
  م2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم   

    

 42الصفحة  
 

  

  ال�منیینقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین معالجة       

  دراسة للقائم �االتصال) (

  دمحم شرف هاشم د.          ي          ـانـدنـك الـلـمـد الـبـعد.          

  أستاذ مساعد                                  المشاركأستاذ االتصال            

  منتدب بجامعة الكو�ت                    أبو ظبي في �ل�ة اإلمارات للتكنولوج�ا   

  ملخص

تكمــن أهم�ــة هــذه الدراســة فــي �ونهــا ت�حــث فــي الك�ف�ــة التــي یــتم مــن خاللهــا انتقــاء 

ومعالجـــة القضـــا�ا واألحـــداث التـــي تغطیهـــا وســـائل اإلعـــالم مـــن جهـــة اإلعالمیـــین، 

الســ�ما وأن هنــاك أفعــال إرهاب�ــة �م�ــن تناولهــا �حســن ن�ــة وتســاهم فــي توســ�ع قاعــدة 

ن طب�عــة معالجــة اإلعالمیــین لقضــا�ا اإلرهــاب، وهــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــ

التطرف واإلرهاب من خالل تطب�قها على عینة من اإلعالمیین العاملین فـي وسـائل 

  وتوصلت إلى العدید من النتائج، من أبرزها:اإلعالم ال�من�ة،. 

د قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني، و�نس�ة تع-1

للتأثیرات الواسعة  فراد عینة الدراسة، وهذا انع�اسن آراء أ% م50عال�ة تجاوزت 

  لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدول�ة والعر��ة.

العمل�ات اإلرهاب�ة محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني والجغرافي تظل -2

لها إلى أن تتناولها وسائل اإلعالم وتفرد لها مساحة من الخبر والتحلیل والنقل الحي 

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع وهذا یؤ�د مساهمة تتعد� الزمان والم�ان، ف

لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا 

  وممیزات مالئمة.
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القائم �االتصال، قضا�ا اإلرهاب، وسائل اإلعالم،  :ح�ةتاالكلمات المف

، وسائل اإلرهاب�ة، اإلرهابیین، التغط�ة اإلعالم�ةاإلعالمیین ال�منیین، العمل�ات 

  ال�من�ة.اإلعالم 

  المقدمة:

�عد مفهوم اإلرهاب من أكثر المفاه�م تداوًال في وسائل اإلعالم المقروءة 

والمسموعة والمرئ�ة، وتخصص له وسائل اإلعالم الوطن�ة والعر��ة والعالم�ة مساحة 

  العدید من األحداث.واسعة، �عد أن برزت تأثیراته من خالل 

وأص�ح نفوذ اإلعالمي واسعًا ومؤثرًا، و�استطاعته أن �قرر بدرجة �بیرة نجاح 

شخص أو شيء ما أو فشلهما، و�م�نه أن ��ون انتقائ�ًا �صدد ما ینشره في وسائل 

اإلعالم، لكي یتناهى إلى أسماع جمهور واسع من المتلقین أو یبثه على نطاق 

  في االنتشار.ضی� محدود ال نصیب له 

و�م�ن أن ��ون اإلعالمي جزًءا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة، إذ 

�سعى اإلرهابیون إلى تهیئة الظروف المالئمة بهدف عرض أفعالهم من خالل 

وسائل اإلعالم، فیتم استغالل اإلعالمیین لالستفادة منهم في بث أخ�ار وصور 

لدراسة العلم�ة إلى الكشف عن طب�عة معالجة هذه ا ىاإلرهاب�ة. وتسع األفعال

اإلعالمیین لقضا�ا اإلرهاب من خالل تطب�قها على عینة من اإلعالمیین العاملین 

وقسمت الدراسة إلى ثالثة م�احث ُخصص األول منها في وسائل اإلعالم ال�من�ة. 

 لإلطار المنهجي، وتناول الم�حث الثاني اإلطار النظر�، حول جدل�ة العالقة

القائمة بین اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب، ور�ز الم�حث الثالث على تحلیل نتائج 

  الدراسة المیدان�ة للقائم �االتصال في وسائل اإلعالم ال�من�ة.
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  مش�لة ال�حث:

تتلخص المش�لة في أن العمل اإلرهابي ل�س شیئًا في حد ذاته، بل أنه �قاس 

م الرأ� العام، من خالل ما �قوم �ه �مد� قدرة اإلعالمي وقناعته على جذب اهتما

من تغط�ة إعالم�ة واسعة أو محددة. وال�حث عن مد� صحة الفرض�ة التي تشیر 

إلى أن اإلعالمي هو من �قرر نوع�ة الخطاب اإلعالمي الموجه للرأ� العام في 

  تغطیته اإلعالم�ة

  أهم�ة ال�حث:

یتم من خاللها انتقاء  تكمن أهم�ة هذه الدراسة في �ونها ت�حث في الك�ف�ة التي

ومعالجة القضا�ا واألحداث التي تغطیها وسائل اإلعالم من وجهة نظر اإلعالمیین، 

الس�ما وأن هناك أفعال إرهاب�ة �م�ن تناولها �حسن ن�ة وتساهم في توس�ع قاعدة 

اإلرهاب، و�حصل اإلرهابیون من خاللها على حضور إعالمي، من دون أن یبذلوا 

  .الم أو ینفقوا علیها م�الغ مال�ةعي لنشرها في وسائل اإلعأ� مجهود في الس

  و�م�ن تلخ�ص األهم�ة من خالل اآلتي:

  قدم ال�حث دراسة أصیلة في الدراسات اإلعالم�ة مع التر�یز على�

  محور عمل�ة االتصال وهو المرسل نظرًا لعدم وجود دراسات سا�قة.

  الساخنة واألكثر یلقي هذا ال�حث الضوء على أحد موضوعات الساعة

تداوًال، حیث ُتعد قضا�ا اإلرهاب والصراعات الدام�ة من أخطر القضا�ا 

المطروحة حال�ًا وأوسعها انتشارًا من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، 

 الوطن�ة والعر��ة والدول�ة.
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 فروض ال�حث:

�فترض أن تقتصر تغط�ة األعمال اإلرهاب�ة على مساحة محدودة في وسائل  - 

  اإلعالم!

�فترض أن یر�ز اإلعالمي في تغطیته على المجاالت اإلنسان�ة الناتجة عن  - 

  األفعال اإلرهاب�ة!

�حسن ن�ة أو �قصد متعمد تساهم وسائل اإلعالم في توس�ع مجال الحضور  - 

  اإلعالمي لإلرهابین!

  أهداف وتساؤالت ال�حث:

  یهدف ال�حث إلى اإلجا�ة عن التساؤالت اآلت�ة: 

  مد� یهتم اإلعالمي بتغط�ة قضا�ا التطرف وإلرهاب؟ إلى أ�

هل اإلعالمي ینقل الحق�قة �ما هي أو أنه یتالعب بها، و�رسم لها صورة 

  أخر�؟

  هل تختلف التغط�ة اإلعالم�ة للقضا�ا اإلرهاب�ة ت�عًا التجاه اإلعالمي ومیوله؟

  اإلرهاب؟�یف یتعامل اإلعالمیون مع المواد اإلعالم�ة المتصلة �قضا�ا 

هل توجد محددات یلتزم بها اإلعالمیون خالل تغطیتهم اإلعالم�ة للقضا�ا 

  اإلرهاب�ة؟

  ما دور اإلعالمیین في وصف الواقع، أو في تشو�ه الحقائ�؟

  منهج ال�حث:

منهج المسح من تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة، اسُتخدم في تنفیذها 

ال�منیین �استخدام صح�فة االستقصاء أو ما خالل أخذ آراء عینة من اإلعالمیین 

�سمى �االست�انة، والتي �قصد بها "مجموعة من األسئلة المصممة لجمع الب�انات 

  .1"الالزمة عن المش�لة قید الدراسة
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  حدود الدراسة:

  أقتصر حدود الدراسة الم�ان�ة على الجمهور�ة ال�من�ة. الحدود الم�ان�ة:

تكمن الحدود الموضوع�ة للدراسة في التعرف على معالجة  الحدود الموضوع�ة:

قضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین من خالل استقصاء آراء 

  القائمین �االتصال.

تم اخت�ار عینة عشوائ�ة �س�طة من اإلعالمیین ال�منیین،  الحدود ال�شر�ة:

  الحاصلین على عضو�ة نقا�ة الصحفیین.

م، حیث شهدت ال�من 2016انحصرت الحدود الزمان�ة في عام  :الحدود الزمن�ة

  العدید من األعمال اإلرهاب�ة.

  الدراسات السا�قة:

من جهة  تاطلع ال�احثان على العدید من الدراسات السا�قة، منها دراسات إعد

�احثین في الدراسات العل�ا للحصول على الماجستیر والد�توراه، و�عضها اآلخر 

ي مجالت علم�ة مح�مة. ولوح� أن �عض الدراسات السا�قة �حوث منشورة ف

تناولت أف�ارًا �حث�ة قر��ة من هذه الدراسة أو أنها تناولت أجزاء منها. ومن هذه 

  الدراسات:

) �عنوان: دور اإلعالم الفضائي في 2015( أوًال: دراسة نصیرة تامي، عام

أنموذجًا، دار أسامة للنشر التصد� لظاهرة اإلرهاب: اإلعالم الفضائي العر�ي 

سعت هذه الدراسة من خالل تحلیل مضمون قناتي الجز�رة والعر��ة إلى . 2والتوز�ع

معرفة مد� مساهمتهما في توع�ة الرأ� العام العر�ي �ضرورة م�افحة اإلرهاب 

  وقد توصلت إلى العدید من النتائج من أبرزها:والتصد� له، 
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اللتان ُتعدان أنموذجًا –لعر��ة" اإلخ�ار�تین، تفوقت �ل من قناتي "الجز�رة" و"ا -1

على القنوات اإلخ�ار�ة األخر� في تش�یل  - لإلعالم الفضائي العر�ي

  معارف الجمهور العر�ي تجاه مختلف القضا�ا من بینها قضا�ا اإلرهاب.

