الموجه وقضايا اإلسالم والمسلمين في العالم
اإلعالم الدولي
َ
قراءة نقدية في بناءات الصورة

أ.بن عيشة عبد الكرمي
جامعة مستغامن
إ َن لوسائل اإلعالم دوراً يف تكوين معارف اجلمهور وانطباعاته ،حيث تؤدي بعد تصنيفها وانتقائها ،بعد
عرضها ومناقشتها مع الذات والغري إىل تشكيل الصور العقلية اليت تؤثر يف تصرفات اإلنسان ،وبذلك فهي اليت
تش َكل وتصنع اآلراء واملواقف ،حيث يرى ولبارشرام أ َن معظم الصور اليت يبنيها اإلنسان لعامله مستمدة من
وسائل اإلعالم اجلماهريية ،باإلضافة إىل خرباته الشخصية.
يوجه اهتمام كبري هلذه الوسائل ،وتنفق املاليني من الدوالرات المتالكها،هبدف تشكيل
وعلى هذا األساس َ
وبناء الصور العقلية أو الذهنية لألفراد والتحكم يف مواقفهم ومعتقداهتم ،ويشري ألفني توفلر إىل أ َن من يتحكم يف
املعلومات يتحكم يف العامل ،فهي بذلك مصدر حكم وتوجيه ومن ميلك السلطة على املتخيَل حسب أفالطون

يتحكم باجملتمع والسياسة ،وهنا من يذهبلىل أ َن وسائل اإلعالم ثماابة ننافدة على العاملن1حيث متاَل ما ميكن
أن يراه الناس حول هذا العامل ومالحمه.
وبالنسبة لـ ولبار شرام فل َن براعة صناع الصورة ومهندسوها تكمن يف استغالل األحداث املارية إعالميًا ودعائيًا،
عنصرا فعاالً وحامسًا يف بناء الصورة وتغيريها أو تعديلها ،وهذا من أجل حتقيق الصورة
لعل هذه العملية تعترب ً
و َ

املرغوبة.2
انطالقا من عالقة الصورة بوسائل اإلعالم ،ودورها وأمهيتها يف صناعة الرأي العام ،ميكننا أن نسلط الضوء يف
هذا االطار على االملام بالصورة ،وكيفية بناءها من طرف القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية من خالل

ظل الاورات العربية الراهنة.
معاجلتها ألهم القضايا العربية اإلسالمية يف َ
يقول املف َكر الفرنسي جان بودريار بعد انتهاء حرب اخلليج الاانية يف مقالته اليت صدرت يف جملة ليرباسيون
الفرنسية بعنوان نحرب اخلليج مل تقعن ،حيث أ َكد فيها على نأ َن هذه احلرب مل تقع ،بل شاهد الناس نسخة
مصورةن.3
تلفزيونية َ

وثما أ َن وسائل االعالم هلا أدوراً ووظائف أساسية نإالَ َأَنا ال خترج عن إطار كوَنا تعكس الوضع القائم ،مث أ َن
مجيع التحوالت االجتماعية خاصة يف املفاهيم واملعتقدات ليست عملية آنية مرتبطة مباشرة ثما تقدمه وسائل
االعالم بقدر ما هي عملية متواصلة تتدخل فيها عوامل خمتلفةن.4

ألَنا تعطينا معلومات وتسم لنا بتكوين رأي ينعكس
والوسيلة اإلعالمية (القنوات الفضائية) هي وساطة َ

يف ممارساتنا اليومية خبصوص األحداث واملشاكل والوضعيات ،اليت هي تعود إىل احلياة االجتماعية ،ومن هذا
موضوعا للنقاش العام ،وهذا
عموما عندما يقدم سرداً إخباريًا عن األحداث ،فهوجيعل منها
ً
املنظور فلنَاإلعالم ً
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
يعرب عن اجتاه حنو مواضيع اليت يدور
طرف وسائل اإلعالم إىل رأي لدى املتلقي ،ومن مثة يتكون الرأي العام الذي َ
بشأَنا النقاش ،والذي ميكن أن يتم التعبري عنه يف فضاء االتصال العمومي.5
عدة
املوجهة من خالل معاجلتها لقضايا اإلسالم واملسلمني ينطلق من َ
وبناء الصورة يف مضامني القنوات الفضائية َ
مكونات بداية من املفاهيم واملصطلحات املوظَفة ،وكذا جمموع املواقف واالجتاهات واألفكار واآلراء اليت تسعى
إىل توصيلها إىل اجلمهور امل تلقي سواء الغريب ثما فيه اجلالية املسلمة ،أو اجلمهور العاملي ثما فيه العامل العريب
املدعمة لألخبار واألحداث ،جند دور جمموع السمات واخلصائص اليت
واإلسالمي ،باإلضافة إىل تلك الصور َ
توظَفها القناة لذلك اخلرب أو احلدث أو القضية.
يتم بناءها وفق معطيات متنوعة وخمتلفة،
وتعترب صورة اإلسالم واملسلمني يف القنوات الفضائية َ
املوجهة صورة َ
لعل هذا يساهم يف إنتاج الصورة من خالل التماشي مع األحداث والظروف احمللية والعاملية من جهة ،أو إعادة
و َ
إنتاجها من خالل املعطيات التارخيية والاقافية واالجتماعية اليت تؤطر العملية االتصالية لتلك القنوات يف بناء

ولعل هذا ما مياَله السياق العام ألحداث الاورات العربية الذي يعترب
الصورة اليت تتماشى وسياستها اإلعالميةَ ،
كحدث هام سواء على املستوى السياسي أو اإلعالمي ،وذلك من خالل ما تاريه تلك األحداث من ردود أفعال
خمتلفة من العامل العريب اإلسالمي أو العامل الغريب.

