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 قضايا اإلرهابل عالميةاملعاجلة اإل

 القنوات الفضائية اإلخبارية  يف

 *نهله حلمي محمد عبد الكريم .د

 المقدمة

هل تزايه اا الحهلل  القهن  وب ايه  الملضه  القهن  خهل  العهلل  شهد  العمليهل   فه  ملحوظا

 مهناأل يد د اإلرهلب بل  ،وق  اإلرهلبي  المنظمل  ع د ف  ازديلداا وكذلك اإلرهلبي ،

ا سهوا  حه  عله  ومهواننين حكومهل  مهن اله و  لكثيهن مهن اله اخل   عله  ،ومهثرنا

 فه  اإلرهلبيه  العمليهل  وتنوعه  واالجتملعيه  والعسهكني ، االقتصهلدي  مثسسهلتدل

 الجملعهل  وأصهحح  تقنيهل  العصهن، أحه   عله  بلعتملدههل المسهتد م  األسهللي 

ل ت ريحال أكثن اإلرهلبي   .لدل مدطط بأسللي  علمي  اإلجنامي  للدلألعم وتنفيذاا وتنظيما

 بسهح  وذلهك ،ن والتهأري بهللدطور  الحه ي  العصهن فه  اإلرهلبيه  العمليهل  واتسهم 

 الكثيف  التغطي 

 سهله  كمهل  ، وإرهلر تدويه  مهن يصهلححدل ومهل المدتلفه  اإلعهلم وسهلل  بدهل تقوم الت 

 عله  سهلع  ممهل شهلرهل،انت سهنع  الح يثه  فه  االتصهلال  التكنولهوج  ورهور  التق م

 .وفلعليته تأرينه وزيلد  وتشع  أنملنه ال ول  اإلرهلب تفلق 

 عمليه  اكتسهلب عله  وتهثرن والميهو  االتجلههل  تكهوين فه  اإلعهلم وسهلل  تسهله 

 اعتمهلد درجه  تهزداد إذ األزمهل  وقه  السهيمل  ، والمعلومهل للمعهلر  الجمدهور

 أحه ا  وانتشهلر والصهنا  االستقنار ع م حلال  ظ  ف  الوسلل  هذه عل  الجمدور

 التفسهينا  وإيجهلد   لألحه ا رلبته  معهل  خله  وذلهك بده   ب، رههل واإل   العهن

ا ، لدهل المللمه   واضهطناب ومفلجهأ  عنه  اإلرههلب مهن حهواد  بهه تتسه  لمهل نظهنا

 لته اعيل واالتهأرينا   نطهل  اتسهل  مه  ، المجتمه  فه  ر  المسهت  والقهي  للمعهليين

 عندل. المتوفن  المعلومل  ونقص لدل المتلحق 

 الهنأ  وتوجيهه تشهكي  فه  ومهثرن أسلس  دور ذا  اإلخحلري  الفضللي  القنوا  وتع 

، إذ بدهل تهزوده الته  والمعلومهل  األخحهلر خهل  مهن وسلوكيلته وصيلغ  مواقفه العلم،

  المعلومهل خهل  مهن إال معينه  فكهن  تحن  أو معين اليستطي  الشدص تكوين موق 

 عله  وأشهكلله صهوره بكلفه  اإلعهلم يثكه  قه ر  ممهل لهه، توفينههل يهت  الته  والحيلنل 

 تعمهي  ننيه  عهن ,الفنديه  والمجتمعيه  والمملرسهل  المفهلهي  فه  تغييهنا  إحه ا 

 . والقضليل المدتلف  المعلومل  ونشن النأ  وتكوين والتنوين والتوعي  المعنف 

                                                 
 جلمع  مصن للعلوم والتكنولوجيل -كلي  اإلعلم ب بقس  اإلذاع  والتليفزيو  م رس *
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ا أحيلن اإلخحلري  الفضللي  القنوا  وتقوم  اإلرههلب لغليهل  لتهنوي  بهل قص  ، وب و  ، ل

 وإعطلله

 اإلعلم  العم  ورا  من تحقيقدل يناد الت  األه ا  ظ  ف  يستحقدل ال إعلمي  هلل 

 .الفكن  والتأرين والمل  والسلط  الشدن  اإلرهلب  مث  أو

 أوالً : مشكلة الدراسة :

كيفيه  المعللجه  اإلخحلريه  لقضهليل نودراس  أن رص  وتحلي  ف  ال راس  مشكل  تتح د

ا مهن ا وعنبيل  اإلخحلريه ،نشهناتدل  خهل  اإلرهلب ف  القنوا  الفضللي  اإلخحلري  دوليل

ومليتصهه  بههذلك مههن رصهه  خصههللص تلههك المعللجهه  ، وذلههك بههللتطحي  علهه  النشههنا  

مقلرنهه  توجدههل  كهه  قنههل  حيههل  و اإلخحلريهه  فهه  بعههو القنههوا  الفضههللي  اإلخحلريهه 

الدلص  بكه  قنهل  مهن القنهوا  محه   المعليين المدني والتعن  عل    اإلرهلب ،ظلهن

 .ال راس  

ً ثا  :أهمية الدراسة :نيا

 ههذه زاله  ومهل المدتلف  بأشكللدل أح اره وتتع د السلع  موضو  هو اإلرهلب إ   -1

 األح ا 

 .األفعل  ردود من الع ي  وتثين مستمن 

حهه ا  اإلرهلبيهه  والهه ور الفلعهه  لوسههلل  اإلعههلم كثلفهه  اإلهتمههلم اإلعلمهه  بلأل - 2

 .المدتلف  ف  األح ا  اإلرهلبي  وأرنه الواضح ف  تكوين النأ  العلم

تح يه  الموضهوعل  المتعلقه  بقضهليل اإلرههلب الته  تتنلولدهل الفضهلليل  مه  ربهط  -3

 ذلك بللواق  المعلصن.

كمصههلدر للمعلومههل  المتعلقهه  تقهه ين األهميهه  النسههحي  التهه  تحتلدههل وسههلل  اإلعههلم  -4

 بلألح ا  اإلرهلبي  .

 ثالثاً:أهداف الدراسة: 

يتمث  موضو  ال راس  الحللي  ف  خصللص المعللج  اإلخحلري  لقضليل اإلرهلب فه  

القنههوا  الفضههللي  اإلخحلريهه  ، وذلههك بههللتطحي  علهه  قنههل  بهه  بهه  سهه  عنبهه  وقنههل   

 تمث  أه ا  ال راس  فيمل يل  : العنبي  السعودي  وقنل  الني  لألخحلر وت

 رص  وتحلي  خصللص المعللج  اإلخحلري  لقضليل اإلرهلب . -1

 األنن الت  ننح  بشأ  قضليل اإلرهلب الحلرز  ف  القنوا  مح  ال راس . -2

 التعن  عل  اتجله القنوا  مح  ال راس  نحو قضي  اإلرهلب -3

 نوا  مح  ال راس  التعن  عل  المعليين المدني  الدلص  بك  قنل  من الق  -4
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 ً  :الدراسات السابقة :رابعا

المعللجه  اإلعلميه  لظهلهن  ،عا  2018، غزالن لخشاخش، أمينة بولرباا دراس   -

تده   ال راسه  إله  التعهن  ، اإلرهلب ف  الحنام  السيلسي  عل  الفضلليل  العنبيه  

علميتهين عل  حج  اإلهتملم لظلهن  اإلرهلب عل  الدلرنه  اإلعلميه  للفضهللتين اإل

العنبي  والجزين ،ومعنف  األنن اإلعلمي  الت  يهت  تطحيقدهل فه  القنهوا  التليفزيونيه  

لمعنفهه  الحي هه  اإلتصههللي  المتفلوتهه  فهه  نقههلن التشههلب  واإلخههتل  فهه  قنههلت  ال راسهه ، 

وتوصل  ال راس  إل  أ  القنهلتين اتفقهل فه  تنهلو  قضهليل اإلرههلب مه  اإلخهتل  فه  

يثكهه  علهه  أهميهه  القضههي  اإلرهلبيهه  بللنسههح  للقههلنتين ،ونههن  أفكههلر النسهه  وهههو مههل 

رليسي  لك  قضي  ب اف  ربطدل بأسحلبدل ودوافعدل.أمل عهن أسهحلب القضهليل فقه  ركهز  

اإلجتملعيه  قنل  الجزين  عل  ال وا  السيلسي  بينمل ركز  قنل  العنبيه  عله  اله واف  

للحه  مهن ظهلهن  اإلرههلب وتحلينه  فه  حهين  أكثن كمل اتفقتل القنلتين عل  تق ي  حلهو 

 أخن وهذا مليعكس السيلس  التحنيني  الت  تنتدجدل ك  قنل .

،االسااتراجيجية اإلعيميااة العربيااة لمكارحااة اإلرهااا   2015دراسااة اماااا ر ان، -

:،ماااااواق  القاااااوي والتاااااعة راااااي اإلساااااتراجيجية اإلعيمياااااة العربياااااة لمكارحاااااة 

،ونلقشهههه  ة،وجفحص أهااادارها واليااااات جنفياااا هااإلرها ،وجفكااان منالقاجهااااا الفكرياااا

تح يلتدل والفنص المتلح  ،وبحث  ف  الت اعيل  واالستعملال  اليومي  وغين اليوميه  

تقني  لإلعلم واالتصل ،وخلص  ال راس  إله  أ  االسهتناتيجي   –للمنظوم  السوسيو 

ا اإلعلمي  العنبي  لمكلفح  اإلرهلب يج  أ  تكو  منطلقلتدل ومنجعيلت دل قللم  أسلسل

علهه  قلعهه   ومنجعيهه  حقههو  اإلنسههل  وحنيهه  األ  والتعحيههن أوالا وأخيناا.وفهه  غيههلب 

ههههذه المنجعيهههل  ،والمقلربههه  الشهههلمل  التههه  تتحنههه  أكثهههن مهههن مههه خ ،ف ندل سهههتكو  

بللضنور  استناتيجي  نلقص  ومحفز  ومنتج  لمنلخ ق  يكو  أكثن قلبليه  لتحنه  الفكهن 

نجهل  إعلميهه  متملهيه  بههوع  أو مهن دو  وعهه  مه  سههيلقل  اإلرههلب  ومنتجهه  لمد

 اإلرهلب.

دراسااة ور ااة العمااد حااوا دور اإلعاايا واياهاازي ايمنيااة رااي مكارحااة اإلرهااا   -

للتعهههن  علههه  الجدهههود اإلعلميههه  المحذولههه  للوقهههو  والتصههه   لظهههلهن   ( ،2015)

واإلعلمهه  اإلرهههلب بكلفهه  أشههكلله مههن خههل  وضهه  أسههس التعههلو  والتكلمهه  األمنهه  

ا لهه ور اإلعههلم الواضههح والحههلرز فهه  مكلفحهه   لمواجدهه  اإلرهههلب والتصهه   لههه، وفتههل

ا إشهلع  رقلفهه   ا رافضه  لكلفه  أنههوا  الفسهلد واإلرههلب، محينهل ا واجتملعيهل اإلرههلب رقلفيهل

النزاه  والشفلفي  وف  خل  بي   بلت  اليوم تلع  دوراا كحينا من خل  إعه اد الحهنام  

 لمدتلف  )المنل  والمسمو  والمقنو  اإللكتنون (.والتقلرين ا

خلصهه  دراسهه  الطههلهن عههوت بلشهههل،اتجلهل  الشههحلب العنبهه  نحههو الجملعهههل   -

،إلهه  إدراع عينهه  2015اإلرهلبيهه  ال ينيهه  وتوظيفدههل لمواقهه  التواصهه  اإلجتمههلع  ،

 ال راس  لدطن الجملعل  اإلرهلبيه  ،ومهوافقتد  عله  أ  الجملعهل  اإلرهلبيه  تسهتغ 
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الفيسههحوع للتههنوي  ألفكلرهههل،وأند  يسههتد مو  مفههندا  مثهه  الجدههلد وحمليهه  العقيهه   

 لجذب الشحلب.

إله  هه ف  الاري  الملتبساة اإلعايا واإلرهاا  ،  ،2014نبياد ،دراسة عبد الفتاح  -

بيل  أنمهلن العنه  المتعه د  الملديه  ،والنمزي ،واللفظيه  والدطلبيه ،هو جهز  اليتجهزأ 

  وال ينيههه  واإلي يولوجيههه  واالجتملعيههه  والثقلفيههه  ...إل ،فههه  مهههن األنسهههل  السيلسهههي

المجتمعهههل  اإلنسهههلني  ،ومهههن رههه  تنهههت  أشهههكلالا متعههه د  ومنكحههه  مهههن اإلسهههتحعلدا  

واإلقصههل ا  لف ههل  وشههنالح اجتملعيهه  وقوميهه  ولغويهه  ودينيهه  ومذهحيهه  ،وعنقيهه  

والثقلفيه  وال ينيه  ،ومنلنقي  ع يه   .يتنته  عله  اإلقصهل ا  واالسهتحعلدا  السيلسهي  

والسيلسي  تناك  اإلححلنل  ،واالحسهلس بهللظل  ،والحقه  والكناهي ،والغضه  لهحعو 

 العنلصن المستحع  .

دراسااة مسسسااة التنميااة والاادعم الروسااية المنبثقااة عاا  ناااد   رالااد   الاادولي  -

، بده   2013للحوار والتي جناولت الصوري التي يقدمها اإلعيا ايانبي ع  داعاش

  علهه  النسههلل  التهه  يوجددههل اإلعههلم واألعمههل  النواليهه  المتلفههز  حههو  هههذا التعههن

التنظي  اإلرهلب .وأوضح  ال راس ،أ  الصور  ال ارج  له اع  فه  وسهلل  االعهلم 

،ه  صور  منكح  ومثين  للج   وعلبن  للح ود ،حي  تشهكل  نتيجه  لته اخ  األنهن 

األخههن  عههن المههزن مههلبين رسههلل   اإلعلميهه  التقلي يهه  والح يثهه  التهه  تمدضهه  ههه 

داع  التنويجي  ومليصوره ويحكيهه إعهلم اله و  المعلديه  لإلرهلب.وتثكه  ال راسه  

أ  المتلبعين ف  الوق  الناهن ،يشهد و  محلوله  لتوصهي  ظهلهن  اجتملعيه  سيلسهي  

 ج ي   تجع  من المستحي  التعحين عن جوهن هذ الظلهن .

، حههههو  تههههأرينا  التغطيهههه  التليفزيونيهههه   2001دراسااااة ريليااااب نيااااد  ساااابنير   -

اإلخحلريهه ف  زيههلد  معهه ال  حههواد  العنهه  والكناهيهه  ،وجهه   ال راسهه  أ  هنههلع 

ا بين زيلد  مع ال  التعنت لتغطي  الجنال  ف  وسلل  االعلم المنلي  وزيلد   ارتحلنل

نتيه  مع ال  جنال  العن  والقت  ف  الحيل  الواقعي  ،وركز  الحلحث  عله  مقلرنه  ت

أولويل  أخحلر العن  والجنيم  ف  وسلل  االعلم المنلي  وتنتيحدهل فه  المجتمه  مهن 

خهل  االسههتعلن  بأرشههي  نشههنا  األخحههلر التليفزيونيهه  وتقههلرين أمنيهه  ،ولقهه  أظدههن  

نتههلل  هههذه ال راسهه  أ  قصههص العنهه  والكناهيهه  التهه  ورد  فهه  نشههنا  األخحههلر 

التليفزيونيه  لدهل تهأرين محه ود بللمقلنه  مه  معه ال  والوارد  ف  الشهحكل  اإلخحلريه  و

 العن  والجنيم  ف  المجتم .

حاوا جطايااة اريادي نيوياورم جاايمز لحاادث جحااايم ، 1998دراساة رراناد دورهااا  -

التلبعه  لدطهون نيهنا  مثسسه  عحهن العهلل  فه  النحله  رقه   (747الاائري الباوين  )

ا رغهه  أ  التقههلرين : اعتحههن  الجنيهه   الحههل 1996( فهه  يوليههو 800) د  عمههلا ارهلبيههل

النسمي  لجدل  التحقي  أك   أنه نت  عهن خله  فنه  بللطللن ،وخلصه  ال راسه  إله  
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أ  التضلرب الواضح ف  الدطلبين السيلسه  النسهم  والدطهلب االعلمه  ،أد  إله  

 تناج  دور الجني   ف  تشكي  معلر  واتجلهل  النأ  العلم .

