ّ
ّ
حتدي تمثالت الغرب عن الشرق
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مناقشة كتاب

كتاب الزين الغمري:

اإلسالم يف الصحافة الربيطان ّية

أثر اخلطاب االسترشاقي يف تقديم صورة اإلسالم يف اإلعالم الربيطاين

عرض ومناقشة :جهاد سعد

 .1تعريف الكتاب
أصل مقارب ٌة نقديّ ٌة
ً
الكتاب الذي نق ّدمه ونناقشه يف هذا العدد ،يتم ّيز بأنّه
خصوصا ،تحت
للتالعب اإلعالمي الربيطاين بصورة اإلسالم والعرب واملسلمني
ً
الصور ال ّنمطيّة الجاهزة التي تشكّلت بفعل ال ّنشاط االسترشاقي ،الذي حرص
تأثري ّ
ٍ
وانطباعات سلب ّي ًة عن «اآلخر» املسلم.
عىل أن يرسم بخطابه العام حدو ًدا فاصلة
يعني ما هو جديد فيه هو إبرازه لحضور الخطاب االسترشاقي يف اإلعالم املعارص،
فهو ال يتكلّم عن االسترشاق كتاريخ ،بل كمعرفة فاعلة تساهم إىل يومنا هذا يف
تحديد لغة اإلعالم الغريب وأجنداته.

الكتاب أطروحة دكتوراه ق ّدمت لجامعة ويست منسرت سنة  ،2005وصدر
سنة  2008عن ( )Ithaca Pressيف  244صفحة ،ولكن ما هو متوفّر بني أيدينا
نص األطروحة املق ّدمة باإلنكليزيّة إىل الجامعة سنة  ،2005املؤلّفة من ثالثة
هو ّ
أقسام ومثانية فصول ،والتي سنعتمد عليها يف ترجمة كتاب الزين الغمري وعرضه
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ومناقشته ،الذي مل أجد له عىل املواقع تعريفًا شخص ًّيا .ويف مطلق األحوال فإنّنا
سنناقش ما قيل ال من قال.
يف االستهالل يق ّدم الكاتب خالص ًة مكثّف ًة ألطروحته كالتايل :منذ الثورة اإلسالميّة
يف إيران  ،1979ولغاية االنفجار االنتحاري يف مرتو لندن يف  7متوز  ،2005تهيمن
عقائدي للغرب عىل مجمل املادة اإلعالمية .يناقش الكتاب بأ ّن
صورة اإلسالم كعد ّو
ّ
اإلعالم الغريب يُق ّدم ديانة يعتنقها أكرث من مليار مؤمن بأحكام سلب ّية مسبقة ويحاول

تعميمها .ويعود هذا التعميم واالختزال إىل االستقطاب التّاريخي يف عالقة اإلسالم
بالغرب .وترتكز هذه املحاججة عىل أ ّن اإلعالم الغريب عمو ًما والصحافة بشكلٍ
خاص متيل إىل تقرير صورة جزئ ّية ألوضاع معقّدة ،وتق ّدم أفعال الحركات اإلسالم ّية
ٍّ
املتط ّرفة كبناء منطي لإلسالم.
باستخدام تحليل الخطاب ،يسعى البحث إىل تفكيك التقارير اإلخباريّة املختارة،
من أجل تسليط الضّ وء عىل ما ت ّم تغطيته بالفعل وكيف ت ّم نرش األخبار مؤطّرة ،وكيف
ت ّم إنتاج املعرفة باإلسالم بشكل عام من خالل الخطاب ،وأ ّن هذه العمل ّية كانت
تسرتشد بجهات نافذة وعالقات ق ّوة مع ّينة( .ص)4
ريا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن هذا العرض سيهت ّم مبا هو جديد ومعارص يف
وأخ ً
الكتاب؛ لتج ّنب تكرار معلومات يعرفها املهت ّمون بتاريخ االسترشاق عمو ًما ،فنحن
بصدد معايشة عمل ّية تحدث اآلن ،ولسنا بصدد إعادة صياغة لتاريخ الخطاب

االسترشاقي ،إلّ مبقدار ما يساعدنا عىل فهم الخطاب اإلعالمي الربيطاين أو الغريب
اليوم.

 .2رؤية الرشق من خالل األحداث وحتديد األجندا
هيمنت األحداث السلب ّية عىل العامل العريب واإلسالمي ،فاصبحت نافذ َة العبور
لتكوين رؤيٍة مجحف ٍة عن العرب واملسلمني من قبل وسائل اإلعالم الغربية عىل
الشق
اختالف ات ّجاهاتها ،وبحسب نظريّة االنعكاس الرشطي لبافلوف ،فقط ت ّم ربط ّ
كل
باألحداث الس ّيئة بالنسبة للمتلقّي الغريب« :تتدخل وسائل اإلعالم يف حياة ّ
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شخص ،وهي تعمل كمصد ٍر معقّد للمعلومات يربط جوانب ع ّدة من مجتمعنا .وقد
شهد العقدان املاضيان أحداث ًا الفت ًة تتعلّق بالعامل العريب واإلسالمي بشكل عام،
وصعود اإلسالم املتش ّدد عىل وجه الخصوص .اإلسالم واملسلمون والعرب والعامل
العريب ،عناوين قُ ّدمت بشكلٍ بار ٍز يف وسائل اإلعالم نتيجة سلسلة من األحداث،
بد ًءا بقض ّية رشدي ،وحرب الخليج األوىل عام  ،1991وانتها ًء بقض ّية هجامت 11
اللحقة عىل أفغانستان والعراق»( .ص)7
سبتمرب والحرب ّ
وليست تلك الوسائل مج ّرد مرآ ٍة تعكس الواقع كام هو ،بل هي باألحرى
جهه إىل
«مصفاة» ،ومكنة معالجة للحدث تخرجه مشحونًا بجدول أعاملها وتو ّ
حيث تريد أن يكون يف مخيال املتلقّي .أسطورة املوضوع ّية والحياد تسقط هنا متا ًما
خصوصا عندما يتعلّق األمر بالعرب واملسلمني« :فأه ّم دور تلعبه وسائل اإلعالم يف
ً
هذا الصدد هو تحديد األجندا وتقديم التمثّالت .وتحصل هذه العمليّة بفضل قدرة
وسائل اإلعالم عىل إخبار ال ّناس مبا هو الجدير باالهتامم ،يعني تحديد ما هو «مهم»
من القضايا املطروحة .محور مفهوم «تحديد األجندا «يرتكز عىل ق ّوة تأثري هذه
الصور للعا ّمة وتقدميها .وقد ت ّم تقديم مفهوم تحديد األجندا من
الوسائل يف تكوين ّ
قبل برنارد كوهني ( ،)1963الذّي جادل بأ ّن «الصحافة قد ال تكون ناجح ًة يف كثري من
األوقات يف إخبار ال ّناس كيف تفكّر ،لك ّنها ناجحة بشكل مذهلٍ يف إخبار الق ّراء مبا
الصحافة ووسائل اإلعالم ال تعكس الواقع،
يفكّرون «ويستفاد من مفهوم كوهني ،أ ّن ّ
بل تصفّيه وتشكّله ،فرتكيز وسائل اإلعالم عىل قضايا مع ّينة يقود الجمهور إليها و إىل
ال ّنظر إليها عىل أنّها أكرث أهميّة من غريها»( .ص)8

