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 الوعاصر والتنصيرالستشــــراق لوسيــلة اإلعالم 
 

عبدالحويد إبراهين سلطاى
1

زهو اللطيف هحود أبو عبد                                                 
2 

  الخمس، ليبيا.–األستار المساعذ في العقيذة واألديان بقسم الفلسفت وعلم االجتماع، كليت اآلداب  -1
موظف في قناة ليبيا الوطنيت بمصراته، وباحث أكاديمي -2

 

 

 ة:مقّدمال

  ً إلى ٌوم وعلى آله وصحبه  سٌدنا محمد  ،بعده الحمد هلل رب العالمٌن، وصلّى هللا على من ال نب

 ،وبعـــد. الدٌن

ولهم فً ذلك  تحقٌقها؛الشك فٌه أن لظاهرة االستشراق دوافع وأهداؾ ٌسعى المستشرقون إلى ا ممف

ٌ   ىتماشبما ٌ ،دتالعصور التارٌخٌة وتعد   عبرعت وسابل وأدوات، تنو   ر ر ظروؾ األمم وتطو  مع  تؽ

فً صورة جده وثارة ت، حربٌة جد االستشراق فً صورة حمبلت صلٌبٌةتفتارة ؛ مهالعالم البشري وتقد  

ستعمار عسكري لتكرار الصورة األولى اجده قد عاد فً صورة ت وثارةدبلوماسٌة، ثقافٌة أو بعثات 

، لكن من المتفق علٌه فً علمً وتكنولوجً ممن تقد  المسٌحً ر تبعاً لما شهده الؽرب بشكل متطو   لكنها

 والتنصٌر. اقبلستشــــرلوسٌــلة هو اإلعبلم بؤنواعه المتعددة هذا العصر أن 

 مشكلة البحث:

ٌُْعَنى بمعانٌه  بعضكان االستشراق فً لما   اناتهمودٌالشرقٌٌن،  اتدراسة الؽربٌٌن للؽأنه ثقافً 

ٌقودنا لمحاولة معرفة صور أنه  -ال شك- ؛ فهذااهفٌم والتحك   اوتوجٌهه اللتؤثٌر فٌه آدابهمو اتهموثقاف

والتحكم فٌه  ههوتوجٌعلى الشرق، خذها لبلوغ مرامه فً التؤثٌر التً ٌت   ابلاالستشراق المعاصر، والوس

–وٌرفض الدٌمقراطٌة، وٌة للحر   زابفة ٌرفع شعاراتعالما ونحن نعٌش الٌوم ة صاخوب ،بعد عن

عد أمام االستشراق ٌلم ولذلك ف الشرق، شعوبؼربً لاحتبلل عسكري أي  االعتراؾ بوجود -ظاهرٌا

 ومن م فً شعوب الشرق،الناعمة للتؤثٌر والتوجٌه والسٌطرة والتحك   وسابلوالاقة، البر   سالٌبإال األ

ولهذا  ،اإلعبلم اق من خبلل استخدام وسٌلةعلى الشرق االستشرهذه الوسابل وأنجعها فً التؤثٌر  خطرأ

 : من خبلل التساإالت اآلتٌةالبحث فً هذا شكلة تتجلى الم

 ؟ووسابله ،مفهوم اإلعبلمما  -1

 أم ال؟ والتنصٌر بلستشراق المعاصر ل ٌلةوس هل اإلعبلم -2

 تم توظٌؾ اإلعبلم قدٌماً لصالح االستشراق أم ال؟هل  -3

 ؟وما صوره وأنماطه بلستشراق والتنصٌر،وسٌلة لفً العصر الحاضر  اإلعبلمهل  -4

  به؟ووأهدافه، ومحاسنه ومسا االستشراقب ما المقصود  -5

 ؟رسمها للشرق اإلسبلمًالسٌبة التً  ةالصوراإلعبلم، وما  تؤثٌرما  -6

 : على هذه التساإالت، على النحو اآلتًهداؾ البحث ٌمكن لنا أن نرتب أم تقد   اممو

 .ووسابله ،مفهوم اإلعبلمبٌان ج

  والتنصٌر.بلستشراق المعاصر وسٌلة لإلعبلم بٌان كون ا -1

 .االستشراق وسٌلةتوظٌؾ اإلعبلم قدٌماً  كٌفٌة -2

 .صوره وأنماطهو فً العصر الحاضر فً االستشراق والتنصٌر، استخدام اإلعبلمكٌفٌة  -3
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 ، وأهدافه، ومحاسنه، ومساوبه.االستشراقب بٌان المقصود  -4

 .للشرق اإلسبلمً رسمهاالسٌبة التً  ةالصوراإلعبلم و تؤثٌربٌان  -5

 البحث:أهمية 

ومحاسنه وعٌوبه، وعن االستشراق وأهدافه، عن  -ولو جزبٌة- فً تزوٌدنا بمعرفةأهمٌة البحث كمن ت

ومحاوالتها فً االستشراق والتنصٌر وسابل اإلعبلم العمبلقة التً تمتلكها شركات الؽرب، ل هستخداما

بها لدى  التبشٌرو -قٌمٌاً وأخبلقٌا-المتهالك المسٌحً  ًرة للمجتمع الؽربمكر  نمطٌة لصنع صورة 

عن طرٌق رسم ومعتنقٌه شوٌه اإلسبلم الحثٌث المحموم لتالؽرب سعً ثم  المجتمع الشرقً المسلم،

ؾ والتطر  اإلسبلمً د صور التشد  ولة فً السلوكٌات المستهجنة، تمث  مُ  ،لمسلمٌنسٌبة عن اصورة نمطٌة 

، الذي قد تمارسه قلة من المجموعات اإلسبلمٌة، هً أبعد ما ٌكون عن السلوك النمطً لدى الدٌنً

 .األكثرٌة فً المجتمعات اإلسبلمٌة

 المنهج المستخدم في البحث:

ع تتب  بوذلك  والبناء التحلٌلً، والمنهج النقدي فً المعالجةالعرض منهج فً هذا البحث  ستخدمالمنهج الم

 .هدم والبناءللوصول إلى مواضع ال ؛والتنصٌرصور استخدام اإلعبلم وتوظٌفه خدمًة لبلستشراق 

 :  أما المنهجية المتبعة في البحث فهي

دون ذكر  ٌكتفى بذكر اسم المإلؾ، ثم اسم الكتاب فقط  -ألول مرة-فً البحث عند ذكر المصدر  -

 .فً آخر البحث فهرس المصادر والمراجعكاملة فتترك إلى بٌانات كافة البٌانات، أما بقٌة ال

لؾ، ثم ، مرتبة هجابٌا، على أساس ذكر اسم المإفً نهاٌة البحث تْ عَ ضِ وُ المصادر والمراجع فهارس  -

 . اسم الكتاب تلٌه البٌانات كاملة

إذا كان االقتباس فً متن البحث حرفٌا، ٌوضع فً المتن بٌن عبلمتً تنصٌص، وٌشار إلٌه فً  -

الهامش مباشرة، دون ذكر لفظة: ٌنظر، أو انظر، أما إذا االقتباس بالمعنى فبل ٌوضع بٌن عبلمتً 

 ر، أو انظر. تنصٌص، وٌشار إلٌه فً الهامش بذكر لفظة: ٌنظ

 هيكلية البحث:

ُم البحث إلى مقدمة, وثالثة مباحث, وخاتمة.  ُيَقسَّ

وأسباب اختٌار الموضوع، والمنهج المستخدم  ته،، وأهمٌ، وأهدافهعلى مشكلة البحث المقدمةتشتمل 

 فً هذا البحث، والمنهجٌة فٌه، وهٌكلٌة البحث.

 ه، وكونه وسٌلة لبلستشراق والتنصٌر، وٌضم ثبلثة مطالب:  اإلعـــبلم ووسابل -المبحث األول

  بٌان مفهوم اإلعبلم. -المطلب األول

 .سابل اإلعبلمو -المطلب الثانً

 اإلعبلم وسٌلة لبلستشراق والتنصٌر. -المطلب الثالث

 أهدافه ومحاسنه ومساوبه، وٌضم ثبلثة مطالب: االستشراق و -المبحث الثاني

 .االستشراقن مفهوم بٌا -المطلب األول:

 أهداؾ االستشراق. -المطلب الثانً

 محاسن االستشراق ومساوبه. -المطلب الثالث
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 والتنصٌر، وٌضم مطلبٌن: بلستشراقلاإلعبلم أداة  -المبحث الثالث

 .وسابل االستشراق -المطلب األول

 .للشرق اإلسبلمً رسمهاالسٌبة التً  ةالصورتؤثٌر اإلعبلم و -المطلب الثانً

  وتتضمن أهم نتابج البحث وبعض التوصٌات. -ةماتالخ

 ه, وكونه وسيلة لالستشراق والتنصيراإلعـــالم ووسائل -المبحث األول

 تمهيد: 

المتسارع الذي تشهده الحٌاة اإلنسانٌة عموماً فً كل صورها وعبلقاتها الهابل ر لتطو  إلى انظراً 

ألن  ؛بة ومتشابكة؛ له دالالت ومفاهٌم متشع  فً آن واحد حدٌث مصطلح اإلعبلم قدٌم، فإن وروابطها

شكل ٌصعب ب ؛السلسلة المترابطةوأو الشبكة المتداخلة  ،تؤخذ شكل المنظومة المتكاملةالحٌاة صارت 

 . لمتشعبةن مكّونات الحٌاة اإلنسانٌة اعن فصل مكو  فٌه 

من مظاهر االجتماع  ا، ومظهرالمهمة صورة من صور االتصال اإلنسانًٌمثل اإلعبلم ولهذا أصبح 

 المتعددة؛ ر العلمً التقنً الهابل فً عالم االتصاالتكثٌراً من التطو   اإلعبلم البشري، وقد استفاد

مساحات فٌها ى مسافات طوٌلة، وؼط  فٌها طوى  ً،طوات جبارة على رقعة الكوكب األرضخطى خُ ف

مفهوم هذا الاإلعبلم باألمر الذي جعل  .هقاراتو العالم أو أقالٌم ،دولاللم تمنعه عن ذلك حدود فشاسعة، 

والمعلومات المقروءة والمسموعة  تقنٌةكل وسابل المن خبلل استخدام  نقل األخبارهو ف ؛ابسٌطو سهبل

 ، وسٌتم  بٌان ذلك من خبلل المطلب اآلتً:والمربٌة

  بيان مفهوم اإلعالم -المطلب األول

 ر مفهومر العالم اإلنسانً عموماً، كما طال  التطو  تبعاً لتطو   ؛راً هاببلً م تطو  اإلعبلمفهوم ر تطو  

نظم القصابد الشعرٌة، أو الكبلم النثري الذي طرٌق  فهو لم ٌعد ذلك اإلخبار التقلٌدي عن ؛اإلعبلم

و إشعال أ ،أو النفخ فً األبواق ،قرع الطبولٌصور الخبر، أو الحالة اإلعبلمٌة، ولم ٌعد نقل الخبر ب

 أو نوابب فحسب؛ بل صار مفهوما ٌشمل كل مناحً الحٌاة وجوانبها ،النار لئلعبلم عن وقوع أحداث

 .المتعددة

ٌُعلمعْ أَ من اإلعبلم لؽًة: ف أعلمه باألمر أخبره  :أي ؛، وأعلمه األمرَ لَم  ، والمفعول ُمعْ لِم  إعبلًما، فهو ُمعْ  لَم 

ٌّاه، وأطلعه علٌه، وأع ،به فه إ َعلَِمُه، كَسِمَعُه، »، ٌقول صاحب القاموس المحٌط: لمه بما حدثوعر 

اٍل، وَعل َمُه الِعْلَم  ِعْلماً، بالكسِر: َعَرَفُه، وَعِلَم هو فً نفِسه، وَرُجل  عاِلم  وَعِلٌم   ج: ُعلَماُء وُعبل م ، كُجه 

اٍب، وأْعلََمُه إٌاهُ َفَتَعل َمهُ    .(1)«َتْعلٌماً وِعبل ماً، ككذ 

وهو إحاطة اآلخرٌن »، وتؤكٌد دراٌته بها ،فاإلعـــبلم هو اإلببلغ، واإلفادة، ونقل المعلومة لشخص ما

وٌتصل معنى اإلعبلم باألخبار واألنباء واألحداث، وال ٌتضمن فً . (2)«لٌدركوا حقٌقته وكنهه ؛بشًء

 المعنى اللؽوي أكثر من اإلنباء واإلظهار واإلبراز.

