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 ملخص ال

اإلعالم
ـــة �اســـتعراض رؤاهـــم التحلیل
ـــة حـــول ســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى تقیـــ
م النخ�ـــة  
موقف الصحافة الدول
ـة فـي تعاملهـا مـع أزمـات اإلسـاءة لألد
ـان ورموزهـا مـن خـالل رؤ&ـتهم وتقیـ
مهم لهـذا 
النوع من المعالجة مع األخذ في االعت�ار الجوانب المرت�طة بهذه القضا
ا سواء على المستو2 الس
اسـي أم 

دل
ـــة مســتمرة بــین حر&ــة الــرأ? واحتـــرام المقدســات، وأجر&ــت الدراســة علـــى الثقــافي واالجتمــاعي فــي ظــل ج

ـــة، ٣٣األكــاد
میین والمهنیــین فـــي مجــال اإلعـــالم، وBلــغ عـــددهم نحــو (Bفـــرًدا مقســمین مـــا بــین: دول عر (


ــةBا الوســطى، وهمــا تتارســتانوغر
حیــث بــدأ  وأوزBاكســتان؛ ،، وجمهــور&تین ممثلتــین لروســ
ا االتحاد
ــة وآســ
م، ثــم أجر&ــت �ق
ــة المقــا�الت علــى فتــرات زمن
ــة ٢٠٢٠د
ســمبر  ١٥قــد المقــا�الت مــع أفــراد فــي ال�احــث ع

% مـن النخ�ـة ٦٠وصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن م. وت٢٠٢١مت�اعدة، فRانت آخر مقابلة فـي شـهر مـارس 
% مــن عینــة ٣٠فضــلت تفعیــل الحلــول القانون
ــة فــي حــل هــذه اإلشــRال
ة، فــي حــین أن نســ�ة ال تقــل عــن 

الدراســـة رأت أن القـــوانین وحـــدها ال تكفـــي، وٕانمـــا هنـــاك حاجـــة إلـــى حمـــالت توع
ـــة دول
ـــة تقـــوم �التوضـــ
ح 
والمدرسة واإلعالم للتفر&^ بین الحر&ة واإلسـاءة، Rمـا وّجهـت وتصح
ح المفاه
م المغلوطة من خالل البیت 

 -المســ
ح
ة -النخ�ــة دعــوة عاجلــة لضــرورة الفصــل التــام بــین قدســ
ة المعتقــدات الدین
ــة الســماو
ة (اإلســالم
 .الیهود
ة) و�شر&ة األفRار المذهب
ة األخر2 

  مقدمة

� حدیثــة عهــد �عالمنــا المعاصــر، وٕانمــا هــي �لــم تكــن االنتهاكــات التــي تتعــرض لهــا األد
ــان ورموزهــا�
و
حـ
` بهـا فـي إشRال
ة قد
مـة حدیثـة، تحRمهـا فـي �عـض األح
ـان خلف
ـات عرق
ـة وثقاف
ـة وتحیـزات دین
ـة، 

                                                           

 مدرس، Rل
ة اإلعالم، جامعة األزهر، القاهرة، مصر. •
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س
اســـ
ة واجتماع
ـــة، فتحـــت ال�ـــاب أمـــام انتشـــارها علـــى فتـــرات واســـعة، فلـــم تـــنجح أوقـــات أخـــر2 حســـا�ات 
ما یتعل^ بتجر&م اإلساءة لألد
ان، إال أن دور الكثیر منها ف
Rل Rامل رغم صالقوانین الدول
ة في حسمها �ش

ادعاءات حر&ة الرأ? والتعبیر Rانت دائًما هي السبیل والمخـرج الوحیـد لإلفـالت مـن عقو�ـات تلـك القـوانین، 
  .وتبر&ر تلك األعمال المسیئة للمقدسات واألد
ان

ل مصـدًرا للخـالف والتـوتر الـدائم، فلـم تـنجح ومن المعروف أن طب
عة العالقة بین األد
ان والمجتمعات تمثـ
الم�ـادرات وال القـوانین فــي حسـم هـذا الصــراع، بـل إن مـا صــدر عبـر السـنوات الماضــ
ة واألخیـرة مـن أفعــال 

ـة واإلسـالم
ة Bًسـا فـي اسـتمرار هـذا النـوع مـن التـوتر خاصـة بـین المجتمعـات العر
وتوجهات Rـان داعًمـا رئ


ة من جانب آخر، رغم الجهود التي بذلت للتقر&ب بین أت�اع الد
انات المجتمعات ، وBینها و من جانبBالغر
  .المختلفة وٕاعالء ق
م السالم والتعا
ش السلمي الذ? تقره جم
ع األد
ان

ولعل األزمة الفرنس
ة األخیرة التي تسببت فیها الرسوم المسـیئة فـي إحـد2 المجـالت الفرنسـ
ة لنبـي 
، عنــدما فتحــت ال�ــاب مجــدًدا فــي هــذه القضــ
ة لــم تكــن هــي المحطــة -ه عل
ــه وســلمـصــلى اللــ -اإلســالم 


ـة وقضـ
ة عـدم ارتـداء الحجـاب فـي اها في ذلك محطـات أخـرR ،2رسـوم المجلـة الدتاألخیرة ولكن س�قRنمار
ه قاتلــه مســیًئا لإلســالم، ان جــوخ نتیجــة إخراجــه فیلًمــا عــدَّ المــدارس الفرنســ
ة، واغت
ــال الفنــان الهولنــد? ثیوفــ

فــي عــام  ا فــي إطــالق نــار علــى مصــلین فــي مســجدینشخًصــ ٤٩مقتــل  الــذ? تســبب فــي یوز&لنــداهجــوم نو 
  .م٢٠١٩

لكــن عنــدما یرافــ^ �عــض تلــك األفعــال توجــه  ،أمــر وارد ة متطرفــةفرد
ــ أعمــاًال إن اعت�ــار مــا ســب^ 
وتعبیر، فـإن نها حر&ة رأ? س
اسي أحاد? لق
ادة الدولة التي وقع فیها أحد هذه األحداث ودعمها من �اب أ

األمــر الــذ? ترتــب عل
ــه  الغاضــ�ة للمســلمین شــعوً�ا وق
ــادات؛مــا أشــعل ردود األفعــال  ؛ختلــف تماًمــااألمــر ی
الكثیــر مـــن األزمـــات التـــي تحـــّول �عضــها إلـــى أزمـــة س
اســـ
ة وثقاف
ـــة، عرقلــت جهـــود الســـالم األخیـــرة التـــي 

  .بینها حاولت أن تجمع بین الشعوب وتنحي االعتقاد جانً�ا في العالقات

وفي الوقت الذ? اعتبـر ف
ـه القـائمون علـى وسـائل اإلعـالم المسـیئة والـدول الحاضـنة لهـا أن حر&ـة 
 اوصـــر&ح اواضـــح اه دعمـــ، فـــإن مـــن رفـــض هـــذا التوجـــه عـــدَّ ءالـــرأ? والتعبیـــر مRفولـــة للجم
ـــع فـــي Rـــل شـــي

رام جم
ــع ان
ة واحتـللعنصـر&ة والتطـرف ضـد دیـن معـین، فـي توقیـت 
حتـاج العـالم ف
ـه إلـى إعـالء قـ
م اإلنسـ
التعصــب علــى مــدار الســنوات انتشــر ف
ــه أرRانــه العنصــر&ة و  ْت َقــرهِ أن العــالم قــد أُ األد
ــان ورموزهــا، خاصــة 

و
حتاج إلى أن یتعا
ش الجم
ع في إطار مشترRات إنسان
ة تحق^ األمن والسالم ومفاه
م الع
ش  ،الماض
ة
  .المشترك

هناك إشRال
ة تتعل^ بتعامل  تمن األد
ان ورموزها، Rانفي ظل هذه األزمات المتعاق�ة التي نالت 
مـع هـذا النـوع مـن القضـا
ا، سـواء ف
مـا یتعلـ^  -و�شRل خاص الصـحافة الدول
ـة  -وسائل اإلعالم الدولي 

ة ومنهج
ـة تعاملهـا �موضوع
ة عرضها للقض
ة أم مد2 تأثیر س
اسات وانتماءات هذه الصحف على طر&قـ
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Rان 
حتاج إلى تقی
م وتحلیل استراتیج
ة هذا النوع من اإلعالم في تعامله مع  األمر الذ? مع هذه القض
ة؛
  .ةالمختلف هذه القضا
ا من الجوانب واالعت�ارات الثقاف
ة واالجتماع
ة والس
اس
ة

وتأس
ًسـا علـى مـا ســب^، سـعت هـذه الدراسـة الك
ف
ــة إلـى الوقـوف علـى تقیــ
م النخ�ـة اإلعالم
ـة مــن 
التحلیل
ـــة حـــول موقـــف الصـــحافة الدول
ـــة فـــي تعاملهـــا مـــع أزمـــة اإلســـاءة لألد
ـــان خـــالل اســـتعراض رؤاهـــم 

ورموزها عموًما من خالل تحلیل ثقافي وس
اسي واجتماعي لتفنیـد العالقـة الجدل
ـة بـین حر&ـة الـرأ? واحتـرام 
ع
ة المقدسـات، وهــل أخـذت الصــحافة الدول
ـة موقًفــا متحیــًزا مـن هــذه القضـ
ة أم أنهــا تعاملـت معهــا �موضــو 

  .وتجرد 
سهم في الوصول إلى حلول جذر&ة لهذه األزمة المستمرة

  المش&لة ال�حث�ة

تســــعى الدراســــة إلــــى رصــــد وتوصــــیف تقیــــ
م النخ�ــــة اإلعالم
ــــة مــــن أكــــاد
میین ومهنیــــین لتعامــــل 
الصــحافة الدول
ــة مــع أزمــات اإلســاءة لألد
ــان ورموزهــا، ومــد2 تــأثیر الخلف
ــة الثقاف
ــة والس
اســ
ة لكــل دولــة 

ى مضامین الصحف الصادرة بها في تناولها لهذه األزمـات، التـي تسـببت فـي عرقلـة جهـود السـالم التـي عل
قادها رموز األد
ان مؤخًرا للتقر&ب بین الشعوب وترسـیخ مفـاه
م العـ
ش المشـترك بـین أت�ـاع تلـك الـد
انات، 


تعامل الصحافة مع مثل هذه الالزمة ل ةوالوقوف على مد2 تفاعلهم مع هذا المحتو2، ورؤ&تهم لالستراتیج
  . �ما ینعRس على بناء جسور من السالم والوفاق بین الجم
ع ؛القضا
ا

  أهم�ة الدراسة

  :تنطل^ أهم
ة الدراسة من مجموعة من المحاور المهمة على النحو اآلتي

  :المحور األول

و&تعلـــ^ �أهم
ـــة الصـــحافة الدول
ـــة وتأثیرهـــا فـــي الـــرأ? العـــام العـــالمي وانعRاســـات مضـــامینها علـــى 
حیث تتعرض الدراسة لمضـامین تلـك الصـحف المتعلقـة �قضـا
ا  االستقرار والسالم بین المجتمعات؛تحقی^ 

أن تلـك ت، خاصـة ل ما ورد فیها مـن معالجـااألد
ان ورموزها من خالل متا�عة النخ�ة اإلعالم
ة لها وتحلی
و�التــــالي فــــإن التعامــــل معهــــا 
حتــــاج إلــــى مهن
ــــة عال
ــــة  ین تمــــس عقیــــدة أكبــــر قــــدر مــــن القــــراء؛المضــــام

  .وموضوع
ة في العرض لما قد 
سب�ه التحیز في معالجتها من نتائج سلب
ة

  :المحور الثاني

التـــي أشـــعلتها ة منهـــا أزمـــة اإلســـاءة األخیـــر  ،و&تعلــ^ �أهم
ـــة دراســـة أزمـــات اإلســـاءة لعـــدة اعت�ـــارات
تشــر&ع قــانوني دراء األد
ــان والــدعوات المســتمرة لقضــ
ة از مــا فــتح ال�ــاب مجــدًدا ل �عــض الصــحف الفرنســ
ة؛

كون هناك استراتیج
ة منض�طة في التعامـل الصـحفي األد
ان أو رموزها، مع أهم
ة أن تیجرم اإلساءة إلى 
  .نشر السلم بین الشعوب والمجتمعاتمع مثل هذه القضا
ا، وطرح الحلول المناس�ة التي تسهم في 
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  :المحور الثالث


ف
ة تتسم �العم^ في التحلیل من خالل إجـراء  و&رت�` �الدراسة ذاتها؛R حیث یجر? ال�احث دراسة
للوقــوف علــى  تلفــة؛ولوج
ات المخیمقــا�الت مقننــة مــع نخ�ــة مــن اإلعالمیــین مــن أصــحاب التوجهــات واألیــد

لدول
ــة مــع هــذه القضــا
ا المهمــة والوصــول إلــى نتــائج وتوصــ
ات تضــمن الوضــع الحــالي لتعامــل الصــحافة ا
  .إیجاد حلول فاعلة لهذه اإلشRال
ة

�اإلطار النظر4 للدراسة �

لما تمتلكه من قدرة على التأثیر في الرأ?  ؛العالمي المستو2  على مهمة قوة الدول
ة الصحافة تمثل
العام العالمي وتوجیهه نحو الكثیر من القضا
ا، هذه القوة یتم استغاللها من جانب �عض الـدول فـي فـرض 
س
طرتها على النظام الس
اسي واالقتصاد? الدولي، فمن 
حRم العالم ال 
ستط
ع أن یتجاهل أهم
ة امتالكه 