 .3دور االسترشاق
ما كان األمر هكذا لوال جهود الحركة االسترشاق ّية ،املتشابكة مع املصالح
للشق واإلسالم
السياسيّة .وتلك ال ّنظرة العنرصيّة االستعالئيّة ،التي ح ّولت العداء ّ
إىل معمل ٍ
والصور .والشعور بالعداء واالستعالء؛ ألنّه
نشط للمفاهيم واملصطلحات
ّ
مؤسسات تعيد إنتاجه يف
«شعور» يتع ّرض للفتور والضعف غال ًبا ،فقد سخّرت له ّ
كل عرص ،وبعد كل
كل مرحلة ،وتز ّوده مبا يحتاجه من حوافز وأفكار ليشتعل يف ّ
ّ

186
«أسست الخطابات االسترشاق ّية ملجموعة
حدث مبا يناسب جدول األعامل الغريبّ :
من الثنائيات املتعارضة ،التي تتناقض فيها وفرة الغرب مع ما هو متص ّور من أوجه
الشق ،وهي تع ّرف اإلسالم باستمرار بالسلب أو مبصطلحات متناقضة.
القصور يف ّ
تؤسس ثنائيّة أساسيّة مفرتضة مسبقًا بني الغرب والرشق ،مام يع ّزز االختالف
كام أنّها ّ
األسايس امللحوظ يف الغرب مقابل بقية العامل»( .ص)17
عمل ّي ٌة معقّد ٌة قادتها ال ّدوائر االسترشاق ّية إلضافة ٍ
مزيد من التعقيد عىل عالقة الغرب

الشق واإلسالم ،وتسويقه
املسيحي بالرشق املسلم .عمليّة تبدأ باحتكار إنتاج مفهوم ّ
والصاع عىل فرتات التّكامل والتّبادل
بغزارة علميّة وإعالميّة ،بحيث طغت فرتات التّوتّر ّ
والحوار وهي ليست قليلة .حتى يف ذروة الكالم عن الغزو اإلسالمي لألندلس كان
الصاع إىل العثامنيني
الغربيون يدرسون يف جامعاته اإلسالم ّية ،وفيام بعد عندما تح ّول ّ
دخلت الدولة العثامنية يف أحالف سياسيّ ٍة ،وأحيانًا عسكريّة ،وأصبحت طرفًا يف
رصاعات أوروبا .والحروب التي خاضها الغربيون بني بعضهم البعض كانت أرشس
أي حرب وقعت بني «دولة» إسالم ّية ودولة أو دول غرب ّية .نفهم من ذلك أنّه حتى
من ّ
محل عناية
الحروب الطاحنة ليست كافية إلبقاء هذا التّوتّر قامئًا إذا مل يكن ذلك التّوت ّر ّ
وتربية من جهات مح ّددة بعينها ،من دون أن ننىس غزارة إنتاج املسترشقني الصهاينة
كل دول أوروبا وأمريكا الشاملية ،يف تقديم أنفسهم
الذين سمح لهم انتشارهم يف ّ
«كأساتذة» يف فهم الرشق ومعرفته ...يقول الكاتب« :م ّر تط ّور العالقة بني اإلسالم
والغرب املسيحي بع ّدة مراحل ،وبدون ّ
شك كانت عالقة متوت ّرة وصعبة ،ولك ّنها مل

تأخذ دامئًا شكل الحروب الصليبية من جهة الغرب والجهاد من قبل اإلسالم .فباإلضافة
الشق الوثيق
للتبادل التجاري كان هناك أيضً ا تبادل األفكار .ولكن رغم ذلك فإ ّن مفهوم ّ
ظل املقاربة االسترشاق ّية املهيمنة عىل ال ّدراسات الغربية
الصلة باإلسالم قد تشكّل يف ّ
ّ
للرشق عمو ًما ولإلسالم خصوصاً»( .ص)17

 .4الصحف املعتمدة يف البحث
الصورة الكاملة قدر اإلمكان ،حرص الكاتب عىل اختيار الصحف
بغية نقل ّ
تعب عن مختلف الت ّيارات السياس ّية يف بريطانيا« .الغارديان»
املشهورة التي ّ
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تعب
املحسوبة عىل اليسار ،و «اإلندبندنت» املعتربة غري منحازة ،و «التاميز» التي ّ
عن خ ّ
ط اليمني.
بدأت صحيفة اإلندبندنت ال ّنرش يف أكتوبر  .1986وهي األحدث بني الصحف
املختارة ،وكانت قد حظيت بانتشار واسع سنة  1989حني وصل توزيعها إىل 400
ألف نسخة ،ولك ّنها مل تحافظ عىل هذا املع ّدل ،وبلغ توزيعها  262588من اإلثتني
إىل السبت سنة  .2004الصحيفة متّهمة من قبل اللّويب الصهيوين باالنحياز للعرب،
الشق األوسط ،وتصفه الصحافة
ومن أشهر كتّابها روبرت فيسك الذي يغطّي أحداث ّ
الربيطانية بأنّه مثري للجدل.

ل..تأسست الصحيفة
تستحق التّأ ّم
قصة انعطافة
ّ
بني تاريخ الغارديان وحارضها ّ
ّ
سنة  1821من قبل مجموعة من رجال األعامل ،وكان يطلق عليها يف األصل
«املانشسرت غارديان» ،أصبحت صحيفة يوميّة يف عام  .1855وكان مح ّررها مل ّدة 57
عا ًما ( )1929-1872تشارلز بريستويتش سكوت ،الذي يعود له الفضل يف شهرتها،
وهو من عتاة الصهاينة واملح ّرضني عىل وعد بلفور ،ويتمتّع بعالق ٍة متين ٍة مع حاييم
وايزمن ،وهو الذي ق ّدم هذا األخري لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد لويد جورج ،الذي
دامت واليته من  1916لغاية  .1922ويف عام  1917كتب سكوت افتتاحيّة أعلن فيها:
«أ ّن اليهود لن يكونوا آمنني أب ًدا بدون وطن قومي لهم يف فلسطني» ....وتض ّمنت
االفتتاح ّية إشارة إىل حقوق الفلسطينيني ،لك ّنه وصفهم بأنّهم يف «مرتبة متدنّية
حضاريًّا» .وتابع خلفه ويليام بريسيفال كروزير هذا ال ّنهج فح ّول الصحيفة بالكامل
إىل منرب دعاية للحركة الصهيونية .ويف سنة  1959ت ّم إسقاط «مانشسرت» من اسم
الصحيفة ،وأصبحت الغارديان ،وانتقلت عام  1964إىل لندن.