معطيات الصورة:

يرتبط مفهوم الصورة يف هذه الدراسة ثمفهوم الصورة النمطيَة اليت تتألف من كلمتني ،األوىل يف كلمة الصورة
عموما ،والاانية كلمة النمطيَة اليت متاَل صفة أو مسة تلك الصورة من خالل تنميط حمتواها
اليت متاَل الصورة الذهنية ً
سواء أن كان شكالً ظاهري أو حمتوى ضمين.
حيث يوض والرت ليبمان على نأ َن الصورة الذهنية اليت تتكون عن العامل اخلارجي لدى االنسان ما هي إالَ

املبسط من خالل مرحلة الزمن احملدودة حلياة االنسان ،وكذا
مبسط لبيئة غري حقيقية ،وينتج هذا التمايل َ
متايل َ
للتعرف على مجيع احلقائق املوجودة يف هذا العاملن.6
تعدد العوامل وكارة األشياءَ ،
َ
وتعد الفرصة هنا حمدودة َ
كما تقوم الصورة على مشاركة املتلقي وعلى اسهامه يف اعطائها معىن ،أي تأويلها ،وللوصول إىل ذلك يستخدم
املتلقي مجلة من الكفاءات :نالرؤية ،اإلدرا  ،املعرفة ،الفهم ،والبعد الذايت الشخصي الذي ال ميكن أن يلغي
التأويل اجلماعي للصورة ،وهذه الكفاءات ال ميكن أن تستغين عن البعد اللساين ،فكما ازدادت كفاءتنا اللسانية
استطعنا أن نقرتب أكار من معاين الصورةن.7

هبا،ويعرفها
وهنا من يشري إىل نأ َن الصورة النمطيَة هي ثماابة تعميمات تعامل على َأَنا حقائق مطلقة مسلم
َ
املميزة
الباحاون َ
املبسط الذي يؤدي إلخفاء السمات َ
بأَنا شكل من أشكال االجتاه واالعتقاد ذات املضمون َ
لآلخر بصورة ال ينتبه إليها املتلقي،فتصب مقاومة للتغيري مع الزمن وهي تتحول إذا مل تواجه وحتلَل وحتارب إىل
صورة متطرفة جامدة مقولبة ال تقبل التعديل أو التغيري؛ ويف اجملال العرقي للشعوب تصب الصورة النمطيَة ثماابة

االعتقاد الراسخ الذي ميال مسات وخصائص شعب أو جمموعة من الناس ،وغالبا ما تكون هذه الصورة سلبيةن.8
َأما على الصعيد الدويل فل َن صور الشعوب األجنبية األخرى تكون يف نوعني:
نصورة املنفتحة بلضافة مسات جديدة للسمات املختزنة يف الدماغ ،ويكون رد فعل عند املتلقي مرنًا يستوعب
متاما
تطلعات الشعب الذي متاَله ومتاَل تطوره حنو األحسن ،وصورة جامدة تكون عبارة عن صور ثابتة الصفات ً

مال الصورة النمطيَة ،ويكون رد فعل املتلقي للشعب الذي تصوره موحداً أو متشاهبًا جلميع أفراد ذلك الشعب،
فلذا ما وصفت الصورة النمطيَة شعبا ما بأنَه إرهايب فكل فرد ينتمي إىل ذلك الشعب يصب كذلكن.
ورغم القول الشائع بأ َن الصور النمطيَة اجلامدة أو املنفتحةَ ،
وتعززها ،إالَ
نإَنا هي صور تنشرها وسائل االتصال َ

أ َن البحوث كشفت عن تداول هذه الصور يبدأ يف العادة يف حميط األسرة ،فيتعلَمها األطفال من الصغر حبيث
حتتل مكاَنا يف ذاكرة األطفال قبل أن يطوروا مقدرهتم العقلية والنقدية.واألخطر من هذا فل َن الصور العقلية تلعب
ألَنا تكون ثماابة البديهيات اليت
توجه سلوكيات صناع القرار َ
مهما يف تشكيل السياسة اخلارجية،فهذه الصور َ
دورا ً
تقوم عليها سياسة دولة إزاء دولة أخرىن.9

إ َن الكاري من علماء االجتماع جيزمون نبأ َن الصورة تكاد أن تستخلف الوقع ،فال وجود إالَ ملا تظهره عيون
الكامريا ،أي ال يوجد إالَ ما هو مرئي أو ما تريد أن جتعلهمرئيًا ،فاألحداث اليت تلتقطها عيون كامريا القنوات
التلفزيونية أو ال تريد أن تلتقطها هي أحداث نحمتجبة أو منسيَةن ،أو ببساطة َإَنا غري موجودة بالنسبة لغالبية
مشاهدي التلفزيون ،فالصورة إذن متلك القدرة على استحضار الغائب وتغييب احلاضر.
فعندما هتيمن الصورة يف حقل االتصال يتسع جمال العاطفة للتعامل مع األشياء ،ويصب حمك احلكم على
األحداث ليس الواقع بل االحساس الذي تنقله الصورة للمشاهدن.10
ويتحدث عبد اهلل الغذامي عن أيديولوجيا الصورة حيث يشري إىل مسألة اللباس ويقصد هنا احلجاب كرمز
َ
إسالمي ،باعتباره نصورة ثقافية من صور التلفزيون وثقافة من الاقافة البصرية ختضع لشروط اإلرسال واالستقبال
والتأويل ،ولقد صار احلجاب كمادة للعلمانيني مالما هو مادة فقهية أو مادة للقوانني والتشريعات ،حيث يستدل
الكاتب هنا ثمقال ألدونيس صدر يف جريدة احلياة وجاء هذا املقال بعنوان :نحجاب الرأس أم حجاب العقلن.11

ويتض لنا على أ َن الصورة هنا ال ترتبط ثما هو ظاهر فقط ،بل تتعدى ذلك إىل دالالت ضمنية ال نكتشفها إالَ
يف حدود تركيزنا على األيديولوجية اليت حتملها ثمستويات خمتلفة ،وهذا حسب الاقافة السائدة للجمهور املتلقي
من جهة ،وقدرة الوسيلة اإلعالمية يف ترويج تلك األيديولوجية من جهة أخرى.

لعل احلديث عن الصورة ومعايري انتقاء األحداث التلفزيونية هو مرتبط باملعاجلة اإلعالمية نفسها ،نفانتقاء
و َ
األحداث وحتويلها إىل أخبار تلفزيونية يتم يف الغالب بالنظر إىل بعدها البصري .لذا قد حيرم من االطالع على
الكاري من األحداث ثما فيها امله َمة ،اليت جتري بعيداً عن عيون الكامريا ،فاألحداث التلفزيونية تعتمد على الصورة
بدرجة أساسية ،بل هي اليت تعطي هلا وجوداً ،أل َن احلدث الذي ال تنقله شاشة التلفزيون يعد غري موجود أصالً.

