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 تمهيد

بما يعكسه من ثروات نفطية ومواقع استراتيجية ومنجزات تنموية ضخمة وتاريخ عروبي  العربييمثل الخليج 
أصيل نقطة ارتكاز ألي نهضة قائمة وقادمة في الوطن العربي، ولهذه األهمية المتزايدة للخليج العربي كان 

ي، وليس من الطبيعي أن يواجه تحديات ومطامع عديدة خاصة على المستوى األمني والمستوى االقتصاد
من قبيل المصادفة أن يرتبط التحدي االقتصادي بالتحدي األمني ارتباطًا وثيقًا، فالصراعات وأحداث 
اإلرهاب تستنزف موارد اقتصادية باهظة وتؤثر على معدالت النمو والتنمية، كما أن انخفاض أسعار النفط 

ن على التطرف واإلرهاب، وفي كلتا وتراجع معدالت التنمية تعتبر أحد العوامل التي يستغلها الُمحرضو 
خليجيًا وعربيًا ودوليًا قاسمًا مشتركًا في تحديات الخليج العربي  -أيا كان مستواه -الحالتين يمثل اإلعالم

عامة والتحدي األمني واالقتصادي خاصة، وأصبح معلومًا للعامة والخاصة األدوار المركبة والمزدوجة التي 
تغذية التطرف واإلرهاب أو في مواجهته والتصدي له، وينسحب الدور نفسه على يقوم بها اإلعالم سواء في 

التحدي االقتصادي، حيث يمكن لإلعالم أن يعرقل التنمية االقتصادية كما يمكنه أن يدعم االقتصاد الوطني 
 .والقومي في البلدان التي يصدر فيها

 اإلعالميومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر "اإلعالم وتحديات الخليج العربي "والذى ولد من رحم الملتقى 
والذى شهد  العربيم حول اإلعالم وتحديات الخليج 2017مايو  فياألول الذى نظمته الجامعة الخليجية 

أسفر و  العربيمملكة البحرين والعالم  فيقانون نجاًحا متميًزا بمشاركة عدد من خبراء اإلعالم واالقتصاد وال
الملتقى إلى عدد من النتائج والتوصيات الهامة كانت محل تقدير عدد من الهيئات والوزارات الحكومية 

أدركت نتائج هذا الملتقى وأشادت بتوصياته حيث بعث الشيخ  التيوعلى رأسها وزارة الخارجية البحرينية 
والتي  ةزير الخارجية خطاب شكر للجامعة الخليجية لما قدمته من توصيات عمليخالد بن أحمد آل خليفة و 

أكدت على ضرورة بناء استراتيجية إعالمية خليجية موحدة على المستوى العربي والدولي للتعامل مع 
لى اإلرهاب إعالميًا وفكريًا، وضرورة استفادة اإلعالم من اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب سواء ع

مستوى وزراء الداخلية أو مجالس الوزراء وأهمية إعادة النظر في تناول اإلعالم ألحداث اإلرهاب، وتوظيف 
الكفاءات الخليجية والعربية في الخارج لدعم الخطاب الديني المعتدل وخدمة السالم واالستقرار بالخليج 

  .العربي

والتعليم بمملكة البحرين لألنشطة انطالقًا من دعم مجلس التعليم العالي في وزارة التربية على نفس الصعيد و 
البحثية والمجتمعية في ظل التطورات العلمية التي تشهدها المملكة لرسم سياسة البحث العلمي بما يسهم 
في بناء مجتمع المعرفة، وجعل البحث العلمي أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ونقل المعرفة إلى 
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عة الخليجية على أن تكون جزء أصيل ال يتجزأ من مسار وتطور قطاعات اإلنتاج والخدمات، تحرص الجام
العملية التعليمية بالمملكة، وهى ال تقل جهدًا في تنفيذ السياسات واألنشطة والفعاليات في خدمة رؤية 
البحرين االستراتيجية في مجال التعليم ونقل المعرفة، وأن الجامعة الخليجية تتبنى منهجية علمية في تحليل 

البحث العلمي وبيان التطلعات المستقبلية ومتطلبات التنمية الشاملة، التي تهدف إلى خلق اقتصاد  واقع
معرفي قائم على تعزيز ثقافة االبتكار، وريادة األعمال، وتبني البحوث التي تحقق تنمية اقتصادية، 

 واجتماعية، وبيئية مستدامة في مملكة البحرين.

م العالي فإن تدشين الجامعة للمؤتمر الدولي األول تحت عنوان "اإلعالم وبناء على توجيهات مجلس التعلي
وتحديات الخليج العربي" يأتي نتيجة لما تمر به منطقتنا الخليجية من أحداث وأزمات وهو يسعى للمساهمة 
ة في حل المشكالت وتقديم الحلول العملية للخروج من هذه األزمات وصواًل إلى استقرار منطقتنا الخليجي

 .والعربية، ودفع عجلة التنمية والتقدم لألمام

 أهداف المؤتمر

 يهدف المؤتمر لتحقيق ما يلي:
دعم القضايا والتحديات المشتركة في دول الخليج العربي وأهمها التحديات األمنية واالقتصادية   .1

عالمية على المستوى اإلقليمي   .والدوليخاصة في ظل متغيرات سياسية واقتصادية وا 
 .تفعيل دور اإلعالم في دعم االقتصاد الخليجي خاصة أثناء األزمات، ومنها اقتصاد مملكة البحرين .2
توطيد العالقة بين المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات األمنية واالقتصادية في دول الخليج العربي  .3

 .ومنها مملكة البحرين
نظيم المؤتمرات العلمية واستقبال الضيوف تدريب طالب برنامج اإلعالم والعالقات العامة على ت .4

واالحتكاك بالمصادر اإلعالمية من المشاركين في المؤتمر والضيوف بما يحقق مهارات التخصص 
 .للبرنامج

قليمية متجددة. .5  استشراف مستقبل كل من األوضاع األمنية واالقتصادية في ضوء متغيرات دولية وا 
العلمي بأشكالها المختلفة في الجامعة الخليجية، وربطها تعزيز مفاهيم ومهارات وفعاليات البحث  .6

 .بقضايا المجتمع المحلي والخليجي
إكساب الطالب مهارات التفكير العلمي والحوار والمناقشة ومعايشة فعاليات األنشطة العلمية في  .7

 .بيئة مواتية
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 محاور المؤتمر

 األمني والتحديالمحـــــــــــور األول: اإلعـــــــــــــــالم 

  .واإلرهاباإلعالم والمجتمع الدولي في مواجهة التطرف  •

 .لإلرهاب التصدي في العربيتجربة الخليج  •

 .اإلعالم الجديد واإلرهاب: المشكلة والحلول •

 وقضايا الخليج العربي الدولياإلعالم  الثاني:المحور 

  .العربيوعالقته بمنطقة الخليج  الدولي اإلعالميالنظام  •

  .تحليلية اإلعالمي.. رؤىمنطقة الخليج والتحليل  فيم 2030رؤية  •

 .عالمية العالمي.. تجارب اإلعالميظل االنفتاح  فياألنظمة الدبلوماسية العربية وتحدياتها  •

 الرقمي اإلعالميوصناعة المحتوى  العربياإلعالم  الثالث:المحور 

  .والتحدياتالواقع  العربيدول الخليج  في الرقميالم اإلع •

  .تحليليةوتشريعاته رؤى  الرقمي اإلعالميمواثيق العمل  •

  .المعاصرةالتعامل مع األزمات والقضايا الخليجية  فيوسيناريوهــــــــــــــــات المستقبل  الرقمياإلعالم  •

 .الجديداألخالقية لإلعالم  ضوء المسئولية في الرقميأخالقيات اإلعالم  •

 توصيات المؤتمر

الخطة اإلستراتيجية لمكافحة اإلرهاب والتي دعوة حكومات دول الخليج العربي للعمل على تطوير  .1
 بما يتوافق مع المتغيرات التي حدثت في الوطن العربي. 1998أقرت عام 

 تبني وسائل االتصال الخليجية لسياسات تؤكد على وحدة الشعب واحترام المواطنة وتعزيزها. .2
 الصلة بمكافحة االرهاب.تدعيم العالقة بين المؤسسات االتصالية الخليجية والجهات ذات  .3
رفع الكفاءة المهنية لإلعالميين في مجال التغطية اإلخبارية للعمليات اإلرهابية وتدريب الناطقين  .4

 الرسميين على التعامل مع وسائل اإلعالم.
 اعتماد برامج للتربية اإلعالمية الرقمية تُقدم في المدارس والجامعات. .5
عند استخدام وسائل االتصال الحديثة لمحاربة غسيل الدماغ التوعية بمراقبة األطفال والمراهقين  .6

 اإللكتروني.



 
ديات الخليج العربيي األول اإلعالم وتحالمؤتمر الدول  

الكتاب مقدمة   
 

 

ابتكار حمالت إعالمية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية للمسلمين والعرب في وسائل  .7
 اإلعالم األجنبية.

 صياغة مسودة قانون إعالمي يعمل على حماية حرية التعبير عن الرأي. .8
ن الفكر االرهابي المتطرف ودعم استراتيجية تعليمية موحدة في الخليج تنقيح المناهج التعليمية م .9

 العربي تدعم قيم التسامح والوسطية وتتفق معها.
 دعوة الباحثين إلنشاء قاموس عربي موحد لصياغة المصطلحات اإلعالمية. .10

 -اليمن -لسودانا -العراق -البحرين -دعوة الباحثين العرب من الدول المشاركة في المؤتمر من )السعودية
مصر( لتكوين فريق بحثي لرصد وتحليل التحديات التي تواجه دول الخليج  -فلسطين -الجزائر -األردن
 العربي.
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 وان الدراسةعن الصفحة

سعيد بن  د) دراسة ميدانية -دعم االمن الفكري  علىاتجاهات الشباب العربي نحو تأثير االعالم الجديد  1
 .االمارات العربية المتحدة –دبي  -العلوم الحديثة  االعالم جامعةعميد كليه  - (صقرآل  صقر

27 
 على عينة من ي ةن  اميدسة ادر  ى تويترليين علخليجاي الر ادة ات قاتغريد لصحفيين نحوات اهاتجا
رك في اذ مشاستا - إسماعيل(حمد ا اهلل عبد فاعف د.) -لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحالصحفيين با
 .معالالافة و الصحاقسم  - ن  از امعة جاج –لسعودية العربية المملكة ا -فةالصحا

 وتأثيره االنترنتعلى شبكة  االلكتروني نشرلل نيةفي الجامعات الخاصة البحري األكاديميين استخدام واقع 60
  .مملكة البحرين -الجامعة الخليجية -( طوالبةحمد محمد د. أ) النتاج العلمي على

ك شار الم أستاذ اإلعالم -( حارصد. صابر ) وطن العربيى منظومة القيم في الالمقروء علأثر اإلعالم  97
 .بالجامعة الخليجية

غادة محمد عثمان  .د) دبي جامعة العلوم الحديثة( أبشر مثاني حسن د.) قمير الم الأخالقيات اإلع 119
 .يأبو ظب –كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا ( صالح

 دليل استقالل د.) الشباب على اومدى تأثيره التواصل ووسائل لكترونياإل االعالم عبر االرهاب 144
 .البحرين مملكة -يةليجخلا ةامعالجاإلعالم  بقسم مساعد أستاذ( العازمي

دراسة تحليلية  األساليب اإلعالمية لتجنيد الجماعات المتطرفة للشباب في دول الخليج وطرق مواجهتها 168
 .(موسى يعقوب عبد الحليمد. ) لمجلة دابق اإلليكترونية

 .ميةاسالوم لعلة اكلي - جامعة تكريت -العراق( وميض فارس صعبد. ) سالموفوبيا وصناعة الخوفاال 209

استاذ الصحافة واالعالم ( أ.د مبارك يوسف محمد خير) المشكلة والحلول .واالرهاب.االعالم الجديد  225
 .السعودية –جامعة جازان

د. فيصل ) التجربة الكندية نموذجا   -اإلعالم الجديد واإلرهاب: آليات الدعاية وعناصر اإلستقطاب  244
 .السعودية –خالد  كة الملأستاذ مشارك بجامع( فرحي

 د.) "األناشيد الحربية في األنترنيت "دراسة تحليليةالمواجهة عبر  إلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابيا 255
 (.م.م. أنمار غافل صيهود  -طارق علي حمود

دارة األزمات في منطقة الخليج العربي: 274  (عزمي دأحمان إيم د.) ةالكامنة في األزمالقوة  اإلعالم الرقمي وا 
 .جمهورية مصر العربية –نظم المعلومات باإلسكندرية ريس المعهد العالي للحاسب اآلليعضو هيئة تد

293 

لنظام رؤية استشرافية الخليجية في ظل البيئة الدولية المتغيرة  لمنظومة اإلعالميةالتحديات العشر ل
أستاذ  الجزائر المسيلة يوضياف جامعة محمد (اسعيداني سالمي .د) 2030فاق آ إعالمي خليجي

أستاذ  الجزائر جامعة محمد يوضياف المسيلة( ليلى فقيري .د) مشارك بجامعة الملك خالد السعودية
 .مشارك بجامعة الملك خالد السعودية

 –الرياضبمركز ابحاث مكافحة الجريمة  –وزارة الداخلية ( محمد بن صقر. د) واإلرهابالرأي العام  305
 .ةسعوديالعربية الالمملكة 

 د.) مكافحة االرهاب الرقميو لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  األخالقية آليات تعزيز المسؤولية 323
  .المملكة االردنية الهاشمية -جامعة جدارا ( رسمية الشقران
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إباء )د.  سعوديالشباب ال إيجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي الدولي الوافد عبر وسائل االتصال على 343
 .كلية االتصال واالعالم -جامعة الملك عبد العزيز - استاذ مساعد( عوضأحمد التجاني عمر 

365 
Media Regulations in Gulf Cooperation Council Countries: A Global 
Perspective (Salaheldin M.  Ibrahim Ali) Dean Faculty of Mass Communication 
University of Medical Science & Technology (UMST) 

محاضرة بكلية  أستاذ( جوهر قوادري صامت د.) "تأثير النشاط اإلعالمي على سرية التحقيق القضائي" 387
 .الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الحقوق والعلوم السياسية

 .د.أ) العراق انموذجا –لشباب العربي اهتمامات اوسائل التواصل االجتماعي على ترتيب اجندة  تأثير 408
 .بغداد بجامعةعميد كلية االعالم ( هاشم حسن التميمي

مال آلتدريسي في كلية ا( د. محمد جبار زغير م.) والتطرف رهابإلفي مواجهة ا العراقي اإلعالم تجربة 426
 .عالميةإلمؤسسة صوت الطلبة ارئيس  -الجامعة

( اهلل إبراهيم الطاهر عبد د.) بين الصحف ووسائط التواصل االجتماعياإلخبارية  تحديات الصياغة 456
 .الجامعة الخليجيةب والعالقات العامةفي قسم اإلعالم للصحافة أستاذ مساعد صحافي و 

 تصور مقترح لبرنامج اعالمي لمواجهة االرهاب من وجهة نظر االعالميين العرب: االعالم يواجه اإلرهاب 483
 جامعة القدس المفتوحة كلية التنمية االجتماعية واألسرية عضو هيئة تدريس( يسيمحمود الق منال)

( عبد الرزاق الدليمي أ.د.) (احداث محافظة الكرك نموذجا)تغطية الصحافة األردنية ألخبار اإلرهاب  505
 البتراءأستاذ الدعاية اإلعالمية كلية االعالم جامعة 

أستاذ الصحافة المساعد ( إيمان متولي محمد عرفاتد. ) ة للصحف الخليجيةلكترونيتقييم جودة المواقع اإل 530
 المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة بجامعة طيبة

 التطرف والغلو الى الوسطية ونبذ االسالمية والدعوةبث الهوية  فيكليات العلوم االسالمية االعالم و  دور 549
 (احمد مناف حسن القيسي أ.د.)

األستاذ ( د. محمد أحمد فياض) نموذج اتصالي مطو ر( )نحودور اإلعالم في مواجهة التطرف واإلرهاب  564
 أبو ظبيكلية اإلمارات للتكنولوجيا/  عميد كلية اإلعالم والعالقات العامة المشارك

587 
السعودية اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة العربية  مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دور

الصحافة رئيس قسم  مشاركال األستاذ( أنيس حسن شرادقةمحمد تحسين د. ) )دراسة ميدانية( - 2030
 األردن -عة الزرقاءجام -واإلعالم

606 
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 دراسة ميدانية -دعم االمن الفكري  علىاتجاهات الشباب العربي نحو تأثير االعالم الجديد 

 عميد كليه االعالم  -آل صقر سعيد بن صقر د

 االمارات العربية المتحدة –دبي  -جامعة العلوم الحديثة  

 مقدمة
من الحقائق الثابتة أن وسائل اإلعالم تؤثر في األفراد والمجتمعات، بل إنها تؤثر في مجرى تطور 

بديال  Interactive Communicationالبشر، خاصة بعد ظهور مصطلح االتصال التفاعلي 
افتراضيا نظام االتصال عبر االنترنت، والذي صنع مجتمعا ل المصطلح االتصال التقليدي، حيث يتم وفق

لكنه للمشتركين فيه قائما بذاته، وقادر على أن يمدهم بانفعاالت وآراء ومواقف، وقدمت للمستخدم تقنيات 
جديدة فظهرت مواقع التواصل االجتماعي بكل تطبيقاتها، وكانت هذه التطبيقات من أول اهتمامات 

 الباحثين في مختلف المجاالت.
 توقع (1) "2017 قام عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام"حقائق وأر حول وفي تقرير صدر مؤخرًا 

مليار شخص، وذلك  4.3االتحاد الدولي لالتصاالت أن عدد مستخدمي االنترنت في العالم سيصل إلى 
، وحوى التقرير تفصياًل دقيقًا حول الفئات العمرية التي تستخدم االنترنت، حيث جاء 2017بنهاية العام 

% من 80مليون شاب حول العالم، أي ما يمثل  830ة مستخدميه بنسبة بلغت الشباب في مقدم
أشارت التقديرات الواردة في التقرير، إلى أّن معدالت استخدام شبكة اإلنترنت و  بلدًا، 104الشباب في 

% 37.5، مقارنًة بـ 2018% بحلول العام 55في العالم العربي ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 
 .مليار مستخدم 6، 3% تقريبًا على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 7، متفوقة بـ 2014خالل العام 

مفهـوم  علـىمبريقى على دور وسائط االعالم الجديد في التـثثير وقد قدمت العديد من الدراسات الدليل األ
 ، واألمــن الشخصــيو  ،األمــن البيئــيّ  و ،االمــن والــذي تعــددت مجاالتــه لتشــمل مفــاهيم األمــن االقتصــاديّ 

ـــي األمـــن الصـــحيّ  ـــذي بـــر  ،األمـــن الفكـــريّ مفهـــوم  وصـــوال ال مـــؤخرا، خاصـــة فـــي عصـــر الســـماوات  وال
عالمية سلبية يتم بثها عبر  المفتوحة والوسائط االلكترونية، حيث بات الفرد يتعرض لمضامين اتصالية وا 

يــديولوجيات مختلــف وســائل اإلعــالم الجديــدة منهــا والتقليديــة، م مــا يجعــل هــذا المتلقــي قــد يتــثثر بثفكــار وا 
راء دخيلــة عــن آمعينــة، ويــؤثر ســلبا فــي منظومتــه الفكريــة والقيميــة، وتتولــد لديــه أفكــارا متطرفــة، ويتبنــى 
 واقعه الثقافي والديني، وجميعها جوانب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفهوم األمن الفكري لألفراد.

رصــد وتحليــل اتجاهــات الشــباب نحــو تــثثير االعــالم  الــى، يســعي البحــث الــراهن ســبقمــا  علــىوتثسيســا 
( مفردة، سعيا 600عينة من الشباب العربي قوامها ) علىدعم مفاهيم االمن الفكري، تطبيقا  علىالجديد 

لتقيــيم ذلــك االتجــاه، والكشــف عــن أســلوب تعامــل الشــباب العربــي مــع الواقــع االفتراضــي الــذي تقدمــه تلــك 
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مفـاهيم االمـن الفكـري كمـا يـراه الشـباب  علـىسائط، وتحديد الطرح المسـتقبلي لـه الخـاص بـذلك التـثثير الو 
 العربي.

  للدراسة:التأصيل النظري 

 التالية:من خالل المحاور دعم االمن الفكري  علىبتثثير االعالم الجديد الطرح الخاص  يمكن عرض

 )المفهوم واالهداف(، االمن الفكري االول:المحور 

 تع ي  األمن الفكريدور اإلعالم في  الثاني:المحور 
  :مفهوم االمن الفكريأوال: 

نظرًا لحداثة مصطلح األمـن الفكـري، فقـد اختلفـت عبـارات البـاحثين ووجهـات نظـرهم فـي تحديـده، وضـبط 
بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم مفهومه، ومن تلك التعريفات أن األمن الفكري هو أن يعيش الناس في 

نــات أصــالتهم، وثقــافتهم النوعيــة، ومنظــومتهم الفكريــة ويعــرف أيضــا انــه  ،(2) آمنــين مطمئنــين علــى مكوص
ســالمة فكــر اإلنســان وعقلــه وفهمــه مــن االنحــراف والخــروال عــن الوســطية، واالعتــدال، فــي فهمــه لألمــور 

االطمئنـان إلـى وهـو كـذلك  ، الدينية، والسياسية، وتصـورره للكـون بمـا يـؤول بـه إلـى الغلـو أو إلـى اإللحـاد 
تــــه الفكريــــة، والعقديــــة، ســــالمة الفكــــر مــــن االنحــــراف الــــذي يشــــكصل  تهديــــدًا لألمــــن الــــوطني أو أحــــد مقوما

 (3) .والثقافية، واألخالقية، واألمنية
طـــابع فكـــري يلـــ م أفـــراد المجتمـــع بالحفـــاظ علـــى هويتـــه الثقافيـــة واألخالقيـــة، وقابليتـــه ويعـــرف أيضـــا أنـــه 

للتسليم بتعدد الرؤى واالتجاهات والخبرات، دون صراع أو تسفيه أو انفعال يحدث انحرافـًا وتفككـًا يخـرال 
ن شخصيته الفكرية، كما يتحقق األمن الفكري بانسـجام أبعـاده لـدى المـتعلم فـي كـل المواقـف المجتمع ع

 Thinking on yourوالقضايا الفكرية التي تتطلب نشاطًا عقليًا، وتفكيرًا مستقاًل واعتمادًا على النفس 
self وضــــــــبط الــــــــذات ،Self-disciple والحرفيــــــــة ،Craftsmanship  فــــــــي تنــــــــاول هــــــــذه المواقــــــــف

 (4)"والقضايا
ارتباطه بدين األمة، وسبب مجدها وع ها، ومن غايته المتمثلة في  اليوترجع أهمية األمن الفكري 

ثبات الوالء لألمة، وتصحيح االنتماء لها. كما ترجع أهمية األمن  سالمة العقيدة، واستقامة السلوك، وا 
 (5) .ى، وأنه األساس لها، والركن األهم في نظم بنائهاالفكري إلى ارتباطه بثنواع األمن األخر 
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 :أهداف األمن الفكري
لتصـــّدي ل حيـــث يســـعييحتـــّل األمـــن الفكـــرّي أهمّيـــة بالغـــة، باعتبـــار أّنـــه يحّقـــق أمـــن واســـتقرار المجتمـــع 

 النحو التالي: علىللمؤثرات واالنحرافات الفكرية، ويمكن تحديد اهداف االمن الفكري 
توفير السالمة الوطنية ضد أية اعتـداءات أو تجـاو ات مـن شـثنها أن تخلـق وتشـيع فـي المجتمـع  -

 (6) .حالة من الفوضى واالضطراب
فكريـا واجتماعيــا وسياسـيا واقتصــاديا، تحقيـق الوسـطية واالعتــدال فكـرا وممارســة واحتـواء الشــباب  -

 وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة الدين ثم الوطن.
حقيق أمن واستقرار المجتمع مـن خـالل تصـّديه لمختلـف المـؤثرات واالنحرافـات الفكريـة الناجمـة ت -

 (7) .السلبيعن الغ و الفكري 

 ألمن الفكري:ادور اإلعالم في تعزيز  ثانيا:
بعادهم عـن اإلرهـاب  ال شك ان االعالم يلعب دورا هاما وفعاال في تع ي  األمن الفكري لدى الشباب، وا 

الفكــري الــذي تتعــرض إليــه هــذه الفئــة كثيــرًا، ويمكــن تحديــد دور اإلعــالم فــي التع يــ  التثصــيلي لألمــن 
 الفكري من خالل ما يلي:

النــاس وأمــنهم مــن جميــع النــواحي  ربــط النــاس بــربهم )االعتصــام بــاو( مصــدرًا وغايــًة، فســالمة -
 .مرتبط بخالقهم

المعرفـة والتلقصـي أسـاس األمـن الفكـري،  مصـادرضـبط حيـث أن إشاعة الوعي بثهمية المصـادر:  -
 فاالعتقاد والعمل وسالمته كل ذلك رهين بسالمة المصدر الذي أخذ عنه.

ســبل تحقيــق األمــن الفكــري،  : فـــصحة الفهــم، وحســن القصــد، مــنواالخــتالف ضــبط مــنهف الفهــم -
ه باالختالف، ويضبط أمره   .ومن جهة أخري ال ب دَّ أن يعتني اإلعالم الموجَّ

التوظيف األمثل لوسـائل اإلعـالم واسـتثمار وسـائل اإلعـالم الجديـدة لنشـر الفكـر احمـن والتحـذير  -
من الفكر المنحرف، على أن تثخذ في االعتبار مراعاة ضوابط العمـل اإلعالمـي ووسـائله وتقنياتـه، بمـا 

ـــبالد وحمـــايتهم مـــن التـــثثيرات الســـلبية للفكـــر ا لمنحـــرف بمختلـــف يخـــدم ســـالمة النشـــثة الفكريـــة ألبنـــاء ال
 (8) أشكاله.

 .ضبط وتقنين اإلعالم الترفيهي ليسهم في بناء عقل سليم قائم على العمق وليس السطحية -
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الســـتفادة مــــن وســـائل اإلعــــالم الجديــــدة فـــي نشــــر فكـــر االعتــــدال وتثســــيس مواقـــع تفاعليــــة فــــي ا -
أفكـارهم علـى أسـس سـليمة الجامعات والمؤسسات التربوية يقوم عليها مختصون تخاطب الشباب وتبنـي 

 .تعالف ما يطرأ من أفكار خاطئة
استقطاب الشباب إلى مواقع تخـتص باإلجابـة علـى كـل مـا لـديهم مـن أسـئلة عامـة وخاصـة تـدار  -

 (9) من قبل متخصصين في شتى المجاالت، وتتصدي للشائعات.

  مشكلة الدراسة وأهميتها:
الدول العربية في السنوات األخيرة حقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت، شهدت 
مليون مستخدم بحلول العام  226نحو  العدديبلغ  كان المتوقع أنلـ "تقرير اقتصاد المعرفة العربي  ووفقًـا

عن ظهور العديد من األدوات والتطبيقات التي تستخدم شبكة االنترنت وفي  ذلك أسفروقد ، 2018
وتبادل األفكار والخبرات من  على التواصل والتي ساعدت، ةااللكترونيالجديد مقدمتها وسائل االعالم 

فقد كانت هذه التطبيقات من أول اهتمامات الباحثين  ومن هناشتى الثقافات دون أي حواج  أو شروط، 
 (10)ختلف المجاالت في م

دور في طرح قد توسع التكاملي كثير من المختصين بنظرية األمن الشامل أو األمن ال ومن المالحظ ان
المنظومة األمنية ليتضمن كل ما يمس أمن المواطن واستقراره، وقد استل م ذلك بالضرورة تطور 

ن المسؤولية؛ فلم تعد األجه ة األمنية وحدها هي المسؤولة عن  الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته وا 
كان يقع عليها الج ء األكبر من المسؤولية، بل أصبح تبعًا لذلك جميع مؤسسات المجتمع داخاًل ضمن 

لوسائل االعالم في  المجتمعيةاألدوار  ، وامتد ذلك الىمفهوم تحقيق األمن االجتماعي والوطني وتع ي ه
 (11) المجتمعات.

اتجاهات الشباب حدود وطبيعة  علىومن هنا تتحدد المشكلة البحثية وتسعي الدراسة الراهنة للتعرف 
( مفردة من 600قوامها ) عينة علىتطبيقا دعم االمن الفكري  علىالعربي نحو تثثير االعالم الجديد 

في تع ي   الجديدالعالم لتقييم ذلك التثثير، وتحديد الطرح المستقبلي لدور وسائل ا العربي، سعياالشباب 
 .مفهوم االمن الفكري

 النحو التالي:  علىفي عدة اعتبارات أهمية الدراسة وتتحدد 
مــع عــدم وجــود الــوعي ، تعــرض الشــباب فــي الــدول العربيــة لوســائط اإلعــالم الجديــد ارتفــاع معــدل -1

 الكافي لدى هؤالء الشباب بمخاطر هذه الوسائط. 
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ـــف الدراســـة نظريـــات ثـــراء وســـائل اإلعـــالم  -2 ، والحتميـــة Media Richness Theoryتوظص
بوصــفهم المســار البحثــي األحــدث فــي بحــوث اإلعــالم  Technological Determinismالتكنولوجيــة 

 ما وهي الشباب. الجديد، تطبيقا على الفئة االكثر استخدا
ثــراء لالتجـاه العــام لمـؤتمر االعــالم وتحـديات الخلــيف العربـي والــذي يســعي  -3 تمثـل الدراســة تـدعيما وا 

 إلعداد دراسات تهتم برصد كافة التحديات خاصة التحدي االمني. 
تــ داد أهميــة الدراســة باعتبارهــا ســتخلص لتقــديم توصــيات ونتــائف تســاعد علــى فهــم واقــع ومســتقبل  -4

دعـم االمـن  لتع ي  تثثير االعـالم الجديـد علـى شباب بوسائل اإلعالم الجديد، ومن ثم وضع آليةعالقة ال
 الفكري بشكل إيجابي.

 :أهداف الدراسة
 علـىيتحدد الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على اتجاهات الشباب العربـي نحـو تـثثير االعـالم الجديـد 

االمـــن الفكـــري، بهـــدف الوصـــول لوضـــع آليـــة لتع يـــ  مكونـــات األمـــن الفكـــري، ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل 
 األهداف الفرعية التالية: 

مـــن خــالل تحديـــد كثافــة االســـتخدام بقنــوات االعـــالم الجديــد رصــد وتحليــل وتقيـــيم عالقــة الشـــباب  -1
نـــوع المضـــامين التـــي تحظـــي باهتمـــام الشـــباب  - أدوار االعـــالم الجديـــدطبيعـــة االتجـــاه نحـــو  -ودوافعـــه 

 ودرجة التبني لها.
 .العينة من الشباب اس مستوي منظومة االمن الفكري لدىقي -2
الشــباب وحــدود تثثيرهــا علــى مكونــات  يقــوم بهــاالســلبية( التــي  -)االيجابيــة  المشــاركةنــوع تحديــد  -3

 االمن الفكري، لديهم.
 وضع مقترح عملي لتع ي  مفاهيم االمن الفكري للشباب عبر وسائط اإلعالم الجديد. -4

 الدراسات السابقة

 خالل المحاور التالية: السابقة منيمكن عرض الدراسات 

 التثثير العام لوسائط االعالم الجديد على الشباب.الدراسات التي تناولت  -1

 تثثير االعالم الجديد على مفهوم االمن الفكري.الدراسات التي تناولت  -2

 الدراسات التي تناولت التأثير العام لوسائط االعالم الجديد على الشبابأوال: 
التي استهدفت التعرف على واقع األثر النفسي لمواقع التواصل  (2017دراسة شيرلي كرامر ) -1

االجتماعي على فئة الشباب وتثثيرات االستخدام المفرط لها، استخدمت الدراسة أداة االستبيان تطبيقا 
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وأكدت أن تطبيق "انستغرام"  عاما، 24- 14شخص ممن تتراوح أعمارهم بين  1500عينة قوامها  على
إضرارا على الصحة النفسية، في حين أن الموقع الوحيد الذي كان له تثثير إيجابي هو هو األكثر 
والتعبير عن الذات، والدعم ، وثبت أن التثثير اإليجابي قد تمثل في عناصر الوعي، "يوتيوب"
 (12)"العاطفي

( التي استهدفت التعرف على اتجاهات الرأي العام 2017دراسة محمد مصطفى ع ت ) -2
ني لمستخدمي الشبكات االجتماعية نحو أحداث التحول الديمقراطي، استخدم الباحث الدراسة اإللكترو 

مبحوثا، بجانب عينة للدراسة المسحية للمضمون بلغ  450عينة قوامها  علىالمسحية للجمهور تطبيقا 
صل تعليقا تم تحليلهم عبر موقعي فيس بوك ويوتيوب. أكدت النتائف ان مواقع التوا 1150قوامها 

خبارية كمصدر االجتماعي متعددة ولكل موقع رواده وثبت أنه كلما  اد استخدام الشباب للمواقع اإل
وتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور  السياسية، المعرفة باألحداث للمعلومات  اد مستوى

 (13) .للمعلوماتواإلناث فى استخدام مصادر محددة من الشبكات االجتماعية 

( حول دور شبكات التواصل االجتماعي في بناء النقاش حول 2016راسة سعود عيد العجمي )د -3
القضايا السياسية واالجتماعية بدولة الكويت، وسعت الدراسة إلى التعرف على أهم شبكات التواصل 

لها االجتماعي التي يعتمد عليها الشباب الجامعي في دولة الكويت لتقصي المعلومات والتعبير من خال
وطرحت الدراسة فكرة إصدار قانون ينظم عمل  فروض نظرية المجال العام، علىواعتمدت الدراسة 

 (14) .المستقبلفي  بالكويتشبكات التواصل االجتماعي 

سعت الدراسة إلى التعرف على العادات واألنماط المتعلقة و ( 2015دراسة نصير بوعلي ) -4
 ، تطبيقا علىشباعات المتحققةالم الجديد، واالالتقليدية ونماذال االعباستخدام الشباب لوسائل االعالم 
 مفردة، وأكدت النتائف أن التثثيرات السلبية احتلت المرك  األول، 300عينة من الشباب الجامعي قوامها 

 (15) .األكاديميةحيث ثبت تدني المستوى المعرفي والفكري، وغياب االهتمام بالفعاليات 
( حول دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي 2014) أسامة محمد عبد الرحمندراسة  -5

داه تحليل المضمون، واستمارة االستبيان لقياس باستخدام أاستخدمت الدراسة منهف المسح  ،بالمعلومات
الوعي بقضايا الرأي العام تطبيقا على عينة عمديه من الشباب الجامعي من مستخدمي الفيس بوك 

أن الفيس بوك في مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة  مفردة(، وخلصت الدراسة الى 355) قوامها
للحصول على المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وثبت وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة 
إحصائية بين  يادة اعتماد الشباب الجامعي عينة الدراسة على الفيس بوك وحصولهم على المعلومات 

 (16).القضايا حول
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( حول العالقة بين استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي 2014دراسة أحمد رفاعي ) -6
واكتسابهم القيم السياسية، استخدمت الدراسة منهف المسح اإلعالمي تطبيقا على عينة عمديه من 

خلصت الدراسة لوجود عالقة  مفردة. 366الشباب المصري مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي قوامها
ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين  يادة اعتماد الشباب في الحصول على المعلومات عن القضايا عبر 

 (17) .السياسيةمواقع التواصل االجتماعي واكتسابهم بعض القيم 
حول تثثير وسائط االعالم الجديد علي الشباب،  Sebastian Valenzuela 2013 دراسة -7

وطرحت مفهوما جديدا في مجال تثثير الشبكات االجتماعية حيث قدمت الدراسة أدلة جديدة على دور 
، وقدمت الدراسة ثالثة تفسيرات لهذا التثثير أولها digital platformsما يسمي بالمنصات الرقمية 

ثم الشبكات كوسيلة  االجتماعية باعتبارها مصدرا لألخبار(،الشبكات كمصدر للمعلومات )الشبكات 
للتعبير عن الرأي )باستخدام الشبكات االجتماعية للتعبير عن احراء السياسية(، وأخيرا الشبكات كمحرك 

 (18) .للسلوك
( حول دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب 2013دراسة أحمد يونس ) -8

مفردة من الشباب  410تطبيقا على عينة حصصيه غير احتمالية قوامها ، جتمعيةفي القضايا الم
الفلسطيني للوقوف على شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالدور التنموي للشباب، وأكدت الدراسة 

 المحادثات )سكاي ثم ،استخدامًا وتفاعالً  االجتماعي التواصل شبكات أكثر من بوك شبكة الفيس أن
 الجديد ومنها لإلعالموثبت وجود مهام مجتمعية  الفيديو)اليوتيوب(، مشاركة يتبعها ،والماسنجر(بي، 
المسئولين  مع مباشرة تواصل قنوات وفتح وأحداث، تطورات من حولها بما يدور المجتمعية البيئة مراقبة
 (19).القرار وصناع

للكاريكاتير على موقع الفيس بوك ( حول استخدام طالب الجامعة 2013ادة واكد )دراسة غ -9
مبحوثًا من طالب الجامعة، وخلصت  400وعالقته بالوعي لديهم تطبيقا على عينة عشوائية قوامها 

وثبت  الدراسة الي اهتمام صفحات الكاريكاتير في تدعيم الحدث أو القضية المثارة على الفيس بوك،
 للكاريكاتير على الفيس بوك ومستوىلجامعة وجود عالقة دالة إحصائيًا بين معدل استخدام طالب ا

  (20) .لديهمالوعي السياسي 

عرضت لمشاركة الشباب األمريكي في مواقع  ( والتيDavid Buckingham 2013) دراسة-10
دارة االنطباع االجتماعية،الشبكة   privacy and impressionوتناولت قضايا مثل الخصوصية وا 

management حت الدراسة مفهوما في وصف مستخدميوطر  االجتماعية،مواقع الشبكات  عبر 
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 Myspace and Facebook الشبكات مثل ماي سبيس والفيسبوك االنترنت وهو "الجماهير الشبكية."
serve as "networked publics." (21) 

 علىاالجتماعية ( حول تثثير الكلمة اإللكترونية عبر مواقع الشبكات 2013دراسة إيمان ضيا )-11
مفردة من مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية )فيس بوك  638عينة من  تطبيقا على الشباب
وجود عالقة ارتباط بين أبعاد اتصاالت الكلمة اإللكترونية واستخدام  الدراسة الى نتائف (. انتهتوتويتر

  (22) .للشبابمواقع الشبكات االجتماعية 
( حول دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراك الشباب الجامعي 2012) دراسة نها األسدودي-12

وجود فروق ذات داللة  الدراسة الىخلصت  ،طالب الجامعاتمفردة من  400تطبيقا على  ،لحرية الرأي
دراك حرية الرأي على المواقع  إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي استخدام المواقع االجتماعية وا 
االجتماعية لصالح األكثر استخداما، وثبت وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات دوافع 

  (23) .مشاركةالاستخدام الشباب الجامعي للمواقع االجتماعية على مقياس 
( حول استخدام الشباب لمواقع الشبكات االجتماعية واإلشباعات 2012)خليل دراسة حم ة  -13

أن استخدام  الدراسة الى أكدت نتائف ،مفردة من طالب الجامعات 400المتحققة منها، تطبيقا على 
الشباب مواقع الشبكات االجتماعية والمواقع اإلخبارية بشكل متوا ن يثتي للمتابعة والمشاركة اإللكترونية 

 (24) .الجاريةفي األحداث 
 لدىحول التواصل االلكتروني عبر الشبكات االجتماعية Steven Mintz.، 2012دراسة  -14

، ادا تتصل باألمانةأوضحت الدراسة ان صيغة مفهوم السلوك األخالقي تتضمن أبع، الشباب وتثثيراته
المعنيين بدراسة تثثير التواصل عبر الشبكات االجتماعية ضرورة وضع مجموعة من  يجب علىلذلك 

  (25). األخالقيةالمبادئ التوجيهية المنظمة للتواصل وذلك تجنبا لحدوث المشاكل 
الشباب  تثثير مواقع الشبكات االجتماعية على وتناولت C. Wiley، M. Sisson 2011دراسة -15

 ،وج ءا من األنشطة اليومية، وأكدت ان التواصل عبر الشبكات قد أصبح أداة لقضاء الوقت، األمريكي
   (26) دقيقة يوميا 30الى  10من وأفاد طالب الجامعات األميركية باستخدام الفيسبوك في المتوسط 

، الثقافة السياسية واالجتماعية للشباب على“بوك ( حول تثثير "الفيس 2009ليلة ) علىدراسة  -16
وسعت الدراسة لفهم السلوكيات االجتماعية التي انطلقت من "الفيس بوك" لتحاول التثثير في الواقع 

أن ثقافة الترفيه على صفحات "الفيس بوك تحيل مرك ا متقدما في  وانتهت الدراسة إلى، االجتماعي
ية جديدة على لتطوير هوية افتراض وان الشباب يسعى، ست جادة دائماً وان الحوارات لي، دوافع التعرض

http://profile.typepad.com/6p0133f440106f970b
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"الفيس بوك" من موقع المتلقي إلى موقع  فيتحرك المجموعات الشبابية المشاركة  "الفيس بوك" أدت إلى
 (27) .المشارك

 مفهوم االمن الفكريالدراسات التي تناولت تأثير االعالم الجديد على ثانيًا: 
( وسعت لرصد واقع اإلسهامات المجتمعية التي تبذل لتحقيق األمن 2016دراسة سحر عطية ) -1

وأكدت دور  بالشباب،من العاملين بالمؤسسات المعنية  85الفكري لدى الشباب تطبيقا على عينة قوامها 
للشباب ومراقبة مضامين وسائل وسائل االعالم في دعم االمن الفكري، وأوصت بتطوير البرامف المقدمة 

 (28) .الفكرياالعالم للتصدي لمشكلة التطرف 
( حول تثثير استخدام شبكات التواصل 2015جبريل العريشي ) ،دراسة سلمى الدوسري -2

ت الدراسة لبحث سبل تثمين سع، ية على القيم واألمن الفكرياالجتماعي لدى طالب الجامعات السعود
ضد مخاطر االنترنت، وكذا سبل تدعيم القيم المجتمعية اإليجابية لديهم، ودعم االمن  الجامعيالشباب 

الفكري باعتبارهم أهم فئات المجتمع وأكثرها استخداما لشبكات التواصل االجتماعي. تطبيقا على عينة 
الوعي لدى فئة الشباب حول تثثير  من طالب الجامعات السعودية وأكدت ضرورة نشر 585قوامها 

 (29) االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي لدعم االستخدام األمثل لمواقع التواصل 
م( حول أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري 2015دراسة ريم عبد او المعيذر ) -3

( طالبة، 297امعي، واستخدمت المنهف الوصفي تطبيقا على عينة قوامها )لدى طالبات المستوى الج
وأوصت بوضع ضوابط الستخدام  الفكري،على األمن  وسائل التواصل االجتماعي تثثير وأكدت الدراسة

 .الغلووضرورة دعم دور الجهات الحكومية في تع ي  األمن الفكري ومواجهة ، وسائل االعالم الجديد
(30) 
، م( حول تثثير وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري2014دراسة علي حسن عسيري ) -4

لم تسهم بما  وأنها ،مفهوم األمن الفكري التواصل االجتماعي أثرت سلبا على وأكدت الدراسة أن وسائل
وأوصت بضرورة التحصين  ،يكفي في تحقيق الوسطية والتسامح واالعتدال بما يع   األمن الفكري

 ،وتفعيل دور وسائل اإلعالم الجديدة في تع ي  مجاالت األمن الفكري ،الفكري من خالل وسائل االعالم
 (31) .ضعيفاً ا كان متوسطًا أو التي تبين من نتائف الدراسة أن درجة إسهام اإلعالم الجديد في تع ي ه

( وعرضت لطبيعة عالقة اإلعالم باألمن الفكري ومقارنتها 2009دراسة عبد الع ي  الع مري ) -5
ان وسائل  لمنهف الوصفي، وانتهت الدراسة الىبواقعها وخصوصًا في العالم العربي باستخدام الباحث ا

ثارة أي صراع ويمكن استخدمها ل يادة  اإلعالم يمكن أن تكون أداة في وأن المجتمع  الفتنة،االنقسام وا 
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العربي مستهدف في أمنه الفكري وثوابته، وأوصت باالهتمام باإلعالم، وتثكيد دوره في مواجهة الفساد 
 (32) .الفكري

األمن في تحقيق والتي سعت لرصد دور اإلعالم التربوي ( 2008ة  يد  ايد الحارثي )دراس -6
مفردة من المشرفين التربويين، وأكدت الدراسة على  166عينة الدراسة قوامها  الفكري تطبيقا على

والتعاون مع رجال ، أهمية دور اإلعالم التربوي في تحقيق األمن الفكري، وأوصت بدعم أسلوب الحوار
 (33) .الفكرياألمن في نشر الثقافة األمنية لدى الطالب لتع ي  األمن 

 ب على الدراسات السابقة:تعقي
 الجديـــد،دراســـة تـــثثيرات االعـــالم  اتجـــاه العديـــد مـــن األبحـــاث الـــىبمراجعـــة التـــراث العلمـــي الســـابق يتضـــح 

يتضــح لنــا قلــه وحداثــة الدراســات  ن جهــة اخــرىومــ اســتخداما،فئــة الشــباب باعتبارهــا األكثــر  وتحديــدا علــى
 للـدفاع،دعم االمـن الفكـري رغـم الحاجـة لوضـع اسـتراتيجية  تناولت تثثير االعالم الجديد على العربية التي

وهــو مــا يســعي لتحقيقــه البحــث الــراهن. وقــد تمــت االســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي صــياغة المشــكلة 
 قارنة النتائف السابقة بنتائف الدراسة الحالية.البحثية وصياغة الفروض وقياس المتغيرات وم

 البناء النظري للدراسة
للبحث العلمـي وظـائف الفهـم والتفسـير، والتنبـؤ بتطـور الظـاهرة. وتعتمـد الدراسـة  Theoryتحقق النظرية 

 عدة أطر نظرية تتمثل في: ئها النظري وصياغة فروضها علىفي بنا
 Media Richness Theoryنظرية ثراء وسائل اإلعالم  -
 Technological Determinismنظرية الحتمية التكنولوجية  -
 :Uses and Gratification Approachإلشباعات وامدخل االستخدامات  -

 Media Richness Theoryنظرية ثراء وسائل اإلعالم  أوال:
إطـار لوصـف وسـائل  هـينظرية ثراء وسائل اإلعـالم، والتـي يشـار إليهـا أحيانـًا بنظريـة ثـراء المعلومـات، 

على حسب قـدرتها علـى إنتـاال المعلومـات التـي تنقـل مـن خاللهـا. وقـد قـام بوضـع هـذه النظريـة  االتصال
وقـد عـرف ثـراء  ،Robert H. Lengelوروبـرت لينجيـل  Richard L. Daftكـل  مـن ريتشـارد دافـت 

  (34)  منية.المعلومات على إنها "قدرة المعلومات على تغيير الفهم خالل فترة 
قد اتجهت تطبيقات نظرية ثراء وسائل اإلعالم نحو وسـائل اإلعـالم الجديـد، وأصـبحت تسـتخدم تجريبيـًا و 

بـين  االختيـارلدراسـة معـايير ، واتجهـت وسـائل اإلعـالم الحديثـة تـثثيركثساس للدراسـات التـي تبحـث عـن 
يعتمــد علــى  االتصــاليــة الوســائل اإلعالميــة التكنولوجيــة وفقــًا لدرجــة ثرائهــا المعلومــاتي، وتوضــح أن فعال
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فـي اتجــاهين بــين  لالتصــالالقـدر الــذي تسـتخدم بــه الوســيلة، وتركـ  بشــكل أكبـر علــى األشــكال التفاعليـة 
والجمهــور المســتقبل للرســالة، وطبقــًا للنظريـــة فــعن الوســائل اإلعالميــة التــي تــوفر رجـــع  باالتصــالالقــائم 

ال الفعال أكثر حدوثًا، فثراء المعلومـات يقـوم صدى تكون أكثر ثراء، فكلما قل الغموض كلما كان االتص
يجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة. وتفتـرض  بتخفيض درجة الغموض وا 

 (35) هماهذه النظرية فرضين أساسين 
المضـــمون الفـــرض األول: أن الوســـائل التكنولوجيـــة تمتلـــك قـــدرًا كبيـــرًا مـــن المعلومـــات، فضـــاًل عـــن تنـــوع 

المقـدم مــن خاللهــا وبالتــالي تســتطيع هــذه الوســائل التغلــب علــى الغمــوض والشــك الــذي ينتــاب الكثيــر مــن 
 األفراد عند التعرض لها.

الفرض الثاني: هناك أربعـة معـايير أساسـية لترتيـب ثـراء الوسـيلة مرتبـة مـن األعلـى إلـى األقـل مـن حيـث 
تقنيـات تكنولوجيـة حديثـة  باستخدامنقل اإلشارات المختلفة درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل، قدرتها على 

 (36) الطبيعية.مثل: الوسائط المتعددة، والتركي  الشخصي على الوسيلة، واستخدام اللغة 

  Technological Determinismنظرية الحتمية التكنولوجية ثانيا: 
هـي نظريـة اخت اليـة تفتـرض Technological Determinismلحتميـة التكنولوجيـة أو الحتميـة التقنيـة ا

هــذا المصــطلح وضــعه ثورســتين و أن تكنولوجيــا المجتمــع تحــدد تطــور هيكلــه االجتمــاعي وقيمتــه الثقافيــة. 
 (، عالم االجتماع واالقتصادي األمريكي. 1929-1857فيبلبن )

جاء أول تطور رئيسي لمنظور حتمي تكنولوجي من الفيلسوف واالقتصادي األلمـاني كـارل مـاركس، وقد 
الذي كان إطاره النظري قائما على منظور أن للتغيرات في التكنولوجيا، وبالتحديـد التكنولوجيـا اإلنتاجيـة، 

ماعيــــة والممارســــات تــــثثير أساســــي علــــى العالقــــات االجتماعيــــة البشــــرية والتنظيميــــة وأن العالقــــات االجت
الثقافية تدور في نهاية المطاف حول القاعدة التكنولوجية واالقتصادية لمجتمع معـين. وقـد أصـبح موقـف 
ماركس ج ءا ال يتجـ أ مـن المجتمـع المعاصـر، حيـث أن الفكـرة القائلـة بـثن التكنولوجيـات السـريعة التغيـر 

 (37) شائعة.تغير حياة البشر هي فكرة 
تمية التكنولوجية النظر إلـى التكنولوجيـا كعامـل خـارجي للعالقـات االجتماعيـة، وكعامـل وتقترح نظرية الح

قـوة وسـائل االتصـال  علـىيحدد توجه وتطـور المجتمـع فـي المسـتقبل، وتؤكـد نظريـة الحتميـة التكنولوجيـة 
حـدد الرسـائل الحديثة في التـثثير علـى قولبـة الفـرد والمجتمـع بثسـره، كمـا تؤكـد أن التكنولوجيـا االتصـالية ت

  (38) والمجتمع.وتؤثر على الفرد 
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 : Uses and Gratification Approachمدخل االستخدامات واإلشباعات 
 األفــراد ثــمأن اســتخدام وســائل اإلعــالم يــثتي نتيجــة لتفاعــل االهتمامــات والحاجــات لــدى  ويؤكــد المــدخل
 االستخدام.قرار االستخدام، وتناول النموذال تحديد ما يسمى بتثثيرات هذا  اإلعالم واتخاذإدراك محتوى 

تســــتهدف التعــــرف علــــى الــــذات، واكتســــاب نفعيــــة  دوافــــع همــــادوافــــع التعــــرض  ويشــــير المــــدخل الــــي أن
والهــروب مـن المشــكالت والصــداقة  فــع طقوسـية وتســتهدف قضــاء وقـت الفــرا ،دوا، و المعلومـات والمعرفــة

 والتسلية.
دراسـات عـن الوكشـفت  اتصـالي،اإلنترنـت كوسـيط  اسـتخدامات دراسـة دوافـعلاتجهـت البحـوث مـؤخًرا وقد 

وجود عوامل ي مكن أن تؤثر علـى عالقـة الجمهـور بالوسـيلة منهـا عوامـل متعلقـة بـاألفراد )سـماتهم العامـة 
وعوامل تتعلق بسـياق التعـرض  ة )سمات اإلنترنت كوسيط اتصالي(لواالجتماعية( وعوامل متعلقة بالوسي

خاضـًعا لتـثثيرات اإلنترنـت  سـلبي يظـلجمهـور  للوسيلة. وتم تصنيف جمهور وسائل اإلعالم الجديـد إلـى
 (39) لديه.الوسائل الجديدة بوعي إلشباع احتياجات محددة  نشط يستخدمجمهور و  السلبية،

 :تساؤالت الدراسة

 كثافة استخدام الشباب العربي لشبكة االنترنت كوسيلة إعالمية؟ وما دوافع االستخدام؟ما  -1

 ما وسائل االعالم الجديد التي يستخدمها الشباب كمصدر للمعلومات؟ وما معدل استخدامها؟  -2

 ما الموضوعات التي تحرص العينة على متابعتها في وسائل االعالم الجديد؟ -3

 لموضوعات المنشورة في وسائل االعالم الجديد؟مشاركة الشباب مع ا مدىما  -4

 ما طبيعة اتجاهات الشباب نحو تثثير وسائل االعالم الجديد على االمن الفكري للشباب؟ -5
 الشباب؟ لدى األهمية( –باألمن الفكري )المفهوم  الوعيما مستوي  -6

 :فروض الدراسة
توجد عالقة دالة إحصائيا بين كثافة استخدام وسائل االعالم الجديد وطبيعة االتجاه نحو  االول:الفرض 

 االمن الفكري. تثثيره على
عالقة دالة إحصائيا بين كثافة استخدام وسائل االعالم الجديد ومستوى الوعي  الثاني: هناكالفرض 

 .باألمن الفكري
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وسـائل االعـالم الجديـد، وفـي  الذكور واإلناث فـي اسـتخدامالفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائيا بين 
 .عبر وسائل االعالم الجديد النشاط مستوى

 نوع الدراسة ومنهجها:
بوســائط اإلعــالم الجديــد  العربــيعالقــة الشــباب  علـىتنتمـي الدراســة الــي حقــل الدراســات الوصــفية تطبيقــا 

 ،Survey Methodعلـى مـنهف المسـح  الدراسـةاعتمـدت وقـد  الفكـري،منظومـة االمـن  علىوتثثير ذلك 
 باعتبـاره أكثـر المنـاهف مالءمـة للتعـرف علـى السـمات والمالمـح العامـة، ورصـد ،بثسلوبيه الكمـي والكيفـي
 الدراسة.محل  وتحليل أبعاد الظاهرة

 مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي فئــة الشــباب مــن بعــض دول الخلــيف العربــي كنمــوذال للشــباب العربــي وتمثلهــا 
دول: االمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، ســلطنة ع مــان، البحــرين، تطبيقــا علــى عينــة 

مـن الـذكور واالنـاث، مفردة من مستخدمي وسائط االعالم الجديد  600عشوائية متعددة المراحل، قوامها 
( سـنة. واعتمـدت الدراسـة فـي جمـع البيانـات علـى أداة المسـح 35 – 18وذلك في المرحلـة العمريـة مـن )

تم تطبيقها على عينـة  Online Questionnaireالميداني من خالل تصميم استمارة استبيان الكتروني 
 البحث.

 المعالجات اإلحصائية:
، لمالءمته لطبيعة الدراسة وامكانية تكـوين جـداول SPSSتم معالجة البيانات احصائيًا باستخدام برنامف 

تكرارية بسيطة وجداول تكرارية توضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات، وتم استخدام الوسط الحسـابي 
تبـار تـثثير المتغيـرات ، وذلك الخIndependent Samples Test-restواالنحراف المعياري، اختبار 

المختلفـة للدراسـة والمحـددة لتحديــد اتجاهـات الشـباب العربــي نحـو تـثثير االعـالم الجديــد علـى دعـم االمــن 
 الفكري.

 متغيرات الدراسة:

 المتغير التابع المتغيرات الوسيطة المتغير المستقل

 االعالم الجديد
 كثافة االستخدام.

 سلبي(.-)نشطمستوي المشاركة 
 المهنة( -التو يع الجغرافي  -العمر  –المتغيرات الديموجرافية. )النوع 

 االمن الفكري
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

       خصائص عينة الدراسة

 (1جدول )

 خصائص عينة الدراسة

 الفئات المتغيرات
 إجمالي العينة

 ت
 % التكرار

 النوع
 2 44 264 ذكور
 1 56 336 إناث

التو يع 
 الجغرافي

 2 15 90 االمارات العربية المتحدة
 1 76.33 458 المملكة العربية السعودية

 3 4.17 25 سلطنة ع مان
 4 4.50 27 البحرين

 الفئة العمرية
 2 34.50 207 25اقل من  - 18من 
 1 44 264 30اقل من - 25من

 3 21.50 129 35 – 30من 

 المهنة
 1 44.66 268 طالب
 2 34.66 208 موظف
 3 20.68 124 ال يعمل

باســتقراء بيانــات الجــدول الســابق يتــبن أنــه وفقــا لتو يــع العينــة وفقــا لمتغيــر النــوع فقــد احتلــت فئــة اإلنــاث 
، وفيمـــا يخـــتص بفئـــة التو يـــع %44%، تليهـــا فئـــة الــذكور بنســـبة  56مفـــردة بنســـبة  336المركــ  األول 
تليهــا االمــارات العربيــة ، %76.33احتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المركــ  األول بنســبة الجغرافــي فقــد 
 التوالي. على% 4.50 ،%4.17وسلطنة ع مان بنسبة  ،ثم البحرين ،%15المتحدة بنسبة 

% تليهـا 44( المركـ  األول بنسـبة 30اقـل مـن - 25وبالنسبة لمتغير الفئة العمرية فقد احتلت الفئـة )مـن
%. 21.50( بنســبة 35 - 30%، وأخيـرا كانـت فئـة )مـن 34.5( بنسـبة 25اقـل مـن  - 18الفئـة )مـن 
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موظف بنسبة %، يليها فئة 44.66وأخيرا كان متغير المهنة، وقد احتلت فئة طالب المرك  األول بنسبة 
 %.20.68وأخيرا كانت فئة ال يعمل  %،34.66

 كوسيط اتصالي كثافة استخدام االنترنت

 (2جدول )

 تو يع العينة وفقا لعدد أيام استخدام شبكة االنترنت أسبوعيا

 الفترة ال منية
  المجموع

 % ك ت
 1 94 564 يوميا

 2 6 36 أيام 4 -6من 
 3 0 0 يومين–أيام  3من

 3 0 0 واحديوم 
 3 0 0 وفقا للظروف

 -- 100 600 المجموع
% مــن إجمــالي  94تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن كثافــة اســتخدام العينــة لإلنترنــت، وقــد تبــين أن 

ولــم تحصــل بــاقي  % فقــط،6بنســبة  أيــام( 4 -6العينــة يســتخدمون االنترنــت يوميــا، ويلــي ذلــك فئــة )مــن 
انتهــت اليــه أحــدث الدراســات مــن ارتفــاع  والشــك ان النتيجــة الســابقة تؤكــد مــا أيــة تكــرارات. علــىالفئــات 

 معدل استخدام االنترنت كوسيط اتصالي شائع.

 التي يستخدمها الشباب كمصدر للمعلومات الجديدوسائل االعالم 

 (3جدول )

 المستخدمة كمصدر للمعلوماتالجديد تو يع العينة وفقا لوسائل االعالم 

 وسائل االعالم الجديد
  المجموع

 % ك ت
 1 93.66 562 الصحف اإللكترونية
 2 86.33 581 المواقع االلكترونية
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 وسائل االعالم الجديد
  المجموع

 % ك ت
 3 91.84 551 مواقع التواصل االجتماعي
 4 73.50 441 مواقع الراديو والتليف يون

 5 8.16 49 وكاالت االنباء

المختلفة القديمة ، وتتمثل ممي اته في دمجه للوسائل إعالم متعدد الوسائطال شك أن اإلعالم الجديد هو 
 ،بما يسمح للفرد العادي نشر رسالته ،على منصة الكومبيوتر وشبكاته ،والمستحدثة في مكان واحد

فضاًل عن تبني هذا اإلعالم للتكنولوجيا الرقمية وحاالت التفاعلية والتشعبية وتطبيقات الواقع االفتراضي 
 (40) .وتعددية الوسائط

ى أهم وسائل االعالم الجديد التي يستخدمها الشباب كمصدر وتشير بيانات الجدول السابق إل 
تليها مواقع التواصل  ،%93.66للمعلومات، وقد احتلت الصحف اإللكترونية المرك  األول بنسبة 

تليها في المرك   %56.33وجاءت المواقع االلكترونية في المرك  الثالث بنسبة ،%91.84االجتماعي 
 %.8.16وأخيرا وكاالت االنباء بنسبة  ،%17.5%، بنسبة 73.5والتليف يون بنسبة مواقع الراديو  الرابع

 استخدام وسائط االعالم الجديد 

 (4جدول )

 تو يع العينة وفقا لمعدل استخدام وسائط االعالم الجديد

 معدل االستخدام
 المجموع

 ت
 % ك

 1 91.84 551 نعم بانتظام
 2 8.16 49 أحيانا
 3 - - نادرا

 3 - - ال استخدمها
 -- 100 600 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى تو يع العينة وفقـا لمعـدل اسـتخدام وسـائط االعـالم الجديـد، وقـد تبـين أن 
فـي حـين  بانتظـام،% أنهم يسـتخدمون وسـائط االعـالم الجديـد عبـر االنترنـت 91.84معظم العينة بنسبة 
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دور  وهذا يوكد ،علي أي تكراراتال(  ،ولم تحصل فئتي )نادرا ،االستخدام أحيانا% فقط إلي 8.16أشار 
وقـد تمثلـت أسـباب المتابعـة فـي العديـد مـن العوامـل منهـا ، الشـباب في التثثير على وسائل االعالم الجديد

 خاصــية التفاعــل وفوريــة التغطيــة والتحــديث المســتمر للمعلومــات، بجانــب إمكانيــات المواقــع مــن نصــوص
 وملفات للصوت وفيديو، وأخيرا مساحة حرية كبيرة.

 الجديدمتابعتها في وسائل االعالم  علىالموضوعات التي تحرص العينة 

 (5جدول )

 الجديدفي وسائل االعالم  تتابعهاتو يع العينة وفقا ألهم الموضوعات 

 
 الموضوعات

المتوسط  المجموع
 الحسابي

االنحراف 
 % ك المعياري

 41 246 السياسية

3.4 2.6 

 83.84 503 االجتماعية
 58.8 306 الثقافية

 15 90 االقتصادية
 78.67 472 الفنية
 42.3 220 العلمية
 49.2 256 التعليمية
 23.34 140 الرياضية

متابعتهـا فـي وسـائل االعـالم الجديـد تشـير  علـىالموضوعات التي يحـرص الشـباب  علىوسعيا للتعرف 
، 2.6، واالنحراف المعياري 3.4بيانات الجدول السابق الي تعدد المضامين، وقد بلغ المتوسط الحسابي

وتليهـا الموضـوعات الثقافيـة بنسـبة  ،%83.84واحتلت الموضـوعات االجتماعيـة المركـ  األول وبنسـبة 
%. وتراجعــت المضــامين 42.3والعلميــة بنســبة  ،%49.2ثــم الموضــوعات التعليميــة بنســبة  ،85.8%

 على التوالي. % 15%، 23.4الرياضية واالقتصادية بنسبة 

  مشاركات الشباب في شبكات التواصل االجتماعي

 المشاركة مع الموضوعات المنشورة عبر شبكات التواصل االجتماعي تو يع العينة وفقا لمدى
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 المشاركة مدى
 المجموع

 ت
 % ك

 1 80 480 نعم
 2 20 120 ال

 ـ 100 600 المجموع
مشــاركة الشــباب فــي التواصــل مــع مضــامين وســائل االعــالم  شــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى مــدىت 

وبالتـالي يتبـين ان معـدل المشـاركة  ،% ال تشـارك20% أنهم يشاركون مقابل نسبة 80وقد أكد  ،الجديد
ويدعم ذلك قوه تثثير وسائل االعالم الجديـد فـي مقابـل االعـالم التقليـدي حيـث كـان الفـرد  ،مرتفعا للغاية

فـي حـين أن وسـائل االعـالم الجديـد تقـدم خـدمات  ،علومـة مـن الصـحف المطبوعـةغالبا مجرد متلقـي للم
ضافة مضمون والتجول في النص.  متعددة ومنها إمكانية التعليق وا 

 األهمية(  –الفكري )المفهوم  باألمنالوعي  مقياس مستوى

 من الفكريالوعي باأل لمدىتو يع العينة وفقا ( 7)جدول رقم 
 معارض محايد موافق العبارات

ري
لفك
ن ا

الم
وم ا

مفه
 

االمن الفكري هو أن يعيش الناس في بلدانهم 
 وبين مجتمعاتهم آمنين.

600 100 0 0 0 0 

سالمة فكر اإلنسان وعقله  االمن الفكري هو
 وفهمه من االنحراف

600 100 0 0 0 0 

 0 0 0 0 100 600 األمن الفكري يتعلق بالعقل.
 0 0 6 36 94 564 غايته استقامة المعتقداألمن الفكري 

مضامين األمن الفكري البد أن تكون مستمدة 
 من ديننا ومن مصادره الصحيحة

600 100 0 0 0 0 

ري
لفك

ن ا
الم

ة ا
همي

أ
 

 
ري
لفك
ن ا

الم
ة ا
همي

أ
 

 535 أهمية األمن الفكري تنبع من ارتباطه بالدين
89.1
7 

65 
10.8
3 

0 0 

 0 0 0 0 100 600 بثنواع األمن األخرىيرتبط األمن الفكري 
األمن الفكري حاجة ضرورية ال تستقيم الحياة 

 بدون توفره
600 100 0 0 0 0 

 0 0 0 0 100 600 األمن الفكري أحد مكونات األمن بصفة عامة،
 0 0 0 0 100 600 األمن الفكري يتعلق بالمحافظة على الدين
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 معارض محايد موافق العبارات
إلى تفرق األمة اإلخالل باألمن الفكري يؤدي 

 وتشرذمها شيًعا وأح اًبا
551 

91.8
4 

49 8.16 0 0 

وفيما يختص بمقياس  ،األهمية( –الفكري )المفهوم  باألمنتعرض بيانات الجدول السابق لمقياس الوعي 
عبـارات المقيـاس الخمـس بنسـبة وصـلت فـي معظـم  موافقتهـا علـى علـىفقد أكدت العينة الوعي بالتعريف 
% )االمــن الفكــري هــو أن يعــيش النــاس فــي بلــدانهم وبــين مجتمعــاتهم آمنــين، االمــن 100العبــارات الــي 

سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف، األمن الفكري يتعلق بالعقل، مضامين األمن  الفكري هو
 (.ا ومن مصادره الصحيحةالفكري البد أن تكون مستمدة من دينن

دل الـوعي وحصـلت معظـم لمحور الوعي بثهمية االمن الفكري فقـد ارتفـع معـ الستةوفيما يتعلق بالعبارات 
األمــن الفكــري حاجــة  األخــرى،األمــن الفكــري بــثنواع األمــن  )يــرتبط% 100نســبة موافقــة  العبــارات علــى

 لق بالمحافظة على الدين(.ضرورية ال تستقيم الحياة بدون توفره، األمن الفكري يتع

 الوعي باألمن الفكريمستوى 

 (8جدول )

 تو يع العينة وفقا لمستوى الوعي باألمن الفكري

  

 

 

 

 

 العينة وفقا لمستوى الوعي باألمن الفكـري، وتؤكـد النتـائف انتشير بيانات الجدول السابق والخاص بتو يع 
بنسـبة  ويليـه فـي المركـ  الثـاني مسـتوى الـوعي المتوسـط ،% من الشباب لـديهم مسـتوى وعـي مرتفـع91.9
ارتفــاع مســتوى الــوعي  وهــذا يؤكــد ،أيــة تكــرارات علــىف الــوعي الضــعي ولــم تحصــل فئــة مســتوى ،8.1%

 اسة من الشباب العربي.باألمن الفكري لدي عينه الدر 

 

 

 االنحراف المعياري م % الوعي مستوى
 91.9 مرتفع

35.4 3.3 
 8.1 متوسط
 0 ضعيف
 100 المجموع
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  االمن الفكري للشباب علىطبيعة االتجاهات نحو تأثير وسائل االعالم الجديد 

 (9جدول )

  تو يع العينة وفقا لمستوى تثثير وسائل االعالم الجديد على االمن الفكري

  

 

 

 

 
االمن  بيانات الجدول السابق إلى طبيعة اتجاه العينة نحو تثثير وسائل االعالم الجديد علي تشير

% لديهم اتجاه مؤيد لخطورة تثثير وسائل االعالم الجديد علي االمن  75.84الفكري، وقد تبين ان
وتراجعت فئة مستوي التثثير  ،%14.16بنسبة  ويليه في المرك  الثاني مستوى التثثير المتوسط ،الفكري

وقيمة  ،23.8بي وقد بلغت قيمة المتوسط الحسا ،فقط %10الضعيف الي المرك  االخير وبنسبة 
 (.3.2)االنحراف المعياري 

 نتائج اختبارات الفروض
الجديد وطبيعة االتجاه نحو الفرض االول: توجد عالقة دالة إحصائيا بين كثافة استخدام وسائل االعالم 

 .االمن الفكري تثثيره على

 (10جدول )

 االتجاه نحو تثثيره على االمن الفكري.كثافة استخدام وسائل االعالم الجديد وطبيعة العالقة بين 

 المتغيرات
 طبيعة االتجاه

 مستوي
 قيمة بيرسون الداللة

مستوى 
 المعنوية

دام
ستخ

 اال
افة
كث

 

 دالة * 0.001 0.204 مرتفع
 دالة *0.05 0.155 متوسط
 دالة 0.001 0.055 منخفض

 االنحراف المعياري م % التكرار مستوى التثثير
 75.84 455 42 -54مرتفع 

23.8 3.2 
 14.16 85 30 -41متوسط 
 10 60 18 -29ضعيف 

 100 600 المجموع
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 الجديـدوجـود عالقـة ارتباطيـه دالـة بـين كثافـة اسـتخدام وسـائل االعـالم  الـيبيانـات الجـدول السـابق  تشير
 ،وثبت ذلـك عنـد مسـتوي االسـتخدام المتوسـط والمـنخفض ،تثثيره على االمن الفكريوطبيعة االتجاه نحو 

 .االولوبذلك ثبت صحة الفرض 

الوعي ومستوى  الجديدهناك عالقة دالة إحصائيا بين كثافة استخدام وسائل االعالم  الفرض الثاني:
 باألمن الفكري

 (11جدول )

 استخدام وسائل االعالم الجديد ومستوى الوعي باألمن الفكريالعالقة بين كثافة 

رات
تغي
الم

 

 الوعي باألمن الفكريمستوي 
 ضعيف متوسط مرتفع

قيمة 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

دام
ستخ

اال
 

 *0.001 0.240 *0.055 0.168 *0.005 0.224 مرتفع
 0.317 0.076 0.008 0.141 *0.001 0.240 متوسط
منخف
 ض

0.151 0.033 0.245 0.001 0.148 0.009 

بـــين كثافـــة االســـتخدام  0.005بيانـــات الجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه دالـــة عنـــد مســـتوى تؤكـــد
، بمعنى أنه كلما  اد استخدام ومستوى الوعي المرتفع باألمن الفكريالمرتفع لوسائل االعالم االلكتروني 

بلغــت قيمــة بيرســـون حيــث  ،ارتفــع مســتوى الـــوعي بــاألمن الفكــريالشــباب لوســائل االعــالم االلكترونــي 
 .الثانيوبذلك ثبت صحة الفرض  ،0.001عند مستوى معنوية  0.224لمستوى القيم األخالقية 

، وفـي سائل االعالم الجديدالفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في استخدام و 
 مستوي النشاط.

 (12جدول )

 الفرق بين الذكور واإلناثت للمجموعات المستقلة لبيان ااختبار 

 المتغيرات
 إناث ذكور

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 ع م ع م المعنوية

 0.823 199 0.724 0.621 22.24 0.633 1.66 استخدام وسائط االعالم الجديد
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 0.856 198 0.659 0.685 22.26 0.242 1.56 مستوى نشاط التواصل

اسـتخدام وسـائل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين الـذكور واإلنـاث فـى  الي الجدول السابق تشير نتائف
 ،علــي التــوالي 0.856 ،0.823وذلــك عنــد مســتوى معنويــة ، النشــاط. مســتوىفــي ال االعــالم الجديــد، و 

دون  التقنيـــات والخـــدمات المقدمـــة عبـــر وســـائل اإلعـــالم الجديـــد تقـــدم تلـــكويمكـــن تفســـير ذلـــك نظـــرا الن 
 الثالث.ثبت صحة الفرض وبالتالي لم ت ،التفرقة بين الجنسين

 خاتمة الدراسة وتوصياتها

 انتهت الدراسة إلى عدة نتائف أهمها:
% مــــن إجمــــالي العينــــة  94، وقــــد تبــــين أن الشــــباب العربــــي لإلنترنــــتع معــــدل اســــتخدام اارتفــــ -1

% أنهــم يســتخدمون وســائط االعــالم 91.84يســتخدمون االنترنــت يوميــا، وأكــد معظــم العينــة بنســبة 
 الجديد عبر االنترنت بانتظام.

تعددت وسائل االعالم الجديد التي يستخدمها الشباب كمصدر للمعلومات، وقد احتلت الصـحف  -2
وجــاءت  ،%91.84 ، تليهــا مواقــع التواصــل االجتمــاعي%93.66 اإللكترونيــة المركــ  األول بنســبة
مواقــــع الراديــــو  تليهــــا فــــي المركــــ  الرابــــع %56.33  الثالــــث بنســــبةالمواقــــع االلكترونيــــة فــــي المركــــ

 %.8.16 وأخيرا وكاالت االنباء بنسبة ،%17.5%، بنسبة 73.5والتليف يون بنسبة 
متابعتهــا فــي وســائل االعــالم الجديــد  علــىرصــد الموضــوعات التــي يحــرص الشــباب  إطــاروفــي  -3

وتليها الموضوعات الثقافية بنسبة  ،%83.84احتلت الموضوعات االجتماعية المرك  األول وبنسبة 
 %49.2ثم الموضوعات التعليمية بنسبة  ،85.8%

األهمية( ان الشباب العربي علي درجة وعي كـاف  –أكد مقياس الوعي باألمن الفكري )المفهوم  -4
% مــن الشــباب لــديهم اتجــاه مؤيــد لخطــورة تــثثير وســائل االعــالم  75.84ان وتبــين الفكــري بــاألمن
 االمن الفكري. علىالجديد 

عالقـــة ارتباطيــه دالـــة بــين كثافـــة اســتخدام وســـائل االعــالم الجديـــد وطبيعـــة  النتـــائف وجــودأكــدت  -5
 ،وثبــت ذلــك عنــد مســتوي االســتخدام المتوســط والمــنخفض ،االتجــاه نحــو تــثثيره علــى االمــن الفكــري

بين كثافة االسـتخدام المرتفـع لوسـائل االعـالم  0.005وكذلك وجود عالقة ارتباطيه دالة عند مستوى
 .األول الثانيااللكتروني ومستوى الوعي المرتفع باألمن الفكري وبذلك ثبت صحة الفرضين 

اسـتخدام وسـائل االعـالم الجديـد، وال  فـيلم تثبت وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلنـاث  -6
ــذل ،التــوالي علــى 0.856 ،0.823النشــاط.، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  مســتوىفــي  ــم تثبــت  كول ل

 صحة الفرض الثالث
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 التوصيات

 ضوء النتائف السابقة تقترح الدراسة: في

بـعجراء الم يــد مـن األبحــاث، خاصـة وان التوقعــات  الجديــداالنتبـاه لخطــورة تـثثير وســائل اإلعـالم  -1
 المستقبلية في ضوء النتائف العامة للدراسة تؤكد استمرار استخدامها واالعتماد عليها.

العمل على تفعيل دور وسائل اإلعالم الجديدة في تع ي  مجـاالت األمـن الفكـري، وحـث الشـباب  -2
 صلة باألدوار المجتمعية لوسائط اإلعالم الجديد.على المشاركة في الندوات والحلقات العلمية ذات ال

إجراء الم يد من البحوث حول فئـة الشـباب، وعالقـتهم بوسـائل اإلعـالم الجديـد، ورصـد التـثثيرات  -3
 .المحتملة العتمادهم عليها كمصدر للمعلومات

 إنشاء منظومة مفاهيمية إعالمية متفاعلة تختص بدعم مفاهيم األمن الفكري فـي ظـل التشـوهات -4
 المعرفية واالنحرافات الفكرية والثقافية والتحوالت االجتماعية.

اتاحة المجال لتفعيل حوار بناء مع الشباب وبين الشباب أنفسـهم، وتمكيـنهم للتعبيـر عـن رؤيـتهم  -5
 .روالحواكشركاء، وتع ي  ثقافة المشاركة 

بمفهــوم االمــن  –والشــباب خاصــه  –ل يــادة درجــة الــوعي لــدى المجتمــع  توعيــةإطــالق حمــالت  -6
 الفكري، وذلك من خالل كل الفاعلين في كل مؤسسات التنشئة االجتماعية والمؤسسات التعليمية.

بكيفية اإلبال  عن المضامين الخارجة عن األدب والمسيئة للـدين والـوطن  العربيتوعية الشباب  -7
 الضال والتعصب المنشورة على تطبيقات اإلعالم الجديد. والمواد التي تدعو للفكر

توصـــي الدراســـة بتكثيـــف الدراســـات النظريـــة والعمليـــة والميدانيـــة لرصـــد ظـــاهرة إدمـــان االنترنـــت  -8
 ومعرفة مدى انتشارها في المجتمع وآثارها على الشباب بشكل خاص.

تحريضـية التـي تحـض علـى للشـعارات ال الجديـد عـدم اسـتخدام وسـائل االعـالمتوعيه اإلعالميـين  -9
 العنف والتعصب والكراهية، وضرورة التحلي بالموضوعية والمهنية. 

التوســع فــي دراســة نظريــة األمــن الفكــري فــي اإلســالم والعمــل علــى إيجــاد وصــف منهجــي دقيــق  -10
  لمفهوم شامل لألمن الفكري يحد من سوء الفهم.
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 لخليجيين على تويتراي الر ادة ات قاتغريد لصحفيين نحوات اهاتجا
 لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحالصحفيين با على عينة من ي ةن  اميدسة ادر 

 فةالصحارك في اذ مشاستا -عيل اسماحمد ا اهلل عبد فاعف د.

 معالالافة و الصحاقسم  - ن  از امعة جاج –لسعودية العربية المملكة ا

 مقدمة

لى ا لمالعا حول يدخل شخص جديد نيةاث 11كل  كبيرة حيثنمو بسرعة رنت ينتالا ن  ات بائياحصالاظهرت ا
على شكل  اته. سنستعرض هنامرة في حي ولأل ايتعرف عليه المية، مليون شخص يوميالعالشبكة اهذه 
 :ماعو ال خمسة رنت خالنتالاعن تطور  طانق

 احصائيات عالمية
 ايومي تنترنلإلمليون مستخدم جديد  *
 .ةعي  اجتمالات الشبكام استخدالم العاشخص جديد حول  15 ايبد نيةاثكل  *
 .ذكية تفاهو  منهم تكون 6لمحمولة. اتف الهو ا ماستخدابلم العاص حول اشخا 7 ايبد نيةاثكل  *
ول مرة. يعني بمعدل مليون شخص ال 1.5 لذكي ةاتف الهو اة عبر عي  اجتمالات الشبكاكل يوم يستخدم  *
 .نيةاثشخص كل  18
لبشرية على اي نصف ا، 2017ير ام ينارقار شخص وفق املي 3.7رنت نتالاعدد مستخدمي  *
 .رنتنتالا

 .ر مستخدماملي 2.7لى ايصل  اة عمومعي  اجتمالات الشبكاعدد مستخدمي  *
 .مستخدمر املي 4.9لمحمولة اتف الهو اعدد مستخدمي  *
 ر مستخدماملي 2,5لمحمولة اتف الهو اة عبر عي  اجتمالات الشبكاعدد مستخدمي  *

 وسطال ا لشرقا تائياحصا
لي عدد اجما% من 60مليون مستخدم بمعدل  147وسط الالشرق ارنت في نتالاعدد مستخدمي  *
 .مليون نسمة 246لغ عددهم البا ن  السكا

 مليون مستخدم 93وسط الالشرق النشطين في اة عي  اجتمالات الشبكاعدد مستخدمي  *
% من عدد 127ي بنسبة امليون مستخدم  313وسط الالشرق المحمولة في اتف الهو ادمي عدد مستخ *
 ن  السكا

 مليون مستخدم 83وسط الالشرق افي  لذكي ةاتف الهو اة من عي  اجتمالات الشبكاعدد مستخدمي  *
مليون  19ي دخول ا% 15وسط الالشرق ارنت في نتالالسنوي في عدد مستخدمي النمو امعدل  *

 اسنوي جديد مستخدم
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مليون  30ي دخول ا% 47وسط الالشرق اة في عي  اجتمالات الشبكالنمو في عدد مستخدمي امعدل  *
 .امستخدم نشط جديد سنوي

مليون مشترك  15ي ا ا% سنوي5وسط الالشرق المحمولة في اتف الهو النمو في عدد مشتركي امعدل  *
 .جديد
ي ا% 44 لذكي ةاتف الهو اوسط من الالشرق اة في ي  عاجتمالات الشبكالنمو في عدد مستخدمي امعدل  *
 .مليون مستخدم جديد 25
لية الشما امريكاعلى في الاو  ن  السكا% من 60وسط نسبة الالشرق ارنت في نتالار اتشن  ايبلغ معدل  *
 .ن  السكا% من 29 افريقيادنى الاو  ن  السكا% من 88
في  لسعوديةا تيأوت% 99ت بنسبة ار امالاهي  ملالعافي  ن  السكابين  نترنتلإلر اتشن  اعلى نسبة ا *
 % 70 راتشن  ابنسبة  17لمركز ا

لمي هو العالمتوسط ا، و نيةالثات في ايباميغ 26.3لجنوبية ا ارنت في كورينتالاعلى متوسط لسرعة ا *
في ميغابايت  4,9لسعودية المي و العالمتوسط اعلى من ا 8.3ت ار امالا. وفي نيةالثافي  ميغابايت  6.3

 (2) (1) لميالعالمتوسط امن  أدنيي ا نيةالثا

صل التو التسوق، و ات، و المعلومالبحث عن ارنت في نتالايد على المتز اد اعتمالات على ائياحصالابينت ذن ا
تية المعلوما اتنادت معه قدر اوز مع، لمجتافي  سي ةاساصبح ركيزة او  امه مؤخر استخداهمية ايدت ا، فقد تز 

 صلالتو ا تاشبك شهرا حدا WITTER T(نجليزيةإلاب) تويتر اصل منهالتو ائل اوتنوعت وسعلية، التفاو 

 بحثي تطوير كمشروع 2006 ماع ئلاو ا في لموقعا ظهر ،عي  اجتمالا صلالتو ا ئلاووس ةعي  اجتمالا

 للمستخدمين ارسمي لشركةا تهطلقا ذلك وبعد ،نسيسكوافر  ن  اس ةمدين في ميركيةالا ODEO شركة جرتها

 حةالسا على جديدة كخدمة رانتشالا في لموقعا ابد ذلك وبعد .2006 كتوبرا في ماع بشكل

 لمستخدمينا نسبة في لمالعا دول تصدرت لسعوديةا ن  ا يدر"اسن  ا "بزنس لموقع حديث ءاحصا راشا فقد

 في تار امالا ءتاج اكم %،41 بلغت بنسبة رنتنتالا مستخدمي عدد لياجما لىا تويتر لموقع لنشطينا

 مستخدمي من %27 بنسبة "تويتر" على لنشطينا لمغر دينا عدد حيث من لعربيا لصعيدا على يةن  الثا لمرتبةا

 اخصوص لسعوديةاو  ،اعموم لخليجا في زرق"الا لعصفورا" ماستخدا نمو   عداتص ومع لدولة.ا في رنتنتالا
 رهمافكاو  صبهمابمن قةلعالا تاذ راخبالاو  رهماخبا لايصإل سي ةاسا ةادأك "تويتر" موقع على يالر ا دةاق يعتمد

 دياقتصالاو  سي  السيا لالمجا في يار  دةاق لكافهن ،متنوعة كثيرة اياقض في نظرهم تاوجه ركةاومش

 ام لمجتمع،ا ئحاشر  لمختلف غلالشا لشغلا تمث ل تهماوتغريد ،تالالمجا فةاك في يا ،ضي  الرياو  عي  اجتمالاو 
  ذلك. في ئهمار آ ءابدإل وا راخبالا على للحصول لمغر دينا جمهور لىا لالنضمام لكثيراب عدفي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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  :سةالدر امشكلة 
 ةعي  اجتمالا تلتحوالا مع اخصوص   لية،الحا لعربيةا تالمجتمعا في لكبرىا هميةالا يالر ا دةاق لدور يعتبر

 في تأثيرلل لتقليديةا رادو الا من مجموعة جعتاتر  حيث لخليج،ا دول افيه ابم لعربيةا ن  البلدا اتعرفه لتيا
 يار  دةالق ملحة جد جةالحا يجعل امم ة.عي  اجتمالا للتنشئة مهمة كوسيلة معالالا وبرز س،النا تاتوجه
 في ذلك هميةا وتبرز ،تالمعلوماو  راخبلأل امصدر  تمث ل تويتر عبر تهماوتغريد تالالمجا مختلف في تاثق

 لصحفا في ملينالعا للصحفيين رتوف   لتيا ريةاخبالا تالقنو ا تاومئ ،تاللمعلوم درامص توفر ظل
 لتيا مي ةعالالا تالقنو ا فيةاحتر او  ئلالبدا تعدد لىا فةاضإلاب اهذ ت،المعلوماو  راخبالا  لرقمي ةا لكتروني ةالا

 لىع لصحفيينا داعتما مدى حول لبحثا مشكلة تظهر اهن من ،قي ةالمصدا صنع على كبيرة قدرة تملك
 ت.المعلوما هذه في ثقتهم ومدى، لرقمي ةا للصحف لمحتوىا لتوفير دراكمص تويتر على يالر ا دةاق تاتغريد

 :سةالدر اهمية ا
في  د مستخدميهاعدايد اوتز  تويترم استخداق اع نطاتساتكشف عن  اسة في كونهالدر اهمية هذه اتظهر  -

 .لخليجامنطقة 
 . لخليجافي دول  راخبلألمه كمصدر استخداق اع نطاتسا -
ره باعتبات المعلومار و باألخباور لجمهاد يزوتفي تويتر ل لمستخدميناي الر ادة اقعلى وء لضاط تسلي -
 .لخليجاطني دول امو قبل ن متابعة مر ألكثاسيلة ولا
 .نحو تويتر لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحاملين في العات اهاتجارصد  -
صل التو اقع امو  هماره من اعتباب ي لتويترالر ادة ام قستخدانحو  لصحفيينات اهاتجالكشف عن ا -
 .عي  اجتمالا
لدور المعنيين حول حجم ارسين و ات جديدة للدايوفر معلومو لعلمية افة جديدة للمعرفة اضالبحث اعد ي -
 .اليهاي الر ادة اجذب قصل في التو اقع الذي تلعبه مو ا
 سةالدر اف اهدا

نحو  لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحالصحفيين بات اء وتوجهار اهم اى ف عللتعر  الى ا سة بشكل رئيسالدر اتهدف 
  امنه لرقمي ةافة الصحادة استفا ومدى، ءار آلاو ر افكالار و اخبالالتويتر لنشر لخليجيين اي الر ادة ام قاستخدا

 تية:الالفرعية اف اهدالالرئيسي الهدف اوينبثق من 
 لعربي لتويترالخليج اول ي بدالر ادة ات قاماستخدالتعرف على طبيعة وحجم ا .1
 .لتويتر يالر ا دةاق ماستخدا نحو لخليجي ةا لرقمي ةا فةالصحاب لصحفيينا رصد .2
 تويتر.ل لخليجا دول في يالر ا دةاق ماستخدا ءاور  فعالدو او  باسبالا رصد .3



 

 الراي قادة تغريدات نحو الصحفيين اتجاهات
 من عينة على ميدان ي ة دراسة تويتر على الخليجيين

 الخليجي ة الرقمي ة بالصحافة الصحفيين
  اسماعيل احمد عبد اهلل عفاف. د

 

30 
 

 في لدولا تلك في يالر ا دةاق تاتصريح على لخليجي ةا لرقمي ةا فةالصحا داعتما راثا معرفة .4

 .اونفسي   ادي  اقتصاو  اعي  اجتما جتمعملاو  لفردا
 لتويتر. يالر ا دةاق ماستخدا تابيايجإب لرقمي ةا فةالصحاب ملينالعا وعي مدى رصد .5

 سة.الدر ات ؤالاتس
 تية: الات ؤالالتسابة عن اجالالى اسة الدر اوتسعى هذه 

 دركمص تويتر تطبيق ماستخدا نحو لخليجي ةا لرقمي ةا فةالصحاب ملينالعا تاهاتجا ام .1

 ؟راخبلأل
وقوة  لشعبي ةافسة على امن ن  العرب ميدالمستخدمين البية النسبة لغايمثل موقع "تويتر" ب هل .2
 ؟لخليجيينا بعينالمتا ن  اذهالى ا اذهار ومدى نفافكالا
 في تويتر ماستخدال بة  استجاو  اثر ات كثرالا لعربيا لخليجا دول في يالر ا دةاق من لفئةا هي من .3

  ؟لمختلفةا تاوعلموضاو  راخبالا نشر
رنت نتالالى "تويتر" يشج ع مشتركي النفوذ اب اصحاو لخليجيين ا يالر ادة اقم اضمن  ا ا هل .4

 ؟لموقعام استخدم الاضمن  الاعلى 
لجديد اركة امرونة في مش أكثرو  أسهلة ادالية عمله، تجعل منه اطة موقع "تويتر" و اهل بس .5
 ؟للخليجيين لنسبةاب
  ؟يالر ادة ايعتمد عليه ق سي ةاسال اتصالخليج وسيلة ال دو  موقع "تويتر" في أصبحهل  .6
 يالر ا دةاق اينشره لتيا تالمعلوماو  راخبالا من لخليجي ةا لرقمي ةا فةالصحا دةاستفا مدي ام .7

 تويتر؟ عبر
 ؟لخليجي ةا تالمجتمعا تطوير في يالر ا دةاق تامعلوم هماتس هل .8
وعلى مة اعبصفة  راخبلألكمصدر يتر على تو  لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحاد اعتمامدى  ام .9

 ي؟الر ادة ات قاتغريد
 دةاق يطلقه الم استخدمها لدى لخليجي ةا لرقمي ةا فةالصحا جهاتو  لتيا تالتحديا هي هيام .10
 تويتر؟ عبر عند يالر ا

  سة:الدر امنهج 
 لبحثا مفهوم يرتبط حيث )STUDIES)ESCRIPTIVE D “ةلوصفي  ا تاسالدر ا لىا سةالدر ا هذه تنتمي

 لىا لوصولا بغرض اوتفسيره ،اوتحليله ءار آلاو  قفالمو او  هرالظو او  ثاحدالا قعاو  سةابدر  لوصفي  ا

 تاجاستنتالا هذه تمث لو  تطويره، وا له،استكما وا تحديثه، وا قع،الو ا اهذ لتصحيح اما مفيدة، تاجاستنتا
 (3)  .لمستقبلا توجيه يستهدف ضر،اللح افهم
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 تالمعلوما جمع لهخال من يتم لبحثا في سلوبا وهو سةالدر ا لهذه لمسحا منهج حثةالبا وستستخدم
 لوضعا وتحديد اندرسه لتيا هرةالظا على لتعرفا بقصد وذلك قعاو  وا حدث وا ام هرةاظ عن تان  البياو 

 مدى وا لوضعا اهذ حيةصال مدى معرفة جلا من افيه لضعفاو  لقوةا بن  اجو  على لتعرفاو  اله ليالحا

 (4)  .فيه سي ةاسا وا جزئي ة تاتغير  ثاحدإل جةالحا
 (:نةاستبا)سة الدر ا أدوات
لنظري ادب الاع على الط  الابعد  ادهاعداوسيتم  نةاستبا ماستخداتم يسة سالدر اف اهداجل تحقيق امن 

 لخليجافي دول  لرقمي ةافة الصحا محتوىي في الر ادة ات قاتغريد تأثيرسة الدر المتعلق بموضوع ا
لعينة ار اختياوسيتم  خرى،الادر المصاو من ات الدوريات اسالدر اجع و المر الكتب و افي  اتوفر منه اء ماسو 
 .لعربيالخليج ابدول  لرقمي ةافة الصحاملين بالعالصحفيين امن 

 لية:التالفصول الى البحث اوعليه تم تقسيم 
 عي  اجتمالاصل التو اقع ادة ومو القياي و الر ا ةداول: تعريف قال الفصل ا

 اصرهاوعندة القياي و الر ادة اول: مفهوم وتعريف قالالمبحث ا

 اعهاو ن  او  عي  اجتمالاصل التو اقع اي: تعريف مو ن  الثالمبحث ا

 تويترلتطبيق ي الر ادة ات قاماستخدالث: الثالمبحث ا

 لخليج ابدول  لرقمي ةافة الصحاملين بالعايين لصحفاعلى عينة من  ي ةنالميدا سةالدر اي: ن  الثالفصل ا

 ي ةنالميداسة اللدر  لمنهجي ةات اءاجر الاول: الالمبحث ا

 تان  البياي: تحليل ن  الثالمبحث ا

 عي  اجتمالاصل التو اقع اومو  دةالقياو  يالر ادة اق تعريف: ولال الفصل ا
 اصرهادة وعنالقياو ي الر ادة اول: مفهوم وتعريف قالالمبحث ا

 اعهاو ن  او  عي  اجتمالاصل التو اقع امو ي: تعريف ن  الثا لمبحثا

 لتطبيق لتويتري الر ادة ات قاماستخدا: لثاثلالمبحث ا
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 اصرهاوعندة القياي و الر ادة اول: تعريف قال المبحث ا

ح مختلفة اخرين، نتيجة  لتميزهم من نو الاعلى سلوك  تأثيرلذين لهم اد افر الاي هم مجموعة من الر ادة اق
ئل الوس اماستخدا أكثريكونون  ام البام. وغالعا ن  ألشاعلى  عهمالط  ا واتهم، ار اهم، يتهمشخص مثل:

 (5)غيرهم. من  لات صالا
 لبعضا يتصور ذا لعربي،ا وليالتدا لالمجا في انسبي   لحديثةا تالمصطلحا من يالر ا دةاق مصطلح يعتبر

 في لكن لحكوميين.ا لمسؤولينا من وغيرهم باحز الا ءاورؤس سةالسيا هلا هم يالر ا دةابق لمقصودا ن  ا
 لالمجاب لمصطلحا يرتبط ال حيث ي؛الر ا دةاق ذجانم من فقط احداو  انموذج ءهؤال يمثل مر،الا حقيقة

 (1) .سي  السيا
 درامص يعتبرون ،لخا ب.اوكت ءادباو  ضييناوري ءاوعلم ينيساوسي مفكرين من يالر ا دةاق ن  اب اوعموم

 بصفة لجديدا معالالاو  مةاع بصفة معالالا ئلاوس عبر وظهورهم تهماباكت لخال من تاللمعلوم سي ةاسا
 صةاخ

 دةالقياتعريف 
لذي اط النشا: "اهن  الذي ذكر اوردوي تيد(، اتعريف ) ات، منهالحديثة ِعدَّة تعريفارة ادالادة في القياقد عرِّفت 

خر اك تعريف اونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه" وهناس، وجعلهم يتعالنافي  تأثيرلشخص للارسه ايم
 لمنشودة".ات ايالغاعة، وتنسيق جهودهم، وتوجيههم لبلوغ الجماد افر افي سلوك  تأثيرلالقدرة على ا: "اهن  اعلى 

(6)  
طالقو خرين الام اهتمارة اثا الهخال تم منلتي يالعملية ا :اهن  اب «ساب» ا. وعرفه في  اتهم وتوجيههاقاط ا 

حثين على البا أحد اعة. وقد عرفهالجمات اطامه بتوجيه نشالفرد عند قياسلوك  اهن  ا المرغوب. كماه اتجالا
دة ايلقا ن  اد. افر الالمنظمة و اف اهدالى او تغييره للوصول اس النافي سلوك  تأثيرلمبذولة للالجهود ا :اهن  ا

من  ثرأيتعملية  اهن  اعلى  –م ابشكل ع – اليهالنظر اد. ويمكن افر الابين  اميكيادين عالاعملية تتضمن تف
 ف محددة في موقف معيناهداخرون لتحقيق الا الهخال

ملة ا: فن معاهن  المفهوم، تعرف با ا)علم وفن(. وفي ضوء هذ اهن  ادة على القيالى احثين الباينظر بعض 
سلوب أس نحو هدف معين، بالناعة من اي لتوجيه جمن  اسن  الالسلوك افي  تأثيرلاو فن ا، ني ةانسالالطبيعة ا
 –لنظرة الهذه  اوفق –دة القيا ن  القول امهم. ولذلك يمكن احتر اونهم و اءهم وتععتهم ووالاو طريقة تضمن طا

لسلوك افن تعديل  اهن  اعلى لنفسية اوية الز ادة من القيالى اوينظر . فيهم تأثيرلاو س الناهي فن توجيه 
 اة توجبهعي  اجتماهرة ا: ظاهن  ادة بالقيالى اع اجتمالاء المرغوب. في حين ينظر علماه اتجالاوتوجيهه في 

 ات وتنظيمهاقلعالالى ضبط اجة الحايولد  أكثرو المشترك لشخصين الوجود اته. فالمجتمع ومتطلباظروف 
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دة القياس تعد اسالا او مؤقت. وعلى هذائم ادة بشكل دالقيا أحدهملمستمر بينهم، فيتولى اعل التفاء اثنافي 
 .لمرؤوسينائد و القالذي يتم بين ا عي  اجتمالاعل التفاع او ن  امن  انوع
 دةالقياصر اعن
ِمن  "اريزمالكا "ن  اتتَّفق على  -دة القاِت ا، وصفادة وشروَطهالقياي ن  اول معالتي تتنات اسالدر اعلَّ معظم ل
 ر كلمةالى جو ام، وتقترن ايالالغرب هذه الشرق و افي  ائج  ار  ات َتلقى سوق  اسادة، وهي در القات اهمِّ صفا
لكبيرة، اذبية الجالجميل، و الحضور النفوس، و القلوب، وِسْحر اْسر العقول، و افي  تأثيرلات اصف (اريزمالكا)

عر اطبة مشار في مخابهالا، بمعنى "تيالذار ابهالا "ئد، ترتبط بعنصرابية للقايجاوهي في نظري صفة 
 امهم   اخذ دور  ألشهرة، وتاء و اضو الالنفوذ و القوة و ار في ابهالاو ائرهم، اَيجول في ضم اعبة ماس، ومدالنا

م احتر الائد، وجلب القاء شخصية ادة في بنن  الُمسات الصفاكيد من ألتاع؛ فهي باقنالالجذب و افي وظيفة 
 (7) قفهامو عه وتبنِّي اتبالمحبَّة له، وِمن ثم او 
 دة القيالتحقيق  افرهالتي ينبغي تو الشروط ا
 . سالناعة من اوجود جم (ا

بي في سلوك ايجالا تأثيرلالقدرة على اعة لديهم الجماء اعضاص من بين اشخاو عدة اب( وجود شخص 
  خرين.الاء اعضالا

، ادهافر اون بين التعاعة، وبث روح الجماط اجيه نشتو  هو تأثيرلاء عملية اف من ور اهدالايكون  ن  ا ج(
 (8) ليهالذي تسعى المشترك الهدف التحقيق 
 ، هي:سي ةاساصر اثة عنتتكون من ثالدة القيا ن  ابقة يتضح الساريف التعاومن 

 د.افر الاعة من اوجود جم -1
 لمجموعة يؤثِّر فيهم.اوجود فرد بين  -2
 (9) .اف مشتركة يسعون لتحقيقهاهداوجود  -3
 اعهاو ن  او  عي  اجتمالاصل التو اقع اي: تعريف مو ن  الثالمبحث ا

  عي  اجتمالاصل التو ات امفهوم شبك

دت خيرة وتعد  الات السنو ال خال اسعاو  ار اتشن  ارنت نتالاعلى  عي  اجتمالاصل التو اقع القد شهدت مو   
موقع فيسبوك،  افي مقدمته تيأويت اعاشبالات وتحقيق مختلف الخدمالعديد من اتقديم  ولةامحوتنوعت 

خر، حيث الى احث ا، وتختلف من بعي  اجتمالاصل التو اقع ات مو ا، وتعددت تعريفاتويتر، يوتيوب، وغيره
ين ارنيت نتالات على شبكة اء مجتمعامج يستخدم لبنابرن اهن  اعلى "  BALAS» 2006»س" الا"ب ايعرفه

 لمتنوعة ".اب اسبالالبعض لعديد من اببعضهم  ايتصلو  ن  اد افر يمكن لأل



 

 الراي قادة تغريدات نحو الصحفيين اتجاهات
 من عينة على ميدان ي ة دراسة تويتر على الخليجيين

 الخليجي ة الرقمي ة بالصحافة الصحفيين
  اسماعيل احمد عبد اهلل عفاف. د

 

34 
 

صل التو اقع ا( مو 2005)  krichmar maloneyر الوني كريشماو م »«preece"بريس"  المثل يعم فيهاوب
ت تتضمن عدد اساف محددة وهي موجهة من طرف سياهدس ألالنايلتقي فيه  ن  امك اهن  اعلى  عي  اجتمالا

لتي يمكن للمستخدمين ارنيت نتالاقع امو  اهن  اوتعر ف على  مج.البرنا التي يقترحهايير المعاعد و القو امن 
 (10) .وبسهولة اتهافة صفحاضاو اء اشن  ا همة فيالمساو ركة المشا

رف عليه المتعالح صطلما الكن هذ media» «social اجليزية يطلق عليهن  الاللغة اخر: باوفي تعريف 
 ن  الحظ ا ومن حسندق اوهو  عي  اجتمالالشبكي ابط التر اي ا work»-net «socialنجد مصطلح  اكم
 لوصف.احية ادق من نا" عي  اجتمالاصل التو اقع العربي "مو المصطلح ا

صل مع عدد من التو اة ؟ بشكل مبسط هي عملي  عي  اجتمالاصل التو انعني بمصطلح  اذال مالسؤ ا ويظل  
ت على المعلوماتوفر سرعة توصيل  لكترونيةات اوخدمقع اعن طريق مو  ء،(اصدقاء، رب، زمالاقاس )النا

ت عن المعلومادك بتلك امداء اثناعل معك امن وتتفات فقط بل تتز اتعطيك معلوم قع الاسع فهي مو اق و انط
 (11)رنيت نتالا ت بشكل فوري عن طريق شبكةالمعلومادل التب اسلوبا وبذلك تكونق شبكتك افي نط

ت المعلومادل اس لتبالناجد في قرية صغيرة حيث يجتمع المتو المقهى امثل  عي  اجتمالاصل التو اقع امو 
لتي ا لكتروني ةالاقع المو ا اهن  اوتعرف على  (10) لمقهى بجيبك.ا اتستطيع حمل هذ ك الن  الفرق ار، اخبالاو 

مة ضمن امعروضة للعء صفحة شخصية اشن  اتتيح لهم  ات لمستخدميهارنيت خدمنتالات اتطبيق اتوفر فيه
م، النظاو مع غيره من مستخدمي الصفحة ارف منشئ ال مع معاتصا وتوفر وسيلةم معين، او نظاموقع 

 يت.نر نتالام عبر النظاو الموقع ات بين مستخدمي ذلك المعلومادل التب تاوتوفر خدم
، مثل موقع رفهماومعئهم اصدقا صل معالتو او  صاشخألابصة ات خاصفح ءنشاإبلتي تسمح اقع المو اوهي 
 ي سبيس"، "فيس بوك".ا"م

 سِ النامن  ف  ايدخل عدد ك ارنيت عندمنتالاة تظهر عبر شبكة عي  اجتمات اتجمع اهن  ايد" على ا"ز  اويعر فه
ت اققع للعالاف، بحيث يشكلون مو اي كن  اسن  اشعور  مع بينهملزمن، يجامن  فية  اك عبر فترة   ت  اقشافي من

ة عي  اجتمات اضية وتجمعافتر الات المجتمعاتلك  اهن  اعلى  ايضالكتروني. وعر فت الاء الفضالشخصية عبر ا
ت اماهتمالالحديثة، تجمع بين ذوي ات الات صالارنيت، تشكلت في ضوء ثورة نتالاتظهر عبر شبكة 

 في مجتمع حقيقي. نهمأكبينهم ويشعرون  اصلون فيمالمشتركة بحيث يتو ا
 ارنيت تتيح للمشترك فيهنتالاعبر  لكتروني ةالات الشبكامنظومة من  عي  اجتمالاصل التو اقع اتعتبر مو  اكم
خرين لديهم نفس اء اعضالكتروني مع ا عي  اجتمام ال نظص فيه ومن ثم ربطه من خالاء موقع خاشن  ا
مصطلح يطلق على مجموعة  ايضاو غير ذلك. وهو اوية ن  الثاو امعة الجاء اصدقاو جمعه مع ات اماهتمالا

د في بيئة افر الاصل بين التو الذي يتيح اي "للويب"، ن  الثالجيل ارنت ظهرت مع نتالاقع على شبكة المو امن 
 يتم ا(، كل هذشركة،معة، ابلد، جء )اتمن  ات او شبكام اهتمات اضي يجمعهم حسب مجموعافتر امجتمع 
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خرين لشخصية لالات الملفاع على طالالاو ائل الرسال ارساشر من المباصل التو ات اطريق خدمعن 
 (12) للعرض. ايتيحونه لتياتهم اومعلوم رهماخباومعرفة 
م نشر هذه لموقع و يتالمشتركين في اء اعضالات ان  اة على جمع بيعي  اجتمالات الرئيسية للشبكالفكرة اتقوم 

و ات الذين يبحثون عن ملفالمشتركة و الح المصا ء ذوواعضالاحتى يجتمع  ت بشكل علنيان  البيا
رف و المعاة بين مجموعة من عي  اجتمالاة الحيالة تعمل على تسهيل اقع فع  اشبكة مو  اهن  اي ا لخ،اصور...

