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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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»دراسة حتليلية لصفحتي األزهر الشريف، وفرنسا 24«
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إدارة أزمة اإلساءة للنبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( يف الصفحات الرسمية

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 72

ــي األزهــر الشــريف،  ــر صفحت ــى املضامــن واألطروحــات املقدمــة عب ــى التعــرف عل ــة إل تهــدف الدراســة احلالي
وفرنســا 24، يف إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم(، والتعــرف علــى اجلوانــب الدينيــة 
والدوليــة التــي ركــزت عليهــا الصفحتــان، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج املســح اإلعالمــي، واألســلوب املقــاِرن للمــواد 
اإلعالنيــة املنشــورة عــن األزمــة عبــر الصفحتــن )عينــة الدراســة(، كمــا يعتمــد الباحــث علــى التحليــل الكيفــي 

بأســلوب التحليــل النقــدي ملضمــون صفحتــي )الفيســبوك(.

وأظهــرت النتائــج اســتياء اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر ودعوتــه ملقاضــاة جريــدة »شــارل ابــدو« دولًيــا؛ بســبب هــذه 
الرســوم املســيئة للنبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم -، وإصــدار قانــون دولــي يجــرم التعــرض للنبــي - صلــى اهلل عليــه 
وســلم - واملســلمن بشــكل عــام، كمــا أشــارت التحليــالت إلــى رجــوع فرنســا عــن موقفهــا املعلــن ضــد اإلســالم كمــا 
أوضــح الرئيــس الفرنســي »ماكــرون« يف تصريحاتــه وخطاباتــه األخيــرة، بعدمــا اشــتدت حمــالت املقاطعــة مــن دول 
الشــرق األوســط ملنتجاتهــا واالســتياء العربــي واإلســالمي مــن موقــف الدولــة الفرنســية، وجلــوء فرنســا إلــى ســبل 
ــه مــع شــيخ األزهــر الشــريف وقــام بعقــد  ــة الفرنســي ملصــر ومقابلت ــر اخلارجي ــارة وزي ــة األزمــة؛ وآخرهــا زي لتهدئ
مؤمتــر صحفــي مــن داخــل مشــيخة األزهــر إلرســال رســائل ود وســالم للمســلمن، وشــدد قائــاًل : مــا نحاربــه هــو 

اإلرهــاب وليــس اإلســالم.

 الكلمات املفتاحية: األزمة – إدارة األزمة –الصفحات الرسمية- اإلساءة.

The current study aims to identify the contents and theses presented on the pages 
of Al-Azhar and France 24, in managing the abuse crisis of the Prophet Muhammad 
(may God bless him and grant him peace), and to identify the religious and interna-
tional aspects that the two pages focused on. The advertisement published on the 
crisis on the two pages (the study sample), and the researcher also relies on a qual-
itative analysis using a method of critical analysis of the content of the two pages 
(Facebook).

The results showed the discontent of the Grand Imam, Sheikh of Al-Azhar, and he 
called to sue the Charles Hebdo newspaper that published cartoons insulting to the 
Prophet - may God bless him and grant him peace - and to issue an international law 
criminalizing attacks on the Prophet - may God bless him and grant him peace - and 
Muslims in general. Islam, as in his recent statements and speeches, after the boy-
cott campaigns of “Macron” countries intensified, the French President made clear 
the Middle East for its products and the Arab and Muslim dissatisfaction with the po-
sition of the French state, and France’s resorting to ways to calm the crisis; The last 
of which was the visit of the French Foreign Minister to Egypt and his meeting with 
the Grand Sheikh of Al-Azhar, and he held a press conference from inside Al-Azhar 
Sheikhdom to send messages of friendship and peace to Muslims, and stressed: 
What we are fighting is terrorism, not Islam.

Keywords: Crisis - Crisis Management - Official Pages–Insulting Prophet Muham-
mad (PBUH).
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نحــن نعــيش يف عــالم مــن األزمــات، عــالم الكيانــات الكبــرى، والصــراعات الكبــرى، 
ــزداد  ــد ويتطــور وتترســخ دعائمــه وت واملصــالح املتعارضــة، عــالم ذي اتســاع حضــاري ميت
مصاحله يوًما بعد يوم، وتتعارض، وعلى قدر اتسـاعها وازديادهـا وتعارضـها تكـون أزماتـه 

شريط األحداث واسترجاع وقائعها سـيظهر لنـا كـم ذات التنوع بشكل متزايد، إن استعادة  
عدد األزمـات التـي واجهناهـا؟ وكـم هـي متنوعـة ومتعـددة؟ فمنـذ انـدالع أحـداث احلـادي 

، متمثلــة يف الهجــوم علــى أمريكــا، والعــالم يعــيش علــى أطــراف 2001عشــر مــن ســبتمبر 
كــل منهــا  أصــابعه، يعــيش يف أزمــة دائمــة ومســتمرة يعــيش أحــداًثا متالحقــة ممتــدة يــدفع
  .)1(األخرى، ويتدافع معها يف خضم األحداث املتصاعدة (محسن اخلضيري: د.ت)  

كمــا يواجــه العــالم عامــةً واألمتــان العربيــة واإلســالمية خاصــةً، حتــديات ومخــاطر 
وأزمات سياسية وأمنية وفكرية نتجت عنها ممارسات خطيرة، وظواهر محزنة، كـالتكفير 

والتطرف، وغير ذلك مما هدد السلم العاملي من كل جانـب،   واإلرهاب، والعنف، واإلحلاد،
وضرب استقرار كثيـر مـن املجتمعـات اإلنسـانية يف مقتـل؛ حتـي أصـبح العـالم كلـه مهـدًدا 
بالدخول يف دوامة الفوضى املدمرة والتطرف والعنف الذي ال ُيبقي وال يذر؛ وهـذا كلـه ال 

لـردود الفعـل املنزلقـة نحـو الغلـو والتطـرف   بد من أن ُيجاهد بالعقل وباإلرادة كنهج ُمغاير
  اخلارجني عن حد الوسطية احلميدة.

كمــا يتعــاظم دور وســائل اإلعــالم يف احليــاة املعاصــرة علــى نحــو غيــر مســبوق بفعــل 
التطورات التكنولوجية التي لم تؤدي فقط إلى تقارب املسـافات املكانيـة، وإزالـة احلـواجز 

ملسافات النفسية التي تفصـل بـني الشـعوب إلـى حـد مـا، الطبيعية بني البلدان، بل قربت ا
وجراء هذا التقارب زادت وسـائل النشـر وأدواتـه، ومـن ثـم األدوار الوظيفيـة املترتبـة علـى 

  .)2( )2008ذلك (عبد الرحمن الشامي: 
ومع مالحظـة االنتشـار الواسـع لوسـائل التواصـل االجتمـاعي واإلمكانـات االتصـالية 
الكبيرة التي تتمتع بها، لـم تعـد االسـتعانة بهـذه الوسـائل يف إدارة األزمـات مسـألة تخضـع 
الختيار املؤسسة / املنظمة، حتى لو قررت االنسحاب من هـذه املنصـات اإللكترونيـة؛ فـإن 
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سوف تستمر عبر هذه الوسائل دون أن يكون لهـا صـوًتا مسـموًعا   املحادثات حول األزمات
يف عملية إدارة األزمة، وقد أدى استخدام وسائل التواصـل االجتمـاعي إلـى ازديـاد سـرعة 
مشـــاركة املعلومـــات وزيـــادة عـــدد األفـــراد الـــذين يســـتقبلون الرســـائل االتصـــالية، وبـــذلك 

ــرة وان ــوات مباشـ ــق قنـ ــائل أن تخلـ ــذه الوسـ ــتطاعت هـ ــة اسـ ــني املنظمـ ــة بـ ــة وتفاعليـ تقائيـ
واجلمهور، ولكنها شكلت يف الوقت نفسه تربة خصبة لنمو األزمات وتفاقمهـا خاصـة علـى 

  .)3()  2017املستوى الدولي. (إجني أبو سريع:
لــذا أشــار الكثيــرون إلــى أن هنــاك عــدة عوامــل شــكلت قــوة دفــع لتعظــيم دور االتصــال يف 

  :)4( )2008ي عجوة، كرميان فريد: إدارة األزمات، منها، ما يأتي: (عل
التزايد امللحوظ يف األزمات التي تتعرض لها الدول / املنظمات العامة واخلاصة علـى  ) 1

، وهي تـأثيرات حد سواء يف السنوات األخيرة، وما ينجم عنها من تأثيرات غير خطية
  متعددة األبعاد.  

املكثف لوسـائل اإلعـالم لألزمـات، ومـا التأثيرات القوية الناجتة عن التناول اإلعالمي   ) 2
يقابلــه يف بعــض احلــاالت مــن عــدم إيجابيــة التعامــل مــع الطــرح اإلعالمــي لألزمــة 
والقصــور يف اخلطــاب اإلعالمــي للمنظمــة، وعلــى اجلانــب اآلخــر أهميــة دور وســائل 
اإلعالم يف توعية وتبصير اجلماهير وتنمية معارفهم مبخاطر الكوارث وكيفية الوقاية 

ا وسبل املواجهة، وهـذا يؤكـد علـى أهميـة إدارة العمليـة االتصـالية مبـا يعمـل علـى منه
تقليل الفجوة بني املعلومات املتاحة، وتلك التي ميكـن نقلهـا مـن خـالل وسـائل اإلعـالم 

 ومبا يحافظ على املصالح العامة للمنظمة.
الســـلبية /  إشـــكاليات ثـــورة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات وتأثيراتهـــا املزدوجـــة ) 3

 اإليجابية يف ظل السرعة الهائلة يف نقل الرسائل على نطاق واسع وبوسائل متعددة. 
لذا تعد أوقـات األزمـات إحـدى املناسـبات التـي يتعـاظم فيهـا دور هـذه الوسـائل علـى 
نحو خاص جراء زيادة اعتماد اجلمهور عليها، من أجل معرفة تفاصيل تلك األزمات كونها 

ئيس للجمهور للحصول على معلومات وأخبار عن تلك األزمـة، فضـًال عـن متثل املصدر الر
أهميتها يف تشكيل اجتاهاته نحو األزمـة وكيفيـة إدارتهـا، ومتثـل األزمـة الدوليـة واخلاصـة 
بإعــادة بنشــر الرســوم املســيئة للنبــي الكــرمي محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم) يف فرنســا، 

لرأي؛ أزمة بكل املقاييس كما صرح بـذلك فضـيلة وتصريحاته رئيسهم بأنها حرية وتعبير ل
اإلمام األكبر شيخ األزهر األستاذ الـدكتور/ أحمـد الطيـب يف حديثـه، ومـن ثـم لـم تقتصـر 
عواقــب تلــك األزمــة علــى األضــرار التــي تلحــق مبنشــأة أو مؤسســة بعينهــا كمــا حــدث يف 

مـن نشـر رسـوم ) للشركات الدمناركية وتكبدت خسائر فادحة جراء ما قامـت بـه  2005(
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سيئة ليس للشركات فحسب، بل لالقتصاد الدمناركي كله، فقد بلغت اخلسـائر وقـت هـذه 
) مليــون دوالر نتيجــة مقاطعــة املســلمني 170) مليــون يــورو أي مــا يعــادل (134األزمــة (
، بينما كانت هناك دعوات علـى املواقـع والصـفحات ووسـائل اإلعـالم مقاطعـة )5(  منتجاتها

)، كمـا سـلطت أبـرز وسـائل اإلعـالم الفرنسـية 2020نسية يف هذه األزمـة (املنتجات الفر
ــة مقاطعــة املنتجــات الفرنســية التــي مت إطالقهــا يف العديــد مــن الــدول  الضــوء علــى حمل
العربية واإلسالمية، وقالت صحيفة «لوباريزيان» إن نطاق احلملة آخـذ بالتوسـع يف العـالم 

، مشـروع تـابع لـألمم املتحـدة، أن إجمـالي ITC Tradeالعربي، كما أظهرت بيانات موقـع 
مليار دوالر، أي أكثر مـن نصـف  555.1صادرات فرنسا إلى دول العالم بلغ العام املاضي  

مليــار  29دول عربيــة العــام املاضــي نحــو  7تريليــون دوالر، وبلغــت صــادرات فرنســا إلــى 
 . )6(  دوالر، أبرزها كانت إلى املغرب واجلزائر

ضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهـر "أزمـة اقتصـادية وعلينـا حلهـا لضـمان كما اعتبرها ف
أيســـر الطـــرق حلـــل مشـــكالت التنميـــة االقتصـــادية يف العـــالم ووقـــف احلـــروب وخطـــاب 
ا كانــت انتمــاءاتهم  الكراهيــة واملحاربــة اجلــادة للتطــرف واإلرهــاب، ومحاربــة املتطــرفني أيــً

ن إال بعد بحث األسـباب احلقيقـة لإلرهـاب الدينية وليس محاربة الدين، وذلك كله لن يكو
ووضــع احللــول لهــا بكــل صــدق وموضــوعية، وجعــل احلفــاظ علــى اإلنســان وحمايتــه هــو 
الهدف األسـمى فـوق أي اعتبـارات، مؤكـًدا فضـيلته أن األزهـر ضـمير األمـة وهـو أول مـن 

دينيـة تنبه خلطورة التطرف واإلرهاب وعمل علـى محاربتـه، ُحتركنـا يف ذلـك مسـؤوليتنا ال
   واإلنسانية.

لذا فإن إعادة تلك الرسـوم أحـدث صـدًعا كبيـًرا يف العالقـات الدوليـة علـى أكثـر مـن 
صـــعيد، فمـــس اجلانـــب الـــديني كلـــه باعتبارهـــا مســـت أحـــد األركـــان األساســـية للعقيـــدة 
اإلسالمية، ومن ثم فقد تداعى لذلك سائر املسلمني وانـتفض الشـارع اإلسـالمي يف شـتي 

العالم وهم ما يربون على ملياري مسلم علـى وجـه األرض، علـى نحـو يكـون فريـًدا يف بقاع  
تــاريخ األزمــات املختلفــة نظــًرا ملكانــة حبيبنــا محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم) يف قلــوب 
املســلمني، وبرســالته اخلامتــة جلميــع الرســاالت الســماوية (عبــد الــرحمن الشــامي: مرجــع 

  .)7( سابق)
ــد  ــن هنــا فق ــه قواعــده صــارت وم ا ل ــً ا علمي ــا تخصصــً ــات إعالمي ــة إدارة األزم عملي

ونظرياته وأسسه وآلياته واستراتيجياته، تهتم به املؤسسات التعليمية األكادمييـة والبحثيـة 
واملؤسســـات اإلعالميـــة والسياســـية والدبلوماســـية، كمـــا حظـــي إعـــالم األزمـــات "إعـــالم 

. كمـا كـان مـن املنطقـي أن تكثـر )8(  لعـالماملواجهة" باهتمـام القيـادة العليـا فـى أغلـب دول ا
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األزمات ذات الطابع الثقايف والديني بني الغـرب واملسـلمني عبـر أحـداث متعـددة، وآخرهـا 
األزمة املسيئة حلبيبنا محمـد (صـلى اهللا عليـه وسـلم) مـن قبـل فرنسـا ممثلـة يف الـرئيس 

اهللا عليــه وســلم الفرنســي "مــاكرون" قبــل احتفــال املســلمني مبولــد احلبيــب محمــد صــلى 
  ببضعة أيام.

