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 امللخص
مدى  استكشاف  الدراسة  تهدف.  اإللكتروني   اإلرهاب   تحديات   مواجهة  في  الجديد  اإلعالم  الدراسة  هذه  تعالج 

في   اإلعالم  ازدواجية  ثم  اإلرهابية،  العملية  إلي  املؤدية  األسباب   فهم  محاولة  ثم  واإلعالم،  اإلرهاب   بين  العالقة
مواجهة   في  إعالمية   استراتيجيات   طرح   ثم  اإلرهاب   ملكافحة  الوطنية   الهيئة  دور   ثم  اإلرهاب،  ألخبار   نشره

مستفيدا  البيانات   جمع في  املكتبي   األسلوب   على  املعتمد  التحليلي  الوصفي  املنهج   على  البحث  يعتمد.  اإلرهاب 
سبيل   وفي  الدراسة،  هذه  حقل  في  نشرها  تم  التي   السابقة  والدراسات   والكتابات   البحوث   نتائج  من  ذلك  في

واألبحاث   والدوريات   الكتب  وهي  ذلك  في  املهمة  واملراجع  املصادر  إلى  بالرجوع  البحث  هذا  يهتم  ذلك  إلى  التوصل
سياسات   عن  البحث  ثم  املعاصر   اإلعالم  عن   املعلومات   رصد  ثم  اإلرهاب   موضوع  تعالج   التي   العلمية

يعمل   منهما   كل  واإلرهاب   اإلعالم   أن  إلى  البحث  نتائج   توصلت .  اإلرهاب   ملواجهة   إعالمية   واستراتيجيات 
ذات   وفي  أهدافهم  لتحقيق  اإلعالم  من  ويستغل  يخطط  اإلرهاب   أن  ذلك  سواء،  حد  على  مصلحته  لتحقيق
لجذب   األخبار  نشرات   في   لعرضها   اإلرهابية   الجماعة   ارتكبها   التي  العمليات   من  يستفيد  اإلعالم  أن   الوقت
الحرمان   وهي  اإلرهابية،  العملية  أو  اإلرهابية  الفكرة  ظهور   إلى  أدت   أسباب   عدة  هناك.  الجمهور   انتباه

خيرات   واستغالل   االقتصادي،  التبادل   في  العدل   موازين  وانخرام   االجتماعية  العدالة  وغياب   االجتماعي
وظواهر   العنصري   التعامل   وانتشار  الشمولية،  األنظمة   ودعم  الحريات   وتقييد  املحرومة،  الشعوب 

تخص  التي   األخبار   نشر   في  أنفسهم  إلعالميينا  بين  واسع  جدل   وقع .  للدين  املشوه  والفهم  اإلسالموفوبيا،
التحفظ   يرى   من  وبين  أصحابها،   من   الناس  وتنفير   وحشيتها   لبيان   نشرها   يرى   من  بين   اإلرهابية،  العمليات 

القيم   على  االعتماد  وهي  ذلك،  في  للمصلحة   تغليبا  النشر   عدم  إلى  يميلون   الكثيرون   كان   وإن   نشرها،  على 
عدم  في  العام  اإلسالمي  بالتوجيه   عمال  الناس  عامة  بين   اإلرهابية  الفظائع  نشر   عدم  ترجح   التي   اإلسالمية

 .الناس بين  السوء نشر 

 .املواجهة   سبل ؛ الجمهور  ؛استتقطاب  ؛اإلرهاب  ؛سياسات   ؛اإلعالم  : الكلمات املفتاحية 
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Abstract 
This study examines new media in facing the challenges of cyber terrorism. The study 

aims to explore: the relationship between terrorism and the media, the reasons leading 

to the terrorist action, the media's duplication in its dissemination of terrorism news, 

the role of the National Counter-Terrorism Authority (BNPT), and media strategies in 

countering of terrorism. The research relies on the descriptive analytical approach, 

which is based on the literatur review of data collection. That deals with the issue of 

terrorism, then monitors information on contemporary media, then searches for media 

policies and strategies to counter terrorism. The results of the research found that the 

media and terrorism each work to achieve both their interests, because terrorism plans 

and exploits the media to achieve their goals and at the same time the media benefits 

from the operations committed by the terrorist group to display them in the newscasts 

to attract the attention of the public. There are several reasons that led to the emergence 

of the terrorist idea or terrorist process, namely social deprivation, the absence of social 

justice, the penetration of the scales of justice in economic exchange, the exploitation 

of the goods of disadvantaged peoples, the restriction of freedoms and support of 

totalitarian regimes, the spread of racist engagement and the phenomena of 

Islamophobia, and distorted understanding of religion. There has been a great debate 

among the media people themselves in publishing news that pertains to terrorist 

operations, between those who see them being published to demonstrate their brutality 

and alienating people from their owners, and those who see reservations about their 

publication, although many tend to refrain from publishing in the interest of that, which 

is relying on Islamic values that Terrorist atrocities are not likely to be spread among 

the general public pursuant to the general Islamic guidance, not to spread badness 

among the people.  

 

Key Word: Media; Politics; Terrorism; Polarization; Public; Countering Ways. 
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 املقدمة
سبتمبر   من  عشر  الحادي  أحداث  قام    2001فإن  حيث  املعاصر،  اإلرهاب  تاريخ  في  مهمة  لنقطة 

مجموعة من األشخاص بتفجير برجي مركز التجارة العاملي في الواليات املتحدة األمريكية بالطائرة، إثر هذه  

توالت وسائل اإلعالم بنشر أخبارها عامليا وأصبحت األخبار عن اإلرهاب محطة تغطية واسعة من  األحداث  

وسائل اإلعالم املختلفة، وأدى هذا الوضع فيما بعد إلى ظهور مصطلح اإلرهاب بشكل مكثف ومعترف به  

ملتحدة األمريكية فحسب  عند كثير من الدول، ثم تطور الرأي العام أخيرا إلى أن اإلرهاب ليس عدوا للواليات ا

 بل عدوا للعالم، ومنذ ذلك الوقت اعتبر اإلرهاب جريمة دولية تجب محاربته والقضاء عليه.

