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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة الصحف العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر بالتطبيق على عدد من
كبريات الصحف العربية داخل الوطن العربي وخارجه هي ( األهرام  -الرياض  -الشرق األوسط  -الحياة اللندنية) ،وقد اعتمدت
الدراسة على محورين أساسيين  :األول يرتبط بإشكاليات التسامح مع األخر في الثقافة العربية واإلسالمية دولياً ،وما ينيغى القيام
به بعد أحداث العنف التى صاحبت الثورات العربية  ،2011وأساليب التواصل مع اآلخر ،والثاني حول دور اإلعالم في دعم وتعزيز قيم
التسامح على المستوى السياسي والديني واإلجتماعي والفكري في البلدان العربية واألوربية .
وتؤكد الدراسة أن وسائل اإلعالم بذاتها ال تصنع الصورة أو تغير منها ،وإنما توجد مؤسسات أخرى تعمل في هذا االتجاه وتسعى
إلى تحقيقه ،وأن في المجتمعات عامة مؤسسات تعمل على تقديم المواد والمعلومات الخام التي يتم منها تشكيل الصورة النمطية
للمجتمع ،وتتلقف وسائل اإلعالم هذه المواد وتشكلها في مواد إعالمية مناسبة يتم االعتماد عليها في صناعة أو تغيير أو تعديل
أو تأكيد الصورة الذهنية لألفراد والمجتمعات والدول والمؤسسات بما في ذلك اآلخر ،وتوصى الدراسة بضرورة أن تعمل الصحافة
العربية على تنمية الوعي لدى المواطنين من خالل ترسيخها للقيم والمبادئ االيجابية التي تؤدي إلي البناء االجتماعي فى المجتمع
وتؤكد هويته وتنهض بدور المواطن في تفاعله مع األحداث والقضايا التي ترتبط بمصلحة الوطن ،وتقبل اآلخر مهما كان مختلفاً،
تطبيقاً لمبدأ التسامح على كافة مستوياته الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية محلياً وعربياً ودولياً.
الكلمات المفتاحية :وسائل اإلعالم ،التسامح ،الحوار ،الخطاب اإلعالمي.

Tolerance and Ways of Addressing the Other in Arab Press: An Analytical
Study of Some Arab Daily Newspapers between 2011 - 2012
Magdy Mohamed Abdel Jawad Al Dagher

Abstract:
This study aims to identify how Arab press deals with issues of tolerance and ways of addressing the
Other. The study traces this theme in some of the major Arab daily newspapers inside and outside the
Arab world. These newspapers are: Al-Ahram, Al- Riyadh, Al-Sharq Al-Awsat, and Al-Hayat. The study
argues that the media alone do not create the image or even attempt to change it. In fact, there are
other institutions that strive to do this. In all societies, there are institutions that actually provide the raw
material which is then used to form the desired stereotypical image of individuals, societies, countries,
and institutions. The media then seize this material, forge it and integrate it with framed media packages
that are then used as ready-made recipes to produce, alter or reinforce these stereotypes in which
the Other is always an embedded element. The study recommends that Arab media need to develop
awareness among Arab citizens through enhancing positive principles and values that contribute to the
social cohesion of the society. They also need to stress the issue of identity and encourage an active role
of individuals in issues of common social interest. They need to promote a culture of acceptance of the
Other, however different that Other might be.
Keywords: Mass Media, Tolerance, Dialogue, Media Discourse.
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مقدمـة:

شهد العالم خالل العشرين عاماً الماضية الكثير من التحوالت
والمتغيرات على المستوى السياسي واالجتماعى واإلقتصادى
وفى مجاالت أخرى مثل تقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
وحظيت تلك الحقبة بالعديد من أعمال العنف والصراعات
والحروب والكوارث واألزمات ،وخلفت وراءها الكثير من الدمار
والمذابح والمقابر الجماعية جراء تنامى ظاهرة العنف وعدم
التسامح وتزايد الحقد والكراهية بين األفراد والشعوب على
حد سواء  ،والتمييز على أساس من الدين والعرق واللون حتى
بين أبناء الوطن الواحد ،وقديماً كان اسم المتعصبين يطلق
على كهنة اآللهة القديمة الذين كانوا من عادتهم أن يعتريهم
هذيان من نوع خاص والسيما عندما يطعنون أجسامهم
بالمدى حتى يسيل منها الدم( .الكيالي .)768:1985،وفى
التاريخ اإلسالمي شهد المسلمون حلقات عنف مماثلة بلغت
حد اإلرهاب كان أبرزها موقعة الجمل وصفين وكربالء ،ثم ما
حدث للعباسيين من قبل األمويين  ،ثم ردة فعل العباسيين
ضدهم  ،ثم كان ظهور الخوارج التي تُعد أول جماعة سياسية
– دينية معارضة استخدمت أسلوب العنف وعدم التسامح
للوصول للسلطة ،ثم جاءت القرامطة وهى إحدى حركات العنف
السياسي في التاريخ اإلسالمي (الداغر.)15 :2009 ،
لقد عانت البشرية كثيراً من آثار العنف وعدم التسامح  ،وقد
تمثل ذلك في حروب وصراعات عديدة  ،ففي القرن العشرين
– مث ً
ال -كانت هناك حربان عالميتان و( )20حربا بين الدول،
و( )50حرباً أهلية أخرى ،و( )6مذابح دموية  ،وكان حصاد ذلك
أكثر من ( )100مليون قتيل فى الحروب بين الدول ،و()150
مليوناً يمثلون ضحايا المذابح والصراعات األهلية  ،و()500
مليون الجئ ومشرد عن وطنه ،و( )100ألف طن من المواد
الجرثومية والكيماوية تم تطويرها واستخدامها إلبادة منشآت
وأفراد وشعوب دون تمييز ( مرزوقي ،)2:2005 ،باإلضافة إلى
خاليا وشبكات اإلرهاب عابرة القارات التي تنامت في مختلف
دول العالم ،وكانت سبباً في وفاة أالف الضحايا وماليين
المصابين ،وقد عبر عن ذلك “كوفى عنان” األمين العام السابق
لألمم المتحدة بقوله“ :سيذكر القرن العشرين بأنه القرن
الموسوم بالعنف ،وعدم التسامح ،فهو يحمل موروثاً هائ ً
ال من
الخراب والدمار والكوارث،كما استطاع أن يوظف تقنية صناعة
األسلحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة فى خدمة
أيديولوجيات العنف والكراهية والتمييز والتعصب بعيداً عن
التسامح بين البشر أو بين الثقافات المختلفة (الغرباوي:2006،
.)7
وهذا يعني أن التعصب وهو نقيض التسامح يعد حالة خاصة
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من التمسك الفكري أو التمسك العقائدي ،حيث يجسد اتجاهات
الفرد أو الجماعة نحو جماعات أو طوائف أخرى ،األمر الذي يؤدي
إلى تقسيمهم في إطار خاص على أساس انتمائهم فقط إلى
تلك الجماعة أو تلك الطائفة ،بعبارة أخرى يعني التعصب حالة
من تنظيم وتفسير معلومات حول جماعة أو طائفة معينة ،يتم
اتخاذ حالة من التعصب تجاهها (إسماعيل .)30:1996،كما
تطور مفهوم التسامح من الفرد إلى المجتمع ومنه إلى الدولة،
ثم إلى المجموعة الدولية ،حيث لم يعد المفهوم اصطالحياً أو
لغوياً يرتبط بالكرّم والسخاء والجود والعفو والصفح والغفران
والتساهل وغيرها من القيم اإلنسانية العامة ،وإنما وصل إلى
االعتراف بالحق واحترام الخصوصية ،مثلما له عالقة بالعمران
والتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب ،بل إن جز ًءا من مشكلة
الراهن والمستقبل أيضاً تكمن في المتراكم السلبي ،والموروث
الالمتسامح مع األخر ،والذي تجري محاوالت الجتراره بهدف
الحفاظ على استقرار المجتمعات وبعض أنظمة الحكم السائدة
عربياً ،تلك التي ال تقبل بالتنوع واالختالف والحوار والتسامح
والتعددية والديمقراطية وتؤمن بالعنف فى عملية التغيير
اإلجتماعى واإلصالح السياسي.
كما تنطوى المجتمعات اإلنسانية على درجة كبيرة من التباين
والتوحد في الوقت نفسه  ،ويتجلى هذا التباين في العدد
الكبير من األعراق واألجناس واألديان والقوميات التي تحمل
قيماً ومعتقدات تؤدي إلى حضارات وثقافات مختلفة ،بينما
يتجلى التوحد في أن كل أعضاء هذه الجماعات يشتركون في
كونهم يسعون للعيش بكرامة وسالم  ،ويعملون على تحقيق
طموحاتهم ومصالح دولهم (الغنوشي .)291 :1993،
وعلى الرغم من أن اتساع الدعوة للتسامح عن طريق التنظير
الفكري ،وتعدد المبادرات على الصعيد الدولي منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية عام  1945إلقرار مبادئ التسامح في العالقات
الدولية ،والتعايش السلمي داخل كل دولة وكل مجتمع ،فإن
ظاهرة عدم التسامح كالتعصب والتمييز واإلقصاء والهيمنة
والعنف ،مازالت تنتشر وتتفاقم في شتى مناطق العالم ،مما
يؤدي إلى تزايد المواجهات العنيفة بين أطراف الصراع ،والتي ال
تجني منها المجتمعات عموماً سوى المآسي والدمار .وإذا كانت
البلدان النامية هي األكثر تعرضاً للنزاعات العنيفة والصراعات
الدموية بسبب اإلختالفات السياسية والطائفية ،وغياب أو زيف
آليات الديمقراطية ،فإن الدول المتقدمة صناعياً والتي تحظى
بأنظمة ديمقراطية منذ زمن بعيد ال تخلو من حاالت التمييز
العنصري في مواجهة األقليات الدينية والعرقية ،ومن ممارسات
متطرفة ضد األجانب خاصة الباحثين عن العمل ،وعن الحياة
الكريمة ،مما يحول دون تحقيق تواصل إيجابي بين الشعوب،
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ويولد الكثير من األحقاد ،ويفجر العنف بكافة صوره وأشكاله
داخل المجتمعات ( اليونسكو.)2 :2005 ،
والتسامح بما ينطوي عليه من عدالة وحقوق متساوية لكل
البشر ،بغض النظر عن لونهم أو معتقدهم  ،يمثل األساس
العقالني الممكن لتقدم واستقرار وسالم المجتمع الحديث بكل
ما فيه من تنوع واتجاهات مختلفة ،وهو القيمة التي تمثل عماد
حقوق اإلنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون ،ونبذ
التحيز والتعصب واالستبداد والعنف ،ومن ثم ال يعنى التسامح
تقبُل الظلم االجتماعي أو الخضوع السياسي له ،وإنما يعني
حق المرء في التمسك بعقيدته ،والتزام المجتمع بضمان هذا
الحق ،باعتباره حقاً مشتركاً لجميع األفراد يمارسونه بشكل
عادل ومتساو دون تمييز فيما بينهم ( عبد الرزاق :2002 ،
 .)174وعلى هذا تحتفل شعوب العالم في السادس عشر من
نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح الذي جاء تحديده
من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) في مؤتمرها الثامن والعشرين الذي عقدته في
باريس في مثل هذا الشهر من عام  ،1995وذلك من أجل
التأكيد على أخطار التعصب وتجنبها ونبذها ،وإظهار االلتزام
المتجرد والعمل من أجل تعزيز وتعليم قيم ومفهوم التسامح
بين األفراد والشعوب  ،ويأتي هذا االحتفال في ظل ما تؤكده
تجارب التاريخ من استحالة استكمال أسباب األمن واستقرار
السلم والوئام االجتماعي في غياب التسامح ،كما تؤكد أن
البديل للتسامح كان وما زال الصدام والعنف والحروب ،ومع
ذلك فان مصطلح التسامح ما يزال يثير الكثير من االختالفات
والجدال حول بعض جوانبه.
وعالمياً بدأت الدعوة إلى التسامح تأخذ بعدها العالمي-
الرسمي -منذ أن بدأت العهود والمواثيق الدولية تذكرها أو
تُشير إليها في نصوصها ،بدءاً من ميثاق األمم المتحدة ثم
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،حيث أثمرت الجهود الدولية
بشأن نشر ثقافة التسامح عن صدور” إعالن مبادئ التسامح”
عن المؤتمر العام لليونسكو في عام  1995وإعالن اعتبار عام
 1996عاماً دولياً للتسامح ،واكتسبت الدعوة الدولية للتسامح
زخماً ملحوظاً على إثر التصاعد في أحداث العنف واإلرهاب
وكراهية األجانب واضطهاد وسوء معاملة األقليات ورواج بعض
نظريات وأطروحات الصراع والصدام الثقافي والحضاري بين
الشعوب على أسس دينية وعرقية وثقافية (رسالة اليونسكو،
 .)34 :1996وعلى المستوى اإلسالمي أكدت القمة اإلسالمية
في مدينة مكة المكرمة ( )2008أهمية تعميق قيم الحوار
والوسطية والعدل والتسامح فى الخطاب اإلسالمي داخل
المجتمعات اإلسالمية وعند الحوار ومخاطبة اآلخر ،حيث سبق
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وأكد المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة فى ختام دورته الرابعة فى
الجزائر ( - )2004استناداً إلى ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي
ودعوة خادم الحرمين للحوار مع أتباع الديانات والمعتقدات
األخرى ،وتوصيات رسالة عمان ،وقرارات اللجان والمؤتمرات
اإلسالمية المتخصصة وإنطالقاً من ميثاق المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة ،ومن خالل العهود الدولية ذات الصلة
 التمسك بالذاتية الثقافية والهوية الحضارية للعالم اإلسالميوالدفاع عنها فى إطار التفاعل مع الثقافات والحضارات األخرى،
واالبتعاد عن الصورة النمطية للشعوب وثقافتها وحضارتها
من منطلق الحوار المتكافئ بين األمم والشعوب ،واإلسهام
فى فتح المجال للتوجهات المنادية بالتسامح والتعايش والحوار
وإدانة العنف واإلرهاب والتمييز الديني والعرقي أياً كانت
دوافعه ومبررات حدوثه.
والتسامح كمفهوم ما زال قليل القبول لدى أوساط واسعة
من النخب المثقفة العربية تحديداً ،وربما نظرت إليه بعض
التيارات الدينية على أنه “نبت شيطاني” أو” فكر مستورد”
خصوصاً عند خلط المفاهيم تعسفاً –أحياناً -بالنزعات التغريبية
والغزو الثقافي وتصويرها باعتبارها استتباع واستجداء لآلخر،
(الخارجي ،األجنبي ،المختلف ،الخصم  ،والعدو)! وقد ينسحب
ذلك على نحو أشد على النطاق الداخلي وفي داخل كل بلد
عربي أو جماعة سياسية أو دينية ،وهو ما تحاول منظمة
اليونسكو التصدي له من خالل نشر ثقافة التسامح والتواصل
مع اآلخر (صادق  .)166 :1993،ومنذ إعالن اليونسكو
( )1996والعالم يشهد الكثير من الفعاليات واألنشطة بشأن
نشر ثقافة التسامح  ،وقد صدرت كتب ومطبوعات كثيرة،
وتأسست هيئات وجمعيات ومنظمات وشبكات لهذا الغرض
من بينها مركز األندلس لدراسات التسامح  ،الشبكة العربية
للتسامح التي ّ
شكلت دعوة مهنية وحقوقية لمبادئ التسامح،
بينما على الصعيد الفكري ما تزال هناك هوّة سحيقة عن قيم
التسامح اإلنساني التي تكرست في مجتمعات أوربية على هذا
الصعيد ،األمر الذي يحتاج إلى مراجعات ونقد ذاتي ،السيما
من جانب النخب الفكرية والسياسية الحاكمة وغير الحاكمة
لمقاربة فكرة التسامح والتعاطي معها ايجابياً على الصعيد
األخالقي واالجتماعي ،السيما بعد إقرارها قانونياً ودستورياً ،
ومن ثم فإن جوهر مفهوم التسامح يكمن في تكريس عدد
من المفاهيم التي تساهم في البناء الحضاري الصحيح مع اآلخر
والتي يمكن أن نلخصها في المبادئ التالية :تكريس الحريات
الدينية والسياسية وغيرها -اإلقرار بالتعددية سواء التعددية
المذهبية أو القومية أو العرقية أو الدينية -احترام كافة حقوق
اإلنسان دون تمييز -إشاعة مبدأ الحوار والتعايش بين جميع
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أطياف المجتمع (إعراب.)50 :1997 ،
وعلى هذا فقد أصبح التسامح حاجة ماسة – لألفراد والشعوب
– ومن ثم لم يعدْ ترفاً فكريَا ،فنقيضه هو الالتسامح والتعصب
والعنف واالستئثار ورفض اآلخر ،فهو يعني اتخاذ موقف ايجابي
فيه إقرار بحق اآلخر في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته
األساسية ،وبهذا المعنى فهو مسؤولية قيمية لإلقرار بالحقوق
والتعددية والديمقراطية وحكم القانون ،وهو أمر ينطوي على
نبذ االستبدادية ،خصوصاً باإلقرار بحق اإلنسان في التمسك
بمعتقداته وثقافته وفكره ،وهو إقرار ناجم بأن البشر مختلفون
في طباعهم ومظاهرهم وأوضاعهم وسلوكهم وقيمهم
وقومياتهم ودياناتهم ولغاتهم وأصولهم ،والحق والمساواة
في العيش بسالم ،حيث ينطوي مبدأ التسامح حسب إعالن
اليونسكو على تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون
فيها ،فض ً
ال عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات
اآلخرين عن طريق االستغالل األمثل لوسائل االتصال واإلعالم
التنموي (رسالة اليونسكو .)34 :2008،وعلى هذا تستطيع
وسائل اإلعالم أن تحدث تقدماً إيجابياً على مستوى تكريس
ثقافة الحوار مع اآلخر والتخلص من التعصب الذي يفضي إلى
تدنى الذات وتراجعها ،وهي جدلية -ما يهم منها -هو التعرف
على إمكانيات وسائل اإلعالم في تنمية ثقافة التواصل مع اآلخر،
وتعزيز قيم التسامح بين األفراد والشعوب والثقافات األخر .

الرسالة اإلسالمية متمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية
وسيرة األئمة والصحابة ،وهذا االتجاه يرى أن المسلمين” لن
يصلح آخرهم إال بما صلح به أولهم” وأن سبب تأخر المسلمين
هو عدم معرفتهم بأمور دينهم ،وقد تمثل هذا االتجاه فى
بعض الحركات السلفية والتيارات األصولية فى الدول العربية
واإلسالمية.
 .2اتجاه يؤمن بالتقدم الغربي ويعتقد بضرورة أن نبدأ مما
انتهى إليه اآلخرون ،وأن النتاج الغربي هو نتاج حوار حضاري،
وكانت الحضارة اإلسالمية مكوناً أساسياً من مكوناته ،لكنه
في جزء منه يعتقد أن الحضارة اإلسالمية اندثرت وما عادت
مقوالتها تنطبق على عالم اليوم ،واألجدر ترك الماضي (التراث)
وااللتفات إلى الحاضر(التقدم) الذي يمثله الغرب بكل إمكانياته
العلمية والتقنية ،ويسمى هذا االتجاه”بالمغترب”ويمثله أغلب
الحركات واالتجاهات العلمانية والالدينية في الفكر العربي
المعاصر.
 .3اتجاه توفيقي وهو يعتقد بضرورة التوفيق بين معطيات
الحضارة الغربية المعاصرة ومعطيات الحضارة اإلسالمية،
ويميل إلى أن تكون البداية هي تأسيس المسلم في ضوء
اإلسالم األول الذي ال يتعارض مع التقدم والتعقل بوصفهما
من منتجات الحضارة اإلسالمية ،فالقرآن الكريم جاء ليؤيد
العقل وال يتعارض معه ،وبالتالي فإن كل منتجات العقل
البشري التي تخدم اإلنسانية هي من مقتضيات النص الديني
(القرآن والسنة النبوية) ويمثل هذا االتجاه أصحاب التيار الديني
اإلصالحي ،أمثال “جمال الدين األفغاني ومحمد عبده” وصو ًال
إلى الشيخ “محمد الغزالي  ،يوسف القرضاوى  ،محمد عمارة ،
كمال أبو المجد  ،وسليم العوا “.

وتتميز الصحافة المطبوعة– مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى-
باعتبارها الوسيلة االتصالية األكثر تأثيراً في الجمهور المثقف،
إذ تتمتع بخصائص وسمات تجعلها تتفوق في بعض المجاالت
عن غيرها من وسائل االتصال الحديثة ،حيث تسمح بأن
يتحكم القارئ فى وقت قراءتها وإعادة اإلطالع على مضامينها،
كما أنها تنطوي على موضوعات متشابكة تحتاج إلى تحليل
علمي ،وأنها بطبيعتها تعرض للتفاصيل الدقيقة التي تتفق مع

قام الباحث بمسح التراث العلمي السابق والمتعلق بموضوعات

الدراسات المسهبة ،وتتميز أخبارها بالتطويل والتحليل ،وإذا
كانت الوظيفة في العلوم االجتماعية ترتبط باألنماط الفكرية
والثقافية والبناءات االجتماعية واالتجاهات السياسية والميول
األيديولوجية ،فإنها في الصحافة تحقق أيضاً تلك النتائج
فى ضوء تأثيرها فى بناء المواقف والتفاعل مع البيئة داخلياً
وخارجياً ،باإلضافة إلى دورها في اإلعالم واإلخبار واإلرشاد
والتوجيه والتعليم والتثقيف والتسلية والترفيه والدور التنموي
المهم محلياً ودولياً .وعلى هذا فقد انقسم الخطاب اإلعالمي
العربي على مستوى توجهات الفكر المعاصر إزاء التواصل مع
اآلخر على النحو التالي (النهارى :)23 :2011 ،
 .١اتجاه يرفض الغرب برمته ويدعو إلى العودة إلى صدر

وقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر ،ومن خالل هذا المسح
تمكن من رصد الدراسات التالية.
 المحور األول  :بحوث ودراسات تناولت التسامح والتواصلمع اآلخر:
 .1دراسة الخميسي (الخميسي ،)1991 ،حول تربية التسامح
الفكري لمواجهة التطرف ،حيث تبين الدراسة أن التعصب
يشكل إحدى أخطر المشكالت التي تواجه الشباب ،وأن مشكلة
التعصب والتطرف في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية بعامة إنما
تكشف عن قصور وعجز األنظمة التربوية والتعليمية قبل غيرها،
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عوامل أساسية تدخل في
تكوين ظاهرة التعصب في مصر هي :الحجر على تفكير
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اآلخرين وفرض الوصايا عليهم باسم الدين وفرض العفوية
عليهم ،وانتشار ظاهرة العنف الديني وتكفير اآلخرين ،وشيوع
أنماط سلوكية تتسم بالعنف في مجال األسرة والمدرسة.
 .2دراسة كاتس ( )katz.1993حول اتجاهات طالب جامعة
برنستون نحو بعض الشعوب األخرى ،حيث أجريت الدراسة
على عينة بلغت مائة طالب من جامعة برنستون حيث طلب
منهم تحديد السمات التي تناسب بعض الشعوب والسيما
األمريكيين والصينيين واإلنجليز ..الخ .وتوصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج أهمها :أن األلمان :علميون  ،واليهود مرتزقة
 ،والزنوج :كسالى ،واإليطاليون :مندفعون ،واإلنجليز :أذكياء ،
وهو ما يعنى تجانس آراء الطالب في إطالق هذه الصفات  ،وأن
هذه اآلراء نابعة من صورة نموذجية سائدة في المجتمع حول
هذه الصور واآلراء النموذجية حول شعوب العالم.
 .3دراسة دانجي ( )Djangi,1993حول :السلوكيات العنصرية
في التعليم العالي في كندا ،حيث أجريت هذه الدراسة على
عينة الطالب بجامعة تورنتو الكندية ،واستهدفت التعرف على
أبعاد التعصب العنصري في مؤسسات التعليم العالي ،وقد
بينت هذه الدراسة أن المؤسسات التربوية تعاني من أشكال
مختلفة من التعصب التي عززتها التراكمات الثقافية والتاريخية
وغياب القيم الديمقراطية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة مخاطر
االتجاهات التعصبية في المؤسسات التربوية ،وأن التعصب
يؤدي إلى التفرقة بين الطلبة أنفسهم ،ويتجلى هذا التعصب
في نوعية االهتمام الذي يتلقاه الطلبة من المدرسين ،باإلضافة
إلى التحيز التعليمي الذي يظهر في العناية ببعض الطالب
دون اآلخرين ،وأكدت الدراسة أن هذه المواقف االنحيازية
لطلبة دون آخرين تؤدي إلى إضعاف تفاعل الطلبة الذين يتم
تجاهلهم أو عدم االهتمام بهم ،فالمؤسسة التربوية التي يبرز
فيها االتجاه التعصبي تلجأ إلى اختيار أعضاء هيئة التدريس من
جنس معين أو فئة معينه ومن ثم تنتقل هذه النظرة التعصبية

المرتبة الرابعة.
 المحور الثانى  :بحوث ودراسات التناول الصحفي للحواروالتواصل مع اآلخر:
 .1دراسة إيناس أبو يوسف (أبو يوسف  )2002:حول الخطاب
الصحفي العربي بين الذات واآلخر ،حيث استهدفت الدراسة
رصد األسس التي عالج بها الخطاب العربي والغربي لألزمة
العراقية األمريكية  ،1998وتوصلت الدراسة إلى عدد
من النتائج أهمها  :أن الخطاب الصحفي العراقي قام على
إستراتيجية إعالمية تتسق مع السياسة الخارجية العراقية
وتقوم بشكل أساسي على الهجوم على الواليات المتحدة
 ،بينما قدم الخطاب الصحفي المصري إستراتيجية تتفق مع
السياسة الخارجية المصرية والتي كانت تتسق مع الموقف
العراقي في ذلك الوقت .
 .2دراسة وليد البكرى ( البكرى  )2006:حول صورة األخر فى
المقاالت االفتتاحية للصحف األمريكية واأللمانية بعد أحداث
سبتمبر 2001م ،وقد استهدفت الدراسة التعرف على صورة
الشرق األوسط كما يعرضها الخطاب الصحفي األمريكي
واأللماني ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
ارتباط كلمتا اإلسالم وإسالمي بكل ما هو إرهابي أو شرير،
وأن المعالجة جاءت وفق التصورات اليهودية والمسيحية عن
اإلسالم .
 .3دراسة عماد حجاب (حجاب ( )2010حول”حقوق األخر فى
الصحافة العربية “حيث استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة
معالجة الصحافة لقضايا حقوق اإلنسان بصفة عامة مثل قضايا
االحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين ،وكذا قضية
األوراق الثبوتية الخاصة بالبهائيين وغزو العراق وتزايد الدور
اإليراني وقضية حزب اهلل والصراع اإلقليمي على األدوار في
المنطقة ،وقد توصلت الدراسة في تحليلها لمضمون الصحف
(األهرام ،المصري اليوم واألحرار) إلى عدم وجود التزام لدى

إلى إدارة المؤسسة التربوية نفسها.
 .4دراسة الصراف( ،الصراف )1995 ،حول المفاهيم التربوية
المتعلقة بقيم التسامح ،حيث استهدفت الدراسة رصد قيم
التسامح في مناهج المرحلة االبتدائية بالكويت عام  ،1995وقد
اعتمد الباحث على أداة تحليل المضمون حيث شمل التحليل
مقررات اللغة العربية والتربية اإلسالمية والمواد االجتماعية،
وتم استقصاء مفاهيم التسامح ،والتعاون ،والصداقة ،واالحترام
والود ،وقد بينت الدراسة في نتائجها أن قيم التسامح ما زالت
دون المستوى المطلوب لحضورها فى المقررات الدراسية
للطالب ،حيث جاءت في المرتبة الخامسة بينما احتلت كلمة
المحبة المرتبة األولى تلتها الصداقة ثم التعاون ثم الود في

الصحف الثالث بنشر مفاهيم التسامح الواردة في اإلعالن
الدولي لمنظمة اليونسكو ،ووجود تفاوت في تناول الصحف
الثالث لقيم التسامح المتعلقة باحترام اآلخر وقبوله ورفض
تهميش الفئات الضعيفة أو استبعادها من المشاركة السياسية
والتمييز ضدها.
 .4دراسة حسين عثمان (عثمان ( )2010حول” صورة
الذات واآلخر فى الخطاب الديني فى الصحافة العربية” ،وقد
استهدفت الدراسة رصد أساليب تقديم صورة ّ
الذات -المتم ّثلة
فى ّ
الذات العربية واإلسالمية -وصورة اآلخر -المتم ّثل فى أوربا
والواليات المتحدة األمريكية -فى الخطاب الديني فى المجالت
اإلسالمية ،بهدف الكشف عن طبيعة الصورة المقدّمة عن
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ّ
الذات وعن اآلخر بشكل يؤدّى إلى محاولة التعرّف على األطر
المرجعية لهذا الخطاب ،وأكدت نتائج الدراسة أن الصحافة
العربية تعاني بشكل عام عدة إشكاليات في عملها تتضمن
وجود اتجاهات في الصحف القومية التي تسيطر عليها الحكومة
لممارسة التمييز والتعصب ضد أي “آخر” ال يرضى عنه النظام
الحاكم  ،وأن ذلك يتكرر في الصحف الحزبية والخاصة من
التمييز ضد اآلخر ،فض ً
ال عن عدم قدرة الصحفيين – أحياناً-
الوصول إلى معلومات موثقة من الجهاز اإلداري للحكومة.
 .5أوراق عمل ندوة اإلعالم والحوار الوطني (الرياض )2012،
وقد استهدفت مجموعة األوراق المقدمة للندوة التعرف على
الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم – بما فيها الصحافة  -في
تكريس قيم الحوار في المجتمع  ،ومن أبرز هذه األوراق ،ورقة
جميل الذيابي حول”الصحافة والحوار الوطني” ،وورقة سليمان
العقيلي “الصحافة والحوار الوطني :األدوار المتبادلة” ،وورقة
ناهد باشطح “الصحافة والحوار الوطني :االتصال والتواصل”،
وورقة حسان عمر” الصحافة وثقافة الحوار” ،وقد أكدت مجموعة
األوراق المشار إليها سلفاً أن هناك عالقة قوية بين تأثير طبيعة
وسيلة الصحافة ونشر ثقافة الحوار ،ويتضح ذلك التأثير على
الجمهور المتلقي ،ويكشف أهمية دور الصحافة على األفراد
المتلقين للرسائل اإلعالمية من شرائح المجتمع في دعم
وتعزيز القيم اإليجابية بين البشر والتواصل مع اآلخر.

