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í}÷Ÿ;

نتناول �� هذه القراءة النقدية موضوع صورة إلاسالم واملسلم�ن فيالقنوات الفضائية ألاجنبية الناطقة         

الفر�سية كمثال عن هذه القنوات الدولية،  وذلك من خالل معا�ج��ا  24بالعر�ية وع�� رأسها قناة فرا�س 

 ما �علق بالثورات العر�ية ا
ً
لراهنة أو ما يط�ح عل��ا بثورات الر�يع ألهم للقضايا العر�ية إلاسالمية وخصوصا

لت ف��ة أزماتية �� املنطقة العر�ية، مّما نتجت ع��ا عَدة تداعيات اختلفت ردود أفعالها 
َ
العر�ي، �و��ا ش�

حسب املصا�ح الغر�ية املش��كة،؛ ومن هنا حاولنا �� هذه الورقة أن �سلط الضوء ع�� �عض الاس��اتيجيات 

 -املها مع الظاهرة إلارهابية خاصة ما �علق بقضية الدولة إلاسالمية �� العراق والشامإلاعالمية للقناة، و�ع

وع�� هذا ألاساس يمكننا أن نكشف عن صورة إلاسالم واملسلم�ن ال�ي . كأحد تداعيات تلك الثورات -داعش

 . تقوم بصناع��ا هذه القنوات من خالل العالقة ال�ي ت��مها ب�ن هذه الصورة وتلك ألاحداث

الناطقة بالعر�ية، الصورة النمطَية، ثورات  24القنوات الفضائية الدولية، قناة فرا�س  :ال�لمات املفتاحية

 .الر�يع العر�ي، إلاسالم �� فر�سا، الاس��اتيجيات إلاعالمية

 
ÏŸÅŒŸ;

لقضايا إلاسالم إَن بناء الصورة النمطَية �� مضام�ن القنوات الفضائية الدولية من خالل معا�ج��ا         

فة، وكذا مجموع املواقف 
َ
واملسلم�ن ينطلق من عَدة م�ونات بداية من املفاهيم واملصط�حات املوظ

والاتجاهات وألاف�ار وآلاراء ال�ي �س�� إ�� توصيلها إ�� ا�جمهور املتلقي سواء الغر�ي بما فيھ ا�جالية املسلمة، 

إ�� تلك الصور املدَعمة لألخبار وألاحداث، نجد دور مجموع أو ا�جمهور العالم العر�ي وإلاسالمي، باإلضافة 

فها القنوات لذلك ا�خ�� أو ا�حدث أو القضية
َ
 .السمات وا�خصائص ال�ي توظ

و�عت�� صورة إلاسالم واملسلم�ن �� القنوات الفضائية الدولية صورة يتَم بناءها وفق معطيات متنوعة 

ورة من خالل التما��ي مع ألاحداث والظروف املحلية والعاملية ومختلفة، ولعَل هذا ما �ساهم �� إنتاج الص

من جهة، أو إعادة إنتاجها من خالل املعطيات التار�خية والثقافية والاجتماعية ال�ي تؤطر العملية إلاعالمية 

لھ السياق 
َ
العام لتلك القنوات �� بناء صور��ا،وال�ي  ال تخرج عادة عن سياس��ا إلاعالمية، ولعَل هذا ما يمث

ل  ا�حدث الهام بالنسبة ل�خطاب 
َ
ألحداث الثورات العر�ية الراهنة وتداعيا��ا املختلفة ال�ي أصبحت �ش�

السيا��ي وإلاعالمي ع�� حَد سواء، وذلك من خالل ما تث��ه تلك الثورات من ردود أفعال مختلفة من العالم 

 
ً
 .العر�ي إلاسالمي أو العالم الغر�ي عموما
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يقوم ) القنوات الفضائية الدولية(� إليھ �عض الدراسات إلاعالمية �� أَن إلاعالم الدو�� ولعَل هذا ما �ش�

�عملية الاحت�ار وتوزيع مناطق النفوذ من منطق نقلھ وتوزيع لألخبار والتعليقات والتحليالت السياسية 

لها
َ
ث هناك من �ش�� ،بحي1والاقتصادية والعسكر�ة من منظور املصا�ح السياسية والاقتصادية ال�ي يمث

، باعتبار أَن السياسة )التدخل العسكري (أَن ا�حرب إلاعالمية عادة ما �ساهم �� إنجاح ا�حرب العسكر�ة "إ��

 
ً
 لها، أو �� التالية ل�حرب ال�ي ست�ون استثمارا

ً
املقصودة �� السابقة ع�� ا�حرب ال�ي ست�ون امتدادا

ھ عادة
َ
ما يحاول إلاعالم الغر�ي أن يبَ�ن الدور إلايجا�ي ل�حروب  لنتيج��ا أو ت��ير لتلك النتيجة، كما أن

 .2"والتدخالت العسكر�ة

 باإلسالم واملسلم�ن و�الوضع العام 
ً
وهذا ما يت�ح �� الر�ط ب�ن ألاحداث الداخلية الفر�سية واملتعلقة أساسا

ات العر�ية الراهنة، إضافة أو السياق العام لألحداث ال�ي لها عالقة ��ذا الشأن، وال�ي تظهر �� أحداث الثور 

ل مضمون القنوات الفر�سية ال�ي لها طا�ع دو�� أو ما يطلق 
َ
 باعتبارها �ش�

ً
إ�� الاهتمام ��ذه القضايا عموما

 من ف��ات ألازمة أو باألحرى توسع 
ً
عل��ا بالقنوات الدولية الناطقة بالعر�ية �� هذه املرحلة، وذلك انطالقا

عر�ية إلاسالمية، مَما نتج عنھ ردود أفعال غر�ية مختلفة، وهذا ما أشار إليھ مجال ألاحداث �� املنطقة ال

أَن الا�ساع الشامل ملجموع ألاحداث السياسية وا�حضار�ة والاقتصادية ساهمت �� ما "ادوارد سعيد ع�� 

عة غ�� يطلق عليھ الطر�قة البافلوفية إ�� الاسالم، حيث أصبح �ل ��يء �� الاسالم يث�� الاستجابة السري

 .3"املنضبطة

بثورات الر�يع "حيث أَن ا�حديث عن أزمة العرب املسلم�ن خاصة �� ظَل الثورات ألاخ��ة أو ما أصط�ح عل��ا 

، واملتمثل �� "العر�ي
ً
 والفر���ي خصوصا

َ
، يجعلنا نكشف عن العالقة املوجود ب�ن إلاعالم الغر�ي عموما

، وذلك من خالل معاجلة أهم قضايا 24ع�� رأسها قناة فرا�س القنوات الفضائية الدولية الناطقة بالعر�ية و 

: " يحتوي ع�� ماي�� 2014-07-05تلك الثورات؛ وع�� هذا ألاساس ورد مقال جاء �� مجلة إلا�ونوميست �� 

 ل�خدمات العامة وأحد ألاماكن القليلة ال�ي تتيح للناس الاجتماع والاستماع إ�� ...
ً
أصبح امل�جد مصدرا

 ا�خطب، وأ
ً
سبغت ع�� إلاسالم صفة التطَرف، وصار الرجال الساخطون يكرهون الغرب ملساندتھ ح�اما

يمقتو��م، و�� هذه ألاثناء هناك شر�حة واسعة من الشباب املتذَمر�ن �سبب البطالة، و�فضل وسائل 

 إ�� ا�حقيقة أَن آفاق أقرا��م خارج الشرق ألاوسط أك�
ً
، وال�جب التواصل إلالك��ونية، ازدادوا تفطنا

ً
� إشراقا

 .4"ليس �� نزولهم إ�� الشوارع �� الر�يع العر�ي، بل �� عدم نزولهم قبلھ

ولعَل هذا ما تؤكده �عض الدراسات �� كيف أَن إلاعالم الدو�� املوَجھ �ستعملھ �عض الدول الغر�ية املتقَدمة 

 �� سياس��ا ا�خارجية خاصة �� ف��ة ألازمات ال�ي �عد بؤر التوتر، حيث أ
ً
صبح هذا النوع من إلاعالم لھ تأث��ا

رة، ومن هنا بدأ استغالل 
َ
 �� كسب التأييد الشع�ي لسياسة معَينة، ووفق أهداف اس��اتيجية مسط

ً
م�حوظا

قوة إلاعالم املوَجھ إ�� جانب القوة العسكر�ة، وهذا املز�ج وا�ح �� تقديم ا�حرب العسكر�ة �ش�ل تلفز�و�ي 

 .Militairement"(5(مث�� أو ما أصط�ح عليھ بـ

ومن هنا ظهر مصط�ح إلاعالم الدو�� املوًجھ مع ظهور القنوات الفضائية الدولية املوَجهة وال�ي �عَرف بأَ��ا 