كلمتي   أن  هي  اإلعالم  وسائل  في  اإلرهاب  عن  األخبار  لنشرات  مباشرة  غير  أخرى  نتيجة  ثمة  فإن 

ونة، وقد أقيمت عدة من املؤتمرات  "اإلرهاب" و"مكافحة اإلرهاب" من املصطلحات الشائعة دورانها في هذه ال 

وأطلقت   اإلرهابية  للعملية  فاعل  بأنه  "اإلرهابي"  املوضوع. عرف  للبحث حول هذا  ودوليا  وطنيا  والندوات 

إلى   تنتمي  التي  الفكرة  هي  اإلرهابية  بينما  "اإلرهابيون"  كلمة  فيه  وردت  فقد  الجمع  أما  مفردة،  الكلمة 

ة بجميع أنواعها وأشكالها من التهديد والتخويف واإلفزاع والعنف وشتى  إيدولوجيات تبيح العملية اإلرهابي

  1.صور الفظيعة املستهدفة للمجتمع ألسباب ودوافع معينة 

 انتقل 2001 سبتمبر أحداث  بعد أن لىإرهاب،  اإل  ظاهرة في بحثت التي الدراسات  من كثير أشارت 

 وقنبلة بندقية سالحه باألمس اإلرهابي كان ذاإ و  . اإللكتروني الفضاء إلى القتال  ساحات  من اإلرهابي النشاط

بذلك  .تصوير  وألة محمول  بحاسوب  يتسلح  أصبح اليوم ن إف أكد  يقول    هوشيار، جودت   كما   بأنحيث 

 الذكية  والهواتف جتماعياال  التواصل  وشبكات  االنترنت  استغالل   على  قائمة  اإلعالمية داعش  استراتيجية 

 2املستويات  شتى   على اإلرهابيين، بين والتنسيق  الناس  إلى للوصول 

 
 . ٣٦٦(، ص. م200٩)يوغياكرتا: مترا فالجر،  املعجم اإلندونيس ي املعاصرأحمد فناني،  1
نوفمبر،    1٣الخميس،    الين  اون  ايست  ميديل،"  واإلرهاب اإلعالم بين امللتبسة العالقة"   هوشيار، جودت 2

201٤ ، 
online.com-east-https://middle/واإلرهاب-اإلعالم-بين-امللتبسة-العالقة  . 

https://middle-east-online.com/العلاقة-الملتبسة-بين-الإعلام-والإرهاب
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، فاألعمال التفجيرية التي قتلت مئات من ٣فإن عدة من األعمال اإلرهابية حدثت في كثير من الدول 

الهيئة   رئيس  أمبي  أنشاد  قال  واملجتمع.  الفرد  على  مؤملة  مأساة  وتركت  تاريخ،  لها  مثال  بإندونيسيا  األبرياء 

حة اإلرهاب األسبق: إننا لو نود أن نذكر األعمال اإلرهابية التي حدثت بإندونيسيا سنجد خمس  الوطنية ملكاف 

مثل   البلدان  من  غيرها  في  يحدث  ما  تشبه  األحداث  أن هذه  واملالحظ  التاريخ.  ينساها  لم  تفجيرية  أعمال 

م، وسفارتي  200٣عام  م، وفندق ماريوت بجاكرتا  2002باكستان والعراق والفلبين، وهي تفجيرات بالي عام  

عام   بجاكرتا  والفلبين  عام  200٤أوستراليا  وبالي  عام  2005م،  بجاكرتا  كارلتون  ريز  وفندق   ٤م. 200٩م، 

دين   ونور  أزهري  والدكتور  وإمام سامودرا  غفران  وعلي  أمرازي  أمثال  من  التفجيرية  األعمال  وفاعلو هذه 

ن اإلرهابيين  إ  أسماؤهم في الساحة اإلعالمية. محمد توف وسيف الدين زهري من األشخاص الذين اشتهرت 

لعمليات   تغطيتها  عند  اإلعالم  وسائل  لهم  توفره  الذى  عنهم  املجاني  واإلعالن  واإلعالم،  الشهرة،  يريدون 

التى   والشهرة  املرتفعة.  تكاليفه  وتتحمل  ألفرادها  توفره  أن  الجماعات  تلك  تستطيعه  ال  والذى  اإلرهاب، 

م وتجعلهم شخصيات معروفة، وصورهم وأحاديثهم منتشرة عبر العالم تعتبر بمثابة  توفرها لهم وسائل اإلعال 

إعتراف رسمي وإعالمي بوجودهم، وال يستطيع أحد أن يتجاهلهم وبعدها يصبح أي حديث عن عدم الحوار  

 معهم ليس له معنى.

من هذه الظاهرة تبين أن االتصال العاملي واإلعالم الدولي كالهما قد أدى دورهما في نشر الكراهية  

الشباب   تأثير  يسهل  األمر  وهذا  الجغرافية،  للحدود  ومتجاوزا  والقارات  للدول  عابرا  الناس  بين  والعنف 

أو الفيلم أو الكتابة. من هنا    لالنضمام إلى خلية من خاليا اإلرهاب بنشر فكرتها وترويجها عن طريق الصورة 

جاءت النتيجة بأن اإلعالم له شقان: اإليجابي والسلبي، اإلعالم يكون إيجابيا إذا تم توظيفه في صناعة األمن  

والسالم واالستقرار وبالعكس يكون سلبيا إذا تم توظيفه في صناعة الكراهية وممارسة العنف واالضطراب.  

اإلعالم وسيلة لنشر فكرة اإلرهاب وترويجه وفي ذات الوقت فإنه سالح    أو بعبارة أخرى أوضح من ذلك أن 

 
العاملي عام    ٣ التجارة  في مدريد عام  2001من أهمها تفجير مركز  القطارات  م، وتفجيرات قطارات ومحطات 

 م، وغيرها. 2005م، وتفجيرات قطارات األنفاق بلندن عام 200٤
 .٧(، ص. م201٤)جاكرتا: جيما إنساني برس،  التطورات الجديدة للخلية اإلرهابية بإندونيسياأنشاد أمبي،    ٤
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ملواجهة اإلرهاب، وذلك ألن اإلعالم وسيلة لتكوين الرأي العام واتجاهاته نحو حادثة معينة وأثر بطريقة غير  

 هاب.   مباشرة على نجاح إو فشل سياسات وإستراتيجيات قررته الحكومة في أية دولة من الدول ملواجهة اإلر 

فاإلعالم يتخذ مكانة مهمة في هذا العصر ألنه وسيلة لنشر فكرة اإلرهاب وترويجه وفي ذات الوقت  

وأثر   معينة  حادثة  نحو  واتجاهاته  العام  الرأي  لتكوين  وسيلة  اإلعالم  ألن  وذلك  اإلرهاب،  ملواجهة  سالح 

الحكو  قررته  وإستراتيجيات  سياسات  فشل  إو  نجاح  على  مباشرة  غير  الدول  بطريقة  من  دولة  أية  في  مة 

 في السياس ي  اإلصالح  سياق  تشكيل  في فاعل دور  لها اإلعالم  وسائل  أن  إلى اإلشارة وتجدر   ملواجهة اإلرهاب.