نتائج البحوث والدراسات السابقة :
من خالل العرض السابق ألهداف ونتائج الدراسات السابقة
تبين للباحث أن من هذه الدراسات ما يتقاطع مع الدراسة
الحالية ،ومنها ما يتماشى معها ،غير أنها في النهاية ساعدت
الباحث كثيراً ومن زوايا مختلفة فى تصميم مقياس الدراسة
وفى إثراء اإلطار النظري ،كما استفاد منها الباحث في تفسير
النتائج ،حيث أظهرت الدراسات والبحوث السابقة الحاجة
الماسة إلجراء بحوث موسعة ذات طبيعة تحليلية وميدانية
في مجال التسامح والتواصل مع اآلخر ،وسبل توظيف وسائل
اإلعالم واألدوات االتصالية الحديثة والتي من خاللها يمكن
دعم قيم التسامح مع اآلخر على المستوى القومي والدولي،
فض ً
ال عن ندرة الدراسات والبحوث األكاديمية التي تناولت
موضوع الدراسة ،حيث جاء االهتمام الصحفي واإلعالمي أوسع
كثيراً من المعاهد والجامعات وخاصة من الجانب النظري
والميدانى ،فض ً
ال عن عدم عثور الباحث على دراسة علمية
بحثية واحدة اهتمت بقيم وقضايا التسامح من واقع التناول
والتغطية اإلعالمية إزاءها ،فرغم اتساع دائرة األحاديث عن حوار
األديان ،وتحالف الحضارات ،وتعايش الثقافات ،باعتبارها تمثل
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وعياً إنسانياً متقدماً ،إال أن الناظر إلى واقع التسامح مع اآلخر
أكاديمياً يالحظ أن الوحدات الذهنية القديمة ما زالت تؤطر
رؤى وتصورات األفراد والمؤسسات ،فصناعة الكراهية مزدهرة،
وعائداتها السنوية تتجاوز ماليين الدوالرات! وال يختلف األمر
سواء تعلق بالشرق أو الغرب ،فكالهما سيان في كراهيته لآلخر،
كما جاء أغلب المعالجات فى الدراسات السابقة من واقع تحليل
المقررات الدراسية واستخراج قيم العنف والتعصب والجانب
العنصرى فيها ،ورؤية الطالب والهيئة التدريسية لقيم العنف
السائدة بالمدارس والجامعات دون التطرق إلى أساليب التناول
والمعالجة الصحفية لقضايا العنف والتسامح على المستوى
الداخلى بين أبناء الوطن الواحد ،وبين الشعوب بعضها
البعض عام .2012-2011

 اإلطار النظري للدراسة  (:نظرية المسؤولية االجتماعية):تعد نظرية المسؤولية االجتماعية إحدى النظريات المعيارية
التي صنفها “ماكويل” لتفسير الممارسات اإلعالمية داخل
بنية أي مجتمع ،حيث تؤكد هذه النظرية على أن الحق في
الحرية يترتب عليه بعض االلتزامات نحو المجتمع ،وهو
ما يسمى بالحرية االيجابية أو الحرية الهادفة اجتماعياً،
( )Mcquail,2005ويرى “فيفيان” أن نظرية المسؤولية
االجتماعية لوسائل اإلعالم تقيـم األداء اإلعالمي لهذه الوسائل
من خالل التأثيرات المفيدة لإلعالم في المحيـــط االجتماعي.
()Vivian,2006
ويرى أصحاب النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في
نفس الوقت ،ومن هنا يجب أن تقبل وسائل اإلعالم القيام
بالتزامات معينة تجاه المجتمع ،ويمكنها القيام بهذه االلتزامات
من خالل مستويات مهنية لإلعالم مثل الصدق ،والموضوعية،
والتوازن ،والدقة ،ويجب على وسائل اإلعالم في إطار قبولها
لهذه االلتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتياً في إطار القانون
والمؤسسات القائمة ،ويجب أن تكون هذه الوسائل تعددية
تعكس تنوع اآلراء واألفكار في المجتمع عن طريق إتاحة الفرصة
للجميع من خالل النشر والعرض دون قيد أو شرط( .حجاب،
 ،)23 : 2010ويرى “باران” أن نظرية المسؤولية االجتماعية
لوسائل اإلعالم تؤكد أن هذه الوسائل يجب أن تظل حرة
وبعيدة عن الرقابة الحكومية ،ولكن في المقابل يجب على
تلك الوسائل أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع ،وعلى الرغم
من اإلجماع حول تأثير وسائل اإلعالم سلباً أو إيجاباً ،في أفراد
المجتمع ،إال أن بعض الباحثين اإلعالميين أكدوا أن هذا التأثير
ال يكون بالمستوى نفسه في أفراد المجتمع جميعهم ،وأن
مستوى التأثير أو درجته تعتمد ليس فقط على حجم التغطية أو

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

تركيزها على بعض القضايا ،أو حجم التعرض  ،بل تعتمد أيضاً
على درجة االعتماد على وسائل اإلعالم ودوافعها  ،حيث تسعى
نظرية المسؤولية االجتماعية لحماية حرية التعبير ،وحسب
رؤيتها فإن على وسائل اإلعالم التعبير عن كل األطياف والفئات
في المجتمع ،إضافة إلى تأمين مسؤولية هذه الوسائل حول
جودة ما تقدمه من مضامين  ،ودورها فى التنمية المستدامة
وأمن وسالمة البشرية (رشوان .)34 :1998 ،

توظيف هذا المدخل فى رصد ما تقوم به الصحافة العربية
اليومية عند معالجة قضايا التسامح وأشكال التواصل مع اآلخر،
وما يمكن أن تقدمه في إطار التواصل والتعايش بين البشر
ونبذ قيم العنف والتعصب على المستوى المحلى والدولى عامى
2012-2011م (حسام الدين .)2 :1996 ،

اإلجراءات المنهجية للدراسة :

تركز نظرية المسئولية االجتماعية على ثالثة أبعاد أساسية
يتصل البعد األول بالوظائف التي ينبغى أن تؤديها الصحافة
لألفراد وللمجتمع والتي تشمل الوظيفة السياسية والتعليمية
والثقافية واالقتصادية باإلضافة إلى اهتمامها بالقضايا العالمية،
بينما يتناول البعد الثاني لنظرية المسئولية االجتماعية معايير
األداء اإلعالمي ،والتي تشمل المعايير األخالقية لألفراد ،إضافة
إلى معايير الوسائل اإلعالمية ومواثيقها األخالقية والتشريعات
والقوانين التي تحكم نظم وسائل اإلعالم ،ويتصل البعد الثالث
بالقيم المهنية التي ينبغي مراعاتها فى العمل اإلعالمي لتحقيق
مبادئ المسئولية االجتماعية والتي يطلق عليها منظومة القيم
المهنية التى تحكم سلوكيات اإلعالميين فى أداء وظائفهم.
(عبد الغفار ،)765، 2003،كما توجد عدة أطر للمسئولية
االجتماعية تتمثل فى اإلطار القانوني الذي تحدده الحكومات
لحرية اإلعالم ،واإلطار المهني الذي تحدده الوسائل اإلعالمية
للممارسة المهنية ،واإلطار الذاتي الذي يحدد فيه القائمين
باالتصال في الوسائل اإلعالمية مستوى الممارسة المهنية
الرفيعة ( شاهين .)833 ،2003 ،
وعلى هذا تعد قضايا التسامح والتواصل مع األخر مادة
خصبة وثرية لوسائل اإلعالم واالتصال فى مختلف دول العالم
بمستوياتها  -السياسية واالجتماعية والدينية والفكرية– ومن

 مشكلة الدراسة :فى ظل الثورة الهائلة لتقنية االتصاالتوالمعلومات زادت إمكانات وسائل اإلعالم بشكل ملحوظ في
جذب انتباه الجمهور ،وفى قدرتها على إشباع رغباته وفي إيجاد
احتياجات جديدة له ،وترتيب أولويات اهتمامه حول القضايا
المختلفة ،وهو ما دفع الكثيرين من أساتذة اإلعالم والصحافة
إلى التأكيد على التأثير الكبير لوسائل اإلعالم في المجتمع،
وهو تأثير تراكمي طويل المدى يخلق واقعاً جديداً  ،ويؤثر
في عملية التنشئة االجتماعية للمتلقي ،وفى نمو المجتمعات
وتقدمها ،وذلك في إطار الدور التنموي للصحافة المطبوعة
عند تناول ومعالجة مثل هذا النمط من القضايا والموضوعات،
والتي ما يزال يثار حولها الكثير من الجدل وحلقات النقاش،
وجدوى مساهمة الصحافة في دعم القيم اإليجابية والتعايش
بين الشعوب ،وخاصة وأن الصحافة المطبوعة تقوم بدور
مهم في المجتمع وفى تحقيق التواصل مع المختلفين في
الفكر والتوجه الديني والسياسي من خالل ما ينشر من أخبار
وموضوعات كاآلراء والتصورات والمقاالت والتعليقات المختلفة،
والرسائل اإلعالمية من المندوبين والمراسلين التي قد تؤثر
على الجمهور بشكل كبير ،وهو ما ينعكس على تشكيل
ثقافة المتلقي تجاه اآلخر على المستوى المحلى والدولي،
وتكمن مشكلة الدراسة بشكل رئيسي في غياب التحليل
الدقيق لموضوعات التسامح والتواصل مع اآلخر في الصحافة
العربية اليومية ،إذ تقوم الصحافة بدور فاعل ومؤثر في توعية

ثم فهي تحظى بتغطية على نطاق واسع ،حيث تسعى تلك
الوسائل إلرضاء المتلقي ،السيما وأن الحاجة إلى المعلومات
والمعرفة متأصلة بعمق في النفس البشرية ،وأن مثل هذه
األخبار والموضوعات تحظى باهتمام وسائل اإلعالم بما فيها
الصحافة ،ومن ثم يمكن تحديد بعض الضوابط التي يجب
مراعاتها في التغطية اإلعالمية لقضايا التسامح مع األخر فى
ضوء المسئولية االجتماعية أبرزها  :الدقة في عرض الحقائق
والمعلومات وسرعة نشرها وتقديمها للرأي العام بصدق دون
تلوين أو تحريف ،واالهتمام بالتصريحات ذات الطبيعة الرسمية
من مصادرها الموثوق بها ،والقدرة على التعامل باتزان
وعقالنية والبعد عن إثارة الرأي العام ،وهو ما دفع الباحث نحو

المجتمع بقضاياه الداخلية والخارجية على حد سواء  ،ومع
ذلك هناك ندرة في الدراسات والبحوث اإلعالمية التي تصدت
لموضوعات وقضايا التسامح والحوار مع اآلخر رغم أهمية مثل
هذه الموضوعات محلياً ودولياً عند معالجة حاالت التعصب
والعنف والتمييز والصراعات القائمة بين األفراد والجماعات
والشعوب وفتح مجاالت المصالحة والتسامح ،فض ً
ال عن عدم
توافر البيانات والمعلومات الدقيقة إزاء تغطية الصحافة العربية
للمضامين المثارة حول قضايا التسامح والتواصل مع اآلخر،
وطبيعة التناول والمعالجة والجمهور المستهدف ،األمر الذي
يجعلنا بحاجة ماسة للكشف عن طبيعة الموضوعات المتعلقة
بقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر في الصحافة العربية،

أبعاد نظرية المسئولية االجتماعية للصحافة:
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وعلية تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي  :ما
هى طبيعة معالجة الصحافة العربية اليومية لقضايا التسامح
والتواصل مع اآلخر على المستوى المحلى والدولي وتحديداً
بعد أحداث العنف التي صاحبت ربيع الثورات العربية 2011م-
2012م  ،وما يمكن أن تقدمه الصحافة ووسائل اإلعالم إزاء
تناول مثل هذه القضايا والموضوعات المهمة والتى ترتبط
بأمن واستقرار المجتمعات.
أهمية الدراسة  :ترجع أهمية الدراسة إلى اآلتي:
 .1أنها من البحوث والدراسات األولى في مجال التعرف على
طبيعة معالجة الصحافة للقضايا المجتمعية ،حيث تأتى الدراسة
في إطار كيفية معالجة الصحف العربية اليومية لقضايا التسامح
والتواصل مع اآلخر ،ودورها في تناول ومعالجة مثل هذا النمط
من القضايا على المستوى السياسي والديني محلياً ودولياً .
 .2ندرة الدراسات اإلعالمية والبحوث التي تناولت طبيعة
معالجة وسائل اإلعالم بصفة عامة -والصحافة خاصة  -لقضايا
التسامح والتواصل مع اآلخر في مجاالت الدراسات التحليلية .
 .3أن هذه الدراسة يمكن أن تؤسس لرؤية جديدة حول دور
الصحافة في معالجة قضايا التسامح مع األخر كقضية البد من
مقاربتها دراسة وبحثاً  ،وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام المزيد من
الدراسات التي تبحث حول دور اإلعالم في دعم قيم التسامح مع
األخر عبر وسائل اإلعالم الرقمي واألدوات االتصالية المختلفة .
 .4تأخذ هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي يمكن أن
تتوصل إليها فهي بإثارتها لموضوعات التسامح مع اآلخر
تكشف النقاب عن واحدة من المشكالت الكبرى التي يواجهها
المجتمع الدولي ،وتفتح آفاق االهتمام السياسي واالجتماعي
بهذه المسألة لمعالجتها والتصدي لنتائجها السلبية على
المستوى المحلى والعربي .
 .5الحاجة إلى إبراز فضائل اإلسالم ،وبيان الظروف التي هيأها
اإلسالم للتسامح والتواصل مع األخر .
 .6حاجة المجتمعات الغربية إليضاح صور التسامح المشروعة
والممنوعة وفق التصور اإلسالمي واإلنساني الصحيح.
أهداف الدراسة  :تستهدف الدراسة إجمالاً التعرف على
قضايا التسامح الواردة بالصحف العربية اليومية محل الدراسة
 ،وحجم االهتمام بها  ،وأهم أشكاله ،واألنماط الصحفية
المستخدمة في المعالجة ،والمصادر الصحفية التي استقت
منها الصحافة معلوماتها ،ومصادر اإلدالء بها ،ونوع الخطاب
اإلعالمي المستخدم ،وطبيعة القوى الفاعلة ،واألطر المرجعية
التي استند إليها الخطاب ،ونمط مسارات البرهنة ،وأشكال
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اإلستماالت الواردة ،ووسائل اإلبراز المستخدمة ،وكذلك التعرف
على نمط التغطية ونوع المعالجة وأهداف التغطية وأسلوب
عرض القضايا ،واتجاهات المادة الصحفية المنشورة  ،ونوعية
الجمهور المستهدف ،وأهم التحديات التى تواجه الصحافة عند
مخاطبة األخر ،ومقومات نجاح اإلعالم في تعزيز قيم التسامح
والتواصل مع اآلخر .

تساؤالت الدراسة :
 .1ما أهم قضايا التسامح بالصحف العربية اليومية محل
الدراسة ؟
 .2ما حجم االهتمام بقضايا التسامح مع اآلخر في الصحف
العربية اليومية محل الدراسة ؟
 .3ما األنماط الصحفية المستخدمة عند معالجة قضايا التسامح
في الصحف العربية ؟
 .4ما مصادر المعلومات ومصادر اإلدالء بها حول قضايا
التسامح بالصحف العربية عامى2012-2011م ؟
 .5ما نوع الخطاب اإلعالمي المستخدم في طرح موضوعات
التسامح مع األخر بصحف الدراسة ؟
 .6ما طبيعة القوى الفاعلة في بنية الخطاب المطروح حول
موضوعات التسامح مع األخر بصحف الدراسة ؟
 .7ما األطر المرجعية ومسارات البرهنة التي استند إليها
الخطاب عند عرض موضوعات التسامح مع األخر ؟
 .8ما اتجاه المادة الصحفية حول قضايا التسامح بالصحف
العربية اليومية محل الدراسة ؟
 .9ما آليات تفعيل وسائل اإلعالم في دعم وتعزيز قضايا
التسامح والتواصل مع اآلخر محلياً ودولياً ؟

مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

 .1مفهوم التسامح :يرتبط مفهوم التسامح ارتباطاً وثيقاً
بمفهوم السالم ،فإذا كان السالم هو غياب الحرب واألمن،
فإن هذا يعني وجود التسامح كضرورة حيوية لمفهوم السالم،
وأن التسامح والسالم هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين
إلى حد كبير ،وأن العنف في النهاية هو الصيغة اللغوية التي
تقابل مفهوم التسامح ،فالعنف نقيض التسامح ،وهو التصور
الذي يتنافى مع أي ممارسة للعنف والعدوان على حقوق اآلخر
(الكيالي ،)768:1985،وإجرائياً يمكن تحديد أنماط التسامح
على النحو التالي :
 التسامح السياسي :يعنى ضمان الحريات العامة والخاصةلألفراد والجماعات في إطار من التعددية والديمقراطية .
 -التسامح الديني :يعنى الحق في ممارسة الشعائر الدينية
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والطقوس التعبدية دون تعصب أو تشدد.
 التسامح اإلجتماعى :يعنى نبذ الخالفات وتعزيز العالقاتاالجتماعية بين األفراد في إطار األسرة والمجتمع.
 التسامح الفكري :يعنى االلتزام بأدب الحوار واحترام ثقافاتالغير وحقهم في اإلبداع واالجتهاد.
 التسامح العرقي :يعنى حق الناس في التعايش بغض النظرعن االختالف الطبقي أو العرقي أو الساللى... ،
 .2مفهوم اآلخر :هناك إجماع بين شريحة كبيرة من النخبة
المثقفة في العالم العربي على أن الغرب هو المسيحي-
اليهودي بمختلف أقاليمه الجغرافية ،وتباين مشاربه الدينية
والحضارية (سعيدان ،)185 :1988،وإذا كنا نميل إلى هذا
اإلطالق جرياً على عرف اصطالحي دارج ،فإن العديد من البحوث
والدراسات العلمية يحصرون اآلخر في الغربي تارة ،والمسيحي
تارة ثانية ،واألمريكي تارة ثالثة ،وكل مختلف في ثقافته أيا
كان لونه أو جنسه أو موقعه الجغرافي تارة رابعة (عبد الوهاب،
 ،)2000فاآلخر يمكن أن ينتمي إلى حضارة إفريقية أو آسيوية
مادام مختلفاً في دينه وحضارته وأفكاره وقيمه عن اآلخر،
وإجرائياً – كما يراه الباحث  -هو كل مختلف في الفكر والثقافة
واللغة والدين والعرق والتوجه على المستوى الدولي أو داخل
الدولة ذاتها .
 .3مفهوم التعصب :يعد التعصب من المفاهيم المركبة
التي تضج بها أدبيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتتعدد
أشكاله ،فهناك التعصب العرقي ،والثقافي ،والديني ،والطائفي،
والتعصب في مختلف صوره وتجلياته يؤكد على جوهر واحد
قوامه االنقياد العاطفي ألفكار وتصورات تتعارض مع الحقيقة
الموضوعية( ،الكيالي ،)1985،وإجرائياً فإن التعصب قد يأخذ
صوراً دينية أو سياسية متطرفة تتميز بدرجة عالية من االنغالق
والتصلب ،حيث ظهر هذا المفهوم مع مفاهيم التعددية
السياسية والدينية وترافق مع مفهوم التسامح الذي يتعارض

الدراسة -حول قضايا التسامح مع اآلخر  ،والقضايا المتصلة
بها لمعرفة كيفية معالجة هذه الصحف للقضايا المثارة  ،وهو
على هذا األساس يمثل أنسب المناهج البحثية التي تستطيع
الوفاء بمتطلبات هذه الدراسة ،وتوفر صورة كاملة األبعاد
لمشكلة الدراسة ،إضافة إلى أن هذا النوع من المناهج يعود
إليه الفضل في بناء البنية التحتية العلمية للتخصصات التي
تهتم بدراسة المجتمعات وقضاياها ،ثم يأتي منهج المقارنة
بين الصحف المبحوثة خالل فترة الدراسة بهدف إبراز أوجه
التشابه واالختالف بينها عند التعرض للقضايا ذاتها محل
الدراسة(حسين.)132 : 1995 ،
 مجتمع الدراسة  :تم تحديد مجتمع الدراسة المسحيةللمضمون في أربعة صحف عربية يومية وهى (األهرام
القاهرية ،الرياض السعودية  ،الحياة اللندنية ،الشرق األوسط
الدولية ) ،وقد قام الباحث بتطبيق أسلوب األسبوع الصناعي
المركب خالل فترة الدراسة وبلغ عدد الموضوعات التي تم
رصدها عن قضايا التسامح مع اآلخر بالصحف العربية المبحوثة
نحو ( )1110موضوعاً يخضع للتحليل.
 حدود الدراسة  :تمتد فترة الدراسة من يناير 2011م إليديسمبر 2012م ووفق الدراسة االستطالعية التي قام بها
الباحث واطالعه على عينات عشوائية من صحف الدراسة –
فترة البحث -لوحظ أنها جاءت أكثر الفترات التي نشر فيها
موضوعات عن التعايش والتسامح مع اآلخر وحوار الحضارات
والثقافات ومبادرات المصالحة بين التيارات الدينية والسياسية
والمجتمعية فى أعقاب ربيع الثورات العربية 2012-2011م
في الصحف الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي
وخارجه.
كما روعي عند تحديد صحف الدراسة أن تكون متباينة على
مستوى مكان الصدور ،وتضم مختلف أشكال الملكية الصحفية
العربية ،وبالتالي فهي مختلفة في االتجاهات ،والرؤية الفكرية

مع مفهوم التعصب والعنف والتمييز على أساس من العرق
والدين.