غات ال�ي تالئم س�ان الدول "
َ
القناة املوَجهة من دولة معَينة إ�� دول أخرى خارج حدودها، وت�ون برامجها بالل

الدولة الواحدة إ�� شعوب دول أخرى، و�تعَ�ن أن ت�ون موَجهة إ�� الغ��  تتجاوز حدود"، حيث "املوَجهة إل��م

 برامجها إلىا�جمهور من خارج حدود "، لذا ف�ي "وليس إ�� ا�جمهور املح��
َ

تصدر من جهات أجنبية وتبث
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  دول��م،

ً
و�� �س��دف الوصول إ�� مجتمع أو شعب معَ�ن باستخدام لغتھ ول�جتھ �غرض التأث�� فيھ نفسيا

 .6"تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية للمصدر أو ا�جهة الراعية لهال

 �ش�ل مباشر ومتعَمد من دولة إ�� أخرى الرسائل إلاعالمية "وهناك من �عَرفها بأَ��ا 
َ

تلك الفضائيات ال�ي تبث

الباثة حيال القضايا الدولية بلغة يمكن للمشاهدين املس��دف�ن فهمها و�س�� لتقديم وجهات نظر الدولة 

 .7وتقديم ألاخبار أو ألاحداث، والعمل ع�� توف�� رأي بديل

اس 
َ
إَن هذه الفضائيات حر�صة ع�� تملك عقل الا�سان وذائقتھ، �غض النظر إن �ان " ... و�قول املنصف ون

، و�� �ستند �� ذلك إ�� أر�� الوسائل التكنولوجية وأد
ً
قها من أجل الوصول إ�� ألاسلوب إقناًعا أو إكراها

 وال��و�ج ملنتجات السوق ألاورو�ية وألامر�كية
ً
 وثقافيا

ً
، و�ضيف الباحث ..."العقول والنفوس والهيمنة سياسيا

 
ً
إَن القنوات ألاجنبية �� عنوان من عناو�ن العوملة �� ش�لها ا�جديد ودليل الهيمنة القو�ة وحَجة : "قائال

 .8"املصا�ح الاس��اتيجية املتعاضمة

 القناة 
ً
 من هذه الاطاللة يمكننا أن نطرح �عض اس��اتيجيات إلاعالم الدو�� الفر���ي وخصوصا

ً
انطالقا

، وذلك من خالل معا�ج��ا ألهم قضايا إلاسالم واملسلم�ن أثناء مرحلة الثورات 24الفضائية الدولية فرا�س 

  .العر�ية الراهنة
ÏĘ̈�⁄fi’\;ÎÑÊzzzë’\Â;È’ÂÅ’\;‹˜¡¸\U;

 تمثيل "ل�� ليبمان ع�� يو�ح وا
َ
أَن الصورة الذهنية ال�ي تت�ون عن العالم ا�خار�� لدى الا�سان ما �� إال

مبَسط لبيئة غ�� حقيقية، و�نتج هذا التمثيل املبَسط من خالل مرحلة الزمن املحدودة �حياة الا�سان، وكذا 

 . 9"جميع ا�حقائق املوجودة �� هذا العالم �عَدد العوالم وك��ة ألاشياء، و�عَد الفرصة هنا محدودة للتعَرف ع��

أَن الصورة النمطَية �� بمثابة �عميمات �عامل ع�� أَ��ا حقائق مطلقة مسلم ��ا،ويعَرفها "وهناك من �ش�� إ�� 

الباحثون بأَ��ا ش�ل من أش�ال الاتجاه والاعتقاد ذات املضمون املبَسط الذي يؤدي إلخفاء السمات املم�َ�ة 

ل وتحارب لآلخر بصورة 
َ
ال ينتبھ إل��ا املتلقي،فتصبح مقاومة للتغي�� مع الزمن و�� تتحول إذا لم تواجھ وتحل

إ�� صورة متطرفة جامدة مقولبة ال تقبل التعديل أو التغي��؛ و�� املجال العر�� للشعوب تصبح الصورة 

لناس، وغالبا ما ت�ون النمطَية بمثابة الاعتقاد الرا�خ الذي يمثل سمات وخصائص شعب أو مجموعة من ا

 .10"هذه الصورة سلبية

و�تحَدث عبد هللا الغذامي عن أيديولوجيا الصورة حيث �ش�� إ�� مسألة اللباس و�قصد هنا ا�حجاب كرمز 

صورة ثقافية من صور التلفز�ون وثقافة من الثقافة البصر�ة تخضع لشروط إلارسال "إسالمي، باعتباره 

ر ا�حجاب كمادة للعلماني�ن مثلما هو مادة فقهية أو مادة للقوان�ن والاستقبال والتأو�ل، ولقد صا

: والتشريعات، حيث �ستدل ال�اتب هنا بمقال ألدونيس صدر �� جر�دة ا�حياة وجاء هذا املقال �عنوان

 .11"حجاب الرأس أم حجاب العقل"

 و�ت�ح لنا ع�� أَن الصورة هنا ال ترتبط بما هو ظاهر فقط، بل تتعدى ذلك إ�� 
َ
دالالت ضمنية ال نكتشفها إال

�� حدود ترك��نا ع�� ألايديولوجية ال�ي تحملها بمستو�ات مختلفة، وهذا حسب الثقافة السائدة ل�جمهور 

 . املتلقي من جهة، وقدرة الوسيلة إلاعالمية �� ترو�ج تلك ألايديولوجية من جهة أخرى 

فانتقاء "�ونية هو مرتبط باملعا�جة إلاعالمية نفسها، ولعَل ا�حديث عن الصورة ومعاي�� انتقاء ألاحداث التلفز 

لذا قد يحرم من الاطالع ع�� . ألاحداث وتحو�لها إ�� أخبار تلفز�ونية يتم �� الغالب بالنظر إ�� �عدها البصري 
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 عن عيون ال�ام��ا، فاألحداث التلفز�ونية �عتمد ع�� 

ً
الكث�� من ألاحداث بما ف��ا املهَمة، ال�ي تجري �عيدا

، ألَن ا�حدث الذي ال تنقلھ شاشة التلفز�ون �عد غ�� 
ً
الصورة بدرجة أساسية، بل �� ال�ي �عطي لها وجودا

 
ً
 .موجود أصال

 �� التلفز�ون 
ً
إذن فالنقل التلفز�و�ي ال�� لألحداث ين��ي املشاهد وجود وسيط بينھ و��ن ما برى ممثال

مي، و�ق��ي ع�� الهامش الفاصل ب�ن املشاهد كمؤسسة وأداة �� ذات الوقت، و�نفي �سبية ا�خطاب إلاعال 

ھ الواقع الفع��، فالبث التلفز�و�ي 
َ
واستعراض ا�حدث املجزأ الذي يرَممھ البث املباشر بجعلھ موهًما بأن

 
ً
: املباشر لألحداث هو ا�جر اللَ�ن واملاكر للمشاهد لالقتناع با�خد�عة ال�ي يصنعها القول الذي أصبح مأثورا

 .Voir c’est savoir"(12(عرفة الرؤ�ة �ع�ي امل

كما أَن وسائل إلاعالم املختلفة أو ما يطلق عل��ا إدوارد سعيد با�جهاز الثقا�� ال�ي �عمل ع�� صناعة الصور، 

زم��ا صورة إلاسالم �� إلاعالم الغر�ي، وال�ي بدورها �عمل ع�� �شكيل تلك الصورة وفًقا ملعطيات وظروف 

رة واملصا�ح املش��كة، حيث معَينة، ت�ون ف��ا املادة إلا 
َ
ا من مجموع ألاهداف املسط

ً
عالمية غ�� بر�ئة انطالق

د، عادة ما يتضمن الاختيار املتعَمد : "يقول سعيد
َ
إَن ألاخبار ليست ذات قصور ذا�ي، بل �� ثمرة �شاط معق

 . 13"والتغي�� املقصود

ة نحو قضايا إلارهاب يقول �عوم وعموًما مع دور وسائل إلاعالم وعالق��ا بما يجري من أحداث خاص

إَن سياسة السيطرة ع�� فكر ا�جمهور العام عن طر�ق إلارهاب باستخدام أف�ار جنونية مرعبة، : "�شومس�ي

ر السو�دي يان م��دال فيقول "�� الوسيلة الناجعة �جعل الناس تتب�ى سياسات ضَد مصا�حها
َ
إَن : "، أَما املفك

ل استخدام ا�خوف وال��و�ج كسالح للوصول �حالة ا�خلط لدى ا�جمهور سادة العالم آلان يحكمون من خال

ھ ضرورة �حمايتھ من ذلك آلاخر 
َ
ل�ي ال �ستطيع املواطن التفرقة ب�ن مصا�حھ ا�حقيقية، وما يقَدم لھ ع�� أن

 .14"املرعب، الذي ير�د أن �ستو�� ع�� �ل ما يملكھ

وع�� هذا ألاساس ال يبدو أَن وسائل إلاعالم حيادية بموجب انحيازها مع املواضيع ال�ي تنطوي تحت 