 5.والجماهير النخبة وبين واملجتمع، الدولة بين العالقة  طبيعة تعكس حيث  املختلفة املجتمعات 

التواصل الحديثة في ربط الشبكات اإلرهابية، والتخطيط  استعمل اإلرهابيون وسائل اإلعالم وتقنيات  

للعمليات العدوانية، وتغطيتها بتقنيات عالية في التصوير واإلخراج للترويج لها وقد أصبحت الجهات األمنية  

املختصة في مالحقة اإلرهابيين تجند خبراء متمرسين، ملتابعتهم عبر شبكات التواصل االجتماعي وتحليل ما  

من مواد إعالمية للتحقق من مضامينها ودالالته، من هنا فإن الخالصة هي أن لإلعالم عالقة وثيقة  يصدرونه  

محاكمته   تمت  الذي  سمودرا  إمام  بإندونيسيا  بالي  تفجيرات  فاعل  اعتراف  العالقة  هذه  تؤيد  باإلرهاب. 

وص ى جماعته بتعلم  باإلعدام حيث قال قبل اإلعدام إن اإلنترنت هي أفضل الوسائل لتحقيق هدفه كما أ

 .٦اإلنترنت حتى يكون قادرا على التعامل معها 

 
األوسط مجلة "  األوسط، الشرق  ملشروع  األخر  والوجه  العربي الربيع ثورات"  ي،املناع  شمسان  5  الشرق 

 .  https://aawsat.com/home/article/172761، 201٤سبتمبر  2الثالثاء، االلكترونية
6 http:/www.thejakartapost.com/news/2006/09/14/cyber-terrorism-creates-problems-real- 
world.htm:  
In his book ‘’Aku Melawan Terrorist ‘’ (I Fight Terrorist) Imam clearly stated that the internet is the 
best tool to achieve his mission. He suggested that his juniors learn hacking skills. It would not be 
difficult for muslim fundamentalism and the hackers to do that because both communities are 
anarchistic and anti-autority. To them the primary motive of sharing their knowledge on hacking 
is political resistance.   

https://aawsat.com/home/article/172761
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مقبول   الركن  اللواء  الجريمة  تحقيق  بقسم  اإلندونيسية  الوطنية  الشرطة  رئيس  بذلك  أكد  كما 

دولة حيث يقول: ألول مرة في التاريخ    1٦فدمانيغارا للصحافيين أمام مؤتمر ملكافحة اإلرهاب بجاكرتا حضره  

شرطة   سامودرا  أن  إمام  كان  بها  التي  الحديثة  للتقنيات  املستخدمة  اإلرهاب  قضية  تكتشف  إندونيسيا 

وجماعته يرتكبون الجريمة اإلرهابية. وبعد الكشف على هذا األمر نبه مقبول جميع الجهات التحفظ على  

اإلرهاب  القادم من  إسترات ٧الخطر  واإلرهاب:  اإلعالم  املقال موضوع  يتناول هذا  في  . وعليه  إعالمية  يجيات 

 مكافحة اإلرهاب.

 الدراسات السابقة

في   والباحثون  املختصون  واستخدام    قضايااهتم  باإللكتروني  أقردها  بدراسة  واإلرهاب  اإلعالم 

 الجديد اإلعالم"   فوزية صادقي  اإلرهابيين لإلرهاب اإللكتروني في الوصول إلى أهدافهم الخبيثة، من هؤالء: 

والحلول،:  واإلرهاب  "   8" املشكلة  الشيخلي  القادر  اإللكترونيطبيعة  وعبد  الرحيم   عبد إيمان و   ٩" ،اإلرهاب 

دراسة تطبيقية على شبكات   : اإلرهابية  جدلية العالقة بين اإلعالم الجديد واملمارسات ، " السيد الشرقاوي 

 
7 http:/www.antara.co.id/en/arc/2006/9/13/police-uncover-their-first-cyber-terrorism-case:  
For the fisrt time in our history we were able to uncover a cyber terrorism case, a criminal act in 
which the perpetrators made use of the cyber world to spread terrorist provacation and 
propaganda.  

والحلول، الجديد اإلعالم"فوزية،   صادقي 8 املشكلة  الخامس،    اإلعالمية الدراسات مجلة  " واإلرهاب:  العدد 
 (.2018نوفمبر )
  ، اإلرهاب املؤتمر اإلسالمي العاملي ملكافحة   بحث مقدم إلى  "طبيعة اإلرهاب اإللكتروني"  عبد القادر الشيخلي،  ٩

العربية السعودية العالم اإلسالمي  :مكة املكرمة، اململكة   25-22املوافق    ه1٤٣٦جمادى األولى    ٦-٣،  رابطة 
 م.2015 فبراير
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االجتماعي، الحمامي   و  10" التواصل  واإلرهاب " الصادق  االجتماعية  دور  "   عطية  محمدأيسر    11،" امليديا 

املستحدثة الجرائم  من  للحد  الحديثة  م  اإلرهاب  :الليات  وطرق  قيراط،    محمدو   12" واجهته،اإللكتروني 

واإلرهاب  اإلعالم"  املواجهة، :اإللكتروني الجديد  وتحديات  االستخدام  هللا    محمدو   1٣" آليات  عبد 

 حسين و   1٤،" اإللكتروني في اإلقليم للفضاء الراديكالية الجماعات  توظيف أنماط : اإللكتروني الجهاديونس" 

 ندىو   15" ميدانية، سة ا والتطرف: در  اإلرهاب  ظاهرة مكافحة في  اإلعالم  وسائل دور "   شاردقة  أنيس  محمد 

 ، محمد  قيراط،و  1٦" واإلرهاب، الجديد اإلعالم بين  واملتبادل  املعاصر  التأثير "  الشمري  العمار هللا  جار  عبود

 
الشرقاوي  عبد إيمان 10 السيد  "الرحيم  واملمارسات،  الجديد  اإلعالم  بين  العالقة  دراسة   اإلرهابية: جدلية 

التواصل   شبكات  على  إلى"  االجتماعي،تطبيقية  مقدم  اإلعالمد  مؤتمر  بحث  لظاهرة   ور  التصدي  في  العربي 
 .200٤، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض، اإلرهاب

الحمامي 11 "االصادق  واإلرهاب،  االجتماعية  إلى،"  مليديا  مقدم  الدولي  بحث  مع  ة:  الورشة  اإلعالمي  التعاطي 
 .2015 أبريل 8-٧،  تحاد إذاعات الدول العربية، تونس: اظاهرة التطرف واإلرهاب

  "اإللكتروني وطرق مواجهته، اإلرهاب :دور الليات الحديثة للحد من الجرائم املستحدثة"أيسر محمد عطية،   12
إلى مقدم  العلمي بحث  والدولية، امللتقى  اإلقليمية  والتحوالت  املتغيرات  ظل  في  املستحدثة  عمان،    الجرائم 

