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 هذه الدراسة من إعداد

 مؤسسة أديان

ي وع والتضامن والكرامة اإلنسانيةللتنهي مؤّسسة  أديان
آب/أغسطس  6. وقد تأّسست ف 

ة  أديانو  .من ِقَبل أعضاء من الطوائف المسيحية واإلسالمية 2006العام 
ّ
هي مؤّسسة مستقل

. ومن خالل 
ً
 ودوليا

ً
ي لبنان والخارج، إقليميا

أقسام هي "معهد المواطنة وإدارة أربعة تعمل ف 
ق افية"و"مركز رشاد للحوكة الثق "اإلعالمي القسم ، و"""الجماعةالتنّوع" و طبِّ

ُ
أديان ، ت

وحّية المختلفة. وإىل جانب الدعم من أعضائها،  بوية، واالجتماعية والرُّ برامجها الثقافية، والت 
 عن فري

ً
، فضال ام شبكاتها، وأصدقائها، وأعضائها الفخريي    من الت  

ً
ي تفيد المؤّسسة أيضا

 العاىلي قها المهن 
الت

ّ
ي لبنان كمؤّسسة غت  حكومية ومؤّسسة أديان .المؤه

ي الرب  ح، تحت رقم التسجيل  (NGO) مسّجلة ف 
ال تبتغ 

ي  1103
خ ف   عىل تعزيز السالم، والتماسك  وتعمل أديان .2008أيلول/سبتمتر  18بمرسوم وزاري مؤرَّ

ً
أيضا

وحي بي   األفراد والج ك. االجتماعي والتضامن الرُّ اٍم مشت  ، والت    ماعات، عتر عالقات إيجابية، وفهم موضوعي

  :ز المعهد عىل تطوير ير  . أحد أقطاب مؤسسة أديان معهد المواطنة وإدارة التنّوع
ِّ
ك

وفيه ثالث الفكر والمهارات، وينشط عتر دورات دراسية، وتدريب، وأبحاث ومؤتمرات. 
بية عىل العيش مًعا  -وحدة األبحاث -دة التعليم والتدريبوحدات: وح  . ووحدة الت 

 

  :دية
ّ
ي أطلقته مؤسسة أديان يعمل عىل تعزيز ثقافة قبول االختالف  تعد

ون  موقع إلكت 
ابط االجتم ق والت 

ّ
 بسالم بي   وتثمي   التنّوع بهدف ضمان التفاعل الخّل

ً
ّ والعيش معا  اعي

ي 
ي والروحي والدين 

اث الثقاف  مكّونات المجتمع. ويعمل الموقع عىل نشر المعرفة السليمة بالت 
ي تكوين 

، وذلك لإلسهام ف  ي والعالمي ي سياق المجال العام العرنر
المتنّوع، ورصد اإلشكالّيات المرتبطة به ف 

 عات الظالمّية. رأي عام مسؤول، قادر عىل مواجهة التطّرف والت   

 

 مؤسسة سمير قصير 

مؤسسة سمت  قصت  جمعية لبنانية ال تتوح  الرب  ح )علم 

ي 30وختر 
 
اير  1/أ.د.( تأسست ف ، تعمل من 2006شباط/فتر

 ، ي ي لبنان والعالم العرنر
أجل نشر الثقافة الديمقراطية ف 

وتشجيع المواهب الصحافية الجديدة والحّرة، والعمل عىل 

ورة  النهضة الثقافية والفكر الديموقراطي نشر الوعي بض 

 للخروج من "الشقاء 
ً
ام الحّريات والحقوق، سبيال واحت 

". تعمل المؤسسة من أجل حرية اإلعالم والثقافة، من خالل مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية  ي العرنر

(، والذي أضىح أكتر مركز لرصد االنتهاكات بحق  ي الحريات اإلعالمية والثقافي"سكايز" )عيون سمت  قصت 
 
ة ف

ي ولتدريب اإلعالميي   وتعزيز مهاراتهم اإلعالمية. 
 
 للدراسات حول العمل الصحاف

ً
، ومصدرا ي ق العرنر

 المشر
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 تمهيد
 

ي تواجهها كل المجتمعات حول العالم. لم تعد  شكالياتاإل لة إدارة التنّوع أصبحت من أهم لعل مسأ
السياسية الن 

ان لدوافع اقتصادية مع 
ّ
ي ظل اختالط السك

ي الواحد ممكنة، ف 
، أم الدين  ي

، الثقاف  ي
المجتمعات ذات اللون اإلثن 

اعات الجغرافية والهوياتية ة –، أو انتقال مراكز اإلنتاج، أم بسبب الت   ي السنوات األخت 
ي بسبب ا – ف 

ّ المناح  لتغت 
 والتصّحر. 

ي تضم مجموعات 
ين، والن  ي بدايات القرن العشر

 للمصالح الدولية ف 
ً
ي ُرسمت حدودها وفقا

استطاعت الدول الن 
تحمل تقاليد ثقافية وإثنية ودينية مختلفة، أن تدير مسألة التنّوع لعقود طويلة من خالل اليد الحديدية، 

ي مجال الوالدكتاتوريات
 التحوالت ف 

ّ
 أن

ّ
اط تواصل واألنم، وفرض إيديولوجية قومية، ولو بقوة السالح. إال

 عن قمع عطش الناس للحرية والتعبت  عن الخصوصيات.  النوع من الحكماالجتماعية جعلت من هذا 
ً
 عاجزا

 الديمقراطيات العريقة. ففش
ً
ل سياسات اندماج المجموعات ذات واليوم، إشكالية إدارة التنّوع تطال أيضا

ي وصلت خالل مراحل النمو االقتصادي والصناعي بي   
، أو تلك 1973و 1945األصول األجنبية، ال سيما تلك الن 

وح واللجوء، يؤدي إىل تحديات جوهرية   مع موجات الت  
ً
ي وصلت حديثا

ي وجهالن 
 قيم االنفتاح والمساواة ف 

ي بنيت الكثت  
ام الحقوق، الن   من المجتمعات الغربية عىل أساسها. واحت 

ي السنوات المقبلة: 
ي قد تغت ّ دوره ف 

ي هذا اإلطار، يجد اإلعالم نفسه أمام عدد من األسئلة، والن 
 ف 

 أم أنه يعكس فقط التيارات عليه عىل ما هي  ،إىل أي مدى يعكس اإلعالم صورة عن المجتمعات 
ً
حقيقة

؟
ً
 والمسارات األكتر انتشارا

 ز االختالفات والخصوصيات دون التشجيع عىل التقوقع ضمن مجموعات هوياتية كيف يمكن إبرا
ي االنقسامات؟

 والمساهمة ف 

 ي بناء رؤية معينة للمجتمع؟
 هل دور اإلعالم نقل األحداث أم المساهمة الفاعلة ف 

 ة؟يهل المعايت  الصحفية المهنية كافية لمواجهة خطاب الكراهية والرسائل المؤججة للتوترات الطائف 

ي الواليات المتحدة 
ي كل مكان؛ ف 

ي روسيا وعىل القارة األفريقإن هذه األسئلة تطرح نفسها ف 
ي أوروبا، ف 

ية، وف 
ق، حيث ارتبطت الهويات، ال سيما الدينية منها  ي المشر

ثت  من بالك – عن حق أو عن باطل –وبشكل خاص، ف 
ي  اع العرنر

اعات. الت   ، الحرب األهلية الل-الت   ي العراق وسوريا، الحرب األهلاإلرسائيىلي
ي بنانية، المسألة الكردية ف 

ية ف 
إيران والمملكة العربية السعودية  –، تدخل القوى اإلقليمية ذات الصبغة الطائفية "داعش"العراق، نشوء 

 
ً
لت الهوية الد – تحديدا

ّ
ي سوريا... لقد شك

 
ر والحرب ف

ُ
ي ق

ت من أينية والمذهبية والثقافية واإلثنية العدسة الن 
اعات لغاية اآلن.   خاللها كل هذه الت  

اكة بي   مؤسسة سمت  قصت   وع "نسيج"، ثمرة الشر مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية  –إن مشر
ي اإلضاءة عىل CFI -وكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي وال "سكايز"

 
، يهدف إىل دراسة الدور المحوري لإلعالم ف

ي اإل شكاليات المتعلاإل 
 ف 
ّ
وع "نسيج" ما نشر وُبث ي قة بالتنّوع. يرصد مشر

ي والسوري والعراف 
يدرس . عالم اللبنان 

 من ذلك، و اللغة المستخدمة، 
ً
. انطالقا  اإلعالمي

 ّ المفاهيم الواردة، والمجموعات الممثلة وتلك الغائبة عن الحت 
وع "نسيج"  ي  أداء ىلعيشّجع مشر

 للتنّوع.   دامج وحاضنصحاف 

ي إرساء قواعد إن هدفنا ل
يس الطلب من الصحافيي   أن يقيموا السالم أو أن يمنعوا الحروب، بل المساهمة ف 

إعالم عاىلي الجودة، ومعلومات مؤكدة ومهنية، بعيدة عن التعميم والصور تشّجع عىل الحوار، من خالل 
ية، إ ي مواجهة األكتر

ة لألقليات ف  وبات نما اإلضاءة عىل الصعالنمطية. ليس هدفنا أن يعطي اإلعالم مكانة ممت  
 كانت انتماءاتهم. 

ً
، أيا ي يواجهها المواطنون، جميع المواطني  

 الن 

ي بناء المواطنة ودولة القانون والفكر النقدي تجاه كل النخب. 
 هنا يكمن الدور التأسيسي للصحافة ف 
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وع إىل جانب  ي هذا المشر
ي دفعت "سكايز" إىل االنخراط ف 

عاون مع مؤسسة أديان، ، والتCFIهذه هي القيم الن 
ي منطقتنا. 

ي ف 
ي والثقاف 

ي طرح العالقة بي   المواطنة والتنوع الدين 
 الرائدة ف 

ي إعداد هذا التقرير: وداد 
ي مركز "سكايز" والذين ساهموا ف 

ي تحرك العمل اليومي للزمالء ف 
وهذه هي القيم الن 

نا و وبطرس كونستانتنيدس، واستشاري ر،جربوع، وندى سليمان، وجابر بكر، ويوسف ملحم الهاشم، وجاد شحرو 
 بخال  الشكر. ىلي نضال أيوب، ومنتظر نارص، وأسعد الزلز

ً
 . أتوّجه لهم جميعا

 

 
ّ
 اأيمن مهن
 المدير التنفيذي
 مؤسسة سمت  قصت  
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ّ
 مةمقد

 

اكة مع مؤسسة سمت  قصت   يشّ  م بالشر
ّ
 مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية –مؤسسة أديان أن تقد

ي CFI - "سكايز"، والوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي 
ي والدين 

، هذا التقرير حول التغطية اإلعالمية للتنوع الثقاف 
ي بأبعاده النظرّية 

ي والدين 
ي لبنان والعراق وسوريا. فإن رسالة مؤّسسة أديان هي العمل عىل تثمي   التنّوع الثقاف 

ف 
 وإدارة

ً
 التنّوع بي   األفراد والجماعات.  والعملّية، وعىل تعزيز العيش معا

قة بالتنوع 
ّ
ي مع التنّوع ليس باألمر السهل. فاإلشكالّيات المتعل ة المؤّسسة أثبتت أن التعامل اإليجانر إال أن ختر

ي مجتمعات تعيش حالة سلم أو حالة حرب أو مجتمعات ما بعد الحرب. 
ة إن كانت ف  ومن أهم هذه  وإدارته كثت 

 سألة الهو اإلشكاليات م
ً
ي غالبا

بن  عىل حساب التنوع إّما بمحوه أو بتغليب ثقافة أو ديانة  ّية الوطنية الن 
ُ
ما ت

 
ً
ية عىل الثقافات واإلثنيات والديانات والمعتقدات األخرى. ومنها أيض ي  ا األكتر اف النسنر لجماعات ابمسألة االعت 

اف الرسمي واألخرى ترى نفسها مهّمشة من  حن  الحياة السياسية والثقافية و فتحط  بعض الجماعات باالعت 
. ومنها ُبعد الشديات الرسمية عن الشدّيات الخاّصة للجماعات  ي

ُمغّيبة عن المناهج الدراسية والتاري    خ الوطن 
ي القريب والبعيد، آالم 

ي قد تكون مشحونة باآلالم من الماض 
وعدم أخذها بعي   االعتبار لذاكرة الجماعات، الن 

اف بها    .من ِقبل اآلخرين، فتنتشر خطابات المظلومية كما وتنتشر خطابات الكراهيةلم يتّم االعت 

ي الحديث عن التنوع أو عن 
ل عدم الخوض ف 

ّ
ي التعامل مع هذه األمور فيفض

والكثت  ال يعلم من أين يبدأ ف 
 خصوصيات الجم

ً
ي زيتا

ي مؤسسة أديان أننا  اعات كي ال يشعر وكأنه يضف 
 أننا نرى ف 

ّ
ما تجاهلنا هذه كعىل النار، إّل

ّ
ل

ي الخطاب العام، كلما تفاقمت وتحولت إىل رصاع هويات وإىل انقسامات. لذا نؤمن بأهمية بذل الجهود 
األمور ف 

ي مع الت ي توعية الرأي العام عىل التعامل اإليجانر
ي التعليم وف 

 ف 
ً
 أساسيا

ً
ىل هذين ع نوع. ويلعب اإلعالم دورا

 الصعيدين إذ أن لإلعالم دور 
ً
 تعليمي ا

ً
 تثقيفي ا

ً
ي تشكيل الرأي العام ا

 .إضافة إىل دوره ف 

ي المؤّسسة بإدارة داليا  ،سة أديان من خالل معهد المواطنة وإدارة التنوعمن هنا شاركت مؤّس 
والقسم اإلعالمي ف 

ي كّل من لبنان وسوريا المقداد، مع مؤّس 
ي هذا التقرير الذي حاول قراءة المشهد اإلعالمي ف 

سة سمت  قصت  ف 
ة أسبوعي   من شهر آذار/مارس والعر  ي وروجيه أصفر ود. سعد 2017اق، خالل فت 

ل كل من حسي   عيتان 
ّ
. فحل

ي 
ة اإلعالمّية الن 

ّ
وم الماد

ّ
مؤّسسة سمت  قصت  لكل من لبنان وسوريا والعراق، لكي نستخل  كم ُيساهم  رصدتها  سل

ي مقاربة إيجابّية للتنوع 
ي كّل من هذه البلدان ف 

ي كّل بلاإلعالم ف 
ح عىل وسائل اإلعالم ف  د من وما يمكننا أن نقت 

ي بلدها وإليصال صوت عملّية ومنهجيّ  توصيات
ي والمعتقدي ف 

ي والدين 
ي واإلثن 

ة لتغطية كّل أنواع التنوع الثقاف 
ي المسائل اإلشكالية المرتبطة بالتنوع، ُبغية رفع الخطا

 
دة ف

ّ
 بالجماعات المهّمشة وإلظهار وجهات النظر المتعد

ي يأخذ بعي   االعتبار وجهات نظر الجماعات 
ي قد يتسم بالكراهية إىل خطاب عقالن 

المجتمغي من خطاب عاطف 
 الم

ً
ه ختلفة ويرى أن التنوع ليس تهديدا

ّ
 .للذات وللهوية الوطنية بل هو فرصة لمستقبل أوطاننا إن أعطيناه حق

 

 ارةد. نايال طبّ 
 مديرة معهد المواطنة وإدارة التنوع

 أديانمؤسسة 
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 الباحثون والمؤلفون
 

 قصير  سمير  مؤسسة من

 وداد جربوع

 ندى سليمان

 جابر بكر

 يوسف ملحم الهاشم

 جاد شحرور

 بطرس كونستانتنيدس

 نضال أيوب

 منتظر نارص

 أسعد الزلزىلي 

اف  اأيمن مهن:  إرسر

 

 

 من مؤسسة أديان

ي )لبنان
 (حسي   عيتان 

 سعد سلوم )العراق(

 (سورياروجيه أصفر )

ف:   الفريق المشر

 داليا المقداد

 نايال طبارة
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 منهجية البحث
 

 مراحل
َ
 ثالث

ُ
 :اجتازت الدراسة

  المرحلة األوىل

 الباحثون
َّ
، أعد

ً
ي تّم جمعها حول  من مؤسسة أديان أّوال

قائمة رئيسية بالكلمات المفتاحية واألخرى الُملَحقة الن 
ي و 

ي والثقاف 
فت القائمة من موضوع األديان، والتنوُّع اإلثن 

ّ
ي المجال العام. وتأل

ي وكذلك حول إدارة التنوُّع ف 
الدين 

ق بالموضوع الرئيسي للبحث )  472كلمة مفتاحية )من أصل الئحة أكتر من   183
ّ
 راجعكلمة مفتاحّية( تتعل

ي 
ي جمع مقاالت وتقارير تحتوي عىل هذه الكلمات ف 

ي مركز "سكايز" ف 
بنان، لالملحق(. وأفادت هذه القائمة باحنر

 وسوريا، والعراق
ً
كة للدول الثالث المذكورة، وشملت القائمة أيضا . وتّم اختيار بعض الكلمات والعبارات المشت 

 .بعض الكلمات والعبارات األخرى الخاصة بكّل بلد وسياقه

ي 
 باختار مركز "سكايز" عّينة عن أبرز وسائل اإلعالم الناطقة باللغة العربية ف 

ً
ي    كل من الدول الثالث، منّوعا

ي لبنان، شملت الدراسة الوسائل 
 :لتاليةااإلعالمية القنوات التلفزيونية، والصحف والمواقع اإلخبارية. فف 

 ناشون  (LBCIال )المؤسسة اللبنانية لإلرسال إنت 

 تلفزيون الم( رMTV) 

 OTV 

 تلفزيون الجديد 

 تلفزيون المنار 

 جريدة النهار 

 رجريدة األخبا 

 جريدة اللواء 

 جريدة المستقبل 

 انون فايلموقع ليب( زLebanon Files) 

 ة  موقع النشر

ي العراق، شملت الدراسة الوسائل 
 :التاليةاإلعالمية وف 

 فضائية العراقيةال 

 ضائية السومريةف 

 قية  فضائية الشر

 فضائية دجلة  

 فضائية العهد 

 وكالة الغد برس 

 جريدة الصباح 

 جريدة المدى 

 وقع العالم الجديدم 

 موقع رووداو 

  24موقع كردستان 

ي سوريا، فوقع االختيار بشكل أساسي عىل وسائل إعالمية أنش
لنظام ل ةمعارضوكلها ، 2011ت بعد عام ئأّما ف 

امج لقاءات وتواصل مع اإل باستثناء وسيلة إعالمية واحدة  الرتباط هذه الدراسة بتر
ً
ي عالميي   الع، نظرا

املي   ف 



 

9 

 . بناًء عىل ذلك، شملتالرئيس األسد  نظاملالوسائل موضع الدرس، وهو أمر متعذر مع وسائل إعالمية موالية 
 :الدراسة الوسائل اإلعالمية السورية التالية

 مجلة طلعنا عالحرية 

 جريدة عنب بلدي 

 جريدة زمان الوصل 

 جريدة الوطن 

 شام شبكة 

 يونقاس وكالة 

 موقع إذاعة وطن أف.أم. 

 موقع راديو الكل 

  راديو ألوانموقع 

  تلفزيون أورينتموقع 

ة زمنية مدتها أسبوع ي  31و 16ن، بي   اوتم اختيار فت 
الصحف آذار/مارس، رصدت فيها كل المواد المنشورة ف 

ات األخبار   ، وتم ملء قاعدة بيانات كاملوالمواقع اإلخبارية، وكامل مضمون نشر
ً
ة لكل المواد المرصودة، وفقا

 للمعايت  والمعلومات التالية: 

 تاري    خ النشر أو البث 

 عنوان المادة 

 وسيلة اإلعالم المرصودة 

  ي
ون   الرابط اإللكت 

  قسم النشر 

 نوع المادة اإلعالمية 

 المجموعات الواردة 

 1المفاهيم الواردة 

 ي المادة الواحدة
 تكرار الكلمات المفتاحية ف 

  المرحلة الثانية

ة خِضَعت هذه األخت 
ُ
 للفرز والتدقيق الستبيان ما إذا كانت مالئمة من قبل مؤسسة أديان بعد انتقاء المقاالت، أ

ي لبنان عىل سبيل المثال، لم تخضع 
 368مقالة من أصل  170للدراسة، أي إذا ما تناولت مسألة التنوُّع. فف 

ها لم تتناول أي م
ّ
ها كانت أكتر مقالة مكتوبة منتقاة للتحليل، إذ إن

ّ
، بل إن ي

 
ي أو الثقاف

  سألة حول التنوُّع الدين 
ً
اهتماما

ي سوريا  ياسية، وأخرى خاصة بالجندر، إلخ(. بنواٍح أخرى من التنوُّع )اجتماعية، أيديولوجية/س
ة من  33وف 

ّ
ماد

 .لم تؤخذ ألنها ال تتناسب مع الدراسة 156أصل 

  

                                                           
 رة من مؤسسة أديان والواردة في الملحق.المجموعات والمفاهيم هي الكلمات المفتاحية المختا 1 
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  الثالثة المرحلة

ق عليه
َ
وحية مست ديانمن قبل مؤسسة أ ( لمرحلة التحليل اإلعالمي ... ا )مقاالت، تقارير خضعت المادة الُمواف

ي منهجّية  من
ف التحليل 2""معهد العالقات العامة" "النموذج الجديد لتحليل المحتوى اإلعالمي المتبعة ف 

ّ
، وتأل

وثمة جزٌء  . تحليل المنهجّية اإلعالميةو تحليل الرسالةانقسَم إىل جزأين:  تحليٌل نوعي ه تال تحليٍل كّمي من 
ي للتحليل، تمحور حول 

م التحليل لكّل دولة منفردة، بير  الرسالة والمنهجّيةالعالقة ثالث ونهان 
ّ
اإلضافة ب. وقد

ظِهر هذا التحليل لكل إىل
ُ
ي  جداوَل ت

ت أكتر من وسيلة إعالمية عىل حدة ف 
ّ
ت أو بث مواد إعالمية  10حال نشر

ة الرصد.   مرتبطة بموضوع الدراسة خالل فت 

o  التحليل الكّمي 

ي البلدان الثالثةجرى 
عىل النحو  ،تحليل كّمي لتغطية اإلعالم للمجموعات الثقافية، واإلثنّية والدينية المختلفة ف 

ِكَرت جمي
ُ
: هل ذ ة المشمولة التاىلي ِكَرت خالل الفت 

ُ
ما ذ

ّ
، أو قل

ً
ر بتاتا

َ
ذك

ُ
ي لم ت

؟ هل ثمة بعض المجموعات الن 
ً
عا

؟ يسمح لنا تحليل هذه األرقام باستبيان ما إذا كانت بعض المجموعات الثقافية، واإلثنّية أو الدينية الدراسةب
 من ِقَبل وسائل اإلعالم، وإذا ما كانت بعض المجموعات 

ً
يا
ّ
شة كل األخرى تحط  باالهتمام الكامل من ِقَبل مهمَّ

 .وسائل اإلعالم

o   التحليل النوعي والتشفت 

 :جرى تطوير نوعي   من التشفت  للتحليل النوعي 

 شيفرات الرسالة . 1

ي البلدان الثالثة المشمولة 
اها جمهوُر الُمتابعي   ف 

ّ
ي تلق

 النوع األول من التشفت  إىل تقييم ما هي الرسالة الن 
فَ
َ
د
َ
ه

 .بالدراسة

ي وشيفرات 
 :تحليل الرسالة كانت كاآلن 

  "؛اآلخر/التنوُّع مصدر غن  " أ. 

