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 الوقدهة:يواجو العرب و المسممون بالمجتمعات الغربية العديد من التحديات الثقافية و السياسية و
االجتماعية ،تمك التحديات التي نشأت نتيجة لمتباين الحضارى بين المجتمعات التي نزحوا منيا
و المجتمعات التي استقروا بيا ،و قد جاء ىذا "التباين" نتيجة لمعديد من التراكمات التاريخية و
الموروثات الثقافية القديمة و التي أدت إلى تكوين صورة نمطية سمبية عن اإلسالم و المسممين
غيب الردود العقالنية
لدى المجتمعات الغربية ،عمل عمى إذكاءىا جمود الخطاب الدينى الذى ّ
عمى جيل الشعوب الغربية باإلسالم ،كذلك السموكيات السمبية السائدة لدى بعض جماعات
اإلسالم السياسى و الحركات الجيادية التي تحصر الدين اإلسالميفي محاربة "اآلخر"و إقامة
الحدود ،مم ا تسبب في ربط تعسفي غير موضوعى بين تمك الظواىر و السموكيات و بين جوىر
الدين ذاتو.
كما أن األحداث الدولية التي شيدتيا السنوات القميمة الماضية تركت أث اًر واضحا عمى العالقة
بين اإلسالم و الغرب ،و من أبرز األمثمة في ىذا الصدد التطورات المتالحقة التي فرضت نفسيا
عقب أحداث  11سبتمبر  ،2001و التي خمفت أشكاالً من الصدام أجبرت الطرفين اإلسالمي
و الغربى عمى فتح ممف الحوار الحضارى و إشكالية فيم اآلخر.
و الجدير بالذكر أن القضايا االجتماعية المتعمقة بالمسممين بالمجتمعات الغربية و األوروبية تعد
واحدة من أىم القضايا التي تأثرت بحالة الشد و الجذب ،و حالة الصراع/عدم الصراع بين
العرب و المسممين من جانب واألبناء األصميين لتمك المجتمعات الغربية من جانب آخر ،حيث
تشير الدراسات إلى انو في الوقت الذى يحظى فيو العرب و المسممين ببعض المكاسب في
المجتمعات التي يعيشون فييا مثل :فرص العمل و التعميم والبحث العممى والتمثيل الحزبى و
السياسى ،إال أنيم يواجيون الكثير من المشكالت المرتبطة بطبيعة الواقع الثقافي والحضارى
الغربى المناىض لمتعددية و المستيدف لتنميط العالم في نموذجو الثقافي ،ىذا المنيج الذى
تنتيجو األحزاب اليمينية األوروبية و التي تشيد مزيداً من التواجد عمى الساحة السياسية و
البرلمانية.
الحقيقة أن وسائل اإلعالم و خاصةً الغربية تمعب دو ار ميماً في طرح و مناقشة ىذه القضايا بل
و التأثير عمى ردود األفعال الدولية تجاه ىذه اإلشكاليات القديمة و المستجدة ،فيى تشكل
الصورة الذىنية عن األمم والشعوب واألفكار و السياسات لدى قطاعات عريضة من صانعى
القيمى و السموكى
القرار و الجميور العام بالعالم أجمع ،إال أنيا في بعض األحيان تروج لمنسق ّ

العولمى ،في حين تُبرز الخصوصية اإلسالمية عمى أنيا خروجا عن نسق الحضارة ،و اتجاىا

سموكياً ناش اًز ،من ىنا تكتسب دراسة الخطاب اإلعالمى األوروبي لقضايا المسممين بأرضيا
أىمية تطبيقية ،حيث تقوم وسائل اإلعالم تقوم بدور العامل المساعد في تزكية الصراعات
السياسية الدولية من جية ،و استغالل غياب إستراتيجية حكومية مقنعة و متبمورة لوضع أولويات
صانعى القرار تجاه ىذه الصراعات من جية أخرى.
مشكلة الدراسة:
تنطمق الدراسة من فكرة أساسية تتمثل في حقيقة التنوع الثقافي والديموغرافي لممجتمعات
األوروبية ،و ما يتبعو من تنوع في النظرة المجتمعية واإلعالمية األوروبية لألقميات و خاصة
المسممة منيا ،فمكل مجتمع محدداتو الثقافية و االجتماعية و السياسية التي تؤثر في درجة تقبمو
لمجاليات المسممة بو و في طبيعة التناول اإلعالمي لمقضايا المتعمقة بيم .و لما كان ىناك نقص
في التراث العممى المتعمق بالتناول اإلعالمي لمصحف و المواقع اإللكترونية بالدول االسكندينافية
و اتجاىاتيا نحو مسممى أوروبا ،كان من الضرورى االلتفات لتمك المجتمعات األوروبية التي
أغفمتيا الدراسات رغم أىميتيا وخصوصية تجاربيا اإلعالمية.
تبمورت المشكمة البحثية لمدراسة في محاولة التعرف عمى اتجاىات المواقع اإللكترونية في الدول
االسكندينافية (السويد – النرويج – الدنمرك) نحو المسممين في أوروبا ،مع ربط ىذا الخطاب
بالمحددات الثقافية بالدول االسكندينافية ،و ما يرتبط بيا من محددات النظم السياسية و
االقتصادية بيذه الدول و انعكاساتيا عمى اتجاىات الخطاب اإلعالمى ،و التي تمثل في مجمميا
المحددات المؤثرة في صورة المسممين في أوروبا كما تعكسيا المواقع اإللكترونية عينة الدراسة و
ىى مواقعNorway post, The Foreigner, Swedish Radio, The Local, The :
 ،Copenhagen post, Politikenفي الفترة من يناير  2013حتى ديسمبر.2014
 الدراسات السابقة:بعد إجراء مسح لمتراث العممى الذى تناول خطاب المواقع االلكترونية تجاه القضايا الدولية ،و
الدراسات التي تناولت معالجات أوضاع اإلسالم و المسممين و العرب و الصورة المقدمة عنيم،

وجدت الباحثة أن ىذه الدراسات الصادرة بالمغتين العربية و اإلنجميزية يمكن بمورتيا في إطار
محورين رئيسيين .و ىما:
المحور األول :الدراسات التي ركزت عمى بعض الظواىر واإلشكاليات المرتبطة باإلعالم الدولي
ووظائفو وأدواره المختمفة

المحور الثانى :الدراسات التي اىتمت بالتناول اإلعالمي لقضايا العرب والمسممين.