ااااوا دور وساااائد االعااايا راااي معالجاااة  تاااية ، 1991دراساااة  يفاااي  بيرنسااات  -

، تشهين ال راسه  إله  انقسهلم المفكهنين إله  قسهمين بشهأ  اله ور الهذ  اإلرها  والعنة

تلعحه وسلل  اإلعلم تجله تغطيه  قضهليل اإلرههلب ، إذ يهن  الفنيه  األو  أ  االعهلم 

العنه  ،بينمهل  يسد  بشك  كحين ف  نشن األفكلر اإلرهلبي  ب  والتشجي  عل  مزي  مهن

ين  الفني  الثلن  أ  اإلعلم هو ضحي  من ضهحليل اإلرههلب، ذلهك أ  نشهن األخحهلر 

النوتينيه  المنتحطهه  بلإلرهههلب قه  يفقهه  الصههحيف  مصه اقيتدل لهه   الجمدههور ،وحلولهه  

ال راسه  فدهه  هههذه العلقهه  مههن خههل  دراسه  حللهه  جملعههل  العنهه  فهه  بيههنو وتح يهه اا 

 ليعن  بجملع  " الطني  المض  ".جملع  ليومينو سو أو م

 :خامسا:جسايالت الدراسة 

الدلصه  بقضهي   الدصللص العلم  للملد  األخحلري  ف  القنهوا  محه  ال راسه مل  -1

 . اإلرهلب

مل عنلصن اإلبناز المستد م  ف  تق ي  الملد  االخحلري  الدلص  بقضي  اإلرههلب  -2

 القنوا  مح  ال راس  ف 

نهلو  قضهي  اإلرههلب فه  القنهوا  الفضهللي  اإلخحلريه  مل األنن المستد م  فه  ت -3

 مح  ال راس 

 مله   المعليين المدني  الدلص  بك  قنل  من القنوا  مح  ال راس  -4

 :جهانوع الدراسة ومنه سادساً:

ا للحصو  Surveyتعتم  هذه ال راس  عل  مند  المسح ) ا منظمل ( بلعتحلره جد اا علميل

عههن الظههلهن  اإلعلميهه  فهه  وضههعدل الحههلل  ، علهه  بيلنههل  ومعلومههل  وأوصههل  

 ولمعنف  مدتل  جوان  ال راس  واستدلص النتلل  المفسن  لدل .

وق  استد م  الحلحث  مند  المسح بللعين  ، حيه  تشهم  ال راسه  المسهحي  عه   أنهوا  

مندههل : مسههح الههنأ  العههلم ،ومسههح المضههمو ، ومسههح أسههللي  المملرسهه  اإلعلميهه  ، 

ً   استد م  وهذه ال راس  :مجتمع وعينة الدراسة :سابعا

علهه  القنههوا  الفضههللي   المعنوضهه  يمثهه  مجتمهه  ال راسهه  كهه  النشههنا  اإلخحلريهه 

 خهل اإلخحلري  ، الت  تمثلدل عين  ال راس  المدتلر  المعني  بقضهليل االرههلب ، وذلهك 

 ( .1/10/2018( إل  )1/9/2018كلم  من )شدن

م  لمجتمهه  ال راسهه  التحليليهه  بأكملههه ، فقهه  اعتمهه   ونظههناا لصههعوب  إجههنا  مسههح شههل

 الحلحث  عل  مند  المسح بأسلوب العين .
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من النشنا  اإلخحلريه  المق مه  عله  القنهوا  محه  عم ي  حي  اختلر  الحلحث  عين  

 ال راس  عل  النحو التلل  :

 : عينة النشرات اإلخبارية

بقضههي  اإلرهههلب فهه  القنههوا  محهه  تهه  تحليهه  المههوجز والنشههنا  اإلخحلريهه  المعنيهه  

وتهه  اختيلرهمههل  (النيهه  لألخحههلر –العنبيهه  السههعودي   -عنبهه  BBCال راسهه  )قنههل  

العنبهه  ،علهه  الههنغ  مههن تحههلين  الغنبهه  و لكوندمههل يعهه ا  واجدهه  لإلعههلم الفضههلل 

،الت  انعكس  عل  أسلوب التنلو  اإلعلمه  للقنهوا   توجدلتدمل السيلسي  واإلعلمي 

ل راس  ،كمل تتميز ك  قنل  بهأ  لدهل نلبعدهل الدهلص واتجلهلتدهل الدلصه  ،ولدهذا مح  ا

 يكو  لك  قنل  رؤي  معين  وموق  مح د اتجله قضليل اإلرهلب.

 وت  اختيلر النشن  النليسي  لك  قنل  عل  النحو التلل  : 

 عنب  ف  تملم السلع  الدلمس  مسل اا بتوقي  جننيت  BBCنشن  قنل   -

   العنبي  ف  تملم السلع  الثلمن  مسل اا بتوقي  جننيت نشن  قنل -

ا بتوقيه  جمدوريه   - نشن  قنل  الني  لألخحهلر فه  تمهلم السهلع  العلشهن  صهحلحل

 مصن العنبي  

 وذلك لم   شدن كلم ،وجل  ذلك عل  النحو التلل  :

 ( نشن  مهن قنهل 40( نشن  من قنل  العنبي  )30عنب  ، و) BBC( نشن  من قنل  35)

 وب لن يبلغ عدد ايخبار المحللة ري النشرات اإلخبارية بالقنوات الثيث الني  لألخحلر 

 (BBC خبر1305( ) النيد ليخبار –العربية  -عربي ) 

 ( 306وااء عدد ايخبار المعنية بقتاايا اإلرهاا  راي الاثيث  ناوات محاد الدراساة)

(خباااار  ناااااي  93ة ،) (خباااار  ناااااي العربياااا 81 لتشاااامد )خباااار ماااا  اإلامااااالي العاااااا 

BBC(، خبر  ناي النيد لألخبار. 132عربي) 

 ً  :أدوات الدراسة :ثامنا

 أداي الدراسة التحليلية:

إعتم   ال راس  عل  أدا  تحلي  المضمو  بصفته يسع  إل  إكتشل  المعلن  الكلمنه  

ف  المحتو  والعلقل  اإلرتحلني  بدذه المعلن  من خل  الحح  الكم  والموضهوع  

 لمنظ  للسمل  الظلهن  ف  هذا المحتو  .ا

حي  ته  تحليه  مضهمو  كمه  للنشهنا  اإلخحلريه  ككه  فه  القنهوا  محه  ال راسه  ، 

وكذلك إجنا  تحلي  مضمو  كيف  لقضي  اإلرههلب الته  ورد  بللنشهنا  االخحلريه  

 عين  ال راس .
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 امع بيانات الدراسة التحليلية ومعالجتها : -

س  التحليلي  من خل  تفنيه  عينه  النشهنا  فه  اسهتملرا  تحليه  ت  جم  بيلنل  ال را

المحتو  المعه   لهذلك ، وتمه  معللجه  الحيلنهل  وفه  خطه  إحصهللي  محسهط  تتضهمن 

التكنارا  الحسهيط  والنسه  الم ويه  الدلصه  بللف هل  الفنعيه  المدتلفه  عله  مسهتو  

 ك  قنل  من القنوا  مح  ال راس . 

 ً    للدراسة:اإلقار النظرجاسعا

 News Framing Analysisنظرية جحليد ايقر الخبرية 

تعتمهه  ال راسهه  علهه  نظنيهه  لدههل أهميهه  فهه  مجههل  ال راسههل  اإلعلميهه ، وذا  صههل  

 News Framing نظريااة جحليااد اي ق اار الخبريااة    بموضههو  ال راسهه  وههه 

Analysis. ل  االتصهل ، وتُع  النظني  واح   من النواف  النظني  الح يث  ف  دراس

حي  تسمح بقيلس المحتوى الضمن  للنسلل  اإلعلمي  الت  تعكسهدل وسهلل  اإلعهلم، 

ا لهه ور وسههلل  اإلعههلم فهه  تشههكي  األفكههلر واالتجلهههل  حيههل   وتُقهه م تفسههيناا منتظمههل

 .القضليل الحلرز ، وعلق  ذلك بلستجلبل  الجمدهور المعنفيه  والوج انيه  لتلهك القضهليل

ا، لكيفيه   ظرية جحليد اي ق ر الخبرية  ن وتنج  أهمي  ا منتظمهل كوندل تق م تفسيناا علميل

ح و  التأرينا  المعنفي  والوج انيه  لوسهلل  اإلعهلم عله  الجمدهور، بمدتله  ف لتهه 

 .وخصللصه ال يمغنافي 

تفتنت النظني  أ  األح ا  ال تنطو  ف  ح  ذاتدل عله  مغهزى معهين، وإنمهل          

( يحه دهل وينظمدهل، ويضهف  Frameمن خل  وضهعدل فه  "إنهلر" )تكتس  مغزاهل 

عليدل ق راا من االتسل ، وذلك بللتنكيز عل  بعو جوان  الموضو  وإغفهل  جوانه  

التهه  تنههتظ  حولدههل الفكااري المحوريااة أخههنى، ومههن رهه  فلإلنههلر اإلعلمهه  هههو "تلههك

 . األح ا  الدلص  بقضي  معين "

مههل يعنهه  انتقههل  متعمهه  لههحعو جوانهه  الحهه   أو فلإلنههلر اإلعلمهه  مههثل لقضههي   

القضههي ، وجعلدههل أكثههن بههنوزاا فهه  الههنص اإلعلمهه ، واسههتد ام أسههلوب محهه د فهه  

توصههي  المشههكل  وتح يهه  أسههحلبدل، وتقيههي  أبعلدهههل، ونههن  حلههو  مقتنحهه  بشههأندل. 

ألو  من  ف  أدبيل  العلهوم االجتملعيه  ضهمن كتلبهل    اإلقار  استد ام مصطلح تَ َ 

 Berger  وسههله  كهه  مههن ، 1955 " عههلمBateson  عههلل  االجتمههل  األمنيكهه 

and Luckmann ا فه  تطهور مفدهوم التهأنين. وتواله   1967  عاا ا رليسيل إسدلمل

اإلسهههدلمل  للحهههلحثين فههه  السهههتينيل  لتنسهههي  ههههذا المفدهههوم الج يههه  فههه  ال راسهههل  

،  ايقاار  لحأو  مههن اسههتد م مصههط Goffman(  1974)  االجتملعيهه ، ويعتحههن

بوصهههفه أدا  يهههت  توظيفدهههل لتصهههني  وتنظهههي  الدحهههنا  والمعلومهههل  المدتلفههه . وقههه  

كتلبههه تحهه  عنههوا  "تحليهه  األنههن"، وهههو بههذلك يعتحههن مثسههس  Goffman   ألهه 

وُمنشهههأ "مههه خ  التهههأنين". وجهههل  أو  تطحيههه  عملههه  لتحليههه  األنهههن فههه  ال راسهههل  

، (1978و 1976) اسهتيدل عهلم فه  در  Tuchman اإلعلمي  بع  جدهود الحلحثه 
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كههأدا  مندجيه  لتحليهه  المضههمو  اإلخحهلر  فهه  وسههلل    جحلياد ايقاار  حيه  وظفهه 

أو  من حلو  تأصي  النظني  فه    Robert Entman  اإلعلم المدتلف . ويعتحن

ال راسل  اإلعلمي ، حي  يعود إليه الفض  ف  أو  تطحي  عمل  يتس  بلل ق  النظنيه  

حيه  ربهط  (1993 – 1991 – 1989)دراسهلته المتعه د  خهل  أعهواموالمندجي  فه  

الحلح  بين تحلي  األنن وتمثي  المعلومل  من قح  أفهناد الجمدهور. فلإلنهلر الدحهن  

ف  تعني  محسط ههو "السهيل  ذو المعنه  الهذ  يشهك  القصه  الدحنيه ". وقه  تحهين أ  

حي  يعن  علمل  الهنفس  مفدوم األنن الدحني  له أصو  سيكولوجي  وسوسيولوجي ،

األنن الدحني  عل  أندل تغينا  ف  الحك  عل  موضو  مل، ح ر  عن ننيه  تغييهن 

أو تحهه ي  فهه  التعنيهه  بههللحك  أو اختيههلر المشههكل  أو القضههي  المثههلر ، أمههل المنظههور 

اإلجتمهههلع  لألنهههن، يميههه  إلههه  التنكيهههز علههه  اسهههتد ام بعهههو الدطهههون والنمهههوز 

  القص ، الت  تق م ف  وسهلل  اإلعهلم. وقه  سهع  الع يه  مهن والمطحوعل  النليسي  ف

الحلحثين لتح ي  مفدهوم "اإلنهلر" أو "التهأنين"، ولعه  مهن أشهدن تلهك المحهلوال  ههو 

لمفدهههوم "اإلنهههلر" بأنهههه "اختيهههلر بعهههو Robert Entman(  1993)  تح يههه 

واتحههل   الجوانهه  مههن الواقهه  دو  غينهههل، وجعلدههل أكثههن بههنوزاا فهه  الههنص اإلعلمهه ،

أسههلوب أو مسههلر معههين يههت  مههن خللههه تح يهه  المشههكل  أو القضههي ، وتفسههين أسههحلب 

ح وردل، وكذلك التقيي  األخلق  ألبعلدهل وجوانحدهل المدتلفه ، فضهل عهن نهن  حلهو  

يشهههين إلههه    Eving Goffman  وتوصهههيل  بشهههأندل". و"اإلنهههلر" كمهههل يعنفهههه

مدل، مهن أجه  تفسهين موقه  اجتمههلع  مجموعه  معينه  مهن التوقعهل  الته  يههت  اسهتد ا

عله  أ   Robert Entman  بصور  جي  ، ف  نقطه  محه د  مهن الزمهل . ويثكه 

تأرين األنن ال يتحقه  فقهط مهن خهل  إبهناز بعهو الجوانه  فه  األحه ا  أو الوقهلل ، 

ولكن أيضل من خل  الحذ  أو اإلغفل  لجوان  أخنى، أو تق ي  توصيل  خلص  مهن 

 التصل .جلن  القلل  بل

وبع  هذا العنت عن رؤي  الحلحثين لمفدوم األنن، ف نه تََ  التوص  إل  حقيقه           

 مفلدهل أ  هذه التعنيفل  اشتنك  ف  ع   أبعلد لمفدوم اإلنلر وه  كللتلل :

 اإلنلر هو وسيل  لفد  العلل  المحيط.     .1

وين قصه  خحنيه  متصهل  يقوم اإلنلر بعهنت وتنسهي  وتنظهي  المعلومهل ، لتكه     .2

 ومتملسك .

يمكهههههن اسهههههتدلص اإلنهههههلر مهههههن خهههههل  الكلمهههههل  ال الههههه ، واالسهههههتعلرا       .3

 والمصطلحل ، والنموز والصور المصلحح  للسند الدحن .

 اإلنلر هو الفكن  المحوري  أو النليسي  للنص الدحن .     .4

 اإلنلر يق م توصيفل علمل للمشكل .     .5

 ق م أسحلب المشكل .اإلنلر ي     .6

 اإلنلر يقوم بتق ي  حلو  مقتنح  للمشكل .     .7
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موضه   العينه أمل المفدوم األكثن قنبل من ال راسه ، والهذ  بنه  عليهه تحليه  مضهمو  

، والههذ  نجهه ه يثصهه  نظنيههل وتطحيقيههل 1993 عههلم Entman ال راسهه  هههو تعنيهه 

جوهنيهل تتضهمن انتقهل  جوانه   لمفدوم اإلنلر الذ  أشلر "بأنه الفكن  المحوري  الته 

معينهه  مههن الحقيقهه  الم ركهه  دو  غينهههل، وجعلدههل أكثههن بههنوزاا فهه  الههنص اإلعلمهه ، 

حيههه  يهههت  مهههن خللهههه تح يههه  المشهههكل  أو القضهههي  وتفسهههين أسهههحلب حههه وردل، والتقيهههي  

األخلق  أو المعنو  ألبعلدهل المدتلف ، ر  نن  حلهو  وتوصهيل  ومعللجه  بشهأندل". 

لإلنههههلر يثكهههه  علهههه  نحيعهههه  التههههأنين  Entman  حظهههه  أ  تعنيهههه ويمكههههن مل

عمليااة جفسااير د يقااة وجفصاايلية، ال جقااوا علاا   اايم ررديااة، لكاا  علاا   نفاااذ  بلعتحههلره

وكهههههل  ههههههذا المفدهههههوم  مفااااااهيم ومعاااااارف  لياااااة وجقليدياااااة، مبتدعاااااة ااتماعياااااا.

الجلنه   بمثلب  اإلضلف  الحقيقي  للتعنيفل  السهلبق ، ألنهه ينكهز عله   Entman  لـ

اإلعلم  للتهأنين أكثهن مهن الجوانه  السهيكولوجي ، والسوسهيولوجي  والسيلسهي ، كمهل 

 ينكز عل  آليل  وأدوا  التأنين،وأهمدل االنتقل  والحنوز واالستحعلد.

