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  مقدمة
ّر" اتذة   آن األوان لنق دارس وأس ي الم ودوا معلم م يع ا ل ين ألبنائن ين الحقيقي  أن المدرس

وب     الجامعات، بل هم صانعو األفالم، ومديرو شرآات         ة الب د  . اإلعالن ومتعهدو ثقاف لق
تانفورد،          ة س ى جامع بيلبرغ عل وق س  م تي في  وغلبت أ فاقت ديزني جامعة ديوك، وتف

)MTV(١" معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا.  
اهيم               -١ وري في اآلراء والمف أثير الف يلة للت م وس جعلت التكنولوجيا من وسائط اإلعالم أه

ة            زادت بقد ، آما   في العالم الصناعي   دان النامي ر وسائط اإلعالم في البل ك أن  .ر آبير من أث  ذل
ات،                    ين الثقاف اهم ب ز التف الي تعزي المي وبالت لوسائط اإلعالم قدرة شديدة على تشجيع الوعي الع
ى             ة عل سانية في المجتمعات المحلي ة والجن والتسامح وقبول االختالفات اإلثنية والثقافية والديني

ر             ف، إ ولكن مع األس  . صعيد العالم  ة الخي د   ن قدرة وسائط اإلعالم على أن تكون قوة في خدم  ق
ر   ى ش سهولة إل ب ب ة     . تنقل ب النمطي روج للقوال ائل ت شر رس الل ن ن خ سلبية فم ا ال وتعززه

  . المتبادلوتكرس المفاهيم الخاطئة، تثبط وسائط اإلعالم عزيمة الحوار وتقاوم التفاهم
 قد شجعتا ظاهرة  )BBC World (وورلد سي وبي بي )CNN (إذا آانت شبكتا سي إن إن  -٢

ؤخر    عامالً  ا بوصفه المسافة ساعة وساعدتا في القضاء على       ٢٤الدورة اإلخبارية على مدى       ي
شأتا      د أن ضائية ق ة الف ة التلفزيوني اة العربي رة وقن اة الجزي إن قن رب، ف ي الغ ار ف صال األخب إي

اً    دة      ٢جمهورًا عربيًا عام ًا        اإلة  وزادت شبك  .  ومدرسة سياسية جدي ذه التطورات حجم نترنت ه
ا  رعًة، مم دة         وس الم الجدي ائط اإلع ى وس ول إل اس الوص ة الن ن عام دة م ات متزاي اح لفئ  أت

  .والمشارآة فيها، حتى في العديد من البلدان النامية
الكثير من                       -٣ ق ب ا يتعل سائدة فيم دان حاسم لتحدي المواقف ال لذلك فإن وسائط اإلعالم مي

شكلو     ذين ي ع أنحاء المعمور       " اآلخر "ن  الناس ال اق         . ةفي جمي ون بمجرد اعتن األفراد ال يكتف ف
سامات التي   قوية أفكار بشأن أناس في أراض نائية، وإنما تتكون لديهم ردود انفعالية        إزاء االنق

رة صدام الحضارات، التي          . ترسخها وسائط اإلعالم   أثير فك ك ت ى ذل ومن األمثلة الحاسمة عل
  .فة اإلخبارية إلى جميع األشكال األخرى لوسائط اإلعالمانتشرت من مجال الصحا

دعى صداماً          -٤ ه في سوق             لم يكن تكرار الحديث عما ي ان علي ا آ وى مم ان أق  في أي مك
لبية        . اإلعالم في الغرب والعالم اإلسالمي     لعرب  عن ا  فالمنتجات الثقافية الغربية تقدم صورًا س

ستهلكي              آما تثير الصراعات الدائرة فيم     ،والمسلمين دى م ة ل ا بين هذه المجتمعات مشاعر قوي
اهيم                  المي اإلسالمي من المف اإلعالم الغربي؛ وعلى غرار ذلك، جعلت وسائط اإلعالم في الع

  .المغلوطة عن الغرب ظاهرة يومية في برامج األخبار والبرامج الترفيهية المشهورة
شجيع الع             -٥ ل التطرف وت زع فتي ة          لتحديد التدابير المالئمة لن ذه الورق اء، ترآز ه مل البن

سائدة     . على مجتمعين حاسمين في العالم     ات ال فبعد البدء بتحليل تأثير وسائط اإلعالم في العالق
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ا   ين الغرب والمجتمعات اإلسالمية في غالبيته ذا  ،ب ى أساس ه تنتاجات عل ة باس  تخرج الورق
  .التحليل من أجل النظر فيها بشكل أعمق

  :م وسائط اإلعالم إلى فئتين عريضتين هماوألغراض هذه الورقة، تنقس
  وسائط اإلعالم اإلخباري أو الصحفي  )١  
ي    )٢ الم الترفيه ائط اإلع ع،   (وس ون الواق ة، وتلفزي ديا التلفزيوني دراما والكومي ال

  )واألفالم، واألفالم الوثائقية، وما إلى ذلك
ى                -٦ سائدة، يجب عل تحالف الحضارات أن     أمام االنفعال الشديد الذي تفجره األساطير ال

ر   ي تغيي ون ف د يك شعبية ق ة ال ي الثقاف ة ف ائل بديل د رس ين؛ فتأيي دانين اإلعالمي اول آال المي يتن
افي        المشاعر أآثر فعالية من وسائط اإلعالم اإلخباري التي تتحدث إلى جمهور على مستوى ثق

ط ة  . فق ى مجموعات مختلف ا إل ل منه اج يخضع آ زة لإلنت ائل متمي ة وس ل فئ ادئ ولك ن المب م
  .األخالقية والقوانين المهنية حسب مكان إنتاجها ونشرها

م             وفي الوقت نفسه    -٧ أن    ، ومع إدراك القوة الكبيرة لوسائط اإلعالم، من المه راف ب االعت
الم  ع أنحاء الع اس في جمي ستطيعون الن ؤثروا في وسائط اإلعالمي وم وسائط . أن ي دما تق فعن

ات أو ح  ف المعلوم الم بتحري ع   اإلع ستطيع المجتم د ي شكل فاضح، ق ا ب دنيجبه ذ الم  أن يتخ
ة شرآات وسائط                  إجراء من قبيل إمطار وسائط اإلعالم برسائل بريدية أو إلكترونية أو مقاطع

  .اإلعالم المسؤولة عن نشر الرسوم الكاريكاتورية أو األوصاف المغلوطة

سلمين     -١ ي الم الم ف ائط اإلع أثير وس رح والت  : ت د الج ة بع ضامن اإلهان
  اإلسالمي

  وسائط اإلعالم اإلخباري تصبح مصدر معلومات موثوقًا بشكل متزايد  ١-١
أثيراً                       -٨ ا ت دان اإلسالمية في غالبيته اري في البل  من قبل آان تأثير وسائط اإلعالم اإلخب

 وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء،  ال سيما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا       – جدًا   محدودًا
اس آيف    م ال رقابة تعلّ   المؤسسات اإلعالمية المراَقبة من الحكومة أخبارا خاضعة لل        حيث تقدم  ن

ا      دان                 . يتوخون أقصى درجات الحذر منه د من البل اري في العدي ك أن وسائط اإلعالم اإلخب ذل
صفتهما مصدراً    سوق ب سة من المسجد وال ل وتجد مناف ة أق ا تحظى بثق  اإلسالمية في غالبيته

  .٣ة والتعبير عن اآلراءللمعلومات الموثوق
اري                   -٩ ى وسائط اإلعالم اإلخب ة عل غير أن سيطرة المصادر الدينية أو المجتمعية المحلي

ضائ  ة ف شاء محطات تلفزيوني ع إن ر م دأت تتغي شرق األوسط و ب ي ال ة ف دة ية إقليمي ف ح تخفي
ا   ي غالبيته المية ف دان اإلس ن البل د م ي العدي صحافة ف ة لل وانين المنظم د أد. الق ى وق ك إل ى ذل

تضاعف عدد مصادر األخبار والمعلومات المتاحة للمسلمين وشكل بدائل جذابة عما آان لديهم 
ة                     من وسائط إعالم إخبارية تنَتج وتوزَّع من منظور غربي ووسائط إعالم تراَقب من الحكوم

  .وتقدَّم من منظور حكومي
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  اشتداد وعي المسلمين لكونهم ضحايا وازدياد التضامن معهم  ٢-١
ي       -١٠ ات الت ى المعلوم سلمين إل اد وصول الم ة أن ازدي ذه الورق ين ه صادر تب ا م أنتجته

ة مشهورة              (ها في السنوات األخيرة     تنشرإسالمية و  ضائية إقليمي ة ف وات تلفزيوني شاء قن ر إن عب
بكة   ل ش سلمة، وتغلغ دان الم ي بعض البل صحافة ف وانين ال دة ق ي، وتخفيف ح الم العرب ي الع ف

ر         ) ق المجتمعات اإلسالمية حتى في البلدان النامية      اإلنترنت في عم   أثير آبي ه ت ان ل د  . أمر آ فق
شعبي لألح وعي ال ن ال ك م ستان زاد ذل راق وأفغان سطين والع ل فل اطق مث ي من دائرة ف  داث ال

ا ر تعليق شان عب ا والشي رًا م ة آثي سلمين   ت إخباري ي الم ضحية ف ب ال ى جان ضوء عل سلط ال ت
ره            وتعزز تعاطف الجمهور وتضامن    ه مع إخوانه المسلمين الذين يعيشون تحت االحتالل أو غي

سلطات في                 . من أشكال القمع   ى استهداف ال ذه الوسائط إل ويميل الغضب الشعبي الذي تذآيه ه
اطق واستهداف حكومات           ب التي ُينظر إليها بأنها منفذة ل      الغر ذه المن لسياسات أو مؤيدتها في ه

ا أضعف من أن             مؤيدة    باعتبارها ُينظر إليها البلدان اإلسالمية التي     رى أنه سياسات أو ُت لهذه ال
  .تعارضها

الم اإلسالمي المعاصر،              -١١ في معرض استكشاف أثر وسائط اإلعالم في التطرف في الع
شلوا "جسدت سلسلة من المقابالت التي أجرتها نيكول أرغو مع االنتحاريين الذين             ذ    " ف في تنفي

ا أشار        .  التي تقدم المسلمين بمظهر الضحية       عمليتهم مدى قوة الصور اإلخبارية     ى نحو م وعل
ستجوبين،  د الم ه أح ى "إلي ين االنتفاضة األول رق ب ة(الف ات انتحاري دون هجم و ) ب ة ه والثاني

ع الهجمات في       في السابق . التلفزيون ، آنت أعلم عندما نهاَجم هنا، أو في مخيم قريب، لكن واق
ى    ! اآلن، فال مفر لي من إسرائيل    أما  . أي مكان آخر لم يكن واضحًا جداً       ا إل أتي به فالتلفزيون ي

ه،            . غرفة جلوسي، وال يمكنك أن تغلق التلفزيون       سك؟ وفي اآلن ذات فكيف يمكنك العيش مع نف
ي            . المشكلةال يمكنك أن تتجاهل      سواء  . ماذا تفعل لحماية شعبك؟ نحن نعيش في صراع داخل ف

  ٤."الصراع الداخلياخترت القتال أم لم تختره، آل يوم هو هذا 

  وسائط اإلعالم الترفيهي التي ينتجها الغرب واالستياء الشعبي  ٣-١
ذي    الجرح إلى جانب صورة        -١٢ ة في               لحق  ال صحافة اليافع ك ال ا ُتظهر ذل سلمين آم  بالم

 التي يوجهها معظم وسائط اإلعالم الترفيهي التي اإلهانةالبلدان اإلسالمية في غالبيتها، ُتضاف 
سينما في     صاالت ذلك أن ثمانين في المائة من        . الغرب، لكنها ُتبث وُتنشر في العالم     ُتنَتج في     ال

البلدان اإلسالمية تعرض أفالم هوليوود حسب دراسة حديثة أجراها مجلس العالقات الخارجية            
رمج      ٩٠٠للواليات المتحدة ومع ذلك، آشفت دراسة استقصائية تناولت           فيلم مطول أمريكي مب

الم عنصرية            يعرض شخصيات    ذه األف ة أن معظم ه ا عربي ة باألساس     برمته . ٥ أو آاريكاتوري
ر موجودة في وسائط                    اد تكون غي فالصور اإليجابية التطبيعية للعرب أو المسلمين العاديين تك

  .ةاإلعالم الجماعي الغربي، أي وسائط اإلعالم المعولم
ك، ال   -١٣ ى ذل الوة عل سوع ةتعك الم التلفزيوني رامج واألف هرة  الب ر ش ة األآث ي الغربي  ف

اطق      العالم اإلسالمي شيئاً   ذه المن ة             ، من ه ادات والشخصيات الغربي ى مضاهاة الع شجع عل  وت
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د اإلعالم الحديث                   . المفهومة بصورة سطحية     دير معه اب، م ساءل داوود آت ا يت ى نحو م وعل
الم واألبطال ا      "بجامعة القدس في رام اهللا،   ديل، واألف ن مؤسسات اإلعالم الب ذين يجسدون   أي ل

  .٦"غنى الثقافة والتقاليد في هذه المنطقة؟
ما قد تبدو هذه الظاهرة مجرد ظاهرة ثقافية ال غير، ثمة آثار نفسية هامة تطال وفي  -١٤

وعلى نحو ما الحظ .  محتقرة لهم في وسائط اإلعالمالسكان الذين يشاهدون باستمرار صورًا
ر الرائد في البنائية االجتماعية، يستقي األفراد، ال عالم االجتماع الشهير بيتر بيرغر، المَنّظ

سيما المنتمون إلى جماعات األقلية، معظم احترامهم لذاتهم من الصور التي تقدمها وسائط 
  .٧ مع اآلخرينالشخصيربما أآثر مما يستقونه من تواصلهم -اإلعالم عنهم أو عمن يشبههم 

رم اإلسالم          التي توجهها وسائط اإل    (اإلهانةإن تأثير     -١٥ عالم الترفيهي الشعبي التي ال تحت
ر     الذي تسببه األخبار التي تشبّ     (الجرحإضافة إلى   ) والمسلمين ضحايا وُت وى من   ه المسلمين بال

 جزء آبير من   ذآي اإلحساس بالذل، واالستياء بل الغيظ في        من شأنه أن ي   ) وجهة نظر إسالمية  
ا             العالم اإلسالمي إزاء المصادر الغربية لكل من        سلمين وم اه اإلسالم والم ة تج سياسة المتبع  ال

يظ مع موجة الغضب التي                . ُيرى على أنه حملة دعائية موجهة ضدهم       ذا الغ رزت نتيجة ه وب
 بسبب رسوم آاريكاتورية ُنشرت في صحيفة         ٢٠٠٦  عام  ومطلع ٢٠٠٥ثارت في أواخر عام     

ة غالوب الستطالع       وقبل اندالع تلك األزمة بأشهر، س       . ٨مغمورة نسبيًا في الدانمرك    ألت وآال
ا            اآلراء في دراسة استقصائية للمواقف الشعبية السائدة في عشرة بلدان إسالمية في الغالب عم

الم اإلسالمي       يمكن أن يقوم به الغرب لتحسين         ات مع الع سبة        . العالق ر رد بن  في   ٤٧فجاء أآب
ى ا        "المائة من مجموع الردود، يشير على الغرب         الكف عن التطاول عل التوقف  "و" إلسالم ب ب

  ٩."في وسائط إعالمهعلى أنهم أقل شأنًا عن تقديم المسلمين 
ى التطرف في                       -١٦ شجيع عل ذل والت شائع بال ذا اإلحساس ال ين ه ربط ب ليس من الصعب ال

سالم         ،فكما الحظ البروفيسور شبلي التلحمي    . المواقف اديمي لل  أستاذ آرسي أنور السادات األآ
ة ماري ي جامع ة ف ز والتنمي سة بروآين ي مؤس دم ف ل أق د وزمي ه  ،الن ي آتاب ول ف ث يق  حي

د                      ": "الرهانات" يهم تجني ين عل دافهم، يتع اب، بصرف النظر عن أه و اإلره نجح منظم لكي ي
عيًا ام س رأي الع ة ال وال، ومخاطب ع األم ين، وجم سياسيةأعضاء راغب دافهم ال ق أه ى تحقي .  إل

ام أرضية            يشّكل ما   فكثيرًا شكل ع ذل ب أس وال و اإلرهاب        الي ستغلها منظم د  (١٠"خصبة ي التأآي
  )مضاف

اًال  -١٧ ة وإجم الة ت ، ثم عفاء و  رس م ض ى أنه سلمين عل ذا   صور الم ى ه املتهم عل تم مع ي
الة    ذه الرس ل ه اس، وتنتق ائ    األس اري ووس الم اإلخب ائط اإلع ن وس زيج م ر م الم عب ط اإلع

  . يزداد حضورًا أآثر من أي وقت مضىالترفيهي الشعبي، مزيج
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  ائط اإلعالم الترفيهي المنتجة في العالم اإلسالمي والسوق العالميةوس  ٤-١
ة                       -١٨ شيطة ودولي ا ن دان اإلسالمية في غالبيته تعد وسائط اإلعالم الترفيهي في بعض البل

ة    ة الغربي ات الثقافي ن المنتج ره م ون وغي يلم والتلفزي االت للف ل المج ي آ سة ف ت مناف وإن آان
ان  ل مك ي آ ون النيجيري  صناعةف. الحاضرة ف الم والتلفزي رامج  ة تاألف وق الب م س شكل معظ

ول         ا ق ي نوعيته ان ف صحراء، وإن آ وب ال ا جن ي أفريقي ة ف ون    . المرئي وق التلفزي د س وتع
صعيد اإلقليمي            ى ال ا عل ا وبثه ا   . المصرية قوية بتوزيعه ة فت      أم الم اإليراني دّ صناعة األف  من   ع

