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لغة الإ�سالموفوبيا وتعبيراتها الإعالمية
في الواقع الأوروبي
حسام شاكر *
ملخص :تتعدّ د صيغ التعبري عن اإلسالموفوبيا بالطرق املبارشة وغري املبارشة ،وتعتمد
شعارات اإلسالموفوبيا يف تصميمها البرصي عىل املبالغة يف التنميط؛ بإبراز املسلمني
طورت
مبسطة وكرهية .وقد ّ
معينة ّ
ضمن قالب حمدّ د ،أو تصوير اإلسالم من خالل رموز ّ
ً
خمصصة ،كام تستعمل رسوم (الكوميكس)
(صناعة اإلسالموفوبيا)
رموزا برصية ّ
والكاريكاتري .وتتجلىّ يف األغلفة األوروبية تعبريات عن القوالب النمطية ،بينام تأيت يف
اإلعالنات بأنواعها املختلفة مضامنيُ تندرج بوضوح ضمن حماوالت التعبئة السلبية؛
حتيزات ظاهرة ،ويرتفع منسوب
وتنطوي خطابات اإلسالموفوبيا وتعبرياهتا عىل ّ
التعقيد يف املضامني السمعية البرصية بالنظر إىل توظيفها النصوص واملشهد والصوت
وعد ًدا من املؤثرات املتالزمة .حتاول هذه الورقة بشكل أسايس الوقوف عىل لغة
اإلسالموفوبيا وتعبرياهتا اإلعالمية يف الواقع األورويب.
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لغة الإ�سالموفوبيا:
تتع�دّ د صي�غ التعبير ع�ن اإلسلاموفوبيا ،فق�د ت�أيت بلغ�ة واضح�ة ومبارشة هلا سمات
ً
رموزا وإحي�اءات .عمو ًما ،تبني لغة
ظاه�رة ومفاتي�ح تقليدية ،أو ت�أيت بلغة غري مبارشة تعتمد
اإلسلاموفوبيا َمنطقها عىل أس�اس ّ
أن املش�كلة هي مع املس�لمني و/أو دينهم و/أو ثقافتهم،
وحججا وإشارات عىل أحكامها ا ُملسبقة التعميمية عىل أهنا براهني ،وهي
وهي تستعمل ذرائع
ً
تعبرِّ هبذا املعنى عن موقف ذي طابع مبدئي صارم أو جذري سابغ من اإلسالم واملسلمني.
ومن السمات الواضحة أن جيري تناول املس�لمني اً
إمجال بطريقة تعميمية سلبية ،فال يكون
املس�لم أو املس�لمة موضع تقدير أو إش�ادة إ ّ
ال لدى مروقه من دينه أو خروجه ّ
نس�ق
الفظ عىل َ
املس�لمنيّ .
إن املس�لمني الذين حيظون بإش�ارات إجيابية يف خطابات اإلسلاموفوبيا هم غال ًبا
الذعا ،أي أقدموا عىل فعل (جلد الذات) ،أو عىل نحو ّ
أدق هم
ذاتيا ً
أولئك الذين مارسوا نقدً ا ًّ
ضمنية .ولكارهي أنفسهم
(كارهو أنفس�هم) ،بل ربام من املرتدِّ ين عن دينهم بصفة رصحية أو
ّ
منصات اخلطاب والتعبري التي ّ
تبث رسائل التشويه والكراهية واإلسالموفوبيا؛
مهم يف ّ
موقع ّ
ألهنم ُيقدَّ مون بصفة الشهود من داخل مساحة املسلمني أنفسهم ،بموجب تأثري "وشهد شاهد
من أهلها".
وتق�وم لغ�ة اإلسلاموفوبيا عىل الفرز واالس�تقطاب بين (نحن) التي جي�ري تضخيمها،
و(ه�م) بمعنى املس�لمني الواقفني على النقيض من (نحن) ،وال مس�احة مشتركة بينهام ،كام
تتطرق لغة اإلسلاموفوبيا
ال حيتمل املش�هد ّ
تنو ًعا وتعدّ دية .فتس�او ًقا م�ع التناول التعميمي؛ ّ
إىل املس�لمني وكأهنم نس�خ متامثلة أو حالة متجانسة ،لرتسم صورة غري واقعية تستبعد مالمح
التنوع الداخيل عىل األرجح.
ّ

وتأسيسا عىل ذلك جيري انتقاد املسلمني بطريقة إمجالية غري موضوعية ،وتعميم املسؤولية
ً
ع�ن أخط�اء أو جت�اوزات حمدّ دة ،ف ُي َ
ؤخ�ذ املجموع بجري�رة الفرد ،وال يرسي ه�ذا املنطق عىل
(نح�ن) بالطب�ع .وجيري يف هذا الصدد تصدير النامذج الكرهية ،املحس�وبة عىل املس�لمني ،إىل
ريا قرس ًّيا عن املس�لمني اً
توس�ع يف
الواجه�ة ،وإبرازه�ا الختاذها تعب ً
إمجال .وطب ًقا هلذا املنحى ُي َّ
التطرف عىل االعتدال .ومن خالل إلصاق وصمة ش�ائعة بعموم املسلمني؛ فإهنم
إس�باغ نعت
ّ
يصبحون يف مجلتهم إرهابيني وعنيفني وغري متحضرِّ ين.
ِّ
العددي ،ألنه حَ ُيول دون [أنسنة] املسلمني ،ويستبعد
وتركز لغة اإلسالموفوبيا عىل املنحى
ّ
التعاطف معهم ،عالوة عىل ّ
أساسا
أن تغليب النظرة العددية واإلحصائية إىل املس�لمني هيدف
ً
الع�ددي وتعزيز االنطب�اع بالتجانس
إىل اس�تدرار املخ�اوف والف�زع ،وبخاصة م�ع التهويل
ّ
الكم العددي الذي يفرتض أنه
والتامثل ضمن مشهد املسلمني ً
مجيعا؛ أي (هم) ،وهو ما حيققه ّ
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جمردة ال مع برش ٍّ
عمن
لكل منهم اسم ووجه وخصائص يفرتق هبا ّ
يتعامل مع وحدات متامثلة ّ
سواه حتى ضمن اآلرصة املشرتكة.

وقد تعمد لغة اإلسلاموفوبيا إىل نزع الصفة اإلنس�انية عن املسلمني ،أو استعامل تعبريات
ُمس�يئة بح ِّقهم ّ
حتط من كرامتهم اإلنس�انية ،من قبيل تشبيههم بكائنات غري آدمية .ويم ِّثل نزع
يمهد القرتاف انتهاكات وجتاوزات
الصفة اإلنسانية منحى تصعيد ًّيا يف لغة اإلسالموفوبيا ،فقد ِّ
بحقهم ،أو يو ِّفر الذرائع لذلك ،فإن مل يكن املسلمون من البرش بحسب تلك التعبريات؛ فإهنا
مقدِّ مة مالئمة الستسهال التعدِّ ي عليهم أو الفتك هبم؛ بمعنى حرماهنم من حقوق وامتيازات
خمصصة للبرش؛ بام يف ذلك حقّ َص ْون احلياة أو الكرامة اإلنسانية اً
مثل.
ّ
وي�أيت يف لغ�ة اإلسلاموفوبيا تركيزٌ -ظاه�ر يف العادة -عىل اس�تعامالت اصطالحية ذات
اإلسلامي بر ّمته بنعوت كرهية ،وهو ما ُي ِ
س�قط هذه النعوت
س�لبي ،منها ما َي ِصم الدين
إحياء
ّ
ّ
ِ
عىل معتنقيه ضمنًا .فإن استُعمل مصطلح من قبيل" :اإلسالم هو أيديولوجيا وليس دينًا" ،فام
يوحي به القائلون هو ّ
أن ما يعتنقه املسلمون ليس أكثر من (أيديولوجيا) ،فهم من َث ّم خارجون
ع�ن مفه�وم األدي�ان أو الطوائ�ف الدينية والعقائ�د واإليمان ،وداخلون يف نط�اق اجلامعات
واملنظمات ِ
والف َرق املهوس�ة .ويأيت نع�ت (األيديولوجيا) املزعوم ،ع�ادة ،مصحو ًبا بأوصاف
والتطرف والفاشية اً
أيضا؛ ّ
مثل .وما ال ينبغي جتاهله ً
أن لفظة األيديولوجيا
ش�ائنة ،كاإلرهاب
ّ
أصبح�ت منبوذة عىل نطاق واس�ع ،يف زمن تل َقى في�ه فكرة (س�قوط األيديولوجيا) أو (هناية
رواجا منذ هناية احلرب الباردة.
األيديولوجيات)
ً
املنس�قة
ّ
وتتط�ور يف أوس�اط (صناع�ة اإلسلاموفوبيا) -أي اجله�ود النظامية واملس�اعي ّ
محى الكراهية والتش�ويه والتحريض والعداء ضد املس�لمني ودينه�م وثقافاهتم-
الت�ي تُذكي ّ
صياغات اصطالحية متجددة ،تأيت يف هيئة شعارات منسوجة بعناية بغرض الوصم والتشويه
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والتحذير والتحريض وإثارة الفزع ،من قبيل (الفاشية اإلسالمية) و(أسلمة أوروبا) و(الغزو
بكل ما حتمله من ٍ
اإلسلامي) اً
مثل ،فتتخذ س�بيلها يف لغة اإلسلاموفوبيا رس ًباّ ،
معان مض ِّللة
سلبية ومتييز ّية.
ُ
ومسيئة وشحنات إحيائية ّ

