
  القائم باالتصال وٕاشكاليات معالجة قضايا اإلرهاب

  "الظاهرة اإلرهابيةلمواجهة إعالمية  استراتيجيةحول  استطالع رأي اإلعالميين"

  :إعداد
  )•(رامي عطا صديق. د

  )•(فاطمة شعبان أبو الحسن. د

  :مقدمة منهجية وٕاجرائية

  :موضوع الدراسة وأهميته) ١- ١(

على المستويين بدور اإلعالم في مواجهة اإلرهاب،  الواضحعلى الرغم من االهتمام 
المجتمع الخاصة بعملية التنشئة االجتماعية، إلى جانب غيره من مؤسسات ، األكاديمي والمهني

إال أن هناك عدًدا من القضايا واإلشكاليات ، مثل المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية وغيرها
تحتاج  وهي قضايا، اومكافحته يةاإلرهاب الظاهرة الم في مواجهةبدور اإلعالتي تتعلق المهمة 

من حيث تعاون تلك  مصادر المعلوماتفي مقدمتها ربما ، بدورها إلى المزيد من الدراسة والبحث
وكذلك تأكيًدا لحق الجمهور في المعرفة، ، أمامهم وتوفير المعلومات المصادر مع اإلعالميين
اإلعالمية والمشكالت التي تواجه اإلعالميين عند تغطية حوادث / حرية الممارسة الصحفية

المفاهيم المتعلقة بالعنف و  بعض المصطلحاتتداخل  اإلرهاب ومعالجتها إعالمًيا، باإلضافة إلى
  . وغيرها من قضايا وٕاشكاليات.. حرية الرأي والتعبيرقضية و  ،واإلرهاب

من خالل  اإلرهاب، ظاهرة مواجهة دور اإلعالم فيهذا البحث تناول في هذا اإلطار ي
عند الممارسة  ،التي تثير جدًال في بعض األحيانالقضايا واإلشكاليات التركيز على بعض 

، من وسائل اإلعالميينالصحفيين و من خالل استطالع رأي مجموعة من  اإلعالمية،/ الصحفية
في المعالجة اإلعالمية ألحداث  وفاعل أساسي باعتبارهم طرف رئيس مختلفة ومتنوعة، ،إعالم

إعالمية في مواجهة الظاهرة  استراتيجية، ما قد يساعدنا على الوصول إلى وتبعاته اإلرهاب
  . اإلرهابية

  :الدراسات السابقة) ٢- ١(

باعتبارها ظاهرة عالمية، على اهتمام الكثير من الباحثين و ، نفسها فرضت الظاهرة اإلرهابية
 تلك تحليلفهم و  فيقوية منهم رغبة واألكاديميين في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

                                                           

 .مدرس الصحافة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق )•(

 .الدولي العالي لإلعالم بالشروقمدرس اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد  )•(
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 ليس هذا فحسب بل إن خطورة اإلرهاب. الظاهرة ومحاولة المساهمة في استئصالها من جذورها
  . )١(صانعي السياسات والجمهور على حد سواء فرضت اهتماًما كبيًرا وموازًيا على قد

تمت هالتي ا ، العربية واألجنبية،من الدراساتغير قليلة ثمة مجموعة في هذا اإلطار فإنه 
المعالجة اإلعالمية لتلك  تلك الدراسات رصدتحيث ، اإلرهاب مواجهةل دور اإلعالم في بتناو 

ل والمقترحات التي بعض الحلو  قدمتكما ، وجه القصور والتحدياتأإلى بعض أشارت و ، الظاهرة
من  يمكن اإلشارة إلى أبرز تلك الدراساتو ، تضمن معالجة إعالمية مهنية للظاهرة اإلرهابية

  : على النحو التاليخالل عرضها 

، والتي )٢()٢٠١٥(، "أطر المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري"دراسة  .١
اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري، ومدى إسهام تلك تناولت أطر التغطية 

وقد توصلت الدراسة إلى اعتماد اإلعالم المصري  ،التغطية في تشكيل رأي عام تجاه الظاهرة
على األطر السياسية واألمنية؛ وذلك ألن المعالجة اإلعالمية لهذه الظاهرة ركزت على 

التي تميل إلى البحث في أسباب الظاهرة وكيفية  مظاهر األزمة، وليس على األطر العامة
مواجهتها وعالج آثارها السلبية على المجتمع، لهذا ظهرت المعالجة اإلعالمية في مجملها 

 . سطحية ومبتورة تفتقد إلى العمق والشرح والتحليل والتفسير
 International terrorism، domestic coverage? How "دراسة بينما سعت  .٢

terrorist attacks are presented in the news of CNN, Al Jazeera, 
the BBC, and ARD" ،)لتحليل كيفية تقديم حيث قامت الدراسة بتحليل  )٣()٢٠١٤

 CNNالتغطية اإلخبارية ألربعة حوادث إرهابية في البرامج اإلخبارية الرئيسية لكل من قناة 
األلمانية، وظهر  ARDي بي سي البريطانية، وقناة مريكية، وقناة الجزيرة العربية، وقناة باأل

في أنها كّرست نفس االنتباه تقريبا باألحداث األربعة،  تمن التحليل أن القنوات األربع اشترك
وفي الوقت نفسه، ظهر عدة . كما استخدمت أساليب متشابهة لوصف هذه األحداث وتقييمها

قناة الجزيرة العربية، ولكن ظهرت بين  اختالفات ملحوظة ليس بين القنوات الغربية وبين
CNN والجزيرة من جهة، والبي بي سي وARD حيث فّسرت كلتا القناتين  ،من جهة أخرى

كل وضعتها الحرب العالمية على اإلرهاب، في حين "الهجمات بوصفها  CNNالجزيرة والـ 
في إطار هجمات إجرامية من قبل عدد قليل من األفراد ضد  ARDمن البي بي سي و

 . الحضارة اإلنسانية
 The Role Of The Media In Influencing The War "دراسة هدفت و  .٣

Against Terrorism ) "إبراز دور وسائل اإلعالم في التأثير على إلى  )٤()٢٠١٣
حوادث اإلرهاب تحظى بتغطية لى أن إالحرب ضد اإلرهاب في كينيا، حيث خلصت الدراسة 
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ن والحكومات إلى استغالل شبكات اإلعالم يإعالمية متداولة، حيث يسعى كل من اإلرهابي
العالمية الواسعة ووسائل اإلعالم الجديدة لنشر الدعاية السياسية من أجل حشد التأييد 

ضية، لقضيتهم، وغالًبا ما تجد وسائل اإلعالم نفسها في وسط مناقشات حول هذه الق
وبصرف النظر عن دورها في إعالم الجمهور تتحمل وسائل اإلعالم مسؤولية في خلق 

 . )وسائل اإلعالم( العداء بين الجمهور والحكومة أو معها
 promoting stories about terrorism to the international "دراسة أما  .٤

news media: A study to public diplomacy )"اهتمت بالتعرف ، فقد )٥()٢٠١٣
على األطر اإلعالمية المستخدمة في تغطية اإلرهاب في وسائل اإلعالم الدولية، ومدى نجاح 
الدول والمؤسسات غير الحكومية في تعزيز أطرها حول هذه القضية، وتوصلت الدراسة إلى أنه 

ن و صحفين بالعوامل الخاصة بالحدث وأبعاده، بينما يهتم الو في حالة الصراعات يهتم الصحفي
 . ببناء قصة درامية للحدث عندما يتعلق األمر باإلرهاب أكثر من وضعه في سياق سياسي

دراسة عبد الرحمن عبد اهللا وفيما يتعلق بالعالقة بين اإلعالم والمجموعات اإلرهابية حللت  .٥
وجهات النظر المختلفة حول الدور المطلوب من وسائل اإلعالم أثناء تغطية  )٦()٢٠١٣(

، وقد توصلت "األطر اإلعالمية"و" وضع األجندة" تياإلرهابية، وذلك في إطار نظري األحداث
الدراسة إلى أن وجهات النظر هذه تؤثر على سلوك اإلرهابيون، والحكومات، مما ينتج عنه 

لتحسين  استراتيجيةللحدث اإلرهابي، واختتمت الدراسة بتوصيات  استراتيجيةغالًبا مكاسب 
 .العربية لمكافحة اإلرهاب االستراتيجيةم والحكومة وتعزيز العالقة بين اإلعال

 Framing Of the Mumbai Terror Attacks By The "دراسة وتناولت  .٦
Indian and The Pakistani Print Media) "شكل التغطية اإلخبارية  )٧()٢٠١١

التي قدمتها وسائل اإلعالم المطبوعة في كل من الهند وباكستان حول هجمات مومباي 
؛ لمعرفة ما إذا كانت وسائل اإلعالم المطبوعة في ٢٠٠٨اإلرهابية التي وقعت في نوفمبر 

أن وسائل اإلرهاب باعتباره عدو أثناء تغطيتهم للهجمات اإلرهابية، وبما تناولت كل بلد قد 
اإلعالم تلعب دوًرا محورًيا في تشكيل اإلدراك العام، ففي حال هيمنة خطاب العدو على 
التغطية اإلعالمية فإن ذلك يؤكد النظرة السلبية من كل طرف تجاه اآلخر، األمر الذي قد 
يؤثر على عودة المفاوضات بشأن محادثات السالم بين الجارتين النوويتين وبالتالي عرقلة 

 . ية السالمعمل
" The Media as an Enabler for Acts of Terrorism "دراسة كما تناولت  .٧

العالقة بين اإلرهاب ووسائل اإلعالم؛ حيث خلصت إلى ضرورة وضع محددات  )٨()٢٠١١(
خاصة للتغطية اإلعالمية عندما يتعلق األمر بالنشاطات اإلرهابية، وفي نفس الوقت تكون 
هناك ضمانات للحرية لهؤالء الذين ضحوا بأبنائهم وبناتهم في حوادث إرهابية سواء محلًيا أو 
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ما أن األمر يتطلب تضافر الجهود واستمرارها من أجل كسب تأييد على المستوى العالمي، ك
 . الجماهير بما يؤدي إلى فقدان الحركات والجماعات اإلرهابية إلى الدعم وفشل وجودها

 Contrasting visual frames of our times: A framing "دراسة وحاولت  .٨
analysis of English and Arabic –language press coverage of war 

and terrorism ) "التعرف على طبيعة األطر المصورة المستخدمة لتغطية  )٩()٢٠١٠
سبتمبر  ١١والعربية خاصة حول حادثة  اإلنجليزيةالحرب على اإلرهاب في الصحافة أثر 

وصحيفة  )انترناشونال هيرالد تريبيون(والحرب األفغانية، حيث تم تحليل مضمون صحيفة 
أظهرت نتائج تحليل التناقض في التقارير المصورة التي استخدمتها و العربية، ) الحياة(

الصحافة اإلنجليزية والعربية، حيث أكدت صحيفة هيرالد تريبيون على إطار المعاناة 
سبتمبر وتأكيدها على سقوط ضحايا من المدنيين،  ١١اإلنسانية في تغطية أحداث هجوم 
ار المؤيد للحرب في تغطيتها للتدخل بالقوة العسكرية في بينما ركزت هذه التغطية على اإلط

أفغانستان، أما صحيفة الحياة فقد ركزت بشكل واضح على الدمار المادي الذي أحدثته 
، وبشكل أقل على الضحايا، بينما استخدمت كل م٢٠١١من سبتمبر  أحداث الحادي عشر

طار المناهضة للحرب، وذلك من اإلطار اإلنساني نحو ضحايا الحرب على أفغانستان، وإ 
عن طريق نشر صور من االحتجاجات المناهضة للحرب وتصوير األزمة اإلنسانية في بلد 

 . مسلم
 Deranged Loners and Demented "دراسة هدفت و  .٩

Outsiders?:Therapeutic News Frames of Presidential 
Assassination Attempts, 1973-2001) "لى طبيعة ، التعرف ع)١٠()٢٠٠٩

ا منيويورك تايمز وواشنطن بوست، في تغطيته ااألطر اإلعالمية التي اعتمدت عليها صحيفت
تعرف على ل، وذلك لم٢٠٠١و م١٩٧٣لمحاوالت اغتيال رؤساء الواليات المتحدة بين عامي 

طبيعة الخطاب الخاص بتغطية تلك الحوادث والدوافع السياسية للقتلة، وتوصلت نتائج الدراسة 
أن محاوالت اغتيال رؤساء الواليات المتحدة حظيت باهتمام بالغ من الصحف األمريكية  إلى

والرأي العام األمريكي، كما توصلت الدراسة إلى أنه تم تغطية محاوالت االغتيال باستخدام 
: ن من خالل مجموعة من األطر، وهيو إطار الضعف للرئيس واألمة، في حين قدم المهاجم

والجنون، وتمثلت أطر الحلول التي توصلت إليها هذه الدراسة في ضرورة الوحدة، والمرض، 
 . وجود عالج لهؤالء المهاجمين، كما أن بعض المقاالت طالبت بسجنهم

 How do the news media frame crises? A content"دراسة تناولت و  .١٠
analysis of crises news coverage ) "األطر الخبرية التي قدمت  ،)١١()٢٠٠٩

، ٢٠٠٦من خاللها الصحافة األمريكية األزمات التي واجهها المجتمع األمريكي خالل عام 
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إطار : وتوصلت نتائج تلك الدراسة إلى أن األطر الخبرية األكثر استخداًما بالترتيب هي
قي وأخيًرا اإلطار المسئولية ثم إطار االهتمامات اإلنسانية ثم إطار الصراع ثم اإلطار األخال

 . االقتصادي، واعتمد استخدام كل إطار على نوع األزمة
دور وسائل االتصال في تشكيل معارف الجمهور السعودي نحو قضايا "دراسة وهدفت  .١١

الكشف عن مصداقية وسائل اإلعالم الوطنية واألجنبية في تناول  )١٢()٢٠٠٨" (اإلرهاب
حوادث إرهابية بوجه محدد عند الجمهور السعودي،  وعند تناولالحوادث اإلرهابية بوجه عام 

وكذلك التعرف علي دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف الجمهور السعودي، حيث توصلت 
الدراسة إلى أن المصادر الوطنية من أكثر المصادر التي يعتمد عليها الجمهور السعودي 

ين وجود عالقة عكسية بين السن ، كذلك تب%٣٩باعتبارها األكثر تفضيًال لدي العينة بنسبة 
واالعتقاد في قدرة وسائل اإلعالم في التأثير علي انطباعات األفراد حول القضايا المتعلقة 

 . باإلرهاب
قضايا اإلرهاب والتطرف في الخطاب الصحفي المصري والخطاب الصحفي " دراسةوتناولت  .١٢

الصحف المصرية والسعودية قضايا اإلرهاب والتطرف في كل من  )١٣()٢٠٠٧(، "السعودي
بشكل نقدي مقارن، وتوصلت إلى أن هناك تفاوًتا واضًحا في تناول الخطاب الصحفي 
المصري والخطاب الصحفي السعودي لقضايا اإلرهاب والتطرف، ويختلف هذا التفاوت في 
درجته وجوانبه من قضية ألخرى كما يختلف من جريدة ألخرى داخل النظام الصحفي 

نما اتفقت جميع صحف الدراسة على أطروحات محددة كأهمية الحل العادل الواحد، بي
مع وجود تباين في األطر المرجعية المستخدمة من  ،للقضية الفلسطينية في مواجهة اإلرهاب

جريدة ألخرى ومن قضية ألخرى، كما أثبتت الدراسة تأثر الخطابين الصحفيين المصري 
 ١١في تناولهما لقضاياه وعلى نحو متزايد بعد أحداث  والسعودي بالمفهوم األمريكي لإلرهاب

 .سبتمبر
 Deconstructing the terrorism–news media "دراسة واهتمت  .١٣

Relationship) "بالتعرف على الفروق الدقيقة لتفاعل وسائل اإلعالم مع  )١٤()٢٠٠٧
وسائل اإلعالم ن يستخدمون ياإلرهابيين، ومنظماتهم، ومصادرهم، حيث تبين أن اإلرهابي

م، فقد توصلت الدراسة إلى أن اإلرهابيين ئلهكأداة لتحقيق المزيد من التغطية وتوصيل رسا
ومنظماتهم لديهم قدرات مرتفعة على االستفادة من العديد من أدوات االتصال الجماهيري 

ليس هذا و وسائل اإلعالم اإلخبارية ال تنقطع، و لتحقيق أغراضهم، وأن العالقة بين اإلرهابيين 
 . بل إن الترابط بينهما سوف يتزايد في السنوات المقبلةفحسب، 

عالقة تعرض الشباب للصحافة المطبوعة اإلليكترونية باتجاهاتهم نحو ظاهرة "دراسة وتناولت  .١٤
العالقة بين تعرض الشباب المصري للصحافة  )١٥()٢٠٠٦(دراسة تحليلية وميدانية " اإلرهاب
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لكشف عن دور شبكة استهدفت االمطبوعة واإلليكترونية واتجاهاتهم نحو قضايا اإلرهاب، كما 
االنترنت في إمداد الشباب بالمعلومات التي تساعدهم بشكل أو بآخر في تغيير اتجاهاتهم نحو 