اهتماما��ا و�عكس أجند��ا السياسية والفكر�ة وإلاعالمية، فل�َل وسيلة طبيع��ا ا�خاصة تجعلها تتعامل 

كأسطورة  "� وسائل إلاعالم تظهرمسألة ا�حياد �بطر�قة ما مع ألاحداث والقضايا املحلية والعاملية، ولعَل 

سألة الانصاف م، حيث يتقاسمها ال�حفيون أنفسهم، بداية من اع��افهم ب15هر�رت شيللر �عب��  حسب

 واملوضوعية مهني
ً
، ثَم ألاخطاء الا�سانية ال�ي تقع ع�� عاتقهم من خالل �شرهم للمعلومات، باإلضافة إ�� ا

 ...."�هااملشاريع التجار�ة من خالل الاعالنات وغ�

 �� أَن عملية الاهتمام باإلسالم واملسلم�ن ال تخرج عن ثالثة عناصر 
ُ
ولعَل هذا ما أشار إليھ إدوار سعيد أيضا

ف، وكذا 
َ
ل �� الظروف املحيطة من أحداث وأزمات وغ��ها، والتغطية إلاعالمية وترك��ها املكث

َ
أساسية تتمث

؛ هذا 16ق�ن ودورهم �� شرح إلاسالم وايضاحھ للغربالتقاليد العر�قة ل�خ��اء باإلسالم، أي املستشر 

 أو أجندة املجتمع الدو�� 
ً
باإلضافة إ�� دور ألاجندة السياسية الدولية سواء ألاورو�ية والفر�سية خصوصا

 والفر�سية 
ً
 ع�� ألاجندة إلاعالمية الغر�ية عموما

ً
وردود أفعالھ تجاه هذه القضايا، مَما جعلها تؤثر حتما

 وع��
ً
ال�ي لها طبيع��ا وخصوصي��ا�� معا�ج��ا ملثل هذه القضايا، حيث  24فرا�س  رأسها قناة خصوصا

 نمطًيا ع�� نظرة الشباب 
ً
ل تأث��ا

َ
يظهر التأكيد �� تنامي دور إلاعالم الغر�ي �� املجتمعات العر�ية بما �ش�
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لقنوات �لما زادت احتماالت �لما زادت كثافة اعتماده ع�� هذه ا"العر�ي للقضايا املحلية والقومية، بحيث 

 .17"تبنيھ وجهة نظرها حيال تلك ألاحداث

إ�� أَن هناك تنميط �� املمارسات الدينية ل�جماعات إلاسالمية خاصة ما �علق  18�ش�� �عض الدراساتكما 

�ش�ل ببعض ألاف�ار أو السلوكيات �اإلرهاب وا�جهاد والتطَرف والتشَدد وألاصولية وغ��ها، و�ظهر هذا املعطى 

 .وا�ح �� مراحل ألازمات �� املجتمع العر�ي إلاسالمي أو املجتمعات الغر�ية بالنسبة ل�جاليات املسلمة هناك

يمكننا أن �ستند �� هذا الاطار إ�� سياق ما �س�ى بال�حوة إلاسالمية ال�ي �عت�� هذه ا�حر�ات ومن هنا 

اس��اتيجية هيمن��ا الاجتماعية من قناعا��ا ألاصولية إحدى مظاهرها، بحيث عادة ما �ستمد هذه ألاخ��ة 

الدينية املطلقة مهما �ان محتواها العقائدي، وتحاول إخضاع ا�حياة ا�خاصة والعامة إلمالءات من تلك 

القناعات، بحيث ي�ون السياق ملثل تلك الاس��اتيجية هو التسيَيس ا�جوهري �جميع ظروف ا�حياة �� عمليات 

في�� �� هذا املجال ب�ن الاس��اتيجيات الدينية القائمة ع�� الهروب و��ن تلك ال�ي  التحديث، ولقد فَرق ماكس

 .19"��دف إ�� السيطرة عليھ، وهنا تظهر مسألة املقارنة ب�ن ا�حماية والدفاع

 �� �غطي��ا ومعا�ج��ا لتلك ألاحداث من 
ً
وع�� هذا ألاساس تظهر العالقة ب�ن وسائل إلاعالم الغر�ية عموما

عادة  مجتمع أّي  �� معَ�ن إرها�ي �حدث التأط�� عملية عالق��ا بظاهرة إلارهاب من جهة أخرى، بحيث أَن جهة، و 

 ال�ي والطر�قة نفسھ، إلارها�ي با�حدث تحيط ال�ي والقضايا الرهانات �� تتمثل رئيسية، عوامل ثالثة ع�� تتّم  ما

ل روُتفّس  ُتقّدم
ّ
من خالل  ا�ح�ومة �� الرسمية ملصادر منقبال )�ل ما �غلق باإلرهاب( ألاحداث هذه ��ا وُتحل

ش ا�جي باسم رسمي�ن ناطق�نو  سياسي�ن قادة قبل من �حفيةال بيانات�عض ا�خطب والقرارات السياسية وال

   كخ��اء وكذل املخابرات، أو ألامن أو
َ
 ل�نومحل

ً
 ال�حفيةمع والتصر�حات واملقابالت البيانات عن �عض ، فضال

 .20مومطال�� إلارهابي�ن لدوافع والتفس��ات التحاليل يقّدمون  الذين املختص�ن

، بحيث عادة ما 
ً
 من خالل عملية التعامل مع  الثورات العر�ية الراهنة عموما

ً
ولعَل هذه العالقة تظهر أيضا

 ع�� ا�خ��اء واملتخصص�ن �� ا�جماعات إلارهابية بالتحليل، و  24�عتمد قناة فرا�س 
ً
كذا املراسل�ن مثال

ال�حفي�ن الذين يخضعون لت�و�ن �� كيفية التعاطي مع قضايا إلارهاب وا�حروب، وهذا ما يت�ح �� مركز 

)Académique France 24 (ةدراساتأكد�عَد حيث . 21املتخصص �� هذا املجال 

 على
َ
 يتغطيةألاحداثاإلرهابيةتتسمبانحيازاملؤسسةإلاعالمية،منخالاللتأط��إلاعالمأن

 للسياسةالرسميةالتيتتبناهاالدولةالتيتنتميإل��ا،وهناكعالقةتواطؤوعالقةودوت�املبيناملؤسسةإلاعالمية

 .22والسلطة

الت  24ولعَل هذا الدور يتناسب مع وظيفة التأط�� إلاعالمي لقناة فرا�س 
َ
م �� مسار ت�و�ن التمث

َ
ال�ي تتحك

من خالل اختيار ألالفاظ واملصط�حات والصور املناسبة، حول ألاحداث، و�� عملية بناء دالال��ا ألايديولوجية 

من خالل منح املع�ى ل�حدث بتوف�� ) Recontextualisation(بإعادة �سييق أو تجديد السياق"بحيث تقوم 

؛وذلك من خالل سياق ا�حديث ب�ن ال�خصيات 23"املحَددات املعرفية املحَفزة للموقف والرأي والسلوك

حاد املنظمات إلاسالمية �� فر�سا وعالقتھ باملنظمات ا�جهادية إلارهابية ألاخرى بناًء املتحاورة عن طبيعة ات

القرار الذي قَدمتھ دولة إلامارات العر�ية املتَحدة �� ش�ل "ع�� مجموعة من املعطيات السياسية أبرزها 

ت تحت هذا إلاطار ، والذي يتضمن عَدة منظمات إسالمية صَنف24"منظمة إرهابية 80قائمة تتضمن أك�� من 

 .ومن بي��ا اتحاد املنظمات إلاسالمية �� فر�سا
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فات الثورات العر�ية الراهنة حسب �عب�� القناة

َ
و�التا�� لم يتش�ل �عد . و�اعتبار أَن هذه املظاهر أحد مخل

اة السياق املفاهي�ي ملثل هذه املواضيع مقارنة بمواضيع أخرى تَم طرحها �� الكث�� من مضام�ن برامج قن

 عَدة معا�ي قد تق��ب أو تبتعد من املفهوم ألاص�� ل�جهاد �� " ا�جهاد"، حيث يأخذ مفهوم 24فرا�س 
ً
مثال

إ�� وجود مع�ى دفاعيومع�ى �جومي �� هذا الاطار، ولهذا ما ينعكس ع��  25إلاسالم، وهناك من �ش��

 .ا�جماعات ال�ي تحمل نفس ألايديولوجية

املركز العر�ي لألبحاث ودراسة يع العر�ي يمكننا أن �ستند إ�� ما أشار إليھ و�� حديثنا عن سياق ثورات الر�

 الطبي�� من بتو�س، حيث �ان انطالقا��ا بداية ينظر إل��ا منَ�او�ة لم هذه الثورات كيف أَن  �� 26السياسات

