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 مةلخص

ما حيدث مؤخرا يف بالد املسلمني من حروب وصراعات وانتشار لظاهرة اإلرهاب جعل الصورة 
على ، الراهنة لإلسالم واملسلمني يف الوالايت املتحدة األمريكية تتأثر وتكون حمل نقاش لدى الكثري 

مماثلة يعترب هتديدا اعتبار أن عنصر الثقة مل يعد متبادال بني الغرب والعرب، وتواجد املسلمني يف أماكن 
    .وخطرا عليهم

ومن جانب آخر هناك من ينظر للعرب و املسلمني نظرة إنصاف و موضوعية وال يربطهم  
من بني هؤالء يوجد انشطون كثر على مستوى اإلعالم االجتماعي يسوقون لصورة  ابإلرهاب والعنف،

، اليت تقوم  االجتماعية الفايسبوك شبكةإجيابية عن املسلمني ، كرواد صفحة "شوارع أمريكا" عرب 
بتصوير فيديوهات وجتارب واقعية تربهن من خالهلا أن الغرب وابلتحديد اجملتمع األمريكي على الرغم من 

اجتاه املسلمني املقيمني عندهم، وينظرون انطباعات حسنة  يكونوناختالف العقيدة والثقافة إال أهنم 
 .شأان عاماعلى أن الدين هو شأن خاص وفردي وليس 

 .نظرة ، إعالم ، جمتمع ، أمريكي ، صفحة ، فايسبوك الكةلمات املفتاحي  :
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ABSTRACT 

The image of Islam is more than ever threatened, following the too 

many terrorist attacks that are shaking the Arab-Muslim world at the 

moment. Indeed, media coverage of Islam-related issues has changed 

considerably in recent years and has led to an increase in Islamophobia on 

a global scale. 

 On the other side, There are those who believe that Arabs and 

Muslims have nothing to do with terrorism, And there are those who try 

to convey a positive image of Muslims through social networks, Among 

them are the activists on the page "Streets of America" which broadcasts 

social experiences through videos to identify the views of Americans 

towards Muslims 
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 مقدم 

تغطي األقليات املسلمة رقعة جغرافية كبرية، فهي تنتشر يف معظم دول العامل إن مل نقل كلها، 
وهناك أيضا من لديه أصول أجنبية  ،وترجع طريقة إقامتهم هناك بني اهلجرة الشرعية وغري الشرعية

فتواجده داخل دولة غربية هو أمرا مفروغا منه، ومبا أن الوالايت املتحدة األمريكية من أكرب دول العامل 
قوة ومكانة وحتضرا جعلها أكثر املناطق استقطااب للمهاجرين عامة واملسلمني خاصة، فسكاهنا يتكونون 

ىل أماكن كثرية ومتفرقة من العامل، ويعكس ذلك من كتاب "أمة من فئات اجتماعية ترجع يف أصوهلا إ
املهاجرين" بقلم الرئيس األمريكي الراحل "جون كيندي" الذي حتدث فيه عن اهلجرات وقوانني اهلجرة 
إىل أمريكا، كما أنه من النادر أن توجد دولة عربية يف العامل مل يهاجر منها أحدا إىل الوالايت املتحدة 

 .و إمنا االختالف يكمن يف عدد املهاجرين األمريكية

ولقد جاءت هذه الفئات العربية املهاجرة حتمل معها عقائدها وقيمها وأخالقها وشيئا من  
، غايتهم يف أغلبها البحث عن حياة أفضل مما كانوا عليه يف أوطاهنم كمزاولة الدراسة والتكوين، (1)تراثها

بلد تطبق فيه القوانني حرفيا بعيدا عن البريوقراطية وطغاة  البحث عن عمل، التجارة، االستقرار يف
اجلهات السياسية وما شابه، غري أن الواقع عادة ال يعكس ما كان خمطط له سابقا، وبنظرة متعمقة حول 
تواجد األقليات املسلمة داخل اجملتمع الغريب األمريكي ميكننا مالحظة مشرتك واحد تعاين منه كافة 

وهو تعرض العقيدة والقيم والسلوك والشخصية والنسق املعريف لتحدايت أو هتديدات يف  الفئات املسلمة
 .، مما جعلهم يتعرضون لضغوطات عديدة يف حياهتم اليومية(2)جماالت خمتلفة

يف  جترياألخرية اليت  حداثوما زاد األمر سوء على أوضاعهم هو تركيز اإلعالم الغريب على األ 
للمسلمني،  ما حيدثكل   وحتميل اليت حتدث الطائفي تالواالنقسامات واالقتاإلرهاب ، الوطن العريب ك

مما أدى إىل تكوين صورة سلبية وغاضبة يف نظر الغرب وابلتحديد األمريكيني أطلق عليها اسم 

                                                           
 العامل رابطة عشر الثالث املكرمة مكة مؤمتر إىل مقدمة ورقة: املكرمة مكة ،املسلمة األقليات جمتمع ( ، 7107) ، التواب إسالم عبد(1) 

 . 3 ص، أكتوبر 70-71 يومي املكرمة مكة واملتغريات، الثوابت املسلم اجملتمع اإلسالمي،
جامعة اإلمام حممد  . الرايض، "دراسة ميدانية :املسلمون يف الوالايت املتحدة األمريكية"( ، 7112) ،الزهراين عبد الرزاق بن محود  )2(

-املتحدة-الوالايت-يف-/املسلمونhttp://www.darbuna.net/blog/2007/03/03 مسرتجعة من:بن سعود اإلسالمية، 
 األمريكية/

 
 

http://www.darbuna.net/blog/2007/03/03/المسلمون-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية/
http://www.darbuna.net/blog/2007/03/03/المسلمون-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية/
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وأصبح  ،املسلمون يف أمريكا بشكل خاص من التفرقة وسوء املعاملة "االسالموفوبيا"، ومن هنا عاىن
 جدهم يف أماكن مماثلة هتديدا وخطرا عليهم. توا

 أوال : إشكالي  البحث

لمني وترسيخها عمل على بناء صورة سلبية عن املست يف الغرباإلعالم  ت كثري من وسائلإذا كان
ن تواجدهم يف بلدهم غري حمبذا به، فقط نشطت جمموعات من تروج لفكرة أ و، يف أذهان الغربيني

إعادة بناء  هدفهاربية خمتلفة عرب مواقع التواصل االجتماعي تستعني ابلصفحات واجملموعات غبلدان 
يف  األمريكيني الصورة الصحيحة لإلسالم واملسلمني، وأنه على الرغم من التحدايت والعراقيل اليت تواجه

وأن ، عرب املسلمني ال لىنشاطاهتم اليومية إال أن هناك فئة من األمريكيني ال حتمل ضغينة وال حقدا ع
صفحة "شوارع سنستعرض تواجدهم يف بلدهم األمريكي شيئا عاداي ومقبوال، وإلثبات صحة ذلك 

هذه األخرية تقوم بنشر فيديوهات لتجارب اجتماعية واقعية ، لفيسبوك صفحات موقع اأمريكا" على 
طع على طريقة معاملة الشعب تصور من خالهلا مواقف يتعرض هلا املسلمون يف شوارع أمريكا وتركز املقا

 اأو ممارسة طقوسه أو لسوء املعاملة لالعتداءات ااألمريكي هلذه األقلية املقيمة عندهم أثناء تعرضه
 : اآليت التساؤلبني تقدمي املساعدة والوقوف ضد الظلم أو جتاهل األمر إطالقا. ومن هنا نطرح ، الدينية 

املقيمني يف الوالايت املتحدة األمريكية بنظرة جتانس أم هل ينظر اجملتمع األمريكي اجتاه مسلمني 
 عنصرية؟

 وبغية اإلجابة عن التساؤل الرئيسي قمنا بتجزئته إىل تساؤالت فرعية 

 كيف يعيش املسلم حياة إسالمية يف بلد غري مسلم؟ -

 كيف ينظر اجملتمع األمريكي للمسلمني من خالل ما تسوقه وسائل اإلعالم ؟ -

مواقع التواصل االجتماعي يف بناء صورة صحيحة عن املسلمني املقيمني يف بلد كيف تساهم -
 أجنيب ؟ 

 اإلجراءات املنهجي  لةلدراس  امليداني اثنيا : 

