
  دور القوى االقتصادية والسياسية

  في مواجهة اإلرهاب من خالل وسائل اإلعالم
  :إعداد

  )١*(محمد سيد أحمد. د
  )٢*(منى علي. د

  )٣*(أحمد زيادة

  :المقدمة

تعد ظاهرة اإلرهاب السياسي واحدة من الظواهر االجتماعية التي أرقت كافة المجتمعات في    
مبراطوريات وأصبح ظاهرة عالمية اخترقت أعتى الدول واالاآلونة األخيرة فقد تحولت إلى 

وتكرارًا على ألسنة الساسة وعبر  راً هو المصطلح األكثر شيوعًا وانتشامصطلح مواجهة اإلرهاب 
  .اإلعالمكل وسائل 

والمحيطات فلم تكتف بالعمل داخل مجتمعات وأصبحت التنظيمات اإلرهابية عابرة للقارات 
وهو ما  .األصليك وانتقلت لمجتمعات أخرى بعيدة كل البعد عن مجتمعها نشأتها بل تجاوزت ذل

أدى إلى مناداة الساسة العالميين وعبر المنظمات الدولية الكبرى كاألمم المتحدة بضرورة تشكيل 
  .اإلرهابيةتحالفات عالمية لمواجهة هذه الجماعات والتنظيمات 

والعالمي ومن سوء حظنا أننا شاهدنا وبالطبع مصر جزء ال يتجزأ من محيطها اإلقليمي 
داخل مجتمعنا المصري ومنذ زمن بعيد نشأة إحدى هذه الجماعات اإلرهابية السياسية والتي 

  .العالمتحولت مع الوقت إلى تنظيم دولي انتشر في أكثر من ثمانين دولة حول 
ومن سوء حظنا أيضا أن هذا التنظيم الدولي استطاع أن يخترق المجتمع المصري ويتغلغل 

لعدم مواجهته داخل بنيته االجتماعية ويكتسب أرضية من المؤيدين والمتعاطفين معه نتيجة 
هذا التنظيم وهو ما أدى في لحظة ما أن يتمكن  المختلفة،بواسطة القوى االجتماعية والسياسية 

لكن سرعان ما استرد الشعب المصري وعيه وقام بالثورة على هذا  .السلطةإلى مواقع  من القفز
  .اإلرهابيالتنظيم 

أهم أدوات تشكيل الوعي بقضايا ومشكالت المجتمع فإن  ىحدإوٕاذا كانت وسائل اإلعالم 
حيث يستقي المواطن الكثير من معلوماته  اإلرهاب،دورها اآلن قد أصبح ضروريًا في مواجهة 

نسبة األمية داخل المجتمع ارفه بواسطة وسائل اإلعالم خاصة المرئية في ظل ارتفاع عوم

                                                           

  للخدمة االجتماعيةأستاذ مساعد بالمعهد العالي  )١*(
  المعهد الدولي العالي لإلعالم –مدرس بقسم التسويق اإلعالمي  )٢*(
  باحث ماجستير بكلية اآلداب جامعة عين شمس )٣*(
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وعملية تشكيل الوعي بواسطة وسائل اإلعالم دائمًا ما تتحكم فيها مصالح القوى . المصري
حيث توجهها إلى تشكيل  سياسية، مالمسيطرة على هذه الوسائل سواء كانت قوى اقتصادية أ

بكل كما هو عليه وعي حقيقي وموضوعي بقضايا ومشكالت المجتمع من خالل تصوير الواقع 
 ذلك،أبعاده دون تهميش وٕازاحة أو تجزئة وتفتيت إذا كانت مصالح القوى المسيطرة تبغي 

تهم إذا كانت والعكس صحيح فقد تقوم هذه الوسائل بتزييف وعي المواطنين بقضاياهم ومشكال
  .ذلكمصالح القوى المسيطرة سواء كانت اقتصادية أو سياسية تريد 

لذلك تأتي الدراسة الراهنة للكشف عن دور هذه القوى االقتصادية والسياسية في المجتمع 
حيث تلعب هذه  عليها،المصري في مواجهة اإلرهاب بواسطة وسائل اإلعالم التي تسيطر 

كيل وعي المواطن المصري بقضية اإلرهاب أحد أبرز القضايا التي همًا في تشمالوسائل دورًا 
بل وأمن واستقرار العالم العربي بل وال نغالي إذا قلنا  المصري،تهدد أمن واستقرار المجتمع 

  .أجمعوالعالم 

  السابقةالدراسات  :أوالً 

لقد حظيت قضية اإلرهاب باهتمام العديد من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية وبالطبع 
ونظرًا لثراء التراث  واالقتصاد،تتصدر هذه االهتمامات علم االجتماع واإلعالم والسياسة والقانون 

النظري في هذا المجال وتضخمه فسوف نقتصر في عرضنا الراهن لهذا التراث على الدراسات 
البحوث الحديثة من ناحية والتي اقتربت بشكل أو بآخر من موضوع دراستنا الراهنة من ناحية و 

 :هيوفي هذا اإلطار يمكن تصنيف تلك البحوث والدراسات إلى ثالثة محاور أساسية  أخرى،
  :لهركزت على قضية اإلرهاب والممارسات المختلفة  دراسات .١

تؤرق الشعوب والحكومات  ضية مجتمعيةوقد جاءت هذه الدراسات لتعالج اإلرهاب كق
وأسباب انتشاره الوصول لتعريف محدد لإلرهاب وتتبعت نشأته التاريخية  إلى، وقد سعت المختلفة

منذ مطلع القرن العشرين حين بدأت تتبلور بعض جماعات اإلسالم السياسي التي انتهجت 
العنف واإلرهاب كجزء من عقيدتها الفكرية والسياسية كما حاولت بعض الدراسات البحث في 

ية تأثير اإلرهاب على اقتصاد الدول وقدمت نماذج لبعض الحركات والجماعات اإلرهابية العالم
من خالل تحليل مضمون خطورتها الحقيقية  ومدىوأنواعها وتأثيرها على االستقرار الدولي 

  . )١(خطاباتها
  :اإلرهابركزت على المعالجة اإلعالمية لقضايا  دراسات .٢

وتعتمد تلك الدراسات في أغلبها على تفسير العالقة بين اإلعالم بأنواعه المختلفة وقضايا 
حيث توضح دور وسائل اإلعالم في إلقاء الضوء على قضايا اإلرهاب  أشكالها،اإلرهاب بكافة 

كما  كافة،من خالل األطر اإلعالمية والصحفية المستخدمة في الدول  بها،وتوعية المجتمعات 
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وصناعة  الجماهير،تركز على نتائج هذا الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم من حيث التأثير على 
الحقيقية بها أو تزييف الدولي عامة تجاه القضية من حيث التوعية الرأي العام العربي خاصة و 

  .)٢(الوعي تجاهها
  :اإلرهابركزت على الجهود المجتمعية في مواجهة  دراسات .٣

وقد جاءت تلك الدراسات لتهتم بدور الفرد والمجتمع في مواجهة قضايا اإلرهاب من خالل 
مات المختلفة في وضع استراتيجيات استيعاب خطورته وبالتالي مساعدة المنظمات والحكو 

  .)٣(لمواجهة اإلرهاب من أجل محاربته والقضاء عليه
ويالحظ من خالل هذا االستعراض السريع لمحاور التراث النظري المتوفر في مجال دراسة 
اإلرهاب أن الباحثين المهتمين بدراسة الظاهرة لم يقتربوا من دور القوى االقتصادية والسياسية 

ن هذه الوسائل أخاصة و  الوسائل،في مواجهة اإلرهاب عبر هذه المسيطرة على وسائل اإلعالم 
  .الحديثفي تشكيل وعي المواطن بقضايا ومشكالت مجتمعه في عصرنا  محورياً  دوراً تلعب 

والدراسة الوحيدة التي اقتربت جزئيًا من الموضوع كانت مهتمة بدور اإلعالم في تشكيل 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو اإلرهاب دون أن تتطرق إلى دور القوى المتحكمة في هذه 

ورًا محوريًا في اختيار القضايا التي يتم التركيز عليها والقضايا التي يتم الوسائل والتي تلعب د
  .)٤(تهميشها وفقًا لمصالحها وموقفها من القوى الممارسة لإلرهاب

لذلك تأتي الدراسة الراهنة لسد فجوة معرفية موجودة في مجال الدراسات االجتماعية حول 
اإلعالم داخل المجتمع المصري خاصة بعد أن  ظاهرة اإلرهاب وكيفية مواجهتها بواسطة وسائل