 ايضات تمكنهم انو عد طول سلبعض و باببعضهم  لات صالامى من القداء اصدقالاتمكن  اء، كماصدقالا
 ة بينهم.عي  اجتمالاقة لعالالتي توطد ات ان  امكالامن  الصور وغيرهادل الصوتي و تبالمرئي و اصل التو امن 
(12) 

رنيت تتيح نتالاعبر  لكتروني ةالات الشبكامنظومة من  اهن  اعلى  ايضا عي  اجتمالاصل التو اقع اوتعرف مو 
خرين اء اعضالكتروني مع ا عي  اجتمام ال نظربطه من خال ومن ثمص فيه اء موقع خاشن  ا اشترك فيهللم

 (13) .ات نفسهايالهو او ت اماهتمالالديهم 
ي قملر ام عالالاع او ن  اه: " ن  الجديد با معاللإل ائياجر ا تعريفا » «cheridanلتكنولوجيةا ن  اوتضع كلية "شريدي

عن  لصوت، فضالالفيديو و الصورة و النص و اج ادمن  اعلي ويعتمد على الذي يقدم في شكل رقمي وتفا
لرئيسي ارق الفا تمث لعلية فهي التفا امالعرض، اج و انتالارئيسية له في عملية  ليةأكلكمبيوتر ام استخدا
 (14) ته.اهم سمالذي يميزه وهي ا

دل الصور وتبات و الملفاركة اة مشني  امكا التي تتيح لمتصفحيهاة عي  اجتمالاقع المو اتلك  اهن  الى وتعرف ع
ئل، الرسال ارسالفورية، و ا تادثالمحاء اجر او ، لكتروني ةالات المدوناء اشن  الفيديو، وكذلك مكنتهم من اطع امق

طع اوموقع مق "،لفيسبوك" "تويترا" هي:مة ورئيسية اقع هاثة مو ة هذه ثالعي  اجتمالات الشبكاوتصدرت 
ر ابعة مسالفورية في متار اخبالات و المعلومادل التب سي ةاسالالوسيلة اصبحت اليوتيوب". فقد الفيديو "ا

 (15) .ثاحدالات اوتطور 
 اوتطوره عي  اجتمالاصل التو اقع اة مو أنش

 ولى:ال المرحلة ا
 1995م اس ميتس( عت مثل )كالالتسعيناخر او الظهور في اة في عي  اجتمالاقع المو ات مجموعة من أبد

شرة المبابط الرو الموقع على احيث ركز  1997م ا( عدجريزسسة، و موقع سكس )الدر اء للربط بين زمال
، -لافصن  لست لالات الدرجا– اعلى فكرة بسيطة يطلق عليه اساسات تقوم فكرته ن  اص، وكاشخالابين 

صة لمجموعة من الخائل الرسال ارسالشخصية للمستخدمين وخدمة ات الملفاقع المو ا وظهرت في تلك
سنة  اشئ في كورين  الذي ايوورلد" ال" و موقع "كايف جورنخرى مثل "الاقع اعدة مو  ايضاء، وظهر اصدقالا
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صة الخاو لقصيرة ائل الرساخدمة  ايتهافي بد عي  اجتمالاصل التو اقع اركزت عليه مو  ابرز ما ن  ا، وك1999
 ولى.الالمرحلة اعرف ب ام اوهذ (16) .ءاصدقألاب
  ية:ن  الثالمرحلة ا

...( اوغيرهلمتعددة ائط الوساركة، المشاقع ات، مو الويب )مدونات على التطبيقالى مجموعة من اويشير 
رتبطت اون، ولقد التعاج و ادمن  الاو عل التفاضية مركزة على درجة كبيرة من افتر الات التجمعاهتمت بتطوير ا

ة، عي  اجتمالات الشبكال اكتمارنيت، وتعتبر مرحلة نتالات شبكة اسي بتطور خدماسالمرحلة بشكل اهذه 
لمشهور، ثم موقع امريكي الالموقع اوهو  -يساي سبام–قة موقع طالن  المرحلة بانؤرخ لهذه  ن  اويمكن 

 لفيسبوك.ا
قع المستخدمين لمو ايد من قبل المتز ال اقبالاة على عي  اجتمالات الشبكا من تطور نيةالثالمرحلة اوتشهد 

لم. حيث ظهرت بعد العارنيت على مستوى نتالايد مستخدمي اسب ذلك مع تز المية، ويتنالعات الشبكا
، 2002م اية عامع بد ن  اليوم كا انعرفه اة كمعي  اجتمالات الفعلي للشبكاد لميالا ن  ا الاخرى الات والالمحا

، 2003ئه سنة اولة شر الى محادفع "غوغل"  احالذي حقق نجا" friendesterموقع "فرندر حيث ظهر 
 اموقع "سك ام ظهر في فرنسالعاي من نفس ن  الثالنصف اذ، وفي استحو الافق على شروط التو الكن لم يتم 

و قد ، 2007ة سنة عي  اجتمالى شبكة امل اكمنصة للتدوين ثم تحول بشكل ك »skyrock«يروك" تحقيق 
بع في ترتيب السالمركز الى ا 2008في  ن  اسع ليصل في جار و اتشن  اي روك " تحقيق  اع موقع "سكاستطا
 لمشتركين.العدد  اة وفقعي  اجتمالاقع المو ا

ت اهدالذي تفوق على "غوغل" في عدد مشالشهير امريكي الايس " اي سباموقع "مظهر  2005ية اومع بد
لم ومعه العاعلى مستوى  اكبرهاة و عي  اجتمالات الشبكائل او امن يس" اي سباته، ويعتبر موقع "ماصفح
حتى يس" ، اي سبازي مع "مالمتو ار اشنتالافي  اقد بد ن  الذي كا" و  facebookلشهير "فيسبوك افسه امن
د مستخدمي "فيسبوك" اعدادة الى زيادى ا ات للمطورين، وهذاحة تكوين تطبيقاتاب 2007م "فيسبوك" في اق
 ايضا، 2008م ايس " عاي سباللذوذ "مافسه التفوق على منالم، ونجح بالعا شكل كبير، وعلى مستوىب

لتنوع و اة في عي  اجتمالات الشبكاقع اهرة مو ا"، لتستمر ظtwitter" "YouTube خرى "اقع اظهرت عدة مو 
 (13) لتطور.ا
  :ي  عاجتمالاصل التو اقع اع مو او ن  اهم ا
قع المو اوتقدم تلك  ر،اشنتالا فيلت مستمرة از  خيرة والالات السنو ا في اكبير  ار اتشن  اقع المو اتشرت هذه ن  ا

ت المعلوماو  ءار آلاو ر افكالادل اخرين وتبالاصل مع التو اتمكنهم من  لتياو  ات كثيرة لمستخدميهاخدم
 قع: المو اتلك  أشهرومن  ت،الفيديوهاو لصور ات و الملفاو 
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 :Facebookبوك لفيس ا •

ستين موسكوفيترز اك مع كل من داشتر الاب زوكربيرغ( ركا)مسسه او  ٢٠٠٤م اسس موقع فيس بوك عأت
عل التفاخرين و الاصل مع التو ات لمستخدميه كالخدمالعديد من الفيس بوك اويقدم موقع  هيوز،وكريس 

لم، العار مستخدم حول امن ملي أكثر اليالموقع حاويضم  ث،احدالاو ت الفيديوهالصور و اركتهم بامعهم ومش
لعظيم ا سيالسيالدور ار اكن  ايمكن  ، والللفيس بوك اماستخداوسط الالشرق ا فيولى الاوتعتبر مصر هي 

 طاسقإلرع الى شالنزول المصريين باله كل ب من خالالشبا احيث دع ير،اين ٢٥ء ثورة اثناللفيس بوك 
 م.النظا

 :Twitterتويتر  •

 صلالتو ات اشبك أشهر أحديعد  ٢٠١٢م العربية منذ عاللغة امتوفر ب أصبحو  ٢٠٠٦ ماموقع تويتر ع سسأت
و عن التهم ات " عن حال " تغريدارساتسمح لمستخدميه ب لتياو لمصغر التدوين اويقدم خدمة  عي  اجتمالا
نسبة  فيلم العاة دول وديلسعا، وتصدرت (17) حرف ١٤٠قصى ابحد  ئهمار آء ابداو ا اتهاث حياحدا
م حيث حصلت على ارنت بشكل عنتالا خدميعدد مست لياجمإلى النشطين لموقع تويتر المستخدمين ا

 ٪.١٩لصين نحو ا وبلغت نسبة٪ ٢٣لمتحددة قد حصلت على ات ايلوالا ن  احين  في٪ ٤١نسبة 
 YouTubeليوتيوب ا •
عبر  اهدتهاومش ان  ات مجالفيديوهابرفه  وهو موقع يسمح لمستخدميه ،٢٠٠٥م اموقع يوتيوب ع سسأت
قع المو ا أكثرلث ايوتيوب هو ث اليكساوبحسب موقع  ،اعليه لتعليقاو  اركتهاومشلتنزيل الحي بدل البث ا
لعربية فى الدول اردن تتصدر الا ن  ا ٢٠١٦ت ائياحصاونشرت  وجوجل،لم بعد فيس بوك العا في لشعبي ةا

 “.ت " يوتيوب الفيديوهاركة ال ومشلشبكة تحمي ليوميام استخدالامؤشر 
 :Blogs لكتروني ةال ات المدونا •

و صورة المحتوى نص ا اوقد يكون هذ دوريبشكل  ابمحتوى يظهر فيه الكترونية يمكن تحديثهاهي صفحة 
  .افيهتنشره  ام لكترونى لكلارشيف ألصفحة باوتحتفظ هذه  سبق، او فيديو وقد يجمع بين كل ماو صوت ا

بته ايقوم بكت ان مينشر ويدو   ن  ا الهي شخص من خالاويستطيع  رنت،نتالات شبكة امن تطبيقوهي تطبيق 
 .ازمني ات " مرتبة ترتيبايطلق عليه " مدون او كما تهاباوتظهر كت الغة ويقوم بحفظهابسهولة ب

 ي لتويترالر ادة ام قاستخدامدى لث: الثالمبحث ا

 الجمهور شخصيايعرفهم  ن  ا امالجديد، لم يعد لز ام عالالافي  اء تغير نمطهم وشكلهم كثير ي هؤالالر ادة اق
رج حدود مدنهم الجمهور خاوسع من ائح اص شر اقتنان على درياق فسهمن  اهم  اتو اب ا، فيمابقاس ن  اك اكم
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ت الجمعيات و الشركات و المؤسسا، وكثير من «عي  اجتمالام عالالاهير امش»ليوم اسمهم ا أصبحودولهم. لقد 
من قبلهم، وليس « ريبوست»و ا« ريتويت»تحظى بـ  مي ةعالالا التهاتتودد لهم، عل رسث عنهم و ليوم تبحا

همية وسيلة او تفوق ازي ام تو استغر ن  او ابه على تويتر اهمية حساصبحت ابعضهم  ن  القول الغة المبامن 
هير من المشاء هؤالبعين لالمتاحجم شريحة  ن  الطبع فاميين. وبعالالات اعشر  امية مهنية يعمل فيهعالا
خرى، ومدى ابين دولة و  عي  اجتمالاصل التو ات اف عدد مستخدمي شبكختالاتختلف بلجدد ا« يالر ادة اق»
 ميدعم ذلك كله ظهوره ابعيه، كماعله مع متاقيته، وتفاعة، ومصدالسا ايابعته لقضاومت« يالر ائد اق»ط انش
خرى. الالفينة و اشرة عبره بين اس مبالناطب اسي يخايو سا عي  اجتماو المنبر ديني  مكهمتالاو التلفزيوني ا

لزمنية وجعلت العمرية و افية و اغر لجاو  ني ةانسالاجز الحو الغت ا عي  اجتمالاصل التو اقع امو  ن  امن شك  اوم
. ر بعضهم بشكل كبيرافكاء و ار ادة من استفالالم و العاء احن  البعض في شتى ا ون مع بعضهمصلاتو لجميع يا

غة ادة صياعالمجتمع وتنويره، و اء تقع مسؤولية كبيرة، في تثقيف هؤاللجدد ا« يالر ا ةداق»تق اوعلى ع
على  تأثيرلاو م العاي الر ادفة، فتشكيل ابطريقة ه التعليق عليهاو اليه الموجهة ا مي ةعالالائل الرسامختلف 
 جلهأل وتصرفلمدى اتيجية طويلة استر الالخطط ات و النظريالجمهور عمل يومي مستمر توضع له افعل 
و احد او  عي  اجتمام عالانجم  نامكإب اث، فيمابحات و اساكز در ات تلفزيونية ومر ات على قنو ار لدوالايين مال
 (18) .لالمجا ام بدور كبير في هذالقيا« ي جديدائد ر اق»

ته وجدل اشتقاتويتر ه أحدثوقد تويتر،  اومن بينه ،عي  اجتمالاصل التو اقع اي كل مو الر ادة اويستخدم ق
ئق البشر وطر اط امن  اف استكشالتحليل، و اج و استنتالاسة و ادة ثرية للدر اقبين مالمر احثين و اقدم للبو  عي  اجتما

عدت طبيعة تويتر وسرعته في اس لخليجيالمشهد افي  اتوتير تغي ر   أحدث .تهماعافع صر اتفكيرهم، ودو 
م العاي الر ات في توجيه المؤثر اقوى امعدودة من  أشهرل خال أصبحو صة الخابه وحريته اعة خطاصن
سع من اة وجمهور و لديني  او  مي ةعالالالفكرية و النخب ام مع عالالائل اتلتقي فيه مختلف وس ان  اميد صبحأو 

ئل اتلتقي فيه مختلف وس ان  اميد أصبحو لمحلي، المشهد الكثير في المجتمع.. نعم غي ر تويتر ائح امختلف شر 
سع من مختلف الدينية وجمهور و او  مي ةعالالالفكرية و النخب ات مع ات وقنو من صحف ومجال معالالا

 لمجتمع.ائح اشر 
 ت،التوجهات و اهاتجالاتهم، من كل اس على كل مستويالناجز بين الحو اكبير في كسر  أثرله  ن  اتويتر ك

لى ا، ثاحدالالمعرفة  ارئيس ار لكثير مصداعتبره اث احدالالكثير  من  مي ةعالالات التغطيانرى  أصبحناف
قية ادة ومصداعطى تويتر صبغة جالتحول ا النقل من تويتر، هذافي  تأبدلرسمية الصحف ا ن  ادرجة 

لى المسؤولين افد التغير تو ا ا. يعزو لهذثاحدلأل اعن  اصل فقط، بل صامج تو ا، فلم يعد يعتبر برناتأثير و 
 ئهمار آمعه كمنصة رئيسة لطرح  ملهماتويتر وبدء تع ىلالمعروفة ات الشخصيالكثير من ادخول و تويتر 
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لمزيد من اعطى تويتر اش النقالمعلومة وسهولة اقل ا، وسرعة تنلمجتمعافي لتي تدور ا ايالقضاحول 
 .لشعبي ةا

يرو ج  ن  الذي كالتقليدي ام عالالاوكسر كذلك هيبة  امشروع امر اسة السيالحديث في ا جعل تويتر اكم
صبح ألسلطة فالنفوذ و اص ذوي اشخالالكثير من اة ن  اسقط حصأعومة و محددة ومدت معينة و الشخصي

 .يطرحه فقط ال ممن خال الاخر ادون  احدايستثني  لتويتر الا
 تاللمجالصحف و الى اتهم منه اتصريحل ء في تويتر تنتقالوجهالكثيرون من اللحدث،  اع  ن  اصبح صاو 
عل اطي معه كمنصة للتفالتعام على عالالاجبر اة، تويتر ئي  اضفلات القنو ا ا، وربملكتروني ةالاة و لورقي  ا
 وسيلة تويتر  راللبعض، وص للمعلومة اموثوق ايصبح مصدر  ن  لرغم من كونه لم يرق الار على اخبالاو 
ت الذي تنقله وتبعالخبر اد ابعاعل مع الحدث فهي تتفاة لصنع ادا اهن  ا اكم ثاحدالار و اخبالامية تنقل عالا

 لخليجيونا ادل فيهاة حية وحيوية يتبادالى الوسيلة اتحولت هذه  ادر لهاث وتباحدالاعل وتصنع افلتاهذه 
ة عي  اجتمالاة و سي  السياقفهم اعن مو  التي تهمهم ويعبرون فيها ايالقضالنظر، ويطرحون ات اووجه ءار آلا
 .ة بشكل لم يسبق له مثيل من قبلضي  الرياو 

 لصحفييناعلى عينة من  ةي  نالميداسة الدر ا لث:الثالفصل ا

 لخليجابدول  لرقمي ةافة الصحاملين بالعا

  لمنهجي ةات اءاجر الا ول:الالمبحث ا
 تان  البياي: تحليل ن  الثالمبحث ا
 ي ةنالميدا لمنهجي ةات اءاجر الاول: ال ا لمبحثا

 ومنهجيته:لبحث انوع  -أ
 لوصفي  البحث احيث يرتبط مفهوم  ) Studies) Descriptive“ةلوصفي  ات اسالدر الى اسة الدر اتنتمي هذه 

 مفيدة،ت اجاستنتالى الوصول ابغرض  ا، وتفسيرهاوتحليله ءار آلاو قف المو اهر و الظو اث و احدالاقع اسة و ابدر 
ضر، اللح ات فهماجاستنتالاهذه  تمث لو تطويره، و اله، استكماو او تحديثه، اقع، الو ا التصحيح هذ اما

 (3) لمستقبل.ايستهدف توجيه 
ت المعلوماله جمع لبحث يتم من خالاسلوب في اسة وهو الدر المسح لهذه ات منهج احثالباستخدمت اوقد 
لوضع اوتحديد  التي ندرسهاهرة الظالتعرف على اقع وذلك بقصد او و او حدث ا اهرة مات عن ظان  البياو 
و مدى الوضع ا احية هذجل معرفة مدى صالامن  الضعف فيهالقوة و اب ن  التعرف على جو او  الي لهالحا
هذه  استنالدر سب المنالمنهج المسحي هو المنهج او   (4) فيه. سي ةاساو ا جزئي ةت اتغير  ثاحدإلجة الحا

لصحف الصحفيين بات اهاتجاصة ، ومعرفة الخات المعلومات و ان  البيالى كشف الوصول امن  احيث يمكنن
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بعتهم اء متالمحقق لديهم من جر ا الرضالخليجيين عبر تويتر، و اي الر ادة ات قن  انحو تغريد لخليجي ةا رقمي ةلا
 دة. القاء لهؤال

  لبحث:اتحديد عينة  -ب
 (1جدول )

 لعينةا يبين نوع 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا

 %68.9 42 ذكر
 %31.1 19 ثىن  ا
 %100 61 لمجموعا

 لرقمي ةافة الصحامليين باوعلخليج ا( صحفي من دول 61بـ) ائية بلغ حجمهالبحث عينة عشو ا اشمل هذ
% 31.1% ذكور 68.9 ن  ا، حيث ك forumgoogle علىلذي تم وضعه ا ن  استبيالامن  اعلو الذين تفا

 .ثان  الامن 
 : ين  المكالبحث ال المجا

 .لكويتا، ن  البحرين، سلطنة عما ت،ار امالا لسعودية،العربية المملكة ا لخليجامنطقة 
 ( 2جدول )

 لعينةاد افر ا اليهالتي ينتمي الدول ايوضح 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %11.5 7 تار امالا
 %4.9 3 لبحرينا
 %73.8 45 لسعوديةا

 %6.6 4 ن  اسلطنة عم
 %3.3 2 لكويتا
 %100 61 لمجموعا

لدول امن بقية  اما %،73.8لسعودية العربية المملكة العينة من اد افر ا ممعظ ن  ا( ب2لجدول رقم )اوضح ا
 لمختلفة.ائله الجديد ووسام عالالامع  عالاتف أكثرلسعوديين ا ن  ايل على  ا% وهذ26.2 خرى بلغتالا
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 لبحثافية لعينة الديموغر ات الصفا
 (3جدول )

 لمبحوثينار اعمايوضح 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
20-40 40 65.6% 
41-60 19 31.1% 
61-80 2 3.3% 
 %100 61 لمجموعا

من  اما ،65.6% (20-40)لعمرية الفئة المبحوثين من ا ن  احيث ك م(اع 80 -20) لار اعماوحت اتر 
لعينة من اد افر امعظم  ن  ايدل  ا%. وهذ3.3لي ا( حو 80 -61بين )  ام اما% ، 31.1 (41-60) 
 لعمرية.الفئة اهذه  اجذب للعمل فيهن  ا ةلرقمي  افة الصحا ن  اب حيث الشبا

 (4جدول )
 لمبحوثينائف ايوضح وظ 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %13.1 8 تحريررئيس 

 %6.6 4 مدير تحرير
 %9.8 6 رئيس قسم
 %55.7 34 محرر
 %8.2 5 مصور

 %4.9 3 سكرتير تحرير
 %0.0 0 ر تحريرامستش
 %100 61 لمجموعا

 
% 13.1ء تحرر ارؤس%، و 55.7لمحررين وذلك بنسبة المبحوثين من امعظم  ن  ا( بين 4جدول رقم )

 .%4.9% وسكرتيري تحرير 6.6% ، ومديري تحرير 8.2% مصورين 89.م اقسا ورؤساء
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 (5جدول )
 لتعليمي للمبحوثينالمستوى ا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %3.3 2 وين  اث

 %3.3 2 دبلوم
 %80.3 49 سلوريو ابك
 %13.1 8 معيالجافوق 
 %100 61 لمجموعا

من  اما% 13.1معي الجا% وفوق 80.3لوريوس بنسبة البكالمبحوثين من حملة اغلبية ا ن  الجدول بابين 
 %.3.3وي بلغت نسبتهم ن  الثاو  ملدبلو احملة 

 (6)جدول 
 لصحيفةالعمل باطبيعة  

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا ةلفئا
 %27.9 17 موظف

 %50.8 31 ونامتع
 %21.3 13 قدامتع

 %100 61 لمجموعا
 امأ% 50.8ونين بنسبة امتع لكتروني ةالالصحف املين مع المتعالعينة اد افر ا( معظم 6لجرول رقم )اوضح 

 قد.ابين موظف ومتع الصحيفة ماوحت طبيعة عملهم بالبقية تر ا
 ( 7)جدول 

 لعينةا دافر أل لعمليةالخبرة ات اسنو 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا

 %59.0 36 تاسنو  10قل من ا
10-20 15 24.6% 
21-30 7 11.5% 

 %4.9 3 أكثرف 31
 %100 61 لمجموعا

 %41ت اسنو  10كثر من الا اما %،59ت بنسبة اسنو  10قل من اغلبية الالعينة ات خبرة ن  احيث ك
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 تان  البياي: تحليل ن  الثالمبحث ا
 (:نةاستبا) سةالدر اة ادا: والا

سة الدر المتعلق بموضوع النظري ادب الاع على الط  الابعد  نةاستباد اعداسة تم الدر اف اهداتحقيق جل امن 
ين امن جز  نةاستبالاخرى وقد تكونت الات اسالدر اجع و المر الكتب و او من ات الدوريافي  اتوفر منه اء ماسو 
ت انحو تغريد لرقمي ةا لصحفالصحفيين بات اهاتجافع ات تقيس مدى ودو اول: ويشتمل على فقر الالجزء ا
فية لعينة الديموغر ات المعلومايشتمل على  ن  استبيالاي من ن  الثالجزء الخليجيين على تويتر. و اي الر ادة اق

 لخ( الجنس، العمر، التعليمي، المستوى اسة )الدر امجتمع 
 1جدول 

 عي  اجتمالاصل التو اقع امو ب في العينة لحساد افر ا امتالكيوضح 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا

 %93.4 57 نعم
 %6.6 4 ال

 %100 61 لمجموعا
 ابينم عي  اجتمالاصل التو اقع ات في مو ابالعينة يمتلكون حساد افر ا% من 93.4 ن  ا( ب1) لجدولابين 
 .عي  اجتمالاصل التو اقع الصحفيين بمو ام اهتمالى ت ويدل ذلك عابايملكون حس % فقط ال6.6

    2جدول 
 عي  اجتمالاصل التو اقع المبحوثين لمو ابعة ايبين مدى مت

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %75.4 46 ائماد
 %23.0 14 ان  احيا
 %1.6 1 بعاتا ال
 %100 61 لمجموعا

% 75.4وظهر ذلك بنسبة  ائماد عي  اجتمالاصل التو اقع ابعون مو اين يتلمبحوثا ن  ا( ب2لجدول رقم )اوضح ي
 ن  ا% ، معنى ذلك ب1.6بعون الذين يتابلغت نبة  %، بينما23 ان  احيابعون الذين يتابلغت نسية  ابينم

 صل بصفة مستمرة.التو اقع ابعون مو ايت لخليجي ةا لرقمي ةالصحف املين في اعلافيين الصحا% من 98.4
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  3جدول 
  لرقمي ةالصحف امصدر لمحتوى  عي  اجتمالاصل التو اقع ايوضح مو 

 لمئويةالنسبة ا ر التكر ا لفئةا
 %38.3 23 فيسبوك
 %80.3 49 تويتر

 %50.8 31 باتس او 
 %29.5 18 ماستجر ن  ا

 %19.7 12 أخرى
 %100 133 لمجموعا

لصحف المحتوى  العينة مصدر اد افر ا التي يعتبرها عي  اجتمالاصل التو اقع اكثر مو ا ن  ا( ب3لجدول رقم )ابين 
قع المو ابقية  اما% 29.5م بنسبة استجر ن  الا%، و 50.8تس بنسبة الو ا ه%، يلي80.3تويتر بنسبة  لكتروني ةالا

لمستخدمة من ا عي  اجتمالاصل التو اقع اكثر مو اتطبيق تويتر  ن  انتوصل من ذلك ب %،19.7 ابلغت نسبته
 لمحتوى.اول على لحصاجل امن  لخليجي ةا لرقمي ةالصحف املين بالعالصحفيين اقبل 

 4جدول 
 اة يوميعي  اجتمالاصل التو اقع ابعة مو امت لمبحوثين فيا التي يقضيها المدة يبين 

 

 
 
 
 
 

 4من  أكثرلمدة  عي  اجتمالاصل التو اقع المبحوثين في تصفح مو ا التي يقضيهالمدة ا ن  ا( ب4جدول رقم )
عتين اقل من سالا ابينم %، 32.8ت بنسبة اعا( س4 - 2) نبي امبعتهم الذين متا اما %،47.5ت اعاس
صل التو اقع ابعون مو ايت لكتروني ةالالصحف املين بالعالصحفيين بامعظم  ن  ا%. ومن ذلك يتبين 19.7 ن  اب
 .تاعاس 4من  أكثر ايوم عي  اجتمالا

 
 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %19.7 12 عتيناقل من سا
 %32.8 20 تاعا( س4-2بين ) ام
 %47.5 29 تاعاس 4من  كثرأ

 %100 61 لمجموعا
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 (5جدول ) 
 المبحوثين في تصفح تويتر يوميا المدة يقضيهايوضح 

 
 
 
 
 
 
 لذين يقضونا ا% بينم60.8عتين وذلك بنسبة اقل من سالعينة يقضون اد افر ا ن  ا( ب5لجدول رقم )اوضح ي

 ت في تصفح تويتر،اعاس 4كثر من ا% 9.8يقضي  ا% بينم29.5لي احو  ات يومياعا( س 4- 2)بين 
قع ات في تصفح مو اعاس 4كثر من اقضون يلعينة اد افر اكبر من الالعدد ابق وضح السالجدول الكن 

نسبة ظهرت  الهذ عي  اجتمالاصل التو اقع ابين مو  ازمنهم موزع م ن  امعنى ذللك ب عي  اجتمالاصل التو ا
 تاعاس 4كثر من ا عي  اجتمالاصل التو اقع ابعة لكل مو المتا

  6جدول 
 ي عبر تويترالر ادة ات قالتغريد لمبحوثيناة بعامدى مت ام يبين

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %34.4 21 ائماد
 %45.9 28 ان  احيا
 %19.7 12 بعاتا ال
 %100 61 لمجموعا

 ام% مقسمة 80.3ت ن  اك بعون تويترايت لخليجي ةا لرقمي ةالصحف الصحفيين با ن  اب (6) لجدول رقمابين 
بعون ايت لذين الا اما %،34.4ئمة ابعون بصفة دالذين يتا %، بينما45.9بنسبة  ان  احيا بعونالذين يتا نبي

 %.80.3لصحفيين لتويتر بلغت  ابعة انسبة مت ن  ابق بالساق السياويتضح من  ،19.7بلغت نسبتهم 
  7جدول 

 لخليجيين على تويتراي الر ادة ات قالمبحوثين بتغريدايوضح ثقة  

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %60.7 37 عتيناقل من سا
 %29.5 18 تاعا( س4-2بين ) ام

 %9.8 6 من ذلك أكثر
 %100 61 لمجموعا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %23.0 14 ثق بدرجة كبيرةا
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من  اما% 23ي  بدرجة كبيرة الر ادة ات قالذين يثقون في تغريداوت نسبة اتس ( بان ه7لجدول رقم )ايوضح 
 لذين الا% حيث بلغت نسبة 55.8لذين يثقون ا ن  ا% ، ويبين ذلك ب32.8يدينالمحاقل و ايثقون بدرجة 

يثقون  لخليجي ةا قميةر لافة الصحامليين بالعاسة الدر الصحفيين موضع ا ن  ا، نتوصل من ذلك ب 11.5يثقون 
 ي عبر تويتر.الر ادة ات قافي تغريد

   8جدول 
 ي عبر تويترالر ادة اق لعينة معاد افر امل اطبيعة تع

 

 
 
 
 
 

ر وظهر اخبالالحصول على اجل اي عبر تويتر من الر ادة ابعون قاينة يتعلاد افر ا ن  ا( ب8لجدول )ايبين 
 وال لتسلية،او  لترفيها% بغرض 9.8ي والر ادة اء قار ار و افكابعون ايت 29.5 ا% بينم60.7ذلك بنسبة 

 .ءاصدقأكي عبر تويتر الر ادة العينة مع قاد افر اصل ايتو 
 9جدول 

 راخبلألي كمصدر الر ادة ات قاد على تغريداعتمامدى  يوضح 

 %32.8 20 ثق بدرجة قليلةا
 %32.8 20 يدامح
 %6.6 4 اثق بها ال
 %4.9 3 بشدة اثق بها ال

 %100 61 لمجموعا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %60.7 37 راخبالابعة امت

 %29.5 18 وآرائهمرهم افكابعة امت
 %0.0 0 كاألصدقاءصل معهم التو ا

 %9.8 6 والتسليةلترفيه ا
 %100 61 لمجموعا

 ةلمئويالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %24.6 15 ائماعتمد دا
 %41.0 25 ان  احياعتمد ا

 %18.0 11 يدامح
 %11.5 7 اعتمد عليها ال
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 % ال16.4ر واخبي كمصدر لألالر ادة ات قا% يعتمدون على تغريد65.6 ن  ا( ب9لجدول )ايوضح 

 يدة.اتهم محاباجا% 18 ن  اك ار بينماخبكمصدر لأل ايعتمدون عليه
 (10جدول )

 لرقمي ةافة الصحاقية اي لمصدالر ادة ات قاتعزيز تغريد لعينة نحواد افر اه اتجايحدد 
 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا ئةلفا
 %21.3 13 فق بشدةاو ا

 %47.5 29 فقاو ا
 %19.7 12 ي ليار  ال
 %9.8 6 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

وظهر ذلك  لكتروني ةالافة الصحاقية ار تعزز مصداخبي كمصدر ألالر ادة ات قالعينة تغريداد افر ا ويعتبر
لجدول اوضحه  ا ا% وذلك م21.3فقون بشدة الذين يو ا اما% 47.5فقون او يلذين ا%   حيث 68.8بنسبة 
ت قيمة اذ ار اخبا تمث لي  الر ادة ات قاتغريد ن  ايرون  لمبحوثينا ن  ا(بين ب  11لجدول رقم )ا اما( 10رقم )
 ئدةات ف اغير ذ اهن  ا%  يرون 11.4يرى  ا% بينم77لية وذلك بنسبة اع

 (11جدول )
 ليةات قيمة عاذ ار اخباي الر ادة ات قالمبحوثين نحو تشكيل تغريداه اتجايوضح 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %29.5 18 فق بشدةاو ا

 %47.5 29 أوافق
 %11.5 7 ي ليار  ال
 %9.8 6 أوافق ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

 %4.9 3 اعتمد مطلقا ال
 %100 61 لمجموعا
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 (12جدول )
 لصحفيالسبق اعبر تويتر تحقق ي الر ادة اطبة قايوضح مخ 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %34.4 21 فق بشدةاو ا

 %39.3 24 أوافق
 %18.0 11 ي ليار  ال
 %8.2 5 أوافق ال
 %0.0 0 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

فق الصحفي حيث و السبق ايتصل ب افيم لرقمي ةافة اللصح اتويتر يمثل تحدي ن  العينة باد افر اولكن يعتقد 
 ال اهن  الذين يرون ا اما% 73.7ذلك فقون على الذين يو اذن ا %،34.4فق بشدة ا% وو 39.3على ذلك 

عد في ام عبر تويتر تسالعاي الر ادة ات قاتغريد ن  المبحوثين ا%. بل يرى 8.2نسبتهم  بلغت اتحدي تمث ل
ذن ا% 41بشدة  افقو الو او  47.55 افقو الو ا( حيث 13لجدول رقم )اث حيث بين احدالاع على طالالا
 % 88.5فقون على ذلك المو ا

 (13جدول )
 ثاحدالاو  ءابن  ال اع على طالالاي في الر ادة ات قاعدة تغريدايوضح مس

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %41.0 25 فق بشدةاو ا

 %47.5 29 فقاو ا
 %6.6 4 ي ليار  ال
 %3.3 2 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

ث احدالاء و ابن  الاع على طالالالصحفيين في اعد اي تسالر ادة ات قاتغريد ن  المبحوثين با% من 47.5فق ايو 
عدهم اتويتر يس ن  ا يرونلعينة اد افر ا% من 88.5 ن  افقون على ذلك بشدة ويدل ذلك على ا% يو 41 ابينم
 امالمبحوثين ا% من 4.9ي الر ا افقون على هذايو  لذين الا ن  اي حين ث فاحدالاء و ابن  الاع على طالالافي 
 %.6.6يدين المحا
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 ي:الر ادة ات قاسة في تغريدالدر امدى ثقة عينة 
دة ات قالخليج يعتمدون على تغريدافي  لكتروني ةالافة الصحاملين في العالصحفيين ا ن  اسة بالدر ابينت 

ي مدى تتمتع الى ات و التغريداحثة على مدى ثقتهم في هذه الباسة وقفت الدر ال ى تويتر ومن خاللي عالر ا
 قي ةالمصدات بالتغريدا

 14جدول 
 يالر ادة ات قاتغريدقية المبحوثين نحو مصداه اتجايوضح 

 
 

 
 
 
 
 
 

 اينم% ب41لخليجيين بنسبة اي الر ادة ات قافي تغريد صدقونلمبحوثين يا ن  ا( ب14لجول رقم )ايبين 
 يصدقون لذين الا ا% بينم57.4ي الر ادة ات قالذين يصدقون في تغريداذن مجموع افقون بشدة ا% يو 416.

ت ايصدقون تغريد لكتروني ةالا لرقمي ةالصحف الذين يعملون بالصحفيين ا ن  امن ذلك  % يتضح14.7
 دة. القا

 15جدول 
 لخليجينادة اقلاقع اكد من صحة مو ألتالمبحوثين نحو ضرورة اه اتجايبين 

 

 
 

 
 

 

 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %16.4 10 فق بشدةاو ا

 %41.0 25 فقاو ا
 %27.9 17 ي ليار  ال
 %9.8 6 فقاو ا ال
 %4.9 3 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %47.5 29 فق بشدةاو ا

 %32.8 20 فقاو ا
 %13.1 8 ي ليار  ال
 %4.9 3 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 100 61 لمجموعا
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لخليجيين  ادة القاقع امن صحة مو  كدألتافقون بشدة على ضرورة ا% يو 47.5 ن  ا( يبين ب14)لجدول رقم ا
 % ال6.5 الخليجيين بينماي الر ادة اقع قامن مو  كدألتا% يؤكدون على ضرورة 80.3، يوافقون% 32.8و
 فقون ايو 

 16 جدول
 اب في صحتهارتيال ات عند المعلومالمبحوثين عدم نشر اه اتجاحدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اي عبر تويتر يجب عدم نشرهالر ادة اردة من قالو ات المعلوماب من ارتيالالة اه في حن  المبحوثين باويري 
% من 28فقون على ذلك المو اذن مجموع ا% على ذلك 27.9فق ا% وو 54.1فق على ذلك بشدة احيث و 

 فقون.ايو  % ال6.5 العينة بينماد افر ا
 لكتروني ةال افة الصحالخليجيين ومحتوى اي الر ادة ات قاتغريد

دية اقتصالاة و عي  اجتمالاة و سي  السيات الالمجاتشمل جميع  اي على تويتر يجدهالر ادة ات قابع لتغريدالمتا
( 17لجدول رقم )اي يبين ادة ر اق ل يوجدافي كل مجه ن  احثة بالباة حيث وجدت ضي  الريافية و الثقاو 
دية ثم اقتصالا% ثم 29.5ة بنسبة عي  اجتمالاة، ثم سي  السيات التغريدالعينة تشدهم اد افر ا% من 52.5ن  اب

دة تحتوي على ات قاتغريد ن  ا( ب17لجدول رقم )اوضح ا المبحوثين كمايرى  ات. وعمومالتغريداع او ن  ابقية 
مجموع  ن  ايعني  ا% مم24.6فقون بشدة المو ا% و 49.2على ذلك فق ابعة حيث و المتات تسحق اموضوع

 %.14.8ي لهم ار  لذين الافقون و ايو  % ال11.4 ا% بينم73,8فقون المو ا

لنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 لمئويةا

 %54.1 33 فق بشدةاو ا
 %27.9 17 أوافق

 %11.5 7 ي ليار  ال
 %4.9 3 أوافق ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا
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   17جدول 
 لعينةاد افر اه اتبن  التي تشد ات التغريدايبين نوع 
لنسبة ا رالتكر ا لفئةا

 لمئويةا
 %3.3 2 ضيةاري
 %29.5 18 ةعي  اجتما
 %9.8 6 ديةاقتصا

 %52.5 32 سيةاسي
 %4.9 3 أخرى

 %100 61 لمجموعا
على  تحتويي على توتير الر ادة ات قاتغريد ن  المبحوثين با% من 49.2 ن  ا( ب18لجدول رقم )اويوضح 
لعينة اد افر ا% من 73.3حثة البافقون بشدة بذلك وجدت ا% يو .624 ابعة بينمالمتات تستحق اموضوع

% 11.4فقون ايو  لذين الا ابعة بينمالمتات تستحق اعلى موضوع تحتويت التغريدا ن  افقون على ايو 
 لهمي ار  % ال14.8و

  18جدول 
 بعةالمتاضيع تستحق اي تحتوي على مو الر ادة ات قاتغريد ن  المبحوثين باويرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادو استفا لخليجي ةا لرقمي ةالصحف املين بالعالصحفيين العينة من ا % افراد72.1 ن  ا( 19لجدول رقم )اوبين 
ن بل بين دو ييستف % ال3.3و الى حد مات ن  ادة كاستفالا ن  ا% ب24.6ي، وذكر الر ادة ات قامن تغريد

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %24.6 15 فق بشدةاو ا

 %49.2 30 فقاو ا
 %14.8 9 ي ليار  ال
 %9.8 6 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا
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 لرقمي ةافة الصحافي محتوى  تأثير الخليجيين لهاي الر ادة ات قاتغريد ن  ا% ب78.7 ن  ا( ب20لجدول رقم )ا
دة القا ءهؤالر اكفاء و ار ا ن  ا( 21لجدول رقم )ايوضح  ا% كم73.8 ن  الى ذلك ا أضف .لكتروني ةالا
 .لكتروني ةالافة الصحالخليجيين تؤثر في محتوى ا

 19جدول 
 ي الر ادة ات قامن تغريد لرقمي ةافة الصحا دةاستفالمبحوثين في مدى اي ار  

 

  
 
 
 

 
 20ول جد

 لخليجي ةا لرقمي ةافة الصحاي في محتوى الر ادة ات قاتغريد تأثيرلمبحوثين اه اتجايحدد 
 

 
 

 

 

 
 

 21جدول 

 لرقمي ةافة الصحالخليجيين في محتوى اي الر ادة اء قار ار و افكا تأثير لمبحوثين نحواه اتجايوضح 

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %21.3 13 ةفق بشداو ا

 %52.5 32 أوافق
 %19.7 12 ي ليار  ال

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %72.1 44 نعم

 %24.6 15 الى حد ما
 %3.3 2 ال

 %100 61 لمجموعا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %26.2 16 فق بشدةاو ا

 %52.5 32 أوافق
 %11.5 7 ي ليار  ال
 %3.3 2 أوافق ال
 %6.6 4 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا
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 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %4.9 3 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

 لخليج ام تويتر في استخدار اتشن  اعدت عل اسلتي امل العو ا
 ( 22جدول )

 لخليج ام تويتر في استخدار اتشن  اعدت على التي سامل المبحوثين للعو اتحديد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لخليج ام تويتر في دول استخدار اتشن  اعدت على التي سامل العو اد من يلعدالك اهن ن  المبحوثين بايرى 
  اهميتهاعلى حسب درجة 

 لمعلومة ال اتقن  اسهولة  .1
  تاتعقيد دون للخبر لوصولا سرعة .2
 يالر ا دةاق من اماستخدا كثرالا تويتر راعتبا .3
 # جاشتالها ماستخدا .4
 فذةاون مؤثرة تالشخصي ضنةاح .5
 تالاستعمالا وتعدد لتنوعا .6
 راخبالا نشر على بةالرقا باغي .7

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %63.9 39 لمعلومةال اتقن  اسهولة 

 %62.3 38 تالوصول للخبر دون تعقيداسرعة 
 %16.4 10 راخبالابة على نشر الرقاب اغي

 %42.6 26 يالر ادة امن ق اماستخداكثر الار تويتر اعتبا
 %23.0 14 تالاستعمالالتنوع وتعدد ا
 %34.4 21 فذةات مؤثرة وناضنة لشخصياح

 %36.1 22 # جاشتالهام استخدا
 %100 170 لمجموعا
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 23جدول 
 دةالقالصحفيين و اين ب ارب مالتقابط و ات للتر التغريدالمبحوثين نحو تحقيق اه اتجايحدد 

 

 

 

 

 

 

 بنســبة ذلك وظهر والصــحفيين الراي قادة بين التقارب حققت قد الراي قادة تغريدات ان   (21) رقم الجدول بين

  .%6.5 يوافقون ال والذين المبحوثين من %81.9 ذلك على والموافق اذن %31.1و 50.8%
 24جدول 

 لخليجاي في دول الر ادة الوصول لقانة نحو تسهيل تويتر للصحفيين لعياد افر اه اتجايوضح 
 

 

 

 

 

 

 لصحفيينا وصول عملية من يسهل تويتر ن  ا على لعينةا دافر ا من %41 فقاو  حيث (22) لجدولا يوضح

 لصحفيينا ووصول سهلي تويتر ن  ا يرون %78.7 ذنا بشدة فقاو  .%37و يالر ا دةاق  لىا لرقمي ةا لصحفاب

 .ذلك غير يرون %4.9 ابينم يالر ا دةالق

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %31.1 19 فق بشدةاو ا

 %50.8 31 فقاو ا
 %11.5 7 ي ليار  ال
 %1.6 1 فقاو ا ال
 %4.9 3 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %37.7 23 بشدةفق او ا

 %41.0 25 فقاو ا
 %16.7 10 ي ليار  ال
 %3.3 2 فقاو ا ال
 %1.6 1 فق بشدةاو ا ال
 %100 61 لمجموعا
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 25جدول 
 لمعرفيةالصحفيين اي من حصيلة الر ادة ات قادة تغريدانحو زيلعينة اد افر اه اتجايبين  
 

 

 

 

 

 

 حصيلتهم من لعينةا دافر ا حصيلة من دتاز  قد تويتر عبر يالر ا دةاق تاتغريد ن  اب يبين (23) رقم لجدولا

 ذلك على فقونايو  ال %23 ابينم %57.4 يا بشدة فقونايو  %21.3و %36.1 بنسبة ذلك وظهر لمعرفيةا

 لهم. يار  ال %19.7و
 تمةالخا
 ةلوصفي  ا ئجالنتا: والأ

ف عدد ختالالجدد تختلف با« يالر ادة اق»هير من المشاء بعين لهؤالالمتاحجم شريحة  ن  ا .1
 خرى.ابين دولة و  عي  اجتمالا صلالتو ات امستخدمي شبك

سة ادة ثرية للدر اقبين مالمر احثين و اوقدم للب عي  اجتماوجدل  تهاشتقاتويتر ه أحدث .2
 لتحليل.اج و استنتالاو 
به اعة خطاعدت طبيعة تويتر وسرعته في صنالخليجي سالمشهد افي  اتوتير تغي ر   أحدث .3

صبح ام و العاي الر افي توجيه  تالمؤثر اقوى امعدودة من  أشهرل خال أصبحو صة الخاوحريته 
سع من الدينية وجمهور و او  مي ةعالالالفكرية و النخب ام مع عالالائل اتلتقي فيه مختلف وس ان  اميد

 لمجتمعائح امختلف شر 
ف ختالاورغم  تهماس على كل مستويالناجز بين الحو اكبير في كسر  أثرله  ن  اتويتر ك .4

  تهماتوجه
لمعرفة  ارئيس امصدر لكثير اعتبره اث احدالار  من لكثي مي ةعالالات التغطياصبحت ا .5
 ث.احدالا

 لمئويةالنسبة ا رالتكر ا لفئةا
 %21.3 13 فق بشدةاو ا

 %36.1 22 أوافق
 %19.7 12 ي ليار  ال
 %19.7 12 أوافق ال
 %3.3 2 فق بشدةاو ا ال
  61 لمجموعا
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ملهم معه كمنصة رئيسة لطرح الى تويتر وبدء تعالمعروفة ات الشخصيالكثير من ادخول  .6
عطى تويتر اش النقالمعلومة وسهولة اقل المجتمع، وسرعة تنالتي تدور في ا ايالقضاحول  ئهمار آ
 .لشعبي ةالمزيد من ا
 تأبدلرسمية الصحف ا ن  الى درجة اث، احدالالمعرفة  ارئيس امصدر  ترتوي لكثيرا عتبرا .7

 لنقل من تويترافي 
ت معينة ومحددة ومدعومة ايرو ج لشخصي ن  الذي كالتقليدي ام عالالاوكسر كذلك هيبة  .8
 لسلطةالنفوذ و اص ذوي اشخالالكثير من اة ن  احص أسقطو 
لرغم من كونه لم ار على اخبالاو  علاطي معه كمنصة للتفالتعام على عالالاجبر اتويتر  .9

 للمعلومة للبعض. اموثوق ايصبح مصدر  ن  يرق ال
لنظر، ويطرحون ات اووجه ءار آلالخليجيون ا ادل فيهاة حية وحيوية يتبادالى اتحول تويتر  .10
ة بشكل لم يسبق ضي  الرياة و عي  اجتمالاة و سي  السياقفهم اعن مو  التي تهمهم ويعبرون فيها ايالقضا

 قبل. له مثيل من

 لكميةائج النتا: والا

 %  .665ب حيث بلغت نسبتهم الشبامن  لرقمي ةافة الصحاملين بالعامعظم  .1
من حملة  اما% 13.1معي الجا% وفوق 80.3لوريوس بنسبة البكالمبحوثين من حملة اغلبية ا .2
 %.3.3وي بلغت نسبتهم ن  الثالدبلوم و ا
يملكون  % فقط ال6.6 عي  بينمااجتمالاصل التو اقع ات في مو ابالعينة يمتلكون حساد افر ا% من  .3

 عي  اجتمالاصل التو اقع الصحفيين بمو ام اهتمات ويدل ذلك على اباحس
صل بصفة التو اقع ابعون مو ايت لخليجي ةا لرقمي ةالصحف املين في العافيين الصحا% من 98.4 ن  ا .4

 مستمرة.
 لكتروني ةالالصحف المحتوى  ار لعينة مصداد افر ا التي يعتبرها عي  اجتمالاصل التو اقع امو  أكثر .5

 %80.3تويتر بنسبة 
لذين ا نبي ام% مقسمة 80.3ت ن  ابعون تويتر كايت لخليجي ةا لرقمي ةالصحف الصحفيين با ن  اب .6
 %34.4ئمة ابعون بصفة دالذين يتا %، بينما45.9بنسبة  ان  احيابعون ايت
قل اثقون بدرجة من ي اما% 23كبيرة  ي بدرجةالر ادة ات قالذين يثقون في تغريدا .7
 %55.8لذين يثقون ا ن  اويبين ذلك ب %،32.8يدينالمحاو 
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 ن  امن ذلك  % يتضح14.7يصدقون  لذين الا ا% بينم57.4ي الر ادة ات قالذين يصدقون تغريدا .8
 دة. القات اتغريد يصدقون لكتروني ةالا لرقمي ةالصحف الذين يعملون بالصحفيين ا

ر وظهر ذلك بنسبة اخبالالحصول على اجل اي عبر تويتر من الر ادة ابعون قالعينة يتاد افر ا ن  اب .9
60.7.% 

لكتروني ة الافة الصحاقية اتعزز مصد راخبلألي كمصدر الر ادة ات قالعينة تغريداد افر اويعتبر  .10
 %  68.8ذلك بنسبة  وظهر

تحق ت تساعلى موضوع تحتويت التغريدا ن  افقون على العينة يو اد افر ا% من 73.3حثة الباوجدت  .11
 بعة.المتا

بنسبة لصحفي السبق ايتصل ب افيم لرقمي ةافة اللصح اتويتر يمثل تحدي ن  العينة باد افر ايعتقد  .12
73.7.% 

 ث.احدالاء و ابن  الاع على طالالاعدهم في اتويتر يس ن  العينة يرون اد افر ا% من 88.5 ن  ا .13
 لخليجيين.اي الر ادة اقع قامن مو  كدألتا% يؤكدون على ضرورة 80.3 .14
فة الصحافي محتوى  تأثير الخليجيين لهاي الر ادة ات قاتغريد ن  العينة يرون اد افر ا% بمن 778. .15
 لكتروني ةالا لرقمي ةا

دية اقتصالا% ثم 29.5ة بنسبة عي  اجتمالا% ثم 52.5ة سي  السيات التغريدالعينة تشدهم اد افر ا ن  اب .16
 تالتغريداع او ن  اثم بقية 

% 72.1حيث بين  لخليجي ةا لرقمي ةالصحف املين بالعا لصحفيينالعينة من اد افر احيث بين  .17
 يالر ادة ات قادتهم من تغريداستفا

 %50.8 بنسبة ذلك وظهر لصحفييناو  يالر ا دةاق بين ربالتقا حققت قد يالر ا دةاق تاتغريد ن  ا .18
 %81.9 ذلك على فقالمو او  ذنا %31.1و

 يالر ا دةالق لصحفيينا ووصول يسهل تويتر ن  ا يرون 78.7% .19
 وظهر لمعرفيةا حصيلتهم من لعينةا دافر ا حصيلة من دتاز  قد تويتر عبر يالر ا دةاق تاتغريد ن  اب .20

 %57.4 يا بشدة فقونايو  %21.3و %36.1 بنسبة ذلك

 تالتوصيا: اين  اث
 ي عبر تويتر.الر ادة ات قاردة عبر تغريدالو ات المعلومامن صحة  كدألتاضرورة  .1
بكون ذلك على  الا ن  اولكن يجب  راخبلألتويتر كمصدر  ي عبرالر ادة ات قادة من تغريداستفالا .2
 خرى.الادر المصاب احس
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 ة.ضي  الرياو  ةعياجتمالاو  ديةاقتصالاو  سةالسيا تالالمجا فةاك في يالر ا دةاق تابتغريد ماهتمالا ضرورة .3
 بةلالسا هرالمظا على ءالقضا جلا من لكتروني ةالا فةالصحا في ملينالعا لصحفيينا عمليَّ  ن  ا يجب .4
 .طئةاخ بطريقة يالر ا دةاق بعض ماستخدا من تجةالنا

 .ايطلقونه من ايانو  من كدألتاو  تالتغريدا هذه مع بحذر ملالتعا هميةا .5
 عن دابتعالاو  وتطوره لخليجيا لمجتمعا تنمية لىا تؤدي لتيا رافكالاو  ءار آلا خذا فيينالصحا على .6

 .مةالهدا رافكالا
 هيرالجماو  دةالقا بين ام لنظرا تاوجه تقريب في تويتر من دةاستفالا يمكن .7
 رأيهم ومعرفة يالر ا دةاق من لخليجيا لجمهورا يريده ام على للوقوف تاساودر  بحوث ءاجر ا يجب .8

 ت.اتغريد من يطلقونه ام حمل
 درالمصاجع و المر ا
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 االنترنتعلى شبكة  االلكتروني نشرلل في الجامعات الخاصة البحرينية األكاديميين استخدام واقع
 النتاج العلمي على وتأثيره

 طوالبةحمد محمد د. أ 
 مملكة البحرين  -الجامعة الخليجية 

 واًل: المقدمةأ
أهم المعايير الذي يقاس  من تقدم أي دولة أو أي مؤسسة، وهو لقياس البحث العلمي الركيزة األساسية بات

تحتل مركز الريادة في مجال  هي التي الدول المتقدمة فأصبحت، فب المجتمعات بها مدى التقدم والتطور
الحالي أو البيئة التي  األبحاث العلمية، فمن يملك معلومة أوال يكون هو المسيطر، خاصة في المجتمع

نعيشها والتي تتميز بالسرعة والدقة والحداثة والتجديد المستمر، إذ أصبحت األبحاث واالختراعات تظهر 
، 2012)عميمور: بسرعة فائقة تقدر بالثواني، ما جعل البحث العلمي يتغير وتتغير متطلباته ومقوماته. 

 1(49ص. 
أدى إلى تغيير الكثير في جوانب الحياة اليومية، حيث  الرقمية، إن ظهور ما يعرف بالبيئة اإللكترونية

  .أمر ضروري وحتمي لقضاء حوائجنا في جميع المجاالت الرقمياتأصبح التعامل مع 
يشكل النشر االلكتروني رافدًا مهما من روافد المعلومات التي تلبي احتياجات الباحثين األكاديميين ومن 

 تستخدم في البحث العلمي
تعزيز النتاج  ومساهمتها في على شبكة االنترنت النشر االلكتروني دور للتعرف علىءت هذه الدارسة جا

والوقوف الباحثين،  األكاديميينمن طرف البحرين في الجامعات الخاصة في مملكة  األكاديميينالعلمي لدى 
 على مدى استعمالها والعوامل المثرة في هذا االستخدام

على شبكة االنترنت  حاول الباحث تسليط الضوء على واقع ودور النشر االلكتروني الدراسةمن خالل هذه 
 في تعزيز المكتبات الجامعية في البيئة األكاديميين منه في اعداد بحوثهمومدى استفادة  ،ومعرفة

وثهم والتعرف على كيفية وكذلك معرفة مدى استفادة الباحثين من هذه المكتبات في إعداد بح ،اإللكترونية
ء البحث العلمي وتطويره باإلضافة إلى معرفة السبل التي من شأنها تمكين امساهمة هذه المكتبات في إثر 

  .خدمة البحث العلمي في البيئة اإللكترونية هذه المكتبات من المحافظة على مكانتها ودورها في
 الدراسةثانيًا: مشكلة 

 األكاديميعلى حتم التطورات المتسارعة في المجال تقنيات المعلومات الذي يشهده عالمنا الحالي في ظل 
تغيرات التعليمية لمواكبة ال المهاراتالمهني والتدريب واكتساب المزيد من  والتطوير التعلممواصلة 

 و التعلم الذاتي.أ او البحث العلمي عن طريق التدريس األكاديميالعمل  والمستجدات التي تطرأ على
في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر  األكاديميينوتأتي مشكلة الدراسة في التحقق من مدى استخدام 
 بوصفه ركيزة أساسية في المخرج التعليمي األكاديمياإللكتروني وتأثير ذلك االستخدام على النتاج العلمي 
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 تاسعًا: تساؤالت الدراسة
على العلمي  للنشر اإللكترونيمدى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية  -1

 شبكة اإلنترنت. 
دوافع استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر اإللكتروني على شبكة  -2

 االنترنت.
النشر اإللكتروني أنماط استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية لمصادر  -3

 المختلفة على شبكة االنترنت.
معوقات استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للمكتبة اإللكترونية عبر  -4

 اإلنترنت.
للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث  األكاديميينأسباب عدم استخدام  -5

 العلمي.
 استخدام النشر االلكتروني على شبكة االنترنت على النتاج العلمي. تأثير -6
 .لألكاديميينمدى مساهمة الجامعات الخاصة البحرينية في توفير النشر اإللكتروني  -7

 ثالثًا: اهداف الدراسة
 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

معرفة مدى استخدام األكاديميين للمنشورات االلكترونية )الكتب والدوريات العلمية  •
 والصحف..  الخ( المتاحة على شبكة اإلنترنت. 

معرفة مدى استفادة األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية من الدراسات واألبحاث   •
 بة اإللكترونية عبر اإلنترنت.العلمية االلكترونية العليا من الخدمات التي تقدمها المكت

معرفة أسباب استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للمنشورات االلكترونية  •
 على شبكة االنترنت.

معرفة أنماط ودوافع استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية في االطالع  •
 .على المصادر العلمية المختلفة على شبكة االنترنت

معرفة العقبات والصعوبات التي تحول دون استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة  •
 البحرينية للمكتبة اإللكترونية عبر اإلنترنت.

معرفة العالقة بين مستوى الخبرة ومدى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة  •
 البحرينية للمنشورات اإللكترونية على شبكة االنترنت.

 وتأثيره على النتاج العلميلعالقة بين مستوى الخبرة معرفة ا •
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 رابعًا: أهمية الدراسة
 : وهيراسة ومبررات اختياره من عد أسباب دتأتي أهمية ال

 في خدمة البحث العلمييلعبه النشر االلكتروني الوقوف على الدور الذي  •
الحاجة الى دراسات تبرز معوقات ومشكالت استخدام النشر اإللكتروني على االنترنت  •

 في البحث العلمي 
نتائج الدراسة قد ستساعد الباحثين والقائمين على البحث العملي في مؤسسات التعليم  •

العالي على التعرف المعوقات والصعوبات التي تواجه األكاديميين بهدف وضع الحلول وتحسين 
 خدمات البحثية المقدمة لهمال

 خامسًا: منهج الدراسة
  .اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته طبيعة هذه الدراسة وأغراضها

 اإلجرائية للدراسةوالتعريفات سادسًا: مفاهيم 
بشكل اإللكتروني وفوري وتم وبثها على  العلمية توفير المعلوماتكل شكل من اشكال : اإللكترونيالنشر 

 .شبكة اإلنترنت
ويقصد به نتيجة مجهود ذهني فكري منظم يقوم به عضو هيئة التدريس في الجامعات  :النتاج العلمي

الخاصة، يهدف الى دراسة الظواهر والمشكالت وتفسيرها باستخدام المنهج العلمي بغية تنمية المجتمعات 
 وتطويره. 

ويقصد بهم كل من حصل على درجة علمية من مستوى الماجستير او الدكتوراه من الذكور األكاديميين: 
او االناث ممن ينتمون الى جنسيات وثقافات مختلفة، ويقومون بالتدريس في إحدى الجامعات الخاصة 

 البحرينية ضمن الحدود الزمنية ألجراء الدراسة.
 : الدراسات السابقةسابعاً 
 استخدام نحو واالتجاه اإلبداعي التفكير تنمية على اإللكترونية الكتب استخدام ثردراسة أ .1

 صنعاء جامعة مجلة -الرياض بمدينة ثانوي الثاني الصف طالب لدى األحياء تعلم في الحاسوب
  2(2009، شينان )الشائع. والنفسية التربوية للعلوم

طالبات الدراسات العليا من المكتبة االلكترونية مدى استفادة ) بعنوان( 2008دراسة العيد ) .2
 3لتعزيز البحث العلمي(

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى استفادة طالبات الدراسات العليا من مصادر المعلومات كالكتب 
والدوريات العلمية والصحف والمنشورة عبر االنترنت كذلك مدى االستفادة من الخدمات التي تقدمها 

االلكترونية والصعوبات التي تحول دون استخدام الطالبات للمعلومات التي تقدمها المكتبات المكتبات 
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االلكترونية عبر األنترنت. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق تطبيق االستبانة 
 1250ن )حيث اقتصرت عينة الدراسة على طالبات كليات العلوم االنسانية في الجامعة والبالغ عدده

 طالبه منتظمة( وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها: 
معظم طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود استفدن من الخدمات التي تقدمها المكتبة ان 

بينت الدراسة وجود عالقة طردية بين مستوى الخبرة  كذلك %.70.8اإللكترونية عبر اإلنترنت بنسبة 
الحاسب اآللي ومدى استخدام طالبات الدراسات العليا للمكتبة اإللكترونية حيث كلما زادت  في استخدام

 الخبرة في استخدام الحاسب اآللي كلما زاد استخدام المكتبة اإللكترونية.
  4( بعنوان )استخدام األنترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي(2015دراسة رزيقة ) .3

هدفت هده الدراسة إلى التعرف على مدى " استخدام األنترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي 
" من خالل دراسة العادات ودوافع االستخدام ثم االشباعات المحققة من هذا االستخدام  وقد طبقت 

طالب من تخصص البيولوجيا أولى ماستر 35الدراسة على عينه من الطلبة تمثلت في 
 193طالب أولى ماستر من تخصص تكنولوجيا االتصال الحديثة من إجمالي  48طالب و140ليإجما

بالمائة من كل تخصص  الدراسة واستخدم الباحث 25طالب وكانت عينة الدراسة قصديه وتم أخد نسبة
 في هذه الدراسة منهج البحث الميداني والمنهج المقارن حيث خلصت الدراسة الى عددًا من النتائج من

 أهمها: 
يستخدمون األنترنت بدافع ٕانجاز  في العينة % من طلبة التخصصين71.1 نسبته ما نإ •

االستخدام الكبير لهذه الوسيلة في البحث العلمي هو الكم الهائل الذي  العلمية، ويفسربحوثهم 
  .توفره من المعلومات لطلبة مع اختالف المصادر وتعددها

ة ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل يبعنوان "المكتبات الجامع( 2012دراسة عميمور ) .4
 5البيئة االلكترونية".

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المكتبات الجامعية في البيئة اإللكترونية ومعرفة مدى 
ه المكتبات استفادة هذه المكتبات منها في إعداد بحوثهم باإلضافة إلى التعرف على كيفية مساهمة هذ

بالنسبة للباحثين ومدى استعمالهم لمواردها  في اثراء البحث العلمي وتطويره ومعرفة أهمية هذه المكتبات
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي حيث طبقت الدراسة    .واعتمادهم عليها في إعداد بحوثهم العلمية

أستاذ باحث موزعين  217الباحثين بـ على عينة من األساتذة الباحثين في جامعة جيجل حيث قدر عدد 
مساهمة المكتبات الجامعية في  حسب تخصصاتهم. وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج من اهما:

باإلضافة   .خالل ما يقدمه المكتبي من خدمات تطوير البحث العلمي في ظل البيئة اإللكترونية من
  .شطة والخدمات في المكتبات الجامعيةالى عدم إدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع األن
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( بعنوان "النشر االلكتروني ودوره في تطوير البحث 2013دراسة كاظم ومصحب ) .5
  6العلمي".

تهدف الدراسة الى التعرف على استخدام النشر االلكتروني لدى طلبة كلية العلوم في الجامعة 
 البحثية. وقدالمستنصرية وما هي اشكال مصادر المعلومات التي يستخدمها الطلبة في مشاريعهم 

طالبة طالب و  426استخدم الباحثان الدراسة المنهج المسحي لطلبة للمرحلة الرابعة والبالغ عد دهم 
 وطالبة.طالب  223استخدم العينة الطبقية التناسبية كأداة لجمع البيانات وزع على 

اراء الطلبة في استخدامهم لصادر المعلومات  منها تبايننذكر وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج 
لتقارير % اما ا32,27االلكترونية بأن الكتب العلمية تعد من اهم مصادر النشر االلكترونية وبلغت 

% تليها مراكز 24,19شكلت نسبة استخدام حاسباتهم الشخصية كذلك فقد %. 31,39بلغت 
 وهما:قضيتين مهمتين ومقاهي االنترنت وأصت الدراسة الى 

الجامعية كالحواسيب ضرورة العمل على توفير تقنيات النشر االلكتروني في المكتبات  -
 المتعددة لغرض استخدامها.  المكتنزة الوسائطاالقراص  تقنية

تدريب طلبة الجامعات والمعاهد على كيفية استخدام قواعد البيانات ومصادر المعلومات  -
 االلكترونية. 

 7التدريس في الجمعات الفلسطينية. هيئة( بعنوان واقع استخدام اعضاء 2008دراسة بركات ) .6
االنترنت العالمية من أجل البحث العلمي لـدى أعـضاء هدفت الدراسة التعرف إلى واقع استخدام شبكة 

هيئة التدريس في بعض الجامعات الفلسطينية، لهذا الغرض تم توزيع استبانة من إعداد الباحث بعد 
عضو هيئة تدريس في عدد من الجامعات  (166التأكد من صدقها وثباتها، على عينة مكونة من )

طنية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة القدس، وجامعة بيـر زيـت، الفلـسطينية وهـي: جامعة النجاح الو 
جنين، ولدى تحليل النتائج باستخدام التوزيع التكراري والنسب المئوية  -والجامعـة العربيـة األمريكية 

حول الصعوبات التي تواجه افراد الدراسة عند   :النتائج كان من اهمها توصـلت الدراسـة إلـى عدد من 
 ،دام االنترنت جاءت استجابات أفراد العينة لهذه الصعوبات مرتبة كاآلتي: صعوبة استخدام التقنيةاستخ

صعوبة متعلقة بنوعيـة ، بطء االتصال أو انقطاعه، الوصول للمعلومة صـعوبة، صعوبة متعلقة باللغـة
من أجل البحث  حول أسباب عدم استخدام أفراد الدراسة لإلنترنت صعوبات مالية ،األجهـزة نفـسها

صعوبة ، مرتبة تبعً ا ألهميتها كاآلتي: أن المواقع العربية غير مفيدة العلمي: وقد جاءت هذه األسباب
عدم المعرفة الستخدام ، التعود على الطريقة التقليدية، عـدم تـوفر الخدمة في البيت والمكتب، اللغـة
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  .عدم الحاجة إليه ،صعوبة التقنية، االنترنت
( بعنوان واقع استخدام شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( في التعليم 2010) علىدراسة  .7

  8والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات اليمنية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام شبكة المعلومات العالمية (اإلنترنت) في التعليم 

دى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات اليمنية، وذلك من حيث التعرف والبحث العلمي ل
على واقع استخدامهم لها في التعليم والبحث العلمي، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة 
التدريس بكليات التربية الرئيسة بالجامعات اليمنية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

) عضوً ا، في الكليات الرئيسة بالجامعات اليمنية، وعددها ٦٨٢م)، والبالغ عددهم ( ٢٠٠٩ -٢٠٠٨(
ثمان كليات ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأداة االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات 

من النتائج  والبيانات في الدراسة، إلى جانب أداة المقابلة في نطاق ضيق وقد توصلت الدراسة إلى
إن معظم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات اليمنية ال يستخدمون اإلنترنت في  : اهمها

في البحث العلمي حيث بلغت نسبة  يستخدمونها هم  ، بينما ٪(68) التعليم حيث بلغت نسبة
إن أهم أغراضهم من استخدام اإلنترنت في البحث   .من بين أفراد عينة الدراسة (٪83.4)المستخدمين 

إن أبرز معوقات  باهتماماتهم البحثية.العلمي البحث عن دراسات وبحوث سابقة، وجديدة متعلقة 
االستخدام عند أعضاء هيئة التدريس تتمثل في قلة التمويل الالزم لالستخدام، وعدم اتصال معظم 

عضو في الدوريات والمكتبات الرقمية، وغياب الربط الشبكي الكليات بخدمة اإلنترنت وضعف اشتراك ال
 بين الجامعات اليمنية

في  واالتصاالت( استخدام الباحثين لتكنولوجيات المعلومات 2014كداوة وعالهم )دراسة  -8
 9 .الجزائرالبحث العلمي بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة 

واقع استخدام الباحثين بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر  على للتعرفتهدف هذه الدراسة 
نترنت اللتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت المتاحة بالمكتبة عبر شبكة ا -بن يوسف بن خده  -

تقديم صورة واضحة عن مدى  اجلوذلك من  .وقواعد البيانات على الخط المباشر أليةمن فهارس 
المنهج  الباحث وقد استخدام .الحتياجاتهم ومالءمتهااستغالل هذه ا مكانيات من قبل الباحثين ومدى 

الوصفي التحليلي في الدراسة وجمع المعلومات الالزمة من خالل استبيان وزع على عينة عشوائية 
وقد خلصت الدراسة الى ساتذة الرج و اخطلبة ما بعد الت _الباحثين المسجلين بالمكتبة  من) 13%(

أن الدافع األساسي الستخدام قواعد البيانات هو القيام بالبحوث :  ابرزها من جنتائعدد من ال
%) ،وهذا ناتج عن ندرة 42.25) وهذا بنسبة (الدكتوراهأطروحة  –مذكرة الماجستير  ( األكاديمية

 المصادر المطبوعة أو صعوبة الحصول عليها إضافة إلي كونها تفتقد للحداثة في معظم األحيان 
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 التعليق على الدراسات السابقة 

حظات على البعد مراجعة واستعراض الدراسات السابقة توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات والم
 سات تمثلت في االتي:تلك الدرا

في الجامعات  لإلنترنت األكاديميينسات حسب علم الباحث التي تناولت استخدامات اندرة الدر  .1
 .البحرينية

 المعرفي اإلطارثامنًا: 
 مفهوم النشر اإللكتروني .1

ذلك النوع من النشر الذي عرفه عبد الرحمن على انه: " االلكتروني فقدتعددت تعريفات مصطلح النشر 
اعتمادا على التقنيات  (المستفيد)المتلقي  إلى (المؤلف)ل المعلومة أو الرسالة من المصدريتم فيه نق

والتكنولوجيات الحديثة كالحاسبات اآللية وما يرتبط من وسائط اختزان وشبكات المعلومات واالتصاالت 
رى في المستقبل أخ وما يمكن أن يستجد من تكنولوجيات (اإلنترنت)وعلى رأسها شبكة الشبكات 

  10(37، ، ص2015: نعبد الرحم)". بثهالتسجيل هذه المعلومة ثم تجهيزها وأخيرًا 
توفير مصادر المعلومات بشكل الكتروني وفوري بانه النشر االلكتروني كاظم ومصحب فقد عرفا اما 

انتاج ومعالجة وعليه يمكن تعريف اخر للنشر االلكتروني على انه استخدام الحاسوب في عمليات 
  11(935، ص 2013ونشر المعلومات وتقديمها للمستفيدين. )كاظم ومصحب :

على احدى وسائل تجهيز الكلمات ثم يقوم ببثه الى  ان يسجل مقالههو مرحلة يستطيع فيها الكاتب 
ه كما تفي مجل االلكترونيةمحرر المجلة االلكترونية، الذي يقوم بالتالي بجعله متاحًا في تلك الصورة 

ان النشر االلكتروني يعني نشر المعلومات التقليدية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرامج 
 12(156، ص 2015: وتبينهتوزيعا ونشرها )حفيظي المعلومات و النشر االلكتروني في طباعة 

المكتبي  والنشر Electronic Publishing االلكترونيويرى عبد الرحمن هناك خلط بين النشر 
Desk Top Publishing  بد ويرى عويكمن الخلط في استخدام االنظمة االلكترونية في كل منهما

يستخدم الحاسب الشخصي مع مجموعة محددة الرحمن ان الفرق بينمها يكمن في ان النشر المكتبي 
بحيث تشكل تلك العناصر في مجموعها أداة  بالليزر،باإلضافة إلي طابعة صغيرة تعمل  البرامج،من 

شاملة للقيام بأعمال النشر ومهامه ، وكذلك إلنتاج الوثائق دون ثمة حاجة للرجوع إلي إحدى دور 
    13(38، ، ص2015)عبد الرحمن: . الفني التوضيب استوديوهات صف الحروف أو 

ة في ن استخدام الحاسبات اإللكترونيمن العرض السابق لمفهوم النشر اإللكتروني  الحظت الباحثة   ا
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الثالث ) المؤلف، الطابع، الموزع(  بأطرافهالنشر ال يشكل اال نسبة محدودة جدا في من مراحل النشر  نظام
أما النشر اإللكتروني فإن جميع مراحله تتم بواسطة الحاسبات والوسائط اإللكترونية ، حيث يتمثل دور 

كافة عمليات النشر، بدءاً من عمليات الصف والجمع والتنضيد والتخزين  الحاسبات والوسائط اإللكترونية في
رونيًا ، إلي أن نصل إلي مرحلة تفريغ نسخ التوزيع من تلك النسخ األصلية ، ثم إنتاج النسخة األصلية إلكت
)عبد الرحمن:  . كاألقراص الليزرية ، أو بثها من خالل شبكات المعلومات من خالل الوسائط اإللكترونية

 (38، ، ص2015

يعني بنشر النشر االلكتروني  هو انالفرق بين النشر االلكتروني والنشر المكتبي ان ما الحاج فيرى أ
مات العلمية التقليدية الورقية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرامج النشر العلمي االلكتروني المعلو 

يعنى النشر المكتبي في استخدام التقنيات الحديثة في بينما العلمية وتوزيعا ونشرها في طباعة المعلومات 
 14(170، ص. 2013تمهيدًا لطباعتها ورقيًا. )الحاج: لجتهاومعاالصف االلكتروني للمعلومات 

  :مزايا النشر االلكتروني في البحث العلمي .2

   :األنترنت للباحث مميزات كثيرة نذكر منها يوفر

ال يقتصر محيط البحث عند الخروج من محيط البلد الضيق إلى مساحة العالم الرحبة:  •
 يتيح النشر االلكتروني علىحيث حول البلد او الجامعة بل يتعدى ذلك الى مختلف دول العالم، 

  .األنترنت للباحث على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالمشبكة 
 المستمر: تسمح شبكة االنترنت للباحث االطالع على المصادرتعدد المصادر والتحديث  •

كانت كتب او دوريات او أبحاث ودراسات مما يساعد  سواء العديدة والمختلفة علوماتموقواعد ال
 .ويثريه يفي تدعم البحث العلم

وتوفير وقت للباحث: إن تواجد محركات البحث المتعددة  سهولة الوصول للمعلومة، •
البحث دون مساعدة والمتطورة بما من القدرة العالية على البحث، التصفح، تمكن أي باحث من 

أحد، إضافة إلى تعدد هذه المحركات واالنتقال من محرك إلى آخر عند عملية البحث يؤدي إلى 
  .األخرى التقليدية استحضار المعلومة المطلوبة من أكثر من مكان في وقت قليل مقارنة بالوسائل

قدرة النت هو األنتر  النشر االلكتروني على شبكة حداثة المعلومات: ولعل أهم ما يميز •
  .المعلومات للكتب في وقت قياسيعلى تحديث 

المادة معروضة مدة أربع وعشرين  إنحيث  عدم التقيد بساعات محددة أو أماكن بعينها: •
  .ويمكن الحصول عليها في أي مكان ساعة،
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ويمكن أن نسميها "مجتمع الباحثين" إن جاز  المساعدة على التعلم" التعاون الجماعي": •
 التعبير، حيث تقدم األنترنت إمكانية الوصول على الباحثين والمتابعين في مختلف أنحاء العالم،

والمفكرين المتخصصين والحصول على  والباحثينبل تمنح األنترنت فرصة للتواصل مع العلماء 
تداول كما تسمح ب في احتياجات الباحث العلمية، وأساسيوهذا أمر وال شك مهم  م،تهآرائهم وتوجيها
  .وهو ما يثري البحث العلمي ويطوره بين المختصين، الحوار العلمي

وهذا  فال تحتكر المعلومة لصالح جهة ما أو مكان واحد، حرية المعلومات ومنع االحتكار: •
فيما  واألقوالكافة اآلراء  الباحث فرصة االطالع على التفكير، ويمنحكله يسهم بدوره في حرية 

 15(28، ص. 2015: رزيقةمعلوماتي. )اسي أو فكري أو يبحث فيه دون قيد سي
سبل تفاعل جديدة تفوق مجرد النص المكتوب إمكانيات الوسائط المتعددة: حيث أتاح  •

 .والجداول واالشكال والرسوم
والوسائط  Hypertext حيث أتاحت النصوص الفائقة: الصالت الداخلية والخارجية •

بين األجزاء المختلفة التي يتكون منها النص، وٕامكانية  الربط فيما إمكانية Hypermedia المتعددة
الربط فيما بين الفقرات التي يتكون منها النص الواحد يبعضها البعض، وأخيرًا الربط فيما بين هذا 
النص ككل وغيره من مصادر المعلومات اإللكترونية األخرى التي ترتبط به موضوعيًا، كما يمكن 

فيما بين المؤلفين والناشرين وجماعات البحث المختلفة عن طريق الروابط البريدية تحقيق االتصال 
اإللكترونية، هذا فضاًل عن إمكانية حصول المستفيدين على ما يريدونه من معلومات بشتى طرق 

 .التصفح
 16(55، ، ص2015)عبد الرحمن: . اإللكترونيةالتي تتيحها الروابط  •
 في البحث العلمي النشر العلمي االلكتروني ومعوقات استخدام تحديات .3

 تقف اماموالتي  والمعوقات التحدياتفي البحث العلمي العديد من النشر العملي االلكتروني استخدام يواجه 
عملية االنتقال من النشر التقليدي الورقي الى النشر بشقيه المكتبي وااللكتروني وقد حدد الباحث مجموعة 

 :أبرزهاتمثلت في صعوبات ومعوقات بشرية وتقنية وأخرى مادية من هذه التحديات من 
هور التقنيات انه بالرغم من ظ انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للباحثين: ويرى الحاج .1

العقبة  يشكلللبحوث نسخ المحتوى االلكتروني سهولة  الحديثة في الحماية اإللكترونية اال ان
 17(177، ص. 2013)الحاج:النشر العلمي.  مالرئيسية اما

ناتجة عن التطبيقات التكنولوجية: حيث يعاني العديد من الباحثين صعوبات مهمة  تحديات .2
ذات عالقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي تعكس سلبا على إنجازهم لبحوثهم 
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، 2015: وتبينه)حفيظي  الحفظي وتبينه في الصعوبات من أهمها:ها اوقد لخصالعلمية ونشرها، 
 18(161ص 

االمية التكنولوجية والتي يعاني منها الكثير من الباحثين العرب والتي تتمثل في عدم قدرتهم  -
 العملي.على استخدام تقنيات الحاسوب واالنترنت بشكل يزيد في فاعليتهم في عملية البحث 

بعض الباحثين يفضلون الوسائل والطرق التقليدية ال يزال  إذاالتقليدية ومقاومة التغيير:  -
البحث العملي مبررين ذلك بعدم حاجتهم الى المصادر االلكترونية لتوفرها بشكلها التقليدي في 

 المطبوع.
ضعف معرفة الباحثين بقواعد البيانات المتاحة: في الوقت الذي يحتاج فيه الباحثين العرب  -

عرفون البيانات والمعارف المتخصصة وتوفرها اال ان غالبيتهم ال ي مصادر وقواعدالى تنوع في 
 محتوياتها. وأعن هذه القواعد 

ة المشهورة هي باللغة اإلنجليزية حاجز اللغة: حيث ان اللغة المستخدمة في المواقع البحثي -
تالي من ال يجدي اللغة اإلنجليزية يجد صعوبة في االستفادة من محتويات تلك المواقع وقيمتها وبال

 19(2010العلمية )علي:
 الدراسةتاسعًا: تساؤالت 

ما مدى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للمنشورات االلكترونية العلمية  -1
 )الكتب والدوريات العلمية والصحف..  الخ( المتاحة على شبكة اإلنترنت. 

العلمية ما مدى استفادة األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية من الدراسات واألبحاث  -2
 االلكترونية والمتاحة عبر اإلنترنت.

ما هي أسباب ودوافع استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للمنشورات االلكترونية  -3
 على شبكة االنترنت.

أنماط ودوافع استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية في االطالع على  هيما  -4
 المختلفة على شبكة االنترنت. المصادر العلمية

العقبات والصعوبات التي تحول دون استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية  هيما  -5
 للمكتبة اإللكترونية عبر اإلنترنت.

 عاشرًا: حدود الدراسة
 دكتوراهمن حملة شهادات الماجستير والفي مختلف التخصصات العلمية  األكاديميين الحدود البشرية: •
 الجامعات الخاصة في مملكة البحرين المكانية:الحدود  •
 2018-2017العام الدراسي يمتد البحث خالل الحدود الزمنية:  •
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ينحصر موضوع البحث في التعرف على واقع استخدام األكاديميين في الجامعات  الحدود الموضوعية: •
 الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت وأثره على النتاج العلمي

 الثاني عشر: الدراسة اإلحصائية
 مجتمع الدراسة:

الخاصة في  التخصصات في الجامعـاتتألف مجتمع هذه الدراسة من أعضاء هيئات التدريس في مختلف 
، (منطقة طولكرم التعليمية)عشر وهي: جامعة القدس المفتوحة  أحديبلغ عددها مملكة البحرين والتي 

، وجامعة بير زيت والجامعة العربية األمريكية في جنين، (أبو ديس)جامعة النجاح الوطنية، جامعـة القـدس 
  (2008 \2007)لدراسي الثاني للعام الدراسي والذين يقومون بالتدريس فـي الفـصل ا

 عينة الدراسة:
تم اختيارهم بطريقة عشوائية متيسرة من أساتذة  عضو هيئة تـدريس (252عينة الدراسة فقد تكونت من )

الجامعات الخاصة والذين يحملون درجة الدكتوراة، والماجستير وهم موزعين تبعـً ا لمتغيرات الجنس والجامعة 
  :مبين في الجدول اآلتيكما هو 

 اسم الجامعة
عدد أعضاء 

الهيئة 
 التدريسية

جنسية  االناث الذكور
 عربية

نسية ج
 اجنبية

درجة ملة ح
 الدكتوراه

درجة حملة 
 الماجستير

 62 136 11 187 78 120 198 الجامعة االهلية
 4 24 5 23 10 18 28 الجامعة الخليجية

 6 17 9 14 12 11 23 الجامعة العربية المفتوحة
 6 28 10 24 18 16 34 الجامعة الملكية للبنات
 16 61 45 32 33 44 77 جامعة أما الدولية

جامعة البحرين الطبية )كلية 
 (الجراحين األيرلندية

53 27 26 18 41 43 10 

 20 96 6 108 21 93 114 جامعة العلوم التطبيقية
 4 38 10 32 11 31 42 جامعة المملكة

 5 10 11 4 8 7 15 البحرين الجامعيةكلية 
كلية طالل أبو غزاله الجامعية 

 لألعمال
12 9 3 10 2 7 5 

معهد البحرين للدراسات 
 5 16 4 17 7 14 21 المصرفية والمالية
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 عينة الدراسة
( أســـــــتاذًا من أســـــــاتذة الجامعات الخاصـــــــة بمملكة البحرين، تم اختيارهم 252تكونت عينة الدراســـــــة من ) 

 بطريقة عشوائية، حيث يوضح الجدول التالي خصائص هذه العينة:
 (: توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 النوع
 %61.9 156 ذكر
 %38.1 96 أنثى

 العمر

 %17.9 45 سنة 35سنة إلى أقل من  25من 
 %39.7 100 سنة 45سنة إلى أقل من  35من 
 %34.1 86 سنة 55سنة إلى أقل من  45من 

 %8.3 21 سنة فأكثر 55

 الجنسية
 %26.6 67 بحرينية
 %54.4 137 عربية

 %19.0 48 يةباجن

 الرتبة العلمية

 %17.5 44 محاضر
 %52.8 133 أستاذ مساعد
 %23.0 58 أستاذ مشارك

 %6.7 17 أستاذ
المنصب اإلداري في 

 الجامعة
 %62.3 157 ال يوجد
 %37.7 95 يوجد

 عدد سنوات الخبرة
 %12.7 32 سنوات 5أقل من 

 %30.2 76 سنوات 10– 5من
 %57.1 144 سنوات 10أكثر من 

معدل النتاج العلمي 
 السنوي

 %17.9 45 شيءال 
 %33.7 85 بحث واحد
 %34.5 87 بحثين

 %6.3 16 ثالثة أبحاث
 %7.5 19 وأكثرأربعة 

دورات تدريبية في النشر 
االلكتروني ومهارات 
 البحث في االنترنت

 %55.6 140 لم أحصل
 %21.0 53 دورة تدريبية واحدة

 %13.9 35 دورتان
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 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير
 %4.4 11 تدريبيةدورات ثالث 

 %5.2 13 أكثر من ثالث دورات
 % 100 252 المجموع 

 مؤشرات صدق وثبات المقياس

 صدق االتساق الداخلي
للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس قام الباحث إلى حساب العالقة بين درجة كل عبارة والدرجة 

 موضح في الجداول التالية:الكلية للمحور من خالل معامالت ارتباط بيرسون كما هو 

دوافع  (: قيم معامالت ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور2جدول رقم )
 استخدام األكاديميين للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث العلمي

 معامل ارتباط بيرسون العبارة الرقم
 (**)781. احتياجاتي من المعلومات على شبكة االنترنتيوفر النشر االلكتروني  1
 (**)738. أبحاثي إلنجازاعتمد كليًا على النشر االلكتروني  2
 (**)803. يوفر النشر االلكتروني الوقت في البحث 3
 (**)813. يطور النشر االلكتروني من مهارتي في البحث العلمي 4
 (**)703. العمل الجماعي في البحث العلميساعد النشر االلكتروني على  5
 (**)708. يسهل النشر االلكتروني التواصل بمراكز المعلومات ذات العالقة 6
 (**)735. يوفر النشر االلكتروني نصوصًا كاملة لألبحاث المتعلقة بموضوع بحثي 7
 (**)777. يوفر النشر االلكتروني مصادر علمية حديثة ذات عالقة ببحثي 8

9 
يساعد النشر االلكتروني في مقارنة نتائج أبحاثي مع مثيالتها على المستوى 

 الدولي بسهولة
.741(**) 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

العبارات كانت ذات داللة إحصائية يتبين نتائج من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط بيرسون لجميع 
(، وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق االتساق الداخلي مقبول α ≤0.05عند مستوى )

 ألغراض الدراسة الحالية.

 (: قيم معامالت ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور3جدول رقم )
 األكاديميين عند استخدام النشر االلكتروني لغايات البحث العلميالمعوقات التي تواجه 



 

معات الخاصة واقع استخدام األكاديميين في الجا
البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت 

 وتأثيره على النتاج العلمي
 طوالبةد. أحمد محمد 

 
 

73 

 

 معامل ارتباط بيرسون العبارة الرقم
 (**)589. يتطلب استخدامي لها قدرات شخصية تقنية عالية. 1
 (**)505. يتطلب استخدامي لها قدرات في اللغة االنجليزية 2
 (**)741. المطالعة االلكترونية      علىيصعب  3
 (**)549. يصعب الحصول على األبحاث العلمية بنصوصها الكاملة 4
 (**)773. غالبًا ما تكون الروابط وهمية  5
 (**)280. تتطلب بعض المواقع اشتراك مدفوع 6
 (**)653. االنترنت من عملي في البحث عن المعلومات تعيق سرعة 7
 (**)680. يفتقد النشر االلكتروني إلى حماية الملكية الفكرية 8
 (**)587. يصعب الحصول على المواقع البحثية لنشر أبحاثي 9

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

يتبين نتائج من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات داللة إحصائية 
(، وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق االتساق الداخلي مقبول α ≤0.05عند مستوى )

 ألغراض الدراسة الحالية.

أسباب  (: قيم معامالت ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور4رقم )جدول 
 عدم استخدام األكاديميين للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث العلمي

معامل ارتباط  العبارة الرقم
 بيرسون

 (**)794. أفضل الطرق التقليدية في استقاء المعلومات        1
 (**)917. ال أثق بالمراجع المنشورة على شبكة االنترنت          2
النشر. تفتقد بعض األبحاث إلى التوثيق العلمي الصحيح )اسم الباحث، تاريخ ومكان  3

 (الخ
.827(**) 

 (**)787. أخشى من انتقال الفيروسات إلى جهازي عند تحميل الملفات 4
 (**)838. ال أجيد المهارات التكنولوجية للحاسب واالنترنت  5

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 



 

معات الخاصة واقع استخدام األكاديميين في الجا
البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت 

 وتأثيره على النتاج العلمي
 طوالبةد. أحمد محمد 

 
 

74 

 

يتبين نتائج من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات داللة إحصائية 
وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق االتساق الداخلي مقبول (، α ≤0.05عند مستوى )

 ألغراض الدراسة الحالية.

تأثير  (: قيم معامالت ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور5جدول رقم )
 استخدام النشر االلكتروني على شبكة االنترنت على النتاج العلمي

معامل ارتباط  العبارة الرقم
 بيرسون

 (**)745. زاد النشر االلكتروني من عدد أبحاثي المنشورة 1
 (**)832. ساهم النشر االلكتروني في تحسين جودة أبحاثي العلمية 2
 (**)836. أطلعني النشر االلكتروني على تجارب مختلفة في البحث العلمي 3
 (**)738. النشر االلكتروني قائمة مراجعي أثرى 4
 (**)826. أتاح النشر االلكتروني الفرصة للحصول على دراسات سابقة متنوعة  5

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

لجميع العبارات كانت ذات داللة إحصائية يتبين نتائج من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط بيرسون 
(، وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق االتساق الداخلي مقبول α ≤0.05عند مستوى )

 ألغراض الدراسة الحالية.

مدى  (: قيم معامالت ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي لعبارات محور6جدول رقم )
 الجامعات الخاصة البحرينية في توفير النشر اإللكتروني لألكاديميين العاملين لديهامساهمة 

معامل ارتباط  العبارة الرقم
 بيرسون

 (**)615. توفر الجامعة خدمة االتصال السريعة باإلنترنت 1
 (**)865. توفر الجامعة االشتراكات المدفوعة في المكتبات االلكترونية العالمية  2
 (**)897. توفر الجامعة مصادر معلومات الكترونية حديثة  3
 (**)871. توفر الجامعة حاسبات حديثة ومتطورة  4
 (**)872. توفر الجامعة دورات تقنية تساعد في التعامل مع النشر االلكتروني على شبكة االنترنت  5
 (**)698. تشجعني الجامعة على نشر أبحاثي على شبكة االنترنت  6

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 
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السابق أن قيم معامالت ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات داللة إحصائية يتبين نتائج من الجدول 
(، وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق االتساق الداخلي مقبول α ≤0.05عند مستوى )

 ألغراض الدراسة الحالية.

 ثبات االتساق الداخلي للمقياس
ألفا، وتراوحت  -قام الباحث بحساب مؤشرات ثبات االتساق الداخلي للمقياس من خالل معادلة كرونباخ

 (، وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.0.89-0.83قيمها ما بين )
 إحصاءات الدراسة:

 استخدمت الدراسة الحالية اإلحصاءات التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 بيرسون. معامالت ارتباط •
 معادلة كرونباخ ألفا. •
 التكرارات والنسب المئوية. •
 المتوسطات الحسابية. •
 االنحرافات المعيارية •
 اختبار ت. •
 اختبار ف. •
 اختبار شافييه. •

 نتائج الدراسة:
تم التوصــل إلى هذه النتـــــــــــــــــائج بعد تحليل البيانات باســتخدام برنامج الرزمة اإلحصــائية للعلوم االجتماعية 

SPSS: 
المحور األول: مدى استتتتتتتخدام األكاديميين في الجامعات الخاصتتتتتتة البحرينية للنشتتتتتتر االلكتروني على 

 شبكة االنترنت
 :المنشورات العلميةاستخدام شبكة االنترنت في االطالع على  .1

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
 ستخدام شبكة االنترنت في االطالع على المنشورات العلمية(: التكرارات والنسب المئوية ال7جدول )

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %100 252 نعم 1
 %0.0 0 ال 2
 %100.0 252 المجموع 
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( يستخدمون شبكة االنترنت في %100يتبين من الجدول السابق أن جميع أفراد عينة الدراسة وبنسبة )
 االطالع على المنشورات العلمية.

 
 :مدى استخدام شبكة االنترنت في االطالع على المنشورات العلمية .2

 الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في 
مدى استخدام شبكة االنترنت في االطالع على المنشورات (: التكرارات والنسب المئوية ل8جدول )

 العلمية
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %81.0 204 دائماً  1
 %17.4 44 أحيانا 2
 %1.6 4 نادراً  3
 %100.0 252 المجموع 

شبكة االنترنت في االطالع على دائمًا تظهر نتائج الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة تستخدم 
شبكة  أحياناً ( من عينة الدراسة تستخدم %17.4(، وما نسبته )%81.0المنشورات العلمية وبنسبة بلغت )

 نادراً االنترنت في االطالع على المنشورات العلمية، في حين أن فئة قليلة جدا من عينة الدراسة تستخدم 
 (.%1.6شبكة االنترنت في االطالع على المنشورات العلمية وبنسبة بلغت )

نعم
100.0%

ال
0.0%
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 )يمكن اختيار أكثر من طبيعة المنشورات العلمية التي تبحث عنها العينة على شبكة االنترنت .3

 :بديل(
 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

طبيعة المنشورات العلمية التي تبحث عنها العينة على شبكة (: التكرارات والنسب المئوية ل9جدول )
 االنترنت

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %57.5 145 الرسائل الجامعية    1
 %63.1 159 الكتب االلكترونية    2
 %81.0 204 الدوريات العلمية 3
 %31.7 80 المراجع والمعاجم 4
 %7.1 18 أخرى 5

هي  المنشــــــورات العلمية التي تبحث عنها العينة على شــــــبكة االنترنتيتبين من الجدول الســــــابق أن أكثر 
(، %63.1" بنســـــبة )الكتب االلكترونية   الثانية "(، تالها في المرتبة %81.0" بنســـــبة )الدوريات العلمية"

المراجع (، ثم في المرتبة الرابعة "%57.5" بنســــــــبة )الرســــــــائل الجامعية   وجاء بعدها في المرتبة الثالثة "
 (.%31.7" بنسبة )والمعاجم

دائما ً
81.0%

أحيانا
17.4%

نادرا ً
1.6%
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 :مستوى مهارات العينة في البحث عبر شبكة االنترنت .4

 المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب 
 مستوى مهارات العينة في البحث عبر شبكة االنترنت(: التكرارات والنسب المئوية ل10جدول )

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %74.2 187 عالي 1
 %25.0 63 متوسط      2
 %0.8 2 ضعيف 3
 %100.0 252 المجموع 

مستوى مهاراتها في البحث عبر شبكة تظهر نتائج الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة أكدت أن 
مستوى مهاراتها ( من عينة الدراسة أكدت أن %25.0(، وما نسبته )%74.2عالي وبنسبة بلغت ) االنترنت

مستوى كدت أن متوسط، في حين أن فئة قليلة جدا من عينة الدراسة أ في البحث عبر شبكة االنترنت
 (.%0.8ضعيف وبنسبة بلغت ) مهاراتها في البحث عبر شبكة االنترنت

الرسائلً
الجامعيةًًً

23.9%

الكتبً
ةًًًااللكتروني
26.2%

الدورياتً
العلمية
33.7%

المراجعً
والمعاجم
13.2%

أخرى
3.0%
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)يمكن اختيار أكثر من لغات المنشورات العلمية التي تبحث عنها العينة في شبكة االنترنت  .5

 :بديل(
 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

لغات المنشورات العلمية التي تبحث عنها العينة في شبكة التكرارات والنسب المئوية ل(: 11جدول )
 االنترنت

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %44.0 111 العربية 1
 %94.0 237 اإلنجليزية 2
 %2.4 6 الفرنسية 3
 %2.8 7 أخرى 4

لغات المنشـــورات العلمية التي تبحث عنها العينة في شـــبكة االنترنت تركزت يتبين من الجدول الســـابق أن 
في المرتبــة الثــانيــة بنســــــــــــــبـة  العربيــة(، واللغــة %94.0بنســــــــــــــبــة )في اللغــة االنجليزيــة في المرتبــة األولى 

(44.0%.) 

عالي
74.2%

متوسطًًًًً
25.0%

ضعيف
0.8%
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 االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث العلمي:دوافع استخدام األكاديميين للنشر : المحور الثاني

تم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات العينة، كما هو موضـــــح في الجدول 
 التالي:

دوافع استخدام األكاديميين للنشر (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل12جدول )
 ترنت لغايات البحث العلميااللكتروني على شبكة االن

 العبتارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 1 0.600 4.448 يوفر النشر االلكتروني احتياجاتي من المعلومات على شبكة االنترنت 1
 9 0.933 3.770 أبحاثي إلنجازاعتمد كليًا على النشر االلكتروني  2
 4 0.649 4.329  في البحثيوفر النشر االلكتروني الوقت  3
 3 0.714 4.357 يطور النشر االلكتروني من مهارتي في البحث العلمي 4
 7 0.797 4.135 ساعد النشر االلكتروني على العمل الجماعي في البحث العلمي 5
 6 0.754 4.298 يسهل النشر االلكتروني التواصل بمراكز المعلومات ذات العالقة  6
 8 0.809 3.940 يوفر النشر االلكتروني نصوصًا كاملة لألبحاث المتعلقة بموضوع بحثي 7
 2 0.696 4.381 يوفر النشر االلكتروني مصادر علمية حديثة ذات عالقة ببحثي 8
 5 0.660 4.306 االلكتروني في مقارنة نتائج أبحاثي مع مثيالتها على المستوى الدولي بسهولةيساعد النشر  9
  0.553 4.218 الدرجة الكلية 

العربية
30.7%

اإلنجليزية
65.6%

الفرنسية
1.7%

أخرى
2.0%
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دوافع اســتخدام األكاديميين للنشــر االلكتروني على شــبكة االنترنت لغايات تظهر نتائج الجدول الســابق أن 

 ( وبدرجة كبيرة. 0.553( وانحراف معياري )4.218جاءت بمتوسط حسابي )البحث العلمي 

دوافع اســـتخدام األكاديميين للنشـــر االلكتروني على شـــبكة االنترنت  وتظهر نتائج الجدول الســـابق أن أكثر
" يوفر النشـــــــــــــر االلكتروني احتياجاتي من المعلومات على شـــــــــــــبكة االنترنتكانت "لمي لغايات البحث الع
يوفر النشــر االلكتروني (، تالها في المرتبة الثانية "0.600( وانحراف معياري )4.448بمتوســط حســابي )

(، ثم في 0.696( وانحراف معياري )4.381" بمتوسط حسابي )مصادر علمية حديثة ذات عالقة ببحثي
( 4.357" بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي )يطور النشــــــــــــر االلكتروني من مهارتي في البحث العلميرتبة الثالثة "الم

" يوفر النشــــــــــــــر االلكتروني الوقت في  البحث (، وجاءت في المرتبة الرابعة "0.714وانحراف معياري )
لكتروني يساعد النشر اال(، ثم في المرتبة الخامسة "0.649( وانحراف معياري )4.329بمتوسط حسابي )

( وانحراف 4.306" بمتوســـط حســـابي )في مقارنة نتائج أبحاثي مع مثيالتها على المســـتوى الدولي بســـهولة
 (.0.660معياري )

دوافع استخدام األكاديميين للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت كما تظهر نتائج الجدول السابق أن أقل 
" بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي أبحاثي إلنجازلنشــــــــــــــر االلكتروني اعتمد كليًا على اكانت "لغايات البحث العلمي 

 (.0.933( وانحراف معياري )3.770)
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 أنماط استخدام شبكة االنترنت في البحث العلمي: المحور الثالث

 :متوسط الوقت الذي تستغرقه العينة في استخدام االنترنت .1
 التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول 

 متوسط الوقت الذي تستغرقه العينة في استخدام االنترنت(: التكرارات والنسب المئوية ل13جدول )
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %6.7 17 اقل من ساعة     1
 %50.4 127 من ساعة إلى ثالث ساعات    2
 %28.6 72 من ثالث ساعات إلى ست ساعات 3
 %14.3 36 ساعاتأكثر من ست  4
 %100.0 252 المجموع 

( من عينة الدراسة تستخدم االنترنت من ساعة إلى ثالث %50.4يتبين من الجدول السابق أن ما نسبته )
 يوميًا،( منهم يستخدمون االنترنت من ثالث ساعات إلى ست ساعات %28.6ساعات يوميًا، وما نسبته )

( من العينة يستخدمون االنترنت أكثر من ست  ساعات يوميًا ، ونسبة قليلة بلغت %14.3في حين أن )
 اقل من ساعة يوميًا. ( يستخدمون االنترنت6.7%)

 
 :المكان المفضل الستخدام االنترنت لغايات البحث العلمي .2

 حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:تم 
 لمكان المفضل الستخدام االنترنت لغايات البحث العلمي(: التكرارات والنسب المئوية ل14جدول )

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %44.5 112 المكتب    1

اقلًمنًساعةًًًً
6.7%

منًساعةًإلىً
ثالثًساعاتًًً

50.4%

منًثالثً
ساعاتًإلىً
ستًساعات

28.6%

أكثرًمنً
ستًً
ساعات
14.3%
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 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %13.1 33 المكتبة  2
 %34.9 88 المنزل 3
 %7.5 19 المقهى 4
 %100.0 252 المجموع 

" المكتبهو " المكان المفضـــــــــل الســـــــــتخدام االنترنت لغايات البحث العلمييتبين من الجدول الســـــــــابق أن 
" بنسبة المقهى(، ثم "%13.1" بنسبة )المكتبة(، وجاءت "%34.9" بنسبة )المنزل(، ثم "%44.5بنسبة )

(7.5%.) 

 
 :العينة الستخدم االنترنت لغايات البحث العلميالفترات المفضلة لدى  .3

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
لفترات المفضلة لدى العينة الستخدم االنترنت لغايات البحث (: التكرارات والنسب المئوية ل15جدول )

 العلمي
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %41.7 105 الفترة صباحية 1
 %12.7 32 فترة الظهيرة 2
 %37.3 94 الفترة المسائية 3
 %8.3 21 ما بعد منتصف الليل 4
 %100.0 252 المجموع 

المكتبًًً
44.5%

المكتبةً
13.1%

المنزل
34.9%

المقهى
7.5%
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هي  الفترة المفضـــــــــلة لدى العينة الســـــــــتخدم االنترنت لغايات البحث العلمييتبين من الجدول الســـــــــابق أن 
فترة (، وبلغت نســـــبة تفضـــــيل "%37.3" بنســـــبة )الفترة المســـــائية"(، ثم %41.7" بنســـــبة )الفترة صـــــباحية"

 (.%8.3) وفترة ما بعد منتصف الليل(، %12.7" )الظهيرة

 
الجهاز الذي تستخدمه العينة في تصفح شبكة االنترنت لغايات البحث العلمي )يمكن اختيار  .4

 أكثر من بديل(:
 الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في 

(: التكرارات والنسب المئوية للجهاز الذي تستخدمه العينة في تصفح شبكة االنترنت لغايات 16جدول )
 البحث العلمي

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %45.6 115 الكمبيوتر المكتبي 1
 %74.6 188 الكمبيوتر المحمول   2
 %7.5 19 الكمبيوتر اللوحي 3
 %22.2 56 الهاتف الذكي 4

أكثر جهاز تستخدمه العينة في تصفح شبكة االنترنت الكمبيوتر المحمول هو يتبين من الجدول السابق أن 
الهاتف (، ثم "%45.6" بنسبة )الكمبيوتر المكتبي(، تالها "%74.6بنسبة بلغت )و لغايات البحث العلمي

 (.%7.5سبة )" بنالكمبيوتر اللوحي(، ثم "%22.2" بنسبة )الذكي

ةالفترةًصباحي
41.7%

فترةًالظهيرة
12.7%

يةالفترةًالمسائ
37.3%

ماًبعدًمنتصف
الليل
8.3%
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المحور الرابع: المعوقات التي تواجه األكاديميين عند استخدام النشر االلكتروني لغايات البحث 

 العلمي.
تم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات العينة، كما هو موضـــــح في الجدول 

 التالي:
لمعوقات التي تواجه األكاديميين عند واالنحرافات المعيارية ل(: المتوسطات الحسابية 17جدول )

 استخدام النشر االلكتروني لغايات البحث العلمي

المتوسط  العبتارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 5 1.148 3.218 يتطلب استخدامي لها قدرات شخصية تقنية عالية. 1
 2 1.146 3.690 قدرات في اللغة االنجليزيةيتطلب استخدامي لها  2
 9 1.168 2.278 المطالعة االلكترونية      علىيصعب  3

يصعب الحصول على األبحاث العلمية بنصوصها  4
 الكاملة

3.234 1.124 4 

 7 1.036 2.925 غالبًا ما تكون الروابط وهمية  5
 1 0.737 4.294 تتطلب بعض المواقع اشتراك مدفوع 6

7 
االنترنت من عملي في البحث عن  تعيق سرعة
 المعلومات

3.337 1.202 3 

 6 1.192 2.964 يفتقد النشر االلكتروني إلى حماية الملكية الفكرية 8
 8 1.153 2.762 يصعب الحصول على المواقع البحثية لنشر أبحاثي 9
  0.669 3.189 الدرجة الكلية 
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الكمبيوترً
المحمولًً

49.8%
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14.8%
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المعوقات التي تواجه األكاديميين عند اســـتخدام النشـــر االلكتروني لغايات تظهر نتائج الجدول الســـابق أن 

 ( وبدرجة متوسطة. 0.669( وانحراف معياري )3.189البحث العلمي جاءت بمتوسط حسابي )

وتظهر نتائج الجدول الســـــابق أن أكثر المعوقات التي تواجه األكاديميين عند اســـــتخدام النشـــــر االلكتروني 
( وانحراف 4.294" بمتوســـــط حســـــابي )تتطلب بعض المواقع اشـــــتراك مدفوععلمي كانت "لغايات البحث ال

" بمتوســــــط يتطلب اســــــتخدامي لها قدرات في اللغة االنجليزية(، تالها في المرتبة الثانية "0.737معياري )
تعيق  ســـــــرعة االنترنت من عملي (، ثم في المرتبة الثالثة "1.146( وانحراف معياري )3.690حســـــــابي )

(، وجاءت في المرتبة 1.202( وانحراف معياري )3.337" بمتوســـــط حســـــابي )في البحث عن المعلومات
( وانحراف 3.234" بمتوســط حســابي )يصــعب الحصــول على األبحاث العلمية بنصــوصــها الكاملةالرابعة "

متوســط " بيتطلب اســـتخدامي لها قدرات شـــخصـــية تقنية عالية(، ثم في المرتبة الخامســـة "1.124معياري )
 (.1.148( وانحراف معياري )3.218حسابي )

كما تظهر نتائج الجدول الســابق أن أقل المعوقات التي تواجه األكاديميين عند اســتخدام النشــر االلكتروني 
( وانحراف 2.278" بمتوســـــــط حســـــــابي )المطالعة االلكترونية علىيصـــــــعب لغايات البحث العلمي كانت "

 (.1.168معياري )

أسباب عدم استخدام األكاديميين للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث  :المحور الخامس
 العلمي.

تم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات العينة، كما هو موضـــــح في الجدول 
 التالي:
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األكاديميين للنشر سباب عدم استخدام (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل18جدول )
 االلكتروني على شبكة االنترنت لغايات البحث العلمي

المتوسط  العبتارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 4 1.049 2.313 أفضل الطرق التقليدية في استقاء المعلومات        1
 3 1.092 2.417 ال أثق بالمراجع المنشورة على شبكة االنترنت          2

3 
تفتقد بعض األبحاث إلى التوثيق العلمي الصحيح )اسم 

 2 1.199 2.833 (النشر. الخالباحث، تاريخ ومكان 

4 
أخشى من انتقال الفيروسات إلى جهازي عند تحميل 

 الملفات
2.933 1.348 1 

 5 1.067 2.075 ال أجيد المهارات التكنولوجية للحاسب واالنترنت  5
  0.956 2.514 الدرجة الكلية 

 
أســـباب عدم اســـتخدام األكاديميين للنشـــر االلكتروني على شـــبكة االنترنت تظهر نتائج الجدول الســـابق أن 

 ( وبدرجة متوسطة. 0.956( وانحراف معياري )2.514جاءت بمتوسط حسابي )لغايات البحث العلمي 

أســـــباب عدم اســـــتخدام األكاديميين للنشـــــر االلكتروني على شـــــبكة وتظهر نتائج الجدول الســـــابق أن أكثر 
" أخشـــــــــــــى من انتقال الفيروســـــــــــــات إلى جهازي عند تحميل الملفاتكانت "االنترنت لغايات البحث العلمي 
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تفتقد بعض األبحاث (، تالها في المرتبة الثانية "1.348( وانحراف معياري )2.933بمتوســـــــط حســـــــابي )
( 2.833" بمتوســــــــط حســــــــابي )(النشــــــــر. الخحيح )اســــــــم الباحث، تاريخ ومكان إلى التوثيق العلمي الصــــــــ

 (.1.199وانحراف معياري )

أســــباب عدم اســــتخدام األكاديميين للنشــــر االلكتروني على شــــبكة كما تظهر نتائج الجدول الســــابق أن أقل 
" بمتوسط حسابي رنت ال أجيد المهارات التكنولوجية للحاسب واالنتكانت "االنترنت لغايات البحث العلمي 

 (.1.067( وانحراف معياري )2.075)

 تأثير استخدام النشر االلكتروني على شبكة االنترنت على النتاج العلمي.: المحور السادس
تم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات العينة، كما هو موضـــــح في الجدول 

 التالي:
تأثير استخدام النشر االلكتروني على شبكة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل(: 19جدول )

 االنترنت على النتاج العلمي
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبتارة الرقم

 4 0.702 4.032 زاد النشر االلكتروني من عدد أبحاثي المنشورة 1
 5 0.770 4.012 االلكتروني في تحسين جودة أبحاثي العلميةساهم النشر  2
 2 0.654 4.206 أطلعني النشر االلكتروني على تجارب مختلفة في البحث العلمي 3
 3 0.776 4.179 النشر االلكتروني قائمة مراجعي أثرى 4
 1 0.689 4.377 أتاح النشر االلكتروني الفرصة للحصول على دراسات سابقة متنوعة  5
  0.570 4.161 الدرجة الكلية 
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تأثير اســـتخدام النشـــر االلكتروني على شـــبكة االنترنت على النتاج العلمي تظهر نتائج الجدول الســـابق أن 
 ( وبدرجة كبيرة. 0.570( وانحراف معياري )4.161جاءت بمتوسط حسابي )

تأثيرات استخدام النشر االلكتروني على شبكة االنترنت على النتاج وتظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر 
" بمتوســـط حســـابي أتاح النشـــر االلكتروني الفرصـــة للحصـــول على دراســـات ســـابقة متنوعة كانت "العلمي 

أطلعني النشــــــــر االلكتروني على تجارب (، تالها في المرتبة الثانية "0.689( وانحراف معياري )4.377)
(، ثم في المرتبة الثالثة 0.654( وانحراف معياري )4.206" بمتوســـط حســـابي )ث العلميمختلفة في البح

(، وجاءت 0.776( وانحراف معياري )4.179" بمتوســط حســابي )اثري النشــر االلكتروني قائمة مراجعي"
اف ( وانحر 4.032" بمتوســـط حســـابي )زاد النشـــر االلكتروني من عدد أبحاثي المنشـــورةفي المرتبة الرابعة "

" ســـــاهم النشـــــر االلكتروني في تحســـــين جودة أبحاثي العلمية(، ثم في المرتبة الخامســـــة "0.702معياري )
 (.0.770( وانحراف معياري )4.012بمتوسط حسابي )

: مدى مساهمة الجامعات الخاصة البحرينية في توفير النشر اإللكتروني لألكاديميين المحور السابع
 العاملين لديها

المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات العينة، كما هو موضـــــح في الجدول تم حســـــاب 
 التالي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مساهمة الجامعات الخاصة البحرينية 20جدول )
 في توفير النشر اإللكتروني لألكاديميين العاملين لديها

 العبـارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 2 0.963 4.179 توفر الجامعة خدمة االتصال السريعة باإلنترنت 1

توفر الجامعة االشتراكات المدفوعة في المكتبات  2
 االلكترونية العالمية 

4.036 0.999 3 

 4 0.944 4.024 توفر الجامعة مصادر معلومات الكترونية حديثة  3
 5 1.026 3.861 توفر الجامعة حاسبات حديثة ومتطورة  4

5 
توفر الجامعة دورات تقنية تساعد في التعامل مع 

 النشر االلكتروني على شبكة االنترنت 
3.655 1.131 6 

6 
تشجعني الجامعة على نشر أبحاثي على شبكة 

 االنترنت 
4.187 0.828 1 

  0.794 3.990 الدرجة الكلية 
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البحرينية في توفير النشـر اإللكتروني تظهر نتائج الجدول السـابق أن مسـتوى مسـاهمة الجامعات الخاصـة 

( وبدرجة 0.794( وانحراف معياري )3.990لألكاديميين العاملين لديها جاءت بمتوســــــــــــــط حســـــــــــــــابي )
 متوسطة. 

وتظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر ما يعبر عن مساهمة الجامعات الخاصة البحرينية في توفير النشر 
" تشــــجعني الجامعة على نشــــر أبحاثي على شــــبكة االنترنت ها كانت "اإللكتروني لألكاديميين العاملين لدي

توفر الجامعة خدمة (، تالها في المرتبة الثانية "0.828( وانحراف معياري )4.187بمتوســـــــــط حســـــــــابي )
(، ثم في المرتبة 0.963( وانحراف معياري )4.179" بمتوســـــــط حســـــــابي )االتصـــــــال الســـــــريعة باإلنترنت

( 4.036" بمتوسط حسابي )توفر الجامعة االشتراكات المدفوعة في المكتبات االلكترونية العالمية الثالثة "
توفر الجامعة مصــادر معلومات الكترونية حديثة (، وجاءت في المرتبة الرابعة "0.999وانحراف معياري )

الجامعة حاسبات  توفر(، ثم في المرتبة الخامسة "0.944( وانحراف معياري )4.024" بمتوسط حسابي )
 (.1.026( وانحراف معياري )3.861" بمتوسط حسابي )حديثة ومتطورة 

كما تظهر نتائج الجدول الســــــــابق أن أقل ما يعبر عن مســــــــاهمة الجامعات الخاصــــــــة البحرينية في توفير 
ل مع توفر الجامعة دورات تقنية تســــــــــــاعد في التعامالنشــــــــــــر اإللكتروني لألكاديميين العاملين لديها كانت "

 (.1.131( وانحراف معياري )3.655" بمتوسط حسابي )النشر االلكتروني على شبكة االنترنت 
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 اإلجابة على فروض الدراسة

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصتتتتتائيًا بين استتتتتتخدام األكاديميين في الجامعات الخاصتتتتتة 
نتاجهم العلمي.البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت   وا 

 تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول التالي:
(: داللة العالقة االرتباطية بين استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر 12جدول )

نتاجهم العلمي  االلكتروني على شبكة االنترنت وا 
 مستوى الداللة ن االرتباطقيمة معامل 

0.18(**) 252 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات 
(، 0.18االلكتروني على شبكة االنترنت وٕانتاجهم العلمي )قيمة معامل االرتباط=الخاصة البحرينية للنشر 

فكلما زاد استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت زاد 
 مستوى إنتاجهم العلمي.

كاديميين في الجامعات الخاصة الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام األ 
 البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت والعمر.

 تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول التالي:
(: داللة العالقة االرتباطية بين توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام 22جدول )

 األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت والعمر
 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط

0.21(**) 252 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات يتبين من الجدول السابق وجود عالقة 
(، فكلما زاد 0.21الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت والعمر )قيمة معامل االرتباط=

 عمر األكاديميين زاد مستوى استخدامهم للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت.
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عالقة ارتباطية دالة إحصتتتتائيًا بين استتتتتخدام األكاديميين في الجامعات الخاصتتتتة الفرض الثالث: توجد 
 البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت ورتبهم العلمية.

 تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول التالي:
وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام (: داللة العالقة االرتباطية بين ت23جدول )

 األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت ورتبهم العلمية
 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط

0.16(**) 252 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات 
(، 0.16الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت ورتبهم العلمية )قيمة معامل االرتباط=

 ية لألكاديميين زاد مستوى استخدامهم للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت.فكلما زادت الرتبة العلم

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة الفرض الرابع: 
 البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت وسنوات الخبرة.

 مل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول التالي:تم التحقق من صحة الفرض من خالل معا
(: داللة العالقة االرتباطية بين توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام 24جدول )

 األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت وسنوات الخبرة
 الداللةمستوى  ن قيمة معامل االرتباط

 غير دال 252 0.04

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

يتبين من الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات 
 االنترنت وسنوات الخبرة.الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة 

الفرض الخامس: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة 
وعدد الدورات التدريبية في النشر االلكتروني الحاصلين البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت 

 .عليها
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 ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول التالي:تم التحقق من صحة الفرض من خالل معامل 
(: داللة العالقة االرتباطية بين توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين استخدام 25جدول )

وعدد الدورات األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت 
 االلكتروني الحاصلين عليهاالتدريبية في النشر 

 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط
0.42(**) 252 0.01 

 (.α =0.05)* االرتباط دال إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط دال إحصائيا عند 

الجامعات يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين استخدام األكاديميين في 
الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت وعدد الدورات التدريبية في النشر االلكتروني 

(، فكلما زاد عدد الدورات التدريبية في النشر االلكتروني 0.42الحاصلين عليها )قيمة معامل االرتباط=
اد مستوى استخدامهم للنشر االلكتروني على الحاصلين عليها األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية ز 

 شبكة االنترنت.

الفرض الستتتتتادس: توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتائية في مستتتتتتوى استتتتتتخدام األكاديميين في الجامعات 
 الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت تعزى لمتغير النوع.

واالنحرافات المعيارية واســتخدام اختبار ت، كما هو موضــح في الجدول تم حســاب المتوســطات الحســابية 
 التالي:

مستوى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر في (: داللة الفروق 26جدول )
 االلكتروني على شبكة االنترنت حسب متغير النوع

المتوسطات  النوع
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ت
 الحرية

 مستوى
 الداللة 

 0.168 250 1.382 0.586 4.200 ذكر
    0.541 4.098 أنثى

( في مســـــــــتوى اســـــــــتخدام α≤ 0.05يتبين من الجدول الســـــــــابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــائية )
 االنترنت تعزى لمتغير النوع.األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة 

الفرض الستتتتتتابع: توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية في مستتتتتتتوى استتتتتتتخدام األكاديميين في الجامعات 
 .المنصب اإلداري في الجامعةالخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت تعزى لمتغير 
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دام اختبار ت، كما هو موضــح في الجدول تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية واســتخ
 التالي:

مستوى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر في (: داللة الفروق 27جدول )
 المنصب اإلداري في الجامعةااللكتروني على شبكة االنترنت حسب متغير 

المنصب اإلداري في 
 الجامعة

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ت
 الحرية

 مستوى
 الداللة 

 0.732 250 0.342 0.650 4.171 ال يوجد
    0.410 4.145 يوجد

( في مســـــــــتوى اســـــــــتخدام α≤ 0.05يتبين من الجدول الســـــــــابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــائية )
المنصب األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر االلكتروني على شبكة االنترنت تعزى لمتغير 

 .اإلداري في الجامعة

الفرض التاستتتتتتع: توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية في مستتتتتتتوى استتتتتتتخدام األكاديميين في الجامعات 
 االلكتروني على شبكة االنترنت تعزى لمتغير الجنسية.الخاصة البحرينية للنشر 

تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية واســتخدام اختبار ف، كما هو موضــح في الجدول 
 التالي:

مستوى استخدام األكاديميين في الجامعات الخاصة البحرينية للنشر في (: داللة الفروق 28جدول )
 االنترنت تعزى لمتغير الجنسيةااللكتروني على شبكة 

 الجنسية
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ف
درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة 

 0.004 2 5.533 0.384 3.985 بحرينية
    0.675 4.260 عربية
    0.375 4.125 اجنبية

( في مســتوى اســتخدام األكاديميين α≤ 0.05يتبين من الجدول الســابق وجود فروق ذات داللة إحصــائية )
في الجامعات الخاصــة البحرينية للنشــر االلكتروني على شــبكة االنترنت تعزى لمتغير الجنســية، وتبين من 

 نتائج اختبار شافييه أن الفروق كانت بين الجنسية البحرينية والجنسية العربية لصالح الجنسية العربية.
 الثالث عشر: توصيات الدراسة

تكثيف دورات االنترنت وتكنولوجيا المعلومات لألكاديميين العاملين في الجامعات  .1
 الخاصة في مملكة البحرين
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 وضع ادلة وقوائم متخصصة للمواقع البحثية المهمة في مجاالت التخصص .2

اعـــــداد الجامعـــــات ألدلـــــة خاصـــــة بمواقـــــع وقواعـــــد البيانـــــات ومكتبـــــات االلكترونيـــــة التـــــي  .3
يميين وتعــــــزز عمليــــــة البحــــــث العلمــــــي فــــــي العمليــــــة التعليميــــــة وتــــــوفير تلبــــــي احتياجــــــات األكــــــاد

ملخصــــــات لرســــــائل الماجســــــتير والــــــدكتوراه والبحــــــوث والدراســــــات المهمــــــة فــــــي مواقــــــع الجامعــــــة 
 لخدمة الطالب والباحثين ولسد حاجاتهم المعلوماتية والبحثية.

اشتراك الجامعات في المكتبات االلكترونية العالمية وتوفيرها لألكاديميين العاملين في  .4
 هذه الجامعات بشكل مجاني 

االستفادة من خبرات وتجارب الجامعات األخرى في استخدام النشر االلكتروني في  .5
 البحث العلمي

 الرابع عشر: المصادر والمراجع

(. المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة االلكترونية، رسالة ماجستير، كلية 2012عميور، سهام ) - 1
 العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، الجزائر.

اإلبداعي (. دراسة أثر استخدام الكتب اإللكترونية على تنمية التفكير 2009، علي بن سعود. )وشينانالشايع، فهد بن سلمان  -2
مجلة جامعة صنعاء للعلوم التربوية  -واالتجاه نحو استخدام الحاسوب في تعلم األحياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي بمدينة الرياض

 يونيو. –(، يناير 1( العدد )7والنفسية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم التربوية والنفسية، المجلد )
  على/-اإللكترونية-الكتب-استخدام-أثر بحث/http://ibnalislam.com. 2017ابريل  25متاح على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 

البحث العلمي، رسالة (. مدى استفادة طالبات الدراسات العليا من المكتبة االلكترونية لتعزيز 2008العيد، نداء بنت محمد. ) -  3
   ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، للملكة العربية السعودية.

استخدام األنترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي، رسالة ماجستير، كلية العلوم االنسانية (. 2015رزيقة، هاجر ) - 4
 الجزائر.واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

(. المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة االلكترونية، رسالة ماجستير، كلية 2012عميور، سهام ) - 5
 العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، الجزائر.

ي تطوير البحث العلمي. مجلة جامعة بابل/ النشر االلكتروني ودوره ف(. 2013كاظم، هناء عبد الحكيم ومصحب، سيناء شمال. ) - 6
 ، العراق.3، العدد 21العلوم االنسانية. المجلد 

(. واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس في الجمعات الفلسطينية، ورقة علمية مقدمة للمؤتمر الدولي الرابع 2008بركات، زياد ) - 7
 . 2017يناير  14. متاح على شبكة االنترنت بتاريخ 12/2008/  18-16لجامعة القاهرة 

في التعليم والبحث العلمي لدى أعضاء (. واقع استخدام شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( 2010علي، عز الدين سلطان ) -  8
م هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات اليمنية. رسالة ماجستير، كلية التربية الدراسات العليا، قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة ا

 القرى، المملكة العربية السعودية.
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البحث العلمي بالمكتبة  (.  استخدام الباحثين2014عالهم، رابح ) –كداوة، عبد القادر  - 9

 ، الجزائر101-81ص.  1، العدد 20، مجلد RISTالجامعية المركزية لجامعة الجزائر، مجلة 

                                                 

http://ibnalislam.com/بحثأثر-استخدام-الكتب-الإلكترونية-على/
http://ibnalislam.com/بحثأثر-استخدام-الكتب-الإلكترونية-على/
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(. النشر االلكتروني والشبكات والمكتبة االلكترونية واالنترنت، السودان. متاح على شبكة 2015عبد الرحمن، فردوس عمر ) - 10
 http://www.wku.edu.sd/ar/images/books/book1.pdf 2017يناير  16نترنت بتاريخ اإل
النشر االلكتروني ودوره في تطوير البحث العلمي. مجلة جامعة (. 2013كاظم، هناء عبد الحكيم ومصحب، سيناء شمال. ) - 11

 ، العراق.3، العدد 21بابل/ العلوم االنسانية. المجلد 
(. النشر بين االهمية العلمية والصعوبات الواقعية، ورقة علمية مقدمة للمتلقي العلمي 2015الدين. تبينه، رواية )حفيظي، نور  - 12

 .  2015ديسمبر  29المشترك االول مع المكتبة الوطنية الجزائرية بعنوان تمتين ادبيات البحث العلمي، الجزائر 
وني والشبكات والمكتبة االلكترونية واالنترنت، السودان. متاح على شبكة (. النشر االلكتر 2015عبد الرحمن، فردوس عمر ) - 13

 http://www.wku.edu.sd/ar/images/books/book1.pdf 2017يناير  16اإلنترنت بتاريخ 
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 وطن العربيى منظومة القيم في الالمقروء علأثر اإلعالم 

 د. صابر حارص

 ك بالجامعة الخليجيةشار الم أستاذ اإلعالم

متغيراتها واإلشارة إلى طبيعتها مع  اهيمها وتحديد العوامل المتداخلةتسعى هذه الورقة بعد ضبط مف
 اإلجابة على أربعة تساؤالت رئيسية: المنهجية 

ء خفوت األثر في ضو  بالوطن العربيم قيالالمقروؤ على منظومة  اس أثر اإلعالمكيف يمكن قي  -
يمكن للصحافة التعامل معها باعتبارها من  ةمداخل تأثير غير مباشر  المباشر لذلك، واعتماد الدراسة

ات، مظاهر ومكونات القيم وهي )الدوافع، االحتياجات، االتجاهات، العادات والتقاليد، األعراف، المعتقد
 السلوك، الثقافة(

 .ة القيم التقليدية والحديثة في الوطن العربييطخر صد كيف يمكن ر  -

كسابها إلعالم المقروء في الوطن العربير القيم باما هي مظاهر تأث   - ، بدءًا من عملية تشكيل القيم وا 
والمجتمعات،  ضمن عملية التنشئة االجتماعية، ومرورًا بإحداث الصراع القيمي على مستوى األفراد

 ونشر القيم الجديدة. يملقبعملية تغيير ا وانتهاءً 

 .رًا بوسائل اإلعالم في الوطن العربي بالمرحلة الراهنةنماذج لقيم أكثر تأث   -

 للورقة اإلطار المفاهيمي والمنهجيأواًل: 

أواًل  تهذه المتغيرا متغيرات يجب ضبطها أواًل لكي تسير هذه الورقة على نحو علمي، ت حدد خمس
تغيرات المتداخلة مع منظومة القيم من جانب ومع اإلعالم المقروء من لما مفاهيم الواردة بها، وتوضحال

قيم ال برز، وت  شبهة التأثير من عدمه بالنسبة لإلعالم المقروء على منظومة القيمفي  تفصلجانب آخر، و 
 .تأث رًا في المرحلة الراهنةاألكثر 

يجب  المقروء دبيات وسائل اإلعالمأ في على نطاق واسع بعد تي ربما لم تنتشرلمفاهيم الجديدة الاف -1
لى المنتظم منه في إلى المضمون االلكتروني أيضًا وليس الورقي فقط، ه أن تراعي امتداد مفهوم وا 

الصدور بشكل دوري وبشكل مؤقت أيضًا، خاصة أن مراعاة هذه الضوابط ت حقِّق إلى حد ما شمولية 
 لذلك فإن اإلعالم المقروء يعني مجموعة الجرائد ووفقاً  ،يلوطن العربب مع منظومة القيم باتتناسهوم و المف

التي  والملصقات والمطويات والمنشورات والنشرات ،والسالسل الصحفية من الكتب والكتبيبات ،والمجالت
تخصصة في منتظمة سواء كانت عامة أو م  غير تصدر بصفة دورية ومنتظمة أو بصفة غير دورية و 

( باإلضافة إلى الواحد أو معظم األقطار العربية على مستوى القطر تانوسواء كها، مضمونها وجمهور 
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االجتماعي من أخبار منشورة بهذه  مواقع الصحف الورقية على االنترنت وما يتناقله أفراد ومواقع التواصل
 الصحف.

 يربلعوطن اتعمل في ال يدئ والمعايير التبامجموعة الم :فتعني وطن العربيأما منظومة القيم في ال -
ويتميز المجتمع أو أغلبه سواء صراحة أو ضمنيًا وتعطي لإلنجازات معنى،  عربيويتمسك بها المجتمع ال

بطراز من الثقافة يالئمه، كما تنطوى كل ثقافة على عدد من القيم التى ترسم للناس حدود التفكير  عربيال
ون عليه حياة المجتمع أو الفرد أو تكن معايير اجتماعية لما يجب أ فإن القيمومن ثمَّ والسلوك والعمل، 

وبصيغة المفرد فإن   (1) بعد الفعل اإلنسانى أو قربه من هذا المقياس مقاييس ي قدر بها مدىالجماعة، و 
ها بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضع مهتدياً القيمة هي الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما 

  (2)مرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوكالد والذي يحد المجتمع الذي يعيش فيه،

على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة  مصطلح سياسيك: أو العالم العربي وطن العربيال يطلقو 
لتي رقًا، شاماًل الدول اودين مشترك تمتد من المحيط األطلسي غربًا إلى بحر العرب والخليج العربي ش

ومع بداية الثمانينات شهد الوطن ، (3) يا وشمال أفريقيا وشرقهاآسب جامعة الدول العربية في غر  ضمهات
ست دول و هي السعودية و الكويت و  يضم الذي العربي ظهور تكتالت مثل مجلس التعاون الخليجي

عية و ية و االجتماعمق الروابط التاريخية و الدين، تتشابه في عمان و قطر و البحرين و اإلمارات
تطلعات أبناء المنطقة من المنبسطة ذات البيئة الصحراوية، و  الجغرافية نطقة والرقعةلما الثقافية بين سكان

 اتحاد المغرب العربي ، كما ظهرمواجهة دول المنطقة لتحديات األمن و التنمية، و اجل الوحدة اإلقليمية
ة وثقافية ييخليبيا و موريتانيا لعوامل تار  تونس وائر و من خمس دول هي : المغرب و الجز  1989في 

قبل الغزو  ظهر ايضًا بنفس العام مجلس التعاون العربي الذي ظهرة، كما وحضارية ودينية متشابه
الوطن  فقسم 2011اء عام ن، ثم جالعراق ومصر واليمن واألرد وانتهى معه وكان يضم العراقي للكويت

 (4)  اعياتهاتدن ال تزال األمة تعاني ملوجية ومذهبية العربي إلى تيارات سياسية وأيدو 

متغير  وطن العربيمتغير مستقل، وقيم المتغيرات الدراسة: ي مثل اإلعالم المقروء في هذه الورقة  -2
رده في اإلعالم المقروء ال يعمل بمف إلى أن لضبط المنهجي والعلمي يتطلب اإلشارةتابع، غير أن ا

ع عوامل أخرى إعالمية وغير إعالمية م نب، ولكنه يعمل جنبًا إلى جيم العربيةقالتأثير على منظومة ال
منها: اإلعالم المسموع والمرئي واإلعالم الجديد واإلعالم التقليدي واالتصال المباشر، والمؤسسات 

وخاصة درجة الدينية والتعليمية والسياسية واالقتصادية والثقافية إضافة إلى الواقع والمناخ العام األسرية و 
مع  ، واألهم من ذلك هو اإلشارة إلى وجود عوامل أخرى تتداخل(5)مجتمعالب أو معدل االستقرار السائد

والمعلومات ، من أهمها: العادات والتقاليد واألعراف والمعتقدات واالتجاهات وأنماط السلوك منظومة القيم
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لوك لسا لقيم هي التي ت حدد االتجاهات وأنماطوالمعارف، وهي عوامل تتأثر جميعها بالقيم وتؤثر فيها، فا
، وهذا هو مدخل تأثير العادات والتقاليد واألعرافو والتفكير، كما أن القيم تتأثر بالمعلومات والمعارف 

عليها، ألن اإلعالم يمارس تأثيره على القيم بطريق غير مباشر عبر نشر المعلومات والمعارف اإلعالم 
تقاليد ويحولها إلى قضايا رأي عام الو  لمناخ لتغيير القيم أو يناقش العاداتوالمستحدثات التي تهيئ ا

 يختلف الناس حولها. 

يشتبه على الباحث غير المتخصص أو حتى المتخصص من الوهلة األولى عدم وضوح العالقة و  -3
د نسب األمية، نتيجة لعوامل عديدة من أهمها: تزاي عامة في الدول النامية ين اإلعالم المقروء والقيمب

وبة وصول الصحف إلى وصع الذي ال يسمح بشراء الجرائد والمجالت، ديصاتوانخفاض المستوى االق
لصالح ثقافة  وتراجع عادات القراءة بشكل عام ،(6)وشرائها من المدينة معظم مناطق البادية والريف
وطن العربي ووصولها إلى لفي اواالنترنت طباق الفضائية ، وانتشار األالصورة والتواصل االجتماعي

وجود ، غير أن الدراسات القديمة التي أجريت قبل ظهور الفضائيات وانتشارها أظهرت فريالبادية وال
ن من المقابالت تبيَّ كما إضافة إلى  (7)شبه حضرية اطقللصحافة في تغير القيم االجتماعية بمن تأثير

  قيمةو ها ور ص المشاركة السياسية بمختلفو  يموقراطيةلقيم الحرية والد الجماعية أيضًا أن هناك بروز قوي
في الشأن العام  والقضايا واألحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية  والجدل الحوار والمحاورة والمناظرة

  .والدينية الجارية

بفعل السيولة  اهتمام اإلعالم والرأي العام أصبحت محل 2011عربية بعد عام لقيم  بروز ثمة -4
كالحرية والحوار  الم والفعلكله على مستوى الك لعربياع تمعالمية التي أغرقت المجالسياسية واإل

م وقي ،بمستوياته المتعددة والعدالة االجتماعية والمساواة وسيادة القانونواالنتماء  والمواطنة والمشاركة
 تطرف.والتعصب وال كالتحيز والصراع خرىأ

أن المعلومات واألفكار  إلى خلصتالمعلومات على مرحلتين والتي  تقالنظرية انواألهم من ذلك هو  -5
ثم ظهور نماذج أخرى عديدة تتعلق  (8)تنتقل من الوسائل إلى قادة الرأي ومنهم إلى عامة الجماهير

بتأثيرات وسائل اإلعالم على السلوك والثقافة والمجتمع والقيم  والرأي العام  أثبتت أن التأثير اإلعالمي 
ومن ثمَّ فإن  (9)قط، ووفقًا لنماذج دائرية وليست خطيةين فرحلتكن أن يتم على مراحل متعددة وليس ميم

سواء كان تأثير اإلعالم  العربيةعلى منظومة القيم هذه الورقة تدفع باتجاه البحث في أثر اإلعالم المقروء 
من  اشراً واء كان تأثيرًا مبلذي يقوم به، وسبطبيعة الدور ا اً أو تأثيرًا محتماًل مرهون المقروء قائمًا بالفعل

 أو تأثيرًا غير مباشر تنتقل فيه المعلومات من الصحافة إلى عامة  والمثقفين الصحافة إلى المتعلمين
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باتجاه القيم  اً على مراحل متعددة ودائرية، وسواء كان ذلك تأثير  األميينالفئات المتعلمة ومنها إلى 
  ة.اإليجابية أو القيم السلبي

 القيموء في المقر  مداخل تأثير اإلعالم: ثانياً 

 لمجتمع العربيبشكل مباشر نتيجة ارتباط ا عربيةقيم الال على منظومةاإلعالم المقروء  ال تتم عملية تأثير
جديد أو تتقبله بصعوبة، تأكثر بعادات وتقاليد وأعراف وثقافة واتجاهات تميل إلى المحافظة وترفض ال

منها  العربيةاإلعالم في منظومة القيم تأثير ديدة للباحث اإلعالمي أن يتحرى مداخل عولذلك يجب على ا
ما هو يؤثر في القيم ذاتها كالثقافة والواقع والمجتمع الذي يتأثر مباشرة بوسائل اإلعالم، وتوجد العديد من 

ي توصف به ثقافة التأثير المتعاظم لوسائل اإلعالم في الثقافة إلى الحد الذالدراسات التي تؤكد 
أن  البعضية، إضافة إلى تداخل الواقع مع اإلعالم إلى الحد الذي يعتقد فيه إعالم ثقافة المجتمعات بأنها

خطاب اإلعالم هو خطاب الواقع رغم ما بينهما من تباين يصل إلى حد اتهام اإلعالم بتزييف خطاب 
 الواقع.

ات فالعادهرها، آخر يشمل مكونات هذه القيم ومظا كما يمكن أن تتأثر القيم بوسائل اإلعالم من جانب
مكونات للقيم، وبالتالي فإن  هي مظاهر أو والحاجات والتقاليد واألعراف واالتجاهات واالهتمامات والدوافع

وفيما يلي: عرضًا لهذه المداخل حتى يتسنى رها بوسائل اإلعالم ينعكس بالضرورة على منظومة القيم، ث  تأ  
عبر مداخل واضحة  في الوطن العربي القيم منظومةعلى ي قياس أثر اإلعالم المقروء للباحث اإلعالم

     ومتعددة.