ورة تأث�� أن ينظر إ��
ّ
 إ�� محاور  الثورات بوصول  ولكن إلاقلي�ي؛ مصر وزن �سبب ا�جيوس��اتي��، املصرّ�ة الث

وسور�ا؛  واليمن، البحر�ن، :مثل وإلاقليمي�ن، ا�جيوس��اتيجي�ن الفاعل�ن توّجهات �� تبايناٍت  �شهد جيوسياسّية

 النظام داخل الّتفاعالت من �سًقا �عكس لو أَ��ا كما الاحتجاج حر�ات وغ��ها من الدول العر�ية،حيث بدت

  وإلاقلي�ي، الّدو��
ً
 الفاعل�ن ا�جيوس��اتيجي�ن مواقع ع�� ذلك وا�ع�اس واختالفها، املصا�ح لتقاطع نظرا

 .ا�جيوسيا��ي، وا�جيواقتصادي موقعها ألهّمية "عاملًيا ألازمات بؤرة"�عّد  منطقة �� وأدوارهم

أ وأورو�ا نحو الثورات العر�ية يختلف باختالف أَن ألاو�� �عاملت مع .م.إ�� أَن موقف الو 27�ش�� البعضكما 

، ولعَل النتيجة ال��ائية لهت�ن السياست�ن -دعنا ننتظر ونرى -حالة ع�� حدا، أَما الثانية ف�جأت إ�� فكرة  �ل

تجاه الثورات العر�ية خلصت بتناقص النفوذ الغر�ي �� الشروق ألاوسط �� مقابل تزايد النفوذ الرو��ي 

َل هذه املواقف تنقسم إ�� موقف مع والصي�ي، خاصة �� ألازمة السور�ة وألازمة النوو�ة إلايرانية، ولع

الثورات العر�ية خاصة �� انتفاضة الشعوب العر�ية ع�� أنظم��ا ا�حاكمة، وموقف آخر ضَد هذه الثورات 

 .الذي �ساند حكم ألانظمة السياسة العر�ية من أجل ا�حفاظ ع�� مصا�حها �� املنطقة

ÏËŸ˜¡¸\;Ï°]¬∏\;k]ËqËh\2à\U;

أحداث ثورات الر�يع العر�ي وتداعيا��ا املختلفة بطر�قة آنية عادة ما يتم�� بالسرعة �� إَن التعامل مع  

بفور�ة املتا�عة "التغطية من خالل عملية التجَزء لهذه ألاحداث أو كما يطلق عل��ا هر�رت شيللر 

ح��ي لألحداث ع�� تزايد القوة التضليلية للقن28"إلاعالمية
َ
اة، وذلك من خالل ، حيث �ساعد الطا�ع آلا�ي ال�

استخدام مجموعة من ألاساليب والاس��اتيجيات إلاعالمية، خاصة ما �علق بأساليب الت�خيم والتفخيم 

وال��و�ل وإلافراط وإلاغراق �� املعلومات وغ��ها، ولعَل هذا ال يخرج عن إطار عملية السبق ال�حفي الذي 

ل معها �ش�ل هيست��ي �غلب عليھ الضغط عادة ما ينتج عن سرعة �غطية مثل هذه ألاحداث والتعام

�� مسألة إضفاء الدراما من خالل املبالغة �� أهمية وخطورة  29والتوتر؛ ولعَل هذا ما تطرق إليھ بي�� بورديو

أَن ألاحداث املتفَرقة �ساعد ع�� إلاثارة و�عمل ع�� تحو�ل "املوضوع و�� صفاتھ الدرامية وال��اجيدية؛�� ح�ن 

�� ح�ن أَن غاية القناة �� استخدام .30"املشاهد، وال�ي يطلق عل��ا البعض بالعملية التجز�ئيةألانظار وإلهاء 

هذه العمليات �� محاولة معرفة رأي ا�جمهور تجاه هذه القضايا، أو تدعيم موقفها باالستناد إ�� مجموعة من 

 من أهداف إلاعالم املوَجھ من خالل تط"مواقفھ، ولعَل هذا ما 
ً
و�ر ألاحداث �ش�ل مأساوي لدفع �عت�� هدفا

 
ً
 .31"ا�جمهور للمطالبة بحل معد مسبقا

، ولعَل هذا ما )الفر�سية(بحيث هذه الاس��اتيجيات عادة ما ال تخرج عن نطاق املصا�ح السياسية للدولة 

 باعتبارها أحد امل�ونات املؤسساتية للدولة الف
ً
ر�سية، يو�� لنا مدى عالقة القناة باملدرسة الفر�سية عموما
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 مدى عالقة املعرفة بالسلطة، ولعَل ما أشار إليھ ميشال فو�و �� هذا إلاطار جدير بالذكر �� 

ً
وهنا تظهر أيضا

،من خالل أَن املؤسسات ال يمك��ا العمل دون استخدام السلطة 32نظر�تھ حول ا�خطاب و�يان هذه العالقة

خطاب �ستخدم لتعميق الَصلة باإل�سان، باعتبار  حَ�ى ولو �انت معرفية ألاداء، فالَبد من أن ي�ون للسلطة

أَن أَية سلطة ال يمكن قيامها بذا��ا ما لم تكن ذات قابلية تطبيقية، والتطبيق هنا ال يمكن والدتھ من دون 

حول نظر�ة " أنطونيو قرام��ي"خطاب تراك�ي موَجھ، كما يمكننا �� ذات السياق أن �ش�� إ�� ما تطرق إليھ 

ف�ن والسلطة،ولعَل هذا ما أشار إليھ  33"سية والثقافيةالهيمنة السيا"
َ
ال�ي �عت��ها أداة التوازن ب�ن املثق

حول مسألة �عامل وسائل إلاعالم الفر�سية مع ال�خصيات الفاعلة تجاه قضايا إلاسالم 34"فنسان جيس��"

�� سبيل ت��ير " الواقعي�ن"واملسلم�ن �� فر�سا يتطابق مع هذا التفس�� من خالل تنامي ال�جوء إ�� ا�خ��اء 

ف�ن مسلم�ن ممن �سمو��م 
َ
ف�ن إلاعالمي�ن، بحيث يتم استدعاء مثق

َ
والذي " معتدل�ن"ا�خطاب ال�ار�ي للمثق

 .ل�خطاب العام حول ا�خطر إلاسالمي) Ethique Cautions(يظهرون كسند عر�� 

الذين عادة ما يتم إلصاقهم " مي�نباإلسال "هذا و�اإلضافة إ�� صورة ا�حر�ات إلاسالمية أو ما يطلق عل��م 

 
ً
ببعض مظاهر إلارهاب أو النتائج الوخيمة �� احت�امهم للسلطة، خاصة �� ظَل التغَ��ات ال�ي حدثت مؤخرا

وعالق��ا بحكم الاسالمي�ن �� املنطقة العر�ية، ولعَل هذا ما يتناسب والتغطية إلاعالمية لصور إلاسالمي�ن �� 

، وال�ي عادة م
ً
 .35"إلارهابي�ن وإلاسالمي�ن، و��ن إلاسالمي�ن والتدَين"ا تخلط �� معارض��ا ب�ن مصر مثال

 �� أساليب التخو�ف 
ً
كما �عتمد القناة �� تحقيق أهدافها ع�� �عض الاس��اتيجيات ال�ي تظهر أساسا

يات ال�ي وال��هيب، بحيث أَن مسألة صناعة ا�خوف بالنسبة للمؤسسات إلاعالمية �� من ب�ن أهم الاس��اتيج

 يقابلھ ألامن 
ً
��دف إ�� عملية زعزعة الاستقرار بالنسبة للمجتمعات املس��دفة باعتبار أَن ا�خوف دائما

والاستقرار، �� ح�ن أَ��ا �عت�� هذه ألاساليب من جهة أخرى وسائل ضبط اجتما�� وسيا��ي بالنسبة للقوى 

ات معَينة، متوافقة مع طبيعة الدوائر املستفيدة الشعبية وسياسية، وتوج��ها إ�� تب�ي اتجاهات وآراء وسلوكي

كما أَن اس��اتيجية التخو�ف هنا . 36ع�� حَد �عب�� نوام شومس�ي" صناعة إلاذعان"، و"صناعة الطوعية"من 

 .ال�ي تتعدد أش�الها وفق أهداف املؤسسة إلاعالمية37�عد كآلية من آليات الرقابة

ال هو �عامل القناة مع تنظيم داعش أو الدولية إلاسالمية للعراق ولعَل دليل هذه ألاساليب ع�� سبيل املث

الصور �� �عض اختارت القناة من خالل توظيف والشام، وال�ي �عت�� أهم تداعيات تلك الثورات، حيث 

عدم تمر�ر أي صورة من صور إلاعدامات ال�ي قام ��ا هذا التنظيم، خاصة من خالل تنظيم هذا ال�عاملها مع 