 أهداف الدراسة و تساؤالتها:سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق ىدف رئيسى و ىو الكشف عن المالمح الرئيسية و السمات
لخطاب المواقع اإللكترونية بالدول االسكندينافية تجاه الجاليات اإلسالمية في ىذه الدول
و تحميل عناصر المعالجة و أبعادىا ،و يتفرع من ىذا اليدف الرئيسي مجموعة من األىداف
الفرعية و ىى:
رصد و تحميل أىم قضايا و مشكالت المسممين بأوروبا التي تناولتيا المواقع اإللكترونية عينة
الدراسة.
رصد و تحميل أىم األفكار المحورية و األطروحات المركزية في الخطاب الصحفي لدى مواقع
الدراسة فيما يتعمق بقضايا المسممين بأوروبا و تأثيرات ىذه القضايا عمى أوضاعيم ،وردود
أفعاليم تجاىيا.
رصد و تحميل مسارات البرىنة المستخدمة في خطابات ىذه المواقع اإلليكترونية ،و أىم األطر
المرجعية التي تبنتيا المواقع عينة الدراسة في معالجة قضايا المسممين بأوروبا.
تحديد أىم القوى الفاعمة السائدة بالخطاب الصحفي لممواقع اإلليكترونية عينة الدراسة ،وطبيعة
أدوراىا و سماتيا.
الكشف عن تأثير الخصائص المميزة لممواقع عينة الدراسة عمى معالجاتيا لقضايا المسممين
بأوروبا في الفترة الزمنية عينة الدراسة.

اإلطار النظري:
وقد استعانت الباحثة بعدد من األساليب البحثية التي تساعد في رصد وتحميل الخطاب الصحفي
المتعمق بقضايا المسممين بأوروبا ،وذلك تحقيقاً ألىداف البحث ،وىي األساليب التحميمية التالية:
أدوات تحميل الخطاب:
مسار البرىنة :قات الباحثة بتتبع مسارات البرىنة داخل الخطاب الصحفي عن طريق مسح
األطروحات و الحجج الموجودة في كافة األشكال و المواد الصحفية بالمواقع اإلليكترونية عينة
الدراسة ،و تحديد الدالئل التي يستشيد بيا النص لمتدليل عمى صدق ما يعرضو النص قيد
الدراسة إلقناع القراء.
تحميل القوى الفاعمة :تم استخدام تمك األداة لمتعرف عمى القوى الفاعمة داخل الخطاب الصحفي
لممواقع اإلليكترونية عينة الدراسة بالدول االسكندينافية ،و رصد مدى اتساق أو تباين طبيعة
التصور المقدم عن ىذه القوى الفاعمة داخل كل صحيفة.
تحميل األطر المرجعية :تم تطبيق ىذه األداة في الدراسة الستكشاف اإلحاالت الفكرية المختمفة
التي تبنتيا المواقع اإلليكترونية عينة الدراسة /و كيفية توظيفيا في خطابيا الصحفي لقضايا
المسممين بأوروبا ،و توفير إطار لتفسير النتائج التي سوف تخرج بيا الدراسة حول الخطاب
الصحفي لقضية الدراسة.
توظيف أداة تحميل الخطاب فى موضوع الدراسة:
اعتمدت الباحثة عمى مدخل" تحميل الخطاب اإلعالمى " لموقوف عمى مختمف التوجيات التى
تتبناىا المواقع اإلليكترونية بالدول االسكندينافية فى معالجة الموضوعات الخاصة بقضايا
ّ
المسممين و األقميات المسممة بأوروبا بيدف التعرف عمى مكونات الصورة اإلعالمية عن القضايا
و الموضوعات عينة الدراسة فى المواقع اإلليكترونية موضع الدراسة وسمات ىذه الصورة؛ حيث

أفاد ىذا المدخل الباحث فى تحديد اآلليات التى اعتمد عمييا الخطاب الصحفى األوروبي فى
يتعمق بمعالجة الموضوعات الخاصة بقضايا
المواقع اإلليكترونية بالدول االسكندينافية فيما ّ
المسممين و العرب بأوروبا ،ورصد المفردات (إيجابية – سمبية  -محايدة) الداّلة عمى ىذه

القضايا فى الخطاب اإلعالمي ،وتحميل مسارات البرىنة التى استخدمتيا المواقع عينة الدراسة بما
يساعد فى تحديد الحجج والبراىين التى يعتمد عمييا منتج الخطاب إلثبات المقوالت واألفكار
الواضحة والصريحة فى خطابو والتى صاحبت الموضوعات المثارة عن قضايا المسممين بأوروبا.
وكذلك التعرف عمى األطر المرجعية والمبادئ التى يستند إلييا منتج الخطاب فى المواقع
اإلليكترونية المدروسة فى عرض خطابو قضايا الدراسة ،إضافة إلى تحميل القوى الفاعمة فى
الخطاب من خالل رصد األفعال واألدوار والصفات المنسوبة لعدد من الفاعمين ذوى األىمية
داخل الخطاب المدروس ،وتقسيم ىذه األدوار أو الصفات سمبياً وايجابياً من وجية نظر
الخطاب.
ثالثاً :اإلطار المنيجى:
 مناىج الدراسة و أدواتيا البحثية: أوالً :نوع الدراسة و مناىجيا:تنتمى ىذه الدراسة إلى مجال البحوث االستطالعية الوصفية ،فالجزء األول منيا استطالعي وىو
المعنى برصد ظاىرة جديدة لم يتم تناوليا من البحوث من قبل بالدراسة ،أما الجزء الوصفي فيو
يقوم عمى أساس الرصد و التوصيف الدقيق لعناصر و متغيرات الظاىرة البحثية.