: يستعين الفرد في عملية تحقيق أو إشباع احتياجاته بالقيم لت حدد له نسق والحاجاتالقيم مدخل  -
 .(10) تحققهااالحتياجات وأساليب إشباعها أو  مفاضلة بين اختيار نوعيةاختياراته وال

تدفع االنسان أو الكائن الحي عامة نحو هدف أو سلوك  شعوريةحالة  : الدافعالقيم والدوافعمدخل  -
، ولكنه لم يحمل رؤية أو تصور لتبرير (سواء كان مناسب أو غير مناسب ط لتوجيه السلوكو )ضغ معين

ّيم أو يحكم على سلوك قي   الذيالتي تمدنا بالمعيار  كم عليه كما هو الحال في القيمحأو ال هذا السلوك
  (11) ألحداثء أو ااألشياالناس أو 

يرتبط مفهوم االهتمامات بالتفضيالت واالختيارات التي قد تترتب على اتجاهات : القيم واالهتماماتمدخل 
أو معيارية أو تتفق مع معايير ت حدد ما أو قيم بعينها، وليست بالضرورة أن تكون االهتمامات مثالية 

 .(12) كمعاييرليست ظاهر و أتي كمت (االهتمامات) ألنها ،ا ال ينبغيينبغي أو م



 
 أثر اإلعالم المقروء على منظومة القيم في الوطن العربي

 د. صابر حارص

  

 101 

كلية بالعالم  اً أفكار  وعالقات يؤمن بها الفرد إيمانًا راسخًا، اً أفكار  تحمل المعتقدات: القيم والمعتقداتمدخل 
ا تحمل غير موجودة، بينم إما موجودة أومزيفة،  إما صحيحة أو اً أفكار ، الطبيعي واإلنساني واالجتماعي

أن يختار ما هو حسن وسيئ أو ما هو مرغوب وغير الشخص ت مكن ة معارف تقويمية القيم طبيع
اإلنسان على  يصدرها التياألحكام ب التصالها المعتقدات نوع من فرع أوالقيم  وبالتالي فإن (13) مرغوب

        (14) اإليمان يركز إلى حد ما علىحكم يتناول الواقع و  أما المعتقد فهو موضوع أو موقف معين
والفعل والسلوك بطرق مختلفة، أما القيم فهى مقاييس  اهات هى ميول للشعورتجالا هات:القيم واالتجا

ستحيل أن يكون هناك إنسان بغير اتجاهات ومن الم (15) فيهما هو حسن أو مفضل أو مرغوب لكل 
ة قد ال ها بضراوة وعدوان، وثالث، واتجاهات أخرى قد يرفضؤمن بها ويتحمس لها ويدافع عنهامعينة ي

االتجاهات مما يحيط بالفرد من أشخاص هذه ؤمن بها وال تحتل عنده أى اهتمام، وتتخذ وال ي مس لهايتح
 .(16) لهاأو طبقات اجتماعية أو عقائد دينية أو نظم سياسية واقتصادية موضوعًا 

ة، مة معينا بينها عالقة قوية لتكون قيوت شكل مجموعة االتجاهات فيموالقيم أعم وأشمل من االتجاهات، 
اهات ، واالتجوهي التي تقدم موضوع االتجاه أو مضمونه االتجاهات فى صورتها العامةيم هي أن القأي 

، واالتجاه ي حدد السلوك بينما ت حدد القيمة االتجاه والسلوك معًا، والقيمة  (17) هى قيم بموضوعات محددة
مد على القيم وتعتبر ات تعتالتجاهكون بينما ال يتضمن االتجاه ذلك، واتتضمن معيارًا لما ينبغي أن ي

وتختلف من جماعة ألخرى ومن شخص  وظائف لها، كما أن االتجاهات أكثر قابلية للتغيير من القيم
  (18) ويحمل الشخص من القيم أقل بكثير مما يحمله من االتجاهات آلخر داخل الثقافة الواحدة،

ذا د ذو طبيعة معرفية ومعلوماتية وال عتقالمإن ية ووجدانية وسلوكية فذو طبيعة معرفكان االتجاه  وا 
المعتقد له القوة إن وفى نفس الوقت ف ،االتجاه فيتعد مكونًا جوهريًا  التييتصف بالصفة االنفعالية 

 (19) القيم فياإللزامية الموجودة 
ككل، مجتمع بسلوك ال يتعلق التقليدنما الخاص، بيبالسلوك  تتعلق العادة :القيم والعادات والتقاليدمدخل  -
ارتضاها المجتمع بعد عدة  وقوالب للتفكير والعملعبارة عن إطارات للسلوك  هيالعادات والتقاليد و 

، وتعتبر عليها أصبحت مهابة، ومن يخرج عنها يلقى اللوم أو العقاب الكافيوبمرور الوقت تجارب، 
        (20) قدسيتهاد من العادات والتقالي الجماعة قدسية
 بمثابة قاعدة أو معيار للسلوك الجمعى تشير إلى األنماط السلوكية المشتركةماعية االجت وتعد العادات

مقام القانون  وخاصة في الريف والبدو تقوم العادة ، وفى بعض األحيانوأفعال الناس التى تعودوا عليها
 (21) الجماعةفى 

وحدة المجتمع  تعزيز دى إلىونافع للحياة االجتماعية حيث يؤ  إيجابيومن العادات الجماعية ما هو 
ل على إشاعة الفرقة عمي وضار سلبي، ومنها ما هو تصرفاتهم فينس وتقوية الروابط بين أفراده والتجا
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ومن هنا فقد تكمن أهمية العادات االجتماعية ودورها ، (22) وتقدمهماستقرارهم عوق بين أعضائه وي
، الثقافيهرية من دعائم تراثه عامة جو توب، ودا جزء هام من دستور المجتمع غير المكنهأ في الوظيفي

 .(23) وتماسكهوالمحافظة على كيان المجتمع  االجتماعيمًا من عوامل االستقرار م هعاماًل و 
 هي والتقاليد، وتشتد نتيجة تكرار الممارسة وشدة الشيوع فإنها تتحول إلى تقاليد العادات عندما تقوىو 

ذات أثر  فهيتنتقل من السلف إلى الخلف، وبذلك  والتيثة المورو  مجموعة من األنماط السلوكية الجمعية
توجه عالقة األفراد  التينشاط الجماعة وتفاعل أفرادها وتعتبر متغيرًا أساسيًا من المتغيرات  فيكبير 

من مصادر اإللزام والتشريع  سياً أساًا مصدر  بجانب القيم وبهذا تعد التقاليد، (24) اآلخربعضهم بالبعض 
  .(25) تبادليةعالقة  يمالقب عدة والقانون والحكم على السلوك وتربطهاأساس للقا عتبارهاابلجماعة ا في
العرف هو ما درج الناس على إتباعه من قواعد معينه فى شئون حياتهم : القيم واألعرافمدخل  -

تالي الوب  (26)ىة حازمة تتحكم فى السلوك األخالقى والدينوشعورهم بضرورة احترامها، وهي معايير جامد
ووسيلة مهمة وأساسية فى الضبط االجتماعى ورعاية القيم الروحية  ،فهي أقرب للقيم من العادات والتقاليد

والخلقية، ويرتبط العرف بالناحية العقائدية والعقلية، بينما ترتبط العادات فى معظمها بأفعال وأعمال، 
ضيقة، وتختلف األعراف فى حدود ه بطىء و عرف للتطور شأنه شأن العادات غير أن تطور ويخضع ال

ف القيم، عن القيم فى أنها قد ال تكون معايير مثالية وتختلف من منطقة ألخرى وسريعة التشكيل بخال
ما قوانين وما شابه ذلك وخاصة عندوالقيم ترتبط باألعراف ألن األعراف هي عادات وتقاليد وأفكار و 

كما هو  العربي عينة داخل المجتمعجموعات مقات أو مكمًا، وينحصر نطاق العرف فى طبتحوى ح  
 . (27)الحال ببعض القرى ومناطق البدو

وبذلك فالعرف هو اتفاق الناس على أتباع خطة معينة فى مختلف ألوان النشاط االجتماعى مع إحساسهم 
فى  اقع حياة المجتمع، وما من شأنه خلق تجانسبضرورة هذه الخطة كقاعدة قانونية تستخلص من و 

 .(28) األفرادقدات وأنماط السلوك بين داب والمعتكير واآلالتف
 (29)يرى البعض أن القيم الحقيقية تظهر فيما يقوله الناس ويفعلونه في آن واحد القيم والسلوك:مدخل  -

درها الفرد في المواقف االجتماعية وأن دراسة وتحليل القيم يمكن من خالل األنشطة السلوكية التي يص
والتي  التي توجه السلوك االنساني االنتقائي د عودة بأنها "تلك األحكام المعياريةريف محمو  إلى تعاستناداً 

وعلى الرغم  (31)ألن االتجاهات والسلوك محصلة للتوجهات القيمية (30)تحسم االختيار في مواقف بعينها"
اعتبار سلوك ال يمكن  أنه ومحددات وموجهات االتجاه والسلوك معًا إالَّ  من أن القيم ت عد من أهم دوافع

الفرد أو اتجاهه مؤشرًا أو عاكسًا لقيمة في كل المواقف االجتماعية، وكثيرًا ما يأتي سلوك الفرد انعكاسًا 
 غير متسق مع القيم التي يؤمنوتجعله سلوك لظروف محيطة بالفرد أو لطبيعة الدور الذي يقوم به 

 (32)بها
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 ينبغي فهم القيم ، والهي لب الثقافة ومفتاح فهمهايم يم، والقمصدر القالثقافة هي  القيم والثقافة:مدخل 
ألن لكل ثقافة نسق من القيم خاص بها يختلف عن  (33)للمجتمع اإلطار الثقافي إالَّ من خالل ودراستها

م على األنساق القيمية تتوقف على بقية في الثقافات األخرى، وبالتالي فإن األحكا نسق القيم السائد
، وهو ما لثقافية األخرى في ضوء األوضاع والظروف السائدة وليس بمعزل عنهامكونات اناصر والالع

م البارزة قيالهذه الورقة تراعي  ما يجعل ما ، وهو(34)ي شير إلى الدور الذي يلعبه المجتمع في تشكيل القيم
 .عربيوالراهنة والمشتركة في الوطن ال

 :وطن العربيي اللقيم فل ثةوالحدي التقليدية خريطةالًا: لثثا
الحياة العربية بالعرف نتيجة ارتباط  المجتمعات الغربيةأكثر من  عربيالمجتمع التبرز القيم اإللزامية في 

والدينية بتنظيم سلوك الفرد من الناحية االجتماعية والخلقية  هذه النوعية من القيم وترتبطبجوار القانون، 
 ى عنهاعاقب من يتخلَّ وي   ويرعى المجتمع تنفيذها بقوة وحزم ،االجتماعي وتسعى إلى االستقرار والتكافل

 .(35) وغيرهامثل القيم التي تنظم العالقة بين الجنسين وتتصل بقوانين وتقاليد الزواج والطالق 
من التجانس والتوافق أكثر ة إلى قريال هنتيجة ميل في المجتمع العربي أيضاً  تفضيليةالقيم كما تبرز ال

فصلة ، باإلضافة إلى أنها قيمًا ذاتية يتوقف تنفيذها حسب إرادة الفرد وثقافة المجتمع، يةتمعات الغربالمج
والمجامالت في العالقات  كرام الضيف والزواج المبكر والترقي في الحياة العمليةالرحم ورعاية الجار وا  

نما يفضل التمسك به ،وجب العقابالتخلي عنها ال يست ها الكبيرة إالَّ أنكلها قيم رغم أهميت الرسمية  اوا 
وتتأثر بالتكنولوجيا عامة وتكنولوجيا االتصال والمعلومات  ،ثقافة العربيةى باهتمام الوتحظ عليها التشجيعو 

  .(36)لهذه التكنولوجيا بشكل مضطرد العربي تعرضالنتيجة تزايد خاصة 
أمر مستحيل كالمساواة صورة كاملة وتحقيقها ب ، ألنها قيمًا غائبةفي الوطن العربي ليةمثاالقيم ال تتراجعو 

والعدل واإلحسان والتسامح وغيرها، وهي قيم يعجز الفرد عن التمسك بها ولكن تأثيرها بالغ القوة على 
 (37) المجتمعاتتوجيه سلوك األفراد واستقرار 

برة التي القيم العا صة بفعل وسائل اإلعالم هيبها القرية وخا لجديدة التي تتأثرومن القيم الحديثة أو ا
مثل القيم  من فرد إلى آخرالتأثر بها تفاوت تبدل وتتصل بالشكليات ويهر في فترة معينة وتزول أو تتظ

، ويتأثر (38) إليهاالمرتبطة بالموضة والمالبس والموديالت واألزياء وأنواع الموسيقى والغناء التي يستمع 
 اهقة.الشباب من الجنسين وخاصة فترة المر  القيم بهذه
في: التدين،  عامل بشك ة العربيةيثة القيم األساسية للشخصيجموعة من الدراسات الحدصدت موقد ر 

، االعتدال، الوسطية، الواقعية، السلبية، الطاعة (احترام العادات والتقاليد والقديم والدين) المحافظة
ة واالنسحاب، والالمباال ار، السلبيةمواجهة األعداء، الترابط العائلي، االستقر والخضوع للسلطة، العنف في 

االزدواجية بين الرأي والسلوك، القدرية، المرح والفكاهة، السخرية، الصبر، العمل، التوكل على اهلل، 
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 (39)التضخيم والتهويل، 
وح والنجاح والتفوق واالعتماد طمال)إلنجاز قيم ا :إضافة إلى قيم اخرى حديثة ايجابية وسلبية معا مثل

النزوع نحو الربح والملكية واالستهالك، التمسك بالمؤسسات والنصوص كقتصاد ، وقيم اال(على الذات
، والقيم العمودية في التسلط والتعالي والمكانة والوجاهة بداًل من القيم األفقية في الزمالة (الرسمية

 ، االقتباس،ة والرفاهيةوالرغبة في فرض النفوذ، وقيم اللذة والمتعوالصداقة واألخوة، والنزوع نحو التنافس 
 .  (40) االقتناءواستحداث طرق 

 العربية قيم مشتركة من ثقافات مختلفة كالصين وأوربا وكندا وأمريكا وغيرها لها جذورها في الثقافةهناك و 
حترام الحوار ا، و ةاواة والرحمالعدل والمس اإلسالمية وأعيد إنتاجها حديثًا بالدول المتقدمة وتشملو 

الوالء واإلخالص، استقاللية  المناسبة، كبح الذات وكبح األنانية، الصالحة أو ترام السلطةاح العقالني،
االستعداد لحل النزاعات دون اللجوء للعنف، األمن، الراحة، الذكاء، البهجة، الكفاءة، الفاعلية، الفكر، 

الوطنية  القيمكذلك و اتف، لمشاركة، النصيحة، المواطنة، التعاون والتكالدقة، المحاسبة، الديموقراطية، ا
 . (41)التي تبدو في اهتمامات حب الوطن واإلخالص له والتضحية في سبيله

، الوالء، الوسطية، العدالةوقيم  والصداقة الحقيقية، اإلحساس بالغير والتسامحقيم اإلحسان كوكذلك 
الحرية، الجتماعية، ، المكانة انية، االنتماء، الرومانسية، تقدير الذاتلوط، االحكمة، حماية البيئة السالم،

الفردية، الخصوصية، ، وقيم وحقوقه كاحترام آدمية اإلنسان القيم اإلنسانيةاإلبداع، السالم الداخلي، 
  (42) ، التقدم.قبول االجتماعيالمساواة بين المرأة والرجل، ال

 وطن العربيالفي  م المقروءعالاإلب القيم رث  أ  مظاهر ت: رابعاً 
 تغير القيم عواملأحد  المقروءاإلعالم  -1

على بعض التغيرات فى العادات والتقاليد أو التغيرات المتتابعة  يقتصر  للتغير القيمي مفهوم ضيق
كل التحوالت السريعة فى القيم  شملالبعض لي يتسع المفهوم لدىيعة فى الطرائق الشعبية، وقد والسر 
لحقها الفتور نتيجة ظروف ى سرعان ما يالنسق القيم ، ومن المعروف أن بعض أجزاء(43)فية للمجتمعالثقا

وسائل اإلعالم المقروء  وتتميز     (44)اجتماعية واقتصادية متجددة ما لم يعيد المجتمع تجديدها وتحديثها
ثارة العادات والتقاليد  ما يؤدي إلى مناقشة ناسبة للعصر مالتي لم تعد مبأنها تأخذ زمام المبادرة في طرح وا 

، وبذلك تتحول موضوعات العادات والتقاليد إلى قضايا خالفية اإلعالم األخرى دات في وسائلهذه العا
يثور حولها الجدل والنقاش وتصبح محل اهتمام الرأي العام ويلقى تغييرها قبواًل لدى اتجاهات عديدة من 

م المقروء وسائل اإلعالفإن  النسق القيمي ذي يلحق بأجزاء منور البالفت.، أما فيما يتعلق .فئات المجتمع
أواًل كسجل لرصد التغيرات االقتصادية واالجتماعية ونقلها إلى النخب والمثقفين  عملالتي ت هي

والكتاب وتقارير البحوث والدراسات التي ت شير إلى وجود  ن ثم تصبح منتدى يعرض أراء النخبواإلعالميي
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ال يعني تالشيها من ير القيم كما أن تغع، للمجتمهر فتور في بعض أجزاء النسق القيمي مؤشرات ومظا
حيز الوجود بل قد يعني فقط انخفاض أهميتها في البناء القيمي عند أفراد المجتمع أو عدم احتكام فئات 

 (45) من المجتمع إليها
فيميل ي والصناعي نفسه لتغير الحضار نتيجة بطء ا  العربي مجتمعالللتغير تتم ببطء في  وقابلية القيم

فإن دور وسائل اإلعالم بشكل عام ، ومن ثمَّ (46)ةة والتقيد بقواعدها السلوكيبقيم الجماع إلى االلتزامالفرد 
والتي تتعلق التغيير  األولية فيالمستقلة أو  مؤثراتية التغيير القيمي نتيجة غياب التزايد أهميته في عملي

لصناعة خلتها االتي د تمعاتمجه الدراسات التي أ جريت على الما أكدتو وهبالمتغير الصناعي 
 وسماته التفاعل بين المرء بإمكاناته وبالتالي فإن إمكانية التغير في بناء القيم يقوم على (47)والمصانع

 وهو ما يسمح لإلعالم المقروء أو البيئية داخل البناء االجتماعي الشخصية وبعض المتغيرات الخارجية
أن يؤثر في البناء القيمي للفرد ع االجتماعي ها وعن الواقة والتعبير عنباعتباره أحد مكونات الثقاف

وباختالف األزمان الثقافات ثباتها الختالفها باختالف  وعدم والجماعة معًا خاصة في ضوء نسبية القيم
ى ومن مكان إل آخرشخص  من شخص إلى وفقًا لثقافاته الفرعية، وحتى اختالفهاو  فى المجتمع الواحد

التي يعتبر  جعية فى سياق عملية التنشئة االجتماعيةالجماعة المر ا مكتسبة من نه، فضاًل عن أمكان
سرعة التغير القيمي عملية رتبط ولذلك ت    (48)عالمنا المعاصرفي  اإلعالم بشكل عام أحد أهم مكوناتها
 اؤللتض البسيطة نظرًا  مجتمعات العربيةبالقل القيمي أكون التغير بمدى تعقد المجتمعات ذاتها، في

في من ضمنها وسائل اإلعالم، ويقل التأثير والتأثر والتي بيئية المتغيرات مع الوالتأثر لتأثير جاالت ام
إليه دراسات عديدة من انخفاض  أشارتبشكل واضح مع اإلعالم المقروء نتيجة لما المجتمعات العربية 

والتأثر فيها  االت التأثيربة التساع مجيتسارع التغير القيمي بالمجتمعات المرك ما، بينبهاقراءة معدالت ال
 . (49) وخاصة مع وسائل اإلعالم

في أساليب التغير القيمي سواء تم ذلك عن طريق الفرض وهو األسلوب  اً مشترك اً ويعتبر اإلعالم قاسم
لتقبل عالم لتهيئة المواطنين ذلك على وسائل اإل الذي ت مليه الدولة بوسائلها التشريعية واإلدارية وتعتمد في

 االجتماعيةالذي يعتمد بشكل مباشر على وسائل اإلعالم ومؤسسات التنشئة ب اإلقناع و أسلو ذلك، أ

(50).  
كما يعتبر اإلعالم ومن ضمنه المقروء قاسمًا م شتركًا أيضًا مع كل العوامل المؤثرة على منظومة القيم: 

 عربي أوفي الخليج المرحلة النفط  بفعل وطن العربيتماعية التي حدثت بالواالجفالتغيرات القيمية 
بها مرت والتباهي  لشكليات الثقافة الغربيةوانتشار ظواهر التقليد  توجهات االقتصادية "الخصخصية"ال

التي كما أن التأثيرات ، (51) ومن ضمنها الجرائد والمجالتوانعكست عليها  وسائل اإلعالم  جميعها عبر
وخاصة في التوجهات السياسية  يم السائدةقبله على القا سياسي جديد أو مختلف عميحدثها نظام 
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المتصلة بالحريات أو قمعها وكبتها، أوبطبيعة ونوعية األفكار السياسية ما إذا كانت مدنية أو بوليسية أو 
أما التغيرات القيمية التي   (52)دينية ما كان لها أن تسود إاّل عبر وسائل إعالم تتبنى ذلك وتركز عليه

ها المنشأ لكل القيم االجتماعية واالقتصادية فإنها تعتمد بالدرجة األولى افية باعتبار العوامل الثقتنشأ بفعل 
على وسائل االتصال بشكل عام ومن بينها الكتب والمجالت الثقافية واالحتكاك باآلخر واالنفتاح عليه، 

ل يساهم في إحاللثقافي الذي كآليات للغزو الفكري واالختراق ا ل اإلعالموسائالسلبي لدور الفضاًل عن 
قيم غريبة أو حديثة بداًل من القيم األصيلة والقديمة ويخلق ما يسمى بالصراع القيمي لدى البعض وتغيير 

 .(53)الهوية لدى البعض اآلخر فيما تعرض الورقة له بالتفصيل الحقاً 
  لها ويرتبهايم وينقشكل القاإلعالم المقروء ي   -2

عملية  مرحلة الطفولة وطوالمنذ  من وسائل اإلعالم  اعيةقيم االجتموتحصيل ال ية تعلميرتبط الفرد بعمل
امج بر الباإلضافة إلى  للشباب واألطفالالمتخصصة والمجالت  قصصالتلعب  و   التنشئة االجتماعية

كسابها دورًا من خالل المضامين المتعددة ا والقنوات المتخصصة  ات لفئلتي تنشرها في نقل القيم وا 
وقد أبرزت دراسات عديدة حديثة وقديمة أدوار لصحافة الطفل أو قصصه ،  (54)ل خاصةالشباب واألطفا

في عملية تشكيل القيم لدى األطفال، كما أظهرت الدراسات أيضًا اهتمامًا خاصًا من جانب األباء 
ء على قراءة هذه وتشجيع أألبنا ةاو الديني ةاالجتماعي واألمهات بشراء واقتناء قصص األطفال سواء

من القيم التي تزرعها  قة بالقيم اإليجابية لألطفال أفضلن منطلق عالقتها الوثيلنوعية من القصص ما
 (55)ألطفال بالتلفزيونبرامج ا

أو  جتمعمن مو  ،القيم من جماعة إلى أخرى داخل المجتمع كما تساهم وسائل اإلعالم المقروء في نقل 
من خالل عمليات  حد، وذلكداخل المجتمع الواومن جيل إلى جيل  إلى مجتمع وثقافة أخرى، ثقافة

المكتبات العامة أو  فيالتي تقوم بها عبر الكتب والصحف والقصص التاريخية خاصة  التثقيف واالنتشار
 (56) المدرسية وما توفره من صحف وقصص ومسابقات تنافسية بين التالميذ

ونها لكل قيمة، كما تتغير ألولويات التى يعطن األفراد وفقًا لأن ترتيب القيم يختلف بي برز الدراساتوت   
لقيم فى لنظام ا ونفس األمر بالنسبةاألولوية التى يعطيها الفرد للقيم وفقًا للظروف التى يتعرض لها، 

مع منية ألخرى داخل المجتمجتمع آلخر ومن فترة ز من  ، حيث يختلف ترتيب القيمالجماعات والمجتمع
دراسات عديدة لنظرية ترتيب  حسبما أشارت إليه مقروء دور في ذلك،لوسائل اإلعالم الوأن الواحد، 

، وأن هذا الترتيب األجندة تقوم بوضع أن وسائل اإلعالم ومن بينها الصحافة أظهرتاألولويات "األجندة" 
إللمام ا وفهمها واإدراكهطريقة يها الصحافة و االهتمام بالموضوعات والقضايا التي تركز عليشمل 

، كما يشمل أحيانًا االتجاهات التي يتبنوها، ومن ثمَّ يمكن قيامها بترتيب القيم التي نهابمعلومات ع
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تتضمنها هذه الموضوعات ذاتها باعتبار أن إدراك موضوع القيمة أو مضمونها واالقتناع به يمثل 
  .(57) ء المكون السلوكيمكونات القيم التي تحملها باستثا

بإمكانها إعادة الترتيب القيمي للجماهير عبر تجاهل بعض القيم  روءومن بينها المق موسائل اإلعالو  
برازها ووضعها في مكان الصدارة، محل  إضافة إلى نشر قيم جديدة تحل وتكثيف النشر حول قيم معينة وا 

 .(58) القيميقيم قديمة مقابلة لها في السلم 

سسات التنشئة القيمية: ليات ومؤ مع كل آ  مشتركاً اإلعالم ومن ضمنها المقروء وسيطاً وسائل وتدخل 
حيث ال تلعب األسرة دورها في غرس قيم محددة في نفوس األبناء من فراغ ولكن ذلك يتم في إطار 
حضاري وثقافي واجتماعي تساهم وسائل اإلعالم في صنعه بشكل أساسي، إضافة إلى ما يكتسبه 

قضاء األطفال  باشرة خاصة في ضوءن وسائل اإلعالم مطفال والمراهقين بدون وعي وبشكل ضمني ماأل
مساحة كبيرة من الوقت مع وسائل اإلعالم ومن ضمنها قصص األطفال، وما يعتقده علماء النفس من 

دقاء كما أن التفاعل بين جماعات األص (59)وصول األطفال إلى نسق قيمي ثابت مع بلوغ سن العاشرة 
عتبر مصدرًا أساسيًا فإن وسائل اإلعالم ت   ،سَّخ قيمًا سائدةلقيم األسرة أو ر  تميزة أو مخالفةسواء نقل قيمًا م  

في تبادل األفكار والمعلومات والسلوكيات التي تنعكس بشكل  من مصادر جماعات األصدقاء أو الرفاق
ة قيمًا متميز ب والقصص نسب إلى الكتما ي  غالبًا و ، (60)مباشر على منظومة القيم لدى الطفل أو الشاب

، فيما أشارت البحوث إلى القيم التي يحملها األبناء من الفضائيات واالنترنت سرة منبينما تتخوف األ
لسلوك واالتجاه عبر ة في نضوج القيم كمرجعية حاكمة لأهمية الخبرات الدراسية بالمدرسة أو الجامع

والذي يتأثر بشكل مباشر  التعبير الصريح للمعلمين واألساتذة عن قيمهم داخل وخارج حجرات الدرس
 (61)ات واآلراء والمعالجات التي يطالعونها بالصحف والكتب ووسائل اإلعالم األخرىبالمضامين والمعلوم

م ومن ضمنها الصفحات الدينية في تزويد كما أشارت بحوث اإلعالم اإلسالمي إلى أهمية وسائل اإلعال
تاوى كبار العلماء ومؤسسات دور العبادة التي تنعكس أئمة المساجد ورجال الدين بالكنيسة بالمعلومات وف

 (62)بدورها على مستمعي الخطب والدروس الدينية

كسابهم قيمًا في تشكيل قيم األفراد وترتيبها و  دور وسائل اإلعالم وخاصة المقروءوبشكل عام يتباين  ا 
ألن  ات محافظةي مجتمعتجه القيم ف، حيث تآخرمجتمع  مجتمع إلىخلي عن قيم قديمة من جديدة أو الت

نتيجة اعتمادها أكثر على مؤسسات التنشئة التقليدية  تكون أكثر استقرارًا وأقل احتمااًل للتاثر والتغيير
عادة الترتيب بسرعة في مجتمعات تعتمد إلى  القيم ، بينما تتجه)األسرة والمدرسة ودور العبادة( التغير وا 

 .(63) اإلعالمكوسائل على مؤسسات التنشئة المعاصرة 
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 اإلعالم المقروء أحد عوامل الصراع القيمي -3

دراك بما بينه ا من تغير يعني الصراع عامة موقف يتضمن نوعًا من المنافسة تكون أطرافه على وعي وا 
نة على اآلخر، أما الصراع القيمي في راد به وجود عدم اتساق وانسجام ورغبة كل طرف في الهيم ،وتضاد

وتضاربها على مستوى االتجاه والسلوك  ،ينتج عنه تضارب القيم مع بعضها مجتمعلل داخل النسق القيمي
حيث يقوم اإلعالم بوسائله المختلفة بنشر أفكار وقيم من الخارج ال تتالءم مع  (64)لدى الفرد الواحد

مضامين خيالية ومريضة تصطدم بالواقع  وسائل اإلعالم مقدِّ القيم المحلية، وت   في منظومةا نظائره
ع بعضها ومع الثقافة من جانب آخر،  وهو األمر الذي أدى إلى مما يؤدي إلى تعارض القيم موالحقيقة 

ن السهل التأثر على تزايد تأثير اإلعالم في القيم الصريحة الم علنة أكثر من القيم الضمنية، حيث يكون م
ما ينطق شخص أو جماعة  اً وكثير  ًا أثناء األزمات والمواقف،كالم فقط بينما يأتي السلوك مغاير مستوى ال

، ولذلك ولكن ما يبدو عمليًا في سلوك هذا الشخص أو هذه الجماعة يتنافى مع هذه القيم بقيم معينة،
يحدث نوع من الضغوط األخالقية والنفسية التي قد ي نصح باتباع المرونة في عملية تغيير القيم حتى ال 

 (65)النمط القديم إلى نمط آخر من موجهات السلوك الجديد يتعرض لها األفراد في مرحلة االنتقال من 

وتنامي قيم التعصب بعد  بعد استخدامه لالنترنت ضحة في سلوك الشباب خاصةوهي تناقضات وا 
التقليد  ، صراع بينووافدةمستحدثة وقيم ثقافة و  وقيم أصيلة ثقافةبين  وتعكس صراعاً ، الثورات واألزمات

على القيم الدينية والقيم  بوضوح التراث والحداثة يظهر مضمونهبين ، المعاصرةاالصالة و بين والتجديد، 
عالء قيم الشكل على المضمون المرتبطة بالهوية والتفريط في اللغة العربية  ،الترفيه على الجديةقيم و  ،وا 

ت على والماديا ،األنا على الوطنوتفضيل  ة،على العام ةالخاصالمعايير و  ،السطحية على العمققيم و 
تعاني من جمود في بنيتها وتوجهاتها  عامةأن الثقافة العربية  وتشير الدراسات إلى ،األدبيات والمعنويات

عالئها لتقاليد غير عقالنية رسختها رواسب الزمن في العقل  وآليات اشتغالها بتمجيدها للماضي وا 
  (66)والثقافة
  2011تأثرت باإلعالم المقروء بعد  نماذج لقيمًا: خامس

سيولة  دانالبلبعض ، شهدت معها وتداعياتها من مجتمع آلخر 2011عام  األحداث ومع تفاوت قوة
عال ستقطاب ، وحالة شديدة من االتجاجات ومظاهرات، واحمية غير مسبوقة في التاريخسياسية وا 

 مني وأحداثأانفالت أيضًا في التخفيف من حدتها، و  وصناديق االقتراع نتخاباتاال السياسي التي لم تفلح
رهاب مستمرة حتى اآلن ذكاء الصراع  الم تجاوز الحرية إلى الفوضى، وصاحب ذلك كله إععنف وا  وا 

كان نتيجة لذلك بروز ، و وانتقلت من مجتمع آلخري، وقد امتدت هذه األجواء السياسي واالجتماعي والدين
د سواء في اتجاه واحد أو اتجاهات القيم بعينها تأثرت بفعل السيولة الصحفية واإلعالمية التي تشهدها الب

وتركت آثارها الحياة االجتماعية متعددة، بدت هذه القيم سياسية من الدرجة األولى غير أنها انتقلت إلى 
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 -لى النحو التالي:، ويمكن رصدها عبشكل عامالتربوية والنفسية 
قيم التعصب والميل إلى  بطبيعتها مجتمعات العربيةتحمل ال في مقابل قيمة التعصب: قيمة التسامح -

مناسبات وال الخالفاتفي  ذلكيظهر و  ، عائلة الواحدةالتفاخر القبلي والعائلي حتى بين أجزاء ال
 الحزبية واأليدولوجية والمذهبيةأثناء الصراعات التعصب السياسي  على قد انعكس هذااالجتماعية، و 

ا و"مانشيتاتها" دورًا في تغذية هذا هفي ضوء بيئة إعالمية تشجع على ذلك، ولعبت الصحف بعناوين
بين قادة اوينها المثيرة موضع جدال ونقاش أصبحت المادة الصحفية بعنو  ثقفةالتعصب عبر الفئات الم

  . جتماعيالرأي والمثقفين واإلعالميين وشبكات التواصل اال
مبالغة: لقيمة الوسطية والموضوعية والتوازن واالعتدال في مقابل قيمة التطرف والغلو وا -

واستكمااًل لقيم التعصب والتفاخر والتباهي االجتماعي وتداعياته السياسية برزت قيم أخرى كالتطرف 
 مذهبيةال ات والطوائفتيار كار والشخصيات والجماعات والوالغلو والمبالغة في تأييد أو معارضة األف

ولكن لوجود  ،ة لزراعة هذه القيمبوتراجعت قيم االعتدال والوسطية، ليس فقط نتيجة وجود التربة المناس
 تيارات متعددةتضم  أن المجتمعات العربيةوها أيضًا، خاصة و المناخ اإلعالمي والصحفي المناسب لنم

 . ية في مقابل الدينية والعسكريةمذهبية وخاصة المدنية والعلمانذوي االنتماءات المن 
 حيث تلقت الشعوب العربية وال تزال :الجدل والمناورة قيمة الحوار والمناقشة في مقابل قيمة -

برامج  من وخاصة والمناورة الجدلمسار االنحراف بمسار الحوار إلى  جرعات إعالمية زائدة من
 .السياسيةصراع بين القوى ومقاالت وتقارير الصحف التي تحولت إلى أدوات  ياتالحوار 

وتعتبر قيمة الحرية  ،: توالتعبير عن الرأي في مقابل الخوف والكب السياسية قيمة الحرية -
التي وفرت الثقة  2011خاصة بعد  مجتمع العربيفي الالسياسية من أكثر القيم تحقيقًا ووضوحًا 

، وذلك ن محظورًا وممنوعاً ي كاللمواطنين لتناول كل الموضوعات واألشخاص والمؤسسات بما فيها الت
لصحفيين واإلعالميين قبل وافرت لصغار اتعبر التنوع والتعدد الصحفي واإلعالمي وحرية التعبير التي 

 طريق عن الحكم شئون إدارة في المشاركة الفرد تخول التي تلك هيوالحريات السياسية  ، كبارهم
 اآلخرين اعتداء من يحميها تنظيم بغيرتها ممارس يمكن وال والترشيح، واالستفتاء والتصويت االنتخاب
د باعتبار أن الحريات في الفكر االنساني ليست مطلقة، غير ر الف حرية على االعتداء من اآلخرين ويمنع

 والعقيدة الرأي وحرية الملكية وحرية الشخصية الحريةك أن قيمة الحرية بشكل عام تشمل أنواعًا أخرى
رًا لتحول هذه القيمة من الحرية إلى الفوضى فقد تعرضت للضبط والتنظيم في ، ونظواإلبداع واالجتماع

لى الكبت والقهر في مجتمعات أخرى، بل وتحولت إلى انفالت أمني وحروب و بعض المجتمعات  ا 
 طائفية في مجتمعات ثالثة. 
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اركة تظهر المشو  :والالمباالة والسلبية المقاطعةو  قيمة المشاركة في مقابل قيمة االنسحاب -
دراك أهميته  بكل صورها بدءًا من متابعة الشأن السياسي واالهتمام في المجتمعات العربيةالسياسية  به وا 
، ومرورًا بحضور الندوات والمشاركة بالفعاليات السياسية وممارسة المحيطةع اآلخرين والبيئة والتفاعل م

بما تملكه من مخاطبة  والكتب حافةويتفق العلماء على أن الصالتصويت أو الترشح في االنتخابات، 
خلق وبلورة هذه القيمة )المشاركة( وأن  اهي التي يمكنهالشخصيات المؤثرة ووسائل اإلعالم األخرى 

لمعلومات والمعارف لًا رئيسيًا مصدر باعتبارها  تكاك بوسائل اإلعالم والمعلومات وقراءة الصحفاالح
تساعد  ، كما أن وسائل اإلعالم وخاصة الصحافةياسيةالمشاركة الس من أهم عواملوالرؤى السياسية 

ات أفقية ورأسية ودائرية بين بعضهم البعض وبين النخب ياألفراد على الحراك والتفاعل عبر مستو 
وسائل اإلعالم ومن التي أظهرت دور  القديمة والحديثة ي، وهناك الكثير من الدراساتوالنظام السياس
 .تخابيةكة السياسية واالنة المشار يفي مراحل عمل بينها الصحافة 

 نتيجةقيم نسبيًا وقد تزايدت هذه ال: والظلم زابل قيمة التمييقيمة المواطنة والعدل والمساواة في مق -
وجمعيات مجتمع  تركيز الصحافة ووسائل اإلعالم وكثير من الندوات والمحاضرات التي تنظمها مراكزل

مة وأهميتها في الحياة مدركون لهذه القي العربًا وأصبح أثرًا إيجابي ومجمعات إعالمية تركت مدني
، وظهر ذلك في صور عديدة من التسامح الديني قت مضى و أكثر من أي  ة بشكل عاماالجتماعي

وتؤكد الكتابات والعالقة مع جهاز الشرطة والمرور والمحليات وغيرها من مؤسسات الدولة،  
 وتحمي الحريات تصون هاألن والحريات، الحقوق لحماية ضمان أقوى هي العدالة أن المتخصصة
 لتكون العدالة قيمة إعالء من اإلسالم به جاء ما مع يتفق وهو ما شطط، أو زلل أي من ممارستها

 .(67)واإلنساني اإلسالمي المجتمع في القيمة العليا
 ةمعياري الالبحالة  تباينت المجتمعات العربية: قيمة الفوضى في مقابل قيمة االلتزام والمحاسبة -

يعكس ذلك فيما  ذي كانلاوالصحفي  لمناخ اإلعالميل نتيجةوالتعديات في الشارع والخروج على القانون 
  .الفوضى واالنفالت اإلعالمي تم تسميته بحالة

: تراجعت قيم االنتماء للوطن على حساب قيم قيمة االنتماء السياسي في مقابل االنتماء الوطني -
 كانت أفضل بالمجتمع العربيوأن قيم االنتماء الوطني  ، خاصةوالطائفي يلوجو يأليدوااالنتماء السياسي 

مواجهة المعارضين في  هذه القيم المستقرة تعتمد بشكل أساسي على ، بل كانت الدولة2011 لنسبيًا قب
من  واحدة حساب االنتماء السياسي، وال شك أن تراجع قيم االنتماء الوطني على لسياساتها وقراراتها

عالمية قامت على االستقطاب والصراع  قفينثالسياسي بشكل مكثف طال الم نتائج معالجات صحفية وا 
يرددون مقوالت سياسية  ترتبط باتوا الذين  الشباب واألطفالهتمين بالشأن السياسي، وطال أيضًا والم

  بجماعات أو شخصيات وتعبر عن مواقف سياسية في ذات الوقت. 
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 لقيم على سلوكيات واتجاهات المواطن العربي والتزال، منها على سبيل المثال:وقد انعكست هذه ا -
قة والوالء السياسي في الث ،التفكك والفردية ، التماسك والعصبية في مقابلاالستقرار لبالصراع في مقا

انونية في مقابل الق ةالثوري ،االستبداد والديكتاتورية ، الديمقراطية في مقابلالكفاءة والخبرة مقابل
كبح الذات في ، لةاالتسلط والتعالي في مقابل األخوة والزماالزدواجية في مقابل االتساق،  والدستورية،

، اإلبداع في مقابل التقيد والحجر الفكري، الفضيحة ل، النصيحة في مقابالغرضيةالهوى و مقابل التحيز و 
احترامها أو وانتقادها في مقابل  التجرؤ على السلطة والتحرر، االلتزام والضبط في مقابل التحلل

اليأس  ، الطموح والتفاؤل في مقابلوالمصداقية التنوير والخنوع لها، التضليل والتزييف في مقابلالخضوع 
 ، األمن واألمان في مقابلهير والتجريحشالت الحفاظ على الخصوصية في مقابل ،واإلحباط والتشاؤم

، السخرية واالستهزاء التقدير واالحترام في مقابل ،اآلخر اإلقصاء في مقابل قبول ،الخوف واالضطراب
  .رب والترابطاالتق لالتنافر والتباعد في مقاب

 الخاتمة )النتائج والتوصيات(
 العربيةء في منظومة القيم ندرة البحوث والدراسات الحديثة التي تتصدى ألثر اإلعالم المقرو  -

األوزان  وغياب شبه كامل ألي مؤشرات علمية تظهر، يسواء على المستوى النظري أو المستوى التطبيق
ء في تشكيل عملية القيم أو تغييرها في مقابل توفر العديد من و مقر لدور الصحافة أو اإلعالم ال النسبية

الدراسات النظرية والتطبيقية المتصلة بالفضائيات والبث المباشر واالنترنت، األمر الذي يجعل هذه 
تنميته إزاء منظومة القيم تطبيقية ونظرية لقياس دور الصحافة وسبل تفعيله و  الورقة أساسًا ألبحاث

 انعكاس الدراسة علىفيما يمكن  ثير ومظاهرهفي الوقت ذاته رؤية لمداخل التأ لتحم، و العربية
  .الثقافية المتصلة بالكتب وقصص األطفال والهيئاتلمؤسسات الصحفية ا
نتيجة  القيم العربيةر على وم به اإلعالم المقروء في التأثيتزايد أهمية الدور الذي يمكن أن يق -

اإلعالم و  الصحافة بين ظاهرة التزاوج الواضحخرى وخاصة في ضوء ألم افاعلية ونشاط وسائل اإلعال
الدور  كما أن، كامل ومشاركةالموضوعات والقضايا السياسية محل تمعالجة ، بحيث أصبحت الجديد

يدور ما  الصحافة تناول، و د الفضائيات والتعليق على موضوعاتها وبرامجهاالذي تلعبه الصحافة في نق
عادة تداوله والتعلياصل مواقع التوافي  أدى أيضا إلى  صحافة االلكترونيةق عليه بمواقع الالجتماعي وا 

جامعة ألهم ما ي ثار في وسائل  اآلن أصبحت الصحافةو  ،العربية تزايد أثر الصحافة في منظومة القيم
 إلعالم األخرى.ا
المجتمع  في خطورتهاو مكانة القيم  يجب التفكير جديًا في البحث عن صيغة صحفية تالئم -

ومعالجة مشكالته  الرأي العام العربيلصحفية التي يتم بها مخاطبة ، وحجم ونوع الرسالة االعربي
دعم ارف واألفكار التي تبالمع والتركيز على تزويد الفئات المتعلمة والمثقفة وصاحبة التأثير بشكل عام
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أن الرسائل اإلعالمية تنتقل من  ساتخاصة بعدما أكدت الدرا السلبية محاصرة القيمقيم اإليجابية و ال
سواء على مرحلتين أو في شكل خطوط  ومنها إلى اآلخرين الصحافة إلى هذه الشخصيات المؤثرة 

مناقشة كل تصل برعاية شاملة  ت لقيمفة أن ترعى ملف منظومة ايمكن للصحا، وفي هذا اإلطار دائرية
وثقافتهم واتجاهاتهم  الشرائح االجتماعية هتماماتاف و يد واألعرامكونات القيم ومظاهرها كالعادات والتقال

ألساسية للتأثير في منظومة القيم، وفي هذا اإلطار تقترح الدراسة تبني أسلوب باعتبارها المداخل ا
حفز وسائل اإلعالم األخرى على المشاركة خطط وت  لصحافة بشكل م  الحمالت اإلعالمية التي تثيرها ا

وقات النهوض لجدل حول قيم وتقاليد وأعراف بعينها تتصل بمقومات أو معارة فيها باستخدام أسلوب إثا
 .العربيبالمجتمع 

 ها فيممارسة دور ل وخاصة دور العبادة مجتمعات العربيةمؤسسات االجتماعية األخرى بالدعوة ال -
 ىعل عابرة لها تداعياتها قيمل اترويجه في والتصدي للفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي نقدال

 .بشكل مباشرواستقرار المجتمع الهوية والثقافة 
التأثير على عملية  يساهم اإلعالم المقروء وخاصة الصحف والكتب وقصص األطفال في  -

عملية تغيير القيم بشقيها اإليجابي والسلبي، عبر أكثر من آلية أو مظهر من أهمها: منظومة القيم 
نه تضارب القيم مع بعضها البعض يث ينتج عت بحإحداث صراع قيمي داخل األفراد والمجتمعا

تضاربها لدى الفرد الواحد بين اتجاهه وسلوكه، تشكيل قيم جديدة أو المساهمة في  إكساب النشء قيم و 
ماعة إلى جماعة ومن مجتمع إلى مجتمع، وضع أجندة المجتمع، نقل القيم من جيل إلى جيل ومن ج

قيم أخرى فيما يفضي إلى إعادة ترتيب القيم بالشكل الذي ميش القيم عبر التركيز على قيم معينة وته
بقصد أو بدون قصد، واألهم من ذلك كله هو دور الوسيط الذي تقوم به  اإلعالموسائل تستهدفه 
بعملية تشكيل القيم والتأثير فيها سواء كانت األسرة أو  لمعنيةع كافة المؤسسات األخرى ام الصحافة

ه والثقافية السائدة، حيث تتأثر هذ االقتصادية والسياسية المؤسسات ة أودالمدرسة أو دور العبا
تحقيق أغراضها أو تدخل أداة ل، كما أنها في الغالب تعمل كهاالمؤسسات بوسائل اإلعالم وتؤثر في

تهيئة المناخ للقوانين والقرارات السياسية من  به ما تقوم إضافة إلى ، ائر بينهاكطرف في الصراع الد
لنقل األفكار واالتجاهات الجديدة ودورها كمعبر جديدة في المجتمع،  اً دية التي تحمل قيمقتصاواال
 إقناع المواطنين بها.محاولة و 
، وتباين في منظومة القيم امةتقدير الوزن النسبي ألثر الصحافة واإلعالم المقروء ععملية أن  -

إلى ظاهر التأثر بها من تشكيل القيم وت مهذه األوزان من مجموعة قيم لمجموعة قيم أخرى، وكذلك تفا
 يتوقف على عوامل أخرى وسيطة كاألسرة والمؤسسة التعليمية ودور العبادة وعوامل مستقلة أيضاً  تغييرها

عالمي عند دراسته لذلك مراعاة تداخل هذه العوامل كالثقافة والواقع المجتمعي، وعلى الباحث اإل
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ال ناول الموضوع على المستوى التطبيقي في إطار االتصسة تكمتغيرات وسيطة، ولذا تقترح الدرا
 .التقليدي والجديد معاً 

وتتماشى مع دراسة عالقة القيم بوسائل االتصال التقليدي والجديد مجموعة نظريات بحثية في  -
العتماد على وسائل اإلعالم، نظرية وضع األجندة "ترتيب األولويات"، نظرية الغرس ا نظرية مقدمتها

نظريات ونماذج التحديث واإلقناع، نظرية التهيئة المعرفية، نظريات التأثير الثقافي الدولي،  افي،الثق
لصراع، نظرية تأثيرية الشخص الثالث، نظريات الثنائية االجتماعية واإلزدواجية الثقافية، نظرية ا

ضاري والديني الح باإلضافة إلى المداخل األيدولوجية نتيجة نسبية القيم وتغيرها باختالف العامل
 واالجتماعي.

بر دراسة القيم وخاصة في إطارها التطبيقي الذي يتطلب قياس تأثرها بوسائل اإلعالم، وسبل توتع -
أن القيم  من الدراسات ترى اً كثير تأثير وسائل اإلعالم فيها أقرب إلى دراسة االتجاهات خاصة وأن 

 ية من حيث الوعى بما هو جدير بالتفضيلمعرفتحتوى على ثالثة عناصر مثلها مثل االتجاهات:  فهى 
شعورًا عاطفيًا أو  ، ووجدانية من حيث شعور الفرد حيالهاواإلدراك لموضوع القيمة وتميزه وتذكره وتصوره

 ، وهى سلوكية من حيث كونهاأو النفور منه بدرجة ماالقيمة  بالميل إلى موضوع انفعاليًا أو وجدانياً 
اهري لبلوغ هدف معين أو معيار محدد للسلوك، وترتبط في الوقت ظكي تظهر في سلوك أو مجهود حر 

  ذاته بمتغيرات الفروق الفردية وظاهرة انتقال المعلومات على مراحل، خاصة بعدما تأكد علميًا من أن

التفاعل مع الرسائل ن مع بقية أفرادها وليسو معزولين، وأن عات يتفاعلو فراد أعضاء في جمااأل
ن األفراد ليسو وسائط ويتأثر بالمجتمع والثقافة، كما أ شرًا وآنيًا ولكنه من خاللمبا اإلعالمية ليس

مع الرسائل اإلعالمية وتتباين أداورهم في عملية االتصال فمنهم النشط الذي  ممتساويين في تعامله
 قبل وينقل لغيره ومنهم الذي يعتمد على آخرين. يست
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مؤسسة شباب الجامعة،  :اإلسكندرية)الشخصية"  -الثقافة -عوان: علم االجتماع النفسى "المجتمالحميد رشحسين عبد أنظر:  (15)
  . 59ص  (2005

 ,Margaret L. Andersen and Howard F. Taylor, Sociology, Second Edition, U.S.Aأنظر:  (16)
Wadsworth, adivision of Thomson learning. Inc, 2003, p 43. 

 اإلسالمية )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت( السيد الشحات: الصراع القيمى لدى الشباب، ومواجهته من منظور التربية: أنظر (17)
 .16مرجع سابق،  محمد خليفة، ارتقاء القيم: دراسة نفسية، فعبد اللطي. 56ص 
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 .111 -49، ص ص 1984ر القلم، يت، داحامد عبد العزيز الفقى: سيكولوجية الفرد فى المجتمع، الكو       

جامعي الحديث، د.ت( مكتب الإلى علم النفس االجتماعي )االسكندرية: ال لشفيق، مدخأنظر: محمود فتحي عكاشة ومحمد  (18)
 .183-182عصام الدين هالل، مرجع سابق، ص .239ص

 -لقيمى للمراهقين من طالب المرحلة الثانويةى النسق اأميرة محمد إبراهيم النمر: أثر التعرض للقنوات الفضائية علأنظر:  (19)
  . 29ص  ،2004ذاعة، دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإل

 .48-42، ص ص 1985سلوى على سليم: اإلسالم والضبط االجتماعى، القاهرة، دار الكتب المصرية، أنظر:  (20)

 .44-43بق، صأنظر: المرجع السا (21)

 (2004تاب، ة، مركز اإلسكندرية للكاإلسكندري) دراسة فى علم االجتماع الدينى -عحسين عبد الحميد رشوان: الدين والمجتم( 22)
 .135ص 

 المرجع السابق نفسه. أنظر: (23)

ص  (2006ى، الفكر العربالقاهرة، دار )رؤية معاصرة،  -فؤاد البهى السيد وسعد عبد الرحمن: علم النفس االجتماعىأنظر:  (24)
51. 

 .36سابق، ص  والمجتمع مرجعالثقافة  في: دراسات مدبوليجالل  ر:أنظ (25)

 ر:أنظ (26)

Margaret L. Andersen and Howard F. Taylor, Sociologie, op, cit, p 43. 

 .136-135ص  ان: الدين والمجتمع، مرجع سابق،حسين عبد الحميد رشو أنظر:  (27)

 .443 المجتمع، صع ودراسة أحمد: علم االجتما ب محمد سيدغريأنظر:  (28)

 .197( ص2005اهرة: دار الفكر العربي،)الق1ط ي الفكر الغربي: رؤية وتحليل،مكروم، القيم ف دعبد الودو أنظر:  (29)

نفس في علم ال محمود عودة، مشكالت منهجية في دراسة القيم في المجتمع القروي المصري، في لويس مليكة: قراءاتأنظر:  (30)
 .55( ص1979المجلد الثالث )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، -االجتماعي في الوطن العربي

 .51دراسة نفسية، مرجع سابق،  -يف محمد خليفة: ارتقاء القيمبد اللطعأنظر:  (31)

باتجاهات المرأة نحو اإلعالن،  ة وعالقتهاسماح محمد محمدي، القيم المتضمنة في إعالنات المجالت النسائية العربيأنظر:  (32)
 .64-63، ص2005جامعة القاهرة، -رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية اإلعالم

مصرية ، النسق القيمي في الريف المصري بين قيم اإلنتاج واالستهالك: دراسة ميدانية في قرية دعبد الجوا : إنعامأنظر (33)
 .32( ص1998جنائية،اعية والالقاهرة: المركز القومي للبحوث االجتم)

 .،67ص سماح محمد محمدي، مرجع سابق،    

 .67ص سماح محمد محمدي، مرجع سابق، أنظر: (34)

 .135-134( ص2009اهيم، الثقافة والشخصية )االسكندرية: دار المعرة الجامعية، بتس ابر محمد ع  -
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 .207عصام الدين هالل، مرجع سابق، صأنظر:  (35)

 .149( ص 1998يب للطباعة والنشر، لمجاراة، الضغوط االجتماعية تغير القيم )القاهرة: دار غر ولوجية احسن على حسن، سيك

 .149، مرجع سابق، صحسن على حسن74ص علم االجتماع،في  تالجوهري: دراساعبد الهادي أنظر:  (36)

ية )القاهرة: الهيئة المصرية العامة الجتماعفوزية دياب، القيم والعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات ا أنظر: (37)
            .149، مرجع سابق، صحسن على حسن. 85( ص2003للكتاب،

-1982 -ة: البنائية الوظيفية في علم االجتماع واألنثروبولوجيا، المفاهيم والقضايا، القاهرة، دار المعارفليل علىأنظر:  (38)
 .95فوزية دياب، مرجع سابق، ص    .134ص

 لثقافة،القاهرة: المجلس األعلى ل)المصرية محمود عودة، التكيف والمقاومة: الجذور االجتماعية والسياسية للشخصية  -: أنظر (39)
 .144-143( ص1995

 .523( ص1980القاهرة: عالم الكتب، )المكان جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية  -

القاهرة: المركز القومي للبحوث )المصرية يقية لبعض أبعاد الشخصية نظرية وأمبر  أحمد زايد، المصري المعاصر: مقاربة -
 .56-55( ص1990االجتماعية والجنائية،

 .136-135مد عباس ابراهيم، مرجع سابق، صمح أنظر: (40)

 .283، 191مكروم، مرجع سابق،  دعبد الودو أنظر:  (41)

Janes W.Neulier, Intereultural Communication- Contextual Approach, New York, Houghton Mifflin 
Company, 2000, pp.50-57. 

ة لعينة من على، تأثير الواقع الثقافي على بناء القيم التربوية في صحافة األطفال: دراسة تحليلية مقارن معبد الرحي أسامة أنظر: (42)
    .14-13، 1997كلية اللغة العربية،  مجالت األطفال في مصر والسعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر:

 -  Janes W.Neulier,Op-Cit, pp, 47-97. 

اري، رسالة ماجستير غير نصير، العالقة بين التعليم والتغير القيمي، دراسة ميدانية في منطقة البد عبد اهلل رعبد الناصأنظر:  (43)
 .72ص، 1996،منشورة، جامعة أسيوط: كلية التربية

 .20، ص 2002المعرفة الجامعية، ة: دار د أحمد بيومى: ظاهرة التطرف اإلسكندريمحمأنظر:  (44)

 .188، مرجع سابق، صحسن على حسنأنظر:  (45)

 .31-30جتماعية لدى الشباب، مرجع سابق، ص ص رندة محمد رشدى حسن: دور التليفزيون فى تشكيل القيم االأنظر:  (46)

ة على تغير القيم في ضوء تصنيع ية مصريم في الريف المصري: دراسة ميدانية بقر أنظر: نسرين صالح مصطفى، تغير القي (47) 
 . 2005الريف، جامعة جنوب الوادي: كلية اآلداب،

م االجتماعية: دراسة ميدانية على مستخدمي شبكة االنترنت بمدينة القي في تغير وأثرهحسين، االنترنت  معبد الرحيأحمد أنظر:  (48)
  .96-95، ص2011اب،ير غير منشورة، جامعة أسيوط: كلية اآلدأسيوط، رسالة ماجست



 
 أثر اإلعالم المقروء على منظومة القيم في الوطن العربي

 د. صابر حارص

  

 117 

 

 .  33 -32رندة محمد رشدى حسن، مرجع سابق، ص ص    

 ، 76نصير، مرجع سابق،  عبد اهلل رعبد الناصأنظر:  (49)

 .95حسين، مرجع سابق، ص معبد الرحيأحمد            

رية: دار المعرفة االسكندوجهات السلوك االجتماعي: دراسات تطبيقية )محمد أحمد بيومي واسماعيل على سعد، القيم ومأنظر:  (50)
 .81الجامعية، د.ت( ص

 .84عبداهلل نصير، مرجع سابق،  رعبد الناص 

تماعية على األسرة )االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، محمد على سالمة، االنفتاح االقتصادي وآثاره االجأنظر:  (51)
2003 ) 

Ronald Inglehart, et al, "Human Behiefs and Values A cross-cultural sourcebook based on the 
1999-2002 va;ues surveys" Mexico, Siglo Vientiuno editors, 2002,p.7. 

 أنظر:  (52)

Gheorghe Fuiga, "Social change And Political Culture" Belgeque, Editulg, 2005, p.19. 

االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة )االجتماع مصري بين التاريخ وعلم لريف المحمد على سالمة، البناء الطبقي في اأنظر:  (53)
 .143ص( 2000والنشر، 

نطا، ب الجامعي بين ثقافة العولمة والثقافة التقليدية، مجلة كلية اآلداب، جامعة طسيد جاب اهلل السيد، إشكالية القيم لدى الشبا   
 .493، ص2003(، يناير16العدد )

 ( ص1993للنشر والتوزريع، القاهرة: دار مصر العربية)مصر نفتاح وتغير القيم في نور، االأحمد أ   

وعالقتها بالهوية العربية  Space Toonالت الكارتون في قناة صابر سليمان عسران، القيم التي تعكسها أفالم ومسلسأنظر:  (54)
، 2004مايو6-4الم "اإلعالم المعاصر والهوية العربية"، ية اإلعتمر العلمي السنوي العاشر، لجامعة القاهرة: كلاإلسالمية، المؤ 

 .268ص

إلذاعة والتلفزيون، المجلة المصرية لبحوث عادل فهمي البيومي، عالقة مضمون القيم لدى الشباب الجامعي بالتعرض لأنظر:  (55)
 .2000(، أكتوبر4)العدد ، الرأي العام

 .268صابر سليمان عسران، مرجع سابق، أنظر:  (56)

 دراسة ميدانية -محمد مصطفى حبشى: القيم االجتماعية وآثارها فى التنمية الريفية        

 ه، جامعة أسيوط، كلية اآلداب، قسم فى قرية كرداسة بمحافظة الجيزة، رسالة دكتورا         

 .30، ص 1982االجتماع،         

المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، جندة، االتجاهات الحديثة في وضع األ حمادة، بسيوني ر:أنظ (57)
 .323،ص 1998ديسمبر 
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 .73سماح محمد محمدي، مرجع سابق، ص أنظر:  (58)

( 2002رية: مركز االسكندرية للكتاب، االسكند)والمراهقين زكريا عبدالعزيز، التلفزيون والقيم االجتماعية للشباب  أنظر: (59)
 .39ص

 .73-72ص اح محمد محمدي، مرجع سابق،سمنظر: أ (60)

 .73ص السابق،المرجع أنظر:  (61)

 .172( ص2009منير حجاب، نظريات اإلعالم اإلسالمي )القاهرة: دار الفجر، أنظر:  (62)

 .79عادل فهمي البيومي، مرجع سابق، أنظر:  (63)

ظور التربية اإلسالمية )القاهرة: دار الفكر ه من منشحات أحمد حسن، الصراع القمي لدى الشباب ومواجهتالسيد الأنظر:  (64)
 .82-81العربي، د.ت( ص

 .90، 82محمد أحمد بيومي واسماعيل على سعد، مرجع سابق، صأنظر:  (65)

 ظر: أن (66)

Martin J Gunnel, " Global Cultural Values Change and the Relationship with Telecommunication 
Change: a Longitudinal Analysis" (Ph.D) Capella University, United Ststes, 2007, P.2, 
http\\proquest.umi.com\ 

، صـ 1986(، 529) العدد، اقرأ، سلسلة المعارف، دار القاهرة، يات،حصن الحر  القضاء الحميد، عبد درويش أنظر: حسني (67)
26 ،27. 
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 أخالقيات اإلعالم الرقمي
 محمد عثمان صالح ةد. غاد                                     أبشر حسن يد. مثان           

 يأبو ظب –كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا                            دبي –جامعة العلوم الحديثة       
 :مقدمة

كمصطلح واسع النطاق في الجزء األخير من القرن العشرين ليشمل دمج  لرقمياإلعالم اظهرت وسائل 
وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة والمطبوعة، مع القدرة التفاعلية 

ل واإلعالم، حيث للكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت، وتطبيقات الثورة العلمية التي شهدها مجال االتصا
 ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال االتصال في التغلب على الحيز الجغرافي والحدود السياسية.

 اإلطار النظري المبحث األول:
 مشكلة الدراسة:

لتحل سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقليدية المركزية، وأصبح بإمكان  لقد جاءت وسائل اإلعالم الرقمي  
ال تقتصر على  إن قوة وسائل اإلعالم الرقمي األفراد والمؤسسات مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولة.

ية، مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها والتي تسمح لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية االتصال
ولكن تلك الوسائل أحدثت أيضًا ثورة نوعية في المحتوى االتصالي متعدد الوسائط والذي يشتمل على 
النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو. ونحن هنا بصدد الوقوف على مدى تطبيق أخالقيات 

لها أهمية كبرى في حياة الناس حيث كثر التعامل معها  لرقميعالم االعمل اإلعالمي، ذلك ألن وسائل اال
  في الساحة.لتلقي األخبار والموضوعات وكل ما هو جديد 

 الدراسة: همية أ

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الذي يؤديه اإلعالم الرقمي وانتشاره في الوقت الراهن وتطوره نتيجة 
نتشار الواسع وكسره لكل الحواجز اال اهذ .والتقنيةتطورات التكنولوجية للتطور الذي يشهده العالم في مجال ال

كان البد من الوقوف للتعرف على األخالقيات التي وتأثيره الواضح على السلوك واآلراء والثقافات ولذلك 
خالقية والبعيدة عن أخالقيات وسلوكيات  أتحكم اآلداء اإلعالمي خاصة مع انتشار بعض الممارسات الال

والتي جعلت الكثير من المهنيين يطالبوا بوضع هذه التشريعات واألخالقيات  جتماعياً ااإلعالمي المسؤول 
 .لتنظيم العمل اإلعالمي
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 أهداف الدراسة:
 .التعرف على أخالقيات االعالمي الرقمي -1
 .على واقع تطبيق أخالقيات اإلعالم الرقمي الوقوف -2
 .معرفة الرقابة ومواثيق الشرف في اإلعالم الرقمي -3
امكانية تطبيق األخالقيات الخاصة باإلعالم التقليدي في مجال اإلعالم التعرف على  -4

 الرقمي؟
 : الدراسة منهج

بدراسة الحقائق حول الظواهر وع الدراسات التي تعتمد على المنهج الوصفي الذي يهتم من نالدراسة 
ستخالص دالالتها، أو واألحداث واألوضاع القائمة، وذلك بجمع البيانات والمعلومات وتفسيرها وتحليلها، ال

 إصدار تعميمات بشأنها. 

 الدراسة: تساؤالت

 ؟مفهوم اإلعالم الرقمي ما -1
 ات وسلبيات اإلعالم الرقمي؟بييجاإما  -2
 الرقمي؟أنواع اإلعالم  ما -3
 ما األخالقيات اإلعالمية في مجال اإلعالم الرقمي -4
 الواجبات التي يجب أن يلتزم بها اإلعالمي في اإلعالم الرقمي؟ ما -5
 هل نحتاج في اإلعالم الرقمي إلى تشريعات وقوانين أم أخالق ومبادئ؟ -6

 الدراسات السابقة:

للتشريعات  اإلعالميتحليل أطر التناول  فيتتمثل مشكلة البحث ، 2017دراسة والء عبد الرحمن،  .1
مصر والوقوف على التحديات الحالية  فيعالم جراءات التنظيمية للرقابة على اإلعالم واالالجديدة لإل
البحث على يعتمد هذا  عالم المصرية،ا المواقع اإللكترونية لوسائل اإلتواجهها كما تحدده التيوالمستقبلية 

عالم على عينة مما تم عالمية للتشريعات الجديدة لإلإلالألطر  الكيفيحليل التمنهج المسح وتم تطبيق 
المواقع االلكترونية لوسائل االعالم المصرية. ويتمثل مجتمع البحث من جميع المواقع  فينشره 
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مواقع الكترونية لوسائل االعالم  ثالثة فيكما تتمثل عينة البحث  االلكترونية لوسائل االعالم المصرية.
 فيوذلك ، اليوم وموقع قناة صدى البلد المصريموقع جريدة االهرام وموقع جريدة  فيالمصرية متمثلة 
 التيلألطر  الكيفيويمكن ان نستخلص من خالل التحليل ، 2017وحتى يونيو 2016الفترة من يناير 

 : يليصرية ما قدمتها المواقع االلكترونية لوسائل االعالم الم
 نظرية المسئولية االجتماعية. ومبادئبين األطر الخبرية للتشريعات  جزئيأن هناك اتساق  •
 موقعياتسمت المعالجة االعالمية لوسائل اإلعالم بالتنوع في المعالجات وعكست تنوع اآلراء خاصة  •

 جريدة األهرام وصدى البلد.
 .بعض منها بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن فيالتزمت  •
اللكترونية لوسائل االعالم المصرية ما بين الخبر استخدمتها المواقع ا التيتنوعت القوالب االعالمية  •

 (1) .الخاصةوالتحقيق والتعليق والحوار والمقابالت 
 تحددت مشكلة الدراسة في كيفية تطوير أخالقيات االتصال عبر وسائل،2016،دراسة سليمان صالح .2

والحقوق األخرى مثل حق االتصال الجديدة ) الرقمية( لتساهم فيي تحقيق التوازن ببين حق االتصال 
وأوضحت الدراسة أهمية تطوير ، الحصول على المعرفة ونشرها والحقوق األخرى لألفراد والمجتمع

واالتصالي بشكل عام وعبر االنترنت بشكل  األخالقيات اإلعالمية كمدخل لتنظيم النشاط اإلعالمي
توصيات الدراسة: تشجيع  حيث أنه من الصعب أن يتم التنظيم بواسطة القانون، ومن ضمن، خاص

الباحثين المسلمين على العمل على تعزيز المنظومة اإلعالمية اإلسالمية لالتصال. وتشجيع الروابط 
المهنية اإلسالمية في مجال اإلعالم على إصدار مواثيق أخالقية تتحول بها المبادئ التي يتضمنها 

رشادات.الميثاق العام إلى توجيهات   (2) وا 
تهدف الدراسة على تسليط الضوء على المعايير المهنية  ،2016دراسة بخيتة أحمد محمد الحسن،  .3

إلنتاج البرامج السياسية بقناة الشروق الفضائية للتعرف على إلى أي مدى يتم تطبيق المعايير 
يسعي المهنية إلنتاج البرامج السياسية، وتوضيح المعوقات التي تعترض إنتاج البرامج السياسية و 

البحث لإلجابة على التساؤل التالي: كيف توظف المعايير المهنية إلنتاج البرامج السياسية بقناة 
الشروق الفضائية؟ وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وأدوات المالحظة والمقابلة 

لبرامج السياسية وتحليل المضمون. وخرج البحث بعدد من النتائج منها: أن الدراسة أكدت على تميز ا
بقناة الشروق الفضائية بقوة مواضيعها ومواكبتها لما يدور في الساحة المحلية والعالمية، ويتوقف 
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نجاح البرامج السياسية على مدى تطبيقها للمعايير المهنية. وقد أوضحت الدراسة أن معوقات إنتاج 
 (3) اإلعالمية.البرامج السياسية تشمل التشريعات 

أخالقيات العمل  أبرزتتمثل المشكلة البحثية في التعرف على ، 2016سليمان ملكاوي،دراسة عمر  .4
من خالل تحديد القواعد والضوابط واالخالقيات  -االعالم االسالمي –االعالمي وذلك وفق منهج 

وعمل  ،العامة التي ينبغي ان تقوم عليه العملية االعالمية في جانب عمل المرأة وظهورها االعالمي
 هذه الدراسة من _. وتعداالعالم االسالمي  –راسل والمندوب الصحفي بعد االشارة الى ماهية الم

كما وقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي والذي يقوم  الدراسات الوصفية في بحوث االعالم
النسبة ب الدراسة:ومن أبرز نتائج  .على تتّبع جزئيات الموضوع من أجل الوصول الى حكم عام حوله

لمفهوم االعالم االسالمي ال يمكن لنا ابدا ان نجزم بوجود هذا الشكل من االعالم إال من خالل بناءه 
من منطلق الدراسة الكافية  ،على نحو برهاني رصين وعلى اسس وقواعد ثابتة تبين المالمح العامة

وذلك للخروج من مغبة ، يودراسة ذلك من بعده وفق فلسفة الدين االسالم، لمبادئ االعالم ونظرياته
االجتهادات الشخصية والتي في معظمها ال تمثل اال وجهة نظر واحدة قد تكون بعيدة كل البعد عن 

هناك تشابه كبير في االخالقيات والمبادئ العامة والتي تنبع في  .االحاطة بكل جوانب الموضوع
ع ان نطبق كافة تلك ونستطي، معظمها من مواثيق الشرف الصحفي على اختالفها وتنوعها

ركزت معظم االخالقيات االعالمية  .االخالقيات على كل من يمارس المهنة الصحفية واالعالمية
، الصدق، من منطلق فلسفة _االعالم االسالمي_ ومواثيق الشرف على قضايا وقواعد هامة من مثل

 (4).. الخ. .لهداياالبعد عن الرشوة وا، المعلومات التيقن من صدق الخبر ومصادر، الموضوعية
، تشير الدراسة إلى أن اإلعالم البديل يمثل جرس إنذار لوسائل 2015سة شريف درويش اللبان،ادر .5

ها وعدم المشاركة في صياغة رسائلها ياإلعالم التقليدية للشك في مصداقيتها وصعوبة الوصول إل
اإلعالمية. إال أن اإلعالم البديل يعاني من مجموعة مشكالت قد تجعله أكبر خطرًا على المنظومة 

وغياب  واالنفتاحوالمشاركة  االندماجالثقافية لألمة العربية إال أنه يتسم بمجموعة من السمات مثل 
وتسعى الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس وهو ما  .تماعيةالحدود والنمو الكبير لمواقع الشبكات االج

اعتمـدت الدراسـة  .الضوابط األخالقية والتشريعية التي يجب أن تلتزم بها شبكات التواصل االجتماعي
منهـج المسـح منهجا لها وذلك بمسح التقنيـة للعاملـين في اإلعـالم الجديـد مـن جهـة، ومسـح 

ـتخالص أهـم األسـس المهنية التـي يجـب أن يقـوم عليهـا اإلعـالم الجديـد مـن الممارسـات المهنيـة الس
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جهـة أخرى، كـما تم توظيـف هـذا المنهج لمسـح الجوانب األخالقيـة لإلعـالم الجديـد المتمثلـة في 
 (5) اإلعالميةمواثيق الـشرف 

خلصت الدراسة إلى أن  Jesús Díaz-Campo ، Francisco Segado-Boj ،2016، دراسة .6
، الصحافة تواجه قضايا أخالقية جديدة بسبب ظهور اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
، وفي هذه الدراسة تم تناول كيف تم تحديث مدونات األخالق الصحفية لمعالجة هذا الواقع الجديد

بند ) اخالقيات إعالمية من  99ن ويتم استكشاف ثالث أسئلة بحثية من خالل تحليل منهجي م
منها تتضمن  فقط 9من خالل النتائج أنه من بين العينة التي تم تحليلها أن  جميع أنحاء العالم وتبين

لتغيير القوانين  وتختتم الدراسة بمقترحات، إشارات إلى اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (6).هذه القضايا األخالقية التي من شأنها أن تساعد الصحفيين على حل

جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل ، دراسة مجدي محمد سليمان .7
حيث تساهم تكنولوجيا المعلومات الجديدة في ، اإلعالم الجديد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب

على اإلنترنت  21ال المجتمع المدني في القرن  يعتمد كما ،إعادة تشكيل عميق للثقافة السياسية
رقمي يمكن فيه إدارة الثقافات  مالذ ووسائل االتصال األخرى في بنيته التحتية وفي الحصول على

التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في  وقد تمثلت مشكلة الدراسة في .المدنية والسياسية
وهو من الدراسات  .ياسي عند الشبابسمية وتعزيز الوعي التناولها للقضايا السياسية ودورها في تن

ومن نتائج  .واعتمدت على منهج المسح بالعينة في جمع البيانات )استمارة استبيان( الوصفية
( %54.9الدراسة: أن طالب الجامعات يتعرضون بشكل دائم لوسائل التواصل االجتماعي بنسبة )

 (7)(.15.36%( والمجالت والصحف )16.26%مقارنة بالقنوات الفضائية )
األخبار في وسائل اإلعالم )الهند(: االنحرافات  أخالقيات تناول ،Jhumur Ghosh 2014، دراسة .8

ومستقبل التحديات، تستكشف هذه الدراسة مفهوم أخالقيات وسائل اإلعالم مع إشارة خاصة إلى 
كانت أخالقيات اإلعالم في الهند مرتبطة بوسائل اإلعالم التقليدية. ولكن مع  .وسائل اإلعالم الهندية

ًا مستمرًا. التطور في التكنولوجيا ومجيء اإلنترنت فإن معيار الممارسات األخالقية تواجه تحدي
حيث انحرفت عن  –الصحافة والتلفزيون  -وتناقش هذه الدراسة محاور وسائل اإلعالم التقليدية 

األخالق الراسخة والمبادئ والقواعد الصحفية التي تمارسها وسائل اإلعالم الهندية عادة. وتستكشف 
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التي لديها وخلصت الدراسة  الدراسة االنحرافات وتحلل المبادئ األخالقية لوسائل اإلعالم اإلخبارية
 (8) الهند.الى نموذج بشأن مستقبل أخالقيات وسائل اإلعالم في 

المبادئ األخالقية العالمية لوسائل اإلعالم:  تحدثت عنLea-Sophie Borgmann 2012 دراسة .9
أدت العولمة المتزايدة لوسائل اإلعالم والصحافة إلى مراجعة بالتطبيق على جنوب أفريقيا وألمانيا، 

إليجاد القيم األخالقية العالمية التي تنطبق في عالم ال حصر له من الثقافات  األخالق والمعايير،
إجراء مقارنة بين جنوب أفريقيا وألمانيا في موضوع أخالقيات وسائل المختلفة. تحاول هذه الدراسة 

وتوصلت ، اإلعالم. وهي دراسة استقصائية عبر اإلنترنت أجريت للطالب بين ألمانيا وجنوب أفريقيا
 الدراسة الى أنه يوجد نظريات عالمية ومبادئ أخالقية ثقافية محددة في الصحافة. اال أنه يظهر

تفسير المبادئ األخالقية، بشكل مختلف في الثقافتين وتصنيف القيم الثقافية الخاصة مفهوم العالمية و 
بأخالقيات وسائل اإلعالم ضمن اإلطارين الثقافيين أللمانيا وجنوب أفريقيا. وأن هنالك اختالفات 

 (9) اإلعالم.كبيرة في ترتيب المبادئ األخالقية لوسائل 
الهدف من الدراسة دراسة  ،M. Nadrljanski،Đ. Nadrljanski،Z. Buzasi ،2011 دراسة .10

ظاهرة األخالق في وسائل اإلعالم، وذلك لزيادة الوعي بالتجاوزات التي تحدث في اإلعالم الرقمي 
وآثاره. وتأتي أهمية الدراسة في تحديد تأثير وسائل اإلعالم على السلوك، للوقوف على أمثلة من 

وتحديد أوجه التشابه  ،ية في مجال اإلعالم الرقمي، ودراسة آراء مستخدميهالتجاوزات األخالق
واالختالف بين الموظفين )باإلشارة إلى الصحفيين والمحررين( والتعرف على أخالقيات وسائل اإلعالم 

استخدم البحث  ،والتفكير حول موضوع األخالقيات لتوفير بعض المعلومات للدراسات الحقة
ية والمناقشات كأدوات للدراسة، فضال عن تفسيرات لهذه الظاهرة من قبل مختلف المالحظات الشخص

 (10) ذلك.المؤلفين الذين كتبوا عن 
تناولت الدراسة أخالقيات اإلعالم ووسائل اإلعالم الجديدة:  ،Andrew Limo ،2010، دراسة .11

التحديات والفرص في قطاع التعليم في كينيا :أصبحت اإلنترنت منذ عقد من أشكال قنوات الوسائط 
الرقمية في كل مكان من وسائل االتصال والترفيه في كينيا. وتأثيره العميق وخاصة بين الشباب. إن 

الجديد يجدون أنفسهم ينتمون الى مجموعة تقليدية، حيث كان نشر  مستخدمي وسائل اإلعالم
بعكس اإلعالم الرقمي في عصر اإلنترنت ال يبدو أن أحدا ، المعلومات فنًا ملتزمًا بأخالقيات المجتمع

مسؤوال أو يهتم به. وتناقش هذه الدراسة الوضع والتحديات والفرص في تدريس أخالقيات االعالم في 
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درس على وجه التحديد تأثير التكنولوجيات الجديدة الناشئة في مجال وسائط اإلعالم مثل كينيا. وهي ت
اإلنترنت والهواتف المحمولة والتلفزيون الرقمي على الشباب والتحديات والفرص التي تأتي مع هذه 

 (11) التكنولوجيات.
اإلعالم الجديد كظاهرة شمولية وضوع تتناول هذه الدراسة م ،2009،عبد اهلل الزين الحيدريدراسة  .12

بدأت في االتساع منذ ما يزيد من عقدين من الزمن، وتناقش إشكالية النظام والفوضى التي بدت لنا 
فحالة النظام تكشف عنها مظاهر التطور التقني الذي ساعد على  .البارزة لإلعالم الجديد السمةبمثابة 

و قطاع األعمال والخدمات وتطوره مما ساعد على نك، ظهور فاعلين جدد في مجال اإلعالم واالتصال
صنف تعرب عنه نزعة التخلي عن التقاليد ، أما حالة الفوضى فهي من صنفين .في المجتمع

في صناعة  وتجاوز الضوابط السائدة، اإلعالمية المعمول بها في اإلعالم الجماهيري التقليدي
ي تدفق غير مسبوق للمفاهيم والمصطلحات وصنف آخر متمثل ف .المضامين اإلعالمية واالتصالية

التي بدأت تحدث نوعًا من التلوث المفاهيمي في المجال. وهو ما أدى إلى ظهور ما يعرف بصحافة 
. من إعالم الضبط إلى إعالم االستقطاب قلبت منظومة اإلعالم الجماهيري وحولتها إلى المواطن التي

الظواهر اإلعالمية ال يمكن فهمها من الداخل دون اللجوء إلى أن ، ومن أبرز مستخلصات الدراسة
تماعية والعلوم الفيزيائية والرياضية كمداخل جاعتماد الحقول المعرفية األخرى في العلوم االنسانية واال

والبد من إعادة النظر في أساليب التعليم والتدريب ، إلدراك حقيقة الحدث اإلعالمي والفعل االتصالي
 (12) .ينلإلعالمي

وأخالقيات وضوابط  موضوع اإلعالم الجديد، لسابقةا الدراسات اولتتن :التعليق على الدراسات السابقة
 أخالقيات االتصال عبر االنترنت من منظورعلى ت سارالدا بعض ركزتكما ممارسة اإلعالم الجديد 

وغيرها  لإلعالمالخاصة بالتشريعات الجديدة  لإلشكالياتأطر معالجة المواقع االلكترونية المصرية و ، إسالمي
 .في بعض دول العالم من الموضوعات التي تتحدث عن تشريعات وأخالقيات اإلعالم

 :المنهج والعينات

ومنهج المسح ، يليمنها المنهج المسحي، والوصفي التحل، استخدمت الدراسات السابقة عدد من المناهج  
خالقية في مجال ركزت الدراسات على التجاوزات األكما ، والمنهج االستقرائي والمنهج المقارن اإلعالمي

 .وصعوبة تطبيق الرقابة عليهاوفقًا للمسؤولية االجتماعية االعالم الرقمي وأخالقيات المهنة االعالمية 
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 هذه الدراسة: يميز ما

على أخالقيات اإلعالم  االدراسات السابقة بتركيزه عنتلف تخ هذه الدراسة الدراسات السابقة فإنبالمقارنة مع 
 دراسةال تالرقمي وشرح بعض الضوابط المهنية واألخالقية اإلعالمية التي نادى بها المختصون واستعرض

للرقابة في اإلعالم  دراسةال تواجبات وحقوق اإلعالميين في اإلعالم الرقمي مقارنة باإلعالم التقليدي وتطرق
بين دراسة على مواثيق الشرف في اإلعالم الرقمي وكانت المفاضلة في ال تالرقمي وصعوبة تطبيقها وركز 

 .القانون والحرية واألخالق اإلعالمية

  الدراسة: مصطلحات

تتفق مع أهداف ذلك مفاهيم ومدلوالت المصطلحات التي تناولتها الدراسة وستتكرر والتي تتناسب و نقصد ب 
البحث وذلك ألنها تلخص المصطلحات األساسية في الدراسة بعبارات واضحة وتؤكد على معاني معينة 

 :وتوضح المعنى المقصود وهي

والعادة وتستعمل مفردًا أو جمعًا للداللة على صفة أو  جمع خلق وهو السجية والطبع والطبع :األخالق لغة  
سلوك  وهي شكل من أشكال وعي اإلنسان يقوم على ضبط وتنظيم، صفات في الشخص محمودة ومذمومة

 .اإلنساني، وهي المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك استثناءالحياة االجتماعية بدون  اإلنسان في كآفة مجاالت
(13)  

: يقصد بها مجموعة من القواعد واألصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة وأخالقيات المهنةآداب   
 (14)الواحدة بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة وشرفها. 

مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد مهنة ما للتمييز بين ما هو مقبول أو غير  األخالقيات المهنية 
مقبول في السلوك المهني، ولتحقيق ذلك يتم وضع ميثاق يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلوك 

هنة. كما أنها تسهم في والممارسة. ومن فوائدها أنها توفر إحساسًا بالذاتية المهنية، وتشير إلى نضج الم
  (15) .المجتمعتشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة، وتحدد ما يتوقعه منهم 

وهي تشمل  هي األخالقيات المتعلقة بمهنة الصحافة واإلعالم بشتى أنواعها و أنماطها :أخالقيات اإلعالم  
واجبات الصحفيين وحقوقهم وطبيعة أعمالهم وبعبارة أخرى هي عبارة عن القواعد واألسس التي تقوم وتدافع 
عن مهنة الصحافة واإلعالم إلى األمام وتدفع بها وتتناول المبادئ التي يجب على القائمين بالعمل اإلعالمي 
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ة والصحفية وهي عبارة عن مواثيق ومدونات الشرف تدافع لتزام بها ومراعاتها عند ممارسة العملية اإلعالمياال
 (16) بهاعن المجتمع من جهة والمؤسسات اإلعالمية والعاملين 

األخالقيات هي االختيار الطوعي لما ال يمكن فرضه بالقوة، مؤكدًا أهمية أن يصدر االلتزام األخالقي ف لذلكو 
للصحافي منه ال بقوة القانون بل انطالقًا من قناعات الصحافي نفسه واألطر والمعايير األخالقية التي 

 (17) .لمهنتهميضعها الصحافيون 

 نظرة عامة...االعالم الرقمي المبحث الثاني:

شهده العالم اليوم تطورت ممارسات االعالم وانتقل من االعالم الذي يعتمد  الذيفي ظل التطور التكنولوجي 
الى اعالم يعتمد على التدفق الحر للمعلومات مستخدمًا في ذلك شبكة االنترنت التى  والمتلقيعلى المرسل 

صطلح اإلعالم الرقمي وفيما يلي نتعرض لمفهوم تتميز بالسرعة الفائقة وقلة التكلفة وادى ذلك لظهور م
 وأقسامه. هوأبرز ايجابياته وسلبيات هاالعالم الرقمي وخصائص

 :وخصائصه الرقمي اإلعالم مفهوم أواًل:

 اإلعالم فهو، اإلعالم لهذا جديدة أرضية على، المستحدثة اإلعالمية للتطبيقات المتعددة األسماء تدل  
عالم الشبكي اإلعالم هو أيضاً  التفاعلي اإلعالم وهو الرقمي عالم، الجديد واإلعالم المعلومات، وا   الوسائط وا 
عالم، التشعبية . المواطن صحافة أو. البديل اإلعالم مصطلح البعض عليه يطلق كما، المتعددة الوسائط وا 

 والشبكات الكمبيوتر هي عناصر ثالثة اندماج من الناتجة االتصالية العملية هو الجديد االعالم ويعد
 .المتعددة والوسائل

 الصحافة صناعة أو عموماً  الرقمية اإلعالم أجهزة بأنه الجديد اإلعالم تعبير الموجز اإلنترنت قاموس يعرف
 من العديد إلى يشير مصطلح: "بأنه الجديد اإلعالم أوبيديا ويب موسوعة تعرفبينما ، اإلنترنت على

 تقنيات استخدام خالل من ممكنة أصبحت والتي المختلفة اإللكتروني االتصال نظم من المستحدثة األشكال
  (18) اآللي الحاسب
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 واستهالك ونشر إنتاج الممكن من جعلت التي الرقمية والمعلومات االتصال تقنيات كافة يضم مصطلح هوو 
 االلكترونية األجهزة خالل من نريده الذي وبالشكل نريده الذي الوقت في نريدها التي المعلومات وتبادل

 .مكان أي في اآلخرين المستخدمين مع والتفاعل باإلنترنت، المتصلة غير أو المتصلة

 :الرقمي اإلعالم خصائص

 السمات من بالعديد عنه يتميز أنه إال جوانبه، بعض في التقليدي اإلعالم مع يتشابه الرقمي اإلعالم أن مع
 :يأتي بما إيجازها يمكن التي

 .الرقمي النظام إلى التماثلي النظام من التحول .1
 في تأثير االتصال عملية في للمشاركين فيها يكون التي الدرجة على السمة هذه وتطلق: التفاعلية .2

 .التفاعلية أو المتبادلة الممارسة ممارستهم على ويطلق تبادلها، وباستطاعتهم اآلخرين أدوار
 جماعة إلى أو واحد فرد إلى تتوجه أن الممكن من االتصالية الرسالة أن وتعني: االتصال تفتيت .3

 االتصال نظام في تحكم درجة أيضاً  وتعني. الماضي في كان كما ضخمة جماهير إلى وليس معينة
 .مستهلكها إلى الرسالة منتج من مباشرة الرسالة تصل بحيث

 من تتطلب وال المستخدم، للفرد مناسب وقت في واستقبالها الرسائل إرسال إمكانية وتعني تزامنية الال .4
  (19 ) نفسه. الوقت في النظام يستخدموا أن ّكلهم المشاركين

 من االتصال في منها االستفادة إمكانية مع الحجم صغر إلى الجديدة االتصال وسائل تتجه: الحركية .5
 يمكن التي الصغيرة الشاشة ذات التلفاز أجهزة هذا ومثال مستخدمها، تحرك أثناء في آخر إلى مكان أي

 .الطائرة أو مثالً  السيارة في استخدامها
 التي كالتقنيات آخر، إلى وسيط من المعلومات نقل على االتصال وسائل قدرة وهي: التحويل قابلية .6

 .وبالعكس مطبوعة رسالة إلى المسموعة الرسالة تحويل يمكنها
 النظر وبغض أخرى أجهزة من كثيرة بأنواع االتصالية األجهزة توصيل إمكانية تعني: التوصيل قابلية .7

 التلفاز جهاز DVDتوصيل ذلك على ومثال .الصنع فيه تم الذي البلد أو لها الصانعة الشركة عن
 .الفيديو بجهاز

 كل داخل وفي العالم حول االتصال وسائل لنظام المنهجي االنتشار به ويعني: واالنتشار الشيوع .8
 .المجتمع طبقات من طبقة
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 أن المعلومات تستطيع حتى دولية عالمية بيئة هي االتصال لوسائل الجديدة األساسية البيئة: الكونية .9
  (02) المعقدة. المسارات تتبع

 :اإلعالم الرقميوايجابيات سلبيات  ثانيًا:

الصحفـي والقيـم المهنيـة التي إلى أخالقيـات الممارسـة اإلعالميـة والعمـل  أنه يفتقـد عالم الرقميإلمن سلبيات ا
تحكـم طبيعـة العمـل، وخاصـة المصداقيـة والموضوعيـة للموضوعـات التـي يتناولها. إن حريـة الدخـول والخـروج 

في ظهـور مصالح تجارية اإلنترنـت سـاعد  مـن دون تحديـات ومراقبـة عـلى المواطنـين الموجوديـن على شـبكة
خبيثـة وعمليات إجرامية، باإلضافـة إلى التدوين المزيف الـذي يـروج للشـائعات واألخبـار الكاذبـة، والذي أسـهم 
في تشـكيل المواقـف الخاطئـة وصناعتها تحت مظلـة المواطـن الصحفي. إن االفتقـار إلى أي سـند تشريعـي 

وعين ألي فرد أن يطلـق عـلى نفسـه "مواطنـا صحفيًا ـالم البديـل، ويسـمح يحـدد مفهـوم العاملـين في اإلع
  (21) .معينةالمواطنـين مـن دون الرجـوع إلى مرجعيـة 

النصب واالحتيال  .الشبكة عبر واإلهانة والتحقير الذم .انتحال الشخصيةايضًا من سلبيات اإلعالم الرقمي 
 علي االعتداء أنشطة برامج عبر والمضايقة التحرش .انتهاك البيانات الشخصية اإللكترونية .في المعلوماتية
 مواقع منصات تشكيل تتيح .األموال غسيل وسائل أحد تشكل .االختراق بجرائم تتعلق وهي الخصوصية
  .مرتكبيها تتبع وصعوبة اإللكترونية الجريمة معالم إخفاء سهولة، إباحية إلكترونية

 وسائل تقدمها أن تستطع لم ربما إيجابيات الرقمية اإلعالم وسائل حققتفقد  الرقمي اإلعالم إيجابياتأما 
 :ومنها والتفاعلية، الوسيلة محدودية بسبب التقليدية اإلعالم

 .(إنترنت وخط كمبيوتر، جهاز) كبير مادية تكاليف يتطلب ال •
 قريب وقت حتى تصوره يمكن ال كان عالم عن تقرير وتقديم أنفسهم عن للتعبير فرصة الناس أعطى •

 (الجديد االعالم حرية) .جدا
  .قبل من منعت وحقائق مختلفة النظر وجهات انتشار •
 .التكنولوجيا استخدام في ثقة أكثر الناس جعلت •
 بمقابلة ليشرع المباشرة، االجتماعية العالقات بناء في الثقة إلى يفتقرون الذين األفراد مساعدة •

 .بعد عن واالتصاالت األصدقاء
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 .المشتركة القضايا وأصحاب الجماعات بين التضامن عزز •
 المغتربين: المثال سبيل على االتصاالت، مجال في" المسافة طغيان" على التغلب على ساعد •

 .وأهليهم
 .العام الرأي اتجاهات معرفة في الصحفيين يساعد •
 .السلطوية البلدان في إخبارية كمنصة واستخدمه التواصل على التحرر وحركات القوى ساعد •
 .ومرونة تنوعا سواء حد على االجتماعي اإلعالم أدوات •
 .بسهولة اآلخرين مع ومشاركته به الخاص المحتوى إنشاء من فرد أي تمكن •
 . (22) التسويق( الترفيه، اإلخبار،) اإلعالم بوظائف تقوم •

 :أهم مميزات اإلعالم الرقميثالثًا: 

 االتصال بوسائل الخاصة السلوك أنماط من أساسي بشكل أيضاً  غيرت الرقمي اإلعالم تكنولوجيا .1
 فيه يختار (active) فاعل بعمل يقوم أن يجب فالمستخدم االنتباه من عالية لدرجة تطلبها حيث من

 .عليه الحصول يريد الذي المحتوى
 الماضي في كانت والتي المختلفة اإلعالم وسائل اندماج إلى أيضاً  أدت الرقمي اإلعالم تكنولوجيا .2

 .الوسائل تلك بين الفاصلة الحدود تلك معه ألغيت بشكل باألخرى منها لكل عالقة ال مستقلة وسائل
 أي بإمكان جعلت مثال العالمية العنكبوتية فالشبكة. منها مفر ال حقيقة اإلعالم حرية من جعلت  .3

 .تذكر ال بتكلفة العالم أنحاء جميع إلى رسالته يوصل وأن ناشراً  يصبح أن باإلنترنت ارتباط لديه شخص
 الذي االتصالي المحتوى في نوعية ثورة أحدث أنه حيث الوسائط متعدد إعالم هو الجديد اإلعالم  .4

 الوسائط متعدد المحتوى هذا. الفيديو ولقطات الصوت وملفات والصور النصوص من مزيج على يتضمن
 تأثيرات له وكان المواطن بصحافة يعرف ما عبر خاص بشكل الماضية السنوات خالل هائل بشكل انتشر

  والدراسة التدبر تستلزم كبيرة وتجارية وسياسية اجتماعية

 أصبح والذين اإلعالم وسائل مستهلكي أمام الخيارات وتعدد زيادة بذلك ويقصد: الجماهير تفتيت .5
 والهواتف االجتماعية التواصل وشبكات اإللكترونية المواقع مثل الوسائل من العديد بين موزعاً  وقتهم
ذاعة صحف من التقليدية الوسائل بجانب االلكترونية الفيديو وألعاب الذكية  .وتلفزيون وا 

 بإمكانه فالمتلقي الوقت، نفس في والمتلقي المرسل لوجود الحاجة عدم به ويقصد: التزامنية غياب .6
 .يريده وقت أي في المحتوى على الحصول
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 تقريبا، المجتمع شرائح جميع إلى ووصوله شيوعه باالنتشار ويقصد: الوصول وعالمية االنتشار .7
 .الجغرافية الحدود تجاوز على وقدرته عالميته إلى إضافة

 .(32) للمحتوى المنشئ ومقاييس مواصفات عن النظر بصرف التواصل ابليةق .8

  :الرقمي اإلعالم أقسامرابعًا: 

  :اآلتية األربعة األقسام إلى الرقمي اإلعالم تقسيم يمكن
 وميزات ،بصفات كلياً  جديد وهو ،وتطبيقاتها Online االنترنت شبكة على القائم الرقمي اإلعالم -1

 .لها حصر ال تطبيقات من مجوعة عنه وتتوالد بسرعة ينمو وهو ،مسبوقة غير
 أيضا وهو والصحف، الكتب قراءة أجهزة ذلك في بما المحمولة، األجهزة على القائم الرقمي اإلعالم -2

 الهاتف أجهزة ومنها المختلفة المحمولة األدوات على التطبيقات من جديدة أنوع منه وتنشأ بسرعة ينمو
 .وغيرها الشخصية الرقمية والمساعدات

 مثل جديدة ميزات إليها أضيفت التي والتلفزيون الراديو مثل التقليدية الوسائل منصة على قائم نوع -3
 .للطلب واالستجابة والرقمية التفاعلية

 الحفظ بوسائل أو شبكياً  إما النوع هذا تداول ويتم الكومبيوتر منصة على القائم الرقمي اإلعالم -4
 االلكترونية والكتب الفيديو والعاب البصرية العروض ويشمل إليها وما ،الضوئية االسطوانات مثل المختلفة
  (24) وغيره

 .االجتماعيةالشبكات -صحافة المواطن-تحرير الصور–المدونات –يتضمن الصحافة اإللكترونية كما -5

 أخالقيات اإلعالم الرقمي: المبحث الثالث:

ان موضوع األخالقيات المهنية من أكثر الموضوعات التي تحظى بدرجة كبيرة من األهمية وقد تناولها 
خاصة في مجال اإلعالم الرقمي الذى شهد ، بالنقاش والجدل متفقين أو مختلفينالكثير من الدارسين 

االعالم وأصبح الجمهور تجاوزات أخالقية في الممارسة المهنية نتيجة المتهان معظم أفراد المجتمع لمهنة 
مرساًل دون أي حدود أو ضوابط مهنية أو أخالقية وفي هذا المبحث تتناول الدراسة أخالقيات وضوابط 

  .اإلعالم الرقمي
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أخالقيات العمل االعالمي في وسائل االعالم الحديثة ال تختلف عن وسائل االعالم التقليدية اال في  نإ   
أهمية بسبب احتوائها على الوسائل االعالم التقليدية واتصالها بعدد أكبر من الناس نها أكثر إدرجة أهميتها ف

وبسبب مميزاتها التي قد تقلل من درجة دقتها ومصداقيتها، وكذلك وجود معلومات قد ينسخها الفرد وينسبها 
يتمتع بها  اليه وهذه من أخطر السلوكيات التي يتعرض لها الناشر كل ذلك بسبب الحرية المطلقة التي

لذلك كان البد من ايجاد هذه االخالقيات يأخذ كل من الناشر أو العامل في المجال االعالمي في  نتتر ناال
  (25)ارسال الرسالة االعالمية، والمستقبل ايصال المعلومة اليه

  الضوابط المهنية واألخالقية: أواًل:

نادى بها المتخصصون في مجال اإلعالم وأكدوا  هنالك بعض الضوابط المهنية واألخالقية واإلعالمية التي
 على ضرورة مراعاتها عند االستخدام أو النشر في وسائل اإلعالم الجديد أو الرقمي ومنها:

 .العام الرأي ثقة لتكسب تكتب فيما والحياد والموضوعية المصداقية التزام وتعني :المسئولية .1
 على عطفاً  بالسوء تصفها وال مهنتك، شأن من تقلل فال عنها بالدفاع وذلك :والصحافة اإلعالم حرية .2

  بها يعملون ممن األفراد بعض وسلوكيات تعامل
 فأنت أخرى جهة من ه تكتب وما جهة من وعاطفتك رأيك بين وافصل بموضوعية أكتب :االنحياز عدم .3

اإلعالم الجديد تعني الملل وعدم والحيادية في نظر  ،اً نفسي اطبيب أو اجتماعياً  مصلحاً  ولست للخبر ناقل
ينحاز اإلعالمي في اإلعالم الجديد الى جانب معين أو رأي سياسي  ء وعادة مااالقدرة على جذب القر 

ويرفض أن يغطي الموضوع من طرفين وتعتبر قيود ومبادئ اإلعالم التقليدي رقابة غير مرغوب فيه 
 ويرفضها تمامًا.

 وتكشف حرياتهم على تتجاوز أو تتعدى وال اآلخرين حقوق على حافظ :اآلخرين حقوق على المحافظة .4
 بحيث بإنصاف الخبرية القصة كتابة تحرى اً وأيض كالجرائم، المجتمع تعني قضية تكن مالم بيوتهم أسرار
 مع الشخصي ورأيك الخاصة نظرك وجهة إبداء في الحق ولك تامة وبحيادية األطراف جميع أقوال تذكر

يعبر عنه في  ماو له تتبع الذي الموقع أو الجريدة رأي يمثل وال بك وخاص شخصي رأي أنه إيضاح
اإلعالم الجديد يعكس وجهة نظر كاتبه عكس اإلعالم التقليدي الذي يجبر اإلعالمي أن يخضع لمبادئ 

  (62) المهنةوأخالقيات 
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عدا خدمة الجمهور من  التزامأي  فيجب أن يدرك الصحافي اإللكتروني أن :االلتزام بخدمة الجمهور .5
ويعمل على توفير قدر كبير من المعلومات تمكن الجمهور من اتخاذ ، والمصداقية شأنه إضعاف الثقة

 قرار.
 وعلى أكمل وجه. ،وتقديم األخبار بدقه وفي سياقها : السعي بإصرار للحصول على الحقيقةلحقيقةا .6

 تشويهات التي تبهم أهمية األحداث.على تناول الحقيقة ويقاوم ال فيعمل قدر المستطاع
عن وسائل  : يكشف عن مصدر المعلومات بوضوح ويشير إلى كافة المواد المأخوذةالكشف عن المصدر .7

ويمكن استخدام المصادر السرية أن كانت ، كلما أمكن ذلك ويعرف مصدر المعلومات إعالميه أخرى،
 ستضر بالمصدر أو المصلحة العامة.

يتالعب بالصور  وأال، غير صحيح لصحافي اإللكتروني أال ينقل أي شيء كذب أو: على اعدم التالعب .8
وأن ينوه عند عرض أي صور أو ، بأي طريقة مضللة وأن ال يسرق مواد صحفيه لغيره واألصوات
 سبق عرضها. معلومات

أن يجب ، صافة قيمة أساسية على ما هو مهموا   عرض األخبار بإنصاف وحيادية :اإلنصـاف والعدل .9
 التنوع في اآلراء واألفكار. وينقل حترام وصدقاالتغطية اإلخبارية ب يتعامل مع موضوعات

أو ما يمكن أن يؤثر على  تضارب المصالح واجتناب، يجب تقديم األخبار بصدق الصدق: .10
 المعلومات.

ماال لمصدر أو أن يدفع ، لتغيير الحقائق هأال يقبل ماال يدفع /الترفع عن اإلغراء من الجانبين .11
 وأال يقبل هدايا أو خدمات تعويضية عما بنشرة. ،المعلومة ليدلي بمعلومات خاصة به

يجب على الصحافيين أن يدافعوا عن استقالليتهم عن الذين يسعون للتأثير والسيطرة  :االستقاللية .12
 (72) على مضمون األخبار.

وال ، ويقاوم من يؤثر على مضمون األخبار، : يجمع وينقل األخبار دون خوف أو تفضيلالشجاعة .13
 .يخضع المادة إال للجهاز التحريري فقط في المؤسسة

يجب على الصحافيين اإللكترونيين أن يدركوا أنهم معرضون للمحاسبة على أعمالهم  المحاسبية: .14
  .أمام الجمهور والمهنة وأنفسهم

 ت اإلعالمية لتبني هذه المعايير جميع الصحافيين ومالكي المؤسسا يشجع التبني لألخالق: .15
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ويوفر فرص ، ويستمع بتأن لك من يقدم تعديالت أخالقية، ويحقق في شكواهم، يستجيب لهموم الجمهور 
 (28) أخالقيلتدريب الموظفين على صناعة قرار 

 اإلعالم الرقمي:واجبات اإلعالميين في ثانيًا: 

إال ، أيضا اإلعالم الرقمي في على العاملينلمفروضـة على العاملين في اإلعالم التقليدي الواجبـات اتنطبـق 
مـن عن وجـود العديد  مختلفة فضالً  أن ثمـة صعوبـات في تطبيـق بعضهـا، كـما يتخـذ بعضهـا اآلخـر أشـكاال

 .اإلعالم الرقميال تـزال تحتـاج إلى إجابـات لتوضيح كيفيـة االلتزام بهـذه الواجبات في التي التسـاؤالت 

فاإلعالميـون العاملـون في المؤسسـات اإلعالميـة التقليديـة التـي لهـا مواقـع إلكترونيـة ينتمـون مهنيـا إلى هـذه 
ن ثم ال يزالـون يسـتندون في التزاماتهم المهنيـة المؤسسـات أكـثر مـن االنتـماء إلى الكيانـات اإللكترونيـة، وم

إلى البيئـة اإلعالميـة التقليديـة وليـس اإللكترونيـة بالرغـم مـن تغـير طبيعـة هـذه االلتزامـات، ومن بينهـا ضرورة 
التعـدي عـلى  الدفـاع عـن حريـة التعبـير اإللكـتروني، والحـق في ممارسـة المهنـة اإلعالميـة اإللكترونيـة، وعدم

حقـوق المواقـع األخـرى، أو تعطيلها عن أداء عملهـا، أو تحرير مواد أو فيروسـات أو روابط قد تؤثـر في 
مصداقيتهـا وسـير العمـل بهـا، والعمـل على صياغـة مواثيق مهنية تتناسـب مع الطبيعـة اإللكترونية للعمـل 

 يحترمـون ضوابطها األخالقيـة وعدم الربـط بمواقعهم، وعـدم اإلعالمـي، والحـرص عـلى تنقية المهنـة ممن ال
التعـدي عـلى أسـماء الحقـول الخاصـة باآلخريـن أو التمسـح بهـا، وعـدم اسـتغالل المميـزات التـي توفرهـا 

تعـدي عـلى تكنولوجيـا البيئـة اإللكترونيـة في االنتقـاص مـن حقـوق اآلخريـن أو مضايقاتهـم، أو إزعاجهـم أو ال
ممتلكاتهـم أو خصوصياتهـم، وعـلى تجنب صراع المصالح، سـواء بـين األعمال الخاصـة والعمل اإللكـتروني 
اإلعالمـي، وعـدم اسـتغالل اإلمكانـات الخاصة بالمؤسسـات اإلعالميـة التقليديـة في تصميم مواقع إعالميـة 

 (29)خاصة.

بآخـر   يطالـب بهـا اإلعالميـون في البيئـة التقليديـة، تنطبـق بشـكل أو إن مجمـل الحقـوق التـي يتمتـع بهـا أو
عـلى اإلعالميـين العاملـين في البيئـة اإللكترونيـة الجديـدة، سـواء أكانـت حقـوق مهنيـة أو سياسـية أو ثقافيـة أو 

ة الجديـدة التمتـع بهـذه الحقـوق، ماديـة أو معنويـة أو غيرهـا، حيـث يحـق لإلعالميـين في البيئـة اإللكترونيـ
إضافـة إلى مـا تضفيـه عليهـم البيئـة الجديدة من حقـوق ال يتمتع بهـا اإلعالميـون في البيئة التقليديـة، مثـل 
حريـة التعبـير، وحرية الوصول إلى مصـادر المعلومات، والحق في التواصـل التفاعلي والفوري مـع جمهورهـم، 
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قـوق تحتـاج إلى صياغتها في شـكل مواثيق وبروتوكوالت لضـمان تمتع هؤالء اإلعالميـون إال أن هـذه الح
 (03)به

أخالقيات اإلعالم الرقمي يجب أن تضمن كيفية تعامل اإلعالمي المحترف مع اإلعالم الرقمي في البحث و 
هو المدى المسموح به في الحصول على  ومااإلعالمية عن المعلومات واألخبار وفي نشر الموضوعات 

  البيئة الرقمية.الصور والموضوعات التي توفرها 

وجب تغييرات في أسس ومبادئ العمل اإلعالمي ألن بيئة تقيقية تساإلعالم الرقمي ثورة ح أصبححيث 
لذلك نحن في حاجة الى مبادئ وأخالقيات تناسب المواطن الهاوي  اإلعالم الرقمي تتميز بالفوضى،

واإلعالمي المحترف الذي يقوم عمله على الدقة في جمع المعلومات والتدقيق قبل البث والحياد وحراسة 
  بينما يعتمد اإلعالم الرقمي على السرعة وامكانية التصحيح بعد البث والشفافية وعدم الحياد أحيانًا.البوابة 

 :الرقابة واإلعالم الرقميثالثًا: 
، بدأت بعض يفي ظل الثورة الجديدة للتقنيات الحديثة التي شهدتها كافة حقول المعرفة منها الحقل اإلعالم  

ليتها بسبب التطور التكنولوجي السريع وازدياد االهتمام بحقوق اإلنسان وحرياته األنماط من الرقابة تفقد فاع
وبالتالي أصبحت الرقابة في نظر الكثيرين انتهاكا لحق التعبير نفسه، ولمبدأ المساواة في التمتع بالحريات 

 المختلفة.
في توفير برامج مجانية الختراق وتواجه وسائل اإلعالم الجديد الرقابة بعدد من اإلجراءات والممارسات تتمثل 
 .الرقابة على الشبكة العالمية للمعلومات وتمكين األفراد العاديين من امتالكها

يضاف إلى ذلك تطور قدرات المستخدمين العاديين والمحترفين في اختراق الرقابة بتطورات تقنية تعجز 
أسهم تمكين أي مواطن ألن يمارس مسئوليته كذلك؛ فقد ، الجهود المؤسساتية أحيانا كثيرة عن مسايرتها

 إعالميا في عرقلة فرض الرقابة عليه وبالتالي قدرته على نشر ما وثقه.
ولكن ومع التطور التكنولوجي في ميدان االتصال قد أسهم في تعزيز الحريات اإلعالمية، إال أن وسائل 

ويذكر أن الجدل حول الرقابة في  ،مختلفة السيطرة والمراقبة قد تطورت أيضا على مستوى الواقع بصيغ أخرى
ن كان منسوب أو  اإلعالم سيظل متواصاًل، فليس هناك من حسم نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وا 

 (13) .الجديدحدة هذه الرقابة تراجعت كثيرا بفعل وسائط اإلعالم 



 

 أخالقيات اإلعالم الرقمي
           دبي –جامعة العلوم الحديثة  -مثاني حسن أبشر د.

كلية اإلمارات للعلوم  - محمد عثمان صالح ةد. غاد
  يأبو ظب –والتكنولوجيا 

 

136 
 

اء فاألجهزة الذكية، عصر انتوهذا يقودنا للحديث حول األخالقيات المهنية وااللتزام بها في عصر 
إن غالبية المواثيق األخالقية اإلعالمية يقوم بصياغتها اإلعالميون أنفسهم، من خالل فالخصوصية. 

تجمعاتهم المهنية المختلفة، وذلك لتحسين نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم، ولمواجهة أزمة 
 .اإلعالم، ولتحسين صورة وسائل اإلعالم أمام الجمهورالمصداقية، ولتجنب إصدار قوانين تؤثر على حرية 

غير أن تلك المواثيق ال يلتزم بها كثير من اإلعالميين، ولذلك تظل مجرد نصوص جامدة، ألنه ليس هناك 
أو ينتهكها، ولذلك توصف المواثيق  والمواثيق عقوبات يتعرض لها اإلعالمي الذي ال يلتزم بهذه األخالقيات

ا )بدون أنياب(، وأنها قليلة األهمية، وبالرغم من المحاوالت التي ُبذلت للبحث عن وسائل األخالقية بأنه
 .باألخالقياتلتوقيع عقوبات على عدم االلتزام باألخالقيات، تبقى عقوبات ال قيمة لها، وال تؤدي إلى االلتزام 

(32) 

ميثاق الشرف هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحكم مجتمع ما باالستناد الي ما يميز الخلق في و
االعتقاد بان الناس )في مجتمع معين( يمكن  علىاستخدام ميثاق الشرف يعتمد و المجتمع من قوانين وافكار. 

قوبات متعددة بما في ذلك التعرض الوثوق بهم ليتصرفوا بشرف. والذين يخالفون هذا العهد قد يعرضوا إلى ع
 (33) المؤسسة.الي الطرد من 

في  1916معا"الى هورهظجع ريإذ عًا ما ويًثا ندما حومفهق الشرف ثيوامت الصحافة او خالقياوم امفهد يعو
 تألخالقياق ميثا ضعو ت إلىسعث حي، نسارف ت الفكرة إلىنتقلم اث، ت البدايات األولىكلتشث حيالسويد 

 جميع أنحاء العالمفي رى خت االومحاك هناوكانت  ،د لحرب العالمية األولىبعالمهنة الصحفية 

يرتكز مفهوم أخالقيات ومواثيق الشرف اإلعالمية على معادلة طرفاها الحرية والمسؤولية االجتماعية و 
  (34) المعادلة.واإلعالمية واألساس تحقيق التوازن بين طرفي 

 :اإلعالم من خالل نمطينوقد جاءت مواثيق الشرف وأخالقيات 

 ه الحالة تحمل العقاب لمن يخالف ما جاء بها من سلوك مهني.اثيق إجبارية أو إلزامية: وفي هذمو  -1
مواثيق اختيارية: وهي بمثابة تنظيم ذاتي ورغبة من العاملين في المهنة بحيث تترتب على موافقتهم  -2

  (35) .للعملما جاء بها أثناء ممارستهم  بتنفيذوالتزامهم 
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ط عالمي ألنها تضبإلت للعمل الصحفي واالساسيان امر تعتبم عالإلت اخالقيااو االعالمية ق االخالاو 
 الصالح العاممة دفي خم عالإلداف اهق اتحقوعالمية إلذب العملية اتهالتي فهي  وبذلك، العالميا العمل

 ر الحقائق نشو

 :المواثيق األخالقية في االعالم الرقميرابعًا: 

يـري بعـض العاملـين في اإلعـالم اإللكـتروني أنـه ال يوجـد مجـال لوضـع ميثـاق شرف يلتزمـون بـه، ويـرى القلـة 
منهـم أن الحـل هـو أن يكـون هنـاك تكتـالت تلتـزم ببعـض القواعـد، وأن يكـون هنـاك آليـات عنـد المتلقـي 

ومـا يثـير إشـكالية ضرورة  يسـتطيع عن طريقهـا التعامل مـع اآلراء المتعـددة ويتجاهل منها مـا يسيء إليه.
التوصـل إلى ميثـاق شرف العاملـين في اإلعـالم اإللكـتروني هـو عـدد مـن المظاهـر التـي يمكـن أن نرصدهـا 

والتعليقـات المنشـورة بهـا،  هولية مصـدر األخبارفي اإلعـالم اإللكتروني ومنها الشـك في مصداقيتـه، ومج
واسـتخدام لغـة غـير مهذبـة ال تراعـي الـذوق العـام، واإلسـاءة إلى الشـخصيات العامـة بالسـب والقـذف مـن دون 

 (36) محـددةأسـباب 

تم اقتراحها للتنظيم ومـن بـين الحلـول التـي  وقـد يصـل األمـر إلى إهانـة الشخصيات العامة وازدراء األديـان، 
، التنظيـم الذاتي، سـواء على شـكل اتحاد عـربي للعاملين في اإلعـالم الرقمي بين السلطة والعاملين في اإلعالم

أن هذا التنظيـم هو من  من المعتقداإللكتروني، أو اتحـاد محـلي )داخـل كل دولـة عربيـة عـلى حدة( لهـم، و 
فإذا لم يقم العاملون في  .وضى القائمـة نتيجة استخدام وسائل اإلعالم الرقميللتغلـب عـلى الفـ ر المفيدةاألمـو 

فسـوف يتـم فرض هـذا التنظيـم عليهم من قبـل الدولـة التـي لـن تسـمح ، اإلعالم الرقمي بتنظيم أنفسهم ذاتياً 
مبـادرة للحفـاظ على سـقف  يعتبرهذا االقـتراح الذي  باسـتمرار هذه الفـوضى، وبالتالي فمـن األجدى عـدم رفض

 (37) إليه.الحريـة الذي وصلـوا 

  القانون والحرية واألخالق اإلعالمية:خامسًا: 

أسهم التطور التكنولوجي في ميدان االتصال في تعزيز الحريات اإلعالمية، إال أن وسائل السيطرة والمراقبة  
وسيظل الجدل بشأن الرقابة في اإلعالم متواصال، فليس هناك من حسم ، مختلفةتطورت هي األخرى بصيغ 

ن كان منسوب أو حدة هذه الرقابة تراجعت كثيرا بفعل وسائط  نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وا 
 اإلعالم الجديد.
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إن العناصر الثالثة: القانون والحرية واألخالق اإلعالمية، ليست متماثلة في األهمية، لكن غياب أحدها يهدد 
رسالة اإلعالم وحسن سير عمله. فمن دون حرية يصبح مضمون اإلعالم بيانات رسمية، ومن دون قوانين 

الق يصبح اإلعالم فاسدا، تصبح المهنة مشّرعة األبواب وغير محمية وعرضة للتجاذبات، ومن دون أخ
 (38) والناقد.فتتراجع الضوابط ويتهدد دور اإلعالم الرئيسي المراقب 

المنافسة الشرسة في نجاحه على على القائم  الرقميومن اإلشكاليات التي يرتكز عليها النظام اإلعالمي 
بشكل خاص، وغالبا على  السبق الصحافي واإلثارة. لذلك نرى المنافسة مستعرة بين الوكاالت والفضائيات

 حساب أخالقيات المهنة والمستوى.

ويتجلى هذا في تعمد وسائل اإلعالم، في تنافسها، على نشر صور القتلى والجرحى في مختلف الحوادث، 
، ولجوء المحطات التلفزيونية إلى البث )المباشر( لتغطية إلعالميواستغالل مآسي الناس بحثا عن السبق ا

 (93) الناس.الهدف منها إثارة اهتمام أحداث غير مهّمة 

كما تعمد بعض وسائل اإلعالم إلى األخبار المزيفة والتي تعتبر نوع من الصحافة الصفراء أو الدعاية التي  
تهدف إلى التضليل المتعمد أو الخداع عبر وسائل اإلعالم التقليدية أو وسائل اإلعالم الجديدة، وغالبًا ما تتم 

لغ فيها أو كاذبة لكي تستحوذ على اهتمام الجمهور كتابة األخبار المزيفة ونشرها، تحت عناوين مثيرة أو مبا
 وذلك من أجل الحصول على مكاسب مالية أو سياسية.

أبعادًا جديدة، حيث أصبح من  الرقمي( )اإلعالم ثورة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعيوقد منحتها  
زمن قصير للغاية، ما يهدد  السهل على األفراد والجماعات الصغيرة تصنيعها ونشرها على نطاق واسع وفي

وظهرت األخبار المزيفة أو الكاذبة من خالل  صدقية صناعة األخبار وثقة الجمهور في ما يقدمه اإلعالم
بعض وسائل اإلعالم التقليدية والمواقع اإلخبارية التي تفتقر إلى المهنية والتدقيق، عالوة على وسائل 

 (40)التواصل االجتماعي.
الذي يشغل اإلعالميين والباحثين والسياسيين هو كيف نتجنب أو نمنع األخبار المزيفة؟  من هنا فإن السؤال

ال بد من االعتراف بأنه ال يوجد حل أو حلول نهائية، ألن انتشار اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي خلق 
 بيئة صالحة النتشار األخبار الكاذبة والمزيفة. 

في طريقة استخدام  وذلك من خالل التغيير المتلقي النشط والمستنيرولذلك يجب ان نعمل على خلق 
المواطن اإلعالَم ووسائل التواصل االجتماعي بحيث ال يستسلم لوسيلة واحدة أو موقع واحد يستمد منه 
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نما عليه أن يبحث بين عدد من المواقع ووسائل اإلعالم، ويحاول أن يدرب نفسه على ضرورة  معلوماته، وا 
 (14) .راء اآلخرين المختلفين معه في الرأي واالتجاهمعرفة آ
 الخاتمة

ولمساحة الحرية التي يجدها ، مهم في نقل المعلومات بسرعة فائقةالدور من الالرقمي  تأتي أهمية االتصال
ؤدي التي ت التحدياتالكثير من  أصبح تواجهه فقد ته بالنسبة للمجتمعاتإاّل أّنه ورغم أهمي، القائم باالتصال
 االلتزاموذلك نتيجة للتجاوزات التي قد تحدث في كثير من األحيان نتيجة لعدم  بشكل جّيد هإلى عدم ممارست

ال شك في الوقت الراهن أصبح عاماًل مؤثرًا في نقل الرسالة فاالتصال الرقمي  .األخالقي للقائم باالتصال
، عامل مهم في العملية اإلعالمية في العصر الحديثبالتكنولوجيا، والتي أصبحت تشكل  رتباطهاإلعالمية ال

 .ذلك يفرض على العاملين في المؤسسات اإلعالمية وخاصة ممن يعمل في مجال اإلعالم الرقمي وكل
ال تمت ألخالقيات  وممارسات خاطئة اتجاهات لظهوروذلك  بموضوع أخالقيات المهنة اإلعالمية االهتمام

هي التي توجه عمل اإلعالمي نحو الطريق السليم في والمواثيق القيات هذه األخ .العمل اإلعالمي بصلة
 الفوضى. عدم االلتزام بها قد يحّول المهنة إلى نوع منو . ممارسة مهنته
 نتائج الدراسة:

 من خالل االستعراض السابق يمكننا أن نستخلص ما يلي:

والكشف  رااللتزام بخدمة الجمهو ، اآلخرينالمحافظة على حقوق  حرية اإلعالم والصحافة، المسئولية، -1
من أهم ، االجتماعية والرقابة الذاتية، والمسؤولية، ، والمهنية، عدم االنحيازوالدقةعن المصدر والصدق 

وهذه النتيجة  يلتزم بها من يعمل في مجال اإلعالم الرقميالتي يجب أن  والضوابط األخالقية المبادئ
تتفق مع دراسة والء عبد الرحمن حيث التزمت عينة الدراسة فى بعض منها بالمعايير المهنية لنقل 

 .المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن
لخلق إعالمي  ن التدريب والتأهيل من أهم األمور التي يجب أن تهتم بها المؤسسات اإلعالمية وذلكإ  -2

 .م بأخالقيات المهنة ويراعي الضوابط والمواثيق في كل ما ينشره للجمهورمسؤول، وملتز 
لك اأتاح اإلعالم الرقمي للمواطن الفرصة بأن يصبح إعالمي ينشر ويبث ما يريد دون أن تكون هن -3

المهنة اإلعالمية من حيث ممارسة مواثيق شرف أو أخالقيات تحكم عمله مع ظهور تدني في 
 .وضوعية واختراق للخصوصيةالمصداقية والدقة والم
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نحرافها مما يخلق نوع من الفوضى مما يجعل ايتيح اإلعالم الرقمي فرصة تدفق المعلومات وأحيانًا  -4
 حيث أشارت هنالك جدل وأصوات تنادي بضرورة وضع أسس وأخالقيات وضوابط للمهنة

بند اخالقيات  99في تحليل منهجي من  Jesús Díaz-Campo، Francisco Segado-Boj ،دراسة
منها تتضمن إشارات  فقط 9إعالمية من جميع أنحاء العالم وتبين أنه من بين العينة التي تم تحليلها أن 

 .إلى اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 وذلك ألن هنالك، بـه، من يعمل في مجال اإلعالم الرقمي لوضـع ميثـاق شرف يلتزم هنالك صعوبة -5
ال يستطيع أن يالحق من يعمل في مجال  ن وضع مواثيق أو أخالقياتا  مساحات للحرية والتعبير. و 

ن يدخل باسم وهمي ويعلق بما يشاء اإلعالم الرقمي إذ إنه مع التطور التكنولوجي قد يستطيع أي فرد أ
م اإلخبارية االنحرافات وتحلل المبادئ األخالقية لوسائل اإلعال Jhumur Ghosh، تستكشف دراسةو 

 التي لديها ثم خلصت الى وضع نموذج بشأن مستقبل أخالقيات وسائل اإلعالم في الهند.

 التوصيات:

 ومن خالل االستعراض السابق نتوصل للتوصيات التالية:

الدينية الجوانب األخالقية و القيم  اإلعالم الرقمي يتفق مع ميثاق شرف للعاملين فيوضع ضرورة  .1
ذاتي ورغبة من العاملين في المهنة تترتب على موافقتهم  دافع وأن يكون هنالك، للمجتمعوالثقافية 

 يظل اإلعالمي مسؤوال عما ينشره سواء كان ذلكحيث أثناء ممارستهم للعمل  بما جاء به والتزامهم بتنفيذ
المهنة. وذلك ألن التزام وذلك من واقع االلتزام بأخالقيات  في اإلعالم التقليدي أم اإلعالم الرقمي

  .بها في اإلعالم التقليدي اللتزامهباألخالقيات المهنية في اإلعالم الرقمي هو امتداد  اإلعالمي
دة يسـتطيع عن طريقهـا التعامل مـع اآلراء المتعـد التيليـات باآل المتلقيعلى وسائل االتصال توعية  .2

 .ويتجاهل منها مـا يسيء إليه
 االجتماعية ليةو المسؤ ب فيما يتعلق هيل العاملين في مجال اإلعالم الرقميأاالهتمام بتدريب وتضرورة  .3

 .واألخالقيات المهنية
ضرورة الوقوف على إيجابيات اإلعالم الرقمي والعمل على تطويرها واالستفادة منها ورصد السلبيات  .4

 .ومحاولة التقليل من تأثيراتها
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 وأخالقياته اإلعالم الرقميبحوث يفتح هذا البحث الباب مشرعًا أمام الباحثين لطرق وسبر أغوار  .5
واالشكاالت الناتجة عن الممارسات الخاطئة واختراق الخصوصية ونقل األخبار المزيفة في االعالم 

 .الرقمي

 المراجع: 
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 الشباب على اومدى تأثيره التواصل ووسائل لكترونيال  االعالم عبر االرهاب

 العازمي دليل استقالل د.