أصبح اإلرهاب أحد أهم الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري في مرحلة التحول 
من أبل وأمن واستقرار منطقة الشرق األوسط و  يونيو،٣٠يناير و ٢٥الديموقراطي بعد ثورتي 

  .أجمعواستقرار العالم 

  :وتساؤالتهامشكلة الدراسة وأهدافها  :ثانياً 

تتبلور مشكلة الدراسة الراهنة في تحليل دور القوى االقتصادية والسياسية المسيطرة على 
أهم الظواهر  ىحدإوسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب داخل المجتمع المصري باعتبارها 

وهناك حيرة كبيرة ، والمحليةاالجتماعية التي شهدتها الساحة المجتمعية الدولية واإلقليمية 
وحول إمكانية القوى االقتصادية والسياسية من وضع آليات ، حولهاوجدل مجتمعي ، ونقاشات

وتعد وسائل اإلعالم ، لمواجهتها ومساعدة القوى االجتماعية المختلفة في التعرف على خطورتها
ويمكن من خاللها ، والسياسيةهم األدوات التي تسيطر وتهيمن عليها القوى االقتصادية أأحد 

وبالتالي تفقد رصيدها االجتماعي ، وعي المواطنين بحقيقة هذه الجماعات اإلرهابية تشكيل
  .ويسهل مواجهتها
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ونظرًا لندرة التراث النظري في علم االجتماع الذي حاول االقتراب من الظاهرة من هذا 
التعرف على دور القوى االقتصادية رئيسي يتمثل في الجانب فتأتي هذه الدراسة لتحقيق هدف 

ويندرج  .المصريوالسياسية المسيطرة على وسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب داخل المجتمع 
  :التاليتحت هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية على النحو 

 .المصريالتعرف على القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم في المجتمع  -١
 .يناير ٢٥التعرف على موقف القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب قبل ثورة  -٢
يناير ٢٥التعرف على موقف القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب بين ثورتي  -٣

 .يونيو ٣٠و
 .يونيو ٣٠التعرف على موقف القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب بعد ثورة  -٤

ما دور القوى االقتصادية  :هوذه األهداف تسعى الدراسة لإلجابة على سؤال رئيسي ووفقًا له
ويندرج  المصري؟والسياسية المسيطرة على وسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب داخل المجتمع 

  :التاليتحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو 
 المصري؟م من اإلرهاب في المجتمع ماهي القوى المسيطرة على وسائل اإلعال -١
  يناير؟٢٥ما موقف القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب قبل ثورة  -٢
يناير ٢٥المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب بين ثورتي ما موقف القوى  -٣

 يونيو؟٣٠و
 يونيو؟ ٣٠ما موقف القوى المسيطرة على وسائل اإلعالم من اإلرهاب بعد ثورة  -٤

  مفاهيم الدراسة :ثالثاً 

  مفهوم اإلرهاب .١

أنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه لإلرهاب بل تتعدد التعريفات البد من التأكيد منذ البداية 
خاصة بعد شيوع ، األمر الذي يثير الخلط واللبس عند التعامل معه ،البعضوتتداخل مع بعضها 

والمشكلة ال تكمن فقط في . والصحفييناستخدام المفهوم على نطاق واسع من قبل السياسيين 
اإلرهاب ولكن من الغموض السياسي والفكري المرتبط بالمفهوم حيث يرتبط شيوع استخدام مفهوم 

ومن هنا تتعدد تعريفاته وتتداخل عناصره، وما . يدلوجية وسياسيةأالمفهوم بانحيازات قيمية و 
ماعة إلى أخرى حيث أصبح إطالق يعتبر إرهابًا من عدمه يختلف من دولة إلى أخرى ومن ج

صفة اإلرهاب على دولة أو جماعة أو منظمة معينة أو شخص معين سالحًا دعائيًا لتشويه 
ولتبرير بعض اإلجراءات االنتقامية ضده ويكفي اإلشارة إلى التناقض الفاضح ، صورة المستهدف

ريكية المفهوم عند إشارتهم من استخدام رجال السياسة وأجهزة اإلعالم في الواليات المتحدة األم
  .)٥(وٕاسرائيلإلى كل من منظمة التحرير الفلسطينية 
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تعريف لمفهوم  ١٠٨وفي إطار تعريف المفهوم حصر أحد الباحثين األجانب حوالي 
وعلى نفس النهج قام أحد الباحثين العرب باستعراض عدد كبير من تعريفات . )٦(اإلرهاب
ن فإننا وعلى ضوء قراءة عناصر ان السابقانفس ما فعله الباحثوحتى ال نذهب لتكرار  )٧(اإلرهاب

اإلرهاب السياسي هو سلوك رمزي يقوم  " التعريفات المختلفة للمفهوم وتحديدها يمكن القول أن
على أساس االستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدامه بشكل يترتب عليه خلق حالة نفسية 

  ).٨("  وذلك لتحقيق أهداف سياسية، باألمان لدى المستهدفينمن الخوف والرهبة وعدم الشعور 
وسوف تعتمد دراستنا الراهنة على هذا التعريف الذي يتضمن مؤشرات إجرائية يمكن أن 

 اآلن،وحتى  ١٩٢٨تنطبق على ما تقوم به جماعة اإلخوان المسلمين في مصر منذ نشأتها عام 
وهو ما يترتب ، تقوم باستخدام العنف المنظم وتهدد بهحيث يمكن تصنيفها كجماعة إرهابية ألنها 
وذلك من أجل ، وعدم الشعور باألمان للشعب المصريعليه خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة 

  .صول للسلطة واالستيالء على الحكمتحقيق أهداف سياسية وهي الو 
فإن كل  اإلرهابيويجب التأكيد على أنه إذا كان استخدام العنف عنصرًا أساسيًا للفعل 

. سلوك عنيف ال يعد عمًال إرهابيًا فمظاهر العنف تتعدد وتتنوع بشكل يتجاوز مفهوم اإلرهاب
وهي تتسم بدرجة عالية من ، فهناك أشكال معينة من العنف هي التي تمارس بقصد اإلرهاب

أو المعدات  وال يحتاج إلى أعداد كبيرة من البشر، وال يستغرق تنفيذها وقتًا طويالً ، التنظيم
واقتحام بعض ، اختطاف الطائرات: ومنها على سبيل المثال، العسكرية والقوات إلنجازها

بعض الشخصيات العامة واختطافها وٕاصابة  واغتيال، الممتلكات العامة والخاصة وتفجيرها
  .)٩(المواطنين األبرياء أثناء تنفيذ عملياتهمواغتيال 

  مفهوم القوى االقتصادية .٢

القوى االقتصادية من المفاهيم الشائعة في مجال العلوم االجتماعية ويعرف بأنه يعد مفهوم 
حيث ، مجموعة من البشر تتميز بمالمح مميزة تفصلها عن المجموعات األخرى داخل المجتمع

تسيطر هذه المجموعة على العملية اإلنتاجية من خالل ملكيتها لوسائل اإلنتاج ومن خالل هذه 
وهو ما يمكنها من  واأليديولوجيفرض هيمنتها على البناء الفوقي السياسي السيطرة تتمكن من 

األخرى لدفعها إلى تبني سلوك أو التأثير على النظام السياسي أو المجتمع أو إحدى الجماعات 
وبالتالي تصبح القوى االقتصادية هي إحدى جماعات المجتمع التي لها ، سياسة أو قرار محدد
  .)١٠(تفاعله أو أي من مكوناته إمكانية التأثير على

وبناء على هذا التعريف فإن دراستنا الراهنة تعتبر رجال األعمال الذين يمتلكون الصحف 
تبثه وما  فيماوالفضائيات الخاصة قوى اقتصادية مؤثرة على هذه الوسائل اإلعالمية ومتحكمة 
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ن تلك القضايا قضية تؤثر حتمًا في تشكيل وعي المواطن المصري ومن بي تطرحه من قضايا
  .مواجهتهاإلرهاب وأساليب 

  السياسية القوى مفهوم .٣

تعرف القوى السياسية بأنها ممارسة النفوذ السياسي عن طريق تفاعل اجتماعي تستخدم فيه 
وسائل اإلغراء والترهيب واإلقناع والسيطرة والهيمنة والردع واإلرغام واإلكراه والترغيب 