  .العظمى القوة صاحب علیها 
Rون  أن ین�غي ةستراتیجیته وتقدمه في صور لوسائل إعالم دول
ة تدعم ا
 لمعاییر وافتقادها األح
ان من Rثیر في تحیزها نتیجة انتقادات من الدول
ة للصحافة ُیوّجه ما ورغم  

Rان 
مRن إسـقاطه  وٕان -األمر  هذا إنف منها، تصدر التي الدول �س
اسة األمر یرت�` عندما الموضوع
ة
 الصـراعات لـدعم الصـحف هذه استراتیج
ة تتحول عندما -واالقتصاد
ة والثقاف
ة  الس
اس
ةعلى الصراعات 

فصــراع العقیــدة هــو مــن  ؛خطــورة أكثــر 
صــ�ح األمــر فــإن والطائف
ــة، المذهب
ــة الفــتن فتیــل إشــعال أو الدین
ــة
 العقــول یجـد لـم إذا ميأشـد أنـواع الصـراع ال�شـر? الــذ? ال ینـتج عنـه أ? نـوع مـن االســتقرار أو السـالم العـال


مةRن بلورة هذه الظاهرة من خالل عدة محاور منها معه؛ التعامل تجید التي الحRم
  :ومن هنا فإنه 
  :األد�ان ازدراء وتجر9م اإلعالم في التعبیر حر9ة: أوًال 

الكثیــر مــن القــوانین وضــع ضــوا�` لحر&ــة الــرأ? والتعبیــر فــي وســائل اإلعــالم خاصــة ف
مــا  حــاول
یتعلــ^ �قضــ
ة ازدراء األد
ــان، إال أنهــا لــم تفلــح فــي Rــ�ح جمــاح مــن یتصــفون �العنصــر&ة الدین
ــة و
ســعون 

ـــة ألد
ـــاندائًمـــا إللصـــاق محـــاوالت إســـاءتهم ل ـــرأ? �حر& حســـم فـــي هـــذا الجـــدل أن عـــدم ال Rمـــا والتعبیـــر، ال
مـــن األزمـــات الناتجـــة عـــن األفعـــال العنصـــر&ة المتكـــررة ضـــد �عـــض األد
ـــان  كثیـــرالالمســـتمر تســـبب فـــي 

  .ورموزها ومنتسبیها
وجود حل جذر? لهذه األعمـال العنصـر&ة التـي یـروج لهـا بواسـطة وسـائل اإلعـالم، تسـبب  عدم إن

فـــي أن جـــرائم الكراه
ـــة التـــي تنطـــو? علـــى Rراه
ـــة دین
ـــة تتزایـــد �معـــدل غیـــر مســـبوق فـــي المملكـــة المتحـــدة 
 ،مسـتحیلة، لكن المالحقة القضـائ
ة الناجحـة للتحـر&ض علـى الكراه
ـة الدین
ـة تكـاد تكـون )المملكة المتحدة(

وســائل التواصــل االجتمــاعي المعاد
ــة للمســلمین  علــى ةشخصــ
ال الحســا�اتاإلنترنــت و  أن إلــى تشــیروهــي 
ح أن هــذا أمــر قــانوني وفًقــا اقتــر ایجــب تقییــد حر&ــة التعبیــر و  �أنــه مطالــب هنــاك Rــان هنــا ومــن. ســبب لــذلك


ـــة لحقــوق اإلنســان؛ مـــن أجــل ) ١٠٬٢(للمــادة Bــة األورو
الســالمة العامـــة واألمــن القــومي ومنـــع مــن االتفاق
أن الحجــج المرRز&ــة �ــ القــانون  هــذا یوضــح حیــث ؛الفوضــى أو الجر&مــة وحما
ــة ســمعة اآلخــر&ن أو حقــوقهم
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وهـــي أن الســـخر&ة والمناقشـــة والنقـــد للـــدین ســـتكون جر&مـــة بـــدونها ) S.29J( �قـــانون  
ســـمى �مـــا المتضـــمنة

انــان منفصــالن خن وأن التبر&ــر القائــل �ــأ ،أســاس لهــا مــن الصــحة الR ــد ،طــأالــدین والعــرقRین�غــي  أنــه یؤ

   . (Ali 2020)ألن تقیید حر&ة خطاب الكراه
ة أمر قانوني ومبرر ومطلوب القانون؛ هذاإعادة النظر في 

توصلت نتائج إحد2 الدراسات إلى أنـه ین�غـي أن یراعـى عنـد اسـتخدام الحـ^ فـي حر&ـة الـرأ?  وهنا
Rمــا یجــب عــدم  ،المعنــو?  �ــاآلخر&ن �أ
ــة صــورة مــن األذ2 المــاد? أو ال یــؤد? ذلــك لإلضــرار نوالتعبیــر أ

والقـ
م األخالق
ـة  الح^ �ما یتجاوز الحدود القانون
ة أو یتنافى مع الثوابت العقد
ة اإلسراف في استخدام هذا
العـام  ما یخـل �حما
ـة األمـن القـومي والنظـام راعى عدم استخدام ح^ التعبیر عن الرأ? فيوأن یُ  ،للمجتمع

إلــى التمییــز  أو الصــحة العامــة أو اآلداب العامــة أو مــا 
ضــر �ــاحترام حقــوق اآلخــر&ن وســمعتهم أو الــدعوة
   . (Hassan 2017)فتنةالكراه
ة والتحر&ض على العنف وٕاثارة ال العنصر? أو

  :الدین�ة العنصر9ة مواجهة في ودوره اإلعالم في التسامح محتو= : ثانً�ا

الكثیـــر مـــن المؤسســـات و�عـــض الـــدول تبنـــي م�ـــادرات متنوعـــة لتحقیـــ^ التقر&ـــب بـــین أت�ـــاع  حـــاول  
من خالل عقد الكثیر من الفعال
ات المهمـة التـي تـدعم التقـارب واالتفـاق  بینها، ف
ما الفجواتاألد
ان وٕازالة 

لمواجهــة أ? توجــه عنصــر? أو  امســاعد عــامالوٕاعــالء هــذه المشــترRات بوصــفها  اإلنســان
ةفــي المشــترRات 
 ازدراء لألد
ــان أو إســاءة لرموزهــا، إال أن هــذه المحــاوالت وتلــك الجهــود المســتمرة ال تلبــث أن تــؤتي ثمارهــا

 لتتسبب الدین
ة، العنصر&ة تدعم التي اإلعالم وسائل إحد2 من فرد
ة دعوةى ُتفاجأ بین الحین واآلخر بحت
  .أخر2  مرة األد
ان أت�اع بین االحتقان وٕاعادة الجهود هذه Rل تبخیر في

من ی�حث عـن االتهامـات المت�ادلـة والهجـوم اللفظـي والمـاد? المت�ـادل بـین أت�ـاع دیـن معـین  ولعل  
تجـــاه آخـــر، یجـــد أنهـــا تقـــو2 شـــوRتها عقـــب تصـــر&ح صـــحفي أو رســـوم مســـیئة أو مقـــال تجـــرد مـــن معـــاني 

الموضـوعي  غیـرالموضوع
ة، ل
صل األمر في النها
ة إلى أن المـتهم األول فـي هـذه القضـ
ة هـو اإلعـالم 
 قـ
م مـن األد
ـان أقرتـه مـا تتجاهـل أن تعّمـدت التـيوالصحف التي تفتقد معاییر ومواثی^ الشرف الصحفي، 

  .لجمهورها تصدرها فلم الناس بین والتعا
ش للسالم

  :الشعوب بین والسالم المشترك الع�ش لثقافة الترسیخ في الدین�ة المؤسسات جهود: ثالًثا

 الدین
ـة المؤسسـات أهم حدأ -الدین
ة على مّر تار&خها وعلى رأسها األزهر الشر&ف  المؤسسات إن
 علــى ترRیزهــا خــالل مــن األد
ــان جم
ــع أت�ــاع بــین المشــترك العــ
ش ثقافــة لنشــر تســعى ،-العــالم فــي الســن
ة

 ت
ـار أ? أمـام الفرصـة تتـرك ال حتـى السـماو
ة، األد
ـان جم
ـع بـین المشترRة والقواسم اإلنسان
ة المشترRات
  .الد
انات أت�اع بین الفتنة إلشعال متشدد

 للتخلـي دعـت التـي المـؤتمرات مـن الكثیـر فائتـة سـنوات مـدار علـى عقـدت المؤسسـات هـذه أن Rما
 مــن خلقــوا جم
ًعــا فالنــاس العالم
ــة، المواطنــة مفهــوم ف
ــه أكــدت الــذ? الوقــت فــي الدین
ــة األقل
ــة مفهــوم عــن
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 مخالف
ـه لقتـال أت�اعـه یـدع صـح
ح شـرعي نـص یوجـد وال والنـزاع، �الصـراع لتخر&بها ال األرض إعمار أجل
للتعا
ش السلمي بین النـاس جم
ًعـا �غـض النظـر عـن  یدعو النصوص من رالكثی هناك إن بل العقیدة، في

  .عرقهم أو لونهم أو دینهم أو لغتهم

 المؤسســـات أن یجـــد والطائف
ـــة، العنصـــر&ة األحـــداث ز&ـــادة رغـــم مـــؤخًرا العـــالمي للمشـــهد والمتأمـــل  
 الــذ?فــي هــذا الشــأن  وثیــ^ال التعــاون  ولعــل تماًمــا، العنصــر&ة ظــاهرة علــى للقضــاء جهودهــا Rّثفــت الدین
ــة

 األكبـر اإلمـام �ق
ـادة الشـر&ف األزهـر مؤسسـة بـین(Document 2019) " اإلنسـان
ة األخـوة وث
قـة"جسدته 
 مـــدار علـــى بینهمـــا المشـــترRة والـــدعوة الفات
Rـــان، �ا�ـــا فرانســـ
س وال�ا�ـــا األزهـــر، شـــیخ –الطیـــب  أحمـــد/د.أ

  .الجهود لتلك مثال خیرل الجم
ع بین والتسامح نسان
ةاإل ق
م إلعالء الماض
ة السنوات

  التراث العلمي  مراجعة

األزمــة الفرنســ
ة األخیــرة التــي أشــعل فتیلهــا اإلعــالم الفرنســي مــن خــالل رســوم مســیئة لنبــي  فتحــت
 وسـائل وتناقلـت ورموزهـا، لألد
ـان اإلسـاءة قضـ
ة فـي مجـدًدا ال�ـاب ،وسـلم عل
ـه هـاللـ لىصـ محــمداإلسالم 
 هــذا فــي الفرنســي سالــرئ
 لتصــر&حات دولــي رفــض بــین مــا القضــ
ة هــذه فــي مختلفــة تصــر&حات اإلعــالم
 واضحة اتهامات هناك Rان األمر عموم في لكن الرأ?، حر&ة منطل^ من القض
ة مع تعاملت فئةو  الشأن،

 احتـــرامو  التعبیـــر حر&ـــة بـــین والخلـــ` ،�موضـــوع
ة التعامـــل وعـــدم لألد
ـــان اإلســـاءة اتجـــاه دعـــم فـــي لإلعـــالم
  .عمومها في المقدسات

 أسـهم �أنـه الغرBـي اإلعـالم تهمـتا  التـي ،)٢٠١٣ 
عقـوب( دراسـة نتـائج دعمته الساب^ التوجه إن
وسائل  إلىطار الفRر? الصراع من اإل هذال اانتق في تسببت وأنها، والیهود
ة اإلسالمبین  الصراع خل^ في


ـــة،  اإلعـــالمBه صـــورة  أســـهمتالتـــي الغر

اإســـالمو " اإلســـالمفـــي تشـــوBةمـــن خـــالل قضـــ" فو
الحـــرب علـــى  
فـي حـین أنهـا تعاملـت  ،قضـ
ة معـاداة السـام
ةلالغرBـي  اإلعـالمبرز انح
ـاز  أنه إلى توصلت Rما اإلرهاب،
تحـت قـانون  ینـدرج 
ـةنقـد الیهود عـّدتمـن �ـاب حر&ـة التعبیـر، بینمـا  اأنهـ على لإلسالم اإلساءة مع قضا
ا

  .اإلعالم
ة االزدواج
ةمعاداة السام
ة، ومن هنا برزت 

مـــن العینـــة % ٦٤,٤عنـــدما أكـــدت نتائجهـــا أن  ،)٢٠١٦ منصـــور( دراســـة أّیـــدتها الســـا�قة الرؤ
ـــةو 
مـن العینـة �قـوة % ٧١ولـذا أّیـد  ؛مسـیئة ألد
ـانهمالتي تنشر موادا إعالم
ـة 
شعرون �عدائ
ة وسائل اإلعالم 

  .لألد
انوضع قیود على المواد اإلعالم
ة المسیئة 

ـــدین اإلســـالمي، جـــاءت دراســـة  وألن ـــر توجهـــات اإلســـاءة اســـتهدفت ال  التـــي (Awan 2016)أكث
 الكراه
ة بخطا على مثاًال  ٤٩٤مختلفة على موقع ف
سبوك وجدت من خاللها  صفحة ١٠٠اختارت نحو 

حیـث توصـلت هـذه الدراسـة إلـى أن هنـاك عناصـر مشـترRة بـین هـذه الصـفحات  المسلمة؛ المجتمعات ضد
  .ساعدت على السلوك السلبي تجاه المسلمین
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واقـــع اســـتمرار جدل
ــــة إشـــRال
ة التفر&ـــ^ بــــین حر&ـــة الـــرأ? واحتــــرام األد
ـــان واســـتمرار �عــــض  ومـــن
أن جمهـــور هـــذه  أثبتـــت (Heeren 2014)الصـــحف فـــي س
اســـتها المتحیـــزة فـــي هـــذا األمـــر، فـــإن دراســـة 