 البحرين مملكة -الخليجية الجامعةالعالم  بقسم مساعد أستاذ

 مقدمة:

خبار أصبح شر وتداول االن فيالجديدة  االنترنت، االداة ثورة الجديد، واالعالم التقليدي االعالم بين ما
الصفحات تصنف على قائمة االرهاب  االالف منة حرب افتراضية على الويب تنتشر ساحاليوم 

او حدود او جغرافية  معينة،عة تدفقها وعدم ارتباطها بدولة بسبب انفتاح المعلومات وسر  االلكترونية،
 االلكتروني.تنظم العمل 

تراضي يقود تنسيقها وتنظيمها لم االفذا العافه االجتماعي،واصل ائل التبات لإلرهاب مقر مع تطور وس
بية محاولة استمالتهم تجنيد العقول الشبا المواقع علىعمدت العديد من  حيث‘فيها العقول الشبابية  وتتأثر

 فاإلرهاب االرهابية،اتاح الفرصة ليستغلوا في العديد من العمليات  عقولهم مماوزرع افكار متطرفة في 
خبار متطرفة في تجاه تخريبي يتأثر فيه س الشباب من خالل عرض اتروني اليوم يستقطب حمالكاال

ما يشاهده في هذا الفضاء ب لقضايا ويكتفيويجهل في كثير من االمتلقي وهو شاب ال يملك المعلومات 
 االلكتروني،

حاربة هذه ين الدولية ومالل سن القوانخ االلكتروني، منيحاول المجتمع الدولي السيطرة على الفضاء 
 االنترنت.شبكات  عبر غير المشروعةنشطة نتهاكات واالاال

للدول، وصعوبة في تحديد المفاهيم  االرهاب االلكتروني يطرح تحديات على المستوى المحلي والخارجي
وني االلكتر  الجديد،االعالم ، صعوبة تحديد هوية المستخدم التواصل، الجديدة مع التطور التكنولوجية

ويتأثر تأثرا مباشرا في األوضاع الثقافية واالجتماعية والسياسية في ذلك  مجتمع،لاببناء ط برسالته يرتب
  المرحلة.متطلبات  مع بتوافقاالعالمية ويتم اختيار المادة  المجتمع،

مه م كأوجعلت العال الحياة،مجمل جوانب  االتصال أثارا كبيرة علىتركت التطورات الحديثة في مجال 
ومما يتطلب بحثا عميقا في تلك االثار  ومشتقاتها،المعلومات ة وقف تدفق ومن الصعوب صغيرة،رية ق

والذي يطمح كثيرون إلى  الشباب،وبخاصة بين فئة  والسلبي،اليجابي ووقوفا على مسارها ا وتداعياتها،
 .ااستقطابها والتأثير في مواقفه

  الدراسة:ية وتساؤالت المشكلة البحث

ه التنظيمات االرهابية عبر الفضاء االلكتروني حث حول الدور الذي تلعبشكلة البحث في ذهن البات مبدأ
إن االشكالية المتعلقة بمدى الوعي لدى  .لتأثير على عقول الشباب مستغلة وسائل التواصل االجتماعي
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الشباب وتستهدف ر المتطرفة التي تلوث عقول وسائل االعالم االلكترونية وقدرتها على صد االفكا
 .ريق التواصل االجتماعيعول هدم لمجتمعاتهم وتصل لهم عن طماستخدامهم 

 أساسية،تطورات تكنولوجية  ثالثكان واحدا من  اإللكتروني،إن علماء العصر يجمعون على أن التطور 
بيقية وهي تطور العلوم التط مدمرة،را وستبقى تخلف على مدى عصور قادمة أثا الحالي،لحقت بالعصر 
المتعلق  وني،اإللكتر ور المتعلقة بالفضاء والتط وتطور االبحاث بالبيولوجيا،قة متعلوالتكنولوجية ال

  .إلعالموا باالتصال

والمواقع  االعالمية تكمن المشكلة البحثية في" معرفة مدى األثر الذي لعبته تكنولوجيا المعلومات
 " يات ارهابية ومتطرفةب عملرتكاعقولهم ال على فئة الشباب وتوجيهاالجتماعية 

 :كما يمكن تحديد التساؤالت الفرعية للمشكلة

 كتروني وتطورها وأسبابها؟االل في االعالم ماهية ظاهرة االرهاب •

 كيف أثرت وسائل التواصل االجتماعي على عقول الشباب وقادتهم الى التطرف الفكري؟ •

 ماعي؟وسائل التواصل االجتااللكتروني مع تطور هاب عبر االعالم ما هي طبيعة االر  •

 منه؟  الشباب وتمكنت استغلت عقولكيف يجابه المجتمع االفكار الهدامة التي  •

  الدراسة:أهمية 

االرهابية، الهجمات االلكترونية  الشباب منفئة كيفية ردع االفكار المتطرف المستهدفة تعالج الدراسة 
تماعي ألطراف ارهابية جم مع استخدام التواصل االتكنولوجيا المعلومات واالعالن الابط ما بيالتر  وحدود

 الشباب.تقتنص فكر 

لرصد وتحليل الهجمات الفكرية المتطرفة على عقول الشباب  الباحثحداثة موضوع البحث حيث يسعى 
ص مارسة وصناعتها واستخالعلى مستوى العمل والم المعلوماتعبر شبكات التواصل في ظل تكنولوجيا 

 المعلوماتية.تعامل مع حداثة الثورة بي للي شبااالسهام في صناعة وعالقواعد والعبر و 

الدور الهام  إلبرازظاهرة االرهاب االلكتروني وتحديد معالمها  هذه الدراسة استكشافية تسعى إلى رصد
 الشبابية.الفاعل في مكافحة ارهاب العقول 

ى تأثيره مدسائل التواصل االجتماعي و االعالم االلكتروني ودور و  حول االرهاب عبر توفير مادة علمية
  والدراسة.فراد في مجال البحث تكون قاعدة بيانات تخدم الدول والجماعات واأل الشباب،على عقول 
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 العام للدراسة: الطار

في وسائل االتصال التي تعتمد  يأتي االعالم االلكتروني ليعبر عن مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي
ويعبر عن المجتمع الذي يصدر منه  والمعلومات، باألخبارير ماهتزويد الجلكترونية في الوسائط اال على

التعبير الموضوعي لعقلية " :لمفهوم االعالم بانه وت(جر  )اوتوا لما حدده االلماني ويتوجه اليه طبق
هداف يشترك مع االعالم بشكل عام في اال الوقت، فهونفس الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في 

 . "وسائل تكنولوجية جديده علىانه يتميز باعتماده  يدب العامة،والمبادئ 

فاذا كان مصطلح ثورة يعني  ،المعني المتكاملبكتروني في االصدار الصحفي ثوره ويعد التحول اإلل
الضبط في الوقت الحاضر، حيث بد هذه الوضعية فان الصحيفة تشه ،التحول من حاله الي حالة آخري

شاشة، فاذا كان من الشائع تقسيم  علىمنتج يتم استقباله بوع الي الصحيفة تتحول من منتج مطبدأت 
االعالم الي وسائل الكترونية ووسائل مطبوعة فان الصورة الحاضرة االن في مجال تكنولوجيا وسائل 

  .لكترونيةوسائل اال تكنولوجي واحد حيث تصبح جميعا إطارفي  االتصال تضع كافة الوسائل االتصالية

أصبحت مصدرا والتي  الشباب،تأثيرا واضحا لوسائل التواصل االجتماعي على  إن هناكول ومن نافلة الق
 ، وبرزت ظاهرة العولمة وتجلياتها من تقنيات االتصاالت الحديثة، وتسارعلتلقي المعلومات ونقل األخبار

ل تأثير تناو  ويمكن الوطنية. مة الحدودعلى تجاوز الجري ورخص تكلفته، وسهولة التنقل، ال،األمو  حركة
 لنقاط التالية.على الجريمة واالرهاب من خالل اوسائل التواصل االجتماعي 

 أنواع المواقع االلكتروني: أوال: 

تم بثه عليها، مضمون الذي يالمحتوي وال زاويةمن  اإلنترنتشبكة  على، يمكن تقسيم المواقع االلكترونية
  يلي:كما 

  يلي: تقوم هذه المواقع بماو  ة:تجاريمواقع 

  الموقع.دعم المنتج الذي تصنعه او تبيعه الشركة التي ترعي  أ(
 . بإنتاجهب( االعالم عن المنتج الذي تقوم الشركة او المؤسسة 

من خالل عمليات التسويق  بإنتاجهقع و بيع المنتج الذي تقوم الشركة صاحبت الم على المساعدةج( 
  الشبكي.

 غالبا قوالب اعالمية وال تستخدم، معلوماتيةسواء اخبارية او صحفية مواد  علىهذه المواقع  ويال تحتد( 
، وربما التعريف بالشكة او المؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمها علىاو صحفية وتقتصر 
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في  تدخل التياعالنات تجارية للسلع والخدمات  لما تعمغالبا و شركات اخري تقوم بعرض منتجات ل
 ي.جار التتخصص الشركة 

متابعتها من خالل شركات متخصصة  ا يتمم، وغالبا ادارية كبيرةهياكل  علىهذه المواقع  تعتمد هـ( ال 
في  وربما يتم تدريب بعض الموظفين المطلوبة،تقوم بتحديث بيانات الشركة او اضافة االعالنات 

  التحديث.المؤسسة او الشركة للقيام بمهمة 

  تفاعلية:ع مواق

  :عملية التفاعل مع الزوار من خالل علىواقع تركز هذه الم
 المفتوحة.ت الحوار ا( المنتديات وساحا
  .ب( غرف الدردشة

  .التفاعلية الصوتيةج( الحوارات 
  .د( المجموعات البريدية

متابعة والمراقبة من صر في الغالب علي عملية الهياكل ادارية كبيرة، وتقت علىتعتمد مثل هذه المواقع  وال
ه المواقع كفاءة او خبره فنية وال تشترط هذلبريدية او مشرفي ساحات الحوار مشرفي المجموعات ا خالل

عل اعالمية او صحفية للمشاركين فيها او المشرفين عليها، ولكنها تحتاج الي توفر مهارات النقاش والتفا
 الموقع.لدي مشرفي  الزوارالشخصي مع 

  ة:تعريفيمواقع 

ن مؤسسات غير وهي غالبا ما تكو  ،التي اسستها المؤسساتوفعالية  بأنشطةتعريف تقوم هذه المواقع بال
مثل هذه المواقع بنشر  ما تكتفيوغالبا  .مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية ربحية،

االستعانة  حتى أو ،ةيبالتغطيات الصحفية واالعالم االهتمامة بالمؤسسة دون الفعاليات الخاص
رفية او المعلوماتية للمهتمين، طتها وفعاليتها، وقد تقدم بعض من الخدمات المعصصين لتغطية انشبمتخ

  للموقع.اال انها تتسم في الغالب بتباعد مدة التحديث 

  صحفية:مواقع 

لتقوم  تأسستها ولكن اعالمية،مؤسسات لارية، ولم تنشا مكملة مؤسسات تجمن خالل  أنشئتهذه المواقع 
  باآلتي:تتميز هذه المواقع ي منذ البداية و بدور صحف

  .منتظمة ل اداريةهياك علىتعتمد  أ(
  .محترفين في المجال الصحفي علىب( تعتمد 
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  صحفية.تقديم مواد صحفية في قوالب  علىج( تركز 

  االلكتروني:ر مميزات النشثانيا: 

 كالتالي:في تطوره وهي النشر االلكتروني بعدة مراحل اسهمت  مر

 ال خراج المعلومات،طة واستخدام المنشورات البسي إلصداراستخدام الحاسوب وهي  األولى:مرحلة لا
فضال عن معالجة تلك  وصور،شكل نصوص  علىتخزين المعلومات  علىوالقدرة  الورق، علىالناتج 
 وقت. وبأسرعجهد  بأقلات واسترجاعها المعلوم
دخال  االتصاالت،ونظم  الحاسبات،صناعة ي ف المرحلة تطورات هذه دهشو  الثانية:المرحلة  تحسينات وا 

وليست  كاملة،روني النشر االلكت إلتمام عمليةالتكنولوجيا جاهزة ليات النشر، وبذلك اصبحت عم على
امكانية ربط المعلومات بخطوط  هوتطور في هذا المجال  أبرزكان و  الورقية، الطباعةفي  المساعدةفقط 

 المعلومات مطبوعة دون متاعب. علىالمستخدم من الحصول  نتمكيو  مباشرة، االتصاالت
خاصة في  وأشكاله،ع انواعه ياحالل النشر االلكتروني محل النشر التقليدي بجموشهدت  الثالثة:مرحلة ال

قلب بة كان هذا بمثاو  المتعددة،دمات االتصال، وتكنولوجيا الوسائط ظل ظهور شبكة االنترنت وتعدد خ
  روفة.معاللموازين النشر 

 : التاليفقد كانت على النحو النشر االلكتروني  أما سمات

  االفراد.النشر االلكتروني الي فرد او مجموعة معينه من  هحيث يمكن توجي الجماهيرية: (1
م بنشاط اتصالي في الوقت المناسب للفرد شر االلكتروني القيااذ يمكن عن طريق الن الالتزامنية: (2

  األخرى.خرين او الجماعات الا باألفراددون االرتباط 
قل المعلومات عن طريق النشر االلكتروني من مكان الي اخر بكل الحركية: وتعني امكانية ن (3

  وسهولة.يسر 
  اخر.النشر االلكتروني من وسيط الي  نقل المعلومات عن طريق علىأي القدرة  لتحويل:القابلية  (4
  المجتمع.ات داخل كل طبقة من طبقنتشار حول العالم و ي االبمعن واالنتشار:الشيوع  (5
اساس أن البيئة االساسية الجديدة للنشر االلكتروني ووسائل االتصال  على الكونية:العالمية او  (6
  عالمية.علومات اصبحت بيئة موال
 علىاذ تستعمل االقمار الصناعية للقضاء  واالتصال:االعالم  مركزية وسائل علىالقضاء  (7
المسافات ولن ترتبط الناس بوسائل االعالم من خالل  والبيانات،ت ركزية في نشر المعلومالما

 . من خالل اهتماماتهم المشتركة الجغرافية فقط، وانما يرتبطون
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 وتتمثل في الصور التالية االنترنت:االنتهاكات عبر ثالثا: 
  االفراد:انتهاكات خصوصية   (1
 post) بينما هو في الواقع اشبه ا،توبومكخطابا مغلفا البعض  هيعتبر  االلكتروني: والذيالبريد  (أ

card) بل ويمكن ان يتدخل شخص ثالث في  به،ما ويعرفون  ويقرؤونهري الناس خلفيته الذي ي
 بالرسائلمكن ان يجعل بريدك حافال ويحورها، فان تسرب عنوانك االلكتروني الي االخرين يصيغته 
   تؤذيك.التي قد 

حيث تعد من  الشبكة،التفاعل عبر دم لتسهيل عملية الطرق التي تستخ إحدى هيو  الكعكات: (ب
  االلكترونية.ومعرفة خطواتك  المواقع،واقتفاء اثرك عبر  عنك،طرق جمع المعلومات  أقوى
الخروج  وحتى الموقع، على ة تعقب كل الخطواتيتم في هذه الطريق :(Click through)طريقة  (ت

 علىيتم رصد هذه الحركة، بل ولو حلقت  ة،الصور  علىالموقع او  علىشر فاذا وضعت المؤ  منه،
 تحت اعين اجهزة المتابعة.  فإنك الموقع، صفحة لىعأبالتي  فتةالال

وقد تعيق  االلكتروني،يد ر برة عبر الخاللها وصولك كميات اعالنية كثي يتم من (:Spamد( طريقة )
  تريده.استخدامك لبريدك بالشكل الذي 

 الخصوصية:ات الحقوق هاكانت (2
وهو يعد  (pGp)بنظام  ويعرف اختصارا(: pretty Good privacyالمتفوقة )خصوصية نظام ال -أ

ع يتمت نيرو تالمشهورة التي تمكن مستخدمي االنترنت من ارسال بريد اليك التشفيرطرق  أحد
 أليبعدم سماحة خصوصية الحقة، ويحمي رسائلهم من عيون المتطفلين، ويتميز هذا النظام بال

اء الحكومة االمريكية التي لم ياست النظاموقد اثار هذا  لم تكن موجهة له. إذاالرسائل  اءةقر بشخص 
 .phil Zimmermanالبرنامج تشعر بارتياح تجاهه، بل واخذت اجراء ات قانونية ضد مبتكر هذا 

 ،p3pا صارهواخت (platform for privacy preferences) تفضيالت الخصوصيةنظام  -ب
يتحدد ما ، كما سيتم جمعها من المستخدمين وكيف ستستخدمالتي  نوعية المعلوماتوبمقتضاه يتحدد 

  ال؟سيطلع عليها طرف ثالث ام كان  إذا
والتي تقوم نيابة عن مستخدميها بتقديم  :Anonymizerنامج تقنيات تجهيل الهوية مثل بر  دعم -ج

  ها بحرية.عبر من التجول  مما يمكنهم بزيارتها،قومون لة عنهم للمواقع التي يهمعلومات مج
  الحرب:ومدلول  الرهابتوصيف  ما بينهجمات الفضاء االلكتروني رابعا: 

كانت تشكل ارهابا ام حربا  اإذااللكتروني وما  ثار الجدل واحتدم الخالف حول طبيعة هجمات الفضاء
  .والتنفيذة الفعل ن حيث طريقم
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 التالي:الجدل على النحو  ويمكن استعراض هذا

  واالرهاب:التزاوج ما بين التكنولوجيا  الجديد:اب ظهور االره -1

يمة ر جه االرهابيون نحو البرزت ظاهرة جديدة تمثلت في قيام العولمة المتزامنة مع الجريمة واالرهاب وتوج
بان  الذي يقضيتقليدي الفهم ال يتعدىرهاب بشكل إلتهم، وتوثقت العالقة بين الجريمة واالدعم نشاط

هابيون يعملون بصورة حصرية لتحقيق إلر ا وأصبحن الجريمة لمجرد الربح المادي، ين يمارسو المجرم
الفعل الي حدوث  ةمن تعقيدات علي طبيع هضافأالتطور التكنولوجي وما  ىدأولقد  . اهداف سياسية

ية تحول ومات دورها في عملتصال والمعل، وكان لشبكات تكنولوجيا االتداخل ما بين االرهاب والجريمةال
ب الي تهديد عالمي الطابع واصبح جريمة عابرة للحدود القومية من حيث النشاط والخطط اإلرها

لمكافحة انماط تلك الجرائم  كأداةدم تستخ التي لقانونية للدولرباك االنظمة ابما يساعد على إ، والتمويل
، يوفر غطاء مميزا لنشاطهم لع بما، والسلمجرمون الناس، واالموالفي كافة اشكالها، وينقل االرهابيون وا
  .الدولي لألمنوجاء ذلك بعد تطور طبيعة التهديدات 

الدولي،  لألمنالتهديد الرئيس  ةالدول القومية بمثابفي فترة ما بعد الحرب الباردة كانت النزاعات بين ف
يدات جديدة تهد الطبيعة االمنية وظهرت ولكن تغيرتالدولي ،  باألمنكانت الدول قادرة علي التحكم و 

غير تقليدية كان منها عمليات الشبكات االجرامية واالرهابية التي مثلت تهديدا جديدة غير تقليدية كان 
من الدولي بفعل الثورة المعلوماتية لأل اة التي مثلت تهديديبت االجرامية واالرهامنها عمليات الشبكا

با في اواخر القرن و ور أ ذي اجتاحالو ي متطرف قومذا طابع  ااالرهاب الجديد ارهابثل ويم ،والتكنولوجية
دة وكان البار  الحرب أثناء أيديولوجيالثاني فكان ارهابا ذا طابع  لوحتي عقد الثالثينيات، اما الجي 19
 . الغربية اأوروبنشأت العديد من الحركة االرهابية في إذ الصراع بين الشرق والغرب  تاو أد نماداة 

خصائص مميزة ومختلفة عن االجيال السابقة من حيث التنظيم والتسليح م باما الجيل الثالث فيتس
نسيات من ج افرادوانضمام جنسيات هاب الجديد بغلبة النمط العابر للر تسم جماعات اإلإذ ت واالهداف،

 علىولديها القدرة  محددة،اسباب وايديولوجية وبنية دوافع  أو دينيةمختلفة ال تجمعها سوى قضية قومية 
ممكن  إثر أكبرهدف هذه الجماعات هو ابقاء  ويكون .نتقال من مكان الي اخر ويصعب متابعتهااال

درجة  علىفرادا الجديد يضم ا باالرها وأصبح، لسياسيةمجرد مدى تحقيق المطالب ااالعداء وليس  على
   تعقيدا.ظومات تسليحية أكثر منعالية من الكفاءة التكنولوجية تمكنهم من استخدام 

من انتقال المعلومات واالفكار  وسهلتت تكنولوجيا االتصاالت الحديثة من تأثير المسافة والزمن دحو 
في تحسين االتصال بين  اإلرهابيون اه، وهي مميزات استغلكانواالتجاهات في زمن قياسي الي ابعد م
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تعاطفين الممن ، والوصول الي جمهور ضخم االتباعبعضهم البعض بهدف تدفق الدعم ، والتنسيق مع 
االرهابية الجماعات ، ويمكن مالحظة ان فوق رقعة جغرافية ضخمه المحتملين، وتجنيد اعضاء جدد

و الغازات السامة أاالدوات تتمثل في التفجيرات  انتكو ، نةلمكان في دولة معيتحددت في معامل ا القديمة
او المطالبة ببعض نفصال عي لالبير كالسا ذات عنصر محلي الي حد ك، وكانت دوافعهاالختطاف أو

 اتسمتالحقوق او من خالل العمل كجناح عسكري سري ضمن حركة سياسية، او حركة مقاومة محلية و 
، كما اتسمت تلك حادية تجاه استخدام العنف و القتل أ كانت اكثر ا في العملت بان طريقتهتلك الجماعا

وكانت اعمال تلك الجماعات موجهة في ، ودةويل محدوالتمي التجنيد ية بان قدرتها علالجماعات االرهاب
العام  ومخاطبة الراياغلبها ضد الحكومات فقط وكانت قدرتها علي التواصل مع العالم الخارجي 

برزت مشكالت جديدة رهابية التقليدية إلعمل تلك الجماعات افي  الحاسوبصر ل عنو خومع د. محدودة
يصبح المنفذ للعمل االرهابي الجماعة  ، فلمالحاسوب فةبإضااب يتغير نطاق االره إذ بدا األثر،مة عظي
بحت ال تعمل فقط في اص تيال التأميلاشخاصا جدد، كجماعة ولكنها استطاعت ان تكسب  فقط،
 بالنسبةاما  .نفي الياباالمطلقة" الحقيقة "ولندن وغيرها وكذلك جماعة  امريكا واستراليانكا بل في اليسر 

اتسع مجال التدريب ووضع كما هديدات والتجنيد ستخدمون العنف والتالفعل فقد أصبحوا يلطريقة 
 تعدد ذلكل اختطاف ب واعمليات قتل  علىمقتصرة تعد  التنفيذ فلم ألدواتاالستراتيجيات، أما بالنسبة 

  .حلة التجنيد والدعاية المضادالي مر 

 قيقيا في عناصر ومشكالترهاب التقليدي تغيرا حفي مجال اال لحاسوباو مثل دخول االنترنت  هكذاو 
بالطرق  وينبع من هذا صعوبة مواجهته لإلرهابالظاهرة ولم يعد ينطبق عليها التعريفات القديمة 

 ما تكونبشكل ال يتواكب معه طرق المواجهة التي غالبا  اارع في التكنولوجيو المتسمنوخاصة ال التقليدية،
الجديد الي خدمة البعد االعالمي  ويسعي االرهاب رد الفعل فقط. في حالةب محصورة في الغال وأ عاجزة

ف الت المتطرفة االصولية علي االختحيث يتم االول عبر استغالل كافة الجماعا ألهدافهوالعسكري 
شاطها منفذ لوجستي داعم وحاضن لنكلدعم وتحقيق اهدافها و مزايا االنترنت كعنصر حيوي لا اشكاله

حيث اصبحت تلك الجماعات ال يهمها بكم من الناس شاهدوا ب ي مناطق مختلفة من العالماالعالمي ف
موزعة جغرافيا لتشكل  رهاب من مجموعة قليلة من الناسوتفاعلوا مع الحادثة االرهابية ، وتحول أفراد اال

هذا المجتمع ن يوهم البعض با ائم ، االمر الذياصا بها يساعدها علي االلتحام والتواصل الدمجتمعا خ
  .ا غير محدد كمي

 الخطر بدرجات ذلك وانعكس االرهابي العمل وتطور التكنولوجية الوسائل تطور بين العالقة وظهرت
 التهديد من الدينية الدوافع ذات واألخرى االرهابية الجماعات تنكتم المواجهة، وقد وتحديات ثلهمي الذي
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 عليه يطلق ما افرزت والتي لةالفاش والدول النظم بعض هياران مع خاصة ملشاال الدمار اسلحة باستخدام
 أن يمكن ما أمام العالم وأصبح .الدول سيطرة عن بعيدا والبيولوجية النووية للمكونات السوداء السوق
 القديم االرهاب وتداعيات وخصائص مالمح بتغير بالمقارنة وذلك"  لإلرهاب الجديد العصر"  يهلع يطلق

 في االلكتروني الفضاء دور تقدمة، وجاء في المفرط ديدالج االرهاب مالمح ظهور اجهةمو  في التقليدي
 بحدود تتقيد ال أصبحت حيث القوميات عابر الطابع الي القومي الطابع من االرهابية الجماعات ليتحو 

 وفر كما .العام الرأي ةومخاطب ألعمالها الكوني التأثير إلى وتسعى ،عالمي نطاق على تعمل بل الدولة
 تلك عمل تحت المنضوية بتعدد الجنسيات وتميزت السرية، للعمليات جديدة اقافأ التكنولوجي التقدم

 للتنسيق إمكانية هناك أن كما مركزي، ال شبكي بنيان خالل من تعمل منظماتلا تلك أن كما المنظمات،
 سوبالحا وأجهزة المحمول والهاتف لوماتوالمع صالاالت تكنولوجيا شبكات عبر والتمويل والتعبئة والتجنيد
  االنترنت. ومواقع االلكتروني والبريد المحمولة

 ذلك وفرض ،أنفسهم االرهابيين عن الكشف من أكثر للخطر المعرضة أهداف عن للكشف ذلك وأدى
 رهاباال يبوأسال طرق فهم ومحاوالت والمكافحة المواجهة درجات في اختالفا االرهاب شكل في التحول
 بالتركيز االرهاب في ثورة أمام العالم جعل وبشكل التكنولوجيا، في التحكم في وأهدافه ودوافعه الجديد
 تهطبيع في تغيرا الجديد االرهاب دهش االخير العقد ففي الشامل، الدمار ةوأسلح التكنولوجيا على

  ة.المتماثل غير بالحرب االرهاب فكرة وارتبطت وخصائصه،

 اهداف لتحقيق ويكون جنائيا معه التعامل يتم لكي جريمة انه على العالم قبل دول من االرهاب ويعرف
 شعوبها. على اباالره تمارس من الدول من وهناك سياسية،

 وقد االرهاب، طبيعة تغير في أكيد دور الجديدة، والتكتيكات التكنولوجيات ستخداماب الجدد للفاعلين وكان
 االرهاب اخرى دول مخدااست من الدول خوف الي وممارسته االرهاب في ينفاعلال دور غموض يدفع

 كونه من اإلرهاب تحولوفرض  له، والجماعات األفراد ممارسة من فاعلية أكثر يكون وبشكل ضدها
 لمواجهته.جديدة  تحديات استراتيجية يلا تكتيكا

 والتقنية والمبادئ التنظيم في تغييرات سليعك بلإلرها العملي الشكل في التغيير قاطرة التكنولوجيا وشكلت
 االرهابية عاتالجما عدد زيادة اهمن ذلك على مؤشرات وهناك ، الفاعلين وفي واالستراتيجية ةتخدمالمس
 الجماعات وكانت ، هياكلها لدعم المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التي ةيمالتنظي األشكال تطبق التي

 ، التقليدية الجماعات من للتكنولوجيا استخداما أكثر والتسعينات اتثمانينال في تأسست التي الجديدة
 المعلومات تكنولوجيا على اعتمادها جهودر  جماعه أي نشاط درجة بين ارتباطية ايجابية عالقة ووجود
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 بصورة عليها المنظمات هذه من الجديدة األجيال تعتمد أن ويتوقع ، الهجوم وألغراض التنظيمي معدلل
 .مستقبللا في رأكب

 مع األرض على المادية حربها بين اإلرهابية الجماعة فيه جتمز  العصابات حروب من جديد نوع وظهر
 لبث مثلى اعالمية ووسيلة كأداة هاستخدام إلى إضافة االلكتروني، الفضاء رعب االلكترونية هابحر 

 دون ومن اإلعالمية بةوالرقا تالحكوما سيطرة عن نسبيا دبعي تامة بحرية أوسع جمهور إلى دعواهم
خلق يتم  البعض بعضها االرهابية المنظمات بين االتصال عملية تحسين معو  هوياتهم، عن الكشف
 تاريخيا االرهاب وكان المشترك. العدو"  هجو  في بالتضامن الشعور ويقوي ،موحدة شبه بيةإرها جبهة
 اإلرهاب كان حيث بدقة تحديدها يمكن ال كان والتي والثقافة الجغرافيا مع تتعامل تكتيكية ظاهرة يعتبر
 ثم ومن سلطتها على لإلبقاء كوسيلة الدولة قبل من يستخدم إن الممكن من وكان والقوميين ثوريينلل أداة
 مشكلة إلى يقودنا ما وهي االخالقي الحكم من شيء فيه إرهابية بأنها عةو مالمج أو الشخص نعت كان
 على يساعد ال قد ذلك مع ان كتكتيك اإلهاب يستخدمون قد الحرية دعاة فحتى التعريف، في أكبر

  شرعيتهم.

 اكم المنظمة االرهابية االعمال من مجموعة عن عبارة العامة صورتها في الحروب كانت الماضي وفي
 اعمالهمو  أنفسهم اإلرهابيون ويرى  ، الوطني التحرير وحروب الثورية والحروب األهلية الحروب حالة في
 الشاملة القوة مواجهة في أهدافهم لتحقيق هقو ال الستخدام ويدفعهم يقودهم الذي والسبب للهدف لفع كرد

 ففي ، والتخطيط التنفيذ في يرةبك بقوة ويتمتع التكنولوجيا يستخدم جديد هابر ا مالمح وظهرت ، للدولة
 195 مصرع يإل أدت والتي ، 2008 نوفمبر 26 في االقتصادية العاصمة مبايو م مدينة تفجيرات
"  ببرنامج واالستعانة والمعلومات االتصال تكنولوجيا أدوات عبر للعملية التخطيط تم شخص 300 وجرح
جراء والتدريب الشوارع لتحديد"  ارث جوجل  باإلنترنت واالستعانة الصناعية األقمار عبر تاالتصاال وا 
 أفراد 10 زهاء تمكن حيث ، الجديد لإلرهاب نموذج عن ذلك وليعبر ، المتفجرات صنع كيفية معرفة في
 العملية وهي هاوس وناريمان وأوبري محل تاج فندق وضرب معدودة دقائق في المدينة على السيطرة من
 .  للهند يةداعالم طيبة عسكر منظمة تبنتها التي

  االرهاب: تعريف حول العالمي الجدل -2

 الظاهرة تلك حول العام النقاش على تسيطر تيال االساسية الياتاإلشك من واحدا اإلرهاب تعريف يعتبر
 إلى يؤدى كما حوله، عالمي مؤتمر لعقد المطلوب"  الدولي التوافق"  يعرقل إذ ،يالدول المستوى على
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 حول الكبرى والقوى العربية الدول بين واسعة خالفات من هيثير  ما إلى إضافة افحته،كم في التعاون إرباك
  كذلك. يعتبر وماال ارهابا رتبيع بما تتعلق جوهرية قضايا

 طبيعتها االجرامية رةالظاه وتستمد قانونية، كظاهرة واالرهاب اجرامية كظاهرة هابر اإل بين فرق هناكو 
 وترتبط .والقانونية واالجتماعية الوسائل االمنية منها مختلفة بوسائل جلاوتع المجتمع في تأثيرها من

 واألمن داخليلا واألمن االستقرار في بتأثيرها ترتبط كما هابر اإل إلي تؤدي التي سباباأل أو بالبواعث
 ضوء في القانونية الظاهرة وتحدد االنسان، وحقوق راطيةالديموق بقيم مساسها عن فصال الدوليين والسلم

 يحددها التي وابطللض وفقا تهطائل تحت تقع لكي اإلجرامية الظاهرة أحكام لضبط الدولي القانون يراه ما
 من جانب نظرة  خالل من تحكم فاألولي ، نيةانو الق والظاهرة االجرامية الظاهرة عناصر بين طابقتت وال

 معا والدولي الوطني الجنائي نوناقال نطاق في االرهاب جريمة وتقع ، معينة سياسية رةنظ أو المجتمع
 .  مختلف قانوني وصف تحت ذلك كان ولو

 في حقوال الحياة في بالحق األذى إلحاق في يتمثل مادي أحدهما مكونين من رهاباإل تعريف ويتكون
 الركن وأما ألخر، تعريف من تختلف ةعام أخرى ومصالح وحقوق الخاصة الملكية أو الجسم سالمة
 أو الناس لدى الرعب إحداث بين ما يتراوح خاص مصدر يتوافر أن وهو معنوي فهو بلإلرها الثاني
 بشأن السائدة االفكار وتتمثل ما، بأمر القيام عن االمتناع أو بعمل امالقي على دولية منظمة أو دولة حمل

  نقطتين: في التعريف

 لم المتحدة االمم وأن باإلرهاب، صودقم هو لما العالم دول بين عليه متفق تعريف يوجد ال هان األولي:
 السنوات في ذلك إلى التطرق تجنب وتم الشأن، بهذا نهائي توافق إلى من التوصل طويلة لفترة تتمكن

 االخيرة.

 االحتالل، حاالت في مشروعة ومةمقا يعتبر وما ارهابا يعتبر ما بين جوهريا االفاخت هناك أن الثانية:
 ثمة لكن الدول. لبعض عنيفة تقليدية غير بممارسة يرتبط دولة إرهاب اعتباره نيمك ما هناك أن كما

 من يمكن"  روابط" أو معينه معايير وضع إمكانية ىلع يستند بشأنه نسبى توافق يوجد هامام اتجاها
 وأ العنف استخدام بمعنى المتبع، الفعل :وهي للتعريف، كأساس اإلرهابي، بالعمل المقصود تحديد خاللها
 وفقا( ما هدف أو رعبال )إلقاء سياسة اهداف تحقيق في والرغبة دوليا. أو داخليا كان سواء به التهديد
 االرهاب هذا وجاء .هابياالر  العمل الرتكاب باعث أو قصد وجود إلى باإلضافة العنف. مرتكب لنية

 الجديد. االرهاب شكل في اولوجيالتكن مع ليتزاوج

  إلرهاب:ل القانوني التكييف تنازع
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 كل لدى معين وصف لإلرهاب يكون نظر وجهات ثالث تتنازعه لإلرهاب القانوني التكييف أن االمر واقع
  التالي: النحو على منها

  وطنية: جنائية جريمة االرهاب

 مثل الجرائم، من مختلفة أبعاد من فيها يتوافر لما نظرا جنائية جريمة الوطنية التشريعات في باالرها يعد
 جريمة تعد ألساسا هذا على فهي واإلتالف. والسرقة والسطو واالغتصاب، المفرقعات واستخدام قتللا

 التكييف لبويتط المسلح. النزاع أو الحرب خصائص من بأنه البعض وصفه الذي بالعنف تتميز فوقية
 الجرائم شرعية لمبدأ وفقا المسرع يتبناه أركانها يحدد للجريمة قانونيا تعريفا هاباالر  لجريمة القانوني

 هذا يتضمنها التي باألفعال والعقاب التجريم عند والتناسب الضرورة بمبادئ االلتزام مع والعقوبات،
 يف.التعر 

 : دولية جريمة االرهاب

 المسئولية عليها تترتب التي الدولية للقواعد فةالمخ كانت إذا الدولية الجرائم نم اإلرهاب جريمة وتعتبر
 العرفية، وليةالد القواعد تضمنتها أو الدولية االتفاقيات عليها نصت التي تلك سواء ة،يصخالش الجنائية
 بالمتهمين يتعلق فيما سواء للدولة الوطنية الحدود يتجاوز انماها و بعين دولة حدود على رال تقتص ان على
  المستخدم. العنف بنوع أو المستخدمة بالوسائل أو

  مسلح:لا النزاع من نوع هابر اال 

 النزاع من نوعا يكون قد الرهابا أن رأي أمريكي سياسي قرار تأثير تحت القانوني الوصف هذا أطلق
 هذا اتخذ وقد الحرب يشعل الذي اإلرهاب عليه يطلق نحو على تطوره وزاد نطاقه اتسع ما ذا المسلح،

  الجماعي. العنف صورة برهااال

 االلكتروني:  االرهاب

 وممارسة تاإلنترن عبر اإلرهابيين لهجمات الذي يتعرض العالم يخيف هاجسا   رونيتكلاإل اإلرهاب أصبح
 غير وحدها الحديثة التقنية ألن ،يايوم تتفاقم رخاطالم وهذه العالم، في مكان أي من التخريبي نشاطهم
 فرادألا على جسيمة أضرارا   سببت التي اإللكترونية اإلرهابية العمليات من سالنا حماية على قادرة

 اإلرهاب لمواجهة واالحترازات التدابير اتخاذ إلى الدول من العديد سعى وقد والدول، والمنظمات
 السالح هذا لمواجهة التضافر من المزيد إلى بحاجة نزال وال قليلة، هودالج هذه أن إال اإللكتروني،

 أهدافه، لتحقيق اإلنترنت ستغاللاب يقوم القاعدة تنظيم أن نجد العالمية اإلرهابية المنظمات ومن. يرخطال
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 الدور «إيرث جوجل» فيها يلعب بها تقوم التي اإلرهابية العمليات من فالكثير الدعائية، أو العسكرية سواء
 يمنع ال ذلك أن إال الدولية، الشبكة على المحكمة السيطرة ورغم الخبراء، من العديد أكده لما وفقا   األكبر
 زعيمها رسائل خاللها من توصل لها، إعالمية كوسيلة اإلنترنت تستخدم ما عادة التي القاعدة ظهور
 ما كثيرا   وهو - اإلخالص موقع نشر قدو  الظواهري، أيمن نائبه أو - وفاته قبل – الدن بن أسامة

 التواصل في اإلسالميين سيساعد إنه قال ،- تشفير برنامج من ثةمحد نسخة القاعدة أنصار يستخدمه
 برنامج أول هو« 2 ينالمجاهد أسرار» برنامج أن إلى الموقع وأشار اإلنترنت، على منا  أ أكثر بشكل

 .  المشفر التراسل في تقني مستوى أعلى ثليم وهو الشبكات، عبر اآلمن للتراسل إسالمي

ساع وات أساليبه وتنوع أشكاله لتعدد نظرا   القادم، الخطر وهو المستقبل، إرهاب هو اإللكتروني إلرهابا أن
 مريح جو في مهاجمتها لمعلوماتا وتقنية االتصاالت وسائل خالل من يمكن التي األهداف مجال

 اإلرهاب إن.. يينلإلرهاب واألمان السالمة من كبير قدر توفير مع والفوضى، اإلزعاج عن وبعيد وهادئ،
 :منها نذكر التي المشروعة، غير األهداف من جملة تحقيق إلى يهدف لكترونياإل

 واألمن العام، بالنظام اللواإلخ المختلفة والشعوب والدول األشخاص بين والرعب الخوف نشر -أ
لحاق للخطر وأمنه المجتمع سالمة وتعريض الطمأنينة وزعزعة المعلوماتي،  المعلوماتية ىبالبن الضرر وا 

 والخاصة العامة منشآتوال باألموال أو المعلومات، وتقنية االتصاالت بوسائل واإلضرار وتدميرها، ةالتحتي
 وجذب واإلعالن، الدعاية  و  الخصوم من واالنتقام وابتزازها ةالدولي والمنظمات العامة السلطات وتهديد
ثارة باه،االنت  .العام الرأي وا 

 أحد عن استخباراتية معلومات على للحصول رهابيوناإل يسعي وقد :الخصوم جمع المعلومات عمن-ب
 للسالمة صونا   عليها الجمهور اطالع يحظر معلومات لجمع يسعون أو مفتوح، مصدر من الخصوم
 المجموعات أعضاء قومي أن يمكن وكذلك الخصم، حاسوب نظام على التطفل عبر وذلك الوطنية،
 أو التشفير خالل من كثيرة أحوال في محتوياتها، يخفون حيث الرسائل، لواستقبا بإرسال اإلرهابية
  الصور، بين إخفاؤها

 عبر لالتصاالت مناسبة ميةالعال والشبكة اإلنترنت طبيعة األعضاء: وتعدوتجنيد  األموال عجم -ج
 الخيرية، ماتالمنظ عبر تمويلها موارد من اإلرهابية مجموعاتال ترفع أن الممكن فمن أكثر شبكة عناصر

 الممتعضين، بابالش من لكثير مأوى األوروبية المدن وتعد جدد، أعضاء لتجنيد حثيث ا سعيا   يتسع وقد
 تمجد التي المواقع تلعب أن ويمكن المسلحة، شياتللميلي لالنضمام بعضهم استقطاب عملية يسهل مما

 .المستقبل في انتحاريين اهتمام جذب في ثرا  مؤ  دورا   الشهادة
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 تعليمية ألغراض والشبكة اإلنترنت اإلرهابية المجموعات تستخدم قد وكذلكالتعليمية: األغراض  -د
 منسوب تدريب دليل أنه زعم ما درصو  فقد المثال، سبيل فعلى الهجمات، تنفيذ وأساليب فنيات تدريسل

 العدل وزارة موقع على عهووض .المتحدة المملكة في بها مشتبه مبان دهم ءأثنا لإلنجليزية م َتْرَجم للقاعدة
  انتشارا . 2006 اإلنترنت على األمريكية

 اإللكترونية، الجريمة في للنظر م عينة قضائية دوائر تخصيص رةضرو  الي نصل قما سبوفي ضوء 
 تعاو ن وأهمية الجنائية التشريعات لمجا في األ خرى والدول األوروبي االتحاد إليه انتهى مما واالستفادة
 لإلرهاب اللجوء أسباب عن. اإللكترونية الجرائم بعقوبات خاص دم وح قانون على وليد وتواف ق

 الحدود وغياب ختراق،لال وقابليتها المعلوماتية، الشبكات بنية ضعف: في نلخصها والتي اإللكتروني،
ثبات اكتشاف صعوبة وأخيرا   التكلفة، وقلة الستخدام،ا وسهولة الم خاطرة، م ستوى وتدني الجغرافية،  وا 
 .اإلرهاب من النوع هذا في الجريمة

 تقنية وسائل على االعتماد وأصبح العالم، في ةالحيا شكل تغيير إلى اآللية الحاسبات ظهور أدى لقد
 المجال أو امة،الع المرافق أو المالية، المؤسسات في سواء يوم، بعد يوم ا يزداد ثةالحدي المعلومات
ن أنه إال ك،ذل غير أو األمني أو التعليمي،  من حصره يصعب ما الحديثة اإللكترونية للوسائل كان وا 

 اإلرهاب منهاو  الحديثة التقنيات لهذه والضارة السيئة االستخدامات في متمثلوال اآلخر الوجه فإن فوائد،
 هذا استخدام سهولة في يكمن اإللكتروني رهاباإل خطر إن بأسره، العالم يهدد خطر ا أصبح اإللكتروني

 أو مقهى، في أو مكتبه، أو منزله، في وهو اإلرهابي بعمله مستخدمه فيقوم ضرره،و  أثره شدة مع سالحال
 . الفنادق أحد في غرفته من حتى

ات التقنية األنظمة أكثر إن  أقل أنها إال تطورها سرعة رغم وعلى األمنية، األنظمة هي تطور ا وأسرعها قدم 
 يمكن ال التي األمنية والثغرات وأدواتها اإللكترونية ائمالجر  وتيرة لتسارع نظر ا وموثوقية، استقرار ا األنظمة

 كبير بشكل لتطورا في آخذ اإلنترنت في المعلومات أمن فمجال الطويل، المدى على منها الحد يتم أن
 . اإللكترونية الجريمة في التطور مع تماشي ا

 اإلنترنت عبر اإلرهابيين لهجمات عرضة أصبح الذي العالم يخيف هاجسا اإللكتروني اإلرهاب بحأص لقد
 ألن يوم، كل بمرور تتفاقم المخاطر وهذه عالم،ال في مكان أي من التخريبي نشاطهم يمارسون الذين
 أضرار ا سببت والتي ةاإللكتروني اإلرهابية العمليات من الناس حماية على قادرة غير وحدها الحديثة التقنية
 واالحترازات التدابير اتخاذ إلى الدول من العديد سعت ولقد. والدول ظماتوالمن األفراد على جسيمة
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 المبذولة الجهود هذه من المزيد إلى بحاجة نزال وال قليلة الجهود هذه أن إال لكتروني،اإل اإلرهاب لمواجهة
 .الخطير السالح هذا لمواجهة

  ا:أهمه األمنية حاورالم من مجموعة خالل من اإللكتروني اإلرهاب هرةظا مواجهة يمكنو 

 وضع خالل من ألمنبا العبث نفسه له تسول من لكل بحزم والتصدي األمنية اإلجراءات تكثيف -
 .تحدث قد إرهابيَّة عمليات ألي حترازواال المهمة المباني على األمنية االحتياطات

 من أن مرة من ثرأك أعلن حيث الشر، عناصر تمويل أو مساندة أو ناحتضا في اإلسهام من التحذير -
 المسلحة والمواجهة عليهم الخناق تضييق إلى يؤدي مما الجريمة في شريك فهو اإلرهابيين على تستري

 على القضاء إلى أدت التي الناجحة المواجهات من لعديدا هناك كان حيث أوكارهم، في اإلرهابيين مع
 .الفتنة رعناص من الكثير

 والعدوان اإلرهاب وتعلم تدعو التي المواقع ومنها والشر، الفساد لىإ تدعو التي الضارة المواقع حجب  - 
 .والنافعة المجدية األساليب من يعد األسلوب فهذا حق، وجه يربغ اآلخرين على واالعتداء

 ال المثال سبيل على منها نذكر المحاور من مجموعة من اإلرهاب مواجهة في القضائية الجهود وتنطلق
 قد التي والجرائم المخالفات تشمل جديدة قوانين وسن القائمة، عاتالتشري في النظر إعادة: يلي ما الحصر
 .والتطرف الع نف على اإللكتروني لتحريضا عن تنجم

 تتعلق هامة تساؤالت الدولي، الصراع في اإللكتروني اإلرهاب استخدام من دوليال القانون موقفويثير 
 يالت العامة المبادئ يف ورد الذى بالمعنى وةللق استخداما نيةاإلليكترو  والهجمات العدوان اعتبار بمدى
 األخرى لحةاألس من خطرا أكثر اإللكترونية والهجمات األسلحة استخدام آثار أنإذ  الدولي، القانون أقرها

 بين وما والمدنيين المقاتلين بين التمييز دألمب وانتهاكها االستخدام بعشوائية تميزهافي ظل  التقليدية
 يالدول القانون لمبادئ األسلحة تلك استخدام عملية وانتهاك المدنية والمنشآت العسكرية ألهدافا

 قيود"، تقيده "ال حقا ليس القتال ئلووسا أساليب اختيار يف نزاع أي أطراف حق على لتنص اإلنساني،
 اتساع مع النفس، عن الشرعي الدفاع بحجة األسلحة تلك اماستخد سبيل يف حتى حدود هناك وأن

 استهداف عمليا يصعب ثم ومن الدولي، المجتمع تهم التي المصالح من العديد ليشمل اإللكتروني الفضاء
 هو والذى اإلليكتروني الفضاء عسكرة إلى ؤدىوست أخرى، دول ستصيب الهجوم عملية ألن دولة أي

 .نسانيةلإل مشترك وتراث دولي مرفق

 المستوى على واضحة اتفاقية فغياب إللكتروني،ا للفضاء السلمي االستخدام دعم في الدولي المجتمع دور
 يجعل قد والواجبات الحقوق وتوضيح استخدامها، وتنظيم اإللكتروني اءالفض ظاهرة مع للتعامل الدولي
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 تعقيد من مهما جزءا يشكل اونالتع عدم فإن ثم ومن غيرها، مع للتعاون إلزام بأي تشعر ال الدول
 الحفاظ أجل من العالمي المعلومات مجتمع يف الفاعلين كافة جهود دعم و حث بيج كذلك المشكلة،

 المدني والمجتمع اصالخ والقطاع الدول تعاون يستلزم ما وهو اإلليكتروني، للفضاء ىالسلم الطابع على
 .لكترونياإل الفضاء يف وموثوقة آمنة بيئة أجل من واألفراد

 الدولي:المن تراتيجية ااالمن االلكتروني يدخل ضمن اسخامسا: 

تكنولوجيا االتصال  بشبكة أي طرف متصال وأصبح، في عالم متشابك ال يوجد فيه مكان منعزل
او  ،نفس الشبكة علىالمتصلة  األخرى اما باألطراف يتأثريمكن ان  ، فإن هذا الطرفوالمعلومات

كاسات اقتصادية وامنية من انع لذلكبما  عملها،شبكة ونهدد طبيعة تعترض هذه البطبيعة االخطار التي 
 .السياسي واالجتماعي االستقرار علىبما يوثر 

 العالمي،لمجتمع المعلومات القوي بان الثقة واالمن هما محوران مهمان هذا إلى االعتقاد ويقودنا 
 ب النتشار واستقرار البيئة التكنولوجية من اهمواصبحت مسالة الدعم الفني والتشريعي وتوفير جو مناس

 علىم والحصول االلكتروني بحاجة للمزيد من الدع باألمنالعالمية الخاصة  واصبحت الثقافة مرتكزاته،
ذلك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام  على لتأكيداوتم  الدولية،المساندة من كافة االطراف 

  المتحد.االمم  الحقين منا بقرارين وتم دعمهم ،2005وعام  2003

 تعرضال خطر من مأن في تصبح ان من الدولة تمكن التي الدرجة بتلك يتعلق واسعا مفهوما ناالم ويعد
 ضد الحماية اجراءات االلكتروني الفضاء مجال في االمن كلمة وتعني االرهابي، او العسكري للهجوم
 فان االمن رىاخ جهة ومن والمعلومات، االتصال لتكنولوجيا السيئ واالستخدام العدائية لألعمال التعرض
 القيم تعرض هذه خطر من فالخو  وغياب االساسية المجتمع لقيم التهديد وغياب يعني بحماية القومي
  المعلومات. تقنية حقل وخارج ضمن المجاالت من واسع طيف الي االمن كلمة وتشير للهجوم،

في انتاجها عالميا سواء  ةوالمشاركت عالمية لتبادل المنافع والمعلوما اةدألتحول الفضاء االلكتروني لقد 
القومية حيث أصبح فاهيم التقليدية الخاصة بفكرة ، وشكل ذلك خرقا للمالمؤسساتمن قبل االفراد او 

للدول وكذلك  التقليديةبشكل تجاوز الحدود   "حيث تمدد الفضاء االلكتروني ال قومية: "ر اآلناألم
كومات السيطرة علي انسياب المعلومات واالفكار ، وفقدت الحها الخارجية عبر االقمار الصناعية واءاج

درجة تفاعلها تتجه الن تصبح اكثر اندماجية في وظائفها وفي لمعدات من والي الداخل ، واصبحت ا
تلك االدوات  صبحت، واكالكمبيوتر والتلفزيون والهاتف المحمول واالقمار الصناعية وشبكات  االنترنت

، واصبح بيوتروالمساهمة والمشاهدة والتفاعل عبر شاشات الكمحتي الدخول  تعطي الفرصة لكل فرد
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ولة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وسيطرتها كتروني يتسع لكافة انحاء العالم في ظل تراجع دور الدالفضاء االل
فية او وضعف احتكار الدولة للقيم الثقا جية ،علي مواطنيها مع السماوات المفتوحة والفضاءات التكنولو 

 ر عنها او حتي بث قيم الوالء .التعبي

  الخاص:الطابع التنظيمي والمؤسسي 

البنية التحتية الحرجة يختص بها اكثر من  حت مسئولية االمن االلكتروني في معظم الدول او حمايةاصب
مي بعد العالن ، وقد حدث هذا االهتمام فاعليهيئة او مؤسسة او اطار تعاون مع االقسام المختلفة وال

اعد االخطار مع بروز ظاهرة االرهاب الدولي، كما ادى تص م2001لحادي عشر من سبتمبر احداث ا
والهيئات المختصة فهناك مثال هيئة االمن  شاء المؤسساتالتي تهدد البنية التحتية الحرجة الي ان

تحتية ماية البنية ال، ومركز ح بألمانياالمعلومات  نألمي دراليكتب الفموخدمات الطوارئ بكندا ، وال
االمن الداخلي  المتحدة ، وهناك وزارة بنيوزيلندا ، ومركز تنسيق امن البنية التحتية القومية بالمملكة

، وفي استراليا هناك العديد من المنظمات لحماية امن البنية التحتية الحيوية من خطر  تحدةبالواليات الم
من جهود الدول لمكافحة  الكتروني جزءاعتبر االمن االو االلكترونية ،و أمات الطبيعية للهج التعرض

 . لدفاع لهياكلهانية التحتية الحرجة االستخبارات والشرطة وابحماية الاالرهاب ومن ثم فقد ضمت مجموعة 

وعة عمل حول ط مجماو هيئة تتعامل مع االمن االلكتروني وانما توجد فقفي ايطاليا ال توجد سلطة و 
السويدية بداخل وزارة  وفي السويد هناك هيئة الطوارئ يا واالبتكار،بوزارة التكنولوجاالمن االلكتروني 

ربية كالسعودية واالمارات والبحرين والكويت مشابهة في بعض الدول العأجهزة كما ان هناك  الدفاع،
مع ورجال االعمال ومنظمات المجت خبراءوجاءت الجهود الدولية للحكومات وبالتعاون مع ال ومصر.

الكثير من  ذي يتحملوالالملكية والتشغيل لتلك االنظمة الحيوية يقوم بها القطاع الخاص  الدني وذلك الن
ومن ثم فان شراكة القطاع الخاص مع العام والحكومة  امنا، أكثرية االعباء لجعل تلك البنية التحت

  كتروني.االلي وتعزيز االمن ة مكافحة االرهاب االلكتروناتيجيفي استر  ااساسي االوطنية تعد محور 

هذا االهتمام من االبعاد  ويتراوحوني ر تكهناك اهتمام عالمي بالبحث والتطوير في مجال االمن االلو 
المتحدة واالتحاد االوربي من اكبر الفاعلين في هذا المجال  الوالياتلي االبعاد االجتماعية ، وتعد التقنية ا

والمؤسسات التي تتبع القطاع الخاص  اتالجامعسسات البحث في خالل تعزيز التعاون مع مؤ  لك منوذ
نية التحية الحيوية الب لس البحث الوطنية ، وقد دفع البعد الدولي في عملوالمعامل وشهادات الجودة ومجا

، تية المشغلة لهاعلوماالم باألنظمةاالعتماد الدولي المتبادل وخاصة ما يتعلق و نمو الإلى للمعلومات 
 . د التقليدية بما يعظم من خطر التعرض دوليابور تلك االخطار للحدو وكذلك ع
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 الخارجية بوزارة المهتمين من جمع مأما ألقاها التي كلمته في «هيج وليم»البريطاني  الخارجية وزير يقول
 تراعي أن يجب بريطانيا نأ: "ةالجديد البريطانية الخارجية السياسة مالمح عنم  2010 يوليو شهر في

 اصلالتو  شبكات ومنها األخرى، الدول مع العالقات شبكات خالل من تأثيرال ممارسة إمكانية وتدرك
 "ديةالتقلي األخرى األدوات جانب إلى االجتماعي،

 :االجتماعي التواصل مع األمني التعامل

رصده  خالل االجتماعي من تواصلمع مواقع التتعامل  الحكومات التزالبعض . ان ندرك.يجب ان 
اس الوضع لقي اتيطرح عدد من االبحاث واالستبان فاألمن. معه.خري للتعاطي امنيا دون فتح مستويات ا

 االزال امني في المجتمع اال ان التعامل ويتأثر يؤثر أصبحوالذي  تر"مواقع التواصل االجتماعي "تويفي 
  االجتماعي.خول مع عالم التواصل وافاق للحوار والداخري دون فتح مستويات ين للقضاء المغرد بإحالة

فيس بوك " ومن الممكن ان يتم من خالل التواصل االجتماعي اصدقاء افتراضيين عبر " تويتر واليتيح 
كيف نقوم بالعمل الوقائي قبل ان .. لألمنامام تهديد  نحنتجمع وفي هذه الحالة  أليالدعوة  حرف 140

 ة؟المرحلنصل الي هذه 

والقيام  باألمنرثة امنيه هو استغالل االيدي العابثة ة التي من الممكن ان تتسبب في كاان االزمة الحقيق 
فترة قصيرة وتحديدا  مثال قبل. االمن.د رجال الشاعات التي من الممكن ان تتسبب في ضياع جهبنشر ا
سيوية من الجنسيات اال افلةحنشر خبر عبر شبكة التواصل االجتماعي ان هناك سائق  الكويت تمفي 

خبر مع فور ورود هذا ال وتحركوارجال االمن تلك المعلومة  عليهن، رصدقام بخطف طالبات واالعتداء 
لتحقق من تلك المعلومات التي تناقلها عدد من المغردين لدولة الجهات التربوية وعدد من مؤسسات ا

 والطامة .تويتر.ت عبر قم تلك االشاعاوتفا بشكل سريع ووضع بعض المعلومات المغلوطة والحديث بها
. بتاتا.ن وتم نفي هذا الخبر العابثين في االم ألغراضاشاعة  المعلومةان هذه  الحقيقةكشف عند  الكبرى

هو اشغال  االجتماعي وانماشائعة عبر التواصل  بإطالقان االمور ال تقف  الحادثةهذه الشاهد في 
ضياع  علىعمل خدم الدور التنموي في البلدان وانما تال ت جانبيهضايا قمن عن دورهم الحقيقي برجال اال
  والوقت.الجهد 

مشهورين واصحاب مكانه  صألشخااسماء معينة  يتم ذكرالممكن ان ايضا من  في التواصل االجتماعي
 وواسرهم ويتضرر معهم اشخاص ذ علىينعكس سلبا بما مرموقة في المجتمع والتشهير بهم وبسمعتهم 

  ذلك. علىادث كثيره . والحو .بهمه صل
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أكيد على يجب الت لذلك . المصاب ألسرةل صور لحادث تصادم مرور بفاجعة تسبب نقيقد  وأحيانا
ة لها دور في توعية الشباب في الحفاظ علي سمعة ذاتية واالسر ن المراعاة لآلخرين وأن تكو  المراعاة

 اآلخرين.واعراض 

 . له.ع بدي وجهت نظره ...نحتاج احيانا الي االستماويتر يفي ت في التواصل االجتماعي هناك مغرد
 ن يتأثر بايهو مواط المغرد؟؟هو من  مغرد،المؤسسات لالنضمام والجلوس والحوار مع هذا الحرك وت

يساهم في رسم سياسة البالد و من جماعات الضغط  وأصبحالقرار، على هذا  ومة ويعلقكقرار تتخذه الح
الميدان جال االمن هم الوحيدين ببها اال اننا نجد فقط ر  وتأثرناث التي مررنا بها الحداوهناك الكثير من ا

ال ترقي  ةخجولإذ تظل مواقفهم  األخرىة مجتمع المدني ومؤسسات الدولوال يوجد حراك من مؤسسات ال
 المغرد.الن تواكب طموحات هذا 

ث بث االخبار وذلك لسرعة االحدا علىوف وقال بإمكانهايعد  " لموسائل االعالم"ويمكن التأكيد على أن 
يع العربي علي صفحات . هناك من تابع الرببوك.. تويتر والفيس االخبار.ر في نشر ووجود طرف اخ

هناك من يؤثر  إذا تويتر،فيس بوك وهناك من شاهد الصور في قلب الحدث عبر التواصل االجتماعي ال
في ورقتنا البحثية  ةالرسمية هي المرصود ة والقنواتلورقيابالمجتمع والرأي العام وما عادت الصحف 

 .اليوم

ي التواصل االجتماعي وقد ل معه كافة الشرائح فمتخذ القرار وتتفاع علىنشر خبر عبر تويتر يؤثر 
اصبحت  إذا. الحدث.مع هذا والتعاطي لمجموعه من المغردين  الضغطنصل الي ايقاف القرار بسبب 

التواصل االجتماعي قضي  الخاصة اال ان بأخبارها تميزت إذاما تقرأ  يدية نادراالتقل الوسائل االعالمية
 المجتمع.بشكل مباشر ونشرها في اوساط تم التعليق عليها علي سرية المعلومات وتداولها و 

 وتعمل بالدنالال تريد الخير  أطرافمن نشر اشاعات واخبار كاذبة قد يستفيد منها  " ينبثقالتهديد االمني"
 المستويات.كافة  علىتستهلك رجال االمن بث سمومها وبعض المعلومات الكاذبة التي  علىمن الخارج 
رصد  ج اال اننا نحتاج الي استيعاب هذا التطور والجلوس والحوار وان يتمول وقتيه للعالقد تكون الحل

س مع رؤساء الصحف الجلو يس الحلول . لالمعنية.هذه المواقع االخبارية في تويتر من قبل الجهات 
 . البلدان.لصحف االلكترونية التي تشكل القوة الضاغطة في مختلف تعد مؤثرة اليوم مع وجود ا الورقية لم

  :أمنيا متابعته من خير المغرد مناقشة

 ما يشهده العالم من تطور سريع في مجال استخدام شبكات التواصل االجتماعي الشاهد هنا اننا نرصد
حال هو هذا ... حقا"الوسنتصل بك  بتدوينهعبر تويتر قم  اتملك حسابكنت  إذا ثلة:"فأبسط االم
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. اصبحت مواقع التواصل االجتماعي هي السيرة لديها. سة التوظيفسيافي  ىالشركات االميركية الكبر 
 .الميول والتوجهات لكافة شرائح المجتمع علىالذاتية لكل شخص وهي مرآة االنعكاس 

 بتهمة بوك الفيس عموق ضد شكوى عشرين من بأكثر تقدم الذي ”شريمز ماكس“ اويالنمس الطالب مثال:
 جميع يحوي ملف بإرسال الموقع وطالب وحذفها؛ بإزالتها قام أنه رغم عنه ومعلومات ببيانات احتفاظه
 صفحة 1200 توييح ملف بإرسال ملزمة قوانين بموجب بوك فيس إدارة اضطرت فقد وبالفعل. متعلقاته
 التي والمواضيع المحذوفة؛ الرسائل وحتى أصدقائه، وبين بينه جرت التي والنقاشات المحادثات تضمنت
  !معلوماته بكافة إليه يبعث لم ”بوك فيس“ أن العلم مع طرحها،

 سجلت متى يخزن إنه ،”بوك فيس“ خوادم لدى محفوظة المستخدمين ماليين مئات فبيانات! تتعجبوا ال
 أصدقاؤك شارأ أو الخاصية، تلك مفعال كنت إذا ما الجغرافي موقعك هو وما ،خرجت ومتى خولك،د

 كلمة إليك يرسل لكي هاتفك رقم يطلب فهو هاتفك؛ رقمب يحتفظ أنه كما. المواقع أحد في معهم كنت بأنك
 على يقتصر ال األمر العالم، مستوى على المحمولة الهواتف أرقام من ضخمة بقاعدة فيحتفظ المرور؛

  .مسجلة. هي بها تقوم ضغطة فكل فقط كذل

نية ووسائل إلكترو  الدول العربية، وظهور مواقع بعضيعانيها الشباب في  إن حالة الكبت التي كان
اتصال وتواصل حديثة متاحة للجميع، جعلهما من أبرز العناصر في تحريك وتوجيه البلدان في مختلف 

ج وتعاطي الشباب مع الوسائل الحديثة التي مكنته اندماشعبية كان نتاج و القضايا، وما حدث من ثورات 
 المجتمع.ضة على خلصه من عقدة الخوف التي كانت مفرو وترك بشكل جماعي من التح

لم يكن أحد يتخيله، فقد ألغت هذه المواقع االجتماعي مواقع التواصل من  ما جنيناهوال يمكن أن ننكر أن 
ة والزمنية وجعلت الناس تتواصل مع بعضها البعض في شتى لعمريية والجغرافية واجميع الحواجز اإلنسان

 .كل كبيرنحاء العالم بحرية وتستفيد من آراء وأفكار بعضها بشأ

واطروحات ناضجة عبر  كيف يمكننا ان نوظف ابنائنا وان نحتضنهم من خالل سياسات جديدة  
ان نعزل  ال نستطيع. االمنية.جهات ل والشراكة مع المع المدني والتي ينصب عليها العممؤسسات المجت

 اتي تشكل هاجسمات الحتاج الي مسانده وقائية تقف امام سرعة تداول المعلو االمن ليقود المرحلة فهو ي
 االجتماعي.في التواصل  ما نشهده. وهذا واضحة.عند االمن في حال كانت مغلوطة وغير 

. فبث بعض دولة.داخلي لكل من الالحكومات ويهدد اال علىقوة ضاغطة  أصبحالمغرد اليوم  
حدين فهو يؤثر  ذوتر سالح اال ان توي. مفاجأ.أي صانع القرار في حدث المعلومات قد تقود الي تغير ر 
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تأتي دون وعي للمغرد بخطورة بث مثل هذه االخبار  القضائية التيالمالحقة ويتأثر المغرد من خالل 
  الكاذبة.

  :ياالجتماع والتواصل العالما وسائل

  االجتماعي:شبكات التواصل  اللكتروني عبر االعالم ائصخص

 :يلي بما يتسم لحالي،ا بوضعه اإللكتروني اإلعالم أن الخبراء فريق يرى

 .مفتوح إعالم -

 .مستخدميه دائرة من ويوسع تكاليفه من يخفض بما الحديثة التكنولوجيا على االعتماد -

 .الدول ودحد تخطي -

 .االتصالية العملية أطراف بين هاتوالتوج الثقافات تعدد -

 .المحتوى وشمول تنوع -

 .المعلومة إلى النفاذ وسهولة حرية -

 .اإلعالمي التنافس ائرةد توسيع -

 .اإلعالمي المحتوى صنع في أساسي كشريك الجمهور يدخل مما تفاعلية خدمات على االعتماد -

 .مياإلعال العمل مجال في الخاص القطاع دور تنامي -

 .الشخصي البث على القائم" الفرد إعالم" مثل اإلعالم من جديدة أشكال ظهور -

 الليكتروني: االعالم انتشار تواجه التي الشكاليات

 المواقع بعض تحويها التي والمعلومات البيانات من العديد وصدقية صحة من والتحقق الوثوق صعوبة -
 .للمتلقي والتعليمية قافيةالث راتللقد المتواصل التعزيز إلى ةالحاج ظل في

 .للمجتمعات قافيةثوال واالجتماعية الدينية بالقيم المساس عدم نلضما الضرورية الضوابط ضعف -

 .واإلرهاب والتطرف العنف نشر على السيطرة ضوابط ضعف -

 بالرأي قيتعل مافي لها، المتلقي استعداد بينو  الموجهة اإلعالمية الرسائل ونوعية حجم بين التوازن عدم -
 .اآلخر والرأي
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 واالحتياجات ميوللا وفق الصغيرة والجماعات األفراد مخاطبة على والتركيز التلقي، دائرة تفتيت -
 .الفردية

 الفكرية. والملكية النشر حقوق انتهاك -

  .الحديثة التقنيات باستخدام اإللكترونية الجرائم ارتكاب -

 :ماعياالجت لالتواص لشبكات الشباب يلجأ ذالما

ت قوة ضاغطة في البالد، بل أخذ يسهم بشكل ان الشباب ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي، با 
توجه الشباب وتعاطيهم مع القضايا  باتت تراقبفي صنع القرارات، والعديد من أعضاء الحكومة  يركب

 قبل جلسات مجلس الوزراء.المحلية، وهي تساعد في اتخاذ القرارات 

االجتماعية أو التنموية، ووزارة بدور فعال في بناء بالده، سواء من الناحية السياسية أو ب أسهم الشبا
دالشباب  منها لمدى تأثيره في مواقع التواصل، سعت إلنشاء حسابات خاصة لها في معظم المواقع  اراكوا 

 قضايا المجتمع طيهم معبة منهم، بهدف معرفة كيفية تعاالتي يرتادونها بغية التواصل والبقاء على مقر 

الحديثة والمواقع يا األمور السياسية، ووجد ضالته في التكنولوجوالشباب بصفة عامة يولي اهتماما كبيرا ب
لتحقيق أكبر قدر ممكن للتفاعل مع مجتمعه، والمواقع أصبحت تشكل منتديات سياسية واقتصادية 

  القضايا حساسية بحرية تامة. وثقافية، وتستعرض أكثر

  :االجتماعي التواصل لشبكات المستخدم الشباب اءاحتو  طرق

ين كأداة للتحريض ونشر المعلومات الخاطئة، ثير من قبل الك الستخدامهاختبار ا صعب ا،  يرتوتمثل 
مما يمثل  الدول، لبعض واإلساءة والتشهير، التي لها تأثيرها البالغ في ضوء الحساسيات السياسية والدينية

لتغيير السياسي، وبأن ابأهمية السياسي الهادئ التي تتبناها، فدول الخليج تؤمن التحول  تحديٌّا لخطط
وغيره « تويتر»لسياسة على ما هي عليه ال يمكن أن يستمر، حتى قبل أن يظهر م وابقاء معادالت الحك

ن كانت تلك الوسائل بجانب الثورات ا   غيير.لعربية أوجدت حاجة إلى سرعة التمن تلك الوسائل، وا 

ى تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان ولذلك اتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلصالحات التي هدفت إل 
طاق المشاركة السياسية وتعزيز الحوار الوطني بين التوجهات المختلفة، كاستكمال عملية يع نوتوس

طني بين حوار الو شريعية، وكذلك تأسيس منتديات للإصدار الدساتير وتوسيع صالحيات المجالس الت
حد جتمعات للم اث تغييرات إيجابية في الثقافة السياسيةالسلطة السياسية والقوى المطالبة باإلصالح، وا 

الخليجية، مثل: ترسيخ قيم الحوار وقبول اآلخر والتعددية السياسية والمجتمعية والفكرية، وذلك دون 
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إصالح »عات، ولذا فقد احتل كل من ك المجتمفية والدينية التي تتميز بها تلالمساس بالخصوصية الثقا
وهذا ما يجب ان  تلك الدولفي  الديني موقعين مهمين على أجندة اإلصالح وتجديد الخطاب« التعليم

  .نعمل عليه

 للدراسة:الخاتمة والنتائج والتوصيات البحثية 

يير اتجاهات األفراد ا القدرة على تغل االعالم االلكتروني لألحداث لهإن وسائل التواصل االجتماعي ونق
حيث أثر الفضاء  معينة،ا و قضايوتوجيهه نح البشري،السلوك بمعنى انها تقوم في تعديل  المجتمع،في 

 قية في تنظيم التقدم التكنولوجي.واهمية االبعاد األخال اإلنساني،االلكتروني في تصاعد أهمية األمن 

 المحلي الىي عملية التحول من النطاق الضيق لمعلومات ساهمت فيرى الباحث أن متغيرات تكنولوجيا ا
حت تلك المعلومات هي القوة المؤثرة والمتصاعدة حيث أصب العالمية،بار الدولية المعلومات واالخ
   الشباب.والمحركة لعقول 

خالل قراءة من هرة االرهاب عبر االعالم االلكتروني من يحاول الخبراء والمراقبين الدوليين ان يرصدوا ظا
م من اء ال يمكنهاال ان الفض متلقي،الالمرسل للمعلومات وما هي مصادرة وتأثير تلك االخبار على  هو

  االخبار.عملية التحليل نظرا لتسارع االحداث وتواتر 

في مام االحراث اال ان هناك جهات  يجد صناع القرار انهم امام عملية مفصلية معقدة تحاول االمساك
 رون بشكل او باخر في عقول تلك الشريحة من الشاب اعلين دوليين يؤثتؤثر وف

توعية لدور التواصل لباشراك جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني باة بالمطالبة البحثي ستنادرانختتم و 
يدة نوافذ جد وفتح االمنية،الجهات  علىمر فقط وان ال يقف اال في تنمية المجتمع ال شراكةاالجتماعي 

ترفع  صياتفي تو طموح الشباب وبلورتها  علىوطرح اليات جديدة للنقاش للوقوف  للتواصل مع المجتمع
 .كانت بحاجة الي تشريع ما إذا ولتقنينهالواقع  لترجمتهاطة التنفيذية الي السل

 إلعالما االجتماعي، ودور االعالم في «االرهاب» جرائم ضد التوعية لبرامج اعداد التخطيطوالعمل على 
 .«والتطرف العنف أفكار تمرير دعائية توقف كوسيلة» عيوالمجتم الفضائي

 االجتماعي التواصل أدوات على االرهاب بقضايا الخاصة ةاالخباري تغطيةلل ضوابطال وضع
 تلك عبر االرهابية األعمال عن لناجمةا العنف وأعمال الضحايا صور لبث العملية واآلثار واالنعكاسات،

 .األدوات
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لهم في ستغل جهاب وتالتي يشيبها المالحظات والتي تمس بأفكارها شريحة الشب نحاول ان نغلق المواقع
 ايا.القضبعض 
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 األساليب اإلعالمية لتجنيد الجماعات المتطرفة للشباب في دول الخليج وطرق مواجهتها
 دراسة تحليلية لمجلة دابق اإلليكترونية

 موسى يعقوب عبد الحليمد. 
 ملخص البحث:

ً"ااخذت بتاا ذن  لةاال تذ"اااذتةنياا ذ يتناال هذااالبذب األاالذب ااال يةذبلتي يااخذب تاااذباااتت  تملذب ة لتاال ذب  تا
ب شاااالةذب تييةااااذتذاااال تاايعذتيااا ذب اااا   يخذتذ ين ااا لكذب ااا ذاااان "مكذألتااا ذي  نااا بذةااا  ب ذ ااا ذةيشااامكذ

ًالااذ نشًذب  نفذ"اذب  ل كذ البذبالتةلهذي ثهذتأل يلذ أل  ذب ق  اذب ا   يذت لااخذ ب تييةااذتل اخ ذبل
ًفذال  ناقخ.ذ ذ تغليخذب تا

ًفذ تةنيا ذب شاالةذب تييةااذالااتت بكذب   يا ذ ًاكذب  تاا  ق ذباتت كذتنظيكذ بت ذبالتيكذب ة ي ذ نشًذ" 
ًالاياخذب تااذشام تملذ ًب ذبل ًالااذب   يا ذ ا ذب تنةيا ًاكذبل   ذبالات لال ذب  لانيخذ ب  قييخ ذأليلذأنتجذ" 

ًالاياخ.ذب   ي ذ  ذب    ذب ا ًالايخذقايهذتننيلذت ييلتمالذبل    يخ ذ  لذتكذب قاضذتي ذب   ي ذ  ذب تييلذبل
ً"خذ يشالةذ"ااذ  هذب تيايج ذ  يم فذب األلذإ  ذب  ق فذتي ذب ال يةذبلتي يخذ تةني ذب ة لتل ذب  تا

ً نياخذاا ًباخذااألل"خذ بتا ذبال ي ت ًعذبلتي يخذ تنظيكذ  بت  ذ   ل تاايعذتيا ذاةلنةذب  ق فذتي ذبالل
ًبتيةيل ذ ً نياااخذب نلاقاااخذاللن يي ياااخذ تأليييمااال ذ" ااايذتااا ذب  قااا فذتيااا ذأاااال يةذ باااات  ةياااخذ بااااعذبال ي ت
ًباااخذ اانمجذتألييااهذب   اا   ذ"اااذ ًفذ بتاا ذااال تييجذت   االذ ب   ي ااخذتا ااال .ذ تنااتمجذب     بةمااخذتااا

ً نيااخذب نلاقااخذال يغااخذبلن يي يااخذالاااتت ب كذأ بةذاااألينخذتألييااهذب   ااا   ذإااالًذتألييااهذ ةيااخذ باااعذبال ي ت
أليااااخذب يقماااالذ"اااااذي  ياااا ذ2014 تألييااااهذة ياااا ذبالتاااا ب ذ اااا ذب  اااا  ذبال هذب ااااال ًذ"اااااذي  ياااا  ك ذ ألتاااا ذ 

ً ذإينلن ك ذالاتت بكذباي ةذب ألاًذب شل هذ ل كذ اغًذألةكذب  ينخ.ذيق هذ2016 ًًذا  ق ذذً ا  ب  أل
Crackedنالذتا ذب تنظايكذتااهذ ً تذنأل ذالذننماكذ لاياخذتنظايكذ بتا  ذأ ذألقيقتام ذ ة يا ذب تاالًذب تااذت

ًة ذب االي ذيت تاا ذ ااهذ اانمكذا ةن تاامذب تلاااخت ًي ذب  نيتاا ًباااخذ.iإ يناالذ اا ذتاايهذقناا ب ذب الاااخذ ب  ن اا  ااالهذب  
ً يااااةذب شااااالةذب تييةاااااذتااااا  ذ  شاااافذبالااااال يةذبالتي يااااخذبالقنلتيااااخذب تاااااذباااااتت  تملذ ةيااااخذ باااااعذ  ت

ذ ين  لكذ ان "مك.
ً نياااخعذ ً"اااخعذب ااااألل"خذبال  ت ب  ي ااال ذب  نتلألياااخمذبلتااايكذب ة يااا عذب اااال يةذبلتي ياااخعذب ة لتااال ذب  تا

 تألييهذب      .
ًباخذ يتاماهداف الدراسة ذمذتم فذالهذب  

ًعذبلتي يخذ  بت . -أ  ب  ق فذتي ذبالل
ًباخذ ةيخذ باعذ تألييي -ة  مل.ب ت  عذ"اذ 
ً"خذب ال يةذبالتي يخذبالقنلتيخذب تاذياتت  ملذتنظيكذ بت ذ تةني ذب شالة. -     
ًيخذ ب ايلايخذ بالةت لتيخذا ةيخذ باع. -ل  ب  ق فذتي ذب ق ليلذب  ا 
ًال ذب يذبنالنيخذ تنظيكذ بت . -ج  ب  شفذت ذب   ل

http://www.noonpost.org/author/9144
http://www.noonpost.org/author/9144
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ًفذتي ذ ؤاال ذ بت ذبالتي يخ. -ح  ب ت 
ًبتيةيخذ بت ذ -خ ًفذتي ذبات ذبالتي يخ.ب ت 

ًباخذ  ذبالتامأهمية الدراسة ذمذت تاذأا يخذالهذب  
ًبعذبلتي يخذ تنظيكذ بت . -أ  ب  شفذت ذبالل
ً"خذب ال يةذبالقنلتيخذ تنظيكذ بت ذ"اذتةني ذب شالة. -ة    
ًي ذ قتهذ  ذتل نمك. -  ًاكذ آلت  ب تألليًذ  ذ تلاًذ بت .ذ ت ني
ً نيخ. -ل  تايياذب    ذتي ذ ةيخذ باعذبال ي ت
 لدراسة:مشكلة ا

ًباخذ"اذبالتام ذ ش يخذب   ذتت ألً 
ًبتيةيتمل.ذ -أ  ب  شفذت ذ ؤاال ذ بت ذبالتي يخذ بات
 ات لال ذبالقنلتيخذب تاذياتت  ملذتنظيكذ بت ذ تةني ذب شالة. شفذبال -ة
ًيخذب تاذينتمةملذتنظيكذ بت ذا ةيخذ باعذب نلاقخذال يغخذبلن يي يخ. -  ًي ً"خذب ال يةذب تأل    
 ب     تل ذبالةت لتيخذ ب ايلايخذ ب  ينيخذب تاذتنل  تملذب  ةيخ.ب  ق فذت ذ -ل
ًبعذ ةنايلتمك. -ج ًيلذ ب   ً"خذبت ب ذ قلتياذ بت ذ"اذا     
ً"خذأ ثًذبالات لال ذب تاذتنل  تملذب  ةيخذ"اذ    عذب غيف.ذ -ح    

 تساؤالت الدراسة:
 بالقنلتيخذب تاذبألتي ذب  الألل ذبال اًذ"اذ ةيخذ باعذ تةني ذب شالة؟ذات لال أيذبال -أ
ً ااا  ذتييمااالذ ةياااخذ بااااعذ"ااااذتنل  مااالذبالتي ااااذ ااا ذااااي ذب ق اااليلذ -ة  ااالذأ ثاااًذب    ااا تل ذب تااااذ

ًيخ؟  ب ايلايخذأ ذبالةت لتيخذأ ذب  ا 
ًيخذب تاذينتمةملذتنظيكذ بت ذا ةيخذ باع؟ -  ًي   لااذب ال يةذب تأل
ًال ذالذبنالنيخذ  ذبت بئمذ  تل نيم.اهذباتت كذ بت ذ -ل    ل
  لااذ ؤاال ذ بت ذبالتي يخ. -ج
ًبتيةيخذ بت ذبالتي يخ. -ح   لااذبات

 منهج الدراسة: 
ًهذأاااي ةذ ياألااالذياااتم فذب  ااافذب   اااذب    ااا تاذ ًباااخذتياا ذتأليياااهذب   اا    ذالتتااال باااتن  ذب  

ل اااه ذاااا ذ ااانمجذتب ألااااًتذ"ااااذب  ااانظكذ ي ألتااا هذب ظااالاًذ يتااااله ذ تاااكذبااااتت  مذ"ااااذإاااالًذ ااانمجذ ت 
ً اا  ذ ً ذاي ًنل ًيفذاي ًبال ذبلتي يخ.ذ ةل ذت  ذبتت ا  تأليياهذب  ألتا ه ذب اليذذBerelsonذBernardب  

ًينال ذ"ااذ ًهذال أللفذأ ذبال ال"خ ذ اا ذي تااًذأااكذب ت  ًينل ذبالت ًت ذب ت  تييمذ  ظكذب الألثي  ذ  نمذتن
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ً"مذا نممذتذأااي ةذب األالذب ال يذيما فذإ ا ذب  اافذب   ااذ ب    ا تاذ ب  نمةااذالبذب  ةله ذ ب ليذي 
ًيفذب  ألت هذإ  ذبتةلاي مذ.ii ي ألت هذب ظلاًذ يتالهتذ ذ ق ذبنقا  ذبتةلال ذت 

ً ااا   ذ االاي ذفاالتجاااا األول ً ب هذاي ًياا ذ Janis ةاالني ذذ l. Kaplan ذ  اا ذ ًت  .D. P  ل
Cartwrightاا ذذ ً ً اا ذااالبذبالتةاالهذتياا ذ ااافذب  ألتاا هذب ظاالاًذ"قااا ذاين االذي تياا ذذاالتجاااا ارخاار ي

تا ذب ا ال ذ Inference making  بالاات الهذ Latent Meaning ب  شافذتا ذب   الناذب  ل ناخذ
ً ب ذاالبذبالتةالهذا  اا ذ ًناذHolstiب  تتيناخذ   يياخذبالتااله.ذ  ا ذ .ذStone اات  ذذ Carney ذ  ال

ً ذا  ًيتشل ًتاااخذ Buddذ  ًهذاؤال ذتأ ذتألييهذب  ألت هذيالت ذ"اذبالةلاخذتي ذبالائيخذب  ت   ة ذب   .ذ ي
ًبتملت ًينل ذة  ذاي ذبالتةلاي ذ ا مذ iiiا  ييخذبالتالهذ ت ثي ذ ق ذ   ذ أل  ذتا ذب أل ي ذت 

ًتالاياخذت ة  تخذب تا اذب  نمةيخ ذب تاذتا  ذإ  ذب تشلفذب   لناذب  ل نخذ"اذب  ألت ه ذ ب  يقل ذبال
ًةذ"اذالبذب  ألت هت ذ.ivاملهذب   لناذ  ذتيهذب األلذب   اذب     تاذ ب  نظكذ يا ل ذب ظلا

 أ  حذ أل  ذتا ذب أل يا ذأ ذب تأليياهذبالاات ال اذاا ذبالتةالهذب االئ ذألل يال ذ ب ألا يلذ"ااذتأليياهذب  ألتا ه ذ
أليااخذب  ااافذب ظاالاًذ ي ألتاا هذإ اا ذبالااات الهذتاا ذب   اال ناذب  ل نااخذ ب  يقاال ذا اا ذأ ذتةاال  ذب تألييااهذ 

ًتالايخذ ي ألت هذ ل كذ)بتةم ذ  ظكذب تاايقل ذإ  ذباتت بكذ نمجذتألييهذب  ألتا هذ"ااذبالاات الهذتا ذ بال
ًتااخذامل( ذ.vب  نلاًذبالالايخذ   ييخذبالتالهذ بالائيخذب  

 عينة الدراسة:
ًبااخذب ا ذ)15ايغ ذ) ً نياخ ذ قا ذتاكذت  ي مالذال   (ذ ة  تال عذ"ل  ة  تاخذ3(ذت  بذ  ذ ةياخذ بااعذبال ي ت

ً ذ"اذب  لكذ) ًباا  ذ2014بال   ذش ي ذبالت ب ذب تاذا  ك( ذ ااذتا أذ ا ذب  ا  ذبال هذ تنتمااذال  ا  ذب 
ًنااااايخ.ذ ًهذال يغااااخذب ن ً ذتاااايهذب  ة  تااااخذب ثلنذثاااام قاااا ذتااااكذباااااتا ل ذب  اااا  ذب ثل اااالذ ااااا   يااااخذ ب تاااااذااااا 

ً ذتيهذب  الكذ)2015تلك) ًةذ ب تاذا  ًا اخذ2016ك( ذ ااذاا خذبت ب  ذثكذب  ة  تخذبالتي ك( ذ اااذأ
كذ ألتاا ذب  اا  ذبالتيااًذ2014ي  ياا 5أتاا ب  ذ اماالبذ"اال ذبلااالًذب   االناذيااا أذ اا ذب  اا  ذبال هذب ااال ًذ"اااذ

 ك.2016ي  ي 31ب ال ًذ"اذ
ً نياخ ذتاتت كذب ذاستمارة تحليل المضمون: ًباخذتألييهذب      ذ   بةذ  نمجذ تألييهذ ةيخذ باعذبال ي ت  

بالات لال ذب ثيلمذتذب  لانيخذ ب  قينياخذ باات ل خذب تا فت ذإالًذ ا الذ ألال يةذبالقنلتيخذال  ةيخذ"اذ
ًةذتألييهذب      ذا  ذاتأل ي ذقلئ خذا ت ب ذب  ةيخ. ذ ق ذتكذتا يكذبات ل

 الدراسات السابقة:
ًع ألولاىالدراساة ا ًاا ك ذاذتنظايكذب    اخذبالااي يخ مذتاا ذب ذأل ا ذب   ًةذب تا أل  ذب ت  ذ1) بتا (.ذإ ب
ًةذتا ذ تالةذ ا ذتا  يفذب اان2017 ًباخذتاال ًعذاانيًذب اا  ب ذ ا هذك.ذب   يًذب اا  بناذتاا ذب ذأل ا ذب  

ًةذذ285ب  كذب  تأل ة ذ يق ذب  تلةذ"اذ انألخذ  ذب قا ذب  ت ااا ذ يألال هذب  تالةذ اافذ تأليياهذظالا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
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ًيذ ياالاةذب اا ذ ياا ذ ًفذب ن اا ً ذب  تاالةذاااي ذ اانمجذتنظاايكذب قلتاا ةذ  بتاا ذ"اااذب تااا تنظاايكذ بتاا  ذ يقاال
ًاكذ ة يااا ذ ااا ذتااال ن اك ذ ذ ًةذاااايئخذ زاااايك ذ ي ااا  ذب  تااالةذبنتشااالًذ بتااا ذ"ااااذ بتااا ذ ت نيااا ت ااا ذاااا 

ذ ًعذب  تاالةذب اا ذ ً  ًااالةذبلاااي ات.ذ  االذتااا ًةذب تاااذيااا يملذتبال  ًةذ يظاالا ًةذب غاا ب  ناقااخذب اا ذااا  ذإ ب
ًبعذ تايكذ بتا ذ ًيجذقل ةذ  قلتياذ بت  ذ"ألين لذتًّجذااة ذت ال"اتذاال   ًبقيخذ"اذتت ًيخذ ب   ب اة  ذب ا 

ًيذ"اااذبااا ا ًذب اغاا ب ي ذت ًجذ"اااذاااة ذتااا نليلتذب  ااا  ًيلتاا ثيثااخذ اا ذأاااكذب قاال ةذب االي ذأاااا بذأ ثااًذذااا 
ًبع ذ   االذقاالهذقلئاا ذ  ااا ًذتا  االت ًيلذ ب  اا ً اال ذقاا ةذاااا  إ ذب اااة  ذاااامذذب االيذاااة ذ"ياامذب اغاا ب ي ذب أل

ً اااذ ًةذ أل ااي ذب غاا  ذب  ي ًةذبالاااي  " ايلذااال غ ً  ذظاالا ًهذب  لتااةذب ذااا ًةذ ااغاذب تاااًّفت.ذ ياا تانةاا
ًفذ ب ة لتاال ذ ًةذب تااا ً  ذظاالا ً  ذاااياخذب   اا  ذب شااي اذااالا  ذة ي ماالذ"اااذااا ًبعذ ااا  "غلناااتل ذ ب  اا

ًهذب  لتااةذب ذأاااكذب  ااال ًذب  ًيااخ.ذ ياا ًةذب تاا أل تذالااااذا ااًذب ت ني تاااذشاا ي ذ" ااًذ بتاا ذااا ذ تاالةذتإ ب
ذب  ااالاذ ًي.ذ بشاالًذ اال كذ اا ً  ذااا ااذةماال ذب  ااا ناالةاذب االيذي تقاا ذأناامذ أل اا ذتييااهذب أل لي ااخذب  شاامً 

ًب .ذ ًيةذ بالاتتال ذب ا ثيي ذ"اذقيل ةذتنظيكذ بت ذ  ذنلأليتاذب ت 
ًباال  ذمذ ة  تخذ  ذب الألثي  تذالدراسة الثانية ًةذ ي  ً  ذب ة يا بلاي يخ...ذب نش ةذ ب ت ثيًذ ب  اتقاهت ذ 

ً   ذب اا خمذب     ذ لي ذ ًايخذ ي ي كذنلش ًاا ذ"اا هذتنل  ا 2016ب  بًذب   ً"اخذذك.ذةل ذب  تالةذ"ااذأ   
ًةذتنظيكذ بت .يتين ذذل ذ أاالةذنش ةذظلا

ًبقااذ"ااذ ب حذ يااال ذااق اذب ذب تنظيك  بال ذب  تلةذ ال ًذ  تكذ ت  يهذ  ذألين الذب   ااهةاي ذب  
ًةذ اا ذ ًب اااذ25اااياًذتياا ذ االذيقاا ًيل%ذ اا ذأ ًب اااذ40 أ ثااًذ اا ذذااا  ًبع.ذةاال %ذ اا ذأ ب ناااهذذب  اا

ذب ي ي   ةياخذ تنظايكذ بتا ؟ذ  الذاااذب  يقاخذااي ذ ب  هذ ةيالذت ذا ضذب ة اخذ  ذأا مالمذ الذب ةالً 
.ذاين اااالذناااالق ذب ناااااهذب ثاااالنامذب اناااال ذب مي ياااااذ تنظاااايكذب    ااااخذبلاااااي يخ ذ  اااال كذأا اااال ذ ب قلتاااا ة بتاااا ذ

ل ذب ناااهذب ثل االذا ناا ب مذتنظاايكذب    ااخذأياا ي   ةيلذب تااالةذبلتي اااذ تنظاايكذب    ااخذبلاااي يخ.ذاين االذةاا
ًةياااخذ اااا ضذ  هذب  ناقاااخذ ذ بتااا ذ"ااااذب ايلاااال ذب تل بلااااي يخذب تااا بتيل ذ بمثااالً ذ اينااال ذأثاااًذظماااً 

ًعذب  اا.ذ نلق ذ ل كذت  اهذب تنظايكذ"ااذ تألقيقالذ شا لًذب تنظايكذذ يايال  نظ  خذب  يقل ذب    يخذ"اذب ش
ًبااااا.ذب ا ااال ذ ب تااا بتيل ذ ذب ثااالناذا نااا ب مذ بتااا تذ"ااااذب  ةااالهذب   تالقياااخذ اااات   ت ذاين ااالذةااال ذب  ألاااً 

ًباااايخذبلقيي ياااخ ذ قااا ذأةااالةذتااا ذب ااااؤبهذب تااال امذ ااالااذبألت ااالال ذت ااا  ذتن ظااايكذ بتااا ذ"ااااذب  ناقاااخذب  
كذ  اااتقاهذتنظاايذب تألاال فذب اا   ا تلاااخذب ق قاال ذ  ااايلذب  اااا .ذأ االذب ناااهذب تيااًذ"قاا ذأل ااهذتناا ب مذ

ًبذتيا ذب اا   ذ"ااذ ذب  ذ تا ذاايظهذب تنظايكذقال  ًاكذتالقيخذ ات   تذ  ذ نظً  ب    خ ذ أل هذ نلقشخذش ل
ًيخذب ق يخذ  هذ  ذة ي ذ  هذب  ل ك؟ذ ذ ةمذب مة ل ذب  ا 

ًبعذتيا ذ الدراسة الثالثة: ً ال  ذتنظايكذب    اخذبلااي يخمذب   اخذب اانيخذ ب اا ألا ذأاا ذانياخ ذ أل ا ذأاا ذ
ًيت  ًياا  ً   ذ ؤااااخذ" ًئياااخذ ي ي   ةيااخذتنظاايكذ بتاا ذ ذب ةمل يااخذب  ل  يااخ ذب  يتناال هذب  تاالةذب   اال كذب 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
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ًيلذقااا ًبعذ ااا  ًي خذ"اااذ ااهذ اا ذب  اا ًيخذااا ًب ذتااا  ًي ذ تألقيقاامذبنتااال هذأ ذ يألاال هذتنااايًذااا   هذب ااا
يتشّ هذب تألل فذب    اذ بلقيي ااذ   بةمتام؟ذ"نااذب نااهذب  هذينالق ذب ةالً  ذب  االًذ ب تألا ال ذ تنظايكذ
ًةذااي ذب اا   ذ ب   اخذثاكذب نااهذب ثل الذب اليذةال ذ  بت  ذاين لذيةئذب نااهذب ثالناذ تنال الذةاماخذب ناا

ًيااعذإ اا ذتإتااي ذب تي"ااختذ ب االيذناالق ذب  نمةيااخذب تاااذأ   ذب اا ذااا   ذتنظاايكذ بتاا ذ  نماالذا ناا ب مذب ا
ًاااذاغا ب  ذ ااة ذب تالةاذذتاخ ًياةتذ  ً جذت  ذ  ذااةنل ذااة ذتأاا ذ  تا كذب ا بًتذ ب تاذبنتم ذات

ًهذااا لالذتألااال ذب ةناال ت ذ ب تاااذ ً ةذتاا  ذ اا ذ ااالًذقاال ةذب تنظاايك.ذثااكذتا ماالذاتاااخذأتاا "اااذشاا ل مل ذ ااا
ًب ًةذتي ذا ضذب  ألل"ظال ذب اانيخذ"ااذب  ا ًيخ.ذ  الذنالق ذاالبذب نااهذقل  ذإ  ذب ايا ع ذ ب ت ا  ذ"ااذاا 

ًقال ت.ذ باال ياملذب  تلئياخذ"ااذ ًعذبلتي يخذب   ي ةذ ثاهذ ؤاااخذتب ن ً  ذب ل أي لذق ةذ بت ذبلتي يخذ ا
ًبا ذ"ق ذأل هذب تةني . بنشالًذب قلتا ةمذب ااةلال ذ ب تا بتيل  ذ قا ذااي ذاالبذب نااهذ تن ب مذأ لذب ناهذب 

ًيذبننااالهذ بتاا ذتاا ذب قلتاا ة ذ  اا ذثااكذب ااا عذب االيذألاا لذاااي ذب ق لتاا ةذ  بتاا ذألين االذأتياا ذب ظاا با
ًةذا ييااخذاااي ذتنظاايكذب قلتاا ةذ ًةااهذب قلتاا ةذب قاا يذب االيذظااهذ ناااقلذ نتاا ًي ذ ب تياالهذ بتاا ذ ااااذتل اا ذب ااا 
ًت لاماال.ذ ناالق ذااالبذب ناااهذ ًيذااالهذب ألل ثااخذ بتمااكذ بتاا ذال ً تاامذبلقيي يااخ ذ قاا ذأ ب ذب ظاا با ً اا يذ " ب  

ًب ذ بالنتقااال ب ذب تااااذ ةمااا ذالاااااذاااا ا ًذب اغااا ب يذ  اااانمذال ةماااهذ ااا ذقااااهذ ة لتااال ذأي ااالذ ي ااااتن ل
ً ل ذبلاي يخذب ايلايخذ ب ةمل ياخ.ذايا ذبنامذي تااًذب تيالًذب  أليا ذب اليذت  ا ذ ا ذتألقياعذألياكذتب    اخذ  ب أل

ًبعذتياا ذأياا ي   ةيلذب اااينيخذب ةمل يااخ ً كذ اا ذبلاااي يخت.ذ يةاااذب ناااهذب تاال  ذتألاا ذتناا ب مذب ااا  ذااال 
ًكذاااي ذب قلتاا ةذ  بتاا ذ"اااذبنت لئم االذ ياااينيخذب ةمل يااخذبالذأنم االذبتتيناالذألاا هذأ   يااخذ  ةاا  ذب قلاااكذب  شاات
ً ياا ذ ًهذ) ااا ذت ةاامذتنظاايكذب    ااخ( ذأكذب ت ًبع ذاااهذااا ذ اا ذب شااي خذت   اال ذ ب نااالئهذبلاااي يخذب تاا ب ااا

ًة(؟ذب الذب نااهذتي ذب  اليل ذب  تأل ةذ ب تألل فذ  ذب نالًذ بلاي يي ذبم ًي ذ) ا ذت ةمذةامخذب نا ت
ذب اناال ذب مي ياااذ تنظاايكذتب    ااخذبلاااي يختذ.باتاا أذب ناااهذال شااا خذب ةمل يااخذب تاااذ ب تيااًذ"قاا ذتناال همذتاااً 
ًب ذال"تال ذ"ااذ ًبع ذ ب تاذت  ن ذ  ذ ة  تخذ  ذأش ذب  تياي ذ م ذ ب تاذشام  ذتاا  ًقل يذ"اذب   انلالذب  

ًقاال ي ذ  اال ذب ةناالحذاي ييااخذب ة لتااخذتقااةذبل تااي ذتاا ذة لتااخذب ت ألياا ذ ب ةماال  ذب تاااذ لناا ذاقياال ةذب  
ً  يااخذ"اااذب تشااا يي ذب تاااذيتا ماال ذ قاا ذقل ااا ذاي ييااخذ بتاا ذتيااا ذ ً  ياااخذ ب ي  ًيذية اا ذاااي ذب   ب  ااا 
ياخذب   ب ةخذاي ذب ش لهذب تنظي يخذبلاي يخذب تقيي يخ ذب تاذت  ن ذ ا ذ ؤاااخذب تي"اخذ ب شا لهذب تنظي 

ًضذب نااهذ ب أل بثيخذ  نم كذب    خذ ذ ت تاًذب ميئخذبلتي يخذ  ذباكذب انيخذب مي ييخذ تنظيكذب    خ ذ ق ذت
ًااالذأاااكذ أقاا كذب  ؤاااال ذ.ذ  ااكذيةاا ذب الألاالذ تلااالذبتااًذناالق ذ ؤاااال ذ بتاا ذ ًقاال تذالتتال  ؤااااخذتب ن

ًةذ  ذالهذب ناه.  بلتي يخذ يًذالبذب  تلةذ "اذة ئيخذاغي
مذياااتت كذبالتاايكذبالااات لال ذب  لانيااخذ ب  قييااخذ"اااذتغييااًذب قنلتاال ذ ب قاايكذ ب " االًذتاااًذلنظاار اإلطااار ا

ًهذ أل ا ذ أل ي ذإتي يخذ نظ خذ ق ذتا هذأ ذتقاًذ ا تملذألااةذب  تاااي ذ مالذ أاا ب"ملذب نملئياخ.ذ يا
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ًضذ  الئهذبلتيكذا ب ذ ال  ًيل ذتني ذا ة  ذأثلًذ يت  ًب ذ ا ينل ذأ ذذ نيًذألةلةذأ ذب   ي ذ  ذب نظ تا ثي
ًيل ذب ا ذأ ذانل اكذتا ثيًذيقا ذتيا ذب  تيقاي ذ  ةت  التمكذ تة يماكذيقنا  ذتيا ذ ق يل  ذ تق  ذنتلئجذالهذب نظ

ًب ذااكذvi ال"ل ذ تنل تاخذ ا ذت يياخذب تا ثيًذ ًاالئهذبالتاال يخذتا ثي ًهذب الألالذأ ذأشا ذ"ئال ذب  تيقاي ذ ي .ذ يا
" الًذب  ب"ا ةذ يتتيا  ذتا ذثقل"التمكذب  أليياخذ تال بتمكذ تقل يا اكذب لي ذ  يمكذقلاييخذب ال ال ذ"ااذب ثقل"ال ذ بال

ًالذأن  لةل ذيةةذأ ذؤذ قي مكذ يية ًياهذُيتاا .  ذ ثقل"ل ذبمتًذالتتال ًهذةا  ذ ي (ذ (John C Merrill يا
ًي ًب مكذب أل اال .ذ ااالبذيتألقااعذألين االذت اا  ذانل ااكذviiأ ذب ثقل"ااخذااااذتنااايًذ اااي كذب ناال ذ"اااذ  لشاامكذ ألاا

ًااالئهذبالتااال يخ ذ ب تاااذاااتؤ يذب اا ذألت يااخذتغييااًذبال" االًذ ب نااالعذب قي يااخ ذذقلاييااخذ يتغييااً  اا هذ تيقاااذب 
ًفذب  ينا. أليخذب تا ذ ق ذتايغذالهذب قلاييخذ  بالذ ا ال ذب  ذ 

ًياال ذاااي ذتيااكذ ًااال خذبالتااال يخذ قاا ذتاا بتي ذااالهذب نظ ًياال ذت ييااخذبالقناالعذ"اااذب  تنل  اا ذب   ياا ذ اا ذب نظ
ًيال ب انن ذ تياكذبالةت الع ًياخذviii ذ  ا ذاالهذب نظ ًياخذب ات يك ذنظ ًياخ ب ن ا لج مذنظ ًباا ب ا ظينا ذنظ  ب تا

ًيخ ً"ا ذ نظ ً"اا.ذايا ذأ ذب االألثي ذ يناي ذ ينيياً ب ت ب"ع ت ك ب    ًبا ه ب     ثايل   ا ل"ً  يات   االن 
ًبتيةيل  ًباتنلذب ألل يخ ذ اام بات ًبتيةيل ذب ثيلذ تنل  خذ  ذ  ذ زقنلع ذ ت تاذالهذبالات

ًبتيةيخذأوال: ذب  ينل ي يخذااااااذب ننايخ. بالات
ًبتيةيخذثانيا: ذب ثقل"يخذااااااذبالةت لتيخ. بالات
ًبتيةيخذثالثا:  ب   ن . إنشل  بات

ًبااااخذتيااا ذبالاااات لال  ً"اااخذذ تانااا ذاااالهذب   بالقنلتياااخذب اااثيلذتذب  لانياااخذ ب  قيياااخذ ب تااا فت ذ اااا الذ   
ًنا  ذالااتت بكذب   يا ذ ب ال يةذبالقنلتيخذب تاذياتت  ملذتنظيكذ بت ذ"اذتةنيا ذب شاالةذتااًذشاا خذبالنت
ًبااااخذ ً نياااخ.ذ ااااتا أذب    ااا ذبالاااات لال ذب  لانياااخذ ب  قيياااخ ذ ااا ذتااايهذتأليياااهذ ألتااا هذ ةياااخذ بااااعذبال ي ت

ًيفذبالات لال ذب ثيل.ا  تهذت ًذ ذيناذات 
ًاااال خذبالقنلتياااخذ اااااذ  ااالذيياااامذبالاااات لال ذب  لانياااخ ذ نااالق ذتي ااال ذبالتاااالهذبالاااات لال ذب اااثيلذال 

 ix اامبالات لال ذب  قينيخ ذ بات لال ذب تت يف ذ
ًةذذبالااات لال ذب  لانيااخمذتاااتم فذبالااات لال أواًل:  ثاال ب  لانيااخذب تاا ثيًذتياا ذ ةاا ب ذب  تيقاااذ بننااا لالتم ذ ب 

أللةلتاامذب نناااايخذ بالةت لتيااخ ذ  تلااااخذأل بااامذا االذيألقااعذأااا بفذب قاالئكذالالتاااله ذ ت ت اا ذبالااات لال ذ
 xب  لانيخذتي ذ لذييام

ًبألااااسااتخدام الشااعارات والرمااو  • يمذمذت ت اا ذ"اااذل ااكذتياا ذتلااايخذب تااااياذ   ييااخذب تن يااًذ بتتاا بهذ 
ًيعذإايعذأل كذنملئاذ"اذش هذ ااا.  ب  تتينخذت ذا

ًياةذ تةااي ذ ةماخذ: استخدام األساليب اللغوية •  ااذتش هذ هذب ال يةذب اي يخذب تاذ  ذش نملذتق
 نظًذب قلئكذالالتاله.
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ًيفذب  يكذت ذ  ب  مذبتت ل ب ذتي ذب  نلظذب  اتت  خ. مدالالت األلفاظ •    ااذ  ذأال يةذتأل
 .ذلمصادراالساتشهاد با •
 ااااذت ت اا ذتياا ذ تلااااخذتقااهذب  تيقااا ذ تقاا يكذب ألةااجذ ب شاا با ذب  ناقيااخذ بالااات لال ذب  قينيااخمثانيااًا: 

ظملًذة بناملذب  تتينخ.ذ تاتت كذ"اذ ًب ذب   ل ةذا  ذ نلقشتملذ ب   -ل كمذ تنني ذبم
 بالاتشمل ذال   ي  ل ذ ب أل بلذب  بق يخ. •
ًقلكذ بلألال ب . •  تق يكذب 
 تلئجذتي ذب  ق  ل .انل ذب ن •
ًاال خذ بات لال ذب ت فمثالثًا:  ً  ةذ"يملذب تاذتاؤ يذب ا ذبااتةلاخذب  تيقااذ   ااذتاتم فذب نتلئجذ يًذب 

ًال خذبالتال يخذ"اذألل تي  ذا لم  ب قلئكذالالتاله ذ "اذالهذبالات لال ذياتةيةذب  تيقاذ ي
ًةذب  لانيخ.ذ •  ش ةذبلثل
ً ذاإ  ل ذتةنةذ •  ب تالً.ت ق ل ذب ن

ً ذب ألال يذنشأة تنظيم داعش:  ًؤيخذب ق ًفذا ذب   تهذ   نلذأأل بلذب ألل يذتشًذ  ذاات اًذالًذب تا
ًااالةذ انيتااامذ ً ذب ألاال اذ اا ذ يااًذأ ذننمااكذ غاا هذبل ًي ذا  ناا ذأناامذ ااي ذالل  اال ذ"مااكذ ااالًذب قاا  ب  شاا

ً تم. ًبتل ذ ي الذ ب ذxiب لانيخذ تالامذ  ش ًهذتش  ا اذأنمذتذ ي لذن ا ذب اا ب  ت اااي ذ اتت ااكذذ ي
ذ.ذxiiب ة لتل ذب  ت ااخذا  قنمل.ذالبذيأل لذتن  لذي   ذب  نفذا ذاي ذب   قفت

ًهذ)ذ (ذاالت تلذrising sectarianism(ذب ذب تالةذب االئناذ اا   ذب الئنياخذ)Fawaz A Gergesي
ًف. ًيذ نمالذأللذxiii"اذنشًذب تا ًاا كذ"ق ذالا  ذب   ي ذ  ذبالأل بلذب  ل  يخذ"اذنشًذب ن ًذب ت نيا  ثاخذب 

ًا هذ أل  ذ)اي ذب ذتييمذ اايك( ً اذباا  تذxivب  ايئخذ ي ذCharlie Hebdo.ذاةلناةذألل ثاخذااألينخذشال
ًهذ) تذقلئ اخذذ The ideologies of the ISIS(ذب ذباليا ي   ةيلذب  بتشايخذتAnthony Clarkت ذ يا

ذ xvتي ذبقال ذبالتً
ً"اااااخذب تااااااذتاااااكذ ًالاياااااخذي تااااااًذتنظااااايكذب قلتااااا ةذأ هذب  نظ ااااال ذب  تا ًبةمااااالذتيااااا ذالئألاااااخذب  نظ ااااال ذبال ب 

ًي يااخ ًةذ بن اا  ذب ياامذة لتاال ذت ياا ةذتااا  ذا اا ةذxviبال  ًعذ ب  غاا  ذألياالذااا أذت اا  ذب تنظاايكذ"اااذب  شاا
(ذب ذتنظايكذ بتا ذي تااًذ(William McCants ل اًذبا ل ذبنتم ذب  ذتنظيكذب    خذبالاي يخذت بتا ت.

ًبتيةيل ذب تاذ   ملذ قيل ةذب  ل كذ ب تاذبتا  ذال قتهذ ب   ل . ذxviiنمليخذب  ل كذ ل كذ  ذتيهذبالات
ًبذتالقياخذ تت ا  ت.ذذ تت بةا ذيم فذتنظيكذ بت ذإ  ذإتل ةذتب تي"خذبلاي يخذ ًي ختذ يتتلذش ل  تاايعذب ش

ًئيااذ"اذ ًبعة لتل ذ بت ذاش هذ ًيلذب   ًه ذ ق ذذ ا   تنظيكذ بت ذ"اذايل ذب  ذ تا  يايلذ   هذأت
ًةذب اا ذت   ااخذب تي"ااخ "ب غاال ذب ألاا   " ًيخ ذ  تاالذب  اااي ي ذب اا ذب مةاا ًبعذ ااا   ياالاةذب اااألناذذ."اااي ذب  اا

ًي اااذ) ًبعذا ااالألخذت اال هذب   ي ااخذMichael Weissبال  ًيلذ ب  اا (ذب اا ذب ذتنظاايكذ بتاا ذت ااا ذ"اااذااا 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+McCants&search-alias=books&field-author=William+McCants&sort=relevancerank
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/Articles/2912674
http://www.alhayat.com/Articles/2912674
http://www.alhayat.com/Articles/2912674
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  الذاالاكذتنظايكذب ا الذاا تكذ بتا ذذxix.تxviiiequal to the size of Great Britainب  تألا ةذتذ
ًي اا ًااخذب غا  ذبال  ًيي ذ  ألا ةذب ما فذاينم الذ اا ذ ألل ًب ذب  ا  ًهذ)ذك.2013ال تا (ذSekulow, Ja  يا

ًتةذب  ال كذ  الذ ذب تنظيكذق ذب ًالاياخذذ تااأ ذظمً  ًبةامذتيا ذقلئ اخذب  نظ ال ذبال ب  اليال ذب  تألا ةذب ا ذب 
ًبةامذ اا ذقاااُهذتياا ذب يئألااخذب ًي ياخ.  يقتامذاتنظاايكذب قلتاا ة ذ ب االيذتااكذب  ًياافذذxxال   ينتقاا ذةاا  ذ اا  ن ذت 

ًالةذلبتمذالا ذ  ذ   مذ    ذتاالؤهذااااةذ    امت ًالةذقلئيمذتإ ذ نم كذبال ايا ذأ ذب   يا ذذxxiبال
ًب ذب  ةم  ااخذب تاااذتاا تكذتنظاايكذ بتااا ذال ااايح ذإلذ تااةذنلاااًذ يااا ب ذ ً بذب اا ذب اااالئ  اا ذب ااالألثي ذأشاال

 ب قااالن  ذب  ااالكذ ب قااالن  ذب ةنااالئاذقااالئي مذانااالكذ ااا ذُيغاااّليذال اااايحذب  لتاااةذ ب ااااتللذ"ااااذب  يااا كذب ايلااااّيخذ
ً ااااذ ًب ذ ةم  اااخذت ًيذ ااا هذااااأّلتمذأّ ذانااالكذاااالئ ًب ذتااا ذأ ذتانااالكذتااااًذالذأ  ً فذ اتناااا ت بتااا ت.ذ أ
ًحذاؤبهذ تً ذاّهذانلكذ  ذُيغاّليذاالهذ  ّ يل ذ  ذب ايحذ"اذ نلاعذنن لذت بت ت.ذب  ًذي " نلذإ  ذا

ً خذأ ذالهذب ًاخذب يقياخذ  ذب  ةت  ذب ا   ا؟ب أل ًالاّيخذأ ذب تة ًاخذبل  قالال ذذاالئةذتيياه.ذ  تاةذذxxii تة
ًي اااذ اا بت ذقاالئي مذ"اااذب ا بيااخذ اال ذاناالك ًب ذ يةاا هذألاا هذب اا تكذبال  ً ذإ اا ذذ ثياا ب  ثيااًذ اا ذب تااالًذأشاال

ً الذ"ااذ ذب ي ًةذ ألل يخذإ  ذ بتا ذ"ااذاايحذب ا ي  ذانل اكذتا  ذ ا ذب تاالؤال ذب ة ياخذألا هذ ً  ب قل ذالئ
ًة.ذ ًةذ بت ذ لن ذ ثي ذxxiiiأل

ً ي ةذ"اذتنظايكذب    اخ ذقيادة داعش ًهذ ا ذأاكذ ً  يخذ  ثيخذ"اذ ةي ذب ش  مذب تنظيكذي ت  ذتي ذقيل ةذ 
ًهذب تاااذ ي ااكذناالئاي ذ ياغاا ب ًفذ اال كذتياا ذب  الياال ذبالتاا ًيل ذ ااااذتشاا ًبعذ بالتااًذ ااا   يذأألاا با لذ ي اا

ًيل.ذ ت اكذاي يياخذب تنظايكذب   يا ذ ا ذب ميئال عذ ثاهذ12تذتت   ذ   ًبعذ اا  تألل   لذ ألييًّالذ"ااذ اهذ ا ذب  ا
ذب قلن نيخذ ايئخذ االت ةذ ايئا ًيخذ ايئخذب  ً  ذب  ا  خذب  ا ذ ايئاخذايئخذب  ل يخذ ايئخذب قيل ةذ ايئخذب  ً 

ًبذ"اااذاي ييااخذب    ااخذ ا يتاامذ"اااذب  تليااخذبالتي يااخذاشااقيملذ ًااال.ذ  االذيألتااهذبالتاايكذألياا بذ اياا بلتاايكذ  ي
ً ناااا ذألتااا ذب اااأل ذ نمااا كذ ً ناااا“ب تقييااا يذ بال ي ت ًةذبتااا ب ذ”ذب ةمااال ذبل  ت ً ااال ذبالالاااايخذ ألااا أألااا ذب 

ذxxiv بت .
 ألت ذاق اذب   اهذثكذا أ ذبالت ب ذتتنالق ذقياييذت بي ذ قلتي ذ بت ذ نلذنش ةذب تنظيكذمقاتلو داعش: 

ً خذ ً يااخذب ااال ًب ب ذب ت ًبع ذاةلنااةذبالةاا ًيلذ ب  اا ًةذاااي ذااا  نتيةااخذ  اا  ذب قتياا ذ"اااذةاماال ذب قتاالهذب  نتشاا
ًب تذب اليذاا كذتنظايكذب    اخذ ًعذب ن ً يلذ مكذا  ذت  ي ذت  ًاخذت ًبع ذثكذ ألل ًيلذ ب   ًبقاخذب  تاييي ذب  ذا    

ًبا ًيخ."اذ  ينخذتة  ي تذب ا 
ًيذ ألقااا عذبلناااال تالينااا ذب  اااال ًذ"ااااذألةاااكذبتااا ب ذ قااالتياذ بتااا ذ ذإلذل اااًذ ًاااا ذب اااا  أ ذتنظااايكذذب  

ًيلتذ قلتااهذ"اااذ50,000 بتاا ذقاا ذ ب  ذق تاامذإ اا ذتذ ًبعتذ"اااذ30,000 تذااا  .ذاين االذيقاا ًذب الألاالذ"اااذب  اا
ً  ينغاا تذ"اااذب   ألااخذت ً اا ذتا ً  ذ ياااتً  أتاا ب ذب  قاالتيي ذب  ن اا ي ذ"اااذتنظاايكذتب    ااخذبالاااي يختذ"اااذذشاال

ًيخ.ذ  اا ذ ااكذتؤ اا ذ ًبعذ اااا خذ الفذ"اااذااا  ا بيااخذب ت اا ي ذ االن بذ االذاااي ذت اااخذ اااتخذ الفذ قلتااهذ"اااذب  اا

https://www.google.nl/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jay+Sekulow%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=181&lang=ar&view=articles
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ًقااالك ًهذاااالهذبال ًيًذب تااااذتؤ ااا ذت بيااا ذبتااا باكذا ااا ذذxxv. اااال ًذبتااا ًاااا ذب الألااالذب   يااا ذ ااا ذب تقااال اين ااالذ
ًيذب االاقخ ذ االهذب قا ب ذتتا  فذ ا ذة يا ذب   يا ذ ا ذبألتي مكذ ًا ذب ا  ًقلكذب   ب   اه ذ ق ذت ي ذت ذب

ًايخذ بالةنايخ. ذب ةنايل ذب  
ًب ا اكذ ًتملذب   يا ذ ا ذ   ق ذتل فذةي ذ بتا ذ ا ذتا ةذةناايل ذ ظماًذل اكذ ا ذتايهذبال"ايكذب تااذنشا

ً  ذت  نماا "ًذألي ن االذ بًذ ناالاقمكذااا ت هذ اا ذب اغاا ب يذبالتي يااخ ذاةلنااةذشاامل ةذب اااألناذبال  االناذةاا 
ًتاامذ  نااااعذ ً ذب   يااا ذ اا ذب قناا ب ذب ن ااالئيخذ قاال ب ذ  اامذألااا هذ يل ب االيذ نااهذ ااامذتاال ي ذأليلتاام ذ قااا ذبةاا

ًالذشا خ ً ايلذب ي كتCNNذ بت  ذ  ذأشم ًة ذث ذ  .xxviتRT ذاةلنةذقنلةذب ة ي
ًيذ ألق عذبلنال ذ ًا ذب ا  ًب ذ بت ذيق ًذب   ًيي .ذأ الذأ نالذ50اااذت  ذأ" ًياالذ ا ذ ياًذب اا   ذناانمكذتق

ً ياااخذ) ً  ياااخذب  ي ًب ذب   ًاااالذب اااليذيااالاةذب ااا ذأ ذتااا  ذتنلااااًذCIA  ل اااخذبالااااتتال ًي ً ذتق (ذ"قااا ذباااا 
ًب حذ ًيلذيت ًبعذ ا  ًئاي ذذأ فذ قلتهذ31 ذ20اي ذب تنظيكذ"اذب   ًةاحذ ًج ذ قا ذ   ثيًذ نمكذق   بذ  ذب تل

ً اذ ًب ذ"اذ ةي ذب ن بةذب  ي ً  ةنخذبالاتتال ً ة ًيذ ليكذ  ذأ ذي   ذت  ذ  ذيأل ي  ذب نلئةذب ة م 
ًب ذب   لنيااخذ ةاا   ً ذبالاااتتال ً يااخذ"اااذااان فذ بتاا ذال  ئاال  ذاين االذقاا   اا ذذ400نألاا ذذب ةنااايخذب  ي

ًيخذيأل ي  ذب ايحذ ال حذ بت  ذ"ي لذتشيًذب ناال ذ"ااذب   ي اخذب  تألا ةذإ ا ذأ ذذًتليلال ًبعذ ا  "اذب  
ًيااالنيي ذ ًب يلذتاا  ذ  بانيماالذ"اااذ بتاا ذ500الذيقااهذتاا ذ"اااذااان فذب تنظاايكذتاا  ذب ا انألاا ذ ذ تقاا ًذأااات

ًب يلذ150 ذxxvii.أات
ًبئاااامداعااااش وتفجياااارات المساااااجد:  ًةذب تنظاااايكذ ااااهذ اااا ذُيتاااال فذ  ًبتمذب شااااللةذ اااا ذب  اااا نيي ذذُيألاااال  تناااااي

ًكذ ب نناالعذ ياااتألهذ  اال اك ذألياالذقاالكذب تنظاايكذاتانلاااذ اا ًيي ذ يااانمكذااال ًل ةذ ب شل ت ييَّاال ذتنةيااًذذ5 ب  ااا 
ذ اا ذ ًيااخذأثناال ذأ ب ذااايةذب ة  ااخذ"اااذ ااه  ك ذ  االذقاالكذ2015"اااذتاالكذ ب اا  َّلكذ ب قاياافذ  ينااخذب   ياا بنتألل

ًياااخذ ًاخذب اااا   يخ ذثاااكذةااال  ذألااا ب لذذ"ااااذنقااااخذتنتاااي ا  يياااخذتنةياااًذبنتألل "ااااذب اااا   يخذُ ااااتم " لذب شااا
ً  ل ذ ًب ذ ًةذ ااة ذ"ااذ ة ةهذال   ي خذبال هذا1437تنةي ًب ذتنةياًذ ب قاياف ذ ب ثالناذقا ًكذ ذ أتيا ب ألا

ًة"اذ ب نا ي ًيتل ذ   يلذبا  ب.ذب   ينخذب  ن    ت يفذب  ذاةيمكذتل
ًقك ذ(1)ذة  هذ

ًقيخذ أامل ًب ذ بت ذ ي الة ذال  ناقخذب ش ًاخذاتنةي ذتل
ًكذ ًةذ  ذ أل ًاي ذب ثلناذ1436تيهذب نت  اا1437اااذ

 تاريخ الحادثة المحافظة اسم المكان 
عدد 
 القتلى

عدد 
 الجرحى

 المصدر

ها 1436محرم 10 االحساء قرية الدالوة 1 .1
 )عاشوراء(

أكثر من  8
15 

صحيفة الشرق 
 االوسط

http://www.alhurra.com/a/256107.html
http://www.alhurra.com/a/257818.html
http://www.politico.com/blogs/politico-live/2014/08/rogers-hundreds-of-americans-with-isil-connections-194666.html
http://www.ibtimes.com/germany-bans-islamic-state-after-nearly-400-nationals-residents-join-militant-group-1686746
http://www.ibtimes.com/germany-bans-islamic-state-after-nearly-400-nationals-residents-join-militant-group-1686746
http://www.nbcnews.com/storyline/james-foley/british-intelligence-identify-man-they-believe-killed-journalist-james-foley-n187781
http://www.nbcnews.com/storyline/james-foley/british-intelligence-identify-man-they-believe-killed-journalist-james-foley-n187781
http://www.nbcnews.com/storyline/james-foley/british-intelligence-identify-man-they-believe-killed-journalist-james-foley-n187781
http://www.nbcnews.com/storyline/james-foley/british-intelligence-identify-man-they-believe-killed-journalist-james-foley-n187781
http://www.nbcnews.com/storyline/james-foley/british-intelligence-identify-man-they-believe-killed-journalist-james-foley-n187781
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/foreign-affairs/australian-jihadis-pose-terror-threat-if-they-return-home-julie-bishop/story-fn59nm2j-1226959623486?nk=6d887c15c5c8c8099f4001190a791893
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/foreign-affairs/australian-jihadis-pose-terror-threat-if-they-return-home-julie-bishop/story-fn59nm2j-1226959623486?nk=6d887c15c5c8c8099f4001190a791893
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%AD_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%AF_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2015
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=123081d5-a061-4807-8aeb-ace9e7323028&tagLabel=جدة
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=9cb2d2ff-496e-4125-951b-94247104276a&tagLabel=القطيف
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=535c0bbc-ebe3-498b-846d-f1dda04a0221&tagLabel=الحرم_النبوي
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=535c0bbc-ebe3-498b-846d-f1dda04a0221&tagLabel=الحرم_النبوي
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=2aa4fe30-7316-47a5-b906-0fab8ad481d4&tagLabel=المدينة_المنورة
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 موقع قناة العربية. 81 21 1436ثاني ربيع 4 القطيف قرية القديح 2 .2

جامع اإلمام  3 .3
 موقع قناة العربية 4 4 1436شعبان11 الدمام الحسين

مسجد قوات  4 .4
 موقع قناة العربية 7 15 1436شوال21 أبها الطوارئ

 جريدة مكة 36 4 1436ربيع ثاني 19 األحساء مسجد الرضا 5 .5
ً اامكذب ذ ًب ذ بتاا ذ"اااذب ااا   يخذ تاا هذتياا ذ نمةيااخذب قتااهذتناا اكذ"اااذ ااهذ اا ذي ل  ااالهذتينااخذ اا ذتنةياا

ًج.ذايا ذب ذ ًبذ قتيا ذا  امك.ذينتق اك ذ البذ نمجذب تا ب ًاال ذبلذبتتقيا ذتا  بذ ايا ب   ي اخذ لنا ذ ماكذال  
ًيخذب ق يحذال ألال ذ ةل  ذبال لكذب ألاي ذال   لك ذأتين ذ  ا  ذبتي ذتنظيكذ بت ذت ذتنةيًذ اة يذق

ًالذت اااااخذ ييااااي ذ ذ) ًااااا ذ  ل"اااا ةذ ل يااااخذقاااا  ًةذب  بتييااااخذب ااااا   يخذ  يياااا  ذ  الً(ذ  اااا ذياااا  اذذ1.3  ب
ً  بذ"ااااذاةااا  ي ذتيااا ذ ااااة ي ذأتيااا ذتنظااايكذذ16يذإ ااا ذبتتقااالهذا  ي  ااال ذتاااؤ  شتاااالذتقااا هذإنماااكذشااال

ً ا ذأي الذ ًةذت ًتمذ  ل خذب نال ذب ا   يخذا  ذب   ب تب    خذبلاي يختذ اؤ  يتمذتنم ل.ذ  لذأ"ل ذايل ذنش
ًالذاااا خذ ييااي ذ ذ) ًهذقاا  ت ييااخذذ يياا  ذ  الً(ذ  اا ذياا  اذا  ي  اال ذتااؤ يذإ اا ذتإألااالاذ1.9  ل"اا ةذأتاا

ًتقل ذ ينايجذبالةت لتا. ًالايخت.ذ ل كذألت ذي   ذب   با ذة  بذ  ذأ  ذب  ا ذأل ليخذ يأل خذب  انيخذ  ذإ
ذذمأساليب داعش الالإنسانيةذ

ًااالةذبتاا بئمكذ ااااذبااال يةذ اا ذ تااليتمكذب تاااذبتااا  ذال اا  ل ذ بالشااي  ذ  اا ذ ت اا   ذبااال يةذ بتاا ذل
ذبال يةذ بت ذب يذإنالنيخم

ًةذلانياخذ قا ةذمذقطع الرؤوس • ًتاةذبالتي ااذ"ااذقيا ةذبالتا ب ذ تشا يهذاا  االهذ نمةياخذ االذب 
ً امكذ  ذبت بئمكذ  ذ ًبتيةيل ذبالقنالعذ زيقالعذال شاالةذذب  نلً  بت ذ"اذأل   لذي ا  ذ ا ذباات

ذإتااي ذ   ااخذ  ًً  تةنياا اكذأ ذنيااهذبااات ال"مكذ يااااأل بذتيياالذنلئ ااخ.ذ"ناااذأقااهذ اا ذتاالكذتياا ذ اا
ًبااااخذذ2618ب تي"اااخذأتااا كذ بتااا ذ شااات ذذ139 ااا ذب  ااا نيي ذ ذ1500شااات ذ ذ ااا ذايااانمكذق

ينت ااا  ذ ااا بت ذأتااا  مكذاتم اااخذب غيااا ذ ب تةاااا ذ اااال حذ  هذأةناياااخذتنااا ذ ألااال  تمكذب  ااا  ةذإ ااا ذ
ًب ذلتااااا بكذ ااااالذاااااا تمكذال ة بااااااي ذذ.ايااااا بنمكذ ًاااااالذبالتي ياااااخذاااااا   قااااا ذاثااااا ذ بتااااا ذتااااااًذ نلا

ًهذ ًاك ذ" اهذ ا ذ تاهذي ا  ذ ااي  ب  تتلل ي  ذ ل كذلتل"خذب لي ذتأل ثمكذأننامكذال    ةذب ا ذ يال
 لذب    ذ"اذاايهذب ذأ ذب ناً.إ 

ًيخذ ب  ي بنيااخذتاادمير ارثااار التاريخيااة • ًةل ماالذاتألااايكذبمثاالًذبمشاا  مذنشااًذ بتاا ذ"ياا ي ذيقاا كذ"ياامذ
ًيااخذ   ينااخذذ تألاافذب   اااهب   ةاا  ةذ"اااذ ً  ذب ث ًياافذ  ينااخذب ن اا ًيتا ذ قاا ذقاال  بذأي اال ذاتة ب تاال

ًيذ"ااذ  يناخذتا  ًذ ب أل ًذةن ااذب   اه.ذ  لذقل  ذتنلاًذ بت ذاتنةيًذق  ذب نااًذب ثا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)#cite_note-140
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ًب(ذ ي تاذل كذا  ذقيلكذب تنظيكذات  يًذ  اا يذا اهذ)ااه(ذ ًةذأ ذذ ا يشا ي )ال  ي ًيي ذ ا ذبلشال ب ثا
ًبلذب  ل  اذ)الهذب   ينخذ ًةخذ"اذقلئ خذ  بق ذب ت   ُUNESCO World heritage sites.) 