إذن فالنقل التلفزيوين احلي لألحداث ينسي املشاهد وجود وسيط بينه وبني ما برى مماالً يف التلفزيون كمؤسسة
وأداة يف ذات الوقت ،وينفي نسبية اخلطاب اإلعالمي ،ويقضي على اهلامش الفاصل بني املشاهد واستعراض
احلدث اجملزأ الذي يرَممه البث املباشر جبعله مومهًا بأنَه الواقع الفعلي ،فالبث التلفزيوين املباشر لألحداث هو اجلر
اللني واملاكر للمشاهد لالقتناع باخلديعة اليت يصنعها القول الذي أصب مأثوراً :الرؤية تعين املعرفة ( Voir c’est
َ

)savoirن.12
13
هاما ورئيسيًا
ومن هنا ميكننا القول أ َن نال إعالم اليوم خارج الصورةن  ،حيث أصبحت هذه األخرية عنصراً ً
التصور الذي يشمل الكاري من
لعل دراستنا تنتمي هلذا اجملال ،وخاصة جمال َ
يف وسائل اإلعالم بشىت أنواعها ،و َ

العمليات العقلية والعاطفية والسلوكية ،فالصورة الذهنية والصورة النمطيَة هلما دوراً إعالميًا يف ما تعلق باملضامني
جتسد هذه الصورة وف ًقا لعدة آليات واسرتاتيجيات أو ما يصطل عليه بالتخطيط اإلعالمي ،فعملية
اإلعالمية اليت َ
التكوين هنا ال خترج عن إطار تراكمات تارخيية وأخرى واقعية أو موضوعية ،نكما أ َن الصورة النمطيَة السلبية ال
تساهم يف صناعتها تلك املصادر الغربية فقط ،وإََنا هنا مسؤولية يتحملها بعض احلاقدون على اإلسالم من

أبناء األمة العربية من خالل وسائل اإلعالم اليت تتبىن إليديولوجيات غربية ،كما تستمد منه مجيع الصور على
اعتباره أنَه النموذج والقدوة للتحضر والتقدمن.14
التصور العام ألي وسيلة إعالمية ،اليت تسعى يف األخري بتشكيل
َأما عملية املعاجلة اإلعالمية ال ميكن فصلها عن َ
لعل ميَزة تلك الصورة وخصائصها ومساهتا هي اليت متن القارئ أو السامع أو
الصورة وف ًقا لسياستها اإلعالمية ،و َ
تتجسد إالَ من خالل بعض الوظائف واألهداف املسطَرة مسب ًقا.
املشاهد فكرة ما ،مع أ َن هذه األخرية ال َ

الموجهوإستراتيجياته:
معطيات اإلعالم الدولي َ

لعل
إ َن اإلعالم الفضائي ميزة حدياة فرضتها العوملة من خالل التفت على اآلخر وجعل العامل قرية كونية ،و َ
تطور بفضل تطور الوسائل التكنولوجية واألقمار الصناعية ،وكان ذلك من جراء الاورة
هذا النوع من اإلعالم َ
املعلوماتية والرقمية اليت أحدثت الكاري يف ميدان اإلعالم واملعلومة ،وظهرت سيطرة القنوات الفضائية على
التوجه إىل هذا النوع
وبكل اللَغات ،من هنا بدأ َ
التلفزيون الكابلي يف شىت اجملاالت وامليادين والتخصصات ،بل َ
من البث املباشر ،حيث أصبحت فيهاملعلومة سريعة وعاملية.
املوجهة
تعرف َ
بأَنا نالقناة َ
املوجه مع ظهور القنوات الفضائية الدولية َ
وظهر مصطل اإلعالم الدويل ً
املوجهة واليت َ
املوجهة إليهمن،
من دولة معيَنة إىل دول أخرى خارج حدودها ،وتكون براجمها باللَغات اليت تالئم سكان الدول َ
موجهة إىل الغري وليس إىل
حيث نتتجاوز حدود الدولة الواحدة إىل شعوب دول أخرىَ ،
ويتعني أن تكون َ

وتبث براجمها إلىاجلمهور من خارج حدود دولتهم ،وهي
اجلمهور احمللين ،لذا فهي نتصدر من جهات أجنبية َ
معني باستخدام لغته وهلجته بغرض التأثري فيه نفسيًا لتحقيق أهداف
تستهدف الوصول إىل جمتمع أو شعب َ
سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية للمصدر أو اجلهة الراعية هلان.15
ومتعمد من دولة إىل أخرى الرسائل اإلعالمية
يعرفها َ
بأَنا نتلك الفضائيات اليت َ
تبث بشكل مباشر َ
وهنا من َ

بلغة ميكن للمشاهدين املستهدفني فهمها وتسعى لتقدمي وجهات نظر الدولة الباثة حيال القضايا الدولية وتقدمي
األخبار أو األحداث ،والعمل على توفري رأي بديلن.16
نتوجه القنوات التلفزيونية الدولية براجمها املختلفة ويصل إرساهلا إىل أحناء العامل بلغات شعوب الدول
كما َ
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
عفوين.17
املوجهة18إىل:
وميكن تقسيم هذه القنوات التلفزيونية الدولية َ

املوجهة الرمسية :وهي اليت ختضع إلدارة
 -1من حيث املصدر :وجند يف هذا االطار :القنوات التلفزيونية الدولية َ
الدولة وإشرافها ومتويلها ،وتقوم بتخطيط سياستها ورسم أهدافها (كقناة روسيا اليوم ماالً) ،والقنوات التلفزيونية
تدعي خضوعها املباشر لسيطرة الدولة أو احلكومة ،و َأَنا مستقلة يف عملها
املوجهة غري الرمسية :وهي اليت َ
الدولية َ
احلرة األمريكية ،وقناة اليب يب سي الربيطانية ماالً).
(كقناة َ
املوجهة ألغراض سياسية ودعائية:
 -2كما تتخذ هذه القنوات شكلني رئيسيني مها - :القنوات التلفزيونية الدولية َ
وهي القنوات اليت تكون خاضعة لسيطرة الدولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،حيث متاَل الناطق الرمسي هلا.
املوجهة ألغراض جتارية :ويتمتع هذا النوع من القنوات بقدر من احلرية يف رسم
 -القنوات التلفزيونية الدولية َ