بإعدام ا�جنود السور�َ�ن أو ذبح ألاقباط املصر��ن أو �� ليبيا أو حرق الطَيار ألارد�ي وغ��ها من الصور ما �علق 

 . 38والفيديوهات ال�ي عاد ما تبَ��ا امل�اتب إلاعالمية الدعائية ا�خاصة ��ذا التنظيم وفق تقنيات حديثة

 لكال من أمر��ا والتحالف وهذه الاس��اتيجية عادة تقَرر التوازن ب�ن القوت�ن، �� ح�ن أ
ً
َن مستوى القوة مثال

 يختلف عن قوة تنظيم داعش، ولعَل هذه الاس��اتيجية ليست بال��يء املستنكر لهذه الدرجة 
ً
الدو�� عموما

نحن قررنا بالفعل منطق "حيث يقول با�حرف الواحد�� إذاعة مون�ي �ارلو الدولية  كما �ش�� أحد ال�حفي�ن

 .39"تنظيم داعش

 تمام الدو�� إلاعالم تجاهل�و  تنا��ىي ن عادة ما�� ح�
ً
بداية "، وذلك ألاورو�ية الدول  �� إلارهاب املتواجدة خالياا

 1300 م��مو  والقاعدة داعشتنظ�ي  بصفوف التحقواالذين  أورو�ي شاب آالف خمسة من تجاهلهل

 .40"فر���ي
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إلاعالم الغر�ية �� السنوات  ع�� نطاق واسع استخدمتبعض املفاهيم واملصط�حات ال�ي سادت وسائلو 

، وقضية سلمان رشدي، والثورة �� أفغا�ستان، 1979-1978الثالث�ن املاضية، مثل الثورة إلايرانية عام 

، حيث تم توظيفها وفق ...، وا�حرب ألاهلية ا�جزائر�ة)سبتم�� 11أحداث (وال�جوم ع�� مركز التجارة العال�ي 

��ا بقضايا إلاسالم واملسلم�ن سواء �� املجتمعات العر�ية إلاسالمية أو معطيات انتج��ا تلك ألاحداث �� عالق

�� 
َ
، حيث تظهر هذه املفاهيم مثال

ُ
ألاصولية إلاسالمية، إلارهاب، إلاسالم املتشَدد، : املجتمعات الغر�ية عموما

 .41السياق التطَرف إلاسالمي، إلاسالمو�ة، إلاسالم السيا��ي وغ��ها من املفاهيم ال�ي �ستخدم �� هذا

وهنا تظهر لنا العالقة �� هدف توظيف مثل هذه املفاهيم من خالل املشهد إلاسالمي الذي تقَدمھ القنوات 

 وفرا�س 
ً
 وال�ي تقَسم عادة إلاسالم أو املسلم�ن إ�� قسم�ن مختلف�ن؛  24التلفز�ونية الفر�سية عموما

ً
خصوصا

 قسم متعلق باملسلم�ن

، وقسم آخر متعلق باملسلم�ن الصا�ح�ن، �� ح�ن "باإلسالمي�ن"عل��م عادة  الفاسدين أو ألاصولي�ن و�صط�ح

رف�ن"، "باألصولي�ن"ل�ل فئة مواصفا��ا ا�خاصة، فاملجموعة ألاو�� يطلق عل��م 
َ
، "ألاقلية"، "ألاجانب"، "املتط

 .42ا�خ"...ا�حداثي�ن"، "املسلم�ن"، "ألاغلبية"، "املعتدل�ن"واملجموعة الثا�ي يطلق عل��م 

ا�جهل �� ذلك حقيقة  هناك من �ش�� إ�� أَن  َن و�ناًء ع�� طبيعة هذه املفاهيم ال�ي تتفرع عن إلاسالم، فإ

التنوع إلاسالمي نفسھ من خالل ظهوره �� �شكيلة واسعة من التيارات وال�ي تمتد من ا�حر�ات املساملة إ�� 

حة
َ
اج أو إعادة انتاجمن طرف القناة، وذلك سواء ولعَل هذه املفاهيم �� محل انت ،43"جماعات إلارهاب املس�

 .من ألاخبار أو ا�حوارات املختلفة

دةأحد املفاهيم الشائعة و �عت�� مفهوم إلاسالم السيا��ي ومن هنا 
َ
 الذي  ،املعق

ً
ومن املواضيع ألاك�� تداوال

ظهور ما �عرف انتج��األحداث السابقة ال�ي لها عالقة بقضايا إلاسالم واملسلم�ن �� العالم خاصة مع 

 .بال�حوة إلاسالمية، وهذا ما ينطبق ع�� أحداث ثورات الر�يع العر�ي

 أَ��ا ال تخرج عن إطار فكرة الازدواجية 
َ
�� ح�ن ال تتضمن هذه الصورة حمولة تأث��ية مقارنة بصور أخرى، إال

حَد �عب�� هر�رت  �� املعا�ي وت�و�ن الصور الذهنية بطر�قة ت�ون أقرب إ�� فكرة التالعب بالعقول ع��

 .44شيللر

إلاسالم دين  تخرج عن اطار �ون أَن 45التعاب�� املجاز�ة املستخدمة ع�� حَد �عب�� ألام�� ألانباري كما أَن جَل 

 
ً
، كما أَن انتاج هذه املفاهيم و��ذه الطر�قة �ساهم �� رسم الصورة النمطَية آخر سماوي، قبل أن ي�ون شيئا

، بحيث ال يمكن للمشاهد أن يفرق عادة 
ً
ب�ن إلاسالم و��ن ما هو واقع بالنسبة والسلبية عن إلاسالم عموما

لبعض املمارسات

الدينية لبعضاملنظمات وا�حر�ات إلاسالمية، أو حَ�ى بالنسبة لبعض املمارسات الدينية ل�جالية املسلمة �� الغرب، كما 

الغر�ي�ن يركزون  إ�� أَن تنوع التيارات املختلفة داخل إلاسالم ال يال�� أي اهتمام لدى الغر�ي�ن، بل إَن 46�ش�� البعض

ل "إلاسالمي�ن"والذين �سمون أنفسهم بـ) Fondamentaliste" (املتطرف�ن"أبصارهم ع�� ما يطلق عل��م 
َ
، ولعَل هذا ما يمث

 �� عدا��م لتمثيلية إلاسالم �� السياسة خاصة بالنسبة 
ً
العكس بالنسبة للكث�� من الغر�ي�ن والفر�سي�ن خصوصا

 .ب السياسية ال�ي لها مرجعية إسالميةللنقابات وا�جمعيات وألاحزا

و�ناًء ع�� هذه املفاهيم يظهر لنا مدى التنوع والتصنيف الذي يتعلق بمفهوم ا�حجاب إلاسالمي الذي يأخذ قاعدتھ من 

بطة �عملية ارتداء ا�حجاب شريعة إلاسالم، ع�� غرار �عض املفاهيم ال�ي تأخذ قاعد��ا من �عض املمارسات الدينية املرت
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ً
 والفر�سية خصوصا

ً
وع�� هذا ألاساس فمفهوم ا�حجاب �� . بالنسبة ل�جاليات املسلمة �� املجتمعات الغر�ية عموما

مع مراعاة طر�قة اللباس وألالوان والتسمية "وسائل الاعالم قد يأخذ معان كث��ة، وذلك حسب السياق الذي يوجد فيھ، 

ال�ي تؤكد لنا أهم املعاي�� ال�ي ينطلق م��ا إلاعالم  48ولعَل هذا توَصلت إليھ �عض النتائج.47أةوش�لھ ع�� جسد املر " 

الدعوة إ�� رفع وصاية الدين عن املرأة، عدم املوضوعية �� عرض : "الغر�ي �� تناولھ لقضايا املرأة املسلمة نجد م��ا

ھ النموذج الذي يحتكم إليھ، قضايا املرأة املسلمة، أسلوب الاحتقار  والنظرة الدونية، 
َ
تكريس النموذج الغر�ي للمرأة وأن

) Double Standards(، ازدواجية املعاي�� )Féminisme(املرجعية املستمدة من من�جية وفكر ا�حركة النسو�ة الغر�ية 

  ".فيالتعامل مع القضية الواحدة باعتباره أخطر معيار �� معاملة املرأة املسلمة

لس�� آراء أجرتھ جر�دة لوفيقارو الفر�سية مع �عض املواطن�ن الفر�سي�ن حول صورة إلاسالم  49�ش�� �عض النتائجكما 

، %48، وعدم اندماجهم بـ%33�� فر�سا، من خالل مدى اندماج املسلم�ن ألاصلي�ن واملعهاجر�ن �� املجتمع الفر���ي بـ

، �� ح�ن أشارت %43نتائج �� أَن وجود ألاقلية املسلمة �� فر�سا �� ��ديد للهو�ة الفر�سية وذلك بـكما �ش�� نفس ال