من عينة الدراسة يرون % ٨٢.٥وقد توصلت الدراسة إلى . اإلرهاب سواء بالسلب أو باإليجاب
من العينة أن اإلرهاب ال وطن % ٩٢.٥يمكن للدولة وحدها مواجهة اإلرهاب، كما يرى  أنه ال

له وال دين، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل الخطاب الديني للمؤسسات الرسمية وٕاعادة تأهيل 
 . الدعاة

 Terrorist or Freedom Fighter? The Arab Media "دراسة بينما سعت  .١٥
Coverage of ‘Terrorism’ or “So-Called Terrorism")"إلى  )١٦()٢٠٠٤

تحليل التغطية اإلعالمية العربية للموضوعات المتعلقة بتنظيم القاعدة، والصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، والحرب في العراق؛ بهدف الكشف عن مفهوم اإلرهاب في وسائل اإلعالم العربية 
ومدى تطبيقها لمعايير التوازن والحقيقة والموضوعية في تغطيتها وخاصة في حالة النزاعات 

وقد توصلت الدراسة إلى أن أبرز التساؤالت التي تواجه الصحفيين الشبان . السياسية الحادة
العرب في تغطيتهم للصراعات واألنشطة اإلرهابية تدور حول كيفية التفريق بين نشر الحقيقة 
والدعاية لإلرهاب في ظل االتهامات المتبادلة، وكيفية االستمرار في تقديم جميع وجهات النظر 

اإلسرائيلي، وأخيًرا واألهم هو كيفية  –ي بعض المشكالت الحساسة مثل الصراع الفلسطيني ف
  .على قيد الحياة في هذه البيئة الخطرةسليما و بقاء المراسل 

  :االستفادة من الدراسات السابقةمدى 

لظاهرة  بتناول التغطية اإلعالمية ، السابق اإلشارة إليها،الدراسات واألوراق البحثيةاهتمت 
كما تناولت أيًضا أطر تقديم قضايا اإلرهاب في ، اإلرهاب ودورها في تشكيل معارف الجمهور

وسائل اإلعالم المختلفة، حيث تبين أن أكثر األطر استخداًما اإلطار السياسي واألمني 
رصد أبرز االنتهاكات واألخطاء التي يقع فيها واإلنساني، كما اهتمت بعض هذه الدراسات ب

الخاصة بتناول الظاهرة اإلرهابية ومعالجتها  اإلعالميين عند الممارسة اإلعالمية من عضبال
فقد أشارت بعض هذه الدراسات إلى قدرة  ،عالقة اإلرهابيين بوسائل اإلعالمكذا إعالمًيا، و 

الجماعات اإلرهابية على توظيف وسائل اإلعالم لخدمة مصالحها وأهدافها وتوصيل رسائلها، 
  .لحكوماتباألخص ل

ومن ثم فقد أفادت هذه الدراسات في مجملها الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحثان على 
المستويين المنهجي والمعرفي، من حيث فهم طبيعة دور اإلعالم في مواجهة الظاهرة اإلرهابية، 

مجموعة باإلضافة إلى مساعدة الباحثين في بناء صحيفة االستقصاء التي تم تطبيقها على 
  .متنوعة من الصحفيين واإلعالميين
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  :مشكلة الدراسة) ٣-١(

ما بين محلي : ، على أكثر من مستوىوتزايد حدتها في ظل تنامي ظاهرة اإلرهاب    
وٕاقليمي ودولي، والحاجة إلى تأكيد الدور المجتمعي لكافة مؤسسات المجتمع في مواجهة تلك 

لمختلفة، التقليدية والحديثة على السواء، في مواجهة الظاهرة، فإنه يبرز دور اإلعالم بوسائله ا
العموم، من خالل التوصل إلى  وجه العنف على وجه الخصوص، والظاهرة اإلرهابية على

إستراتيجية إعالمية تتبناها وسائل اإلعالم المختلفة، ويعمل بها الصحفيون واإلعالميون، عند 
  . التعاطي مع تلك الظاهرة، وهو األمر الذي تتبناه هذه الدراسة وتسعى إلى تحقيقه

  :أهداف الدراسة) ٤-١(

  : تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية    

لتعرف على مدى تأثر اإلعالميين في تغطيتهم اإلعالمية للحوادث اإلرهابية بالرؤساء ا - 
 .المباشرين في العمل

المشكالت التي تواجه اإلعالميين أثناء تغطية الحوادث اإلرهابية، وكيفية مواجهتهم رصد  - 
 .لها

 .موقف اإلعالميين من التغطية اإلعالمية للحوادث اإلرهابيةالكشف عن  - 

 .القضايا التي تثيرها ظاهرة اإلرهاببعض رصد وتحليل موقف اإلعالميين من  - 

 .التعرف على موقف اإلعالميين من آليات ضبط األداء اإلعالمي - 

إعالمية لمواجهة الظاهرة  استراتيجيةلتوصل إلى بغية ااستطالع رأي اإلعالميين  - 
والحلول المقترحة درجة موافقتهم على مجموعة المعايير رصد من خالل  اإلرهابية

 .لضمان معالجة إعالمية مهنية لتغطية الحوادث اإلرهابية

، باإلضافة وضع دليل إرشادي لإلعالميين خاص بكيفية التعامل مع األحداث اإلرهابية - 
 . إلى أبرز المصطلحات الخاصة بدور اإلعالم في مواجهة اإلرهاب

  :تساؤالت الدراسة) ٥-١(

تســاؤالت الدراســة انعكاًســا ألهــدافها وترجمــة لهــا، حيــث يمكــن صــياغة تلــك التســاؤالت علــى  تمثــل    
  :النحو التالي

مــا مــدى تــأثر اإلعالميــين فــي تغطيــتهم للحــوادث اإلرهابيــة بالرؤســاء المباشــرين لهــم فــي  .١
 العمل؟
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 مـــا مشـــكالت الممارســـة المهنيـــة لإلعالميـــين أثنـــاء تغطيـــتهم للحـــوادث اإلرهابيـــة، وكيفيـــة .٢
 مواجهتها؟

 ما موقف اإلعالميين من التغطية اإلعالمية للحوادث اإلرهابية؟ .٣
 ما موقف اإلعالميين من آليات ضبط األداء المهني؟ .٤
مـــا معـــايير ضـــمان معالجـــة إعالميـــة مهنيـــة لتغطيـــة اإلرهـــاب فـــي مصـــر؟ وكيـــف يمكـــن  .٥

 تنفيذها؟
ي مجـال تغطيـة حـوادث ما الحلول المقترحة لضمان التزام المعالجـة اإلعالميـة بالمهنيـة فـ .٦

إعالميـة لمواجهـة الظـاهرة  اسـتراتيجيةرهاب في مصر؟ وكيف يمكن تحقيقها بما يمثـل اإل
  اإلرهابية؟

  :اإلطار النظري للدراسة) ٦-١(

مما ينعكس على أنشطته الواسعة عبر األماكن واألزمنة، فإنه  ،طبيعة متنوعة ذااإلرهاب إذا كان 
من الصعوبة االعتماد على تفسير بعينه أو اللجوء إلى نظرية محددة، أو فرع معرفي واحد، لفهم شامل 

، ومن ثم تستفيد هذه الدراسة من الفهم العام والطرح الفكري الخاص بعدد من نظريات )١٧(لكل جوانبه
  : هااإلعالم في مقدمت

 Social Responsibility Theory ":المسئولية االجتماعية"نظرية  .١

حرية وسائل اإلعالم، وأن كل حرية يقابلها مسئولية، فالحرية حق وواجب تؤكد هذه النظرية 
ومسئولية في ذات الوقت، ومن جانب آخر أن التجاوزات التي تحدث من قبل الصحافة يكون لها 

التوازن بين حرية على هذه النظرية لالفكرة الرئيسية تقوم ومن ثم ، )١٨(أكبر الضرر في المجتمع
وهو ما يستلزم قيام وسائل اإلعالم بالتزامات معينة تجاه . )١٩(وسائل اإلعالم ومسئوليتها أمام المجتمع

المجتمع، من خالل وضع معايير مهنية لإلعالم منها الصدق والموضوعية والتوازن والدقة، باإلضافة 
يحظر على "ية وسائل اإلعالم بما يعكس تنوع اآلراء واألفكار في المجتمع، ومن ثم فإنه إلى تعدد

وسائل اإلعالم نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة أو العنف أو ما له تأثير سلبي على األقليات 
  . )٢٠("في أي مجتمع، كما يحظر على وسائل اإلعالم التدخل في حياة األفراد الخاصة

مجموع الوظائف التي يجب "ة االجتماعية للصحافة واإلعالم تجاه المجتمع هي إن المسئولي
أن تلتزم بتأديتها أمام المجتمع في مختلف مجاالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
يتوافر في معالجتها لموادها قيم مهنية كالدقة والموضوعية والتوازن والشمول، شريطة أن تتوافر 

مسئولية الصحفي تجاه أما ، "فة حرية حقيقة تجعلها مسئولة أمام القانون والرأي العامللصحا
محصلة استجابة الصحفي نحو فهم ومشاركة جماعته المهنية في أداء " فهيجماعته المهنية 
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مهامها، وحرصه على تماسك واستمرار وسمعة جماعته الصحفية، وتحقيق أهدافها وتدعيم 
المجاالت وتفهمه لمشكالتها، وهي استجابة نابعة من ذاته غير مجبر تقدمها في شتى 

  . )٢١("عليها

  Gatekeeping Theory":حارس البوابة"نظرية  .٢

أنه على طول الرحلة التي تقطعها المادة اإلعالمية حتى تصل من  إلى هذه النظريةتذهب 
المصدر إلى الجمهور المستهدف فإنه توجد نقاط أو بوابات، وكأن االتصال هنا عبارة عن 

، أي ما ُينشر وما ال ُينشر )٢٢(سلسلة متصلة الحلقات، يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل وما يخرج
رس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته على الجمهور، بحيث يصبح لحا

  . )٢٣(وكيف سيمر

القائم باالتصال هو المسئول عن البحث عن المعلومة، والتأكد من صحتها قبل إن بذلك، ف
تقديمها للجمهور، ومن ثم قدرة الصحفي على المالحظة والمتابعة أحداث واختيار ما يمكن نشره، 

، باإلضافة إلى األمور التي تؤثر عليه، )٢٤(من الضغوط في هذا السبيل وٕان كان يواجه الكثير
قيم المجتمع وتقاليده وما به من مبادئ يسعى : حيث يتأثر حارس البوابة بعدة معايير هي

إلقرارها، المعايير الذاتية للقائم باالتصال وتشمل عوامل التنشئة االجتماعية والتعليم واالتجاهات 
ءات والجماعات المرجعية، المعايير المهنية للقائم باالتصال وتشمل سياسة والميول واالنتما

الوسيلة اإلعالمية ومصادر األخبار وعالقات العمل وضغوطه، معايير الجمهور من حيث ردود 
  .)٢٥(فعل الجمهور تجاه المادة اإلعالمية

  :نوع الدراسة )٧-١(

ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية التي تستهدف التعرف على رؤية اإلعالميين، 
ومن جانب مجتمع الدراسة، ألخالقيات الممارسة المهنية فيما يتعلق بمواجهة الظاهرة اإلرهابية، 

، ومقترحات اإلعالميين الخاصة ببناء العوامل المؤثرة على اتجاهات هذه الممارسة آخر رصد
  . إعالمية عند التعاطي مع ظاهرة اإلرهاب ةاستراتيجي

  :منهج الدراسة) ٨-١(

تعتمد هذه الدراسة على أسلوب المسح اإلعالمي في جمع البيانات، من خالل مسح مجتمـع     
المقـروءة والمرئيـة وسائل اإلعـالم الحكوميـة والحزبيـة والخاصـة، اإلعالميين العاملين في عدد من 

بهــدف الحصــول علــى إجابــات دقيقــة عـن موضــوع الدراســة، التــي تســهم فــي اإلجابــة واإللكترونيـة، 
للتوصل إلى نتائج مفسرة، لها داللتها اإلحصـائية، وذلـك لقيـاس آراء  تساؤالتمجموعة من العلى 

  .إعالمية في التعامل مع ظاهرة اإلرهاب استراتيجيةواتجاهات القائمين باالتصال نحو 
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ـــة بـــين اســـتجابات المبحـــوثين فـــي وســـائل أيًضـــ الدراســـة اســـتخدمتو      ا المـــنهج المقـــارن للمقارن
  .اإلعالم بوجه عام

للتــراث متأنيــة مــن خــالل إجــراء قــراءة " تحليــل المســتوى الثــاني"مــا تســتعين الدراســة بمــنهج ك    
الخاص بالدراسات التي تناولت دور اإلعالم في معالجة الظاهرة اإلرهابية وتغطية العلمي السابق 

  .أحداثها، للوقوف على مالمح المعالجة اإلعالمية، ومناقشة سبل الحل والمواجهة

  : عينة الدراسة) ٩-١(

تم اختيار عينة الدراسة الميدانية وفًقا ألسلوب العينة الحصصية، حيث تم تطبيق الدراسة 
ون والمواقع من العاملين بالصحافة واإلذاعة والتليفزي اإعالميً  واحد وأربعينعلى عينة قوامها 

  . الصحفية اإللكترونية، وقد تم مراعاة طبيعة ملكية الوسيلة اإلعالمية

  :أداة جمع البيانات وأسلوب المعالجة) ١٠-١(

جمع بيانات هذه الدراسة من خالل صحيفة االستقصاء التي تم تصميمها قام الباحثان ب
تم عرض االستمارة على قد و  وتوزيع أسئلتها على عدة محاور عرضت نتائج الدراسة وفًقا لها،

  . تساؤالت البحث عنعدد من المحكمين، لقياس صدقها وقدرتها على اإلجابة 

  :إجراءات الصدق للدراسة) ١١-١(

قصد بالصدق اتفاق المحكمين على أن أداة قياس صالحة لتحقيق أهداف الدراسة، ويطلق يُ   
صدق استمارة االستبيان بتحكيمها من عليه الصدق الظاهري، ومن ثم قام الباحثان بالتحقق من 

، وأجريت بعض التغييرات الالزمة على )٢٦(اإلعالم مجال عدد من األساتذة المتخصصين في
  .االستمارة بناًء على توجيهاتهم لوضع استمارة االستبيان في صورتها النهائية

المكتبية  ا بأسلوب المقابلة الشخصية، وبعد المراجعةوقد تم تطبيق االستمارة ميدانيً 
الستمارات البحث واستبعاد غير الصالح منها للتطبيق والمعالجة الكمية تم تفريغ البيانات 

، واالعتماد على حساب التكرارات واستخراج الجداول البسيطة )SPSS(باستخدام برنامج 
والمركبة، واستخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي، باإلضافة إلى بعض المعامالت 

  .، وذلك للتوصل إلى نتائج الدراسة العامة والتفصيلية)معامل التوافق –٢كا(ية اإلحصائ

  :إطار معرفي: اإلعالم ومواجهة اإلرهاب) ٢(

  :تحدي اإلرهاب) ١-٢(
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أمسى اإلرهاب ظاهرة عالمية، ال ظاهرة محلية أو إقليمية فحسب، حيث بات يمثل هاجًسا 
إن اإلرهاب ُيعد  هنا حتى يمكننا القولشعوًبا وحكومات، عالمًيا يؤرق الكثيرين من دول العالم، 

 -واحًدا من ضمن أكبر التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، خاصة وأنه ارتبط بعدة ظواهر
العنف، بما  استخدام ، فضًال عنورفض اآلخر منها التطرف والتعصب والتشدد - سلبية بالطبع

وقوع العديد من األعمال التدميرية والتخريبية التي و رياء، أدى إلى إزهاق أرواح الكثيرين من األب
  . تؤثر باألساس على حالة األوضاع األمنية واالقتصادية

وٕاذا كان اإلرهاب يرتبط بالعنف، فقد ارتبطت أعمال العنف على مر التاريخ، ومنذ أقدم 
ر على الرأي العام األزمنة، باألهداف السياسية، حيث كانت هناك دائًما جماعات تحاول التأثي

وزعزعة استقرار الحكومات، من خالل االعتداءات المتكررة على أفراد الشعب أو بعض رموزه 
ما يحمل  السياسية، وعادة ما يصاحب ذلك تخريب مادي يطول المؤسسات الحكومية، خاصة

  . )٢٧(يديولوجًيامنها رمًزا سياسًيا أو إ

في كثير من األحيان، إنما يمثل قيمة سلبية  ومن ثم فإن اإلرهاب، يالزمه التطرف والعنف
من القيم المنتشرة في عدد من المجتمعات، إذ ال يمكن فصل اإلرهاب والعنف عن باقي القيم 
السلبية التي قد تسود في وقت من األوقات مثل الرشوة والفساد واالختالس والتزوير وغيرها من 

