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  المــــلـــــخـــــــص

 القراء، التأثیر علىفي  أســــاســــ�اتلعب وســــائل اإلعالم و�خاصــــة الصــــحافة دورًا 

وز�ادة  الســــ�اســــات واألف�ارالوســــائل بتشــــ�یل التصــــورات وتدع�م  تقوم هذهحیث 

ــــــتو� الوعي العام  معرفة الجماهیر وتغییر اتجاهاتهم وتعدیل ســـــــــلو�هم ورفع مســـ

 والوســط�ة، وقضــا�اوالنوعي لدیهم تجاه القضــا�ا المختلفة ومنها قضــا�ا االعتدال 

التطرف واإلرهاب، و�ذلك تقع على وســائل اإلعالم مســؤول�ة �بر� في التصــد� 

�اســــــــــــــة إعالم�ة معتدلة تحث على لظاهرة التطرف واإلرهاب مقابل انتهاج ســــــــــــــ

  .الوسط�ة واالعتدال والتعال�م السمحة لدینا اإلسالمي الحنیف

وقــد تفــاقمــت ظــاهرة التطرف واإلرهــاب في الوطن العر�ي، وأصــــــــــــــ�حــت حــدیــث 

م، ووقع العراق تحت االحتالل �2003عد أحداث ن�ســـان/أبر�ل الشـــارع، وخاصـــة

جعلت هذه األحداث العراق بیئ�ة �حیث  األجنبي، وانه�ار مؤســـــســـــاته الح�وم�ة،

مناســـــــ�ة لنشـــــــوء وتنامي الجماعات اإلرهاب�ة واتخاذه قاعدة لالنطالق إلى الدول 

لذلك أصــــ�حت هناك ضــــرورة لتحلیل خصــــائص الممارســــة  العر��ة ودول العالم،

 الصـــحف�ة لهذهاإلعالم�ة لهذه الظاهرة من أجل معرفة ســـمات ومالمح المعالجة 

  العر�ي.الظاهرة وتعز�ز ق�م الوسط�ة واالعتدال في الخطاب الصحفي 
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یهدف هذا ال�حث إلى التعرف على أبرز سمات وخصائص معالجة      

وتحدید أوجه االتفاق واالختالف في  الصحافة العر��ة لقضا�ا االعتدال والتطرف،

عمل�ة التي أ� الدراسة ال المعالجات الخاصة �الصحف العر��ة موضع الدراسة،

یتم من خاللها تش�یل اتجاهات الخطاب الصحفي العر�ي نحو قضا�ا االعتدال 

والتطرف في الوطن العر�ي ،خالل  فترة زمن�ة محددة شهدت تحوالت س�اس�ة 

�ثیرة وأحداث  مهمة، وخاصة �عد االحتالل األمر��ي للعراق وما أحدثه من 

من ثورات عر��ة شملت  ومتا�عه �ة ،تغیرات على الساحة الس�اس�ة العراق�ة والعر�

دول عر��ة �ثیرة منها تونس ،ومصر ،ولیب�ا ،وال�من ،وسور�ا، وظهور التنظ�مات 

المتطرفة وانتشارها �ش�ل �بیر واحتاللها لمساحات �بیرة من أراضي دول عر��ة 

مهمة، �ما حصل ذلك في العراق ،ولیب�ا ،وال�من ،وسور�ا، والتي التزال تعاني 

 االستفادةف هذه الجماعات، وصوالً إلى النتائج العامة للدراسة التي �م�ن من تطر 

  .منها في الدراسات المستقبل�ة

     الخطاب الصحفي -االعتدال والتطرف -الكلمات المفاتح�ة: قضا�ا

  

Abstract                                                  
The priorities of moderation and extremism issues in the Arab 
press discourse: (Comparative analytical study) 

Aqeel Hayis Abdulgafoor                                                              
The media, especially the press, play an Essential role in influencing 
readers. These media outlets form perceptions, support policies and 
ideas, increase public knowledge, change attitudes, adjust their 
behavior, and raise public and gender awareness of various issues, 
including issues of moderation, extremism and terrorism. Media is a 
major responsibility in dealing with the phenomenon of extremism and 
terrorism in exchange for a moderate media policy that urges 
moderation, and the tolerant teachings of our true Islam. 

 
The events of April 2003 and the fall of Iraq under foreign occupation 
and the collapse of its governmental institutions have made the events 
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of Iraq an environment suitable for the emergence and growth of 
terrorist groups and as a base for launching to the Arab countries and 
the countries of the world. Therefore, there is a need to analyze the 
characteristics of the media practice of this phenomenon in order to 
know the features of the press treatment of this phenomenon and 
promote the values of moderation in the Arab press discourse. 
This research aims to identify the characteristics of the Arab press in 
dealing with the issues of moderation and extremism, and to identify 
the differences in the treatment of the Arab newspapers under study, ie 
the practical study of the Arab press discourse towards issues of 
moderation and extremism in the Arab world. Time has seen many 
political transformations and important events, especially after the US 
occupation of Iraq and the changes that have made on the Iraqi and Arab 
political arena, and its aftermath of Arab revolutions, including many 
Arab countries including Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, Syria.  
The emergence of extremist organizations and their proliferation and 
occupation of large areas of the territory of important Arab countries, 
as happened in Iraq, Libya, Yemen and Syria,Sutfer from the extremism 
of  these groups, to the general results of the study that can be used in 
future studies. 
Key words: moderation - extremism- press discourse 

  مقدمة:

أصــــــــــــــ�حـــت الـــدعوة إلى تجـــدیـــد الخطـــاب الـــدیني في مقـــدمـــة األولو�ـــات       

واتخـــاذ  المجتمع�ـــة، وذلـــك مع ظهور موجـــات جـــدیـــدة من التطرف واإلرهـــاب،

و�عد تفاقم خطرها على  ســــــتار ألفعالها المتطرفة،الجماعات اإلرهاب�ة من الدین 

ــــــتو�ات �افة، و�روزها على رأس التحد�ات التي تواجه المجتمعات العر��ة  المســــــــ

حیث نالح� ما یجر� في العدید من الدول  واإلســالم�ة والغر��ة على حد ســواء،

العر��ة مع تنامي لظاهرة التطرف �شــــــــــ�ل لم �ســــــــــب� لها مثیل األمر الذ� یهدد 
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و�التالي البد من وجود خطاب معتدل ومتجدد  یرة ومســـــتقبل الوطن العر�ي،مســـــ

 . �حث على االعتدال والتعال�م السمحة لدیننا اإلسالمي الحنیف

وتلعب وسائل اإلعالم عامة والصحافة خاصة دورًا أساس�ا في تكو�ن الرأ�      

�عدالة هذه العام تجاه القضا�ا والمش�الت التي تواجه أ� مجتمع، وأقناعهم 

القض�ة من خالل عرضها للقض�ة بواسطة من وسائل االتصال الحدیث ،ومن 

خالل ما تقدمه هذه الوسائل من معلومات وحقائ�  وآراء وأف�ار لز�ادة المعرفة 

وتغییر اتجاهاتهم وتعدیل سلو�هم تجاه هذه القضا�ا، حیث تقع على وسائل 

طرف واإلرهاب مقابل ق�امها بنشر اإلعالم مسؤول�ة �بر� في التصد� لظاهرة الت

وتبني ق�م االعتدال والوسط�ة وتعز�زها في المجتمع من أجل الحد من هذه اآلفة 

التي تنخر في جسد المجتمع العر�ي والعالمي ،والتي �و� بنارها العدد من شعوب 

  العالم و�األخص الشعوب العر��ة.

�التصد� لظاهرة التطرف واإلرهاب، وضرورة  ةوفي ظل المطال�ات المتزاید     

خطاب معتدل �قوم على الوســـــــــط�ة  والســـــــــ�اســـــــــة، وتبنيالفصـــــــــل ما بین الدین 

قضــــا�ا  الصــــحفي �شــــأنتبدو الحاجة ملحة لدراســــة وتحلیل الخطاب  واالعتدال،

 المجتمع، وأبرزیلعــــب دور في تشــــــــــــــ�یــــل ثقــــافــــة  والتطرف، و�یفاالعتــــدال 

ــــــیر في ر�ابها المجتمعات، وصــــــــــ�اغة المنطلقات والمرتكزات الت ي یجب أن تســــ

أولو�ــاتهــا والتي تتمثــل في الوســــــــــــــط�ــة والمحــافظــة على الثوابــت الــدین�ــة والهو�ــة 

  عن �ل أش�ال التطرف واإلرهاب.        واإلسالم�ة، واالبتعادالعر��ة 

التي  االعتدال والتطرفقضا�ا  �الكشف عن نوع�ةو�أتي هذا ال�حث لیهتم       

أ� الدراسة العمل�ة التي یتم من خاللها تش�یل اتجاهات ، الصحف العر��ة اع�سته

الوطن العر�ي، ومن خالل تحلیل في  االعتدال والتطرفهذا الخطاب نحو قضا�ا 

مضمونها، وس�عتمد ال�احث على تحلیل الخطاب اإلعالمي، لتحقی� ذلك الهدف 

وحات المر�ز�ة التي وتفسیر أوجه االتفاق واالختالف بینها ،من حیث األطر 
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وسمات القو� الفاعلة، ومسارات البرهنة   تقدمها هذه الصحف نحو تلك القضا�ا،

واألطر المرجع�ة التي �ستندون الیها  التي �ستخدمها منتجو الخطا�ات الصحف�ة،

وذلك للوقوف على العوامل المفسرة التجاهات الصحافة  في معالجة هذه القضا�ا،

  عتدال والتطرف موضع ال�حث. العر��ة نحو قضا�ا اال

  مش�لة ال�حث:

تجاه  صحف الدراسةفي ضوء اختالف الدور الذ� تقوم �ه �ل من 

وعلى اختالف أیدیولوجیتها ونم� ملكیتها،  تتبلور  ،االعتدال والتطرفقضا�ا 

الصحف خطاب  �یف تش�ل لإلجا�ة عن تساؤل رئ�سي هو:مش�لة الدراسة 

حیث تكمن مش�لة  ،والتطرف خالل فترة الدراسة االعتدالتجاه قضا�ا  العر��ة

،والتعرف على أهم القضا�ا التي هذا الخطاب  مضامینعن ال�حث في الكشف 

تحلیل و ،وأطروحتها ، طرحتها صحف الدراسة عن قضا�ا االعتدال والتطرف

والقو� الفاعلة ،المرجع�ة  واألطر،مسارات البرهنة التي ارتكز علیها الخطاب 

عبر ،)الزمان-الدراسة ذات التوجهات الف�ر�ة المختلفة (األهرام صح�فتيداخل 

�فترة زمن�ة  30/6/2015 إلى 1/5/2015مختلف الفنون التحر�ر�ة في الفترة من

  الدراسة. 