، أَما %28، و�عدم تقَبلهم وال��حيب ��م بـ%19�سبة مدى تقَبل املجتمع الفر���ي للمسلم�ن وال��حيب ��م �� فر�سا بـ

م��م ال  %43افقون ع�� بناء املساجد �� فر�سا، من الفر�سي�ن يو  %18 بالنسبة للمقدسات إلاسالمية فقد أشار

، فقد م��م غ�� مبالي�ن ��ذه القضية %34يوافقون ع�� بنا��ا، كما �ش�� إ�� أَن 
ً
،ـ أَما عن صورة إلاسالم �� فر�سا عموما

واستسالم ، وإسالم خضوع %28إسالم �عصب بنسبة : أشار البعض �� أَن مالمح الصورة املق��نة باإلسالم تظهر �� �ونھ

 .%18، وإسالم عنف بنسبة %19وطاعة بنسبة 

ال�ي قام ��ا محمد سعد حيث أو�حت هذه الدراسة التحليلية ل�خطاب إلاعالمي ألامر��ي  50كما �ش�� هنا إ�� الدراسة

�� 
ً
ال

َ
وقناة ا�حَرة، بوجود عدة آليات يرتكز عل��ا هذا إذاعة سوا، مجلة هاي، : املوَجھ باللغة لعر�ية للعالم العر�ي متمث

، حيث اس��دفت ال��اوج ب�ن القيم العر�ية وألامر�كية وامتصاص الثقافة %26.5آلية الت�ج�ن بنسبة : ا�خطاب م��ا

، وذلك من خالل %24.9العر�ية من خالل �شكيل هو�ة م�جنة، تل��ا آلية التفكيك ال�ي �س��دف تفكيك العرو�ة بنسبة 

ل �� %24.4ثارة النعرات الوطنية والدينية، وآلية التغييب أي ترسيخ املس�وت عنھ �� ال��تيب الثالث بنسبة إ
َ
، وتتمث

�غييب مفردة الاحتالل ألامر��ي للعراق واستبدالها ب�لمة قوات التحالف ال�ي تحاول تحر�ر العراق، وآلية الاستدعاء 

ل �� استدعاء تجا%12.7بنسبة 
َ
رب ا�حروب السابقة مع الفلب�ن وإسبانيا والسلفادور لت��ير وحشية ، وهو ما تمث

 .الاحتالل وفداحة ثمن ا�حر�ة

 هو تأكيدها ع�� هو���ا العلمانية، حيث يتكرر هذا 
ً
 والفر�سية خصوصا

ً
ولعَل من ب�ن املشكالت إلاعالمية الغر�ية عموما

ر ليس فقط ع�� �غط
َ
ي��ا ومعا�ج��ا لقضايا إلاسالم واملسلم�ن، ولكن اشتباكها مع املؤشر �� الكث�� من املضام�ن، مما يؤث

، وللتأكيد ع�� هذه النقطة يمكن استدعاء 
ً
املحلل إلاعالمي بفنلندا �� ورقة لھ " الرس لندس�ن"ما ناقشھ "الدين عموما

بأنھ �عد قراءة عميقة  ، حيث اد��"ملاذا �ساء فهم املسيحي�ن واملسلم�ن ع�� السواء: ال�حافة كديانة علمانية"�عنوان 

ھ يمكن للمرء الوصول 
َ
لعدد محدود من التقار�ر إلاخبار�ة، وال�ي تتعلق بمناقشة �عض من ا�جدل القضايا الدينية، فإن

 ع�� أغلب املؤسسات ال�حفية �� الغرب، كما �ش�� �� تحليلھ إ�� أن 
ً
لنتيجة عامة بأن املنطق والفكر الدي�ي �عد دخيال

 من الديانة العلمانية �� الفضاء الغر�ي العام، وخاصة " ا�حياد واملوضوعية ال�حفية"قواعد ما �عرف بـ
ً
هو ما يمثل نوعا

 �� وسائل إلاعالم
ً
 .51"لدى الفاعل�ن ألارفع قدرا
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من أهمالعمليات ال�ي يتم ف��ا الاستعانة بأطراف ملهاجمة أطرف  24كما �عت�� عملية استدعاء الفاعل�ن �� قناة فرا�س 

ا ب�ن ألاطراف، بحيث تختلف طبيعة هذا الصراع بداية من ا�حوارتفاوض��دفإلىحلصراعمبحيث عادة ما �عد .أخرى 

 إ�� ثورة 
ً
الاختالف �� الرأي وصوال

،والهدفعند�لطرفهوإقناعاآلخر��حةموقفھ،و�عكساأللعابالشفو�ةالتيتشكاللطاوالتاملتلفزةاملستديرة،فالنقاشيجبأنيقائمة

 أو ا�حوار نوعانمنالتفاوض؛ وعل هذا ألاساس ظهر ش��كي��جمبال��اما�شفو�ةأومكتوبفضيبالضرورةإلىقرارم

والذي �عت�� فالتفاوضا�جدليوهوالشائععلىالشاشات،،52ا�جدليوالتعاو�ي:

لعبةنتيج��اصفر،فماير�حهطرفيخسرهاآلخر،وهو�حصرا�حوارفيمنطقالتصعيدوالثأر،وال�عرفإالقاعدةواحدةوهيقانونالقو �

رافاملوجودةاليمك��اإالأنت�ون ولعَل ألاط.ي

 متناقضة،وكيينتصرأحدهماعلىاآلخر�جدنفسهمضطر
ً

أَما عن . ستعما�حججف��ادعايةأك��مماف��انقاشالا

التفاوضالتعاونيفهوعبارةعن 

مجموعالنتائجالتييحصلعل��ا�لمناملحاور�ننتيجةاللقاءهوأعلىمما�انيمكنأنيحصلعل��املنتصرالوحيد
َ
لعبةمجموعهامتنامي،ألن

الةإما�ل��يءأوال��يء،السيماوأنالتفاوضقادرأنيفضيإلىحللالختالف،والاطرافاملوجودةتصبحقادرةعلىالتحوإللىشر�اء،وتأفيح

، ولعَل هذا ما يأخذ �� الكث�� من ألاحيان ش�ل معادالت حوار�ة ت�ون نتيج��ا خذنتيجةالتفاوضشكالالتفاقوليساإلمالء

 .ناة من القضية املطروحةمواز�ة   املوقف السائد أو باألحرى اتجاه الق

، وع�� رأسها قناة فرا�س لغر�يومن هنا فإَن معا�جة القنوات ا
ً
هذه الثورات ال يخرج عن إطار ل 24ة والفر�سية خصوصا

ع�� حَد �عب�� محمد ق��اط، وذلك من حيث " املساواةبيندولةإلارهابوإرهابالدولة"معادلة

مبدأ التواطؤ مع طرف دون طرف هو أحد الاس��اتيجيات الفاعلة ��  ، �� ح�ن أَن 53ألاس�حةوالعتادا�حر�يواللوجيس�ي

 لقناة فرا�س 
ً
، باعتبارها مؤسسة 24هذا السياق، كما أَن تداخل املص�حة السياسية باملص�حة إلاعالمية يبدو وا�حا

رات لم يخرج عن ، خاصة وأَن املوقف الفر���ي لتلك الثو )الفر�سية(عمومية ح�ومية تمَرر ا�خطاب السيا��ي للدولة 

� اتجاه القناة �� التعامل 
َ
إطار ترجيح رأي الشعوب وانتفاضا��ا ع�� ألانظمة السياسية العر�ية ا�حاكمة، ومن هنا يتج�

 إعالمية عديدة، 
ً
مع هذه ألاحداث، وال�ي ال تخرج �� ألاخرى عن إطار التعامل مع الظاهرة إلارهابية ال�ي اتخذت أش�اال

ية التأط�� إلاعالمي للقناة وقدر��ا �� إقناع الرأي العام، خاصة وأَن املسألة ترتبط باملصا�ح وهنا تظهر أهمية عمل

 .ا�جيواس��اتيجية �� املنطقة العر�ية

 �� إطار مص
ً
رة، كما أَ��ا ال يمك��ا خدمة املص�حة العامة إال

َ
�ح��ا ومن هنا تبدو أهداف تلك القنوات الفضائية مسط

ف الكث��؛ وع�� هذا ألاساس 
َ
ُسِئل أحد كبار السياسي�ن ا�خاصة، خاصة وأَن ت�اليف البث �� مستوى هذه القنوات ي�ل

 عن الغرض من إطالق وسائل إعالم غر�ية موَج 
ً
هة إ�� العالم العر�ي، فقال با�حرف الغر�ي�ن قبل أك�� من خمس�ن عاما

وسائل ،ف-ألانظمة العر�ية القائمة �ي تحبط ظهور أي ثورات داخلية ضَد -"to becounter- revolutionary " الواحد