1

تعتمد الدراسة عمى منيج المسح اإلعالمى باعتباره يوفر المادة العممية عن الظاىرة بما يؤدى
لموصول إلى استنتاجات بشأن موضوع الدراسة،2ويتناسب ىذا المنيج مع الدراسة الميدانية لمبحث
من خالل جمع المعمومات ،كما تستخدم المنيج المقارن ألنيا تقارن بين معالجة مواقع الشبكات
اإلخبارية عينة الدراسة لقضايا المسممين العرب في أوروبا في الفترة الزمنية عينة الدراسة ،و
تفسير أوجو االتفاق و االختالف بين تمك المعالجات.
1

محمود خليل ،هشام عطية عبد المقصود ،مذكرات من مناهج البحث اإلعالمي و التحليل اإلحصائي
2
حنان بدر ،صورة مصر و المصريين في الصحافة االلمانية  ، 1001-1002رسالة ماجستير :غير منشورة ،جامعة القاهرة ،كلية
اإلعالم1002 ،

 طرق و أدوات جمع البيانات:أدوات و أساليب تحميل الخطاب اإلعالمى:
استمارة تحميل الخطاب اإلعالمي.وذلك لموقوف عمى مختمف التوجيات الفكرية التي عكستيا المواقع اإللكترونية عينة الدراسة حول
المسممين بأوروبا ،ذلك عن طريق رصد األفكار و اآلراء المطروحة داخل معالجتيم ألسباب ىذه
القضايا و المشكالت و نتائجيا و حموليا و سيناريوىات المستقبل المقترحة ،فضال عن رصد
أىم األفكار و اآلراء المطروحة في معالجة القضايا عينة الدراسة ،كما اىتم البحث بالتحميل
الكمي والكيفي لقضايا المسممين بأوروبا في المواقع اإللكترونيةفي الدول االسكندينافية عينة
الدراسة ،وذلك من خالل مسح خصائص مضمون المادة التحميمية الممثمة في قضايا المسممين
بالمواقع اإللكترونية عينة الدراسة ،و ييتم التحميل الكمي بالعناصر التالية:
 تحديد القضايا البارزة في التغطية اإلخبارية في فترة التحميل . تحديد حجم االىتمام الممنوح لمقضايا المختمفة لممسممين العرب بأوروبا. تحديد األفكار الرئيسية الواردة في المعالجة اإلخبارية لمقضايا عينة الدراسة. تحديد المصادر اإلخبارية التي تم االعتماد عمييا في استقاء األخبار عن القضايا عينةالدراسة.
بينما ييتم التحميل الكيفي برصد وتحميل أطر المعالجة اإلخبارية

لقضايا المسممين بأوروبا في

المواقعاإللكترونية عينة الدراسة ،من خالل التعرف عمى خصائص المضمون المقدم ورصد أطر
التغطية اإلخبارية لمقضايا عينة الدراسة من خالل األدوات التالية:

مسارات البرىنة :و يتم استخدام تحميل مسار البرىنة في ىذه الدراسة بيدف رصد الحجج
والبراىين و األدلة التي استند إلييا خطاب كل شبكة من مواقع الدراسة لإلثبات األفكار
واألطروحات التي ركز عمييا.
تحميل القوى الفاعمة :و ذلك لمتعرف عمى الفاعمين في النص الصحفي بمواقع الدراسة
ورصد و تحميل أدوارىم و الصفات المنسوبة إلييم و مقارنتيا وفقاً لموقفيم إزاء قضايا الدراسة.
األطر المرجعية :و ىى بمثابة األسس و المبادئ التي تستند إلييا المواقع اإللكترونية في عرض
خطابيا المتعمق بقضايا المسممين  ،و تمثل اإلطار الذى يغمب أفكارىا و اإلحالة المرجعية
الدائمة التي تستند إلييا في تأكيد مواقفيا.

 عينة الدراسة:القضايا المدروسة:
تمثل جميع القضايا المتعمقة بالمسممين في أوروبا بوجو عام سواء القضايا السياسية واالجتماعية
و الدينية خالل الفترة المدروسة عينة القضايا التي قامت الباحثة بدراستيا ،كما تم إدراج
الموضوعات المتعمقة بالمياجرين ،نظ اًر لوفود العديد منيم من الشرق األوسط و دول العالم
اإلسالمي ،مثل :باكستان و أفغانستان و إيران ،لذلك قامت الباحثة بضم فئة المياجرين الوافدين
من الدول ذات الثقافة اإلسالمية ،مع استبعاد الموضوعات ذات الصمة بالمياجرين الوافدين من
دول االتحاد األوروبي و شرق أوروبا.
المواقع اإللكترونية عينة الدراسة:
و قد وقع اختيار الباحثة عمى عينة من المواقع االلكترونية بالدول االسكندينافية باعتبارىا أحد
أشكال الصحافة االلكترونية ،و جاء اختيار ىذه المواقع بناءاً عمى كونيا المواقع اإلخبارية
التي قدمت تغطية شاممة لمقضايا والمشكالت المتعمقة بالمسممين في أوروبا و تأثير تمك القضايا
عمى أوضاعيم االجتماعية و ردود أفعاليم و تصرفاتيم و رؤية الدول األوروبية ليم في ضوء ما
يط أر من قضايا ،كما حرصت الباحثة عمى أن تمثل المواقع المختارة الدولة التي تصدر عنيا و