تتعمد لغة اإلسالموفوبيا تسديد اإلساءات واإلهانات وتعبريات اإلذالل بحقِّ املسلمني،
ّ
ِ
ُ
نرجسي لدى (نح�ن) الت�ي اصطنع�ت ،والتي يقتيض تش�ييد
وه�ي يف ه�ذا تس�تجيب لظمأ
ّ
ِ
أبراجه�ا العاجي�ة اإلطاح� َة باآلخر الكري�ه أو النقي�ض ،أي (هم)؛ بمعنى املس�لمني .من هنا
َ
وظائف
املس�دد ُة بعناية إىل املقدّ س�ات اإلسلامية
تحُ ِّق�ق
التجاوزات والتعدّ يات واإلس�اءات ّ
ُ
ّ
فاملس�اس باملقدّ س�ات هو ذروة فعل اإلهانة واإلس�اءة واإلذالل ملعتنقي األديان ،وهو
مركبة،
ُ
ينط�وي على فع�ل ٍ
أيض�ا باملس�لمني؛ ّ
رم�زي ً
ألن
فت�ك
ّ
تقوم لغة الإ�سالموفوبيا على الفرز واال�ستقطاب أذهاهنم وأفئدهتم مع ّلقة هبذه املقدّ ساتّ .
إن فعل إحراق
بي�������ن (نح�������ن) التي يج�������ري ت�ضخيمه�������ا ،و(هم) املصحف الرشيف يف تظاهرات إعالمية علنية مثل 1هو
مجيعا باستعامل أداة احلرق،
بمعنى الم�سلمين الواقفي�������ن على النقي�ض من عدوان
ّ
رمزي عىل املس�لمني ً
(نح�������ن) ،وال م�ساحة م�شتركة بينهما ،كما ال فال يبدو مستغر ًبا أن تصدر يف ثناياها تعبريات وإحياءات
ُمهينة أو متش�نِّجة بحقّ املس�لمني وصياغات وإحياءات
يحتمل الم�شهد تن ّو ًعا ّ
وتعددية
مش�بعة باألحق�اد ،وبخاص�ة ّ
أن الرس�الة ال تقترص عىل
ّ
املجرد.
القول
منطوق
أو
النص
ّ
ّ
وحتف�ل لغة اإلسلاموفوبيا بمقدّ مات تس�ويغية أو اس�تدراكات ذرائعية ،ومثاهلا الش�هري
لدي مش�كلة مع املس�لمني؛ ولكن ،"...وق�د تأيت هذه اللغة
أن يق�ول املتحدّ ث ابتدا ًء" :ليس ّ
مبسطة وساذجة وتضمينها يف
مش�فوعة بحجج وذرائع منس�وجة بعناية مع استدعاء مقوالت ّ
التن�اول ،كام تس�تحرض حقائق جمت�زأة وتلفيقات مركبةِّ ،
موظفة عنارص نفس�ية موغلة يف إثارة
[شعبوي] ال يصمد أمام التمحيص.
اجلامهري ،واستعامل أسلوب
ّ
مؤهلة ألن تعبرِّ عن ذاهتا
ولكن لغة اإلسلاموفوبيا ال تأيت يف هيئة [ش�عبو ّية] دو ًما؛ فهي ّ
ّ
م�ن مواق�ع متعدِّ دة؛ حت�ى يف منابر علمية وأكاديمي�ة وبحثية وثقافية ،ولن يتر ّدد أصحاهبا يف
تقمص أس�اليب التناول الشائعة يف هذه املواقع واملنابر ومت ّلق تقاليدها بغرض تقديم مضامني
ّ
ق�د تبدو رصينة للوهلة األوىل .فباس�م الرصانة العلمية أو االهتامم�ات الثقافية قد جيري اً
مثل
واستثنائي من خالل الدين اإلسالمي أو ثقافة /ثقافات
انتقائي
وتطورات بشكل
تفسري وقائع
ّ
ّ
ّ
ُ
املس�لمني ،وقد تُس�تحضرَ حقائق جمتزأة وتلفيقات ّ
مركبة لتخدم األحكام املسبقة وتو ِّفر هلا ما
حتتاجه من ذرائع منس�وجة وبراهني حمبوكة .والواقع ّ
أن لدى (صناعة اإلسلاموفوبيا) حشدً ا
و(املتخصصني) ممّ�ن يقومون هب�ذه األدوارَ ،
وحيظ ْون بفرص احلض�ور الثقايف
م�ن (اخلبراء)
ِّ
والتصدّ ر اإلعالمي والرواج الدعائي.
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لغة الترميز:
ظاهرا
تق�وم لغ�ة الرتميز (اللغة املش� ّفرة) على تضمني حمتوى ذي ق�درة إحيائية قد يك�ون
ً
للجميع أو لبعضهم ،أو قد يأيت ُمس�ت ً
رتا فال ي ّتضح للعموم للوهلة األوىل بالقدر ذاته .وحتاول
خاصيتها يف التعبري غري املبارش أو الش�حن اإلحيائي؛ أن متارس التحا ُيل
لغة الرتميز من خالل
ّ
على ردود الفع�ل املناوئة للفحوى ،وربام تس�عى لتج�اوز النقد أو املس�اءالت القانونية و/أو
األدبية عن املضمون.
ّ
إن املعضل�ة الت�ي تش�تمل عليه�ا لغة الرتمي�ز ،أهنا قادرة ع�ادة عىل التمدّ د ب�دون أن تلقى
ّ
مقاومة من ِص ْنو ما تس�تثريه اللغة الظاهرة واملبارشة أحيا ًنا ،كام ّ
تتس�لل
مؤهلة ألن
أن تأثرياهتا ّ
ً
رم�وزا يف ثقافة
إىل وع�ي اجلمه�ور مع إحي�اءات رمزية عميقة قد ختاط�ب مفردات أو تالمس
تتوجه إليها.
املجتمعات التي ّ