  ).١١(واالستمالة
على هذا التعريف ترى دراستنا الراهنة السلطة الحاكمة سواء كانت مؤسسة الرئاسة أو  وبناء     

الحكومة هي القوى السياسية التي تمتلك النفوذ السياسي للسيطرة على وسائل اإلعالم المملوكة 
تبثه هذه الوسائل وما  فيماوبالتالي تتحكم  مرئية،مسموعة أو  مللدولة سواء كانت مقروءة أ

  .ومواجهتهمن قضايا ومن بين هذه القضايا قضية اإلرهاب  تطرحه

  للدراسةاإلطار النظري  :رابعاً 

تنطلق دراستنا الراهنة من رؤية نظرية تعتمد بشكل أساسي على التصور الماركسي الذي 
وهو األساس الذي  االقتصادي،يؤكد منذ البداية أن حجر الزاوية لفهم المجتمع هو األساس 

حيث تحدد أساليب إنتاج  للمجتمع،تنهض عليه البنية الفوقية االجتماعية والسياسية والثقافية 
وهذا ال يعني أن البناء الفوقي  ).١٢(داخل المجتمعالوعي االجتماعي لألفراد  المادية،الحياة 

حيث  الفوقي،ولكن هناك قدرا من االستقالل النسبي للبناء  االقتصادي،خاضع تماما لألساس 
ولكن على الرغم من ذلك يظل العامل  نموه،يمكنه التأثير على األساس االقتصادي وٕاعاقة حركة 

  .)١٣(تصادي هو الحاسم في عملية التطوراالق
مجموع الذي يقوم عليه المجتمع اإلنساني و إن عملية اإلنتاج االجتماعي هي حجر األساس 

عالقات اإلنتاج يشكل البناء االقتصادي للمجتمع والمقصود بمجموع عالقات اإلنتاج هو أشكال 
وهذا  .الماديةالملكية وما يترتب عليها من عالقات بين الناس في عملية وأشكال توزيع السلع 

لتشريعي األساس االقتصادي شرط البد منه لظهور ما يسمى بالبناء الفوقي أي البناء السياسي وا
والفلسفي واألخالقي والجمالي والديني واإلعالمي للمجتمع وما يترتب على ذلك من عالقات 

وعلى هذا فإن األساس هو الذي يحدد طبيعة المجتمع بطريقة مباشرة  .ومنظماتومؤسسات 
  .)١٤(ويحدد أفكاره ومؤسساته

فالبناء . من التطور والنموقيام بدور كبير على أن البناء الفوقي ال يلبس ما أن يتكون في ال
الفوقي الذي يبنى على أساس اقتصادي محدد يعبر في نهاية األمر عن موقف الناس من هذا 

تصبح بمثابة تبرير أو دفاع أو استنكار وهجوم على  )الفوقي البناء(إن أفكار الناس  .األساس
  .)١٥(هذا األساس
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فالمؤسسات الحكومية في الدولة الرأسمالية وأجهزة اإلعالم والصحف الحزبية فيها تعمل 
والثورية تعبر عن موقف الطبقات المقهورة على تدعيم وتبرير األساس كما أن األفكار العمالية 

البناء الفوقي إذن انعكاس لألساس االقتصادي إال أنه ال يلبث أن يتمتع بقدر  .األساسمن هذا 
بل قد يصبح سندا يدعم هذا األساس ويساعد على  األساس،االستقالل النسبي عن هذا  من

  .)١٦(بقائه
ويرى ماركس أن وعي الناس ليس هو الذي يحدد وجودهم ولكن على العكس من ذلك يحدد 

وعلى عكس كل علماء االجتماع المثاليين يبدأ ماركس  .)١٧(الوجود االجتماعي للناس وعيهم
بالتسليم بأن األساس االقتصادي المادي للمجتمع هو الذي يتشكل بناء عليه الوعي االجتماعي 

 .الفكريةوأن القوى األساسية المتحركة للتاريخ هي القوى االقتصادية االجتماعية وليست القوى 
والوعي االجتماعي عند ماركس  .االجتماعياس الوعي ويرى ماركس أن عالقات اإلنتاج هي أس

مجموع األفكار والنظريات واآلراء والمشاعر االجتماعية والعادات والتقاليد التي توجد لدى يعني 
وبما أن الوجود  .والطبيعةالناس والتي تعكس واقعهم الموضوعي أي مجتمعهم اإلنساني 

الوعي االجتماعي يتصف أيضا بالتعقيد  االجتماعي للناس يتصف بالتعقيد والتنوع فإن
  .)١٨(والتنوع

وعلى الرغم من أن ماركس يعطي األولوية في تحليله للمجتمع للوجود االجتماعي إال أنه 
فاألفكار التي توجد  .االجتماعيرأى أن الوعي االجتماعي يلعب دورا هاما وٕايجابيا في التطور 

لكن مهما كانت  .التطورلدى الناس قد تساعد على تطور المجتمع أو قد تكون عائقا أمام هذا 
هذه األفكار جديدة وتقدمية فإنها ال تستطيع وحدها على اإلطالق تغيير النظام االجتماعي القديم 

مادية من أن تكون ذلك أن هذه األفكار البد لكي تصبح قوة  .محلهوخلق نظام جديد يحل 
األفكار التقدمية هم الذين يستطيعون جعل القوة فالناس الذين يتمثلون  الناس،متمثلة في أذهان 

  .)١٩(االجتماعية قادرة على حل المشكالت االجتماعية الملحة
االقتصادي االجتماعي المصري  التكوين إنوانطالقا من الرؤية الماركسية يمكن القول 

ل رأسمالية موجودة بيغلب عليه الطابع الرأسمالي وٕان كان ذلك ال ينفي وجود أشكال أخرى ق
وٕاذا كانت القوى المسيطرة على العملية اإلنتاجية هي أيضا التي  .المصريومتعايشة بالواقع 

نفسها على السلطة السياسية فتصبح مصالحها واحدة وبالتالي يسعيان للسيطرة على  تفرض
والتي يمكن توظيفها لتبرير  المجتمع،في  الفوقيوسائل اإلعالم باعتبارها أحد أهم مكونات البناء 

  .)٢٠(أفعالهم والدفاع عن مصالحهم
يل والتفسير في إطار وٕالى جانب اعتمادنا على التصور الماركسي كركيزة أساسية للتحل

تدفق المعلومات على مرحلتين  .سفيلد دراستنا الراهنة فإننا سوف نعتمد أيضا على نظرية الزار
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حيث يذهب الزار سفيلد الذي يلقب بمؤسس علم االجتماع  .عليهامع إدخال بعض التعديالت 
والذي ترأس  .والتحليلالتجريبي الحديث إلسهاماته ونجاحاته الكبيرة في مجاالت اإلحصاء 
إلى أن االتصال  ،)٢١(الجمعية األمريكية لعلم االجتماع والجمعية األمريكية لبحوث الرأي العام

وذلك  الجماهيري،الشخصي المباشر يلعب دورا أكثر تأثيرا على الرأي العام من وسائل االتصال 
وهم من يؤثرون  صال،االتمن خالل قادة الرأي األكثر معرفة وثقافة واألكثر اطالعا على وسائل 

سفيلد  وقد توصل الزار .)٢٢(في اتجاهات وأفكار أفراد مجتمعاتهم من خالل االتصال الشخصي
لمعرفة مدى قوة اختيار الشعب والتي سعى من خاللها لهذه النظرية بعد إجراء دراسته الرائدة 

االنتخابي أثناء االنتخابات تأثير وسائل االتصال الجماهيري على الجمهور في اإلدالء بالصوت 
لتأكد من نتائج دراسته األولى أجرى دراسة ثانية حاول من لو  .)٢٣(١٩٤٠الرئاسية األمريكية لعام 

خاللها التعرف على التأثير النسبي لكل من االتصال الشخصي واالتصال الجماهيري على 
  .)٢٤(الم الجمهور في اتخاذ القرارات الخاصة بمجاالت التسويق واختيار األف

والتي " تدفق المعلومات على مرحلتين " سفيلد نظريته  وبعد االنتهاء من الدراستين قدم الزار
األفراد األكثر استخداما لوسائل االتصال واألكثر  :بأنهموضع من خاللها مفهوما لقادة الرأي 

انفتاحا على محيطها عندما يتعلق األمر بتخصصهم أو ما يهتمون به في نفس مجتمعهم الذي 
هم األفراد األقل اتصاال بوسائل  :والتابعين .واطالعايجمعهم بباقي األفراد األقل استخداما 