د أسباب اإلرهاب ودوافعه، ما بين عوامل ترتبط ، أخًذا في االعتبار تعد)٢٨(األمراض االجتماعية
بالبيئة الدولية ومنها عجز األمم المتحدة عن تحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها وٕاخفاقها في تحقيق 

استضافة بعض الدول لعناصر إرهابية رغبة في تحقيق و تعاون دولي جدي وٕايجاد تنظيم عادل، 
ب األهلية بما أدى على فقدان السيطرة الحكومية معاناة بعض الدول من الحرو و أهداف خارجية، 

ف باإلرهابيين لالنخراط في صفوفها، باإلضافة إلى عوامل خاصة بالبيئة اوترحيب بعض األطر 
تعديات السلطة، وٕاهدار حقوق و ، )٢٩(العربية ومنها الهجوم الشرس على كل ما هو إسالمي
لق بالرغبة في تحقيق أغراض سياسية الشعب وانتشار الفساد، كما أن ثمة دوافع سياسية تتع

كاإلفراج عن المسجونين، ودوافع اقتصادية منها انخفاض مستوى المعيشة وانتشار البطالة بين 
الشباب، ودوافع اجتماعية منها التفكك األسري وتدهور الظروف المعيشية والفقر، ودوافع نفسية 

سوء فهم الدين، ودوافع إعالمية منها وشخصية، ودوافع دينية كالتنشئة الدينية غير السليمة و 
  .)٣٠(جذب االنتباه والرغبة في طرح قضية ما على الرأي العام

وواقع األمر فإن هناك جهوًدا دولية لمواجهة الظاهرة اإلرهابية، إال أنها تعاني من بعض 
منها اختالف المصالح وتنوعها بين الدول، ما بين سياسية واقتصادية، باإلضافة إلى  ،المشكالت

إلى اختالف الرؤى  في جانب منه عدم وجود تعريف جامع مانع للظاهرة اإلرهابية، يرجع
واختالط المفاهيم في بعض األحيان، على الرغم من جهود الباحثين واألكاديميين المبذولة في 
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حول تعريف أحياًنا فيما بينها  تختلف دراسات أكاديميةهناك ٕان كانت و ، )٣١(هذا الشأن
إضافة إلى مشكالت أخرى تتعلق بحق اللجوء السياسي ونظام تسليم المجرمين  ،)٣٢(اإلرهاب

السياسيين، ومشكلة تنازع القوانين من حيث اختالفها من دولة إلى أخرى بما قد يجعل من تسليم 
بعض األحيان أو منع تبادل المعلومات ألسباب خاصة بالسيادة واألمن  اإلرهابيين أمًرا صعًبا في

القومي، وٕايواء دول إلرهابيين على أراضيها وعزوف بعض الدول عن الدخول في اتفاقيات 
مكافحة اإلرهاب ألسباب شتى منها اختالف المصالح السياسية، وتعطيل مبدأ التسليم أو 

  . )٣٣(المحاكمة

) WOT(، "الحرب على اإلرهاب"ما ُيسمى بـ  خيرة اتساع نطاقلقد شهدت السنوات األ
)War On Terrorism( ، وهي السياسة التي انتهجتها الواليات المتحدة األمريكية عقب هجمات

 -ومن جانبها روجت الكثير من وسائل اإلعالم، )٣٤(م٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر عام 
 والخطر الخوفنواحي  علىمن خالل التركيز  هذا األمرل - وباألخص داخل الواليات المتحدة

توسع في األهداف  حدث وبالمقابل ،)٣٥(والتشديد على المستقبل الغامض الذي يسببه اإلرهاب
المطلوب تحقيقها من أجل استئصال اإلرهاب، وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الحرب البشرية 

، فحسب البعض فإن )٣٦(والمالية والسياسية خاصة مع استمرار تغذية اإلرهاب والحرب المضادة
د على ذلك هذه الحرب قد أسفرت عن انتشار مزيد من التطرف والراديكالية بين الشباب، وتشه

أنشطة العنف واإلرهاب التي ُتمارس على نطاق واسع في نواح شتى، وكأن لإلرهاب القدرة على 
، وسياسًيا فإن هذه الحرب قد عززت حالة الضعف )٣٧(المحافظة على عناصر قوته وتجديدها

في  ضًال عن تأثيرها السلبي على قوى المقاومةفوالترهل التي يعانيها النظام العربي الرسمي، 
فلسطين ولبنان والعراق، وعلى المستوى الدولي فقد أسهمت تلك الحرب في إيجاد حالة من عدم 
االستقرار الدولي ليس بسبب فشلها في وقف العمليات اإلرهابية المتزايدة ولكن أيًضا بسبب 

لدولة ما ترسيخها نهًجا دولًيا جديًدا يقبل بفكرة التدخل العسكري لمكافحة اإلرهاب، فأصبح ممكًنا 
التدخل العسكري في دولة أخرى تحت هذه الحجة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من توتر العالقات 

بقدر الحاجة إلى " الحرب على اإلرهاب"، وٕان كان هذا ال يعني رفضنا فكرة )٣٨(الدولية
  .دولية متكاملة وواضحة المعالم لمواجهة الظاهرة اإلرهابية استراتيجية

  :وتحدي اإلرهابالتنمية ) ٢-٢(

تشكل قضية اإلرهاب إحدى القضايا الضخمة التي تمثل عائًقا كبيًرا أمام جهود التنمية 
واالستقرار في الدول النامية، من حيث التأثير على حركة االستثمارات والسياحة، وبالتالي التأثير 

الجماعات التي  على األمن القومي، أما اإلرهاب الذي تصدره هذه الدول إلى الخارج عن طريق
تتكون بداخلها وتقوم بعمليات إرهابية خارجية فمن الممكن أن يعرضها ألزمات سياسية ودبلوماسية 
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كما يمكن أن يعرضها لهجمات عسكرية، كما حدث بعد أحداث الحادي عشر من  ،مع دول أخرى
  .)٣٩(م ودخول أمريكا أفغانستان بدعوى محاربة اإلرهاب٢٠٠١سبتمبر

وفي مصر تمثل مشكلة اإلرهاب أحد أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في 
المرحلة الراهنة، والتي تحد بدورها من تحقيق السالم واالستقرار األمني وبالتالي إعاقة اإلسراع 

  . في الخطوات الخاصة بعملية التنمية

سان، الذي قد يكون مواطًنا صالًحا هنا تنبغي اإلشارة إلى أن محور العملية التنموية هو اإلن
بفعل مجموعة من  - يشارك بفاعلية وٕايجابية مع غيره من المواطنين في بناء الوطن، وقد يتحول

  . إلى اإلرهاب وممارسة العنف - العوامل واألسباب والظروف

: فإن مواجهة اإلرهاب تتطلب تعاوًنا إقليمًيا ودولًيا على كافة المستويات المجتمعية ثممن 
وغيرها، ذلك أن السبيل الوحيد للقضاء على  ،األمنية والثقافية واإلعالمية والتعليمية والدينية

أسباب اإلرهاب، هو التعامل معه على أساس كونه ظاهرة مركبة، متعدد الوجوه واألبعاد 
  .)٤٠(والجوانب

  :اإلعالم واإلرهاب) ٣-٢(

 ديثة على السواء، بدور مهم، رئيسوالحيقوم اإلعالم، بوسائله المختلفة، التقليدية منها 
وفاعل، مع غيره من مؤسسات التنشئة االجتماعية، في التصدي لمواجهة أعمال العنف 

واإلعالم من األهمية بمكان، سواء بالنسبة لإلرهابيين أو  واإلرهاب، ذلك أن وسائل االتصال
هميتها الحادث اإلجرامي الحكومة المعنية بمكافحة اإلرهاب على السواء، بل قد تعادل في أ

ومن هنا كانت أهمية التغطية اإلخبارية وتحلل دالالتها فيما يتعلق بجهود مكافحة . نفسه
  . )٤١(اإلرهاب

إن تعاطي أي نظام صحفي وٕاعالمي مع قضايا اإلرهاب يختلف في ضوء عدة اعتبارات 
تنطوي قضايا  ، كما)٤٢(من بينها مضمون القضية أو طبيعة الحدث وحجم القضية وتوقيتها

اإلرهاب التي البد أن تتعاطى معها األنظمة الصحفية واإلعالمية على الكثير من العناصر التي 
 - منظمات(تحديد نوع القائمين باإلرهاب : تنشغل بها الصحيفة وتتابعها خبًرا وتحليًال، ومن ذلك

 - مدنيين(اب ، تحديد المستهدفين من أعمال العنف واإلره)دول - حكومات - أفراد - جماعات
 - أهداف سياسية(، تحديد الغرض من اإلرهاب )أصحاب دين معين أو جنسية معينة - عسكريين
  .)٤٣()اإلضرار بالمصالح العامة -اجتماعية - اقتصادية

وٕاذا كانت بعض الدراسات قد توصلت إلى أن وسائل اإلعالم تنحاز إلى جانب الحكومة في 
مواجهة اإلرهاب، من خالل إنتاج أطر إعالمية تتبنى وتؤيد مواقف الحكومة، على حساب رسالة 
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، ففي )٤٤(اإلرهاب التي تسعى إلى االتصال بالشعب والتواصل معه عبر وسائل اإلعالم المختلفة
 - وفي بعض األحيان - هناك الكثير من النقد الذي يوجه لإلعالم أحياًنا، من حيث إنه المقابل،

يكون من بين العوامل المحفزة ألعمال اإلرهاب والمشجعة عليه من خالل االهتمام بالتسلية 
ُيعلي من قدر السفهاء، ويسفه العلماء ويهمشهم، ويجعل من "والترفيه، وليس هذا فحسب بل أنه 

، ومن جانب آخر "ضايا عامة وساخنة، يلح عليها إلحاًحا حتى يمأل بها عقول الناسالتوافه ق
تعاني وسائل اإلعالم فقًرا شديًدا في البرامج الخاصة عن العلماء في الداخل والخارج والجديد من 
مراكز البحوث واالختراعات واالبتكارات وعلوم الفضاء والفلك والفيزياء والمشروعات االقتصادية 

لمناسبة للشباب، واألفكار الجديدة المناسبة للعاطلين عن العمل والخريجين الجدد، فضًال عن ا
البرامج الوثائقية التاريخية، وموضوعات التنمية وتجارب الشعوب واألمم واألفراد، والتقدم النهضوي 

  . )٤٥(العربي

لغايات اإلرهاب  وفي بعض األحيان، وبدون قصد في الغالب، تقوم وسائل اإلعالم بالترويج
، كما يستخدم اإلرهابيون وسائل اإلعالم لالتصال )٤٦(وأهدافه وٕاعطائه هالة إعالمية ال يستحقها

بالسلطات والحصول على معلومات من وسائل اإلعالم ليحللوا األساليب والطرق المختلفة 
ب إلى ، حيث تشير بعض الدراسات التي اهتمت بتناول ظاهرة اإلرها)٤٧(للضغط على خصومهم

، وهو األمر الذي )٤٨(اهتمام اإلرهابيين بالبعد التواصلي وبرمزية كل عمل إرهابي يقومون به
يتحقق من خالل تناول وسائل اإلعالم للحوادث اإلرهابية وتبعاتها على نحو مثير، بشكل تصبح 

على معه وسائل اإلعالم مسرًحا للصراعات، خاصة وأنه من المعروف أن لوسائل اإلعالم تأثير 
  . )٤٩(صناعة السياسة واتخاذ القرارات في كثير من األحيان

ومن ثم فإن بعض االتهامات الموجهة لوسائل اإلعالم، والتي يتفق عليها العلماء وسلطات 
، إذ إنها من خالل أحياًنا وسائل اإلعالم، تخدم اإلرهاببعض مكافحة اإلرهاب، مفادها أن 

تغطيتها ألخباره وحوادثه تساعده على نشر رسالة الرعب التي يعتمد عليها، إلى جانب كونها 
وسائل اإلعالم في بعض وسيلته في نقل مطالبه السياسية على المسئولين بالحكومة، كما تساهم 

هابيين، لذا تحقيق شهرة اإلرهابيين، حتى صرح البعض بأن الصحفيين هم أفضل أصدقاء لإلر 
بضرورة نشر األخبار في أضيق نطاق، خوًفا من أن يكون اإلرهاب بنشره تلك  كثيرونينادي 

األخبار يعطي اإلرهاب فرصة التواصل مع الجمهور، وكأنه يمنح اإلرهاب ميزة عن الحكومة أو 
  . )٥٠(سلطات مكافحة اإلرهاب، وفرض البعض قيوًدا على نشر أخبار اإلرهابيين

يكمن الفارق بين اإلرهاب كسلوك عدواني يترتب عليه خسائر فادحة "ض فإنه وحسب البع
فالحوادث اإلرهابية عادة ما . وغيره من حوادث العنف في أن اإلرهاب يحمل رسائل تواصل مهمة

وقد تكون تهديدية . تكون بمثابة رسائل إلى الجمهور، الهدف منها، بث حالة من الرعب والفزع
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من هنا كانت أهمية . عدم االستجابة للمطالب، فإن تلك الحوادث سوف تتكرربمعنى أنه في حالة 
وسائل اإلعالم الحديثة في تغطية ونقل الحوادث اإلرهابية وردود أفعال السلطات تجاهها، بشكل 

وهو ما يؤكد أهميتها اإلعالمية، لكل من اإلرهابيين وسلطات مكافحة اإلرهاب في . منتظم للقارئ
  .)٥١("لتي تتخذ في ضوئها ردود األفعال المناسبةالوقت ذاته، ا

إن كتابة التقرير والتعليق عليها تلعبان دوًرا أساسًيا في التأثير على الجماهير، وهو الهدف 
ن الدعاية والترويج لقضيتهم من أهم العناصر إذ أ األساسي من قيام اإلرهابيين بتلك األنشطة،

، )٥٢(والقدرة على استقطاب مزيد من األفراد إلى صفوفهمالتي يعتمدون عليها في نشر أفكارهم 
فمن المالحظ في هذا الشأن أنه عقب تنفيذ بعض العمليات اإلرهابية تعلن العناصر اإلرهابية 
التي نفذت العملية مسئوليتها عن الحادث اإلرهابي، لتنجز هدًفا رئيسًيا من أهدافها هو الدعاية 

  .)٥٣()Propaganda of the deed(عرف بـ من خالل النشاط اإلرهابي فيما ي

 االستراتيجيةانتقاًدا له من حيث إنه يفتقد  وفي حالة اإلعالم المصري، فإن البعض يوجه
والمشروع والرسالة، وٕانه ال يدرك دوره الحيوي في تثقيف الشعب وتوجيه الجماهير من خالل 
خلق وعي سلوكي جمعي إيجابي وبث وتشجيع القيم األخالقية اإليجابية وٕاحياء العادات والتقاليد 

  .)٥٤(الجميلة

ع بدورها ولكن ذلك ال يمنعننا من حث وسائل اإلعالم المختلفة، وباستمرار، على االضطال
  . )٥٥("على تجارب وخبرات الشعوب األخرى طالعهوإ تثقيف الشعب وتنويره وتهذيبه وتطويره "في 

  :مواجهة اإلرهاب) ٤-٢(

مشتركة، يجب و يمثل التصدي لإلرهاب بكافة صوره وأشكاله، مسئولية جماعية، تضامنية 
الدولية وفي مقدمتها أن يشترك في تحملها جميع شعوب األرض، وجميع المؤسسات والتنظيمات 

، وٕاذا كانت هناك )٥٦(األمم المتحدة وجميع الدول األعضاء بها، من خالل تعاون دولي حقيقي
فإنه من األهمية بمكان العمل على " الحرب على اإلرهاب" الستراتيجيةبعض التداعيات السلبية 

القومي واإلقليمي : وىمتكاملة، على المست استراتيجيةاقتالع أسباب اإلرهاب من جذورها، وبناء 
 استراتيجيةوالدولي، تأخذ بعين االعتبار األبعاد األمنية والعسكرية والثقافية، باإلضافة إلى 

  .إعالمية

الثقافة واإلعالم : المواجهة برنامج عمل مشترك تأخذ في الحسبان دور مؤسسات وتتطلب
 استراتيجية، من خالل ..دينيةباإلضافة إلى المؤسسات الوالتربية والتعليم والمجتمع المدني، 

ة وتربوية، يكون هدفها إعادة صياغة وعي الشعب وٕاعادة ترسيخ القيم يمتكاملة، إعالمية وثقاف
  .)٥٧(األخالقية والمبادئ القويمة
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وٕاذا كان على اإلعالم دور كبير في مواجهة الظاهرة اإلرهابية وكشف خطورة هذه الجرائم 
الذي يتطلب إمداد وسائل اإلعالم المختلفة بالبرامج الجادة وأبعادها المختلفة، فإنه األمر 

ساهم في عرض جميع والكتابات الرصينة، للمفكرين ورجال الدين، ودعم الحرية التامة بما يُ 
وجهات النظر واآلراء المختلفة في كل القضايا التي يواجهها المجتمع في المؤسسات المختلفة 