بما ينعكس على أسلوب الطرح وطريقة التناول والمعالجة
لألحداث ،وبما يحقق أهداف الدراسة ،باإلضافة إلى انتظام
الصدور ،وخدمات األرشفة وسهولة الحصول عليها ،فض ً
ال عن
كونها األوسع انتشاراً في المنطقة العربية ،وتحظى بمكانة
واسعة لدى النخبة المثقفة القادرة على مخاطبة اآلخر في
الداخل والخارج ،وكذلك تمتعها بشبكة ضخمة من المندوبين
والمراسلين في مختلف العواصم العربية واألوربية ،ومن ثم
فهي تحتل أهمية خاصة بالنسبة للمصادر اإلخبارية حيث يتم
أخذها في االعتبار في أوقات األحداث التي تحظى باهتمامات
الرأي العام على المستوى المحلى والدولي ،حتى أصبح يُطلق
على الصحافة اسم “صاحبة الجاللة” ،السلطة الرابعة ،كسلطة

نوع ومنهج للدراسة:
 نوع الدراسة  :تنتمي هذه الدراسة إلى مجموعة البحوثالوصفية ،حيث تستهدف رصد وتحليل معالجة الصحف العربية
اليومية لقضايا وموضوعات التسامح والتواصل مع اآلخر في
الفترة من 2012/2011م( .الفوال )1996 ،
 منهج الدراسة  :اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على منهجالمسح ،حيث استخدمت الدراسة منهج المسح للمضمون
اإلخباري ومواد الرأي المنشورة بالصحف العربية  -محل
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مضافة إلى السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أدوات الدراسة  :اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات على
المستوى الثاني لتحليل المضمون بقصد الوصول إلى نتائج
رقمية تكون قاعدة التفسير الكمي والكيفي لقضايا الدراسة من
ناحية ،وتحقيق أهدافها من ناحية أخرى (عبد الباسط :1998 ،
 ،)212وقد استخدام الباحث أداة تحليل المضمون بشقيها
الكمي والكيفي ،والتي اشتملت على (الفنون الصحفية ،ونمط
التغطية للموضوعات ونوعها ومصادرها وموقعها من صفحات
الصحيفة ,والقيم واالتجاهات التي تحملها هذه الموضوعات،
والتوزيع الجغرافي ,واتجاهات الخطاب ,وكذلك القوى الفاعلة،
ومسارات البرهنة ،واألطر المرجعية المستخدمة ،ووسائل
العرض واإلبراز )....،وذلك بما يخدم أهداف الدراسة.
 وحدات التحليل :ولتحقيق أغراض الدراسة فقد لجأ الباحث إلىاستخدام الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية ،والمتمثلة بكافة
الفنون الصحفية “األخبار ،التقارير والمقاالت والمقابالت،”...
كما استخدم الباحث وحدة الموضوع ،وهي عبارة عن جملة
أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل،
وقد شملت الوحدة الثانية (الفكرة) كافة الفنون الصحفية
التي تحدثت عن قضايا التسامح والتواصل مع اآلخر في صحف
الدراسة ،وذلك للتعرّف على طبيعة المعالجة التي قامت بها
الصحافة العربية نحو مد جسور التواصل مع اآلخر من عدمه.
 فئات التحليل :يتفق الباحثون على ضرورة أن تكون فئاتالتحليل المستخدمة في تحليل المضمون مناسبة ودقيقة
وشاملة بشكل ال يقبل التداخل فيما بينها ،فالفئات هي
“التصنيفات التي يضعها الباحث استناداً إلى طبيعة الموضوع
ومشكلة البحث ،كوسيلة يعتمد عليها في حساب تكرارات
المعاني ،وكلما كانت الفئات محدودة بصورة واضحة ،كلما
كانت نتائج البحث أيضاً واضحة ومحددة ،وبعد قيام الباحث
باالطالع على كل ما كتب في صحف الدراسة عن قضايا
التسامح وأساليب التواصل مع اآلخر ،قام بتصنيفها بما يخدم
أهداف الدراسة ،وهو ما يعنى مسح جميع األشكال الصحفية
التي تناولت القضايا – محل الدراسة – في كل صحيفة خالل
الفترة الزمنية المحددة  ،وذلك بهدف الخروج برؤية شاملة
ودقيقة لسمات ووظائف المضمون المثار حول قضايا التسامح
مع اآلخر ،ومحاولة ربط المضمون المنشور بالصحيفة والبيئة
الصادرة عنها والنمط الذي تنتمي إليه  ،ومن ثم فقد جاءت
الفئات على محورين:
 فئات الشكل :وهى تلك الفئات التي تصنف المضمونمن حيث الشكل وأسلوب عرض المادة (كيف قيل؟) وتشمل
موقع النصوص الصحفية  ،والقوالب الفنية من عناصر اإلبراز
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المصاحبة لقضايا الدراسة  ،ونمط العناوين  ،وطبيعة الصور
والرسوم  ،واإلطارات  ،والبراويز  ،والزوايا  ،واألرضيات ،
واأللوان.)...،
 فئات المضمون  :وتضم تلك الفئات القضايا والمضامينالمثارة في صحف الدراسة وتتمحور حول (ماذا قيل؟) وتشمل
فئة (الموضوع ،الموقع الجغرافي ،الفنون الصحفية  ،المصادر،
القوى الفاعلة ،اتجاهات المضمون ،نمط التغطية الصحفية،
أهداف المضمون ،نوع الخطاب ،مسارات البرهنة ،اإلستماالت،
واألطر المرجعية .)..،
 عينات التحليل :وتضم المواد اإلخبارية “ األخبار ،والتقارير”،والمواد التفسيرية “التحقيق ،الحديث الصحفي” ،ومواد
الرأي “المقاالت ،بريد القراء  ،تعليقات مواقع التواصل ،
الكاريكاتير ”...،وقد روعي التأكد من مرجعية كل مادة صحفية
لمصدرها ،ومنتج خطاباتها وذلك للتفرقة بين المادة الصحفية
التي يكتبها كتاب الجريدة من ناحية ،والمصاحفون من خارج
الجريدة من ناحية ثانية ،ووجهات النظر واآلراء التي تأتى عن
طريق البريد من قراء الجريدة والمتابعين لها على شبكات
التواصل اإلجتماعى من ناحية أخرى  ،وذلك حتى يتمكن الباحث
من الحصول على عدد معقول من المواد الصحفية بتوجهاتها
المختلفة في ظل تتابع وتطور األحداث على المستوى العربي
والدولي ،وبما يمكن للباحث من خالله التحليل والتفسير
بصورة موضوعية.
ولما كان من الصعوبة استخدام أسلوب الحصر الشامل ،تم
استخدام العينة العشوائية المنتظمة ،عن طريق األسبوع
الصناعي المركب لسحب مفردات هذه العينة بما يضمن تمثيل
جميع أيام األسبوع في العينة المختارة على أساس احتمال
حدوث بعض المتغيرات في طريقة العرض غير النمطية من
يوم إلى آخر ،بسبب طبيعة األحداث ،إضافة إلى أن ذلك يسهم
في تحقيق نوع من الموضوعية والدقة خالل مدة الدراسة،
حيث بلغت جملة المواد التى تم تحليلها ( )1110موضوعاً
عامى .2012-2011

أدوات تحليل الخطاب :

أ -القراءة التأملية للنص  :وهذه الطريقة تعتمد أساساً على
القراءة التأملية للنص دون منهج محدد للتحليل  ،حيث تتم
قراءة النص من خالل الخطاب المنشور عن قضايا التسامح
والتواصل مع اآلخر ،وقدرة الباحث على استنباط بعض ما لم
يقله النص ،وربط المفاهيم المصاحبة للنص بالبيئة التي
تم إنتاجه بها  ،للوقوف على حقيقة ما يريد أن يقوله النص
لكشف آلياته ورصد احتماالته وتبين نواياه ،وتساعد هذه

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

الطريقة على تحديد اتجاهات ُ
الكتاب( :اسم الكاتب  ،اتجاهاته
 ،نسبة تعرضه لقضايا التسامح مع اآلخر) ،وتوجهات الصحف
المدروسة( :المقال االفتتاحي ،األبواب الثابتة ( )...،بيار :1996
.)21
ب -مسارات البرهنة :وتتضمن (حجج وبراهين ،بدون حجج
وبراهين ،مطالب ،استنتاجات ،)..،وتهدف هذه الطريقة إلى
تحديد الدالئل التي يستشهد بها النص أو كاتب النص للتدليل
على صدق ما يقول ،وكذلك ما يعرض من معلومات وبيانات
وإحصاءات وأفكار بالنص المنشور ،بهدف إقناع المتلقي والتأثير
عليه بما يتناوله إزاء قضية ما من القضايا المجتمعية ،حيث
تسمح مسارات البرهنة بتحليل األيديولوجية ضمن التسلسل
الخطابي ونوعية المنطق والحجج التي يعطيها الكاتب إلثبات-
صحة أو عدم صحة -هذه الفكرة أو تلك ،وقد تكون هذه الدالئل
التي يشملها النص تاريخية ،أو دينية أو سياسية أو جغرافية،
وذلك لتقريب الصورة لذهن المتلقي وإعطائه نماذج أو أمثلة
لتقريب المفهوم لدية ،وضمان استجابته لما هو معروض عليه
من أفكار وقيم واتجاهات (مارلين .)41 :1998 ،
جـ -القوى الفاعلة :وتشمل (الفاعل ،اتجاهاته ،الدور المنسوب
إليه) ،وتقوم هذه األداة على تحليل تصور خطاب محدد
لمجموعة من الفاعلين ذوى األهمية ،ورصد األفعال (األدوار)
والصفات المنسوبة لهم فى الخطاب المطروح للتحليل وتقسيم
هذه األدوار والصفات سلبياً أو إيجابياً من وجهة نظر الخطاب
(مارلين .)41 :1998 ،
د -األطر المرجعية :وتضم (نوع اإلطار ،مضامين دلت على
اإلطار ،كيفية توظيف اإلطار) ،وتهدف هذه الطريقة إلى التعرف
على المنابع التي تسقى منها الصحيفة أو الكاتب -منتج
الخطاب– موقفهما إزاء القضايا المطروحة للدراسة ،وهو ما
يمكن أن يؤدى إلى التعرف على التوجهات الفكرية للصحف
والكتاب على حد سواء ،وهى بمثابة المبادئ التي تستند إليها
الصحيفة في عرض خطابها بشأن موضوعات التسامح مع
اآلخر إذ تمثل اإلطار الذي يغلب على أفكارها واإلحالة المرجعية
الدائمة التي تستند إليها في تزكية مواقفها وهى تصبغ
خطابات كل جريدة بحسب القوى السياسية والتيارات المختلفة
التي تعبر عنها( دياب.)7 :1987
ه -نوع االستماالت  :وتضم (اإلحالة ،المعاني الضمنية،
االفتراض ،االستنتاج) ،وهى ترتبط بمحتوى النص والقدرة
على اإلقناع ،وقد كان أفالطون يعرف البالغة بأنها “كسب
عقول الناس بالكلمات ،والقدرة على كشف جميع السبل
الممكنة لإلقناع في كل حالة بعينها” (فضل،)128 :1992
وأن ذلك يرتبط بنمط اإلستماالت المستخدمة بالنص والتى
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تتنوع مابين العاطفية والتأثير على وجدان المتلقي وانفـعاالته،
والعقالنية التي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي ،وتقديم
الحجج والشواهد المنطقية ،والمنوعة التي تشير إلى النتائج
التي تترتب على اقتناع أو عدم اعتناق المتلقي بالفكر المطروح
وفق تأثيرات الحجج بالخطاب المنشور (بيار .)21 :1996
 األساليب اإلحصائية  :قام الباحث بعد االنتهاء من جمع بياناتالدراسة بإدخالها بعد ترميزها إلى الحاسب اآللي ،ومعالجتها
وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروف ( )spssوذلك باللجوء
إلى معيار المساحة والتكرارات البسيطة والنسب المئوية ،وهو
ما يحقق أهداف الدراسة.

إجراءات الصدق والثبات :
أ -اختبار الصدق  :ويعنى بالصدق ،صالحية األداة لتحقيق
الهدف الذي أعدت من أجله  ،والصدق هو صدق المقياس
المستخدم ودقته فى قياس المتغير أو المفهوم الذي يرغب
في قياسه ،وقد تم تحديد فئات التحليل ووحداته  ،ثم عرض
استمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين للحكم
على صالحية االستمارة للقياس ،والتأكد من أنها تقيس ما
ينبغي قياسه ،وقد تم إجراء التعديالت المناسبة عليها وفق
رؤية المحكمين حتى جاءت في صورتها النهائية وأصبحت
صالحة للتطبيق( .المحكمون هم  :أ.د محمود علم الدين  ،أ.د
محمد البادي  ،أ.د فوزي عبد الغنى ،أ.د حسن نافعة ،أ.د نيفين
مسعد  ،أ.د محمود زقزوق).
ب -إجراءات الثبات  :ويعنى مفهوم الثبات الدقة /واإلتساق/
وكلها تشير إلى تعريف إجرائي واحد وهو الوصول إلى النتائج
نفسها بتكرار تطبيق المقياس على العينة المبحوثة بهدف
الوصول إلى نتائج موثوقة  ،وبعد االنتهاء من التحليل ثم
إعادة تحليل عينة فرعية من عينة الدراسة عن طريق باحث آخر
لحساب معامل الثبات( .د .عادل صادق  ،مدرس الصحافة بكلية
اآلداب  ،جامعة سوهاج)  ،كما تم تطبيق “معامل هولستى”
بنسبة ( )%10من العينة ،وبلغ متوسط معامل الثبات ()0.95
أى نسبة اتفاق بين الباحثين ( )%95وهو معدل ثبات مرتفع
يدل على ثبات النتائج التى أسفرت عنها تطبيق أداة الدراسة.

إشكاليات التسامح مع األخر في الثقافة العربية واإلسالمية:
ولدت كلمة التسامح في القرن السادس عشر إبان الحروب
والصراعات الدينية التي عرفتها أوروبا بين الكاثوليك
والبروتستانت حيث انتهى الكاثوليك إلى التسامح مع
البروتستانت ،وأصبح التسامح يمارس إزاء كل المعتقدات
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والديانات األخرى.
وفي القرن التاسع عشر اتسع هذا المفهوم ليشمل مجال
الفكر وحرية التعبير ويتضمن جوانب اجتماعية وثقافية بالغة
التنوع ،حيث أن الحروب والصراعات الدينية الطويلة التي
عاشتها أوروبا في ألمانيا وهولندا وإنجلترا وأسبانيا وفرنسا
كانت في أصل هذا التحول الذي شهده مفهوم التسامح ،وكان
الكاثوليك خالل تلك الحقبة من تاريخ أوروبا يرفضون التسامح،
واالجتهادات الدينية التي تفضي إليه ،وكانوا في سياق رفضهم
يعتبرون التسامح بدعة يوظفه المفكرون الملحدون لتسميم
عقول العامة من الناس والسيطرة على مقدرات وجودهم  ،ومن
ثم كانوا يبررون استخدامهم للعنف مع المخالفين باعتباره أمراً
من عند اهلل (اليونسكو.)34:1992 ،

الخلفية الحضارية للتسامح:
يشار للتطور التاريخي لمفهوم التسامح في الثقافة الغربية إلى
مساهمة الفيلسوف “جون لوك” الذي ركز أساساً على التسامح
الديني ،وجاءت أطروحته”رسالة حول التسامح” عام ()1688
نتاجاً لما عانته أوروبا من حروب دينية وطائفية ومذهبية،
ومحاولة للخروج منها ،فاعتبر التسامح هو “الحل العقالني”
الوحيد لحل الخالفات داخل الكنيسة المسيحية ،والسبيل
لتأسيس الدولة المدنية الحديثة الموجودة من أجل حماية
حقوق الناس( .لوك،)3 :1990،كما كان الفيلسوف الفرنسي
“فولتير” أول من نادي بقيم التسامح حيث ارتفع بمفهوم
التسامح واقترب فيه من المفهوم المعاصر ،إذ وضعه في صيغة
المبدأ األول لقانون الوجود الطبيعي وكأساس للقول بحقوق
طبيعية لإلنسان ،ويقول فولتير :كلنا ضعفاء وميالون لقانون
الطبيعة ،والمبدأ األول في الطبيعة هو التنوع وهذا يؤسس
للتنوع في مجال الحياة اإلنسانية ،وقبول هذا التنوع حق أساسي
للوجود البشرى (كارل  .)43 :،1995،وعلى المستوى العربي
فشل العرب قبل اإلسالم في تكوين أُمة واحدة  ،وكان انتماء
شعوبهم األساس يعود إلى قبائلهم ،حيث تعصبوا لها ،ورغم
أن القبائل العربية في الجزيرة العربية كانت تعيش عوالمها
الخاصة ،إال أنها لم تكنْ في مجتمعات مغلقة تماما ،فقد َ
عمل
العرب بالتجارة بين الهند والصين وبلدان آسيا من طرف ،وبالد
الشام والعراق من طرفٍ آخر ،وكان لهم طريقان غربي يمرُّ من
اليمن إلى َّ
مكة وغزة وبالد الشام حيث البيزنطيون ،وشرقي
من حضرموت إلى البحرين إلى العراق حيث الفرس ،وكانت
الشعوب الثالثة (الفرس -الروم البيزنطيون -األحباش) هي
اآلخر بالنسبة إلى القبائل العربية ،وكانت الديانتان اليهودية
والمسيحيَّة وبدرجة ّ
أقل المجوسية والصابئة هي اآلخر الديني،
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وربما لم تَكن القبائل العربية تعرفُ معرفة جديَّة غير هذه
الشعوب وهذه الديانات والمعتقدات ،ولذلك كانت نظرتُها
َ
نظرة األدنى إلى األعلى بالنسبة إلى الشعوب ،ونظرة
إليها
اإلعجاب إلى الديانات والمعتقدات القائمة( الطويل :1990،
.)98
ولعل إعالن منظمة اليونسكو بشأن التسامح كان قد ّ
حث
المجتمع الدولي على االحتفال بيوم التسامح ودعا إلى اعتماد
أساليب منهجية وعقالنية لتعليم التسامح ،وذلك بعد تشخيص
أسباب عدم التسامح الثقافية واالجتماعية والدينية والسياسية
وغيرها ،أي أنه دعا إلى فحص وتدقيق الجذور الرئيسية للتمييز
والعنف واالستبداد في المجتمعات ،السيما مع اآلخر المختلف،
دون تأثيم أو تحريم أو تجريم ،ذلك أن المجتمع البشري بحاجة
إلى نشر وتأصيل قيم التسامح كمنظور إنساني وأخالقي ،ومن
ثم ال يمكنه الخروج من فكر التطرف والتعصب والالتسامح ،إال
بتعميم قيم التسامح وفكرة قبول اآلخر .وإذا كان التسامح هو
تقدير التنوع واالختالف الثقافي ،وهو انفتاح على أفكار اآلخرين
وفلسفاتهم منبثق من الرغبة في التعلم واإلطالع على ما عند
اآلخرين ،واالستعداد لعدم رفض ما ال نعرفه ،فإن المبدأ الذي
ينطلق منه التسامح في المنظور اإلسالمي هو قوله تعالى :وَإِنا
َ
أَوْ إِ ُ
ين﴾(سبأ ،)24 ،وعندما
ياكمْ َلع َلى هدى أوْ في ضلاَ ٍل ِ
مب ٍ
يدعو اإلسالم للتسامح يبدأ من الذات من خالل تكريس قوله:
غي﴾ البقرة25 ،
﴿ َال إِ ْكرَاهَ في
ِ
الدين َقد تبينَ الرُّشدُ منَ ا ْل ِّ
(عبد القادر .)353 :1991 ،ومن هنا فقد يثير البحث الحالى
العديد من اإلشكاليات المهمة والتي تستهدف الرصد الدقيق
للمفهوم من ناحية وطبيعة توظيفه فى حياة األفراد والشعوب
من ناحية ثانية ،وكيف عالجته خطابات الصحف ووسائل اإلعالم
العربية من ناحية ثالثة؟

إشكالية مصطلح التسامح :
تتفاوت اآلراء حول دالالت مفهوم التسامح في الثقافتين الغربية
والعربية  ،فهناك من يرى أن مفهوم التسامح ،وفق ما بلورته
الثقافة الغربية ،يعنى االعتراف باآلخر المختلف عقيدة وفكراً
(ديب  ،)77 :1997،بينما يبين الرصد اللغوي لمفهوم التسامح
أن كلمة التسامح العربية ال تعبر عن مفهوم التسامح األوروبي
 toléranceالذي ينوء بمضامينه االجتماعية والسياسية ،وهذا
يدعو إلى التساؤل المنهجي حول مدى حضور أو غياب هذا
المفهوم في الثقافة العربية واإلسالمية .لقد عمل المفكرون
العرب أمثال ( :محمد عبده ،عبد الرحمن الكواكبي ،خير الدين
التونسي ،رفاعة الطهطاوي ،أحمد لطفي السيد ،الطاهر حداد،
وعابد الجابرى ،محمد آركون ،حسن حنفى ،جابر عصفور،)...

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

على تأصيل المفاهيم الغربية الحديثة داخل المرجعية التراثية
والثقافة اإلسالمية ،وهذا يعني أن الحرية والتسامح والعقالنية
وغيرها من المفاهيم المعاصرة ليست مقصورة على أوروبا
وثقافتها  ،وليست مشروطة بسياقها التاريخي وأن هذه
المفاهيم أصيلة في التراث العربي واإلسالمي وفي غيره من
تراث اإلنسانية ،وهي تتجلى بصور أخرى في نسق من المفاهيم
األخرى كالجهاد والعدل والمساواة ،حيث حاول”عابد الجابري”
أن يؤصل لمفهوم التسامح في التراث العربي اإلسالمي من
خالل مفهومي االجتهاد والعدل ،والسيما على الصورة التي
يأخذها مفهوم العدل عند ابن رشد والمعتزلة والفرق الكالمية
العربية اإلسالمية التي كانت تركز على مفهومي التسامح من
جهة وحرية اإلنسان من جهة أخرى ( الجابري .)9 :1995 ،
ومما سبق يتبين أن مفهوم التسامح مرهون تعريفاً بالمخالفة
أو المغايرة وعدم التطابق ،وأن المرء يتسامح أو يتساهل أساساً
مع خصومه أو من يخالفونه فى العقيدة والرأي أم ً
ال في تحقيق
التعايش واألمن والسالم معهم (الجميل ، )32 :1993 ،وهكذا
فإن حاالت عدم التسامح كثيرة ،وتزداد تفاقماً سواء داخل
الدولة الواحدة ،أو على صعيد المجتمع الدولي ،مما يجعل
المبادرات والمواثيق الرامية إلقرار قيم وثقافة التسامح بين
األفراد والجماعات ،وبين الدول والشعوب غير كافية ،وبالتالي
فإن اكتمال الجهود المبذولة على مستوى التنظير وتوفير
اآلليات الدولية ،يتوقف على القيام بخطوات عملية للتأثير
اإليجابي على ما هو سائد من ذهنيات ،وثقافات ،ومفاهيم،
وتقاليد ،وممارسات تربوية وإعالمية تتناقض مع التسامح
كسلوك حضاري.

مجاالت التسامح
إن عدم االستقرار السياسي في حد ذاته كفيل بعدم االستقرار
االقتصادي للدولة ،ولذلك عندما تزداد وتيرة العنف تضعف
قدرة الدولة على وضع برامج للتنمية أو حتى مجرد أحداث تغيير
نوعى فى البني االقتصادية وتهرب رؤوس األموال إلى الخارج
وتضعف حركة االستثمارات المباشرة ،وتقل كفاءة رؤوس
األموال المستثمرة وتزيد األزمات البنيوية وتوجه الحكومة
جزء كبير من الموازنة إلى األجهزة األمنية على حساب التعليم
والصحة والنقل ،..وتتوقف عجلة التصنيع وتقل القدرة على
التصدير فيما تزيد الواردات وتتعرض الدولة إلى عجز مزمن
فى ميزان المدفوعات وتلجأ لالقتراض واالستدانة ،ومن ثم
تتكرس التبعية السياسية والعسكرية للخارج ،وعلى هذا تتعدد
المحاور التي يقوم عليها مفهوم التسامح بصورة عامة أبرزها
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األتي ( علبي:)300 :2004 ،
 .1على الصعيد الفكري تعني ضوابط التسامح حجب وتحريم
حق التفكير واالعتقاد والتعبير لدى اآلخر ،بفرض قيود وضوابط
تمنع أو تحول دون ممارسة هذه الحقوق ،وأحياناً تنزل أحكاماً
وعقوبات بالذين يتجرؤون على التفكير خارج ما هو سائد
أو مألوف سوا ًء عبر قوانين مقيّدة أو ممارسات قمعية تحت
مبررات شتى منها إعالن حالة الطوارىء.
 .2على الصعيد السياسي فإن عدم التسامح يعني احتكار الحكم
والسعي للحفاظ عليه وتبرير مصادرة الرأي اآلخر ،تحت مبررات
مختلفة تارة قومية بحجة األمن القومى ،وأخرى طبقية بحجة
الدفاع عن مصالح الفقراء ،وثالثة دينية بحجة الحفاظ على
الدين وتطبيق الشريعة ،وهو ما يعنى إسكات الصوت اآلخر أو
تسويغ فكرة االستئثار وإدعاء الحقيقة وإقصاء اآلخر .
 .3على الصعيد الديني فإن عدم التسامح يعني التمييز بحجة
األفضلية ومنع االجتهاد وتكفير أي رأي حر ،بحجة المروق في
ظل تبريرات ضبابية ،تمنع الحق في إعطاء تفسيرات مختلفة،
خصوصاً ضد ما هو سائد ،وأحياناً تزداد الصورة قتامة في ظل
الدين الواحد عبر الصراع المذهبي في محاولة إللغاء الفرق
والمذاهب واالجتهادات الفقهية األخرى ،بل فرض الهيمنة
عليها بالقوة.
 .4على الصعيد االجتماعي فإن عدم التسامح يعني فرض نمط
حياة معينة بغض النظر عن التطورات العاصفة التي شهدها
العالم  ،ألنماط متنوعة ومختلفة ومتداخلة ومتفاعلة  ،وأحياناً
يتم التمسك بسلوك وممارسات أصبحت من تراث الماضي.
 .5على الصعيد الثقافي فإن عدم التسامح يعني التمسك بالقيم
والمفاهيم القديمة والتقليدية ومحاربة أي رغبة في التجديد ،أو
أي شكل أو نمط للتغيير ،حتى أن الشعر الحديث يصبح “بدعة
وضال ًال “بل ضد التراث والتاريخ  ،وربما مؤامرة كبرى تستحق
رجم ومعاقبة القائمين عليه ،وتنسحب مثل هذه النظرة
على الكثير من اآلداب والفنون وبخاصة الموسيقى والغناء
والمسـرح والنحت والرسوم غيرها  ،فاإلسالم يعيش في ظروف
صعبة بعد تكرر الحمالت عليه في الغرب ،والتي استهدفت
بالدرجة األولى استعداء الغربيين على هذا الدين عن طريق
تجسيده في تصرفات قلة من الشباب المتشدد الذي ارتكب
جرائم عنف يرفضها اإلسالم (الطويل ،ـ:1990 ،)176وهو
ما يفرض ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة
في حقل الدعوة اإلسالمية في الغرب ،والمؤسسات والهيئات
اإلسالمية في الدول اإلسالمية ،من أجل وضع إستراتيجية
جديدة للعمل اإلسالمي في الغرب ،وتصحيح هذه الصور
المشوهة والمغالطات التي يثيرها الحاقدون على اإلسالم

التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

وشريعته وحضارته ( علوان .)156 :1980 ،

شروط نجاح التسامح مع األخر :
يتوقف نجاح التسامح مع اآلخر على التزام أطرافه بجملة من
القيم واألخالقيات من بينها :احترام التعددية الثقافية لجميع
الشعوب انطالقاً من حقيقة تمايز البشر من حيث اللون
والعرق والثقافة ،واإلقرار بأن التنوع اإلنساني مصدر إثراء
للوجود البشري والثقافة اإلنسانية ،وتجنب األفكار المسبقة،
والسعي نحو معرفة اآلخر كما يقدم نفسه ،والبحث عن أساليب
التقارب ،ونبذ ما يفرّق ،وقبول خصوصيات اآلخر ،واالحتكام
إلى العقالنية في الحوار والتحالف ،وتغليب األسلوب العلمي
على العاطفي واالنفعالي ،وممارسة النقد الذاتي ،والحرص
على البحث عن الوجوه اإليجابية في الثقافات وإبرازها ،وتنمية
روح النقد لتالفي السلبيات المتوارثة في النظرة المضخمة
للذات ،أو ازدراء اآلخر ،وصياغة صورة األنا واآلخر في إطار من
الفهم المتبادل ،وتعزيز الرغبة المشتركة في الدفاع عن القيم
اإلنسانية التي تضمن التفاعل اإليجابي الخالق بين الشعوب
والثقافات المختلفة ،والسعي إلى أن يكون الحوار المؤدي إلى
التحالف رصيناً وبعيداً عن كل أشكال التعصّب ،واعتماد النزاهة
الفكرية ،وعدم التحيّز للذات على حساب اآلخر ،ونبذ االنتقائية
في تطبيق القواعد والمواثيق الدولية ،وعدم توظيف التحالف
لخدمة أغراض آنية وسياسات إقليمية أو دولية ضيّقة وتوازنات
دولية مرحلية أو هادفة إلى الهيمنة والرغبة في التسلط،
وكذلك إعادة النظر فيما هو سائد من مفاهيم التقدم والتخلف،
والرفض القاطع لربطها بدين معيّن أو ثقافة محددة ،وتجاوز
الصور النمطية ،واعتماد قراءة علمية ومنهجية موثقة لألوضاع
السياسية واالجتماعية لدى األنا واآلخر دون ربطها بالموروث
الديني (رضوان.)147: 2004 ،

أهمية ثقافة التسامح فى المجتمعات
يعد التسامح أحد مؤشرات نبذ العنف والعدوان ,وهو شرط
مهم للسالم والتقدم االجتماعي ومن خالله يمكن التغلب على
قيم التعصب والتمييز والكراهية ،مقابل القيم االيجابية التي
يمكن أن تتحقق بالتسامح مثل( :االحترام المتبادل بين األديان
والطوائف والمذاهب -استقرار المجتمع -ترسيخ قيم التعايش
والحوار -التغلب على المواقف التعصبية  -التوافق االجتماعي
 االنفتاح بين الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة -احترامحريات اإلنسان وحقوقه ،)...،وأن تحقيق ذلك يتوقف على
تضافر جهود مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية ،وهو ما
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ينعكس ايجابياً على كل أفراد المجتمع باألمن واالستقرار
(سالم .)4 ،2013 ،
أ -على المستوى المحلى فإن إقامة مجتمع تعددي يقر الحريات
األساسية لسائر األفراد ،ويضمن حق الجميع في المشاركة في
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يقتضي
أساساً ترسيخ قيم التسامح في العالقات التي تربط بين مكونات
المجتمع ،وخلق األجواء المالئمة لتكريس مبدأ التصالح ،أو ما
يعبر عنه بالتوافق المجتمعي ،وإذا كانت الديمقراطية هي
النظام الذي يقوم على اإلدارة العادلة للتعدد داخل المجتمع
عن طريق مؤسسات تمثيلية يتم التوافق على قواعد تعاملها،
فإن التسامح يكون بمثابة ركن أساسي في تحقيق الهدف
المتوخى من ذلك ،وهو الوصول إلى الحدود الدنيا لضمان
رضي كل األطراف ،األمر الذي يتعذر تحقيقه في حالة تمسك
كل طرف بموقف جامد تجاه اآلخر ( وطفة .)13 ،2002:
ب -على الصعيد الدولي ،فإن ما يطبع عالقات الدول من عدم
التكافؤ ،وترجيح مصالح التكتالت الدولية  ،ونزعة الهيمنة
واستعمال القوة ،ينعكس سلباً على دول العالم الثالث،
وخاصة تلك التي ال تزال تخطو نحو النمو واالستقرار ،مما
يجعلها عرضة للهيمنة واالستغالل من طرف الدول العظمى
بسبب نفوذها السياسي والعسكرى داخل المحافل الدولية،
فتأتي ممارساتها في كثير من األحيان مناقضة لقيم التسامح،
ومبادئ حقوق اإلنسان التي يتحدث عنها المجتمع الدولي
وهيئاته المتخصصة ،وتعقد بشأنها العديد من الندوات
والمؤتمرات ،وتدرج توصياتها ضمن مواثيق دولية تبقى
سجينة اإلطار النظري ،أو تستعمل سالحاً من طرف الدول
العظمى ،والمؤسسات الدولية الخاضعة لهيمنتها في مواجهة
بعض األنظمة السياسية بقصد عزلها عن المجتمع الدولي.
وقد ال تنحصر صور عدم التسامح ،وانتهاك القيم اإلنسانية
على الصعيد الدولي في المجالين االقتصادي والسياسي
فقط ،وإنما تشمل كذلك المجال الثقافي ،حيث تمارس الدول
الكبرى وسائل متعددة لبسط هيمنتها الثقافية من خالل
فرض استعمال لغتها على الشعوب المستضعفة وإحاللها محل
اللغةاألصلية في المجاالت اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية وطمس الهوية القومية التي تميزها عن غيرها.