 ". اآلخر/التنوُّع مصدر تهديدب. "

ي أظهرت "اآلخر" أو "التنوُّع" ليس كتهديٍد وال مصدر إثراٍء. 
ضيفت شيفرة ثالثة لبعض المقاالت/التقارير الن 

ُ
وأ

 : ، الرسالة هي ي  
َ
ي   الحالت

َ
ي هات

 
/اآلخر ليس مصدر تهديٍد اآلخر ليس مصدر غ"وف  ."ن 

ي تحمل هذه 
 أو منهجية أو أجندة الوسيلة اإلعالمية، بل فقط كمية األخبار الن 

َ
م دراسة هذه الرسالة لغة قيِّ

ُ
وال ت

اه الجمهوُر المتابع كرسالٍة عاّمة من هذه  ،الرسالة أو تلك
ّ
ي كّل وسيلة إعالمية، وبالتاىلي ما قد تلق

ي كّل بلٍد وف 
ف 
ة الرصدالوسائط، خال  .ل فت 

" إذا ما  دة. فعىل سبيل المثال، يكون "اآلخر/التنوُّع مصدَر غن 
ّ
 لمعايت  محد

ً
ت المقاالت بكّل شيفرة وفقا

َ
لِحق

ُ
وأ

ي المقالجرى تصوير اآلخر والت
ي ف 
ي والثقاف 

ستوى /التقرير كمصدر إثراٍء عىل المستوى الفردي، وعىل المنوُّع الدين 
، وعىل المستوى االق ي

ِظَر إىل الوطن 
ُ
تر "اآلخر/التنوُّع كمصدر تهديٍد" إذا ما ن

َ
. وُيعت ي

تصادي، وعىل المستوى الثقاف 
ي التقرير/المقالة كمصدر تهديٍد للحياة من ناحية األمن، واالقتصاد، والثقافة، ونمط الحياة، 

 
اآلخر أو التنوُّع ف

 .لسياسيةيولوجيا أو للعقائد الدينية، أو للقضية اوالحقوق، والهوّية الدينية و/أو الثقافية للمنطقة، أو تهديد لإليد

                                                           
2 D. Michaelson, T. Griffin, A New Model for Media Content Analysis, Institute for Public Relations, 2005. 
http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/MediaContentAnalysis.pdf  

http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/MediaContentAnalysis.pdf
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ر إدارة التنوُّع، يسمح تحليل هذه الشيفرات للرسائل باستبيان كيف يو  إىل القّراء سالة الر فهل تقود تّم تصوُّ
 
ً
اكة وعيش معا ه من الممكن إرساء رسر

ّ
ينتمون إىل مجموعات ثقافية ودينية  ومساواة بي   أشخاص االعتقاد أن
 الفصل بي   المجموعات وتقسيم الدول هو أمٌر حتمي  هلأم مختلفة، 

ّ
 ؟تقود إىل االعتقاد باستحالة ذلك وأن

 شيفرات لتحليل المنهجية اإلعالمية . 2

ي من الشيفرات االصطالحية للمساعدة عىل مسح المقار 
ي بة المنهجّية للوسائل اإلع تّم تطوير النوع الثان 

المية ف 
ة للجدل ذات الصلة بها. ويتيح هذا التحليل تقديم بعض األمثلة  ق بمسألة التنوُّع والقضايا المثت 

ّ
ما يتعل

 للتطبيق
ً
احات التطبيقية للوسائل اإلعالمية بغية تحسي   منهجّية تغطية التنوُّع من  كان ذلك قابال  .واالقت 

ق الشيفرة الأ. 
ّ
ي تتناولالمواد اإلعالميةمنهجّية األوىل بوجهات نظر تتعل

ظِهر المقاالت/التقارير الن 
ُ
مسألة  : هل ت

 نظٍر واحدة فحسب أو وجهات نظر مختلفة؟
َ
 إشكالية تتصل بالتنوُّع وجهة

عتتر 
ُ
ها ت

ّ
ي هذا التحليل إذ إن

ة ف  دَرج مقاالت الرأي، والمقابالت واألنباء القصت 
ُ
ة إعالمية ذات وجلم ت

ّ
هة نظر ماد

ي غالب األحيان
 .واحدة ف 

ق الشيفرة المنهجّية الثانية بمسألة ب. 
ّ
ث عن مجموعة أو أكتر المقاربةتتعل

ّ
ي تتحد

 : هل المقاالت/التقارير الن 
ظِهر صورة نمط

ُ
بُع التعميم والتميت   حول كّل مجموعة، وت

ّ
ة يمن المجموعات الدينية، أو الثقافية أو اإلثنّية تت

 حول تلك المجموعات، أو هل هي قادرة عىل إظهار التنوُّع داخل كّل مجموعة؟

ي أو الديج. 
صلة بالتنوُّع الثقاف 

ّ
ي استخدام المصطلحات المت

الت/التقارير هل تستخدم المقان: األخطاء المنهجّية ف 
ث عن أي مجموعة دينية، أو ثقافية، أو 

ُّ
ِمّية غت  حيادية عند التحد

ْ
إثنّية أو أحد رموزها؟ هل هي مصطلحات ُحك

ي لها ذلك؟ هل تستخدم 
تستخدم مصطلحات خاطئة؟ هل تستخدم الدين/المذهب/اإلثنّية حيثما ال ينبغ 

ي غت  موضعها 
ة للجدل )مستندة إىل األحكام السبقة( أو مغلوطة ف  عناوين، أو توصيفات أو مصطلحات مثت 

ق بالمجموعات الدينية، أو الثقافية أو اإلث
ّ
 نّية؟تتعل

o    الرسالة والمنهجّية المقارنة ما بي 

 بي   الرسالة والنواحي الثالث للمنهجّية المشمولة بالدراسة. وسغ مثل 
ً
ن الجزء الثالث من التحليل مقارنة تضمَّ

" أو "اآلخر/التنوُّع هو مصدر تهديد"،  اُبط بي   الرسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر غن  هذا التحليل إىل استبيان الت 
ظِهر التنوُّع الداخىلي أو التعميم والصور النمطية، و 

ُ
ي ت
يها المقالة/التقرير، والمقاربة الن 

ّ
غط

ُ
ي ت
عدد وجهات النظر الن 

ي اختيار المصطلحات
 
 .واألخطاء المنهجّية ف

o وتوصيات خالصة 

ي نهاية كل قسمتستند الخالصة 
 
ح توصيات للوس ف ق بالبلدان الثالثة وتقت 

ّ
ي تتعل

ي اإىل النتائج الن 
 
ئل اإلعالمية ف

 هذه البلدان الثالثة. 
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ي 
 
ي اإلعالم اللبنان

 
 التنّوع ف

 

ي 
 
 المشهد اإلعالمي اللبنان

 

ي نصوصها 
 مع ةلقيم حرية التعبت  وحرية الصحاف يتمتع لبنان بقطاع إعالمي متنوع وقواني   مراعية ف 

ً
، تماشيا

تيب اإلقليمي ل ر لبنان الت 
ّ
ي تصنيف المؤسسدستوره ومع المواثيق الدولية. ويتصد

ات الدولية  حرية الصحافة ف 
 ."  ل ك "مراسلون بال حدود" و"لجنة حماية الصحفيي  

ً
ي يبف  خاضعا

ياسية لمصالح السغت  أن اإلعالم اللبنان 
ة، من قبل شخصيات أو أحزاب سياسي اإلعالموسائل بفعل ملكية معظم ، ولنفوذ القوى السياسية والطائفية

 أزمة مالية عميقة أدت إىل. اإلقليمي  و سياسي المحىلي أوارتباط تمويلها بالدعم ال
ً
ي حاليا

 ويواجه اإلعالم اللبنان 
ي القطاع. 

 إقفال مؤسسات إعالمية وإنهاء خدمات المئات من العاملي   ف 

ي 
 
 اإلعالم المرن

ي لبنان، ليس له أي ارتباط سياسي مع أي حزب أو جهة سياسية. تأّسس تلفزيون لبنان: 
ي  التلفزيون الرسمي ف 

 ف 
ي هذه الدراسة.  1959العام 

ال سليمان نوفل. غت  مشمول ف 
 عىل يد الجت 

ناشونال ) ي العام  (: LBCIالمؤسسة اللبنانية لإلرسال أني 
ي  1985تأّسست ف 

عىل يد "القوات اللبنانية"، والن 
ف  خالأصبحت أحد األحزاب السياسية اللبنانية. يرأس مجلس إدارتها رجل األعمال بيار الضاهر، وهو عىل

ي أخبارها. 
ي مع حزب "القوات اللبنانية" عىل ملكيتها. تسغ المؤسسة إىل إظهار قدر عال من الحيادية ف 

قانون 
ي هذه الدراسة. 

 مشمولة ف 

ي العام (: MTVتلفزيون المر )
 ابنه ميشال المر.  1991تأّسس ف 

ً
يال المر، ويديره حاليا عىل يد رجل األعمال كتر

ي العام تّم إغالقه تحت وطأة ال
، أثناء مرحلة وصاية النظام السوري عىل لبنان، وأعيد 2002ضغوط السورية ف 

ي مطلع العام 
ي  14، وكان يميل إىل دعم مواقف 2009فتحه ف 

آذار، المناهضة للنظام السوري ولحزب هللا، ف 
ي هذه الدراسة.  14و 8مرحلة االنقسام بي   قوى 

ي لبنان. مشمول ف 
 آذار ف 

ي العام  تلفزيون المستقبل: 
ي السابق رفيق الحريري. خالل 1993تأّسس ف 

عىل يد رئيس مجلس الوزراء اللبنان 
ته عىل توقيف البث 2008أيار  7أحداث  وت وأجتر ي بت 

 
، هجمت عنارص تابعة ل "حزب هللا" عىل مقّره الرئيسي ف

 رئ
ً
 مع مواقف تيار "المستقبل" الذي يرأسه حاليا

ً
 عدة. يرتبط موقفه سياسيا

ً
عد الدين يس مجلس الوزراء سأياما

ي هذه الدراسة. 
 الحريري. غت  مشمول ف 

ي العام المنار: 
 
م بموقف حازم وحاد ضد  1991تأّسس ف ، وهو مؤسسة تابعة ل "حزب هللا"، ويلت   ي

بدعم إيران 
ي هذه الدراسة. 

 إرسائيل والواليات المتحدة، ومؤّيد للنظام السوري. مشمول ف 

ي العام (: NBNالشبكة الوطنية لإلرسال )
عىل يد رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل"  1996تأّسست ف 

ي هذه 
نبيه بري، وتعترّ عن توّجهها السياسي المتحالف مع "حزب هللا" والمؤيد للنظام السوري. غت  مشمول ف 

 الدراسة. 

ي أوائل العام تلفزيون الجديد: 
" ف  ي

ي 1990تأّسس عىل يد "الحزب الشيوعي اللبنان 
، وأعيد 1994العام  ، وأقفل ف 

ي العام 
عىل يد رجل األعمال تحسي   الخياط. ُيعرف التلفزيون بمواقفه المؤيدة للفكر اليساري  2001فتحه ف 

ي هذه الدراسة. 
 
 والمعاِرضة لسياسات الحكومة االقتصادية. مشمول ف

( ". ي
 
.ف ي

ي ميشال عون. يرتبطعىل يد روي الهاشم، صهر الرئيس اللبنا 2007تأّسس عام  (: OTVتلفزيون "أو.ن 
 ن 

بي     وزير الخارجية والمغت 
ً
ي الحر" الذي أسسه الرئيس عون ويرأسها حاليا

 بمواقف "التيار الوطن 
ً
موقفه سياسيا

ي هذه الدراسة
 
ان باسيل. مشمول ف  . جتر
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 الصحف

ي العام النها
ي ف 

ان توين  ، وتدعم مو 1933ر: تأّسست عىل يد جتر ي
 النائبة نائلة توين 

ً
آذار.  14اقف . تديرها حاليا

ي هذه الدراسة. 
 مشمولة ف 

ي العام  المستقبل: 
ي السابق رفيق الحريري ف 

، رئيس تحريرها 1999تأّسست عىل يد رئيس مجلس الوزراء اللبنان 
 مع مواقف تيار "المستقبل" و

ً
ي حمود، ويرتبط موقفها سياسيا

ي هذه الدراسة.  14الحاىلي هان 
 آذار. مشمولة ف 

ي العام تأّسست عىل يد األخبار: 
، وتدعم مواقف 2006جوزيف سماحة ف  ، رئيس تحريرها الحاىلي ابراهيم األمي  

ي هذه الدراسة. 
 "حزب هللا" والنظام السوري. مشمولة ف 

ي العام اللواء: 
ي سالم، رئيس تحريرها الحاىلي صالح سالم، وتدعم مواقف  1963تأّسست ف 

 14عىل يد عبد الغن 
ي هذه الدراسة

 آذار. مشمولة ف 

ي العام ر: الديا
ي هذه  8، رئيس تحريرها الحاىلي  شارل أيوب، وتدعم مواقف 1941تأّسست ف 

آذار. غت  مشمولة ف 
 الدراسة. 

ي العام الجمهورية: 
ي العام  1924تأّسست ف 

 عدة. أعيد فتحها ف 
ً
عىل يد  2011لكنها توقفت عن الصدور عقودا

ي هذه  نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر، رئيس تحريرها 
الحاىلي جورج صوالج. غت  مشمولة ف 

 الدراسة. 

ي العام (: The Daily Starدايلي ستار )
ية، تأّسست ف  عىل يد كامل  1952صحيفة لبنانية صادرة باللغة اإلنكلت  

 من رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري. غت  
ً
، وهي مملوكة حاليا ي

مروة. رئيس تحريرها الحاىلي نديم الالدف 
ي هذه الدراسة مشمولة
ي اقتضت عىل وسائل اإلعالم الناطقة باللغة العربية. ف 

 ، الن 

ي العام (: L’Orient-Le Jourلوريان لوجور )
، وهي 1971صحيفة لبنانية صادرة باللغة الفرنسية، تأّسست ف 

ي العام 
ّسست ف 

ّ
ي تأ

يال خباز وجورج نقاش 1924نتيجة دمج صحيفتي   هما "لوريان" )الن  (، عىل يد غتر
ي العام 

ي تأّسست ف 
عىل ميشال شيحا(. يملكها الوزير السابق ميشال إده، وتدعم مواقف  1934و"لوجور" )الن 

ي هذه الدراسة 14
ي اقتضت عىل وسائل اإلعالم الناطقة باللغة العربية. آذار. غت  مشمولة ف 

  ، الن 

 أبرز المواقع اإلخبارية

وت، رئيس تحريرها الحاىلي  ساطع نور  - www.almodon.comالمدن:  ونية مقّرها بت 
ن، الدي جريدة إلكت 

ي هذه الدراسة.  مرتبطة بتمويل قطري. 
 غت  مشمولة ف 

ة ونية ترصد األخبار السياسية، الفنية والريا - www.elnashra.com : النشر ي لبنانجريدة إلكت 
 
ق  ضية ف والشر

األوسط، باإلضافة إىل تحليل األحداث الدولية والمحلية. رئيس تحريرها الحاىلي جوزيف سمعان. مؤيد بشكل 
ي هذه الدراسة.  عام لمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون. 

 مشمولة ف 

ي يرصد  - banonfiles.comwww.le : (Lebanon Files) ليبانون فايلز 
ون  األخبار السياسية  موقع إلكت 

. مؤيد بشكل عام لمواقف األحزاب المسيحية  ق األوسط، رئيس تحريره الحاىلي ربيع الهتر ي لبنان والشر
والفنية ف 

ي لبنان. 
ي السلطة ف 

ي هذه الدراسة.  المشاركة ف 
 غت  مشمول ف 

ي يرصد األخبار  - www.lebanondebate.com: (Lebanon Debate) ليبانون ديبايت
ون  موقع إلكت 

ي لبنان والعالم، رئيس تحريره الحاىلي ميشال قنبور. 
ي هذه الدراسة السياسية والفنية ف 

 . غت  مشمول ف 

ع إخباري يرصد جميع األخبار السياسية اللبنانية والعربية موق - www.lebanon24.com: 24ليبانون 
 والدولية، المدير العام الحاىلي ربيع سعادة. 

http://www.almodon.com/
http://www.elnashra.com/
http://www.lebanonfiles.com/
http://www.lebanondebate.com/
http://www.lebanon24.com/
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موقع إخباري يرصد األخبار السياسية اللبنانية والعربية والدولية، من  - www.janoubia.com جنوبية: 
. موقفها معارض مقاالت وتحليالت وتحقيقات و  مقابالت وأخبار عامة وخاّصة، المدير العام الحاىلي عىلي األمي  

 ل "حزب هللا". 

 

 اإلطار السياسي العام

 

ة أسبوعي   خالل شهر آذار/مارس  صت فت  صِّ
ُ
ة  2017خ النتقاء المقاالت والتقارير اإلخبارية، وكانت الفت 

 سياسّية واجتماعّية وثقافّية منه. وشم 31آذار/مارس و 16المحددة للدراسة بي   
ً
ل التحليل واالستخالص أحداثا

 .
ً
 وقانونّية وأمنّية، وأخرى ذات عالقة بالرياضة من  كان ذلك مالئما

ي العام  9كانت المادة 
ها للمّرة األوىل ف  ، عند نشر ي

ي المنطقة من ناحية 1926من الدستور اللبنان 
، سّباقة ف 

د، من دون 
َ
اف بحّرية المعتق د للدولة، مع حماية تكفل حّرية إقامة الشعائر الدينية وتأدية االعت 

ّ
أي ديٍن محد

مته )الفقرة 
ّ
ي مقد

عية ألي 10"فروض اإلجالل هلل تعاىل". وعالوة عىل ذلك، ن َّ الدستور ف  : "ال رسر ي
(، عىل اآلن 

ي العام 
ك". ومع إضافة هذه الفقرة إىل الدستور ف  ناِقض ميثاق العيش المشت 

ُ
إىل جانب بعض  1990سلطة ت

 الفقرات األخرى، خرج لبنان من دائرة الحرب األهلية إىل تحديث الدولة الراهنة ما بعد الحرب. 

ة الرصد، كان  لمانّية دار الذي  الرئيسي النقاش أما خالل فت  عىل  حيث مقدرتهمن حول قانون االنتخابات التر
ي بدأت  10اء بالفقرة تمثيل أصوات مختلف الطوائف بما يضمن اإليف

مة الدستور، ووضع حد لألزمة الن 
ّ
من مقد

، ي مرتي   ي  األوىل بتمديد والية المجلس النيانر
ي  ،2013أيار/مايو  15ف 

/نوفمتر  5والثانية ف  ي
ين الثان  . 2014تشر

ّ مرتبط  قراريوأحد األسباب الكامنة وراء  التمديد هو الحفاظ عىل الوضع الراهن حن  ترسو البالد عىل تفاهٍم جىلي
ي المنطقةبال

ي ظل رهان كلّ تحّوالت الجيوسياسية ف 
ي  ، ف 

ية الغتنامها  عىل نتائج الحرب السور طرف سياسي لبنان 
ي لبنان

 . كفوٍز ف 

حة ة ومن بي   القواني   االنتخابية المقت  ي حيث يكون خالل الفت  ي عىل النظام النسنر
، القانون المبن 

ً
دد ع: أوال

ي  ي المجلس النيانر
 لنسب المقاعد ف 

ً
 أصوات الناخبي   ة انعكاسا

ً
" حيث تنتخب ك . ثانيا ّل طائفة "القانون األرثوذكسي

" تسميته من اجتماع لشخصيات سياسية مسيحّية   "القانون األرثوذكسي
ّ
ليها عىل قاعدة النسبية، ويستمد

ّ
ممث

ي العام 
 
 حيث كانت إحدى نتائجه القانون المذكور  2013أرثوذكسية ف

ً
ي   قانون مختلط بي   النظامي    . وثالثا األكتر

ي   االبقاء عىل القانون االنتخانر
ً
. ورابعا ي  والنظام النسنر

ً
 بهالمعمول به حاليا

ً
ي،  ظامأي الن ،الذي كان معموال األكتر

ي دوائر 
 . 1972و 1960عىل قاعدة القانون الذي كان يعمل به بي   عامي  2008، أقر عام 26ف 

حة لزيادة وثمة موضوع آخر استقطب العناوين الرئيسية لوسائل اإلع  ة، هو خطة مقت  الم خالل هذه الفت 
ى إىل تظاهرة شعبية ضد 

ّ
ي أجور القطاع العام، ما أد

يبّية هذه إىل تمويل الزيادة ف  ت الخطة الض 
َ
ف
َ
ائب. وهد الض 

ي 
 . 2017آذار/مارس  19ذلك ف 

، يجدر التنويه 
ً
ا   وأخت 

ّ
 من الجمهورّية ألكتر  هذه التطّورات تلت، بأشهر قليلة، أزمة شغور منصب رئاسةأن

 ، وز عامي   ي  انتهت بتر
ين األول/أكتوبر  31تحالفاٍت وتسوياٍت عديدة قادت إىل انتخاب الرئيس ميشال عون ف  تشر

لت جميع األحزاب 2016
ّ
ي حيث تمث

. وأعقب االنتخابات الرئاسية تشكيل حكومة جديدة من ائتالف وطن 

ي وقت إعداد هذا البحث وقبيلهالرئيسية التقليدية )ما خال "الكتائب اللبنانّية
 الجو السياسي اإلجماىلي ف 

ّ
 "(. إن

 
ً
 وهدوءا

ً
ات السابقة، مما انعكس عىل الخطاب اإلعالمي خالل هذه  هو بالتاىلي أكتر تناغما  حلة. المر من الفت 

 

  

http://www.janoubia.com/
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 تحليل نتائج الرصد
 

ة إخبارية رئيسية من  27شمل التحليل  وسائل إعالم  6بث، وساعة  20محطات تلفزيونية، ما يوازي  5نشر
الئم إطار الدراسة.  لةمقا 205اختت  منها  ،مقالة 368مكتوبة مع 

ُ
 للتحليل كونها ت

ي تّم اختيارها من بي   التقارير اإلعالمية المشمولة بالتحليل.  1الرسم 
 يظهر عدد المواد اإلعالمية الن 

 

ات أخبار وتضّمنت المواد اإلعالمية مختلف أنواع المواد اإلخبارية: مق االت رأي، مقابالت، أخبار موجزة، ونشر
 )محطات تلفزيوينة( وتقارير إخبارية. 