   أهم�ة ال�حث:

م�ان الصدارة في الجدل الدائر على الساحة  االعتدال والتطرفقضا�ا تحتل 

 األخر�،نظرا لتشا�ك خیوطها مع �ثیر من القضا�ا  والدول�ة،العر��ة واإلقل�م�ة 

�عاني العالم �ش�ل  مغلو�، حیثوتنامي دورها واستخدام الدین اإلسالمي �ش�ل 

عام والدول العر��ة �ش�ل خاص من تطرف وٕارهاب جماعات وعصا�ات تستخدم 

ظمة شهدت تغیرات �ثیرة في أنزمن�ة خالل الفترة  الدین للق�ام �أعمالها اإلرهاب�ة،
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وأحداث مهمة وخاصة �عد االحتالل األمر��ي للعراق،  ،الح�م في الوطن العر�ي

  . وما ت�عه من ثورات شملت دول عر��ة عدیدة

ومن هنا تأتي أهم�ة هذه الدراسة لتقدم صورة واضحة لواقع الخطاب الصحفي 

التطرف واإلرهاب المطروحة  والوسط�ة، وقضا�االعر�ي تجاه قضا�ا االعتدال 

 أجندة الصحافة العر��ة في الوقت الراهن. على

  أهداف ال�حث:

یتمثل الهدف الرئ�سي للدراسة في الكشف عن اتجاهات خطاب الصحافة 

من خالل رصد وتحلیل وتفسیر خصائص  ،االعتدال والتطرفالعر��ة إزاء قضا�ا 

 الزمان)،-األهرام فـي صحف الدراسة ( الدراسةخالل فترة  هذا الخطابوسمات 

  و�ندرج تحت هذا الهدف الرئ�سي عدد من األهداف الفرع�ة.

  األهداف الفرع�ة:

الكشف عن قضا�ا االعتدال والتطرف وأطروحتها التي طرحتها  -1

 الصحف العر��ة خالل فترة الدراسة.

رصد وتوصیف وتحلیل مسارات البرهنة التي ارتكز علیها خطاب  -2

 ف�ار والمواقف والسمات.صحف الدراسة في طرح األ

رصد وتوصیف وتحلیل القو� الفاعلة والصفات المنسو�ة لها في خطاب  -3

 .االعتدال والتطرفصحف الدراسة تجاه قضا�ا 

لیها �ل إرصد وتوصیف وتحلیل وتفسیر األطر المرجع�ة التي استندت  -4

صح�فة من صحف الدراسة في عرض خطابها المتعل� �قضا�ا 

 .االعتدال والتطرف

أوجه التشا�ه واالختالف بین مالمح  رصد وتوصیف وتحلیل وتفسیر -5

 .االعتدال والتطرفالخطاب الصحفي لصحف الدراسة تجاه قضا�ا 

االعتدال رصد الفنون الصحف�ة المستخدمة للخطاب تجاه قضا�ا  -6

 في صحف الدراسة.  والتطرف
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  تساؤالت ال�حث: 

  تسعى الدراسة لإلجا�ة على التساؤالت التال�ة:

لتطرف وأطروحتها التي طرحتها صحف ما هي قضا�ا االعتدال وا -1

 الدراسة.

االعتدال ما أنواع األش�ال التحر�ر�ة التي عولجت في إطارها قضا�ا  -2

  الدراسة؟خالل فترة  والتطرف

سارات البرهنة التي ارتكز علیها خطاب الصحافة العر��ة في طرح م ما -3

 األف�ار والمواقف والسمات؟ 

ما القو� الفاعلة واألدوار والسمات المنسو�ة لها في خطاب صحف  -4

 ؟ االعتدال والتطرفالدراسة تجاه قضا�ا 

ما األطر المرجع�ة التي اســــــــــــــتند خطاب الصــــــــــــــحافة العر��ة عند تناول  -5

 ؟ االعتدال والتطرفقضا�ا 

ما أوجه التشا�ه أو االختالف بین مالمح الخطاب الصحفي �صحف  -6

  ؟تدال والتطرف في الوطن العر�ياالعالدراسة إزاء 

  الدراسات السا�قة:

أشــــــــرف محمد المناصــــــــیر: الصــــــــحافة  دراســــــــة أمجد محمد خلیل أبو جر�،.1

  )1(2016األردن�ة وتعز�ز ق�م الوسط�ة واالعتدال 

ــد  تســــــع  ما تنشــــــره الصــــــحافة األردن�ة المطبوعة هذه الدراســــــة إلى رصــــ

أهم قضــا�ا االعتدال والتعرف على  ،واإللكترون�ة عن قضــا�ا االعتدال والوســط�ة

المســح  منهجي، واعتمدت الدراســة على والوســط�ة التي طرحتها صــحف الدراســة
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اســـــــتمارة تحلیل  اســـــــتخدمتفي مســـــــتو��ه الوصـــــــفي والتحلیلي، و�ذلك والمقارن 

   منها: وقد انتهت الدراسة إلى العدید من النتائج، ،المضمون 

وصـــح�فة عمون اإللكترون�ة على تر�یز صـــح�فتي دراســـة الرأ� الیوم�ة  - 

واالنفتاح نحو الحضارات  وتعال�م اإلسالم السمحة، قضا�ا قبول األخر،

 .األخر� �قضا�ا لالعتدال والوسط�ة

جاءت الفنون الصحف�ة �األخ�ار والتقار�ر في مقدمة األش�ال الصحف�ة  - 

 التي تناولت مواض�ع االعتدال والوسط�ة في الصحافة األردن�ة. 

 )Heather Davis   /2011)2 .دراسة2

صحف الصفوة األمر���ة لقضا�ا اإلرهاب واألمن القومي  هدفت الدراسة إلى

من خالل تحلیل العناو�ن والقصص اإلخ�ار�ة الرئ�س�ة و�ذلك تأثیراتها على 

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن معارف واتجاهات القراء نحو اإلرهاب،

تبني س�اسات إدارة الرئ�س األمر��ي صحف الصفوة األمر���ة تمیل إلى 

وتوجهاته نحو اإلرهاب، وأن معلومات ومعارف واتجاهات قراء هذه الصحف 

 تتأثر إلى حد �بیر �المعالجة الصحف�ة لهذه القضا�ا.

    )Gabriela  2008)3 دراسة .3

الذ� تلع�ه وســـائل اإلعالم في تزو�د الجمهور  معرفة الدورتســـعى هذه الدراســـة إلى  

في �ندا �المعلومات حول قضــــــا�ا اإلرهاب، �التطبی� على معالجة الصــــــحف الكند�ة 

قد توصـــــلت الدراســـــة إلى مجموعة من  وأن هذه، 2001أیلول/ ســـــبتمبر 11ألحداث 

النتائج منها، أن وســـــــــائل اإلعالم تلعب دور مهم في مناقشـــــــــة �ل جوانب القضـــــــــا�ا 

مطروحة ورفع مستو� الوعي لد� األفراد، �ما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ال

بین األطر التي اســــتخدمتها الصــــحف الكند�ة في معالجة األحداث وقضــــا�ا اإلرهاب 

  الدولي و�ین نفس األطر السائدة لد� الجمهور.

   )4(2006 معبد الحل�دراسة سهیر عثمان .4
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طب�عة اتجاه أفراد یتحدد الهدف األســـاســـي لهذه الدراســـة في التعرف على 

ــــــتو� التعرض للصــــــــــحف  ـــــــة نحو ظاهرة اإلرهاب وعالقة ذلك �مســــ عینة الدراســـ

خالل الكشــف عن الدور الذ� لعبته هذه المضــامین  من ،المطبوعة واإللكترون�ة

ــــــ�ح المفهوم ال صـــــــح�ح المنشـــــــورة في الصـــــــحف المطبوعة واإللكترون�ة في توضـ

ـــ�اب نحو ظاهرة  لظاهرة اإلرهاب ومد� تأثیر هذه المضــــــــــــامین على اتجاه الشـــــــــ

) 400(عددها وقد أجر�ت هذه الدراسة على عینة عشوائ�ة ط�ق�ة �ان  اإلرهاب،

   القاهرة.مفردة من مدینة 

  :التعلی� على الدراسات السا�قة

اكتفت معظم الدراســـــات الســـــا�قة، �أنها دراســـــات وصـــــف�ة تصـــــف الظاهرة  - 

دون الوقوف على أســ�ابها وطرائ� حلها، ف�ما تتمیز الدراســة الحال�ة �أنها 

ـــــا�ا  دراســـــــــــــــة للخطاب تقف على ما وراء النص، وتحلیل عددْا من قضــــــــــ

 �عینة ممثلة له. االعتدال والتطرف

ســـات على الصـــحافة العر��ة یتضـــح من الدراســـات الســـا�قة عدم وجود درا - 

ــ�لها هذه  ـــافة العلم�ة التي ســــــتشــــ موضــــــوع ال�حث، وهذا یؤ�د على اإلضـــ

 الدراسة.   

هذه الدراسات جم�ع ت�حث في موضوع  السا�قة، أنیتضح من الدراسات  - 

واحد هو اإلرهاب إال دراســـة واحدة في موضـــوع االعتدال والوســـط�ة، مما 

�شـــــ�ل إضـــــافة جدیدة لهذه الدراســـــة التي ســـــوف تتناول قضـــــا�ا االعتدال 

 والتطرف.