مقومات التسامح مع اآلخر على المستوى الدولي:
قد يتحقق التسامح على الصعيد الدولي من خالل ضمان التكافؤ
بين الدول ،والحد من الهيمنة بإعادة النظر في ميثاق منظمة
األمم المتحدة ،خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس األمن وطريقة
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اتخاذ قراراته والصالحيات الموكلة إليه ،وذلك بإعمال قوة
المنطق ،بعيداً عن النفوذ السياسي واالقتصادي والعسكري؛
وأن تحقيق التوازن وإقرار السلم بين الشعوب يتطلب وضع
الضوابط المناسبة لتقليل الفجوة بين الشمال والجنوب،
وبناء العالقات الدولية على أسس عادلة ،وتستهدف سعادة
اإلنسانية ،وأن ذلك قد يتحقق عبر محورين :األول وسائل
اإلعالم  ،باعتبارها أداة حيوية في التعليم والتوعية والتثقيف،
وخاصة في المجتمعات التي تتزايد بها نسب األمية ،والمحور
الثاني يقوم على العمل التربوي والتوجيهي والتكويني لألحزاب
السياسية ،ومنظمات المجتمع المدني ،وأن يقدما القدوة
الحسنة في التحلي بسلوك قوامه التسامح ونكران الذات،
وعدم التعصب ،وفتح المجال للحوار والمشاركة  ،وقبول النقد،
وحسن إدارة التعدد واالختالف بين أفراد المجتمع  ،وتحقيق
التفاهم والتعايش والتعاون بين الدول والشعوب ،وحماية
كرامة اإلنسان ،واحترام حقوقه وحرياته األساسية (التويجري،
.)1998

آليات تنمية ثقافة التسامح والتواصل مع اآلخر:
هناك العديد من اآلليات واألدوات لتنمية قيم التسامح مع
اآلخر ،ومن ذلك تعزيز القيم االجتماعية كعنصر مهم في بناء
الشخصية القومية ،واالهتمام بمجال اكتساب القيم االيجابية
والعالقة بين القيم السائدة والمستوى االقتصادي واالجتماعي
من حيث االعتماد المتبادل بين الشخصية والبنية االقتصادية،
وضرورة إحداث تغييرات عميقة في الضمير اإلنساني وقيم حرية
الرأي والتعبير ،وتنمية قيم التسامح لدى الشباب ،والتركيز على
دور المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات التربوية فى التقييم
المستمر لجهودها في غرس ثقافة التسامح وأنسنة التشريعات
ومناهج التعليم ،وإقامة العدل والمساواة ،ونبذ العنف ،وقيام
األحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية بنشر
ثقافة حقوق اإلنسان ،والتشجيع على التعددية وتدعيم جمعيات
المجتمع المدني ،واالنفتاح على القيم الثقافية الكونية ،وتقريب
هذه المعاني من األذهان ،ونشر ثقافة الحب وتعزيز التواصل
والحوار بين الجماعات والتيارات السياسية والدينية والفكرية
المختلفة داخل المجتمع وعلى المستوى اإلقليمي والدولي.

وظائف اإلعالم في تعزيز التسامح مع اآلخر :
لقد ساهمت وسائل االتصال منذ أن وجد اإلنسان على وجه
البسيطة في تعزيز قيم التنوع الثقافي باعتبارها قضية أساسية
لتقوية المجتمع وتثبيت بنائه االجتماعي ،وتعزيز قيم التعاون
بين أبناء البشرية بغض النظر عن اختالف األعراق والثقافات
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واألديان ،وسعت هذه الوسائل بكل أشكالها على أن يظل هذا
التآخي قائماً بين اإلنسان وأخيه اإلنسان وتذويب الفوارق ،ومنذ
نحو خمسين سنة خلت شرعت المنظمات الدولية في تجربة
جادة لدعم نماذج التعددية الثقافية الليبرالية وفي صياغة
مقاييس دولية لحقوق األقلية ،وطرح مشروع تدويل التعددية
الثقافية على المستوى اإلقليمى” ( عبد الفتاح،)155: 2010 ،
كما تبنت الدول والمجتمعات والمنظمات الدولية المتخصصة
مثل اليونسكو وضع برامج لدعم وتعزيز التنوع الثقافي وجعله
حافزاً للتنمية من خالل الحوار والعمل المشترك؛ واعتبار التنوع
من أكثر المحفزات للتنمية المستدامة ،فالتنوع الثقافي يساهم
مع جهود وسائل اإلعالم على خلق تنمية مستدامة تضمن
للشعوب حياة آمنة ومستقرة.
أما آليات الحفاظ علي الهوية فقد تأتى من خالل القدرة علي
التعامل بشكل إيجابي مع التعددية الفكرية والثقافية والعرقية
والسياسية واالقتصادية  ،ذلك أن تنشئة الفرد في ضوء هذه
التعددية يمكن أن تنمي فيه روح التسامح ورفض التعصب،
واحترام اآلخر وقبول االختالف ،وتدفع الشباب نحو التواصل
وإقامة حوار مشترك مع اآلخر دون تردد ،ويمكن تحقيق هذا
التواصل صحفياً من خالل اإلجراءات التالية (الداغر 2009 ،
)45:
 .1التأكيد علي مفهوم وقيم المواطنة في تعزيز التفاهم
والتعاون بين الجماعات والدول والشعوب على اختالفها.
 .2التأكيد علي التنوع الثقافي والتعددية في محتوي المناهج
وأنشطة التعليم بالمدارس والجامعات محلياً ودولياً .
 .3تزويد الشباب بمعلومات وتجارب وخبرات أصيلة عن الدول
األخرى بثقافاتها المتنوعة والحفاظ على الهوية القومية.
 .4استخدام شبكة االنترنت في دعم قيم الحوار وتبادل
المعلومات بين مفكري البلدان األخرى والمثقفين في الداخل.
 .5االهتمام بتدريس اللغات األجنبية إلي جوار اللغة العربية
باعتبارها أبرز آليات التواصل مع اآلخر والتعريف بالنحن.
 .6التنسيق بين وسائل اإلعالم والمؤسسات االجتماعية في
التحذير من القيم السلبية والهيمنة الفكرية للثقافات الوافدة.
 .7تنمية روح التسامح ورفض التعصب واحترام االختالف مع
الغير ،وكيفية التعامل مع التنوع واالختالف مستقب ً
ال.
 .8تنمية مهارات االتصال والتفاهم مع الثقافات األخرى من
خالل إتقان مهارات التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة .
 .9عصرنه اإلعالم وأن تتخطى الرسالة اإلعالمية الحدود إلي
ربوع العالم وتأمين التعايش فى إطار التباين والحفاظ عليهما.
 .10اعتبار التسامح حقاً إنسانياً وقيمة أخالقية وفكرية يقوم
على معاملة اآلخرين كبشر واحترام إنسانيتهم.

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

جاء التسامح الديني فى الترتيب الثاني نظراً للحالة التى أعقبت
ثورات الربيع العربي من صعود التيار الديني للسلطةكما هو
الحال فى مصر وتونس 2012م  ،وعلى مستوى الصحف العربية
جاء التباين في االهتمام بقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر
على النحو التالي:
فى جريدة األهرام القاهرية جاء التسامح الديني في المقدمة
بنسبة ( ، )%54يليه التسامح السياسي بنسبة ( ،)%34ثم
التسامح اإلجتماعى ( ، )%7وأخيراً التسامح الفكري بنسبة ()%5
 ،وفى جريدة الرياض السعودية جاء التسامح الديني أيضاً فى
المقدمة بنسبة ( ، )%38ثم التسامح اإلجتماعى بنسبة ()%34
 ،فالتسامح السياسي ( ، )%23وأخيراً التسامح الفكري بنسبة
( ، )%5أما فى جريدة الحياة اللندنية فقد جاء التسامح السياسي
متصدراً بنسبة كبيرة نسبياً بلغت ( ، )%62يليه التسامح
الديني بنسبة ( ،)%25فالتسامح اإلجتماعى بنسبة( ، )%8وأخيراً
التسامح الفكري بنسبة ( ، )%5وفى جريدة الشرق األوسط
الدولية جاء التسامح السياسي متقدماً أيضاً بنسبة ( ، )%61ثم
التسامح الديني بنسبة ( ، )%26فالتسامح اإلجتماعى بنسبة
( ، )%8وأخيراً جاء التسامح الفكري بنسبة ( .)%5ويالحظ من
الجدول السابق أيضاً مدى تأثير البيئة التي تصدر عنها صحف
الدراسة على حجم االهتمام والتناول لقضايا الدراسة حيث جاءت
جريدتي (األهرام القاهرية  -والرياض السعودية) أكثر الصحف
العربية اهتماماً بقضايا التسامح الديني مع اآلخر ،فى حين جاءت

 .11التأكيد على أن التسامح ال يلغى االختالف ،وال ينفى
االختالف ،ولكنه يساعد على إحالة هذا االختالف وذلك التنوع
إلى االختالف اإليجابي  ،والتنوع إلى تنوع تكاملي توافقي بد ًال
من أن يتحول إلى اختالف تناقض وصراع .

نتائج الدراسة التحليلية
لقضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية اليومية
2012-2011م :
تناولت الدراسة الحالية تحليل نحو ( )1110مادة صحفية تمثل
النصوص الصحفية التي تعالج قضايا التسامح والتواصل مع
اآلخر في صحف الدراسة األربع وهى (األهرام القاهرية /الرياض
السعودية/الحياة اللندنية /الشرق األوسط الدولية) وفق
األسبوع الصناعي المركب عامي (2012/2011م) ،وقد جاءت
النتائج على النحو التالي :
 توضح بيانات جدول ( )١حول قضايا التسامح والتواصل مع اآلخرتصدر قضايا التسامح السياسي القائمة بنسبة بلغت ( ،)%45ثم
التسامح الديني بنسبة ( ، )%36فالتسامح اإلجتماعى بنسبة
( ، )%14والتسامح الفكري  /الثقافي في الترتيب األخير بنسبة
( ، )%5ويالحظ من الجدول السابق تصدر التسامح السياسي
قائمة قضايا التسامح مع اآلخر وهذا يتفق مع ما شهدته الحقبة
األخيرة وفترة الدراسة من تحوالت سياسية ومجتمعية على
مستوى دول وشعوب المنطقة العربية 2011م – 2012م ،ثم
جريدة األهرام

الصحف

جريدة الرياض

جريدة الشرق األوسط

الحياة اللندنية

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التسامح السياسي

83

34

65

23

198

62

195

61

491

45

التسامح الديني

134

54

105

38

77

25

83

26

399

36

التسامح اإلجتماعى

19

7

95

34

24

8

25

8

163

14

التسامح الفكري  -الثقافي

14

5

12

5

16

5

15

5

57

5

المجموع

250

100

277

100

319

100

318

100

1110

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )1يوضح قضايا التسامح والتواصل مع اآلخر كما وردت بالصحف العربية محل الدراسة
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة

جريدة الشرق

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التسامح السياسي

8419

44

586

6

9712

80

8215

48

26932

47

التسامح الديني

9254

49

8094

82

817

7

8112

46

26277

45

التسامح اإلجتماعى

617

4

417

4

642

5

514

3

2190

3

التسامح الفكري

644

3

734

8

830

8

548

4

2756

5

18934

100

9831

100

12001

100

17389

100

58155

100

فئات التحليل

المجموع

جدول رقم ( )2يوضح مساحة قضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية المبحوثة
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جريدتي (الحياة  -والشرق األوسط اللندنيتين) أكثر اهتماماً
بالجانب السياسي فى قضايا التسامح مما يدلل على التأثير
البيئي فى حجم التناول لقضايا التسامح مع اآلخر ،حيث شهدت
المنطقة العربية تحوالت وتحركات انطلقت بشكل شعبي
ساعية إلى اإلصالح السياسي واإلداري والمالي ومكافحة الفساد
بكافة أشكاله كانت البداية من تونس ،وهى تحوالت اتسمت
باإلصرار والتصميم غير المسبوق في المنطقة العربية ،بعضها
سعى إلسقاط األنظمة القائمة والتي استمر حكمها لعقود من
الزمن ونجحت  ،والبعض اآلخر يسعى إلسقاط األنظمة ولكنه لم
يتوصل لنتيجة حتى اآلن ،وآخر يسعى إلجراء إصالحات دستورية
وتشريعية تهدف إلى تحقيق حياة سياسية وديمقراطية خالية
من الفساد والمحسوبية وصو ًال إلى تحقيق االستقرار والحرية
والمساواة والعدالة االجتماعية.
 توضح بيانات الجدول ( )٢حول حجم االهتمام بقضايا التسامحبالصحف العربية تصدر التسامح السياسي القائمة بنسبة بلغت
( ،)%47ثم التسامح الديني بنسبة ( ،)%45فالتسامح الفكري
بنسبة ( ،)%5وأخيراً التسامح اإلجتماعى بنسبة ( ، )%3وعلى
مستوى صحف الدراسة جاء التباين في حجم االهتمام بقضايا
التسامح مع األخر على النحو التالي :فى جريدة األهرام تصدرت
قضايا التسامح الديني المقدمة بنسبة ( ،)%49ثم التسامح
السياسي بنسبة ( ،)%44فالتسامح اإلجتماعى بنسبة (،)%4
وأخيراً التسامح الفكري بنسبة ( ،)%3أما فى جريدة الرياض
السعودية فقد جاءت مساحة االهتمام بقضايا التسامح الديني
كبيرة بلغت ( ،)%82ثم التسامح الفكري بنسبة ( ،)%8فالتسامح
السياسي بنسبة ( ،)%6أخيراً التسامح االجتماعى بنسبة (،)%4
وفى جريدة اللندنية جاء التسامح السياسي في الصدارة بنسبة
( ،)%80ثم التسامح الفكري بنسبة ( ،)%8فالتسامح الديني
بنسبة ( ،)%7وأخيراً التسامح اإلجتماعى بنسبة ( ،)%5وفى جريدة
الشرق األوسط تصدرت قضايا التسامح السياسي المقدمة
بنسبة ( ،)%48ثم التسامح الديني بنسبة ( ،)%46فالتسامح
الفكري بنسبة ( ،)%4وأخيراً التسامح اإلجتماعى بنسبة (.)%2
ويالحظ مما سبق أن حجم التناول ونوعية االهتمام بقضايا
التسامح مع اآلخر بالصحف العربية جاء متقارباً ،حيث تصدرت
قضايا التسامح الديني جريدتي (األهرام القاهرية ،الرياض
السعودية) من حيث التكرار والمساحة ،بينما تصدرت قضايا
التسامح السياسي جريدتي (الحياة والشرق األوسط اللندنيتين)
من حيث المساحة والتكرار أيضاً ،في حين جاء التباين واضحاً
فى التسامح الفكري بالصحف العربية محل الدراسة– باستثناء
األهرام -مما يدلل على تأثير البيئة وما تتعرض له المنطقة
العربية من تحوالت مجتمعية  ،فض ً
ال عن توجهات سياسات
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الصحف وتأثيراتها على حجم التغطية لألحداث المختلفة ،مما
يشير إلى تنامي دور الصحافة في تحريك وتسريع هذه التحوالت
وخاصة في زمن العولمة وكثرة الفضائيات والمواقع االلكترونية
واستخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في نشر كل جزئية
في خط سير هذه التغيرات المجتمعية ،ومن هنا يبرز دور اإلعالم
التنموى في بيان السياسات العامة والخطط واألهداف ومدى
توافقها مع احتياجات المواطنين األساسية ،ووجوب التزام
الصحافة بالمصداقية والموضوعية في أخبارها وتحليالتها
ومعالجتها وبحثها للقضايا والمشكالت المختلفة وإفساح المجال
أمام الرأي والرأي اآلخر لبلورة فكرة صحيحة تخدم الصالح العام
وتفتح المجال واسعاً أمام التيارات الدينية والسياسية للتسامح
فيما بينها داخلياً ،قبل التسامح والتواصل مع اآلخر المختلف فى
دينه وعقيدته وثقافته.
 تشير بيانات جدول ( )٣حول قضايا التسامح السياسي بالصحفالعربية إلى تصدر موضوعات التعددية السياسية بنسبة بلغت
( ،)%34ثم حرية القضاء بنسبة ( ،)%21تلتها حرية التنظيم
واإلدارة السياسية بنسبة ( ،)%18فحرية الرأي والتعبير بنسبة
( ،)%17وأخيراً حرية اإلعالم والنشر بنسبة ( ،)%10وعلى مستوى
الصحف المدروسة جاءت محاور قضايا التسامح السياسي على
النحو التالي :فى جريدة األهرام جاءت حرية التنظيم واإلدارة
السياسية في المقدمة بنسبة ( ،)%43تلتها التعددية السياسية
( ،)%20ثم حرية القضاء بنسبة ( ،)%17وحرية الرأي والتعبير
بنسبة ( ،)%14وأخيراً حرية اإلعالم والنشر بنسبة ( ،)%6وفى
جريدة الرياض تصدرت موضوعات حرية الرأي والتعبير قائمة
قضايا التسامح السياسي بنسبة ( ،)%56ثم حرية اإلعالم والنشر
بنسبة ( ،)%26وأخيراً حرية التنظيم واإلدارة السياسية بنسبة
( ،)%18وفى جريدة الحياة اللندنية جاءت التعددية السياسية
في المقدمة بنسبة ( ،)%43ثم حرية التنظيم واإلدارة السياسية
( ،)%21وحرية الرأي والتعبير ( ،)%13ثم حرية القضاء بنسبة
( ،)%12وأخيراً حرية اإلعالم والنشر بنسبة ( ،)%11وفى جريدة
الشرق األوسط تصدرت التعددية السياسية القائمة بنسبة
( ،)%37ثم حرية القضاء بنسبة ( )%34تلتها حرية الرأي والتعبير
بنسبة ( ،)%17ثم حرية اإلعالم والنشر بنسبة ( ،)%8وأخيراً حرية
التنظيم واإلدارة السياسية بنسبة ( .)%4ومن الجدول السابق
يالحظ أيضاً تفاوت نسب االهتمام بقضايا التسامح السياسي
بين الصحف العربية محل الدراسة حيث جاءت موضوعات
التعددية السياسية في المقدمة ،ثم حرية القضاء فحرية التنظيم
واإلدارة السياسية ،تلتها حرية الرأي والتعبير ،وأخيراً حرية
اإلعالم والنشر (المطبوع  /اإللكتروني) ،وجاءت الحياة اللندنية
أكثر الصحف العربية المبحوثة اهتماما بموضوعات التعددية
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جريدة األهرام

الصحف
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جريدة الرياض

جريدة الحياة

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التعددية السياسية

19

20

-

-

93

43

77

37

189

34

حرية الرأى والتعبير

14

14

15

56

27

13

36

17

92

17

حرية اإلعالم والنشر

6

6

7

26

23

11

18

8

54

10

حرية التنظيم اإلدارة السياسية

42

43

5

18

46

21

9

4

102

18

حرية واستقالل القضاء

16

17

-

-

25

12

70

34

111

21

المجموع

97

100

27

100

214

100

210

100

548

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )3يوضح قضايا التسامح السياسي مع األخر بالصحف المبحوثة

السياسية ( ،)%43بينما جاءت جريدة الرياض هى األكثر اهتماما
بحرية الرأي والتعبير ( ،)%56وجاءت الحياة األكثر اهتماما بحرية
اإلعالم والنشر بنسبة ( )%26وحرية التنظيم واإلدارة السياسية
أيضاً بنسبة ( ،)%46في الوقت الذي تصدرت فيه جريدة الشرق
األوسط موضوعات حرية واستقالل القضاء بنسبة بلغت (،)%34
حيث تشير النتائج إلى أهمية البعد السياسي في التحوالت
المجتمعية العربية وحالة الضعف التي وصلت إليها بعض هذه
األنظمة حتى أصبحت غير قادرة على اتخاذ أي إجراءات تحفظ
ماء الوجه وتسير في طريق اإلصالح ،والركود السياسي الذي
ساد بعض األنظمة وشيخوختها مما جعلها عاجزة عن مجاراة
الوضع الحالي وأصبحت بحاجة إلى التغيير ،فض ً
ال عن تراجع
الحريات والعدالة االجتماعية في جو تسوده الدكتاتورية والقمع،
وتزاوج السلطة بالمال ،مما أدى إلى المساس بالمسؤولية
القضائية نتيجة تعارض المصالح مع تطبيق القوانين ،وقد
يعزى ذلك إلى واقع المجتمع الراهن سياسياً واجتماعياً وأمنياً،
هذا الواقع المشحون بالتوتر واالنقسام واالستقطاب الحاد يلقى
بظالله على كافة المؤسسات واألفراد والجماعات فى المجتمع،
وهو واقع ال يخلو من أزمات تسهم إلى حد كبير في إنتاج الجمود
الفكري والتعصب على حساب التسامح والتواصل مع اآلخر.
 تشير بيانات جدول ( )٤حول قضايا التسامح الديني بصحفالدراسة إلى تصدر موضوعات التسامح مع أتباع المذاهب الدينية
بنسبة بلغت ( ،)%39ثم التسامح مع أتباع الديانات والمعتقدات
األخرى بنسبة ( ،)%3.6فالتسامح مع التيارات الدينية والعلمانية
في الترتيب األخير بنسبة ( ،)%25وعلى مستوى الصحف محل
الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي :في جريدة األهرام جاء
التسامح مع أتباع الديانات والمعتقدات األخرى في المقدمة
بنسبة ( ،)%64ثم التسامح مع التيارات الدينية والعلمانية
بنسبة ( ،)%22فالتسامح مع أتباع المذاهب الدينية في الترتيب
األخير بنسبة ( ،)%14وفي جريدة الرياض جاء التسامح مع أتباع
المذاهب الدينية في الصدارة بنسبة ( ،)%70ثم أتباع الديانات
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والمعتقدات األخرى بنسبة ( ،)%28فالتسامح مع التيارات الدينية
 /العلمانية في الترتيب األخير بنسبة ( ،)%2وفى جريدة الحياة
اللندنية جاء التسامح مع أتباع المذاهب الدينية في المقدمة
بنسبة ( ،)%58ثم التيارات الدينية والعلمانية بنسبة (،)%23
فالتسامح مع أتباع الديانات والمعتقدات األخرى في الترتيب
األخير بنسبة ( ،)%19وفى جريدة الشرق األوسط جاء التسامح
مع التيارات الدينية والعلمانية في المقدمة بنسبة ( ،)%64ثم
أتباع المذاهب الدينية ( ،)%23وأخيراً أتباع الديانات والمعتقدات
األخرى بنسبة (.)%13
ويالحظ من الجدول ( )٤وجود تباين واضح بين الصحف العربية
اليومية عند تناول قضايا التسامح الديني ،حيث جاء التسامح
مع أتباع المذاهب الدينية في المقدمة ،يليه التسامح مع أتباع
الديانات والمعتقدات األخرى ،فالتيارات الدينية والعلمانية ،مما
يشير إلى أهمية التسامح بين أتباع المذاهب الدينية والتي قد
تؤدى بدورها إلى استقرار الوضع الديني داخل الدولة أو على
المستوى الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة ،كما يالحظ
أيضاً وجود تباين في درجة اهتمامات الصحف حيث تصدرت
جريدة األهرام قائمة الصحف العربية المبحوثة تجاه موضوعات
التسامح مع أتباع الديانات والمعتقدات األخرى بنسبة (،)%64
بينما تصدرت الرياض القائمة عند تناول ومعالجة قضايا
التسامح مع أتباع المذاهب الدينية بنسبة ( ،)%70وجاءت جريدة
الشرق األوسط أكثر صحف الدراسة اهتماما بقضايا التسامح مع
التيارات الدينية والعلمانية بنسبة ( ،)%64وهو ما يشير إلى
التوجه الدولى للصحيفة عند معالجة القضايا واألحداث العربية.
 تشير بيانات جدول ( )٥حول التسامح اإلجتماعى إلى تصدرموضوعات التسامح تجاه الجماعات الوافدة (الالجئين والنازحين
من دول مجاورة) الترتيب األول بنسبة بلغت ( ، )%49ثم التسامح
تجاه الجماعات القبلية والعشائرية بنسبة ( ، )%28والتسامح تجاه
الجماعات العرقية بنسبة (، )%23وعلى مستوى صحف الدراسة
جاءت النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام جاء التسامح