كما تنبغي اإلشارة إلى  ،)٥٨(واقتصادية واجتماعية وثقافية للدولة، من قضايا وموضوعات سياسية
دور اإلعالم األمني في مواجهة العنف والتطرف واإلرهاب، من حيث تعزيز أنشطة اإلعالم 
األمني والتنسيق مع األنشطة اإلعالمية المختلفة في كل دولة، لكشف أهداف الجماعات 

، من )٥٩(ن مدى خطورتها على األمن واالستقراروالتنظيمات اإلرهابية، وٕاحباط مخططاتها، وبيا
  .أجل بناء جبهة شعبية قوية ضد اإلرهاب وكل مظاهر العنف

وفي إطار التركيز على دور اإلعالم في مواجهة اإلرهاب فإنه ثمة حاجة ملحة وضرورية 
إعالمية لمواجهة الظاهرة اإلرهابية، يشترك في وضعها األكاديميون  استراتيجيةإلى وضع 

  . إلعالميون وغيرهم من المهتمين بمواجهة تلك الظاهرةوا
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  : النتائج العامة للدراسة) ٣(

لتعرف على الوظائف التي ينبغي أن تقوم بها وسائل اإلعالم االدراسة الميدانية  استهدفت
  .وهو ما توضحه بيانات الجدول التاليتغطيها للحوادث اإلرهابية، المختلفة أثناء 

  )١جدول رقم(

  تغطية الحوادث اإلرهابيةثناء أ وظائف وسائل اإلعالم

  %  تكرار الوظائف
نقاط 
  مرجحة

  الترتيب  وزن مرجح

  ١  ٣٦.٨  ١٥٨  ٨٥.٤  ٣٥  تقديم األخبار والمعلومات 

  ٢  ٢٨.٢  ١٢١  ٦٨.٣  ٢٨  توعية المجتمع بخطر اإلرهاب

  ٣  ٢٣.٣  ١٠٠  ٥٨.٥  ٢٤  التشويق واإلثارة اإلعالمية

  ٤  ١١.٧  ٥٠  ٣٦.٦  ١٥  مراقبة أداء الحكومة

     ١٠٠  ٤٢٩  ٤١  اإلجمالي

يجب  ةفيأن أهم وظ ، وحسب رأي المبحوثين عينة الدراسة،يتضح من بيانات الجدول السابق  
خبار والمعلومات تقديم األ: هيتغطية العمليات اإلرهابية أن تقوم بها وسائل اإلعالم المختلفة أثناء 

يليها في المرتبة الثانية توعية المجتمع بخطر اإلرهاب ، )%٣٦.٨، وزن مرجح %٨٥.٤بنسبة (
التشويق واإلثارة اإلعالمية ثم في المرتبة الثالثة يأتي ، )%٢٨.٢، وزن مرجح %٦٨.٣بنسبة (
بنسبة (، وأخيًرا بفارق نسبي واضح مراقبة أداء الحكومة !!)%٢٣.٣، وزن مرجح %٥٨.٥بنسبة (

  .%)!!١١.٧، وزن مرجح %٣٦.٦

علــق بالمصــادر التــي يعتمــد عليهــا اإلعالميــون فــي إعــداد المــادة اإلعالميــة المتعلقــة وفيمــا يت  
" الخبــراء والمتخصصــون"بتغطيــة الحــوادث اإلرهابيــة، فقــد تبــين مــن الدراســة الميدانيــة أن كــل مــن 

جــاءت فــي المرتبــة األولــى، يليهــا بفــارق نســبي بســيط " التقــارير الرســمية الصــادرة مــن الحكومــة"و
األمــــر الــــذي يعطــــي مؤشــــًرا خطيــــًرا علــــى طبيعــــة التغطيــــة "! اإلخباريــــة علــــى االنترنــــتالمواقــــع "

اإلعالميــــة، حيــــث ُتثــــار العديــــد مــــن عالمــــات االســــتفهام حــــول هــــذه المواقــــع ومــــدى مصــــداقيتها 
بنســـبة " (المســـئولين الحكـــوميين"وموثوقيتهـــا، وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جـــاء اعتمـــاد اإلعالميـــين علـــى 

أن اعتمـاد اإلعالميـين ) ٢(كما يالحظ من بيانات الجـدول رقـم %). ٩.١، ووزن مرجح %٨٠.٥
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علــى وســائل اإلعــالم المختلفــة والكتــب واألرشــيف يــأتي فــي مرتبــة متــأخرة، األمــر الــذي يؤكــد أن 
التغطيــة اإلعالميــة لحــوادث اإلرهــاب هــي تغطيــة آنيــة، تكتفــي باإلجابــة علــى ســؤال مــاذا حــدث؟، 

ـــات ـــى تفســـير الظـــاهرة دون االهتمـــام بإعطـــاء خلفي ـــة عـــن الموضـــوع بمـــا يســـاعد عل ـــة كافي  معرفي
  حدث؟اإلرهابية وتحليلها بدقة، من خالل اإلجابة على السؤال لماذا 

الحــظ مــن الدراســة الميدانيــة أن انخفــاض الــوزن المــرجح للمصــادر التــي يعتمــد عليهــا كمــا يُ   
وهـــي داللـــة إيجابيـــة علـــى أداء اإلعالميـــون إنمـــا يشـــير إلـــى تنـــوع المصـــادر اإلعالميـــة وتعـــددها، 

  .اإلعالميين، وهو ما توضحه بيانات الجدول التالي

  )٢جدول رقم(

  تغطية الحوادث اإلرهابية مصادر اإلعالميين في

  %  تكرار المصادر 
نقاط 
  مرجحة

وزن 
  مرجح

  الترتيب

  ١  ١٠.١  ٣٨٠  ٩٠.٢  ٣٧  الخبراء والمتخصصون

  ٢  ٩.١  ٣٤٢  ٩٠.٢  ٣٧  المواقع اإلخبارية على اإلنترنت

التقارير الرسمية الصادرة عن 
  الحكومة

١  ١٠.١  ٣٨٢  ٨٥.٤  ٣٥  

  ٧  ٦.٩  ٢٦٠  ٨٢.٩  ٣٤  طالعواإلالمعايشة 

  ٦  ٧.٤  ٢٨٠  ٨٢.٩  ٣٤  محطات وقنوات الراديو والتليفزيون

  ٣  ٩.٠  ٣٣٨  ٨٠.٥  ٣٣  المسئولون الحكوميون

  ٨  ٦.٦  ٢٤٨  ٨٠.٥  ٣٣  شبكات التواصل االجتماعي

  ٩  ٥.٩  ٢٢٤  ٨٠.٥  ٣٣  الجرائد والمجالت

  ١٠  ٥.١  ١٩١  ٧٨.٠  ٣٢  األرشيف والمكتبات

مواقع وسائل اإلعالم على شبكة 
  اإلنترنت

٤  ٧.٧  ٢٨٩  ٧٨.٠  ٣٢  

- 460 - مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية



  ٤  ٧.٧  ٢٨٩  ٧٨.٠  ٣٢  وكاالت األنباء

  ٧  ٦.٩  ٢٦٢  ٧٨.٠  ٣٢  تقارير المراسلين والمندوبين

  ٥  ٧.٦  ٢٨٧  ٧٥.٦  ٣١  المواطنون

     ١٠٠  ٣٧٧٢  ٤١  اإلجمالي

  :مدى تأثر اإلعالميين بالرؤساء المباشرين في تغطية الحوادث اإلرهابية: األولالمحور 

للحـــوادث هدفت الدراســـة الميدانيـــة التعـــرف علـــى مـــدى تـــأثر اإلعالميـــين أثنـــاء تغطيـــتهم اســـت
  :، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما يليلهم بالرؤساء المباشريناإلرهابية 

  :الحوادث اإلرهابيةمدى تأثر اإلعالميين بالرؤساء المباشرين في تغطية  .١

من اإلعالميـين، عينـة الدراسـة، يتـدخل رؤسـاؤهم % ٨٠.٥خلصت الدراسة الميدانية إلى أن 
مبحــوثين مــن  ١٠% (٢٤.٤المباشــرون فــي تغطيــتهم اإلعالميــة للحــوادث اإلرهابيــة، حيــث يــرى 

تغطيـــة الحـــوادث  أثنـــاءا فـــي عملهـــم لمباشـــرين يتـــدخلون دائًمـــأن رؤســـاءهم ا) مبحوثًـــا ٤١إجمـــالي 
  .ان هذا التدخل يكون أحيانً أمن المبحوثين % ٥٦.١يرى ، بينمااإلرهابية

كما تبين من الدراسة أن نوع الوسيلة اإلعالمية يؤثر في تدخل الرؤساء المباشرين، حيث 
أن اإلعالميين العاملين في الصحف هم األكثر تأثًرا بالرؤساء المباشرين  )٣ رقم الجدول(يوضح 

إلى  ، وقد يرجع ذلك)١.٩٤= م(من اإلعالميين العاملين في القنوات التليفزيونية ) ٢.١٣= م(
والتي يتعرض  طبيعة الوسيلة التي يعملون بهال في القنوات التليفزيونية تفهم القائمين باالتصال

  .ال يحتاج إلى تدخل من جانب رؤساء العملوبالتالي فإن األمر ، رة من الجمهورلها نسبة كبي
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  )٣جدول رقم(

  مدى تأثر اإلعالميين بالرؤساء المباشرين

  مدى التأثر

  الوسيلة اإلعالمية
  اإلجمالي

  تليفزيون  صحافة

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٤.٤  ١٠  ١١.٨  ٢  ٣٣.٣  ٨  دائًما

  ٥٦.١  ٢٣  ٧٠.٦  ١٢  ٤٥.٨  ١١  أحياًنا

  ١٩.٥  ٨  ١٧.٦  ٣  ٢٠.٨  ٥  ال يتدخل

  ١٠٠  ٤١  ١٠٠  ١٧  ١٠٠  ٢٤  اإلجمالي

  :أشكال التدخل في العمل اإلعالمي من قبل الرؤساء المباشرين .٢

مبحوثًا يتعرضون لتدخل  ٤١إعالمًيا من إجمالي  ٣٣تبين من الدراسة الميدانية أن 
اإلرهابية، حيث تتعدد أشكال تدخل الرؤساء المباشرين في تغطيتهم اإلعالمية للحوادث 

  :الرؤساء كما توضحها بيانات الجدول التالي

  )٤جدول رقم(

   تغطية األحداث اإلرهابيةثناء أشكال التدخل في العمل اإلعالمي أ

  %  تكرار شكال التدخلأ

  ٤٨.٥  ١٦  حذف أجزاء معينة من الموضوع بعد إعداده

  ٤٨.٥  ١٦  التركيز على جانب معين من الموضوع وٕاغفال جوانب أخرى 

  ٤٥.٥  ١٥  إضافة أبعاد معينة لبعض الموضوعات

  ٣٩.٤  ١٣  إبراز موضوعات معينة

  ٣٦.٤  ١٢  حذف موضوعات معينة بعد االنتهاء من إعدادها
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  ٢٧.٣  ٩  فرض مصادر معينة على الموضوعات

  ٢٤.٢  ٨  االهتمام باإلثارة اإلعالمية

  ٣٣  اجملة من سئلو 

كل  فيما يتعلق بأشكال التدخل في العمل اإلعالمي من قبل الرؤساء المباشرين، تبين أن
التركيز على جانب معين من الموضوع "و" من الموضوع بعد إعداده معينةحذف أجزاء " من

إضافة " قليلا بفارق نسبي م، ويليه%٤٨.٥جاء في المرتبة األولى بنسبة " وٕاغفال جوانب أخرى
وفي  ،"إبراز موضوعات معينة"، وفي المرتبة الثالثة تأتي "أبعاد معينة لبعض الموضوعات

أما باقي أشكال التدخل . "حذف موضوعات معينة بعد االنتهاء من إعدادها"تأتي  الرابعةالمرتبة 
اإلعالميين وبصفة عامة فقد تبين أن  ،٤رقم يوضحها الجدول  كما فقد حظيت بنسب منخفضة

، ربما ألنه يتم عرض التدخل ه األشكال منا لهذاألكثر تعرضً هم  صحفباللعاملين ا
  .الموضوعات الصحفية على رئيس القسم أو رئيس التحرير قبل نشرها

  :أسباب التدخل في العمل اإلعالمي من قبل الرؤساء المباشرين .٣

عــد مــن أهــم أســباب اإلعالميــة يُ تبــين مــن الدراســة الميدانيــة أن مراعــاة السياســية التحريريــة للوســيلة 
حيــث جــاء هــذا  –مــن وجهــة نظــر اإلعالميــين –االنتخابــات أثنــاءتــدخل الرؤســاء المباشــرين فــي العمــل 

إرضــاء الســلطة واألجهــزة "المرتبــة الثانيــة بفــارق واضــح  ، وفــي%٧٥.٨الســبب فــي المرتبــة األولــى بنســبة 
  :سب منخفضة يوضحها الجدول التاليما باقي األسباب فقد جاءت بنأ، %٥٤.٥بنسبة " الرقابية

  )٥جدول رقم(

  تغطية األحداث اإلرهابيةثناء أأسباب التدخل في العمل اإلعالمي 

  %  تكرار أسباب التدخل 

  ٧٥.٨  ٢٥  .مراعاة السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية

  ٥٤.٥  ١٨  .إرضاء السلطة واألجهزة الرقابية

  ٣٠.٣  ١٠  .إرضاء مالك الوسيلة اإلعالمية

  ٢٤.٢  ٨  .تحقيق الربح المادي والشهرة واالنتشار
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  ٢١.٢  ٧  ).تيارات أو أحزاب سياسية معينة(إرضاء أطرف معينة داخل المجتمع 

  ٣٣  اجملة من سئلو 

وكيفيـة العمليات اإلرهابيـة تغطية  أثناءالمشكالت التي تواجه اإلعالميين : المحور الثاني

  :مواجهة اإلعالميين لها

هدفت الدراسة الميدانية التعرف على المشكالت المهنية واألخالقية والقانونية التي تواجه 
لهذه  لتعرف على سبل مواجهتهمأيًضا ا ، كما هدفتلألحداث اإلرهابيةتغطياتهم  أثناءاإلعالميين 
خاصة القانونية منها، باإلضافة إلى أبرز األخطاء واالنتهاكات والضغوط التي  ،المشكالت

  :، على النحو التاليللعمليات اإلرهابيةتعرض لها اإلعالميون أثناء تغطيتهم اإلعالمية ي

  :المشكالت التي تواجه اإلعالميين أثناء التغطية اإلعالمية لالنتخابات .١

أهم المشكالت التي تواجه  من" عدم تعاون بعض المصادر"خلصت الدراسة إلى أن 
بنسبة  امبحوثً  ٤١ا من إجمالي مبحوثً  ٣٢(للحوادث اإلرهابية تغطيتهم اإلعالمية  أثناءاإلعالميين 

نقص المعلومات وتقديم معلومات غير كافية في "، يليها بفارق طفيف في المرتبة الثانية %)٧٨
، وهو ما يشير إلى القضية %)٧٣.٢بنسبة  امبحوثً  ٤١ا من إجمالي مبحوثً  ٣٠" (بعض األحيان

والوصول إليها  ن والمتعلقة بحرية تداول المعلوماتو اإلعالمي اهالقديمة المتجددة التي يعاني من
التعرض "وتعاون المسئولون ومن يملك المعلومة معهم، وفي المرتبة الثالثة بفارق نسبي واضح جاء 

، وعلى الرغم من %)٣٤.١بنسبة  امبحوثً  ٤١ا من إجمالي مبحوثً  ١٤("للعنف ومحاوالت االعتداء
المشكلة، إال أنها تدق ناقوس الخطر بخصوص حتمية االهتمام انخفاض نسبة اختيار هذه 

بالسالمة المهنية لإلعالميين العاملين في مجال التغطية اإلعالمية الميدانية، ما يتطلب تدريبات 
وورش عمل خاصة بهذا الشأن تنظمها الكيانات الصحفية واإلعالمية، إضافة إلى عناية األجهزة 

بينما تبين من إجابات اإلعالميين عينة الدراسة أن باقي  عالميين،الرسمية بتوفير األمان لإل
تدخل رئيس التحرير : تتمثل في المشكالت التي تواجههم ليست على درجة كبيرة من األهمية، وهي

، وهو ما وتعرضهم للضغوط النفسية والعصبية أو رئيس القسم، وعدم وضوح بعض المصطلحات
  .التالي الجدولتوضحه بيانات 
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  )٦رقم جدول(