�سعي اإلعالمیون وراء األخ�ار المثیرة، و�ضخمونها ألغراض مختلفة لبثها  -2

�ة، و��ون اإلعالم بهذا قد حق� هدف اإلرهابیین، في القنوات الفضائ

  والمتمثل في تضخ�م أعمالهم، ومن ثم ممارسة عمل�ة التهو�ل.

وسائل اإلعالم تعطي لإلرهاب ترو�جا إعالم�ًا لن تعط�ه له أ�ة منظمات  -3

أخر�، مما دفع ب�عض المختصین في اإلعالم إلى القول �أن التلفز�ون قادر 

  تهو�ل وتضخ�م أحداث العنف.على الق�ام �عمل�ة ال

)، �عنوان: سمات 2016( ثان�ًا: دراسة مرو� سعید، وثر�ا السنوسي، عام

  :3المعالجة اإلعالم�ة لملفات اإلرهاب في الفضائ�ات العر��ة،)

التلفز�ون هدفت الدراسة إلى رسم مالمح المعالجة اإلعالم�ة للمواد اإلرهاب�ة ف�

مضمون عینة من التغط�ات اإلعالم�ة التي یتم من خالل تحلیل  ودلك، العراقي

وخلصت الدراسة إلى العدید من  ،عرضها على شاشات التلفز�ون العراقي الرسمي

  النتائج، منها:

أن القناة العراق�ة موضوع الدراسة قد خصصت فضاًء زمن�ًا واسعًا �صل  -1

% من محتو� النشرة لمعالجة األخ�ار التي لها عالقة 100أح�انا إلى 

  تنظ�م داعش.ب

تبنت القناة العراق�ة استراتیج�ة إعالم�ة تعتمد على المواد اإلعالم�ة المسجلة  -2

  و�التالي المحضرة والمدروسة مس�قا، �عیدًا عن مجازفات "الم�اشر".
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أن اإلعالم الرسمي العراقي یبدو و�أنه قد شرع لنفسه مواجهة اإلرهاب  -3

بنشاطه وتحر�اته،  والتصد� له، من خالل تكثیف األخ�ار المتصلة

  وتفسیرها وتف���ها، �ما یخدم مصلحة دولة "العراق".

)، �عنوان: دور برامج اإلعالم 2009( عبد المحسن أحمد، عامثالثًا: دراسة 

  :4المعوقات والتحد�ات-في تنم�ة الوعي األمني وم�افحة اإلرهاب 

األمن�ة العر��ة استعرضت الدراسة مفهوم اإلرهاب ودوافعه وأس�ا�ه واالستراتیج�ة 

للحد من اإلرهاب واألمن االجتماعي والتخط�� االستراتیجي لإلعالم في مجال 

  وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج، منها:، التوع�ة األمن�ة لم�افحة اإلرهاب

إعداد برامج إعالم�ة مدروسة وموجهة للتعامل مع قضا�ا اإلرهاب في الوطن  -1

ائل إعالم�ة لألفراد والمجتمعات، الس�ما في العر�ي واالهتمام بتوج�ه رس

  الر�ف العر�ي.

تضمین برامج إرشاد�ة وتوعو�ة موجهة للتصد� لهذه اإلش�ال�ة من خالل  -2

  الخارطة البرامج�ة العامة للقنوات العر��ة.

التنسی� والتعاون المشترك بین الخبراء العاملین �المجال اإلعالمي في  -3

  ة قضا�ا اإلرهاب في الوطن العر�يكامل�التخط�� لبرامج تعالج �صورة ت

تدر�ب اإلعالمیین المتخصصین �مجال التوع�ة �قضا�ا اإلرهاب في الوطن  -4

  العر�ي وأسس التعامل معها.

)، �عنوان: الدم والحبر! 2006( را�عًا: دراسة برونو فر�، ودومین�ك رونر، عام

  :5لع�ة المصلحة المشتر�ة بین اإلرهابیین واإلعالم

ذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على نشر الخبر مثل الشهرة وهدفت ه

عادالت والسلطة والمال والتأثیر الف�ر�، واعتمد ال�احثان لمعرفة هذه العوامل م

  وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج، منها: ر�اض�ة
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تبین أن الطرفین، اإلعالمیین واإلرهابیین لهم األهداف نفسها، التي یراد  -1

منها الوصول إلیها من وراء العمل اإلعالمي أو العمل اإلرهابي على حٍد 

  سواء.

اإلعالم یر�د الشهرة، �ما أن اإلرهابي یر�د المز�د من الشهرة، واإلعالم یر�د  -2

السلطة على أكبر عدد مم�ن من القراء أو المشاهدین، و�ذلك اإلرهابي یر�د 

  �حارب فیها. السلطة على أكبر �قعة مم�نة من البلد التي

مما یخیب األمل أن العدید من المحددات �الصدق أو األمانة أو  -3

الموضوع�ة في الطرح ل�س لها وجود في عالم الغالب�ة الساحقة من وسائل 

  اإلعالم التي تلهث وراء األخ�ار التي �سهل ترو�جها على المتلقي.

م ودوره في )، �عنوان: اإلعال2013، عام (خامسًا: دراسة عامر وهاب العاني

معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف من المقاومة، عّمان، دار وم�ت�ة الحامد للنشر 

اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة  هدفت هده الدراسة إلى معرفةوالتوز�ع. حیث 

  و توصلت للعدید من النتائج أهمها::.6اإلرهاب 

ة السلب�ة هناك دور �بیر لإلعالم في ح�اة المجتمع اإلنساني من الناح� -1

  واإلیجاب�ة.

عدم إم�ان�ة اإلعالم في تحج�م ظاهرة اإلرهاب بل ��ون في أح�ان �ثیرة  -2

  وسطًا ناقًال لإلرهاب �قصد أو من دون قصد.

إن الحملة لم�افحة اإلرهاب ال �م�ن أن تنجح من خالل ال�حث في التر�یز  -3

على اإلرهاب و�ش�ل سطحي دون الخوض في األس�اب الس�اس�ة 

اع�ة وعدم قدرة اإلعالم على ال�حث والتقصي �الجذور واألس�اب واالجتم

 والمرور بها �أ� حالة عابرة.

  ما �میز دراستنا عن الدراسات السا�قة: 
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تر�یزها على وجهة نظر القائم �االتصال في وسائل اإلعالم ال�من�ة تجاه  -1

  قضا�ا اإلرهاب.

العر��ة، الس�ما منها  تنفیذها في خضم األحداث العن�فة التي تع�شها المنطقة -2

  .2016ال�من خالل عام 

توض�حها للعالقة الجدل�ة القائمة بین اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب في ظل  -3

  التطورات المتسارعة.

ف�ما تناولت الدراسات السا�قة الموضوع من خالل عناصر االتصال األخر�، 

و الرسالة )، أ2016)، و(سعید والسنوسي، �2015الوسیلة، �ما في دراسة (تامي،

)، 2006)، أو التأثیر �ما في دراسة (فر� ورونر، �2009ما في دراسة (أحمد، 

ومعظم تلك الدراسات اهتمت �اإلعالم الفضائي وهو أحد وسائل اإلعالم بینما هذه 

الدراسة تعاملت مع القائم �االتصال �غض النظر عن نوع الوسیلة التي �عمل فیها. 

  سهامًا وٕاضافة علم�ة مفیدة للجهود العلم�ة السا�قة.ونأمل أن تكون هذه الدراسة إ

  مصطلحات الدراسة:

، وتعني الخوف (Terror, Terroris)جاء مفهوم "اإلرهاب" من األصول الالتین�ة 

على الرغم من تعدد تعر�فات مفهوم "اإلرهاب"، إّال أن هناك اجتهاد من �عض و 

وجهة نظرها و�ما یخدم أهدافها القو� والمنظمات الدول�ة في تعر�فه وتفسیره من 

ومصالحها، والقران الكر�م أرشدنا إلى عدة قضا�ا ضمت مفردة معناها الره�ة 

والخوف من هللا عز وجل، �قول هللا س�حانه وتعالى في مح�م �تا�ه (ألنتم أشد ره�ة 

في صدورهم من هللا ذلك �أنهم قوم ال �فقهون)، وقوله تعالي (وأوفوا �عهد� أوف 

وٕایي فارهبون)، أ� اخشوني من دون غیر�، وقوله تعالي (وأعدوا لهم ما  �عهد�م

استطعتم من قوة ومن ر�ا� الخیل ترهبون �ه عدو هللا وعدو�م)، أ� تخ�فون بتلك 

  .7القوة الكفار وأعداء هللا وأعداء�م
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"اإلرهاب" لغة، هو �لمة مشتقة من فعل مز�د "أرهب" و�قال أرهب فالنًا أ� و

، وهو المعنى الذ� یدل عل�ه الفعل المضعف "رهب". أما الفعل المجرد خوفه وأفزعه

وعرف قاموس رو�یر یرهب ف�عني خاف وفزع.  –من المادة نفسها وهو َرهب 

اإلرهاب: �أنه االستخدام المنظم لوسائل تستخدم العنف من أجل تحقی� هدف 

  .8س�اسي

إلرهاب ألس�اب تملیها أما اصطالحُا، فال یوجد اتفاق على تحدید مفهوم محدد ل

فما یراه  .9الظروف الس�اس�ة واألیدیولوج�ة للنظم السائدة في المجتمعات المعاصرة

أهل ثقافة و�لد إرها�ًا قد �عده آخرون �طولة وشجاعة ومقاومة وتحررًا لذلك ساهم 

  .10هذا اإلش�ال في االلت�اس والتداخل والفوضى في الطرح والمعالجة والتحلیل

نوع خاص من االستبداد غیر مقید �قانون وقاعدة وال �عیر اهتمامًا  ،اإلرهابو 

لضحا�اه وهو یوجه ضر�اته التي ال تأخذ نمطًا محددًا تجاه أهدافه المقصودة بهدف 

وهنا نختار التعر�ف الذ� خل� جو من الرعب والخوف وشل فاعل�ة الضحا�ا. 

