضيع
وفرنسا خصوصاً ،واليت عادة ما يتم ربطها باإلسالم؛ هذا على غرار بعض السمات السلبية اليت َ

على مستوى مضامني برامج القناة ،واليت تتعلق بالواقع العريب ،حبيث يتم ربط مجيع املواضيع املطروحة بسلبية الواقع العريب
419
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حَت بالنسبة للمواضيع اليت ليس هلا عالقة مباشرة
حَت على مستوى املواضيع اجلزئية أو الفرعية ،أو َ
عموماً ،وذلك َ
بأحداث ثورات الربيع العريب؛ حبيث هذه العملية تعترب أحد عمليات التنميط اليت تستخدمها القناة يف تعاملها مع هذه
جل السمات االجيابية
القضايا؛ َأما بالنسبة للسمات االجيابية اليت يتعدى معناها الصورة االجيابية عن املوضوع ،حبيث أ َن َ

يف هذه املواضيع تقريباً تتعلق بالصورة الذاتية اليت تبنيها كل شخصية عن نفسها ،باعتبارها تعكس خلفية سياسية أو

فكرية أو دينية معيَنة ،هذا على غرا ر بعض السمات االجيابية اليت تتعلق ببعض املواقف السياسية الفرنسية ،أو بعض
مبادئ اجلمهورية الفرنسية كالعلمانية واحلرية والسالم وحقوق االنسان والتعايش الديين وغريها؛ هذا وباإلضافة إىل بعض
السمات االجيابية عن االسالم يف عالقته هبذه القضايا اليت ترد على لسان بعض الشخصيات املستضافة يف الربامج
احلوارية للقناة.
وعلى هذا األساس فإ َن عملية توظيف السمات االجيابية والسلبية يف هذه املواضيع عادة ما تتناسب وموقف القناة اجتاه
هذه املواضيع من جهة ،وهذا ما يعكس لنا بعض السمات االجيابية اليت تتعلق باملوقف الفرنسي اجتاه هذه القضايا،
باإلضافة إىل السمات السلبية اليت هلا عالقة بسياق أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة سواء على مستوى
العريب اإلسالمي أو على مستوى الغريب والفرنسي خصوصاً؛ يف حني أ َن عملية ربط هذه القضايا باإلسالم املسلمني ال
خترج عن إطار عملي ة إلصاق كلمة اإلسالم بسمات سلبية من جهة ،أو عملية تنميط بعض السلوكيات واملمارسات
السلبية لبعض التنظيمات اإلسالمية أو بعض املسلمني يف أوروبا وفرنسا خصوصاً وربطها باإلسالم وباملسلمني عموماً.

استنت ـ ـاج:
ميكننا أن نستنتج من عملية توظيف السمات االجيابية والسلبية يف املواضيع املطروحة باعتبارها أهم القضايا العربية
اإلسالمية اليت عاجلتها قناة فرانس  42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة:
 أ َن عملية توظيف السمات السلبية يف مضامني برامج قناة فرانس  42عادة ما توحي إىل الكثري من الدالالت اليت الخترج عن إطار الصورة النمطيَة السلبية ،واليت تتضح من خالل العمليات التالية:

التطرف
 عملية تصنيف التنظيمات اإلسالمية اليت عادة ما تقع يف خانة واحدة من خالل عالقتها مبظاهر اإلرهاب و َحتدد عادة
التشدد واألصولية وغريها ،حبيث أ َن عملية تنميط السلوكيات بني املعىن اهلجومي واملعىن الدفاعي هي اليت َ
و َ
مغزى توظيف هذه السمات.
لعل هذا ما ينتج
 -تعتمد قناة فرانس  42على عملية ربط كلمة اإلسالم ببعض التسميات اليت تعكس معان سلبية ،و َ

عنه تشكيلة واسعة من التيارات ،واليت متتد من احلركات املساملة إىل مجاعات اإلرهاب املسلَحة ،حبيث ال ميكن التفريق
عادة بني كلمة "املسلمني"" ،اإلسالميني"" ،اإلسالم العابر للحدود"" ،اإلسالم السياسي"" ،اإلسالم العنفي"" ،املسلمني
420
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املتطرفني"" ،اإلرهابيني"" ،األصوليني"" ،اإلسالم التقليدي"" ،اإلسالم التحديثي أو احلداثي"" ،اجلهاديني"،
"اجملاهدين"...،اخل.
 إعادة إنتاج بعض السمات السلبية عن اإلسالم وبعض ممارسات املسلمني اليت يتم ربطها بظاهرة "اإلسالموفوبيا" أوما يعرف "باخلوف من اإلسالم" ،حبيث هذه العالقة عادة ما تتعلق بتداعيات ما يطلق عليه "باإلسالم السياسي" على
الصعيد العريب اإلسالمي أو الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً.
معني ،أو حزب سياسي ،أو مجاعة ،أو الدولة نفسها ،أو شخصية معيَنة،
 إ َن عملية بناء الصورة لدى تنظيم إسالمي َعادة ما تشري إىل أ َن األعضاء الذين ينتمون إىل نفس اجلماعة أو املؤسسة أو اهليئة...؛ حيتاجون دائماً إىل متييز مجاعتهم
عن اجلماعات األخرى ،حيث تنسب مجيع السمات االجيابية إىل مجاعتهم والسمات السلبية إىل اجلماعات األخرى.
 عادة ما تعتمد قناة فرانس  42يف توظيفها هلذه السمات على طريقتني أساسيتني مها :الطريقة األوىل تتضح يفعملية توظيف السمات السلبية بطريقة مباشرة اليت تفرضها طبيعة املوضوع ،خاصة ما تعلق باملواضيع اليت هلا عالقة
مباشرة بأحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة؛ َأما الطريقة الثانية فتتضح يف عملية توظيف تلك السمات
بطريقة غري مباشرة تظهر من خالل البحث عن العالقة بني تكييف املعطيات الواقعية ملمارسات بعض التنظيمات
اإلسالمية (داعش خصوصاً) ،أو الواقع العريب عموماً ،وبني بعض التسميات واملواصفات السلبية اليت عادة ما تنعكس
على صورة اإلسالم واملسلمني .يف حني أ َن تقلبات هذه الصورة بني السمات اليت حتمل املعاين األكثر واألقل سلبية عادة
ما تتناسب واملواقف السياسية الفرنسية اجتاه هذه القضايا عموماً.
 تعتمد قناة فرانس  42يف عملية بناء تلك الصورة على اسرتاتيجية التقليل من أمهية اجلماعات املعارضة ونزع الشرعيةمنها ،حبيث عاد ما ال تنتمي اجلماعات املعارضة إىل اجلماعة املهيمنة يف الدولة ،ولذلك تستخدم الصورة النمطيَة للتقليل
بأهنا غري مشروعة وتتناقض مع مصاحل اجملتمع ،وهي نتيجة السمات
من أمهية هذه اجلماعات أو لتصوير معارضتها َ
السلبية هلذه اجلماعات ،ويف الثقافات اليت تنتمي إليها ،وهذا ما ميكن اسقاطه على التيارات السياسية الفرنسية
خصوصاً ،اليت ختتلف رؤيتها حول قضايا اجلاليات املسلمة ،باعتبار َأهنا عادة ما تستخدم هذه السمات للرتويج عن
صورهتا والتعبري عن مواقفها اجتاه هذه القضايا ،يف حني أ َن هذه املواقف ال خترج يف النهاية عن موقف القناة اجتاه
القضية ،الذي يتضح جليَاً من خالل بعض املواقف السياسية الفرنسية.

 -عادة ما ختضع عملية توظيف السمات االجيابية بالنسبة لصورة اإلسالم واملسلمني وبعض ممارساهتم الدينية يف أوروبا

وفرنسا خصوصاً ،كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات الدعاية لألحزاب السياسية يف فرنسا ،وذلك للرتويج عن صورهتا وتدعيم
محلتها االنتخابية.
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تمهيـ ــد:
يعد الكشف عن اجتاه القناة من بني الطرق البحثية اليت تعري عن الكيفية اليت تعاجل هبا قناة فرانس  42أهم
القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،حبيث أ َن هذا االجتاه يعترب من بني أهم معايري بناء الصورة
ويؤطرها وفقاً للسياسة التحريرية للقناة؛ وعلى هذا األساس
توجهات املضامني
الذهنية حول القضايا ،باعتباره َ
حيدد َ
َ
اعتمدنا على حتليل اجتاه القناة انطالقاً من تقسيمه إىل اجتاه مؤيَد ،ومعارض ،وحمايد ،وذلك حيال املواضيع املطروحة،
حيث اعتمدنا يف هذا اإلطار على جمموعة من اجلداول التكميمية اليت تعكس مدى ظهور هذه االجتاهات يف املواضيع

املطروحة ،واليت َمت تصميمها بناءً على جمموع املواضيع الرئيسية ،حبيث خصص لكل موضوع رئيسي جدول خاص تظهر

فيه نسبة هذه االجتاهات ،هذا على غرار جدول فرعي يتعلق مبوضوع تنظيم داعش الذي ينتمي للموضوع الرئيسي
املتعلق بقضايا احلركات اإلسالمية باعتباره أحد أهم املواضيع اليت طرحت يف هذه الفرتة ،باإلضافة إىل جدول عام مرفوق
برسم بياين يعكس مدى ظهور هذه االجتاهات يف املواضيع الرئيسية املطروحة بشكل عام ،وأخرياً متَ عرض استنتاج يشري

إىل أهم النتائج اليت توصلنا إليها حول اجتاه القناة ومكوناته األساسية من خالل معاجلته لتلك القضايا.
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الجدول رقم  :62اتجاه القناة في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
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احتاد املنظمات
اإلسالمية يف فرنسا

الشيعي
السَن
الصراع َ
َ
المجمـ ـ ــوع الكلَ ــي

املوضحة يف اجلدول أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع الفرعية املطروحة يف موضوع قضايا
تشري البيانات َ
احلركات اإلسالمية ،حيث احتل موضوع تنظيم داعش الرتبة األوىل يف ظهور اجتاه القناة ،حيث غلب عليه االجتاه احملايد
قدرت
قدرت بـ ،%54.33يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ ،%20.44يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بنسبة َ
قدرت
بـ%44.22؛ يليه موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا الذي غلب عليها االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%42.35؛ يليه أيضاً
قدرت بـ ،%44.32يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بـ ،%23.54يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
قدرت بـ ،%40.14يليه االجتاه املعارض بنسبة
املتشددة الذي غلب عليه االجتاه احملايد بنسبة توظيف َ
موضوع السلفيَة َ
قدرت بـ ،%54.14يف حني مل يظهر االجتاه املؤيَد للقناة يف هذا املوضوع؛ كما يليه موضوع تنظيم القاعدة يف بالد
َ
قدرت
قدرت بـ ،%24.33يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
املغرب اإلسالمي الذي غلب عليه االجتاه احملايد بنسبة َ

الشيعي الذي
السَن
بـ ،%54.02يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%43.44؛ مثَ يليه يف األخري موضوع الصراع َ
َ
قدرت بـ ،%53.45يف حني مل يظهر
قدرت بـ ،%34.52يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ

االجتاه املؤيَد يف هذا املوضوع .حيث نالحظ من هذه املعطيات مد ى تباين نسبة اجتاه القناة يف كل موضوع من هذه
املواضيع من جهة ،حبيث ش َكل هذا التباين يف االجتاهات مفارقة حافظت على نفس الوترية تقريباً بني هذه املواضيع،
كما نالحظ أيضاً مدى تقارب هذه االجتاهات بالنسية ملوضوع قضايا احلركات اإلسالمية عموماً من جهة أخرى ،يف
حني ش َكل االجتاه احملايد احلصة األكرب مقارنة باالجتاه املؤيَد واحملايد.

ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من نسبة ظهور اجتاه القناة يف كل موضوع من هذه املواضيع ،حيث جند

لعل هذا مقرتن بأمهية املوضوع بالنسبة للقناة ،وكذا
أ َن موضوع داعش هو الذي احتل حصة األسد يف هذه االجتاهات ،و َ
مؤشرات االجتاه أكثر من موضوع آخر نظراً حلجم تداعياته على الصعيدين العريب اإلسالمي
طبيعته اليت تتجلَى فيها َ
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والغريب الفرنسي خصوصاً ،باإلضافة إىل صورة هذا التنظيم اليت تتأسس من جمموع املواصفات أو من ردود أفعال دولية
خمتلفة وهكذا ،حبيث جند أ َن االجتاهات عموماً ال ميكن حصرها يف مؤشر واحد ،باعتبارها تشمل جمموعة من
معني ،وذلك انطالقاً من وظيفتها داخل
االسرتاتيجيات واألساليب والسمات والشخصيات اليت تؤدي بدورها لبناء اجتاه َ
سياق املوضوع من جهة ،وكذا سياق أحداث الثورات العربية الراهنة من جهة أخرىَ .أما بالنسبة لالجتاه احملايد للقناة يف

هذه املواضيع الذي غلب على االجتاه العام للقناة باعتباره احتل احلصة األكرب ،حبيث عادة ما ترتبط مسألة احلياد هنا

ببعض االسرتاتيجيات اإلعالمية للقناة اليت تستخدم يف معاجلة هذه املواضيع ،وهذا ما يظهر مثالً على لسان الصحفي
يف طرحه لبعض األسئلة أو دفاعه عن أحد جوانب القضية اليت تغلب عليها الصورة السلبية ،باإلضافة إىل احليادية اليت
تظهر من خالل تعامل القناة مع جمموعة من مواقف الشخصيات املستضافة حول قضية من القضايا املطروحة ،وهذا ما
يتعلق بالنسبة للربامج احلوارية ،وكذا يف تعاملها مع مقابلة شخصيات ومواطنني ومؤسسات معنيَة هلا عالقة بالقضية
لعل هذا ما جنده يف موضوع تنظيم داعش باعتباره احتل هو
املطروحة أيضاً ،وهذا ما يتعلق بالتقارير اإلخبارية يف القناة ،و َ

لعل هذا ما يتضح من خالل اجلمل التالية" :منظمة اليونيسكو اشتكت بدورها
اآلخر احلصة األكرب يف هذا االجتاه ،و َ
يهدد األسرة احلاكمة يف
من انتهاكات حقوق االنسان"" ،هناك من يقول لكم" ،"...إعالن اخلالفة اإلسالمية أال َ
حددمت املرض أين العالج"...،اخل؛ هذا على غرار املواضيع األخرى اليت ظهر فيها هذا النوع من االجتاه
اخلليج"" ،قد َ
واليت تشاهبت تقريباً يف نفس تلك الدالالت املتعلَقة بطبيعة احلياد املستخدم يف هذه املضامني ،وهذا ما جنده مثالً يف كل
العبارات واجلمل التالية" :نعم من ح َقه"" ،ولكن إذا كان يعترب اهتام" ،"...ليس كل مؤيَد لإلخوان هو إرهايب"" ،فرنسا

"التطرف موجود يف كل الديانات ،وليس موجود يف الديانة
ضد منظمة تنشط يف فرنسا"،
ال تتخذ قرار ،والقرار َ
َ
اإلسالمية"...اخل ،هذا وباإلضافة إىل" :أنتم لكن ليس املستوطنون"" ،إذن ملاذا ال جتدون حالً"...،اخل.
وعلى هذا األساس فإ َن طبيعة االجتاه احملايد للقناة ختتلف هي األخرى عن االجتاهات األخرى ،حبيث عادة ما يظهر
جتسده يف تلك االسرتاتيجياتَ .أما بالنسبة لالجتاه املؤيَد عادة ما ال يظهر بطريقة
بطريقة غري مباشرة ،وذلك من خالل َ

مباشرة –أي تأييد القناة املباشر لتنظيم داعش ،-بل يتم توظيفه بطريقة تكون أقرب لبعض املواقف الدولية والفرنسية
ضد تنظيم داعش ،حيث يظهر هذا التأييد من خالل بعض مظاهر القبول أو اعتبار تلك املواقف الدولية
خصوصاً َ
تدعم غالباً هذا
كحل للخروج من األزمة( ،كالتدخل العسكري مثالً) ،وكذا جمموع الصفات والسمات االجيابية اليت َ
لعل هذا ما يظهر مثالً يف كل من العبارات واجلمل التالية" :حالً حامساً"" ،التدخل العسكري احلل الوحيد"،
االجتاه ،و َ

التصدي للتنظيم الدولة اإلسالمية
"أ نا ال أريد أن أنظر بسلبية ألي مبادرة دولية تريد أن حتارب اإلرهاب"" ،ضرورة
َ
ومتطرفة من
عملياً"...،اخل؛ َأما بالنسبة ملظاهر التأييد للتنظيمات األخرى اليت عادة ما يظهر يف كوهنا منظمات إرهابية
َ

خالل بعض ممارساهتا السلبية من جهة ،أو يف عالقتها مبمارسات تنظيم داعش وتداعياته املختلفة من جهة أخرى،
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حيث جند مثالً يف موضوع تنظيم احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا اليت تظهر فيه بعض مظاهر التأييد املتعلَقة بقرار
تصنيفه كأحد املنظمات اإلرهابية حسب ما جاء يف مضمون القناة ،وهذا ما جنده مثالً يف اجلمل التالية" :مل أتفاجأ عن
جداً"" ،أصبح
جداً"" ،قرار االمارات العربية قرار أعتقد شجاع َ
هذا التقرير ،بل كنت أتوقع هذا القرار من زمن كبري َ
يتحدث باسم املسلمني"،
املوضوع أن يف كل مكان ألقينا فيه أنواع عشرات من االحتادات ،وال نعرف بالضبط الذي َ
"القرار أعجبَن..."...اخل؛ هذا على غرار موضوع القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي الذي احنصر يف التأييد يف بعض
مالمح قوة شخصية "خمتار بلمختار" أحد قادة هذا التنظيم ،وهذا ما جنده مثالً يف كل من عبارة" :أول الناشطني
اجلهاديني"" ،من أكرب وأهم القبائل العربية"" ،زعماء احلركة اجلهادية"" ،شخصية جهادية"" ،زعيماً سلفياً
املتشددة الذي اختفت فيه مظاهر التأييد ،انطالقاً من طبيعته السلبية من
جهادياً"...،اخل؛ َأما بالنسبة ملوضوع السلفيَة
َ
الشيعي
السَن
خالل جمموع املمارسات والسلوكيات السلبية اليت تطلق على هذا التنظيم ،باإلضافة إىل موضوع الصراع َ
َ
الذي مل يظهر فيه هو اآلخر اجتاه القناة املؤيَد ،حبيث عادة ما ال يتضح هذا االجتاه يف معاجلة قضايا الصراع بني طرفني

لعل هذا ما قد يؤثَر على وضوح االجتاه يف حالة امليل مع طرف دون طرف ،يف حني أ َن القناة عادة ما
أو أكثر ،و َ
تعرب وبالضرورة عن
تستخدم طريقة عرض وجهات نظر حول تلك القضية ،بالرغم من أ َن أحد هذه الرؤى على األقل َ

موقف القناة اجتاه تلك القضية ،وهذا ما جيعل بعض اجتاهات القناة ختتفي أحياناً؛ َأما بالنسبة لالجتاه املعارض الذي
يعترب من بني االجتاهات األكثر وضوحاً ،واليت تظهر بطريقة مباشرة من خالل معارضتها للقضية املطروحة أو أحد

تداعياهتا املختلفة ،باعتبار أ َن مؤشراته عادة ما يتبلور معناها السليب يف ذهن املشاهد ،وهذا ما قد خيتلف مع االجتاهات
األخرى اليت عادة ما يرتبط معناها بسياق املوضوع من جهة ،وسياق أحداث الثورات العربية الراهنة من جهة أخرى،
لعل هذا ما يظهر يف
حيث عادة ما يعكس هذا النوع من االجتاه مدى معارضة القناة هلذا التنظيم وتداعياته املختلفة ،و َ

املتطرفة"" ،اجلماعات
كل من العبارات واجلمل التالية" :اجلماعات جلهادية"" ،اجلماعات اإلرهابية"" ،اجلماعات
َ
املتشددة" ،دولة الفحش"" ،داعش ما هي إالَ النبتة السامة جملموعة من السياسات الفاشلة" ،تنظيم داعش ميثَل هتديداً
َ
ليس فقط للعراق ،ولكن لكل املنطقة"" ،أفعال جمرمني"...،اخل .ومن هذه األمثلة جند بأ َن االجتاه املعارض يظهر يف

ولعل هذا
جمموع العبارات واجلمل اليت َ
تتكرر يف الكثري من املواضيع اليت هلا عالقة بقضايا احلركات اإلسالمية عموماًَ ،
االجتاه عادة ما يتناسب والصورة النمطيَة السلبية هلذا النوع من التنظيمات؛ َأما بالنسبة للمواضيع األخرى اليت ظهر فيها
اجتاه القناة املعارض ،واليت تشرتك يف تلك الصورة من خالل بعض العبارات واجلمل اليت حتمل معان سلبية اجتاه هذه

التنظيمات ،حبيث يظهر هذا جليَاً يف موضوع احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا انطالقاً من معارضة القناة هلذا التنظيم

لعل هذا ما يظهر يف العبارات واجلمل التالية" :احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا
بناءً على عالقته مبظاهر اإلرهاب ،و َ

متطرفني" ،وأنت حتامي
كمنظمة إرهابية"" ،عندما تتخذ دول مثل هذا القرار يبقى َأهنا تعرف ماذا تفعل" ،"...هؤالء َ
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وتدافع عنهم"" ،هذه املنظمة البَد من منعها"...اخل .وعلى هذا األساس فإ َن االجتاه املعارض للقناة حيال قضايا احلركات

التشدد واجلهاد وغريها.
التطرف و َ
اإلسالمية عادة ما يتعلق مبظاهر اإلرهاب و َ

ومن هنا فإ َن اجتاه القناة ال ينفصل عن وظيفة جمموع االسرتاتيجيات اإلعالمية واألساليب املستخدمة يف معاجلة هذه
القضايا ،حبيث أ َن االجتاهات هنا ال تظهر بشكل مباشر خاصة ما تعلق باالجتاه املؤيَد واحملايد باعتبارها من بني
مؤشرات تأخذ معناها من سياق قضايا احلركات اإلسالمية من جهة ،وبسياق أحداث
االجتاهات اليت هلا عالقة َ
بعدة َ
تعرب مواقف الشخصيات املستضافة يف هذه املواضيع عن موقف
الثورات العربية الراهنة من جهة أخرى ،حيث عادة ما َ
القناة ،ولكن باسرتاتيجية تبدو أكثر حيادية انطالقاً من وظيفتها يف عملية عدم تطابق هذه املواقف اجتاه تلك املواضيع،

أو استخدام بعض أسئلة اجلمهور مثالً ،وغريها من االسرتاتيجيات اليت تساعد على متظهر االجتاه احملايد للقناةَ ،أما

بالنسبة لالجتاه املؤيد فال خيرج عن إطار الصورة االجيابية لبعض ردود األفعال الدولية والفرنسية اجتاه قضايا احلركات

اإلسالمية وتداعياهتا املختلفة يف عالقتها بتلك الثورات من جهة ،وكذا عملية توظيفه بطريقة معاكسة من خالل إرفاق
املقبول باملرفوض ،وهذا ما يتضح يف طريقة تأييد موقف سليب مثالًَ ،أما بالنسبة لالجتاه املعارض الذي يعترب من
االجتاهات الواضحة يف القناة من خالل مواقفها الرافضة أو املعارضة هلذه التنظيمات ،واملعارضة هنا عادة ما تظهر يف
شكل معان سلبية ال خترج عن إطار الصورة النمطيَة السلبية اجتاه هذه القضايا.

ومن هنا ميكننا أن نعي عملية انعكاس اجتاه القناة يف معاجلة قضايا احلركات اإلسالمية يف االجتاه املعارض ،حبيث أ َن
االجتاهات األخرى هي مبثابة اجتاهات مرافقة تتناسب وطريقة املعاجلة اإلعالمية للقناة ،باعتبارها ال تظهر إالَ بطريقة
توظيف بعض االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تساعد يف ظهور هذه االجتاهات.
الجدول رقم  :63اتجاه القناة في موضوع تنظيم داعش.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع املطروحة يف موضوع تنظيم داعش،
تشري البيانات َ
حيث احتل موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل املرتبة األوىل من حيث نسبة ظهور اجتاه القناة ،حيث غلب
قدرت بـ ،%24.42يليه االجتاه املعارض بنسبة
قدرت بـ ،%24.52يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
عليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ ،%33.45يليه االجتاه احملايد
قدرت بـ%04.30؛ يليه ظاهرة التجنيد الذي غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ
َ

قدرت بـ%40.13؛ يليه أيضاً موضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية
قدرت بـ ،%24.01يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بنسبة َ
قدرت بـ ،%52.44يليه االجتاه املؤيَد
قدرت بـ ،%34.44يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
الذي غلب االجتاه احملايد بنسبة َ

قدرت
قدرت بـ%45.55؛ كما يليه موضوع الدور الفرنسي يف التحالف الذي غلب عليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بنسبة َ
قدرت بـ%44.44؛ مثَ يليه
قدرت بـ ،%53.55يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
بـ ،%20.44يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
موضوع الدور السعودي يف التحالف الدويل الذي احتل تقريباً نفس املرتبة مع الدور الفرنسي ،حيث غلب عليه هو

قدرت بـ ،%54.34يليه االجتاه املعارض
قدرت بـ ،%34.32يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
اآلخر االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ .%04.52حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب اجتاهات القناة يف املواضيع املتعلَقة
بنسبة َ
بتنظيم داعش ،حيث ش َكل موضوع الدور األمريكي يف التحالف الدويل احلصة األكرب مقارنة باملواضيع األخرى من
حيث ظهور اجتاه القناة ،كما نالحظ مدى تباين يف نسب هذه االجتاهات ،إالً َأهنا مل تش َكل مفارقة كبرية مقارنة
حبجمها يف هذا املوضوع .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من مدى ظهور اجتاه القناة يف هذه املواضيع،
حبيث جند أ َن تأييد القناة للدور األمريكي يف التحالف الدويل كان واضحاً مقارن ة باملواضيع األخرى اليت مل يظهر فيها
االجتاه بشكل كبري ،حيث أ َن طبيعة التأييد هنا تتعلق مبجموع املواقف الدولية اجتاه تنظيم داعش وعلى رأسها املوقف
األمريكي والفرنسي والسعودي ،باعتبارها تشرتك يف التحالف الدويل يف مواجهة هذا التنظيم ،كما أ َن هذا التأييد هلذا
التحالف ال خيرج عن إطار املوقف السياسي الفرنسي الذي ينعكس بدوره على موقف القناة ،خاصة وأ َن نسبة التأييد
لعل هذا ما يظهر مثالً يف العبارات واجلمل التالية:
هنا وردت بشكل تدرجيي حسب دور كل دولة يف هذا التحالف ،و َ

ضد هذا التنظيم"" ،ال أرى تدخل أورويب عسكري مباشر يف احلرب يف الشرق األوسط على داعش"،
"التعبئة الدولية َ
"خيار حسم عسكري"" ،أصبحت أمريكا قائدة يف هذه احلرب"" ،هو حتالف دويل ال ينبغي أن يكون قصري
املدى"...اخل ،حبيث أ َن هذا التأييد عادة ما يتعلق باملصا ح املشرتكة هلذه الدول يف حماربتها هلذا التنظيم ،هذا على غرار
املواضيع األخرى اليت مل يظهر فيها تأييد القناة بشكل مباشر وكبري ،بدليل أ َن طبيعة هذه املواضيع السلبية من خالل
عرض بعض املمارسات والسلوكيات السلبية هي اليت تؤطَر عادة اجتاه القناة ،كما أ َن ظهور بعض مؤشرات االجتاه املؤيَد
هنا ال خترج عن إطار املوقف الفرنسي اجتاه هذه املمارسات؛ َأما بالنسبة لالجتاه املعارض الذي ظهر جليَاً يف كل من
موضوع ظاهرة التجنيد وموضوع إعالن اخلالفة اإلسالمية ،حبيث هذا النوع من االجتاه يتناسب هو اآلخر مع طبيعة
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املوضوع ،خاصة وأ َن ظاهرة التجنيد تتضمن الكثري من املعان السلبية اليت تتعلق مبمارسات تنظيم داعش وتداعياته
لعل مؤشرات هذا االجتاه
املختلفة ،وهذا ما ينطبق على موضوع التحالف الدويل يف عالقته بقضايا اإلرهاب الدويل ،و َ
تظهر مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :خطراً دولياً" " ،األطفال الفرنسيون يقاتلون يف سوريا ال يفارقون السالح"،
املتشددة"" ،اجلماعات األصولية"" ،مقاتلني"" ،احلركات اجلهادية"،
عرب عن إدانته هلذه لعملية" ،"...اجلماعات َ
"اجلميع َ
املتشدد"" ،خربة قتالية غري عادية"" ،هذا التنظيم ميارس القتل...أساليب
"تنظيماً إجرامياً"" ،التنظيم
َ

الرعب...اإلرهاب" ،"...داعش جيب أن تقاتل"...،اخل ،هذا على غرار املواضيع األخرى اليت مل تتباين بشكل كبري من
حيث ظهور اجتاه القناة املعارض ،حبيث أ َن مؤشرات هذا األخري يف هذه املواضيع عادة ما ال خترج هي األخرى عن إطار
الصورة النمطيَة السلبية عن هذا التنظيم وتداعياته املختلفة ،وهذا ما جنده يف بعض اجلمل التالية " :أنَه ال يزال يقاوم
فاحش"..." ،لرتك هذا الوحش يكرب وينتشر لضرب احلدود اليت رمستها سايكس بيكو"" ،كيف ميكن طمأنة الرأي العام
الفرنسي حول قدرة السلطات الفرنسية على مواجهة هذا التنظيم"" ،ولكنها ليست بدولة" ،"...نعمل سويَاً من أجل
تقويض هذه التنظيمات"" ،تريد أن حنارب داعش"...اخل.
ومن هنا فإ َن عملية تأطري هذا االجتاه يف القناة عادة ما تنبَن على جمموعة من املواقف السلبية اليت تعارض هذا التنظيم؛
َأما بالنسبة لالجتاه احملايد الذي احتل احلصة األكرب يف موضوع تنظيم داعش عموماً ،حبيث أ َن هذا االجتاه عادة ما
يقرتب من االجتاه املؤيَد من حيث الوظيفة بالنسبة للقناة ،باعتبار أنَه يتناسب وطبيعة املوضوع من خالل جمموع املعاين
االجيابية اليت تساهم بدورها يف تشكيل الصورة االجيابية حول املوضوع ،كما أ َن هذه األخرية عموماً هي اليت تتناسب

عادة مع هذا النوع من االجتاهات ،بدليل أ َن طبيعة املوضوع االجيابية تسمح بظهور هذه االجتاهات عكس طبيعة
املوضوع السلبية اليت يظهر فيها االجتاه املعارض بشكل كبري ،هذا وباإلضافة إىل أ َن االجتاه احملايد عادة ما خيتفي وراء

*
لعل هذا ما يتضح يف استخدام بعض العبارات واجلمل اليت تظهر يف" :أوروبا
توظيف بعض االسرتاتيجيات اإلعالمية  ،و َ