اج         واجه  ورغم ذلك، ت  .  في العالم  أآثرها احتراماً  جميع مراآز اإلنتاج هذه، ومعظم مراآز اإلنت
والتوزيع في المجال الثقافي في العالم اإلسالمي، عقبات هائلة في الوصول إلى السوق العالمية             

دمهم في الغرب            اد  مسارح تق ة عمل        . وال سيما في إيج ذه األسباب في ورق د اسُتكشفت ه وق
وان  ين الغرب "بعن ة ب ادالت الثقافي دانالتب ة تحالف " ا في غالبيتهة اإلسالميوالبل دتها أمان أع

رآة   ع ش ضارات م اني  AEAالح ذييل الث ي الت ت ف شارية، وأدرج ببين  .  االست ة س ر أن ثم غي
ى الجمهور                     جديران بالذآر هنا لكونهما يساعدان في توضيح سبب وصول وسائط اإلعالم إل

  .الغربي من عدمه وآيف يصل هذا اإلعالم أو ال يصل
ا  (صبت عقبات آبيرة في وجه التبادل والتعاون بين الثقافات في الغرب            ، نُ أوًال  -١٩ وأبرزه

ات المتحدة   ) قانون المواطنة في الواليات المتحدة  عقب األنشطة اإلرهابية التي نفذت في الوالي
ا انحين        . وأوروب سبة للم ة بالن اب المجازف ن ب افي م ادل الثق ت التب ات جعل ذه العقب ك أن ه ذل

افي            . تمة بتيسير التبادالت  والمنظمات المه  ادل الثق فكان أن أفلس بعضها أو انتقل إلى تيسير التب
الم  ن الع رى م اطق أخ ع من ع    . م ة لجمي صائية حديث ة استق شف دراس ال، تك بيل المث ى س وعل

ا                      ادل هي أوروب ر تب ا أآب تم معه سبة  (التبادالت الثقافية المموَّلة في الغرب أن المنطقة التي ي بن
الشرق األوسط في أدنى مستوى         منطقة  أتي  بينما ت ) التبادالت المموَّلة من جميع    في المائة    ٣٠

ة          ٦بنسبة  ( ادالت الممول ع التب سياسي            . ١١) في المائة من جمي اخ ال إن المن ك، ف ى ذل وعالوة عل
ثالً   رة م اة الجزي ى قن صعب عل ن ال ا م ة صار فيه أ بيئ د هي انون ق ذا الق ه ه د في ذي اعُتم  أن ال

  .قناة بث الزمْين للبث في الواليات المتحدة وآنداتحصل على ترخيص و
اً   -٢٠ ادل في آال االتجاهين  ثاني ا ُيبث وُيتب سوق م وى ال دان (، تحدد ق ى البل من الغرب إل

فعندما تحدَّد فرص نجاح التبادالت الثقافية بمدى قدرة بث         ). اإلسالمية في غالبيتها وعكس ذلك    
ا يكفي من الف        ى جلب م تج عل اح، ويكون       أو عرض أو من اليف أو تحقيق أرب ة التك دة لتغطي ائ

الضغط من أجل القيام بذلك فورًا وإال فال، تكون مجازفة المسارح والمتاحف ومؤسسات البث                
ه بمنظور             ذي ُينظر إلي ". المضمون من األمور   "أآبر من االستثمار في إعالم أو ثقافة غير ال

تجات الداعية إلى اإلثارة وحدها تنتقل من       هذا ما يساعد في تفسير السبب الذي يجعل أخس المن         
ي، أن                   ن الراق تثناء الف الغرب إلى الخارج ومن الصعب للغاية على أشكال الثقافة األخرى، باس

 .تخرق اآلفاق في الغرب

                                                 
، ورقة أعدتها أمانة تحالف الحضارات "سالمية في غالبيتهاالتبادالت الثقافية بين الغرب والبلدان اإل" التذييل الثاني، انظر  ١١

  . االستشاريةAEAبمساهمات أولية من مؤسسة 
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  حرية الصحافة وحرية قوى السوق  ٥-١
ه قوى  أن النموذج اإلخباري في معظم العالم اإلسالمي تتجاذبتجدر المالحظة أيضًا  -٢١

 تتقيد وسائط اإلعالم بمبادئ توجيهية وضعتها الدولة ،ففي بعض األماآن. سياسية واجتماعية
. مما يؤدي إلى ضيٍق في نطاق التصوير وقلِة تنوع في طائفة المنظورات والمعلومات المقدمة
ا وهناك يكون آل من الرقابة الرسمية والرقابة الذاتية الصريحة في وسائط اإلعالم أآثر مم

وُينزع إلى تغليف القضايا السائدة داخل األقاليم وفيما بينها بغالف . هو موجود في الغرب
وفي أماآن . ال سيما األمريكية- الهوية اإلسالمية أو العربية ورفض السياسات األجنبية الغربية

  .أخرى، تخف حدة المراقبة الحكومية وثمة تنوع جديد في مؤسسات وسائط اإلعالم
 مرحلة ه حتى في بعض البلدان التي خفت فيها مراقبة الحكومة، تلوح حاليًاغير أن  -٢٢

 هذه الوسائط غير خاضعة لسيطرة الدولة ففي حين أن: جديدة في تطور وسائط اإلعالم الجديد
 وشرآات إعالمية يستلمون محطات تلفزيونية وألن أفرادًا. إال أنها ليست حرة تمامًابالكامل، 

اإلعالم الحكومية المسيطرة عليها، أضحى اإلعالم اآلن في آثير من وصحفًا من وزارات 
ويتجسد ذلك في الهوة الكبيرة .  لتوجيه المال والملكية والسلطة السياسيةاألحيان خاضعًا

. ها اإلعالنات التجاريةالفاصلة بين تكاليف اإلعالم المستقل أو شبه الحر واألموال التي تدّر
التكاليف السنوية لتشغيل وسائط اإلعالم العربي آله من المغرب إلى فعلى سبيل المثال، تبلغ 

 باليين ٣ بليون دوالر، بينما لم يتجاوز صافي نفقات دول الخليج على اإلعالن ١٧ُعمان 
 لم مالذا في مثل هذه البيئة، تندر فرص نجاح مؤسسات إعالمية جديدة . ٢٠٠٤١٢دوالر في 

  .ت أو حكوماتيدعمها بشكل مكثف أثرياء أو جماعا
وفي بعض البلدان اإلسالمية التي تسود فيها تقاليد أرسخ لإلعالم المستقل، مثل بلدان   -٢٣

جنوب شرق آسيا، أو حيث خفت بقدر آبير سيطرة الحكومة على وسائط اإلعالم، مثل ترآيا، 
فبينما أدت . تطورت ضغوط تجارية مشابهة للضغوط التي واجهتها وسائط اإلعالم الغربي

ات إلى انتشار مؤسسات اإلعالم المطبوع، نين الصحافة في ترآيا في التسعينملية تحرير قواع
 تعد نوعية األخبار والمعلومات التي تقدمها هذه المؤسسات أسوأ حسبما يقال مما آان سائدًا

قبل عملية التحرير، إذ سارعت الصحف إلى جذب القراء بنشر القصص المثيرة والتقارير 
على نحو ما الحظه مدير شرآة ترآي وخبير في وسائط اإلعالم، من باب القاعدة و. الفاضحة

العامة أن وسائط اإلعالم ميدان ال تؤدي فيه بالضرورة المنافسة الحرة في السوق إلى زيادة 
 ما يكون السباق نحو جذب المشاهدين أو القراء في بيئة تحررت فيها وسائط فكثيرًا –النوعية 

وهكذا تؤدي بشكل مباشر هذه القوى . ١٣ إلى القمة سباقًا إلى الحضيض، ال سباقًااإلعالم حديثًا
المسيطرة على السوق، في آل من الغرب والبلدان اإلسالمية التي تنطبق فيها قوى السوق 

  ".الشعوبية"على وسائط اإلعالم، إلى تغطية األحداث بمزيد من اإلثارة و
ؤدي هذه البرامج الشعوبية في توجهها، التي تبث وفي أجزاء من العالم اإلسالمي، ت  -٢٤

لمشاهدين لهم تصورات راسخة بأنهم ضحايا وأذلة بيد قوى الغرب، إلى توجه قومي ينقلب 
                                                 

 .٢٠٠٥فبراير / شباط١٢مقابلة الكاتب مع إمبراطور اإلعالن الكبير في لبنان أنطوان شوري،   ١٢
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 ترسخ لشعور بمعاداة الغرب، ال سيما معاداة اليهود ثم هناك أيضًا.  على غير المسلمينأحيانًا
ويتجسد )  على نطاق واسعن اليوم معممًاعلى أساس الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وإن آا(

فتأثير وسائط اإلعالم غير دقيق قياسه لكنه ال . ١٤العديد من البلدان اإلسالميةوسائط إعالم في 
 حادث ينم عن مغالطات ١٣٠٠ففي باآستان أحصت لجنة الكنائس الكاثوليكية : شك فيه

 صحف ة ورد في أربعض على الكراهيفاضحة ضد األقليات، وقوالب نمطية وخطاب يحّر
، ُتوجت بحرق عدة آنائس آاثوليكية في ٢٠٠٥  عاموطنية صادرة باألوردو في أثناء منتصف

  .٢٠٠٥١٥نوفمبر /تشرين الثاني
  
  

الخوف والقوالب النمطية : أثر وسائط اإلعالم في الناس في الغرب  -٢
  الراسخة

ة وأوروبا الغربية بثقة عادة ما حظيت وسائط اإلعالم اإلخباري في الواليات المتحد  -٢٥
جمهورها أآثر مما نالته نظيراتها في البلدان اإلسالمية في غالبيتها، والسبب في ذلك راجع 

فبينما آانت مؤسسات وسائط اإلعالم . إلى حد آبير إلى آون تاريخ استقاللها عن الدولة أطول
جية سياسية أو بأخرى صريحة في ارتباطها بإيديولو) ال سيما الصحافة المطبوعة(األوروبية 

على أساس أن تعدد المنظورات يجلب التوازن الشامل، عادة ما قدمت وسائط اإلعالم في 
  .الواليات المتحدة على أنها موضوعية

  القومية والشعوبية  ١-٢
 أضحى من الواضح ،في الواليات المتحدة. ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١تغير الكثير منذ   -٢٦

فسلوك نهج نقدي أقل لدى التحضير لحرب . قوى في وسائط اإلعالمأن هناك شعورًا قوميًا أ
صحفيين في صفوف الجنود الغزاة، " إخفاء"العراق، والممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في 

وفضيحة تغطية مزاعم اإلدارة األمريكية التي أدت إلى الحرب في أآبر المؤسسات اإلعالمية 
وحتى بوسائل . ك تايمز، آلها قضايا موثقة بشكل جيدالتي تحظى باالحترام، ومنها نيويور

 حيث أآملته سبتمبر واضحًا/ أيلول١١عادية أآثر، آان التحول في نهج وسائط اإلعالم بعد 
شعارات األعالم المرفرفة على الشاشات والشارات الوطنية المثبتة في طيات صدر السترات 

، "الموضوعية"أشكال متنافسة من ظهرت ، وفي الوقت نفسه. ١٦ األخبارمذيعو يرتديهاالتي 
راليًا بل يبظهور وسائط إعالم محافظة سياسيًا، مدعية أنها تعارض ما سمته دائما تحيزًا لب

آل هذه التطورات في سياق تنافس جرت . في وسائط اإلعالم اإلخباري" ال أمريكيًا"حتى 

                                                 
لى ذلك عزوف العديد من مقدمي البرامج عن بث برامج حوارية مع شخصيات يهودية بارزة، واالنتقاد الذي يوجه إلى يدل ع  ١٤

 .قنوات مثل الجزيرة، آانت رائدة في تقديم برامج حوارية مع ضيوف ومعلقين يهود
١٥  Waqar, Ali: Hate mongering worries minorities. The Daily Times, April 25, 2006 موجود على ،

Cstory25%5C04%5C2006%5=page?asp.default/pk.com.dailytimes.www_25-4-:  اإلنترنت في العنوان التالي
26_7pg_2006 ٠٦٢٠نوفمبر / تشرين الثاني٦، اطلع عليه في.  
سبتمبر / أيلول٢٢أثار مقدم األخبار في قناة سي بي إس دان راذر انتقادا شعبيا شديدًا بعدما ذآر في مقابلة مع شبكة سي إن إن في   ١٦

األمر ليس مستصوبًا " أنه لن يضع شارة العلم األمريكي أثناء بث برنامجه آما آان يفعل العديد من مقدمي األخبار اآلخرين، قائال، ٢٠٠١
 ".ل بساطةبك
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 – األجانب آراهيةطنية و الشعب في وقت ارتفع فيه اإلحساس بالولجذباإلعالم اإلخباري 
 الديناميات التي تحرآت في بعض البلدان األوروبية بشأن أزمة الرسوم على غرار

  .الكاريكاتورية الدانمرآية
وآما هو الحال في بيئة وسائط اإلعالم المحرَّرة مؤخرًا على نحو ما أشير إليه أعاله،   -٢٧

خبارية أن يدر أرباحًا، فإذا به يدفع وبينما آان ُيتوقع من تطور حديث نسبيًا للمؤسسات اإل
بمنتجي األخبار إلى تقديم معلومات سطحية أو ناقصة، وتكرار القوالب النمطية، وتسليط 
الضوء على النزاعات دون سياق لجلب أآبر عدد ممكن من الجمهور وتلبية حاجة ملحة لدورة 

لقنوات المنافسة  وا)CNN ( ساعة ظهرت بظهور شبكة سي إن إن٢٤إخبارية على مدار 
ففيما يتعلق بتغطية العالم اإلسالمي، أصبح خطر :  ميدان اإلثارة١٨ومأل الهلع األخالقي. ١٧لها

 بالذآر من الناحية اإلخبارية، وُأغفلت أخبار مختلف المجتمعات التي اإلسالم المتشدد جديرًا
الثقافات ويزيد تحيز مالكي وسائط اإلعالم وعدم اطالع الصحفيين على . تعيش سوية

  .اإلسالمية من تحريف المخطط المرسوم عندما يتعلق األمر بتغطية أخبار العالم اإلسالمي
وال يوجد تحد أآبر من التضخيم اإلعالمي للتطرف في أي مجال غير تقاطع الدين مع   -٢٨

 فاألمريكيون على سبيل المثال، ُيمطرون في التلفزيون بوابل من األخبار عن اإلسالم. السياسة
تطغى  "، آما يقول أستاذ السياسة العربية سامر شحاتة،غير أن التغطية. والمسلمين والعرب

عليها الحرب في العراق، وأخبار أسامة بن الدن، وأبي مصعب الزرقاوي، وعمليات 
 للجهاد ، أصبح اإلسالم مرادفًاوفي ظل هذه األخبار السيئة آليًا١٩."اإلرهاب وقطع الرؤوس

يقوم على الدين وعادة ما يستهدف ال عقالني وغير مبرر، هم على أنه عنف وأضحى الجهاد ُيف
وقد أجج التصور الخاطئ وغير الواضح غالبًا في وسائط اإلعالم معادلة . غير المسلمين

  .اإلسالم بالتطرف، باعتبار أن الزي التقليدي للمرأة يدل على اضطهادها

  وسائط اإلعالم الترفيهي في الغرب  ٢-٢
ت حدة هذه اآلراء المعادية للمسلمين بفعل وسائط اإلعالم الترفيهي الذي أثار زاد  -٢٩

 ذلك أن المنتجات السائدة لوسائط اإلعالم الترفيهي الغربي تعيش على -مضمونه االنتباه
عطش المستهلك لغربية واإلسالمية، وبينما تروي تضخيم القوالب النمطية لكل من الثقافتين ا

وبينما تزيد هذه البرامج من اإلحساس بالذل والغضب في . إلى الفهم تعطشًاإلى الترفيه تزيده 
العالم اإلسالمي، يميل تأثيرها في غير المسلمين في الغرب إلى تشديد قوالبهم النمطية إزاء 

  .اإلسالم وإلى نزع صفة اإلنسانية عن المسلمين
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  القوالب النمطية والخوف  ٣-٢
 حوصر األمريكيون، الذين يشاهدون المسلسالت ،٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١منذ   -٣٠

 حولالتلفزيونية أآثر من األخبار واألفالم الوثائقية أو التلفزيون التعليمي، بأفالم درامية 
 ما يضع معظم هذه البرامج الترفيهية العرب أو ونادرًا. اإلرهاب ووآاالت مكافحة اإلرهابيين

أو المتورطين بطريقة ما في قضايا بشأن المسلمين في أي صورة غير صورة اإلرهابيين 
وتشير . فالصور الدائمة التي يكونها العديد من األمريكيين عن المسلمين سلبية. ٢٠اإلرهاب

 على مدى السنوات الثالث الماضية أن نسبة آبيرة من جميع استطالعات الرأي تقريبًا
أي أجراه مرآز بيو آشف استطالع للرو. ٢١ أن اإلسالم يشجع العنفيعتقدوناألمريكيين 

 في المائة من األمريكيين غير المسلمين ٣٦لألبحاث الستطالع آراء الناس والصحافة أن 
  .٢٢يقولون إن اإلسالم أميل إلى تشجيع العنف في صفوف أتباعه مقارنة باألديان األخرى

  مالكون أقل ومنظورات أضيق  ٤-٢
ى تجمع ملكية وسائط اإلعالم، مما  إل مؤديًا آان دافع الربح عامًال،عالوة على ذلك  -٣١

فكما الحظ إمبراطور اإلعالم تيد . يحد بدوره من المنظورات التي ُتقدم منها وسائط اإلعالم
 هيشبكات البث والمحطات المحلية فحسب، بل "تورنر، ال تملك آبريات الشرآات اإلعالمية 

يوهات التي تنتج معظم  شرآات الكابل التي تنقل إشارات منافسيها واالستودتملك أيضًا
، ١٩٩٠في عام : ، إليك التاليوألخذ نظرة عن هذا القطاع وآيف أصبح متجمعًا. البرامج