أن يكون المحررين العاممين بيا من أبناء الدولة ذاتيا ،كما حرصت عمى أال يكون ىناك موقع
تابع لحزب معين حتى ال تكون النتائج متوقعة مسبقاً.
إضافةً إلى كون ىذه المواقع في مقدمة المواقع األوروبية التي حصمت عمى أعمى نسب تصفح
عمى اإلنترنت طبقا لإلحصائيات التي يصدرىا موقع أليكسا العالمى.
كذلك راعت الباحثة في المواقع المختارة أن يتوفر بيا أرشيف شامل لمسنوات عينة الدراسة ،كما
روعى اختيار المواقع التي تقدم نسخة مستقمة بالمغة اإلنجميزية و ذلك لتسييل ميام الباحثة في
التحميل.
واجيت الباحثة صعوبة في دراسة الموقع بالمغة األصمية لكل دولة حيث تتنوع المغات بالدول
االسكندينافية ،إال أن المغة اإلنجميزية تعد لغة أولى مع المغات األصمية لكل دولة سواء (السويد
– النرويج – الدنمرك) ،إال أن السويد كانت أكثر الدول التي ندرت فييا الصحف أو المواقع
اإللكترونية اإلنجميزية ،فطبقا لموقع الخارجية السويدية "ال يوجد مواقع كثيرة بالمغة اإلنجميزية
تطمقيا السويد ،و ذلك لعدم وجود الحاجة الشديدة إلييا حيث يتقن مواطنو السويد اإلنجميزية
بدرجة كبيرة.3
 وبذلك تم تحديد عينة الدراسة في ستة مواقع الكترونية بالدول االسكندينافية المدروسة،عمى أن تُمثل كل دولة بموقعين إلكترونيين:
 -1النرويج؛ و قد وقع االختيار من بين مواقعيا عمى موقعي:
 The Norway Post - The Foreigner-2السويد؛ و قد وقع االختيار من بين مواقعيا عمى موقعي:
 The Local - Swedish Radioالدنمرك؛ و قد وقع االختيار من بين مواقعيا عمى موقعي:
The Copenhagen Post -Politiken -
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الفترة الزمنية:
امتدت الفترة الزمنية عينة الدراسة من يناير  2013و حتى ديسمبر  ،2014حيث شيدت ىذه
الفترة عمى المستوى األوروبي توغل من األحزاب اليمينية في عمميات صناعة القرار بالدول
األوروبية و خاصةً االسكندينافية ،و ما يترتب عمى ذلك من التصديق عمى سياسات قد تقيد و
تؤثر عمى التواجد اإلسالمى والعربي داخل تمك الدول ،كما جاءت تمك الفترة الزمنية كتمييد
لحادثة مقتل صحفيو جريدة شارلي إيبدو ،باإلضافة إلى تزامنيا مع تفاىم النشاط اإلليكتروني
لتنظيم داعش ،و كذلك التدفق السوري نحو القارة األوروبية ،كما أن تمك الفترة الزمنية قد أفرزت
مادة صحفية مستقبمية غزيرة ،جعمت من الالزم تخصيص المزيد من الدراسات البحثية المستقمة
لتمك الفترة بما تحممو من محددات صحفية خاصة.
 حجم العينة:جميع المقاالت و القصص اإلخبارية  ،و كافة القوالب المستخدمة في النشر الصحفي.

النتائج و االستخالصات
و توصمت الدراسة إلى عدة نتائج تمثمت فيما يمي:
أوال :أبرز القضايا التي وردت بخطاب المواقع عينة الدراسة:
تمثمت أبرز القضايا التي وردت بالخطاب الصحفي لعينة الدراسة في قضايا االندماج
(صعوبات المغة -بناء المساجد – مشكالت التعميم – المحوم الحالل) ،بينما جاءت قضية
الحجاب و النقاب ،كالمشكمة الوحيدة إعالمياً فيما يتعمق بالمرأة المسممة ،كذلك قضية العنصرية
تجاه اآلخر ،و جرائم العنف و اليجوم عمى المساجد ،و ازدياد حده ىجوم األحزاب اليمينية عمى
المسممين

و

المياجرين

الوافدين

إلى

القارة

األوروبية،

و

أخي اًر

األصولية

و الراديكالية اإلسالمية ،و االنضمام لتنظيم داعش ،تفاوتت معدالت عرض و تناول تمك القضايا
باختالف المحددات السياسية و الثقافية و االجتماعية لكل دول من دول الدراسة .كما اختمفت
مسارات البرىنة التي اتبعيا الموقع لكل نص خبري عمى حدة.

شيد الخطاب الصحفي بمواقع الدنمرك نشاطاً حزبياً ممحوظاً ،و اىتمام بالصراع الحزبي
انصب عمى تصريحات األحزاب اليمينية ،مع
بين اليمين و اليسار ،إال أن التركيز اإلعالمي
ّ
تجاىل عرض تصريحات قادة األحزاب الميبرالية اليسارية ،حيث احتمت قضايا المتعمقة باندماج