آرائهم ويكونون أفكارهم من قادة الرأي في نفس  اإلعالم أو األقل معرفة وهم من يحصلون على
  .)٢٥(مجتمعهم من خالل االتصال المباشر بهم

ويرى الزارسفيلد أن قادة الرأي يستطيعون نقل بعض الرسائل لألفراد وحجب البعض اآلخر 
وهم يشبهون  بهم،فيصبحون صانعي رسائل ذات توجهات خاصة  الوحيدين،باعتبارهم المطلعين 

  .)٢٦(عملية كمن يؤدون دور حراس البوابة في نظرية حارس البوابة في تلك ال
اليوم خاصة في  وعلى عكس ما ذهب إليه الزارسفيلد نرى أن وسائل االتصال الجماهيري

ففي ظل  .الشخصيمجتمعنا المصري قد أصبحت أكثر تأثيرا على الرأي العام من االتصال 
غياب العالقات األولية داخل المجتمع الحديث وانتشار العالقات الثانوية بدأ قادة الرأي يفقدون 
تأثيرهم القديم وفي ظل تطور وسائل االتصال الجماهيري خاصة المرئية وشيوعها وانتشارها 

فلم  عام،الأصبح من السهولة الوصول وبشكل مباشر إلى الرأي  تقريبا،وتوافرها داخل كل بيت 
عوائق خاصة بعملية التواصل كما كان في الماضي أثناء تقديم الزارسفيلد لنظريته  ةتعد هناك أي

 الذلك سوف نقدم نموذجً  .الرأيفكانت وسائل االتصال محدودة االنتشار وغير متاحة إال لقادة 
وليست مرحلتين سفيلد بحيث يكون تدفق المعلومات على مرحلة واحدة  لنموذج الزار معدال انظريً 
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وسيكون التدفق من الوسيلة اإلعالمية مباشرة إلى الرأي العام بدال من طريقة الزارسفيلد التي 
  .الجمهورتتدفق فيها المعلومات أوال إلى قادة الرأي ثم منهم إلى 

لقوى االقتصادية والسياسية المسيطرة على وسائل لوما يميز هذا النموذج المقترح أنه يمكن 
التحكم المباشر في المعلومات التي يريدون أن تتدفق مباشرة إلى الرأي العام عبر اإلعالم 

وسيلتهم اإلعالمية ودون حاجة إلى قادة رأي يقومون بفلترة رسائلهم وتوجيهها للرأي العام حسب 
  .السياسيةتوجهاتهم وأفكارهم وانحيازاتهم االجتماعية وانتماءاتهم 

  )٢(الشكل رقم                ) ١( واحد رقم الشكل
  المعدل النظرييوضح نموذجنا           النظريالنموذج  يوضح
  وطريقة عمله                    عمله وطريقة سفيلد ألزار

  
  وسائل اإلعالم الجماهيري                        وسائل اإلعالم الجماهيري        
  

  تابع فرد       تابع فرد       تابع فرد                                 الرأي قادة         رأى قادة     
  )الجمهور(                                                      
          تابع فرد   تابع فرد   تابع فرد   تابع فرد
    )الجمهور(        

  :الدراسة منهجية :خامساً 

، وهي )٢٧(التحليلية في علم االجتماع –تندرج الدراسة الراهنة ضمن نمط الدراسات الوصفية 
حيث تهدف ، دراسة تعتمد على منهجية مركبة نظرًا لجمعها بين ما هو ميداني وما هو تحليلي

دور القوى االقتصادية والسياسية في مواجهة اإلرهاب من خالل وسائل الدراسة للتعرف على 
المتمثلة في ، )٢٨(المادة الرمزيةوهذا يتطلب أوًال استخدام ، اإلعالم داخل المجتمع المصري

حيث تسيطر ، األخبار التي نشرتها الصحف األكثر تأثيرًا وانتشارًا سواء كانت قومية أو خاصة
ثم استطالع رأي  السلطة السياسية الحاكمة على األولى ويسيطر رجال األعمال على الثانية 

وء والمرئي للتعرف على الثقافة المتعرض لإلعالم بنوعية المقر  )٢٩(عينة من المجتمع المصري
 .التي شكلتها تلك الوسائل تجاه قضية اإلرهاب
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  :الدراسة منهج .١

  :التالياعتمدت الدراسة الراهنة على عدد من األساليب المنهجية على النحو 
  :بالعينةاالجتماعي  المسح  .أ 

وتم استخدامه للكشف عن  )٣٠(وهو أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية
دور القوى االقتصادية والسياسية المتحكمة في وسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب داخل 

  .المصريالمجتمع 
   :المقارن المنهج  .ب 

وقد تم استخدامه للتعرف على موقف القوى االقتصادية والسياسية المتحكمة في وسائل 
رئيسي لإلرهاب داخل المجتمع المصري عبر اإلعالم من جماعة اإلخوان المسلمين الممثل ال

  :هيثالث مراحل أساسية 
 .يناير ٢٥مرحلة ما قبل ثورة  •
 .يونيو ٣٠يناير و٢٥مرحلة ما بين ثورتي  •
 .يونيو ٣٠مرحلة ما بعد ثورة  •

  .الميدانيةجانب مقارنة نتائج الدراسة التحليلية بنتائج الدراسة هذا إلى 
  :المضمون تحليل  .ج 

وتم استخدامه بشقيه الكمي والكيفي وذلك بهدف رصد عدد األخبار التي تناولت قضايا 
ومحاولة تقديم تحليل وتفسير  مضمونها،والتعرف على  ،ةالثالثاإلرهاب خالل مراحل الدراسة 

  .لنتائجه
  :البياناتجمع  أدوات .٢

فإن ذلك  ستخدمة،الموبناء على تحديدنا لمصادر جمع البيانات الكمية والكيفية والمناهج 
 ئيسيتينوقد اعتمدنا على أداتين ر  البيانات،المناسبة للحصول على يفرض علينا تحديد األدوات 

  :همافي هذه الدراسة 
 منهج على مدتعت التي الدراسات مجال في الرئيسية األدوات أحد هي :االستبيان استمارة  . أ

 تغطي رئيسية بنود خمسة من مكونة صحيفة تصميم تم وقد ،)٣١(االجتماعي المسح
 القوى به تقوم الذي الدور أبعاد وتحقق والفرعية الرئيسية الدراسة وتساؤالت أهداف

 هذه عبر اإلرهاب مواجهة في اإلعالم وسائل في المتحكمة والسياسية االقتصادية
 النحو على البنود وجاءت ،ةالثالث الدراسة فترات خالل لمصريا المجتمع داخل وسائلال

 :التالي
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 .األساسيةالبيانات  •
  .اإلعالمالقوى المسيطرة على  •
  .يناير ٢٥موقف القوى المتحكمة في اإلعالم من اإلرهاب قبل ثورة  •
  .يونيو ٣٠يناير و ٢٥موقف القوى المتحكمة في اإلعالم من اإلرهاب بين ثورتي  •
 .يونيو ٣٠ثورة  موقف القوى المتحكمة في اإلعالم من اإلرهاب بعد •

وقد تم تحكيم الصحيفة بواسطة مجموعة من األساتذة والباحثين في مجاالت علم          
  .النهائيوتم عمل اختبارات الصدق والثبات قبل تطبيقها  واإلعالم،االجتماع والسياسة 

 الصحف من عينتين على المضمون تحليل استمارة اعتمدت :مضمونتحليل  استمارة  . ب
حيث قسمت االستمارة  علمية، نتائج إلى الوصول بهدف الدراسة محل للقوى الممثلتين

  :هماإلى فئتين للتحليل 
  قيل؟فئة كيف  ••••
  قيل؟فئة ماذا  ••••

مثل العناوين والمساحة  –وعناصر اإلبراز  –وتحتوي فئة كيف قيل على األشكال الصحفية 
  .التغطيةونوع  –ومصادر المعلومات  –والموقع والصور المستخدمة 
وصور جماعة اإلخوان المسلمين  –ي على تصنيف قضايا اإلرهاب أما فئة ماذا قيل فتحتو 

والصلة بين جماعة اإلخوان  –وتصنيفهم لها  –ورأي الصحيفة في جماعة اإلخوان المسلمين  –
  .الثالثةالمسلمين وقضايا اإلرهاب خالل فترات الدراسة 