د الصور واألشكال، وٌكاد ٌشمل كل حٌاة اإلنسان المعنوٌة واسع ومتعد   همفهومف :اإلعبلم اصطبلحاً أما 

–، وهنا تكمن صعوبة إٌجاد تعرٌؾ اصطبلحً واحد مّتفق علٌه وهذا تعددةوالمادٌة ونشاطاتها الم

له بسبب اتساع هذا المفهوم وتداخ ؛د لمفهوم اإلعبلملٌس هناك تعرٌؾ محد   نتفق على أنهٌجعلنا  –ربما

 :محمد جمال الفار، ٌقول فً كثٌر من مجاالت النشاط اإلنسانً، والعبلقات اإلنسانٌة بمختلؾ أنواعها

                                                           

 .1/1140، ، القاموس المحيط، فصل العين، باب الميميآباد الفيروز مجد الدين محمد بن يعقوب -1
 . 4 ، ص، اإلعالم اإلسالمي  وصفات عامميومصطفى بن أحمد كناكريد.  -2
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أدواره، وتباٌن مذاهب الباحثٌن  دبسبب اختبلؾ مناهجه، وتعد ؛ولهذا ٌصعب تحدٌد لفظة اإلعبلم»

 .(1)«فٌه

ٌقصد  ذلك أنه ؛فإن من البلزم إٌراد بعض التعرٌفات االصطبلحٌة لئلعبلم ،مهما ٌكن من أمرؼٌر أنه 

ز على تلك العملٌة التً ٌترتب علٌها نشر األخبار والمعلومات الدقٌقة، التً ترتك  » أحٌانا: باإلعبلم

. (2)«واالرتقاء بمستوى الرأي ،وعواطفهم السامٌة ،الصدق والصراحة، ومخاطبة عقول الجماهٌر

ٌقوم بنشر األخبار منها أنه  ؛أو صفات لئلعبلم ،خبلل هذا التعرٌؾ اشتراطات من نجدحٌث 

بؽٌة الرقً  ؛خاطب عقول الجمهور المتلقً وعواطفههو ٌوالمعلومات الدقٌقة والصادقة والصرٌحة، و

 ولعلّنا نجد فً هذا التعرٌؾ اإلشارة إلى أهمٌة دور اإلعبلم  وخطورته فً آن واحد. ،بمستوى الرأي

جانب من عملٌة االتصال التً ٌتفاعل بمقتضاها متلقً ومرسل الرسالة : »وقد ٌقصد باإلعبلم أٌضا أنه

  ٌ ٌّنفً مضامٌن اجتماعٌة مع وهذا التعرٌؾ ٌعطً دوراً إٌجابٌاً  ،(3)«نة، أو معنى مجّرد، أو واقع مع

أو شرٌكاً فً  ،ها مإثراً فٌهافعله تجاه ةأو رد ،بحٌث ٌكون من خبلل تفاعله ؛لمتلّقً الرسالة اإلعبلمٌة

 مضامٌنها أو معانٌها.

 ،تزوٌد الناس باألخبار الصحٌحة، والمعلومات الدقٌقة والحقابق الثابتة»قد ٌقصد به: كما أن اإلعبلم 

ر تعبٌراً موضوعٌاً عن عقلٌة عب  ، وٌُ معٌنة التً تساعدهم على تكوٌن رأي صابب فً واقعة أو مشكلة

م ٌقد   همسإولٌة اإلعبلم أمام جمهوره بؤنمن هذا التعرٌؾ ، وتظهر (4)«لهموومٌ الجماهٌر واتجاهاتهم

فً تكوٌن  -أي جمهوره-ٌه ودوره األساس هو مساعدة متلق   ،وٌتحّرى الدقة فً النقل، ووظٌفته ،الحقٌقة

اءاتهم اآلراء الصاببة تجاه أي موضوع أو إشكال، مراعٌاً فً ذلك خصوصٌتهم الثقافٌة والفكرٌة وانتم

 الدٌنٌة.

 سائل اإلعالمو -المطلب الثاني

؛ وهً العنصر اآللً فً العمل اإلعبلمً ٌةاإلعبلم العملٌة فً اأساس اوسابل اإلعبلم ركن تمثل

وبدونها ال ٌكاد ٌكون هناك  ،نة لئلعبلماء، بل هً إحدى العناصر المكو  المعاصر، ولٌست أداة صم  

لوسابل متعددة وٌمكن أن نجد أنواعاً  اإلعبلم باختبلؾ وسابله وأدواته.، وتختلؾ طبٌعة أصبل إعبلم

الوسابل األساسٌة: وهً »: محمد جمال الفار؛ ٌقول منها ما هو أساسً، ومنها ما هو ثانوي ؛اإلعبلم

 .(5)«ر عنها جمٌعاً بالصحافةعب  الصحافة المطبوعة، واإلذاعة، والتلفزٌون، وقد ٌُ 

مربٌة، تضاؾ إلٌها وكاالت األنباء المسموعة والمطبوعة والأنواع الصحافة ب كما ٌمكن التمٌٌز بٌن

 التً تعتبر وسٌلة أولٌة ومصدراً لؤلخبار تعتمد علٌها باقً الوسابل.

الوسابل الثانوٌة فهً السٌنما والمسرح والكاسٌت والملصقات الجدارٌة والبلفتات والصور »أما 

وٌمكن إٌجاد فرق بٌن الوسابل   (6)«شر مادة إعبلمٌة بٌن الناسوالكتب، وكل ما ٌستخدم من وسابل لن

وسابل خاصة باإلعبلم، وقد ُوجدت من أجله، وهو هدفها تعتبر فً أن األولى  ؛األساسٌة والثانوٌة

فت ألجل أهداؾ ، إال أنها ُوظ  ةؾ اإلعبلمٌاهدلؽٌر األ –أصبلً –أما الثانوٌة فهً موجودة  ،األساسً

 أو ؼٌر مدروسة.إعبلمٌة مدروسة 
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على اعتبار  ؛بشًء من التفصٌللئلعبلم الحدٌث عن الوسابل األساسٌة باستطاعتنا  هٌمكن القول بؤنو

جمٌع الطرق التً تصل بواسطتها األنباء واألخبار والتعلٌقات علٌها إلى الجمهور ب ىنَ عْ أن الصحافة تُ 

أو رأي تثٌره أحداث  ،أو فكر ،أن كل عمل كما ،المتلقً، وكل ما ٌجري فً العالم مما ٌهم هذا الجمهور

 على النحو اآلتً: العالم ٌعتبر ماّدًة أساسٌة للصحافة

هً جرٌدة روعً فً تحرٌرها كثرة الموضوعات الحالٌة واألنباء المحلٌة والعالمٌة، » الصحيفة: -أولا 

(1)«ومقاالت عن األدب والفن
فمنها المتخصصة  ؛ؾ أو الجرابدحمن الصمتعددة وهناك أنواع  

 والنوعٌة والشاملة، ومنها الٌومً واألسبوعً والشهري من حٌث الصدور.

أو الصحافة المسموعة، التً تعتمد على الصوت والمإثرات  ،هً الرادٌوو :اإلذاعة المسموعة -ثانياا 

ٌُعتمد علٌها وسٌلة إعبلمٌة ف ً نقل السمعٌة والموسٌقٌة، وتتمٌز بسرعة إنتاج مادتها الصحفٌة، و

إلٌصال المادة اإلعبلمٌة  ؛األخبار والمعلومات والمعارؾ والثقافات إلى البٌبات والشرابح المستهدفة

 نواعاً لئلذاعة المسموعة نذكر منها: أوٌمكن عن نجد  إلٌها.

المحلٌة، ى حدود الدول واألقطار ً بإرسالها مساحات شاسعة تتخط  ؽط  وهً التً تُ  اإلذاعة الدولية: -أ

 ؛سبلت بلؽاتهم المختلفة للتؤثٌر فٌهماتبث لهم برامج ومرف ؛ة دولوتحاول أن تستقطب مستمعٌن فً عد  

  ٌ  ،قد ٌكون عالمٌاً  ؛أو موقؾ محّدد معٌن، ن تجاه حدثلخلق ردود أفعال تجاه مادتها، ولتكوٌن رأي مع

 أو ٌقع ضمن بٌبة المستهدفٌن.

خارج حدود البلد المستهدؾ، وتقصد بمادتها اإلعبلمٌة فبة  وهً عادًة ما تكون هة:اإلذاعة الموجَّ  -ب

. محددة وأهداؾ او فكرٌاً لخدمة أؼراض موضوعة مسبقاً  ،للتؤثٌر فٌه نفسٌاً  ؛بعٌنه اأو شعب ،محّددة

ٌ   –ؼالباً –وتهدؾ اإلذاعة الموّجهة  أو لؽرض  ،نإلى إثارة المشاكل أو تحرٌك الرأي العام فً اتجاه مع

 دة.ة محد  التروٌج لفكر

ٌ  و اإلذاعة الوطنية: -ج تها للحكومة الوطنٌة، وتحمل فً مادتها اإلعبلمٌة األخبار الوطنٌة، تكون تبع

والمعلومات التً تسهم فً ُرقً الوطن، وتساعد على نهضته، كما تهدؾ إلى الحفاظ على اللحمة 

ورفع روحهم  ،ل مواطنٌهوتؤكٌد هوٌة الوطن من خبل ،وزٌادة ترابط النسٌج االجتماعً ،الوطنٌة

االجتماعً الذي تتخذه النظام والذي تنتهجه، المعنوٌة، كما تسعى إلى ترسٌخ أركان النظام السٌاسً 

 القٌادات الوطنٌة داعماً لها.