باألزهر الدفاع عن اإلسـالم واملسـلمني، فهـو كمـا قـال فضـيلة  املنوطة املهام أبرز ومن
اإلمام األكبر شيخ األزهر يف خطابه مع وزير اخلارجية الفرنسـي "األزهـر ميثـل صـوت مـا 

مســؤولني عــن أفعــالهم، يقــرب مــن مليــاري مســلم، وقلــُت إن اإلرهــابيني ال ميثلوننــا، ولســنا 
وأعلنُت ذلك يف املحافل الدولية كافة، يف بـاريس ولنـدن وجنيـف والواليـات املتحـدة ورومـا 
ودول آســيا ويف كــل مكــان، وحينمــا نقــول ذلــك ال نقولــه اعتــذارًا، فاإلســالم ال يحتــاج إلــى 

  .)9( )8/11/2020اعتذارات". (من خطاب األستاذ الدكتور/ أحمد الطيب 
  أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي:كما تنبع  

  انتماء الباحث لألزهر (جامًعا وجامعة) ومن ثم أدرك املهمة امللقاة على األزهر. ) 1
أهمية وسائل اإلعالم، السيما اإلعالم اجلديد خاصة يف وقت األزمات علـى مختلـف  ) 2

أنواعهــا وتعــدد مجاالتهــا ومســتوياتها ويف الــرد علــى كــل مــا ينشــر فيهــا مــن حمــالت 
 مغرضة ضد اإلسالم واملسلمني.

 عن هذه األزمة.  24الكشف عن أهمية التناول اإلعالمي لصفحتي األزهر، وفرنسا  ) 3
لرسولنا  ) 4 اإلساءة  أزمة  السيما  الدولية،  األزمات  بدراسة  املتزايد  العلمي  االهتمام 

وروحي   وأمي  بأبي  هو  من  وهو  وسلم)،  عليه  اهللا  عليه    - (محمد صلى  اهللا  صلى 
، إمام املرسلني ورحمة اهللا للعاملني، والتي تهم ما يقرب من ملياري مسلم على -وسلم

 وجه األرض.  
من طبيعة األزمة احلالية، فهي أزمة ممتدة عبر الزمن، وذات  تنبع أهمية الدراسة   ) 5

 أبعاد محلية وإقليمية ودولية. 
يبـرز دور املواقـع  الدراسـة أن هـذه خـالل مـن ويحـاول الباحـث مبشـيئة اهللا تعـالى

األزمــة أزمــة اإلســاءة  إدارة يف 24الرســمية ممثلــة يف صــفحتي األزهــر، وفرنســا 
اعتمـدت  التـي التغطيـة ونـوع واجهتهـا، التـي لم)لسـيدنا محمـد (صـلى اهللا عليـه وسـ

  عليها.  
  
  
 



                77 

  أدبيات الدراسة:
عـن وجـود الكثيـر مـن األدبيـات ذات   -يف حدود اطالع الباحث  –أسفر املسح العلمي  

العالقة مبوضوع الدراسة، ومن ثم قام الباحث باإلتيان بهـذه األدبيـات وثيقـة الصـلة بهـذه 
  وهي على النحو اآلتي:الدراسة احلالية، ومت عرضها من األقدم إلى األحدث،  

احلـق يف االتصـال مـا بـني حريـة  )10( )2007 استهدفت دراسة (هنـاء فـاروق صـالح:
التعبير واإلساءة للمقدسات: دراسة حالة ألزمة الرسوم الدمناركية يف الصـحافة الدوليـة، 
ــن ســبتمبر  ــرة م ــات اإلســاءة للرســول واإلســالم يف الفت ــى أطــر معاجلــة أزم ــرف عل والتع

تنوعـت مـا مـادة صـحفية،   232، وارتكزت العينـة علـى عـدد  2006إلى ديسمبر    2005
بني مواد الرأي واألخبار يف الصحافة الدوليـة، وأكـدت النتـائج أن الصـحف تظهـر سلسـلة 
من التحيزات عند معاجلة األزمات ذات الطابع الـديني الثقـايف، وذلـك مـن خـالل التأكيـد 
على الصراع واملبالغة يف إبرازه والتكرار للسلبيات، كما ابتعـدت املعاجلـة عـن األخالقيـات 

  ر العمل الصحفي من خالل نشر ما من شأنه إزكاء التعصب.ومعايي
إلـى محاولـة صـياغة منـوذج   )11(  )2007يف حني سعت دراسة (أشـرف عبـد املغيـث:  

افتراضي لتفعيل عناصر االتصال أثناء األزمـات سـواء يف مرحلـة مـا قبـل وقـوع األزمـة أو 
أثنـاء حـادث غـرق العبـارة  مرحلة وقوع األزمة، ومـن ثـم محاولـة إعـادة بنـاء أزمـة االتصـال

، وتوصــلت الدراســة إلــى اســتخالص منــوذج لالتصــال أثنــاء األزمــات 98املصــرية الســالم 
يتكــون مــن مجمــوعتني مــن العناصــر همــا: عناصــر مــا قبــل األزمــة، وتشــمل (حصــر أنــواع 
األزمات املمكنة؛ حصر مؤشرات اندالع األزمات، تشكيل فريق العمل، إعداد البيانات. أما 

ر ما بعد األزمة فشـملت (حتديـد املهمـة الرئيسـة، اعتمـاد امليزانيـة، اختيـار أسـلوب عناص
  التخطيط، إعداد الرسالة، حمالت العالقات العامة).  

) دراسة  قارنت  األزمة    )2007Patric R. Spence (Eds) (  )12فيما  اتصاالت 
ع والبحث  األزمات،  إعداد  يف  االختالفات  بني  الطبيعية،  الكوارث  املعلومات وسباق  ن 

واألمناط املختلفة واستخدام وسائل اإلعالم على أساس العرق يف أعقاب إعصار كاترينا،  
شخًصا، مت ترحيلهم من كاترينا يف مناطق مختلفة من    935ومت جمع االستبيانات من  

التي  واملعلومات  األزمات  إعداد  اختالفات  وجود  إلى  النتائج  وتشير  املتحدة،  الواليات 
احلصول عليها على أساس العرق، كما أوضحت النتائج احلاجة املستمرة إلى  تسعى إلى  

  . خلق رسائل تشجع األزمات، ال سيما بني الفئات الفرعية املعرضة للخطر
ويف إطار الدور املهم الذي تقوم به وسائل اإلعالم إبان األزمات انتهت دراسة (عبد 

الشامي:   تلك   )13(  )2008الرحمن  بنشر  اإللكترونية  اليمنية  الصحافة  اهتمام  إلى 
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) وبلغت  القضية،  تلك  لتناول  كرست  التي  الرأى  مقاالت  خالل  من  مقاًال، 50الرسوم   (
تلك   معظم  على  السلبي  واالجتاه  النقد  غلب  وقد  املواقع،  لهذه  خصيًصا  معظمها  ُكِتب 

مقدم يف  معينة  مواقف  تبني  إلى  دعوتها  جاءت  التي  مع الكتابات  التعاطي  أهداف  ة 
  املوضوعات والقضايا الواردة فيها.  

 خـالل مـن األزمة اتصاالت إدارة )14( )2010بينما استهدفت دراسة (أحمد فاروق: 
 "تويوتـا" التعـرف لشـركة السيارات استدعاء أزمة على للمنظمة: دراسة اإللكترونى املوقع
 االتصـالية والوسـائل اإللكتروني للمنظمة املوقع توظيف خاللها من يتم التي الكيفية على

 وقـد تواجههـا. أثنـاء األزمـات التـي لالتصال املنظمة إدارة يف اإلنترنت شبكة على املتاحة
 اليابانيـة "تويوتـا "واجهت شركة التي لألزمة احلالة دراسة أسلوب على الدراسة اعتمدت
 التفاعليـة إلمكانـاتتويوتـا ل شـركة توظيـف إلـى النتـائج السـيارات، وتوصـلت لصـناعة
  العمالء. مع للتواصل اإللكتروني موقعها عبر واضحة بصورة لإلنترنت
ـــا اقترحـــــــــــفيم  Kristina Lindholm And Eva-Karin(ة ـــــــــت دراســـــــ

Olsson2011( )15(  ــوم ــية الرسـ ــتويات: دبلوماسـ ــددة املسـ ــة متعـ ــة كلعبـ ــاالت األزمـ اتصـ
الكاريكاتوريــة للنبــي محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم) مــن منظــور األزمــة، إن أزمــة الرســوم 

، تقـدم 2005الكاريكاتورية التـي شـهدها سـيدنا محمـد (صـلى اهللا عليـه وسـلم) يف عـام 
هذه احلالة، لذا جنـد السـفر عبـر احلـدود مثاًال واضًحا للكيفية التي أدت بها األزمات يف 

اجلغرافية من صحيفة وطنية إلى أزمة دبلوماسية عامة كاملـة علـى املسـتوى الـدولي، لـذا 
اقترحت هذه األطروحة دراسة التواصل بشأن األزمات استناًدا إلى الكيفية التي يـؤثر بهـا 

واســتراتيجيات  تــأطير اجلهــات الفاعلــة علــى املفــاهيم والتصــورات وأصــحاب املصــلحة
 االتصال.

ــراهيم:  ــة إب ــت دراســة (لبيب ــادي  )16( )2014يف حــني تناول إدراة اتصــاالت األزمــة بن
قضاة مصر بالتطبيق على إقالة النائب العام، وتوصلت بأن نـادي القضـاة اعتمـد يف إدارة 
اتصاالت األزمـة علـى وسـائل االتصـال التقليديـة أكثـر مـن وسـائل االتصـال احلديثـة، كمـا 

عتمدت البيانات الصحفية الصادرة عن نادي القضاة خالل فترة هذه األزمة على العديد ا
 من االستراتيجيات كاستراتيجية اإلنكار والدفاع وغيرها.

 اجلزائريــة الصــحافة معاجلــة )17( )2015فيمــا تناولــت دراســة (حســني قــادري: 
ا، أهميـة غردايـة لألزمات الداخلية: أزمـة اخلاصة  يف واالتصـال اإلعـالم وسـائل أمنوذجـً

 يعتمـد عليهـا التـي املصـادر أهـم إحـدى فتشـكل املجتمعـات، تصـيب األزمـات التـي أوقات
 قيامهـا خـالل مـن وذلـك األحـداث، بهـذه املرتبطة واألخبار املعلومات استقاء يف اجلمهور
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 الـدور أمـا لألزمـة. ومتوازنـة كاملة تغطية بضمان إيجابي ويكون األول: مختلفني، بدورين
 عـن للحـدث بعيـدة ناقصـة معاجلـة وتقـدمي احلقـائق تشويه يف ويتجلى سلبي فهو الثاني:

ا اجلزائـري اإلعـالم كـان وقـد واملصـداقية، املوضـوعية األزمـات  مختلـف يف حاضـًرا دومـً
 جوانبـه بعـض يف كـان احلضـور هـذا لكـن أنواعهـا، علـى اخـتالف واجهتـه التـي الداخليـة
  سلبًيا. اآلخر بعضه ويف إيجابًيـا،

 )Alessandra Mazzei And Silvia Ravazzani 2015فيما أبرزت دراسة (
اســـتراتيجيات االتصـــال يف األزمـــات الداخليـــة حلمايـــة عالقـــات الثقـــة: دراســـة عـــن  )18(

الشركات اإليطالية، التواصل بشأن األزمات باعتبـاره موضـوًعا سـاخًنا بعـد األزمـة املاليـة 
ــاني مــن عــام  ــة  61، ومت مســح 2008العامليــة، التــي بــدأت يف النصــف الث شــركة إيطالي

ت االتصـال باألزمـات وخصـائص هـذا التواصـل يف فهـم داخلية؛ للتعرف علـى اسـتراتيجيا
أن الشـركات دور التواصل يف احلفاظ على عالقات الثقـة مـع املـوظفني، وأظهـرت النتـائج 

اســتراتيجية لتطــوير التــزام املــوظفني،  كــأداةالتواصــل  اســتخدمت بشــكل ردئ يف الــداخل
وقـد يقـوض أصـولها غيـر   فقد تبنت نهًجا دفاعًيا علـى نطـاق واسـع  ولتطوير هذا االلتزام

 .وتقدم الدراسة آثارًا على املمارسة واالقتراحات للبحث يف املستقبل  .امللموسة

أن خطـاب صـحيفة احليـاة   )19(  )2016بينما أكـدت نتـائج دراسـة (سـحر مصـطفى:  
يطرح أسبابًا ترتبط باآلخر بشكل أكبر من األسباب التي ترتبط باألنا، ولكن ذلك ال يعنـي 
نفي املسؤولية متاًما عن األنا، وإمنا مت حتميلهـا جـزًءا مـن املسـؤولية يف إطـار نقـد الـذات 

ق التفــاهم والوقــوف علــى ســلبياتها؛ مبــا يســاعد علــى جتــاوز مثــل هــذه األزمــات التــي تعــو
 واحلوار املشترك بني األنا واآلخر.

اســتخدام وســائل التواصــل  )20( )2017بينمــا عرضــت دراســة (إجنــي أبــو ســريع: 
االجتماعي يف إدارة األزمات: حتليل من املستوى الثاني مجموعة من الدراسات واألبحاث، 

الجتمــاعي ومــن ثــم مت اخلــروج مبجموعــة مــن املؤشــرات، منهــا: احتلــت وســائل التواصــل ا
مكانــة متقدمــة خــالل مــدى زمنــي قصــير ضــمن األدوات االســتراتيجية التــي تســتخدمها 
املنظمـــات يف إدارة اتصـــاالت األزمـــة، بـــل إنهـــا أصـــبحت تنـــافس بقـــوة وســـائل االتصـــال 
اجلماهيري، إذا كانت سرعة انتشار هذه الوسائل وقدرتها علـى نشـر املعلومـات والوصـول 

الوقــت نفســه حتــديات أمــام املنظمــات زادت مــن صــعوبة إلــى اجلمهــور، فقــد خلقــت يف 
  عمليات إدارة األزمات.

 زمـن األزمـات يف اتصـال يف إدارة )21( )2018وركـزت دراسـة (يحيـي بـن العربـي: 
عمليـة، علـى فهـم آليـات االتصـال  نظريـة ومنـاذج حتـوالت الرقميـة االجتماعيـة الشـبكات
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 االجتماعيــة اإلنترنــت، خاصــة الشــبكاتاجلديــدة يف اســتباق وإدارة األزمــات يف زمــن 
 العالقـة اآلخـر، مـع العالقـة الـزمن، مع جديدة (العالقة عالقات إنتاج يف حديثة كظاهرة

 التكنولوجيـة املعرفـة ملكيـة علـى انعكسـت جديدة اجتاهات ظهور يف تسببت السلطة) مع
  القوة. وموازين املوارد على والسيطرة

  بأدبيات الدراسة:عالقة الدراسة احلالية  
اتضـــح للباحـــث بعـــد استعراضـــه ملجموعـــة مـــن األدبيـــات الســـابقة ذات الصـــلة مبوضـــوع 

  الدراسة؛ وجود بعض املالحظات، يبرزها من خالل النقاط اآلتية:
  "الحــظ الباحــث اهتمــام عــدد ال بــأس بــه مــن الدراســات تنــاول مصــطلح "إدارة األزمــة

التعـرف علـى األهميـة النسـبية لهـا، والكشـف و"اتصاالت األزمة" مـن ناحيـة املفـاهيم، و
  عن العوامل التي جتعل املنظمات تعمل على حل لهذه األزمات.