ا، حيه   وهكذا تُع  نظني  األنن الدحني  من النظنيل  اإلعلمي  الغنبي  الج ي   نسهحيل

ميه  الته  تعتمه  عله  تحليه  المضهمو ، وكهذا ال راسهل  تُستد م فه  ال راسهل  اإلعل

الت  تتنلو  القضليل ال ولي  كقضهليل اإلرههلب، ولدهذا السهح  تَهَ  توظيه  مه خ  األنهن 

الدحنيهه  للتعههن  علهه  المحتههوى اإلعلمهه  مههن حيهه  الشههك  والمضههمو  للنشههنا  

ي  األنن الدحنيه  االخحلري ، والكيفي  الت  يت  من خللدل تنلو  ظلهن  اإلرهلب، وتح 

، والكشههه  عهههن أوجهههه االتفهههل   التههه  تسهههتد مدل القنهههوا  االخحلريههه  محههه  ال راسههه 

واالختل  بهين القنهوا  مهن حيه  األنهن المسهتد م  فه  معللجه  األحه ا  اإلرهلبيه  

      الحلرز .

 اإلقار المعرري للدراسة

 واإلرها  اإلعيا

 أواله  فه  اإلذاعه  بظدهور Communication الجملهينيه  المنحله  اإلعهلم دخه 

 من وأصحح,ينالجمله إل  الغني  الطحق  اإلعلم وسلل  تجلوز  حين العشنين، القن 

 فه  اإلعهلم وسهلل  ر،وبتطهور الجمدهو مهن عنيو قطل  إل  الدحن وصو  الممكن

 بللصهو  الجمدهور مدلنحه  أو المعلومهل  الدحهن أو نشن اليسين من أصحح هذه أيلمنل

 واالنتنن  واإلذاع  التلفز  مندل محطل  مدتلف  وبوسلل  ر، محلش وبشك  والصور 

ا   الفضهللي  والمجهل  والقنهوا  كللصهح  ى األخهن اإلعهلم ، عه ا وسهلل  أيضهل

 بعه هل، فأصهحح كهل  مدمهل األحه ا  تغطيه  اليسهين فمهن ذلك إل  بلإلضلف . اإلخحلري 

 ند .ع بع   مدمل أح ا  بأ  أفنادهل يل  صغين  قني  العلل 

العهلل   ههذا فه  الجلريه  ألح ا  وا اإلنسل  حيل  مظلهن مدتل  اإلعلم وسلل  تتنلو 

 الفضهللي  القنهوا  تسهلر  حيه  إرهلبيه ، عمليهل  مهن مهليق  األحه ا  ههذه ،ومهن

 األروا  فه  خسهللن مهن فظللعدل وإبناز اإلرهلبي  العملي  مي ا  تغطي  ف  اإلخحلري 
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 مه  عليهه الفعه  وردود اإلرههلب  مه  الحه   التفلعه  وتتهلب  الممتلكهل ، فه  ودمهلر

 .لمتلبعتدل الجمدور وجذبد  من عنيو قطل  استقطلب ف   ،رغح  التدو 

 أعه اد زيهلد  فه  النغحه  ههو المجهل  ههذا فه  الفضهللي  القنهوا  يوجهه الهذ  فللمعيهلر

 .األعمل  هذه مث  نتلل  عن النظن والمستمعين،بغو المشله ين

 فه  ومسهلع ته اإلرههلب  لمسهلن   أدا  الفضهللي  القنهوا  تصهحح قص   وبللتلل ،وب و

 يتحقه  اإلرهلبيه  للعملي  اإلعلمي  فحللتغطي  قص ، بغين ذلك كل  وإ  أه افه، تحقي 

 يضهمن كمهل وحه هل، اإلرهلبيه  العمليه  تحققهه أ  تعجهز الهذ  والنعه  الهذعن انتشلر

  .علماإل خل  من الجمي  عل   قضيته عنت اإلرهلب 

و"اإلرهههلب"، مههن  -، وأجدزتههه المتعهه د -يحهه و أ  مفندتهه ، واصههطلح  "اإلعههلم"

، فهه  -لعقهود ع يه   مضهه ، وسيسهتمنا ، لعقهود أخههنى مقحله  -أكثهن المفهندا  تههنداداا 

، وعله  ألسهن  الجمدهور فه  منهلن  ع يه   -الدطلبل  السيلسي ، واإلعلمي ، وال ينيه 

 عتحلرا  ع ي  :من عللمنل، وبل تمييز، وذلك ال

يتصهههفل  بللقههه م، واالسهههتمناري ، علههه   -علههه  عمومدمهههل -إ  كهههل االصهههطلحين -1

اخههتل  أدواتدمههل وتعحيناتدمههل، ومههل يعتنيدههل مههن تطههور، وتج يهه  فهه  الوظههلل  

والوسللط واوليل  واألهه ا . إ  الوظهلل  المتجه د  لإلعهلم واإلرههلب تجعلدمهل 

ا كمنظومههههل ، وك شههههكلليل   فهههه  علقتدمههههل بللحنيههههل  العلمهههه  حلضههههنين معههههل

والشدصههي ، والسيلسههي ، والقههلنو ، والنظههلم الهه ول ، واألنظمهه  اإلقليميهه  التلبعهه ، 

 واألي يولوجيل ، واألديل ، واألعمل  االستدحلراتي  واألمني .. ال .

إ  التلزم اإلشكلل  بين اإلعلم وأجدزته ووسللطه المتع د ، واإلرهلب يشين إله   -2

مل يحق  بعهو أه افهه الوظيفيه  واالحتنافيه  والسيلسهي  بللتجهلوز، وبعهو أ  كليد

ا، علههه  نحهههو مهههل أشهههلر إليهههه والتهههن  التههه اخ  علههه  الدهههلم  بهههين بعضهههدمل بعضهههل

وف  قوله "إ  اإلعلم  ههو أفضه  صه ي  لإلرههلب    Walter Laqueur الكين

عضههد  ويههذه  غيههنه إلهه  القههو  إ  اإلعلمهه  هههو شههنيك اإلرهههلب . بهه  إ  ب -"

ا ف  ح  ذاته. التشهدين ههو كه   اوخن ذه  إل  القو  إ  "العم  اإلرهلب  ليس شي ل

 شئ.

إ  العنه  بأنملنهه المتعهه د  الملديه ، والنمزيه ، واللفظيهه  والدطلبيه ، ههو جههز  ال  -3

يتجزأ من األنسهل  السيلسهي  وال ينيه  واإلي يولوجيه  واالجتملعيه  والثقلفيه ... اله ، 

نسههلني ، ومههن رهه  تنههت  أشههكلالا متعهه د  ومنكحهه  مههن االسههتحعلدا  فهه  المجتمعههل  اإل

واإلقصل ا  لف ل  وشنالح اجتملعيه  وقوميه  ولغويه  ودينيه  ومذهحيه ، وعنقيه ، 

ومنلنقي  ع ي  . يتنت  عل  اإلقصل ا  واالستحعلدا  السيلسي  والثقلفيه  وال ينيه  

والكناهيهه ، والغضهه   والسيلسههي  تههناك  اإلححلنههل ، واإلحسههلس بههللظل ، والحقهه 

لحعو العنلصن المستحع  . إ  التناكمل  النفسي  واالجتملعيه  والسيلسهي  المححطه  

ق  تول  ف  إح ى مناح  تطورهل دواف  ع واني ، ومن ر  إنتلن منكه  مهن العنه  



 المعللج  اإلعلمي  لقضليل اإلرهلب ف  القنوا  الفضللي  اإلخحلري  

 563                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

ا احتجلجيه  أو تمنديه  أو إرهلبيه  أو فوضهوي  بمهل يهثدى إله   الذى ق  يتدهذ وجوههل

  أو رموز أيقونيه  للقهو  السيلسهي ، أو ال ينيه  أو االقتصهلدي  المسلس بأه ا  بشني

ل ولههه  مهههل، أو جملعههه  عنقيههه  أو قوميههه  أو لغويههه ، أو قهههلد  سيلسهههيين، أو كتهههلب 

وصههحفيين، ومحهه عين، أو أشههدلص عههلديين يتحولههو  إلهه  أههه ا  بشههني  ألعمههل  

 العن ، واإلرهلب إلشلع  النع  والدو  المعم .

إله  السهع ،  -كجز  مهن وظللفهه وأه افهه –رهلب" ينم  كليدمل إ  اإلعلم و"اإل -4

 ورا  اوخن.

تسههلر  إلهه  السههح   -المقههنو   والمسههموع  والمنليهه  والنتيهه  –األجدههز  اإلعلميهه  

اإلعلمهههه ، ورا  األخحههههلر والحكليههههل  والتحلههههيل  ورصهههه  الوقههههلل  والتطههههورا  

رههلب ، ومهن ره  تسهع  إله  للجملعل  الت  تملرس العن  االجتمهلع  والسيلسه  واإل

ا كلنه ، بده    متلبع  حثيث  ورا  المنظمل  والوقلل  السيلسهي  العنيفه ، واإلرهلبيه  أيهل

 تغطي  وقلل  العن  واالغتيلال  وفل ا لح  القلرئ ف  المعنف .

المنظمههل  السيلسههي  والفوضههوي  وال ينيهه  والمذهحيهه  والقوميهه  والعنقيهه  و... الهه  التهه  

إلرهلب، تسع  ورا  األجدهز  اإلعلميه ، وذلهك كه  تصه  رسهللتدل تملرس العن  وا

السيلسي  والنفسي  وتحق  اه افدل الت  تتمث  فه  إشهلع  النعه  والدهو ، فضهلا عهن 

المطللههه ، أو النسهههلل  السيلسهههي  للمنظمههه  السيلسهههي  وال ينيههه  التههه  تمهههلرس العنههه  

 واإلرهلب.

ة ذى الوااااوا والاقاااون الدينياااة   اااكالية العي اااة باااي  اإلعااايا واإلرهاااا  والعنااا

 والاائفية والم هبية ريما يل :

 أوالً : ر  غموض وعمومية المفهوا واالصايح اإلرهاب :

إ  الظواهن والمنظمل  الت  تملرس العنه  واإلرههلب، ال تدضه  لتقويمهل  موحه  ، 

ا وإيج ا حي  تتحلين وجدل  النظن السيلسي ، حهو  نحيعتدهل وأنشهطتدل وأهه افدل، سهلحل لبهل

ا، وذلهك مهن المواقه  والتحيهزا  اإلي يولوجيه  وال ينيه  والقوميه  والعنقيه ..  ا وقه حل ذمل

الهه  التهه  ينظههن عحنهههل إلهه  ظههواهن االحتجههلن والعنهه  والتمههند، أو الثههور ، ومههن رهه  

التحههلين فهه  إسههحلو النعههو  اإليجلبيهه  والتمجي يهه ، أو السههلحي  والق حيهه  علهه  األنمههلن 

 د.المتع د  سللف  السن

رمههه  غمهههوت تنطهههوى عليهههه عشهههنا  بههه  م هههل  التعنيفهههل  للمفدهههوم واالصهههطل  

اإلرهلب ، سوا  عل  مستوى ضحط االصطل  وداللته أو ح وده السهللل . وال يقتصهن 

الغمههوت والعموميهه  التهه  ينطههوى عليدههل المفدههوم مههن المنظههور السيلسهه ، وإنمههل علهه  

قههلب . الغمههوت والعموميهه  سههم  المسههتوى القههلنون ، وخضههوعه للتههأري  الجنههلل  والع

ا. ورمه   التعنيفل  الت  ت  تحنيدل ف  إنهلر القهلنو  المقهلر ، واالتفلقيهل  ال وليه  عمومهل

خلط بين مفدهوم حنكهل  التحنيهن الوننيه ، ومفدهوم اإلرههلب. ومهن ره  كلنه  أجدهز  

إعلم غنبي  تطل  وص  اإلرهلب، واإلرهلبيين عل  منظمل  تحنر وننه ، وعله  

 ن يسعو  إل  تحنين بلده  من نحن االحتل  األجنح .منلضلي
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 ثانياً: اإلعيا واإلرها : نظري عامة:

العلل  ل  يع  قني  واح   كمل ذه  ملرشل  ملكلوهل  ف  ستينيل  القهن  الملضه ، به  

كمل سهح   –ول  يع  قني  عولمي  ف  ندلي  عق  التسعينيل ، ب  تحو  إل  غنف  كوني  

ر  إل  جدلز عولم  عن  أننا  أصلب  الفهند فه  أى  -تلبل  ع ي   لنلأ  سمينله ف  ك

منطقهه  فهه  العههلل . إ  اختههزا  العههلل  إلهه  جدههلز حلسههوب متعهه د  الوسههللط المعلوملتيهه  

أو الههحلع بيههنى وسههواه  هههو نتههلن للثههور   I Bad واالتصههللي ، رهه  إلهه  جدههلز الههـ

ا  –األعلوملتيهه   والههزوان الكههلروليك  التقنهه  بههين  -أى رههورت  اإلعههلم والمعلومههل  معههل

ا  -األعلصين المعلوملتي  واالتصللي  الت  أصحح   -أى رورت  اإلعلم والمعلومل  معل

ا لعصننل وتفلعلتهه. إ  التطهور الديكله  فه  النظهلم اله ول  المعلهوم ارتهحط  ا هيكليل سمتل

لط بهنلين، بللثور  اإلعلميه ، كمهل حه   لحظه  انديهلر االتحهلد السهوفيت ، وسهقون حهل

والتحشههين بأيهه يولوجيل األسههوا ، وانتشههلر قههي  الليحناليهه ، ومنظومههل  حقههو  اإلنسههل ، 

ونق  التوتلليتلري  والملركسي  فيمل أنل  عليهه الثهور  ال يمقنانيه  الثللثه ، ره  الثهورا  

المدملي ، والحنتقلليه .. اله ، ره  االنتفلضهل  الثوريه  المجدضه  فه  العهلل  العنبه . إ  

سههلط  األعلوملتيهه  وصههينوراتدل، لدههل تأريناتدههل الكحههنى علهه  مجنيههل  الحيههل  صههعود 

الكونيهه  وأصهههحح  تمهههس تفلصههي  الحيهههل  اليوميههه  داخهه  مجتمعهههل  ورقلفهههل  عللمنهههل 

ا ف  تشكي  الوع  الفهندى والجمعه ،  المعول ، ومن ر  تلع  األعلوملتي  دوراا محوريل

اإلدراع السيلس  واالجتملع  لكثُهن  وف  إنتلن الصور عن الذا  واوخنين، وصيلغ 

 ف  األبني  االجتملعي  ف  مجتمعل  عللمنل المعول .

ذى  -إ  أجدز  الحلسوب، والفضل  النت ، والجي  الثلل  ومل بع  من الدلت  المحمهو 

تجعه  مهن الميسهور ته ف  المعلومهل  والنسهلل  والشهفنا  السهني   -الوسللط المتعه د 

 . نعي  رهور  هللله  فه  اإلدراع والهوع  والتعح ه ، ومهن ره  عحن النسلل ، والمكللمل

 أصحح اإلعلم يعي  تشكي  وإنتلن العلل ، ضمن تقنيل  وسيلسل  وأفكلر اخنى.. ال .

إ  تجلور اإلعلم واإلرهلب وعمليل  العن  وت اخلدمل من األمهور الته  بلته  تشهك  

عتدههل واإلخحههلر عههن وقللعدههل جههز اا مههن "الحللهه  اإلرهلبيهه " والعنيفهه  مههن منظههور متلب

ا  وأننافدل وخطلبلتدل، وضحليلهل. إ  الجملعل  واألفناد الذين يملرسو  اإلرههلب أيهل

ا إله  اإلخحهلر عهن عمليهلتد ، وضهحليله ، ومهن ره   كلن  أه افه ورسللله، ينمو  دومل

 ل .نن  مطللحد  أو رؤاه  السيلسي  أو ال يني  والمذهحي  أملم ال و  والنأى العلم.. ا

  كالية العي ة بي  اإلعيا والمنظمات والظواهر العنيفة واإلرهابية عل  مساتويي : 

المساااتوى ايوا: اإلعااايا الحااار، واإلرهاااا : الحرياااة والتروياااع، المساااتوى الثاااان : 

 اإلعيا المواه ر  النظم التسلاية: سلاة اإلدانة والطموض.

 اإلعيا الحر واإلرها : الحرية والترويع: -1

عههلم الحههن، هههو إعههلم الهه يمقنانيل  الغنبيهه  التهه  تتدههذ مههن الليحناليهه  وأنسههلقدل اإل

ا لحيلتدههل. والمحهه أ الههنليس فهه  نطلقدههل هههو  السيلسههي  والثقلفيهه  واإلعلميهه  إنههلراا حلكمههل
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، -حههو  األخحههلر والتحقيقههل  والمقههلبل  والصههور والمقههلال .. الهه  –حنيهه  اإلعههلم 

لقلرئ والمشله  والمستم  ف  األولويه  القصهوى عله  وسني  المصلدر، ومن ر  ح  ا

 اعتحلرا  السني ، ومل يقل  عن ضنور  األمن واالستقنار السيلس  واألمن .