ً ذ بتاا  ذ:بيااع النساااء • ًيااًذبالتي يااخ ذ"اال ذاياا ذب نااال ذي تاااًذبألاا هذ اا ب ذألاااةذب   ياا ذ اا ذب تق
 يااتكذب اياا ذباااتنل بذب اا ذذاااي م  ألياالذباااتالعذبتتقاالهذ اااة ذتاا  ذ ايااًذ اا ذبي ياا يل ذ  اا ذثااكذ

ًيتيخذالذي   ذ ًب ذتل ًأة.ذ"قا ذتناي تاايقملذ"اذ بق ذب ي كذ نملذتتال فذألقا عذبالناال ذ تلااخذب  ا
ً ذ ًبئكذ بتااا ذ نمااالذبااااتت بكذذااااألينخباااا  ًبذب  اااأل ذ"يااامذا اااضذةااا ًيااا ًيالنياااخذتق ً يااال ذب ا ب ةل

ًقيااعذ يةاان ذ بال ت ًهذب نااال ذ  ااالة.ذاةلنااةذب تااافذ ب تااالةذ يااًذب  اااي ل ذ بتتااللاكذبااال
ًيذ اا ذ ً  ذال ااخذبااانن يل ً ذ  ااا  ذب اا   اذ ي ي اال  اااي مكذ"اااذااا عذب نتلاااخ.ذ قاا ذأااا ً اا ذ    ذ 

ً بذتياااا ذب  ناقااااخ.ذتإ ذب نتياااال ذ إااااال ةذ  ل يااااخذب نااااال ذ اااا ذقاااااهذ ااااايألاذ بتاااا ذا اااا ذأ ذااااايا
ً  ذ ي تالةذأ ذيتكذتا  يةم ذ ي قال ًب ذ...ذيت  تيي ذ تال ةذ الذت تالذب ناال ذب  ااًذاانل ذب اغي

ًةذ بألا ةذقالكذ ًقيعذ ؤقتل ذ  ألل  خذاي م ت ذ  ينخذتأنمالذتقا كذتيا ذب ا  بجذب  ؤقا  ذ  ا إ  ذا عذب 
ًاخذب ةن ذ ا ذااؤال ذب نتيال ذ  ذ أ الذب نلشااخذ"ااذألقا عذبلناال ذ ا ذأااهذ[135]ب  قلتيي ذا  ل

ًأةذب ي ي يااخذت  ياا ذ ل  لشاايخذ"اااذب  ناالاعذب تاااذبااات   ذتييماالذ بتاا  ذ قاا ذ ً يذ"قل اا ذااا  ذب  اا  اا
ً اا  ذ ي ناافذب ةااا يذ ب ةنااااذا االذ"اااذل ااكذبال تااالةذب  نمةاااذ ب  ا  يااخذب ةنااايخذ قاا ذي ت 

ًبذ ي  ياا ذ اا ذب نااال ذ"اااذ ًضذبتاايكذ بتاا ذااا  ًقااخذ ااا ذيأل ياا ذاالقاال ذذب   اااهذبااا بعتاا  ب 
 ذ.ب ا لًذ

ًيًذ  ذ باتن ذتي ذشمل ةذذشم  ذتيل ذ   نخذ2014أ ت اًذذ2ا ًذ"اذذ أل كذب  تأل ة  لذب  ذتق
 ا ذب ناال ذ ب نتيال ذذ500-450أتال ذذتذشت ذ ذ ق ذب  أل بذة ي لذاا  ذذ بتا ذ500  ذتذ

ًبع"اااذذنيناا ه"اااذ ناقااخذ  ذ تااكذب ت ل ااهذ  ماا ذإ االذ   ل"اا ةذ ي قاالتيي ذكذ2014"اااذأ اااا ذذب  اا
ًقيعذ يةن ذ.ذ ذب تلا ي ذ  بت ذأ ذاي م ذ 

ً ناذألت يخذت ني ةيخذ"اذ بق ذب يا كذ ذذمداعش وحتمية االعالم االليكتروني • بااحذبالتيكذبال ي ت
 قاا ذباااتت كذ بتاا ذ  بقاا ذب ت باااهذبالةت االتاذباااتت ب ل ذذ"االتي ذ ااالذ تليتاامذبالتي يااخذاة ياا ذ

يغاال ذ  االذ  اا ذب   ياا ذ اا ذب شااالةذ اا ذبالااات لعذ  شاالا ةذ تلياالتمكذتاااًذ نااالتمذبالتي يااخذب 
ً اذتذب نااي ذذب  ت ا  ةذب تاااذبنتةاا ذب"ي االذ االا ذة  تماالذا  يا      ااال نظًذب اا ذب ياال ذتاا  ذ شاات

ًا االذ اا ذ  بقاا ذب ت باااهذ"اال ذ تااليتمكذتاا  ب ذت ااا ل     االذي ياا ذ اا ذبثااًذب  تليااخذذااا كذ تاا يتًتذ  ي
ًاياخذ تتا "مكذ ا ذب تا ب ذننا لذ بتا ذب ا ذب  ب تشايخذ ذ االهذب  يال ةذب تةا ذب   يا ذ ا ذب ا  بئًذب غ

ًهذتا ذتت "امذ ا ذنشالاذ بتا ذ ًةياخذةا  ذ يا اي اكذ ت  ي ذتييالذنلئ اخ ذ  الذتااًذذ  ياًذب تل
ًضذ بن ااالذيةاااةذب ذت تااا ذب ااا ذب ن ااال ذ ًةذتيااا ذبال ًامكذ اااكذت ااا ذقلاااا "ااااذ  بقااا ذب ت بااااهذ ب ذألااا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)#cite_note-135
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)#cite_note-136
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ًاا ذب الألالذب   يا ذ ا ذب ظا باًذبالتي ا.ذ  ا ًبئكذ بتا ذتااًذ  بقا ذب ت بااهذ قا ذ لذب تا  ذةا
ًعذ  الذيؤشاًذب ا ذ ًبتملذتاًذا ضذ  بق ذب ت باهذتالين ذاي ذب تنةيًذ ب لاحذ ب أل ًب ًب يخذ ت  بالة
ً كذ اا ذب اايعذب   ياا ذ اا ذب ألااالال ذب تاااذ ًتاال يذ  بقاا ذب ت باااهذ اا ذ تليااخذ بتاا ذااال  تنلتااهذ 

ًااالئيمك ذ ًفذ"اااذ  بقاا ذب ت باااهذباااتنل بذب اا ذذ "ي االتتناال هذ ًب ذ الال ذب تااا ًب يياااذبألااالئيخذت اا
ًةذ  ذن " اًذ  ك.2016كذألت ذب اا 2014  ل خذأت لعذتيهذب نت

ذ(2جدول رقم )
ذتكرارات دالالت التطرف في مواقع التواصل استنادا الى وكالة أعماق

ًقك (ذنتاي ذ  هذت  اهذب  نافذ"ااذ  بقا ذب ت بااهذ اام  خذب  ااهذب يامذ  الذيان   ذل اكذ2اتألييهذ)ة  هذ
ذ ب نياا ي ال ذ اا ذت  ل ااخذأت االعتذ تياا ذ ياا ب ذبال اا ذ"اااذب  ةت اا  ذتي االذااال ذة ياا ذ ااال ًذااالهذب اااً 

ًتااذا ألاا بلذت ًتخذتاا ب هذب  ألتاا هذب  نياافذياا ًب ذ تنةيااًذب تلا ااخذ تنظاايكذب    ااخذبلاااي يخ ذ  االذأ ذااا نةياا
ًؤ  ذ"ااااذ نااالاعذ ًب ذ قاااا ذب ااا ًي ذ باااات م  كذ  ااال كذب تنةيااا ًب ذاااال ب  اااالة ذال اااا   يخذاةلناااةذتنةيااا

ًيلذ  ياياالذ ًبعذ ااا  ً ةذ اال   ً ناااذ  االلذب  الااااخذألياا بذذ ب ااا  له ب ألاا ًعذب اياالًذبال  قاا ذألاال  ذألل ثااخذألاا
ً بااذ ب   بقاا ذلب ذب ااايخذااال  ألت هذب  بتشاااذبالذ ً كذ اا ذألةااةذا ااضذب اا ًبذ"اااذ  بقاا ذب ت باااه.ذ ااال   اياا
ًتخذتنلقاااهذب  ألتااا هذب  بتشااااذتلااااخذب نيااا ي ال ذب تااااذ ً باااااذ  ناااتمكذ ااا ذاااا أ ذب شاااالةذبااااتالعذبنشااال ذ

ذ  ًعذااً  ذب لاحذ ب أل ًب لتي يخذتتاكذاةللايخذبال"يكذب م  ي  ياخ ذ  الذي يا ذ ا ذب  ألنا ب ذباليةلاياخذتاً 
  شاالا ةذب   ياا ذ اا ذب نياا ي ال ذ ال تاال اذتااالاكذبالاااتةلال ذب  لانيااخذ ب  قييااخذ اا ذت االافذب شااالةذ اا ذ

 . بت   تليخ
ًب ذ"اااذذتجنيااد داعااش للشااباب: ًةذذب  تليااخ اا بت ذتااا ب تاااذيق  اا  ذاماالذ اا ذتاايهذإنتاالجذب "اايكذب قاااي

ًيخذ تقنيل ذتل يخذب ة  ة ذأنتة بذاملذ"يا ي ذقتاهذةاي  ذ"ا  اذا ا  لذأ قا ذاال ي كذتيا ذايلااخذ ًب ذاا ا ؤث
ًاااذ ً جذ مالذ بتا ذ  تلاااخذب شاالةذب غ ًهذ  ذب ني ي ال ذي ًالة ذ  ذايايخذأت ًامذ  ذبل أ ال لذ"اذأل

 تكرار دالالت عنف داعش

 الموقع
تفجير 
سيارات 
 مفخخة

تفجير بح ام 
ذبح  حرق اشخاص ناسف

 ايقاف الحساب اشخاص

Instagram 23 26 17 28 18 
Facebook15 36 68 53 66ذ 
Snapchat19 51 37 44 43ذ 
Twitter37 59 76 69 73ذ 

https://www.instagram.com/
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ًةذ ا ذأ ًبع ذ اااذتألا ذبااكذ)  ت تمكذإ  ذب مةا ًيلذ ب  ا (ذLet’s Goةاهذب ةمال ذ"ااذاان فذ بتا ذااا 
ًب"قامذ  اايق ذ ًضذ قالا ذتت ا  ذتنن الذي ًةذ ا ذتا ًي ذ بلثال  ت ت  ذب ني ي ال ذب  نتةخذتيا ذب   نتالجذب اا

ًي خ. ًنا ذقالئيمذتذياا  ذأ ذذxxviiiا ًقلاخذايئخذبالتالال ذب ا   يخذ  ألتا هذبالنت ًش ذ أل  ذب    ينتق ذتا ب 
ًةذ)ايئل ًيخذب تاذالذتقاهذتاا  ذب ن  ذب تيقيخ ذ تتنلا ذب  ً   ذبالتالال (ذتمتكذال   بق ذب   نيخذال  ً 

ً بذا  بقاا ذ ًباقي ذب االي ذتاا ث ًيااخذاااكذ اا ذب  اا ًب"اال ذب ن  تاا ذااالاقتملعذ ب اا  يهذأ ذأ يااةذ اا ذ قاا ذ"اااذبالنأل
ذxxix ا   خت.ذأ" لًذب ت باهذبالةت لتاذ  لذيالذ"يملذ  

ًينال ذب  ت ا  ةذب تااذتنل  ا ذ نما كذ االستراتيجية السعودية في مكافحة االرهاب: يناغاذب ذنقافذتيا ذب ت 
ً ذ ًيفذقل   ذب ان  ًؤيخذتي يخذ أللي ةذ ا لذت  ًيني ذ  ذ ًالةذ اننتتةذ نملذت   Oxfordذب ايلاابال

Concise Dictionary of Politicsامذالناممتذ ااايحذالذي ةا ذبتنالعذ"ً تيا ذ  نالهذب ا قيعذ ذ ب اليذي 
ًةذتل اااخذيااااتت كذ  اااافذأاااال يةذتمااا  ذ ًينااامذ   نااامذااااا  أليااالذيتتيااافذب  ااال ي ي  ذ ب ايلااااي  ذتيااا ذت 
ً  ياخذ"ااذ   اخذ  يناخت.ذ ب أليلةذتاات  يملذ ةال ي ذايلاايخذنااا ذننااملذ"ااذأل اكذأ ذقيال ةذ ةال ي ذ ياًذ 

ًياف ًةذب اليذييةا ذب يامذتي ال ذبالةت العذاال ذ A.P. Schmid اين الذيالاةذت  ًاالةذاا متذأاال يةذ ت اً ب 
ًبفذب    اخذننااملذ ت ا  ذأاا بفذ ًبفذ ة  تال ذ بتاهذ   اخذأ ذاإشا ًب ذاإشا ت   ذب ت فذ ب قيعذيق كذامالذأ"ا
ب   يياااخذايلاااايخذتااال ةذ تتتيااافذتااا ذبال تيااالال ذا  نمااالذ ياااا ذ  ةماااخذإ ااا ذشااات ذ  اااي ذ ياااتكذبتتيااالًذ

ًب ذإ اا ذأ اااًذتاا  ذ اا ذب ناال ذ ب أل  ًااالهذإشاال ًضذإ ت.ذ اماالبذ"اال ذ بتاا ذذ  اال ذب تاااذت ااثيمكب ااا بفذ غاا
ًتلةذب   باني ذال   ي ذ  ذب  الئهذب  ت   ة. ًب ذ ب   هذاقتيمكذ ب ًالةذبال" ًجذتأل ذب ذين 

ًالايخذب   يتخذب تاذا أ ذ"اذب  لكذ ًاياخذب اا   يخذ2003تقةذ  ةخذ  ذب مة ل ذبل  ذأايقا ذب   ي اخذب  
ًئي ذ  ًااالة ذ ب ماا فذب اا ًاااخذأياا ي   ةيلذتؤ اا ذب أل   ااخذأل يااخذ بااا خذ   ل"ألااخذبل ًبتيةيخذااا ذ ألل ماالهذبالااات

ًاالةذب اانيًذب اا   يذتيااذ ً"خذ زايك.ذ ي  احذتاياًذبال ًب ذ"لا ةذ  نأل ب ا   يخذأنملذتاتن ذإ  ذتناي
ًاالةذاايلااخذلب ذ ًاياخذب اا   يخذ"ااذ  ل"ألاخذبال ًيذ"اذ تلامذةم  ذب   ي خذب   ا ذا ي ذا ذت بضذتاي

ًبتيةيل ذثاايل ذقاالئي ًايااخذبااات ًةذ ت ييااخذتاناا ذب   ي ااخذب   ًااالةذ"لتيااخذ  ااؤث ًاااخذبال مذت اا ذبةااهذة ااهذ ألل
ًبكذب قياااال ةذ ًشاااال يخذااااااذنتيةااااخذإ  ًشاااال يخذب ايلااااايخ.ذااااالهذب تااااا اذبال ب ااااا   يخذتاااا  بذ اااا ذب تااااا اذبال
ًي خذب  ذةلناةذت  ا ذب ن اًذ ت ااامذت ا  ذة ي الذ ً لنمذ  قلا ذب ش ب ا   يخذب ذةمهذ ال ئذبالايكذ ب

ًالايخ.تذبالاال ًئيايخذب تاذتألن ذب نشلال ذبال ذxxxةذب 
ًالاياخذب   يتاخذب تااذاا أ ذ"ااذذ:العناصر الرئيسة في االستراتيجية السعودية تقةذ  ةاخذ ا ذب مة ال ذبل

ًاالة.2003ب  الكذ ًاياخذب اا   يخذأل يااخذ باا خذ   ل"ألاخذبل ًبتيةيخذxxxi ذأايقا ذب   ي اخذب    تتّ ا  ذبالااات
ًبااخذتم فذإ  مب ا   يخذ  ذثيثخذ ًب جذ ت  ا
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ذتاا ذبلااايكذ • ًب جذب أل   يااخذ تثقياافذب ة مااً  ًايااخذب ااا   يخذ ئاال ذب ااا ب  قليااخمذباااتت   ذب   ي ااخذب  
ًفذ"اذأ الاذب شالة. ًف ذإ ل"خذإ  ذت "يًذا بئهذت ذب تا ًب ي ل اذ ب تا   ب 

ًشاااال ذب شاااال ه ذب ماااال فذإ اااا ذإتاااال ةذتثقياااافذب  تااااا  • ًناااال جذبل ً"ي ذب  نينااااي ذإتاااال ةذب ت ايااااهمذي ثااااهذا
ًالة ً"ي ذتي ذب تتياذت ذأي ي   ةيلتمكذبل  . ب  ت لاني ذ  مكذ تشةي ذب  تا

ًة ذ ب  تكذب   ثفذ • ًشل ذب  يناذ ب ننااذب  ات  ًا ي ذ ت ييل ذبل ًيةذب ت ًب جذب نقلاخمذ  ذتيهذب ت  ا
   ذب شا ل ذبالةت لتيخ.

 xxxiiتطور استراتيجيات مكافحة اإلرهاب:
ًةذبل • ذًالة."مكذااي خذظلا
ًالة. • ًةذتي ذبل ذأ   يل ذب ا بفذ"اذب أل
ًبتيةيل ذاة  يخ. • ذبالنتقلهذإ  ذبات

ذ بت ذالدعائم السبعة الستراتيجيات الحرب على اإلرهاب ذتنظيك ذت    ذا   ًبتيةيل  ذبالات ذاله ذنش ة م
ذ بت ذبنايقل ذتنظيك ًاخ ذ  ألل ذب    يخ ذب ةم   ذبنايق  ذب    يي  ذ ب ايك ذ أل   ذ م  ة ذ ق ة ً  ه   ذذ ا

 xxxiiiب تا ب ذب تل يخذ ي   ذتيتي ذالهذب  تلئكذب اا خذ"ي لذييام
ًالايخ. -1 ًةذإ  ذب   بق ذب تاذتألت اذ"يملذب ة لتل ذبل ًيخذ الش ًال ذتا   ت ةيمذ 
ًالايخ -2 ًقلاخذتي ذب تاييحذ  ن ذ ا هذب ايألخذإ  ذب ة لتل ذبل  ب 
ًةذ نلا ذب ت  يهذ تتا ذ -3 ًقلاخذتي ذب ت  يه ذ  أللا  ب تأل يي ذ  ألل  خذإةمل مل.ب 
ًالايااخذ -4 ًقلاااخذتياا ذبالتااالال ذ  ألل  ااخذب ننااللذإ اا ذأنظ ااخذبالتااالهذب اا بتياذ"اااذب ة لتاال ذبل ب 

ًالايخذقاهذ ق تمل.  اقا ذب ألا هذتي ذب   ي  ل ذب  نييخذاإةملضذب   ييل ذبل
ًب ذ ي تأللعذال  نظ ل ذب ةمل يخ. -5 ًقلاخذتي ذتةني ذب "  ب 
ًقلاخذتي ذ -6 ًالة.ب  ًةذالل ًب ذب  شتامذ"اذايتمكذب  الش ً خذب "  ب تنقي ذ تي ذأل
ًالةذ  ذتيهذب  كذب  تأل ة. -7 ًةذتي ذبل ذت  يهذب أل

 مذلتجنيد الشبابذاالستماالت العاطفية والعقلية للمتطرفين
" االًذياااتت كذبالتاايكذب  بتشاااذبالااات لال ذب  لانيااخذ ب  قييااخذ ب تت ينيااخذ"اااذتغييااًذب قنلتاال ذ ب قاايكذ ب 

ًاكذتاًذأل ي ذإتي يخذ نظ خذ ق ذتاا هذأ ذتقااًذ ا تملذألااةذب  تاااي ذ مالذ  يشالةذب ا   يذ  ي
ًضذ  ااالئهذ ًياال ذتنياا ذا ةاا  ذأثاالًذ يت اا ًهذب   ياا ذ اا ذب ااالألثي ذأ ذب   ياا ذ اا ذب نظ  أااا ب"ملذب نملئيااخ.ذ ياا

ًيل ذب  ًب ذ  ينل ذأ ذق يل  ذ تق  ذنتلئجذالهذب نظ  ذأ ذانل كذت ثيًذيقا ذتيا ذب  تيقاي ذبلتيكذا ب ذ ل ذت ثي
ذ.ذxxxiv  ةت  لتمكذ تة يمكذيقن  ذتي ذ ال"ل ذ تنل تخذ  ذت ييخذب ت ثيًذ
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ًب ذااكذب الي ذ ا يمكذقلايياخذب ال ال ذ"ااذب ثقل"ال ذذ ًاالئهذبالتاال يخذتا ثي ًهذب الأللذأ ذأش ذ"ئل ذب  تيقي ذ ي  ي
ًاالذذ ييةا  تقل ي اكذ قي مكذ بال" لًذب  ب" ةذ يتتي  ذت ذثقل"لتمكذب  ألييخذ تل بتمكذ ذ  ثقل"ال ذبمتاًذالتتال

ًياهذُيتاا .أن  لةال ذيةاةذأ ذ ًهذةا  ذ ي (ذأ ذب ثقل"اخذاااذتناايًذ ااي كذب نال ذ"ااذ (John C Merrill يا
ًي ًب مكذب أل ااال ًاااالئهذxxxv  لشااامكذ ألااا .ذ اااالبذيتألقاااعذألين ااالذت ااا  ذانل اااكذقلايياااخذ يتغيياااًذ ااا هذ تيقااااذب 

تغيياًذبال" الًذ ب ناالعذب قي ياخ ذ قا ذتاياغذاالهذب قلايياخذ ا بالذ اا ال ذبالتال يخ ذ ب تاذاتؤ يذب  ذألت ياخذ
ًفذب  ينا. أليخذب تا ذب  ذ 

ًاكذتاااًذ  بقاا ذب ت باااهذبالةت االتاذ ي ظاافذ بتاا ذ"اااذ تااليتمكذبالتي يااخذ تةنياا ذب شااالةذب ااا   يذ  ياا
ذ بالنلشاا ي ذب ةمل يااخذ  قاالا ذباااتت بكذبالااات لال ذب  قييااخذ ب  لانيااخذ ب تت ينيااخذ  اال  ذالاتاااأللةذب اااً 

ًب ذ شاالايًذب شااي خذ ب  ي اال  ذ ااالهذقاا ذتااؤثًذ ااا تيخذ ةتاا أةذ اا ذااايلقملذب    اا تاذ اا ذا ااضذ ألل اا
ً ةذب ااييايخذ أألل يالذ ًيحذب ألا ًبضذتال تلانيل ذ"اذا ضذ  ذيشلا الذأ ذيات  ذإ يمل ذاةلناةذل اكذباات 

 قالتي اكذألتا ذالذت ا  ذ"تناخذ ي ا  ذب ا ي ذ يامذ ذ"اإ ذبنتما بذ : "ب  يألكذ ب نت ذ  يل ذب ةمال ذ ق  امذت ال  
ًاالذ ا ذ يال ذ ب  ذت   بذ"لتي  بذأ ذب ذ ا ال كذن اكذب  ا   ذ ن اكذب ناايًتذ"إ ذب ذا لذي  ي  ذاايًذ .ذ  ي

ذ  ذبمتً.ذ ًكذب  شلتًذ ت  ًذب ا ً  ًالئهذبالتي يخذتأل ًيذ ب قتله ذ  هذتيكذب  ذب ت ب" ذب اش
ً"  ذ ً"اا ذب  اايكذ  االذاااي ذشاايحذبالااايكذااا ذتي يااخذ"اااذأ ةذبالذالذياتاااألا  "اال  تا تااتيفذ نمةيااخذ"اااذ
ًب ذ" ااالال ذ"ااااذت يياااخذب تااال يًذxxxviلبكذب  تااالة ًبًذ   .  ااا ذانااالذي ااا  ذأثاااًذبالاااات ل خذق يااال  ذ يي اااةذب ت ااا

ً ذتاا ةذأ"اايكذ ًب ذب شتااايخ ذ  اا ذاناالذتت اا  ذب تيياالذب نلئ ااخ.ذ قاا ذااا  ًب ًةذ تثاياا ذب   بقاافذ ب قاا ب  ااات 
ًب ذ  الالتملذاي ذب تنل هذبالتي اذ ب  بق ذب   ل ذ  لذتان ذ) بت (ذألل يل ذت  عذتيكذب تا   ا ذانالذ ذ 

ًالئهذ   ذثكذيا أذتم ي ذب   ذب  اناذال قتهذأ ذب تنةيً ذ" اهذ ًي ذاتيكذب  ذا ضذب  ت ث ًكذتيكذب اً  تأل
ًفذيقتهذأ ذينةً. ذ تا

ً ناذا ذممؤسسات داعش االعالمية نال ةذتل ياخ ذاةلناةذبالتايكذب تقييا ي ذباتت كذ بت ذبالتيكذبال ي ت
ً ايااي ذ  ل ااكذ  تلااااخذ ااهذب  اااي ي ذألاا هذب  اال كذاة ياا ذب يغاال  ذ قاا ذتنلتااهذب   ياا ذ اا ذب تييةيااي ذ بال 
ً ذل كذ  ذتيهذ ًالئهذ بت ذ  لذيؤ  ذ"لتييخذت ثيًذتالامكذبلتي ا ذ يا ًايي ذ ألت ذبالاي يي ذ   ب غ

ًةذب تين ي نياخذاتقنياخذتل ياخذةيشمكذب ليذت   ذ ا ذب   يا ذ ا ذب ةل ًة.ذ"قا ذبااتت   بذب اا  ناةذاةلناةذب  ا
ًي يالذيشاامذب"ايكذ ًةذب"يكذا  ي    ذ ق ذشلا  ذب   ي ذ  ذبال"يكذ بألاا ذبنناذبشالا ذ"ي الذب   لثي ذا 

ًؤ  ذ لااحذ ذ ب"يكذا ي لذا   ذب  ن Patriotبال ش ذ ثهذ"ييكت ًالذ  ذأ"يكذب تاذتنل   ذقاا ذب ا ت ذ  ي
ًي ال ذأ"ااايكذ بتااا ذ ااا ذتياااكذب "ااايك ذ  ااالذية يمااالذ    "اااخذ ًةذ تشااالامذ"ااااذااااينل ب تااا ب  ذ مااالبذتةااا ذتقااال

ذ ي شلا ةذ تةاي ذب  بق .ذ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2685&idto=2685&bk_no=132&ID=988#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2685&idto=2685&bk_no=132&ID=988#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2685&idto=2685&bk_no=132&ID=988#docu
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ًي خذتي ذ ًةذ بت ذب  نلةئخذ ب ا ثًذايا ًب  ذإتي يخذة ي ة ذ ثهمذ2014"اذ)ي ني ذذب   اه ب  (ذأنش ذ 
ًبتملذب  ئتااي ذ أنتةاا ذب  ي اال ذب ااا تيخذت يتيينااختذ ًقاال ذ زتاايكتذب تاااذناالا  ذإااا ب أااا ذا ااًذت ؤااااخذب ن

ً ذنألااا ذ ئاااخذإاااا بً ذب اغااا ب ي ًيلذ نشااا  ذ ت ؤاااااخذبالتتاااالكتذب تااااذبااااتأل ثملذب تنظااايكذا ااا ذ ت  ااامذاااا 
ًئياااخذا ًبعذبلتي ياااخذ يتنظااايكذ ياااالذتااااةيي ذ  ً ااا ذب أليااالةذ زتااايكتذب اااليذي ااا ذب ااال يغااال ذأةناياااخذ ااا ذ ت 

ًبعذب تنظايكذب تلااخذ ً ا ذب نةاًتذ ت ؤاااخذأةنال تذب تااذت تااًذل ًايخ.ذالبذ" يذت ذت  ًة خذ  ت اخذال   ت
ًياااخ ذ ت  ااالال تذإنتااالجذإتي ااااذتتاااا ذ ًب ذب اااا تيخذلب ذب ةااا  ةذب  ل ياااخ ذ ت  ل اااخذأت ااالعتذبلتال اللاااا ب

ًيل ذ ت اا ذ تنشااًذة يااخ ًبعذ ااا  ًجذب  اا ًؤهذذ ااات اليل ذب تنظاايكتذتاال ًحذ ًب ذب نلئقااخذب  قااخذب تاااذتشاا  اا ذبلااا ب
 يا يًذب تنظايكذذxxxviiب تنظيكذ تنشًذ تليتمذ اتغيخذب تقنيل ذب أل يثخذ"اذ ةلهذب تا يًذ بلنتلجذ ب نشاً.

 ناالذقيل اامذشااا خذإتي يااخذ ت ل يااخذ  ت لااا خ ذااا  ب ذ اا ذإااا بًذب اااألفذ ب  ةااي ذ ت اااي ذبللبتاال ذ
ًذ ًب ذب ألاااالال ذتيااا ذ  بقااا ذب ت بااااهذبالةت ااالتامذ ب تن ياااًذ"ااااذإاااايعذب تين ي نااال  ذ  ااا ًبذاإنشااال ذتشااا  

ًبكذ ت اياااً ذ بنتمااال ذاتاايقااال ذب م بتااافذب ل ياااخذ ب ةمااا ةذب ي ألياااخذ) ثاااهذ نااااتغ ي تيااا ةذ "يااااا كذ تااا يتًذ ب 
ًة. ً ال ذب  تا  ذتاايعذت"ةًذب اشلئًت(ذ ب ني

 اي ييخذب  ؤاال ذبالتي يخذب  بتشيخ

 
ًبًذب نظاالكذ ااال نظًذب اا ذاي ييااخذبالتاايكذب ًةذبالتاايكذتياا ذ اا ً  يااخذبالتاايكذ  ثيااخذ"اااذ  ب ًهذ    بتشاايخذناا

ًايااااخ ذ يؤ اااا  بذبنمااااكذأااااااأل بذ   ااااخذلب ذااااايل ةذقلن نيااااخذ بةماااا ةذ بالتاااايكذبالتي اااااذ"اااااذ  هذب  ناقااااخذب  

وزارة اعالم

مركز الحياة لالعالم

مجلة دابق

مؤسسة الفرقان

تلفزيون الخالفة

االعتصام

مؤسسة الفجر

مؤسسة اجناد

وكالة  اعماق 
االخبارية اذاعة البيان

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a27d727b-5b69-45da-ae94-b4e17e44cdf7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a27d727b-5b69-45da-ae94-b4e17e44cdf7
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ًبذت ل ييخذ ي تليخذ ين ًذب  بتشاذالاتقالةذب شالةذ ا ذشات ذبنألال ذ بتي يخ ذ تؤ يذالهذب  ؤاال ذب  ب
ذك.ذ انتنل هذالذب  ؤاال ذ بت ذبالتي يخذ  لذييامب  ل 

ًقاال ذ زنتاالجذبالتي ااا ذاالعااالم االليكترونااي ًالذ ؤااااخذب ن ً نيااخذ  اا ذأشاام مذ يشاا هذتاا ةذ ؤاااال ذب ي ت
ً ناذ  لذييام ًيخ.ذ نتنل هذ"اذب ا  ذبالتيكذبال ي ت  اةلنةذ  ل خذبت لعذبالتال

ًعذتنملذتا  ذ ا ذ: مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي .أ ت تاًذأ تكذ ؤااخذإتي يخذتتا ذ  بت ذ يتن
ًهذ بتا ذب ا ذب  ال كذ ًب ا ذبلتي ياخذ اااذب  ا ذ ؤااالتمكذبالتي ياخذب تااذأل يا ذ" ا ب  ؤاال ذ ب  
  ذتيهذبالال يةذب  تلئياخذب  تن تاخ.ذب  احذاشالكذب ملشا اذب الألالذب  تتاا ذ"ااذق اليلذب ن اًذ

ًةذإنشال ذ ؤاااخذب ةمل ي ذ"اذ قلايخذ  ذ  ل خذتذ ًقل ذقلئيذإ ذتذ"  ًةذبنشل ذ ؤااخذب ن  بيذني  ت ذ" 
ًبعذ"ااااذ ًقااال ذ زنتااالجذبلتي اااا ذةااال  ذألاااي ذأتينااا ذب    اااخذبلااااي يخذ"ااااذب  ااا  ذ15/10/2006ب ن

ًةذ ًحذب قيال يذب االاعذ"ااذب قلتا ة ذ ألال ت  يًذبا ذت ًذب اغ ب يذ)ألل  ذ ب  ذب  ب ي(ذتييمل ذأليلذبقت
ًي ًبًذذتااا ب يايفذب ةااا  ًبعذالألقاال ذإنشاال ذ ؤااااخذتلاااخذتياا ذ اا )بااا ذتااا ب ( ذب االيذقتااهذ"اااذب  اا

ًه ذ  ؤااخذب األلةذ زنتالجذ  ؤاااخذب  يألاكذ ً تملذب ت ب  ؤاال ذبلتي يخذ ال ال ذ ب قلت ةذ "
ًةذ ًأ ذإ ب ً ااااذ  اااا ذياااا ًحذإااااا بهذبالاااااكذب أل ًيذبقتااا   ؤاااااخذب ناااا   ذبلتي ياااخت ذ   ااااأللذأ ذب ةااااا 

ًبقا(ذإ  ذ)أااذت ً(ذ" ااحذ هذ  ذي يًذ ؤااخذبلتيكذب تلا اخذ ي   اخذذبلتيكذ  ذ)أاا ًةذب    يا
ًبع ذي ن ذ)ا ااذت ً(  xxxviii«.بلاي يخذ"اذب  

ت تاًذالهذب  ؤااخذ  ذأ اًذب  ؤاال ذبالتي يخذب  تلئيخ ذ تتا ذ ملذتا ةذ ؤااال ذ ااامذ ؤاااخذ
ً اا ذب ألياالةذ زتاايك بالتتااالك   ذ ؤااااخذأةناال  ذ  اال كذ ؤااااخذب نةااً ذ  ماالهذب  ؤاااال ذب تلا ااخذ 

ًقاال ذبنتاالجذبتي اااذ ااتك ذ ااااذاماالبذتااا  ذ ؤااااخذب ًبًذ ين ًقاال ذ تشاا يهذشااا خذبتي يااخذتياا ذ اا  ن
ًايخذ ب ااات ًهذ ل   ذت.CNNب شا ل ذبالتي يخذب  ا

ًالذ ت   ذ ا ذ ًبعذثكذا  ًقل ذ زنتلجذبلتي اذ  ذتنظيكذب قلت ةذ"اذب   ًث ذ بت ذ ؤااخذب ن  ق ذ 
ًاكذ اا ذتاايهذب نياا ي ال ذتل يااخذب تقنيااخ.ذ  قاا ذبقاا هذ ؤاااالتمذبلتي يااخ ذ قاا ذااالا  ذ"اااذنشااًذأ" اال

ًياخذ قا ذ ًشاينملذب اليذألا هذب   يا ذ ا ذب   ييال ذب تنةي شلا  ذا ضذ لذبااتا  ذب  اا هذب يامذ ا ذب
ًبعذبلااااي يختذ ا اااضذ ًةذبالتااايكذ"ااااذ   اااخذب  ااا ًةتذ  ب بتااااكذاتقنياااخذتل ياااخ.ذ تتاااا ًذب نيااا ي ال ذتاااال

ًبع.ذ قااا ذأل يااا ذأ45م57اااااا38م1ب نيااا ي ال ذب تااا ذ  لنمااالذ ااا ذت اااا ل ذتذ قيقاااخ ذ   ظ مااالذيتااا ذب  ااا
ًيئاخذ االهذثيثاخذأةا ب  ذ ب ني ي ال ذا ضذب ا ل ذنل ًذ نملذت   ةذب ايً ذب  ا  ةذ يةااله ذت يياخذة
ً ذب  ثنا ذإقل خذأل كذب ت ذ ي تاًذتاالةذب اغا ب يذب اليذأتيا ذ"يامذ ت ييخذباتشمل يخذتي ذاي ذب أل

ًيلذتييمالذ  الذية يمالذ ًتمل ذ ة ي ذتالالتامذأاااأل ذألاا ب  ؤاااخذب  تلئياخذب تي"خذ  ذأشمًذبا ب
ذب    ذ  بت .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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ًقاال ذب ثااًذ اا ذ ئتااي ذ قااا ذ"ياا ي  ذإ اال"خذإ اا ذب  ي اال ذب ااا تيخمذ  اا ذ ًب ذ ؤااااخذب ن ايغاا ذإااا ب
ًا ااخذأةاا ب  ذ قاا ذألقااعذبالتيااًذذب ثااًذ اا ذتذ ًكتذ)أ ًبتملذتأ ااخذب تيااًت ذ تاااييهذب ااا ب ذ56بشاامًذبااا ب

ًتملذبي االذذ24تاايهذذب ي تياا ةتأ افذ شاالا ةذتياا ذ  قا ذ ااالتخذ ا ذ  اا مذتياا ذب   قا  ذ  اا ذبااا ب
ًهذ ي اااؤ ني ت ذ تتااالجذب  قااالًت ذ تق ب"اااهذب شااام ب تذ)ةااا  ب ( ذ ت   اااخذ  قااالا ذ"يااا ي ذالااااكذتاااا هذ اشااا

ًا ااذاا ذبلايكذالقيخت ذ ت   ةذب ث ًذ اًذ بنلذ"اذب ني ةخت ذ ت   ةذأاااذألنا ذب  شام بنات ذ ت ا  ةذ
ًااااال ذب شااامل ةتذ)ت ااااخذأةاااا ب ( ذ تألاااال ذب  نماااا  ي ذ"ااااذاااااي ذ تااال ًت ذ ت ااا  ةذ" اااا بذب  ااالنات ذ ت"

ًعذب ايلًذب  الااخذ  ذ ًب" ي ت.ذ ي تاًذأل ًبتمل.ذأشمًب  ذبا ب
ب أل يلذب ليذيقا هذ"يامذب ناااذتااي ذب ذتييامذمذبتل ذ بت ذباكذبت لعذ  ذوكالة أعماق االخبارية .ة

ً بهذبل الكذ اايك(.ذ قا ذبااتن  بذ ً كذال ت لعذأ ذا باع....ذإ احتذ)  ايكمذتالذتق كذب التخذألت ذتن هذب 
ًة يخذباي يخذ"اذا ضذ ا يل ذ ؤاالتمكذبالتي يخذ  نملذبي لذتذ ةيخذ بااعت ذ االبذي ا  ذ ب  ذ 

 ذب اي    ةيخذ يشالة ذ قا ذبألاتجذا اضذب شاالةذب  ت الاني ذ  ماكذ  ذ تليتمكذبالتي يخذتي ذبالا ل
ً ذب ا ذاانخذ بتا ذ  نمالذبةت العذ    ذقلايتمكذ"اذب ا  ب ذب ذانل كذب   ي ذ  ذب ألل يلذب تاذبشل

ً كت. ً ذإ يمكذب ألل يلذتال  ًهذ قتل مكذ ق ذبشل ًةذالا  ب غ
ً اذ ينتًذالأللذ"اذب  يييشيل ذبلاي يخذ"ااذةل  اخذ ًهذتشل ًي ياخذأ ذي ًةيالذ"ااذأتينتالذب    الياخذة 

ًةذبلتي يخ“  ل خذأت لعذااذ ألل  خذ تألقيعذ ً ذ”.ذب ايا ًيخذ   قا ذاا ي ذب   ل اخذتيا ذبااكذايا ةذاا 
ًالذ"اذ ذتيا ذب  نالً.ذق ي خذتا ذنا  ةل  ًيامذxxxix  قا ذ نااًذ اؤً  ًب ذأتال  تناتجذ  ل اخذأت العذنشا

قنيخذب  تنقيخ.ذ ق ذألل هذب الأللذب  ق فذتي ذا اضذتي ذ  بًذب التخذاييخذأيلكذب اا عذالاتت بكذب ت
ًبتملذ قاا ذ ةاا ذااالذ قاالا ذ يااًذ  ت يااخذ  اا ذقاااهذايئااخذبالتااالال  ذاياا ذب ذب   ياا ذ اا ذذ  يقماالبااا ب
ًة ذشااا خذذ ألتااالًب قناا ب ذب ن االئيخذبتت اا  ذتييماالذ  ااال ًذ ذRT ذ قناالةذCNN  نماالمذشااا خذب ة ياا

ً اااايخذ شاااا خذ ًاااالذ ااا ذب قنااا ب ذبBBCب  ً نياااخ.ذ ت تااااًذ ااا ذب  اااال ًذ ذ  ي  ن ااالئيخذ ب   بقااا ذبال ي ت
ًةذبالاتشمل ذ ًةذ  ث ًالب   ث قخذ  هذشا خذب ة ي ًاك.ذا تال ًب ذبتال  "اذنش

ًيلذ هذثيثخذأشمًذثاكذأاااأل ذذمجلة دابق: .ج ًالذ   ً نيخذ يتنظيك ذا أذا   ًقيخذ ب   ت  ااذأ هذ ةيخذ 
ًةذب تنظاايكذ    ياا ًةذ"اااذ ناالاعذااايا ًيخ ذ تاا  عذ الشاا ً نااا ذ قاا ذااا ًذب  اا  ذشاام ًياا ذبل  ت لذتاااًذب ا

ً ااا ذب أليااالةذ زتااايكتذب تلا اااخذ ااام.ذ ت نااا ذذ2014ب  هذ نمااالذ"ااااذب ناااافذب  هذ ااا ذي  يااا ذ تااا ذت 
ًي ذب تااذ ب األينخذ"اذ ة يملذال أل يلذت ذتإنةل ب ذتنظيكذب    خذ  الذق  امذ يق  امذ ي ااي ي ذ ب  شال

ًعذب   ألاااا   هذ"اااااذب اااااي  ذ اق ااااليلذب تي"ااااخذبلاااااي يخذذيااااا  ذلقل تماااال ذ ت تيااااخذب ناااال ذاإقل ااااخذشاااا
ًحذ ت  اايحذأاااالةذ ةاا ةذاي ااخذب ناال ذ ًااالذ"اااذإألقاالعذب ألااع ذإ اال"خذإ اا ذشاا  أا يتماالذ أااا ب"ملذ   

ًةمالذ تييناخذب  ااي ي ذأاا ذا اًذ ذب تااذذب اغا ب يت.ذ  ا    ذأل   ذب    خذبلااي يخذ تل ً ذب  اً  أاا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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 ً ًالذ  ق ذب  ةيخذأل بًذ  ذب ايلًذب  ًتمذ"ااذذ  للذب  الااخناذنش ًهذب تنظيكذا  ذإاقلاذالئ ب ليذأا
ًقااا ًيالذ ااااةيذلتااا بكذب ايااالًذأل ًيل ذقااااهذأ ذياااالذب تنظااايكذشااا ًقاااخذشااا ل اذاااا  ً ذ  يناااخذب  ل.ذ  ااالذنشااا

ًةذ ً اايخذ"ا عذشاامذة يا ًةذب  ًةذقل  ذإنملذ يقنايخذب ا بئيخذب ان ذب تاذتكذاملذإاقلاذب االئ ب  ةيخذفذا 
 اينل ذا اًذقاهذل كذانأل ذثيثخذأالاي .

ً ذ ةيخذ ذتنظايكذ بتا  ذ ب تااذت ن ا ذ”ذ باع“ظم ً ذظمً  ً  يخذا ة ًب"اذ   ل ينملذب  ًبةملذبالألت اإت
نةاال ب ذب تنظاايكذ  االذيق  اامذ ي اااي ي  ذ أاااالةذ ةاا ةذاي ااخذب ناال ذ تيينااخذ"اااذ ة يماالذال ألاا يلذتاا ذإ

ذ ي اايألي ذ ًاالذب  هذ ا ت   لذاااً  ب  اي ي ذأااذا ًذب اغ ب ي.ذ ةل ذب    ذب ثالناذ ي ةياخذا ا ذظم 
ًًذإتاي ذ ًي لذ ألينلؤالذ ا ذب تنظايك ذ ناا  ذ ينياخذتاا ًكذب تاذتت  ملذأ   ةثلذ ش اخذ"اذب   ل

ًياخذ ايذتنظيكذب    خذبل اي يخذ يتي"خذ اياتملذب  ينيخذتي ذب  اي ي  ذ تافذ"اذ  ل ينملذبلتال
ذة  ذ ل ي ذال اييايي . ًي اذأ ال لذ ب اينلتً  ًئي ذب   ذ  ذب 

ًيالنيااخذ"اااذتاا  الذب ااال ًذ"اااذ ًبفذب ا ً ذاااألينخذااان بيذتيغاا إ ذتنظاايكذب    ااخذذ2015ي نياا ذذ7ل اا
ًضذ نالذ ً نياخذال يغاخذبلنةيي ياخذتيا ذ  قا ذأ ال   ذت ةياخذ بااعتذانااذ2015 الي ذذ24ي  تتملذبل  ت

ًايااخ.ذ ً ااكذأ ذب  ةيااخذتااالت ذتنظاايكذب    ااخذ"اااذتةنياا ذ قاالتيي ذأةلنااةذ اا ذب اا  هذب غ ً فذتل  ياال ذ ب   اا
ً يااالذ ينااااتخذب  بألااا ة ذ ي  ااا ذإياااال ملذإ ااا ذذ29 أ  اااأل ذأ ذأاااا لًذب  ةياااخذااااي ذث لنياااخذ  ًبذأ ي   ال

ًيذتيهذي كذ بأل .ذ أ ل" ًياخذب  شت ًيًذإتال ًةذ تنشاًذتقال ًهذ  لاا  ذأنملذتتنل هذق ليلذإاي يخذ أت
ذ ًةذ ااااً  ايلاايخذ بقتااال يخذ  قاالال ذ تن تااخ ذ أنماالذتاااتت كذتقنيال ذتل يااخذ اااذتااا ًذااالتااخذ"االت

ذ ي نخذ ق ذت   ذ غينخذتي ذش هذا يخ.
ل"يي ذا اااا بااذ تغايااااخذب تااااالًذ"اااااذ ناقتاااامذ  تلا ااااخذب اااااأل”ذ يثاااالعذاااااألل"ا“ تااااةذتنظاااايكذ بتاااا ذ

ًةذاألاااةذب تاااً ذ تقاا كذ  لتااةذبلتاايكذب تلا ااخذ يتنظاايكذ ب  ألييااي  ذ ااااذب  اا بااذب ينملئيااخذ ب  تغياا
ًاكذااألل"ي لذقالكذاتاا يًذب انالهذ ااكذيشالا   ذ اللايغذت ذاألل"ييملذإلبذا ًذ نمكذتا  ذ ل ذ تا

ًةذتا  ً اذ تغيا ًؤ امكذ يتكذبتتقل م ذ انلذي  هذب األل"ي  ذاشا ًاذ بألا ذثلاا ذب ةثلذ ق ذقا  ذ بذشا
اااا ذأ ذي ااا  ذ الي ااالذ تييناااخذب  ااااي ي .ذ ياااتكذت  يااا ذ ةياااخذ بااااعذ ةلن ااالذتيااا ذأاااال اذب   ااااهذأ ذياااتكذ
ً ااكذأنماالذ ًالذ ً ناااذ ماالذأ ذ ينيااخذنشاا ً نااا ذ الذتناااحذب  ةيااخذتاا ذ  قاا ذإ  ت ًياا ذبل  ت ًااال ملذتياا ذب ا إ

ً ةذ"اذتيقاذت ييقلت ك“تشيًذإ  ذأ ذ ًيعذ باعذي ".”xlذ
ًبتيةيتمذبلتي يااخذاسااتراتيجية داعااش اإلعالميااة ً اا ذإتاايكذتنظاايكذب    ااخذ"اااذبااات مذ اا ذألياالذب ااا بفذي

ذالهاادف األولب  تلئيااخذتياا ذااا "ي ذ تي  ااي مذ ًتااةذ"اااذااان فذة مااً   ذااا ذااا يمذإ اا ذااالذب تاا فذ ب 
ًهذ ة يااامذيناااالعذ ينمااالً ذ  ًتمذب  تيناااخذ ب قلاااايخذ ااا ذب تااااكذ  اااا ااااتت  لذب   ااال ي ذ ااامذتااااًذتقااا يكذاااا 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5e6a08fb-b5d1-4384-8bbc-d90115bd6901
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ً "اااخذ"ااااذ ًبذ اا ذ اااهذب  ااا بااذب  منيااخذب    ًيخ ذ  تألاااً ًب ذب نناااايخذ ب شاا   ًةذ  ل"ااخذب  اااؤث ب ااا  ذ ب اااا 
ذxliانلتخذبلتيك.

ظمالًذة بناامذذالهدف الثانيأ لذ ً ذتي ذ ا ذيتل ن نام ذ ب  ًيذ ب  ًيفذال تنظيكذ  نمةمذب ن  "م ذ ألل  تمذب ت 
ًةذن  لةيخذ مذ ًة ذتبليةلايخذ بلنالنيختذاتق يكذا  ًبذ تنظي لذ ن ا ذأليلةذبةت لتياخذ ب  ب    اخذب تي"اختعذت ااذ" 

ًالئيمذ"اذب ايئل ذب تاذبألت انتمذ" ييالذأ ذ  ن يال ذ ألال الذبااتقالةذ ًةذإ  ذ تيقاذ  يت ةمذتل ةذاملهذب ا 
ذ تةني ذب شالةذب  اتة ي .

ًةاخذأ ذقيل بتامذت تااًذب ذ ةناخذبلتايك ً نااذ ا ذبااكذذي  اذتنظيكذ بتا ذأا ياخذقاا هذ زتايك ذ   بل  ت
ًةذ"لئقخذ ًةذإتي مت-ةامل ذب   ه ذ ق ذباتغي ذ بت ذا مل  اهذأنا بعذ االئهذبلتايكذب تقيي ياخذذ-تاًذت  ب

ًئيااااخذ ب  ااااا  تخذ ب   ت اااااخ ذلتاااا ب ذ نشااااًذ ًب جذبلتي يااااخذب   ً نيااااخذ ة ياااا ذأن اااالاذب   ب ذ ب ااااا  بال ي ت
ًبتياااالذب ة بنااااةذب ننااااايخذأي ي   ةيتاااامذ تألقيااااعذأا ب"اااامذب ثقل"يااااخذ ب ايلااااايخذ ب ًةذقيلااااايخ ذ  ًيخذ"اااااذ"تاااا   ااااا 

ًهذاشلكذب ملش اذ"ااذ قلاياخذ ا ذ  ل اخذ ًال تمذبلتي يخ.ذ ي ذ« بيذنيا  » بالةت لتيخذ ب ثقل"يخذ ي تيقي ذ ات
ً ناااذ اا ذ»أ ذ ًةااخذأ ذقيل بتاامذت تاااًذب ذ ةنااخذبلتاايكذبل  ت تنظاايكذ بتاا ذياا  اذأا يااخذقااا هذ زتاايكذ  

ًا ااخذأةاا ب ( ذذxlii«.باااكذةاماال ذب   ااه ًكذ)أ ًبتملعذت ثلئقياال ذأ ااخذب تيااً ذ اااييهذب ااا ب ً ذإااا ب   اا ذأااا
ًبنلذ ًهذ ي ؤ ني  ذ تلجذب  قلً ذ ق ب"هذب شم ب ذ)ة  ب ( ذ    خذبلايكذالقيخ ذ  ا  ةذب ثا ًذ اا  ا هذ اش

ًاال ذب  ًا ااذاا ذتال ً ذ  ا  ةذ" ا بذب  النا ذ " شامل ةذ"اذب ني ةخ ذ    ةذأااذألنا ذب  شام بنا ذ  ا  ةذ
ً ااتل ذ"ااذ   اخذ ًب"ا ي  ذ تل ال ذ    اخذبلاايك ذ  تلئاةذ  )ت اخذأة ب ( ذ ألال ذب  نما  ي ذ"ااذااي ذب 
ألاااخذب  ااااي ي ذاقيااالكذ   اااخذب   ألااا ي  ذ ً اااا ذ "اااييكذب  ااا  ةذب ااا ذب ةااااله ذ " ًبعذبلااااي يخ ذ ب ذب قااا ةذب  ب  ااا

ذ ايل  ذب  لاألل ت.ذ
ًب ذإ  ذأ ذ ًب ذ31 تشيًذا ضذب تق ي ًب ذب تنظيكذألظي ذاتةل ةذش ااذ"اذ%ذ  ذ نش  ا ب  ذايةي ال ب 

ًيالنيال%ذ"اذ24  ًياالناذب  اليال ذب  تألا ة%ذ"ااذ21 ذ ا ً ا ذت  يييالكتذب ا ًبااخذأتا الذ  ً ذ  .ذ قا ذأظما
ًةذ ااالذااااي ذ-أ ذب اااا بقكذبلتي ياااخذب تلا اااخذ يتنظااايكذأنتةااا ذ أ ااااا / ةذذ15ي  ي /ت ااا  ذ ذ17"ااااذب نتااا

ًئيخذ  ا  تخذايغ ذذ-2015 ًةذإ ا ذأ ذل اكذي ا ذتأل ياخذإتي ذ900  ب ذإتي يخذ تلئيخذ  ياخذ ال ة ذ شاي
ًةتذا  اا هذ  اال ةذ نماالذب تاا  ل ذب  ل ااخذ بالقتااال يخذ"اااذذ469 تليااخذ"اااذب ياا كذب  بألاا .ذ تنل  اا ذذ38.2 اياا
ذxliii نلاعذب تنظيك.

ي ظفذب تنظيكذ  بق ذب ت باهذبالةت لتاذ)ي تي ةذ "يااا كذ تا يتًذداعش ومواقع التواصل االجتماعي: 
ًبكذ ت اياً...ذإ اح(ذت ظينالذشال يذ " الالذ يت بااهذ ناتغ ًيمذ بااتقالامكذ يقتالهذ"ااذاان "م ذأ ذ ب   ا ذ نلاا

ًيخ ذ ًي ب ذ تنايعذت  ي مل ذ "اذة  ذب   ي  ل ذبالااتتال ت ظينمكذ"اذت  خذتاتمذبلتي يخذ نشًذب تغ
ًيا ب ذب   ل ياخذ نشالاذب تنظايكذ أا ب"ام ذ ال تال اذ"ال ذأثاًذ  بقا ذ ً ذتي ذب ا ب ذ ب تغ  تنايعذت ييل ذب 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/cb604f8d-a20c-4602-a8d8-77aad85144ce
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b


 

 للشباب المتطرفة الجماعات لتجنيد اإلعالمية األساليب
 مواجهتها وطرق الخليج دول في
 اإلليكترونية دابق لمجلة تحليلية دراسة
  يعقوب موسى معبد الحلي. د

 

188 
 

ًذ ًاكذألتاا ذ بتااهذب شااا خذب ااا   يخذ  االذالألااظذب ت باااهذ ب ااحذ اا ذتاايهذب اا  بااذب   ياا ةذب تاااذتاشااًذان اا
 ب الألل.

ًةذ ًاالئهذب  تا ذ ب  تيا ذب اال  ًنا ذتيا ذنشاًذ  الذيقتاًذباتغيهذب  ل يي ذ"ااذإتايكذب تنظايكذ شاا خذبلنت
ذ ً   ذ" يماك ذ انال  ذتييامذياااً  ًتمكذ قيال ذ تأليياهذ  ا ذب تنظايك ذااهذي ظنمالذ نماكذأللةال ذ تلا ياامذ باتشال

ًةذا ااالئهذب ت باااهذبالةت ًبيااخذ اياا ًبتيةيلتمذ أااال يةذت ياام.ذ اااكذتياا ذ   االتاذ  ياافذيااتكذباااتغي مل ذبااات
 تنل  ذبااتت بكذاالهذب  االئهذاألااةذب  االاذبالةت لتياخ ذ"ماكذ اثيذيااتت    ذتا يتًذ"ااذب تيايجذاين الذ
ً االذتاا يتًذأ ثااًذ اا ذ"ياااا كذ  ذبنتشاالًذب  هذاناالكذ ًيل ذ  االذياااتغي  ذ"اااذأ ي ي ظناا  ذ"ياااا كذ"اااذااا 

ًشااايغهذأقاا هذ اا ذب ثاالنا.ذ قاا ذ "اا ذباااتت بكذب تنظاايكذب  بااا ذ ب   اانظكذ   بقاا ذب ت باااهذبالةت االتاذ ةيااخذ ي
ًكذ2014ب   لنيااخذإ اا ذق  ماالذ)ناا " اًذ (ذإ ذتنظاايكذب    ااخذااا ذب  نظ ااخذب   اا ذ اا ذن تماالذب تاااذت اااذ تاا 

ذأا يخذالهذب   بق .
 الدراسة الميدانية:

 خلفية تاريخية لمجلة دابق:
ًا اذالاكذ بت  ذ تتاكذ ةيخذ باذ عذاتا يكذتل اذب ة  ةذ اااذتشاامذ ةياخذت تاًذ ةيخذ باعذب نلاعذب 

ًةذاألةااكذب غاايفذ ااااذت ثااهذ ً هذ نتل تماال ذ    االذيألتاا يذب غاايفذتياا ذااا  ًب  اا ذب ااا   يخذ ياتاا ً خذب شاا
ًي يااخذ"اااذتااا ي ملذ يغاايف.ذأ االذبااا بفذ ًئي ذ  ااهذتاا   ذ ااااذااال كذتقياا ذ ةيااخذب تااليكذبال  ب    اا عذب اا

ً ااا ذب أليااالةذتنلشاااًذب  ةياااختذ"ااا ًاااالذ  ًبة اااخذا اااضذب  ةياااخذ  ااالذل  اذب"تتلألياااخذب  ااا  ذب  هذقااالئيمذتا ااا ذ 
ً يا ذ ً ا ذب أليالةذ زتايكذت ًًذ  ًياخذ ي   اخذبلااي يخ ذقا ًيًذبلتال ب ت ييقل ذتي ذبالتا ب ذب   ا ذ ا ذب تقال

ًة ذ ب ةماااال  ذ-ب ذشاااال ذب –ةماااا  هذ ً اااا ذتياااا ذ   اااا تل ذب ت ألياااا  ذ ب  اااانمج ذ ب مةاااا ًيااااخذت "اااااذ ةيااااخذ  
اا ذ ماالذ ب ة لتااخ.ذ ااا فذتألتاا يذأي   ًيااخ ذ  قاالال ذ  ي  لتيااخذتاا ذأ ااً  ًة ذ أألاا بلذةل ًيًذ ااا  لذتياا ذتقاال

 تيقخذال    خذبلاي يخت
ًب"ااذب  هذ ي   اخذبلااي يخذا ا ذإتاي ذأاا ا ًذب اغا ب يذ  لن ذالهذب  ةيخذااذبلا بًذبلتي ااذبالألت

كذ  ذب ةل  ذب  ايًذتب أل ال تذال   اهذا  ذاق املذ"اذبي يذ بت ذ ب اليذ2014ي ني ذذ29ب تي"خذ"اذ
ًالذثيثااخذأ ذأل  اامذب   ياا ذ اا ذبالاااتنمل ل .ذ قاا ذااااعذإتااي ذب تي"ااخذإااا ب ًيااًذأتااالًذتاا ً  تاا ب ذ اا ذتذتق

ت.ذ"ل يغاخذب الاايخذ ي ةياخذاااذب يغاخذبلنةيي ياخ ذ ظماًذISN: Islamic State Newsب    خذبلااي يخذ
ًنايخ.ذ لن ذت  ةيتاي ذايغتاي ذذ2015فذتذااذ"قاذب ا بيخ ذ"ق ذتيالذ"اذ نتا باعت  الذب ثل لذ"قاذال ن

ً ايخذ ااذ  ةمخذ نالًذب    اخذ"ااذااي ذب ق قال  ذ تب قاااناينيختذ  تتينتي مذتإات كمذ تا ًذال يغخذب 
ً يل. ً يخذ ااذ  ةمخذ نالًذب    خذ"اذت ذ  ل كذتا ًذال يغخذب ت

http://www.masralarabia.com/hashtag/دابق
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ً اا ذب ألياالةذ زتاايكذ ًةذ"اااذب   ل ااخذب  ااائ  خذتاا ذب شاائ  ذبلتي يااخذ غيااًذذ– تااا ًذب  ةيااخذتاا ذ  ب  اا
ًنااايخذ  يألاال هذ اا ذتي ماالذ ً ذ"ياامذناااتخذال ن ب    ااخذال يغااخذبلنةيي يااخ ذالاااتثنل ذب  اا  ذب ثل االذب االيذظماا
ًب"ياخ ذ اااذبال تا ب ذ ي  اهذبلتي ااذب  انظكذ يتنظايك ذ ب تااذ ًيقاخذبألت ًاا ذ ي تامالذاا ب  ا هذ ي تيقاذب غ

ًنااايختذ  ذأيذ  ةااي ذInflight Magazineماالذت تاااًذبنذ- شاا ةذإتقلنماالذذ-قل اا ذتنماالذت  ل ااخذب نااال ذب ن
ًةاهذ ًةذاشا هذ اياً ذ  تلاااخذب  ًب  ذ ب تاذت  عذ ةلنل  ذ ت تةذايغخذةللاخ ذ  ت  ةذتيا ذ غاخذب اا  ب الئ

ًه. ًيخذأأليلنل  ذ  غخذب  نفذ"اذأألليي ذأت ًيقخذأل ل ًااذاا ًيًذب األناذ"قا ذذxlivب غ ًيذأاتللذ يتأل  التتال
ًب"يخذ ًبجذب األنا.الألظ ذب ذب  ةيخذتتاكذالألت ًيًذ بلت ذتل يخذ"اذب تأل

ًئ "اذ قل ذتين ي ناذل ًذ ًياًذ ةياخذذتا ذب ال ًئاي ذتأل ً نااذ ي ا  ذ ًيا ذبل ي ت ً لذال ا تا ب ذأنمذتيق ذت
ً"ض. ً نياخذ ا ذذxlv باعذ  نمذ ًا خذبت ب ذ نملذتي ذ  ق ذب ال   ذ ا ذب  لنياخذتأل ياهذنااتخذإ  ت تكذاي ذب

ًه ذايا ذأ ذ ًا ااخذ2015ذي نيا ب ال   ذقالكذاااألاملذ ا ذ  ق امذ"ااذب  ةياخذ ةلن الذ ا ذ  بقا ذبتا كذا ا ذايا ذب
ًايااخ ذ ااا ً ًقيااخذ نماالذتياا ذب   قاا ذ"اااذب اا  هذبال  ًب حذاااي ذ)ذبتاا ب ذ  ً ينا.16اااااذ5ب ناااتخذيتاا ذ(ذةنياامذبااات

xlviذ
ذمالمواضيع الرئيسة بالمجلة

ًئي ذ ي   .ذ" ي ذاايهذب  ثله ذةال ذب  ا  ذب  هذتألا ذتنا ب ذ ب غيفذيألت يذ بئ  لذتي ذتا يكذ ي يفذب 
 نتااافذتتا  ةذب تي"اختذ ب اليذتاا ب  ذ ا ذإتاي ذب    اخذب تي"ااخ ذ تنااياملذأاا ذا اًذب اغاا ب يذتييناخذ"ااذ

ًةذإ ا ذ يافذب  ا  ذب   نا  ذاااذتب    اخذبلااي يخذأ ذ2014  ذ نة ذب    ذب ثلناذتألا ذتنا ب ذتب ا "ال تذإشال
ًبااخذب تأليييياخذ ي ةياخذ ًئيااخذ ي ةياخذاااذ ألااذب   ب ا "ل ت ذ ا لبذ"اذ هذت  .ذ ات   ذالهذب   ب ي ذب 

ًةذب تألييااه. ً ذااا باعذ ااال نظًذب اا ذب ةاا  هذب تاال اذنتاااي ذب ذالاااتت بكذبااات ل ًئياااخذب تاااذظماا    اا تل ذب 
ًئياخ ذ  لذييام ذ  ثي ذ    تل ذب غيفذب 

ًقكذ) ذ(1ة  هذ
ًئياخذاغيفذ ةيخذ باع ًاخذب   ب ي ذب  ذتل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
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ًباخذتي ذ ً  ذب   ًااات ًئي ذال  ةياخذ   ذ ي ًياخذذلتألييهذتذ   ا عذب غايفذتذب    ا عذب ا ًي  ا ذب  ا ب ذب تأل
ًب ذب تل يخم ذ ي اً

ًيخ. .1 ًبذال  قلال ذ"اذتنل  ملذ يق ليلذب ايلايخذ بالةت لتيخذ ب  ا   بات  ذب  ةيخذ ثي

ًيحذبالت بك ذب تل
ًقكذ
ذ    عذب غيفذتن ب ذب غيفذب    

ب  لكذ
ب  ه

ذ

ذ1435ً  ل 
ذ

ذبتي ذب تي"خذ  ذب   اه The Return of Khilafahذ1

ذ1435ً  ل 
ذ

ً بذ The Floodذ2 ًبعذالالن  لكذ    خذ بت ذأ ذبنتظ بلا
ذ تي ذب 

ذ1435ل ب ألةخ
ذ

 The Failed Crusadeذ4
ًيخذ  ذ بت ذاقيل ةذ ب أل يخذب    يخذب  ا 

ًي ل ذب 

ب  لكذب ثلنا
ذ

ًك ذ1436 أل
ذ

ذي   ذ  ذش لًذ بت ذالقيخذ تت    Remaining and Expandingذ5

ذ1436أ هًاي ذ
ذ

ذنظيكذب قلت ةذ"اذ  يًذاتل  Al_QA'IDAH of Waziristanذ6

ًاي ذ
ذ1436بالتً

ذ
 From Hypocrisy to Apostasyذ7

ً ةمذبتتنل ذب  ناقخذ   ذب ننلعذب  ذب 
ً ل يخ ذب 

ة ل هذ
ذ1436بالتً

ذ
ذ8

SHARI’AH ALONE WILL 
RULE AFRICA 

ًيقيل ًي خذ أل الذاتأل كذب" ذب ش

ذ1436ش ال ذ
ذ

ً  ذ ي  ًذب  They Plot and Allah Plotsذ9 ذي  

ذ10ذ1436ً  ل ذ
The Laws of Allah Or The 

Laws Of men  ذنلق ذق يخذب ألل  يخذ

ذ1436ل ب ق  ة
ذ

ذ11
From the battle of Al-Ahzab 

to the war of coalitions 
ذ  ذ   ةذبالأل بةذب  ذ   ةذب تألل نل 

ب  لكذب ثل ل
ذ

ذ Just Terrorذ12ذ1437انً
ً ذت ف ذ ة

ًاي ذ
ذ1437بمتً

ذ13
the rafidah from ibn saba' to 

the dajjal 
ًب" خذ  ذبا ذاا ذب  ذب  ةله ذب 

 The Murtadd Brotherhoodذ14ذ1437ًةة
ًت ب ذبالت ب ذب  اي ي ذ"اذتم ذ تنل هذب

ًاا ذ 
ذ اًذب ايية Break the Crossذ15ذ1437ش به
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ًب حذاي ذ) .2  انألخ.(ذ90ب  ذ60 ا ذب  قلال ذ  ظكذانألل ذب  ةيخذ"اذة ي ذبالت ب ذب تاذتت
ًئ. .3 ًالذتي ذب قل ًب"يخذتل يخذ  لذي ي ذ  ذق ةذت ثي ًالذالألت ًةذتكذتا ي ًبذ ؤث  الألا ذب  قلال ذا 
ًةذت ذ قلال ذ تاملذأأل ذقل ةذ بت ذ ت ثهذ الًذ هذت  . .4 ًئياخذتال    ب ي ذب غيفذب 
ًةذ .5 ي تةذ    عذب غايفذأألا ذقال ةذ بتا ذ الذُي قا ذالااكذ"ااذأألاليي ذت يا ةذ يألتاهذأ ثاًذ ا ذتشا

 ألل ذ"اذ هذت  .ان
ًبة اخذب   يا ذ ا ذاستمارة تحليل المضمون:  ًبااخذ"قا ذتاكذتاا ي ملذا ا ذ  بتاالقلذ ا ذباا بفذ تاالؤال ذب  

ًةذ  ذقاهذت  ذ  ذبالالتلة.ذ ًبال ذلب ذب ايخذ   ذثكذتأل يكذبالات ل  xlviiب  
ًباااخ ذ تااكذتوالموضااو ذالكلمااةتااكذبتتياالًذتذوحاادات التحلياال:  ًا االذ ألاا ب ذتألييااهذب   أل ياا ذب  ي اال ذتذالتتال

ًة ذب ةمال  ذب اايياي   ذب    اخذبلااي يخ ذ ب تاذتاتت كذ"اذب قيال ذب   اا ذ اااذتذب ت أليا  ذب  انمج ذب مةا
ًيااخذ ي ةيااخ ذ  االذتااكذتأل ياا ذ ًي ًااالذذوحاادة الموضااو ب  ناالًذ ب  ناال"قي ت ذ ااااذب تاااذت ثااهذب ايلاااخذب تأل التتال

ًال خذبالتال يخ ذ"إنملذ"اذال ًباخذتاأللذت ذب    ا تل ذب تااذتنل  مالذتاأللذت ذ    عذ ألت هذب  هذب  
ًاكذ"ااااذإاااالًذب ق اااليلذ    ااا عذب غااايفذ ي شااافذتااا ذب اااال يةذبالقنلتياااخذ تةنيااا ذب شاااالةذب اااا   يذ  يااا

ًيخ. ذب ثيلذب ايلايخذ بالةت لتيخذ ب  ا 
 التعريف االجرائي:

ًبااااخذ"ااااذبلاااالًذب  يااا بناذب تذذذذذذذذذ ًبئااااذ  ااااايألل ذب   ًيفذبالة اايقاااا ذ ب تااااذاااات   ذاااانا أذاااال ت 
ًةذب تألييهذ اام ذبات ل ذ ألً 

 ااااااذب تاااااذتتناااال هذب    اااا تل ذب ايلااااايخذ"اااااذتيقااااخذ بتاااا ذ اااا ذب اااا  هذذالقضااااايا السياسااااية: -أ
ًه.   بالأل بةذبالت

 اااذتتنال هذب    ا تل ذلب ذب  يقاخذال   العذبالةت لتياخذ"ااذب  نالاعذالقضايا االجتماعياة:  -ب
 ب تاذتاياًذتييملذ بت .

ًبفذذالقضااايا العسااكرية: -ج ًيخذب تاااذيت  ااملذ بتاا ذ اا ذة ياا ذبالااا  ااااذتتناال هذب   يياال ذب  ااا 
 ب  نل ئخذ م.

ًبة اااخذة يااا ذبتااا ب ذب  ةياااخذ  ًةذتأليياااهذا ااا ذ  ًبااااخذتأليياااهذ ةياااخذ بااااعذ ااا ذتااايهذتاااا يكذباااات ل اااا أ ذ 
ً نيااخذالاااتت بكذباااي ةذب ألاااًذب شاال ه.ذ قاا ذتاالن ذب الألاالذبي االذ  لناالةذ"اااذب ألااا ذ هذتياا ذة ياا ذبال ي ت

ًالة ذ  الذ تا ذ ًةذتي ذبل ً بااذب تاذتنشًذ ةيخذ باعذ"اذإالًذب أل بالت ب ذنااخذل يعذب   ي ذ  ذب 
ًاالذMissingب الأللذبالات لنخذاا ضذبالا قل ذ  ذا ضذب   هذ ت "يًذبالت ب ذب  نق  ةذ) ( ذ قا ذتاكذت "ي

ًةذب تأليياااهذ تألقاااعذباااا بفذب  ًذ بااااخذ تةياااةذتااا ذتاااالؤالتملذ"ااااذإاااالًذة ي ااال .ذ ا ااا ذل اااكذتاااكذتاااا يكذباااات ل
ً نيخ. ذبالات لال ذب ثيل ذ  ذتيهذتألييهذ ألت هذ ةيخذ باعذبال ي ت
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تااكذت  ياا ذب  ةيااخذب اا ذثاايلذ ة  تاال عذ  ااهذ ة  تااخذت ثااهذتل االذ ننااايعذ"ل  ة  تااخذبال  اا ذتااا أذ اا ذ
ً ذتاايهذب  االك) ًبااا  ذ ااااذب  ة  تااخذب تاااذااا  ب  ة  تااخذب ثلنيااخذاااا( ذتييماالذ1435ب  اا  ذبال هذ ألتاا ذب 

ً ذتايهذتالك) ً ذتايهذب  الكذ1436 ب تاذا  ًةذ ب تااذاا  ااا( ذ اااذااا خذبتا ب  ذثاكذب  ة  تاخذبالتيا
ًا خذبت ب .1437) ذاا( ذ ااذأ

ذمذتصميم استمارة تحليل
ًةذب  ذثيلذ"ئل  ذ  لذييامذ ذتكذت  ي ذبالات ل

 تاااذتتنال هذتذبالاتشاامل ذال   ي  ال ذتاا ذ ذ قا ذبتتاالًذب الألالذ نماالذب اال يةذبفئاة االسااتماالت العقليااةأ/ذ
ًبًذ ب تن عذت. ذبالأل بلذب  بق يخ ذ تق يكذب   خذ ب ش با ذالاتت بكذب اً  ذ ب ت 

ً اا   ذ  الال ذبال ناالظ ذفئااة االسااتماالت العاطفيااةة/ذ ًب ذ ب   ذ ااااذت ثااهذب ااال يةذب تاااذتاااتت كذب شاا ل
ًأيذتي ذأنمذألقيقخذاةلنةذ بالاتشمل ذالميل  ًضذب  ذ ب ألل يل.ذ ت

ذفئاااة اساااتماالت الخاااوف ج/ ًاااالئهذال تم يااا ذ ب  تيااا  ذ ب ااااً   ذ اااااذت ثاااهذب اااال يةذب تااااذتتااااكذ"يمااالذب 
ًااا كذب تاااذتثيااًذب   باااف ذالل اال"خذب اا ذتقاا يكذب   ااخذ ب شاا با .ذ قاا ذااا " ذااالهذبالااال يةذب اا ذااالذ  ب 

ًتةذ"اذقي ةذبت ب ذ بت . ذب 
ب تااااذتاااؤ يذب ااا ذتأليياااهذب ااااألينخذتألياااييذتي يااالذينتمااااذب ااا ذ اااااذاااال كذتغاااااذبالاااات لال ذب اااثيلذ ذذذذذ

ً ذ اا ذب  اا  ذبال هذ ًباااخذ تألقيااعذبااا ب"مل.ذ قاا ذشاا هذب تألييااهذة ياا ذبالتاا ب ذب تاااذااا  بةلااال ذبااائيخذب  
ًنايخ.ذ ق ذب ت ذ15 ألت ذبالتيًذ ت  الذ) ًهذال يغخذب ن ًباخذ ا   (ذت   ذ ق ذتكذبا ل ذب    ذب ثل لذ  ذب  
ً  اال  ًالذ اا ذ ًي ذ اا ذاااق اذتذ  ينااخذ1437ااااذ ألتاا ذشاا به1435ااا   اااا.ذ قاا ذت قناا ذب  ةيااخذقاااهذشاام

ً  يخذا ييذت ذ باع. ًهذالاكذ ًيخذ باعتذ ةيخذبت   باعت ذ تا ًذ بت ذا  ذاق اذتق
ًقكذ) ًيخذا ةيخذ باع2ة  هذ ًب ذب ق ليلذب ايلايخذ بالةت لتيخذ ب  ا  ًب ذ(ذت 
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 التاريخ األعوام
رقم 
 القضايا العسكرية % القضايا االجتماعية % السياسية %القضايا  العدد

العام 
األول
 

 رمضان
1435 1 9 35% 5 19% 12 %46 

 رمضان
1435 

2 11 33% 7 21% 15 46% 

 شوال
ًباخ 1435  باتا ل ذب    ذب ثل لذ  ذب  

 ذوالحجة
1435 4 13 41% 8 25% 11 34% 

العام الثاني
 

 محرم
1436 5 7 22% 8 25% 17 53% 

 ربيع أول
1436 6 9 31% 5 17% 15 52% 

 ربيع االخر
1436 

7 11 33% 9 27% 13 40% 

جمادى 
 االخر
1436 

8 9 29% 7 23% 15 48% 

شعبان 
1436 9 6 21% 4 14% 19 65% 

رمضان 
1436 10 11 31% 10 29% 14 40% 

 ذو القعدة
1436 

11 9 25% 11 31% 16 44% 

العام الثالث
 

صفر
1437 12 8 29% 7 25% 13 46% 

 ربيع ارخر
1437 13 9 32% 2 7% 17 61% 

رجب
1437 

14 11 31% 6 16% 19 53% 
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"ق ذُأتين ذ"يمذتي"اخذب اغا ب يذ  ةا ةذذ"The Return Of Khilafah"  ن نلذااذذالعدد االولةل ذالبذ
ًب ذإتااي ذ   ااخذب تي"ااخذبالاااي يخ ذ تنااايةذأااا ذا ااًذ ًهذ يقاا ًب ذتاا ذتاشااي اي تاام ذ قاا ذةاال ذااالبذب  اا  ذ  ااا

ًيحذ ً  ذب ق ليلذب ايلايخذ  ذتيهذب  قلال ذب  ا  خذب تاذ ا ذاالبذ2014ب اغ ب يذتيينخذاتل ك.ذ ق ذا
ًينياااخذال  ةياااخذ باااا ب"مل ذ اااال  ذب  ااا  ذلبذب    ااا عذ ااا ذة بناااةذت يااا ة.ذ" ق  اااخذاااا ًةذتااا ذناااالةذت  تاااال

ًب ذلب  ًب ذب تاذ تتمكذالتتيلًذباكذت باعتذ ي ةيخ ذ ااذ اً ًتااخذا ي ي   ةيخذ بت .ذذب  اً ذبا ل ذ 
ًيخذتي ذنااخذ)ذالعدد الثانيأ لذ ( ذ%33( ذتييملذب ق ليلذب ايلايخذاناااخذ)%46"ق ذألل  ذب ق ليلذب  ا 

(ذ  ااالذيااا هذتيااا ذبات ااالكذب  ةياااخذا  يياااخذ%37 قااا ذتاااال  ذب  قااالال ذ ااا ذبالتاااالًذ"ااااذاااالبذب  ااا  ذاناااااخذ)
تذالطوفااانتذأيذتThe Floodلبذب  اا  ذ"اااذ ي"اامذتناا ب ذتب تاا ب  ذاااي ذبالتااالًذ ب  قاالال .ذ قاا ذأل ااهذااا

ً  ذأي ااالذب  قااالال ذب ايلاااايخذ ًقمكذب ا "ااال  ذ انااالذاااا ًب ذااااي ذبالن ااا لكذ ااا بت ذأ ذاااايغ  ب اااليذُيتياااًذب قااا
ًةذب يماالذ ًةذ   ااخذ بتاا ذااال مة ًيخذ بالةت لتيااخ.ذ قاا ذتنل  اا ذ ق  تاامذب ت ب اال ذ نلااا ًةذأ اااًذ اا ذب  ااا  اااا 

ًةذ  ذأيذاق خذ"اذب  ل كذ ذ ًةذ  ذ بًذب  نًذإ  ذ بًذبلايكت ذ ألن ذب لي ذالذياتاي   ذب مة أا تملذتب مة
ًيقااخذلتااي ذبالن اا لكذب اا ذ   ااخذ بتاا  ذ قاا ذباااتت   ذبي االذب  ةيااخذ ًةذالاااتت بكذأيذا ا قاا ذنيااخذب مةاا

ًبع ًةذب  ذتب    خذبالااي يخذ"ااذب  ا ًةذب  ذ بًذبالايكذأيذب مة  ب شالكت.ذذبالات لال ذب  لانيخذ  نم كذب مة
ًه. ًنخذ  ذب ق ليلذبالت ًيخذانااخذأ اًذ قل ذ ملبذةل ذتنل هذب ق ليلذب  ا 

ًتااخذبال  ا ذاناااخذ)ذالعادد الثالاثب لذ ًيخذ%47"قا ذةال  ذب ق اليلذب ايلاايخذ"ااذب   (ذتييمالذب ق اليلذب  اا 
ًتااااخذبال  ااا ذاناااا43اناااااخذ) اخذ%( ذب ااالذ ااا ذةلناااةذ"ئااال ذب نااا ذب ااااألناذ"قااا ذةااال  ذب  قااالال ذ"ااااذب  

ًئي تذ53) تذب ا ذ نالاعذالادعوة الاى الهجارةتذأيذت"Acall To Hijrah%(.ذةل ذب    ذب ثل لذ تن بنمذب ا
ذ بت .
ااااا( ذ"قااا ذةااال ذ اااالاقلتمذ"قااا ذألااال  ذب ق اااليلذب ايلاااايخذاناااااخذ1435 بالتياااًذ"ااااذب  ااالك)ذالعااادد الراباااعب ااالذ
ًيخذانااااخذ)41) ًتاااخذبال  اا ذانااااخذ%( ذ  اا ذثااكذألاال  ذب  قاالال ذ34%( ذتيتماالذب ق االيلذب  ااا  تياا ذب  
ًيًذ بالتالًذانااخذ)40) ذ(.ذ%30%( ذتييملذب تقل

 قا ذتألاا ث ذت ذالحملااة الصاليبية الفاشاالةتذأيذت :"The Failed Crusadeالعاادد الراباع  ةال ذتنا ب 
ذب  ةيخذ"اذ ق  تملذت ذأل ي ذب تألل فذب    اذ  ذب تنظيك.

شوال
1437 15 13 42% 4 13% 14 45% 

ذ%48ذ223ذ%20ذ96ذ%32ذ150ذشم15ً مجمو 

http://jihadology.net/2014/07/05/al-%E1%B8%A5ayat-media-center-presents-a-new-issue-of-the-islamic-states-magazine-dabiq-1/
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ذ ةيااخذ1435 ة يااخذنتاالئجذب  االكذبال هذ) ًا ااخذأتاا ب  ذ"قاا ذألاال  ذاااا(ذ اا ذااا ً  ً ذ نماالذأ  باااعذب تاااذااا 
ًتاااخذ ًتاااخذبال  اا ذتاايهذب  اا  ي ذبال  ااي ذثااكذةاال  ذب ق االيلذب ايلااايخذ"اااذب   ًيخذتياا ذب   ب ق االيلذب  ااا 

ً ذل كذب  ذااي خذب ق ليلذ بالأل بلذب تاذتيكذاتنظيكذب    خ.ذ ًي  ذ   ذبال   ذ"اذب    ي ذبالتي
ً ذ"قا ذتذالعددان الثالث والرابعأ لذ ًيًذب ايلاايخذتيا ذاقياخذب    ا تل ذ  ا ن قا ذب  قالال ذ بالتاالًذ ب تقال

ًيخ ذ ل كذب  ذ    تل ذب    ي عذ االب ذب  ا  ب ذ ال ذب تغاياخذبالتي ياخذ"يم الذايلاايخذأ ثاًذ نمالذتاا 
ًيتيااخ ذال ذ بتاا ذ اال ذ ًةذب تل اين االذةاال  ذب ق االيلذبالةت لتيااخذ"اااذبتااًذبات ل اال ذب  ةيااخذ"اااذااالهذب نتاا

ًةذب ذ "لتاالذتنماالذياااتت كذ ًةذأ اااًذلقناالعذب شااالةذ ين اا لكذب اا ذ   تاامذإ االذاةاا بالااات لال ذب  لانيااخذاااا 
ًتااخذ ذتذ"ااذب   ًب"ياخذ"قا ذةال  ذتب ااً  ًةت.ذأ الذب  نلااًذب تيا   ألياخذ الذقااهذب مةا  هذألاةذبااتالتتمذت 

ذ ايااًذ%100بال  اا ذانااااخذايغاا ذ"اااذ  ظااكذبالتاا ب ذ) ذااااً  ً ذباااتت بكذب  ةيااخذ ياااً  ةذ"اااذ  ظااكذ(ذ  اا
ًب . ًالذ ؤثًذق يذ"اذب ق ذانأللتمل ذ   ب هذالات ل خذب شالةذالتتال

ً ذ"ااذب  الك)المجموعة الثانية:  (ذبتا ب ذ ا ذب  ا  ذ7 ا  ذ)و ااا(1436 ااذتلاخذال ت ب ذب تاذا 
ًتملذب ااألنيخ.ذ قا ذشام  ذ11)ال  ا  ذ(ذ بنتمل ذ5) ( ذ امالبذت تااًذأ ااًذ ة  تاخذ  ةياخذ بااعذتايهذ ااي

ًئياااخذااالهذ ًيخذ اتماالذ بتاا ذ اا ذتاايهذ ةيااخذ باااع ذ قاا ذ ااا ذب    اا تل ذب  ًكذتااا  ًةذتاا ةذ  اال ب نتاا
تيااا ذ  ظاااكذ اااالألل ذب  ةياااخ ذاين ااالذب ق اااليلذبالةت لتياااخذتااا تاذ   ااال ذ"ااااذلياااهذقلئ اااخذبات ل ااال ذب  ةياااخ.ذ

ًيخذ اامذ  ب" اام ذإلذي اااً ًةذ بات االكذب  ةيااخذال ق االيلذب  ااا  ًبتيةيخذ بتاا ذتاايهذااالهذب نتاا ًؤيتماالذذتاا ذبااات  
ذ ً  ذب اً  ًبعذ ب شلك ذ ق ذبا ًجذب   ًبجذب ااألناذذ إألا هب ت ا يخذ"اذتل ًب"ياخذ"ااذبالتا ب  نلااًذب تيا  

ًب أل ذاي ذ) ذت ً  ذب  قالال ذانااةذ19اا14 هذتيكذبالأل بلذا   ذ  ذب اً  ًةذ"اذ هذت  .ذ قا ذاا (ذا 
ًتملذ ا  ملذب ليذياهذ"اذا ضذبالألليي ذب  ذ ًةذ"اذالبذب    ذ  ث ذ  ذت  ذانألل .ذذًأ ث اي

تذأيذتذالقياخذ ااتت   ت ذ قا ذتنل  ا ذRemaining And Expanding(ذ"ق ذةل ذا ن ب ذتذ5أ لذب    ذ)
ًيخذ ا بت ذ"ااذب اي  ذ ااينل ذ ب ة بئاًذ  يايال.ذ مالبذنةا ذب ذ ب  ةيخذ"اذالبذب    ذب تال  ذب   ييال ذب  اا 

ًيخذايغااا ذناااااخذ) ( ذايااا ذأ ذب ق اااليلذ%31ب ق اااليلذب ايلاااايخذاناااااخذ)( ذتييمااالذ%53ب    ااا تل ذب  اااا 
ًه.ذ قاا ذألاال  ذ ًنااخذ اا ذاقيااخذب    اا تل ذبالتاا بالةت لتيااخذ"اااذااالهذب  ة  تااخذنل اا ذتغايااخذ اا ينخذ قل

ًيًذةل  ذ تال يخذانااخذ)%53ب  قلال ذ"اذالبذب    ذنااخذ) ذ(.%23.5( ذاين لذبالتالًذ ب تقل
ًيخذنااااخذ)(ذ"قاا ذةاال ذا ناا ب ذتذتألاال  ذب 6ب االذب  اا  ذ) %(ذتييماالذب ق االيلذب ايلااايخذانااااخذ52ق االيلذب  ااا 

ًتااخذبال  ا ذاناااخذ)31) ًبذ%29(ذتيتمالذبالتاالًذاناااخذ)%53%( ذ ق ذةل  ذب  قلال ذ"ااذب   ( ذثاكذبتيا
ًئي ذتي ذب غيفذا ن ب مذتذتذأيذت ًيً.ذ ةل ذتن ب ذب  قلهذب  مذشامل ةذتنظيم القاعدة في و ير ساتانب تقل

اذااالبذب  اا  ذتنتقاا ذب  ةيااخذتنظاايكذب قلتاا ةذ   بقنااخذب  تتلل ااخذ اا ذتنظاايكذ بتاا  ذ ل ااكذ اا ذ اا ذب اا بتهت.ذ "اا
ًيذ   بقنام ذ "ااذ قالهذا نا ب ذت ً ذب  لتاةذنقا بذاللتالذ ي ايذساتان القاعادة فاي و يارتيهذنقا ذب ظا با تذأ 
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ًهذ ل"ًذ نمذيأل كذاغيًذ لذأن هذب  ذقلئيمذتذ  ألافذب ش ي ذ"ق ذ لن ذب  ًيخذاااذت ًذ بتتا أل الكذب  شالئ
ًتيخت.ذ ًض ذتي ذألالةذب أل لكذب ش ذب  ذب الئ ة ذت ا ُ ذب ق ك ذأاأللة 

ًتقاال اذ ب االيذي اااًذتاا ذبنتقاالكذ ًتاا يذب اا يذب ا ً ناااذ  االلذب  الااااخذ ااا ذي ً اا ذ قاال بذ اا ذب اياالًذبال   االذت
ًعذأ ذ بت ذ اةنل ذ  تقهذ  بنتلنل   ذ ا ذب  يذب ليذييااامذ اهذ ا ذيننالذاألقامذتق ااخذبالتا بكذ إ الذاال أل

ًبعذأ ذب لاح ذأ ذب  ا  ًب ياخذتشاامذب"ايكذا  يا    ذ قا ذذ.بال  ًةذ  ًعذب  الاااخذااا  ذب تنظايكذألا  ق ذااً 
شلا ذب نييكذ ييي ذب نل ذأل هذب  ل ك ذ ق ذتكذألةةذب ني ي ذ"ااذا اضذب ا  هذت "الذ ا ذتا ثيًذبالاات لال ذ

ذب  لانيخذب تاذايألققملذب نييك.
ًاااالذاااااذ ب اااليذقااالكذذب اااال   "ااااذلب ذب  ااا  ذ ً  ذاااااذألااااةذت اي ًبنااااذ ااال ذاااال بشااال  ذب  ةياااخذتال  ةلاااا ذبلي

ًب يخذ"اذ يا اًذ ًالئ ذا  ينخذاي ناذب ات ً ذ ي ل ذثنل ذاألقخذقلئيخذا نمذتذ اايكذ2014الألتةل ذ  ذ اا
ًكذ ةلا يذ بت ذ ًب ذأ ذيشل ً تمكذ ا ذب تألال فذب اايياا ذايا ذأنامذ اكذين اهذل اكذاتأل اهذ"ISISأ ت"اذ  ا

ًضذب تي"اااخذ يقلتاااهذإ ااا ذةلناااةذإت بنااام ذ  نااامذ شااا ألياااخذإ ااا ذأ ًااااكذذإثاااًلعذب   ملة اااخذب  نااالًذ"ااااذتقاااًذ ب
ذ قتيمكت.

ًيخذ"اذب  ق  خذاناااخذايغا )7)ب    ذب لذ (ذتيتمالذب ق اليلذب ايلاايخذ%40(ذ"ق ذةل  ذبي لذب ق ليلذب  ا 
ت ذ ماالبذلرماديااةبالمنطقااة ماان النفاااق الااى الااردة: اختفاااء  (  قاا ذأل ااهذب  اا  ذتناا ب مذتذأيت%33انااااخ)

ًيخذ  ذب ايلايخذ  ذأليلذب  قلال .ذ ًا ذب ق ليلذب  ا  ذتقل
ًاالئ ذب يلاالنيي  "اذالبذب    ذب الا ذةل  ذب  ق  خذذتشي ذا قتهذ ب الي ذلاألماكذةنا  ذ بتا ذ"ااذ ايا ذذب 

ًبياااًذ ًتيخذ2015"ا  ةااال ذذك.ذ  ااال كذبألتااا هذب  ااا  ذتيااا ذ قااالهذُيؤ ااا ذ ةااا ةذقتاااهذب  الاااااخذ ااا ذنلألياااخذشااا
ً اااي ذتيااا ذقتياامذ ااا ذب ااالي ذبايااعذتيااايمكذبااااكذتذ ً ذب  قااالهذتياا ذب   ل ًتاا تذ ذ يااا ًعذب ايااالًذب   ا ناا ب ذتألااا

ً ناااأااا ذااايلب ألاا ايي ذتذ اا ذب ثاالهذ ًهذفذب ااايناذب  ً  ذ    ياا  اا ذب االي ذبنتقاا  بذ قتااهذب  الااااخ.ذ قاا ذأ 
ً ل يخذ ااذ افذ هذ  ذ كذييتألاعذاال تنظيكذإ الذأنامذ نال"عذأ ذ ال"ًذ ب  ةيخذ نم كذ بت ذت ذب  ناقخذب 
ً ل يااخذ   يا االذيةااةذ قلتيتاام ذألياالذةاال ذ"اااذبألاا هذب  قاالال ذ ب االيذةاال ذا ناا ب تذب اا أليهذب  ناقااخذب 

ً ذالأل ً ل يخذ"اذب  ل اذتت  فذ  ذب  نل"قي ذ ب  ات تاخذتب  ًب ذب تل يخمذتذ لن ذب  ناقخذب  ةذب  قلهذب  ال
ذب تي"ااخذااااذأيذتنظاايكذ بتاا ذاذ ذب  اال ي ذ ب قلتاا ي ذتاا ذب ةماال  ذ   اا ذ"اااذ  لنناالذااالبذا اا ذظمااً   ظمااً 

ً ل ياااخذتتاااا ذ تشااا هذب ة لتااال ذبلااااي يخذتب  ااااذب أل ياااخ تقيختذ ذتب  ألليااا ةتذب ااااييايخذ"اااإ ذاااالهذب  ناقاااخذب 
ً"ضذبال تألاااالعذال تي"خااااااذأيذتنظاااايكذ بتاااا ذااااااذ ذاةلنااااةذب تلئماااالذ ياااااتقي يخذتاااا ذ اااايذ أي اااال  ذ ب تاااااذتاااا
ً ل ياخذ"ااذاالبذب  ا   ذ"قا ذبنقااكذب نال ذااي ذبالاايكتذ ًي ت.ذ تياخذق  مكذأل هذ نما كذب  ناقاخذب  ب   ا 

ً ةذتذأ ذب نناالع ذ يقااا  ًةذب االيذذ اااكذب االي ذبن اا  بذ اا بت ت ذأ ذب اا ًتاا ي ذتنظاايكذب قلتاا ةذ ةامااخذب نااا ال  
ًايخذب تاذتقلتيمك.ذ "اذلب ذب  قلهذتأل لذب  لتاةذ قلتي بذ  مكذثكذتلا  اك ذتذأ لذب  نل"ق  ذ"ماذب   هذب  

https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-622.pdf
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2015/02/01/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.youm7.com/story/2015/2/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/2053173#.VgsSgJd43Mw
http://www.youm7.com/story/2015/2/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/2053173#.VgsSgJd43Mw
http://www.youm7.com/story/2015/2/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/2053173#.VgsSgJd43Mw
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ًتاا   ذ اا ذةلنااةذ ًي مذب تي"ااخذ اا ذةلنااة ذ ب ااايياي  ذ أتاا بنمكذب   تاا ذأ ذتب  اال كذب ياا كذ نقاااكذإ اا ذشااا
ً ل ياخذإ ا ذ  اا ًذب  ناًذت.ذ تً...ذأ لذب نالئهذب  ن ًت ةذ"مكذأ  ئكذب لي ذيتأل    ذ  ذب  ناقخذب  ل"قخذب  

ًهذب الألالذ ا ذ اكذين اكذب ا ذ   اخذ بتا  ذ يا ا ذ اهذ   ًب ذ ك  املبذي   ذالبذب    ذق ذأل  ذ نما كذب ا ال ذ ب اا
ًاكذ  اهذ تال نيمكذألتا ذ ب  ذاال  بذب ذالبذب    ذاالاكذ"ااذت ييال ذب تنةياًذب تااذشام تملذب اا   يخذ ت نيا

ذ اي بذ"مكذ نلً ذ يةةذقتيمكذ ب ذ لن بذاة  بذ"اذب  الة .
ت ذ  ااا ذ"ياامذذالشااريعة وحاادها سااتحكم افريقيااا(ذ قاا ذأل ااهذ   اا عذب غاايفذتناا ب مذتذأيتذ8أ االذب  اا  ذ)

ًيخذ)  قاا ذايغاا ذذ( %29(ذ اا ذ ااالألخذب  ةيااخذاين االذايغاا ذنااااخذب ق االيلذب ايلااايخذ)%48ب ق االيلذب  ااا 
ًيًذانااخذ)%43 ةيخذ"اذالبذب    ذ)نااخذب  قلال ذال  ذ(.ذ%21( ذثكذبالتالًذانااخذ)%36( ذتييملذب تقل

ًحذ"اذ ق  خذا ييخذنااي لذ نم كذبالت ةذبالااي يخذا ا ذب ذألا  ذ  يةئذالبذب    ذ   يذ ي   ذب الاع ذ"يا
ًب ذ"ااااذب  ااا  ذ) ً"اااضذةنااا  ذب تنظااايكذتقااااي ل ذبالاااات  لًذ  نمااا ذ7 نمااا كذب ااا ال ذ ب اااا كذب    اااخذ( ذ ي  اااحذ

ًأيمكذااذا  ييل ذباتشامل يخذ ب ق  يخ ذ يؤ    ذتي ذب  ال ذ    خذ بت ذألين لذقلكذاؤال ذب  ةلا ي ذااذألاةذ
ًتيخذ ب تاذي يش  ذ"يمل. ذذ  ذأل   ل ذاي اكذ يًذب ش

ًيقياال "اااذااالبذب  اا  ذيؤ اا ذ بتاا ذبات ل اامذب ت اا  يذ ًيااخذ"اااذانل ااكذ اا ذتاايهذذا " ًيخذب ةل  ب   يياال ذب  ااا 
ً  تذاتاا ن ذب االيذقتااهذ"ياامذ) ًايااخ ذ20(ذ اانمكذ)23تنل  اامذ تنةيااًذت تألاافذااال ذ أايقاا (ذااالئحذ اا ذب اا  هذب غ

ًتةتذتي ذ ننليذب مة ك ذب  ةيخذ قةذتةن  ذب 
ًئي ذ يغايفذ  اا  لذااات9أ الذب  ا  ذ) تذأيذThey Plot And Allah Plots(ذ"قا ذةال ذب    ا عذب ا

ًبًذبالتااا ب ذب اااالاقخذ ااا ذاااالبذويمكااار اهذيمكااارونت ًيخذ"ااااذتن قمااالذتيااا ذ ااا ت ذ قااا ذظيااا ذب ق اااليلذب  اااا 
ًاااخ ذ قاا ذظياا ذ%65)نااااتملذاااا( ذألياالذايغاا ذ1436ب  االك) ( ذتييماالذب ايلااايخذثااكذبالةت لتيااخذاناااةذ تقل

ًتاخذبال   ذانااخذ) ًيًذ بالتا%47ب  قلال ذتألتهذب   ًا ذناةذب تقل ذلً.ذ( ذاين لذتقل
قاانون اه تذأيذتThe Laws Of Allah Or The Laws Of men(ذأل اهذتنا ب ذت10 "ااذب  ا  ذ)

ًحذااي ذاالبذأم قوانين البشر ًةذ"ااذب اا ً   ذب  ةيخذتي ذق يخذتب ألل  ياخذ ت ذ انل اكذتقال ت ذ البذب    ذ
ب ااالاعذألياالذذ(. تااات ًذب تغايااخذب اااألنيخذتياا ذلب ذب ناااع8ب    اا ع ذ  االذتنل  تاامذب  ةيااخذ"اااذب  اا  )

ًتااااخذبال  ااا ذاناااااخذ) ًيخذب   ( ذتييمااالذب ق اااليلذب ايلاااايخذ بالةت لتياااخذانااااةذ%40بألتيااا ذب ق اااليلذب  اااا 
ًناااخذ ااا ذة يااا ذبالتااا ب ذ نااالذ ًااااخ ذ قااا ذألققااا ذبالتاااالًذأتيااا ذتغاياااخذ"ااااذبالألااا بلذ"ااااذاااالبذب  ااا  ذ قل  تقل

ًالذ ألت ذت قنملذ ذأليلذايغ ذنااخذبالتالًذ) ًيً.ذذ( ذاين لذتال  ذناة%42ا   ذب  قلال ذ ب تقل
ًةذ ااايفذاااالبذب  ااا  ذ اااااذتة ااا ذتااا  ذ ااا ذ ًب ةااال  ذاااا  ًةياااخذذب ااا   ًةذا  ياااخذ  ياااًذب تل  ب  يااا كذب  ااا

ًب ذ ًةذألااةذ نما كذب ا ال ذ ب اا ًتا ي ذ ا ذب  ا ذتة  ذااي ذب  نالًذ ب   ًي ذالتتالًذب اً  ًي اذة  ذ ي ب  
ًيااخت ذالا7"اذب    ذ) ًب ل ذ  ًااخذتاايا ذ( ذ  لذنشًذب    ذ قالهذا نا  ذتشا ًااكذت  ايألاذ تل تااأللةذ



 

 للشباب المتطرفة الجماعات لتجنيد اإلعالمية األساليب
 مواجهتها وطرق الخليج دول في
 اإلليكترونية دابق لمجلة تحليلية دراسة
  يعقوب موسى معبد الحلي. د

 

198 
 

أليااخذب قل  ااخ ذ ااالبذيؤ اا ذبتةاالهذ ًايااخذ تنظاايكذب قلتاا ةذ"اااذب   ًايااخذ ب اا  هذب غ ب  يقاال ذب    يااخذاااي ذب اا  هذب  
ًت ي . ًهذب ذالبذتألل فذية  ذاي ذب  نلًذ ب  نل"قي ذ ب   ذ بت ذب ليذي

مان زا وة االحا اب الاى أيذتذب غايفااا( ذ ةال ذتنا ب ذ1436(ذ ا ذبالتيًذ"اذالبذب  لكذ)11أ لذب    ذ)
ًيخذب نااخذب تي ذ)ز وة التحالفات %( ذتيتملذب ق ليلذبالةت لتيخذاناااخذ44ت ذأليلذألقق ذب ق ليلذب  ا 

ًةذ"ااذ اهذبالتا ب ذب االاقخ ذايا ذبنمالذ"ااذ31) ًتااخذبالتيا %(.ذ ق ذ لن ذب ق ليلذبالةت لتيخذ   لذتألتهذب  
ًتااخذ ًتااخذبال  ا ذاناااخذ)البذب  ا  ذبألتيا ذب   ( ذاين الذتاال  ذ%40ب ثلنياخ ذ قا ذألال  ذب  قالال ذتيا ذب  

ًه. ذناةذ"ئل ذب ن ذب األناذبالت
ً ذ"اااذب  االك)المجموعااة الثالثااة:  اااا( ذ قاا ذألاا  ذااالهذب  ة  تااخذ1437 ااااذتتناال هذبالتاا ب ذب تاااذااا 

ًةذ ااا ذ ةياااخذ بااااعذ) (ذبالتياااً.ذ قااا ذتنل  ااا ذ15(ذ بنتمااال  ذال  ااا  ذ)12)ب  ااا  ذ(ذبتااا ب ذباتااا ب  ذ ااا ذ4بالتيااا
ًب ألاا ذاااي ذنقاا ذبالتاا ب ذب  اااي ي ذ ًئي  ذت ًا ااخذ   اا تل ذ تن تااخذ"اااذب    اا عذب غاايفذب اا بالتاا ب ذبال
ًجذ بااعتذ ً اخذت ا  ت نيًذب شي خذ ب تل يًذا اًذب اييةذ ت  ةذتيا ذتييمذب ايكذ"اذبتًذب   ل ذا ا ذ  

ًبةا ذ ألت بااا.ذ امالبذذت؟؟؟.؟ذ؟ب تاذاينتاًذ"يملذتنظيكذ بت ذتي ذق هذب  نًذ ب شاً ًاالةذت ً ذب تا  ذ ةا
ًامااالذ ااا ذ ًبتيةيخذ بتااا ذ"ااااذأل ًةذشااا ي ذباااات ااااةي ذ"يمااالذب ق اااليلذذبمتاااً.ذ قااا ت ااا  ذاااالهذبالتااا ب ذبالتيااا

ًتاخذبال   ذ  ذاي ذب ق اليلذبالةت لتياخذ ب ايلاايخذانااةذتنل تا ذااي ذ) ًيخذب   %(ذتايهذ61اااا%40ب  ا 
ًهذتذألااااةذاااالبذب  ااالك.ذ  ااالذأ ذب  قااالال ذبألتيااا ذبي ًتااااخذبال  ااا ذ ااا ذااااي ذب نئااال ذب ااااألنيخذبالتااا  ااالذب  

ًب أل ذااي ذ) ًباخت ذاناةذت ًبذ"ااذب  ةياخذ ا ذااي ذذ( ذ امالب%53اااا%42ب   ظيا ذب  قالال ذتألتاهذأليا بذ ايا
ًةذ القيخذ نلذب  ا  ذبال هذ يؤ ا ذذ ألش لهب  الألل ذب   ن ألخذ ًه ذ الهذب ايلاخذظي ذ ات  ب األنيخذبالت
ًيخذ"اذب تنل هذبالتي ا.ل كذثال ذايئخذتألًذ ًي ًالذ ايلاتمكذب تأل ذي

(ذ ب االيذ اال ذ12اااا(ذال  اا  ذ)1437 تياااخذنقاال ذااالهذب  ة  تااخ ذ"قاا ذااا أذب  االكذبالتيااًذ  ةيااخذ باااعذ)
ًيخذتيا ذ)ذت مجارد ارهاابتن ب ذ ي"امذتذتذأيذت ألال  ذب ق اليلذذ( ذاين ال%46أليالذألال  ذب ق اليلذب  اا 

ًب.ب ق اليلذبالذ( ذثك%29ب ايلايخذتي ذ) (ذتييمالذبالتاالًذ%42 قا ذااةي ذب  قالال ذناااخذ)ذةت لتياخذبتيا
ًيً.%37انااخذ) ًبذب تقل ذ( ذثكذبتي
ً  ذب ق االيلذ ت الرافضااة ماان اباان ساابأ الااى الاادجال(ذ  ن ناالذ"اااذ ي"اامذااااااذأيذتذ13)ب  اا  ذةاال ذ ألياالذااا

ًتااااااخذبال  اااا ذاناااااااخذ) ًيخذ"ااااااذب   ثاااااكذب ق اااااليلذذ( %32( ذتييمااااالذب ق اااااليلذب ايلااااايخذاناااااااخذ)%61ب  ااااا 
( ذثاكذ%35(ذ ا ذ   ا تل ذب  ةياخذتييمالذبالتاالًذاناااخذ)%53بالةت لتيخ.ذ ق ذ ا ذب  قلال ذنااخذ)

ًيً. ذب تقل
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" أ  "االخاااوان The Murtadd Brotherhood"  ب اااليذ ااال ذتنااا ب ذب غااايف (14)ب  ااا  ذ "ااااذ
ًياال ذ زتاا ب ذ "،المرتاادون ًيخذنااااخذ قاا ذشاا هذااالبذب  اا  ذبتةلااال ذت ني ب  اااي ي .ذألياالذايغاا ذب ق االيلذب  ااا 

ذ(.%16( ذثكذب ق ليلذبالةت لتيخذانااخذ كذتتةل  ذ)%31ايغ ذب ق ليلذب ايلايخذنااخذ)ذ( ذاين ل53%)
ًتملذب األنيخذ"ق ذةل ذا نا ب مت15)بالتيًذأ لذب    ذ ذBreak The Cross(ذ ب ليذتت  ذامذ باعذ اي

ًااا  ًيخ ذ"ل ايلااايخذايغاا ذنااااتملذذتذأيذت اااًذب اااييةت ذألياالذايغاا ذتقل ناااةذب ق االيلذب ايلااايخذ ب  ااا 
ًيخذألقق ذناااخذ)42) ( ذ ا ذتاال يذ%44(.ذ قا ذألققا ذب  قالال ذب ناااخذبالتيا ذ)%45%( ذاين لذب  ا 

ًيًذانااخذ) ذ(.%28بالتالًذ ب تقل
ًيخذ ااا ذب ق االيلذب ااثيلذب تاااذتنل  تماالذ ةيااخذ باااعذ"اال ذب ق االيلذب  ااا ذإااالً تياااخذااالبذب تألييااهذ"اااذ
ًبذب ق االيلذبالةت لتيااخ.ذ%32(ذتييماالذب ق االيلذب ايلااايخذانااااخذ)%48ب  ااالألل ذبال اااًذانااااخذ) (ذثااكذبتياا

ًةذ ًيخذااااا  ً ااا  ذتيااا ذب ة بناااةذب  ااا  ًب "ااااذ   ااا عذب غااايفذذأ ااااً ااالبذيؤ ااا ذأ ذايلااااخذب  ةياااخذ ذلاااا
ًضذبالي ي   ةيااااخذب  بتشاااايخذ ق تماااالذ ةاااالةذب شااااالةذ ين اااا لكذ ااااان "مكذتلاااااخذب ذبالألاااا  بلذتياااا ذبال

ًي. ذالا  ذ"اذت  ي ذالهذب  نأل ذب  ا 
ًقكذ) ذ(3ة  هذ

ذب ال يةذب  لانيخذ"اذ    عذب غيفذا ةيخذ باع
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 تكرار % تكرار
% 

 % تكرار % تكرار

العام االول
 1.  14 

 
7 3 

 
3 

 
2.  5 4 4 11 
 استبعاد العدد الثالث من الدراسة  .3
4.  8 

 

9 

 

6 

 

15 

 

العام الثاني
 

5.  33 11 5 12 
6.  6 8 7 23 
7.  29 12 8 30 
8.  16 11 4 12 
9.  9 10 6 15 

10.  12 11 7 11 
11.  15 8 5 14 
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العام االخير
 12.  9 17 9 13 

13.  19 9 5 9 
14.  9 11 13 19 
15.  17 12 6 22 
 %35 239 %14 98 %21 140 %30 201 المجمو 

 678المجمو  الكلي   

ًقااكذ) (ذب ااال يةذب  لانيااخذ"اااذ   اا عذب غاايف ذ"ناااذب  االكذبال هذألاال ذب  اا  ذبال هذتياا ذ3أااال ذب ةاا  هذ
ًبًذ  ذأليلذتباتت بكذ ً   أتي ذت  ًب ذ ب   ي ا يذب الألالذذ ب ألل يل اةلنةذبالاتشمل ذالميل ذذت ب ش ل

ًيااًذب  ةياخذب شااالةذ اا ذة ياا ذ  هذب  اال كذبالن ا لكذب اا ذبي ي   ةيااخذ بتاا ذا اا ذ ً يااةذايئااخذتأل ل اكذب اا ذت
ًباا ذ"قا ذةال ذ"ااذ ًةذب يمالذ ا ذة يا ذااي ذب  ناً.ذأ الذب  ا  ذب  بتي ذب اغ ب يذ   تمذ ب  ذتي ذ ة ةذب مةا

ً   ب  ًب ذ ب  ًتاخذب ثلنيخ ذأليلذايغ ذتذباتت بكذب ش ل ذت. 
ًب ذ"اااذ ًب ًتيااةذبالتاا ب ذ اا ذألياالذب ت اا بالااات لال ذب  لانيااخ ذألياالذبتتياا ذذإااالً "اااذب  االكذب ثاالناذةاال ذت

ًب 7)ب    ذ ًتاخذبال   ذ  ذأليلذباي ةذتباتت بكذب ش ل ( ذثاكذتا تاذ11)ب  ا  ذ( ذثاكذ8)ب    ذيييمذذت (ذب  
ًهذا  ذل ك.ذأ لذباي ةذت الال ذبال نلظت ذ"ق ذألل ذ ًتاخذبال   ذيييمذ7)ب    ذبالت ب ذبالت ب  ا  ذ(ذتي ذب  

ًهذا  ذل ك.ذأ لذباي ةذتبالاتشامل ذالميال ذ10)ب    ذ(ذثكذ8) ًتيةذبالت ب ذبالت تذ ب ألل يال( ذثكذي تاذت
ًتاخذيييمذ7)ب    ذ"ق ذألل ذ ًهذا  ذل ك.9)ذب    ذك(ذث6)ب    ذ(ذتي ذب   ذ( ذثكذبالت ب ذبالت

ًتناالعذبالااال يةذب  لانيااخذا ااات يلتملذب ااثيلذ"اااذ ننااامذ(ذب اا ذ اااًذألةااكذب  اا  ذ7)ب  اا  ذ ي اا يذب الألاالذب
ًااااذال ااال   ذ بنتقاال ذ83) ًئي ذب ااالاعذ  ًعذب  الااااخذب اا ذن اا ذب اا (ذااانألخ ذ تناا عذ  ب ااي مذ اا ذألاا

ًبئي ًب"ل ذب ةلا  ذبالا ًيذ نشًذبتت ذياذ نشًذلاحذبالقالاذتي ذب ش بائذب ييايخ.ب ظ با
ًتااااخذب 12)ب  ااا  ذأ ااالذب  ااالكذب ثل ااالذ ب تياااًذ"قااا ذألااال ذ   ااا ذ"ااااذباااال يةتذبااااتت بكذب شااا لًذب ذ(ذتيااا ذب  

ً اا   ًتاااخذبال  اا ذ"اااذباااي ةذتذ الال ذبال ناالظذت ذاين االذب  اا  ذ)13)ب  اا  ذاين االذألاال ذذت  ب  (ذ14(ذتياا ذب  
ًتاااخذب   اا ذ"اااذبااا ًأيذتياا ذأناامذألقيقااخذت ذأ االذب  اا  ذبالتيااًذ"قاا ذألاال ذتياا ذألاال ذتياا ذب   ًضذب اا ي ةذتذتاا

ًتااااخذ"ااااذ بالاتشااامل ذالميااال ذ ب ألل يااالذت.ذ بنتميااا ذب اااال يةذب  لانياااخذب ااا ذأ ذبالاتشااامل ذبااااي ةذتب  
ًبذًذانااااخذ)ذ ب ألل ياالذالمياال  ًه ذ ي اا يذب الألاالذ%35ألاال  ذتياا ذبتياا ذت اا (ذ اا ذاااي ذب ااال يةذب تاا

ًةذ  ذبميل ذب  ذبالت ب ذب  ًب ذ بقنالتمكذاا نمكذب ة لتاخذذ ب ألل يل اي ب تاذألشا تملذب  ةياخذالاات الفذب قا
ً ذاملذبميل ذ ًبًذب تي"اخذذ ب ألل يلب تاذاش ً خذ باع ذ بات  ًاكذ"اذ   "اذبتًذب   ل ذ قتلهذب  نلًذ قا

ذبلاي يخذب تاذاتظهذالقيخذ  ذب     ذتألقيقلذ ش لًذ بت ذتالقيخذ تت   ت.
ذ
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ًقكذ) ذ(4ة  هذ
ذب ال يةذب تت ينيخذ"اذ    عذب غيفذا ةيخذ باع

 اعداد االعوام
 المجلة

 الصور والرسوم
 التي تثير العواطف

 الرسائل التي تحمل
 التهديد والوعيد

 تقديم األدلة والشواهد

العام االول
 

 % تكرار % تكرار % تكرار
1.  24 

 
11 

 
4 

 
2.  1 5 6 
 الثالث من الدراسةاستبعاد العدد   .3
4.  5  16 

 

7 

 

العام الثاني
 

5.  3 

 

4 3 
6.  11 12 7 
7.  3 9 4 
8.  11 5 2 
9.  13 9 5 

10.  15 8 3 
11.  9 9 5 

العام 
األخير
 12.  11 10 7 

13.  14 6 4 
14.  2 13 4 
15.  11 3 6 
 %19 67 %35 120 %46 157 المجمو 

 344المجمو  الكلي 
ً ذب  اا  ذ4ي  ااحذب ةاا  هذ) (ذب ااال يةذب تت ينيااخذ"اااذ   اا عذب غاايفذا ةيااخذ باااع ذ"ناااذب  االكذبال هذااا

ًااااا كذب تاااااذتثيااااًذ ذ ب  ًتاااااخذبال  اااا ذ"اااااذباااااي ةتذب اااااً  ًهذألياااالذبألتااااهذب   بال هذ اااا ذاااااي ذبالتاااا ب ذبالتاااا
ًاالئهذب تااذتأل اهذب تم 4)ب  ا  ذب   بافت ذاين لذةل ذ ًتااخذب ا  اذ"ااذبااي ةذتذب  يا ذ ب  تيا ذت ثاكذ(ذ"ااذب  

ًتاخذب    ذ"اذباي ةتذتق يكذب   خذ ب ش با ذت.2ب    ) ذ(ذةل ذ"اذب  
ًااا كذب تاااذتثيااًذ10)ب  اا  ذأ االذب  االكذب ثاالناذ"قاا ذةاال ذ ذ ب  ًتاااخذبال  اا ذ اا ذألياالذباااي ةذتذب اااً  (ذ"اااذب  

ًاالئهذب تااذتأل اهذب6ب   بافذت ذأ لذب    ) ًتااخذب   ا ذ"ااذبااي ةذتذب   تم يا ذ ب  تيا ذ(ذ"ق ذألال ذتيا ذب  
ًتاخذبال   ذ"اذباي ةتذتق يكذب   خذ ب ش با ذت. ذت ذ  ل كذب  
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ًتااااخذب 13)ب  ااا  ذأ ااالذب  ااالكذبالتياااًذ"قااا ذألااال ذ ًاااا كذب تااااذتثياااًذ(ذتيااا ذب   ذ ب    ااا ذ"ااااذبااااي ةذتذب ااااً 
ًاالئهذب تااذتأل اهذب تم يا ذ ب  تيا ذت ذ14ب    )ذب   بافذت أ ل ًتاخذبال  ا ذ"ااذبااي ةتذب  (ذ"ق ذةل ذ"اذب  

ًتاخذبال   ذ"اذباي ةذتذتق يكذب   خذ ب ش با ذت. تيا ذب اال يةذب تت ينياخذ12اين لذةل ذب    ) (ذ"اذب  
ًتاخذب    ذانااخذ) ًا كذب تاذتثيًذب   بافتذب   ذ ب  ًب ذأاي ةذتذب اً  (ذ ا ذااي ذب اال يةذ%46ب  ذبأل

ًتملذ ي  باف. ًئذ باتثل ذتي ذب قل ًه ذ البذيؤ  ذق ةذت ثيًذب اً  ذب ت
ًقكذ) ذ(5ة  هذ

ذب ال يةذب  قييخذ"اذ    عذب غيفذا ةيخذ باع
 
 اعداد
 المجلة

 تقديم األدلة والشواهد التكرار والتنو 
 باستخدام الصور

االستشهاد بالمعلومات 
 االحداث الواقعية عن

 % تكرار % تكرار % رتكرا
1.  9  9  20  
2.  2 3 2 
 استبعاد العدد الثالث من الدراسة  .3
4.  6  17  4  
5.  5 4 3 
6.  6 12 7 
7.  6 16 9 
8.  8 11 11 
9.  6 7 3 

10.  4 9 6 
11.  7 10 4 
12.  6 7 5 
13.  5 9 7 
14.  7 5 13 
15.  6 8 4 

 %31 95 %42 127 %27 83 المجمو 
 305المجمو  الكلي      

ًقااااكذ) ًبًذ اااا ذ1(ذأااااال ذب ااااال يةذب  قييااااخعذ"ناااااذب  اااالكذبال هذألقااااعذب  اااا  ذ)5ب ةاااا  هذ ألياااالذ(ذأتياااا ذت اااا
ًةذ ااا ذبميااال ذت بالاتشااامل ذال   ي  ااال ذتااا ذبالألااا بلذب  بق ياااخذتذ ذأليااالذباتشااام ذب  ااا  ذبال هذا تااا ب ذ ايااا