ي كّل نوع.  2 الرسم
 يظِهر عدد المواد اإلعالمية ف 

 

 أكتر من نصف أنواع 
ّ
م من ناحية "وجهة   المواد المرصودةويمكننا أن نستشّف من ذلك أن ل لكي ُيقيَّ

ّ
كان غت  مؤه

ه من غت  المالئم توصيف مقابلة  النظر" بموجب المنهجّية
ّ
ر أن ذات وجهة "بأنهااإلعالمية المعتمدة، حيث تقرَّ

األخرى ما خال  المواد نظر أحادية/ذات مصدٍر أحادي" إذ هي كذلك بالطبع. واألمر مماثٌل بالنسبة إىل أنواع 
 الكاتب والوسيلة اإلعالمّية اإلخبارّية هما 

ّ
مسؤوالن بالكامل عن منهجّية المادة التقارير اإلخبارية حيث إن

اإلعالمّية من ناحية وجهة النظر وتضمي   مصدٍر واحد أو مصادر عديدة واعتماد تقريٍر إخباري مسؤول يستند 
ة. 
ّ
 إىل األدل
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 التحليل الكّمي 

ِكَرت )أقل من 
ُ
ما ذ

ّ
 أو قل

ً
ر بتاتا

َ
ذك

ُ
ة المسح والتدقيق 10ثمة مجموعات قليلة لم ت ي الدراسة  مّرات( خالل فت 

ف 
ي الوسائل اإلعالمّية اللبنانّية 

والوسائل اإلعالمية المختارة. وهذه داللة إّما عىل غياب وتهميش تلك المجموعات ف 
ق بتلك المجموعات. وتشمل تلك المجموعات: الطوائف المسيحّية اإلنجيلّية، 

ّ
ي تتعل

أو مجّرد غياب األخبار الن 
 شوريون، والطائفة العلوّية الُمسلمة. والكلدانّية، والشيان، واألقباط واأل 

 رسالة المواد اإلعالمية المرصودة

 الشيفرتي    3الرسم ظِهر يُ 
ّ
 أن

ً
. وبدا جليا ض الجمهور لتصوير التنوُّع كتهديٍد أو غن  النسبة اإلجمالية لتعرُّ

، ف
ً
ي  الخاضعة للتحليل قد حملت 232من المواد اإلعالمية ال  %49 متساويتان تقريبا

ّ رسالة مفادها أن  للمتلف 
  "التنوُّع/اآلخر هو مصدر غن  "

ّ
ي حي   أن

  %51، ف 
ّ
اآلخر هو مصدر / التنوُّع"أعطت االنطباع المعاِكس، أي أن

. "تهديد ي
ُ تمثيٍل للواقع اللبنان   . وهذه الحالة من المناصفة هي خت 

 

 
": أمثلة عن "التنوُّع/   اآلخر هو مصدر غن 

 ناشونال" تقرير "المؤّسسة اللبنا ي  (LBCI)نية لإلرسال إنت 
ط الضوء عىل  2017آذار/مارس  25ف 

ّ
يسل

ي 3"العيش الواحد"
 
. ناقش التقرير عيد "يوم البشارة" كفرصٍة للبنانّيي   بمختلف طوائفهم للتالف

 كعيٍد مسيىحي 
ً
اف ب "يوم البشارة" رسميا ي  -و"العيش الواحد". وتّم االعت 

 
ي ف

 18إسالمي وطن 
اير  ائيل إىل  2010شباط/فتر  بشارة المالك جتر

ّ
 إىل مبادرة من ِقَبل مسيحيي   ومسلمي   رأوا أن

ً
استنادا

ي "الكتاب 
 هذا االبن سيكون يسوع المسيح، موجودة ف 

ّ
ي وأن  من دون أٍب بشر

ً
 ابنا

ُ
ها ستِلد

ّ
مريم، بأن

اك تجري االحتفاالت 
ّ
 سواء. ومذ

ٍّ
س" و"القرآن الكريم" عىل حد

ّ
بتلك اإلسالمية  - لمسيحيةا –المقد

ي لبنان 
 
 حول مريم". وهذا العيد هو العطلة الرسمية ال "ما بي   دينية" األوىل ف

ً
المناسبة تحت عنوان "معا
ي بلدان أخرى

بع ف 
ّ
 . 4وقد بدأ ُيت

 "؟
ً
ي صحيفة "النهار" تحت عنوان: "عون هل هو رئيس قوي فعال

ي نهاية 5مقالة ف 
ٍ ف 
 ّ ٍ ممت  ، مع تعبت 

 الوطن المقالة: "
ّ
، نعمل لمصلحة لبنان دولة وشعًبا، وألن ي

عنا السياسي والفكري والدين  ونبف  رغم تنوُّ
دس األقداس

ُ
 ". هو ق

ع اإلرادة عىل  شجِّ
ُ
ها ت

ّ
، لكن ي ع بذاته كأمٍر إيجانر

ر التنوُّ صوِّ
ُ
 ذاتها ال ت

ّ
 والمقالة بحد

ً
ي  العيش معا
 بلٍد واحد ُيعتتر ف 

ها تنقل رسالة 
ّ
نة فوق الجميع. لذا إن

َ
ي سياق وحدٍة وطنية ومواط

 التنوُّع يمكن أن يتحّول إىل غن  ف 
ّ
مفادها أن

                                                           
 3 LBCI ، 06:23نشرة األخبار المسائية، الدقيقة ،EPISODES/ar-http://www.lbcgroup.tv/watch/32653/LBCI  

  http://elaph.com/Web/news/2010/3/546291.html، موقع إيالف، إسالمي في لبنان - عيد رسمي مشترك مسيحيإ. الحاج،  4 

    https://newspaper.annahar.com/article/557922، جريدة النهار، عون هل هو "رئيس قوي" فعالً؟أ.ع. صليبا،  5 

ر التنوع مصد/اآلخر
غنى

49%

ر التنوع مصد/اآلخر
تهديد

51%

الرسالة: 3الرسم 

http://www.lbcgroup.tv/watch/32653/LBCI-EPISODES/ar
http://elaph.com/Web/news/2010/3/546291.html
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ً
 سياسيا

ً
عا عحاضنة للتنوُّع، سواء كان تنوُّ  ، أو تنوُّ

ً
 ثقافي ا

ً
ل التنوُّ  ا  اإلطار لتقبُّ

ّ
ظِهر أن

ُ
، وت

ً
 دينيا

ً
عا ع هو أو تنوُّ

 الوحدة الوطنية والعمل للمصلحة العامة. 

 ر هو مصدر تهديد": اآلخأمثلة عىل "التنوُّع/ 

 ي  ةمقال
تحت  (Al Kalima Online)صحيفة "اللواء" تشت  إىل مقالة عىل موقع "الكلمة أون الين" ف 

: " 6عنوان: "المسيحّيون إىل المتحف" ط الضوء عىل التعبت  التاىلي
ِّ
سل

ُ
 المسيحيون سُيصبحونحيث ت

وِصل إىل نهايتهم، بحيث
ُ
 نتيجة سياساتهم ست

ّ
، ألن ي المتحف، و  ذا قيمة أكتر

هكذا سيكون مكانهم ف 
 ". سيكتسبون قيمة أعىل

  ". ي
.ف  ي
ي  (OTV)تقرير تلفزيون "أو.ن 

ي الدقيقة  2017آذار/مارس  21ف 
ط الضوء عىل "المناطق  14ف 

ِّ
ُيسل

 . 7المختلطة"

 العريضعنوان مقالة "الكلمة أون الين" إعادة نشر فعىل سبيل المثال، اختارت صحيفة "اللواء" 
ّ

 ،، وبالخط
اتيجّيات المسيحّيي   و  بالتاىلي دعم ظهور مثل هذا التعبت  بي   الجمهور. وهدفت هذه المقالة الساخرة إىل نقد است 

 مخاوف المسيحّيي   في
ً
ي لبنان، متناولة

. وهي ف 
ً
ي لبنان خصوصا

 وف 
ً
ق األوسط عموما ي الشر

ق بوجودهم ف 
ّ
ما يتعل

د
ّ
 هذه الطائفة مهد

ّ
، عتر إظهار أن ي عىل نحو غت  مبارسر

 التنوُّع ال يتم إدراكه كمصدر غن  ف 
ّ
بي ِّ  أن

ُ
 ة باالنقراض، ت

 لبنان. 

 مواطنون OTVوبالنسبة إىل تقرير محطة 
ً
ي لبنان حيث يعيش معا

ي تلك المناطق ف 
 المناطق المختلطة تعن 

ّ
، فإن

 لمناطق تسكنها جماعة واحدة. و 
ً
 إىل جنب، خالفا

ً
نطقة "الم التقرير  صّور من مختلف الطوائف الدينّية جنبا

 التنوُّع ال  
ً
ر أيضا ي جديد، وهو ما ُيصوِّ ي والتعقيد لوضع قانون انتخانر

ّ
ة للتحد المختلطة" بكونها منطقة مثت 

 كمصدر غن  بل كمصدِر تهديٍد لمصالح الطوائف. 

 
ّ
ق ب "التقسيم" أو "الفيدرالية" حينما يت

ّ
، عدم توافر مصطلحاٍت تتعل

ً
ل صومّما يجدر تسليط الضوء عليه أيضا

ج  روِّ
ُ
 الرسالة ت

ّ
، عىل الرغم من أن ة هذا التحليل. وبالتاىلي

األمر برسالة "التنوُّع/اآلخر هو مصدر تهديد" خالل فت 
 مبارسر مالحظ 

ٌ
ي هذه المقاالت لم يكن ثمة ترابط

ه ف 
ّ
 وكذلك انقساٌم بي   الطوائف، فإن

ٌ
 التنوُّع هو تهديد

ّ
لفكرة أن

ي األساس إىل الجو السياسي العام الراهن كما هو بي   هذه الرسالة والدعوة إىل تقسيٍم 
. ورّبما يعود ذلك ف  سياسي

ي نصف الحاالت إىل الرسالة 
ضه ف  ، عىل الرغم من تعرُّ

ً
 الجمهور حاليا

ّ
ي مستهل هذا القسم. ولذلك فإن

 ف 
ٌ
ح

َّ
موض

 "التنوُّع/اآلخر هو مصدر تهديد"، هو مع ذلك لم يتعّرض لرسائل تأخذ بتلك ا
ّ
ستوى لمخاوف إىل مالقائلة بأن

 آخر أو تدعو إىل تقسيٍم فعىلي للمجتمع. 

  

                                                           

  content/uploads/2017/03/14898.pdf-http://www.aliwaa.com/wpى!، إلى المتحف.. قيمتهم أغل مسيحيونال 6 
 7 OTV ، 14:00نشرة األخبار المسائية، الدقيقة ،o.gl/Z5EqTRhttps://go  

http://www.aliwaa.com/wp-content/uploads/2017/03/14898.pdf
https://goo.gl/Z5EqTR


 

18 

 منهجية الوسيلة اإلعالمية

o وجهة النظر 

ط يُ 
ِّ
ظهر  4 الرسمسل

ُ
ي المواد اإلعالمّية بما يخ  وجهات النظر: أي هل ت

الضوء عىل المنهجّية المستخدمة ف 
صلة بتغطية التنوّ 

ّ
ة وجهات نظر للمواضيع اإلشكالّية المت

ّ
ي المادة عد

ظهر وجهة نظر واحدة؟ وف 
ُ
من  %84ع، أم ت

صل  %16، أّما نسبة يكن هناك مواضيع إشكاليةالحاالت، لم 
ّ
ظِهر قضية نزاعّية تت

ُ
المتبقّية فهي مقاالت ت

 : ظِهر  %10بالتنوُّع، وهي تنقسم عىل النحو التاىلي
ُ
ي ما ت

ة للجدل، ف  ظِهر وجهة نظر واحدة لقضية مثت 
ُ
فقط  %6 ت

 أكتر من وجهة نظر. 

ضه لوجهة ار وجهة نظر واحدة لقضية نزاعّية أو وهذا الميل إىل إظه  ما ُيبِعد الجمهور عن تعرُّ
ّ
ة للجدل، إن مثت 

 نظر أخرى ويعمل عىل استقطاب هذا الجمهور. 

 

 
ي  ةمقالمثاٌل عن "وجهة نظر واحدة"، 

يصحيفة "المستقبل" بعنوان: " ف  دّية بة التصاعُ دعا إىل اعتماد الض 
م بروحّية الطائف". وحماية المال العام  ، 8الضاهر: المطلوب قانون انتخاب عادل يلت  

ُ
ط الضوء فقط عىل ت

ِّ
سل

ناِقش المقالواحد من دون أي وجهة نظ طرفوجهة نظر 
ُ
ي والدعوة إىل  ةر لموقٍف مختلف. وت القانون االنتخانر

 بي   ا
ً
ي النأي عن كّل ما ُيحِدث انقساما

جهة نظر و  إيراد للبنانيي   من ناحية مذهبية. ومع ذلك، أخفقت المقالة ف 
 عىل هذا التضي    ح. 

ٍّ
 أخرى أو رد

دة" مقالة 
ّ
ة"النموقع  ومثاٌل عىل "وجهة النظر المتعد دة نحو الدائرة الواح "يميل"" تحت عنوان: "الحريري شر

ظِهر كيف يمكن ل 9""ال ُيعجبه الَعَجب"وجنبالط 
ُ
ي ت

د. الن 
ّ
مقالٍة أن تتناول وجهات نظر مختلفة لموضوٍع محد

ظِهر وجهات نظر ومقاربات مختلفة للمسألة المطروحة 
ُ
ها ت

ّ
ي إال أن  القانون االنتخانر

ً
ناِقش هذه المقالة أيضا

ُ
وت

 بطريقٍة غت  نزاعية. 

o المقاربة 

ي انتهجتها وسائل اإلعالم اإلخبارية تجاه التنوُّ  5ُيظِهر الرسم 
ع ع داخل كل مجموعة: ما إذا كان التنوُّ المقاربة الن 

 
ّ
، أو إذا كان ثمة ميٌل إىل التعميم والصور النمطية. وأظهرت النتائج أن

ً
فحسب من  %9الداخىلي مبّينا

ي عرض التنّوع ضمن المجموعة ذاتها، فيما تميل 
مة كانت ناجحة ف  يَّ

َ
منها إىل  %33التقارير/المقاالت الُمق

ظر عّما إذا كانت الرسالة تظهر التنوُّع كمصدر غن  أو كمصدر تهديد. أّما بقية المقاالت استخدام التعميم بغض الن
ي وسائل اإلعالم لدينا وهو 59%)

 نحو التعميم ف 
ً
يا
ّ
 جد

ً
بي ِّ  هذه النتائج ميال

ُ
( فلم تكن ذات صلة بهذا التحليل. وت

                                                           
، المستقبلجريدة ، دعا الى اعتماد الضريبة التصاعدية وحماية المال العام 8 

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=733682  

، موقع النشرة، ري "يميل" نحو الدائرة الواحدة وجنبالط "ال يُعجبه العََجب"الحريم. علوش،  9 

http://www.elnashra.com/news/show/1087550  

ةمتعدد
6% واحدة
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http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=733682
http://www.elnashra.com/news/show/1087550
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ه يدفع المواطني   إ
ّ
ل عامَل خطٍر عند حدوث أزمة إذ إن

ِّ
ىل اعتبار المجموعات الدينية أو الثقافية أو ما قد ُيشك

 أحادية.  كتلة واحدة  اإلثنّية أو الطوائف

 

، ومن بي    ة":  أمثلة إظهار التنوُّع الداخىلي ة" مع النائب قاسم هاشم بعنوان "قاسم هاشم ل "النشر مقابلة "النشر
ي 10هناك تباينات داخل الفريق السياسي الواحد حول قانون االنتخاب"

ة ". ويرد ف 
ّ
ه داخل الكتلة والحزب  الماد

ّ
أن

ا هذه المقا
ً
ط إذ

ِّ
سل

ُ
ناِقش القانون بالواحد هناك آراء مختلفة". ت

ُ
لة الضوء عىل التنوُّع داخل مجموعة واحدة، وت

ه ُملَزٌم باتفاق بي   جميع اللبنانيي   بمختلف مجموعاتهم مع تسليط الضوء عىل الفوارق داخل 
ّ
ي وكيف أن اإلنتخانر

. وهذه المقاالمجموعات 
ً
م للقارئ التنوُّع داخل المجموعة بذاتها أحيانا

ِّ
قد

ُ
ي عنوانها، ت

زه ف  ِ تر
ُ
 مع ما ت

ً
لة، تماشيا

ي التمويه 
 من الوقوع ف 

ً
 بطائفٍة واحدة، بدال

ً
 متصال

ً
 واحدا

ً
 سياسيا

ً
، أو حزبا

ً
 واحدا

ً
ذاتها، سواء كانت معسكرا

 والتعميم. 

تها اإلخبارية  (New TV): تقرير محطة "الجديد" التعميم أو التنميطة عىل ومن بي   األمثل ي نشر
ي ف 

 25ف 
 تعمي 2017آذار/مارس 

َ
 الذي أبرز

ً
 نميطت/ ما

ً
. وناقش هذا التقرير موقف رئيس 11مع تعبت  "تحجيم الدروز" ا

ي اجتماٍع مع مج
ي المقبل الجديد ف  " تجاه النقاشات الدائرة حول القانون االنتخانر اكي

مي االشت 
ّ
وعة م"الحزب التقد

 أولئك الذين "يطالهم األمر" هم  من طائفة الموّحدين من رجال الدين
ّ
الدروز. ويشت  مثل هذا التعبت  إىل أن

ز  عزِّ
ُ
 مثل هذه المقاربة ت

ّ
ل. إن

ِّ
مث
َ
مجتمع الموّحدين الدروز بأكمله وليس كما ُيحتمل فحسب الحزب السياسي الُمت

ي من قِ  أكتر  ي التمثيل المذهنر
  بفكرة اإلقصاء ف 

ِّ
قل
ُ
ماعة فكرة وجود التنوُّع داخل جل حزٍب سياسي معي ّ  وت

 "ذات لوٍن واحد". 

o ي استخدام العباراتاألخط
 اء المنهجية ف 

ط الرسم
ِّ
قة  6 ُيسل

ّ
الضوء عىل عدد المواد اإلعالمّية حيث يستخدم اإلعالمّيون العبارات والمصطلحات المتعل

 باألديان بالمجموعات الدينّية أو الثقافّية عىل نحو خا
ً
ة للجدل عموما صل العبارات المثت 

ّ
ي لبنان، تت

. فف  ط 
 أقل من 

ّ
استخدمت المصطلح عىل نحو  232من المقاالت والتقارير ال  %9والعبارات الدينّية. وكما يتبي ّ  لنا فإن

ي نحو 
 للعبارات ف 

ً
، بينما ال استخداَم خاطئا  من تلك المقاالت.  %91خاط 

                                                           
 ،موقع النشرة،  قاسم هاشم لـ"النشرة": هناك تباينات داخل الفريق السياسي الواحد حول قانون االنتخاب 10 

http://www.elnashra.com/news/show/1088444  

  /LYts-watch?v=rAeueqhttps://www.youtube.com، 05:09الجديد، نشرة األخبار المسائية، الدقيقة  11 

يإظهار للتنوع الداخل
8%

يزتعميم أو تمي
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، استخدم تقريٌر إخباري لمحطة وعن أمثلة االستخدام ال ي  MTVخاط 
" الشائع ف  ي الشيغي

 "الثنان 
َ
 ةنشر مصطلح

ي 201712آذار/مارس  22
 من استخدام االسَمي   )ثنان 

ً
. وتضم العبارة األوىل حركة "أمل" و"حزب هللا"، وبدال

. وال ت –"حزب هللا"  ها تستبدلهما بالفئة الطائفّية الغالبة عىل الحزَبي  
ّ
ة األمر ذاته مع أي نتهج المقال"أمل"(، فإن

ي صحيفة "النهار" عبارة 
ة. وعىل نحو مماثل، استخدمت مقالة ف  ي النشر

ي لبنان مذكور ف 
حزب أو تحالف آخر ف 

" ي المسيىحي
ي الحر" وحزب "القوات اللبنانية" الكاتبةوهنا تقصد  13"الثنان 

الة فيما أوردت المق ،"التيار الوطن 
ي الذي ينظر من خالله القارئ عندما يقرأ مثل األحزاب األخرى بأسمائها الم

ز المنظور الطائف  دة. وهذا يعزِّ
ّ
حد

ي 
ي لهذا التحا -هذه المقاالت، كما يعّزز الخلط بي   الدين 

 إبراز المنىح الطائف 
ّ
. وبالتاىلي فإن ي والسياسي

لف  الطائف 
ة المقالة، أي هل كانت إيجابية أم سلبية، وهذ  بغض النظر عن نتر

ً
ي و كان مقصودا

ي متكّرر ف  سائل ا هو خطأ منهىحر
 من 

ً
 مزيدا

ي لبنان مدعوة لكي تتوح ّ
 الوسائل اإلعالمية ف 

ّ
 أم ال، فإن

ً
اإلعالم اللبنانية، وسواء كان ذلك مقصودا

ي اختيار المصطلحات، وال تعتتر من الطبيغي أن تدعو التحالفات بخلفيتها الطائفية حن  ولو كانت هذه 
الحذر ف 