هنتم يف هذا اجلزء ابجلوانب املنهجية اليت ميكن أن تساعدان يف معرفة نظرة اجملتمع األمريكي اجتاه 
 ؟األمريكية وإن كانت هذه النظرة توحي ابلتجانس أم التنافر املسلمني املقيمني يف الوالايت املتحدة

وتندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات الوصفية اليت تسعى لإلجابة عن السؤال كيف ؟ وكما هو واضح 
 من عدد الوصفية الدراسات ضمن ويندرج، يقوم الباحث بوصف وتشخيص مالمح الظاهرة  وأبعادها 
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 العلمية الطريقة"وقد اعتمدان على املنهج الوصفي كونه ، (3)فيها املستخدمة للمناهج تبعا الفرعية األنواع

 السائدة والعالقات هلا املكونة العوامل حيث من املدروسة الظاهرة على التعرف من الباحث متكن اليت

 املعلومات مجع خالل من املصطنعة غري الطبيعية ظروفها وضمن الواقعي احليز يف هي كما داخلها،

 (4).لذلك احملققة والبياانت

 البحث هذا بياانت جلمع فيما خيص أدوات مجع البياانت فقد اخرتان أداة حتليل املضمون كأداة 
 واليت ، املرئية املسموعة، املكتوبة، املواد على تطبق العلمي للتقصي مباشرة غري تقنية" أبنه يعرف الذي

 كمي أو كيفي بسحب ابلقيام ويسمح رقمي غري احملتوى يكون حيث،  ماعاتاجل أو األفراد عن تصدر

 حتليل فيعترب سياقات، من به يتعلق وما املدروس املوضوع لطبيعة نظرا .(5)"واملقارنة والفهم التفسري هبدف

 املوجودة العالقات عن للكشف وكذا تفاصيله، ومعرفة ثناايه يف للبحث املناسبة األدوات بني من احملتوى

 التساؤالت.  يف املطروحة املتغريات أهم بني

صفحة شوارع أمريكا على موقع الذي اخرتانه إلجراء الدراسة هم رواد و أعضاء جمتمع البحث 
كوهنا صفحة هتتم ، من " املروجني للمنشورات ، املعلقني ، املتقامسني ، املراقبني ..."،   الفايسبوك

العينة من بني الفيديوهات و مت حتديد  ا مسلمو أمريكا.بتصوير ونشر التجارب االجتماعية اليت يعيشه
اخرتان قصداي أربعة فيديوهات تدور يف سياق نظرة اجملتمع  ، وقداملنشورة على صفحة شوارع أمريكا

بغية حتليلها واستخالص منط هذه الصورة إن كانت يف سياق التجانس ،األمريكي اجتاه مسلمي أمريكا 
 أم العنصرية وهي:    

 ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون فتاة حمجبة تتعرض للضرب ؟  -
 عندما يشاهد الناس شاب مسلم فقري يف أمريكا: هل سيساعدونه أم ال؟  -
 يتعرض للضرب يف شوارع أمريكا؟ اصغري  امسلم ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون طفال -
 ؟ماذا فعل الناس معها، فتاة حمجبة تصلي يف شوارع أمريكا  -

 الصور النمطي  عن املسةلمنيثا : اإلعالم و صناع  اثل

األول مسوتوطن قودمي كموا هوو يف  ،الوجوود اإلسوالمي يف الغورب علوى نووعنياتفق الباحثون على أن 
والثاين هجورة جديودة ابتودأت منوذ أواخور القورن التاسوع عشور  ،البلقان نتيجة للفتح اإلسالمي هلذه املناطق

مووون السوووتينيات مووون القووورن العشووورين، فقووود كانوووت  الثانيوووة وتسوووارعت ابتوووداء   وازدادت بعووود احلووورب العامليوووة، 
                                                           

 . 204ص ، قسنطينة جامعة منشورات : اجلزائر .االجتماع علم يف املنهجية إىل املدخل ( ، 7112) ، الطاهر سعود ،سفاري ميلود )3(
 .782،   2ط ، اجلامعية، املطبوعات ديوان . اجلزائر : واالتصال اإلعالم علوم يف البحث مناهج( ، 7112) ،  أمحدي مرسل بن )4(
 .21. ص للنشر، القصبة دار . اجلزائر : اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية( ، 7112)،  أجنرس موريس )5(
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لكون مون عواد   ، وكوان اهلودف منهوا مجوع ثوروة و العوودة للبلود األم ،اهلجرات األوىل غالبها اقتصوادي توت
، وخيتلوف سواء عن طريق استحضوار أزواجهوم أو الوزواج مون أهول البلود هناك كانوا قلة واألغلب استوطنوا

جنسوووووووووية املهووووووووواجرين وأعووووووووودادهم ودورهوووووووووم االجتمووووووووواعي جرين إىل البلووووووووودان الغربيوووووووووة ابالخوووووووووتالف املهوووووووووا
، ويقصدون املناطق اليت تتوفر هلم حياة كرمية وتليب حاجاهتم السلمية أو االجتماعيوة وحو  (6)واالقتصادي
فمموووا ال شوووك فيوووه أن أعوووداد  ،وتعووود الووووالايت املتحووودة األمريكيوووة منوذجوووا مثاليوووا علوووى ذلوووك، االقتصوووادية 

املسلمني هناك يف تزايود مسوتمر خاصوة يف النصوف الثواين مون القورن العشورين ، فحسوب إحصوائيات مركوز 
مليوون نسومة مون كول األعموار  3.3بيو األمريكي أن عدد املسلمني ابلوالايت املتحدة األمريكية قودر ب 

 .(7) سكان البالدمن إمجايل %0وهذا يعين أهنم يشكلون حوايل  7102يف سنة 

فمعظووووم املسوووولمني هنوووواك أطبوووواء وحمووووامون فنيووووون وأسوووواتذة جووووامعيون لووووو اسوووورتجعوا ألعووووانوا الووووبالد 
ولوو كوان يف العوامل اإلسوالمي ا وري  ألغنووا عون احلاجوة للغورب، اإلسالمية على القيام بنهضة ال مثيول هلوا و

مسووتغع عنووه يف بلووده لفقرهووا أو سوووء ملووا بقووي هووؤالء هنوواك، ولكوون يف غالووب األحيووان يكووون الفوورد موونهم 
األوضاع فيها فيحاول املهاجرة إىل بالد أخرى فيعامول أسووء معاملوة كوأجنيب مون الدرجوة الثانيوة أو معاملوة 
الذمي الذي ال ضمانة له يف عمله وال ضمانة ألطفاله ومستقبله وال ميلك ح  بيته ويتحيوز ضوده لزمالئوه 

ت املتحوودة األمريكيوووة فتحووت أبواهبووا للعووورب املسوولمني ومنحووت هلوووم . فصوووحيح أن الوووالاي(8)غووري مسوولمني
فورص عديوودة مل يكونووا ليحصوولوا عليهوا يف بلوودهم، كالبحوث العلمووي والعمول واالسووتقرار السياسووي، إال أن 
تواجوود األقليووة املسوولمة يف بلوود غووري مسوولم كأمريكووا مووثال لوويس ابألموور اهلووني فلكوول موونهم مبادئووه ومعتقداتووه 

جمرب علوى التمسوك هبوا واحورتام خصوصوية اآلخور يف نفوس الوقوت، فاملسولمني جييودون عراقيول  وثقافته فهو
يف ممارسووة نشوواطاهتم اليوميووة و املتعلقووة خصيصووا بتعوواليم الوودين اإلسووالمي كضوورورة إقامووة الصووالة يف وقتهووا 

 وإجبارية مزاولة العمل من جهة أخرى، 

ت املتحدة عائقوا أموامهن فاألغلوب ال يوتم تووظيفهن كما تواجه الفتيات احملجبات املقيمات ابلوالاي
ويتعاملون معهن مببدأ التفرقة والعنصرية و يف الكثري من املورات يتعرضون إىل آذى لفظوي وجسودي، فهنواك 
عوودة حوووادث أفجوورب فيهووا العوورب علووى املغووادرة ألجوول حتوودثهم ابللغووة العربيووة، أو صووياغتهم لووبع  املسووائل 

 .(9)ض الصالة، أو أي نشاط آخر تسبب يف إرابك أطراف آخريناحلسابية، أو أدائهم لفرو 
                                                           

وقع مب،مقال منشور " املسلمون يف الغرب قبل وبعد احلادي عشر من سبتمرب"(، 7102) ،األمحد مالك بن إبراهيم )6(
www.faculty.ksu.sa  