  ــة ــة معين ــة ألزم ــى دراســة حال ــت إل ــة تطرق ــت إدارة األزم ــي تناول ــع الدراســات الت جمي
ــراهيم  ــة إبــ ــة (لبيبــ ــادري 2014كدراســ ــني قــ ــة (حســ ــة ( 2015)، ودراســ )، ودراســ

)Alessandra Mazzei2015  وغيرهــا مــن الدراســات األخــرى، وكــذلك دراســات
)، ودراسـة 2017تناولت املستوى الثاني من حتليل األزمات كدراسة (إجني أبو سـريع:  

 )، وغيرهما.2018(يحيي العربي:  
  وجد الباحث يف حدود اطالعه على األدبيات السابقة قلـة بـل نـدرة يف الدراسـات التـي

لى اهللا عليه وسـلم)، ومـن بـني هـذه الدراسـات، تناولت أزمة اإلساءة لسيدنا محمد (ص
ــاروق:  ــاء فـ ــة (هنـ ــة (2007دراسـ ــة، ودراسـ ــحافة الدوليـ ــة يف الصـ ــت األزمـ  )، وتناولـ

)Kristina Lindholm And Eva-Karin Olsson2011 والتـي قـدمت مثـاًال ،
ل للكيفية التي تدار بها األزمة؛ كذلك تبني للباحث الفجوة الزمنية البعيدة يف دراسة مث

 هذه األزمات.
  أمــا الدراســة احلاليــة فهــي تقــوم بدراســة إدارة أزمــة احلبيــب محمــد (صــلى اهللا عليــه

) الفرنسـية الصـادرة بالعربيـة، مـن 24وسلم) يف الصفحات الرسمية (األزهر، وفرنسا  
 خالل جميع املنشورات املتضمنة عبر الصفحتني (عينة الدراسة) عن األزمة.

  مشكلة الدراسة:
لعرض السابق ألدبيات الدراسة، ويف إطار أهميـة الدراسـة وأهـدافها، من خالل ا

ومـــن خـــالل الـــدور املهـــم الـــذي تقـــوم بـــه وســـائل اإلعـــالم اجلديـــدة (شـــبكات التواصـــل 
االجتماعي) وخاصة يف أوقات األزمات؛ وما حظيـت بـه هـذه األزمـة (عينـة الدراسـة) مـن 

ة)، كما صرح فضيلة اإلمـام األكبـر شـيخ اهتمام كبير على كافة املستويات (املحلية والدولي
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"اإلســاءة لنبينــا محمــد (صــلى اهللا عليــه  األزهـر يف خطابــه مــع وزيــر اخلارجيــة الفرنســي
وسلم) مرفوضة متاًما، وسوف نتتبـع مـن ُيسـئ لنبينـا األكـرم يف املحـاكم الدوليـة، حتـى لـو 

  قضينا عمرنا كله نفعل ذلك األمر فقط ".  
تتركـــز مشـــكلة الدراســـة يف رصـــد وحتليـــل املـــواد اإلعالميـــة فمـــن هـــذا املنطلـــق 

)، لألزمة (عينـة الدراسـة)؛ والكشـف 24املختلفة املنشورة عبر صفحتي (األزهر، وفرنسا  
عن مصـادر وأسـباب املعلومـات املرتبطـة باألزمـة، واألطروحـات املسـتخدمة فيهـا، ونوعيـة 

  الصفحتني (عينة الدراسة).وهدف املعاجلة، وكذلك أوجه االتفاق واالختالف بني  
  * أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة للتوصل إلى األهداف اآلتية:
ودورهمـا يف هـذه األزمـة  24املعاجلة لصفحتي األزهـر، وفرنسـا  آليات على التعرف ) 1

  (عينة الدراسة).
تســليط الضــوء علــى إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم) عبــر  ) 2

ومـدى تـأثير   -بالعربية    24لصفحتي األزهر، وفرنسا    –التواصل االجتماعي  مواقع  
 ذلك على صورة اإلسالم واملسلمني يف مشارق األرض ومغاربها.

 الكشف عن املضامني واألطروحات املقدمة عبر الصفحتني. ) 3
 ) يف تناول لألزمة.24رصد احللول املقدمة من اجلهتني (مؤسسة األزهر، وفرنسا ) 4
 24بـني صـفحتي األزهـر، وفرنسـا    -االتفاق واالختالف  -أوجه املقارنة  الوقوف على ) 5

 عينة الدراسة.
معرفــة األبعــاد الدينيــة والدوليــة التــي ركــزت عليهــا الصــفحتان (عينــة الدراســة) مــن  ) 6

 خالل تناولهما لألزمة.
 محاولة الكشف عن مدى إسهام مؤسسة األزهر يف الرد على هذه األزمة. )7

  تساؤالت الدراسة:
مدت الدراسة على تساؤل رئيس، وهــو: كيــف عاجلــت صــفحتا الدراســة إدارة أزمــة اإلســاءة اعت

  ؟للنبي محمد (صلى اهللا عليه وسلم) عبر موقعهما الرسمي
  ما األطروحات املستخدمة عبر الصفحتني (عينة الدراسة)؟ ) 1
 ما سبب نشوء األزمة عينة الدراسة؟ ) 2
 ذه األزمة؟ما ردود األفعال املستخدمة عبر الصفحتني يف ه ) 3
 ما اخلطوات التي مت اتخاذها أثناء األزمة؟ ) 4
 ما القوى الفاعلة التي اعتمدت عليها صفحتا الدراسة يف معاجلتهما لألزمة؟ ) 5
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 ما أوجه االتفاق واالختالف بني الصفحتني (عينة الدراسة)؟ ) 6
  نوع الدراسة ومنهجها:

التــــي  Descriptive Researchالدراســــة إلــــى البحــــوث الوصــــفية  تنــــدرج
تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف يغلب عليه صفة التحديـد، وتعتمـد علـى 
جمع احلقائق وحتليلها وتفسيرها الستخالص داللتها، وتصل عن طريق ذلـك إلـى إصـدار 

ها (إبــراهيم املســلمي: تعميمــات بشــأن املوقــف أو الظــاهرة التــي يقــوم الباحــث بدراســت
ــة يف موقــف )22( )2008 ــة، واملتمثل ــى ذلــك تهــتم الدراســة برصــد ظــاهرة معين ــاًء عل ، وبن

ففــي ؛ الصــفحتني مــن إدارتهمــا لألزمــة (عينــة الدراســة)؛ أمــا مــن ناحيــة املــنهج املســتخدم
  سبيل حتقيق أهداف الدراسة وتساؤالتها اعتمد الباحث على اآلتي:

، والــذي يســتخدم يف مســح املــواد اإلعالميــة املنشــورة لألزمــة، اإلعالمــيمــنهج املســح  ) 1
ومن خالله اعتمـد الباحـث علـى التحليـل الكيفـي ملضـمون الصـفحتني ألزمـة اإلسـاءة 
للنبي محمد (صلى اهللا عليه وسـلم)، (عينـة الدراسـة)، حيـث إن هـذا التحليـل يتميـز 

ــة حــد ــق ألســباب حــدوث الظــاهرة، وكيفي ــدوافع بفهــم واضــح وعمي وثها، ودراســة ال
  .)23(الكامنة وراءها (سامي طايع: د.ت)  

واستخدمه الباحث يف إطار املقارنة بني الصفحتني (عينة الدراسة)   األسلوب املقــارن: ) 2
 من خالل معاجلتهما لألزمة.

 مجتمع الدراسة:
حدد الباحث مجتمع دراسته يف وسائل التواصل االجتمـاعي وحتديـًدا (الفـيس بـوك) 

  بالعربية. 24لصفحتي األزهر، وفرنسا  
  عينة الدراسة:

نظًرا لتنوع وتعدد عينة الدراسة، فقد اعتمد الباحـث علـى عينـة عمديـة مسـتخدًما 
التحليل الكيفي ملضمون الصفحتني (عينة الدراسة)، ومستخدًما أسـلوب احلصـر الشـامل 

. -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -للمواد اإلعالمية لكل ما نشر عن أزمة اإلساءة حلبيبنا محمـد  
فقــد حتــددت الفتــرة الزمنيــة بــدًءا مــن األول مــن  أمــا مــن ناحيــة احلــدود الزمنيــة للبحــث:

م، وهي الشرارة األولى لبدء حدوث األزمـة، وذلـك حينمـا أعلنـت صـحيفة 2020سبتمبر  
"شارلي أبدو" الفرنسية إعادة نشر رسوم كاريكاتوريـة سـئية لشـخص أطهـر اخللـق سـيدنا 

صلى اهللا عليه وسـلم)، ثـم أعقـب ذلـك تصـريحات "مـاكرون" بتأييـد هـذه الرسـوم محمد (
  م.2020واعتبرها من حرية الرأي والتعبير، وحتى نهاية نوفمبر  
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  أما عن مبررات اختيار الصفحتني عينة الدراسة، لألسباب اآلتية:

شــتى تتــيح وســائل التواصــل االجتمــاعي املنتشــرة ســهولة التواصــل مــع اآلخــرين يف  ) 1
أنحاء العالم بسرعة وكفاءة عالية، وتعـّد هـذه النقطـة هـي أكثـر اإليجابيـات املباشـرة 
والواضحة لوسائل التواصل االجتماعي، ومن أشهر مواقع التواصـل االجتمـاعي علـى 

  مستوى العالم هو موقع "الفيسبوك"، السيما عند حدوث األزمات.
تعد صـفحة األزهـر هـي املتحـدث اإلعالمـي الرسـمي لهـذه املؤسسـة العريقـة، والتـي  ) 2

تعد سًدا وحصًنا منيًعا لإلسالم واملسلمني مدافًعا عن الهجمات الشرسـة مـن أعـداء 
 .)24شخًصا ( ٢٬٣٤٨٬٩٢٨اإلسالم، كما يتابع هذه الصفحة أكثر من 

 
إخبارية، تهدف إلى تقدمي األخبـار مـن  فرنسية ة حكوميةإعالمي قناة  24تعد فرنسا    ) 3

ــً موقعًــ وجهــة نظــر غربيــة وفرنســية، كمــا تعــد  ا وإعالمي ــً ا إخباري ــً ا، ويتابعهــا أكثــر ا ويب
 .)25من األشخاص (  ٧٬٨٨٤٬٥٩٢

 
من خـالل الدراسـة االسـتطالعية التـي قـام بهـا الباحـث، تبـني أنـه توجـد قلـة بـل نـدرة  ) 4

كبيــرة جــًدا يف الدراســات التــي تناولــت هــذه األزمــة عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

 2007نيــة البعيــدة جــًدا، والتــي تعــود إلــى خاصــة "الفــيس بــوك"، وكــذلك الفجــوة الزم

وذلــك بعــد أزمــة الصــحيفة الدمناركيــة ، والتــي بينهــا الباحــث أثنــاء عرضــه للدراســات 

الســابقة، كمــا بينــت الدراســة االســطالعية أن هــاتني الصــفحتني (عينــة الدراســة) مــن 

خـالل فتـرة أكثر املواقع التي تناولت أزمة اإلساءة لنبينا محمد (صلى اهللا عليه وسلم)  

 التحليل.
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 ) يوضح عدد املوضوعات التحليلية املتعلقة بالصفحتني عينة الدراسة 1جدول (

اسم   الصفحة
  %  ك رابط املوقع  الصفحة

صفحة   األزهر  )1
 https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/  17 38.64  األزهر 

فرنسا  )2
24 

France24 
Arabic- 
  فرنسا 24

https://www.facebook.com/FRANCE24.Arabic/  27  61.36  

 100  44 عدد املوضوعات التحليلية 
  

  مصطلحات الدراسة:
  قام الباحث بتعريف مجموعة من املصطلحات املستخدمة يف الدراسة، هي كما يلي: 

  للدراسة.   واإلجرائية النظرية يوضح التعريفات ) 2جدول (

  النظري. التعريف   املفهوم.  م
Conceptual Definitions  

  التعريف اإلجرائي.
Operational Definitions  

  األزمة    1
Crisis 

أزمة كلمة  أصل  كلمة    Crisisيرجع  إلى 

Krinein    "تقرر "أن  ومعناها  الالتينية 

 decisiveولهذا تعني األزمة حلظة قرار  

moment  املنظور من  األزمة  وتعني   ،

جعل املنظمة  اإلعالمي "موقف يتسبب يف  

من   النطاق  واسع  سلبي  اهتمام  محل 

"، واألزمة   وسائل اإلعالم املحلية والعاملية 

والبيئة   الناس  أمن  يف  يؤثر  خطير  حادث 

 . )26(  ويؤدي إلى تهديد سمعة املؤسسة

لغاديك"   "باتريك  الفرنسي  اخلبير  يعرفها 

بأنها احلالة التي تكون عليها مجموعة من  

وضغوط   وانتقادات  مشاكل  يف  املؤسسات 

الداخل   من  تتوسع  قد  قوية،  خارجية 

مجتمع   ضمن  طويلة  ملدة  وتستمر 

االتصال   وسائل  تتيح  جماهيري، 

لها"   اإلعالمية  التغطية  .  )27( اجلماهيرية 

  . )28( غير متوقع "حدث محدد و وتعرف

دراسته   - يف  "األزمة"  الباحث  حدد 

صلى   محمد  حلبيبنا  اإلساءة  بأزمة 

اهللا عليه وسلم، وذلك جراء ما قامت  

به الصحيفة الفرنسية "شارلي أبدو"  

مسيئة   لرسوم  بإعادتها  الفرنسية 

للحبيب محمد صلى اهللا عليه وسلم  

من   والتعبير  الرأي  حرية  باب  من 

  وجهة نظرهم. 
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  النظري. التعريف   املفهوم.  م
Conceptual Definitions  

  التعريف اإلجرائي.
Operational Definitions  

2  
  إدارة األزمة 

Crisis 
Management  

عرفــــت بتعريفــــات كثيــــرة حتــــى كثــــرت  -

ــا وأشــــكالها،  ــا ومراحلهــ وتعــــددت جوانبهــ

فهنـــاك مـــن يعرفهـــا كوظيفـــة تتوجـــه نحـــو 

التقليل من حجم الضرر الناجت عـن األزمـة 

ــة  ومســــبباتها، ســــواء يف إمكانيــــة املؤسســ

املادية، أو صورتها الذهنية لـدى اجلمهـور، 

أنهـا متثـل القـدرة علـى الــتحكم إلـى جانـب 

 .)29(  يف موقف األزمة

ــن إدارة الســيطرة  - ــف مبســط" ف أو بتعري

  والتحكم"

يعنــي الباحــث "بــإدارة األزمــة" يف دراســته 

ـكس رؤيـة األزهـر،  بأنها "مفهوم شـامل يع

ومــا قــدماه مــن تصــريحات  24وفرنســا 

املســـؤولني، حـــول أزمــــة اإلســـاءة للنبــــي 

  محمد 

ــ - ــه وســـــ ــلى اهللا عليـــــ ــر  -لم صـــــ عبـــــ

  صفحتهما الرسمية.

  الصفحات الرسمية  3
Official pages  

تلـــــك املواقـــــع التـــــي ينشـــــئها األفـــــراد أو 

املؤسسات على شبكة اإلنترنـت حيـث تتـيح 

ملســــــتخدميها فرصــــــة للحــــــوار، وتبــــــادل 

ــكالت  ـكــار، واملشـ ــات، واآلراء، واألف املعلومـ

مــن خــالل امللفــات الشخصــية، وألبومــات 

  .)30(الصور، و غرف الدردشة، وغير ذلك  

هي الصـفحة اخلاصـة بـاألزهر، وفرنسـا 

  ة،  بالعربي  24

وغيرهـــا مـــن املـــواد اإلعالميـــة املنشـــورة 

التـــي تنشـــر عبـــر الصـــفحة فيمـــا يتعلـــق 

  باألزمة (عينة الدراسة).