   م.201٤سبتمبر   ٤-2كلية العلوم االستراتيجية،  ،الهاشمية  األردنيةاململكة 
قيراط،  1٣ واإلرهاب  اإلعالم"محمد  املواجهة،"  :  اإللكتروني الجديد  وتحديات  االستخدام  الحكمة  آليات 

 (.201٧ ،جوان-السداس ي األول )جانفي التاسع العدد  واإلعالمية  للدراسات االتصالية
في   للفضاء الراديكالية  الجماعات توظيف أنماط :اإللكتروني "الجهاد   ،يونس هللا  عبد  محمد 1٤ اإللكتروني 

 (.201٣مايو ) 1٩ املركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية  اإلقليم،" 
بحث  ميدانية،"   والتطرف: دراسة اإلرهاب ظاهرة مكافحة  في اإلعالم وسائل "دور   ،شاردقة أنيس محمد حسين15

،  الزرقاء إرهاب جامعة بال عالم:  اإلرهاب مكافحة في واإلعالم والقانون  الشريعة دور  الدولي ملؤتمر ا  مقدم إلى
 .201٦فبراير  ٣1-٣0األردن 

  بحث مقدم إلى واإلرهاب،"  الجديد اإلعالم بين واملتبادل املعاصر "التأثير ،الشمري  العمار جارهللا عبود ندى 1٦
 . والحلول  املشكلة واإلرهاب الجديد األمني اإلعالم والتحدي اإلعالماملؤتمر الدولي 
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 الدولية  واملواثيق اإلرهاب "  بكر الطيار بن صالح و  1٧،" املعرفة واالبتزاز وحق الوطنية بين  :واإلرهاب  اإلعالم"

  1٩." الراوي  بشري و  18، اإلرهاب  بمكافحة  املعنية

تجربة القاعدة ثم داعش تشير إلى نجاح هذين التنظيمين في تنفيذ   قيراط إلى أن  محمد بينت دراسة  

نستغرام وفليكر وغيرهم من محطات وتطبيقات  إب و سآبرامجهما وأهدافهما من خالل فايسبوك وتويتر ووات 

الجديدومنابر   حيثاإلعالم  بالدعاية   ،  القيام  من  اإلرهابية  الجماعات  الجديد  واإلعالم  االنترنت  مکن 

املؤيدين   من  عاملية  شبكات  وبناء  الداخلي  واالتصال  املعلومات  وجمع  واالتصال  األموال  وجمع  والتجنيد 

   .واملناصرين

 لكتروني الذي اإل  رهاب اإل  نتجأ  ديدالج االعالم نبأ   الشمري  العمار هللا  جار عبود ندى كما بينت دراسة  

 الجماعات  قبل من ووظف  الحديثة، والتطبيقات  التقنيات  بقوة والشعوب  ممواأل  الدول  على نفسه فرض

بشكلاإل    لتحقيق املعروفة بتطبيقاتها االجتماعي التواصل مواقع استخدامها خالل  من مدروس رهابية 

 نال  املعركة ن أ  دراكهاإل  ،خاصة الشباب  عقول  في املسمومة االفكار وبث في التجنيد االستراتيجية هدافهاأ

   .التقليدي  بالصراع  التحسم نهاأل  طالقاإل  على خطر األ  هي

  لعدة التطرق  خالل  من وذلك  اإلرهاب، بمكافحة  املعنية  الدولية  املواثيق  الطيار  دراسة بينت  كما 

 مجموعة بالتحديد تتناول  بأنها جنيف اتفاقية وتتميز  اإلرهاب، ومعاقبة ملنع جنيف اتفاقية أبرزها اتفاقيات 

  عليها  معاقب ائمر ج  تشكل  والتي لإلرهاب  املكونة   األفعال 
 
 الجريمة هذه االتفاقية  توضح  كما  لنصوصها  طبقا

 حيز جنيف اتفاقية تدخل ولم ،مرتكبيه ومعاقبة  اإلرهاب  ملنع الجنائية اءات ر واإلج   الوقائية والتدابير

 
قيراط  1٧ "محمد  واالبتزاز وحق الوطنية بين:  واإلرهاب اإلعالم،  في  ،"  املعرفة  املقدم   اإلعالم مؤتمرالبحث 

الشارقة،   االتصال، كلية العلمي، والبحث العليا الدراسات كلية،  والتحديات الرهاناتت:  واألزما جامعة 
    .٧8-51. ، صم2012

 الدراسات العربية مركز   :باريس)  اإلرهاب  بمكافحة املعنية  الدولية واملواثيق  اإلرهاب بكر الطيار،  بن  صالح  18
 (.201٣األوربية، 

 18 العدد اإلعالمي الباحث  مجلة ،" نظري  مدخل، التغيير في االجتماعي التواصل مواقع دور ، "بشرى الراوي   1٩
(2012 .) 
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 ومع  الهند هي واحدة دولة إال  عليها يصدق ولم املوقعة الدول  جانب من عليها التصديق عدم بسبب التنفيذ

 .  الدولي املستوى  على  اإلرهاب  ظاهرة  ملعالجة جادة محاولة أول  تعد  فاالتفاقية  ذلك 

  إعالء  في سهامهاإ  حيث من التغيير، في االجتماعي التواصل مواقع دور  إلى الراوي  دراسة بشري  تطرقت

 بينت كما ثقافي، تنموي  مشروع أي  منها ينطلق التي  القيم وهي الذات، وحوار واملراجعة والنقد املعرفة قيم

 للترفيه،  أداة كونها من اإلنترنت، على االجتماعية الشبكات  استخدام على طرأ الذي  النوعي التحول   سةرا الد

 ومصدرا امليدان، ومتابعة الحدث، لنقل فّعالة وسيلة إلى ثم والقيادة، والتنظيم للتنظير أداة  إلى والتواصل،

 
 
 .اإلعالم العاملية لوسائل أوليا

 الذكر  يستحق  ومما الحالية، الدراسة مع تختلف  أنها  ونتائجها، السابقة الدراسات  خالل  من يتضح

الحالية   الدراسة أن  يعني وهذا السابقة،ات  س الدرا  عن مختلفة جعلها  الحالية الدراسة هدف  اختالف أن

  جاءت 
 
 عن والتنقيب البحث نحو اإلعالمية املؤسسات  توجيه أهمية  حيث من السابقة للدراسات  امتدادا

 .اإلرهاب  ظاهرة على الكفيلة للقضاء  السبل

   أهداف البحث

واإلعالم، ثم محاولة فهم األسباب  يسعى هذا البحث إلى محاولة استكشاف مدى العالقة بين اإلرهاب  

املؤدية إلي العملية اإلرهابية، ثم ازدواجية اإلعالم في نشره ألخبار اإلرهاب، ثم دور الهيئة الوطنية ملكافحة  

 اإلرهاب ثم طرح استراتيجيات إعالمية في مواجهة اإلرهاب.