يستند الكاتب يف رسد تاريخ الصحيفة إىل كتاب لصحف ّية صهيون ّية اسمها دافنا
برعام تحت عنوان:
( ،)Disenchantment: The Guardian and Israel (2004أي (خيبة أمل:
تغي موقف الصحيفة تجاه إرسائيل عىل أثر
الغارديان وإرسائيل) .تشكو برعام من ّ
الشق األوسط ،من االجتياح اإلرسائييل للبنان  ،1982إىل
األحداث التي م ّرت عىل ّ
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طريقة العيش املفروضة عىل الفلسطينيني ،سواء يف املنايف أو يف غ ّزة والضفّة،
وصول إىل حريب أفغانستان والعراق ،وتقول إ ّن الصحيفة اجتذبت مناهيض الحرب
ً
وأغلبهم من املسلمني والعرب ،ومل تعد تشبه ذلك التّاريخ الصهيوين العريق .وقد
أثارت الغارديان حفيظة املؤيّدين إلرسائيل يف تغطيتها ملجزرة جنني حتى ات ّهموها
بالزمة العداء للسامية.
تأسست «التاميز» يف  1785باسم  ،The Daily Universal Registerبواسطة
ّ
جون والرت ،املح ّرر األ ّول للصحيفة .وأصبحت باسمها الحايل يف عام  .1788كانت
يف القرن التاسع عرش أ ّول صحيفة بريطانيّة ترسل مراسلني خاصني إىل الخارج ،لكن
أي محطّة يف العامل العريب أو اإلسالمي .بدأ اهتامم الصحيفة باملنطقة
مل يكن لديها ّ
مع التغطية الرئيسية األوىل خالل األحداث التي أ ّدت إىل نهاية االنتداب الربيطاين
يف فلسطني يف مايو  ،1948وما تالها من حرب العصابات .وخالل أزمة السويس
سنة  1956كانت التاميز من املح ّرضني عىل الخيار العسكري ،والداعمني لرئيس
الوزراء الربيطاين آنذاك أنطوين إيدن .إال أنّها اعرتفت يف وقت الحق أ ّن الخيار
العسكري أ ّدى إىل مخاطر جسيم ٍة عىل الربيطانيني.
يف الواقع ،ات ّخذت التاميز مواقف مبارشة يف أوضاع كانت الغارديان مرت ّددة فيها،
قصة عن هدم القرى الفلسطينية بعد أسابيع من حرب األيام
عىل سبيل املثال ،نرش ّ
الستة يف حزيران /يونيو  ،1967كان كتبها مايكل آدامز من الغارديان ،ولكن األخرية
آثرت عدم إغضاب الدوائر الصهيون ّية .وبعد حرب  1973رفضت الغارديان إعالنًا

للجنة العدل وهي يهوديّة معادية للصهيونيّة ،ونرشته التاميز .وتشاركت الصحيفتان
حا مفاده أ ّن سياسات
يف نقد الغزو الصهيوين للبنان سنة  ،1982ونرشت التاميز ترصي ً
الصعب أن تكون صديقًا لها( .ص)21-19
إرسائيل جعلت من ّ
الخارطة الصحف ّية للوالءات السياس ّية التي يق ّدمها الغمري معتم ًدا عىل كتاب
الصهيونيّة برعام ،بالغة األهميّة؛ لفهم الواقع السيايس يف بريطانيا ،وتصويب الرؤية
يف منطقتنا .فبسبب االستقطاب الحاد أيام الحرب الباردة ،كان «اليسار» يف املنطقة
العرب ّية محسوبًا عىل القوى املعادية للواليات املتّحدة والغرب عمو ًما ،منحازًا إىل
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االت ّحاد السوفيتي أو الصني أو كوبا ،وض ّد السياسات الرأساملية .باملقابل هناك
اليمني العريب الرأساميل أو «الرجعي» املتحالف علناً مع الغرب الرأساميل ...هذا
الشق العريب واإلسالمي .ولكن األمر مختلف متا ًما من ناحية التحيّزات السياسيّة
يف ّ
لو نظرنا إىل اليسار واليمني يف أمريكا وأوروبا ،فأغلب اليهود يف أمريكا يص ّوتون
أسايس
للحزب الدميقراطي ،وهو عىل يسار الحزب الجمهوري .ولليهود دو ٌر
ٌّ
وفاعل يف تأسيس اليسار األورويب والربيطاين ،باعتبار مكانتهم التّاريخية يف أوروبا
ٌ
التي وضعتهم ض ّد الكنيسة ومع املناهضني للملكيّة واألرستقراطية .شكّلت الحركة
الصهيونيّة نقطة التقاء مصالح بني اليمني الذي يريد أن يوظّف اليهود يف مرشوعه
االستعامري ،واليسار العلامين الذي يشكّل بؤرة العمل الصهيوين يف الغرب ،ومل
العمل الربيطاين عن دور حزب املحافظني يف رفد الحركة الصهيونية
ّ
يقل دور حزب ّ
بالدعم والتأييد عىل طول فرتة الرصاع العريب -الصهيوين ...وإذا استحرضنا املشهد
الربيطاين باألمس القريب فإ ّن شخصيّة مناهضة للمامرسات الصهيونية يف فلسطني
العمل ،ليس فقط بسبب
الصمود عىل رأس حزب
كجرميي كوربن مل تتمكّن من ّ
ّ
حزب املحافظني ،بل أيضاً بسبب الحضور القوي لليهود الصهاينة يف حزب العامل.
كل من يطالب بتدخّل
تقلّص الخالف مع الوقت بني اليسار واليمني الغريب ،فأصبح ّ
وكل من يعمل عىل تعزيز
أفعل للدولة يف الشؤون االقتصادية واالجتامعية يسارياًّ ،
السوق الح ّرة ميينياً محافظًا .وال ينعكس هذا االنقسام
سلطة الرشكات وما يُس ّمى ّ
الداخيل أبدا ً عىل السياسة الخارجية ،فالغرب الحاكم مبجمله ينحاز ضد العرب
بغض ال ّنظر عن االختالفات الداخلية .هذه مثرة مه ّمة تؤكّد عىل رضورة
واملسلمني ّ
اعتامد العرب واملسلمني عىل أنفسهم ،وعدم تعليق اآلمال يف إثبات وجودهم
وتصويب صورتهم أو الدفاع عن مصالحهم عىل أي جهة أجنبية ،وسيأيت يف هذا
الكل بال استثناء له مساهمته يف تعزيز الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني.
الكتاب أ ّن ّ