 أو  تملك آليًا-أي بي سي، وسي بي إس، وإن بي سي، وفوآس–آانت شبكات البث الكبرى 
ت ارتفع، ٢٠٠٠بحلول عام و.  في المائة فقط من المسلسالت الجديدة التي تبث١٢٫٥ جزئيًا
وتثير عملية .  ٢٣" في المائة٧٧٫٥وبعدها بعامين فقط، قفزت النسبة إلى .  في المائة٥٦٫٣ إلى

 ،التجمع هذه مخاوف بشأن أثرها في تنوع اآلراء والمنظورات المتاحة في وسائط اإلعالم
إضافة إلى العقبات التي تعترض دخول الشرآات اإلعالمية المنافسة الجديدة التي، آما الحظ 

  ".إما تلتهمها إحدى الشرآات الكبرى أو ُتدفع إلى اإلفالس تمامًا"تورنر تيد 

  اإلنترنت والثورة الرقمية  -٣
وسائط "إلى جانب هذه االتجاهات السائدة في آل من الغرب والعالم اإلسالمي، جاءت   -٣٢

طاعي  ال سيما تطور ق–فقد فتحت اإلنترنت وتكنولوجيات اإلعالم الجديدة ". اإلعالم الجديد
 جديدة لمستهلكي اإلعالم لكي يصبحوا  آفاقًا-اإلنتاج والتوزيع في وسائط اإلعالم الرقمي

 أن تدرك أهمية هذا ١٩٨٠ويصعب على أجيال ما قبل . منتجين لهذا اإلعالم وناشرين له
ذلك أن قوة هذا التطور وتأثيره المحتمل في القضايا االجتماعية يمكن مقارنته بما قاله . التطور

ثمة وسيط جديد اخُترع ويدعى التلفزيون "مارتن لوثر آينغ في أثناء حقبة الحقوق المدنية، 
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ويمكننا اليوم أن نعيد الكالم . ٢٤"بشاعة ما آنا نواجهه طيلة حياتنا... وسنظهر من خالله 
  .نفسه
 بيزنس ويكفقد أورد تقرير لمجلة . هذه الوسائط فعالة للغاية في الوصول إلى الشباب  -٣٣
الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يقضون في المتوسط "أن 

 ساعات ونصف في مشاهدة التلفزيون، وألعاب الفيديو، وتصفح اإلنترنت، حسب دراسة ٦مدة 
. ويقومون بمهام متعددة في ربع ذلك الوقت. استقصائية أجرتها مؤسسة آايزر لشؤون األسرة

زيادة في استخدام الحاسوب للقيام بأنشطة مثل التواصل االجتماعي، الذي وجاءت أآبر 
  .٢٥" دقيقة في المتوسط٢٢ و واحدةساعة، ليبلغ ٢٠٠٠ثالث مرات منذ عام تضاعف 

وثمة مثال واحد على الميادين المتاحة إلنتاج ونشر اإلعالم الجديد يعطي لمحة في قوة   -٣٤
وية في موقع الحوار وتبادل اآلراء الشبابي في توجهه ذلك أن العض: هذا اإلعالم وإمكاناته

www.Myspace.com  فقط، مما ٢٠٠٥ مليون عضو على مدى ٤٠تضاعفت أربع مرات لتبلغ 
 في شبكة اإلنترنت بكاملها في الواليات المتحدة من حيث عدد ١٥يجعل الموقع يحتل المرتبة 

وحسب شبكة سي . ٢٦ المواقعلتصنيفنيت ريتينغز /زيارات الموقع حسب تقدير مؤسسة نيلسن
 وُصنف ٢٠٠٦٢٧أبريل / مليون في نيسان٦٠إن إن، ازدادت العضوية في هذا الموقع إلى 

سادس أآبر موقع ُيزار على اإلنترنت حسب وآالة عالمية لتعقب نشاط "الموقع مؤخرًا 
فيها الناس من ويعد هذا الموقع من بين المواقع العديدة في اإلنترنت التي يتواصل . ٢٨"الشبكة
فأشرطة الفيديو المنزلية .  ومعلومات أخرىأنحاء العالم ويتبادلون الموسيقى والفيديوجميع 

 بهذه  واسعًاوغيرها من المنتجات اإلعالمية األخرى التي تجلب االهتمام وتسترعي اهتمامًا
 الكبرى، وآثيرًاالمواقع تثير ما يكفي من االنتباه لتجعلها منافسة لمعظم المؤسسات اإلعالمية 

وثمة . ما ينتهي بها المطاف في الواقع إلى البث عبر المؤسسات اإلعالمية التقليدية نتيجة لذلك
داللة أخرى على قوة هذا الوسيط ويتمثل في آون الشرآة األم المالكة لموقع 

www.Myspace.comيوليو / وهي شرآة إنترميكس ميديا، قد اشتراها روبرت مردوخ في تموز
  ٢٩. مليون دوالر٥٨٠ بمبلغ ٢٠٠٥

  ما يمكن عمله  -٤
وسائط اإلعالم على العالقات بين الغرب مجمل رغم األثر المستقطب الذي تمارسه   -٣٥

والعالم اإلسالمي، تعد وسائط اإلعالم من أخصب ميادين العمل التي يمكن أن تصل آال 
  .الفئتين من الناس

وعالم المباشرة  من مراقبة الحكومة ؤخرًاتشكل آل من وسائط اإلعالم التي تحررت م  -٣٦
وهذه ميادين يمكن لتحالف . وسائط اإلعالم الجديد فرصًا لمبادرة تحالف الحضارات
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 وسائط اإلعالم، والنهوض ببدائل لتفسير مساءلةالحضارات أن يعمل من خاللها على تشجيع 
اته، وفي اآلن ذ.  ُتسمع بدونهااألحداث والنظر إليها، وتقديم منابر لألصوات البناءة التي قد ال

سعى آذلك إلى العمل مع المؤسسات اإلعالمية الكبرى التي ينبغي لتحالف الحضارات أن ي
  .أثبتت مكانتها، حتى يكون األثر آبيرًا

من المزيد  فعليًاغير أنه بصرف النظر عن القيادة، تتطلب وسائط اإلعالم اإلخباري   -٣٧
 إلى تقليل جهلهم  ملحةحاجةفهناك . بصحفيي القطاع أنفسهمويبدأ ذلك . االهتمام المباشر

 وتقاسم إضافة إلى التبادالت ،للثقافات من خالل عقد لقاءات وجها لوجه وجلسات استئناس
  .المهارات

 دعم زيادة االستقاللية والتنوع في أوساط المؤسسات اإلعالمية في العالم وينبغي أيضًا  -٣٨
وسيتوقف أثر هذه المبادرات على . از في وسائط اإلعالم الغربياإلسالمي، والحذر من االنحي

. لجهودمدى فتح مديري وسائط اإلعالم ومالكيها أبواَب غرف األخبار والوآاالت لتقبل هذه ا
 الفرصة الرائدة، من الحاسم إيجاد التمويل والتوسع من أجل زيادة ولالستفادة الكاملة من هذه

  . لسكان غير المستفيدين حاليًا الصالح إلى اإلنترنت النفاذ
 آبيرة ُتبذل حاليًا في بعض المجاالت المقترح العمل ، تجدر اإلشارة إلى جهودوختامًا  -٣٩

ومن أبرز هذه الجهود، مؤتمر الرباط لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، . فيها أدناه
 منظمة األمم المتحدة  بدعم من٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ و١٤الذي عقد في الفترة ما بين 

للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم 
والثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم، والمرآز الدانمرآي للثقافة والتنمية، 

 من التوصيات ذات ومؤسسة أنا ليند ألوروبا والبحر األبيض المتوسط، الذي تمخض عن عدد
غير أنه، وإن . الصلة في ميدان التربية ووسائط اإلعالم، ال سيما وسائط اإلعالم اإلخباري

 بعض االلتزامات الهامة قد تمت بعد مؤتمر الرباط من قبل اليونيسكو، على سبيل تآان
 ومن المثال، من أجل دمج ُجل التوصيات الصادرة في تمويلها الحالي أو برامجها الجارية،

 المرآز الدانمرآي للثقافة والتنمية إلطالق مبادرات تجريبية لتدريب الصحفيين، جانب
وآان ذلك . المهنية، إال أن خطة عمل الرباط ُعرقلت" التوأمة"والتبادل الثقافي للصحفيين و

عدم وجود برنامج مستدام لرصد محددة أخرى للدول والشرآاء ونتيجة غياب التزامات 
ما في ذلك عقد مؤتمر لمتابعة ما ُأحرز من تقدم الذي آان من المقرر عقده في المبادرات، ب

وفي ضوء ذلك، وفي إطار . لكن األمر يبدو اآلن من غير المحتملو ٢٠٠٦آوبنهاغن في 
المشاورات التي جرت مع المهنيين والمناضلين في وسائط اإلعالم من جنوب شرق آسيا، 

ات المتحدة، ومن اليونيسكو، واليونيسيف، بضعة منهم والشرق األوسط، وأوروبا، والوالي
 أمانة تحالف الحضارات على أن تكون تم تشجيعشارآوا بشكل مباشر في مؤتمر الرباط، 

القضايا الهامة التالية المشار إليها أدناه محط ترحيب آبير وُتعرض للنظر فيها بعمق على 
  .أساس هذا التحليل وبصفتها خاتمة لهذه الورقة
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إنشاء شبكة تابعة لتحالف الحضارات مكونة من المناضلين في وسائط اإلعالم ومن   )١
   ورصدها ومكافأتها لحفز وسائط اإلعالم٣٠مراآز
 والمناضلين في الشرق القائمةينبغي إنشاء مرآز أو، على األرجح، شبكة من المراآز   -٤٠

 مضمون إعالمي إنتاج األوسط، وجنوب شرق آسيا، والواليات المتحدة، وأوروبا من أجل
 نماذج التغطية اإلعالمية ومكافأة التقارير اإلعالمية المثيرة، ورصدبمنظورات بناءة أآثر، 

وينبغي للمرآز أن . المهنية والبناءة للقضايا الخاصة بالعالقات بين العالم اإلسالمي والغرب
مات تعمل سوية بشأن يستفيد من الدروس المستفادة في الماضي عندما آانت الوآاالت والحكو

د من وحدة مختلف وبوجه خاص، من شأن مختلف القوانين الحكومية أن تعّق. مبادرات شبيهة
ثالث مهام خاصة وسيقوم هذا المرآز أو هذه الشبكة ب. المراآز الفرعية في جميع أنحاء العالم

  :هي
يع  للرد السرتعليقاتبإمكان المرآز أو الشبكة إعداد ونشر : تعليق الرد السريع  -ألف  

، تعزز التفاهم والنظرة البناء بشأن الخالفات الحالية بين العالم  وتعليقات مصورةوافتتاحيات
وسيكون الغرض من ذلك المساعدة في تشكيل فهم القضايا الخاصة . اإلسالمي والغرب

 تكون عندما" الفترات المالئمة للتدريس"بالعالقات بين العالم اإلسالمي والغرب، ال سيما في 
العالقات بين المجتمع الغربي والمجتمع اإلسالمي في غالبيته قضية الساعة في جميع أنحاء 

 بشأن أثيرأي، في أشهر أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية، وعقب الجدل الذي (العالم 
 حكم اإلعدام الذي صدر في حق األفغاني الذي اعتنق المسيحية ثم ألغي الحكم بعد ذلك، وبعد

فكل عام يقع حدثان أو ثالثة من هذا ). قصة الرجم النيجيرية منذ سنتين خلتا، وما إلى ذلك
النوع، مما يؤدي بالمؤسسات اإلعالمية إلى التسابق على جمع مواد تساعدها في وضع سياق 

وتؤثر طريقة عرض وسائط اإلعالم لهذه القضايا في آل من . لهذه القضايا وفي عرضها
 آبيرًا في مدى آون الناس بل حتى واضعي اإلسالمي في غالبه تأثيرًاالغرب والعالم 

وقد يكتب . السياسات يفكرون بطرق بناءة أو مستقِطبة بشأن وجاهة هذه القضايا ومدلولها
شخصيات آبرى في الغرب ) ويشارك في توقيعها(آتاب شباب مقاالت افتتاحية يوقعها 

ة ، وُتترَجم بسرع)أعضاء في الفريق الرفيع المستوىوربما (والبلدان اإلسالمية في غالبيتها 
 والباهاسا إندونيسيا على سبيل الفرنسية واإلنكليزية والعربية واألوردو(إلى اللغات الرئيسية 

وستساعد . ، وتوزَّع على المحررين في الصحف الكبرى في العالم من أجل طبعها)المثال
وتقديمها في الوقت المناسب، وإتاحة المقاالت مكانة الشخصيات الموقعة على هذه المقاالت، 

وتوجد . باللغات المحلية في االستفادة أقصى ما يمكن من نشر هذه المقاالت وإعادة نشرها
 لكنها ال توجد على صعيد عالمي أو بمستوى الكتاب الكبار حتى ٣١نماذج ناجحة من هذه النظم
ابهة تستخدم مقابالت بالفيديو توزع على وباإلمكان تعبئة آلية مش. يتسنى للتحالف أن يطبقها

  .المؤسسات اإلخبارية التلفزيونية عبر اإلنترنت

                                                 
  .أعرب عدد من المؤسسات عن االهتمام بالمشارآة في هذه الشبكة، منها جامعات في طور إعداد مبادرات في هذا الشأن  ٣٠
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 أيد - ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦، اطلع عليه في html.pih_resources/resources/org.sfcg.www://http وانظر . ٢٠٠٦
مبادرة الحوار بين الغرب والعالم اإلسالمي وتعمل : لعالمي دائرة أخبار األرضية المشترآةمجلس القادة المائة التابع للمنتدى االقتصادي ا

  .باإلنكليزية والبهاسا إندونيسيا والعربية
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قد يبدأ المرآز أو الشبكة برصد  تغطية وسائط اإلعالم المؤثرة : رصد وسائط اإلعالم  -باء
 واالزدرائية  عن األحداث المغالطة الصارخةوالمشهورة لقضايا اإلسالم والغرب بحثًا

حداث غير المسؤولة وتقديم توصيات وأفضل الممارسات بشأن آيفية وغيرها من األ
وينبغي لجهات الرصد أن تسعى إلى الحصول على مساهمات جهات رصد قائمة . ٣٢مكافحتها

 وآراهية، ومرآز رصد العنصرية مثل مبادرة منظمة المؤتمر اإلسالمي التي أنشئت حديثًا
وينبغي للتقرير . ٣٤ األوروبي لرصد وسائط اإلعالم، واليوم٣٣األجانب التابع لالتحاد األوروبي

أن يكون على قدر آاف من الجودة من حيث البحث الراقي، " لرصد وسائط اإلعالم"العادي 
واالستقاللية والصحافة لكي يدرج في منشورات الصحافة الدولية، والشؤون العامة، 

  .حة في الحواروالمعتقدات واألديان، ومنشورات أخرى ومواقع إنترنت لها مصل
يمكن لجهات رصد وسائط اإلعالم أن تحيل أمثلة عن التغطية : مكافأة وسائط اإلعالم  -جيم

اإلعالمية البناءة واإليجابية إلى فريق استشاري مستقل يكافئ بانتظام الصحفيين والمؤسسات 
افآت المرموق ويمكن لبرنامج المك. اإلعالمية على مساهماتهم المتميزة في التفاهم بين الثقافات

أن يتعاون مع برامج المكافآت الحالية مثل جائزة الصحافة التي تقدمها مؤسسة أنا ليند ألوروبا 
، أو جائزة ٣٥والبحر األبيض المتوسط التابعة لالتحاد األوروبي من أجل الحوار بين الثقافات

تقلة تقارير ، أو أن يقدر بصفة مس٣٦ األوروبية لالندماج والتنوع الثقافي)CIVIS (سيفيس
 وتكون لها صلة بالعالقات بين الغرب تتناول قضايا الجنسين، ومناطق محددة ومعتقدات وقيمًا

وتقدم هذه . لتمكين المرأة في رصد مكافأة مستقلة ويمكن النظر أيضًا. والعالم اإلسالمي
 وينبغي المكافآت إلى اإلنجاز المتميز في تناول قضايا المرأة داخل وسائط اإلعالم العربي؛

هذا اقتراح من الحوار اإللكتروني بشأن (. لهذه المكافأة أن تحفز التغطية اإلعالمية أيضًا
  .)وسائط اإلعالم

  حرية الوصول إلى برامج اإلعالم التعليمي  )٢
 من خالل مساعدة جهات ،قد يدعم التحالف نشر برنامج إعالمي غير مثير وتعليمي  -٤١

 على الوصول إلى البرامج الغربية ذات ،في العالم اإلسالميالبث الفضائي الضعيفة مواردها 
ويعد مسؤولو البث متشوقين لهذه البرامج لملء الفراغ . اإلقبال الواسع والمحتوى التعليمي

الحاصل في وقت البث لكنهم يفتقرون إلى حقوق االقتناء وإلى مواد مترجمة من قناة 
Discovery ،وNational Geographic ،نوات البث العمومية والقنوات المتخصصة مثل ومختلف ق

Vision Television) أو ) آنداTogetherTVأخرى، وأي برامج تفاعلية .  
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 في وسائط اإلعالم على تغطية مواطن التقاء الدين ينتعزيز قدرة المهنيين العامل  )٣
  والسياسة وتغطية األخبار في المجتمعات الغربية واإلسالمية

 اإلسراع بتطوير المهارات المهنية لمواآبة ظهور المؤسسات اإلعالمية ثمة حاجة إلى  -٤٢
الجديدة في العالم اإلسالمي وإلى غرس المزيد من الحساسية في أنفس المراسلين الصحفيين 