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

المصري بكافة فئاته ومؤسساته نتيجة االنقسام الوطني
واالختالفات الحادة بين التيارات والجماعات الدينية والسياسية،
وما نتج عن ذلك من تراجع واضح فى مستوى ترابط وتماسك
المجتمع ،وروح التسامح والمودة واأللفة بشكل عام ،وعلى
مستوى الصحف حظيت جريدة الرياض بالنسبة األكبر بين
الصحف المبحوثة في عدد الموضوعات المنشورة عن التسامح
تجاه الجماعات العرقية والساللية  ،بينما تصدرت األهرام قضايا
التسامح تجاه الجماعات القبلية والعشائرية ،في حين تصدرت
جريدة الشرق األوسط قضايا التسامح تجاه الجماعات الوافدة
من مهاجرين  /الجئين  /نازحين  /بنسبة مرتفعة بلغت()%75
وهو ما يعنى ارتباط الصحيفة بالبعد الدولى عند تناول ومعالجة
القضايا العربية.
 تشير بيانات جدول ( )٦حول قضايا التسامح الفكري إلى تصدراحترام الخصوصية بنسبة بلغت ( ،)%28ثم حرية الرأي والتعبير

تجاه الجماعات القبلية والعشائرية فى المقدمة بنسبة ()%63
 ،ثم التسامح تجاه الجماعات الوافدة من الجئين ونازحين من
الدول المجاورة (العراق/ليبيا/سوريا/السودان/غزة /اليمن)...
بنسبة ( ، )%26فالتسامح تجاه الجماعات العرقية والساللية
بنسبة ( ،)%11وفي جريدة الرياض جاء التسامح مع الجماعات
الوافدة من نازحين والجئين في المقدمة بنسبة ( ، )%45ثم
تجاه الجماعات العرقية والساللية بنسبة ( ، )%28فالجماعات
القبلية والعشائرية في الترتيب األخير بنسبة ( ، )%27وفى
جريدة الحياة جاء التسامح تجاه الجماعات الوافدة في الصدارة
بنسبة ( ،)%75بينما تساوت بين التسامح تجاه الجماعات العرقية
والساللية  ،والجماعات القبلية والعشائرية بنسبة ()%12.50
لكل منهما  ،وفي جريدة الشرق األوسط جاء التسامح تجاه
الجماعات الوافدة (نازحين والجئين) في المقدمة بنسبة ()%56
 ،ثم التسامح تجاه الجماعات القبلية والعشائرية بنسبة (، )%24
وأخيراً التسامح تجاه الجماعات العرقية والساللية بنسبة ( ،)%23( .)%20والتحالف والتعايش الحضاري بنسبة ( ،)%19ثم الحفاظ
ومن الجدول السابق يالحظ وجود تباين في نسب االهتمام على التراث الحضاري بنسبة ( ،)%18وأخيراً جاءت حرية اإلبداع
بقضايا التسامح اإلجتماعى حيث جاء االهتمام بالوافدين من بنسبة ( ،)%12وعلى مستوى صحف الدراسة جاءت النتائج على
نازحين والجئين على قائمة قضايا التسامح اإلجتماعى ،ثم النحو التالي :فى جريدة األهرام جاء التحالف والتعايش الحضاري
التسامح تجاه الجماعات القبلية والعشائرية كالبدو فى سيناء في المقدمة بنسبة بلغت ( ، )%43ثم احترام الخصوصية بنسبة
وقبائل أوالد على بمرسى مطروح  ،وجاء التسامح تجاه الجماعات ( ، )%35والحفاظ على التراث الحضاري بنسبة ( ،)%22وفي
العرقية والساللية األقل إهتماماً بصحف الدراسة ،وتعزى هذه جريدة الرياض جاء التحالف والتعايش الحضاري فى المقدمة
النتيجة إلى الظروف السياسية واالجتماعية التى ألمت بالمجتمع بنسبة ( ، )%43ثم التراث الحضاري بنسبة ( ،)%33واحترام
الصحف

جريدة الرياض

جريدة األهرام

جريدة الشرق

جريدة الحياة

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التسامح مع أتباع الديانات

86

64

30

28

15

19

11

13

142

36

التسامح مع أتباع المذاهب الدينية

19

14

73

70

45

58

19

23

156

39

التسامح مع التيارات الليبرالية  -العلمانية

29

22

2

2

17

23

53

64

101

25

المجموع

134

100

105

100

77

100

83

100

399

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )4يوضح قضايا التسامح الديني مع األخر بالصحف العربية المبحوثة
جريدة األهرام

الصحف

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التسامح تجاه الجماعات العرقية -والساللية

2

11

27

28

3

12.5

5

20

37

23

التسامح تجاه الجماعات القبلية -والعشائرية

12

63

25

27

3

12.5

6

24

46

28

5

26

43

45

18

75

14

56

80

49

19

100

95

100

24

100

25

100

163

100

فئات التحليل

التسامح تجاه الجماعات الوافدة
( نازحين – الجئين – مهاجرين )
المجموع

جدول رقم ( )5يوضح قضايا التسامح االجتماعى مع األخر بالصحف العربية المبحوثة
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جريدة األهرام

الصحف

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

حرية الرأي والتعبير

-

-

-

-

7

44

6

40

13

23

حرية اإلبداع

-

-

-

-

3

18

4

27

7

12

احترام خصوصية الغير

5

35

3

25

5

32

3

20

16

28

الحفاظ على الموروث الحضاري

3

22

4

33

1

6

2

13

10

18

التحالف والتعايش الحضاري

6

43

5

42

-

-

-

-

11

19

المجموع

14

100

12

100

16

100

15

100

57

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )6يوضح قضايا التسامح الفكري -الثقافى مع األخر بالصحف العربية المبحوثة

الخصوصية الفكرية واأليديولوجية للشعوب بنسبة (،)%25
وفى جريدة الحياة اللندنية جاءت حرية الرأي والتعبير على
قائمة قضايا التسامح الفكري بنسبة بلغت ( ،)%44ثم احترام
الخصوصية بنسبة ( ، )%32تلتها حرية اإلبداع بنسبة (،)%18

بالصحف العربية تصدر قيم المشاركة بنسبة بلغت (،)%27
ثم الحوار بنسبة ( ،)%17فالحرية بنسبة ( ،)%16والمساواة
بنسبة ( ،)%11ثم العدالة والسالم بنسبة ( ،)%10وأخيراً التنوع
واالختالف بنسبة ( ،)%9وعلى مستوى الصحف العربية محل

والحفاظ على التراث الحضاري بنسبة ( ،)%6وفي جريدة الشرق
األوسط تصدرت موضوعات حرية الرأي والتعبير القائمة بنسبة
( ،)%40ثم حرية اإلبداع بنسبة ( ،)%27تلتها احترام الخصوصية
بنسبة ( ،)%20ثم الحفاظ على التراث الحضاري للشعوب بنسبة
(.)%13
ومن الجدول السابق يالحظ وجود تباين بين الصحف العربية
حول قضايا التسامح الفكري حيث جاء احترام الخصوصية
على رأس قائمة االهتمامات ثم حرية الرأي والتعبير فالتحالف
والتعايش الحضاري ،والحفاظ على التراث الحضاري للشعوب ثم
حرية اإلبداع ،وعلى مستوى الصحف العربية جاء االهتمام بقضايا
التسامح الفكري متبايناً من صحيفة ألخرى ،فقد تصدرت الحياة
اللندنية قائمة الصحف المبحوثة اهتماما بحرية الرأي والتعبير
كأحد محاور التسامح الفكري ،بينما جاءت الشرق األوسط هي
األكثر اهتماما بموضوعات حرية اإلبداع ،في حين جاءت األهرام
األكثر اهتماماً باحترام خصوصية الشعوب الثقافية ،وجاءت
الرياض في مقدمة الصحف العربية اهتماما بضرورة الحفاظ على
التراث الحضاري للشعوب بينما تصدرت األهرام أيضاً اهتمامات
الصحف العربية في ضرورة التحالف والتعايش الحضاري بين
الدول والشعوب باعتبار ذلك أحد السبل لألمن والسالم
واالستقرار المجتمعي ،لذلك يعول المجتمع الدولي والمنظمات
غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العالمية والمحلية
على مشاركة وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها وانتماءاتها في
العمل على فتح الحوار والتالقي بين المجتمعات واإلسهام في
تقريب الثقافات في إطار من التسامح الفكري المنشود.
 -توضح بيانات جدول ( )٧حول قيم التسامح مع اآلخر كما جاءت

الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام
جاءت قيم المشاركة في المقدمة بنسبة ( ،)%20تليها التنوع
واالختالف بنسبة ( ،)%18ثم الحرية المساواة بنسبة موحدة
( ،)%16فالحوار بنسبة ( ،)%14ثم السالم بنسبة ( ،)%9وأخيراً
العدالة بنسبة ( ،)%7وفى جريدة الرياض تصدرت المشاركة
قيم التسامح مع اآلخر بنسبة ( ،)%22ثم الحوار بنسبة (،)%19
فالسالم بنسبة ( ،)%15ثم الحرية بنسبة ( ،)%13فالمساواة
بنسبة ( ،)%12ثم العدالة بنسبة ( ،)%10وأخيراً التنوع واالختالف
بنسبة ( ، )%9وفى جريدة الحياة اللندنية جاءت المشاركة في
المقدمة بنسبة ( ، )%36ثم الحرية بنسبة ( ،)%19فالسالم
بنسبة ( ،)%14والحوار بنسبة ( ،)%12ثم العدالة بنسبة (،)%10
فالتنوع بنسبة ( ،)%5والمساواة بنسبة ( ،)%4وفي جريدة الشرق
األوسط جاءت قيم المشاركة في المقدمة بنسبة ( ،)%26يليها
الحوار بنسبة ( ،)%22ثم الحرية بنسبة ( ،)%18فالعدالة بنسبة
( ،)%14ثم المساواة بنسبة ( ،)%9والتنوع بنسبة ( ،)%7وأخيراً
السالم بنسبة ( .)%4ويالحظ من الجدول السابق تباين الصحف
العربية اليومية حول قيم التسامح مع اآلخر حيث جاءت المشاركة
والحوار والحرية والمساواة في مقدمة قيم التسامح الواردة في
النصوص الصحفية المدروسة ،بينما جاءت قيم العدالة والسالم
والتنوع واالختالف بعد ذلك ،بما يعنى أهمية قيم المشاركة فى
تحقيق التسامح حيث يسعى المواطن عادة للمشاركة السياسية
لعدة دوافع منها شعور المواطن بأن مشاركته السياسية
هي واجب ديني ووطني والتزام تفرضه عليه المواطنة ،مما
يستوجب مشاركة الجميع في التعبير عن آرائهم بفاعلية،
والتعبير عن آرائهم وأفكارهم ورغباتهم وأمنياتهم بالقرارات
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والقوانين والسياسات المتخذة ،فض ً
ال عن الشعور الموروث
لدى أبناء الشعوب العربية القائم على الرغبة في المشاركة في
تطوير المجتمع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن،
والسعي لتحقيق التكامل والتفاعل بين أفراد المجتمع من أجل
تحقيق المصالح المشتركة لهم وذلك من خالل تقوية الروابط
بين مختلف فئات وطبقات المجتمع ،ونشر قيم التسامح بين
الطوائف والجماعات والتيارات على مختلف توجهاتها وانتماءاتها
السياسية والدينية والفكرية.
 تشير بيانات جدول ( )٨حول النطاق الجغرافي لقضايا التسامحإلى تصدر االهتمام بالنطاق العربي القائمة بنسبة بلغت
( ،)%40ثم النطاق الدولي بنسبة ( ،)%33وأخيراً النطاق المحلى
بنسبة ( ،)%27وعلى مستوى الصحف العربية اليومية – محل
الدراسة – جاءت النتائج على النحو التالي :في جريدة األهرام
جاء االهتمام بالنطاق المحلى في المقدمة بنسبة ( ،)%75تاله
النطاق العربي بنسبة ( ،)%35ثم الدولي بنسبة ( ،)%8وفي
جريدة الرياض جاء االهتمام بالنطاق المحلى في المقدمة أيضاً
بنسبة ( ، )%60ثم النطاق العربي بنسبة ( ، )%30وأخيراً النطاق
الدولي بنسبة ( ،)%10وفى جريدة الحياة اللندنية جاء االهتمام
بالنطاق الدولي في المقدمة بنسبة ( ،)%74ثم العربي بنسبة
( ،)%24وأخيراً المحلى بنسبة ( ،)%2بينما في جريدة الشرق
الصحف

األوسط فقد جاء االهتمام بالنطاق العربي في المقدمة بنسبة
بلغت ( ،)%68ثم الدولي بنسبة ( . )%27ومن الجدول السابق
يالحظ اهتمام الصحف داخل المنطقة العربية بالنطاق المحلى
مقارنة بالصحف العربية الدولية ( الحياة  /الشرق األوسط )،
والتي جاءت أكثر اهتماماً بالجانب الدولي والعربي العام فيما
يتعلق بقضايا التسامح والحوار مع اآلخر ،وأقل اهتماماً لما يحدث
ويجرى في بريطانيا وأوربا  ،وخاصة وأن هذا النمط من الصحف
يستهدف الجاليات العربية في أوربا  ،والمهتمين بالقضايا
العربية من مثقفين من غير العرب ،كما يالحظ تباين الصحف
العربية عند تناول ومعالجة قضايا التسامح مع اآلخر حيث جاءت
جريدة األهرام القاهرية في مقدمة الصحف األكثر اهتماماً
بالنطاق المحلى بنسبة ( ،)%75وجاءت جريدة الشرق األوسط
أكثر الصحف المبحوثة اهتماماً بالنطاق العربي ( ،)%68في حين
جاءت جريدة الحياة اللندنية األكثر اهتماماً بقضايا التسامح مع
اآلخر على المستوى الدولي بنسبة ( ،)%74ومن ثم فإن التباين
بين الصحف العربية حول االهتمام الجغرافي بقضايا التسامح مع
اآلخر يرجع إلى مجموعة القوانين والتشريعات التي تحكم عملية
النشر وميول وتوجهات مالك الصحيفة ومساحة الحرية المتاحة
في الرأي والتعبير عن قضايا يبدو بعضها شائكاً ،والبعض اآلخر
يدخل في إطار النشر المباح والقضايا ذات االهتمام العام.

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة

اإلجمالي

جريدة الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

الحرية

99

16

78

13

113

19

124

18

414

16

العدالة

42

7

56

10

58

10

97

14

253

10

المساواة

97

16

72

12

27

4

62

9

258

11

المشاركة

125

20

129

22

221

36

175

26

650

27

الحوار

86

14

114

19

75

12

144

22

419

17

السالم

54

9

86

15

82

14

27

4

249

10

التنوع واالختالف

112

18

54

9

29

5

45

7

240

9

المجموع

615

100

589

100

605

100

674

100

2483

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )7يوضح قيم التسامح والتواصل مع األخر كما وردت بالصحف العربية اليومية محل الدراسة
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

جريدة الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

محلى

142

75

137

60

8

2

17

5

304

27

عربى

88

35

67

30

75

24

215

68

445

40

دولى

20

8

23

10

232

74

86

27

361

33

المجموع

250

100

227

100

315

100

318

100

1110

100
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التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

 توضح بيانات جدول ( )٩حول الفنون الصحفية المستخدمةفي معالجة قضايا التسامح مع اآلخر تصدر التقارير الترتيب األول
بنسبة بلغت ( ،)%36ثم األخبار بنسبة ( ،)%31والمقاالت بنسبة
( ،)%11فالتحقيقات بنسبة ( ،)%7وجاءت األحاديث وتغطية
الندوات والمؤتمرات فى ترتيب موحد بنسبة ( )%4لكل منهما،
ثم جاءت التعليقات وبريد القراء فى ترتيب موحد أيضاً بنسبة
( ،)%3وأخيراً جاءت الحمالت اإلعالمية  -اإلعالنية بنسبة (،)%1
وعلى مستوى الصحف العربية  -محل الدراسة  -جاءت النتائج
على النحو التالي :فى جريدة األهرام جاءت األخبار فى مقدمة
الفنون الصحفية المستخدمة بنسبة ( ،)%46ثم التقارير بنسبة
( ،)%24تلتها المقاالت بنسبة ( ،)%10فالتحقيقات بنسبة (،)%9
ثم األحاديث وتغطية الندوات والمؤتمرات فى ترتيب موحد
بنسبة ( ،)%4والتعليقات بنسبة ( ،)%2وأخيراً جاءت الحمالت
اإلعالمية واإلعالنية فى الترتيب األخير بنسبة ( ،)%1وفي جريدة
الرياض جاءت التقارير في المقدمة بنسبة ( ،)%38ثم األخبار
بنسبة ( ،)%19فالتحقيقات بنسبة ( ،)%12ثم المقاالت بنسبة
( ،)%11فاألحاديث بنسبة ( ،)%7وبريد القراء بنسبة ( ،)%5ثم
التعليقات بنسبة ( ،)%4فالندوات والمؤتمرات بنسبة (،)%3
وأخيراً الحمالت اإلعالمية واإلعالنية بنسبة ( .)%1وفى جريدة
الحياة اللندنية جاءت التقارير في المقدمة بنسبة ( ،)%39ثم
األخبار بنسبة ( ،)%21ثم المقاالت بنسبة ( ،)%15.5فالتحقيقات
بنسبة ( ،)%8ثم الندوات والمؤتمرات بنسبة (،)%6.5
والتعليقات بنسبة ( ،)%6ثم األحاديث بنسبة ( ،)%4وفى جريدة
الشرق األوسط جاءت التقارير في المقدمة بنسبة ( ،)%43ثم
األخبار بنسبة ( ،)%37وبريد القراء بنسبة ( ،)%7.5فالمقاالت
بنسبة ( ،)%4والتحقيقات بنسبة ( ،)%3ثم األحاديث بنسبة
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

( ،)%2والتعليقات بنسبة ( ،)%1.5وأخيراً جاءت المؤتمرات
والندوات والحمالت اإلعالنية واإلعالمية في ترتيب موحد بنسبة
( .)%1ومن الجدول السابق يالحظ أن االتجاه الغالب في معالجة
الصحف العربية لقضايا التسامح مع اآلخر جاء تقريرياً حيث
تصدرت التقارير الترتيب األول ثم جاءت المواد اإلخبارية في
الترتيب الثاني ،بينما تراجعت أشكال أخرى مهمة عند التعاطي
مع قضايا التسامح مع اآلخر مثل المقاالت والتحقيقات واألحاديث
والتعليقات وبريد القراء وهذا يعطى داللة على الطابع التقريري
الذي اتسمت به المعالجة ،يليه الطابع الخبري الذي جاء في
ترتيب متأخر نسبياً ثم المقاالت واألعمدة الصحفية بعد ذلك،
بما يعنى أن الصحف العربية تميل أكثر للمواد اإلخبارية (تقارير/
أخبار) بينما مواد الرأي (من مقاالت وتعليقات وبريد وحوارات)
فقد غابت عن الصدارة في التغطية والمعالجة نظراً لطبيعة
وحساسية القضايا المطروحة من ناحية ،وقلة من يتصدى لمثل
هذه الموضوعات من الكتاب والمحررين من ناحية أخرى ،وهو
ما يدلل على أهمية صناعة الخبر وتغطيته فى نقل وتحليل أوجه
التشابه بين ثقافات وحضارات مختلفة ،بجانب نقل وتحليل أوجه
االختالف ،وذلك بهدف الترويج لفهم متبادل أفضل وأعمق،
ومعه أساس قوى وذو جذور لحوار هادف ،حيث يتعين أن يتمتع
صناع األخبار في الصحافة العربية بفهم عميق للخلفيات الثقافية
المختلفة ،وذلك بما يمكنهم من إحداث مقارنات مالئمة،
وتغطية األحداث بشكل منصف ومتوازن.
 توضح بيانات جدول ( )١٠حول المصادر التي تم االعتمادعليها بالصحف العربية عند استفاء المعلومات عن قضايا
التسامح مع اآلخر تصدر المراسل الصحفي الترتيب األول بنسبة
بلغت ( ،)%29ثم مواقع شبكة اإلنترنت بنسبة ( ،)%18تلتها
الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

األخبار

113

46

43

19

68

21

118

37

342

31

التحقيقات

22

9

27

12

25

8

11

3

85

7

التقارير

57

24

88

38

124

39

137

43

406

36

األحاديث

12

4

16

7

12

4

7

2

47

4

المقاالت

27

10

25

11

48

15.5

14

4

114

11

التعليقات

5

2

9

4

18

6

5

1.5

37

3

ندوة  -مؤتمر

12

4

7

3

20

6.5

4

1

43

4

بريد القراء

-

-

10

5

-

-

18

7.5

28

3

حمالت إعالنية -إعالمية

2

1

2

1

-

-

4

1

8

1

250

100

227

100

315

100

318

100

1110

100

فئات التحليل
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وكاالت األنباء بنسبة ( ،)%11ثم القنوات الفضائية بنسبة
( ،)%10فالمطبوعات (كتب/صحف/مطويات/مجالت )..بنسبة
( ،)%9ثم مراكز المعلومات (األرشيف) بنسبة ( ،)%8فالمحرر
الصحفي بنسبة ( ،)%7ثم اإلذاعات المحلية والدولية بنسبة
( ،)%6وعلى مستوى الصحف العربية -محل الدراسة  -جاءت
النتائج على النحو التالي :في جريدة األهرام تصدرت مواقع
شبكة اإلنترنت قائمة المصادر الصحفية عن قضايا التسامح
بنسبة بلغت ( ،)%30ثم الوكاالت بنسبة ( ،)%24فالمراسل
الخارجي بنسبة ( ،)%16ثم المطبوعات بنسبة ( ،)%11ومراكز
المعلومات واألرشيف بنسبة ( ،)%7فاإلذاعات بنسبة ( ،)%6ثم
القنوات الفضائية بنسبة ( ،)%4وأخيراً المحرر أقل بنسبة (،)%2
وفي جريدة الرياض جاءت مراكز المعلومات واألرشيف فى
المقدمة بنسبة ( ،)%30ثم مواقع اإلنترنت بنسبة ( ،)%22تلتها
المطبوعات بنسبة ( ،)%20فالوكاالت بنسبة ( ،)%10ثم القنوات
الفضائية بنسبة ( ،)%8واإلذاعات بنسبة ( ،)%5ثم المراسل
بنسبة ( ،)%4وأخيراً جاء المحرر بنسبة ( ،)%1وفى جريدة الحياة
اللندنية جاء المراسل في الصدارة بنسبة ( ،)%38ثم مواقع
اإلنترنت بنسبة ( ،)%20تلتها وكاالت األنباء بنسبة (،)%15
فالقنوات الفضائية بنسبة ( ، )%14ثم اإلذاعات والمطبوعات
في ترتيب موحد بنسبة ( )%5لكل منهما  ،ومراكز المعلومات
واألرشيف بنسبة ( ، )%2وأخيراً جاء المحرر بنسبة ( ،)%1وفي
جريدة الشرق األوسط جاء المراسل فى المقدمة بنسبة ()%45
،ثم المحرر بنسبة ( ،)%22والقنوات الفضائية بنسبة (،)%10
ثم اإلذاعات بنسبة ( ،)%9فالوكاالت بنسبة ( ،)%5ثم مواقع
اإلنترنت بنسبة ( ،)%4فالمطبوعات بنسبة ( ،)%3وأخيراً جاءت
مراكز المعلومات واألرشيف الصحفي بنسبة ( .)%2ومن الجدول
السابق يالحظ أن الصحف العربية اليومية محل الدراسة جاءت
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

أكثر اعتماداً على المراسل ومواقع شبكة اإلنترنت ووكاالت األنباء
والقنوات الفضائية كمصدر للمعلومات عن قضايا التسامح
والتواصل مع اآلخر ،بينما تراجعت نسب االهتمام بالمطبوعات
ومراكز المعلومات واألرشيف والمحرر الصحفي واإلذاعات
المحلية أو الدولية .وعلى مستوى صحف الدراسة جاءت جريدة
الشرق األوسط أكثر الصحف العربية اهتماماً بالمراسل والمحرر
الصحفي كمصادر للمعلومات عن قضايا التسامح مع اآلخر،
بينما جاءت جريدة الرياض األكثر اعتماداً على المطبوعات
ومراكز المعلومات واألرشيف الصحفي ،وجاءت جريدة األهرام
األكثر اعتماداً على وكاالت األنباء ومواقع اإلنترنت كمصادر
للمعلومات  ،في الوقت التي جاءت فيه الحياة اللندنية أكثر
اهتماماً بالقنوات التليفزيونية الفضائية كمصدر للمعلومات عن
قضايا التسامح ،كما يالحظ اعتماد الصحف العربية بنسبة كبيرة
على المراسل الصحفي كمصدر للمعلومات  ،وهذا بحد ذاته
يشكل عام ً
ال سلبياً فى التعاطي مع قضايا شائكة قد تؤثر على
العالقات بين الشعوب والدول على الرغم من وجود تشابه بين
الصحف المبحوثة فى ترتيب المصادر الصحفية الخاصة بمعالجة
قضايا التسامح مع اآلخر،كما تبرز أهمية المراسل الخارجي كأحد
مفردات وأنماط عملية االتصال في أنه يؤدي دوراً استراتيجياً
في العملية االتصالية ،فهو المسئول عن الرسالة اإلعالمية
ويشكلها ويصنعها وفق معايير وضغوطات مؤسساتية ،وهو
المسئول عما يصل إلى الجمهور ،كما أنه عن طريق انتقائه أو
حذفه لألخبار يصور الواقع االجتماعي والسياسي والثقافي الذي
يعيش فيه المجتمع بأسره،
فهو يؤدي دوراً رئيساً في تقديم األخبار والبيانات والمعلومات
المختلفة للجمهور ،ومن هنا يصبح هذا المشرف على صناعة
الرسالة اإلعالمية في مكانة إستراتيجية تؤهله لتكوين الرأي
جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

محرر

5

2

2

1

2

1

66

22

75

7

مراسل

40

16

10

4

121

38

145

45

316

29

وكاالت أنباء

59

24

22

10

47

15

18

5

146

11

إذاعات عربية وأجنبية

15

6

11

5

16

5

29

9

710

6

قنوات فضائية

12

4

19

8

45

14

32

10

108

10

مواقع انترنت

75

30

50

22

62

20

15

4

202

18

مطبوعات ودوريات

26

11

45

20

17

5

9

3

97

9

مراكز معلومات وأرشيف

18

7

68

30

5

2

4

2

95

8
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التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

معالجة قضايا التسامح مع اآلخر بالخبراء والمتخصصون ثم
المراسل ومراكز الدراسات والبحوث والمسئولين  ،بينما تراجعت
المنظمات والجمعيات األهلية  ،والمحرر ،والمصافحون حيث
جاء االعتماد عليهم كمصادر إدالء بالمعلومات ضعيفاً مقارنة
بالخبراء والمتخصصون ومراكز الدراسات والبحوث ،وهو ما
يشير إلى أهمية الخبراء والمتخصصون في اإلدالء بالمعلومات
عن األحداث وارتباطها بقضايا التسامح مع اآلخر باعتبارهم
هم الفئة األكثر متابعة لما يجرى في المنطقة العربية وتأثير
ذلك على العالقات مع دول الجوار وشعوب العالم على المستوى
الثقافي والسياسي ،وأن المعلومات التي يدلون بها تقع فى
مجال تخصصاتهم.
 توضح بيانات جدول ( )١٢حول موقع المادة الصحفية عنقضايا التسامح تصدر الصفحات الداخلية قائمة الصفحات
المبحوثة األكثر اهتماماً بنسبة بلغت ( ،)%63مقابل ()%21