إ  الحنيهه  اإلعلميهه  والصههحفي  ههه  إحهه ى الحنيههل  والحقههو  ال سههتوري  والقلنونيهه  

لتعحيههن األسلسههي  المتفنعهه  عههن الحنيهه  األم للحنيههل  العلمهه ، وههه  حنيهه  الههنأى وا

، إ  حنيه  -غلل  النظ  القلنونيه  والسيلسهي  المقلرنه  –والنشن. ويتنت  عل  ذلك ف  

اإلعلم تفتح الطني  أملم التعحين الحن، وتعحين المشله  والقهلرئ والمسهتم ، بمصهلدر 

التد يهه  والتنويهه  والدطههن علهه  نحههو يجعلدهه  علهه  معنفهه  وبصههين  بأخطههلر عمليههل  

الههنؤى الفلسهفي  والسيلسههي  وال ينيه  والمذهحيهه  والعنفيهه ..  العنه  واإلرهههلب، ونحيعه 

الهههه ين ، وتحنيههههناتد   -الهههه ، التهههه  يطنحدههههل مملرسههههو اإلرهههههلب والعنهههه  السيلسهههه 

للغتيهههلال  والقتههه ، والعحهههوا  النلسهههف ، والسهههيلرا  المفددههه ، وخطههه  الطهههللنا  

عنههه  والقطهههلرا ، وتههه مين بعضهههدل إلههه  آخهههن ههههذا الهههنمط مهههن العمليهههل  وأشهههكل  ال

ا  اإلرهههلب ، الههذى ينمهه  إلهه  نشههن التنويهه  والدههو  بههين الجمدههور مههن األبنيههل ، وأيههل

 كلن  األسحلب والتحنينا  المعلن  من ورا  القيلم بدذه العمليل .

رم  انتقلدا  توجه لحعو أجدز  اإلعهلم الحهن فه  أندهل تلعه  دوراا مهثرناا فه  تحقيه  

أبنيههل  مههن أنفههل   -  إزا  أههه ا  بشههني الدهه   مههن نشههن العمليههل  اإلرهلبيهه  والعنيفهه

وبعو السيلسيين والكتلب ورجل  ال ين، أو أيقونل  قو  رمزيه  كمهل  -ونسل  ورجلل 

 .2001سحتمحن  11ف  مثل  

إ  ههه   المنظمهه  السيلسههي  الناديكلليهه  التهه  تمههلرس العنهه  واإلرهههلب هههو إيصههل  

نأى العهلم فه  بلدههل، والعهلل ، صوتدل السيلس  أو ال ين  أو العنق  أو القوم  إله  اله

رهه  إلهه  كوادرهههل فهه  المعههتقل  أو السههجو ، أو إلهه  اإلدارا  السيلسههي  فهه  الهه و  

الكحنى بد   التعني  بدذه المنظم  أو تلك. ف  كثين من األحيهل  يكهو  اإلعهلم عهن 

العمليههل  اإلرهلبيهه  والعنيفهه  هههو اإلعههلم عههن مطللهه  سيلسههي  محهه د ، كههلإلفنان عههن 

در لدههل فهه  السههجن أو االعتقههل ، أو الحصههو  علهه  ف يهه  ملليهه ، أو تحقيهه  مطلهه  كههوا

للجملع ، كمل يح   ف  عمليل  اختطل  السللحين األجلن  من قحه  بعهو القحلله  أو 

المجموعههل  القحليهه  فهه  الههيمن، أو بعههو الجملعههل  السههلفي  الجدلديهه  الناديكلليهه  فهه  

 الجزالن.

 لتسلاية: سلاة اإلدانة والطموضاإلعيا المواه ر  النظم ا -2

الههنظ  التسههلطي ، تحتكههن األنظمهه  اإلعلميهه  الكحههنى، وتتعلمهه  معدههل بوصههفدل أحهه  

األدوا  األكثههن فلعليهه  فهه  إدار  شهه و  الحكهه ، وفهه  نشههن أيهه يولوجيل النظههلم وقيمهه  

السيلسههي ، بهه  فهه  تسههوي  السيلسههل  االجتملعيهه ، واألمنيهه ، واالقتصههلدي  والتعليميهه  

 ثقلفي .. ال .وال
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إ  الصحلف  المكتوبه ، واإلعهلم المنله ، والمسهمو  والنته ، يمثلهو  للهنظ  التسهلطي  

أهمي  تملر  ال بلب  والطللن  والعنب  الم رع ، وهناو  الجن ى، ب  تفو  رمهوز القهو  

ا علهه   المحتكههن  بواسههط  النظههلم وصههفوته الحلكمهه ، فهه  إدار  الشهه و  ال اخليهه  تأسيسههل

لسيلسي  التسهلطي  والشهمولي  واألي يولوجيه  لدهذه الهنظ . أصهحح إعهلم ال وله  الطحيع  ا

والنظههلم علهه  وجههه التح يهه  أدا  مههن أدوا  التعح هه  ومحلولهه  إضههفل  الشههنعي  علهه  

الصهههفو  الحلكمههه ، ومهههن رههه  يسهههتد م فههه  مواجدههه  دعهههلوى وأيههه يولوجيل  وأفكهههلر 

 المعلرضل  السيلسي  وال يني  واالجتملعي .

، اسههتد م  اإلعههلم، وال يههزا  فهه  -كللمثههل  المصههنى –الههنظ  التسههلطي   إ  بعههو

ال عليهه  السيلسههي  المضههلد  للجملعههل  اإلسههلمي  السيلسههي  الناديكلليهه ، وفهه  هجللدههل 

وإضفل  األوصل  اإلرهلبي  والتنويعي  عل  أفكلرهل، عل  نحو معمه ، ووفه  منطه  

ا.. ال .اإلدان  الجنللي ، ودونمل معللجل  رصين  سيل ا ورقلفيل ا، وإعلميل  سيل

إذا كههل  اإلعههلم الحههن يسههمح بمتلبعهه  وتهه اخ  فهه  بعههو األحيههل  مهه  بعههو الوقههلل  

ا كلنهه  محجوبهه  وسههني  أم معلنهه   -اإلرهلبيهه ، ، إال أ  -وحههو  مصههلدر معلوملتدههل أيههل

إعههلم األنظمهه  التسههلطي  ال ينشههن فهه  الغللهه  سههوى األخحههلر والمعلومههل  الحكوميهه  

نيههه  وال ينيههه  التههه  تقههه مدل أجدهههز  ومثسسهههل  النظهههلم المعنيههه  بمواجدههه  ملههه  واألم

، الته  تمهلرس -السيلسي  وال يني  والمذهحي  والقومي  والعنفيه   -الجملعل  الناديكللي 

العنهه  أو اإلرهههلب. أ  الطههلب  االحتكههلرى لألنظمهه  التسههلطي  للمعلومههل  واألخحههلر 

ميهه  هههو السههم  الههنليس الههذى يههثدى إلهه  والقصههص اإلعلميهه ، وألجدزتدههل اإلعل

سيطنتدل عل  عملي  اإلعلم عن المنظمهل  والوقهلل  والظهواهن اإلرهلبيه . إ  حجه  

المعلومل  واألخحلر الصحيح  عن المنظمهل  الته  تمهلرس العنه  واإلرههلب، يهثدى 

إل  المسلس بحني  التعحيهن والنشهن، واإلعهلم الشهفل  عهن المهوانن، لصهللح دعهلوى 

وغلمضهه  حههو  أمههن الههحلد، دو  تح يهه ، وضههحط لمفههلهي  اإلرهههلب، واألمههن  علمهه 

ا لصهللح أمهن الصهفو   واالستقنار والنظلم العلم، وه  مصطلحل  مطلني  تفسهن دالمهل

الحلكمهه  ومصههللحدل السيلسههي  واالجتملعيهه ، ولحمليهه  المملرسههل  الحوليسههي  والقمعيهه  

 .تح  مظل  هذا النمط من المصطلحل  الشعلراتي 

يثدى هذا النمط من قم  حني  النشن واإلعلم إل  تحوي  اإلرههلب إله  شهحح غهلمو 

ا آخن، وق  يسهلع  عله  إشهلع   ا، وإل  ع م تحصين الموانن بمدلننه الحقيقي  حينل حينل

 التنوي  المثسس عل  الغموت، وتضدي  الظلهن  اإلرهلبي .

نياااة والاائفياااة: الظااايا ثالثااااً: اإلعااايا المصااارى وناااواهر العناااة ذى الوااااوا الدي

 ايمنية:

مكلن  اإلعلم المصنى النسم  المقهنو  والمسهمو  فه  وضه  شهحه مدهيمن عله   -1

القضل  اإلعلمه  المصهنى، مهن حيه  المثسسهل  الصهحفي ، واإلذاعه  والتليفزيهو ، 

ا، السهيمل فه  توجدلتدهل  حي  يسهيطن النظهلم وأجدزتهه عله  السيلسه  اإلعلميه  عمومهل
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لك عن نني  أدوا  ع ي   بعضهدل سيلسه ، ومهلل ، وأمنه  واسهتمن ههذا النليس ، وذ

ا بع  االنتفلض  المصني  ف    ومل بع . 2013ينلين  25التوجه نسحيل

إ  نشهن المعلومهل  واألخحهلر حهو  أعمهل  العنه  ومملرسهيدل مهن قحه  الجملعهل   -2

ا اإلسلمي  الناديكللي  كللجدلد والجملعه  اإلسهلمي ، ونظللنههل كهل   وال يهزا  خلضهعل

لتق ينا  األجدز  األمني ، أو لتصنيحل  كحهلر المسه ولين الحكهوميين. وتتهأرن نناله  

معللج  األخحلر والتقويمهل  السيلسهي  حهو  ظهواهن العنه ، به  ومسهميلته لتوصهيفل  

األجدههز  األمنيهه  المدتصهه  بمواجدهه  هههذا الههنمط مههن الجملعههل  اإلسههلمي  السيلسههي  

حعو االجتدههلدا  الصههحفي  واإلعلميهه  فهه  توصههي  وتسههمي  هههذه الناديكلليهه ، أو بهه

 الجملعل  والعمليل  العنيف  ذا  التحنين ال ين ، أو الطللف .

اسههتد م  األجدههز  اإلعلميهه  واألمنيهه ، وكحههلر قههلد  النظههلم المصههنى مصههطلح  -3

 . اإلرههلب فهه  وصهه  الجملعهل  اإلسههلمي  السيلسههي  الناديكلليه ، وسههلوكيلتدل العنيفهه

وال شههك أ  إنههل  األوصههل  الجنلليهه  والسيلسههي  هههو جههز  مههن اسههتناتيجي  للتسههمي  

تلعهه  وظههلل  محهه د  فهه  الحههنب األي يولوجيهه  وال ينيهه  إزا  جملعههل  تسههتن  فهه  

ف  إحه ى مصهلدرهل  –منظومتدل األي يولوجي  عل  المنجعي  ال يني  والمذهحي  السني  

األوصهل  التأريميه  والق حيه  هه  أبهنز الديهلرا  ، ومن هنهل كلنه  -الفقدي  والتأويلي 

 األمني  واإلعلمي  والسيلسي .

ينم  وص  اإلرهلب وعموميته ألدا  وظلل  ع ي   مندل أنه يشك  مظل  تشهتم   -4

علهه  أعمههل  عنهه  ع يهه   بعضههدل اجتمههلع  وسيلسهه  ودينهه  ونههللف ، وقهه  تهه م  فهه  

لسيلسهههي  وال ينيههه  فههه  مفدهههوم بعهههو األحيهههل  حنكهههل  االحتجهههلن وأيههه يولوجيلتدل ا

اإلرههههلب. تمهههنح عموميههه  ومطلنيههه  اصهههطل  اإلرههههلب منونههه  لألجدهههز  األمنيههه  

واإلعلميهه  والطحقهه  السيلسههي  إلدران أى تد يهه ا  أمنيهه  أو سيلسههي  مههن قحهه  بعههو 

الجملعل  المحجوب  عن الشنعي  ف  إنلر المنظمل  الت  تملرس العن  واإلرههلب. 

إل  إخفهل  وسهتن التوصهيفل  العلميه  لجملعهل  العنه   -رهلباإل –يثدى االصطل  

السيلسهه  واالجتمههلع  ذا  الوجههوه الطللفيهه  وال ينيهه ، نلهيههك عههن أ  التسههمي  اإلدانيهه  

ا من العن  اللفظ  المضلد، نلهيهك عهن كوندهل  للفع  واألي يولوجي  العنيف ، تشك  نمطل

ا مضلداا إلعلم الجملعل  السيلس ا إعلميل  ي  اإلسلمي  الناديكللي .سلحل

إ  متلبع  مواق  اإلعلم المصنى النسم ، تشين إله  غيهلب رؤيه  تكلمليه  له ور  -5

اإلعلم ف  إنهلر اسهتناتيجيل  المواجده  السيلسهي  والتعليميه  والثقلفيه  واألمنيه . رمه  

 ، اختزا  السهتناتيجيل  المواجده  النسهمي  للجملعهل  اإلسهلمي  السيلسهي  الناديكلليه

فهه  االعتمههلد علهه  االسههتناتيجي  األمنيهه ، والتهه  تمكهه  مههن تدفههيو معهه ال  العنهه  

الناديكههلل  فهه  عقههود الثملنينيههل  والتسههعينيل ، والعشههني  األولهه  مههن القههن  الحههلدى 

وإله  األ . ومهن الملحهن أ  ضهع  أدوا  التعلمه   2011ينلين  25والعشنين وبع  

مي ، أدى إله  انتقهل  رأسهمل  العنه  اله ين  ورقلفتهه األخنى الثقلفي  والتعليمي  واإلعل
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، -كمهل كتحنهل مهناراا مهن ذى قحه  -األمن ، إل  المجل  االجتملع  -من المجل  السيلس 

ا. أدى صههعود النأسههمل  الهه ين  فهه   ا، ومسههيحيل ا إسههلميل ا متنلميههل ليههناك  رأسههملالا دينيههل

يلس  الم ن ، ومن ر  إل  بهنوز الس -المجل  االجتملع  إل  تفكيكل  للنأسمل  الثقلف 

ظههواهن ونقههوس دينيهه  وشههكلني  بلتهه  تميههز بههين المصههنيين فهه  المجههل  العههلم علهه  

 أسلس االنتمل  ال ين  والمذهح .

إ  استناتيجي  األسلم  من أسف ، واألسلم  من الوسط، وبنل  شحكل  من التضهلمن  -6

أنظم  الزى واللغ  اليوميه ،  االجتملع  لحعو الجملعل  اإلسلمي  السيلسي ، وأسلم 

والطقههوس، والتعلضهه ا ، وأسههلم  المجههل  الدههلص، ههه  تعحيههن عههن مح وديهه  فلعليهه  

أسههللي  التعلمهه  النسههمي  مهه  العنهه  األيهه يولوج  واللفظهه  والطقههوس اليههوم  ذى 

 الجذور ال يني .

ا فهه  كسههن احتكههلر أجدههز  األمههن -7 ، لعهه  الوسههللط األعلوملتيهه  الج يهه  ، دوراا هلمههل

واإلعهههلم النسهههمي  للمعلومهههل  حهههو  الجملعهههل  اإلسهههلمي  السيلسهههي  الناديكلليههه ، 

وخطلبلتدهههل، وأهههه افدل السيلسهههي ، بههه  وظفههه  جملعههه  اإلخهههوا  المسهههلمين الوسهههللط 

والفضهههل ا  األعلوملتيههه  الج يههه  ، كلإلنتننههه  والدهههلت  المحمهههو  بكفهههل   فههه  إدار  

ونقهه  النسههلل  والمعلومههل ، وفهه  إبههناز المعههلرع االنتدلبيهه ، وفهه  الحشهه  والتنظههي ، 

آرالدههل ومواقفدههل السيلسههي  إزا  المواقهه  الحكوميهه ، ونلقهه يدل مههن الكتههلب والصههحفيين 

 والسيلسيين.

تقوم بعو الصح  المعلرض  والمستقل  ب ور متزاي  ف  نشن األخحهلر والمقهلال   -8

ن الجملعل  ال ينيه  والمقلبل  والتحقيقل  حو  جملع  اإلخوا  المسلمين، وغينهل م

واالحتجلجي  األخنى. ورم  دع  من بعضد  كلإلخوا  لحعو هذه الجناله  كه  تكهو  

منحناا لدل، ومن ر  تلع  بعو الصهح  دوراا فه  مواجده  ال عليه  السيلسهي  والق حيه  

 لإلعلم الحكوم .

  من الملحن أ  التهأرن اإلعلمه  النسهم  بللتوصهيفل  األمنيه ، أدى إله  إضهعل -9

 الدطلب اإلعلم  النسم  الذى اعتحن بمثلب  استنسلخ للدطلب األمن .