 .5اإلسالم والغرب املسيحي خلف ّية تارخيية
يف الفصل األ ّول من القسم األ ّول ،يستند الكاتب إىل جملة من االقتباسات من
الشق والغرب .بد ًءا من« :القرنني
كتب املسترشقني ،ليستعرض تاريخ التّوتّر بني ّ
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السابع والثامن ،تفكّكت وحدة البحر األبيض املتوسط بغزو الجيوش اإلسالمية
توسع أرايض اإلسالم
لشامل إفريقيا وإسبانيا وصقلية وجنوب فرنساّ ،
مم أ ّدى إىل ّ
إىل ما وراء الحجاز والوسط وجنوب شبه الجزيرة العربية .مل يكن الفتح عسكريًا
فقط ،فقد أحدث تح ّوالً يف األرايض املحتلّة عىل نطاق واسع ،حني أصبح «قلب
اإلميان املسيحي» ،تحت السيطرة املبارشة للغزو اإلسالمي ،ما اعتربه سكّان أوروبا
عدواناً من العرب واملسلمني( .حوراين  :1991ص.)7
ما يس ّميه ألربت حوراين «وحدة البحر األبيض املتوسط» هو يف الحقيقة هيمنة
الروم البزنطيني عليه ،وغزوهم املستم ّر لشامل أفريقيا ورشق املتوسط ،املنطقة التي
أصبحت يف القرن السابع تحت الهيمنة اإلسالمية .فمن وجهة نظر مرشق ّية ميكننا
القول إ ّن املسلمني متكّنوا يف القرنني السابع والثامن امليالدي من ّ
فك الحصار
الذي كان مفروضً ا عليهم ،والتّوغّل شامالً نحو شبه الجزيرة األيبريية ...ساعدهم
السفن
عىل ذلك دخول أهل الشواطئ الساحليّة يف اإلسالم ،وهم م ّمن أتقن صناعة ّ
وسع ب ًّرا.
وخوض البحار بخالف أهل الجزيرة العربية الذين كانوا مييلون إىل التّ ّ
وهذا ما تؤكّده املصادر ،ومنها بحث منشور عىل موقع «الحوار املتمدن» يخترص
تلك املرحلة بالقول :كان البحر األبيض املتوسط بحرية رومانية ،وامت ّدت سيطرة
البيزنطيني عليه لفرتة طويلة ،وكان لهم أسطولهم البحري القوي وممتلكاتهم املرتامية
األطراف التي تشمل جزءا ً من أوروبا إضافة إىل سورية ومرص واملنطقة القريبة من
الساحل يف الشامل األفريقي .لكن الفتوحات العربية اإلسالمية أفلحت يف الحد
من هذه السيطرة وانتزعت من البيزنطيني كل شواطئ املتوسط الرشقية والجنوبية
والغربية .ومل يبق لبيزنطة سوى الشواطئ الشاملية.

وقد حاول البيزنطيون استعادة ما فقدوه عن طريق اإلغارة عىل الشواطئ العرب ّية
اإلسالمية بأسطولهم القوي ،الذي فرض حصا ًرا عىل الشواطئ العربية ومنعها بالتايل
من القيام بأية مبادالت تجارية مع البالد التي كانت تتعامل معها قبل الفتح اإلسالمي.
الشق والرتكيز عىل التجارة مع
مام دفع العرب املسلمني نحو التوغّل أكرث باتّجاه ّ
الرشق األقىص .
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يع ّد القرن األ ّول الهجري /السابع امليالدي بداية مرحلة تح ّول كربى يف تاريخ
العرب االقتصادي والسيايس والحضاري ،حيث خرج العرب من موطنهم األصيل يف
شبه الجزيرة العربية حاملني راية اإلسالم إىل جريانهم من األمم .وقد استطاع العرب
بحامسهم لنرش الدين الجديد فتح أهم بقاع العامل القديم ،املمت ّدة من نهر الفرات
رشقاً إىل نهر النيل غربًا برسعة خاطفة .ثم أخذوا يستعدون لنرش الدين اإلسالمي يف
[[[
مختلف أرجاء العامل.
دام الوجود اإلسالمي يف األرايض املسيحية ،مثانية قرون لغاية  ،1492تاريخ
جا ملا س ّمي حروب
طرد املسلمني من آخر معاقلهم يف غرناطة .والذي كان تتوي ً
االسرتداد التي استهدفت إخراج املسلمني من إسبانيا (...لويس  .)137 :1993وكان
هناك نوع من االرتباط بني أوروبا واملسيحية يف تلك املرحلة ،ما أكّده البابا أوربان
الثاين يف خطاب حملته الصليبية أواخر القرن الحادي عرش يف كلريمونت عندما
الشقيّة والغربيّة قد وجدت هويّتها يف أوروبا وفيينا( .تريفور روبر،
قال :إ ّن املسيحيّة ّ
 :1978ص  .)106ص (.)30-28
تفيدنا مصادر أخرى أ ّن الظّروف السياسية يف القرن الحادي عرش ،كانت تحتّم
عىل البابا واإلمرباطور أن يص ّعدا من حجم التح ّدي اإلسالمي ،للحفاظ عىل الحامسة
املسيحيّة والح ّد من الترشذم األورويب ...فبحسب «املؤرخ األملاين أوتو فريزنغ نشأ
يف ايطاليا تنظيم سيايس واجتامعي جديد وتوقف املجتمع اإليطايل عن أن يكون
كل نبيل
وقسمت أرض البالد بني املدن واعرتف ّ
مجتم ًعا إقطاع ًّيا من حيث طابعهّ .

كل عام للحد من شهوة السلطة.
يتغيون ّ
بسلطة مدينته التي بدأ يحكمها قناصل ّ
تح ّول القنصل فيام بعد إىل شخص منتخب «بودستا» أجنبي عن املدينة لضامن
العدالة ينتخب بانتداب شعبي ويحكم مبشورة مجلسني مل ّدة ستة أشهر ثم يستبدل
كاي موظف ...يضيف فريزنغ أ ّن املدن كانت بدأت تهزأ بسلطة االمرباطور وتستقبل
[[[
بعدوانية من يفرض عليها قبوله كأمري محرتم».
[[[ مصطفى العبد الله الكفري :الحوار المتمدن-العدد – 914 :الثالث من أغسطس 2004م.
[[[ كوينتن سكنر:،أسس الفكر السياسي الحديث ،عصر النهضة،ترجمة حيدر حاج إسماعيل ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بيروت  ،2012ص  41_39بتصرف
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سياسة تضخيم الخطر الخارجي بحثاً عن تجميد التط ّور السيايس ،وحشد
األنصار بالعنوان الديني بحيث تتح ّول املسيح ّية إىل ايديولوجيا السلطة املدافعة
«عن الحقيقة» ،يبدو أنّها كانت معتمدة بوعي من قبل آباء الكنيسة آنذاك .ويكملها
تشويه صورة اإلسالم وتنفري ال ّناس منه بآلة دعائيّة كانت تحتكر يف ذلك الزمان
املظلم من تاريخ أوروبا مصادر املعرفة.
هذه العالقة املضطربة واملتضاربة ع ّممت عىل سكان األرايض املسيحية
املحتلّة ،صورة مش ّوهة عن دين اإلسالم ونبيّه محمد .مل يكن نجاح الفتوحات
اإلسالمية يعترب دليالً عىل الحقيقة ،ولكن تحدياً للحقيقة .ويف مواجهة تح ّدي الق ّوة
اإلسالم ّية يف إسبانيا وصقل ّية والجنوب ،اتّسمت فرنسا بنقص املعرفة الحقيق ّية
والكافية بالعدو الجديد ،وانترش الخوف والجهل ،كام ت ّم إنتاج األساطري حول
نبي اإلسالم
شخص الرسول واإلسالم واملسلمني .ومن بعض تلك األساطري ،أ ّن ّ
عبارة عن ساحر ،أو حتى كاردينال يصارع الكنيسة الرومانية عىل البابوية ،ويريد نقلها
إىل الرشق .أ ّما املسلمون فهم مج ّرد كفّار ومرشكني يعبدون الثالوث الزائف (وات،
 :1972ص  .)73ص()30-29
قبل الدخول إىل عرص ال ّنهضة يعقّب الكاتب :كانت هذه بعض األفكار التي
الصورة السائدة لإلسالم ،واستم ّرت يف التأثري عىل الوعي الغريب املسيحي
أنتجت ّ
جة القائلة
لقرون ع ّدة بعد غزو إسبانيا وصقلية .وكان محور هذه الصورة هو الح ّ
بأ ّن اإلسالم كان ديناً باطالً وحركة عنف ابتدعت منذ البداية لتسهيل العدوان ونرش

