
 
 
 
 
 

 
 و والتزييف التشويه من الكثير الى والمسلمين االسالم صورة تعرضت لقد

 صـلب  فـي  تشـويها  ديانة تشهد ولم متعددة تاريخية مراحل عبر االساءة

 وشـعائره  المتعددة برموزه االسالم شهد ما مثل الدينية ورموزها عقيدتها

 او السياسية او الدينية المؤسسة من سواءاً لغربيةا الدول ايدي على المتنوعة

 المشـوهة  الذهنية الصورة صناعة كيفية على الوقوف ولغرض. االعالمية

 هـذا  كتابـة  تم االميركية االعالم وسائل في والمسلمين لالسالم والمسيئة

 مفـاهيم  يعرض نظري واطار البحث منهجية يعرض منهجي بأطار البحث

 فـي  االعـالم  اساليب عن فضالً بينهما والفرق مطيةوالن الذهنية الصورة

 والمسـلمين  االسـالم  لصـورة  المكونة عناصرلوا الذهنية الصورة تكوين

 الذي التحليلي االطار و )وسلم عليه اهللا صلى(محمد االكرم الرسول وصورة

 فلـم  مضمون تحليل خالل من االسالم لرموز المسيئة االفكار اهم يستخرج

 11 احـداث  مـع  تزامناً امريكا في وعرض انتج الذي( المسلمين براءة)

 االسالم و العروبة ابناء من للغيارى الفرصة الباحث ويترك.2012 سبتمبر

 جاء لما وفقاً االسالمية للرموز المسيئة االفكار هذه من فكرة كل على للرد

 .المطهرة والسنة الكريم القرآن في
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Abstract 

The image of Islam and Muslims have been subject to a 
lot of distortion and falsification and abuse through various 
stages of history and there is no religion which underwent 
distortion at the heart of faith and its religious symbols such as 
witnessed in Islam in its many symbols and various rites at the 
hands of Western countries, whether by a religious, political 
institutions or media.  For the purpose of comprehending the 
manner of how to make a distorted and offensive mental 
picture of Islam and Muslims in the U.S. media, this paper 
have been written with a systematic and theoretical 
framework to, firstly present the research methodology and 
secondly to present the concepts of mental image and 
stereotypes and the difference between them as well as the 
methods of media in the formation of a mental image and 
elements and components of the image of Islam and Muslims 
and the image of Holy Prophet Muhammad (peace be upon 
him ) and the analytical framework that extracts the most 
important ideas of the offending symbols of Islam by 
analyzing the content of the film ( The Innocence of Muslims 
), which produced the show in the U.S. to coincide with the 
events of 11th of September , 2012  leaves the researcher t 
pose the opportunity to jealous sons of Arabism and Islam to 
respond to every distorting idea in depicting the symbols of 
the Islamic and according to the Quran and Sunnah . 
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 المقدمة

  الغربية الدعاية انتشار في فارقة نقطة شكل سبتمبر 11 احداث ان الشك

 فقد,االسالمي العالم في والمسلمين االسالم بشأن للحقيقة المجافية السلبية

 وسائل على القائمون يكتشف لكي سائحة فرصة االخيرة االحداث كانت
 وتحت.. كعدو االسالم لتصوير العالية التسويقية القيمة الغربية االعالم

 سيف)(االخضر الخطر)(االسالمي االرهاب) شاكلة على عناوين

 القنوات شرعت ,(المتوحش االنسان) ,,( االسالمي التحدي),(االسالم
 تفاصيل تناول في ايضاً والكتب واالسبوعية اليومية والصحف ةالتلفزيوني

 للتيارات باالً تلقى ان دون والمسلمين االسالم عن الوهمية الصورة

 في والسياسية واالقتصادية والعرقية االجتماعية المعقدة واألبعاد المختلفة

 مخاوف المشوهة السطحية التوصيفات خالل من وأججت,االسالمية البلدان
 غرب في العادي المواطن والن الغربية بالثقافة محدق خطر من رضيةم

 للثقافة ومغاير,للغرب مناوئ كقطب للشرق ينظر مازال وأميركا اوربا

 معظم قبل من فهم سوء يقابله مقصود تشويش هناك كان فقد, المسيحية
 الحديث العصر في االتصال وسائل كثافة رغم االسالم تجاه الغرب جمهور

 تجاه ومكررة مسبقة فكرية احكام ما حد الى يعكس الغرب في صوروالت,

 االقل على او العلمية الدراسة من بدالً. االسالمية الظاهرة او االسالم
 .المتحيزة غير النظرة

 اسقاطات على مبنية مفردات صياغة على الغربية االعالم وسائل دأبت وقد

 ورجعية لالعقالنيةوا والتعصب والوحشية العدوانية مثل أستيهامية

 الغربية الصورة تفاصيل بمجملها شكلت المراة ومعاداة الوسطى العصور
 عن الغربي العام الرأي تصورات ان, البيان عن وغني.االسالم عن

 المسلمين) عن المفزعة والصور االخبار فيض من يصله بما تأثر االسالم

 اسلحتهم هرينشا, عنف بأعمال يقومون الذين القرآن متعصبي(المسلحين
 معاقلهم في الغرب تهدد عقائدية حرب في االخرى العقائد اصحاب ألبادة
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 والصحف الفضائية المحطات وشرعت,اوربا او المتحدة الواليات في سواء

 الرموز على والتطاول بل, والمسلمين االسالم على التجني في الغربية

 سيدنا االكرم لنبيا على التطاول معها وصل درجة الى والعقائد االسالمية
 ) وسلم عليه اهللا صلى(محمد

 صناعة بها تتم التي الكيفية على التعرف البحث هذا اهداف اهم من ان

 عن الذهنية الصورة عناصر واهم االعالم وسائل في الذهنية الصورة
 علية اهللا صلى محمد الرسول صورة تحديد عن فضأل والمسلمين االسالم

 المسلمين براءة) فلم مضمون تحليل اخيراً و االميركي االعالم في وسلم

 حاول التي والمسلمين لالسالم المسيئة االفكار اهم على الوقوف لغرض(

 تحقيق ولغرض والعالمي العربي المشاهد الى تسويقها الفيلم هذا منتجي
 يشمل الذي المنهجي االطار الى البحث تقسيم تم فقد اليها المشار االهداف

 الصورة مفهوم على التعرف يشمل الذي النظري ألطاروا البحث منهجية

 وسائل دور ثم منهما كل وسمات وخصائص النمطية والصورة الذهنية
 عناصر على التعرف عن فضال الذهنية الصورة صناعة في االعالم

 وسلم عليه اهللا صلى محمد وللرسول والمسلمين لالسالم الذهنية الصورة

 استعراض خالله من تم فقد التحليلي طاراال اما . االميركي االعالم في
 المسيئة االفكار اهم على والتعرف( المسلمين براءة) فلم مضمون وتحليل

 واختتم ,تحشيدها انتاجه على القائمين حاولت التي والمسلمين لالسالم

 يرى التي والتوصيات البحث اليها توصل التي النتائج اهم بعرض البحث

 .لمجالا هذا في اهميتها الباحث
  المنهجي االطار
 :البحث اهمية
 صناعة بها تتم التي الكيفية على التعرف ضرورة في البحث اهمية تكمن

 االساليب الى الوصول خاللها من ليتم االعالم وسائل في الذهنية الصورة

 عامة بصورة والمسلمين االسالم عن الذهنية الصورة صناعة بها تم التي
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 االعالم في خاصة بصورة(وسلم عليه اهللا صلى)محمد الرسول وعن

 .األميركي

 :البحث مشكلة
 :االتية التساؤالت في بحثنا مشكلة تكمن

 ؟ النمطية والصورة الذهنية الصورة بين الفرق الصورة؟وما مفهوم ما •

 خصائص هي سماتها؟وما هي ؟وما الذهنية الصورة انواع هي ما •

 النمطية؟ الصورة
 انواعها؟ هي وما ؟ لالتجاه ونةالمك الذهنية الصورة ما •

 مكوناتها؟ هي وما الذهنية الصورة مصادر هي ما •

 االعالم؟ وسائل في الذهنية الصورة صناعة بها تتم التي الكيفية هي ما •

 االميركية؟ المتحدة الواليات في والمسلمين االسالم صورة ما •
 المتحدة تالواليا في والمسلمين االسالم صورة تكوين مراحل هي ما •

 عناصرها؟ هي وما االمريكية

 االعالم في( وسلم عليه اهللا صلى)محمد الرسول صورة هي ما •
 عناصرها؟ هي وما االميركي

 ؟(المسلمين براءة) فيلم في والمسلمين لالسالم المسيئة االفكار اهم ما •

 براءة)فيلم في الواردة المسيئة لألفكار المخصص الوقت حجم ما •
 )المسلمين؟

 :البحث اهداف
 :ماياتي تحقيق الى والتحليلي النظري بعديه في البحث يسعى

 .النمطية و الذهنية الصورة بين والفرق الصورة مفهوم على التعرف •

 الصورة خصائص على والتعرف,وسماتها الذهنية الصورة انواع تحديد •
 . النمطية

 .نواعهاا وتحديد لألتجاه المكونة الذهنية الصورة على التعرف •

 .ومكوناتها الذهنية الصورة مصادر تحديد •
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 وسائل في الذهنية الصورة صناعة بها تتم التي الكيفية على التعرف •

 .االعالم

 .االميركية المتحدة الواليات في االسالم صورة على التعرف •
 المتحدة الواليات في والمسلمين االسالم صورة تكوين مراحل تحديد •

 .عناصرها دوتحدي االميركية

 االعالم في) وسلم عليه اهللا صلى(محمد الرسول صورة على التعرف •
 .عناصرها وتحديد االميركي

 )المسلمين براءة( فلم في الواردة المسيئة االفكار اهم تحديد •

    براءة( فلم في الواردة المسيئة لألفكار المخصص الوقت حجم معرفة •

 )المسلمين
 :البحث عينة

 شبكة من تحميله تم الذي(المسلمين براءة) بفيلم البحث نةعي تحديد تم

 الذكرى مع له الترويج تم والذي دقيقة13:51 زمنه والبالغ االنترنت

 على وعرض االميركية المتحدة الواليات في سبتمبر 11 ألحداث السنوية
 .2012 يوليو شهر في you tube يوتيوب البحث موقع

 :البحث منهج
 من ظاهرة وصف على تقوم التي الوصفية البحوث نم البحث هذا يعتبر

 فيها تتحكم التي والعوامل الظاهرة هذه اسباب الى للوصول الظواهر
 وتنظيمها البيانات تجميع اجل من وذلك لتعميمها النتائج واستخالص

 . وتحليلها

 لغرض (قيل ماذا) فئة على معتمدا المضمون تحليل طريقة البحث واستخدم

 براءة) فيلم في الواردة والمسلمين لألسالم المسيئة كاراالف استخراج
 )المسلمين
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 النظري االطار

 النمطية والصورة الذهنية الصورة مفهوم
 . وتعريفها الصورة مفهوم:أوالً
 وصورة,المجسم والتمثال الشكل) تعني العربية اللغة في(الصورة) كلمة أن

 أو المسألة فصورة,العقل أو الذهن في خياله وصورته,المجردة ماهيته ألشئ

  (1)) صور ثالث على األمر هذا :ويقال,النوع وصورة صفتها األمر

 تصويراً وصور صورة جمع) لغة الصاد بكسر والصور

 ألتصاوير و, لي فتصور, صورته توهمت الشئ وتصورت,فتصور

 .(2)( التماثيل
 بالصورة يعبر فهو الكريم القران في المفضلة األداة هو التصوير ويعتبر

 الحادث وعن النفسية والحالة, الذهني المعنى عن المتخيلة الحسية

 .البشرية والطبيعة أألنساني النموذج وعن,المنظور والمشهد, المحسوس

 الحركة او  الشاخصة الحياة فيمنحها يرسمها التي بالصورة يرتقي ثم
 لوحة هي سيةالنف الحالة أذا و, حركة أو هيئة الذهني المعنى فأذا, المتجددة

 البشرية الطبيعة أذا و , حي شاخص  االنساني النموذج واذا, مشهد أو

 شاخصة فيردها, والمناظر والقصص, المشاهد حوادث فأما. مرئية مجسمة
 كل لها استوت فقد الحوار اليها أضاف فأذا, والحركة الحياة فيها حاضرة

 مسرح ألى القارئ ينتقل حتى أأليات تالوة تبدأ أن فما, ألتخييل عناصر

 منظر القارئ ويتخيل الحركات وتتسارع المناظر تتوالى حيث الحدث
 . (3)يقع وحادث يعرض

 وتصوير, بالحركة وتصوير, باللون تصوير هو بالقران الفني والتصوير

 ونغم, الكلمات وجرس,والحوار الوصف يشترك ما وكثيرا, بااليقاع

 العين تمال الصور من صورة ابراز في السياق وموسيقى, العبارات
 التي األداة ان اعتبرنا ما أذا و. والوجدان والفكر, والخيال والسحر,واألذن
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 هي أنما أألنساني النموذج وتشخص ,النفسية والحالة الذهني المعنى تصور