وتب�دو لغ�ة الرتمي�ز حارضة يف بع�ض اخلطاب�ات السياس�ية والدعايات احلزبي�ة اً
مثل،
م�ن خالل أش�كال متع�ددة؛ ففي احلال�ة النمس�اوية اً
مثل أطلق ح�زب احلرية النمس�اوي
س�مح
( FPÖأقصى اليمني) س�نة  1995إعالن�ات يف العاصمة فيينا محلت ّ
النص "ال ُي َ
بأن تصبح فيينا ش�يكاغو" .ثم اس�تأنف احلزب الش�عار ذاته بعد عرش س�نوات مع تعديل
طفي�ف ،ليغ�دو" :ال ُيس�مح بأن تصبح فيينا إس�طنبول" .ابتدا ًء اس�تُدعيت ش�يكاغو ألهنا
التنوع الثقايف ،وهي حارضة أمريكية ش�هرية هبذا الطابع مع قدر من التوتّرات ونس�بة
رمز ّ
من اجلريمة الش�ائعة عنها ،وينس�جم ذلك مع محالت مناهض�ة "األجانب وطالبي اللجوء
ثم جاء
والغرب�اء" ،الت�ي دأب عليها ح�زب احلرية ذات�ه منذ تس�عينيات القرن العرشي�نّ .
اإلعلان الالح�ق ليشير بع�د عشر س�نوات إىل إس�طنبول ،وهي متث�ل حارضة إسلامية
توجه احل�زب لرتكيز محالته
ب�ارزة والعاصم�ة الثقافية لرتكي�ا ،وهو ما يكش�ف ضمنًا عن ّ
ض�د املس�لمني يف فيين�ا والنمس�ا ،ومعظمهم من خلفي�ة تركية .إهنا كناية عن اس�تدارة من
العنرصي�ة إىل العنرصي�ة االنتقائي�ة.
وال يتوقف األمر عند أقىص اليمني؛ فقد أبرز يمني الوسط اً
ممثل بحزب الشعب النمساوي
 ÖVPيف عهد املستشار فولفغانغ شوسل خالل السنوات ( )2007-2005تعبري (احرتام
التقاليد) ضمن الش�عارات الدعائية واالنتخابية .ومن إحياءات كلمة "التقاليد" Tradition
يف هذا الس�ياق أهنا ق�د ال ترسي عىل ا ُملص ّنفني ضمن الوافدي�ن أو األجانب من حاميل خلفية
معينة من (األجانب)،
إقصائيا وإن مل يكن
اهلجرة ،وهو ما قد حَيمل منحى
ً
واضحا أو ًّ
ًّ
خمتصا بفئة ّ
أو ق�د ُي�راد منه التعبري عن اإلرغام الثقايف والدفع باجتاه الصهر والتامثل  Assimilationمع
جمتم�ع األغلبية .ومن َث ّم ّ
فإن إبراز خصوصية تتع ّلق بجزء من املجتمع أو بثقافة فرعية ضمنه؛
قد يكون من جت ِّليات لغة الرتميز أو التعبريات غري املبارشة.
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املص�ور ،ما ورد يف إعالن�ات محلة املناداة بحظر املآذن يف س�ويرسا
وم�ن تعبيرات الرتميز
ّ
وبلون أس�ود فاحم
( ،)2009-2008فق�د ُص ِّمم�ت املآذن يف اإلعالن�ات كهيئة الصواريخ ْ
ً
أيضا ،وهو ما ينفي عنها صفة ُبرج دار للعبادة ،كام ُيسقط عليها دالالت إحيائية مغايرة ألصل
فكرهتا أو وظيفتها.

وتن�درج قضية عضوي�ة تركيا يف االحتاد األورويب ضمن مف�ردات اللغة املر ّمزة ،وبخاصة
ّ
فملف عضوية
عند اس�تدعائها عىل نحو وظيفي ُمفتعل ال يتناس�ب مع عموم س�ياق التناول.
أساس�ا بحمول�ة رمزية خال ًف�ا مللفات العضوي�ة التي رافقت
مش�بع
ً
تركي�ا يف أوروبا ّ
املوحدة ّ
توس�عة االحت�اد عرب مراحل�ه املتعاقبة .وهب�ذا ّ
فإن ظهور ش�عارات انتخابية تعل�ن رفض تلك
العضوية؛ ينطوي عىل اس�تحضار خلفيات عميقة وس�اذجة ترتبط بالنظرة إىل تركيا من موقع
يتعزز من خالل
ا ُملغا َي َ�رة الدينية ،والنقيض الثقايف ،واالنفصام بني (الرشق والغرب) ،وهو ما ّ
عموم اخلطاب الذي يعتمده احلزب السيايس أو القائمة االنتخابية.

الصلة؛ اس�تدعاء إش�ارات مرتبط�ة بخلفي�ات تارخيية ،كأن
وم�ن وج�وه الرتميز ذات ِّ
ّ
يس�تهل هانز كريس�تيان شتراخه ،زعي�م حزب احلرية النمس�اوي خطا ًبا ل�ه يف ميدان عام
للرب ّ
يتحول بعد إىل ساحة قره مصطفى" .وهذا األخري
أن اس�م الس�احة مل
بالقول" :محدً ا
ّ
ّ
ه�و الص�در األعظ�م يف الدولة العثامني�ة الذي قاد حص�ار فيينا س�نة  .1683واملغزى من
هذه اإلش�ارة الرمزية هو التحذير م�ن التنامي الديموغرايف للمس�لمني ،وبخاصة األتراك
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منه�م ،يف فيين�ا ،وعدّ ه�م بمثابة دخلاء عىل املجتم�ع املحيل وغزاة للبالد .وم�ا يزيد عمق
الرمزية ّ
أن هذا اخلطاب ُألقي يف س�احة فيكتور آدلر الواقعة يف مركز حي فافوريتن العماّ يل
يف فيين�ا ذي الكثاف�ة الرتكي�ة.

وقد قدّ م حزب احلرية يف س�نة  2010ش�خصية (مصطفى) ضمن رسوم دعائية بأسلوب
(الكوميكس  )Comicsوجعل هذه الشخصية يف موقع التهديد الذي ينبغي مطاردته ودفعه
بعيدً اّ .
إن مصطفى هو كناية عن الرتكي ،والرتكي يف النمسا ويف عدد من دول أوروبا كناية عن
ثم ّ
إن االسم يتصل ً
أيضا بقره مصطفى،
املسلم عمو ًما ،أو عن استدعاء مقولة تاريخ الرصاعّ ،
الصدر األعظم العثامين وقائد محلة حصار فيينا األخرية.

�شعارات الإ�سالموفوبيا وتعبيراتها ورموزها
ّ
نصي�ة أم برصية ،هي نت�اج جهود من ق�ام بتجهيزها ،وهبذا
إن الش�عارات ،س�واء أكانت ِّ
متنح ش�عارات اإلسلاموفوبيا بحدِّ ذاهتا انطباعات عن خطط ومس�ا ٍع كامنة خلفها ،حتى ّ
إن
اإلسالموفوبيا تتغذى ً
أيضا من تلك اجلهود التي ترقى يف بعض جت ِّلياهتا ألن تكون (صناعة) هلا
ومتخصصوها ،وهي بذلك متيض عىل (خطوط إنتاج /خطوط
مؤسساهتا ومراكزها وأبواقها
ِّ
نس�قة و/أو عفوية ،أو من خالل عمليات اعتامد متبادل وتوزيع أدوار
جتميع) عرب تواطؤات ُم ّ
متفق عليها و/أو تفاعلية بصفة تلقائية.

ال�شعارات الن�صيّة:
وتصوراهتا؛ تتخذ الشعارات التي تأخذ طابع اإلسالموفوبيا
تأسيسا عىل لغة اإلسالموفوبيا
ّ
ً
اختزاليا عن خطابات اإلسالموفوبيا ذاهتا ،بكل خصائصها السائدة ،وهي
ريا
يف نصوصها تعب ً
ًّ
تعتمد عىل ركائز من قبيل:

• التهويل واملبالغة ،سواء جاء ذلك بأسلوب ي ّتسم باإلثارة أم ي ّتصف بالرصانة الشكلية،
ويقتضي التهوي�ل ،مثل اس�تبعاد تأويالت حم�دّ دة لصالح تأوي�ل ّ
نس�ق اخلطاب
مفضل خيدم َ
وأغراضه ،بام جيايف املوضوعية والتوازن.
• إبراز النقائض أو التضاد ،عىل أساس التنميط
و[القولبة] والتعميم ،وتعظيم الفوارق
ْ
والتباينات يف أنامط الس�لوك والتفكري ضمن املش�هد املجتمعي ،مع جتاهل السمات املشتركة
واألطر اجلامعة.