المسممين بالمجتمع األوروبي المرتبة األولي بموقع كوبنياجن بوست ،بينما احتل المرتبة الثانية
بموقع بوليتيكن ،في حين وردت قضايا العنصرية و الكراىية في المرتبة الثانية بالدنمرك ،بموقعي
الدراسة ،كما حازت تصاعد موجات اإلسالم الراديكالي عمى المرتبة الثالثة بموقع كوبنياجن
بوست ،و كذلك بموقع بوليتيكن ،أظيرت نتائج تحميل األطروحات المركزية بالخطاب الصحفي
لموقعي كوبنياجن بوست و بوليتيكن تصاعد النبرات اليمينية و االىتمام اإلعالمي بالصراع بين
األحزاب اليمينية و المياجرين بوجو عام و المسممين و كذلك المسممين المياجرين.
أما فيما يتعمق بموقعي السويد ،فقد كان ألحداث الشعب بحي ىاسبي الذي يقطنو المياجرين
و كذلك موجة اليجوم عمى المساجد الدور األكبر في تحديد طبيعة القضايا المطروحة ،حيث
نالت قضايا العنصرية النسبة األعمى في عدد القضايا المطروحة بموقع راديو السويد الذي غمب
عميو الطابع الرسمي ،كذلك جاءت قضايا العنصرية بالمرتبة األولى بموقع  ،The Localثم
حازت قضايا االندماج عمى النسبة الثانية فيما يتعمق بمعدالت طرح األطروحات المركزية ،نالت
قضية أحداث الشغب بحي ىاسبي اىتماما إعالميا واسعا ،كذلك قضية منع األطعمة الحالل
بالمدارس و ذلك عقب اكتفاء بعض المدارس بتقديم الوجبات الحالل فقط في قوائم الطعام
الخاص بيا.
أما فيما يتعمق بالنرويج فقد نالت المسيرة التي نظميا بعض الشباب المسمم بالنرويج اىتماما
إعالمياً أدي إلى أن تأتي أطروحة التصدي لمتطرف في المرتبة األولى من حيث األطروحات
الواردة بالخطاب الصحفي لموقعي الدراسة  The Norway Postو  ،The Foreignerحيث
كان الغرض من تمك المسيرة ىو شجب اإلرىاب و إدانة ما ترتكبو داعش باسم اإلسالم ،كما
جاءت النرويج في مقدمة الدول األوروبية التي انضم أعداد من مواطنييا لتنظيم داعش ،حيث
قابل موجة العنصرية اليمينية موجة مقابمة من الراديكالية و األصولية اإلسالمية ،كما جاءت
قضايا االندماج بالمركز الثاني بموقع النرويج بوست ،فبالرغم من كون النرويج أكثر الدول

استيعابا لممياجرين ،إال أن ىؤالء المياجرين لم يشعروا باالنتماء التام لمدولة ،كما أن العداء تجاه
األجانب قد وصل ألعمى مستوياتو في الفترات األخيرة بالنرويج.
ثانياً :أبرز األطروحات الواردة بالخطاب الصحفي لممواقع اإلليكترونية عينة الدراسة:
أما عن أبرز األطروحات التي وردت بالخطاب الصحفي لمواقع الدراسة فقد تنوعت باختالف
الدولة التي يصدر منيا الموقع اإلليكتروني ،إال ان المحددات السياسية و المالمح االجتماعية
لكل دولة قد أنتجت أطروحات رئيسية متنوعة ،و إن اتفقت في القضايا الرئيسية.
كشفت نتائج تحميل المواقع اإل ليكترونية بدولة الدنمرك تجاه قضايا الجاليات اإلسالمية
بأوروبا ،عن ظيور واضح لحزب  Venstreاليميني ،و كذلك حزب  DFالمعروف بتوجياتو
المعادية لإلسالم ،و كان ابرز تمك األطروحات :ترحيب المتحدثة الرسمية لحزب Venstre
لشئون اليجرة أنيم يرحبون بالمسممين المندمجين بالمجتمع و سوق العمل ،عمى عكس ىؤالء
المعرقمين لمسيرة الدنمرك و المشجعين لمسفر إلى سوريا ،كما انتقدت بعض القيم التي رأتيا
متبعة بواسطة المسممين مثل :الرجم و الزواج المرتب ،بينما اعترض حزب ال DFعمى األسماء
المسممة المرشح حصوليا عمى الجنسية الدنمركية.
أيضاً تكررت األطروحة المتعمقة بقضية "كرات المحم  ،"Meat ballحيث بدأت العديد من
المؤسسات في عدم تقديم لحوم الخنزير واالكتفاء بالمحوم الحالل مما أثار استياء األحزاب
اليمينية التي حذرت من اندثار مالمح الثقافة الدنمركية ،أيضاً حازت األطروحة المتعمقة قرار
لجنة اإلسكان بالحكومة الدنمركية بحرية وضع شجرة كريسماس أمام البيوت و المؤسسات مراعاة
لألقميات المسممة.
حازت أطروحة قرار "تخدير الحيوانات قبل ذبحيا" اىتماما إعالميا كبيرا ،حيث صدر قرار
من وزير الزراعة و األغذية بضرورة تخدير الحيوانات قبل ذبحيا احتراماً لحقوق الحيوان ،و
تعارض ذلك مع طريقة الذبح بالشريعة اإلسالمية و الييودية،
حازت أيضاً قضية الشاعر حسين يحي عمى اىتمام إعالمي بالمواقع اإلليكترونية الدنمركية،
حيث عكس في ديوان الشعر الذي نشره مشكالت الجيل األول و الثاني مع الجيل الثالث ،حيث
وفد اآلباء في الستينات و السبعينات و فضموا الراحة والحصول عمى اإلعانة اإلجتماعية ،مع