 .(4)الكريم القران في أالعجاز أسرار بعض ادركنا جامدة ألفاظ

 قوله في كما العريضة اتاللمس التصوير في الكريم القران ويستخدم
 والى , رفعت كيف السماء والى ,خلقت كيف أألبل الى ينظرون أفال)تعالى

  . (5)(سطحت كيف االرض والى, نصبت كيف الجبال
 أوفى العذاب وصور وأهوالها القيامة يوم لمشاهد الكريم القران ويعطي
 ألرضا زلزلت أذا) تعالى قوله في ذلك نرى أذ الفني التصوير من نصيب

 في وأيضاً  (6)(لها ما أألنسان وقال, أثقالها األرض وأخرجت , زلزالها

 هباءاً فكانت, بسا الجبال وبست, رجا األرض رجت أذا)وجل عز قوله

 .  (7)(منبثا
 لهذا المناسب االيقاع حولها يطلق ثم للصورة أطار ألقراني التعبير ويضع

 توقعه وما المذهلة بالصور الحافل المشهد ذلك تأشير يمكن وبذلك االطار

 القران في التناسق من أفاق بعد أفاق بذلك وتتكشف,النفوس في اثر من
  أألبداع يحقق محسوس تصوير في واللفظ والمعنى والسرد بالنظم  الكريم

 (8) واألعجاب واالعجاز

 الحسي التخيل )هي أخرى ظاهرة الكريم القران تصوير في وتتضح
 التصوير عليها يسير التي الحركة هي الحسي ييلبالتخ ويقصد, (والتجسيم

 القران صور من قليل أن أذا الصور شتى في  الحياة لبث الكريم القران في

 مضمرة حركة ففيه الصور اغلب أما ساكنا صامتا يعرض الذي هو الكريم

 نحسها الحركة وهذه حرارتها بها وتعلو الحياة نبض بها يرتفع, ظاهرة او
 والحوادث والقصص والجدل البرهنة وصور والعذاب النعيم صورة في

 زلزلة أن الناس أيها يا) األية تخيلها التي فالصورة. (9)القيامة ومشاهد

 كل وتضع أرضعت عما مرضعة كل تذهل ترونها يوم عظيم شي ألساعة
 اهللا عذاب ولكن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى حملها حمل ذات
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 العنيفة والحركة الهائلة الزلزلة تلك يتصور نأ للقارئ تتيح. (10)(شديد

 .العصيب اليوم ذلك في الناس أحوال وتخيل

 أيه في والنار والجنة القيامة يوم عن متخيله صورة الكريم القران  ويقدم
 اليوم ذلك من الرهبة وتلك الهول ذلك وتصور تخيل لألنسان ليتيح معينة

 النار المجرمون ورأى) تعالى قوله في كما*(اليقين بعلم) يعرف ما وهو

 أخرى أيه في ويقدم (11)(مصرفا عنها يجدوا ولم مواقعوها نهم فظنوا
 ما وذلك والنار الجنة أمامه  عرضت وقد القيامة يوم في لالنسان صورة

 ناكسوا المجرمون أذ ترى ولو) تعالى قوله في كما (اليقين بعين) يعرف

 أنا صالحاً نعمل أرجعناف وسمعنا أبصرنا ربنا ربهم عند رؤوسهم

 قبل؟ من ذلك يدركوا لم ؟ولماذا وسمعوه أبصروه الذي فما أذاً (12)(موقنون
 وزمجرتها حرارتها فالنارو المجردة بالعين وقع قد أالستماع و اإلبصار أن

 متخيله تعد ولم ملموساً واقعاً يقيناً عياناً عرضها تم وبردها ونعيمها والجنة

 .الدنيا الحياة يف كانت كما  ومتصوره
 على محسوسات أو أجساماً أبرازها و المعنويات تجسيم , بالتجسيم ويقصد

 الكريم القران تصوير في المفضل األسلوب هي التجسيم وطريقة العموم

 على أم القران يتدبرون أفال) تعالى قوله في جلياً واضحاً التجسيم ويظهر,
 كما حسي مانع هو كأنما المعنوي الحاجز ذلك تجسم فقد  (13)(أقفالها قلوبهم

 .(أقفال)و(التدبر) كلمتي في

 المعنوي فيصور القران في الواحد المثال في والتجسيم التخيل يجتمع وقد

 بل)تعالى قوله في كما الجسم لهذ حركه ويتخيل محسوساً جسماً المجرد
 تحول فقد وبهذا (14)(زاهق هو أذا ف فيدمغه الباطل على بالحق نقذف

  (15)(والدفع)(بالقذف) الجسم هذا حركة تخيل مع جسماً (الحق) نىالمع

 وقام الصورة عرف األول  البدائي االنسان أن القول يمكن وتاريخياً
 كان ما بتصور بعده من ألى ليشير الكهوف جدران على وحفرها برسمها

 و وللقمر للشمس صوراً على األثاريون عثر وقد, اليومية حياته في يشاهده
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 في(هزارمرد)و(شانيدار)كهف جدران على محفورة والحيوانات سماكلأل

 (17)بفرنسا(السكو) كهوف في الحال وكذلك (16) الشمالية العراق جبال

 وادي حضارات في وأشور وبابل سومر مدن في الصورة استخدمت وقد
 بشكل األغريقيه المدن وفي النيل وادي حضارات مدن في كذلك و الرأفدين

 والسياسي الديني الفكر فريدة بطريقة لتعكس توظيفها مت أذ بارع

   (18)انذاك الحضارات لتلك واالجتماعي والعسكري
 عندما الصورة مفهوم حول أألساسية الركائز وضع من أول(أرسطو) ويعد

 أصبحت فالصورة, األدراك و الخيال بين الوصل صلة الصورة من جعل

 أال صورة هناك فليس المادة ابلمق وهي الشئ به يتحدد ما هي)أرسطو عند

  .(19) الذهن في
 أشعارهم  في الصورة استخدام في الجاهلي العصر شعراء برع وقد

 عندهم لشرفها الكعبة داخل تعلق كانت التي السبع المعلقات وخاصة

 حياة وصف من يمتد واسعاً خياالً القارئ عند تثير وكانت بها واعتزازهم
  الصحراوية للبيئة الدقيقة التفاصيل حتى والحب والقتال الرعي في القبائل

 يمكن وذلك الحقيقية النفسية المشاعر ب مليئة محسوسة صورة ترسم التي

 :المأثور بقوله العبسي شداد بن شعرعنترة في مالحظته
 المتبسم ثغرك كبارق برقت                       ألنها السيوف تقبيل وددت

 ذهن في واضحة صورة يرسم الباسم والثغر فالسيو لمعان بين فالمقارنة

 . (20)البديع الشعري التصوير في الفذة الشاعر ذلك قدرة تبيين القارئ

 للصورة عديدة تعريفات تقدم في األوائل المسلمون العرب العلماء برع وقد
 حقيقة)و(والهيئة الشكل) هي رئيسة معان ثالثة لها فالصورة,

  (21) (صفته)و(الشئ

 الذهن في ووجود العيان يسمى الذهن خارج وجود وجودأن لها والصورة
 تسمى األنسان عقل في الموجودة األشياء صور فان لذلك التصور يسمى

  .(22)بالتصور
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 كيفية أن أذ النوعية والصورة الجسمية الصورة:نوعان هي والصورة

 هو ما كل الن الذهنية الصورة هي الذهن في الشيء صورة حصول

 هي الخارجية والصورة عقلي تشخيص من له بد فال عقلال في حاصل
 . (23)الخارج في تواجدها عند الشيء صورة

 ,والعلم, المعرفة بين التفريق من  االسالمي العصر في العلماء وتمكن

 األساسية المكونات بوصفها أالدراك و ,والوجود, واألحساس والشعور
 حضور هي فالمعرفة:الذهن في المتخيلة الصورة رسم في تسهم التي

 وصفاته أحواله حضور, والعلم.النفس في العلمي ومثاله الشيء صورة

 فهو الوجود أما, التصديق يشبه والعلم, تصورة تشبه فالمعرفة, أليه ونسبتها

 .(24) الشىء بحقيقة الظفر
 لمصطلح االساسية االستخدامات أن نستنتج أن فيمكن تقدم ما على وبناءاً 

 يشمل والذي الخارجي الشكل: أالول أساسيين معنيين لىع تتوزع الصورة

 من عنها يتحدر وما المجردة الماهية:والثاني,الشبه, الصفة التمثال ,الهيئة
 . والعقل والخيال الذهن في معان

  .بينهما والفرق النمطية الصورة, الذهنية الصورة:ثانياً
 تعني التي(lmage)االنكليزية اللغة في يقابله الذهنية الصورة مصطلح أن

 (25).الذهن في تمثيل,فكرة, صورة, ذهنيه فكرة, انطباع

 كلمة االنكليزية اللغة في فيقابله النمطية الصورة مصطلح أما

(stereotype)واالمثلة الحكم مثل للجماهير المشتركة الرموز تعني التي 

 طيتع وكذلك معينة ألشياء الناس عند التي التصورات أنها أي األساطير و

 .(26)الجاهزة القوالب معنى الكلمة هذه
 في ما لموضوع منظم تمثيل) أنها على يدل تعريف الذهنية وللصورة 

 نحو تميل التي السمات من تراكمية بنية وهي, للفرد المعرفي النظام

 رسائل الفرد تلقي من وتنشأ الفرد لبيئة مبسطاً نموذجاً تمثل فهي ,التجانس
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 تشكل بأنها السمات هذه وتتميز المباشر وغير شرالمبا االتصال طريق عن

 . (27)أساسه على ويعرفون خالله من ينظرون الصحابها صادقاً واقعاً

 المدركات من مجموعة هي الذهنية الصورة أن على الباحثين بعض وأكد
 موضوع تجاه الفرد ردود تحكم بحيث الوعي مساحة في استقرت التي

 تتخذ رافضة أو سلبية مواقف) أنها على يعرفها من وهناك (28).الصورة

 بسبب الجماعة هذه تحصل حيث أألشخاص من جماعة أو شخص تجاه
 بسبب تصحيحها جدا يصعب أصالً محددة صفات على المقولبة المواقف

 (29)(االنفعالية وألشحنات والعناء الجمود

 ما شعب على تسري التي الثابتة الشائعة السمات)أنها الى بعضهم وأشار

 تصاغ والتي الجماعية العامة العقيدة شكل تأخذ والتي اخر شعب جانب من
 بالتبسط تتسم متعصبه بافكار تأثيراً, موضوعي او علمي غير أساس على 

 (30).ألخر تصورها في

 :(31)الذهنية الصورة سمات

 الصورة أن بمعنى سابقاً زمنيا أطاراً لها بان الذهنية الصور تتسم :اوالً

 .ذهنية صورة حالية معرفة على نطلق ال أننا أي,التكوين ديمةق الذهنية

 الصورة أن بمعنى, حسياً ذاتياً أطاراً لها بان الذهنية الصورة تتسم :ثانياً

 استيعاب على االنسان قدرة أي,الحسية االنسان مقدرة من تتبع الذهنية

 .( حسية قدرات من الفرد يمتلكه ما) له التعرض أو المثير
 الى فرد من تختلف الذهنية الصورة ان بمعنى, الذهنية الصور تباين:ثالثاً

 في تتقارب قد أنها أال أخر الى مجتمع ومن أخرى ألى جماعة ومن أخر

 وهذا,ما مجتمع أو لجماعة متماثلة ذهنية صورة مكونة االفراد أذهان

 . لألفراد المتباينة الحسية القدرات الى يرجع التباين

 يعتمد ال ذلك أن من الرغم على. بالعاطفة الذهنية رةالصو تتسم:رابعاً
 مقياساً أالحيان جميع في العاطفة وليست,الذهنية الصورة في اساسياً شرطاً

 (ايجابي,سلبي) الذهنية للصورة
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 وتكوين بناء مصادر احد أنها بمعنى,لالتجاه مكونة الذهنية الصورة:خامساً

 .االتجاه

 أكان سواء ثابتة غير متغيرة انها بمعنى, يةديناميك الذهنية الصورة:سادساً

 .جديد مثير مع تفاعلها عن ناتج التغيير وهذا سريعاً أم بطيئاً التغيير

 ويضبط يحدد مقياس بمثابة أنها بمعنى,تحكم أداة الذهنية الصورة:سابعاً

 .المثير ازاء األفعال ردود أو األحكام و  السلوك
 صوراً  وتنشىء تكون أنها بمعنى,رللصو مكونة الذهنية الصورة:ثامناً

 تمتلكه على بناءاً, الحسية القدرات الى اللجوء الى الحاجة دون جديدة ذهنية

 .حسي مثير بفعل تكونت سابقة ذهنية صور من

 العام الى الخاص من االنتقال بمعنى,استداللي تفكير الذهنية الصورة:تاسعاً

 أنواع أكثر الستدالليا التفكير ويعد( حكم >ــذهنيةـ صور >ـ مثير
 .)ًشيوعا التفكير

 
 :الذهنية الصورة أنواع
 أحياناً تسمى بها خاصاً مخزوناُ لتكوين الذهنية الصور تتراكم