تستحق التوقّف عندها :كان األوروبيون قد
االنحطاط .ث ّم يق ّدم هذه املالحظة التي
ّ
تع ّرضوا للغزو من القبائل الجرمانية (األملان) والسالف والقراصنة املجريني ،لك ّنهم
بشكل عام اعتربوا الغزو اإلسالمي إلسبانيا وصقلية بربريًّا( .ص)30
حشـة ،تتلذّذ
مـن وجهـة نظـر دين ّية بحتـة كانـت معظم تلـك القبائـل وثن ّيـة متو ّ
بسـلخ الجلـود وقطع ال ّرؤوس وجمع الجامجـم ،ولك ّنها من وجهـة نظر «أوروبية»
متكامل
ً
تنتمـي إىل الجغرافيـة السياسـية نفسـها ،وال متلـك مرشو ًعـا دينيًّا عامليًّـا
السـلطة البابويـة ،بعكس اإلسلام الـذي جاء من «األطـراف» يحمـل «ديناً»
يهـ ّدد ّ
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السـلطة البابويـة تعاين مـن تح ّوالت
آخـر مـع جاذبيـة االنتماء إليـه ،وقـد بـدأت ّ
ته ّدد سـيطرتها.
جح أن تكون فكرة «املدينة املركز واألطراف» التي عرفها الفكر اإلغريقي
لذلك نر ّ
القديم قد ت ّم إحياؤها ملواجهة «الربابرة» القادمني من خلف أسوار املدينة ،ومل
والتوسع استعامريًّا
يقرص عرص ال ّنهضة يف تطوير هذه الفكرة واستخدامها للدفاع
ّ
فيام بعد.

 .6عرص النهضة
يف القرن الخامس عرش كان التّح ّدي اإلسالمي يف إسبانيا قد انتهى ،واستم ّرت
املواجهة مع اإلمرباطورية العثامن ّية ،ولك ّن تح ّولً بدأ يطرأ عىل هويّة أوروبا فيام
س ّمي بعرص ال ّنهضة ،فشهدت القرون التالية ظهور الدول القوميّة العلامنيّة من دون
أن تنىس الرابطة املسيح ّية .ينقل الكاتب عن املسترشقني أ ّن أوروبا بدأت تستكشف
العامل بعي ًدا عن األساطري ،وأنّ :الدراسة املنهج ّية لإلسالم يف أوروبا الغربية بدأت يف
القرن السادس عرش .بحلول الوقت الذي أفسح فيه العامل املسيحي الطريق ألوروبا،
غري املتامسكة وغري املعقولة ،فقد أفسحت ال ّنظرة املستنرية لإلسالم الطريق لهذا
التقليد ال ّنظامي الجديد ،عىل الرغم من ذلك مل يكن األخري خال ًيا متا ًما من رؤية
التوسع يف املعرفة مبثابة نهاية ملا أصبح يعرف باسم
العصور الوسطى لإلسالم .كان
ّ
عاملي،
توسع
العصور الوسطى وبداية عرص الحداثة .هذا العرص مت ّيز أيضً ا ببداية ّ
ّ
ُعرف باسم عرص االستكشاف ،والذي أ ّدى يف النهاية للسيطرة األوروبية عىل العامل
وسع األورويب يف املعرفة،
( .)p.282 :1992 ،Hall & Giebenأحد أه ّم جوانب التّ ّ
يتك ّون من التّق ّدم املحرز يف الف ّن والتعلّم والعلوم واملنح الدراسية ،واملعروفة
مجتمعة باسم عرص النهضة( .ص)35
أوروبا املختلفة التي نشأت من اإلصالح وعرص النهضة واإلمربيالية ،ابتكرت
تقاليد وأفكار مكثّفة و تع ّرضت لتح ّوالت كبرية ،لكن رغم ذلك بقيت صورة اإلسالم
يف العصور الوسطى مهيمنة ومل تفقد تأثريها عىل الوعي والفكر املسيحي الغريب،

194
(ص .)40ومن جهة العامل اإلسالمي ظهرت باملقابل حركات سياس ّية شيع ّية وسن ّية،
شكل آخر من الحروب الصليبية( .ص)38
ً
اعتربت االستعامر
أسس االسترشاق لنظرة استعالئيّة
ترشح الفقرات الباقية من هذا الفصل كيف ّ
للشق ،وكيف ظهرت دراسات جديدة تحاول تقديم اإلسالم عىل طريقتها كدين
ّ
تقليدي يفتقر ملق ّومات التنوير ،والواقع أ ّن ما كان دفا ًعا عن املسيحية
عنف ومجتمع
ّ
أصبح دفا ًعا عن الهيمنة االستعامرية فلم تؤث ّر منهج ّيات املقاربة الحديثة عىل أصل
استهداف اإلسالم.

 .7اإلسالم واألصول ّية اإلسالم ّية يف اخلطاب الغريب
ات ّسع استخدام مصطلح األصول ّية اإلسالم ّية من قبل الباحثني وال ّنخب يف الدوائر
الغربيّة يف العقود الحالية ،وامت ّد إىل وسائل اإلعالم بسبب سلسلة من األحداث التي
نظر إليها البعض عىل أنّها محاولة إحياء إسالم ّية .ورآها آخرون انبعاث ًا إسالم ًّيا .هذه
الظاهرة يت ّم اإلعالن عنها تحت شعار «التّش ّدد اإلسالمي» ويف أحيان أخرى «اإلسالم
السيايس» ،بل وحتى «التطرف اإلسالمي» .وهذا ما مل نجده حتى يف الخطاب
االسترشاقي التقليدي الذي مل يستخدم تعبري األصوليّة إلّ ناد ًرا يف مناقشة العقيدة
اإلسالمية .بينام عمد املسترشقون املعارصون إىل وسم اإلسالم السيايس «باألصولية
اإلسالمية» .األصول ّية الدين ّية -عىل أية حال -ليست مقترصة عىل اإلسالم ،بل هي
ظاهرة تشمل جميع األديان :فهي موجودة يف املسيحية ،واليهودية ،والهندوسية،
بهذا املعنى فإ ّن األصوليّة اإلسالميّة تشرتك مع غريها من األصوليات بسامت مشرتكة
يف عاملنا املعارص(.ص)70
يف تفسري أسباب انبعاث األصول ّية اإلسالم ّية يعود الخطاب الغريب إىل ثالثة
مستويات رئيسية:
األ ّول :يتجاهل األسباب االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ويركز عىل تناقض
جوهري بني اإلسالم والحداثة ،وهذا االتّجاه يعترب استمرا ًرا للتقاليد االسترشاق ّية
القدمية ،وهو نتاج «االسترشاق-الجديد» ،و«املسترشقني-الجدد .».هذا الخطاب
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يؤكّد عىل استمراريّة املواجهة القدمية بني الحضارتني ،ويعترب أنّها اليوم متصاعدة
حتمي والسالم والتعايش
الصدام
بحيث أصبح الخصم الغريب عد ًوا للّه .وبالتايل فإ ّن ّ
ّ
مستحيالن(.ص)73-72
أ ّما املستوى الثاين فريى بخالف األ ّول ،أ ّن األمر ال يعود إىل عدم قابليّة اإلسالم
للتعايش مع الغرب ،بل إىل مزيج من العوامل االجتامعية والسياسية والثقافية
واالقتصادية ،وحتى التجربة التنمويّة يف املجتمعات اإلسالم ّية.
فيفس ظهور األصوليّة اإلسالميّة من منطلق مغاير متاماً ،ويعتربها
أ ّما املستوى الثالثّ :
نتاج العامل املعارص مبعنى أنّه لو مل تكن هناك حداثة ملا كان هناك أصوليّة( .ص)74