سياستها اإلعالمية ،وقد متاَل الدولة يف بعض األحداث واملواقف ،كما تعتمد على اإلعالنات واإلشهارات وتقدمي
بعض اخلدمات التجارية.
احلرة األمريكية ( ،)2004قناة اليب
ومن أهم تلك القنوات التلفزيونية الدولية َ
املوجهة إىل املنطقة العربية جند :قناة َ
يب سي  BBCالربيطانية ( ،)2008قناة روسيا اليوم اإلحتادية ( ،)2007فرانس  24الفرنسية ( ،)2007قناة
دوتشيه فيله  DWاألملانية ( ،)2002قناة السي آن أن األمريكية .)2001( CNN
املرجوة وراء ذلك؟ ،فمنهم من
حيث أختلف الكاري حول مسألة وجود القنوات الفضائية َ
املوجهة وما أهدافها َ
ربطها بتحقيق الرب 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 متايل صورهتا
اإلجيابية ،هذا وباإلضافة إىل األغراض السياسية اإلقتصادية اليت تتعلق باألمهية اإلسرتاتيجية والعمق اإلنساين
الكبري للحضارة العاملية اليت تناله املنطقة العربية ،وكذا إنعكاسات 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.19
املوجهة ،على أ َن
َأما األستاذ حيي اليحياوي ويف حدياه عن أهداف هذه القنوات وخاصة القناة اإلسرائيلية الاالاة َ
هنا هدفان أساسيان من وجه نظر هذه األخرية تتماَل يف :العمل على تلطيف ممارسات العنف واإلرهاب اليت
ضد الفلسطينيني يف أعقاب اإلنتفاضة الاانية ،مثَ ضرورة قطع الطريق على القنوات العربية
تشنَها اآللة اإلسرائيلية َ
بأَنا حتريضية ،مع جناحها يف إستقطاب جزء من الرأي العام العاملي.20
اليت صنَفت َ
املوجه على نفكرة الصراع والرغبة يف السيطرةن ،وال ميكن تأدية هذا النمط من العمل
كما يعتمد اإلعالم َ
اإلعالمي إالَ يف حدود بعض األسس اليت جيب مراعاهتا ،حيث تتماَل هذه األسس بداية من نحتديد اجلمهور

املستهدف بدقة وعناية ،مثَ حتديد اللغة واملستوى اللغوي املناسب له ،وكذا حتديد ساعات اإلرسال وف ًقا لعاداته
املدرب الواعي ،وحتديد املضمون اإلعالمي
وأَناط إستماعه ومشاهدته ،باإلضافة إىل إختيار القائم باإلتصال َ
اجلذابن.21

احلرة األمريكية يف برنامج اإلجتاهات األربعة عن النوايا اخلفيَة هلذه القناة يف إستهدافها
صرح مدير قناة أخبار َ
ولقد َ
احلرة وبني األنظمة العربية فل َن ذلك سيعين عدم قيام
لألنظمة العربية نبأنَه إذا مل تقم أزمات من البداية بني القناة َ
القناة بواجبهان ،وهلذا أ َكد أ َن معيار جناح القناة سيقاس حبجم املشاكل اليت ستاريها براجمها مع األنظمة العربية
.22
فاملالحظ يف هذه القنوات َأَنا ظهرت تقريبًا يف نفس الفرتة ،كما َأَنا أعتمدت بشكل متشابه على االسرتاتيجيات
اإلعالمية نفسها ،وذلك من خالل االنتشار وكذا اعتمادها على اللَغات الاالث (العربية ،الفرنسية ،واالجنليزية)،
َأما من ناحية املضمون فيتساءل يف هذا اإلطار حممد رؤوف يعيش يف كلمته للعدد الااين من جملة اإلذاعات

العربية عام  2010م عن دور الفضائيات الدولية الناطقة بالعربية ،حيث ورد العنوان الفرعي للمقال بالعبارة
التالية :نجسور تواصل أم ترويج لاقافة أجنبيةن ،23حيث ينوه الباحث هنا إىل التنامي واالزدياد امللحوظ ملال هذه
ممولة من طرف الدولة واحلكومات أو
القنوات َ
املوجهة للمشاهد العريب ،حيث يغلب عليها الطابع الرمسي كوَنا َ
لعل هذه القنوات ارتبطت بأحداث وظروف يف املنطقة العربية
تابعة لوزارة خارجيتها ،وعادة ما تكون غري رحبية ،و َ

جعلت منها تظهر بصورة الواحدة تلو األخرى ،خاصة مع ظهور أحداث سبتمرب  ،2001مروراً بأحداث حرب
العراق وبعدها أحداث أخرى ،وصوالً إىل الاورات العربية األخرية.
ويوض لنا هادي نعمان اهلييت يف حدياه عن االتصال التلفزيوين الفضائي الدويل وتأثرياته على الوطن العريب،

كيف نأ َن القنوات الفضائية تربز سيادة الروح الدميقراطية يف اجملاالت السياسية بوجه خاص ،وهذه اجلوانب غري
صورا وانطباعات جديدة حول
مألوفة لدى املواطن العريب ،إالَ يف حدود ،لذا فل َن التعرض لتلك القنوات خيلق ً
صانعا لألحداث
أنظمة احلكم العربية ،...ويضيف ً
أيضا كيف يتض للمواطن العريب أ َن الوطن العريب ليس ً
احلامسة إالَ حبدود قليلة وحمدودة ،كما أ َن الوطن العريب يظهر يف الغالب ،يف أعمال التخريب واإلرهاب واحلروب

واملصادمات وغريها ،مما يقع ضمن ما يسمى بـناألخبار املبقعةن ،ويغيب العرب عن أخبار التقدم العلمي الذي