ممارسة أشكال العنف ذاتيا تجاه أبنائيم من إيذاء جسدي و زواج قسري ،كما روج حزب DP
اليميني المتطرف لفكرة الخوف من أن يصبح الشعب الدنمركي أقمية بالدنمرك مع ضرورة الحفاظ
عمى العرق الدنمركي ،كما وضح أيضا في أطروحتو أن ىناك فروق في طمبات االندماج بين
المسمم الباكستاني و المسيحي األمريكي.
كما نالت األطروحة المتعمقة بالتصريحات اليمينية المسيئة لممرأة المسممة و الزي الذي
تفرضو عمييا الخصوصية الدينية و الثقافية ،فقد شبيت إحدى النائبات البرلمانيات المنتمية
لحزب  DFلممسممات المرتديات لمنقاب "غطاء الوجو" "بأكياس القمامة" من خالل رسم
كاريكاتوري ،باإلضافة إلى تعرض إحدى الرجال المسممين لإليذاء بالقطار بسبب لحيتو.
عكست صحف الدنمرك أطروحات رئيسية تتعمق بتقبل الشعب و الحكومة الدنمركية
لممسممين ،ظير ذلك من خالل الموافقة عمى إنشاؤه أول مسجد كبير بالدنمرك ،حيث تم إنشاؤه
كمسجد و ليس مجرد مركز ثقافي ،كما شجعت الحكومة فكرة تمويل بناء المسجد ذاتياً من
الشعب الدنمركي ،و ذلك خوفاً من قيام إحدى الدول ك"قطر" كما ورد بالنص بتمويل عممية
اإلنشاء ،و ما قد تحممو تمك الدول من فكر مغاير لألفكار السائدة بالمجتمع الدنمركي ،كما
اتضح من خالل إحصاءات صادرة عن و ازرة االندماج أن الشعب الدنمركي متسامح مع
المسممين ،يزيد ىذا التعاطف وقت األزمات كما حدث أثناء أزمة الرسوم ،بينما ييدأ ىذا
التعاطف مع خفوت حدة األحداث.
تناولت الدراسة التحميمية صورة المرأة المسممة ،و غمب عمى الخطاب الصحفي لموقعي
الدراسة عدة سمات متشابية ،أىميا ترويج األحزاب اليمينية لالضطياد الواقع عمى المرأة
المسممة ،كما تم تناول زي المرأة (غطاء الوجو و الشعر) كزي يزيد من اختالفيا عن المجتمع
األوروبي و يصعب من عممية االندماج ،كما رسم الخطاب الصحفي صورة لممرأة المسممة و
المياجرة بأنيا ال تندمج في سوق العمل ،كما أنيم ال يبدين تحمساً لتعمم المغة الدنمركية.
كما كشفت نتائج تحميل خطاب المواقع اإلليكترونية بدولة السويد تجاه قضايا المسممين
بأوروبا ،عن ظيور عدة أطروحات رئيسية كان أىميا أعمال الشغب التي اندلعت بحي ىاسبي

الذي يقطنو المياجرون اعتراضاً عمى سوء األوضاع االقتصادية التي يعاني منيا المياجرون و
قمة الفرص المتاحة ليم بسوق العمل.
كما شيدت الساحة اإلعالمية اىتماماً باألطروحة المتعمقة باليجوم اليميني عمى المساجد،
فقد تم تسجيل العديد من الوقائع ذات الصمة باليجوم عمى المساجد ،كإلقاء "رأس خنزير" بأحد
المساجد بالسويد ،باإلضافة إلى اإلبالغ عن حاالت تخريب و رسوم عنصرية ،كما شيد مسجد
Trollhatenشرق السويد حرق متعمد ،كما تعرضت البنايات الخاصة بالجاليات الييودية
ليجمات مماثمة ،بجانب حريق مسجد سواستيكا ،و تيشيم زجاج المسجد الذي شيد أول آذان يتم
رفعو بالسويد ،إال أن تمك اليجمات قد قابميا تضامن من الشعب السويدي ،الذي وضع باقات
الزىور أمام تمك المساجد تضامناً مع المسممين بالسويد و اعتراضاً عمى تمك اليجمات
العنصرية.
أيضاً برز بالمشيد اإلعالمي لخطاب المواقع المدروسة اىتماما بواقعة المرأة المسممة التي
تعرضت لإليذاء الجسدي بسبب ارتدائيا لمحجاب (غطاء الرأس) ،عندما قام أحد المتطرفين
الكارىين لإلسالم والمسممين بجذب المرأة و نزع الحجاب التي كانت ترتديو ،إال أن تمك الواقعة
قد دفعت العديد من النساء السويديات إلى إطالق حممة عبر وسائل التواصل االجتماعي لمساندة
ىذه المرأة ،عن طريق ارتدائيم لمحجاب و نشر صورتيم بو تضامناً مع النساء المسممات.
اىتمت المواقع المدروسة بنشر قضية رئيسة األساقفة بالسويد التي تمقت تيديدات بالقتل
بسبب آرائيا المناصرة لألقميات ،و تعميقاتيا المعروفة بتسامحيا تجاه األديان األخرى ،و رغم
صدمتيا بتمك التيديدات إال أنيا لن تثنيا عن تقبميا لألديان األخرى بما في ذلك الديانة
اإلسالمية.
أيضأ تناولت المواقع اإلليكترونية األطروحة الخاصة بمطالبة اآلباء الدنمركيين بمنع تقديم
األطعمة الحالل ألبنائيم بالمدارس ،و أن مصطمح "حالل" يتعارض مع مفيوم حيادية الدين
بالتعميم السويدي ،إال أن الموضوع تم عرضو من عدة زوايا ،تمثل أبرزىا في أن األطعمة الحالل
التي يقع عمييا االختيار تكون األفضل سع اًر و جودة ،كما أن الشركات األوروبية أصبحت تمتزم
باألطعمة الحالل لكون الشرق األوسط سوق واسع لتصدير المحوم إليو.