تكمن االســـتفادة من الدراســـات الســـا�قة في تحدید مشـــ�لة الدراســـة وأهدافها  - 

 �ش�ل دقی�. 
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 سة: نوع الدرا

تنتمي الدراسة إلى حقل الدراسات الوصف�ة التحلیل�ة التي تهتم بدراسة 

الحقائ� الراهنة المتعلقة �طب�عة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من األوضاع 

تسعى الدراسة إلى رصد وتحلیل وتفسیر خصائص وسمات  واألحداث، حیث

في ضوء  االعتدال والتطرفالخطاب الصحفي للصحافة العر��ة تجاه قضا�ا 

 واألطر المرجع�ة). الفاعلة، � البرهنة، القو  مسارات(الخطاب أدوات تحلیل 

  مناهج الدراسة:

  -هما: تعتمد هذه الدراسة على منهجین أساسیین 

: تعتمد الدراسة على منهج المسح �شق�ه الوصفي منهج المسح اإلعالمي -

�اعت�اره جهدًا علم�ًا منظمًا �ساعد في الحصول على المعلومات  والتحلیلي،

ثم سیتم استخدام هذا  دراستها، ومنوالب�انات الخاصة �الظاهرة التي یتم 

المنهج لتوصیف وتحلیل سمات وأطر الخطاب الصحفي العر�ي إزاء قضا�ا 

 الدراسة. االعتدال والتطرف �صح�فتي

طر�قة للمقارنة بین مجتمعات مختلفة أو  وهذا المنهج �مثلالمنهج المقارن:  -

من  بینها،جماعات داخل مجتمع واحد للكشف عن أوجه الش�ه واالختالف 

خالل توظیف في الدراسة لتحلیل أوجه االتفاق واالختالف في سمات 

 الدراسة.  الصحفي لصح�فتي الخطابوخصائص 

 :هأسالیب التحلیل وأدوات -

  الخطاب تحلیل)Discourse Analysis :(  

إن منهج�ـــة تحلیـــل الخطـــاب اإلعالمي �ـــاتـــت تقلیـــدًا علم�ـــًا معترفـــًا �ـــه 

ومتنام�ًا و��تســب �ل یوم أرضــًا جدیدة، رغم تضــارب واختالف المفاه�م واألطر 

النظر�ة الخاصـــــــــــــــة بتحلیل الخطاب، لكنه �شــــــــــــــ�ل عام �عتمد على عدة علوم 

على  تها ومناهج اجتماع�ة، ســــــــوف تعتمد الدراســــــــة في تحقی� أهدافها وتســــــــاؤال

ــــــلوب التحلیل الكمي والك�في للخطاب الصـــــــحفي �اعت�اره "تحلیل �ســـــــتند إلى  أسـ

تستهدف تثبیت قناعات محددة أو تغییر وجهة نظر مضادة  ةإقناع�رسالة  ه�ون
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في مجال حوار تفاعلي تنافســـــــي بین خطا�ات تســـــــتند في إطار مرجع�ة مت�اینة 

لصـــحافة هي میدان هذا الصـــراع وتتنازع فیها بینها �شـــأن قضـــ�ة جدل�ة، وتكون ا

  .)5(الف�ر� عبر ما تقدمه من أطروحات

یتسم تحلیل الك�في للخطاب �عدم تحدید الفئات �ش�ل قاطع ونهائي  �ما

مســـــــــــــ�قا، إذ أن تلك الفئات ل�ســـــــــــــت ثابتة ونهائ�ة اعتمادا على نتائج الدراســـــــــــــة 

ـــتخراج  االســــــــتطالع�ة، حیث یجر� ضــــــــ�طها طوال مرحلة جمع المعلومات واســـــ

األطروحات اتســــــــــــاًقا مع ما تفرزه الظاهرة ال�حث�ة من تعبیرات ��ف�ة �لما تقدمنا 

في مراحل التحلیل،  وهو أمر �شــــــ�ل قط�عة معرف�ة مع أداة تحلیل المضــــــمون،  

ــــــت�عاب الت�اینات  ـــــع الفئات لمرة واحدة ونهائ�ة و�تم إلزامها �اســــــــ حیث یتم وضـــــــــ

ذه الفئات على �افة مراحل �صــــــــــــورة قد تبلغ حد التعســــــــــــف أح�انا،  ثم فرض ه

  .)6(التحلیل التال�ة لهذه المرحلة من التحلیل

و�عــد تحلیــل الخطــاب مــدخال تحلیل�ــا �م�ــا و��ف�ــا تنظمــه أدوات �ثیرة، 

وأتاح ظهور تحلیل الخطاب في مجال الدراسات اإلعالم�ة إم�ان�ة الق�ام بتحلیل 

  .)7( ��في�مي منظم للمادة اإلعالم�ة في إطار 

لقضا�ا وفي ضوء ما تقدم �عتبر تحلیل الخطاب هو األسلوب ال�حثي المناسب 

 خالف�ة، تتضمن�اعت�ارها قضا�ا االعتدال والتطرف في الخطاب الصحفي العر�ي 

العدید من وجهات النظر واآلراء والمواقف واالتجاهات المختلفة إزاء �ل قض�ة 

  منها في أطار هذه الدراسة.

والمواد  سلوب تحلیل الخطاب على مستو� المواد اإلخ�ار�ة،وتستعین الدراسة �أ 

 وذلك من خالل األدوات المنهج�ة التال�ة:  ومواد الرأ�، التفسیر�ة،

  مسارات البرهنة:  -

"تعرف هذه األداة �أنها فعل معقد غائي، تتواف� غایته مع انضــمام المســتمع إلى 

وتت�ح تســـلســـًال مبنً�ا من البراهین المختلفة،  أطروحة �عرضـــها المتكلم أو القار�،
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وعادة ما توجد البراهین في صــــورة تراتب�ة، أ�  شــــاملة، اســــتراتیج�ةوالتي تر�طها 

أن برهانًا معینًا �ســـــاهم في إرســـــاء برهان آخر على مســـــتو� أعلى، و�تر�ز دور 

 . )8(البرهان أو البراهین في التدلیل أو منطقة األطروحة "

ث من تحلیل مســــار البرهنة في رصــــد الحجج والبراهین والمقوالت و�ســــتفید ال�اح

التي اعتمدت علیها الصـــــحف في الخطاب الخاص �القضـــــا�ا محل الدراســـــة في 

   �ل صح�فة من صحف الدراسة. 

 تحلیل القو� الفاعلة:  -

ــــــاس تحلیل محدد لمجموعة من الفاعلین ذو�  تقوم هذه األداة على أســـــــــ

وار والصــفات المنســو�ة لهم في الخطاب المدروس، األهم�ة ورصــد األفعال واألد

 ف، وسو )9( الخطابإیجا�ًا من وجهة نظر  أو وتقی�م هذه األدوار والصـفات سـل�اً 

�عتمد ال�احث على هذه األداة للتعرف على الفاعلین في النصـــــــــوص الصـــــــــحف�ة 

ورصــد وتحلیل أدوارهم والصــفات المنســو�ة إلیهم ومقارنة ذلك  �صــحف الدراســة،

  ت�ًعا لمواقفهم تجاه قضا�ا الدراسة.

 تحلیل األطر المرجع�ة:  -

وتعتمد هذه األداة المنهج�ة على حق�قة أساس�ة هي وجود منطلقات ف�ر�ة 

مت�اینة تش�ل قاعدة النطالق الخطا�ات المختلفة، وهي �مثا�ة أسس وم�اد� 

�شأن  ياألیدیولوجتستند إلیها الخطا�ات الصحف�ة لكل صح�فة في صراعها 

قضا�ا الدراسة، و�التالي �م�ن تت�ع هذه األطر الف�ر�ة ورصد ��ف�ة استخدام 

للخروج  ك، وذل)10(الخطا�ات الصحف�ة لها وطب�عتها �ما یثر� ال�حث، 

الدراسة في  صح�فتيبتوصیف �امل عن األطر المرجع�ة التي تستند إلیها 

   . ن العر�يالوطفي  االعتدال والتطرفعرض خطابها المتعل� �قضا�ا 

  :وعینتها مجتمع الدراسة

 عینة الصحف: -

صحف یوم�ة من  ا)، �ونهالزمان -(األهرام صح�فتي: وقد جاء اخت�ار   

وتصدر وتوزع في اغلب الدول  االنتشار،ولها قدر واسع من  منتظمة الصدور،
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تولي اهتمام �بیر بتناول موضوع الدراسة وخاصة خالل أنها  والعالم، �ماالعر��ة 

�ما �منح فرصة تأس�س خطاب صحفي م�ثف �م�ن  لل�حث،الفترة الزمن�ة 

حر�ة الجدل  یت�ح دراسة�ما  تتسم بتنوع مرجع�ات أطروحاتها،و�ذلك  ،دراسته

متنوعة ومت�اینة  وتأثیره على ما �قدمه من أف�ار وتصورات، الخطا�اتداخل هذه 

    مما یت�ح لل�احث �شف حدود هذا الت�این ومبرراته.  ال�حث،قضا�ا موضوع لل

 عینة المادة الصحف�ة: -

وقد اعتمد هذا ال�حث على تحلیل �افة المواد الصــحف�ة في المضــمون التحر�ر� 

و�ما  ،الوطن العر�يفي  االعتدال والتطرفللصحف الدراسة التي تناولت قضا�ا 

ــــیر�ة، ومواد   �إت�اع�أشــــــــ�الها المختلفة، و  الرأ�،�شــــــــمل المواد اإلخ�ار�ة، والتفســــ

الفترة  وصــدقًا، خاللالحصــر الشــامل، وذلك ألنه أكثر االســالیب تمث�ًال أســلوب 

 ) عدد،98(للتحلیل و�ذلك بلغت األعداد التي خضــت  ،المحددة للدراســة الزمن�ة

لصــــــح�فة الزمان  )43(المصــــــر�ة، وام لصــــــح�فة األهر ) عدد 55توزعت بواقع (

 . العراق�ة

 العینة الزمن�ة لل�حث: -

یتحدد اإلطار الزمني للدراسة في الفترة الممتدة من األول من 

و�عود اخت�ار هذه ، 2015)یونیو( حز�ران 30حتى نها�ة  2015)مایو(أ�ار

تنامي لظاهرة التطرف واإلرهاب �ش�ل �بیر، وظهور ما  الفترة ألنها شهدت

�عرف بتنظ�م الدولة اإلسالم�ة(داعش) ،وس�طرته على مساحات واسعة من 

أراضي دول عر��ة مثل سور�ا والعراق ولیب�ا وال�من وصحراء سیناء في 

جمهور�ة مصر العر��ة ،ومحاوالته المستمرة في التوسع والس�طرة على دول 

هدت هذه الفترة وقوع تفجیرات إرهاب�ة في عدة دول غر��ة مثل أخر� ،�ما ش

وٕان�لترا وغیرها، �ذلك شهدت هذه الفترة تحر�ات عالم�ة وعر��ة  افرنسا وألمان�

للتصد� لظاهرة اإلرهاب والتطرف ومحار�ة التنظ�مات المسلحة ومنها تنظ�م 
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ب�ا ودول داعش وتحر�ر األراضي التي �س�طر علیها في العراق وسور�ا ولی

  أخر�. 

