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�صور على جدار العتمة :ال�صورة الذهنية للعرب وامل�سلمني فـي الأو�ساط الأمريكية
عبد اهلل املقبايل

البي�ضة �أم الدجاجة؟ هل ال�صورة الذهنية ت�صنع القرار ال�سيا�سي �أم القرار ال�سيا�سي ي�صنع ال�صورة الذهنية؟ من نحت �صورة العرب وامل�سلمني يف ذهن املواطن
الأمريكي؟ هل هي ال�سيا�سة �أم الثقافة �أم الدين؟ كل هذه الأ�سئلة دارت يف خلد حممد عاي�ش ،عميد كلية االت�صال بجامعة ال�شارقة� ،إبّان طرحه ملو�ضوعه املو�سوم
بـ»دور و�سائل االت�صال يف ت�أجيج ال�صراع بني احل�ضارات» .حيث عمد الكاتب �إىل البحث يف االجتاهات التحليلية يف تف�سري �سبب هجوم ال�صحافة وو�سائل االت�صال
الأمريكية على العرب وامل�سلمني ،والك�شف عن بواعث ر�سم �صورة ذهنية مغلوطة يف ذاكرة املواطن الأمريكي عن ال�شخ�صية العربية وامل�سلمة.
ب���ات التنميط �أو �صناعة ال�����ص��ورة النمطية
من �أدوار و�سائل االت�صال املحورية ،التي تكون
ع��ادة ���ص��ورة �إي��ج��اب�� ّي��ة �إذا �أح�سنت الأم���ة تقدمي
نف�سها و�صناعة �صورتها الذهنية ال��ت��ي ت�صبو
�إليها ،ولكن النتيجة قد تكون عك�سية �إذا ما �أخذ
الزمام كيانا معادا وب��ات ير�سم هذه ال�صورة يف
خداجا ال تفي بالغر�ض
العتمة فتخرج م�شوهة
ً
وال حتقق املن�شود ،بل تقدم �صورة مغلوطة من
�ش�أنها ن�شر ثقافة الكراهية وت�أجيج ال�صراع بني
احل�ضارات.
ي�����س��ت��ه��ل ال���ك���ات���ب م��ق��ال��ه ب��ال��ت��ن��وي��ه ب���أه��م��ي��ة
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،واه��ت��م��ام
م��راك��ز ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ب��ه��ذه الق�ضية ملا
لها من �أهمية يف ت�شكيل ر�أي عام م�ساند /معاد
نحو الأمم التي ترتبط بها ال�صور املنقولة .وال
ي�ستثني الكاتب الأم��ة العربية من ه��ذا املجال،
التي و�صفها ب�أنها تواجه حتديات خطرة ترتبط
مب�لام��ح ���ص��ورت��ه��ا ال��ق��وم��ي��ة يف و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
ال��غ��رب��ي��ة .وي��ذك��ر ع��اي�����ش �أن و���س��ائ��ل الإع��ل�ام يف
ال��غ��رب م��ن �صحافة و�إذاع����ة وتلفزيون و�سينما
تقوم بر�سم �صورة و�صفها �أنها م�شوهة ومغلوطة
وغري دقيقة؛ الأم��ر الذي يراه الكاتب �أ�سهم يف
خلق وتعزيز �أمن��اط من التفكري املناوئ للعرب
يف �أذهان اجلمهور.
تنتهي مقدمة الكاتب ليتال�شى بعدها عنوان
امل��ق��ال وي��دخ��ل يف حم��اول��ة ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ���س���ؤال:
«مل����اذا ي�����ص��ورون��ن��ا ه��ك��ذا يف و���س��ائ��ل �إع�لام��ه��م؟»
حيث يرى �أنّ هذا ال�س�ؤال �شغل املفكرين العرب
ال�شاغل منذ �أوائل اخلم�سينيات ،وحتى ال�سنوات
الأوىل م��ن ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ش��ري��ن .وي���ؤك��د
الكاتب �أنّ ال��دور ال��ذي تقوم به و�سائل الإع�لام
الأم��ري��ك��ي��ة يف نقل وت�شكيل امل��ع��ل��وم��ات املتعلقة
ب��ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ي�سهم وب�شكل ف��اع��ل يف ب��ل��ورة
الر�أي العام الأمريكي حول املنطقة ،كما يرتبط

ب��ع��م��ل��ي��ة ���ص��ن��ع ال���ق���رار يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
الأمريكية نحو العرب.