  / http://www.youm7.com/story/2016/1/8  مركز بيو األمريكي لإلحصائيات (7) 
 . 70،00ص اجلزء الثاين ،  ، ،بريوت دار الكتب العلمية . بريوت :املسلمون يف أورواب وأمريكا ( ،7101) الكتاين علي بن املنتصر ،)8(
 .السابقاملرجع  )9(

http://www.faculty.ksu.sa/
http://www.faculty.ksu.sa/
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/مركز-بيو-الأمريكى-عدد-المسلمين-فى-الولايات-المتحدة-يصل-لـ8/2528935
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إذ أصوووبح األموووور علووووى موووورأى ومسوووومع موووون اجلميووووع، وهووووو مووووا دفووووع بعوووو  الوووودول العربيووووة إىل حتووووذير 
مواطنيهووا أثنووواء تواجووودهم يف بعوو  البلووودان األمريكيوووة موون ارتووودائهم احلجووواب، كمووا قاموووت بتحوووذيرهم مووون 

فمووووا زاد موووون اسووووتمرار أوضوووواع  (10)الوووووطين التقليوووودي أثنوووواء تواجوووودهم يف الوووووالايت املتحوووودة يارتووووداء الووووز 
ربيوووة مووونهم ونشووور الرعوووب بوووني العوووامل وظهوووور سوووطوة أمريكوووا وإذالهلوووا عاملسووولمني سووووءا وتووووف اجملتمعوووات ال

ىل إ، أحوداث احلوادي عشور مون سوبتمرببعود صووص ا للكثري من البلودان الضوعيفة اإلسوالمية وعلوى وجوه 
جانب تنامي ظاهرة اإلرهاب واألعمال الشنيعة اليت تقوم هبا عورب أرجواء الووطن واعتقواد أن منفوذيها كلهوم 

أهوم  بل هي ،ت جزءا  من التاريخ املعاصرحداث  عاداي  بل أصبحهذه اجملرايت كن تلم يعتنقون اإلسالم، ف
عالمة فارقة بني واقع غريب متساهل )إىل حود كبوري( ورؤيوة  تأصبحو ، حدث يف القرن احلادي والعشرين

ئوووة معينوووة تسوووبب بعووو  أفرادهوووا يف هوووذه جديووودة غاضوووبة حانقوووة متشوووددة لووويس علوووى اجلميوووع بووول علوووى ف
 .(11)احلوادث

يريووودون معرفوووة أي تفاصووويل تتعلاوووق ابلعوووامل العوووريب واإلسوووالمي أو يف السوووابق وعنووودما كوووان الغربيوووون 
كانوا يعودون إىل املراجع الفكرية والثقافية الويت وضوعها املستشورقون   ،ب واملسلمنيالسلوك االجتماعي للعر 

ومل تسووواهم هوووذه  موووا شووواهدوه يف الشووورق،الوووذين احتكووووا ابجلغرافيوووا العربيوووة واإلسوووالمية وكتبووووا انطباعووواهتم ع
يعرفوون النوزر  وظلا الغربيون العاديون، الدراسات يف تبيان الصورة بشكلها الصحيح عن العرب واملسلمني 

موووة ا، لكووون اآلن وموووع التطوووور التكنولووووجي وبوووروز وسوووائل اإلعوووالم كدع(12)اليسوووري عووون العووورب واملسووولمني
اتصالية جديدة اليت جعلت العامل قرية كونية صوغرية وسوهلت مون عمليوة نقول وإشواعة األخبوار عورب خمتلوف 

الغووربيني استقصوواء مسووتجدات العووامل احملطووات اإلذاعيووة والتلفزيونيووة والشووبكات االجتماعيووة أصووبح  مكووان 
من خالل هذه الوسائل، إال أن هذه األخرية مل تقودم جلمهورهوا عون موضووع العورب املسولمني إعالموا نقيوا 
صحيحا فقد كانوت وال توزال غايتهوا تشوويه صوورة اإلسوالم واملسولمني وضوع محول كول موا يعيشوه العوامل مون 

الودين اإلسوالمي ال غوري وكول مون يوالزم هوذه الداينوة ويطبوق هلع وعدم االستقرار والطمأنينة سوببه مرتودي 
 .تعاليمها فهو مشرتك يف اجلرمية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

األحووداث الوويت يعيشووها العووامل كافووة فووال يووتم تسووليط الضوووء يف اإلعووالم الغووريب  كوولعلووى الوورغم موون  و  
دير ابلوذكر أن أي ظواهرة دخيلوة عون اجملتموع واجلوو املسلمني ، سوى عن القضااي اليت هلا عالقة ابإلسالم 
فنجد كول القنووات األجنبيوة شوغلها الشواغل هوو احلوديث دون ، الغريب يتهم هبا العرب هم ابلدرجة األوىل 

                                                           
 . 2012سبتمرب  00، اجلمعة  1770العدد : . البحرين ،  أخبار ا ليج إلسالم بني الرؤية األمريكية واألوروبية".ا" )10(
 ، مرجع سابق . األمحد مالك بن إبراهيم)11(
  .http://www.zahawi.org/Ar/detail، 08/01/2015، )2-1حيىي أبوزكراي يف حوار حول االسالموفوبيا ) )12(
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السووطو الوويت حتوودث يف األموواكن العامووة والرمسيووة عمليووات توقووف عوون التفجووريات واالختطافووات والتخريووب و 
وأخوالق  ،واقوع املسولمني املعاصور مون تلوفتركيز الصورة أكثر على ع م ،و ربطها ابإلسالم داخل البالد 

قلمووا خيلووو منهووا ، و الوويت ووحشووية ويجيووة  ،معوواداة حلقوووق اإلنسووان ،وبطووش ابملوورأة ،وحووب للوودماء ،رديئووة
يكاد خيلو كتاب أو برانمج تلفزيووين أو مقوال ينشور عون اإلسوالم إال كما   ،جمتمع من جمتمعات املسلمني

اإلعالم فو ، سهاب عن اجلهاد وكأمنا أصبحت كلمتا "إرهاب" و "جهاد" مرادفتني لكلموة إسوالموحتدث 
: الووذات ابعتبارهووا رمووزا  للتقوودم والنجوواح (13)الغووريب يقوووم علووى ترسوويخ صووور منطيووة عوون الووذات و )اآلخوور(

 .( ابعتباره أقرب إىل التوحش والبدائية وقلة احلضارةو هو اإلسالم والتحضر و )اآلخر

وتقوم وسائل اإلعالم يف معظم الدول الغربيوة ابلرتكيوز علوى العديود مون القضوااي الويت تووق  املشواعر  
 ،واجلماعووووات املتطرفووووة يف الغوووورب ،واهلجوووورة ،مثوووول قضووووااي اللجوووووء مريكووووي خاصووووةالعنصوووورية يف الضوووومري األ

عتبارهوووا جمتمعوووات اب –الووويت تعووويش يف الغووورب  –وتصووووير اجملتمعوووات األصووولية لعقليوووات العرقيوووة والدينيوووة 
تصنع هالة من التوجس وا ووف واالنطوواء جتواه األجنويب "الرببوري" ، للحروب والتخلف والعنف واإلرهاب

 .(14)أو "املتوحش" القادم إىل قلب اجلنة الغربية من أجل إفسادها وتدمريها

الغربايوة ال تقبول بتوا   وعندما يتصل األمر بتصحيح موا نشورته وسوائل اإلعوالم فورين كثوريا  مون اجلرائود  
نشوور مووادة تصوووحيحاية ملووادة إعالميووة نشووورت عوون اإلسوووالم أو قضووياة تتعلووق ابإلسوووالم كقضووية احلجووواب أو 

فاملوضوع ا اص بنظرة اجملتمع الغريب واألمريكي خاصة للمسولمني عورب خمتلوف  اجلهاد ومغزاه يف اإلسالم.
م اعتقووال أشووخاص يوصووفون أبهنووم مسوولمون ألهنوووم عنووودما يووتوسووائل اإلعووالم مل يتوقووف عنوود هووذا املبوودأ، ف

موثال  يف بريطانيوا  للجرائود، يعلن ذلوك علوى الصوفحات األوىل فبسرعة فائقة واستثنائية ينتمون إىل اإلسالم
مونهم ومل يودن إال  72مسلما  بشبهة ارتكواب أعموال ضود القوانون مل توجوه الوتهم إال إىل  221مت اعتقال 