 مبتكرةمن أجل التغلب على القوالب النمطية، ومقاومة اإلثارة، وتقديم األخبار الهامة بطريقة 
وعالوة على ذلك، تقتضي الكفاءة على صعيد الثقافات . م اإلسالميفي آل من الغرب والعال

مناهج دراسية جديدة في مدارس الصحافة، وموارد جديدة لتطوير المسار المهني، ومبادئ 
وثمة حاجة أيضا . وآليات للمساءلة ترآز على اإلحساس بتنوع الثقافاتجديدة توجيهية أخالقية 

ية المعايير، حيث تحتل معاناة جماعة ما الصدارة في إلى االعتراف بوجود مفهوم ازدواج
فقد انتقد . وسائط إعالمها بينما تتعرض لالنتقاد في أخرى بصفتها تالعبا بالمشاعر الشعبية

العديد في الغرب الترآيز على عرض معاناة العرب والمسلمين في المحطات الفضائية العربية 
 آانت له آثار ١٩٩٣األمريكيين في مقديشو عام لكنهم ال يدرآون أن البث المتكرر للجنود 

  .مشابهة على سكانهم
تدريب الصحفيين ضروري للحد من التقارير اإلعالمية إن : تدريب الصحفيين  -ألف

وينبغي . المضلَّلة ثقافيًا التي تكرر القوالب النمطية وتشدد على المواقف المتطرفة
وضع تقارير مطلعة ثقافيًا وضع نماذج وبرامج آاملة في مجال التدريب على 

 ومنظمات دولية رائدة ٣٧وحساسة باستشارة من منظمات مثل معهد التنوع اإلعالمي
مثل معهد صحافة الحرب والسالم، ومعهد بانوس باريس، وشبكة إنترنيوز، ومنظمة 

Press Nowللقدرات في ميدان الصحافة في عدد من البلدان ، التي تقدم جميعها تطويرًا 
من شأن تأييد تعيين الصحفيات العربيات في العالم غير العربي أن يشجع و. أصًال
). من الحوار اإللكتروني. ( تطور المرأة العربية وتقدمها في مجال اإلعالمأيضًا

ولتحسيس الصحفيين الغربيين بالقيم الثقافية اإلسالمية واللغة المالئمة، ينبغي توجيه 
، الذي سبق ٣٨تدريب المهني مثل معهد يوينترالدعوة إلى مرآز ذي سمعة في مجال ال

له أن تصدى للفوارق الجنسانية والعنصرية في غرف األخبار وفي األخبار، من أجل 
وفي جميع الحاالت، . المشارآة مع نظراء له لوضع برنامج تدريبي للتحسيس الثقافي

  .يجب أن يتضمن التدريب آبار المحررين والمديرين
ف ينبغي دعوة معهد التنوع اإلعالمي إلى تكيي: دين والسياسةمواد عن تقاطع ال  -باء

 في الصحافة لفائدة الصحفيين الغربيين الذين يعدون دالئله المتعلقة بأفضل الممارسات
تقارير عن قضايا متعلقة باإلسالم والمسلمين لتشمل مواد من قبيل المراجع التاريخية، 

. دوليًا وأقاليميًاة، واإليمان والقانون، ومعلومات أساسية لفهم العلمانية، واألصولي
وينبغي أن يشمل التوزيع رابطات الصحافة، ومدارس الصحافة، وجماعات حقوق 

  .اإلنسان ومجتمعات ثقافية محددة
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ينبغي لجامعة السالم التابعة لألمم المتحدة : المنهج الدراسي لمدارس الصحافة  -جيم
سية تختَتم بشهادة في مجال تقديم التقارير  دورة درافي آوستاريكا، التي تقدم أصًال

المراعية للنزاعات، أن تدعى إلى قيادة اتحاد لمدارس الصحافة في الغرب من أجل 
االستجابة إلى قلة التعليم الرسمي في فهم قضايا اإلسالم والغرب وتقديم التقارير 

لوضع بشأنها، من خالل تنظيم دورات خاصة لتدريب طالب الصحافة وحلقات عمل 
ومدرسة أننبرغ لالتصال في جامعة . المناهج الدراسية أو تقديم منح لكليات الصحافة

من شأنها أن في وضع مناهج دراسية فورًا جنوب آاليفورنيا على استعداد للشروع 
 الحرآات اإلسالمية وتعقيداتلصحفيين المتدربين تاريخ المجتمعات اإلسالمية تدّرس ا

من . ( أن تشمل عناصر عن اإلسالم والمرأة الدراسية أيضًاجللمناهوينبغي . المعاصرة
  )الحوار اإللكتروني

   وتشكيلها وتنفيذهامعايير إعالمية مهنيةدعم وضع   )٤
من شأن الدعوة إلى إنشاء مدونة لقواعد السلوك للصحفيين أن تؤدي إلى التعسف في   -٤٣

بية، آما أنها تتعارض مع تفسيرها من قبل السلطات المرخصة داخل آل دولة ألسباب حز
تم وضع معايير  هغير أن. مفهوم حرية التعبير المؤسس لحقوق اإلعالم في العديد من البلدان

لتبديد العديد من المخاوف المتعلقة بحالة التغطية اإلعالمية للثقافات، بما في ذلك مدونة االتحاد 
ويشجَّع . في العديد من البلدانبشكل طوعي  المعاييربهذه اليوم ، وُيعمل ٣٩الدولي للصحفيين

أعضاء الفريق الرفيع المستوى وغيرهم من الشخصيات البارزة على توجيه نداء أخالقي إلى 
وقد تكون رابطات . وسائط اإلعالم من أجل حمل مسؤوليتهم محمل الجد في مهنتهم القوية

 المدونات إلدراجها  للنظر في اعتماد أو تعديل هذه معقوًالالصحفيين غير المتحزبين شريكًا
  .في مدونات ممارستها

  
لممارسة معايير لحث ودعم جمع نقابات الصحافة المهنية من أجل وضع   -ألف

  اإلعالمية األخالقية
في العديد من البلدان التي يعرف فيها المهنيون العاملون في وسائط اإلعالم تحررا في 

 المهنية للسلوك األخالقي المعاييرالقوانين المنظمة لمهنتهم، تظل آيفية إنشاء وتنفيذ 
 من الدعوة إلى وضع مدونات عالمية لقواعد السلوك لقطاع فبدًال. مشكلة قائمة

 معاييراإلعالم، ينبغي للتحالف أن يدعو ويحث على جمع نقابات الصحافة لوضع 
  .المعاييرمهنية وآليات لتعزيز ثقافة مهنية ُتدمج فيها تلك 

يين بقوانين الصحافة، ومالكي المؤسسات اإلعالمية، جمع المشرعين المعن  -باء
ومديري مدارس الصحافة، والزعماء الدينيين من أجل تيسير مزيد من توافق اآلراء 
 .بشأن الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية في مختلف المجتمعات

وعة السائدة في فرغم المخاوف المشر.  في أي مكانليست حرية التعبير باألمر المطلق
وسائط العاملين في قطاع اإلعالم بشأن عدم تقييد الهيئات الحكومية لنطاق عملهم 

                                                 
٣٩  EN=Language&ICSETH=Issue?asp.default/org.ifj.www://http نوفمبر / تشرين الثاني٦، اطلع عليه في

٢٠٠٦.  



 ١٧

ألغراض سياسية، فإن على أي مجتمع متنوع أن يرجع بانتظام إلى النظر في الخطوط 
التي يضعها في قوانينه وفي عمليات اتخاذ القرار في خط التحرير، لتحديد الخط 

عبير والخطاب المحرض على الكراهية بل على العنف ضد الفاصل بين حرية الت
وينبغي للتحالف أن يدعو المشرعين والعاملين في اإلعالم إلى االجتماع . اآلخرين

دوريًا من أجل النظر، على سبيل المثال، فيما إذا آانت القوانين التي ُأنشئت للحماية 
بح من الواجب اآلن توسيع من وسائط اإلعالم العنصرية أو المعادية للسامية قد أص

نطاقها ليشمل الحماية من خطاب شبيه يدعو إلى آراهية المسلمين واإلسالم في 
  .الغرب

  الحد من االنعزال الثقافي وتطوير وعي عالمي في أوساط العاملين في قطاع اإلعالم  )٥
خباري ثمة حاجة ماسة إلى الحد من الجهل الثقافي لدى العاملين في قطاع اإلعالم اإل  -٤٤

 ويمكن تحقيق ذلك عبر لقاءات مباشرة، وتبادل المهارات، واالستئناس بالزمالء في المهنة –
  .المنتمين إلى مختلف الثقافات

توسيع نطاق عمليات تبادل العاملين في اإلعالم في الغرب ونظرائهم العاملين في 
  البلدان اإلسالمية في غالبيتها

لة في الثقافة، المتجلية في التقارير اإلعالمية، من أجل الحد من مظاهر الجهل والعز
ينبغي للصحافيين ذوي مهارات خاصة تتقاطع مع قضايا اإلسالم والغرب، مثل الدين 
واإليمان، والهجرة، وحقوق اإلنسان والسياسات، أن تتاح لهم فرصة التبادل، وحضور 

تقارير عن العالقات  وربما المجالس الدائمة المعنية بإعداد ال٤٠المؤتمرات المشترآة
 الحكومة الماليزية ٤١وينبغي النظر في إمكانية دعم مبادرة. بين اإلسالم والغرب

إلنشاء مرآز إسالمي لتدريب الصحافيين، مع توجيه الدعوة إلى صحافيين غير 
وينبغي عقد مؤتمر دولي يقارن وينظر في حاالت آراهية . مسلمين من أجل المشارآة

انب في وسائط اإلعالم الغربي مع نظيراتها في وسائط إعالم اإلسالم وآراهية األج
البلدان اإلسالمية في غالبيتها، برعاية االتحاد الدولي للصحفيين أو جهات مهتمة 
شبيهة، ويكون المؤتمر نقطة انطالق لتبادالت صغيرة فيما بين الصحفيين 

ن قبيل برنامج وينبغي اإلآثار من البرامج المهنية وبرامج المنح م. المتخصصين
المرآز الدولي للصحافة الذي يأتي بصحفيين مسلمين إلى مواقع غربية وبالعكس من 

  .مطولةعمل أجل تبادالت 
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  الحث على مسؤولية القيادة السياسية والثقافية إزاء وسائط اإلعالم  )٦
ان ، بإمك٤٢آما أثبت رد الفعل اإلندونيسي على الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل  -٤٥

ذوي النوايا الحسنة من زعماء سياسيين وثقافيين اغتنام الفرص التي تتيحها وسائط اإلعالم 
وبصفة فردية ومن خالل بيانات مشترآة، على . قبل أن تستولي عليها أصوات التطرف

زعماء الوسطية أال يتقيدوا إال بالنزاهة والتحضر في إزالة السخرية والعنف بصفتهما الترآيز 
 التحالف بدور حافز في دعم هذه الجهود عبر تعليقات ويمكن أن يقوم. وسائط اإلعالمالسائد ل

  . بناءإلعالم استخدامًااستخدام الزعماء ل حول أمثلة نشرالرد السريع المشار إليها أعاله وعبر 
البحث ونشر دراسات حالة لالستخدام البناء للمؤسسات اإلعالمية من قبل الزعماء 

  افيين في أوقات األزمةالسياسيين والثق
قد يطلب التحالف إعداد سلسلة من الورقات اإلعالمية بشأن االستخدام المسؤول 
للمؤسسات اإلعالمية من قبل الزعماء السياسيين والثقافيين واإلعالميين في أوقات 

ويمكن تحليل . التوتر الشديد والنزاع من أجل تهدئة المشاعر الشعبية والحد من العنف
راسات بهدف إقرارها وتعميمها على مستشاري السياسات، ومعاهد التدريب هذه الد

 الديني، والجهات المعنية بالسياسة العامة، وعلى زعماء التعليمالدبلوماسي، ومدارس 
 استخدام وسائط المجتمع المدني بشأن مجموعة من أفضل الممارسات في مجال

المجتمعات المحلية في أوقات ثقافيين وزعماء اإلعالم من قبل زعماء سياسيين و
  ٤٣.األزمة

  حشد دعم وشراآة زعماء وسائط اإلعالم  )٧
 مامن أجل النجاح، ينبغي تناول الجهود الرامية إلى إشراك وسائط اإلعالم، بميدانيه  -٤٦

 من مجرد الرصد اإلخباري والترفيهي، من منظور السعي إلى شراآة مع هذه الوسائط، بدًال
وبإمكان آليات الرصد اإلعالمي التي أنشأتها المفوضية األوروبية . اهمأو السعي إلى مراقبت

 أن يستغل وينبغي للتحالف أيضًا. وعدة جامعات أن تقدم دراسات حالة ألفضل الممارسات
  .األحداث الشهيرة مثل آأس العالم

 السيناريوهات والمنتجين في هوليوود وتحسيسهم بما قد يكون آاتبيالتأثير في   -ألف
  م من أثر ودعوتهم إلى دعم مكافحة التطرفله

، بقيادة مدرسة هارفارد للصحة العامة، وإمبراطور اإلعالم عمر بدأت الجهود فعًال
أمانات، ومعهد الشرق والغرب من أجل البحث في أثر وسائط اإلعالم الشعبية في 

جريت الصورة الذاتية والعنف في العالم اإلسالمي، باالعتماد على أبحاث شبيهة أ
 منتج ٢٠٠وُحدد أقل من . اتألفريقية األمريكية في الستينات والسبعينبشأن التجربة ا

وآاتب سيناريو في هوليوود بصفتهم مسؤولين عن معظم اإلنتاج التلفزيوني 
                                                 

 على لإلطالع" جدل الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية ودور القيادة الثقافية والسياسية" المرفق األول من هذه الورقة، انظر  ٤٢
وصف موجز للخطوات التي اتخذها زعماء السياسة والدين ووسائط اإلعالم للحماية من التهاب المشاعر والعنف في أثناء أزمة الرسوم 

 .الكاريكاتورية
ء توجد أصًال وبكثرة أمثلة وبعض دراسات الحالة تشمل على سبيل المثال بيانات وإجراءات اتخذت في السويد وإندونيسيا في أثنا  ٤٣

أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية، واستخدام اإلذاعة في بوروندي للحد من الهستيريا الجماعية وتفشي حاالت العنف خالل اإلبادة 
 .الجماعية في رواندا، وما إلى ذلك
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وستجرى المقابالت الفردية فور انتهاء البحث االجتماعي . والسينمائي في هوليوود
 بجدية في اإلشراف على اجتماع مع هؤالء وينبغي للتحالف أن ينظر. والصحي

المهنيين في هوليوود إلى جانب باحثين ومناصري الصحة العامة المعنيين من أجل 
مناقشة أثر األفالم والتلفزيون في المواقف والسلوك ودعوتهم إلى المساهمة وتقديم 

د يكون له ن آيف أن تصوير الشخصيات المسلمة العادية في وسائط اإلعالم قأفكار تبّي
وباإلمكان توجيه . أثر في آل من المجتمعات اإلسالمية في غالبيتها وفي بلدان الغرب

طلب إلى مشاهير هوليوود العاملين بصفة سفراء للنوايا الحسنة في األمم المتحدة من 
  .أجل المساعدة في عقد هذا االجتماع وإشهار نتائجه

  رىحشد دعم مالكي المؤسسات اإلعالمية الكب  -باء
ثار التدريب والتبادل لفائدة العاملين في قطاع اإلعالم بكون هؤالء صطدم آ ما تآثيرًا

ومن .  والناشرين والمالكينطوط تحريرية يضعها آبار المحررينيعملون في إطار خ
أجل فعالية حشد دعم وسائط اإلعالم، يجب على التحالف أن يصل إلى مالكي ومديري 

ي بي سي، وسي إن إن، وإن بي سي، وفوآس، والجزيرة أي ب(المجموعات اإلعالمية 
، وأن يقترح على مديري اإلعالم ومنظميه أن يقدموا المجال والموارد )والعربية

وينبغي دعوة منظمة مثل المنتدى العالمي . للعاملين في مجال اإلعالم من أجل العمل
تصوير والتالعب مسألة سوء الظراء لها إقليميين من أجل دراسة للمحررين ودعوة ن
 من آبار وقلةوينبغي أن يكون من بين المشارآين مشرعون، . من منظور المالكين

الصحفيين ومجموعة متنوعة من محللي القضايا الدينية، بهدف حشد الدعم لمزيد من 
اإليجابية في الكتابة عن قضايا اإلسالم والغرب وهو الدعم الذي قد ُيقدم بدوره إلى 

  .لعاملين فيهديري اإلعالم وام
  تعزيز التعاون في مجال الثقافة الشعبية بين العالم اإلسالمي والغرب  )٨
العمل مع المانحين في القطاعين العام والخاص من أجل إنشاء صندوق لوسائط   -٤٧

باإلمكان استخدام أي . اإلعالم يرمي إلى تحسين العالقات بين شعوب العالم اإلسالمي والغرب
قد ثبت في مجموعة متنوعة و. نهاالم للتفرقة بين المجتمعات أو الجمع بيشكل من أشكال اإلع

 في استخدام المسلسالت الدرامية والبرامج الحوارية من األوساط الثقافية نجاح الجهود الرائدة
عبر الهاتف من أجل تغيير المواقف بل المشاهدون برامج التي ُيشارك فيها ال ووبرامج األطفال
نبغي للتحالف أن يدعو إلى عقد ائتالف للمانحين في القطاعين العام وي. ٤٤حتى السلوك

أو العالقات بين العالم اإلسالمي والغرب من أجل إنشاء /والخاص المهتمين باإلعالم و
وقد تدعم األموال المنتجين والمبدعين في . صندوق محفز لتطوير العالقات الثقافية في اإلعالم

                                                 
سيلة لتثقيف السكان بعدما قامت منظمات بدور رائد في ميدان الصحة العامة، من قبيل منظمة خدمات السكان الدولية بصفتها و  ٤٤