وضوح وٕایجاز وشمول�ة.  وضعه المرصد العر�ي للتطرف واإلرهاب لما لمسنا �ه من

والذ� �شیر إلى إن اإلرهاب "هو أ� عمل یهدف إلى ترو�ع فرد أو جماعة أو دولة 

  .�11غ�ة تحقی� أهداف ال تجیزها القوانین المحل�ة أو الدول�ة"

   الخلف�ة النظر�ة لموضوع ال�حث

  : وسائل اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب:اوالً 

تزال تمثل المصدر الرئ�س للمعلومات التي إن وسائل اإلعالم على اختالفها ال 

تستأثر �اهتمام الجمهور، ال س�ما تلك التي تهم ح�اتهم وأمنهم واستقرارهم 

ومصالحهم الفرد�ة أو الجماع�ة، ومن هنا تّعد تغط�ة وسائل اإلعالم لألحداث 

وٕا�صالها للجمهور �مهن�ة عال�ة و�ش�ل موضوعي وصادق قض�ة مهمة جدًا 

  .�12ة قض�ة حساسة وفي مقدمتها األحداث األمن�ةللتعامل مع أ
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لقد أص�حت وسائل اإلعالم وسائل دعائ�ة لتمر�ر أف�ار العنف والتطرف قصد 

تحقی� أهداف المتطرفین واإلرهابیین في مختلف دول العالم، ال س�ما في الدول 

نف العر��ة، �المقابل هو مطالب أن تتحول إلى وسائل لمواجهة قضا�ا اإلرهاب والع

والتصد� لتداع�اتها. فأولى مهام وسائل اإلعالم هي توع�ة الرأ� العام، وتم�ین 

المواطنین من فهم وحل مش�الت العصر، وُتعد قضا�ا اإلرهاب والصراعات الدام�ة 

  من أخطر القضا�ا المطروحة حال�ًا وأوسعها انتشارًا.

اإلرهاب و�إم�ان اإلعالم أن �ساهم في ترسیخ اتجاهات رافضة للتطرف و 

والعنف لد� الرأ� العام من خالل تناول األحداث اإلرهاب�ة، وتحلیل أس�ابها 

والعمل من خالل برامجه والتوع�ة �حجم الدمار واآلثار السلب�ة المترت�ة علیها. 

المتنوعة على إزالة أس�اب اإلرهاب التي ال تقل أهم�ة إن لم تزد عن إزالة اإلرهابیین 

  .13والتنظ�مات اإلرهاب�ة

والحق�قة الماثلة للع�ان تبرز من استمرار اإلش�ال�ة القائمة ما بین وسائل اإلعالم 

الجماهیر�ة واإلرهاب، و�ذا استمرار عدم وجود أجو�ة منطق�ة ونهائ�ة عن األسئلة 

التي تطرحها هذه اإلش�ال�ة، الس�ما السؤال المحور� وهو: هل تقدم وسائل اإلعالم 

والعمل�ات اإلرهاب�ة سواء �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر، من خالل تناولها لإلرهاب 

مقصودة وواع�ة أو غیر مقصودة وغیر واع�ة، خدمًة ما لإلرهابیین، الس�ما ف�ما 

یتصل بنقل رسائلهم إلى الجماهیر الواسعة، ونشر أف�ارهم وم�ادئهم ومطالبهم، 

لشرع�ة وٕاظهارهم �أصحاب قض�ة، والمساهمة في �سبهم االحترام والتقدیر وا

والتعاطف؟ أم أن وسائل اإلعالم تساهم في معالجة إعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب، تدعم 

الجهود الس�اس�ة واألمن�ة لمواجهتها والتصد� لها؟ و��قى هذا السؤال قائمًا 

ومطروحًا �شدة لصعو�ة تقد�م جواب نهائي ومحدد عنه، وذلك لعدة أس�اب حصرت 

صر الحالي و�قوة تساؤالت عدیدة حول شرع�ة الدراسة عددًا منها. وتطرح في الع

التغط�ة اإلعالم�ة للنشا� اإلرهابي، وما إذا �انت التغط�ة اإلعالم�ة تخدم الرأ� 
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العام فعًال أم أنها تخدم و�درجة عال�ة اإلرهابیین. �ما تطرح عند الق�ام �التغط�ة 

  إش�االت عدیدة تتصل ���ف�ة المعالجة اإلعالم�ة وأسالیبها.

  :: التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاباً ثان�

اإلرهاب ال �مثل ظاهرة جدیدة فهو قد�م قدم ال�شر�ة وال ینطو� على ق�مة أو 

لقد أص�ح اإلرهاب الدولي الیوم الموضوع األكثر تداوًال في غا�ة في ذاته، 

المؤتمرات والندوات التي تعقد بین الحین واألخر، وتخصص له وسائل اإلعالم 

عنه في  في صفحات الصحف، والحدیث والعر��ة والعالم�ة مساحة واسعة الوطن�ة

بثها و�رامجها، وذلك �عد أن برزت تأثیراتها من خالل العدید من األحداث 

والتداخالت والحروب، التي تدبر وتسخر لمعاق�ة األفراد والح�ومات، تحت غطاء 

وع للقرارات الدول�ة. أو مبرر رفض األوامر أو بهدف االنص�اع واالستسالم والخض

ولم �عد اإلرهاب ظاهرة هامش�ة عابرة، وٕانما هو نقلة نوع�ة وجوهر�ة في بن�ة النظام 

منظمة  300. حیث صارت ظاهرة اإلرهاب ظاهرة عالم�ة فهناك أكثر من 14الدولي

  .15إرهاب�ة في العالم

د الخطاب الدعائي في یتكثیف وتصع ، وتموانتشر مصطلح اإلرهاب �ش�ل واسع

اإلساءة لمن �صوره و�خل� منه (عدوًا) لتقدمها ورفاهها ومصالحها، ومهددًا ألمنها 

القومي للتبر�ر إلى استخدام القوة ضمانًا الستمرار احتفاظها بلقب الدولة العظمي 

الوحیدة في العالم، وهذا الهدف جعلها تخل� مبررات واه�ة لكي تستخدم فیها قواتها، 

أن تواجهه هذه المرة هو (اإلرهاب اإلسالمي)، ولهذا ورأت أن المهدد الذ� یجب 

فقد وظفت �افة إم�ان�اتها لتمر�ره �استخدام �افة األسالیب، ودعت الدول الحل�فة 

والصد�قة لها إلى تحشید �افة الجهود لمحار�ة هذا العدو (�ما تزعم)، والنصر عل�ه 

لتي �ش�لها (اإلسالم تم التر�یز الدعائي على الخطورة ا�و . ووقف امتداده وخطره

ن تصفهم �أنهم یبیتون الن�ة السیئة لتدمیر الحضارة الغر��ة على الذلن)، او والمسلم
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تخذت على ضوء ذلك خطوات عمل�ة تم من خاللها تسخیر ااختالف شعو�ها، و 

طاقاتها وٕام�ان�اتها المتعددة لغرض محار�ة (اإلرهاب اإلسالمي)، من أفراد 

تش�ل خطرًا �بیرًا على تقدم الدول الصناع�ة ورفاهها  ومنظمات ودول، بزعم أنها

  : 16وذلك من خالل، االقتصاد�

تحدید أسماء الدول والمنظمات الراع�ة والمخططة لألعمال (اإلرهاب�ة)، �ما  -1

  تزعم، وٕالزام دول العالم �منع التعامل معها.

فرص تجمید أموال (أرصدة) الدول والمنظمات واألفراد المشت�ه بهم، لتفو�ت  -2

  التمو�ل والدعم، ومحاس�ة من یخالف هذه األوامر والتوجیهات.

وتعد الدعا�ة جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة، إذ �سعى 

اإلرهابیون إلى ضرورة تهیئة الظروف المالئمة بهدف عرض قضیتهم من خالل 

ي وسائل االتصال فالحاصل  وسائل اإلعالم المختلفة، وتم استغالل التطور التقني

صحافة ورق�ة وصحافة إلكترون�ة والمواقع اإللكترون�ة ، من (وسائطها�مختلف 

قنوات فضائ�ة وش��ات معلومات دول�ة واسطوانات مدمجة)، لالستفادة القصو� و 

  في سبیل بث أخ�ار وصور األفعال التي �قومون بها.

في  ع اإللكترون�ةوالمواق وتساهم وسائل اإلعالم وش��ات المعلومات الدول�ة

الفور�ة ألفعال اإلرهابیین، و�حسن ن�ة تساعد هذه الوسائ� على و الدعا�ة الواسعة 

م�ثف توس�ع قاعد اإلرهاب، و�حصل اإلرهابیون من خاللها على حضور إعالمي 

على اتساع الجمهور في دول العالم، من دون أن یبذلوا أ� مجهود یذ�ر في ابتكار 

حیث �الح� أن اإلرهابیین یتطوعون علیها أ�ة م�الغ مال�ة.  هذه الوسائ� أو ینفقوا

�االتصال بوسائل اإلعالم (بخالف المجرمین العادیین) و�لحون �ثیرًا في عرض 

و�فترض أن أف�ارهم وأنشطتهم التي شهدت اتساعًا �بیرًا في السنوات األخیرة. 