جل مؤشرات احلياد يف هذا املوضوع تتعلق بتلك
كلَها معنية"" ،ليست الو.م.أ فقط ،فأملانيا مثالً"...اخل ،يف حني أ َن َ
لعل هذا ما يظهر يف مضمون بعض
االسرتاتيجيات؛ َأما بالنسبة للمواضيع األخرى فال ميكن فصلها عن هذه العملية ،و َ

املدعمة للموضوع ،وهذا ما جنده مثالً يف نقل العبارات واجلمل التالية" :يا أوالد تعالوا إىل هنا"،
الفيديوهات الدعائية َ

* عادة ما تظهر حيادية القناة باستخدام جمموعة من املواقف واآلراء لبعض الشخصيات سواء تعلق األمر بالربامج احلوارية أو التقارير اإلخبارية فيما خيص
تعرب بالضرورة عن رأي الوسيلة ،يف حني أ َن
تتجسد القاعدة املشهور يف اإلعالم بأ َن اآلراء واملواقف اليت يتم عرضها حول القضية ال َ
املقابالت مع اجلمهور ،وهنا َ
عرب بالضرورة عن حيادية القناة،
نربر توظيف هذه املواقف كاسرتاتيجية إعالمية اليت ال ت َ
هذه القاعدة كثرياً ما ختتفي باختفاء موقف القناة املباشر ،وهذا ما جيعلنا َ
خاصة وأ َن اخلط السياسي ألي وسيلة إعالمية عادة ما يتحكم يف اخ تيار هذه الشخصيات ،هذا وباإلضافة إىل عملية انتقاء بعض األسئلة أو التوجيهات اليت
تساهم يف إضفاء احليادية على القناة يف تعاملها مع هذه القضايا.
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جهادي أيضاً وهو
املصور
َ
" َإهنا مشاهدة أخاذة"" ،طفالن يرتحنان يف الشوارع الرقة يف سوريا"" ،ويتأبطان كالنشكوف"َ " ،
حب اجلهاد"" ،يف طور إنشاء جيش من األطفال"...اخل.
قام بتحميل الفيديو على األنرتنت"" ،يرتعرعون يف َ

وعلى هذا األساس فإ َن عملية تكوين اجتاه القناة حيال هذه املواضيع بالنسبة لتنظيم داعش وتداعياته املختلفة ،ال خيرج
عن إطار الصورة النمطيَة السلبية هلذا التنظيم ،وهذا ما ينعكس على االجتاه املعارض ،حبيث هذا األخري عادة ما يؤطَر

االجتاهني اآلخرين-املؤيَد واحملايد -من خالل تناسبهما مع طبيعة املوضوع من جهة ،وكذا تناسبهما مع االسرتاتيجيات
اإلعالمية املوظَفة يف مضمون القناة من جهة أخرى؛ ومن هنا تتضح لنا العالقة املوجودة بني مؤشرات االجتاه اليت تشري
إىل معان ضمنية عادة ما تتعلق باالجتاه احملايد للقناة ،الذي يرتبط مدى ظهوره حبجم توظيف تلك االسرتاتيجيات ،وبني

مؤشرات االجتاه املعارض واملؤيَد اليت تؤدي معناها يف سياق املوضوع من جهة ،ويف سياق الثورات العربية الراهنة من جهة

نفرق بني معطيات االجتاه املباشرة اليت عادة ما يتضح معناها وفقاً للسياق املوجودة فيه ،وبني
أخرى ،وهذا ما جيعلنا َ
معطيات االجتاه غري املباشرة الضمنية اليت عادة ما يتضح معناها وفقاً لالسرتاتيجيات املستخدمة يف معاجلة هذه
املواضيع.
الجدول رقم  :64اتجاه القناة في موضوع ثورات الربيع العربي.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع الفرعية وحتت الفرعية املطروحة يف
تشري البيانات َ
موضوع ثورات الربيع العريب ،حيث احتل موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب املرتبة األوىل من حيث ظهور اجتاه
قدرت بـ ،%54.44يليه
قدرت بـ ،%32.04يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
القناة ،حيث غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%45.04؛ يليه موضوع احلجاب اإلسالمي بالنسبة لقضايا املرأة العربية الذي غلب عليه
االجتاه املؤيَد بنسبة َ
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قدرت بـ ،%44.43يف حني مل يش َكل االجتاه
قدرت بـ ،%11.52يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت
املؤيَد أي نسبة ظهور يف هذا املوضوع؛ يليه أيضاً موضوع الثورة يف سوريا الذي غلب عليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ%40.44؛ كما يليه
قدرت بـ ،%44.44يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
بـ ،%30.44يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
قدرت بـ ،%32.43يليه االجتاه احملايد
موضوع العالقات الفرنسية السورية الذي غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%02.43؛ مثَ يليه موضوع اجلنس والشريعة بالنسبة لقضايا
قدرت بـ ،%50.24يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بنسبة َ

قدرت بـ،%20.44
املرأة العربية الذي غلب عليه كل من االجتاه احملايد واملؤيَد باعتبارمها احتال نفس نسبة الظهور َ
قدرت بـ%04.44؛ ليأيت بعده موضوع الثورة يف ليبيا الذي غلب عليه االجتاه املعارض
يليهما االجتاه املعارض بنسبة َ

يسجل االجتاه املؤيَد أي نسبة
قدرت بـ ،%35.45يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
بنسبة َ
قدرت بـ ،%24.54يف حني مل َ
ظهور يف هذا املوضوع؛ ليأيت يف األخري موضوع الثورة يف مصر الذي اقتصر على االجتاهني املعارض واحملايد بنسبة ظهور
يسجل االجتاه املؤيَد أي نسبة ظهور يف هذا املوضوع.
متساوية َ
قدرت بـ ،%34.44يف حني مل َ

يسجل هذا
حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين نسب اجتاه القناة يف كل موضوع من هذه املواضيع ،حبيث مل َ

التباين مفارقة كبرية بناءً على حجم اجتاه القناة يف هذا املوضوع ،باإلضافة إىل اختفاء االجتاه املؤيَد يف بعض املواضيع،

كما نالحظ يف هذا اجلدول مدى تباين نسب كل اجتاه بالنسبة ملوضوع ثورات الربيع العريب .حيث احتل االجتاه

املعارض النسبة األكرب مقارنة باالجتاهات األخرى .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من أ َن االجتاه املؤيَد
ظهر جليَاً يف موضوع الثورة يف سوريا مقارنة باملواضيع األخرى ،حيث تتعلق طبيعة التأييد يف هذا املوضوع من خالل
ضد نظامه السياسي احلاكم ،حبيث أ َن موقف القناة عادة ما يتطابق واملواقف السياسية
تأييد القناة لثورة الشعب السوري َ

لعل هذا ما جنده من خالل بعض الكلمات والعبارات واجلمل التالية" :قام الشعب السوري
من هذه الثورات عموماً ،و َ
ليطالب بإصالحات" " ،واحلرية هلذا الشعب الذي ناضل من أجل القيم"" ،عدم تدخل الغرب ملساعدة هؤالء الثوار"،
"مساعدة الشعب السوري للوصول إىل مبتغاه"" ،معركة أو نضال هذا الشعب" ،شهادة شعب حيكي بالدميقراطية،
التعددية ،العلمانية ،دولة املؤسسات ،التغيري ،االصالح..." ،"..،بأ َن التلفزيون السوري يقول بأ َن هؤالء إرهابيني يقتلون
َ
الشعب"" ،هؤالء املتظاهرين غري املسلَحني"...اخل؛ وبناءً على هذه الصورة االجيابية اليت تأخذ طبيعتها من طبيعة االجتاه

املؤيَد ،باعتبار "أ َن الصورة عادة ما تأخذ مسات االجتاه السائد فيها ،حيث عادة ما ال تتطابق هذه الصورة مع الواقع من
ناحية ،كما تؤثر عليها تلك العوامل احمليطة هبا ،وكذا العوامل املتشابكة يف نشأهتا واستمرارها" ،1حيث أ َن التأييد هنا ال

تفسر بعضها البعض انطالقاً
خيرج عن إطار املصلحة السياسية الفرنسية يف املنطقة العربية ،خاصة وأ َن هذه االجتاهات َ

من االجتاه املعارض للقناة الذي يتمثَل يف معارضة القناة للنظام السوري احلاكم ،باإلضافة إىل تنظيم الدولة اإلسالمية
 -1عبد القادر طاش ،مرجع سابق ،ص ص.42-45

430

التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة االتج ــاه في مضامين برامج قناة فرانس 42
تفسر لنا أحياناً العالقة املوجودة بني هذه املواقف
لعل هذه املزاوجة بني االجتاهات هي اليت َ
وتداعياته املختلفة ،و َ
لعل هذا ما جنده مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :رحلة تسلل :من ربيع دمشق إىل جحيم الدولة
واملصلحة املشرتكة ،و َ

اإلسالمية "" ،كان النظام السوري يقوم باخلطر على الصحافيني األجانب"" ،عندما أحسست أن املنطقة ستغرق يف حبر
من الدماء"" ،دمار هائل وقت أن قام النظام السوري" ،"...يكفي إذا أرى جندي سوري يطلق النار على الشعب"،
"أسلمة الثورة"" ،استمرار املذابح ،والقتال ،واملعارك"" ،أقرتب من اهلل كما يقول البعض ،ألن املوت يف كل مكان"،
"متت األسلمة من قبل النظام السوري الذي حرص شديد احلرص على إطالق سراح اجلهاديني باملئات"" ،سوريا العنف
مؤسسة"...اخل؛ َأما بالنسبة للمواضيع األخرى اليت خيتلف فيها االجتاه املؤيد حسب طبيعة املوضوع ،وهذا ما جنده يف
موضوع قضايا املرأة العربية سواء بالنسبة ملوضوع اجلنس والشريعة مثل كل من عبارة" :فيه ناس بالشارع يريدون احلرية،
يريد كفاح الفساد"" ،ثورة جنسية يف اجملتمعات العربية"" ،حترير جنسي"" ،مسألة العذارة صارت مشكلة ليست مهمة
جداً عند البنات ،ومل يصبح الرجال يهتمون هبا كثرياَ ،فكثري من العالقات حصلت خارج الزواج"" ،الفتاوي اجلنسية"،
َ
"عدد من الطالب والطالبات بعد الثوار مارسوا اجلنس" ،أو بالنسبة ملوضوع احلجاب اإلسالمي مثل" :إسالم فردي"،
"كظاهرة فردية" "،فصل الدين والسياسة هو الركيزة األوىل للدميقراطية"" ،العلمانية"" ،أنا اعترب املرأة كإنسان ،كمواطنة،
حقها كالرجل"...اخل؛ هذا على غرار موضوع ظاهرة الفساد يف الوطن العريب الذي جند فيه كل من عبارة ومجلة" :منظمة
الشفافية الدولية حنن جهة غري حكومية ،ال يوجد لدينا تسييس أو سياسة معيَنة"" ،من أين لك هذا يطبق يف
فرنسا"...اخل .ومن هنا يظهر بأ َن طبيعة تأييد القناة يف هذه املواضيع ال خيرج عن إطار املواقف السياسية الفرنسية من
حتدد الصورة العامة لبعض القضايا خاصة ما تعلق بقضايا املرأة العربية عموماً ،أو
جهة ،وعن بعض املعايري الغربية اليت َ
بعض اسهامات املؤسسات الدولية الغربية اليت هلا دور يف التقييم أو املراقبة وغريها كمنظمة الشفافية الدولية مثالً،
معني؛ َأما بالنسبة لالجتاه املعارض الذي احتل احلصة األكرب ،حبيث أ َن
باعتبارها كمرجعية يتم على أساسها حتديد واقع َ

عادة ما تتناسب طبيعة املوضوع السلبية مع هذا االجتاه ،خاصة وأ َن موضوع الفساد يف الوطن العريب كان فيه اجتاه القناة
يعارض كثرياً األنظمة السياسية العربية القائمة ،كوهنا سبب هذا الفساد من جهة ،وكذا عالقة هذا األخري بتلك الثورات
لعل هذا ما جنده يف العبارات واجلمل التالية" :حنن أمام فساد يف
خاصة ما تعلق مبظاهر اإلرهاب و َ
التطرف وغريها ،و َ
شكل دولة"" ،الفساد هو الذي دفع بقيام الثورات العربية"" ،دول العصابات تقوم على هنب واستنزاف ثروات البالد
وبيعها للشركات األجنبية"" ،هناك فساد مؤسس يف الدول العربية مع التغيري الذي حصل"" ،هنب صناديق السيادية"،
"يتحول السلوك االجتماعي يؤدي إىل حتديث الرتبة اليت
"هنب أموال الفقراء واملعطلني واملهمشني"" ،أنظمة فاسدة"،
َ
التطرف"...اخل؛ َأما بالنسبة لالجتاه املعارض يف موضوع احلجاب اإلسالمي فقد تعلق
تنبت فيها مظاهر اإلرهاب و َ

مبعارضة وضع املرأة العربية يف عالقتها بصعود اإلسالميني للسلطة ،وظهور ما يسمى بالصحوة اإلسالمية ،وهذا ما جنده
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ضد
ضد القرآن ،أو َ
مثالً يف من العبارات واجلمل التالية" :ننتقد فيها اإلسالميني ،ويف نظر البعض اإلسالم"" ،حياة َ
"ردة
التيار"" ،جنود اهلل يواجهون أو يهامجون الغرب"" ،خريف املرأة العربية"" ،وضعية املرأة مل تتقدم ،مل تتحسنَ ،"...،

فضلت العنف ،واليت حترشت على النساء"" ،احلكومات العربية استعملت اإلسالم لكي
فعل التيارات اإلسالمية اليت َ
تضع سيطرة الرجل على املرأة"" ،نظام اإلسالم السياسي هو نظام ليس دميقراطي"" ،احلجاب عالمة خضوع املرأة
املسلمة أمام الرجل" ،"...احلجاب اعتقاد املرأة عورة"...اخل؛ هذا على غرار مضوع اجلنس والشريعة الذي يتطابق مع
التوجه يف معارضة اإلسالميني ،وهذا ما جنده مثالً يف كل من مجلة" :مبا أ َن األحزاب اإلسالمية وصلت بعد ذلك
هذا َ

جداً"" ،مثَ عند وصول اإلسالميني إىل السلطة بدأوا بالزواج
إىل احلكم ،كان عليهم أن يقوموا بتعديالت ،فمسألة مهمة َ
العريف"" ،مواقع عادة يثريها إسالميون"" ،النظرة إىل املرأة مل تتغري يف أساسها"...اخل؛ َأما بالنسبة للمواضيع األخرى
فاالجتاه املعارض خيتلف هو اآلخر حسب طبيعة كل موضوع ،انطالقاً من عالقته بطبيعة العالقات الدولية بني مناطق

الثورة والدول الغربية وفرنسا خصوصاً ،وهذا ما ينعكس يف شكل مواقف سياسية اجتاه األنظمة السياسية العربية احلاكمة،
لعل هذا ما جنده يف كل من موضوع الثورة يف مصر من خالل مثالً" :الدميقراطية اجهضت"" ،أصبحت السعودية
و َ
حيدد السقف السياسي باخلارجية املصرية"" ،حبيث كانت مصر على األقل يف قرتة السادات ،وفرتة مبارك،
املايسرتو الذي َ
وفرتة عبد الناصر ،الطرف األهم يف العامل العريب"...اخل؛ َأما بالنسبة للموضوع الثورة يف ليبيا فقد ظهرت فيه بعض
لعل هذا ما جند مثالً يف" :ليبيا حتتاج إىل حل سياسي بني كل األطراف"،
العبارات واجلمل اليت َ
تعرب عن هذا االجتاه ،و َ
"وتقاتل بني أطراف متعددة يف ليبيا"" ،اآلن ليبيا صندوق األفاعي ،فتحه حلف النيتو"" ،تغيري النظام"" ،احمليط األمَن
الذي مع القذايف أدى البلد إىل التهلكة"" ،تقريب أو تقدمي مصلحة العائلة أو مصلحة الشخص أو مصلحة اخليمة على
املصلحة بلد حباله"" ،ومازال لألسف هذا التفكري االستبدادي السلطوي"َ ،أما بالنسبة ملوضوع العالقات الفرسية السورية

فنجد مثالً" :امللف األسود يف العالقات الفرنسية السورية"..." ،جثث يف العالقات"" ،اخلطوط الساخنة اليت وضعها
أكثر من مكان"" ،كانت هناك رسائل دموية بني فرنسا ودمشق"" ،فرتة احلقد بني باريس ودمشق"" ،البد من بشار
األسد يسقط"...اخل .ومن هنا تظهر جليَا عالقة االجتاه املعارض للقناة باملواقف السياسية الفرنسية املعارضة ،وهذا ما
جيعلنا نسلَم بوجود عالقة بني االجتاه السياسي للدولة حيال هذه القضايا واخلط السياسي للقناة؛ َأما بالنسبة لالجتاه
احملايد الذي يعترب من االجتاهات األكثر ضبابية ،خاصة وأنَه عادة ما يتعلق بإحدى االسرتاتيجيات اإلعالمية املستخدمة

تعدد تلك االسرتاتيجيات ،ويف كونه عادة ما ال خيرج عن إطار
يف املوضوع ،ونظراً لعدم حصر مؤشراته انطالقاً من َ
حتدد أحياناً املوقف احملايد للقناة اجتاه
االجتاه السائد يف القضية املطروحة؛ حبيث هذا ال ينفي وجود بعض املؤشرات اليت َ
القضية.
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وعلى هذا األساس فإ َن االجتاه احملايد له عالقة بطبيعة األنواع الصحفية سواء تعلق األمر بالربامج احلوارية أو التقارير
حتدد طبيعة تلك االسرتاتيجيات املستخدمة ،حبيث أ َن توظيف األسئلة بشكل حمايد حول إشكالية
اإلخبارية اليت بدورها َ
من إشكاليات املوضوع املطروحة يف حمتوى الكتاب مثالً ،اليت تعد كاسرتاتيجيات يف عملية إضفاء حيادية القناة ،خاصة
وأ َن هذه االسرتاتيجية ال خترج عن إطار طبيعة برنامج احلوار ،هذا وباإلضافة إىل بعض املؤشرات احليادية املباشرة اليت
تنحصر مثالً يف كل من العبارات واجلمل التالية" :هل املشكلة يف اإلسالميني ،أم يف اجملتمعات العربية الذكورية أصالً"،
" وضع املرأة كان بنفس السوء"" ،هل املشكل يف اإلسالم السياسي ،أم يف اإلسالم بكل بساطة"" ،ال يعَن أنَه ال يوجد
فساد يف تلك الدول"" ،هذه اهليئات ليست مستقلة استقاللية تامة"" ،حذاري فاملشاهدون يتابعون بدقة ،ويطرحون
األسئلة ،ويتفاعلون مع أي كالم تقولونه" ...اخل .إذن فاجتاه القناة يتأسس على جمموعة من املكونات اليت تتعلق باملرجعية
التوجهات السياسية الفرنسية حيال هذه القضايا ،وكذا املرجعية الفكرية والثقافية من خالل
السياسية من خالل جمموع َ

جمموع املعايري الثقافية واألفكار السائدة يف اجملتمعات الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،باإلضافة إىل املرجعية اإلعالمية

من خالل استخدام بعض االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تتماشى وطبيعة القناة من جهة ،وطبيعة تلك القضايا من جهة
أخرى ،حبيث هذه العالقة ال خترج عن سياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة.
الجدول رقم  :65اتجاه القناة في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع الفرعية املطروحة يف موضوع قضايا
تشري البيانات َ
اجلاليات املسلمة يف أوروبا ،حيث احتل موضوع ظاهرة اهلجرة املرتبة األوىل من حيث ظهور اجتاه القناة ،حيث غلب
قدرت بـ ،%55.01يليه االجتاه املعارض بنسبة
قدرت بـ ،%25.54يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
عليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ ،%30.24يليه
قدرت بـ%44.35؛ يليه موضوع ظاهرة بناء املساجد الذي غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ
َ

قدرت بـ.%05.15
قدرت ب ،%52.23يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
االجتاه املؤيَد بنسبة َ

حيث نالحظ من هذه العطيات مدى تباين هذه االجتاهات يف املقارنة بني هذه املواضيع من جهة ،وكذا مدى تباين
نسب هذه االجتاهات يف موضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا عموماً من جهة أخرى ،حبيث مل يش َكل هذا التباين

مفارقة كبرية بناءً على حجم ظهور هذه االجتاهات يف هذا املوضوع .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من
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مدى ظهور اجتاه القناة يف هذه املواضيع ،حيث جند أ َن موضوع ظاهرة اهلجرة غلب عليه االجتاه املؤيَد باعتباره احتل
احلصة األكرب من حيث الظهور  ،وهذا دليل على طبيعة املوضوع الذي يثري الكثري من اجلداالت يف األوساط السياسية،
تنوع االجتاهات السياسية اليت تعرضها القناة يف معاجلتها لظاهرة اهلجرة ،حبيث أ َن طبيعة التأييد هنا
لعل هذا ما يعكس َ
و َ
ختتلف باختالف تلك االجتاهات واملواقف السياسية للشخصيات اليت تستضيفها القناة ،باعتبارها تعكس اخللفية

ألحزاب سياسية من جهة ،كما أ َن هذا االختالف عادة ما يقوم على املصلحة السياسية بناءً على موضوع اهلجرة الذي

ولعل هذا ما جنده يف بعض التصرحيات ملمثَلي األحزاب السياسية مثل" :ال ميكن أن يكون هناك
يعد كورقة انتخابيةَ ،
سياسة احلماية للشعب الفرنسي دون أن يكون هناك رقابة وسيطرة على احلدود"" ،ألن حلزب كان على حق فيما تعلق

"أظن أ َن
بالسياسة الدولية يف اهلجرة"" ،نود أن تكون لنا احلرية يف اختيار ما يأيت إلينا لبالدنا وحتت أي شروط"َ ،
خطاب فرانسوا هوالند جاء يف الوقت املناسب ،خطاب قوي" ،"..،قبول هوالند بتدشني متحف للهجرة"" ،هناك
تعايش"" ،إذا أراد املهاجر أن يكون فرنسياً أهالً وسهالً به يف األراضي الفرنسية"" ،الشخص موجود حيرتم البلد الذي هو
يكون علماين"" ،حنن من أصل مهاجر"...،اخل؛ ومن هنا جند أ َن االجتاه املؤيَد للقناة ال يظهر بطريقة مباشرة ،وذلك من

تعرب بطريقتها اخلاصة عن تأييدها أو معارضتها أو حمايدهتا لظاهرة اهلجرة ،يف
خالل عملية توظيف هذه املواقف اليت َ
حني أ َن عرض هذه املواقف ال خيرج عن إطار االجتاه العام للقناة الذي ينحصر بني قبول اهلجرة بشروط ،وهذا ما
املتطرف،-
يعكسه موقف الطرف األول-العلماين ،-أو معارضتها مباشرة ،وهذا ما يعكسه موقف الطرف الثاين-اليمني َ

لعل هذان املوقفان ميثَالن بدورمها االجتاه املعارض يف اشرتاكهما يف مدى مصلحة فرنسا من ظاهرة اهلجرة ،حبيث يتضح
و َ
هذا من خالل توظيف بعض اجلمل اليت تظهر يف" :ال أدري ما ذا تعنون املسلمني يف فرنسا ،بالنسبة يل هناك فرنسيني

املتطرفني املسلمني ،هذا أمر إجيايب بالنسبة يل"" ،كلَما زادت اهلجرة غري املنظمة ،كلَما
مسلمني"" ،عندما جنتمع إلدانة َ

زاد عدد املهاجرين الذين يدخلون إىل األراضي الفرنسية ،كلَما تركزوا يف الضواحي ويف أحياء معيَنة ،وغالباً ما يقعون
ضد اهلجرة"" ،أسلوب
املتطرفني"" ،هتديد اإلرهاب القائم له عالقة بشكل من أشكال اهلجرة"" ،حنن َ
حتت ضغط َ
دمياغوجي يستعمله الرئيس فرانسوا هوالند إلجياد خمرج سياسي"" ،أنا ال أعتقد نفسي مهاجر"؛ هذا وباإلضافة إىل أنَه

التطرف وغريها ،خاصة ما تعلق باملهاجرين
عادة ما يتم ربط قضايا اهلجرة وتداعياهتا املختلفة مبظاهر اإلرهاب و َ
املسلمني؛ حبيث أ َن هذه الصورة تتماشى واالجتاه املعارض الذي يتناسب هو اآلخر مع الظروف احمليطة الذي ميثَلها
سياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة؛ َأما بالنسبة لالجتاه احملايد يف موضوع اهلجرة الذي عادة ما ال يظهر
بطريقة مباشرة باعتباره ينحصر بني اسرتاتيجيتني أساسيتني ،تظهر األوىل يف عملية حيادية القناة يف عرضها هلذه املواقف
اليت عادة ما متيل لطرف من األطراف ،وتظهر الثانية يف عرض بعض األسئلة خاصة ما تعلق بأسئلة اجلمهور عرب مواقع
لعل هذا ما جنده يف كل من مجلة األسئلة التالية" :ولكن تدعونا دائماً إىل اإلغالق احلدود يف وجه
التواصل االجتماعي ،و َ
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اهلجرة ،إالً أ َن حاجة الدول األوروبية إىل املهاجرين ،وحاجة فرنسا أيضاً يف َأهنا قد تساهم يف االقتصاد ويف ثراء الوطن"،
"هل تقولون تقريباً كل املشاكل يف فرنسا ورائها اهلجرة ،ليس هذا نوع من التبسيط" .ومن هنا جند أ َن االجتاه احملايد عادة
ما يظهر كاسرتاتيجية إعالمية تستويف جمموعة من العمليات اليت ميكن هلا أن تضفي احلياد على املوضوع املعاجل.
مؤشرات
جلي ،حبيث أنَه عادة ما ختتفي َ
َأما بالنسبة ملوضوع ظاهرة بناء املساجد الذي مل يظهر فيه اجتاه القناة بشكل َ
اجتاه القناة يف التقارير اإلخبارية نظراً لطبيعتها اليت تقرتب من عملية عرضها لألحداث والوقائع ،بدالً من عرض املواقف

واآلراء بالنسبة للربامج احلوارية ،كما أ َن اجتاه القناة يف هذه املواضيع عادة ما يتعلق بآراء اجلمهور اجتاه القضية ،وذلك
عن طريق جمموع من املقابالت اليت تعترب كأحد االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تستخدم يف التقارير اإلخبارية ،يف حني أ َن
عرض هذه الرؤى يتناسب وموقف القناة من خالل املوقف األكثر ظهوراً من جهة ،باإلضافة إىل بعض اآلراء املباشرة
لعل هذا ما يظهر من خالل توظيف بعض
اليت تأيت على لسان القناة يف شكل تعليق أو أسئلة مباشرة مع اجلمهور ،و َ
املواقف التالية" :من حقي أن يكون يل مكان للعبادة"" ،إ َهنم ينكرون ح َقنا يف احلصول على مسجد"" ،سيكون حالً
عظيماً"" ،ميكن أن يوحد الطائفة املسلمة"؛ َأما بالنسبة لالجتاه املعارض فعادة ما يأيت هو اآلخر يف شكل جمموعة من

املواقف ،واليت جندها مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :البَد من إزالته"" ،يلغوهنا أو يشيدون مسجداً أصغر"" ،ولكن
"تصور بناء مسجد يف هذا املكان ،وقرب
أكدت يف محليت االنتخابية َ
أنَن ال أوقع عقد البيع ،وسأمنع هذا املشروع"َ ،
املقربة ،وقرب قاعة جاك بريل"" ،احلزب الشعيب أعلن عن معارضته بصوت عال هلذا املشروع"؛ َأما بالنسبة لالجتاه احملايد

فيظهر بطريقة التعليق على املوضوع من خالل توظيف بعض العبارات واحلمل التالية" :حنن يف ضواحي فرجيس ويف حي
قبال ،هذه هي ورشة تشييد املسجد...،يتكون من طبقتني دون مأذنة...يقيمون الصالة حتت هذه اخليمة...إصدار
بوقف أشغال البناء" ،"...كاتالونيا...ليس هبا مسجد...إلجياد مكان الئق لبناء املسجد"...اخل .حبيث معاين هذه
يقدم هبا املوضوع ،خاصة
العبارات عادة ما ختتفي وراء اختيار بعض الدالالت الرمزية اليت تؤثَر أحياناً على الصورة اليت َ
ما تعلق بالرموز اإلسالمية وعلى رأسها قضية بناء املساجد مثالً.
وعلى هذا األساس فإ َن اجتاه القناة بالنسبة لقضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً يتناسب والظروف
احمليطة سواء على املستوى احمللي من جهة ،وهذا ما يظهر مثالً يف االستعداد للحمالت االنتخابية من طرف التيارات
السياسية من خالل عرض سياستها اجتاه هذ ه القضايا ،وكذا مع الظروف اخلارجية اليت هلا عالقة هبذه القضايا من قريب
أو من بعيد فيما تعلق بسياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،هذا وباإلضافة إىل استخدام بعض
االسرتاتيجيات اإلعالمية يف عرض جمموعة من املواقف واالجتاهات املختلفة اليت ال خترج عن إطار االجتاه العام للقناة يف
تعاملها مع هذه القضايا.
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املوضحة يف اجلدول أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع األخرى املطروحة ،حيث ميكننا أن
تشري البيانات َ
نعرض يف هذا اجلدول مدى ظهور كل اجتاه يف كل موضوع نظراً الستقاللية كل موضوع عن اآلخر؛ فبالنسبة ملوضوع
قدرت
اإلسالم السياسي الذي احتل املرتبة األوىل من حيث ظهور اجتاه القناة ،حيث غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%02.43؛ كما يليه
قدرت بـ ،%44.44يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
بـ ،%43.10يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
قدرت  ،%22.44يليه االجتاه
موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن الذي غلب عليه هو اآلخر االجتاه املعارض بنسبة َ
قدرت بـ%44.44؛ مثَ يليه موضوع الزواج الديَن يف بريطانيا
قدرت بـ ،%54.44يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
املؤيَد بنسبة َ

قدرت بـ ،%55.44مثَ يليه
قدرت بـ ،%22.22يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
الذي غلب عليه االجتاه احملايد بنسبة َ
قدرت بـ .%44.44حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تقارب اجتاهات القناة يف هذه املواضيع،
االجتاه املؤيَد بنسبة َ

حبيث أ َن هذا التقارب خيتلف من موضوع إىل آخر ،كما نالحظ أيضاً أ َن االجتاه املعارض هو الغالب على هذه املواضيع
عموماً مقارنة باالجتاهات األخرى .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من مدى ظهور اجتاه القناة يف كل
موضوع من هذه املواضيع؛ فبالنسبة ملوضوع اإلسالم السياسي الذي يغلب عليه االجتاه املعارض من خالل مدى عالقته
بأحداث الثورات العربية الراهنة عموماً ،وتنظيم الدولة اإلسالمية خصوصاً باعتبارها أحد تداعيات هذه األحداث ،وهذا
ما جنده مثالً يف اجلمل التالية" :قيام أول دولة لإلسالم السياسي يقوم على العنف"" ،القنبلة الكربى اليت تسمى بالدولة
اإلسالمية"" ،اإلرهاب كوسيلة لتعميق اجلنون يف املنطقة" ،اإلسالم السياسي العنفي الذي يعتمد على القتل،
والدم" ،"...،حنن ال نذمهم عندما نقول عنهم إرهابيني ،ال نذمهم عندما نقول عنهم قتلة ،ألهنم يستخدمون القتل
لرتسيخ حكمهم"...اخل ،حبيث عادة ما تعارض القناة هذا املوضوع سواء بطريقة مباشرة باعتباره مفهوماً من خالل بعض
املعان السلبية اليت توظَفها القناة ،وهذا ما توصلنا إليه يف بعض نتائجنا السابقة ،1أو بطريقة غري مباشرة ،وهذا ما تشري