 إىل حد اآلن.  ال نعرفهمنهم بقانون مازال سراي   01

 -واملقرتنووة يف اإلعووالم الغووريب بكوول مووا هووو قبوويح وسووي   -وتعتوورب صووورة العوورب واملسوولمني املشوووهة 
أحد أبرز املظاهر على دور اإلعالم والتعليم وخمتلف أجهزة الثقافة الشعبية يف إنتواج الكراهيوة واحلقود علوى 

لوويت تعوورف اليوووم يف الدراسووات االجتماعيووة الغربيووة ابسووم وهووي الظوواهرة ا ،العوورب واملسوولمني لوودى الغووربيني
 .(15)"اإلسالموفوبيا" أي ا وف والتخويف من اإلسالم وتصويره ابعتباره بعبعا  يهدد احلضارة الغربية

                                                           
 .2/1/2007، اإلمارات ، صحيفة البيان ،امللف السياسي )13(
 صحيفة البيان ، مرجع سابق .) 14(
، الرايض ، منشورات جامعة امللك املسلمون يف الغرب قبل وبعد احلادي عشر من سبتمرب( ،  2012األمحد مالك بن إبراهيم ، ) )15(

 docالغرب.20/مسلمون%faculty.ksu.edu.sa/malik/Documentsسعود ، اسرتجعت من : 
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لكوون األموور مل ينتووه عنوود اإلعووالم التلفزيوووين أو القنوووات الفضووائية فقووط واجلرائوود واجملووالت بوول حوو   
، إال اليت كانوت يف بودايتها وسويلة للرتفيوه وتبوادل عالقوات الصوداقة والتثقيوف  ،مواقع التواصل االجتماعي

ا لووه عالقووة ابملسوولمني حقوود عوون كوول موو و مت اسووتغالهلا موون أجوول تكوووين رأي عووام عوواملي حيموول ضووغينة أنووه
وديووونهم، فنجووود جمموعوووات وصوووفحات تنشووور فيوووديوهات وصوووور وتفوووتح ابب الدردشوووة تعوووا  فيوووه موضووووع 

إلسالم وتدعوا فيه إىل عدم التعامول موع املسولمني أو االنودماج معهوم اباإلرهاب املرتبط حسب اعتقاداهتم 
حتووووت رايوووووة تطبيووووق الووووودين  كووووووهنم ابألحوووورى خيططووووون دائموووووا هلجمووووات ضووووود الغووووربيني،ألي سووووبب كووووان 

توظيوف كثوري مون منتودايت النقواش إىل جانوب ، انوبواالنتساب للدولة اإلسالمية الويت حتوارب وتقتول األج
علوى التخويوف مون اإلسوالم و املسولمني ، فنجودها هوذه املنظوموة تشوتغل  كل،لذات السبب و املدوانت 

و"احلفوا  علوى  ،"أكره اإلسوالم" ،ريب ألوراب" "الغزو الع ،العبارات املهيجة مثل "املسلمون قادمون" حتمل
"الغووورب املتحضووور الووودميقراطي يف صوووراع ضووود القووووى الظالميوووة الووويت  ،قووويم الغووورب الووويت يهوووددها اإلرهوووابيون"

 .، "اإلرهاب اإلسالمي""استيق  اي حممد فقد أصبحوا جمانني" ،"اإلسالم والسيف" ،حتتقر الغرب"

وسووائله حقووق غايتووه الوويت خطووط هلووا سووابقا وهووي تشووويه صووورة وهبووذا يكووون اإلعووالم الغووريب مبختلووف 
فوورد أذهووان ال ىومبجوورد ذكوور مصووطلح املسوولمون يتبووادر لوود ، اإلسووالم ووضووع حوواجز بووني العوورب والغوورب

القتوووول التعووووذيب وأعمووووال ا ووووراب، هووووذه الصووووورة السوووولبية الوووويت حيملوهنووووا أثوووورت علووووى العوووورب عامووووة  الغووووريب
فهم الذين يتواجودون معهوم بصوفة يوميوة ويضوطرون إىل التعامول معهوم  ،اصةواملقيمني يف البلدان الغربية خ

يصووووح االنطبوووواع القائوووول: إن املسوووولمني وحتموووول اإلهوووواانت الوووويت يسوووومعوهنا موووورارا وتكوووورارا، يف هووووذا السووووياق 
 (16).ن االعتداءات عليهم ابتت يومية أو ، أصبحوا عموما  حتت ا طر يف بلدان الغرب 

فحوو   ،مل يقتصوور علووى الغوورب فقووط عوودم األموونيعيشووه اجملتمووع موون الشووعور بالووذي فالوضووع الووراهن 
وخنوص ابلوذكر املسولمني املقيموني ، تلك الصورة السلبية املسووقة عونهم بشوكل كبوري أثرت عليهم املسلمون 

أبكووورب دول العوووامل كأمريكوووا موووثال، فوووال ميكووون لووووم شوووخص علوووى جرميوووة ال عالقوووة لوووه هبوووا سووووى أن فاعليهوووا 
الظلوم كلهوا و االسوتحقار  ،  العنصورية،  نفس داينته ويطبقوهنوا بطريقوة مغوايرة عنوه، فوالتهميش ينتمون إىل

سوولوكيات يعوواين منهووا املسوولمون املقيمووون يف الوووالايت األمريكيووة جووراء األحووداث األخوورية السووابقة الووذكر، 
ظوة علووى ثقوافتهم وأصوووهلم فوريىل جانوب احليوواة العسورية الوويت يعيشووهنا هنوواك مون غووالء املعيشوة وصووعوبة احملاف

على التكيف و االستمرار يف حتمل نتوائج الصوورة  ونفهم جمرب ، وداينتهم يف ظل جمتمع خيتلف عنهم متاما 
 . نياملشوهة اليت كوهنا اإلعالم الغريب عن اإلسالم واملسلم

                                                           
 إسالم أونالين.، مسلمو الغرب بعد التفجريات( ، 2012، )شبيب نبيل )16(
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الواقووع احلووايل ومووا  تزايوود حوواالت التخويووف موون اإلسووالم إال أنعلووى الوورغم موون موون جهووة أخوورى ، ف
يشووهده موون متغووريات داخليووة وخارجيووة يعطينووا توجهووا آخوور مفوواده أنووه لوويس ابلضوورورة مووا ينطبووق علووى اجلووزء 

مبعووع مووا تسوووقه وسووائل اإلعووالم مووؤخرا موون مووواد إعالميووة حتوورض فيهووا ضوود املسوولمني ، ينطبووق علووى الكوول 
هوذا األخوري أصوبح مجهوورا واعيوا ال  الغوريب ، كول الورأي العواممل حتقق مبتغاهوا موع   عنهم وتزرع أفكار سلبية

وال حيكم علوى املسولمني ابلسووء جوراء أعموال قاموت هبوا فئوات ، يصدق كل ما يتلقاه من وسائل اإلعالم 
 ال، بول هنواك مون والويت تسوتفيد مون أعماهلوا اإلرهابيوة ، أخرى ال يعلم مصدرها وال اجلهات الويت تودعمها 

تعورض ب ابلتجورمي والتخووين املسوبق للمسولمني ، فهنواك مون يورف  و ينوددم ، وال احلكوالظلوم  ممارسةيقبل 
 .جنسيته وداينته بغ  النظرلإلهانة  همأحد

الزميووول غوووري املقووويم مبعهووود بروكينجوووز واملسوووئول عووون مشوووروع « شووويبلي تلحموووي»وهوووذا موووا بووورهن عليوووه 
أن »، موضوووح ا "بوليتيكوووو"العالقوووات األمريكيوووة موووع العوووامل اإلسوووالمي، وصووواحب البحوووث املنشوووور يف جملوووة 

وووا  ولديوووه القووودرة علوووى إدراك الفووورق بوووني موووا يوووتم الووورتويج لوووه وبوووني ، الشوووعب األمريكوووي أصوووبح أكثووور انفتاح 
وا  .«حقيقوة أن اإلسوالم ال يعوادل اإلرهواب مؤكودا ذلوك عورب متابعوة خطواابت احلموالت الرلسوية الويت دائم 