المحافظات، أو وهً اإلذاعات التً تقام داخل المجتمعات المحلٌة ك اإلذاعة المحلية أو الجهوية: -د

أو  ،أو المقاطعات، وعادًة ما تكون محاكًٌة لحٌاة المواطن، محاولًة خلق خطاب تنموي ،البلدٌاتو

 ،أو تعبوي، إضافًة إلى مهمتها األساسٌة، وهً نقل األخبار والمعلومات التً تهم المواطن ،تثقٌفً

 وتبلمس حٌاته، وتوازي تطلّعاته.

المعاصر، وٌعتمد على نقل الصورة المتحّركة  أهم الوسابل األساسٌة لئلعبلممن وهو  التلفزيون: -ثالثاا 

المقرونة بالصوت، وٌمتاز بانتشاره الكبٌر فً كل األوساط والمجتمعات، ومنه ما ٌعتمد على إرسال 

مادته اإلعبلمٌة عن طرٌق الموجات األثٌرٌة التً ٌتم التقاطها مباسرًة عن طرٌق أجهزة التلفاز ومنه 

وٌتم استقبال بثها عن طرٌق أجهزة  ،ناعٌةطصطرٌق األقمار االعن  ،ما ٌعتمد على البث الفضابً

ٌّز البث الفضابً بسعة انتشاره التً  تؽّطً مساحات الكرة األرضٌة صارت استقبال خاصة بها، وٌتم

 عموماً.  

الستخدامه الصورة  ؛فً قدرته على اإلقناع والتؤثٌر -أرضً أو فضابً-التلفزٌون  أهمٌةوتكمن 

التلفزٌون فر عن موضوع الصورة وجمٌع الوسابط البصرٌة األخرى، وكذلك الصوت المعب   ،المتحّركة

الشاشة ألن  ؛على منظومة وسابل اإلعبلم األخرى، بالصورة الجذابة بشد االنتباهٌكاد ٌسٌطر 
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عرض ما ٌُ إلى  المشاهد شد  تخر آلمن وقت فهً  -حتى وإن أؼفل المشاهد تركٌزه علٌها-التلفزٌونٌة 

الفابقة إلى الشاشة ٌجعل للقابمٌن على مادتها اإلعبلمٌة القدرة  دِ وهذا االستحواذ والشد للمشاهِ  ،(1)علٌها

لها مسبقاً؛ فٌعرضون كل  نخّططوٌدونها، أو التً ٌوتوجٌهه الوجهة التً ٌر ،المتلقً علىالتؤثٌر فً 

على شاشة التلفزٌون،  -و فاضحةسواء كانت برٌبة أو مشبوهة، مقبولة أو مستهجنة، محتشمة أ-الصور 

  وازع دٌنً، أو رادع قانونً، متحاٌلٌن على القوانٌن اإلعبلمٌة الدولٌة والمحلٌة.أي متمل صٌن من 

 والتنصير لالستشراقاإلعالم وسيلة  -لثالثالمطلب ا

على كتب ونفابس ومخطوطات عربٌة من الحصول  -لٌس بالقرٌب أزمانمنذ -المستشرقون  مكنتَ 

بواسطة  بالقوةباالستٌبلء ومنها ما كان  ،منها ما كان بالشراء أو بالتبادل ؛ة طرق ووسابلوإسبلمٌة بعد  

فً واإلسبلمٌة التً اجتاحت المنطقة العربٌة  ،عسكرٌٌن كانوا ضمن الحمبلت العسكرٌة االستعمارٌة

صاتها، ى مجاالتها وتخص  قاموا بدراسة تلك الكتب فً شتثم ومنها ما كان بالسرقة، العصر الحدٌث، 

 لووضعوها بشك وطرق مختلفة بلؽات متعّددةبالعربٌة، ووفهموها وهضموها، ثم قاموا بإعادة نشرها 

وسلطات دولهم، التً  مسٌحٌة ٌخدم أهدافهم العامة والخاصة، وكانت تدعمهم فً ذلك جمعٌات علمٌة

ال -وتصوٌره بصور بشعة  من اإلسبلم ه المسلمٌن، والتنفٌرتتفق فً مجملها على هدؾ واحد هو تشوٌ

 وذلك راجع للحقد الدفٌن الذي ٌستقر فً مركز الذاكرة الؽربٌة المسٌحٌة -تلٌق بؤي دٌن سماوي

، وؼربها وقدرتهم على السٌطرة على شرق أوروبا ً لم تنَس قوة اإلسبلم والمسلمٌن، التالجمعٌة

 .األندلس والبلقان وؼٌرهما فً ببلد وإقامتهم للدولة اإلسبلمٌة قروناً متتالٌة

على اعتباره  ،توظٌؾ اإلعبلم لخدمة االستشراق وأهدافه ة من صورصوروٌمثل نشر كتب االستشراق 

العدٌد من مثل نشر  كما، من وسابل اإلعبلم فً نشر أعمال المستشرقٌن والتروٌج لها مهمةوسٌلة 

رقٌن وآرابهم حول أفكار المستش صورة أخرى من صور نشر -التً تصدر بلؽات متعّددة-المجبلت 

ومنها »مختّصة فً تارٌخ الشرق وكنوزه وإرثه الحضاري مجبلت فً مجملها وهً  ؛الشرق اإلسبلمً

على سبٌل المثال المجلة اآلسٌوٌة الفرنسٌة، ومجلة الجمعٌة اآلسٌوٌة الملكٌة اإلنجلٌزٌة، ومجلة الجمعٌة 

ط، ومجلة العالم اإلسبلمً األمرٌكٌة، ونظٌرتها الشرقٌة األمرٌكٌة، ومجلة شإون الشرق األوس

، ومنها أٌضاً صحٌفة العلماء التً تصدر فً فرنسا، ونشرة المعهد هنفساالسم الفرنسٌة التً تحمل 

 .(2)«الفرنسً لآلثار الشرقٌة فً القاهرة

بقدر ما كانت تعمد إلى  ؛فقط علمً هاهدف ٌكنهذه األعمال والمنشورات لم وٌمكن القول بؤن معظم 

ه ترومات، أو للتخوٌؾ من الشرق وبٌان قوته وخطكنوز ومقو  وما فٌه من  ،لشرقإلى اتوجٌه االنتباه 

ته ومجده وسطوته على ستعٌد له قو  من جدٌد فإنها صحوة  حدثت بهإذا ذلك أنه ، المسٌحً على الؽرب

 .إلسبلم فً شرق أوروبا وؼربهاالمسٌحً، كما كان ذلك فً الماضً إبان انتشار ا الؽرب

 فقد تم توظٌفه لخدمة االستشراق ،أحد وسابل اإلعبلم األساسٌة؛ باعتباره أما فً المجال الصحفً

التً استهدفت الببلد العربٌة، كالحملة الفرنسٌة على مصر  ،االستعمارٌةالصلٌبٌة ، منذ الحمبلت الؽربً

فً المطابع نشر صاحبت حملته العسكرٌة، حملة صحفٌة عن طرٌق فقد  ؛(3)م1798سنة  بقٌادة نابلٌون

ترفع الفرنسٌة دعاٌة صحفٌة، وتوزٌع منشورات صحفٌة  رافقت الحملةمصر والشرق العربً؛ حٌث 

، وتإثر تؤثٌراً سلبٌاً على الروح المعنوٌة لدى المقاومة الفرنسٌٌن جنودالمن الروح المعنوٌة لدى 

 .(4)بوجه عام العربٌة
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البلدان العربٌة فً عهد  من عدٌدالا تم توظٌؾ الصحافة فً نشر كثٌر من اآلراء المسٌحٌة داخل كم

نهم استؽلوا الصحافة المصرٌة على األخص للتعبٌر عن إ»الحق لعهد االستعمار األوروبً، حٌث 

دد من قد ظهرت مقاالت كثٌرة فً عف» ؛اآلراء المسٌحٌة أكثر مما استطاعوا فً أي بلد إسبلمً آخر

  .(1)«ببل أجرة فً أحوال نادرة والصحؾ المصرٌة، إما مؤجورة فً أكثر األحٌان، أ

وفً ظل   إلى زمننا الحاضر الوووصاألوروبً المسٌحً للعالم اإلسبلمً، االستعمار عقب حقبة أما 

ٌول وبخاصة ذات الم ؽربٌة،التقدم التقنً الهابل لوسابل اإلعبلم عموماً، فإننا نجد الصحافة ال

دة بما فٌها العربٌة، فإنها تتناول اإلسبلم وقضاٌاه التً تنشر أعدادها بلؽات متعد  االستشراقٌة  التبشٌرٌة 

أخرى، وتنسحب هذه الحالة على الصحافة  اوالمتسّترة أحٌان ،حٌاناً تناوالً ٌحمل العدابٌة السافرة أ

 اإللكترونٌة، التً ال تقل خطراً عن الصحافة المطبوعة.

بمٌزة العالمٌة، فهم المتمتعون باعتبارهم المالكون ألكبر الصحؾ المسٌحً؛ لؽرب إلى اوإذا نظرنا 

ٌستقون معلوماتهم  -مثبل-نجد أن معظم أفراد الشعب األمرٌكً فإننا ولذا ً، التؤثٌر األبلػ فً المتلق  

 كة لشركات رأسمالٌةبدورها مملووهً  ،وباألخص عن المسلمٌن عن طرٌق وسابل اإلعبلم ،ومعارفهم

المطلقة اإلباحة الجنسٌة ، والرباالزنا وتحرٌمه بسبب  ؛اللدود اهعدو   هترى فٌو، معادٌة لئلسبلمكبرى 

الكثٌر من األمٌركٌٌن ٌحصلون على معلوماتهم عن المسلمٌن من وسابل اإلعبلم »فمثبل  بكل أنواعها،

ٌة السلبٌة المنهجٌة الطوٌلة المدى للمسلمٌن وأنه من المرجح أن تإثر التؽط ،أكثر من أي مصدر آخر

 .(2)«اء الصحؾ وتفضٌبلتهم السٌاسٌةر  على معتقدات قُ 

وهو -    فً المجال التلفزٌونً ؛ فالصحافة وتوظٌفها لخدمة االستشراق اتن استخداممهـذه بعض و

 بث  بتوظٌؾ قنوات تلفزٌونٌة ٌتم  -ضد اإلسبلم ه السلبًتؤثٌرفً الؽرب؛ لمن أخطر وسابل اإلعبلم 

 لخدمة أهداؾ استشراقٌة -بسهولة اأو اعتراضه ،اي لهال ٌمكن التصد  و -ٌشوه اإلسبلم- فضابً

م فً فكرة السٌطرة على الشرق وتوجٌهه والتحك  اختصارها أهداؾ قدٌمة جدٌدة، ٌمكن هً معروفة، و

المسٌحٌة األفكار  والعمل على نشر االستعمارٌة، وأطماعهالصلٌبً فٌه بما ٌخدم مصالح الؽرب 

الٌوم أحرص الناس على تعمٌم الؽرب على وجه العموم؛ فهم  بها ديواآلراء التً ٌناالعالمٌة 