  العمليات اإلرهابيةتغطية  أثناءالمشكالت التي تواجه اإلعالميين 

  %  تكرار المشكالت 

  ٧٨.٠  ٣٢  .عدم تعاون بعض المصادر

  ٧٣.٢  ٣٠  .نقص المعلومات أو تقديم معلومات غير كافية في بعض األحيان

  ٣٤.١  ١٤  .التعرض للعنف ومحاوالت االعتداء

  ١٧.١  ٧  .رئيس القسم في عمليتدخل رئيس التحرير أو 

  ١٤.٦  ٦  .عدم وضوح بعض المصطلحات

  ١٤.٦  ٦  .وط نفسية وعصبيةضغ

  ٤١  اجملة من سئلو 

للمشكالت األخالقية والقانونية أثناء التغطية  اإلعالميينسبل مواجهة  .٢

  :للحوادث اإلرهابية اإلعالمية

بنسبة جاء في المرتبة األولى " االلتزام بميثاق الشرف الصحفي"ن أصدت الدراسة الميدانية ر 
ما يعطي انطباًعا عن احترام الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي، وهو األمر الذي ، %٦٣.٤

يتطلب العناية بدراسته في كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم بالجامعات، وتذكرة الصحفيين به من 
  .الصحفيينخالل تدريبات وورش عمل بنقابة 

بنسبة " وفًقا لمبادئ الخاصة والقيم الشخصية"بفارق نسبي واضح يليه في المرتبة الثانية 
أما باقي سبل مواجهة المشكالت ، %٤١.٥بنسبة  "االلتزام بالقانون"، يليها بفارق طفيف %٤٣.٩

  :التاليالجدول حصلت على نسب مئوية منخفضة كما يتضح من بيانات فقد األخالقية والقانونية 
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  ية التي تواجههم 

  
للحوادث تغطية اإلعالمية 

ا، مبحوثً  ٤١ا من إجمالي حوثً 
، يليه بفارق نسبي كبير )٦٠(ه
، ونسبة %)١٤.٦ا، بنسبة وثً 

، بدون تصحيحذار عن الخطأ 

  العمليات اإلرهابيةتغطية  ء

  

63.4%

43.9%
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70%

بميثاقألتزم
الصحفيالشرف

للمبادئوفًقا
والقيمخاصة

الشخصية

اعتذاربنشرأقوم
بدونالخطأعن

 ;الخطأتصحيح

7.3%

دون
; 14

  )١رقم شكل(

ل مواجهة اإلعالميين للمشكالت األخالقية والقانونية ا

  العمليات اإلرهابيةتغطية  أثناء

هة اإلعالميين للمشكالت المهنية أثناء التغط

مبحوثً  ٢٩(راسة الميدانية إلى أن أغلب اإلعالميين 
عن الخطأ مع تصحيحه "اعتذار"يقومون بنشر  

مبحوثً  ٤١من إجمالي  ينمبحوث ٦(دون اعتذار 
يقومون بنشر اعتذار من اإلعالميين عينة الدراسة % 

  :يانات الشكل التالي

  )٢شكل رقم (

أثناءاإلعالميين للمشكالت المهنية التي تواجههم 

%
41.5%

26.8% 26.8%

14.6%

وفًقا
الخاصة

الشخص

بالقانونألتزم بسياسةألتزم
الوسيلة

النتائجفيأفكر
أوً* 

,يديولوجيتيوفًقا

اعتذاربنشرقوم
معالخطأعن

 ;الخطأتصحيح

70.7%

بنشرأقوم
دونالتصحيح

%14.6اعتذار

سواءاھتم*
نشرأوبا*عتذار
%4.9 ;التصحيح

وجھةعنأدافع
وأتحيزنظري
%2.4 ;لرأي

سبل مو

سبل مواجهة  .٣

  :اإلرهابية

توصلت الدراسة
%) ٧٠.٧بنسبة 

نشر التصحيح دون
% ٧.٣ا ضئيلة جدً 

كما يتضح من بيانا

سبل مواجهة اإل

14.6%

وفًقا بالفطرةأتصرف

أقوم
عن

تصحيح
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الحوادث أبرز األخطاء واالنتهاكات التي يقع فيها اإلعالميون أثناء تغطية  .٤

 :اإلرهابية

سطحية المعالجة "اإلعالميين عينة الدراسة يرون أن  أغلبتبين من الدراسة الميدانية أن 
عد من أبرز األخطاء يُ " اإلعالمية من حيث عدم إعطاء خلفية كافية من المعلومات والبيانات
الحوادث اإلرهابية بنسبة واالنتهاكات التي يقع فيها اإلعالميون ووسائل اإلعالم أثناء تغطية 

اًفا صريًحا من قبل اإلعالميين بتقديم معالجة سطحية وهذا األمر وٕان كان يمثل اعتر ، %٧٠.٧
أحياًنا لحوادث اإلرهاب فإنه األمر الذي يؤكد في المقابل ضرورة االهتمام بتقديم خلفيات معرفية 
للجمهور حول الظاهرة اإلرهابية، بما يساعد على تفسيرها وتحليلها في إطار السياق العام 

  .للمجتمع المصري واإلقليمي والدولي

 ه من بين األخطاءيرون أن الذين من المبحوثين %٥٣.٧في المرتبة الثانية نسبة يلي ذلك 
محاوالت التأثير على اتجاهات " صغير، يليه بفارق "على جانب وٕاغفال جوانب أخرىتركيز ال"

 "ةاإلثار تركيز التغطية اإلعالمية على "و "تقديم المواد المثيرة"كل من ، ثم %)٤٣.٩" (الرأي العام
، وبنسب منخفضة %)٣٩(" االهتمام بمعالجة جذور الظاهرة اإلرهابية وأسبابها العميقة عدم"و

  .التالي الجدول، وهو ما توضحه بيانات ت باقي األخطاء واالنتهاكاتجاء

  )٧رقم جدول(

  العمليات اإلرهابيةأبرز األخطاء واالنتهاكات التي يقع فيها اإلعالميون أثناء تغطية 

  %  تكرار األخطاء واالنتهاكاتأبرز 

سطحية المعالجة اإلعالمية من حيث عدم إعطاء خلفية كافية من المعلومات 
  .والبيانات

٧٠.٧  ٢٩  

  ٥٣.٧  ٢٢  .التركيز على جانب وٕاغفال جوانب أخرى

  ٤٣.٩  ١٨  .محاوالت التأثير على اتجاهات الرأي العام

  ٣٩.٠  ١٦  .تقديم المواد المثيرة

  ٣٩.٠  ١٦  .اإلعالمية على اإلثارةتركيز التغطية 

  ٣٩.٠  ١٦عدم االهتمام بمعالجة جذور ظاهرة اإلرهاب وأسبابها العميقة السياسية 
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  واالجتماعية واالقتصادية والدينية

  ٣١.٧  ١٣  . نقص وغياب المعلومات الدقيقة والموثقة

  ٢٦.٨  ١١  . التركيز على الحدث أكثر من الظاهرة

مصادر غير موثوق بها نتيجة الرغبة في تحقيق السبق  االعتماد على
  .اإلعالمي

٢٦.٨  ١١  

  ٢٤.٤  ١٠  .عدم مراعاة الصالح العام للمجتمع

  ١٩.٥  ٨  .عدم فهم بعض محددات ومالمح البيئة القانونية والسياسية

  ١٩.٥  ٨  . تقديم تغطية متعجلة وسريعة

  ١٩.٥  ٨  .اإلعالميةغياب الطابع التفسيري والتحليلي للتغطية 

  ١٧.١  ٧  .عدم مراعاة قيم وتقاليد المجتمع

  ١٤.٦  ٦  .افتقاد التوازن

  ١٢.٢  ٥  .هيمنة الطابع الخبري على التغطية اإلعالمية

  ٤١  اجملة من سئلو 

 :العمليات اإلرهابيةأبرز الضغوط التي يتعرض لها اإلعالميون أثناء تغطية  .٥

المنع من الوصول إلى "من المبحوثين يرون أن % ٦٣.٤نحوتبين من الدراسة الميدانية أن 
، للحوادث اإلرهابيةمن أبرز الضغوط التي يتعرض لها اإلعالميون أثناء تغطيتهم " المعلومات

وهو ما يتسق مع ما تم اإلشارة إليه من قبل فيما يتعلق بأبرز المشكالت التي يواجهها 
  .اإلعالميون أثناء تغطية العملية اإلرهابية

ه وسائل اإلعالم لدعم يهيمنة رأس المال وتدخل التمويل في توج"وفي المرتبة الثانية يأتي 
التدخالت "، يليه بفارق طفيف في المرتبة الثالثة %)٥٨.٥" (أو انتقاد تيارات سياسية معينة

ضغط "من المبحوثين أن % ٤٣.٩، بينما يرى %)٥٦.١" (وجهة نظر معينةالحكومية لتأييد 
التداخل بين العمل "يأتي في المرتبة الرابعة، يليه بفارق طفيف " سرعة تالحق األحداثالوقت و 
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، وهو ما %)١٩.٥" (ضغوط الرأي العام وتوجهاته"، ثم %)٤١.٥" (السياسي والعمل المهني
  .التالي الجدولتوضحه بيانات 

  )٨رقمجدول (

  العمليات اإلرهابيةأبرز الضغوط التي يتعرض لها اإلعالميون أثناء تغطية 

  %  تكرار أبرز الضغوط 

  ٦٣.٤  ٢٦  .المنع من الوصول إلى المعلومات

هيمنة رأس المال وتدخل التمويل في توجيه 
وسائل اإلعالم لدعم أو انتقاد تيارات 

  .سياسية معينة
٥٨.٥  ٢٤  

التدخالت الحكومية لتأييد وجهة نظر 
  .معينة

٥٦.١  ٢٣  

  ٤٣.٩  ١٨  .األحداثضغط الوقت وسرعة تالحق 

التداخل بين العمل السياسي والعمل 
  .المهني

٤١.٥  ١٧  

  ١٩.٥  ٨  .ضغوط الرأي العام وتوجهاته

  ٤١  اجملة من سئلو 

  :للحوادث اإلرهابيةاإلعالميين من التغطية اإلعالمية  موقف: المحور الثالث

اإلعالميــين عــن تغطيــة وســائل اإلعــالم  اهــدفت الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى مــدى رضــ
، باإلضــافة إلــى ، وأســباب رضــائهم أو عــدم رضــائهم عــن أداء وســائل اإلعــالمللحــوادث اإلرهابيــة

ـــة  ـــى ضـــبط بغيـــة االرتقـــاء بمســـتوى التغطي ـــاهيم التـــي تحتـــاج إل ـــى المصـــطلحات والمف التعـــرف عل
  .ًرا عند تغطية الحوادث اإلرهابيةاإلعالمية لحوادث اإلرهاب، وكذلك القضايا التي تثير جدًال كبي
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  :لحوادث اإلرهابالمية 

 ضعيفًاطية وسائل اإلعالم كان 
ن عن أداء يراضغير إلعالميين 
فقط من % ٧.٣بينما   متوسط،

  :ضح من بيانات الشكل التالي

  النتخابات

  
ة رضا اإلعالمي عن تغطية 

، حيث ال توجد احصائيً إ دالة 
 اإلعالمية للحوادث اإلرهابية 

، واإلعالميين العاملين %٤٥

  :ث اإلرهابية

الدراسة راضون بشكل عام عن 
سباب رضائهم عن أداء وسائل 

التوازن في "ها في المرتبة الثانية 
وهو ، "إلخبارية لحوادث اإلرهاب

حد
; 

علىراضغير
%24.4 ;ا,ط7ق

ميين عن أداء وسائل اإلعالم في التغطية اإلعالمي

لى أن معدل رضا اإلعالميين عن تغطية إراسة الميدانية 
من اإلعال% ٦٣.٤، حيث تبين أن %)٤٤.٤=  نسبي 

إلى حد مت راضونمن اإلعالميين % ٢٩.٣بفارق واضح
كما يتضح من عن تغطية وسائل اإلعالم لحوادث اإلرهاب 

  )٣رقم شكل (

اإلعالميين عن التغطية اإلعالمية لالنت امدى رض

 من الدراسة أن نوع الوسيلة ال يؤثر على درجة ر
غير دال)٦١(٢ن قيمة كاأ، حيث تبين عمليات اإلرهابية

ة بين المبحوثين في درجة رضائهم عن التغطية اإل
٤٥= ، وزن نسبي٢.٢٥= املين بالصحف، م

  %).٤٣.٦= ، وزن نسبي٢.١٨

للحوادث ا اإلعالميين عن تغطية وسائل اإلعالم 

مبحوثًا من إجمالي عينة الدرا ١٥إلى أن  راسة الميدانية
الم في تغطيتها للحوادث اإلرهابية، وكان من أهم أسبا

، يليها ف"جميع وجهات النظر من حكومة وأحزاب سياسية
مراعاة قيم وتقاليد المجتمع في التغطية اإلخبا"، وأخيًرا "ة

  : الشكل التالي

%2.4 ;جداراض حدإلىراض
%4.9 ;كبير

حدإلىض
%29.3 ;سط

حدإلىراض
%39.0 ;قليل

اإلعالميي ارض .١

خلصت الدراسة 
، وزن نسب٢.٢٢= م(

وبفاروسائل اإلعالم، 
اإلعالميين راضون ع

كما اتضح من  
للعمليوسائل اإلعالم 

اختالفات واضحة بي
العاملي اإلعالميين(

١٨.= بالتليفزيون، م

أسباب رضا اإل .٢

توصلت الدراسة
أداء وسائل اإلعالم ف

عرض جميع"اإلعالم 
يةالمعالجة اإلعالم

ما توضحه بيانات الش

راض
متوسط
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  حوادث اإلرهابية

  
  :حوادث اإلرهابية

ن عن أداء وسائل ي غير راض
، "سطحية المعالجة اإلعالمية" 

توضحه  ، وهو ما"لمواد المثيرة

  للحوادث اإلرهابية 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

النظروجھاتجميع
وا>حزابحكومة

السياسية

60

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

المعالجةسطحية
.ا,ع7مية

69.2%

  )٤ شكل رقم(

للحواباب رضا اإلعالميين عن تغطية وسائل اإلعالم 

للحواد اإلعالم  رضا اإلعالميين عن تغطية وسائل

ا من عينة الدراسة غيمبحوثً  ٢٦لى أن إراسة الميدانية 
 :هم أسباب عدم رضائهم عن أداء وسائل اإلعالمأن 

تهتم بتقديم المواد"أنها ، و "ى جانب وٕاغفال جوانب أخرى
  :ي

  )٥رقم شكل (

ب عدم رضا اإلعالميين عن تغطية وسائل اإلعالم 

جميععرض
الحكومةمن
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المعالجةفيالتوازن
ا,ع7مية

المجتمعوتقاليدقيممراعاة .
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المصطلحات والمفاهيم التي تحتاج إلى ضبط لتحسين التغطية اإلعالمية لحوادث  .٤

  :اإلرهاب

تحتـاج إلـى ضـبط وجود مجموعة من المصطلحات والمفـاهيم التـي لى إتوصلت الدراسة الميدانية 
مــن قبــل المختصــين والخبــراء وذلــك لتحســين مســتوى التغطيــة اإلعالميــة للحــوادث اإلرهابيــة، وهــو مــا 

  :توضحه بيانات الجدول التالي

  )٩رقمجدول (

  المصطلحات والمفاهيم التي تحتاج إلى ضبط

المصطلحات 

 والمفاهيم
  %  تكرار

نقاط 

  مرجحة

وزن 

  مرجح
  الترتيب

  ١  ١٢.٣  ٢٤٨  ٦٥.٩  ٢٧  األمن القومي

  ٤  ١٠.٢  ٢٠٦  ٦١.٠  ٢٥  اإلرهاب

  ٦  ٩.٢  ١٨٥  ٦١.٠  ٢٥  العنف

  ٢  ١٠.٩  ٢١٩  ٦١.٠  ٢٥  المصلحة العامة

  ٧  ٨.٣  ١٦٧  ٦١.٠  ٢٥  المصلحة العليا

  ٣  ١٠.٤  ٢٠٩  ٥٨.٥  ٢٤  التطرف

  ٥  ١٠.٠  ٢٠٢  ٥٨.٥  ٢٤  األمن الوطني

  ٨  ٧.٠  ١٤١  ٥٨.٥  ٢٤  المعلومة األمنية

  ١٠  ٦.٠  ١٢١  ٥٨.٥  ٢٤  المقاومة السلمية

  ٩  ٦.١  ١٢٣  ٥٨.٥  ٢٤  المواجهة

  ١١  ٤.٩  ٩٨  ٥١.٢  ٢١  المقاومة المسلحة

  ١٢  ٤.٧  ٩٤  ٥١.٢  ٢١  الصراع

  ١٠٠  ٢٠١٣  ٤١  اإلجمالي
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يتبــين مــن الجــدول الســابق أن مــن أكثــر المفــاهيم التــي تحتــاج إلــى ضــبط مفــاهيمي مــن قبــل   
، ""المرتبـــة الثانيـــة مفهـــوم المصـــلحة العامـــة، وفـــي "األمـــن القـــومي"الخبـــراء والمتخصصـــين مفهـــوم 

  ".األمن الوطني"، ثم مفهوم "اإلرهاب"، يليه مفهوم "التطرف"وبفارق طفيف مفهوم 

وواقــع األمــر أنهــا مصــطلحات تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الضــبط المفــاهيمي، الســيما وأنــه ال توجــد 
نسـانية واالجتماعيـة بشـكل عـام، إال تعريفات جامعة مانعة للكثير من المصطلحات المتعلقة بـالعلوم اإل