  :الرئيسيةالدراسة وخصائصها  عينة .٣

  :التالياعتمدت الدراسة الراهنة على عينتين أساسيتين على النحو 
  :الجمهور عينة  . أ

حيث تم تقسيم المجتمع المصري محل الدراسة  الحصة،وهي عينة عشوائية سحبت بطريقة 
  :هيإلى ثالثة أقسام رئيسية 

  .العاصمةسكان  •
 .البحريسكان الوجه  •
  .القبليسكان الوجه  •

مفردة بحثية  ٣٠٠مفردة بحثية موزعة إلى قسمين  ٦٠٠وتم تطبيق استمارة البحث على 
 مفردة ١٥٠و، جه البحريو بحثية بريف ال مفردة ١٥٠و للحضر،لسكان القاهرة باعتبارهم ممثلين 

أن تتنوع عينة الدراسة من حيث السن والحالة االجتماعية  حرصناوقد  القبلي،ريف الوجه ببحثية 
  .اإلقامةوالتعليم والمهنة ومحل 
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  :الصحف عينة  . ب
وهي عينة عشوائية منتظمة تغطي مراحل الدراسة الثالثة وشكلت كل مرحلة عامين كاملين 

  :التاليعلى النحو 
  .٢٠١٠إلى ديسمبر  ٢٠٠٩من يناير  •
  .٢٠١٣إلى يونيو  ٢٠١١من يوليو  •
  .٢٠١٥إلى يونيو  ٢٠١٣يوليو  من •

القومية األهرام والمصري اليوم ممثلتين عن الصحافة  صحيفتيوقد وقع االختيار على 
فقد تم سحب عينة للفترات الثالثة بشكل منتظم بحيث تم  اإلصدارات حجم، ونظرًا لكبر والخاصة

وبذلك أصبحت عينة  الجمعة،اختيار عدد واحد من كل أسبوع وقد وقع االختيار على عدد يوم 
عدد  ٣٠١٤ – ٣٠٦عدد من كل إصدار بواقع تراوح بين  ١٠٥- ١٠٠بين  تتراوحكل فترة 

وقد وقع اختيارنا على  لإلصدارين،عدد  ٦٢٠وعدد إجمالي  إصدار،للفترات الثالث لكل 
  .الدراسةالصفحة األولى باعتبارها مؤشرًا على أهمية قضية اإلرهاب موضوع 

  :الدراسة مجاالت .٤

  الجغرافي المجال  .أ 
لقد استهدفت الدراسة المجتمع المصري بكل محافظاته ليكون مجاًال جغرافيًا للدراسة الراهنة 

تم اختيار عينة من محافظة القاهرة ممثلة للقطاع  فقدونظرًا لصعوبة تحقيق ذلك واقعيًا 
ثالثة  ةي وعينوعينة أخرى من محافظة الدقهلية ممثلة للقطاع الريفي في الوجه البحر  الحضري،

  .القبليفي الوجه  الريفيمن محافظة المنيا ممثلة للقطاع 
  الزمني المجال  .ب 

  :التاليلقد استغرقت الدراسة ثالثة أشهر موزعة على النحو 
شهر لجمع التراث النظري والدراسات السابقة ومراجعتها وٕاعداد أدوات الدراسة وتحكيمها  •

  .واختبارها
  .إحصائياً وتفريغها وتصنيفها ومعالجتها  والتحليلية،شهر لجمع البيانات الميدانية  •
 .نتائجهاشهر لكتابة التقرير النهائي للدراسة وتحليل وتفسير  •

  :البشري المجال  .ج 
تمثل المجال البشري للدراسة في الجمهور المصري الذي يتعرض لوسائل اإلعالم 
المختلفة والذي تستهدفه القوى االقتصادية والسياسية المسيطرة على وسائل اإلعالم لتشكيل وعيه 
أو تزييفه بقضايا اإلرهاب باعتبارها أحد القضايا المحورية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع 

  .المصري
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  :الدراسة عوباتص .٥

خاصة صحيفة  الصحف،في الحصول على عينة  كبرىواجهت الدراسة صعوبة  )١
خاصة أعداد المرحلة األولى  األعداد،األهرام التي ال يتوافر في أرشيفها اإللكتروني كل 

وهو ما جعلنا نلجأ الي األرشيف  ،٢٠١٢ديسمبر  وحتى ٢٠٠٩التي بدأت من يناير 
جانب عدم توافر بعض األعداد محل  إلى ،امضاعفً  اوجهدً  االورقي وقد تطلب ذلك وقتً 

  . الدراسة
حيث رفض بعض  الميداني،خري متمثلة في عملية التطبيق أواجهت الدراسة صعوبة  )٢

والتخوف من  الدراسة،نظرا لخطورة القضية محل  معنا،من الجمهور المصري التعاون 
من  اكبيرً  اوهو ما جعلنا نستبعد عددً  االستبيان،نوعية األسئلة المتضمنة في استمارة 

تطبيق عدد  إلىوهو ما اضطرنا  المبحوثين،االستمارات لعدم استيفائها بالكامل من قبل 
 .المطلوبةمن االستمارات لنصل الي العينة  أكبر

  نتائج الدراسة :سادساً 

 :المصريالمجتمع  فيالقوى المسيطرة على وسائل اإلعالم  .١

 واإلعالم الخاص اإلعالم بين الفصل ضرورة على لتؤكد الميدانية الدراسة نتائج جاءت
 يتحكمون من هم األعمال رجال أن الدراسة عينة من% ٨٣.٧ نسبة أكدت حيث، للدولة المملوك

 هذه على المسيطر أن على أكدوا% ٥.٣ نسبة جاءت حين في، الخاصة اإلعالم وسائل في
، الوسائل هذه على المسيطر هو الرئيس أن أكدوا% ٤.٧ نسبة ليهات، اإلعالم وزارة هي الوسائل

 أن ترى% ٢ نسبة ليهات، الوسائل هذه على يسيطر من هي الحكومة أن أكدوا% ٣.٥ نسبة ثم
 في المتحكم أن إلى تشير% ٠.٥ نسبة ثم، الوسائل هذه على يسيطر من هي الصحفيين نقابة
 هي الوسائل هذه في المتحكم أن ترى% ٠.٣ نسبة وأخيراً ، الشعبية الرقابة هي الوسائل هذه

 في المتحكم أن ترى العظمى الغالبية أن النتائج هذه من ويتضح، السياسية والقوى األحزاب
 االقتصادي ساساأل في المتحكم أن يعني ما وهو األعمال رجال هم الخاصة اإلعالم وسائل
 أكد ما وهو، عناصره أحد اإلعالم وسائل تشكل والذى المجتمع داخل الفوقي البناء في يتحكم
 الموجهة الرئيسية العوامل أحد اإلعالم وسائل ملكية تعد حيث للدراسة النظري اإلطار عليه

  . مالكيها مصالح عن معبرة بالضرورة هي، وأفكار قضايا من تبثه وما لعملها
 عما تماماً  مغايرة الميدانية الدراسة نتائج جاءت فقد للدولة المملوك لإلعالم بالنسبة أما

 نسبة أكدت اإلطار هذا فيو ، الخاص اإلعالم في بالمتحكمين الخاصة النتائج عنه سفرتأ
 الحكومة، هي للدولة المملوكة اإلعالم وسائل في المتحكم أن على الدراسة عينة من% ٥٠.٢

 جاءت ثم شخصيًا، الرئيس هو الوسائل هذه في المتحكم أن على أكدت% ٤٦.٨ نسبة ليهات

مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية - 19 -



 

 

% ٠.٨ نسبة أكدت وأخيراً ، الصحفيين نقابة هي الوسائل هذه في المتحكم أن تؤكد% ٢.٢ نسبة
 العظمي الغالبية أن النتائج هذه من ويتضح، اإلعالم وزارة هي الوسائل هذه في المتحكم أن

 في يتحكم من هما والرئيس الحكومة في المتمثلة السياسية السلطة أن على تؤكد العينة داخل
 البناء بأن للدراسة النظري اإلطار ضوء في تفسيره يمكن ما وهو ،للدولة المملوكة اإلعالم وسائل
 التي السياسية فالسلطة، عليه تأثير ويمارس االقتصادي األساس عن يستقل ما مرحلة في الفوقي