مكونات املش�هد املجتمعي و/
• اس�تعامل تعبريات االس�تقطاب ضمن ِّ
مكون بعينه من ِّ
أو الثق�ايف و/أو الدين�ي ،ومب�ارشة احلدي�ث بموج�ب ذلك باس�م ال�ذات اجلمعي�ة ("نحن"
وتعبرياهتا) املمثلة بالشعب ،أو املواطنني األصليني ،أو املنتسبني إىل ثقافة حمدّ دة ،أو دين بعينه،
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ومقابل ذلك يخُ َرج (اآلخرون) من (نحن) هذه ،وهم يف خطابات اإلسالموفوبيا املسلمون أو
تعميمي وسابغ يشملهم.
أحادي
من يف حكمهم ،وجيري حرشهم يف قالب
ّ
ّ
سببي اً
مثل ،من قبيل
• إبراز ذرائع وحجج تقوم عىل عالقة منطقية ساذجة ،عىل أساس
ّ

ربط زيادة نس�بة املسلمني يف املجتمع بارتفاع معدالت اجلريمة ،أو باستدعاء قرائن وإشارات
جزئية وتفسري الواقع بعمومه من خالهلا ،اً
مثل من خالل أسلوب االجتزاء من الواقع وتسليط
يتم ذلك برتكيب متالزمات توحي بوجود
األض�واء عىل تفاصيل بعينها وإغفال غريه�ا .وقد ّ
رشط�ي؛ من قبيل نصوص ع�ن العنف واملس�اجد ،أو عن اإلره�اب وأحياء معروفة
ارتب�اط
ّ
بكثافتها اإلسالمية.
يعول
الزج بأحداث دامهة
وتطورات حمدّ دة بش�كل اس�تعام ّيل وبصف�ة هتويلية ،بحيث ِّ
• ّ
ّ
على وض�ع ش�عارات اإلسلاموفوبيا عىل ّ
س�كة االهتاممات الت�ي تتفاع�ل يف املجتمع ضمن
معينة.
مرحلة ّ

• اللغ�ة العددي�ة ،التي تزعم لذاهتا القدرة عىل جتريد الواقع والظواهر والتفاعالت ،من
كم ع�ددي ،أو تقدي�م م�ؤرشات إحصائية متنامية يف س�ياق
قبي�ل تصوي�ر املس�لمني يف هيئ�ة ّ
ترهيبي.
ّ

تش�وهيي أو حترييضّ أو تضلي ّ
يل ،واس�تعامل
الن�ص بمصطلح�ات ذات منحى
• ش�حن
ّ
ّ
نسبيا لتخدم منحى اخلطاب.
ُم َ
فردات ذات قدرة إحيائية عالية ًّ

ال�شعارات الب�صرية:

تعتمد ش�عارات اإلسلاموفوبيا يف تصميمه�ا البرصي عىل املبالغ�ة يف التنميط ،عرب إبراز
مبس�طة.
معينة ّ
(اآلخ�ر :املس�لمني) ضم�ن قالب حمدّ د ،أو تصوير اإلسلام م�ن خالل رموز ّ
حمجبة أو من ّقبة بطريقة باعث�ة عىل القلق أو الرهبة،
وغال ًب�ا ما يكون املس�لمون يف ص�ورة امرأة ّ
يتكرر هذا املنحى يف
أو ُتقدَّ م املرأة من خلف رأس ّ
حمجب فال تُرى صفحة الوجه الس�افر ،كام ّ
تصوير املس�لم يف هيئة امللثّم ،وحيجب هذا التوظيف فرص املش�اهدة وااللتقاء البرصي ،ومن
قحم يف التصوير أو الرسم
َث َّم حَ ُيول دون اإلحساس باإلنسان ،أو فرصة التعاطف معه .كام قد ُي َ
رجل ذو مالمح قاس�ية ّ
وفظة وباعثة الريبة ،فيكون هو (الرشقي) أو (املس�لم) ،أو نحو ذلك،
مع قرن االنتامء بفكرة أنه أجنبي ودخيل والجئ وغريب (ع ّنا).
ومتتاز الرموز النمطية املخصوصة التي جيري تقديم اإلسلام برص ًّيا من خالهلا؛ باالفرتاق
السامت املشرتكة يف احلضور الديني بني املسلمني وغريهم ،إذ جيري منح األولوية للمئذنة
عن ِّ
أو املس�جد أو العامم�ة أو غلاف املصح�ف الرشيف أو الس�يف وقطع السلاح ونحوهاّ .
إن
أح�د التأثريات الس�لبية غير امللحوظة التي تفاعل�ت من خالل محالت التش�ويه والتحريض
واإلس�اءة ،كما يف رس�وم الكاريكاتير الدانامركي�ة ( ،)2005أهنا وضعت الغلاف الزخريف

 32ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

لغة الإ�سالموفوبيا

املألوف للمصحف الرشيف 2يف هيئة رمز مرتبط بالتش�ويه واملخاوف ،وجرى اس�تدعاء ذلك
بكثافة يف أعامل التشويه والتحريض والكراهية الالحقة.
ً
خمصصة ملوا ِّده�ا الدعائية ومنابرها
ط�ورت (صناعة اإلسلاموفوبيا)
رموزا برصي�ة ّ
وق�د ّ
3
اإلعالمي�ة وفعالياهت�ا اجلامهريية ،من أبرزها إش�ارة منع املس�اجد التي ه�ي كناية عن رفض
القب�ول باإلسلام ذات�ه ،وغال ًبا ما تأيت حتت ش�عارات م�ن قبيل( :ال ألس�لمة أوروبا!) .وقد
برز هذا الش�عار بد ًءا من س�نة  ،2008واستخدمته أحزاب وجمموعات أقىص اليمني من دول
ِ
تس�تثن بروكس�يل عاصمة الوحدة
حتركات ميدانية مناهضة للمس�لمني ،مل
أوروبية متعددة يف ّ
األوروبية.

لجأ يف املواد الدّ عائية املعادية لإلسلام واملناهضة للمس�لمني بشكل متزايد إىل استعامل
و ُي َ
فن (الكوميكس ،)Comics
موا ّد رس�ومية بأس�لوب ّ
وه�و م�ا يمنحه�ا قدرة على التمدّ د يف أوس�اط الش�بان تعتمد �شعارات الإ�سالموفوبيا ف�������ي ت�صميمها الب�صري على
واملراهقين بش�كل
ّ
خ�اص ،علاوة على ّأن ه�ذا الفن المبالغة في التنميط ،عبر �إبراز (الآخر :الم�سلمين) �ضمن
يتي�ح م�وا ّد مناس�بة للتعمي�م اجلامهيري يف الش�بكات قال�������ب مح ّ�������دد� ،أو ت�صوي�������ر الإ�س���ل���ام من خالل رم�������وز مع ّينة
االجتامعية.