  .أنه من المهم أن يضع اإلعالميون أيديهم على فهم مشترك عند التعاطي مع مثل هذه المصطلحات

كما يتبين من الجدول السابق أن هناك عدًدا من المفـاهيم حصـلت علـى تكـرارات مرتفعـة إال   
ا لــم تحــظ علــى أولويــة لــدى أنهــا جــاءت بــوزن مــرجح مــنخفض إلــى حــد مــا، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــ

، ومفهـــوم "المصـــلحة العليـــا"، ومفهـــوم "العنـــف"مفهـــوم : اإلعالميـــين، ومـــن هـــذه المفـــاهيم كـــل مـــن
  ".المقاومة السلمية"، ومفهوم "المعلومة األمنية"

  :القضايا التي تثير جدًال عند التغطية اإلعالمية لحوادث اإلرهاب .٥

التــي تثيــر جــدًال كبيــًرا عنــد التغطيــة اإلعالميــة  مجموعــة مــن القضــاياالدراســة الميدانيــة  طرحــت
للحوادث اإلرهابية، وبالتالي تؤثر علـى مـدى موضـوعية المعالجـة اإلعالميـة، وهـو مـا توضـحه بيانـات 

  :الجدول التالي

  )١٠رقمجدول (

  القضايا التي تثير الجدل عند التغطية اإلعالمية لحوادث اإلرهاب

 القضايا 
 متوسط  معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

تسييس القانون في التعامل مع 
الصحفيين واإلعالميين من 
منطلق انتماءاتهم السياسية 

  .والحزبية

١١  ٥٧.٧  ١.٧٣  ٤٦.٣  ١٩  ٣٤.١  ١٤  ١٩.٥  ٨  

حظر نشر البيانات 
والتصريحات اإلعالمية 

  .للتيارات اإلرهابية
١٠  ٦٧.٥  ٢.٠٢  ٣٩.٠  ١٦  ١٩.٥  ٨  ٤١.٥  ١٧  
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 القضايا 
 متوسط  معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

حظر نشر كل ما من شأنه إثارة 
االنقسامات السياسية والطائفية 

  .في المجتمع
٤  ٩١.٩  ٢.٧٦  ٤.٩  ٢  ١٤.٦  ٦  ٨٠.٥  ٣٣  

المطالبة بتعديل الخطاب 
  .الديني

٥  ٨٩.٤  ٢.٦٨  ٢.٤  ١  ٢٦.٨  ١١  ٧٠.٧  ٢٩  

 استراتيجيةالدعوة إلى بناء 
ثقافية وتربوية لمواجهة التطرف 

  . واإلرهاب
٢  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٠.٠     ١٢.٢  ٥  ٨٧.٨  ٣٦  

منع المنتمين للجماعات المصنفة 
كجماعات إرهابية من دخول 

  .األراضي المصرية
٧  ٨٥.٤  ٢.٥٦  ١٢.٢  ٥  ١٩.٥  ٨  ٦٨.٣  ٢٨  

وجود لجان لمتابعة أنشطة 
المؤسسات والجمعيات الخيرية 
التي ينتمي أصحابها 
للجماعات المصنفة جماعات 

  .إرهابية

٦  ٨٨.٦  ٢.٦٦  ٤.٩  ٢  ٢٤.٤  ١٠  ٧٠.٧  ٢٩  

إتباع القواعد الخاصة بحقوق 
اإلنسان عند تغطية أحداث 

  .اإلرهاب
٨  ٨٤.٦  ٢.٥٤  ٩.٨  ٤  ٢٦.٨  ١١  ٦٣.٤  ٢٦  

التغاضي عن انتهاكات 
الشرطة في التعامل مع 
المشتبه في انتمائهم إلى 

  .تنظيمات إرهابية

١٢  ٥٦.١  ١.٦٨  ٧٠.٧  ٢٩  ١٩.٥  ٨  ٤.٩  ٢  
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 القضايا 
 متوسط  معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٧.٣  ٣  ٧.٣  ٣  ٨٥.٤  ٣٥  . نشر تكذيب للشائعات

التأكيد على حرية نشر 
  . المعلومات وتداولها

١  ٩٦.٧  ٢.٩٠  ٠.٠     ٩.٨  ٤  ٩٠.٢  ٣٧  

المهنية من حيث االلتزام 
الدقة والتوازن : بقواعد

  .إلخ.. والموضوعية
٢  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٢.٤  ١  ٧.٣  ٣  ٩٠.٢  ٣٧  

التأكيد الدائم على الحماية 
األمنية للمواطنين واإلعالميين 

  .السواء على
١  ٩٦.٧  ٢.٩٠  ٠.٠     ٩.٨  ٤  ٩٠.٢  ٣٧  

  ٩  ٨٢.١  ٢.٤٦  ٧.٣  ٣  ٣٩.٠  ١٦  ٥٣.٧  ٢٢  .االهتمام بالسبق اإلعالمي

الترحيب بفرض قانون الطوارئ 
  .وٕاعالن األحكام العرفية

١٣  ٥٣.٧  ١.٦١  ٥٦.١  ٢٣  ٢٦.٨  ١١  ١٧.١  ٧  

وقضـــية " المعلومـــاتالتأكيـــد علـــى حريـــة نشـــر "يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق أن قضـــية 
قـــد جاءتـــا فـــي الترتيـــب " التأكيـــد الـــدائم علـــى الحمايـــة األمنيـــة للمـــواطنين واإلعالميـــين علـــى الســـواء"

األول، مــا يعنــي أن الصــحفيين واإلعالميــين يســعون دوًمــا إلــى الحصــول علــى المعلومــات ونشــرها 
جانــب، ومــن جانــب آخــر  إعمــاًال لــدورهم األول ووظيفــتهم الرئيســية الخاصــة بــاإلعالم واإلنبــاء مــن

تأكيــــًدا لحــــق الجمهــــور فــــي المعرفــــة، وفــــي المقابــــل فــــإنهم يحتــــاجون مــــا يضــــمن ســــالمتهم وأمــــنهم 
  .الشخصي

، وفي "الدعوة إلى بناء استراتيجية ثقافية وتربوية لمواجهة التطرف واإلرهاب"ذلك قضية  تلي
  ".نشر تكذيب للشائعات"المرتبة الثالثة جاءت قضية 

أن هناك عدًدا من القضايا التي حصـلت علـى وزن  ١٠كذلك يظهر من بيانات الجدول رقم 
تسييس القانون في التعامل مـع "قضية : نسبي منخفض من وجهة نظر اإلعالميين، وهي كل من
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ــــق انتمــــاءاتهم السياســــية والحزبيــــة التغاضــــي عــــن "، وقضــــية "الصــــحفيين واإلعالميــــين مــــن منطل
، وأخيـــًرا قضـــية "لتعامـــل مـــع المشـــتبه فـــي انتمـــائهم إلـــى تنظيمـــات إرهابيـــةانتهاكـــات الشـــرطة فـــي ا

  ".الطوارئ وٕاعالن األحكام العرفيةالترحيب بفرض قانون "

وهي في واقع األمـر قضـايا تثيـر الكثيـر مـن الجـدل الـذي يعكـس عالقـة الصـحافة واإلعـالم  
ها مـن النظـام السياسـي، وهـو بالحكومة والجهـات الرسـمية، ومـدى قـرب الوسـيلة اإلعالميـة أو بعـد

اإلعالمية للوسيلة مـن حيـث مـاذا تنشـر؟ وكيـف تنشـر؟ / األمر الذي تعبر عنه السياسة التحريرية
  إلخ؟ .. وما موقفها

  :موقف اإلعالميين من آليات ضبط األداء المهني: المحور الرابع

أدلة إرشادية خاصة معرفة اإلعالميين بوجود لتعرف على مدى اهدفت الدراسة الميدانية است
لضبط دليل إرشادي ، باإلضافة إلى موقف اإلعالميين من وجود بالتناول اإلعالمي لقضايا اإلرهاب

  .ا الدليلعالم على هذ، وتوقعهم لمدى اتفاق وسائل اإلخالل تغطية حوادث اإلرهاباألداء اإلعالمي 

 :مي لقضايا اإلرهابمعرفة اإلعالميين بوجود أدلة إرشادية خاصة بالتناول اإلعالمدى  .١

ال يعرفون بوجود أدلة عينة الدراسة %) ٨٠.٥(اإلعالميين أغلب تبين من الدراسة الميدانية أن 
من اإلعالميين الذين % ١٩.٥إرشادية خاصة بالتناول اإلعالمي لقضايا اإلرهاب، كما تبين أن 

من تحديد اسم دليل إرشادي تعامل  فحسبيعرفون بوجود أدلة إرشادية لم يتمكن أي منهم سوى واحد 
  ".دليلك ضد اإلرهاب"معه وهو 

موقف اإلعالميين من وجود أدلة إرشادية لضبط األداء اإلعالمي خالل تغطية حوادث  .٢

 :اإلرهاب

أدلة هدفت الدراسة الميدانية التعرف على مدى موافقة اإلعالميين على ضرورة وجود 
، باإلضافة إلى مدى إمكانية اتفاق حوادث اإلرهابطية لضبط األداء اإلعالمي خالل تغإرشادية 

وقد تبين من الدراسة الميدانية  ،من وجهة نظرهما الدليل وسائل اإلعالم على ضرورة وجود هذ
% ٢٦.٨يرى بينما الدليل امن المبحوثين يوافقون على ضرورة وجود هذ% ٧٣.٢أن 
  . االدليلعدم وجود ضرورة لمثل هذ ينعالميمناإل

اإلعالمي خالل تغطية حوادث لضبط األداء  دليل إرشاديوحول أسباب ضرورة وجود 
لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية والتوازن في التغطية، وتجنب : ت األسباب التاليةتبيناإلرهاب، 

نشر معلومات مغلوطة للحفاظ على قيمة وأهمية الرسالة اإلعالمية، ومساعدة اإلعالميين على 
الحذر وٕارشادهم لكيفية التعامل مع األجهزة األمنية والمواطنين، والحفاظ على األمن توخي الدقة و 
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العام واألمن القومي، كذلك مساعدة اإلعالميين على االبتعاد عن السطحية في معالجة القضايا 
بقصد أو بدون قصد، (المتعلقة باإلرهاب، ومنع اإلعالميين من االنحياز للجماعات اإلرهابية 

  .بغرض السبق اإلعالمي) و دون وعيبوعي أ

بينما من أسباب عدم موافقة اإلعالميين على ضرورة وجود دليل إرشادي لضبط األداء 
لن يلتزم أحد به، ولن يتفق عليه اإلعالميون، كذلك من حق الصحفي التعامل : اإلعالمي، ما يلي

ابة مسبقة على األداء على حريته ووفًقا للمشهد في موقع األحداث، وحتى ال تكون هناك رق
  .اإلعالمي

لضبط  دليل إرشاديتوقع اإلعالميين من وجود اتفاق بين وسائل اإلعالم على وجود  .٣

  :خالل تغطية الحوادث اإلرهابية األداء اإلعالمي

المبحوثين يعتقدون أنه سيكون هناك اتفاق من %٤٣.٩خلصت الدراسة الميدانية إلى أن 
تغطية  خالللضبط األداء اإلعالمي  دليل إرشاديبين وسائل اإلعالم على ضرورة وجود 

منهم عدم اتفاق الوسائل اإلعالمية على وجود هذا % ٥٦.١بينما توقع ، الحوادث اإلرهابية
وتوقع  ،الوسيلة اإلعالميةوجود عالقة بين نوع عدم عن  )٦٢(٢وقد كشف اختبار كاالدليل، 
  .الدليلن اتفاق وسائل اإلعالم على ضرورة وجود ياإلعالمي

 :معايير ضمان معالجة إعالمية مهنية لتغطية الحوادث اإلرهابية: المحور الخامس

هــدفت الدراســة الميدانيــة إلــى وضــع مجموعــة مــن المعــايير لضــمان معالجــة إعالميــة مهنيــة 
وقياس مدى أهميتها عند اإلعالميين، حيث تبين من نتـائج الدراسـة  )٦٣(لتغطية الحوادث اإلرهابية

، وزن ٢.٩= م(الميدانيــة أن االتجــاه العــام بــين اإلعالميــين هــو الموافقــة علــى أهميــة هــذه البنــود 
  ).٩٦.٧= نسبي
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  )١١رقم جدول(

  مدى أهمية معايير ضمان المعالجة اإلعالمية المهنية من وجهة نظر اإلعالميين

 المعايير أهميةمدى  
متوسط   معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

تجنب التعميم وتحري الدقة والصحة 
والصدق والموضوعية في المعلومات 

  . المنشورة
٣  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٠.٠     ١٢.٢  ٥  ٨٧.٨  ٣٦  

عدم (الدقة في نشر التصريحات 
اجتزاء التصريحات أو تعديلها أو 

  ).السياق الذي قيلت فيهعزلها عن 
٣  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٠.٠     ١٢.٢  ٥  ٨٧.٨  ٣٦  

االهتمام بعرض وتقديم جميع وجهات 
  . النظر

٧  ٩١.٩  ٢.٧٦  ٢.٤  ١  ١٩.٥  ٨  ٧٨.٠  ٣٢  

  ٧  ٩١.٩  ٢.٧٦  ٧.٣  ٣  ٩.٨  ٤  ٨٢.٩  ٣٤  . الفصل بين الخبر والموقف السياسي

تجنب عناوين اإلثارة اإلعالمية التي 
من شأنها إثارة القلق والتوتر بين 

  . المواطنين
٨  ٩١.١  ٢.٧٣  ٤.٩  ٢  ١٧.١  ٧  ٧٨.٠  ٣٢  

من حيث (اختيار مصادر مناسبة 
  ).التخصص

٦  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٢.٤  ١  ١٧.١  ٧  ٨٠.٥  ٣٣  

  ٦  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٢.٤  ١  ١٧.١  ٧  ٨٠.٥  ٣٣  . عدم نشر األخبار مجهولة المصدر

التسرع في نشر نتائج عدم 
  .التحقيقات

١٠  ٨٩.٤  ٢.٦٨  ٢.٤  ١  ٢٦.٨  ١١  ٧٠.٧  ٢٩  

عدم السعي إلى السبق اإلعالمي 
المروج ألفكار هدامة (غير المدروس 

٢  ٩٦.٠  ٢.٨٨  ٠.٠     ١٢.٢  ٥  ٨٧.٨  ٣٦  
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 المعايير أهميةمدى  
متوسط   معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

  ). أو ألفكار العناصر اإلرهابية

مراعاة أخالقيات نشر الصور 
مثًال صور ضحايا (الصحفية 
  ). اإلرهاب

٨  ٩١.١  ٢.٧٣  ٠.٠     ٢٦.٨  ١١  ٧٣.٢  ٣٠  

التعامل الحذر مع البيانات اإلعالمية 
  .للتيارات اإلرهابية

٨  ٩١.١  ٢.٧٣  ٢.٤  ١  ٢٢.٠  ٩  ٧٥.٦  ٣١  

التركيز على الوسطية وقيم التسامح 
والسالم وقبول اآلخر ومحاربة الفكر 

  . المتطرف والتكفيري
١  ٩٦.٧  ٢.٩٠  ٠.٠     ٩.٨  ٤  ٩٠.٢  ٣٧  

  ٤  ٩٥.١  ٢.٨٥  ٠.٠     ١٤.٦  ٦  ٨٥.٤  ٣٥  . االهتمام بالرد الفوري على الشائعات

بعاد القانونية واألمنية الوعي باأل
  والتشريعية بمواجهة اإلرهاب

٥  ٩٤.٣  ٢.٨٣  ٠.٠     ١٧.١  ٧  ٨٢.٩  ٣٤  

احترام مبادئ المنافسة اإلعالمية 
  . الشريفة والعادلة

٩  ٩٠.٢  ٢.٧١  ٢.٤  ١  ٢٤.٤  ١٠  ٧٣.٢  ٣٠  

الحذر في استخدام المصطلحات 
والمفردات المتعلقة بقضايا اإلرهاب، 

وهو ما يتطلب إعداد دليل 
للمصطلحات المتعلقة باإلرهاب 

  .وتدريب اإلعالميين عليه

٨  ٩١.١  ٢.٧٣  ٢.٤  ١  ٢٢.٠  ٩  ٧٥.٦  ٣١  

الحلول المقترحة لضمان التزام المعالجة اإلعالمية بالمهنية في مجال تغطية : المحور السادس

 :الحوادث اإلرهابية
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الدراســـة الميدانيـــة وضـــع مجموعـــة مـــن الحلـــول المقترحـــة لضـــمان التـــزام المعالجـــة  اســـتهدفت
 ،وقيــاس مـدى موافقـة اإلعالميـين عليهــا الحـوادث اإلرهابيـة،اإلعالميـة بالمهنيـة فـي مجــال تغطيـة 