ورغم زايدة حدهتا بسبب العنوف املوروع الوذي افرتكوب  ما تشتهر خبطاابهتا املثرية حول اإلسالم واملسلمني،
على األراضي األمريكية حتت راية اإلسالم، فريهنا مل تؤثر يف السلوك األمريكوي العوام جتواه املسولمني والودين 

 .(17)اإلسالمي، بل إنه يف الواقع يتقدم بصورة إجيابية، ح  بعد أحداث هجوم أورالندو

، 7102الل نسوبة االسووتفتاء الووذي جورى يف يونيووو موون العووام وميكون االسووتدالل علووى ذلوك موون خوو
فقوط هوم  %38من األمريكيني لديهم تصور ورؤية إجيابيوة ووو املسولمني، بينموا  %27والذي أوضح أن 

. و مكاننووا االسووتدالل علووى ذلووك أيضووا موون خووالل مووا (18)موون ميثلووون أصووحاب النظوورة السوولبية للمسوولمني
نوون يأنوه لويس دائموا األمريكيوون يه اعتبوارلتحديود موقوع الفايسوبوك علوى تعرضه الشبكات االجتماعيوة واب

بووول يؤمنووون أن الووودين أموور مقووودس ولكوول عقيدتوووه ومبادئووه وجيوووب ،  ويعتووربوهنم إرهوووابيني وسوويئني نياملسوولم
 الفصل بينهما، وهذا ما سنتطرق له يف اجلزء التطبيقي من املداخلة. 

 

 

                                                           
 .سابقرجع ، م أخبار ا ليج (17)

 املرجع نفسه .  )18(
  ، رابط الصفحة : شوارع أمريكاصفحة  *

https://www.facebook.com/pg/AmericaForArabs/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/AmericaForArabs/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/AmericaForArabs/about/?ref=page_internal
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 لصفح  " شوارع أمريكا " احملتوى: حتةليل  رابعا

 : الشكلفئات -0

 ثواين . 01دقائق و 1-1تبث الفيديوهات يف فرتة زمنية صغرية بني  الزمن:-

 الفايسوووووبوك شوووووبكةنشووووورت الفيوووووديوهات علوووووى الصوووووفحة الرمسيوووووة لشووووووارع أمريكوووووا عووووورب  املوقعععععع:-
 مليون متابع.  3. وتضم حاليا قرابة 7102ديسمرب 30، وقد أنشأت هذه الصفحة يف االجتماعية

ومون ، هتودف هوذه الصوفحة إىل عورض احليواة األمريكيوة جلميوع العورب  طبيع  املادة املسعتخدم :-
ابإلضووافة إىل تصووور بعوو  املشوواهد للحيوواة اليوميووة األمريكيووة  ،خمتلووف أووواء العووامل عوون طريووق نشوور الصووور

 .*اقف اليت يعيشها املسلمون يف الوسط األمريكيواملو 

ألهنووووا  ،: املنشووووورات يف صووووفحة شوووووارع أمريكووووا كلهووووا ابللغووووة العربيووووة الفصووووحىالةلغعععع  املسععععتخدم -
بطبيعووة احلووال موجهووة للعوورب، أمووا الفيووديوهات الوويت ووون يف صوودد حتليلهووا تسووتخدم اللغووة اإلجنليزيووة كلغووة 

وتوورتجم األحاديووث إىل اللغووة العربيووة أسووفل الشاشووة حوو  يووتم فهووم ، ة رمسيووة يف الوووالايت املتحوودة األمريكيوو
 حمتواها. 

 يف للتأثري املعاجلة احلاالت عن املعربة األصوات بع  و املوسيقى تستعمل :الفين اإلخراج -
 اجلمهور.

 فئات املضمون: -2

الفيديوهات املنشورة على صفحة شوارع أمريكا حتمل يف طياهتا جتارب اجتماعية  فئ  املوضوع:-
لرصد نظرة ومعاملة األمريكي للمسلم يف الشوارع  ،يعيشها املسلم املقيم ابلوالايت املتحدة األمريكية

 واليت تندمج بني العنصرية والتجانس.، وأمام املع 

 الذين الشبان وح  األطفال جمموعة و احلدث يصنعون الذين األفراد جمموعة وهم فئ  الفاعل:-

، املسلمني عامة ومسلمي أمريكا خاصة  على انعكاساته احلدث االجتماعي ومعرفة صنع يشاركون يف
مريكيني الذين سايروا املقلب األشخاص األنساء وأطفال عرب يصورون احلدث مع ، وهم رجال 

 االجتماعي بطريقة غري مباشرة.

اجملتمع األمريكي اجتاه املسلمني  يتبناهاقيمتني أساسيتني  اليت بثتتعا  الفيديوهات :فئ  القيم-
أو التجانس واالندماج وعدم . االحتقار و الطبقية ،وتتداخل القيمتني بني العنصرية  ،املقيمني عندهم

 التفرقة على أساس ديين أو عرقي.
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احلقيقة اليت يرى فيها األمريكي  هتدف الفيديوهات إىل الكشف عن النظرةفئ  األهداف: -
 املسلمني والصورة اليت حيملها اجتاهه.

منشوراهتا توجه كذلك و فالصفحة عامة موجهة إىل اجلمهور العريب  فئ  اجلمهور املستهدف:-
 إليهم كما أهنا تاطب كل الفئات ابختالف جنسياهتم ومستوايهتم وأعمارهم.

 :وحدات التحةليل-3

تركز الفيديوهات على بع  الكلمات احلساسة وتدعمها بسلوكيات لتفسر  وحدة الكةلم :-
 الغاية من وراء تصوير املشاهد.

 و عفوية  العبارات اليت تستخدم يف الفيديوهات املنشورة تكون إما بصفة تلقائية وحدة العبارة:-
فرد األمريكي وو غرضها جلب انتباه ال، يف شكل حوار بني عريب وأمريكي، أو تكون جمهزة من قبل 

 املواقف اليت يتعرض هلا املسلم يف شوارع أمريكا. 

 األفكار تكرار خالل من تحددت حيث واستخداما، شيوعا الوحدات أكثر هي وحدة الفكرة:-

وهي يف سياق تصوير جتارب اجتماعية يعيشها املسلم داخل ، الفاعل  أو الوسيلة أو احملتوى اجتاه واملعاين
 .الوالايت املتحدة األمريكية 

 أيية و أييتها على للتأكيد املوضوعات نفس معاجلة األحيان من الكثري يف تعاد:وحدة املوضوع-

 املسلمني.لتوضيح النظرة احلقيقية لعمريكي اجتاه ، األفراد العرب  من ممكن قدر كربأ إىل وصوهلا

ويف نفس الوقت مت تنزيلها ،" فيديوهات منشورة على صفحة شوارع أمريكا 01قمنا بتسجيل "
فيديوهات على أساس تلك اليت تصور جتارب  1موقع اليوتيوب ، ومت انتقاء قناة خاصة هبم على على 

واليت تتباين ى هبا هذا الفيديو ، نظرة اليت ير الوتوضح ، حقيقية يتعرض هلا الفرد املسلم يف شوارع أمريكا 
 بني العنصرية والتجانس.
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 :عرض وحتةليل البياانت-4

يف هذا احملور يتم الرتكيز على عرض بع  الفئات املساعدة على اإلجابة على التساؤالت، ومنها 
االمريكي جتاه عنوان الفيديو ومدة بثه، والشخصيات املقصودة يف احملتوى و السلوك او رد فعل الفرد 

 .بع  املوضوعات املصنفة

 .يوضح عنوان الفيديو ومدة بثه :1جدول رقم 

 مدته عنوان الفيديو الرقم

 اثنية12دقائق3 ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون فتاة حمجبة تتعرض للضرب يف كندا 10

 اثنية01دقائق1 عندما يشاهد الناس شاب مسلم فقري يف أمريكا: هل سيساعدونه أم ال 17

 اثنية77دقائق3 ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون طفل مسلم صغري يتعرض للضرب يف شوارع أمريكا؟ 13

 ثواين7دقائق1 فتاة حمجبة تصلي يف شوارع أمريكا شاهد ماذا فعل الناس معها 11

 

 2و 3نالح  أن الفيديوهات املنشورة أغلبها تتميز مبدهتا القصرية إذ تنحصر بني من خالل اجلدول 
لكن العرض أو البث اقتصر على أهم املشاهد ، وهذا يدل على أن التصوير كان مطوال ، دقائق ال أكثر 

 اليت تفيد اجلمهور املستخدم هلذا املوقع وتبني الغرض من تصوير املشاهد.