حيياه العصر ،وعن أخبار االجنازات الفطرية والسياسية...ن.24
ويقول املنصف ونَاس ن  ...إ َن هذه الفضائيات حريصة على متلك عقل االنسان وذائقته ،بغض النظر إن كان
إقناعا أو إكر ًاها ،وهي تستند يف ذلك إىل أرقى الوسائل التكنولوجية وأدقها من أجل الوصول إىل
األسلوب ً

العقول والنفوس واهليمنة سياسيًا وثقافيًا والرتويج ملنتجات السوق األوروبية واألمريكية...ن ،ويضيف الباحث
وحجة املصاح
قائالً :نإ َن القنوات األجنبية هي عنوان من عناوين العوملة يف شكلها اجلديد ودليل اهليمنة القوية َ
االسرتاتيجية املتعاضمةن.25
ويعترب البعض على أ َن القنوات الفضائية األجنبية تقوم بـناإلخرتاق الاقايفن لألمة العربية ،ويف ذلك اإلطار أختلف
الباحاون العرب يف رؤيتهم هلذا املفهوم ،حيث أنقسمت مواقفهم إىل:26
 فريق رافض لاقافة الغرب وقيمها :حيث يعتربون الاقافة الغربية ثقافة مادية وغازية. -فريق متقبل لاقافة الغرب بشكل عام :حيث يعتربون الاقافة الغربية الطريق الوحيد إىل بوابة احلداثة.

 فريق إنتقائي :ويرى ضرورة األخذ عن الغرب دون السقوط يف اإلغرتاب الاقايف.كما جاء على لسان وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة مادلني أولرايت يف سياق تربيرها لضربات الصواريخ على
العراق يف عهد الرئيس كليتنون حيث قالت :نإذا كان علينا أن نستخدم القوة ،فل َن ذلك ألنَنا أمريكا ،حنن األمة
اليت ال غىن عنها ،وحنن ننتصب بقامة عالية ،ونرى أبعد من غرينا أفاق املستقبلن ،27وعلى هذا األساس يشار إىل
احلرة على وجه اخلصوص) وجدت من أجل خلق صورة مجيلة ألمريكيا
نأ ًن القنوات الفضائية الناطقة بالعربية (قناة ً
يف الوطن العريبن.28
من هنا تبدو أهداف تلك القنوات الفضائية مسطَرة ،كما َأَنا ال ميكنها خدمة املصلحة العامة إالً يف إطار
مصلحتها اخلاصة ،خاصة وأ َن تكاليف البث يف مستوى هذه القنوات يكلَف الكاري ،وعلى هذا األساس ن ُسئِل
موجهة إىل
أحد كبار السياسيني الغربيني قبل أكار من مخسني عاماً عن الغرض من إطالق وسائل إعالم غربية َ
العامل العريب ،فقال باحلرف الواحد ن to becounter- revolutionaryن-كي حتبط ظهور أي ثورات
ضد األنظمة العربية القائمة،-فوسائل اإلعالم الغربية اليت استهدفت املنطقة العربية منذ الالث األول من
داخلية َ
املرتدية ،أي
وحىت اآلن كان هدفها األول احلفاظعلى األنظمة وجتميلها وتكريس األوضاع العربية َ
القرن املاضي َ
تلك اليت متخضت عن الرسم االستعماري للوطن العريب وخاصة ناتفاقية سايكس بيكون ،وذلك عن طريق
ترويض الشعب العريب باألساليب اخلطرية اليت ابتكرها اإلعالم الغريب للتحكم باألمم واجملتمعات .ولقد كانت
املوجهة إىل العرب
تلك األجهزة ومازالت أكرب داعم ألنظمتنا َ
وحىت التلفزيونات الغربية َ
حىت اآلن ،و َ
لعل اإلذاعات َ
حد كبري منذ ظهور وسائل إعالم عربية جريئة سحبت البساط متاماً من حتت أقدام أعرق
فقدت شعبيتها إىل َ
وأشهر اإلذاعات الغربيةن.29

معطيات الراهن العربي اإلسالمي:

إ َن ما أفرزته األحداث األخرية أسالت الكاري من احلرب وطرحت الكاري من األوراق ،بل أسالت الكاري من الدم،
حد ذاته مادة دمسة لصورة سلبية عنها وعن
ممَا جعل أحدهم يقول على نأ َن واقع األنظمة العربية يقدم يف َ
شعوهبا ،كما أ َن حال التخلف 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 ،وإ َن الواقع

املزري هو موضع الشكوى كشعوب مقهورة ومتخلَفة عن ركب احلضارة اإلنسانية ،واليت مل جتد سبيالً للخروج منه
دائما أكار مجاالً من تلك اليت يشكون من تشوهها يف اإلعالم العريبن ،30ومن
بعد ،وإن واجهوا احلقيقة ليست ً
هنا يتض دور تلك األحداث باعتبارها مادة إعالمية تستوجب تغطيتها ثما تتصف به من مميزات جيعلها عامالَ
أساسيًا يف املسامهة يف تكوين الصورة النمطيَة عن نفسها من جهة ،وفرصة لوسائل اإلعالم يف معاجلتها لتلك