 .8تقديم اإلسالم يف اإلعالم الغريب والصحافة الربيطانية
املؤسسات التي تنتج وتعيد إنتاج املعرفة باإلسالم
ميثّل اإلعالم الغريب واحدة من
ّ
من خالل خطابها .تقديم اإلسالم من خالل اإلعالم يعكس كيف يت ّم موضعة املعرفة
يف املامرسات الخطاب ّية ،بغية تكوين صورة عن اإلسالم هي عبارة عن إعادة رسم
للصورة التي ك ّونتها مسبقًا الخطابات االسترشاق ّية( .ص)95
اختار الكاتب ثالثة قضايا بارزة لعبت فيها التغطية اإلعالمية دو ًرا يف التحريض
ورفع مستوى التوتّر ،وهي عىل التوايل :قض ّية سلامن رشدي سنة  ،1989وحادثة
مقتل سواح يف الجيزة املرصيّة ،وأحداث  11أيلول /سبتمرب سنة  2001والتي أطلقت
ما س ّمي الحرب عىل اإلرهاب .ومتثّل معالجة التغطية اإلعالمية لهذه الحوادث
وتحليلها زبدة ال ّرسالة والكتاب .

 .9قضية سلامن رشدي
عىل أثر صدور كتاب آيات شيطان ّية للكاتب الربيطاين الهندي األصل سلامن
رشدي ،وما تض ّمنه من تطاول عىل مقام الرسول األعظم صىل الله عليه وآله ،أصدر
مرشد الثورة اإلسالمية يف إيران السيد الخميني فتوى سنة  ،1989طلب فيها من أي
مسلم يف العامل تنفيذ عقوبة اإلعدام باملؤلف .منعت بعض الدول الكتاب ،ونزل
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املسلمون إىل الشوارع حتى يف بريطانيا مطالبني بإدانة رسم ّية للكتاب .وأ ّدت ردود
الفعل إىل قطع العالقات الربيطانية-اإليرانية( .ص)140
ريا جدا ً يف الصحف الثالثة املختارة،
يف أعقاب الفتوى كان حجم التغطية كب ً
ومن بني عرشات املقاالت والتحاليل اختار الكاتب  15نصاً من كل صحيفة لرصد
كيف ّية معالجة القض ّية إعالمياً
وتوصل إىل النتائج التالية:
ّ
•هناك ات ّجاه لتصوير اإلسالم ككيان واحد.
•غالبًا ما يرتبط اإلسالم واملسلمون بالتط ّرف.
•اإلسالم واملسلمون مرتبطون باإلرهاب والعنف.
•يت ّم تصوير اإلسالم واملسلمني عىل أنّهم معادون للغرب.
•اإلسالم واملسلمون مرتبطون بالالعقالنية.
وبالتايل ،تستند معايري اختيار األخبار و التقارير املختارة للتحليل عىل هذه
املحاور الخمسة بحيث يسيطر عليها واحد أو أكرث من هذه املوضوعات.
أ ّوالً :اإلسالم ككيان واحد
يقول الكاتب :يف الجارديان ( )1989/2/23ق ّدم (السيد) الخميني كممثّل لجميع
املسلمني ،واملتح ّدث الوحيد عن اإلسالم ،وأيضاً كناطق باسم الله عندما ركّزت

الصحيفة عىل اقتباس يقول فيه« :إ ّن العقوبات االقتصاديّة وغريها لن توقف تنفيذ
حكم الله بشأن الكاتب الربيطاين سلامن رشدي بسبب إساءته للمقدسات اإلسالمية،
لقد شاء الله نرش هذا الكتاب مبا فيه من كفر ليكشف الوجه الحقيقي لعامل الغرور
والغطرسة والكراهية لإلسالم التي طال أمدها» .مثل هذا التمثيل يصور (السيد) الخميني
ح ًدا ومتامسكًا .ومع ذلك ،فإ ّن
كممثل لكامل اإلسالم ،كأ ّن هناك إسال ًما واح ًدا مو ّ
الغالبية الساحقة من املسلمني الس ّنة تختلف عن املسلمني الشيعة -ومعظمهم من
أتباع (السيد) الخميني -يف مجموعة متن ّوعة من املسائل ،مبا يف ذلك مسائل الخالفة
والقانون والسلطة ،تفسري القرآن ،الزواج ،املرياث والفقه واالجتهاد عمو ًما( .ص)142

كتاب الزين الغمري :اإلسالم يف الصحافة الربيطاني�ة

197

ولدينا مالحظات ع ّدة عىل االقتباس والنتيجة التي يريد أن يك ّرسها الكاتب .باختصار
وخصوصا فيام يتعلّق بإيران والسيد الخميني ورد يف الكتاب أ ّن إعالن العداء
شديد
ً
الغريب للثورة اإليرانية كان من أيّامها األوىل ،ومع الغرب من يلحق به من العامل العريب
واإلسالمي .فالغاية من االقتباس ليس تصوير املسلمني ككتلة واحدة ينطق باسمها
السيد الخميني ،وإنّ ا يشء آخر هو إضفاء الطابع الثيوقراطي عىل الحكم الجديد يف
إيران ،وهي مغالطة يحرص عليها الغربيون لتصوير األمور وكأنّها عادت قرونا إىل الوراء
بانتصار ثورة إسالميّة .واملتلقّي الغريب عندما يقرأ كلمة «حكم الله» ال يحسن التفريق
رشع كام يشاء ،وبني فقيه يجتهد
بني حاكم كان يعترب نفسه «ظل الله عىل األرض» في ّ
ليستنبط حكم رشعي وهو يكون تحت الرشيعة ال فوقها.
بكل
من جهة ثانية نعترب اختيار هذا االقتباس غري موفّق؛ أل ّن العامل اإلسالمي ّ
مذاهبه كان موحدا ً يف رفض إهانة الرسول؛ ألنّها مسألة غري خالفيّة ،فشخص
الرسول يأيت يف اإلسالم بعد توحيد الله تعاىل من أركان وحدة األمة .وقد نقل الكاتب
مشاهد أخرى تؤكّد ما ذهبنا إليه.
يعني أ ّن الغارديان هنا ليست مضط ّرة لالفتعال ،بالفعل كانت هناك هبة إسالمية
عامة ،ولكن شخص السيد الخميني تص ّدر املشهد بسبب الفتوى .فركّزت الغارديان
عىل «حكم الله» و «شاء الله» لتضفي طابعاً من الثيوقراطية عىل الفتوى وكأنّها صوت
من التاريخ القديم ...يقف يف وجه التق ّدم والحداثة الغربية وحريّة التعبري!!!!.
ثان ًيا :الربط بني اإلسالم واملسلمني والتط ّرف
يؤكّد الكاتب يف تكملة شواهده وحدة «الهبة» اإلسالمية ض ّد سلامن رشدي،
ولك ّنه يستفيد منها لتأكيد إرصار الصحف الربيطانية عىل الربط بني اإلسالم/
املسلمني والتط ّرف.
حتى قبل إصدار الفتوى الشهرية كانت اإلندبندنت يف  1989 /2 /13قد رسمت
صورة عنفية للمحتجني الباكستانيني ض ّد رواية رشدي املثرية للجدل تحت هذه
العناوين:
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مقتل خمسة يف مسرية احتجاج ّية مناهضة لرشدي يف باكستان
الشطة
لقي خمسة أشخاص عىل األقل مرصعهم وأصيب العرشات ،عندما فتحت ّ
النار عىل مسلمني أصوليني احتجوا عىل رواية سلامن رشدي «اآليات الشيطانية»،
وهم يحاولون اقتحام مركز املعلومات األمرييك يف وسط العاصمة الباكستانية.
تم تصوير املتظاهرين ،وهم مسلمون ،كام لو كانوا يشاركون يف معركة دامية،
الشطة املبالغ فيه وسوء التّعامل ،كام
جا أصبح عنيفًا نتيجة ر ّد فعل ّ
وليس احتجا ً