  اخت�ارات الصدق والث�ات:

هو صدق أداة جمع المعلومات والب�انات  :)Validityالصدق(المقصود �اخت�ار 

ومد� قدرتها على أن تق�س ما تسعى الدراسة إلى ق�اسه �حیث تتطاب� المعلومات 

اخت�ار الصدق �سعى لتأكید صحة  أ� أنالموضوع�ة،  مع الحقائ�التي یجمعها 

  . )11( ال�حثق�مة أداة 

الخطاب على مجموعة  استمارة تحلیللتحقی� صدق التحلیل قام ال�احث �عرض 

  .)*( الكميالخبراء والمح�مین للتأكد من صدق وفعال�ة وحدات التحلیل 

القضــــــــــــــا�ا وقد قام ال�احث اخت�ار الث�ات لعمل�ة التحلیل ف�ما یتعل� بنم� تحدید 

واسـتخراج األطروحات وتوز�عها تحت فئات التحلیل الرئ�سـ�ة، وذلك عبر اخت�ار 

) مادة صــــــــــــــحف�ة متنوعة مثلت الفترة الزمن�ة المختلفة داخل أطار العینة، 25(

وفضــــــــًال عن تنوع مجاالت طرحها، وقد تم هذا االخت�ار على مســــــــتو�ین، حیث 

ـــــة قـــــام ال�ـــــاحـــــث ذاتـــــه في فترتین زمنیتین بینهمـــــا  ـــهر، وجـــــاءت نســــــــــــــ� شـــــــــــ

ـــــــ�ة ث�ات  )**()،وعلى مســــــــــــــتو� ال�احث وزمیل آخر100%الث�ات( ،و�لغت نســـــــ

)،و�ما یؤ�د نســــ�ة الث�ات العال�ة لعمل�ة تحلیل وتصــــنیف القضــــا�ا %95التحلیل(

  واألطروحات داخل فئات التحلیل.

  اإلطار النظر� للدراسة: 

مدخل : هو�عتمد هذه ال�حث على مدخل نظر� �مثل األساس النظر� لها 

نشأة تحلیل الخطاب تعود  أن )Discourse Analysis( بتحلیل الخطا

إلى تحلیل  إلى اتجه العلماء في بدا�ة النصف الثاني من القرن التاسع عشر،

الخطاب، حیث ظهر اتجاهان له یتجاوزان حدود الجملة في التحلیل اللغو� 

  : )12( هما

و�تمثل في األعمال التي قام بها �عض ال�احثین، حیث وجدوا أن  االتجاه األول:

في تحلیلهم اللغو�  األنثرو�ولوج�ا، واعتمدواالخطاب. أساسي في تطور 
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على استنتاج طب�عة و�معاني الكلمات والجمل من س�اق استخدامها 

االجتماعي، و�جمع هذا االتجاه بین العوامل اللغو�ة والعوامل الغیر 

  اللغو�ة.

و�تمثل في منهج تحلیل الخطاب المترا�� سواء �ان منطوًقا أو  التجاه الثاني:ا

م�توً�ا والذ� یهتم �العالقات التوز�ع�ة بین الجمل والر�� بین اللغة 

  والمواقف االجتماع�ة.

ـــــات  ا جـــدیـــًدا في مجـــال الـــدراســــــــــــ ولقـــد �ـــان ظهور تحلیـــل الخطـــاب فتحـــً

یل �مي منظم للمادة اإلعالم�ة في إطار اإلعالم�ة الك�ف�ة، ألنه یت�ح الق�ام بتحل

، وعل�ه فالتحلیل الخطاب �عد مدخًال �مً�ا و��فً�ا تنظمه أدوات منهج�ة )13( ��في

  .)14( �ثیرة

و�ر� �عض ال�احثین في مجال اإلعالم، أن المعنى عادة ما ��ون ظاهًرا 

حین یر� ال�عض اآلخر أن المعنى ال �م�ن  اإلعالمي، فيفي المضــــــــــــــمون 

 اإلعالمي، فالمعنىقراءته بهذه السهولة من خالل المضمون الظاهر في النص 

مهمـــة ال�ـــاحثین  اإلعالم�ـــة، لتتحـــدد�ظـــل �ـــامنـــا غیر ظـــاهر في النصــــــــــــــوص 

   .)15( اإلعالميي في النص ناإلعالمیین في إظهاره وتوض�ح المعنى الضم

دف الرئ�ســـــي الذ� �ســـــعى تحلیل الخطاب إلى ومن هنا ســـــوف یتحدد اله

تحق�قه في إظهار ما هو �امن وضــمني للمعاني، من حالتها الضــمن�ة والكشــف 

في عمل�ة استخراج األطروحات التي تستند  ظاهرة، وخاصةعنها �صورة تجعلها 

  إلیها الخطا�ات في معالجاتها للقضا�ا المختلفة.

م توظیف مدخل تحلیل الخطاب وفي ضوء مش�لة الدراسة وأهدافها،  سیت

في  االعتدال والتطرففي رصد خصائص خطاب الصحافة العر��ة تجاه قضا�ا 

ـــس منهج�ة من خالل تحلیل أطروحات الوطن العر�ي ، �اســــــــــــتخدام أدوات وأســـــــــ

الخطاب الصــــــــحفي والحجج والبراهین المســــــــتخدمة لكل صــــــــح�فة من صــــــــحف 
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صــــــــــــورات األطراف الفاعلة في )، ومعرفة توجهاتها وتالزمان -الدراســــــــــــة(األهرام

خطا�اتها، و�ذلك األطر المرجع�ة التي �ستند إلیها الكتاب والصحفیین �التطبی� 

ــــــیر أوجه االتفاق فترة الدراســــــــــــةخالل  االعتدال والتطرفعلى قضــــــــــــا�ا  ، وتفســــــ

     الدراسة. لصح�فتيواالختالف بین خطاب الصحفي 

  اإلطار المعرفي للدراسة: 

القضــــا�ا الرئ�ســــ�ة التي یواجهها الوطن  إحد�قضــــا�ا التطرف واإلرهاب  تعد    

ـــدر المشــــــهد� اإلقل�مي والدولي في الســــــنوات األخیرة،  العر�ي، وأصــــــ�حت تتصـــ

ســــ�اســــة عر��ة  البد انتهاجوشــــغلت �ال الســــ�اســــیین والمحللین والعلماء، �التالي 

ق�م  هاب، ونشـــــرواإلر وٕاقل�م�ة ودول�ة تقوم على أســـــاس م�افحة قضـــــا�ا التطرف 

االعتدال والوســــــط�ة والتســــــامح عبر وســــــائل اإلعالم ســــــواء التقلید�ة منها أو ما 

 �سمى �اإلعالم الجدید.

على ظــاهرة  2011قــد ر�زت وســــــــــــــــائــل اإلعالم العر��ــة والعــالم�ــة منــذ العــام   

اإلرهاب والتطرف وانع�اســــــــــــــها على المنطقة العر��ة والعالم، من حیث ماهیتها 

ـــعوب  �اهتمام�التطور والشــــــمول، و�دأت تحظى  2012ذ عام التي بدأت من الشـــ

والح�ومــات في شــــــــــــــتى أنحــاء العــالم من لمــا لهــا آثــار خطیرة على أمن الــدول 

  .)16( واستقرارها

أن المســــــــــتقر� لظاهرة اإلرهاب والتطرف في الوطن العر�ي، یجد ثمة أســــــــــ�اب  

  -: )17( وهيوعوامل ساعدت على صناعة هذه الظاهرة 

التدخالت العســـــــــــــ�ر�ة والحروب التي أقامتها الوال�ات المتحدة األمر���ة  - 1

وحلف الناتو في عدد من البلدان العر��ة مثل افغانســــــــــــتان والصــــــــــــومال 

والعراق ولیب�ــا وســــــــــــــور�ــا، �ــان لهــا تــأثیر في بروز ظــاهرة التطرف في 

التنظ�مات اإلسالم الس�اسي، الس�ما وأن هذه الحروب لم تحق� أهدافها 

اراتها، أنما أنتجت الفوضى وغ�اب وضعف دور الدولة ومؤسساتها وشع

 وظهور التطرف واإلرهاب ��ل أش�اله. 
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الدولي، فان ما یجر� في الشـــرق  �اإلضـــافة للعاملالتدخالت اإلقل�م�ة:  - 2

قل�مي، وهذا الصـــراع موجود على األرض ااألوســـ� هو انع�اس لصـــراع 

ـــبب صــــــراع  العراق�ة والســــــور�ة وال�من�ة وغیرها من األراضــــــي العر��ة �ســـ

  الخارج�ة.األجندات 

المنظومة الف�ر�ة للتنظ�مات اإلســــــــــــــالم�ة و�الذات المتطرفة منها التي  - 3

سمة ممیزة للف�ر  تتمثل بإلغاء األخر ومصادرة الحقوق والحر�ات، وهذه

الشــــــــــمولي االســــــــــتبداد� واالقصــــــــــائي، ومن هنا نجد أن هذه المنظومة 

الف�ر�ـة تهیئ بیئــة لنمو ثقــافـة التطرف الف�ر� والوصـــــــــــــــا�ـة على عقول 

  األخر�ن.

ـــــائل اإلعالم في تغذ�ة أو        و�ر� ال�عض أن الدور الذ� لعبته �عض وســــــــــ

تغالل اإلرهابیین لها في دعم أو ظهور العنف واإلرهاب والتطرف من خالل اســــــ

ـــلیل األجهزة   األمن�ة، واكتســـــــابتســــــــو�� أغراضــــــــهم وغا�اتهم وتوظ�فها في تضـــــ

الســ�طرة على الرأ� العام من خالل نشــر أخ�ار العمل�ات اإلرهاب�ة التي �قومون 

بتنفیــذهــا، ال �م�ن إغفــالــه على اعت�ــار أن الحمالت اإلعالم�ــة التي تغطي هــذه 

  .)18( أهدافهمعد على تحقی� واستكمال العمل�ات اإلرهاب�ة تسا

  

وأن عمل�ة التثقیف �الف�ر الوســطي ونشــر ق�م الوســط�ة واالعتدال والتســامح     

ــــحافة  ــــبل یجب تبنیها عبر وســــــــــائل اإلعالم �شــــــــــ�ل عام والصــــــ لها أهداف وســــــ

ــــاملة  ــــتراتیج�ة شــــ المقروءة واإللكترون�ة �شــــــــ�ل خاص، من خالل أســــــــنادها الســــ

جم�ع األطراف اإلعالم�ة والمجتمع�ة على تحق�قها �شــ�ل  و�عیدة المد�، وتعمل

   -: )19( هيمشترك ومتكامل، هذه األهداف والسبل 

ــــــتو� األفراد  - 1 ــــاند لق�م التســــــــــــامح نظر�ًا وتطب�ق�ًا على مســــــ بناء رأ� عام مســــــــ

 والجماعات.
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ـــعوب  - 2 تعز�ز ق�م التواصــــــــل والحوار بین الشــــــــعوب العر��ة واإلســــــــالم�ة والشـــــ

 األخر�.