الصحف یختلف تقی
مه لمفهوم الموضوع
ة في تناول تلك الصحف لقضا
ا األد
ان، عندما أشارت إلـى أن 
 المسـلمین غیـر رؤ
ـة عـن تختلـف األد
ـان ضـد التمییـز فـي المتحیز المنصف غیر لإلعالم المسلمین رؤ
ة
  .اإلعالم لهذا

 للــرأ? مقــاًال ) ٦٣٩(هــذا التحیــز عنــدما حلّلــت نحــو  حق
قــة R(Axner 2013)شــفت دراســة  ف
مــا
حیــث بّینــت الدراســة وجــود اختالفــات واضــحة  والیهود
ــة؛ واإلســالم
ة المســ
ح
ة: هــي دین
ــة، أطــراف لثالثــة

بین الد
انات المختلفة في عمل
ة الكتا�ة، وأن الجماعات المس
ح
ة شـارRت �الكتا�ـة فـي قضـا
ا أكثـر تنوًعـا 
مــن د
انــات أخــر2 ُتعــد مــن األقل
ــات فــي نفــس الدولــة، Rمــا أن Rتا�ــات المســلمین اتصــفت بتناولهــا لالتجــاه 

   .نالسلبي لإلعالم نحو المسلمی


ـة الصحف تأطیر على الوقوف وحولBـش( دراسـة توصـلت األزمـات هـذه لمثـل العر
 )٢٠٢١ درو

ـة،  اإللكترون
ـةأن الصـحف  إلىB٢٦٬٤٨(فـي المرت�ـة األولـى بنسـ�ة » الـرفض«إطـار  اسـتخدمتالعر(% ،

االستغالل "، ثم إطار %)١٤٬٠٢(بنس�ة » إسناد المسئول
ة«إطار ف، %)١٦٬٥١(بنس�ة  "التحذیر"ثم إطار 
  %).٩٬٦٦(بنس�ة  "النقد"إطار ف، %)٩٬٩٧(بنس�ة  "الس
اسي

ف
ه �عض الدراسات للوقوف على المضامین المسیئة لألد
ان في اإلعالم  سعى ?الذ التوقیت وفي
عموًما، Rانت هنـاك دراسـات أخـر2 تسـعى للكشـف عـن سـلوك الطـالب الجـامعیین ال�ـاحثین عـن معلومـات 

حیث توصـلت  األد
ان؛ Rراه
ة ظاهرة لمواجهة حول التسامح الدیني من خالل وسائل التواصل االجتماعي
مجموعـات مـن الطـالب فـي جاكرتـا  ةأجرت مناقشة جماع
ـة مرRـزة لسـت التي (Amrullah 2020)دراسة 

ـــــــف األد
ـــــــان، 
ـــــــة والبروتســـــــتانت
ة بإندون
ســـــــ
ا مـــــــن مختلR
والهندوســـــــ
ة والبوذ
ـــــــة . هـــــــي اإلســـــــالم والكاثول
 Universitas Mercu Buana: ومنهـــاالجامعـــات المشـــارRة فـــي هـــذه الدراســـة  مـــن ،والكونفوشیوســـ
ة

Jakarta  ،Universitas Negeri Jakarta dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara، إلـى 
مـــن أجـــل  ؛
ســتخدمون وســـائل التواصـــل االجتمــاعي - الدراســـة عینـــة شــملتهم ممـــن – المـــدونینأن جم
ــع 

هـذا الشـأن ولـدیهم �الفعـل مـرجعهم الخـاص فـي ال�حـث عـن المعلومـات المتعلقـة  فـيالعثور على معلومات 
  .المعلومات هذه عندما ی�حث عن امختلف الكل فرد سلوR فإن عالوة على ذلكو  ،بدینهم

ال�حث عن محتو2 التسامح على وسائل التواصل االجتماعي إلى خطـاب الكراه
ـة المسـتخدم  ومن
قامــت بتحلیــل اســتخدام خطــاب الكراه
ــة علــى  التــي (Wiana 2019)عبــر هــذه المنصــات، جــاءت دراســة 

الكلمــات والع�ـــارات  حیــث اســتهدفت الوقـــوف علــى الرئاســـ
ة؛ االنتخا�ــاتوســائل التواصــل االجتمـــاعي فــي 
ـــى  ـــواردة علـــى حســـا�ات التواصـــل االجتمـــاعي عل  "فیس222بوك"، "انس222تجرام"الكالم
ـــة لخطـــاب الكراه
ـــة ال

حیـث تـم  ،اإلنترنـت فـي االنتخا�ـات الرئاسـ
ة مسـتخدموكتشاف اسـتخدام خطـاب الكراه
ـة الـذ? ینطـ^ �ـه ال
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جملـة بنسـ�ة  ٣٤ٕاهانـة و ، "انستجرام" علىشRل Rالم 
حض على الكراه
ة  على جملة ٢٠٠الوصول إلى 
Rما توصلت إلـى أن الشـRل األكثـر انتشـاًرا لخطـاب الكراه
ـة علـى  ،٪٢١٬٥جملة أ?  ٤٣تحقیر . ٪١٧٬٥

. استفزاز&ة جملة ٪٢٨٬٧ نحو بوك ف
س وعلى. هو االستفزاز "انستجرام"وسائل التواصل االجتماعي في 
  .هو التحر&ض "فیسبوك"الشRل األكثر شیوًعا لخطاب الكراه
ة الموجود على حسا�ات  وأن

حاولـت  ومنتسـبیها،بـین األد
ـان  افـي الحق
قـة صـراع هـي لألد
ـان اإلعـالم إسـاءة 
عـد ال�عض وألن
ردود أفعــال الجمهــور علــى نمــاذج للمحتــو2 المســيء لألد
ــان للتعــرف  ق
ــاس  (Ariyanto 2007)دراســة 

 قــرأوا جمــ
عهم م�حوًثــا ٢١٢علــى مــد2 تأییــده مــن واقــع االنتمــاء الــدیني أو رفضــه، فأجر&ــت الدراســة علــى 
 االتجاه، إسالم
ة صح
فة إلى األولى المرة في المقال نسبت حیث األد
ان، بین الصراع تصف واحدة مقالة
 فأسـفرت التوجه، محددة غیر صح
فة إلى الثالثة المرة وفي االتجاه، مس
ح
ة صح
فة إلى الثان
ة المرة وفي

صــنفوا المقــال �أنــه متحیــز لصــالح المســلمین عنــد نســبته إلــى صــح
فة  الم�حــوثین أن: عــن الدراســة نتــائج
إسالم
ة، ومتحیز إلى المس
حیین عند نسبته إلى صح
فة مس
ح
ة، وRانت النتیجة الثالثة وسط
ة عندما لم 

 مصـدر 
عـرف عنـدما فقـ` اإلعـالم عدائ
ـة إلـى أ
ًضـا النتـائج توصـلت Rمـا. تحدد هو
ة الصح
فة وتوجههـا
د
ـــان الصـــح
فة أو توجههـــا الـــدیني لـــه تـــأثیر علـــى مبـــدأ التحـــزب  أنالمقـــال، وهنـــا أكـــدت النتـــائج  2 محتـــو 

  .للم�حوثینواالنح
از بدلیل تأثیر هذا التوجه على االعتقاد المسب^ 

رؤ
ـــة وتحلیـــل الممارســـین اإلعالمیـــین حـــول  مـــن (F. Y. Hassan 2020)انطلقـــت دراســـة  ف
مـــا
لتشـج
ع المز&ـد مـن  مناسـ�ة حلـولوذلك إلیجاد  ؛ط
ة األخ�ار في وسائل اإلعالم عن اإلسالم والمسلمینتغ

مقـا�الت مـع ثمان
ـة مـن العـاملین  الدراسـة أجـرت حیـث ،التقار&ر اإلیجاب
ة حول اإلسـالم وقضـا
ا المسـلمین
لمشـــارRة خبـــراتهم وأفRـــارهم فـــي إیجـــاد إجا�ـــة لصـــ
اغة دلیـــل جدیـــد وعـــادل  ؛فـــي مجـــال اإلعـــالم المـــالیز&ین

حیـــث نجحــت نتــائج هــذه الدراســـة أ
ًضــا فــي صــ
اغة دلیـــل فــي Rتا�ــة التقـــار&ر أو  ،ومتــوازن لیــتم ممارســته
األخ�ـــار المتعلقـــة �اإلســـالم والمجتمـــع المســـلم إلنتـــاج صـــورة إیجاب
ـــة عـــن اإلســـالم والمســـلمین فـــي وســـائل 

  .اإلعالم

 الشـهیل( دراسة أوصت األد
ان بین الحوار بدعم اإلعالم دور لتفعیل المتكررة الدعوات إطار فيو 
ضرورة ق
ام مراکز الحوار بتوع
ة الجمهور بنبذ الکراه
ة والعنصر&ة مـن خـالل شـ�~ات التواصـل � )٢٠٢٠

المختصـین �حـوار األد
ـان �قـدر أکبـر مـن المهـارات وتعز&ز الحوار والتفاهم من خـالل تم~ـین . االجتماعي
  .في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، لتقو
ة البن
ة االجتماع
ة ونشر السالم

ــا مــن اســتمرار العالقــة الجدل
ــة بــین حر&ــة التعبیــر واإلســاءة لألد
ــان والمجتمعــات، جــاءت  وانطالًق
 ســـاد عنـــدما" إبـــدو تشـــارلي"ناقشـــت مظـــاهر حر&ـــة التعبیـــر �عـــد حادثـــة  التـــي (Hietalahti 2016)دراســة 
 اآلخــر&ن، ومقدسـات �حر&ــات تعلـ^ إذا خاصـة نتــائج مـن عل
ــه یترتـب عمـا �عیــًدا الـرأ? حر&ــة مفهـوم إعـالء
ـــل النقــد? التفRیــر نظیــرات علــى بنــاء التعبیــر حر&ــة لمبــدأ الدراســة تعرضــت حیــث  وتشــارلیزفــروم،  إیر&ــك" ـ
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ـــداعمـــة فـــي ذلـــك حر&ـــة التعبیـــر بوصـــفها  ،"تـــایلور اإلضـــرار �ـــاآلخر&ن، Rمـــا أشـــار  دون  مـــن ااجتماع
�ـــ احق�
 رةمضـوعـي �األسـس االجتماع
ـة 
سـفر عـن نتـائج عRسـ
ة  دون  مـنال�احث في ذلك إلى أن حر&ة التعبیـر 

 یتفـ^ مـا وهـو بینهمـا، بیرةR افروق هناك وأن ،االزدراءمفهوم السخر&ة بین الفRاهة و  في فّرق  Rما �المجتمع،
�ـــه الكثیــر مـــن الدراســات الســـا�قة ف
مــا یتعلـــ^ �ضــرورة الفصـــل الواضــح فـــي اســتخدام تلـــك  أوصــى مـــا مــع

R م
 یتجــــاوز ال نوأ ،ومصــــطلحات اإلســــاءة لألد
ــــان مــــن جانــــب آخــــر ،جانــــبأ مــــن التعبیــــر حر&ــــةالمفــــاه
 التوصـل فـي غیرها عن اختلفت قد الدراسة هذه Rانت وٕان المفهوم، لهذا الصح
ح المعنى حدود استخدامها
  . واألد
ان الحر&ات قضا
ا مع تعامله في الجم
ع بها یلتزم أن ین�غي التي الثابتة األسس من لمجموعة

Jالسا�قة الدراسات على التعلی  

ـــة، الدراســـة �موضـــوع صـــلة لهـــا التـــياســـتعراض الدراســـات الســـا�قة  �عـــد 
 أزمـــات أن یتضـــح الحال
قضـا
ا قد
مـة لـم ُ
حسـم فیهـا  ولكنهـا حال
ـة، وأحـداث بتطورات ترت�` حدیثة إشRال
ة تكن لم لألد
ان اإلساءة

 أنمن األزمات ودعم �قائه، خاصـة  وعالن هذا تحوالت في رئ
س دور لها الصحافة وأن اآلن، حتى لالجد
  .علیها المترت�ة األحداث من الكثیر ذلك �عد لیت�عها الصحفي النشر من تبدأ لألد
ان اإلساءة أزمات أكثر

الحـ� ال�احـث أن الدراسـات السـا�قة Rـان جـّل ترRیزهـا هـو الوقـوف علـى أسـ�اب هـذه األزمـات  Rما
 هــذه لمواجهــة وفاعلــة واضــحة واســتراتیج
ات رؤ2  إلــى للوصــول تســعى مســتقبل
ة دراســات إجــراء دون  مــن

  .لألد
ان 
سیئون  لمن رئ
ًسا مدخًال  ُتعد التيفي المفاه
م المرت�طة بها  مستمرال الجدال وحسم اإلساءات،

   نوع الدراسة ومنهجها

، تطـوراتالظـاهرة ومـا 
حـ
` بهـا مـن  إلى الدراسات الك
ف
ة التي تهتم ب�حث الحال
ةتنتمي الدراسة 
 الدراســة عینــةمــع " شــ�ه مقننــة"متعمقــة  مقــا�الت خــالل إجــراء مــن فیهــا ال�احــث التحلیــل الك
فــي و
ســتخدم
 المجــال مــن ومهنیــین اإلعـالم مجــال فــي متخصصـین أكــاد
میین تضــم التــي اإلعالم
ـة النخ�ــة فــي المتمثلـة
 األد
ــان إلــى اإلســاءة �أزمــات المتعلــ^المقــدم فــي الصــحف الدول
ــة  لمحتــو2 ل تقیــ
مهم علــى للتعــرف نفســه؛