التطرف وغريها ،أو من خالل عالقته
إليه هذه األمثلة من خالل عالقته مبظاهر سلبية معيَنة كالعنف واإلرهاب و َ
 -1أنظر :استنتاج :التحليل الكمي والكيفي لفئ ــة السمات يف مضامني برامج قناة فرانس  ،42ص.244
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باملمارسات السلبية لبعض التنظيمات اإلسالمية وعلى رأسها تنظيم داعش؛ َأما بالنسبة لالجتاه املؤيَد يف هذا املوضوع
فال خيرج عن إطار عملية عرض بعض املواقف من طرف بعض الشخصيات املستضافة اليت متثَل طرف الدفاع عن هذه

القضية ،وهذا ما جنده مثالً يف العبارات واجلمل التالية" :داعش ليست إسالم سياسي"" ،اإلسالم السياسي برنامج،"...
"ما حدث يف مصر انقالب عسكري" ،"...أتفقنا مع حركة اإلخوان املسلمني أو لن نتفق ،مصر تعيش حالة من عدم
االستقرار"" ،يريد االنتقام من حركة محاس كوهن ا تنتمي حلركة اإلخوان املسلمني"...اخل؛ فطبيعة التأييد هنا عادة ما

تتناسب وطبيعة الشخصية املستضافة يف مدى معارضتها للقضية املطروحة من جهة ،باإلضافة أ َن االجتاه املؤيَد كاد أن

لعل هذا ما يؤثَر يف ظهور االجتاهات األخرى ،خاصة ما تعلق باالجتاه احملايد الذي مل يظهر
خيتفي يف هذا املوضوع ،و َ

جليَاً هو اآلخر ،باعتبار أ َن قيمة املوضوع وأمهيته عادة ما تتح َكم يف مدى ظهور هذه االجتاهات ،هذا على غرار أ َن

االجتاه احملايد يف هذه املواضيع عموماً ال خيرج عن إطار عرضه كاسرتاتيجية إعالمية للقناة ،وذلك من خالل عرض بعض
املواقف أو األسئلة وغريها ،اليت تشري عادة إىل حيادية القناة اجتاه هذه املواضيع؛ َأما بالنسبة ملوضوع الصراع االسرائيلي

موحد للقناة ،وذلك من خالل تشابه معان مؤشرات هذا االجتاه بني املؤيَد واملعارض
الفلسطيَن الذي يظهر فيه اجتاه َ
لعل هذا التشابه له عالقة بطيعة املوضوع الذي عادة ما خيتفي فيه اجتاه القناة باعتبارها مواضيع حساسة،
واحملايد ،و َ

حبيث تزيد حساسيتها حسب الظروف الدولية احمليطة اليت تؤثَر وتتأثَر يف اآلن نفسه هبذه القضية ،وهذا التشابه يظهر

تارة يف االجتاه املؤيَد من خالل توظيف بعض العبارات مثل" :البد االعرتاف بدولة فلسطني"" ،فشل يف تركيع املقاومة"،

مصر كانت داعمة دائماً للمقاومة الفلسطينية ،للشعب الفلسطيَن ،"...وتارة يف االجتاه املعارض اليت تظهر من خالل
توظيف بعض اجلمل مثل" :جممل فائض القوة االسرائيلية غري قادر على زحزحة هذا القطاع قيد أمنلة عن مواقفه ،وعن
سياسته ،وعن مقاومته"" ،العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة متَ كسر شوكة املقاومة إلذالل الشعب
الفلسطيَن...،"...اخل؛ َأما يف االجتاه احملايد فال خيرج عن إطار توظيف تلك املواقف اليت يظهر يف املوقف الذي يؤيَد

القضية الفلسطينية من جهة ،واملوقف الذي يعارض العدوان اإلسرائيلي من جهة أخرى؛ باإلضافة إىل موقف ثالث أقرب
إىل موقف القناة الذي يتضح من خالل تأييده للسالم يف قضية الصراع؛ َأما بالنسبة ملوضوع الزواج الديَن يف بريطانيا
لعل
باعتباره أحد ممارسات اجلالية املسلمة املتعلَقة بالشؤون االجتماعية ،حبيث ظهر االجتاهات هنا بنسب متقاربة ،و َ
هذا التقارب عادة ما يتأثَر بطيعة النوع الصحفي ،خاصة ما تعلق بالتقارير اإلخبارية كون أ َن هذا املوضوع جاء يف شكل

تقرير تلفزيوين ،حبيث أ َن عدم وضوح اجتاه القناة بالنسبة هلذه املواضيع عادة ما خيضع لطبيعة األحداث ،خاصة ما تعلق
باألحداث اليت تعد جديدة يف اجملتمع مثالً ،ولع َل هذا ما جنده يف االجتاه املؤيَد من خالل توظيف بعض اجلمل مثل:
مكملة للقانون الربيطاين ال موازية له"...اخل ،وأيضاً يظهر
"مهمة هؤالء مساعدة األزواج املسلمني على الطالق"" ،تأيت َ

يف االجتاه معارض من خالل العبارات واجلمل التالية" :أل َن السلطات الربيطانية ال تعرتف بالزواج الديَن"" ،ال مكان
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لكل هذا اجلدل"" ،يف شرعية هذه اجملالس أمراً خطرياً ،ونسعى ملنعها" ،أعتقد أ َن هذا مشكلة حقيقية"" ،ففي الكثري من
ضد املرأة"...اخل؛ َأما االجتاه احملايد هنا فعادة ما يتعلق هو اآلخر
األحيان هذه اجملالس تضمن وتفرض قواعد متييزية َ
بتوظيف املقابالت مع اجلمهور حول آرائهم اجتاه هذه القضية؛ يف حني أ َن عملية اختيار الشخصيات الستضافة أو
اختيار الشخصيات اليت يتم مقابلتها خبصوص هذه املواضيع عادة ما ختضع ملوقف القناة ،حبيث ال ميكننا فصل هذه
تعرب
العمليات يف تكوين اجتاه القناة حول هذه القضايا ،كما أ َن نسبة توظيف مواقف تلك الشخصيات عموماً عادة ما َ
أيضاً عن االجتاه السائد يف هذه املواضيع ،الذي يعكس اجتاه القناة بالضرورة.
الجدول رقم  :67اتجاه قناة فرانس  42في المواضيع الرئيسية المطروحة.
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املوضحة يف اجلدول والرسم البياين أعاله إىل اجتاه قناة فرانس  42حيال املواضيع الرئيسية املطروحة ،حيث
تشري البيانات َ

احتل موضوع قضايا احلركات اإلسالمية املرتبة األوىل من حيث ظهور اجتاه القناة ،حيث غلب عليه االجتاه احملايد بنسبة
قدرت بـ%43.43؛ يليه
قدرت بـ ،%50.24يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ ،%24.50يليه االجتاه املعارض بنسبة َ
َ
قدرت
قدرت بـ ،%22.50يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
موضوع ثورات الربيع العريب الذي غلب عليه االجتاه املعارض بنسبة َ

قدرت بـ%03.43؛ كما يليه موضوع قضايا احلركات اإلسالمية يف أوروبا الذي
بـ ،%54.55يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ

قدرت بـ ،%54.34يليه االجتاه املعارض
قدرت بـ ،%24.15يليه االجتاه احملايد بنسبة َ
غلب عليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
قدرت بـ ،%30.43يليه
قدرت بـ%44.55؛ مثَ تليه املواضيع األخرى اليت غلب عليها االجتاه املعارض بنسبة َ
بنسبة َ
قدرت بـ%45.41؛ َأما بالنسبة لالجتاهات يف
قدرت بـ ،%43.42مثَ يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
االجتاه احملايد بنسبة َ

قدرت بـ ،%51.41يليه االجتاه املعارض بنسبة
هذه املواضيع الرئيسية عموماً ،فقد غلب عليها االجتاه احملايد بنسبة َ

قدرت بـ .%43.20حيث نالحظ من هذه املعطيات مدى تباين
قدرت بـ ،%52.50مثَ يليه االجتاه املؤيَد بنسبة َ
َ
نسب كل اجتاه من اجتاهات القناة يف كل موضوع من هذه املواضيع من جهة ،كما نالحظ أيضاً مدى تباين نسب هذه
االجتاهات بالنسبة هلذه املواضيع عموماً ،يف حني هذا التباين مل يش َكل مفارقة كبرية خاصة بني االجتاه احملايد واملعارض
مقارنة باالجتاه املؤيَد .ومن هنا ميكننا تفسري هذه املالحظات انطالقاً من هذا التباين الذي خيتلف من موضوع آلخر،

ومن اجتاه آلخر ،حبيث جند مثالً يف موضوع قضايا احلركات اإلسالمية الذي غلب عليه االجتاه احملايد مقارنة باالجتاهات
األخرىَ ،أما موضوع ثورات الربيع العريب فقد غلب عليه االجتاه املعارضَ ،أما موضوع قضايا اجلاليات املسلمة فقد غلب

لعل
عليه االجتاه املؤيَدَ ،أما عن املواضيع األخرى فقد ظهر فيها االجتاه املعارض بصفة جليَة مقارنة باالجتاهات األخرى ،و َ
طبيعة اختالف هذه االجتاهات ختضع لطبيعة كل موضوع من هذه املواضيع من جهة ،كما أ َن تقارب نسب هذه
االجتاهات توحي بعدم وضوح اجتاه القناة ،بالرغم من أ َن اجتاهها احليادي هو الذي ميثَل احلصة األكرب.

وعلى هذا األساس فإ َن التعامل مع هذه االجتاهات انطالقاً من السياق الذي حيتويها ،ميكننا معرفة االجتاه العام للقناة

حيال هذه القضايا ،حبيث أ َن االجتاه املعارض مثالً عادة ما يتناسب مع الصورة النمطيَة السلبية اليت تطغى على
السلوكيات واملمارسات السلبية لبعض التنظيمات اإلسالمية يف عالقتها بتداعيات أحداث الثورات العربية الراهنة عموماً،
َأما االجتاه احليادي للقناة فريتبط مبجموعة من االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تؤطَر هذا االجتاه من خالل توظيف بعض

لعل
مواقف الشخصيات حيال هذه القضايا ،باإلضافة إىل جمموع األسئلة اليت يتم توظيفها يف الربامج احلوارية خاصة ،و َ
هذا ما ينطبق على االجتاه احليادي بالنسبة للمواضيع األخرى ،سواء تعلق األمر باحلوارات أو التقارير اإلخبارية باعتبارها

هي اليت تتحكم عادة يف توظيف تلك االسرتاتيجيات.
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وعلى هذا األساس فإ َن طبيعة مؤشرات اجتاه القناة ختتلف من اجتاه آلخر ،حبيث هذا االختالف هو الذي جيعلنا نعي
باالجتاه العام احلقيقي للقناة حيال هذه القضايا ،وذلك من خالل الكشف عن املعاين الكامنة والضمنية اليت ختتفي وراء
لعل هذه العملية من بني ميزات االجتاه يف قناة فرانس  ،42يف حني هذا التفسري
استخدام تلك االسرتاتيجيات عموماً ،و َ
ال مينع من ظهور بعض مؤشرات االجتاه احليادي للقناة بطريقة مباشرة يف بعض األحيانَ ،أما بالنسبة لالجتاه املؤيَد فعادة

يربر العالقة املوجود بني هذه
ما يعكس املواقف السياسية الغربية وخصوصاً الفرنسية منها اجتاه هذه القضايا ،وهذا ما َ
املواقف وموقف القناة ،حبيث أ َن طبيعة التأييد هنا عادة ما ترد بطريقة غري مباشرة من خالل تأييد ردود األفعال الدولية
هلذه القضايا ،بدل تأييد تنظيم من التنظيمات اإلسالمية اليت تعاجلها القناة؛ َأما بالنسبة للمواضيع األخرى اليت تثبت
وبشكل واضح عدم استقرار االجتاه ،وهذا ما جنده يف موضوع ثورات الربيع العريب اليت غلب عليها االجتاه املعارض،
حبيث أ َن طبيعة االجتاه املعارض عادة ما تؤدي نفس املعىن السليب املراد يف هذه القضايا سواء اجتاه تنظيم ،أو نظام
معني ،يف حني أ َن االجتاهات األخرى-املؤيَد واحملايد -ختتلف طبيعتها من موضوع آلخر ،حبيث
سياسي عريب ،أو مظهر َ

ضد أنظمتها السياسية احلاكمة ،أو
أ َن التأييد يف موضوع ثورات الربيع العريب مثالً ،عادة ما يتعلق بتأييد ثورات الشعوب َ

تأييد بعض املواقف السياسية الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً؛ َأما االجتاه احملايد فال خيرج عن توظيف تلك
جل مواضيع اليت تتعلق مبوضوع ثورات الربيع العريب جاءت يف شكل حوارات
االسرتاتيجيات اإلعالمية ،خاصة وأ َن َ

لعل هذا ما يؤثَر يف ظهور موقف القناة بطريقة مباشرة ،باعتباره يرتبط مبجموع األسئلة املطروحة،
(مقابالت تلفزيونية) ،و َ
أو باملوقف السائد يف احلوار؛ ًأما بالنسبة ملوضوع قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا الذي غلب عليها االجتاه املؤيَد ،وهذا

التنوع واالختالف يف االجتاه حسب كل موضوع ،حبيث التأييد هنا خيتلف يف طبيعته عن التأييد
ما يؤَكد لنا أيضاً طبيعة َ
السابق مثالً ،خاصة وأ َن هذا النوع من القضايا عادة ما خيضع ألجندة سياسية ،لذا يأخذ التأييد طبيعته من طبيعة
املواقف السياسية لبعض األحزاب اليت تش َكل حمور هذه املواضيع ،وهذا ما يستخدم أيضاً كطريقة إلضفاء الصورة
االجيابية عن القضية املطروحة ،حبيث هذه الطريقة هلا عالقة باالجتاه احملايد الذي يتناسب وعرض هلذه املواقف ،على
غرار االجتاه املعارض الذي متثَله تلك املواقف ،انطالقاً من السياسة املنتهجة لكل طرف من األطراف اجتاه تعاملها مع

هذه القضايا ،يف حني أ َن هذه املواقف ال خترج عن إطار االجتاه العام للقناة؛ هذا وباإلضافة إىل عملية تغليب موقف
على آخر من خالل عدد الشخصيات املستضافة مثالً؛ َأما بالنسبة للمواض يع األخرى اليت مل يظهر فيها اجتاه القناة
بشكل جلَي نظراً ملدى أمهيتها يف مضامني القناة ،حيث جند أ َن االجتاه املعارض هو الغالب يف هذه املواضيع مقارنة
لعل طبيعة املعارضة هنا ال خترج هي األخرى عن بعض املعاين السلبية اليت تتعلق هبذه املواضيع،
باالجتاهات األخرى ،و َ

خاصة وأ َن تكوين االجتاه يف هذه املواضيع عادة ما يتناسب والظروف احمليطة سواء بسياق تلك الثورات ،أو بعض
املتغريات هبذه القضايا
املواقف الدولية ،أو بعض األحداث اليت حتدث على هامش هذا السياق ،يف حني عالقة هذه َ
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تربر لنا طبيعة االجتاه السائد ،باإلضافة إىل أ َن عملية التوازن بني االجتاه املعارض واالجتاهني املؤيَد واحملايد،
عادة ما َ
باعتبار أ َن هذين األخريين تساوى تقريباً من حيث نسبة الظهور ،هي إحدى املؤشرات اليت توضح لنا أيضاً طبيعة االجتاه
السائد يف هذه املواضيع ،وهذا ميكن إرجاعه ملدى عالقة االجتاه املؤيَد باالجتاه احملايد كوهنما يؤديان نفس الوظيفة تقريباً
داخل سياق هذه املواضيع ،على عكس االجتاه املعارض الذي عادة ما خيتلف مع هذين االجتاهني سواء من حيث

الظهور أو املعىن املراد.

استنت ـ ـاج:
ميكننا أن نستخلص اجتاه قناة فرانس  42من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية
الراهنة من خالل:
 أنَه عادة ما تتناسب طبيعة اجتاه القناة مع طبيعة الصورة السائدة والعكس صحيح ،حبيث كلَما كانت الصورة االجيابيةأكثر كلَما كان ظهور االجتاه املؤيَد أكرب ،وكلَما كانت الصورة السلبية أكثر كلَما كان االجتاه املعارض أكرب.

 -يستمد اجتاه القناة مرجعيته عادة من املعطيات السياسية من خالل جمموع املواقف السياسية الغربية والفرنسية خصوصاً

اجتاه القضايا مطروحة ،وهذا ما ميثَل املرجعية السياسية ،وكذلك من املعطيات التارخيية من خالل جمموع املعايري الثقافية
واألفكار السائدة يف اجملتمعات الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،وهذا ما ميثَل املرجعية الفكرية والثقافية ،باإلضافة إىل
املعطيات اإلعالمية من خالل استخدام بعض االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تتماشى وطبيعة القناة من جهة ،وطبيعة
تلك القضايا من جهة ثانية ،وطبيعة األنواع الصحفية املستخدمة من جهة ثالثة ،وهذا ما ميثَل املرجعية اإلعالمية لقناة
فرانس  ،42حبيث هذه املعطيات ال ميكن فصلها عن سياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة.
 -عادة ما تتناسب طبيعة االجتاه املؤيَد للقناة مع طبيعة االجتاه احملايد كوهنما ال يظهران بطريقة مباشرة إالَ نادراً ،وهذا

ما خيتلف مع طبيعة االجتاه املعارض الذي عادة ما يظهر بطريقة مباشرة يف معارضة القضية ،حبيث هذه الطريقة ال ميكن

فصلها عن عملية التوازن بني االجتاهات اليت تؤدي إىل استقرار اجتاه القناة ،يف حني أ َن هذه العملية عادة ما تؤثَر على
بناء املعىن ،واليت بدورها تساهم يف اختفاء االجتاه احلقيقي للقناة.
 عادة ما تتناسب طبيعة االجتاه مع طبيعة القضايا املطروحة ،حبيث أ َن طبيعة املعطيات الواقعية هلذه القضايا من خاللحتدد طبيعة املؤشرات اليت
جمموع األحداث والظروف احمليطة سواء على املستوى احمللي-الفرنسي -أو الدويل ،هي اليت َ
لعل هذه األحداث والظروف ميثَلها السياق العام للثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة.
ينعكس فيها االجتاه ،و َ

 عادة ما يظهر االجتاه احليادي للقناة باستخدام جمموعة من االسرتاتيجيات اإلعالمية ،وذلك من خالل عملية توظيفاملواقف واآلراء لبعض الشخصيات سواء تعلق األمر بالربامج احلوارية أو التقارير اإلخبارية فيما خيص املقابالت مع
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اجلمهور ،حبيث هذه االسرتاتيجيات عادة ما تساعد على اختفاء موقف القناة املباشر ،وهذا ما ي َربر عدم حيادية القناة

بالضرورة ،خاصة وأ َن اخلط السياسي ألي وسيلة إعالمية عادة ما يتحكم يف اختيار هذه الشخصيات عموماً ،هذا
وباإلضافة إىل عملية انتقاء بعض األسئلة أو التوجيهات اليت تساهم يف إضفاء احليادية على القناة يف تعاملها مع هذه
القضايا.
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خالص ـ ـة:
تصور قناة فرانس  44ملسألة اإلسالم
بعدما َمت حتليل الفئات املستخدمة يف هذه الدراسةَ ،
تبَي لنا مدى َ
واملسلمَي ،وذلك من خالل معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،حبيث لكل فئة من هذه
لعل
الفئات طبيعتها اخلاصة من خالل انفرادها بزاوية حتليل معيَنة ،واليت حتلَل هبا مضامَي تلك القضايا يف برامج القناة ،و َ
عملية التحليل يف هذا السياق مل خترج عن إطار املعطيات الكميَة اليت أفرزهتا تلك القضايا من خالل جمموع
االسرتاتيجيات واألساليب اإلعالمية املتداولة ،هذا على غرار املعطيات الكيفية اليت يتَم استنباطها من السياق العام لتلك

القضايا من جهة ،والذي متثَله تلك الثورات وتداعياهتا املختلفة ،وكذا من اخللفيات النظرية التوثيقية والفكرية اليت تؤطَر

تتم عملية التفسري والتأويل لتلك املعطيات ،هذا وباإلضافة إىل اخللفية
هذه الصورة من جهة أخرى .وعلى هذا األساس َ
النظرية اإلعالمية اليت ساعدتنا يف تكييف هلذه العملية ،خاصة ما تعل بعملية تأطري املضامَي ومعاجلتها وف أجندة
القناة من جهة أوىل ،وسياستها التحريرية من جهة ثانية ،ومصلحتها يف حتقي أهدافها االسرتاتيجية من جهة ثالثة ،كما
ال ميكننا يف هذا اإلطار فص ل طبيعة القناة وخصوصيتها اليت عادة ما تكشف عن كيفيات وطرق املعاجلة ملثل هذه
القضايا.
ومن هنا نصل يف األخري إىل عملية استخالص نتائج هذا التحليل اليت مت َكننا من توضيح الكيفية اليت تعاجل هبا قناة
تصوراهتا اجتاه مسألة اإلسالم
فرانس  44أهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،وعالقتها يف بناء َ

لعل هذا ما سنعرضه يف إطار النتائج العامة للدراسة.
واملسلمَي عموماً ،و َ
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النتائـ ـج العامـ ـة:
املتوصل إليها من خالل حتليلنا ألهم القضايا العربية اإلسالمية اليت عاجلتها قناة
ميكننا أن َ
نقدم يف هذا احملور أهم النتائج َ

لعل من خالل هذا التحليل ميكننا أيضاً أن نعي العالقة املوجودة بني
فرانس  42أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،و َ
معاجلة هذه القضايا وصورة اإلسالم واملسلمني عموماً؛ حيث تظهر تلك النتائج حسب طبيعة الفئات املستخدمة وهي
كاآليت:

 إ َن حدوث أي قضية عربية إسالمية يتم ربطها بالسياق العام ألحداث الثورات العربية الراهنة ،حبيث تكون هذهاألخرية مبثابة مركز اهتمام القناة وحمور مضامينها ،ومن هنا تظهر أولوية وأمهية القضية يف مدى اقرتاهبا أو ابتعادها عن
مركز اهتمام القناة.
 إ َن طبيعة القضية أو احلدث هي اليت تفرض على القناة عادة أجندة معيَنة يف ترتيبها حسب األولوية ،حيث ال خترجهذه األجندة عن السياسة العامة للقناة وموقفها من تلك األحداث ،وعادة ما تتعلق هذه األخرية باألجندة السياسية

الفرنسية ،وهذا ما يظهر يف بعض املواضيع ذات األمهية القصوى كقضايا احلركات اإلسالمية ،وقضايا ثورات الربيع
العريب.
 تظهر عملية تأثري املرجعية التارخيية واخللفية الفكرية لإلعالم الغريب عموماً وقناة فرانس  42خصوصاً يف معاجلتها ملثلهذه القضايا ،من خالل تركيزها على مواضيع دون أخرى ،وكذا تشاهبها مع مواضيع سابقة أخرى انتجت يف سياقات
مغايرة ،وهذا ما يؤثر على عملية املعاجلة من خالل تشابه املواضيع يف الطرح ،يف كوهنا ال خترج عن اإلطار العام للقناة
التحوالت االجتماعية اليت حتدثها تلك الثورات،
اليت تعكس الوضع القائم للشعوب العربية اإلسالمية ،حيث أ َن مجيع َ
تقدمه القناة ،بقدر ما هي عملية متواصلة تتداخل
خاصة يف املفاهيم واملعتقدات ليست عملية آنية مرتبطة مباشرة مبا َ
لعل هذا ما يشري عادة إىل عملية إعادة إنتاج اخلطابات السياسية من خالل عملية
فيها عوامل سياسية بشكل خاص ،و َ

احتكار السلطات احلكومية واألجهزة اإلدارية ،وهذا ما أطلق عليه "بالقوة الرمزية االستثنائية" اليت تتمتع هبا السلطات
العليا للدولة-الفرنسية -أي القدرة على ترتيب األولويات وحتديد األجندة االعالمية للقناة.
 عادة ما ترتبط أمهية القضية املطروحة وطبيعتها يف قناة فرانس 42مبدى توظيف االسرتاتيجيات اإلقناعية ،حبيث كلَماكان املوضوع أكثر اهتماماً يف أجند القناة كلَما كان توظيف االسرتاتيجيات اإلقناعية أكثر ،حبيث أ َن طبيعة االقناع
تأخذ شكلها وحجمها من حجم املوضوع بالنسبة ملوقعه ضمن برامج القناة ،وكذا حيَزه الزمين من خالل مساحته الزمنية

ضمن هذا الربنامج.
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 عادة ما تؤثَر طبيعة النوع الصحفي للقضية-حوار ،تقرير إخباري ،-بل طبيعة الربامج احلوارية نفسها –مقابلةتلفزيونية ،نقاش ،-يف طبيعة االسرتاتيجيات اإلقناعية املوظَفة ،وذلك من خالل خصوصية كل نوع صحفي اليت تؤثَر يف
عملية بناء املوضوع من جهة ،ويف كيفية تقدميه من جهة أخرى.
 أمهية عرض القناة ملواقف الشخصيات يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية ،حبيث عادة ما يكون رأي األغلبيةبالنسبة للشخصيات املتحاورة هو السائد يف احلوار على عكس رأي األقلية ،وهذه العملية تستند إىل بعض املعادالت
احلوارية اليت تتعلق مبدى توزيع التدخالت على الشخصيات املتحاورة ،باعتبار أ َن هذه املواقف عادة ما ال خترج عن
موقف القناة اجتاه تلك القضايا.
 ال ميكن فصل حجم املعطيات املوجودة مسبقاً حول القضية املعاجلة عن حجم االسرتاتيجيات اإلقناعية املوظَفة ،ممَاجيعلها أكثر تربيراً للوصول إىل أكرب تأثري وإقناع ممكن للجمهور املشاهد ،حبيث ال ميكن فصل تلك املعطيات أيضاً عن
السياق العام ألحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،أو ما تعرف بظروف إنتاج القضية أو املوضوع.
 إ َن عملية توظيف املفاهيم واملصطلحات يف مضامني القضايا العربية اإلسالمية اليت تعاجلها القناة ،عادة ما يساهم يفتصرفات املسلمني ،خاصة
رسم الصورة النمطيَة السلبية عن اإلسالم من خالل عملية اخللط بني مفهوم اإلسالم وبعض َ
املتطرفة .ومن هنا تظهر عملية تعميم الصورة من خالل
ما تعلق ببعض املمارسات الدينية لبعض احلركات اإلسالمية َ
التنوع يف املفاهيم عن اإلسالم ،أو إعادة انتاجها جبرعات متزايدة من خالل ربطها بسياق الثورات العربية الراهنة
َ
وتداعياهتا املختلفة على الصعيد العريب اإلسالمي والغريب عموماً.

 إ َن عملية توظيف مصادر املعلومات يف مضامني القناة ،عادة ما ختضع لطبيعة العالقة املوجودة بني معاجلة القضاياالعربية اإلسالمية واملواقف السياسية الفرنسية ،ممَا ينعكس على طبيعة املصادر باعتبارها مصادر رمسية ،بالرغم من َأهنا
عادة ما ال تظهر بشكل مباشر -أي ذكر اسم املصدر ،-بل فقط يف شكل تلميحات كـ(مصادرنا ،مصادر صرحية،
مصادر موثوقة ،إحدى املصادر...،اخل) ،وهذا ما يؤثَر على مصداقية املعلومة عموماً.
 تعتمد قناة فرانس  42يف عملية تأطريها للقضايا العربية اإلسالمية على أهم االسرتاتيجيات اإلعالمية ،واليت ميكنيتم التعامل معها ،عملية التخطيط املسبق اليت تتضح يف عملية توزيع
تلخيصها يف :عملية انتقاء عرض الشخصيات اليت َ
يتم تقسيمها إىل جمموعة من التوجيهات والدعائم واألسئلة االستفهامية،
الكالم من خالل جمموع التدخالت ،واليت َ
عملية استخدام املعادالت احلوارية حسب التقاء املواقف أو اختالفها ،عملية ترشيد استخدام اآلراء واملواقف حسب رأي

وموقف القناة ،كوهنا آلية من آليات البناء املع َقدة اليت ال خترج عن االطار العام للقناة ،عملية توجيه املعىن ،عملية تدويل
القضايا إعالمياً ،عملية انتقاء املفاهيم ،عملية البحث عن اهتمامات اجلمهور ومواقفه وآراءه اجتاه القضية املعاجلة خاصة
اليت هتم الشأن العام الفرنسي ،واليت عادة ما تعترب كعملية تزكية من طرف اجلمهور اجتاه بعض املمارسات الدينية لبعض
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اجلماعات اإلسالمية يف فرنسا ،وذلك من خالل تطوير األحداث بشكل مأساوي لدفع اجلمهور للمطالبة حبل معد
مسبقاً...اخل.
 عادة ما تعتمد القناة يف عملية التأطري لألحداث اإلرهابية من طرف دور املنظمات واحلركات اإلسالمية وتداعياهتااملختلفة يف عالقتها بالثورات العربية الراهنة على :الرهانات والقضايا اليت حتيط باحلدث اإلرهايب نفسه ،والطريقة اليت
وحتلَل هبا هذه األحداث من قبل املصادر الرمسية يف احلكومة ،من خالل بعض اخلطب والقرارات السياسية
فسر ُ
تُ َ
قدم وتُ َ

والبيانات الصحفية من قبل قادة سياسيني وناطقني رمسيني باسم اجليش أو األمن أو املخابرات ،وكذا خرباء وحملَلني
يقدمون حتليالت وتفسريات لدوافع اإلرهابيني ومطالبهم ،فضالً عن املراسلني الصحفيني الذين
ومتخصصني الذين َ
َ
خيضعون لتكوين يف كيفية التعاطي مع قضايا اإلرهاب واحلروب ،حبيث أ َن هذه العملية عادة ما تتعلق بصورة املساواة بني
مفهوم دولة اإلرهاب وإرهاب الدولة ،وذلك من خالل جمموع املظاهر السلبية اليت تشري إليها القناة ،واليت تعد مبثابة
لعل هذا ما يساعد يف رسم الصورة
معايري يتم على أساها قياس طبيعة هذه التنظيمات وعالقتها باألحداث احمليطة ،و َ
النمطيَة السلبية هلذه التنظيمات.
التنوع يف الصور واالزدواجية يف املعىن ،وذلك من خالل استخدام صور ذات معاين
 تعتمد القناة على اسرتاتيجية َاجيابية وأخرى سلبية ،حيث تظهر الصورة النمطيَة السلبية األكثر تداوالً من خالل توظيف أساليب التخويف والرتهيب

التطرف واالرهاب والتشدد وغريها ،أثناء متثيلها لقضايا التنظيمات واحلركات
واإلثارة ،وهذا ما يتضح يف مظاهر َ
اإلسالمية ،باإلضافة إىل الصورة االجيابية من خالل توظيف أساليب التشويق والتشهري ،حبيث هذه العملية تعد دعماً
حملتوى القضية أحياناً ،وموازية هلا أحياناً أخرى.
 إ َن تعامل القناة مع القضايا العربية اإلسالمية اآلنية عادة ما يتميَز بالسرعة يف التغطية من خالل عملية جتزئةمتفرق،-
ملستجدات القضية دون مراعاة حيثياهتا واكتماهلا جبميع التفاصيل،
األحداث-استمرار األخبار وفقاً
َ
وبشكل َ
َ

لعل هذا ما يزيد من القوة التضليلية للقناة ،وذلك من خالل استخدام أساليب التضخيم والتفخيم واإلفراط يف
و َ
لعل هذا ال خيرج عن إطار عملية السبق الصحفي الذي عادة ما ينتج عن املتابعة الفورية هلذه
املعلومات وغريها ،و َ
األحداث.