ن االتجـاه العـام بـين اإلعالميـين هـو الموافقـة علـى أهميـة أحيث تبين مـن نتـائج الدراسـة الميدانيـة 
  :، وهو ما توضحه بيانات الجدول التالي%)٩٦= ، وزن نسبي٢.٨٨= م(هذه البنود 

  )١٢رقمجدول (

  إعالمية مهنية من وجهة نظر اإلعالميينمدى أهمية الحلول المقترحة لضمان معالجة 

 هميةاألمدى  
متوسط   معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

عالم عالم الحكومي واإلالتنسيق بين اإل
  الخاص والحزبي إلبراز خطورة اإلرهاب

٨  ٨٤.٦  ٢.٥٤  ١٤.٦  ٦  ١٧.١  ٧  ٦٨.٣  ٢٨  

اإلرهاب ميثاق شرف إعالمي أمني لمواجهة 
تلتزم به كافة وسائل اإلعالم، أو إصدار مدونة 

مهنية وأخالقية للعاملين في مجال تغطية 
  .األخبار المتعلقة باإلرهاب

٦  ٨٩.٤  ٢.٦٨  ٤.٩  ٢  ٢٢.٠  ٩  ٧٣.٢  ٣٠  

  ٣  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٢.٤  ١  ٧.٣  ٣  ٩٠.٢  ٣٧  .تفعيل ميثاق الشرف الصحفي

تفعيل التقارير الدورية الصادرة من المجلس 
  .األعلى للصحافة أو ما يوازيه بهذا الشأن

٦  ٨٩.٤  ٢.٦٨  ٤.٩  ٢  ٢٢.٠  ٩  ٧٣.٢  ٣٠  

تطوير البنود الموجودة فعًال في ميثاق الشرف 
  .الصحفي

٤  ٩٤.٣  ٢.٨٣  ٢.٤  ١  ١٢.٢  ٥  ٨٥.٤  ٣٥  

الدعوة إلى تفعيل القانون وأن يكون الجميع 
  .تحت مظلته على قدم المساواة

٤  ٩٤.٣  ٢.٨٣  ٠.٠     ١٧.١  ٧  ٨٢.٩  ٣٤  

  ٥  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٢.٤  ١  ١٧.١  ٧  ٨٠.٥  ٣٣  .إيجاد آليات مناسبة لمتابعة تنفيذ القوانين

استحداث لجنة صالحية داخل النقابة لضبط 
األداء المهني واإلعالمي لإلعالميين خالل 

٥  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٢.٤  ١  ١٧.١  ٧  ٨٠.٥  ٣٣  
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 هميةاألمدى  
متوسط   معارض  محايد  موافق

  حسابي
وزن 
  نسبي

  الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك

  .تغطية حوادث اإلرهاب

  ٢  ٩٦.٧  ٢.٩٠  ٢.٤  ١  ٤.٩  ٢  ٩٢.٧  ٣٨  . تنمية الخلفية المعلوماتية لإلعالميين

تنظيم تدريبات وورش عمل مستمرة 
لإلعالميين على كيفية تغطية حوادث 

  . اإلرهاب
٣  ٩٥.٩  ٢.٨٨  ٢.٤  ١  ٧.٣  ٣  ٩٠.٢  ٣٧  

تدريب اإلعالميين حول شروط السالمة 
  . المهنية أثناء التغطية اإلعالمية لإلرهاب

١  ٩٧.٦  ٢.٩٣  ٠.٠     ٧.٣  ٣  ٩٢.٧  ٣٨  

الخاصة بدور المواطنين في  اإلرشاداتنشر 
  مواجهة اإلرهاب وتحركات اإلرهابيين

٥  ٩٢.٧  ٢.٧٨  ٤.٩  ٢  ١٢.٢  ٥  ٨٢.٩  ٣٤  

وضع دليل إرشادي لإلعالميين لكيفية التعامل 
مع األحداث اإلرهابية وأهم الضوابط والمعايير 

  .التي يجب االلتزام بها
٧  ٨٧.٨  ٢.٦٣  ١٤.٦  ٦  ٧.٣  ٣  ٧٨.٠  ٣٢  

  :الخاتمة والتوصيات) ٤(

 عدد منتناول هذا البحث دور اإلعالم في مواجهة ظاهرة اإلرهاب، من خالل التركيز على 
األحيان، من خالل استطالع رأي  كثير منفي واضًحا القضايا واإلشكاليات التي تثير جدًال 

وفاعل  مجموعة من اإلعالميين، من وسائل إعالم مختلفة ومتنوعة، باعتبارهم طرف رئيسي
، حيث تحددت مشكلة البحث في أهمية في المعالجة اإلعالمية ألحداث اإلرهاب وتبعاته أساسي

  .إعالمية عند التعاطي مع تلك الظاهرة استراتيجيةالتوصل إلى 

الدراسة نتائج إعالمية لمواجهة ظاهرة اإلرهاب، من واقع  استراتيجيةإنه يمكن وضع مالمح 
وهي ،"تحليل المستوى الثاني"باستخدام منهج  إلى جانب نتائج الدراسات السابقة ،الحالية

  :على النحو التاليالمحاور  مجموعة منتقوم على استراتيجية

  :عامة وضوابط إرشادات ومعايير: أوالً 
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، ما مواجهة التطرف واإلرهابعند تعليمية التربوية و الثقافية و التأكيد على النواحي ال •
 . الرسمية والمدنية ،اشتراك كافة مؤسسات المجتمعيتطلب 

االلتزام األخالقي بتجنب بث ونشر كل ما من شأنه أن يثير االنقسامات السياسية  •
والطائفية في المجتمع، بما يتطلب االمتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض 

ني التكامل بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته، من خالل التركيز على معا
 . واالندماج والوحدة بين المواطنين

توعية الجمهور بمخاطر اإلرهاب على أمن المجتمع واستقراره، وتهديده لتطلعات  •
 .المواطنين في الحاضر والمستقبل

 .الدعوة إلى الوسطية واالعتدال ومكافحة التطرف والتشدد في التفكير •

والتعاون والتسامح وقبول اآلخر  ساهم في ترسيخ قيم الحوارنشر كل ما يمكن أن يُ  •
 .والتعايش اإليجابي والفعال

تأكيد دور المواطنين، إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة، في مواجهة الظاهرة  •
 . اإلرهابية

بقيم المجتمع وأخالقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي واإلعالمي،  االلتزام •
إليماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة وا

  .الترخص في القول والفعل

القيم الروحية واألخالقية التي ترسخها األديان السماوية ويؤمن بها  ىالتأكيد عل •
ويحترمها المجتمع المصري، وعدم الطعن في أشخاص أو جهات أو الحط من 

 .شأنهم بسبب انتماءاتهم الدينية

الديني، بعيًدا عن أية توجهات سياسية، وبما يتمشى مع المطالبة بتعديل الخطاب  •
  .حقيقة األديان وجوهرها، ويحقق صالح اإلنسان وخير المجتمع

توضيح أن اإلسالم بريء من االتهامات الجزافية الخاصة بدعمه لإلرهاب، وكذلك  •
األديان األخرى، فلإلرهاب أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ليس الدين من 

وأن اإلسالم ليس جزًءا من المشكلة وٕانما هو جزء مهم من صناعة السالم  بينها،
 . وترسيخه في المجتمع

االهتمام بخطوات اإلسراع في عملية التنمية المجتمعية باعتبارها مدخل مناسب  •
 . لمواجهة العناصر اإلرهابية وحماية الشباب من الوقوع في فخ التطرف
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  .نية للمواطنين واإلعالميين على السواءالتأكيد الدائم على الحماية األم •

 :مهنيةوضوابط إرشادات ومعايير : ثانًيا

االلتزام بمجموعة القيم والمبادئ والمعايير المهنية المتعارف عليها والخاصة بالحقيقة  •
والدقة والتوازن والموضوعية والحياد واالستقاللية والمصلحة العامة والمسئولية تجاه 

 .الجمهور

المعلومات والبيانات، وهو األمر الذي يتطلب تحري الصدق والدقة الخاصة تدقيق  •
 .بالمعلومات قبل نشرها

، )مثل موقع فيس بوك(توخي الحذر فيما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي  •
 . وتدقيق المعلومات قبل إعادة نشرها على الجمهور

خدام مساحات النشر سات أو مشاحنات إعالمية، وعدم استبالدخول في مال تجنب •
أو أوقات العرض في طرح خالفات شخصية أو الدخول في معارك ومصالح خاصة 

  . وال المصلحة العامة ال تفيد الجمهور

 .احترام مبدأ الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها •

ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس  •
  .الحقيقية للمجتمع بعيًدا عن اإلثارة المنبوذة والشجار األجوفاألولويات 

االلتزام بالحقائق واالمتناع عن اختالق الوقائع أو إطالق األخبار المفبركة أو  •
  .المصطنعة أو المضللة

  .تجنب اجتزاء التصريحات أو تعديلها أو عزلها عن السياق الذي قيلت فيه •

موقف السياسي، وأن تكون الحدود الفاصلة تجنب الخلط بين الخبر والرأي أو ال •
بينهما واضحة للجمهور بما ال يدع أية مساحة لاللتباس بين المعلومة والرأي 

 . الشخصي أو الموقف الشخصي

 .التحديد الدقيق وتجنب التعميم •

احترام الحق في الخصوصية، وعدم انتهاك خصوصية األفراد تحت أي ظرف من  •
 . الظروف

وجهات النظر المناهضة لإلرهاب واستعراض كافة الحلول، بما عرض وتقديم جميع  •
  .يحقق التوازن في طرح المادة الصحفية واإلعالمية
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  .تجنب عناوين اإلثارة اإلعالمية التي من شأنها إثارة القلق والتوتر بين المواطنين •

عدم نشر األخبار مجهولة المصدر، ومن ثم االعتماد على مصادر معلنة وواضحة  •
 .لة ومتخصصةومسئو 

اختيار المصادر المناسبة للموضوعات التي يتم تناولها، وتجنب إضفاء صفة أو مهنة  •
مغايرة للواقع على أحد المصادر، التزاًما بذكر المعلومات الصحيحة ومنًعا لتضليل 

 .القارئ

 . كفالة حق الرد والتصحيح •

ا اإلرهاب مثًال صور ضحاي، ومن ذلك مراعاة أخالقيات نشر الصورة الصحفية •
) جثث مشوهة(تجنب بث صور مرفوضة إنسانًيا لجثث اإلرهابيين ، وكذلك والعنف

أو بث أية مواد إعالمية مصورة تتنافى مع قواعد القانون اإلنساني الدولي في 
 . مواجهة العناصر اإلرهابية

، ففي )المحروق/ المشوه(رهابي دون كامل الجثمان إلنشر صور مطموسة للعنصر ا •
 .مطموسة وغير واضحة ار صور للعناصر اإلرهابية ُيفضل أن تكون صورً حالة نش

  .عدم التسرع في نشر نتائج التحقيقات •

على الرغم من أن نظرية المؤامرة ال تصلح لتفسير كل األحداث فإنه يحدث في  •
القوى المناوئة للمصالح  بعض"ِقبل بعض األحيان أن تكون مصر مستهدفة من 

 ". المصرية

 . الحرص على عدم المبالغة في ذكر أعمال أو أعداد العناصر اإلرهابية •

عدم التضخيم في استخدام بعض المصطلحات الخاصة بالتعامل مع العناصر  •
 ). مداهمة، تصفية، إبادة(اإلرهابية 

الحرص في تناول األعمال اإلرهابية على توضيح الحدود الجغرافية لهذه العمليات  •
 . لتي تستغرقها قبل سيطرة أجهزة إنفاذ القانون على هذه األعمالوالفترات الزمنية ا

إبراز الحرص على احترام الدولة لحقوق اإلنسان وسيادة القانون في حاالت مواجهة  •
 .العناصر اإلرهابية

عدم ترديد رسائل اإلرهابيين، حيث يعمل اإلرهابيون على استغالل وسائل اإلعالم  •
 . ر والتواصل معهالمختلفة في االتصال بالجمهو 

- 484 - مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية



امتالك زمام المبادرة اإلعالمية عند وقوع العملية اإلرهابية وتجنب اتخاذ موقف  •
 .دفاعي يكون بمثابة ردود فعل واستجابات ألفعال اإلرهابيين

أال تكون وسائل اإلعالم سلبية، وأال تكون تغطيتها مجرد رد فعل لما تتخذه  •
ل اإلعالم أن تأخذ زمام المبادرة، وأن السلطات الرسمية من إجراءات، يمكن لوسائ

تسهم في صنع الحدث، وأن تقـدم اإلعالم المضاد، الذي يقوم على أساس تقديم 
رسـائل إعالميـة ذات مضامين جديدة، تقوم على أساس استقاء معلومات صحيحة 

 .ودقيقـة، واالستعانة بالخبراء والمختصين، واالعتماد على مصادر مهمة وموثوقة

لخلط بين العمليات اإلرهابية وبين حركات التحرير الوطنية، التي تلجأ إلى تجنب ا •
الكفاح المسلح للتخلص من احتالل أرض الوطن، وبالتالي تمكين الشعوب من 

  .ممارسة حقها الطبيعي في تقرير مصيرها

العناية بالتحليل والتفسير وسبل المواجهة إضافة إلى الطابع الخبري الذي يهم قطاع  •
 .من الجمهور كبير

أن تنطلق التغطية اإلعالمية من معطيات العملية اإلرهابية المحددة والراهنة، ومن  •
ثم تتجاوزها لتصل إلى السياق العام، وتسعى عبر استخدام الفنون الصحفية الحديثة 
أن تقدم التفسير والتحليل لألبعاد المختلفة للعملية اإلرهابية، ومعناها، ومغزاها، 

ياسة العامة لإلرهابيين وأهدافهم، وتوظيف ما يمكن استنتاجه من العملية وربطها بالس
 .لدحض آراء ومواقف اإلرهابيين وٕافشال سياستهم اإلعالمية

تجنب التهوين والتهويل، على السواء، عند عرض وتقديم الحوادث اإلرهابية  •
 .ونتائجها

عن التيارات  التعامل الحذر مع البيانات والتصريحات اإلعالمية التي تصدر •
اإلرهابية، حتى ال تكون وسائل اإلعالم وسيلة ترويج لتلك التيارات الخارجة عن 

 .القانون

تجنب تداول الشائعات واألخبار المجهلة، إضافة إلى الرد على الشائعات من خالل  •
 . تكذيبها وتفنيدها من قبل متخصصين ومن خالل معلومات موثقة

 .ة والتشريعية المتعلقة بمواجهة جرائم اإلرهابشرح األبعاد القانونية واألمني •

 . االهتمام باإلرشادات الخاصة بدور المواطنين في مواجهة اإلرهاب وتحركات اإلرهابيين •
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اإلعالمي على حساب الحقيقة والصالح العام، / تجنب االهتمام بالسبق الصحفي •
العناصر  ومن ثم عدم االنسياق وراء السبق المروج ألفكار هدامة أو ألفكار

بعبارة أخرى فإن تحقيق السبق قد يكون أمًرا مهًما  ،اإلرهابية في بعض األحيان
ولكن األهم أن يتم ذلك على نحو سليم، ذلك أن الدقة أكثر أهمية من السرعة، 

 .وتحقق مصداقية الوسيلة اإلعالمية واإلعالمي عند الجمهور

مية للعمليات اإلرهابية، وٕاتباع االبتعاد عن العفوية واالرتجال في المعالجة اإلعال •
منهج علمي يقوم على أسس سليمة، ويعمل وفق منطلقات معرفية وفكرية وسياسية 
واضحة، وذلك لضمان نشر ثقافة إعالمية أمنية قادرة على توعية المواطنين 
بالظاهرة اإلرهابية وتحصينهم ضدها وٕابعادهم عن تأثير اإلرهابيين ودفعهم للتعاون 

في مواجهة الظاهرة، ومن جانب آخر االنتباه إلى كل ما يؤدي إلى تحييد واإلسهام 
 .الجمهور أو إلى تعاطفه مع اإلرهابيين

االنتباه إلى عدم تقديم تغطية تعطي انطباًعا بضعف النظام، أو بارتباك األجهزة  •
األمنية وتعثر جهودها في المواجهة مع اإلرهاب والتعامل معه، وال يعني ذلك تقديم 

غطية غير واقعية للعملية اإلرهابية، بقدر ما يعني التعامل مع العملية اإلرهابية ت
إعالمًيا دون إغفال جوانب القوة والضعف عند كل من اإلرهابيين والمؤسسات 
المعنية بالتصدي لهم، ودون أن يعني أيًضا االندفاع باتجاه إخفاء الحقائق أو 

 .وموضوعية قادرة على التحليل والتفسيرتشويهها، بل تقديم تغطية شفافة ودقيقة 

الحرص على توضيح تداعيات األعمال اإلرهابية على الوضع االقتصادي الداخلي  •
 .والظروف المعيشية للمواطنين