 وفق ترتب مجموعات في الصور هذه وتجميع تصنيف ويتم,الالشعور

 .(32)رئيسية اتجاهات ثالثة الى الذهن في واالحتواء التضمين تصنيف

 لألحاسيس ذهنية نسخاً صفهابو الصورة :أوالً

 أيضاً ويضم)الروحية,الطبيعية القدرات(الغرائز,الرائحة,السمع,الرؤية 

  الالوعي متخيل

 جهة من الخارجي العالم من المثير يتوسط بوصفه الذهني المتخيل:ثانياً

 افتراضي تركيب الذهنية الصورة تكون وهنا ,أخرى جهة من وأالستجابية
 عن تختلف(المثيرات) السايكولوجية مداخالتال أن حقيقة عن ينجم

 )االستجابات (المخرجات
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 بمعنى أي (مستثارة وأحاسيس سلوك) مشاعر بوصفه الذهني المتخيل:ثالثاً

 .الذهنية الصورة عدا مؤثر أي غياب في تحدث التي تلك

 الى وتنصف الذهن في  تتولد الذهنية الصورة فان ذلك وفق وعلى

 وخصائصها لسمات تكوينها لمصادر تبعاً تختلف ةمتعدد وأنواع تصنيفات
 .عليها بنيت التى

 ذلك في وهي الذهنية الصورة النواع ومستقر ثابت تصنيف يوجد ال لذلك

 ان نجد فمثالً أخر الى معرفي حقل من تختلف مفهومها تحديد شأن شانها
 (33): الى تقسم السياسة علم في الذهنية الصورة

 .قومية ذهنية صورة •

 .مقولبة نمطية ذهنية صورة •

 .انتخابي لمرشح ذهنية صورة •
 .لألحزاب ذهنية صورة •

 .سياسي لحدث ذهنية صورة •

 مثل(34)الفهم و أالدراك في تتحدث الذهنية الصور أنواع فأن الفلسفة وفي
 الذهنية والصورة العالقات ربط ضوء في المدركة الذهنية الصورة

 :(35)مثل الذهنية للصور عدة أنواعاً نجدف النفس علم في أما, التذكرية

 .لالتجاه المكونة الذهنية الصورة
 .المتخيلة الذهنية الصورة •

 .المقولبة الذهنية الصورة •

 :(36)أنواع خمسة الى الذهنية الصور صفات من وهناك

 .نفسه المصدر فيه يرى الذي الواقع صورة وتعني:المرآة الصورة •
 .المصدر فيها الجمهور يرى التي الصورة وتعني:الحالية الصورة •

 .الجمهور ذهن في بناؤها المراد الصورة وتعني:المرغوبة الصورة •

 الصورة حاالت أفضل وتعني أيضاً بالمتوقعة وتسمى:المثلى الصورة •
 .المرغوبة
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 الذهنية للصورة والتحليل بالشرح فسنتطرف بحثنا بموضوع يتعلق وفيما

  لالتجاه المكونة
 :لالتجاه المكونة الذهنية ةالصور
 عليه ويضفي السلوك يوجه الذي االستعداد أو الميل بأنه االتجاه يعرف
 ونفوره النجذابه تبعاً البيئة ظواهر لبعض بالنسبة سالبة أو موجبة معايير

 (37) .عنها

 األخرين مع بالتفاعل أو االتجاه لموضوع بالتعرض أما االتجاه ويتكون
 الطرق اهم أما , فردية استعدادات بوجود أو, االتجاه بهذا يتمسكون الذين

 نتاج االتجاهات الن الخبرات تعميم فهي اتجاهاته الفرد بها يكتسب التي

 (38).نحوها واستجاباته به مرت التي والخبرات الفرد واجهت التي للمواقف

 األطار تحدد الفرد يمتلكها التي الذهنية الصورة فان األساس هذا وعلى
 النفس علم باحثي من عدد شار أذا األتجهات مكونات مع للتعامل جعيالمر

 الذهنية الصورة المكونات من كبير حد الى تقترب االتجاه مكونات أن الى

 مرجعيات وتحتوي تتضمن االتجاه ومرجعيات محددات فان ثم ومن.
 .الذهنية الصورة تكوين ومصادر

 الذهنية الصورة اطار نضم تدخل التي التعميمات فأن السياق هذا وفي

 .رئيسيين نوعين في تتحد لالتجاه المكونة
 :السياسية الذهنية الصورة .١

 حيث من الذهنية الصور انوع احدث من السياسية الذهنية الصورة تعد

 االجتماعية والدراسات للبحوث خضوعها حيث ومن الجمهور مع التعامل

 الذهنية الصورة بناء في مهماً دوراً تؤدي العامة العالقة كانت وأذا,والنفسية
 لالحزاب بالنسبة نفسه بالدور تقوم فهي المختلفة والهيئات للمنظمات

 (39)المختلفة المجتمعات في السياسية والشخصيات

 : الدينية الذهنية الصورة .٢
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 وال,وغيره بأعبائها يضطلع أن يمكن ال التى و الكبرى برسالته الدين يقوم

 وقواعده أسسه على أال الرشيدة وغرضها البناء دافهاأه الرسالة تلك تحقق

 في المتركزة الذات وحب لالنسان يضعه الذي الخلقي المقياس بين فيربط

 (40).فطرته

 االتجاه سير تحدد التى االنظمة و والقواعد القوانين يحدد  الدين أن بمعنى 

 تعليم تباعوأ أاليمان الى تقود كاتجاهات الدينية الذهنية الصورة وتعمل ,

 (41).الدين

 وانماط اتجاهاته للفرد ترسم الدينية الذهنية الصورة فأن االساس هذا وعلى

 أطار في لنفسه كونها دينية ذهنية صوراً امتلك ما أذا االجتماعي سلوكه

 خصائص فأن المجال هذا وفي, المكتسب أو العاطفي أو المعرفي مكونه

 :هي الدينية الذهنية الصورة
 االستثناءات بعض وجود مع دائماً نمطية صورة الدينية الذهنية الصورة •

 .عاماً معياراً تشكل والتي

 أساسها على يحدد الديني لالتجاه مرجعي كأطار الدينية الذهنية الصورة •
 .العقائدية والقرارات االحكام الفرد

 وفق المعرفية للتراكمات انتقال بأنها الدينية الذهنية الصورة تتسم  •

 )جيل الى جيل من تنتقل( االجتماعي لتفاعلا
 .التغيير صعبة مستقرة ثابتة بأنها الدينية الذهنية الصور تتصف •

 : النمطية الذهنية الصورة خصائص

 . الذهن في متحركة غير مستقرة ثابتة النمطية الذهنية الصورة •

 .التغير مقاومة على بقدرتها تتصف •
 . الذهن في متجذره عميقة بكونها تتسم •

 .الحاسمة القرارات اتخاذ تسوغ النمطية الذهنية الصورة •

 .للفكرة تقنينها ضوء في االستحضار سريعة بكونها تتميز •
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 صادقة معلومات ذا النمطية الذهنية للصورة المعرفي البناء كان كلما •

 ذا المعرفي بناؤها كان وكلما, واستقراراً ثباتاً أكثر كانت وحقيقية

 .صعوبة اقل تغيرها أصبح دقيقة غير معلومات
 . السلبي التفكير انواع من بكونها النمطية الذهنية الصورة تتصف •

 اتخاذ في االحيان بعض مضللة النمطي الذهنية الصورة تكون قد •

 .االحكام
 العقل في مترسخة ثابتة صورة هي اللغوي أصلها فمن النمطية الصورة أما

 مساحة من أقصائها و الصورة هذه جاوزت أو التغيير ترفض األنساني

 :(42)  االجراءات وأصعب اعقد مما الوجدان

 والتبسط بالتصلب يتصف تصور) بأنها كذلك تعرف النمطية والصورة
 ينتمون الذين األخرين األشخاص وصف ضوئه على يتم ما لجماعه المفرط

 لسماتوا الخصائص من مجموعة الى استناداً وتصنيفهم, الجماعة هذه الى

    (43).الجماعات لتلك المميزة

 مفرط ايجابي أو سلبي قيمة حكم هي النمطية الصورة أن يرى من وهناك

 (الخ..مهنية جماعه بين,دينية,قومية) الناس من بفئة يقترن والتعميم البساطة

 وال األحيان معظم في تغييره ويصعب الفئة تلك أعضاء بين الفرق متجاهالً
 بالتوجيه تقوم أذ,توجيهية بوظيفة بل أخبارية بوظيفة يةالنمط الصورة تقدم

 الى لدفعهم مقصود غير أنشاء عبر أألحداث أو أالشاء أو الناس لتصفيف

 .معادن من تحمله وما للتصنيف المقترحة بالطرق والتحرك الشعور

 يصنف فهو وبالتالي والحضاري الثقافي والمكان بالزمن محكوم فاالنسان
 ظواهر من حوله مايدور وتفسير المحيطية المبيئة يعاباست الن يرى ثم

 (44).جداً صعبة عملية هي صحيح بشكل

 النفس علم سياق في النمطية الصورة مفهوم استخدامات بين المقارنة أن
 المتبادل واالستخدام المفهومين بين الحاصل التداخل مدى تؤثر االجتماعي

 الى يشير المنطقي االستنتاج أن بيد أحياناً األخر بداللة احدهما بينهما
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 وان ,بالجزء الكل عالقة هي النمطية والصورة الذهنية الصورة بين العالقة

 التي النمطية الصورة مفهوم من وشموالً سعة اكثر الذهنية الصورة مفهوم

 نظرية وبناء االتجاهات ودراسة التخطيط بعملية االساسي بالدرجة ترتبط
 على أليها ينظر ال (النمطية) الخارجية الجماعية صورة أن, التعصب

 ومصالح أهداف مع تناسبها اساس على بل كذبها أو صدقها اساس

 الموجودة السمات التحتوي أو تحتوي ربما أخرى بعبارة ألدخلية الجماعات
 مهما شيئا ليس السمات هذه كذب او صدق ان بين, النمطية الجماعة في

 (45). طيةالنم الصورة في لتنظمينها بالنسبة

 الحياة عن الذهنية الصورة مطلق يعني الذهنية الصورة مصطلح ان

 تتغير انها عن فضالً, النمطية الصورة  من واشمل اعم وهي, والشخاص
 في خصوصية أكثر النمطية الصورة أن حين من االخر وقت من وتتبدل

 الحقة مرحلة وتعد والجمود بالثبات تتسم النها الذهنية الصورة عن داللتها

 .الذهنية الصورة تكوين لمرحلة

 يكمن النمطية والصورة الذهنية الصورة بين الفرق أن الباحثون وأوضح

 (46) .هما أساسيتين نقطتين في

 أما, السبي بالثبات تتسم أنها حين تغييرها يمكن الذهنية الصورة أن •
 .تغييرها الصعب ومن التغيير تقاوم فهي النمطية الصورة

 الصورة عكس سلبية الغالب في متميزة النمطية الصورة تكون ام غالباً •

 .سلبيه أخرى ظروف وفي.ايجابية تكون التي الذهنية

 أنما في النمطية الصور عن تختلف الذهنية الصورة أن هذا من يتضح
 المعلومات وصححت عليها أالضافة تمت ما ذات نمط الى تتحول أن يمكن

 أال أساسية  مسألة على ليغير نمطية أم يةالذهن الصورة كون فأن وبالتالي

 في يرى من هناك أن كما , مغلقة أو مفتوحة تركيبة ذات كونها وهي
 عن بعزلها وذلك الحقيقة أنها يعتقد ما أو ذاتيه حقيقة الذهنية الصورة

 بفعل للتغيير عرضه وتكون السلوك توجه وهي الموضوعية الحقيقة
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 الصورة فأن أخرى وبعبارة للفرد لذاتيةا الصورة على تؤثر التي االحداث

 سلبيه قيمة حكم أألخيرة تبقى حين في النمطية من واشمل أوسع هي الذهنية

 سابقاً اشرنا كما الناس من بفئة  يقترن والتعميم البساطة بالغ ايجابية أو
 . أألحيان معظم في تغييره ويصعب

 أساس على النمطية والذهنية الذهنية الصورة بين يفرق من وهناك        

 األخرى عن احدهما ومصادر ومكونات خصائص في وتباين فروق وجود
 الذهنية الصور من جزء هي النمطية الذهنية الصورة بان نرى أننا أال,

 الذهنية الصورة تصنيفات احد هي النمطية والصور, واشمل اعم هي التي

 الصورة واعأن سمات احد األحيان بعض لتصبح األنواع بقية مع تمتزج

 :مأتي أساس على هذا في وننطلق األخرى الذهنية
 ان بمعنى, النمطية للصورة المكون األساس هي الذهنية الصورة أن •

 الصورة لتراكم ناتج ألنها ابتداء تتكون ال النمطية الذهنية الصورة

 العوامل بفل نمطية ذهنية صورة الى تتحول ثم ومن المجردة الذهنية
 )االجتماعي التفاعل ,الزمنية المدة,ألتجذر,التكرار) لها المكونة