 إ َن تعامل القناة مع القضايا العربية اإلسالمية بصورة مأساوية يغلب عليها طابع األزمات واحلروب والصراعات ،عادةما يعكس اجلانب الدرامي لألحداث ،أي إضفاء الدراما من خالل املبالغة يف أمهية وخطورة القضية ويف صفاهتا الدرامية.
 عادة ما تعتمد القناة على تعزيز الصورة النمطيَة عن اإلسالم واملسلمني ،وذلك من خالل تعزيز سلبية الفرد املسلمعموماً والعريب خصوصاً من خالل مظاهر اإلقصاء والتهميش من جهة ،أو العنف واحلقد والكراهية من جهة أخرى،
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باإلضافة إىل عملية هتجني املصطلحات من خالل التزاوج بني القيم الغربية والقيم العربية اإلسالمية ،وكذا إثارة بعض
النعرات الوطنية والقبلية والدينية من خالل عمليات االهتام لألطراف املعنيَني بالقضية اليت حياربوهنا أو يعارضوهنا.

 تعتمد القناة يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية على عملية ترويج بعض األفكار واأليديولوجيات اليت تتعلق مببادئالعلمانية وحقوق االنسان وحقوق املرأة ومعامل احلرية والفردانية وغريها ،إضافة إىل ترويج بعض مبادئ التيارات السياسية
يف أوروبا وفرنسا خصوصاً كالتيارات اليمينية واليسارية مثالً ،حبيث التأكيد على اهلوية العلمانية هنا عادة ما ال يؤثر فقط
على تغطية تلك القضايا ومعاجلتها بالنسبة للقناة ،ولكن يف اشتباكها مع الدين عموماً ،كما أ َن هذه العملية ال خترج عن
إطار احلفاظ على مصلحتها ،اليت ال خترج هي األخرى عن طبيعة املواقف السياسية الفرنسية اجتاه املمارسات الدينية
ولعل هذا ما يتضح عادة يف ترويج بعض مبادئ اجلمهورية الفرنسية كحرية املعتقد ،التعايش الديين،
للجالية املسلمةَ ،
احرتام اخلصوصيات الفردية ،حرية ممارسة العبادات  ،وغريها من املبادئ اليت توحي حبرية ودميقراطية اجملتمع الغريب
والفرنسي خصوصاً.
 عادة ما تعتمد القناة على بعض االسرتاتيجيات الدعائية أو بعض أساليب "احلرب اإلعالمية" اليت تتناسب وسياقاألزمات واحلروب والصراعات اليت متثَلها مرحلة الثورات العربية الراهنة ،وذلك من خالل استخدام األساليب األمنية ،أو

ولعل هذه االسرتاتيجية تتناسب
شعارات دعائية ،أو متثيل واقع تلك الثورات ،أو تصوير التدخالت العسكرية الدوليةَ ،
وعمليات التدخالت العسكرية الغربية ،حبيث أ َن السياسة املقصودة هي السابقة على احلرب اليت ستكون امتداداً هلا ،أو
هي التالية للحرب اليت ستكون استثماراً لنتيجتها أو لتربير لتلك النتيجة؛ وهذا ما يكشف لنا عالقة املواقف الدولية
الفرنسية خصوصاً باجلهاز اإلعالمي الذي يتمثَل يف قناة فرانس  ،42باعتبارها تعكس السياسة اخلارجية الدولية لفرنسا،

خاصة وأ َن عملية االحتماء واالستناد باملواقف األخرى (العربية خاصة) اجتاه هذه القضايا من خالل جمموع املبادرات
والتحالفات الدولية ،هو عامل أساس يف عملية احلفاظ على املصاحل الدولية الغربية املشرتكة.
 عادة ما تعتمد القناة على جمموعة من األطراف السياسية للتصدي للقضايا العربية اإلسالمية ،وذلك من خالل عمليةاالستعانة بأطراف ملهامجة أطراف أخرى ،وممارسة الدعاية السياسية هلذه األطراف ،حبيث عادة ما يتم ربط القضية
لعل هذه العملية تعترب كعملية ضغط وهيمنة على ذهن املتلقي ،كما
جبانب من جوانب اجلمهور املتلقي-اهتماماته ،-و َ
تستخدم كعملية متهيدية لتمرير بعض األهداف االنتخابية اليت من شأهنا احلفاظ على مصلحة كل طرف ،والذي ال خيرج

يف األخري عن إطار سياسة الدولة؛ وبالتايل عن مؤسسة القناة اليت تعترب أحد مؤسساهتا يف مترير سياستها اخلارجية،
باإلضافة إىل احلفاظ على صورهتا اإلعالمية ومجهورها املشاهد ،هذا على غرار إعادة إنتاج مرجعيتها التارخيية والفكرية
والسياسية واإليديولوجية اليت تساهم يف رسم أهدافها بشكل عام.
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املتخص صة سواء على املستوى السياسي أو االجتماعي أو اإلعالمي أو القانوين وغريها
 تعتمد القناة على الشخصياتَ

من التخصصات ،اليت تؤثَر على مستويات التحليل للقضايا العربية اإلسالمية املطروحة.

 تعتمد القناة على الفاعليني االجتماعيني سواء تعلق األمر بنشطاء سياسيني ،أو رؤساء أحزاب أو مجعيات ،أو أعضاءالتنوع يف الشخصيات أيضاً له تأثَري على مستوى الرؤى اليت
لعل هذا َ
منظمات حقوقية حكومية وغري حكومية...اخل ،و َ
عادة ما تستخدمها القناة كمعادلة حوارية إلثبات أو نفي موقف ما ،أو تتخذهم كذريعة لتربير موقفها احليادي ،كما
ترتدد على براجمها احلوارية ،وهذا ما يعكس مدى عالقة القناة
تستدعي القناة هذه الشخصيات بشكل مستمر كوهنا َ
هبذه الشخصيات.
 تتحكم طبيعة األنواع الصحفية للقناة يف عملية توظيف الشخصيات ،حبيث يتم التعامل مع الشخصيات احلوارية إالَيف الربامج احلواريةَ ،أما بالنسبة للشخصيات الفاعلة يف املضمون فتظهر يف مضامني برامج القناة سواء احلوارية منها أو
اإلخبارية.
 تعتمد القناة بشكل عام على الشخصيات اليت تلقت تعليمها يف فرنسا ،وهذا ما يوحي لنا مدى عالقة القناة خبلفيةاملدرسة الفرنسية عموماً باعتبارها أحد املكونات املؤسساتية للدولة الفرنسية ،وهذا ما يشري إىل مدى عالقة املعرفة
بالسلطة ،وذلك من خالل دور القناة اليت ال ميكنها العمل دون استخدام السلطة بالرغم من أدائها اإلعالمي املهين،
لعل قيام هذه السلطة يتضح من خالل
حبيث أ َن خطاب السلطة الفرنسية عادة ما يستخدم لتعميق َ
الصلة باجملتمع ،و َ
انعكاس جمموع مواقفها السياسية على مضامني القناة يف معاجلتها لتلك القضايا ،وهذا ما ميثَل اهليمنة السياسية وفق
املوجهة .هذا وباإلضافة إىل عملية التوازن بني املث َقفني والسلطة من خالل تعامل القناة مع بعض
خطاباهتا الرتاكميَة َ
الشخصيات اإلسالمية ،خاصة باعتبارهم كخرباء "واقعيني" ،وذلك لتربير اخلطاب عن الواقع العريب اإلسالمي ،حبيث
عادة ما يتم استدعاء مث َقفني مسلمني ممن يسموهنم "معتدلني" والذي يظهرون كسند عرقي (Ethique
 )Cautionsللخطاب العام حول اخلطر اإلسالمي ،هذا على غرار بعض الشخصيات الفاعلة اليت عادة ما متثَل اجليل

الثاين من املسلمني املهاجرين يف فرنسا ،وذلك من أجل االستناد إليها يف عملية الدفاع عن مبادئ اجلمهورية الفرنسية

ومعامل اجملتمع الفرنسي كالعلمانية مثالً- ،أي من وجهة نظر االندماج ،-إضافة إىل بعض الشخصيات اليت متثَل
املتطرف مثالً ،باعتبارها متثَل الطرف الثاين يف معارضة بعض القضايا.
خلفيات سياسية معيَنة كالتيار اليميين َ
وعلى هذا األساس تتضح عملية انتقاء هذه الشخصيات وتوظيفها بالطريقة اليت ختدم موقف القناة ،باعتبار أ َن جمموع

املواقف املتعارضة ال خترج عادة عن إطار هذا املوقف ،هذا وباإلضافة إىل دور الشخصيات اليت هلا خلفيات سياسية
التوجهات السياسية اليت تنحدر عادة من الطبقة
واجتماعية وفكرية ودينية معيَنة ،خاصة ما تعلق بالشخصيات ذات َ
املث َقفة.
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 ترتبط أمهية الشخصية الفاعلة يف املضمون مبدى وظيفتها داخل سياق القضية من جهة ،ويف عالقتها بسياق الثوراتالعربية الراهنة عموماً من جهة أخرى ،حبيث تسلَط القناة الضوء على الشخصية بشكل ملفت لالنتباه من خالل
تشخيص صورهتا وفق دالالت أكثر تأثرياً على املتلقي ،كاللباس واللحيَة وحركات القتال ومحل السالح وهلجة اخلطاب

لعل هذا ما يساهم يف عملية تنميط الصورة من خالل هذه املالمح اليت تشرتك يف بعضها الكثري من
وقوته...،اخل ،و َ
التطرف
احلركات اإلسالمية ،أو ما يطلق عليهم "باإلسالميني" الذين عادة ما يتم إلصاقهم ببعض مظاهر اإلرهاب و َ
التشدد أو النتائج الوخيمة يف احتكامهم للسلطة –عربياً .-وهنا تتضح عملية املعاجلة اإلعالمية لصورة اإلسالميني اليت
و َ
عادة ما ختلط يف معارضتها بني مفهوم "اإلرهابيني واإلسالميني ،وبني اإلسالميني والتديَن"؛ هذا وباإلضافة إىل توظيف

بعض الشخصيات اليت عادة ما يتم ربطها مبجموعة من التسميات واملفاهيم بصورة منطيَة ،حبيث تستخدم القناة عملية
تكافؤ الفرص باعتبارها كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات إضفاء احليادية واملوضوعية ،يف حني أ َن تسليط الدور على هذه

يعزز من مسؤوليتها اجتاه هذه القضايا من جهة ،كما يساهم يف تشويه صورهتا من جهة أخرى ،كما أ َن
الشخصيات َ
التداول املفاهيمي املفرط بالنسبة هلذه التسميات واملفاهيم والعبارات يساهم يف عملية تبلَد الذهن على غرار القيمة
لعل هذا ما يساهم أيضاً يف تشكيل صورة منطيَة سلبية يف ذهن املشاهد عن هذه
املضافة اليت متنح هلذه الشخصيات ،و َ
الشخصيات اليت عادة ما يتم ربطها بتداعيات اإلسالم واملسلمني عموماً.

 تعتمد قناة فرانس  42على عملية تصنيف التنظيمات اإلسالمية يف خانة واحدة من خالل عالقتها مبظاهر اإلرهابالتشدد واألصولية واجلهاد وغريها ،حبيث أ َن عملية تنميط السلوكيات هنا عادة ما تنحصر بني املعىن اهلجومي
التطرف و َ
و َ

حيدد مغزى توظيف تلك السمات اجتاه هذه التنظيمات.
واملعىن الدفاعي باعتباره َ

لعل هذا ما ينتج
 -عادة ما تستخدم القناة عملية املزج بني كلمة اإلسالم وبعض التسميات اليت تعكس معان سلبية ،و َ

عنه تشكيلة واسعة من التيارات ،واليت متتد من احلركات املساملة إىل مجاعات اإلرهاب املسلَحة.

 تعتمد القناة على عملية إعادة انتاج بعض السمات السلبية عن اإلسالم من خالل بعض املمارسات الدينيةللمسلمني خاصة ما تعلق باجلاليات املسلمة ،واليت يتم ربطها بظاهرة "اإلسالموفوبيا" أو ما يعرف "باخلوف من
اإلسالم" ،حبيث هذه العالقة عادة ما تتعلق بتداعيات ما يطلق عليه "باإلسالم السياسي" على الصعيد العريب اإلسالمي
أو الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً .هذا وباإلضافة إىل عملية اخللط بني تلك السمات ،حبيث ال ميكن التفريق عادة
بني كلمة "املسلمني"" ،اإلسالميني"" ،اإلسالم العابر للحدود"" ،اإلسالم السياسي"" ،اإلسالم العنفي"" ،املسلمني
املتطرفني"" ،اإلرهابيني"" ،األصوليني"" ،اإلسالم التقليدي"" ،اإلسالم التحديثي أو احلداثي"" ،اجلهاديني"،
"اجملاهدين"...،اخل.
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 تعتمد القناة يف بناء صورهتا املرغوبة اجتاه القضايا العربية اإلسالمية على عملية التمييز بني اجلماعات واألحزابوالتنظيمات وغريها ،حبيث عادة ما تستخدم الصورة االجيابية لتلك األطراف اليت تنتمي أو تقرتب من موقفها ومصلحتها
اخلاصة ،يف حني تستخدم الصورة السلبية لتلك األطراف اليت ال تنتمي أو تبتعد من موقفها ومصلحتها اخلاصة.
 عادة ما تعتمد القناة يف توظيفها جملموع السمات على طريقتني أساسيتني مها :عملية عرض السمات بطريقة مباشرة،واليت تتعلق باملعطيات الواقعية من خالل أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة؛ وعملية عرض السمات
بطريقة غري مباشرة ،واليت تظ هر من خالل البحث عن العالقة املوجودة بني املعطيات الواقعية وبني بعض التسميات
واملواصفات السلبية اليت عادة ما تنعكس على صورة اإلسالم واملسلمني عموماً؛ يف حني أ َن تقلَبات هذه الصورة بني
حدة املواقف السياسية الفرنسية اجتاه تلك القضايا.
السمات اليت حتمل معان األكثر واألقل سلبية ،عادة ما تتناسب و َ
 تعتمد القناة يف بناء صورهتا املرغوبة اجتاه القضايا العربية اإلسالمية على اسرتاتيجية التقليل من أمهية األطراف املعارضةونزع الشرعية منها ،حبيث عادة ما ال تنتمي هذه األطراف إىل اجلماعة املهيمنة يف الدولة –الفرنسية ،-ولذلك تستخدم
لعل
الصورة النمطيَة السلبية للتقليل من أمهيتها ،أو لتصوير معارضتها َ
بأهنا غري مشروعة وتتناقض مع مصاحل اجملتمع؛ و َ
هذا ما ينطبق على التيارات السياسية اليت ختتلف رؤيتها حول قضايا اجلاليات املسلمة عموماً ،باعتبار َأهنا عادة ما
تستخدم هذه السمات للرتويج عن صورهتا والتعبري عن مواقفها اجتاه تلك القضايا.
 عادة ما ختضع عملية توظيف السمات االجيابية بالنسبة لصورة اإلسالم واملسلمني وبعض ممارساهتم الدينية يف أوروباوفرنسا خصوصاً كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات الدعاية لألحزاب السياسية يف فرنسا ،وذلك للرتويج عن صورهتا وتدعيم
محلتها االنتخابية.
 عادة ما تتناسب طبيعة اجتاه القناة مع طبيعة الصورة السائدة يف مضامني القضايا العربية اإلسالمية املطروحة ،حبيثكلَما كانت الصورة االجيابية أكثر كلَما كان ظهور االجتاه املؤيَد أكرب ،وكلَما كانت الصورة السلبية أكثر كلَما كان االجتاه
املعارض أكرب.

 عادة ما يستمد اجتاه القناة مكوناته من املعطيات السياسية من خالل جمموع املواقف السياسية الغربية والفرنسيةخصوصاً ،وهذا ما ميثَل املرجعية السياسية ،وكذلك من املعطيات التارخيية من خالل جمموع املعايري الثقافية واألفكار
السائدة يف اجملتمعات الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً ،وهذا ما ميثَل املرجعية الفكرية والثقافية ،باإلضافة إىل املعطيات
اإلعالمية من خالل استخدام بعض االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تتماشى وطبيعة القناة من جهة ،وطبيعة تلك القضايا

من جهة ثانية ،وطبيعة األنواع الصحفية املستخدمة من جهة ثالثة ،وهذا ما ميثَل املرجعية اإلعالمية لقناة فرانس ،42
حبيث هذه املعطيات ال ميكن فصلها عن سياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة.
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 -عادة ما يرتبط االجتاه املؤيَد للقناة باملصلحة السياسية سواء تعلق األمر بتأييد املواقف السياسية الفرنسية من جهة ،أو

تأييد بعض املواقف السياسية الغربية من جهة ثانية ،أو تأييد املواقف السياسية لبعض التيارات السياسية السائدة يف
فرنسا-ميني ويسار ،-وكذلك اجتاه القضايا املشرتكة.
 عادة ما تتناسب طبيعة االجتاه مع طبيعة القضايا املطروحة ،حبيث أ َن طبيعة املعطيات الواقعية هلذه القضايا من خاللحتدد طبيعة املؤشرات اليت
جمموع األحداث والظروف احمليطة سواء على املستوى احمللي-الفرنسي -أو الدويل ،هي اليت َ
لعل هذه األحداث والظروف ميثَلها السياق العام للثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة.
ينعكس من خالهلا االجتاه ،و َ

 عادة ما يظهر االجتاه احليادي للقناة باستخدام جمموعة من االسرتاتيجيات اإلعالمية ،وذلك من خالل عملية توظيفاملواقف واآلراء لبعض الشخصيات سواء تعلق األمر بالربامج احلوارية أو التقارير اإلخبارية ،فيما خيص املقابالت مع

اجلمهور ،حبيث هذه االسرتاتيجيات عادة ما تساعد على اختفاء موقف القناة املباشر ،وهذا ما ي َربر عدم حيادية القناة

بالضرورة ،خاصة وأ َن اخلط السياسي ألي وسيلة إعالمية عادة ما يتحكم يف اختيار هذه الشخصيات عموماً ،هذا
وباإلضافة إىل عملية انتقاء بعض األسئلة أو التوجيهات اليت تساهم يف إضفاء احليادية على القناة يف تعاملها مع هذه
القضايا.
انطالقاً من هذه النتائج ميكننا القول بأ َن فرضياتنا املصاغة قد حتق َقت بناءً على:
تصوراهتا اجتاه مسألة اإلسالم واملسلمني من
َ -مت اإلشارة يف الفرضية األوىل على أ َن قناة فرانس  42تستند يف تفسري َ

بالتوجه
مربرات تارخيية يف عالقة اإلسالم بالغرب ومؤسساته ،وأخرى مرتبطة َ
خالل معاجلتها اإلعالمية لتلك القضايا ،إىل َ

اإليديولوجي للقناة ،إضافة إىل ممارسات املسلمني سواء يف اجملتمعات العربية اإلسالمية أو بالنسبة للجاليات املسلمة
املقيمة بالغرب .وعلى هذا األساس ميكننا القول بأ َن الفرضية حت َققت من خالل أ َن قناة فرانس  42عادة ما تستمد

مرجعيتها يف بناء صورهتا اجتاه مسألة اإلسالم واملسلمني من املعطيات الواقعية اليت متثَل الواقع العريب اإلسالمي مبا فيه
ممارسات اجلالية املسلمة يف الغرب وفرنسا خصوصاً ،وكذا املعطيات السياسية من خالل املواقف السياسية الفرنسية اجتاه
القضايا العربية اإلسالمية ،باإلضافة إىل املعطيات التارخيية سواء من خالل الصورة النمطيَة الراسخة يف العقل الغريب عن
اإلسالم واملسلمني عموماً ،أو من خالل القيم الثقافية الغربية ،هذا وباإلضافة إىل املعطيات اإلعالمية اليت متثَلها السياسة

اإلعالمية للقناة من خالل جمموع االسرتاتيجيات وطرق املعاجلة اإلعالمية لتلك القضايا.
 َأما بالنسبة للفرضية الثانية اليت تشري إىل أ َن القناة تعتمد يف هذا اإلطار على أجندة السياسية اخلارجية الفرنسية منخالل توظيف بعض االسرتاتيجيات اإلقناعية العقلية والعاطفية  ،وكذا أساليب حتقيق أهدافها السياسية اجتاه تلك

القضايا ،باإلضافة إىل عملية عرض مواقف وأدوار بعض الشخصيات خاصة ما تعلق بالكوادر واملث َقفني واملسؤولني من
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خالل عالقتهم بتلك القضايا املطروحة .وعلى هذا األساس ميكننا القول بأ َن هذه الفرضية حت َققت من خالل أ َن قناة
فرانس  42عادة ما تعتمد يف معاجلتها هلذه القضايا على جمموعة من االسرتاتيجية اإلقناعية العقلية والعاطفية وأساليب
لعل
حتقيق أهدافها ،وكذا عرضها لبعض مواقف الشخصيات الفاعلة سواء على مستوى الربامج احلوارية أو اإلخبارية ،و َ
التطرق إليه يف النتائج السابقة لكل اسرتاتيجية من هذه االسرتاتيجيات؛ يف حني أ َن عالقة توظيف هذه
هذا ما متَ َ

تصور القناة يظهر من خالل عملية اخللط بني مفهوم اإلسالم وبعض املمارسات السلبية
االسرتاتيجيات يف بناء َ
التنوع يف املفاهيم عن اإلسالم ،أو إعادة انتاجها
للمسلمني ،ومن هنا تظهر عملية تعميم الصورة وتنميطها من خالل َ
جبرعات متزايدة من خالل ربطها بسياق الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،إضافة إىل تعزيز سلبية الفرد املسلم

عموماً والعريب خصوصاً من خالل بعض املظاهر السلبية ،هذا على غرار عملية هتجني املصطلحات من خالل التزاوج
بني القيم الغ ربية والقيم العربية اإلسالمية ،خاصة ما تعلق بالعلمانية وغريها ،وكذا إثارة بعض النعرات الوطنية والقبلية
والدينية من خالل عمليات االهتام لألطراف املعنيَني بالقضية اليت حياربوهنا أو يعارضوهنا .هذا وباإلضافة إىل التعامل مع
بعض الشخصيات اإلسالمية املث َقفة ممن يسموهنم "معتدلني" ،وذلك لتربير اخلطاب عن الواقع العريب اإلسالمي ،حبيث
عادة ما يظهرون كسند عرقي للخطاب العام حول اخلطر اإلسالمي ،هذا على غرار بعض الشخصيات اإلسالمية اليت
تدافع عن مبادئ اجلمهورية الفرنسية يف تعاملها مع قضايا اجلالية املسلمة خصوصاً.
 أ َما بالنسبة للفرضية الثالثة اليت تشري إىل أ َن السمات املتداولة يف مضامني برامج القناة من خالل معاجلتها لتلكالقضايا ختتلف حسب طبيعة هذه القضايا ،واليت تتماشى مع األجندة اإلعالمية للقناة ،كما تتصف عادة صورة اإلسالم
واملسلمني بالسمات السلبية اليت يغلب عليها طابع "اإلسالموفوبيا" .وعلى هذا األساس ميكننا القول بأ َن هذه الفضية
حت َققت من خالل أنَه ال ميكن فصل طبيعة املواضيع يف عملية إنتاج السمات ضمن القضايا العربية اإلسالمية اليت
تعاجلها القناة ،كما ال ميكن فصلها عن سياق أحداث الثورات العربية الراهنة ،حبيث عادة ما تعتمد القناة على عملية
إعادة انتاج بعض السمات السلبية عن اإلسالم من خالل بعض املمارسات الدينية للمسلمني خاصة ما تعلق باجلاليات
املسلمة ،أو بتداعيات اإلسالم السياسي على الصعيد العريب اإلسالمي أو الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً؛ واليت يتم
ربطها بظاهرة "اإلسالموفوبيا" أو ما يعرف "باخلوف من اإلسالم" ،إضافة إىل عملية توصيف اإلسالم مبجموعة من
التسميات اليت عادة تعكس معان سلبية ،وذلك يف عالقته باملمارسات التنظيمات اإلسالمية اليت تبدأ من احلركات
املساملة وتنتهي عند اجلماعات اإلرهابية املسلَحة .هذا وباإلضافة إىل أ َن عملية توظيف السمات االجيابية بالنسبة لصورة
اإلسالم واملسلمني وبعض ممارساهتم الدينية يف أوروبا وفرنسا خصوصاً ،عادة ما تعترب كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات
الدعاية لألحزاب السياسية ،وذلك لرتويج صورهتا وتدعيم محلتها االنتخابية.
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 َأما بالنسبة للفرضية الرابعة اليت تشري إىل بأ َن اجتاه قناة حيال القضايا العربية اإلسالمية ،يرتبط باالجتاه العام للقناة،والذي ال خيرج عن إ طار السياسة اخلارجية الفرنسية يف تعاملها مع تلك القضايا ،حبيث ختتلف طبيعته بني معارض
وحمايد ومؤيد حسب عالقة تلك القضايا باملصلحة الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً يف املنطقة العربية.
وعلى هذا األساس ميكننا القول بأ َن هذه الفرضية حت َققت من خالل أنَه عادة ما تتناسب طبيعة صورة اإلسالم واملسلمني
للقناة من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية مع طبيعة اجتاه القناة ،وهذا ما ينعكس على مكونات االجتاه
لعل هذا ما يظهر يف املعطيات السياسية والتارخيية
باعتبارها املكونات نفسها تقريباً اليت تنبين عليها تلك الصورة ،و َ
والثقافية واإلعالمية ،إضافة إىل املعطيات الواقعية هلذه القضايا من خالل جمموع األحداث والظروف احمليطة سواء على
ولعل هذه
املستوى احمللي-الفرنسي -أو الدويل ،وذلك يف كوهنا هي اليت َ
حتدد طبيعة املؤشرات اليت ينعكس فيها االجتاهَ ،

األحداث والظروف ميثَلها السياق العام للثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة .كما أ َن اجتاه القناة عادة ما يرتبط
باملصلحة السياسية سواء تعلق األمر بتأييد املواقف السياسية الفرنسية من جهة ،أو تأييد بعض املواقف السياسية الغربية
من جهة ثانية ،أو تأييد املواقف السياسية لبعض التيارات السياسية السائدة يف فرنسا-ميني ويسار ،-وذلك اجتاه القضايا

املشرتكة .هذا وباإلضافة إىل أ َن اجتاه القناة عادة ما خيتفي وراء عملية توظيف االسرتاتيجيات اإلعالمية اليت تستخدمها
القناة يف معاجلتها لتلك القضايا.
ومن هنا ميكننا أن نصل يف األخري إىل أ َن عملية استغالل سياق أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة
باعتبارها أحد االسرتاتيجيات املالئمة يف بناء الصورة وتغيريها أو تعديلها أو إثباهتا ،يتناسب وعملية حتقيق الصورة
املرغوبة لقناة فرانس  42اجتاه القضايا العربية اإلسالمية ،حبيث أ َن عملية تأطري ومعاجلة هذه القضايا ال ينفصل عن
التصور العام للقناة حول مسألة اإلسالم واملسلمني اليت تعترب املرجعية األساسية اليت تقوم عليها الصورة النمطيَة لتلك
َ
القضايا.
نلخص يف هذا احملور أهم النقاط اليت اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة،
وانطالقاً من هذه النتائج ميكننا أن َ
واليت تظهر من خالل:

جل نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة تقريباً اتفقت مع نتائجنا حول أ َن اإلعالم الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً
 -أ َن َ

يقدم صورة منطيَة سلبية عن اإلسالم واملسلمني من جهة ،والعامل العريب من جهة أخرى ،حيث ختتصر الصورة األوىل
َ
من خالل السمات السلبية مثل" :األصوليَون ،إرهابيَون ،مقاتلون ،جهاديَون...اخل"؛ َأما الصورة الثانية فتتعلق بطبيعة

األنظمة السياسية احلاكمة ،واليت عادة ما يتم تصنيفها على أساس األدوار يف السياسة الداخلية واخلارجية ،وكذا بعض

املظاهر السلبية للواقع العريب خاصة أثناء مرحلة األزمات واحلروب والصراعات ،باإلضافة إىل التمثيل الدرامي هلذا الواقع.
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تصرفات املسلمني وممارساهتم،
يفرق اإلعالم الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً بني اإلسالم كدين وبني َ
 عادة ما ال َيتحمل
كما خيلط بني املسلم املعتنق لإلسالم وامللتزم مببادئه ،وبني "اإلسالمي" الذي حيمل معناً سياسياً ،بينما عادة ما َ
ضد لكل ما هو غريب ،وذلك من
اإلسالميني املسؤولية بالدرجة األوىل ،حبيث عادة ما يشري إىل أ َن "اإلسالموية" هي َ

خالل منطق املوقف املضاد للفرنسي الذي ي َكنه اإلسالميون لفرنسا ،هذا على غرار ربطها ببعض املصطلحات واملفاهيم
لعل هذا
ذات املعىن السليب ،يف كوهنا حركة كبرية هتدف إىل ضرب االستقرار ،وعادة ما يتم ربطها باحلركات اجلهادية؛ و َ

ما تشري إليه كل من دراسة( :عائشة كعباش ،أمحد عظيمي ،زغيب وليد).