حرمان  تقتصر تغط�ة األفعال اإلرهاب�ة على مساحة محدودة، وذلك بهدف
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اإلرهابیین من تحقی� إغراضهم التي �سعون إلى تحق�قها من خالل االنتشار الواسع، 

التي تكسب عمل�اتهم شهرة (دعائ�ة) واسعة وتوفر لهم فرص وممیزات مالئمة، 

  :17منها

جذب انت�اه اإلعالم إلى أن اإلرهابي موجود، وأنه صاحب قض�ة و�جب  -1

  معالجة قضیته.االعتراف �ه، و�التالي البد من 

  حصول اإلرهابي على الشرع�ة الدول�ة في عرض قضیته. -2

و�قال إن اإلرهابي �حظى بتجاوب وسائل اإلعالم معه، ولكن ل�س من 

الضرور� أن ��ون من خالل التعاطف معه إنما من خالل ق�ام هذه الوسائ� بنقل 

تم ذلك من (رسالته) وعرضها على أوسع قطاع مم�ن من جمهور الرأ� العام، و�

خالل اعتماد اإلرهابي على (غر�زة رجل اإلعالم ومیوله) في إبراز (المثیر) من 

األخ�ار والصور، و�عتمد ذلك على االهتمام (الخاص) بنشر و�ث المثیر من 

وفي الصفحات األولى  المطبوعات الصحف�ة في ترو�سات (منشتات) العمل�ات

  . ت الفضائ�ة وفي مطلع نشرات األخ�ارفي أهم برامج القنوا، و وعلى أغلفة المجالت

و�شیر د. العاني إلى أن وسائل اإلعالم تؤد� دورًا �بیرًا في تضخ�م المؤثرات 

النفس�ة للحوادث اإلرهاب�ة من خالل نشر الصور وأفالم الرعب والتشج�ع على 

  .18الجر�مة �قصد التأثیر في سلوك األفراد وتوجیهها �اتجاهات محددة

سین أن العالقة بین اإلرهاب واإلعالم أص�حت تش�ه شراكة �عض الدار و�ر� 

و�ذهب رأ� أخر إلى بین مؤسستین إحداهما تقوم �صنع الحدث واألخر� تسوقه. 

(أن اإلعالمي هو شر�ك اإلرهابي)، وأن (العمل اإلرهابي إذ یر� �عد من ذلك، أ

عمل إرهابي ن أهم�ة أ� إل�س شیئًا في حد ذاته، فالتشهیر هو �ل شيء)، وعل�ه ف

تقاس �مد� قدرته على شد اهتمام الرأ� العام إلى القض�ة، من خالل ما �حصل 

عل�ه من تغط�ة إعالم�ة واسعة، ومن أجل الحصول على هذا النوع من التغط�ة 
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یلجأ اإلرهابیون إلى اخت�ار أفضل الفضاءات لتكون (مسارح) لعمل�اتهم، والتي 

لضرور�ة، ألن إستراتیج�ة اإلرهاب هي تتوفر فیها عناصر ومقومات اإلثارة ا

  .19نفس�ة) ول�ست عس�ر�ة فحسب - (س��ولوج�ة

ومفهوم (اإلرهاب اإلسالمي)، �ان وال یزال وف� النظرة الغر��ة، المفهوم األكثر 

تداوًال، وروجت لهذا المفهوم وسائل إعالمها من خالل استخدام منظم ألسالیب 

واإلقناع بخطر (العدو اإلسالمي)، �ما دعائ�ة مح�مة، بهدف إشاعة التأثیر 

 یزعمون، والذ� �حتم على أمر��ا ودول الغرب الرأسمالي مواجهته ��افة الوسائل

المتاحة لتحج�م خطره وعدم انتشاره، ضمن ما أشاعه منظروهم  واستخدام األسالیب

وس�اسیوهم في تشخ�ص طب�عة الصراع الحضار�، الذ� یتوجب على الوال�ات 

  ألمر���ة اجت�ازه لصالح الح�اة الغر��ة المتقدمة.المتحدة ا

، عندما 11/9/2001أن العداء لإلسالم والمسلمین لم ��ن ولید أحداث 

تعرضت نیو�ورك وواشنطن لتفجیر المبني التجار� العالمي ومبنى وزارة الدفاع 

(البنتاجون) بل قبلها ��ثیر، عندما تعرضت منظمات عدیدة ح�وم�ة اقتصاد�ة 

ة وعس�ر�ة داخل الوال�ات المتحدة األمر���ة والك�ان الصهیوني وخارجهما إلى وأمن�

هجمات مسلحة وتفجیر�ة، وجهت اإلدارة األمر���ة آنذاك أصا�ع االتهام إلى فئات 

  :20ومنظمات ودول عر��ة وٕاسالم�ة، مثلما حصل في

   .1992تفجیر السفارة الصهیون�ة �مدینة بو�نس إیرس في األرجنتین عام -1

  .1993انفجار في المبنى التجار� العالمي في نیو�ورك عام -2

مؤلف من س�عة طواب� في األرجنتین، �ضم أعضاء المؤسسة  ىانفجار مبن-3

  .1994التعاون�ة التجار�ة لیهود األرجنتین ووفد المؤسسات الیهود�ة في عام 

ام الفیدرالي االتحاد� في مدینة (أو�الهوما ستى) عمقر حادث تفجیر -4

1995 .  
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، 1995االتحاد� الفیدرالي عام  ا�ةتبین �عد التحقی� أن منفذ عمل�ة تفجیر بنو 

من أعضاء منظمة و هو شاب أمر��ي المولد والتر��ة، اسمه (ت�موثي ماك�فاني)، 

أمر���ة متطرفة هي (دافید �ورش)، وهو من المحار�ین الذین شار�وا في الحرب 

  .1991المتحدة األمر���ة ضد العراق في عام  العدوان�ة التي تزعمتها الوال�ات

  عرض وتحلیل النتائج

  أوًال: مجتمع الدراسة المیدان�ة وعینتها:

بهدف تنفیذ الدراسة المیدان�ة قام ال�احثان بإعداد استمارة استب�ان، وعرضاها 

على مجموعة من الخبراء (المح�مین) لتقو�مها، واستفادا من مالحظاتهم وآرائهم 

، إذ وقع االخت�ار على عینة عشوائ�ة من اإلعالمیین *اخت�ار عینة الدراسة�شأن 

ال�منیین المنتمین إلى نقا�ة الصحفیین ال�منیین، و�عملون في مختلف وسائل اإلعالم 

 100وتم توز�ع عینة عشوائ�ة �س�طة قوامها مائة ال�من�ة (ح�وم�ة وأهل�ة وحز��ة)، 

صها الدقی� ومعا�شتها لواقع المعالجة ، وذلك �سبب تخص21مفردة من الجنسین

اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب في وسائل اإلعالم ال�من�ة، بهدف التعرف على 

اتجاهاتها إزاء هذه الظاهرة، والخروج بدالئل ومؤشرات ونتائج علم�ة عن دور القائم 

  .**�االتصال في تناول قضا�ا اإلرهاب والمعالجة اإلعالم�ة لها من �افة المجاالت

  ثان�ًا: ب�انات الم�حوثین عینة الدراسة:

  یبین عینة الدراسة المیدان�ة من الذ�ور واإلناث 1الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  النوع

  %92.7  76  ذ�ور

  %7.3  6  إناث

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:
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%، ف�ما 92.7إعالم�ًا، بنس�ة  76بلغ عدد الذ�ور من أفراد عینة الدراسة -1

وهذه النتیجة تشیر إلى قلة %. 7.3جاء عدد اإلناث ست إعالم�ات فق�، بنس�ة 

و�م�ن أن ��ون ، ***عدد اإلعالم�ات ال�من�ات مقارنة �عدد اإلعالمیین من الذ�ور

ة وممارسة، متفوق في فئة الذ�ور، مجال العمل اإلعالمي في ال�من، �وظ�فة ومهن

ور�ما �عود �سبب ذلك إلى طب�عة العمل والمخاطر التي یواجهها من �مارس مهنة 

  اإلعالم.

حرص ال�احثان على الوصول إلى أكبر عدد مم�ن من الم�حوثات من -2

من الذ�ور، لكن ذلك لم  اإلناث، �حیث ��ون عددهن متقارب مع عدد الم�حوثین

یتحق�، �سبب محدود�ة عدد اإلناث اللواتي �مارسن مهنة اإلعالم في وسائل 

اإلعالم ال�من�ة، مقارنة �عدد الذ�ور، فضًال عن صعو�ة التواصل مع اإلعالم�ات 

من اإلناث �ون المجتمع ال�مني مجتمع محاف�، فلم یتم�ن ال�احثان من التواصل 

متاح لهما مع الذ�ور ف�ان النصیب األكبر من االستمارات  الم�اشر معهن �ما هو

الغیر مسترجعات هي استمارات اإلناث فأد� إلى ذلك التفاوت الواضح في نتائج 

  الم�حوثین، وتدني نس�ة اإلناث.

  

  

  ثالثًا: الفئات العمر�ة لعینة الدراسة المیدان�ة:

  یبن الفئات العمر�ة لعینة الدراسة 2الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  العمر

  %51.2  42  35-25ما بین 

  %36.6  30  45-36ما بین 

  %9.7  8  55-46ما بین 

  %2.7  2  55أكثر من 

  %100  82  اإلجمالي
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  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

عامًا،  35 – 25أن العدد األعلى من عینة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بین -1

 – 36اإلعالمیین الذین تتراوح أعمارهم ما بین %، یلیهم 51حیث بلغت النس�ة 

%. و�م�ن أن تكون هذه النتائج طب�ع�ة �ون المرحلتین هما من أهم 37بنس�ة  45

  مراحل العمل والعطاء والنشا� واالستقرار الوظ�في غال�ًا.

عامًا، و�نس�ة  55أن العدد األقل من عینة الدراسة تتراوح أعمارهم أكثر -2

2.7.%  

عامًا، �ونها  25من خ�ارات استمارة االستب�ان الفئة العمر�ة األقل من ولم ��ن 

مرحلة دراسة وتهیئة، وال یتوفر فیها االستقرار الالزم لممارسة مهنة اإلعالم �وظ�فة 

  أساس�ة.