 حيث الذهنية للصورة األخرى األنواع بعض على النمطية صفة أظفاء •

 النمطية الذهنية الصورة مثل النوع خصائص احد النمطية تصبح
 .ألمقولبة النمطية الذهنية الصورة أو, القومية

 ظاهرة أو فكرة أو ما شخص عن النمطية الذهنية الصورة تتغير عندما •

 أو مصححة أو مختلفة ذهنية صورة لتصبح تعود فأنها أخر شىء أي أو

 .جديدة ذهنية صور مكانها لتتولد نهائي بشكل تختفي أنها
 ومكوناتها مصادرها ....الذهنية الصورة تكوين

 بحسب وتتبدل تتغير حركيه عملية هي الذهنية الصورة تكوين عملية أن

 السياسية والظروف األقتصادية األوضاع وتغير جتماعياال الواقع تطوير

 والتفاعل بالموازنة تتسم ونما والجمود بالثبات تتصف ال فهي لذلك والثقافية
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 طوال التغيير وتقبل وتتعمق وتتعدد وتتسع وتنمو فتتطور المستمر

 (47).الحياة

 ةتجرب لكل نتيجة هي الذهنية الصورة ان على الغربيون الباحثون ويتفق
 تياراً الحي الكائن يتلقى اذ الميالد لحظة منذ الذهنية الصورة لمالك الماضي

 بعدها  األنسان يبدأ ثم األحاسيس طريق عن الشفوية الرسائل من مستمر

 (48).التصور بداية هذا ويكون االشياء عالم وسط نفسه بادراك

 صادرم من كمصدر أساسية لصورة با المحيط العالم على االنسان ويعتمد

 كالعائلة به المحيطين الناس على وكذلك ويخزنها يستمدها التي الصورة

 االنسان ويعتمد,بها يرتبط التي واالجتماعية الدينية والمؤسسات والمدرسة

 خاضها قد يكون ربما منقوصة تجارب على بناء الصورة تلك تكوين في
 أساس على تكون وقد أخر شخص تجربة عبر أليها توصل أو بنفسة

 بالصورة المعلومات تلك  اقترنت ما وأذا, فيها مبالغ أو مشوهة معلومات

 مسبقة أحكاماً الحالة هذه في الشخص لدى تصبح الذاكرة في المخزنة
 فانه وتصورات أفكار في لشخص يحمله ما تناقض معلومات تتوفر وعندما

 و أدراكية معلومات خالصه صورهن من يحمله ما بين صراع بحالة يمر
 أو تقريب أو بتعديل أما يقوم حينها لديه المتوفرة المعلومات وبين فيةعاط
 تلك يتجاهل ان وأما الجديدة المعلومات مع تماشياً السابقة الصورة تغيير

 من الصورة تتحول الحالة وفي السابقة بصورة بقوه ويتمسك المعلومات

 (49).نمطية الصورة وتصبح التنميط الى المسبق الحكم درجه

 والمعارف والحقائق المعلومات من كثير تكون من الذهنية الصورة ألفوتت
 طريق عن اكتسابها ويتم الجامدة وأالنماط والتصورات النفسية واالتجاهات

 الصورة تكوين وتيأثر,حياتهم سنوات عبر األفراد لدى ألمتركمة الخبرة

 وطبيعه الخارجي العالم من وموقعه الفرد فيها التييعيش البيئية الذهنية
 العالقات وطبيعة األنسانيه للحضارات التاريخية المعلومات ونوعية الوقت

 المشاعر ونوعية المجتمع في السائده والسلوكيات األسريه الشخصية
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 التي العوامل من بمجموعة الذهنية الصورة وتتأثر االنفعالية واألحاسيس

 والكوارث بالحرو أهما األيجاب أو السلب فيها تغييرات أحداث, تؤدي

 (50).المهمة السياسية واألحداث

 حدوثها يستغرق التي المتراكمة باألحداث كذلك الذهنية الصورة وتتاثر

 الصورة تشكيل في االعالم وسائل خطورة تظهر هنا ومن طويلة فترة

 والراء المعلومات طريق عن لديهم الداللي أالطار تشكل وجعلها لالفراد
 وأغفال معينة بموضوعات الوسيلة اهتمام اطار في وتذيعها تنشرها  التي
.(51) 

 على والتطابق االجتماعي او الخلقي والمدلول والتكرار التعميم ويعتبر

 (52).المقولبة للصورة المكونة العناصر اهم هي بأسرها جماعة

 .... االعالم ووسائل الذهنية الصورة صناعة
 الصورة وترسيخ صناعة في تسهم التي القنوات أهم االعالم وسائل تعد 

 تكوين في كبرى اهمية الوسائل هذه وتكتسب الناس أذهان في الذهنية

 االستقطاب على البالغة وقدرتها الواسع انتشارها بسبب الذهنية الصورة

 الدول عن والمعرفة للمعلومات الرئيس الصور أيضاً وتعتبر,واألبهار
 االخبار من جارفاً راًتيا يومياً تضخ فهي العالمية واألحداث األجنبية

 الصورة خلق تؤدي ان شأنها من التي والعناوين والصورة النظر ووجهات

 تقوم أنها عن فضال نمطية صور أو ذهنية صورا أكانت سواء وتدعيمها

 (53).لسياستها ألهوائهم وفقا ألمعلومات بتقديم

 في المؤثرة الطرق أهم أحدى هي للمعلومات االعالم وسائل توجيه أن

 سببين في األهمية هذه وتكمن أخر مجتمع عن مجتمع لدى الصور ناعهص

 (54).هما

 ألهوائهم وفقا المعلومات يختارون االعالم وسائل على القائمين أن •

 .أصالً المشوهة الصورة على التغيير من يزيد الذي االمر السياسية

 .جمهورال بين تثقيفياً دوراً تلعب وسائل او االعألميين هؤالء ادعاء •
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 قضاياها عن الذهنية الصورة صناعة في مهماً دوراً االعالم وسائل وتؤدي

 واألفكار واألراء الصورة لنقل الرئسية الوسيلة فهي المختلفة بالحياة

 األفراد أذهان في سابقاً الموجودة الذهنية الصورة االعالم وسائل وتدعم,
 تدعم في دورها برويعت, أضافية وثقة نطاقاً أوسع بعداً عليها فتضفي

 تؤدي أنها كما الصورة هذه وتعديل تغيير في يدورها ما اكبر الصور

 أليمتلك التي الجديدة الموضوعات عن ذهنية صورة خلق في مهما دورها
 (55). معلومات أيه عنها الفرد

 :هي مراحل بثالث الذهنية الصورة صناعة في االعالم وسائل دور ويمر

 .أصالً موجودة تكن لم دةجدي صورا بخلق القيام •

 .الموجودة التصورات وترسيخ تقوية على العمل •
 .الموجودة للتصورات وتغيير تحويل اجراء •

 :في الذهنية الصورة صناعة في االعالم وسائل أهمية وتبرز

 االعالم وسائل من%70 بنسبة معلوماتهم يستقون الناس معظم أن •
 (56).المختلفة العالم صور وصناعة بناء في

 تبثها  التي االعالمية الرسائل من الهروب االنسان يستطيع ال •

 االنسان يحاصر بشكل ومنتشرة وعموديا افقيا ممتدة فهي االعالم وسائل
 (57). لتأثيراتها للتعرض ويخضعه

 في تجرى التي والحقائق االحداث تفسير على االعالم وسائل قدرة •

 في الفرد على جهداً يوفر وهذا نةمعي صورة في وبلورتها يومياً العالم

 (58).والتحليل التفكير
 وهذه الذهنية الصورة صناعة في ادوار ثالثة االعالم وسائل وتلعب

 تلجا اذ, التصورات لطرح اداة او طرفاً أو ساحة تكون أن هي االدوار

 كساحة االعالم وسائل الستخدام المختلفة السياسية والقوى الحكومات
 أوقد تصوراتها تثبيت أو لدعم كاداة توظفها قد او اتهاتصور فيها تطرح
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 الثالث الحاالت تتداخل وقد , وتصوراته مفأهيمهه له فعاال ظرفاً تكون

 (59).ذاته الوقت في طرفاً و وأداة ساحة االعالم وسائل لتصبح وتتفاعل

 االفراد عقول في الذهنية الصورة صنع في دورها السياسية األنظمة وتؤدي
 من توجد ال الصورة فهذه, المختلفة االعالم لوسائل توجيهها اللخ ومن

 حسب وتفرضها تشجعها التي هي الدولة وأنما, عشوائية ليست وهي الفراغ

 خالل من أغراضها ذلك يناسب عندما تغييرها تقدم وهي السياسية أهدافها
 (60).متعددة أعالمية أساليب

 صناعة في االعالم وسائل هام تستخدم التي األساليب أهم أجمال ويمكن

 :األتي النحو على الذهنية الصورة

 :والمعلومات األحداث انتقاء •
 المؤثرة الطرق احد هي للمعلومات االعالم وسائل على القائمين توجيه ان

 الحكومه هم القائمون هؤالء او االخرين عقول في الصورة تكوين في

 المعلومات بحر من تارونيخ الذين االعالم وسائل في الحاكمة والنخبة
 وعملية وتوزيعه نشره اليريدون ما ويخفون اهتماماتهم يناسب ما الواردة

 هذه الن مهمة عملية هي ما أمة عن الصورة لتكوين المعلومات اختيار

 االخرى ومعتقداتهم السياسية اهوائهم بحسب القائمون يختارها المعلومات
 (61).االمم عن سابقةال الذهنية الصورة ترسيخ من يزيد الذي

 نشره مايروق اليومية األخبار أطنان بين من الغربي االعالم وينتقي

 االمبريالية النظرة مايؤيد الثالث العالم بلدان عن ينقل وهو علية والتركيز

 (62).عنها سلبية صورة أعطاء شأنه من ما وكل الدولة هذه ازاء

 ضرورية بنها االنتقاء ةعملي يفسرون فأنهم ومالكوه االعالم ناشرو أما

 األخبار انتقاء يفصلون فهم لذلك السريع واالنتشار التنافس عالم في للبقاء

 الجمهور من عريضة فئات عند والمفهومة والمدهشة والشعبية المألوفة
.(63) 

  تكون قد والمالوفة الشعبية االخبار هذه الن
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 .الجماعات لبعض الثابتة الصورة تعزز اخبار •

 :وتحريفها الحقائق تلوين •

 ان اجل من وتحريفه تلوينه الى الخبر انتقاء بعد االعالمية المؤسسات تلجأ
  وجه أبراز تعمد هو الخبر وتلوين, القائم الوضع لمصلحة ويفسر يعرض

 الخبر تشويه الى االعالمية الوسائل لبعض تلجا وقد وجه وأخفاء منه خاص

 الى التشويه هذا ويؤدي لتحريفا قبل يقصده الذي غير اخر معنى وابراز
 العديد فهناك, المتلقين اذهان في االحداث عن خاطئة ذهنية صورة تكوين

 لنظرات ووجهات متعددة تفسيرات تحتمل العالم في تقع  التي االحداث من

 .مختلفة

 :خاصة ومصطلحات عبارات استخدام •
 وتراهن لكلماتا من ومصنوعاً معيناً عالمياً للجمهور االعالم وسائل تقدم

 تقابلها وقائع هناك الكلمات توجد حيث انه االعتقاد في المتلقي عادات على

 واالرهابيين, والمتشددين, والمتطرفين, االسالمية االصولية فكلمه,
 بالكثير لتوحي مستفيضة ودراسات فائقة بدقة مصنوعة خاصة مصطلحات

 . الذهنية والصور المعاني من

 : معينة أحداث على التركيز •
 يتذكرها منوعة بصورة تكرر التي الرسائل ان الى الدراسات نتائج تشير

 الى تلجأ فأنها التكرار هذا من الجمهور يسأم ال ولكي غيرها من اكثر الفرد

 العالمية الصهيونية اتبعت وقد مختلف بالشكل نفسه المضمون تنوع

 وتقوم سلمينالم و االسالم صورة تشويه الى ترمي اعالمية استراتيجيه
 منظمة بصورة تتم السلبية القولبة هذه  أن أذ, باستمرار السلبية هذه بدعم

 فحسب االعالمية عملياتها دأرة با تقوم ال ومؤسسات جمعيات ورائها تقف

 العالم تجاه األمربكة السياسة رسم مهمة ذلك عن فضال تمارس بل
 (64).العربي
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 صورة تكوين في لتسهم الذكر ةاألنف األساليب مع أخرى أساليب وتتكامل

 المعلومات أنتقاء في االعالم وسائل على اعتماداً االكثر األفراد لدى ذهنية

 (65).هي االساليب وهذه

  :واألحداث المواقف شخصنة •

 منها أكثر أفراد نتائج واألحداث المواقف جعل نحو األعالميين اتجاه هي 

 االجتماعية السياقات تقديم بدون الحدث ونقل, مؤسسات او مجتمعات نتاج
 االعالمين  وحجة, سياقها وفي خاللها من ينتج التي واالقتصادية والسياسية