 عادة ما يعتمد اإلعالم الغريب والفرنسي خصوصاً على عملية إعادة انتاج الصورة التارخيية يف عالقة اإلسالم بالغربلعل
عموماً ،من خالل معاجلته للقضايا العربية واإلسالمية ،خاصة أثناء فرتات األزمات واحلروب والصراعات وغريها؛ و َ
هذا ما تشري إليه كل من دراسة( :سامي مسلم ،حلمي خضر ساري ،عائشة كعباش).
 عادة ما يعرض اإلعالم الغريب والفرنسي خصوصاً يف معاجلته لقضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين على وجهاخلصوص ،فرنسا وإسرائيل ضمن إطار املصاحل الغربية يف نزاع حتمي قائم ومستمر ،باإلضافة إىل عرض عالقته بأحداث
الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة ،حبيث هذه العالقة هي اليت تعترب عادة "منظمة محاس" كمنظمة إرهابية ،وهذا
لعل هذا ما تشري
ما ينعكس على صورة املقاومة بشكل عام ،اليت توصف أحياناً كعمليات اعتداء ،أو انتحار...اخل .و َ
إليه كل من دراسة( :سامي مسلم ،حلمي خضر ساري).
 عادة ما يعتمد اإلعالم الغريب والفرنسي خصوصاً على جمموعة من اآلليات واالسرتاتيجيات اإلقناعية يف معاجلتهللقضايا العربية واإلسالمية ،وذلك من خالل عمليات الرتويج لبعض املفاهيم اليت تنسجم وأهداف القنوات الفضائية
ولعل هذا ما يتضح جليَاً يف نشر املفاهيم ومبادئ الدميقراطية ،العلمانية ،وااللتزام
األجنبية ومصاحلها اخلاصة واملشرتكةَ ،

ولعل هذا ما تشري إليه دراسة( :علي
حبقوق اإلنسان ،والتعريف باجملتمع املدين ،واالحتذاء بالنموذج الغريب وقيمه عموماًَ .
جبار الشمري).

 عادة ما يعتمد اإلعالم الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً على عملية تعظيم الذات من خالل نزع املسؤولية عن الذاتوإلصاقها باآلخر ،وهذا ما يتضح خاصة من خالل اسرتاتيجية توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق التزكية
الشرعية الدولية  ،إضافة إىل بعض االسرتاتيجيات األخرى اليت تظهر يف أساليب الدعاية السياسية ،وتدويل القضايا من
خالل عملية حتويل االهتمام وترتيب األولويات ،باإلضافة إىل أساليب اإلثارة اليت تثري املشاعر إزاء قضية ما وتوظيفها مبا
لعل هذا ما تشري إليه دراسة( :علي جبار الشمري).
يوافق املصلحة السياسية الفرنسية يف املنطقة العربية؛ و َ
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خاتمـ ـ ــة

خاتمـ ـ ـ ـ ـ ــة:
تقدمها قناة فرانس  42الفرنسية يف معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة الثورات العربية
تبدو الصورة اليت َ
الراهنة أكثر تضميناً ،باعتبارها عادة ما ختتفي وراء احرتافية القناة من خالل توظيف جمموعة من االسرتاتيجيات
اإلعالمية ،اليت ختتلف بدورها حسب طبيعة كل قضية من هذه القضايا ،يف حني أ َن موقف القناة اجتاه هذه القضايا
حدهتا حسب املصلحة
عموماً ال خيرج عادة عن إطار املواقف السياسية للدولة الفرنسية ،كما ختتلف هذه املواقف يف َ
السياسية للدولة ،واليت تعترب هي األخرى مصلحة القناة يف تعاملها مع كل قضية.
لعل بناء تلك الصورة اليت عادة ما يتم ربطها باإلسالم واملسلمني تنطلق يف عملية تكوينها من جمموعة من املرجعيات
و َ
األساسية ،واليت غالباً ما جتتمع يف الصورة التارخيية واملوضوعية أو الواقعية يف التعامل مع هذا النوع من القضايا ،حيث

تتضح الصورة التارخيية من خالل بعض مالمح الصورة النمطيَة السلبية الراسخة يف العقل الغريب عن اإلسالم واملسلمني

عموماً ،أو من خالل القيم الثقافية الغربية اليت يتم إعادة انتاجها وتكييفها حسب طبيعة القضية املعاجلةَ ،أما عن الصورة

املوضوعية فتتضح غالباً يف املرجعية السياسية من خالل جمموع املواقف السياسية الفرنسية اجتاه القضايا العربية اإلسالمية،

وكذا من خالل املعطيات الواقعية اليت متثَل الواقع العريب اإلسالمي مبا فيه ممارسات اجلالية املسلمة يف الغرب وفرنسا
خصوصاً ،هذا وباإلضافة إىل املرجعية اإلعالمية اليت متثَلها السياسة اإلعالمية للقناة من خالل جمموع االسرتاتيجيات
وطرق املعاجلة اإلعالمية لتلك القضايا.

ومن خالل تلك الصورة وعملية تكوينها يتضح لنا دور اإلعالم الفرنسي عموماً وقناة فرانس  42خصوصاً يف بناء املعاين
وتشكيل الصور الذهنية والنمطيَة ،انطالقاً من جتسيدها لبعض السمات والصفات السلبية اليت يوصف هبا اإلسالم
لعل هذا ما ساهم يف عملية إ نتاج بعض املفاهيم واملصطلحات اجلديدة ،أو عملية إعادة انتاج بعض
واملسلمني ،و َ
لعل هذا ما يساهم يف عملية ترسيخها يف الذاكرة العربية من جهة ،وكذا الفرنسية
املفاهيم اليت كانت متداولة سابقاً ،و َ
والغربية عموماً من جهة أخرى ،وذلك َإما عن طريق عملية التكرار ،أو خلق على األقل اتفاق مشرتك بني الناس على
حدة هذه املفاهيم واملصطلحات باملصلحة اخلاصة للقناة وأهدافها العامة ،حيث تش َكل
املعىن ،حبيث عادة ما ترتبط َ

تلك النظرة مبدأ صناعة الصور الذهنية والنمطيَة ،واليت كثرياً ما ختتزل يف الصورة السلبية عن اإلسالم واملسلمني بطرق
وأساليب خمتلف ة ،وعلى رأسها هو استخدام احلياد كاسرتاتيجية إعالمية ،من خالل توظيف أراء ومواقف متعارضة ،أو
متجانسة ،أو مبدأ االنتقاء الذي يعترب كإحدى العمليات اإلعالمية اهلامة يف فرض سياسة القناة ،سواء تعلق األمر
بعرض الشخصيات أو توظيف األسئلة أو املقابالت مع اجلمهور أو استخدام األنواع الصحفية وغريها.
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يفرق بني اإلسالم
كما أ َكدت دراستنا يف هذا اإلطار على أ َن اإلعالم الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً عادة ما ال َ
تصرفات املسلمني وممارساهتم املختلفة ،وكذا اخللط بني املسلم املعتنق لإلسالم وامللتزم مببادئه ،وبني
كدين ،وبني َ
يتحمل اإلسالميون املسؤولية بالدرجة األوىل ،حبيث عادة ما يشري
"اإلسالمي" الذي حيمل معناً سياسياً ،بينما عادة ما َ

ضد لكل ما هو غريب ،وذلك من خالل منطق املوقف املضاد للفرنسي الذي ي َكنه اإلسالميون
إىل أ َن "اإلسالموية" هي َ
لفرنسا ،هذا على غرار كونه حركة ك برية هتدف إىل ضرب االستقرار ،وعادة ما يتم ربطها باحلركات اجلهادية واإلرهابية.
كما أ َن عملية التأطري اإلعالمي بالنسبة للقنوات الفرنسية عموماً وقناة فرانس  42خصوصاً عادة ما تتشابه يف
تحوالت االجتماعية اليت حتدثها تلك
معاجلتها مع قضايا سابقة أخرى انتجت يف سياقات مغايرة ،حبيث أ َن مجيع ال َ
تقدمه القناة ،بقدر ما هي عملية متواصلة
الثورات خاصة يف املفاهيم واملعتقدات ليست عملية آنية مرتبطة مباشرة مبا َ
لعل هذا ما يشري عادة إىل عملية إعادة إنتاج اخلطابات السياسية من
تتداخل فيها عوامل سياسية بشكل خاص ،و َ
خالل احتكا ر السلطات احلكومية واألجهزة اإلدارية ،وهذ اما أطلق عليه "بالقوة الرمزية االستثنائية" اليت تتمتع هبا
السلطات العليا للدولة-الفرنسية -أي القدرة على ترتيب األولويات وحتديد األجندة االعالمية للقناة.
ومن هنا ميكننا أن نصل يف األخري إىل أ َن عملية استغالل سياق أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا املختلفة
باعتبارها أحد االسرتاتيجيات املالئمة يف بناء الصورة وتغيريها أو تعديلها أو إثباهتا ،يتناسب وعملية حتقيق الصورة
املرغوبة لقناة فرانس  42اجتاه القضايا العربية اإلسالمية ،حبيث أ َن عملية تأطري ومعاجلة هذه القضايا ال ينفصل عن
التصور العام للقناة حول مسألة اإلسالم واملسلمني ،اليت تعترب املرجعية األساسية اليت تقوم عليها الصورة النمطيَة لتلك
َ
القضايا.
لعل هذا ما يتجلَى بشكل أكرب من
ومن هنا ،فإ ًن اإلعالم جبميع وسائله هو أحد أهم مصادر "املعرفة" حول اآلخر ،و َ

خالل القنوات الفضائية الدولية عموماً ،حبيث إذا عرفنا طبيعة هذه األخرية وفلسفتها واآلليات اليت تتحكم فيها وطرق

معاجلتها للقضايا العربية اإلسالمية من جهة ،ومقاربتها لإلسالم واملسلمني من جهة أخرى؛ عرفنا استمرارية الرؤية
الفرنسية والغربية عموماً .وعلى هذا األساس ،تتضح جليَاً معامل الصورة اليت يبنيها اإلعالم الغريب عموماً والفرنسي
خصوصاً عن اإلسالم واملسلمني ،واليت تظهر كصناعة إعالمية ترتبط باسرتاتيجيات وختطيطات تتعلق بكل فرتة أو ظرف
أو حدث ،مما يتيح الفرصة ملعرفة اجلديد يف صناعة هذه الصورة ،كما يتيح لنا معرفة صورة اإلسالم واملسلمني عند
اآلخر.
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التطرف بشكل عام هو أحد اهتمامات هذه القنوات ،حيث هذا ما
لعل اخلطاب اإلعالمي َ
ضد قضايا اإلرهاب و َ
و َ
نقدم يف هذا اإلطار بعض
يدعو عادة إىل عملية استحضار صورة اإلسالم واملسلمني .وعلى هذا األساس ،ميكننا أ َن َ
التوصيات واالقرتاحات اليت تظهر يف اآليت:
وتصرفاهتم املختلفة ،حبيث تنميط الصورة
 ال ميكن اخللط بني اإلسالم وتعاليمه الدينية وممارسات املسلمني السلبية َوسع ظاهرة اخلوف من اإلسالم أو ما يعرف
وتشويهها يتناسب وهذا اخللط أو الربط ،الذي عادة ما يساهم يف ت َ

بـ"اإلسالموفوبيا".

 حماولة تصحيح الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني وفق آليات واسرتاتيجيات إعالمية سواء تعلق األمر باإلعالم العريبمتخصصني يف جمال صناعة الصورة ،وإنتاج املواد
لعل هذا ما يتطلب
َ
أو الغريب باعتباره أقرب إىل إنتاج هذه الصورة ،و َ
املهتمني باإلسالم وقضاياه وغريها.
اإلعالمية َ
وحىت َ
اجلادةَ ،
 -إ َن ثقافة االعالم الغريب عموماً وقناة فرانس  42خصوصاً سواء بوصفها ثقافة تفرضها طبيعة هذا اإلعالم ،أي أ َن

الثقافة اليت استطاعت أن تتكيف مع طبيعته ،وليست ثقافة اجملتمع الغريب عموماً والفرنسي خصوصاً .وعلى هذا
األساس ،فتلك الثقافة (ثقافة االعالم الغريب) عادة ما تقوم على مبدأ االنتقاء والتبسيط والتشويه والتنميط وغريها ،أي
تقدمها عن اجملتمعات األخرى ،أو بوصفها ثقافة تأخذ لون اجملتمع الغريب الذي أوجدها ،تطرح
جمموع تلك الصور اليت َ
حتدياً وأزمة حضارية حامسة ليس فقط على الثقافات اليت تسعى جاهدة للحفاظ على مقوماهتا التارخيية والثقافية
واحلضارية ،ولكن األثر واالحتكاك والتبادل واالبداع احلضاري عموماً.
يتحمل مسؤولية أمام اجلمهور
 حماولة تعزيز اخلدمة النبيلة لإلعالم ،حبيث ال ينساق كلياً ملصلحته اخلاصة ،لكونه َاملشاهد ،خاصة ما تعلَ ق باإلعالم الدويل الذي له دور كبري يف ترسيخ معامل احرتام اآلخر ،وتعزيز احلرية وحقوق
االنسان ،وحوار الثقافات واألديان وغريها.
 دعم التعاون والتنسيق بني اإلعالميني من أجل دعوة اإلعالم الغريب إىل تأسيس نظام أخالقي إعالمي دويل مبين علـىالتنوع الثقايف ،إىل االحرتام
مبـادئ القانون الدويل وملتزم مبقتضيات املواثيق الدوليـة اليت تن َ
ـص علـى احلـق يف االختالف و َ
املتبادل للخصوصيـات الثقافيـة واحلضارية لألمم.

 خلق قنوات للحوار مع الشخصيات الفكرية وقادة الرأي والشخصيات اإلعالمية والسياسية يف الدول الغربية ،عنللحد من اآلثار السلبية
طريق مؤسسات اجملتمع املدين يف العامل اإلسالمي النشيطة يف جمال اإلعالم وحقوق اإلنسان َ
لظاهرة (اإلسالموفوبيا).
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 حث املثق َفني واإلعالميني املسلمني املقيمني بالبلدان الغربية على االرخرا يف احلياة العامة واملشاركة يف النقاشاتالعامة للدفاع عن صورة اإلسالم وحماربة الصورة النمطيَة حول املسلمني ،وإصدار النداءات والعرائض ضد استفزاز مشاعر
املسلمني يف الدول الغربية ،وكذا إشراكهم يف محالت الدفاع عن اإلسالم ،وتصحيح املعلومات حوله ،واحلفاظ على

مشاعر املسلمني ،وتعزيز عالقات التعاون معهم يف إطار مجعيات أو رابطات الصداقة وغريها.
 ضرورة إنشاء جهاز عريب إسالمي لإلنتاج اإلعالمي الدويل يتوىل تعزيز الصورة احلقيقية لإلسالم وللمسلمني ونقلهااملتعددة ،باإلضافة إىل االهتمام بلغات
للشعوب األخرى ،من خالل استخدام االسرتاتيجيات اإلعالمية املختلفة ووسائله َ
الشعوب الغربية.
متخصص يف مجع وحتليل املعلومات واألفكار والدراسات اليت تتناول اإلسالم وحضارته بالتشويه،
 حماولة إنشاء مرصدَ
واقرتاح اخلطط واالسرتاتيجيات الكفيلة مبواجهة احلمالت اإلعالمية الغربية ،وكشف زيف صورها النمطيَة حول اإلسالم

واملسلمني.

ومن هنا ،ميكننا أن نصل يف األخري إىل أنَه ال ميكن فصل املؤسسة اإلعالمية عن مكوناهتا التارخيية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية ،حبيث مجيع هذه املكونات تتحكم يف عملية املعاجلة اإلعالمية ملختلف
القضايا ،وعلى رأسها القضايا العربية اإلسالمية ،باعتبار أ َن هذه املعاجلة عادة ما تتكيَف مع الظروف احمليطة اليت تتح َكم

بدورها يف سياق األحداث احمللية منها والدولية ،كما أ َن عملية اسرتجاع الصورة النمطيَة السلبية لإلسالم واملسلمني
عموماً ،عادة ما تتكيَف هي األخرى مع هذه املعاجلة ،حبيث يتم إنتاج بعض الصور أو إعادة انتاجها وفق آليات
واسرتاتيجيات إعالمية خمتلفة ،كما أ َن هذا التزاوج بني هذه العمليات ال خيرج عن نطاق مصلحة القناة يف خدمة أهدافها
العامة .وعلى هذا األساس ،ميكننا أن نعي املسائل التالية:
 حماولة دراسة عمليات التضليل لإلعالم الدويل اليت ختتفي وراء مدى توظيف االسرتاتيجيات اإلعالمية وقدرهتااإلقناعية يف تغليط اجلمهور املشاهد.
لتمعن أكثر يف املعاين
 عدم االكتفاء باملستوى الظاهري السطحي يف حتليل حمتويات اإلعالم الدويل خصوصاً ،بل ا َالضمنية والباطنية اليت خيفيها حمتوى هذا النوع من اإلعالم.
 الرتكيز على عمليات املعاجلة اإلعالمية اليت تتناسب وفرتات األـزمات واحلروب والصراعات اليت تساهم يف إفراز حمتوىمتغري على األقل.
إعالمي جديد أو َ

التخصص واالحرتافية اإلعالمية والتغطيَة املكثَفة واإلمكانيات الضخمة ال تعين احليادية ،بل هذه األخرية
 الكفاءة و َعادة ما تستخدم كاسرتاتيجية إعالمية يف التعامل مع القضايا ،وذلك للحفاظ على مصداقية القناة وعلى الثقة مع

مجهورها.
460

خاتمـ ـ ــة
 عدم االكتفاء بالتعامل مع املعطيات اإلعالمية الواقعية ،بل الرجوع إىل جمموع األنساق املعرفية العلمية والتارخييةوالسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤطَر العملية اإلعالمية بشكل عام.
وهذا ممَا سيفتح زوايا جديدة للدراسة والتحليل.
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قائم ــة المصـادر والمراجـع

قائمة المصادر والمراجع:
/1باللَغـة العربي ـ ـة:
 القرآن الكريم./1-1الموسوعات والمعاجم والقواميس:
 -1البيطار فراس ،الموسوعة السياسية والعسكرية ،اجلزء األول ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع3002 ،م.
 -3اجلاسور ناظم عبد الواحد ،موسوعة المصطلحات ـالسياسية والفلسفية والدولية ،دار النهضة العربية ،لبنان ،ط،1
3022م.
 -2الفار حممد مجال ،المعجم اإلعالمي ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،دار املشرق الثقايف3010 ،م.
 -4بدوي عبد الرمحن ،موسوعة المستشرقين ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،عمان ،دار الفارس للنشر
والتوزيع ،ط.3002 ،4
 -5حجاب حممد منري ،الموسوعة اإلعالمية ،اجمللد الثاين ،ب ب ،دار الفجر للنشر والتوزيع3002 ،م.
 -6حجاب حممد منري ،الموسوعة اإلعالمية ،اجمللَد السادس ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط3002 ،1م.
 -7دا نينو جالور جيلور ،مراجعة املادة الفرنسية ،القاموس العربي عربي في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفة،
(عربي فرنسي وملحق فرنسي عربي) ،سعيد حجازي ترمجة ،بريوت ،دار الكتب العاملية1997 ،م.
 -2رزوق أسعد  ،موسوعة علم النفس ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط1972 ،4م.
 -9موسوعة علم النفس والتربية ،األمراض العقلية الطب العقلي والطب النفسي (edito creps world of
 ،)psychologyب.ب.
 -10مان ميشيل  ،موسوعة العلوم االجتماعية ،ترمجة خمتار اهلواري عادل ،عبد العزيز مصاوم سعد ،القاهرة ،دار املعرفة
اجلامعية1999 ،م.

/2-1الكتـ ـ ـب:
 -11أمحد أكرب ،اإلسالم تحت الحصار ،ترمجة شعالن عزت ،بريوت ،دار الساقي ،ط3004 ،1م.
 -13أمحد سعدون محيد ،الغرب واإلسالم والصراع الحضاري ،لبنان ،دار وائل للطباعة والنشر3003 ،م.
 -12احلسيين أمرية ،فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،لبنان ،دار النهضة العربية ،ط3005 ،1م.
معدى احلسيىن ،علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم ،دمشق ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،ط،1
 -14احلسيىن ُ
3007م.
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 -15احللواين ماجي ،مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني الفضائي ،القاهرة ،عامل الكتب3003 ،م.
 -16اجلابري حممد عابد ،مسألة الهوية :العروبة واإلسالم والغرب ،سلسلة الثقافة القومية ( ،)37قضايا الفكر العريب
( ،)2بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3013 ،4م.
 -17الطرابيشي مرفت ،السيد عبد العزيز ،نظريات االتصال ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط1436 ،1ه3006-م.
 -12العليان عبد اهلل ،اإلسالم والغرب ما بعد  11سبتمبر  ،2001بريوت ،املركز التفايف العريب ،ط3005 ،3م.
 -19الغباشي شعيب ،بحوث الصحافة اإللكترونية ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط3010 ،1م.
 -30الغذامي عبد اهلل ،الثقافة التلفزيونية :سقوط النخبة وبروز الشعبي  ،دار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،ط،3
3005م.
 -31الالوندي سعيد ،االسالموفوبيا( :لماذا يخاف الغرب من اإلسالم؟) ،مصر ،دار النهضة للطباعة والنشر ،ط،3
3007م.
 -33احملجوب بن سعيد ،اإلسالم واإلعالموفوبيا( ،اإلعالم الغربي واإلسالم :تشويه وتخويف) ،دمشق ،دار الفكر،
برامكة ،ط1421 ،1هـ3010-م.
التصفوية في صراع
 -32املركز العاملي لالستشارات االسرتاتيجية ،مهالً هنتنغتون...مهالً فوكوياما :نظرية الشبكة َ
الثقافات والمادة ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،ط1435 ،3ه3004 ،م.
 -34املنصوري املربوك الشيباين ،صناعة اآلخر :المسلم في الفكر الغربي المعاصر (من اإلستشراق إلى
اإلسالموفوبيا) ،بريوت ،الرياض مركز مناء للبحوث والدراسات ،ط3014 ،1م.
 -35الويشي عطيَة ،الخوف من اإلسالم ،القاهرة ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط3006 ،1م.
 -36اليحياوي حيي ،أوراق في التكنولوجيا واإلعالم والديمقراطية ،بريوت ،دار الطليعة3004 ،م.

 -37أجنرس موريس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية :تدريبات علمية ،ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون،
دار القصبة للنشر ،اجلزائر ،ط3004 ،1م.
 -32بعزيز إبراهيم ،التظليل اإلعالمي :كيف يقوم اإلعالم بتسطيح ثقافة الجماهير وتغييب الوعي (دراسة نقدية
تحليلية لواقع اإلعالم المعاصر) ،القاهرة ،دار الكتاب احلديث ،ط3005 ،1م.
 -39بن إبراهيم النملة علي ،الشرق والغرب :منطلقات العالقات ومحدداتها ،الرياض ،بيسان ،ط1421 ،2ه،
3010م.
 -20بن مرسي أمحد ،األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر والتوزيع ،ط3012 ،1م.
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الصبور ،كامل مسقاوي عمر ،دمشق،
 -21بن نيب مالك( ،مشكالت الحضارة) :شروط النهضة ،ترمجة شاهني عبد َ
دار الفكر1406 ،ه1926 ،م.

 -23بن نيب مالك( ،مشكالت الحضارة) :فكرة اإلفريقيَة اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ ،ترمجة شاهني عبد
الصبور ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،دمشق ،دار الفكر ،ط3001 ،2م.
َ
 -22بن نيب مالك ،إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث ،دمشق ،دار اإلرشاد للنشر1965 ،م.

بسام بركة ،أمحد شعبو ،دار
 -24بن نيب مالك( ،مشكالت الحضارة) :مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترمجة َ
الفكر املعاصر ،بريوت ،دار الفكر ،دمشق( ،طبعة 1922م) ،طبعة 1432ه3003 ،م.

 -25بورديو بيري ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترمجة احللوجي درويش ،دمشق ،دار كنعان للدراسات والنشر
واخلدمات اإلعالمية ،،ط3004 ،1م.
 -26بوفرة عبد الكرمي ،من قضايا اإلسالم واإلعالم في الغرب ،الكويت ،إصدارات سلسلة روافد ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ط3002 ،1م.
 -27تشومسكي نعوم ،السيطرة على اإلعالم ،ترمجة عبد اللطيف أميمة ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،ط،1
1432ه3002-م.
 -22تشومسكي نعوم ،القوة واإلرهاب ،ترمجة :حيي الشهايب إبراهيم ،دمشق ،دار الفكر3002 ،م.
 -29متار يوسف ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ،اجلزائر ،طاكسيج.كوم للدراسات والنشر والتوزيع،
ط3007 ،1م.
 -40جعيط هشام ،أوروبا واإلسالم ،بريوت ،دار الطليعة ،ط1920 ،1م.
يشوه اإلعالم الغربي صورة اإلسالم ،ترمجة سبتاين
 -41جوكينشلو ،شتاينربغ شرييل ،التربية الخاطئة للغرب :كيف َ
حسان ،بريوت ،دار الساقي ،ط3005 ،1م.
 -43جيسري فنسان ،اإلسالموفوبيا :المحاوف الجديدة من اإلسالم في فرنسا ،ترمجة صاحل ناحي الغامدي حممد،
السيد آدم بله قسم ،الرياض ،كتاب العربية ،ط1420 ،1ه3009 ،م.
 -42حسن اجلبنكة امليداين عبد الرمحن ،أجنحة المكر الثالث وخوافيها (التبشير ،االستشراق ،االستعمار) :دراسة
وتحليل وتوجيه ،سلسلة أعداء اإلسالم ،دمشق ،دار القلم ،ط1430 ،2ه3000 ،م.
 -44محود عبد احلليم ،اإلعالم التضليلي دور الدعاية واإلعالن الغربية في تشويه صورة اإلسالم ،بريوت ،لبنان،
إعداد ونشر مركز الدراسات والرتمجة ،توزيع دار املؤلف ،ط3010 ،1م.
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 -45حنفي حسن ،مقدمة في علم االستغراب ،بريوت ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط،2
1437ه3006 ،م.
 -46حنفي حسن ،رضوان السيَد ،يسني السيَد وآخرون ،المعرفي واأليديولوجي في الفكر العربي المعاصر( :بحوث
ومناقشات الندوة الفكرية) ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3010 ،1م.
 -47حنفي حسن ،اجلابري حممد عابد ،حوار المشرق والمغرب ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع ،ط3005 ،4م.
 -42حنفي حسن ،رضوان السيَد ،يسني السيَد وآخرون ،المعرفي واأليديولوجي في الفكر العربي المعاصر( :بحوث
ومناقشات الندوة الفكرية) ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3010 ،1م.
 -49خضور أديب ،الحديث التلفزيوني :التعريف والمفهوم ،دمشق ،املكتبة اإلعالمية ،ط3009 ،3م.
 -50خضور أديب ،صورة العرب في اإلعالم العربي :الصورة الذهنية التي رسمها اإلعالم الغربي عن العرب
والمسلمين( ،عوامل تكوين وسائل الترويج) ،دمشق ،املكتبة اإلعالمية3003 ،م.
 -51دليو فضيل ،دراسات في المنهجية ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط3000 ،1م.
 -53رسول حممد رسول .الغرب واإلسالم :استدراج التعالي الغربي ،عمان ،دار أسامة للنشر ،ط3000 ،1م.
 -52رشىت أمحد جيهان ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ط1975 ،1م.
 -54رشىت أمحد جيهان ،اإلعالم الدولي ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ط1926 ،1م.
 -55رشىت أمحد جهان ،الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ط1925 ،1م.
 -56زقزوق حممود محدي ،اإلسالم في الفكر الغربي :عرض ومناقشة ،دمشق ،دار القلم ،ط1921 ،3م.
 -57زقزوق حممود محدي  ،اإلسالم في تصورات الغرب ،مصر ،مكتبة وهبة للنشر ،ط1406 ،1ه1927 ،م.
 -52زيان عمر حممد ،البحث العلمي :مناهجه وتقنياته ،جدة ،دار الشرق ،ط1922 ،4م.
 -59سامل احلاج ساسي ،نقد الخطاب اإلستشراقي :الظاهرة اإلستشراقية وأثرها في الدراسات اإلسالمية ،اجلزء
األول ،بريوت ،دار املدار اإلسالمي ،ط3003 ،1م.
 -60سامل أمحد ،صورة اإلسالميين على الشاشة( :دراسة الحالة اإلسالمية  ،)2بريوت ،مركز مناء للبحوث
والدراسات ،ط3014 ،1م.
 -61سعيد إدوارد ،االستشراق ،ترمجة أبو ديب كمال ،بريوت ،مؤسسة األحباث العربية ،ط1921 ،1م.
 -63سعيد إدوارد ،تغطية اإلسالم ،ترمجة عناين حممد ،القاهرة ،رؤية للنشر والتزيع ،ط3006 ،1م.

466

قائم ــة المصـادر والمراجـع
 -62سعيد إدوارد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،ترمجة حممد عناين ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع ،ط،1
3006م.
 -64سعيد إدوارد ،تعقيبات على االستشراق ،ترمجة حديدي صبحي ،عمان ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط،1
1996م.
 -65سعيد إدوارد ،االسالم والغرب :مقاالت ودراسات مختارة ،حترير الربغوثي سعيد ،دمشق ،دار الكنعان ،ط،1
3014م.
 -66سعيد عمران حممود ،حضارة أوروبا في العصور الوسطى ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع،
ط3011 ،1م.
 -67سعيد حممد ربيع عبد اجلواد ،فن الخبر الصحفي ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط3005 ،1م.
 -62سوذرن ريتشارد ،صورة اإلسالم في أوربا في القرون الوسطى ،ترمجة :رضوان السيَد ،القاهرة ،دار املدار اإلسالمي

ط3006 ،3م.