  

  

  

  را�عًا: المؤهالت العلم�ة لعینة الدراسة:

  یبین المؤهالت العلم�ة لعینة الدراسة 3الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الدراس�ة المؤهالت

  %7.3  6  ثانو�ة عامة

  %68.3  56  ��الور�وس

  %14.6  12  ماجستیر

  %9.8  8  د�توراه

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

% من عینة الدراسة حاصلون 68.3إن ستة وخمسین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  على مؤهل ��الور�وس.
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% من عینة الدراسة حاصلون 7.3فق� و�ش�لون نس�ة  إن ستة م�حوثین-2

  على مؤهل ثانو�ة عامة.

عینة الدراسة من ذو� الكفاءات العلم�ة في تحصیلهم غالب�ة وهذا �عني أن 

الدراسي، و�م�ن االعتماد على إجا�اتهم، �معنى أنهم قادرون على است�عاب وفهم 

  االست�انة.قضا�ا اإلرهاب، و�التالي التجاوب مع فقرات 

  خامسًا: الحالة االجتماع�ة لعینة الدراسة:

  یبین الحالة االجتماع�ة لعینة الدراسة 4الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الحالة االجتماع�ة

  %17  14  أعزب

  %78  64  متزوج

  %5  4  مطل�

  %100  82  اإلجمالي

الدراسة، % من عینة 78یوضح الجدول إن أر�عة وستین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة 

متزوجون، وهذه النتیجة تتناسب مع نتائج الفئة العمر�ة، و�م�ن أن تشیر إلى أن 

عینة الدراسة تع�ش استقرارًا أسر�ًا وعاطف�ًا، �م�ن أن ینع�س �ش�ل إیجابي على 

  طب�عة عملها.

  سادسًا: الدخل الشهر� لعینة الدراسة:

  یبین الدخل الشهر� لعینة الدراسة 5الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الدخل الشهر� لعینة الدراسة

  %30.5  25  ألف ر�ال �مني 60-30من 

  % 23  19  ألف ر�ال �مني 90-61من 

  %16  13  ألف ر�ال �مني 120-91من 

  %30.5  25  ألف ر�ال �مني 120أكثر من 

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:
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لعینة الدراسة، حیث أن ثلث العینة وجود تفاوت في مستو� الدخل الشهر� -1

 400الف ر�ال �مني، ما �عادل أر�عمائة  120فق� من یتجاوز دخلهم الشهر� 

  شهر�ًا. - دوالر

ألف ر�ال  60الثلث اآلخر من عینة الدراسة ال یز�د دخلهم الشهر� عن -2

شهر�ًا. وهذا المبلغ متدني �النس�ة  –دوالر  �200مني، أ� ما �عادل مائتان 

تفاع الح�اة المع�ش�ة واألوضاع االقتصاد�ة، وال ��في لتغط�ة النفقات األسر�ة، الر 

مما �عني أن اإلعالمیین �عانون ضغوطًا مال�ة �م�ن أن تؤثر سلب�ًا على أدائهم 

  المهني.

  

  سا�عًا: جهة عمل عینة الدراسة:

  یبین جهة عمل عینة الدراسة 6الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  جهة عمل عینة الدراسة

  %26.8  22  ح�ومي

  % 61  50  أهلي (خاص)

  %4.9  4  مختل�

  %7.3  6  عاطل

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

% من عینة الدراسة �عملون في 61إن خمسین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  القطاع األهلي (الخاص).

الدراسة �عملون % من عینة 26.8إن اثنین وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -2

  في القطاع الح�ومي.

وتشیر هذه النتائج إلى أن غالب�ة عینة الدراسة تعمل في القطاع األهلي 

الخاص، و�ع�س ذلك ز�ادة عدد المؤسسات اإلعالم�ة الخاصة من صحف وقنوات 
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، ف�عد أن �انت ش�ه س�طرة 2011تلفز�ون�ة وغیرها من الوسائل، الس�ما �عد ثورة 

، زاد عدد القنوات التلفز�ون�ة، 2011ة وسائل اإلعالم قبل عام ح�وم�ة على �اف

وعدد الصحف الورق�ة والمواقع اإللكترون�ة الخاصة. �ما تشیر النتائج إلى ضعف 

است�عاب المؤسسات الح�وم�ة لإلعالمیین مما �ضطرهم إلى االلتحاق �المؤسسات 

  الخاصة.

  

  ة الدراسة:ثامنًا: المؤسسات اإلعالم�ة التي تعمل بها عین

  یبین المؤسسات اإلعالم�ة التي تعمل بها عینة الدراسة 7الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  المؤسسة اإلعالم�ة التي تعمل بها عینة الدراسة

  %32  26  صح�فة

  % 4  3  محطة إذاع�ة

  %29  24  قناة تلفز�ون�ة

  %11  9  موقع إلكتروني

  %24  20  22غیر ذلك

  %100  82  اإلجمالي

  الجدول یتضح اآلتي:من خالل 

% من عینة الدراسة �عملون في 32إن ستة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  صحف ورق�ة.

% من عینة الدراسة �عملون في 29إن أر�عة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -2

  قنوات تلفز�ون�ة.

% من �35ق�ة أفراد العینة �ش�لون تسعة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -3

  لدراسة، موزعین على جهات أخر�.عینة ا

وتشیر النتیجة إلى أن الصحافة في ال�من ال تزال الوسیلة األكثر است�عا�ًا لعمل 

اإلعالمیین، حیث تبین النتائج أن من �عملون في الصحافة یتجاوزون ثلث أفراد 
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العینة، یلیهم العاملون في القنوات التلفز�ون�ة، في حین من �عملون في المواقع 

% فق� من عینة الدراسة، و�م�ن أن تكون من أهم األس�اب التي 11لكترون�ة اإل

أدت إلى ذلك هو اعتماد الجمهور ال�مني �ش�ل رئ�س على وسائل اإلعالم 

التقلید�ة، نظرًا لضعف استخدام التقن�ات الحدیثة ومحدود�ة تواجد خدمة االنترنت 

التي تدعم تصفح المواقع  في المناط� ال�من�ة، وقلة امتالك األجهزة الحدیثة

اإللكترون�ة وسبب ذلك یرجع إلى تدني مستو� الدخل وتدهور الحالة االقتصاد�ة 

  العامة للمواطن ال�مني.

  تاسعًا: االنتماء الحز�ي والس�اسي لعینة الدراسة:

  یبین االنتماء الحز�ي والس�اسي لعینة الدراسة 8الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  االنتماء الحز�ي لعینة الدراسة

  %36.8  31  حز�ي (ینتمي إلى حزب س�اسي)

  % 63.2  51  مستقل

  %100  82  اإلجمالي

من خالل الجدول یتضح إن الغالب�ة العظمي من أفراد عینة الدراسة ال تنتمي 

إلى أحزاب وتنظ�مات س�اس�ة وأنها مستقلة في توجهاتها الف�ر�ة واألیدلوج�ة؛ وهذا 

  نتائج الدراسة المیدان�ة.�م�ن أن �صب في صالح 

المعلومات األساس�ة عن التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر 

  عینة الدراسة

  المعلومات األساس�ة عن التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین

  ال أواف�  إلى حد ما  مواف�  الفقرة  م

  النس�ة  العدد  النس�ة  العدد  النس�ة  العدد

تّعد قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات   1

 التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني.

34 41.5 40 48.8 8 9.8 

یلتزم اإلعالمي ال�مني �الموضوع�ة في   2

 تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.

14 17.1 44 53.7 24 29.3 
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اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي   3

 بتجرد.

14 17.1 30 36.6 38 46.3 

تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع   4

التجاهات وقناعات اإلعالمي 

 الشخص�ة.

22 26.8 40 48.8 20 24.4 

قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة   5

 اإلعالمیین ال�منیین.

22 26.8 26 31.7 34 41.5 

توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین   6

 �اإلرهاب وال أعتبرها �ذلك

28 34.1 32 39.0 22 26.8 

�ساهم اإلعالمي في تشو�ه الحقائ� وال   7

 �صف الواقع �ما هو.

26 31.7 36 43.9 20 24.4 

لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها   8

 خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.

26 31.7 38 46.3 26 31.7 

اإلعالمي ال�مني �قضا�ا اإلرهاب  یهتم  9

 �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه.

22 26.8 36 43.9 24 29.3 

یوجد ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین   10

 حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

28 34.1 46 56.1 8 9.8 

یتأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسسة   11

 اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها

54 65.9 26 31.7 2 2.4 

یتأثر اإلعالمي ال�مني بتغطیته للقضا�ا   12

 اتجاهه الف�ر�.اإلرهاب�ة، �حسب 

38 46.3 40 48.8 4 4.9 

یتأثر اإلعالمي ال�مني بتصنیف   13

 اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

30 36.6 42 51.2 10 12.2 

�م�ن أن ��ون اإلعالمي جزًءا مهمًا   14

 وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة.

22 26.8 40 48.8 20 24.4 

 �حرص اإلرهابي على التواصل مع  15

 اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

18 22.0 42 51.2 22 26.8 

تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار   16

الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، 

وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر 

 لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

24 29.3 38 46.3 20 24.4 
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  الواردة في الجدول الساب�.تحلیل األرقام والمعلومات األساس�ة 

  أوًال: قضا�ا اإلرهاب والتغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، أكدوا 41.5إن أر�عة وثالثین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي 

  ال�مني.

% من عینة الدراسة، موافقین إلى 48.8إن أر�عین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

حد ما على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة 

  لإلعالمي ال�مني.

فقون ا% من عینة الدراسة، ال یو 9.8ف�ما ثمان�ة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

لتغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات ا

  ال�مني.