العام وتوجيهه وفق ما يقدمه من معلومات وبيانات عن األحداث
المرتبطة بقضايا الحوار والتسامح مع اآلخر.
 توضح بيانات جدول ( )١١حول مصادر اإلدالء بالمعلومات عنقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر تصدر الخبراء والمتخصصون
في المقدمة بنسبة ( ،)%32ثم جاء المراسل بنسبة (،)%26
ومراكز الدراسات والبحوث بنسبة ( ،)%14فالمسئولين في
الجهاز اإلداري والحكومي للدولة بنسبة ( ،)%13ثم المنظمات
األهلية بنسبة ( ،)%9.50والمحرر بنسبة ( ،)%5وأخيراً جاء
المصافحون بنسبة ( ،)%0.05وعلى مستوى الصحف – محل
الدراسة  -جاءت النتائج على النحو التالي :في جريدة األهرام
جاء الخبراء والمتخصصون في المقدمة بنسبة ( ، )%34ثم مركز
البحوث والدراسات بنسبة ( ،)%26فالمسئولين في الحكومة
بنسبة ( ،)%19والمراسل بنسبة ( ،)%8فالمحرر بنسبة (،)%7
ثم منظمات المجتمع المدني بنسبة ( ،)%4وأخيراً المصافحون
بنسبة ( ،)%2وفي جريدة الرياض جاء المسئولين في الحكومة للصفحات األخيرة ،و( )%11للصفحات األولى ،و( )%5للصفحات
في المقدمة بنسبة ( ،)%37ثم الخبراء والمتخصصون بنسبة المتخصصة ،وعلى مستوى الصحف العربية  -محل الدراسة -
( ،)%25ومراكز البحوث والدراسات بنسبة ( ، )%17فالمراسل جاءت النتائج على النحو التالي :
بنسبة ( ،)%13ثم المحرر ومنظمات المجتمع المدني في ترتيب فى جريدة األهرام جاءت الصفحات الداخلية فى الصدارة بنسبة
موحد بنسبة ( )%4لكل منهما ،وفي جريدة الحياة جاء المراسل ( ،)%59تلتها الصفحات األولى ( ،)%24ثم الصفحات المتخصصة
في المقدمة بنسبة بلغت ( ،)%48يليه منظمات المجتمع بنسبة ( ،)%11وأخيراً الصفحات األخيرة بنسبة ( ،)%6وفي جريدة
المدني بنسبة ( ،)%27ثم الخبراء والمتخصصون بنسبة ( ،)%15الرياض جاءت الصفحات الداخلية في المقدمة بنسبة (،)%77
والمحرر ومراكز الدراسات والبحوث في ترتيب موحد بنسبة ثم الصفحات األخيرة بنسبة ( ،)%13فالصفحات األولى بنسبة
( )%4لكل منهما  ،ثم المسئولين فى الحكومة بنسبة ( ،)%8( ،)%2وأخيراً الصفحات المتخصصة بنسبة ( ،)%2وفى جريدة
وفي جريدة الشرق األوسط جاء الخبراء والمتخصصون فى الحياة جاءت الصفحات الداخلية فى المقدمة بنسبة (،)%54
المقدمة بنسبة ( ،)%54ثم المراسل بنسبة ( ،)%27يليه مراكز ثم الصفحات األخيرة بنسبة ( ،)%35فالصفحات األولى بنسبة
الدراسات والبحوث بنسبة ( ،)%12ثم المحرر بنسبة ( ،)%9( ،)%5وأخيراً الصفحات المتخصصة بنسبة ( ،)%2وفى جريدة
وأخيراً المسئولين في الهيئات الرسمية والحكومة بنسبة ( .)%2الشرق األوسط حظيت الصفحات الداخلية بنسبة ( ،)%64ثم
ومن نتائج الجدول السابق يالحظ اهتمام الصحف العربية عند الصفحات األخيرة بنسبة ( ،)%27فالصفحات األولى بنسبة (،)%6
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

المحرر

19

7

10

4

12

4

15

5

56

5

المراسل

20

8

29

13

150

48

87

27

286

26

الخبراء ومتخصصون

82

34

57

25

46

15

173

54

358

32

مراكز بحوث ودراسات

66

26

37

17

15

4

39

12

157

14

مسئولين فى الحكومة

45

19

84

37

8

2

4

2

141

13

منظمات وجمعيات أهلية

12

4

10

4

84

27

-

-

106

9.5

المصافحون

6

2

-

-

-

-

-

-

8

0.5
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100
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100
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معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

الصفحات المتخصصة بنسبة (.)%3ويتضح من نتائج الجدول
السابق اتفاق جميع الصحف العربية محل الدراسة في ترتيب
موقع المواد الصحفية المنشورة عن قضايا التسامح والتواصل
مع اآلخر  ،حيث يالحظ طغيان الصفحات الداخلية مقارنة
بالصفحات األولى واألخيرة ،وهو ما يشير إلى قدرة الصفحات
الداخلية على أن تستوعب العديد من فنون الكتابة الصحفية
كالتقارير والتحليالت ،وأبواب وزوايا مراكز البحوث والدراسات
السياسية ،ومساحات الرأي والمقاالت المتخصصة ،وكذلك
الفنون التحريرية التفسيرية واالستقصائية مقارنة بالصفحات
األولى والتي تميل إلى الطابع اإلخباري ،بينما الصفحات األخيرة
فقد تميل إلى أن تصبح استراحة ترفيهية للقراء ينشر بها مواد
كاريكاتيرية ونوادر وعجائب تحدث في العالم  ،وطرائف أهل
الفن والسياسة والرياضة.
 ومن جدول ( )١٣حول نمط التغطية الصحفية لقضايا التسامحوالتواصل مع اآلخر يالحظ أن التغطية التقريرية جاءت في
المقدمة بنسبة بلغت ( ،)%43ثم تغطية المتابعة بنسبة (،)%35
وأن تقدم النوعين أعاله يدلل على عمق التناول لقضايا التسامح
مع األخر ومدى الجدية في معالجتها في صحف الدراسة باعتبار
أنها نوعان يعتمدان على الشكل الخبري المبسط ،والقضايا
محل الدراسة يناسبها األشكال السابقة للتغطية ،وتأتي التغطية
التفسيرية في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%14تليها االستقصائية
بنسبة ( ،)%12وهما نوعين مع أهميتهما فإن الصحف العربية
نادراً ما تعتمد على هذين النمطين فى معالجة القضايا الحساسة
حيث التعمق والتحري وكثرة التفاصيل ،وعلى مستوى الصحف
العربية محل الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي .فى جريدة
األهرام تصدرت التغطية التقريرية الترتيب األول بنسبة ()%44
،ثم المتابعة الخبرية بنسبة ( ،)%42فالتغطية التفسيرية (،)%9
وأخيراً التغطية االستقصائية بنسبة ( ،)%5وفى جريدة الرياض
جاءت التغطية التقريرية فى المقدمة أيضاً بنسبة ( ،)%39ثم
المتابعة ( ،)%30فالتفسيرية بنسبة ( ،)%18وأخيراً االستقصائية
جريدة األهرام

الصحف

جريدة الرياض

( ،)%13وفى جريدة الحياة اللندنية جاءت التغطية التقريرية فى
المقدمة بنسبة ( ،)%50ثم المتابعة ( ،)%34فالتفسيرية بنسبة
( ،)%10وأخيراً االستقصائية ( ،)%6وفى جريدة الشرق األوسط
جاءت التغطية التقريرية في المقدمة بنسبة ( ،)%40ثم المتابعة
بنسبة ( ،)%33والتفسيرية ( ،)%14وأخيراً االستقصائية بنسبة
(.)%23
ومن الجدول السابق يالحظ اهتمام الصحف العربية اليومية إزاء
قضايا التسامح مع األخر بالتغطية التقريرية والمتابعة الخبرية
لألحداث ،وتراجع نسبى في التغطية التفسيرية واالستقصائية
رغم أهميتهم في األحداث التي ترتبط بقضايا الرأي العام ،وهو
ما يشير إلى طبيعة هذا النمط من القضايا الذي يقوم على تقرير
ورصد الحدث ثم تحليل أسباب ودوافع ونتائج الحدث فيما بعد.
 توضح بيانات جدول ( )١٤حول نوع المعالجة الصحفية لقضاياالتسامح تصدر المعالجة السياسية بنسبة بلغت ( ،)%40ثم
المعالجة االجتماعية بنسبة ( ،)%23فالمعالجة الدينية بنسبة
( ،)%15فاإلحصائية بنسبة ( ،)%12وأخيراً جاءت المعالجة
القانونية بنسبة ( ،)%10وعلى مستوى الصحف العربية المبحوثة
جاءت النتائج على النحو التالي:
فى جريدة األهرام جاءت المعالجة السياسية في المقدمة بنسبة
( ،)%51ثم اإلحصائية بنسبة ( ،)%18فالمعالجة االجتماعية
بنسبة ( ،)%13فالقانونية بنسبة ( )%10وأخيراً المعالجة الدينية
بنسبة ( ،)%8وفى جريدة الرياض جاءت المعالجة االجتماعية
فى الصدارة بنسبة ( ،)%51ثم اإلحصائية بنسبة (، )%21
والسياسية بنسبة ( ،)%15ثم القانونية بنسبة ( ،)%7وأخيراً
الدينية بنسبة ( ،)%6وفى جريدة الحياة اللندنية جاءت المعالجة
السياسية فى المقدمة بنسبة ( ،)%48تلتها المعالجة االجتماعية
بنسبة ( ،)%29ثم المعالجة الدينية بنسبة ( ،)%12فالمعالجة
القانونية بنسبة ( ،)%9وأخيراً جاءت المعالجات اإلحصائية بنسبة
( ،)%2وفى جريدة الشرق األوسط جاءت المعالجة السياسية في
الصدارة بنسبة ( ،)%45ثم الدينية بنسبة ( ،)%31فالقانونية
جريدة الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

صفحة أولى

60

24

17

8

29

9

19

6

125

11

صفحة داخلية

147

59

175

77

169

54

205

64

696

63

صفحة أخيرة

14

6

29

13

110

35

85

27

238

21

صفحات متخصصة

29

11

6

2

7

2

9

3

51

5
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الصحف

جريدة األهرام

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

جريدة الرياض

الشرق األوسط

جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

تقريرية

110

44

88

39

155

50

125

40

478

43

تفسيرية

23

9

42

18

30

10

45

14

140

13

استقصائية

12

5

27

13

22

6

43

13

104

9

متابعة

105

42

70

30

108

34

105

33

388

35

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )13يوضح نوع التغطية لقضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية المبحوثة
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

سياسية

128

51

33

15

151

48

142

45

454

40

قانونية

25

10

16

7

29

9

35

11

105

10

دينية

19

8

15

6

37

12

98

31

169

15

إحصائية

46

18

49

21

8

2

26

8

129

12

اجتماعية

32

13

114

51

90

29

17

5

253

23

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )14يوضح نوع المعالجة لقضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية محل الدراسة

بنسبة ( ،)%11واإلحصائية بنسبة ( ،)%8وأخيراً المعالجة
االجتماعية بنسبة ( ،)%5ويالحظ من الجدول السابق وجود شبة
اتفاق بين الصحف العربية اليومية حول نوعية المعالجة ،حيث
جاء جانبها السياسي أكثر حضوراً عند معالجة قضايا التسامح مع
اآلخر ،وهو ما يتماشى مع طبيعة التحوالت السياسية والمجتمعية
التي شهدتها المنطقة العربية عام  ،2011بما يعنى أن الدوافع
السياسية واالجتماعية والدينية كانت أهم محفزات الثورات
العربية.
 توضح بيانات جدول ( )١٥حول هدف المعالجة الصحفيةلقضايا التسامح تصدر الهدف اإلخباري بنسبة بلغت (،)%44
ثم الهدف التوجيهي بنسبة ( ،)%24فالهدف التوعوى بنسبة
( ،)%20ثم الهدف التثقيفي بنسبة ( ،)%8وأخيراً التحذيري
بنسبة ( ،)%4وعلى مستوى الصحف العربية محل الدراسة جاءت
النتائج على النحو التالي:
فى جريدة األهرام جاء الهدف اإلخباري للمعالجة فى المقدمة
بنسبة ( ،)%59ثم التثقيفي بنسبة ( ، )%20فالتوعوى بنسبة
( ،)%12والتوجيهي بنسبة ( ،)%5وأخيراً التحذيري بنسبة (،)%4
وفى جريدة الرياض تصدر الهدف التوعوى القائمة بنسبة
( ،)%49ثم اإلخباري بنسبة ( ، )%30فالتثقيفي بنسبة (،)%10
ثم التوجيهي بنسبة ( ، )%7وأخيراً الهدف التحذيري بنسبة
( ،)%4وفى جريدة الحياة اللندنية جاء الهدف التوجيهي فى
149

المقدمة بنسبة ( ،)%40ثم اإلخباري بنسبة ( ، )%36فالتوعوى
بنسبة ( ، )%15والتثقيفي بنسبة ( ، )%6ثم التحذيري بنسبة
( ،)%3وفى جريدة الشرق األوسط تصدر الهدف اإلخباري قائمة
أهداف المعالجة بنسبة ( ،)%50ثم التوجيهي بنسبة (،)%35
فالتوعوى بنسبة ( ،)%12ثم التحذيري بنسبة ( ،)%2وأخيراً
الهدف التثقيفى بنسبة ( .)%1ومن نتائج الجدول السابق
يالحظ تعدد األهداف المستخدمة في المعالجة الصحفية
لقضايا التسامح مع اآلخر بالصحف العربية اليومية ،وجاء الهدف
اإلخباري فى الصدارة ثم التوجيهي والتوعوى ،بينما جاء الهدف
التحذيري والتثقيفي في مؤخرة األهداف ،وهو ما يفسر طغيان
المواد اإلخبارية على المعالجة من تقارير وأخبار وتراجع مواد
الرأي والمقاالت بأنواعها  ،كما أن المعالجة الصحفية للمادة
المنشورة بالصورة الخبرية لم تخل من ثمة تجاوزات كالمبالغات
والتهويل أحياناً ،واستخدام العناوين المثيرة ،ومع هذا يمكن
القول أن دور الصحافة العربية عموماً كان إيجابياً وأن انعكاساته
السلبية كانت في أضعف الحدود.
 تشير بيانات جدول ( )١٦حول نوع الخطاب المستخدم فيمعالجة موضوعات التسامح مع األخر تصدر الخطاب السياسي
قائمة الخطابات اإلعالمية بنسبة بلغت ( ،)51.63ثم جاء
الخطاب المنوع (ديني/سياسي) بنسبة ( ،)25.49والخطاب
الديني في الترتيب األخير بنسبة ( ،)22.88حيث يالحظ تصدر

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

الخطاب السياسي قائمة الخطابات الواردة بموضوعات التسامح
مع األخر ،وتراجع الخطاب الديني إلى ترتيب متأخر وتصاعد
الخطاب المنوع الذي يجمع بين الديني والسياسي والعكس،
وتوظيف أحدهم وقت الحاجة  ،وعلى مستوى الصحف العربية
المدروسة جاءت النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام
تصدر الخطاب المنوع (ديني/سياسي) بنسبة بلغت (،)%50
ثم الخطاب السياسي بنسبة ( )28.4والخطاب الديني بنسبة
( ،)21.6وفى جريدة الرياض السعودية جاء الخطاب الديني
متصدراً بنسبة ( )43.17ثم الخطاب المنوع (سياسي /ديني)
بنسبة ( ،)34.81وأخيراً الخطاب السياسي بنسبة (،)22.02
وفي جريدة الحياة اللندنية جاء الخطاب السياسي في المقدمة
بنسبة ( )68.89ثم الديني ( )16.50وأخيراً المنوع (سياسي/
ديني) بنسبة ( ،)14.61وفى جريدة الشرق األوسط جاء الخطاب
السياسي في المقدمة بنسبة ( ،)73.90مقابل ()10.73
للخطاب الديني  ،وبنسبة ( )10.37للخطاب المنوع.
ومما سبق يتضح تصدر الخطاب السياسي بالصحف العربية عند
معالجة قضايا التسامح مع اآلخر مقابل تراجع الخطاب الديني
لترتيب متأخر ،وهو ما يؤكد أهمية البعد السياسي فى العالقة
بين الذات واآلخر ،حيث ما تزال الرواسب االستعمارية وعدم
الثقة فى نوايا الغرب من أهم محددات العالقة بين الطرفين
دولياً ،وعلى مستوى خطابات الصحف يالحظ تمسك جريدتي
الحياة والشرق األوسط بالخطاب السياسي فى المعالجة،
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

وسيادة الخطاب المنوع والمختلط بجريدة األهرام ،بينما جاءت
جريدة الرياض أكثر حرصاً على إبراز البعد الديني فى الطرح
والتناول الحذر فى خطابها السياسي حيث تميزت الدبلوماسية
السعودية ولفترات زمنية طويلة بأسلوب المعالجة الهادئة
مع األحداث السياسية في المنطقة العربية  ،وذلك من خالل
الدور التوفيقي القائم على تسوية الخالفات والحفاظ على
الوضع القائم من خالل تقديم الدعم المادي والمعنوي للدول
العربية في أوقات النزاعات واألزمات ،اختلف هذا النهج جذرياً عام
2011م بسبب السياسة اإليرانية التي تستهدف التوسع في
المنطقة على حساب دول الخليج  ،وانتقال مركز التأثير السياسي
عام  2006من القاهرة إلى دول الخليج ،حيث ألقت السعودية
بثقلها الدبلوماسي في المنطقة للحد من توسع النفوذ اإليراني
في الخليج أو دول الجوار العربي ،ومن ثم فهي تتفاوض مع
جميع األطراف السياسية بما فيها إسرائيل وإيران لمنع أى صراع
فى المنطقة  ،وهو ما يفسر حالة التنوع في مضمون وتوجهات
الخطابات العربية إزاء القضايا العربية المشتركة  ،ومن ثم تأتى
أكثر تبايناً على المستوى الدولي.
 يشير جدول ( )١٧حول القوى الفاعلة فى الخطاب اإلعالميللصحف العربية إزاء موضوعات التسامح إلى تصدر الهيئات
والمنظمات الدولية القائمة بنسبة بلغت ( ،)20.99ثم
المسئولين في الحكومات بنسبة ( ،)19.73فالمفكرين والنخبة
المثقفة بنسبة ( ،)18.37ورجال وعلماء الدين بنسبة (،)15.77
جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

جريدة الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

إخبارى

147

59

68

30

114

36

158

50

487

44

توجيهى

13

5

16

7

127

40

112

35

268

24

توعوى

29

12

112

49

48

15

37

12

226

20

تحذيرى

11

4

9

4

9

3

8

2

37

4

تثقيفى

50

20

22

10

17

6

3

1

92

8

المجموع

250

100

227

100

315

%100

318

%100

1110

100

فئات التحليل

جدول رقم ( )15يوضح هدف المعالجة الصحفية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر بالصحف العربية محل الدراسة
الصحف
فئات التحليل

جريدة األهرام
%

ك

جريدة الرياض
%

ك

الحياة اللندنية
ك

%

الشرق األوسط
ك

%

اإلجمالي
%

ك

الخطاب الديني

54

21.6

98

43.17

52

16.50

50

15.73

254

22.88

الخطاب السياسي

71

28.4

50

22.02

217

68.89

235

73.90

573

51.63

الخطاب المنوع

125

50

79

34.81

46

14.61

33

10.37

283

25.49

المجموع

250

100

227

100

315

100

318

100

1110
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%100

التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

ثم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بنسبة (،)9.73
فالجماعات والتيارات السياسية والدينية بنسبة (،)9.28
ومنظمات حقوق اإلنسان بنسبة (.)6.13
ومن الجدول يالحظ تصدر الهيئات والمنظمات الدولية قائمة
القوى الفاعلة وتحديداً منظمة اليونسكو والهيئات والمكاتب
والوحدات التابعة لها ،حيث تتبنى اليونسكو فكر الحوار
والتعايش (الديني -العرقي -السياسي) بعد تزايد الحروب
والصراعات وتفاقم األزمات والثورات في مناطق عديدة من
العالم بسبب عدم التسامح مع اآلخر على المستوى القومي
والدولي ،وعلى مستوى الصحف العربية – محل الدراسة – جاءت
النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام جاء المفكرين
والمثقفين فى مقدمة القوى الفاعلة بنسبة ( ،)22.4ثم
جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بنسبة ( ،)20.4ورجال
وعلماء الدين بنسبة ( ،)16.8فالهيئات والمنظمات الدولية
بنسبة ( ،)14.8ثم المسئولين في الحكومات بنسبة (،)11.2
فالجماعات والتيارات السياسية والدينية بنسبة ( ،)8.8وأخيراً
منظمات حقوق اإلنسان ( ،)5.6وفى جريدة الرياض تصدر
المسئولين فى القطاع الحكومي والديوان الملكي قائمة
القوى الفاعلة بنسبة ( ، )41.86ثم رجال وعلماء الدين بنسبة
( ،)23.79فالهيئات والمنظمات الدولية بنسبة ( ،)17.62ثم
المفكرين والنخبة المثقفة بنسبة ( ،)6.16فالجماعات والتيارات
السياسية والدينية بنسبة ( ،)4.40وجمعيات المجتمع المدني
بنسبة ( ،)3.52وأخيراً منظمات حقوق اإلنسان بنسبة (،)2.65
وفى جريدة الحياة جاءت المنظمات والهيئات الدولية على
قائمة القوى الفاعلة بنسبة (،)33.01ثم المفكرين والنخبة
المثقفة بنسبة ( ،)17.78فالمسئولين فى الحكومات بنسبة
( ،)13.34ثم منظمات حقوق اإلنسان بنسبة ( ،)11.42ورجال
وعلماء الدين بنسبة ( ،)11.12فالتيارات والجماعات السياسية
الصحف

جريدة األهرام

فئات التحليل

جريدة الرياض

والدينية بنسبة ( ،)7.94وأخيراً جمعيات ومنظمات المجتمع
المدني بنسبة ( ،)5.39وفى جريدة الشرق األوسط تصدر
المفكرين والنخبة المثقفة قائمة القوى الفاعلة فى الخطاب
اإلعالمي إزاء التسامح مع اآلخر بنسبة ( ،)24.53ثم المسئولين
فى الحكومات بنسبة ( ،)16.98فالهيئات والمنظمات الدولية
بنسبة ( ،)16.35والتيارات والجماعات السياسية والدينية
بنسبة ( )14.47ثم رجال وعلماء الدين بنسبة (،)13.83
وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بنسبة ( ،)10.06وأخيراً
منظمات حقوق اإلنسان بنسبة ( .)3.78ومن نتائج الجدول
السابق يالحظ تعدد القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي العربي
إزاء موضوعات التسامح مع اآلخر حيث جاءت المنظمات والهيئات
الدولية والمسئولين فى الحكومات والمفكرين والمثقفين
ورجال وعلماء الدين فى المقدمة ،بينما جاءت منظمات المجتمع
المدني والتيارات والجماعات الدينية والسياسية ومنظمات حقوق
اإلنسان فى ترتيب متأخر ،مما يدلل على أهمية دور المنظمات
والهيئات الدولية وكذلك المفكرين والمثقفين وحكومات
الشعوب فى إدارة الحوار والتسامح مع اآلخر ،كما تدعو الثقافة
العربية اإلسالمية إلى تعزيز الحوار بين الحضارات الذي أصبح
اليوم قضية إنسانية دائمة الحضور في ساحة الفكر العالمي،
كما أضحى الحوار اختيارًا استراتيجيًا يفتح أمام اإلنسانية
آفا ًقا واسعة لبناء عالم جديد ،لذلك كان على العالم اإلسالمي
ال في حكوماته ومنظماته ومؤسساته العاملة في مجاالت
ممث ً
التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا واإلعالم واالِتصال، أ 
ن
يُثبت حضوره من موقعه الحضاري المتميّز، وأن يشارك في
العمل اإلنساني الموجه نحو نشر ثقافة التحالف بين الحضارات
والسعي لتعزيز قيم التسامح والتواصل مع اآلخر، من منطلق
الرصيد الحضاري الذي يملكه العالم اإلسالمي في ضوء الهدي
القرآني الذي يُنير الطريق نحو الفعل المؤ ّثر في بناء اإلنسان،
الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

مسئولين فى الحكومة

28

11.2

95

41.86

42

13.34

54

16.98

219

19.73

مفكرين ومثقفين وأدباء

56

22.4

14

6.16

56

17.78

78

24.53

204

18.37

رجال وعلماء دين

42

16.8

54

23.79

35

11.12

44

13.83

175

15.77

هيئات ومنظمات دولية

37

14.8

40

17.62

104

33.01

52

16.35

233

20.99

تيارات سياسية ودينية

22

8.8

10

4.40

25

7.94

26

14.47

103

9.28

منظمات مجتمع مدنى

51

20.4

8

3.52

17

5.39

32

10.06

108

9.73

منظمات حقوق اإلنسان

14

5.6

6

2.65

36

11.42

12

3.78

68

6.13

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

المجموع
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ورقى الحضارة، ومستقبل اإلنسانية.
 ويشير جدول ( )١٨حول األطر المرجعية المستخدمة فىالخطاب اإلعالمي إزاء قضايا التسامح إلى تصدر األطر التاريخية
قائمة األطر المرجعية فى بنية الخطاب بنسبة بلغت (،)35.86
ثم األطر الدينية ( ،)25.04فاألطر السياسية ( ،)12.52والثقافية
بنسبة ( ،)%10فاالقتصادية بنسبة ( )6.31ثم األطر االجتماعية
بنسبة ( ،)6.22وأخيراً القانونية والتشريعية بنسبة( ،)4.05حيث
يالحظ أهمية األطر التاريخية بأبعادها السياسية واالقتصادية
في بنية الخطاب فى دعم قيم التسامح مع اآلخر ،وهذا يتطلب
أن يتجه دور وسائل اإلعالم لمنحى إيجابي بشأن تسهيل حوار
الحضارات وأن يصبح العاملون في هذا القطاع أكثر وعياً بالدور
الحيوي لوسائل اإلعالم في تعريف المواطن العادي بحضارات
وثقافات وأنماط حياة “األخر” المختلف ،ويعزز فرص وسائل
اإلعالم فى تعزيز قيم العدالة والسالم واالحترام المتبادل بين
الجماعات ذات االنتماءات المختلفة ،سواء داخل حدود نفس
الدولة أو خارجها ،وعلى مستوى الصحف العربية محل الدراسة
جاءت النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام تصدرت األطر
التاريخية بنسبة بلغت ( ، )36.8ثم جاءت األطر الدينية بنسبة
( ،)%18فالسياسية بنسبة ( ،)15.6والثقافية بنسبة (،)14.8
ثم االجتماعية بنسبة ( ،)%6فاالقتصادية ( ،)%4.8والقانونية
بنسبة ( ،)%4وفى جريدة الرياض تصدرت األطر الدينية قائمة
األطر المرجعية بنسبة ( ،)50.22ثم التاريخية بنسبة (،)14.09
فالسياسية بنسبة ( ،)11.89ثم القانونية ( ،)7.49واالجتماعية
بنسبة ( ،)6.17فالثقافية بنسبة ( ،)5.29وأخيراً االقتصادية
بنسبة ( ،)4.85وفى جريدة الحياة تصدرت األطر التاريخية
المقدمة بنسبة ( ،)58.41ثم األطر الدينية بنسبة (،)17.78
فالسياسية بنسبة ( ،)7.62فاالجتماعية بنسبة ( ،)6.99ثم
الثقافية ( ،)5.39فاالقتصادية ( ،)3.175وأخيراً القانونية
جريدة األهرام