�الجوانب الســـــــــــمحة للدین اإلســـــــــــالمي التي تتنافى مع ممارســـــــــــات التعر�ف  - 3

 التعصب واإلرهاب والتطرف.

نشــــره والترو�ج  المتشــــدد، وعدمعدم إفســــاح المجال إعالم�ًا للخطاب الدیني   - 4

له عبر وسائل اإلعالم، وفي المقابل إفساح المجال للخطاب الدیني المعتدل 

ـــــــامح والوســــــــــطي، وهذه المســــــــــؤول�ة �الدر  جة األولى وتقع على عات� والمتســـ

 . )20( المؤسساتالمسؤولین عن هذه 

أما التحد�ات والمعوقات التي تواجه نشــــــر ق�م الوســــــط�ة واالعتدال عبر وســــــائل 

   -: )21( �أتياإلعالم، �م�ن تحدید �ما 

جعل الوســــــــــط�ة مذه�ًا من المذاهب أو طرف من أطراف الصــــــــــراع الف�ر�  - 1

ــدد والفلســـــفي، وعدها ت�ارًا ثالثًا،  وأصـــــ�حت بذلك هدفًا من قبل الت�ار�ن المتشـــ

 والمستلب.

اتهام الوســـــــط�ة واالعتدال جزافًا والهجوم علیهما بناء على االنط�اع المعمم  - 2

والفهم الســـــــطحي والنمط�ة دون فهمها �صـــــــورة صـــــــح�حة والصـــــــاقها �الغرب 

ــط�ــة  و�ــاالنهزام، والتحــد� ��من في ��ف�ــة أبراز الصــــــــــــــورة الحق�ق�ــة للوســــــــــــ

واالعتدال وازالة االلت�اس في تعر�ف الوســــــــــــــط�ة، و��ان عدم مرادفته لثقافة 

 االنهزام واالستسالم.

بث دعاة التطرف والتعصــــــــــــــب لرســــــــــــــائل ذات طا�ع دیني، وفتاو� وأح�ام  - 3

شــرع�ة متجزأة من ســ�اقها األصــلي، بهدف الترو�ج ألف�ارهم وٕاعطاء الصــ�غة 

وأف�ارهم، و�دعم ذلك تعدد المذاهب والت�ارات اإلســـــــــالم�ة  الشـــــــــرع�ة لدعوتهم

 التي تسود ال�الد العر��ة، واختالف الطوائف والت�ارات الس�اس�ة فیها.

صـــعو�ة الترو�ج للرســـائل التي تدعو لالعتدال والتســـامح والوســـط�ة في ظل  - 4

ســــــ�طرة الرســــــائل اإلخ�ار�ة التي تنقل صــــــورة األوضــــــاع الســــــ�اســــــ�ة واألمن�ة 

 د�ة في �ثیر من البلدان العر��ة. المتر 
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وفي ضوء ما تقدم من تحد�ات ومعوقات، البد من ثمة دور لإلعالم العر�ي      

العر��ة بوجه خاص في التصد� للف�ر المتطرف، وفي  عام، والصحافةبوجه 

ومناقشة �ل االتجاهات واآلراء  الدیني،تش�یل الجدل حول مسألة تجدید الخطاب 

ها، لذلك �م�ن لوسائل اإلعالم �ش�ل عام، أن تحق� مقاصدها التي أثیرت �شأن

من خالل تر�زها على الثوابت ودعم نقا� االتفاق، واالبتعاد عن الترو�ج لآلراء 

الشاذة وللمتاجر�ن �الدین والعقیدة، واخذین في االعت�ار دورها الفاعل في تش�یل 

     .وسلو�اً الرأ� العام وتوجیهه لتبني الوسط�ة واالعتدال منهجًا 

  الدراسة التحلیل�ة المقارنة

  : لقضا�ا االعتدال والتطرف إجمالي الموضوعات الصحف�ة - 1

 الدراسة) �صح�فتيإجمالي المواد الصحف�ة ( )1جدول رقم (

 اإلجمالي الزمان األهرام 

 % ك % ك % ك

111 53،3% 97 46،7% 208 100 

بلغت بنســ�ة  المصــر�ةاألهرام و�وضــح الجدول الســاب� تفوق صــح�فة       

 الزمــان العراق�ــةأمــا صــــــــــــــح�فــة  األول،%)،ممــا جعلهــا في الترتیــب 53,3(

) من جملة المواد الصــحف�ة %46,7(بلغت بنســ�ة  الثان�ةجاءت في المرت�ة 

ــــــا�ا  الســـــــــبب و�رجع الوطن العر�ي، في  االعتدال والتطرفالتي تناولت قضـــ

ـــــــا�ـا  األهرامصــــــــــــــح�فـة  تفوق  إلى  ،االعتـدال والتطرففي معـالجـاتهـا لقضــــــــ
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واســتعانتها  ،لمعالجة قضــا�ا التطرف واإلرهابكثر من صــفحة أتخصــ�صــها 

و�نس�ة أقل صح�فة  االهتمام، وتلتها في في هذا المجال ��تاب متخصصون 

  . الزمان العراق�ة

  الدراسة:  صح�فتيفي  التطرف واإلرهاب وأطروحتهاقضا�ا  - 2

  الدراسة) �صح�فتي ) (القضا�ا2جدول رقم (

 قضا�ا التطرف واإلرهاب ت
  في تكرارها

 األهرام

  في تكرارها

 الزمان

  مجموع

 التكرارات

  النس�ة

  المئو�ة

 للتكرارات

 المرت�ة

 1 %31 71 38 33 العنف ��ل أش�اله 1

 2 %25،4 58 30 28 الفهم الخاطئ لإلسالم 2

 3 %18،7 43 21 22 التعصب الدیني والعنصر�  3

 4 %12،6 29 17 12 اإلقصاء لألخر 4

 5 %7،5 17 9 8 الغلو واالستبداد  5

 6 %4،8 11 6 5 القضا�ا المر��ة 6

  %100 229  121 108 المجموع

 �صح�فتي التطرف واإلرهابأن ترتیب قضا�ا  توضح نتائج الجدول الساب�:

في الترتیب  العنف ��ل أشــ�الهالدراســة وف� الترتیب التالي: حیث جاءت قضــ�ة 

 الفهم الخاطئ لإلســـــالم)،وتالها في الترتیب الثاني  قضـــــ�ة %31األول بنســـــ�ة(

ــــــ�ة( في الترتیب  التعصـــــــب الدیني والعنصـــــــر� )، ثم جاءت قضـــــــ�ة %25,4بنسـ

�ة مئو�ة بلغت( )،وثم جاءت في الترتیب الرا�ع قضــــــــــــــ�ة %18,7الثالث بنســــــــــــــ

ــــــ�ة( اإلقصـــــــــاء لألخر ـــــــ�ة )، وتالها في الترتیب الخام%12,6بنســـ الغلو س قضــ

 القضــــا�ا المر��ة)،وجاءت �عدها في الترتیب الســــادس %7,5بنســــ�ة( واالســــتبداد



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X)-ISSN  2523Online ( Journal Media Faculty of Arts and      مصراتھ

                                                                                               
     
  

97 
 

)، من مجموع األطروحات للخطاب الصـــحفي، وقد یرجع اختالف %4,8بنســـ�ة(

الدراســــة، لعدة  �صــــح�فتي الصــــحف�ة في ترتیب القضــــا�ا التي تضــــمنها المعالجة

أســـــ�اب تكمن في أهم�ة المضـــــامین المقدمة ،فلكل مضـــــمون أهمیته في م�افحة 

  .التطرف واإلرهابقضا�ا 

  الدراسة:  تيف�في صح االعتدال والوسط�ة وأطروحتهاقضا�ا  - 3

  الدراسة) تيف��صح ) (القضا�ا3جدول رقم (

 قضا�ا االعتدال والوسط�ة ت
  في تكرارها

 األهرام

  في تكرارها

 الزمان

  مجموع

 التكرارات

  النس�ة

  المئو�ة

 للتكرارات

 المرت�ة

 1 %33,2 80 41 39 قبول األخر والتعا�ش معه 1

 2 %20،3 49 23 26 التسامح الدیني واإلنساني 2

 3 %15،7 38 15 23 حوار الحضارات واألد�ان 3

 4 %13،3 32 18 14 الحقوق والحر�ات 4

 5 %10 24 11 13 الفهم الصح�ح لإلسالم 5

 6 %7،5 18 7 11 القضا�ا المر��ة 6

  %100  241  115  126 المجموع

 �صـــح�فتي االعتدال والوســـط�ةأن ترتیب قضـــا�ا  توضـــح نتائج الجدول الســـاب�:

في  قبول األخر والتعا�ش معهالدراســــة وف� الترتیب التالي: حیث جاءت قضــــ�ة 

التسامح الدیني )،وتالها في الترتیب الثاني  قض�ة %33,2الترتیب األول بنس�ة(
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في  حوار الحضــــــارات واألد�ان)، ثم جاءت قضــــــ�ة %20,3بنســــــ�ة( واإلنســــــاني

)،وثم جاءت في الترتیب الرا�ع قض�ة %15,7الترتیب الثالث بنس�ة مئو�ة بلغت(

ــــــ�ة( الحقوق والحر�ات ـــــــ�ة %13,3بنســــــ الفهم )،وتالها في الترتیب الخامس قضـــــ

القضــا�ا )،وجاءت �عدها في الترتیب الســادس %10,7بنســ�ة( إلســالمالصــح�ح ل

وقد  ) من مجموع األطروحات الرئ�ســة للخطاب الصــحفي،%7,5بنســ�ة( المر��ة

الدراســة، لعدة  خطاب صــح�فتيیرجع اختالف في ترتیب القضــا�ا التي تضــمنها 

في نشـــــــر أســـــــ�اب تكمن في أهم�ة المضـــــــامین المقدمة ،فلكل مضـــــــمون أهمیته 