وهذا �عني أن قضا�ا اإلرهاب تحظى بتغط�ة واسعة على الساحة العالم�ة 

وتأثرت بها �افة فئات المجتمع، وتعاني منها الدول العر��ة �ش�ل عام وال�من على 

وجه الخصوص، وصارت أحداث اإلرهاب مثار اهتمام الجمهور ما جعلها من 

إلعالم�ة لإلعالمي ال�مني، �ما تؤ�د على ذلك النس�ة العال�ة من أولو�ات التغط�ة ا

  عینة الدراسة.

  

تعّد قضایا اإلرھاب من أولویات التغطیة اإلعالمیة لإلعالمي الیمني

أوافق 41.5

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 9.8
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  ثان�ًا: التزام اإلعالمي ال�مني �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، أكدوا 17.1إن أر�عة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.على أن 

% من عینة الدراسة، موافقین 53.7إن أر�عة وأر�عین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

إلى حد ما على أن اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا 

  اإلرهاب.

عینة الدراسة، % من 29.3ف�ما یر� أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  �أن اإلعالمي ال�مني ال یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.

و�ظهر من خالل نتائج التحلیل �أن أكثر من نصف العینة یلتزمون إلى حد ما 

�الموضوع�ة في التغط�ة لقضا�ا اإلرهاب، ف�ما ثلث عینة الدراسة ال یوافقون على 

  ذلك.

  

  

  

  

یلتزم اإلعالمي الیمني بالموضوعیة في تغطیتھ لقضایا اإلرھاب 

أوافق 17.1

إلى حد ما 53.7

ال أوافق 29.3
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  ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد: ثالثًا: اإلعالمي ال�مني

 
  تشیر نتائج الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 46.3نفى ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد.

% من عینة الدراسة، �أن 36.6أجاب ثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  الحق�قة �ما هي بتجرد إلى حد ما. اإلعالمي ال�مني ینقل

% من عینة 17.1في حین یر� أر�عة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  الدراسة، �أن اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد.

و�تضح تقارب نتائج هذه الفقرة مع الفقرة السا�قة، وتؤ�د ما سب� فالموضوع�ة 

  في النقل تستلزم التجرد في نقل الحق�قة.

 را�عًا: تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

اإلعالمي الیمني ینقل الحقیقة كما ھي بتجرد

أوافق 17.1

إلى حد ما 36.6

ال أوافق 46.3

تصنیف قضایا اإلرھاب یخضع التجاھات وقناعات اإلعالمي الشخصیة

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4
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% من عینة الدراسة، 26.8واف� اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

على أن تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي 

  الشخص�ة.

% من عینة الدراسة، على أن �48.8ش�لون نس�ة أكد أر�عون م�حوثًا و  -2

تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة 

  إلى حد ما.

% من عینة 24.4في حین لم یواف� عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

الدراسة، على أن تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات 

  اإلعالمي الشخص�ة.

ة تشیر إلى أن أكثر من نصف عینة الدراسة تؤ�د أن االتجاهات وهذه النتیج

والقناعات الشخص�ة تؤثر إلى حد ما على اإلعالمي ال�مني ف�ما یخص تصنیف 

قضا�ا اإلرهاب، وهذه من أبرز التحد�ات التي تواجه الموضوع�ة والتجرد، وهذا 

ر مم�نة یؤ�د ما توصلت إل�ه دراسات سا�قة أن الموضوع�ة على إطالقها غی

  ألس�اب عدیدة، أهمها االتجاهات الذات�ة والقناعات الشخص�ة لإلعالمي.

  خامسًا: قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 26.8أجاب إثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین.�أن قضا�ا اإلرهاب 

.قضایا اإلرھاب متفق علیھا لدى كافة اإلعالمیین الیمنیین

أوافق 26.8

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 41.5
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% من عینة الدراسة، 31.7ف�ما یر� ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  �أن قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، �أن 41.5رفض أر�عة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  ف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین.قضا�ا اإلرهاب مت

اإلش�ال�ة الواضحة في تفاوت آراء عینة الدراسة حول قضا�ا اإلرهاب �عود إلى 

الخالف في تفسیر مفهوم اإلرهاب، و�م�ن أن ��ون سبب ذلك الخالف التمترس 

خلف طرف ضد طرف آخر، فعلى سبیل المثال في الحالة ال�من�ة الحال�ة یوجد 

طرف یتهم اآلخر �اإلرهاب و�ر� نفسه بر�ء، و�ظهر ذلك بوضوح من طرفان �ل 

خالل متا�عة وسائل إعالم الطرفین ومع ذلك توجد قضا�ا إرهاب�ة عامة یتف� علیها 

  اإلعالمیون إلى حد ما.

 سادسًا: توجد قضا�ا �صفها اإلعالمیون ال�منیون �اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، یرون 34.1ثمان�ة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة إن  -1

  �أنه توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها �ذلك.

% من عینة الدراسة، 39.0ف�ما یر� اثنان وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة   -2

ك إلى �أنه توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها �ذل

  حد ما.

توجد قضایا یصفھا بعض اإلعالمیین باإلرھاب وال أعتبرھا كذلك

أوافق 34.1

إلى حد ما 39.0

ال أوافق 26.8
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% من عینة 26.8في حین یر� اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

الدراسة، �أنه ال توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها 

  �ذلك.

تؤ�د هذه النتائج ما ورد في الفقرة السا�قة من خالف في وصف وتقی�م 

  اإلعالمیین ال�منیین لإلرهاب.

  

  اإلعالمي في تشو�ه الحقائ�:سا�عًا: �ساهم 

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 31.7یر� ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو.

% من عینة الدراسة، 43.9ف�ما یر� ستة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

�أن اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو 

  إلى حد ما.

من عینة الدراسة، �أن  24.4في حین نفى عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو.

ها، ثم �ظهر عندما تكون هناك قض�ة إرهاب�ة ترتكبها جماعة أو جهة بذات

اإلعالمي یبرر لها و�ضعها في الس�اق الطب�عي خارج دائرة اإلرهاب فإنه بذلك 

یساھم اإلعالمي في تشویھ الحقائق وال یصف الواقع كما ھو

أوافق 31.7

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 24.4
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�ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو وهو ما یتف� عل�ه إلى حد ما 

  أفراد عینة الدراسة.

  

  ثامنًا: لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها:

 
  ي:تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلت

% من عینة الدراسة، �أن 31.7یؤ�د ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.

% من عینة الدراسة، 46.3أجاب ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

اإلرهاب�ة �أن لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، ف�رة 31.7رفض ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

أن ��ون لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا 

  اإلرهاب�ة.

وهذا �شیر إلى أن أكثر من نصف عینة الدراسة یرون أن اإلعالمیین ال�منیین 

  خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.لدیهم محددات یلتزمون بها 

 تاسعًا: یهتم اإلعالمي ال�مني �قضا�ا اإلرهاب:

لدى اإلعالمیین محددات یلتزمون بھا خالل تغطیتھم للقضایا اإلرھابیة

أوافق 31.7

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 31.7
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  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، على 26.8أكد اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  أن اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه.

% من عینة الدراسة، إلى 43.9شار ستة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة أ -2

أن اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، أن 29.3نفى أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

ها تتسم �اإلثارة ولفت ��ون اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ون

  االنت�اه.

تّعد قضا�ا اإلرهاب األكثر إثارة ولفتًا لالنت�اه وأكثر متا�عة من جهة الجمهور 

لذلك تنال النصیب األكبر من اهتمام اإلعالمیین. فوسائل اإلعالم الح�وم�ة تهتم 

األهل�ة، �قضا�ا اإلرهاب �ونها قضا�ا تخص األمن القومي للبلد أما وسائل اإلعالم 

فضًال عن حرصها على المساهمة في تحقی� األمن من خالل االهتمام بتغط�ة 

قضا�ا اإلرهاب فإنها تتطلع إلى متا�عة جمهور أكثر من المتا�عین الذین تثیرهم 

وتلفت انت�اههم قضا�ا اإلرهاب وهو ما وافقت عل�ه إلى حد ما النس�ة األكبر من 

  العینة.

  

  

یھتم اإلعالمي الیمني بقضایا اإلرھاب كونھا تتسم باإلثارة ولفت االنتباه

أوافق 26.8

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 29.3
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  وجهة نظر اإلعالمیین حول قضا�ا اإلرهاب:عاشرًا: یوجد ت�این في 

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 34.1یر� ثمان�ة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

راسة، % من عینة الد56.1ف�ما یر� ستة وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، 9.8في حین نفى ثمان�ة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

جهة وهذا �عني أن أكثر من نصف عینة الدراسة تر� �أنه ال یوجد ت�این في و 

نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة، وهذا یؤ�د الرفض العام لإلرهاب أ�ًا �ان 

ش�له ومصدره ولكن الت�این �حدث أح�انًا حول تصنیف �عض القضا�ا �ما أشارت 

  إل�ه نتائج فقرات سا�قة من الدراسة.

  أحد عشر: تأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة:

 

یوجد تباین في وجھة نظر اإلعالمیین حول القضایا اإلرھابیة

أوافق 34.1

إلى حد ما 56.1

ال أوافق 9.8

یتأثر اإلعالمي الیمني بسیاسة المؤسسة اإلعالمیة التي ینتمي إلیھا

أوافق 65.9

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 2.4
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  الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر ب�انات 

% من عینة الدراسة، على 65.9أكد أر�عة وخمسون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  أن اإلعالمي ال�مني یتأثر �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها.

% من عینة الدراسة، إلى 31.7أشار ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها إلى أن اإلعالمي ال�مني یتأثر �س�اسة ال

  حد ما.

% من عینة الدراسة، أن یتأثر اإلعالمي 2.4نفي م�حوثان و�ش�لون نس�ة  -3

  ال�مني �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها.