 ي ااي ي ذ  ال ااخذب  ااي ي ذ  الي تامذبااتنل بذذ بالألل يلذب تاذت تكذت  ةذب تي"خذاإتي ذب اغا ب يذتييناخ
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ًتاخذب ثلنيخذالاتت بكذبااي ةذ ًةذب يم.ذ  ل كذب   ًتمذ ب مة  آليل ذ ب ألل يلذب تاذباتشم  بذاملذ  ة ةذنا
ًبًذ ب تنااا عت.ذأ ااالذب  ااا  ذ) ًتااااخذب   ااا ذأليااالذبااااتت بكذبااااي ةتذتقااا يكذبال  اااخذ4تذب ت ااا (ذ"قااا ذألااال ذتيااا ذب  

ًب ذأاي ةذتذتقا يكذب   اخذ ب شا با ذالااتت بكذ ب ش با ذالاتت بكذب ا ت.ذتيا ذب ال يةذب  قييخذب  ذبأل  ً
ًتاخذب    ذانااخذ) تذب   ذ(.%42ب اً 

ًبًذ ب تناا عذت ذاين االذألقااعذ8)ب  اا  ذ "اااذب  االكذب ثاالناذألقااعذ ًتاااخذب   اا ذ"اااذباااي ةذتذب ت اا (ذ7)ب  اا  ذ(ذب  
ذت ذأ ااالذ"ااااذبااااي ةذتذبالاتشااامل ذ ًتااااخذبال  ااا ذ"ااااذبااااي ةذتذتقااا يكذب   اااخذ ب شااا با ذالااااتت بكذب ااااً  ب  

ًتاخذبال   .8)ب    ذال   ي  ل ذت ذبالأل بلذب  بق يخذتذ"ق ذألقعذ ذ(ذب  
ًبًذ ب تنا عذ14)ب    ذ "اذب  لكذبالتيًذألقعذ ًتاخذب    ذ"اذباي ةذتذب ت ا (ذ13)ب  ا  ذألقاعذذت ذاين ال(ذب  

ذ ًتااااخذبال  ااا ذ"ااااذبااااي ةذتذتقااا يكذب   اااخذ ب شااا با ذالااااتت بكذب ااااً  أ ااالذ"ااااذبااااي ةذتذبالاتشااامل ذذت ب  
ًتاخذبال   ذانااخذ)14)ب    ذال   ي  ل ذت ذبالأل بلذب  بق يخذتذ"ق ذألقعذ ذ(.%42(ذب  

ًتااخذب   ا ذ تياخذب ال يةذب  قييخذ"ق ذألل ذأاي ةذتذتق يكذب   خذ ب شا با ذالااتت بكذ تذتيا ذب   ب ااً 
ذب تاااااذتاااااتت  ملذب  ةيااااخذ ت اااا  ذ اااا ذب ةلنااااةذب  شاااالا ذ اااا ذ انااااااخذ)%( ذ ااااالبذي  ااااحذأتاااا ب ذب اااااً 
ًناخذب اال يةذ ذ ا ذتا ثيًذينا عذب  ي ال .ذ ا قل ًئذ  الذ يااً  بي ي   ةيتملذ ب تاذت   ذب ةلنةذب  لاناذ يقل

ذش ي ذب  الألخذب  اًذ"اذتا يكذ ًبةا ذب ثيثخذنيألظذب ذب اً  ًه.ذ  ةيخذ باعذ  ذااي ذب اال يةذب تا
ذ(.4 3ب ة   ي ذ)

ًقكذ) ذ(6ة  هذ
ًال خذبالتال يخذا    عذب غيفذا ةيخذ باع ذتق يكذب   خذ ب ش با ذال 

 أدلة تخويفية أدلة عاطفية أدلة عقلية
 % تكرار % تكرار % تكرار
305 23% 678 51% 344 26% 
%( ذاين اااالذبال  ااااخذب  لانيااااخذألققاااا ذنااااااخذ23(ذأ ذبال  ااااخذب  قييااااخذايغاااا ذنااااااخذ)6)ًقااااكذأ  ااااحذب ةاااا  هذ

( ذ املبذ"ل ذب   خذب  لانيخذااذبالتي ذناااخذ%26%( ذأ لذبال  خذب تت ينيخذ"ق ذألل  ذتي ذنااخذ)51)
ًه ذ ااالبذياااي ذأ ذبي ي   ةيااخذ بتاا ذبالقنلتيااخذباااتت   ذبال  ااخذب  لانيااخذأ ثااًذ اا  ذ اا ذاااي ذبال  ااخذبالتاا

ًالذ"اذ ةياخذ بااعذ تةنيا ذب شاالةذب الي ذاياغذتا  اكذ) ًيذ ألقا عذ(ذب افذ قلتاهذألااةذ50 ي ًاا ذب اا  ب  
ذ  ةنا يذبلنال  ًهذ ا ذااً  ً تمذب  ةياخذ ب   بقا ذبالتا  ذإلذإ ذ  ظكذ قلتييمكذ  ذب شالةذألاةذ لذت

ًعذ"اااذبالقناالعذب يألظااا ذ  ماالبذب   ياا ذ اا ذ بتاا .ذ ا االذأ ذب   ااخذب  لانيااخذأ اا فذ اا ذب  قييااخذ   نماالذأااا
ًي ل. ً الذ ب  ًباتخ ذتلاخذب لي ذق   بذ  ذأ    شالةذ بت ذ ي ذ  يمكذثقل"خذ ينيخذ
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 الخاتمة:
ًباخذ"ل ذبالال يةذبالتي يخذب تااذبنتمةتمالذ ةياخذ بااعذب  بتشايخذتالينا ذااي ذبالاال يةذ "اذتلت خذالهذب  

ًةذ ً   ذاا  تي ذبالال يةذب  لانياخذثاكذب تت ينياخذثاكذب  قيياخ ذذأ اًب  لانيخذ ب  قييخذ ب تت ينيخ ذاي ذبنملذ
ًبااخذب ا ذب ذ الهذبالال يةذب ثيلذةل  ذ"اذبالًذب ق ليلذب ثيلذب تاذتنل ًباخ ذ ق ذتيا ذب     تملذب  

ًااال ذ ل ااكذ ًيااخذتياا ذبالااات لال ذب  لانيااخذ ب تت ينيااخذب ثااًذ اا ذ ي ًي ً اا ذ"اااذايلاااتمذب تأل تنظاايكذ بتاا ذ
ًالذتل يذ" لالذ تةني ذب شالة. ذالتتال ذالل ثلًذ  ذباتت بكذب اً 

 النتائج والتوصيات:
ًباخذب  ذت ةذنتلئجذ نملم ذتيا ذب  

ًبت .1 ً"ي ذتا ذب ن اًذالا  ذبات ًبةا ذب   يا ذ ا ذب  تاا ًاالةذ"ااذت ًةذتيا ذبال يةيل ذب ا   يخذ"ااذب ألا
ًالة. ًفذب ليذي ت ذب  ذبال  ب  تا

ًاك. .2 ًيخذالاتت بكذبالال يةذب  لانيخذ تةني ذب شالةذب ا   يذ  ي ًي  بتا  ذالاخذ باعذب تأل
ًالذ   ب اخذ .3 ًيخذأ ثًذ  ذ ي ًضذب  بق .ً   ذب  ةيخذتي ذب ق ليلذب  ا   بالأل بلذتي ذب
ً ل ذب  ل  يخ. .4 ًهذب ش ًب"يخذةللاخذ لثي ذ ةي ذ ا ًيقخذبألت  تكذتا يكذب  ةيخذاا
ًالاياخذت يا ةذ"ااذ .5 ًب ذب باتالعذتنظايكذ بتا ذتةنيا ذب   يا ذ ا ذب شاالةذب اا   يذب الي ذاالا  بذاتنةيا

 ب ا   يخ.
ًااال خذب  تلئياا .6 خذتاااًذب   ياا ذ اا ذب  نااال ذتناا عذب  ؤاااال ذبالتي يااخذب  بتشاايخذااالاكذ"اااذ ااا هذب 

 بالتي يخ.
ًعذ اي ذب نال . .7  باتت كذتنظيكذ بت ذبال يةذالذبنالنيخذ  ذبت بئم ذتالين ذاي ذب لاحذ ب أل
ذباتت بكذتنظيكذ بت ذبا ل ذباي يخذ ة ي ذ نالتمذبالتي يخذ يالاكذل كذ"اذتةني ذب شالة. .8

 التوصيات:
ًفذب ن .1 ًي.باتت بكذبالال يةذب ت ت يخذا تلاًذب تا   
 تألليًذب شالةذ  ذ  بق ذب ت باهذب تاذتاشًذال ن ًذب  بتشا. .2
ًيخذأل هذب ن ًذب  بتشا. .3 ً الذ"  ً ذ ب ةل  ل ذ ب  الة ذ   تتاي ذب   ب
 تتاي ذأل ي ذبتي يخذتاًذ  بق ذب ت باهذبالةت لتاذ ين ًذب  بتشا. .4

 قائمة المراجع:
 المراجع العربية:

ًب ذب األ لذب  ي يخذ بل"تل ذ1983)ذتا ذب ألييكبا ذتي يخ ذأأل  ذا ذ .1 ًئلاخذب  ل خذل ب ً" ذب  يكذت ذبالئ خذب تيك ذب  ( ذ
ًيلضذ ًشل  ذب  ًايخذب ا   يخ.ذ- ب  ت ةذ بل ذب   ي خذب  
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ًيك ذايايخذ تلةذبال خ ذب    مذ2003الا ً ذ  تاكذ) .2 ًب ذب   ذ.95( ذ  ذأال يةذبالقنلعذ"اذب ق
ًيل ذبالتاله ذ بًذب نةًذ ينشًذ ب ت  ي .2010) نيًذألةلة ذ أل  ذ .3 ذ( ذنظ
ًيل ذبلتيكذك(1998)ألاي ذألا ذت ل ذ  ل يذ  يي ذ .4 ًة ذنظ ًيخذب يانلنيخ ذذ ب   لاًذب قلا  .32مذب  بًذب  ا
ًة ذتل كذب  تة ذ 1992تا ذب أل ي  ذ أل  ) .5  .129ك( ذاأل لذب األل"خ ذب قلا
ً"خ ذ ك( ذ 1993تا ذب أل ي  ذ أل  ) .6 ًة ذتل كذب    ذ"اذاأل لذبالتيك ذب قلا ذ.ذ164ًباخذب ة مً 
ً  مذ  تاخذب  نلنا ذ 1986تالكذايي ل ) .7 ًي ذب  ذ217ك( ذب   تهذ"اذبالتالهذب ة لاي
ًةمذتل كذب  تة ذ ك(2000 أل  ذتا ذب أل ي ذ) .8 ًيل ذبلتيكذ بتةلال ذب ت ثيً ذب قلا  .334-321 ذنظ
ًا كذب  ايئخذ   ل بةذب ال يخ ذةل  خذب  يكذ"ياه ذ ةيخذ( ذب   ق2013)ذتا ذب ألييك  ا  ذ .9 ًااذ  ذب  فذبالتي اذب غ

 .14ب  ي كذبالنالنيخ ذب    
ًة خم ًبة ذب  ت ذب  

10. (  ً ًبايخذ ذذب  اليل ذب  تأل ةذم(ذ ذ2006تش  ا  ذ ن  كذذ بأل ذ" ذ ةمذب   ب خذ ذب  ي  ق ًة ذب  لا ذذب اقً  ًة خذنً  ت
ً ذبالا  ذ ذ ً خذب  اا تل ذ يت  ي ذ ذب نشًاي  . ذمذش

ًا ك.(ذ 1991تش  ا  ذ ن  كذ) .11 ًة خذ أل   ذا ًالةذب    اذب ة ي ذ"اذب  ل كذب  بق اذ ذت ًةذمذبال ًبانخذ ذبالا ً  ذمذذق اي
ًبال ذ ذب نشً. ًايخذ ذب    ب  ؤااخذب  

ًة خذ اان ذان ب  ذ (ذ1993تش  ا  ذ ن  كذ) .12 ًالةذعذت ًيذب ا  ينل ذ بال ً ذ .ذا " ل  ذةي ًي ةذذب  ب ًةذمذة ب قلا
 .ب ال ا

ًبايخذ (ذ 1998تش  ا  ذ ن  كذ) .13 ًبايخذمذب  اليل ذب  تأل ةذ ذب  ي ق ًايخ.ذبتلقخذب  ي ق ًبال ذب  أل ةذب   ً  ذ  ً  ذمذ   اي
ً  ذ ي "ً) .14 ذب  ت ألشخم2010   ن  ة    ًالة ذك( ب يغخ ذتي ذبال ًي يخ ذبال  ًة ً ب ذب أل ًة خمذ ن ذا ي  ذت ًبش  ذ ذبأل  

ًااخذ نشًذ ب ت  ي .ذب ا   يخ   ق
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 المراجع األجنبية: 
 مواقع االنترنت:

25. " ًعذإتي يخذ تنظيكذب    خ ذنشًذذت. باعتذ تأت لع أل
-/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/12/15ا  ق م ًيح ًيحذب نشًمذ ذ تل تل

ك.2016 لي 23ب  ا هم  
 ألقلئعذت ذ  تقهذ  بنتلنل   نشًذا  ق م .26
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_guantanamo_bay_prison ًيح ذ16ب نشًمذذ تل

ًيحذب  ا هم2016أ اا /ذ ةذ ًبي3ًك تل ك.2017"ا  
ًش  ذأ"يكذ بت .ذ.ذتا  .27 أل  ذب      يلةذايئخذبالتالال  ذب 
https://sabq.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8 ب نشًمذ ًيحذب  ا هذ2016ي  ي ذ 1  ك ذتل

ك.2016ب اا 23  
ً"ي  ذنشً"اذتةني ذ«ذ بت »ايأللذ«..ذي تي ة» «ذت يتً» .28 ًعذبال اامذب  تا ًي ةذب ش ا  ق ذة  
http://aawsat.com/home/article/195361 ًيح ًيحذب  ا همذاا ذ1435ل ذب ألةخذذ11ب نشًمذذتل اا.1436ً  ل 6تل  
29. A News Agency With Scoops Directly From ISIS, and a Veneer of Objectivity نشًذتي ذ  ق م  
http://www.nytimes.com/2016/01/15/world/middleeast/a-news-agency-with-scoops-directly-from-
isis-and-a-veneer-of-objectivity.html?_r=0 ًيحذ ًيحذب  ا هم2015ينليًذ22ب نشًمذذ تل ك.2016 لي 17ك تل  
30. http://albedaiah.com/news/2015/06/18/91606 ًيح ًيحذ18/6/2015ب نشًمذ ذتل ك ذتل

ك.23/5/1620ب  ا هم  
31. http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/01/me-010416-abu-bakr-al-baghdadi-isis-ex-
wife-interview#autoplay 
32. http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2008/04/20080410183001amiwahar0.929
5008.html#axzz4JI6UDaUR ًبا ًةذتي ذب  ًي ةذب   ام.ذ أي لذ  ق ذة  http://www.alarab.co.uk/?id=33732 ًيح ذ تل

ًيحذب  ا هم7) ذ ذ9688ك ذب    مذ23/9/2014ب نشًمذ ك.11/8/2016( تل  
33. http://www.alhayat.com/Articles/2909987/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88- ًيح ذ تل

ًيحذب  ا همذ٢٠١٤ي ني ذذ١١ب نشًمذ ك.17/7/2016 تل  
34. http://www.alhayat.com/Articles/2909987/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88- ًيح ذ تل

ًيحذب  ا همذ٢٠١٤ي ني ذذ١١ب نشًمذ ك.17/7/2016 تل  
35. http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/12/15/-  ًيحذب  ا هم ك.2016 لي 23تل  
36. http://www.eremnews.com/news/reports/457904 
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38. http://www.newsabah.com/wp/newspaper/6752 ًيح ًيحذ2014ي ني ذ4ب نشًمذذ تل ك ذتل

ك.2016ي ني 25ب  ا هم  
39. http://www.newsabah.com/wp/newspaper/6752 ًيح ًيحذ2014ي ني ذ4ب نشًمذذ تل ك ذتل

ك.2016ي ني 25ب  ا هم  
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ًنل جذايذأل   ذب أليقخذب    ذ .40 ذا ًباامذ ب ثلنيخ ذنشًبأل  ذ ناً  تي ذب   
https://www.youtube.com/watch?v=7SRZhifvU9E ًيح ًيح2015ي ني 3ب نشًمذ تل ك.2016ب اا 23ب  ا همذك ذتل  
ًباام( ذ2015بالأل    أل  ذ) .41 ً اذتل ذل يعذت  بنتلنل  ت نشًذا  ق ذا ليذني  ذتي ذب    ا  لذأ ي
http://www.skynewsarabia.com/web/article ًيحذب نشًذ ًيحذب  ا ه2015ي ني  ذذ30 ذتل ك.2016 لي 3ك تل  
قلئ اكاكذ بت ؟ذ   ذذب مي ا ذ  أنل ذ .42 ًيحعلى   ذنشً ًيح2016ي ني ذذ18ذالنشر:   ق مذتل   ذتل

ك. 23/8/2016الوصول:  
ًة ذيلاي  ذ  ل خأن ذ .43 نشًذا  ق مذأت لع..ذا  ذ بت ذب نلاعذاتقنيخذ تا   
ًبعذ .44 ًبقاذي شفذب مي هذب تنظي اذ ل بلتي ا ذنشًذا  ق م«ذ بت »الأللذت  
ًةذ"اذ بت   .45 ًباامذال ني ي ..ذالهذةنايل ذب  قلتيي ذب   ًةذتي ذب  نشًذاقنلةذب أل  
http://www.alhurra.com/a/arab-fighters-in-syria-iraq-/289594.html ًيح ًيح5/2/2016ب نشًمذ تل ذك ذتل

ك.3/9/2016ب  ا ه  
ًنل جذاالحذب تيًذيل .46 ًة ذقلئ خذأا لًذذا ت ًبك ذنشًذتي ذ  ق مذ .."االيلذ بت "  ب تيل ب ذ يتييةي ذ ب ت
http://www.mbc.net/ar/programs/sabah-al-khair/variety-sabah/articlesًيحذب نشًمذ  ذ2014 ن " اً 6 ذتل

ًيحذب  ا هم ك.2016ب اا 21تل  
ًن  ذنشًذتي ذ  ق م .47 16تنظيكذب    خذيايعذقنلةذتب تي"ختذب تين ي نيخذتاًذبلنت  http://www.i24news.tv/arًيحذ  ذتل

ًيحذب  ا همذك 2015ب نشًمذينليً ك.2016ي ني 12تل  
ًب ي ذة  .48 ًا ! نشًذتي ذ  ق م”ذب االيل“تأل ي ذأا لًذب نال ذ”..ذ بت “ذبات ل األاةذأت ل  
http://www.alhadathnews.net/archives/141225 ًيح ًيح2014ن " ا9ًب نتشًمذ تل ك.2016ن " ا17ًب  ا هذك ذتل  
ًباامذ  ذنشً بتً لذي ق ة ذ .49 ا  ق ذا باخذب  بق ذب ي كذتي ذب   http://w-
youm.com/authors/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85- -

ًيح ًيح18/10/2014ب نشًمذذ تل ك.22/8/2016ب  ا همذك ذتل  
ًب ذ ة ه .50 ًالذقنلةذب تي"خ ذ ا http://www.sasapost.com/isis-new-channel ن ب"لذإتي يخذ يتنظيكذ ت ًيح ذ تل

ًيح2015ينليًذ22ب نشًمذ ك.2016 لي 17ب  ا همذك ذتل  
 ب ا   يخمذ  ل" ةذ ي الت ةذ"اذب قاضذتي ذ ننليذاة  اذب  اة ي  ذنشًذتي ذ  ق م .51
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150603_saudi_mousques_bombing_bounty ًيح ذ تل

ًيحذب  ا هذ2015ي ني ذذ3ب نشًم ك.2016ينلي29ًك ذتل  
ًي ذ تتّا  انل ذ .52 اا ل ذا  ي   ّيخذا قييخذ تتينخ! «مذ بت »يقّي   ذ"ي ي ال ذذب  لة  
شا خذذ .53 cnn ًبااتي ذ مب   https://www.youtube.com/watch?v=jYFBc6binrs ًيح ك ذ23/9/2014ب نشًمذ تل

ًيح ك.22/8/2016ب  ا همذتل  
ًيلض ذنشًذ .54 ًقخذق   ذ  ؤت ًذب  ًالةذ ق  ل ذ ايلال ذب   بةمخذب ثقل"يخذ بلتي يخ ذ  شياا ذتا ذب  ذنق ذتالةذبل
 .http://www.assakina.com ا  ق م
ًاينخذ .55 ذة ي ذ ي ًيالنامذاهظمً  ًيحذب نشًمذذب ا ًين  ذتل ًيح2015ينليًذذ3الي ذ لنتياذب    خذبلاي يخ؟ ذ  ق ذأ  ذ ذتل

ك.2016ب اا 27ب  ا ه  
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ًش  ذأ"يكذ بت . .56 أل  ذب      يلةذايئخذبالتالال  ذتا ذب 
https://sabq.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8 ب نشًمذ ًيحذب  ا هذك2016ي  ي ذ 1   ذتل

ك.2016ب اا 23  
ًيل  ذنشًذا  ق م .57 https://www.youtube.com/watch?v=UaN6mEz2h6s  قل ذتل  ذب     ذ  ذ ب  ذب ش ًيح ذ ذتل

ًيح17/05/2015ب نشًمذ ك.30/6/2015ب  ا همذ ذتل  
ًباام .58 ًةذتي ذب  -http://www.alhurra.com/a/isis-foreign   ذأي ذي تاذ بت ذال  قلتيي ؟ نشًذا  ق ذقنلةذب أل
fighters-/257849.html ًيح ًيح15/9/2014ب نشًمذذ تل ك.12/8/2016ب نشًمذك ذتل  
ً"ي ذ  تةني ذ«ذ بت »  بق ذب ت باهذبالةت لتامذأااأل ذ اييخذ .59    ق منشًذاب  تا
http://www.alriyadh.com/985061 ًيح ًيح2015ب ت ا15ًب نشًمذ تل ك.2016ي  ي 22ب  ا همذك ذتل  
ً"ي ذتاًذ  بق ذب ت باهذ .60 ًاخذب  تا ًي امذاتتكذ ألل ًةيخذبال  ا  ق مذبالةت لعذينشً  يًذب تل  
http://www.alsumaria.tv/news/124335 ًيح ًيحذب  ا هم2015شالاذذ8ب نشًمذذ تل ك.23/6/2015ك ذتل  
 ألقلئعذت ذ  تقهذ  بنتلنل   نشًذا  ق م .61
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_guantanamo_bay_prison ًيح ذ16ب نشًمذذ تل

ًيحذب  ا هم2016أ اا /ذ ةذ ًبي3ًك تل ك.2017"ا  
ًبجذت ذ  ي ذ  ذ  تقياذت  بنتلنل  ت نشًذا  ق م .62 ًب ةذيأللًذأ ال لذ  ذبل"  ت
https://arabic.rt.com/news/857209- ًيح ًيحذب  ا هم3/1/2017ب نشًمذ تل ك.23/2/2017ك تل  
 ألقلئعذت ذ  تقهذ  بنتلنل   نشًذا  ق م .63
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_guantanamo_bay_prison ًيح ذ16ب نشًمذذ تل

ًيحذب  ا هم2016أ اا /ذ ةذ ًبي3ًك تل ك.2017"ا  
ًيخذ ت كذإقنلهذ  تقهذ  بنتلنل   نشًذا  ق م .64 ًب ةذي ت كذإتل ةذب   هذال اة  ذب ا  ت
http://www.france24.com/ar/20170125 ًيح ًيحذب  ا هم25/01/2017ذب نشًمذ تل ك.23/2/2017ك تل  
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 سالموفوبيا وصناعة الخوفاال

 وميض فارس صعبد. 

 كلية العلوم اسالمية - جامعة تكريت - العراق

  المقدمة:

وهو مصطلح  "Islamophobia"" الموفوبيااالس"يجدر بنا في بداية هذا البحث التعرف على مصطلح 
داية التسعينات في وب ناتلكن استعماله بقي نادرًا في الثماني 1976لوحظ استخدامه عام حديث نسبيًا 

"الخوف من االسالم ومن المسلمين" وتولد هذا الخوف من اعتقاد الغرب بأن  القرن العشرين ويعني
وا على للمجتمعات الغربية التي استوطنوها وحصلينتمون حقيقيًا  المسلمين وخصوصًا المقيمين لديهم ال

 األصلية.ي يجمعونها إنما هي لبالدهم هم التلابل وامو  الفعلي،والؤهم الحقيقي وانتماءهم جنسيتها إنما 

وتبعًا لما يحصل من  باستمرار،نحو هذه الجاليات لهذا فأن الحكومات والشعوب الغربية تعيد حساباتها 
  الدول.تطورات على ساحات تلك 

ن م ومظاهرها،الهوية لهذه  البريطانيينطانيا تحديدًا حيث تجلب ظاهرة عدم احترام "كما حصل في بري
 ".زدرائية من التعبير الشعبي البريطاني وباتت أمرًا واقعاً االعالم البريطانية وفي أشكال اخالل وسائل 

غربي الذي لعب ذلك من قبل االعالم الر واستثمار بوقد تجلب بقوة بعد احداث الحادي عشر من سبتم
المجتمعات الغربية الموفوبيا" في دت ظاهرة "االسدااز دورًا بارزًا في تشويه صورة االسالم والمسلمين وقد 

  الدول.وامريكا وتسخيرها وفق متطلبات مصالح تلك 

 .البحثأسباب اختيار 

 : اب اختيار البحث من أهمها ما يليأدرج في أدناه جملة أسب

نهم في فهم واعتبار المسلمين صنفًا واحدًا بدون أية اختالفات بي والتعصب،اإلرهاب وسم االسالم ب -1
ورفض  المرأة،غير المسلمين واحتقار واالفتقار إلى التسامح مع  قراءاته،تعدد م رغاالسالم 

 الديمقراطية، وعبادة إله غريب وانتقامي

وبي الصهيوني على تصوير الحركات تركيز وسائل اإلعالم الغربية والتي تدار أعلبها من الل -2
 اإلنسان،لديمقراطية وحقوق ترم اال تحا حركات إرهابية االسالمية وبخاصة حركات المقاومة على إنه

وعمل تلك الوسائل في بعض األحيان على إعداد برامج مفبركة يتم فيها تضخيم دعوات بعض 
حراج تلك الدعوات عن سياقها األصلي المسلمين إلى محاربة أمريكا والكيان الصهيوني والغرب وا  

  محتواها.وتفريغ 



 
 الخوف وصناعة االسالموفوبيا

 صعب فارس وميض. د
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 .البحثأهمية 

االسالم في شكله المجرد باعتباره دينا، يقوم على تعاليم ومبادئ اف تكمن في استهد ة البحثإن أهمي -1
االشارة إلى الجانب البشري الذي تحمل من خالل الوحي االلهي والذي يحاولون تشويه صورته دون 

سالم خطأ والصواب، في حين أن المنهجية العلمية تقتضي ضرورة التفريق الدقيق بين االسلوكياته ال
 إليه.أي منتسب ة سماوية مقدسة، وبين "سلوكيات" بالمفهوم المجرد ورسالباعتباره دينًا 

أهمية الموضوع تمكن في الخوف من اإلسالم في الغرب ليس جديدا، فهو في االصل نشأ بين  -2
ليهود في جزيرة العرب وثمة من المؤشرات ما يؤكد استمرار حضوره على ساحة أوساط العرب وا

 األخرى.رات التنبؤ بصراع حاد بينه وبين الحضاتى اآلن مما يدعو إلى العربية واالسالمية ح األرض

 سابقة.الدراسات ال

بيا الخوف الموفو لم أجد دراسة متخصصة في هذا الموضوع لكن هناك شذرات هنا وهنا تتحدث عن اإلس
 منها:من اإلسالم في بعض الكتب 

دراسات المؤسسة العربية لل بيروت:فهد النفيسي.  عبد اهللرب؟ هل يشكل اإلسالم خطرًا على الغ -1
أسباب ادعاء الغرب بتخوفهم من يتطرق الكاتب في كتابه عن  . لم"م2003 -هـ 1423"والنشر،

أهم األسباب الواهية التي يدعي الغرب فيها تخوفه  في رسالتي هذه تم الوقوف على اإلسالم، ولكن
 اإلسالم.من 

بيروت، لعربية للدراسات والنشر، ، المؤسسة امحمد عمارة وحوار المستقبل.اإلسالم والغرب  -2
لم يعالج الكاتب في متن كتابه العالقة بين اإلسالم وبقية األديان من حيث  "م2001-هـ 1421"،1ط

نت أن سماحة اإلسالم وقبوله اآلخر هي من صميم عقيدته وتعاليمه بحثي هذا بي الحوار، وفي
  اآلخر.ول في قبيسهم السمحة بما 

 .بحثال إشكالية

 التي بني البحث لمعالجتها والتي تضمنتها الرسالة. اإلشكالياتأدناه بعض 

سه لتشويه صورة هل إن مفهوم االسالموفوبيا حقيقة واقعة أم أنه نسيج خيال الغرب وأمريكا وتكري -1
يجاد المبررات للسيطرة على ن تحقيق مآربه وتأمين أممقدراتها لثرواتها و  االسالم والدول االسالمية وا 

 الصهيوني؟الكيان 



 
 الخوف وصناعة االسالموفوبيا

 صعب فارس وميض. د
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ينسجم والمجتمعات األخرى بسبب انغالقه على نفسه وتحجر أفكاره  الهل إن االسالم كما يدعون  -2
والمعاملة الحسنة يتصف بالسماحة والعفو أم أنه  مجتمعاتهم؟يخ هذه األفكار داخل سويعمل على تر 

اهلل  في هذا البحث إن شاء سنحاول االجابة عنها التساؤالته هذ اآلخرين؟واالخالق الحميدة مع 
 تعالى.

 البحث:أهداف 

الغربي على الخوف من اإلسالم من خالل رصده ومتابعته لبعض المظاهر االعالم وبيان تركيز  كشف
 ،ذاناآلرتفاع صوت المساجد الكبيرة، ابعض المدن الغربية وأمريكا مثل، )بناء  فيي بدأت تنتشر الت
 واالسالم،إنشاء الجمعيات والمدارس التي تعلم اللغة العربية ، كثرة ماتشار الحجاب بين الفتيات المسلانت

وأوحت  الغربيونهر لم يتقبلها ، وهذه المظاوأخيرًا تدفق الالجئين وبأعداد كبيرة إلى الدول الغربية(
 .لتي حققها االسالم في الماضيلبعضهم بأفكار شيطانية جعلتهم يستحضرون االنتصارات الكبرى ا

 مفهوم االسالموفوبيا :األولالمبحث 

 التعريف باالسالموفوبيا :المطلب األول

  .(1) بمعنى رهوب phobic"فوبنك" أو الخوف بمعنى phobeلفظ فوبيا ترجع الى المصطلح الطبي فوب

 الالتينية، وتعرفثم  قديمة، ومننية في أصولها اليونا فوبيا لفظ ترجع إلى كلمة فوبوس يعد مفهوم
)الرهاب( على نحو ما يرد أحيانًا في ان مرادفًا آلفة الوسواس القهري أو بكيان اإلنس دالخوف المستب
 .(2) العربيةفي  العلوم السيكولوجية المعتمدةمصطلحات 

نسبيًا يشير إلى  االسالم هو لفظ حديث رهاباأو Islamophobia إنجليزية االسالموفوبيا ومفهوم
للجدل يعرفه البعض على أنه تحيز ضد المسلمين أو  ير، مثنيالمسلمجحاف والتفرقة العنصرية ضد اإل

 .(3) المسلمينشيطنة 

بصورة نسبيًا في الفضاء المعرفي المعني لحات الحديثة التداول من المصط االسالموفوبياويعد مصطلح 
المصطلح الذي استعير جزء منه من علم  لذا يعرف هذا، ربيالغخاصة بعالقة االسالم بالمجتمع 

 االسالم.المرضي من و الخوف ابات النفسية للتعبير عن ظاهرة الرهاب أر طاالض

مصطلح االسالموفوبيا جنبا إلى جنب مع ظواهر مثل  لهام هايتمايرويستخدم علماء االجتماع كـفي
كراهية مجموعات من الناس كما هو الحال  السامية أو حتى ظاهرة ومعاداة والتطرف العنصرية وكراهية
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 الدينية، وممارساتمن جميع االديان والرموز قف سلبي من عامة الشعب المسلم و و مأن تكون في 
 .(4) االسالميةالشعائر 

موفوبي في مجموعة موقف إسال ، هوRunnymede trustرونيميد تروست البريطانيفحسب تعريف 
 :بقوله عنهاة من اآلراء التي يعرب متنوع

 للتغير.ة مستجيب ريجامدة وغ معزولة،االسالم هو كتلة وحدانية 

األخرى ال يتأثر بها وال يؤثر قيم وأهداف مشتركة مع الثقافات لديه  وغريب، وليسهو مميز االسالم 
 حقوق بدائي ومتحيز ضدي و ومتطرف فكريا وغير عقالن وحشي الغربهو أدنى من االسالم ، فيها

 الثقافات.رب وفعال في ح بيدعم االرها تهددي، والعدوانية،االسالم دين ينسم بالعنف ، النساء

مخاوف المريض  .(5) عسكريةألهداف سياسية أو  السياسية، تستعملسالم هو االيديولوجية االويرى 
 أليفة، أون يخاف المرء من قطة صغيرة لحاالت كأبالرهاب ال تستند إلى تهديد جدي وفعلي في أغلب ا

أن ودودين ال يمكن مكتظة بأشخاص  ةمن وجوده في قاعمن مكان مرتفع ال مجال لسقوطه منه، أو 
دراكي، لعلفي حقيقة عن اضطراب نفسي ني أن المرض يعبر وهذا يع عليه،يشكلوا خطرًا  باإلمكان  وا 

الخوف، خبرات مؤلمة تتعلق بموضوع الرهاب او رزها معايشة من أبكان  متعددة، ربماإلى أسباب عزوه 
برات غير السارة إلى ما يعرف بالالوعي عند ك الخلتتتسرب  المبكرة، حيثفي مرحلة الطفولة  وبخاصة

 عليها، باستحضارغير إرادية يصعب السيطرة  خوفه، وبصورةلموضوع  عند مواجهته اإلنسان، ليقوم
قد يكون أكثر تضخمًا  األولى، وبشكلالخبرات للمرة تلك لعايشها عند التعرض  مظاهر االضطراب التي

 .(6) وحدة

 سوسيولوجي نظورمن م الخوف: الثاني المطلب

الخوف الرعب و  تلك الحالة من مشاعر السوسيولوجية، إلىت الطروحا الخوف، فيمصطلح ثقافة يعد 
حيث يستبطن الفرد في هذه المجتمعات تلك  معاصرة،لاقافي في المجتمعات المهيمنة على الخطاب الث

السياسي إلى تنميطه نظام لا للخوف، يسعىجماعي لمصدر مشترك الحالة عبر عملية تمثل واستدماج 
تهيمن على شبكة عالقات  يشكل الخوف حالة عامةلذا  ؛(7) تجلياتهكال ، وتحديد أشوتعميمه، وتسويغه

 فيها.وتسيطر على مجريات حياتهم اليومية  المعاصرة، الحديثة او اتعلمجتماألفراد االجتماعية في ا

المعاصرة، النوع من الثقافة في المجتمعات  اذه انتشاروتتباين طروحات الدارسين في تحديد أسباب 
نتاجها،وراء تصنيعها الجهات التي تقف  والجهة االجتماعية، وكيفية هيمنتها على شبكة العالقات  وا 
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حالة اصبحت إلى حد بعيد، على أن الخوف  متفقون،إال أنهم  ،التباينتلك الهيمنة ورغم هذا  لياتوآ
  الثقافي.في النسيج ومتداخلة  تماعية،جاالعامة تسيطر على شبكة العالقات 

لثقافة المتعلقة بثقافة الخوف وجود اتجاهين بارزين في تفسير أسباب ظهور هذه اللمفاهيم المتابع ويرى 
االتجاه األول ، الذي ، إذ يرى أصحاب منها خاصة الغربيةالحديثة او المعاصرة ،و  في المجتمعات

رية طبيعية ال يقتصر وجودها على أن الخوف حالة مشاع Furedi يفرانك فيورد"يتزعمه عالم االجتماع 
حتى القديمة  معاترافقت اإلنسان على مر العصور في جميع المجتالمجتمعات المعاصرة بل هي حالة 

،وال يستثنى من ذلك مجتمع دون آخر ، ومن هذا المنطلق ال يشكل الخوف حالة جديدة وطارئة  منها
بين الحين   Spontaneousقائي عفوي حالة تظهر وتستجد بشكل تل وهعلى هذه المجتمعات، بل 

 كلما استدعت الضرورة ذلك . واألخر

 . وسياسة(7) م1997الرعب او  ثقافة الخوف عمليه المعروفينونجد هذا التصور للخوف واضحًا في 
ع بشكل غير متنراه يجادل فيها بأن االحساس بالخوف ظاهرة موجودة في المج . حيث(8) م2005 خوفال

بشكل الفت للنظر في المجتمعات المعاصرة بسبب ما أسماه فشل  ولكنها ظهرت مقصود،متعمد أو 
برأيه عرض من  ،ذلك الفشل الذي هو  ical imaginationof historFailure (9) التاريخيالخيال 

 .او القانونية السياسية الصحيحةأعراض استنزاف أنظمة القرن العشرين للمعاني 

غل هذا الخوف وتضخمه ألسباب غربية قد تستية والسياسيين في المجتمعات الالمؤسسات اإلعالمعد تو 
خدمتا  فهو موجود دائما وفي كل مكانولة عن انتاجه وتصنيعه يقول إال أنها غير مسؤ  خاصة، كما

 .لمصالحهم الشخصية بعض االحيان

وسالمة األدلة  المعاصرة،تمعات ا في المجرهاشفي تفسير أسباب ظهور ثقافة الخوف وانت فيورديذ يرى إ
لها من  نظره،وجهة ف إال أن هناك وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع تخال رأيه،التي يسوقها لدعم 

قليل ما يجعلها تحظى بقبول عدد غير  إليه،وجاهة التحليل وقوة األسانيد التي تسوقها لتأكيد ما تذهب 
ويتزعم هذا االتجاه عدد غير قليل من  انتشارها.ف وأسباب فة الخو اقمن الباحثين والمهتمين بتحليل ث

مقدمتهم عالم االجتماع  واالجتماعي، وفي يعلماء االجتماع والمفكرين والعاملين بالحقل الثقاف
 .Chomsky (11) اللغة نعوم تشومسكي وعالم Glassner (10) "باريجالسنر"

لذي هو عليه في المجتمعات الغربية، وبالكثافة التي ا لكالخوف، بالشإذ يرى أصحاب هذا االتجاه أن 
يتجاوز الحد الطبيعي للخوف المرافق  المجتمعات،فيها على الخطاب الشعبي والرسمي في هذه يهيمن 
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 ليشكل،برأيهم يتعدى الحيز الخاص للفرد إلى الحيز العام  خوف،إنه لإلنسان الذي يتحدث عنه فيوردي 
 المعاصرة.ومن نوع خاص في المجتمعات  يدة،دجبرأيهم ظاهرة ثقافية 

ونشرها بطريقة مقصودة من وتعمل مؤسسات عديدة وأنظمة سياسية مختلفة على تصنيع ثقافة الخوف 
سياسة من نوع خاص  برأيهم،هو  واإلنتاج،فمثل هذا التصنيع  ذاتية.أجل تحقيق أهداف خاصة ومصالح 

 .Fear mongering (12)" رعذلخوف والعليها سياسة "المتاجرة با أطلقوا

تدر على  السلع،قي هذا النوع من السياسة إلى سلعة تباع وتشتري كبا الرعب، فياو  إذ يتحول الخوف
وأما فيما يتعلق بأسباب إنتاج ثقافة الخوف ، األخرىقد ال تدره عليهم السلع  طائلة،مصنعيها أموااًل 

ذلك ، لعل أهمها ذلك الدافع  قليل منها يقف وراء ريي المجتمع فهناك عدد غودوافعها والترويج لها ف
يلجأ هذا  إذ (13)على الناس Social controlجتماعية المرتبط برغبة النظام السياسي إحكام سيطرته اال

في حالة ، ودس الخوف في قلوبهم ونفوسهم من أجل إيقائهم  بشتى الوسائل النظام إلى ترويع الناس
من أشياء وأشخاص وهم في هذا الوضع ال يجدون من كل ما يحيط بهم  فو مة من عدم الثقة والتخدائ

في تصديه للخوف ة سوى تبنيهم الحلول التي يقدمها لهم هذا النظام فرصة أمامهم للتخلص من هذه الحال
 وقبولهم الطرق التي يراها مالئمة ومناسبة لمحاربته أو القضاء عليه . 

أو  اجتماعية،سواء كانت  السلطة،فالقابضون على مصادر هيم ار الصدد يقول الباحث فؤاد إبوفي هذا 
فالتلذذ بالسيطرة يغري أولئك بإبقاء سحرهم  األسر،بخنوع االتباع حد  أو دينية أو سياسية مفتونون فكرية،

ف أن تحول دون بقاء األسرى وال يمكن لغير ثقافة الخو  األسر،المطعم بالفزع على أولئك الذين وقعوا في 
ابطة بين فال تنعقد ر  ألخر،يراد منها أن تكون ميراثًا ينقل من جيل هذه الثقافة لذا يالحظ ؛ فاصهمقأفي 
لمركز القوة المتحكمة فثقافة الخوف تسوق الجميع نحو األسر االجتماعي  ثالثهما،ين إال كان الخوف اثن

 .(14) للتبنيوقيمًا لتملي عليهم طريقة في التفكير 

يمكن وراء سياسة النظام السياسي هناك دافع آخر  االجتماعي،السيطرة والضبط  وباإلضافة إلى دافع
وتحويله عن القضايا األساسية  Misdirectionوهو حرف انتباههم  المجتمع،اس في تخويف الن

واألمن  البيئة،وتلوث  والفقر، والبطالة،كمشكالت الجريمة، "والمشكالت الجوهرية التي يعانون منها 
هامشية إلى قضايا او اثني او طائفي  والتمييز العنصري أالجتماعيةالثروة، والعدالة وتوزيع  ،االجتماعي

لهائهم ومو   (.15)بها ضوعات جانبية وا 
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السياسي عن  إنما يعكس في الحقيقة عجز النظام الطريقة،إنتاج الخوف لهذين السبين بهذه  ويالحظ ان
فبداًل ، سبة والمالئمة لها وفق برنامجه السياسيول المنالحوتقديم ال الجوهرية،مواجهة مشكالت المجتمع 

بعملية نجده يقوم  منها،والبحث عن طرق فاعلة في حلها أو التخفيف  ت،كالمشالمن تصديه لهذه 
 .تا لمصالحة الشخصيةخدموأبعادهم عن التفكير فيها  عنها،تشتيت انتباه الناس 

يرى الباحث فؤاد  العربية، كمافي المجتمعات ة صاوبخ المثال،على سبيل  واضح،هناك تراجع يرى 
وتوزيع الثروة وحقوق اإلنسان  االجتماعية،كمطلب العدالة  االجتماعية،اس في مطالب الن إبراهيم،

ماعي الذي يعد النظام السياسي "مطلب الجميع" االجتوحقوق المرأة أمام مطلب األمن  والديمقراطية،
 عها.ب األخرى جميلاأن يتصدر المط الرئيس الذي يجب

هو  فحسب،والمتنوع األشكال إلى مجرد خوف أمني إن تحويل خوف الناس االجتماعي المتعدد الوجوه 
في  لصالحه، وهوماره ما يدلل على قدرة النظام السياسي على التالعب بالخوف واستثفي الحقيقة أقوى 

 الجوهرية،مطالب الناس االجتماعية  الوقت نفسه أقوى تعبير عن قدرة هذا النظام ومهارته في تغطية
 .أمنيةوتحويلها إلى مجرد مخاوف 

تقوم هذه المؤسسة بتصنيع  منازع، حيثاالعالمية في مقدمة هذه المؤسسات دونما  المؤسساتتأتي 
بحيث  أسلوب،وأكثر من طريقة أو  مجال،وفي أكثر من  الطرق،ختلف وم الخوف على عدة صعد

ارق الف السوق، مع السلع فياستهالكية تباع وتشترى كباقي  commodityيتحول إلى مادة أو سلعة 
 .(16) الصناعةالكبير في الربح المادي الذي تجنيه المؤسسة من هذه 

خمة في المجتمعات الغربية في قطاع صناعة أخبار استثمار أصحاب رؤوس األموال الضويرى ان 
تعود عليهم بمليارات الدوالرات سوى البوليسية التي  والجريمة، والمسلسالتالرعب والعنف  الخوف، وأفالم

 .التي تسوغها على المجتمعات ذلك االفعالواضحة على  أدلة

اإلعالمية أداة لتضليل ا تجعل من المؤسسات ب والدوافع إنمإن إنتاج الخوف بهذه الطريقة ولتلك األسبا
ذلك الواقع الذي يعتمد  االجتماعي، موتزييف وعيهم ومعرفتهم بواقعه االحيان،وخوفهم في بعض  الناس

 وتفاصيله.على مجرياته واطالعهم  به،تهم ى هذه المؤسسة اعتمادا شبه كلي في معرفاألفراد فيه عل

 أخطر االدوار التي تمارسه المؤسساتلتضليلي في تشكيل وعي الناس من الدور ا العفل او ويعد هذا
 المعاصرة.االعالمية وتضطلع به في المجتمعات 
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ديرو أجهزة األعالم في أمريكا بوضع أسس عملية م ميقو  شنللرهربرت في هذا الصدد يقول المفكر 
تلك الصور  عليها،حكام السيطرة وتنقيحها وا   معالجتها،ويشرفون على  ور والمعلوماتتداول الص

مدير يعمد  وعندما، المطاف بل وتحدد سلوكنا في النهاية ومواقفنا،والمعلومات التي تحدد معتقداتنا 
 االجتماعي،وتوجهات ال تتطابق مع حقائق الوجود عالم إلى طرح أفكار ة اإلأجهز  المؤسسة االعالمية ان

 .المؤسسة االعالمية ما تريدلناس حسب ا فإنهم يتحولون إلى سائسي عقول

لى صنع الحقيقة،وبعيد عن  ذلك أن األفكار التي تنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف تاج نإاو  وا 
سواء على المستوى  يرفضها،الشروط الفعلية للحياة القائمة أو أن ادته وعي ال يستطيع أن يستوعب بإر 

إن تضليل عقول  الحقيقة،عن  لواقع سوى أفكار مموهة أو مضللةليست في ا االجتماعي،الشخصي أو 
يمثل إحدى األدوات لذا  ،وارادتهمووسيلة ضد حقوق االنسان  البشر على حد قول باولو فرير، أداة للقهر

  الخاصة.إلى تطويع الجماهير ألهدافها  خاللها،من  النخبة،تسعى  التي

 السالموفوبياتأريخ نشأة ا :المبحث الثاني

 ظهور ظاهرة االسالموفوبيا: المطلب األول

ول دلاضر لدى اولدت بظهور الدين االسالمي وقد تصاعدت حدتها في وقتنا الح االسالموفوبياان ظاهرة 
وتنمية شعور الحقد اعالم تلك الدول على ترسيخ عقدة الخوف من االسالم د لعب قو  وأمريكا،بية الغر 

م وما تلتها 2001مستغلين بذلك احداث الحادي عشر من سبتمبر عام ما هو مسلم والكراهية ضد كل 
 االوربية.من احداث مماثلة في الدول 

ي تأريخ قديم حافل بمسلسل طويل من بجذورها عميقًا ف بممكن القول إن تلك الظاهرة تضر يرى من ال
الغربية بوصفه تعبيرًا عن خير في الذهنية أستقر فيه هذا األ واالسالم،ربة بين الغرب العالقات المضط

انطالقًا من االقتران المتكرر الذي يمكن ربما  مسلم،غير  خطر داهم محدق يتهدد كل ما هو غربي
العالقة الحتمية بين صعود نجم الحضارة هناك نوعًا من  الذي يوحي وكان ،خيالتأر مالحظته في مسيرة 

 .سالمية وانحدار نظيرتها الغربيةاال

بل إنها  للذهن،وال تعد تلك الظاهرة حكرًا على مجال العالقات بين اإلسالم والغرب كما قد يتبادر  هذا،
 .(17) أيضاً تمتد لتطال رقعة العالم االسالمي نفسه 

هو الخطوة األولى الضرورية فهم الجدي والعميق ألي ظاهرة من الظواهر م بأن المن الزع قوانطال
، عالج ما يرتبط بها وينجم عنها من مشكالت يأتي إجراء هذه الدراسة ، ذات الطابع التحليليللتمكن من 
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رضها ، وعوا أسبابهاو  دوافعها في محاولة لتناول تلك الظاهرة بالفحص والتشريح ، بما يتضمن بيان
بالعالقات بين الغرب والعالم االسالمي أضافة الى التوقف عند مسألة تفشي تلك صلة المختلفة المت

تصاعد وتنامي مخاوف بعض االطراف المنتمية الى المجتمع العربي من الظاهرة الى الوطن العربي ، 
لتي لك الظاهرة المقلقة ، اهم في معالجة تالمد االسالمي ، وصواًل إلى اقتراح بعض المقاربات التي قد تس

تجعل من العالم االسالمي وأهلية عرضه لمسلسل مستمر من إساءة الفهم واإلدراج ضمن صور نمطية 
ات جسمية ، تعصف بإمكانات تبلور مفاهيم ، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر وتحدي شائههسلبية 

السالمي ودول ليس على مستوى العالقات بين العالم ا التسامح والتعايش السلمي واالحترام المتبادل ،
نما على مستوى العالقات داخل  . (17)المجال اإلسالمي أيضاً  وخارج الغرب فحسب ، وا 

حيث ساد شعور في  2001انتشر سريعًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام  واالسالموفوبيا،
تائجه التدميرية التي الفكري والسلوكي لإلرهاب ونحامل م الكراهية العرب والمسلمين بصفته متبناهالغرب 

حمولة سلبية تتغذى من تأريخ الصراع  أنتجدارها االمر الذي باتت تهدد الحضارة الغربية في عقر 
الخوف من االخر المتآمر والمتوحش والمنجب لفيروس الكوارث الصليبي / االسالمي المشبع بايديولوجيا 

  والنكبات والخراب..

 تضليلهواالرهاب في عملية ادلجة  –والمسلمين  –يماهي بين االسالم  " مفهومسالموفوبيا إذًا هو اال
. في تذكير واضح باألساطير ".الفرد كسلوك وتنسب إلى الجماعة والفكر ما يأتيه الجماعي،تسوغ التجريم 

 .(81) ييبهوتغالخر والرؤى وااليديولوجيات االحادية والشمولية التي تعتاش من أقصاء ا

وال زال عاماًل أساسيًا إن لم يكن في نشوء المفهوم فبصورة مباشرة في  االيديولوجي،عامل لقد شكل ال
ضالته  –المأخوذ بأساطير التوراة والتلمود  –أسباب انتشاره ظاهرة فقد وجد اليمين المتطرف في أمريكا 

ما يفعله في الشرق  أن. ظنًا منه جياه.وميثولو هوتي يستغلها استغالل المهووس بالفكر الال هذا،في 
االسالمية العارمة . وال شك أن قلق الغرب ازاء الصحوة الرب.إنما هو تنفيذ ألمر  واالسالمي،العربي 

المنهارة واقعًا بفعل حيرة اجتماعية وروحية باتت ال وخشية تهديدها قيمة التي تجتاح العالم اإلسالمي ، 
االسالموفوبيا"  "أنفسهم يشكل عاماًل أساسيًا في نشأة  مراقبين الغربيينالباحثين والتخفي ، حتى على 

م ، بما شكله من إعالن عن 1991مفهوما وانتشارها ظاهرة ، كما أن انهيار االتحاد السوفيتي في عام 
يد يعاديه ، وحلفائها ، جعل الغرب يبحث عن بديل جدالفوز الساحق لمعسكر الواليات المتحدة األمريكية 

يحات الغربية عن اختيار االسالم كعدو جديد بديل عن الخطر الشيوعي الذي طالما وقد تواترت التصر 
كما أن بعض الكيانات العسكرية بما يخصص لها من اعتمادات مالية ،  (19)حشدوا طاقاتهم لمواجهته
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 األطلسي ناتوات حلف شمال فلكية لن تجد مبررًا لوجودها إال في وجود قوة معادية ومن هذه الكيان
لك الجيش األمريكي وترسانته العمالقة التي تستقطع مئات المليارات من الدوالرات كل عام من وكذ

الخزانة األمريكية ، هذا في جانب الغرب لكننا نتحمل جانبًا من أسباب نشوء المفهوم وانتشار الظاهرة إذ 
ي منه فالتباين جانب األخر المخشأسبابه في الله كيف يمكن الحديث قلق وخوف في جانب ال تكون 

الرهيب والتفاوت الواضح في القدرات االقتصادية بين الدول األوربية والغربية وبين دول العالم اإلسالمي 
 عامل يثير رعب الغرب المسيحي إذ يخشى على مقدراته من فقر العالم اإلسالمي المتعمدبشكل عام 

في العالم اإلسالمي ، ذلك ورية كتاتة الديوهنا تأتي األنظمرب وتقدمه ، الذي يمتلك أهم أسس نهضة الغ
األنظمة التي جعلت دول العالم اإلسالمي في ذيل دول العالم من حيث تطبيق المبادئ الديمقراطية 
واحترام الحريات العامة ، ما يجعل هذه الدول وكامل مقدراتها ملك يمين الحاكم يوجهها كيف يشاء ، فإذا 

ذا اد السالم فهأر  يتم اختيارها بعناية المجموعات المعاونة له أراد الحرب تكن الحرب ، إذ إن و السالم ، وا 
الغرب المتقدم بشكل عام من إمكانية تولي لتكون أدوات لتنفيذ رغباته ونزواته ، وهذا مبعث لخوف 

على جيرانه ألي  فيعلن الحرب السلطة في هذا البالد أحد الحكام الجانحين ، أو الراغبين في الزعامة ،
 .  (20)سبب تافه بما يهدد السالم في العالم كله

يشكل النمو السكاني في العالم اإلسالمي ، هاجس أخر للغرب فقد بلغ عدد المسلمين اضافة الى ذلك 
ررة أن م. بما يقارب ربع سكان العالم ، وتفيد الدراسات المتك2009مليار نسمة في عام  1.57في العالم 
أكبر نمو سكاني في العالم مقارنة بأي من األديان أو التيارات العقائدية الكبرى ،  و الدين الذياإلسالم ه

كان اإلسالم يحتل المرتبة األخيرة على العالم من حيث عدد األتباع بين الديانات والعقائد وذلك بعد أن 
ًا عن ، كذلك بعيد ن الغرب واإلسالمبيم ، ولم يكن تأريخ العداء القديم 1980األخرى في عام 

فالغرب ال يستطيع أن ينسى تأريخه الدامي مع المسلمين بل إن معظم مفهومًا وظاهرة، االسالموفوبيا
مع العالم اإلسالمي ، وكذلك ال عتب على المسلمين ساسته وصناع قراره يتبنون فكرة الصدام المرتقب 

 . (21)سالميتجاه العالم اإل مشاعر التوجس واالرتياب من أي تحرك أوربي

 وغيرها من الثروات ال يمكن ، كذلك ، إغفال ما للكميات الهائلة من الكنوز والثروات ال سيما البتروللذا 
التي يمتلكها العالم اإلسالمي ، والتي تعد من أهم مصادر الطاقة والمواد الخام التي تقوم عليها الطفرة 

واقعة التهديد العربي بوقف تصدير النفط  غرب إلى، من دور ، فقد نظر الالصناعية في العالم الغربي 
م ، كونه تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا لمصالحهم ، ولم 1973إلى الدول المؤيدة للكيان الصهيوني في حرب 

ولة تبحث كثيرًا وراء األسباب الحقيقية والمشروعة التي دفعت العرب والمسلمين التخاذ هذا الموقف كمحا
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ذا ظلللدفاع عن أنفسهم  وتزايد االحتياج الغربي للموارد اإلسالمية كعنصر أساسي الستمرار النهضة  وا 
األوربية والغربية ، سيظل هاجس تأمين هذه الموارد واحتكارها وضمان تدفقها هاجسًا ملحًا في عقل 

 .  (22)الشعوب الغربية

في هذه االثناء يصنع  حبل أصب ما،تلقائي ألسباب  لم يعد مجرد خوف اإلسالم،وللخوف المرضي من 
وهنا تجد  ة.محددليستخدم أداة من أجل تحقيق أغراض  مستمر، أي أصبح ناتج عملية تخويف صنعًا،

فإن رصد ضعفًا ذاتيًا في مفعول  وغاياته، من يركز عليها استغالاًل لها لتحقيق أغراضه هذه األداة
وهو يزعم أنه يشكو  فيها،الجانب المرضي  ة حدةأي لمضاعف مفعولها،ة بذل الجهد بنفسه لزياد الظاهرة،

 .منها بأي وسيلة من الوسائل مكافحتها والتخلصمنها ويريد 

نجد هذا األمر في أوربا اليوم من خالل ما يطلقونه من مصطلحات تسبب النفور والقالقل  فسلأللذا 
ومتطرف  ابي دمويأنه دين إره يعزف اإلسالم على الذي ال سيما مصطلح االسالموفوبيا الناس،بين 

 فهو الخطر القادم كما يزعم بعضهم!!  ايدلوجيا،

 يالغرب العالم نشوء ظاهرة االسالموفوبيا في :المطلب الثاني

يمكن ثبتها من خالل  التفسيرات،من اإلسالم في المجتمعات الغربية يبرر بجملة من  نشأة ظاهرة الخوف
  ية:اآلتالعناصر 

حيث يظل االعتراف القانوني بالدين اإلسالمي  الغرب،المسلمين في  تراثمرار باالهتمام بستان اال -1
 الالزمة،كما أن مسلمي الدول الغربية يحرمون من الكثير من التسهيالت  تمامًا،غير مفعل أو مغيبا 

 ياء.االش وممارسة الشعائر الدينية وغير ذلككالمساح ببناء المساجد والمدارس 

إلسالم يعتبر من أهم أسباب تصاعد ظاهرة الخوف من اإلسالم حقيقة ال الغرب جهل سبب نكما أ -2
في الوقت الذي تؤكد فيه الكثير من المؤسسات الغربية أن  والعنف، ًا ما يربط باإلرهاب والتطرففغالب

االيجابية  المواقف لكن اإلعالم الغربي يحيل دون نشر هذه والتآخي،اإلسالم دين التسامح والتضامن 
 .(23) والمسلمينن تخدم اإلسالم التي من شأنها أ

 الغربيين،إن هناك بعض التيارات التي تساهم في زرع هاجس اإلسالم فوبي لدى المواطنين  يشير -3
التجمعات النسوية التي بأن اإلسالم مثل بعض  والرقمية،عبر مختلف وسائط اإلعالم التقليدية 

نه مهدد بفتاوى اإلسالم المحرمة لسلوك تيار الشذوذ الجنسي الذي يرى أو  ها،ويظلميستبعد المرأة 
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عليه في اإلعالم والذي يطلق  اإلسالم،وقد تنامى في السنوات األخيرة تيار المرتدين عن  اللواط،
 .EX- Moslimsتسمية  خاصة،الغربي عامة والهولندي 

 الغرب،قبل المسلمين الموجودين في  نينبغي غض الطرف عن التمثيل الرديء لإلسالم مال يرى -4
مما  وتعليمي،على حساب ما هو ديني ودعوي  والمال أغلبهم مسكون بهاجس جمع الثروة إنحيث 

ما بدال على  دواجية في التعامل مع الغرب حيث يتهافتون على ما هو مادييوقعهم في نوع من االز 
الذي يجعل  الحربائي،سر هذا السلوك ا دون أن يبررو  أخالقي،ويحجمون على ما هو  معنوي، هو

هذا االرتياب إلى نوع من الحذر والخوف مما ومع تقادم األيام يتحول  مرتابون،المواطنين الغربيين 
  .(24) إسالميهو 

من قيم  "دينًا وحضارة"ا يقدمه اإلسالمي إن الخالف القيمى والروحي بين ما يحمله الغرب في مجمله وم
ظاهرة االسالموفوبيا ، والتي جوهرها تأريخية لنشأة ًا وعمقًا ، لهو أحد األسباب الثر تركيبوأك ثر تحضراً أك

عداء وخوف غربي من اإلسالم ودوره وقيمة ، وهو عداء دفع هذا الغرب إلى العدوان علينا ، بل واحتالل 
، حيث يريد اآلن مصلحته ها لوتم دفعه مجددًا لركوب ثوراتنا وتوظيف "العراق وأفغانستان نموذجاً "بالدنا 

تصور أنها أمريكي ولكن بقشرة إسالمية وهو ما يتحقق عمليًا وبأيدي عربية لألسف ، تإنشاء شرق أوسط 
الذي تحمله  "اإلسالم"تحسن صنعًا ولكنها تخطئ خطًا استراتيجيًا ليس في حق بالدها فقط بل في حق 

 . (25)كمرجعية حاكمة أيضاً 

  الخاتمة 

تنطوي  عربية،مكتوبًا بحروف ا بلفظها الالتيني المنقولة عن اللغات االجنبية هكذ سالموفوبياأن كلمة إ
وال يقتصر  منطقيًا،ال يوجد ما يسوغه  االسالم،فهو خوف مرضي من  مرضية،على معنى أنها ظاهرة 

شر رغنًا عن أساسي أن الوباء ينتفارٍق مع  بالوباء،فهو أشبه  وينتشر،بل يعم  انفرادية،على حاالت 
ويبتكر المزيد من وسائل ن لم يتراجع يضاعف اإلنسان السوي جهوده فأ لمكافحته،اإلنسان الذي يسعى 

 المكافحة.

 أهم التوصيات 

شروق شمس اإلسالم من خالل الهجمات المغولية سعي أمريكا والغرب لتدمير اإلسالم والعروبة ومنذ 
ذرائع واهية  للعراق وافغانستان تحتل المباشر كما حصل مؤخرًا ربية الحديثة واالحتالوالصليبية واالو 

إلذكاء الحرب األهلية ونشر الفوضى الخالفة ألضعافها والعمل على تحقيق الغايات واالهداف التي 
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 إعادة رسم خريطة تتسم بالفوضى والتفتيت والتقسيم على غرار ماتصب بمصلحة تلك الدول من خالل 
أحد أوجه حرب الغرب ضد  العراق تحت شعار نشر الديمقراطية في العالم وهذااعتمدته من سياسة في 

اإلسالم والعروبة وكذلك الحصول على مصادر الطاقة من خالل السيطرة على منابع النفط وتأمين أمن 
ل العربية واإلسالمية في دائرة االتهام باإلرهاب ، وتقسيم الدو الكيان الصهيوني وجعل العرب والمسلمين 

واثنيه كما حصل في السودان تحت مسمى الشرق  إلى دويالت هزيلة متناحرة على أسس طائفية وعرقية
  .األوسط الكبير ليكون الكيان الصهيوني جزءًا من هذا المشروع لطمس هوية ومعالم دولة فلسطين
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 المشكلة والحلول .واالرهاب.االعالم الجديد 
 أ.د مبارك يوسف محمد خير
 السعودية - استاذ الصحافة واالعالم جامعة جازان

في عالم اليوم بدور ريادي ومهم في كافة المجاالت الحياتية حيث تلعب وسائله وبمختلف  االتصاليقوم 
التطور المذهل الذي  مداركهم. وبفضلراد وتنمية فعة بتعليم الجماعات واالعديدة ومتنو  وبأساليباشكالها 

صبحوا مشاركين أاالعالمية فحسب بل صاحب تقنيات االتصال لم يعد افراد المجتمع متلقين للرسائل 
قدرة المنظمـات اإلرهابيـة على تطويـع وسائل و  جاحن نأ ويري الباحث .وبفاعلية في العملية االتصالية

صبح أ ميةار ومخططاتها اإلج وأجندتهااتها ة في تنفيذ عمليرة االتصاالت المتقدمو ـعـالم واالسـتفادة من ثاإل
وغيره من وسائط  (65ص ،2009، )االخرس إلى حضورها الفاعل على االنترنت ، إضافة  واضحا  

د بأن وسائل اإلعالم الهدامة، وتجنيد الشباب في صفوفها. األمر الذي يؤك ألفكارهاللترويج  ،المعلوماتية
تـأثير سـلبي مباشـر في يد اإلرهابيين، الذين بات بمقدورهم توجيه رسـائل لهـا  قويا  وفاعال  حت سالحا  بصأ

 .والجماعات دار علـى األفـ
 ( خاصة  new mediaاثبتت العديد من الدراسات االجتماعية في الوقت الحالي ان االعالم الجديد )و 

في تبني الجماعات واالفراد لكثير من  هاما   دورا   اصبحت تلعب والتي  اعيوسائل التواصل االجتم
والسرعة في تبني االفكار .لذا نجد ان الكثير من  استخدامهاالمعاني والصور الذهنية وذلك لسهولة 

وان هذه الوسائل الجديدة بعيدة عن كافة  للوصول لهم خاصة   حسيسا   ظمات االرهابية تسعي سعيا  المن
: عمل عنفوي بأنه اإلرهابويمكن  تعريف (3ص، 2017، المباشرة)الميفيني ريل الرقابة المباشرة وغاشكا

من خالل تجذير الخوف وزرع القلق  ،يستهدف ارضاخ الجماعة آلرائه وفرض معادلة مغايرة بمنطق القوة
ت ضد ( ويكون اإلرهاب وسيلة يستخدمها األفراد والجماعا 19ص، 2016، في محيطِه.)عالونة
كومات ضد مجموعات معينة. ويمكن تقسيم االرهاب الي تستخدمها وترعاها ح نأالحكومات، ويمكن 

 :يلي ما أهمهامتعددة  أنواع
 .الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية .1
 .اإلرهاب برعاية الدول  .2
 .اإلرهاب ذي الميول القومية .3
 .ـ اإلرهاب األيديولوجي .4
 .مقدسةلاالمنافسين بمنطق القوة  الديني الذي يقصي اإلرهاب .5
 السياسي اإلرهاب .6
 الذي يدعو الى ثقافة العنف وتكفير اآلخر. اإلعالمي اإلرهاب .7
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 :كلة البحثمش ،أوالا 
الجديدة  اإلعالميةرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش استخدام الوسائل نجحت بعض المنظمات اال

 ،)الصيرفي .باشر لدي االفرادملا التأثير علىجية تقوم اعتمدت استراتي والتطور حيثبشكل بالغ الدقة 
ويري الباحث ان نقل االعالم الجديد للصور والفيديوهات الخاصة بالجماعات  (45، ص2007، عمان

بتكوين صورة لدي افراد المجتمع خاصة الشباب حيث اصبحت مادة دسمة  االرهابية خدمها مجانيا  
 مرة.بصورة مست وأحاديثهملمناقشاتهم 

 م،marcsageman،2011) بديلة مختلفة ومتنوعة إجاباتله ية عبارة عن سؤال ثحوبما ان المشكلة الب
p54) ،وبناء علي ذلك يمكن صياغة مشكلة  ، ترتبط بقضية لها اجابات كثيرة خاصة ومشكلة بحثنا

وما ، رهابالذهنية المرتبطة في اذهان المجتمع عن اال ما الصورة :البحث في السؤال الرئيسي التالي
 تلك الصورة ؟ ه االعالم الجديد في رسميلعب يالذ الدور
 :اهمية البحث، ثانياا 

 :تنبع اهمية هذا البحث في االتي
 المجتمعات المسلمة  علىوخطورته  اإلرهابتوفير معلومات عن   .1
رحلة الي م، بعد انتقاله من مرحلة المواجهة المادية المباشرة خاصة   لإلرهابفضح الفكر الضال  .2

 اللكتروني ااالنتقال للفضاء 
الجديد من خالل استخدام الياته الجديدة في معارك تدار رحاها في  لإلعالمالمتابعين  أعدادازدياد  .3

 الفضاء الخارجي
الجديد من خالل رصد التوابع والقنوات الفضائية ومواقع التواصل  اإلعالمواقع  علىالتعرف  .4

 رهابحلول للحد من اال إليجاداالجتماعي 
 .البحث تساؤالت :ثالثاا 

 متابعيه؟ علىوسائل االعالم الجديد  ما أثر /1
 لإلرهاب؟ما دور المنظمات الدولية واالقليمية في التصدي  /2
  الجديد؟ما التشريعات والقوانين التي تنظم عمل االعالم  /3
 ؟وسائل التواصل االجتماعي في نشر االفكار التي تدعم االرهاب تأثيرما  /4
 ودورهم في الحد من هذه الظاهرة بعة قضايا االرهاباتن مب مالشبا ما دوافع /5
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 .هداف البحثأ :رابعاا 
 :يهدف الباحث من خالل دراسته هذه لتحقيق االتي

 الدور الذي يلعبه االعالم الجديد في مكافحة االرهاب  علىالتعرف  -1
وما ، ويمالقعوة الي انحراف السلوك شانه الد ما منتنظيف كل  علىتشجيع االعالم الجديد  -2

 الي الغلو والتطرف في الفكر يؤدي
توظيف االعالم الجديد توظيفا  يخدم  االمر من علىطرح مبادرات ومقترحات تساعد القائمين  -3

 االمة االسالمية والعربية
ون الدول مع وتعا ،بشقيه التقليدي والجديد في البلدان العربية االسالمية لإلعالمتحقيق الوحدة  -4

 رفاالرهاب والفكر المتطبة حار بعضها البعض لم
  .البحثنوع  :خامساا 

 فان هذه الدراسة ال تنفك عن ،بما أن معظم الدراسات االجتماعية تندرج تحت قائمة الدراسات الوصفية
التدخل  حيث تهتم مثل هذه الدراسات بعرض ظاهرة اجتماعية كما  وكيفا  دون التحكم فيها او، صيفاتهاو 

باعتباره اهم  (. وسيعتمد الباحث علي منهج المسح االجتماعي78ص ، 2011 ،يدفي اسبابها )عبد الحم
 .(19ص ،1999، )عبد الباقي فروع المنهج المسحي ويمكن اعتباره اداة مسحية ضمن منهج معين

 .اداة البحث :سادسا
علي  ملتواشت، كأداة رئيسية لجمع البياناتالباحث علي صحيفة االستقصاء  عتمدا االستبيان:استمارة 

 خمسةومن ثم تم عرضها علي ، سؤاال   25أربع محاور كل محور به عدد من األسئلة بلغ مجموعها 
محكمين متخصصين في مجال الدراسات اإلعالمية ومناهج البحث االجتماعي هم البروفسور فيصل 

ربية جامعة التية شري الفاضل أستاذ علم المناهج بكلوالبروفسور ب، الحاج استاذ االعالم بجامعة السودان
والدكتور مكي  والبروفسور عبد النبي عبداهلل الطيب استاذ االعالم بجامعة وادي النيل  ، بخت الرضا

محمد مكي األستاذ المشارك لألعالم بجامعة وادي النيل والدكتور محمد بكري أستاذ االعالم بجامعة 
المحور األول البيانات  ، الباحث اهمدعليها بعض المالحظات العلمية اعت الملك عبد العزيز وأبدوا

 كما تم، ، محكمين  خمسة، ومحور لتقييم األثر، اإلشباعات ، محور االستخدامات، محوروغرافيةالديم
حيث وافق ، الصدق الظاهري وتمثل في صدق المحكمين اوالهما ناالستبانة بطريقتي صدقاختبار 

وقام الباحث بتعديل بعض االسئلة وصياغتها ، ثبحال ألهدافحية االستمارة وتحقيقها معظمهم علي صال
ومن ثم اصبحت االستمارة جاهزة للتطبيق في صورتها ، بطريقة سهلة وبسيطة حسب اراء المحكمين

حيث وزع االستبيان علي عينة ، ا صدق االتساق الداخليموثانيه (65ص، 2015، النهائية )بيتر
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وبعد ذلك تم  spss علي برنامج إجاباتهمتم تفريغ  ةمفردة من عينة الدراس 17لغ عددها استكشافية ب
 خنباو ر كوللتحقق من ثبات االستبانة اتبع الباحث طريقة الفا ، نةلالستباحساب معامالت االرتباط 

(kornapakhalva) ص ،2009، وهي تقوم علي حساب ارتباط العبارات مع بعضها البعض)ميخائيل
 . نتائج الدراســة%، وهي نسبة مطمئنة ل97نسبة  وحققت  (69

 .مجتمع البحث :سابعاا 
، (70ص ، 2013، يقصد بمجتمع الدراسة جميع أفراد أو جزئيات الظاهرة المقصود دراستها )الخيرات

 بقسم الصحافة واالعالم في مرحلة السودانوبهذا فاّن مجتمع هذه الدراسة هم طالب جامعة 
 والدراسات العليالبكالوريوس، ا

 :ثعينة البح :ثامناا 
في  من العينات االحتمالية االكثر استخداما  تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من قبل الباحث باعتبارها 

 .مفردة170بلغ عدد أفرادها و  بحوث االعالم،
 :حدود البحث

 (121ص، 2015، )البشريتمثلت حدود الدراسة في اآلتي : /1
 لعينة الدراسة دويا  صحيفة استبيان وزعها الباحث ي لتم تنفيذ اداة الدراسة من خال :لحدود المكانيةوال ا اأ

 م2018يناير  31 حتى 2017 يونيوطبقت الدراسة الميدانية في الفترة من  :ةا الحدود الزمانيثانيا 
الصحافة واالعالم بجامعة عينة عشوائية بسيطة من طالب  على: تم اجراء الدراسة ثالثاا الحدود البشرية

 .السودان لوجيا بجمهوريةو للعلوم والتكن السودان
 .الدراسات السابقة :تاسعاا 

 وقف الباحث علي عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوعه أهمها:
بعنوان دور وسائل االعالم في مكافحة االرهاب والتطرف  سرادقه/تحسين محمد حسين  الدراسة االولي

واستخدم المنهج الوصفي ، م2016رهاب/ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الشريعة واال باألردن جامعة الزرقاء/
في دراسته باعتباره اقرب المناهج لمثل هذه الدراسات وركز علي اهمية الدور الجوهري والمحوري الذي 

فهمها يجب ان تلعبه وسائل االعالم في مكافحة االرهاب وكشف زيف الجماعات االرهابية وخطل فكرها و 
وقد توصل  ، جاد حلول لظاهرة االرهابجديدة تساهم في اي الي توظيف اليات باإلضافة، الدين لمبادئ

 :_ يما يلمن خالل الدراسة الي عدد من النتائج ابرزها 
 المساهمة في التوعية بمخاطر االرهاب ووسائل محاربته علىتعتبر وسائل االعالم قادرة  /1
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والريبة والشك علي  وسائل التواصل االجتماعي لنشر الرعب والخوف تسخر المنظمات االرهابية /2
 .جمهور المتلقين

 اإلرهابمبدا مكافحة  علىالدعاية السياسية القائمة  أتعتبر وسائل االعالم العربية داعمة لمبد /3
بعنوان  م2014غير منشورة جامعة القاهرة  دكتوراهدراسة عبد الفتاح حسين هاني رسالة  :الدراسة الثانية

واشار الي بيان ، دراستهاستخدم الباحث المنهج المسحي في  يثاالفكار الهدامة ح علىاالعالم  أثر
والدينية السياسية  ساقاالنمن  أال يتجز  ا  باعتبارها جزءوالخطابية  انماط العنف المتعددةالمادية واللفظية

ووصل الي عدد من  لجمع البيانات كأداة واستخدم تحليل المضمون والثقافية وااليدولوجية، ةواالجتماعي
 :ج اهمها االتيائالنت
 افكار الشباب علىان االحساس بالظلم والحقد والكراهية والغضب لبعض العناصر المبعدة تؤثر /1
 للشباب  عدوانيا   مراحل تطورها سلوكا   أحدتولد التراكمات النفسية واالجتماعية والسياسية المحبطة في /2
بشرية  ألهدافالعاديين  األشخاص حتى وأ لعرقية او القومية او اللغويةبعض الجماعات ا قد تتحول/3

 العنف واالرهاب  ألعمال
م 2014دراسة الراوي محمد بعنوان دور وسائل االعالم الجديد في التغيير االجتماعي  :الدراسة الثالثة

التغيير ودورها في ارساء قيم المعرفة مواقع التواصل االجتماعي علي  تأثير علىوجاءت دراسته مركزة 
صل واداة اوالتو الي استخدام الشبكات االجتماعية باعتبارها اداة للترفيه  باإلضافة، مراجعةالوالنقد و 

واداة االستبيان في الدراسة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي، للتنظير والتنظيم والقيادة
 :يما يلالي عدة نتائج اهمها ووصل ، التطبيقية لجمع البيانات

ماعي العامل الرئيس في تغيير المجتمع غير انها عامل مهم في واصل االجتلتوسائل ا لال تمث  .1
، )بكر تهيئة االجواء ومتطلبات التغيير عن طريق توعية الجماهير لمقومات التنمية والنهوض

 (7ص ،2014
ان االعالم الجديد قد  يمما يعنوعدم الرؤيا يفتقر االعالم الجديد في مداه ومجاله الي الوضوح  .2

 عاصرة مللثقافة ال والفوضىابية لشك والريبة والضبا يعكس
عن طريق االحداث الجارية التي  لمواقع التواصل االجتماعي رئيسيا   مركزا   تشكل االجندة االعالمية .3

 .تفرض نفسها
الم في مكافحة التطرف واالرهاب رسالة دراسة رمضان قرني محمد بعنوان دور االع :الدراسة الرابعة
اشار الباحث من ، ا مسحيام ونوع الدراسة وصفية ومنهجه 2015شورة جامعة بيروت مندكتوراه غير 

خالل دراسته الي ان الظاهرة االرهابية اضحت من التنوع واالنتشار والخطورة الي الدرجة التي اصبحت 
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ي بحث فك لذل، بعاد الثقافية واالعالمية لكل مكونات المجتمعتتجاوز االبعاد السياسية واالمنية الي اال
من ، دراسته عن الوظيفة القيمية واالتصالية الفاعلة التي يؤديها االعالم في مكافحة االرهاب والتطرف

ويكمل االدوات السياسية واالمنية باب انه أي االعالم ابرز ادوات تعاطي الدولة مع االرهاب والتطرف 
 : يما يلمها اهلمواجهة هذه الظاهرة وتوصل الي مجموعة من النتائج والثقافية 

ووظائف معاصرة تتعدي االعالن واالخبار  ألهدافتجاوز االعالم لدوره التقليدي في المجتمع /1
  .التنمية علىالي تدفقه في نسيج وشرايين المجتمع لتزيد فاعليته وقدرته  ،والترويح والترويج

، حقائق جزءا  من الماضياللتقني الذي نعيشه اليوم جعل الحجب المعرفي وتزييف ان ثورة االتصال ا/2
 حيث وجدت اشكال جديدة من االتصال والتواصل الرقمي اليمكن سد منافذها مهما يكن االمر 

 يمثل االعالم راس الرمح بالنسبة لالتصال بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع/3
، ة االرهابفحم بعنوان دور االعالم االسالمي في مكا2015د عبادة دراسة محم :الدراسة الخامسة

، من خالل وسائل االعالم وهدفت الي استعراض بعض النماذج التي رسمت صورة مشوهة عن االسالم
فاهيم تصحيح الكثير من الم لاضافة الي ابراز دور االعالم في مكافحة االرهاب ومواجهته من خال

 .اإلسالمية المرسومة في اذهان بعض الناس عن قحقيالخاطئة والصورة غير ال
 :يلي ووصل الي عدد من النتائج اهمها ما، استخدم فيها الباحث المنهج المسحي وصفيةراسته ع دو نو 
 الواقع االسالمي ان االعالم االسالمي مازال يعاني من ضعف واضح في رسم صورة حقيقية عن/1
ربي لغمن قبل االعالم ا حد سواء علىد االسالم والمسلمين وجود الكثير من االساءات الموجهة ض/2

 .البغض والكراهية وتغذية الفكر المتطرف علىوين صورة ذهنية سالبة تقوم مما ادي الي تك
لدي الرأي  لإلسالمتقديم الصورة الحقيقية  علىمحدودية الموارد المالية وقلة الخبرات البشرية القادرة /3

 .العام العالمي
كظاهرة  بدراسة اإلرها راسات ركزت عليلد:يري الباحث ان معظم هذه ا لي الدراسات السابقةالتعليق ع

وجلها ، اجتماعية بغض النظر عن كون هذه الظاهرة يقوم بها افراد او جماعات او حتي مؤسسات منظمة
ميع لكيفية والتطرف ولفت انتباه الج لإلرهابركز علي اهمية االعالم الجديد ودوره الرائد في التصدي 

باعتبارها احدث الوسائل لتسليط الضوء علي  جتماعيصل االواالت سائطو خاص ، معالجة االعالم لذلك
كما ركزت علي شرائح ، هذه الظاهرة التي تشغل بال الرأي العام علي كافة الصعد محليا   واقليميا  ودوليا  

يد لتبني واعتناق مبادي وافكار ومدي االثر الذي يمكن ان يلعبه االعالم الجد ،مجتمعية مختلفة
كما ان ، ل ونشر االفكار الهدامةات االرهابية والمساهمة والمشاركة معهم في القتاظمالجماعات والمن

 ، لب االعم باستثناء القليل منهاامعظمها أي الدراسات نوعها وصفية مستخدمة المنهج المسحي في الغ
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نة عيستمارة استبيان الي استمارة تحليل المضمون مستغير ان ادوات جمع البيانات فيها تنوعت من ا
يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة انها تناولت  ولعل ما، ظة والمقابلةبعضها بالمالح

ات معينة ساهمت الي حد كبير في موركزت علي تنظي، والتفسير ظاهرة االرهاب وكيفية معالجتهبالتحليل 
ينة ومهمة ت علي شريحة معتموأن الدراسة ، لمين امام الرأي العام العالميتشويه صورة العرب والمس

واختلفت عنها في اختيار العينة واشتمالها علي ، ومؤثرة وفاعلة في كل المجتمعات اال وهي فئة الشباب
نها ايضا  اعتمدت هذه الدراسة علي نظريات لم تتضم، اسئلة ومحاور لم تتطرق لها الدراسات التي سبقتها

 الدراسات السابقة اهمها ما يأتي:
توظيف نتائج بحوث االقناع ونشر  على: وهي نظرية حديثة نسبيا  تقوم اساسا قناعالنظرية ا/1

ر المعلومات وتحدث التأثير من ر ومن ثم تم ،المعلومات في ظل النظم االجتماعية واالتجاهات النفسية
( وتفترض النظرية انه يمكن تحقيق اهداف 165ص، 2011خالل وسائل االتصال )النمر والبطريق .

القيم العقدية  علىت العاطفية مثل التركيز االستماال علىة االعالمية من خالل التأثير المباشر الالرس
 (43، ص2014، )الشرقاوي كالصالة والصيام والخ.

كمنظور جديد ، اتظهرت في الواليات المتحدة االمريكية خالل عقد الثمانيني :نظرية الغرس الثقافي/2
المتلقين وتأتى المسلمات االساسية للنظرية في ان مداومة  هورجم وسائل االعالم علي أثرلدراسة 

التلفزيون بان  .التعرض لوسائل االعالم خاصة   ولفترات طويلة وبصورة مستمرة تنمي لدي المتلقي اعتقادا  
وقد استفاد الباحث من هاتين  ويحيياهشه ان هو االصورة للواقع الذي يعي ،العالم الذي يراه ويسمعه

يلي تحليل  الدولي. وفيمافي التدفق االعالمي  االختالل علىمن خالل توظيفهما للتعرف  تينالنظري
 وتفسير البيانات:

 ( النوع1جدول رقم )
 النوع التكرار النسبة المئوية

 ذكر 118 69.4
 أنثى 52 30.6
100.0 170 Total 

فيما شكل  %؛69.4نسبة بلغت ب أن نوع )ذكر( أتى في المرتبة األولى أعاله؛( 1)يالحظ من الجدول 
أي أن عدد الذكور في عينة الدراسة أكبر من عدد  %.30.6الثانية بنسبة بلغت المرتبة  أنثى()نوع 

 اإلناث.
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 الفئة العمرية( 2جدول رقم )
 الفئة العمرية التكرار النسبة المئوية

 سنة19-25 من 32 18.8
 سنة26-30 من 48 28.2
 سنة31-35من 60 35.3
 سنة36-40من 30 17.6
100.0 170 Total 

في المرتبة األولى بنسبة بلغت  سنة أتت (35-31)العمر أن فئة  أعاله؛( 2يتبين من الجدول )
الثالثة المرتبة  وفي، %28.2( سنة بنسبة بلغت 30-26)العمر فئة  الثانية أتتالمرتبة  وفي، 35.3%

-36المرتبة األخيرة وبفارق بسيط فئة العمر ) وفي، %18.8( سنة بنسبة بلغت 25-19فئة العمر )
 .غلبة الشباب على عينة الدراسة إلىويشير ذلك  %.617.0( سنة بنسبة بلغت40

 ( يوضح تعريف اإلرهاب3م )جدول رق
 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية

 والتشدد للغلو حوالجنو  ولمقاصده للدين الخاطئ الفهم 118 24.6
 أهله غير عن العلم وأخذ التلقي في للالخ 19 4.0
 والمخالفات المنكرات شيوع تجاه العاطفة 8 1.7
 والبطالة الفراغ 154 32.1
 األسرية الرقابة ابتعاد 78 16.3
 االجتماعي الظلم 88 18.3
 السيئة والوطنية األسرية التربية 15 3.1

100.0 480 Total 
الفراغ والبطالة  لظهور اإلرهاب ؛ أتى في المرتبة األولى  ببس ه؛ أن ( أعال3يتضح من الجدول رقم)

% ؛ وفي المرتبة الثانية  ؛ أتى  سبب الفهم الخاطئ للدين ولمقاصده والجنوح للغلو والتشدد  32.1بنسبة 
% ؛ وفي المرتبة 18.3الظلم االجتماعي بنسبة بلغت  وفي المرتبة الثالثة ؛ أتى سبب ، %24.6بنسبة
% ؛ وفي المرتبة الخامسة ؛ أتى سبب 16.3بتعاد الرقابة األسرية بنسبة بلغت تى سبب اابعة ؛ أالر 

% ؛ وفي المرتبة السادسة ؛ أتى سبب التربية 4.0الخلل في التلقي وأخذ العلم من غير أهله بنسبة بلغت 
جاه لعاطفة تتى سبب ا% ؛ وفي المرتبة السابعة واألخيرة ؛ أ3.1بنسبة بلغت  األسرية والوطنية السيئة

 %.1.7بلغت شيوع المنكرات والمخالفات بنسبة 
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 رهاب( يوضح تعريف اإل 4جدول رقم )
 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية

 أوافق 45 26.5
 أوافق لحد ما 23 13.5
 أوافق ال 102 60.0
100.0 170 Total 

متفق عليه؛ أتت في رهاب واضح و عريف اإلق( أن ت( أعاله؛ أن عبارة )ال أواف4)رقم يتضح من الجدول 
، %26.5)أوافق لحد ما( بنسبة كبير؛ عبارة الثانية وبفارقوفي المرتبة  %؛60.0المرتبة األولى بنسبة 

مما  %.13.5رة )اوافق لحد ما( بنسبة أتت عبا السابقتين؛المرتبة الثالثة وبفارق كبير من العبارتين  وفي
 .بشأن اإلرهابجد تعريف واضح ومتفق عليه على أنه ال يو لدراسة متفقة يؤكد أن عينة ا

 اإلرهاب عالمية ظاهرةفي  ( يوضح رأي العينة5)رقم جدول 
 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية

 أوافق 133 78.2
 أوافق لحد ما 14 8.2
 ألوافق 23 13.5
100.0 170 Total 

ى أن اإلرهاب ظاهرة عالمية ليست خاصة عل (؛)أوافق أن عبارة ه؛ال( أع5)رقم من الجدول  يتبين
وبفارق كبيرة من  الثانية؛وفي المرتبة  %؛78.2بلغت في المرتبة األولى بنسبة كبيرة  بالمسلمين؛ أتت

اوافق ) ؛ أتت عبارةالمرتبة الثالثة واألخيرة وفي، %13.5بة)ال أوافق( بنس جاءت عبارة السابقة؛العبارة 
ذا يدل على اتفاق عينة الدراسة أن اإلرهاب ظاهرة عالمية ليست وه .%8.2يلة بلغت بنسبة ضئ ما(لحد 

 بالمسلمين.خاصة 
 ب بفئة الشبابارتباط فكر اإلرها ينة في( يوضح رأي الع6جدول رقم )

 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية
 أوافق 121 71.2
 اأوافق لحد م 33 19.4
 ألوافق 16 9.4

100.0 170 Total 
أتت في  الشباب؛( على أن فكر اإلرهاب ارتبط بفئة ( أعاله؛ أن عبارة )أوافق6)رقم يالحظ من الجدول 

( أتت في المرتبة الثانية عبارة )اوافق لحد ما كبير؛وبفارق  %؛71.2بنسبة بلغتالمرتبة األولى 



 
 والحلول المشكلة. واالرهاب. الجديد االعالم

 خير محمد يوسف مبارك د.أ
 

 

234 
 

وهذه داللة واضحة على اقتناع  .%9.4 نسبة؛أوافق( أي  )العبارة  الثالثة؛المرتبة  وفي، %19.4بنسبة
 .عينة الدراسة أن فكر االرهاب ارتبط بفئة الشباب

 اإلرهاب مشكلة يجب التصدي لها في أننة ( يوضح رأي العي7جدول رقم )
 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية

 أوافق 158 92.9
 ألوافق 12 7.1

 المجموع 170 100.0
على أن اإلرهاب مشكلة في حد ذاته يجب التصدي  (أعاله؛ أن عبارة )أوافق (7)رقم يالحظ من الجدول 

 أوافق(أتت في المرتبة الثانية عبارة )ال  كبير؛وبفارق  %؛92.9بنسبة بلغتأتت في المرتبة األولى  لها؛
 أن اإلرهاب مشكلةوهذه داللة واضحة على  نسبة؛ارة )اوافق لحد ما( أي جل عبلم تس فيما، %7.1بنسبة

 لها.في حد ذاته يجب التصدي 
 ة من مظاهر اإلرهاب( يوضح رأي العينة في تأثير قتل األنفس البريئ8جدول رقم )

 البـدائـــــــــل التكرار النسبة المئوية
 أوافق 98 57.6
 لحد ما أوافق 53 31.2
 أوافق ال 19 11.2
 المجموع 170 100.0

ة )أوافق( أن من مظاهر اإلرهاب قتل األنفس البريئة من ر ( أعاله؛ أن عبا8)رقم يتبين من الجدول 
وفي المرتبة الثانية عبارة )اوافق لحد ما(  %؛57.6أتت في المرتبة األولى بنسبة  واآلمنين؛المسلمين 

أتت عبارة )ال أوافق( بنسبة  السابقتين؛بارتين كبير من العالمرتبة الثالثة وبفارق  وفي، %31.2بنسبة
 أن قتل األنفس البريئة من المسلمين واآلمنين من مظاهر اإلرهاب. حيرجمما  %.11.2

 في أن إدخال الفزع والرعب والخوف من مظاهر اإلرهاب( يوضح رأي العينة 9جدول رقم )
 البدائل التكرار النسبة المئوية

 افقأو  99 58.2
 لحد ما أوافق 18 10.6
 أوافق ال 53 31.2
 المجموع 170 100.0

على أن إدخال الفزع والرعب والخوف من مظاهر  (؛( أعاله؛ أن عبارة )أوافق9)رقم لجدول ن ايتضح م
أتت عبارة )ال  كبير؛وبفارق  الثانية؛وفي المرتبة  %؛58.2في المرتبة األولى بنسبة  هاب؛ أتتاإلر 
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ة )اوافق لحد أتت عبار  السابقتين؛المرتبة الثالثة وبفارق كبير من العبارتين  وفي، %31.2بنسبة أوافق(
 وهذا يؤكد أن إدخال الفزع والرعب والخوف من مظاهر اإلرهاب. %.10.6ما( بنسبة 

 ت للمسافرين من مظاهر اإلرهابأن االختطافات والتهديدا ( يوضح رأي العينة في10ول رقم )جد
 دائلالب التكرار لنسبة المئويةا

 أوافق 7 4.1
 أوافق لحد ما 103 60.6
 أوافق ال 60 35.3
 المجموع 170 100.0

( أعاله؛ أن عبارة )اوافق لحد ما( في أن االختطافات والتهديدات للمسافرين برا  10)رقم يشير الجدول 
أتت عبارة  الثانية؛ة وفي المرتب %؛60.6ة أتت في المرتبة األولى بنسب اإلرهاب؛وجوا  وبحرا  من مظاهر 

أتت عبارة )أوافق(  السابقتين؛وبفارق كبير من العبارتين تبة الثالثة المر  وفي، %35.3)ال أوافق( بنسبة
مما يدل على أن االختطافات والتهديدات للمسافرين برا  وجوا  وبحرا  ال تشكل مظهر  %.4.1بنسبة 

 .أساسي من مظاهر اإلرهاب
 ( يوضح رأي العينة في اقتحام المؤسسات المالية وتفجيرها من مظاهر اإلرهاب11جدول رقم )

 البدائل تكرارال ة المئويةالنسب
 أوافق 46 27.1
 اوافق لحد ما 29 17.1
 ال أوافق 95 55.9
 المجموع 170 100.0

 سسات المالية وتفجيرها من( في أن اقتحام المؤ ( أعاله؛ أن عبارة )ال أوافق11)رقم يتضح من الجدول 
الثانية عبارة )أوافق( ي المرتبة ؛ وف%55.9أتت في المرتبة األولى بنسبة  اإلرهاب؛مظاهر 

؛ أتت عبارة )اوافق لحد ما( بنسبة وفي المرتبة الثالثة وبفارق كبير من العبارتين السابقتين ،%27.1بنسبة
  دها من مظاهر اإلرهاب.المالية وتفجيرها ليس وح. وتشير هذه النتيجة أن اقتحام المؤسسات 10.0%

 للحية من مظاهر اإلرهاب( يوضح رأي العينة في أن الحجاب وا12جدول رقم )
 البدائل التكرار النسبة المئوية

 وافقأ 14 8.2
 اوافق لحد ما 54 31.8
 ال أوافق 102 60.0
 المجموع 170 100.0
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ة من مظاهر اإلرهاب؛ أتت ارة )ال أوافق( أن الحجاب واللحي( أعاله؛ أن عب12)رقم يالحظ من الجدول 
رق كبير؛ في المرتبة الثانية أتت عبارة )اوافق لحد ما( وبفا %؛60.0في المرتبة األولى بنسبة 

وهذا ينفي الزعم  .%8.2أتت عبارة )أوافق( بنسبة  أكبر؛ الثالث؛ وبفارقالمرتبة  وفي، %31.8بنسبة
 لإلرهاب.مظاهر أساسية  واللحية هيالسائد بأن الحجاب 

 اإلرهاب إلى( يوضح رأي العينة في أن مخالفة ولي األمر تقود 13جدول رقم )
 البدائل التكرار النسبة المئوية

 أوافق 79 46.5
 اوافق لحد ما 39 22.9
 ال أوافق 52 30.6
Total 170 المجموع 

أتت  لإلرهاب؛ ق( أن مخالفة ولي األمر تعتبر مظهرا  ( أعاله؛ أن عبارة )أواف13)رقم يتبين من الجدول 
 وفي، %22.0بنسبة  أوافق(انية؛ أتت عبارة )ال رتبة الثوفي الم %؛46.5في المرتبة األولى بنسبة 

مخالفة ولي األمر تعتبرا   إنيمكن القول  %.22.9أتت عبارة )اوافق لحد ما( بنسبة  الثالثة؛المرتبة 
 .اإلرهاب مظهرا  من مظاهر

 اإلرهاب إلى( يوضح رأي العينة في أن ثقافة الشباب قادتهم 14جدول رقم )
 بدائلال التكرار النسبة المئوية

 أوافق 48 28.2
 اوافق لحد ما 66 38.8
 ال أوافق 56 32.9
 المجموع 170 100.0

؛ لإلرهاب ال تعتبر مظهرا  أن ثقافة الشباب  أن عبارة )اوافق لحد ما( إلى( أعاله؛ 14يشير الجدول رقم )
( )ال أوافق عبارة؛ أتت ل؛ وفي المرتبة الثانية؛ وبفارق قلي%38.8بة األولى بنسبة أتت في المرت

؛ أتت عبارة )أوافق( بنسبة وفي المرتبة الثالثة وبفارق قليل من العبارتين السابقتين ،%32.9بنسبة
 .تبر مظهرا  لإلرهاب%. وتقارب العبارات يؤكد أن ثقافة الشباب ال تع28.2

 ( يوضح رأي العينة في أن الغلو في الدين دفع الشباب للتطرف مظهراا لإلرهاب15جدول رقم )
 البدائل التكرار لمئويةالنسبة ا

 أوافق 107 62.9
 اوافق لحد ما 28 16.5
 ال أوافق 35 20.6
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 المجموع 170 100.0
ب للتطرف ( أن الغلو في الدين الذي يدفع الشبا( أعاله؛ أن عبارة )أوافق15)رقم يتضح من الجدول 

أتت  كبير؛وفي المرتبة الثانية وبفارق  ؛%62.9بنسبة  واإلرهاب مظهرا  لإلرهاب؛ أتت في المرتبة األولى
؛ أتت عبارة المرتبة الثالثة وبفارق كبير من العبارتين السابقتين وفي، %20.6( بنسبةال أوافقعبارة )

الغلو في الدين الذي يدفع الشباب للتطرف . وتدل هذه النتيجة أن %16.5بنسبة  )اوافق لحد ما(
 ر اإلرهاب.واإلرهاب من مظاه
 ( يوضح رأي العينة في أن وسائل اإلعالم تساعد على نشر اإلرهاب16) جدول رقم

 البدائل التكرار النسبة المئوية
 أوافق 40 23.5
 أوافق ال 88 51.8
 المجموع 170 100.0

أوافق(؛ أن وسـائل اإلعـالم تسـاعد علـى نشـر اإلرهـاب؛ أتـت ( أعاله؛ أن عبارة )ال 16)رقم يشير الجدول 
وفـي ، %24.7( بنسـبةأتـت عبـارة )اوافـق لحـد مـا الثانيـة؛وفي المرتبـة  %؛51.8لى بنسبة المرتبة األو في 

أن وسائل اإلعالم ال تساعد على نشـر . وهذا يدل على %23.5( بنسبة ؛ أتت عبارة )أوافقالمرتبة الثالثة
 .اإلرهاب

 ( يوضح رأي العينة في أن اإلعالم يكافح اإلرهاب17جدول رقم )
 البدائل لتكرارا النسبة المئوية

 أوافق 92 54.1
 افق لحد مااو  27 15.9
 ال أوافق 51 30.0
 المجموع 170 100.0

أتـــت فـــي المرتبـــة  اإلرهـــاب؛أن اإلعـــالم يكـــافح ؛ أوافــق(( أعـــاله؛ أن عبـــارة )17)رقـــم يتضــح مـــن الجـــدول 
ي المرتبــة الثالثــة وفــ، %30.0أوافــق( بنســبة أتــت عبــارة )ال ؛الثانيــةوفــي المرتبــة  %؛54.1ولــى بنســبة األ

وهــذه النتيجــة تؤكــد أن  %.4.0أتــت عبــارة )اوافــق لحــد مــا( بنســبة  الســابقتين؛وبفــارق كبيــر مــن العبــارتين 
 اب.اإلعالم يكافح اإلره

 ( يوضح رأي العينة في أن اإلعالم الجديد يتسبب في تمدد الجماعات اإلرهابية18جدول رقم )
 البدائل التكرار النسبة المئوية

 فقأوا 79 46.5
 اوافق لحد ما 73 42.9
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 البدائل التكرار النسبة المئوية
 ال أوافق 18 10.6
 لمجموعا 170 100.0

الجديــــد ســــبب مباشــــر فــــي تمــــدد  ( أن اإلعــــالم( أعــــاله؛ أن عبــــارة )أوافــــق18) يالحــــظ مــــن الجــــدول رقــــم
أتـت عبـارة )اوافـق لحـد  ؛الثانيـةوفي المرتبـة  %؛46.5في المرتبة األولى بنسبة  الجماعات اإلرهابية؛ أتت

أتـت عبـارة )ال أوافـق( بنسـبة  السابقتين؛المرتبة الثالثة وبفارق كبير من العبارتين  وفي، %42.9نسبةما( ب
 .الم الجديد سبب مباشر في تمدد الجماعات اإلرهابية. وهذا يدل على أن اإلع10.6%

 ( يوضح رأي العينة في كمية المحتوى اإلعالمي عن اإلرهاب19جدول رقم )
 البدائل ارالتكر  النسبة المئوية

 أوافق 99 58.2
 ق لحد مااواف 17 10.0
 ال أوافق 54 31.8
 المجموع 170 100.0

لعربيـة بارة )أوافق(أن كميـة المحتـوا اإلعالمـي بوسـائل اإلعـالم ا( أعاله؛ أن ع19)رقم تأكد من الجدول ي
؛ أتــت رتبــة الثانيــة؛ وفــي الم%58.2األولــى بنســبة  أتــت فــي المرتبــة ؛كثيــرةالتــي تتحــدث وتنشــر اإلرهــاب 

؛ أتــت عبــارة وفــي المرتبــة الثالثــة وبفــارق كبيــر مــن العبــارتين الســابقتين، %31.8( بنســبةعبــارة )ال أوافــق
المحتــوا اإلعالمــي بوســائل اإلعــالم العربيــة  . هــذه النتيجــة تؤكــد أن كميــة%10.0اوافــق لحــد مــا( بنســبة )

 رة.عن اإلرهاب كثي
 كمية المحتوى اإلعالمي العربي المكافح لإلرهاب ( يوضح رأي العينة في20جدول رقم )

 البدائل التكرار النسبة المئوية
 أوافق 43 25.3
 ااوافق لحد م 65 38.2
 ال أوافق 62 36.5
 المجموع 170 100.0

مـي العربـي المكـافح أن كمية محتـوا اإلعال ما(( أعاله؛ أن عبارة )اوافق لحد 20)رقم يتضح من الجدول 
% ؛ وفي المرتبة الثانية وبفارق قليل؛ أتت عبـارة )ال 38.2ر ؛ أتت في المرتبة األولى بنسبة لإلرهاب كثي

ت عبـــارة المرتبـــة الثالثـــة وبفـــارق غيـــر كبيـــر مـــن العبـــارتين الســـابقتين ؛ أتـــوفـــي  ، %36.5أوافـــق ( بنســـبة
مكــافح لإلرهــاب ميــة المحتــوا اإلعالمــي العربــي ال%  . وهــذه النتيجــة تــدل علــى أن ك6.0)أوافــق( بنســبة 

 قليل.
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 اإلعالمي العربي المكافح لإلرهابقوة فاعلية المحتوى  ( يوضح رأي العينة في21جدول رقم )
 البدائل التكرار لمئويةالنسبة ا

 أوافق 46 27.1
 لحد ما أوافق 77 45.3
 ألوافق 47 27.6
 المجموع 170 100.0

حول قوة فاعلية المحتوا اإلعالمي لمكافحـة  ما(لحد ( أعاله؛ أن عبارة )اوافق 21)رقم يتبين من الجدول 
ية وبفارق قليـل؛ أتـت عبـارة )ال أوافـق( وفي المرتبة الثان %؛45.3أتت في المرتبة األولى بنسبة  ؛اإلرهاب
وهـذه النتيجـة تؤكـد  %.27.1؛ أتت عبـارة )أوافـق( بنسـبة وبفارق قليل ؛لثالثةالمرتبة ا وفي، %27.6بنسبة

 .المحتوا اإلعالمي العربي المكافح لإلرهابضعف قوة فاعلية 
 :نتائج الدراسة

 نسبة بلغت بينما ؛%69.4 بنسبة ولىاأل المرتبة في أتت الذكور نسبة أن الدراسة من يتضح -1
 بلغت بنسبة الغالبة هي( 35 -31) العمرية الشباب الفئة أن الدراسة أظهرت %30.6 اإلناث
35.3.% 

 بلغت بنسبة لإلرهاب يقود الذي الغالب السبب هو لبطالةوا الفراغ سبب أن الدراسة تبين -2
32.1.% 

 %.60.0 بلغت بنسبة اإلرهاب تعريف حول واضح اتفاق يوجد ال هأن الدراسة أكدت -3
 %.78.2 بلغت بنسبة بالمسلمين خاصة ليست ميةعال ظاهرة اإلرهاب أن الدراسة كشفت -4
 %.71.2 بلغت بةبنس الشباب بفئة ارتبط اإلرهاب فكر أن سةالدرا أظهرت -5
 .%92.9تؤكد الدراسة أن اإلرهاب مشكلة في حد ذاته يجب التصدي لها بنسبة بلغت  -6
هاب بنسبة بلغت ة أن قتل األنفس البريئة من المسلمين واآلمنين من مظاهر اإلر تبين من الدراس -7

57.6%. 
 .%58.2عب والخوف من مظاهر اإلرهاب بنسبة بلغت إدخال الفزع والر أوضحت الدراسة أن  -8
كشفت الدراسة أن االختطافات والتهديدات للمسافرين برا  وجوا  وبحرا  ال تشكل مظهرا  من مظاهر  -9

 .%60.0بنسبة بلغت اإلرهاب 
مالية وتفجيرها ال يعتبر مظهرا لإلرهاب بنسبة أكدت الدراسة أن اقتحام المؤسسات ال -10

 %.55.5.بلغت
 .%6.0ظهرا  لإلرهاب بنسبة بلغت ن الدراسة أن الحجاب واللحية ال يشكالن ميتضح م -11
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 .%.46.5أظهرت الدراسة أن مخالفة ولي األمر يعتبر مظهرا  لإلرهاب بنسبة بلغت  -12
 .%38.8 يؤدي إلي اإلرهاب بنسبة بلغتن الدراسة أن ثقافة الشباب ليس مظهرا  تبين م -13
سبة بلغت الغلو في الدين الذي يدفع الشباب للتطرف من مظاهر اإلرهاب بنكشفت الدراسة أن  -14

62.9%. 
 .%51.8الدراسة أن وسائل اإلعالم ال تساعد على نشر اإلرهاب بنسبة بلغت تؤكد  -15
 .%54.1لغت ة أن اإلعالم يكافح اإلرهاب بنسبة بتضح من الدراسي -16
 مباشرا  في تمدد الجماعات اإلرهابية بنسبة اإلعالم الجديد يعتبر سببا  كشفت الدراسة أن  -17

 .%46.5بلغت
أن كمية المحتوا اإلعالمي العربي المتحدث عن اإلرهاب كثير بنسبة بلغت تظهر الدراسة  -18

58.2%. 
 .ح لإلرهاب قليلوا اإلعالمي العربي المكافتبين من الدراسة أن كمية المحت -19
لظاهرة  إن العالج /22.عالمي العربي المكافح لإلرهاب الدراسة ضعف فاعلية المحتوا اإل تؤكد -20

الشاملة  االجتماعيةية طويلة األمد تندرج ضمن مشروع التنمية يتطلب وضع إستراتيجاالرهاب 
 .والدائمة للمجتمع

براز حيثيات ظاهرة في دراسة وتحليلالمختصين  جموعضرورة مساهمة  -21 ووزن مختلف  االرهاب وا 
 .انتشارهاهمت في العوامل التي سا

على العوامل البيئية الحقيقة وأسبابه ودوافعه، والقضاء  تهطبيع علىاالرهاب والتعرف ة دراس -22
، قضاياهفل واالهتمام باوذلك باتخاذ تدابير ضرورية تجاه المجتمع بالتك، والشخصية الدافعة إليه

 كلوالمشاريع التنموية في  واالقتصادية والسياسية االجتماعيةارك القصور في المشاريع وتد
اإلنساني تجمع بين  وتحسين المجال السمعي والبصري ووضع مقاربة تهتم باألمن، المجاالت

يجاداالجتماعي، وتدابير السلم االجتماعي واالقتصاديالقانون والعدل، وشروط اإلدماج  سبل  ، وا 
 .المجتمعاديميين في كل دور العلماء واأليتفعو الكريم، العيش 

ليس فقط من زاوية المسؤولية الفردية، ففي ظروف اقتصادية صعبة، ووضع  االرهاب النظر إلي -23
من الصعب على جميع األفراد الحفاظ على التوازن ، بيرك متأزم، وفراغ إيديولوجياجتماعي 

 .دائما  ح النفسي وانتهاج الطريق الصحي
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في الخالص من  ومالذا  آمنا   مغريا   خرجا  أن االنتماء إلى الجماعات الدينية المتطرفة يمثل م -24
سليمة وغير الن الطرق غير المخرج من بي باعتبارهالمشكالت بالنسبة للعديد من األفراد، 

 ربي.عصحيحة، التي أصبحت منتشرة في المجتمع الال
وطن وأهميـة هـدف إلـى تنميـة الـوعي الـوطني العـام، وتكـريس حـب الـتمج إعالميـة شـاملة ار تبنـي بـ -25

وأفكـار  إليه فـي أوسـاط المجتمـع، والتصـدي لمـا يطـرح عبـر وسـائل اإلعـالم مـن مغالطـات االنتماء
 مغرضـة للتأثير السلبي على الشباب.

خاصة   ي تزخر بها وسائل اإلعالملتتوجيه أدوات الوعي والثقافة السياسية ووسائلها المختلفة ا -26
مكاناتهمالشباب وتنمية مدركاتهم  على قوي رتأثيذات لتكون الجديد  اب للتصدي لظاهرة اإلره وا 

 .توالتطرف التي تعصف بالمجتمعا
للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب والتطرف وفق  وصقلهماإلعالميين العرب فريق من  أهيلوت إعداد -27

 مهنية عالية. 
بصورة  العمـل علـى تحليـل تلـك المعلومـاتة معلوماتيـة إعالميـة حـول ظـاهرة اإلرهـاب و نشـاء قاعـدإ -28

 .وثقافيا   بمـا يضـمن محاصرة اإلرهابيين إعالميا  مستمرة 
التوصيات  :ثانيا ا

في مناطق محررين  يعملون، اعالميون عرب علي االعالم الجديد وتأهيلتدريب ضرورة  -1
التي ، االعالم الغربي ووسائلهلى بدال  من االعتماد ع ،ا القريبة منها، ال سيمالعربية عاتالصرا

 سلمة.مالعربية ال المجتمعاتمنحى مغايرا يتعارض مع قيم ومعتقدات  نتنحو في بعض األحيا
عدا -الصحفية األخرا  نبالفنو االعالم التقليدي والجديد في الدول العربية واالسالميةاهتمام  -2

تأثيرا  اإلنفو جرافيك وغيرها والتي تحدث و ، الكاريكاتير مثالفن  على ركيزكالت -الخبر والتقرير
 .كبيرا  لدي الجمهور المتلقي لسهولة فهمها

 ،الجماعات اإلرهابية وبمختلف اشكالها تنظيم لحو  العلمية العميقة من الدراساتالعديد إجراء  -3
 المدنيةعلى المجتمعات  هاب وتبعاتهبخطر اإلر  الجمهورتوعية ل
عن الغلو االسالمية الحق بالمبادئة فكره تحصين الشباب وتغذي -4 ة التي يقوم عليها االسالم بعيدا  

هم فيما يفد وينفع وتزجية اوقات فراغ، المجتمعوالتطرف من خالل اتباع القدوة الحسنة في 
 .مجتمعاتهم
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ة والثقافي لدينيةع المجتمعات بمختلف منابعها االجتماعية وادعم وتعزيز روح التعايش السلمي م -5
ضرورة إعادة التركيز على  مع، فئة الشباب باعتبارها االهم واالخطر علىوالسياسية مع التركيز 

 االسالميو  الصعيد العربي
فضائية ووسائل التواصل االجتماعي التي تؤجج روح الصراع لقنوات الل وضع مسودة قانون" -6

ضرورة و تطرف والترويج لها"، ب والعنف والنف وعدم حرمة الدم االنساني وبث حاالت االرهاوالع
إنشاء مراكز لتأهيل األئمة والدعاة ورجال الدين، لـ "تصحيح الخطاب الديني بما يتالءم مع روح 

 "والطائفية العصر، ونبذ التفرقة المذهبية
وينبغي رفضه  ومنظماتهم دين يساعد اإلرهابيين التأكيد على أن أية محاولة لربط اإلرهاب بأي -7

م اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم دة. ومن ثبش
 ختلفةوالتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد م

تعزيز التعاون و  يتعين دراستها ودعمهاباب يقودها الشلمكافحة اإلرهاب  ةكز دولياإنشاء مر  -8
ي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي لإلرهاب وكذلك أنشطة قليمالدولي واإل

 .لدرء خطرها عن الشبابمنظمة مجموعات الجريمة ال
 المراجع والمصادر:

 مالقرآن الكري :اوال  
 المراجع العربية :ثانيا  

عمان -صحيفة الغد-مقال)-اطيس الشبابومغنفيني: شبكات التواصل االجتماعي منصة داعش االفتراضية ابراهيم المي -1
 (م2016شباط  11االردن 

 م(2010، 4ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،ترجمة فائز الصباغ )لبنان، االجتماععلم  :أنتوني غيتنيز -2
 م(2014 ،2ط ،دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ردنوالجريمة )األ االجتماععلم  :محمد حسناحسان  -3
مؤسسة  ،مصر، ندوة مكافحة االرهاب، االرهاب جوره وانواعه واساليب معالجته )لندن :الء محمد ماضي واخرونعابو ال -4

 م(2014،الفرقان للتراث االسالمي
الجوال ، يا المعلومات علي الدول العربيةوتكنولوج االتصاالتجتماعية لثورة اآلثار االقتصادية واال :ابراهيم األخرس -5

 م(2009، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر ،ا  واالنترنيت نموذج
 ،التاسع العدد ،االعالمي ثالباح مجلة ،مدخل نظري ،التغييردور مواقع التواصل االجتماعي في  :الراوي محمد البشري -6

 (م2015، بغداد ،العراق
باريس  ،فرنسا ،الوربيةا راسات العربيةمركز الد ،المعنية بمكافحة االرهاب الدوليةاالرهاب والمواثيق  :الطيار صالح بكر -7

 م(  2014
قية علي شبكات التواصل دراسة تطبي ،الم الجديد والممارسات االرهابيةالسيد الشرقاوي: جدلية العالقة بين االع معبد الرحيايمان  -8

 م(2014 منيةالجامعة نايف ا، الرياض، السعودية ،التصدي لظاهرة االرهاب العربي فيقة مقدمة لندوة دور االعالم ور ) ،االجتماعي
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 التجربة الكندية نموذجا   -اإلعالم الجديد واإلرهاب: آليات الدعاية وعناصر اإلستقطاب 
 د. فيصل فرحي

 السعودية  –أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد 
  :مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والمجموعات عبر  األفراداستقطابا لشرائح كبيرة ومتنوعة من اإلعالم الجديد الفضاء األكثر  أضحىلقد 
العالم، فالدراسات واألرقام الحديثة تكشف يوما بعد يوم تزايد أعداد المتصفحين والمشتركين والمتابعين 

 واالقتصاديةالوثيق بين متطلبات الفرد االجتماعية والنفسية  االرتباطلهذا النوع من اإلعالم، بل وتؤكد 
 متناهي. بهذا الفضاء الغير و ، .... إلخافية والثق

وثيقا بحياة األفراد والجماعات، وبات المنصة األساسية  التصاقااإلعالم الجديد ملتصقا  اوألن غد
للحصول على المعلومات وتداولها، فإن هذه الميزة جعلت منه الوسيلة األهم لنشر األفكار المتطرفة 

ه على الوصول إلى أعداد كبيرة ومالمسة شرائح واسعة وبخاصة التأثير في التوجهات نظرا لقدرتو 
 الشباب.

التطورات التي تحدث في مجال اإلعالم الجديد، مكنت من  أنفي هذا المقام،  ومن المهم أن نؤكد
، وتتماشى مع متغيراتها أيضا طرقا جديدة في طرائق وأساليب اإلرهاب تواكب هذه التطورات استحداث

حيث لم  يعد اإلرهابي ذلك الشخص الذي يفجر نفسه في األماكن العامة ليحدث أكبر قدر ممكن من 
على منصات الفيديو وفقط، بل أضحت هذه األرضية  االستعراضيةالخسائر ثم ينقل هذه العملية 

ر للحدود والقارات، بل وحتى الي و التواصل والتجنيد العابمعلوماتية والتكنولوجية أداة فعالة للتمويل المال
 أنظمة المعلومات الدولية والحصول على المعلومات اإلستخباراتية المهمة. الستهداف

اعدة عمل له، ق االفتراضيومما ال شك فيه أن اإلرهاب اإللكتروني المعلوماتي الذي يجعل من الفضاء 
بأقل الخسائر  واستهدافهاهو إرهاب الغد والمستقبل، نظرا لتوسع وتعدد وتنوع األهداف التي يمكن ضربها 

المادية والبشرية، وهو ما جعل الكثير من الدول تأخذ هذا النوع من اإلرهاب بعين االهتمام والدراسة 
 كنولوجية لمحاصرته والتضييق عليه.ة والبشرية والتوالمتابعة الحثيثة والدقيقة، وترصد له اإلمكانات المادي

من خبراتها في  واالستفادةولعل من بين الدول التي يمكن رصد وتتبع تجربتها خاصة في السنوات األخيرة 
هذا المجال دولة كندا، التي عرفت ولألسف في العشر سنوات األخيرة ضربات موجعة من طرف اآللة 

 وبشرية كبيرة. ماديةاإلرهابية خلفت خسائر 
الكبير بفضاء اإلرهاب اإللكتروني،  اهتمامهاما يجعل التجربة الكندية مفيدة ومهمة في هذا المجال هو و 

أن جل األعمال اإلرهابية التي ضربت البلد في العشر سنوات األخيرة تم التخطيط لها  اعتبارعلى 
دارتها داخل الفضاء  منها أمرا ضروريا خاصة  واالستفادةتجربة وهو ما يجعل دراسة هذه ال .االفتراضيوا 

 الفترة.في هذه 
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دارة العمليات اإلرهابية -1  آليات وطرائق توظيف اإلعالم الجديد في التخطيط وا 
لقد تمكنت التنظيمات اإلرهابية وتحديدا القاعدة او ما يسمى بالدولة اإلسالمية وبخاصة في السنوات 

حيث لم تعد تكتفي بإستخدامها األخيرة من التأقلم مع التطورات التي شهدها عالم األنترنت ومجاراتها، 
أجل تجنيد عناصر كأرضية عملياتية وفقط بل أضحت منصة لوضع الخطط وبناء اإلستراتيجيات من 

ستمالة المتعاطفين والمحبين.  جديدة إليها وا 
لزيادة نشاطها من خالل غرف الدردشة المتخصصة ومواقع وقد فعلت هذه التنظيمات تحديدا عناصرها 

 مراقبتها. واالستخباراتيةالتواصل االجتماعي، وما يتاح من فضاءات تستعصي على األجهزة األمنية 
 السياقات التاريخية  -أ

 إتصالية واضحة تعتمد التنظيمات اإلرهابية ومنها تنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية إستراتيجية
 ومضبوطة وممنهجة، فهي تهدف من جهة إلى ترهيب 

خافتهم وبث الرعب فيهم إلى أكبر قدر ممكن، ومن جهة ثانية هي تسعى إلى إستمالة عدد  " األعداء" وا 
، وعلى أساس هذه الثنائية تنطلق هذه بالعمل اإلرهابي إهتمام كبير من الشباب خاصة الذين يبدون

نما أيضا  الجماعات في رسم سياساتها، بحيث ال يقتصر عملها على األنترنت فقط في بث الدعاية، وا 
توظف خاللها كل اآلليات والطرائق، وهو ما يمثل تطور كبير في عالقة هي قاعدة عمليات حقيقة 
 بشكل عام. اإلرهابي وعملية اإلتصال
بثالث وبشكل عام عالقة المحارب خارج الجيوش النظامية مع وسائل اإلتصالوقد مرت في الحقيقة 

مراحل رئيسية، بدأت المرحلة األولى مع ظهور التلغراف في منتصف القرن التاسع عشر إلى غاية نهاية 
للمحاربين غير نسبة " الحرب العالمية األولى، حيث استخدمت وسائل اإلتصال في هذه المرحلة بال

" كأدوات فعالة وجب التمكن منها والحصول عليها ألنها تمثل فارق في الحروب.وأعتبر  النظاميين
التلغراف إحدى هذه الوسائل الفعالة ومن أهم وسائل اإلتصال والتحكم والتوجيه، ولهذا مثل هدف 

الكه أو لتخريبه، حيث يذكر مثال للعناصر غير النظامية أو الخارجة عن الحكومات والدول إما إلمت
مع وجود فارق في التشبيه طبعا ما يمثله جيش مقاوم يسعى للتخلص  ،الملقب بلورنس العرب في مذكراته

من هيمنة دولة أخرى مستعمرة ومجموعات إرهابية هدفها زعزعة أمن الدول، أن المجموعات العربية 
من هيمنتها وبخاصة في شبه الجزيرة العربية خالل المقاومة للدولة العثمانية والتي تشكلت للتخلص 

الحرب العالمية األولى " عندما إستطاعت أن تدمر التلغراف الذي كانت تستخدمه الجيوش العثمانية في 
 . iاإلتصال والتنسيق تحولت إلى مجموعات متقطعة دون قائد"

التلفزيون  انتشار، المرحلة التي شهدت 1991و 1914المرحلة الثانية هي المرحلة الممتدة بين سنتي 
وخالل هذه  إنهوالراديو وتحولهما وسائل إعالم جماهيرية تستقطب إليها أعداد هائلة من المتابعين، حيث 
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غير النظاميين" كوسائل دعاية، ومن  المحاربينواإلعالم من طرف "  االتصالوسائل  استعملنالمرحلة 
هذه الوسائل بشكل كبير من طرف  واستخدامه المرحلة حرب فيتنام بين األمثلة التي تعبر بدقة عن هذ
 الفرنسي ومن بعده األمريكي. االستعمارمجموعات المقاومة الفيتنامية ضد 

واإلعالم تشكلت بوضوح مع  االتصالالمرحلة الثالثة في عالقة الثوار والمحاربين غير النظاميين بوسائل 
الويب  أصبحوسائل التواصل االجتماعي، أي حديثا، حيث  استخدام انتشاراألنترنت وتحديدا مع  انتشار

 منصة حقيقية لهذه المجموعات والتنظيمات للترويج ألفكارها ومنها التنظيمات اإلرهابية.
 استفادتمن هذا التراكم  وانطالقاالمراحل الثالث السابقة مثلت تراكم حقيقي في هذه العالقة، بحيث 

أصبحت تمثل  االتصالورت أدواتها وألياتها، فاألنترنت التي تعتبر أحدث وسائل التنظيمات اإلرهابية وط
عليها فقط لتحقيق جانب واحد أو هدف  االعتمادفي ذات الوقت الهدف والسالح واألرضية، ولم يعد 

 وفقط.
لنا  تبين 2015ولعل الرجوع إلى االعتداءات اإلرهابية التي ضربت الصحيفة الفرنسية شارلي أيبدو سنة 

بوضوح نظرة هذه التنظيمات إلى وسائل االتصال الحديثة، حيث أن األسبوع الذي سبق هذه االعتداءات 
التي  2015في شهر أفريل TVAمنها موقع القناة التلفزيونية iiموقع فرنسي 19000عرف هجوم على 

دد ع القناة تنأضطرب موقعها اإللكتروني وبخاصة برامجها على األنترنت، حيث ظهرت رسالة على موق
 .انترنت الخليفة" “CYBER CALIPHAبالتدخل الفرنسي في العراق موقعة من طرف ما يسمى   

لكن قبل هذا التاريخ وقبل األنترنت لم تكن الدعاية اإلرهابية لتتوقف، فقد وظفت كل الوسائل والطرائق 
االتصالية واإلعالمية لنشر أفكارها وممارسة التظليل، أين كان اإلرهابيون يستخدمون أشرطة الفيديو من 

شرطة الفيديو تلك التي تنقل واألكيد أن جيل الثمانينات يتذكر جيدا ا كدعامة صورة وصوت. VHSنوع 
 ما كان يسمى " الجهاد األفغاني".