 منهج البحث 

يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على األسلوب املكتبي في جمع البيانات مستفيدا في  

التي تم نشرها في حقل هذه الدراسة لتعرف مدى   البحوث والكتابات والدراسات السابقة  نتائج  ذلك من 

اإلرهابية، ثم ازدواجية اإلعالم في    العالقة بين اإلعالم واإلرهاب، ثم محاولة فهم األسباب املؤدية إلي العملية

نشره ألخبار اإلرهاب، ثم الهيئة الوطنية ملكافحة اإلرهاب ثم طرح استراتيجيات إعالمية في مواجهة اإلرهاب،  

الكتب   وهي  ذلك  في  املهمة  واملراجع  املصادر  إلى  بالرجوع  البحث  هذا  يهتم  ذلك  إلى  التوصل  سبيل  وفي 
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لتي تعالج موضوع اإلرهاب ثم رصد املعلومات عن اإلعالم املعاصر ثم البحث  والدوريات واألبحاث العلمية ا

 عن سياسات واستراتيجيات إعالمية ملواجهة اإلرهاب.

 اإلرهاب وحتدي التعريف

إن الحديث عن اإلرهاب يقتض ي بالضرورة الحديث عن صلته باإلعالم، وعلى هذا سأحاول أن أذكر  

 اب لغة واصطالحا، ثم الحديث عن اإلعالم.    أهم التعاريف اللغوية لكلمة اإلره 

. وجاء في  20قال ابن فارس: )الراء والهاء والباء أصالن: أحدهما يدل على خوف, والخر على دقة وخفة( 

. وقد ذكر مجمع اللغة العربية في القاهرة أن اإلرهابيين  21اإلزعاج واإلخافة(   - بالكسر –تاج العروس: )اإلرهاب  

. ومن خالل ما تقدم يتبين أن  22ن يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وصف يطلق على الذي

 .معنى اإلرهاب في اللغة يدل على اإلخافة والتفزيع والترويع 

أما تعريف اإلرهاب اصطالحا فقد تعددت تعاريف اإلرهاب واختلفت وتباينت في شأنه االجتهادات, ولم  

إلى   الن  حتى  الدولي  املجتمع  أشكاله  يصل  تنوع  إلى  ذلك  ويرجع  لإلرهاب،  عليه  متفق  مانع  جامع  تعريف 

وأنماطه أساليبه  وتعدد  وتباين    ،ومظاهره  حوله،  السياسية  واالتجاهات  الدولية  النظر  وجهات  واختالف 

 يراه الخر عمال  مشروعا. ، العقائد واأليديولوجيات التي تعتنقنها الدول تجاهه
 
 فما يراه البعض إرهابا

 نا ذكر أهم التعاريف لهذا املصطلح فيما يلي:ويمكن 

 
 . ٤01. ، ص2. ، ج(م1٩٩٩-هـ1٤20 ،)بيروت: دار الكتب العلمية معجم مقاييس اللغة، ابن فارسأحمد    20
م( مادة: 1٩8٧-هـ1٤0٧،  )الكويت: وزارة اإلعالم  تاج العروس من جواهر القاموس،  الزبيديمحمد ابن محمد     21

 . رهب
العربية   22 اللغة  الوسيط،  مجمع  و قام  ،  املعجم  مصطفى  إبراهيم  املكتبة    ستانبول:إ)   خرونال بإخراجه 

 .282. ص ، د.ت.(،اإلسالمية
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العدوان أو التخويف    :عرف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي اإلرهاب بأنه

 الصادر من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه  
 
 أو معنويا

 
أو التهديد ماديا

 .2٣له بغير حق، بشتى صنوف العدوان وصور اإلفساد في األرض أو عقله أو ما

يرى الغالبية الكبيرة من كتاب املقاالت أن اإلرهاب عبارة عن الفتنة والفساد بجميع أشكالها التي تبث  

الخوف والذعر فى طائفة أو لدى فرد وتعرض األرواح واألموال واألعراض والوطن والعقيدة والديانة لألخطار  

تكبه فرد أو جماعة أو حكومة. إن اإلرهاب باملعنى املذكور هنا عمل ينافي الشريعة االلهية والعقل  سواء ير 

وأهداف تجعل منه   له دوافع ومناهج  االرهاب  أن  دوليا. وأضيف  بها  املعترف  واملنطق والقوانين اإلنسانية 

 الدول  بها  قامت  قد ملدنيينا  ضد االرهابي العنف اشكال  بعض بأن عام علمي  اجماع  هناك  .2٤محرما شرعا 

 25.فراد األ  او  املستقلة املجموعات  وليست

من هنا فإن العنف والتشدد واإلرهاب أو كل ما يتوصل فاعله إلى جرح الناس بل إلى إعدام روحهم  

بغير حق فهو فعل محرم. فإن اإلرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أودول بغيا على اإلنسان  

ل بغير حق وما يتصل  نحو دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقت

ملشروع   تنفيذا  يقع  التهديد  أو  العنف  أفعال  من  فعل  وكل  الطريق  وقطع  السبيل  وإخافة  الحرابة  بصور 

إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذاءهم أوتعريض حياتهم أو حريتهم  

 
السادسة    2٣ في دورته  اإلسالمي  العالم  لرابطة  التابع  الفقهي اإلسالمي  املجمع  الصادر عن  املكرمة  بيان مكة 

 (. م10/1/2002-5هـ املوافق 2٦/10/1٤٤2-21)مكة املكرمة:  ،عشرة
 . 1٤م(، ص. 200٧)بيروت: دار الكتب العلمية،  اإلرهاب والسالمالهندي،    مجمع الفقه اإلسالمي  2٤
 بحاثلأل  العربية الشبكة:  بيروت)  غاوجي اسامة ترجمة،  العنف وتاريخ الدين الدم حقول ،  مسترونغ آر كارين   25

 .515-51٤ ص(، 201٦والنشر،
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بالبيئة أو بأحد املرافق واألمالك العامة  أوالخاصة  أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومن صنوفه إلحاق الضرر  

  2٦أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعة للخطر.