الرادٌو والسٌنما والتلفزٌون وإدخالها فً المدارس، وذلك لكً ٌستخدموها وسابل االستشراق من خبلل 

 .(3)دونهلنشر آرابهم وتلوٌن نفوس الشباب باللون الذي ٌرٌ

م مادتها التنصٌرٌة بالعربٌة عن طرٌق نصارى إلى القنوات الفضابٌة التبشٌرٌة التً تقد   باإلضافةهذا 

، وعلم هم من العلماء المتخصصٌن فً تارٌخ العرب والمسلمٌنل  عرب أو مستشرقٌن، وهم فً جُ 

ومن باب تقارب األدٌان، بل أفكارهم المعادٌة لئلسبلم من باب الحوار بٌن األدٌان،  اٌعرضول البلهوت؛

علٌه –ومن باب القول بتوحٌد األدٌان؛ بحجة أن أصلها واحد؛ وأنها ترجع إلى كون أبٌنا إبراهٌم الخلٌل 

  ، والنصرانٌةأبو األنبٌاء، وإلى نسله ٌرجع كل أنبٌاء الدٌانات اإللهٌة الثبلثة: الٌهودٌة -السبلم

واإلسبلم، وبحجة أن إلى نسله ٌرجع من نزلت علٌه الكتب السماوٌة األربعة: التوراة، والزبور، 

لذلك تنشط هذه الفضابٌات و -علٌهم السبلم–واإلنجٌل والقرآن، ٌعنً: موسى، وداود، وعٌسى، ومحمد 

، ولو من باب الثبلثة هذه الدٌانات بٌن أتباعة ّبة واألخو  محالتسامح والالتبشٌرٌة فً الدعوة إلى نشر 

خدمًة  ؛اإلنسانٌة، أو من باب المقارنة أو المحاججة، وهً فً مجملها توظٌؾ صرٌح لوسٌلة التلفزٌون

كما تقوم تلك  ،نشر المسٌحٌة فً ببلد المسلمٌنالتً منها السٌطرة و ،والتنصٌر ألهداؾ االستشراق

بهدؾ  ؛والتراتٌل والصلوات واالحتفاالت على شاشاتهالكنسٌة االقنوات التلفزٌونٌة بعرض الطقوس 

، واستبلب عقولهم بإثارة نزواتهم ومٌولهم بطقوس العشاء الربانً، وشاباتهم استقطاب شباب المسلمٌن

وتحفٌز ؼرابزهم بعرض مشاهد االختبلط وإطفاء األنوار وإٌقاد الشموع، وإٌهامهم بؤن الدٌن المسٌحً 

                                                           

 .35 ص، فو، مدارسو، آثارهاالستشراق: تعري محمد فاروق النبيان،د.  -1
 .2018ديسمبر  24فوبيا، صحيفة اليوم السابع اإللكترونية المصرية، تم نشره بتاريخ   مرصد اإلسالمو تقرير :ينظر -2
 .20 ص، شكمة الثقافةالعزيز شرف، وسائل اإلعالم وم عبد :ينظر -3
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والرؼابب التً  اتاللذالتمتع والذي ال ٌحرم اإلنسان من ن المحبة والسبلم، وهو دٌ ،هو الدٌن األقوم

 .على معتنقٌهمها اإلسبلم حر  

التً تعرض على شاشات قنوات  –كةالرسوم المتحر  - ٌةكرتونمسلسبلت عروض ٌضاؾ إلى ما سبق 

علٌه –وتؤلٌه المسٌح  ،قصصها معانً عقٌدة التثلٌث طٌاتتحمل فً  -تتحدث بالعربٌة-فضابٌة عدٌدة 

الذٌن ال ٌعون حقابق هذه األمور، إال أنها ستتراكم  ،وهً تستهدؾ فً مجملها عقول الناشبة –السبلم

بعض  هوهذ .وخٌمة ضد العرب والمسلمٌنذهنٌة تكون عواقب  ان صوروتكو   لدٌهم، فً العقل الباطن

وبخاصة   المعاصروالتنصٌر ستشــــراق بللوسٌــلة التً تبٌن حقٌقة كون اإلعبلم اإلذاعات القنوات و

 أنها ناطقة بالعربٌة:

هً قناة فضابٌة تنصٌرٌة، تبث بالعربٌة، تقوم علٌها الكنٌسة القبطٌة و(: AGAHAPYقناة المحبة ) -7

م، وٌقوم بتموٌلها رجال األعمال األقباط داخل مصر 2445بدأت بثها فً سنة  ،األرثوذكسٌة فً مصر

موافقة  ىوقد فشلت القناة فً الحصول عل (http://www.aghapy. tv)موقع القناة:  .وأقباط المهجر

(. وتشاهد القناة على قمر 12، فبدأت بثها على القمر األمرٌكً )تلستار ةالمصرٌ شركة )ناٌل سات(

(Telstare 12:موقع القناة( .) 

 http://www.aghapy.tv/aghapy/index.Php?newlang=arabic.) 

 24هً قناة فضابٌة تنصٌرٌة، تبث بالعربٌة من أمرٌكا على مدى و :(Alkarma TVقناة الكرمة ) -0

م. وٌملك هذه القناة 2445موجهة للعرب فً أمرٌكا، وكندا، والمكسٌك، بدأت بثها فً سنة و ،ساعة

هاجر، وتقوم القناة بعرض بعض برامج مستٌفانوس(، وهو رجل أعمال مصري األصل ا)صموٌل 

اإلنجلٌزٌة.  باإلضافة إلى ،األطفال بالعربٌة، وباللهجات المصرٌة، والعراقٌة، واللبنانٌة، والسورٌة

( ومهمتها  Faith3.shtmllb.org/arabic-http://www.pgc/ بطرٌركٌة أنطاكٌة: موقع القناة:)

 نشر رسالة المسٌح إلى كل العرب، ونشر قٌم الكتاب المقدس.

ساعة.  24هً قناة فضابٌة تنصٌرٌة بالعربٌة، تبث من برٌطانٌا على مدى و :(Spirit قناة الروح ) -3

 (. .spiritChannel.tvhttp://www)موقع القناة: 

هً قناة تنصٌرٌة و  ):.ThehealingChannel.orghttp://www قناة الشفاء )موقع القناة: -4

ساعة، واشترك فً تؤسٌسها  كل من  24م على مدى 2445ة، بدأت بث برامجها بداٌة فً سنة بالعربٌ

ٌونانً األصل، ومن أهدافها تحقٌق نشر  القس )د. بنً جن( الذي ولد فً فلسطٌن من أم لبنانٌة وأب

بمعنى: رسالة المسٌح، وهً الكرازة باإلنجٌل للخلٌقة كلها وشفاء اإلنسان الكامل نفسا وروحا وجسدا 

نشر األخبار السارة لكل الناطقٌن بالعربٌة فً الشرق األوسط، وحول العالم وتنصٌرهم باإلضافة إلى 

 تثبٌت اإلٌمان عند النصارى.

هً قناة تنصٌرٌة بالعربٌة تبث من جزٌرة قبرص إلى الببلد العربٌة، و :(Sat7) 7 قناة سات -5

م، وبدأت بثها 1995ة لتركٌا. وقد تؤسست رسمٌا فً سنة وبالفارسٌة إلٌران، وبالتركٌ ،وآسٌا، وإفرٌقٌا

)موقع القناة على . م على مدار الٌوم2444م بساعتٌن فً األسبوع، إلى أن وصل بثها سنة 1996سنة 

 (.http://www.sat7.com/schedule.aspx  :النت

ساعة، وتعنى  24لعربٌة من قبرص على مدى اهً قناة تنصٌرٌة تبث بو (:Lifeقناة الحياة ) -6

بمهاجمة اإلسبلم، وتدعو لتنصٌر المسلمٌن، وهً موجهة للناطقٌن بالعربٌة فً الببلد العربٌة وشمال 

م، ومن أهم برامجها: أسبلة عن اإلٌمان، وحوار الحق،  2443إفرٌقٌا وأوروبا، وقد بدأت بثها فً سنة 

وهً من أخطر البرامج التً  وفً الصمٌم وتستضٌؾ هذه البرامج النصرانً المتعصب زكرٌا بطرس،

تبثها القنوات الفضابٌة التنصٌرٌة بوجه عام، فهدؾ البرامج زعزعة اإلٌمان فً قلوب المسلمٌن بذكر 

فالفكرة  -رضوان هللا علٌهن–وزوجاته أمهات المإمنٌن  كبلم ٌطعن فً القرآن، وشخص الرسول 

http://www.aghapy.tv/aghapy/index.Php?newlang=arabic
http://www.pgc-lb.org/arabic
http://www./
http://www./
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ابده، مثل: "هللا واحد، أم ثبلثة؟ شهادة اإلسبلم األساسٌة لكل البرامج النٌل من اإلسبلم، والتشكٌك فً عق

لعقٌدة الثالوث، والناسخ والمنسوخ فً القرآن، ورسالة الرسول الحقٌقً وصفاته؟ وهل تنطبق على 

 ...)سنوات وؼٌرها 6؟ وزوجاته مسؤلة )زواجه من عابشة، وسنها محمد 

أنها لٌست سٌاسٌة، وال تجارٌة، هً قناة نصرانٌة ٌدعً أصحابها و :(Noursat)قناة نور سات  -7

وال حزبٌة، بل مإسسة ال تبتؽً الربح، وتبث على مدار الٌوم بعدة لؽات منها العربٌة، كما ٌصل مداها 

 إلى كل قارات العالم.