مب�سطة .وغال ًبا ما يكون الم�سلمون في �صورة امر�أة ّ
ّ
محجبة
وقد عبرّ ت اإلسلاموفوبيا عن ذاهتا ّ
بقوة يف رس�وم �أو ّ
منقبة بطريقة باعثة على القلق �أو الرهبة� ،أو ُت َّقدم المر�أة
الكاريكاتري ً
الفن يالئمها من حيث ما حيظى
أيضا ،فهذا ّ
ب�ه من انتش�ار ،والعتامده على التنمي�ط والقولبة وإبراز من خلف ر�أ�س ّ
محجب فال ُترى �صفحة الوجه ال�سافر

أساسا .بل ّ
إن النزعات العنرصية قد اتخّ ذت
التناقضات
ً
منصة أساس�ية عرب مراح�ل تارخيية متعددة؛ كما يف املطبوعات النازية
هل�ا م�ن ّ
فن الكاريكاتري ّ
والفاشية األوروبية يف النصف األول من القرن العرشين.4

وما يلفت االنتباه ّ
أن اإلس�اءات الرس�ومية إىل الدين اإلسالمي ومقدّ ساته ،وإىل املسلمني
عمو ًما ،هي س�لوك قديم عرفته أوروبا عرب القرون ،وقد اتخّ ذت هلا تعبريات ش�تى من رس�وم
واختص بعضها بمحاولة اإلساءة إىل الرسول الكريم حممد صىل اهلل عليه
ومنحوتات وغريها،
ّ
وس�لم بأس�اليب مش�ينة ومقزِّ زة .وال يمكن إغفال هذه اإلشارات يف س�ياق حتليل
اخللفيات
ّ
التارخيي�ة والثقافية ملحاوالت إس�اءة مكثفة؛ ومنها محلة رس�وم الكاريكاتري التي انطلقت من
صحيفة (يوالندز بوس�طن) الدانامركية يوم  30أيلول /س�بتمرب  2005ثم متدّ دت إىل أرجاء
من أوروبا يف السنوات الالحقة.5
فجة،
ومل يكن ُم
تتحول رس�وم (يوالندز بوس�طن) تلك إىل مواد دعائية ّ
س�تغر ًبا ِمن َث ّم أن ّ
َ
وش�عارات ُمع َلنة لناشطي اإلسالموفوبيا ،ويف صدارهتا رسم العاممة التي حتاكي القنبلة ،التي
تس�تهدف اإلس�اءة إىل الرس�ول الكريم صىل اهلل عليه وس�لم ،والقرآن الكريم ،واملقدس�ات
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اإلسالمية واملسلمني اً
إمجال ،فأصبح الرسم ا ُملشار إليه واسع االنتشار يف الشبكات االجتامعية
عالوة عىل اعتامده يف فعاليات مجاهريية.

الإ�سالموفوبيا الم�صوّرة وال�شبكية
اإلسالموفوبيا يف األغلفة ويف اإلعالنات:

ألغلفة املجلات والكتب واملطبوعات اً
إمجال تأثريات مجاهريية تفوق ما يأيت يف صفحاهتا
الداخلي�ة ،فهي تعتمد يف التواصل اجلامهريي على املخاطبة البرصية ،فتحظى بفرص إبراز يف
الواجهات ،وعىل األرصفة ،ويف مواقع انتشارها وتداوهلا.

تتجلىّ يف األغلفة األوروبية -إذا كان األمر يتع ّلق بش�ؤون ت ّتصل باإلسلام واملس�لمني-
التقليدي من خالل
تعبريات شتى عن القوالب النمطية التقليدية ،وبخاصة التناول االختزا ّيل
ّ
واملكونات
املرأة التي ال ُيرى وجهها ،أو التي ترتدي غطاء الرأس مع إحياءات س�لبية يف اهليئة
ِّ
البرصية ،أو من خالل إش�ارات دينية نمطية تفتقر إىل عامل [األنس�نة] يف الصورة ،عالوة عىل
وفرة من الصور احلافلة بالعنف والغضب.

وإذا ك�ان من وظائ�ف الغالف أن جيتذب اجلمه�ور وحيفز عىل اقتناء املطبوع�ة؛ فإنه دافع
يس�تدرج بع�ض الدوري�ات املطبوع�ة أو الكت�ب والرواي�ات الش�عبية إىل أن تش�غل أغلفتها
بمخاطب�ة القوال�ب النمطي�ة الكامنة يف املجتمع�ات واس�تثنارة األحكام املس�بقة الرائجة ،أو
إىل تعظيم مالمح التناقض واالس�تثنائية واملأس�اوية واملخاوف ،كي حت ِّقق للغالف واملطبوعة
الرواج املأمول.

وتأيت يف اإلعالنات عىل أنواعها -بام فيها تلك التي تفرتش اجلداريات وامليادين -مضامنيُ
خاصة من جانب محالت حزبية وسياس�ية
تن�درج بوضوح ضمن حم�اوالت التعبئة الس�لبية؛ ّ
مشبعة بإحياءات سلبية عن املسلمني
وشعبية .وتدفع مواسم االنتخابات واالستفتاءات بمواد ّ
أو الالجئين أو (املهاجري�ن) أو (األجان�ب) ضمن دعاية األحزاب والقوائم اليمينية بش�كل
نسبيا من املساحات اإلعالنية.
خاص التي تشغل ح ِّيزً ا
ً
ّ
واسعا ًّ
وعلاوة عىل مضامني اإلسلاموفوبيا يف اإلعالنات االنتخابي�ة واحلزبية يف عدد من دول
أوروب�ا؛ ّ
أوروبيا على صعيد تقديم
فإن جت�ارب اإلسلاموفوبيا احلزبية يف س�ويرسا تقدّ م�ت
ًّ
املصور.6
التوسع يف الرتميز
النص لصالح
رسائل مبارشة ورمزية ختتزل االستعامل يِّ ّ
ّ
ّ
وال تغيب بعض القوالب النمطية عن املواد اإلعالنية املتعددة ،بام فيها تلك املرتبطة برتويج
س�لع وخدمات ،وإن كان بعض املواد اإلعالنية
التنوع
ّ
يتضمن يف املقابل إشارات إجيابية نحو ّ
سعيا إىل خماطبة فئات اجلمهور املتعددة أحيا ًنا.
ًّ
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خاص ّ
تتم
أن املواد اإلعالنية
وما يلفت االنتباه بش�كل
ّ
ّ
املختصة بالرتويج السياحي والتي ّ
الس�ياحي يف بلدان عربية ومس�لمة ،تس�تدعي عادة قوالب
يف أوروب�ا لصال�ح هيئات اجلذب
ّ
نمطية ساذجة ،حتى أهنا تقدِّ م خدمات سياحية حتاول يف بعض جوانبها التامهي مع التو ّقعات
واألحكام املسبقة املرسومة يف خميالت املجتمعات التي ختاطبها . 7ويف بعض هذه اإلعالنات،
ُس�تدعى الصور الغرائبية والعجائبية املرتبطة بـ(الشرق) ،مع تقليد تقديم
عىل س�بيل املثال ،ت
َ
وجه املرأة ّ
املغطى –بطريقة جذابة وغري مفزعة يف هذا السياق -يف خماطبة لفكرة البالد احلافلة
بالغموض واألرسار التي تستدعي الباحثني عن كشفها.
ويف ه�ذا املنح�ى هن�اك م�ا يشير إىل ّ
اجلمع�ي
أن اس�تقرار القوال�ب النمطي�ة يف الوع�ي
ّ
للمجتمعات قد يمثل املعضلة األس�اس؛ ألنه يغري الصناعة اإلعالنية واإلعالمية اً
إمجال بأن
ختاطبها وتس�تثريها ،بينما تأيت املواد اإلعالنية التي تس�تبطن نزعة اإلسلاموفوبيا ِّ
لتوظفها يف
منح�ى تش�وهيي أو حتريضي ،وهو ما ِّ
التوج�ه إىل معاجلة القوالب ذاهت�ا ،أو حتييد
يؤك�د أمهية
ّ
مفعوهل�ا ق�در اإلمكان ،ال االقتص�ار عىل مكافحة املواد التي حتمل طاب�ع تفرقة أو عنرصية أو
كراهية.