 لمثــل الطــرح هــذا مــع الصــحف هــذه تعامــل نحــو ورؤ&ــتهم تحلــ
التهم علــى الوقــوف إلــى �اإلضــافة ورموزهــا،
  .الشائRة الموضوعات هذه

  الدراسة أداة

ـــــ
ست ـــــال�اح خدمـــ ـــــالمقابلــــة شفــــي هــــذه الدراســــة الك
ف
ــــة أداة  ثـ  Semi-Structuredنةـ�ه المقنـــــ

Interview ـة، خاصـة  تهاحیث تتمیز هذه األداة في هذا ال�حث �قـدر  ؛أداة للدراسة
علـى جمـع ب
انـات Rاف
و�التالي فهي تت
ح فرصة  اإلعالم؛ مجال في النخ�ة تمثل لتيا الدراسة عینة طب
عة مع تتف^ األداة هذه أن

 ال�حــث فوالوصــول إلـى مـا 
حقــ^ أهـدا ،االسـتفادة مـن خبــراتهم وتقی
مـاتهم وتحلـیلهم أل�عــاد مشـRلة الدراسـة
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 الحــوار مال�سـات تفرزهــا التـيسـواء الرئ
ســة أو المتفرعـة منهــا،  أســئلة هـذه المقابلــة عـن اإلجا�ــة خـالل مـن
�.م�اشًرا اتصاًال  دراسة�ال وتتصل �

   لمقابلة المتعمقة ش�ه المقننةا�محاور


مRــن مــن خاللهــا  إجا�ــات علــى الحصــول منهــا
ســتهدف ال�احــث  يالتــ المحــاور تحدیــد مــن لمز&ــد
التــي تــرت�` �حــدود  مهمــةصــ
اغة نتــائج الدراســة، نــاقش ال�احــث مــع عینــة الدراســة مجموعــة مــن المحــاور ال

  :اآلتي النحو على ب
انها 
مRنالدراسة، 

  :الشائ&ة القضا�ا في ومتا�عتها الدول�ة �الصحافة االهتمام: األول المحور

 �محتـــو2  - الدراســـة عینـــة –النقـــاش فـــي هـــذا المحـــور حـــول مـــد2 اهتمـــام النخ�ـــة اإلعالم
ـــة  دار
 العـــام الــرأ? تمـــس التــي واألزمـــات القضــا
ا فـــي خاصــة متا�عتهـــا علــى الحـــرص ودرجــة الدول
ـــة، الصــحافة
 التعـرف إلـى �اإلضـافة الصـحف، هـذه في األد
ان إلى اإلساءة قضا
ا �متا�عة اهتمامهم ذلك ومن العالمي،

  .لألد
ان اإلساءة قضا
ا عن الدول
ة الصحف عبر المقدم المحتو2  مع النخ�ة تفاعل مد2 على

  :الدول�ة الصحافة في لألد�ان اإلساءة محتو=  تحلیل: الثاني المحور

 وموقـف الصحف هذه في المقدم المحتو2  حول المحور هذا في الدراسة عینة مع النقاش دار وهنا
 لهــذه الدول
ــة الصــحافة تنــاول حــول واضــحة إعالم
ــة رؤ
ــة وتقــد
م المحتــو2، لهــذا وتحلــ
التهم منــه النخ�ــة

 الس
اســ
ة الجوانــب استحضــار خــالل مــن التحلیــل هــذا شــمول
ة وRــذلك الموضــوعي، الجانــب مــن القضــا
ا
 اإلسـاءة لقضـا
ا الدول
ـة الصـحف معالجة طرق  وراء الكامنة األس�اب عن الكشف في والدین
ة واالجتماع
ة

  .لألد
ان

  :وحلول توص�ات إصدار: الثالث المحور

إل
ـــه النخ�ـــة مـــن خـــالل تحلیلهـــا لمحتـــو2  توصـــل مـــا خالصـــة اســـتدعاء المحـــورحـــاول هـــذا  حیـــث
للخروج بتوص
ات وحلول تدعم االتجاه المهنـي فـي التعامـل مـع تلـك  الدول
ة؛ الصحافة في لألد
ان ساءةاإل

القضـا
ا المهمـة، وتقـدم حلــول موضـوع
ة تسـهم فـي الحــد مـن مخـاطر هـذه األزمــة التـي فشـلت القـوانین فــي 
  .مواجهتها

  الدراسة وعینة مجتمع

حیـــث شـــملت عینـــة الدراســـة  الدراســـة؛ لمجتمـــع Rـــافٍ  تمثیـــل لتحقیـــ^ العمد
ـــة العینـــةال�احـــث  اســـتخدم

ـة، دول: بـین مـا مقسـمین فـرًدا) ٣٣(أكاد
میین ومهنیین في مجال اإلعـالم بلـغ عـددهم نحـو Bـة، عر
Bوغر 


ة، المتحدة والوال
ات السعود
ة،: مثلR&ا و  األمر
: ماوه وآس
ا الوسطى، االتحاد
ةجمهور&تین ممثلتین لروس
  :اآلت
ة المعاییر من مجموعة على بناء العینة تحدید تمو  وأوزBاكستان، تتارستان،
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Rون األكاد
مي ینتمي إلى Rل
ـات اإلعـالم وأقسـامها المختلفـة، وقـد بلـغ عـدد مـن تـم اخت
ـارهم مـن  أن - 
 . أكاد
مً
ا) ١٩(األكاد
میین نحو 

یتم اخت
ار المهني بناء على خبرته في مجال اإلعالم الـدولي ومتا�عتـه لهـذه القضـا
ا المهمـة، وقـد  أن - 
 .ال�حث من المهنیین علیهمممن ُأجر?  فرًدا) ١٣(تم اخت
ار عدد 

 .المختلفة للقضا
ا وتناولها الدول
ة للصحافة المتا�عین من العینة تكون  أن - 

 .معروفة دول
ة صحف خاللها من تصدر التي الدول من الدراسة عینة تكون  أن - 

قــام ال�احــث �اســت�عاد أفــراد مجتمــع الدراســة ممــن ال تنطبــ^ علــیهم تلــك  ،الســا�قة المعــاییر علــى وBنــاء
المعاییر المهمة، �ما 
حق^ أهـداف ال�حـث و
سـهم فـي الوصـول إلـى نتـائج دق
قـة تخـدم هـذه اإلشـRال
ة التـي 


سعى ال�حث إلى مناقشتها.  

  �الدراسة تساؤالت

�:اإلجا�ة عن األسئلة اآلت
ة الدراسة حاولت �

لتعامـل الصــحافة الدول
ـة مـع أزمــات اإلسـاءة لألد
ـان ورموزهــا مـن الجانــب  اإلعالم
ـة النخ�ــة تقیـ
م مـا - 
 ؟� تجردها في عرض هذه القضا
ا للقار الموضوعي ومد2 

لمعالجـة الصـحف الدول
ـة لقضـا
ا اإلسـاءة لألد
ـان مـن  تحل
التهـا خالل من اإلعالم
ة النخ�ة رؤ
ة ما - 
 ؟الس
اس
ة واالجتماع
ة والدین
ة واالعت�ارات الجوانب

 لقضـــا
ا وتناولهـــا الدول
ـــة الصـــحف معالجـــة أســـالیب مـــع - الدراســـة عینـــة –مـــد2 تفاعـــل النخ�ـــة  مـــا - 
 ؟لألد
ان اإلساءة

الحلول المقدمة من النخ�ة للوصـول إلـى صـحافة دول
ـة أكثـر مهن
ـة وقـادرة علـى مواجهـة مثـل هـذه  ما - 
  األزمات التي فشلت في مواجهتها القوانین والمؤسسات الدول
ة؟ 

�الدراسة  أهداف �


أتي ما الحال
ة الدراسة تستهدف:� �

مع الطرح المقدم من الصحف الدول
ـة حـول أزمـات الكشف عن مد2 وطب
عة تفاعل النخ�ة اإلعالم
ة  - 
 .اإلساءة لألد
ان

 لألد
ـان اإلسـاءة أزمات مع تعاملها في الدول
ة الصحف لس
اسات اإلعالم
ة النخ�ة تقی
م على التعرف - 
 ورموزها؟
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 اإلسـاءة أزمـات عـن الدول
ـة الصـحف تقدمـه الـذ? للمحتـو2  تحلیلهـا فـي الدراسـة عینـة رؤ
ـة من اإلفادة - 
 تلـك اسـتراتیج
ات حـول دق
قـة بنتـائج الخـروج فـي والس
اسـ
ة، واالجتماع
ـة الثقاف
ـة النواحي من لألد
ان

 .الصحف

 القضـا
ا تلـك مـع تعاملهـا لضـ�` الدول
ـة للصـحف الدراسـة عینـة مـن وتوص
ات مقترحات إلى الوصول - 
  .المهمة

  إجراء المقابلة  مراحل

 عینـة فـي الوصـف المحـددة اإلعالم
ـة النخ�ـة مـع ال�احـث أجراهـا التـي المقابلـة تنفیـذ فـي البدء قبل
  بنتائج والخروج لنجاحها الجید التخط
` تضمن المراحل من مجموعة إلى المقابلة هذه ال�احث قّسم الدراسة

  :اآلتي النحو على المقابلة تخط
` جاء حیث الدراسة، منها تفید
  :التمهید�ة المرحلةأوًال: 

 مجتمـــع عـــن الالزمـــة المعلومـــات بجمـــع فیهـــا ال�احـــث وقـــام المقابلـــة، إجـــراء قبـــل مـــا مرحلـــة وهـــي   
 عالقـة لهـم ممـن اإلعـالم مجـال فـي والمهنیـین األكـاد
میین فـي والمتمثل المقابلة معه ستجر2  الذ? الدراسة
 هــذه مــع مناقشـتها تمســت التـي المفــاه
م تحدیـد إلــى ضــافة�اإل القضـا
ا، مــن النـوع بهــذا م�اشـر واهتمــام وث
قـة
  .�ما 
ضمن الوصول إلى رؤ2 تحلیل
ة تخدم أهداف ال�حث وتصل إلى نتائج مفیدة ،العینة

 علــى للتعــرف معهــا اصــلالتو  ســیتم التــي األســماء قائمــة بتحدیــد المرحلــة هــذه فــي ال�احــث قــام Rمــا  
 تتوافـ^ التـي النهائ
ـة العینـة وتحدیـد ال�حـث موضـوع حـول مشـترRة نقاشـات عقـد فـي لمشـارRةا قبولهم مد2
  .العینة هذه مع التواصل وتوقیت وسیلة تحدید وRذلك ال�حث، واحت
اجات متطل�ات مع

  :التنفیذ�ة المرحلةثانً�ا: 

مـن  والم�حـوثینحیث شهدت تواصًال لفتـرة طو&لـة بـین ال�احـث  المقابلة؛ تنفیذ مراحل أهم من عدتُ و   
حــول محــاور المشــRلة  النخ�ــة اإلعالم
ــة لالتفــاق علــى إجــراء المقابلــة وتوج
ــه األســئلة وٕادارة النقــاش معهــم

 فــي لقاءاتهــا �عــض وعقــد العینــة أفــراد �عــض مــع موعــد مــن أكثــر تحدیــد المقابلــة فتــرة شــهدتال�حث
ــة؛ فقــد 
ل مناقشــة عبــر منصــات ومنهــا أثنــاء حضــور �عــض المــؤتمرات، والــ�عض اآلخــر مــن خــال ،متنوعــة أمــاكن

  . Zoom-Microsoft Teams: إلكترون
ة مثل
 زمن
ـة فتـرات علـى المقـا�الت �ق
ـة أجر&ـت ثـم م،٢٠٢٠ د
سـمبر ١٥ال�احث أول مقابلة فـي  أجر2   

 إلـى ال�احـث لجـأ Rما م،٢٠٢١آخر مقابلة في شهر مارس  قدتع فقد أطرافها، مع االتفاق حسب دةمت�اع
ــا اإلنجلیز&ــة �اللغــة أســئلة اســتخدام 
ــة تتحــدث ال التــي العینــة مــع التواصــل 
مRــن حتــى أح
اًنBومــنهم ،العر 

  .)١(ماد
سون  �عض األكاد
میین من قسم الصحافة بجامعة جامعة و
سRونسن
                                                           

ـــة عامـــة مقرهـــا مدینـــة ماد
ســـون بوال
ـــة و
سRونســـن، وهـــي مـــن الجامعـــات المؤسســـة لرا�طـــة الجامعـــات (١ 
R&ـــة أمر
) هـــي جامعـــة �حث

ةR&األمر.  
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  :الختام�ة المرحلة ثالًثا:

 في ووضعها المقابلة، إجراء أثناء علیها حصل التي الب
انات بتنظ
م ال�احث قام المرحلة هذه وفي  
 واخـــتالف المقابلــة لعینـــة الجغرافــي �ـــالتوز&ع ارتــ�` مـــا وهــو منهـــا، اإلفــادة مـــن قــدر أكبـــر 
ضــمن تصــنیف
 لهــذا العــام واإلطــار الس
اســ
ة والتحلــ
الت واالجتماع
ــة الثقاف
ــة الجوانــب اخــتالف حســب ورؤ&ــتهم إجا�ــاتهم