ويف م��ق��دم��ة �أخ����رى ل��ل��م��ق��ال و���ص��ف��ه��ا الكاتب
باخللفية التاريخية ،يتحدث عن ت�أريخ تغطية
الإع�ل�ام الأم��ري��ك��ي لل�شرق الأو���س��ط والأح���داث
اجلارية فيه ،حيث ربطها بثالثة تواريخ مهمة،
هي على الرتتيب :حرب حزيران  ،1967وحرب
�أك��ت��وب��ر  ،1973و�أح���داث �سبتمرب  .2001وي�شري
ال��ك��ات��ب �إىل �أن ال��ت��غ��ط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة مل���ا ي���دور
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ق��ب��ل  1967ك��ان��ت مقت�صرة
على احل���روب ،وال��ف��و���ض��ى ال�سيا�سية وال��ك��وارث
الطبيعية.
� ّأم��������ا ع����ن ح���ج���م ت���غ���ط���ي���ة و�����س����ائ����ل الإع���ل���ام
الأمريكية واجتاهاتها فهما مرتبطان بتغريات
الواقع الع�سكري وال�سيا�سي يف املنطقة ،وبدرجة
ارتباط الواليات املتحدة بتلك التغريات .ويرى
ال��ك��ات��ب ث�لاث��ة اجت��اه��ات يف حتليل و���ض��ع �صورة
العرب وامل�سلمني يف الإعالم الأمريكي ،هي على
التوايل :منظور �سيا�سي وحملي ،ومنظور ثقايف،
ومنظور تنظيمي م�ؤ�س�سي.
فمن منظور �سيا�سي حملي ي��رى �أن و�سائل
الإعالم طرف من جمموعة �أطراف ذات م�صالح
و�أهداف تتفاعل مع بع�ضها بع�ضا ،فيورد الكاتب
درا����س���ة ط��رح��ه��ا ���س�ير ا�سبريSir Spears
تتمثل يف ر�ؤي���ة امل�����ض��ام�ين الإع�لام��ي��ة املتحيزة
على �أن��ه��ا نتيجة لنفوذ متعمد ،ي�سهم بفاعلية
يف كل من العملية ال�سيا�سية وال�صحفية والر�أي
ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي .فيما ي��رى الباحث الأمريكي
ال��ي��ه��ودي��ل��ي��ل��ي��ن��ث��ال � Lilienthalأن ه��ن��اك
جم��م��وع��ات �ضغط داخ��ل��ي��ة ي��ه��اب��ه��ا ال�صحفيون
مما يدفعهم �إىل جتنب املواجهة معها .ويربط
الكاتب الفكرة ال�سابقة بتق�صري الإعالم العربي
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأم���ري���ك���ي���ة الأم������ر ال�����ذي �أف����رد
م�ساحة للتيارات الأخرى املناوئة من جهة ،ومن

ج��ه��ة �أخ����رى ي��رت��ب��ط بحجم ال��ت���أث�ير ال�سيا�سي
ل�ل�أم��ري��ك��ي�ين ال��ع��رب ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأم��ري��ك��ي��ة.
وهنا يجد الكاتب املنا�سبة للحديث عن العرب
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،فيذكر �أه��م��ي��ة اجتماعات
رابطة خريجي اجلامعات من الأمريكيني العرب
يف دع���م ن��ف��وذ ال���ع���رب ه��ن��اك وت��ع��زي��ز ���ص��ورت��ه��م
ال��ذه��ن��ي��ة ،ث��م ي��ب�ين ال��ك��ات��ب ال����دور ال���ذي لعبته
الرابطة القومية للأمريكيني العرب يف تفعيل
م�����ش��ارك��ة ال��ع��رب يف احل��ي��اة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام��ة.
ث��م ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ال��ل��ج��ن��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة
ملكافحة التمييز حيث عززت ح�ضور العرب على
ال�ساحة ال�سيا�س ّية .عند النقطة ال�سابقة يتوقف
ا���س��ت��ط��راد ال��ك��ات��ب وي��ن��ط��ل��ق �إىل ن��ق��د وت��ق��ومي
فكرةليلينثال ،و�سري ا�سبري ،وكل من �سايرهما.
حيث ي��ج��زم ال��ك��ات��ب ب��ع��دم خ�ضوع الأف��ك��ار �آنفة
الذكر لالختبار العلمي املنهجي ،وم��ا التحليل
الذي ذكر �إال حتليل انتقائي للأدلة والرباهني
ال تعك�س جوانبه الواقع املراد درا�سته.