ى آلان �ان هدفها ألاول ا�حفاظع�� منذ الثلث ألاول من القرن املا��ي وح�َ  ة العر�يةنطقاملإلاعالم الغر�ية ال�ي اس��دفت 

ية، أي تلك ال�ي تمخضت عن الرسم الاستعماري للوطن العر�ي وخاصة ألانظمة وتجميلها وتكريس ألاوضاع العر�ية امل��دَ 

، وذلك عن طر�ق ترو�ض الشعب العر�ي باألساليب ا�خط��ة ال�ي ابتكرها إلاعالم الغر�ي للتحكم "اتفاقية سايكس بي�و"

التلفز�ونات  ذاعات وح�ىَ إلا ، ولعَل ى آلانلقد �انت تلك ألاجهزة ومازالت أك�� داعم ألنظمتنا ح�َ و . باألمم واملجتمعات
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 من  هة إ�� العرب فقدت شعبي��ا إ�� حَد الغر�ية املوَج 

ً
كب�� منذ ظهور وسائل إعالم عر�ية جر�ئة �حبت البساط تماما

  .54"تحت أقدام أعرق وأشهر إلاذاعات الغر�ية

Ïzzz≤]|U

أو ما يطلق عليھ باإلعالم الدو�� من مجموعة من  24صة قناة فرا�س �ستند مرجعية القنوات الفضائية ألاجنبية وخا

 تلك املرجعية، بحيث هذه 
ً
املعطيات ال�ي �عت�� القاعدة ألاساسية ال�ي �ستمد م��ا القنوات الغر�ية الفر�سية خصوصا

. ثورات الر�يع العر�ي الراهنةاملعطيات �� ال�ي تحَدد عادة اتجاه القنوات حيال القضايا العر�ية وإلاسالمية وم��ا أحداث 

ومن هذه املعطيات نجد املعطيات السياسية بحيث ال يمكننا فصل إلاعالم عن السياسية مهما �انت القضية، باعتبار 

ال تخرج عن إطار املواقف السياسية للدولة الفر�سية أو  24أَن املعاجلة إلاعالمية لهذه القنوات وع�� رأسها قناة فرا�س 

صا�ح السياسية الغر�ية املش��كة، ولعَل هذا ما يكشف لنا العالقة املوجودة ب�ن السلطة وأدا��ا املتجَسد �� باألحرى امل

 إ�� مدى دور طبيعة ) 24قناة فرا�س (املؤسسة إلاعالمية 
ً
ال�ي  يصط�ح عل��ا بالعمومية أو ا�ح�ومية، وهذا ما �ش�� أيضا

ضايا؛ هذا و�اإلضافة إ�� املعطيات التار�خية والثقافية ال�ي �عد كم�َ�رات القناة وخصوصي��ا �� معا�ج��ا ملثل هذه الق

تفس��ية لعالقة إلاسالم بالغرب ال�ي تتجَسد �� أش�ال مختلفة من الصراعات والرؤى وا�خلفيات النظر�ة، وال�ي �عد 

ر حسب السياقات امل
َ
واقف والرؤى والاتجاهات لبعض بمثابة الصورة الرا�خة �� العقل الغر�ي و�اعتبارها �� ال�ي تؤط

السلوكيات والتصرفات ال�ي تصدر من املسلم�ن سواء �� العالم العر�ي إلاسالمي أو العالم الغر�ي بالنسبة ل�جاليات 

 .املسلمة

 لألمة العر�ية وإلاسالمية، و�� هذا" الاخ��اق الثقا��"من هنا ينطلق البعض �� أَن القنوات الفضائية ألاجنبية تقوم بـ 

فر�ق رافض لثقافة الغرب وقيمها،  55إلاطار أختلف الباحثون العرب �� رؤ���م لهذا املفهوم، حيث انقسمت مواقفهم إ��

حيث �عت��ون الثقافة الغر�ية ثقافة مادية وغاز�ة؛ وفر�ق متقبل لثقافة الغرب �ش�ل عام، حيث �عت��ون الثقافة 

 .�ق انتقائي، يرى ضرورة ألاخذ عن الغرب دون السقوط �� الاغ��اب الثقا��الغر�ية الطر�ق الوحيد إ�� بوابة ا�حداثة؛ وفر 

 مًما       
ً
 عر�ضا

ً
إذن فعاملية هذه القنوات �� ال�ي جعل��ا �غطي أهم ألاحداث �� ش�ى بقاع العالم، لذا تملك جمهورا

املعطى يمكن لها أن توَجھ الرأي العام �� يؤهلها �� احتالل املراتب ألاو�� من ناحية املشاهدة واملتا�عة، و�ناًء ع�� هذا 

املن�� الذي تر�د و�القدر الذي تر�د، ولعَل منطق ألازمة هنا لھ دوره �� توجيھ التغطية من خالل هذه القنوات، خاصة 

وأَن ما يحدث اليوم يتعلق بأحداث وقضايا عر�ية إسالمية وال�ي �عت�� كمنطقة مس��دفة ضمن مصاح سياسية 

 .ن ف��ا إلاعالم هو آلالة ألاو�� �خدم��ا وفق اس��اتيجيات إقناعية مختلفةمش��كة، ي�و 
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 :الهوامش

، اإلعالم الدولي والسياسة الخارجيةم، 30/06/2003، تاريخ اإلصدار 297صحيفة الوسط البحرينية،العدد :  عن نقالَ  -1
http://www.alwasatnews.com/297/news/read/318747/1.html َمت تصفح املوقع اإللكرتوين للصحيفة يوم ،

 .مساءاً  18:00م، على الساعة 10/11/2015

، ترمجة سامي خشبة، سلسلة عامل املعرفة، الدعاية للحرب منذ العالم القديم حَتى العصر النووي: فيليب تايلور، قصف العقول: أنظر -2
 .19م، ص2008الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

 .27ص.م2014، 1، دمشق، دار الكنعان، طمقاالت ودراسات مختارة: االسالم والغربإدوارد سعيد ،  -3
خراب، وليس في وسع حضارة كانت تقود العالم وآلت اآلن إلى : (مأساة العرب ، )آراء ومناقشات(جملة املستقبل العريب، : نقال عن -4

 .122م، ص2014، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 430، العدد )أبناءها إعادة بنائها
 ،م2001، القاهرة، دار الفكر العريب، دراسات في اإلعالم الفضائي في ضوء النظريات المعاصرة، عاطف العبد�ى : أنظر -5

 .561ص
،  تونس، 2، جملة اإلذاعات العربية، العدد التلفزيوني األمريكي الموَجه إلى المشاهد العربيالخطاب علي جبار الشمري ، :نقًال عن -6

 .26ص، م2010تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية، 
 .37م، ص2002، القاهرة، عامل الكتب، مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني الفضائيماجي احللواين، : أنظر -7
، تونس، تصدر عن 2، جملة اإلذاعات العربية، العددقراءة داخلية: ائيات األجنبية الموَجهة إلى المنطقة العربيةالفضاملنصف ونَاس،  -8

 .15-14م، ص ص2010احتاد إذاعات الدول العربية، 
9-

P Walter Lippmann,Public Opinion, With a New introduction by Michael Curtis, 
Originally Published : Macmilan Company, New-York, 1922, pp39, 50. 

، تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية، 2، جملة اإلذاعات العربية، العددصورة العربي في اإلعالم الغربي، 'عصام سليمان املوسى -10

 .  46م، ص2002تزنس، 
م، ص 2005، 2، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء، طشعبيسقوط النخبة وبروز ال: الثقافة التلفزيونيةعبد اهللا الغذامي، : أنظر -11

 .138-137ص
، تصدر 53/54، اجمللة التونسية لعلوم االتصال، العددبين النظر والرؤية: الصورة في األخبار التلفزيونية العربيةنصر الدين العياضي،  -12

 .23-22م، ص ص2010/م2009عن معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس، 
 .140، صم2006ترمجة حممد عناين، رؤية للنشر والتزيع، القاهرة، ، تغطية اإلسالمإدوار سعيد،  -13
 .17م، ص2006، 1عطَية الويشي، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: نقال عن -14
املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ، ترمجة عبد السالم رضوان، سلسلة عامل ، المتالعبون بالعقولهربرت شيللر: نقال عن -15

 .17م، ص1999الكويت، 
 .326، مرجع سابق، صتغطیة اإلسالمإدوارد سعید،  -16
التعاطي اإلعالمي مع ظاھرة : ، وقائع الورشة الدولیة بعنواننظریة التأطیر والتعاطي مع ظاھرة التطَرف واإلرھابمحمد قیراط،  -17

، اتحاد إذاعات الدول العربیة، جامعة الدول )77(م، سلسلة بحوث ودراسات إذاعیة، العدد2015أفریل  7/8یومي التطَرف واإلرھاب، 
 .22العربیة، تونس، ص