 24هً قناة نصرانٌة تبث بالعربٌة من لبنان على مدى و : Telelumiere))ميار  قناة تيلي لو -8

رٌكا الشمالٌة والجنوبٌة، وأسترالٌا، وأوروبا، وشمال إفرٌقٌا والببلد ساعة،، وٌصل بثها إلى: أم

العربٌة، ٌشرؾ علٌها مجلس البطاركة األساقفة الكاثولٌك فً لبنان، شعارها الوطن لبنان، وهً محطة 

 .(1)م2443لبنانٌة اجتماعٌة بروح نصرانٌة، بدأت بثها الفضابً فً عام 

ساعة،  12رٌة تبث بالعربٌة من النروٌج على مدى ٌناة  تنصهً قو (:Miracleقناة معجزة )  -9

تعتمد إظهار معجزات المسٌح أساساً للتنصٌر، وهً موجهة للببلد العربٌة، والشرق األوسط، وأوروبا، 

 (.http://wwwMiraclechannel.comومن أهم برامجها. )موقع القناة: /

تبلٌػ رسالة المسٌح أو التبشٌر بالمسٌحٌة، والتنصٌر تعمل وسٌلة لبلستشراق والقنوات إن هذه وهكذا ف

عن طرٌق نشر ما ٌتوهم أنها معجزات للمسٌح، وربط النجاح باإلٌمان به، األمر الذي ٌستلزم من 

 ومخطط لها.  اإلعبلمٌٌن المسلمٌن ضرورة مواجهتهم ببرامج معدة

 فه ومحاسنه ومساوئهأهداالستشراق و -المبحث الثاني

 تمهيد:

دة تبعاً تتجه تعرٌفاتهم اتجاهات متعد  لذا ٌختلؾ الباحثون فً تحدٌد مفهوم مصطلح االستشراق، و

 فً البحث والدراسة الثقافٌة علمٌةالمٌادٌن الأحد هو أن االستشراق ٌرى  همبعضف ؛منهم لموقؾ كل  

أهداؾ لدراسة ببلد الشرق وثقافاتهم؛ لتحدٌد مة تسعى بٌنما ٌرى آخرون أنه مإسسة ؼربٌة منظ  

تجت عن حالة الصراع بٌن نمحّددة، فً حٌن ٌرى آخرون أن االستشراق ظاهرة طبٌعٌة مرسومة و

 دراسة :الستشراق فً أبسط معانٌه هوولهذا، ٌمكن القول بؤن ا .وصدام الحضارات الشرق والؽرب

 دة.دوافع متنوعة لتحقٌق أهداؾ وؼاٌات محد  ، مدفوع بمعٌنةوطرق متعددة الؽرب للشرق بوسابل 

 الستشراقبيان مفهوم  -المطلب األول

ولهجاته،   ولؽاته ،وتارٌخه، ومعتقداته ،وأحوالهمن حٌث علومه، ٌراد باالستشراق دراسة الشرق، 

تقترب من هذا تكاد جمٌع تعرٌفات االستشراق لهذا فإن و ،وبٌباته الطبٌعٌة والعمرانٌة والبشرٌة

 ى.أو تلتقً معه فً هذا المعن ،التعرٌؾ

للدكتور لمعنى االستشراق بــالمعجم الفلسفً جامع مانع وعلى الرؼم من عدم وجود تعرٌؾ اصطبلحً 

جمٌل صلٌبا الصادر عن دار الكتاب اللبنانً فً طبعته األولى، وعدم وجود تعرٌؾ لبلستشراق 

، وترجمها إلى العربٌة روسالعلماء واألكادٌمٌٌن البــالموسوعة الفلسفٌة التً وضعتها لجنة من 

البحث فً معنى  ال ٌمنعنا من فإن ذلكصادرة عن دار الطلٌعة للطباعة والنشر؛ السمٌر كرم، كتور دال

                                                           

 . م2010يناير  10، اليتيمي، موقع رسالة اإلسالم: ينظر -1
http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407. 

http://www/
http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407
http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407
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كر تًفً المعجم والموسوعة سالفبالطرٌقة التً جاء بها وروده رؼم هذا المصطلح   :االستشراقف .الذ 

 .(1)«السٌطرة علٌه، ومحاولة إعادة توجٌهه والتحكم فٌهأسلوب ؼربً لفهم الشرق و»

قد لعبت دوراً خطٌراً فً الفكر واألدب العربٌٌن قدٌماً »االستشراق ظاهرة علمٌة وفكرٌة أو إن 

ألنه ٌؤخذ بالقواعد والشروط التً ٌسٌر عٌلها العلم من حٌث مناهج البحث أو  ؛علم، وهو (2)«وحدٌثاً 

إلى طلب علوم الشرق  المستشرق لسعً االستشراق؛ٌّتصؾ بصفة وهو األهداؾ التً ٌرمً إلٌها، 

ن هم ٌالمستشرق»ص فً دراسة الشرق، وعلٌه فإن أدٌانه وآدابه وثقافاته، أو هو كل من ٌقوم بالتخص  

  ن الذٌن تخصصوا فً دراسة اللؽة العربٌة والحضارة العربٌةون األكادٌمٌوساتذة والباحثأولبك األ

 .(3)«وبقضاٌا العالم العربً وبالدٌن اإلسبلمً

– اإلسبلم ؾ على دٌناالستشراق بالشرق التعر  اهتمام مفاده: هل هدؾ نفسه ٌطرح قد ولكن ثمة سإال 

 ؛وذلك بؽٌة االستفادة منها ،شمل جوانب الحٌاة عامةي الذلنهل من معٌنه ل -وهو سر حضارة الشرق

 ٌه اإلسبلمتشووهو  ،لتؤسٌس حضارة ؼربٌة على نهج الحضارة اإلسبلمٌة؟ أم أن الهدؾ مناقض لذلك

 ؟هدمه عن طرٌق تؽرٌب معتنقٌهل ه؛والتشكٌك فٌ

تقدٌمه لكتاب فلسفة فً -مصطفى محمود  كتوردالمفكر المسلم المها قد  هذا السإال ٌُ عن جابة اإلإن 

أقبلت البعوث : »ٌقولحٌث  -شفت ٌلو االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر للباحث أحمد سما

سون ٌدرسون وٌتحس   ،ومإّرخٌن وباحثٌن ،وعساكر ورهباناً  ،الة وعلماءرح  ... من كل مكان

ة لئلسبلم، وكثرة كثٌرة من هإالء وٌنّقبون فً محاولة داببة لمعرفة السّر فً القّوة الخارق ،وٌترجمون

 .(4)«...وكانوا طبلبع المبّشرٌن والمستعمرٌن ،كانت نواٌاهم عدوانٌة

ستخدمها المستشرقون ٌتوّجهنا مباشرة لمعرفة وسابل االستشراق التً وبالتدقٌق فً تلك اإلجابة فإنها 

وسابل تلك الؾ على تعر  ومن األقرب للصواب قبل الودوافعه،  فً سعٌهم لتحقٌق أهداؾ االستشراق

ودوافعه، األمر الذي ٌفرض علٌنا معرفة لبلوغ أهدافه  حتى اآلن ٌستخدمهااستخدمها، بل وما زال التً 

 على النحو اآلتً: -ولو فً لمحٍة موجزة- التً ٌسعى االستشراق إلى بلوؼها ،االهداؾتلك 

 أهداف الستشراق -المطلب الثاني

 من أهمها على سبٌل المثال ال الحصر:كثٌرة، لبلستشراق أهداؾ متعددة 

التً التنصٌرٌة حمبلت تبشٌرٌة، واإلرسالٌات محاربة اإلسبلم، والقٌام بفً  وتتمثل :ةف دينياهدأ -أ

 .(5)سعٌاً لزعزة عقٌدتهم، واستمالتهم العتناق المسٌحٌة ؛بٌن معتنقً اإلسبلم مسٌحٌةتنشر تعالٌم ال

سواء -  فً الحمبلت العسكرٌة وتتمثل فً دراسة الشرق لبلستفادة من ذلك  :ةف استعمارياهدأ -ب

كانت الحمبلت الصلٌبٌة، أو موجات االستعمار التً جاءت من الؽرب باتجاه الشرق اإلسبلمً عموماً أ

أشكاالً أخرى أوروبا أخذ  العسكرٌة وبعد فشل كل الحمبلت االستعمارٌة والعملٌات -والعربً خصوصاً 

                                                           

 .16 ص، يادي، االستشراق أىدافو ووسائمومحمد فتح اهلل الز د.  -1
 .7 ص ،رفتش، فمسفة االستشراق وأثرىا في األدب العربي المعاص يمو أحمد سماد.  -2
 16ص االستشراق أىدافو ووسائمو،  محمد فتح اهلل الزيادي،د.  -3
 .3 صفمسفة االستشراق وأثرىا في األدب العربي المعاصر، ، تقديمو لكتاب محمود مصطفىد.  -4
االستشراقية وأثرىا ساسي سالم الحاج، الظاىرة د. و  .38-34 ص يادي، االستشراق أىدافو ووسائمو،محمد فتح اهلل الز د. : ينظر -5

 .وما بعدىا 1/39في الدراسات اإلسالمية، 
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وأن تكون  التبعٌة الفكرٌة والثقافٌة فً البلدان المسلمة للفكر الؽربً تحقٌق أهمها هذا الهدؾ منتحقٌق ل

 . (1)تابعة له

وبخاصة المواد األولٌة التً  ،وتتمثل فً استنزاؾ ثروات الشعوب الشرقٌةأهداف اقتصادية:  -ج

لى ما تنتجه مصانع ط وجعل الشرق ٌعتمدون عفاعتمدت علٌها صناعات الؽرب وفً مقدمتها الن

الؽرب بحٌث ٌكون الشرق سوقا تحت سٌطرتهم دون اعتمادهم على السوق المحلً  مما ترتب علٌه أن 

 :(2)صار العالم الشرقً مستهلكا لمنتجات الؽرب وتابعا القتصاده

أنه ال ٌمكن هزٌمة ال حظوا  -بوجه عام-المسٌحً أوروبا والؽرب تتمثل فً وأهداف سياسية:  -د

ورسوخ عقٌدتهم بدٌنهم، وكون إٌمان المسلمٌن عمق نظراً ل ؛الحروب العسكرٌةبالشرق اإلسبلمً 

ولذلك  الدٌن من أعلى المراتب التً ٌصل إلٌها المسلم باستشهاده فً سبٌل والموت الجهاد فً سبٌل هللا 

السٌاسٌة واللٌن  عتمدت ،ابل مختلفةووس ،مؽاٌرةالشرق بطرق التؤثٌر فً إلى  لجؤ الؽرب الصلٌبً 

تحقٌق ، لكن مضمونها ٌقوم على للشرقعلى العداء  دل ظاهرهاٌال منهجا فً تحقٌق األهداؾ؛ بحٌث 

 .(3)ة بالنهج السٌاسًالقدٌمما عجزت عنه الحروب الصلٌبً 

لمحاولة أوروبا ل فً سعً أوروبا إلى االستفادة من علوم الشرق وآدابه، تمث  وت :ةف علمياهدأ -ه

فقد رأت أوروبا أنها ال تستطٌع أن تنهض وتتخلّص »، هاالذي سٌطر علٌ ،التخلّص من الحكم اإلسبلمً

 .(4)«هم وحكمهماتالعربً المسٌطر على أوروبا إال بالعلم الذي أقام علٌه المسلمون فتوح كممن الح

 ومساوئهالستشراق محاسن  -المطلب الثالث

من اإلنصاؾ بٌان أن االستشراق فٌه محاسن ومساوئ؛ فلٌس كله شر، بل به وجوه خٌر كثٌرة ومع أن 

هذا البحث ٌركز أصبل على ما ٌتضمنه االستشراق من مساوئ، أو وجوه للشر كمحاربة اإلسبلم 

ال  والتبشٌر بالمسٌحٌة، فإن ذلك ال ٌمنع من ذكر بعض محاسن االستشراق، ومنها على سبٌل المثال

 الحصر:    

فً  وتجمٌعها ،المخطوطات العربٌة واإلسبلمٌةالتراث اإلسبلمً ودراسته، وبخاصة االهتمام ب -1

  .(5)وحفظها من التلؾ والعبث مكتبات خاصة أو عامة،

فً إسبانٌا، كور ٌال إنشاء مكتبة األسوتتبع أماكن تواجد تلك المخطوطات فً العالم وفهرستها،  -2

بعد  كٌلو متر من مدرٌد، التً تضم اآلالؾ المخطوطات اإلسبلمٌة فً األندلس 54على بعد مسافة 