  أداة جمع البيانات (أسلوب التحليل):
الباحـــث علـــى التحليـــل الكيفـــي ملضـــمون صـــفحتي (الفـــيس بـــوك) األزهـــر، اعتمـــد 

الدراسـة، وحتقيـق أهـدافها، (عينة الدراسـة)، وذلـك لإلجابـة علـى تسـاؤالت    24وفرنسا  
ويف إطاره مت استخدام أسلوب التحليل النقدي للوصول إلى تفسير أدق، حيث إنه يف هـذا 
اإلطـــار للتحليـــل ال تكفـــي املنـــاهج واألســـاليب اخلاصـــة بالتحليـــل، ولكـــن يتطلـــب حتليـــل 

يف إطـار االستشهادات واألدلة والبراهني التي يعتمد عليها املتحدث أو املحاور يف اإلثبـات  
  . )31( )2000وحدة البحث (محمد عبد احلميد: 

  وحدة التحليل:
أو وحــدة الســياق وهــي الشــئ الــذي ميكــن حصــره؛ وهــي جــزء مــن املضــمون الــذي ميكــن 

  ومن ثم اعتمد الباحث على اآلتي:، )32( وصفه يف فئه محددة"
الصفحة ) 1 من    :وحدة  بداية  الدراسة)،  (عينة  الصفحتني  يف  الواحدة  الصفحة  وهي 

  الصفحة األولى وحتى جميع الصفحات الداخلية. 
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الفكرة ) 2 يتم    : وحدة  والتي  الدراسة)،  (عينة  باألزمة  املتعلقة  املضامني  كافة  وهي 
 عرضها عبر الصفحتني. 

  اختبارا الصدق والثبات:
  أوًال: الصدق:

  املوضوعات  قياس وأدلة  القياس أسلوب صالحية  مدى التحليل بصدق  يقصد
على   يعمل ثم  ومن عليها، يعتمد نتائج واستخالص حتليلها،  الباحث يريد التي الظواهرو

  ، ولتحقيق درجة الصدق، قام الباحث باتباع اآلتي:)33( تعميمها
  حتديد فئات التحليل ووحداته حتديًدا دقيًقا. ) 1
االعتماد على مجموعة من املحكمني املتخصصـني للحكـم علـى مـدى صـالحية فئـات  ) 2

 .)34( التحليل ووحدات العد والقياس يف التحليل
  ثانًيا: الثبات:
بالثبات إمكانية الوصـول إلـى النتـائج نفسـها عنـد إعـادة تطبيـق املقيـاس علـى يقصد  

ــات يف املواقــف والظــروف ــني مــن )35( الفئ ــات مــع اثن ــار الثب ــام الباحــث باختب ــم ق ، ومــن ث
ــاحثني ــر  )36( الب ــات لتصــبح أكث ــديل الفئ ــاًء عليهمــا مت تع ــل، وبن ــات التحلي ــة مــدى ثب ملعرف

، وهـي نسـبة عاليـة قريبـة 0.95ي بلـغ معامـل الثبـات  وضوًحا، وباستخدام معادلة هلوسـت
  من الواحد الصحيح تدل على ثبات التحليل.

  اإلطار النظري للدراسة:  
واالتصال   العام  والرأي  اإلعالم  دراسات  يف  أساسًيا  رافًدا  األطر  نظرية  تشكل 
تأثير  إحداث  بهدف  معينة  أطر  يف  اإلعالمية  املادة  تقدمي  على  تعتمد  حيث    السياسي، 
معينة  وإبراز جوانب  اإلعالمية  املادة  انتقاء  معينة تشمل  آليات  على اجلمهور من خالل 
بصورة   لتظهر  تهميشها  أو  أخرى  جلوانب  واالستثناء  والتأييد  التكرار  طريق  عن  فيها، 

  أقل. 
لذا اعتمد الباحث على نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي، حيث تسمح بقياس املحتوى 

للنصوص اإلعالمية التي تبثها وسائل اإلعالم، وتقدم هذه النظرية تفسيًرا غير الظاهر  
البارزة،   القضايا  حيال  واالجتاهات  األفكار  تشكيل  يف  اإلعالم  وسائل  لدور  منتظًما 

  وعالقة ذلك باستجابات اجلمهور املعرفية والوجدانية.
خال من  يتم  التي  الكيفية  أن  مفاده:  رئيس  فرض  على  النظرية  طرح  وتقوم  لها 

بها   التي سيدرك  الكيفية  اإلعالم من خالل أطر إعالمية ستؤثر يف  القضايا يف وسائل 
  اجلمهور تلك القضايا. 
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أكثر   األطر  حتليل  مجال  يف  الباحثون  قدمها  التي  املختلفة  النماذج  تعد  كما 
التحليل   يف  توظيفها  والتي ميكن  اإلعالم،  بوسائل  الصريح  غير  املحتوى  لقياس  مالئمة 

التناول  ال أطر  واستخالص  حتديد  مبعنى  اإلعالمية  للرسالة  البارزة  للسمات  كيفي 
قدمه  الذي  النموذج  النماذج  هذه  أبرز  ومن  كيفي،  بأسلوب  املختلفة  للقضايا  اإلعالمي 

Entman والذي يشير إلى أن حتليل أطر التناول اإلعالمي لقضية يتضمن أربعة أبعاد ،
  :  )37( ووظائف رئيسة هي

  Define Problem ملشكلة أو القضية  حتديد ا ) 1
 Diagnose Causes    تشخيص األسباب ) 2
 Moral Judgements  وضع أحكام أخالقية   ) 3
 Suggest Remedies  اقتراح حلول للقضية   ) 4

واستفاد الباحث من دراسة األطر، يف التعرف على رصد األطروحات والسمات البارزة يف  
نة، عبر الصفحتني املراد حتليلهما، كما أن  األزمة (عينة الدراسة) خالل فترة زمنية معي

استخدام مدخل اإلطار له أهميته يف أن الرأي العام يعتمد على اإلعالم يف احلصول على  
 املعلومات. 

  اإلطار املعريف للبحث:
  أوًال: اإلعالم وإدارة األزمة:

ــع  ــات مـ ــة يف إدارة األزمـ ــالية واإلعالميـ ــب االتصـ ــام باجلوانـ ــرز االهتمـ ــور بـ التطـ
التكنولوجي والتغير املجتمعـي املصـاحب لـه واالنتقـال مـن الوضـع التقليـدي إلـى احلـديث، 
حيث التحضر والتخصـص والعقـد االجتمـاعي واجلمهـرة ووسـائل اإلعـالم (ثريـا البـدوي: 

يف ظـــل التطـــور الهائـــل إلمكانـــات وســـائل اإلعـــالم املختلفـــة . لـــذا جنـــد أنـــه )38( )2018
تعاظم دور اإلعالم يف التعامل مع األزمات بشكل خـاص، وأصـبح مـن التقليدية واجلديدة،  

األهمية مبكان االلتزام واالستناد يف املعاجلات اإلعالمية لألزمات على القواعـد واألسـس 
العلمية إلدارة األزمة أًيا كان مجالها من جانب القـائمني باالتصـال (إعالميـني، سياسـيني، 

مــن هــذه األســس والركــائز مــا يلــي (منــى احلديــدي: دبلوماســيني، مســؤولني وغيــرهم)، و
2018( )39(:  

) أصــبح اإلعــالم عبــر وســائله املتعــددة أداة التفاعــل بــني األزمــة والكثيــر مــن أطرافهــا 1( 
ا التعتـيم أو الصـمت اإلعالمـي  ا مباشـًرا فيهـا، كمـا لـم يعـد ممكنـً وحتى من لـيس طرفـً

فعلـى سـبيل املثـال، كـان ميكـن يف  على أية أزمـات مهمـا تفاوتـت يف حـدتها أو حجمهـا،
املاضي للسلطات يف أية دولة عدم نشر املعلومات بشأن أيـة كارثـة أو أزمـة قـد تقـع يف 
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ــة انفجــار مفاعــل  ــم يعــرف العــالم شــيئًا عــن حادث ــك "ل ــى ذل ــال عل ــة، مث محــيط الدول
تشــيرنوبيل إال بعــد عــدة أيــام مــن وقوعــه"، وقــد أصــبح إخفــاء أو جتاهــل أيــة أزمــة يف 

ا عصــر نا احلــالي أمــًرا شــديد الصــعوبة، وبــالطبع فــإن درجــة االهتمــام الشــعبي محليــً
ا بأيــة أزمــة تتفــاوت مــن أزمــة ألخــرى، ولكــن يظــل لوســائل اإلعــالم دور  ا ودوليــً وإقليميــً

  رئيس يف التعريف بها والتفاعل مع مجرياتها.
ا ) اإلعداد الدقيق إلدارة األزمة، وذلك بتقدير حجم وقوة وتأثير اإل2(  عالم املضـاد محليـً

ا دون مشــاركة جهــات االختصــاص  ــً ــإدارة األزمــة إعالمي ا، وعــدم االنفــراد ب ــً أو خارجي
ــداخلي  ــي ال ــإن التحــرك اإلعالم ــال، ف ــى ســبيل املث ــة. وعل ــة األزم املســؤولة عــن طبيع
ــات  ــوزارات والهيئـ ــع الـ ــاور مـ ــياق التشـ ــون يف سـ ــة يكـ ــادية داخليـ ــة اقتصـ ــواء أزمـ الحتـ

خلبراء ذوي الصلة، والتحرك اإلعالمي اخلارجي يكون من خـالل واملؤسسات املعنية وا
  اخلطاب السياسي والتحرك الدبلوماسي على املستويني اخلارجي والدولي.

) االعتراف بوجود أزمـة، مبعنـى عـدم إنكارهـا وتوجيـه الرسـالة اإلعالميـة الصـحيحة 3( 
ــام املســؤول اإلعالمــي أ ــال قي و املتحــدث الرســمي املتصــلة بهــا، ومنهــا علــى ســبيل املث

بتحديد األسئلة املتوقعة واإلجابات املناسبة لها قبل بـدء أي لقـاء إعالمـي، مـع مراعـاة 
أن التصريح لوسائل اإلعالم مبعلومات أو بيانات غير صحيحة، أو التهـرب أو االمتنـاع 
من اإلجابة على أسئلة معينـة يـأتي بنتـائج عكسـية غيـر مرغـوب فيهـا. ومـن هنـا، فـإن 

عن حل أمثل أو على األقل حل أفضل بـني البـدائل املتاحـة هـو أسـاس التسـوية البحث  
  السليمة لألزمة.

ا 4(  ) رصد الدروس املستفادة من األزمة قبل طي ملفها، ومثل تلك الدروس يشـكل تراكمـً
ا ال غنــى عنــه ملواجهــة أزمــات املســتقبل قبــل أن تنشــب وتســتفحل، كمــا يشــكل  ــً معرفي

  مرجعيات لتدريبات اإلعالميني من واقع اخلبرات املكتسبة.  التراكم املعريف بدوره
حيــاة  دورة عليهــا يطلــق مــا أو لألزمة املختلفة واالتصاالت يف املراحل اإلعالم دور كما ينطلق

  :)40( )2018األزمة من ثالثة مبادئ رئيسة هي (هويدا مصطفي:  
  .Issues Managementاألزمة  تثيرها التي القضايا إدارة ) 1
 .Planning-Prevention األزمة ملن التخطيط ) 2
وكـل مرحلـة مـن هـذه . Implementationاألزمـة  انحسار على اإلجناز والعمل ) 3

 املراحل الثالثة لها دور كبير يف معاجلة األزمة.
ــى  ــًرا الســيما يف وقــت األزمــات عل ــق جنــد أن لوســائل اإلعــالم دورًا كبي فمــن هــذا املنطل

وتعــدد مجاالتهــا ومســتوياتها، حيــث يســتطيع اإلعــالم أن يعــالج األزمــة  مختلــف أنواعهــا،
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ويتناولها بصورة موضوعية تأخذ يف احلسبان أبعادها املختلفة؛ سعًيا للحل مبا يـؤدي إلـى 
عبـــر بعـــض  –انتهائهـــا وجتاوزهـــا يف أســـرع وقـــت ممكـــن، ويف املقابـــل يســـتطيع اإلعـــالم 

  حتقان بني طريف / أطراف األزمة.أن يزيد من حالة التوتر واال  -املمارسات
لذا جنـد أن األزمـات تعـد مـادة ثريـة لوسـائل اإلعـالم اجلماهيريـة، حيـث حتظـى 
ا مـن  ا رئيسـً بتغطية موسـعة تسـتجيب حلاجـة اجلمـاهير املعرفيـة، كمـا يعـد اإلعـالم مكونـً
مكونــات اســتراتيجية مواجهــة األزمــات، فهــو أحــد الوســائل التــي تــؤثر يف تشــكيل معــارف 

  .)41( )2018اهات الرأي العام جتاه األزمة (داليا عثمان:  واجت
  : )42( والواجب نحوها  -صلى اهللا عليه وسلم    -ثانًيا: الرسوم السيئة للنبي محمد 

بعـد أن   -شعبًيا ورسمًيا    -يف هذه األيام تتفاعل ردود األفعال داخل بلدان العالم  
وبتصــريحات  –عليــه الصــالة والســالم  –أثارتهــا إعــادة الرســوم الســيئة بــأعظم الرســل 

"ماكرون" الـرئيس الفرنسـي، واملسـتفزة لكـل مشـاعر املسـلمني بـل املسـتهينة بهـم، واعتبـار 
هــذه التصــريحات حريــة رأي وتعبيــر، فــال ينبغــي عــزل مــا حــدث مــن نشــر رســوم ســيئة 

سـالم لإلسالم واملسلمني يف الصحافة األوربية ملوقف األوربيني الفكري والسياسـي مـن اإل
  خصوًصا.  -صلى اهللا عليه وسلم –واملسلمني عموًما والقرآن الكرمي ورسول اهللا 

فاحلمالت الضارية ضد اإلسالم ليست وليـدة ظـروف جديـدة طارئـة، وإمنـا هـي 
نتيجــة ترســبات قدميــة ترســخت يف العقليــة الغربيــة قبــل احلــروب الصــليبية عنــدما فــتح 

  يما بعد "القسطنطينية".املسلمون "األندلس"، وفتح العثمانيون ف
حتــى عبــر الــرئيس األمريكــي األســبق "ريتشــارد نيكســون" عــن قلقــه مــن اإلســالم 
واملسلمني، من خالل كتابني نشـرهما منـذ سـنوات قريبـة مضـت، األول "نصـر بـال حـرب"، 
ــه ســقوط  ــد ســقوط االحتــاد الســوفيتي ومع ــه بع ــه " أن ــزوا الفرصــة"، بقول ــا "انته وثانيهم

ا مـارًدا آخـًرا   االشتراكية كحركة سياسية، سيواجه بالد الغرب والواليات املتحـدة خصوصـً
هــو اإلســالم.."، ومــا يعــزز هــذا القلــق إزاء اإلســالم واملســلمني الفكــرة التــي أطلقهــا عــالم 

وإعــادة  Foreign Affairsم يف مجلــة 1993السياســة األمريكــي "صــمويل هنتنجتــون 
دامات العالم اجلديد لن تكـون اقتصـادية وال تشكيل النظام العاملي اجلديد، فاعتبر أن ص

سياسية، وإمنا ستكون حضارية يف الدرجة األولى. وبعد أن عدّد سـبع حضـارات أساسـية 
يف العالم خلص إلى "أن الصدام احلقيقي سيكون بني اإلسالم والغرب"، ويلخـص اإلسـالم 

إلسـالمية لكنهـا مـع ذاته دين دموي، وقال إن املشكلة األساسـية للغـرب ليسـت مـع الـدول ا
  اإلسالم نفسه".
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لإلنسـانية قاطبـة،   –صـلى اهللا عليـه وسـلم    –ومع كـل مـا قدمـه الرسـول الكـرمي  
يطالعنا هذه األيام زمرة من احلاقدين املسـتهزئني، وطغمـة مـن املغـالني املتطـرفني، الـذين 
مــا فتئــت عقــولهم املريضــة، وأقالمهــم البغيضــة يهــزؤون عبــر رســومات هابطــة ســيئة، 
وتصــريحات حاقــدة ال متثــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، ونحــن املســلمني نعتقــد 
جازمني أنه (صلى اهللا عليه وسلم) أفضل من وطئت قدماه األرض والسماء، وإنه لن يناله 

  أدنى سوء مهما عمت الفرية فهو القداسة والطهارة والبهاء.
اسـتهزاء وسـخرية، حتـت إنه ملـن العجـب أن يكـون موقـف هـؤالء العـابثني، موقـف  

الـذي  -حرب دينية بنكهـة حريـة التعبيـر -شعار وغطاء حرية الرأي والتعبير بل نقول هي  
تنادي به العوملة اآلثمة، وأي حرية هذه التي تدعو إلى صراع احلضارات، وإثـارة الضـغائن 

ذه واألحقاد..؟ أي حريـة هـذه التـي تسـيء لإلسـالم ونبيـه واملسـلمني كافـة..؟ أي حريـة هـ
التي تدنس املقدسات اإلسالمية وتهني مشاعر مـا يقـرب مـن مليـاري مسـلم..؟ فمـا كانـت 
احلرية يف يـوم مـن األيـام رخصـة لإلهانـة، ومـا كانـت مطلقـة العنـان، بـل ممـا أجمـع عليـه 
العقالء يف كل عصر أن حرية الرأي والتعبير مصونة ضمن ضوابط وقيـود؛ ال يحـق ألحـد 

مجردة من القيم واملبـادئ، وداعيـة إلـى صـدام احلضـارات بـني أن يتجاوزها وإال أصبحت  
  األمم والشعوب التي ما كانت يوًما لصالح طرف من األطراف.