ومن منظور ثقايف ف���إنّ �أ�صحاب هذا االجتاه
يف�سرون حاالت التح ّيز والت�شويه �إىل “التباين
ّ
التاريخي” القائم بني القيم الثقافية ال�سائدة
ع��ن��د ال���ع���رب ،وت��ل��ك ال��ت��ي ت�����س��ت��وط��ن ال���وج���دان
ال��غ��رب��ي .وي�ست�شهد مب��ا قاله �إدوارد �سعيد عن
الغرب الذي يحمل جمموعة معقدة من ال�صور
النمطية ،التحاملية حول امل�سلمني والعرب ،وقد
عللها �سعيد بنمط االت�صال بني العرب والغرب
ال��ذي غلب عليه طابع التحدي واملواجهة على
مر الع�صور .ث ّم يذكر حممد عاي�ش جون كويل
 John Cooleyالذي �أكد على دور التباين
ال��ث��ق��ايف يف ال��ت���أث�ير على ط��رح و���س��ائ��ل االت�صال
الغربية ال�سلبي جت��اه العرب وامل�سلمني ،ويرى
ال�صحفي الأمريكي وج��ود وعي باطني جماعي
م��ن��اه�����ض ل��ل��ع��رب وامل�����س��ل��م�ين ل���دى الأم��ري��ك��ي�ين
ت�شكل عرب الأجيال ،قبل ظهور التلفاز والأفالم

عن طريق الأدب ال�شعبي يف �أمريكا .ولكن عاي�ش
يف خامتة هذا اجل��زء يوجه نقده لأ�صحاب هذا
االجت��اه مته ًما �إ ّياهم بر�صد �أمن��اط يف ظاهرها
�أ ّنها امل�شكلة لكن يف حقيقتها �أ ّنها جمرد عر�ض
لهذه امل�شكلة.
ويف اجل��زء الأخ�ي�ر م��ن امل��ق��ال ينطلق الكاتب
�إىل االجت��اه الثالث التنظيمي -امل�ؤ�س�سي ،حيث
يرى الكاتب �أنّ هذا املنظور ي�ستند �إىل فكرة �أنّ
امل�ضامني الإعالم ّية ما هي �إال نتيجة ملمار�سات
وقوانني وقيم العمل ال�صحفي ال�سائدة وعليه
الب��د م��ن درا���س��ة اجل��وان��ب املهنية وال�شخ�صية
م��ب�رجم����ا وال
ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين� .إذا الأم�������ر ل��ي�����س
ً
ً
خمططا له ،وما هو �إال نتيجة قوانني و�أنظمة،
وق���د �أورد ال��ك��ات��ب درا����س���ة م�سحية ل�شخ�ص -
مل ي���ع��� ِّرف ب���ه -ا���س��م��ه��ا �سريبنيSreebny
على عينة م��ن ال�صحفيني الأمريكيني ا�شتكوا
خ�لال��ه��ا م��ن �ضيق ال��وق��ت وامل�����س��اح��ة املمنوحني
لل�شرق الأو���س��ط يف ن�����ش��رات الأخ��ب��ار وال�برام��ج
التلفزيونية .ويف حماولة �أخرية لتف�سري ال�صورة
النمطية العربية ال�سائدة يف �أمريكا ،ويف الأفالم
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،ي����ورد ال��ك��ات��ب م���ا ق��ال��ه
ج��اك �شاهني ال��ذي ب��رر ا�ستمرار ه��ذه ال�صورة
ال�سائدة بقلة العرب العاملني يف هوليوود .وقد
الحظ �أحد كبار املديرين التنفيذيني -مل ي�سمه
ال��ك��ات��ب� -أن���ه ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ال�����ص��ورة النمطية
لأ ّن��ه��ا م��ا يحتاج �إل��ي��ه فعال امل��واط��ن الأم��ري��ك��ي،
وذلك هو ما يرغب يف م�شاهدته ال �صورة �أخرى.
اخلال�صة خرجنا بنف�س ال�س�ؤال الذي دخلنا
ب���ه :م��ن ي�صنع م���ن؟ ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ت�صنع
القرار ال�سيا�سي كما �أ ّك��دت بع�ض الأمثلة �أم �أنّ
القرار ال�سيا�سي يوجه �صناعة ال�صورة الذهنية
التي �سي�ستغلها يف ما بعد لإدارة الأزمات ومترير
القرارات؟
abdullah-maqbali@hotmail.com
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جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
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