  .نظرهم وجهة من القضا
ا من النوع

  المقننة ش�ه للمقا�الت الك�في التحلیل نتائج

 قـــام علـــیهم، المقننـــة شـــ�ه المقابلـــة مراحـــل وتطبیـــ^ الدراســـة عینـــة مناقشـــة مـــن ال�احـــث انتهـــاء �عـــد
 القضـ
ة هـذه تجـاه - الدراسـة محـل –النخ�ـة اإلعالم
ـة  رؤ
ةوسردها �شRل 
Rشف  ناتالب
ا تلك بتصنیف
حیث جاءت تلك اإلجا�ات لتحق^ نتائج الدراسة في مجموعة من المحاور 
حتو? Rل محـور منهـا  المهمة؛

على مجموعة مـن المؤشـرات والتحلـ
الت حـاول ال�احـث رBطهـا �ـالواقع الحـالي ومـا توصـلت إل
ـه الدراسـات 
  :اآلتي النحو على نسرده ما وهو األخر2 من نتائج مت�اینة،

  :للصحف الدول�ة ومتا�عتها اإلعالم�ة النخ�ة اهتمام: األول المحور

 أجر&ــت ممــن ومهنیــین أكــاد
میین مــن اإلعالم
ــة النخ�ــة اهتمــام إلــى الك
فــي التحلیــل نتــائج توصــلت
حیث أعرب أكبر عـدد مـنهم وBلـغ نحـو  بها؛ ینشر وما الدول
ة الصحف ا�عة�مت المقننة، ش�ه المقابلة معهم

بهــدف التعــرف علــى  ؛یــومي �شــRل متا�عتهــا علــى 
حرصــون  أنهــم عــن% ٦٦٬٦بنســ�ة حــوالي  فــرًدا) ٢٢(
 أنوالثقاف
ــة واالجتماع
ــة، خاصــة  
ةتطــورات األوضــاع فــي العــالم علــى اخــتالف تنوعهــا وتغطیتهــا الس
اســ

 المجـاالت هـذه فـي متا�ع
ـه احت
اجـات إشـ�اع علـى حـر&ص - نظـرهم وجهـة من –هذا النوع من الصحافة 
  .المعرفة في الكاملة الرغ�ة تحق^ مRتملة و�معلومات


سـمى ما ظهور رغم أنه الدول
ة للصحف الیوم
ة �المتا�عة المهتمین من السا�قون  األفراد أفاد Rما 
 وظ
فـــة مـــن جـــزًءا األول 
حقـــ^ل والـــدولي المحلـــي اإلعـــالم بـــین نســـبً
ا الفـــوارق  أذاب الـــذ? الجدیـــد �ـــاإلعالم

 فـي خبـرات مـن الدول
ـة الصـحافة تمتلكـه مـا نفـإ لحظـي، �شـRل الدول
ـة لألحداثمن خالل تعرضه  اآلخر
و�التـــالي  غیرهـــا؛ مـــن أكبـــر �شـــRل الجدیـــد عـــالماإل مـــن تســـتفید جعلهـــا العالم
ـــة لألحـــداث الشـــاملة التغط
ـــة

  .تحتف� بثقة جمهورها في تحقی^ معارفه الدول
ة التي قرر أن یتا�عها من أجلها


ـة، المنطقـة مـن أفـراد ٤مـنهم حـوالي  أفـراد ٦آخر&ن من النخ�ة بلغ عددهم نحـو  لكن Bـروا العرRذ 
أن اهتمـامهم  أسـاس علـى العالم
ـة األزمـات أوقـات ىعل فق` اقتصر الدول
ة الصحافة �متا�عة اهتمامهم أن


ــة فقــ`Bا المنقطــة العر
 �عــض الصــحف اإلقل
م
ــة فــي المنطقــة؛ وهــو مــا تحققــه لهــم ،األكبــر یتعلــ^ �قضــا
 تفصـیل
ة معلومـات إلـى االحت
ـاج توقیـت فيللصحف الدول
ة متا�عة مستمرة، بل  تهمو�التالي لم تكن متا�ع

أن الصحافة الدول
ة تبرز أهمیتهـا فـي هـذا التوقیـت لمـا تمتلكـه  أساس على معینة، عالم
ة قض
ة عن ثرأك



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

 ١٢٤ ورموزها لألد�ان اإلساءة أزمات مع الدول�ة الصحافة لتعامل اإلعالم�ة النخ�ة تقی�م

و�التـالي تسـتط
ع أن تقـوم بتغط
ـة شـاملة لكـل تفاصـیل  ؛األزمـات هذه وقوع أماكن في متنوعة مصادر من
للمتا�عـة الیوم
ـة فـي األحـداث العاد
ـة لهـذا النـوع  اداع
ـ افـإنهم لـم یـرو  ،أحداثها، لكن �عیًدا عن هـذا اإلطـار

مـــن الصـــحافة، فـــي ظـــل إعـــالم جدیـــد یـــوافیهم لحظً
ـــا �مـــا یـــدور حـــولهم فـــي هـــذه القر&ـــة العالم
ـــة الصـــغیرة 
  .�مفهومها العصر? 

 نظــر وجهــة لهــم - أفــراد ٤عــددهم نحــو  بلــغ -عــدد أقــل مــن أفــراد هــذه النخ�ــة   اكهنــ Rــان Rــذلك
حیــث قصــروا متــا�عتهم علــى معرفــة رأ? الصــحافة  الدول
ــة؛ الصــحافة �متا�عــة الهتمــاما نســ�ة فــي مختلفــة

 لمتا�عـة 
Rفـیهم ذلـك أن نمعتقـدی غیرها، دون  منالدول
ة وتناولها للقضا
ا التي تختص �شئون بلدانهم فق` 
فهم ل
س لدیهم شغف Rامل �معرفة رأ? الصحافة الدول
ة تجاه قضا
ا دول أخر2،  ،الصحافة من النوع هذا

  .الصحف هذه في دولهم وأحداث �قضا
ا یتعل^ ما هولكن ما 
عنیهم فق` 


ـة وBر&طان
ــة أن ذRــر نفســه،المســتو2  علـىR&میین مــن جامعــات أمر
یتعــاملون مــع  هــم�عـض األكــاد
وأن مــن هــذه الصــحف التــي  ا،یومً
ــ عل
ــه 
ســیروا أنالبــد  ،امعتــاد اغــذائ
 انظامــالصــحافة الدول
ــة بوصــفها 

 وهي New York time - El Tiempo: (مثل صحف الصدد هذا في الغذائ
ة وجبتهم تحتو&ها أنالبد 
  .من بر&طان
ا The Guardianمن إس�ان
ا وصح
فة  El Paisوأح
اًنا  ،-)صح
فة Rولومب
ة(

 مـن حالـة وجـود - الدراسـة عینـة –الح� ال�احث نتیجة اسـتعراض اآلراء السـا�قة مـن النخ�ـة  وهنا
 الــذ?الدول
ــة وأنمـا� هـذا االسـتخدام،  الصـحف �متا�عـة اهتمامهـا معـاییر فــي اإلعالم
ـة النخ�ـة بـین الت�ـاین
الثقاف
ــة والمعرف
ــة، بــل قــد یتجــاوز  مامــاتهمواهت والجغراف
ــة اإلقل
م
ــة انتمــاءاتهم اخــتالف إلــى إرجاعــه 
مRــن

للمعلومـات فـي قضـا
ا ُیبنـى  امصـدر الثقـة فـي هـذا النـوع مـن الصـحف بوصـفها  جـةبدر  یرت�` أناألمر إلى 
علیها الرأ? العام العالمي، وما قد یترتب على ذلك من تغییر خر&طة تلك القضا
ا ومصیر س
اسات الـدول 

  .التي ترت�` بها

 لس
اسـات الدول
ـة الصـحف خضـوع مـن النخ�ـة هـذه �عض لد2 المس�قة الذهن
ة للصورة Rان Rذلك
 دول ورؤ2  س
اســات لفـرض أداة فقـ` وأنهـا الصـحف لهـذه نظــرتهم فـي دور منهـا، الصـادرة الـدول حRومـات

 .ال�عض 
ظن Rما وموضوعي مجرد تثقیف مصدر ول
ست العالم
ة، الساحة على معینة

 ومــد= �متا�عــة قضـا�ا اإلســاءة لألد�ـان فــي الصـحف الدول�ــة اإلعالم�ـة النخ�ــة اهتمـام: الثــاني المحـور
  :معها تفاعلهم

% ٧٠بلغـت نحـو  التـيالنس�ة األكبـر  اهتمام" الم�حوثین"نتائج الدراسة من خالل إجا�ات  رصدت
 متا�عة خالل من الشأن بهذا ارت�طت التي والتطورات ورموزها لألد
ان اإلساءة حول ینشر ما �متا�عة منهم

للتعـــرف علـــى مســـار تطـــور هـــذه القضـــا
ا فـــي إطـــار رؤ
ـــة دول
ـــة لهـــا اعت�ـــارات متنوعـــة  ؛الدول
ـــة الصـــحف
�.وانعRاسات مختلفة على Rافة المستو
ات �
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� 
ـــة،  أفـــراد ٧نحـــو  وأبـــد�2Bة: منهـــامـــن �عـــض الـــدول العر
 أزمـــات أثنـــاء حرصـــهم�Hواألردن الســـعود
الصـــحف الدول
ــــة فـــي هــــذا التوقیـــت �الــــذات  متا�عـــةعلــــى  الخصـــوص وجــــه علـــى اإلســــالم لنبـــي اإلســـاءة

فـي موقفهـا مـن قضـ
ة  تختلـفهـذه الصـحف  نإ: قـائلین ،لخصوصـیته مـن جانـب وأهمیتـه مـن جانـب آخـر
ا حًقــ بوصــفهاذلـك مــن �ــاب حر&ــة التعبیــر عــن الــرأ?  دفهنــاك صــحف تعــ ،األد
ــان �شــRل عــاماإلسـاءة إلــى 

موضوع اإلساءة إلى األد
ـان یـؤجج الصـراع  عدَّت أخر2 وهناك صحف  ،ا من حقوق اإلنسانجوهر&ً أساسا 
فRانـــت تـــدافع فـــي �عـــض  ،اظهـــرت فیهـــا األطروحتـــان مًعـــ ابـــل إن هنـــاك صـــحف ،و&هـــدد الســـلم المجتمعـــي

اإلساءة إلى األد
ـان یهـدد عدَّت  ذاتهالوقت وفي  ،أطروحاتها عن أن هذا من �اب حر&ة التعبیر عن الرأ?
Rان یثیر الكثیر من المتناقضات حول تعامل هذا النوع من اإلعالم مـع هـذه األمر الذ?  ي؛السلم المجتمع

  .القضا
ا المهمة


ــة الثقافــات أصــحاب مــن النخ�ــة اهتمــام أن حــین فــي  Bانات الغر
 أكــدوا المســلمة، غیــر األخــر2  والــد
الكن
ســـة قصـــص اإلســـاءة المتعلقـــة بإســـاءة معاملـــة األطفـــال فـــي  مـــن أثیـــر مـــاRثـــب  عـــن أ
ًضـــا متـــا�عتهم


ـــةR
 �ـــاب مـــن تـــا�عوا وأنهـــم ،�اإلضـــافة إلـــى اضـــطهاد مجموعـــات معینـــة �ســـبب معتقـــداتهم الدین
ـــة ،الكاثول
 هــــذه مــــع تفــــاعلهم درجــــة فــــي اختلفــــوا لكــــن لهــــا، والمنتمــــین الدین
ــــة للمعتقــــدات إســــاءة أل? العــــام رفضــــهم

وأنهم لم 
قوموا �التعلی^ علیها أو Rتا�ة رأیهم حولها واقتصـروا فقـ` علـى  ،�متا�عتها اهتموا التي المحتو
ات

ـة الـذین أبـدوا حرصـهم علـى Bا، بخـالف غیـرهم مـن أصـحاب الثقافـات العر
معرفة ما یـدور فـي هـذه القضـا

 اتهممـن التغر&ــدات علـى حســا� كثیــرالتفاعـل فــي مرحلـة مــا �عـد متــا�عتهم لهـذه القضــا
ا، مـن خــالل Rتا�ـة ال
  .االجتماعي التواصل وسائل على متنوعة وتعل
قات رأ? مقاالت شRل في هماست
ائ وٕابداء ،"تو&تر"ى عل

 من األقل للعدد Rان الدول
ة، الصحف في القضا
ا من النوع هذا �متا�عة السا�قة الفئة اهتمام ورغم

ـة، دول مـن واآلخـر آسـ
ا شرق  دول من و�عضهم آخر رأ? الدراسة عینةBمتا�عـة اهتمـامهم عـدم أبـدوا عر� 
 هــذا رأ? 
عرفــون  �ــأنهم ذلــك بــرروا لكــنهم ذاتهــا، �القضــ
ة اهتمــامهم رغــم الدول
ــة الصــحف فــي القضــا
ا هـذه

ول
ســوا فــي حاجــة إلــى التعــرض لهــا لمعرفــة شــRل ونوع
ــة تعاملهــا مــع اإلســاءة  ،مســ�ًقا الصــحف مــن النــوع
 ،الـرأ? حر&ـة تبر&ـر منطلـ^ مـن اإلسـاءة لـفم مع تتعامل أنها عنهالألد
ان، وأن الصحف الدول
ة معروف 