كشفت نتائج التحميل أيضاً عن تقدم األحزاب اليمينية بمطالبات بمنع ختان األطفال من
الذكور ،إال أن تمك التشديدات قد تدفع باآلباء إلجراء تمك العمميات ألبنائيم دون الخضوع
لإلشراف الطبي ،لذلك خمص البرلمان عمى التشديد عمى خضوع تمك العمميات لإلشراف الطبي،
و عدم منعيا بشكل نيائي احتراماً لمتقاليد الدينية لممسممين و و كذلك الييود.
و فيما يتعمق باألطروحات ذات الصمة بقضية السياسات الحكومية المتخذة من أجل دمج
المياجرين و أفراد الجاليات المسممة بالسويد ،فقد تكررت األطروحة المتعمقة بضرورة تعمم ىؤالء
الوافدين المغة السويدية ،األمر الذي اعتبرتو بعض األحزاب اليسارية و األفراد المنحدرين من
أصول مياجرة شرطاً يصعب من األمر نظ اًر لصعوبة المغة و عدم استخداميا خارج الحدود
السويدية ،أيضاً برز بالمشيد اإلعالمي بخطاب مواقع الدراسة الصعوبات التي تواجو الطالب
من أبناء المياجرين ،و أىميا :صعوبات االندماج ،االختالفات الثقافية ،مشكالت المغة ،األمر
الذي يحتم إعطاء دورات تدريبية لممعممين تمكنيم من التعامل مع أبناء المياجرين.
كما لم تغفل مواقع الدراسة تناول األطروحة الخاصة برفع اآلذان ألول مرة بالسويد ،حيث
وافقت البمدية عمى رفع اآلذان يوم الجمعة ،عمى أن تتراوح مدتو من ثالث إلى خمس دقائق ،بعد
الثانية ظيرا.
اىتمت مواقع الدراسة بقضية ارتفاع معدالت التطرف اإلسالمي و السفر إلى سوريا،
و المخاوف الغربية إزاء ارتفاع أعداد الشباب المسمم المنضم لتنظيم داعش ،و الذي توجو إلى
سوريا ،بينما نفى أئمة المساجد أي صمة ليم بالترويج ألفكار داعش أو حث الشباب عمى السفر
و المشاركة بالحرب في سوريا.
أيضاً كشفت نتائج الدراسة التحميمية لمخطاب الصحفي لممواقع اإلليكترونية بدولة النرويج
تجاه قضايا المسممين بأوروبا عن عدة أطروحات رئيسية ،تمثمت أىميا في المسيرة التي نظميا
مجموعة من الشباب المسمم بالنرويج إلدانة التصرفات التي يرتكبيا تنظيم داعش باسم اإلسالم،
حيث انضم ليذه المسيرة جميع فئات الشعب النرويجي بما في ذلك المسممين و المسيحيين ،و
بعض أعضاء الحكومة و األعضاء باألحزاب السياسية ،أيضاً نالت قضية مكافحة التطرف
اىتمام إعالمي ،تمثل في إبراز العديد من األطروحات ،أىميا :تخصيص الحكومة الدنمركية

ميزانية بمقدار  17مميون كرون نرويجي لدعم برامج مكافحة التطرف ،باإلضافة إلى تأسيس
جماعة من قبل الحكومة تضم  35مدينة نرويجية في محاولة تكثيف جيود مكافحة التطرف ،نبع
ذلك من ازدياد معدالت التطرف بالنرويج و زيادة أعداد المنضمين لتنظيم داعش بآخر سنتين،
و ذلك بسبب االتجاه إلى الشكل السمفي لإلسالم و التأويل المتشدد لمشريعة اإلسالمية ،و الذي
نتج عنو زيادة معدالت انتشار النقاب (غطاء الوجو) بين النساء المسممات.
أما عن التطرف األوروبي فقد شيدت النرويج أيضاً ارتفاعا ممحوظا في اليجمات التي
تعرضت ليا المساجد ،بإلقاء رؤوس الخنازير أمام المساجد ،أو كتابة التعميقات العنصرية عمى
جدرانيا ،بجانب ارتفاع معدالت تعرض الطالب المسممين و الييود لمضايقات بسبب ديانتيم.
إال انو عمى الصعيد اآلخر ،فقد شيدت النرويج إصدار أول كتاب بالمغة األردية ألحد
الكتاب النرويجيين من ذوي األصول المياجرة،و الذي ينتمي إلى حزب العمل النرويجي ،AP
يتناول الكتاب تأريخ لتبني النرويج لمدين المسيحي كديانة رئيسية ،كما حصل أحد األطباء
الفمسطينيين عمى وساف شرف ممكي تقدي اًر لجيوده فيما يتعمق بدمج المسممين بالمجتمع
النرويجي ،أيضاً وافقت الحكومة النرويجية عمى تأسيس أول مدرسة إسالمية بالنرويج ،حيث كان
النظام النرويجي معارضاً لفكرة إنشاء مدرسة دينية لضمان عدم وجود أي شكل من أشكال
التفرقة بين التالميذ و الطالب ،األمر الذي اعترض عميو حزب النيضة المعادي لإلسالم
بالنرويج.
إال أن اآلباء المسممين مازالوا يواجيون مشكمة مع التعميم النرويجي ،و ىو ما تم االىتمام بو
إعالميا بمواقع الدراسة ،حيث يرسل اآلباء المسممون أبنائيم الستكمال تعميميم ببمدانيم األصمية،
خوفاً عمييم من الثقافة الغربية ،و لعدم رضاىم عن نظام التعميم النرويجي الذي ال يوافق عمى
وجود مدارس قائمة عمى أسس دينية ،أيضاً اىتمت مواقع الدراسة بتناول أطروحة تعرض الكثير
من أبناء العائالت المسممة لمضغط و القير و إجبارىم عمى الزواج القسري من قبل آبائيم.
تماثمت المواقع النرويجية مع نظيرتييا بالدنمرك و السويد في النظرة لممرأة المسممة و التي
تمحورت حول كونيا مضطيدة و أكثر تمي اًز عن غيرىا من الشعب النرويجي نظ ار الختالف زييا
الذي يميزه الحجاب و النقاب.