صورة اإلسالم في الصحافة الفرنسية ما بعد أحداث الحادي عشر من عائشة كعباش ، نتائج دراسة : أنظر على سبيل املثال  -18

،رسالة ماجيسرت، قسم الدعوة واإلعالم، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة األمري عبد "LEMONDE ET LE FIGARO"سبتمبر
 .م2006/م2005. القادر قسنطينة، اجلزائر
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، ترجمة صالح ھالل، التطَرف المسیحي، التطَرف اإلسالمي والحداثة األوروبیة: صراع االصولیاتھاینریش فیلھلم شیفر، : أنظر -19

 .20-19ص ص ،م2012 ،1ط محروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات،القاھرة، مركز ال
 .22، صمرجع سابق محمد قیراط،  -20
أفریل  7/8، یومي التعاطي اإلعالمي مع ظاھرة التطَرفواإلرھاب، وقائع الورشة الدولیة،24تجربة قناة فرانس  خلیل البشیر، -21

 .105-103ص ص ،، اتحاد إذاعات الدول العربیة، جامعة الدول العربیة، تونس)77(العددم، سلسلة بحوث ودراسات إذاعیة، 2015
 .22، ص، مرجع سابقمحمد قیراط: نقالً عن -22
، بیروت، مركز 429، مجلة المستقبل العربي، العدد آلیات بناء المعنى وإنتاج المعرفة: الحرب في وسائل اإلعالمشھیرة عبد هللا، -23

 ).بتصرف. (100، صم2014العربیة، دراسات الوحدة 
، 11/2014./20:، بتاريخاإلمارات ترسم خارطة اإلرهاب: فرنسا: ، برنامج النقاش، حصة بعنوان24قناة فرانس : نقالً عن -24

  .مساءاً  19:10: التوقيت
25- Marc Sageman, Le vrai visage des terroristes ; Psychologie et sociologie des 

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

، وحدة تحلیل الَتوازنات والَتفاعالت الجیوستراتیجیة والثورات العربیةالمركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، : نقال عن  -26
  .1ا ص.م2012السیاسات، قطر، 

، مجلة )الوقائع والتفسیرات(من حرب العراق إلى ثورات الربیع العربي : الغرب وقضایا الشرق األوسطمحمد مطاوع،: أنظر -27
 .50ص ،م2014، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 426المستقبل العربي، العدد 

 .42، صمرجع سابقھربرت شیللر،  -28
، ترجمة وتقدیم الحلوجي درویش، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات التالعب بالعقولوآلیات  التلفزیونبییر بوردیو،  -29

 .50، صم2004، 1اإلعالمیة،، ط
 .47-46، ص صالمرجع نفسه -30
لواقع  دراسة نقدية تحليلية(كيف يقوم اإلعالم بتسطيح ثقافة الجماهير وتغييب الوعي : التظليل اإلعالميإبراهيم بعزيز، : أنظر -31

 .64-37م، ص ص2005، 1، القاهرة، دار الكتاب احلديث، ط)اإلعالم المعاصر
32- Roselyne Ringoot, Questionner le discours avec Michel Foucault. 

Actualisations théoriques et actualité éditoriale, Revue : Mots .Les langagesdu 
politique, N° 94, France, novembre 2010, p199. 

33- Antonio Gramsci, Letters from Prison, Selected, translated from the Italian, and introdoced by 
lynnelawner, Quarter Books, 1979.  

بلھ قسم، ، ترجمة صالح ناحي الغامدي محمد، السید آدم المحاوف الجدیدة من اإلسالم في فرنسا: اإلسالموفوبیافنسان جیسیر، -34
 .78ص ،م2009ه، 1430الریاض، كتاب العربیة، 

، 1، بیروت، مركزنماء للبحوث والدراسات، ط)2دراسة الحالة اإلسالمیة : (صورة اإلسالمیین على الشاشةأحمد سالم، : أنظر -35
 .234-215م، صص 2014

 .126م، ص2003دارالفكر، إبراهيميحيالشهايب، دمشق، : ، ترمجةالقوةواإلرهابنعومتشومسكي،  -36
، الدار املتوسطية قراءة معرفية في الرواسب الثقافية: اإلعالم وتفَكك البنية القيمية في المنطقة العربيةعزي عبد الرمحن، : أنظر -37

 .107م، ص2009-ه1430، 1للنشر، تونس، ط
 .105-103ص ص مرجع سابق، خليل البشري، -38
على " يةالدولة اإلسالم"هل يؤثر تنظيم : حصة بعنوانبرنامج منتدى الصحافة،، 24وليد عباس، ضيف قناة فرانس : نقالً عن -39

 .مساءً  16:10، على الساعة 2015/02/20بتاريخ ، 2ج األجندة اإلعالمية للدول،
 .25ص، محمد قیراط، مرجع سابق: نقال عن -40
41-Shadid.W, van Koningsveld, The Negative Image of Islam and Muslims in the 

Wes: Causes and Solutions, (Religious Freedom and the Neutrality of the State: The 

Position of Islam in the European Union), Leuven, Peeters,  2002. p183 
42- Edouard Mills-Affif, L’Islam à la télévision : les étapes de la médiatisation, Cahiers de la 

Méditerranée no76, 2008, p5, URL, http//cdlm.revues.org/4308, consulté le 4/2/2015. 
 .44، صمرجع سابقھاینریش فیلھلم شیفر،  -43
 .مرجع سابقھربرت شیللر، : أنظر -44
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، مجلة المستقبل العربي، )مؤتمرات( "اإلسالم السیاسي في الوطن العربي ندوة مستقبل " ، تقریر عن ریاض زكي قاسم: نقالً عن -45

 .187، صم2013، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 419العدد
، ترجمة عید ثابت، القاھرة، نھضة دراسات ألمانیة: صورة اإلسالم في التراث الغربي، )41(، في التنویر اإلسالمي محمد عمارة -46

 . 44ص، م1999والنشر والتوزیع، مصر للطباعة 
47-  EeroJanson, Stereotyp that Define “us” :The case of  muslim women, (ENDC) 

Proceedings, Volume 14, 2011, p 182. 
، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، كلیة اآلداب والعلوم رؤیة تحلیلیة: صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربينورة خالد السعد،  -48

 .40-27صص م، 2008/ه1429، 2، العدد 16اإلنسانیة، م
49-  Jérôme Fourauet, L’image de L’Islam en France, Ifop pour Le Figaro, 
0.2-p13,www.Ifop.comRésultats détaillés 25/10/2012,  
 

 .562�ى عاطف العبد، مرجع سابق، ص: نقال عن -50
إعداد ونشر مركز  ، بیروت،دور الدعایة واإلعالن الغربیة في تشویھ صورة اإلسالم: اإلعالم التضلیليحمود عبد الحلیم، : نقال َعن -51

 .46ص .م2010، 1الدراسات والترجمة، توزیع دار المؤلف، ط
52-Herve Collet, Communiquer, pourquoi, comment?, Paris, Edition CRIDEC, 2004, p291. 
 .27ص، مرجع سابقمحمد قیراط،  -53

يف يوم  http://www.doualia.com: ، نقال عنلماذا َفشلت الفضائياُت األجنبيُة الناطقة بالعربية؟فيصل القاسم،  -54
 . 17:00، على الساعة 23/12/2009

 .562، صمرجع سابق�ى عاطف العبد،  -55

 :قائمة المراجع

 :الكتـــب/1

 :باللغة العربية: 1-1

كيف يقوم اإلعالم بتسطيح ثقافة الجماهير وتغييب الوعي : التظليل اإلعالميإبراهيم بعزيز،  -1

 .م2005، 1القاهرة، دار الكتاب احلديث، ط ،)دراسة نقدية تحليلية لواقع اإلعالم المعاصر(

 . م2002، القاهرة، عامل الكتب، مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني الفضائيحللواين ماجي، ا -2

 .م2006ترمجة حممد عناين، رؤية للنشر والتزيع، القاهرة، ، تغطية اإلسالمإدوار سعيد، -3

، املركز الثقايف العريب، دار سقوط النخبة وبروز الشعبي: الثقافة التلفزيونيةالغذامي عبد اهللا،  -4
 .م2005، 2البيضاء، ط

 .م2006، 1الويشي عطَية، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط-5
، ترجمة وتقدیم الحلوجي وآلیات التالعب بالعقول التلفزیونبوردیو بییر،  -6

 .م2004، 1والخدمات اإلعالمیة،، طدرویش، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر 
، ترمجة سامي الدعاية للحرب منذ العالم القديم حَتى العصر النووي: ، قصف العقولبتايلور فيلي -7

 .م2008خشبة، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

http://www.ifop.com/
http://www.doualia.com/
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 .م2014
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 .م1999للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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 .م2001الفكر العريب، 

، دور الدعاية واإلعالن الغربية في تشويه صورة اإلسالم: اإلعالم التضليلي، حمودعبد احلليم -13
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