قــد
ًما وحــدیًثا فــي هــذه القضــا
ا علــى  عهــدناه الــذ? األمــر منهــا، الصــادرة الــدول 
اســاتوهــو مــا یتفــ^ مــع س
من خالل تبني الكثیـر  الصحفوجه الخصوص التي تكشف عن وجود عنصر&ة نسب
ة للقائمین على هذه 

  . أو على األقل عدم رفضها وانتقادها ورموزها لألد
ان المسیئین نظر جهةو منهم 

 دراســـةمــع األســـ�اب الــواردة فـــي  االهتمـــاماآلراء الســا�قة مـــن أســـ�اب عــدم  طرحتـــه مــا تتشـــا�ه وقــد
ــم الدراســة عینــة مــن فئــة هنــاك أن إلــى توصــلت التــي )٢٠١٦ حســناء، منصــور(  قضــا
ا �متا�عــة یهتمــوا ل

 وهـو -نظـرهم وجهة من-سبب عدم وجود فائدة من مشاهدتها � وذلك ؛اإلعالم وسائل في لألد
ان اإلساءة
منهم أنهم 
عتقدون عدم % ٢٢ وضح، �ما %٥٦ نس�ة لدیهم بلغ الذ? ما جاء على رأس أس�اب االمتناع
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ممـا 
شـیر إلـى وجـود اعتقـاد لـد2  ؛ا من المسـلمینجم
عً  الدین غیر دینهم، و�انو  ءواد إعالم
ة تسيوجود م
  .فئة من عینة الدراسة بتعمد وسائل اإلعالم تشو
ة دینهم على وجه التحدید

أن الخالف والت�این الواضح بین النخ�ة اإلعالم
ة في أس�اب اهتمامها  ،سب^ مما لل�احث و&تضح
 اأنهـمـا بـین إدراك الـ�عض  مختلفـة ارات�متا�عة المحتو2 المسيء لألد
ان في الصحف الدول
ة Rـٌل لـه اعت�ـ

ولـن تتغیـر فـي التعامـل مـع ملـف األد
ـان  ،ثابتـة الصـحف تلك س
اسات أنلقناعته  ا؛جدید إل
ه ضیفت لن
و�التــالي فإنــه 
عــرف مــا ســتقوله هــذه  ؛واإلســاءة إلــى رموزهــا وتبر&رهــا لــذلك �ادعــاءات حر&ــة الــرأ? والتعبیــر

 رغـم - اآلخـر الـ�عض أن حـین في ،- قولهم حد على –الصحف في مثل هذه القضا
ا فلن 
ستفید جدیًدا 
رأ2  - األزمـــات مـــن النـــوع هـــذا مـــعوجـــود جـــزء نقـــد? لد
ـــه لس
اســـة الصـــحافة الدول
ـــة فـــي ســـلب
ة التعامـــل 

ضــرورة وأهم
ــة متا�عتهــا لمعرفــة مال�ســات تطــور القضــ
ة �مــا 
مRنــه مــن اإلدالء برأ
ــه حولهــا والتفاعــل مــع 
  .الوسائل هذهل اضهاواستعر  تناولها وقتمعط
اتها 

 لألد�ــان اإلســاءة �قضــا�ا المتعلــJالصــحافة الدول�ــة  لمحتــو=  اإلعالم�ــة النخ�ــة تحلیــل: الثالــث المحــور
  :العالمي ئ للقار  عرضهامد= تجردها في  تحدیدو 

 في وتجردها �موضوعتیها - الدراسة عینة –تنجح الصحافة الدول
ة في إقناع النخ�ة اإلعالم
ة  لم
حیــث جــاءت نتیجـــة ردودهــم ســلب
ة تجـــاه موضــوع
ة الصـــحافة  األد
ـــان؛ إلــى اإلســاءة قضـــا
ا مــع مــلالتعا

الدول
ــة فــي تناولهــا لهـــذا النــوع مــن القضــا
ا، حیـــث ذRــروا أنــه عنــدما أثیـــرت تفاصــیل تلــك القضــا
ا Rانـــت 
  .الصحافة الدول
ة متحیزة في استخدامها للمصطلحات الوصف
ة لها خاصة ضد أد
ان معینة

 هــي ورؤ&تهــا لمثــل هــذه القضــا
ا الدول
ــة الصــحافة ذRــر �عضــهم أن مــن یــتحRم فــي توجهــات Rمــا
لجماعـات  مومهـا تخضـعع فـي لهـا أن الس
اسـة اإلعالم
ـة أسـاس وعلـى ،الس
اسة التحر&ر&ة لهـذه الصـحف

أن تكون هذه الصحف  - على حد تعبیرهم –من ثم 
صعب و  ؛الضغ` والممولین الذین 
قومون بإصدارها
موضــوع
ة أو متجــردة أو حتــى مهن
ــة فــي أطروحاتهــا حــول هــذه القضــ
ة أو غیرهــا مــن القضــا
ا المنــاظرة، 

 اللسـلم المجتمعـي وتعاقـب مرتكبیهـ ةاإلسـاءة إلـى السـام
ة مهـدد الصـحف التـي Rانـت تعـدمبرر&ن ذلـك �ـأن 
ألد
ـــان الســـماو
ة مــن �ـــاب حر&ـــة الـــرأ? اإلســاءة إلـــى ا -ذاتـــه التوقیـــت فـــي  - Rانـــت تعــد �أشــد العقو�ـــات،

  غ
اب الموضوع
ة في التعامل مع قض
ة واحدة في الشRل والمضمون واالهتمام.، وهو ما 
Rشف والتعبیر

فهنـــاك  لمقابلـــة،ا معهـــم أجر&ـــت ممـــن العینـــة أفـــراد جم
ـــع لـــد2 حاضـــرة الرؤ
ـــة هـــذه تكـــن لـــم Rـــذلك  

ـــة، حیـــث رأوا أن توصـــیف هـــذا النـــوع مـــن الصـــحافة فـــي  وهـــيآخـــرون اختلفـــت آراءهـــم، Bوجهـــة نظـــر غر

عمومهـا وRّتابهـا  فـي الصـحف هـذه لثقافـة شـامًال  اس
استها التحر&ر&ة وموقفها من قض
ة معینة یتطلـب فهًمـ
قــد ال 
Rــون منصــًفا؛ نتیجــة ألن  اعــدمه مــن الموضــوع
ةعلــى وجــه الخصــوص؛ ولــذلك فــإن الحRــم علیهــا �

قـد یختلـف  ممـنمن الصـحفیین المحلیـین واألجانـب  في Rثیر من األح
ان على مز&جٍ  هذه الصحف تحتو? 
 واحـد مصـدر خـالل من نتقدما نالرؤ&تی أن Rما منهم، Rل ثقافة سبح مع قضا
ا معقدة مثل هذه تعاملهم
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ــاب هــذه الصــحف  فرد
ــة ولوج
ــةیو�التــالي فــإنهم 
میلــون إلــى أنهــا أید الصــح
فة؛ وهــو وثقافــة شخصــ
ة لُكّت
 متحیــــزة أو موضــــوع
ة واحــــدةواســــتراتیج
ة خاصــــة لتعــــاملهم مــــع هــــذه القضــــا
ا أكثــــر مــــن Rونهــــا س
اســــة 

  .ذاتها للصح
فة

الجدل
ـة القائمـة فـي هـذا الشـأن  نأ یـر2  ال�احـث نفـإ لـذلك، رؤ&تهـا فـي نظـر وجهـة لR داللة ورغم  
 س
اســة علــى فقــ` ُیبنــى أن 
مRــن ال شــامل إطــار هــي المســتمر، الفRــر?  الصــراع هــذا علیهــا یترتــب التــي

 متنوعـة أمـور مـن ومر�Rـة معقـدة ولوج
اتیعلى أیـد اقائمً  بناءً  Rونه من أكثر دولة توّجه أو صح
فة تحر&ر
 المشــروطة غیــر الســ
طرة فــي والرغ�ــة والحضــارة التــار&خ وصــراع والعقائــد? والفRــر?  الثقــافي االعتقــاد مــن

  .اآلخر وتشو
ه

 خــ` �ــأن: قائــل رأ? - الدراســة محــل –یتفــ^ مــع هــذا الــرأ? مــن اتجــاه آخــر و&ــرت�` �القضــ
ة  وقــد  
 والمجتمعات، األد
ان بین العالقة في التوتر نقا� أشد هو والفني األدبي اإلبداع وحر&ة األد
ان بین تماسال

في إطار اإلساءة لألد
ان وث
قة الصلة بهذا التماس، سـواء فـي اإلطـار الضـی^  تحدث التي الوقائع فأغلب
ة

ـــة تمعـــاتللمجBـــلٌ  العرR ولكـــن وجنو�ـــه، شـــماله بـــین متوســـ`لل العـــابرة العالقـــات مجـــر2  فـــي أم ،حـــدة علـــى 
 �ازدواج
ـــة للشـــمال الجنـــوب مـــن الشـــائع االتهـــام مـــع تقاطعهـــا هـــو المتوســـ` عبـــر المشـــRلة هـــذه 
فـــاقم مـــا


ـةالد الكـارتون  رسـوم عـن الـدفاع یتفهمـوا أن الكثیرون  
ستط
ع ال: المثال سبیل فعلى المعاییر،Rالتـي  انمار
فــي إطــار حر&ــة التعبیــر، بینمــا  أن ذلــك ینــدرج أســاس علــى�طر&قــة مثیــرة للســخر&ة،  اإلســالمتصــور نبــي 

 لمــاذا الیهــود?؟ شخصــ
ة مــنقــ
م حر&ــة التعبیــر ذاتهــا أن تحمــي مــن 
ســخر فــي رســم Rــارتوني  تســتط
ع ال

عــد ال 
تحر&ًضــا علــى الكراه
ــة الدین
ــة  اآلخــر عــداألول تحر&ًضــا علــى الكراه
ــة الدین
ــة والعنصــر&ة؟ بینمــا 

   )٢٠٠٧ حسین( والعنصر&ة؟

قضا�ا اإلساءة لألد�ـان مـن الجوانـب الس�اسـ�ة  معالصحف الدول�ة  تعاملالنخ�ة ل رؤ�ة: الرا�ع المحور
  :واالجتماع�ة والدین�ة

رؤ&تهـــا حـــول اســـتراتیج
ة الصـــحف الدول
ـــة فـــي  فـــي - الدراســـة عینـــة –النخ�ـــة اإلعالم
ـــة  اتفقـــت
التعامــل مــع قضــا
ا اإلســاءة لألد
ــان مــن الجوانــب الس
اســ
ة واالجتماع
ــة والثقاف
ــة والدین
ــة �اســتثناء �عــض 


ة، Bاسة أن علىاآلراء الغر
 أنفـي اعت�ـاره تلـك الجوانـب، خاصـة  ذ
أخـ ال القضـا
ا هذه مثل مع تعاملها س
صــعب علــى 
 لألد
ــان اإلســاءةقضــا
ا  تنــاول فــي -رأســها الجانــب الثقــافي  وعلــى -الجوانــب  تلــكمراعــاة 

و�التـالي تختلـف المعالجـة حسـب  الصـحف؛ هـذه عنهـا الصـادرةول دالحتكامها لس
اسات الـ نتیجةالصحف 
  .انغالق أو انفتاح س
اسات هذه الدول

، مهنــي عــن الحRومــاتفــإن الصــحافة الدول
ــة رغــم إعــالن اســتقاللها المــالي وال ،�عضــهم رأ? وفــي
مـن  -تعبیـرهم حـد علـى –" التطـاول أو النیـل المـ�طن"ا رBما 
صـل إلـى حـد ا لیبرال
ً تزال تتبنى نهجً  النها إف


شـیر مـا وهو ،اختالف ذلك في موقفها من األد
ان والمذاهب الفRر&ة األخر2  رغم، ورموزها األد
ان �عض 
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 الواحــدة؛ القضــ
ة مــع التعامــل فــي 
ــةاالزدواج أو شــبیهة قضــا
ا مــع التعامــل فــي لموضــوع
ةا افتقادهــا إلــى
  .و�التالي فإنها تتعامل في إطار المصلحة الس
اس
ة تارة ومصلحة االنتماء الدیني والعرقي تارة أخر2 

 توصـلت مـا مـع أح
اًنـا س
اسـ
ة جوانـب مـن القضـا
ا هـذه مثـل مـع التعامـل فـي الرأ? هذا یتف^ وقد
وذلـــك لقـــوة  ؛الصـــهیون
ة إزاء منحـــاًزا ظـــلالغرBـــي  اإلعالمـــي الموقـــف أن فـــي )٢٠١٣ موســـى( دراســـة إل
ـــه

 المتحـدة الوال
ـات في الرئاس
ة لالنتخا�ات المؤسسات الیهود
ة اإلعالم
ة والمال
ة في أمر&Rا، ودعمها الدائم

ــة،R&ــي جعــل مــا وهــو األمرBــاز  یتســم الموقــف الغر
ــا�االنح 
 محـــمدورســوله  اإلســالما تجــاه وس
اســ
ً  إعالمً


ــةالــدول  �عــض هــانظمالتــي  اإلعالم
ــةالحمــالت  ، وذلــك مــن خــالل"وســلم صــلى هللا عل
ــه"Bمــا  ،األورو
ف
  .-وسلم صلى هللا عل
ه- محـمدعرف �قض
ة الرسوم المسیئة للنبي 

 قضـــا
ا مـــع التعامـــل فـــي االنح
ـــاز وجـــود فـــي اخـــتالف ال أنـــهیـــر2 ال�احـــث  ،ســـب^ مـــا علـــى وBنـــاءً 
فـإذا انطلــ^  ،االنح
ـاز هــذا نوع
ـة حسـب یختلــف األمـر لكـن الدول
ــة، الصـحافة جانـب مــن لألد
ـان اإلسـاءة