 والتي للدولة المملوكة اإلعالم لوسائل ملكيتها عدم من الرغم وعلى السياسي النظام من جزء هي
 تصبح فإنها الدور بهذا للقيام لها الشعب تفويض وبحكم أنها إال للشعب مملوكة ساسباأل هي
 وبالطبع، فكارأو  قضايا من تبثه وما لعملها الرئيسي الموجه هيو  الوسائل هذه في المتحكم هي

  . المتحكمة السياسية القوى هذه مصالح عن معبرة واالفكار القضايا هذه تأتي ما دائماً 
 المصري المجتمع في اإلعالم وسائل أن على التأكيد يمكن السابق العرض خالل ومن

 يتحكم األولى للدولة، المملوكة اإلعالم ووسائل الخاصة اإلعالم وسائل هي نوعين إلى تنقسم
 القوى هذه مصالح تنعكس وبالتالي السياسية، السلطة فيها تتحكم والثانية األعمال رجال فيها

 موقف يأتي عليه وبناء فكار،أو  قضايا من الوسائل هذه تبثه ما على والسياسية االقتصادية
 المتحكمة القوى هذه موقف عن بالضرورة ليعبر المختلفة المجتمعية القضايا من اإلعالم وسائل

  .الوسائل هذه على والمسيطرة
 :يناير ٢٥موقف القوى المسيطرة على اإلعالم من اإلرهاب قبل ثورة  .٢

 :الخاصاإلعالم  فيموقف القوى االقتصادية المتحكمة   . أ
 صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن اليوم المصري لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت   

 بواقع% ١٨.٩) ودولية وٕاقليمية محلية( عامة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً  األولى
 وجاء الدراسة، عينة شملتها داعدأ ١٠٥ إجمالي من اوموضوعً  اخبرً  ٢٠ عرضت اعددً  ١٩

  :التالي النحو على اإلرهاب بقضايا المتعلقة والموضوعات األخبار توزيع
 اإلخوان لجماعة بصلة تمت ال المحلى اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٨ •

 .األخبار إجمالي من% ٤٠ بنسبة المسلمين
 على اإلسرائيلية باالعتداءات الخاص اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٥ •

 .األخبار إجمالي من% ٢٥ بنسبة الفلسطينية األراضي
 إجمالي من% ١٥ بنسبة المختلفة اإلقليمية اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٣ •

 .األخبار
 .األخبار إجمالي من% ٢٠ بنسبة الدولية اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٤ •
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 موضوع أو قضية ألى تعرض لم أنها اإلرهاب بقضايا المتعلقة األخبار هذه على ويالحظ
 في بالجماعة الخاصة والقضايا الموضوعات الصحيفة قدمت بل، المسلمين اإلخوان بجماعة

 معترف سياسي حزب إلى تتحول ألن طريقها في محظورة سياسية كجماعة تصنفهم خبرية أطر
 في امقعدً  ٨٨ على الجماعة استحواذ بعد خاصة التفاوض على القدرة تمتلك سياسية قوة أو به

 وسائل في المتحكمة االقتصادية القوي بين تصالح حالة عن النتائج هذه وتعبر، ٢٠٠٥ برلمان
 المجتمع داخل التاريخية ممارستها مجمل تشكل التي المسلمين اإلخوان وجماعة الخاصة اإلعالم

  . معنوياً  أم مادياً  كان سواء لإلرهاب الممثلة القوى ىحدإ أنها المصري
 هذا في التحليلية الدراسة إليه توصلت ما على لتؤكد الميدانية الدراسة نتائج جاءت وقد

 القوى اتخذته الذى الموقف أن الدراسة عينة إجمالي من% ٩٢.٣ نسبة أكدت حيث ،الشأن
 قبل المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل اإلرهاب من الخاصة اإلعالم وسائل في المتحكمة

 أن تؤكد% ٦.٧ نسبة جاءت حين في، معهم الصفقات وعقد والتعاون التوافق هو يناير ٢٥ ثورة
 نسبة جاءت وأخيراً ، أخرى أحيان في عليهم وتنقلب أحياناً  معهم وتتعاون تتفق كانت القوى هذه
 وعى على الدراسة عينة أن يعني ما وهو، بقوة لهم وتتصدى تواجههم كانت أنها تؤكد فقط% ١

 قبل المسلمين اإلخوان جماعة من اإلعالم وسائل على المسيطرة االقتصادية القوى موقف بحقيقة
  . يناير ٢٥ ثورة

  :للدولةاإلعالم المملوك  فيموقف القوى السياسية المتحكمة   . ب
 األولى صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن األهرام لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت

 اخبرً  ١٧ عرضت اعددً  ١٥ بواقع% ١٥ هي عامة باإلرهاب تتعلق وموضوعات اأخبارً 
 والموضوعات األخبار توزيع وجاء الدراسة، عينة شملتها عدد ١٠٠ إجمالي من اوموضوعً 
  :التالي النحو على اإلرهاب بقضايا المتعلقة
جماعة ل بصلة تمت ال التي المحلى اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٥ •

 .األخبار إجمالي من% ٢٩ بنسبة نمياإلخوان المسل
 على اإلسرائيلية باالعتداءات الخاصة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٧ •

 .األخبار إجمالي من% ٤٢ بنسبة الفلسطينية األراضي
 إجمالي من% ٢٩ بنسبة المختلفة اإلقليمية اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٥ •

 .األخبار
 يتعلق فيما اليوم المصري جريدة موقف مع تطابق قد األهرام جريدة موقف أن ويالحظ

 كامل، بشكل وتهميشها استبعادها تم حيث المسلمين اإلخوان بجماعة الخاصة اإلرهاب بقضايا
 تصفها أنها رغم المجتمع داخل ثقل ذات سياسية كجماعة لتعاملهم الخبرية األطر جاءت حيث
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 في المتحكمة السياسية القوى بين تصالح عن يعبر ما وهو المحظورة، بالجماعة كثيرة أحيان في
  .الجماعة وهذه للدولة المملوكة اإلعالم وسائل

، الشأن هذا في التحليلية الدراسة نتائج إليه توصلت ما لتؤكد الميدانية الدراسة نتائج وجاءت
 المتحكمة القوى اتخذته الذى الموقف أن الدراسة عينة إجمالي من% ٩٧.٩ نسبة أكدت حيث
 ثورة قبل المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل اإلرهاب من للدولة المملوكة اإلعالم وسائل في
 هذه أن تؤكد% ١.٧ نسبة جاءت حين في، معهم الصفقات وعقد والتعاون التوافق هو يناير ٢٥

% ٠.٤ نسبة جاءت وأخيراً ، أخرى أحيان عليهم وتنقلب أحياناً  معهم وتتعاون تتفق كانت القوى
 كبير وعى على الدراسة عينة أن يعني ما وهو، بقوة لهم وتتصدى تواجههم كانت أنها تؤكد فقط

خوان المسلمين قبل اإل جماعة من اإلعالم وسائل على المسيطرة السياسية القوى موقف بحقيقة
 .يناير ٢٥ثورة 

 وسائل في المتحكمة والسياسية االقتصادية القوى أن يتضح السابق العرض خالل ومن
 ٢٥ ثورة قبل المسلمين اإلخوان جماعة من العام موقفها كان المصري المجتمع داخل اإلعالم

 المادي إرهابها تصنف ولم إرهابية جماعة بأنها تصفها لم لذلك معها متصالح موقف هو يناير
 أي لها يكن لم أنها يعني ما وهو صل،األ من إرهاب أنه على تاريخية بوقائع الثابت والمعنوي

  .التاريخية الفترة تلك في الجماعة هذه إرهاب مواجهة في دور
 يونيو ٣٠و يناير ٢٥ ثورتيبين  موقف القوى المسيطرة على اإلعالم من اإلرهاب .٣

 الخاص اإلعالم في المتحكمة االقتصادية القوى موقف  . أ
 صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن اليوم المصري لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت

 ٣٦ عرضت اعددً  ٢٨ بواقع% ٢٦.٦ عامة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً  األولى
 بهذه المتعلقة النتائج خرجت ولقد، الدراسة عينة شملتها داعدأ ١٠٥ إجمالي من اوموضوعً  اخبرً 

 فيها يحكم كان التي األولى السنة بين ما والكيفية الكمية النتائج بين اواضحً  اتباينً  لتظهر المرحلة
 الفصل على أجبرنا ما وهو، المسلمون اإلخوان فيها حكم التي الثانية والسنة العسكري المجلس
 لنتائج أوالً  نعرض سوف اإلطار هذا فيو ، اإلرهاب من الموقف في التباين هذا لتوضيح بينهما
  . الثانية السنة لنتائج ثانياً  ثم األولى السنة
 :العسكرينتائج مرحلة حكم المجلس  - 

 بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً  األولى صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة جاءت
 اعددً  ٥٣ إجمالي من وموضوعات أخبار ٩ عرضت أعداد ٨ بواقع% ١٥ عامة اإلرهاب
 اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ٧ األخبار بين من وكان الدراسة، عينة شملتهم
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 اإلقليمي الشأن يخص واحد خبر جاء بينما المسلمين اإلخوان لجماعة صلة بأي تمت ال المحلى
  .الدولي الشأن يخص وآخر
 :مرسينتائج مرحلة حكم محمد  - 

 بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً  األولى صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة جاءت
 من اإلرهاب بقضايا متعلقة وموضوع خبر ٢٧ عرضت عدد ٢٠ بواقع% ٣٨.٥ عامة اإلرهاب
 يتعلق اوموضوعً  اخبرً  ٢١ األخبار بين من وكان الدراسة، عينة شملتهم اعددً  ٥٢ إجمالي
 أخبار ثالثة ثم المسلمين، اإلخوان لجماعة صلة يةبأ يمت ال الذي المحلى اإلرهاب بقضايا
 التي اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار ثالثة وأخيراً  اإلقليمي، اإلرهاب بقضايا تتعلق

  .إرهابي لعمل الجماعة لممارسة إشارة أول وهي المسلمين اإلخوان جماعة مارستها
 تقدم اليوم المصري صحيفة كانت العسكري المجلس حكم مرحلة أن النتائج هذه من ويالحظ

 قوى أنهم على تصنفهم خبرية أطر في المسلمين اإلخوان بجماعة الخاصة والموضوعات األخبار
 فصيل أنها على قدمت وبالتالي والعدالة الحرية لحزب تشكيلها بعد خاصة شرعية سياسية
 .الحكم دوائر ضمن ليكونوا استعداد على وأننا وجماهيرية شعبية وذو به معترف سلمي سياسي

 تمت ال جماعة أنهم على البداية في الصحيفة قدمتهم فقد مرسي محمد حكم لمرحلة بالنسبة أما
 حيث تمرد، حركة ظهور بعد خاصة المعالجة تتغير بدأت الفترة نهاية فيو  لكنها بصلة، لإلرهاب

 إرهاب من يحدث بما الجماعة عالقة بين التشكيك خانة في المتلقي وضع في الصحيفة بدأت
 بالداخل لإلرهاب الممارسة الخارجية الفصائل ببعض المسلمين اإلخوان وعالقة سيناء في

  .حماس مثل المصري
 الشأن هذا في التحليلية الدراسة إليه توصلت ما على لتؤكد الميدانية الدراسة نتائج وجاءت

 الدراسة عينة من% ٥٢.٨ نسبة جاءت حيث، والمعارضة التأييد بين المتأرجح الموقف وهو
 ومتعاونة متفقة كانت الخاصة اإلعالم وسائل في المتحكمة االقتصادية القوى أن على تؤكد
 تتفق كانت أنها على أكدت% ٣٧.٥ نسبة ثم، المسلمين اإلخوان جماعة مع صفقات وتعقد

 كانت أنها تؤكد% ٩.٧ نسبة جاءت وأخيراً ، أخرى أحيان في عليهم وتنقلب أحياناً  معهم وتتعاون
 جماعة من االقتصادية القوى موقف تذبذب النتائج هذه وتوضح، بقوة لهم وتتصدي تواجههم
 الخاص اإلعالم لتناول والتجزئة التفتيت عمليات خالل من برز ما وهو المسلمين اإلخوان
 اخرى أحيان فيو  سليمة سياسية جماعة أحياناً  تعتبرهم حيث بالجماعة الخاصة اإلرهاب لقضايا
 . اإلعالم هذا على المسيطرة االقتصادية القوى ومصالح لموقف وفقاً  إرهابية جماعة
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 :للدولةاإلعالم المملوك  فيموقف القوى السياسية المتحكمة   . ب
 األولى صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن األهرام لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت

 اخبرً  ٥٨ عرضت اعددً  ٥٦ بواقع% ٥٤.٩ عامة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً 
 الخاصة والموضوعات األخبار واحتلت .الدراسة عينة شملتها عدد ١٠٢ إجمالي من اوموضوعً 

 جاءت بينما ،اوموضوعً  اخبرً  ٣٧ بواقع% ٦٣.٧ بنسبة األول المركز المحلى اإلرهاب بقضايا
% ٣١ بنسبة الثاني المركز في والدولي اإلقليمي اإلرهاب بقضايا الخاصة والموضوعات األخبار

 الذي اإلرهاب بقضايا الخاصة والموضوعات األخبار جاءت وأخيراً  ،اوموضوعً  اخبرً  ١٨ بواقع
 أخبار ثالثة بواقع% ٥.٣ بنسبة الثالث المركز في المسلمين اإلخوان جماعة مارسته

  .وموضوعات
 قضايا على العسكري المجلس مرحلة في ركزت أنها األهرام جريدة معالجة من ويالحظ

 باعتبارها معها تعاملت بل اإلطار، هذا في اإلخوان جماعة تضع أن دون المحلى اإلرهاب
 في المعالجة اختلفت حين في .المصري السياسي المشهد في ثقل ذات سليمة سياسية جماعة
 ثم حكمه، بداية في شرعية سياسية جماعة اعتبارها بين تراوحت حيث مرسي محمد حكم مرحلة
 من العام الرأي لدى المسلمين اإلخوان لجماعة الذهنية الصورة تصحيح المرحلة نهاية في حاولت
 ذلك تم وٕان وجماعته وحزبه مرسي محمد شرعية في والتشكيك الجماعة على الهجوم خالل
  .حذر بشكل

 وهو الشأن هذا في التحليلية الدراسة إليه توصلت ما على لتؤكد الميدانية الدراسة وجاءت
 تؤكد الدراسة عينة من% ٥٧.٣ نسبة جاءت حيث، والمعارضة التأييد بين المتأرجح الموقف

 وتعقد ومتعاونة متفقة كانت للدولة المملوكة اإلعالم وسائل في المتحكمة السياسية القوى أن على
 تتفق كانت أنها على أكدت% ٤٢.٧ نسبة مقابل في، المسلمين اإلخوان جماعة مع صفقات
 السياسية القوى تناقض يبرز ما وهو، أخرى أحيان في عليهم وتنقلب أحياناً  معهم وتتعاون

  .القوى هذه لمصالح وفقاً  اإلخوان جماعة من للدولة المملوكة اإلعالم وسائل على المسيطرة
 وسائل في المتحكمة والسياسية االقتصادية القوى أن يتضح السابق العرض خالل ومن

 يناير ٢٥ ثورتي بين المسلمين اإلخوان جماعة من موقفها كان المصري المجتمع داخل اإلعالم
 واعتبرها عليها والهجوم بالمعارضة هيوانت والمهادنة بالتصالح بدأ امتذبذبً  اموقفً  يونيو ٣٠و

 مواجهة في احقيقيً  اودورً  اموقفً  تبلور بدأت قد القوى هذه أن يعني ما وهو إرهابية، جماعة
 .المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل اإلرهاب
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 :يونيو ٣٠موقف القوى المسيطرة على اإلعالم من اإلرهاب بعد ثورة  .٤

 :الخاص اإلعالم في المتحكمة االقتصادية القوى موقف  . أ
 صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن اليوم المصري لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت

 ١٣٧ عرضت اعددً  ٧٩ بواقع% ٧٥.٩ عامة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات اأخبارً  األولى
 والموضوعات األخبار واحتلت، الدراسة عينة شملتها داعدأ ١٠٤ إجمالي من اوموضوعً  اخبرً 

 بنسبة األولى المرتبة المسلمين اإلخوان جماعة تمارسه الذى المحلى اإلرهاب بقضايا الخاصة
 المرتبط غير المحلى اإلرهاب قضايا الثانية المرتبة في ليهات، اوموضوعً  اخبرً  ٦٣ بواقع% ٤٦