القضايا ثما خيدم مصلحتها من جهة أخرى.
ظل الاورات األخرية أو ما أصطل عليها نباورات الربيع العريبن
إ َن احلديث عن أزمة العرب املسلمني خاصة يف َ
ورد مقال جاء يف جملة اإلكونوميست يف  2014-07-05حيتوي على مايلي :ن ...أصب املسجد مصدراً
للخدمات العامة وأحد األماكن القليلة اليت تتي للناس االجتماع واالستماع إىل اخلطب ،وأسبغت على اإلسالم
حكاما ميقتوَنم ،ويف هذه األثناء هنا شرحية
التطرف ،وصار الرجال الساخطون يكرهون الغرب ملساندته
ً
صفة َ
املتذمرين بسبب البطالة ،وبفضل وسائل التواصل اإللكرتونية ،ازدادوا تفطنًا إىل احلقيقة أ َن
واسعة من الشباب َ
آفاق أقراَنم خارج الشرق األوسط أكار إشراقًا ،والعجب ليس يف نزوهلم إىل الشوارع يف الربيع العريب ،بل يف عدم
نزوهلم قبلهن.31
لعل ما أشار إليه طارق رمضان يف كتابه حول االسالم وَنضة العرب إىل دور وسائل االعالم يف تناوهلا للاورات
و َ
العربية ،ويذكر هنا مسامهة بعض القنوات العربية واألجنبية يف هذا الدور ،حيث يسلط الضوء نعلى بعض القنوات
األجنبية الغربية االخبارية العاملية ( –BBC- CNNفرانس  -24فوكس نيوز) ،وذلك من خالل
لعل هذا املوقف قد يكون من
معاجلتهالألحداث والقضايا العاملية من وجهة نظرها اخلاصة وبطريقة مفردية ،و َ
تصورها لتلك األحداث والقضايا
السلطة ،من سلطة مضادة أو معلومات بديلة ،ولكنَه بلمكان ً
دائما استخدام َ
من وجهة نظرها وايديولوجياهتا اخلاصةن.32
ويف سياق احلديث عن الاورات يف العامل العريب االسالمي ميكننا أن نشري إىل ما تطرق إليه ادوارد سعيد يف حدياه
عن املرحلة االستعمارية وعالقتها بأزمة الشرق ،حيث يرجع ادوارد نالصراع السياسي ونشوب الاورات يف بلدان
التصدي ملشكالت
الشرق األوسط ،وافريقيا وآسيا ،هو عجز النظم واحلركات الوطنية الراديكالية املزعومة عن
َ

االستقالل االجتماعية واالقتصادية والسياسية...اخلن.33
َأما عن الاورات العربية ومقاربتها الفكرية حسب املراحل التارخيية ميكننا أن نستند إىل ما قاله مالك بن نيب يف
حدياه عن مناقشة الظاهرة الاورية يف العامل اإلسالمي نفقد حيدث يف أكار من بلد إسالمي ،أن جتد البالد نفسها
ظل ايديولوجيا
بعد الاورة يف الوضع السابق على الاورة ،بل رَثما أكار خطورةً ،بل قد جتد نفسها من جديد يف َ

يسقط من أجلها األبطال ،كما لو كانت عجلة الاورة وأفكارها تدور أثناء الاورة اعتباراً من حلظة معيَنة إىل
الوراءن ،ويضيف مالك بن نيب قائالً :نبينما حيدث يف البالد املستعمرة ،أو اليت كانت مستعمرة قبالً ،أن تكون
هذه األوضاع هي نتاج املرَكبة اجلدلية تقع يف صلب العامل الاقايف األصلي من جهة ،ومن جهة أخرى بينها وبني
حيث والطاقة املستحاَة ظاهرة انتقال التيار
عامل ثقايف آخر هو العامل الاقايف االستعماري ،كما ينشأ بني مولَد َ
الكهربائين.34
يقدروا أمهية الشعوب
يقدر احلكام العرب أمهية اإلعالم يف الدول الغربيةَ ،
ألَنم مل َ
وحىت لوقت قريب ،نمل َ
َ
مفتوحا
وتأخر العرب يف االهتمام باإلعالم والعالقات العامة وتركوا هذا اجملال
ومجاعات الضغط يف صنع القرارَ ،
ً
أمام إسرائيل لتؤثر على الشعوب الغربية بدون دعاية مضادة ،فوكاالت األنباء العربية عاجزة عن تقدمي احلقائق،

مجيعا ختضع للسيطرة احلكومية اليت تعرقل حركتها ،كما أ َن أخبارها ال تتوافر الشروط اليت جتعلها صاحلة
َ
ألَنا ً
لالستخدام يف وسائل اإلعالم الغربيةن.35
كما أ َن وسائل اإلعالم املختلفة أو ما يطلق عليها إدوارد سعيد باجلهاز الاقايف اليت تعمل على صناعة الصور،
زمنها صورة اإلسالم يف اإلعالم الغريب ،واليت بدورها تعمل على تشكيل تلك الصورة وف ًقا ملعطيات وظروف
معيَنة ،تكون فيها املادة اإلعالمية غري بريئة انطالقًا من جمموع األهداف املسطَرة واملصاح املشرتكة ،حيث يقول
ملتعمد والتغيري
سعيد :نإ َن األخبار ليست ذات قصور ذايت ،بل هي مثرة نشاط مع َقد ،عادة ما يتضمن االختيار ا َ
املقصودن.36
وعموما مع دور وسائل اإلعالم وعالقتها ثما جيري من أحداث خاصة حنو قضايا اإلرهاب يقول نعوم تشومسكي:
ً
نإ َن سياسة السيطرة على فكر اجلمهور العام عن طريق اإلرهاب باستخدام أفكار جنونية مرعبة ،هي الوسيلة
ضد مصاحلهانَ ،أما املف َكر السويدي يان مريدال فيقول :نإ َن سادة العامل اآلن
الناجعة جلعل الناس تتبىن سياسات َ

حيكمون من خالل استخدام اخلوف والرتويج كسالح للوصول حلالة اخللط لدى اجلمهور لكي ال يستطيع املواطن
يقدم له على أنَه ضرورة حلمايته من ذلك اآلخر املرعب ،الذي يريد أن يستويل
التفرقة بني مصاحله احلقيقية ،وما َ
على كل ما ميلكهن.37
وعلى هذا األساس ال يبدو أ َن وسائل اإلعالم حيادية ثموجب احنيازها مع املواضيع اليت تنطوي حتت اهتماماهتا
فلكل وسيلة طبيعتها اخلاصة جتعلها تتعامل بطريقة ما مع
وتعكس أجندهتا السياسية والفكرية واإلعالمية،
َ
لعل مسألة احلياد يف وسائل اإلعالم تظهرن كأسطورة حسب هربرتشيللر،
األحداث والقضايا احمللية والعاملية ،و َ
حيث يتقامسها الصحفيون أنفسهم ،بداية من اعرتافهم ثمسألة االنصاف واملوضوعية مهنيًا ،مثَ األخطاء االنسانية

اليت تقع على عاتقهم من خالل نشرهم للمعلومات ،باإلضافة إىل املشاريع التجارية من خالل االعالنات
وغريها...ن.38