 لهـا اإلعـالم وسـائلألن المنافسـة الس
اسـة ودعـم �عـض  ؛من وجهة نظر س
اس
ة فإن األمر ال 
شـRل أزمـة
 أو دینــي تعصــب عــن ناتًجــا االنح
ــاز هــذا 
Rــون  عنــدما خطــوة یــزداد مــراأل ولكــن الجم
ــع، لــد2 وارد أمــر

 التقر&ـب محـاوالت Rـل علـى قضـيو
 ین،ألنه یترتب عل
ه نتائج عنصر&ة تهدد السلم واألمـن العـالمی ؛ثقافي
 تعــال
م األول المقــام فــي یخــالف أنــه Rمــا المشــترك، والتعــا
ش اإلنســان
ة قــ
م وٕاعــالء والمــذاهب األد
ــان بــین

  .اآلخر واحترام األرض وٕاعمار التسامح إلى نصوصها دعت التي السماو
ة األد
ان

�ســتند إلیهــا مــن  التــيإشــ&ال�ة الخلــZ بــین حر9ــة التعبیــر واحتــرام المقدســات الدین�ــة : الخــامس المحــور
  :منها الخروج و&�ف�ة �سیئون لألد�ان

� أطروحــات النخ�ــة اإلعالم
ــة فــي تقــد
مها للحــول الالزمــة للخــروج مــن إشــRال
ة الخلــ` بــین  تنوعــت�
 لألد
ــان 
ســیئون  لمــن األقــو2  والمبــرر الــرئ
س الســبب تمثــل التــي حر&ــة التعبیــر واحتــرام المقدســات الدین
ــة

 إلـى مردهـا اإلشRال
ة هذه أن الدراسة عینة من% ٦٠ نحو�رأ? الذ? الوقت ففي�Hلذلك مبرر عن و&�حثون 
 أن یؤRـدوا ألن دعاهم ما وهو نصوصها، وتفسیرات تفعیلها ومد2 الشأن هذا في صدرت التي القوانین قوة
ألن القــانون �مــا 
حققــه مــن منــع  ؛ســواء والعــدم هــي لألد
ــان، اإلســاءة تجــّرم قــوانین مــن ذلــك فــي صــدر مــا

أن تقـوم المنظمـات �ـ طالبـت النخ�ـة مـن الفئة وهذهما ُوجد من أجله فال ق
مة له،  عللمخالفة وما دام لم 
من
الفصل التام بین قدس
ة �، �المطال�ة الدین
ة الق
ادات مع �التعاون اإلسالم
ة  وغیر اإلسالم
ة الكبر2  الدول
ة

 الجم
ـــع یلـــزم �قـــانون  والخـــروج ا عبـــر األمـــم المتحـــدةالــد
انات الســـماو
ة وحر&ـــة التعبیـــر، وٕاقـــرار ذلـــك قانونً
ـــ
  .ورموزها د
اناأل جم
ع �احترام

Rیـف  ،األخیـرة اآلونـةوقد رأینا في  ،مشRلة معقدةال �أن آخر رأ? هناك Rان نفسه،المستو2  على 
الهجوم على  عن ذلك أسفرألد
ان تحت بند حر&ة التعبیر، فل اإلساءة" ماكرون "الرئ
س الفرنسي  ودعم أقر
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تراجــع عــن إســاءته، لكــن هــذا لممــا اضــطره ل ؛واألشــخاص والمؤسســات الــدول مســتو2  علــى وانتقادهــافرنســا 

Rـون هنـاك شـرعنة ونصـوص  أن إلـى نحتـاج و�التـالي ؛الحدیثـة القد
مـة األزمـة هـذه مثـل لمعالجة 
Rفي ال

تحـت بنـد  لألد
ان 
سيء من Rل یدخل Rأن ،حال اختراقها وتجاوزهاتحمي وتحترم اختالف األد
ان،  لمواد
 مــن الضــغ` والتأدیــب، انوعــذلــك  بوصــف ،وحRومــات أو منظمــات ســواء دوال ،ذلــك یــدعم لمــنالمقاطعــة 

اقتصـاد?  تـأثیر
مRـن أن 
Rـون لهـا  لألد
ان المسیئین ضد ستتخذ التي القانون
ة اإلجراءات هذه أنخاصة 
  .و�التالي تحق^ الهدف منها ؛علیهم یئس

ا 
ًضــأو  ،افضفاًضــكــون مفهــوم حر&ــة التعبیــر ال یــزال ل الحــل لــ
س �الســهل نإ: آخــرون  قــال بینمــا
ف�عضهم لد
ه قناعة تامة �أنها حر&ـة  ،لألد
ان اإلساءة فيهذه الحر&ة  
ستغلون  مننستط
ع الحRم على  ال

  .تعبیر ول
ست إساءة لألد
ان Rما 
عتقد آخرون 

� ال تقــل عــن  نســ�ةفــي حــل هــذه اإلشــRال
ة، فــإن  انون
ــةالق للحلــول النخ�ــة مــنتفضــیل عــدد   ورغــم�
 القــوانین أن رأت عنــدما اإلشــRال
ة، هـذه مــن للخــروج مختلفـة نظــر وجهــة لهــا Rـان الدراســة عینــة مـن% ٣٠

المفــاه
م  وتصــح
حالتوضــ
ح � تقــوم دول
ــة توع
ــة حمــالت إلــى ملحــة حاجــة فــي نحــن وٕانمــا تكفــي ال وحــدها
فضـًال عـن الـدعوة إلـى االلتـزام  ،^ بین الحر&ة واإلسـاءة&فر تالمغلوطة من خالل البیت والمدرسة واإلعالم لل

ونــدوات مســتمرة  عمــلورش  قــدوهــو مــا 
مRــن تحق
قــه أ
ًضــا مــن خــالل ع والمجتمع
ــة، �المعــاییر األخالق
ــة
 التعامــلفــي نمــ`  صــغیرة بنســ�ةأ? تغییــر ولــو  تحقیــ^�التعــاون مــع هیئــات س
اســ
ة و�حث
ــة Rبیــرة لضــمان 

 العــالمي المجتمعــي الحــوار إلــى العــودة ضــرورة لــىإ المجموعــة هــذه دعــت Rمــا القضــا
ا، هــذه مــع الحــالي
 خطـاب وجـود مـع �سـهولة تحق
قـه 
مRـن مـا وهـو المختلفـة، والمـذاهب الد
انات وأت�اع الشعوب بین للتقر&ب

 ونبــذ والعنصــر&ة العصــب
ة علــى 
قــوم تشــدد? خطــاب أ?ومحاســ�ة المســؤولین عــن  مســتنیر وثقــافي دینــي
  .إل
ه واإلساءة واحتقاره اآلخر

أن القوانین  یر2  )٢٠٠٦ Rاالمارد(هذا الرأ? القائل �أن القوانین وحدها ال تكفي، رأ? آخر  و&دعم  
 األهــداف مــن بواحــد الوفــاء إلــى -النظر&ــة الناح
ــة مــن األقــل علــى–التــي تحظــر خطــاب الكراه
ــة تســعى 

 والجســد
ة، العقل
ــة الســالمة فــي والحــ^ الكاملــة �المســاواة الحــ^ حما
ــة وهــو أال اإلنســان، لحقــوق  األساســ
ة
 مــا Rثیــًرا راه
ــةأن خطــاب الك أســاس علــى وذلــك ،الح
ــاة فــي الحــ^ وأخیــًرا التمییــز، مــن التحــرر فــي والحــ^
`Bــة الحــروبو  بینــه ُیـر
 القــوانین فــإن المنطلــ^ هــذا مــنو . وعمل
ــات التطهیــر العرقــي واإل�ـادة الجماع
ــة اإلثن
 لهذه 
مRن ال لكن. التعبیر حر&ة على ضرورً&ا، ورBما مشروًعا، قیًدا تشRل قد الكراه
ة خطاب تحظر التي

. والتمییـز والعنصـر&ة المسـ�قة، األحRـام لمواجهـة األمـر، واقـع في الرئ
س أو الوحید، الرد تكون  أن القوانین
 س
اســـات بتبنـــي وٕانمـــا ،اتالخطا�ـــ مـــن المز&ـــد تبنـــي �مجـــرد 
Rـــون  ال الكراه
ـــة خطـــاب علـــى المالئـــم فـــالرد

  . وألوانها أشRالها بجم
ع المساواة عدم أس�اب لمعالجة وٕاجراءات
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النخ�ــة اإلعالم�ــة لمــد= ازدواج�ــة الصــحافة الدول�ــة فــي تعاملهــا مــع التطــرف  رؤ�ــة: الســادس المحــور
  :والعنصر9ة

 تنتــه لــم رBتینازدواج
ــة الصــحافة فــي التعامــل مــع قضــ
ة واحــدة أو قضــیتین متقــا عــنالحــدیث  لعــل
األمر الـذ? جعـل عینـة الدراسـة مـن النخ�ـة اإلعالم
ـة التـي أجـر? علیهـا ال�حـث تأخـذ  اآلن؛ حتى إشRالیته

 دون  مـناتجاًها هجومً
ا عندما تعرضـت لسـؤال حـول تقی
مهـا لمواجهـة الصـحافة الدول
ـة لقضـ
ة العنصـر&ة 
 صـــالح فـــي ل
ســـت مـــنهم األغلب
ـــة ردود جـــاءت حیـــث ،نفســـه المســـتو2 � الـــدیني التطـــرف لقضـــ
ة اجهتهـــامو 

فوصــفها الــ�عض �أنهــا فــي تعاملهــا مــع مثــل هــذه القضــا
ا تتخــذ مــن األجنــدات الس
اســ
ة  ،الدول
ــة الصــحافة
مـن المؤسسـات  كثیـر، Rمـا أن امـتالك رجـال المـال والس
اسـة للولس
اساتها لها واالقتصاد
ة المحرك الرئ
س

واتفــ^ مــع جــزء مــن هــذه الرؤ
ــة رأ? آخــر فــي أن  ،ألقــلى الــاإلعالم
ــة 
حــول دون تحقیــ^ هــذا التــوازن ع
ال فــي حــال تعــارض أیهمــا مــع مصــالح س
اســ
ة واضــحة إتواجــه االثنــین،  األمــر واقــع فــي الدول
ــة الصــحف

 أصــــحاب �عــــض علیهــــا 
ســــ
طر الصــــحف هــــذه �عــــضإذا Rــــان  خاصــــة ،للدولــــة أو المؤسســــة اإلعالم
ــــة
  .الدین
ة التوجهات


ــة  مــن وهــم -رأ? آخــر مــن أفــراد العینــة  وذهــبBمیین مــن المنطقــة العر
إلــى أن معظــم  -األكــاد
ـــــة  ـــــة  للصـــــحافةالس
اســـــات التحر&ر& 
ـــــيالدول ـــــى  مبن ـــــاختالف تعر&فاتهـــــا و ییدأعل ـــــدعم العنصـــــر&ة � ـــــة ت 
لوج

Rراه
ـة �عضـهم لكـل  ومع ،ن التطرف مرت�` �الدینأ ىِفRر الكثیر منها مبني عل أنخاصة  ،تصن
فاتها وأ
مــا هــو دینــي 
صــّدرون لنــا بــین الحــین واآلخــر مــن Rرســوا Rــل جهــودهم الزدراء األد
ــان، ومــن ذلــك ظــاهرة 


اBـــة  اإلســـالموفو 
التـــي دعمـــت ظهورهـــا فـــي �عـــض الـــدول �عـــض هـــذه الوســـائل مـــن خـــالل الصـــورة الذهن
�.المغلوطة التي تصّدرها عبر صفحاتها عن اإلسالم والمسلمین �

أن االزدواج
ــة أصــ�حت اســتراتیج
ة ثابتــة للصــحف الدول
ــة،  علــى - أ
ًضــا –أ? الســاب^ الــر  ودلــلّ 
  ،�أشد العقو�ات اللسلم المجتمعي وتعاقب مرتكبیه ةاإلساءة إلى السام
ة مهدد دالصحف التي Rانت تعوأن 

 فـي االزدواج
ـة درجـات أعلـى وهـي ،اإلساءة إلى األد
ان السماو
ة من �ـاب حر&ـة الـرأ? والتعبیـر دRانت تع
  .ومضموًنا شRًال  متقارBة قضا
ا مع والتعامل المعالجة

 الـذینممن شملتهم عینة الدراسة،  رBیینغ أكاد
میین نظر وجهة عن السا�قة النظر وجهة وتختلف
رأوا أنهــا ل
ســت ازدواج
ــة فــي الس
اســة التحر&ر&ــة للصــحف الدول
ــة أكثــر مــن Rونهــا آراء فرد
ــة داخــل هــذه 


ــهعل یتفــ^ واضــح فــارق  هنــاك Rــان وٕان الــرأ? حر&ــة �ــاب مــن بنشــرها ســمحت الصــحفولكــن  الصــحف، 
  .اإلساءةو  الرأ? حر&ة بین الكثیرون 

 وانع&اسـاتهاالنخ�ة لتعامل الصـحافة الدول�ـة مـع أزمـة الرسـوم الفرنسـ�ة األخیـرة  تحلیل: السا�ع المحور
  :التفرJ9 بین حر9ة الرأ4 واحترام األد�ان جدل�ة على