الإ�سالموفوبيا في المواد ال�سمعية الب�صرية:
حتيزات ،وهي تزداد تعقيدً ا يف لغة الصورة
تنطوي خطابات اإلسالموفوبيا وتعبرياهتا عىل ّ
النص ،ويرتفع منس�وب التعقيد يف املضامني الس�معية البرصية بالنظر إىل توظيفها
عنها يف لغة ّ
النصوص واملش�هد والصوت وعد ًدا من املؤثرات املتالزمة .وما يتط ّلب العناية ّ
التحيزات
أن
ّ
بح�د ذاهتا؛ بل من خالل س�ياقها أحيا ًنا ،أي
ق�د ال تتح ّق�ق من خالل املادة الس�معية البرصية ّ
الظرف الزماين ،والسياق الرباجمي ،ونحو ذلك.
التحيزات يف املواد السمعية البرصية من خالل:
ويمكن أن [تتمظهر]
ّ
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• الس�ياق الزمن�ي للامدة الس�معية البرصية :من قبيل توقيت ّ
بث امل�ادة ،وطبيعة الظرف
تطور عنيف
الزمني الذي جاءت فيه ،كأن تأيت يف س�ياق أزمة أو مش�كلة جسيمة أو اعتداء أو ّ
أو أعامل دامية ،اً
مثل .وهبذا ّ
فإن تع ّقب املضامني الس�لبية املتعلقة بالش�أن اإلسالمي يف وسائل
اإلعالم الس�معية البرصية حيتِّم النظر يف الس�ياق والعوامل ِّ
املش�كلة ل�ه ،وطبيعة االرتباطات
املاثلة بني تلك العوامل.

• احل�دث أو املوض�وع :فاختي�ار احل�دث أو املوضوع الذي س�يظهر يف املادة الس�معية
البرصي�ة ه�و ابت�دا ًء ٌ
أيضاّ .
فع�ل غير موضوعي؛ ألن�ه قائم على االنتقاء وربما االجت�زاء ً
إن
ُ
س�مة اإلضاءة عىل
اختيار موضوع املادة قد ترسي عليه
تنطوي خطاب�������ات الإ�سالموفوبي�������ا وتعبيراتها على
موضوع�ات وإقتام غريها ،أو ما يش�به مفهوم (حارس
تح ّيزات ،وهي تزداد ً
تعقيدا في لغة ال�صورة عنها في
البواب�ة) يف املامرس�ة الصحفي�ة ،م�ن حي�ث التحك�م،
لغة ّ
الن�ص ،ويرتفع من�سوب التعقيد في الم�ضامين وتن�اول أبعاد حم�ددة وتضخيمها وإبرازها عىل حس�اب
ال�سمعية الب�صرية بالنظر �إلى توظيفها الن�صو�ص أبعاد أخرى ال حتظى بمثل ذلك.

والم�شهد وال�صوت وعد ًدا من الم�ؤثرات المتالزمة

التحيزات يف املضامني واإلحياءات.
ّ

والن�ص املصاحب:
• التعليق
فالنص يف هذا املقام
ّ
ّ
يسري علي�ه م�ا جيري على النصوص بش�كل ع�ام من

• املوس�يقى التصويري�ة واملؤث�رات الصوتية :فقد تبع�ث هذه عىل القل�ق أو التهديد أو
الريبة اً
مثل ،يف سياق ي ّتصل باملسلمني أو بالشعائر اإلسالمية.

حتيزات إجيابية
• زاوي�ة االلتقاط /زاوية املش�هد :فاختيار هذه الزاوية
ً
أساس�ا يعِّب�رِّ عن ّ
أو س�لبيةِ ،
ومن َث ّم ّ
فإن الزاوية املس�يئة ملن يظهر يف مشهدها س�تحمل إحياءات سلبية إىل وعي
املشاهدين.
• رسع�ة تصوير املش�هد :فللحركة ،بطيئة كانت أم رسيع�ة ،إحياءاهتا ،وبخاصة يف إطار
التفاعل مع املوضوع املختار ،واملشهد ذاته ،واملؤثرات املصاحبة للتصوير.

• طبيع�ة حرك�ة الكاميرا :ومن ذلك اً
مثًل� فعل االقتح�ام بالتصوير ،أو فع�ل املالحقة
معينة ،والرتكيز
بالكامريا ،أو اس�تفزاز من تالحقهم الكامريا من خالل اإلحلاح عليهم بأسئلة ّ
ترصفات َمن يظهرون يف املشهد ،مثل بروز يد حتاول حجب التصوير ،وغري ذلك.
عىل ّ
• طبيعة اجلزئية املختارة للتصوير من املش�هد املاثل يف مواجهة الكامريا :تقوم املش�اهد
الس�معية البرصي�ة على االنتق�اء يف اختي�ار أج�زاء من املش�هد ليظه�ر يف الشاش�ة ،كام يرسي
ذلك يف حاالت أخرى ،اً
مثل لدى اختيار أش�خاص دون سواهم لتقديمهم أحيا ًنا للتعبري عن
(املسلمني) بصفة إمجالية.
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• اإلض�اءة :لإلض�اءة إحياءاهتا ،فانغامس املادة الس�معية البرصية يف الظالم ،عىل س�بيل
املثال ،ال يستوي يف إحيائه وتأثريه مع املشاهد ا ُملرشقة.

• إدراج رم�وز وتعبيرات ع�ن قوالب نمطية :وذلك باس�تحضار الرم�وز ذات الداللة
اجلمعي ،أو املس�تقاة م�ن القوالب النمطية ،وإدراجها يف املش�هد،
اإلحيائية الس�لبية يف الوعي
ّ
من قبيل ما يعبرِّ عن النساء املسلامت أو مشاهد العنف ،اً
مثل.

ومن البدهي ّ
س�لبي ومنها
التحيزات املرصودة يف األعامل الس�معية البرصية منها ما هو
أن
ّ
ّ
س�لبي منه�ا ما ال ين�درج
يب ،وما هو
تلقائيا يف مس�توى النزع�ة العنرصية أو حتى
م�ا ه�و إجيا ّ
ًّ
ّ
التفرقة ،ومن َث ّم ال تعني
مس�ت املسلمني أو اإلسالم أهنا تدخل مبارشة
التحيزات الس�لبية إن ّ
ّ
تبعا للتقييم اإلمجايل للامدة.
يف نطاق اإلسلاموفوبيا ،لكنها قد تكون كذلك يف حاالت بعينها ً
ومع ذلك؛ ّ
التحيزات السلبية من شأهنا أن تعزِّ ز نزعة اإلسالموفوبيا بصفة مبارشة أو غري
فإن
ّ
مب�ارشة ،بالنظر إىل التأثريات الرتاكمي�ة واألدوار التفاعلية املتبادلة التي تنعكس عىل اجلمهور
أو بعض فئاته .كام ّ
أن اس�تبطان قوالب نمطية
س�لبية وأحكام مس�بقة يف بعض املواد الس�معية
ّ
البرصي�ة هو بمثاب�ة احتضان بذور قابلة لالس�تنبات والتفاقم نحو نزعات س�لبية عىل س�بيل
التفرقة والعنرصية واإلسالموفوبيا.

�إ�شكالية ال�سياق والعنا�صر المتالزمة في المواد ال�سمعية الب�صرية:
جمرد عن سياقه؛ ّ
فإن
إن بدا املش�هد يف املواد الس�معية البرصية (حمايِدً ا) لدى تناوله بش�كل ّ
س�لبية يف وعي
الس�ياق ( )contextقد يش�حن املش�هد ذاته بإحياءات كفيلة بإثارة انطباعات
ّ
املكونات ا ُملدرجة فيه.
املرجح أن ينعكس السياق
اجلمهور .ومن َث ّم من ّ
السلبي عىل ِّ
ّ

وق�د يك�ون الس�ياق بمثابة اإلط�ار الع�ام للموضوع ال�ذي جرى تن�اول املش�هد فيه ،أو
ُ
االرتباط�ات الواضح�ة أو ِّ
الظرف
مني�ة يف هذا التن�اول .ويندرج ضمن الس�ياق:
الزمني
الض ّ
ُّ
واخلصائص البيئية ،واحلالة النفس�ية والثقافية للجمهور ال�ذي خياطبه ّ
للتن�اول،
البث أو املا ّدة
ُ
الس�معية البرصية .وحت ِّقق الرس�الة الواحدة تأثريات متباينة مع الفرد نفس�ه ،أو اجلمهور ذاته
تبعا للس�ياق الذي تأيت ضمنه ،بام يف ذلك احلالة املعنوية للمتل ِّقي نفس�ه من مرحلة إىل أخرى،
ً
ومن موقف إىل نقيضه.