الصحف

بنسبة ( ،)0.64وفى جريدة الشرق األوسط جاءت األطر
التاريخية فى المقدمة بنسبة ( ،)28.30ثم األطر الدينية بنسبة
( ،)19.82فالسياسية (،)15.40ثم الثقافية بنسبة (،)14.15
فاالقتصادية بنسبة ( ،)11.63ثم االجتماعية بنسبة(،)5.67
وأخيراً القانونية ( ،)5.03ومن الجدول السابق يالحظ اهتمام
الصحف العربية اليومية باألطر واألسانيد التى تعتمد عليها عند
طرح الموضوعات المرتبطة بموضوعات التسامح مع اآلخر حيث
تصدرت األطر التاريخية القائمة ،تلتها األطر الدينية فالسياسية
والثقافية مقابل تراجع األطر االقتصادية واالجتماعية والقانونية،
بما يؤكد أن البعد التاريخي والديني والسياسي يمثلون جميعاً
أسس العالقة مع اآلخر.
 تشير بيانات جدول ( )١٩حول نوع االستماالت فى موضوعاتالتسامح مع اآلخر إلى تصدر االستماالت العقلية بنسبة
( ،)47.93ثم االستماالت العاطفية بنسبة ( ،)29.45وتنوع
االستماالت (عقلى /عاطفى) بنسبة ( ،)22.26ومن البيانات
السابقة يالحظ أن االستماالت العقلية كانت أكثر وضوحاً مما
يعطى مؤشراً مهماً على دور القوى الفاعلة عند طرح موضوعات
وقضايا التسامح ودور النخبة المثقفة والهيئات والمنظمات
الدولية والحكومات وغيرها  ،مقابل التيار الرافض إليجاد عالقة
تصالح إيجابية مع اآلخر ،وعلى مستوى الصحف العربية – محل
الدراسة – جاءت النتائج على النحو التالي:
فى جريدة األهرام تصدرت االستماالت العاطفية بنسبة بلغت
( ،)49.60ثم جاءت االستماالت المنوعة (عقلى /عاطفى) بنسبة
( ،)%28وأخيراً االستماالت العقلية بنسبة ( ،)22.40وفى جريدة
الرياض تصدرت االستماالت العقلية بنسبة ( ، )60.80ثم
االستماالت العاطفية بنسبة ( ، )29.07واالستماالت المنوعة
(عقلي /عاطفي) بنسبة ( .)10.13وفي جريدة الحياة تصدرت
االستماالت العقلية أيضاً بنسبة ( ،)59.68ثم االستماالت

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

أطر مرجعية سياسية

39

15.6

27

11.89

24

7.62

49

15.40

139

12.52

أطر مرجعية تاريخية

92

36.8

32

14.09

184

58.41

90

28.30

398

35.86

أطر مرجعية دينيـة

45

18

114

50,22

56

17.78

63

19.82

278

25.04

أطر مرجعية قانونية

10

4

17

7.49

2

0.64

16

5.03

45

4.05

أطر مرجعية ثقافية

37

14.8

12

5.29

17

5.39

45

14.15

111

10

أطر مرجعية اجتماعية

15

6

14

6.17

22

6.99

18

5.67

69

6.22

أطر مرجعية اقتصادية

12

4.8

11

4.85

10

3.17

37

11.63

70

6.31

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل
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التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

جريدة الرياض السعودية فقد تصدرت المبررات الدينية قائمة
المسارات المنطقية بنسبة ( ،)23.83يليها المبررات العسكرية
بنسبة ( ،)15.79ثم الثقافية ( ،)14.40فاإلحصائيات وشهود
العيان بنسبة ( ،)11.64بينما فى جريدة الحياة فقد تصدرت
المبررات السياسية القائمة بنسبة ( ،)27.30ثم اإلحصائيات
وشهود العيان ( ،)21.78فالمبررات االقتصادية ( ،)15.87ثم
العسكرية بنسبة ( ،)10.71وفى جريدة الشرق األوسط جاءت
المبررات السياسية على قائمة المسارات المنطقية بنسبة
( ،)24.62ثم المبررات العسكرية ( ،)21.54فاالقتصادية بنسبة
( ،)16.26ثم اإلحصائيات وشهود العيان بنسبة (،)12.97
ويالحظ مما سبق أن المبررات العسكرية والسياسية والدينية
تصدرت قائمة مسارات البرهنة المنطقية بصحف الدراسة
حول موضوعات التسامح مع اآلخر مما يدلل على دور الصراع
العسكري والسياسي والديني فى العديد من بلدان العالم –

المنوعة (عقلي /عاطفي) بنسبة ( ،)21.58واالستماالت العاطفية
بنسبة ( ،)18.74وفى جريدة الشرق األوسط جاءت االستماالت
العقلية فى المقدمة بنسبة (، )47.16ثم االستماالت المنوعة
(عقلي /عاطفي) ( ، )28.31وأخيراً االستماالت العاطفية بنسبة
(.)24.53
ومن الجدول ( )١٩يالحظ وجود اتفاق بين صحف الدراسة
(الرياض /الحياة  /الشرق األوسط) على االستماالت العقلية في
الخطاب اإلعالمي ،وهو ما يدلل على أن مقومات الحـوار والتسامح
مع اآلخر تتطلب جملة من القواعد واألسس التي تتعلق بالعملية
الحوارية من خالل اعتمادها على العقل والمنطق ،وعدم التناقض
في المقدمات واألدلة ،وإنصاف الخصم وحمايته ،وتحديد الغاية
والهدف ،وتوفير األجواء الهادئة والمناسبة للتفكير السـليم،
وإعداد خطة علمية مبرمجة للشـكل والمضمون ،وهو ما يضمن
حواراً علمياً ومنطقياً يعتمد الحجة والدليل ،ويقدم الفكرة بعقلية
مرنة وأسلوب واضح بعيداً عن األهواء والميل لطرف على حساب
الطرف اآلخر.
 ويوضح جدول ( )20نوع اإلستماالت المستخدمه عند عرضقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر .كما يلي:
أو ًال -المسارات المنطقية :
وحول مسارات البرهنة المنطقية المستخدمة فى بنية الخطاب
اإلعالمي العربي إزاء موضوعات التسامح مع اآلخر جاءت المبررات
العسكرية في المقدمة بنسبة ( ،)19.87ثم السياسية بنسبة
( ،)18.54فالمبررات الدينية بنسبة ( ،)13.58ثم اإلحصائيات
وشهود العيان بنسبة ( ،)13.14فالمبررات االقتصادية بنسبة
( ،)11.98ثم الثقافية بنسبة ( ،)8.27يليها أقوال وتصريحات
المسئولين بنسبة ( ،)7.75ثم البيانات وتقارير الهيئات
والمنظمات اإلقليمية والدولية بنسبة ( ،)6.87وعلى مستوى
الصحف العربية محل الدراسة جاءت المبررات العسكرية في
جريدة األهرام فى مقدمة المسارات المنطقية بنسبة (،)31.84

وخاصة دول الشرق األوسط  -فى تحقيق االستقرار واألمن داخل
هذه المجتمعات ،وإرساء مبادئ وقيم التسامح مع اآلخر.
ثانيا  -المسارات غير المنطقية :
وحول المسارات غير المنطقية بصحف الدراسة يالحظ من
الجدول السابق تصدر االنحياز لوجهة نظر أحادية قائمة
المسارات غير المنطقية بنسبة ( ،)25.76ثم االعتماد على
الوصف والبالغة بنسبة ( ،)24.60يليها تحميل األزمة للطرف
األخر بنسبة ( ،)21.11واالعتماد على االستعارات والجمل
اإلنشائية ( ،)14.73ثم االعتماد على الخطب والشعارات بنسبة
( .)13.80وعلى مستوى صحف الدراسة جاء تحميل األزمة
للطرف اآلخر فى جريدة األهرام في المقدمة بنسبة (،)34.02
ثم االنحياز لوجهة نظر واحدة ( ،)19.92واالعتماد على الخطب
والشعارات بنسبة ( ،)18.68فاالعتماد على الوصف والبالغة
( ، )15.35ثم االستعارات ( ، )12.03وفى جريدة الرياض
جاء االعتماد على الوصف والبالغة فى مقدمة المسارات غير

ثم المبررات الدينية بنسبة ( ،)21.34فالسياسية (،)10.87
وأقوال وتصريحات المسئولين بنسبة ( ،)10.11أما فى

المنطقية بنسبة ( ،)41.48ثم االستعارات بنسبة(،)22.15
فالخطب والشعارات بنسبة ( ،)15.35ثم تحميل األزمة للطرف

الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

استماالت عقلية

56

22.40

138

60.80

188

59.68

150

47.16

532

47.93

استماالت عاطفية

124

49.60

66

29.07

59

18.74

78

24.53

327

29.45

استماالت منوعه

70

28

23

10.13

68

21.58

90

28.31

251

22.62

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل
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معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

الصحف

مسارات البرهنة المنطقية

فئات التحليل

جريدة األهرام
ك

%

جريدة الرياض
ك

%

الحياة اللندنية
ك

الشرق األوسط

%

ك

%

اإلجمالي
%

ك

مبررات سياسية

29

10.87

36

9.97

74

27.30

112

24.62

251

18.54

مبررات عسكرية

85

31.84

57

15.79

29

10.71

98

21.54

269

19.87

مبررات اقتصادية

13

4.87

32

8.87

43

15.87

74

16.26

621

11.98

مبررات دينية

57

21.34

86

23.83

18

6.64

23

5.05

184

13.58

مبررات ثقافية

22

8.23

52

14.40

9

3.32

29

6.37

112

8.27

يانات وتقارير رسمية

16

5.99

37

10.24

13

4.79

27

5.94

93

6.87

أقوال وتصريحات المسئولين

27

10.11

19

5.26

26

9.59

33

7.25

105

7.75

إحصائيات وشهود عيان

18

6.75

42

11.64

59

21.78

59

12.97

178

13.14

267

اإلجمالى

100

361

100

271

100

455

100

1354

100

مسارات البرهنة غير المنطقية

االنحياز لوجهه نظر واحدة

48

19.92

18

10.22

82

39.43

74

31.22

222

25.76

االعتماد على الوصف

37

15.35

73

41.48

56

26.92

46

19.40

212

24.60

االعتماد على االستعارات

29

12.03

39

22.15

24

11.53

35

14.47

127

14.73

االهتمام بالخطابة والشعارات

45

18.68

27

15.35

19

9.13

28

11.82

119

13.80

تحميل األزمة للطرف اآلخر

82

34.02

19

10.80

27

12.99

54

22.79

182

21.11

اإلجمالي

241

100

176

100

208

100

237

100

862

100

جدول رقم ( )20يوضح مسارات البرهنة المستخدمه عند عرض قضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

اآلخر بنسبة ( ،)10.80واالنحياز لوجهة نظر واحدة بنسبة
( ،)10.22أما جريدة الحياة فقد تصدر االنحياز لوجهة نظر
واحدة قائمة المسارات غير المنطقية بنسبة ( ،)39.43ثم
االعتماد على الوصف والبالغة ( ،)26.92وتحميل األزمة لطرف
آخر بنسبة ( ،)12.99ثم االستعارات ( ،)11.53وأخيراً االعتماد
على الخطب والشعارات بنسبة ( ،)9.13وفى جريدة الشرق
األوسط جاء االنحياز لوجهة نظر واحدة على قائمة مسارات
البرهنة غير المنطقية بنسبة ( ،)31.22ثم تحميل األزمة لطرف
آخر بنسبة ( ،)22.79فالوصف والبالغة ( ،)19.40واالستعارات
( ،)14.47وأخيراً االعتماد على الخطب والشعارات بنسبة
( ،)11.82ومما سبق يالحظ أن الخطاب اإلعالمي العربي
إزاء موضوعات التسامح مع اآلخر جاء معتمداً على المبررات
العسكرية والسياسية والدينية واإلحصائيات وشهود العيان
كمسارات برهنة منطقية عند عرض موضوعات وقضايا التسامح
مع اآلخر ،بينما جاء االنحياز لوجهة نظر واحدة واالعتماد على
الوصف والبالغة وتحميل األزمة لطرف آخر على قائمة المسارات
غير المنطقية عند معالجة موضوعات التسامح مع اآلخر بصحف
الدراسة بما يعنى تنوع المسارات عند المعالجة وإن كان في
أغلبها مسارات منطقية.
 يشير الجدول ( )٢١حول أهداف التغطية بالصحف العربيةحول قضايا التسامح مع اآلخر إلى تصدر األهداف اإلعالمية
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قائمة أهداف التغطية بنسبة بلغت ( ،)36.57وهو ما يشير
إلى أن الصحافة العربية عمدت إلى إعالم الجمهور بالقضايا
التى تحتاج إلى بذل جهد ووعى ومعرفة بها ،ووضعهم بالتالي
لإلسهام فى حلها ،تليها األهداف التثقيفية بنسبة(.)21.82
وعلى مستوى صحف الدراسة جاءت األهداف التثقيفية
بجريدة األهرام في المقدمة بنسبة ( ، )33.6تليها الحوار
بنسبة ( ،)28.4ثم طرح األفكار الجديدة (  ،)17.6فاألهداف
اإلعالمية بنسبة ( ،)14.4وأخيراً الحشد والتعبئة ( ،)%6بينما
تصدرت األهداف اإلعالمية جريدة الرياض بنسبة (،)40.96
فالحوار بنسبة ( ،)30.39ثم طرح أفكار جديدة (،)11.89
فاألهداف التثقيفية بنسبة ( ،)11.01وأخيراً الحشد والتعبئة
بنسبة ( ،)5.72كما تصدرت األهداف اإلعالمية أيضاً قائمة
أهداف التغطية بجريدة الحياة اللندنية بنسبة ( ،)41.26يليها
األهداف التثقيفية بنسبة ( ،)23.81فالحوار بنسبة (،)15.55
ثم طرح أفكار جديدة بنسبة ( ،)12.07وأخيراً جاء الحشد
والتعبئة فى الترتيب األخير بنسبة ( ،)7.31وفى جريدة الشرق
األوسط تصدرت األهداف اإلعالمية القائمة بنسبة بلغت
( ،)46.22ثم طرح األفكار الجديدة بنسبة ( ،)20.13فاألهداف
التثقيفية بنسبة ( ،)18.24ثم الحوار بنسبة ( )10.06وأخيراً
جاء الحشد والتعبئة فى الترتيب األخير بنسبة ( ،)5.35ومن
الجدول السابق يالحظ تصدر قيم اإلخبار واإلعالم أهداف
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الصحف

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

جريدة األهرام

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

إعالمية

36

14.4

93

40.96

130

41.26

147

46.22

406

36.57

تثقيفية

84

33.6

25

11.01

75

23.81

58

18.24

242

21.82

تعبوية

15

6

13

5.72

23

7.31

17

5.35

68

6.12

طرح آراء

44

17.6

27

11.89

38

12.07

64

20.13

173

15.58

حوار

71

28.4

69

30.39

49

15.55

32

10.06

221

19.91

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )21يوضح أهداف التغطية الصحفية المستخدمة عند عرض قضايا التسامح والتواصل مع اآلخر
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

عناوين

95

10

117

13

210

29

227

28

649

19

الصور والرسوم

125

13

221

26

185

26

146

18

677

20

األلوان

217

23

207

24

122

17

145

17

691

21

األرضيات

210

22

121

14

126

17.5

102

14

559

17

اإلطارات والبراويز

198

21

98

12

27

4.5

97

12

420

13

الجداول والفواصل

96

11

93

11

49

7

94

11

332

10

المجموع

941

%100

857

%100

719

%100

811

%100

3328

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )22يوضح وسائل اإلبراز المستخدمة عن عرض قضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية

التغطية الصحفية لموضوعات التسامح مع اآلخر والتي يلزمها
ثقافة ووعى بأبعادها الفكرية والثقافية  ،ثم تبرز أهداف الحوار
وطرح اآلراء الجديدة والتي تؤدى بدورها إلى ما يعرف بالحشد
والتعبئة كأهداف تسعى الصحف العربية فى النهاية نحو إيجاد
حالة من التفاهم والتعايش مع اآلخر محلياً ودولياً.
 توضح بيانات الجدول ( )٢٢حول وسائل اإلبراز المستخدمةعند عرض موضوعات التسامح مع اآلخر تصدر األلوان الترتيب
األول بنسبة ( ،)%21ثم الصور والرسوم بنسبة ( ،)%20يليها
العناوين بنسبة ( ،)%19فاألرضيات والشبكات بنسبة (،)%17
ثم اإلطارات والبراويز بنسبة ( ،)%13وأخيراً الجداول والفواصل
والحليات والزوايا بنسبة ( ،)%10وعلى مستوى الصحف العربية
المدروسة جاءت النتائج على النحو التالي :فى جريدة األهرام
تصدرت األلوان قائمة عناصر اإلبراز المستخدمة فى معالجة
قضايا التسامح مع اآلخر بنسبة ( ،)%23يليها األرضيات
والشبكات بنسبة ( ، )%22ثم اإلطارات والبراويز بنسبة (،)%21
والصور والرسوم بنسبة ( ،)%13فالجداول والفواصل بنسبة
( ،)%11وأخيراً جاءت العناوين بنسبة ( ،)%10بينما فى جريدة
الرياض تصدرت الصور والرسوم المقدمة بنسبة (،)%26
ثم األلوان بنسبة ( ، )%24يليها األرضيات والشبكات بنسبة
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( ،)%14ثم العناوين بنسبة ( ،)%13واإلطارات والبراويز بنسبة
( ،)%12وأخيراً الجداول والفواصل بنسبة ( ،)%11وفى جريدة
الحياة اللندنية جاءت العناوين فى المقدمة بنسبة (،)%29
يليها الصور والرسوم بنسبة ( ،)%26ثم األرضيات والشبكات
بنسبة ( ،)%17.5فاأللوان بنسبة ( ، )%17والجداول والفواصل
والحليات بنسبة ( ،)%7وأخيراً جاءت اإلطارات والبراويز فى
الترتيب األخير بنسبة ( ،)%3.5وفى جريدة الشرق األوسط
جاءت العناوين فى المقدمة بنسبة ( ،)%28ثم الصور والرسوم
بنسبة ( )%18واأللوان بنسبة ( ،)%17ثم األرضيات والشبكات
بنسبة ( ،)%14فاإلطارات والبراويز بنسبة ( )%12وأخيراً
الجداول والفواصل والحليات والزوايا بنسبة ( .)%11ويالحظ
من نتائج الجدول السابق تصدر األلوان والصور والرسوم
والعناوين قائمة وسائل اإلبراز المستخدمة عند معالجة قضايا
التسامح مع اآلخر بالصحف العربية ،بينما جاءت األرضيات
والشبكات واإلطارات والبراويز والجداول والفواصل في ترتيب
متأخر ،وهو ما يشير إلى توسع الصحف العربية عموماً في
استخدام وسائل اإلبراز والعناصر الجرافيكية لجذب انتباه
القراء نحو المادة المنشورة عن قضايا بعينها  ،وجاءت الصحف
الخليجية (الرياض) وبالمثل التي تصدر بأوربا (الحياة – الشرق

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر

األوسط) أكثر اهتماماً بالصور والرسوم والعناوين واأللوان
وغيرها من وسائل اإلبراز مقارنة بالصحف المصرية التي تميل
معظمها – القومية  -نحو تكريس المضمون وتعبئة المادة
الصحفية بتوجهات ورؤى مختلفة على حساب مظهر وشكل
المادة ،كما هو الحال بجريدة األهرام ،وهذا ما يتطلب ضرورة
أن يكون هناك حالة من التوازن بين الشكل والمضمون
المقدم ،فالشكل ليس هو الهدف والغاية من النشر ،وإنما هو
وسيلة جذب نحو دفع عين القارئ لموضوعات بذاتها لتصبح
في مقدمه أولوياته عند القراءة.
 توضح بيانات الجدول ( )٢٣حول أسلوب عرض قضاياالتسامح مع اآلخر بصحف الدراسة تصدر األسلوب المنطقي
أساليب المعالجة عموماً بنسبة بلغت ( ،)%49ثم المزج بين
المنطقي  /العاطفي بنسبة ( ،)%27والعاطفي بنسبة ()%23
 ،وأخيراً األسلوب الساخر بنسبة ( ،)%1وعلى مستوى الصحف
العربية محل الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي :فى
جريدة األهرام جاء تنوع األسلوب بين المنطقي والعاطفي
فى المقدمة بنسبة ( ،)%49ثم المنطقي بنسبة ( )%28وأخيراً
العاطفي بنسبة ( ،)%23بينما فى جريدة الرياض فقد جاء
األسلوب العاطفي متصدراً عرض قضايا التسامح مع اآلخر
بنسبة (،)%46
ثم المنطقي بنسبة ( ،)%26ثم المنوع بنسبة ( ،)%25وأخيراً
الساخر بنسبة ( ،)%3وفى جريدة الحياة اللندنية جاء األسلوب
المنطقي فى المقدمة بنسبة ( ،)%67ثم األسلوب المنوع
بنسبة ( ،)%25والعاطفي بنسبة ( ،)%7وأخيراً الساخر بنسبة
( ،)%1وفى جريدة الشرق األوسط جاء األسلوب المنطقي فى
الصدارة بنسبة ( ،)%62ثم العاطفي بنسبة ( ،)%22ثم جاء
األسلوب المنوع بنسبة ( ،)%14وأخيراً الساخر بنسبة (.)%2
ويالحظ من الجدول السابق تصدر األسلوب المنطقي المقدمة
عند عرض قضايا التسامح مع اآلخر ،ثم األسلوب المنوع أو
المختلط ،فالعاطفي ثم الساخر ،وهو ما يشير إلى أن طبيعة
القضايا المثارة حول قيم التسامح مع اآلخر عبر خطاباتها
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

المنوعة تقتضى عرض الحقائق والمعلومات بصورة منطقية
وعلمية بعيداً عن العواطف وأساليب السخرية واالستهزاء ،وهذا
ما يتطلب المزيد من دعم وسائل اإلعالم العربية بالكوادر
المدربة والكفاءة اإلدارية والخطط التنموية الجادة عند الحوار
مع اآلخر.
 توضح بيانات الجدول ( )٢٤حول نوعية الجمهور المستهدفمن المعالجة الصحفية لقيم التسامح مع اآلخر تصدر الشباب
مقدمة الفئات المستهدفة بنسبة بلغت ( ،)%49ثم جميع
الفئات دون استثناء بنسبة ( ،)%23فالرجال بنسبة (،)%21
وأخيراً النساء بنسبة ( ،)%7وعلى مستوى الصحف العربية محل
الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي:
فى جريدة األهرام استهدفت المعالجة كل الفئات دون تحديد
بنسبة ( ،)%73ثم جاء الشباب بنسبة ( ،)%22فالنساء بنسبة
( ،)%3وأخيراً الرجال بنسبة ( ،)%2وفى جريدة الرياض تصدر
الشباب بنسبة ( )%55يليها الرجال بنسبة ( ،)%38ثم كل
الفئات فى الترتيب األخير بنسبة ( ،)%7أما فى جريدة الحياة
اللندنية فقد جاء الشباب أيضاً فى المقدمة بنسبة ( ،)%62ثم
الرجال بنسبة ( ،)%17فالنساء بنسبة ( ،)%11ثم كل الفئات
بنسبة ( ،)%10وفى جريدة الشرق األوسط جاء الشباب أيضاً
فى المقدمة بنسبة ( ،)%53ثم الرجال بنسبة ( ،)%27فالنساء
بنسبة ( ،)%13وأخيراً كل الفئات بنسبة ( ،)%7ومن الجدول
السابق يالحظ أن فئة الشباب كانت هي الفئة األكثر استهدافاً
من المعالجة إزاء قضايا التسامح مع اآلخر ،نظراً ألن فئة الشباب
هم الغالبية في المجتمعات النامية ،السيما في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،فهم الشريحة السكانية المهمة التي
يجب إشراكها في أي جهد لتحسين العالقة مع اآلخر ،كما ينبغي
أن تكون اهتمامات المواطنين من الشاب هي نقطة االرتكاز
ألي مشاركة سياسية أو اقتصادية مع اآلخر،حيث تشكل قيم
التسامح إطاراً مرجعياً وموجهاً للسلوك الشبابي ،فنظام القيم
لدى الشباب يمثل معتقداته وسلوكياته وعواطفه ،وأن غياب
التسامح يشكل بيئة خصبة لنمو العنف والتطرف ،ومن ثم فإن

جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

جريدة الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

منطقى

70

28

59

26

211

67

198

62

538

49

عاطفى

57

23

105

46

23

7

70

22

255

23

ساخر

-

-

7

3

4

1

6

2

17

1

متنوع األساليب

123

49

56

25

77

25

44

14

300

27

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )23يوضح أسلوب عرض قضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية محل الدراسة
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الصحف

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

كل الفئات

182

73

15

7

30

10

24

7

251

23

الشباب

56

22

124

55

197

62

167

53

544

49

الرجال

4

2

88

38

52

17

85

27

229

21

النساء

8

3

-

-

36

11

42

13

86

7

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

المجموع

جدول رقم ( )24يوضح الجمهور المستهدف من عرض قضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية محل الدراسة
الصحف

جريدة األهرام

جريدة الرياض

جريدة الحياة اللندنية

اإلجمالي

جريدة الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

مؤيد

157

63

132

58

210

67

198

62

697

63

معارض

41

16

33

15

29

9

45

14

148

13

غير واضح

52

21

62

27

76

24

75

24

265

24

المجموع

250

%100

227

%100

315

%100

318

%100

1110

%100

فئات التحليل

جدول رقم ( )25يوضح االتجاه نحو قضايا التسامح والتواصل مع األخر بالصحف العربية المبحوثة