 حقيقة اإلعالم اجلديد

يمثل اإلعالم الجديد مظهرا  جديدا كليا ليس في إطار دالالت علوم االتصال فقط ولكن في مجمل ما  

مفاهيم خاصة كونه ما زال في معظم جوانبه حالة لم تتبلور  يحيط بهذا النوع املستحدث من اإلعالم من  

تلغ وسائل االتصال   أنها لم  الكاملة. وبرغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا اإلعالم الجديد إال  خصائصه 

القديمة لكن طورتها بل غيرتها بشكل ضخم وأدت إلى اندماج وسائل اإلعالم املختلفة والتي كانت في املاض ي  

قلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل حيث  وسائل مست

 .أصبحت وسائل االتصال الجماهيرية بالطابع الدولي أو العاملي

إن عصر املعلومات أفرز نمطا إعالميا جديدا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن  

ختلف في تأثيراته اإلعالمية والسياسية والثقافية والتربوية الواسعة النطاق  األنماط اإلعالمية السابقة كما ي

تاريخ   في  جديدة  ظاهرة  اإلعالم  ألن  ليس  اإلعالم،  عصر  اسم  هذا  عصرنا  على  بعضهم  فيها  أطلق  لدرجة 

لى  البشرية بل ألن وسائله الحديثة قد بلغت غايات بعيدة في عمق األثر وقوة التوجيه وشدة الخطورة أدت إ

 تغييرات جوهرية في دور اإلعالم وجعلت منه محورا أساسيا في منظومة املجتمع.

إنتاج وتخزين   في  التي تعتمد على الحاسب اللي  الجديد بأنه وسائل اإلعالم  وجاء في تعريف اإلعالم 

ي  وتوزيع املعلومات وتقدم ذلك بأسلوب ميسر وبسعر منخفض وتصنف التفاعل املباشر وتلتزم من املتلق

 .2٧انتماءها وتدمج وسائل اإلعالم التقليدية أو هو كل أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم في شكل تفاعلي 

 
26 Syaikh al-Islam Muhammad Thahir al-Qadri, Fatwa Tentang Terorisme dan Bom 

Bunuh Diri. Terj. Yudi Wahyudin dan Riswan Kurniawan (Jakarta: Lembaga Penelitian dan 
Pengkajian Islam, 2014), 222. 

حسونة،     2٧ والوظائ"نسرين  والخصائص  والوسائل  املفهوم  الجديد  األلوكة  ،"فاإلعالم  .  2ص.  ،  شبكة 
https://www.alukah.net/culture/0/67973/ . 

https://www.alukah.net/culture/0/67973/
https://www.alukah.net/culture/0/67973/
https://www.alukah.net/culture/0/67973/
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اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي )القديم( وهما يدور حول الكيفية التي يتم    ن هناك حاالتان تميزا

لى خدماته، فهو يعتمد على اندماج النص  بها بث مادة اإلعالم الجديد والكيفية التي يتم من خاللها الوصول إ

في عملية   له  رئيسية  كآلية  الكمبيوتر  استخدام  البعض فضال عن  بعضها  والصوت مع  والفديو  والصورة 

 اإلنتاج والعرض، أما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس التي تميزه وهي أهم سماته.

لتكنولوجيا االتصالية الراهنة تكاد تتشابه في  على الرغم من أن وسائل اإلعالم الجديد التي أفرزتها ا

عدد من السمات مع الوسائل التقليدية إال أن هناك سمات مميزة لوسائل اإلعالم الجديدة ويؤدي إلى تأثيرات  

معينة على االتصال، ومن أبرز هذه السمات: التفاعلية، الالجماهيرية، التنوع، التقابل، قابلية التحريك أو  

 ز الحدود الثقافية، تجاوز وحدتي املكان والزمان، االستغراق في عملية االتصال. الحركية، تجاو 

 العالقة بني اإلعالم واإلرهاب 

اتهامات   عدة  فإن  األخيرة،  الونة  هذه  في  اإلرهاب  مواجهة  في  اإلعالم  لدور  العامة  املالحظة  تتظاهر 

م  لتحقيق  يعمل  منهما  كل  واإلرهاب  اإلعالم  أن  وهو  إليه  اإلرهاب  موجهة  أن  ذلك  حد سواء،  على  صلحته 

وفي ذات الوقت أن اإلعالم يستفيد من العمليات التي ارتكبها    . يخطط ويستغل من اإلعالم لتحقيق أهدافهم

. من هذه الناحية فإن اإلرهاب ال ينظر  28الجماعة اإلرهابية لعرضها في نشرات األخبار لجذب انتباه الجمهور 

 عنف فحسب لكنه يجمع  في عملياتها بين الدعاية والعنف.باعتبار أنه قضية ممارسة ال 

من   الهدف  أو  الرسالة  إليصال  اإلعالم  اإلرهابية  الجماعة  توظيف  هي  اإلعالم  لدور  السلبية  األثار 

الجريمة التي ارتكبها بل إن األمر كما يقدر الدارسون يصل إلى حد اختيار طبيعة الضحايا للعمليات اإلرهابية  

ان الذي تجرى فيه بناء على الصدى اإلعالمي املتوقع من وراء ذلك. ومن هنا فإن العالقة بين  والوقت واملك 

 اإلعالم واإلرهاب عالقة معقدة تحتاج إلى فهم دقيق وتقدير موزون.  

 
28 Hans J. Giessmann, “Media and Public Sphere. Catalist and Multiplier of Terrorism?,” Media 
Asia Communications Quarterly 20, no. 3 (2002), 134-136. 
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الجماعة اإلرهابية في كل عملية من عملياتها ترتبط ارتباطا وثيقا باإلعالم الذي ينشر أخبارها بهدف  

م الشعوب والحكومات في كل دول العالم، وإيقاظ وعي املجتمع بشكل عام، وتهديد الجماعة  استقطاب اهتما 

من   واالستجابة  التعاطف  واستقطاب  أعمالها  وراء  من  والدوافع  باألهداف  والتعريف  لها،  املستهدفة 

تبرونهم  متعاطفيها وغيرهم من الذين يؤيدون أعمالها، وللحصول عل شرعية أعمالها من أعضائها الذين يع 

 ممثال لهم.  

القائل بأن الجماعة اإلرهابية يبحثون     Giessmann هذه العالقة الوثيقة بين اإلعالم واإلرهاب يؤكده 

عن اهتمام اإلعالم للحصول على القبول من الجماهير تحت شهرة إعالمية مزورة بهدف الدعاية اإلعالمية.  