وتقوم البرامج . في التسعينات" البرامج المحدَدة األهداف"بشأن المخاطر الصحية والخطوات المتخذة لتفاديها، تطور ميدان بكامله في مجال 
 في السلوك المحددة األهداف على مساهمة علماء االجتماع والناشطين في المجال االجتماعي من أجل تحديد المواقف واألضرار الكامنة

بعد ذلك . ، واقتراح التجارب والدروس التي من شأنها التخفيف من حدة هذه المواقف)مثل الحقد العنصري أو اإلثني(المدمر في مجتمع ما 
ُيشرك آّتاب السيناريوهات والممثلون والمنتجون في وضع برامج شعبية ُتدمج هذه الدروس، على سبيل المثال، ضمن سيناريوهات 

وقد أثبتت التقييمات التي أجريت لهذه البرامج في مناطق متنوعة مثل البلقان، وأفريقيا جنوب .  درامية أو برامج تلفزيون الواقعمسلسالت
انظر التقييمات التي أجريت لبرامج إعالمية . الصحراء، وجنوب شرق آسيا حدوث تحول ملحوظ في المواقف والسلوك في مناطق النزاع

 :دونيا، وإندونيسيا، وبوروندي، وسيراليون على الموقع التاليمحددة األهداف في مق
html.evaluations/evaluations/sfcg/org.sfcg.www://http ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦ ، اطلع عليه في.  
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ى ثقافي وبرامج ترفيهية ترآز على القيم المشترآة ومظاهر مجال اإلعالم الذين لهم محتو
ومن خالل تقديم األموال .  والغربالعالم اإلسالميالحوار أو التعاون أو مواطن التشابه بين 

مسؤولي البث، وتمويلها بالكامل إن آانت بالتالي عرضها على ، التي يمكن الرائدةللبرامج 
افزة للبرامج اإلعالمية دون االضطرار إلى االستثمار ناجحة، قد يكون هذا الصندوق أداة ح

ن لهذا الصندوق أن ويمك. في أموال آثيرة ضرورية لمسلسالت أو برامج مبثوثة بكاملها
  : ألربعة أنواع من اإلنتاج اإلعالمي هييعطي األولوية

دعم المنتجين الذين حصلوا على دعم هيئة البث وانضموا إلى شرآة   ‘١’  
وقد تعطى األولوية للمنتجات .  إنتاج يتجاوز الخطوط الثقافية أو الدينيةأو شارآوا في

التي تتناول المفاهيم المغلوطة أو القضايا الثقافية الملحة، مثل مسألة الحجاب، 
الذين يستعملون أولئك والعلمانية، والخط الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الحقد و

 على ذلك ومثاًال. ٤٥لى أآبر عدد من السكانالوسائل اإلبداعية والشعبية للوصول إ
ذلك أن الشرآة تنتج أفالمًا . ٤٦ في سان فرنسيسكوأعمال شرآة أآتيف فويس لإلنتاج

ها  التي لم تتناولالحساسةتفتح العيون والقلوب والعقول بشأن القضايا االجتماعية "
ن في مختلف ، مثل الهجرة، وعدالة الشباب، ومساعدة الموظفي"وسائط اإلعالمبعمق 
 القوالب النمطية الماضية التي تنال من المسلمين في جميع أنحاء لعمل على نبذأماآن ا
وينبغي أن يكون من باب المعايير األولية إحداث شراآات مع منتجين محليين . العالم

  .ومؤسسات تعنى بالسياق االجتماعي السياسي للسكان األصليين
عالمي تثقيفي يقدم عبر أشكال تكليف المنتجين بوضع محتوى إ  ‘٢’  

 تصل إلى فئات عريضة من المجتمع، مثل برامج التحدي ترفيهية ابتكارية وشعبية
 على الواقعي، وبرامج األلعاب، والمسابقات الشعبية، حيث يقتضي الفوز تعاونًا

وقد يسعى هذا الصندوق إلى تعديل أشكال شعبية موجودة للمعارض . مستوى الثقافات
لشائعة في آل من الغرب والعالم اإلسالمي، لكن بمواضيع بناءة وتعليمية أو الغربية ا

 الجماهير من ثقافات متعددة في آن واحد، لغرض جذبفي مشاريع فريدة قادرة على 
وتزداد . آسب المزيد من االهتمام لدى مؤسسات البث وشرآات اإلعالن عبر الحدود

ومن ذلك . عالمي في السنوات األخيرةأعداد األمثلة عن هذا النوع من اإلنتاج اإل
مع تعمد بعث رسائل تعليمية في شكل سهل ٤٧االبتكار في التواصل بين الثقافات

 وشرآات المسرح، ٤٨ومشوق في االستهالك، مثل النشرات الصحفية الخاصة
والمسلسالت الدرامية اإلذاعية والكتب الفكاهية مثل مشروع آسيا أوروبا للفكاهة الذي 

                                                 
موجود على . ٢٠٠٦أبريل /نيسان. فغاني يرد على جدل الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآيةبرنامج إذاعي أ: انظر إنترنيوز  ٤٥

 تشرين ٦، اطلع عليه في html.afghan_2006/200060414/news/org.internews.www: اإلنترنت على العنوان التالي
 .٢٠٠٦نوفمبر /انيالث
. شرآة أآتيف فويس لإلنتاج.  مجتمعات محلية بين المسلمين وغير المسلمين١٠انظر المشروع اإلسالمي، بناء الجسور في   ٤٦
net.activevoice.www ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في. 
٤٧  html.2593-sld/pdsmakingwaves/strategicthinking/com.comminit.www://httpتشرين ٥، اطلع عليه في أن 

 .٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
، موجود على اإلنترنت على Pluralism: Unity beyond diversity” special series, Jakarta Post 2006انظر   ٤٨

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في asp.1ina/community/com.thejakartapost.www://http: العنوان التالي
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ويعد التعليم واإلعالم . ٤٩العصريةؤسسة آسيا أوروبا ومعهد سنغافورة للفنون أطلقته م
ومع . إلنشاء وتعزيز القيم والمواقف االجتماعيةوسيلتين عموميتين حاسمتين أهم 

 في طريقة تشكيل مواقفهم الشباب بوجه خاص، من شأن هذه المواد أن تحدث تغييرًا
، وتعتنق آراء المجتمع تكون أشمل وأآثر تسامحًااالجتماعية األولية؛ أي توسيع آفاقهم ل
 اإلذاعية أنها ٥٠وقد أثبتت المسلسالت الدرامية. المرآب والمتعدد الذي يعيشون فيه

 وسيراليون أفغانستانأدوات ذات فعالية هائلة في التعليم وبناء السالم في بلدان مثل 
نوع الثقافي الشديد مثل تلفزيونية في البلدان ذات التالبرامج تشير الوبوروندي، و

 بما يكفي، فمن شأن وإذا آان اإلنتاج جيدًا. ن إلى الترفيهإلى تعطش المواطني٥١مقدونيا
هذه المواد االبتكارية التي تتناول المجتمع العالمي وال سيما مواطن الفراغ في 
العالقات بين العالم اإلسالمي والغربي أن تنافس وتفوق شعبية الرسائل التقليدية 

مزيد من االهتمام بهذه البرامج إذا آان ال استرعاءويمكن . لمحمَّلة بالقوالب النمطيةا
تجذب انتباه الناس أحداث آبرى يتمحوران بشكل استراتيجي حول  بثها وسياقه توقيت

  .مثل آأس العالم واأللعاب األولمبيةعلى مختلف ثقافاتهم، 
 ال تسمح إال إلعالم اإلثارة لتليين قوى السوق التي" صندوق مخاطر"تقديم   ‘٣’

فضغط تغطية التكاليف وآسب . والقوالب النمطية والمواد الثقافية بالتبادل بين الثقافات
األرباح من التبادالت الثقافية والمنتجات اإلعالمية يجعل من المخاطرة بالنسبة 
للمسارح، والمتاحف، وغيرهم من مراآز العرض الثقافي أخُذ أي شيء غير 

وبالتالي، تعرف سوق التبادل الثقافي . في التبادالت الثقافية" نات المضمونةالرها"
األشكال "سيطرة المنتجات الثقافية، بما فيها المنتجات اإلعالمية المتاجرة في 

 تقديم عمل عن العارضين العديد من ويتحفظ. المعياريةللقوالب النمطية " المضمونة
لذا من شأن .  خسائر في شباك التذاآرضخم قامت به شرآات أجنبية خشية تكبد

صندوق مخاطر أو صندوق احتياطي قادر على تأمين مقدمي المنتجات ضد خسائر 
ويمكن لهذا . آبرى أن يحفز جهات فاعلة إضافية على المغامرة في هذا الميدان

الصندوق أن ُيدار من قبل منظمة وسيطة، أو مؤسسة ثقافية لها سجل بارز في هذا 
 في بلد إسالمي  منتجًا هامًاوربما آان هذا الصندوق وسيلة قد تمكن فيلمًا. المضمار

 على الشاشات األمريكية لبضع أسابيع ضرورية لحشد من النجاح في البقاء معروضًا
 وعلى غرار.  بل حتى مربحًاالدعم عبر اإلشاعة الشفوية فيصبح الفيلم بذلك مستدامًا

 إثارة واألآثر لمنتجات األقلأمام اتيح المجال  أن ي من شأن هذا الصندوق أيضًا،ذلك
ومن شأن هذا . عبر البلدان اإلسالمية في غالبيتهافنًا المنتجة في الغرب للتجول أآثر 

الصندوق أن يساعد في زيادة التعرض للصور اإليجابية واألصلية والمتنوعة المكونة 
  ".اآلخرين"عن 

                                                 
:  موجود على اإلنترنت على العنوان التالي،Europe Comics Project_Asia: Project Summaryانظر   ٤٩

4=deptcode&406=projcode?asp.project/org.asef.www ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في. 
٥٠-  html.2299-sld/15idmay/evaluations/com.comminit.www://http ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في 
، موجود على Nashe Malo, Final evaluation. Search for Common Ground, Washington, 2001: انظر  ٥١

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥اطلع عليه في ، pdf.357Pdacd/docs_pdf/org.dec.pdf://http: اإلنترنت على العنوان التالي
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وذلك أمر مهم . قوالب النمطية السائدةدعم المنتجات اإلعالمية التي تكافح ال  ‘٤’
 على رؤية نماذج ألدوار قد يرتبطون بها في المعتادللغاية بالنسبة للشباب المسلم غير 

فعلى سبيل المثال، تبذل جهود حاليًا من أجل . وسائط إعالم معولمة ينتجها الغرب
 ة تقدم أطفاًال إضافة إلى رسوم آاريكاتوري٥٢ مسلمينإنتاج ألعاب فيديو تقدم أبطاًال

، مختلفين عن شخصيات غير مسلمة من الغرب ويكون الحوار باللغات ٥٣مسلمين
  .المحلية للبلدان التي سكانها من المسلمين

وسائط بوعي الدعم االستراتيجيات اإلعالمية الجديدة والجهود الرامية إلى زيادة   )٩
  اإلعالم
ي الرقمي فرصة ال سابق لها تتاح تشكل اإلنترنت ووسائل اإلنتاج والنشر اإلعالم  -٤٨

 إلى اإلنترنت النفاذوإذا آانت درجة . للمواطنين في جميع أنحاء العالم للتواصل فيما بينهم
 إلى اإلنترنت يتزايد بشكل النفاذ حسب الفئة االجتماعية االقتصادية، فإن تتباين بشكل آبير

وآما هو الشأن في أي أداة . ٥٤سالميسريع في العديد من البلدان النامية، بما فيها العالم اإل
عزز القوالب النمطية بشكل يؤجج التفرقة ويإعالمية قوية، قد تستخدم اإلنترنت بل إنها تستخدم 

 من  الثقافاتبينبطرق تبدد مواطن االختالف وتعزز التفاهم ُتستخدم ومن جهة، عبر الثقافات 
 وسائط اإلعالم "ومبادراتاستراتيجيات ي للتحالف أن يستفيد ما أمكن من لذا ينبغ. جهة أخرى

وأن يدعم تمويلها وتوسعها بعد أن أثبتت نجاحها في بناء التفاهم بين الثقافات وفي " الجديدة
وبإمكان التحالف . بناء وعي وسائط اإلعالم في أوساط مستهلكي اإلعالم، ال سيما الشباب

  : اإلجراءات التاليةباتخاذذلك ب القيام
 فعالة للغاية في إلكترونيةنترنت لوصالت اإلبر موقع التحالف على شبكة الترويج ع  -ألف

  تعزيز الحوار المستدام بين الثقافات وتقديم هذه الوصالت وإتاحتها
نترنت، ينبغي إبراز اإلبينما تتكاثر غرف الدردشة غير الميسرة ومنتديات الحوار على شبكة 

أي في أماآن (لناس عبر الثقافات بشكل أعمق وتوسيع الحوار عبر اإلنترنت الذي يربط بين ا
أو ذات صفة رسمية من خالل مراآز شبابية أو أوساط /ميسرة، ومستدامة عبر الزمن، و

وبإمكان التحالف أن يدعم بوابة دولية أآبر للتواصل بين الثقافات على منوال موقع ). جامعية
. ون الين الذي تشرف عليه مصر الذي تدعمه الحكومة األلمانية أو موقع إسالم أ٥٥القنطرة

 في متواجدين وبالغين  إلى شبان واعين اجتماعيًااوينبغي لشكل الموقع ومضمونه أن يتوجه
وباإلمكان أن يتضمن الموقع تفسيرا صريحًا لمواطن . البلدان اإلسالمية بغالبيتها وفي الغرب

يات قضايا الساعة ومنتديات االختالف والتشابه في الثقافات، وتقارير إخبارية موثوقة، ومنتد
ث تفاعلية للمناقشة الميسرة، ووصالت لمواقع رائدة في الحوار الثقافي، وخطوط دردشة، والب

                                                 
 في اجتماع لتحالف الحضارات بمقر البعثة الدائمة لقطر لدى األمم المتحدة أن مراسل الجزيرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٣ورد في   ٥٢

خبار البارز في سي إن إن سابقًا ريز خان أطلق شرآة أللعاب الفيديو هدفها الوحيد إنتاج ألعاب أبطالها مسلمون إضافة إلى مواد ومقدم األ
أي تدرج الدروس المستفادة ضمن استراتيجية للعب بدال من األشكال –تعليمية عن المسلمين والبلدان المسلمة حيث تدرج ضمن األلعاب 

 .مناهج التعليميةالمتعارف عليها لل
بنية " ياال فانوس"و" بين وعزي"بدأت شرآات إنتاج متعددة في الشرق األوسط في إعداد سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية مثل   ٥٣

 .تقديم شخصيات أصلية في البلدان التي ستبث فيها السلسلة لجلب المشاهدين من الشباب المسلم وتعزيز احترامهم لذاتهم
 . في مصر٢٠٠٥مايو / أيار٣مل عن مبادرة اإلعالم العربي في المنتدى االقتصادي العالمي، ُقدمت في انظر ورقة ع  ٥٤
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في de.Qantara.wwwانظر   ٥٥
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مواد إعالمية تعليمية مثل البرامج الوثائقية التي يمولها اإلذاعي على اإلنترنت، ووصالت ل
وباإلمكان االتصال . ٥٦االتحاد األوروبي وينشرها على اإلنترنت في موقع توغيذر تي في

  .بمنتجي وواضعي البرامج التكنولوجية من أجل دعم هذا الموقع
دعم المبادرات التي تضع وسائل اإلنتاج والتوزيع اإلعالمي مباشرة في أيدي   -باء

   ال سيما الشباب–المواطنين العاديين 
ودورات تدريبية التي تقدم آاميرات رقمية  (Global Nomads Groupتشكل المبادرات من قبيل 

التي تقدم  (Witness، ومبادرة )للشباب في البلدان النامية من أجل إنتاج برامجهم الوثائقية
آاميرات رقمية ودورات تدريبية للمواطنين من أجل تسجيل انتهاآات حقوق اإلنسان واإلبالغ 

قع اإلنترنت ، وسائل تمكن المواطنين العاديين من إسماع أصواتهم، ال سيما عبر موا)بشأنها
، أعربت وعالوة على ذلك.  أو موقع القنطرة المشار إليه أعالهwww.MySpace.comمن قبيل 
 لشباب من جميع أنحاء قصيرةعن اهتمامها ببث لقطات مصورة ) MTV(م تي في شبكة أ
وينبغي لتحالف الحضارات أن ينظر إلى هذه الفرص المتاحة .  فيها قصصهميخبرونالعالم 

تيح فرصة التواصل المباشر بين السكان في الغرب والعالم اإلسالمي وتشكل منصة على أنها ت
  .للشباب بوجه خاص من أجل اإلعراب عن وجهات نظرهم وآرائهم

إنشاء آراسي أآاديمية لألمم المتحدة في مجالي اإلعالم والمجتمع في الجامعات   -جيم
 الوعي اإلعالمي النقدي فيما بين قد تسند إلى هذه الكراسي مهمة وضع دروس تعزز: الكبرى

مستهلكي اإلعالم، ومواصلة البحث في أثر وسائط اإلعالم بشأن المواقف والسلوك، 
والمساهمة في إنشاء آلية لرصد اإلعالم على نحو ما أشير إليه أعاله، والبحث وجمع أفضل 

ز التفاهم والتواصل الممارسات بشأن استخدام اإلعالم الجديد، ال سيما اإلنترنت، من أجل تعزي
  .بين الثقافات وتقديم نقاط اتصال لعقد شبكات اإلعالم والمؤتمرات

                                                 
: موجود على اإلنترنت على العنوان التالي، …togetherTV breaks the mould to boost coverage“..”انظر   ٥٦

org.togetherTV.www ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في. 
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جدل الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية ودور القيادة السياسية : المرفق األول
  والثقافية

 عن أبعاد ٢٠٠٦- ٢٠٠٥آشف حادث الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية في الفترة 
 لكنه أبان في جوهره عن عدم مراعاة ،سائد بين اإلسالم والغرب لسوء التفاهم ال٥٧عديدة