أن ً
يمكن الزعم ّ
التشوه الذي يصيب الصورة اإلسالمية يف الفضاء السمعي
وافرا من
ّ
قسطا ً
البرصي يف أوروبا -يعود إىل إشكالية السياق والعنارص املتالزمة .ويف هذا ما يوجب مالحظة
الس�ياقات التي ت َ
ُوضع فيها عملية التناول اإلعالمية للش�أن اإلسالمي .ولدى التدقيق ي ّتضح
والتطرف اً
ّ
مثل-
أن معضل�ة الربط التعميمي اجلائر لإلسلام واملس�لمني باإلرهاب والعن�ف
ّ
ريا ما جيري ذلك بصفة تلقائية يف عملية جتهيز
حتصل عىل نطاق واس�ع من خالل الس�ياق ،وكث ً
تتم بإدراك ُمسبق.
املواد اإلعالمية ،عالوة عىل وفرة عملية الربط التي ّ
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م�ن ذلك اً
مثًل� :تقرير تلفزي�وين  8عن قوانني مكافح�ة اإلرهاب تأيت في�ه ضمن مضامني
أخرى:
• صفوف املص ِّلني يف أحد املساجد.
• مجهرة من املسلمني يف فضاء عام.

النص
• ش�اب يتص ّف�ح هاتف�ه املحم�ول ويقرأ ًّ
نص�ا باللغة العربي�ة (ال عالقة ملحت�وى ّ
بموضوع التقرير التلفزيوين).

نص التقري�ر التلفزيوين املنطوق عندما ُي َع ِّرج عىل تش�ديد
تأيت هذه املش�اهد لك�ي تواكب ّ
اً
س�ن حزمة
الرقابة عىل املس�اجد واخلطابة فيها
مس�تعمل مصطل�ح (خطباء الكراهية) ،وعىل ّ
قوانين وإجراءات مكافح�ة اإلرهاب ،وكذلك عندما يأيت التقرير على ذكر إجراءات الرقابة
التي ستُشدّ د عىل وسائل االتصال.

حرص االنطباعات الس�لبية التي يمك�ن أن تتو ّلد يف وعي
ويصع�ب ل�دى حتليل هذا املثال
ُ
اجلمهور ،ومنها اً
مثل:

والتطرف والعنف ،وإدراج ش�عرية الصالة ضمن
• الس�ياق العام للتقرير هو اإلرهاب
ّ
والتطرف والعنف.
هذا الس�ياق يو ِّلد انطباعات ملموس�ة أو كامنة بارتباط الصالة باإلرهاب
ّ
ويمك�ن أن ينس�حب انطباع كهذا عىل املس�اجد ،وعىل األئم�ة ،وعىل مزاويل الش�عائر الدينية
اإلسالمية ً
أيضا.

• إظه�ار مجه�رة م�ن املس�لمني يف س�ياق تقرير ع�ن اإلرهاب؛ ق�د يعزِّ ز نظ�رات الريبة
اليومي�ة .وقد يثري
ومش�اعر القل�ق من (اآلخر) ال�ذي هو يف الواق�ع رشيك املجتم�ع واحلياة
ّ
ٍ
س�لبي ًة ّ
املكون املجتمعي ،ويس�تثري تقديرات عن
انطباعات
ذلك
حتط من النظرة التقديرية هلذا ِّ
ّ
خم�اوف يمك�ن تو ّقعها من هذه اجلمهرة ،علاوة عىل وصم أحياء ومرافق ذات كثافة مس�لمة
بنعوت وانطباعات سلبية.9

ذكي ،مع تعليق مقروء يف التقرير
• إظهار عملية تص ّفح ّ
نص بالعربية عىل شاشة هاتف ّ
انطباعا ّ
ب�أن امل�واد املتع ِّلق�ة بالعرب
ع�ن اإلج�راءات الرقابي�ة عىل وس�ائل االتص�ال؛ يو ِّل�د
ً
األول.
أمنيا يف املقام ّ
واملس�لمني أو بدينه�م وثقافتهم هي يف الواقع التي ّ
يتم تع ّقبها وفحصه�ا ًّ
ّ
اً
أيضا ّ
يتش�كل االنطباع ً
حمتمل عىل
خطرا
وق�د
بأن املضامين العربية عىل اهلواتف الن ّقالة مت ِّث�ل ً
األمن العام وسلامة اجلمهور ،وقد ّ
تعس ً�فا بالرب�ط االنطباعي
يتش�كل اإلدراك بش�كل أكثر ّ
والتطرف بحيث
نص عريب يف وس�ائل االتصال واالش�تباه باإلرهاب والعن�ف
التلقائ�ي بني ٍّ
ّ
ً
نص
طيا بينهام؛
يقيم
جترب من قبل مطالعة ّ
ّ
وبخاصة لدى قطاعات اجلمهور التي مل ِّ
ارتباطا شرَ ًّ
يب عرب وس�يلة اتص�ال تقنية حديثة ،فتك�ون أوىل خرباهتا يف هذا الش�أن حمفوفة بانطباعات
عر ّ
الرهبة.
سلبية أو حتى باعثة عىل ّ
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(ت�أثير داع�ش) في مجال الرموز الم�صوّرة:
ريا ع�ن نزعة متاهي أش�خاص َمنس�وبني إىل فئة ضحايا
نقترح مفه�وم (تأثير داعش) تعب ً
الكراهية –وهم املس�لمون يف حالة اإلسلاموفوبيا -مع الصور النمطية الكرهية وا ُملفزعة التي
جي�ري إس�قاطها عليهم ،ومتاثلهم معه�ا ثم حماكاهتم هل�ا
توس�عت حالة (داعش)
واقعيا .فقد ّ
ًّ
مصورة مثيرة للفزع ومصحوب�ة بإبراز ش�عارات ورموز
وش�بيهاهتا يف تروي�ج م�وا ّد دعائي�ة ّ
ألصقت
إسلامية ،متث�ل حماكاة ضمني�ة –بقصد أو بدون قصد– لرس�وم اإلسلاموفوبيا التي َ
ّ
التوحش والعنف واإلرهاب باملسلمني ودينهم ونب ِّيهم.
ّ

وال ّ
شك ّ
صورا ومشاهد
أن (تأثري داعش) ُيفاقم تعبريات اإلسالموفوبيا
املصورة؛ ألنه يقدِّ م ً
ّ
ُمتقنة وذات إحياء واقعي اً
ختي ّلية دفعت هبا (صناعة اإلسلاموفوبيا).
بديل عن رس�وم وصور ّ
ث�م ّ
إن دعاي�ة (داع�ش) ت�أيت يف منطق اإلسلاموفوبيا حمس�وبة عىل املس�لمني أنفس�هم غال ًبا؛
ُقرن عادة
فتكتس�ب ميزة األصالة وا ِّدعاء التمثي�ل ،كام ت َ
وتط�ورات صادمة وباعثة على الفزع؛ بحيث ال ّ
بأح�داث
�شك � ّأن (ت�أثير داع�ش) ُيفاقم تعبيرات
ّ
ُيفاقم تأثرياهتا املعنوية .وقد شغلت هذه املوا ّد مساحات الإ�سالموفوبي�������ا الم�ص�������وّرة؛ لأن�������ه ِ ّ
يقدم
الص�دارة يف التغطيات اإلعالمية وتر ّبعت عىل األغلفة،
�صورًا وم�شاهد ُمتقنة وذات �إيحاء واقعي
وهي ُمص ّنفة يف هيئة صور ومش�اهد إخبارية ،أو صورة
صاحبة للتغطيات ،فال تحُ َس�ب م�ن َث ّم ضمن تعبريات بديلاً عن ر�سوم و�صور تخيّليّة دفعت بها
ُم ِ
اإلسالموفوبيا الظاهرة أو مواد التحريض والكراهية�( .صناعة الإ�سالموفوبيا)