بههنز عهه م التدصههص والتكههوين المعنفهه  للعنلصههن اإلعلميهه  التهه  تتعلمهه  مهه   -10

ظواهن العنه  واإلرههلب، األمهن الهذى أرهن عله  نناله  المعللجه  وحهو  غللحدهل إله  

تسهعينيل  مهن القهن  الملضه  تقلرين ال تدتل  كثيناا عمل أنل  عليهه فه  مصهن فه  ال

اإلعهلم األمنه . ورمه  بعهو التعهلن  مهن بعهو الصهحفيين واإلعلميهين مه  بعهو 

الجملع  اإلسلمي  السيلسي ، سوا  من عنلصن تنتم  إليدل، وت  اختيلرهل وتعييندل فه  

الصههح  القوميهه ، أو الههحعو اوخههن العههلن  علهه  بعههو الجملعههل  ألسههحلب تتعلهه  

جيهه  ال ينيهه  فهه  تكههويند  أرنههل  التعلههي  فهه  الجلمعههل  المصههني  التهه  بتغلغهه  األي يولو

سههيطن  عليدههل الجملعههل  اإلسههلمي ، وعلهه  العمهه  السيلسهه  فيدههل منههذ أوالهه  عقهه  

السههحعينيل ، وحتهه  اللحظهه  الناهنهه . أو بعههو اإلعلميههين يحههنر السههلوع السيلسهه  
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ن عله  الفسهلد ومواقه  لحعو الجملعل  ال يني  السيلسي ، كشهك  مهن أشهكل  االحتجهل

 الصفو  السيلسي  الحلكم ، والسدط عل  ضع  أدا  الحزب الونن  الحلك .

 نتائ  الدراسة التحليلية

فيمههل يلهه  عههنت للنتههلل  التهه  توصههل  إليدههل ال راسهه  التحليليهه  وتنهه رن النتههلل  تحهه  

  -النقلن األتي  :

اسهه  الدلصهه  بقضههي  للمههلد  االخحلريهه  فهه  القنههوا  محهه  ال رالدصههللص العلمهه   -

 اإلرهلب

 عنلصن اإلبناز المستد م  ف  تق ي  المهلد  االخحلريه  الدلصه  بقضهي  اإلرههلب فه  -

 القنوا  مح  ال راس 

 األنن المستد م  ف  تنلو  قضي  اإلرهلب ف  القنوا  مح  ال راس  -

 التعن  عل  المعليين المدني  الدلص  بك  قنل  من القنوا  مح  ال راس  -

 ما يلي عرض النتائ  التي جندرج جحت جلن النقاقوري

للمادي االخبارية ري القنوات محاد الدراساة الخاصاة بقتاية أوالً :الخصائص العامة  

 اإلرها 

بحث  ال راس  الحللي  الدصهللص العلمه  للمهلد  اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  ال راسه  

 من حي  : 

 سة م  النشري اإلخبارية ري القنوات محد الدرا 

  العاادد اإلامااالي لألخبارالخاصااة بقتااية اإلرهااا  رااي النشااري اإلخباريااة رااي

 القنوات محد الدراسة

 قوا الخبر الخاص بقتية اإلرها  ري النشرات اإلخبارية محد الدراسة 

  مو ع الخبر الخاص بقتية اإلرهاا  داخاد النشارات اإلخبارياة راي القناوات

 محد الدراسة

 رااي المقدمااة رااي النشاارات اإلخباريااة  هااا الخاااص بقتااية اإلر ورود الخباار

 بالقنوات محد الدراسة

 مصدر الخبر الخاص بقتية اإلرها  ري النشرات اإلخبارية بالقنوات محد الدراسة 

 وريما يلي عرض للنتائ  التي جوصلت  ليها الدراسة بشأن ه ا النقاق :

  نتائ  جحليد النشرات االخبارية ري القنوات محد الدراسة 

 شري اإلخبارية ري القنوات محد الدراسة . م  الن .1

فيمههل يلهه  عههنت للنتههلل  التهه  توصههل  اليدههل ال راسهه  بشههأ  المهه   الزمنيهه  للمههوجز 

حيا  جام جقسايم  ما  النشاري  والنشنا  اإلخحلري  ف  القنوا  الثل  محه  ال راسه ،

  (  45  /أ ثر م   45 -30  / 30م  ا د  -15  /15علي النحو التالي : )أ د م 
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وق  كش  تحلي  الحيلنل  عن الم   الزمنيه  للمهوجز والنشهنا  اإلخحلريه  فه  القنهوا  

 الثل  مح  ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :

 (1ادوا ر م )

 المدي الزمنية للمواز والنشرات اإلخبارية ري القنوات محد الدراسة

 القنل 

 

 زمن

 النشن  

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 - - - - - - - -   15أق  من 

 44 46 15 6 28.5 10 100 30   30اق  من  -15

30- 45   - - - - 9 22.5 9 8.5 

 47.5 50 62.5 25 71.5 25 _ _   45أكثن من 

 100 105 100 40 100 35 100 30 المجمو 

خحلريه  فه  القنهوا  الهثل  محه  يوضح الج و  المه   الزمنيه  للمهوجز والنشهنا  اإل

ال راسهه  وتشههين النتههلل  إلهه  وجههود فههنو  بههين المهه   الزمنيهه  للنشههنا  اإلخحلريهه  فهه  

القنوا  الثل  حي  يتضح قصن الم   الزمني  للنشن  اإلخحلري  ف  قنل  العنبي  حيه  

 دقيق  . 30دقيق  وأق  من  15كلن  م   جمي  النشنا  ف  قنل  العنبي  من 

أقه  مهن  -15عنبه  مهل بهين BBCمل جل   الم   الزمني  للنشن  االخحلري  ف  قنل  بين

 . %71.5دقيق  بنسح   45وأكثن من  %28.5دقيق  بنسح   30

 45وجل   الم   الزمني  لمعظ  النشهنا  االخحلريه  فه  قنهل  النيه  لألخحهلر أكثهن مهن 

  إخحلريه  شههلمل  تتضههمن دقيقه  وذلههك يمكههن تفسهينه فهه  أ  النشههن  اإلخحلريه  تعهه  فتههن

 التقلرين اإلخحلري  و كذلك اإلتصلال  عحن األقملر الصنلعي  .

العاادد اإلامااالي لألخبارالخاصااة بقتااية اإلرهااا  داخااد النشااري اإلخباريااة رااي  .2

 القنوات محد الدراسة.

فيمل يل  عنت للنتلل  الت  توصل  اليدل ال راس  بشهأ  عه د األخحهلر المعنيه  بقضهليل 

 ف  النشنا  اإلخحلري  ف  القنوا  مح  ال راس  .اإلرهلب 

وق  كش  تحلي  الحيلنل  عن ع د األخحهلر داخه  النشهن  اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  

 ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :
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 (2ادوا ر م )

 عدد ايخبار داخد النشري اإلخبارية ري القنوات محد الدراسة

 

 القناي

 

 المجموع النيد لألخبار عربي BBC العربية

 % م % م % م % م

عدد ايخبار 

الخاصة بقتية 

 اإلرها 

 

81 

 

 

21 

 

 

93 

 

 

18 

 

 

132 

 

 

27.4 

 

 

306 

 

 

23.4 

العدد اإلامالي 

لألخبار داخد 

النشرات 

 اإلخبارية

385 100 439 100 481 100 1305 100 

لريه  بهللقنوا  الثلره   كمهل يوضح الج و  الع د اإلجملل  لألخحهلر فه  النشهنا  اإلخح

يوضههح أيضههل عهه د األخحههلر الدلصهه  بقضههي  اإلرهههلب داخهه  النشههنا  اإلخحلريهه  فهه  

القنوا  مح  ال راس  ويظدن من الج و  وجود فنو  بين ع د األخحهلر فه  النشهنا  

ويثك  ذلك إختل  ع د األخحلر ف  النشنا  المذاع  عل  قنهل  العنبيه  عندهل فه  قنهل  

BBCقنههل  النيه  لألخحههلر ، حيه  جل عهه د األخحهلر الدلصهه  بقضهي  اإلرهههلب عنبه  و

مهن  %21خحن ،وذلك بنسهح   81داخ  النشنا  اإلخحلري  عل  قنل  العنبي  عحلر  عن

 إجملل  ع د األخحلر داخ  النشنا  الدلص  بللقنل  .

 خحهن بنسهح  93عنبه  BBCبينمل جل  ع د األخحلر ف  النشنا  اإلخحلريه  عله  قنهل  

 من إجملل  النشنا  المحلل  بدل. % 18

وكذلك جل  ع د األخحهلر فه  النشهنا  اإلخحلريه  الدلصه  بقضهي  اإلرههلب عله  قنهل  

 . %27.4خحن بنسح  132الني  لألخحلر 

وبههذلك تههن  الحلحثهه  إ  وجههود فههنو  بههين عهه د األخحههلر المعنيهه  بقضههي  اإلرهههلب فهه  

  الدلصهه  بكهه  قنههل  ، وبههذلك يتضههح أ  القنههوا  محهه  ال راسهه  ينجهه  إلهه  نمههط الملكيهه

ا متزاي اا مهن قنهل  النيه  لألخحهلر بتغطيه  قضهليل اإلرههلب بشهك  أكحهن مهن  هنلع اهتململ

قنل  العنبي  وقنل  به  به  سه  العنبيه    أل  قنهل  النيه  لألخحهلر قنهل  حكوميه  إخحلريه  

ضههليل متدصصهه  تعمهه  علهه  تحقيهه  أههه ا  وأجنهه   ال ولهه  فضههلا عمههل تتمتهه  بههه ق

 اإلرهلب من فنص للحنوز اإلخحلر  واإلعلم  .

وأبنز  النتلل  أ  اإلعلم المصن  خصص مسلحل  إعلمي  كحين  لتق ي  تطهورا  

ملتشههد ه الههحلد مههن حههواد  إرهلبيهه  ،وقهه م تغطيهه  إعلميهه  واسههع  لعمليههل  القههوا  

 مههه  وسهههلل  اإلعهههلم دور الجهههي ظالمسهههلح  والشهههنن  فههه  مواجدههه  اإلرهلب،وع

إلرههههلبيين، والقهههحو علههه  الشدصهههيل  النلفهههذ  فههه  التدطهههيط اوالشهههنن  فههه  ضهههحط 
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للعمليل  اإلرهلبي  ، وتغطي  جدود ضحط كميل  كحين  من األسلح  والمتفجهنا  الته  

كل  يت  إعه ادهل لتنفيهذ عمليهل  إرهلبيه  ،كمهل قه م  وسهلل  اإلعهلم تضهحيل  رجهل  

عههلم مكلنهه  الشههد ا  وبطههوالتد  الجههي  والشههنن  فهه  مواجدهه  اإلرهههلب،وعظ  اإل

للتضهههحي  بهههأرواحد  مهههن أجههه  الهههونن . وأفهههند  وسهههلل  اإلعهههلم مسهههلحل  واسهههع  

لتحلههيل  الدحههنا  وعلمههل  الهه ين لتفسههين دوافهه  سههلوع التطههن  واإلرهههلب،وأبنز  

نحيع  التحللفل  اإلقليميه  وال وليه  الته  تسهتد   اسهتقنار مصهن ،وضهنور  معللجه  

نظههن  شههلمل  لمههل تواجدهه المنطقهه  بنمتدههل مههن مدططههل ، وتنميهه   اإلرههلب فهه  إنههلر

ا عل  األمن القوم  المصن  والعنب  ف  حهل   الوع  بسينلريوهل  تمث  خطناا حقيقل

 تنفيذهل .

 قوا الخبر الخاص بقتية اإلرها  ري النشرات اإلخبارية محد الدراسة . .3

نهو  الدحهن داخه  النشهن   فيمل يل  عهنت للنتهلل  الته  توصهل  اليدهل ال راسه  بشهأ 

حي  جام جقسايم قاوا الخبار داخاد النشاري علاي اإلخحلري  ف  القنوا  مح  ال راس  ، 

 ث( . 90ث/قويد ا ثر م   90-60ث/ متوسط م   60النحو التالي:  صير أ د م  

وق  كش  تحلي  الحيلنل  عهن نهو  الدحهن داخه  النشهن  اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  

 و الموضح بللج و  األت :ال راس  عل  النح

 (3ادوا ر م )

 قوا الخبر الخاص بقتية اإلرها  ري النشرات اإلخبارية بالقنوات محد الدراسة

 القناي

 

 قوا الخبر

 ري النشري

 العربية
BBC 

 عربي
 النيد لألخبار

 

 المجموع

 % م % م % م % م

  صير

 ث 60أ د م  
29 36 31 33 12 10 72 24 

 متوسط

 ث 90 – 60
20 24 15 16 16 12 51 16 

 قويد

 ث 90أ ثر م  
32 40 47 51 104 78 183 60 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجموع

 ( مايلي :3أوضحت نتائ  الجدوا ر م )

يظدن الج و  نو  الدحن ف  النشنا  اإلخحلري  بللقنوا  الثل  مح  ال راسه  حيه  

  الهثل  فه  نهو  الدحهن الدهلص بقضهي  تشين النتلل  إل  وجود اخهتل  بهين القنهوا

 اإلرهلب داخ  النشنا  اإلخحلري  .
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 % 36حيهه  جههل  نههو  الدحههن فهه  النشههنا  اإلخحلريهه  علهه  قنههل  العنبيهه  مههلبين قصههين بنسههح  

ا ذلك من النتلل  السلبق  حو  زمن النشن  الكل  وع د االخحلر بدل. %24ومتوسط بنسح    متسقل

عنبهه  مههلبين نويهه  بنسههح   BBCالنشههنا  اإلخحلريهه  علهه  قنههل  بينمههل جههل  نههو  األخحههلر فهه  

 . % 16بينمل جل   نسح  األخحلر متوسط  الطو  بنسح   %33وقصين بنسح   51%

فيمل أشلر  النتلل  إل  أ  نو  الدحن ف  النشهنا  اإلخحلريه  فه  قنهل  النيه  لألخحهلر جهل  نويه  

 .%10األخحلر قصين بنسح  بينمل جل   نسح   %12ر  متوسط بنسح   %78بنسح  

عنبهه  و  BBCوبللتههلل  يوضههح الجهه و  بشههك  عههلم ارتفههل  نسههح  االخحههلر الطويلهه  فهه  قنههلت  

مصههن اإلخحلريهه  نظههناا إلعتمههلده  علهه  التقههلرين اإلخحلريهه  لمتلبعهه  أبعههلد الدحههن ومنلقشههته بينمههل 

 لعنبي  .ارتفع  نسح  االخحلر القصين  والمتوسط  ف  النشنا  االخحلري  لقنل  ا

من إجملل  العين   % 24ويمكن تفسين ارتفل  نسح  األخحلر القصين  بشك  علم بنسح  

المحلل  إل  وجود أخحلر اليكو  بدل متلبعل  أو تقلرين أو تكو  خحهن علجه  أو أخحهلر 

 سنيع  ولذلك يت  قنا   الدحن فقط من المذي  داخ  النشن .

حه   فيدهل تطههور كحيهن حته  أصهحح  أكثههن ولكهن تهن  الحلحثه  أ  الد مهه  االخحلريه  

ا لمشله يدل ، خلص  ف  الوق  الذ  أصحح  فيه أخحهلر التليفزيهو   ا وجذبل رنا اا وتنوعل

المميههز  أفضهه  مههن الحههنام  التهه  يقحهه  عليدههل مشههله وهل ، ممههل جعهه  مشههله   تلههك 

ف  النشنا  تحق  متع  للمشله  بسح  الح  المحلشهن لهحعو األحه ا  والوقهلل  بلإلضهل

إل  تنو  أشكل  التق ي  ، وبللتلل  أصحح نو  الدحن ضنور  من ضنوريل  التهواز  

 اإلخحلر  لعنت الدحن من كلف  جوانحه.

 مو ع الخبر الخاص بقتية اإلرها  داخد النشرات اإلخبارية ري القنوات محد الدراسة. .4

النشهن  اإلخحلريه  فه   فيمل يل  عنت للنتلل  الت  توصل  اليدهل ال راسه  بشهأ  موقه  الدحنداخه 

حياا  جاام جقساايم مو ااع الخباار داخااد النشااري علااي النحااو التااالي: مقدمااة القنههوا  محهه  ال راسهه ، 

 أخبار ( . 3أخبار / وسط النشري / نهاية النشري  أخر  3النشري  أوا 

وق  كش  تحلي  الحيلنل  عهن موقه  الدحهن داخه  النشهن  اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  

 حو الموضح بللج و  األت :ال راس  عل  الن

 (4ادوا ر م )

 الخاص بقتية اإلرها  داخد النشرات اإلخبارية ري القنوات محد الدراسة مو ع الخبر

 القناي

 مو ع الخبر

 ري النشري

 العربية
BBC 

 عربي
 النيد لألخبار

 

 المجموع

 % م % م % م % م

 46 140 51 67 47 44 36 29 أخبار  3مقدمة النشري  أوا 

 24 74 28 37 22 20 21 17 سط النشريو

 30 92 21 28 31 29 43 35 أخبار  3نهاية النشري  أخر 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجموع
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يوضح الج و  موق  الدحن الدلص بقضي  اإلرهلب فه  النشهنا  اإلخحلريه  بهللقنوا  

معنيهه  بلإلرهههلب فهه  الثلرهه  حيهه  يظدههن مههن الجهه و  ارتفههل  نسههح  األخحههلر الههوارد  ال

( واندفهلت %43، %36مق م  النشهن  وفه  ندليه  النشهن  عله  قنهل  العنبيه  بنسه  )

 . %21نسح  االخحلر الوارد  ف  وسط النشن  ال  

ع د األخحلر االت  تحتويدل النشن  اإلخحلري  ولذا فتطحي  مفدهوم وينج  ذلك الندفلت 

أخحلر ( جعه  األخحهلر الته  تهند  3أخن  أخحلر ( وندلي  النشن  ) 3مق م  النشن  )أو  

 ف  وسط النشن  مندفض .