  .صحفية وجهل شعبي واستغالل تجاري وسياسي، ال سيما في أوروبا والشرق األوسط
-Jyllands ( بوستنزإن الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها الصحيفة الدانمرآية جايالند  

Posten(من باب الدفاع عن حرية التعبير حيث لم يكن ه فيها النبي محمد باإلرهاب،  التي تشّب
وإلى جانب جهل . هناك تهديد للحرية العلمانية، أمر استفزازي ال مبرر له، وال يقوم على مبدأ

وسائل اإلعالم والجمهور بمدى شدة اإلساءة إلى المسلمين، جاء رفض الزعماء السياسيين 
 األجانب السائدة آراهية ليتماشى مع مشاعر الدانمرآيين للحوار مع القادة المسلمين المستائين،

  .في أوروبا ويواجَه المسلمين بصورة دانمرك آارهة للمسلمين رسميًا
ال أحد في المملكة (وآانت إعادة طبع الرسوم في وسائط إعالم أوروبية أخرى   

ض بمثابة تضامن متهور مع حريات اإلعالم في بع) المتحدة، وقليل جدًا في أمريكا الشمالية
وعالوة على ذلك، .  إلغراء رفع عدد المطبوعات في حاالت أخرى دنيئًاالحاالت، وخنوعًا

جاءت لغة التشدد على لسان مسلمين محتجين في لندن بعناوين بارزة في الصحف مما عزز 
ولجأ بعض القادة المسلمين الدانمرآيين المتعطشين للهيبة إلى شن حمالت في . القوالب النمطية

وسط مما أثار ردود فعل عاطفية ضد التطرف الغربي حسب ما ورد، والذي اشتد الشرق األ
ورآزت وسائط اإلعالم العربي على الجانب . بنشر رسوم آاريكاتورية أخرى أآثر استفزازًا

 األجانب في صورة الدانمرك وقدمت صورة مغلوطة عن المسلمين بوصفهم كراهيةالمتعلق ب
  بين االنشقاق دفاعًاادة المسلمون والعرب الذين وازنوا فعًال هم القونوقليل. مقموعين هناك

عن عقيدتهم وقيود الردود العنيفة، التي آان بعضها ذا أهداف سياسية، مما أدى إلى حرق 
بعض السفارات األجنبية وزيادة إلهاب القوالب النمطية الغربية التي تصم العرب والثقافة 

  .اإلسالمية

                                                 
 Powers, Shaun&Arsenaualt, Amelia: The Danish Cartoon Crisis: USCC Center on Public انظر  ٥٧

Diplomacy, USC Annenberg School of Communications, April 5, 2006.  
  .Nassief, Hawazen: Time to Heal, Khaleej Times, April 10, 2006 انظر أيضا
موجود  .Nawar, Ibrahim: Media Freedom and Dialogue, Arab Press Freedom Watch, February 2006  انظر أيضا

 تشرين ٥، اطلع عليه في htm.1029are\02\2006\english\articles=fname?asp.print/org.apfh.www ::على العنوان التالي
   ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

: ، موجود على العنوان التالي14ry Februa?  A culture war: Muslims and the West: John,  Shapiro ,2006،انظر أيضا
pdf.War_Culture_A_West_The_And_Muslims/publications/edu.georgetown.cmcu://http ٥، اطلع عليه في 

   ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
 Nimah, Hasan Abu: Realizing the danger and reconsidering. Washington Report Middle East انظر أيضا

نوفمبر /شرين الثاني ت٦، اطلع عليه في asp.1ina/community/com.thejakartapost.www://http: موجود على العنوان التالي
٢٠٠٦.  

 Villate-Compton, Pascale: Media Freedom and dialogue between cultures, Arab Press Freedom انظر أيضا
.2006, watchموجود على العنوان التالي  :

pdf.PascaleVillateCompton/papers/english/2006/annualconference/data/org.apfw.www://http ٥، اطلع عليه في 
  .٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
 .Armstrong, Karen: We can defuse this tension…., The Guardian, March 11, 2006 انظر أيضا
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  .لحوار والتعددية إلى هجوم شنيع من جميع االتجاهاتوتعرضت قيم التسامح وا  
وتؤآد أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدانمرآية الحاجة إلى االستجابة لتأثير وسائط   

  .ر الحوار والتفاهم عندما يلتقي المبدءاناإلعالم التي تحترم حرية التعبير والقيم الثقافية وتيّس
ية وثقافية تعترف بوسائط اإلعالم بصفتها إن أول شرط أساسي هو وجود قيادة سياس  

وبإمكان واضعي السياسات ذوي النوايا الحسنة .  منهاأول قاعدة أو منصة تتم القيادة انطالقًا
. ٥٨ قضية مابل أن يوضحواأن يضعوا خطة لوسائط اإلعالم، ال أن يتدخلوا في حرية اإلعالم 

سكندرية، ليس التشريع ة اإلالعام لمكتبسماعيل سراج الدين المدير وعلى نحو ما أشار إليه ا
فلو ... تعزيز الوعي االجتماعي الذي يحدد المعايير للسلوك المقبول"هو الضروري وإنما 

آانت األغلبية الساحقة في المجتمع الغربي، بمن في ذلك قادته السياسيون، قد أدانت الرسوم 
 بعيدًا في رها، لكان ذلك شوطًاالكاريكاتورية دونما حاجة إلى الحد من حق الصحيفة في نش

  .٥٩"زع فتيل هذه القضيةـتضميد جراح الماضي وتعزيز الثقة الضرورية لن
ولقد آان هذا النوع من القيادة الشهيرة هو بالضبط ما خفف من حدة التوتر بشأن   

ذلك أن الرئيس يودويونو خرج مبكرًا إلدانة . حادث الرسوم الكاريكاتورية في إندونيسيا
وأيدته في . ط الضوء على األسف الذي أعربت عنه الدانمرك سّلهم الكاريكاتورية لكنالرسو

مع اإلشارة ،  الرسومذلك طائفة من الزعماء الدينيين البارزين في إندونيسيا الذين أدانوا أيضًا
فلم تتسع ". ليست قضية الغرب ضد اإلسالم وإنما هي قضية صحافة متهورة"إلى أن القضية 

ندونيسيا التي تعتبر أآثر البلدان اإلسالمية آثافة في  على الرسوم في إف ردًارقعة العن
  ٦٠.العالم

، اندلعت أحداث إجرامية بدافع الحقد ٢٠٠٥وعلى غرار ذلك، وعقب هجمات لندن في   
وهنا جاء دور القيادة السياسية إذ اتخذت حكومة . "تتزايد ضد أفراد المجتمع المسلم هناك

 والشرطة، وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات اإلسالمية موافق قوية في المملكة المتحدة،
 أعمال  بشدة أيضًاوعارضوا. نيقوم بها أفراد ضالو إدانة هذه الهجمات بوصفها أعماًال

 سرعان ما عاد مستوى الحوادث ،ونتيجة لذلك. االنتقام التي طالت المجتمع اإلسالمي عمومًا
 وسائط اإلعالم نهج القادة السياسيين وساقت األحداث انتهجتوعمومًا ... إلى مستوياته السابقة

 آراهيةحسب ما أورده بيتي وينكلر، مدير مرآز رصد العنصرية و" بشكل متوازن ومسؤول،
  .٦١األجانب التابع لالتحاد األوروبي

                                                 
 Winkler, Beate:  Remarks: How could policy makers ensure more informed. Europeanانظر   ٥٨

19,2006April , Vienna. Monitoring Centre on Racism and Xenophobiaموجود على العنوان التالي ، :
int.eu.eumc.www ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في. 
 : :موجود على العنوان التالي. ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦-٢٠.إسماعيل سراج الدين، المدير العام لمكتبة االسكندرية، مصر  ٥٩

weekly.ahram.org.eg/2006/791/op2.htm ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، اطلع عليه في. 
٦٠  Bayuni, Endy; Editor, Jakarta Post. Interview by Mark Taylor, April 28, 2006. 
٦١  2=catid&content_cat_dsp.content=fuseaction?php.index/eumc/int.eu.eumc://http ٥، اطلع عليه في 

 .٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
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التبادالت الثقافية والفنية بين الغرب والبلدان اإلسالمية في : المرفق الثاني
 ٦٢تهاغالبي

  مايو/ أيار١٣اجتماع تحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة الذي عقد في : ورقة عمل
  

  مقدمة  -أوًال
الواليات المتحدة –تبين هذه الورقة القضايا الرئيسية المعنية بدعم التبادل الثقافي بين الغرب 

عض االعتبارات ب وتستعرض الورقة السياق الحالي و. والبلدان اإلسالمية بغالبيتها- وأوروبا
تحسن من أن  من شأنها استراتيجيات تقترح أيضًاآما . المعنية بتعزيز التبادل الفعالالشاملة 

 نهائيًا يتناول الموضوع الواسع والمعقد للتبادل الثقافي وليست هذه الورقة عرضًا. آفاق التبادل
والفرص البارزة في هذا  إلحاحًا القضايا أآثر من الدولي، وإنما هي ورقة إعالمية تحدد بعضًا

الميدان الشاسع وتوضح بعض الخيارات االستراتيجية على التحالف أن يعمل بها في معرض 
وتسلط الضوء . نظره بشأن مدى التوصية وطبيعة هذه التوصية في ميدان التبادالت الثقافية

ب المزيد من تتطلوالفرص البارزة وتثير تساؤالت إلحاحًا القضايا  على بعض من أآثر أيضًا
لتغطية طائفة من األنشطة التي " تبادل ثقافي"وفي هذه اإلحاطة، ُيستخدم مصطلح . المناقشة

أو /تشمل بشكل واسع حرآة الفنانين، والعاملين في قطاع الفن، والمعارض ما بين أوروبا و
  .٦٣الواليات المتحدة والعالم اإلسالمي

  السياق  -ثانيًا
  "البوب"ثقافة العولمة و  -ألف
 التطورات السريعة التي طرأت في ميدان التكنولوجيا على مدى السنوات العشرين الماضية إن

المعلومات عبر الحدود الجغرافية والثقافية بوتيرة لم قد سّهلت عملية التواصل بين الناس و
نسبة يشكلون ذلك أن من المهاجرين إلى أوروبا والواليات المتحدة . تخطر على بال من قبل

الثقافتين األوروبية تقاليدهم وثقافاتهم باختلطت وقد دة من السكان في تلك المناطق، متزاي
لتفرز ثقافة فريدة متميزة عن آل من البلد األصلي لهؤالء السكان وعن الهجينتين واألمريكية 

فية  أتاحت السوق العالمية السلع الثقا،وفي اآلن ذاته.  لهمثقافة البلد الجديد الذي اتخذوه موطنًا
للبيع في جميع أنحاء العالم، وتلك حالة شجعتها الشرآات التجارية الثقافية الغربية واستفادت 

ن في حين أصبحوا بعيدين عوترابطوا فيما بينهم ونتيجة لذلك، اختلط الناس وتواصلوا . منها
  . وثقافاتهم األصليةأوطانهم

                                                 
وقد ُأخذت أقسام الورقة .  االستشاريةAEA أمانة تحالف الحضارات، بمساهمات أولية من شرآة هذه الورقة من طلب وإعداد  ٦٢

 االستشارية آجزء من تخطيط AEAالتي ترآز على الواليات المتحدة من استعراض تعاقدت بشأنه مؤسسة دوريس ديوك الخيرية مع شرآة 
 AEAاألقسام المتعلقة بأوروبا فقد طلبت إعدادها أمانة التحالف إلى شرآة أما . المؤسسة لبرامجها المقبلة في مجال التبادل الثقافي

  . في بعثة قطر لدى األمم المتحدة٢٠٠٦مايو / أيار١٣االستشارية في إطار التحضير الجتماعها بشأن الشباب ووسائط اإلعالم الذي عقد في 
 بلدًا غالبية سكانها من المسلمين، وتشمل ما بين ٦٠ يقل عن بحذر، على أساس أن هناك ما ال" العالم اإلسالمي"يستخدم مصطلح   ٦٣
وعلى غرار ذلك، . ، وهذه األمم وثقافاتها ال متناهية في التنوع"عالما واحدا"ال شيء أوسع من ذلك يمكن عده .  بليون نسمة١٫٥ و١٫٢

واسعة من الثقافات والتجارب المتنوعة، منها ثقافات من باب المالءمة فقط علما أنهما يتضمنان طائفة " الغرب"و" أوروبا"يستخدم مصطلحا 
 .وتجارب األوروبيين واألمريكيين المسلمين
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 الثقافية، فكان من ذلك أن مزايا في النظام الحالي، تطغى السوق على تبادل السلع والخدمات
ففي نظام التبادل . ومساوئه ال تنال جميع المشارآين بالتساوي" القرية الكوآبية"العيش في 

 ما تكون أفقر  المستفيد األآبر بينما آثيرًاأن تكونالثقافي القائم على السوق، تميل أغنى البلدان 
 نظام التبادل الثقافي القائم على السوق وباإلضافة إلى ذلك يحصر. البلدان الخاسر األآبر

انتشار األشكال الثقافية في األشكال المربحة للقطاع الخاص، وليس بالضرورة األشكال 
  .الممثلة ألفضل وأهم جوانب الثقافة المفروض أن تمثلها

  األمريكية الصوَر السلبية التيالبوبثقافة على سبيل المثال، آثيرًا ما يعزز محتوى صادرات 
.  وجشعًا سطحيًا جاهًال مهووسا جنسيًايكونها اآلخرون عن المجتمع األمريكي بوصفه مجتمعًا

ات وعالوة على ذلك، ليست الصورة بأحسن عندما يتعلق األمر بصورة الثقافات األخرى وفئ
أي األفالم، والتلفزيون، ( األمريكية األشهر دوليًا البوبثقافة األقليات التي تكونها أشكال 

فقد تكون هذه التدفقات الثقافية أقدر على ). وما إلى ذلك‘‘ gangster rap’’وسيقى الراب وم
غير أن أشد الناس انزعاجا من هذا االتجاه . إلهاب االختالف واالستقطاب الثقافيين من التهدئة

في آثير من األحيان هم الناس أنفسهم الذين ينعشون هذه السوق بإقبالهم النهم على استهالك 
 وثقافة الهيب هوب، من بين ة من أفالم أمريكية وبرامج تلفزيونية وموسيقىالشعبيالمنتوجات 
  .أمور أخرى

  حالة دعم التبادالت  -باء
  الواليات المتحدة  - ١

 من في الواليات المتحدة، آان التمويل االتحادي للتبادالت الثقافية الدولية في األصل جزءًا
المنتجات مختلف از مزايا الديمقراطية من خالل عرض برنامج حرب باردة يرمى إلى إبر

وعبر الوآالة اإلعالمية للواليات المتحدة، دعم هذا التمويل في الغالب . الفنية لمجتمع حر
". لتجارة الثقافيةاختالل ا"فنانين من الواليات المتحدة يسافرون إلى الخارج، مما أدى إلى 

المصادر المتدهورة للتمويل االتحادي، وتعرضت  حلت آيانات خاصة محل ،اتومنذ الثمانين
برامج الوآالة اإلعالمية للواليات المتحدة إلى خفض آبير وأدمجت ضمن وزارة الخارجية في 

غير أنه حتى مع ازدياد التمويل الخاص في هذا الميدان، تظل التبادالت الفنية الدولية . ١٩٩٩
يات المتحدة والعالم اإلسالمي، والشرق األوسط قليلة الموارد إلى حد آبير، ال سيما بين الوال

 في المائة فقط من إجمالي تمويل المؤسسة تخصص للتبادالت الفنية ٦٫٥ذلك أن . تحديدًا
الدولية وآان الشرق األوسط المنطقة الجغرافية التي عرفت أقل التبادالت الممولة من الواليات 

وآانت أوروبا أول هذه (بادل الثقافي الدولي  في المائة من إجمالي منح الت٦المتحدة بنسبة 
  .٦٤) في المائة٣٠المناطق بنسبة 

في الواليات المتحدة، ساد تمويل إنتاج األعمال وعرضها ساحة المنح الفنية الدولية، بينما ظل 
 ٦٥. محدودًادعم إقامة الفنانين الممدة، ووضع األعمال في سياقها، والجوالت الفنية دعمًا

مط على آل من الفنانين األمريكيين الذاهبين إلى الخارج والفنانين األجانب ويصدق هذا الن

                                                 
٦٤  2004.  The Foundation Center.  International Grantmaking III. al. Loren et, Renz .  
٦٥   and Touring of Developing an Effective System for the Commissioning. al. Douglas et, DeNatale

New England Foundation for the Arts.  International Work.  
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 األعمال الفنية الدولية، فور ُتعرضونتيجة لذلك، ال . القادمين إلى الواليات المتحدة األمريكية
رض قاعة أو قاعتين، وبالتالي تفوت فرصة العأآثر من في ا إلى الواليات المتحدة، وصوله

الذين يسافرون إلى الخارج يواجه الفنانون األمريكيون تمل أآبر بكثير، وأمام جمهور مح
  .أو في بلدان متعددة/عقبات في عرض أعمالهم في مسارح متعددة و

  أوروبا  - ٢
فلكل دولة من الدول األعضاء في االتحاد . حالة أوروبا أصعب في اإليجاز ألسباب واضحة
علق بالتبادالت الدولية، التي تتأثر أيضا األوروبي سياسات وممارسات مختلفة فيما يت

بمجموعة آبيرة من االختالفات القائمة بينها، بما فيها اختالفات في مجتمعات المهاجرين التي 
مع بلدان تقدم الروابط والدعم بدرجات متفاوتة على مستوى القطاع الخاص للتبادل الثقافي 

ة يستثمر أآثر من الواليات المتحدة في وبعض البلدان األوروبي. همأجدادالمنشأ أو بلدان 
شبكات المعلومات، وعقد المؤتمرات، واألسواق الثقافية وغير ذلك من اآلليات التي تشجع 

فألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا تقدم الدعم لهذه اآلليات، حيث . التبادل الثقافي الدولي
ماسية مثل معهد غوته، والتحالف الفرنسي، يقدم، من ناحية، من قبل مكاتب ثقافية شبه دبلو

شأنها شأن  البريطاني، غير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن المهام األولية لهذه المؤسسات، والمعهد
الوآالة اإلعالمية للواليات المتحدة، هي نشر الثقافة الوطنية لكل بلد في الخارج، ال النهوض 

  .ك بدرجات متفاوتة عبر أنشطتهابالتعلم والتبادل، وإن آانت جميعها تفعل ذل
ية وعلى الصعيد اإلقليمي، وبينما اتخذت قرارات في االتحاد األوروبي لدعم المبادرات الثقاف

 في التعامل مع الثقافة بموجب ات، فإن االتحاد األوروبي لم يبدأ رسميًااألوروبية منذ السبعين
لتبادل داخل أوروبا وعلى ؛ وإن آان ذلك يرآز على ا١٩٩١معاهدة ماستريخت سوى في 

وشكل برنامج الشراآة بين أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط الذي . حفظ التراث الثقافي
 في العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين الدول األعضاء في  انفتاحًا١٩٩٥بدأ في 

 األهداف الرئيسية االتحاد األوروبي وشرآاء جنوب البحر األبيض المتوسط، مع جعل أحد
وفي الفصل االجتماعي والثقافي . بين الثقافاتالثالثة للشراآة يتعلق  بتعزيز التفاهم والتبادل 

التقارب بين الشعوب عبر "واإلنساني من إعالن برشلونة، دعا اإلعالن من ناحية إلى 
لثقافات والتبادالت بين الشراآة االجتماعية والثقافية واإلنسانية الرامية إلى تشجيع التفاهم بين ا

وربما آان إنشاء مؤسسة أنا ليند ألوروبا والبحر األبيض المتوسط في . ٦٦"المجتمعات المدنية
بين لرامية إلى تعزيز التبادالت امصر أوَل مظهر مؤسسي لهذه السياسة األوروبية اإلقليمية 

  .دائهاحديثة العهد لتقييم أثرها وتتبع أهذه المؤسسة ت ، وإن آانالثقافات
. وتواجه أوروبا مشكلة شبيهة بمشكلة الواليات المتحدة، لمجرد ترآيبة الدول األعضاء فيها

فاألغلبية الساحقة من المبادرات المتخذة داخل حدود االتحاد ما تزال تنظم على صعيد ثنائي ال 
  تتجاوز بلدًاإقليمي مما يجعل أن قلة من المبادرات الثقافية هي التي تسمح بجوالت فنية وثقافية

  .واحدًا في أوروبا أو عكس ذلك في المناطق اإلسالمية في غالبيتها

                                                 
األردن، وإسرائيل، والجزائر، وترآيا، وتونس، والسلطة الفلسطينية، وسوريا، : بلدان البحر األبيض المتوسط الشريكة هي  ٦٦

  . ولبنان، ومصر، والمغرب
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ورغم عدم وجود أي هيئة مرآزية على صعيد السياسة الوطنية في الواليات المتحدة مكرسة 
عهد نسبيًا إزاء هذه القضية في ال، ووجود نهج إقليمي حديث ة الدولية الثقافيتلدعم التبادال

 ة الثقافيتبدي آل دولة عضو مجموعة متنوعة من مستويات االلتزام بالتبادالحيث ت(أوروبا 
فقد . ، فإن فرص التبادل الثقافي الواسع آخذة في التجلي ويمكن اغتنامها)مع العالم اإلسالمي

 سنة أوروبية للحوار بين الثقافات، مما يشكل سياقًا ٢٠٠٨أعلنت المفوضية األوروبية عام 
تأآيد مساهمة مختلف الثقافات في تراثنا "ومن بين أهداف السنة . دالت فيهيمكن تعزيز التبا

ونمط عيشنا، وزيادة وعي المواطنين األوروبيين وجميع األشخاص المقيمين باالتحاد 
األوروبي، ال سيما الشباب، بأهمية استكشاف الوسائل التي ينبغي استخدامها من أجل إيجاد 

، مع االنفتاح على العالم، واحترام اتالثقافبين  الحوار اللمن خمواطنة أوروبية إيجابية، 
  ". إلى القيم المشترآة في االتحاد األوروبيواستنادًاالتنوع الثقافي 

وتشكل األحداث التي ستدعمها السنة األوروبية للحوار بين الثقافات ميدانا طبيعيا لمساهمة 
صة لالعتراف واالحتفال بالمساهمات الفنانين المسلمين األوروبيين، إضافة إلى آونها فر
  .الثقافية التاريخية التي قدمها العالم اإلسالمي إلى أوروبا

  البلدان اإلسالمية في غالبيتها  - ٣
" العالم اإلسالمي" لسعة يعد التعميم في البلدان اإلسالمية أصعب مما هو في أوروبا نظرًا

يد من البلدان اإلسالمية في غالبيتها، بما فيها ومع ذلك، فالحال أنه في العد. الجغرافية والثقافية
معظم بلدان الشرق األوسط، تعد الهياآل األساسية العامة للتبادل الثقافي ضعيفة أو معدمة 
وثمة عدد قليل جدًا من المعاهد الخاصة خارج األفراد ذوي األعمال الخيرية، مما يجعل من 

واليات المتحدة وأوروبا تحديد شرآاء لها الصعب على المؤسسات والمنظمات الثقافية في ال
أما المؤسسات األمريكية العاملة في . على الصعيد العالميموثوقين في الميدان من أجل العمل 

 نسن، فتعمل مع خبراء محليين مطلعينالبلدان اإلسالمية، مثل مؤسسة فورد وصندوق آريست
وتطوير عالقات عمل فعالة معهم مهمة وإيجاد هؤالء الناس . على الفنون والثقافة في المنطقة

وتزداد حدة هذه المشاآل اللوجستية .  من المعرفة والوقت والموارد آبيرًاتقتضي بدورها قدرًا
. بازدياد التنوع في األشكال الفنية، واللغات، ووسائط اإلعالم والجماهير في جميع أنحاء العالم

 فنية وتنتجها وُتشهرها وهي ف أشكاًالومن الصعب على المنظمات المهتمة بالفنون أن تكّي
  وتقتضي في آثير من األحيان ميادين وأشكال عرض بديلة، وتعليمًاأشكال غير مألوفة تمامًا

فقد أدت هذه التحديات إلى نشوء حالة لم تعد فيها سوى مجموعة .  لدى الجمهور ودقيقًاعاليًا
 بالخبرة تتمتعالمؤسسات األآاديمية  و من المنظمات الفنية والجهات المانحةصغيرة نسبيًا

  .طويلة األجلوالوقت والمبادرة للقيام بالبحث وبناء القاعدة الالزمة لدعم التبادالت الدولية 
من قبل مؤسسات الواليات (وعالوة على ذلك، في تلك الحاالت التي أرسيت فيها العالقات 

 ما يقتضي الوصول إلى هذه ، آثيرًا)المتحدة أو المعاهد الثقافية األوروبية المذآورة أعاله
 الشبكات اتصاالت مهنية أو وساطات، توجد أساسًا للفنانين والمجموعات الفنية التي لها أصًال

ويجد العديد من الفنانين صعوبة في االطالع على فرص التبادل . تجربة وسمعة آبيرة دوليًا
  .متوفرةالوالتواصل على الصعيد الدولي واغتنام معظم اإلمكانيات 
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وإضافة إلى ذلك، يعد موقف بعض الحكومات وفئات محافظة أشد في صفوف السكان في 
، لكل من الثقافة الواردة من الغرب، وللعديد بعض البلدان اإلسالمية في غالبيتها أمرًا مثبطًا
ذلك أن العناصر المتطرفة في العديد من . من المظاهر الثقافية التي تنَتج داخل مجتمعاتها

مجتمعات اإلسالمية، بمن فيهم بعض الجماعات المسلمة المهاجرة في الغرب، ترى في تدفق ال
 ما ترى أآثر المجتمعات اإلسالمية المحافظة فكثيرًا. الثقافة الغربية خطرًا على القيم اإلسالمية

). قياسوالديني بال(زعة الفردية يعادل التمرد السياسي ـ هدامًا للنالتعبيَر الفني بصفته منظرًا
بشكل فإما بإمكانهم تحاشي الشهرة واالهتمام : فخيارات الفنانين في هذه المجتمعات محدودة

 أو يمتثلون لمقاييس التعبير التي وضعتها حكوماتهم أو أقوى األصوات المحافظة في إجمالي
  . على أصواتهم الفنية في هذه العمليةق حتمًامجتمعاتهم، مما يضّي

 هذه في مجال دعم ونشر األشكال الثقافية من داخل العالم وفي ضوء مواطن القصور
اإلسالمي، يجد العديد من المراآز الغربية للتبادل الثقافي صعوبة في إشراك مجموعة أوسع 

 بشأن رأيه عن ، على سبيل المثال، معهد غوتهعّبرفقد . من األصوات الثقافية والفنية المسلمة
ليتها في االحتفاء بثقافتها، وترجمتها ونشرها لكنه أعرب ضرورة تحمل البلدان المسلمة لمسؤو

وآون هذه اإلشارة تأتي في صدارة البيان دليل على . أنه شريك مستعد للمساهمة في هذا الجهد
المشاآل الكثيرة في العديد من البلدان اإلسالمية عندما يتعلق األمر بالتجليات والتبادالت 

  .الثقافية والفنية
  يات والعقباتالتحد  -ثالثًا

 المنظمات الوسيطة الفعالة، والعقبات لمعلومات ومصطلحات تعريفية وندرةإن غياب ا
أولئك الذين يسعون إلى توسيع أمام  تحديات لوجستية بارزةاللغوية، والقيود السياسية تشكل 

  .التبادل الثقافي بين الغرب والعالم اإلسالمي
زي للمعلومات أو الموارد للتبادل الثقافي ليس هناك مصدر مرآ - المعلومات قلة  -ألف

الدولي، ال بين الواليات المتحدة أو أوروبا والعالمي اإلسالمي، وال بين الغرب والعالم 
ويبين . اإلسالمي بشكل أعم، فما بالك على الصعيد العالمي بين جميع الثقافات والمناطق

هناك بعض المصادر الفريدة استعراض موجز لمصادر المبادرات الثقافية األوروبية أن 
الت واألحداث الثقافية، بيانات بشأن التباد، وقواعد  ما للحصول على المعلوماتوالمتاحة نوعًا

رائدة، وما إلى ذلك، غير أن معظم هذه المصادر ومصادر تمويل، ومؤسسات مشارآة 
  .مخصص للمبادرات الثقافية داخل البلدان األوروبية

مية للتبادل الثقافي الدولي في الواليات المتحدة، أو وآالة إقليمية في ورغم أن إنشاء وآالة رس
، يجب وضع آليات لتشجيع الفنانين )وربما غير مرغوب فيه(أوروبا، أمر غير وارد 

والمنظمات الثقافية على دخول الميدان الدولي، وتوجيه عملهم، وتيسير أنشطة التبادل إذا ُأريد 
ليس هناك أي نقص في الممثلين، والموسيقيين، .  يطبق إمكاناتهللتبادل الثقافي الدولي أن

 والفنانين المهتمين الساعين إلى المشارآة دوليًا وعلى مستوى الثقافات، غير أن القليل جدًا
ونتيجة لذلك، فإن معظم التبادل الثقافي .  يعرفون آيف يفعلون ذلك-ومعظمهم من النخبة-منهم 

دة وأوروبا يجري على أساس مخصص وفي الغالب عبر مبادرة الدولي بين الواليات المتح
  .والفنانينالتي ُتعنى بالفنون اإلطار المفضل ذاته من المنظمات 
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ألن صاحبه ينتمي " فن إسالمي" فني بعبارة  إن وصف عمل- المصطلحات التعريفية  -باء
عمل فني بعبارة وصف الحال عند  آما هو إلى بلد مسلم في غالبيته هو وصف تضليلي تمامًا

ففي الماضي، عندما آان معظم . ألن صاحبه ينتمي إلى بلد مسيحي في غالبيته" فن مسيحي"
 التي تربطالعمل الفني ينجز في سياق إشراف البالط أو التزيين الديني، آانت العالقة 

غير أنه يصعب تعريف الفن اإلسالمي .  عالقة مباشرةبعلم الجمالياتالمواضيع الروحية 
المسلمة أو هل هو /فهل الفن من إبداع فنانين يرغبون في تأآيد هويتهم اإلسالمية: معاصرال

من يهود -من دول إسالمية؟ وعلى غرار فناني الديانات األخرى يأتينا مجرد فن معاصر 
 إطار ديني، ضمنالمسلمين أن ُينظر إليهم الفنانين  ال يرغب العديد من -وبوذيين ومسيحيين

  . ليس فقط أو أساسًا من هذا المنظارعلى األقلأو 
 المعرفة بالتقاليد الثقافية اإلسالمية في وقلةوبسبب تعقيد التوزيع الفني في البلدان اإلسالمية 

سالم عبر الفن والثقافة الواليات المتحدة وأوروبا، فإن أي محاولة لعرض التنوع الغني لإل
لسياق التاريخي لمختلف التعابير ل الغربي  هما إثراء الفهم-شمل نهجين على األقل يجب أن ت

. الفنية واالعتراف باألصوات الفنية المعاصرة والمتنوعة المطلعة على هذا التراث اإلسالمي
ى إلى تحسين العالقات وقد يرغب تحالف الحضارات في تشجيع التبادالت التي تسع

 الحيطة البالغة توخييوم، ينبغي ، لكن في ظل هذا المناخ المتوتر للغاية ال"الغربية-اإلسالمية"
 الستخدام لغة وفئات تثير القوالب النمطية نفسها والعناية الفائقة عند اتباع هذين النهجين تفاديًا

  .التي ُيسعى إلى التصدي لها
 تحافظ غالبية البلدان األوروبية على ملحقين ثقافيين في سفاراتها المعتمدة - الوسطاء  -جيم

والكيانات .  للتبادل الثقافيوتشكل هذه المنظمات منفذًا. مية وعكس ذلكلدى البلدان اإلسال
آاالت هي المشار إليها أعاله مثل المجلس البريطاني، والتحالف الفرنسي ومعهد غوته و

غير أن نظراء هؤالء في العالم اإلسالمي . نشيطة وقيِّمة لتعزيز الشراآات الثقافية الدولية
جماعات الثقافية األوروبية تحديد شرآاء في الميدان للعمل ب على النادرون، مما يصّع

وربما آان ذلك أحد األسباب التي تفسر آون معظم الجهود المبذولة حتى اآلن عبارة . الدولي
 مستمرة للفنانين أو للمواد الثقافية من أجل عن برامج ثنائية، نادرا ما تشمل تبادالت أو فرصًا

  . ٦٧ددة داخل أوروبا أو عكس ذلك في الشرق األوسطالسفر إلى ميادين وبلدان متع
 حتى عندما يتم التغلب على التحديات اللوجستية األخرى، تظل -   اللغة والسياسة والمال-دال

فتقديم فنانين في سياق ثقافي معين عندما ال يتكلمون أو يفهمون اللغة األم . اللغة عقبة آبيرة
. قيف الجمهور بفعالية أمر مهم، ومكلف أحياناوالنجاح في شكل العرض وفي تث. أمر صعب

 العمل بعض بلدان الغرب غداة فرضهاومما يزيد في هذه التكاليف العقبات السياسية التي 
، وأبرزها الواليات المتحدة عقب سن قانون المواطنة، الذي يحد سفر الفنانين ياإلرهاب

ر هذه السياسات الجديدة مشاآل ومن آثا. األجانب إلى البلدان الغربية وفي داخل حدودها
، وزيادة )زيادة اإلجراءات البيروقراطية(، ومضايقات إدارية )رفض دخول فنانين(دبلوماسية 

أما نقص الدعم المالي المشار إليه ). أخرى ذات صلةتكاليف إلصدار التأشيرات و(تكاليف ال
  . أيضًاأعاله فيعد عائقًا

                                                 
 غير الرسمية لكنها منفصلة للتبادل الثقافي في الواليات المتحدة وأوروبا، يجري تجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من الشبكات  ٦٧

  .العديد منها عبر جماعات المهاجرين وتقدم مواد أولية لبناء هياآل أساسية لدعم التبادل الثقافي الدولي
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فهم أعمق للثقافة، ال تكفي التبادالت الثقافية عبر  من أجل تشجيع -  مدة االلتزامات  -هاء
ل االستعمار  من أشكاشكًال) اعُتبرتأو (بل قد تطرح إشكالية إذا آانت . الحدود لمرة واحدة
إلى الواليات " الغريبة"مبريالية الثقافية التي ُتجلب فيها الثقافات األجنبية الغربي الجديد أو اإل

وقد آانت المؤتمرات منذ مدة اآللية السائدة لعرض . ا مواد جديدة وُتستغل بصفتهالمتحدة مثًال
األعمال الدولية وحجزها في الواليات المتحدة، غير أن هذا الشكل قد ال يالئم العديد من 
األشكال الثقافية، وال يقوم نظام الحجز في الواليات المتحدة بالشيء الكثير من أجل تشجيع 

وإبداعًا " شمولية"تبادل الثقافي ذو معنى يقتضي اتباع نهج أآثر فال. العالقات الطويلة األجل
إزاء مقاييس التبادل الدولي، ويقتضي البحث، وعمق المعرفة وطول االستثمار في البيئة 

 لشدة التوترات السائدة في العالقات بين المجتمعات اإلسالمية في ونظرًا. ٦٨الثقافية العالمية
ي الغرب، تعد هذه المواد ذات التكلفة اإلضافية، مثل تقديم برامج غالبيتها والعديد من األمم ف