 .نوعي  الشخصيات املستخدم  يف الفيديوهاتيوضح : 2جدول رقم 

 دورها  الشخصيات املستخدمة  الرقم

 وانتظار رد الفعل من عامة الناس  ،ثيل أن املرأة تتعرض للضربمت وعامة الناس ، امرأة ورجل صاحبا املوقف  10

 محل الفتة وطلب املساعدة أبي شيء ممكن  شاب مسلم فقري واملارة بطريقة تلقائية 17

 سخرية األمريكي من لباس الطفل املسلم طفل مسلم وآخر أمريكي  13

 القيام ابلصالة يف مكان عمومي وأمام املع لتصوير نظرة الناس اجتاهها  فتاة حمجبة  11
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من أجل تصوير جتارب اجتماعية من احلياة اليومية اليت يعيشها الفرد املسلم يف الوالايت املتحدة 
األمريكية ورصد نظرة اجملتمع األمريكي اجتاهه، يتم استخدام شخصيات بطريقة قصدية متثل أدوارا هلا 

يبدوان يف حالة من "امرأة ورجل : "عالقة ابهلدف املطلوب، ففي الفيديو األول مت توظيف شخصيتني 
وهي بدورها حتاول الدفاع عن ، ويف بداية الشجار حياول الرجل االعتداء على املرأة ، عدم التوافق 

لعل أحد من املارة يقدم هلا املساعدة أو ح  يتصل ابلشرطة كأبسط مثال، أما الفيديو الثاين ، نفسها 
لى الرصيف حيمل الفتة مكتوب عليها مت االعتماد على جتهيز مسلم فقري يرتدي قميصا وجيلس ع

فريق  ، حينها يتابع"ساعدين أبي شيء أريد املساعدة" وظيفته انتظار أي فرد من الناس يقدم له العون 
يقوم برصد تصرفات العامة بتصويرها وتبيان حقيقة املوقف الذي يتعرض  املشهد و صفحة شوارع أمريكا

 .له املسلم

ومن جانب آخر مت االعتماد هذه املرة على األطفال كشخصية ابرزة وأساسية يف الفيديو الثالث  
إذ يرتدي الطفل املسلم لباسا  ،حيث يتواجدان يف مكان عمومي وابلتدقيق ساحة خمصصة لعطفال، 

األثناء حياول ويف هذه ، يلعب جبوار بقية األوالد ، متمثال يف قميصا وقبعة بيضاء ، إسالميا تقليداي 
طفل أمريكي السخرية من لباسه والتأثري عليه بعدم السماح له ابللعب معهم يف انتظار ما سيفعله بقية 

الرابع واألخري مت استخدام فتاة شابة  ويف الفيديواألطفال إزاء هذا املوقف الذي تعرض له الولد املسلم، 
أمريكا أين يكثر املارة دون تقدمي اهتمام ألي مسلمة ترتدي حجااب تقوم أبداء الصالة يف وسط شوارع 

 اجتاهيقوم فريق التصوير ابلرتكيز على السلوك الذي يقوم به اجملتمع األمريكي ، أثناء ذلك  أحد كان
 الفتاة املسلمة.

يوضح سةلوك اجملتمع األمريكي اجتاه املسةلم املقيم يف الوالايت املتحدة  :3جدول رقم 
 .األمريكي  

 ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون فتاة حمجب  تتعرض لةلضرب يف كندا؟احد فيديو رقم و 

 املشاهد

 السلوك          

 السلوك                  املدة

 اثنية0من املشهد األول
 دقيقة األوىل 0إىل

تعرض الفتاة احملجبة إىل ضغوطات يف الشارع وحماولة أحد 
 بداية الشجار.األمريكيني التدخل وتقدمي املساعدة منذ 
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ثواين إىل 8د و0 املشهد الثاين
 اثنية28و0

حياول الرجل ضرهبا مرة أخرى أمام املارة يف عدة مرات دون 
 تدخل أحد، يف النهاية حياول أحد األشخاص مساعدهتا

 3د إىل7من            املشهد الثالث
 ثواين 01و

ابملشاهدة تتكرر نفس اللقطات وال أحد يقدم مساعدة يكتفون 
 فاألمر يتطلب جرأة كبرية للتدخل

 

كان الغرض من تصوير الفيديو األول هو التعرف على السلوك الذي يقووم بوه اجملتموع األمريكوي يف 
حالووة تصووادفهم مووع فتوواة إسووالمية حمجبووة تتعوورض للضوورب يف شووارع أمريكووا موون طوورف رجوول غريووب عنهووا، 

األول والووذي دام قرابووة دقيقووة كاملووة أن فتوواة تعرضوووت إىل فموون خووالل اجلوودول أعوواله نالحوو  يف املشووهد 
مضوووايقات لفظيوووة ويف كووول مووورة تسوووعى إىل اهلوووروب مووون املوقوووف إىل أن يتووودخل فووورد أمريكوووي حمووواوال تقووودمي 
املساعدة قوال منه أن املعاملة ال تكون هبوذه الطريقوة، فعلوى الورغم مون عودم جتواوهبم معوه إال أنوه بقوي مصورا 

ويف األخووري اتصوول ، حيوواول يف كوول موورة الوودفاع عوون الفتوواة بكوول مووا مقدرتووه و در املكووانعلووى موقفووه ومل يغووا
 .ابلشرطة للتدخل يف الوضع

ا نواق يف الشوارع إال  شوهد املشوهد و  بوع هوذا شخصوا 03هذا وقد أوضح املصوور أن موا يفووق  
 املقطوووع الثووواين مووون تووودخل حمووواوال محايوووة الفتووواة، وتواصووول نفوووس املشووواهد يففقوووط أن فوووردا أمريكيوووا واحووودا 

وهووي ككوول موورة حتوواول اهلووروب وعوودم الوورد ، يضووايق الفتوواة و جيرهووا وحيوواول ضوورهبا رجووال الفيووديو علووى أن 
وبعود ، هنا يكتفي الشعب األمريكي مبالحظة املوقف دون التودخل أو حماولوة محايوة الفتواة احملجبوة ، عليه 

مل يصوومت عوون الظلووم الووذي يووراه و ا نوواق عوودة لقطووات ميوور فوورد أمريكووي يريوود التحوودث معهمووا وتوقيووف 
لكوون هووذه املوورة ال ، تتواصوول جمورايت ا نوواق بووني الشووتم والضوورب لأماموه، فيحووني اجلووزء األخووري موون املشووهد 

ليختووتم الفيووديو بتصووريح مفوواده أن األموور يتطلووب شووجاعة كبوورية  ، يكتفووون ابملشوواهدة، فقووط أحوود توقووف 
عليووك أن تتصوول ابلشووورطة فووورا وال تتوودخل إذا كنووت لوحووودك لتسوواعد وحينمووا تشوواهد موقفووا شوووبيها هلووذا 

فحياتك أيضا غالية، فمن خالل ما سبق ذكره  وما حيتويه الفيديو من مشاهد متباينوة نسوتنتج أن اجملتموع 
األمريكووي يف غالووب األحيووان ال يتوودخل يف شووؤون النوواس الغوورابء ابلنسووبة لووه حوو  ولووو كووان املوقووف خطووريا 

فحيواة النواس ابلنسوبة هلوم أمور خواص ، فموا ابلوك لوو كوان املقصوود هوو فورد مسولم  ويعرض أحدهم لإليذاء
، وإن اضووطر األموور يكتفووون ابالتصووال ابلشوورطة فحيوواهتم أيضووا  ينووة ، ال يسووتدعي موونهم تقوودمي املسوواعدة 

لكوون السووؤال الووذي يطوورح نفسووه يف حالووة تعوورض فتوواة أخوورى إىل نفووس املوقووف ولكوون كانووت أمريكيووة هوول 
 ا أم يكتفون ابملشاهدة مثلما فعلوا مع املسلمة؟يساعدوهن
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لعووودة إىل مواقوووع التواصووول االجتمووواعي وابلتحديووود صوووفحة شووووارع أمريكوووا علوووى موقوووع الفايسوووبوك اب 
إىل العوورب  ةفموون املعلوووم أن هووذه الصووفحة موجوو، يسووتدعي منووا األموور رصوود التعليقووات حووول هووذا الفيووديو 

فمووا الحظنوواه أن األموور بوودا عوواداي ، موون خمتلووف األقطووار فهووم بوودورهم يرتكووون تعليقووات حووول مووا يووتم نشووره 
لدى أغلبية املتتبعوني فعلوى حسوبهم األمور ال يتطلوب التودخل وتقودمي املسواعدة ألن األجنويب معوروف تودة 

ن املوقوووف حووودث يف بوووالد عربيوووة فلوووو كوووا، يتووودخل يف شوووؤون غوووريه وموووا ابلوووك فتووواة متحجبوووة  ، والموقفوووه 
 لالقت صدى كبري فالعرب حسبهم ال حيبذون العنصرية.       