 االعالمية للرسائل التعرض من الجمهور هروب من خوفهم هو هذا في

 الجمهور متابعة سهولة عن فضال العميقة التحليالت على تركز التي

 .فهمها وسهولة المشخصة الالخبار
 :واألحداث المواقف على الدرامي الطابع أضفاء •

 لها أخبارية قصص شكل على أخبارها ألعادة في االعالم وسائل تقوم

 وهي*(بالميلودرامية)ماتكون أشبه مختصرة بصورة وحبكتها شخصياتها
 .والحبكات الشخصيات خالل من العاطفية الجمهور اهتمامات تلقي

  : والمواقف األحداث تنميط •

 الى تؤدي للمواقف نمطية لتفسيرات االعالم وسائل تقديم لخال من وتتم
 . والمواقف األحداث تنميط

 : واألحداث المواقف تجزئ •

 البعض بعضها عن األخبارية القصص عزل اي األخبار تجزئ ويعني

 أطار في جمعها الصعب ومن منفصلة تبدو فهي لذلك ربطها وعدم األخر
 .واحد
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 .األمريكية المتحدة الواليات في والمسلمين سالماال صورة              

 ...تاريخيه نظرة: أوالً
 الواليات في المسلمين و االسالم لصورة التاريخية الجذور في الخوض قبل

 اليهودية الثالث السماوية الديانات ان القول من البد األمريكية المتحدة

 الى ينظر وكان. العربي الوطن في وتطورت نشأت قد واألسالم والمسيحية
 عشر الثامن القرن من االسالمية العربية الدولة حكم أبان العربي الوطن

 العربية االسهامات وتشمل األنسانية الحضارة عنوان انه على ميالدي

 هم العرب العلماء كان حيث الوقت ذلك في المعرفة فروع من الكثير
 العشري والنظام الجبر نظرية وأبتكروا الرياضيات ميادين في األوائل

 ألمختبرية التجارب العرب وادخل,العربية األعداد وكذلك الصفر وادخلوا

 الكيمياوي واالختزال التكلس طرق تحسين على وعملوا, الكيمياء علم في

 األمم لغات من الترجمة حركة ونشأت, والتسامي واألنصهار والتبخير
 العباسي العصر في(الحكمة بيت) مكتبه وتأسست العربية للغة الى األخرى

 والباحثين العلماء جميع الى المختلفة الحضارات ومعارف علوم لتقدم

 األسالم انتشار ألى  أدى مما المجتمعات بين التواصل حركة  وازدهرت
 .األنسانية واألخوة والمحبة السالم وثقافة

 أسيا الثالثة القارات بين وصل وحلقة كمعبر العربي الوطن لموقع وكان

 في أضافية اهمية , بلدانه في والمعادن النفط   وأكتشاف وأفريقيا اوأورب
 (66). العالمية والسياسة الدولية  التجارة

 اله مجرد تكن لم االسالمية الحضارة ان الفرنسيين الباحثين بعض ويرى

 والثقافة االيمان من وحدة,فاتحة نخبه بصفتهم المسلمون اقام وانما حربية

 هائلة أعداد واعتنقتها الرومانية األمبرأطورية تجاوزت مساحة على واللغة
 المرحلة كثيرا سبقت مرحلة االسالمي الحضاري التقدم وبلغ الشعوب من

 .األوربية
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 نظام وفيها االنارة وجيدة العمران وفائقة المساحة كبيرة مدنها فكانت  

 جميلة وجوامع عامة ومكتبات جامعات بعضها ضم وقد المياه لتصريف

 والتجارة والفلك الطب علوم في السبق قصب المسلمون امسك كما طرازال
 (67).وغيرها والصنائع

 عصر الراهن عصرنا وليد ليست والمسلمين العرب صورة تشويه أن  

 منذ  المسلمين العرب التشويه هذا صاحب أنما و المتعددة بوسائله االعالم
 علية اهللا صلى حمدم العربي الرسول كان حيث االسالمية الرسالة عصر

 أهم لألسالم العداوة فكانت التشويه لهذا هدفاً االسالمي والدين وسلم

 في جلياً ذلك ظهر وقد المسلمين العرب صورة لتشويه المحركة العوامل

 األكرم الرسول لقتل المتعددة ومحاوالتهم ومكرهم ودسائسهم اليهود كيد
 .الكهانه و والسحر بالجنون واتهامه وسلم عليه اهللا صلى

 الحادي القرن الى تعود والمسلمين لالسالم الراهنة الغرب رؤية جذور ان

 ألهوية  لنشأت األولى والمراحل الصليبية الحروب بداية شهد الذي عشر
 بحضارة محاصرين كانوا المدة تلك في االوربيين ان ذلك الحديثة الغربية

 خالل الحضارة هذه مةمقاو في فشلوا وانهم االسالم وهي وتقدم قوة أكثر

 بتهديدها دائم شعور لديهم لكن فهمها  رفضوا كما الصليبية الحروب
 الهوية تشكيل في أساسياً دوراً االسالم لعب لذا لهم والديني الحضاري

 .الحديثة الغربية ثم ومن األوربية

 األوربي رؤية تشكيل في ( الصورة بنجاتيف) شبيها دوراً االسالم لعب وقد

 منافسيهم صورة تشويه الى األوربيون عمد أذ, لنفسه المثالية المسيحي
 في ثقتهم وبناء أنفسهم عن الذاتية صورتهم لتقوية كأسلوب(المسلمين)

 .وتحضراً قوة أكثر عدواً مواجهة

 أوربا عالقة كانت التي المدة في ولدت لالسالم الحديثة الغرب نظرة أن
 االسالم لتعريف األوربيين فعد مما وقلق خوف عالقة هي فيها باالسالم

 الجهاد) يقوم (الشهوة و العنف) يمأله كدين((كاريكاتوريا ضيقاً)) تعريف
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 نظروا كما األخرة في((الحسية الملذات))و الدنيا الحياة في (العنيف

 من واحد انه على تقدير أحسن على(وسلم علية اهللا صلى محمد) للرسول

   :أما اثنين
 ضد الثورة فقرر البابوية سلم في الترقي في فشل ليكي كاثو قس(

 )المسيحية

 ديناً ليشكل(( سوري راهب يد على تعليمه تلقى فقير جمال راعى))أنه أو-
 *ألصهيونية و المسيحية العقيدتين قشور من جديداً

 ناحية فمن مزدوجة نظرة أالخالقية المسلمين حياة الى األوربييون نظر كما

 بين والفصل (والقهر السرية) عن كتعبير مسلمةال المرأة حجاب الى نظروا

 فجور)) مصدر انه على للحجاب نظروا الوقت نفس وفي والمرأة الرجل
 (68).واألسوار الحواجز  خلف ((مستترة اخالقية واستباحة

 الفكري االصالح قادة اهم بعض الى المشوهة الصورة هذه انتقلت وقد

 االصالح حركة زعيم(ثرلو مارتن) راسهم وعلى اوربا في والديني
 اعداء تخدم عنيفة حركة) انه على لالسالم الى نظر الذي البروستانتي

 فقط يمكن ولكن المنطق امام مغلقة النها للمسيحية جلبها يمكن ال المسيح

 .بالسيف مقاومتها
 القيم تأثير أسموه مما قلقين الوسطى ألعصور في (الالهوتيين) كان وقد

 حماية أن هؤالء رأى ولذلك(تدميرياً)تأثير لمسيحيةا القيم في االسالمية

 و أرضة على واالستيالء عسكرياً بضربه اال التكون األسالم في المسيحية
 العسكرية الحمالت هدف وكان, لهم ديناً المسيحية بأتخاذ مقتنعيه أقناع

 بالد يغزو أن قبل ((االسالمي التهديد)) أسموه ما مواجهة في الصليبية

 (69). ألغرب

 عصر الى أيضاً لالسالم المشوهة الغربية الصورة جذور وترجع
 الرحالة اكتشف حيث النهضة عصر مع بدأت التي البحرية االستكشافات

 التي األطرف المترامية األرضي في  األخرى البدائية الشعوب األوربيون
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 اقترنت ولهذا(كولومبيس وكريستوفر وماجالن  غاما دي سكو فا) وصلها

 وتأخر) النهضة من الناتج الغرب بتفوق لألسالم الغرب صورة

 حافيا) المسلم العربي وجد حيث(التخلف) في سادراً كان الذي(األسالم
    (70))فقيراً عاريا

 المتحدة الواليات في االسالم و العرب صورة تكوين مراحل:ثانياً

 .تكوينها وعوامل,وعناصرها األمريكية

 في والمسلمين االسالم صورة خاللها ونتتك تاريخية مراحل ثالث هناك
 من واختلفت الصورة هذه عناصر وتنوعت االميركية المتحدة الواليات

 .هي المراحل هذه و اخرى الى مرحلة

 اسرائيل دولة اعالن عند 1948 سنة من تبدأ و: االولى المرحلة •

 رىالكب العالمية االسرائيلية الدعائية بالحملة والبدء فلسطين ارض على
 من المظلومين تستقطب التي الواحة( الديمقراطية اسرائيل دولة) وتصوير

 والدمار والقتل الشر دول تحيطها التى(الميعاد ارض) الى العالم يهود

 ) الديمقراطية) الدولة لهذه العداوة يضمرون الذين وسكانها والعنف
 يةاالسرائيل العربية الحرب اثناء 1973 عام في الصورة هذه وتطورت

  بمصير يتحكمون( النفط وشيوخ,الصحراء بدو) عنصري اليها ليضاف

 عام طهران في االميركية السفارة في الرهائن احتجاز عملية وأحدثت العالم
 لهذه اخرى عناصر 1981 عام االيرانية العراقية الحرب واندالع,1979

 معالمجت وتحدي الدولية المواثيق احترام وعدم العهود نقض) هي الصورة

 (73).(الدولي

 العراقي والغزو السوفيتي االتحاد بانهيار وتبدأ: الثانية المرحلة •
 صموئيل )من كل االستراتيجين المفكرين كتابات وظهور للكويت

 الى االميركي اليهودي هذا فيه يدعو الذي( الحضارات صدام) ,(هنتغتون

 استعداد االسالمية الحضارة خلف تقبع التي الرموز جميع على القضاء
 وحلفائها باميركا ممثلة الغربية الحضارة بين القادم الكوني للصدام
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 للكاتب ( التاريخ نهاية) كتاب عن فضال االسالمية العربية والحضارة

 .(فوكوياما) االميركي

 والمسلمين لالسالم جديدة صورة صياغة في اسهمت المرحلة هذه ان
 التي الداخلية وحاجاته الغربي المجتمع لمتطلبات تستجيب

 الغربي المجتمع يوحد الذي الجديد والعدو (الفداء كبش)هو(االسالم)اعتبرت

 في يرى الغربي فاليمين والفئات الطوائف من خليط من يتكون الذي
 )االقطاع حكم) فيه فيرى اليسار اما, الحضارة تهدد( همجية) االسالم

 دعه يعمل دعه))مذهب ونقيض( الحريات مصادرة) فيه الليبراليون ويرى

 لصالح المرأة كبت) فيه يرون النسوية الحركة أتباع و((يمر

 تصبح بهذا و(الجماعة لصالح الفرد كبت) فيه يرون والفوضويون(الرجل
 واهم وتوحدهم تجمعهم وهوية , دافعة توحيد قوة لالسالم الغرب مواجهة

 جديد من يعود االسالم سيف, قادمون المسلمون )هي الصورة هذه عناصر

 (االسالمي التطرف,والعنف والتعصب الكراهية دين,المتشدد االسالم,
 عنصر اضيف وتنزانيا كينيا في 1998 عام االميركية السفارة تفجير وبعد

 وهو ( االسالمية االصولية )وهو المرحلة هذه في الصورة لهذه جديد

 دين بانه واتهامه االسالم صورة لتشويه الغرب اخترعه مشبوه مصطلح
 وهذا, االخر ضد االرهاب و العنف على ويحض التعصب الى يدعو

 محاكم الى يشير النه المسيحيين  تاريخ في السيئ معناه له المصطلح

 اقامها االندلس في االسالمي الوجود تصفية ابان اقيمت التي التفتيش

 (74).العدوانية لألصولية واضحاً نهجاً االصوليون
 2001\9\11 احداث بعد المرحلة هذه وتبدأ :الثالثة المرحلة •

 صورة خضوع معدل زاد فقد  اميركا في العالمي التجارة مركز وتفجير

 صورة تشويه اصناف تفرعت  وقد والتحريف للتشويه  والمسلمين االسالم
 االعالمية و والسياسية االكاديمية التصريحات مابين والمسلمين االسالم

 سيطرة بسبب مشوهة االعالم ائلوس ترسخها التي الصورة كانت واذا
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 متطرفة عنصرية عقليات وجود بسبب او عليها اليهودية االعالمية أللوبيات