خذ تجاه أحزاب سياسية أو طوائف ضمن مقالة واحدة، الخلفية صحيحة. وا
ّ
 ُيت
ً
ا  هناك تميت  

ّ
لمغزى هنا هو أن

 ذاته 
ّ
ج لقراءة غت  سليمة للوضع السياسي الذي هو بحد

 . إشكاىلي ُيروِّ

 بير  الرسالة والمنهجّية اإلعالمية العالقة

" 7 ُيظِهر الرسم ي تعرضها المقالة/التقري العالقة بي   رسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر غن 
ر. وعدد وجهات النظر الن 

 اآلخر أو التنوُّع هو مصدر غن  استخدمت مقاربة 
ّ
 ذات الرسالة القائلة بأن

ً
 نصف المقاالت تقريبا

ّ
الحظ أن

ُ
ون

ز عىل وجهة نظر واحدة. )من أجل إيضاح نتائج هذا الرسم 
ّ
 النصف اآلخر رك

ّ
ي حي   أن

دة لوجهات النظر ف 
ّ
متعد
ي 
 المقاالت/التقارير غت  الخاضعة لهذا التقرير ُمِنَحت قيمة صفر(. البيان 

ّ
 ، فإن

                                                           
  https://goo.gl/MgjwZj ، نشرة األخبار المسائية،MTVلقاءات عين التينة،  12 

 ،جريدة النهار، كيف "سيبلع" الخائفون القانون الجديد؟ النسبية سلكت طريقها والبحث جاٍر عن مخارجهاس. عويس،  13 

https://newspaper.annahar.com/article/558567  
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ي المقالة. ونالحظ  8الرسم  يعرض
العالقة بي   الرسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر تهديد" وعدد وجهات النظر ف 

ه حينما تكون الرسالة "اآلخر/التنوُّع 
ّ
ظِهر البيانات أن

ُ
 للعالقة السابقة، ت

ً
ه خالفا

ّ
ظِهر  هو مصدر تهديد"،أن

ُ
ها ت

ّ
فإن

 وجهة نظر وحيدة فحسب. 
ً
 حتما

 

أو  /التقرير للتنّوع الداخىلي " ومقاربة المقالغن  العالقة بي   الرسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر  9الرسم يعرض 
ي لبنان لعرض 

 لدى وسائل اإلعالم ف 
ً
ي أدناه، نالحظ ميال

ي الرسم البيان 
تنوُّع داخل كّل الللتعميم والتنميط. وف 

ي 
ي الرسم البيان 

 ف 
ً
". لكّن استخدام التعميم مبي ّ ٌ أيضا  مجموعة حينما تكون الرسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر غن 

. وهذا ُيعيد التأكيد عىل ميل وسائل اإلعالم إىل التعميم عىل الرغم من عندما تكون الرسالة أن التنوع مصدر غن  

 . اإليجابية الرسالة
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وُّع داخل  /التقرير تجاه التنةع هو مصدر تهديد" ومقاربة المقالالعالقة بي   الرسالة "اآلخر/التنوُّ  10 الرسميعرض 
ي أدناه عالقة تناسبية بي   مقاربة تعميمية عند 

ي الرسم البيان 
ث عن المجم كّل مجموعة. ونرى ف 

ُّ
وعات التحد

ي لبنان، ورسالة "االثقافية و 
ي وسائل اإلعالم ف 

قاربة التعميمية الم هذهآلخر/التنوُّع هو مصدر تهديد". و الدينية ف 
 اآلخر هو تهديد،  تخدم

ّ
ي الواقع رسالة أن

د الوجود، وتظهره كف 
ِّ
هد

ُ
 . عيشمصدر ال و أالحقوق،  و أمجموعة أحادية ت

 

  11الرسم يعرض 
ّ
ي استخدام العبارات المتعل

 
ي العالقة بي   الرسالة واألخطاء المنهجية ف

 
ي قة بالتنّوع الثقاف

 أو الدين 
ي 
ي الرسم البيان 

ي تتناول مسألة جدالية. وف 
ي المقاالت/التقارير الن 

 
ي ف

 مثل هاآلن 
ّ
ذا االستخدام يمكننا أن نالحظ أن

 ما يرتبط برسالة "اآلخر/التنوُّع هو مصدر تهديد"
ً
 . الخاط  للعبارات غالبا
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ي خالصة وتوصيات 
 
 لإلعالم اللبنان

 

ي لب
ي لهذه الدراسة، ف 

  نان وضمن اإلطار الزمن 
ّ
ي لبنان تتلخ

ي تنتهجها وسائل اإلعالم ف 
ي الطريقة الن 

 تناول ف 
 : ره عىل النحو التاىلي صوِّ

ُ
 هديد. كمصدر غن  والنصف اآلخر كمصدر تيصّور اآلخر/التنّوع  نصفها  التنوُّع وكيف ت

ه حن  لو أظهرت وسائلُ 
ّ
، وذكرت معظم  ومن بي   االستنتاجات الرئيسية، هو أن

َ
اإلعالم اللبنانية التنوُّع

ي السياق 
 جميع تلك المجموعات يتم تناولها ف 

ّ
ي لبنان، فإن

المجموعات الثقافية والدينية المتنّوعة الموجودة ف 
ز وسائل اإلعالم عىل التنوُّع من وجهة نظر ثقافية، أو اجتماعية، أو فكرية أو دينية. ويمكن 

ِّ
رك
ُ
ما ت

ّ
. وقل السياسي

ة، أن يوضحا ِلما لل ي هذه الفت 
ل محط تركت   ف 

ّ
، الذي شك ي ي لبنان والنقاش الذي دار حول القانون االنتخانر

وضع ف 
" ب "عيد البشارة"،  ي

 االحتفال ال "ما بي   دين 
ً
ة شهدت أيضا ، إال أن هذه الفت  ي معظمه سياسي

صّور التنوُّع عىل أنه ف 
ي تاري    خ 

ي مناطق آذار  25الذي ال يتم االحتفال به فقط ف 
/مارس، بل طوال األسبوع الذي يسبق هذا التاري    خ ف 

ي لبنان عىل 
ع وسائل اإلعالم ف  شجِّ

ُ
ي وسائل اإلعالم. لذا، ن

ي ف 
 باالهتمام الكاف 

َ
ه لم يحظ

ّ
مختلفة من لبنان، لكن

ها عىل محاولة تغطية نواٍح أخعدم 
ّ
ى ر حض المجموعات الثقافية والدينية المختلفة بالُبعد السياسي بل نحث

ق بتلك المجموعات المتنّوعة. 
ّ
 تتعل

 لومن جهة أخرى، يبدو ج
 
  يا

ّ
 بعض وسائل اإلعالم لديه رسالة  أن

ّ
ي حي   أن

 
إيجابية إجمالية أوضح حول التنوُّع، ف

ي محّصلة هذه تتبن   وسائل أخرى
 
م غالبية هذه الوسائل ف

ِّ
قد

ُ
ق بالتنوُّع. ومع ذلك، ت

ّ
ي ما يتعل

 
رسالة سلبية ف

ق  حالة وسطدراسة ال
ّ
ي ما يتعل

ٍ عميق لهذا التحليل ف  ي ستر
 
ما بي   التنوُّع/اآلخر كمصدر غن  أو كمصدر تهديد. وف

 م
ً
ظِهر الدراسة ترابطا

ُ
 ما بي   "اآلخر/التنوُّعبالمنهجّية، ت

ً
ا ي )سواء من ناحي بارسر ة مصدر تهديد" والخطأ المنهىحر
 أي أنه ت(. وجهة النظر، أو المقاربة أو المصطلحا

َ
 لغة

ُ
فض المهنية تنخ، بقدر ما المظلوميةبقدر ما تنتهج الرسالة

لاإلعالميي   عند 
ِّ
مث
ُ
ها ت

ّ
ها تبدو وكأن ي تنشر

 الوسائل اإلعالمية الن 
ّ
ي إطار هذه المقاالت، من المهم أن نلحظ أن

 . وف 
 من اإلبالغ عنها، وهذا يضع دور وسائل اإلعالم كسلطة مدنّية رابعة 

ً
راقب تالمواقف السياسية المختلفة بدال

 السلطات الثالث األخرى عىل المحك.  وتحاسب

رين لديها تدريبات عىل  ننصح، تطبيقية توصياتك تغطية  نهجّيةموسائل اإلعالم أن توفر للصحافيي   والمحرِّ
 من األخطاء المنهجية، واألحكام الُمسبقة واالنحيازات الشخصية أو  القضايا 

ّ
قة بالتنّوع، من أجل الحد

ّ
المتعل

ون مادتهم اإلعالمّية حول مسائل تتناول
ّ
رسر أو غت  عىل نحو مبا ،النشر غت  المبارسر لخطاب الكراهية، حينما ُيعد

ي  ،مبارسر 
 
ي أو الثقاف

 . التنوُّع الدين 
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 اللبنانية الوسائل اإلعالميةأداء 
 

 النهارجريدة 

 

 

 

 

ىالتنوع مصدر غن/ اآلخر
53%

ر التنوع مصد/ اآلخر
تهديد

47%

الرسالة-جريدة النهار : 12الرسم 

ةمتعدد
5% واحدة

7%

ليلغير معني في التح
88%

عدد وجهات النظر-جريدة النهار : 13الرسم 
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يإظهار للتنوع الداخل
11%

يزتعميم أو تمي
ليلغير معني في التح31%

58%

المقاربة-جريدة النهار : 14الرسم 
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 المستقبلجريدة 
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65%

يدالتنوع مصدر تهد/ اآلخر
35%

الرسالة-جريدة المستقبل : 18الرسم 
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متعددة
10%

واحدة
16%

ليلغير معني في التح
74%

عدد وجهات النظر-جريدة المستقبل : 19الرسم 

يإظهار للتنوع الداخل
14%

يزتعميم أو تمي
20%

ليلغير معني في التح
66%

المقاربة-جريدة المستقبل : 20الرسم 
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 اللواءجريدة 

 

 

 

ىالتنوع مصدر غن/ اآلخر
56%

يدالتنوع مصدر تهد/ اآلخر
44%

الرسالة-جريدة اللواء : 24الرسم 

متعددة
10%

واحدة
9%

ليلغير معني في التح
81%

عدد وجهات النظر-جريدة اللواء : 25الرسم 
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يإظهار للتنوع الداخل
9%

يزتعميم أو تمي
28%

ليلغير معني في التح
63%

المقاربة-جريدة اللواء : 26الرسم 
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31%
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69%

الرسالة-جريدة األخبار : 30الرسم 



 

32 
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ةموقع   النشر

 

 

 

 

ىالتنوع مصدر غن/ اآلخر
11%

يدالتنوع مصدر تهد/ اآلخر
89%

الرسالة-موقع النشرة : 36الرسم 

ةمتعدد
6% واحدة

0%

ليلغير معني في التح
94%
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Lebanon Files 
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ي اإلعالم السوري
 
 التنّوع ف

 

 المشهد اإلعالمي السوري

 

، تلك الوسائل  ي
ي القسم األول وبعض الثان 

تنقسم وسائل اإلعالم السورية إىل حكومية وخاصة ومجتمعية. ف 
ي نظاملموالية ل

، أما البعض اآلخر من الوسائل الخاصة، والوسائل المجتمعية، فُولدت بعد الثورة السورية الن 
ي نالتها، . وتطّورت تلك الوسائل وانتشر 2011انطلقت عام 

ت بحسب الفئة المستهدفة والقدرات التمويلية الن 
 لخريطة القوى العسكرية المسيطرة عىل األرض السورية. 

ً
ي والعديد منها ينشط وفقا

 فمنها المحىلي ومنها الوطن 
 إىل عالم اإلعالم، وهم المواطنون الصحفيون الذين كان لهم دور   ، دخلتبفضل هذه الوسائل

ً
فئة واسعة جدا

ي الداخل وإىل العالم. كبت  
ي خلق هذه المشاري    ع المجتمعية بهدف إيصال صوتهم إىل الناس ف 

  ف 

ي سوريإال أن 
ات دفع والعنف الممنهج ضد اإلعالم من األطراف كافة ا األوضاع ف  ىل إمن هذه الوسائل العشر

 . اإلعالمية الجديدة مشاري    عاللتحقيق استدامة الهجرة خارج البالد 

 الحكومية الرسميةالمؤسسات اإلعالمية 

 ، ويصدر عنها كل من: مؤسسة الوحدة
 

 المحافظة الصحيفة

 دمشق الثورة

ين  دمشق تشر

يا تايمز )  دمشق (Syria Timesست 

 حم  العروبة

 الالذقية لوحدةا

 حماة الفداء

 دير الزور الفرات

 حلب الجماهت  

 

ي الدراسة( جميع هذه الصحف 
تخضع بشكل مبارسر لتوجيهات اإلعالم السوري الرسمي )وهي غت  مشمولة ف 

ي ذات المساحة السياسية المراد لها أن تكون فيها، ويتم استبدال رؤساء التحرير بطريقة التعيي   من
 
 وتنشر كلها ف
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ي بالد اللجوء 
قبل وزارة اإلعالم السورية. انشق عن هذه الصحف عدد من الصحفيي   السوريي   الذين باتوا اليوم ف 

ي أوروبا أو تركيا. 
 ف 

ي السوري ي ، الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون العرن 
سها الدكتور صباح 1960تموز/يوليو  23تأسست ف 

ّ
، وترأ

 ، ي
ي )غت   ية التاليةلتلفزيوناويصدر عنها كل من القنوات قبان 

 الدراسة(: المشمولة ف 

  /نامج العام وهي قناة أرضية. التلفزيون السوري القناة األوىل  قناة التر

  /القناة الفضائية. التلفزيون السوري 

  /القناة اإلخبارية وهي تدير أيضا المركز اإلخباري السوري. التلفزيون السوري 

 قناة سوريا دراما 

  بعد الثورة السوريةنور الشام/ تأسست 

 بوية  الفضائية الت 

ي ا)غت   يةاإلذاعوالمحطات 
 لدراسة(: المشمولة ف 

 إذاعة دمشق 

 صوت الشباب 

 إذاعة سوريانا 

ي : الوكالة العربية السورية لألنباء "سانا"
ي البالد، تأسست عىل يد الصحاف 

وهي الوكالة الرسمية الوحيدة ف 
ي 
. 2011، ويرأس تحريرها اليوم أحمد ضوا منذ عام 1965و عام حزيران/يوني 24السوري حسي   العودات، ف 

ي الدراسةغت  مشمولة 
 . ف 

 المؤسسات اإلعالمية الموالية

 أهمها: و أو التابعة لشخصيات سياسية، يضاف إىل كل تلك الوسائل بعض المؤسسات اإلعالمية الحزبية البارزة 

ي سوريوهي صحيفة سياسية ناطقة باسم حزب البعث ا صحيفة البعث: 
، الحزب الحاكم ف  اكي

ي اإلشت  ا منذ لعرنر
ي مبن  وزارة اإلعالم السورية، يرأس تحريرها اليوم عبد اللطيف عمران1963العام 

ي دمشق ف 
غت   . ، ومقّرها ف 

ي الدراسةمشمولة 
 . ف 

  : 14صحيفة قاسيون
ً
ي انضمت الحقا

، الن   وهي صحيفة ناطقة باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيي   السوريي  
قدري  ، نائب رئيس الحكومة السابقإىل هيئة التنسيق السورية المعارضة، ويرأس تحريرها االقتصادي السوري

ي جميل
 الدراسة. . غت  مشمولة ف 

ابن خالة صحيفة سورية خاصة تملكها مجموعة من رجال األعمال أبرزهم رامي مخلوف : 15الوطنصحيفة 
 من النظام السوري 2006أسيس عام األسد، ويرأس تحريرها، منذ التبشار الرئيس 

ً
، وضاح عبد ربه. مقّربة جدا

ي مشمولة . وتساند مواقفه السياسية والعسكرية
 الدراسة. ف 

لرجل األعمال  ، ومن ثم تحولت ملكيتها 2007أسسها رجل األعمال السوري محمد حمشو عام  قناة الدنيا: 
كية عىل مخلوف، إال أن القناة ما زالت تعمل، . وعىل الرغم من فرض عقوبات اقتصادية السوري رامي مخلوف أمت 

قرب للنظام السوري
ٌ
ف من بي   وسائل اإلعالم األ

ّ
ي وتصن

 
 الدراسة. . غت  مشمولة ف

كية، وهي للمالك نفسه، وتتبع   2012تأسست عام  قناة سما:  ي خضعت للعقوبات األمت 
كبديل لقناة الدنيا الن 

ي الدراسة. غت  مشالتوجه نفسه الخاص بقناة الدنيا 
 . مولة ف 

 
                                                           

 يجدر التفريق بين صحيفة "قاسيون" التي تصدر في دمشق ووكالة "قاسيون" ومقرها تركيا. 14 

 كيا.يجدر التفريق بين صحيفة "الوطن" التي تصدر في دمشق وإذاعة "وطن أف.أم." ومقّرها تر 15 
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 المجتمعية المؤيدة للثورةالخاصة و مؤسسات اإلعالم 
 

ات من المؤسسات اإلعالمية السورية الناشئة:  ، عينة عن العشر ي ما يىلي
 ف 

عىل يد مجموعة من الناشطي   والمواطني    2011مؤسسة إعالمية سورّية مستقلة، تأسست عام  : عنب بلدي
ي ريف دم

ي الصحفيي   من مدينة داريا ف 
ي   29شق. أصدرت العدد صفر ف 

، ومنذ ذلك التاري    خ، 2012كانون الثان 
، توقفت فيهما الجريدة عن الصدور،  استمر العدد األسبوعي المطبوع بالصدور بشكل دوري، باستثناء أسبوعي  

ي آب 
ى ف  . اليوم تصدر عنب بلدي صباح كل أحد العدد المطبوع من الجريدة، 2012عقب مجزرة داريا الكتر

كية  7000زع وتو  ي عدد من المدن الت 
ي الشمال السوري، وعىل الالجئي   السوريي   ف 

نسخة من كل إصدار، ف 
ي الرئيسية. يرأس تحريرها  بىحر ي الدراسةجواد رسر

 . . مشمولة ف 

ي  طلعنا عالحرية: 
اير  26مجلة نصف شهرية، صدر أول عدد منها ف  ف نفسها بأنها 2012شباط/فتر

ّ
. تصن

ي كندا كمنظمة غت  ربحية باس ،ثقافية، اجتماعية، اقتصادية مستقلة، سياسية،صحيفة 
م متنوعة، مسجلة ف 

، آخر رئيس تحرير لها كانت ليىل الصفدي. وتوقفت المجلة عن Toward Democracyنحو الديموقراطية 
ي الدراسة. 2017الصدور منذ آذار 

 . مشمولة ف 

ي ريف إدلب. صدر أول مجلة مستقلة، شهرية، تصدر عن مداد سوريا للثقا الغربال: 
فة واإلعالم من كفرنبل ف 

ي 
/يناير   15عدد منها ف  ي

ي ريف إدلب شمال غرب سوريا 2013كانون الثان 
ي ، توزع وتعمل ف 

 اسة. الدر . غت  مشمولة ف 

ي  كلنا سوريون: 
اير  15جريدة سياسية، ثقافية، نصف شهرية، صدر أول عدد لها ف  . رئيس 2014شباط/فتر

ي الدراسةت  مشمولة غ. تحريرها بسام يوسف
 . ف 

/يناير عام  زيتون:  ي
ي األول من كانون الثان 

 2013جريدة نصف شهرية، تصدر عن شباب إدلب وريفها، تأسست ف 
ع وتعمل

ّ
ي مدينة رساقب وتوز

 ف 
ً
ي محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وتحديدا

ي الدراسةغت  مشمولة . ف 
 . ف 

ي السوري جريدة أسبوعية، مستقلة، تصدر عن مؤ  صدى الشام: 
سسة الشام لإلعالم والتنمية. أسسها الصحف 

ي غت  مشمولة . ، وتعتتر صحيفة موجهة لكل سوريا 2013عبسي سميسم عام 
 الدراسة. ف 

ي حزيران/يونيو  تمدن: 
، أّسسها ورأس تحريرها دياب 2013جريدة سياسية، ثقافية، منّوعة، أسبوعية، انطلقت ف 

 2017رسية حن  بدايات العام 
ّ
ي تركيا ، حي   تول

ي مدينة اسطنبول ف 
غت   . ت نورا منصور رئاسة التحرير. مقرها ف 

ي الدراسة
 . مشمولة ف 

 المواقع اإلخبارية

ونية سورّية مستقلة، تأّسست عام  - www.zamanalwsl.netزمان الوصل:  ي مدينة  2005جريدة إلكت 
ف 

ي البدايات، حم ، من قبل رئيس تحرير 
 
. كانت مقربة من النظام السوري ف ها الحاىلي فتىحي ابراهيم بيوض التميمي

ي ولكن تغت ّ خطها التحريري بعد الثورة السورية وباتت مقرّ 
 الدراسة. بة من المعارضة. مشمولة ف 

ي عام تأّس  - news.net-www.orient أورينت: موقع تلفزيون 
، عىل يد رجل 2009س الموقع مع القناة ف 

ي 
ي دولة اإلمارات العربية، وكانت لدى القناة مكاتب إنتاج وعمل ف 

األعمال السوري محمد غسان عبود المقيم ف 
ي بإغالقها يوم 

، وتعرض عدد من 2009تموز/يوليو  29ضواحي العاصمة السورية دمشق، قبل أن يصدر قرار أمن 
ي القناة للت ي صحفن  ي مع بدايات الربيع العرنر

حقيق. تحول مسار القناة إىل الموقف المعارض للنظام بشكل علن 
ي 
 
 اليوم التلفزيون السوري الخاص األكتر شهرة ف

ّ
عد

ُ
ي كل من تونس ومض، وبدأت التمهيد للثورة السورية، ت

 
ف

ي البالد 
 
 الدراسة. . مشمول ف

خبار  - www.shaam.org شبكة شام اإلخبارية: 
ٔ
ه ي ش بكة ٕاعالمي ة متخصص ة بنق ل وقائع الثورة الس ورية وا

ي ظ ل الث ورة بمختل ف جوانبها، س ورية 
 
اإلنس انية واالجتماعي ة والمدني ة والعس كرية ف ي كافة المحافظات ف

كي ة بتاري خ الس ورية. حصلت الشبكة بحسب موقعها عىل ترخيصها ف ي الوالي ات الم تموز/يوليو  6تح دة األمت 
2011 