  .تكميلية للتثقيف واالتصال إلى المعارض والتبادالت الفنية، غايًة في األهمية
 تماَرس ضغوط على المنظمات الفنية غير الربحية في -  آارهة للمخاطرفنونبيئة   -واو

ل جماهير أآثر تنوعًا وديمغرافيات متنوعة في الواليات المتحدة من أجل توسيع نطاقها، ليشم
من سفر  (على الصعيد العالميلقيام بهذا العمل التي يتم تكبدها لغير أن التكاليف . جماعاتها

إلى الخارج الستكشاف اإلمكانيات المتاحة، وجلب الفنانين وموادهم من الخارج، وإعداد مواد 
 وقد تكون البرامج مانعةقد تكون ) .عمال، إلخ محددة لسياق األأومالئمة تسويقية وتفسيرية 

 ما يكون من وآثيرًا. خطيرة من حيث مدى درها لما يكفي من العائدات لتغطية التكاليف
الصعب على المنظمات الثقافية الدفاع عن هذه البرامج لدى مجالسها ما لم يكن العمل أساسيا 

 ألن ين آخرئقينقيام بمثل هذا العمل عا للالمناسبينويعد غياب التدريب واإلعداد . لمهمتها
ولتحسين .  آيفية التبادل عبر التجربة األولىونمعظم الفنانين ومديري الشؤون الفنية يتعلم

القدرة على القيام بأنشطة التبادل الثقافي الفعال، على الفنانين ومديري الشؤون الفنية التعلم 
 إضافة إلى القضايا الثقافية واألنثروبولوجية ،بشأن مختلف األبعاد اللوجستية للشراآة الفعالة

  .التي من شأنها التأثير في تجربتها
 من  تداوليًا عمًال يعني ضمنيًا"التبادل" القول إن مصطلح البديهي من -  التبادلية  -زاي 
 ما تكون تبادلية في روحها حتى وإن غير أن المبادرات الممولة من الحكومات نادرًا. جهتين

 زوار من ذلك البلد استقبالباإلمكان إرسال فنانين إلى بلد لتدريس آخرين، ثم .  تقنيًاآانت آذلك
 ما تكون التبادالت على هذا الشكل، وإنما قد ُينظر إليها آذلك، ال سيما نادرًا. لمواصلة تعليمهم

عندما تكون منظمة وممولًة من مكاتب حكومية على صلة وثيقة بمكاتب وزارة الخارجية في 
ويصدق هذا القول أساسًا على جهود الواليات المتحدة حيث يخضع الجانب . ومات البلدانحك

المموَّل من الحكومة في أنشطة التبادل الثقافي إلى حد آبير إلى إشراف إدارة الشؤون 
الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية بالواليات المتحدة، وواليتها النهوض بالسياسة 

ت المتحدة في وقت تعد فيه هذه السياسة غير شعبية للغاية في العالم الخارجية للواليا
لذا من المهم في هذه البيئة أن تزيد الجهات الخاصة الداعمة للتبادل الثقافي من . اإلسالمي

 للفنانين التزاماتها بدعم التبادل الثقافي في االتجاهين وجعل التزامها بالتبادلية أآثر بروزًا

                                                 
٦٨   ld Assessment ReportA Fie:  International Presenting in the United States. al. Gerald et, Yoshitomi

 1995.  
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 والشرآاء المحتملين، بمن فيهم الجمهور المحتمل ومصادر التمويل فيةوالجماعات الثقا
  . في بلدان أخرىةالخاص
  استنتاجات وتوصيات  -رابعًا

رغم التحديات المتأصلة في التبادل الثقافي والصعوبات التي تواجهها الجهات المهتمة بتعزيز 
دة دعم هذا العمل نادرًا ما آانت هذا التبادل بين الغرب والعالم اإلسالمي، فإن الحاجة إلى زيا

ففي مجتمع عالمي تمزقه المصالح الضيقة، يقوم الفن بدور هام في إيصال . أآبر منها اليوم
 لكل التفاهم ليس الفن دواء عامًا. الصور والمعلومات التي ُتنقل عبر الحدود الوطنية والثقافية

 والدول  والجماعات واألديانين األفرادفي العالم، لكنه وسيلة ُيعزَّز بها الحوار والتفاهم ب
ز مخيلة فالسفر والتواصل على الصعيد الدولي مع فنانين آخرين وجماهير أخرى يحّف. األمم

 الفنانين المهاجرين ويربط ذلك أيضًا. الفنانين ويغني األفكار والمراجع التي ينهل منها الفنانون
م أقل عزلة وتضررًا ويزيد من تدفق األفكار والجماعات اإلثنية بتاريخها الثقافي، مما يجعله

ولعل تنوع العمل الفني والتعبير الثقافي في آل من المجتمعات الغربية . الجديدة عبر الحدود
 نافذة على ثراء وتنوع آال العالمين، مما قد يساعد على تبديد القوالب انواإلسالمية يفتح

  .د التطرفالنمطية والتعصب الذي يوّل
  اف األهد-ألف

، يتضمن التبادل الثقافي الدولي الفعال والمسؤول العناصر التالية، وينبغي للتحالف أن إجماًال
  : إليهااإلشارة العمل بهذه النقاط أو علىيحرص على أن تدعو أي توصية يقدمها 

  البلدان األخرى وتعميق مدارآهم لهما؛وجمالياتتوسيع اطالع الفنانين على فن  •
ن على أن تعمل في سياق عالمي، وأن تقدم لجمهورها فنانين تشجيع مؤسسات الفنو •

 فنية تجسد التنوع الثقافي لبلدانهم، ال سيما في البلدان الغربية حيث يزداد وأعماًال
 التنوع بفعل استمرار توافد المهاجرين واندماجهم؛

ي تهذيب فهم الجماهير للفنانين واألعمال الفنية لثقافات أخرى من خالل إشراآها ف •
 إبداع مختلف األعمال وتقديمها وتفسيرها؛

التصدي للقوالب النمطية القائمة على الدين، والثقافة، والجنس، والعرق، والطبقة  •
االجتماعية، والجنسية واألصل اإلثني، والمفاهيم التبسيطية لثقافات أو حضارات 

 ؛ فيما بينهاأحادية متنافرة
 اقه؛تشجيع البحث بشأن العمل الفني وتحديد سي •
  المعارض والعروض بأنشطة لالتصال والتثقيف؛محاولة استكمالعند االقتضاء،  •
 .خفض العقبات التي تعترض التبادل الثقافي الدولي •

   االستراتيجيات-باء  
تشمل بعض االستراتيجيات التي تشجع وتوسع التبادل الثقافي الهادف إقامة الشبكات وتبادل 

  .تمويلالمعلومات، ووسائط اإلعالم، وال
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  الشبكات وتبادل المعلومات  - ١  
  بناء شبكة عرض دولية  )أ(    

ال سيما في أوقات الضيق المالي، تساعد الشبكات على استدامة العمل وتوسيع 
فمن شأن شبكة من المنظمات العارضة المخصصة لتعميق وتحسين . نطاقه

ب بجوالت التبادل الدولي أن تشجع على المجازفة، وعلى قيام الفنانين األجان
في مواقع متعددة، وتطوير مهارات العرض لدى الفنانين ومهنيي القطاع 

، لكن ترآز بشكل ٦٩فوضع شبكة من قبيل شبكة العروض الوطنية. الفني
 من المؤسسات الكبرى والمنظمات خاص على العمل الدولي وتشمل آًال

انون أن يوسع نطاق المجتمعات التي يقدم فيها الفنمن شأنه المجتمعية، 
ن من تحديد سياق العمل الفني وتفسيره، وأن يقيم األجانب عروضهم، ويحّس

شراآات بين األوساط الثقافية في الغرب ونظرائها في البلدان اإلسالمية في 
وقد توسع هذه الشبكة أيضا القدرة الميدانية األآبر على القيام بالعمل . غالبيتها
إصدار منشورات وتعزيز الشراآات  من خالل رعاية دورات تدريبية، ودوليًا

  .خارج الشبكة
  إنشاء مرآز لتنسيق المعلومات اإللكترونية  )ب(

تقنيات فعالة، جهات فاعلة رئيسية، -تعد المعلومات المتعلقة بالتبادل الدولي 
 مبعثرة على نطاق واسع وال ُتدرك بالقدر الكافي، - موارد مالية، وما إلى ذلك
لذا فإن . ذا الميدان ويضمن انتشار ازدواجية الجهودمما يزيد في تكلفة دخول ه
 قائمة على ات لسد هذه الفجوة عبر استراتيجياتإطالق مبادرة أو مبادر

ويمكن االطالع على عدة . اإلنترنت أمر قد يعطي نتائج في األجل الطويل
نماذج من قواعد البيانات المتعلقة بهذه المعلومات عبر موقع الجماعة 

والمواقع المتصلة به التي تقدم تبادالت ) Europa" (أوروبا"األوروبية 
  .وشبكات فنية داخل أوروبا

  السعي إلى إقامة شراآات بين القضايا والتبادالت الفنية والثقافية  )ج(
، أما االلتزامات ٢٠٠٢ و١٩٩٨تضاعفت قيمة المنح الدولية المقدمة ما بين 

المؤسسات والشرآات الموجودة في بالعمل الدولي فآخذة في االزدياد فيما بين 
وبينما يستأثر تقديم المنح المرآزة على الفنون . الواليات المتحدة وأوروبا

 في المائة فقط من المجموع، تستهلك االستثمارات في ميادين أخرى ٦بنسبة 
وقد تكون هناك فرص لتوسيع .  أآبر بكثير من دوالرات المنح الدوليةنسبًا

انين والمنظمات الفنية من خالل زيادة الشرآات مع الممولين الموارد لفائدة الفن
الدوليين المهتمين بقطاع الصحة والبيئة والتعليم واألهداف اإلنمائية لأللفية 

ن الفنانين والمنظمات الثقافية من إظهار مواهبهم على سبيل المثال، مما يمّك

                                                 
  . جوالت لشرآات الراقصين والممثلين المسرحيين في الواليات المتحدة)NPN(تتيح شبكة العروض الوطنية   ٦٩
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 في مجال الثقافة وقد يفتح البنك الدولي بعمله. وإبداعهم بشأن هذه القضايا
  . في هذا الصددآفاقًاوالتنمية المستدامة 

  
  
  تعزيز الشبكات داخل البلدان اإلسالمية  )د(

ثمة حاجة ماسة إلى تحديد خبراء ثقافيين في العالم اإلسالمي وإلى قيام العالم 
فغياب دعم الثقافة في .  وإيصالهابدور استباقي في االحتفاء بثقافاتهاإلسالمي 
ن البلدان اإلسالمية يجعل من الصعب دعم التبادل الدولي بالطريقة العديد م

 شعور  تزول هذه العقبة األولى، سيظل هناك دائمًاوحتى. المتوقعة في العادة
 وسائل تعزيز هذه وقد تتضمن. بأن التبادالت يديرها النصف الغربي فيها

لمهنيي القطاع الشبكات والهياآل األساسية عقد اجتماعات استراتيجية منتظمة 
بمن فيهم المحسنون المسلمون المغتربون الذين (الفني، والمحسنين المسلمين 

، والمهتمين من مديري األعمال التجارية )يعيشون اآلن خارج بلدانهم األصلية
 من أجل وضع نهج لمسؤولي وزارة الثقافة وغيرها من ،من العالم اإلسالمي

وضع حوافز أآبر للتنمية الفنية وفرص الهيئات المعنية بهدف خفض العقبات و
التبادل الناشئة من العالم اإلسالمي؛ ومنح جوائز ومكافآت أخرى للفنانين 
الشباب والرموز الثقافية؛ واالتصال بأوساط المهاجرين المسلمين الناجحين في 

  .٧٠الغرب من أجل وضع قنوات التبادل المنتظم، وما إلى ذلك
  
   الشرق األوسطبعدإلى ما " سالميالفن اإل"توسيع نطاق   )هـ(

ن من العالم ف"عند تنظيم العروض الثقافية والفنية في الغرب حول موضوع 
 في المائة من ٨٥ آل جهد إلدراج بعض العناصر من ينبغي بذل" اإلسالمي

ا وجنوب شرقها، أي جنوب آسي-السكان المسلمين في العالم الذين ليسوا عربًا 
يعتبر لقالب النمطي الذي مواجهة اا إلى ذلك من أجل البلقان، وموأفريقيا، و

  . من العالم العربيفنًاالفن اإلسالمي 
  دعم األحداث والمؤسسات الحالية والمخطط لها والمشارآة فيها  )و(

تطوير القنوات المتزايدة للتبادل الفني والثقافي بين البلدان المسلمة في غالبيتها 
 األوروبية للحوار بين الثقافات، ٢٠٠٨ة وأوروبا عبر مؤسسة أنا ليند وسن

ومهرجان وملتقى فاس السنوي للموسيقى العالمية في فاس بالمغرب، وما إلى 
ينبغي للتحالف أن يتصل بمنظمي وزعماء هذه األحداث والمنظمات من . ذلك

أجل االستفادة أقصى ما يمكن من التواصل الثقافي الذي قد يرافق جهودها 
ية في مجال التبادل الثقافي، والزيادة، إن آان ذلك يساعد، في الحالية والمستقبل

                                                 
  .تعمل مؤسسة أغا خان حاليًا في بعض هذه المجاالت وقد تكون منظمة رئيسية ينبغي االتصال بها منذ البداية  ٧٠
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إبراز الصورة بل األثر السياسي لهذه األحداث في آيفية تصوير المهاجرين 
إلى  ُينظر معات األوروبية واألمريكية وآيفالمسلمين أو األقليات في المجت

  .االثقافات األوروبية واألمريكية في البلدان اإلسالمية بغالبيته
  تمويل البرامج  - ٢

  إنشاء صندوق للمخاطر  )أ(
 من تقديم عمل ضخم قامت به شرآات أجنبية خشية العارضين العديد من ينفر

 العديد من البرامج الدولية المتميزة ُيعرضلذلك . تكبد خسائر في شباك التذاآر
 إلى العرض في مدن دولية تنتقل واحدة في الواليات المتحدة، ثم في قاعة
ومن شأن صندوق مخاطر أو صندوق احتياطي قادر على تأمين . أخرى

مقدمي العروض ضد خسائر آبرى أن يحفز جهات فاعلة إضافية على 
منظمة وسيطة، أو أن تدير هذا الصندوق ويمكن . المغامرة في هذا الميدان

وربما آان هذا الصندوق . مؤسسة ثقافية لها سجل بارز في هذا المضمار
  في بلد إسالمي من النجاح في البقاء معروضًا منتجًا هامًافيلمًاوسيلة قد تمكن 

على الشاشات األمريكية لبضع أسابيع أخرى ضرورية لحشد الدعم عبر 
  . بل حتى مربحًااإلشاعة الشفوية فيصبح الفيلم بذلك مستدامًا

  إنشاء مجموعة من المانحين لجمع الموارد واقتسام المخاطر  )ب(
 ١١ بعض المانحين في تمويل التبادالت في عالم ما بعد من أجل تبديد تردد

 شبكة من المانحين المهتمين بهذه إقامةسبتمبر، قد يدعو التحالف إلى /أيلول
الجهود من أجل محاولة إنشاء آليات لخفض التكاليف إلى الحد األدنى واقتسام 

 مع العالم  األموال لتمويل التبادالت الثقافية والفنيةتيسيرالمخاطر حتى يتم 
  .اإلسالمي

  االعتراف بالمؤسسات الرائدة ودعمها  )ج(
استعمال رعاية التحالف لمكافأة المؤسسات الثقافية والمجتمعية والتعليمية 

العالم اإلسالمي الملتزمة بالتبادل الدولي، في بلدان الموجودة في أوروبا و
فضل  أوتقاسمالبرامج ب االضطالعنها من وتعزيز صورتها، مما يمّك
  .الممارسات مع مؤسسات أخرى

  السياسة العامة  - ٣
  عقد منتدى منتظم للسياسة العامة  )أ(

 زة بين المانحين وواضعي السياساتيعد إجراء مناقشات منتظمة وشاملة ومرآ
 في الواليات المتحدة  ضروريًاوالممارسين في ميادين التبادل الثقافي أمرًا
اذ خطوات إجرائية لتناول القضايا األمريكية من أجل وضع توصيات أو اتخ

وثمة قضايا عديدة في السياسة العامة ينبغي .  التبادل الثقافي الدوليتعيقالتي 
تناولها، لكن من أآثرها إلحاحًا سياسة الهجرة وقوانين التأشيرة، وتعريف الفن 

 الجهات المانحةمن (والثقافة الذي تستخدمه الهيئات الكبرى للسياسة العامة 
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، والعالقة بين السياسة الخارجية والدبلوماسية الثقافية )سكو وما إلى ذلكوناليو
 للتوصية المتعلقة بعقد اجتماعات ويعد هذا األمر موازيًا. في الواليات المتحدة

استراتيجية منتظمة في العالم اإلسالمي من أجل فتح المجال أمام التعبير 
  .والتبادل الثقافيين

  
  اض الدعوةتقديم أبحاث ألغر  )ب(
صت الحكومة االتحادية دعمها للتبادل الثقافي الدولي، بينما ال تزيد النسبة قّل

. المئوية للدعم الذي يقدمه القطاع الخاص بما فيه الكفاية مقارنة مع المجموع
 إلى معلومات نوعية لذا من الضروري عرض القضايا بشكل أقوى، استنادًا

ويمكن إشراك الرواد من مقدمي . الدوليوآمية تتعلق بأثر التبادل الثقافي 
البرامج، ومنظمات الخدمات الفنية، والمراآز األآاديمية أو غير ذلك في إعداد 

  .٧١حجج أقوى لالستثمار في هذا المجال

                                                 
  .في الثمانينات" الحروب الثقافية"حالف الثقافي الذي نشأ في أثناء  والتCOLEADيمكن أخذ نموذج   ٧١