 .عندما يشاهد الناس شاب مسلم فقري يف أمريكا: هل سيساعدونه أم ال 3فيديو رقم 

 املشهد  

        السلوك         

 السلوك  املدة 

 الفقري املسلم وال أحد اهتم به أو قدم له املساعدةمير الناس أمام  دقيقة  0اثنية إىل0من املشهد األول

 تقدم أحد األطفال املسلمني ملساعدته ماداي ومعنواي   اثنية 77و د0د إىل 0من  املشهد الثاين 

و 1اثنية إىل31دو0من  املشهد الثالث 
 ثواين01

 بدأت املساعدات أتيت من عدة أشخاص عرب وأمريكيني 

تدور فكرة الفيديو الثاين حول موضوع التعرف على السلوك الذي يقوم به اجملتمع األمريكي يف 
ففي املشهد األول جلس  ؟ن كانوا سيساعدونه أم الإحالة طلب منهم شخص مسلم املساعدة املادية 

اية مل ففي البد، شاب مسلم يرتدي قميصا وحيمل الفتة مدون عليها ساعدوين أان ابحلاجة للمساعدة 
لذلك نطرح ، وآخر أخربه أبنه سيصلي من أجله  ،يكرتث له أحد ابلعكس نعته أحدهم ابإلرهابيني 

تساؤل أهلذه الدرجة املسلمني منبوذين عند الغرب هل ينظر هلم األمريكيون ابحتقار وعنصرية؟ لكن 
هم طفل مسلم املشهد الثاين يبني لنا عكس ذلك فبمجرد أن جاء عدد قليل من األطفال ومن بين

  .للمشاكل وأعطاه قطع نقديةفيها املسمى "عبد الرمحن" أخربه أبن احلياة دائما نتعرض 

فبعد تلك اللحظات بدأت تر د عليه الكثري من املساعدات املادية من أشخاص عرب وأمريكيني 
القول على الرغم  هذا ما يقودان إىل، فاألمر كان صادما ابلنسبة لنا فلم نكن نتوقع كل هذا اإلقبال ، 

من الصورة السيئة اليت يسوقها اإلعالم الغريب عن اإلسالم واملسلمني إال هذا األمر مل يؤثر إطالقا على 
نظرة وسلوك األمريكيني اجتاه املسلمني فلقد منحوه مبلغا ماليا ومل يكرتثوا إن كان مسلما أو مسيحيا أو 
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ففيما خيص التعليقات حول هذا الفيديو فقد أمجع العرب  فاإلنسانية قبل كل شيء.، أسود أو أبيضا 
أن الشعب األمريكي ال تنطبق عليه العنصرية، فمن املعلوم أن املتشرد مهما كانت جنسيته  مكانه 
الذهاب إىل الكنيسة وطلب املساعدة من مأكل ومشرب ومأوى فهي فاحتة أبواهبا لكل الناس تبقى 

 حر يف ذلك.    املساعدات اإلضافية للشعب فهو 

 

ماذا سيفعل الناس عندما يشاهدون طفل مسةلم صغري يتعرض لةلضرب يف :  4جدول رقم 
 شوارع أمريكا؟

    املشهد   

       السلوك           

 السلوك  املدة 

يسخر طفل أمريكي من لباس الطفل املسلم ويقوم  اثنية األوىل 21 املشهد األول 
 أحد ابلغ أن يوقفهابحتقاره أمام الناس لكن ال 

حتويل املشهد إىل ساحة اللعب وتكرار اللقطات  د7إىل  د0 املشهد الثاين 
 البداية كانت ابحتقاره جمددا إال طفال واحدا 

يواصل الطفل رفضه لكن تدخل األطفال  اثنية 71د و3دإىل7 املشهد الثالث 
 ومنعوه من ضربه ليصبح صديقهم 

مسلما  قميصا وقبعة بيضاء كي يبدو و إلباسهمت االعتماد يف هذا الفيديو على جتهيز طفل 
ففي هذه األثناء حياول طفل ، أين جيلس الناس البالغني لالسرتاحة ، وتصوير املشهد يف مكان عمومي 

األمر حمريا كل من كان يبدو ف، آخر السخرية من املسلم من لباسه وقبعته وح  دفعه إىل درجة السقوط 
على الرغم من الظلم الذي يشاهدونه أمامهم، أحي أحد حرك ساكنا تمل ي، لكن يف املقابل جالسا هناك 

لذلك مت نقل ذات املشهد إىل ساحة اللعب رمبا تكون ردة فعل أخرى حيث يواصل الطفل احتقاره 
طفل صغري حماولة منه تركه يلعب معه كانت البداية بتدخل ،ومنعه من اللعب معه أمام بقية األطفال 

فلم حيبذ االحتقار الذي تعرض له املسلم، ويف املشهد الثالث مت االعتماد على رش الطفل املسلم ابملاء 
وطلب من أطفال آخرين السخرية من لباسه ورشه كذلك فحينها يطلب الطفل املسلم أن يكون صديق 

يف هذه األثناء لقي صدى من األوالد ، درة إىل بلده األطفال األمريكيني فيدفعه ويطلب منه املغا
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اآلخرين دافعوا عنه وآخذوه ليلعب معهم وتركوا اآلخر الذي كان حيتقره ويضربه، ومن هنا  مكاننا القول 
إذا كان الراشدين يشاهدون أمامهم موقفا فيه احتقار ويتعلق ابملسلمني وابلتحديد ابألطفال الذين ليس 

مبا حيدث يف العامل من أعمال التخريب والتفجري واإلعدام فريهنم ال حياولون الوقوف ضد  لديهم أية عالقة
ومن جهة أخرى األطفال األمريكيني الذين حيملون صفة الرباءة يف عقوهلم ، الظلم الذي حيدث أمامهم 

واالحتقار الذي  ومل يتم زرع األفكار السلبية يف أذهاهنم عن اإلسالم واملسلمني نروهم ال يساندون الظلم
 يتعرض له أطفال آخرين يف سنهم ح  ولو كانوا مسلمني أو عرب.  

يف ذات السياق يؤيد الناس هذه الفكرة على اعتبار أن األطفال مل يتعاملوا ابلعنصرية والكره ألن 
ت اليت تركها من التعليقا التمسناهقلوهبم ال تزال صافية وبريئة فاإلنسان ستعلم العنصرية من بيئته وهذا ما 

 تبعني هلذه الصفحة .تامل

 .؟فتاة حمجب  تصةلي يف شوارع أمريكا شاهد ماذا فعل الناس معها :  4 جدول رقم

 املشهد                   

 السلوك     

 السلوك  املدة 

الفتاة تصلي يف الشارع فيحاول أحد الناس  الدقيقة األوىل  املشهد األول
 االستفسار عن بع  األمور 

تتنوع السلوكات بني من يقوم بتصويرها أويسخر منها  دقائق 3ثواين إىل01دو0من املشهد الثاين 
 أو ينتابه الفضول ملعرفة ما تقوم به  

حياول أحد املارة منعها من القيام ابلصالة لتجد فئة  الدقيقة الثالثة إىل النهاية  املشهد الثالث 
 من الناس تدافع عنها 

وللتعرف  ،يف الشوارع وابألخص يف البلدان الغربية أن يقوم أحد ابلصالة أمام املعقليل ما حيدث 
اجتاه هذا املوقف قام جمموعة من الشباب بتصوير فتاة تقوم ابلصالة يف أحد شوارع املارة  على سلوكيات

عن ما  ففي البداية قدم أحد الشباب لالستفسار عما كانت تقوم به فهو ال ميلك أية فكرة، أمريكا 
 لكن ما رآه أمامه ني سلبينينسميه ابلصالة يف ديننا احلنيف وأخربها أن اإلعالم دائما يصور أن املسلم