ّ
ي الدراسةمن أبرز مؤسسي الشبكة ورئيس تحريرها  أحمد أبازيد . ُيعد

 . . مشمولة ف 

http://www.zamanalwsl.net/
http://www.orient-news.net/
http://www.shaam.org/
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ي نيسان/أبريل عام  - www.alwan.fm موقع راديو ألوان: 
ي ريف  2013تأسست اإلذاعة ف 

ي مدينة رساقب ف 
ف 

 برامجها عىل موجات إدلب، وبدأ
ّ
ي مدينة  93.3ت تبث

أف.أم. أّسسها أحمد قدور. مقر اإلذاعة الرئيسي اليوم ف 
ي شكله األخت  صدر مع بدايات عام 

ي ف 
ون  ي تركيا، وموقعها اإللكت 

ي سياستها التحريرية 2015إسطنبول ف 
. تميل ف 

ي الدراسةلصالح الثورة السورية
 . . مشمول ف 

ي أيار/مايو  - www.radioalkul.com موقع راديو الكل: 
، وانطلقت 2013إذاعة إخبارية سورّية تأسست ف 

ي السورية عتر الموجات 
كية. تبث داخل األراض  دد و ، . أم. أف 95.5بعملها من مدينة اسطنبول الت   12562عىل الت 

منذ التأسيس جميل طه. قريبة من "االئتالف السوري  عتر القمر الصناعي "نايل سات". مديرها التنفيذي
ي  مشمول. وموقع الراديو انطلق مع انطالقتها ، المعارض" ومن مكتبه اإلعالمي 

 الدراسة.  ف 

ي دمشق عام  - www.watan.fm موقع إذاعة وطن أف.أم.: 
، باعتبارها أول إذاعة 2011تأسست اإلذاعة ف 

ي األول ورية مجتمعية مستقلة، س ي انطلق بثها التجرينر
 من حي 2011آب/أغسطس  11ف 

ً
، من دمشق وتحديدا

ة أف.أمالعمارة ليغطي أحياء دمشق القديمة ، حلب . . تملك اإلذاعة أرب  ع محطات إرسال عىل الموجة القصت 
FM 90.290.3دلب واطمة ، إ FMي  مولمش. ، ومؤسسها ومديرها الدكتور عبادة القادري

 الدراسة. ف 

اب  2013تأسس عام  - www.aljumhuriya.net الجمهورية: موقع 
ّ
بجهود عدد من المتطوعي   من كت

ي العام 
، ومن ثم ف  ي باريس،  2014وإعالميي   وطالب سوريي  

ي ف  نالت الجمهورية دعم مبادرة اإلصالح العرنر
يش بو  ف مقّربة من اليسار السوري، ومنظمة هايت 

ّ
من و ل األلمانية ما سمح لها بإطالق موقعها الجديد. تصن

ي غت  مشمولة  الثورة السورية. 
 الدراسة. ف 

 األنباء وكاالت 

ي  وكالة قاسيون: 
ين األول/أكتوبر  10تأسست ف   2014تشر

ً
 رئيسيا

ً
كية مقرا ، واتخذت من مدينة غازي عينتاب الت 

م الوكالة خد
ّ
كية  -ماتها اإلخبارية باللغات )العربية لها. تقد ية(، ولديها مراسلو  -الكردية  -الت  ي كل من اإلنكلت  

ن ف 
 عبد 

ً
سوريا ومض وفلسطي   ولبنان. أسسها ويديرها حن  اليوم يشار كمال، ويشغل منصب رئيس التحرير حاليا

، مقربة من الثورة السورية من حيث التوجه العام.  ي القادر ضويىحي
 .  الدراسةمشمولة ف 

ي األخبار العاجلة، الصور الفوتوغرافية والفيديوهات، ألهم  وكالة سمارت: 
ة تغطّ

ّ
وكالة أنباء سورية مستقل

، ومن ثم انطلقت عنها إذاعة "هوا سمارت"، مقّرها مدينة 2013األحداث والتطورات السورية. بدأت عملها عام 
كية.  ي الدراسةغت  مشمولة غازي عينتاب الت 

 . ف 

 

 طار السياسي العاماإل 
 

ي سوريا 
يات والمكّونات الدينية واإلثنية ف 

ّ
، كما سابقه، أّي ذكر لألقل

ً
ال يوِرد الدستور السوري المعمول به حاليا

ي للمجتمع السوري بجميع 
 
: "يكفل الدستور حماية التنّوع الثقاف ي

ي المادة التاسعة منه اآلن 
 
باالسم، ولكنه يوِرد ف
د روافد

ّ
ي الجمهورية العربية مكّوناته وتعد

ي إطار وحدة أراض 
 
 يعّزز الوحدة الوطنية ف

ً
 وطنيا

ً
ه، باعتباره تراثا

ي والحريات العامة وحقوق اإلنسان 
مة الدستور: "حماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقاف 

ّ
ي مقد

السورية". كما أورد ف 
نة وسيادة القان

َ
 ون". والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواط

ي تناقض مع ما نّ  عليه 
من جهة ثانية، ُيّض نّ  الدستور عىل صفة عروبة الشعب السوري دون أي استثناء، ف 

ي سورية جزء من األمة العربية"، كما 
ي من مادته األوىل "الشعب ف 

ي البند الثان 
. فقد أورد ف  ي

 
من حماية التنوع الثقاف

د اسم الجمهورية بالعربية السورية ويحض 
ّ
ي تيحد

 
ي البالد بالعربية بحسب المادة الرابعة، ف

 
جاهل اللغة الرسمية ف
كس...   لكل المكّونات اإلثنية األخرى من أكراد وأرمن وتركمان ورسر

http://www.alwan.fm/
http://www.radioalkul.com/
http://www.watan.fm/
http://www.aljumhuriya.net/
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ي عام 
ي سوريا ثورة عىل النظام الحاكم، عىل شكل احتجاجات مطاِلبة  2011ف 

ي بدأت ف  ي سياق الربيع العرنر
وف 

ام كرامة اإلنسان السوري وحريت  تحّولت إىل حرٍب بي   طيف واسع من أبناء البلد باحت 
ً
 فشيئا

ً
ه، إال أنها شيئا

ي تطييف الضاع ونشوء جماعات قتالية دينية. 
، ما ساهم ف   وجيشه، وتدخلت قوات خارجية إىل جانب الطرفي  

ي سوريا قوات نظامية وشبه نظامية وميليشيات سورية وكردية ولبنانية و 
يرانية إاليوم، يشمل الضاع المسلح ف 

ي المقابل هناك مجموعات  . وعراقية وأفغانية وروسية من جهة النظام
سورية وتركية باإلضافة إىل مجموعات ف 

يطانيي     يحملون جنسيات عربية وأجنبية كالسعوديي   والتونسيي   واألردنيي   والتر
ً
همو  تضم أفرادا  . غت 

ي شملها التحليل )من 
ة الن  (، وضمن السياق السوري الكثيف باألحداث، 2017آذار/مارس  31إىل  16خالل الفت 

ي مناطق نفوذه، وجرى تداول 
قام حزب اإلتحاد الديموقراطي الكردي بإغالق مكاتب لمنظمات وأحزاب أخرى ف 

ي حينه وأخبار تخ  معارك بي   فصائل معارضة مسلحة وجيش 
تصاري    ح حول معركة مدينة الرقة المرتقبة ف 

ي ريف حماة، باإلضافة إىل أمور أخرى متفّرقة. النظام السوري قر 
 ب دمشق، كما معارك بي   الطرفي   ف 

قة عىل نحو خاص بالموضوع الكردي 
ّ
ي سورية مواد صحفية متنّوعة متعل

ي شملها التحليل ف 
ة الن  شهدت الفت 

ي المعارك ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وتفاعل
يه بعض الميليشيات الكردية ف 

ّ
ورها هذا مع د والدور الذي تؤد

، باإلضافة إىل ردود أفعال سورّية تجاه الدور الكردي والكالم عن نوايا انفصالية  كي والروسي كي واألمت 
الدور الت 

اب معركة تحرير الرقة من سيطرة  لدى جزء من المكّون الكردي السوري، بخاصة مع تكرار الحديث عن اقت 
هم عادة بناء عىل معطيات معقولة بنوايا إنفصالية، تنظيم الدولة اإلسالمية. فجزء من المكّون ال

ّ
كردي السوري ُيت

ي معارك خارج مناطق وجوده التقليدية، يهدف إىل ضم هذه 
ويعتتر البعض أن انخراط ميليشيات هذا الجزء ف 

 .
ً
وعه االنفصاىلي مستقبّل  المناطق إىل مشر

ي قمع األصوات األخرى 
غت  الكردية و –كما تطّرقت التغطية الصحفية إىل دور مكّون من المكّونات الكردية ف 

ي مناطق سيطرته ونفوذه.  –الكردية
 ف 

ي تحارب إىل جانب 
ي الواحد والن 

ة عينها كان دور الميليشيات ذات اللون الطائف  ي الفت 
 ف 
ً
الموضوع البارز أيضا

ي المبارسر وغت  المبارسر المرتبط بهذا الدور. النظام السوري ضد مجمو 
 عات معارضة مسلحة، والتدخل اإليران 

من جهة أخرى، تعّرضت بعض المواد الصحفية لموضوع المعارك بي   الجيش السوري ومجموعات معارضة  
ي ريف مدينة حماة قرب مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية. 

 مسلحة ف 

 عىل الساحة السورية بشأن مفاوضات جنيف بي   النظام بعٌض آخر من المواد الصحفية ت
ً
 كان سائدا

ً
ناول نقاشا

ي هذه المفاوضات. 
 
 السوري والمعارضة، وبالتحديد شكل ونوع مشاركة المعارضة ف

 

 تحليل نتائج الرصد

 
ة الزمنية الممتدة من  ي الفت 

 
، 16156مادة صحفية من أصل  73، 2017آذار/مارس  31إىل  16شمل التحليل ف

ونية لمحطات تلفزيونية  9مصدرها  وسائل إعالمية سورية، أغلبها معارضة، تتنّوع بي   جرائد ومواقع إلكت 
 وإذاعية ووكاالت أو شبكات إعالمية. 

ي  46رسم ال
ع المواد الن 

ّ
 شملها التحليل عىل الوسائل اإلعالمية موضع الدراسة:  يوضح توز

 

                                                           
 ال تتناسب مع موضوع الدراسة. 156أخرى من أصل  33خارجة عن اإلطار الزمني المحدد، و 156مادة من أصل  50 16 
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نالت الحصة األكتر من المواد  "زمان الوصل"و "شبكة شام"و "أورينت"وكما هو واضح فإن مواقع تلفزيون 
ي التحليل بواقع 

 . 73مادة من أصل  49المشمولة ف 

ع المواد الصحفية المذكورة بي   مقاالت و  47الرسم  أما 
ّ
  مقابالت وأخبار وتحقيقات. فيوضح توز

 

 
 
 

ضح من 
ّ
من  %80األخت  أن المواد ذات الطبيعة اإلخبارية: ختر موجز وتقرير إخباري، تشكل أكتر من  الرسمويت

ي بها التحليل. 
ي عن 

 المواد الن 

 التحليل الكّمي 

ي المواد الصحفية المشمولة 
 
ي تم رصدها ف

ي المكّونات الن 
 
:  التحليلف ة، الشيعة،المسلمون، السهي

ّ
العلويون،  ن

كمان.  ة الرص المسيحيون، اآلشوريون، الشيان، األرمن، الدروز، األكراد، الت  ي فت 
ي لم يرد ذكرها ف 

د أما تلك الن 
 ، عىل سبيل المثال: اإليزيديون، والمرشديون، واإلسماعيليون. ولعل ذلك يعود إىل غياب أي ختر سياسي فهي

ة  ي فت 
ي حول هذه الجماعات ف 

 الرصد. أمن 

 رسالة المواد اإلعالمية المرصودة

ي تصل  48رسم ُيظهر ال
ي تناولها التحليل، أي الرسالة الن 

ي تنّوع مضامي   المواد الن 
  أو مشاهدة بعد قراءة المتلف ّ

، مرو / كل مادة من هذه المواد. وهذه الرسائل تتنّوع من اعتبار اآلخر   التنوع مصدر تهديد، إىل اعتباره مصدر غن 
ً
را

: بما  . أو أن المادة تحمل رسالتي   متضار  "ليس مصدر تهديد أي رسالة "اآلخر/التنوعبي   هاتي   الرسالتي    بتي  
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ي 
، األمر الذي يشت  %81مصدر تهديد" إىل نسبة مرتفعة هي  /التنّوعهو وصول رسالة "اآلخر  48الرسم الالفت ف 

ي سوريا بي   مكّونات المجتمع هناك 
ونقل  عرض معوسائل اإلعالم  تعاملو/أو إىل سوء إىل مدى سوء األوضاع ف 

ي ما زالت مستمرة منذ قرابة ست سنوات، 
األخبار والتقارير، وهو مؤرسر يمكن توقعه بالنظر إىل حالة الحرب الن 

ي شملت كل مكّونات الشعب السوري دون استثناء. فبات من السائد شعور الجماعات والمكّونات بما يهدد 
والن 

ي الضاع هوياتها من قب
ل المكّونات األخرى، األمر الذي انعكس عىل مشاركة هذه المكّونات، كل عىل طريقته، ف 

 الدائر. 

ي حملت رسالة "اآلخر 
 مصدر تهديد":  /التنوعومن المواد الن 

 ، ي تضم إىل مكّونات أخرى، األكراد والمسيحيي   اآلشوريي  
ي منطقة الجزيرة الن 

ي ما يخت  بالشأن الكردي ف 
ف 

ي مدينة  ،قع "زمان الوصل"أورد مو 
 
" ُيغلق مقر المنظمة اآلشورية ف تحت عنوان ""االتحاد الديمقراطي

" الكردي بإغالق مقاّر األحزاب  ،17الحسكة"  عن قيام مجموعة مسلحة تابعة لحزب "االتحاد الديموقراطي
ً
ا ختر

اف باإلدارة الذاتية الكردية. األمر الذي ُيفشَّ  ي ترفض االعت 
 عىل أن هذا المكّون ال والمنظمات الن 

ً
كردي تلقائيا

 
ّ
 يشك

ً
ي المنطقة.  ل تهديدا

 لمكّونات أخرى ف 
ً
 حقيقيا

 بعيد
ً
ق دمشق.. ما النقاط  "أورينت"عن الشأن الكردي، أورد موقع تلفزيون ا  بعنوان "معارك رسر

ً
 إخباريا

ً
تقريرا

ي احتلتها الميليشيات الشيعية؟"
وري ل "عنارص شيعية" بهدف يتضمن الكالم عن استقدام النظام الس 18الن 

حون معارضون، األمر الذي من المرجح أن يتلقاه القارئ كتهديد، 
ّ
 مسل

ً
داد مناطق كان قد سيطر عليها مؤخرا است 
ت الختر تتبن ّ  ي نشر

 ال سّيما وأن الجهة الن 
ً
 للنظام.  موقفا

ً
 معارضا

ي كل من المكّون ال
ي حملت هذه الرسالة، كانت ترى ف 

 كردي والشيغي والعلوي مصدر تهديد. أغلب المواد الن 

ي حملت رسالة "اآلخر 
"،  /التنوعومن المواد القليلة الن  ي موقع "شبكة شام" ختر مصدر غن 

 
تضّمن  19ورد ف

ي 
ه من الفئات"، ف  ي صلب المعارضة كغت 

 لشخصية معارضة قال فيه "إن المكّون الكردي مهّم وهو ف 
ً
تضيحا

                                                           
"االتحاد الديمقراطي" يُغلق مقر المنظمة اآلشورية في مدينة الحسكة، زمان الوصل،  17 

zamanalwsl.net/news/77424.htmlhttps://www.  

 https://goo.gl/dacf7o شرق دمشق.. ما النقاط التي احتلتها الميليشيات الشيعية؟، موقع تلفزيون أورينت،معارك  18 

 https://goo.gl/C5CQEX ة شام،نصر الحريري: لن نقبل بأي دور لألسد أو رموز نظامه في المرحلة االنتقالية، شبك 19 

ديدالتنوع ليس مصدر ته/اآلخر
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81%

ىالتنوع مصدر غن/اآلخر
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تانرسالتان متضارب
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عن المكّون الكردي باعتباره بكامله غت  معارض للنظام السوري، ويحمل  رسالة إيجابية تتناقض مع صورة شائعة
 نوايا انفصالية. 

ي حملت رسالة "اآلخر 
ي موقع جريدة "عنب بلدي" تضي    ح، ورد ليس مصدر تهديد" /التنوعومن المواد الن 

 20ف 
" الكردي، حول نّية الحزب المشاركة بقواته ي  لصالح مسلم رئيس حزب "االتحاد الديموقراطي

 تحرير المسلحة ف 
مدينة الرقة من سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، ثم االنسحاب منها بعد تسليم السلطة إىل جهات مدنية، 
ة شملها هذا التحليل،  ي مواد صحفية كثت 

الرسالة هنا ال تظهر الحزب الكردي كتهديد عىل ما يمكن أن نرى ف 
 ، م الحزب كمصدر غن 

ّ
ي  هو  –خالف العادة  وعىل –إنما صحيح أن هذه المادة ال تقد  للمكّون العرنر

ً
 ليس تهديدا

ي المنطقة بحسب مضمون التضي    ح. 
 ف 

م تضفات وتضيحات هذا الحزب وقواته المسلحة، عىل أنه مناهض للثورة المعارضة للنظام، مع 
ّ
 ما تقد

ً
عادة

 ما يجمعه مع النظام عىل نحو غت  معلن، كما تتم اإلشار 
ً
االنفصالية   نواياهة عىل نحو متكرر إىلاإليحاء بأن اتفاقا
ي تصل القارئ تحمل مضمون التهديد، أي أن والبعيدة عن 

ي السوري، مما يجعل الرسالة الن 
وع الوطن  المشر

 . ي
ي و/أو السن ّ  للمكّون العرنر

ً
ل تهديدا

ّ
ي حاالت التعميم( يشك

ي هذا الختر لي المكّون الكردي )ف 
وضح دور بينما يأن 

ة عليها هذا الحزب وقواته  ي دحر تنظيم الدولة اإلسالمية من مدينة الرقة، ولكن دون سيطرته المبارسر
المسلحة ف 

 
ً
ي تحريرها عسكريا

هم ثم تسليمها إلدارة مدنية من أبناء المدينة الذين هم بغالبيت، وفرض نفوذه، بل المساهمة ف 
ة. 
ّ
 الساحقة من العرب السن

ي جّو عام إعالمي يحمل رسالة أن اآلخر تهد
 بعد انتهاء الضاع، هناك فف 

ً
 لن يكون ممكنا

ً
يد وبالتاىلي أن العيش معا

بي ّ  إ
ُ
ي هذا االتجاه، بل ت

ي ال تذهب ف 
 بعض المواد اإلعالمية الن 

ً
 . مكانّية العيش وإعادة البناء معا

 منهجية الوسيلة اإلعالمية

o وجهة النظر 

لة من حيث اعتمادها  49الرسم 
ّ
ع المواد المحل

ّ
ي تناو يوضح توز

ت ، حيث كان وجهة نظر واحدة أو متعددةلها ف 
 لوجهة النظر الواحدة:  %57الغلبة بنسبة 

 
 
 

لة 
ّ
ها بغلبة الجانب اإلخباري عىل المواد المحل غلبة واضحة بأكتر من النصف لوجهة النظر الواحدة يمكن تفست 

ي تضّمنتها الدراسة يتشكل من أخ %80وكون أكتر من 
ي نشر المن المقاالت الن 

ختر بار موجزة، وبالتاىلي فالشعة ف 
ي المادة اإلعالمية، ولكن يمكن

فاع الربط بي   ارت من جهة أخرى تصّعب من عملية شمل وجهات نظر متعددة ف 
 مصدر تهديد. جهة النظر الواحدة واعتبار اآلخر/التنوع نسبة إبراز و 

                                                           
  https://www.enabbaladi.net/archives/139647صالح مسلم: حكم "ذاتي ديمقراطي" قد ينشأ في الرقة، عنب بلدي،  20 
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ي يمكن إيرادها هنا 
عن موقع "زمان الوصل" يتحدث عن وصول  21ختر ، عن وجهة النظر المتعددة، األمثلة الن 

ي الختر مصادر متعددة كوسائل 
ناقالت جند روسية إىل منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، ويورد الموقع ف 

 إعالم روسية ووزارة الدفاع الروسية وبيان للناطق باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية. 

ف عمليات "درع الفرات"  22األخت  نفسه معلومات أورد الموقعلنظر الواحد، فعن وجهة اأما 
ّ
عن أسباب توق

ف يعود لخالفات 
ّ
 عن قائد مجموعة مسلحة معارضة تدع "فرقة السلطان مراد" والذي قال إن سبب التوق

ً
نقّل

كية  -تركية  ي ا -أمت 
اك ميليشيات كردية ف  كي وإرسر

كا وروسيا تريدان تحييد الدور الت   أن أمت 
ً
ا عملية، لروسية، معتتر

ي حقيقة ما قاله قائد المجموعة. 
 وال يوِرد الموقع أي معلومات أخرى عن األمر من مصادر أخرى تؤكد أو تنف 

o المقاربة 

ي تناولتها من خالل المواد موضوع التحليل، فهل ظهر  50الرسم 
ُيبي ّ  مقاربة الوسيلة اإلعالمية للمواضيع الن 

ي غلبت  التنّوع ضمن الجماعات والمكّونات من خالل
المادة الصحفية، أم أن التعميم والصورة المنّمطة هي الن 

 عىل مضمون المادة؟

 
 

ي مقابل  %30تبي ّ  من خالل تحليل المواد أن 
منها أظهرت التنّوع الداخىلي  %26منها قد نحت منىح التعميم ف 

 للمجموعات. 