مكتبة الٌدن فً و المتحؾ البرٌطانً بلندن، و(6)م1492سقوط آخر معاقل الدولة اإلسبلمٌة هناك عام 

فً روسٌا، ومكتبة  بطرس بٌرجمكتبة فً بارٌس، و هلٌةومكتبة برلٌن فً ألمانٌا، والمكتبة األ ،هولندا

                                                           

ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في د. و  .44-38 ص يادي، االستشراق أىدافو ووسائمو،محمد فتح اهلل الز ينظر د.  -1
 .وما بعدىا 1/53الدراسات اإلسالمية، 

 .45 ص، االستشراق أىدافو ووسائمو، محمد فتح اهلل الزياديينظر: د.  -2
 .46-45 صمحمد فتح اهلل الزيادي، االستشراق أىدافو ووسائمو، ينظر: د.  -3
االستشراق أىدافو  محمد فتح اهلل الزيادي،د. . و 16 ، صاالستشراق وجو لالستعمار الفكريد. عبد المتعال محمد الجبري،  -4

 .وما بعدىا 1/119الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية،  ساسي سالم الحاج،د.  و. 47-46ص  ،ووسائمو
، آثارهمحمد فاروق النبيان، االستشراق: تعريفو، مدارسو، د. . و 31-30ص االستشراق أىدافو ووسائمو،  محمد فتح اهلل الزيادي،د.  -5

 . 38-37 ص، آثاره
 .238 وتحقيق المخطوطات، صد. يوسف المرعشمي، أصول كتابة البحث العممي  : ينظر -6
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، باإلضافة إلى تتبعها فً المكتبات العربٌة واإلسبلمٌة فً دولها، وعمل الفاتٌكان فً إٌطالٌا...إلخ

  .(1)فهارس بها

تلتها بعد ذلك  (2)م1143كانت أول ترجمة عام فقد  ؛ترجمة معانً القرآن الكرٌم إلى اللؽة البلتٌنٌة -3

 ة متعددة.عدة ترجمات لمستشرقٌن من دول مسٌحٌ

كثٌرا ن وبطرٌقة مبتكرة ممتازة استفاد منها المسلمالتراث اإلسبلمٌة؛ ن مخطوطات تحقٌق كثٌر م -4

تعتمد الكتابة وهً طرٌقة  -فٌما بعد-ثم المعاصرة فً العصر الحدٌث، كٌفٌة التحقٌق المنهجٌة من فً 

كثٌرا فً فهم المعنى والموصول إلى خ، التً تساعد ووضع عبلمات الترقٌم...إل ،باإلمبلبٌة الحدٌثة

 .(3)المقصود

تحقٌق المخطوطات التعامل مع التراث اإلسبلمً، ومناهج صارمة فً كٌفٌة رقون المستشوضع  -5

بدال من الطرٌقة  حةفوهً طرٌقة مبتكرة تعتمد الهوامش المرقمة فً أسفل الص ،العربٌة واإلسبلمٌة

القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة، والتراجم، وتوثٌق االقتباسات تتضمن تخرٌج اآلٌات كما  القدٌمة،

وهً طرٌقة لم ٌعهدها المسلمون من قبل وقد استفاد المسلمون منها  .(4)خ بالطرٌقة نفسهاالعلمٌة...إل

 كثٌرا فٌما بعد. 

 : تهاثلن أمفم ورهشرأو الستشراق امساوئ أما 

وكونه دٌن إكراه انتشر بحد  ،اإلسبلم ومعتنقٌه للطعن فً ؛البحث فً التراث اإلسبلمً بوجه عام -1

 .(5)السٌؾ

ا لة التروٌج لكونه والطعن فً القرآن ومحا -2 ًٌّ وهو ولٌس من عند هللا تعالى  من عند محمد َبشر

ؤهل تتعلق ب ،مستمد من مصادر داخلٌة عربٌة، كالشعر والكهانة والسحر...إلخ. ومصادر خارجٌة

 . (6)وما بهما من قصص ،التوراة واإلنجٌلالكتاب؛ لتشابه ما فً القرآن، وما فً 

قصد الطعن   والبحث فً الرواٌات الضعٌفة فً الحٌث النبوي والتعلق بها ،الطعن فً السنة النبوٌة -3

 .(7)الربٌسة كون السنة مصدرا من مصادر اإلسبلم ؛فٌها

والتروٌج  جمٌعا ومحاولة التعرٌض بهم -رضً هللا عنهن– وزوجاته الطعن فً شخص الرسول  -4

 .(8)كثٌرا شهوانً ٌحب النساء لفكرة كون الرسول 

وإلصاق التهم بهم، والتروٌج لكونهم ٌحبون القتل  -رضوان هللا علٌهم–الطعن فً الصحابة  -5

 .(1)والسلطة

                                                           

 .239-237 د. يوسف المرعشمي، أصول كتابة البحث العممي وتحقيق المخطوطات، ص :ينظر -1
د. عبد الراضي محمد عبد  و .2/317ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية، : د. ينظر -2

 .30 ص ،القرآن الكريمالغارة التنصيرية عمى أصالة  المحسن،
محمد فاروق النبيان، ود.  .وما بعدىا 2/311ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية، د. ينظر:  -3

 .38-37ص ، مدارسو، آثاره االستشراق: تعريفو،
د. يوسف المرعشمي،  و .وما بعدىا 1/199ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية، د. ينظر:  -4

 وما بعدىا.  218أصول كتابة البحث العممي وتحقيق المخطوطات، ص
 .بعدىاوما  1/269ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية، : د. ينظر -5
 .وما بعدىا 2/311ساسي سالم الحاج، الظاىرة االستشراقية وأثرىا في الدراسات اإلسالمية، : د. ينظر -6
 وما بعدىا. 2/651و ص  .وما بعدىا 2/587المصدر السابق : ينظر -7
إبراىيم سمطان، موقف عمماء د. عبد الحميد و   .45-43ص محمد فاروق النبيان، االستشراق: تعريفو، مدارسو، آثاره، د.  :ينظر -8

 وما بعدىا. 262 ، وما بعدىا و ص125ص  ى المعاصرين من نبي اإلسالمعمماء النصار 
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 ؛اتخذها االستشراق والمستشرقونلوسابل التً اٌثار سإال مهم، وهو: ما أهم قد  ،هناخبلصة القول 

لتحقٌق أهداؾ االستشراق  ؟الستكمال المسٌرة االستشراقٌة التً ال تزال مستمّرًة حتى زمننا المعاصر

 المطلب اآلتً:القدٌمة الجدٌدة؟ وهو ما ٌجاب عنه فً 

 والتنصير اإلعالم أداة لالستشراق -المبحث الثالث

 تمهيد:

ٌ  قد شهدت وسابل اإلعبلم فً زمننا الحاضر ال شك أن  نتاجها ظهور مبات من ة هابلة، كان ثورة تقدم

نوات التلفزٌونٌة الفضابٌة، وانتشار أجهزة استقبالها فً كل بقاع األرض، وكذلك انتشار المطابع قلا

بتكار ى األمر ذلك، بعد ا، وتخط  الكتب وطباعة والمجبلت حؾشتى أنواع الص خراجالمتطّورة إل

فصارت الصحافة اإللكترونٌة  (اإلنترنت)الشبكة العنكبوتٌة المتمثلة فً شبكة المعلومات الدولٌة 

بدٌن أو هوٌة أو بجؽرافٌا، وال  -اجمٌعه–التً ال تعترؾ اإلخبارٌة، والكتب اإللكترونٌة، والمواقع 

أن الطرؾ الؽالب  وال شك فً»القرٌة الصؽٌرة كصار العالم فقد  ؛خصوصٌة أو ضوابط أي مجتمع

. (2)«هو من ٌقود دّفة اإلعبلم، وٌتحّكم بمواده، وٌضع برامجه –فً المقاٌٌس البشرٌة–فً هذه المعادلة 

 .م توظٌؾ اإلعبلم خدمًة لبلستشراقتٌمعرفة كٌؾ ٌمكن فً مطلبه األول وومن خبلل هذا المبحث 

على النحو  ؽربً للشرق اإلسبلمًا اإلعبلم الرسمهٌالصورة التً ٌمكن معرفة فً مطلبه الثانً و

 اآلتً:

 لستشراقا ائلوس -ولالمطلب األ

 وبخاصة وبلوغ مآربهم ،ها لتحقٌق أهدافهموُتترك المستشرقون وسٌلة من الوسابل إال واستخدمٌترك لم 

برزت ذلك أنه قد بعد فشل الوسابل التقلٌدٌة التً تمّثلت فً محاولة السٌطرة على الشرق بالقوة، 

فبدأ المستشرقون ٌستخدمونها  ؛وطفت على سطح خضم الوسابل األخرى ،ل الفكرٌة والعلمٌةابالوس

 أبرزها.   منجون لها بطرق متعّددة وٌرو  

، ًدٌن اإلسبلمالث عن التؤلٌؾ فً موضوعات ومباحث مختلفة، تحد  ذلك  وتضمن تأليف الكتب: -أ

  وأنها ومحاولة التشكٌك فً رسالته   رسول محمدالوشخصٌة والسنة النبوٌة، والقرآن الكرٌم، 

 .(3)«كثٌر من التحرٌؾ المتعّمد فً نقل النصوص ٌهاف»

كثٌر من  كانالجامعات العربٌة، حٌث من عدٌد الوقد نشطت هذه الوسٌلة فً  إلقاء المحاضرات: -ب

ٌُلقون المحاضرات فً الكلٌات الجامعٌة، والجمعٌات العلمٌة، وٌتحد   اإلسبلم من  ثون عنالمستشرقٌن 

كانوا ٌستدعون إلى الجامعات العربٌة »وقد وصل األمر إلى أنهم  ،وجهات نظرهم المعادٌة له

لٌتحدثوا عن  ؛وعلٌكرة وؼٌرها ،والهور ،وكراتشً ،والرباط ،وبؽداد ،ودمشق ،واإلسبلمٌة فً القاهرة

ب ومنتسبً ل الطبل  على عقو اوكان خطر هإالء المستشرقٌن بالؽاً وتؤثٌرهم كبٌر ،(4)«اإلسبلم

ٌّات العلمٌة؛ إلثارتهم التساإالت العقلٌة حول أمور وقضاٌا عقٌدٌة وؼٌبٌة ال ٌجوز بؤي حال  الجمع

 الخوض فٌها. 