 -69شقرة علي خليل ،اإلعالم والصورة النمطيَة ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،نبالء ناشرون وموزعون ،ط،1
3015م.
 -70شيللر هربرت ،المتالعبون بالعقول ،ترمجة رضوان عبد السالم ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب1999 ،م.
 -71صاحل سليمان ،وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية ،الكويت ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،ط3005 ،1م.
 -73صحر حممد وهيب ،بحوث جامعية في اإلعالم ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط1996 ،1م.
 -72طاش عبد القادر ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العريب ،ط1992 ،3م.
 -74طاش عبد القادر ،اإلعالم وقضايا الواقع اإلسالمي ،الرياض ،مكتبة العابيكان ،ط1995 ،1م.
 -75طالة ملياء ،اإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي ،عمان ،نبالء ناشرون وموزعون ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط،1
3014م.
 -76طعيمة أمحد رشدي ،تحليل المحتوى في العلوم االنسانية :مفهومه -أسسه-استخداماته ،القاهرة ،دار الفكر
العريب.1927 ،
 -77عادل عبد اللطيف ،بالغة االقناع في المناظرة ،بريوت ،منشورات ضفاف ،اجلزائر ،منشورات االختالف ،الرباط،
دار األمان ،ط1424 ،1ه3012 ،م.
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 -72عاطف العبد هنى ،دراسات في اإلعالم الفضائي في ضوء النظريات المعاصرة ،القاهرة ،دار الفكر العريب،
3001م.
 -79عبد احلميد حممد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،بريوت ،دار مكتبة اهلالل ،جدة ،دار الشروق ،ط،3
3002م3009 ،م.
 -20عبد احلميد حممد ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط1992 ،1م.
 -21عبد احلميد حممد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط3000 ،1م.
 -23عبد الرمحن عواطف وآخرون ،تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية ،القاهرة ،العريب للنشر والتوزيع ،ط،1
1923م.
 -22عجوة علي ،العالقات العامة والصورة الذهنية ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط3002 ،1م.
 -24عز الدين جالل أمحد ،إدارة األزمة في الحدث اإلرهابي ،دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،
الرياض ،ط1410 ،1ه1990 ،م.
 -25عزت بيجو فيتس علي ،اإلسالم بين الشرق والغرب ،ترمجة يوسف عدس حممد ،مصر ،مؤسسة بافاريا للنشر
واإلعالم واخلدمات ،دار النشر للجامعات ،ط1997 ،3م.
 -26عزت عزت ،صورة العرب والمسلمين في العالم ،القاهرة ،مركز احلضارة العربية ،ط3003 ،3م.
 -27عزمي زكي أمحد ،األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام لإلعالم ،القاهرة ،دار الفكر العريب،
ط1992 ،3م.
 -22عزي عبد الرمحن ،علم االجتماع اإلعالمي :دعوة إلى الفهم ،تونس ،بريوت ،الدار املتوسطية للنشر ،ط،1
1421ه3010-م.
 -29عزي عبد الرمحن ،بومعيزة السعيد ،اإلعالم والمجتمع :رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية
االسالمية ،اجلزائر ،دار الورسم للنشر والتوزيع ،ط3010 ،1م.
 -90عزي عبد الرمحن وآخرون ،العرب واإلعالم الفضائي ،سلسلة كتب املستقبل العريب( ،)24بريوت ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط3004 ،1م.
 -91عمارة حممد ،يف التنوير اإلسالمي ( ،)41صورة اإلسالم في التراث الغربي :دراسات ألمانية ،ترمجة عيد ثابت،
القاهرة ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع1999 ،م.
 -93فوكوياما فرانسيس ،نهاية التاريخ وخاتم البشر ،ترمجة حسي أمحد أمني ،القاهرة ،مركز األهرام للرتمجة والنشر،
ط1412 ،1ه1992 ،م.
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 -92فوك يوهان ،تاريخ حركة االستشراق :الدراسات العربية واإلسالمية في أوروبا حتَى بداية القرن العشرين ،ترمجة
لطفي العامل عمر  ،بريوت ،دار املدار اإلسالمية ،ط3001 ،3م.
التطرف اإلسالمي والحداثة األوروبية ،ترمجة
التطرف المسيحيَ ،
 -94فيلهلم شيفر هاينريش ،صراع االصولياتَ :
صالح هالل ،القاهرة ،مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية واملعلومات ،ط3013 ،1م.
 -95قحطان احلمداين ريا ،اإلسالموفوبيا :جماعات الضغط اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية ،القاهرة،
العريب للنشر والتوزيع ،ط3011 ،1م.
ومنظورا إليه ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط3002 ،3م.
ناظرا
ً
 -96لبيب الطاهر ،صورة اآلخر العربيً :
 -97حمفوظ حممد ،اإلسالم ،الغرب وحوار المستقبل ،املغرب ،بريوت ،املركز الثقايف العريب ،ط1992 ،1م.
 -92حممد مسري حسني ،بحوث اإلعالم :األسس والمبادئ ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط1933 ،1م.
 -99حممد مسري حسني ،تحليل المضمون ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط1922 ،1م.
 -100حممد خليفة عبد اللطيف ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
ط3002 ،1م.
 -101مصطفي عبد الفتاح مريال ،صورة العرب في الفضائيات اإلخبارية األجنبية ،القاهرة ،دار العامل العريب ،ط،1
1424ه3012 ،م.
 -103مكاوي حسن ،السيد ليلى حسني ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،مصر ،الدار املصرية اللبنانية ،ط3006 ،6م.
 -102منصور ندا أمين ،الصورة الذهنية واإلعالمية :عوامل التشكيل واستراتيجيات التغيير القاهرة ،املدينة برس،
ط3004 ،1م.
 -104هنتجتون صامويل ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العالمي ،ترمجة الشايب طلعت ،القاهرة ،مركز األهرام
للرتمجة والنشر ،ط1999 ،3م.
 -105هنتجتون صامويل ،اإلسالم والغرب :آفاق الصدام ،ترمجة شرشر حممدي ،القاهرة ،مكتبة مدبويل ،ط،1
1415ه1995 ،م.
 -106ياسني السيد ،الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اآلخر ،بريوت ،دار التنوير ،ط1922 ،2م.

/3-1الدوريات والمجالت والجرائد:
 -107ادريس إلياس ،صورة العربي في األجهزة السمعية البصرية في فرنسا ،جملة الوحدة ،العدد  ،66الرباط ،اجمللس
القومي للثقافة العربية1999 ،م.
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 -102الرامي عبد الوهاب ،الغرب والعالم العربي واإلسالمي :جدلية األنا واآلخر إعالمياً ،جملة اإلذاعات العربية،
العدد ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3003 ،م.
 -109الرامي عبد الوهاب ،السلطة الجيو تلفزيونية وحوار الحضارات ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد  ،4تونس،
تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3003 ،م.
الشماس عيس ،تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية في الشباب :دراسة ميدانية على كلية التربية بجامعة
َ -110
دمشق ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،31العدد 3005 ،03م.
الموجه إلى المشاهد العربي ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد
 -111الشمري علي جبار ،الخطاب التلفزيوني األمريكي
َ

 ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3010 ،م.

 -113الصادق رابح ،اإلسالم في فرنسا من الغياب إلى الظهور الهوياتي ،جملة املستقبل العريب ،العدد،336/315
مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت1992 ،م.
 -112العياضي نصر الدين ،الصورة في وسائل اإلعالم العربية :البصر والبصرية ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد،1
تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3006 ،م.
 -114العياضي نصر الدين ،الصورة في األخبار التلفزيونية العربية :بين النظر والرؤية ،اجمللة التونسية لعلوم االتصال،
العدد ،54/52تونس ،تصدر عن معهد الصحافة وعلوم األخبار3009 ،م3010/م.
 -115املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،التَوازنات والتَفاعالت الجيوستراتيجية والثورات العربية ،ملف وحدة
حتليل السياسات ،قطر3013 ،م.
اهلمامي املولد ،البرنامج العربي لتلفزيون دوتشيه فيله :ترف إعالمي أم تسويق أللمانيا اليوم ،جملة اإلذاعات
َ -116

العربية ،العدد ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3010 ،م.

 -117خبت السيد ،البي بي سي العربية :خصوصية اإلعالم الكالسيكي وتح َدياته في بيئة إعالمية جديدة ،جملة
اإلذاعات العربية ،العدد  ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3010 ،م.
 -112بن إبراهيم حريزي موسى ،غريب صربينة ،دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفية وموضوعاتها في البحوث
االجتماعية والتربوية والنفسية ،جملة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد ،12تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة –
اجلزائر.3012 ،-
 -119بن عبد اهلل شهرية ،الحرب في وسائل اإلعالم :آليات بناء المعنى وإنتاج المعرفة ،جملة املستقبل العريب ،العدد
 ،439بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3014 ،م.
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 -130بودهان يامني ،تشكيل الصورة النمطية عن اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربي ،جملة الوسيط للدراسات
اإلعالمية ،العدد ،13اجلزائر ،دار هومة للنشر والتوزيع3006 ،م.
 -131بيلفلد هاينر ،صورة اإلسالم في ألمانيا رهاب اإلسالم "االسالموفوبيا" :مفاهيم متباينة وخيارات سياسية
للتعامل ،ترمجة فادية فضة ،حامد فضل اهلل  ،جملة إضافات العدد الثالث والرابع ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
3002م.
 -133تامي نصرية ،األطر الخبرية لقضايا اإلرهاب في البرامج الحوارية على الفضائيتين اإلخباريتين "الجزيرة"
و"العربية" :دراسة تحليلية مقارنة ،اجمللة اجلزائرية لالتصال ،العدد ،33اجلزائر ،تصدر عن كلية علوم اإلعالم واالتصال،
جامعة اجلزائر3014 ،2م.
 -132تايلور فيليب ،قصف العقول :الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتَى العصر النووي ،ترمجة خشبة سامي،
سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب3002 ،م.

 -134محزة مدين سامل ،كلمات في االستشراق ،جملة احلجاز العاملية للدراسات اإلسالمية والعربية ،العدد  ،2تصدر
عن جامعة ملك سعود-السعودية1424 ،-ه3014 ،م.
 -135خالد السعد نورة ،صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي :رؤية تحليلية ،جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية،
العدد  ،3جملد  ،16تصدر عن جامعة امللك عبد العزيز-السعودية1439 ،-ه3002/م.
 -136خفاجي أمحد ،حول فاعلية اإلسالم ،جملة التواصل ،العدد الرابع ،صادرة عن كلية الدعوة اإلسالمية -طرابلس،-
1273ه3004 ،م.
 -137خليل ياسني خليل ،نحن في عيون باريس ،جريدة عكاظ ،العدد  ،7071جدة ،صدرت بتاريخ/10/33 :
.1925
 -132رايس رشيد ،الوطنية الغربية وإعادة تشكيل اآلخر ،جملة العلوم االنسانية ،العدد  ،32/37تصدر عن جامعة
بسكرة –اجلزائر3013 ،-م.
المتطرف في أوروبا" مقاربة سوسيوثقافية ،جملة املستقبل العريب،
 -139زغوين رابح ،اإلسالموفوبيا وصعود اليمين
َ
العدد  ،431بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3012 ،م.
 -120زكي قاسم رياض ،تقرير عن " ندوة مستقبل اإلسالم السياسي في الوطن العربي " (مؤمترات) ،جملة املستقبل
العريب ،العدد ،419بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3012 ،م.
جتمع األصالة ،جملة
 -121زين العابدين بشري ،التح َدي الطائفي في سوريا ،حبوث مؤمتر" حبوث ما بعد الربيع العريب"َ ،

البيان ،طرابلس ،املركز العريب للدراسات االنسانية 32/33 ،ديسمرب 3013م.
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 -123سليمان املوسى 'عصام ،صورة العربي في اإلعالم الغربي ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد ،3تونس ،تصدر عن
احتاد إذاعات الدول العربية3003 ،م.
 -122شاهني جاك ،الشخصية العربية في التلفزيون األمريكي ،جملة العريب ،العدد  ،240الكويت1927 ،م.
 -124شحاتة سعيد ،اإلسالموفوبيا في بريطانيا ،جملة التواصل ،العدد الرابع ،صادرة عن كلية الدعوة اإلسالمية –
طرابلس1273 ،-ه3004 ،م.
 -125صاحل زعزوع ليلى ،المد الشيعي نحو اإلسالم ،جملة التواصل ،العدد الرابع ،صادرة عن كلية الدعوة اإلسالمية –
طرابلس1273 ،-ه3004 ،م.
 -126صحيفة السفري اللبنانية ،العدد  ،9032لبنان ،الصادر بتاريخ3001/10/13 :م.
 -127صحيفة العرب ،الشبكات االجتماعية تنشر اإلسالموفوبيا( :موقعا التواصل االجتماعي فيسبوك وتويرت يرفضان
حجب مئات املنشورات املعادية للمسلمني رغم احتجاج املنظمات املناهضة للعنصرية) ،العدد ،9722 :الصادرة بتاريخ:
.3015/01/05
 -122عبد الستار جميد الصفار زينة ،نظرية الصورة وإشكالية العالقة مع التنميط ،جملة الباحث اإلعالمي ،العدد،3
تصدر عن كلية اإلعالم-بغداد3006 ،-م.
 -129عبديل أمحد ،صناعة الخوف في وسائل االعالم أثره على الرأي العام ،جملة املعيار ،العدد  ،12تصدر عن
جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية -قسنطينة ،-اجلزائر3002 ،م.
 -140عبده قاسم قاسم ،الحروب الصليبية في األدبيات العربية األوربية واليهودية ،جملة املستقبل العريب ،العدد
 ،103بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية1927 ،م.
 -141عزي عبد الرمحن ،مسألة البحث في منهجية بحث إعادة النظر في نمط السويل ،اجمللة اجلزائرية لالتصال،
العدد ،3جامعة اجلزائر ،مارس 1922م.
 -143عوض اهلزاميّة حممد ،اإلرهاب بين حضارتين الحضارة الغربية المعاصرة والعربية اإلسالمية :دراسة مقارنة ،جملة
الصراط ،العدد السادس ،صادرة عن كلية العلوم اإلسالمية -اجلزائر3003 ،-م.
 -142غالب الناهي هيثم ،إدوارد سعيد :ما بين استشراق االستشراق وما بعد االستشراق ،جملة املستقبل العريب،
العدد ،436بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3014 ،م.
 -144كعسيس خالصي خليدة ،الربيع العربي بين الثورة والفوضى ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،431بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية3012 ،م.
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الموجه للعالم العربي :من اإلذاعات إلى الفضائيات ،جملة احلكمة للدراسات
 -145حلياين فطيمة ،اإلعالم الدولي
َ

اإلعالمية واالتصالية ،العدد  ،35اجلزائر ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع3012 ،م.

 -146جملة املستقبل العريب( ،آراء ومناقشات) ،مأساة العرب( :حضارة كانت تقود العالم وآلت اآلن إلى خراب،
وليس في وسع أبناءها إعادة بنائها) ،العدد  ،420بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3014 ،م.
 -147مطاوع حممد ،الغرب وقضايا الشرق األوسط :من حرب العراق إلى ثورات الربيع العربي (الوقائع
والتفسيرات) ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،436بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية3014 ،م.
 -142مهدي حممد ،وسائل اإلعالم والصورة النمطيَة ،جملة شئون الشرق األوسط ،العدد الرابع ،أكتوبر 3003م.

الموجهة إلى المنطقة العربية :قراءة داخلية ،جملة اإلذاعات العربية،
 -149ونَاس املنصف ،الفضائيات األجنبية
َ
العدد ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3010 ،م.
 -150يسري جيهان ،القناة الفضائية اإلسرائيلية ودورها في الحرب اإلعالمية بين العرب وإسرائيل ،اجمللد الرابع،
اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام ،العدد املزدوج يناير ،جامعة القاهرة3002 ،م.
 -151يعيش حممد رؤوف ،الفضائيات الدولية الناطقة بالعربية :جسور للتواصل أم ترويج لثقافة أجنبية ،جملة
اإلذاعات العربية ،العدد ،3تونس ،تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية3010 ،م.

/4-1الرسائل الجامعي ــة:
 -153بوخبزة نبيلة ،تطبيقات تقنيات االتصال العمومي المطبَقة على الحمالت العمومية المتلفزة :دراسة نظرية،
أطروحة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العوم السياسية واإلعالم ،جامعة اجلزائر3006 ،م3007/م.
 -152تنيو فاطمة الزهراء ،المعالجة اإلعالمية لألحداث الجهوية في الصحافة الجزائرية :حالة يومية النصر ،رسالة
مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة منتوري -قسنطينة3005 ،م3006/م.
َ

 -154زغيب وليد ،صورة المهاجرين المغاربيين في الصحافة الفرنسية المكتوبة( :دراسة تحليلية لمضمون جريدة
 ،)LE FIGAROرسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
قسنطينة3007 ،م3002/م.

 -155ساري حلمي خضر ،صورة العرب في الصحافة البريطانية :دراسة اجتماعية للثبات والتغيَر في مجمل
الصورة ،ترمجة عطا عبد الوهاب ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ( ،)11بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
1922م.
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 -156سليمان ميخائيل ،صورة العرب في عقول األمريكيين ،ترمجة عطا عبد الوهاب ،رسالة ماجستري منشورة،
بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط1927 ،3م.
 -157عيساين رحيمة ،اآلثار االجتماعية والثقافية للعولمة اإلعالمية على جمهور الفضائيات األجنبية :الشباب
الجامعي بالجزائر أنموذجا ،أطروحة دكتوراه يف علوم االعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر3005 ،م3006/م.
 -152كعباش عائشة ،صورة اإلسالم في الصحافة الفرنسية ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر"
 ،"LEMONDE ET LE FIGAROرسالة ماجستري ،قسم الدعوة واإلعالم ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
األمري عبد القادر قسنطينة ،اجلزائر3005 .م3006/م.
 -159مسلَم سامي ،صورة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ( ،)2بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط1926 ،3م.
 -160وهيب إستربق فؤاد ،المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق :تحليل مضمون مجلة نيو زيك بالعربية،
رسالة مكملة للحصول على شهادة املاجستري يف االعالم ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا،
3002م3009/م.

/5-1الملتقيات والندوات العلمية:
 -161بشري إبرير ،الصورة في الخطاب اإلعالمي :دراسة سيميائية في تفاعل األنساق اللسانية واأليقونية ،ورقة
قدمت يف امللتقى الدويل اخلامس حول :السيمياء والنص األديب ،خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،كلية اآلداب
علمية َ
واللغات ،جامعة بسكرة ،يوم  17-15نوفمرب 3002م.
 -163زغيب وليد ،صورة عرب فرنسا في الصحافة الفرنسية المكتوبة :أزمة باريس والضواحي ( ،)2005ورقة
التحديات" ،جامعة قسنطينة3009 ،م.
مقدمة يف املؤمتر الدويل حول "اإلعالم واألزمات...الرهانات و َ
علمية َ
التطرف واإلرهاب ،يومي  2/7أفريل 3015م ،سلسلة
 -162وقائع الورشة الدولية ،التعاطي اإلعالمي مع ظاهرة َ
حبوث ودراسات إذاعية ،العدد( ،)77احتاد إذاعات الدول العربية ،جامعة الدول العربية ،تونس.

/6-1حصص تلفزيوني ـ ـة:
 -164توفيق جميد ،صحفي قناة فرانس  ،34برنامج النقاش ،حصة بعنوان :فرنسا :اإلمارات ترسم خارطة اإلرهاب،
بتاريخ.3014/11/.30 :
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" هل يؤثر تنظيم "الدولة اإلسالمية: حصة بعنوان، برنامج منتدى الصحافة،34  ضيف قناة فرانس، عباس وليد-165
.30/03/3015 : بتاريخ،2 ج،على األجندة اإلعالمية للدول

: باللَغة الفرنسية/2
:الكت ـ ــب/1-2
166- Albert Pierre , La Presse Française, Paris, ( Notes et études documentaires), La
documentation Française, N°4469- Mai 1978 .
167- Collet Herve, Communiquer, pourquoi, comment?, Paris, Edition CRIDEC,
2004.
168- Commission de dialogue Judéo, Catholique Romaine de Suisse, L’image de
L’autre, Suisse, Sig Fsci, Université Lucerne
169- Deltombe Thomas, L’Islam Imaginaire: La Construction Médiatique de
l’islamophobie en France;1975-2005, Paris, Edition La Découverte, 2005.
170- Geisser Vincent, La Nouvelle Islamophobie, Paris, La Découverte, 2003.
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المـالحـ ــق

المـ ـالحـ ـق
الملحق رقم  :10بناء ستمارة التحليل
جامع ـ ـ ــة عبد الحميـ ـ ـ ــد ابن باديس-مستغان ــم-
كليـ ـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ـ ــوم االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قسـ ــم العل ــوم اإلنـساني ــة
شعبة علوم اإلعالم واالتصال
استمارة تحليل رقم..........
هذه استمارة حتليل نقدمها يف إطار إجناز أطروحة دكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) يف علوم اإلعالم واالتصال حتت
عنوان " صورة اإلسالم والمسلمين في القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية :دراسة وصفية تحليلية على عينة
من مضامين برامج فرانس  ،"42معتمدا بذلك أداة حتليل احملتوى لتحليل عينة من مضامني برناجمني إخباريني (42
ساعة يف فرنسا ،روبورتاج) ،وبرناجمني حواريني (النقاش ،احلوار) ،حيث اقتصر اختيارنا فيها على فئات املضمون وفئات
الشكل ،واليت متثلت يف كل من الفئات التالية :املوضوع ،اسرتاتيجيات االقناع ،أساليب حتقيق األهداف ،الفاعلني،
السمات ،االجتاه ،هذا على غرار فئة األنواع الصحفية واملوقع واملساحة الزمنية اليت استخدمناها كفئات تدعيمية-نستند
إليها يف التحليل -واليت صنفت يف جانب مالحق الدراسة .وعلى هذا األساس ت اعتمادنا على جمموعة من وحدات
التحليل اختلفت طبيعتها حسب طبيعة الفئات املستخدمة ،ومنها جند :الكلمة ،العبارة ،اجلملة ،املداخلة ،املبادلة،
تساؤل (فقرة) ،تعليق (فقرة) ،الشخصية ،النسبة ( ،)%املصدر ،الكتاب ،الصورة ،الفكرة ،برنامج حواري ،برنامج
إخباري ،حيث احنصرت عموما يف سياق املوضوع ،وسياق احلوار كبناء نصي ،وسياق الربامج يف قناة فرانس  ،42هذا
بالنسبة لوحدات العد؛ أما بالنسبة لوحدات القياس فقد اعتمدنا على وحديت الدقيقة والثانية ،وأوقات البث" :بداية
الربنامج ،وسط الربنامج ،هناية الربنامج" ،حيث جاءت هذه الوحدات يف سياق الربنامج يف قناة فرانس.42
ومن هنا ميكننا تقدمي دليل التعاريف االجرائية للفئات املستخدمة وعناصرها ،باإلضافة إىل ترميز االستمارة ودليلها.
لذا نطلب من سيادتكم:
 قراءة الوثيقة اليت بني أيديكم جيدا واإلملام مبا تشمل عليه من عناصر ونقاط تفصيلية ،مع التمعن يف دليل التعاريفاالجرائية.
 قراءة مدى توافق فئات التحليل مع العينة املمثلة للدراسة ،وكذا أسئلتنا البحثية. -وضع عالمة ( )+أمام التعاريف اليت تروهنا مناسبة ،مع وضع عالمة ( )-لتعاريف اليت تروهنا غري مناسبة.
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 إذا رأيتم أن أي تعريف ألي عنصر من عناصر دليل التعريفات اإلجرائية ال يطابق أي فئة من الفئات املعتمدة أوعناصرها ،فالرجاء منكم وضع عالمة (×) أمام هذا التعريف.
 إذا وجدت أن هناك إضافات ضرورية هلذه التعريفات ،فالرجاء منكم كتابتها يف املكان املناسب أويف ورقة منفصلة لواستلزم األمر ذلك.
 النظر يف شكل الرتميز ودليل االستمارة ،مع تسجيل املالحظات يف االطار املخصص هلا ،أو يف ورقة مستقلة.تقبلوا منا جزيل الشكر.
اسم ولقب الباحث

اسم ولقب المشرف على البحث

بن عيشة عبد الكريم

الدكتورة لمياء مرتاض نفوسي
السنة الجامعية4102/4102 :