ــالم    ــة يف العـ ــب العارمـ ــات الغضـ ــاعد احتجاجـ ــل وتصـ ــى رد الفعـ ــاًء علـ ــول وبنـ نقـ
باعتبارهمـا  –الرسـوم والتصـريحات  –اإلسالمي ضد احلملة اإلعالمية الغربية من أزمة 

ة رأي وتعبير، نقول كما علقت صحيفة "التاميز" مـن قبـل بقولهـا "إن للمسـلمني احلـق حري
يف االحتجاج على تلك الرسـوم، ومقاطعـة وسـائل اإلعـالم التـي نشـرتها، ومقاطعـة بضـائع 
دولهــا، كمــا يقــول "بريــان بيــدهام" املحــرر يف صــحيفة "اإليكونيميســت" أن علــى الغــرب أن 

هي: إما أن يبقى علـى هيمنتـه وعدائيتـه فيفـتح األبـواب علـى يدرك حقيقة ال مفر منها، و
مصراعيها أمام عواصف واحتماالت يصعب تقدير أخطارها، وبذلك ال ينفصـل عـن حالـة 
القلق التاريخية التي تسود عالقتـه مـع جـاره، هـذا اجلـار الـذي ال يجـد فصـًال بـني الـدين 

ضًعا إنسانًيا متميًزا؛ يعود بالنفع على والدنيا، وإما أن يسعى إلى التآزر معه ليكسب مًعا و
البشــرية جمعــاء فمــا يؤهلهمــا اآلن ألن يكونــا قطبــني متصــارعني، هــو نفســه مــا ميكنــه أن 

  يجعلهما طريف تعايش مثمر".
إننــا مطمئنــون إلــى انتصــار اهللا تعــالى لنبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم، ولــو تقــاعس 

منـذ بعثتـه إلـى قيـام السـاعة قـال   –صـره  وال يـزال ربـه نا  –الناس كلهم عن ذلك كما كان  
، وتلـك )44(  ، وقال تعـالى (إنـا كفينـاك املسـتهزئني))43(  تعالى (إال تنصروه فقد نصره اهللا.)
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سنة اهللا تعالى لرسله عليهم الصالة والسالم (إنا لننصـر رسـلنا والـذين ءامنـوا يف احليـاة 
  .)45( الدنيا ويوم يقوم األشهاد)

فمــا أحوجنــا إلــى تفعيــل مــا أوصــت بــه لى اهللا عليــه وســلم) صــ أمــا واجبنــا نحــوه (  
املــؤمترات التــي عقــدت لنصــرة احلبيــب محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم)، وديــن اإلســالم، 
وتفعيل مقترحاتهـا، وترجمـة معـالم اإلسـالم الرشـيدة، والتعريـف بنبـي الرحمـة صـلى اهللا 

ب يف خطابه األخير مع احتفـال عليه وسلم، كما قال فضيلة اإلمام األكبر أ.د/ أحمد الطي
هـــ، وإطـالق حملـة تعريفيـة 1442صلى اهللا عليه وسلم)  املسلمني بذكرى الهادي البشير (

بجميع اللغات، وال سيما إعجـاب بعـض عقـالء الغـرب صلى اهللا عليه وســلم) للنبي محمد (
ملائـة به، وبخاصة ما عـرف يف كتـاب "األبطـال" لكارليـل (فصـل البطـل يف صـورة نبـي)، و"ا

  األوائل: أولهم محمد (صلى اهللا عليه وسلم) "ملايكل هارت" وغيرهما كثير.

  ) يوضح األطروحات اخلاصة باألزمة (عينة الدراسة) 3جدول (

األطروحات   م
  الرئيسة 

  الصفحة                                                           م
  الفئات الفرعية          

فرنسا 
24  

  األزهر 

  
1  

  
  بداية األزمة 

(أسباب  
  األزمة) 

إعـــادة صـــحيفة شـــارل أبـــدو الفرنســـية نشـــر الرســـوم   1
      املسيئة للنبي (صلى اهللا عليه وسلم)

إصـــــابة شخصـــــني علـــــى األقـــــل يف هجـــــوم بالســـــالح   2
      األبيض قرب املقر السابق لـ"شارلي أبدو" بباريس.

  
  
  
2  

  
  

تداعيات 
  األزمة

فرنســــــا: النيابــــــة العامــــــة ملكافحــــــة اإلرهــــــاب تفــــــتح   1
حتقيًقا يف هجوم بالســكني قــرب مقــر "شــارلي أبــدو" 

  السابق.
    

االعتـــداء قـــرب مقـــر فرنســـا: املشـــتبه بـــه الـــرئيس يف   2
      شارلي أبدو السابق يف باريس يقر بجرميته.

فضــــيلة اإلمــــام األكبــــر شــــيخ األزهــــر يــــرفض تــــداول   3
ــطلح "اإلرهــــاب اإلســــالمي" ويطالــــب بتجــــرمي  مصــ

  استخدامه.
    

فضــيلة اإلمـــام األكبـــر شـــيخ األزهـــر لـــرئيس الوكالـــة   4
األمريكيــة للتنميــة: وقــف احلــروب والكراهيــة أيســر 

  الطرق حلل مشكالت العالم.
    

  
  
3  

  
القوى 
  الفاعلة

      وزارة اخلارجية الفرنسية.   1

      املجلس األعلى للديانة اإلسالمية   2

      النيابة العامة ملكافحة اإلرهاب.  3
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األطروحات   م
  الرئيسة 

  الصفحة                                                           م
  الفئات الفرعية          

فرنسا 
24  

  األزهر 

  (أ)  
  
  
  

 )1 (  
هيئات  
  فاعلة 

      األزهر.   1

      املجلس األعلى للشئون اإلسالمية.  2

      اإلسالمية.مجمع البحوث   3

  
3  
 

  (ب) 

  
  

القوى 
  الفاعلة

  
  

 )2 (  
شخصيات  

  فاعلة 

      الرئيس الفرنسي.  1

      وزير اخلارجية الفرنسي.   2

      املدعي العام الفرنسي.   3

      وزير الداخلية الفرنسي.   4

      رئيس املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية.  5

      الرئيس املصري.   1

      اإلمام األكبر شيخ األزهر. فضيلة   2

      وكيل األزهر.   3

      أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية.  4

  
  
4  
  
  
  

  
  

  ردود األفعال
  
  
  

مسلمو فرنسا مصدومون من اجلرمية التي طالت   1
      أستاًذا قرب باريس. 

األزهر يدين احلادث اإلرهابي يف باريس ويدعو إلى    2
      األديان. ضرورة التحلي بأخالق 

نحو مئتني من عرب إسرائيل يتظاهرون احتجاًجا    3
على موقف ماكرون من رسوم جتّسد النبي محّمد 

  صلى اهللا عليه وسلم.
    

اإلرهاب من الضواحي الفرنسية حتى عواصم    4
الغرب: كيف ترتد معركة ماكرون على الدول  

  املغاربية؟
    

قلوبنا أدميت لهجوم  املجلس الفرنسي اإلسالمي:    5
    نيس وألغينا احتفاالت املولد النبوي. 

    

  
6  

فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر: نشهد اآلن حملةً  
ممنهجةً للزج باإلسالم يف املعارك السياسية، 

وصناعةَ فوضى بدأت بهجمٍة مغرضٍة على نبي  
  الرحمة صلى اهللا عليه وسلم.
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األطروحات   م
  الرئيسة 

  الصفحة                                                           م
  الفئات الفرعية          

فرنسا 
24  

  األزهر 

  
7  
  

األكبر شيخ األزهر: اإلساءة للرموز  فضيلة اإلمام 
الدينية واملقدسات وتبرير ذلك بدعوى حماية  
حرية التعبير هو فهم قاصر للفرق بني احلق  

اإلنساني يف احلرية واجلرمية يف حق اإلنسانية  
  باسم حماية احلريات.

    

  
  
  
  
  
5  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

خطوات مت  
  اتخاذها

جمعية "بركة  وزير الداخلية الفرنسي: يعلن حل   1
      سيتي" اإلسالمية غير احلكومية.

"حكماء املسلمني" يقرر تشكيل جلنة خبراء    2
قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على "تشارلي 

  أبدو" إلساءتها لنبي الرحمة صلى اهللا عليه وسلم. 
    

وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس واجلزائر نهاية   3
      املسائل األمنية. األسبوع اجلاري لبحث 

دعوات على وسائل التواصل االجتماعي ملقاطعة    4
املنتجات الفرنسية على خلفية تصريحات ماكرون  

  بخصوص رسوم الكاريكاتور. 
    

فرنسا يف "حرب على إيديولوجية التطرف   5
      اإلسالموي"

األزهر: يطلق منصة للتعريف بالنبي صلى اهللا    6
وشيخه يدعو إلقرار تشريع عاملي  عليه وسلم، 

  يجرم معاداة املسلمني.
    

  
  
6  

  
  

تهدئة  
  األزمة

إميانويل ماكرون: "فرنسا ليست بتاًتا يف حرب ضد    1
      اإلسالم بل ضد االنفصالية اإلسالمية".

وزير اخلارجية الفرنسي يشدد من مصر "على    2
االحترام العميق لإلسالم" ويؤكد أن باريس حتارب 

  "اإلرهاب واختطاف الدين".
    

تصريح وزير اخلارجية الفرنسي يف غضون األزمة    3
كان محل احترام وتقدير منا، وكان مبثابة صوت  

  العقل واحلكمة الذي نشجعه. 
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 نتائج الدراسة الكيفية (أطروحات الدراسة):
(عينـــة  24قـــام الباحـــث بتنـــاول حتليـــل صـــفحتي (الفـــيس بـــوك) األزهـــر الشـــريف وفرنســـا

  )، وهو كاآلتي:3الدراسة) لألزمة كما هو موضح بجدول (

  :2020-9-1أوًال: بداية األزمة (أسباب األزمة)

  : 24ا) صفحة فرنسا 
من خالل الدراسة االستطالعية التـي قـام بهـا الباحـث لصـفحتي الدراسـة تبـني أن 

" بـدأت يف نشـر أخبـار ومضـامني متعلقـة بأزمـة اإلسـاءة للنبـي محمـد 24"صفحة فرنسا  
، عنــدما ضــمنت صــفحتها 2020(صــلى اهللا عليــه وســلم)، وذلــك يف األول مــن ســبتمبر 

ي محمد (صلى اهللا عليـه وسـلم) كانـت سـبًبا "شارلي أبدو" تعيد نشر رسوم كاريكاتور للنب
صحيفة "شـارلي أبـدو" السـاخرة الفرنسـية الثالثـاء   وأعلنتيف االعتداء الذي استهدفها".  

إعادة نشر رسوم الكاريكـاتور للنبـي محمـد (صـلى اهللا عليـه وسـلم) األربعـاء، أي يف نفـس 
قتـيًال  12يوم بداية محاكمة شركاء اجلهاديني الذين نفذوا االعتداء اإلرهابي الـذي أوقـع 

  . 2015  كانون الثاني/يناير 7من هيئة حتريرها يف باريس يف 

  
  أ ف ب © .2015رسم كاريكاتير بضحايا صحيفة "شارلي أبدو" يف باريس عام  

كما نشرت الصفحة على لسـان مـدير الصـحيفة األسـبوعية لـوران "ريـس" سوريسـو 
"لن نستلم أبدا"، مبررًا قرار نشر الرسوم علـى غـالف العـدد اجلديـد الـذي سـيتم توزيعـه، 

قبل ساعات من إعادة نشـر هـذه الرسـوم االثنـي عشـر وميكن االطالع عليه على اإلنترنت  
أيلول/ســـبتمبر  30التـــي نشـــرتها يف البدايـــة صـــحيفة "يالنـــدس بوســـنت" الدمناركيـــة يف 

"، وذكرت هيئة التحريـر يف نشـر بـنفس العـدد "  2006، ثم "شارلي أبدو" يف عام  2005
قيـام بـذلك، لـيس ألن كثيًرا ما طلب منا نشر رسوم كاريكاتورية أخـرى لكننـا كنـا نـرفض ال
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ذلك محظور، فالقانون يسمح لنا بذلك، ولكن ألنه يلزمنا سبب وجيـه للقيـام بـذلك، سـبب 
  يحمل معنى ويضيف شيئًا ما إلى النقاش".

وإضافة إلى هذه الرسوم الكاريكاتورية الدمناركية، تضـمنت الصـفحة األولـى مـن 
ا بقلـم صحيفة "شارلي أبدو" كذلك حتت عنوان "كل ذلك مـن أجـل هـ ذا" رسـًما كاريكاتوريـً

كمــا كــان ، )46( 2015كـانون الثاني/ينـاير   7رسام الكاريكاتير "كابو"، الـذي ُقتـل يف هجـوم  
، مــا نشــرته الصــفحة علــى لســان قــوات األمــن مــن أســباب تــداعيات األزمــة كمــا يزعمــون

(بإصــابة شخصــني علــى األقــل يف هجــوم بالســالح األبــيض قــرب املقــر الســابق لـــ"شارلي 
أبدو" بباريس، كما نقلت مديرة املوارد البشرية يف "شارلي أبـدو" ماريكـا بريـت مـن منزلهـا 
مبرافقــة الشــرطة بســبب تهديــدات اعتبــرت خطيــرة، وعقــب هــذه التهديــدات، طلــب وزيــر 
الداخليـــة جيرالـــد دارمانـــان " إعـــادة تقيـــيم التهديـــدات التـــي يتعـــرض لهـــا الصـــحافيون 

ونشـرت مائـة وسـيلة إعالميـة مـن صـحف ومجـالت وقنـوات واملتعاونون مع شارلي أبدو".  
تليفزيونية وإذاعية، رسـالة مفتوحـة تـدعو الفرنسـيني إلـى التعبئـة مـن أجـل حريـة التعبيـر 

  .)47((كما يدعون)  
  ):2020-9-25) تداعيات األزمة (2

  :24صفحة فرنسا  
ا "النيابــة العامــة ملكافحــة  24نشــرت صــفحة فرنســا  عبــر صــفحتها الرئيســة عنوانــً

ا يف هجــوم بالســكني قــرب مقــر "شــارلي أبــدو" الســابق "، وكــان مــن  اإلرهــاب تفــتح حتقيقــً
ضمن ما نشرته " أفادت النيابة العامة ملكافحة اإلرهاب يف باريس اجلمعـة، أنهـا اسـتلمت 

قـرب املقـر السـابق لصـحيفة "شـارلي أبـدو" يف الـدائرة   التحقيق املـرتبط بـالهجوم بسـكني
من العاصمة الفرنسية. وأسفر الهجوم عن إصابة شخصـني علـى األقـل. ورجـح وزيـر   11

ــا  ــة "فرنسـ ــريح ملحطـ ــان" يف تصـ ــد دارمانـ ــي "جيرالـ ــة الفرنسـ ــة 24الداخليـ " التليفزيونيـ
 العمومية أن يكون الهجوم "عمًال إرهابًيا إسالمًيا".