  .رسیخ ق�م االعتدال والوسط�ة في المجتمعوت

الفنون الصحف�ة التي اعتماد علیها الخطاب الصحفي تجاه قضا�ا  -4

  االعتدال والتطرف:

  الدراسة على الفنون الصحف�ة المختلفة) صح�فتي اعتماد() 4(رقم جدول 

  م
  االجمالي  الزمان  االهرام  الصحف

  %  ك  %  ك  %  ك  الفنون الصحف�ة

1  
الفنون 

  الخبر�ة

الخبر 

  الصحفي
22  22,4  28  31,8  50  26,9%  

التقر�ر 

  الخبر� 
15  15,3  17  19,4%  32  17,2  

  13,4  25  %14,7  13  12,2  12  القصة الخبر�ة

  مواد الرأ�  2

المقال 

  التحلیلي
10  10,2  8  9,2%  18  9,7%  

المقال 

  العمود�
12  12,2  7  7,9%  19  10,2%  

المقال 

  االفتتاحي
8  8,2  -  -  8  4,3%  
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(رأ� 

  الصح�فة)

مقال رئ�س 

  التحر�ر
3  3,2  2  2,3%  5  2,7%  

3  
المواد 

  التفسیر�ة

التحقی� 

  الصحفي
14  14,3  13  14,7%  27  14,5%  

الحدیث 

  الصحفي
2  2%  -  -  2  1,1%  

  100  186  47,3  88  52,7  98  اإلجمالي

  

 نظیرتهاتقدمت على  األهرام المصر�ةتدل نتائج الجدول الساب� على أن صح�فة 

من حیث االعتماد على الفنون الصحف�ة الثالثة  الزمان العراق�ة ح�فةمن ص

 ن)، م%52,7(بنس�ة  ك)، وذلالمواد التفسیر�ة –مواد الرأ�  –(المواد الخبر�ة 

)،وهذا دلیل %47,3(بنس�ة  الزمانثم جاءت صح�فة الصحف�ة، إجمالي الفنون 

من خالل طرح  االعتدال والتطرف�قضا�ا  ةصح�فتي الدراسهتمام ا على مد� 

  و�نسب متقار�ة. موضوعاتها

 اعتمادًا علىأكثر  الزمانو�ما تشیر نتائج الجدول الساب� إلى أن صح�فة      

) تكرار من إجمالي عدد تكرارات صح�فتي 58( �عدد تكرارات بلغتالمواد الخبر�ة 

الرأ�، من جانب مواد  أما ،) تكرار49(�عدد األهرام  صح�فة وتلتها الدراسة،

 �عدد تكرارات بلغتحیث اعتمدت على مواد الرأ� الزمان، على  األهرام فتقدمت

 الزمانعلى  األهرامتقدمت و�ذلك  فق�،تكرار  )17(�عدد  الزمانوتلتها  )،33(

 )13( مقابل) 16(بلغت �عدد تكرارات من حیث االعتماد على المواد التفسیر�ة 

    .تكرار لصح�فة الزمان العراق�ة
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  -الدراسة:  �صح�فتيمسارات البرهنة  -5

  الدراسة) �صح�فتي(مسارات البرهنة ) 5جدول رقم (

  

 م

 اإلجمالي الزمان األهـرام الصحف

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك مسارات البرهنة

 %20,5 52 %20,5 27 %20,6 25 االستشهاد �األدلة والبراهین 1

 %15,4 39 %18,9 25 %11,6 14 المختلفة عرض وجهات النظر 2

 %13,1 33 %11,4 15 %14,9 18 تدع�م حقائ� وأرقام 3

 %5,5 14 %3 4 %8,3 10 تجارب عمل�ة لدول أخر�  4

 %12,3 31 %15,1 20 %9,1 11 معاهدات واتفاق�ات ومواثی� دول�ة 5

 %11,8 30 %11,4 15 %12,4 15 دراسات و�حوث 6

 %21,4 54 %19,7 26 %23,1 28 م�ادرات دول�ة 7

 100 253 100 132 100 121 اإلجمالي

مسارات البرهنة المستخدمة في خطاب الصحافة  أن توضح نتائج الجدول الساب�:

�الصحف محل الدراسة  الوطن العر�يفي  االعتدال والتطرفالعر��ة نحو قضا�ا 

)، %21،4بنس�ة ( الم�ادرات الدول�ةفي الترتیب األول و المقدمة  يتنوعت فجاء ف

)، وفي الترتیب %20.5بنس�ة( االستشهاد �األدلة والبراهین يوفي الترتیب الثان

)،  وفى الترتیب الرا�ع %15.4الثالث عرض وجهات النظر المختلفة بنس�ة (

)، وفي الترتیب الخامس المعاهدات %13.1التدع�م �الحقائ� واألرقام بنس�ة(

الدراسات )، وفي الترتیب السادس %12.3نس�ة(والمواثی� الدول�ة ب واالتفاق�ات

الترتیب السا�ع واألخیر التجارب العمل�ة للدول  ي)، وف%11.8بنس�ة (وال�حوث 

  ).%5.5األخر� بنس�ة(

الدراسة إلى التغط�ة  صح�فتيو�تضح من خالل هذه النتائج السا�قة سعي   

 الموضوع الواحد، من خالل تعدد مسارات البرهنة داخل واالستقصائ�ة،التفسیر�ة 

 ،ادفع أكبر عدد من مم�ن من المتلقین على قبول خطابه يوقد �فید هذا ف

 عقل�ة، من�طر�قة  إقناع�ة تأثیر�ةعمل�ة  ألن مسارات البرهنة، اواالقتناع �آرائه

عمل�ة تستعمل لدحض وتفنید أطروحة الخصوم، ها نإومن جهة أخر�، ف جهة،

و�م�ننا أن نستنتج من هذا أن مسارات  تها،أو عدم صالحی وذلك بإظهار ضعفها،

   -إلى: البرهة تهدف 
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تأس�س موقف ما ولذلك فهو ی�حث دائمًا ألخذ قبول وموافقة القار�   - 

 المتلقي.

أن البراهین من هدفها جعل العقول التي یتوجه إلیها الخطاب تنخر�   - 

 األطروحة.في 
 

  الدراسة:القو� الفاعلة التي تضمنها الخطاب الصحفي لصح�فتي  - 5

  الدراسة) صح�فتيالقو� الفاعلة داخل الخطاب الصحفي في ) (6(جدول رقم    
  

 م
القو�    

 الفاعلة 

 صح�فة الزمان صح�فة األهرام
إجمالي القو� 

 الفاعلة

 السلبي اإلیجابي القو� الفاعلة السلبي اإلیجابي القو� الفاعلة

 ك

% 

  % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1 

منتجي 

الخطا�ات 

 الدین�ة

20 7,8 5 4,2 15 11% 19 7,3 5 3,9 14 10,7 39 7,6 

 4,3 22 6,9 9 1,5 2 4,2 11 5,1 7 3,4 4 4,3 11 لیب�ا 2

3 

مجلس 

األمن 

 الدولي

5 2% 2 1,7 3 2,2 11 4,2 5 3,9 6 4,6 16 3,1 

 4,6 24 6,9 9 0,8 1 3،8 10 8,1 11 1,8 3 5,5 14 ایران 4

5 
دول الخلیج 

 العر�ي
15 5,9 9 7,5 6 4,4 15 5،8 10 7،8 5 3،8 30 5,8 

 5,2 27 3،8 5 6,2 8 %5 13 2,9 4 8,4 10 5,5 14 روس�ا 6

7 
التنظ�مات 

 اإلرهاب�ة
30 11,8 - - 30 22% 22 8،5 - - 22 16,8 52 10,1 

8 
األمم 

 المتحدة
16 6,3 9 7,5 7 5,1 _ _ _ _ _ _ 16 3,1 
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9 

الوال�ات 

المتحدة 

 األمر���ة

22 8,6 16 13,4 6 4،4 18 6،9 13 10,1 5 3,8 40 7,8 

 4,3 22 0،7 1 1،5 2 1،1 3 - - 15,9 19 7,4 19 مصر 10

 1,4 7 _ _ _ _ _ _ 1,5 2 4,2 5 2،7 7 حلف الناتو 11

 3,3 17 3،1 4 6،2 8 4،6 12 2,9 4 0,8 1 %2 5 لبنان 12

 4,9 25 2,3 3 9،4 12 5,8 15 2،2 3 5،9 7 3،9 10 العراق 13

 4,6 24 4,6 6 7,8 10 6،2 16 2،2_ 3 4،2 5 3،1 8 سور�ا 14

 2,3 12 4,6 6 1,5 2 3،1 8 2،9 4 _ _ 1،5 4 ال�من 15

 3,3 17 4,6 6 4,7 6 4،6 12 3،7 5 _ _ %2 5 تر��ا 16

17 

المؤسسات 

الدین�ة 

 الرسم�ة 

10 3،9 5 4،2 5 3،7 13 5% 7 5,4 6 4,6 23 4،5 

18 
األحزاب 

 العلمان�ة
_ _ _ _ _ _ 14 5،4 10 7,8 4 3,1 14 2,7 

19 
األتحاد 

 األور�ي
_ _ _ _ _ _ 8 3،1 8 6,2 _ _ 8 1,5 

20 
وسائل 

 اإلعالم
5 2% 3 1،8 2 _ 6 2،3 4 3,1 2 1,5 11 2.1 

21 

جامعة 

الدول 

 العر��ة

11 4،3 11 9،2 _ _ 4 1،5 2 1،5 2 1،5 15 2,9 

 2,9 15 0،7 1 5،4 7 3،1 8 _ 4 1،8 3 2،7 7 بر�طان�ا 22

23 

القو� 

المعارضة 

 للتغییر

6 2،3 2 1،7 4 _ 14 5،4 6 4،7 8 6،1 20 3،9 

24 
األحزاب 

 األسالم�ة
11 4،3 _ _ 11 _ 7 2،7 _ _ 7 5،3 18 3,5 

 100 514 100 131 100 128 100 259 100 136 100 119 100 255 المجموع

  