الموجه:
معطيات الدراسات السابقة حول اإلعالم الدولي
َ

من بني الدراسات اليت جاءت يف هذا اإلطار هي دراسة اليت قام هبا حممد سعد حيث نأوضحت هذه الدراسة
املوجه باللغة لعربية للعامل العريب متماَالً يف :إذاعة سوا ،جملة هاي ،وقناة
التحليلية للخطاب اإلعالمي األمريكي َ
احلرة ،بوجود عدة آليات يرتكز عليها هذا اخلطاب منها :آلية التهجني بنسبة ( )%26.5حيث أستهدفت
َ
التزاوج بني القيم العربية واألمريكية وإمتصاص الاقافة العربية من خالل تشكيل هوية مهجنة ،تليها آلية التفكيك
اليت تستهدف تفكيك العروبة بنسبة ( )%24.9وذلك من خالل إثارة النعرات الوطنية والدينية ،وآلية التغييب
أي ترسيخ املسكوت عنه يف الرتتيب الاالث بنسبة ( )%24.4وتتماَل يف تغييب مفردة اإلحتالل األمريكي
للعراق وإستبداهلا بكلمة قوات التحالف اليت حتاول حترير العراق ،وآلية اإلستدعاء بنسبة ( )%12.7وهو ما متاَل
يف إستدعاء جتارب احلروب السابقة مع الفلبني وإسبانيا والسالفادور لتربير وحشية اإلحتالل وفداحة مثن

احلريةن.39
املوجه إىل
َأما الدراسة الاانية هياليت قام هبا الباحث علي جبار الشمري حول ناخلطاب التلفزيوين األمريكي َ
40
توصل الباحث يف حتليله جملموعة من الربامج لقناة
احلرة الناطقة باللغة العربيةن  ،حيث َ
املشاهد العريب عرب قناة َ

احلرة األمريكية جملموعة من النتائج واليت تعلقت أوالً:
َ
املوجهة للمشاهد العريب :يعتمد
احلرة َ
 املضامني الاقافة السياسية السائدة يف خطاب التلفزيون األمريكي يف قناة َاحلرة األمريكية بالرتويج والدعاية ملفاهيم جديدة تنسجم وأهداف القائمني
اخلطاب التلفزيوين الذي تتسم به قناة َ
عليه ومصاحلهم اخلاصة واملشرتكة ،حيث يعتمد على مجلة من الطروحات كنشر املفاهيم الدميقراطية ،اإللتزام

حبقوق اإلنسان ،التعريف باجملتمع املدين ،اإلحتذاء بالنموذج األمريكي ،تفسري وتربير السياسة األمريكية،
سياسا وثقافيًا وحضاريًا
التشكيك يف قدرة بعض األنظمة السياسية العربية القائمة ،إسرائيل يف نظرها ندولة تتفوق ً
لتقدم،
على الدول احمليطة هبان ،ترى أ َن الطابع القومي يعود بالشعوب إىل الوراء ويبعدها عن اللحاق بركب ا َ

إلصاق صفات بعينها على اإلسالم واملسلمني من قبيل اإلرهاب واإلدعاء أ َن مصدره من اإلسالم ،وإطالق
املتطرفة على احلركات واألحزاب اإلسالمية ،التأكيد على دور املرأة ومكانتها ومنحها
تسمية اجلماعات األصولية و َ
حرية أكار.
احلرة :يعتمد اخلطاب
 ثانيًا :التقنيات اإلقناعية يف اخلطاب التلفزيوين األمريكي َاملوجه إىل املشاهد العريب يف قناة َ

يف هذه القناة على تقنية التكرار ،اإلزدواجية يف الرتاكيب والتعبري ،التلويج بلستعداد أمريكا للجوء إىل القوة حينما
احلرة بالتكايف والرتكيز الشديد لدالالت مقصودة إعتماداً
تطلب األمر ،تتسم شعارات اخلطاب التلفزيوين يف قناة َ
معربة وخمتزلة ،تعظيم الذات من خالل نزع املسؤولية عن الذات وإلصاقها باآلخر ،إطالق التسميات من
على مجا َ
خالل تروي بعض املفاهيم واملصطلحات اجلديدة ،التحريض والتهويل والدعاية ،حتويل اإلهتمام وترتيب
األولويات ،سياسة التهديد واإلكراه بناءً على معيار القوة ،إثارة املشاعر امللتهبة إزاء قضية ما وتوظيفها ثما يوافق
املصلحة األمريكية يف املنطقة.

تقدر بـ (2إىل
وهنا بعض النتائج تشري إىل نأ َن نسبة املشاهدة للقنوات الفضائية األجنبية بالنسبة للوطن العريب َ

 4ساعات) يوميًا ،حيث متاَل هذه النسبة عند الذكور بـ ،%43.4و %36.88عند اإلناث ،و %39.2يف
املدينة ،و %57.15يف الريفن.41
كما يظهر حجم دور تأثري القنوات اإلخبارية على تشكيل دور الرأي العام األمريكي،حيث نيعتقد أقل من ثلث
األمريكيني يف االستطالع الذي أجراه مركز نبروكينغزن ومعهد األحباث الدينية العامة ونشر يف ،2011-9-7
والذين يعتربون قناة (سي إن إن )CNN-قناهتم املوثوقة أو التلفزيون الوطين أ َن املسلمني يف أمريكا حياولون
تطبيق الشريعة اإلسالمية ،غري أ َن  %95من األمريكيني قالوا إ َن الكتب السماوية جيب أن حترتم ،وأشار %88
إىل أ َن أمريكا تأسست ع لى فكرة احلرية الدينية للجميع ،ومن بينها اجملموعات الدينية غري الشعبية ،بينما قال ثلاا
املستطلعني إنَه جيب أن يكون هنا فصل صارم بني الدين والدولة.
ويف مقابلة أجرهتا وكالةنأسوشيتدبرسن لألنباء مع رئيس وزراء بريطانيا األسبق توين بلري قبيل احتفال أمريكا
بالذكرى العاشرة العتداءات احلادي عشر11من سبتمرب  2001قالبلري نإ َن احلملة الدولية الحتواء خطر

التطرف اإلسالمي أبعد ما تكون عن َنايتهان ،وأضاف أنَه نال ينبغي أن يساورنا أدىن شك يف هذا اخلصوص
َنائيًا ،إنَه ملن سوء الطالع أ َن هذه األيديولوجية -التطرف -أوسع من أساليب تنظيم القاعدةن؛ وكانت الشرطة
الفرنسية قد أغلقت صفحة إلكرتونية على صفحة التواصل االجتماعي دعا فيها أصحاهبا للتضحية باملسلمني
بدالً من األضاحي يف عيد األضحىن.42
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.