الداخلية الفرنسـي " جيرالـد دارمانـان " مسـاء اجلمعـة أن يكـون هجـوم   ورجح وزير
" التليفزيونيـة 2باريس "عمًال إرهابًيا إسالمًيا". وأوضح الوزير يف تصريح ملحطـة "فرنسـا  

مقـر شـارلي أبـدو، وهـذا هـو الـنهج   يضـمالفرنسية أن الهجوم وقع "يف الشـارع الـذي كـان  
يني وممـا ال شـك فيـه هـو هجـوم دام جديـد علـى بلـدنا" املتبع من قبل اإلرهابيني اإلسـالم

)48( .  
به الرئيس يف االعتداء قرب مقر شـارلي   املشتبه(  2020-9-26ثم نشرت بتاريخ  

  أبدو السابق يف باريس يقر بذنبه).
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ومن هنا يتفق الباحث مع ما قاله فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر ومجمع البحوث 
اب يـنم عـن جهـل بهـذا الـدين احلنيـف، ومجازفـة ال تأخـذ يف "بأن وصف اإلره  اإلسالمية

اعتبارها احتـرام عقيـدة اآلخـرين، ودعـوة صـريحة للكراهيـة والعنـف ورجـوع إلـى وحشـية 
القــرون الوســطى واســتفزاز كريــه ملشــاعر مــا يقــرب مــن مليــاري مســلم، وصــف اإلرهــاب 

تــرام معتقــدات لإلســالم يعكــس اجلهــل بهــذا الــدين الصــالح، وهــو عــرض فاضــح لعــدم اح
  اآلخرين.

ورًدا على ما قاله الفرنسيون بوصف اإلسالم باإلرهـاب عبـر فضـيلة اإلمـام فضـيلة 
شيخ األزهر أ.د/ أحمـد الطيـب عبـر صـفحته مقولـة بـثالث لغـات (العربيـة،   األكبراإلمام  

اإلجنليزيــة، الفرنســية) بعنــوان "املســلمون إرهــابيون؟!" وشــاركتها صــفحة األزهــر الرســمية 
  كاآلتي: وهي

التي    أنفسهم، واحلقيقة  املسلمني  أبناء  كثيرون حتى من  وابتلعها  بها  ُخِدعَ  املقولة  (هذه 
يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير احلر أن املسلمني هم بناة حضارة يف كل مكان ُوجُدوا 

  به حتى يف قلب أوروبا، واآلن هم ضحايا الكيل مبكيالني يف عدد من هذه البلدان). 
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  صفحة األزهر:
بعد تصريح وزير الداخلية الفرنسـي وحتديـًدا بعـد تنفيـذ هجـوم قـرب مقـر شـارلي 
أبدو القدمي يف باريس، ووصفه بأن هجـوم بـاريس "عمـل إرهـابي إسـالمي" أعـرب فضـيلة 
اإلمام األكبـر شـيخ األزهـر عـن غضـبه كمـا نشـرته الصـفحة  "فضـيلة اإلمـام األكبـر شـيخ 

طلح "اإلرهـاب اإلسـالمي" ويطالـب بتجـرمي اسـتخدامه "، يعـرب األزهر يرفض تداول مصـ
فضيلة اإلمام األكبر أ.د/ أحمد الطيب، فضيلة اإلمام األكبـر شـيخ األزهـر، عـن اسـتنكاره 
وغضـــبه الشـــديد مـــن إصـــرار بعـــض املســـؤولني يف دول غربيـــة علـــى اســـتخدام مصـــطلح 

تخدام مـن إسـاءة بالغـة للـدين "اإلرهاب اإلسالمي"؛ غير منتبهني ملا يترتب على هـذا االسـ
اإلســالمي واملــؤمنني بــه، ومــن جتاهــل معيــب لشــريعته الســمحة ومــا تزخــر بــه مــن قــوانني 
ــة  ــاة ويف احلري ــه يف احلي ــا حق ــة وأوله ــوق اإلنســان كاف ــى حق ــداء عل ــادئ جتــرم االعت ومب
ــرام املتبــادل، ويؤكــد فضــيلة اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر أن إلصــاق تهمــة  واألخــوة واالحت
اإلرهاب باإلسالم أو غيره من األديان السماوية هو خلـط معيـب بـني حقيقـة األديـان التـي 
نزلت من السماء لتسعد اإلنسان وبني توظيف هذه األديان ألغراض هابطة على أيدي قلة 
ــدين أو ذاك. إنَّ هــؤالء الســادة الــذين ال يكفــون عــن اســتخدام هــذا  منحرفــة مــن هــذا ال

ن إلــى أنهــم يقطعــون الطريــق علــى أي حــوار مثمــر بــني الشــرق الوصــف الكريــه ال يتنبهــو
  والغرب ويرفعون من وتيرة خطاب الكراهية بني اتباع املجتمع الواحد.

ويف نفس السياق وأثناء تداعيات األزمة نشر على صفحة األزهر الرسـمية "فضـيلة 
والكراهيــة  اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر لــرئيس الوكالــة األمريكيــة للتنميــة: وقــف احلــروب

على   )49(  أيسر الطرق حلل مشكالت العالم"، حيث أثناء األزمة حرص السيد "جون بارسا"
لقــاء فضــيلة اإلمــام األكبــر رغــم قصــر الزيــارة، وذلــك ملــا وصــفه بــاجلهود الكبيــرة واملهمــة 
لفضــيلة اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر واملؤسســة األزهريــة؛ لــزرع بــذور اخليــر والســالم بــني 

ومحاربة كل أشكال العنف والتعصب وخطاب الكراهية مؤكًدا حـرص الوكالـة علـى الناس،  
التعاون مع األزهر القتالع جذور الكراهية واإلرهاب يف العالم، وأن األزهـر مؤسسـة دينيـة 
ذات ســمعة كبيــرة وُتخــرج ســفراء ينتشــرون عبــر العــالم، مضــيًفا أن اجلهــود التــي يبــذلها 

  .)50( ا تخدم اإلسالم عموًمااألزهر ال تخدم مصر فقط وإمن
  ): 10/2020 -16) القوى الفاعلة وسماتها (3

 قسم الباحث القوى الفاعلة يف هذه الدراسة إلى نوعني: 
فاعلة  )أ( البحوث هيئات  مجمع  اإلسالمية،  للشئون  األعلى  املجلس  (األزهر،  وشملت   :

للديانة   األعلى  املجلس  الفرنسية،  اخلارجية  وزارة  النيابة اإلسالمية،  اإلسالمية، 
   العامة ملكافحة اإلرهاب).
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  : 24صفحة فرنسا  
مــن خــالل التحليــل وجــد عبــر هــذه الصــفحة قــوى فاعلــة تعبــر عــن هــذه األحــداث، 
فكــان ممــا نســب إلــى وزارة اخلارجيــة الفرنســية بأنهــا أعلنــت يف بيــان أن "الــدعوات إلــى 

التي تتعرض لهـا بالدنـا والتـي   املقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورًا، وكذلك كل الهجمات
وأكد بيان وزارة اخلارجية الفرنسية، تصريح لورديـان، حـول   ."تقف وراءها أقلية راديكالية

أهداف هذه الزيارة، "لقد أشرت إلى االحترام العميق لإلسـالم ومـا نحاربـه هـو اإلرهـاب، 
رهـاب بعـد إنه اختطـاف الـدين، إنـه التطـرف". وأعلنـت فرنسـا احلـرب علـى التطـرف واإل

ا، عـرض علـى تالميـذه رسـوًما للنبـي محمـد (صـلى اهللا عليـه  مقتل أستاذ يف اعتـداء ذبحـً
وقالــت وزارة ..وســلم)، كانــت نشــرتها صــحيفة شــارلي أبــدو، يف درس حــول حريــة التعبيــر

اخلارجيــة الفرنســية يف بيــان قبــل وصــول "لودريــان" إن وزيــر اخلارجيــة سيواصــل عمليــة 
  .)51(بدأها رئيس اجلمهورية  الشرح والتهدئة التي  

كما ورد من خالل التحليل بأن "النيابة العامـة ملكافحـة اإلرهـاب حتقـق يف جرميـة   
قطــع رأس أســتاذ تــاريخ قــرب بــاريس" وقالــت النيابــة العامــة لوكالــة األنبــاء الفرنســية: إن 
تح  التحقيــق بشــأن األحــداث التــي وقعــت نحــو الســاعة اخلامســة عصــًرا قــرب مدرســة، فــُ

ونــدد عمــل إرهــابي" و "مجموعــة إجراميــة إرهابيــة". كمــا بتهمــة ارتكــاب "جرميــة مرتبطــة ب
  السياسيون الفرنسيون باالعتداء على املدرّس الفرنسي.

  صفحة األزهر:
ُنسب إليها "األزهر يدين احلادث اإلرهابي يف باريس ويدعو إلـى ضـرورة التحلـي    

ال اإلرهابيـة، بأخالق األديان"، ويؤكد األزهر رفضه لهـذه اجلرميـة النكـراء وجلميـع األعمـ
مشدًدا على أن القتل جرمية ال ميكن تبريرها بأي حال من األحوال. كما دعـا لسـن بعـض 
ــدعو لســن تشــريع عــاملي يجــرم اإلســاءة  ــال: (األزهــر: ي ــى ســبيل املث ــا عل التشــريعات منه

، كمــا أكـد علــى دعوتــه الدائمـة إلــى نبـذ خطــاب الكراهيــة )52( لألديـان ورموزهــا املقدسـة)
ا كــان شــكله أو مصــدره أو ســببه، ووجــوب احتــرام املقدســات والرمــوز الدينيــة، والعنــف أيًــ 

واالبتعــاد عــن إثــارة الكراهيــة باإلســاءة لألديــان، كمــا يــدعو اجلميــع إلــى التحلــي بــأخالق 
  وتعاليم األديان التي تؤكد على احترام معتقدات اآلخرين.

  (ب) شخصيات فاعلة: 
ات تصــريحات حــول هــذه األحــداث يف ظــل هــذه األزمــة نســب إلــى بعــض الشخصــي

 24خالل فترة التحليل (عينة الدراسة)، فنجد رئيس فرنسا كما نشر عبر صفحة فرنسا  
ماكرون يزور مكان مقتل أستاذ بقطـع الـرأس ويقـول: إن املنفـذ اسـتهدف حريـة التعبيـر"، "

كّلت بعــد احلادثــة يف وزارة الد اخليــة. وكــان مــاكرون قــد زار ســابًقا خليــة األزمــة التــي شــُ
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وأعلنــت النيابــة العامــة ملكافحــة اإلرهــاب يف فرنســا لوكالــة األنبــاء الفرنســية أنهــا فتحــت 
ا فــورًا بتهمــة ارتكــاب "جرميــة مرتبطــة بعمــل إرهــابي" وتشــكيل "مجموعــة إجراميــة  حتقيقــً
إرهابية". وقال الرئيس الفرنسـي إميانويـل مـاكرون اجلمعـة: إن عمليـة قتـل املـدرّس الـذي 

كاريكاتوريــة للنبــي (محمــد) يف حصــة دراســية "هجــوم إرهــابي إســالمي". عــرض رســوًما 
وأضاف ماكرون قرب مكان االعتداء، أن "األمة بأكملها" مستعدة للدفاع عن املدرسني وأن 
"الظالمية لن تنتصر". وتابع أن رجًال قتل أستاذًا للتاريخ عرض علـى تالمذتـه يف املدرسـة 

نبـي محمـد (صـلى اهللا عليـه وسـلم)، وكـان يسـتهدف بهـذا اإلعدادية رسوًما كاريكاتورية لل
، وعلى أثر هذا االعتـداء قـرر وزيـر الداخليـة "جيرالـد دار )53( الهجوم ضرب حرية التعبير

  مانان" املتواجد يف زيارة للمغرب العودة فورًا إلى باريس.
ــق  ــرام العمي ــى االحت ــه ملصــر "عل ــاء زيارت ــة الفرنســي أثن ــر اخلارجي ــا شــدد وزي فيم

  لإلسالم" ويؤكد أن باريس حتارب "اإلرهاب، واختطاف الدين"
من جهته، بعث وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان اخلميس بــ"رسالة سـالم 

  إلى العالم اإلسالمي"، يلفت فيها إلى أن فرنسا هي "بلد التسامح" ال "االزدراء أو النبذ".
هــاب (جــان فرنســاوا ريكــار): منفــذ بينمــا قــال املــدعي العــام الفرنســي ملكافحــة اإلر

، وأضـاف )54( العملية الجئ من أصل شيشاني ونشر رسالة يقر فيهـا بقطـع رأس األسـتاذ"
خــالل مــؤمتر صــحفي حــول االعتــداء أن "املهــاجم املولــود يف روســيا، هــو الجــئ مــن  ريكــار

أصــل شيشــاني، وقــد قــام بنشــر صــورة للمــدرس علــى تــويتر بعــدما قطــع رأســه وأرفقهــا 
 برسالة يقر فيها بقتله.