أفاد شهود العيان .ويستخدم املح ّررون صيغة املبني للمجهول «أصيب» بغية وضع
الرشطة يف خلفية املشهد ليصبح الرتكيز عليها أقل ،مقابل دفع ضحايا الرشطة إىل
املقدمة (فاولر وآخرون( :1979 ،ص .)99-98وبالتايل ال توجد إشارة مبارشة إىل من
قام بالعمل؛ يركز التقرير باألحرى عىل ضحايا إطالق النار.
كام ورد أ ّن «األصوليني املسلمني حاولوا اقتحام املركز األمرييك للمعلومات
«و» رشقوا الحجارة والطوب وطردوا العرشات من رجال الرشطة التي كانت تحاول
ربر
حامية املبنى» .وهي خامتة تحاول ترشيع عمل الرشطة وتحديد إطار فهم ي ّ
عدوانها( .ص)146-145
ويف  1989 /2 /18وصفت الغارديان أعامل اإلحتجاج ض ّد رشدي يف الهند بأنّها
أعامل شغب؛ لتعطي طاب ًعا سلبيًا للمظاهرات املناهضة للكتاب واعتبار املسلمني
سب ًبا للفوىض والدمار :تس ّببت أعامل الشّ غب حول الكتاب يف الهند مبزيد من
شخصا يف أعامل شغب يف رسيناغار( .ص)146
اإلصابات  ..وأصيب 75
ً

ثالثًا :الربط بني اإلسالم /املسلمني واإلرهاب والعداء للغرب والال عقالن ّية
ال يتّسع املقام لعرض الشواهد التي أوردها الكاتب يف استغالل موضوع سلامن
بغض
رشدي ،لش ّن حملة منظّمة تستهدف تصوير ّ
كل املسلمني بأنّهم إرهابيون وقتلةّ ،
ال ّنظر عن موقعهم الجغرايف داخل أوروبا أو خارجها .جرت حملة استرصاح متّت
عب فيها أكرث من مسؤول مسلم عن غضبه وقال إ ّن
بني املسلمني يف ذروة الغضب ّ
يستحق القتل عىل ما فعله ،ث ّم تح ّولت هذه الترصيحات إىل عناوين عريضة
رشدي
ّ
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ودبجت عليها تحاليل ومقاالت .ث ّم ت ّم تطويرها لتستخدم يف خلق جبهة يكون فيها
«كل املسلمني» ض ّد «كل الغرب» ،وبطريقة «جنون ّية» انتحاريّة غري عقالن ّية ...
ميكن تقسيم التقرير الذي نرشته التاميز يف  17مارس  1989إىل قسمني:
يتناول الجزء األ ّول نتائج االجتامع السنوي الذي عقد يف مدينة الرياض السعودية،
من قبل وزراء خارجية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي .أ ّما الجزء الثاين
فيتناول ما وصفه التقرير بـ «املناهضني للحملة الصليبية الربيطانية» .يف الجزء
السيد رشدي من ج ّراء
األ ّول ،يسلّط التقرير الضّ وء عىل الخطر الذي يه ّدد حياة ّ
وصفه ب«املرتد» .هذا الوصف الذي «سيشجع املتطرفني عىل قتله».

عم سبقه فمن جهة
من حيث متثيل اإلسالم بشكل سلبي ،ال يختلف التقرير ّ
يصف  46دولة مشاركة بأنّها متش ّددة ،ويركز عىل الر ّدة والجزاء والتوبة يف استحضار
متع ّمد ملصطلحات القرون الوسطى لإليحاء بأ ّن العامل اإلسالمي ال يزال يعيش
مغمو ًرا بالجهل واإلكلريوس والعناد والتط ّرف( . .ص)196-195

 .10صعود طالبان إىل السلطة
طلب املدارس الدينية يف باكستان ،ومن هنا
يقول الكاتب :أُ ّسست طالبان من ّ
جاء االسم «طالبان» ض ّد حكومة املجاهدين التي قاتلت االتّحاد السوفيتي من سنة
 1979لغاية  ،1989وتعتقد طالبان أ ّن هذه الحكومة غري إسالم ّية ،فأعلنت أ ّن مه ّمتها
تأسيس دولة إسالم ّية.
بعد سقوط كابل ركّزت التقارير الغربيّة عىل العقوبات الوحشيّة التي كانت طالبان
تنفّذها مع خصومها واللّباس املفروض عىل ال ّنساء ومنعه ّن من التعلّم وإقفال
الجامعات واملحكمة العليا.
يوجد ما يبعث عىل االعتقاد أ ّن اإلعالم الغريب حاول أن يق ّدم تعريفًا لإلسالم من
خالل أكرث أشكال العنف والتط ّرف التي متيّزت بها طالبان( .ص)99-98
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التعريف الرصيح لإلسالم مبيليشيات طالبان ،وال ّربط الضمني لإلسالم بالعنف
اللحقة ،كان مشرتكاً بني الصحف الثالثة:
والتط ّرف يف األحداث ّ
«سيطرت ميليشيات طالبان اإلسالميّة املتش ّددة عىل كابول األفغانية باالمس
وعىل الفور قتل الرئيس السابق محمد نجيب الله .أصيب برصاصة وترك جسده
املنهوب معلقاً عىل جرس املرور(التاميز.)1996 /09 /8 ،
«اقتحم مقاتلو امليليشيا اإلسالم ّية املعروفة باسم طالبان املجمع حيث عاش