یتضـــح من الجدول الســـاب� مد� الت�این والتنوع في أنما� القو� الفاعلة 

الدراســة تجاه  صــح�فتي هت �أطروحات الخطاب الصــحفي الذ� تبنتارت�اطاالتي 

األكثر حضورًا في  القو� ، حیث تشیر الب�انات إلى أن االعتدال والتطرفقضا�ا 

على  توحصـــل التنظ�مات اإلرهاب�ة: يالدراســـة ه �فتيالخطاب الصـــحفي لصـــح
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الوال�ــات  ت) من إجمــالي القو� الفــاعلــة، ثم جــاء%10,1نســــــــــــــ�ــة مئو�ــة بلغــت(

منتجي )،ثم جاء دور %7,8في الترتیب الثاني بنســـــ�ة بلغت( المتحدة األمر���ة 

 وثم جاءت)،%7,6في الترتیب الثالث بنس�ة بلغت( واحل نالذی الخطا�ات الدین�ة

) من جملـة األطروحات %�5,8نســــــــــــــ�ـة(الخلیج العر�ي  �ـالمرت�ـة الرا�عـة و دول 

ـــة، و�دل ذلك على أن هذه القو�  تيف�القو� الفاعلة في صـــــــــــح  اإلقل�م�ةالدراســــــــ

وخاصـــــــــــة �عد أحداث ، األحداث في الشـــــــــــرق األوســـــــــــ�ذات تأثیر في مجر�ات 

الوطن ، ما رافقها من ت�عات على جم�ع األصــــــــــــــعدة في 2003بر�لأن�ســـــــــــــــان/

في الترتیب الخامس في ســـــلم القو� الفاعلة بنســـــ�ة  روســـــ�ا تبینما جاء ،لعر�يا

)، %4،9العراق و�نس�ة مئو�ة بلغت( )، وفي الترتیب السادس جاء%5,2بلغت(

، لكل منهما )%�4,6نس�ة(�المرت�ة السا�عة و   وسور�ا إیران�ل من  بینما جاءت

ت في الترتیب ء) وجا%�4،5نســـ�ة بلغت(و  المؤســـســـات الدین�ة الرســـم�ةا موتلته

من  )%�4,3نســـ�ة(و  التاســـعفي الترتیب  �ل من مصـــر ولیب�ا تثم جاء ،الثامن

ـــــا�ا  ثم  ،االعتدال والتطرفجملة القو� الفاعلة للخطاب الصــــــــــــــحفي تجاه قضــــــــــ

)، %3،9ت القو� المعارضـــة للتغییر �الترتیب العاشـــر و�نســـ�ة مئو�ة بلغت(جاء

في  تر��ا ولبنان�ل من وثم جاءت   )،%3،5بنســـ�ة(وتلتها األحزاب اإلســـالم�ة 

�ل من )،بینما حلت %�3,3نســــ�ة بلغت(و  الثاني عشــــرترتیب واحد هو الترتیب 

)، %3،1بنســــــ�ة( الثالث عشــــــرفي الترتیب  األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي

األحزاب )،ثم جــاءت %�2,9نســــــــــــــ�ــة(و  جــامعــة الــدول العر��ــة و�ر�طــان�ــاا مــوتلته

) من إجمالي القو� الفاعلة، %�2,7نســ�ة(و عشــر  الخامسفي الترتیب  العلمان�ة

)،بینما %�2,1نســ�ة بلغت(و  الســادس عشــرفي الترتیب  وســائل اإلعالم تثم حل

خیرًا حصـــــل أ) ،و %1,5عشـــــر بنســـــ�ة( الســـــا�عفي الترتیب  االتحاد األور�يحل 

الفاعلة ) من إجمالي القو� %1,4عشــر بنســ�ة(الثامن على الترتیب  حلف الناتو

  المطروحة في خطاب صحف الدراسة.

و�شــــــــــــــف الجدول الســـــــــــــــاب� عن ت�این طفیف في ترتیب القو� الفاعلة داخل  

ـــــــة وفقًا لنم� الملك�ة والتوجهات اإلیدیولوج�ة لكل  صــــــــــــح�فتيأطروحات  الدراســـــ
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بینما ظهر ت�این واضــــــــح في حضــــــــور هذه القو� الفاعلة في خطاب  صــــــــح�فة،

فقد ظهرت �عض القو� الفاعلة في صــح�فة و�ینما لم �ظهر  الدراســة، صــح�فتي

الدراســـــــة جاءت ت�عًا  صـــــــح�فتيوهذا الت�این بین  أخر�،لها وجود في صـــــــح�فة 

  وس�اساتها. صح�فة،للس�اسة التحر�ر�ة لكل 

 سمات دور القو� الفاعلة التي تضمنها خطاب الصحافة العر��ة اتجاه-7

  -الدراسة:  ي�صح�فت االعتدال والتطرفتجاه قضا�ا 

  سمات دور القو� الفاعلة �الصحف محل الدراسة) اتجاه() 7جدول رقم (

  

 م

  الصحف

 اتجاه السمات

 اإلجمالي الزمان األهـرام

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 %48 247 %49,4 128 %46,6 119 ایجابي 1

 %52 267 %50,6 131 %53,4 136 سلبي 2

 100 514 100 259 100 255 اإلجمالي

اتجاه سمات دور القو� الفاعلة التي تضمنها  نتائج الجدول الساب� أن:یتضح من 

 الوطن العر�يفي  والتطرف االعتدالخطاب الصحافة العر��ة الدول�ة تجاه قضا�ا 

 ) إیجاب�ة، و�نس�ة48بنس�ة ( العراق�ة، جاءتاألهرام المصر�ة والزمان  �صح�فتي

  ) سلب�ة.52(

السلبي واالیجابي لدور القو� الفاعلة ومن خالل قرب النسب بین االتجاه 

األهرام، واضحًا في خطا�ات صح�فتي ذلك  ظهر �الصحف محل الدراسة فقد

 و�ذلك اإلیجاب�ة،) من السمات %46,6(مقابل ) %53,4(بنس�ة جاءت حیث 

) %49,4(مقابل ) %50,6(بنس�ة  الزمانفي صح�فة  السلب�ة تفوقت السمات

   .للقو� الفاعلة التي جاءت في خطابها اإلیجاب�ةمن السمات 

  األطر المرجع�ة المستخدمة في الخطاب الصحفي في صح�فتي الدراسة:  -8

  الدراسة) في صح�فتي(األطر المرجع�ة المستخدمة ) 8جدول رقم (

  

 م

 اإلجمالي الزمان األهـرام الصحف

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك األطر المرجع�ة

 %12,7 40 %15,3 25 %10 15 مرجع�ات قانون�ة 1

 %12,2 38 %17,2 28 %6،6 10 مرجع�ات دین�ة 2
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 %12,7 40 %12,2 20 %13,4 20 مرجع�ات تار�خ�ة 3

 %10,5 33 %9,7 16 %11,3 17 أحداث وشواهد  من الواقع 4

 %19,1 60 %21,4 35 %16,7 25 الخطاب الرسمي العالمي 5

 %4,8 15 %9,1 15 - - الخطاب  العر�ي الغیر الرسمي 6

 %9,5 30 %9,1 15 %10 15 الخطاب الرسمي العر�ي 7

 %4,8 15 %3،6 6 %6 9 المؤتمرات والندوات 8

 %7,3 23 %2،4 4 %12,6 19 الكتب والتقار�ر والوثائ� 9

10 
خبراء ومتخصصون في  التنظ�مات 

 اإلسالم�ة
20 13،4% - - 20 6,4% 

 100 314 100 164 100 150 اإلجمالي

أن األطر المرجع�ة المستخدمة في خطاب الصحافة  :الجدول الساب�توضح نتائج 

 ي مقدمةتنوعت فجاء فالوطن العر�ي، في  االعتدال والتطرفالعر��ة نحو قضا�ا 

 الترتیب الثاني ي)، وف%19,1( بنس�ة العالميالترتیب األول الخطاب الرسمي 

الترتیب  يوف )،%�12,7نس�ة(و التار�خ�ة و  القانون�ة المرجع�ات جاءت �ل من

 تالترتیب الرا�ع جاء ي)، وف%12,2بنس�ة( الدین�ةالمرجع�ات حلت الثالث 

 جاء  )، وفي الترتیب الخامس%10,5من الواقع بنس�ة (د األحداث والشواه

الكتب والتقار�ر الترتیب السادس  ي)،وف%�9,5نس�ة (و  الخطاب الرسمي العر�ي

الخبراء والمتخصصون في  جاء ا�عالترتیب السي )،وف%7,3( بنس�ة والوثائ�

الخطاب  جاء �ل من الترتیب الثامن ي)،وف%�6,4نس�ة(و  التنظ�مات اإلسالم�ة

) %4،8(بلغت لكل منهما �نس�ةو  العر�ي  الغیر رسمي ، والمؤتمرات والندوات

  .من إجمالي األطر المرجع�ة لصح�فتي الدراسة

ومن خالل النتائج السا�قة یتضح أن الصحف محل الدراسة استخدمت أكثر 

قضا�ا االعتدال إطار  يوتدع�مها ف المرجع�ة األطر لتوظیفاستراتیج�ة من 

جوانب  التكرار، والتكثیف، وٕابرازوظهر ذلك من خالل استراتیج�ات  والتطرف،

إثارة  تیج�ةاسترا و�ذلك استخدمتخر� أجوانب  القض�ة، وتجاهل يمعینة ف

  .  المضاد الم�اشر، والهجوم والمعاناة، والتندید، والهجومالمخاوف 
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  لنتائج العامة للدراسةا

    - هي: وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

حیث  ،االعتدال والتطرففي تناولها لقضا�ا  األهرام المصر�ةتفوق صح�فة  - 1

ـــــــ�ة  ــــــــتحوذت على نســــ في  األولى،بذلك المرت�ة  ة)، محتل%53,3(بلغت اســـ

 )،%46,7(بنســـــ�ة في الترتیب الثاني  الزمان العراق�ةحین جاءت صـــــح�فة 

   .من جملة المواد الصحف�ة المخصصة لموضوع الدراسة

، واإلرهاب التطرفأولو�ات صــــــــحف الدراســــــــة في ترتیبها لقضــــــــا�ا  اتفقت  - 2

بلغت �الترتیب األول بنســــــ�ة مئو�ة  العنف ��ل أشــــــ�الهحیث جاءت قضــــــ�ة 

في الترتیب الثاني بنســـــــــ�ة  الفهم الخاطئ لإلســـــــــالم%)، وحلت قضـــــــــ�ة 31(

ـــــــ�ة  ت)، وجاء%25,4(بلغت  �الترتیب  التعصــــــــــب الدیني والعنصــــــــــر� قضـــ