وكانت تؤخذ من العمل اإلنسانً سبٌبلً لتحقٌق هدؾ التبشٌر  :والتنصير إرساليات التبشير -ج

ٌتام، وكل ألعجزة، وإقامة المبلجا، ودور رعاٌة ابالمسٌحٌة، كإقامة المستشفٌات ومساعدة المرضى وال

 .وهً تحمل فً حقٌقتها التبشٌر والتنصٌر األعمال التً تحمل فً ظاهرها المساعدة اإلنسانٌة

                                                                                                                                                                      

 .125د. عبد الحميد إبراىيم سمطان، موقف عمماء النصارى المعاصرين من نبي اإلسالم ص  ينظر -1
 .371ص ره عمى المجتمع، اهلل عوض راشد العجمي، الغزو الفكري عبر وسائل اإلعالم المرئي وخط عبدد.  -2
 .34ـص محمد فاروق النبيان، االستشراق: تعريفو، مدارسو، آثاره، د.  -3
 صدر السابق.الم -4
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دت وهذه الوسٌلة تعد من أهم الوسابل التً جمعت المستشرقٌن ووح   :العلمية عقد المؤتمرات -د

إلحكام خططهم، ولبحوث »، وذلك م حتى ٌومنا الحاضر1873أهدافهم، بداًٌة من مإتمر بارٌس سنة 

خلص بنتابج توهذه المإتمرات  ،(1)«عامة فً الظاهر، ومازالوا ٌعقدون هذه المإتمرات إلى اآلن

وأتاحت لها وسابل جدٌدة من بٌنها  ،وسّهلت مهّمتهافقد أفادتها  ؛ظاهرة االستشراقبالنسبة لعظٌمة 

ُنشرت بعدة لؽات، وصارت مرجعاً للمعلومات وقد ، هاوإصدار مٌةإنشاء موسوعة المعارؾ اإلسبل

 حول اإلسبلم والمعارؾ اإلسبلمٌة لكل دارس أو باحث فً هذا المجال.

فوّظفوا هذه الوسٌلة خدمًة  ،أهمٌة العمل الصحفً -مبّكراً –عرؾ المستشرقون فقد  العمل الصحفي: -ه

صة ت المتخص  فقد عمل المستشرقون على ارتٌاد العمل الصحفً بإنشاء العدٌد من المجبل  »ألهدافهم 

 .(2)«ة بمختلؾ اللؽاتمجل   300والعامة، وقد قاربت المجبلّت االستشراقٌة 

تعبٌر عن آرابهم وأفكارهم لل ؛كمــا قام المستشرقون بالكتابة فً الصحؾ والجرابد والمجبلت العربٌة

وقد استطاعوا شراء عدد من الصحؾ »لؽرض تكوٌن آراء جدٌدة فً األوساط العربٌة ضد اإلسبلم؛ 

عن طرٌق الصحؾ  االستشراقٌةنشر أعمالهم  على ولم ٌقتصر المستشرقون ،(3)«المحلٌة فً ببلدنا

داؾ العامة لبلستشراق وهذا ما لتحقٌق األه ؛والمجبلت فحسب؛ بل استخدموا وسابل اإلعبلم األخرى

 سنبٌنه فً المبحث التالً من هذا البحث.  

 رسمها للشرق اإلسالميالسيئة التي  ةالصورتأثير اإلعالم و -المطلب الثاني

 الصلٌبً القدٌمال ٌقل عن تؤثٌر جٌوش االستعمار المسٌحً ال شك أن تؤثٌر وسابل اإلعبلم الؽربً 

-والسبب فً ذلك أنه صار بإمكان الدول العظمى »ططه العسكرٌة، بل وقد ٌفوقها تؤثٌراً وأسلحته وخُ 

ونهب ثرواتها ومقّدراتها،  ،السٌطرة على الدول والمجتمعات الضعٌفة -التً تقود دفة اإلعبلم العالمً

وإذا كان التؤثٌر  (4)«ةوتؽٌٌر أفكارها وثقافتها من خبلل الترسانة اإلعبلمٌة واألسلحة اإللكترونٌ

هذه و سٌكون مإّثر بشكل واضح على ه، فشعوب الشرقبالػ األثر إلى هذا الحد على اإلعبلمً 

ٌعرفونهم من خبلل وسابل  –دابماً –العرب والمسلمٌن الذٌن وبخاصة  ،المجتمعات فً تكوٌن أفكارها

 ألعداء اإلسبلم. –أصبلً –اإلعبلم المملوكة 

وهً -إحدى وسابله فً ونظرنا  مثبل، لئلعبلم الؽربً -انموذجأ– لو أخذنا اإلعبلم األمرٌكًف

مما  ،هة البؽٌضة عن العرب المسلمٌنبشكل واضح فً تقدٌم الصورة المشو   تسهمفنجد أنها  -الصحافة

بنشر رسوم كارٌكاتورٌة لشٌوخ  ؛الصحافة األمٌركٌة تمارس الخزي والعار بصورة منتظمة»ٌعنً أن 

إلى  هذا باإلضافة (5)«تدمٌر الحضارة الؽربٌة عن طرٌق زٌادة أسعار النفطمٌن على مصم   ،عرب

جعلها أصبل لشخصٌة الصورة النمطٌة المزرٌة للشخصٌة العربٌة التً سعت الصحافة األمرٌكٌة إلى 

، وفً أقبح التخلؾ بجعل اإلنسان العربً فً أبشع صور ؛عن طرٌق الرسوم الساخرة العربً المسلم

 .لدى العقل الجمعً الؽربً المسٌحً زدراءالٌكون دابماً محل سخرٌة و ؛وأرذل المنازلالمناظر 

التً مورست ضد الشخصٌة العربٌة المسلمة لم تقتصر على  ،هذه الممارسات البشعةوٌمكن القول بؤن 

ها ؼزارت تزٌدإلى التلفزٌون واألفبلم السٌنمابٌة والكرتونٌة، و تمتدالصحافة المطبوعة فحسب؛ بل 

اإلسبلم بالتشّدد و، حٌث تم ربط المسلمٌن م2441 وشدتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

تحب القتل والتخرٌب على أساس أنه شخصٌة إرهابٌة،  ؛صورة نمطٌةللمسلم  رسمتواإلرهاب، و

                                                           

 .35ص  محمد فاروق النبيان، االستشراق: تعريفو، مدارسو، آثاره،د.  -1
 .53، ص االستشراق أىدافو ووسائمو محمد فتح اهلل الزيادي،د.  -2
 .35ص  ستشراق: تعريفو، مدارسو، آثاره،اال النبيان،محمد فاروق د.  -3
 .372 اهلل عوض راشد العجمي الغزو الفكري عبر وسائل اإلعالم المرئي وخطره عمى المجتمع، ص عبدد.  -4
ر نوفمب 2محمود الزواوي، صورة العربي في اإلعالم والمسمسالت وأعمال ىوليود االمريكية، موقع صوت العروبة، نشر في د.  -5

  م.2014
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أن بدعوى  ؛لمسلمٌنضد االقدٌم الصلٌبً ه إلى اإلرث شة لسفك الدماء، وهذا مرد  والتدمٌر، متعط  

، وٌظهر هذا بوضوح من خبلل وقاموا بفرضه باإلكراه والقوة ،نشروا اإلسبلم بحد السٌؾالمسلمٌن 

  ٌ ٌ  تور صرسم ٌبلحظ أّنها تهدؾ إلى التً ة األفبلم الؽرب ٌ  سة شوٌه ة عن اإلسبلم والمسلمٌن، لب

عر والهلع وٌنشرون الذ  ، المتحضر ون أنفسهم والعالمٌفجر   ،انتحارٌون إرهابٌونعلى أنهم رهم وتصو  

ًٌّا فً كثٌر من ا بلحظٌما هو ، وبٌن الناس والخوؾ ألفبلم بصورة أكثر وضوًحا وتجسًٌدا بصر

ٌّة  .(1)سوم المتحّركةوالر   والّرسوم الكارٌكاتور

لشخصٌة العربٌة المسلمة فً وسابل اإلعبلم الؽربً، أمــا من حٌث نشر لهذا من حٌث رسم صورة 

فهً كذلك ٌتم التبلعب بها، والعمل على تقدٌمها  ةواإلسبلمٌ ةالعربٌ اتتعلّق بالمجتمعاألخبار التً ت

الصحافة واألفبلم السٌنمابٌة  ترسمهالتتماشى مع الصورة النمطٌة التً  ؛رة قدر المستطاعومنف   ،هةمشو  

لنظام أدت سٌطرة دول الؽرب المستعمر على ا» ؛ حٌثالمسلمةالعربٌة والتلفزٌونٌة للشخصٌة 

تدفق  فًالدول  هذهمما أدى إلى تحكم  ؛اإلعبلمً الدولً إلى اختبلل تدفق األنباء على مستوى العالم

 .(2)«األنباء، وبالتالً تشوٌه صورة دول العالم اإلسبلمً فً وسابل اإلعبلم الؽربٌة هذه

عموماً المسٌحٌة فً كل وسابل اإلعبلم الؽربٌة  متكامبل امترابطٌكاد ٌكون هذا العمل ٌمكننا القول بؤن و

والبؽض والحقد بل هو إرث ونتاج سنٌن طوٌلة من العداء  ،لم ٌكن ولٌد صدفةو ،واألمرٌكٌة خصوصاً 

البؽٌض لم ٌبدأ مسعاه باألمس  هَ هذا التوج   مما ٌإكد القول بؤنللمسلمٌن، الصلٌبً ه الؽرب الذي ٌكن  

ٌّة وضح ،القرٌب األول الصلٌبً ّطة طوٌلة منذ عهد االستعمار خُ بل بدأ تنفٌذا لاها، وال بٌن عش

 .(3)للشرق

لنا الصورة المقٌتة التً رسمها اإلعبلم الؽربً للشرق اإلسبلمً، وهً انعكاس صرٌح تتضح  ذاهكو

لئلسبلم والمسلمٌن لٌس فً الشرق اإلسبلمً فحسب؛ بل حتى  الصلٌبًوواضح لما ٌضمره الؽرب 

كانوا من الجالٌات العربٌة، أو األوروبٌٌن واألمرٌكان أ سواء-نفسها لقاطنٌن بالدول الؽربٌة للمسلمٌن ا

 .-الدعوة عن طرٌق الهداٌة أوطواعٌة، الذٌن اعتنقوا اإلسبلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  م.2017أبريل  30ة لإلسالم في وسائل اإلعالم الغربّية، موقع مدونات الجزيرة، تم نشره ور الّذىني  سامية غشير، الص   :ينظر -1
 .2008مارس  27موسى ماجد، ظاىرة التحيز ضد المسممين في وسائل اإلعالم الغربية، موقع دنيا الوطن، تم نشره  -2
 .57، ص لوطن العربياإلرىاب اإلعالمي عمى اأحمد طحان،  :ينظر -3
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 وتتضمن أهم نتابج البحث وبعض التوصٌات:اتمة: خال

 أهم نتائج البحث: -أول

ضمن  حهاطرتم  ًتال األسبلةن نصل إلى اإلجابة عن ٌمكننا أحث هذا البم عرضه فً من خبلل ما تقد  

 على النحو اآلتً: مشكلة البحث

وهو إحاطة اآلخرٌن ، وتؤكٌد دراٌته بها ،اإلعـــبلم هو اإلببلغ، واإلفادة، ونقل المعلومة لشخص ما -1

ٌشمل كل حٌاة د الصور واألشكال، وٌكاد واسع ومتعد   همفهوم، وأن لٌدركوا حقٌقته وكنهه ؛بشًء