نجيب الله كسجني افرتايض عىل مدى السنوات األربع والنصف املاضية ....نجيب
الله 49 ،عا ًما ،ت ّم ج ّره إىل الخارج ورضبه وقتل بالرصاص ثم ت ّم تعليق جثّته فوق
حركة املرور بالقرب من القرص( .اإلندبندنت )1996 /09 /28
«جثة رئيس أفغاين سابق ورفاقه معلقة عىل عمود إنارة  ...السكان ينتظرون ما
إذا كانت الق ّوة اإلسالمية املتش ّددة املنترصة ستنهي أربع سنوات من االقتتال بني
الفصائل( .الغارديان( .»)1996 /09 /28 ،ص)201
الواقع أ ّن أساليب طالبان كام هي أساليب داعش وغريها من التنظيامت التكفريية،
متنح الصحافة املعادية لإلسالم مشاهد وأحداثاً متكّنها من «اختزال» اإلسالم وربطه
بالتط ّرف .يركز الكاتب عىل أ ّن هذا ليس اإلسالم السائد يف العامل اإلسالمي وهذا
صحيح ،ولكن املتط ّرف هو الذي يصنع الحدث .لذلك نرى أن مناقشة هذه األشكال
املتحيزة من التغطية اإلعالمية يجب أن تعيد تسليط الضوء عىل مامرسات القوى
األجنبية التي متارس أبشع الجرائم ليس بأسلوب السحل وتعليق املشانق ،بل بالقاء
القنابل التي مت ّزق الضحايا أشالء ال ميكن تصويرها ،ويف إعالم اليوم ما ال يظهر يف
الصورة يتم التعامل معه وكأنّه مل يكن موجو ًدا .إ ّن املنافسة بني املجرم التكفريي
الذي أنتجه الجهل وأجهزة املخابرات ،و«املجرم الغريب األنيق» غري متكافئة
لكل األعراف والقوانني الدولية ،وكل جرمية من
فأسلحة األخري أش ّد فتكاً وانتهاكاً ّ
أي جهة أتت مدانة طاملا أنّها تنتهك قاعدة رشعيّة أو قانونيّة تستهدف حفظ حق
اإلنسان يف الحياة.
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وينطبق ما قلناه عىل التغطية اإلعالمية لحادثة األقرص ولذلك فضلنا االنتقال إىل
تغطية أحداث  2001 /9 /11التي هي منعطف مفصيل يف تركيز الربط بني اإلسالم
واإلرهاب يف اإلعالم الغريب.

 .11هجامت  11أيلول 2001
منذ هجامت  11سبتمرب  2001عىل نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا ،أصبح اإلسالم
كحركة دينيّة سياسيّة عامليّة باإلضافة إىل كونه مجتمعاً دينياً وثقافياً ،موضوعاً
الهتامم متج ّدد ،والكثري من الجدل .وقد ع ّززت الهجامت ذلك اإلفرتاض السائد
بأن اإلسالم أصالً معاد للغرب وعنيف ،وهو أكرث ديانة قابلة لتربير العنف بني أديان
العامل األخرى.

استخدمت العديد من الصحف الوطنية الربيطانية مقاالتها االفتتاحية للدفاع عن
اإلسالم واملسلمني الربيطانيني يف أعقاب هجامت  11سبتمرب ض ّد معاداة اإلسالم.
ومع ذلك ،يلوم املسلمون التغطية الصحفية الربيطانية التي تستخدم التعميامت،
بدون متييز بني جميع املسلمني والحركات اإلسالمية مع وصمة العنف ومعاداة
الغرب ،بطريقة تتجاهل أي تباين داخيل يف الرأي وتتغاىض عن التنوع يف العقيدة
اإلسالمية والحركات اإلسالمية .يجادلون بأ ّن هذه الصورة السلبية تتع ّزز باستخدام
عبارات مثل «اإلرهاب اإلسالمي»« ،التعصب اإلسالمي»« ،التطرف اإلسالمي»،
وبالتايل ربط اإلسالم بدلً من تنظيم القاعدة باالرهاب والتعصب والتطرف.
وبالتايل ،يسود بشكل عشوايئ طيف كامل من الخصائص السلبية التي تنسب إىل
اإلسالم واملسلمني( .ص) 227
لقد ب ّينت دراسات معارصة عمل ّية التخادم بني املال والسلطة واإلعالم ،نذكر
عىل سبيل املثال ال الحرص كتاب املتالعبون بالعقول لهريبرت شيلر ،وشبكات
املكر ملارك كورتيس ،وغريها من الكتب القيمة التي هدمت أسطورة املوضوعيّة
اإلعالمية .فإعالم اليوم هو إعالم السياسات الرسمية التي ترسمها الدول والرشكات
املتحكمة بتدفق املعلومات وتوفريها للمتلقي يف كل العامل .والجهود التي تبذل
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من قبل املسلمني املخلصني لتحسني صورة املسلم بعني الغرب تبقى قارصة عن
مجاراة املكنة الضخمة التي تستغل األحداث لتسويق منظورها الخاص يف كافة
كل العامل عملية إنشاء مناذج بديلة ،تتح ّدث عن
القضايا .ما مل يقد املسلمون يف ّ
نفسها يف مختلف ميادين التحدي الحضاري.
وقد أظهرت التقارير التي تم تحليلها من تغطية الصحف الثالث ،لهجامت 11
سبتمرب واألحداث الالحقة يف األسابيع الستة التالية للهجامت ( 12سبتمرب إىل 24

أكتوبر  .)2001إرصار الصحف الربيطانية عىل التّعامل مع اإلسالم ككتلة متجانسة
واختزال تن ّوعه ،ليظهر املسلمون ق ّوة عامليّة واحدة غري متاميزة .كام أظهرت عمل
الصحافة الربيطانية عىل تكريس ال ّربط بني اإلسالم والعنف من جهة ،وأنّه من حيث
فضل عن التأسيس لرشخ داخيل
ً
التكوين يتض ّمن كراهية الغرب من جهة أخرى .هذا
يف املجتمع الربيطاين عن طريق ال ّدفع بات ّجاه اعتبار املسلمني الربيطانيني كأجانب،
واإلشارة إىل صدع ال ميكن ردمه بني العامل اإلسالمي والغرب( .ص) 228
رص بعض الدوائر الغربية عىل «عزل» املسلمني عن املجتمع الغريب يف
ملاذا ت ّ
داخل الدول ،وعزل العامل اإلسالمي عن الفضاء الثقايف الغريب كحضارة؟ ال يتّسع
املقام للتفصيل ،لذلك نختم بالقول:
كل ما تع ّرض له من جراحات وتشويه ،قادرا ً عىل تقديم
ال يزال اإلسالم بالرغم من ّ
منط حياة بديل للفرد واألرسة واملجتمع ،حتى عىل مستوى الترشيعات الدقيقة مل
يصل أي ترشيع يف العامل إىل دقّة الفقه اإلسالمي يف تنظيمه للسلوك اليومي الفردي
جب إىل أداء الشعائر اإلسالمية يف بيئات
والجامعي .وال تزال عني الغرب تنظر بتع ّ
عامليّة مختلفة من قبل املسلمني بإرادة ح ّرة تدفعها فقط ق ّوة االعتقاد .هذه الديناميّة
الذات ّية ،التي تعكس حيويّة هذا الدين ،حتى عندما يكون مفتق ًرا إىل دعم الدول
واملنظامت والرشكات واملدارس والجامعات ومحطات اإلعالم الكربى ...تبقى
حا ساري ًة يف رشايني البرشيّة نحو ٍ
غد موعو ٍد ال دور فيه لطغاة األرض.
وحدها رو ً