وخالل فترة االحتالل السوفياتي ألفغانستان قام كل من أسامة بن الدن وعبد اهلل عزام  1984ففي سنة 
بإنشاء " مكتب العمليات " الذي أسندت له مهمة تشجيع المسلمين خاصة منهم العرب على دعم 

الجهاد" ومحاربة السوفيات، حيث قام هذا المكتب بإصدار مجلة ناطقة بالعربية سميت " والمشاركة في " 
الجهاد "، وزعت على نطاق واسع في العالم العربي وأيضا في أوروبا وأمريكا، كما أنشأ هذا المكتب خلية 

 ية ممتازة.إنتاج سمعي بصري سميت بـ " مرآة الجهاد " تولت مهمة إنتاج العديد من الفيديوهات بنوع
قام المركز من أجل إنتاج المعلومة اإلسالمية والذي كان مقره بيشاور بإنتاج العديد من  1980في نهاية 

هتم اكما  " المجاهدين" على اآللة الروسية، وتظهرهم كشهداء وابطال. النتصاراتالفيديوهات التي تروج 
طاء التسهيالت للصحفيين من مختلف مكتب العمليات هذا بالصحافة المكتوبة، حيث كانت مهمته إع

شراف المسمى " أبو رويترز"  .iiiأنحاء العالم للتواصل بـ " المجاهدين " تحت متابعة وا 
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، قام بن الدن بوضع حد لمنفاه في السودان 1996ولما وصل تنظيم طالبان إلى الحكم في كابول سنة 
وقرر االستقرار بأفغانستان، أين بدأ بتطوير مشروع ما سمي بـ " الجهاد العالمي"، وللترويج لهذا المشروع 

 إلى " العدو البعيد".على إلعالم الدولي، والذي من خالله أستطاع أن يوجه رسائله  اهتمامهركز 
بن الدن العديد من اإلعالميين من بينهم صحفيين من جريدة  التقى 1998و  1996في الفترة ما بين 

، تحت إشراف وتنسيق رجل مسؤول اإلعالم CNNالقدس العربي، قناة الجزيرة، القناة الرابعة وأيضا الـ 
من   انطالقاو اإلعالم،  االتصالجال في التنظيم أبو مصعب السوري، الذي يملك خبرة كبيرة في م

 GIAخبرته في المجال وتجربته السابقة في تسيير نشرية " النصر" التابعة للجماعة اإلسالمية المسلحة 
، وكذا تجربته في إنتاج فيديوهات 1995و  1994التنظيم اإلرهابي الناشط في الجزائر ما بين سنتي 

 توزيعها إلى أوروبا ودول المغرب العربي.  لعمليات إرهابية في نفذت في الجزائر، و 
 والتوظيف  االستخدامنترنت ..... اال  -ب
، ومنذ هذا التاريخ وهي تقوم بتطوير 1990قتحمت المجموعات اإلرهابية عالم األنترنت بداية من سنة ا

حيث ظهر أول موقع على األنترنت  ذاتها ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال،
" يحتوي الكثير من المادة الدعائية IMC" المركز اإلعالمي اإلسالمي  اسمتحت  1991لإلرهابيين سنة 

تاريخ حجبه  2000فعال ونشط إلى غاية سنة  هذا الموقع وبقيوفيديوهات تظهر عمليات إرهابية، 
 . ivوتوقيفه

أنشأ طالب في اإلعالم اآللي بأحد  1997و 1996فبين سنتي بعدها بدأت تتوالى المواقع اإلرهابية، 
نسبة إلى القيادي عبد اهلل عزام،  AZZAM.COMالمعاهد المتخصصة بالعاصمة البريطانية لندن موقع 

حتوى هذا الموقع مواد مكتوبة باللغة البوسنية، الشيشانية واألفغانية، يقترح خالله فيديوهات " جهادية " ا
 .vأرسال مبالغ مالية إلى صندوق بريد في العاصمة لندن ويطلب من رواده

حتى يظهر أول موقع لألنترنت لتنظيم  2000بعد ذلك إلى غاية شهر فيفري من سنة  االنتظاريجب 
معالم الجهاد، ليتبعه مباشرة وسريعا موقع آخر في  MAALEMALJIHAD.COM اسمالقاعدة تحت 

 . ALNEDA.COMviسمي بـ النداء 2001شهر مارس من سنة 
بعدها بأسابيع قليلة أطلقت القاعدة وكالتها اإلعالمية الخاصة لإلنتاج السمعي البصري " السحاب " وكان 

ة من المارينز األمريكيين وأودت التي ضربت قافل االنتحاريةأول فيديو بث على موقعها يشيد بالعملية 
الفيديوهات بعد ذلك وتتنوع من حيث الكم والكيف، حيث أصبح من الملحوظ  للتواليمنهم،  17بحياة 
 في إخراجها. والمؤثراتالتقنيات العالية  استخدام

القيام ، أعلنت الـ و م أ وحلفاؤها 2001سبتمبر  11وعلى إثر العمليات اإلرهابية التي ضربت أمريكا في 
" بحيث وفي أسابيع قليلة وجهت ضربات قوية لتنظيم Endrning Freedomبعملية أطلقت عليها " 
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طالبان، مما أدى إلى إضعافه وفقد بذلك تنظيم القاعدة حليف إستراتيجي في المنطقة، بحيث وعلى إثر 
وهو ما أجبر كل من أسامة  هذه العملية تم تدمير أماكن التدريب التابعة لها وقتل العديد من اإلرهابيين،

 الهروب.بن الدن وأيمن الظواهري إلى 
ومن أجل الحفاظ على وجودها تحولت القاعدة مضطرة من تنظيم هيكلي يعتمد على التراتبية إلى تنظيم 

ال يخضع إلى قيادة مركزية، بحيث تفرخ عنه تنظيمات أخرى أهمها تنظيم القاعدة  وانشطاريغير ممركز 
التأقلم مع هذه المتغيرات الجديدة  استدعى، األمر الذي 2004ادة مصعب الزرقاوي سنة في العراق بقي

 على المستوى اإلعالمي.
وفقا لهذه التغيرات الهيكلية التي أملتها الوقائع الجديدة على األرض، كان ال بد على هذه التنظيمات 

أ تنظيم القاعدة في العراق واجهة التابعة ان تجد لنفسها كيانات إعالمية جديدة، وعلى ضوء هذا أنش
إعالمية له على األنترنت باسم مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي "، كما أخرج تنظيم القاعدة في بالد 

 المغرب اإلسالمي واجهته اإلعالمية المسماة " األندلس لإلنتاج اإلعالمي".
وقد رسمت هذه الواجهات اإلعالمية سياسة واضحة في التعامل مع الرقابة التي كانت تفرضها عليها 
األجهزة األمنية، حيث أنه وفي كل مرة تقوم هذه األجهزة بمتابعتها والتضييق عليها ومن بعد ذلك حجبها 

، 2002توقيفه في سنة  التابع لتظيم القاعدة الذي تم alneda.comتخرج باسم جديد، كمثل موقع الندى 
 والذي سرعان ما ظهر بعد ذلك باسم آخر وبنفس المحتوى تقريبا.

ومما لوحظ على هذه المواقع وعلى الرغم من إنشاءها في فترات قصيرة وتغيرها الدائم، إال أنها تتميز 
كنولوجية ستفادت كثيرا من التحديثات التابخاصية مشتركة، وهي إحترافيتها وجاذبية تصاميمها، بحيث 

 نتشار مواقع التواصل االجتماعي.االتي تطرأ على عالم الويب، و 
 مستفيدة من هذه التحوالت التكنولوجية 2013إلى غاية سنة  2000وعليه فقد ظهرت في الفترة ما بين 

سمي بطفرة " الفوروم الجهادي"، ومن اهم مجموعات الدردشة التي برزت بشكل ملفت فوروم " التوحيد  ما
تابعة لإلرهابيين أبو قتادة وأبو حمزة المعروفان بنشاطهم اإلرهابي في العاصمة البريطانية لندن، " ال

 اإلخالص، الفردوس، البراق، لتظهر بعد ذلك مجموعات دردشة كثيرة تخدم نفس التوجهات وأهمها
  .... إلخ.الفلوجة، المجاهدين ،الحسبة

لطرح  افتراضيةجمع الناشطين والمتعاطفين في غرف حاولت مجموعات الدردشة هذه وأخرى كثيرة ان ت
 2009و  2007، حيث تشير األرقام إلى أنه وبين سنتي واإلنجليزيةمواضيع تحريضية باللغتين العربية 

، كما يظهر تقرير أعدته viiألف رسالة دردشة 56وصل عدد رسائل الدردشة على فوروم الفلوجة وحده 
ألف إرهابي يشتركون في هذه المجموعات  25اإليرلندية أن ما يقارب الـ  االستخباراتأجهزة 
، على شكل قوائم 2001بداية  انطلقتوالتي  GIMFمنها مجموعات الدردشة التابعة لتنظيم .viiiوالغرف
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بها إال لمن يمتلك شيفرة الدخول، و التي وصل  االشتراكال يسمح لدخولها أو  Yahooتتواجد على الـ 
 .  2004عضو تاريخ إغالق المجمعات سنة  7400يها عدد مشترك

طفرة " الفوروم الجهادي " أخذت حدتها تقل شيئا فشيئا إلى أن تالشت نهائيا، بسبب تمكن األجهزة 
األمنية من تفكيك الكثير من مجموعات الدردشة والدخول إليها وزرع الشكوك بين عناصرها، حيث تمم 

ديد منها كمثل فوروم " الحسبة" و " الفلوجة " الذين أصبحا يسيران الع 2008و 2006بين سنتي  اختراق
 . والبريطانيةعلى التوالي من طرف أجهزة المخابرات األمريكية 

، االجتماعيكنتيجة لهذا غيرت التنظيمات اإلرهابية إستراتيجيتها، وراحت تركز أكثر على مواقع التواصل 
هذه التنظيمات داخل هذا الفضاء، وقد شجع على ذلك  لوحظ بداية تواجد 2012حيث وبدءا من سنة 
 ستخدامها للتكنولوجيا العالية والمتطورة.اهذه المواقع بشكل كبير و  انتشارعدة عوامل أهمها 

بعد بداية الثورة السورية وتوافد اآلالف من الشباب العربي ومن مختلف دول العالم إلى سوريا بدواعي 
"الجهاد"، بدأ الناشطون يستخدمون خاصة الفيس بوك والتويتر وكذا اليوتيوب، حيث بلغ عدد الموالين 

كل حساب يتابعه ما حساب، و  ألف 46والناشطين في تنظيم الدولة اإلسالمية عبر تويتر فقط حوالي 
 200 يتعدمتوسطه ألف متابع، على الرغم من أن المتوسط العام للمتابعين لكل حساب في تويتر لم 

 .   ixمعجب
 ندا " الدعاية " اباغو : األرضية الصلبة للبر االجتماعيمواقع التواصل  -ج

ذا كان الهدف  االجتماعيتستخدم التنظيمات اإلرهابية مواقع التواصل  لتحقيق العديد من األهداف، وا 
الرئيسي هو الدعاية، كما أكد على ذلك منذ سنوات عديدة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 

داف المهمة األخرى هو ،فإن من بين األهxبالقول " أكثر من نصف المعركة تجري على ساحة اإلعالم"
 إيجاد بدائل لإلعالم التقليدي وخاصة التلفزيونات التي لم تعد تبث العمليات اإلرهابية.
وتعاطف شرائح  انتباهوعلى هذا األساس فقد طورت التنظيمات اإلرهابية طرائق لتحقيق الدعاية وجلب 

قناعهم فيما بعد بالمشاركة في عاطف استمالتهمكبيرة من الشباب في مختلف أنحاء العالم، ومحاولة  يا وا 
المعروفة وتحويلها  Hashtagعملياتها، ومن أهم هذه الطرائق محاوالت الدخول بكثافة إلى الهاشتاغات 

  mots diése  ،WC 2014  ،Brazil 2014بشكل يخدم أفكارها وتوجهاتها، ومنها كل من هاشتاغ 
كمنصات لترويج خاصة الفيديوهات التي تظهر  واستخدامها 2014بشكل واضح سنة  استهدافهاالتي تم 

 .xiعمليات إرهابية في سوريا والعراق، على إعتبار األعداد الهائلة التي تشترك في هذه الهاشتاغات
الذي أطلقته الحكومة  stopdjihadismeالتنظيمات اإلرهابية حديثا مع هاشتاغ  استخدمتهانفس الطريقة 

 i Will com to Tunisieاإلرهابية التي ضربت باريس مؤخرا، وأيضا هاشتاغ  الفرنسية عقب العمليات
 الذي تم إنشاءه لجذب السياحة بعد العملية اإلرهابية التي ضربت متحف الباردو في تونس.
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أيقونات تمكنها من بث تغريدات على التويتر بشكل  استخدامتعتمد أيضا هذه التنظيمات على إستراتيجية 
د كبيرة، ومنها على سبيل المثال " فجر البشائر" التي تم توقيفها من طرف تويتر بعدما مكثف وبأعدا

على الموصل بالعراق،  االستيالءأرسلت من خاللها العديد من التغريدات خالل بضعة أشهر فقط غداة 
 ألف تغريدة في يوم واحد. 40حيث تمكنت من إرسال حوالي 

مكنها من أن تسوق  االجتماعيالتنظيمات اإلرهابية إلستراتيجيات متنوعة عبر مواقع التواصل  اعتماد
نفسها للعالم على أنها كل متكامل، فهي أحيانا تنظيم إرهابي، وهي أيضا حركة بديلة للدول الشمولية، 

تظهر على أنها  كما أنها يمكن أن تكون دولة في مرحلة التأسيس، كما أنها وعبر هذه اإلستراتيجيات
عدام مواطنين من دول أجنبية في المكان والزمان الذي  قادرة على إلحاق الضرر بأية طريقة وقتل وا 

 تختاره هي. 
 الفيديو في صلب اإلستراتيجيات اإلرهابية  -ت

وظفت الجماعات اإلرهابية في حربها الدعائية " آلة الفيديو" بحيث ركزت على الجوانب التقنية باإلضافة 
 والتركيبإلى الجوانب الفنية، بحيث يتم إخراج الفيديو الدعائي في شكل مثير من جوانب التصوير 

مساكهم لألسلحة والمؤثرات، وأيضا وهو األهم الجانب االستعراضي، وأقصد هنا طريقة لبس اإلره ابيين وا 
ووقوفهم وطريقة حديثهم، وكذا طريقة ظهور المخطوفين بلباسهم البرتقالي الموحد في إشارة داللية إلى 

 تانامو.نطريقة لبس مساجين غوا
ويجب اإلشارة هنا إلى وجود على األقل ثالثة أنواع من الفيديوهات، أوال الفيديوهات التي تصدرها وتبثها 

ستخدامها للمؤثرات الصوتية والصورة، وأيضا امية لما يسمى الدولة اإلسالمية، حيث يالحظ األذرع اإلعال
عتماده على اللقطات الكبيرة والتصوير البطيء، حيث غالبا ما يبحث من خاللها اإلرهابيون على إظهار ا

 الجانب االستعراضي وتبيان عمليات اإلعدام الجماعي بالسكاكين أو عن طريق الحرق.
ركز أيضا الجماعات اإلرهابية في إستراتيجياتها الدعائية عبر الفيديو المواطنون المحليون بهدف وت
ستمالتهم، وعلى هذا فهي تحاول إظهار الوجه اإلنساني عبر ما تقدمه من خدمات يومية للطبقات الفقيرة ا

هم وزوجاتهم ولحظات اللعب والمحتاجة، وأيضا إبراز الحياة السعيدة التي يعيشها " المجاهدون" مع أبنائ
 .xiiالجماعي وأجواء المرح

السياسة الدعائية عبر الفيديو التي تنتهجها معظم التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها الدولة اإلسالمية لم 
نما الهدف هو رسم صورة الدولة القادرة على اتظهر فقط هذا التنظيم على أنه في تنامي و  نتشار فقط وا 

لية وخوض حرب ضد الحكومات األخرى المعادية، فالفيديوهات الدعائية المنشورة إدارة شؤونها المح
ضخمة من األسلحة ال تمتلكها إال الدول،  ترسانةمتالك هذا التنظيم تحديدا لاركزت بشكل واضح على 

كالصواريخ الباليستية على سبيل المثال والدبابات الحديثة والطائرات المحاربة وغيرها من األسلحة الثقيلة. 
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هذا على الصعيد العسكري أما على الصعيد المدني فقد أراد هذا التنظيم أن يظهر نفسه بأنه قادر أن 
ئبة، حيث ركزت بعض الفيديوهات على قدرة هذا التنظيم على إدارة الشؤون يعوض الدولة المدنية الغا

برام عقود  قامة محاكم للفصل في قضايا مدنية بين المواطنين، وأيضا تسجيل للحالة المدنية، وا  القضائية وا 
 الزواج ...إلخ.

  .ثنائية اإلعالم واإلرهاب في دولة كندا -2
ب ليست بالقديمة او المتجذرة بل هي على العكس من ذلك تجربة وسائل اإلعالم الكندية مع اإلرها

بحكم أن الظاهرة لم تظهر وتنتشر إال في لسنوات القليلة الماضية تبع العوامل عديدة، تأتي في  حديثة،
كندا قبل مجيء حكومة المحافظين إلى الحكم سياسة العزلة العسكرية وعدم التدخل في  اعتمادمقدمتها 

جديدة إال أنها مشبعة باألحداث والتجارب التي يمكن الوقوف  –التجربة  –ن كانت شؤون الغير. وهي وا  
 عندها، وبخاصة التي كان لها صدى دولي.

اإلعالم الكندي للتجربة والحنكة في تعامله مع ظاهرة اإلرهاب الدولي تحديدا واقتصاره سابقا على  افتقار
ية أدت به إلى أن يصبح أداة ترويج وعامل تفرقة جعله يقع في أخطاء كارث عمليات اإلجرام المحلية،

وهي أخطاء حدثت أحيانا من دون قصد بسبب قلة المعرفة لكن في أحايين  وهدم داخل الجسم الكندي،
كثيرة عن قصد وتعمد بناء على عدم إدراك الظاهرة وفهم أبعادها واألهم من هذا وذاك فهم مسبباتها 

 وطبيعة الواقفين وراءها. 
  االندماجالكندي والهوية المزدوجة  اإلعالم -أ

الملحوظ من وسائل اإلعالم بحكم ما يجري من صراعات وأزمات  االهتمامتلقى الجالية المسلمة في كندا 
هذه الصراعات باإلرهاب الدولي، إذ  وارتباطفي مواطنها األصلية وخصوصا في منطقة الشرق األوسط، 

تكاد صورة المسلم النمطية المرتبطة بكل ما يقارب للتعصب والتخلف واإلرهاب هي الحاضر الرئيسي في 
 .xiiiيسية وفي صفحات الجرائدئنشرات األخبار الر 

للمسلمين في كل األوقات وفي مختلف التغطيات  االتهاماتوقد ال يبحث الخطاب اإلعالمي إلى توجيه 
اإلعالمية، لكن ما يثيره من قضايا حول المسلمين وبخاصة المتعلقة باإلرهاب بشكل غير مباشر يمثل 

لوعي الجمعي وبناء تمثالت سلبية حول في كثير من األحيان أحد العوامل الرئيسية في تشكيل ا
المسلمين، وهو ما يعمق ويرسخ الشعور بالخوف لدى اآلخرين ويجعل الهوة أكبر بين المواطنين 

 .xivاألصليين والمهاجرين المسلمين
هذا النوع من التناول وهكذا خطاب إعالمي مباشر وغير مباشر، شكل لدى الجالية المسلمة في الجهة 

، مما  Identité Double Intégrée" االندماجه الباحثون واألكاديميون " هوية مزدوجة المقابلة ما سما
جعلها من جهة تحاول ربط نفسها بهوية الوطن األم والبحث عن ذاتها عبر خطاب إعالمي يحقق لها 
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من  فصالاالنتقوى على  ذاتها الدينية والثقافية، وذلك بمتابعة وسائل إعالم عربية، وهي من جهة ثانية ال
نعكاس امحيطها الذي تعيش فيه وبالتالي تجد نفسها مجبرة على متابعة األحداث والوقائع التي لديها 

اإلعالمي بين ما  االنفصاممباشر على يومياتها عبر وسائل إعالم كندية، األمر الذي خلق لديها نوع من 
 .xvهو عربي وغربي

اإلعالم الكندية إضافة إلى أنه ال يراعي خصوصية المسلم وال  وسائلالخطاب اإلعالمي الذي تنتجه 
يتفهم خلفياته الثقافية والحضارية، هو أيضا خطاب استعالئي إتهامي، وهو ما يخلق ردود فعل قوية في 

ث عن قنوات إتصال الجهة المقابلة ويجعل تحديدا الشباب المسلم الذي ولد وتربى في هذا الوطن يبح
 أحيانا عنيفة للتعبير عن رفضه لهذا النوع من الخطاب.

إعالم قوية تعبر عن  وسائليشار أيضا إلى أنه ال توجد رغبة قوية من طرف الحكومة الكندية في إيجاد 
ذاعات الجالية المسلمة، فما هو موجود من  بمجهودات فردية وهي أقرب إلى أكشاك منها  أنشأتجرائد وا 

مؤسسات محترمة تصنع الرأي العام وتوجهه، وهو ما يغذي في النهاية ثقافة الرأي الواحد، حيث يجد  إلى
واإلتهامية كلما جرت عملية إرهابية، ويجد  المواطن الكندي نفسه أمام سيل من المعلومات التجريمية

 المسلم نفسه في موقع التبرير، وال يستطيع التعبير عن ذاته ودفع التهم عليه.
هذا الوضع المريض وغير الصحي أوجد مع مرور الوقت الكثير من األمراض والعلل التي راحت تنخر 
جسد المجتمع الكندي، حيث وفي المحصلة يمكن أن نتكلم اليوم عن وجود كيانات مستقلة داخل المجتمع 

ن هناك جيال كامال الواحد إحداها تمثل المسلمين واألخرى غير المسلمين، كما يمكننا القول ودون تردد أ
إعالم بلدهم  وسائلممن ولدو وتربوا في هذا الوطن من المسلمين يجدون صعوبة كبيرة في تقبل ما تنتجه 

 من خطابات مضللة تستهدف دينهم وهويتهم. 
 الكنديةالدولة " شاشة" اإلرهاب والدعاية المضادة عبر  -ب

نخراط عدد متزايد من شبابها في صفوف تنظيم داعش خاصة في  تعرض كندا لعمليات إرهابية نوعية وا 
السنوات القليلة الماضية، جعلها تخصص أموال وتفرد ميزانيات إستثناىية لمحاربة الظاهرة، وبما أن 

ر خطة شاملة الوزراء السابق ستيفن هارب رئيسلإلعالم دور محوري في هذه الحرب فقد وضعت حكومة 
تضمنت ضخ أموال معتبرة في المؤسسات اإلعالمية الكبيرة وعلى رأسها التلفزيون الرسمي راديو كندا 

 واإلعالم.لتتمكن من مواكبة تحديات اإلرهاب والقيام بأدوار التوعية 
ما لألسف الشديد لم تحقق هذه الخطة أهدافها، فبعد سنوات من العمل ومليارات الدوالرات المصروفة 

زالت كندا تتعرض لعمليات إرهابية وهي مهددة في امنها لحد اآلن وما زال الشباب الكندي ينخرطون في 
التي  الحقائقتنظيم داعش، وهذا راجع لألسباب التي ذكرناها في المحور األول المتعلق بعمليات تزييف 

المسلمة، وألسباب أخرى يمارسها هذا اإلعالم والتي ولدت ردود فعل عكسية لدى الجالية العربية 
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سنتناولها في هذا المحور والتي يمكن إختصارها في مسألة الجهل بطبيعة العنصر العربي المسلم وعدم 
 إدراك الكثير من السياقات والمالبسات والدوافع المتعلقة باإلرهاب وبمحاضن تفريخه وصناعته.

ية جعل اإلعالم الكندي ال يوفق فقط في هذا الجهل المركب وعدم المعرفة بالخصوصية العربية اإلسالم
تناول الظاهرة بل يقع في فخ التوظيف من طرف العناصر اإلرهابية، التي أصبحت تجيد اإلعالم وتعرف 

 كيفية التالعب به.
 Colin Gordonهذه الحقيقة المرة للتوظيف في الجهة المعاكسة أكدها الشاب الكندي كولين جوردن 

يؤكد فيها إستخدامهلروبورتاجات سابقة كانت قد  رسائلالتويتر ثالث  الذي كتب على صفحته على
قناعه لمزيد من الشباب الكندي لإلنظمام لتنظيم داعش. الكندية CBCأعدتها قناة   في ترويجه لإلرهاب وا 
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 إلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابيا
  "األناشيد الحربية في األنترنيت "دراسة تحليليةالمواجهة عبر 

 م. أنمار غافل صيهود  م.                                              طارق علي حمود           د.
 المستخلص 

األنترنيت ساحة للمواجهة العالمية بين جميع الدول الكبرى والتنظيمات اإلرهابية واالجرامية  أصبحلقد 
حول العالم، وذلك بما يمتلكه من مزايا وتقنيات وخدمات وسرعة ودقة عالية في الوصول إلى الهدف 

 والتأثير به.
لفة )دول وتنظيمات( باعتبارها وتعد الحرب اإلعالمية االلكترونية ميدان للتنازع بين الجماعات المخت 

نهاكصراع نفسي يستخدم التقنية المتقدمة في سبيل تحطيم الروح المعنوية للعدو،   الخصوم. وا 
وتعددت أنواع المواجهة واتخذت أشكاًل عديدة منها المواجهة العسكرية والحربية واألمنية واالستخباراتية 

ة عبر األناشيد الحربية التي اتخذت طابعًا تقنيًا وفكريًا والنفسية، فضاًل عن نوع جديد يتمثل في المواجه
متفوقًا عن جميع أنواع المواجهات األنفة الذكر لقوة تأثيره في الخصم وتحطيمه او تحييده أو كسب والءه 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي المنتشرة في هذا العالم االفتراضي.
م الحربي الحكومي واإلعالم اإلرهابي عبر األناشيد ولغرض التعرف على كيفية المواجهة بين اإلعال

الحربية ولمعرفة ما هي هذه األناشيد وانواعها واهدافها، فقد تم كتابة هذا البحث بإطارين األول نظري 
يتطرق إلى الفرق بين اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي واألساليب المستخدمة في التأثير ويعرض أيضًا 

 وانواعها واهدافها.تعريف األناشيد 
والثاني عملي إذ تم تحليل مضمون جميع األناشيد الحربية واإلرهابية في موقع اليوتيوب على شبكة 

، لغرض تحديد أهم األفكار التي سعى كل من اإلعالم 2016/  31/3- 1/3األنترنيت للفترة من 
ي يريد كل طرف تحقيقه في جمهوره الحربي واإلرهابي إلى بثها في هذه األناشيد والتعرف على الهدف الذ

 المستهدف.
 وقد توصل الباحث إلى نتيجتان مهمتان من خالل هذا البحث وهي:

براعة استخدام اإلعالم اإلرهابي لهذا الفن على المستوى العالمي في كسب المؤيدين، وتحطيم  .1
المواجهة التي تتمثل في الحالة النفسية للخصوم من خالل الكلمات والصور المستخدمة في هذه 
 استعمال الكلمات العنيفة مثل )الحرق والذبح( والتي تهدف إلى ارهاب العدو.

أخذ اإلعالم الحربي زمام المبادرة والتصدي لهذا الهجوم اإلنشادي عن طريق تصنيع وبث أناشيد  .2
اع من خالل حربية مدروسة بدقة موجهة لجمهور محدد يتمثل في المواطن والمقاتل والعدو، واستط

 هذه المواجهة تحييد األناشيد اإلرهابية المعادية وتقليل تأثيرها في الجمهور.



 

 اإلرهابي واإلعالم الحربي اإلعالم
 دراسة" األنترنيت في الحربية األناشيد عبر المواجهة

 "تحليلية
  صيهود غافل أنمار. م .م -حمود  علي طارق د.

 

256 
 

 ومن أهم التوصيات التي يعتقد الباحث أهميتها في هذا المجال هي ضرورة توحيد جهود اإلعالم الحربي
 حزبيةفي هذه المواجهة من خالل بث األناشيد ذات الطابع الوطني التي تنسلخ من الفئوية وال

 والفصائلية.
Abstract: 

Internet has become the arena of global confrontation between all major 

countries and terrorist organizations and criminal around the world, including 

the advantages and attributes of the technology and services, high-speed and 

accuracy in reaching the goal and influencing it. The electronic media war is the 

field of conflict between different groups (countries and organizations) as my 

self-conflict uses advanced technology in order to destroy the morale of the 

enemy, and burnout opponents.                                                                             

There were several types of confrontation and taken many forms, including the 

military and the military, security, intelligence and psychological confrontation, 

as well as a new type is in the confrontation over the war anthems taken 

character technically and intellectually superior for all types of confrontations 

the above-mentioned the strength of its effect on an opponent and destroyed or 

neutralized or earn loyalty through social networking sites deployed in this 

virtual world.           

In order to learn how the confrontation between the government military media 

and media terrorism through songs of war and to find out what these songs and 

their types and their goals, they have been writing this first search Bataran my 

touch on the difference between the military media and media terrorism and the 

methods used to influence and also displays the definition of jingles, types and 

goals .                             

In practice, the frame was content analysis of all the songs of war and terrorist 

in the YouTube website on the Internet for the period from 03/01 to 03/31 / 

2016, for the purpose of identifying the most important ideas that sought both 

military and terrorist media to broadcast these songs and get to know the goal 

that he wants all party achieved in the target audience .                                                                        

The researcher has reached two important consequences of this research are:                                                                           

1. prowess use terrorist media of this art on a global scale to gain supporters, 

break down the psychological state of opponents through the words and images 
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used in this confrontation, which is to use violent words (such as burning and 

slaughter), which aims to terrorist enemy. 

2. Take the media war initiative and addressing this recitational attack in the 

manufacture of warships and broadcast songs carefully thought directed to a 

specific audience is the citizen and enemy combatant, he was able through this 

confrontation neutralize the hostile terrorist jingles and reduce their impact on 

the public.                                          

Among the most important recommendations made by the researcher believes 

its importance in this area is the need to consolidate the efforts of the media war 

in this confrontation by broadcasting jingles national character that break away 

from the factional and partisan and factional.                             
 المقدمة:

ان الحرب اإللكترونية الطاحنة التي تدور رحاها في فضاء األنترنيت تزداد اشتعااًل يومًا بعد يوم، وتتخذ 
الكبرى والمنظمات اإلرهابية ومنظمات الجريمة ولقد انتبهت معظم الدول  عديدة.هذه المواجهة أشكااًل 

تسهم في سرعة الوصول إلى إلى اهمية هذه الساحة في المواجهة لما تمتلكه من تقنيات العالمية 
 المرسومة.الجمهور وتحقيق األهداف 

في مخاطبتها للجمهور على المظلومية وتحريك الغرائز بطريقة ال شعورية والهدف منها  األناشيد تعتمدو 
ان انشودة واحدة في اوقات الحزن كفيلة بدفع اإلنسان إلى ب العقل ثانيًا بحيث يحذ الهمم أواًل وتغيش

في الدم مما يؤدي الى الشعور ( األدرينالين )هرموناالناشيد ترفع من مستوى و  بالموت،والتفكير الجهاد 
بالحماس واالندفاع ورغبة االنتقام والقتل لذلك فقد كانت سيارة الصوتيات التي تبث األناشيد الحماسية 

 وهجومهم.هابيين خالل اقتحامهم ترافق االر 
من  تسعةداعش بنسبة عالية حيث ان تنظيم وتشير بعض الدراسات الى تأثير األناشيد على الملتحقين ب

التي تجذب  (يةجهادال)بسبب االناشيد حيث ان االناشيد  جهاد(ال)عشرة اشخاص ينفرون الى  أصل
 رمي(الواليات المتحدة االمريكية بوضع )ابو هاجر الحضوذلك ما يبرر قيام  (؛ينجهاديال)% من 90

 مقاتاًل.المنشد األكثر شهرة لداعش على قوائم اإلرهاب مع انه منشدًا وليس 
ولألناشيد عدة انواع هي االناشيد الدعوية واالناشيد التحريضية واالناشيد الرثائية ولكل نوع من هذه 

 الجمهور.االنواع هدف يسعى الى تحقيقه في 
ومن اجل التعرف على المواجهة عبر االناشيد بين اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي فقد تم كتابة هذا 

المنهجي الذي يحدد أهمية البحث والمشكلة واألهداف والعينة  فاألول تناول اإلطار أطر:البحث بثالثة 
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اإلعالم الحربي واإلعالم شرح هوية ل النظري الذي يعرضتناول اإلطار  والثاني المستخدم،والمنهج 
فضاًل عن تعريف االناشيد وتاريخ  االنترنيت،اإلرهابي وطبيعة الحرب اإلعالمية اإللكترونية عبر 
 وضوابطها.استخداماتها في الحروب وتحديد انواع االناشيد واهدافها 

 قيل( )ماذافئة ختص بتحليل مضمون االناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية باستخدام أ طار الثالثواإل
ومن ثم اهم النتائج التي توصل اليها الباحثان واهم التوصيات التي  فيها،وتحديد جميع االفكار الواردة 
 المجال.يرى الباحثان اهميتها في هذا 

 اإلطار المنهجي
  :أواًل: أهمية البحث

ان المواجهة بين اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي عبر األناشيد الحربية تمتاز بكونها مدخاًل نفسيًا 
متقدمًا إلى الجمهور المستهدف نظرًا لما تتميز به من قوة تأثير في الخصم وتحطيمه أو تحييده او كسب 

باشرة تتضمن رموزًا لغوية وغير لغوية والئه ألن هذا النوع من الفنون التلفزيونية يقدم رسالة ضمنية غير م
تمتلئ باألشعار والمواعظ والحكم وبأسلوب غنائي والحان ومقامات مألوفة يزداد وقعها وتأثيرها في 

 المتبعة.النفوس كلما اقتربت مفرداتها من القيم والعادات والتقاليد األعراف 
وتحليلها ومعرفة انواعها وسماتها لذلك تبرز أهمية بحثنا في تخصصه بتفكيك مضمون هذه األناشيد 

وخصائصها واهداف القائمين على صناعتها وعرضها على الجمهور المستهدف ليتسنى للجهات 
مة المختصة االستفادة من هذه المؤشرات في صناعة أناشيد متماسكة شكاًل ومضمونًا للمواجهة المحتد

 المعادية. مع األناشيد الموجهة من الجهات اإلرهابية
 البحث:مشكلة  ثانيًا:

 األتية:يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت 
 اإلرهابي.ما هوية اإلعالم الحربي واإلعالم  .1
 األنترنيت.ما الحرب اإلعالمية اإللكترونية عبر  .2
 الحربي.ما مسؤوليات ووظائف اإلعالم  .3
 ممارساته.ما أساليب اإلعالم اإلرهابي اإللكتروني وما هي  .4
 وضوابطها.ما أنواع األناشيد وما سماتها  .5
 اإلرهابية.ما هي األناشيد الحربية واألناشيد  .6
 ما اهم األفكار الواردة في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية وما أنواعها. .7
 البحث.الوقت المخصص لألفكار في األناشيد الحربية واإلرهابية في عينة ما حجم  .8
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 البحث:أهداف  ثالثًا:
 اإلرهابي.التعرف على هوية اإلعالم الحربي واإلعالم  .1
 االنترنيت.الكشف عن الحرب اإلعالمية اإللكترونية عبر   .2
 الحربي.تحديد مسؤوليات ووظائف اإلعالم  .3
 وممارساته.رهابي الكشف عن أساليب اإلعالم اإل .4
 الحروب.تحديد مفهوم األناشيد واستخداماتها في  .5
 وضوابطها.التعرف على انواع األناشيد وسماتها  .6
 اإلرهابية.تحديد ما هي األناشيد الحربية واألناشيد  .7
معرفة حجم الوقت المخصص لألفكار الواردة في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية في عينة  .8

 البحث.
 عينة البحث رابعًا:

تم تحديد عينة البحث بالحصر الشامل لجميع االناشيد الحربية واإلرهابية المعروضة على موقع  
 وبمساحة زمنية بلغت سبع ساعات ( نشيداً 158اليوتيوب في شبكة األنترنيت والتي بلغ مجموعها )
 .31/3/2016ولغاية  1/3وثمانية وثالثون دقيقة وخمس وستون ثانية للفترة من 

 منهج البحث  خامسًا:
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تقوم على وصف ظاهرة اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي 
والمواجهة الساخنة عبر األناشيد في األنترنيت من اجل الوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي 

 منها.تتحكم فيها والكيفية التي تم بها واستخالص النتائج 
ة تحليل مضمون معتمدًا على فئة )ماذا قيل( لغرض استخراج األفكار التي حاول واستخدم البحث طريق

القائمون على صناعة األناشيد وايصالها إلى الجمهور، وتحديد نوعها سواء كانت حربية ام ارهابية من 
 منها.مواطن الضعف والقوة في كل اجل التعرف على أهم مرتكزات هذه المواجهة المستمرة وتحديد 

 ار النظري اإلط
  المتخصص وهوية اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي اإلعالم  أواًل:

لظهور اإلعالم المتخصص في المجتمع المعاصر تبعًا للتقسيمات العمل والتطور ت الحاجة دلقد ازدا
اآلونة ذلك اصبح اإلعالم في اة االجتماعية بشكلها العام ، ولبالمستوى الحضاري والفكري للفرد والحي

في لمراسل الحربي ل تضمن التغطية الحربيةاالخيرة تخصص داخل التخصص ؛ فاإلعالم الحربي ي
وفي ظل التسابق التقني  ، (1) الحربية التي تمثل جزءًا مهمًا ومؤثرًا في هذا المجال ناشيداو األالميدان 
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للمنافسة بينهما بغية االنتصار بالمعركة والتكنلوجي تسعى وسائل اإلعالم للبحث عن طرق جديدة وفعالة 
اإلعالمية التي هدفها الوصول إلى ذهن المتلقي والتأثير في معارفهم ومعتقداتهم مستفيدة من االساليب 

 . (2) التقنية الجديدة
ووعي  إدراكسائل اإلعالم في القيام بمسؤولياتها بفاعلية فال بد ان يتوقف ذلك على و وان اعتماد نجاح 

ين للبرامج واالناشيد الحربية بضرورة االهتمام بالرسالة طمين من الصحفيين واإلعالمين والمخطالقائ
 (:3) وهيالمقدمة للجمهور؛ لكون يجب ان تتوفر عناصر مهمة للقائمين 

 الحربية.ناشيد المستوى الثقافي متميز في مجال االعالم الحربي والسيما األ .1
 المختلفة.الخبرة والذوق الفني العالي في تقديم المضامين الحربية  .2
الروح الحماسية لدى مقدم او مخطط العمل اإلعالمي لما يمنحه الحماس من تأثير وصدق لدى  .3

 الجمهور.
 النفسية المواجهة في اإلعالم الحربي مسؤوليات  ثانيًا:

ومشاركتهم وفي اعداد قوى الشعب لدولة أمن وسالمة افي تحقيق مهمًا ان اإلعالم الحربي يلعب دورًا 
اإلعالم  ))هو ويمكن ان يعرف الحرب،من خالل تعريفه بأهداف  خطر،للدفاع عنها حال وقوعها في 
تصالية والتي تستهدف تزويد الجمهور الداخلي والخارجي بكافة الحقائق الذي يمثل أوجه النشاطات اال

من أجل تكوين رأي صائب لدى الجماهير عن مدى كفاءة  المسلحة،واألخبار الصحيحة عن القوات 
 (.4) (المعادي(وفي الوقت نفسه مواجهة اإلعالم  القوات،وقدرات هذه 

ية أساسي في تقديم الحقائق عن سير المعارك الحرب ويتبين لنا ان مهمة اإلعالم الحربي تكمن بشكل
، ومن الجدير بالذكر أن اإلعالم الحربي يختلف دوره في زمن الحرب عن ووضعية قواتنا المسلحة فيها 

عن قدرة القوات المسلحة في  في تقديم رؤية صحيحة للمواطن لسلم ، ففي زمن السلم يتمثل دورهزمن ا
بناء قدرات الدولة من جانب ، باإلضافة إلى التصدي للعدوان الخارجي ، واالستعداد فيخدمة الشعب 

التسليح ، وضرورة وضع الخطط الحربية المبنية على أساس علمي دقيق ، فضاًل عن األعداد الفكري 
واالبقاء على االستعداد الدائم الحتمال  ،والنفسي والمعنوي وترسيخ روح المواطنة والتضحية من أجل البلد 

حدوث إي طارئ ، اما في زمن الحرب فيتركز دوره في المواجهة ضد اإلعالم المعادي في الكلمة 
والصورة ، ويعمل ذلك في مواكبة سير المعارك الحربية خطوة بخطوة والبقاء قريب جدًا عن ذهن المقاتل 

 المعركة من حقائق ومعلومات .والمواطن من خالل تقديم ما تتطلبه ساحة 
 (:5) اإلعالم الحربي هي الرئيسية وظائفاللعل من و 
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متابعة االحداث والقضايا التي تخص أمن الدولة وتعريف الشعب بالحقائق والتأكيد على رفع الروح  .1
والتأكيد على قدرة القوات المسلحة في  للمقاتلين من خالل غرس روح االنتماء الوطنيالمعنوية 

 العدو.االنتصار على 
في تحصين الفرد من حمالت الحرب النفسية  واإلسهامالتصدي إعالميًا للحمالت النفسية المعادية  .2

 المضادة.والعمل على ازالة الرهبة من تأثير اعمال العدو ومواجهة اإلشاعات المغرضة 
 لديه.شن حرب نفسية موجهة للعدو بأسلوب مدروس في محاولة خفض الروح المعنوية االسهام في  .3
وغرس روح العقيدة والتضحية  واعدادًا،حًا خلق الحافز على تطوير اداء القوات المسلحة تدريبًا وتسلي .4

  قوية.لتثبيت الروح القتالية وبقاءها 
 من الدولة والحفاظ على النسيجأبناء في من فروع اإلعالم الحربي كفرع متخصص يتحدد دور اإلعالم و 

على  والتأكيد النسيج،االجتماعي والوطني عن طريق مواجهة التحديات الخارجية التي تحاول تفتيت ذلك 
وبث  لها،بناء استراتيجية إعالمية في التفاعل مع قضايا المجتمع ومناقشتها ومحاولة ايجاد الحلول 

 التطورات اإللكترونية رسائل إلى متلق مشارك يرسل من اماكن متعددة إلى كل انحاء العالم يعتمد على
 (.6) وشبكة االنترنيت

 فاألولى اتصالية،من وظائف اإلعالم الحربي أيضًا كما يرى الباحث أنه يقوم بتوجيه ثالثة رسائل ان و 
ترسيخ روح اما الثانية للمقاتل وهدفها  وترهيبه، تحطيم الروح المعنوية لديهإلى العدو وهدفها  موجهة

التصدي  فيقدرة المقاتلين  من خالل بث االطمئنان لديهوالثالثة للمواطن وهدفها  العدو،االنتصار على 
 خارجي.ألي عدوان 

االساليب خطورة من الحرب نفسها لكونها تستخدم وسائل متعددة ومتنوعة  أكثرمن الحرب النفسية  تعدو 
اي تكون الحرب النفسية بشكل  اهدافها،الذي ال ينتبه إلى تؤثر بشكل سريع في عقول الجمهور و ومقنعة 

من الحرب  أكثرمما يضفي عليها صفة الشمولية واألتساع  المحددة،يتسلسل تدريجيًا للوصول إلى غايتها 
 (.7) ها ألنها تهاجم المدنيين والعسكرييننفس

  االلكتروني " االساليب والممارسات "االرهاب اإلعالم و  ثالثًا:
ولهذا عادًة من  معه،ان أساس االرهاب هو كسب تفهم الناس وجذب انتباه وسائل اإلعالم وتعاطفهم 

وهدف هذه العمليات يأتي بقصد الدعاية لمسألة معينة ويسعى  خاصًا،يأخذ العمل االرهابي طابعًا دراميًا 
عالمية عليها،االرهابيون ألثارتها وتسليط الضوء  ويمكن ، (8) والخوض في حرب دعائية ونفسية وا 

والهدم والتهديد بهما من قبل جماعة منظمة من أجل تعريف االرهاب بأنه: ))االستعمال المنظم للقتل 
 .(9) إخافة األفراد والجماعات أو الحكومات بغية فرض الخضوع لمطالبهم((
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يحتاج إلى رهابي فاإلفالعالقة بين اإلعالم واالرهاب عالقة تكاملية أذ يستند احدهما على مزايا اآلخر ، 
باه ، واإلعالم أحيانًا يولي أهمية وصدى إعالمي في جذب االنت استراتيجياإلعالم ويعتبره سالح 

رهابيين من خالل نشر أقوالهم وأفعالهم وتضخيم قوتهم دون قصد ، وهو ما يسعى االرهابيون لتحقيق لإل
بما ان االرهاب يستغل اي ثغرة لتحقيق أهدافه ، فقد أزداد اعتماد االرهابيين على ، و  (10) ذلك

رهاب ه من إمكانيات سهلة وغير مكلفة ، لهذا يعرف اإللما يتوفر فيلكتروني األنترنيت والنشر اإل
اإللكتروني بأنه : )) الفعل غير المشروع أو التهديد به والذي يستخدم شبكات الحاسوب واألنترنيت أو 
يستهدفها بغية إلحاق الضرر الجسيم بالمصالح العامة مما يترتب عليه قلق عام ورعب تمهيدًا للتأثير 

 . (11) جهات معينة ((على 
واتساع  2001وقد اسهمت الحرب العالمية على االرهاب والسيما بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 

استخدام شبكة االنترنيت على اشعال فتيل االزمة في العالم االلكتروني ، واصبحت جميع االطراف تتقاتل 
بذلك حد االطراف أشكيل رأي عام الكتروني يؤيد فيما بينها أو تستعد للقتال ماديًا وفكريًا من أجل ت

وتعتمد الجماعات ،  (12) على مر الزماني مستغلة التراكمات التقنية والتكنلوجية والفكرية للعقل البشر 
نما تطويع وتجنيد ا  إلى تحويل شبكة االنترنيت ليس فقط إلى الدعاية والترويج ألفكارها و رهابية اإل

 . (13)نتمائهم إليها كتمهيد ال راضي إلى افكار هذه التنظيماتعالم االفتالمدمنون في ال
وجود زيادة في اتجاه " المتطرفين اإلسالميين " إلى شبكة االنترنيت والسيما  وتشير بعض الدراسات إلى 

ولعل هذه الزيادة تعكس مدى اتصال  لها،مواقع تنظيم داعش التي ترمي إلى نشر افكارها والترويج 
جه الخصوص ومنهم العاطلين عن العمل والذي يترددون و الفعال بين االسالميين المتطرفين الشباب في 

 (.14)متزايد و االنترنيت بشكل واضح  على
تدريب عناصرها من خالل نشر الكتيبات الفضاء االلكتروني كأداة لمواقع التنظيمات االرهابية وتستخدم 

ستخدام االسلحة وصنع المتفجرات وممارسة تنفيذ االغتياالت اكيفية و المرئية الصوتية و واالصدارات 
مات بعد ذلك تشن هجمات على منظ السرية، واصبحتمعلومات فضاًل عن عمليات في إخفاء وجمع ال

 (.15) حها المعنويةو واضعاف ر معارضة لها فكريًا وعقائديًا 
  األنترنيت عبرااللكترونية اإلعالمية الحرب  رابعًا:

لعل التطور في جميع مجاالت الحياه لم يكن بمنأى عن التطور الذي تشهده تكنلوجيا المعلومات والسيما 
مع انتشار االنترنيت مما جعلت الناس يتالحمون في عالم افتراضي والذي اصبح يتحكم في واقع الحياه 

تواصل االجتماعي التي االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومن اهم نتاجات هذا التطور هو شبكات ال
تضم ماليين البشر وكل حسب ميوله واهتمامه ، فالشبكات االجتماعية عبارة عن مواقع على االنترنيت 



 

 اإلرهابي واإلعالم الحربي اإلعالم
 دراسة" األنترنيت في الحربية األناشيد عبر المواجهة

 "تحليلية
  صيهود غافل أنمار. م .م -حمود  علي طارق د.

 

263 
 

يتيح ألعضائها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وارسال الرسائل واجراء المحادثات 
 . (16) النترنيتالسريعة مما تتيح التواصل مع االصدقاء والزمالء في فضاء ا

نظرًا الختالف آراء العلماء واتجاهاتهم حول مفهوم محدد لمواقع التواصل االجتماعي ونظرًا للتطور التقني 
الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية  الطرق (بأنها(فعرفت  الحديثة،الذي طرأ على استخدام التكنولوجيا 

والتجمع على االنترنيت وتبادل المنافع  االلتقاءبما يسمح للمجموعات االصغر من الناس بإمكانية 
 وهي بيئة تسمح لإلفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع والمعلومات،

(17.) 
إذ يقوم الموقع بإرفاق  االنترنيت،على شبكة ت التواصل االجتماعي مواقع شبكاشهر أ أحديوتيوب الويعد 

ويقوم المستخدم للموقع بالتسجيل فيه لتمكن  مالية،اي ملفات تتضمن من مقاطع الفيديو دون اي تكلفة 
فضاًل عن ميزة تقديم الفيديو الذي  العالم،من إرفاق عدد من الملفات ليشاهدها بقية االشخاص في انحاء 

تم نشره عن طريق اعطاءه قيمة نسبية مكونة من خمسة نقاط لمعرفة مدى اهميته من وجهة نظر 
 (.18) المستخدمين او المشاهدين له

يتميز الموقع  باتفقد  مستخدميه،الوقت الذي يشهده موقع اليوتيوب من زيادة اهميته وزيادة عدد  في
وغير  )الرسميةلكون العديد من الجهات  المختلفة؛مهم في العديد من المضامين اإلعالمية  تواجدب

فضاًل عن  لموقع،االرسمية، والهواه، وعامة الجمهور( تقوم بتحميل آراء وافالم ومقاطع الفيديو على 
مساحة الحرية التي يتمتع بها الموقع التي تسمح لوسائل اإلعالم بالتعرف على وجهات نظر اشخاص 

 .(19) ة اآلراء البديلة والمغايرة منهاومعرف األخرى،يصعب وصول وسائل اإلعالم 
ويزداد االهتمام باليوتيوب كوسيلة للتعبير واظهار القوة بين خصمين وابراز قدرة طرف على طرف آخر 
لما ينفرد به الموقع ببث لقطات لمشاهد واحداث لم تبث على شاشات ورسائل اإلعالم األخرى ، ففي 

لالحتجاج ومحاولة حالة حدة االحداث السياسية واالمنية يلجأ بعض النشطاء لبث هذه اللقطات كوسيلة 
للموقع ال ، اال ان هذه االهمية المتزايدة لدى الجمهور تأجيج الوضع وكشف الحقائق واألحداث الغامضة 

تزال موقع شك حول مدى مصداقية ما يبث او يشاهد فيه وقد انتجاها شاهد عيان او غير محترف 
ضافة مقاطع أخرى عليها ، إعالميًا وله اجنداته الخاصة به ، وتوفر امكانية تحويرها وحذف  جزء منها وا 

 . (20) والتشهير بهموتشويه اشخاص معنيين 
اإللكترونية ميدان للتنازع بين الجماعات المختلفة في إشارة النتقال الهجمات إلى  اإلعالمية وتعد الحرب

والتطرق لمفهوم الحرب  محتوياتها،الفضاء الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي بهدف تدميرها وتشويه 
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ة الفنية االلكترونية ال يعني بالضرورة صراع أو تصادم مادي؛ بل صراع تقني من ناحية المقدر اإلعالمية 
 .(21) والتكنلوجية الفائقة واستخدام الكلمات المؤثرة في نفوس الجمهور

ونستنتج من ذلك ان الحرب اإلعالمية اإللكترونية هي صراع نفسي يستخدم التقنية المتقدمة في سبيل 
 الكترونية اكثر من ما هي في اآلونة االخيرة حرب تحطيم الروح النفسية للعدو ، وقد أصبحت الحرب

فضاًل عن استخدام الكلمات المؤثرة التي تزيد من اللفظ ، حربية ميدانية ، فالحرب بالصورة اقوى داللة 
تعرض ، فبعض الرسائل من زخم المعركة على االرض ؛ ألنها تغلب العواطف والمشاعر اإلنسانية 

تنتقص من الكرامة اللقطات بتقنية عالية في التصوير واالخراج للصورة المعروضة ، وتبث مضامين 
، في المقابل تعرض المضامين األخرى اإلنسانية بهدف ارهاب المواطنين وبث روح الخوف لديهم 

رهاب التي تهدف لرفع الروح المعنوية ومحاكاة العواطف والمشاعر الحربية المضادة لمضامين اإل
 خصم أو الطرف اآلخر .لتفوق على الاإلنسانية والتأكيد على حب الوطن واظهار لقطات تبين مدى ا

 . نبذة تاريخية الحروب.األناشيد واستخداماتها في  خامسًا:
ان استخدام االناشيد في المواجهة الحربية بين المعسكرات المختلفة لم يكن وليد اليوم بل ترجع جذوره الى 
العصر الجاهلي فيما كان الشعراء يلهبون بقصائدهم الحماسية مشاعر المقاتلين وتأجيجها اثناء الغزوات 

 آنذاك.والمعارك 
اشعار وقصائد حسان بن ثابت كالنبال على  وتطور هذا االستخدام في العصر االسالمي حيث كانت

يقول لشاعر  وسلم( وآلةوكان رسول اهلل )صلى اهلل عليه  وحلفائهم،رؤوس معسكر االعداء من قريش 
وفي معركة الخندق قال رسول اهلل  (،يؤيدكيا حسان فان روح القدس  )اهجوهماالسالم حسان بن ثابت 

 والمهاجرة(ابه )الهم ال عيش اال عيش اآلخرة فأغفر لألنصار "صلى اهلل عليه واله وسلم " مخاطبًا اصح
(22.) 

 األناشيد وأنواعها وسماتها وضوابطها مفهوم  سادسًا:
أما معنى النشيد او  وترقيق((،الصوت بالشعر مع تحسين  ))رفع يعني:األنشودة معناها في اللغة العربية 

األناشيد اصطالحا أغاني عادة ما تغنى بدون صوت الموسيقى لكن اعتماها على الصوت البشري فقط 
 (.23) وبعض المؤثرات الصوتية التي تضاف اليها

تخليدًا لذكرى أو  دينية، عسكرية، ثورية، وطنية، احتفالية،عبارة عن قطعة أيضًا بأنه النشيد يعرف و 
ويعد واح من ادوات  اجتماعية،وعادة النشيد يحتل مكانة مهمة سواء أكانت سياسية أو  ما،وتكريمًا لبطل 

  (.24) الحملة اإلعالنية في الحشد تنظيم القوى لما ينفرد بنص أدبي رمزي واضح وملموس
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وتنظم في شكل خاص وتصلح  السهولة، تأليفهاشعرية يتركز في القطع ال تعني مجموعة مناألناشيد ف
وتعد لون من ألوان األدب فضاًل عن تميزها بعناصر شائقة  خاص،وتستهدف غرضا  الجماعي،لإللقاء 

 .(52) وتلحينها يغرى ويساعد على استظهارها الجمهور،ومحببة إلى نفوس 
 (:26) يأتي فيمالألناشيد عدة أنواع تتمثل 

اال انه  مؤثرات،ويعتمد هذا النوع على شخص واحد من دون ترديد وبدون إي اضافات أو  الحداء: .1
 وحده.اعتماده على مهارة المنشد  بسببمن الصعوب اتقانه 

وعادة ما يتميز هذا النوع بالسهولة والكثير يتقنه العتماد المنشد على اآلالت الموسيقية  اإليقاع: .2
 الصوتية.والمؤثرات 

 .األنشودةالكلمات يرددها األنسان إلضفاء واقعية بشرية على مجموعة من وتعني  البشرية:المؤثرات  .3
جائز للنساء في أوقات  يصاحب الكلمات ضرب الدفوف بدون أي موسيقى ويعد هذا النوع الدفوف: .4

  الحرب.األعراس واألعياد واالنتصار في 
ويعد هذا النوع جماعي ويتوسط أنواع النشيد فهو يتضمن بعض األحيان الحداء  المؤثرات:أي بدون  .5

 في بدايته وال يحتوي على الموسيقى.
 .(27) الدعوي ومنها الرثائيولألناشيد أنواع أخرى منها التحريضي ومنها 

 :(82) ما سمات األناشيد فهيأ
ال يلتزم الشاعر في تأليف النشيد صورة شعرية  شعرا،من حيث الشكل فقد ال يكون النشيد إال  .1

أو  المربعات،فينظمه على طريقة  الملزمة،والقوافي  وقد يتجاوز البحور الشعرية المعروفة معينة،
 المزدوجات.أو  المخمسات،

من  وعادة ما تخلو ودينية،من حيث الموضوع فمعظم األناشيد تعالج أفكار اجتماعية ووطنية  .2
 المنطقية.والقضايا  الفلسفية،المعاني 

ومن ناحية الغاية فالغاية المهمة لألناشيد إنما هي إثارة العواطف النبيلة والشريفة في نفوس  .3
 مخاطبة.وليس من أفكارها  الدينية.أو  االجتماعية،أو  القومية،أو  الوطنية،كالعاطفة  الجمهور،

 ي.جماعيلقى إلقاء في العادة و  ملحنًا،النشيد  يما يؤد فغالباً الطريقة  اما من زاوية .4
 (:29) فيما يخص ضوابط النشيد التي تتحدد في التالي

 المطربين.يكون مشابهًا أللحان  أال .1
 الجميل.يتميز النشيد باإلطراب واإلمتاع واللحن  .2
 الغزل.أن يكون النشيد شعرًا مباحًا وخاليًا من كلمات  .3
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  ومؤثرة.ان يكون النشيد بكلمات واضحة  .4
 األخالق.يدعوا إلى مكارم  وكل ماان يتضمن الحكم والمواعظ وفعل الخير  .5
 بالموسيقى.ت وتأوهات الشتباهها أال يحتوي على آها .6

 االناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية  سابعًا:
 الحربية:االناشيد 

المقاتلين للقتال في ان سماع وترديد كلمات االناشيد الحربية اثناء المعارك بال شك يزيد من حماس 
،  (30) الميدان ، مما شكلت الموسيقى والحروب ارتباطًا وثيق الصلة بينهما على مر تاريخ المعارك

وتركز االنشودة الحربية على االيقاع السريع والقوي ؛ لكي تسمع في كل مكان وبشكل مميز ، فضاًل عن 
حققتها ، وعاداتها التنظيمية بهدف بث روح الحماس عرضها تاريخ الجيوش واالنتصارات الحربية التي 

والنشاط للعسكريين ، وكانت االنشودة بإيحاءاتها الفنية ، سواء كانت بجوقات غنائية أم بفرق موسيقية 
تشابه المعارك القتالية في ضوضائها وصخبها ، مثل النفخ في األبواق وقرع الطبول والهياج وضجيج 

ير ذلك من مواصفات القتال ، وتطورت ألحان االنشودة الحربية فأصبحت تالطم مختلف األسلحة ، وغ
 . (13) مصنفاتها تضم ألوانًا عدة من أنواع الموسيقى الخفيفة والراقصة والسمفونية

 األناشيد االرهابية 
ة تعد االناشيد جزء مهم من الثقافة االرهابية واإلعالمية يستخدمها تنظيم داعش لنشر افكاره ولصنع هوي

وتركز االناشيد التي يستخدمها على جذب األطفال لما يعدهم كعنصر خاصة به وتجنيد نشطاء جدد ، 
أساسي للجهاد ، وكانت تنشرت في السابق بواسطة األشرطة ، ولكن بعد التطور التكنلوجي واتساع 

بهم ويستخدمون  استخدام االنترنيت الذي اصبح وسيلة أساسية لنشر األناشيد االرهابية عبر مواقع خاصة
في كل مقطع نوع من الخلفية الصوتية ، وتقسم األناشيد اإلرهابية إلى سبعة أنواع وهي : أنشودة 
المعركة، أنشودة موت المقدس، أنشودة الحزن، أنشودة المدح، أناشيد تتعلق بأمهات المجاهدين وأناشيد 

 . (23) تتعلق باألسر
))مجموعة كلماٍت بمشاعر حماسّية، تعتمد على المظلومّية وتحريك الغرائز  تعني:فاألناشيد اإلرهابية 

إن أنشودة واحدة في أوقات الحزن كفيلٌة بدفع اإلنسان إلى التفكير بالموت أو  ُيقال الشعورية،بطريقة 
عتمد على ُتستعار من شيء ُمحّبب ومألوف، مثل برامج األطفال، فت الجهاد، أّما ألحان األناشيد، فغالبًا ما

  .(33ال الموسيقى واألنغام(( ) الصوت واألداء،
ان تنظيم داعش ، إذ تستخدم في األناشيد كلمات عنيفة مثل مفردات واضحة )الحرق  دراسات واشارت

والذبح( والتي تهدف إلى ارهاب العدو ومخاطبة انصارهم وتعبئتهم معنويًا، مما تعكس مدى وحشية 
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يقف ضده، والتي تخضع لتقنية إنتاج عالية من خالل تنويع المؤثرات  التنظيم على األرض ضد كل من
المصاحبة لألناشيد والفواصل التي تتكون من أصوات حمحمة الخيل وصليل السيوف وهدير الدبابات 

وال تزال التنظيمات اإلرهابية تولي أهمية كبيرة لألناشيد والتحفيز عليها من أجل ، وأصوات البنادق
دد من الشباب لهذه التنظيمات، وان أهم ما يميز اناشيد تنظيم داعش عن غيرها من انضمام أكبر ع

االناشيد يكمن في استخدامها للتهجم على الخصوم واعالن كفرهم وعمالتهم للغرب، وعادة ما ترافق 
ق مقاتلين التنظيم سيارة صوتية تبث األناشيد لهم األمر الذي يشعرهم بالراحة واالبتعاد عن روح القل

 . (43) والتوتر النفسي
 اإلطار التحليلي

 تمهيد:
ان المواجهة بين اإلعالم الحربي واإلعالم اإلرهابي عبر األناشيد اتخذت طابعًا تقنيًا وفكريًا متفوقًا عن 
جميع أنواع المواجهة بين معسكرين متصارعين وذلك لقوة التأثير التي تمتلكها األناشيد في جذب 

رهاب األعداء وتحييد المترديين مما يتطلب التعرف على أنوا ع هذه األناشيد وتحليل المناصرين وا 
 األناشيد.مضمونها وتفكيك رموزها وتحديد أهداف كل نوع من أنواع هذه 

 نتائج تحليل مضمون األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية
( تكرارًا، 158( بأن مجموع تكرارات األناشيد الحربية واإلرهابية )عينة البحث( بلغت )1يبين الجدول رقم )
وجاءت  (،%56,32( تكرارًا وبنسبة اهتمام بلغت )89يد الحربية المرتبة األولى بواقع )إذ احتلت األناش

ويشير ذلك إلى تنامي إنتاج  (.%43,67( تكرارًا وبنسبة )69بالمرتبة الثانية األناشيد اإلرهابية وبواقع )
األناشيد الحربية من قبل اإلعالم الحربي بسبب االنتباه إلى اهميتها في المواجهة النفسية والتأثير في 

 األعداء.جمهور المقاتلين وجمهور المواطنين وجمهور 
 ( يبين األناشيد في عينة البحث1جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار األناشيد
 األولى %56,32 89 الحربية
 الثانية %43,67 69 اإلرهابية
  %100 158 المجموع
( ان مجموع الوقت المخصص لكل من األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية )عينة 2يبين جدول رقم )

إذ احتلت المرتبة األولى األناشيد  ثانية،البحث( بلغ سبع ساعات وثمان وثالثون دقيقة وخمس وستون 
مئوية بلغت  ساعات وثمانية وعشرون دقيقة وستة وعشرون ثانية وبنسبة أربعالحربية بوقت مخصص 



 

 اإلرهابي واإلعالم الحربي اإلعالم
 دراسة" األنترنيت في الحربية األناشيد عبر المواجهة

 "تحليلية
  صيهود غافل أنمار. م .م -حمود  علي طارق د.

 

268 
 

أما األناشيد اإلرهابية فقد جاءت بالمرتبة الثانية وبمساحة زمنية بلغت ثالث ساعات وعشر  (،57,97%)
  (.%42,02دقائق وتسع وثالثون وبنسبة اهتمام بلغت )

ويرجع ذلك إلى األهمية النسبية التي أوالها اإلعالم الحربي لتوسيع المخصص لألناشيد الحربية على 
فرصة للمشاهد والمستمع للتعرض إلى مضمون هذه األناشيد  أكبريوتيوب( وذلك إتاحة  )موقع األنترنيت

 على عكس األناشيد اإلرهابية التي تراجع الوقت المخصص لها على هذا الموقع.
في حين بلغ المتوسط الحسابي  ثانية،وثالثون  وأربعدقائق  أربعوبلغ المتوسط الحسابي لألناشيد الحربية 

  ثانية.دقائق وأثنان وثالثون  أربعلألناشيد اإلرهابية 
 ( يبين الوقت المخصص لكل من األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية2جدول رقم )

 األناشيد
 الوقت المخصص

 (*)الحسابي المتوسط  المرتبة النسبة المئوية
 س د ث

 د 4,34 األولى %57,97 4 28 26 الحربية
 د 4,32 الثانية %42,02 3 10 39 اإلرهابية
   %100 7 38 65 المجموع

وقد احتلت  (،( تكرارًا )فكرة89( ان مجموع األفكار الواردة في األناشيد الحربية بلغ )3يبين الجدول رقم )
المرتبة األولى فكرة )دعوة الشباب لالنضمام للجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي ومحاربة اإلرهاب( 

وجاءت بالمرتبة الثانية فكرة )تحريض الجمهور على  (،%71,91( تكرارًا وبنسبة )64بتكرارات بلغت )
 (،%24,71وبنسبة مئوية بلغت )( تكرارًا )فكرة( 22قتال اإلرهاب وتحرير الوطن( بتكرارات بلغت )

 (.%3,37( تكرارات وبنسبة )3شهداء الوطن( وبتكرارات بلغت ) )رثاءوحصلت على المرتبة الثالثة فكرة 
هو هدف يسعى  ورثائية،ونستنتج من ذلك أن تنوع األفكار الواردة في األناشيد إلى دعوية وتحريضية  

 ستهدف.المإليه اإلعالم الحربي إليصاله إلى الجمهور 
وتشير المرتبة األولى إلى تركز اهتمام األناشيد إلى هدف أساسي هو دعوة الشباب المستهدف لالنضمام 
إلى جبهات القتال ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن منهم من خالل استخدام األهازيج وخطب قادة 

 األناشيد.الفصائل فضاًل عن الكلمات الحماسية التي وردت في 
هور على مواجهة األرهاب إلى حرص منتجي هذه األناشيد على تحقيق الهدف ويشير تحريض الجم
حماس الجمهور ورفع روحه المعنوية وتبيان فضل الشهادة من اجل الوطن  إلهابالثاني من بثها وهو 

ومكانة الشهيد في الجنة لغرض تثبيت المجاهدين في جبهات القتال ورفع الحالة النفسية لهم على مقاتلة 
  ب.اإلرها
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اما االفكار الرثائية فتأتي بالمرتبة الثالثة من سلم االهتمام وذلك إلعطاء الشهادة من أجل المبادئ مكانة 
رمزية في نفس الجمهور المستهدف، ومن المالحظ ان األناشيد الرثائية ترافقها دائما اسماء الشهداء 

المواجهة حرصوا على دعوة  ونستنتج من ذلك كله ان منتجي األناشيد الحربية في هذه، وصورهم
الجمهور ومن ثم تحريضهم ضد األعداء وذلك يعكس تأخر اإلعالم الحربي في سلوك هذا النوع من 

 العدو.أنواع المواجهة النفسية مع 
 ( يبين األفكار الواردة في األناشيد الحربية3جدول رقم )

 المرتبة المئويةالنسبة  التكرار األفكار الواردة في األناشيد الحربية
دعوة الشباب لالنضمام للجيش العراقي وفصائل 

 الحشد الشعبي ومحاربة اإلرهاب
 األولى  71,91% 64

 الثانية %24,71 22 تحريض الجمهور على قتال اإلرهاب وتحرير الوطن
 الثالثة %3,37 3 رثاء شهداء الوطن

  %100 89 المجموع
( تكرارًا 69) البحث( بلغت( ان مجموع األفكار الواردة في األناشيد اإلرهابية )عينة 4يبين الجدول رقم )

بتكرارات  داعش(الشباب على االستمرار في القتال مع  )تحريضوقد احتلت المرتبة األولى فكرة  (،)فكرة
على  داعش(الشباب للقتال مع  )دعوة(، ونالت فكرة %42,02( تكرارًا وبنسبة اهتمام بلغت )29بلغت )

داعش( على  قتلى )رثاءوحصلت فكرة  (،%37,68( تكرارًا وبنسبة )26المرتبة الثانية وبتكرارات بلغت )
 (.%20,28( تكرارًا وبنسبة )14المرتبة الثالثة وتكرارات بلغت )

شير ذلك إلى تخطي داعش األناشيد الدعوية واالفكار التي تدعو لالنضمام إلى التنظيم إلى هدف وي
مما يؤكد على ضمان جمهور عريض للتنظيم  داعش،أكبر واوسع وهو تحريض الشباب على القتال مع 

ام حول العالم والتفرغ إلى هدف تحريضه لتحقيق االنتصار والذي اتخذ اشكال عدة من خالل استخد
النبوية والخطب الجهادية على عكس التحريض في األناشيد الحربية الذي اتخذ  واألحاديثاآليات القرآنية 

  الخطب.شكل االهازيج والقليل من 
ومن الجدير بالذكر ان األناشيد التحريضية كانت أكثر كلماتها تشير إلى القتال والدم والذبح عند داعش، 

، اما فصائلية(كلماتها حماسية وقبلية وعشائرية و) أكثرعالم الحربي كانت اما االناشيد التحريضية في اإل
االفكار الرثائية فقد جاءت بالمرتبة الثالثة لتشير إلى أهميتها بالنسبة لداعش في تعزيز ثقة مقاتليهم فيما 

 القتال.ينتظرهم من جزاء خالد في الجنة مما يساعد على ثباتهم في ساحات 
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 ( يبين األفكار الواردة في األناشيد اإلرهابية4)جدول رقم 
 المرتبة النسبة المئوية التكرار األفكار الواردة في األناشيد اإلرهابية

 األولى %42,02 29 تحريض الشباب على االستمرار في القتال مع داعش
 الثانية %37,68 26 دعوة الشباب للقتال مع داعش

 الثالثة %20,28 14 داعش قتلىرثاء 
  %100 69 المجموع

( ان مجموع األفكار الدعوية الواردة في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية في عينة 5يبين الجدول رقم )
إذ احتلت المرتبة األولى األفكار الدعوية الواردة في األناشيد الحربية بتكرارات  فكرة،( 90البحث بلغت )

لدعوية الواردة في األناشيد اإلرهابية في في حين جاءت األفكار ا (،%71,11( تكرارًا وبنسبة )64بلغت )
ونستنتج من ذلك إلى توجه اإلعالم  (.%28,88( تكرارًا وبنسبة )26المرتبة الثانية بتكرارات بلغت )

الحربي إلى هدف أساسي في المواجهة عبر األناشيد الدعوية وبنسبة اهتمام عالية لغرض تحشيد الجبهة 
لما تتطلبه الحاجة إلى هذا النوع من األناشيد في هذه المرحلة  اعش،دالداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة 

  خصوصًا.
اما األفكار الدعوية في اإلعالم اإلرهابي فكان احتاللها بالمرتبة الثانية يعود إلى سبب تتركز فيه الحاجة 

 عليها.األنصار والمقاتلين للثبات والمقاتلة واالحتفاظ باألراضي التي تمت السيطرة  زيفإلى تح
 ( يبين األفكار الدعوية في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية5جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار األفكار الدعوية لدى عينة البحث
 األولى %71,11 64 األناشيد الحربية  
 الثانية %28,88 26 األناشيد اإلرهابية

  %100 90 المجموع
( ان مجموع األفكار التحريضية الواردة في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية 6يبين الجدول رقم )
إذ جاءت األفكار التحريضية في األناشيد اإلرهابية بالمرتبة  فكرة،( 51بلغ ) البحث(المبحوثة )عينة 

ة الثانية االفكار في حين شغلت المرتب (،%56,86( فكرة وبنسبة )29األولى وبتكرارات بلغت )
 (.%43,13( تكرارًا وبنسبة )22التحرضية الواردة في األناشيد الحربية بتكرارات بلغت )

وذلك يشير كما أسلفنا إلى االهتمام الذي يوليه اإلعالم اإلرهابي لألناشيد التحريضية كونها تؤدي إلى 
تماسك وحدة المقاتلين في مواجهة العدو ودفعهم إلى عمليات االنقضاض والهجوم المباغت ورفع مستوى 

لجمهور لالنضمام الجيش بينما أتجه اإلعالم بذل جهوده إلى دعوة ا المعركة،االستعداد القتالي في 
 اإلرهاب.وفصائل الحشد لمقاتلة 
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 ( يبين األفكار التحريضية في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية6جدول رقم )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار األفكار التحريضية لدى عينة البحث

 األولى %56,86 29 األناشيد اإلرهابية
 الثانية %43,13 22 األناشيد الحربية  

  %100 51 المجموع
( ان مجموع األفكار الرثائية الواردة في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية قد بلغت 7يبين جدول رقم )

( 14إذ نالت االفكار الرثائية الواردة في األناشيد اإلرهابية المرتبة األولى بتكرارات بلغت ) فكرة،( 17)
دة في األناشيد الحربية على المرتبة في حين حصلت األفكار الرثائية الوار  (،%82,35فكرة وبنسبة )

 (.%17,64( تكرارات وبنسبة )3)ب الثانية 
ويشير ذلك إلى نسبة االهتمام العالية التي يوليها اإلعالم اإلرهابي لهذا النوع من األناشيد باعتباره يسلط 

 نظرهم.ه الضوء على المقام العالي فيما ينتظره المقاتلين في صفوفه وهو الشهادة والجنة حسب وج
 ( يبين األفكار الرثائية في األناشيد الحربية واألناشيد اإلرهابية7جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار األفكار الرثائية لدى عينة البحث
 األولى %82,35 14 األناشيد اإلرهابية

 الثانية %17,64 3 األناشيد الحربية  
  %100 17 المجموع

 النتائج والتوصيات 
 النتائج  اواًل:

 لقد توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:
التي تتنوع فيها المواجهة سواء كانت عسكرية  اإللكترونيةساحة عالمية للحرب أصبح األنترنيت  ان .1

 الحربية.أو استخبارية او المواجهة عبر األناشيد 
يد المقاتلين ناستخدمت االناشيد في العصر الجاهلي واإلسالمي وفي العصر الحديث كأداة لتج .2

 الحروب.ودعوتهم وتعبئتهم وتحريضهم على خوض 
( نشيدًا 89( نشيدًا توزعت بواقع )158البحث( بلغت ) نة)عيان مجموع األناشيد الحربية واإلرهابية  .3

 اإلرهابي.( نشيدًا لإلعالم 69لإلعالم الحربي و)
 65دقيقة و 38ساعات و7ان مجموع الوقت المخصص لكل من األناشيد الحربية واألناشيد بلغ ) .4

الوقت  بينما كان (،ثانية 26دقيقة و 28ساعات و4، إذ كان نصيب األناشيد الحربية )ثانية(
 ثانية(.39دقائق و 10ساعات و3)المخصص لألناشيد اإلرهابية 
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( تكرارًا لألناشيد 64( فكرة توزعت بواقع )89ان مجموع االفكار الواردة في األناشيد الحربية بلغ ) .5
مما يشير إلى نسبة  الرثائية،( تكرارات لألناشيد 3)( تكرارًا لألناشيد التحريضية و22)والدعوية 
 اإلرهاب.عالم الحربي باألناشيد الدعوية جمهوره لمواجهة اهتمام اإل

( تكرارًا لألناشيد 29( فكرة توزعت بواقع )69بلغ مجموع االفكار الواردة في األناشيد اإلرهابية بلغ ) .6
مما يشير إلى اهتمام  الرثائية،( تكرارات لألناشيد 14( تكرارًا لألناشيد التحريضية و)26الدعوية و)
 مقاتليه.هابي باألناشيد التحريضية لتأجيج روح القتال لدى اإلعالم اإلر 

 التوصيات   ثانيًا:
 يأتي:بما في نهاية البحث يوصي الباحثان 

ضرورة تهيئة كوادر احترافية لصناعة وانتاج االناشيد الحربية بما يواكب مراحل الحرب وبما  .1
 المعركة.تتطلبه ساحة 

ضرورة توحيد جهود اإلعالم الحربي من خالل إنتاج أناشيد وطنية تبتعد عن أناشيد فصائل  .2
وذلك ألن الرسالة الموحدة لها قوة تأثير بالغة  الصعوبة،معينة في هذه المواجهة العسيرة والشديدة 
 متعددة.تفوق التأثير الذي تقدمه رسائل بأفكار 

غرض التمكن من الرد بشكل علمي واالنتصار في دراسة تحليل أساليب اإلعالم اإلرهابي ل .3
 األناشيد.المواجهة عبر 

  والمصادر:الهوامش 
 ،2012 والنشر،شركة األنس للطباعة  بغداد، "،اإلعالم التلفزيوني المتخصص " ميادين ومضامين العيثاوي،هادي عبد اهلل  .1

 .12ص
 .13ص ،2005 اإلعالمية،سلسلة المكتبة  دمشق، ،2ط المتخصص،اإلعالم  خضور،أديب  .2
 .42ص ،2002 الشارقة،مكتبة جامعة  الشارقة، ،2ط "،اإلعالم المتخصص " دراسة وتطبيق  عمر،السيد أحمد مصطفى  .3
 .66ص ،2010 والتوزيع،دار أسامة للنشر  عمان، والعسكري،اإلعالم الحربي  الحمداني،حازم  .4
 .25، ص2010 والتوزيع،مؤسسة طيبة للنشر  القاهرة، الحربي،اإلعالم  الحميد،احمد شاهين وصالح محمد عبد  .5
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دارة األزمات في منطقة الخليج العربي:  ةالكامنة في األزمالقوة  اإلعالم الرقمي وا 
 إيمان أحمد عزمي د.

 جمهورية مصر العربية –نظم المعلومات باإلسكندرية ريس المعهد العالي للحاسب اآلليعضو هيئة تد

 ملخص البحث .1

رغم كونها حالة من الشدة والضيق ينتج عنها في كثير من األحيان اضطرابات واختالالت في التوازنات 
وصقل فرصة سانحة وجوهرية للتغيير والتطوير يمكن أن تكون في ذات الوقت أيا كان صعيدها، فإنها 

على إدارة األزمة و  على األيدولوجية الفكرية التي يتم بها في أصله. يتوقف األمر "األزمة" –الجوهر 
كلمة السر في هذا المشهد هي بعدها لتحقيق التنمية المستدامة. آليات التطبيق العملي قبل وأثناء األزمة و 

لن يتأتى ذلك إال من خالل آليات "المعلومات" وكيفية استخدامها وتطويعها لتحقيق الهدف المنشود، و 
 . المختلفة في مراحل األزمة ومعالجتهاا تداول المعلومات ي يتم بهالت التواصل واالتصال

هذه عمليات نقل  نظم المعلومات دوًرا حيوًيا في تيسيرت المتسارعة في تقنيات االتصال و تلعب التطوراو 
لتختزل المجهود المبذول بكفاءة لصالح فعالية التنفيذ لتحقيق الهدف. هذا إن  ،اتخاذ القراراتالمعلومات و 
ن كان للفعالية أن تعني االستخدام األمثل لموارد الوقت والجهد والتكلفة والعمل، و أن تعني كان للكفاءة  ا 

صار ترجمة لالختفي  –أي الهدف –القدرة على تحقيق الهدف المطلوب الذي يتعّين أن يكون "أنيقا" 
االجتماعية ادية والسياسية و االقتصبيئة األعمال لفي ظل األحداث المتالحقة  SMART1 اإلنجليزي

في قوة بنيتها الخليج العربي مركز الصدارة  تحتل دول وهنا ،م متغيراألمنية في عالوحتى الثقافية و 
سائل التواصل مستوى تطّور و و  استخداممعدالت انعكس على ، األمر الذي المعلوماتيةالتحتية التقنية و 

دارة و  تأثير التدفق الحر للمعلومات في إحداث التغييرو  اإلعالمي، فإذا ما اقترن ذلك بقوةو  االجتماعي ا 
أمكن اقتناص ، لدول المنطقة واإلنساني والثقافي الفكريري ـــــــــاستُثمر فيه رأس المال البشو ، األزمات

 التنمية المستدامة.و  التمكينو  للتطويرفرصة األزمة 
وسيلة و  اإلعالم الرقمي بصفة خاصة هو جوهر التدّفق الحر للمعلوماتو  ولما كان اإلعالم بصفة عامة

منطقة دول الخليج العربي و  ااألدوار في المنطقة العربية عمومً و  هندسة األحداثو  صياغةو  إعادة تشكيل
إلدراك الواعي لطبيعة الهندسة ال تتم إال باو  الصياغةو  شكيللما كانت عمليات إعادة التو  ا،خصوصً 

في ذات ا و جً العقلية لوحدة بناء الجمهور: اإلنسان، الذي أصبح منت  و  اإلمكانات الفكريةو  الوضع الراهن
" باللغة اإلنجليزية، فإن procumerا في الصناعة اإلعالمية الرقمية فيما يطلق عليه "كً مستهل  الوقت 

 للعقل مورًداو  ا فحسب بلالدور الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم الرقمي في إدارة األزمات ليس حاسمً 
  وقت األزمات في مراحلها المختلفة للسيطرة االحترافية على الوضع.الذي تزداد أهميته  الجمعيالسلوك و 
ُمقترح إلدارة األزمات في منطقة  نموذج تسليط الضوء على بناًء عليه، يهدف البحث الحالي إلى و

مع األحداث  هتعامليستند في و  اإلعالم الرقمي،و  س المال البشريرأو  ثالثية اإلدارة الخليج العربي قوامه
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االستثارة و  منهجية الخاليا العصبية في الجسم البشري؛ تلك التي تّتسم بدرجة عالية من التخصصعلى 
مات عبر اإلشارات الخلوية لتتمّكن من تأدية مهامها الحيوية في نقل المعلو و  الكهروكيميائية لمعالجة

ا كما يتعّين أن يحدث وقت األزمات التي تمامً  ؛في جسم اإلنسانأجزاء مختلفة من الجهاز العصبي 
اإلدارية تحّتم بالضرورة تطويع تقنيات اإلعالم و  المهارات اإلنسانيةو  تحتاج إلى مستوى عاٍل من اإلدراك

نطبق فيه مقولة "ابن بالشكل الذي تو  بعد األزمة،و  أثناءو  قبلالمرض في آن و  ضر  تعامل مع الع  الرقمي لل
 الصبر أول خطوات الشفاء".، واالطمئنان نصف الدواء، و سينا" قديًما: "الوهم نصف الداء

ْيًئا" "إ ن  و الظن،و  قوامه الجهلفالوهم في األزمة أما  قِّ ش  لذلك اسُتخدم بمهارة في و  ،2الظ ن  ال  ُيْغن ي م ن  اْلح 
 أماو  نفوذها: اإلعالم،و  تأجيج حروب الجيل الرابع المبنية بالضرورة على إمكانات السلطة الرابعة

معلومات تتسم و  ا سليًما للوضعالتي تستلزم تشخيصً  المعرفةو  مبني بالضرورة على العلمفاالطمئنان 
منشأُه اإليمان؛ ذلك الذي و  فمنبعه الثباتالصبر أما و  ،الشكليو  بعداها الزمنيفي و  بالجودة في محتواها

 وقت األزماتالمجتمعي تد اع ى له سائُر الجسد أن ي صّدقه العمل، العمل الذي يحتاجو  وقر في القلب
 االتصال.و  بإدارة احترافية واعية تدرك أهمية التقنيات الحديثة لإلعالم

المبادرات التي اتبعتها بعض و  مجموعة التجارب الرائدةعلى أدواته و  و يستند هذا البحث في منهجيته
دارة األزمات،و  التدريب القائم على حل المشكالتو  الجامعات في التعليمو  الهيئات الميدانية في بحاث األو  ا 

في مهارات االتصال اإلنساني تأصيله و  ما تم ابتكارهو  منطقة دول الخليج العربي،اإلعالم الرقمي ب
 واحدة من ديناميكيات فرق العمل فيه لحل المشكالت فيو  قوته اإلداريةو  اإلداري بهيكل سلطتهو  الحياتي
الجاهزية للعمل التابع لوكالة و  التعّلم لدعم مهارات التوظفو  بمنحة التميز في التعليم ةالفائز  اتالمشروع

لجنة اإلعالمية في الاإلشراف عليه و  ما تم مالحظتهو  األكاديمية،و  جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية
طالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية التابع و  للفريق النسائي بالمؤتمر العلمي األول لطالب

مصلحة و  اإلعالملمنسوبي وزارة  التدريب التفاعليالعملية في إلى جانب الخبرات  ،لوزارة التعليم العالي
 السجون بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

جوهرية يختتم بها ويضعها أمام متخذي القرارات في هذا الميدان في جعبته توصيات يحمل هذا البحث 
يتم تطويع إمكانات اإلعالم الرقمي أن  في آمالً الفكري و البشري حاثًا على االستثمار في رأس المال 

 .من قلب الحدثالستخراج القوة الكامنة في األزمة 

  :تقديم .2

طالما هم و  مجموعة األفراد الذين يجمعهم كيان واحد بشكل نظامي لتحقيق هدف محّدد هم "منظمة"،
يتأثر بالبيئة المحيطة داخلية كانت أم و  مجموعة من البشر فإن المنظمة بالضرورة نظام مفتوح يؤثر
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خارجية. وليسري هذا التأثير المتبادل في االتجاه المحمود يكون من الضروري وجود اتصاالت سليمة بين 
ا. هذه االتصاالت تتم خارجيً  3بين بيئتها المحيطة خاصة كانت أم عامةو  بينهاو  ا،أجزاء المنظمة داخليً 

غير رسمي في أنحاء المنظمة فقط لضمان االستجابة السليمة و  حتى بشكل رسميو  اشبكيً و  ارأسيً و  اأفقيً 
 ،Robbins & DeCenzo ،2013و Azmi ،2017ذات التأثير الفعال للمتغيرات البيئية المتالحقة )

 (.Davis ،1996و
ثل فإن حدثت حالة من حاالت االضطراب أو فقدان التوازن بالنسبة للمنظمة، تبرز الحاجة الماسة لم

معلومات بشكل سليم يسمح بإعمال إمكانات اإلدارة لرأس المال البشري على النحو و  هكذا اتصاالت
المعلومات المتطورة و  يسره في آن توافر تقنيات االتصالو  يزيد من تعّقد األمرو  المطلوب لتحقيق الهدف،

الضطراب أو األزمات في كافة التي يمكن استخدامها كأداة بناء حيوية إلدارة حاالت او  ديناميكية التغير
  (.Bernstein, 2016, Azmi, 20091, and 20092مراحلها )

 خصوصية دول منطقة الخليج العربي واإلعالم الرقمي .3

تحتل دول منطقة الخليج العربي مركز الصدارة في تطّور بنيتها المؤسسية التقنية والمعلوماتية بين دول 
(. بل وترتفع لدى معظم دول مجلس التعاون 2004األوسط )عزمي، منطقة شمال أفريقيا والشرق 

الخليجي معدالت انتشار اإلنترنت مقاًسا بنسبة السكان لمستخدمي اإلنترنت مقارنة بالمتوسط العالمي 
٪ بين دول المشرق العربي، األكثر من ذلك هو ت صدُّر دول المنطقة في استخدام وسائل 50البالغ 

ديد، حيث يزيد استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي ممثلة في الفيسبوك بنسبة اإلعالم الرقمي الج
 ٪ بين مستخدمي اإلنترنت باستثناء سلطنة ُعمان، وذلك رغم ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت فيها.70

أن سكان دول مجلس التعاون  2017ولقد تبّين من مؤشرات اإلعالم الرقمي للربع األول من عام 
كل دولة لهم األكثر بحثًا عن األخبار من خالل عدد البوابات اإلخبارية الرقمية عبر اإلنترنت  الخليجي

 لبوابات اإلخبارية في كل دولة،لات التواصل االجتماعي حسب عدد سكانها، كما أن متوسط عدد منصّ 
بارية في كل دولة مرتفع التي تعتمد عليها كل بوابة إخ iOSالـــو  متوسط عدد التطبيقات التقنية كاألندرويدو 

جًدا في دول منطقة الخليج العربي مع صدارة اإلمارات العربية المتحدة في هذا المضمار )مؤشر اإلعالم 
 (.2017الرقمي، 

نطقة الخليج العربي رغم تطورها مع ذلك، وفيما يتعلق بتطويع آليات اإلعالم الرقمي في دول مو 
مازالت هناك فرص متاحة أمام المزيد من قنوات التواصل  انتشارها، فإنهوصدارتها وقوة بنيتها و 

شركات تطوير التطبيقات اإللكترونية للتوّصل إلى حلول تدعم و  االجتماعي ومنصات اإلعالم الجديد
التعامل معها تيّسر عمليات إدارة األزمة و و  مشاركة المحتوى عبر شبكات التواصل االجتماعي المختلفة
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أيضا و  أهميةو  المختلفة. ذلك ألن الثورات التي تمت في بعض الدول العربية أظهرت قوةفي مراحلها 
التواصل االجتماعي و  تأثير التدفق الحر للمعلومات في إحداث التغيير باستخدام تقنيات اإلعالم الرقمي

سالمة أهمية  ت بجالء(. كما تبّين2013كوسائط إعالمية بديلة لإلعالم الحكومي المؤسسي )دافي، 
دراك مجريات األمور،و  الفكر الجمعي في فهم اإلدارة الواعية و  متطلبات جماعات أصحاب المصالح،و  ا 

 لألزمة في الحد من تداعيات الموقف.
أنظمة اإلعالم في دول و  ( بشأن قوانين2013) 4ووفقا لما ورد في تقرير مركز الدوحة لحرية اإلعالم

ج العربي هي األكثر تجسيًدا بين دول العالم العربي للّنهج الذي مجلس التعاون الخليجي، فإن دول الخلي
بدرجات مختلفة من سيطرة على اإلعالم و  ُيدافع عن سيطرة الدولة على اإلعالم بما ُتمارسه دول المنطقة

عالالوطني، و و  من مواطنيها الفكريمن المنطلق المشروع في حماية حكوماتها أل  قيم التماسكل ئهاا 
 (.2005الشهراني، و  ،2013دافي، و  ،2016لمجتمعي فوق أي فائدة أخرى )الحربي، االنسجام او 
قد يرى البعض في اإلعالم الرقمي بالنسبة لدول منطقة الخليج العربي تهديًدا يحول دون إحكام السيطرة و 

فإن كل بلدان  ؛مع ذلكو  أفكار عبر منصات اإلعالم الجديد لهذه الدول،و  على ما يتدفق من معلومات
 هو أمرو  (،2013مجلس التعاون الخليجي تكفل حرية التعبير بطريقة ما ضمن حدود القانون )دافي، 

ن كان يبدو للبعض تناقضًيا، فإنه يحمل في طياته انسجاًما مطلوبً و  ا للتعامل مع األزمات بتطويع آليات ا 
عادة صياغة الدور الذي تلعبه مؤسسو  اإلعالم الرقمي الحديث، ات اإلعالم الحكومية بشكل أكثر مرونة ا 

 يستخدم النموذج ثالثي األبعاد المقترح في هذا البحث إلدارة األزمات.

 النموذج الثالثي إلدارة األزمات في منطقة الخليج العربي .4

إلدارة األزمات في منطقة الذي يقترحه البحث الحالي لنموذج الثالثي هيكاًل عاًما ل يوّضح الشكل التالي
 اإلعالم الرقمي.و  رأس المال البشري،و  بأبعاده الثالثة: اإلدارة،ليج العربي الخ

 النموذج الثالثي إلدارة األزمات في منطقة الخليج العربي
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 رأس المال البشري )الناقل المعنوي للمعلومات(. 4-1
يتفاعل  األساسي في عمليات االتصال، هذا الناقل المعنوي 5األفراد في النظام المفتوح هم الناقل المعنوي

أي  –أو يتلّقاها جاهزة  "معلومات"يحّولها بنفسه إلى  6"بيانات"سلبا أو إيجابا مع ما يستقبله من 
؛ هذه التي تعد أعلى (Boisot & Canals, 2014" )معرفة"المعلومات لتتحول بعد ذلك طواعية إلى 

التي تختلف من شخص و  المعنويالممارسات الشخصية للناقل و  نتاج لتفاعل المعلومات مع الخبرات
 العقليتكوينه الفكري و و  بيئتهو  رساتهمماو  بالضرورة الختالف خبرات ناقلها المعنويأي المعرفة  –آلخر 

التقليدية وسيلة لنقل و  أجهزة االتصال الحديثةو  من وسائل -إن شاء  –بعد ذلك خذ يتّ حتى حالته، لو  بل
رساال في آنو  تفاعالته التي تحدث بشكل متبادل استقباال ليصبح هو في حد ذاته مع مجموعة النواقل  ا 

 بشكل مستمر.و  ن متغيرات التفاعل وناتجا لها في نفس الوقتاألخرى متغيًرا م
تعد سالمته و  المعنوي في النظام المفتوح، وفي هذا السياق، فإن سالمة المعرفة مقترنة بسالمة الناقل

الفعالية في العمل لتحقيق األهداف و  األوضاع الطبيعية لضمان الكفاءةحتمية ليس فقط في و  ضرورية بل
بشكل أكثر جوهرية في األوضاع غير الطبيعية كاألزمات، ليس و  أيضاو  المنشودة أيا كانت مجاالتها؛ بل

ن كان ذلك في حد ذاته مطلب يستحق الحمدو  –لمجرد اجتيازها فحسب  الشكر للخالق الوهاب على و  ا 
نما القتناص هذه األزمة كفرصة للتغييرو  – مروره بسالم عادة هندسة مجريات األمور و  التطويرو  ا  ا 

 . (2009)مهدية، تحقيق األهداف المنشودة أيا كانت و  للتحسين
 . اإلدارة4-2

 مستقبلو  ناقلو  متأثرو  ناتج تفاعلها معه كمؤثرو  سالمة اإلنسان الفكرية كناقل معنوي للمعلومات
التحليل، مثل هذه المهارات لحسن الحظ و  ت تستدعي مهارات عليا في التفكيرمتفاعل في ذات الوقو 

على اإلدارة لمجريات األمور من و  (،2009)عزمي، تتأتى بالتدريب على السالمة في التفكير من ناحية 
"اإلدارة" التي هي في أبسط معانيها فن إنجاز المهام من خالل األزمات. حالة ناحية أخرى خاصة في 

هي ذاتها التي تحتاجها الدول بشّدة وقت األزمات كما (، Robbins & DeCenzo, 2013اآلخرين )
 .(1Azmi, 2009) تحتاجها المنظمة لضمان مجرد البقاء في سوق العمل

لك أن و  األزمات،و  المواقفو  إدارة األحداث –اإلدارة  –تحتاج ال محالة إلى مهارات عليا في التفكير 
اإلدارة باألزمة! نعم أي بافتعال األزمات لحل بعض المشاكل التي قد تعترض النسق تتخّيل كيف تتم 

أجندتها المعلنة أو و  أهداف الجهة القائمة باالفتعالو  وفقا لخبرةالسيطرة على اآلخرين و  لتحّكمأو لالعام 
لضمان مثل هكذا إدارة يتعّين إلى جانب سالمة و  ،(2004عثمان، و  2009)مهدية،  7حتى الخفية
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 رقابة،و  توجيهو  تنظيمو  مهاراته العليا، توافر الفنيات الفكرية لوظائف اإلدارة من تخطيطو  أمنه،و  التفكير
 المستدامة.لضمان تحقيق التنمية  8الفعاليةو  اإلجرائية لسبل تحقيق كل من الكفاءةو  أيضا الفنيات التقنيةو 

و تكون عملية إدارة األزمات المقترنة باالتصال اإلعالمي مبنية على شمولية التفكير القائم وعلى هذا النح
، هذه الشمولية ضرورية للتعامل مع كافة SWOT9 على تحليل عناصر البيئة فيما يعرف بـتحليل

اختالفات فيما و  من ناحية أخرى تجّنب ما قد يحدث من تناقضو  التخطيط لها من ناحية،و  االحتماالت
عزمي، ) وقت األزمة 10السياديةاإلعالم به بشكل قد يودي بمصداقية الجهات اإلعالمية و  يتم نشره
 .(2002محمد، و  ،2005الشهراني، و  ،2009مهدية، و  ،2009

الرقمي بشكل مقصود إلدارة الموقف و  توظيف عمليات االتصال اإلعالمي التقليديهذا إلى جانب 
 االتجاه العام نحو األزمةو  المستقبل لتعديل السلوكو  الرسالةو  المرسلفي بعناصره األساسية المتمثلة 

1Azmi, 2009  &) التحسينو  التعديلو  تحويلها من تهديد لفرصة للتطويرو  الدولة في مختلف مراحلهاو 
22009). 
 . اإلعالم الرقمي 4-3

بلوغ الغاية و  أمكن التعامل مع سالمة عمليات االتصال التي هي من الوصل ؛تأمين سالمة الفكرإن تم 
المنقولة، تضمن سالمة الفكر  12. ذلك ألنه حتى مع انخفاض مستوى جودة المعلومات11في اللغة

أضعف  هذاو  ق من المعلومات أو وقوفها عند العلم دون التفاعل إلنتاج المعرفةمعطيات أمنه بالتحقّ 
من ثم و  تحليلهاو  استكشاف الحقائق لفهم األحداثو  التبّصرو  اإليمان، أما أقواه فهي محاولة التبصير

عادة نقلها كمعلومات لتبدأ مرحلة جديدة من التأثيرو  إنتاج المعرفة التأثر للكيفية التي سيتم بها التعامل و  ا 
إن لم يكن الفكر أما  .سالمة فكر المستقب لمع هذه المعلومات الجديدة المبنية هي األخرى على 

معي العواقب التي يمكن أن تقلب حقيقة األمور حرج عن كم التداعيات المتوالية و ال فحّدث و ا، سليمً  13الج 
ية بتجل   ةشواهد التاريخ المنقول بنواقل معنوية كفيلمستوياتها. ار أيا كانت مناحيها و فتعمى معها األبص

ال يمكن تفادي تداعياتها في كثير و  ة في بعضها وبعيدة األثر في بعضها اآلخرمثل هكذا عواقب وخيم
 .14منها

جزء حيوي يتخذ الطابع المؤسسي منه هو اإلعالم، فإن كان و  التواصل، بلأحد أشكال االتصال و 
واحد المرسل، فإن اإلعالم من اسمه هو سريان في اتجاه سريان للمعلومات بين المستقبل و  االتصال هو

لعدم  مره أخرى من المرسل إلى المستقبل ليعلمه دون أن يضمن استقبال رسالة العودة من المستقبل
انتظار ردود أفعاله، واضح رغم معلوميته كجمهور مثال و بشكل  أي المستقبل –تحديد من هو هذا األخير 

 ه الرقمية مع سالمة الفكر. فإذا ما اقترن اإلعالم بوسائلترقّبها خاصة عند التعامل مع األزماتو  بل
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أيضا تحسين مستوى المال، و و  الجهدو  من حيث توفير الوقت أيضا الفعاليةدارة تحققت الكفاءة و ة اإليّ ن  ه  م  و 
، 2009، ومستيل، 2017جمال، )صيشي و اتخاذ القرارات في الوقت المناسب على التوالي و  األداء

 .(2003سلمان، ، و 2005والشهراني، 
الشركات حول العالم أموااًل طائلة على االتصاالت اإلعالمية التسويقية التي اتخذت الطابع الرقمي تنفق و 

االفتراضي متمثاًل في تقنيات و  المسموعو  منذ أجل ليس ببعيد، وذلك من خالل اإلعالم الرقمي المرئي
التي و  تباينهاو  اختالفهاالتواصل االجتماعي على شبكات و  تطبيقات الجوالو  القنوات الفضائيةو  اإلنترنت

حيث أمكن استخدام تقنيات  ،المعلوماتو ساهم فيها بشكل كبير التطّور في مجال ثورة تقنيات االتصال 
 GPSنظام الــــو  "،spidercamالكاميرات العنكبوتية "و  "،led screenالشاشات التليفزيونية العمالقة "

إلى جانب وسائل خدمت جميعها التي استُ و  "Global Positioning Systemنظام "لفي اختصار ل
االتصاالت الالزمة لإلدارة بصفة و  في الحصول على خصائص عالية الجودة للمعلوماتاإلعالم التقليدية 

دارة األزمات في كافة مراحلها بصفة خاصة و  عامة عبد الظاهر، و  ،2016و ،2017جمال، و  صيشي)ا 
تريليون دوالر في  2.1يبلغ اإلنفاق العالمي على اإلعالم من المتوقع أن (. و 2012الغفيلي، و  ،2013
شركات لمواكبة في محاولة جاهدة من ال 2014تريليون دوالر في العام  1.6، بعدما كان 2019العام 

العالمي المستمرة لالقتصاد نافس في ظل التغيرات المتالحقة و التطور التقني الالزم للوفاء بالقدرة على الت
 .(2017مؤشر اإلعالم الرقمي، و  ،2017)غالو، الرقمي 

دارة األزماتو  اإلعالم الرقمي. 5   آليات تطويع اإلعالم الرقمي في إدارة مراحل األزمـــة - ا 
( عند استعراضه للمنصات 2017أن أشار إليه مؤشر اإلعالم الرقمي )و  ينبغي اإلشارة إلى ما سبق

هو و  ،2017شمال إفريقيا للربع األول من عام و  منطقة الشرق األوسطالتحوالت الرقمية في و  اإلعالمية
صناعة و  االتصال في العالم بالقدر الذي لم يعد فيه نشر األفكارو  التغّير الديناميكي في صناعة اإلعالم

كًرا على المؤسسات اإلعالم ية المحتوى بكافة أشكاله ترفيهًيا كان أو تثقيفًيا أو إخبارًيا أو غير ذلك، ح 
مهاراتهم عالمًيا من و  اإلبداع الستعراض أفكارهم و  الكبرى، إنما أصبح حقال مفتوًحا ألصحاب الشغف

ذلك و  بهذا الشغفو  (.2017اإلعالم الجديد )مؤشر اإلعالم الرقمي، و  خالل وسائل التواصل االجتماعي
أهمية التفاعل مع هذه  ا علىقائمً  اإلعالم الرقمي للتعامل مع األزمات اط استراتيجياترتباإلبداع يكون ا

 مساندة تعمل على رفع مستوى المحتوى المقدمو  المتغيرات في صناعة اإلعالم الجديد وخلق بيئة داعمة
بما يتوافق مع األهداف  المجتمعيو  دعم أمنه الفكريو  تطوير ثقافة المجتمعو  االستفادة منه في خدمةو 

 المستقبلية لدول منطقة الخليج العربي.
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التالي يوضح آليات تطويع اإلعالم الرقمي للتعامل مع األزمات في مراحلها المختلفة بغرض  الجدول
 تحويلها إلى فرصة تستوجب اقتناصها لتحقيق التنمية المستدامة.و  االستفادة من القوة الكامنة فيها

 ةـــــآليات تطويع اإلعالم الرقمي في إدارة مراحل األزم
 تطويع اإلعالم الرقمي إلدارة األزمةآليات  ةـــمراحل األزم

 مرحلة ما قبـــــــــــــــــــــــل األزمة

 تشكيل وحدة اإلعالم الرقمي لألزمة •
 SWOTتحليل  إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لعناصر •

 تحديدهاو  توّقع األزمات المحتملة •
 الرقمي مع الجمهور التصالتحديد قنوات ا •

 الرقمي لألزماتإعداد خطة اإلعالم  •
 على الخطط الموضوعةالتفاعلي التدريب  •

 التعامل اآلني مع األزمةو  جمع المعلومات • مرحلة ما يتم أثناء األزمة
 تحديد قنوات االتصال الرقمي مع الجمهور بأنواعه •

 مرحلة ما بعـــــــــــــــــــــــد األزمة
 تقييم أداء النشاط االتصالي لألزمة •

 الدروس المستفادة من األزمةو  النتائجاستخالص  •
نتاجيتهاو  لتحقيق فعالية األزمةتحديد معوقات االتصال الرقمي  •  ا 

 ما قبل األزمــــة ةحلطويع اإلعالم الرقمي في إدارة مر . آليات ت5-1
الغرض الرئيس من عملية التطويع في هذه المرحلة هو اتخاذ التدابير الوقائية ضد "الوهم" الذي هو 

رساء سبل "االطمئنان" الذي هو نصف الدواء عنده أيضا لعالج الداء عند "ابن سينا"، و  نصف ا 
األحداث و  هي لذلك تكتسب أهمية كبيرة حتى في الحاالت الطبيعية للمواقفو  المستعصي من الحاالت،

  تتضمن ست آليات كما هو موضح في الجدول السابق.و  التي تمر بها الدول،
 إلدارة األزمات في المؤسسات اإلعالمية متخصصةأجمعت كثير من الدراسات على أهمية وجود وحدة 

 صيشي) خاصة في دول منطقة الخليج العربي الجهات السيادية للدولة تقوم على تقنيات اإلعالم الرقميو 
صالح، و  ،2012الغفيلي، و  ،2013عبد الظاهر، و  ،2013دافي، و  ،2016الحربي، و  ،2017جمال، و 

 .(2003سلمان، و  ،2009مهدية، و  ،2012
 عمليات االتصال.الثاني بو  ثل هذه الوحدة يتعّين أن تتضّمن فريقين من فرق العمل، ُيعنى األول باإلدارةم

أما الثاني و  العلم بمجريات األمور،و  عمليات االتصال من واقع الخبرةو  أما األول فيلتزم بإدارة الوضع
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التقنيات المستخدمة و  توفير نظام للمعلومات اإلدارية يراعي فيه خصائص جودة المعلوماتفيعمل على 
لتوصيلها إلى الجمهور المستهدف. حقيقة األمر تستلزم التنويه إلى ضرورة أن يعمل الفريقين بشكل 

مستمر تماما كما يحدث في الطريقة التي تعمل بها الخاليا العصبية في جسم و  تكاملي تفاعلي
 .15إلنسانا

 ممن يتمتعون بمهارات شخصية ويفرض ذلك بالضرورة مراعاة اختيار أعضاء الفريقين في الوحدة
نتاجية ذاتية عاليةو  لديهم قدرات و  ممن هو مشهود لهم بسالمة الفكر في المواقف الصعبة غير المتكررةو  ا 

صات العلمية ألعضاء الفريقين اتصالية جيدة في جميع االتجاهات، مع مراعاة التنّوع في التخصو  إدارية
التدريب و  ،توفير كافة التجهيزات التقنية المستخدمة في اإلعالم الرقمي ألداء المهام المطلوبةو  ،في الوحدة

 المعنية. السيادية الجهاتو  الوحدات األخرى في المؤسسات اإلعالميةو  عليها بالتنسيق مع اإلدارات
تكتسب التي و  SWOT إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لعناصر تحليلليس هذا فحسب، يتعين أيضا 

وجودها على نحو سليم يسهم في تحقيق و  العلم،و  المبنية على المعرفةأهمية بالغة إلرساء سبل االطمئنان 
عن المؤسسة ذات و  عتتضمن معلومات كاملة عن الوضو  التنبؤ بها،و  الفعالية في إدارة األحداثو  الكفاءة
منه يمكن و  الشمولي في ضوء األهداف التي يتعّين الوفاء بها.لهذا التحليل بمفهومه األوسع و وفقا  العالقة

 هذا التوّقع مبني على ما هو متاح من معلومات في قاعدة البيانات،، توّقع األزمات المحتملة وتحديدها
يستدعي ذلك توثيًقا لألزمات و  الخارجية للمؤسسة اإلعالمية،و  الداخليةالتحليل الخاص بعناصر البيئتين و 

سيناريوهات تعظيم و  لطرق التي تمت بها المعالجةاستعراًضا لو  التي مرت بها الدولة أو المؤسسة المعنية
ال يتم ذلك و  االستفادة القصوى من األزمات لتجنب تكرارها أو تخفيف آثارها أو حتى االستفادة منها.

غنية عن البيان في  ةمنطقة دول الخليج العربيفي المنظمة، و  معزل عن جماعات أصحاب المصالحب
 هذا الشأن.

بناء عالقات طويلة األجل مع  قنوات االتصال الرقمي التي يتم استخدامها بغرضتحديد  من الضروري
 بالشكل win-to-win relationshipsالجمهور المعني فيما يوصف بالعالقات تبادلية المكاسب 

أمنه و  حماية مجتمعها على عً وْ تجبره ط  و  تحترم عقليته في التفكيرو  ضمن والء الجمهورالكيفية التي ت  و 
ا عن "اإلعالم يستخدم مصطلح "االتصال الرقمي" عوضً هنا و  االجتماعي إذا ما تعّرض لألزمة.و  الفكري

في نفس اآلن  المرسل مستقبالً و  ل مرسالالرقمي" في إشارة للحتمية التي تفرضها التقنية في جعل المستقب  
ا أيا كانت المستهلك منتجً و  اج مستهلكً يكون فيها المنت   المعرفةو  األفكارو  في عملية تبادلية للمعلومات

 ال يتيح ذلك إال تقنيات اإلعالم الرقميو  ،اا أو كبيرً أيا كان حجم كيانه صغيرً و  ،ة أو المعنويةطبيعته المادي
للدولة أو  SWOTوضع و  األخذ في االعتبار ما تم في األزمات السابقة، قنواتهايستلزم تحديد  التيو 
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كإجراء  اممارستهو  قميالتدريب على مجموعة القنوات التي تم تحديدها لالتصال الر و  المؤسسة اإلعالمية،
 .تحّوطي ضد حدوث األزمة

لتعامل مع وضع دليل إرشادي عن خطوات افي ضوء ما سبق، ُتع د خطة اإلعالم الرقمي لألزمات ب
(، كما يتم 2009أعضاء فريق إدارة األزمة )مهدية، مسؤوليات كل عضو من األزمة لتحديد أدوار و 

 لإلعالم الرقمي المستحسن للتعامل مع األزمات من واقع اإلحصائياتإرساء خطة استراتيجية مقترحة 
ن قلنا و  هدات في دول منطقة الخليج العربي تمهيًدا للتدريب التفاعلي على الخطط الموضوعة.المشاو  ا 

كما قال "ابن سينا" أن االطمئنان نصف الدواء، فإن التدريب نصفه اآلخر فيما يتعّلق بإدارة األزمات، 
شحذ و  محاكاة المواقفو  اإلعداد الجيد لمواجهة األزمات يستلزم التدريب على المواجهة الفعلية ذلك ألن

 غيرها مما يقترن وجوده باألزمة.و  ضيق الوقتو  صر المفاجأةعنو  ألموراألذهان للتعامل مع الغريب من ا
ثراء و  المعلوماتو  لذلك فإن التدريب التفاعلي المبني على تبادل الخبراتو  المعارف بشكل متخصص ا 

 .لدول منطقة الخليج العربي يعتبر حتمية ال مناص منها الستثمار األزمات في تحقيق التنمية المستدامة
 األزمــــة أثناء ة ما يتمحلطويع اإلعالم الرقمي في إدارة مر آليات ت. 5-2

ُيمكِّن ، و األزمة حدوث أثناءتزداد الحاجة إليها بشدة و  تتجلى آلية عمل الخاليا العصبية في جسم اإلنسان
 الفائقة على جمع المعلومات فعالية من خالل قدرتهو  ة بكفاءةاالتصال الرقمي الفعال من تحقيق هذه اآللي

أيضا تحديد قنوات االتصال الرقمية األكثر استخداما و  تحويلها أثناء األزمة، بلو  معالجتهاو  التعامل معهاو 
لبيان هذه اآللية بالمضاهاة و  ا.ا أم خارجيً اختالف أنواعه سواء كان داخليً مع الجمهور المستهدف على 

من باليين لإلنسان يتأّلف الجهاز العصبي فلك أن تعلم أن العصبية في جسم اإلنسان،  لخاليامع ا
سباًل  التي تسلك بدورهاو  ،16األعصاب أحبالع مع بعضها تتجمّ التي و  ،صةتخصالم الخاليا العصبية

نتيجة التعرض لمواقف الالزمة فعل ال ودردحداث ا   و  لكافة أعضاء الجسم، سريًعانقل المعلومات كثيرة ل
جراء و  معينة، فريق من و  2011الثانية )بيرن، زء من جُ في الف العمليات المعقدة داخل الجسم آا 

 .(1989األخصائيين، 
مستقبالت ك تعملالمتخصصة التي  وليحدث ذلك، يقوم الجهاز العصبي من خالل خالياه العصبية

من خالل األلياف  تنتقل ما يشعر به اإلنسان إلى إشارات عصبية تعرف بالُدفعات العصبيةبترجمة 
 الدفعات العصبية ، الذي بدوره تستقبل خالياه العصبيةالنخاع الشوكيو  إلى الدماغ فائقةالعصبية بسرعة 

ا كما يتعين أن يحدث أثناء تمامً  –اتخاذه الفعل الواجب  ردو  تختار القرار المناسبو  تترجمهاو  تحللهاو 
للخاليا العصبية رسل الدماغ ُدفعات عصبية جديدة يُ من ثم و  –باستخدام تقنيات اإلعالم الرقمي األزمة 

 ،http://mawdoo3.com ،2017موقع )17حركية في العضالت والغدد لالستجابة ألوامر الدماغال
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 . جدير بالتنويه إلى أن مثل هذه اآللية تحتاج إلى الثبات االنفعالي(1989األخصائيين، فريق من و 
 ا مع الوضع المتأّزم لتحقيق األهداف المنشودة.القيم اإلنسانية العليا في التعامل داخليً و 
 تطويع اإلعالم الرقمي في إدارة مرحلة ما بعد األزمــــة. آليات 5-3

تلفة سواء على رأس آليات التقنيات الرقمية في مرحلة ما بعد األزمة، التقييم بأنواعه المخيأتي تقييم األداء 
 سواء كان على مستوى الموقف أو المؤسسة أو الدولة ككل بكافة األبعاد الفعليةا و ا أم جماعيً كان ذاتيً 

 للتطوير ثهااقتناص فرصة حدو و  الدروس المستفادة من األزمةو  المحتملة بغرض استخالص النتائجو 
الكفاءة المطلوبة في و  أيضا الوقوف على المعوقات التي حاالت دون إحداث الفعاليةالتنمية، و و  التحسينو 

 ,Bernstein, 2016, Ghassabi & Farashbandi, 2015, Azmiزيادة إنتاجيتها )و  إدارة األزمات
2and 2009 12009).  التغذية العكسية لما بعد األزمة معلومات و  يتضمن ذلك الحصول على بياناتو

يتم ذلك خالل فترة زمنية محددة وفقا و  ،من األطراف ذات العالقة باستخدام تقنيات االتصال الرقمي
   لمعطيات الموقف.

 . النتــــــائج6
تحقيق التنمية المستدامة في األزمة إذا ما اقترنت باستخدام تقنيات اإلعالم و  تكمن الفرصة للتطوير 6-1

 االستثمار السليم في رأس المال البشري.و  الواعيةو  اإلدارة المؤسسية المدركةو  رقميال
مستوى الخارجية على الو  الوعي لن يتم إال بتحليل دقيق لعناصر البيئتين الداخليةو  اإلدراك 6-2

 بالتالي اإلعالمي في البلد المعنية.و  الثقافياالجتماعي و و  الديموغرافي
ة اإلعالمية تُبنى عليها الخطهي ذاتها التي تطويعها و  سيتم بها استخدام المعلوماتالكيفية التي  6-3

دارتها قبلفي مواجهة األزمات و   بعد حدوثها.و  أثناءو  ا 
نقل المعلومات  فعاليةتحقيق كفاءة و ا في يً ا جوهر اإلعالم الرقمي دورً و  تلعب تقنيات االتصال 6-4

 .إلدارة األزمات واستخدامها
األساسية التقنية ملحوظ نسبيا في قوة بنيتها نطقة الخليج العربي بتطور هائل و ز دول متتميّ  6-5

لية في الفعاو  المعلوماتية مقارنة بدول باقي المنطقة العربية، األمر الذي يؤهلها لتحقيق الكفاءةو 
 اإلعالم الرقمي إلدارة األزمات.استخدام تقنيات 

مستهلك و  رة األزمات باالستثمار في دوره المزدوج كمنتجيمكن تطويع الجمهور المستهدف إلدا 6-6
 تقنيات اتصاله.و  للمعلومات في فضاء اإلعالم الرقمي
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 اقتران اإلدارة الحكومية الواعية برأس المال البشري الديموغرافي والتقنيات المتطورة لالتصال 6-7
قترح إلدارة األزمات فيها بما اإلعالم الرقمي في دول منطقة الخليج العربي هو جوهر النموذج المو 

 يحقق التنمية المستدامة.
آلية العمل في النموذج المقترح إلدارة األزمات في دول منطقة الخليج العربي تقوم على المضاهاة  6-8

 لآللية التي تعمل بها الخاليا العصبية المتخصصة في الجسم البشري. 
إلعالم باعتبارها العنصر الممثل لإلدارة الواعية يدعم هذا النموذج ضرورة سيطرة الدولة على ا 6-9

تطويع إمكانات اإلعالم الرقمي في دول المنطقة لالستثمار في و  القادرة على حماية أمنهاو  لألزمة
 تحقيق التنمية المستدامة.و  الجمهور المستهدف

آليات لتطويع إمكانات في إطار النموذج المقترح إلدارة األزمات في دول الخليج العربي توجد 6-10
 بعد حدوثها.و  أثناءو  اإلعالم الرقمي في إدارة مراحل األزمة الثالث قبل

 
 التوصيات. 7

تأخذ توصــــيات هذا البحث جوانب ثالثــــة مســــــتقاه من األبعاد الثالثية للنموذج المقترح إلدارة األزمات في 
 منطقــــة الخليج العـــــــربي.

 :االستثمار في رأس المال البشريب جان. 7-1

المهني للمعنيين في الجهات المؤسسية اإلعالمية، ليس على كيفية و  ضرورة التدريب اإلداري •
بعد حدوثها فحسب، بل و  أثناءو  التعامل مع األزمات أو المهارات اإلدارية في التعامل معها قبل

التحليل العليا المقترنة و  رات التفكيرأهمية هو تطوير المهارات بالتدريب على مهاو  األكثر حيوية
 .18المجتمعو  يتعّرض لها الفردقد حاالت و  بمثل هكذا مواقف

فّية للتعامل تنمية مهارات التعامل مع تقنيات اإلعالم الرقمي بح  و  التدريب على كيفية استخدام • ر 
تأثيره و  المحتوى اإلعالميبعد حدوثها كمنهجية مبنية على كيفية إدارة و  أثناءمع األزمات قبل و 

 هي في النهاية وسيلة لتحقيق الهدف –أكثر من اإلتقان المادي الستخدام الوسائل التقنية 
 ليست الهدف في حد ذاته.و 

 :االستثمار في اإلدارة جانب. 7-2

المؤسسات يشترك فيها و  الحث على اعتناق استراتيجية فعلية محددة إلدارة األزمات في الهيئات •
 كافة عناصر االتصال داخليا من خالل وحدات إدارة األزمات.
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كوظائف  19الرقابةو  التوجيهو  التنظيمو  أساسيات التخطيط وضع خطط تدريب مستقبلية ُتدرج فيها •
القائمين على اإلدارة في المؤسسات و  العاملينو  كافة المعنيينتستهدف جوهرية لإلدارة أساسية و 

تدخل في كل مستوى من مستويات اإلدارة ألي  -اإلدارة  أي وظائف –اإلعالمية، كونها 
 مؤسسة أو منظمة أيا كان مجالها.