 حالة التعميم:  أمثلة عن

ي تقرير إخباري
 
ي ريف مدينة حماة، كّرس له،  23موقع تلفزيون أورينت ف

 
تناول تفاصيل عن المعارك الدائرة ف

كت   عىل تصويرهم فقط كمقاتلي   
الصورة النمطية السائدة بي   أوساط المعارضي   بشكل خاص عن الشيعة، بالت 

ة إال أنه ال يختض المكون الشيغي ككل.  ي حاالت كثت 
 ف 
ً
 إىل جانب النظام، وهو األمر الذي وإن كان صحيحا

ي م
 مسبقة وتعميمية عن الشيعة  24قال رأيوف 

ً
عىل الموقع نفسه، يكّرس الكاتب الذي نقل الموقع رأيه أفكارا

ي هذا المقال: 
روا مليارات  العرب وارتباطهم بإيران، وعن العرب أنفسهم، ومما ورد ف 

ّ
َ العرب أنهم بذ "لماذا نسي

ي حربه ضد إيران؟ لماذا لم يلحظوا 
أن العراقيي   الذين عادوا عىل ظهر الدبابات الدوالرات لمساعدة العراق ف 

ي المجلس األعىل والدعوة، وهم بالتاىلي 
َ
ي رعتها إيران ألعوام كحزنر

ي معظمهم من األحزاب الن 
األمريكية كانوا ف 

 أن إيران استطاعت أن تخلق لها قاعدة 
ً
؟ لماذا لم يعوا أيضا ي ما بعد بشكل طبيغي

 
سيتحالفون مع اإليرانيي   ف

ي قوية متقدم
ي قد يتفّوق عىل الرابط القومي ف 

؟... إن الرابط الطائف 
ً
ي لبنان وسوريا واليمن البعيد عنها جغرافيا

ة ف 
ة مستعدة للحاق بإيران واالنسالخ عن الدول العربية لو  ائح عربية كثت  العديد من الدول العربية... إن هناك رسر

 أتيحت لها الفرصة". 

                                                           
  https://www.zamanalwsl.net/news/77570.htmlة إلى "عفرين"، زمان الوصل، وصول ناقالت جنود روسي 21 

  https://www.zamanalwsl.net/news/77619.htmlقائد "السلطان مراد": لهذه األسباب توقفت "درع الفرات" مؤقتا، زمان الوصل،  22 

  https://goo.gl/nG7rMU ة في حماة، موقع تلفزيون أورينت،بينهم قيادي بالحرس الثوري.. قتلى بالجملة للميليشيات األجنبي 23 

  https://goo.gl/eZnSbVأورينت، قع تلفزيون ، مومن باع العراق إليران سيبيع غيرهف. القاسم،  24 
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ي أما األمثلة عن إظهار التنّوع، فنجده
ي ختر ا ف 

حةأمر قيام  25موقع جريدة الوطن، تناول ف 
ّ
تابعة  مجموعة مسل

ي الكردي وأحزاب أخرى، وصحيح هنا أن 
" الكردي بإغالق مقاّر للمجلس الوطن  لحزب "االتحاد الديموقراطي

" يظهر كتهديد للمكّونات األخرى، إال أن الختر ُيظهر من جهة أخرى التنّوع ض ن محزب "االتحاد الديموقراطي
 المكّون الكردي نفسه. 

ي ختر 
ي حماة.. تعّرف إليهم""أورده موقع زمان الوصل تحت عنوان  26وف 

، ""إيرانيون "مختلفون" يقاتلون ف 
ة الجنسية اإليرانية 

َ
ة من َحَمل

ّ
ث عن دور مقاتلي   سن

ّ
ي بعض تحد

 دورهم ف 
ً
زا حاربوا ضمن صفوف المعارضة، متر

 
ً
ي التصقت بأهل "فارس"، ال سيما عن ُبعدهم عن تناول  المعارك ومتحدثا

اإلعالم بسبب "الصورة النمطية الن 
". "بعد  ي

 االنقالب الخمين 

o  ي استخدام العبارات منهجيةالخطاء األ
 ف 

، إذ يبدو  51الرسم  ي
ي أو الدين 

قة بالتنّوع الثقاف 
ّ
ي استخدمت عىل نحو خاط  العبارات المتعل

ُيبي ّ  نسبة المواد الن 
. من المواد ا %9.4أن فقط  ي ي هذا الخطأ المنهىحر

ي تضمنها التحليل قد وقعت ف 
 لن 

 
 
ً
ا منطقة مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس  "هيئة تحرير الشام"عن استهداف  27شبكة شام أوردت ختر

ي" للداللة عىل سيطرة أفراد من الطائفة العلوية عىل  ، موردة تعبت  "النظام النصت  ي
السوري بالقصف الصاروح 

ي 
ي غت  محلها رغم ورودها ضمن اقتباس عن  النظام الحاكم ف 

ي" ف  وري هنا اعتبار كلمة "نصت  البالد، ومن الض 
 ال يحّبذه العلويون للتعبت  عنهم. 

ً
ا  الهيئة، إذ تستخدم تعبت 

ي الصفوي  28فقد أورد ضمن تقرير إخباري "عنب بلدي"أما موقع 
عن اتفاق كفريا والفوعة عبارة "الوجود الطائف 

". فقد  : "محمد علوش، رئيس التقرير  ر ذك الشيغي ي
 لقائد مجموعة معارضة من المسلحي   تضمنت اآلن 

ً
تضيحا

ي 
 
"، وكتب "الزالت الحقائق تتكشف ف ي "تويت 

 
ي "جيش اإلسالم"، غّرد بدوره حول االتفاق ف

 
المكتب السياسي ف

ي هذه
 
ليس  أخطر ما فيها … الخيانة عالقة إيران العضوية العميقة بالقاعدة" واعتتر أن العالقة "حلقة مهمة ف

ة منها". 
ّ
ي دمشق وضواحيها بعد تهجت  المسلمي   السن

ي الصفوي الشيغي ف 
 إمارة إدلب، وإنما تعزيز الوجود الطائف 

ي هذا السياق مفادها أن أغلب حاالت ورود األخطاء المنهجية كانت عند نقل تضيحات أو 
مالحظة مهمة ف 

ة، بل بيانات تتضمن هذه األخطاء، أي أن ا  . طفق قامت بنقله لخطأ لم يأِت من الوسيلة اإلعالمية مبارسر

ي إطار الكالم عن هذا ال
ي استخدام رسمومن الجدير ذكره ف 

لة من أخطاء منهجية ف 
ّ
، أن خلّو كثت  من المواد المحل

ي مقاربتها اإليجابية للتنّوع، إنما استعمال العبارا
قة بالتنّوع، ال يعن 

ّ
ي سياق ت الصحيحالعبارات المتعل

ة لكن ف 
 . ي  سلنر

                                                           
   http://alwatan.sy/archives/95987، الوطن، «المجلس الكردي»يواصل اجتثاث « الديمقراطي» 25 

  https://www.zamanalwsl.net/news/77690.htmlتعرف إليهم ، زمان الوصل،  إيرانيون "مختلفون" يقاتلون في حماة.. 26 

  6kBXhttps://goo.gl/Mzالرابط له حذف الخبر عن الموقع عند الصياغة النهائية لهذا التقرير، وكان  27 

ة"، عنب بلدي، الخيان"اتفاق كفريا والفوعة ويصفونه بـ معارضون يرفضون 28 

https://www.enabbaladi.net/archives/139658#ixzz4vkqIlGQG  
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 الرسالة والمنهجية اإلعالميةالعالقة بير  

ي 
ي حملت رسالة "اآلخر  ،52الرسم  ف 

"، قد أتت بنسبة مضاعفة من مواد  /التنوعيبدو أن المواد الن  مصدر غن 
 للغن  يتو 

ً
 من واحدة، فيمكن االستنتاج بحذر أن اعتبار اآلخر مصدرا

ً
ت وجهة نظر متعددة بدّل

ّ
ي اتبن

ّ فق مع تبن 
ت اآلخر مصدر  ي اعتتر

ت غن  وتب وجهات نظر متعددة، ولكن الجانب المهم مالحظته هنا أن عدد المواد الن 
ّ
ن

ت وجهة نظر واحدة من بي   المواد ذات رسالة وجهة نظر متعددة هو اثني   
ّ
ي تبن

 /التنوعخر اآل "فقط، أما تلك الن 
 فهي مادة واحدة فقط.  "مصدر غن  

 
ي و
ي حملت رسالة "اآلخر  53الرسم ف 

  /التنوع مصدر تهديد"تبدو المواد الن 
ّ
 وبوضوح من مواد تبن

ً
ت قد أتت غالبا

ت وجهة نظر متعددة فبلغت  36وجهة نظر واحدة بواقع 
ّ
ي حملت ذات الرسالة وتبن

 14مادة، أما المواد الن 
 مادة متبقية غت  محددة وجهة النظر.  12مادة، و

 
ي و
 
ي حملت رسالة "اآلخر يتبي ّ  أن الم 54الرسم ف

"  /التنوعواد الن  ي ح -عىل ندرتها-مصدر غن 
 
التي   قد كانت ف

ي تحمل رسالة 
ي حالة واحدة كانت أقرب للتعميم. ولم نجد أي مادة ضمن الن 

غت  محددة المقاربة وف 
.  /التنوع"اآلخر  ظهر التنّوع الداخىلي

ُ
" ت  مصدر غن 
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ي 
ي حملت رسالة 55الرسم ف 

قد أتت من مقاربات ليست شديدة و مصدر تهديد"،  /التنوع"اآلخر  تبدو المواد الن 
مادة غت  محددة  25رة للتنّوع الداخىلي بينما تبف  مظّه  17مادة كانت تعميمية و 20، ف لناحية العددد االختالف 
 المقاربة. 

الة تهديد" هو الح مصدر  /التنوعرة للتنوع الداخىلي رغم حملها رسالة "اآلخر مادة مظّه  17قد يكون مرد أمر وجود 
ي 
ي متعدد األطراف،  سوريا السائدة ف  . فتفاقم الحالة الطائفية، والدعم الخارحر من حرب ونزوح ولجوء وتهجت 

 معه سواد الشعور باآلخر كمصدر تهديد مع العلم بالتنّوع الداخىلي لهذا اآلخر. 
ً
 أبرزا رصاع هويات يبدو منطقيا

 

 
 شديد الف 56أما الرسم 

ً
ي ُيعطي مثاّل

 
ي استخدام تعابت  خاطئة أو ف

 
وضوح عن االرتباط بي   األخطاء المنهجّية ف

ي تضّمنت أخطاء مماثلة من دون استثناء حملت رسالة 
غت  موقعها، واعتبار اآلخر مصدر تهديد، فكل المواد الن 

 التهديد. 
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 لإلعالم السوري توصياتخالصة و 

 
ة 
ّ
ي سورية تجعل الحد

ي تغّطي أخبار وأحوال هذا الحالة السائدة منذ سنوات ف 
ي مضمون المواد الصحفية الن 

ف 
 
ً
البلد مفهومة، وكذلك التوتر. فمن واجب الوسائل اإلعالمية أن تنقل ما يحدث بأمانة، ولو كان مضمونه سلبيا
بمعن  ما، لكن، يجدر بوسائل اإلعالم المعنية، أن تسغ أكتر من خالل سياستها التحريرية إىل رفد المواد 

، وأن تشت  بطريقة ما إىل الصحف
ً
ي نقل صور أكتر موضوعية وشموّل

سهم ف 
ُ
ح والتفاصيل، لت ية بمزيد من الشر

ي بنقلها رغم 
ي عليها أن تنقلها كما هي بوصفها تضيحات أو بيانات، ال أن تكتف 

خطأ بعض المصطلحات الن 
 فقط ألن المصدر أوردها عىل هذا الشكل.  ،إشكاالت تمّس مضامينها 

ي معاكسة للتيار السائد، رصد وتغطية بقع ضوء إيجابية، تبف  ويمكن دوم
ي ظل أحلك الظروف، وف 

 ف 
ً
غم كل ر  ا

ء ي
ورة، ولكن ألنها موجودة عىل أرض الواقع. موجودة عىل الساحة السورية سر  ، ليس ألنها تعترّ عن غالبية ما بالض 

ي 
 إىل كثافة األحداث الن 

ً
 نظرا

ً
ي الشأن السو قد يبدو هذا األمر صعبا

ي عىل الوسائل اإلعالمية تغطيتها ف 
ري، ينبغ 

 عن مكّونات الشعب السوري. 
ً
ا ي مسؤولية محاولة نقل واقع مختلف، أصح تعبت 

 لكن هذا الواقع ال يلغ 

 لنشر خطاب الكراهية 
ً
ورة بمكان التوّصل إىل معايت  واضحة لمقاالت الرأي المنشورة، بما ال يجعلها بابا ومن الض 

 لتناقض بنيوي داخل الوسيلة اإلعالمية الواحدة بي   أخبار وتقارير والتحر 
ً
، وتفاديا يض بذريعة حرية التعبت 

ي االتجاه المعاكس من جهة 
 
ّ بأوتحقيقات تكتب بطريقة مهنية من جهة، ومقاالت تذهب ف صورة خرى، ما يض 
 كان مستوى موادها األخرى. 

ً
 الوسيلة وُيضعف مصداقيتها، أيا

ينطبق عىل نشر بيانات وتضيحات لشخصيات عسكرية أو سياسية، تستخدم لغة مشحونة  األمر نفسه
ة المرّوج لمثل هذه المواقف، بوضع 

ّ
. يمكن لوسائل اإلعالم تفادي الظهور بحل ي أو التعميمي بالخطاب التميت  

ل رأي الوسيلة، أو أن تغالعبارات اإلشكالية بي   مزدوجي   
ّ
ي المادة بوجهات نظر ، واإلشارة إىل أنها ال تمث

 إضافية.  ن 

ي تفادي استخدام ما قد 
 
ي كل وسيلة ف

 
وقد يساهم اعتماد الئحة رسمية للمصطلحات من قبل مسؤوىلي التحرير ف

ي هذا الشأن 
ات الدولية ف  يؤجج االنقسامات، ويزيد من شفافية الخط التحريري لكل مؤسسة إعالمية. والختر

 . والدعم الالزمي    متوفرة لمد الوسائل السورية بالتدريب
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 السورية وسائل اإلعالمأداء 

 

 زمان الوصل
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ي 
 
ي اإلعالم العراف

 
 التنّوع ف

 

ي 
 
 المشهد اإلعالمي العراف

 

ة منذ تأسيس أول صحيفة عرامرّ  ي العام ت الصحافة العراقية بمراحل كثت 
، ومنذ 1868قية باسم "الزوراء" ف 

ي العام 
ي ف 
ع بموجبه قانون يسمح  1908ذلك التاري    خ لم يكن يحكمها قانون حن  إعالن الدستور العراف  ّ

ُ الذي رسر
ي العراق بعد أن كانت مقتضة عىل تلك الحكومية. 

 بإصدار صحف غت  حكومية ف 

ي العام 
قة رئيس الحكومة آنذاك عبد الكريم قاسم، لتشهد تلك تّم تأسيس نقابة الصحافيي   بمواف 1959وف 

ر لها القانون ضمانات وتسهيالت  
ّ
ي وف

ي العراق، مع وجود عدد من الصحف الن 
ة ارتقاء بمستوى الصحافة ف  الفت 

مها. 
ّ
 كفيلة بتقد

ي الذي ضّيق عىل الصحافة، حن  باتت مقتض 
عىل  ةلكّن هذا االنفتاح رسعان ما انكفأ مع دخول العهد البعنر

ي رافقته لغاية سقوط النظام 
ي وبقية القنوات الن 

المؤّيدة له والناطقة باسمه، وكذلك كان حال التلفزيون العراف 
ي العام 

رت عىل الصحافة حيث 2003ف 
ّ
ي تاري    خ العراق، ظهرت قرارات حاسمة أث

. وبعد هذا الحدث المفصىلي ف 

ي تّم حّل وزارة اإلعالم ومؤسسة التلفزيون واإلعالم، وت
ّم تشكيل هيئة اإلعالم واالتصاالت وشبكة اإلعالم العراف 

ف عىل جميع وسائل اإلعالم الرسمية.  ي تشر
 الن 

ة من  ي العراق، بعد إطالق أعداد كبت 
ي واقع الصحافة واإلعالم ف 

ة ف  هذا التاري    خ كان بمثابة نقطة تحّول كبت 
ي تحمل كل واحدة منها توّج القنوات الفضائية واألرضية والصحف واإلذاعات والمواقع اإللكت  

ها، والن   ونية وغت 
ً
ها

، وارتباطات سياسية وحزبية، وبعضها مستقّل.   أو غت  حكومي
ً
، حكوميا

ً
 معّينا

ي يعود تأسيسها اىل ما بعد العام 
بفعل إغالق وحّل معظم وسائل  2003أما أبرز وسائل اإلعالم العراقية، والن 

: اإلعالم الحكومية الخارجة من معطف الح  زب والرجل الواحد، فهي

 اإلعالم الرسمي 

 : ي
 
ها ممّولة من المال العام، تتبع لها جميع شبكة اإلعالم العراف

ّ
 وإدارة، لكن

ً
ة عن الحكومة تمويال

ّ
هي هيئة مستقل

 :  وسائل اإلعالم الرسمية وهي

  .ي الدراسة
 
 العراقية العامة. غت  مشمولة ف

  .ي الدراسة
 العراقية اإلخبارية. مشمولة ف 

 ي الدراسة. ال
 عراقية الرياضية. غت  مشمولة ف 

  .ي الدراسة
 جريدة الصباح. مشمولة ف 

  .ي الدراسة
 إذاعة جمهورية العراق. غت  مشمولة ف 

 ي الدراسة
 مجلة الشبكة. غت  مشمولة ف 

 
ي العام  : العراقية اإلخباريةأ  

 
 عىل أنقاض القناة الحكومية السابقة، وهي إحدى 2003قناة الدولة، تأّسست ف

، لها سياستها اإلعالمية الرامية إىل النأي بنفسها عن أي  ي
القنوات التلفزيونية الواقعة ضمن شبكة اإلعالم العراف 

 
ً
ي شهدت انحيازا

ة تبّوؤ نوري المالكي رئاسة الحكومة، الن  مماحكات أو رصاعات حزبية أو طائفية، باستثناء فت 
 عىل الرغم من أنها ممّولة من الم

ً
 واضحا

ً
ال العام، وال سلطة للحكومة عليها بحسب القانون الذي تّم حكوميا

، وأصبحت خاضعة بموجبه لمجلس النواب. 
ً
ي الدراس التصويت عليه قبل نحو عام تقريبا

 
 ة. غت  مشمولة ف

ي العام  الصباح:  ب  
 
. تأّسست ف ي

 
 من شبكة اإلعالم العراف

ً
ي العراق، كونها جزءا

 
 ف

ً
الصحيفة اليومية األكتر انتشارا

ي التابعة للنظام السابق. عاشت نفس ظروف قناة "العراقية "الجمهورية"عىل أنقاض جريدة  2003
 التسييس.  " ف 
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 القنوات الفضائية الخاصة

ي إقليم   - NRT : www.nrttv.com موقعقناة و 
 بالعربية والكردية من مدينة السليمانية ف 

ّ
شبكة قنوات تبث

ي الكردي شاسوار عبد كرد
ستان العراق، وهي تابعة لمؤسسة "ناليا" اإلعالمية المملوكة لرجل األعمال العراف 

، والذي قاد حملة "كال" لالستفتاء عىل استقالل   ي
لمان العراف  ي التر

" ف  الوحيد )شقيق رئيسة كتلة "حركة التغيت 
ي 
اير  17كردستان(، وقد تأّسست ف  ي ال . 2011شباط/فتر

 دراسة. مشمولة ف 

ي  - www.alsumaria.tv موقع وقناة السومرية: 
وت رجل األعمال اللبنان  ي بت 

قناة ووكالة إخبارية أّسسها ف 
ي العام 

ي العام 2004شفيق ثابت ف 
بي   ثابت إبان زيادة األوارص  2010، ثم انتقل مقّرها الرئيسي إىل بغداد ف 

ة، ولذلك كانت تنحاز إىل الحكومة. و  (، بفعل المصالح المالية والتجارية الكبت   الحكومة السابقة )برئاسة المالكي
ي الدراسة. 

 مشمولة ف 

ي  موقعال  باللغة الكردية ولديها موقع باللغة العربية،  - www.rudaw.net داو: و قناة رو  العرن 
ّ
ؤّيد تقناة تبث

ي )ابن شقيق 
فان بارزان  ، لكنها مملوكة من رئيس الحكومة نجت  ي

سياسات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزان 
ي الدراسة.  نفوذه.  األول( الذي يبحث عن زيادة

 مشمول ف 

ي لقناة كردستان   باللغة الكردية، لكن لديها موقع قنا - www.kurdistan24.net : 24الموقع العرن 
ّ
ة تبث

ي نجل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
بالعربية واشتهرت بتغطيتها ألحداث الموصل. يملكها مشور بارزان 

ي موازاة قناة 
، وقد تأسست ف  ي

.  "رووداو"بارزان  ي
فان بارزان  ي مشم المملوكة لرئيس حكومة اإلقليم نجت 

ول ف 
ي شقه الناطق باللغة العربية. الدراسة

 ، فقط ف 

ي السنوات  قناة دجلة: 
 ف 
ً
 الفتا

ً
قت حضورا

ّ
امج السياسية، وحق مي التر

ّ
قناة فضائية اشتهرت باستقطابها أشهر مقد

 . ي محمد الكربوىلي
عت بمساحة حرية ال بأس بها. يملكها النائب العراف 

ّ
ة وتمت ي الدراسة األخت 

 . مشمولة ف 

قية: ق ي سعد  ناة الشر
ي العام قناة فضائية أّسسها اإلعالمي ورجل األعمال العراف  ي دنر

از ف  ، وهو المقّرب 2004التر 
ة  ت بخطابها المناهض للحكومة إبان فت  ي التسعينيات. تمت ّ 

ة الثمانينيات والمعارض له ف  ي فت 
من صدام حسي   ف 

از  ي شؤون الدول. وتجدر اإلشارة إىل أن التر 
 من الخطاب ضد إيران بوصفها دولة تتدخل ف 

ً
، وكّرست جزءا المالكي
ي لندن حيث يقيم. هو نفسه صاحب جر 

ي تطبع ف 
ي الدراسة.  يدة "الزمان الدولية" الن 

 مشمولة ف 

ي العام  قناة العهد: 
ي بغداد، أّسستها ف 

حركة "عصائب أهل الحق" )أحد الفصائل العسكرية داخل  2009مقّرها ف 
ي   البارزين، ومنحتهم مساحة من الح

ّ
(، نجحت باستقطاب عدد من اإلعالميي   المستقل ي ي ر الحشد الشعنر

ية ف 
ي الدراسة.  النقد. 