وإذ جي�ود (تأثير داع�ش) على وس�ائل اإلعلام
صمم�ة بعناية إلثارة اهللع من خالل افتعال
والش�بكات االجتامعية بوفرة من املواد
املصورة ا ُمل ّ
ّ
بقوة ،كام
أقصى درجات
ّ
التوح�ش والرتهيب واالس�تفزاز؛ فإنه يع�زِّ ز دعاية اإلسلاموفوبيا ّ
والتوحش
الرشطي لدى اجلامهري بني اإلسالم ورموزه من جانب؛
ُيذكي االرتباط االنطباعي
ّ
ّ
وبواعث اهللع من جانب آخر.
وما يزيد من اتس�اع التأثري وعمقه؛ ّ
أن حالة (داعش) وما يش�اهبها حتظى منذ مطلع صيف
 2014بمس�احات واس�عة بصفة
مس�تمرة يف الوس�ائل األوروبية وحول الع�امل ،وهي تصنع
ّ
وتس�تدر ردود الفعل عىل نطاق واس�ع ً
يتأت حتى بالنس�بة إىل حالة
احل�دث
أيضا ،وه�و ما مل ّ
ّ
(القاعدة) التي سبقتها يف هذا املسلك.
ومن النامذج التي تتس�اوق مع (تأثري داعش) مش�اهد التلميذات املحتجزات يف شامل مايل
تقديمهن يف بعض
إعالميا باس�م (بوكو ح�رام) -اللوايت ج�رى
على أي�دي املنظم�ة املعروفة
ّ
ًّ
رس�امي
التغطي�ات
األوروبي�ة على ّ
أهن�ن (س�بايا) .إنّه هو وس�واه مش�هد ُيغني عن خياالت ّ
ّ
التحريض والتش�ويه اخلصبة ،وعن املش�اهد التمثيلية التي ُيراد منها أن توغل يف اإلس�اءة إىل
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ح�سام �شاكر

اإلسالم ومقدّ ساته .وهكذا ّ
فإن األفالم والربامج واملقاطع (الوثائقية) ذات الطابع التحرييض
10
والتش�وهيي املع�ادي للمس�لمني ودينه�م باتت تعتم�د عىل ما جتود ب�ه عليها م�وا ّد تنتجها
جمموعات التشدّ د امليداين التي تنتحل رايات وشعارات إسالمية زائفة. 11

الإ�سالموفوبيا في ال�شبكات االجتماعية:
التطرف والعنرصية
فرصا غري مس�بوقة لتمدّ د التعبري عن نزعات
منَح الفضاء الش�بكي ً
ّ
والكراهي�ة ،فالتش�بيك اإللكرتوين يتيح حت�ى للظواهر التي تبدو هامش�ية اً
جمال للحضور

حيرر
يف املش�هد والتعبير ع�ن ذاهت�ا .وتنتع�ش اإلسلاموفوبيا يف (الع�امل االفترايض) بما ِّ
املحرضين إىل حدّ م�ا من األعراف األدبي�ة وااللتزامات األخالقية املعم�ول هبا يف (العامل
ِّ
للتنصل حتى م�ن بعض الضواب�ط القانوني�ة املتعلق�ة بالقذف
الواقع�ي) ،ب�ل إهن�ا تس�عى
ّ
والتش�هري والتش�ويه والتحريض؛ وبخاصة من خالل اخلروج ع�ن اجلغرافيا املبارشة التي
ختض�ع لنظام قانوين حمدّ د ،عالوة عىل القدرة عىل تورية هويات األش�خاص واملجموعات
خلال ّ
ب�ثامل�وادواملضامين.12

الش�بكي مضامني وتأثريات من جانب اإلعالميني ووسائل اإلعالم،
وتتداخل يف الفضاء
ّ
وأط�راف أخرى وهي دول ومؤسس�ات ومراك�ز ومنظامت وتش�كيالت ومجاعات ،وكذلك
املدونني والفاعلني يف الشبكات ،عالوة عىل عموم
قادة الرأي والش�خصيات العا ّمة ومشاهري ّ
ِّ
الناش�طني والفاعلني يف القضايا واالهتاممات،
فتتش�كل اجتاهات التن�اول يف القضايا املتعددة
والتطورات من خالل إسهامات هؤالء وتفاعلهم مع املوضوعات وفيام بينهم ً
أيضا.
ّ
ِّ
املتع�ددة يف النص�وص والصور
الش�بكي تعبرياهتا
وتس�تعمل اإلسلاموفوبيا يف الفض�اء
ّ
واملش�اهد واملواد السمعية /البرصية والتصميامت الرسومية والرموز واإلشارات وغري ذلك،
بينام تتكثّف التأثريات من خالل تصدّ رها نتائج حمركات البحث املتع ِّلقة باإلسلام واملس�لمني
الش�بكي وف ًقا للكلامت املفتاحية وعالقات املضمون ،بحيث جيعل
وطبيعة ترابطات املحتوى
ّ
املضامين املش�حونة باإلسلاموفوبيا تتصدّ ر النتائج ل�دى قطاعات من متصفحي الش�بكات
يتعرضون ملواد ذات صلة باإلسالم واملسلمني.
واملدمنني عليها الذين ّ

الهوامش والمصادر :
.1
.2
.3
.4

1كما في حملة الكراهية التي أطلقها القس تيري جونز في فلوريدا.
2تحدي ًدا مصحف المدينة النبوية.
3تشتمل على رمز مسجد ضمن عالمة المنع التي تُستخدم للوحات الطرق.
Shaker, Hossam: Are the cartoonists really saints? (column), MEMO, 14 Jan. 2015 4
.London
/https://www.middleeastmonitor.com/20150114-are-the-cartoonists-really-saints
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لغة الإ�سالموفوبيا

EUMC: Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia. Vienna5 .5
.2006, p.42
أساسا من خالل إعالنات حزب الشعب السويسري القومي المحافظ ،وكذلك بعض المبادرات
6 .6جاء ذلك
ً
الشعبية من قبيل مبادرة المطالبة بحظر المآذن (.)2009-2008
تحد
7 .7شاكر ،حسام :صورة اإلمارات في الوعي الغربي (ورقة) ،مؤتمر دولة اإلمارات اإلعالم والثقافة في ظل ّ
رقمي وعالم متغير ،لندن أيار /مايو .2006
8 .8بُثَّ في الذكرى السنوية العاشرة لهجمات  11أيلول /سبتمبر  ،2001في يوم  11أيلول /سبتمبر 2011
العامة (.)ORF
في محطة التلفزيون النمساوية
ّ
9 .9من قبيل فرضيات (الخاليا النائمة) أو الذئاب المنفردة.
1010برز هذا المنحى مع فيلم (فتنة) الهولندي الذي استهدف اإلساءة إلى اإلسالم وتشويه المسلمين ،وقد
أساسا على مقاطع واجتزاءات منسوبة إلى مسلمين.
اعتمد
ً
اختصت مؤسسات ومنابر دعائية تحريضية ضد اإلسالم والمسلمين بعمليات مسح واسعة لمضامين
1111
ّ
ّ
البث التلفازي ومقاطع الشبكات ،واجتزاء بعض ما يأتي فيها ،وتقديمه مشفو ًعا بترجمات ذات منحى
تشويهي ،وقد برزت في ريادة ذلك تجربة مؤسسة (ميمري) المرتبطة بأوساط االحتالل اإلسرائيلي.
Awan, Imran/ Zempi, Irene: We Fear for our Lives: Offline and Online Experiences1212
.of Anti-Muslim Hostility (Study). Birmingham 2015
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