التدقيق في استخدام المصطلحات والمفردات المتعلقة بقضايا اإلرهاب، وهو ما  •
 .إدراكها واستخدامهايتطلب دوًما البحث عن معاني المصطلحات والوعي في 

عدم الخلط بين اإلعالم والمادة اإلعالنية بكافة أشكالها داخل أي محتوى إعالمي،  •
  .بحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تماًما للجمهور

خذ االحتياطات أمراعاة شروط السالمة المهنية أثناء تغطية حوادث اإلرهاب، بالتدبر و  •
 .الالزمة

  :بعض المصطلحات والجمل والعبارات مقترح بضبط: ثالثًا
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مجموعة من المصطلحات والجمل والعبارات التي ُيفضل استخدامها، بدًال من ثمة 
مصطلحات وجمل وعبارات وأوصاف أخرى، بما يساعد على وضع الظاهرة اإلرهابية في حجمها 

المساهمة في نشر و الطبيعي وبالتالي عدم تضخيمها أو تهوينها، وكذلك النجاة من فخ الوقوع أ
  .رسائل اإلرهاب

 .مكافحة اإلرهاب بدًال من الصراع المسلح •

 .العناصر اإلرهابية بدًال من التنظيمات اإلرهابية •

 .رهابية بدًال المتمردينإلا/ العناصر المتطرفة •

 .العناصر المتطرفة أو اإلرهابية بدًالمن المسلحين •

 .لةتأمين منطقة عازلة بدًال من إخالء المنطقة العاز  •

 .قوة إنفاذ القانون بدًال من عناصر الشرطة أو الجيش في التعامل مع العناصر اإلرهابية •

 . التوجه للقبض على العناصر اإلرهابية بدًال من مداهمة •

العناصر اإلرهابية الخارجة عن القانون بدًال من تسمية داعش، وكذلك عدم استخدام  •
 .والشاممصطلح تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

بالنسبة لألعمال اإلرهابية في " تنظيم والية سيناء"تنظيم أنصار بيت المقدس بدًال من  •
 .شبه جزيرة سيناء

 ". تنظيم كمائن ونقاط تفتيش بواسطة اإلرهابيين"قطع طرق بواسطة اإلرهابيين بدًال من  •

 .هابيينمناطق مكافحة النشاط اإلرهابي بدًال من مناطق العمليات العسكرية ضد اإلر  •

 .الفارون من التهديد اإلرهابي بدًال من النازحين أو الالجئين •

المنطقة اآلمنة بدًال من المنطقة العازلة في حالة إخالء مناطق لمواجهة العناصر  •
 .اإلرهابية

الحصول على "بالغات من السكان والمواطنين المحليين عن العناصر اإلرهابية بدًال من  •
تي تستخدم أحياًنا في حالة تعاون السكان مع قوات إنفاذ ال" معلومات من المرشدين

 .القانون في تعاملها مع النشاط العناصر اإلرهابية

 ".العناصر الخارجة عن القانون"عند اإلشارة إلى أعمال العناصر اإلرهابية التأكيد على لفظ  •
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آمنة بدًال  استخدام عبارة نقل المواطنين من أماكن االشتباكات لحمايتهم وٕانشاء منطقة •
 .في حال اللجوء إلى هذا اإلجراء في مواجهة األنشطة اإلرهابية" تهجير"من لفظ 

التعامل مع العناصر اإلرهابية بدًال من العمليات  في"الشرعي حق الدفاع "استخدام  •
 .العسكرية

 .مواجهات أمنية أسفرت عن مقتل عدد من اإلرهابيين بدًال من تصفية اإلرهابيين •

 .رهابي بدًال من مناطق العمليات العسكرية ضد اإلرهابيينإلمكافحة النشاط امناطق  •

 .تنظيم كمائن ونقاط تفتيش بواسطة اإلرهابيين"قطع طرق بواسطة اإلرهابيين بدًال من  •

عند إلقاء القبض على العناصر اإلرهابية الحرص على إبراز أن إلقاء القبض واإلحالة  •
 .ير والضمانات التي كفلها القانونإلى المحاكمة يتم وفًقا للمعاي

  :خاصة بالكيانات الصحفية واإلعالمية آليات تنفيذ مقترحة: ارابعً 

تساعد آليات تنفيذ مناسبة، اإلعالمية الخاصة بمواجهة الظاهرة اإلرهابية  االستراتيجيةيلزم 
على التعاطي اإلعالمي المالئم مع  ،وسائل اإلعالم الصحف وكافة ين، مناإلعالميالصحفيين و 

  :ةتقوم على ثالثة أضالع رئيس، وهي مجموعة من اآلليات اإلرهابظاهرة 

 :الميين من خالل التدريب والتوعية، ما يتطلبتطوير أداء اإلع )١

االتفاق على مدونة سلوك مهنية وأخالقية لإلعالميين العاملين في مجال تغطية األخبار  •
، من خالل حوار جاد ساهم في ضبط األداء اإلعالمييُ  المتعلقة باإلرهاب بما

 . وموضوعي يشترك فيه أعضاء الجماعة الصحفية واإلعالمية

لإلعالميين حول كيفية تغطية حوادث اإلرهاب وأعمال تنظيم تدريبات وورش عمل  •
  .العنف

تدريبات وورش عمل لإلعالميين حول شروط السالمة المهنية لإلعالمي أثناء  إعداد •
 .تغطيته اإلعالمية لحوادث اإلرهاب

تدريب طالب اإلعالم، في كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم، على كيفية المعالجة  •
اإلعالمية ألحداث اإلرهاب، وٕاقرار هذا الموضوع ضمن المناهج الدراسية التي 

 . يدرسونها

 : ل الكيانات الصحفية واإلعالمية، ما يتطلبلرقابة والمتابعة الذاتية من خال ا )٢
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تأسيس لجنة تختص برصد ومتابعة المعالجة اإلعالمية لحوادث اإلرهاب، على أن تضم  •
تلك اللجنة في عضويتها مجموعة متنوعة من الصحفيين واإلعالميين واألكاديميين 

صدار تقارير دورية في هذا الشأن، ومن الممكن والمثقفين وناشطي المجتمع المدني، وإ 
أن تتبع هذه اللجنة المجلس األعلى للصحافة، واتحاد اإلذاعة والتليفزيون، أو ما 

نشر المالحظات الخاصة بالممارسة اإلعالمية على الصحفيين االهتمام بيوازيهما، مع 
 . واإلعالميين لالستفادة منها

  : عي إلقرار آليات الثواب والعقاب، ما يتطلبوتشريجانب قانوني المساءلة من خالل  )٣

للصحفيين واإلعالميين العاملين في مجال تغطية حوادث " عقابالثواب و ال"إقرار مبدأ  •
من خالل نقابة الصحفيين، واتحاد اإلذاعة والتليفزيون، والكيانات النقابية التي  اإلرهاب،

 .قد تتأسس في المستقبل

  ،وفي الختام،

يتطلع الباحثان إلى أن تكون األفكار الواردة في هذا البحث موضًعا للتأمل والتفكير والمناقشة 
األكاديميين والباحثين المعنيين بالصحافة  وغيرهم من ،يةواإلعالم الجماعة الصحفيةمن قبل 
هاب، وبما لإلعالم في مواجهة تحدي اإلر  والتثقيفي ساهم في تفعيل الدور التنويريبما يُ  واإلعالم،

  . يساعد في تحقيق التنمية التي يتطلع لها المواطنون المصريون
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Between Muslims’ Religiosity, Religious Identity, Aggression Potential, and Attitudes 
Toward Terrorism, Group Processes Intergroup Relations, SAGE Publications, 
2007,Vol. 10 (3), pp: 373- 382. 

  :مثًال  م منها٢٠٠١سبتمبر  ١١كما اهتمت بعض الدراسات بتناول صورة المسلمين والعرب قبل وبعد هجمات 
Helen R. McClure, The Crystallization of a Panic: A Content analysis of Anglophone 
Canadian Print Media Discourse on Arabs and Muslims pre and post 9/11, Faculty 
of The School of International Service of American University in Partial Fulfillment of 
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in International Relations, 
2011. 

رسالة ، "الحرب على اإلرهاب في ضوء القانون الدولي المعاصر"عبد الرحمن بن عطية اهللا الظاهري،  )٣٠(
، ص )م٢٠٠٧جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، (، غير منشورة دكتوراه

  .١٥٦ - ١٤٩ص
عالقة تعرض الشباب للصحافة المطبوعة واإللكترونية باتجاهاتهم نحو ظاهرة "الحليم، سهير عثمان عبد  )٣١(

  .٩٣ص  مصدر سابق،، "دراسة تحليلية ميدانية"اإلرهاب 
)(٣٢IbrahimSeaga Shaw, Stereotypical representations of Muslims and slam 

following the 7/7 London terror attacks: Implications for intercultural communication 
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and terrorism prevention, The International Communication Gazette, 74- (6), 2012, 
P: 515.  

عبد الرحمن بن عطية : انظر أيًضا. ١٢٣ - ١١٩، ص صسابق المصدرسهير عثمان عبد الحليم، : انظر )٣٣(
جامعة القاهرة، (، غير منشورة رسالة دكتوراه، "الدولي المعاصرالحرب على اإلرهاب في ضوء القانون "اهللا الظاهري، 

  .٢٥٨ - ٢٥٥وص ص  ١٥١، ص )م٢٠٠٧كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
). تنظيم القاعدة وحركة طالبان بأفغانستان(ُترجمت الحرب على اإلرهاب آنذاك على أنها حرب ضد لقد  )٣٤(

  :انظر
P. Eric Louw, The War against terrorism: A public Relations Challenge for the 
Pentagon, The International Journal for Communication Studies, London, Vol. 
65 (3), p: 211.  

)٣٥(David L. Altheide, The mass media and terrorism, Discourse & Communication, 
SAGE Publications, 2007, Vol. 1 (3), pp: 292- 293.  

  :انظر أيًضا
Brain V. Klocke, Framing The World: Elite Ideologies in U. S. Media Discourse of 
the War on Terrorism Campaign, Faculty of the Graduate School of the University of 
Colorado in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of 
Philosophy, Department of Sociology, 2004.   

المعالجة اإلعالمية للقضايا السياسية العربية في مواقع القنوات التليفزيونية "دينا فكري لطفي خضر،  )٣٦(
اإلعالم، قسم اإلذاعة، جامعة القاهرة، كلية (، غير منشورة رسالة ماجستير، "العربية على شبكة اإلنترنت

  .)م٢٠٠٨
، ص دراسة حالة عصابات الشباب واإلرهاب بالشيشان، التجنيد واألنشطة والشبكاتمايكل فيشنفيسكي،  )٣٧(

: ، مجموعة باحثين، الوجوه المتعددة لإلرهاب)ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٢٤٠
  .م٢٠١٤المركز القومي للترجمة،  :وجهات نظر وقضايا مختلفة، القاهرة

: أبو ظبي(، التدخل الدولي لمكافحة اإلرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنيةفتوح أبو دهب هيكل، ) ٣٨(
  .١٧٥، ص )م٢٠١٤مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 

لنامية في الفضائيات األوربية والء عبد الرحمن عبد الغفار فودة، المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول ا) ٣٩(
جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم (، رسالة ماجستير غير منشورة، )دراسة تطبيقية(الموجهة باللغة العربية 

  .٥٧، ص )م٢٠١٤اإلذاعة والتليفزيون، 
ترجمة (، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٤١، ص طبيعة متعددة الوجوه: اإلرهابديفيد كانتر، ) ٤٠(

المركز القومي : وجهات نظر وقضايا مختلفة، القاهرة: ، مجموعة باحثين، الوجوه المتعددة لإلرهاب)وتقديم
  .ة، مرجع سابقللترجم

اإلطار اإلعالمي لحوادث اإلرهاب بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة ماري برنزون ومايكل ستول،  )٤١(

، مجموعة باحثين، الوجوه )ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٣٥٥، ص األمريكية
  .مرجع سابقوجهات نظر وقضايا مختلفة، : المتعددة لإلرهاب
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: نسرين رياض عبد اهللا، قضايا اإلرهاب في الخطاب الصحفي المصري والخطاب الصحفي السعودي) ٤٢(
جامعة القاهرة، كلية (، غير منشورة رسالة ماجستير، ٢٠٠٤ -٢٠٠٠من  دراسة تحليلية مقارنة في الفترة

  .٦١، ص )م٢٠٠٧اإلعالم، قسم الصحافة، 
  .٧١، ص سابقال المصدرنسرين رياض عبد اهللا، ) ٤٣(
اإلطار اإلعالمي لحوادث اإلرهاب بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة ماري برنزون ومايكل ستول، ) ٤٤(

، مجموعة باحثين، الوجوه )ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٣٧٩، ص األمريكية
  . مرجع سابقوجهات نظر وقضايا مختلفة، : المتعددة لإلرهاب

  .٢٧ -٢٦، ص صمرجع سابقهشام الحديدي،  )٤٥(
مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية(، اإلعالم واإلرهاب والثقافة البديلةإسماعيل محمود عبد الرحمن، ) ٤٦(

  .٣٧، ص )م٢٠١٤
  .٥٢، ص المرجع السابق)٤٧(

(48  ) P. Eric Louw, The War against terrorism: A public Relations Challenge for the 
Pentagon, The International Journal for Communication Studies, London, Vol. 
65 (3), p: 212. 
(49  ) Ibid, p: 220. 

اإلطار اإلعالمي لحوادث اإلرهاب بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة ماري برنزون ومايكل ستول، ) ٥٠(

، مجموعة باحثين، الوجوه )ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٣٥٧، ص األمريكية
  .م٢٠١٤ز القومي للترجمة، المرك: وجهات نظر وقضايا مختلفة، القاهرة: المتعددة لإلرهاب

اإلطار اإلعالمي لحوادث اإلرهاب بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة ماري برنزون ومايكل ستول، ) ٥١(

، مجموعة باحثين، الوجوه )ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٣٥٦، ص األمريكية
  .م٢٠١٤المركز القومي للترجمة، : القاهرة وجهات نظر وقضايا مختلفة،: المتعددة لإلرهاب

ترجمة (، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : ، في٣٨، ص طبيعة متعددة الوجوه: ديفيد كانتر، اإلرهاب) ٥٢(
المركز القومي : وجهات نظر وقضايا مختلفة، القاهرة: ، مجموعة باحثين، الوجوه المتعددة لإلرهاب)وتقديم

  .م٢٠١٤للترجمة، 
، ٢٠١ص  بعًدا نظرًيا،: اإلرهاب والجريمة المنظمةشميدت، . جوبتا وجون هورجان وأليكس ب. يباك كد )٥٣(

وجهات : ، مجموعة باحثين، الوجوه المتعددة لإلرهاب)ترجمة وتقديم(، جيهان الحكيم )تحرير(ديفيد كانتر : في
  .م٢٠١٤المركز القومي للترجمة، : نظر وقضايا مختلفة، القاهرة

  .٣٠ -٢٩، ص صمرجع سابقاإلرهاب، الحديدي،  هشام )٥٤(
  .٢٧، ص سابقالمرجع ال )٥٥(
رسالة ، "الحرب على اإلرهاب في ضوء القانون الدولي المعاصر"عبد الرحمن بن عطية اهللا الظاهري،  )٥٦(

  .٢٥٤، ص )م٢٠٠٧جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، (، دكتوراه
  .٣٩٣، ص مرجع سابقهشام الحديدي، ) ٥٧(
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سبتمبر في ضوء أحكام القانون الدولي  ١١مكافحة اإلرهاب بعد أحداث "أكرم حسام عبد الرؤف فرحات، ) ٥٨(
جامعة القاهرة، كلية ( رسالة دكتوراه غير منشورة ،"دراسة لحالتي مصر والواليات المتحدة: لحقوق اإلنسان

  .٩٥، ص )م٢٠٠٨قسم العلوم السياسية، االقتصاد والعلوم السياسية، 
  .٤١٤، ص مرجع سابقهشام الحديدي، ) ٥٩(
بمعنى أنه كما يملك الصحفي أو اإلعالمي حق كتابة الخبر أو الرأي أو تناول موضوع : حق الرد والتصحيح )٦٠(

 واالنتخاباتاإلعالم هويدا مصطفى وآخرون، : انظر. نشر لهم حق التصحيح والتوضيحن من يمسهم بما يُ إما ف
مؤسسة األهرام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل : القاهرة(، الطبعة الثانية، مدونة مهنية وأخالقية

  .٧٢ص ، )م٢٠١١الحرية، 
  .٠.٩٣٧= ، الداللة اإلحصائية ٠.٠٣٨= ، ر٤= ح.، د٠.٨١٢=  ٢كا )٦١(
  .٠.٧٣٢= ، الداللة اإلحصائية٠.٠٥٤= ، ر١= ح.، د٠.١١٧=  ٢كا )٦٢(
، مرجع سابقهويدا مصطفى وآخرون، : اعتمد الباحثان في تعريف تلك المعايير والقيم اإلعالمية على) ٦٣(

  .١١٣- ٥٣ص ص
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