 تعددة.اإلنسان المعنوٌة والمادٌة ونشاطاتها الم

ثورة هابلة، ، من خبلل ما شهد من بلستشراق المعاصرل ٌلةوساإلعبلم فً صوره المتعّددة ٌعد  -2

 حؾشتى أنواع الص خراجنوات التلفزٌونٌة الفضابٌة، وانتشار المطابع المتطّورة إلقلامبات تمثلت فً 

 (اإلنترنت)ابتكار الشبكة العنكبوتٌة المتمثلة فً شبكة المعلومات الدولٌة و، الكتب وطباعة والمجبلت

–         التً ال تعترؾ اإلخبارٌة الصحافة اإللكترونٌة والكتب اإللكترونٌة، والمواقع وانتشار 

حٌث صار العالم كالقرٌة  ؛أو ضوابط أي مجتمع ،أو خصوصٌة ،أو هوٌة ،بدٌنبجؽرافٌا، وال  -اجمٌعه

 .الصؽٌرة

 تؤلٌؾ الكتب، من خبلل والتنصٌر لصالح االستشراقبوسابله المتعددة م قدٌماً توظٌؾ اإلعبلتم  -3

 .لعمل الصحفًوا العلمٌة، عقد المإتمراتوالتنصٌر، و إرسالٌات التبشٌر، وإلقاء المحاضراتو

  .المتعددة صوره وأنماطهب ،والتنصٌر ستشراقوسٌلة لبل الحاضرالعصر اإلعبلم فً ٌعد  -4

ولهجاته،   ولؽاته ،وتارٌخه، ومعتقداته ،وأحوالهمن حٌث علومه، ٌراد باالستشراق دراسة الشرق،  -5

تقترب من هذا تكاد جمٌع تعرٌفات االستشراق لهذا فإن و ،وبٌباته الطبٌعٌة والعمرانٌة والبشرٌة

ؾ اهدوأ ة،هدؾ استعمارٌة، وأؾ علمٌاهدوأن االستشراق له أ، أو تلتقً معه فً هذا المعنى ،التعرٌؾ

  ة، وله محاسن ومساوئ.دٌنٌ

ٌروج له اإلعبلم العالمً من ما  من خبلل لشرق اإلسبلمًابتشوٌه صورة إلعبلم الؽربً ٌقوم ا -6

وما  ،، أو الخطر اإلسبلمً (Islamophobia)اسبلمو فوبٌإانتشار اإلسبلم، أو ما ٌسمونه:  ةخطور

ٌرتبونه على ذلك من دعوات صرٌحة لصراع الحضارات، وبخاصة الدعوة إلى الصراع مع اإلسبلم 

مٌن على تدمٌر مصم   ،رسوم كارٌكاتورٌة لشٌوخ عربمن ما ٌنشرونه من أكاذٌب، و وحضارته

إلى الصورة النمطٌة المزرٌة للشخصٌة  باإلضافة ،الحضارة الؽربٌة عن طرٌق زٌادة أسعار النفط

عن طرٌق الرسوم جعلها أصبل لشخصٌة العرب المسلٌن إلى  ؽربٌةعربٌة التً سعت الصحافة الال

لٌكون دابماً  ؛وفً أقبح المناظر وأرذل المنازل التخلؾ بجعل اإلنسان العربً فً أبشع صور ؛الساخرة

 .لدى العقل الجمعً الؽربً المسٌحً زدراءامحل سخرٌة و

مسلسبلت تتحدث بالعربٌة فٌما ٌعرض من  على المجتمع الشرقً المسلم اإلعبلم صور تؤثٌرتتمثل  -7

وهً  –علٌه السبلم–وتؤلٌه المسٌح  ،معانً عقٌدة التثلٌث طٌاتهاتحمل فً و ،منها ٌةكرتونوبخاصة ال

 .العرب المسلمٌن تستهدؾ فً مجملها عقول الناشبة
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 أهم التوصيات: -ثانيا

 بلمٌة جدٌد متطورة فً مختلؾ فروعإٌجاد وسابل إعبلمٌة إسواإلعبلم، قطاع ضرورة االهتمام ب -1

 أن تكون هذه الوسابل ملتزمة بالرإٌة اإلسبلمٌة.و اإلعبلم،

عدم حصر اإلعبلم فً مجال الوعظ الدٌنً فقط، بل جعله إعبلما إسبلمٌا شاملة لكافة مناحً الحٌاة  -2

 شاملة.  السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة... وفق رإٌة إسبلمٌة

ومواجهة  فً وجه اإلعبلم المعادي لئلسبلم ضرورة التخطٌط اإلعبلمً الفعال، بما ٌحقق الوقوؾ -3

ل المحافظة على الهوٌة اإلعبلم الؽربً على الجهتٌن الداخلٌة والخارجٌة بكفاءة عالٌة، بما ٌكف

ٌكشؾ عن أن و، سبلمتم مواجهة الشبهات التً ٌروج لها اإلعبلم الؽربً ضد اإلوأن ٌ ،اإلسبلمٌة

الممارسات ؼٌر األخبلقٌة التً ٌزاولها بطرٌقة ذكٌة بارعة، وصوال إلى إعادة الثقة فً مصداقٌة 

  اإلعبلم اإلسبلمً التً تكاد أن تفقد لدى كثٌر من أبناء األمة.

التروٌج تؽٌٌر الوعً فً مجال اإلعبلم، بصورة تعمل على ، ٌضمن ضرورة إحداث تطوٌر سرٌع -4

الؽربً بجمٌع  فً مواجهة اإلعبلممواجهة شاملة بما ٌكفل لئلعبلم اإلسبلمً  ،تحقٌق التنمٌة الشاملةل

 .اتهءأشكاله وانتما

مختصٌن ٌجٌدون اللؽات العالمٌة، وبخاصة اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة إعبلمٌن العمل على إعداد بحاث  -5

 المفتنٌن ومإٌدٌهم.  المستشرقٌن  دون معرفة األدٌان للرد علىواإلسبانٌة، كما ٌجٌ

وعدم اللجوء إلى  ،ضرورة االلتزام باستخدام أسلوب الحوار والمجادلة بالتً هً أحسن مع اآلخر -6

أسلوب العنؾ، من تفجٌرات وقتل للدبلوماسٌٌن واألبرٌاء، وبخاصة أن دولهم ترتبط بعبلقات 

 والمحافظة على بنودها.ومعاهدات مع الدول اإلسبلمٌة ٌستلزم اإلسبلم تطبٌقها 

العمل على تنظٌم وعقد مإتمرات وندوات عالمٌة متخصصة تفضح المنظرٌن لصراع الحضارات،  -7

 وضرورة المشاركة فً هذه المإتمرات، وعدم تركها لآلخر ٌفعل بها ما ٌرٌد.

سابل ووسابلهم، وأن ٌستخدم المسلمون الو المنصرٌنالمستشرقٌن ورصد أسالٌب متابعة وضرورة  -8

تناسب جمٌع المستوٌات  فً نشر جهودهم وبصورة -مربٌة ومسموعة ومقروءة- اإلعبلمٌة نفسها

 تنصٌر.لاالستشراق وا الثقافٌة، وذلك لخلق ثقافة عامة لدي جمٌع المسلمٌن حول حقٌقة

 معالجةة ولكتب الدولٌة، والتجمعات الشبابٌانتشارهم كمعارض ا المنصرٌن فً أماكنحركة مراقبة  -9

 .من ابتلً من المسلمٌن بالتنصٌر وإنقاذه
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 :قائمة المصادر والمراجع

 –أستاذ العقٌدة والفلسفة اإلسبلمٌة بكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة سراٌٌفو فتش،  ٌلو أحمد سماد.  -1

 فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، رسالة  دكتوراه، جامعة األزهر، ،ٌوؼسبلفٌا

 م.1979سنة 

 م.2445، 1طأحمد طحان، اإلرهاب اإلعبلمً على الوطن العربً، دار المعرفة بٌروت،  -2

، فضابٌات التنصٌر، شٌطان فً كل بٌت، موقع رسالة اإلسبلم، أسامة الهتٌمً -3

http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407  ٌناٌر  14بتارٌخ

 .م2414

 24فوبٌا، صحٌفة الٌوم السابع اإللكترونٌة المصرٌة، تم نشره بتارٌخ   مرصد اإلسبلمو تقرٌر -4

 .م2418دٌسمبر 

األعبلم، دار هـ(، 1396خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً بن فارس، الزركلً الدمشقً )ت:  -5

 .م2442، 15العلم للمبلٌٌن، ط 

–د. ساسً سالم الحاج، الظاهرة االستشراقٌة وأثرها فً الدراسات اإلسبلمٌة، الجامعة المفتوحة  -6

 .طرابلس

ٌ  سامٌة ؼشٌر، الص   -7 ٌّة، موقع مدونات الجزٌرة، تم نشره ور الّذهن ة لئلسبلم فً وسابل اإلعبلم الؽرب

  م.2417أبرٌل  34

زكرٌا  د. عبد الحمٌد إبراهٌم سلطان، موقؾ علماء النصارى المعاصرٌن من نبً اإلسبلم محمد  -8

 م.2413رسالة دكتوراه، جامعة العلوم اإلسبلمٌة المالٌزٌة  سنة  بطرس وأنٌس شروش أنموذجا

مجمع الملك فهد  ،الؽارة التنصٌرٌة على أصالة القرآن الكرٌم عبد الراضً محمد عبد المحسن،د.  -9

 .لطباعة المصحؾ الشرٌؾ

 .م1992، 1العزٌز شرؾ، وسابل اإلعبلم ومشكلة الثقافة، دار الجٌل بٌروت، ط عبد -14

هللا عوض راشد العجمً، الؽزو الفكري عبر وسابل اإلعبلم المربً وخطره على المجتمع،  عبد -11

 .(  47/44ZHبحث مدعوم من إدارة األبحاث بجامعة الكوٌت برقم ) 

، 1مكتبة وهبة، مصر طاالستشراق وجه لبلستعمار الفكري، عبد المتعال محمد الجبري، د.  -12

  م.1995

، 1لمٌاء طالة، اإلعبلم الفضابً والتؽرٌب الثقافً، دار اسامة للنشر والتوزٌع، عّمان، طد.  -13

2414. 

تحقٌق: مكتب تحقٌق ، القاموس المحٌط، هـ(817: ت) يآباد الفٌروز مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب -14

مإسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بإشراؾ: محمد نعٌم العرقُسوسً التراث فً مإسسة الرسالة

 .م2445-هـ1426، 8، طلبنان –والتوزٌع، بٌروت 

 م.2414محمد جمال الفار، معجم المصطلحات اإلعبلمٌة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عّمان، د.  -15

محمد فاروق النبهان، االستشراق: تعرٌفه، مدارسه، آثاره، منشورات المنظمة اإلسبلمٌة د.  -16

 م. 2412 للتربٌة والعلوم والثقافة،

http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407
http://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=13407
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، 3محمد فتح هللا الزٌادي، االستشراق أهدافه ووسابله، مإسسة المعاصرة ومستقبل الثقافة، طد.  -17

 .م2411
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