 
 مشمولة ف

وكالة إخبارية عراقية تأّسست قبل نحو عشر سنوات، يملكها فيصل المحمداوي المقّرب من  وكالة الغد برس: 
 . ي الدراسة.  رئيس الوزراء السابق نوري المالكي

 مشمولة ف 

 الصحف 

ي الع2003صحيفة يومية عراقية تأّسست العام : صحيفة المدى
ت فضيحة ، ذاع صيتها ف  ام نفسه حي   نشر

ي كشفت ألول مرة عن إعالميي   وسياسيي   عرب وأجانب تقاضوا عموالت مالية من 
"كوبونات النفط" الن 

ي فخري كريم الشيوعي السابق والمستشار الالحق لمسعود 
. يملكها الصحف  عائدات النفط من صدام حسي  

، وهو اآلن أحد أبرز المقّربي   منه، وكان لها دو  ي
ي قيادة حملة إعالمية ضد رئيس الوزراء السابق بارزان 

ر بارز ف 
ة حكمه.  ي فت 

 
ي الدراسة.  نوري المالكي ف

 
 مشمولة ف

، تأّسست  صحيفة العالم الجديد:   عن أي حزب أو اتجاه سياسي
ً
 ومعنويا

ً
ة ماديا

ّ
ونية يومية مستقل صحيفة إلكت 

ي العام 
ي األشهر "وثائق  2013ف 

ي التحقيق االستقصان 
ي العراق، ونجحوشاركت ف 

ت بنما" كوسيلة إعالم وحيدة ف 
ي تمنحه. 

اب وصحفيي   بارزين بسبب هامش الحرية الن 
ّ
ي الدراسة.  باستقطاب كت

 
 مشمولة ف

 

http://www.nrttv.com/
http://www.alsumaria.tv/
http://www.rudaw.net/
http://www.kurdistan24.net/
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 اإلطار السياسي العام
 

 للمادة األ
ً
( ديمقراطي تبعا ي

ي )برلمان   جمهورية العراق االتحادية نظام حكم جمهوري نيانر
 من الدستور وىلتتبن ّ

ي 
ي    ع )المادة ، دين الدولة الرسمي اإل 2005الدائم لسنة العراف   للتشر

ً
 أساسيا

ً
 مصدرا

ّ
(.  - 2سالم، وُيعد

ً
 أوال

 بالحقوق الدينية للمسيحيي   واأليزيديي   والصابئة المندائيي   
ً
ف جمهورية العراق رسميا (  - 2)المادة  تعت 

ً
ثانيا

م باللغة األم  تعلدية، ويضمن الدستور حق األفراد بمن الدستور. واللغتان الرسميتان للبالد هما العربية والكر 
ي 
بوية، أو بأية لغة أخرى ف   للضوابط الت 

ً
ي المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا

كمانية والشيانية واألرمنية ف  كالت 
 (. 4المؤسسات التعليمية الخاصة )المادة 

ف به الدستور بإقراره بأن العراق   اعت 
ً
 غنيا

ً
ادة "بلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب" )الميضم العراق تنوعا

كمان، يضم العراق قوميات أخرى مثل الشبك، والكرد الفيليون، وقبائل 3  عن األكراد والعرب والت 
ً
(، ففضال

ك ي المسيحّيي   واأليزيدّيي   والصابئة  سالقفقاس العراقية من رسر
وشيشان وداغستان، ويضم التنوع الدين 

 مثل البهائيي   والكاكائيي   والزرادشتيي   . المندائّيي   والي
ً
ف بها رسميا  عن أقليات دينية غت  معت 

ً
 هود، فضال

كي للعراق   يتصف بعدم االستقرار منذ االجتياح األمت 
ً
 انتقالّيا

ً
، وقد وصل عدم 2003يواجه العراق وضعا

ي تحوي الموصل، وهي لمحافظة نينوى ال "داعش"االستقرار إىل نقطة تحول مفصلية مع اجتياح تنظيم 
ي ن 

 ثان 
ي حزيران/يونيو 

ي قام بها 2014أكتر مدن العراق، ف 
ي "داعش"، واإلبادات الن 

، وسيطرته عىل مناطق أخرى ف 
ي محافظة نينوى. 

ي ف 
ي األنبار وصالح الدين بعد انهيار قطاعات الجيش العراف 

لك وحدات تشكلت إثر ذ محافظن َ
ي فتواه حول الجهاد لحماية البالد والمعروفة  قتالّية شعبية بعد إطالق المرجع الشيغي 

األعىل عىلي السيستان 
". ب "فتوى الجهاد الكف ي
 ان 

ي مناطق نفوذ "داعش"  وترافق
مستويات من التطرف العنيف غت  مسبوقة، والنتيجة الحاسمة مع العنف ف 

جهة  ها بالسلطة منوضعف ثقت من جهة،والواضحة لهذه المأساة هي فقدان الثقة بي   المكونات االجتماعية 
بة قاصمة. وقد سيطرت عىل وسائل اإلعالم العراقية نقاشات حول   ي لض 

ي المجتمع العراف 
ثانية، وتعرض التنّوع ف 

كيفية التحرر من تنظيم "داعش" من خالل االعتماد عىل الذات أو بمشاركة المجتمع الدوىلي عىل مستوى أول، 
ي مستوى ثاٍن، وطبيعة مشاركة مختلف الجماعات وكيفية المشاركة بي   إقليم كردستان والحكو 

مة االتحادية ف 
ة ما  ي فت 

ي القلق حول مصت  ومستقبل البالد ف 
ي القتال ضد التنظيم المتطرف. كما بف 

من األغلبيات واألقليات ف 
ي عراق ما 

ي ف   أسئلة من قبيل: ما دور الحشد الشعنر
ً
 عىل خطاب وسائل اإلعالم، متضمنا

ً
بعد "داعش" مهيمنا

 ن عراق اتحادي؟ وهل سيحصل األكراد عىل دولة مستقلة أم  يفضلون البقاء ضم ؟بعد "داعش"
ً
ن ع فضال

ي 
سؤال يرتبط بمصت  مناطق األقليات المتنازع عليها بي   الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان، والن 

 تحررت للتو من تنظيم "داعش". 

ة الرصد ي في 
 
 أبرز األحداث ف

 ي والوحدات المساندة له من استمرار العملي
ي "ات القتالية للجيش العراف  ي ع "الحشد الشعنر

ملية تحرير ف 
الموصل من تنظيم "داعش"، وما يرافقها من أزمة نزوح المدنيي   بسبب هذه العمليات، أو عودتهم إىل 

ي تم تحريرها. 
 المناطق الن 

 ي محافظة كركوك المتنازع عليها، إذ صّوت مجل
 
 28س محافظة كركوك بتاري    خ رفع العلم الكردي ف

ي عىل جميع المؤّسسات 
آذار/مارس بغالبّية األصوات عىل قرار رفع علم كردستان بجانب العلم العراف 

ي  
كمان  ي والت  ي قاطعها المكونان العرنر

ي المدينة والن 
والدوائر الحكومية، وذلك ضمن جلسة انعقدت ف 

ي بتاري    
 
لمان العراف ي فقط  1خ كتعبت  عن رفض الحدث، وصّوت التر

 
نيسان/أبريل لصالح رفع العلم العراف

دة للرصد، وال 
ّ
ة المحد ي المحافظة. كثافة تناول وسائل اإلعالم لهذه القضية استمرت حن  بعد الفت 

 
ف

ي أيلول/سبتمتر 
عىل استقالل إقليم   2017تزال تداعياتها ماثلة عىل نحو يرتبط باالستفتاء الذي جرى ف 

 كردستان العراق. 
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، فإن من األهمية بمكان فهُم بعض المصطلحات المستخدمة من قبل وسائل  ولكي يكون
ً
تحليل السياق واضحا

ة الرصد، ومنها   ي فت 
""الحاإلعالم ذات الصلة بأبرز األحداث ف  ي ن آالف قوات شعبية تتشكل م وهي  ،شد الشعنر

" ي
ي أطلقها المرجع األ  29المتطوعي   الذين استجابوا ل "فتوى الجهاد الكفان 

ي النجف آية هللا عىلي الن 
عىل ف 

،  بعد سيطرة "داعش" عىل مساحات واسع ي
الحشد "أغلبية فصائل ة من العراق. وعىل الرغم من أن السيستان 
ي   عشائر تتكون من الشيعة،  "الشعنر

ً
ي سيطر عليها "داعإال أنه قد انضمت إليها الحقا

ش"، سنية من المناطق الن 
 عن وحدات قتالية تمثل األقليا

ً
" الحشد "ت المختلفة. ترتبط إدارة فضال ي ة بالقائد من الناحية القانونيالشعنر

ي بأغلبية األصوات لصالح 
العام للقوات المسلحة )رئيس الوزراء(، ال سيما بعد تصويت مجلس النواب العراف 

ي "قانون  ي  "الحشد الشعنر
/نوفمتر   26ف  ي

ين الثان   . 201630تشر

ي سياق االحتكاك الكردي
، ي - وف  ي ي أن نفهم مدلول مصطلحالعرنر

قته الذي أطل ،"المناطق المتنازع عليها" نبغ 
ي تطالب حكومة كردستان بضمها إليها، 

حكومة إقليم كردستان عىل مجموعة من األقضية والنواحي المحددة الن 
 عن مناطق من محافظة نينوى تضم سنجار ذات األغلبية 

ً
وتتضمن بالدرجة األساس محافظة كركوك، فضال

كمان والكاكائيي   وأقليات أخرى، وناحية األيزي  يشمل المسيحيي   والشبك والت 
ً
دية، وسهل نينوى الذي يضم تنوعا

ز األقليات. 
ّ
كمانية. وكما هو واضح، فإنها مناطق تتضمن ترك ي قضاء تلعفر ذي األغلبية الت 

 زمار ف 

 

 تحليل نتائج الرصد
 

ة الزمنية بي     أن 2017ار/مارس آذ 31و 16يغطي الرصد اإلعالمي الفت 
ّ
ة الزمنية، إال . وعىل الرغم من قض الفت 

ر مادة مناسبة للتحليل عن تغطية 
ّ
ي مرت بها البالد والتغطيات اإلعالمية لهذه األحداث يمكن أن توف

األحداث الن 
ي العراق، في

 عن مستقبل العراق ما بعد "داعش".  ما يرتبط باألسئلة األساسيةالتنّوع ف 

ي والتقارير المصورةمن المقاالت  58من تقارير األخبار المسائية و 45مواد إعالمية ) 103شمل التحليل 
 13( ف 

ونية، وقد اختت  منها  6من المحطات التلفزيونية و 7وسيلة إعالمية مختلفة، منها 
من الصحف والمواقع اإللكت 

ي ال تتعلق مب 61
ة بالموضوع. مادة خضعت للتحليل بعد استبعاد المواد الن   ارسر

 

 

 

                                                           
، أي بعد سقوط 2014 /يونيوحزيران 13التي كانت بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي يوم  أطلقت "فتوى الجهاد الكفائي" في خطبة الجمعة 29

لمسلحة االموصل بثالثة أيام، وتضمنت حض المواطنين العراقيين القادرين على حمل السالح على االنخراط في القوات األمنية، وأعلنت نداء للقوات 

 ينتطوعمالعلى سالة والثبات، وأعلنت أن من يضحي منهم دفاعاً عن أهله وبلده يكون شهيداً، وشرطت للدفاع عن المقدسات، وحثهم على الصبر والب

اضر في حأن يتمكنوا من حمل السالح ومقاتلة اإلرهابيين. ومن أجل رفع الروح المعنوية أكدّت على مسؤولية المرجعية الدينية العليا في الوقت ال

بناء القوات أللمواطنين أن يدب الخوف واإلحباط في نفوسهم ونفوس أبناء القوات المسلحة، وشددت على أن دفاع  حفظ العراق ومقدساته وإنه ال يجوز

  v=4NjAtVeMnlEhttps://www.youtube.com/watch?مقدس. متوفرة على الرابط التالي: المسلحة واألجهزة األمنية هو دفاع 
 https://goo.gl/JhZh1L نص قانون هيئة "الحشد الشعبي"، متوفر على موقع مجلس النواب العراقي، على الرابط التالي: 30

https://www.youtube.com/watch?v=4NjAtVeMnlE
https://goo.gl/JhZh1L
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  58يتناول الرسم 
ً
ي خضعت للتحليل من تقارير إخبارية، مقال رأي، ختر موجز، فضال

أنواع المواد اإلعالمية الن 
ات األخبار والتحقيقات االستقصائية، ويالحظ أن التقارير اإلخبارية ومقاالت الرأي سجلت النسبة  عن  نشر

ي التحليل. 
 األكتر ف 

 

 الكّمي  التحليل

ى  كت   عىل شؤون الجماعات الدينية والقومية الكتر
ة التحليل، الت  ي فت 

 
بي ّ  الرصد الكّمي للمكونات العراقية ف

ة، الشيعة(، وهي )األ  ورصاعاتها 
ّ
ي تحط  نخبها السياسية كراد، السن

ي األكتر والن 
الجماعات ذات الوزن الديموغراف 

لمان م ة، رئيس الجمهورية من األكراد(، سواء تعلق األمر بالسلطة )رئيس الوزراء من الشيعة، رئيس التر
ّ
ن السن

ي  -بالضاع الشيغي  ي أو العرنر
ّ  الكردي.  -السن 

ى، نالحظ حضو  ي مقابل الحضور البارز للجماعات الثالث الكتر
 
 من الناحية ر ف

ً
 أقل للجماعات األصغر وزنا

ً
ا

 
ً
، وغيابا كمان والمسيحّيي   األيزيديي   شبه تام لذكر األقليات من المندائيي   و  الديموغرافية والنفوذ السياسي مثل الت 

 .  والبهائيي   والشبك والكاكائيي   والكرد الفيليي  

كت   
إال أن هناك استثناءات نادرة، عىل سبيل المثال مع  كّل ما حصل لأليزيديي   من تهجت  وإبادة جماعية، لكن الت 

كت   عىل أوضاعهم كأق
ي هي عىل مناطق سكنهم كان أكتر من الت 

 لية، مثل ذكر قضاء سنجار عىل سبيل المثال والن 
ي وسائل اإلعالم يتعّرض لتهميش واضح. 

، وبالتاىلي فإن حضور األقليات ف 
كت   األكتر لأليزيديي  

 منطقة الت 
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، كبديل وكان من الواضح تجنب وسائل اإلعالم العراقية اإلشارة إىل مصطلح "أقليات" واستخدام "مكونات"
ي مصطلح  واألخت  

ي لتجنب استخدام لفط 
ه استخدام ، بسبب ما يثت  "أقلية"و "أغلبية"استخدمه الدستور العراف 

ي المصطلح عىل نحو يقصد  المصطلح األخت  
من حساسّية اجتماعّية وثقافّية، وقد جرى الخطاب اإلعالمي عىل تبن ّ

ة، من سكان العراق، به أّية جماعة قومّية، أو عرقّية، أو لغوّية، أو دينّية، أو مذهبّية، أو ذ ي لون البشر
ات خصوصّية ف 

 . ي
ّ

 سواء كانت من األغلبية أو األقلية، وبغّض النظر عن عددها نسبة إىل عدد السكان الكىل

 ولكن الواضح من المسح أن مصطلح "المكونات" 
ً
ي وسائل االعالم، كما وأنه أحيانا

ى ف  ن بالجماعات الكتر اقت 
لإلشارة إىل المكونات، مثل األكراد عىل سبيل المثال بوصفهم جماعة قومية  تستخدم كلمة بديلة هي "قوميات" 

ي مواجهة العرب كقومّية قابضة عىل الدولة. 
ة تسغ إىل إعالن دولة ف   كبت 

ي واللغوي وحقوق المكونات المتنوعة، عتر وسائل 
ي واإلثن 

وما نالحظه بشكل عام هو غياب التعريف بالتنوع الدين 
اع بينها. اإلعالم العراقية ي وجهات النظر وملفات الت  

كت   عىل االختالفات ف 
ي مقابل الت 

 ، ف 

 المواد اإلعالمية المرصودة رسالة

التنوع / خر اآل "، "مصدر غن  "اآلخر/التنوع تناول التحليل مواد متنوعة أسفرت عن ثالث رسائل مختلفة للقارئ : 
 و ، "مصدر تهديد

ً
ا  . صدر تهديد"وال م التنوع ليس مصدر غن  "اآلخر/ أخت 

ت مرتفعة بالمقارنة مع نسب الرسائل األخرى، إذ وصل "اآلخر/التنوع كمصدر تهديدالالفت للنظر أن نسبة رسالة "
ة %34.5اآلخر مصدر غن  قرابة نوع أو الت اعتبار ، تليها الرسالة السلبية عن عدم %44إىل  ي المرتبة األخت 

، وف 
 . %21.5قرابة بنسبة تصل إىل  "مصدر غن  "اآلخر/التنوع 

 

 
ي حملت رسالة "اآلخر/التنوع مصدر تهديد": أورد موقع 

مقال رأي تحت عنوان "النظامان  "رووداو"من المواد الن 
" وجهان لعملة واحدة" ي

ي والطائف  "العرونر
31 ، ،

ً
والعنوان بحد ذاته يحمل رسالة سلبية عن اآلخر بوصفه تهديدا

، ثمواستحالة العيش معه. ويختض المقال مشكل ي ي العرونر
ي الفكر الشوفين 

 ة العراق السياسية بكونها تنحض ف 
ي  ي والعرونر

اتيجية المزج بي   الفكرين "الطائف  ت الحكومة الشيعية است 
ّ
تحولت إىل مشكلة أعمق وأعقد عندما تبن

ي مواجهة األ 
 ف 
ً
" والدعوة إليهما معا ي

 . د وب  هدف إثارة الفتنة العرقية بي   العرب واألكراد اكر الشوفين 

 لع
ً
ت "السومرية نيوز" حديثا ي كركوك، نشر

ي سياق أزمة رفع العلم الكردي ف 
األمن  ضو لجنةمن جانب آخر، وف 

ة ل "الضاعات". عكست المادة  32ماجد الغراويوالدفاع النيابية  يدعو السياسيي   الكرد فيه إىل ترك القضايا المثت 
ي بسبب إثار 

اع، وبالتاىلي تبي ّ  وجهة نظر تتهم األكراد بخلق رصاع مكونان 
ة للت    أن المكون تهم القضايا الخالفية المثت 

                                                           
  http://www.rudaw.net/arabic/opinion/27032017وداو، وواني، النظامان "العروبي والطائفي" وجهان لعملة واحدة، ر م. 31
 https://goo.gl/BdTESu نائب يدعو السياسيين الكرد للتعامل بـ"حكمة" وترك القضايا المثيرة لـ"الصراعات"، السومرية نيوز، 32
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غنى

21%

التنوع مصدر / األخر
تهديد

44%

التنوع ليس / األخر
مصدر غنى أو تهديد
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 مقال
ً
ته ةالكردي هو مصدر تهديد. وهناك أيضا  يصحيفة "العالم الجديد" بعنوان "لماذا لست كورد ا نشر

ً
 33؟"ا

ردية ك"اآلخر الكردي" عىل أنه مصدر تهديد من خالل نقد السياسة ال ا للكاتب األيزيدي سامان داوود، يصّور فيه
 الرسمية إلضفاء الطابع القومي الكردي عىل األقلية األيزيدية. 

ي كردستان، المخاوف حول مستقبل هذه 
وأظهر عدد من المواد اإلعالمية المتعلقة بحادثة رفع العلم الكردي ف 

كمان، وعىل نحو يرتبط ب صت  مالمدينة ذات الوضع الخاص، ومصت  طبيعتها التعددية من األكراد والعرب والت 
ي عراق ما بعد "داعش". 

 األكراد ف 

ي وسائل اإلعالم العراقية النقاش 
ي وسائل اإلعالم، المقدار الذي يحط  به ف 

كما أظهر تكرار مصطلح "الحشد" ف 
ي عراق ما بعد 

ي تحرير المناطق ذات األغلبية السنية، ومستقبلها السياسي ف 
عن دور هذه التشكيالت القتالية ف 

ي السلطة بعد تحرير كامل األ"داعش"، وطبيعة م
ي العراقية من هذا التنظيمشاركتها ف 

وف من . إذ توجد مخاراض 
ي العراقية من احتالل التنظيم المذكور، ومطالبتها بنصيب 

أن يتعدى دور هذه التشكيالت القتالية تحرير األراض 
 
ّ
ة ما بعده، ال سيما بعد أن اعلنت العديد من الفصائل المسل ي فت 

المقبلة،  حة نّيتها خوض االنتخاباتمن السلطة ف 
ي ضوء ضعف الحكومة العراقية، 

ي عن السالح، وهي بما تملكه من قوة عىل األرض، وف 
ّ

ي التخىل
وعدم رغبتها ف 

ي أية لحظة. 
 تستطيع تهديد االستقرار السياسي واالجتماعي ف 

ي حملت رسالة "اآلخر/التنوع
"، ومن المواد الن  شر  ةمقال مصدر غن 

ُ
ي صحي تن

عنوان  تفة "المدى" حملف 
"! وع المصالحة  ا ، يتحدث فيه34 "مبادرات المصالحة الوطنية.. كيما ال تكون جعجعة بال طحي   الكاتب عن مشر

ي مصلحة جميع المكونات العراقية المختلفة الدينية والقومية، لغرض استعادة "العراق"، 
 يصب ف 

ً
وعا بوصفه مشر

فقط، وليس عراق السنة فقط، وليس عراق األكراد  فقط،... "إنه عراق الشيعة  ةالذي  ليس هو حسب المقال
 عراق الدولة وليس عراق ما قبل الدولة، عراق الفرد المواطن والمواطنة والمواطنية".        