 تشويه تفعيل اجل من المكبوت ذالك تفرغ لكي ايلول احداث استغلت

 لبعض ايضاً مواتية فرصة االحداث هذه كانت فقد االسالم صورة
 واالستعالء العنصرية بخطا يمررو لكي والدينيين الغربيين السياسيين

 المرحلة هذه في جديدة عناصر والمسلمين االسالم صورة وتضمنت

 ,فوبيا االسالم,االسالمي بالتطرف يرتبط االرهاب, شيطاني دين االسالم)
 من ارقى الغربية الحضارة, الكعبة هدم الى الدعوة, الصليبية الحرب بعث

 االسالمية للحركات امتةالص القوة, قمعها من والبد االسالمية الحضارة

 الحرب,االرهاب ضد وليس االسالم ضد الغربية الحرب, والمسلمين

 ومحور الخير محور بين القادمة الحرب,والشيطان اهللا بين الغربية
 القتل دين القران, االخرى الديانات ضد التعصب دين االسالم,الشر

 واالعالمية يةوالدين السياسية المؤسسة من الدعوات انطلقت لذلك(والعنف

 نصارى الى شعوبهم  وتحويل قادتهم وقتل المسلمين بلدان الجتياح الغربية
 العالم في والصراعات االضطرابات من%80عن مسؤولين, المسلمين الن

 دافعاً ذلك وكان,الجهاد باسم الغربية الحضارة على القضاء يريدون وأنهم

 (75) وأفغانستان العراق الحتالل وحاسماً قوياً

  .األمريكية المتحدة الواليات في والمسلمين االسالم صورة تكوين عوامل

 لالسالم المشوهة السلبية الصورة تكوين في عديدة عوامل اسهمت لقد

 العوامل هذه ان يرى من فهناك االمريكية المتحدة الواليات في والمسلمين

  : في تتحدد
 صورته يستمد حيالمسي الغرب جعل في اسهمت التي الصليبية الحروب-أ

 والنصرانية االسالم بين الفعلية المواجهة خالل من االسالم عن الذهنية

  .الوسطى القرون خالل
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 المستشرقين مؤهالت و خبرات وضعت حيث األستعمار و األستشراق-ب

 النمطية الصور من لكثير اصيالً منبعا كان الذي االستعمار خدمة في

 . رقالش عن الغرب صنعها التي الزائفة
 فكرية منتجات من انتجوه وما االستراتيجيون والخبراء المفكرون -ج

 عن النمطية الصور جمع في دورهم وتلخص وسياسية وثقافية وتعليمية

 االحيان معظم في ترتبط نظرية سياقات في ووضعها والمسلمين االسالم
 ومصالح يتالئم محدد وعي تكوين اجل من السياسية والمتغيرات بالتحوالت

 العالم عن تشكيلها الواجب المعرفة طبيعة وتجديد ومطامحه الغرب

 هنتكتون صموئيل,كسنجر هنري) المفكرون هوألء واهم االسالمي

 )برجينسكي, فوكوياما,
 المادة جعل على تعمل فهي  السينما وصناعة الغربية االعالم وسائل -د

 عالمية ماهيريةج مادة المسيئة النمطية الصورة بها تصنع التي االعالمية

 من تمتلكه ما وذلك وتلقائي طبيعي بشكل بها يتأثرون و المشاهدون يتلقفها
 والتقنيات والتأثير الجذب وقوة االنتشار على هائلة وقدرة جبارة امكانات

 الى تستند الغربي االعالم في لالسالم المسيئة الذهنية والصورة المتعددة

 الغربية المخيلة في ضخم رصيد لها والتي المسبقة االحكام من كامل جهاز
 خلفيات خالل من يتم انما مكوناته بكل االسالمي العالم تصور يجعل مما

 والعنف االرهاب تهمة الصاق الى تهدف سابقة وسياسية ودينية فكرية

  (76).باالسالم

 على تؤكد هوليود بدايات منذ فلم 1000 انتاج تم فقد السينما مجال في اما
 جاهزة قوالب فهناك(البغيضين العرب)صورة عن طيروخ ثابت نمط

 من ادنى (اشرار) انهم على العرب تصور بأكمله شعب انسانية تصادر

 في تتلخص والعرب االسالم عن السيئ هوليود صور وعناصر البشر
 , مهرجين ,عدوانيين , شريرين, االبعاد أحادية شخصية ,ألجاهل البدوي(

  ) أرهابيين
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 االمريكي االعالم في وسلم عليه اهللا صلى دمحم الرسول صورة
 منذ وسلم عليه اهللا صلى محمد الرسول شخص في لالسالم العداء بدأ لقد

 بنبوة وشككوا قريش مشركي مع اليهود تأمر حيث االسالمية الدعوة بداية

 قاموا و التهم بمختلف واتهموه وسلم عليه اهللا صلى محمد الرسول
 وحصار االحزاب غزوة في أيضأ معهم شتركواأ و لقتله عديدة بمحاوألت

 والتخلص المدينة من اجالئهم الى اهللا رسول اضطر مما المنورة المدينة

 والعصر الراشدين الخلفاء عصر في العداء هذا وتواصل شرورهم من
 خالل من العداء هذا استمر الوسطى القرون وفي العباسي والعصر االموي

 والمفردات االوصاف بأقذع تهامهوا شخصيته بتشويه تتسم مواقف

 وشاعت ورسالته االسالم نبي ضد والحقد الكراهية ثقافة في المخزونة

 و الثقافة ميادين من كثير في ترسخت و المخزون ذالك ومكونات عناصر
 الصورة) عناصر اهم ومن المعاصرة الفترة في الغربيين لدى االعالم

 : هي اهللا لرسول (السيئة الذهنية

 .والسحروالكذب والكهانة بالجنون اتهامه:اوالً
 (77).اهللا على والكذب القران بتأليف اتهامه:ثانياً

 . (الشهوانية وعوده خالل من للشعوب اغوائه):ثالثاً 

 خالل من األنجيل و التوراة في الواردة االدلة جميع بتحريف قيأمه):رابعاً
 (اصحابه على يتلوها التي الخرافات

 في يعيشون كانوا الذين البشر من المتوحشون اال برسالته يؤمن) لم:خامساً

 . (البادية

 الكاركاتيرية الرسوم خالل من (شريرة بصورة) شخصيته أضهار : سادساً
 .(راسه على قنبله لحمله)

 .(والتخلف والشهوانية باالرهاب) واالتهام والطعن االزدراء :سابعاً

 . (الدماء سافكو وارهاب وحروب عنف) رجل بانه وصفه:ثامناً
 .اليهودية المعتقدات من سرقة هو عليه انزل الذي القراءن اتهام :تاسعاً
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 محمد اهللا رسول على السالم عليه جبريل (نزول بعدم) االدعاء:عاشراً

 .وسلم عليه اهللا صلى

 .النصرانية الديانة اله ليس االسالم اله بان االدعاء:عشر احدى
 احدى من وتزوجه_ حاشاه_ للشيطان هوخضوع بالشذوذ اتهامه:عشر اثنا

 . زوجة عشر

 غرارافرو على)معبوداً وثناً مكة في ليعبدو المسلمين قاد:عشر ثالثة
 .االغريق عند الحب الهة(ديت

 بما وتزويرهم وكذبهم دسائسهم حسب القران ايات تاويل :عشر اربعة

 . بشعة بصورة المعاني على الالتيني الطابع أضفاء و مصالحهم يوافق

 في والجهاد وثنيا عمال الحج واعتبار االسالم شعائر مهاجمة:عشر خمسة
 (78).الشيطان  عمل هو انما اهللا سبيل

 قس)اما وسلم عليه اهللا صلى محمد الرسول شخصية ان االدعاء:عشر ستة

 تعليمه تلقى فقير جمال راعي او البابوية سلم في الترقي في فشل كاثوليكي
 و المسيحية العقيدتين قشور من جديد ديناً كلليش سوري راهب يد على

 ) اليهودية

 اليهودي لنصائح انصاع قد الغرب بان نرى فأننا تقدم ما على وتاسيساً
 السبل بكافة وتحطيمها االسالمية الرموز ضرب في )هنتكتون صموئيل(

 امام تمزيقه فتم القران وأما (والقتل باالرهاب) واتهموه االسالم با فبدؤا

 افغانستان في الجوية ( باغراند) قاعدة في االرض في وضربه ميراتالكا

 وأما, واليهودية المسيحية الديانتين قشور من جمعه تم بانه واالدعاء
 لقتل يدعو دماء سفاك)بانه فادعوا وسلم عليه اهللا صلى محمد الرسول

 شعائر ضد والتحريض المسيئة االفالم و الرسوم خالل من( المشركين

 بدا اخيراً و, المراة وحجاب الزوجات وتعدد والجهاد الحج كا ينالمسلم
 الوطن بلدان في ( الخالقة الفوضى) وأثارة الطائفي التفتيت بسياسة الغرب

 العربية الشعوب بموجبه اصبحت الذي (العربي الربيع) شعار تحت العربي
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 ارعشو الى الواحدة المدينة تفتتت حتى متصارعة متقاتلة فئات عن عبارة

 . مختلفة أثنيه عرقية مذهبية قومية طائفية فئوية شعارات تحت متصارعة

  المسلمين براءة فلم مضمون تحليل: التحليلي االطار
 .....تمهيد 

 معادي امريكي فلم هو innocence of muslins)) المسلمين براءة فلم ان

 بتهم مدان قبطي مصري اصل من وهوامريكي باسيلي نقوال  انتجه لالسالم

 وتم اباحية مواد بأنتاج يعمل اميركي وهو (روبرتس االن) اخرجه احتيال

 2012 يونيو23  بكاليفورنيا هوليود في مستأجر مسرح في الفلم عرض

 قبطي وهو صادق موريس قام سبتمبر وفي القليلين اال احد اهتمام يثر ولم

 العربية الى الفلم بترجمة الكترونية تدوينة صاحب وهو اميركا في يعيش

 الصحفيين احد الى االلكتروني الرابط ارسال ثم اليوتيوب على وتحميله

 من مقاطع ببث(الناس) المصرية الفضائية قامت 2012 سبتمبر وفي.

 . العالم انحاء مختلف في االحتجاجات اثارة الى ادى مما الفلم

 عشر الحادي ألحداث السنوية بالذكرى له والترويج الفلم عرض وارتبط
 من تحمله بما نيويورك في( العالمي التجارة مركز تفجير) سبتمبر نم

 االسالم ضد الكراهية تجديد لغرض االميركي للشعب مريرة ذكريات

 الرأي وتأليب الحقد وتأجيج وسلم عليه اهللا صلى الكريم ونبيهم والعرب
 المسيئ الفلم ضد واالحتجاجات التظاهرات صور ونقل, عليهم العالمي

 الى االشارة دون ألدن بن اسامة القاعدة تنظيم لزعيم صور رهااطا وفي

 الحداث متزامنة جاءت التي التظاهرات هذه ان الى يوحي مما المسيئ الفلم

 اسهم مما االميركية المتحدة الواليات ضد القاعدة لتنظيم تأيد هي سبتمبر
 ةخاص عنهم المسبقة الذهنية الصورة وترسيخ المسلمين صورة تشويه في

 ليبيا في االمريكية السفارة  موظفي من وأربع االميركي السفير قتل عندما

 زمنه بمقطع له الترويج تم ساعتان الفلم زمن. غاضبين محتجين قبل من
 شخصاً 80 الفلم طاقم العربية باللغة اليوتيوب على ثانية 51 و دقيقة 13
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 ومخرج منتج قبل من خداعهم تم قد بأنه جميعاً  اكدؤ و الفلم بعرض نددوا

 منذ مصرية شخصية حياة عن فلم بتمثيل يقومون انهم ايهامهم تم حيث الفلم

 ان بحيث الحوار دبلجة طريق عن وذلك(الصحراء محارب)اسمها عام ألفي
 الفلم من سماعها يتم التي غير وبكلمات مختلفة بطريقة تنطق الممثلين افواه

 الرسول عن ذكر اي فيه يكن لم االصليين للمثلين االصلي العمل ان حيث

 لالسالم المعادية الحوارات وجميع االسالم وعن وسلم عليه اهللا صلى محمد
 (79) الفني الطاقم علم وبدون معينة بمقاطع لصقها تم

 الدنيا حدوده في سينمائي فلم وجود الى يفتقر الفنية  الناحية من العمل أن

 لقطات  عبارة هو انما دراميةوال السينمائية االعمال صفوف الى ينتمي وال

 المتكامل والمونتاج والسيناريو المنسجمة القصة تنقصة االنترنت عبر فيديو
 لألسباب وذالك  المحترف واالخراج والدرامية الفنية القصة وتنقصه

 (80)االتية

 . المهنية وليست الشخصية الفيديو بمعدات الفلم اعداد تم:اوالً
 . مفقودة الصوت هندسة:ثانياً

 .والمشاهد اللقطات بين الترابط انعدام ثالثاً

 .سينمائي عمل لكل الفقري العمود وهي الفنية الدراما تنقصه:رابعاً
 الدعاية حقل في تصب متجانسة وال منسجمة غير حواراته:خامساً