فهي مل تؤذي أي شخص، املشهد الثاين كان خمالفا للسابق فقد  ،يوحي له أبن الصالة أمر إجيايب
ن قاموا و وآخر  ث أمامهم،أمر غريب حيدتعرضت الفتاة ملناوشات متنوعة أخذ البع  بتصويرها وكأنه 
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وشخص آخر سأهلا إن كانت تنوي القيام بعمل ، زعاجها وهي تؤدي صالهتا كالرقص والغناء أمامها 
 .إرهايب بعد قيامها ابلصالة يف الشارع

لكن املشهد األخري كان مؤثرا جدا إذ تعرضت الفتاة لإلهانة وحاول أحدهم طردها من املكان  
إال أن املفاجئة كانت شيئا ، ذا الفعل أمام الناس وهو يصرخ بغضب واحتقار وطلب منها أن ال تقوم هب

أخر حيث جتمع فئة من الشعب األمريكي أمامها ودافعوا عنها أمام الشاب وأخربوها أن تكمل صالهتا 
م  أرادت ويف املكان الذي تريد القيام هبا فيه، هذا ما دفعنا ابلقول صحيح أن الصالة يف الشارع ليس 

لك يف شوارع أمريكا فسلوك األمريكيني إزاء هذا املوقف أمرا عاداي ح  وإن كنا يف بالد إسالمية فما اب
وهذا ما صرح به للفتاة ، أثبت لنا أن ما يصوره اإلعالم عن اإلسالم واملسلمني أثر يف نفسيتهم وعقوهلم 

بة من الناس حترتم مبادئ وعقائد حيث اعتقدوا أهنا مبعوثة اإلرهاب ،لكن هذا األمر ال ينفي وجود نس
فالدولة ال تعامل الناس على أساس دينهم وانتمائهم العرقي وأمريكا من بني اجملتمعات ، شخصا آخر 

هذا ما دفع  ،اليت ال متنع املسلمني من ممارسة شعائرهم وال يوجد بند يف الدستور حيضر ذلك
من ترك الفتاة تصلي وردع الشخص الذي  ابألشخاص الذين كانوا حتت تصوير للتجربة االجتماعية

أوقفها وحاول طردها من الشارع، واملعلقني العرب هلذا الفيديو رفضوا فكرة أن تصلي املرأة يف الشارع 
ينما حاول أحدهم اعرتاض لكن استحسنوا دفاع األمريكيني عنها ح ،وأمام املع فهو ال جيوز شرعا

 سلوكها .

 لةلدراس النتائج العام  رابعا : 

تستقبل الوالايت املتحدة األمريكية يف كل سنة العديد من املهاجرين من خمتلف أقطار  .0
الوطن يتباينون يف جنسياهتم وثقافتهم ويعود سبب هجرهتم إليها بدافع البحث عن العمل أو الدراسة أو 

 البحث عن األمن واالستقرار الذي يغيب يف بلداهنم.
احتلت فئة املسلمني املهاجرين إىل الوالايت املتحدة األمريكية نسبة ال أبس هبا حيث قدر  .7

 .7102مليون نسمة من كل األعمار يف سنة  3.3عددهم ب 
يواجه املسلمني املستوطنني يف أمريكا العديد من الصعوابت يف احلفا  على دينهم ومبادئهم  .3

 ا واليت تتلف متاما عن ثقافتهم.وبني التأقلم مع البيئة اليت يعيشون فيه
حيث ،حتاول وسائل اإلعالم بش  الطرق تشويه صورة اإلسالم واملسلمون يف نظر الغربيني  .1

تقوم بنسب كل ما له عالقة ابإلعدام التفجريات القتل إىل املسلمني وأن كل سلوكياهتم هي انبعة من 
 ثقافة إرهابية.
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ر إىل املسلمني املقيمني يف واليتهم بنظرة سلبية و أن ساد االعتقاد أن اجملتمع األمريكي ينظ .2
 صفة العنصرية هي الطاغية بينهم ويعاملون املسلمني بسلوكيات غري الئقة. 

من أجل حتسني نظرة األمريكيني اجتاه مسلمي أمريكا وتوضيح حقيقة املعاملة بينهم قام  .2
ملسماة "شوارع أمريكا" حيث يعمدون جمموعة من الشبان العرب  نشاء صفحة على موقع الفايسبوك ا

على تصوير فيديوهات لتجارب اجتماعية حقيقية يرصدون من خالهلا سلوكيات اجملتمع األمريكي اجتاه 
 مسلمي أمريكا يف مواقف متعددة. 

معروفا تدة موقفه ال نستنتج من خالل التجربة االجتماعية األوىل أن اجملتمع األمريكي  .2
مهما كان املوقف الذي أمامه فتواجد الفتاة املتحجبة أمامهم وهي تتعرض الناس  يتدخل يف شؤون

للضرب واإلهانة من قبل رجل مل حيفزهم األمر على الدفاع عنها سوى االتصال ابلشرطة كأقصى 
 تقدير.

أوضح لنا الفيديو الثاين أنه على الرغم من ما تبثه وسائل اإلعالم حول موضوع اإلسالم  .8
هذا احلدث مل يؤثر على نظرهتم اجتاه العرب حيث قدموا مساعدات مادية إىل الشاب واملسلمني إال أن 

 املسلم الفقري الذي يطلب املساعدة يف شوارع أمريكا فهذا يوحي ابلتجانس بينهما.

التجربة االجتماعية الثالثة جاءت بفكرة استحقار طفل صغري مسلم من قبل طفل آخر  .7
 يتجاوبوا معه ومل يقفوا ضد الظلم الذي يشاهدونه أمامهم، فحني أمريكي أمام عينة من الراشدين مل

امتاز األطفال األمريكيني ابلرباءة نتيجة عدم طغيان اإلعالم الغريب على تفكريهم فهم مل مييزوا بني الف  
 املسلم واملسيحي أو اليهودي.

على أساس العرق وأفضل يف الفيديو األخري أكد لنا أن اجملتمع األمريكي ال مييز بني األفراد  .01
من ذلك حيرتم شعائر وعادات وتقاليد اجملتمعات الغريبة عنه يف ثقافتها، حيث أهنم مل مينعوا الفتاة من 
أداء مناسك الصالة يف الشارع األمريكي صحيح أهنم وجدوا األمر غريبا لكن اعرتضوا على من يقوم 

  يقافها وطردها .

إذن اجملتمع األمريكي ينظر إىل مسلمي أمريكا بنظرة تتباين بني التجانس والعنصرية لكن  .00
هذه األخرية يف مواقف قليلة فلهم مبدأ ميشون عليه هو عدم التدخل يف شؤون الغري وح  وإن كان 
اآلخر يتعرض إىل مواقف حساسة، لكن هذا ال مينعهم من تقدمي املساعدة بطرق تكفل هلم عدم 

 ساس خبصوصية الناس وعدم املخاطرة تياهتم .       امل
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 خامت 
يف ا تام  مكاننا القول أن نظرة اجملتمع األمريكي اجتاه املسلمني املقيمني يف الوالايت املتحدة 
األمريكية متتاز ابلدرجة األوىل ابلتجانس كوهنم ال يرفضون فكرة تواجد املسلم يف بلدهم وال يتدخلون 

ا اصة وال يعرتضون على ممارسة شعائره اليت اعتاد عليها يف بلده، ومن جانب آخر البع   يف شؤونه
اعتقد أن اجملتمع األمريكي سلوكه اجتاه املسلمني انبع من العنصرية واالحتقار لكن التجارب 

ال يتدخل يف  مريكياالجتماعية اليت نشرها بع  الشباب على صفحة شوارع أمريكا أثبتت أن األ
لذا ال بد من التأكيد على أيية الفصل بني اإلسالم واإلرهاب، وأن النظرة األمريكية وإن ، ون الغري شؤ 

تباينت يف الواقع فريهنا ال تتلف عن بعضها البع  ولكن الذي يتحكم يف جمرايت األحداث هو حتقيق 
ولذلك جيب التأكيد أن ما تبثه وسائل ال يعكس املصلحة الوطنية واحلفا  على األمن القومي هلم 

إرهااب أو هاجروا إىل الوالايت املتحدة بدافع ممارسة اجلرائم املتنوعة إمنا  افاملسلمني ليسو ، الواقع متاما
 الظروف هي اليت قادت هبم إىل ترك بلداهنم. 
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