وفي ذات الوقت اإلعالم يغطي األعمال اإلرهابية للحصول على الصور الرائعة أو الجذابة واألخبار املفاجئة  

  .2٩اه متسابقيه وأصبح املوضوع الرئيس ي تج 

أخبار   في الحقيقة له فرصة سانحة ومسؤولية لتحديد نطاق نشر  أن اإلعالم  الباحث  من هنا يرى 

اإلرهابية وذلك عن طريق عرض األخبار املستندة إلى الوعي األخالقي واألخبار املنقحة ملصلحة املجتمع. يقول  

Brian Mc Nair    في كتابهIntroduction to Political Communications   (1٩٩1  إن اإلرهاب نوع من أنواع )

االتصال السياس ي الذي يقام خارج البروتوكوالت أو اإلجراءات القانونية، وذلك أن اإلرهابيين يبحثون عن  

الضعف   من  نفسية  آثار  إلى  للوصول  العنف  يستخدمون  فهم  األهداف  هذه  ولتأدية  اإلعالمية،  الشهرة 

 األعداء، وإظهار قوات حركتهم للحصول على التأييد من املجتمع.املعنوي والهزيمة النفسية تجاه  

 

 

 

 

 
29 AJ. Behm, Terrorist: Violence Against the Public and Media: the Australian Approach. Political 
Communication and Persuasion 8 (1991), 239-241. 
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 حماولة فهم األسباب املؤدية إلي العملية اإلرهابية

إن األعمال اإلرهابية العدوانية ال يمكن تبريرها، وإنما يمكن تفسيرها والوقوف على األسباب التي تدفع  

الب  توصل  وقد  به،  قاموا  بما  للقيام  وراءها  يقف  بعض  من  تستهوي  التي  اإلرهاب،  ظاهرة  في  اليوم  احثون 

الشباب من أوساط مختلفة وفي بيئات متعددة، إلى التنبيه على مجموعة من األسباب التي يمكن االستفادة  

 من معرفتها للقيام بعمل تحصيني باتجاه عموم الشباب ووقاية العالم من الثار املدمرة لإلرهاب.  

املسلم   املفكر  الفكرة  يرى  ظهور  إلى  أدت  أسباب  عدة  هناك  أن  هللا  جاب  الهادي  أحمد  الدكتور 

اإلرهابية أو العملية اإلرهابية، منها: الحرمان االجتماعي وغياب العدالة االجتماعية ليس فقط في ظل املجتمع  

ا في  العدل  موازين  وانخرام  والنامية  الضعيفة  بالدول  الغنية  الدول  عالقات  في  وإنما  لتبادل  الواحد، 

وانتشار   الشمولية،  األنظمة  ودعم  الحريات  وتقييد  املحرومة،  الشعوب  خيرات  واستغالل  االقتصادي، 

التعامل العنصري وظواهر اإلسالموفوبيا، والفهم املشوه للدين والذي تدعمه بعض الدوائر ذات املصالح  

أحيان  تعمل  الجهات  وهذه  داخله،  من  اإلسالمي  املشهد  لتفتيت  انتشاره  دعم  في  على  الوقت  ذات  في  ا 

 .٣0االتجاهات املغالية واالتجاهات املتحللة، ألن كل منهما يغذي الخر 

 ازدواجية اإلعالم يف نشره ألخبار اإلرهاب

ممارسة   لهم  ليتحقق  اإلعالم  وسائل  خالل  من  لعملياتهم  الترويج  اإلرهابيين  مقاصد  من  كان  إذا 

ف  تهديدها،  يريدون  التي  الجهات  اإلعالم دون  الضغوط على  في  بدورها  القيام  اإلعالم  لوسائل  يمكن  كيف 

   الوقوع في خدمة أغراض اإلرهابيين؟

بين اإلعالميين أنفسهم في نشر ما يحصلون عليه من مواد إعالمية تخص العمليات    دار جدل واسع 

فظ على نشرها،  اإلرهابية، بين من يرى نشرها لبيان وحشيتها وتنفير الناس من أصحابها، وبين من يرى التح

وإن كان الكثيرون يميلون إلى عدم النشر تغليبا للمصلحة في ذلك، لكن يظل الجدل قائما فيما قد يخشاه  

 
الهادي جاب هللا،     ٣0 اإلرهاب،"أحمد  مواجهة  في  ملكافحة    "اإلعالم  العاملي  اإلسالمي  املؤتمر  إلى  مقدم  بحث 

اإلسالمي العالم  رابطة  تنظمه  الذي  السعودية    ،اإلرهاب  العربية  اململكة  املكرمة،  األولى    ٦-٣مكة  جمادى 
 م. 2015فبراير  25-22ه املوافق 1٤٣٦
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البعض من تحديد حرية اإلعالم نفسه بسبب هذه االعتبارات االحترازية، ولو عدنا إلى قيمنا اإلسالمية فإننا  

عمال بالتوجيه اإلسالمي العام في عدم نشر السوء بين  ُنرجح عدم نشر الفظائع اإلرهابية بين عامة الناس  

 .٣1الناس 

منها املحاذير،  من  مجموعة  على  تترتب  اإلرهابية  العملية  عن  والصور  املعلومات  خدمة  (  1)   : نشر 

بأعمالها  التعريف  في  اإلرهابية  الجمهور  (  2)  الجهات  الناشئة  ترويع  الفظيعة وخصوصا  الصور    ( ٣)  بنشر 

تكرر   بسبب  اإلرهابية  األعمال  من  النفور  في  النفس ي  للحاجز  التدريجي  األعمال  عرض  الكسر  مشاهد 

   ٣2.اإلرهابية 

 اهليئة الوطنية ملكافحة اإلرهاب

ما   دولة  في  الحكومة  تستطيع  فكذلك  أغراضهم  لتحقيق  اإلعالم  توظيف  اإلرهابيون  يستطيع  كما 

بنش  وذلك  اإلرهاب  ملجابهة  اإلعالم  واملحبة  توظيف  السالم  إلى  تدعو  التي  املتحضرة  السامية  األفكار  ر 

الرقابة   إلى فرض  والحكومات  الدول  بد وأن تسعى  أنه ال  املختلفة، كما  الحضارات  بين  السلمي  والتعايش 

  ٣٣الكافية إلى كل ما يقدم في الشبكة ملنع الدخول للمواقع التي تبث الفكر اإلرهابي.

إن معظم الدول قد وضعت استراتيجيات وسياسات ترتبط بمكافحة اإلرهاب، وعلى هذا املنوال فقد  

اإلندونيسية   الحكومة  أصدرت  فقد  األمر.  هذا  في  تعمل  التي  للحكومة  التابعة  املنظمة  أو  الهيئة  أنشئت 

اب. نشأت الهيئة العتبار  م القرار بإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة اإلره 2010سنة  ٤٦باملوسوم الرئاس ي رقم 
 

الهادي جاب هللا،     ٣1 اإلرهاب،"أحمد  مواجهة  في  اإل   "اإلعالم  املؤتمر  إلى  مقدم  ملكافحة  بحث  العاملي  سالمي 
اإلسالمي العالم  رابطة  تنظمه  الذي  السعودية    ،اإلرهاب  العربية  اململكة  املكرمة،  األولى    ٦-٣مكة  جمادى 

 م. 2015فبراير  25-22ه املوافق 1٤٣٦
جاب هللا،   ٣2 الهادي  اإلرهاب،"أحمد  مواجهة  في  ملكافحة    "اإلعالم  العاملي  اإلسالمي  املؤتمر  إلى  مقدم  بحث 