 -0دليل التعاريف اإلجرائية:
بعد حتديدنا لفئات التحليل قمنا ببناء استمارة التحليل اخلاصة مبضمون عينة الدراسة ،حيث ت ضبط التعاريف االجرائية
اليت ال خترج عن إطار تفكيك مفاهيم الدراسة إىل مؤشرات مناسبة لتحليل املادة املدروسة .ومن هنا ميكننا تقدمي تلك
التعاريف االجرائية وفقا للفئات املعتمدة وعناصرها ومنها جند:
أ/فئات المضمون( :الفئات اليت جتيب على سؤال ماذا قيل؟).
أوالا -فئة الموضوع :متثل هذه الفئة جمموع املواضيع املطروحة اليت عرضتها مضامني برامج قناة فرانس 42يف معاجلتها
ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة وتداعياهتا على اجملتمع العريب اإلسالمي ،وكذا
اجملتمع الغريب خاصة ما تعلق باجلاليات املسلمة.
ومن هنا ميكننا عرض املواضيع الرئيسية اليت طرحت يف هذه الفرتة ،واليت بدورها تتفرع أيضا إىل مواضيع فرعية وحتت
فرعية وأخرى حتت فرعية وجند منها:
/1موضوع قضايا الحركات اإلسالمية :يتناول هذا املوضوع ممارسات بعض احلركات والتنظيمات اإلسالمية وتداعياهتا
املختلفة من خالل تأثريها وتأثرها بأحداث الثورات العربية الراهنة ،سواء يف اجملتمع العريب اإلسالمي أو يف اجملتمع الغريب
والفرنسي خصوصا ،حيث يتفرع إىل:
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 -0موضوع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) :يتناول هذا املوضوع قضية تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام وتداعيتها املختلفة من خالل مظاهر اإلرهاب والتشدد والتطرف يف عالقته بأحداث الثورات العربية
الراهنة ،من خالل قضايا الصراع بني احلاكم (األنظمة العربية) واحملكوم (الشعوب العربية) ،حيث يتفرع إىل:
أ -إعالن الخالفة اإلسالمية :يشري هذا املوضوع إىل كل معامل ومظاهر ورموز إعالن خالفة الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) ،اليت يشري إليها مضمون برامج فرانس  42أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة.
ب -ظاهرة التجنيد :يشري هذا املوضوع إىل مظاهر عمليات جتنيد الشباب املراهق واألطفال ذوي اجلنسيات األوروبية
والفرنسية خصوصا ،وحَت من فئات عمرية أخرى ،وكذا بعض مظاهر اجلهاد اإلسالمي سواء عن طريق االنضمام إىل
صفوف داعش أو متويلها أو التعاطف معها...اخل.
ج -التحالف الدولي :يشري هذا املوضوع إىل جمموع ردود األفعال الدولية من خالل دور الدول احملورية املشاركة يف
التحالف الدويل ضد تنظيم داعش ،حيث جندها ممثلة يف كل من فرنسا وأمريكا والسعودية اليت تشكل بدورها
موضوعات فرعية هلذا التحالف ،وذلك بداية من شهر جوان إىل غاية شهر ديسمرب من عام .4112
 -2القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي :يشري هذا املوضوع إىل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وتداعياته
املختلفة يف عالقته بتنظيم داعش من خالل مظاهر اإلرهاب والتطرف واجلهاد وغريها ،وكذا عالقته بأحداث الثورات
العربية الراهنة.
 -3السلفية المتشددة :يشري هذا املوضوع إىل دور اجلماعات السلفية املتشددة وعالقتها مبظاهر التطرف والتشدد
واإلرهاب يف ظل أحداث الثورات العربية الراهنة سواء يف اجملتمعات العربية اإلسالمية أو يف اجملتمعات األوروبية.
 -4اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا ( :)UOIFيشري هذا املوضوع إىل دور احتاد املنظمات اإلسالمية يف
فرنسا وعالقتها مبظاهر التطرف والتشدد واإلرهاب يف ظل أحداث الثورات العربية الراهنة سواء يف اجملتمعات العربية
اإلسالمية أو يف اجملتمعات األوروبية.
 -2الصراع السني الشيعي :يشري هذا املوضوع إىل الصراع القائم بني أهل السنة اليت ميثلها تنظيم داعش واألقليات
والتنظيمات السنية املساندة ،وبني أهل الشيعة اليت ميثلها غالبا النظام السوري والعراقي واإليراين وبعض األقليات
والتنظيمات ذات األغلبية الشيعية املساندة ،وذلك أثناء مرحلة الثورات العربية الراهنة.
/2موضوع ثورات الربيع العربي :يتناول هذا املوضوع أحداث وقضايا بعض الثورات اليت شهدهتا املنطقة العربية
وتداعياهتا على اجملتمع العريب اإلسالمي ،وحَت اجملتمعات الغربية والفرنسية خصوصا ،حيث يتفرع إىل:
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 -1الثورة في سوريا :ويقصد هبا الثورة اليت حدثت يف سوريا نتيجة ما أطلق عليه رياح ثورات الربيع العريب اليت
أشتاحت املنطقة العربية ،حيث تشري إىل بعض مظاهر االنتفاضات واالنقالبات واملعارضة بني الشعب السوري ونظامه
السياسي احلاكم (نظام الرئيس بشار األسد).
 -2الثورة في مصر :ويقصد هبا الثورة اليت حدثت يف مصر نتيجة ما أطلق عليه رياح ثورات الربيع العريب اليت أشتاحت
املنطقة العربية ،حيث تشري إىل بعض مظاهر االنتفاضات واالنقالبات واملعارضة بني الشعب املصري ونظامه السياسي
احلاكم يف عهد حسين مبارك ،باإلضافة إىل مظاهر االنقالب العسكري على حكم اإلسالميني يف مصر يف عهد مرسي
وتداعياهتا املختلفة.
 -3الثورة في ليبيا :ويقصد هبا الثورة اليت حدثت يف ليبيا نتيجة ما أطلق عليه رياح ثورات الربيع العريب اليت أشتاحت
املنطقة العربية ،حيث تشري إىل بعض مظاهر االنتفاضات واالنقالبات واملعارضة بني الشعب اللييب ونظامه السياسي
احلاكم (نظام الرئيس معمر القذايف).
 -4العالقات الفرنسية السورية :ويقصد هبا بعض مظاهر طبيعة العالقات بني النظام الفرنسي والنظام السوري يف ظل
قيام تنظيم داعش وتداعياته املختلفة أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
 -5قضايا المرأة العربية :يشري هذا املوضوع إىل مظاهر تأثر املرأة العربية املسلمة يف املنطقة العربية اإلسالمية بأحداث
الثورات العربية الراهنة ،وذلك على مستوى سلوكياهتا وتصرفاهتا ومعامالهتا االجتماعية والدينية يف اجملتمع العريب
اإلسالمي ،حيث تتفرع هذه القضايا إىل قضية احلجاب اإلسالمي ،وقضية اجلنس والشريعة اإلسالمية يف عالقتهما بتلك
األحداث.
 -6ظاهرة الفساد في الوطن العربي :يشري هذا املوضوع إىل مظاهر الفساد السياسي واالجتماعي واملايل بالنسبة
للمجتمعات العربية اإلسالمية يف ظل أحداث الثورات العربية الراهنة.
/3قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا :يتناول هذا املوضوع بعض املمارسات والتصرفات الدينية للمسلمني وقضاياهم
االجتماعية العالقة يف أوروبا وفرنسا خصوصا ،حيث يتفرع إىل:
 -1ظاهرة بناء المساجد :يشري هذا املوضوع إىل مظاهر بناء املساجد يف فرنسا وردود أفعال السلطات الفرنسية
املختلفة اجتاهها يف ظل أحداث الثورات العربية الراهنة.
 -2ظاهرة الهجرة :يشري هذا املوضوع إىل مظاهر اهلجرة إىل أوروبا وفرنسا خصوصا بالنسبة للعرب املسلمني وتداعياهتا
املختلفة يف ظل أحداث الثورات العربية الراهنة.
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/4مواضيع أخرى :وتشمل مجيع املواضيع الثانوية اليت تطرقت إليها مضامني برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها للقضايا
العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،حبيث وردت هذه املواضيع بأقل تكرار وبشكل سطحي وغري
مستمر يف عالقتها بأحداث الثورات العربية الراهنة.
ثاني ا -فئة استراتيجيات اإلقناعية :متثل هذه الفئة جمموعة من االسرتاتيجيات واألساليب العقلية والعاطفية املوظفة يف
مضامني برامج قناة فرانس  42من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية
الراهنة ،قصد إقناع مجهورها املتلقي يف تصورها ملسألة اإلسالم واملسلمني ،حبيث جند منها:
 -1االستراتيجيات العقلية :هي االسرتاتيجيات اإلقناعية اليت ختاطب العقل واملنطق بطرق مباشرة وغري مباشرة ضمنية
وصرحية ،وهي جمموعة احلجج والرباهني والدالئل اليت تقدمها مضامني برامج القناة من خالل معاجلتها للقضايا العربية
اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة واليت تتمثل يف:
أ -نمط بناء الحوار :ويقصد هبا العناصر احلجاجية اليت يتكون منها مضمون الربامج احلوارية يف القناة ،واليت تتضح يف
جمموع مبادالت وتدخالت أطراف احلوار واليت تتمثل يف:
/1املبادالت يف احلوار :وهي مجيع املبادالت اليت تتضمنها الربامج احلوارية يف قناة فرانس  42عند معاجلتها ألهم القضايا
العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،حيث تنقسم هذه املبادالت إىل:
أ -املبادالت اإلقرارية (التأكيدية) :ويقصد هبا املبادالت اليت تقع بني أطراف احلوار ،واليت تقتصر على افتتاحية احلوار
وخامتته من خالل عبارات التحية واجملاملة والشكر وعبارات هناية احلوار ،باعتبار هلا عالقة بأجبديات احلوار وأخالقياته،
يف حني خيتلف معىن هذه األخرية كلما تعدى مستوى العد بـ3تكرارات أي 3مبادالت على أكثر.
ب -املبادالت الرتميمية :ويقصد هبا املبادالت اليت تقع بني أطراف احلوار ،واليت تقتصر على تقدمي بعض االعتذارات
والتصحيحات اليت تتعلق بإساءة الفهم أو بفكرة ما قصد مواصلة احلوار.
ت -املبادالت االعرتاضية :ويقصد هبا املبادالت اليت تقع بني أطراف احلوار ،واليت تقتصر على بعض اجلمل والعبارات
االعرتاضية ،اليت تعرتض سريورة الكالم قصد متهيد للجواب أو مقاطعة إلمتام فكرة ما ،أو تنبيه ملسألة الوقت مثال.
ث -املبادالت السلبية (مبدأ التناقض) :ويقصد هبا املبادالت اليت تقع بني أطراف احلوار ،واليت تقتصر على بعض اجلمل
والعبارات اليت تنفي بعض االجابات بطريقة مباشرة وتنتقدها بشدة أو تعارضها وتنقضها.
ج -املبادالت االجيابية (مبدأ االتفاق واملفاوضة) :ويقصد هبا املبادالت اليت تقع بني أطراف احلوار ،واليت تقتصر على
بعض اجلمل والعبارات اليت تثبت بعض االجابات بطريقة مباشرة وتتفق معها.
 /4التداخالت يف احلوار :ويقصد هبا جمموع تدخالت أطراف احلوار أثناء مناقشة املواضيع املطروحة املتعلقة بأهم
القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة من طرف قناة فرانس  42وتنقسم إىل:
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 -1تدخل صحفي القناة :وهي جمموع تدخالت صحفي القناة حول املوضوع ،حيث تتكون من تدخل عام يكون يف
أول احلصة حيمل املعىن العام للموضوع املطروح ،وتدخالت مساعدة متتابعة تكون مبثابة تدعيم وتوجيه وأسئلة يف
مضمون احلوار.
 -4تدخل املتحاورين :ويقصد هبا جمموع تدخالت كل طرف متحاور حول املوضوع املطروح.
 /3اإلقناع االستفهامي (أسئلة استفهامية وتعليقات) :ويقصد هبا جمموع األسئلة االستفهامية والتعليقات اليت تتضمنها
الربامج احلوارية للقناة يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة ،وتنقسم إىل:
 -1أسئلة صحفي القناة :وهي جمموع األسئلة االستفهامية اليت يطرحها صحفي القناة على املتحاورين حول القضية
املعاجلة (املوضوع املطروح).
 -4أسئلة وتعليقات اجلمهور :وهي جمموع األسئلة اإلستفهامية والتعليقات اليت تعد مبثابة إشكاالت يقدمها مجهور
املشاهد للمتحاورين يف القناة عرب مواقع التواصل االجتماعي حول القضية املعاجلة (املوضوع املطروح).
ب -االستشهادات :ويقصد هبا جمموع العناصر احلجاجية اليت يستند إليها مضمون الربامج اإلخبارية واحلوارية لقناة
فرانس  42يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة لتربير مجيع األفكار
واآلراء واملواقف والتفسريات املقدمة حول املوضوع املطروح ،حيث تتمثل يف:
 -1مقابالت مع اجلمهور :هي جمموع املقابالت اليت تعتمدها القناة يف تغطيتها لتلك القضايا ،وتظهر خاصة يف الربامج
اإلخبارية ،حيث يشمل مفهوم اجلمهور هنا يف كل ما من شأنه تقدمي معلومة ما حول القضايا املطروحة من مواطنني
ومؤسسات رمسية ومنظمات جمتمع مدين وصحفيني وغريهم.
 -4أمثلة :وتشمل مجيع األمثلة اليت يتضمنها مضمون برامج لقناة فرانس  42يف معاجلتها لتلك القضايا ،حيث تقوم
أطراف احلوار بتقدمي أمثلة حول القضية املطروحة ،إما من التاريخ أو الواقع أو التخييل.
 -3إحصاءات :وتشمل مجيع االحصاءات واملعطيات البيانية املقدمة من طرف املتحاورين حول القضايا املطروحة يف
مضامني برامج قناة فرانس .42
 -2عرض حمتوى الكتب :ويقصد هبا عرض حمتوى لكتاب من طرف صاحبه (شخصية حوارية) له عالقة بالقضية
املطروحة يف مضمون برامج القناة ،ويتعلق هذا العرض باحلوارات التلفزيونية اليت تأيت يف شكل مقابالت مع شخصيات
فاعلة يف هذا املوضوع.
 -5عرض املفاهيم واملصطلحات :وتشمل مجيع املفاهيم العلمية اليت هلا تأسيس علمي أو نظري يف حقل من احلقول
العلمية ،وخاصة االنسانية واالجتماعية ،وكذا مفاهيم إعالمية وسياسية اليت أصبحت متداولة إعالميا وسياسيا حول تلك
القضايا املطروحة يف مضامني برامج القناة.
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 -6مصادر املعلومات :وتشمل مجيع املصادر املختلفة اليت يعتمدها أطراف احلوار عند تقدميهم ملعلوماهتم حول تلك
القضايا املعاجلة يف مضامني برامج القناة.
* ميكننا االستناد يف االسرتاتيجيات العقلية بالعناصر احلجاجية الشكلية أي بالصور والفيديوهات املقدمة يف مضمون
برامج قناة فرانس  42باعتبارها دالئل ،ونظرا "لصعوبة التفريق بني االسرتاتيجيات العقلية والعاطفية" فيما خيص تلك
العناصر احلجاجية يف الكثري من األحيان ،ارتأينا أن نكتفي باملضمون فيما خيص االسرتاتيجيات العقلية ،وبالشكل فيما
خيص االسرتاتيجيات العاطفية اليت هلا طبيعة وخصوصية ترتبط بالشكل أكثر منها باملضمون ،ولعل هذه األخرية هي اليت
تشكل لنا أحد عناصر فئات الشكل املستخدمة يف التحليل .أما بالنسبة لالسرتاتيجيات العقلية اليت ت جتميعها يف إطار
واحد باعتبار أن هناك تداخل بني هذه االسرتاتيجيات نفسها ،وذلك نظرا لطبيعة التقنية املستخدمة يف البحث ،حبيث
هناك 1من مييز بني املقاربات املنطقية (القياس واالستقراء والتمثيل) ،واملقاربات البالغية (االستفهام والتوكيد وغريها)،
وكذا املقاربات اللسانية (كالسلم احلجاجي والروابط احلجاجية مثل" :لكن  ،ألن بل ...اخلّ" ،ولعل هذا ما جنده
متداول كثريا يف حتليل اخلطاب عموماـ
 -2االستراتيجيات العاطفية :هي االسرتاتيجيات اإلقناعية اليت ختاطب العاطفة ،حيث تتمثل يف مجلة من األحاسيس
واملشاعر والعواطف اليت يتم توظيفها عرب جمموعة من األساليب والعناصر التصويرية والتأثريية ،تتعلق معظمها باجلانب
الشكلي للمضمون وعلى وجه اخلصوص بفئة الصور والفيديوهات ،من خالل معاجلة أهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء
فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة من طرف القناة ،وتنقسم تلك االسرتاتيجيات إىل:
أ -/أساليب التشويق :هي جمموع الصور والفيديوهات اليت تثري املشاعر واألحاسيس االجيابية من خالل مظاهر التحبيب
والعطف وبعض املمارسات االنسانية والسلوكيات احلسنة للقضايا املطروحة يف مضامني برامج القناة أثناء فرتة الثورات
العربية الراهنة.
ب -/أساليب اإلثارة :هي جمموع الصور والفيديوهات اليت تثري املشاعر واألحاسيس والعواطف السلبية من خالل
مظاهر اإلقصاء والتهميش واإلد انة واملعارضة والرفض والغضب من جهة ،ومظاهر التأييد والتعاطف والوحدة والتضامن
من جهة أخرى للقضايا املطروحة يف مضامني برامج القناة أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
ت-/أساليب التخويف والرتهيب :هي جمموع الصور والفيديوهات اليت تثري املشاعر واألحاسيس األكثر سلبية من خالل
مظاهر القوة والرهب واخلوف والرعب كمظاهر التسليح والتجنيد والنفوذ وعمليات التوسع والسيطرة على املناطق ،وكذا

 -1نقال عن :حممد برقان ،يف إطار التحكيم ،أستاذ جبامعة وهران ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،قسم علوم اإلعالم واالتصال.
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بعض اجلرائم اإلنسانية ومظاهر القتل والذبح والتدمري للقضايا املطروحة يف مضامني برامج القناة أثناء فرتة الثورات العربية
الراهنة.
ث -/أساليب التشهري :هي جمموع صور الكتب اليت يتم عرض حمتواها واالشهار هبا يف الربامج احلوارية للقناة أثناء
استضافتها جملموعة من الكتاب الفاعلني يف ميدان القضايا املطروحة يف مضامني برامج القناة أثناء فرتة الثورات العربية
الراهنة.
ثالثا -فئة أساليب تحقيق األهداف :تتعلق هذه الفئة مبجموع األساليب اليت تسعى من خالهلا قناة فرانس  42حتقيق
أهدافها املرجوة ،وذلك تزامنا مع فرتات أحداث الثورات العربية الراهنة يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية ،حيث
جند من هذه األساليب ما يلي:
 -1أساليب الترهيب والتخويف التي تؤدي إلى الالاستقرار االجتماعي :ويقصد هبا جمموع عبارات ومجل التخويف
والرتهيب والرتعيب اليت تستخدمها مضامني برامج قناة فرانس  42اجتاه القضايا املطروحة وخصوصا قضية تنظيم داعش
وتداعياهتا املختلفة ،وذلك ما يؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي يف املنطقة العربية االسالمية واملنطقة األوروبية الغربية ويف
فرنسا خصوصا.
 -2األساليب األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي :ويقصد هبا جمموع عبارات ومجل تعزيز الوسائل األمنية واملراقبة
واحلماية اليت تستخدمها مضامني برامج قناة فرانس  42اجتاه القضايا املطروحة ،وهذا من أجل حتقيق نوع من االستقرار
يف اجملتمعات األوروبية الغربية وخصوصا الفرنسية.
 -3أساليب توحيد الرأي تجاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية :هي جمموع العبارات واجلمل اليت تستخدمها
مضامني برامج قناة فرانس  ،42واليت تعكس ردود األفعال املختلفة للمجتمعات األوروبية الغربية وخصوصا الفرنسية
اجتاه القضايا املطروحة ،واليت تنقسم بدورها إىل عبارات ومجل تعكس مدى تضامن اجملتمع األورويب الغريب والفرنسي
خصوصا من جهة ،وإىل عبارات ومجل تعكس مدى إدانة ورفض ومعارضة تلك القضايا من جهة أخرى ، ،وذلك من
أجل حتقيق الوحدة الوطنية لكل دولة أوروبية وفرنسا خصوصا.
 -4أساليب السخرية واالنتهازية لتبرير الوضع العربي القائم :هي جمموع عبارات ومجل السخرية والتهكمية واالنتهازية
اليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف نقل واقع الشعوب العربية وأنظمتها السياسية يف ظل ثورات الربيع العريب ،وذلك
من أجل تربير الوضع العريب القائم ،وذلك أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
 -5أساليب تنميط السلوك لتبرئة المجتمعات األوروبية الغربية وخصوصا الفرنسية :ويقصد هبا جمموع العبارات
واجلمل اليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف تنميط مجيع مظاهر السلوكيات اليت تقوم هبا احلركات والتنظيمات
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اإلسالمية وعلى رأسها تنظيم داعش وعالقتها بظاهرة اإلرهاب الدويل ،وهذا من أجل تربئة اجملتمعات الغربية عموما
والفرنسية خصوصا من مظاهر اإلرهاب والتطرف وغريها ،وذلك أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة.
 -6أساليب حماية الخصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمين لتحقيق التعايش وحرية الممارسات الدينية :ويقصد
هبا جمموع العبارات واجلمل اليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف معاجلتها للقضايا املطروحة أثناء فرتة الثورات العربية
الراهنة ،واليت تعكس مدى معاملة اجلاليات املسلمة يف أوروبا وفرنسا خصوصا يف محاية املقدسات اإلسالمية ،ويف حرية
املمارسات الدينية ،وكل ما يتعلق بظاهرة التدين عموما ،وذلك لتحقيق التعايش بني الديانات وحرية ممارسة الشرائع
والشعائر اإلسالمية بالنسبة للجاليات املسلمة يف أوروبا ويف فرنسا خصوصا.
 -7أساليب الترويج بحرية المرأة والمبادئ العلمانية والديمقراطية وحقوق االنسان :هي جمموعة العبارات واجلمل
اليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف معاجلتها للقضايا املطروحة وذلك أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،واليت تتعلق
بأدوار املرأة العربية وأوضاعها يف ظل تلك الثورات ،وكذا عبارات ومجل اليت تعكس مدى حرية ودميقراطية الشعوب
العربية ،يف عالقتهما مبباد العلمانية وحقوق اإلنسان واملرأة أساسا سواء يف اجملتمع العريب اإلسالمي أو اجملتمع األورويب
والفرنسي خصوصا ،وذلك من أجل الرتويج حلرية املرأة ولتلك املباد واحلقوق.
 -8أساليب التضخيم والتفخيم لتأزيم الوضع العربي :ويقصد هبا جمموع عبارات ومجل التضخيم والتفخيم اليت حتمل
دالالت تفوق الواقع (إىل حد التمثيل) ،وذات محولة ووقع على املتلقي ،واليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف
معاجلتها للقضايا املطروحة يف نقل بعض األحداث والقضايا واألوضاع اليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع ثورات الربيع العريب
وتداعياته املختلفة على الصعيد الداخلي العريب االسالمي أو الصعيد اخلارجي الغريب والفرنسي خصوصا ،وهذا من أجل
تأزمي الوضع العريب.
 -9أساليب توزيع المسؤوليات وتدعيم المبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية :ويقصد هبا جمموع
العبارات واجلمل اليت تستخدمها مضامني برامج القناة يف معاجلتها للقضايا املطروحة أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة،
واليت تعكس مدى مسؤولية أطراف الصراع يف املنطقة العربية ،وكذا األطراف احملورية يف اجملتمع الدويل بالنسبة للدول
الغربية ،باإلضافة إىل تدعيم املبادرات والتحالفات الغربية اجتاه تنظيم داعش ،وذلك من أجل حتقيق الشرعية والتزكية
الدولية.
 -11أساليب الدعاية السياسية لتحقيق الورقة االنتخابية :ويقصد هبا جمموع العبارات واجلمل اليت تستخدمها
مضامني برامج القناة يف معاجلتها للقضايا املطروحة أثناء فرتة الثورات العربية الراهنة ،اليت تعكس مدى مترير الدعاية
السياسية لألحزاب اليمينية واليسارية يف فرنسا ،وعالقتها خصوصا باجلاليات املسلمة يف أوروبا ،وذلك من أجل حتقيق
أجندة انتخابية.
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رابعا -فئة الفاعليـ ــن :متثل هذه الفئة جمموعة من الشخصيات الفاعلة من سياسيني واجتماعيني وباحثني أكادمييني
ودينيني وإعالميني وغريهم ،اليت تستخدمهم برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة
أحداث الثورات العربية الراهنة ،واليت تنقسم إىل:
 -1شخصيات فاعلة في الحوار :وهي جمموعة من احملللني السياسيني ،والفاعليني االجتماعيني ،وقانونيني ،وأكادمييني
باحثني ،وخرباء وخمتصني ،وإعالميني ،ومسؤولني سياسيني ،اليت يتم استضافتهم ملعاجلة تلك القضايا املطروحة من خالل
برناجمي (حوار ،نقاش) لقناة فرانس .42
 -2شخصيات فاعلة في المضمون :وهي جمموعة من الشخصيات اليت متثل دورا معينا يف مضامني القضايا املطروحة
يف برامج القناة ،حيث تنقسم هذه الشخصيات إىل:
 شخصيات طبيعية فاعلة هلا عالقة مباشرة باملوضوع املطروح ،كما أهنا تؤدي دورا فاعال يف ساحة العالقات الدوليةالعربية والغربية من جهة ،وكذا كون هلا عالقة بتداعيات أحداث الثورات العربية الراهنة ،وجند منها رؤساء لبلدان عربية
وغربية ،رؤساء حلركات إسالمية عاملية ،قادة لبعض التنظيمات اجلهادية االسالمية يف الوطن العريب ،وكذا شخصية املرأة
العربية اليت هلا دور فاعل يف مثل هذه املواضيع ،حبيث حدد دورها بعشرة  11تكرارات لكل شخصية فما فوق.
 حركات وتنظيمات فاعلة هي جمموع احلركات والتنظيمات واجلماعات واألحزاب اليت تؤدي دورا فاعال يف اجملتمعالعريب االسالمي ،وحَت يف اجملتمع الغريب والفرنسي خصوصا هلا عالقة مباشرة باملوضوع املطروح ،وخاصة بأحداث
الثورات العربية الراهنة يف املنطقة وتداعياهتا املختلفة على الصعيد العريب والغريب عموما ،حبيث حدد دورها بعشرة 11
تكرارات لكل حركة أو منظمة فما فوق.
 الدول الفاعلة اليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع املطروح ،واليت تتضح يف جمموع الدول العربية االسالمية والدول الغربيةاليت هلا دورا فاعال يف ساحة العالقات الدولية ،واليت أثرت وتأثرت بأحداث الثورات العربية الراهنة ،حبيث حدد دورها
بـعشرين  41تكرارا لكل منطقة أو دولة حمورية فما فوق.
 شخصيات أخرى :وتتمثل يف الشخصيات اليت تأيت على هامش الشخصيات الفاعلة يف املضمون ،وتشمل بعضالشخصيات الطبيعية واحلركات واملنظمات اإلسالمية وبعض الدول اليت هلا عالقة باملوضوع املطروح من قريب أو بعيد،
واليت تظهر أقل تكرارا بالنسبة للشخصيات األخرى.
خامس ا -فئة السمات :يرتبط مفهوم السمات جبملة من السمات واخلصائص وامليزات والصفات والنعوت اليت توظفها
مضامني برامج قناة فرانس  42يف معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات العربية الراهنة،
سواء يف اجملتمع العريب اإلسالمي أو يف اجملتمع الغريب عموما والفرنسي خصوصا ،حيث تنقسم هذه السمات إىل:
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 -1السمات السلبية :يرتبط املفهوم السليب للسمات عموما بكل ما يسيء ويشوه املوضوع املطروح من خالل بعض
األحكام والصفات والنعوت ذات الدالالت السلبية ،اليت تصف هبا األطراف املعنية املوضوع ،سواء تعلق األمر بصحفي
القناة أو باملتحاورين (الشخصيات املستضافة) أو باجلمهور (مواقفه وآراءه).
 -2السمات االيجابية :يرتبط املفهوم االجيايب للسمات عموما بكل ما هو حسن ومجيل اجتاه املوضوع املطروح من
خالل بعض األحكام والصفات والنعوت ذات الدالالت اإلجيابية اليت تصف هبا األطراف املعنية املوضوع ،سواء تعلق
األمر بصحفي القناة أو باملتحاورين (الشخصيات املستضافة) أو باجلمهور (مواقفه وآراءه).
سادس ا -فئ ـ ـ ـة االتجـ ـاه :متثل هذه الفئة اجتاه قناة فرانس 42حيال املواضيع املطروحة ،والذي ميثل جمموعة من
االستعدادات العقلية والعاطفية والسلوكية* من خالل معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية أثناء فرتة أحداث الثورات

العربية الراهنة ،واليت تنقسم إىل:
 االتجاه المعارض :وهو جمموع االستعدادات العقلية والعاطفية والسلوكية اليت تشكل اجتاها معارضا ورافضا للقناةاجتاه القضايا املطروحة.
 االتجاه المحايد :وهو جمموع االستعدادات العقلية والعاطفية والسلوكية اليت تشكل اجتاها حمايدا للقناة اجتاه القضايااملطروحة.
 االتجاه المؤيد :وهو جمموع االستعدادات العقلية والعاطفية والسلوكية اليت تشكل اجتاها مؤيدا ومساندا للقناة اجتاهالقضايا املطروحة.
 -مالحظات:

*

إن فئة االجتاه هي الفئة اليت يصعب فيها مرحلة العد والقياس نظرا الختالف املؤشرات الدالة على هذه الفئة وتغري وحداهتا ،حيث ال ميكن االقتصار على

وحدة معينة أو وحدتني ،وهذا ما لوحظ أثناء عملية التحليل ،لذا عادة ما تكون هذه الفئة يف مرحلة متأخرة من التحليل ،وذلك تبعا للسياق العام الذي حيمل
تلك املؤشرات ويبين دالالهتا" .ولعل هذا ما أشار إليه :حممد عبد احلميد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.145
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 -3دليل استمارة التحليل:
 /1البيانات األولية:
الرقم  :1يشري إىل اسم الربنامج يف قناة فرانس 42
الرقم  :2يشري إىل يوم بث احلصة
الرقم  :3يشري إىل شهر بث احلصة
الرقم  :4يشري إىل سنة بث احلصة
 /2فئات التحليل وعناصرها:
الرقم :5يشري إىل فئة املوضوع
الرقم :6يشري إىل فئة أساليب اإلقناع
الرقم :7يشري إىل فئة أساليب حتقيق األهداف
الرقم :8يشري إىل فئة الفاعلني
الرقم :9يشري إىل فئة السمات
الرقم  :11يشري إىل فئة االجتاه
أوالا -فئة الموضوع:
الرقم  :1/5قضايا احلركات اإلسالمية
الرقم  :2/5ثورات الربيع العريب
الرقم  :3/5قضايا اجلاليات املسلمة يف أوروبا
الرقم  :4/5مواضيع أخرى
الرقم  :1/1/5تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
الرقم  :2/1/5القاعدة يف بالد املغرب العريب
الرقم  :3/1/5السلفية املتشددة
الرقم  :4/1/5احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا ()UOIF
الرقم  :5/1/5الصراع السين الشيعي
الرقم  :1/1/1/5إعالن اخلالفة اإلسالمية
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الرقم  :2/1/1/5ظاهرة التجنيد
الرقم  :3/1/1/5التحالف الدويل
الرقم  :1/3/1/1/5الدور الفرنسي
الرقم  :2/3/1/1/5الدور األمريكي
الرقم  :3/3/1/1/5الدور السعودي
الرقم  :1/2/5الثورة يف سوريا
الرقم  :2/2/5الثورة يف مصر
الرقم  :3/2/5الثورة يف ليبيا
الرقم  :4/2/5العالقات الفرنسية السورية
الرقم  :5/2/5قضايا املرأة العربية
الرقم  :6/2/5ظاهرة الفساد يف الوطن العريب
الرقم  :1/5/2/5احلجاب اإلسالمي
الرقم  :2/5/2/5اجلنس والشريعة اإلسالمية
الرقم :1/3/5ظاهرة بناء املساجد
الرقم  :2/3/5ظاهرة اهلجرة
الرقم  :1/4/5اإلسالم السياسي
الرقم  :2/4/5الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين
الرقم  :3/4/5الزواج اإلسالمي يف بريطانيا
ثاني ا -فئة استراتيجيات اإلقناع:
الرقم  :1/6األساليب اإلقناعية العقلية
الرقم  :2/6األساليب اإلقناعية العاطفية
الرقم  :1/1/6العناصر احلجاجية اليت تتعلق منط بناء احلوار
الرقم  :2/1/6العناصر احلجاجية اليت تتعلق باالستشهادات
الرقم  :1/1/1/6املبادالت يف احلوار
الرقم  :1/1/1/1/6املبادالت اإلقرارية (التأكيدية)
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الرقم  :2/1/1/1/6املبادالت الرتميمية
الرقم  :3/1/1/1/6املبادالت االعرتاضية
الرقم  :4/1/1/1/6املبادالت السلبية (مبدأ التناقض)
الرقم  :5/1/1/1/6املبادالت االجيابية (مبدأ االتفاق واملفاوضة)
الرقم  :2/1/1/6التداخالت يف احلوار
الرقم  :1/2/1/1/6تدخل صحفي القناة
الرقم  :2/2/1/1/6تدخل املتحاورين
الرقم  :3/1/1/6اإلقناع االستفهامي
الرقم  :1/3/1/1/6أسئلة صحفي القناة
الرقم  :2/3/1/1/6أسئلة وتعليقات مجهور املشاركني عرب مواقع التواصل االجتماعي
الرقم  :1/2/1/6املقابالت مع اجلمهور
الرقم  :2/2/1/6األمثلة
الرقم  :3/2/1/6اإلحصاءات
الرقم  :4/2/1/6عرض حمتوى الكتب
الرقم  :5/2/1/6عرض املفاهيم واملصطلحات
الرقم  :6/2/1/6مصادر املعلومات
الرقم  :1/2/6أساليب التشويق
الرقم  :2/2/6أساليب اإلثارة
الرقم  :3/2/6أساليب التخويف والرتهيب
الرقم  :4/2/6أساليب التشهري
ثالثا -فئة أساليب تحقيق األهداف:
الرقم  :1/7أساليب الرتهيب والتخويف اليت تؤدي إىل الالاستقرار االجتماعي
الرقم  :2/7األساليب "األمنية لتحقيق االستقرار االجتماعي
الرقم  :3/7أساليب توحيد الرأي اجتاه القضايا لتحقيق الوحدة الوطنية
الرقم  :4/7أساليب السخرية واالنتهازية لتربير الوضع العريب القائم
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الرقم  :5/7أساليب تنميط السلوك لتربئة اجملتمعات الغربية وخصوصا فرنسا
الرقم  :6/7أساليب محاية اخلصوصيات الفردية بالنسبة للمسلمني لتحقيق التعايش وحرية املمارسة الدينية
الرقم  :7/7أساليب الرتويج حلرية املرأة واملباد العلمانية والدميقراطية وحقوق االنسان
الرقم  :8/7يشري إىل أساليب "التضخيم والتفخيم لواقع البلدان العربية" لتأزمي الوضع العريب وحتقيق اإلثارة
الرقم  :9/7أساليب توزيع املسؤوليات وتدعيم املبادرات الغربية لتحقيق الشرعية والتزكية الدولية
الرقم  :1/3/7أساليب التضامن والتأييد
الرقم  :2/3/7أساليب املعارضة والرفض واإلدانة
الرقم  :2/7/7أساليب الدفاع عن حقوق املرأة والرتويج هلا
الرقم  :1/7/7أساليب الدفاع عن مباد الدميقراطية والعلمانية والرتويج هلا
الرقم  :1/9/7أساليب توزيع املسؤولية وتدعيم واملبادرات الغربية
الرقم  :2/9/7أساليب توزيع املسؤولية وتدعيم املبادرات العربية
رابعا -فئة الفاعليـ ــن:
الرقم  :1/8الشخصيات الفاعلة املستضافة يف احلوار
الرقم  :2/8الشخصيات الفاعلة يف املضمون
الرقم  :3/8شخصيات فاعلة أخرى
الرقم  :1/2/8شخصيات طبيعية
الرقم  :2/2/8حركات ومنظمات
الرقم  :3/2/8مناطق ودول حمورية
الرقم :1/1/1/8 :فيصل جلول :صحفي وحلل سياسي
الرقم :2/1/1/8 :عبد الباري عطوان :رئيس حترير صحيفة رأي اليوم اإللكرتونية
الرقم :3/1/1/8 :بشري لعبيدي :حماضر يف حوار احلضارات
الرقم  :4/1/1/8جوشوا بيكر :املتحدث الرمسي اإلقليمي للوزارة اخلارجية األمريكية
الرقم  :5/1/1/8حسني جيدل :باحث يف األنرتوبولوجيا
الرقم  :6/1/1/8ماري لوبان :رئيسة حزب اجلبهة الوطنية يف فرنسا
الرقم  :7/1/1/8بن يامني نتنياهو :رئيس وزراء دولة إسرائيل

المـ ـالحـ ـق
الرقم  :8/1/1/8جوال قاريوميالم :سكريتري جلنة اخلارجية والدفاع يف جملس الشيوخ الفرنسي
الرقم  :9/1/1/8يوسف القرين :عضو اللجنة املالية ،وعضو التوجيه يف الربملان األردين
الرقم  :11/1/1/8ألبار طارق فرحات :خمتص ي قضايا اإلرهاب
الرقم  :11/1/1/8بول رمير :رئيس اإلدارة املدنية يف العراق من  4113إىل  ، 4112واشنطن
الرقم  :12/1/1/8صاحل القادري :أستاذ خمتص يف الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا العامل العريب واإلسالمي
الرقم  :13/1/1/8فادي الفاضل األستاذ املختص يف القانون الدويل وعميد املعهد األمريكي إلدارة األعمال "فرنسا"
الرقم  :14/1/1/8عاطف عبد اجلواد حملل سياسي "فرنسا"
الرقم  :15/1/1/8توم حرب مدير التحالف األمريكي الشرق األوسطي الدميقراطي
الرقم  :16/1/1/8وسيم نصر صحفي متخصص يف احلركات اجلهادية "فرنسا"
الرقم  :17/1/1/8صادق محزة صحفي "فرنسا"
الرقم  :18/1/1/8عابد اللطيفي أستاذ يف تاريخ العامل العريب املعاصر "فرنسا"
الرقم  :19/1/1/8عريب الرنتاوي املؤسس واملدير العام ملركز القدس للدراسات السياسية "األردن"
الرقم  :21/1/1/8السمو أمري تركي فيصل السفري السعودي السابق واملسؤول السابق عن أجهزة املخابرات السعودية
الرقم  :21/1/1/8عبد الرمحان دار سليمان :الكاتب واحمللل السياسي
الرقم  :22/1/1/8إيلي مصبوجني :الرئيس الشريف جلمعية الصحافة األجنبية ،ومراسل صحيفة لوريان لوجور اللبنانية"
الرقم  :23/1/1/8صوفيا عمارة الصحافية الفرنسية من أصل مغريب
الرقم  :24/1/1/8حسن عبيدي :أستاذ باملعهد األورويب جبامعة جنيف
الرقم  :25/1/1/8كريستون شونو صحفي فرنسي
الرقم  :26/1/1/8مجيلة بن حبيب الكاتبة والناشطة السياسية الكندية من أصل جزائري
الرقم  :27/1/1/8ماتيو غيدار األستاذ اجلامعي املتخصص يف شؤون العامل العريب "فرنسا"
الرقم  :28/1/1/8عاطف طرفة رئيس اللجنة املصرية لإلصالح وحماربة الفساد "مصر"
الرقم  :29/1/1/8حممد هنيد أستاذ العالقات الدولية "فرنسا"
الرقم  31/1/1/8برلني كندة منسقة برنامج الشرق األوسط ومشال إفريقيا بالشفافية الدولية باملنظمة
الرقم  :31/1/1/8ملني ولد حممد سامل إعالمي وكاتب موريتاين
الرقم  :32/1/1/8حممد عبد الفتاح :عضو مجعية العلمانية للجميع

المـ ـالحـ ـق
الرقم  :33/1/1/8حسن الفرسان :رئيس احتاد اجلمعيات املسلمة يف منظمة سان دونييه -ضواحي باريس"-فرنسا"
الرقم  :34/1/1/8عبد الرمحان دمحان :رئيس مجعية الدميقراطية املسلمة ،ومستشار لدى الرئاسة الفرنسية سابقا
الرقم  :35/1/1/8إعجاب خوري :عضو يف حزب االحتاد من أجل حركة شعبية ونائبة سابقة عن رئيس بلدية باريس
الرقم  :36/1/1/8إيلي حات :عضو يف املكتب السياسي للحركة الفرنسية ومستشار جون ماري لوبان
الرقم  :37/1/1/8حممد عبيدي :خبري يف الشؤون السياسية الفرنسية
الرقم  :1/1/2/8نيكوال ساركوزي :الرئيس الفرنسي السابق
الرقم  :2/1/2/8بشار األسد :الرئيس السوري
الرقم  :3/1/2/8نور كامل حممد حسن املالكي :رئيس جملس الوزراء العراقي من  ،4112-4116ويشغل حاليا
نائب رئيس اجلمهورية.
الرقم  :4/1/2/8أبو بكر البغدادي :زعيم وخليفة تنظيم الدولة اإلسالمية ويف العراق والشام
الرقم  :3/1/2/8خمتار بلمختار :زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب
الرقم  :4/2/2/8فرانسوا هوالند :الرئيس الفرنسي احلايل
الرقم  :5/1/2/8براك أوباما :الرئيس األمريكي احلايل
الرقم  :6/1/2/8شخصية املرأة العربية
الرقم  :1/2/2/8تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
الرقم  :2/2/2/8تنظيم القاعدة
الرقم  :3/2/2/8تنظيم طالبان
الرقم  :4/2/2/8أهل السنة
الرقم  :5/2/2/8أهل الشيعة
الرقم  :6/2/2/8السلفية
الرقم  :7/2/2/8حركة تنظيم اإلخوان املسلمني
الرقم  :8/2/2/8حركة احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا () UOIF
الرقم  :9/2/2/8اليمني املتطرف يف أوربا وفرنسا خصوصا.
الرقم  :1/3/2/8العامل العربية اإلسالمي
الرقم  :2/3/2/8العامل الغريب

المـ ـالحـ ـق
الرقم  :3/3/2/8دول اخلليج
الرقم  :4/3/2/8منطقة الشرق األوسط
الرقم  :5/3/2/8أوروبا
الرقم  :6/3/2/8أمريكا
الرقم  :7/3/2/8العراق
الرقم  : 8/3/2/8سوريا
الرقم  :9/3/2/8اململكة العربية اإلسالمية
الرقم  :10/3/2/8قطر
الرقم  :11/3/2/8اإلمارات
الرقم  :12/3/2/8األردن
الرقم  :13/3/2/8ليبيا
الرقم  :14/3/2/8مصر
الرقم :15/3/2/8لبنان
الرقم  :16/3/2/8تونس
الرقم  :17/3/2/8إيران
الرقم  :18/3/2/8تركيا
الرقم  :19/3/2/8أفغانستان
الرقم  :21/3/2/8إسرائيل
الرقم  :21/3/2/8فرنسا
الرقم  :22/3/2/8روسيا
الرقم  :23/3/2/8يشري إىل بريطانيا.
الرقم  :24/3/2/8يشري إىل فلسطني.
الرقم  :25/3/2/8يشري إىل اجلزائر.
خامسا -فئة السم ــات:
الرقم  :1/9السمات السلبية.