وفه   % 22عنبه   BBCفيمل جل   نسح  األخحلر الوارد  ف  وسط النشهن  فه  قنهل  

 .%28قنل  الني  لألخحلر 

عنبه  BBCويلحن ايضل ارتفل  نسهح  االخحهلر الهوارد  فه  مق مه  النشهن  فه  قنهل   

 .%51ألخحلر بنسح  عندل ف  قنل  الني  ل %47بنسح  

وبشك  علم جهل   االخحهلر الهوارد  فه  مق مه  النشهن  هه  النسهح  االكحهن فه  إجمهلل  

 .%46العين  التحليلي  وذلك بنسح  

ورود الخبر الخاص بقتية اإلرها  ري المقدمة راي النشارات اإلخبارياة باالقنوات  .5

 محد الدراسة.

 راسه  بشهأ  مه   ورود الدحهن فه  فيمل يل  عنت للنتلل  الته  توصهل  اليدهل ال      

حي  جم جقسيم مو اع الخبار داخاد مق م  النشن  اإلخحلري  ف  القنوا  مح  ال راس  ، 

 . النشري علي النحو التالي: ورد ري العناوي  / لم يرد ري العناوي (

وقهه  كشهه  تحليهه  الحيلنههل  عههن مهه   ورود الدحههن فهه  مق مهه  النشههن  اإلخحلريهه  فهه  

 راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :القنوا  مح  ال 

 (5ادوا ر م)

ري مقدمة النشرات اإلخبارية ري القنوات محد  الدلص بقضي  اإلرهلب ورود الخبر

 الدراسة

 القنل  

 عنلوين 

 األخحلر

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 61 187 77 102 65 60 64 52 ورد ف  العنلوين

 39 119 23 30 35 33 36 29 ل  يند ف  العنلوين

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

يوضح الج و  م   ورود الدحن ف  عنلوين النشهن  فه  النشهنا  اإلخحلريه  بهللقنوا  

 % 39الثلر  ، ويظدن الج و  أ  نسح  األخحلر الت  ل  تند ف  المق م  جهل   بنسهح  
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ره  وإ  اختلفهه  النسههح  فه  كهه  قنههل  عله  حهه   ، حيهه  جههل   وذلهك فهه  القنههوا  الثل

عنبهه   BBCنسههح  األخحههلر التهه  ورد  فهه  عنههلوين النشههنا  اإلخحلريهه  فهه  قنههل  

 %77وف  قنل  الني  لألخحهلر   %64بينمل جل   ف  قنل  العنبي   %65منتفع  بنسح  

ميه  ذا  قيمه  وينج  ذلك لم   أهمي  القضهي  محه  ال راسه  ، فلإلرههلب كمهلد  إعل

إخحلري  تتنلولدل وسلل  اإلعلم حي  يطن  إشهكلالا كحيهناا فه  الطنيقه  الته  ينحغه  أ  

يعههلل  بدههل ،خلصهه  علهه  صههعي  اإلعههلم الفضههلل  ،فهه   القنههوا  الفضههللي  تلعهه  دوراا 

ا ف  تنسي  الصور  عن اإلرهلب والموق  منه.  هلمل

 اإلخبارية بالقنوات محد الدراسة.الخاص بقتية اإلرها  ري النشرات  مصدر الخبر .6

فيمل يله  عهنت للنتهلل  الته  توصهل  اليدهل ال راسه  بشهأ  مصه ر الدحنفه   

حياا  جاام جقساايم مصاادر الخباار داخااد النشههن  اإلخحلريهه  فهه  القنههوا  محهه  ال راسهه  ، 

النشري علي النحاو التاالي: ) مصادر مسا/وا / مراساد / و ااالت االنبااء / الصاحة / 

/  نااوات عربيااة /  نااوات اانبيااة / موا ااع االنترناات / لقاااء  ت محليااة نااوا/  اإلذاعااات

 داخد االستوديو/  هود عيان/ منظمات وهي/ات / اخر (.

وق  كش  تحلي  الحيلنل  عن مصه ر الدحنداخه  النشهن  اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  

 ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :

 (6ادوا ر م )

 تية اإلرها  ري النشرات اإلخبارية بالقنوات محد الدراسةمصدر الخبر الخاص بق

 القنل   

 مص ر الدحن

 المجمو  الني  لألخحلر عنب BBC العنبي 

 % ع % ع % ع % ع

 28 85 36 47 8 7 38 31 مص ر مس و 

 22 67 22 29 34 32 7 6 مناس 

 20 64 17 22 25 23 24 19 وكلال  االنحل 

 2 5 1 1 1 1 4 3 الصح 

 1 3 - - 3 3 - - اإلذاعل 

 - - - - - - - - قنوا  محلي 

 5 15 1.5 2 9 8 6 5 قنوا  عنبي 

 6 17 3 4 7 6 9 7 قنوا  اجنحي 

 4 14 5 7 3 3 5 4 مواق  االنتنن 

 2 6 4.5 6 - - - - لقل  داخ  االستوديو

 6 17 8 11 2 2 5 4 شدود عيل 

 4 13 2 3 9 8 2 2 منظمل  وهي ل 

 - - - - - - - - أخن 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 
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 ( مايلي :6أوضحت نتائ  الجدوا ر م )

جههل  فهه  التنتيهه  األو  بللنسههح  للقنههوا  الثلرهه  محهه  ال راسهه  ا  مصههلدر االخحههلر  -

مهن اإلجمههلل  العهلم ،بينمههل  %28المعنيه  بقضهي  اإلرهههلب هه  مصهه ر مسه و  بنسههح  

ا مهن اإلجمهلل   %22ن  مصه ر الدحهن مهن مناسهلين بنسهح  جل  ف  التنتي  الثهل ايضهل

 العلم .

عنب  عل  المناسلين بنسح  أعله  مهن قنهل  العنبيه  وقنهل   BBCوتحين أ  اعتملد قنل  

عنبه  عله  المناسهلين  BBCالني  لألخحلر حي  جل  ف  التنتيه  األو  اعتمهلد قنهل  

عله  شهحك  المناسهلين المنتشهنين  وهذا المثشن يوضح م   اعتملد القنل  %34بنسح  

 ف  ك  مكل  للحصو  عل  الدحن وق  ح وره.

ومن خل  متلبع  التقلرين والنشنا  اإلخحلري  تحين تطلب  التغطي  اإلعلمي  العنبيه  

للعمليل  اإلرهلبي  م  الموق  النسم  للنظهلم السهلل ، وعه م امهتلع ههذا اإلعهلم أيهه 

رهلبيهه  .ولههذلك فهه   أيههه مظههلهن أو سيلسههل  أو خصوصههي  فهه  معللجهه  الظههلهن  اإل

إجنا ا  سلحي  يتحعدل النظلم ف  تعلمله م  الظهلهن  اإلرهلبيه  سهو  تهنعكس محلشهن  

 عل  المعللج  اإلعلمي  للعمليل  اإلرهلبي  .

كمل تحين اعتملد وسلل  اإلعلم العنبي  المتمثل  فه  قنهل  العنبيه  السهعودي  وقنهل  النيه  

مصني  اعتمهلداا شهحه كلمه  فه  تغطيتدهل للعمليهل  اإلرهلبيه  عله  المصهلدر لألخحلر ال

ا المصهههلدر األمنيههه  .بحيههه  يصهههحح الموقههه  اإلعلمههه  مهههن الحههه    النسهههمي  ،وغلليهههل

ا تحعي  محلشن  وكلمل  للمص ر األمن .   اإلرهلب  تلبعل

 معللجه ال منظور يح د الذ  وهو العملي ، عن يقنر اإلعل  الذ  هو األمن  المص ر

ا .بللمعلومل  يتحك  الذ  ونحيعتدل،وهو  العنبي  أجدز  األمن من الكثين الفتقلر ونظنا

 الطلب  إعطل  ف  وللمحللغ  الح   اإلرهلب ، م  للتعلم  الضنوري  اإلعلمي  للدحن 

 ف  ارتحلع أ  ف   لفدمدل، والضنوري  بللعملي  المتعلق  المعلومل  من للكثين السن 

 وسهلح  بشهك  محلشهن يهنعكس اإلرهلبيه  العمليه  مه  تعلملدل ف  األمني  دز تق ين األج

 العملي . لدذه اإلعلمي  التغطي  عل 

عناصر اإلبرا  المستخدمة ري جقديم المادي االخبارية الخاصاة بقتاية اإلرهاا  ثانياً: 

 القنوات محد الدراسةري 

لد  االخحلريه  الدلصه  بقضهي  تنلول  ال راس  عنلصن اإلبناز المستد م  ف  تق ي  الم

 اإلرهلب من حي  :

 كد جقديم ايخبار المعنية بقتايا اإلرها  ري النشرات اإلخبارية  

  الصوجية ري جقديم الخبر ري النشرات اإلخباريةوعناصر اإلبرا  المرئية 

  اججاا القنوات محد الدراسة نحو  تية اإلرها 

 أسلو  صياغة الخبر ري النشرات االخبارية 
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 ريما يلي عرض للنتائ  التي جوصلت  ليها الدراسة بشأن ه ا النقاق :و

 كد جقديم ايخبار المعنية بقتايا اإلرها  ري النشرات اإلخبارية ري القنوات .  1

 محد الدراسة.

فيمهههل يلههه  عهههنت للنتهههلل  التههه  توصهههل  اليدهههل ال راسههه  بشهههأ  شهههك  تقههه ي    

حيا  جام جقسايم  اكد جقاديم حه  ال راسه ، الدحنداخ  النشن  اإلخحلريه  فه  القنهوا  م

الخبر داخد النشري علي النحو التاالي:) ما يع رقاط/ ما يع ص اجصااا هااجفي / مراساد 

ماا يع صمااادي ريلميااة صجقرياار داخلااي/ ماا يع صرسااائد  صمااادي ريلميااة أو جسااجيلية/

 م يعصضية / حوار عبر القمر الصناعي/ يجمع بي  أ ثر م  اسلو (. مراسلي /

حلي  الحيلنل  عن شك  تق ي  الدحن ف  النشن  اإلخحلري  فه  القنهوا  محه  وق  كش  ت

 ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :

 (7ادوا ر م )

  كد جقديم الخبر ري النشرات اإلخبارية بالقنوات محد الدراسة

 القنل   

 

 شك  تق ي  الدحن

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 6 18 5 6 3 3 11 9 مذي  فقط

 24 73 28 37 18 17 23 19 مذي  + اتصل  هلتف 

مذي  +ملد  فيلمي  أو 

 تسجيلي 

16 20 18 19 41 31 75 24 

مذي  +ملد  فيلمي  

 +تقنين داخل 

11 14 22 24 16 12 49 16 

 8 26 5 7 12 11 10 8 مذي  +رسلل  مناسلين

 7 20 4 5 10 9 7 6 مذي +ضي 

حوار عحن القمن 

 الصنلع 

3 4 8 9 7 5 18 6 

يجم  بين أكثن من 

 اسلوب

9 11 5 5 13 10 27 9 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

يظدهن الجهه و  شهك  تقهه ي  الدحهن فهه  النشههنا  اإلخحلريه  فهه  القنهوا  الههثل  ، حيهه  

 ااءت النتائ  بالنسبة لقناي العربية علي النحو التالي : 

ل  أسهلوب مهذي  مه  اتصهل  ههلتف  فه  التنتيه  األو  مهن بهين أسهللي  تقه ي  الدحهن ج

مهن اإلجمهلل  العهلم ، وفه  التنتيه  الثهلن  جهل  مهذي  + مهلد   %23حي  بلغ  نسحته 
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، وف  التنتي  الثلل  ملد  فيلمي  +تقنين داخله  بنسهح   %20فيلمي  أو تسجيلي  بنسح  

، %11مذي  فقط ويجم  بين أكثن من أسهلوب بنسهح  ، ويليدل ف  التنتي  الناب  14%

وف  التنتيه    %10، ويليدل ف  التنتي  الدلمس جل  مذي  + رسلل  مناسلين بنسح  

ويليدهههل فههه  التنتيههه  السهههلب  حهههوار عحهههن القمهههن  %7السهههلدس مهههذي  +ضهههي  بنسهههح  

   %4الصنلع  بنسح  

 : عربي ااءت النتائ  علي النحو التالي BBCبالنسبة لقناي 

فه  التنتيه  األو  مهن   %24جل  أسلوب مذي  + ملد  فيلمي  + تقنيهن داخله  بنسهح  

بين أسهللي  تقه ي  الدحهن ، وفه  التنتيه  الثهلن  مهذي  + مهلد  فيلميه  أوتسهجيلي  بنسهح  

،  وف  التنتي  النابه   %18، وف  التنتي  الثلل  مذي  +اتصل  هلتف  بنسح   19%

، ويليدههل فهه  التنتيهه  الدههلمس مههذي  +   %12بنسههح  جههل  مههذي  + رسههلل  مناسههلين 

بينمل جل  ف  التنتي  السلدس حهوار عحهن القمهن الصهنلع  بنسهح    %10ضي  بنسح  

وأخيناافهه   %5، وجههل  فهه  التنتيهه  السههلب  يجمهه  بههين أكثههن مههن أسههلوب بنسههح   9%

 .   %3التنتي  الثلمن مذي  فقط بنسح  

 النتائ  علي النحو التالي :  بالنسبة لقناي النيد لألخبار ااءت

جل  أسلوب مذي  م  تق ي  ملد  تسجيلي  ف  التنتي  األو  من بين أسللي  تق ي  الدحهن 

مههن اإلجمههلل  العههلم ، وفهه  التنتيهه  الثههلن  مههذي  + اتصههل   %31حيهه  بلغهه  نسههحته 

ن ، بينمل جل  ف  التنتي  الثلل  جهل  مهذي  + مهلد  فيلميه  + تقنيه  %28هلتف  بنسح  

، ويليدههل فهه  التنتيهه  النابهه  يجمهه  بههين أكثههن مههن أسههلوب بنسههح   %12داخلهه  بنسههح  

، وفههه  التنتيههه  الدهههلمس جهههل  مذي +رسهههلل  مناسهههلين و حهههوار عحهههن القمهههن 10%

، بينمل جل  ف  التنتي  السلدس مذي +ضهي  بنسهح    %5الصنلع  ومذي  فقط بنسح  

4%   . 

 م  العرض السابق يتتح مايلي : 

  تغطي  لألخحلر كلن  من خل  الملد  الفيلمي  او التسجيلي  المصهلحح  للهنص أكحن نسح

 ف  قنل  %19ف  قنل  العنبي   و   %20الدحن  الذ  يقنؤه المذي  حي  بلغ  نسحته 

BBC  لقنههل  النيهه  لألخحههلر وههه  نتيجهه  منطقيهه  أل  خ مهه  وكههلال   %31عنبهه  و

ا لسح  إن  دل أكثن سنع  وأق  تكلف .األنحل  المصور  ه  األكثن شيوعل

وتزاي  نسح  استد ام المذي  والتقنين ال اخل  ف  كه  مهن القنهوا  محه  ال راسه  عله  

النغ  من قلتدل ف  بعو القنوا  األخهن  بعهو الشه   إال أ  النسهح  ملزاله  كثيهن  

فه  وقه  تتزايه  فيهه أهميه  الصههور  الحيه  ألخحهلر التليفزيهو  .فدهذه الصهور  النمطيهه  

 ي  ج ي اا للنص الدحن . التض

وكذلك استد ام المناس  ف  نشنا  االخحلر ف  القنهوا  الهثل  محه  ال راسه  بنسه  

منتفعهه  وهههذه ظههلهن  صههحي  حيهه  يجهه  أ  يتنههلم  هههذا االتجههله مهه  قههو  التليفزيههو  
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اإلخحلري  بلإلضلف  إل  أ  ق را  القنوا  الملدي  والحشني  تقلس ف  جلن  كحين مندهل 

 الق ر  عل  ب  رسلل  المناسلين من أكحن ع د ممكن من دو  العلل .  من خل 

.عناصر اإلبرا  المرئية الصوجية ري جقديم الخبار راي النشارات اإلخبارياة باالقنوات 2

 محد الدراسة .