 . لالسالم المعادي الصهيوني الفكر تمجد التي الرخيصة

 كما اسرائيلي يهودي هو سيليبا سام السيئ الفلم مؤلف مخرج ان:سادساً

 ستريت وول وصحيفة االسرائيلية احرونوت يديعوت صحيفة ذلك اكدت
 .االميركية جورنال

 المسلمين براءة) فلم مضمون في الواردة االفكار عرض االطار هذا يتناول

 المنتجة الجهات سعت التي االفكار واستخراج مضمونه تحليل خالل من(
 ومستقبلية أنية اهداف من عليه تنطوي لما هاوانتشار شيوعيها الى له

 . لتحقيقها تسعى
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 أن : واحد رقم جدول يبين, (المسلمين براءة) فلم مضمون تحليل نتائج:اوال

 منها فكرة(34) بلغت الفيلم من استخراجها تم التي المسيئة االفكار مجموع

 يهوديةوال اليهود تمجد افكار(5)و والمسلمين لالسالم مسيئة فكرة (39)
 : التالي الشكل على توزعت

 بتكرارات االكرم للرسول المسيئة االفكار االولى المرتبة احتلت •

 المسيئة االفكار اهم من وكان %52.94 وبنسبة تكراراً(18) بلغت

 االكرم الرسول اعتراف ابراز) هو الفيلم هذا في تضمينها تم التي الجديدة
 القرآن وفي نبوته في التشكيك الى ةاضاف فلسطين ارض في اليهود احقية بأ

 فضال الكرام اصحابه و زوجاته الى االساءة على التركيز و اليه انزل الذي

  .(اليمين وملكات زوجاته عدد في الكذب ابراز عن
 واليهودية اليهود تمجد التي االفكار   الثانية المرتبة احتلت •

 هذه اهم من وكان مئوية(%14.70) وبنسبة تكرارات(5)بلغت وبتكرارات

 بدفع (محمد احفاد) اللزام عالمية محكمة اقامة على التركيز هي االفكار
 نتيجة بهم لحقت التي االضرار عن جزاء اليهود الى مالية تعويضات

 .المنورة المدينة من اجالئهم

 للقران المسيئة االفكار نصيب من كانت فقد الثالثة المرتبة اما •

 مئوية(%11.76) بلغت وبنسبة تكرارات (4) بلغت وبتكراراتً الكريم
 قشور من تجميعه تم انة الكريم للقران المسيئة االفكار هذه اهم من وكان

 عن فضال تعالى اهللا من منزال يكن لم وانه والنصرانية اليهودية الديانتين

 .القرآنية  لاليات المشوه االستخدام
 الرسول اتلزوج المسيئة األفكار الرابعة المرتبة احتلت •

 وبنسبة تكرارات (3) بلغت وبتكرارات (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

 السيدة المؤمنين ام الى االساءة االفكار اهم من كان و مئوية(8.82%)
 .(ارضاها و عنها اهللا رضي) الكبرى خديجة
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 الصحاب المسيئة االفكار  من كل نصيب من(5) المرتبة وكانت •

 للمسلمين المسيئة االفكار و (وسلم عليه اهللا صلى)محمد الرسول

 .منهما لكل مئوية(%5.88) وبنسبة تكرار(2) بلغت وبتكرارات
 المسلمين براءة فلم في المسيئة لألفكار المئوية النسبة يبين (1) رقم جدول

 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 المئوية النسبة
 

  المرتبة

1 
 

 محمد للرسول المسيئة االفكار
 )وسلم هعلي اهللا صلى(

18 
 

52.94% 
 

1 
 

 3 %11.76 4  الكريم للقران المسيئة االفكار 2

 الرسول لزوجات المسيئة األفكار 3

 (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

3 8.82% 4 
 
 

 الرسول الصحاب المسيئة االفكار 4

 (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

2 5.88% 5 

 5 %5.88 2  للمسلمين المسيئة االفكار 5

 2 %14.70 5  واليهودية اليهود تمجد التي االفكار 6

  %100 34 المجــموع 

 
 االكرم للرسول المسيئة لالفكار المئوية النسبة (2) رقم الجدول يبين:ثانياً

 المسيئة االفكار االولى فئتين على توزعت تكراراً(18) بلغت وبتكرارات
 االكرم لالرسو لنبوة المسيئة االفكار والثانية  االكرم الرسول لشخص

 واحتلتا (%50) مئوية وبنسبة منهما لكل تكرارات (9) بلغت وبتكرارات

 (1) المرتبة
 
 
 
 



 

 

٧٨٧ 

 

  

 االكرم للرسول المسيئة لالفكار المئوية النسبة يبين (2) رقم جدول

 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 المئوية النسبة
 

  المرتبة

1 
1 

 لشخصية المسيئة االفكار

  االكرم الرسول

9 
 

50% 
 

1 
 

 لنبوة المسيئة االفكار 2
 االكرم الرسول

9 50% 1 

  %100 18 المجــموع 

 الكريم للقران المسيئة لالفكار المئوية النسبة(3) رقم جدول يبين:ثالثاً

 المرتبة احتلت االفكار من فئات ثالث على توزعت (4) بلغت وبتكرارت

 وبتكرارات تعالى اهللا من الكريم القران بنزول التشكيك فكرة االولى
 اهانة االولى فكرتي من كل(2) المرتبة واحتلت(%50)وبنسبة(2)بلغت

 لكل(%25) وبنسبة منهما لكل(1) بلغت وبتكرارات وازدراءه اهللا كتاب

 .منهما

 الكريم للقران المسيئة لألفكار المئوية النسبة يبين (3) رقم جدول
 

 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 النسبة

 المئوية
 

  المرتبة

 اهللا من الكريم القران بنزول التشكيك 1

  تعالى

2 
 

50% 
 

1 
 

 2 %25 1  وازدراه اهللا كناب اهانة 2

 2 %25 1 الكريم القران آليات المشوه االستخدام 3

   4 المجــــــموع 
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 للمسلمين المسيئة لألفكار المئوية النسبة(4) رقم الجدول يبين:رابعاً

 بالهمجية المسلمين اظهار فكرة ىعل توزعت (2 )بلغت بتكرارات

 لكل(1)بلغت وبتكرارات بينهم ما في المسلمين نفاق ابراز وفكرة والوحشية
  .منهما لكل (%50) وبنسبة منهما

 للمسلمين المسيئة لألفكار المئوية النسبة يبين(4) رقم جدول
 

 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 النسبة

 المئوية

المر
  تبة

1 
 

 %50 1  والوحشية بالهمجية نالمسلمي اظهار
 

1 
 

 1 %50 1 بينهم فيما المسلمين نفاق ابراز 2

  %100 2 ــــــموعالم 

 
 صلى) االكرم الرسول لزوجات المسيئة االفكار (5)رقم جدول يبين:خامساً

 االساءة فكرة على توزعت تكرارات(3) بلغت وبتكرارات وسلم عليه اهللا

 حفصة المؤمنين ام و عائشة المؤمنين أم و الكبرى خديجة المؤمنين ام الى

 االفكار من لكل(%35) وبنسبة فكرة لكل(1)بلغت وبتكرارات(رض)

 .الثالث
 الرسول لزوجات المسيئة لألفكار المئوية النسبة يبين (5) رقم جدول

  )وسلم عليه اهللا صلى) االكرم
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 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 النسبة

 المئوية

  المرتبة

1 
1 
 

 خديجة السيدة المؤمنين ام الى االساءة

 (ارضاها و عنها اهللا رضي)الكبرى

1 
 
 

35% 
 
 

 
1 
 

 حفصة السيدة  المؤمنين ام الى االساءة 2
 (ارضاها و عنها اهللا رضي)

1 35% 1 
 

 عائشة السيدة  المؤمنين ام الى االساءة 3

 (ارضاها و عنها اهللا رضي)
 

1 35% 1 

  %100 3 المجــــموع 

 الرسول ألصحاب المسيئة لألفكار المئوية النسبة(6) رقم جدول يبين:سادساً

 تكرار(1) بواقع توزعت(2) بلغت وبتكرارات(وسلم عليه اهللا صلى)االكرم

 وفكرة عنه اهللا رضي الصديق بكر ابي الخليفة الى االساءة فكرة من لكل
 لكل(%50) وبنسبة عنه (رض) الخطاب  بن عمر الخليفة الى االساءة

 .(1) المرتبة واحتلتا منهما

 الرسول ألصحاب المسيئة لألفكار المئوية النسبة يبين (6) رقم جدول
 (وسلم عليه اهللا صلى) االكرم

 التكرار المسيئة االفكار ت
 

 النسبة

 المئوية

المر
  تبة

1 
1 
 

 بكر ابو الخليفة الى االساءة
 (ارضاه و عنه اهللا رضي)الصديق

1 
 

50% 
 

 
1 
 

 الخطاب عمر الخليفة الى ءةاالسا 2

 (ارضاه و عنه اهللا رضي)

1 50% 1 

   2 المجـــــــموع 
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 وبتكرارات واليهودية اليهود تمجد التي االفكار(7) رقم الجدول يبين:سابعاً

 وبنسبة اليهودي الدين تمجد افكار ثالث بواقع توزعت(5) بلغت

 ارض الى اليهود بعودة تبشر واحدة وفكرة االولى المرتبة واحتلت(50%)
 دفع على المسلمين اجبار على اليهود اصرار تبرز واحدة وفكرة الميعاد

 المرتبة واحتلتا اليهود الى عالمية محكمة حكم على بناء مالية تعويضات

 .منهما لكل(%25) وبنسبة الثانية
 واليهودية اليهود تمجد التي االفكار يبين(7) رقم جدول

 
 رالتكرا المسيئة االفكار ت

 
 النسبة

 المئوية

  المرتبة

1 
1 

 1 الميعاد ارض الى اليهود بعودة التبشير
 

25% 
 

 
2 

 1 %50 3  اليهودي الدين تمجد 2

 اجبار على اليهود اصدار ابراز 3

 على بناء تعويضات دفع عن المسلمين
  عالمية محكمة حكم

1 25% 2 
 
 
 

  %100 5  المجــــــوع 

 انواع من لكل المخصصة الزمنية المساحة نسبة(8) رقم الجدول يبين:ثامناً

 االولى المرتبة احتلت فقد(المسلمين براءة) فيلم في الواردة المسيئة االفكار

 بلغت زمنية وبمساحة( وسلم علية اهللا صلى)محمد للرسول المسيئة االفكار

 بالتركيز الفيلم منتجي هدف الى يشير وذلك (%50 )وبنسبة و دقائق(7)
 . االولى بالدرجة االكرم للرسول ةاالساء على

 االفكار و واليهودية اليهود تمجد التي االفكار  الثانية المرتبة واحتلت

 وبنسبة منهما لكل دقيقة(2) بلغت  زمنية وبمساحة الكريم للقران المسيئة
 .منهما لكل(12%)
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 الرسول زوجات من لكل المسيئة االفكار من كل الثالثة المرتبة واحتلت

 دقيقة بلغت زمنية وبمساحة للمسلمين و( وسلم عليه اهللا صلى) ماالكر

 منهما لكل(%10) وبنسبة واحدة
 الرسول الصحاب المسيئة لالفكار كانت فقد الرابعة المرتبة اما

 وبنسبة ثانية(51)بلغت زمنية وبمساحة (وسلم عليه اهللا صلى)محمد
(7%).    