 والموضوعات األخبار ثم، اوموضوعً  اخبرً  ٤٣ بواقع% ٣١.٤ بنسبة المسلمين اإلخوان بجماعة
 وأخيراً ، اوموضوعً  اخبرً  ٢٤ بواقع% ١٧.٥ بنسبة الثالثة المرتبة في اإلقليمي باإلرهاب المتعلقة
  . وموضوعات أخبار سبعة بواقع% ٥.١ بنسبة الدولي باإلرهاب المتعلقة والموضوعات األخبار

 قد الخاصة اإلعالم وسائل في المتحكمة االقتصادية القوى أن النتائج هذه من ويتضح
 الخبرية، التغطية شكل على انعكس ما وهو المسلمين اإلخوان لجماعة تماماً  معادياً  موقفاً  اتخذت
 أحكام وصدور اإلرهابية الجماعة ممارسات بعد خاصة الداللة، بؤرة في الجماعة إرهاب ووضع
  .اإلرهابية بالجماعة صراحة وتصنفها تدينها قضائية

 التحليلية الدراسة إليها توصلت التي النتائج هذه لتؤكد الميدانية الدراسة نتائج وجاءت
 في المتحكمة القوى موقف أن على تؤكد الدراسة عينة من% ١٠٠ نسبة جاءت حيث وتدعمها
 جماعة في المتمثل لإلرهاب بقوة ويتصدى يواجه موقف هو يونيو ٣٠ ثورة بعد الخاص اإلعالم
  .المسلمين اإلخوان

 :للدولةاإلعالم المملوك  فيموقف القوى السياسية المتحكمة   . ب
 األولى صفحاتها تضمنت التي األعداد نسبة أن األهرام لصحيفة التحليلية الدراسة أكدت

 اخبرً  ١٤٩ عرضت اعددً  ٨٩ بواقع% ٨٥.٥ عامة اإلرهاب بقضايا تتعلق وموضوعات أخبار
  .الدراسة عينة شملتها داعدأ ١٠٤ إجمالي من اوموضوعً 

 بجماعة تتعلق ال التي المحلى اإلرهاب بقضايا الخاصة والموضوعات األخبار واحتلت
 المرتبة في يليها، اوموضوعً  اخبرً  ٦٤ بواقع% ٤٢.٩ بنسبة األولى المرتبة المسلمين اإلخوان
 بنسبة المسلمين اإلخوان بجماعة المتعلقة اإلرهاب بقضايا المرتبطة والموضوعات األخبار الثانية
 اإلقليمي باإلرهاب المتعلقة والموضوعات األخبار وجاءت، اوموضوعً  اخبرً  ٥٣ بواقع% ٣٥.٥
 النتائج هذه من ويتضح ،، اوموضوعً  اخبرً  ٣٢ بواقع% ٢١.٦ بنسبة الثالثة المرتبة في والدولي

 موقف اتخاذ أخيراً  قررت قد للدولة المملوك اإلعالم وسائل في المتحكمة السياسية القوى أن
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 واضح بشكل انعكس ما وهو المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل اإلرهاب مواجهة من واضح
  . للدولة المملوكة اإلعالم لوسائل الصحفية المعالجة في

 عينة من% ١٠٠ نسبة جاءت حيث وتدعمها النتائج هذه لتؤكد الميدانية الدراسة وجاءت
 هو يونيو ٣٠ ثورة بعد للدولة المملوك اإلعالم في المتحكمة القوى موقف أن على تؤكد الدراسة
  .المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل لإلرهاب بقوة ويتصدى يواجه موقف

 وسائل في المتحكمة والسياسية االقتصادية القوى أن يتضح السابق العرض خالل ومن
 يونيو ٣٠ ثورة بعد المسلمين اإلخوان جماعة من موقفها كان المصري المجتمع داخل اإلعالم

 بدأت قد القوى هذه أن يعني ما وهو إرهابية، جماعة باعتبارها لها والتصدي المواجهة موقف هو
  .إرهابية جماعة أنها التاريخية ممارساتها تؤكد التي الجماعة هذه مواجهة في متأخرة

  :الخاتمة

 رجال في المتمثلة االقتصادية القوى أن والميدانية التحليلية الدراستين نتائج أبرزت لقد
 ناالقوت هما )الحكومة – الرئيس( السياسية السلطة في المتمثلة السياسية والقوى األعمال
 وسائل على األولى القوى تهيمن حيث المصري المجتمع داخل اإلعالم وسائل في ناالمتحكمت
 بحكم للدولة المملوكة اإلعالم وسائل على الثانية القوى وتهيمن الملكية بحكم الخاصة اإلعالم
  .الحكم مراكز في المسيطر موقعها

 مواجهة في اإلعالم وسائل على المسيطرة والسياسية االقتصادية القوى بدور يتعلق وفيما
 المواجهة اختلفت فقد المصري المجتمع داخل المسلمين اإلخوان جماعة في المتمثل اإلرهاب

  :أساسية مراحل ثالث عبر
 اإلعالم، وسائل في عليه الضوء إلقاء وعدم الجماعة مارسته الذي اإلرهاب تجاهل مرحلة - 

 رجال( اإلعالم وسائل في المتحكمة القوى تكون عندما لإلرهاب المتجاهل الدور هذا ويتبلور
 ما وهو اإلرهابية الجماعة مع وتعاون تصالح حالة فيو  متوافقة )سياسية سلطة – أعمال
 .يناير ٢٥ ثورة قبل موقفها في تجسد

 والتصدي التجاهل بين والتأرجح الجماعة مارسته الذي اإلرهاب مواجهة في التذبذب مرحلة - 
 تكون عندما المتذبذب الدور هذا ويتبلور اإلعالم، وسائل في عليه الضوء وٕالقاء ومواجهته له

 محددة غير )سياسية سلطة – أعمال رجال( اإلعالم وسائل في المتحكمة القوى مواقف
 هذه موقف في تجسد الذي الموقف وهو اإلرهابية للجماعة والمعارضة التأييد بين ومتأرجحة

 .يونيو ٣٠و يناير ٢٥ ثورتي بين القوى

- 26 - مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية



 

 

 اإلعالم، وسائل عبر الجماعة تمارسه الذي اإلرهاب ومواجهة والتصدي الحسم مرحلة - 
 – أعمال رجال( اإلعالم وسائل في المتحكمة القوى مصالح تتعارض حين الدور هذا ويتبلور
 .معها حقيقي صراع في ويدخلون اإلرهابية الجماعة مع )سياسية سلطة
 وسائل على المسيطرة والسياسية االقتصادية القوى دور أن على التأكيد يمكن هنا ومن

 المرحلة في إال واضح بشكل يتبلور لم اإلرهاب مواجهة في المصري المجتمع داخل اإلعالم
 لممارساتها وفقاً  تصنيفها يمكن تاريخياً  الجماعة أن من الرغم على يونيو ٣٠ ثورة بعد األخيرة

  .إرهابية جماعة أنها على فكارهاأو 
 تلعبه أن يمكن الذى الدور على التأكيد قبل الراهنة دراستنا نختتم أن يمكن ال وبالطبع

 الجماهيري االتصال وسائل تلعب حيث، اإلرهاب لمواجهة عام رأى تشكيل في اإلعالم وسائل
 النموذج نطور جعلنا ما وهو، الحديث العصر في الشخصي االتصال عمليات من أكبر دوراً 

 حيث الجديد طرحنا صدق على الميدانية دراستنا نتائج وأكدت، سفيلد الزار طرحه الذى النظري
 المجتمع بقضايا معارفها تتلقى أنها على تؤكد الدراسة عينة إجمالي من% ٩١.٥ نسبة جاءت

، مباشرة الجماهيري االتصال وسائل خالل من واحدة مرحلة على المعلومات تدفق عبر والسياسة
 يأتي المعلومات تدفق أن ترى التي سفيلد الزار فكرة على أكدت فقط% ٨.٥ نسبة مقابل في

 يؤكد ما وهو، الجماهير إلى الرأي قادة ومن الرأي قادة إلى اإلعالمية الوسيلة من مرحلتين على
 من النظرية المقوالت اختبار الباحثين على ويجب، مطلقة حقائق وجود وعدم العلم نسبية على
 بشكل بها التسليم وعدم وصدقها صحتها مدى من للتأكد متكرر بشكل ميدانية دراسات خالل
 مرحلة في صحيح هو وما، آخر مجتمع على ينطبق ال قد مجتمع على ينطبق فما، مطلق

 يشهدها أن يمكن التي للتغيرات وفقاً  أخرى تاريخية مرحلة في ذلك غير يصبح قد تاريخية
  . المجتمع
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