كما تكررت األطروحة المتعمقة بمطالبات المسممين بتوفير المحوم الحالل بالمدارس و دور
الرعاية ،بينما ظيرت مطالبات من المسممين بالحصول عمى أجازات رسمية من أعماليم أثناء
األعياد اإلسالمية ،ظيرت أيضا مطالبات يمينية بمنع ختان األطفال الذكور إال أنيا قوبمت
بالرفض من األحزاب اليسارية و المعتدلة لما يندرج تحت ذلك من مخاطر ،كقيام اآلباء باجراء
تمك العمميات ألبنائيم دون الخضوع لإلشراف الطبي.
برز أيضاً بالخطاب الصحفي لمواقع الدراسة اىتمام بأطروحة "مواجية المسممين و المياجرين
لمشكالت أثناء تقدميم لاللتحاق بوظائف بسوق العمل) ،فأرباب العمل يفضمون النرويجيين
األصميين رغم قمة كفاءتيم عمى المياجرين و المسممين ذو الكفاءة.
ثالثاً :النتائج المتعمقة بالقوى الفاعمة التي برزت بالمواقع اإلليكترونية عينة الدراسة:
تنوعت السمات و األدوار التي اتسمت بيا القوى الفاعمة بالخطاب الصحفي لمواقع
اإلليكترونية لمدول عينة الدراسة ،غمبت السمات السمبية عمى أدوار القوى الفاعمة بالمواقع
اإلليكترونية عينة الدراسة بدولة الدنمرك ،حيث وردت السمات السمبية بنسبة  %54.2من
إجمالي سمات الدور بموقع كوبنياجن بوست  ، Copenhagen postفي حين حازت السمات
اإليجابية عمى نسبة  ،%28.9بينما لم تتحدد سمات الدور بالنسبة إلى  %16.9من األدوار،
بينما شيد موقع بوليتيكن تشابيا بين معدالت سمات األدوار اإليجابية ،لتتفوق بذلك السمات
اإليجابية عمى نظيرتيا السمبية بفارق طفيف ،حيث حازت السمات اإليجابية عمى نسبة
 ،%44.1بينما حازت السمات السمبية عمى ،%38.2و لم تتبين سمة الدور في  %17.6من
إجمالي األدوار.
و فيما يتعمق بالمواقع اإلليكترونية عينة الدراسة بالسويد ،فقد غمبت السمات السمبية عمى
أدوار القوى الفاعمة بموقع راديو السويد و ذلك بنسبة  %51لمسمات السمبية ،و % 32.7
لمسمات اإليجابية ،بينما جاءت السمات غير المحددة بنسبة  ، %16.3ارتفعت السمات السمبية
لألدوار بموقع  The Localإلى  ،%60بينما وردت السمات اإليجابية بمعدل  %26من سمات
الدور ،و وردت  %13.3من األدوار غير محددة الصفات.

بينما وردت السمات السمبية لألدوار بموقع النرويج بوست بمعدل  ،%46.6كما حازت
السمات اإليجابية بالموقع اإلليكتروني عمى نسبة  %37.9من إجمالي الصفات ،و جاءت
 %15.5غير محددة الصفات ،أما عن موقع  The Foreignerفقد حازت سمات األدوار
السمبية بو عمى مسبة  %44.9لتتفوق عمى السمات اإليجابية التي وردت بمعدل  ،%34.8أما
األدوار غير محددة السمات فقد وردت بنسبة .%20.3
أبرز أدوار القوى الفاعمة التي ظيرت بالمواقع عينة الدراسة:
فيما يتعمق بالمواقع اإلليكترونية بدولة الدنمرك ،فقد تمثمت أبرز القوى الفاعمة بموقع
كوبنياجن بوست في فئة المسممين و المياجرين المسممين ،لييا الحكومة الدنمركية ،ثم المسئولين
الحزبيين ،بينما اختمفت معدالت تكرار األدوار بموقع بوليتيكن رغم تشابو القوى الفاعمة ،جاءت
في المرتبة األولى فئة المسئولين الحزبيين يمييا المسممين ثم الحكومة.
كما حازت فئة أيضاً المسممين عمى النسبة األعمى فيما يتعمق بعدد أدوار القوى الفاعمة
بموقع  The Localبالسويد ،يمييا الحكومة و المتطرفين األوروبيين ثم المسئولين الحزبيين
و المتطرفين األوروبيين ،بينما اختمفت معدالت الظيور الخاصة بالقوى الفاعمة بموقع راديو
السويد ،حيث حازت الحكومة عمى النسبة األعمى ،تالىا المسئولين الحزبيين ،ثم المسممين بصفة
عامة ،و المسممين المياجرين ،ثم المتطرفين األوروبيين.
تشابيت أيضاً القوى الفاعمة التي وردت بالمواقع اإلليكترونية النرويجية بمثيالتيا من الدول
األخرى عينة الدراسة ،ففي حين احتل المسممين المركز األول فيما يتعمق بعدد األدوار الواردة في
الخطاب الصحفي لموقع النرويج بوست ،جاءت الحكومات في المرتبة الثانية
يمييم المسئولين الحزبية ،إال أن الحكومات قد نالت المرتبة األولي من حيث عدد األدوار بموقع
 ،the foreignerتالىا المسممين ثم المياجرين المسممين ،و الوزراء.
يتضح من تمك المعدالت أن المسممين و القوى الفاعمة الرسمية كالحكومة و الوزراء
و البرلمانيين و المسئولين الحزبيين يشكمون أبرز القوى الفاعمة بالخطاب الصحفي لممواقع
اإلليكترونية عينة الدراسة لدول العينة الثالث.