اإلسالمي العالم  رابطة  تنظمه  الذي  السعودية    ، اإلرهاب  العربية  اململكة  املكرمة،  األولى    ٦-٣مكة  جمادى 
 م. 2015فبراير  25-22ه املوافق 1٤٣٦

بحث مقدم إلى املؤتمر    "،تأثير اإلرهاب اإللكتروني وسبل مكافحته"عبد العزيز بن حميدان الثمالي،    حمدم   ٣٣
ه املوافق 1٤٣٦جمادى األولى   ٦-٣مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية    ،اإلسالمي العاملي ملكافحة اإلرهاب

 م.2015فبراير  22-25
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أن اإلرهاب ال يمكن أن تواجهه فئة من املجتمع أو الدولة، وإنما هو يحتاج إلنهاء مخاطره وإفشال تأثيراته  

إلى عمل وتكاتف جميع األطراف. إن دور مكافحة اإلرهاب ال يأتي فقط من جهاز األمن الدولي التي تتكون من  

وقوات  العسكرية  والقوات  الشرطة  فئات    قوات  جميع  من  فعالة  بمشاركة  تتحقق  لكنها  االستخبارات 

 املجتمع. تعمل الهيئة بتخطيط سياسات واستراتيجيات والبرامج الوطنية ملكافحة اإلرهاب.   

 إسرتاتيجيات إعالمية ملواجهة اإلرهاب 

إلعالم  الجهد الذي بإمكانه أن تسعى إليه الحكومة لتقليل أو تخفيف استغالل اإلرهابيين لوسائل ا

 هو قطع العالقات الثنائية بين اإلعالم واإلرهاب باستراتيجيات تالية:

العملية اإلرهابية وذلك عن طريق    أوال:  في تحديد نطاق نشرات أخباره عن  لإلعالم مسؤولية كبيرة 

في هذه األمور امله  إلى الوعي األخالقي ملصلحة املجتمع، ويرجع األمل املنشود  إلى  عرض األخبار املستندة  مة 

 سياسات اتخذتها الحكومة في دولة من الدول.

: مع أن سمات الدول التي تطبق الدمقراطية في نظام حكومتها هي حرية التعبير عن الراء وفتح  ثانيا

مجال النقاش أو الجدل السياس ي في أمور السياسة لكن الحكومة تجب أن تلعب دورها في تحديد هذه الحرية  

نوع ما، وذلك بطري  اإلرهابية  إلى  العملية  لم تحط نشرات األخبار عن  إذا  ق تحديد نطاق نشرات األخبار. 

 محطة تغطية واسعة من وسائل اإلعالم فإنه يؤدي إلى ضعف معنويات اإلرهابيين.

: اإلعالم ال بد أن يكون على وعي ذاتي وبدعم من الحكومة يخطط وينظم لوائح العمل في الحالة  ثالثا

عن العملية اإلرهابية دون إجبار من الحكومة. في التغطية اإلعالمية للعملية اإلرهابية    االضطرارية الناتجة

إن نشرات األخبار عن العملية اإلرهابية تكون انتقادا على الحكومة  (  1) فإن اإلعالم يخطو الخطوات التالية:  

اإلرهابية تدعو اإلعالم في كثير  الجماعة ( 2) واملجتمع التخاذ املوقف املناسب للعملية اإلرهابية التي حدثت. 

ما إلجراء املقابالت اإلعالمية الحية، فاملقابلة اإلعالمية تعتبر جائزة ومكافأة لهم عن أفعالهم اإلجرامية من  

جدا   ومثيرة  حية  إعالمية  قصة  فهى  وأهدافه،  نشاطه  عن  والكالم  موقعه  فى  وتصويره  معه  اللقاء  خالل 

 وتجذب ماليين املشاهدين.  
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ل اإلعالم عندما تجرى مقابالت حية وأحاديث صحفية مع اإلرهابيين، تقدم لهم الفرصة لكى  ووسائ

يتفهم الجمهور األسباب والدوافع التى دفعتهم لذلك، فينشأ تفهم مادح ألسبابهم ودوافعهم وليس ألفعالهم،  

سباب واملعاناة التى  فال أحد يوافقهم على أعمالهم لكن هذا ال يمنع أن يوجد من يتعاطف مع الدوافع واأل 

دفعتهم لذلك، ووسائل اإلعالم توفر لعامة الناس الذين على استعداد للتجاوب مع أسباب ودوافع اإلرهابيين  

الفرصة الكاملة للتعاطف معهم وتفهم أسبابهم، وهنا يظهر العنف والقتل الذي يمارسه اإلرهابيون مجرد  

 لشر الجبارة التى دفعتهم لإلرهاب .حلقة فى سلسلة ردود األفعال املمكنة ضد قوى ا

من هنا فإن الصحفي أو اإلعالمي الذي يجري املقابلة اإلعالمية ال بد أن يكون مزودا بمهارة خاصة  

حتى تكون نشرات أخباره ال تؤثر الثار السلبية ملشاهدي األخبار. إن تحديات وسائل اإلعالم للحصول على  

هي   البيانات  أو  إليها.  املعلومات  تنتمى  التي  بإإليدولوجيات  وتعاطفه  اإلرهابية  الجماعة  يرتكبه  بما  تأثره 

فالصحفي ال بد أن يعي بالحقيقة التي ينشرها، ومواد ااملنشور، وسلسلة األحداث التي تغطيها إعالميا وأنها  

ين بوسائل اإلعالم خاصة  تؤثر تأثيرا قويا ملشاهدي األخبار أو األحداث. يأتي دور الحكومة هنا في تدريب العامل

مقدمي البرامج التلفزيونية والقائمين على إعدادها على التعامل مع القضايا املتعلقة باإلرهاب واألمن القومي  

 حتى يكون عندهم دور فعال في تقليل أو إضعاف نشرات األخبار عن العملية اإلرهابية.

 خامتة

ترتبط   ال  لإلرهاب  الشاملة  املعالجة  إلى  إن  تعود  وإنما  لوحدها،  أهميتها  على  اإلعالمية  بالسياسات 

أسباب متشابكة، سياسية واقتصادية وثقافية، تتفاعل في إطار سنة التدافع بين األمم والشعوب، وما لم  

والعدالة   الكرامة  في  حقها  الشعوب  وإعطاء  بنفسه،  ملشكالته  التصدي  في  بدوره  اإلسالمي  العالم  ينهض 

ع عن املقدسات واملصالح املشروعة في إطاٍر من التوازن والعدل، ما لم يتّم ذلك فستظل  والحرية، والدفا

ر صفو العيش  
ّ
األمة املسلمة تعاني من اختالٍل في أوضاعها وستظل البشرية تواجه حالة من التصادم تعك

 .املشترك في ظل السالم والوئام 
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al-Shābī
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