وتؤ�د هذه النتیجة على أن س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة أحد أهم العوامل 

ة اإلعالمي الذ� ینتمي إلیها، وهي حق�قة ��اد الضاغطة والمؤثرة على أداء وممارس

أن ��ون رأ� العینة حولها إجماعًا. فاإلعالمي هو اللسان الناط� للمؤسسة 

وس�اساتها وتناول قضا�ا اإلرهاب وف� ما تراه هي ال هو، لذلك �ظهر �عض 

اإلعالمیین ل�قول: قناعاتي وآرائي هي ما أكت�ه في صفحاتي الشخص�ة على مواقع 

واصل االجتماعي ال ما أقوله في عملي، وهذه وٕان �انت في الغالب تتس� مع الت

س�اسة المؤسسة التي �عمل بها إال أنه اعتراف �أنه یتأثر �المؤسسة وغیر قادر على 

  تجاوزها على األقل عند الظهور من خالل وسائلها.

 اثنا عشر: یتأثر اإلعالمي بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة:

 
  الجدول الساب� إلى اآلتي: تشیر ب�انات

یتأثر اإلعالمي الیمني بتغطیتھ للقضایا اإلرھابیة، بحسب اتجاھھ الفكري

أوافق 46.3

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 4.9
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% من عینة الدراسة، �أن 46.3یر� ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني یتأثر بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر�.

% من عینة الدراسة، إلى أن 48.8أشار أر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

ضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر� إلى اإلعالمي ال�مني یتأثر بتغطیته للق

  حد ما.

% من عینة الدراسة، �أن 4.5في حین نفى أر�عة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

  یتأثر اإلعالمي ال�مني بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر�.

وهذا �عني أن معظم أفراد عینة الدراسة یؤ�دون على أنه من أقو� العوامل 

اإلعالمي عند تغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة اتجاهه الف�ر� وخلفیته المؤثرة على 

األیدیولوج�ة بل تؤثر حتى على اخت�ار المؤسسة اإلعالم�ة التي �عمل بها مالم 

  �ضطر لغیرها.

  ثالثة عشر: یتأثر اإلعالمي بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 36.6ثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة أجاب ثال -1

  اإلعالمي ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

% من عینة الدراسة، على 51.2أكد اثنان وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  أن اإلعالمي ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

یتأثر اإلعالمي الیمني بتصنیف اإلعالم الدولي لقضایا اإلرھاب

أوافق 36.6

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 12.2



76 
 

% من عینة الدراسة، �أن 12.2م�حوثین و�ش�لون نس�ة ف�ما یر� عشرة  -3

  اإلعالمي ال�مني ال یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

وهذا �عني أن أكثر من نصف عینة الدراسة یؤ�دون إلى حد ما �أن اإلعالمي 

ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب، فال�من �غیرها من دول 

م الثالث تتأثر وتلتزم في �عض الحاالت �س�اسات الدول المتنفذة التي تتح�م العال

�القرارات الدول�ة، و�نسحب ذلك على المؤسسات اإلعالم�ة والعاملین فیها فال �م�ن 

  تجاوزها غال�ًا.

  أر�عة عشر: �م�ن أن ��ون اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال للعمل�ات اإلرهاب�ة:

 
  الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر ب�انات 

% من عینة الدراسة، إلى 26.8أشار اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

أنه �م�ن أن ��ون اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة 

  إرهاب�ة.

% من عینة الدراسة على أنه �م�ن 48.8أكد أر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة إلى حد أن ��ون اإلعالمي جزءًا 

  ما.

% من عینة الدراسة، �أن ��ون 24.4نفي عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة.

یمكن أن یكون اإلعالمي جزًءا مھماً ومكمالً ومحسوباً ألیة عملیة إرھابیة

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4
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معظــم أفــراد عینــة الدراســة یوافقــون إلــى حــد مــا �ــأن ��ــون اإلعالمــي جــزءًا مهمــًا 

حســـــو�ًا أل�ـــــة عمل�ـــــة إرهاب�ـــــة، وهـــــو مـــــا أشـــــارت إل�ـــــه �عـــــض الدراســـــات وم�مـــــًال وم

والمختصــین وســ�قت اإلشــارة إل�ــه فــي اإلطــار النظــر�، وفســروا ذلــك �ــأن أ� عمل�ــة 

إرهاب�ــة یهــدف منفــذوها لتحقیــ� أهــداف عدیــدة، مــن أبرزهــا نشــر الرعــب والخــوف فــي 

تـــه اإلعالم�ـــة، نفـــوس أفـــراد المجتمـــع، ف�حقـــ� اإلعـــالم ذلـــك الهـــدف مـــن خـــالل تغطی

و�ســــل� الضــــوء علــــى الحــــدث العنیــــف، لــــذلك أصــــ�ح اإلعــــالم متهمــــًا �شــــراكته مــــع 

وسائله المختلفة تتحول إلى أداة تسو�ق�ة لإلرهابیین �ما اإلرهابیین في عمل�اتهم �ون 

  ).244، ص2010أشار إلى ذلك (الدل�مي، 

  خمسة عشر: �حرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي:

 
  ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر 

% من عینة الدراسة، أن 22.0یر� ثمان�ة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلرهابي �حرص على التواصل مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

% من عینة الدراسة، على 51.2واف� اثنان وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته أن اإلرهابي �حرص على التواصل 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، أن 26.8نفى اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  �حرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

یحرص اإلرھابي على التواصل مع اإلعالمي لنشر أفكاره 
وتنفیذ عملیاتھ

أوافق 22.0

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 26.8

أوافق

إلى حد 
ما
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ل وهذه الفقرة تؤ�د وتتطاب� نتیجتها مع الفقرة السا�قة فاإلرهابي حر�ص على التواصـ

ـــدل�مي، مـــع اإلعالمـــي لكـــي �حقـــ� أهدافـــه و�نشـــر أف�ـــاره،  ـــه (ال و�ؤ�ـــد مـــا ذهـــب إل�

) حیــث یــر� أن اإلرهــابیین یتطوعــون �االتصــال بوســائل اإلعــالم 200، ص2010

(بخـــالف المجــــرمین العــــادیین) و�لحــــون �ثیــــرًا فـــي عــــرض أف�ــــارهم وأنشــــطتهم التــــي 

لـو �طر�قـة غیـر م�اشـرة التهمـة وهـو یؤ�ـد و شهدت اتساعًا �بیرًا في السـنوات األخیـرة 

  السا�قة لإلعالم �أنه شر�ك لإلرهابیین.

  

  ستة عشر: تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع للعمل�ات اإلرهاب�ة:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 29.3أجاب أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

تساهم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وسائل اإلعالم �أن 

  وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

من عینة الدراسة، على % 46.3أكد ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

وسائل اإلعالم تساهم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، أن 

  ل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.وتكسب عم

من عینة الدراسة، �أن تساهم % 24.4نفى عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب 

  عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

تساھم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعملیات الجماعات اإلرھابیة، وتكسب 
عملیاتھم شھرة واسعة وتوفر لھم فرصاً وممیزات مالئمة

أوافق 29.3

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 24.4
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راد عینة الدراسة مع الفقرتین السا�قتین حول مساهمة وهذا �عني تطاب� آراء أف

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة. وهناك العدید من 

العمل�ات اإلرهاب�ة تظل محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني والجغرافي لها إلى 

ر والتحلیل والنقل الحي فتتعد� أن تتناولها وسائل اإلعالم وتفرد لها مساحة من الخب

  الزمان والم�ان.

في األحداث التي تع�شها ال�من، هناك  س�عة عشر: وجهة نظر اإلعالمیین

اتهامات �ممارسة اإلرهاب، حیث حددت العینة عددًا من األس�اب والتوص�فات 

  التي ��من فیها اإلرهاب أبرزها:

  .الس�اسة الدول�ة الداعمة لإلرهاب-

  الح�ومات المتجاهلة لدوافع اإلرهاب �الجهل والفقر.س�اسات - 

  .الفهم المغلو� للتدین والغلو في الدین- 

  .اإلعالم الذ� ساهم في التكبیر والترو�ج لتلك الجماعات اإلرهاب�ة- 

استخدام األطراف الس�اس�ة المتصارعة لها من أجل تنفیذ مخططات خاصة - 

  .بها

االجتماعي، والذ� تحمله �عض - األیدیولوجي-الف�ر� -التطرف الدیني - 

  الت�ارات والتوجهات، ومن خالل أسالیب ووسائل تغذیها أطراف محددة.

مقترحات المهن�ة التي �م�ن أن تجعل اإلعالمي متوازنًا في ثمان�ة عشر: ال

  تغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین:

  .رد والموضوع�ةااللتزام �الح�اد�ة والتج - 

  استقالل�ة المؤسسات اإلعالم�ة. - 

  التدر�ب والتأهیل المستمر لإلعالمیین. - 

  واإلعالمیین. الحما�ة األمن�ة من قبل الدولة للمؤسسات اإلعالم�ة - 
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استشعار المسؤول�ة الوطن�ة واألخالق�ة في التعامل مع القضا�ا والعمل�ات  - 

  .اإلرهاب�ة

  

  توص�ات:الستنتاجات و الا

توصلت الدراسة في جانبیها النظر� والعملي إلى جملة من النتائج العلم�ة التي 

  :ومن أهمهاتحق� أهدافها، ووردت في ثنا�اها العدید منها، 

  :أوًال: االستنتاجات

تّعد قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني،  -1

الدراسة، وهذا انع�اسًا % من آراء أفراد عینة 50و�نس�ة عال�ة تجاوزت 

  للتأثیرات الواسعة لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدول�ة والعر��ة.

% من أفراد عینة الدراسة، على 53.7كد معظم الم�حوثین و�ش�لون نس�ة أ -2

أن اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب، ف�ما 

  ثلث الم�حوثین ال یوافقون على هذا الرأ�.