  صفحة األزهر:
الباحــث أثنــاء حتليلــه لهــذه األزمــة وأثنــاء تصــريحات الــرئيس الفرنســي  كمــا وجــد

"ماكرون" دفاع الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يف خطابه مبناسبة ذكرى مولد النبي محمـد 
عـن "القـيم الدينيـة"، مؤكـدا   2020(صلى اهللا عليـه وسـلم) نهايـة الشـهر املاضـي أكتـوبر  

"  28/10/2020عليــه وســلم). وبتــاريخ  رفضــه لإلســاءة إلــى النبــي محمــد (صــلى اهللا
األزهر يدعو إلى تشريع عاملي يجـرم معـاداة املسـلمني.. والسيسـي يـرفض اإلرهـاب حتـت 

  )55(شعار الدفاع عن الدين. 
كذلك يف ظل هذه األحداث وأثناء مقتل مدرس التاريخ أعرب فضـيلة اإلمـام األكبـر 

يف العاصـمة الفرنسـية بـاريس، وأكـد شيخ األزهر عن إدانته للحادث اإلرهـابي الـذي وقـع  
ا كـان شـكله أو مصـدره أو سـببه، ووجـوب  على دعوته إلى نبذ خطاب الكراهية والعنـف أيـً

  احترام املقدسات والرموز الدينية، واالبتعاد عن إثارة الكراهية باإلساءة لألديان.
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  ) ردود األفعال:4
  : 24فرنسا 

ي للديانة اإلسالمية يصرح: "مسـلمو أثناء هذه األحداث جند رئيس املجلس الفرنس
فرنســا مصــدومون مــن اجلرميــة التــي طالــت أســتاذًا قــرب بــاريس" اعتبــر رئــيس املجلــس 
الفرنســي للديانــة اإلســالمية ورئــيس احتــاد مســاجد فرنســا محمــد املوســوي أن "مســلمي 
فرنسا مصدومون" من اجلرمية التي طالت أستاذ التـاريخ يف مدرسـة فرنسـية. إلـى ذلـك، 

د املوســوي علــى وقــوف املســلمني إلــى جانــب األســاتذة واملعلمــني، محــذرًا مــن عواقــب أكــ
انسياق الشباب وراء كل ما يـروج مـن مغالطـات. وذكـر املوسـوي أنـه "يف ثقافتنـا ويف ديننـا 

وقبــل احتفــاالت املســلمني مبولــد  24/10/2020. ويف )56( كــاد املعلــم أن يكــون رســوًال"
ليــه وســلم)، جنــد نحــو مئتــني مــن عــرب ٍإســرائيل يتظــاهرون الهــادي البشــير (صــلى اهللا ع

د ( د النبــي محمــّ ا علــى موقــف مــاكرون مــن رســوم جتســّ ، صــلى اهللا عليــه وســلم)احتجاجــً
د النبـي محمـد (صــلى اهللا  والـذي أكـد أن بـالده لــن "تتخلـى عـن رسـوم كاريكاتوريــة" جتسـّ

ورفــع املتظــاهرون الــذين وضــع بعضــهم كمامــات وقائيــة، الفتــات مكتوبــة عليــه وســلم)، 
ع انطلـق بعـد صـلى اهللا عليـه وسـلم)بالعربية تندد باإلساءة للنبـي محمـد ( ، وذلـك يف جتمـّ

نـــة ذات الغالبيـــة املســـلمة املحاذيـــة لتـــل أبيـــب، وقـــال بعـــض صـــالة املغـــرب يف يافـــا، املدي
هـو أقـدس مـا يف اإلسـالم، ومـن أسـاء لـه صـلى اهللا عليـه وسـلم)  املتظاهرين إن الرسول (

  أساء لشعب بأسره، مّتهًما الرئيس الفرنسي بأنه ميارس لعبة "اليمني املتطّرف".
هــورهم علــى قنــاة بينمــا نشــر علــى الصــفحة رد فعــل لعــدد مــن الشخصــيات أثنــاء ظ

وحتديًدا يف برنامج "النقاش املغاربي" اإلرهـاب مـن الضـواحي الفرنسـية حتـى   24فرنسا  
عواصم الغرب: كيف ترتد معركة ماكرون على الدول املغاربية؟ وعلـى قضـية احلـرب التـي 
أعلنتها فرنسا على اإلرهاب والتيارات اإلسالمية املتشددة وخطـاب مـاكرون املثيـر للجـدل 

  االنعزالية".حول "
ــا  ــوم نـــيس.. وألغينـ ــا أدميـــت لهجـ ــر املجلـــس الفرنســـي اإلســـالمي: قلوبنـ ــا ذكـ فيمـ
احتفاالت املولد النبوي، وأعرب، عن حزنه الشديد من هجوم مدينـة نـيس، قـائًال: «شـعور 
ا  بأن ديننا ُيستعمل ألغراض القتل واجلرمية الشـنيعة، وهـذا يـدمي قلـوب املسـلمني جميعـً

»، اليـوم اجلمعـة، 24موسـوي، يف مداخلـة هاتفيـة لفضـائية «فرنسـا  يف فرنسا». وأضـاف  
أنــه تبــادل احلــديث مــع رئــيس ســقيفة فرنســا حــول إغــالق املســاجد وموضــوعات أخــرى، 
مشيًرا إلى أنه طالب مسلمي فرنسا بإلغـاء جميـع احتفـاالت املولـد النبـوي الشـريف، لكـن 

قلوبنا أدميت بهذه األحـداث الرهيبـة، دون إلغاء الصلوات وتالوات القرآن والذكر، وتابع: «
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لــذا طالبــت مــن مســلمي فرنســا التضــامن مــع مســيحي فرنســا، وإلغــاء احتفــاالت املولــد 
النبــوي»، مضــيًفا أن احلكومــة الفرنســية قــررت تأجيــل توقيــف النشــاطات داخــل املســاجد 

  بسبب هذه املناسبة، إلى يوم االثنني املقبل.
غــي أن نغلــق مســاجدنا اعتبــارًا مــن هــذه الليلــة، وناشــد مســلمي فرنســا، قــائًال: «ينب

ويجب أن تتفرغ الشـركة التـي حتميهـا حلمايـة أمـن بلـدنا»، وكـان حـادث طعـن بسـكني قـد 
وقع، صباح أمس اخلميس، يف محيط كنيسة نوتردام يف مدينة نيس بجنوب شرق فرنسـا، 

  . )57(وهو ما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص، وإصابة آخرين"  
  ر:صفحة األزه

ــر شــيخ  ــام األكب ــاكرون" خــرج فضــيلة اإلم ــرئيس الفرنســي "م ــاء تصــريحات ال وأثن
األزهر وصرح بقوله "اإلساءة للرموز الدينية واملقدسات وتبرير ذلك بـدعوى حمايـة حريـة 
التعبير هو فهم قاصر للفـرق بـني احلـق اإلنسـاني يف احلريـة واجلرميـة يف حـق اإلنسـانية 

قائًال: نشهد اآلن حملةً ممنهجةً للزج باإلسالم يف املعـارك باسم حماية احلريات"؛ وأردف  
السياســية، وصــناعةَ فوضــى بــدأت بهجمــٍة مغرضــٍة علــى نبــي الرحمــة (صــلى اهللا عليــه 
وسلم)، ال نقبُل بأن تكون رموُزنا ومقدساُتنا ضحيةَ مضـاربٍة رخيصـٍة يف سـوق السياسـات 

ة لنبي اإلسالم: "إن األزمة احلقيقية هـي والصراعات االنتخابية، وأقول ملَن يبررون اإلساء
ركم أن املسـؤوليةَ األهـمَّ للقـادة هـي  بسبب ازدواجيـتكم الفكريـة وأجنـداتكم الضـيقة، وأُذكـِّ
لم األهلي، وحفُظ األمن املجتمعي، واحتراُم الدين، وحمايـةُ الشـعوب مـن الوقـوع  صوُن السِّ

  يف الفتنة، ال تأجيج الصراع باسم حرية التعبير".
هــــ قــال فضــيلة 1442النبــوي الشــريف  يف كلمتــه خــالل االحتفــال بــذكرى املولــدو

ا،  ا سـيحدُث أيضـً َّ ا حـدث وممـِ َّ ا املسـلمون! ال تبَتِئسـوا ممـِ اإلمام األكبـر شـيخ األزهـر: "أيُّهـَ
ا  فقد َتعرََّض نبّيكم (صلى اهللا عليه وسلم) َّ يف حياته وبعَد رحيِله ملا هو أشـد مـن ذلـك ممـِ

ِد كــان  عاِء للجــاهلني بــه بالهدايــِة.. وكــان يقــوُل: «اللهــمَّ اهــْ فِح واإلحســاِن والــدُّ ه بالصــَّ ُيقاِبلــُ
ــَل) ِمي ْفَح اْجلَ َفِح الصــَّ ــالى (َفاصــْ ــه تع ــره اهللا ب ون» عمــًال مبــا أم ــُ ــإنَّهم َال َيْعلَم ْومي ف ــَ ، )58( ق

ِنَني) ّب اْملُْحســِ َفْح ِإَنّ اهللاَّ ُيحــِ ْنُهْم َواصــْ اْعُف عــَ ــَ أِْتَي اهللاَُّ )59( (ف ــَ ى ي ــَّ َفُحوا َحت اْعُفوا َواصــْ ــَ ، (ف
، وعقب قائًال: وأنِّي ألستبشُر كلَّ االستبشاِر حينما أتذكَُّر اآليةَ الكرميةَ املعجـزَة )60(  ِبأَْمرِِه)

ُل  ه (صـلى اهللا عليـه وسـلم) اهللالتي تكفَّ فاِع عـن نبيـِّ ا  فيها وحده بالـدِّ يف قولـه تعـالى: (ِإنـَّ
 .)61(  اَك اْملُْسَتْهِزِئَني)َكَفْينَ 
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ــل األزهــر، فقــال: ــدكتور "محمــد الضــويني" وكي ــا الكــرمي أعــاد  أمــا ال "مــيالد نبين
ــاس  ــق الســعادة بــني الن ــت أحكامــه بتحقي ــن عــاملي تكفل لإلنســانية إنســانيتها، اإلســالم دي

  جميعا".
بـأن: رسـالة بينما ذكر األمني العام ملجمع البحوث اإلسـالمية الـدكتور "نظيـر عيـاد"  

النبي هدفها "اإلنسان" يف كل زمان ومكان وذكرى مولد النبي إعالن للعالم مبولد "إنسـان" 
جّمله اهللا َخلًقا وُخلًقا واالحتفال بذكرى ميالد رسـولنا يف هـذا التوقيـت رسـالة للمسـلمني 

، وشـــدد األمـــني العـــام ملجمـــع البحـــوث اإلســـالمية، علـــى أن )62( بعـــدم التفـــريط يف حقـــه"
ــن ا ــؤمنني م ــة؛ أشــبه برســالة حتــذير للم ــذكرى املبارك ــذه ال ــت به ــال يف هــذا التوقي الحتف

ا ملـنعهم مـن التطـاول علـى  التفريط يف شأن رسولهم، وهى رسالة إلـى غيـر املسـلمني أيضـً
  شخصه الكرمي، بل هو قدوة للطائعني ورحمة للعاملني.

  ) خطوات مت اتخاذها: 5
  : 24صفحة فرنسا  -

التحليل الكيفي لعينة الدراســة بــأن هنــاك عــدة خطــوات مت اتخاذهــا أثنــاء هــذه كشف  
اإلسـالمية غيـر   )63(  وزير الداخلية الفرنسي يعلـن حـل جمعيـة "بركـة سـيتي"  األزمة، منهــا:

حـل جمعيـة  احلكومية، ونشرت الصفحة بأن وزير الداخلية الفرنسـي "جيرالـد دارمانـان "
مة بأن لها "عالقات داخـل التيـار اإلسـالمي املتطـرف" وبــ "بركة سيتي" التي تتهمها احلكو

وكان دارمانان طالب بحل هذه اجلمعيـة بعـد قطـع رأس أسـتاذ  "تبرير األعمال اإلرهابية".
ــاريخ ــلطات  التـ ــت السـ ــت أوقفـ ــاني. وكانـ ــالمي شيشـ ــاب إسـ ــد شـ ــى يـ ــاتي علـ ــامويل بـ صـ

ابقة يف صحيفة "شـارلي لالشتباه بقيامه بإزعاج صحافية س رئيسها إدريس ميو الفرنسية
  اإلنترنت.  أبدو" الساخرة عبر

وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه اجلمعية غيـر احلكوميـة التـي يرأسـها "إدريـس ميـو" 
املعــروف باســم "إدريــس ســي حمــدي" حتــرض علــى الكراهيــة، ولهــا عالقــات داخــل التيــار 

  اإلسالمي املتطرف كانت تبرر األعمال اإلرهابية".  
طوات التي مت اتخاذها من جانب السـلطات الفرنسـية زيـارة وزيـر وكان من ضمن اخل

الداخلية الفرنسي (جيرالد دارمانان)، حيث نشرت الصفحة حتت عنـوان: وزيـر الداخليـة 
واجلزائر نهاية األسبوع اجلاري لبحث املسائل األمنيـة، وذلـك بنـاًء   تونسالفرنسي سيزور  

حلـــادث الـــذي وقـــع وأدى بحيـــاة ثالثـــة علـــى طلـــب الـــرئيس الفرنســـي "مـــاكرون"، جـــراء ا
أشخاص، لذا أعلن الوزير بأنه يبحث خالل الزيارة تناول مسألة مكافحة اإلرهاب، وطـرد 
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األجانب املتطرفني. كما أخذ خطوة أخرى وطلب من املحافظني وضع جميع األجانب غيـر 
  النظاميني الذي ُيشتبه يف أنهم متطرفون يف مراكز االعتقال اإلدارية".

، ونشـرته الصـفحة الرسـمية لهـا 24ما أوضح برنامج "هاشـتاج" علـى قنـاة فرنسـا  في
بأن "حملـة مقاطعـة املنتجـات الفرنسـية مسـتمرة رغـم خطابـات مـاكرون، علـى الـرغم مـن 
محاوالت اإلليزيـه والـرئيس "مـاكرون" لتوضـيح املوقـف الفرنسـي بخصـوص كاريكاتوريـات 

املنتجـــات الفرنســـية يف تصـــدر منصـــات جريـــدة "شـــارلي أبـــدو"، تســـتمر حملـــة مقاطعـــة 
التواصل االجتماعي يف عدد مـن الـدول العربيـة واإلسـالمية وتقابلهـا حملـة مـن السـخرية 

  يف بعض الدول العربية.  
للديانة اإلسالمية للدفاع عـن مصـالح الـبالد يف مواجهـة   الفرنسيكما دعا املجلس  

  .دعوات مقاطعة املنتجات الفرنسية بعد تصريح "ماكرون"

  صفحة األزهر:  -
 كان من أبرز اخلطوات التي اتخذها األزهر إزاء األزمة، برئاسة اإلمام األكبر:

قضائية  دعوى  لرفع  دولية  قانونية  خبراء  تشكيل جلنة  يقرر  املسلمني"  "حكماء 

على "تشارلي أبدو" إلساءتها لنبي الرحمة (صلى اهللا عليه وسلم)"، وكان أبرز ما توصل  

  إليه االجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس: 

  
ــي  ــل مــن نب ــي تســعى للني ــة املمنهجــة الت ــس حكمــاء املســلمني باحلمل ــدد مجل كمــا ن
اإلســالم واالســتهزاء باملقدســات اإلســالمية حتــت شــعار "حريــة التعبيــر"، مؤكــًدا اســتنكاره 
الشديد أيًضا حلادثة مقتل املـدرس الفرنسـي، وكـذلك االعتـداء بـالطعن والشـروع يف قتـل 
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ا سيدتني مسلمتني قرب برج إيفل، م شدًدا على أن كل هذه احلوادث هي إرهاب بغـيض أيـً
كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها، وأعرب "مجلس حكمـاء املسـلمني" عـن رفضـه الشـديد 
الســتخدام الفتــة حريــة التعبيــر يف اإلســاءة لنبــي اإلســالم محمــد (صــلى اهللا عليــه وســلم) 

أن تــأتي يف إطــار مــن  ومقدســات الــدين اإلســالمي، مشــدًدا علــى أن حريــة التعبيــر البــد
املسؤولية االجتماعية التي حتفظ حقوق اآلخـرين وال تسـمح باملتـاجرة باألديـان يف أسـواق 

  السياسة والدعاية االنتخابية.
وجــدد مجلــس احلكمــاء دعوتــه للمــواطنني املســلمني يف الغــرب إلــى التمســك بقــيم 

انهم، واالندماج اإليجابي يف التعايش والسالم واملواطنة مع كل املكونات االجتماعية يف بلد
ــوابتهم  ــى ثـ ــاظ علـ ــع احلفـ ــة مـ ــاء والتنميـ ــهاماتهم يف البنـ ــزز إسـ ــا يعـ ــات، مبـ تلـــك املجتمعـ
وخصوصــياتهم الدينيــة والثقافيــة، وعــدم االجنــرار الســتفزازات اخلطــاب اليمينــي الــذي 
يستهدف تشويه اإلسالم وترسيخ فكرة إلصاقه باإلرهـاب واالنعزاليـة، ويـروج للعـداء ضـد 
املســلمني، وأكــد املجلــس أن مواجهــة هــذه اإلســاءات ســتكون مــن خــالل القضــاء وبــالطرق 
ا مــن املجلــس بأهميــة مقاومــة خطــاب الكراهيــة والفتنــة بــالطرق الســلمية  القانونيــة، إميانــً
ا مبواجهــة خطــاب الكراهيــة عبــر  والعقالنيــة والقانونيــة، ويطالــب املجلــس املســلمني، أيضــً

لية جتـرم التحـريض علـى الكراهيـة والتمييـز ومعـاداة اإلسـالم، املطالبة بسن تشريعات دو
مطالًبا عقالء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة املمنهجة على اإلسالم ومعاداته والـزج بـه 
ــة الصــحية للتعــايش واألخــوة  ــة البيئ ــة والسياســية وتهيئ يف ســاحات الصــراعات االنتخابي

  اإلنسانية.
وة مهمـة جـًدا يف كلمتـه خـالل االحتفـال بـذكرى كما اتخذ فضيلة اإلمام األكبر خطـ

ُفني غايـةَ 1442املولد النبـوي الشـريف   هــ بقولـه: ومـن وحـِي هـذه الـذكرى العطـرِة، ُيشـرِّ
ة  ةً للتعريِف بنبـيِّ الرَّحمـة ورسـول اإلنسـانيَّ ةً عامليَّ الشرِف أن أُعلن عن إطالِق األزهر ِمَنصَّ

حة التطـرف، وبالعديـِد مـن لغـاِت العـالم املختلفـة.. يقوُم على تشغيِلها مرصُد األزهر ملكاف
د (صــلى اهللا عليــه وســلم)،  مســابقةٍ وكــذلك تخصــيِص  ٍة عــن أخــالِق محمــَّ علميــة عامليــَّ

الم؛ كمــا دعــا فضــيلته إلــى  ر والســَّ بِّ واَخليــْ ة الكبــرى يف َمســيرِة احلــُ وإســهاماِته التاريخيــَّ
  إقرار تشريع عاملي "يجرِّم معاداة املسلمني.