خصوصا باعتبارها مؤسسات إعالمية ثقيلة هلا دور يف
املوجهة
ً
عموما والقنوات الفضائية َ
إذن فدور التلفزيون َ
لعل هذا األخري هو الذي مياَل السلطة بالنسبة لتلك الوسائل ،وهنا من يشري إىل
تكوين الرأي العام وتوجيهه ،و َ
أساسا مع إعالن احلرب على أفغانستان إىل بعد أحداث
أ َن نمفهوم (السلطة اجليو تلفزيونية) قد َ
حتددت مالحمها ً
 11سبتمرب  ، 2001ولقد برز مع عشرية الامانينيات وبشكل واض ما أمساه جون بول سارتر نمهنيو املعرفة
العمليةن والقائمون باالتصال من هذا الصنف ،حيث كشف ميشيل كروزي ( )Michel Grosierعن ضعن
الدميقراطية األوروبية الغربية ،وكيل االهتام هنا للماقفني باعتبارهم نزارعني للفوضىن،ولقد أدى انكماش املتفاقم
للوعي النقدي إىل تصاح خنبة املاقفني التقليديني مع حال واقع وسائل اإلعالم ،ممَايبدو أ َن الشيء الوحيد هو

االلتباس ( ،)L’ambigüitéويضيف عبد الوهاب الرامي قائالً( :إنَنا نضحى أمام خلل وظيفي
إعالما نزيها إىل
( )Dysfonctionnementملهمة رجل اإلعالم إذ يتحول دوره من إعالم اجلمهور العريض ً
حيددها صانعوا القرارن.43
السعي يف تشكيل رأي عام مساند لقضايا َ

وال يتوقف األمر هنا يف ما يتعلق بدور وسائل اإلعالم وعلى رأسها التلفزيون ،بل نال ميكن حلوار احلضارات يف
ظل االعتبار اجلديد لوسائل اإلعالم أن يستتب إذا ظلَت مقوالت احلق يف اإلعالم ،وأخالقيات املهنة ،واحلرية،
َ
واملهنية ،مغيَبة ،تصب معها وسائل اإلعالم ،وخاصة منها التلفزيون كأدوات لوجستية مشروعة ختدم مصاح
األطراف املتصارعة ال احلقيقةن.44
وعلى هذا األساس فل َن القنوات الفضائية األجنبية سامهت يف نشر املعلومة حمليًا ووطنيًا وعامليًا ،وأضحت تتنافس
تتوجه
فيمابينها من أجل احتواء أكرب مجهور هلا ،حيث ظهرت القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية اليت َ
للشعوب العربية اإلسالمية باعتبار أ َن عامل اللَغة هنا يلعب دوراً رئيسيًا يف تتبع هذه القناة أو تلك.
يضا ممًا
إذن فعاملية هذه القنوات هي اليت جعلتها تغطي أهم األحداث يف شىت بقاع العامل ،لذا متلك مجهوراَ عر ً

يؤهلها يف احتالل املراتب األوىل من ناحية املشاهدة واملتابعة ،وبناءً على هذا املعطى ميكن هلا أن توجه الرأي العام
لعل منطق األزمة هنا له دوره يف توجيه التغطية من خالل هذه القنوات
يف املنحى الذي تريد وبالقدر الذي تريد ،و َ
األجنبية ،خاصة وأ َن ما حيدث اليوم يتعلق بأحداث وقضايا عربية إسالمية واليت تعترب كمنطقة مستهدفة ضمن
اسرتاتيجيات سياسية يكون فيها اإلعالم هو اآللة األول خلدمتها من خالل هذه القنوات.
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اإلعالمية ،العدد ،12دار هومة للنشر والتوزيع2066 ،م.
 -22مجلة المستقبل العربي( ،آراء ومناقشات) ،مأساة العرب ( :حضارة كانت تقود العالم وآلت اآلن إلى خراب ،وليس
في وسع أبناءها إعادة بنائها) ،العدد  ،430بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية2014 ،م.
23- Tariq Ramadan, L’Islam et le Réveil Arabe, presses du châtelet, Paris, 2011.
 -24سعيد إدوارد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،ترجمة محمد عدنان ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع ،ط1999
مزيدة2007 ،م.
بسام بركة ،أحمد شعبو ،دار الفكر
 -25بن نبي مالك( ،مشكالت الحضارة) :مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترجمة َ
المعاصر ،بيروت ،دار الفكر ،دمشق( ،طبعة 1988م) ،طبعة 1423ه2002 ،م.
 -26أحمد رشتى جهان ،الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط1985 ،1م.
 -27سعيد إدوار ،تغطية اإلسالم ،ترجمة محمد عناني ،القاهرة ،رؤية للنشر والتزيع2006 ،م.
 -28الويشي عط َية،الخوف من اإلسالم،القاهرة ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط2006 ،1م.
 -29شيللرهربرت ،المتالعبون بالعقول ،ترجمة عبد السالم رضوان ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب1999 ،م.
 -30الش َماس عيس،تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية في الشباب :دراسة ميدانية على كلية التربية بجامعة دمشق ،مجلة
جامعة دمشق ،المجلد  ،21العدد 2005 ،02م.
 -31نجيباليافعي،نمو اإلسالموفوبيا في الذكرى العاشرة ألحداث سبتمبر ،محور اإلسالم والغرب ،أنظر :الموقع
االلكتروني :إسالم اون الين .www.Islameoline.co
 -32عبد الوهاب الرامي ،السلطة الجيو تلفزيونية وحوار الحضارات ،مجلة اإلذاعات العربية ،العدد  ،4تونس ،تصدر
عن اتحاد إذاعات الدول العربية2002 ،م.