فيمل يل  عنت للنتلل  الت  توصل  اليدل ال راسه  بشهأ  عنلصهن اإلبهناز المسهتد م  

حيا  جام جقسايم   اإلخحلريه  فه  القنهوا  محه  ال راسه  ، ف   تق ي   الدحنداخه  النشهن

عناصر االبرا  المستخدمة ري  جقديم الخبر داخد النشري علي النحو التاالي:) صاوري 

عناااوي   حيااة/ صااوري ثابتااة  خصااية/ صااوري ثابتااة  خاارائط ورسااوا / ارارياان/

 مقاقع صوجية(. مسثرات صوجية/ /مكتوبة

ن اإلبههناز المسههتد م  فهه   تقهه ي   الدحنداخهه  وقهه  كشهه  تحليهه  الحيلنههل  عههن عنلصهه

 النشن  اإلخحلري  ف  القنوا  مح  ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :

 (8ادوا ر م)

 الصوجية ري جقديم الخبر ري النشرات اإلخبارية و عناصر اإلبرا  المرئية

 بالقنوات محد الدراسة

 القنل   

 

 

 عنلصن اإلبناز

 BBC العنبي 

 عنب 

  مصن اإلخحلري 

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 42 127 41 54 41 38 43 35 صور  حي 

 10 31 11 15 10 9 8 7 صور  رلبت  شدصي 

 4 12 4 5 4 4 4 3 صور  رلبت  "خنالط ورسوم"

 4 13 2 3 8.5 8 2 2 جنافيك

 14 35 13 17 7.5 7 13 11 عنلوين مكتوب 

 15 47 15 20 15 14 16 13 مثرنا  صوتي 

 13 41 14 18 14 13 12 10 مقلن  صوتي 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

يوضهح الجهه و  عنلصههن اإلبههناز المسههتد م  فهه  تقهه ي  الدحههن فهه  النشههنا  اإلخحلريهه  

 بللقنوا  الثل .

ا ف  تقه ي  الدحهن هه  " الصهور   ويظدن من الج و  أ  اكثن عنلصن اإلبناز استد امل

مههن اإلجمهلل  العهلم للههثل  قنهوا  ، يليدهل الههثرنا  الصهوتي  فهه   %42سهح  الحيه " بن

يليدل المقهلن  الصهوتي    % 14، ر  عنلوين مكتوب  بنسح   %15التنتي  الثلن  بنسح  

 .%13بنسح  



 المعللج  اإلعلمي  لقضليل اإلرهلب ف  القنوا  الفضللي  اإلخحلري  

 580                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

ا إل  إندفلت نسح  استد ام عنصن "صهور رلبته  خهنالط ورسهوم  -وتشين النتلل  أيضل

خحلريه  بهللقنوا  الهثل  حيه  جهل   النسه  ضه يل  جنافيك" عنه  تقه ي  النشهنا  اإل

جهه ا السههتد ام هههذا العنصههن حيهه  جههل   نسههح  اسههتد امه فهه  القنههوا  الههثل  بنسهه  

 . %4متسلوي  

بلإلضههلف  إ  أرنههل  متلبعهه  التقههلرين وعههنت الدحههن الدههلص بقضههي  اإلرهههلب علهه  

  عههن تفلصههي  القنههوا  محهه  ال راسهه  تحههين عهه م مناعههل  شههعورالجمدور أرنههل  الحهه ي

 العمليل  اإلرهلبي  وعنت الصور والتقلرين اإلخحلري  لضحليل العمليل  اإلرهلبي  . 

واألخلقيه  يمكهن أ  تشهك  دلهيلا الب  أ  يكو  هنلع مجموع  من اإلرشهلدا  المدنيه  

للقنوا  الفضللي  والثسسل  اإلعلميه  فه  التعلمه  مه  مسهأل  نشهن صهور اإلرههلبين 

زديههلد الجهه   حههو  هههذه المسههأل  التهه  يههن  الههحعو فيدههل علمهه  رد  والضههحليل،بع  ا

للمجنم وسيل  تحهذين للنهلس،ف  حهين يعتحنههل أخهنو  تشهديناا غيهن محهنر بلإلرههلب  

 والضحي  وعلللتيدمل.

 . اججاا القنوات محد الدراسة نحو  تية اإلرها 3

 (9ادوا ر م) 

 اججاا القنوات محد الدراسة نحو  تية اإلرها 

 نل  الق 

 

 إتجله القنل 

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 1 3 - - 3 3 - - مثي 

 2 5 - - 16 15 - - محلي 

 97 298 100 132 81 75 100 81 معلرت

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

  مثشههن مثيهه  اتجههله القنههل  نحههو قضههليل اإلرهههلب ونلحههن فهه (9يوضااح ااادوا ر اام )

ف  حين انع م ف  قنل  العنبي  وقنل  النيه  لألخحهلر  %3عنب  نسح   BBCسجل  قنل  

بينمههل  %16عنبهه  نسههح   BBC،أمهل فهه  مههل يدههص مثشههن محليهه  فأخههذ  نفههس القنههل  

لقنهل   %100انع م ف  قنل  العنبي  و قنل  الني  لألخحلر ، أمل مثشن معلرت نج  نسح  

ألخحلر ،كمل تحين لنل من خل  القهنا   الكميه  المقلرنه  أ  المثشهن العنبي  وقنل  الني  ل

عنب  حي  أندل تحن  وجد  نظن محلي   للطن  BBCمثي  ومحلي  أخذ نسح  ف  قنل  

األمنيك  واألوروب  فيمل يتعل  بمفدوم اإلرهلب واإلرهلبيين ،بينمهل جهل  موقه  قنهل  

واإلرهلبيين والذ  ت  حصنه ف  تنظهي   العنبي  وقنل  الني  لألخحلر معلرضل لإلرهلب

القلع   وزعملله  ، حيه  عللجه  القنهلتين قضهليل اإلرههلب بأسهلوب موضهوع  عقله  
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يعكس وجد  نظهن ال وله  المموله  لدهل بده   الحه  مهن انتشهلر األفكهلر المتطنفه  الته  

 تشج  عل  اإلرهلب. 

 الدراسة.. أسلو  صياغة الخبر ري النشرات االخبارية بالقنوات محد  4

فيمههل يلهه  عههنت للنتههلل  التهه  توصههل  اليدههل ال راسهه  بشههأ  أسههلوب صههيلغ    

حيا  جام جقسايم مصادر الخبار الدحنف  النشن  اإلخحلري  ف  القنهوا  محه  ال راسه  ، 

داخد النشاري علاي النحاو التاالي:) خبرياة / خبرياة جفسايرية / خبرياة جعليقياة / أ ثار 

 م  أسلو (.

  عن أسلوب صيلغ  الدحنداخ  النشن  اإلخحلري  ف  القنهوا  وق  كش  تحلي  الحيلنل

 مح  ال راس  عل  النحو الموضح بللج و  األت :

 (10ادوا ر م )

 أسلو  صياغة الخبر ري النشرات االخبارية بالقنوات محد الدراسة

 القنل   

 

 أسلوب صيلغ 

 الدحن 

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 23 69 18 24 14 13 40 32 خحني  

 24 73 23 30 22 21 27 22 خحني  تفسيني 

 33 101 47 62 25 23 20 16 خحني  تعليقي  

 20 63 12 16 39 36 13 11 تحليل  تفسين 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو   

 ( مايلي :10يتتح م  بيانات الجدوا ر م )

( تعكهس نحيعه  القنهل  فهه  صهيلغ  الدحهن فه  النشههنا  10  )جهل   نتهلل  الجه و  رقهه

االخحلري  حي  اوضح  النتلل  ا  القنوا  الثل  مح  ال راسه   يغله  عليدهل القلله  

 من االجملل  العلم.  %33الدحن  التعليق  حي  جل  ف  التنتي  االو  بنسح  

وربمههل ينجهه    %24امههل قللهه  الدحههن  التفسههين  فقهه  احتهه  التنتيهه  الثههلن ، بنسههح  

السح  ف  ذلك إل  زيلد  نلق  أو ع د المناسلين وزيهلد  الدلفيهل  التفسهيني  للحه ا  

 أو االخحلر.

 %23وجل  القلله  الدحهن  فه  التنتيه  الثلله  للقنهوا  الهثل  محه  ال راسه  بنسهح  

فه   وتن  الحلحث  ا  تق ي  الدحن بأكثن من اسلوب والتنو  ف  اسهتد ام القواله  الفنيه 

صيلغ  االخحهلر تضهف  قه راا مهن الحيويه  والتشهوي  عله  مسهتو  النشهن  االخحلريه ، 

وا  كههل  ذلههك يعتمهه  بلل رجهه  االولهه  علهه  نحيعهه  الدحههن والحلجهه  إلهه  التعليهه  عليهه  



 المعللج  اإلعلمي  لقضليل اإلرهلب ف  القنوا  الفضللي  اإلخحلري  

 582                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

وتفسين بعو جوانحه ومهن هنهل اتضهح غلحه  الطهلب  اإلخحهلر  الصهن  عله  التغطيه  

بيهه  للعمليههل  اإلرهلبيهه  ، ومههن المعههنو  أ  التهه  تقهه مدل جميهه  وسههلل  اإلعههلم العن

ا بللجواب عن سثا  "ملذا ح  "، وتنكهز اهتملمدهل عله   األخحلر والتقلرين تدت  أسلسل

 تعني  المتلق  بملذا ح  ، وتق ي  المعلومل  المتوفن  والضنوري  لذلك .

  وتستد م التغطي  اإلخحلري  أسلوب السهند .وههو أسهلوب يتميهز بقه ر مهن الموضهوعي

 والحيلدي  ،وبللحقل  عل  سطح األح ا  دو  التعم  ف  جوهنهل.

كمل تحين ع م اإلهتملم الكلف  بتق ي  معللجه  ذا  نهلب  تحليله  وتفسهين  واستقصهلل  

للعمليل  اإلرهلبي  ،وذلك ألسحلب ذاتي  وموضوعي . األخحلر والتقلرين تق م معلومهل  

لكثيهن عهن جهذور ههذا الحه   وسهيلقه ، عن الحه   اإلرههلب  الناهن،ولكندهل التقهو  ا

وا  هنههلع انههوا  صههحفي  أخههن  كههللتعلي  والمقههل  والتحقيهه  وال راسهه  والنهه و ،تدت  

بتقهههه ي  قههههنا   معمقهههه  للحهههه   اإلرهههههلب  ،ووضههههعه ضههههمن السههههيل  العههههلم الههههذ  

أنتجه،وتتقص  أسحلبه ودوافعه،وتحح  عن سح  مواجدته.وبدذا تمكن المتلق  مهن فده  

 ومعنله،ب الا من اإلقتصلر فقط عل  معنف  ملذا ح  .مغز  الح   

 ثالثاً: االقر المستخدمة ري جناوا  تية اإلرها  ري القنوات محد الدراسة

ت  اإلعتملد عل  التحلي  الكيف  بد   رص  وتحلي  جوان  تنلو  قضي  اإلرهلب فه  

 القنوا  الفضللي  اإلخحلري  عين  ال راس  .

 (11ادوا ر م)

 خبارية المستخدمة ري  تايا اإلرها ايقر اإل

 القنل   

 انوا  األنن

 اإلخحلري  

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 62 190 60 79 66 61 62 50 الصنا 

 14 43 14 18 15 14 14 11 المس ولي 

 7 22 8 11 7 6 6 5 اإلهتململ  اإلنسلني 

 4 13 6 8 1 1 5 4 ال ع  والتأيي 

 8 25 7 9 8 7 11 9 الت مين والتدني 

 4 13 6 7 4 4 2 2 الجوان  اإلقتصلدي 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

األنههن اإلخحلريهه  المسههتد م  فهه  قضههي  اإلرهههلب بههللقنوا   (8يوضااح الجاادوا ر اام )

مههن  %62 الثلرهه  محهه  ال راسهه  حيهه  جههل  فهه  التنتيهه  األو  إنههلر الصههنا  بنسههح 

، وتشهين ههذه  %14اإلجملل  العلم بينمل جل  ف  التنتي  الثلن  إنلر المس ولي  بنسح  
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النتلل  تأكي اا عل  المعنك  الته  تدوضهدل اله و  مه  مدتله  قهو  اإلرههلب   وتأكيه  

صنا  ال و  م  التنظيمل  المدتلف  الت  تحللف  فيمل بع  م  تنظهي  ال وله  اإلسهلمي  

 )داع (.

نحيعهه  التغطيهه  اإلخحلريهه  أل  حهه   معقهه  كظههلهن  اإلرهههلب مههثل، تسههتوج   وإ   

توضيح األخحلر وتنلقضدل حو  ههذا الحه   الهذ  يحهيط بهه عهلد ا نهو  مهن الغمهوت. 

وتعهه  المواقهه  الغلمضهه  وغيههن المحهه د  مجههلال خصههحل لل عليهه  التهه  تقههوم أسلسههل علهه  

علميهه  التهه  تحظهه  بدههل العمليههل  انتقههل  الحهه   المثيههن للشههك. كمههل أ   التغطيهه  اإل

اإلرهلبي  والمقلبل  الت  تجنيدل القنوا  التلفزيوني  م  رؤسل  ومسثول  الجملعل  

اإلرهلبيهه  وقههلدتد  تقهه م خ مهه  جليلهه  لدهه  تتمثهه  فهه  االعتههنا  بدهه  وبمطههللحد   إذ 

يصههححو  فهه  منتحهه  السيلسههيين وصههن ل  األخحههلر فهه  أوسههلن الجمدههور والههنأ  العههلم 

 .تصحح ل يد  علني  وحضور إعلم  ف  أذهل  وأفكلر النلس وف  النأ  العلمو

وههو إنهلر يسهح  إدخهل   %8وجل  ف  التنتي  الثلل  إنلر الت مين والتدني  بنسح  

النع  فه  النفهوس والته مين والقته  والتدنيه  ،بينمهل جهل  فه  التنتيه  النابه  إنهلر 

ر يغله  القصه  اإلخحلريه  بشهحنل  معنويه  وههو إنهل %7اإلهتململ  اإلنسلني  بنسح  

علنفي  تثين الحز  والتعلن  والشفق  ،وتستثين مشلعن السهدط والغضه  والكناهيه  

،وعل  النغ  من أهمي  ههذا اإلنهلر له  يهت  اسهتد امه بصهور  كحيهن  عله  الهنغ  مهن 

 .قسو  األح ا  الت  تنت  من ورا  العمليل  اإلرهلبي  وحص هل ألروا  األبنيل  

كمل أ   الكثلف  ف  عنت المضهمو  الدهلص بلإلرههلب لهه آرهلر سهلحي  عله  الجمدهور 

فللتنكيز الكحين ف  موضوعل  اإلرهلب ق  يأت  بنتلل  عكسي  تجع  المتلقه  ال يحهلل  

بمشله  ضحليل اإلرهلب فيعم  عل  الدل  نفسه بمشهله  مسهلي  بقنهوا  أخهنى لسهححين 

ال ملر، أو تول  شعور اللمحلال ، إذ أصحح  القضهي   إمل أل  عوانفه ال تتحم  مشله 

مشد ا علديل ال يعن  له شي ل لتكنار المشله  الت  تقل  من قيم  اإلنسل ، وهذا الشهعور 

السلح  ول  ته وسلل  اإلعلم، وأصحح  صور اإلرههلب أخطهن مهن أفهلم العنه ، أل  

 ي  لحعو مشله  اإلرهلبالحعو من الفضلليل  التلفزيوني  يتعم  التنكيز والتنو

ا  %4بينمل جل  ف  التنتي  الدلمس إنلر الجوان  اإلقتصلدي  بنسهح   له  يسهتد م ايضهل

هذا اإلنلر كثيناا عل  النغ  من أهميته وق رتهه عله  إبهناز خطهور  قضهي  اإلرههلب 

 حيهه  تههأرن  السههيلح  فهه  بعههو الهه و  وتضههنر  كثيههناا بعهه  الحههواد  اإلرهلبيهه  

ين اإلرهههلب امتهه  إلهه  حيههل  كهه  المههواننيين لكههن سههع  القصههص ،وربمههل يكههو  تههأر

اإلخحلري  للتنكيز عل  الحع  العهلنف  وتأكيه  الصهنا  مه  الجملعهل  اإلرهلبيه  ،أد  

 إل  إغفل  هذا الجلن  الذ  يتطل  المزي  من المعلومل  والتحليل  المتعم  .