 (8) رقم جدول

 المسيئة االفكار انواع من نوع لكل مخصصةال الزمنية المساحة نسبة يبين
 (المسلمين براءة) فيلم في الواردة

 الزمنية المساحة المسيئة االفكار ت

 المخصصة

 النسبة

 المئوية

 المرتبة

 س د ث

 للرسول المسيئة االفكار 1
 (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

 7  50% 
 

 
1 

 3 %12  2   الكريم للقران المسيئة االفكار 2

 الرسول لزوجات المسيئة األفكار 3
 (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

 1  10% 
 
 

4 
 
 

 الرسول الصحاب المسيئة االفكار 4

 (وسلم عليه اهللا صلى)محمد

51   7% 5 

 5 %7  1   للمسلمين المسيئة االفكار 5

 اليهودي تمجد التي االفكار 6

  واليهودية

 2  14% 2 

,13  ـموعالمجــ 
51 

 100%  
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  :هي اليها التوصل تم التي النتائج اهم ان
 بها بدأت التاريخ عبر والمسلمين االسالم صورة تشويه مهمة ان •

 الغربيين المستشرقين وطورها والنصرانية اليهودية الدينية المؤسسات

 .الغربية االعالمية و السياسية المؤسستين وتبنتها
 رمزين او برمز بدأت لمينوالمس االسالم صورة تشويه عملية ان •

 االسالم رموز جميع شملت فأنها الحديث العصر في اما االسالم رموز من

 االكرم الرسول صورة تشويه ثم كديانة االسالم صورة تشويه من بدءاً
 .االسالمية والشعائر الكريم سورالقران وتشويه الكرام وصحابته وأزواجه

 لتحليل اخضع الذي(المسلمين ةبراء) فيلم تبناها مسيئة فكرة اهم ان •

 احفاد) بألزام تقضي(عالمية محكمة) القامة اليهود سعى هو المضمون

 من بهم لحقت التي االضرار جزاء لليهود عالمية تعويضات بدفع (محمد
 .التاريخ عبر المسلمين

 والنفطي العسكري الثالوث به يتحكم الذي االميركي االعالم ان •

 اجل من للغرب عدواً االسالم من خلق الذي نالرها حصان هو والمالي
 صناعة خالل من الغربية والمالية والنفطية العسكرية الصناعة ادامة

 . االسالم عن ومخيفة مشوهة ذهنية صورة

 في صنعت فيلم(1000)من واحد هو(المسلمين براءة)فيلم ان •
 ماالسال عن(نمطية) مقولبة ذهنية صورة صناعة عن كلها تتحدث هوليود

 المسيئة االفكار قباحة و جرأة و حدة في عنها اختلف لكنه, والمسلمين

 .اللقطات بين المشحونة

 التوصيات
 :بها االهتمام الباحث بها يرى التي التوصيات اهم ان
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 و والسياسية الدينية االسالمية للمؤسسة عالمي مؤتمر تنظيم •

 عن المشوه ورالتص لتصحيح واقعية علمية استراتيجية لوضع االعالمية

 .الغربية الشعوب على وعرضه وترجمته والمسلمين االسالم
 . رموزة و السالم با التعريف في االتصالية التقنيات توظيف •

 الى والرجوع والبرهان بالحجة المسيئة الذهنية الصورة على الرد •

  . المطهرة والسنة الكريم القران
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  والمراجع المصادر
 تاريخ بال, العلمية المكتبة,طهران,العربية اللغة مجمع, الوسيط المعجم .١

 .الصورة مادة,

 أحياء ودار61ط الصحاح مختار,الرازي القادر عبد بكر أبي محمد .٢
 161ص1999 لبنان, بيروت, العربي تراث

 القاهرة المعارف دار, الكريم القران في الفني التصوير, قطب سيد .٣

 .34ص1963
 .35ص, المصدر نفس .٤

 .الغاشية سورة6-1االية .٥

 .الزلزلة سورة8-1االية .٦

 .الواقعة سورة 5-4االية .٧
 .62ص السابق المصدر, قطب سيد .٨

 .63ص المصدر نفس .٩

  (عظيم شي الساعة زلزلة ان) .١٠
 (الكهف سورة)53 االية-11

 :اليقين علم*

 (السجدة سورة)12 االية -12
 (القران يتدبرون افال)-13

 (الباطل على بالحق نقذف بل)-14

 :اليقين حق*

 .72ص,السابق المصدر,قطب سيد -15
 الحركة تطوير في وأثرها الحضارية المدن,حسن سعيد تغريد -16

 بغداد جامعة منشورة غير ماجستير رسالة. العراق في الثقافية السياحية

 .7ص1997
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 ةشرك) ارفلي احمد ترجمة . الفراغ وأوقات السياحة, فوراستيه جان -17
 .51ص(1977 سويسرا, جنيف, كسيم تراد

 .77ص 1970 بغداد جامعة, الحضارات تطور في مقدمة باقر طه 18
 العلم دار, أخرون و كامل فؤاد ترجمة:المختصرة الفلسفية الموسوعة-19

 .صورة:مادة,تاريخ بال,بيروت, للمالين

 قدمش, للطباعة الدين سعد دار, العربية القصيدة بنية, رومية وهب-20
  .127 ص 1997

 والترجمة ليق للغة العربية الدار,6 ج العرب لسان, منظور ابن-21

 .صور ماده,نشر  تاريخ بال  القاهرة,

 القارابي دار, سلوم توفيق ترجمة, سينا ابن,سعديف أثير-22
 .231ص1987,بيروت,

 عبد لطفي تحقيق الفنون اصطالحات كشاف: الفاروقي على محمد -23

 .228ص1977 4ج, للكتاب المصرية الهيئة البديع
 2ج(نستعين وإياك نعبد إياك)ألسالكين مدارج , ألجوزية القيم أبن-24

 .532ص2001 القاهرة للنشر المختار موسوعة,
25-Etymological Dictionary of the Language, By, R walter 
and Sheat. London ;Oxford university press 1974.s.v 

lmag . 
 1989 الشروق دار القاهرة, المصطلحات المصطفى معجم شلبي كرم-26

 .576 ص

 أمريكا صورة تشكيل في االعالم وسائل دور: الكحكي مصطفى عزة -27
 االعالم كتاب في منشور بحث المصري الجامعة الشباب اذهان في

 جامعة ,االعالم لكلية الثامن السنوي المؤتمر وقائع, والمسلمين العرب

 . 332ص 2002ةسن1ج القاهرة
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 الوعي في االمريكية المتحدة الواليات صورة: المجيد عبد فؤاد وسام-28

 سنة(134) العدد الدولية السياسة  مجلة, المصري الشعبي

 . 159ص1998
 مركز. االتحادية المانيا صحافة في العرب صورة: مسلم سامي-29

 .18ص بيروت 1ط العربية الوحدة دراسات

 دار,االخر ومفهوم الذات صورة بين العربية ةشخصي:ياسين السيد -30
 .41 ص 1981 بيروت النشر للطباعة التنوير

 مطبعة, لكويت), االجتماعية والتغير االتصال اساليب, عودة محمد.د -31

 .158ص,(1989,السالسل ذات

 أطروحة),العراقية الصحافة في بريطانية صورة, صنكور صفاء-32
 بغداد  جامعة-األداب كلية– االعالم قسم الى مقدمة منشورة غير دكتورة

 .85-84ص(2001,

 مركز, بيروت) العرب لدى االتراك صورة,الداقوقي ابراهيم.د -33
 (2001العربيةز الوحدة دراسات

 التعارف دار, بيروت),2ط, فلسفتنا:الصدر باقر محمد السيد-34

 (1998للمطبوعات
 المعرفة دار, ريةاالسكند), العام النفس علم, عوض محمد عباس.د-35

 (1986, الجامعية

  الذهنية والصورة العامة للعالقات :عجوة ابراهيم على.د -36

 (1977,الكتب عالم,القاهرة),
 التربية كلية, بغداد جامعة,االجتماعي النفس علم, يعقوب احمد امال.د-37

 .155ص تاريخ بال, رشد بن

 .197ص نفسه صدرالم, االجتماعي النفس علم, يعقوب احمد امال.د -38
 .113 ص سابق مصدر, عجوة على-39

 .40ص, سابق مصدر, الصدر باقر محمد السيد-40
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 مكتبة الكويت) االجتماعي النفس علم,الكندري مبارك محمد احمد-41

 .87ص(1992, والتوزيع للنشر الفالح

 الصحافة في االميركية المتحدة الواليات صورة:الحمداني قحطان ريا -42
 .38ص,2001بغداد جامعة, ماجستير رسالة العراقية

 التنميط هيمنة في دراسة (آخر)ك المرآة:ساري خضر حلمي -43

 دراسات مركز, االردني المجتمع في المرأة مكانة على الجسماني
 .765ص1999 العربية الوحدة

 مجلة في العرب وصورة, النمطية الصورة:الجبوري زيران ارادة -44

 .150 ص2001 بغداد جامعة, تيرماجس رسالة,1973 التايم

 العراقية الصحافة في بريطانيا صورة:صبار صنكور صفاء -45
 .منشورة غير دكتور اطروحة,1943

 لالعالم, 2 ط الغربي االعالم في االسالم صورة :طاش القادر عبد -46

 .3 ص1993 القاهرة العربي
 يكاامر صورة تشكيل في االعالم وسائل دور:الكحكي مصطفى عزة -47

 .235 ص, سابق مصدر المصري الشباب اذهان في

 القاهرة الكتب عالم, العامة العالقات الذهنية الصورة: عجوة على -48
 .12 ص 1983,

 .7ص المصدر نفس :عجوة على -49

 مجلة في العرب صورة النمطية الصورة :الجبوري زيدان ارادة  •

 .28 ص سابق مصدر. 1973 التايم
 عالم, والتطبيق النظرية بين الدولي االعالم: العويني على محمد •

 .166ص 1987 القاهرة , الكتب

 االمريكية االسبوعية المجالت في العرب صورة:العزيز عبد نوال  •
 العرب وصورة االعالم كتاب في نشر بحث, سبتمبر 11 احداث بعد

 .345ص 2002 القاهرة جامعة, المسلمين
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 الفرنسية المدارس كتب في نالمسلمو العرب صورة:نصر مارلين-53

 .20ص 995بيروت, العربية الوحدة ودراسات مركز,

 عالم, المنجهة والجوانب النظرية االسس العام الرائ: حسين سمير -54
 .62ص988, القاهرة, الكتب

 سابق مصدر, االتحادية المانية صحافة في العرب صورة:مسلم سامي-55

 .32ص.
 وكالة, العلمية والدعاية  االعالم بين بالجماهير االتصال: بدر احمد-56

 .128ص1981 الكويت المطبوعات

 سابق مصدر, الغربي االعالم في االسالم صورة: طاش القادر عبد-57

 .20ص
 للطباعة النبهاني دار, الجماهيري االتصال في المدخل: موسى عصام-58

 89ص986, اربد,

 صورة نحو يةالمصر الصفوة اتجاهات:النجار وسامي عثمان احمد-59
 في منشور بحث الغربي التلفزيون وقنوات الصحف في العربي االنسان

 القاهرة جامعة, االعالم لكلية الثامن السنوي المؤتمر وقائع

 .459ص1ج
 العربي المستقبل مجلة, العرب الى االمريكيين نظرة: سلمان ميخائيل-60

 .94ص993 سنة(177)العدد

 سابق مصدر, التحادية المانية افةصح في العرب صورة: مسلم سامي-61

 .31ص
 مجلة,العربي لالعالم  االيدوليجية الخلفية: الدين نور عباس محمد-62

 .44ص1995 سنة199عدد العربي المستقبل

 في والكاذبة الحقيقة المخاوف االخرين صورة: سكيدباك سيغوردن-63
 العربية الوحدة دراسات مركز, االوربية العربية العالقات

 .548ص999
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 مركز , المعاصرة التحديات امام العربي االعالم:العائدي محمود على-64

 .46ص1999 ظبي ابو االستراتيجية والبحوث للدراسات االمارات

 والعالقات السياسية والقرارات االعالمية الصورة:منصورندا ايمن-65
 2عدد القاهرة جامعة, االعالمية للبحوث  المصرية المجلة, المتبادلة

 .46ص2001

 المثيرة بالمواقف وتتميز بالمأسأة تفيض تمثيلة هي: الميلودراما*
 على تعتمد التي االحداث في المفاجئ واالتصال الغريبة والشخصيات

 كرم انظر: االحيان اغلب في سعيدة نهاياتها وتكون والتهويل المبالغة

 .364ص سابقة مصدرة شلبي

 المسلمين براءة) فلم بناء تم لتيا الرئيسة الفكرة يبدو ما على وتلك*
lnnocense of Muslims)عليها. 

 العصور في لالسالم الغرب رؤية:فرانستو ميكل و بالتكس ديفيد-66

 .74-73ص1999 الوسطى
 .45ص1992 اسطورة ام حقيقي االسالمي التهديد : اسبزيتو جون-67

 واالسالم الغربي االعالم :االعالمفوبيا و االسالم: سعيد بن محجوب.د-68

 .68-64ص2010 1ط دمشق الفكر دار,وتخويف تشويه
 االستعماري االرث الغربي االعالم في االسالم صورة: النجار مازن.د-69

 .google.com. بوابتي موقع االسالمية والتلفزيونات االذاعات اتحاد,

 مجلة,االميركية المدارس في العربي الوطن صورة:القزاز اياد.د -70

 نيسان26عدد,بيروت العربية الوحدة دراسات مركز, عربيال المستقبل
 .24-23ص1981

 البديري مالك ترجمة,1ط العظمى القوى وسقوط نشوء: كنيدي بول-71

 .32ص1991 عمان, والتوزيع للنشر االهلية الدار,
 .25ص. سابق مصدر:القزاز أياد.د -72
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 ريدةج,والحاضر الجذور, امريكا في االسالم صورة:بيومي عالء -73

 .4ص 2004 ,  41550العدد,الوطن

 .2004 اتحقيقات صفحة 9390 العدد االوسط الشرق جريدة -74
 عليه اهللا صلى)محمد الرسول لنصرة العالمي المؤتمر :العمر ناصر.د -75

 .9 ص 2012 المشوهة الصورة اسباب,المؤتمر على مقدم بحث( وسلم

 1999 القاهرة عيد ثابت ترجمة الغربي التراث في االسالم صورة -76
 .23 ص

 عيون في وسلم عليه اهللا صلى محمد الرسول,معدي حسينى حسين-77

 .11ص1,1998ط,دمشق,العربي الكتاب   دار,منصفة غربية

 1999 القاهرة عيد ثابت ترجمة الغربي التراث في االسالم صورة -78
 .25 ص
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