المـ ـالحـ ـق
الرقم  :2/9السمات االجيابية.
سادسا -فئة االتج ــاه:
الرقم  :1/11اجتاه القناة املعارض
الرقم  :2/11اجتاه القناة املؤيد
الرقم  :3/11اجتاه القناة احملايد
/3المالحظات:

المـ ـالحـ ــق
الملحق رقم  :02الجداول المتعلقة بالشخصيات الموظَفة في برامج مضامين قناة فرانس .42
الجدول رقم  :96الشخصيات المستضافة في البرامج الحوارية لقناة فرانس  42في معالجتها للمواضيع المطروحة.
المواضيع المطروحة

الرقم

الشخصيات المستضافة في الحوار

قضايا الحركات

ثورات الربيع

قضايا الجاليات

المواضيع

اإلسالمية

العربي

المسلمة في أوروبا

األخرى

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار
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/

/

++

/

+

/

/

/

/

/

/

/
/

1
2

فيصل جلول الصحفي واحمللَل السياسي

عبد الباري عطوان رئيس حترير صحيفة رأي اليوم اإللكرتونية

++

3

بشري لعبيدي حماضر يف حوار احلضارات

+

4
5

املتحدث الرمسي اإلقليمي للوزارة اخلارجية األمريكية
جوشوا بيكر َ

+

/

حسني جيدل باحث يف األنرتوبولوجيا "فرنسا"

++

/

6

ماري لوبان رئيسة حزب اجلبهة الوطنية يف فرنسا

++

/

+

7

بن يامني نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل

+

/

/

+

8

جوال قاريوميالم سكريتري جلنة اخلارجية والدفاع يف جملس الشيوخ الفرنسي

+

/

/

/

9

يوسف القرين عضو اللجنة املالية ،وعضو التوجيه يف الربملان األردين

+

/

/

/

11

ألبار طارق فرحات خمتص ي قضايا اإلرهاب

+

/

/

/

11

بول رمير رئيس اإلدارة املدنية يف العراق من  2113إىل " 2114واشنطن"

+

/

/

/

12

األستاذ صاحل القادري خمتص يف الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا العامل العريب واإلسالمي "فرنسا"

+

/

/

/

13

األستاذ فادي الفاضل خمتص يف القانون الدويل وعميد املعهد األمريكي إلدارة األعمال "فرنسا"

+

/

/

/

14
15

عاطف عبد اجلواد حملَل سياسي "فرنسا"

+

/

/

/

توم حرب مدير التحالف األمريكي الشرق األوسطي الدميقراطي

+

/

/

/

16

وسيم نصر صحفي متخصص يف احلركات اجلهادية "فرنسا"

+

/

/

/

17

صادق محزة صحفي "فرنسا"

+

/

/

/

18

عابد اللطيفي أستاذ يف تاريخ العامل العريب املعاصر "فرنسا"

+

/

/

/

19

عريب الرنتاوي املؤسس واملدير العام ملركز القدس للدراسات السياسية "األردن"

+

/

/

/

21

السمو أمري تركي فيصل السفري السعودي السابق واملسؤول السابق عن أجهزة املخابرات السعودية

+

/

/

/

21

عبد الرمحان دار سليمان كاتب وحلَل سياسي "فرنسا"

++

/

/

/

++

/

/

/

23

صوفيا عمارة الصحافية الفرنسية من أصل مغريب

/

+

/

/

24

حسن عبيدي أستاذ باملعهد األورويب مبدينة جنيف

/

+

/

+

25

كريستون شونو صحفي فرنسي

/

+

/

/

26

مجيلة بن حبيب الكاتبة والناشطة السياسية الكندية من أصل جزائري

/

+

/

/

27

ماتيو غيدار األستاذ اجلامعي املتخصص يف شؤون العامل العريب "فرنسا"

/

+

/

/

28

عاطف طرفة رئيس اللجنة املصرية لإلصالح وحماربة الفساد "مصر"

/

+

/

/

29

حممد هنيد أستاذ العالقات الدولية "فرنسا"

/

+

/

/

31

برلني كندة منسقة برنامج الشرق األوسط ومشال إفريقيا بالشفافية الدولية باملنظمة

/

+

/

/

31

ملني ولد حممد سامل إعالمي وكاتب موريتاين

+

/

/

/

32

حممد عبد الفتاح عضو مجعية العلمانية للجميع "فرنسا"

+

/

/

/

33

حسن الفرسان رئيس احتاد اجلمعيات املسلمة يف منظمة سان دونية يف ضواحي باريس

+

/

/

/

34

عبد الرمحان دمحان رئيس مجعية الدميقراطية املسلمة ،ومستشار لدى الرئاسة الفرنسية سابقا

+

/

/

/

35

إعجاب خوري عضو يف حزب االحتاد من أجل حركة شعبية ونائبة سابقة عن رئيس بلدية باريس

/

/

+

/

36

إيلي حامت عضو يف املكتب السياسي للحركة الفرنسية ومستشار جون ماري لوبان

/

/

+

/

37

حممد عبيدي خبري يف الشؤون السياسية الفرنسية

/

/

+

/

31

12

4

3

22

إيلي مصبوجني الرئيس الشريف جلمعية الصحافة األجنبية ،ومراسل صحيفة ليوريون لوجور اللبنانية
"فرنسا"

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

المـ ـالحـ ــق
الجدول رقم  :07الشخصيات الطبيعية بالنسبة للمواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
التطرف اإلسالمي وقضايا
َ

المواضيع

ثورات الربيع العربي

الحركات اإلسالمية

الفاعلي ـ ـ ـ ـ ــن

قضايا الجالية المسلمة في

المواضيع األخرى

أوروبا

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

نيكوال ساركوزي

11
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3
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5

%11.63

/

/
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بشار األسد
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7
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/

/

/

/
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%11.17

نور املالكي

45
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1

%11.88

/

/

/

/

46

%12.23

أبوبكر البغدادي

16

%17.41

/

/

/

/

/

/

16

%14.25

خمتار بلمختار

11

%15.19

/

/

/

/

/

/

11

%12.92

فرنسوا هوالند

5

%12.31

/

/

16

%34.14

/

/

21

%15.58

أوباما

23

%11.64

1

%11.88

/

/

/

/

24

%16.38

املرأة العربية

/

/

25

%22.12

/

/

/

/

25

%16.64

أخرى

71

%32.87

76

%67.25

26

%55.31

/

/
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%46.11

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

216

%111

113

%111

47

%111

/

/

376

%111

الشخصيات الطبيعية

المـ ـالحـ ــق
الجدول رقم  :07الحركات والتنظيمات بالنسبة للمواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع

قضايا الحركات اإلسالمية

الفاعلي ـ ـ ـ ــن

ثورات الربيع العربي

قضايا الجالية المسلمة في

المواضيع األخرى

أوروبا

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

التكرار

النسبة المئوية%

تنظيم داعش

419

%51.83

1

%11.92

17

%26.56

4

%11.11

431

%45.81

تنظيم القاعد

76

%19.63

/

/

/

/

/

/

76

%18.17

تنظيم طالبان

11

%11.39

/

/

/

/

/

/

11

%11.16

السنَة
الشيعة

32

%14.15

/

/

/

/

/

/

32

%13.41

14

%111.77

/

/

2

%13.12

/

/

16

%11.71

السلفيَة
حركة االخوان املسلمني

35

%14.43

/

/

/

/

/

/

35

%13.71

8

%11.11

5

15

%23.43

5

%13.88

33

%13.51

احتاد املنظمات االسالمية يف فرنسا

48

%16.18

/

/

/

/

/

/

48

%15.11

املتطرف
اليمني َ

11

%11.39

/

/

6

%19.37

/

/

17

%11.81

143

%18.12

46

%88.46

24

%37.51

27

%75.11

241

%25.51

789

%111

52

%111

64

%111

36

%111

941

%111

احلركات والتنظيمات

أخرى
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

المـ ـالحـ ــق
الجدول رقم  :04الدول والمناطق المحورية بالنسبة للمواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
المواضيع
الفاعلي ــن

الحركات اإلسالمية
التكرار

ثورات الربيع العربي

قضايا الجالية

المسلمة في أوروبا

التكرار

%

التكرار

%

العامل العريب
اإلسالمي

116

%17.14

67

%14.95

6

%12.22

%

المواضيع األخرى
التكرار
التكرار

%

/

/

%

189

%17.86

العامل الغريب

33

%12.11

18

%14.11

1

%11.37

/

/

52

%12.16

دول اخلليج

15

%11.91

8

%11.78

/

/

/

/

29

%11.21

الشرق األوسط

19

%11.15

1

%11.22

2

%11.74

1

%12.63

23

%11.95

أوروبا

17

%11.13

11

%12.45

17

%16.29

1

%12.63

46

%11.91

أمريكا

314

%19.16

11

%12.45

8

%12.96

2

%15.26

335

%13.94

العراق

192

%11.65

9

%12.11

/

/

/

/

211

%18.36

سوريا

196

%11.91

73

%16.29

3

%11.11

/

/

272

%11.31

السعودية

72

%14.37

9

%12.11

11

%13.71

1

%12.63

92

%13.82

قطر

25

%11.51

17

%13.79

/

/

/

/

42

%11.74

االمارات

29

%11.76

2

%11.44

/

/

/

/

31

%11.29

األردن

61

%13.71

3

%11.66

/

/

/

/

64

%12.66

ليبيا

26

%11.57

38

%18.48

5

%11.85

/

/

69

%12.87

مصر

18

%11.19

49

%11.93

1

%11.37

4

%11.52

72

%12.99

لبنان

12

%11.72

11

%12.11

11

%13.71

/

/

33

%11.37

تونس

13

%11.78

29

%16.47

/

/

1

%12.63

43

%11.78

إيران

81

%14.92

2

%11.44

7

%12.59

/

/

91

%13.74

تركيا

26

%11.57

/

/

3

%11.11

/

/

29

%11.21

أفغانستان

22

%11.49

1

%11.22

/

/

/

/

23

%11.95

إسرائيل

31

%11.33

1

%11.22

/

/

11

%28.94

42

%11.74

فرنسا

123

%17.46

34

%17.58

173

%64.17

/

/

331

%13.73

روسيا

32

%11.94

6

%11.33

/

/

/

/

38

%11.58

بريطانيا

12

%11.72

5

%11.23

3

%11.11

4

%11.52

24

%11.99

فلسطني

13

%11.78

1

%11.22

/

/

13

%34.21

27

%11.12

اجلزائر

44

%12.67

18

%14.11

3

%11.11

/

/

65

%12.71

أخرى

111

%16.18

24

%15.35

18

%16.66

3

%17.89

145

%16.13

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

1647

%111

448

%111

271

%111

38

%111

2413

%111

الدول واملناطق
احملورية

المـ ــالح ـ ــق
الملحق رقم  : 03الجداول المتعلقة بزمن وموقع ونوع مضامين برامج قناة فرانس .42
الجدول رقم  :73مدة التقارير المتعلقة بالمواضيع المطروحة مقارنة بالتقارير األخرى لبرنامج  42ساعة في فرنسا في قناة فرانس .42
المواضيع الفرعية

الموضوع الرئيسي

زمن برنامج 42

زمن التقرير التلفزيوني

ساعة في فرنسا

المدة (د)

مدة التقرير ()4

مدة التقرير ()3

مدة التقرير ()2

60.60د

65.16د

65.10د

66.10د

65.00د

61.51د

65.16د

65.00د

65.00د

/

60.10د

65.00د

66.00د

65.15د

66.16د

60.01د

61.50د

61.51د

/

/

60.00د

65.10د

65.50د

65.16د

/

ظاهرة التجنيد

تنظيم داعش

التحالف الدويل
قضايا الجالية المسلمة في أوروبا

زمن التقارير تلفزيونية أخرى في البرنامج

الدور الفرنسي

ظاهرة اهلجرة

الجدول رقم  :74فترات بث التقارير لبرنامج  42ساعة في فرنسا بالنسبة للمواضيع المطروحة في قناة فرانس .42

الموضوع الرئيسي

المواضيع الفرعية

قضايا الحركات اإلسالمية

تنظيم داعش

المواضيع تحت
الفرعية

قضايا الجالية المسلمة في أوروبا

الفرعية

ظاهرة التجنيد
التحالف الدولي

ظاهرة الهج ـ ـرة

المواضيع تحت

الدور الفرنسي

التقارير التلفزيونية

فتـ ـ ـ ـ ـ ــرة الب ـ ـ ـ ـ ــث
بداية البرنامج

وسط البرنامج

نهاية البرنامج

التكرار

التكرار

التكرار

التقرير األول

+

/

/

التقرير الثاين

/

+

/

التقرير الثالث

/

+

/

التقرير الرابع

+

/

/

التقرير اخلامس

+

/

/

(برنامج  42ساعة في فرنسا)

المـ ــالح ـ ــق
الجدول رقم  :75زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع قضايا الحركات اإلسالمية في مضامين برامج قناة فرانس .42

المواضيع الرئيسية

المواضيع
الفرعية

المواضيع تحت
الفرعية

المواضيع تحت تحت
الفرعية

األنواع الصحفية للبرنامج
اسم البرنامج

زمن الحصة

برنامج حواري

برنامج إخباري
تقارير

ربورتاجات

حوار في شكل مقابلة تلفزيونية

حوار في شكل نقاش مستدير

النقاش

00.56د

/

/

/

+

 10ساعة يف فرنسا

65.16د

+

/

/

/

 10ساعة يف فرنسا

65.16د

+

/

/

/

الربورتاج

60.11د

/

+

/

/

الربورتاج

61.51د

/

+

/

/

احلوار

54.05د

/

/

+

/

 10ساعة يف فرنسا

65.00د

+

/

/

/

الربورتاج

60.65د

/

+

/

/

احلوار

54.05د

/

/

+

/

النقاش

00.66د

/

/

/

+

 10ساعة يف فرنسا

61.14د

+

/

/

/

احلوار

55.00د

/

/

+

/

النقاش

00.60د

/

/

/

+

النقاش

01.10د

/

/

/

+

النقاش

00.10د

/

/

/

+

احلوار

56.06د

/

/

+

/

النقاش

01.01د

/

/

/

+

الحوار

51.06د

/

/

+

/

املتشددة
السلفيَة َ

النقاش

01.01د

/

/

/

+

الربورتاج

60.00د

/

+

/

/

احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا

النقاش

00.10د

/

/

/

+

السَن الشيَعي
الصراع َ

احلوار

55.06د

/

/

+

/

إعالن اخلالفة اإلسالمية

ظاهرة التجنيد

تنظيم داعش

الدور الفرنسي

قضايا الحركات
اإلسالمية

التحالف الدويل

الدور األمريكي

الدور السعودي
القاعدة يف بالد املغرب العريب

المـ ــالح ـ ــق
الجدول رقم  :76زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع ثورات الربيع العربي في مضامين برامج قناة فرانس .42
األنواع الصحفية للبرنامج
الموضوع الرئيسي

ثورات الربيع العربي

المواضيع الفرعية

المواضيع تحت الفرعية

اسم البرنامج

زمن الحصة

برنامج حواري

برنامج إخباري

حوار في شكل

حوار في شكل
/

تقارير إخبارية

ربورتاجات

الثورة يف سوريا

احلوار

51.15د

/

/

+

الثورة يف مصر

النقاش

00.51د

/

/

/

+

الثورة يف ليبيا

النقاش

00.51د

/

/

/

+

العالقات الفرنسية السورية

احلوار

50.01د

/

/

+

/

احلجاب اإلسالمي

احلوار

55.01د

/

/

+

/

اجلنس والشريعة

احلوار

51.54د

/

/

+

/

النقاش

01.11د

/

/

/

/

قضايا املرأة العربية

ظاهرة الفساد يف الوطن العريب

مقابلة تلفزيونية

نقاش مستدير

الجدول رقم  :77زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا في مضامين برامج قناة فرانس .42
األنواع الصحفية للبرنامج
الموضوع الرئيسي

المواضيع الفرعية

ظاهرة بناء املساجد
قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا
ظاهرة اهلجرة

اسم البرنامج

زمن الحصة

برنامج حواري

برنامج إخباري

حوار في شكل

حوار في شكل
/

تقارير إخبارية

ربورتاجات

الربورتاج

61.00د

/

+

/

الربورتاج

60.54د

/

+

/

/

 10ساعة يف فرنسا

65.10د

+

/

/

/

حوار

54.05د

/

/

+

/

النقاش

00.66د

/

/

/

+

مقابلة تلفزيونية

نقاش مستدير

المـ ــالح ـ ــق
الجدول رقم  :78زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب المواضيع األخرى في مضامين برامج قناة فرانس .42
األنواع الصحفية للبرنامج
المواضيع األخرى

اسم البرنامج

زمن الحصة

برنامج حواري

برنامج إخباري

حوار في شكل

حوار في شكل
+

تقارير إخبارية

ربورتاجات

اإلسالم السياسي

النقاش

01.51د

/

/

/

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيَن

احلوار

55.06د

/

/

+

/

الزواج الديَن يف بريطانيا

الربورتاج

60.00د

/

+

/

/

مقابلة تلفزيونية

نقاش مستدير

المـ ــالح ـ ــق
الملحق رقم  :02فهرس الجداول والرسوم البيانية.

فهرس الجداول
الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

00

ضح المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

501

03

ضح المواضيع تحت الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00

ضح المواضيع الفرعية بالنسبة لموضوع تنظيم داعش في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

04
02
00

ضح المواضيع الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
بو َ

ضح المواضيع تحت تحت الفرعية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

ضح المواضيع الفرعية بالنسبة موضوع ثورات الربيع العربي في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00

ضح المواضيع الفرعية بالنسبة لموضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00

ضح االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

00
00

ضح االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع إعالن الخالفة اإلسالمية.
يو َ

00

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع ظاهرة التجنيد.
يو َ

03

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الدور الفرنسي في التحالف الدولي.
يو َ

04

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع التحالف الدولي.
يو َ

02

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الدور األمريكي في التحالف الدولي .
يو َ

00

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
يو َ

00
00

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناع العقلية لموضوع الدور السعودي في التحالف الدولي.
ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع السلفيَة المتش َددة.
يو َ

00

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع اتحاد المنظمات اإلسالمية.
يو َ

40

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ

00
40

الشيعي.
ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الصراع السنَي
يو َ
َ
ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في سوريا.
يو َ

44

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في مصر.
َ

42

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع العالقات الفرنسية السورية.
َ

43

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الثورة في ليبيا.
يو َ

40

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع قضايا المرأة العربية.
َ

40

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الجنس والشريعة.
يو َ

40
40

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع قضايا الحجاب اإلسالمي.
يو َ
ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية موضوع ظاهرة الفساد في الوطن العربي.
يو َ

40

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
يو َ

30

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع ظاهرة الهجرة.
يو َ

30
34
33
32

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع ظاهرة بناء المساجد.
يو َ

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في المواضيع األخرى المطروحة.
َ
يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع اإلسالم السياسي.
َ

يوضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
َ

500
166
161
160
161
160
155
150
151
150
111
110
106
101
100
243
104
110
110
110
100
104
146
140
140
100
104
101
100
104
065
061
061

المـ ــالح ـ ــق
30

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العقلية لموضوع الزواج الديني في بريطانيا.
يو َ

30

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ

30

ضح استراتيجيات اإلقناعية العقلية في المواضيع الرئيسية المطروحة.
يو َ

30

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

20

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
يو َ

30
20

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ
ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناع العاطفية في المواضيع األخرى المطروحة.
يو َ

24

ضح عناصر االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في المواضيع الرئيسية المطروحة.
يو َ

42

ضح أساليب تحقيق األهداف في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ

23
45

ضح االستراتيجيات اإلقناعية في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ
ضح أساليب تحقيق األهداف في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

46

ضح أساليب تحقيق األهداف في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ

48

ضح أساليب تحقيق األهداف في المواضيع األخرى المطروحة.
يو َ

47

ضح أساليب تحقيق األهداف في موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوربا.
يو َ

49

ضح أساليب تحقيق األهداف في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

51

ضح فئ ــة الفاعلين في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

50
52

ضح فئ ــة الفاعلين في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ
ضح فئ ــة الفاعلين في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ

53

ضح فئ ــة الفاعلين في موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا.
يو َ

55

ضح فئـ ــة الفاعلين في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

54
56

ضح فئ ــة الفاعلين في المواضيع األخرى المطروحة.
يو َ

ضح السمات اإليجابية والسلبية في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ

57

ضح السمات اإليجابية والسلبية في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

59

يوضح السمات اإليجابية والسلبية في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
َ

58

ضح السمات اإليجابية والسلبية في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ

60

يوضح السمات اإليجابية والسلبية في المواضيع األخرى المطروحة.
َ

62

ضح اتجاه القناة في موضوع قضايا الحركات اإلسالمية.
يو َ

61
64

ضح السمات اإليجابية والسلبية في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ
ضح اتجاه القناة في موضوع تنظيم داعش.
يو َ

65

ضح اتجاه القناة في موضوع ثورات الربيع العربي.
يو َ

67

يوضح اتجاه القناة في المواضيع األخرى المطروحة.
َ

66
68

ضح اتجاه القناة في موضوع قضايا الجالية المسلمة في أوروبا.
يو َ
ضح اتجاه قناة فرانس  42في المواضيع الرئيسية المطروحة.
يو َ

00

ضح الشخصيات المستضافة في البرامج الحوارية لقناة فرانس  42في معالجتها للمواضيع المطروحة.
يو َ

00

ضح الحركات والتنظيمات المطروحة في المواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00
04
03
02

يوضح الشخصيات الطبيعية بالنسبة للمواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
َ

ضح الدول والمناطق المحورية المطروحة في المواضيع الرئيسية في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

ضح مدة التقارير المتعلقة بالمواضيع المطروحة مقارنة بالتقارير األخرى لبرنامج  42ساعة في فرنسا في قناة
يو َ
فرانس .42

ضح فترات بث التقارير لبرنامج  42ساعة في فرنسا بالنسبة للمواضيع المطروحة في قناة فرانس .42
يو َ
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00

ضح زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع قضايا الحركات اإلسالمية في مضامين برامج قناة
يو َ

00

ضح زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع ثورات الربيع العربي في مضامين برامج قناة فرانس
يو َ

00

ضح زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب موضوع قضايا الجاليات المسلمة في أوروبا في مضامين
يو َ

00

ضح زمن الحصص المختارة وأنواعها الصحفية حسب المواضيع األخرى في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

فرانس .42
.42

برامج قناة فرانس .42

امللحق رقم 60
امللحق رقم 60
امللحق رقم 60
امللحق رقم 60

فهرس الرسوم البيانية:

الرقم

عنوان الرسم البياني

الصفحة

00

ضح المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

501

03

ضح االستراتيجيات اإلقناعية العاطفية في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

04
02

ضح االستراتيجيات اإلقناعية العقلية في المواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ
ضح االستراتيجيات اإلقناعية للمواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00

ضح أساليب تحقيق األهداف بالنسبة للمواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00

ضح السمات اإليجابية والسلبية بالنسبة للمواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ

00
00

ضح فئـ ــة الفاعلين بالنسبة للمواضيع الرئيسية المطروحة في مضامين برامج قناة فرانس .42
يو َ
ضح اتجاه قناة فرانس  42في المواضيع الرئيسية المطروحة.
يو َ
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الملحق رقم  :00بطاقة فنية للبرامج المستخدمة في الدراسة.
تقدم يف كل  30دقيقة
أخبار وتحليالت مباشرة على مدار الساعة :تعاجل القناة األحداث العاملية بنظرة فرنسية ،حيث َ
عرضا كامال لألحداث الدولية يف نشرات من  15دقيقة  ،ويف هذا االطار جند الربنامج الكبري الذي حيتوي على هذه
األخبار وهو:

باريس مباشر:
باريس مباشر فرتة إخبارية تعرض مرتني يف اليوم من االثنني إىل اجلمعة على القناة العربية لفرانس  24من الساعة
 13:00إىل  ،15:00ومن الساعة  18:00إىل  ،00:00وتعرض فرتة باريس مباشر على القناتني الفرنسية
واإلنكليزية ثالث مرات يف اليوم من الساعة  6:00إىل مرتان يف اليوم خنصص فرتة مطولة لألخبار املستمرة تتخللها
فقرات حتليلية ومواعيد حصرية.
 10:00ومن الساعة  13:00إىل 15:00ومن الساعة  18:00إىل ،00:00ويقدم جولة كاملة حول حدث
اليوم ويتخلله تذكري بالعناوين اإلخبارية كل ربع ساعة وقراءة يف الصحف الفرنسية والدولية وفقرات حتليلية ثقافية
ورياضية وفقرات تدخل يف عمق األحداث اإلقليمية وأهم األخبار االقتصادية لليوم .ويف الفرتة املسائية أصبحت فرتة
باريس مباشر تقدم ساعة خمصصة لألحداث املغاربية.
ساعة في فرنسا:
برنامج إخباري يستعرض أهم األحداث اليت شهدهتا فرنسا خالل  10ساعة.
م َدة البرنامج  61 :دقائق.
موعد البرنامج :من االثنني إىل اجلمعة على الساعة  22:40و .10:01
الروبورتاج:
الربورتاج برنامج إخباري له موعد يومي مع القناة ،حيث يعاد بثَه يف هناية كل أسبوع ،تعتمد فيه القناة على األحداث
شَت اجملاالت ،وتعاجلها بنظرهتا اخلاصة من خالل تقاريرها املتنوعة.
الدولية واحمللية يف َ

مدة الربنامج 61 :دقائق
َ

موعد الربنامج :يوميا على الساعة .50:00
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النقـ ـاش:
برنامج حواري يف شكل نقاش مفتوح حول قضية الساعة مع ضيوف الربنامج الذين يعلقون على القضية املطروحة
وحيللون أبعادها ،وبرنامج النقاش يتيح للمشاهدين التفاعل مباشرة مع الصحافيني والضيوف عرب اإلنرتنت ومواقع
التواصل االجتماعي باستخدام "هاشتاغ#نقاش  ،"10ويبث برنامج النقاش اخلاص بفرانس  24العربية على أمواج
إذاعة مونت كارلو الدولية ،اإلذاعة العربية التابعة جملموعة إعالم فرنسا العاملي.
م َدة البرنامج 00 :دقيقة.
يقدمه كل من :توفيق جميّد )بالعربية) ،وفانيسا بورغراف
موعد البرنامج :من االثنني إىل اخلميس على الساعة َ ،50:56

(بالفرنسية ( ،وفرانسوا بيكار) باإلجنليزية(.
حـ ـوار:

برنامج حواري يف شكل مقابلة مع شخصية فرنسية أو دولية من عامل االقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو الدبلوماسية.
م ّدة البرنامج 51 :دقيقة.
موعد البرنامج :يوم السبت واألحد على الساعة .21:15