ن محه  د  وأغفله  بعهو فك  الوسلل  موض  ال راس  ق  اتجد  إل  االعتملد عل  أن

األنن الدلم  فه ذا كهل  إنهلر الصهنا  يعكهس اإلنهلر األمنه  ،واإلهتملمهل  اإلنسهلني  

تعكس اإلنلر العلنف  ، ف ين بلق  األنن الكفيل  بتحقي  الفد  واإلدراع والهوع  مثه  



 المعللج  اإلعلمي  لقضليل اإلرهلب ف  القنوا  الفضللي  اإلخحلري  

 584                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

  : األنن األخلقي  ،واألنن الحقوقي  ، والجنللي  والقلنوني   وهذا يشهين إله  ا  وسهلل

هز عله  مظهلهن األزمه  ولهيس األنهن العلمه   الته  تميه  إله  الححه  فه   اإلعلم  تنك ِّ

أسههحلب الظههلهن  وكيفيهه  مواجدتدههل، وعههلن آرلرهههل السههلحي  علهه  المجتمهه   فلإلنههلر 

المح  د يسمح إل  حه    كحيهن بعهز  الحه   عهن سهيلقه االجتمهلع  والسيلسه  والثقهلف   

واإلعههلم أكثههن مههن تحقيهه  الههوع  واإلدراع والفدهه    نتيجهه  االهتمههلم بتحقيهه  اإلخحههلر

األمههن الههذ  يههنعكس فهه  تغطيهه  إخحلريهه  وإعلميهه  سههطحي  تفتقهه  إلهه  العمهه  والشههن  

وإ  غيهلب مثه  ههذه  والتحلي  والتفسين اللزم ف  قضليل معق    مثه  قضهليل اإلرههلب،

ا كحيهناا مهن حلله  اإلحتقهل  واإلسهتقطلب السيلسه  واإلجتمهلع   األنن ق  يفسن لنل جلنحهل

 الذ  يشد ه المجتم  . 

 رابعاً :التعرف علي المعايير المهنية الخاصة بكد  ناي م  القنوات محد الدراسة

المعااايير المهنيااة  فيمههل يلهه  عههنت للنتههلل  التهه  توصههل  اليدههل ال راسهه  بشههأ 

  الخاصة المتبعة بكد  ناي م  القنوات محد الدراساة أثنااء جنااوا  تاايا اإلرهاا

 -التاااوا ن -المصااادا ية –،حياا  جااام جقسااايم المعاااايير المهنياااة لتشااامد )المهنياااة 

 الموضوعية( -الشمولية -العمق

 (12ادوا ر م ) 

 المعايير المهنية الخاصة بكد  ناي م  القنوات محد الدراسة

 القنل   

 المعليين

 المدني  

 BBC العنبي 

 عنب 

  الني  لألخحلر

 المجمو 

 % ع % ع % ع % ع

 21 63 20 26 21 20 21 17 لمدني  ا

 27 84 23 31 27 25 35 28 المص اقي  

 15 45 16 21 16 15 11 9 التواز 

 10 31 10 13 11 10 10 8 العم 

 14 43 16 21 15 14 10 8 الشمولي 

 13 40 15 20 10 9 13 11 الموضوعي 

 100 306 100 132 100 93 100 81 المجمو 

 ( مايلي :12وا ر م )يتتح م  بيانات الجد

( تحههنز المعههليين المدنيهه  بكهه  قنههل  مههن قنههوا  ال راسهه  12جههل   نتههلل  الجهه و  رقهه  )

لألخحلر المعنيه  بقضهليل اإلرههلب حيه  أوضهح  النتهلل  تقهلرب النسه  بهين المعهليين 

مهن  % 27المدني  المذكور  بين القنوا  مح  ال راسه  حيه  جهل  فه  التنتيه  األو  

م الدلص بمعيلر المص اقي  للقنوا  مح  ال راسه  ،وفه  التنتيه  الثهلن  اإلجملل  العل

مهن اإلجمهلل  العهلم ، وفه  التنتيه  الثلله  معيهلر التهواز   %21معيلر المدني  بنسح  
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، وجهل  فه   %14، بينمل جل  ف  التنتي  النابه  معيهلر الشهمولي  بنسهح   %15بنسح  

،وأخيهناا فه  التنتيه  السهلدس معيهلر  %13التنتي  الدلمس معيلرالموضوعي  بنسح  

 من اإلجملل  العلم لألخحلر المعني  بقضي  اإلرهلب . %10العم  بنسح  

غيلب إستناتيجي  إعلمي  متكلمل  ف  تنشه  أدا  اإلعهلم العنبه  فه  وأك   النتلل    

  تنلو  قضليل اإلرهلب، واالفتقلر إل  كود مدن  ينش  أدا  اإلعلميين فه  التعلمه  مه

ف  ارتجلليه   -حس  مل أشلر  إليه بعو ال راسل  -قضليل اإلرهلب، وهو مل تسح  

األدا  اإلعلم  ف  بعو األحيل ، بلإلضلف  إله  عه م وجهود دليه  تقيهي  مدنه  يسهتن  

إل  المعليين المدني ، تعتمه  عليهه المثسسهل  اإلعلميه  فه  تقيهي  أدا  اإلعلميهين فه  

لب النصهه  الهه قي  لمههل ينشههن ويحهه  عههن اإلرهههلب فهه  معللجهه  قضههليل اإلرهههلب، وغيهه

وسههلل  اإلعههلم، بمههل يعكههس الحلجهه  الملسهه  لمنصهه  إعلمهه  يعنهه  بنصهه  وتقيههي  

 .المحتو  اإلعلم  المنتحط بلإلرهلب

ل لمصل   BBCأمل بدصوص اإلعلم الغنب  المتمث  ف  قنل   عنب  أنضم  أيضا

ور  مصن، بع  سقون تنظي  اإلخوا  الجدل  الت  تسع  إل  تشوي  واإلسل   إل  ص

من الحك ، حي  تدل  عن مفلهي  القحو  الشعح  واإلراد  الونني  للشع  ف  تغطيتدل 

لألح ا  بمصن، وركز  عل  وجد  نظن المناس  األجنح  لدل بمصن دو  مناجع  

 لعمله ومحنرا  حلل  الع ا  منه، ولتطور األح ا  بمصن.

  تجلوزا  للقواع  المدني  وغلب  عندل الحيلد و إ  "ب  ب  س " وقع  ف  ع 

واالستقللي  والموضوعي  واألملن  المدني  ف  تغطي  األح ا  عن مصن بصور  

ب    الفت ، حي  إ  لدل سج  حلف  ف  نشن التقلرين المغلون  والكلذب ، مندل

معلومل  خلن   عن حلد  الطللن  المصني  القلدم  من بلريس الت  تعنض  

ون، وتكنر نفس األمن ف  حلد  الواحل ، حي  أورد  الـ ب  ب  س  تقلرين للسق

شننيال ف  حلد  إلنل  النلر م  مسلحين من العنلصن  50أفلد  بلستشدلد 

 16االرهلبي  ف  الصحنا  الغنبي ، بينمل بيل  وزار  ال اخلي ، كش  أ  ع د الشد ا  

ا ع م مدني  قنل  شننيال فقط استشد وا أرنل  المدم  ف  الواحل  ف   BBC، وايضل

 2018تنلو  خحن العملي  الشلمل  سينل  

وكذلك تقنين "ب  ب  س  " الذ  نشن وأذي  عل  شلشتدل وموقعدل الذ  يحتو  عل  

أكلذي  وادعل ا  بشأ  األوضل  السيلسي  واإلجتملعي  ف  مصن وأوضل  السجو  

أنطو  عليه هذا التقنين من وحقو  اإلنسل  وغينهل ، حي  ت  إكتشل  حج  مل 

تنلقضل  وانحيلز سلح  ،وانتدلع لك  المعليين المدني  ،والت  يفتنت أ  تكو  هي   

 اإلذاع  الحنيطلني  أو  من يلتزم بدل. 

 النتائ  العامة للدراسة:

اهتملم اإلعلم المصن  بقضي  اإلرهلب وتحين ذلك مهن خهل  وجهود فهنو  بهين  -1

ي  اإلرهلب ف  القنوا  مح  ال راس  ينج  إل  نمهط الملكيه  ع د األخحلر المعني  بقض

ا متزايهه اا مههن قنههل  النيهه  لألخحههلر  الدلصهه  بكهه  قنههل  ، وبههذلك يتضههح أ  هنههلع اهتملمههل
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المتمثلهه  فهه  اإلعههلم المصههن  بتغطيهه  قضههليل اإلرهههلب بشههك  أكحههن مههن قنههل  العنبيهه  

ل  حكوميه  إخحلريه  متدصصه  وقنل  به  به  سه  العنبيه    أل  قنهل  النيه  لألخحهلر قنه

تعم  عل  تحقي  أه ا  وأجن   ال ول  فضلا عمل تتمت  به قضليل اإلرهلب من فهنص 

 للحنوز اإلخحلر  واإلعلم  .

غلح  الطلب  اإلخحلر  الصهن  عله  التغطيه  الته  تقه مدل جميه  وسهلل  اإلعهلم  -2

ا العنبي  للعمليل  اإلرهلبي  .ولذلك تشهك  األخحهلر والتقهلرين ا لنهوعين األكثهن اسهتد امل

ا بهههللجواب عهههن  فههه  ههههذه التغطيههه .ومن المعهههنو  أ  األخحهههلر والتقهههلرين تدهههت  أسلسهههل

سهههثا "ملذا حههه  "،وتنكز اهتملمدهههل علههه  تعنيههه  المتلقههه  بمهههلذا حههه  ، وتقههه ي  

 المعلومل  المتوفن  والضنوري  لذلك.

ن الموضهوعي  وتستد م التغطي  اإلخحلريه  أسهلوب السهند،وهو أسهلوب يتميهز بقه ر مه

 والحيلدي  ،وبللحقل  عل  سطح األح ا  دو  التعم  ف  جوهنهل.

اعتمههلد وسههلل  اإلعههلم العنبيهه  المتمثلهه  فهه  قنههل  العنبيهه  السههعودي  وقنههل  النيهه   -3

لألخحلر المصني  اعتمهلداا شهحه كلمه  فه  تغطيتدهل للعمليهل  اإلرهلبيه  عله  المصهلدر 

ا المصهههلدر األمنيههه  ،ب حيههه  يصهههحح الموقههه  اإلعلمههه  مهههن الحههه   النسهههمي  ،وغللحهههل

ا تحعي  محلشن  وكلمل  للمص ر األمن .  اإلرهلب  تلبعل

 نحهو إتجهله كه  قنهل  مهن القنهوا  محه  ال راسه   خل  القنا   الكمي  المقلرن  تحين -4

عنبه  حيه  أندهل تحنه  وجده  نظهن BBCأ  المثشن مثي  ومحلي  أخذ نسهح  فه  قنهل  

وروب  فيمهل يتعله  بمفدهوم اإلرههلب واإلرههلبيين ،بينمهل محلي   للطن  األمنيك  واأل

جل  موق  قنل  العنبي  وقنل  الني  لألخحهلر معلرضهل لإلرههلب واإلرههلبيين والهذ  ته  

حصنه ف  تنظي  القلعه   وزعملله  ، حيه  عللجه  القنهلتين قضهليل اإلرههلب بأسهلوب 

مهن انتشهلر األفكهلر  موضوع  عقل  يعكس وجد  نظن ال ول  الممول  لدل بده   الحه 

 .المتطنف  الت  تشج  عل  اإلرهلب

كمههل تحههين أرنههل  متلبعهه  التقههلرين وعههنت الدحههن الدههلص بقضههي  اإلرهههلب علهه   -5

القنههوا  محهه  ال راسهه  تحههين عهه م مناعههل  شههعورالجمدور أرنههل  الحهه ي  عههن تفلصههي  

 رهلبي  . العمليل  اإلرهلبي  وعنت الصور والتقلرين اإلخحلري  لضحليل العمليل  اإل

تحين ع م اإلهتملم الكلف  بتق ي  معللج  ذا  نهلب  تحليله  وتفسهين  واستقصهلل   -6

للعمليل  اإلرهلبي  ،وذلك ألسحلب ذاتي  وموضوعي . األخحلر والتقلرين تق م معلومهل  

 .عن الح   اإلرهلب  الناهن،ولكندل التقو  الكثين عن جذور هذا الح   وسيلقه

ال راسهه  لإلعتمههلد علهه  أنههن محهه  د  وأغفلهه  بعههو  اتجههله كهه  الوسههلل  موضهه  -7

األنن الدلم  فه ذا كهل  إنهلر الصهنا  يعكهس اإلنهلر األمنه  ،واإلهتملمهل  اإلنسهلني  

تعكس اإلنلر العلنف  ، ف ين بلق  األنن الكفيل  بتحقي  الفد  واإلدراع والهوع  مثه  

 . : األنن األخلقي  ،واألنن الحقوقي  ، والجنللي  والقلنوني
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 مقترحات الدراسة :

تقهه ي  تغطيهه  إعلميهه  للعمليههل  اإلرهلبيهه  تقههوم علهه  أسههلس اإلسههتناتيجي   .1

اإلعلميهه  لإلرههههلبيين ،ولكندههل تعكسهههدل فههه  اإلتجههله واأله ا .ولدهههذا تهههن  

الحلحث  ضنور  أ  تنطل  التغطي  اإلعلمي  مهن معطيهل  العمليه  اإلرهلبيه  

 المح د  والناهن .

التحلههههههيل  القههههههلدر  علهههههه  توضههههههيح أبعههههههلد العمليهههههه  تقهههههه ي  التفلسههههههين و .2

،ومعنلهل،ومغزاهل، وربطدل بللسيلس  العلم  لإلرهلبيين وأهه افد  ،وتوظيه  

 مليمكن استنتلجه من العملي  إلفشل  سيلستد  اإلعلمي .

االبتعههلد عههن العفويهه  واالرتجههل  فهه  المعللجهه  اإلعلميهه  العنبيهه  للعمليههل   .3

علمهه  محهه د ومتملسههك ،ويقههوم علهه  أسههس سههليم  اإلرهلبيهه  ،وإتحههل  مههند  

،ويعم  وف  منطلقل  معنفي  وفكني  وسيلسي  واضح ، ويضمن نشن رقلفه  

إعلميهه  أمنيهه  قههلدر  علهه  توعيهه  المههوانن بللظههلهن  اإلرهلبيهه  ،وتحصههينه 

ضهه هل،وإبعلده عههن تههأرين اإلرهههلبين ،ودفعههه للتعههلو  واإلسههدلم فهه  مواجدهه  

 الظلهن .
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 المصادر والمرااع:

 دراسات باللطة العربية

ابناهي  أبو الفنن ،اعتملد الشحلب الجلمع  عل  وسلل  اإلعلم أرنل  األزمل ، أزمه  تفجيهنا   .1

ا،المجل  المصني  لححو  النأ  العلم ،  2006ده  نموذجل

،مجلهه   أمهل  قنام  التغطيهه  االعلميهه  لألرههلب فهه  فتههن  اإلنتقههل  اله يمقنان  )تههونس مثههلالا( .2

 68-61،ص ص 2015االذاعل  العنبي  

أحمه  إبههناهي  محمود،االرهههلب الج ي :الشههك  النليسهه  للصههنا  المسههلح فهه  السههلح  ال وليهه  ،  .3

 .43 -40، ص ص 2002،مثسس  األهنام،147مجل  السيلس  ال ولي  ،الع د

ظيفدل لمواقه  الطلهن عوت بلشل،اتجلهل  الشحلب العنب  نحو الجملعل  االرهلبي  ال يني  وتو .4

 82-69،ص ص 2015التواص  االجتملع ،مجل  االذاعل  العنبي ،

http://www.zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/C

nferenceFile_3711_19_21.pdfo 

 2015جمل  رزا  ،االستناتيجي  االعلمي  العنبي  لمكلفح  االرهلب،  .5

hthttp://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/08/20158581840388469.

ml 

جيدل  يسن  ،اتجلهل  االعلمين نحو تغطي  االعهلم المصهن  ألحه ا  االرههلب ،الهثتمن  .6

العلمهههه  السههههنو  الثههههلمن ،االعههههلم وصهههههور  العههههنب والمسههههلمين ،كليهههه  االعلم،جلمعههههه  

 .666 -599،ص ص 2002القلهن ،مليو

مجلهه  دريهه  شههن  الهه ين،دور القنههوا  الفضههللي  العنبيهه  فهه  التصهه   لظههلهن  اإلرهلب، .7

 .130،ص 2006،تونس،اتحلد االذاعل  العنبي ، 4االذاعل  العنبي  ،ع د

رسمي  سعي ،وليل  الحيطلر ،رؤي  عين  من نلح  الجلمعل  الفلسطيني  لظلهن  اإلرهلب ،فه   .8

 2008مثتمن جلمع  الحسين بن نل  ال ول ، االرهلب ف  الغصن النقم  ،االرد  ،

تعههنت لوسههلل  االتصههل  ونحيعهه  االتجههله نحههو مشههكل  شههلهينلز بسههيون  ، العلقهه  بههين ال .9

 .1993االرهلب ،مجل  بحو  االتصل ،الع د العلشن،كلي  االعلم،جلمع  القلهن ،ديسمحن
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