% من عینة الدراسة، �أن 46.3نفى ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد، ف�ما أجاب ثالثون م�حوثًا 

% من عینة الدراسة، �أن اإلعالمي ال�مني ینقل 36.6و�ش�لون نس�ة 

  الحق�قة �ما هي بتجرد إلى حد ما.

%، على أن تصنیف 75.6و�ش�لون نس�ة  أكد معظم أفراد عینة الدراسة -4

قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة، وهذه 

التنج�ة تشیر إلى أن االتجاهات والقناعات الشخص�ة تؤثر إلى حد ما على 

اإلعالمي ال�مني ف�ما یخص تصنیف قضا�ا اإلرهاب، وهذه من أبرز 

، وهذا یؤ�د على أن الموضوع�ة التحد�ات التي تواجه الموضوع�ة والتجرد
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على إطالقها غیر مم�نة ألس�اب عدیدة، أهمها االتجاهات الذات�ة والقناعات 

  الشخص�ة لإلعالمي.

هناك ت�این وأضح في آراء عینة الدراسة حول قضا�ا اإلرهاب، و�عود ذلك  -5

إلى عدم وجود اتفاق على تحدید مفهوم محدد لإلرهاب ألس�اب س�اس�ة 

وف�ر�ة فعلى سبیل المثال في الحالة ال�من�ة الحال�ة یوجد طرفان  وأیدیولوج�ة

�ل طرف یتهم اآلخر �اإلرهاب و�ر� نفسه بر�ء، و�ظهر ذلك بوضوح من 

خالل متا�عة وسائل إعالم الطرفین ومع ذلك توجد قضا�ا إرهاب�ة عامة یتف� 

  علیها اإلعالمیون إلى حد ما.

ة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها وقد یتأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسس -6

% یوافقون إلى حد ما ولم یواف� 32% من الم�حوثین و66واف� على ذلك 

% وهذه النتیجة تؤ�د على أن س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة أحد أهم العوامل 2

الضاغطة والمؤثرة على أداء وممارسة اإلعالمي الذ� ینتمي إلیها، وهي 

نة حولها إجماعًا. فاإلعالمي هو اللسان حق�قة ��اد أن ��ون رأ� العی

  الناط� للمؤسسة وس�اساتها وتناول قضا�ا اإلرهاب وف� ما تراه هي ال هو.

أكثر من نصف الم�حوثین یؤ�دون إلى حد ما �أن اإلعالمي ال�مني یتأثر  -7

بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب، فال�من �غیرها من دول العالم 

في �عض الحاالت �س�اسات الدول المتنفذة التي تتح�م  الثالث تتأثر وتلتزم

�القرارات الدول�ة، و�نسحب ذلك على المؤسسات اإلعالم�ة والعاملین فیها 

  فال �م�ن تجاوزها غال�ًا.

العدید من العمل�ات اإلرهاب�ة تظل محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني  -8

م وتفرد لها مساحة من الخبر والجغرافي لها إلى أن تتناولها وسائل اإلعال

وسائل وهذا یؤ�د مساهمة والتحلیل والنقل الحي فتتعد� الزمان والم�ان 
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اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب عمل�اتهم 

  شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

  ثان�ًا: التوص�ات:

عال�ة لتغط�ة أحداث اإلرهاب قادر�ن تخص�ص صحفیین مدر�ین ذو �فاءة  -1

على التعامل مهن�ًا وموضوع�ًا مع الحدث ومع الجهات الرسم�ة ذات 

  العالقة �ه وصوًال إلى تغط�ة ناجحة للحدث.

التعامل �حرص شدید مع اإلرهاب وعدم إبراز أحداثه �أكبر من حجمها  -2

جتمعات الطب�عي، والتر�یز على جوانبها السلب�ة المسیئة والمضرة �الم

وانع�اساتها على اإلعالم ودوره المحور� في النهوض االجتماعي 

واالقتصاد� والس�اسي والثقافي والعمل على إزالة أس�اب اإلرهاب التي التقل 

  أهم�ة إن لم تزد عن إزالة اإلرهابیین والتنظ�مات اإلرهاب�ة.

موعة تفعیل التنسی� بین منظومة اإلعالم العر�ي ورسائله المقروءة والمس -3

والمرئ�ة، إلحداث تناغم وتكامل في الخطاب اإلعالمي من ناح�ة، وتعظ�م 

التكامل بین هذه المنظومة واألجهزة األمن�ة لتعز�ز تكامل وت�ادل األف�ار 

  والتجارب والخبرات.

أن �قوم ال�احثون �مز�د من الدراسات النظر�ة والتطب�ق�ة عن قضا�ا اإلرهاب  -4

بهدف االستفادة من أخطاء الماضي والتقو�م  و��ف�ة معالجة اإلعالم لها

  والتطو�ر.

أن �حرص القائمون �االتصال في وسائل اإلعالم على إعداد رؤ�ة وخطة  -5

شاملة ومتكاملة تهدف إلى معالجة إیجاب�ة لقضا�ا اإلرهاب مع مراعاة 

التوازن وترتیب األولو�ات و�ما �حد من استفادة اإلرهابیین من أ� تغط�ة 

  مل�اتهم.إعالم�ة لع
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أن ��ون لإلعالمیین میثاق شرف ��ون �مثا�ة إطار منهجي ونظر� وق�مي  -6

�ض�� العمل االعالمي في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب یلتزمون �ه و�ؤ�د في 

بنوده أن اإلعالم رسالة إنسان�ة وأنها مسؤول�ة أمام هللا ثم المجتمع، 

التعامل مع و�ستشعرون من خالله المسؤول�ة الوطن�ة واألخالق�ة في 

 . القضا�ا والعمل�ات اإلرهاب�ة
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العاني، عامر وهاب، اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف من 6

 .2013المقاومة، عّمان، دار الحامد للنشر والتوز�ع، 

 القران الكر�م. 7

عبد الفتاح، دور اإلعالم في حل القضا�ا المعاصرة (اإلرهاب، نجالء طه، 8

 .6، ص2015جرائم االنترنت، قضا�ا العولمة)، اإلس�ندر�ة، دار التعل�م الجامعي، 

الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، عمان، دار ابن جر�ر لننشر 9

 .180، ص2010والتوز�ع، 

عالم مع اإلرهاب، �حث منشور في قیرا�، دمحم، شاهد أم متواطئ تعاطي اإل10

 .2014، 4مجلة اتحاد اإلذاعات العر��ة، تونس، العدد 

المرصد العر�ي للتطرف واإلرهاب، موقع إلكتروني،  11

http://arabobservatory.com/ 

جر�ر لننشر الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، عمان، دار ابن 12

 .18، ص2010والتوز�ع، 

العنز�، عبد الرحمن، المتولي، دمحم، تحلیل الس�اسات العامة لمواجهة 13

 .2008التطرف واإلرهاب في دولة الكو�ت، الكو�ت: دار اإل�مان للط�اعة، 

 .681- 681العنز�، عبد الرحمن، المتولي، دمحم، مصدر ساب�، ص14

م في تنم�ة الوعي األمني وم�افحة ، عبد المحسن، دور برامج اإلعالأحمد15

 .70اإلرهاب: المعوقات والتحد�ات، ص

نفل، نزهت محمود، اتجاهات الدعا�ة األمر���ة إزاء اإلرهاب الدولي، 16



 

 م 2017یونیو  - العدد الرا�ع  -السنة الثان�ة - مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم   

    
                                                                                                                         

 .2002أطروحة د�توراه (غیر منشورة)، جامعة �غداد: �ل�ة اإلعالم، 

 .200عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، مصدر ساب�، صالدل�مي، 17

ني، عامر وهابي، اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف العا18

 .171من المقاومة، مصدر ساب�، ص

 .245الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، مصدر ساب�، ص19

نفل، نزهت محمود، اتجاهات الدعا�ة األمر���ة إزاء اإلرهاب الدولي، 20

 .151أطروحة د�توراه (غیر منشورة)، مصدر ساب�، ص

الخبراء الذین أطلعوا على استمارة االستب�ان لغرض تح��مها، هم: د. دمحم *

ف�اض أستاذ مشارك، ود. خالد درار أستاذ مساعد، ود. عمر بن عمر أستاذ 

مساعد، وهؤالء الزمالء هم أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة اإلمارات للتكنولوج�ا �أبو 

 ظبي.

في ال�حوث االستطالع�ة �م�ن تصغیر حجم العینة، �حسب إم�ان�ات  21

وحدة، مما  30ال�احث من حیث الوقت والجهد والمال، �حیث ال �قل حجمها عن 

). وقد تم �1985سمي بنظر�ة المعاینة الصغیرة. (أحمد، ز�ي وروفائیل صلیب، 

 82استرجع منها استمارة استب�ان على اإلعالمیین ال�منیین، و  100توز�ع مائة 

 استمارة، وال�ق�ة أهملت في عمل�ة التحلیل.

أت�ح لنا توز�ع جزء من استمارات االستب�ان یدو�ًا، من خالل مقابلة **

، والجزء 2016اإلعالمیین المرافقین لوفد� التفاوض بدولة الكو�ت خالل عام 

�عد الجغرافي اآلخر تم توز�عها إلكترون�ًا من خالل ش��ة اإلنترنت لتجاوز عائ� ال

 والظروف األمن�ة التي تع�شها ال�من، خالل مدة الدراسة.
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تشیر المعلومات حسب ب�انات موقع النقا�ة إلى أن عدد اإلعالمیین  ***

إعالمي، ف�ما عدد  1306المسجلین في نقا�ة الصحفیین ال�منیین من فئة الذ�ور 

 إعالم�ة. 190اإلعالم�ات من اإلناث ال یتجاوزن 

هؤالء اإلعالمیین �عملون مستشار�ن في الم�اتب اإلعالم�ة، في �عض  22

 المنظمات األهل�ة والوزارات الح�وم�ة.