ـــة –النخ�ـــة اإلعالم
ـــة  عـــدَّت ـــرة تمثـــل اســـتكماًال ألزمـــة  أن - الدراســـة عین الرســـوم الفرنســـ
ة األخی
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Rل مرة الجـدل حـول الرسـوم الكار&Rاتیر&ـة التـي حاولـت تصـو&ر  فیهایتجدد  اعامً  ١٥اندلعت منذ أكثر من 
ضــحا
ا وتنــدلع  تصــاعدها نتیجــة و
قــع، مســیئة �أوصــاف ووصــفه -وســلم عل
ــه هـاللــ صــلى - محـــمدالنبــي 

الجـــدل حـــول حـــدود حر&ـــة الـــرأ?  بتكـــرار المســـتمر إطارهـــا فـــي األزمـــة تـــدخل بـــل ،احتجاجـــات ومظـــاهرات
ال�ـاب مـرة  فتحـت فیهـا، الحـدیث تجـدد Rلمـاالمقدسـات ورمـوز األد
ـان، بـل إن هـذه األزمـة  احتـرامو  والتعبیر

  .بین اإلسالم والغرب المستمرةأخر2 حول المواجهة 

 هـذه �عض نفإ نتائجها، تتطور ال حتى لًفامخت تعامًال األزمة التي تحتاج دائًما  ذهه حساس
ة ومع
المخاطب األول للرأ? العام لـم تتعامـل  هابوصف الدول
ة الصحافة أن رأت ةالمقابل معها أجر&ت التي النخ�ة

 تهــاوٕانمــا بــدت تغطی ،�٢٠٢٠مهن
ــة فــي هــذه األزمــة األخیــرة التــي أســفرت عــن أحــداث دام
ــة نها
ــة عــام 
 فضًال عـن أن تنـاوًال  ،وأبرزها الدقة والموضوع
ة والمصداق
ة ،إلى المعاییر المهن
ة وافتقرت ،متحیزة لفرنسا

 ً
لصـالح  معتـاد تحیـز فیها ظهر معالجتها وأن، نفسها األزمة في الساب^ أسلوBها عنا لم یختلف Rثیرً  اتقلید
حتـى أن محاوالتهـا للـدفاع عـن وجهـة  ،خـر&نمشاعر ومقدسات اآلحر&ة الرأ? والتعبیر على حساب احترام 

نظرهــا الواضــحة فــي هــذا الشــأن قامــت علــى الخلــ` رBمــا المتعمــد بــین حر&ــة الــرأ? واإلســاءة إلــى األد
ــان 
  .والمعتقدات الدین
ة

? العــام أقنــاع الــر إخفقــت فــي أ �أنهــا الدول
ــة الصــحافة وصــفت العینــة مــن المجموعــة هــذه أن Rمــا�
الطعــن فــي  مــن نــوع هــو وٕانمــا شــيء، فــي الحر&ــةتعامــل غیــر منصــف لــ
س مــن  مــن �مــا تقدمــه العــالمي

صـ�حت هـذه أ �عـدما ،والمجتمع الذ? تصـدر ف
ـه منها صح
فة لكل التحر&ر&ة الس
اسةب اعلى حس د
اناأل
 هامشـي �شـRل األسـاسالتـي تمـت وهـي  اإلسـاءة مـع عاملـتوت ،س
اسـ
ة واقتصـاد
ة منحن
ـات تأخذالقض
ة 
  .واقتصاد
ة س
اس
ة صراعات إلى �القض
ة وتحولت

وهــي تمثــل نحــو  ،أفــراد خمســة نحــو بلغــت العینــة مــن أخــر2  مجموعــة هنــاك نفســه،المســتو2  علــى
حیــث رأت أن تعامــل الصــحافة الدول
ــة مــع  Rــان لهــا وجهــة نظــر مختلفــة نســبً
ا؛ العینــة نســ�ة مــن% ١٥٬١

وأن �عــض  ،هــذه المــرة مقارنــة �األزمــات الســا�قة فــيإلــى حــد مــا  اجیــدً  األزمــة الفرنســ
ة األخیــرة Rــان تعــامًال 
والمقدسـات ورفضـت  األد
ـانودعت إلى التفر&^ بین حر&ة الرأ? واحتـرام  ،إلى حد ما االصحف Rان محایدً 

وفــي  ،األد
ــان ومنهــا اإلســالم �عــضلد
ــه Rــره وعنــف ضــد  -الكثیــر بــل  -خــر لكــن الــ�عض اآل ،مــا حــدث
�.هؤالء هاعیالغالب تنتصر النزعة العنصر&ة على الفRر والحضارة التي یدّ  �

فـي أن الصـحافة الدول
ـة  ،سـا�ق
ه عـن نظـره وجهة اختلفت العینة من فراداأل �عض هناك Rان لكن
 تل
س األمر أنو  ،اشاعرهم زسالم
ة واستفزااألزمة سب
ًال الستعداء الجال
ة اإل منوخاصة الفرنس
ة أخدت 

 لصـراع �ائسـة محـاوالت وأنهـا ،التصـرفات غیـر المسـؤولة هـذهبر&ئـة مـن Rـل  فهـي ،ه عالقة �حر&ة التعبیرل
�.وغیرها األقل
ات �مفهوم یتعل^ وما المجتمع
ة الفئات �
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اإلعالم�ة للصحف الدول�ة في تعاملهـا مـع قضـا�ا الـرأ4 العـام العـالمي  النخ�ةتوص�ات : الثامن المحور
  :المرت�طة بجوانب دین�ة

ــا تجــد? ال التوصــ
ات أن العینــة مــن األقــل النســ�ة اعت�ــار رغــم  الــذ? اإلعــالم مــن النــوع لهــذا نفًع
 -فـرًدا) ١٩(عـددهم نحـو  وBلـغ-أكثـر عینـة الدراسـة  نفإ عنها، الخروج 
ستط
ع ال ینةله أطٌر مع تُوضع

 مثـل مـع التعامـل فـي العـام الصـالح فـي تصـب التـيمجموعـة مـن التوصـ
ات المتنوعـة  
ـهحرص علـى توج
علــى الدول
ــة  الصــحفأن تعتمــد  ضــرورة: التوصــ
ات هــذه أبــرز ومــن والجماهیر&ــة، المهمــة القضــا
ا هــذه

 ،من شـأنها أن تفـاقم األزمـةدون الترو&ج آلراء متحیزة أو شائعات  منهذه القضا
ا الموضوع
ة في تناولها 
مـــع األخـــذ فـــي االعت�ـــار االختالفـــات الس
اســـ
ة والدین
ـــة والمجتمع
ـــة والعقائد
ـــة للمجتمعـــات األخـــر2، قبـــل 

 توصـ
اتها فـي لنخ�ـةا دعت Rما ،ا عن مسار حر&ة التعبیرالشروع في نشر مثل هذه المواد التي تبتعد Rثیرً 
خـــر، الســـ
ما رأ? تعبـــر عـــن الـــرأ? اآل التـــيألصـــوات لة فرصـــة ومســـاحة مســـاو
 تاحـــةإ تمتـــ أن أهم
ـــة إلـــى


ـةلضـمان الح
اد ؛الدین
ـة من الس
اسـیین والشخصـ
ات ال�ـارزة سواءهذا الجانب،  فيالعلماء المتخصصین  
  .والموضوع
ة في العرض

� ـــة دعـــوة التوصـــ
ات تلـــك شـــملت Rمـــا� ـــة ل عاجل 
ـــین قدســـ
ة المعتقـــدات الدین ضـــرورة الفصـــل التـــام ب
معالجاتهــا  فــيمــع االلتـزام  ،و�شـر&ة األفRــار المذهب
ــة األخـر2 ) الیهود
ــة - المسـ
ح
ة - اإلســالم(السـماو
ة 

 ،و دلیــلأدون فهــم  مــنوعــدم التحــدث فیهــا  ،ســاءةإالموضــوعات الدین
ــة التــي بهــا  تنــاول عــن التــام�ال�عــد 
مع الوقوف موقف االحترام لكل األد
ـان  ،فRارهمأوترك المجال للمتخصصین ممن لدیهم وعي واعتدال في 

  .عموًما ونبذ وٕادانة أ? تصرف 
سيء لألد
ان

 أن اعت�ارها في الصحف تأخذ وأن ،الثقافات واألد
ان بینمراعاة االختالفات � العینة أوصت Rذلك
الرمــوز المتعلقــة �األد
ــان  مــنغیرهــا  مالیهود
ــة أ مالمســ
ح
ة أ مالمســاس �ــالرموز الدین
ــة ســواء اإلســالم
ة أ

  .یتعل^ بجانب حر&ة التعبیر وال ،لمعتنقي األد
ان اشخص
ً  االسماو
ة 
مس جان�ً 

للتعامــــل المهنـــي مـــع هــــذه  اهنـــاك توصـــ
ات أخــــذت اتجاًهـــا عالجً
ـــ تRانــــ نفســـه، المســـتو2  علـــى  
 �شـــRل األزمـــات هـــذه مثـــل الدول
ـــة الصـــحافة تواجـــه أن یجـــب أنـــهاألزمـــات؛ حیـــث ذRـــرت هـــذه المجموعـــة 

 علـى اشـتمالهاو  اإلنسـان
ة وق
مهـا د
ـانالتعر&ـف بجمـال األ: ومنهـا ،رئـ
س �شـRل التوع
ـة على 
قوم مختلف
 حالـةفـي و  وتضلیله �معلومات زائفة، لقار� ثارة اإ محاولة عن االبتعاد عن فضًال ، المذهب
ة التعدد
ة مفهوم
وتشـعیبها لتصـل  �غیرهـا ولـ
س رBطهـا بخصوصـیتها،یجب التعامل مع القض
ة  انة،د
 ة
ساءة ألإ 
ةأ وقوع
وســائل  علــىلكــل مــا 
Rتــب  واضــحنســخ  دون  مــنمــع الحــرص علــى نقــل الحق
قــة  ،حمــد عق�ــاهمــا ال 
ُ  إلــى

  .التواصل االجتماعي


مRـن ال أنـه ر2 و&ـ ،ال�ـاب غلـ^ل
 اآلراء �عـض جـاء توصـ
ات، من السا�قة الفئة هوجهت لما وخالًفا 
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لهـا مجموعـة مـن األطـر المحـددة تجـاه قضـا
ا  تُوضـع التـي الصـحف تلك قناعاتتوص
ات أن تغیر  ةأل
نــتخلص مــن الفRــر العنصــر? وتصــ�ح الصــحافة نز&هــة  معینــة ال 
مRنهــا أن تحیــد عنهــا، وأننــا إذا أردنــا أن

سـن قـوانین دول
ـة : هـو القض
ة هذه في والرادع األمثل الحل وأن طو&لة، سنواتنحتاج  فإنناوحرة ومحایدة 
 تفعیــل یــتم أن علــى ،�طر&قــة حاســمة األد
ــاند
ــان والمقدســات وتراقــب ازدراء فــي حــ^ األ یخطــئم مــن تجــرّ 
  .الجم
ع على وتطب
قها القوانین هذه
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مجلة " لماذا ال تعد قوانین التجدیف رًدا مناسً�ا؟..حر&ة التعبیر واالزدراء الدیني. "٢٠٠٦. آجنس، Rاالمارد
  .١٨إ
Rوال فو
س
س، المرRز األوروBي لمراق�ة العنصر&ة والكراه
ة 

http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/ev/ev18/ev-18.pdf  
تـــألیف األد
ـــان ."التـــوتر بـــین المســـلمین والغـــرب فشـــل مت�ـــادل بـــین الجـــانبین". ٢٠٠٧. حســـین، بهـــي الـــدین

مرRــز القــاهرة لدراســات حقــوق اإلنســان،   .إشــRال
ة الحر&ــة فــي مجتمعــات مختلفــة.. وحر&ــة التعبیــر 
  .٢٥): ١( ١٠سلسلة مناظرات حقوق اإلنسان 

ئة لألد
ــان ووســـائل اإلعـــالم اتجاهــات الجمهـــور نحـــو المــواد اإلعالم
ـــة المســـی. "٢٠١٦. منصــور، حســـناء
  .٤٨-١): ١( ٨جامعة القاهرة  المجلة العلم
ة ل�حوث العالقات العامة واإلعالن،." المقدمة لها

دراســة مقارنــة : الموقــف اإلعالمــي الغرBــي إزاء اإلســالم والصــهیون
ة. "٢٠١٣. 
عقــوب، عبــد الحلــ
م موســى
المجلــة العلم
ـــة ."  ومعــاداة الســـام
ة" وســلمه عل
ـــه ـصـــلى اللــ"بــین قضــ
ة الرســـوم المســیئة للرســول 

  .١٥٥-١٠٥): ١( ١٤ العلوم اإلنسان
ة واإلدار&ة -لجامعة الملك ف
صل 

�

ـة ألزمـة الرسـوم المسـیئة للرسـول  أطـر مواجهـة الصـحف اإللكترون
ـة. "٢٠٢١. درو
ش، عبد الحفـBالعر
): ٤( ٥٧جامعـة األزهـر  -، Rل
ـة اإلعـالم مجلـة �حـوث اإلعـالم)." ه عل
ـه وسـلمـصلى الل( محـمد

١٧٩٢-١٧٤٣.  

المجلـــة  ."أثـــر وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي علـــى حـــوار األد
ـــان. "٢٠٢٠. بنـــت ســـلطان الشـــهیل، عهـــود
  .٣٨٦-٣٦١): ١( ٧٣، جامعة القاهرة، مصرالمصر&ة ل�حوث اإلعالم

 