  تهدئة األزمة:) 6

يف ظــل رد الفعــل الــذي صــدر مــن املســلمني جتــاه "مــاكرون" ومــا أيــده واعتبــره مــن 
مع أعضاء املجلس األوروبي مبررًا موقفـه بـأن  خطابهاحلرية والتعبير عن الرأي، خرج يف 

  فرنسا ليست بتاًتا يف حرب ضد اإلسالم بل ضد االنفصالية اإلسالمية على حد وصفه.
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اب تهدئة األزمة زيارة وزير اخلارجية الفرنسـي "جـان إيـف لودريـان" ثم كان من أسب
ملواصـلة "عمليـة الشـرح والتهدئـة التـي بـدأها رئـيس   8/11/2020ملصر السبت بتـاريخ  

اجلمهورية" مع بلدان العالم اإلسالمي والعربي، وفق بيان وزارة اخلارجية الفرنسية. وقال 
مـا ، و)64(د أشـرت إلـى االحتـرام العميـق لإلسـالم  "لودريان" حول أهداف هذه الزيارة، "لق

نحاربــه هــو اإلرهــاب، إنــه اختطــاف الــدين، إنــه التطــرف". وأعلنــت فرنســا احلــرب علــى 
رض علـى تالميـذه رسـوًما للنبـي  ا، عـَ التطرف واإلرهاب بعـد مقتـل أسـتاذ يف اعتـداء ذبحـً

 درس حـول حريـة محمد (صلى اهللا عليه وسلم)، كانت نشرتها صحيفة "شـارلي أبـدو"، يف
  التعبير.

 
ثــم عبــر فضــيلة اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر أ.د/ أحمــد الطيــب بــأن تصــريح وزيــر 
اخلارجيـة الفرنســي مبثابــة صــوت العقــل واحلكمـة الــذي نشــجعه، قــائًال: "املســلمون حــول 
العالم (حكاًما ومحكومني) رافضون لإلرهـاب الـذي يتصـرف باسـم الـدين، ويؤكـدون علـى 

وأضاف اإلمام األكبر: "األزهر ميثـل صـوت مـا يقـرب   اإلسالم ونبيه من أي إرهاب".براءة  
من ملياري مسلم، وقلُت إن اإلرهابيني ال ميثلوننـا، ولسـنا مسـؤولني عـن أفعـالهم، وأعلنـُت 
ذلــك يف املحافــل الدوليــة كافــة، يف بــاريس ولنــدن وجنيــف والواليــات املتحــدة ورومــا ودول 

ــان، وح ــل مكـ ــيا ويف كـ ــى آسـ ــاج إلـ ــالم ال يحتـ ــذارًا، فاإلسـ ــه اعتـ ــك ال نقولـ ــول ذلـ ــا نقـ ينمـ
اعتذارات"، واختتم فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر: "وددنا أن يكون املسؤولون يف أوروبـا 
ــدفع ثمــن هــذا  ــل اإلســالم واملســلمني؛ خاصــة أن مــن ي ــأن مــا يحــدث ال ميث ــى وعــي ب عل

 .)65(  هم املسلمون أكثر من غيرهم" اإلرهاب



 

 
106 106 

 
  ارنة بني الصفحتني (عينة الدراسة): مق

%)،  38.64) موضوًعا بنسبة (17بلغ عدد املوضوعات يف صفحة األزهر نحو ( ) 1
%)، مما يدل على  61.36) موضوًعا بنسبة (27(  24فيما بلغت لصفحة فرنسا  

  االهتمام الغربي املتزايد بهذه األزمة وما حتدثه من آثار يف الشرق األوسط.
" على تصريحات الرئيس الفرنسي "ماكرون" باعتباره 24فرنسا "ركزت صفحة   ) 2

التصريحات   على  األزهر  صفحة  ركزت  بينما  الرئيسة،  األزمة  أسباب  أحد 
الرسمية لفضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر أ.د/ أحمد الطيب باعتباره أكبر رمز  

 مليار مسلم.  2إسالمي يتحدث باسم ما يقرب من 
والتقارير املصورة    24أظهرت صفحة فرنسا   ) 3 الفيديوهات  اعتمادها على بعض 

والتصريحات   األخبار  على  األزهر  صفحة  ركزت  بينما  الفرنسي،  الشارع  من 
 والتقارير املكتوبة. 

فرنسا   ) 4 صفحة  احلني   24بينت  بني  التصريحات  يف  املسؤولني  تخبط  مدى 
األكبر باعتباره  واآلخر، بينما أظهرت صفحة األزهر ثبات رد الفعل لدى اإلمام  

 املتحدث الرسمي األصيل يف هذه األزمة.
فرنسا   ) 5 معظمهم    24أظهرت صفحة  أن  ومتابعيها  معجبيها  تعليقات  من خالل 

لدى   التعليقات  أظهرت  بينما  شديدة،  بدبلوماسية  األزمة  هذه  مع  يتعاملون 
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النبوي الشريف،   املقام  العرب عامة واملسلمني خاصة على  صفحة األزهر غيرة 
 بينت رد فعلهم وغضبهم من اإلساءة للنبي الكرمي (صلى اهللا عليه وسلم).  كما

مليون متابع وهذا   8أن عدد متابعيها ما يقرب من    24كما بينت صفحة فرنسا   ) 6
من  كبير  عدد  الضخمة؛ مما سبب جذب  وإمكاناتها  التليفزيونية  قناتها  تفسره 

ي صفحة األزهر ال يتعدى  املتابعني لصفحتها عبر الفيس البوك، بينما عدد متابع 
 مليون متابع بسبب نشأتها حديًثا وعدم الترويج لها إعالمًيا.  2.5

أبرزت هذه األزمة مكانة صفحة األزهر مبا تقدمه من تقارير وتصريحات لإلمام  ) 7
األزمة،   لهذه  املتابع  اجلمهور  من  لكثير  والرئيس  األول  املصدر  وجعلها  األكبر، 

حاته الشخصية مما يبرز أهميتها ومكانتها جتاه  ومشاركة اجلمهور لها على صف
 هذه األزمات.

  أبرز نتائج الدراسة: 
استهدفت هذه الدراسـة التعـرف علـى إدارة أزمـة اإلسـاءة للنبـي محمـد (صـلى اهللا 

، كمــا هــدفت 24عليــه وســلم) يف املواقــع الرســمية وذلــك عبــر صــفحتي األزهــر، وفرنســا 
اخلاصة بأزمة اإلساءة للنبـي محمـد (صـلى اهللا   الدراسة إلى حتليل عينة من األطروحات

خـــالل فتـــرة التحليـــل يف صـــفحتي  التحليليـــةعليـــه وســـلم)، حيـــث بلـــغ عـــدد املوضـــوعات 
%)، و 38.64) موضــوًعا لصــفحة األزهــر، بنســبة (17) موضــوًعا منهــا: (44الدراســة (

ا وفيمــ %)، يف حتليــل هــذه األزمــة، 61.36، بنســبة (24) موضــوًعا لصــفحة فرنســا 27(
  يلي أبرز نتائج الدراسة:

ظهر من التحليالت أن الدول التي تدعي احلرية هي أول من تعارض هذا املصطلح   )1
  عندما يتعلق األمر مبصلحتها، وخاصة إذا كان األمر يتعلق بالدين اإلسالمي. 

العداوة التاريخية لفرنسا مع املسلمني ومع اإلسالم بدأت يف الظهور من جديد مع   )2
 تصرف غير مسؤول من بعض املنتسبني زورًا وكذبًا لإلسالم. أول شرارة ل

ولم    )3 فرنسا،  يف  املقيمني  املسلمني  ضد  حربًا  لشنها  الفرصة  هذه  فرنسا  اتخاذ 
يتوقف األمر عند األشخاص بل تطرق إلى الهيئات واجلمعيات حيث قامت الدولة  

 الفرنسية بحل جمعية "بركة سيتي".
هم ورفضهم التام لإلساءة لشخصه الكرمي (صلى ظهور حب املسلمني الشديد لنبي )4

اهللا عليه وسلم)، والذي متثل هذا الرفض والغضب يف الدعوات ملقاطعة املنتجات  
 الفرنسية وعدم اإلقبال عليها.
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املوقف الرشيد والتصرف احلكيم ملؤسسة األزهر التي متثل ما يقرب من ملياري  )5
احلرية والفضيلة واملسؤولية التي   مسلم على مستوى، ودعوة فرنسا لاللتزام بقيم

 يتغنون بها ليل نهار.  
غضب فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر ودعوته ملقاضاة جريدة "شارل أبدو" دولًيا   )6

دولي  قانون  وإصدار  وسلم)،  عليه  اهللا  (صلى  للنبي  املسيئة  الرسوم  هذه  بسبب 
 ام.يجرم التعرض للنبي (صلى اهللا عليه وسلم) واملسلمني بشكل ع

كما أشارت التحليالت إلى رجوع فرنسا عن موقفها املعلن ضد اإلسالم، كما أوضح   )7
اشتدت   ملا  وذلك  األخيرة،  وخطاباته  تصريحاته  يف  "ماكرون"  الفرنسي  الرئيس 
واإلسالمي  العربي  والهجوم  ملنتجاتها  األوسط  الشرق  دول  من  املقاطعة  حمالت 

 ضد الدولة الفرنسية.
ي وتفرقته يف بيان املصطلحات اإلسالمية مثل: (إسالموي، ارتباك الرئيس الفرنس )8

تتعلق  التي  املصطلحات  من  غيرها  إلى  واإلسالمتيك)  الراديكالي،  واإلسالم 
اإلسالم  ضد  األزمة  بداية  يف  املعلن  موقفه  عن  تراجعه  على  يدل  مما  باإلسالم 

 عامة. 
جية الفرنسي ملصر  جلوء فرنسا إلى سبل لتهدئة األزمة وآخرها زيارة وزير اخلار  )9

ومقابلته مع فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر وقام بعقد مؤمتر صحفي من داخل  
نحاربه هو   ما  قائًال:  للمسلمني، وشدد  ود وسالم  رسائل  األزهر إلرساله  مشيخة 

 اإلرهاب وليس اإلسالم.
امتثال املسلمني ملنهج سيدنا محمد (صلى اهللا عليه وسلم) يف عدم اإلساءة لآلخر  )10

بالرغم من تكرار اإلساءة من هذه الدول مما يبني عظمة الدين اإلسالمي، ومنهجه 
  املتسامح مع اجلميع ليرسل رسالة سالم وأمن إلى العالم أجمع.  

مبنشأة أو مؤسسة بعينها،    لم تقتصر عواقب تلك األزمة على األضرار التي تلحق   )11
وإمنا على غرار ما حتدثه األزمات غالًبا، فإلى جانب ما حدث من دعوات ملقاطعة 
املنتجات الفرنسية ملئت مواقع التواصل االجتماعي شرًقا وغربًا، وعبرت به قناة  

وعبر صفحتها، فإن تصريحات الرئيس "ماكرون" أحدثت صراعات يف    24فرنسا  
، وانتفض لها ما يقرب من ملياري مسلم على وجه األرض ولم ال  العالقات الدولية

 وذلك ألنها متعلقة بأعظم اخللق سيدنا محمد (صلى اهللا عليه وسلم). 
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  توصيات الدراسة: 
إطالق مبادرات تعريفية على مستوى األشخاص واملؤسسات لتعريف غير املسلمني    أوًال:

تصحيح   تستهدف  كما  ورسالته،  وبأخالقه  وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  محمد  بالنبي 
املفاهيم واألفكار اخلاطئة عن الرسول (صلى اهللا عليه وسلم)، وتكذيب الدعوات 

املبط يتزعمها  التي  اجلائرة  واحلمالت  محمد  الباطلة،  النبي  سيرة  ليشوهوا  لون 
  (صلى اهللا عليه وسلم). 

العمل على جتسيد األخالق اإلسالمية يف نفوس املسلمني، وتسليط األضواء على    ثانًيا:
أخالقه (صلى اهللا عليه وسلم) للتحلي بها، واالقتداء بها يف كافة مناحي ومجاالت  

  احلياة. 
(صلى اهللا عليه وسلم)، حيث نقوم    رصد احلمالت التي تستهدف شخص الرسول  ثالًثا:

عليه   اهللا  (صلى  الكرمي  لشخصه  إساءات  من  يكون  قد  ملا  بالرصد  يومي  بشكل 
وسلم)، وفق األدوات والوسائل املتاحة، ونحلل هذه اإلساءات ونحدد ما يكون حقه  
الرد بشكل علني، أو يكون بوسائل أخرى من جهة التواصل مع اجلهة التي صدرت  

  أو بغير ذلك بحسب ما يتم تقريره بعد دراسة اإلساءة. منها اإلساءة،
استكتاب العلماء للرد على أي مغالطات يف وسائل اإلعالم، والتواصل مع عدد من   رابًعا:

املتخصصني يف شتى بقاع العالم الستطالع ما قد يرونه من اإلساءة التي تكون يف 
  بلدانهم وكيفية معاجلتها.

إلى تنظيم ندوات ومؤمت  خامًسا: كلها تهدف  العالم وهذه  رات ودورات يف عدد من دول 
املراكز   رؤساء  مع  نقاش  حلقات  وإعداد  وسلم)،  عليه  اهللا  بالنبي (صلى  التعريف 
اإلسالمية يف الدول غير اإلسالمية وأئمة املساجد هنالك، لتعريف غير املسلمني  

  بالرسول الكرمي (صلى اهللا عليه وسلم). 
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