حاجة الشباب على وجه الخصوص كبيرة لفهم قيم التسامح
ومعرفة كيفية العمل الجماعي في مناخ متسامح لتحقيق األهداف
الشخصية واالجتماعية باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية
في نهضة وتقدم المجتمعات .
 توضح بيانات الجدول ( )٢٥حول اتجاهات المادة الصحفيةتصدر الموضوعات المؤيدة لقيم التسامح مع األخر بنسبة (،)%63
ثم جاء الموضوعات غير الواضحة ( المختلطة) فى الترتيب الثاني
بنسبة ( ،)%24وجاء االتجاه المعارض فى الترتيب الثالث بنسبة
( ،)%13وعلى مستوى الصحف العربية – محل الدراسة  -جاءت
النتائج على النحو التالي .فى جريدة األهرام جاءت موضوعات
التأييد لقيم التسامح فى المقدمة بنسبة ( ،)%63ثم عدم
الوضوح بنسبة ( ،)%21فالمعارضة بنسبة ( ،)%16وفى جريدة
الرياض جاء التأييد لقيم التسامح فى الصدارة بنسبة ( ،)%58ثم
عدم الوضوح بنسبة ( ، )%27وأخيراً المعارضة بنسبة (،)%15
أما فى جريدة الحياة اللندنية فقد جاء التأييد لقيم التسامح فى
المقدمة بنسبة ( ،)%67ثم عدم الوضوح بنسبة ( ،)%24وأخيراً
المعارضة بنسبة ( ،)%9وفى جريدة الشرق األوسط جاء التأييد
لقيم التسامح أيضاً فى المقدمة بنسبة ( ،)%62ثم عدم الوضوح
بنسبة ( ،)%24وأخيراً المعارضة بنسبة ( ،)%14ومن الجدول
السابق يالحظ أن اتجاهات المعالجة الصحفية لصحف الدراسة
جاءت مؤيدة لضرورة التسامح والتعايش مع اآلخر.
 توضح بيانات الجدول ( )٢٦حول معوقات التسامح مع األخرتصدر الصورة النمطية السلبية قائمة المعوقات بنسبة بلغت
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( ،)%22ثم التمييز بين البشر بنسبة ( ، )%18يليها ازدراء األخر
بنسبة ( ،)%14فالتفرقة العنصرية بنسبة ( ،)%13واإلساءة لآلخر
بنسبة ( ،)%12ثم القمع بنسبة ( ، )%11وأخيراً الطرد والبلطجة
بنسبة ( ،)%10وعلى مستوى الصحف العربية – محل الدراسة
– جاءت النتائج حول أبرز معوقات التسامح مع اآلخر على النحو
التالي:
فى جريدة األهرام جاء ازدراء اآلخر على قائمة المعوقات التي
تحول دون تحقيق قيم التسامح مع اآلخر بنسبة ( ،)%30ثم
الطرد والبلطجة بنسبة ( ،)%16فاإلساءة لآلخر بنسبة ()%11
 ،والتمييز بنسبة ( ،)%10فالقمع بنسبة ( ، )%6وأخيراً التفرقة
بنسبة ( ،)%4بينما فى جريدة الرياض فقد جاءت الصورة
النمطية السلبية عن اآلخر بنسبة ( ، )%35وازدراء اآلخر بنسبة
( ،)%14ثم اإلساءة لآلخر بنسبة ( ،)%13فالتمييز بنسبة (،)%12
ثم الطرد والبلطجة بنسبة ( ،)%11والتفرقة بنسبة ( ،)%9وأخيراً
القمع بنسبة ( ،)%6وفى جريدة الحياة اللندنية تصدر التمييز
قائمة المعوقات بنسبة ( ،)%25ثم التفرقة بنسبة (،)%21
والقمع بنسبة ( ،)%20ثم اإلساءة لآلخر بنسبة ( ،)%11فالصورة
النمطية السلبية بنسبة ( ،)%10ثم الطرد والبلطجة بنسبة
( ، )%7وازدراء اآلخر بنسبة ( ، )%6وفى جريدة الشرق األوسط
تصدر التمييز أيضاً قائمة المعوقات بنسبة ( ،)%20ثم الصورة
النمطية السلبية بنسبة ( ،)%19فالتفرقة بنسبة (،)%17
واإلساءة لآلخر بنسبة ( ،)%13فالقمع بنسبة ( ،)%12ثم ازدراء
اآلخر بنسبة ( ،)%11وأخيراً جاء الطرد والبلطجة بنسبة (.)%8
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ومن الجدول السابق يالحظ أن الصورة النمطية السلبية عن
اآلخر والتمييز وازدراءه والتفرقة العنصرية جاءت على قائمة
معوقات التسامح فى الخطاب اإلعالمي العربي مع التقدير
النسبي لقيم اإلساءة والقمع والطرد والبلطجة ،كما يجدر التأكيد
على أن استخدام المعلومات واالتصال بهدف فسح المجال أمام
مختلف الثقافات للتعبير عن نفسها بكل حرية -وبالطرق التي
تناسبها  -أمر البد منه لترسيخ أسس التفاهم بين الشعوب
والتعاطي والحوار بين الثقافات ،حيث تمتلك وسائل اإلعالم
القدرة على تيسير هذا الحوار بين الثقافات ،فمن خالل التصدي
للمواقف السائدة والمزاعم فيما يتعلق بـ”اآلخر” يمكن لوسائل
اإلعالم أن تتجاوز التصورات النمطية الموروثة ،وتبدد الجهل
الذي يغذي سوء الظن باآلخرين وينمي الحذر منهم ،ومن
ثم تعزيز روح التسامح والقبول باالختالف بحيث يصبح التنوع
فضيلة وفرصة للتفاهم مع اآلخر ،حيث ارتبط سوء فهم الغرب

و”اإلرهاب” والالعقالنية والتخلف على الثقافة اإلسالمية برمتها،
وعلى هذا يمكن االستفادة من مؤشرات عدم التسامح فى تقدير
مستويات التسامح عند وضع الخطط الالزمة لتعزيزها ودعمها
إعالمياً.
 توضح بيانات الجدول ( )٢٧حول مالمح صورة اآلخر كمارصدتها الصحافة العربية تصدر المالمح العدوانية عناصر
تشكيل صوره اآلخر بنسبة ( ،)40.4ثم المالمح العنصرية
بنسبة ( )23.5يليها المالمح المتسامحة بنسبة ( ،)22.0وأخيراً
جاء اآلخر المحب للسالم بنسبة ( ،)14.1وعلى مستوى الصحف
العربية محل الدراسة جاءت النتائج على النحو التالي :في جريدة
األهرام جاءت المالمح العدوانية فى المقدمة بنسبة (،)50.4
ثم المتسامحة بنسبة ( ،)22.8والمحبة للسالم بنسبة (،)13.0
وأخيراً المالمح العنصرية بنسبة ( ،)11.8وفى جريدة الرياض
تصدرت المالمح العدوانية المقدمة أيضاً بنسبة ( ،)54.9ثم
المتسامحة بنسبة ( ،)17.6فالمحبة للسالم بنسبة (،)16.5
وأخيراً المالمح العنصرية بنسبة ( ،)11.0أما جريدة الحياة
اللندنية فقد جاءت أكثر اهتماماً بإبراز المالمح العنصرية عند
تشكيل صورة اآلخر بنسبة ( ،)37.2ثم العدوانية بنسبة (،)34.0
فالمتسامحة بنسبة ( ،)15.6وأخيراً المحبة للسالم بنسبة

لإلسالم من خالل عدم التمييز بين ما هو من صلب الدين
وما هو ناتج عن الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية
(التجارب والممارسة البشرية) ،ويتمظهر هذا الفهم الضيق
والمنحرف لإلسالم من خالل وضع اإلسالم ضمن إطار ما يعرف
“باالستبداد الشرقي” وتعميم التشدد والقسوة والتعصب
الصحف

جريدة الرياض

جريدة األهرام

الحياة اللندنية

اإلجمالي

الشرق األوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ازدراء األخر

129

30

66

14

36

6

58

11

289

14

الصورة النمطية السلبية

97

23

174

35

59

10

94

19

424

22

التمييز العنصري

44

10

57

12

143

25

99

20

343

18

التفرقة

16

4

43

9

125

21

84

17

268

13

القمع

27

6

29

6

117

20

59

12

232

11

اإلساءة لألخر

45

11

61

13

64

11

65

13

235

12

الطرد والبلطجة

69

16

54

11

38

7

45

8

206

10

المجموع

427

100

484

100

582

100

504

100

1997

100
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الصحف
فئات التحليل

جريدة األهرام

جريدة الرياض

الحياة اللندنية

الشرق األوسط

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

الترتيب
-

%

اآلخر متسامح

135

24.8

48

17.6

85

15.6

160

29.2

428

22.0

3

اآلخر عنصري

64

11.8

35

11.0

231

37.2

150

20.8

597

23.5

3

اآلخر عدواني

285

50.4

150

54.9

294

34.0

240

33.3

969

40.4

1

اآلخر محب للسالم

80

13.0

45

16.5

114

13.2

127

16.7

339

14.1

4

المجموع

564

100

278

100

814

100

677

100

2333
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100

-

التشارك في المعرفة بين المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان

( ،)13.2بينما غلبت المالمح العدوانية على تشكيل صورة اآلخر
بجريدة الشرق األوسط بنسبة ( ،)33.3ثم المتسامحة بنسبة
( ،)29.2فالعنصرية بنسبة ( ،)20.8وأخيراً المحبة للسالم
بنسبة ( .)16.7ومن نتائج الجدول السابق يالحظ أن المالمح
السلبية (العدوانية  -العنصرية) كانت هى الغالبة عند تشكيل
مالمح صورة اآلخر بالصحافة العربية محلياً ودولياً ،مقابل تراجع
في المالمح اإليجابية (المتسامح -المحب للسالم)  ،ويعزى ذلك
إلى حالة االستقطاب الحاد التي يشهدها المجتمع المصري بين
التيارات السياسية والدينية والفكرية المختلفة  ،والتي وصل
الخالف بينها بعد ثورة يناير 2011م إلى حد االشتباك العنيف ،
الذى يتنافى مع روح اإلسالم السمحة ومقاصده الشرعية الداعية
إلى إشاعة األمن والسالم ،وتفشى ظاهرة التعصب الديني
ودعاوى التكفير والتخوين والتحريم وممارسة سياسة اإلقصاء
والتهميش لقطاعات عريضة في المجتمع  ،وهو ما يشير إلى
أن كل المجتمعات البشرية تحمل قدراً من الالتسامح سلبياً أو
إيجابياً ،لكن الفرق بين مجتمع وآخر هو في مدى اعتبار التسامح
قيمة أخالقية وقانونية ينبغي إقرارها وااللتزام بها ،فبعض
المجتمعات تستطيع إدارة التنوّع والتعددية الثقافية والدينية
واللغوية والساللية واالجتماعية وغيرها ،في حين تخفق أو تعجز
فيها مجتمعات أخرى ،األمر الذي يستوجب أن تكون الدولة هي
الحاضن األكبر للتسامح ،وهو ما يتطلب إعادة صياغة العالقة
بين األنا واآلخر على أساس المواطنة والمساواة الكاملة محلياً،
ومن خالل التربية واالستفادة من المخزون القيمي لألديان على
الصعيد الدولي.

خاتمة :
استهدفت الدراسة التعرف على كيفية معالجة الصحف العربية
اليومية لقضايا التسامح مع اآلخر وقد تمثل مجتمع الدراسة
فى عدد من كبريات الصحف العربية داخل المنظمة العربية

مجدي محمد عبد الجواد الداغر

بني البشر ،ذلك أن اإلسالم دين حياة،ونظام يدعو إلى تبادل
المنافع والخبرات لغرض صياغة حياة فاضلة تحقق ألتباعه
المزيد من االستقرار واألمن المجتمعي.
وتؤكد الدراسة أن مفهوم التسامح هو نقيض مفهوم التعصب،
حيث يركز المفهوم األول بما يحمله من قيّم الخير في معانيه
المبسطة على صفة الصفح ,بينما يقوم المفهوم الثاني بما
يحمله من قيّم الشر على االنتقام ،كما يقوم التسامح في
تجليات معانيه على مبدأ الحوار الذي يتسع للرأي والرأي اآلخر،
ويقوم التعصب على مبدأ احتكار الرأي األوحد  ،ورفض الرأي
اآلخر ،وهو ما يفرض على وسائل اإلعالم أن تلعب دورًا إيجابيًا
من خالل توخي الدقة عند نقل األخبار الكامنة وراء الصراعات
والتركيز على الموضوعية والبحث عن مصادر المعلومات ،وتعزيز
القوانين والتشريعات التي تمنع األخبار التي تحض على العرقية
 ،والتفرقة والعنصرية وتحرّض على العنف والكراهية ضد
األخر أياً كان موقعه وجنسيته وعقيدته ،وأن يساهم في تعزيز
الروابط اإلنسانية التي تجمع بين األمم والشعوب ،من خالل
الحوار بين الحضارات والثقافات على قاعدة االحترام المتبادل
بين المنتسبين لهذه الثقافات والمنتمين لهذه الحضارات
جميعها ،وكذلك حماية مبادئ الحق والعدل واإلنصاف؛ لتكون
دافعاً مساعداً للمجتمع لتعميق التسامح واستتباب األمن
والسالم والتعايش الثقافي والحضاري الشامل بين البشر ،وهو
ما يفرض على قطاع اإلعالم وتكنولوجيا االتصال أن يكون
منظومة متكاملة من الحرية والتشاركية والتعددية؛ وأن يؤدي
دوراً مركزياً في تكريس هذه القيم وهو بهذا يُعد ركنا أساسياً
من أركان المجتمعات التي تتجه نحو التنمية ،والتي ال يمكن أن
تتحقق في غياب التنوع الثقافي والتعايش مع اآلخر على المستوى
القومي والدولي ،وذلك في ضوء إشاعة روح التصالح بين أبناء
الوطن الواحد بعد التحوالت السياسية التي شهدتها دول الربيع
العربي مؤخراً ،وتفعيل دور المؤسسات اإلعالمية في تعزيز
قيم الحب والتسامح ونبذ العنف والكراهية بين أبناء المجتمع
الواحد ،وكذلك تفعيل الحوار بين التيارات السياسية والدينية
من خالل التوسع في إقامة المعسكرات وعقد الندوات واللقاءات
في القرى والمدن وإشاعة قيم التسامح مع اآلخر المختلف في
الفكر والثقافة والتوجه السياسي ،وتفعيل دور الدولة فى تهيئة
المناخ المناسب للمصالحة بين الجماعات والتيارات المتصارعة
(اإلسالمية – اليسارية – الثورية) بعد الربيع العربى.

وخارجها هي ( األهرام القاهرية  ،الرياض السعودية ،الشرق
األوسط الدولية  ،الحياة اللندنية ) وجاءت فترة الدراسة بين
عامى2012/2011م نظراً الحتواء هذه الفترة الزمنية على
العديد من التطورات والتحوالت على المستوى القومي والدولي
وخاصة إزاء قضايا التسامح وآليات التواصل مع األخر .وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى أن التسامح واالنفتاح على الثقافات والحضارات
والحوار معها والتعاون لما فيه خير البشرية ،من المقومات
األساسية للمجتمعات عامة ،حيث كان الفكر اإلسالمي أول األفكار
الذي استطاع استيعاب وجهات النظر العلمية المتعددة والتفاعل النتائج العامة للدراسة:
معها ،مما كان سـمة بارزة للمبادئ التي جاء بها اإلسالم الذي  -1أكدت النتائج تصدر موضوعات التسامح السياسي قائمة
أقر التعدد واالختالف ودعا إلى التعايش الحضاري والثقافي بين القضايا المطروحة إزاء العالقة مع اآلخر بنسبة ( ،)%45ثم جاء
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التسامح الديني ( ،)%36فاإلجتماعى ( ،)%14وأخيراً التسامح
الفكري ( ، )%5بما يدلل على تأثير طبيعة الفترة الزمنية التى
تناولتها الدراسة من تحوالت سياسية واجتماعية داخل المنطقة
العربية على طبيعة التناول والمعالجة.
 -2أظهرت النتائج تزايد اهتمام الصحف العربية – محل
الدراسة– بقضايا التسامح السياسي من حيث التكرار والمساحة
وجاءت التعددية السياسية على قائمة قضايا التسامح السياسي
( ،)%24ثم حرية القضاء ( ،)%21وحرية التنظيم واإلدارة
السياسية ( ،)%18وحرية الرأي والتعبير ( ،)%17وأخيراً حرية
اإلعالم والنشر ( ، )%10حيث جاءت موضوعات التسامح مع أتباع
المذاهب الدينية على قائمة قضايا التسامح الديني (،)%39
يليها التسامح مع أتباع الديانات والمعتقدات األخرى (،)%36
وأخيراً مع التيارات الليبرالية  /العلمانية  ... /بنسبة (.)%25
 -3أشارت النتائج تصدر التسامح مع الجماعات الوافدة (الجئين
 /مهاجرين  /نازحين ) قائمة قضايا التسامح اإلجتماعى (،)%49
ثم جاءت التجمعات القبلية والعشائرية ( )%28وأخيراً الجماعات
العرقية والساللية بنسبة ( ،)%23وجاء احترام الخصوصية
فى مقدمة قضايا التسامح الفكري بالصحف العربية اليومية
( ،)%28يليها حرية الرأي والتعبير ( ،)%23ثم التحالف والتعايش
الحضاري بين األفراد والشعوب ( ،)%19والحفاظ على الموروث
الحضاري ( ، )%18وأخيراً حرية اإلبداع بنسبة (.)%12
 -4أظهرت النتائج اهتمامات الصحف العربية اليومية عند
معالجة قضايا التسامح مع اآلخر بالنطاق العربي حيث تصدر
العامل الجغرافي العربي التغطية ( ،)%40ثم الدولي بنسبة
( ،)%33وأخيراً المحلى ( ،)%27وتصدرت التقارير قائمة الفنون
الصحفية المستخدمة عند معالجة قضايا التسامح مع اآلخر
( ،)%36يليها األخبار ( ،)%31فالمقاالت ( ،)%11والتحقيقات
( ،)%7ثم األحاديث الصحفية والندوات والمؤتمرات (،)%4
وأخيراً بريد القراء والتعليقات بنسبة ( ،)%3والمواد اإلعالنية

فى الجهاز الحكومي ( ،)%13ثم منظمات المجتمع المدني
( ،)%9.5فالمحرر بنسبة ( ،)%5وأخيرا المصافحون من خارج
الجريدة (.)0.5
 -7تصدرت الصفحات الداخلية قائمة موقع المادة الصحفية
المنشورة عن قضايا التسامح مع اآلخر ( ، )%63يليها الصفحات
األخيرة ( ،)%21ثم الصفحات األولى ( ،)%11وأخيراً جاءت
الصفحات واألبواب المتخصصة بنسبة (.)%5
 -8أظهرت النتائج تصدر المعالجة السياسية قضايا التسامح مع
اآلخر بالصحف العربية المبحوثة ( ، )%40ثم االجتماعية ()%23
فالدينية ( ،)%15واإلحصائية ( ، )%12وأخيراً القانونية (.)%10
 -9أكدت النتائج تصدر الخطاب السياسي قائمة الخطابات
اإلعالمية بالصحف العربية– محل الدراسة– بنسبة (،)%51.63
ثم جاء الخطاب المنوع أو المختلط (السياسي– الديني) فى
الترتيب التالي ،وأخيراً جاء الخطاب الديني  ،وجاءت جريدة الشرق
األوسط أكثر الصحف العربية اهتماما بنمط الخطاب السياسي
بنسبة (.)%73.90
 -10أشارت نتائج الدراسة إلى تصدر الهيئات والمنظمات
الدولية ( اليونسكو– واإليسيسكو) قائمة القوى الفاعلة فى
الخطاب اإلعالمي إزاء موضوعات التسامح مع اآلخر بنسبة
( ،)%47.93ثم جاء المسئولين فى الحكومات والمفكرين
والمثقفين ورجال وعلماء الدين فى الترتيب التالي ،وجاءت
جريدة الحياة اللندنية أكثر الصحف العربية المدروسة توظيفاً
للهيئات والمنظمات الدولية كقوى فاعلة مؤثرة فى موضوعات
التسامح مع اآلخر بنسبة (.)33.01
 -11أكدت النتائج تصدر األطر التاريخية قائمة األطر المرجعية
الواردة فى بنية الخطاب اإلعالمي حول موضوعات التسامح مع
اآلخر بنسبة ( ،)%35.86ثم جاءت األطر الدينية فالسياسية
والثقافية فى الترتيب التالي ،وجاءت جريدة الحياة على قائمة
الصحف المدروسة إهتماماً باألطر التاريخية عند االستدالل

ذات الطابع التسجيلي (.)%1
 -5أكدت النتائج تصدر المراسل الصحفي الخارجي قائمة
المصادر الصحفية عن قضايا التسامح مع اآلخر ( ،)%29يليه
مواقع اإلنترنت ( ،)%18ووكاالت األنباء ( ،)%11والقنوات
الفضائية ( ،)%10فالمطبوعات ( ،)%5ثم مراكز المعلومات
واألرشيف بنسبة ( ،)%9وأخيراً جاء المحرر ( )%7واإلذاعات ()%3
فى ذيل المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها الصحف العربية
اليومية عند معالجة قضايا التسامح مع األخر.
 -6تصدر الخبراء والمتخصصون قائمة مصادر اإلدالء
بالمعلومات عن قضايا التسامح مع اآلخر ( ،)%32ثم المراسل
الخارجي ( ،)%26فمراكز البحوث والدراسات ( ،)%14والمسئولين

بموضوعات التسامح مع اآلخر بنسبة (.)%58.41
 -12أظهرت النتائج تصدر المبررات العسكرية قائمة مسارات
البرهنة المنطقية فى بنية الخطاب بنسبة ( ،)%19.87ثم
جاءت المبررات السياسية فالدينية واإلحصائيات وشهود
العيان فى الترتيب التالي ،وجاءت جريدة األهرام القاهرية أبرز
الصحف المدروسة إهتماماً بالمبررات السياسية كأبرز مسارات
البرهنة المنطقية بنسبة ( ،)%31.84بينما تصدر االنحياز لوجه
النظر األحادية قائمة مسارات البرهنة غير المنطقية بالخطاب
المطروح بنسبة ( ،)%25.76ثم جاء االعتماد على الوصف
والبالغة وتحميل الطرف اآلخر تبعات األزمة والتوظيف الواسع
لالستعارات بأنواعها فى الترتيب التالي ،وجاءت جريدة الحياة
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أكثر الصحف العربية المدروسة إهتماماً بطرح النظرة األحادية
بالخطاب إزاء موضوعات التسامح بنسبة (.)%31.22
 -13أثبتت الدراسة تصدر اإلستماالت العقلية قائمة اإلستماالت
المستخدمة هند عرض موضوعات التسامح مع اآلخر بالخطاب
اإلعالمي المدروس بنسبة ( ،)%47.93ثم جاءت اإلستماالت
العاطفية والمنوعة فى الترتيب التالي ،وجاءت جريدة الرياض
السعودية أكثر صحف الدراسة إهتماماً بنسبة (.)%60.80
 -14أظهرت النتائج تصدر قيم اإلخبار واإلعالم قائمة أهداف
التغطية بالصحف العربية محل الدراسة إزاء موضوعات التسامح
مع اآلخر بنسبة ( ،)%36.57ثم جاءت األهداف التثقيفية فالحوار
وطرح األفكار الجديدة فى الترتيب التالي ،وجاءت جريدة الشرق
األوسط أكثر الصحف المدروسة إهتماماً باألهداف اإلعالمية
بنسبة (.)%46.22
 -15جاءت الصحف العربية محل الدراس أكثر اهتماماً باأللوان
( ،)%21والصور والرسوم ( ،)%20والعناوين ( ،)%19عند
إبراز المواد الصحفية المرتبطة بقضايا الدراسة مقابل تراجع
فى استخدام األرضيات ( ،)%17واإلطارات والبراويز (، )%13
والجداول والفواصل ( )%10حيث جاء استخدامها ضعيفاً عند
معالجة قضايا التسامح مع اآلخر .
 -16جاء الهدف اإلخباري على قائمة أهداف المعالجة
المستخدمة عن قضايا التسامح مع األحرار بالصحف العربية –
محل الدراسة – بنسبة ( ،)%44ثم التوجيهي ( ،)%24والتوعوى
( ،)%20والتثقيفي ( )%8وأخيراً التحذيري بنسبة (.)%4
 -17جاء األسلوب المنطقي فى صدارة أساليب عرض قضايا
التسامح مع اآلخر بصحف الدراسة بنسبة ( ،)%49ثم التنوع فى
األساليب ( ،)%27فالعاطفي ( ،)%23وأخيراً األسلوب الساخر
بنسبة ( ،)%1كما تصدر الشباب قائمة الجمهور المستهدف من
معالجة الصحف العربية لقضايا التسامح مع اآلخر ( ،)%49ثم كل
الفئات ( ،)%23فالرجال ( ،)%21وأخيراً جاءت النساء بنسبة (.)%7

واالهتمام بالتغطية االستقصائية التي تبحث فيما وراء الخبر
وتتابع األحداث وخلفياتها وتضع الحلول والمعالجات وتطور
مفاهيم المواطنين ليصبحوا أكثر قابلية للمشاركة في معالجة
قضايا مجتمعاتهم الحيوية والمصيرية.
 .2االهتمام بتدريب الكفاءات الصحفية الوطنية باعتبار أنهم
أكثر إدراكاً لقضايا مجتمعهم وينطلقون في أداء مهنتهم
الصحفية من أهداف وطنية بحتة ،واالعتماد على المصادر
الموثوقة والتغطية المتعمقة والرؤية المتميزة في معالجة
القضايا االجتماعية التي تتميز بدرجة من الحساسة واألهمية
على المستوى القومي والدولي.
 .3ضرورة أن تقوم الجهات والهيئات التي تمتلك المعلومات
بتسهيل مهمة عمل الصحفيين وتعنيهم في أداء وظيفتهم
وتمكنهم من المعلومات في الوقت المناسب باعتبار أن الزمن
معياراً هاماً في األداء الصحفي ،وااللتزام بالضوابط المهنية
واألخالقية في معالجة القضايا المجتمعية التي تؤدي إلي التغيير

 -18جاء االتجاه المؤيد لمعالجة قضايا التسامح بالصحف
العربية اليومية فى المقدمة بنسبة ( ،)%63يليه االتجاه غير
واضح ( ،)%24وأخيراً االتجاه المعارض بنسبة ( ،)%13وجاءت
الصورة النمطية (السلبية للطرفين) على قائمة المعوقات
التى تحول إتمام عملية التسامح مع اآلخر بنسبة ( ،)%22ثم
التمييز ( ،)%18وازدراء اآلخر ( ،)%14والتفرقة العنصرية (،)%24
ثم اإلساءة لألخر بنسبة ( ،)%12والقمع ( ، )%11وأخيراً الطرد
والبلطجة بنسبة (.)%10
 -19جاءت المشاركة ( ،)%27والحوار ( ،)%17والحرية (،)%16
والمساواة ( ،)%11على قائمة قيم التسامح الواردة بقضايا
التسامح مع اآلخر ،مقابل تراجع قيم العدالة والسالم بين

االجتماعي نحو ما هو أفضل وانفع للمجتمع في عرض األحداث
وإبراز خلفياتها وعدم تبسيطها والتهوين من شأنها.
 .4ضرورة أن تقوم الصحافة بتغطية المتابعات اإلخبارية
حتى تكمل ما بدأته من معالجة وشرح وتوجيه وحتى تحقق
هدفها في تناول قضايا المجتمع بكل موضوعية ،وكذلك
االهتمام بالحمالت الصحفية المخططة لمعالجة قضايا المجتمع
واالستعانة بالمندوبين والخبراء المختصين في التخطيط
اإلعالمي ،وان تدعم تلك الخبرات باألدلة والدراسات التي
يحتاجون إليها.
 .5أن تعمل الصحافة العربية على تنمية الوعي الجماهيري
لدى المواطنين من خالل ترسيخها للقيم والمبادئ االيجابية
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الشعوب ( ،)%10والتنوع واالختالف بنسبة (.)%9
 -20أظهرت النتائج حول صورة اآلخر كما رصدتها الصحافة
العربية تصدر المالمح العدوانية عناصر تشكيل صوره اآلخر
بنسبة ( ، )40.4ثم المالمح العنصرية بنسبة ( )23.5يليها
المالمح المتسامحة بنسبة ( ،)22.0وأخيراً جاء اآلخر المحب
للسالم بنسبة ( ،)14.1وهو ما يؤكد على سيادة طابع العنف
الذي صاحب التحوالت السياسية العربية عام  ،2011حيث
أن اللجوء إلى العنف وممارسته في اإلسالم ،ال يكون إال تحت
الضرورة ،دفعاً لظلم أو مبادأ ًة بالعدوان ،أو حماية لخطر يتهدد
العقيدة ،أو دفعاً لهجوم أو احتالل ألرض المسلمين.

توصيات ومقترحات الدراسة:
 .1ضرورة التركيز على األشكال التحريرية التي تخلق الحوار
والنقاش وإشراك الرأي العام فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية،

معالجة الصحافة العربية لقضايا التسامح والتواصل مع اآلخر
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