ـــــــ�ة مئو�ة  ــــــــا�ا المر��ة في  جاءت ا)، بینم%18,7(بلغت الثالث و�نســــ القضـــ

ـــادســــــــــــــةالمرت�ة  ـــــــ�ة الســـــــــــ ) من إجمالي %4,8(بلغت مئو�ة  واألخیرة، و�نســـــــ

 .األطروحات

االعتدال قضـــــــــا�ا  في ترتیبها لقضـــــــــا�ا تنوعت أولو�ات صـــــــــحف الدراســـــــــة  - 3

 ،حلت قضــــــــــ�ة قبول األخر والتعا�ش معه �الترتیب األول والوســــــــــط�ة، حیث

من إجمالي أطروحات صــــح�فتي الدراســــة،  )،%33,2(بلغت و�نســــ�ة مئو�ة 

ـــــــامح الدیني واإلنســــــــاني �ال ـــــــ�ة التسـ ـــــــ�ة و� ترتیب الثانيوجاءت قضـ بلغت نسـ

حلت قضــــــــــ�ة حوار الحضــــــــــارات واألد�ان �الترتیب الثالث  ا%)، بینم20,3(

حلت  لإلسالم فقدقض�ة الفهم الصح�ح  ا)، أم%15,7(بلغت و�نس�ة مئو�ة 

 .�المرت�ة ما قبل األخیرة
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اختلفت أولو�ات صــحف الدراســة من حیث االعتماد على الفنون الصــحف�ة   - 4

المختلفة، فقد تفوقت صــــــــــح�فة األهرام على نظیرتها الزمان، و�نســــــــــ�ة مئو�ة 

إجمــالي الفنون الصــــــــــــــحف�ــة، بینمــا  ) من%47,3(مقــابــل ) %52,7(بلغــت 

بلغت تفوقت صــــــــــــــح�فة الزمان �االعتماد على المواد الخبر�ة �عدد تكرارات 

) لألهرام، في حین �ـــان التفوق في االعتمـــاد على مواد 49) مقـــابـــل (58(

 الرأ� والمواد التفسیر�ة لصح�فة األهرام المصر�ة.

أولت صــــــح�فة الزمان اهتمام أكثر من نظیرتها صــــــح�فة األهرام، �االعتماد  - 5

على مســــارات البرهنة المســــتخدمة لمعالجة قضــــا�ا االعتدال والتطرف، حیث 

) لصـــــــــح�فة األهرام %47,8()، مقابل %52,2(بلغت �ة تفوقت بنســـــــــ�ة مئو 

 من إجمالي مسارات البرهنة المستخدمة في صح�فتي الدراسة. 

ـــــــة وفقًا لنم�  - 6 جاء ترتیب القو� الفاعلة داخل أطروحات صــــــــــــح�فتي الدراســـــ

التنظ�مــات الملك�ــة والتوجیهــات اإلیــدیولوج�ــة لكــل صــــــــــــــح�فــة، حیــث جــاءت 

إجمالي القو�  ن)، م%10,1(بلغت �الترتیب األول و�نســـــــ�ة مئو�ة  اإلرهاب�ة

بلغت الفاعلة، ثم جاءت الوال�ات المتحدة األمر���ة �الترتیب الثاني و�نســــــــــ�ة 

بلغت جاء منتجي الخطا�ات الدین�ة �الترتیب الثالث، و�نســــــــــ�ة  م%)، ث7,8(

حلف %)، بینمـا حلـت �ـل من وســـــــــــــــائـل اإلعالم، واالتحـاد األور�ي، و 7,6(

 الناتو �المراتب األخیرة الثالثة، و�نسب مئو�ة متقار�ة.

�ان هناك ت�این واضــــــــــــــح في حضــــــــــــــور �عض القو� الفاعلة في خطاب   - 7

صـــح�فتي الدراســـة، فقد ظهرت �عض القو� الفاعلة في صـــح�فة دون أخر�، 
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العلمان�ة، واالتحاد األور�ي في  الفاعلة، األحزابمثال ذلك حضــــــــــــــور قو� 

 ان، ولم �ظهر لهما وجود في خطاب صح�فة األهرام.خطاب صح�فة الزم

ــدر االتجاه الســــــلبي ســــــمات دور القو� الفاعلة التي تضــــــمنها الخطاب  - 8 تصــــ

 ل)، مقاب%52(بلغت الصـــــحفي لقضـــــا�ا االعتدال والتطرف، و�نســـــ�ة مئو�ة 

االیجــابي، والــذ� حــل �ــالترتیــب الثــاني من  ه)، لالتجــا%48(بلغــت نســــــــــــــ�ــة 

 المجموع الكلي لهذه االتجاهات.

االتجاه الســــــــــــــلبي واالیجابي لدور القو� الفاعلة بتقارب نســــــــــــــبي بین  حظي - 9

)، مقابل %49,6(بلغت صح�فتي الدراسة، حیث حصلت األهرام على نس�ة 

 الزمان، من إجمالي االتجاهات االیجاب�ة لصــــــــح�فتي ة%)، لصــــــــح�ف50,4(

 الدراسة.

األطر المرجع�ة التي  "، جدول الخطاب الرســـــمي العالميســـــتحوذ إطار "أ -10

اســــتندت علیها صــــح�فتي الدراســــة في معالجاتها الصــــحف�ة لقضــــا�ا االعتدال 

 ) من المجموع الكلي لألطر%19,1(بلغــــت و�نســــــــــــــ�ــــة مئو�ــــة  والتطرف،

المرجع�ة، وجاءت �ل من المرجع�ات القانون�ة والتار�خ�ة �الترتیب الثاني، 

ـــــــ�ة  جاءت المرجع�ات الدین�ة �الترتیب الثالث،  ا)، بینم%12,7(بلغت و�نســــ

حـــل �ـــل من الخطـــاب العر�ي الغیر  ك)، و�ـــذلـــ%12,2(بلغـــت و�نســــــــــــــ�ـــة 

لغت ب واألخیر، و�نســــــــــــــ�ةالرســــــــــــــمي، والمؤتمرات والندوات و�الترتیب الثامن 

 .%) لكل منهما4,8(

والح�ومي، الطا�ع الرسمي  األهرام المصر�ةغلب على معالجات صح�فة  -11

شخص�ة مستقلة  الزمان العراق�ةبینما أوجدت صح�فة  ،المحافظة والشخص�ة

من خالل معالجاتها قضـــــــــــــــا�ا االعتدال والتطرف لها في معالجاتها لوقائع 

ومختلف صــــــــفحاتها لمناقشــــــــة  المتكاملة التي تشــــــــمل جم�ع الفنون التحر�ر�ة
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ـــتمرار�ة في  الوقائع، و�ما تمیزت معالجات صــــــــــح�فة الزمان �عنصــــــــــر االســـــــ

    .هذه القضا�ا خالل فترة الدراسة متا�عة

  توص�ات الدراسة

  أهم التوص�ات التي توصل الیها ال�احث:

ــــــحفیین والمحللین العاملین في المؤســـــــــســـــــــات  - 1 تنظ�م دورات تدر�ب�ة للصـــ

عامة، والصحف العر��ة �صورة خاصة، للتعرف على اإلعالم�ة �صورة 

  ��ف�ة طرح وتحلیل قضا�ا االعتدال والتطرف وطرق معالجتها إعالم�ًا.

ــــــین العاملین في مجال اإلعالم والصــــــــــــــحافة من خالل  - 2 تأهیل وتحصــــــــ

ـــــائل التقن�ة الحدیثة لمواجهة التحد�ات  تدر�بهم على اســــــــــــــتخدام الوســــــــــ

عملهم من أعمال قرصـــــــنة  الفي مجلها  التي یتعرضـــــــون والصـــــــعو�ات 

 تستخدمها الجماعات االرهاب�ة. ةلكترون�ا

ــــتر�ة للعاملین في مجال اإلعالم والصــــــــــــــحافة ا - 3 قامة ورش عمل مشــــــــــ

ــا�ــا  الهیئــات�ــالتعــاون مع  والمنظمــات العر��ــة والــدول�ــة المهتمــة �قضــــــــــــــ

 االعتدال والتطرف.

قضـــا�ا توظیف وســـائل اإلبراز والفنون الصـــحف�ة �افة في رصـــد وتحلیل  - 4

وتفسیرها وطرحها للنقاش العام من خالل استضافة  االعتدال والتطرف،

 الشخص�ات التي لها عالقة بتلك المواض�ع.

 في انتشــار االجتماعيالق�ام بدراســات تكشــف عن دور مواقع التواصــل  - 5

 في الوطن العر�ي. واإلرهابظاهرة التطرف 
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تدال یتولى أدارته أنشاء أرشیف اإللكتروني شامل لمفهوم الوسط�ة واالع - 6

 مجموعة من االعالمیین والمف�ر�ن والعلماء.

إجراء دراســــــــــــــــة میــدان�ــة تكشــــــــــــــف عن مــد� أخــذ هیئــات التــدر�س في  - 7

 ،االجتماعيالجامعات والمؤسسات التر�و�ة �افة �ماه�ة مواقع التواصل 

  . وم�اد�ینبث� عنها من ق�م  وما

  

  هوامشالمراجع وال

الصـــــحافة األردن�ة وتعز�ز ق�م  ،محمد خلیل، أشـــــــرف محمد المناصـــــــیر أمجد 1.

، �حث منشـــــــــــــور في المجلة العر��ة للعلوم االجتماع�ة الوســـــــــط�ة واالعتدال

  .114 -101، ص2016

2. E PKins, Heather Davis: Farming of terrorism View of 
"front lines" national security prestige press,ph 
.D,university of Maryland, park, http//search .phoquest 
Comldocview .2011.      

3. Gomez Rodriguez,Gabriela: the Contention of social 
imaginarieson  terrorism in newspapers from Montreal 
and Guadalajara . An of 

            Comparative study among three cultural groups, 
ph.D,universty  

             Maryland,college 
Park,http//search.phoquest.com.docvew,2008.   

عالقة تعرض الشـــــــــ�اب للصـــــــــحافة المطبوعة  ،ســـــــــــــهیر عثمان عبدالحل�م 4.

 غیر منشـــورة،، رســـالة ماجســـتیر واإللكترون�ة �اتجاهاتهم نحو ظاهرة اإلرهاب
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  .39، ص1997، األول
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ســــمات وعناصــــر صــــورة الذات في الصــــحافة  ،عط�ة عبد المقصــــــود هشــــــام 7.
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