 

  

                                                           
   https://goo.gl/V9rzhRت كوردياً؟، العالم الجديد، س. داوود، لماذا لس 33
 https://goo.gl/d3yFy1ع. ح. فياض، مبادرات المصالحة الوطنية.. كيما ال تكون جعجعة بال طحين!، المدى،  34

https://goo.gl/V9rzhR
https://goo.gl/d3yFy1
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 منهجية الوسيلة اإلعالمية

o  وجهة النظر 

لة  60الرسم 
ّ
ح توزي    ع المواد اإلعالمّية المحل

ّ
ي تناولها يوض

أم   ،من حيث اعتمادها وجهة نظر واحدة أم متعددة ف 
 مواد 

ً
ا
ّ
ه لم تتوفر إال بنسب ضئيلة جد

ّ
دة أن

ّ
 اتتعكس وجهكونها غت  محددة، ونالحظ حسب عّينة المواد المحد

دة، حيث كانت الغلبة بنسبة
ّ
ي مقابل  ،لوجهة النظر الواحدة %95 نظر متعد

 %3النظر المتعددة و اتلوجه %2ف 
 ت  محددة. غ

ي  التعبت  عن وجهة نظر واحدة فحسب، وإهمال 
ي دخلت فيها وسائل االعالم ف 

ة االستقطابات الن 
ّ
يوضح ذلك حد

ة أو طبيعة المواد اإلخبارية  الطرح المتوازن من خالل تمثيل وجهة النظر األخرى، وقد يكون مرد بعضها إىل قلة الختر
 لوجهة نظر من

ً
ي تصاغ عىل عجل انعكاسا

 مسار واحد أو مصدر واحد.  الن 

 

 

ه موقع  عن تأكيد رئيس ديوان رئاسة إقليم   35”رووداو“ومن األمثلة عن وجهة النظر الواحدة، الختر الذي نشر
كا،  ي أمت 

كية، مع الجالية الكلدانية ف  ي والية مشيغان األمت 
ويت ف  ي مدينة ديت 

، خالل لقائه ف  كردستان، فؤاد حسي  
ة إل

ّ
قامة مناطق آمنة لهم إذا ما قرروا العودة إىل البالد. والمادة بتطرقها إىل قضية بالغة بأن كردستان مستعد

قة بإنشاء منطقة آمنة للمسيحيي   أو محافظة 
ّ
ي العراق، والمتعل

 
الحساسية بالنسبة إىل مستقبل المسيحيي   ف

، نا ي سهل نينوى، تفتقر إىل تمثيل وجهة نظر أصحاب المصلحة من المسيحيي  
غفل وجهة هيك عن أنها تخاّصة ف 

ي   تابعة لها، وإن كانت محّل نزاع عرنر
ً
ي تعد هذه المنطقة إداريا

ها من كردي بوصف  -نظر الحكومة االتحادية الن 
 المناطق المتنازع عليها. 

ي صحيفة "المدى" بعنوان "الحكومة تحجب مخّصصات  ومثال آخر عن وجهة النظر الواحدة
الختر الوارد ف 

 36كردستان بموافقة العبادي"  األدوية عن إقليم
ّ
رأي وزير  ز عىل موافقة العبادي من خالل ، وفيه نرى أن الختر رك

 عىل وجهة نظر واحدة. 
ً
 إذا

ً
 كردي بالموضوع من دون األخذ برأي وزارة الصحة االتحادية، معتمدا

 

                                                           
فؤاد حسين للجالية الكلدانية في امريكا: عودوا... وسنقيم لكم مناطق آمنة، رووداو،  35

//www.rudaw.net/arabic/world/260320174?keywordhttp:=  
 https://goo.gl/AyH4j3الحكومة تحجب مخصصات األدوية عن إقليم كردستان بموافقة العبادي، المدى،  36
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o المقاربة 

لة من حيث انطوائها عىل تميت   يوضح توز  61الرسم 
ّ
ىلي أو تعميم أو إظهارها للتنوع الداخ ع المواد اإلعالمية المحل

 
ّ
ي حي   عكست   %67ضمن المجموعات، ونالحظ حسب عّينة المواد المحددة أن

، ف   %20منها انطوت عىل تميت  
، و

ً
.  %13تعميما  عكست التنوع الداخىلي

 

ي العراق، أورد موقع قناة 
ي ما يتعلق بالتنوع ف 

ي حملت مقاربة التميت   ف 
 عن ”رووداو“من المواد الن 

ً
ا دعوة مقتدى  ختر

ي نهايته إىل أن عامي  37الصدر
ي أوردها المحّرر ف 

 2007 - 2006إىل فتح حوار بي   األديان، فيما تشت  خلفّية الختر الن 
، من دون االشارة إىل ضحايا االقتتال من األديان  ي بي   السنة والشيعة قتل فيه المئات من الجانبي  

اندلع رصاع طائف 
 وهو ما يوضح التميت   المبارسر ضد اآلخر من األقليات الدينية واإلثنية. والطوائف األخرى. 

o  ي استخدام العباراتالخطاء األ
 منهجية ف 

ي استخدام 
 
ي والط رأيالطائفة حيث ال مكان لها مقال وكمثال عن األخطاء المنهجية ف ي بعنوان: "النظامان العرونر

ائف 
ي موقع شبكة 38وجهان لعملة واحدة"

 
 ، "رووداو"، منشور ف

ً
أنه مقال رأي وال ع . موالذي أشار التقرير إليه سابقا

لق إليها اإلعالم  ي يت  
تحاسب الوسيلة اإلعالمية عليه إال أننا نورده هنا ألنه يعطي مثال عن اإلسقاطات الخاطئة الن 

 عديدة من المجأن الحكومة العراقّية كومة بأنها حكومة شيعية مع أحيانا، فيصف المقال الح
ً
مع من تتضم أطيافا

كمان وممثلي   عن األقليات األخرى  . ضمنها األكراد أنفسهم، والسنة والت 

                                                           
  http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/190320174، رووداو، الصدر يدعو لحوار بين األديان بدالً من العنف 37

daw.net/arabic/opinion/27032017http://www.ru 38 
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 العالقة بير  الرسالة وعنارص المنهجية

  63يوضح الرسم 
ّ
ي تعد

دة  "التنوع مصدر غن  اآلخر/ " أن الرسائل اإلعالمّية الن 
ّ
 يلةقلمع إظهار وجهة نظر متعد

 جد
ً
ت  29. فمن خالل رصد وتحليل ا

ّ
 "التنوع مصدر غن  اآلخر/ "رسالة إعالمية عد

ّ
مرسالة كانت  27، تبي ّ  أن

ّ
 تقد

ة إعالمية واحدة حاملة رسالة " %93وجهة نظر واحدة وهو ما شكل 
ّ
التنوع اآلخر/ من المواد، بينما اعتمدت ماد

ل م
ّ
" وجهات نظر متعددة، وهو ما شك ، وهي نتيجة توضح تركت   وسائل اإلعالم العراقية عىل  %3.5صدر غن 
ي تم

ي تمثل وجهة نظر الجهة الن 
ثلها الوسيلة اإلعالمية، وهي بطبيعة الحال شخصيات أو أحزاب أحادية النظرة الن 

 سياسية. 

 
 

ي تبي   وجهاتانخفاض نسبة  64الرسم يوضح 
مصدر  التنوع/ اآلخر "النظر المتعددة باعتبار  الرسائل اإلعالمية الن 

يدل عىل عدم  ، وهو مؤرسر 3.5بالتساوي مع وجهة النظر غت  المحددة بالنسبة نفسها %، %3.5، إىل قرابة "تهديد
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ي تبي   وجهة نظر واحدة 
ي نقل الرسالة اإلعالمية. فنسبة الرسائل اإلعالمية الن 

حيادية وسائل اإلعالم العراقية ف 
 . %93تصل إىل  "مصدر تهديد /التنوعاآلخر "باعتبار 

 

ز اآلخر  18من خالل رصد  ،   /التنوعرسالة إعالمية كانت تتر مقاربة تشت  إىل رسائل إعالمية  6اعتمدت كمصدر غن 
 . %33التميت   وهو ما نسبته قرابة 

.  %17مقاربة التعميم وهو ما شكل نسبة  "مصدر غن  "اآلخر/التنوع رسائل إعالمية تحمل رسالة  3وبينت 
ً
 تقريبا

ز اآلخر  66الرسم يوضح   ي تتر
ي كمصدر تهديد، ويتضح فيه أن المادة ال  /التنوعالعالقة بي   المقاربة والمواد الن 

ن 
ي بالتنوع الداخىلي مع رسالة 

ي تفاصيلها مقاربة تف 
 
ي وسائل ضعيفة ج "مصدر تهديد /التنوعاآلخر "تحمل ف

 
 ف

ً
دا

فيما ارتفعت نسبة مقاربة التميت   بشكل الفت للنظر لتصل إىل قرابة ، %3اإلعالم المرصودة هنا، حيث شكلت 
  ". اآلخر/التنوع مصدر تهديد"مع رسالة  %53.5ووصلت نسبة مقاربة التعميم إىل قرابة  ،43.5%
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ي غت  موقعها، واعتبار اآلخر أما 
ي استخدام تعابت  خاطئة أو ف 

مصدر تهديد،  نوع/التاالرتباط بي   األخطاء المنهجّية ف 
كد بفعل أن  ف

ّ
ي تضمنت أخطاء مماثلةهو مؤ

 حملت رسالة التهديد.  ،من دون استثناء  ،كل المواد الن 

 

ي  توصياتخالصة و 
 
 لإلعالم العراف

 

ي وسائل اإلعالم العراقية منذ سقوط نظام صدام حسي   جاء التغيت  الجذري 
ي وسائل 2003 عام ف 

، وتوفر تنوع ف 
 
ً
ي تعكس تنوعا

ي اآلراء والتوجهات الفكرية والسياسية. اإلعالم ومراكز البث الن 
 أن البالد ما تزال تمف 

ّ
ي مرحلة إّل

ّر ف 
ي مجال تزويد المواطني   

طاع بما يحتاجونه من معلومات حيادّية وإقامة ق انتقالية وما تزال التجربة العراقّية غضة ف 
إعالمي متي   يضمن حماية الرأي والمهنية الصحفية ومهارات اإلدارة اإلعالمية لقطاع موجه بمصالح الجماعات 

ي وسائل قد بّينت هذه الدراسة و السياسّية والدينّية والخاصة المختلفة. 
ي العراق اإلعال  أن الرسالة اإلعالمية ف 

م ف 
ي ذلك حيث تمثل أغلب وسائل اإلعالم 

. وال غرابة ف   عنضا التدقيق والتقصي
ً
تنطلق من نظرة يغيب عنها غالبا

ي  تسود
ي بمرجعياتها، وسط سياسات جذب طائف 

 سياسية تتصارع إلقناع المتلف 
ً
الد منذ أكتر الب جهات وأحزابا

 من عقد من الزمن. 

   

ي ظل بيئة داخليّ ومع ما يتعرض له ال
 
قليمية وإ ةتنوع من تهديد وشيوع الصور النمطية وقوالب األحكام الجاهزة، وف

، عىل وسائل اإلعالم أن تعكس اآلراء 
ً
 محتدما

ً
اهةتشهد نزاعا ي عرض وجهات النظر وأن ال  بت  

 ف 
ً
وأن تضمن توازنا

 ترّوج لخطابات الكراهية. 

ي 
 المشاركة اإليجابّية لألقليات ف 

ّ
، ويجب أن كما تعد ي المجتمع السلمي الديمقراطي

 ف 
ً
 أساسيا

ً
الحياة العامة عنضا

تعزيز هذه الممارسة وليس تقييدها. لذا يمثل إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية تعرف بثقافات عىل تعمل الحكومات 
ي هذا السياق، وعىل 

 ف 
ً
 حيويا

ً
عات الحكومات أن تسمح للجماهذه األقليات، ونشر برامج بلغات هذه األقليات أمرا

المختلفة بالوصول إىل وسائل اإلعالم العاّمة، وتدعم حصولها عىل وسائل خاصة بها . لذا، تعد التوصيات التالية 
 موجهات عاّمة لسياسات وسائل اإلعالم كمخرج للرصد الذي قدمناه لوسائل اإلعالم العراقّية العاّمة والخاّصة: 

العاّمة أو الممّولة من المال العام عىل تخصي  مساحة من برامجها لقضايا التنوع. تشجيع وسائل اإلعالم  -1
" ي
 
يطانية لكي تمثل  BBCممولة من المال العام عىل سبيل المثال، وقد صممت عىل غرار  ف "شبكة اإلعالم العراف التر

ي برامجها، لكنها تحولت إىل صوت مح
ة تكر من قبل الحكوممختلف اتجاهات الرأي العام، وتعكس التنوع ف 

0
5

10
15
20
25
30

إظهار للتنوع الداخلي

غير محددتعميم أو تمييز

"التنوع مصدر تهديد/اآلخر"العالقة بين المقاربة ورسالة : 84الرسم 
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ة حزب رئيس الوزراء فحسب ي أحيان كثت 
ي تجارب دولية مقارنة، عىل وسائل اإلعالم 39فحسب، وف 

. وكما يتضح ف 

ي كرواتيا هناك إلزام لوسائل اإلعالم الوطنّية واإلقليمّية والمحلّية بتعزيز فهم 
العامة التعريف بالتنوع وتمثيله. فف 
انية الدولة والحكومات المحلية.  أوضاع األقليات، وهي ممولة من ي رصبيا تلزم الدولة بتوفت  المضمون  40مت  

وف 
ي برامج الخدمة اإلذاعية والتلفزيونية العاّمة، وإنشاء 

ي باستعمال لغة األقليات القومية ف 
ي والتعليمي والثقاف 

المعلومان 
ي هنغاريا ت41محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة تبث برامج بلغات األقليات

لزم وسائل اإلعالم العامة ببث وإنتاج . وف 
 . 42برامج بلغات األقلّيات القومّية والعرقّية عىل أساس منتظم

حث وسائل اإلعالم الخاّصة )الممّولة من الجماعات السياسّية والدينّية والخاّصة( عىل تخصي  مساحة أكتر  -2
كت   عىل التنوع من خمن بثها أو موادها اإلعالمّية لشؤون التنوع، وإعطاء مساحة للتعر 

 من الت 
ً
الل يف بالتنوع  بدال

 ما يتعرض له من تهديد فحسب.   

ي لالعمل عىل رفع  وعي اإلعالميي   العراقيي   بشؤون التنوع وقضاياه وتحدياته، عن طريق مزيد من ا -3
تدريب ف 

 إىل تأسيس ص، و شؤون التنوع المختلفة
ً
ة خاّصة بشؤون حافتدريب صحفيي   متخّصصي   بشؤون التنوع، وصوال

 عىل الصحافة الخاصة بقضايا بعينها، مثل البيئة والجندر وحقوق اإلنسان الخ. 
ً
 التنوع وقضاياه وتحدياته، قياسا

ياته وأساليب 
ّ
ي كليات أو أقسام اإلعالم بالجامعات العراقية، مناهج تعّرف بالتنوع وتحد

وتضمي   المناهج الدراسية ف 
 .
ً
 تناوله إعالمّيا

وسائل اإلعالم عىل االهتمام باألقليات من خالل تخصي  جوائز سنوية لصحافة الدفاع عن التنوع، تحفت    -4
 . 2016مثال ذلك، جائزة مسارات لصحافة الدفاع عن التنوع لعام 

ي العراق،  -5
ي العراق، وهي المؤسسة المعنية بتنظيم اإلعالم واالتصاالت ف 

أن تقدم هيئة اإلعالم واالتصاالت ف 
 
ً
ي  لوسائل اإلعالم العراقية عىل االهتمام بقضايا التنوع تشجيعا

من خالل تقديم الدعم لوسائل اإلعالم الخاصة ف 
 هذا المجال. 

ام بالئحة قواعد ونظم البث اإلعالمي الصادرة عن هيئة اإلعالم  -6 وعىل وسائل اإلعالم من جهة ثانية االلت  
ام بالمعايت  المهنية   

ب خطابات الكراهية واالتصاالت، لضمان االلت 
ّ
وتقديم تغطية إعالمية عادلة ومتوازنة، وتجن

 والتحريض. 

 

  

                                                           
 .2013خريطة طريق لتعزيز التعددية في العراق، منشورات المجلس العراقي لحوار االديان،  -س. سلوم، التنوع الخالق  39
ي: لقانون الدستوري بشأن حقوق األقليات القومية في كرواتيا، متوافر باإلنكليزية على الموقع اإللكتروني للبرلمان الكرواتا 40

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2448 
قانون حماية حقوق وحريات األقليات القومية في صربيا متوافر باإلنكليزية على الرابط اآلتي:  41

://www.refworld.org/docid/4b5d97562.htmlhttp 
بشأن حقوق االقليات القومية واإلثنية، يمكن مراجعة  تقرير المفوضية األوروبية حول القانون والذي نوقش في  1993القانون الهنغاري للعام  42

 في المصدر التالي:  2012العام 

European Commission for Democracy through law, Opinion on the Act on the  rights of Nationalities of 

Hungary, Adopted by the Venice Commission at its 91st Plenary Session (Venice, 15-16 June 2012), 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)011-e  

 

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2448
http://www.refworld.org/docid/4b5d97562.html
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)011-e
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 أداء الوسائل اإلعالمية العراقية

 

 داوو رو موقع 

 

 

 

 

 

التنوع مصدر غنى/ اآلخر
33%

التنوع مصدر تهديد/ اآلخر
47%

التنوع ليس مصدر / اآلخر
غنى أو تهديد

20%

الرسالة-موقع رووداو : 85الرسم 

واحدة
93%

غير معني في التحليل
7%

عدد وجهات النظر-موقع رووداو : 86الرسم 
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إظهار للتنوع الداخلي
13%

تعميم أو تمييز
87%

المقاربة-موقع رووداو : 87الرسم 
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نوع المادة اإلعالمية-موقع العالم الجديد : 95الرسم 
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نوع المادة اإلعالميةالتحليل حسب -موقع العالم الجديد : 96الرسم 

التنوع مصدر غنى/ اآلخر التنوع مصدر تهديد/ اآلخر

وجهة نظر متعددة وجهة نظر واحدة

إظهار للتنوع الداخلي تعميم أو تمييز

أخطاء منهجية في استخدام العبارات المتعلقة بالتنوع الثقافي أو الديني



 : الكلمات المفتاحيةملحق
 

ي المجال العام )س ومناطقها مكونات/جماعات
 
ي  – اسي يالتنوع ف

 
ي -قانون

 (أمن 

ق لبنان سوريا العراق ق لبنان سوريا العراق المشر  المشر

* يزيدي* عجم *  قبطي *-مسيىحي ي
 أغلبية التمثيل المسيىحي  سبايا فصيل نضان 

* بوذي* أيزيدي* فيلية  أقلية حقوق المسيحيي    أرسى حشد ملكي

* شبك ي
* تركمان  ي

* سيىح  ي
ي    سبايا سبن   أقليات التمثيل االنتخانر

* ي
* مندان  كسي *ه رسر * ندوسي    مختطفات إنجيىلي

القانون 
 طائفية رثوذكسي األ

* ي
وت الغربية شاوي* كاكان  * بت  ي

   أرسى التين 
قانون األحوال 

 مكونات الشخصية

قية   أيزيدي* وت الشر * بت  ي  زواج     آرامي
 إثنية مدن 

* ي
* الضاحية وادي النصارى زردشن  ي

 كلدان 
مناطق متنازع 

ي التنوع الث زواج مختلط   عليها
 
 قاف

* ي
* جبل محسن جبل العرب صابن  ي

 أرمن 
تدخل دوىلي لحماية 

ي  نائب مسيىحي    قلياتاأل
 التنوع الدين 

* كسي ي  منطقة مسيحية   حماية دولية آثوري* باب التبانة حلب الغربية رسر
 التنوع اإلثن 

* ي
قية تركمان  ي  نائب مسلم     روم   حلب الشر

 التنوع اإلتن 

ي  شوري*آ   أبناء الجزيرة القفقاس*
ي  منطقة إسالمية   القهر الدين 

 التنوع الطائف 

*   زجبل الدرو  يزدا ي
ي        رسيان   قانون إنتخانر

ية تلعفر *   جبل النصت  ي
 التعددية       مارون 

*   جبال العلويي    اللش ي
 الهوية الوطنية       معمدان 

*   كفريا سنجار  المواطنة الحاضنة       كاثوليكي

*   عةالفو  عينكاوة ي
       بروتستانن 

المواطنة الحاضنة 
 للتنوع

*    سهل نينوى  التعايش       أرثوذكسي
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ي المجال العام )س ومناطقها مكونات/جماعات
 
ي  – اسي يالتنوع ف

ي -قانون 
 (أمن 

ق لبنان سوريا العراق ق لبنان سوريا العراق المشر  المشر

اكة           نبل    الشر

        مسلم*   الزهراء  
ً
 العيش معا

      * ي
ك       سن   العيش المشت 

ي* علوي*         العيش الواحد       نصت 

      *  حرية المعتقد       شيغي

      *  حرية الضمت         إمامي

 الحرية الدينية       درزي*      

 التضامن الروحي        مرشدي*      

كاء الوطن       جعفري*        رسر

      *  قبول اآلخر       إسماعيىلي

ي*       ي عشر
 السلم األهىلي        إثن 

ي*       ابط االجتماعي        إثنا عشر  الت 

 المناعة االجتماعية              

      * ي
       داعسر

التماسك 
 االجتماعي 

      * ي
 حقوق ثقافية       سلف 

      * ي          وهانر

      * ي
 نعرات طائفية       إخوان 

ي*        جماعوية       تكفت 

      * ي
 
 انصهار       صوف

اىلي         تهميش       مسلم ليتر

 فدراىلي        مسلم معتدل      

ي               
 حكم ذان 
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ي المجال العام )س ومناطقها مكونات/جماعات
 
ي  – اسي يالتنوع ف

ي -قانون 
 (أمن 

ق لبنان سوريا العراق ق لبنان سوريا العراق المشر  المشر

ي       
 تقسيم       الخون 

ي       
 ميليشيا       الخمين 

ي       
         السيستان 

 دولة إسالمية       فضل هللا       

ي       
عي        الخامنن 

 قانون رسر

      * ي
عية       حسين   أحكام رسر

 والية الفقيه              

 جزية       يهودي*      

 حكم إسالمي        موسوي*      

         الطائفة اإلرسائيلية      

                

      * ي
         بهان 

                

         أحمدي*      

                

         شهود يهوه      

                

         أهل الكتاب      

         ديانات سماوية      

         ديانات ابراهيمية      

         ديانات توحيدية      

         أهل ذمة      
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ي المجال العام )س ومناطقها مكونات/جماعات
 
ي  – اسي يالتنوع ف

ي -قانون 
 (أمن 

ق لبنان سوريا العراق ق لبنان سوريا العراق المشر  المشر

         ملحد*      

      * ي
         ال دين 

         ال أدري*      

                

         بدوي*      

         غجري*      

         كوردي*      

         كردي*      

      *          قرباطي

      * ي
         أرمن 

                

         شعائر دينية      

ي       
         رمز دين 

ي       
 
         رمز ثقاف

                

         أساطت        

         خرافات      

         كفر      

         إلحاد      

ك                رسر

         بدعة      

ي صيغة المفرد المؤ 
ي *الكلمات المتبوعة بعالمة * هي كلمات بحث عنها ف 

الجمع صيغة نث والمذكر وف 
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