العمل على التطبيق المهني العملي ألساسيات اإلدارة بشكل متعّمق من خالل تقنيات التفكير  •
األزمات في منطقة دول الخليج العربي بأسلوب و  المواقفو  خارج الصندوق إلدارة األحداث

ئص الشخصية يعتمد بالضرورة على الخصاية "السهل الممتنع" في التنفيذ و آل بسيط ينتهج
 .للقائمين على اإلدارة

العاملين بها و  الذاتية للقائمين على إدارة المؤسسات اإلعالميةو  تنمية مهارات التنمية الشخصية •
 األزمات في كافة مراحلها بالتدريب التفاعلي.و  للتعامل مع المواقف

شراك على المشاركة في إدارة األزمة و  العاملين في المستويات اإلدارية المختلفةتحفيز  • ا 
 .اخارجيً و  االمتخصصين فيها داخليً 

غير الرسمي في مراحل إدارة األزمات بما يحقق جانبي و  تفعيل وسائل االتصال الرقمي الرسمي •
 .معهاالفعالية في التعامل و  الكفاءة

 :ات اإلعالم الرقمياالستثمار في إمكان جانب. 7-3

 ااالتصاالت اإلدارية في المؤسسات اإلعالمية داخليً و  العمل على إيجاد نظام جّيد للمعلومات •
الخليج العربي نية على استثمار اإلمكانات التقنية المتاحة في منطقة ا، هذه الجودة مبخارجيً و 

بعد واالتصاالت قبل وأثناء و  20على آليات ضمان جودة خصائص المعلوماتمن ناحية، و 
 ا ألي معوقات ال ضرورة لها عند إدارة الوضع.األزمات من ناحية ثانية تفاديً 

دراجها ضمن خطط العملو  استخدام تقنيات اإلعالم الرقمي المتعددة • الممارسات الدورية في و  ا 
ليل تحو  أي الجمهور بعد دراسة –المؤسسات اإلعالمية للتعامل مع العميل المستهدف 

SWOT  .الخاص به 
روابط التعاون االستراتيجي مع القطاع الخاص في مجال اإلعالم الرقمي و  بناء عالقات الشراكة •

 الجديد.
في  الرقمي تسهم في مجال اإلعالم داعمةالتشريعات لخلق بيئة خصبة و  تطوير السياسات •

 .على المستوى المؤسسي لدول منطقة الخليج العربي احترافية المحتوى المقدمو  رتقاء بجودةاال
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االهتمام بمستوى جودة المعلومات المقدمة بابتكار أساليب جديدة لعرض محتواها في الوقت  •
 بشكل أكثر جذبا للجمهور المستهدف.و  المناسب

 . الهوامش8

هي أن يكون محدًدا و  األهداف الموضوعةتوافر في " هي اختصار لخمس كلمات أو خصائص ينبغي أن تSMARTكلمة " .1
"specific،"  قابال للقياس "وmeasurable،"  يمكن تحقيقه عمليا "وachievable،"  واقعي "وrealistic،"  له إطار زمني للتنفيذ و
"timely( "Robbins & DeCenzo, 2013.) 
 .القرآن الكريم –( من سورة "يونس" 36اآلية ) .2
هي بيئة جماعات أصحاب المصالح في وجود و  بهما هما: البيئة الخاصة ذات التأثير المباشر،و  تعمل فيهما. للمنظمة بيئتان 3

المؤسسات الحكومية ذات التعامالت و  المالكو  العمالءو  تتضمن الموردينو  "stakeholdersيطلق عليهم باإلنجليزية: "و  المنظمة
في  ؛ا، أما البيئة الثانية فهي البيئة العامة ذات التأثير غير المباشر على المنظمةالعاملين فيهو  حتى الموظفينو  المباشرة مع المنظمة

التقنية التي تعمل في ظلها كافة و  الديموغرافيةو  الثقافيةو  االجتماعيةو  القانونيةو  السياسيةو  إشارة إلى األوضاع العامة االقتصادية
 Robbins, S. P. and DeCenzo, D. A., (2013)الرجوع إلى:  المنظمات داخل بلد معين أو منطقة بعينها. للمزيد يمكن

توصيات"، ترجمة: نوال و  أنظمة اإلعالم في دول مجلس التعاون الخليجي: ملخص، تحليلو  (، "قوانين2013. دافي، مات ج.، )4
 www.dc4mf.orgالخليلي، مركز الدوحة لحرية اإلعالم، الدوحة، قطر، متاح عبر الموقع: 

التقليدية كالتليفون و  وسائل االتصال التي تستخدم التقنية الحديثةو  بين الناقل المادي المتمثل في أجهزةو  تفرقة صريحة بينهفي . 5
وسائل التواصل و  وسائل البثو  السينماو  المسموعةو  اإلذاعة المرئيةو  التليفزيونو  الكمبيوترو  أجهزة الحاسباتو  المحمول بأنواعه

نستجرامو  فيسبوكو  يوتيوبو  من تويتر ى اختالفهااالجتماعي المتعددة عل  ما إلى غير ذلك.و  ا 
عندما يتم و  هي عبارة عن أرقام أو كلمات أو أشكال أو حروف ليس لها داللة منفردة،و  هي المادة الخام للمعلومات. البيانات 6

لذلك فإن ّول إلى معلومات، و الحسابية البسيطة تتحالتحليل أو حتى العمليات و  معالجتها بعمليات الترتيب أو التصنيف أو الفرز
 .Boisot & Canals, 2014; Lapiedra & Devece, 2012))المعلومات هي بيانات تم معالجتها 

التنمية المهنية التي ُيطلق عليها "متالزمة أسماك القرش الصغيرة" التي و  يتوافق ذلك مع إحدى متالزمات علوم التدريب اإلداري .7
دارتها للوصول إلى الهدف المطلوب. لمزيد من المعلومات عن هذه المتالزمة يمكن و  نفس أسلوب افتعال األزمة الفعلية تستخدم ا 

أو من خالل صفحتها العامة على الفيسبوك:  http://emanazmi.wixsite.com/emanazmiالتواصل مع الباحثة عبر الموقع: 
https://www. facebook.com/E.A.eman.ahmed.azmi 

مخرجاته أيا هي عالقة بين مدخالت النظام و و  عمل،و  مالو  جهدو  ا االستخدام األمثل للموارد من وقتيقصد بالكفاءة اقتصاديً  .8
فقا و  المخرجات الناتجة من أقل قدر ممكن من المدخالتمن كانت نوعيتها بحيث يتم السعي للحصول على أعلى قدر ممكن 

باجتماع و  الفعالية فهي القدرة على تحقيق الهدف المطلوب بغض النظر عن الكفاءة في تحقيقه من عدمها،لألهداف المرجوة، أما 
عندما و  مستواها،و  بالمهارات المتاحة. جدير بالذكر أن تحقيق الكفاءة مقترن الفعالية تتحقق اإلنتاجية المجتمعيةو  كليهما أي الكفاءة

أو سلوكية أو  معي للمهارات المتاحة في المجتمع فكرية كانتصود هنا هو المستوى الج  يتعّلق األمر بالدول يكون المستوى المق
 (Azmi, 2017, Robbins & DeCenzo, 2013 and Lapiedra & Devece, 2012اجتماعية أو تقنية )

 "Weaknessesالضعف "نقاط و  "Strengthsهو تحليل عناصر البيئة الداخلية التي تتضمن نقاط القوة " SWOTتحليل  .9
"، حيث يشير كل حرف من Threatsالتهديدات "و  "Opportunitiesأيضا تحليل عناصر البيئة الخارجية التي تتضمن الفرص "و 

أما الوصف كونها الخارجية للمنطقة أو الدولة أو المنظمة أو الجهة أو حتى الفرد. و  إلى عناصر البيئة الداخلية SWOTحروف 
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لى ما يحدث من أحداثو  ة فيشير إلى ما تتمتع به أو تعاني منه المنطقة مثال أو الدولة كنقاط قوة أو ضعفداخلية أو خارجي  ا 
بطبيعة الحال ما قد يمّثل فرصة ا لوضعها الداخلي على التوالي، و فقو  امجريات في محيطها الخارجي يمكن أن تكون فرصة أو تهديدً و 

 .آلخر مصداًقا للقول بأن "مصائب قوم عند قوٍم فوائد"لا سانحة لالقتناص عند البعض قد يكون تهديدً 
 تم تخصيص الجهات اإلعالمية السيادية على اعتبار أن مفهوم إدارة األزمات في حد ذاته هو مفهوم سياسي استراتيجي مرادف .10
 2009من الفكري )عزمي، تأثيرا على النسيج المجتمعي العام؛ األو  بشكل أكثر عمقاو  أيضاو  مالصق لمفهوم األمن الوطنيو 
 (.2005الشهراني، و 

 https://www.almaany.com. لسان العرب، معجم المعاني الجامع، متاح عبر الموقع: 11
البعد الشكلي، بحيث تكون المعلومات و  البعد الزمنيو  تتخذ ثالثة أبعاد هي بعد المحتوىو  للمعلومات خصائص تضمن جودتها. 12

استخدامها دون الشك في مصدرها أو في سالمة بنائها أو تكوينها من بيانات غير و  يمكن االعتماد عليهاو  سليمةو  دقيقةو  صحيحة
تاحتها لمتخذي و  توقيت عرضهاو  ، أما البعد الزمني فيرتبط بتوقيت الحصول على المعلوماتبعد المحتوىسليمة؛ هذا فيما يتعلق ب ا 
ال بعد إلحداث التأثير أو التفاعل و  توفيرها في الوقت السليم المناسب ال قبلرقة إلعادة إنتاجها لالمدة المستغو  القرارات أو المهتمين بها

 تداول المعلومة إلحداث التأثير المطلوبو  المعنوية التي سيتم بها نقلو  الوسيلة الماديةو  أما البعد الشكلي فيتعّلق بالطريقةو  ،المطلوب
(Boisot & Canals, 2014 and Lapiedra & Devece, 2012 .) 

 . المقصود هنا فكر مجموعة األفراد سواء في منطقة معينة أو قطاع جغرافي معين أو حتى مساحة افتراضية عبر اإلنترنت.13
لك سعود ملاصدرها الجمعية السعودية لإلدارة بكلية إدارة األعمال، جامعة . توجد مقالة ُقّدمت للنشر في مجّلة آفاق اإلدارة التي تُ 14
في هذا  بقراءتهاالعشرين"، ُينصح و  عبقرية "ياجو" في القرن الواحدو  خياالت "ُعطيل"و  بعنوان "اإلدارة عن ُبعد 2013فبراير  28في 

 http://emanazmi.wixsite.com/emanazmi/publicationsعبر الموقع: . متاحة السياق
التي ينبغي أن يعمل بها األفراد في الوحدات المماثلة في مرحلة اإلدارة و  االتصالليات آلفي هذا الصدد تم إنشاء مخطط عام  .15

لوكالة جامعة التابع التعليم و  مالتعليم الجامعي من واقع استراتيجيات التعّلم المستخدمة في المشروع الفائز بمنحة مركز التميز في التعلّ 
الجاهزية للعمل و  المشروع الذي قّدمته الباحثة لدعم مهارات التوظف ذلك عنو  ،2013الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية عام 

بكلية الدراسات تعميم التجربة و  تم تطبيقهو  درس لطلبة المستوى األول بجامعة الملك سعود،في مقرر مهارات االتصال الذي يُ 
التنافسية و  اإلدارة لضمان جودة المخرجات الكليةو  قررالمو  الطلبة المخرجات التعليمية المتحققة: لتشمل خدمة المجتمعو  التطبيقية

المهارات السلوكية و  في إدارة األزمات التي قدمتها الباحثة تدريباسُتخدم بفعالية في برامج الو  هذ المخطط متاح فيما يلي ا.دوليً و  امحليً 
زارة الداخلية بالمملكة و و  العالقة في بعض قطاعات وزارة اإلعالمالجهات ذات و  منسوبي الهيئاتو  العاملين بهاو  للقائمين على اإلدارة
 .(2013)للمزيد يمكن الرجوع إلى: عزمي، إيمان،  العربية السعودية.
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 اإلدارة في الوحدات االستراتيجيةو  مخطط عام آلليات االتصال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (http://mawdoo3.com ،2016 )موقع –الشكل التالي يوضح الخلية العصبية  .16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آللية اإلدارة التي يتيحها اإلعالم الرقمي  مثاالا ليكن هذا و  –رب عند رؤية اإلنسان لحيوان مفترس مثال عن ق  . 17
تعكس و  ْسَتْقبالت الموجودة في العينين لإلشعاعات الضوئية،الـم  تستجيب  –أثناء التعّرض لألزمة  بتقنياته المتخصصة

الحيوان الموجودة في الدماغ، الذي يترجم رؤية  لخاليا العصبيةها إلى دفعات عصبية تنتقل إلى اتترجمو  الرؤية
لتنفيذ  الغددالعضالت و لعصبية الحركية في الخاليا ايرسل د فعات عصبية أخرى إلى و  إلى شعور بالخوف، المفترس

عن الخطر، كما يرسل الدماغ رسالة إلى  بعيدااتستجيب عضالت الساقين لتساعد اإلنسان على الهرب ف أوامر الدماغ
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)موقع  القلب لزيادة النبض وتدفق المزيد من الدم في عضالت الساقيين لتسريع القدرة على الركض.
http://mawdoo3.com ،2017) 

في هذا الصدد توّفر معاهد أبو قير العليا باإلسكندرية في جمهورية مصر العربية برامج يتم تفصيلها وفقا  .18
 التدريب المستمر. و  األحداث بمنهجية التعليمو  لالحتياجات المطلوبة للتعامل مع مختلف المواقف

صياغة و  وحدة اتخاذ القرارو  من المهارات المقترنة بتحديد األدوار تتضمن كل وظيفة من وظائف اإلدارة كّما هائالا  .19
السابقة و  الرقابة الالحقةو  ةالهيكلة التنظيميو  الخارجيةو  تحليل البيئة الداخليةو  وضع الخططو  تحديدهاو  األهداف

ليست المشكلة في توافر المعلومات الكافية عن هذه و  فعالية،و  كفاءةالتزامنية لضمان سير العمل وفقا للمخطط له بو 
نما و  كيفية تطبيقها نظريا ألنها ببساطة متاحة بالكم الذي يفوق حتى المقدرة الطبيعية الستيعابها جميعا،و  الوظائف ا 

عمال الفكر و  ،تكمن المشكلة في كيفية تطبيقها عمليا دون حدوث ازدواج أو تعارض أو تناقض في كيفية إدارة الموقف ا 
 عالياا في مستواه للوفاء به.مهنياا و  إداريااأيا كان طبيعيا أو غير طبيعي كما في األزمات، هذا اإلْعمال يستلزم تدريبا 

 .12موّضحة خصائص جودة المعلومات المقصودة في الهامش رقم  .20
 المراجع .9
 . المراجع العربية9-1
الجمعية السعودية لإلعالم (، "دور اإلعالم في دعم خطط التنمية المستدامة"، ورقة عمل، 2016الحربي، فوزية حجاب، ) •
 https://samc.ksu.edu.saاالتصال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، متاح عبر الموقع: و 
األزمات األمنية"، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، (، "إدارة عمليات 2005الشهراني، سعد بن علي، ) •

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
اإلدارة  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، (، "اإلعالم الرقمي ماهيته أنواعه آثاره"،2012الغفيلي، فهد بن عبد العزيز، ) •

 https://repository.nauss.edu.saلسعودية، السعودية، متاح عبر الموقع: العامة لألمن الفكري، وزارة الداخلية ا
 العافية"، الطبعة األولى، مكتبة جرير، الرياض، السعودية.و  (، "كتيب الجيب: الطاقة2011بيرن، جيليان، ) •
ترجمة: يات"، توصو  أنظمة اإلعالم في دول مجلس التعاون الخليجي: ملخص، تحليلو  (، "قوانين2013دافي، مات ج.، ) •

 www.dc4mf.orgمركز الدوحة لحرية اإلعالم، الدوحة، قطر، متاح عبر الموقع: نوال الخليلي، 
الكوارث: دراسة تطبيقية على المديرية العامة و  نظم المعلومات في إدارة األزماتو  (، "دور تقنية2003سلمان، عبد اهلل، ) •

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.قسم العلوم اإلدارية،  ماجستيرللدفاع المدني بمدنية الرياض"، رسالة 
دارة األزمات األمنية"، ورقة علمية مقدمة في الملتقى العلمي: و  (، "اإلعالم الجديد2012صالح، مها عبد المجيد، ) • ا 

 ، عّمان، األردن.يونية 27-25دوره في إدارة األزمات، و  اإلعالم األمني
مخبر الدراسات اإلعالم التقليدي"، و  (، "نظرية حراسة البوابة بين اإلعالم الجديد2017جمال، بن زروق، )و  يسري صيشي، •

  األنثروبولوجية، المركز الجامعي غليزان، مجلة الرواق، العدد الخامس، جوان، الجزائر.و  النفسيةو  االجتماعية
 "استخدام األجهزة األمنية الجزائرية للشبكة االجتماعية "الفايسبوك" في مكافحة اإلرهاب"، مجلة البحوث (،2016) •
  ، الجزائر.255 – 230، ص.ص. 13الدراسات اإلنسانية، العدد و 
م مواجهة األزمات األمنية"، قسو  (، "دور وسائل اإلعالم الحديثة في التوعية2013عبد الظاهر، وجدي حلمي عيد، ) •

 www.researchgate.netعبر الموقع:  السعودية، متاحسبتمبر، اإلعالم، كلية العلوم االجتماعية، جامعة أم القرى، 
دارة األزماتو  التفاوض"(: 2004عثمان، فاروق السيد، ) •  ، الطبعة األولى، دار األمين، القاهرة، جمهورية مصر العربية."ا 
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اإلبداع الجامعي الفعال في تدريس مقرر مهارات االتصال: استراتيجيات التعلم الجامعي (، "آليات 2013، )إيمان عزمي، •
الجاهزية للعمل بجامعة الملك سعود"، الملتقى و  المستخدمة في المشروع الفائز بمنحة التميز في التعلم والتعليم لدعم مهارات التوظف

ليم الجامعي بوكالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للدراسات العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي، عمادة تطوير التع
 .السعوديةالمملكة العربية الرياض، فبراير،  5-3والتطوير واالعتماد األكاديمي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

ية المعاصرة: دراسة تحليلية (، "مفهوم األمن الفكري بين المحددات العلمية واإلشكاالت المنهج2009، )عزمي، إيمان •
التحديات(، كرسي األمير نايف بن عبد و  للتعريفات والدور المجتمعي للمؤسسات"، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري )المفاهيم

 الرياض، السعودية.مايو،  25 – 23العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعـة الملك سـعود، 
ة في تنمية التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل لبيئة األعمال العربية"، المؤتمر السنوي (، "دور التجارة اإللكتروني2004) •

ة، الرابع لكلية التجارة جامعة اإلسكندرية )تحقيق التناغم لبيئة األعمال العربية: أداة التكامل لمواجهة تحديات العولمة(، كلية التجار 
 اإلسكندريـة، جمهوريـة مصر العربيـة.سبتمبر،  11 – 9جامعـة اإلسكندريـة، 

(، "لمحة تذكيرية حول العائد على االستثمار التسويقي"، هارفارد بزنس ريفيو العربية، هيكل ميديا 2017غالو، إيمي، ) •
 www.hbrarabic.com :متاح عبر الموقعديسمبر،  23 ، اإلمارات العربية المتحدة،أبو ظبيذ.م.م، 

 (، "جسمك كله عجائب"، كتاب المعارف، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس.1989فريق من األخصائيين، ) •
شمال إفريقيا: دراسة و  التحّول الرقمي في منطقة الشرق األوسطو  (، "المنصات اإلعالمية2017مؤشر اإلعالم الرقمي، ) •

 اإلعالم، السعودية.و  رة الثقافة"، مركز اإلعالم الجديد، وزا2017الربع األول من عام  –تقييم المشهد المحلي 
، التوزيع، القاهرةو  الكتب العلمية للنشر ممارسات عملية"، دارو  األزمات: مدخل نظريو  (، "اإلعالم2002محمد، شومان ) •
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 الخليجية في ظل البيئة الدولية المتغيرة  لمنظومة اإلعالميةالتحديات العشر ل

  2030فاق آ لنظام إعالمي خليجيرؤية استشرافية 
 The Ten Challenges of the Gulf Media System in the Changing 

International Environment 

Vision for the Gulf Media System 2030 horizons 

 د/ ليلى فقيري                      اسعيداني سالمي                      د/               

 الجزائر جامعة محمد يوضياف المسيلة                       الجزائرجامعة محمد يوضياف المسيلة   

 مشاركة بجامعة الملك خالد السعوديةأستاذ مشارك بجامعة الملك خالد السعودية               أستاذة 
      Leila.feguri@gmail.com                                 saidanisalami@gmail.com          

 ملخص:

الخليجي  العلمية أن شاء اهلل أهم عشر تحديات ستعاني منها دول مجلس التعاونتعالج هذه الورقة 
بين ثناياها  حساسة،مرحلة تاريخية  اليوم في المجتمع الخليجيذلك من منطلق أن إعالميًا واقتصاديًا، و 

ثنائيتي )التفجر المعلوماتي/ التدفق الحر  في ظل واألزمات من المخاطر ومختلفةصورًا متعدد تحمل 
طبًقا لقواعد صناعة إعالمية جديدة، وأنماط متطورة من  عبر الوسائط اإللكترونية المعروفة، للمعلومات(
 .لقيود الرقابية والنخب المتحكمة أو القادة اإلعالميينا مع تراجع بعض المعلوماتي، خاصةاستهالك 

إعالميًا  خليجيًا بامتياز، مناسب للبيئة اإلعالمية السائدة في الخليج  استشرافيامقترحًا  وضعسنحاول  كما
العربي، وفق محددات و مميزات تمس الخط االفتتاحي للمنظومة اإلعالمية المطبقة  ككل دون استثناء، 

ي يختلف ف الجديد، اإلعالمي النمط العالمي، هذا اإلعالم الرقمي فرضه من منطق أن هذا المنطق 
 السابقة غير القادرة على الصمود أو المنافسة اإلعالميةمفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن األنماط 

التنوع  –جماهيريةالال –التكاملية –منيةاز تالال –، من حيث التفاعليةأو المتغير وقت األزمات باختالفها
 والثقافةفضاًل عن تأثيراته السياسية  -الثقافيةتجاوز الحدود  –واالستمرارية قابلية التحرك أو الحركية 

وحمايتها من ، الحفاظ على الهوية الخليجيةالخليجي و  الواسعة النطاق التي تفوق وظيفة إعالم الجمهور
الخارجية مع متطلبات األمن الشامل من خالل شرح وافي و دقيق لهندسة نظام المتغيرات الداخلية و 

 إعالمي خليجي يجابه المخاطر العشر في المنظمة اإلعالمية. 
Abstract: 

This paper tackles, the ten most important challenges that the GCC countries 

will face in terms of media and economy. This is because the Gulf society today 

is at a sensitive historical stage. It carries multiple and different images of risks 

and crises considering the dichotomy of (electronic big bang / the free flow in 
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formations).  through known electronic media, according to the rules of a new 

media industry, and sophisticated patterns of information consumption, 

especially with the decline of some censorship restrictions and ruling elites or 

media leaders. 

We will also try to develop a pro-Gulf media prospect, Suitable for the 

prevailing media environment in the Arabian Gulf, in accordance with the 

parameters and characteristics touching the opening line of the information 

system applied without exception. It is logical that this logic is imposed by the 

global digital media ,This new media style differs in its concept, characteristics, 

, and means from previous media patterns that are unable to withstand, compete 

or change in times of crises, Diversity, continuity, mobility ad dynamism 

transcend cultural boundaries - as well as wide-ranging political and cultural 

influences that outweigh the function of informing the Gulf public and 

preserving the Gulf identity, protecting them from internal and external changes 

with the requirements of comprehensive security through A thorough and 

accurate explanation of the engineering of a Gulf media system that addresses 

the ten risks in the media organization. 

- Keywords: challenges, the media system, the international environment. 

 مقدمة:

ننادي و بإلحاح في هذه الورقة العلمية إلى ضرورة تبني سياسية نظام إعالمي خليجي جديد يالءم البيئة 
الرغم من حداثة ظاهرة اإلعالم الخليجية و النسق  القيمي الذي تمارس فيه وسائل اإلعالم حريتها، فعلى 

ومالكي المؤسسات البرمجية الكبرى، سبق أن ، إال أن العديد من المفكِّرين والمهتمين، العالمي الجديد
نيجروا بونتي، فوليو، بيل  مارشال ماكلوهانم: إلعالم الجديد في وقت مبكر، ومنهتنبؤوا بظهوِر ا

العلمي  التوضيح و التبيانقائمة ال تقتصر على غياب ضبابية منهجية وجود لمسنا قد ف ، الخ...جيتس
نما أيًضا تعدد التسميات  المواطن، اإلعالم له مثل: اإلعالم  المشابهةالدقيق لمصطلح اإلعالم الجديد، وا 

عالم  أو عولمة اإلعالم، ، إعالم العولمة،البديل يلمح ، وهو ما يةشبكات التواصلالواإلعالم التفاعلي، وا 
، رغم تمتُّع ذلك الوافد الجديد مدركاته بعد   تتملم ، و الحينما زالت تتشكَّل حتى  هذا اإلعالم سمات إلى أن

ع، التحول من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي، التفاعل، التنو ) "الخصائص "بالعديد من السمات
تزامنية، قابلية التحرك، قابلية التحول، الكونية، االستغراق في عملية التكامل، تفتيت االتصال، الال
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االتصال، تعدد الوسائط، إعالم شبكات التواصل االجتماعي(، والوظائف المعاصرة لإلعالم الجديد؛ ومن 
الوظيفة اإلخبارية، التربوية، التنموية، وظائف الديمقراطية أو الشورى، التسويق والدعاية ) :أهمها
، التي أوالها الباحث نوًعا من االهتمام، وأيًضا األدوات (عالن، التسلية والترفيه، الخدمات العامةواإل

سلكية، التطبيقات المتعلقة كترونية، المدونات، الشبكات الالالصحافة اإلل) :"الوسائل"؛ ومن ضمنها
، )الواقع والمأمول( ، السينمايالخليج ، التفاعلي والراديو الرقميفي البيئة الخليجية بالتلفزيون الرقمي

 الكتاب اإللكتروني، شبكات التواصل االجتماعي.

 . البيئة اإلعالمية العربية الخليجية الجديدة1

ال يكمن فقط في المنافسةة التةي قةد تواجههةا  الخليجي()العربي  إن التحدي المستقبلي الذي يواجهه اإلعالم
نمةا يكمةن التحةدي الحقيقةي فةي الةدور الةذي سةيلعبه اإلعةالم  وسائل اإلعالم التقليدية من اإلعالم الجديد، وا 
واالستخدامات الجديةدة لإلعةالم، سةواء اإلعةالم التقليةدي أو اإلعةالم الجديةد فةي األلفيةة الجديةدة، خصوصةًا 

ات الةةدول لإلعةةالم، خصوصةةًا الرقمةةي واالجتمةةاعي أصةةبحت مختلفةةة، وقةةد شةةاهدنا إذا عرفنةةا أن اسةةتخدام
بسةةبب اإلعةةالم الجديةةد وشةةبكات  2011جميعةةًا كيةةف انفجةةر الوضةةع فةةي منطقتنةةا العربيةةة فةةي بةةدايات عةةام 

التواصل االجتماعي، التي تبين الحقًا أنها كانت تستخدم وتوجةه مةن الخةارك وكانةت القةوة الناعمةة إلسةقاط 
إذًا اإلعةةالم العربةةي واإلعالميةةون العةةرب فةةي مرحلةةة جديةةدة مةةن  .ة مةةا كانةةت لتسةةقطها جيةةو  نظاميةةةأنظمةة

تةةاريخ المهنةةة، وبةةالط صةةاحبة الجاللةةة بحاجةةة إلةةى مةةن يحميةةه، وأن يبقةةى بالطةةًا للسةةالم وخيةةر اإلنسةةانية 
 .1والبشرية، وليس ساحة للحروب وتدمير الدول والشعوب

 2ما تم انجازه في البيئة العربية الخليجية المشتركة:لكن يمكننا أن نستعرض أهم 

 أنباءفي دول المجلس على مواقع التواصل االجتماعي لوكاالت  األنباءإنشاء حساب موحد لوكاالت  -
 .دول المجلس

 أخباربدول المجلس وذلك لتسهيل الحصول على  األنباءإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكاالت  -
 .دول المجلس أنباءوكاالت 

من صور  األنباءالستفادة وكاالت  األنباءموقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكاالت  إنشاء -
 .االجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر

 إذاعاتم بمساهمة 2013 /1/10عتبارًا من " من مملكة البحريةةةةةن اُهنا الخليج العربــــي" إذاعة إطالق -
 .الخليجيةدول المجلس. وذلك لتعزيز وتعميق الهوية 
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 خميس.دول المجلس. للعام الثاني على التوالي مساء كل يوم  إذاعاتبث برنامج "خليجنا واحد" من  -
 .المستمع الخليجي على منجزات مسيرة العمل المشترك الطالعوذلك 

الهاشمية، والمملكة المغربية،  األردنيةالمشترك بين دول المجلس والمملكة  اإلعالميوفي مجال التعاون -
 المشترك بين الجانبين. اإلعالميللتعاون  جديدة أفاقتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح 

 العالمي للمنطقة العربيةالتدفق اإلعالمي  األساسية وراءالعوامل . 2

سةةةعى الفكةةةر األكةةةاديمي فةةةي مجةةةال االتصةةةال الةةةدولي والعالقةةةات الدوليةةةة والجغرافيةةةا السياسةةةية إلةةةى اختبةةةار 
التةدفق والعوامةل  هةذا وبةينبةين    العالقةات االرتباطيةة، اختبةار المحددة للتدفق االقتصادي الةدوليالعوامل 
 3:حجم التدفقتؤثر على  باعتبارها متغيراتالتالية 

لتغطيةةة أحةةداث  أكبةةرعلةةى افتةةراض أن الةةنظم االقتصةةادية المختلفةةة تعطةةي أهميةةة  المكــاني:القــر  . 1.2
 .تقارب إعالمي كبير جدا وبالتالي، الدول األقرب إليها جغرافيا

مةةن الةةدول التةةي تةةرتبط بينهةةا اللغةةة والعةةادات والثقافةةات تتبةةادل كةةم  بةةه أن ويقصةةد: الثقافيــةالصــالت  .2.2
مةةن كةةم المعلومةةات التةةي تبةةادره مةةع الةةدول األخةةرى التةةي ال   تةةرتبط بمثةةل هةةذه العالقةةات  أكبةةر المعلومةةات

نهةةا بالتةةالي تعطةةي أهميةةة لهةةذه الةةدول أكثةةر ممةةا تعطةةي للةةدول أخةةرى فمةةثال يفتةةرض أنةةت دول الكومنةةث  وا 
دولةةة أوربيةةة أخةةرى، كمةةا يفتةةرض  تعطيهةةا أليطةةي ألنبةةاء بريطانيةةا أهميةةة تفةةوق األهميةةة التةةي البريطةةاني تع

أيضا للصحافة العربية في كل دولة عربية تهتم بأنباء غيرها من الةدول العربيةة علةى نحةو يفةوق باهتمامهةا 
 األخرى.بإنباء الدول 

األبةةرز ظهةةورا فةةي التةةدفق الةةدولي لإلنبةةاء، واألكثةةر أن الةةدول األكثةةر سةةكانًا، هةةي  :حجــم الســكانيال .2.3
 حطوه باالهتمام في وسائل االتصال في الدول المختلفة.

ـــين  .2.4 ـــدول:حجـــم التجـــارة ب زاد حجةةةم األنبةةةاء  منطقتةةةينويفتةةةرض أنةةةه كلمةةةا زاد حجةةةم التجةةةارة بةةةين  ال
االعتبةةةار كمؤشةةةر علةةةى تةةةأثير المصةةةالح ، وقةةةد اخةةةذ هةةةذا المتغيةةةر فةةةي لمعلومةةةات المتبادلةةةة بيةةةنهم والعكةةةسوا

 .ركة على التدفق االتصالي الدوليالمشت

وقةد خضةع هةذا المتغيةر لالختبةار كمحةدد لحجةم التةدفق  حصـة الرـرد مـن إجمـالي النـاتج القـومي: . 5.2
وعلةةى التطةةور  للدولةةة،االتصةةالي الةةدولي لمةةا لةةه مةةن داللةةة علةةى األهميةةة والوضةةع االقتصةةادي والسياسةةي 

 التكنولوجي.
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وأهةةا دولةةة مةةا فةةي وهةةو مفهةةوم متبلةةور حتةةى ا ن ويقصةةد بةةه المكانةةة النسةةبية التةةي تتب مكانــا الدولــة: .6.2
 األخرى.، وصورتها لدى الدول والشعوب يالمجتمع الدول

المحةور األول  العةالم العربةي إعالميةا مةن حيةث التةأثير إلةى:يتم تقسيم غير أنه في نهاية المطاف إعالميًا 
اإلذاعات الصوتية الدولية الموجهة إلى المنطقة العربية، في حين تتنةاول النقطةة الثانيةة الشةبكات والقنةوات 

 4.التليفزيونية

 التحديات العشر للمنظومة اإلعالمية الخليجية في ظل البيئة الدولية المتغيرة . 3

للتقنية وتتمثل في  ةاالجتماعي بالمخاطر أيضانسميها و  :االستهالك االجتماعية للتقنية تحدي .1.3
تداعيات التوظيف السياسي لوسائله، بما فيها شبكات التواصل االجتماعية على أرض الواقع، وما يمثله 
ذلك اإلعالم من تهديد لألمن الفكري، إلى جانب التداعيات المتربة عن توظيف تنظيم القاعدة والجماعات 

إلعالم الجديد، بما يخدم نشر أفكارها المتطرفة، إلى جانب اعتبار تلك الوسائل اإلرهابية لوسائل ا
إننا لم نزل فببساطة  .منصات للترويج للمخدِّرات، كما يترتب عن مخاطرة وقوع بعض الخالفات األسرية

نحن كعرب مستهلكين والهثين وراء تطورات التكنولوجيا والتي لم نفلح في حسن توظيفها بما يحقق الهدف 
 5.والرسالة

تبرز أهمية الوعي بمخاطر تسييس  وسط تصاعد الهجمات الساعية إلى حشد وتجنيد الشباب الخليجي، 
الفضاء العنكبوتي من قبل أطراف دخيلة، وغياب الدور المحوري لمؤسسات اإلعالم الرسمي ممثلة في 

االجتماعي المتصلة بعقيدته وثقافته وأمنه وعموم نظم حياته، مفكريها ومثقفيها إلصالح قضايا العمق 
وضمان تحصين المجتمع من التصدع أمام ما يجتاحه من حشد أو تغريب، حيث  لتفعيل خطوط الدفاع 

يمر اإلعالم الرقمي بمرحلة من أكثر المراحل خطورة لمنظومة األمن الوطني وبدون فحص وتفكيك 
والتدخل األجنبي على طبيعة هذا  قمي، يصعب التنبؤ بعواقب هذا التوظيف السياقات الجديدة للحراك الر 

الحقل الجديد، فعدد المؤتمرات وورشات العمل التي تنظمها المنظمات الخارجية، لمتابعة تحركات 
ضبط وتوجيه هؤالء المدونين، وترسيخ مقومات  المدونين العرب في غياب إعالم بديل قادر على

 6: ينبئ بالمخاطر والتداعيات التالية ، والثقافية واألمنيةظومة العقدية المن

 الخليجي المجتمع في السياسي الحراك وقيادة الرقمي اإلعالم -

 الخليجية الهوية وطمس والوطني العقدي األمن تهديد -

 اإللكتروني والتجسس األمني االختراق -
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 الحرو  ومنهجة الثوري الركر نشر  -

 الذين والبرمجيينإعداد الفنيين  إننا لم نركز جهدنا فيالرنية في األداء اإلعالمي: التحديات  .2.3
  التوطين للتقنية والعلم في أوطاننا. يواكبون تطورات التقدم ويجتهدون في

 والخليجيق اإلعالمي العربي أن نودر أهم التحديات الفنية والمهنية ألداء اإلعالميين في النس ويمكننا
 :ا يليفيم

حيث يركز على األخبار  :(Weak performance) ضعف األداء المهني لإلعالم العربي أواًل.
الرسمية وبرامج الترفيه والرياضة والصفقات المالية في األسواق والبورصة فضاًل عن المعالجات الجزئية 

إعالمي تقليدي عاطفي أيديولوجي في عصر المعلومات. هذا مع  -لألحداث من خالل خطاب صحافي 
 والصحف العربية الجادة. جية()الخلي عدم إغفال وجود استثناءات قليلة في بعض الفضائيات

برامج  قلةفضاًل عةةةةن تخلف ، تعرضون لشتى الضغةةةوط والرقابةالذين ي اإلعالميين العر  أزمة ثانيًا.
التأهيل والتدريب واضطراب عالقاتهم بمصادر المعلومات بسبب عدم توافر ضمانات ممارسات المهنة 

داخل المؤسسات اإلعالمية  الديمقراطيةمواثيق الشرف(. عالوة على غياب  -)التشريعات والقوانين 
الشللية واستبعاد حيث يعاني معظم اإلعالميين والصحافيين من تسلط رؤسائهم وانتشار  ،والصحافية

فسادهم ال  .كثير من اإلعالميين وشراء سكوتهماألكفاء منهم وتهميشهم وتدخل ذوي النفوذ والمعلنين وا 

ما  :ات األهلية في العالم العربين منظمات المجتمع المدني والجمعيغيا  اإلعالم الذي يعبر ع ثالثًا.
المبادرات الشعبية المستقلة وتوعية الجمهور  أسفر عن عجز هذه المنظمات في نشر قيم المشاركة وتفعيل

 7إلى حقوقه االجتماعية والثقافية.

كما  لدينا، من وحدة وسالسة األسلوب الخطابي فنحن نعاني: الخطا  اإلعالمي أسلو  اتتحدي. 3.3
اإلعالمي العربي يأتي سلفا معبأ بأفكار جاهزة  إن .تنقص برامجنا جاذبية العرض والتميز الشكلي

ليكون،  اكتسبها، مثل غيره من أبناء مجتمعه، من البيت والمدرسة والجامع والشارع. أي أنه يأتي مقولباً 
أيضا مثل غيره، إنسانا يفرز ما استهلكه كما يفعل الناس العاديون في مجالسهم أو على المقاهي. وهذا، 
بطبيعة الحال، بخالف معايير اإلعالمي المتعارف عليها في دور اإلعالم المحترفة. ومن هذه المعايير 

مع تفكيرهم  يتناهىلة متغيرة ال أن أن يكون مبدعا ومجددا ومؤثرا، ينقل الناس من حالة سائدة إلى حا
 8عليه من حالة جمود واستسالم لما هم عليه من أفكار أو قناعات. تواطئواوتأييد ما 

واألمر الثاني في أزمة اإلعالمي العربي أنه يؤخذ مباشرة، دون إعداد أو تأهيل إلى األستوديو أو موقع 
أزمة فنية سببها أن المؤسسات اإلعالمية العربية تستسهل تسليم  القرار المؤثر في الصحيفة. وهذه
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الخطاب اإلعالمي ألشخاص دون تهيئة، مهنية في المقام األول، للوظيفة أو الوسيلة التي سيطلون منها 
على الناس. ومن صور هذا االستسهال، في أغلب وسائل اإلعالم العربية، أن تجد كاتبا أصبح مذيعا 

مج )التوك شو(، وتجد ممثلة أصبحت مذيعة أو كاتبة، أو تجد مذيعا وقد أصبح كاتبا ومحاورا في برا
 يتصدر صفحات الرأي في الصحف.

هذان األمران، التقولب االجتماعي المسبق وافتقاد الحرفية، وضعا اإلعالمي العربي في مرتبة متأخرة إذا 
الذي وجد نفسه في ورطة النجومية، أصبح، بسبب ما قورن بغيره من إعالميي العالم. واإلعالمي نفسه، 

هذا التأخر، عالمة على الصراخ الفارغ أو الوعظ والفتوى أو، في أحسن الحاالت، غير الواثق مما يقدمه 
من الطبيعي في هذه الحالة أن يفتقد التأثير وأن يفتقد، نتيجة لذلك،  للناس من أخبار وتحليالت وحوارات.

أي العام إلى ما يحقق المصالح الوطنية والدفاع عنها في وجوه أعدائها في الداخل القدرة على قيادة الر 
ذا لم يكن قادرا على تحقيق هذا التأثير في محيطه المحلي، فإنه لن يكون قادرا على تحقيقه  والخارك. وا 
 في المحيط اإلقليمي أو على المستوى الدولي كما تطالب أو تطرح بعض األصوات التي ترى تضرر
الوضع العربي، برمته، من الحروب اإلعالمية التي تشن ا ن بضراوة على الدول العربية وشعوبها من 

 9دول وجهات وتنظيمات لديها أهداف معلنة لتدمير المنطقة وتقسيم دولها.

ذا أراد العرب الخروك من مأزق ضعف اإلعالم العربي، المتمثل أوال في ضعف بضائع اإلعالميين  وا 
ي الصحف وعلى الشاشات، فإن عليهم، كما يفعلون ا ن مع تجديد الخطاب الديني، أن يتنادوا المقدمة ف

إلى عقد مؤتمرات وندوات وور  عمل تدرس بدقة أسباب هذا التردي، وتقدم الحلول الناجعة والسريعة 
 ره.لالرتقاء بفكر ومهارات اإلعالمي العربي الذي تشتكي دوله وشعوبه من ضعفه ومحدودية تأثي

 ( )noitacifitarG tnetnoC(:محتوىإشباع  )تحدي .4.3

إشةباعات  إلةى:وينقسةم  الجديةدة منهةا وخاصةة وينتج هذا اإلشباع نتيجة التعةرض لمضةمون وسةائل اإلعةالم
مثةةةةل الحصةةةةول علةةةةى المعلومةةةةات، وتأكيةةةةد الةةةةذات والمنفعةةةةة باتخةةةةاذ القةةةةرارات،  Orientationalتوجيهيةةةةة 

ويقصةد بهةا الةربط بةين  Social Gratificationواكتشةاف الواقةع، وهةي االسةتطالع. إشةباعات اجتماعيةة 
 المعلومات التي يحصل عليها الفرد وشبكة عالقاته الشخصية مثل التحدث مع ا خرين.

 :االجتماعية إلى نوعين هما اإلشاعاتوتنقسم 

 إشباعات شبه توجيهية تنعكس في برامج التسلية والترفيه. -

 إشباعات شبه اجتماعية مثل التخلص من الشعور بالوحدة والملل -
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تسةةاند فهةةم دوافةةع الجمهةةور وميولةةه  واالشةةباعاتوبةةالتطبيق علةةى مفهةةوم تليفزيةةون الواقةةع فةةإن االسةةتخدامات 
تسةةةمح باختبةةةار كةةةل مةةةن اسةةةتخدام الوسةةةيلة كةةةأداة أو هةةةدف  واالشةةةباعاتامات للتعةةةرض، ولةةةذلك االسةةةتخد

 10.ويتوقف هذا على كم التعرض ونوع التعرض واالتجاهات والتوقعات من المحتوى المقدم

لعل من أهم التغيرات التي طرأت على المجتمعات العربية عامة و الخليجية على وجه الخصوص هو 
ذلك التطور التكنولوجي الهائل في مجال اإلعالم، وخاصة اإلعالم الفضائي الذي أصبح عصب الحياة 

الواسع  في واقعنا المعاصر وسمه رئيسية للبيئة االتصالية في العصر الحديث، وأسفر عن االنتشار
للقنوات الفضائية العربية وازدحام خريطة البث الفضائي بكم هائل من القنوات التي تعددت برامجها 
وساعات إرسالها، وبدأت تتسابق على إرضاء الجمهور العربي واجتذابها له من خالل ما تقدمه من مواد 

شاعة النماذك الغ ربية من خالل نسخ مقتبسة من ترفيهية تتعارض مع التنشئة االجتماعية ومقوماتها وا 
وال شك أن الشباب هم الفئة المستهدفة . Reality TVبرامج أمريكية وأوروبية فيا يسمى تليفزيون الواقع 

من تلك البرامج لما لهم من تأثير على مجتمعاتهم سلبًا أو إيجابًا، فكان التركيز على تشويه أفكارهم 
ويتهم، من خالل ما تقدمه تلك البرامج التي يجد فيها وتحريف معتقداتهم وتهمي  أدوارهم وطمس ه

الشباب فرصة لالنفالت من واقعهم والرغبة في الهروب من عزلتهم والتسلية والضحك مع أشخاص 
 11يشبهونهم في الحياة اليومية.

وياتنا ونحسب ولكننا لم نحسن ترتيب أول ،(فرسالتنا للناس كافة )ينقص الكثيرين أن ما لدينا ال شك في
ما مستبطئون، فنحن إما متعجلون، خطواتنا،   .وكالهما مشكل وا 

: أما الداخلي فهو مواكبة  الضغوط العالمية في االستعمال األمثل داخلي/ ذاتي تحدي .5.3
لتكنولوجيات اإلعالمية، و أما الخارجية فهمي ضغط و تحديات العولمة اإلعالمية العولمة ليست مجرد 
نظرية جديدة تحاول التأليف الخالق بين إيجابيات االشتراكية وحسنات الرأسمالية، بل هي أهم من ذلك 
كما يرى السيد يسين، هي حركة سياسية نشطة تقوم بالدور الفاعل فيها حكومات غربية متعددة، وليست 
حركة فكرية نخبوية أطلقتها مجموعة من المفكرين السياسيين، بقدر ما هي إعالن بارز عن تحوالت 

هز اقتناعاتنا وضعف ثقتنا  حالة اإلحباط والسيطرة في فنجاح 12.خطيرة في المزاك السياسي للجماهير
 في ما عندنا، فنحن متوجسون في طرح ما لدينا ومترددون. 

فكيف نطالبهم  ما نعجز أن نصبر على ا خرين حتى نبلغهم رسالتنا، كثيراً : اآلخرقبول  تحدي .6.3
ن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى(: }غالباً  )يجهلونه باتباع ما لدينا وهم يسمع كالم اهلل ثم  وا 

  {.مأمنهأبلغه 
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  الغزو اإلعالمي: فلسـرةالمنـهج و  فـي تحـديات .7.3

وهي ترتبط  واحد.تنطلق فلسفة الغزو اإلعالمي من مبدأ التدفق الحر لإلعالم والمعلومات، ومن جانب 
أساسًا بأصولها الفكرية واأليديولوجية وقوانين تطورها السياسي واإلعالمي حيث تستمد مبادئها الفكرية من 

أسمالية التي تؤمن بأن النظام الحر لتدفق المعلومات هو الصيغة المثلى لسريان المدرسة الغربية والر 
 المعلومات من دون قيود أو ضوابط

، فان الفلسفة التي طرحتها الواليات المتحدة األمريكية منذ القرن التاسع الرؤية المنهجية العلميةووفقا لهذه 
 :للمعلومات( يستند إلى تبريرات عديدة أبرزهاعشر وحتى ا ن بما يتعلق بمبدأ )التدفق الحر 

 .المعلوماتلكي يصل اإلنسان إلى الحقيقة عن طريق العقل يجب أن تتاح له حرية الوصول إلى  -

 .القولالرقابة تنتهك الحق الطبيعي في حرية  -

 .واألفكارإذا كان لإلنسان أن يكتشف الحقيقة، فيجب أن تتوافر له جميع المعلومات  -

 وللشعوب، هإن إبقاء مبدأ )التدفق الحر للمعلومات واإلعالم( كوسيلة من وسائل الغزو الفكري المنظم 
بمثابة تكريس لنظام سياسي دولي وهو نظام االحتكارات الرأسمالية وأفكارها وتقاليدها بقصد إيجاد أنماط 

 :13)االستعمار اإلعالمي( والهيمنة الفكرية لتحقيق هدفين

وهو دعم القيم األمريكية في أنحاء المجتمع الدولي لتحقيق السيطرة، واحتالل  :الهدف السياسياألول. 
 .الحياةاألمريكي في  الطرازعقول البشر، وتعميق 

: لتحقيق مكاسب لالحتكارات اإلعالمية الكبرى وزيادة األرباح، وتوسيع شبكة الهدف االقتصاديالثاني. 
 .عاماألعمال األمريكية ألهداف اقتصادية وسياسية 

أن الهيمنة االتصالية هي جهود واعية ومنظمة تقوم بها االحتكارات األمريكية  الكثير من الخبراءويرى 
 األخرى.نفوذها في المجاالت المختلفة  يتفوقها، وبالتالفي المجالين العسكري واالتصالي للمحافظة على 

ويشير إلى أن هذه الجهود تأخذ شكلين اثنين، األول: مباشر عن طريق وزارة الدفاع األمريكية التي تسهم 
في وضع السياسة الوطنية األمريكية في مجال االتصاالت، والثاني: غير مباشر، عن طريق الشركات 

التي تربطها عقود الشركات األمريكية  أكبرالتي تعتبر من  ((NBC، RCA))مثل األمريكية الخاصة 
ويؤكد أن هيمنة وسائل االتصال األمريكية مرتبطة  .الدفاعتجارية كبيرة في مجال االتصاالت مع وزارة 

بالسياسات الخارجية والدفاعية األمريكية التي تعتبر وسائل االتصال إحدى أدواتها المهمة، كونها امتدادًا 
 14.بعد الحرب العالمية الثانية وذلك على الصعيد الدوليطبيعيًا لحالة الهيمنة التي برزت في فترة ما 
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يحطمنكم سليمان  يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ال قالت نملة }فنحن إما منفتحون جملة واحدة على الخارك
ما منغلقون على ذاتنا جملة واحدة{ يشعرون وجنوده وهم ال ن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو  }وا   كانواوا 

بال بيوتا ونفقد في كثير من األحيان منهج النحل )وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الج {.يعلمون
ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذلال، يخرك من بطونها شراب 

  مختلف ألوانه فيه شفاء للناس(

أصبح صناعة وعلى درجة كبيرة من  ألن العمل اإلعالمي: التخصصية والمنهجية في تحدي .8.3
كل فرع من فروع  حاجة ماسة إلى متخصصين في نحن في: "15يقول سيد قطب فنحن كما األهمية،

 ويهبون حياتهم للفرع الذي يجعلون من معاملهم ومكاتبهم صوامع وأديرة، أولئك الذين المعارف اإلنسانية،
يهب روحه إللهه  شعور العابد الذي بل بشعور اللذة كذلك، ال بشعور التضحية فحسب، تخصصوا فيه،

 " وهو فرحان

: في عصر العولمة واإلرهاب وصراع الحضارات يحتاك العالم العربي تكامل األدوار في تحدي. 9.3
لى رسم استراتيجية وخطة إعالمية عربية  وأكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل نظامه اإلعالمي وا 
دارة تخرجه من  واضحة الرؤية والمعالم. اإلعالم العربي اليوم بحاجة إلى آليات ومنهجية وطرق تسيير وا 
الدروب الضيقة إلى مجاالت واسعة يستطيع من خاللها تحديد مكانة مرموقة له سواء محليا أو عالميا. 
فاإلعالم واألمن وجهان لعملة واحدة وال يستغنى واحد عن ا خر، فكيف يتم التنسيق واالعتراف كل بدور 

  ا خر، أمر جد مطلوب لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

: ساهمت ثورة االتصال والمعلومات في إحداث تحول على المشهد اإلعالمي المواكبةتحديات   .10.3
العربي في العقد األخير من القرن العشرين، فقد استجاب اإلعالم العربي لتأثير هذه الثورة الكاسح، 
واستطاع أن يطور قابليته لالستفادة من بعض فرصها، فنشأ ما يسمى "إعالم الموجة الجديدة" المتمثل 
في القنوات الفضائية العربية والصحف والمجالت اإللكترونية والمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت. 
ومن الواضح أن المشهد اإلعالمي الجديد يعد مغايرًا لذلك القائم منذ أمد في العالم العربي، والمتمثل في 
محطات التلفزة )المحلية( واإلذاعة والصحف الخاضعة لسيطرة الدولة والموجهة من قبلها، والتي كانت 
تعد وسيلة لتكريس السياسات الداخلية والحفاظ على االستقرار وتعزيز الهوية الوطنية وبسط سيطرة الدولة 

 16.المركزية على أنحاء الدولة القطرية

لقد ازداد زخم النشاط اإلعالمي في العالم العربي خالل السنوات السالفة، كما أن مكوناته اتسعت على 
وسعت هام  الحرية والتعددية، وامتد  -على سبيل المثال  -غير مسبوق، فبرزت فضائيات عربية  نحو
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نطاق تأثيرها إلى ما وراء الحدود الوطنية، وقدمت خطابًا بدياًل من الخطاب اإلعالمي الرسمي، هذا 
الم العربي في فضاًل عن أنها كسرت احتكار وسائل اإلعالم الغربية لنقل الخبر، وأسهمت في وضع اإلع

 .دائرة االهتمام العالمية

وعلى الرغم من هذا االرتقاء الملحوظ، فإن واقع اإلعالم العربي ما زال يكتنفه القصور، ويظهر أن بعض 
أوجه القصور متعلقة بحقل اإلعالم نفسه والعاملين فيه، إال أن عوامل القصور البنيوية متصلة إلى حد 

اسي للمجتمعات العربية نفسها، ومن هنا، فإنه ال يمكن تناول اإلعالم السي -كبير بالوضع االجتماعي 
العربي بمعزل عن البيئة الواسعة التي يمارس فيها وظيفته، ويستمد منها مدخالته ويفضي إليها 
بمخرجاته، بيد أن هذه المقاربة ال تعني النظر إلى العالقة بين اإلعالم والمجتمع على أنها بمخرجاته، بيد 

ذه المقاربة ال تعني النظر إلى العالقة بين اإلعالم والمجتمع على أنها استاتيكية تتحكم في اتجاه أن ه
ور في المجتمع وينعكس عليه، دة التأثير، فاإلعالم يتأثر بما يخيطي واحد، بل هي عالقة جدلية متبادل

 .وفي الوقت نفسه يؤثر في حركية المجتمع وديناميته

فرازاتها على العالم تفرض مسارعة فيسرعة تطورات ف  بأول، مواكبتها وتوظيفها أوالً  العلم والتكنولوجيا وا 
ال تخلف المتخلفون رغماً  ن اجتهدوا في وا    .ظاهر عملهم عنهم وا 

 خاتمة:

العنصري، حقوق اإلنسان،  الدعائية التمييزحرية الصحافة، القنوات الفضائية الموجهة للعالم الخليجي 
تشويه و االعتداء على القيم اإلسالمية، تسويق الصورة السيئة عن الخليج و عادات و ثقافات مجلس 

 العولمة، اإلرهاب، ، الجريمة المعلوماتيةفالتعاون الخليجي، الصورة النمطية و التضليل و التزيي
خليجي سواء التقليدي أو هي أهم التحديات التي تواجه اإلعالم ال ...وحوار الحضارات االلكتروني،

في عصر أصبحت فيه الدعاية والتشويه والتضليل والتالعب  التفاعلي أي اإلعالم الجديد الخليجي
العالقات نسج الرأي العام و  فتلويث. الميةالع بالعقول والرأي العام هي سمة الصناعات اإلعالمية والثقافية

العامة أصبحت تشكل الرهان الكبير الذي تتنافس من أجل كسبه القوى العظمى والدول الفاعلة في النظام 
 .العالمي. ومن يخسر معركة الرأي العام يخسر تسويق صورته الحقيقية لآلخر ووجهة نظره وأفكاره

أصبحت عناوين الرهانات  على وجه الخصوص، والثورة المعلوماتيةاإلعالم واالتصال عامة علوم 
الشمال والجنوب حولها  في الصراع واإلستراتيجية لدول الخليج إذا ما أرادت أن تخرك منتصرةالرئيسية 

 " نحوهي: 2030 أفاقاالستشرافية التي نراها مناسبة للدول الخليجية  والروية، وحتى الشمال نفسه
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 قائمة المراجع والهوامش:
                                                            

، 12/01/2018،17.00، أنظر أكثر: يوم إعالم جديد، تحديات جديدة(: 2018لحمادي )محمد  1
www.alittihad.ae/details.php?id 

2 http://www.bna.bh/portal/news/644337. 12/01/2018, 21.00 
على  10/02/2018، لمعلومات أوفر أنظر تاريخ الولوك والعشرين الواحد القرن في العربي اإلعالم صورة: (2018) ياس البياتي 3

15.30    ،www.araa.ae/index.php?view=article&id 
 1663عمان، ص . دار المسيرة، اإلعالم العربي: ضغوط الحاضر وتحديات المستقبل (:2011) الدليميعبد الرزاق  4
، على 10/01/2018لمعلومات أكثر أنر الرابط التالي: تاريخ الولوك: اإلعالم الجديد ما لا وما عليا، : (2018) محمد شاهين 5

 www.alukah.net/publications_competitions/0/55104.    21.00الساعة 
 الخليجي اإلعالم تواجا ومخاطر تحديات عشرة الرقمي اإلعالم ثورة وتحديات الرسمي: الخليجي اإلعالم :(2018)راشد أميرة  6

 15.30ن 12/01/20181، لمعلومات أوفر أنظر: تاريخ الولوجك مصداقيتا وتنقص
، على 12/01/2018، أنظر أكثر تاريخ الولوك: البدائلو  اإلعالمية في العالم العربي: التحديات المواطنة الرحمان:عواطف عبد  7

15.00         ،http://www.alhayat.com/Articles/1312243 
 09، ص 2015مارس  03، نشر بتاريخ 9845العرب، العدد، صحيفة أزمة اإلعالم العربي: (2015)العصيمي محمد  8
 09: صنرس المرجع 9

10 Blumler J., & Kale E. (1974). “The Uses of Mass Communication: Current Perspective on 
Gratification Research, Beverly Hills, Sage publication, P. 269 

. دراسة منشورة في تليرزيون الواقع في المنطقة العربية بين التجانس الثقافي والنسبية الثقافية: (2008) نصر الدين لعياضي 11
 .28، صكز دراسات الوحدة العربية، بيروتالواقع، مر كتاب: ثورة الصورة، المشهد اإلعالمي فضاء 

 69-97، ص ص دمشق، والتوزيعدار الفكر للنشر ، الثالث العولمة والطريق(: 2000السيد ياسين ) 12
، 12/01/2018أنظر أكثر: تاريخ الولوك:  – الغزو اإلعالمي و"تعليب األفكار الفاسدة" للوطن العربيياسين خضير البياتي:  13

 /http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page، .0021على
، .0021، على12/01/2018أنظر أكثر: تاريخ الولوك:  :(2018) المرجعنرس  14

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ 
 146، صالقاهرة الحديثة،دار المنا  ،الغزو الركري وأثره على المجتمع اإلسالمي :(2000) علي عبد الحليم محمود 15
16 http://www.alriyadh.com/205301.K 16.0015/01/2018  

http://www.bna.bh/portal/news/644337.%2012/01/2018
http://www.bna.bh/portal/news/644337.%2012/01/2018
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2559:2014-07-26-14-47-40&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2559:2014-07-26-14-47-40&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4024:2017-03-05-10-09-43&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4024:2017-03-05-10-09-43&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4024:2017-03-05-10-09-43&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4024:2017-03-05-10-09-43&Itemid=172&option=com_content
http://www.alriyadh.com/205301
http://www.alriyadh.com/205301


 

305 
 

 الرأي العام واالرهاب
 محمد بن صقر. د

 ةالمملكة العربية السعودي –الرياضبمركز ابحاث مكافحة الجريمة  –وزارة الداخلية 
  :مقدمة

أو المستوى  ،يعد اإلرهاب من أعظم الجرائم التي أخذت اهتماما كبيًرا سواء على المستوى المحلي
أو بمنطقة  ،ال يرتبط اإلرهاب بمجتمع معين.  أو حتى على مستوى الجمهور إذ أو العالمي ،اإلقليمي
ترتبط هذه الظاهرة بالبيئة االجتماعية والثقافية حيث أو عرقية معلومة.  ،أو بجماعة دينية ،بذاتها

 والسياسية السائدة في مجتمع معين.
قتصاد  يجد أن الظواهر االجتماعية تأخذ الجريمة أو السياسة أو اإلعالم أو اال فالمتابع والباحث في علم

حدى أاإلعالم  ويعتبر في هذا المحيطدالالتها من المحيط البشري والمادي الذي تقع فيه وتتأثر بشكل 
مباشر وغير مباشر على كثير من سلوكيات واتجاهات حياتنا  اليومية  تأثيرتلك المحيطات التي لها 

التواصل االجتماعي ومادة سريعة  االعالم ووسائل تداول في وسائلن االرهاب  مادة كثيرة الأ وباعتبار
ذاعة وتلفزة وغيرها من شبكات األخبار أاالنتشار كمحتوى  ساسي في عالم األخبار اليومية من صحافة وا 

المتخصصة والدوريات اإللكترونية والبحوث العلمية ، كذلك فإنها مادة غزيرة تستند إليها المسلسالت 
 رتباطهاالوذلك  أعلى نسبة حسب شباك التذاكر واألفالم التي تتصدرالبوليسية والروايات االكثر مبيعا 

ي العام ألي مجتمع. أبتصورات اإلرهاب وطريقة أداء السلطات األمنية لمواجهتها وبتالي هي تشغل الر 
العام ال يعتبر متفرجًا على عالم االرهاب بل فاعاًل  ن الرأيإفواإلرهاب ي العام أوبما أن حديثنا عن الر 

جرامية ومتأثرًا بالجوانب اإلعالمية المقروءة للظاهرة اإلية اإلجراءات الوقائية والعالجية ومؤثرًا في فاعل
بعدد  ارتباطه أن الرأي العام له مكونات يكون له تأثير قويًا ومن ضمنهاوالمسموعة والمرئية منها .كما 

يوجد نوع من اإلقناع   وأنكبير من المجتمع وأن يكون هناك فكرة أو موضوع معين  لطرحة ومناقشته 
هناك اجماع مستقر لمفهوم سائد حول موضوع يمس األغلبية في المجتمع  وقرع الحجة  بالحجة ليصبح

ينعكس على سلوك األفراد الحقًا وعلى السياسات العامة في نفس  المدعم بالحجة وهذا االستقرار الفكري
التناغم االجتماعي وهو الرأي العام المستقر والمعروف لدى غالبية أبناء  ما يسمىالمجتمع بما يقود إلى 

له ، إذ يكتفي الفرد باإلشارة إلى أن هذا األمر متعارف عليه  لمجتمع وال يحتاج إلى تدليل عليه أو إثباتا
شرعي  بأمرمر يتعلق أسؤال المجتمع عن  ولعل بالمثال يتضح المقال  فعند باعتباره مستقرًا اجتماعيًا ،

الحجة بنسبة لهم وبغض النظر عن ليس فيه اختالف تجد المجتمع مسلم به وال يناقش هذا االمر لوضوح 
االمور الثانوية او المتفرعة من الجانب الشرعي والمقصد هنا االمور االصولية التي ليس فيها خالف  

ي العام في المجتمع االسالمي مسلم بهذه الشعيرة وقس أكصيام في شهر رمضان فهو امر مسلم به والر 
يتجه  الحالةهذه ففي قهي ي قد يكون فيها اختالف فعلى ذلك بعض االمور المسلم بها وأما  تلك الت



 

 الرأي العام واالرهاب
 محمد بن صقر. د

  

306 

 

اثبات وجهة نظرة ومن  بضرورةالشخص االخر او المجتمع  ألقناع الحججووضع  االيضاح الفكر الى 
 .تي التأثيريأهنا 

وفي هذه الورقة سنستعرض مفهوم الرأي العام وصلته بأفة الشعوب والمجتمعات وهو االرهاب ثم نتحدث 
 –الرأي العام  -ثم نستعرض طبيعة العالقة الثالثية األبعاد )اإلعالم ي العام أبالر  وعالقتهعن االرهاب 

وسائل االعالم في  ودور ،نعيشهاالرهاب(، والتي من ضمنها عدة مسارات من شأنها فهم الواقع الذي 
 .الرأي العامالتأثير على 

 :البحثأهمية 
ا على أجندة وظاهرة فرضت نفسهكمشكلة  للرأي العام واإلرهاب البحث في تناولهتكمن أهمية هذه 
وبما أن  ،متفق ومختلف عليه في الوقت نفسهي والعالمي وتشكل حولها رأي عام قليماالهتمام الدولي واإل

 كونه يشكل ركيزة أساسية للتنمية و . على سلوك األفراد وسلوك الجماعة وسياسة الحكومة يؤثرالرأي العام 
تعمل على  سياسات بعض الدول  التي، وهو الهدف الذي ما انفكت وتحفيز المجتمع  نحو التطور

والعالقة بين  لعوامل المؤثرة فيهمفهوم الرأي العام وكيفية  تكوينه وا يبرزسوف البحث ن هذه فإ، تحقيقه 
 محاولتهفي  أهمية هذا البحث كما تكتسب ، ومدمر االستقرار  فة الشعوبآالراي العام واالرهاب باعتباره 

، مما قد يمد متخذي محاربة االرهاب مستوى األداء اإلعالمي في مجال  دبيات ومعرفة بعض األ تفسير 
، ومساهمته لمحاربة االرهاب  واعياً  اً ي عام جماهيريألتفعيل دور اإلعالم لصناعة ر القرار بالمعلومات 

 في تدعيم االستقرار االجتماعي والمواطنة.
 :البحثأهداف 
 :إلى تحقيق األهداف التاليةيسعى هذا البحث سوف 

 .ي العامرأمفهوم الالتعرف إلى  -
 .كيفية تكوين الرأي العام والعوامل المؤثرة فيهالتعرف إلى  -
 .العالقة بين اإلعالم والرأي العام واالرهابالتعرف إلى  -
 تأثير وسائل االعالم على الرأي العام.التعرف إلى  -
 .البحثالخروج بمجموعة من النتائج وتقديم توصيات تناسب أغراض  -

 :وتساؤالته البحثمشكلة 
ي العام ليصبح أي لعام واالرهاب والعالقة بينهما وكيفية تشكيل الر أموضوع الر بالتحديد  يتناول هذا البحث

بتساؤل وبتالي يمكن صياغة مشكلة البحث عالم عليه ارب لإلرهاب ومدى تأثير وسائل اإلي محأر 
 لإلجابة عن التساؤالت يسعى هذا البحث وسوف ،؟ي العام واالرهاب أما العالقة بين الر التالي:  الرئيسي
 :التالية الفرعية
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 ؟ي العامأمفهوم الر  ما -
 ؟المؤثرة فيه وما العوامل تكوين الرأي العام كيف يتم -
 ؟والرأي العام واالرهابالعالقة بين اإلعالم  ما -
 ؟تأثير وسائل االعالم على الرأي العام ما -

 :البحثمصطلحات 
 ، وهي على النحو اآلتي:البحثفيما يلي تعريف بمصطلحات 

وغالبا ما تمارس  –مصالح عامة  -مجموعة من أراء األفراد حول قضية ذات اهتمامات  الرأي العام: 
 .الفرد والجماعة وسياسة الحكومةهذه اآلراء تأثيرها على سلوك 

هي الطرق أو القنوات التي تستخدمها للتواصل مع الجمهور المستهدف بقصد التأثير  اإلعالم:وسائل  
 أو تشكيل رأي عام  ء في تبني فكرة أو تعديل سلوكعليه سوا

حداث عنف مرعب أعقائدية، وتتوخى قد تكون  استراتيجية عنف محرم دوليًا تحفزها بواعث: هاباإلر 
هداف غير واضحة بغض النظر عما اذا كان مقترفو أ شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيقداخل 

 م نيابة عن دولة من الدولأنفسهم ونيابة عنهم أالعنف يعملون من اجل 
 منهج البحث:

الباحث بجمع بعض البيانات التي تتعلق الكيفي، حيث يقوم الوصفي  يستند هذا البحث على المنهج    
ثم هو  لظاهرة من خالل تحليل الواقع كماووصف هذه ا ،بينهم فيماوالعالقة  واالرهابأي العام بالر 

كيفية التعرف إلى والتي تشمل  تم طرحها في هذا البحث التساؤالت التينتائج مبنية على بالخروج محاولة 
تأثير وسائل وما  .ة فيه والعالقة بين اإلعالم والرأي العام واالرهابتكوين الرأي العام والعوامل المؤثر 

 العام.االعالم على الرأي 
 السابقة:الدراسات 

أو  االرهاب،أو  العام،الراي الدراسة ات عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير بعرض قام الباحث 
 وتم استعراضها حسب التاريخ من األحدث إلى األقدم كما يلي: وسائل االعالم

وقد االعالم العربي في التصدي لظاهرة االرهاب(  )دوربعنوان  (م2014) نايما ،دراسة الشرقاوي -
االرهابية التي تتم  والممارساتهدفت الدراسة الى التعرف لطبيعة العالقة بين تكنلوجيا االتصال 

منية على هذا االعالم أباالعتماد على هذا االعالم من جهة ودور هذه الممارسات في فرض رقابة 
 اخرى.من جهة 

الدراسة الى التعرف على  بعنوان: االعالم وصناعة الرأي العام حيث هدفت م(2013أسعد )دراسة  -
سس ووسائل صناعة الرأي العام في المجتمعات المعاصرة وخلصت الدراسة الى عدة نتائج من أ
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بعاد سياسية واجتماعية أصبحت الثورة االنفجارية في وسائل التواصل االجتماعية ذات أأهمها 
ونها بما يهدف إلى وعالمية بالغة الخطورة وذلك من خالل التحكم بوسائل االعالم ورسم مضم

 العالم.صياغة جديدة للرأي العام في أرجاء 
م( بعنوان )الرأي العام وحادثة اإلرهاب Alan B. Krueger(2009  آالن ب. كروجر دراسة  -

حيث  ي العام العالميأوضحت الدراسة الى وجود عالقة  ترابطية  بين االرهاب والر أ وقد الدولي(
قامت الدراسة بدراسة تأثير الرأي العام في بلد واحد تجاه بلد آخر بناء على عدد الهجمات اإلرهابية 

 .التي قامت بها الدولة االخرى وكيفية تكوين اتجاهات للراي العام بناء على هذه الهجمات 
 مفهوم الراي العام: أواًل:

 ؟العام مفهوم الرأيلو تم طرح تساؤال رئيسي على الحضور الكريم حول 
  خ.... الي العام هو رأي الدولة أم رأي النخبة من المثقفين هل الر غلبية أهل هو رأي األ

والسبب  متباينة تارة وتارة اخرى ستكون متداخلة في المعنى والمدلوالتاالجابات قطعا  فستكون
والنظام  منها البيئة والثقافةمختلفة  اعتباراتترتكز على عدة  وتفسيراتها ن المعانيأالرئيسي في ذلك 

  .الخ والدين .... السياسي
والسبب في ذلك أن تفنيد المصطلح  ي العام ويعي مدلوالتهاأن يعي مفهوم الر أللقارئ الكريم  وبتالي البد

والمعرفة العامة حول  أن  الرأي العام يستند على المعلوماتحيث  أثيرهتيجعلنا قادرين على معرفة قوة 
تسعى و المادة الخام الذي تعمل فيه المؤسسات المختلفة، فهو يعتبر مواضيع الشؤون العامة للمجتمع 

 علىدوما على تنميته من خالل ما يسمى بالنظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية، كما تعمل 
دراسته وتحليله، ومعرفة طبيعته وكيفية تكوينه، وطرق التأثير فيه ولعل أهم سمات المجتمعات الحديثة 

العامة، السياسية واالقتصادية  االعتراف بأهمية الشعوب، واعتبار الرأي العام الحكم النهائي في الشؤون
المتقدمة حول مواضيع  البلداندل على ذلك من وجود االنتخابات في كثير من أوال   .واالجتماعية
ال نراه فإن ذلك  ال ينقص شيئًا  معنويالعام وجود  للرأيومع أن ،معينة في  بعض القوانين ونصوص 

هو تعبير يقصد به عملية  أي (iد)ه ولكنه موجوالذى ال نرا الجويذلك شأن الضغط  فيمن قوته شأنه 
مجتمع أو قطر ما حول مسائل خالفيه عامة مثل اآلراء والمعتقدات ويمكن القول  فيرصد آراء الناس 

إطار المنظمات الدولية والصيغ التي يمكن أن تتخذها  فيعلى سبيل المثال بأن قضية التعاون بين األمم 
أمر يمكن أن تتباين حولها اآلراء بينما ال يمكن أن يعد دوران األرض حول الشمس مسألة قابلة 

 ( .iiالختالف ألنها حقيقة ال يرقى إليها الشك)ل
العام. وهذا  وبتالي هناك اختالف كبير بين الكتاب والمفكرين ورجال السياسة حول تعريف الرأي 

االختالف قد يصل أحيانًا إلى درجة إنكار وجود حقيقة الرأي العام وهذ تساؤاًل تم طرحة في بداية حديثنا 
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ما  .نا في هذا السياق نستعرض بعض هذه المفاهيم والتعريفات ومن بينهاولعل حول هذه المفهوم العام
أطلق علية )مونتسيكيو( العقل العام، وسماه )روسو( اإلرادة العامة. أما االختالف الوحيد بين المناقشات 
ى القديمة والمناقشات الحديثة، ، فهو ذلك الذي يتعلق بإدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي العام عل

تصرفات الساسة و الفالسفة فالبعض ينظر الى الرأي العام كمؤشر لوضع سياسات وبوصلة لنجاح 
الرأي العام بأنه  (W.A.Mackinon) (1808سياسة ومشاريع تهم المواطنين .كما عرف )ماكيسنون 

يجي، رأي في موضوع ما يضمره األشخاص المتميزون بالذكاء و حسن الخلق، وهو يتسم باالنتشار التدر 
فيعرف الرأي العام بأنه  L.A.Lawell) أما )ألويل.فيقتنيه األغلبية حتى لو تباينوا في مستواهم التعليمي

 .قبول لواحدة أو اثنتين أو أكثر من وجهات نظر متضاربة يقبلها العقل والمنطق باعتبارها حقيقة
هو ما يمثل فكرة سائدة في منطقة  ونستنتج مما سبق أنه البد من اإلشارة إلى أن الرأي العام المحلي   

جغرافية محددة لدى األغلبية البشرية في تلك المنطقة باعتبار أهمية ظهور المشكلة موضوع الجدل 
وصلتها بالحياة العامة للمجتمع المحلي. فعند متابعة وسائل التواصل االجتماعي وباألخص تويتر في 

ت لها تصل لترند ونسبة عالية من التفاعل هذه منطق الخليج نجد ان هناك مواضيع قد نرى هشتاقا
ن كانوا في دولة واحدة، ومادام التباين  المواضيع ال تؤثر كثيرًا على آراء ساكني جميع المجتمع حتى وا 
المحلي في الرأي العام يتضح بهذه الصورة عن الرأي الوطني فال شك أن الرأي االقليمي والعالمي أكثر 

يؤكد فرضية التساؤل االول الذي  ،وهذات الصغرى على مستوى الدولة الواحدة. تباينًا من تلك المستويا
ومن جانب اخرى رأى بعض الباحثين تعريف لمفهوم الراي العام ومنهم  ،تم طرحه على الحضور الكريم

فيقول: " الرأي العام هو الحكم الذي  والدعاية( )اإلعالمالدكتور محمد عبد القادر حاتم ضمن كتابه 
 تصل إليه الجماعة في قضية ذات اعتبار ما". ويشترط الدكتور حاتم لتحقيق ذلك شروطًا أهمها: 

 مناقشات وافية حول القضية المطروحة.  ـأن تكون هناك ✓
أن تكون القضية ُمثارة بكل حقائقها عن طريق القادة، أو أجهزة اإلعالم والدعاية، أو عن  ✓

 طريق الجماعات والهيئات العامة. 
أن يكون االتجاه الذي تتخذه الجماعة في هذه القضية متفقًا تماًم مع المعتقدات العامة   ✓

 الشعب.ينية أو القومية أو غيرها مما يعتنقه للناس مثل العقيدة الد
النفسية"، يرى أن الرأي العام هو: " الرأي  والحرب" الرأي العام  مختار التهامي في كتابه الدكتورأما 

السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمس مصالح 
 " مثل الحرب على الفساد أو الحرب على االرهاب  ا اإلنسانية األساسية مسا مباشراهذه األغلبية أو قيمه
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الذي نالحظه من عرضنا لبعض التعريفات الكثيرة التي تناولت هذا المفهوم من زوايا تخصصية مختلفة 
ط أن اغلب الكتاب لم يصلوا إلى تعريف محدد واضح للرأي العام ولكنة ال يخلو من تناول بعض النقا

 وهي:التي تعتبر ركائز مهمة في فهمه أو الحديث عنه 
 الرأي العام مشترك بين فئات اجتماعية كبيرة. -1
 العام.حول موضوع الرأي  خالف(،أو  اتفاق،يمثل موضوع الرأي العام اهتمامًا عامًا ) -2
 يؤثر الرأي العام في سلوكيات األفراد وفي قرارات صانعي القرار والحكومة  -3
 ذاته.الرأي العام متغير من زمن لزمن حول الموضوع  -4
 المجتمع.يمثل إجماعًا اجتماعيًا لدى شرائح كبيرة في  -5

وتكاد کل هذه التعريفات تجمع على أن التعبير عن الرأي العام من ناحية ومحاولة تغيره أو توجيهه 
إال عن طريق اإلقناع الذي يتطلب والتأثر به أو حتى تکوين رأي عام من جديد من ناحية أخرى لن يتم 

التواصل بكل ما يستلزمه من مناقشة مختلف اآلراء وفحصها، ونقد األفكار المعارضة، مع االستعداد 
كما يرتبط  وآخر،لتغير بين وقت القبولها إن ثبتت صحتها.. وبوجه عام ينظر للرأي العام بأنه يتسم ب

عمليات اإلبدال والتعويض للتعبير عن هذا الرأي بممارسة بمحاولة تبرير المواقف للعقل ويرتبط ايضًا ب
قضاياه،  الفاعل. منوهذا ما يسمى الرأي العام باتجاهه  معينة،أنشطة مختلفة كاالحتجاج وشجب ظاهرة 

في األمور األساسية الداخلية، أو الخارجية، حيث تشغل القضية حيز الوجود في فكره، وتؤثر فيه سلبا أو 
 .(iii)رفضها يتحرك نحو مواجهة هذه القضية قبو ال أو  إيجابا، وتجعله

 ه:المؤثرة في والعواملتكوين الرأي العام  ثانيا:
اختصاصين يتمتعون بمهارات  وهندسته علم وفن وصنعه لهأي العام صبح تكوين الر أان وقتا الحاضر  

ختلف وضعها أبالبوصلة التي تعرف االتجاهات مهما  هشبأفهؤالء الخبراء  عالية ويعملون في مساراته
 :وهيالعام تمر عبر ثالث مراحل  الرأيعملية تكوين  بأن Kimball Youngينغ يروى كيمبول حيث 

 القضية.بروز  ❖
 ضد.و أمقترحة مع  وحلولالنقاش حول القضية  ❖
 إجماع.الوصول الى  ❖

ان تكون  فيكفي العام،حقيقة األمر ليس الوصول الى إجماع أمر أساسيا للوصول إلى الرأي  في ولكن
دول  وخصوصاليكون ذلك مؤشر لوجود الرأي العام  منسجمة،بطريقة  أراءهاهناك أغلبية تعبر عن 

على تكوين الرأي  الرأي. واألمثلةاإلعالن عن  وتمنعالعالم الثالث التي لدى شعوبها إحجام عن المشاركة 
كانت  ،1980إيران  فيالرهائن األمريكية أزمة ففي  عربي. ومستويالعام كثيرة على مستوى دولي 

ة الثانية بدأ النقاش حول المرحل وفي إيران،أمريكية في  ( رهينة52المرحلة األولى هي بروز قضية )
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بارزا من   ABCسي  بي. أليد.ادور شبكة  وكانالنقاش  فيا وسائل األعالم دورا هام ولعبت المسألة.
بعنوان  ذ االحتجاز بتقديم برنامج خاص بشكل يوميو استمرت المحطة من Night Lineخالل برنامج 
سبتمبر   11فكاره وايضا قضية أوحشد لتغذية المجتمع  ،  America Held Hostage أمريكا رهينة 

تحديد أولويات  فيا دورا بارز  –و خاصة شبكات التليفزيون القومية  –لعبت وسائل اإلعالم   CCN ةوقنا
للوصول الى  القدرةو رفعت لديهم  ،رفع مستوى االهتمام بهذه القضية إلي أولوياتهم و  ،الجمهور 

تمثل التعبير عن الرأي برفع  ،فيها أصبح هناك إجماع قومي  التيو هي المرحلة  ،المرحلة الثالثة 
ضاءة الشموع  ،اإلعالم األمريكية فوق كل منزل   اللفظيباإلضافة إلى أشكال التعبير  ،كل بيت  فيوا 
اما الجانب الراي العام العربي  االتصال الشخصي أو الجماعي . فيعبر وسائل اإلعالم المختلفة او 

جلى من االجماع العربي واالسالمي حول نقل السفارة االمريكية الى القدس والتصويت على أفليس هناك 
 رفض القرار في االمم المتحد بغض النظر عن التداعيات السياسة في ذلك.
 عاملين: ويتأثر الرأي العام بمجموعة من العوامل الداخلية التي يمكن تصنيفها إلى

 العوامل الشخصية:  -1
 ،متغيرات عديدة ترتبط بالفرد من حيث مستواه التعليمي والثقافي واالقتصادي اذ يخضع الرأي العام لتأثير

 الفرد من حيث التزمت والتحرر والمشاركة والتسامح وأفكاره المسبقة ....... الخ. تنشئةوطريقة 
 العوامل المجتمعية: -2

ودرجة  ،المجتمع فيويخضع الرأي العام لمجموعة من العوامل المجتمعية مثل نوع القيادة وطبيعتها 
الجماهيري المتاحة لألفراد من وأساليب االتصال الشخصي والجمعي و  ،الحرية والديمقراطية المتاحة للناس

التأثير على  فيالمجتمع دورا هاما  فيوسائل اإلعالم وندوات. كما يلعب الموروث الفكري واالجتماعي 
تلعب عوامل خارجية  وايضا ،الرأي العام مثل الدين والعادات والقيم السائدة والشائعات والخرافات وغيرها

 قنواتتتدفق عبر  التيهذه العوامل الدعاية األجنبية أو الخارجية  أخرى في التأثير على الرأي العام وأهم
االتصال الدولي من إذاعات وأقمار صناعية وصحف ومجالت وكتب وسياحة. باإلضافة الى األحداث 

سخرت بعض  إذاخاصة  تكوين الرأي العام وبروزه. فين تكون عامال حاسما أالطارئة التي يمكن 
يتأثر عادة هندسة عقلية جمهور معين حول مفهوم معين إالوسائل اإلعالمية رسالتها االعالمية الى 

اإلنسان بكل ما يحيط به من مؤثرات ولكنه في الوقت نفسه يؤثر فيها. ويأخذ هذا السلوك التفاعلي 
 السلطة أو الخوف الخ.. أو  أنماطا متعددة منها: التعاون أو التنافس أو الصراع ومنها السيطرة

التي وبنوع العالقة ال شك في أن آراء الناس ومن ثم ميولهم ومواقفهم وتصرفاتهم مرتبطة بمستوى ثقافتهم 
يخضع الرأي العام فيقيمونها مع وسائل اإلعالم على مختلف أصعدتها: السياسية والتربوية والتجارية. 
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اسي ووسائل اإلعالم والقادة والزعماء واألحزاب السياسية لعدة عوامل تؤثر في تكوينه منها: النظام السي
 ..واألسرة والدين الخ

بينها، تتفاوت في أهميتها ودورها في تكوين الرأي العام  فيماهذه العوامل وان كانت متشابكة ومتداخلة 
أي من مجتمع إلى آخر. فالنظام السياسي، مهما اختلف خطه الفكري، يؤدي دورا مهما في تكوين الر 

 السائدة في النظام السياسي العام. فالمواطن في العصر الحديث يقع تحت الهيمنة الكاملة لإليديولوجية
 أهداف الخط السياسي الفكري الذي تتبناه  تحقيقمنه  تتوخىوآرائهم علی نحو  مواطنهامواقف  وتغير

 :يقول الدكتور أحمد بدر عن عالقة النظام السياسي بتشكيل الرأي العام
أن دراسة النظام السياسي للدولة مقدمة لتحسين مواقع األقدام بالنسبة إلى اإلطار العام للرأي العام  "

واإلعالم في الدولة.. وهذه الدراسة في الواقع هي دراسة كيفية ممارسة السلطة السياسية وأهدافها 
ة تعيش في إطار سيادة هل السلط ذاتها؟وفلسفتها.. هل هذه السلطة هي وسيلة لغاية أم هي غاية في 

الرأي العام بحيث يتحقق قول ميرابو من أن  رضاالقانون الذي ينبع من ضمير المجموع؟ وهل تعکس 
الرأي العام هو سيد المشرعين جميعا؟ أم إن هذه السلطة مطلقة ال تعبأ بالمبادئ القانونية المتعارف عليها 

قها ومبادئها؟ أي هل يتيح هذا النظام للرأي العام أن والتي تحفظ لإلنسان کرامته وتحفظ للدولة كذلك حقو 
يترعرع وأن يعبر عن ذاته في حرية مسئولة عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة؟ وهل تعبر هذه الوسائل 
نفسها بشكل متوازن عن صوت الشعب والحكومة على السواء، أم أن إطار الرأي العام واإلعالم كله ال 

 قضيا المجتمع وطموحاته التي حققها عبر مسيرته الطويلة من اجل يعكس انتصارات اإلنسان 
، ال بد له ة. الن الفرد، متعلما كان أو أميكما أن الوسائل اإلعالمية في الرأي العام من األمور البديهي

الهائل في وسائل اإلعالم أدى إلى وجود  فالتطور. ن يسمع مذياعًا أو يشاهد تلفازأن يقرأ جريدة أو أ
قة متبادلة ومتفاعلة بين النظام السياسي الُمعبر عنه بالحكومة، والرأي العام. فأجهزة اإلعالم تشكل. عال

بين الحكومة والرأي العام لعرض سياستها ومشاريعها. وهي بذلك تدفع  في أغلب النظم قنوات اتصال
 نفيذها. تکوين رأي عام يصب في األهداف التي تطمح إلى ت المواطن من حيث ال يدري إلی

كذلك تؤدي األسرة والدين دورا هاما في تحديد آراء الناس. فاألسرة هي المحطة األولى في عملية التنشئة 
والمحبة الخ.. کذلك يشكل  كالتسامحاالجتماعية التي تغرس في الطفل كثيرًا من الميول وأنماط السلوك 

أكدت التجارب العلمية حيث  واالتجاهات. الدين، خاصة في الدول النامية، أداة هامة في غرس المفاهيم 
أخيرًا أن الفرد مازال يتأثر بآراء الجماعة التي ينتمي إليها، فاالنتماء الطائفي أو العشائري ما زال يشكل 
في بعض الدول النامية عامال هاما في تكوين الرأي العام، إال أن هذا العامل لم يعد يقبل به في الدول 

 .حزاب السياسية تقوم بهذا الدورالمتقدمة. لذا نجد األ
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 واإلرهاب.طبيعة العالقة بين اإلعالم والرأي العام  ثالثا:
من مواجهة بعض الصعوبات  واختالفه كمفهوم االرهابواقعيين في تناولنا للرأي العام تجاه ولنصبح البد 

لتأمين تلك النظرة الواقعية. إن هناك مصيدة تدفع باإلنسان في أحد اتجاهين فكريًا األول منهما يلجأ إلى 
في روعة وسائل  هتلقي "المبالغة والتضخيم" في المشاكل الناجمة عن الجرائم والمرتبطة بها وهذا ما

االرهاب والجرائم اآلخر فإنه يعمد إلى " إخفاء " معظم حقائق اإلعالم القائمة على اإلثارة. أما االتجاه 
 تعمد إليه التوجهات السياسية واألمنية حين معالجتها لشؤون أمن المجتمعات. وهذا ما
بجميع وسائل مادة كثيرة التداول في وسائل اإلعالم خاصة في عالم األخبار االرهاب وداعميه إن 

حول ماهية  انطباعا مدمرقد خلق االرهاب ذا التركيز اإلعالمي على ، وهالتواصل االجتماعي واالعالمي
أن المشتهر في وسائل اإلعالم يتمثل في  ،والتقييم الحقيقي للظاهرة اإلجرامية في المجتمع االرهابحقيقة 

كمصدر للخطر وكمتهم مباشر في أو الشخصية المسلمة ومالبسة الغير أنيقة  إبراز صورة " الغريب "
 ما مما يشكل قضيتين بارزتين: عملية ارهابيةوث حالة حد

 ،واتهامهم دون دليل وهذا مرتبط بظلم غير مبرر والمسلمين : رفع مستوى الرفض للغرباءالقضية األولى
أو بعض نشرات االخبار األكثر متابعة سواء على المستوى العربي  كثر افالم هوليودأوهذا ما نشاهده في 

 او العالمي.
نرى  : تضليل سبل التوعية عن االتجاه نحو المصادر الحقيقية المحتملة للخطر وكثيرًا ماالقضية الثانية

ذو سلسلي أو صورة القاتل الت ان كان غربيا في التلفزيون والسينما صورة المجرم باعتباره مريضًا نفسياً 
العنيف بشكل يرسم شخصية عدوانية ذات خصائص خاصة يندر أن الوجه العربي المسلم الملتحي 

 تنطبق على أي شخص كان في واقع الحياة.
في اإلعالم باعتباره عماًل علميًا دقيقًا معقدًا ومنظمًا يملك معدالت عالية  تظهراالرهابية كما أن األعمال 

إن حقيقة الفعل اإلجرامي  يعة الغموض الذي قد يكتنف أي عمل إجرامي.من الحلول الجاهزة لكشف طب
وحقيقة احتمال وقوع اإلنسان ضحية لجرائم معينة غالبًا يأخذ صورة ذات أبعاد تضليلية بصورة مستمرة 

 .االرهابوذلك عائد إلى الصورة النمطية التي تنقلها وسائل اإلعالم عن 
أن هذا الزخم الكبير من المعلومات غير الصحيحة له تأثيره الكبير في مصادر األمن االجتماعي  كال ش

ذلك من استمرار النقل المعرفي للخبرات من شخص إلى  ما يكتنفمع حولها  وخاصة في صياغة الرأي
 آخر داخل المجتمع.

مما يجعل لدى والتفجير  والكسر تتم عن طريق االقتحام االرهابيشاهد الناس متابعة قضية  وكثيرًا ما
لديهم شعورًا غامضًا بأنهم مستهدفون بالعنف وفي خطر مستمر من الوقوع تحت تهديد  المشاهدين

المجرمين الكبار. كما أن مناظر البيوت التي تعرضها وسائل اإلعالم وتشمل مناظر التحطيم والسطو 
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الجتماعي لتلك المناظر، مع أن هذا في الحقيقة على المحتويات تركز في األذهان بصورة مستفزة للقلق ا
ارهابية، فإن وسائل عاد إنسان إلى منزله مساًء واكتشف أن منزله قد تعرض لعملية  لو يخالف الواقع.

بتحليل مبرمج للجهات التي تقف خلفه دون وضع  وتبدأاالعالم سوف تصرح مباشرة بانه عمل ارهابي 
ن تلك التصورات الخاطئة التي تزودهم بها وسائل اإلعالم تجعلهم حظ الغربيون أادلة حقيقية وقد ال

  المجرم.يدفعون ثمنًا باهظًا لعدم استطاعتهم توقع من يكون 
 واإلرهاب.الرأي العام  رابعا:

 البعد التشريعي  1-1
وال بد في هذا  معينة،اإلعالم يسوغ أفكار الرأي العام ويؤدي إلى خلق تصورات معينة تجاه أفعال إن 

اإلطار من مالحظة دور الرأي العام في حكم الجريمة من خالل أهمية لبعض األفعال اإلجرامية وتحديد 
ر ابن الخطاب اوقف عم فقد لها،وربما تجاهل أفعااًل أخرى دون وجود عقوبات  بها،عقوبات خاصة 

رضي اهلل عنه حد القطع على السارق في عام المجاعة المسمى عام " الرمادة " كما زاد في عقوبة شارب 
وضرورة تطوير العقوبة دون مخالفة التشريع  -الخمر إلى الثمانين جلدة تعزيرًا النتشار هذا الفعل 

 األساسي.
الصحابة باعتبار ذلك اإلجماع هو " رأي الرموز " نقله من إجماع  مما تولوال موافقة الرأي العام وهو 

وتم نقله "للتطبيق  والمكان،اإلسالم من تكييف األحكام حسب ظروف الزمان  ما إجازةاالجتماعية وفق 
من  نما كاولوال ذلك  خاصة،واإلشاعة اإلذاعة " ليشكل رأيًا عامًا ألحكام خاصة مرتبطة بظروف 

 الصورة.هذه الممكن إحداث التغيير المشروط ب
 البعد االجتماعي  2-2

حيث يتساند مع البعد  االرهابييلعب الرأي العام دورًا أساسيًا في خلق مفهوم رد الفعل تجاه الفعل 
التشريعي في صياغة السواء واالنحراف االجتماعي باعتبار أن قيم المجتمع األساسية هي التي تصوغ 

 االجتماعية.الرأي العام الالحق تجاه األفعال وردود األفعال 
 والضال الفكر المنحرف أو االرهابومعالجة  ،أوالً  لإلرهابلذا يلعب المجتمع دورًا في صياغة فهم عام 

وبعدها  العمليات االرهابيةقبل حدوث  الوقائي،وتشكيل مفاهيم البعد  ثالثًا،االرهاب والوقاية من  ثانيًا،
 األبعاد.تطبيق العقوبات التي تشمل تلك  االرهابين بعدومن ثم معالجة 

  االرهاب البعد الوقائي من  3-3
من خالل زرع الروادع الشخصية في  االرهابتجاهات قد يلعب الرأي العام المستنير دورًا وقائيًا في كبح ا

وقرع  ضمير اإلنسان تجاه األفعال المستنكرة اجتماعيًا ، ويحاول المجتمع التدليل على الثبات تلك القيم
تطبيق عقوباتها ، ولكن قد يحدث أن يلعب الرأي  و بتكرارالحجة بالحجة وتفنيد تلك االعمال اإلرهابية 



 

 الرأي العام واالرهاب
 محمد بن صقر. د

  

315 

 

 التواصل خاصة بعد انتشار وسائل والوقاية منه  االرهابالعام المتأثر باإلعالم ، دورًا سلبيًا في فهم 
، وذلك من خالل شيوع المفاهيم يفوق متابعي القنوات االعالمية   متابعيهاالجتماعي حيث اصبح 

يسمى  من حدوث الجرائم وكيفية مواجهتها ، وهذا ما الحماية وأساليب  ياالرهابالمغلوطة تجاه نوعية 
أخطاء صياغة الرأي العام والتي قد تنشر قيمة معينة ثم تكتشف سلبيتها بعد دفع الثمن الذي يتجاوز 

ا أو المبالغة فيه االرهابالمعدالت المقبولة ألرقام الجريمة الفعلية ، والمقصود بذلك أن التهوين من شأن 
يؤدي إلى قلة الحذر أو زيادته عن الالزم مما يدفع المجتمع ألن يبذل أكثر أو أقل مما يستحق الموقف 

قد لوحظ في دراسة نشرها معهد " جالوب " األمريكي أن وعي الناس لواقع الجريمة أقل من فمن التقييم . 
ركز على أبعاد تختلف عن واقع ما كما أن اهتمامات الناس " الرأي العام " كانت تت ذاتها،واقع الجريمة 

فنجد أن الرأي العام يقلق من القضايا االقتصادية أكثر  لها.تعكسه اإلحصاءات من أخطار قد يتعرضون 
ومع ذلك فإن  حاليًا.حدوثًا وتتصاعد وتيرتها بينما الجريمة بصورتها العامة تتراجع في المجتمع األمريكي 

فقد انخفض حجم الخوف من التعرض  الواقع،حجم حدوثها في المخاوف الشعبية تزداد وتنقص بحسب 
وهذا يتسق مع وقائع سجالت الشرطة  م،١٩٩٨في عام  ٪(١٤)م إلى  ١٩٩٣في عام  ٪(١٩)للقتل من 

 هناك.
لذا فإن الرأي العام يتأثر بالفكر االجتماعي السائد في المجتمع وباإلشارة اإلعالمية المختلفة دون أن 

 للحوادث.نطقية المتسقة مع حدوث المشاكل وفق السجالت األمنية الرسمية يكتب الداللة الم
 البعد العالجي  4-4
معالجة  تحدي الميزانيات الواجب صرفها علىيلعب الرأي العام دورًا هامًا في وهو الجانب المهم حيث  

ومواجهتها فقد يرفض الرأي العام تقنين اإلرهابية المختلفة ويشمل ذلك عالج الظاهرة االرهابية المشكالت 
، ولكن المجتمع يدفع الحقًا  تسليم ارهابيين او االبالغ عنهم أو تسليم والمساهمة في بيع األسلحة النارية 
ض له وسائل كما أن التقييد الذي قد تتعر واالرهاب الذي قد يحصل جراء ذلك  ثمن انتشار العنف 

الفئات االجتماعية ، مما يجعل أي محاولة للحد من  ال تدعمهاإلعالم القائمة على الجذب واإلثارة 
على الرأي العام للمجتمع يجابه بالرفض ، ويؤثر ايجابًا في  ما تعرضهصالحيات هذه الوسائل أو تقييد 

 وسلبًا في وسائل الحد منها . االرهاب انتشار 
 .عام كتنظيمرابعًا: الرأي ال

األفراد حول قضية ما.  آلراءيبدو لنا ان الرأي العام له خصائص نوعية مما أكثر من مجرد حاصل جمع 
فرد محدد. وفى بعض األحيان نجد ان أراء األفراد  بأياذ من المفترض ان له قوة وحيوية ال عالقة لها 

يوجد لدى كل جماعة ذات وحدة و  ترتبط ببعضها البعض بطريقة ما وكأنها تشكل نوع من التنظيم.
تجديد اتجاهات أعضاء الجماعة. وهؤالء القادة ليس  فيجماعية واقتصادية قائد رأى يلعب دورا هاما 
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الدول النامية ان  فينجد  بأننا hilsشلز  ويحاجج جميع المجاالت. فيبالضرورة ان يكونوا مؤثرين 
مع بعضهم  والتعاملغالبا ما يكونون غير قادرين للتفاعل و المسائل السياسية  فيالمواطنين لديهم اهتمام 

وهكذا فأنه ال يوجد بنية تحتية للمنظمات الخاصة والرأي العام والتي تربط بين الحكومة  بناء.بشكل 
 مفاجئة والجذرية للحكومات والسياسات. ي. ويميل هذا العجز إلى تسهيل التحوالت والعوالجما

أو وسائل  ،حتى تلك التي ال تمتلك بنية تحتية مطورة –ويمكننا القول بأن هذا الرأي تعميم مبالغ فيه
 فان لديها أدواتها الخاصة للوصول إلى إجماع حول قضايا عديدة. –اتصال جماهيرية مطورة 

حيث  ،إجماع إلىسرعة الوصول  فيمعات النامية يكمن ونرى ان الفرق بين المجتمعات المتقدمة والمجت
 فيبلورة الرأي العام  فيتكون المجتمعات المتقدمة أسرع. وهذا مما يدعونا الى فحص اآللية التي تشارك 

 هذه العملية. فيإذ يظهر لنا أن وسائل اإلعالم تلعب دورا رئيسيا  المجتمعات النامية والمتقدمة.
الحياة السياسية بأحد  فيوسائل اإلعالم تستخدم  أن Richard Fagenأوضح رتشارد فاجن  وقد

 التالية:الطرق 
 سياسية.صلة  ولههو الذي يستحق ان يكون خبر  وماتستخدم كمؤشر لبيان من هو مهم  -1
 المتحدة.في الواليات  االمر يتضح جليا في بعض القضايا العام وهذتستخدم كأداة لتحريك الرأي  -2
 طموحات.و مشكالت او أتستخدم كمصدر معلومات ألولئك الذين لديهم خطط -3

حسب رأي والتزر  األيدلوجية وتعني فيه.السائدة  األيدلوجيةوتتسق وسائل اإلعالم في كل مجتمع مع 
Waltzer ويوفر ،لمجتمع سواء أكان قائما أو مقترحا نظاما سياسيا مفضل ويسوغة يشرح ))نظام عقيد 
 ( لتحقيقها(مؤسسية )برامج(  وترتيبات)عمليات(  استراتيجيةهذا النظام 

وعلى سبيل المثال فان ملكية وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة تتمثل طبيعتها بسيطرة احتكارية ولذا 
نجد أن وسائل اإلعالم مستعدة إلعداد و تدافع عن الرأس مالية وعن أي قضية من قضاياها.  فأنها

كما  ،العملية تجرى مع جميع المجتمعات ونفس. أيدولوجيتهاالجمهور العتناق الرأي الذي ينسجم مع 
بالمهمات  وتقوم عنها، وتعبرالسائدة  األيدلوجيةذلك المجتمع تنسجم مع  فيان وسائل اإلعالم  نجد

 التالية:
 للجمهور.تضع األولويات  -1
 العام.ريك الرأي تح -2
 والطموحات. والمشكالتتوفر لهم المصادر األساسية للخطط  -3

انه على الرغم من وجود تشابه في الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في الدول  إلىويجدر اإلشارة 
اال انه يوجد اختالف جوهري بينهما. وذلك إن وسائل اإلعالم في الدول النامية  ،المتقدمة والدول النامية

لويات لتكون ضمن أو  ،تقوم بدعم الحكومة وتعمل على إثارة القضايا التي تحتاج الحكومة إلى إبرازها
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الدول المتقدمة فإنها تثير القضايا التي تهم الجمهور بغض النظر عن  فياما وسائل اإلعالم  ،الجمهور
حيث لعبت وسائل اإلعالم دور هام في  ،رضا الحكومة أم ال. والواليات المتحدة خير مثال على ذلك

 األمريكية في حرب فيتنام.إثارة قضية وترجيت التي أسقطت الرئيس نيكسون وكذلك دور وسائل اإلعالم 
 .خامسًا: تأثير وسائل االعالم على الرأي العام

 دراسة تأثير العام(( حول والرأيمقالة بعنوان ))االتصال  في Bernard Berelsonبرنارد بيرلسون  كتب
بعض أنواع ):) المعادلة التالية لمناقشة تأثير وسائل اإلعالم اقترح  وقد العام.وسائل اإلعالم على الرأي 

لها  ويكون الظروف،تحت بعض أنواع من  القضايا،لبعض أنواع  الناس،االتصال تجذب انتباه بعض 
خمس مجموعات  ))اوبيرلسون أن هذه المعادلة تظهر خمس عوامل  ويري التأثيرات((.بعض أنواع من 

وهر تمثل ج المتغيرات(العالقة المتبادلة بين هذه العوامل ) وأن االتصال،مليات ( المرتبطة بعالعوامل(من 
الطرق التي تعمل بها هذه العوامل إليضاح الشروط التي تفرضها هذه  المجال. ويشرحهذا  فيالنظرية 

ألكبر في وربما كان التلفاز هو الوسيلة التي لعبت الدور االية في لتأثير على الرأي العام العوامل االتص
يصف آل جور تأثير التلفاز على الجمهور األمريكي فيقول: حيث  إضفاء هذا الدور الحيوي لإلعالم. 

)فجأة وفي جيل واحد، قام األمريكيون بتغيير حاد في نمط حياتهم اليومي، وبدأوا بالجلوس دون حراك 
لتلفاز لم يستحوذ فقط ساعة كل أسبوع، فا 30وهم يحدقون في صور تتحرك في شاشة لمدة تزيد عن 

ونحن نقول فجاء وفي جيل واحد قام  على النصيب األكبر مما يخصصه األمريكيون لألخبار والمعلومات
بوسائل التواصل  بااللتصاقابنائنا وفي منطقتنا بتغير جذري حاد في كثير من انماط حياتهم وبدأوا 

واذا  ، بل شرع في الهيمنة على النصيب األكبر من المناخ العام کليا(.  االجتماعي ثالثة ارباع يومهم
ركزنا اليوم نجد ان وسائل التواصل االجتماعي من تويتر وسناب شات وانستغرام وفيس بوك قد غيرت 

ا على مستوى االهتمام في جميع أنماط حياتنا بشكل كبير وقوي واصبحت تتحكم في سلم اولوياتن
في مجريات الحياة السياسية  -واإلعالميين  –ويمكننا أن نالحظ ببساطة مدى تأثير اإلعالم المجاالت 
فقد ساهم انضمام مذيعة التوك شو الشهيرة أوبرا وينفري إلى حملة باراك أوباما عام  –كمثال  –األمريكية 
% ، فکان دعمها له من األسباب المهمة 30 – 15ال يقل عن م في ارتفاع نسبة التأييد له بما ۲۰۰۸

، NBC، وCBSو ABC في فوزه بالرئاسة، أضف إلى ذلك أن محطات التلفزة الرئيسية في أمريكا مثل
كانت أغلب تقاريرها عن أوباما إيجابية، مقارنة بمنافسه الجمهوري جون ماكين، الذي كانت أغلب 

هكذا يمكن القول إن وسائل اإلعالم هي األداة األبرز التي أدخلت أوباما  التقارير التي تتناوله سلبية..
بخالف تأثيرها السياسي  –والمدهش هنا أن وسائل اإلعالم  .البيت األبيض في (Oval Office) إلى الـ

نجحت في التموضع كمرجعية راسخة داخل المجتمع، ليس معلوماتيا فقط، بل أيضا للقيم والتصورات  –
قف، وقد كشفت دراسات متعددة أن األجيال الناشئة تحديدا تنظر إلى الميديا كمصدر للقيم والموا
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ويشير عالم .واألخالق ال يقل في قوته المرجعية عن األسرة أو المؤسسة التعليمية وربما الدينية أحيانا
ر، بريطانيا مدير مركز بحوث االتصال الجماهيري بجامعة ليست –االتصال البروفيسور جيمس هالوران 

٪ من العينة المستهدفة ٨٧إلى دراسة ميدانية حول تأثير مشاهدة التلفاز على األطفال، حيث تبين أن  -
عاما، أكدوا أنهم يثقون بالتلفاز أكثر من ثقتهم بأي مصدر آخر، وعندما طولبوا باالختيار  11في سن 

ومجتمعنا  .٪ تصديق ما يقوله التلفاز54تار بين التصديق بما يقوله الوالدان، أو المدرسة أو التلفاز، اخ
التأثير األخطر لإلعالم يتمثل في أنه يساهم  موثوق،اليوم ممكن ان يروج تغريدة ويزعم انها مصدر 

ذا قلنا إن اإلنسان يتفاعل مع الواقع بحسب تصوره له، فإن  بدرجة كبيرة في تشكيل إدراكنا للواقع، وا 
وسائل التواصل االجتماعي المشكلة هنا أن  .لواقعه، تتحکم فيه حرفياالجهة التي تشكل إدراك اإلنسان 

يزاحم كال من المؤسسة التعليمية واألسرة،  الوسيلة اإلعالمية األكثر تأثيرا وخاصة في منطقتنا بوصفه 
في التأثير التربوي على النشء، وقد أظهرت إحصائية أمريكية أن المرء يشاهد التلفاز في المتوسط منذ 

سنة بما يعادل تسع سنوات كاملة، بخالف الوقت الذي يقضيه في متابعة  ٦٥الثانية من عمره حتى 
يد من تالميذ الثانوية فإنهم يكونون قد شاهدوا ما يزيد على وسائل إعالمية أخرى، وقبل تخرج العد

عشرين ألف ساعة، وبالمقابل فإنهم يكونون قد قضوا خمس عشرة ألف ساعة في المدرسة، وعددا أقل من 
 .الساعات مع أسرهم

 كذلكواقع األمر، أن الطالب يمكنه االستغناء عن المدرسة لفترة طويلة دون أن يشعر بنقص أو أزمة، 
 ...فإنه من المعتاد في حاالت كثيرة أن يفارق الطالب أسرته شهورا متتالية من أجل التعلم بحسب ظروفه

قبل سنوات أجرت هيئة اإلذاعة البريطانية دراسة الختبار قدرة مشاهدي التلفاز على العيش بدونه لمدة 
للتجربة  أن الخاضعينعائلة للمشاركة في الدراسة، وهذا يعني  ١٨٤عام كامل، اختار المنظمون 

يضمون األطفال والمراهقين والبالغين، وقدمت األسر إغراءات تمثلت في مبالغ مالية أسبوعية مقابل 
 .توقفها نهائيا عن استخدام التلفاز طيلة المدة المحددة

هر فقط بعد أسابيع قليلة بدأت أسر كثيرة في التفلت من االتفاقية عائدة إلى التلفاز، بعد انقضاء خمسة أش
 .عائلة قد انسحبوا تماما ١٨٤كان الـ 

هذا )التموضع المرجعي( جعل من الصعب جدا أن يتقبل الجمهور اتهامات لإلعالم لو صدقها فسوف 
يقع في مأزق شديد وفراغ معلوماتي ونفسي، ولك أن تتخيل حجم الفراغ الذي سيحدث بالنسبة للمجتمع 

م علي التلفاز کمصدر رئيس للمعلومات، حتي قال  ۱۹6۳م وهو يعتمد منذ العا –كمثال  –األمريكي 
أحد المستشارين السياسيين األمريكيين متحدثا لنائب في الکونجرس: )ما ال تشاهده علي التلفاز، فال 

وهذا يعني أن الواقع والصورة التي ينقلها اإلعالم عن الواقع قد تماهيا، ثم حدث اکتفاء بـ .وجود له(
إذن  ، فهل يعقل أن يغامر الجمهور )المأسور( بفقدان كل مدركاته عن الواقع؟)صورة الواقع( فقط
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الجمهور مضطر للتصديق ألنه غير قادر واقعيا على التعامل مع حالة فقدان المصداقية، وهذا مفهوم 
ع جهة أخرى، يحدث كثيرا أن المتلقي يقوم بخداع نفسه ذاتيا، فالطبيعة التعددية اإلعالمية م نم ..كارثي

تنوع الرسائل والبرامج بدرجة هائلة، تجعل من السهل أن يؤشر المتلقي على بعض ما يراه بأنه )كاذب( 
أو )مخادع(، ومن ثم يشعر باالطمئنان إلى أن )جهاز المناعة( لديه يعمل بشكل سليم، وأن بمقدوره 

 .التمييز بين الحق والصواب، فيمضي قدما ليغرق في عالم ال متناه من الخديعة
 .سادسا: الرأي العام الدولي ووسائل اإلعالم

 الظاهر. والسلوكهو حقل يزاوج بين تعلم المعلومات  العام،الرأي  بأن Leo Bogartيرى ليو بوجارات 
وال شك بأن تعلم المعلومات هو جانب أساسي في الرأي العام. ولذا فحينما نتعامل مع الرأي العام الدولي 

دور وسائل اإلعالم كأداة أساسية  نركز علىفإننا  الدول(يعني الرأي العام بين األمم عبر حدود  )والذي
ماهير مختلفة عبر حدود قومية الن وسائل اإلعالم يمكنها ان تنفذ لج وذلك العام.في تشكيل الرأي 

ال يمكن ان تكون وسائل إعالمية فعالة بشكل  ولكن الجمهور.تبث المعلومات التي تعلم  وألنها مختلفة،
ألن هناك العديد من الحواجز التي تقف أمام وسائل االتصال الجماهيري  وذلككاف لخلق رأي عام دولي 

 من:حواجز تنبع ما يرى ليو بوجارت فان هذه ال وحسب الدولية،
 حاجز اللغة. 

يمكن ان تميزها بنفس  فعلى سبيل المثال فان الرموز ال ،االختالف في المعايير بالنسبة لكل مجتمع
الطريقة في المجتمعات المختلفة ان توزيع وسائل االعالم عبر الحدود الوطنية مرتبط بمجموعة من 

في الذوق واالهتمامات اختالف  ،المواصالت ءبطي ،السياسية مثل المعدات وغيرالعوامل السياسية 
 المختلفة.الشعبية للثقافات 

ووسائل االعالم في جميع  ،ان له قيوده الذاتية إذااالعالم ذاته ثم هناك عوامل ترتبط بنظام وسائل 
في  وهي تميل الى ان تكون ابوية النمط االعالم.من  أكثراالقطار تتجه الى تكريس نفسها للترفيه 

عالقتها مع بناء السلطة الوطنية على الرغم من ان هناك وسائل اعالم تحاول ان ومحافظة في  ،توجهها
تصديرها لمفاهيم اتفق عليها المجتمع من خالل استقطابها لبعض االشخاص لفرض المفهوم بأكثر تعيد 

على االهتمامات والشخصيات  يركز بقوة. فمضمون وسائل االعالم. من قالب وان تتحدث بنفس عالمي
ئل الى ان وسا باإلضافةهذا  المحلية. وهذا مما سيعيق عمل وسائل االعالم لخلق رأي عام دولي.

سواء اكانت تلك الوسائل تحت السيطرة الرسمية او القطاع الخاص.  ،االعالم تعكس بنية السلطة للدول
فوسائل االعالم تميل ألن تكون اصوات ترمي الى االنسجام والتناغم في بلدانها. وهذا يورث وسائل 

 االعالم طابع المحافظة مما يعزز توجهها نحو ضيق االفق.
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لى الشخصية القومية هو مسئولية اساسية في المجتمع ولكن هذا ال يجب ان يحول وال شك ان الحفاظ ع
 العالقات، ومتشابكان عالمنا بات صغيرا  وخاصة دولي،دون اسهام االعالم الوطني في بلورة رأي عام 

   .حتاج الي رأي عام دولي مستنيرالكثير من القضايا التي ت وهناك
 :النتائج

 :خالل هذه الورقة والذي يناقش مفهوم الراي العام واالرهاب ووسائل االعالم نالحظ همما سبق عرض
محاربة االرهاب واعادة هندسة التفكير من  د دون مبالغة عنصر تمكين لفعاليةأن الرأي العام يع  -

خالل وسائل االعالم أي كان نوعها، فمن خالل تأثيره على مستويات اتخاذ القرار األمني خاصة 
سياسي عامة نالحظ عدم القدرة على خلق رأي عام يتجاوب بالصورة المطلوبة من السرعة لدعم وال

 اإلرهاب.وسائل منع 
ان الراي العام وتكوينه عبر وسائل مختلفة قد ال يكون من نفس مجتمعاتها وحكوماتها وانما قد   -

ر المجتمعات لخلق نوع يكون من مجتمعات اخرى كرست امكانياتها لبناء سياسة اعالمية تشحذ افكا
 من الشعور بالكبت واحساسها باالضطهاد وتذمر من المجتمع على الحكومات.

فتذهب لصناعة الرأي العام  ،على الوسائل االعالمية في التأثير على الرأي العام تعتمد بعض الدول -
 تأثيرها،طمس او  والتأثير فيه وتحويل اتجاهاته وتشتيت انتباه المواطنين عن قضية يراد تمريرها

 .للحروبعام ايجابي او تعبوي السيما في خطط التمهيد  لبلورة رأيوتسعى 
 :التوصيات

خالل  العام منبد من المسؤولين االمنيين من استشراف الواقع وتحريك بوصلة المجتمعات والراي  ال -1
  تخريبه،مضادات جديدة لها تأثيرها لتركز على القضايا التي تهم انماء المجتمع وليس 

رسم التصور الحقيقي و وضع آليات واستراتيجيات عملية لمواجهة اإلرهاب كمفهوم من خالل ايضاح  -2
  .له من خالل نتائجها في المجتمع

لرفـع مسـتوى العـاملين فـي وسـائل اإلعـالم وكيفية صناعة الرسالة ضـرورة إعـداد بـرامج تدريبيـة نوعيـة  -3
 .االعالمية التي تهم الجمهور

إعـداد بـرامج تبـث باللغـات المختلفـة للتعريـف باإلسـالم، وتوضـيح أن اإلرهـاب والتطـرف لـيس مـن  -4
 العروبـة واإلسالم في شيء 

العلمية لخلق صورة ذهنية لدى المجتمعات والبحوث  رساتالداقائمة على  استراتيجيةضرورة بناء  -5
  التنظيري   بالجانبحول االسالم المعتدل وممارسته وعدم االكتفاء 

توجيه أدوات الوعي والثقافة السياسية ووسائلها المختلفة التي تزخر بها وسائل اإلعالم لتكون فعالة  -6
  - .اإلرهاب والتطرف التي تعصف بالمجتمعاتفي تنمية الشباب وتنمية مدركاته للتصدي لظاهرة 
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 مكافحة االرهاب الرقميو لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  األخالقية آليات تعزيز المسؤولية
 رسمية الشقران د.

  المملكة االردنية الهاشمية -جامعة جدارا  
 :الملخص

اآلليات الفاعلة في تعزيز المسؤولية االخالقية واالجتماعية  التعرف علىإلى تهدف هذه الورقة 
لتطرف واالرهاب، اصل االجتماعي والخطوات العملية ألجل الحد من منشورات ات التو ي شبكالمستخدم

باالعتماد اسات النظرية الوصفية الدر  فيلمجتمع، والبحث والعمل على تعزيز الحصانة الفكرية ألفراد ا
إلعالم، لقة باالمتع االستناد على النظريات اإلعالمية الحديثة والمواثيق الدوليةبالمقارنات البحثية و  على

كات وتنمية الشعور من المسؤولية االخالقية لمستخدمي الشبوما تتوصل إليه الباحثة من آليات تعزز 
 نسانية.اإلباالنتماء و 

 .[تواصل االجتماعي، مكافحة االرهاب]المسؤولية االجتماعية، شبكات ال كلمات مفتاحية
Abstract 
The paper aims to uncover the effective mechanisms in enhancing the moral 
and social responsibility of the social networks’ users and what the practical 
steps to prevent the publications of extremism and terrorism. It also aims to 
display the procedures of enhancing the intellectual immunity of the members 
of the society. The research is based on descriptive theoretical studies, that 
standing on the research theories, pacts of media, and the researcher's 
findings of mechanisms that enhance the moral responsibility of network users 
that which develop the sense of belonging and humanity. 
Keywords [social responsibility, social networks, digital terrorism,] 

 :مقدمة
يلحظ التغير الكبير في و ، لالتصالبفعل التكنولوجيا الحديثة  الكثير من التطورات االجتماعية الحياة تشهد

 بيئةفتراضي يتفاعل ضمن فرد احول فيها الفرد إلى ، والتي تةفي ظل العولم وتأثرهاالعالقات االجتماعية 
التأثير المهّمة التي تقوم بدور مهم في أصبحت مواقع التواصل االجتماعي من المؤسسات و ، ةافتراضي

كسافراد القيم االجتماعية وبناء ثقافة األب أداة مهمة من أدوات  وباتت، مختلفةهم عادات وسلوكيات بوا 
 .ماعيالتغيير االجت

بصفتها من ثيرات مواقع وشبكات التواصل االجتماعي نتيجة لتأهرت أهمية المسؤولية االجتماعية ظو 
ألنها ترتبط بالكائن اإلنساني دون غيره من المخلوقات، وتحمل أمانة المسؤولية يترتب  القضايا المهمة

مواقع التواصل  يتؤدن أن عليه أفعال وممارسات إيجابية أو سـلبية داخـل المجتمع من أجل ذلك يمك
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ابية بإنشاء في تنمية المـسؤولية االجتماعية، وذلك من خالل قيام المجموعات الشب مهما   االجتماعي دورا  
على هذه المواقع يتبنون بها قضية اجتماعية تقع في صلب اهتماماتهم فيعملوا على  هم الشخصيةصفحات

 والضغط. ةوالمناصر ستخدام مهارات التواصل نشرها والدفاع عنها با
همية ليكتروني من المسائل ذات األبغي االلتزام بها أثناء النشر اإلالتي ين إشاعة مجموعة المبادئولعل 

ورة االنتقال من الدقة إلى الدقة والموثوقية والمصداقية والتفاعلية باإلضافة إلى الخاصة والتي تتمثل بضر 
األسس حاليا  يعد مثارا  للجدل والنقاش العلمي في ظل  بهذه قيدولكن مدى الت، (i)مراعاة الجوانب القانونية

الجتماعي والتي تتيح للمستخدمين حرية النشر في شيوع استخدام المواقع اإلليكترونية وشبكات التواصل ا
النشر اإلليكتروني ومن بين هذه المواضيع شتى المجاالت رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم عملية 

لها نشر الفكر المتطرف والكثير من اآلراء ووجهات النظر غير المنضبطة والتي تتعارض يتم تداو التي 
 .تركةمع القيم اإلنسانية المش

إن دراسة وتحليل األبعاد المختلفة لهذه الظاهرة هو ما تسعى هذه الورقة إلى تبيانه من أجل التحديد 
لمستخدمي شبكات التواصل  سؤولية األخالقيةزيز المعتل االدقيق لطبيعة اآلليات الواجب االعتماد عليه

 .االجتماعي ومكافحة االرهاب الرقمي
 :الدراسةمشكلة  -أواًل 

ة التلقي للجمهور، منظوم فيفي القرن الحادي والعشرين تأثيرات كبيرة  المعلوماتو  االتصالة ثور  حدثتأ
لجأت الى اإلعالم واالتصال ئل ن وساإف ساليبها ووسائلها، لذلكأدوارها وبالتالي في أوفي فلسفتها و 

اآلثار  االجتماعيةات دور الشبكوبهذا تجاوز  ،التجديد وتحديد سماتها ومقوماتها في عصر متغير دوما  
، إلى اآلثار االجتماعية ومنظومة القيم ومعايير التعايش والسالم في المجتمع الواحد واالقتصاديةالسياسية 

 .وفي المجتمعات عموما  
ساحة التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعي للمستخدم جعلت منها ميدانا  يستغله ضعاف الم أن كما

مالء في استهداف وحدة المجتمع من خالل ضخ المنشورات والدعوات بمختلف النفوس واالرهابيون والع
 .اننسثاره الخطرة على اإلآشك له  بنية االجتماعية، وهذا بالالوسائط المتعددة لتفتيت ال

اآلليات ، و مخاطر اإلرهاب الرقمي على الفرد والمجتمعأبرز الوقوف على  ا تتمثل مشكلة الدراسة فيهذوب
، وأبرز خالقية واالجتماعية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعيتعزيز المسؤولية االالفاعلة في 
 .د المجتمعية ألفرارهاب وتعزيز الحصانة الفكر ملية للحد من منشورات التطرف واإلالخطوات الع

 :أهمية الدراسة -ثانيًا 
ي بشكل سلبي من الجتماعتواصل االستغالل شبكات ال سلبيةثار الالموضوع أهميته من اآل يستمد هذا

همية البحث في الوقوف على بعض الجوانب والنقاط أكما تتمثل  المجتمع،، والعبث بأمن رهابييناإل
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وكذلك الوقوف على  االجتماعية،وعالقتها بالمسؤولية  تماعي،جاالالمهمة والمؤثرة في مواقع التواصل 
كونها وسيلة اتصالية تتميز بخصائص  مجتمعيةماعي في عملية االتصال الثير شبكات التواصل االجتأت

 فنية وتحريرية مؤثرة في تحديد أنماط التلقي.
 :يينعى الدراسة لإلجابة عن التساؤلين اآلتتس :الدراسةتساؤالت  -ثالثًا 
 ما أبرز مخاطر اإلرهاب الرقمي على الفرد والمجتمع؟ •
ماعية لمستخدمي شبكات التواصل ما اآلليات الفاعلة في تعزيز المسؤولية االخالقية واالجت •

 االجتماعي؟
 :الدراسةأهداف  -رابعًا 

 لى:عتهدف هذه الورقة إلى التعرف 
 اإلرهاب الرقمي على الفرد والمجتمع مخاطر •
 ي تعزيز المسؤولية االخالقية واالجتماعية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي علة فاآلليات الفا •

 :نوعية الدراسة -خامسًا 
نظريتي االستخدامات  باالعتماد علىالنظري  ة ذات الطابعالوصفيفي إطار البحوث  الورقةهذه  تندرج

التأصيل النظري ضافة إلى باإل وبعض النماذج النظرية األخرى ، واالشباعات والمسؤولية االجتماعية
االشباع المحقق لنشوء ظاهرة االتصال الرقمي ونوعية االستخدام وكثافته ودوافعه ومدى التباين وحدود 
لكثير من المراجع بناء  على العديد من الدراسات السابقة إلى جانب المالحظة الشخصية وباالستناد إلى ا

الدراسات  بين نتائج ومناقشة نقاط االتفاق واالختالف تحليلإجراء المقارنات و كتراث نظري والقيام ب
المعايير المتفق عليها كآليات من أجل تعزيز من أجل تحديد دقيق ألبعاد الظاهرة وصوال  إلى  السابقة

 لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ومكافحة االرهاب الرقمي بطريقة مقننة. سؤولية األخالقيةالم
 :ابقةت السالدراسا -سادسًا 
هدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية  (ii)(2012عوض) دراسة

لدى فئة الشباب، وذلك من خالل تطبيق برنامج تدريبي على مجموعة من شباب مجلس  المجتمعيـة
أفراد  ي علىي عالر، ومن أجل تحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبشباب

( شاب 18المجموعة التدريبية التي تم اختيارها بشكل مقصود من شباب مجلس شبابي عالر عددهم )
الذي قام الباحث بتطويره، وتم التأكد ) طبق عليهم مقياس المسؤولية االجتماعية )القياس القبليوفتاة، ثم 

األهداف السلوكية التي د من من صدقه وثباته، أما محتوى البرنامج فقد تكون من هدف رئيس وعد
لقاء، وقد ( ساعات لكل 4( لقاءات نفذت خالل خمسة أيام بمعدل )5انبثقت عنه، وتكون البرنامج من )

ب حدد الباحث عدة أهداف لكل لقاء، كما حدد آلية التنفيذ واالجراءات، واستخدم الباحث الفنيات وأسالي
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لمجموعات، التدريب العملي، التساؤل واالستفسار، كيل االتدريب المختلفة منها التعارف، والتوضيح، تش
وجود فروق ذات  لتنشيطية، وقد أظهرت النتائجواإلنهاء والتقييم، المحاضرة والمناقشة الجماعية واأللعاب ا

في مستوى ) α ≥ 05.0(داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية عند مستوى الداللة
قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح بعد تطبيق البرنامج التدريبي، كما توصلت  يةتماعاالجالمسؤولية 

درجات  بين متوسط)α ≥ 05.0اللة إحصائية عند مستوى الداللة)النتائج إلى عدم وجود فروق ذات د
وفي ضوء ما توصلت  .بعد تطبيق البرنامج االجتماعيةأفراد المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية 

 الدراسة من نتائج.إليه 
 عسعت هذه الدراسة إلى قياس مدى مصداقية ما يعرض في مواق (iii)(2012، والعقباوي) عرابيدراسة 

ة من مصادر إعالمية أو من مصادر فردي أو فيديوهات سواء مصور جتماعي من أخبار أوالتواصل اال
ي المجتمع ض له الجمهور فيتعر  رصد نمط المضمون الخبري الذين اللغير إخبارية لدى الشباب من خ

المختلفة  التاأخبار في المج ، ومدى اعتمادهم على ما يقدم فيها من جتماعيةالسعودي في المواقع اال
جتماعية والثقافية واالقتصادية( والمقارنة بينها، واهتمت الدراسة بالتعرف على مدى وعي الجمهور )اال

دراسة ميدانية على  خالناصر المكونة له، وذلك من والع السعودي بمفهوم المصداقية للمضمون الخبري
ودي، وتلخصت مشكلة الدراسة في في المجتمع السع االجتماعيعينة من مستخدمي مواقع التواصل 

لدي الشباب  االجتماعي: ما مدى مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل التالي السؤال الرئيس
مفردة من  200المسحي لعينة عشوائية طبيعية بلغ قوامها جلمنهواعتمدت الدراسة على ا» السعودي ؟

ستقصاء بالمقابلة الوذلـك باستخدام صحيفة ا (35-18)الشباب من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
لتحقيق أهداف الدراسة وفروضها والتي اشتملت على عدة محاور للتعرف على مدى مصداقية المضمون 

هي األكثر مصداقية  االجتماعيةوأظهرت الدراسة أن مواقع الصحف  .جتماعيصل االالخبري لمواقع التوا
%بينما  23بوك بنسبة متساوية وهى التويتر والفيس % تالها 47بنسبة نقل المعلومة لدى الشباب  في

 %، كما أشارت النتائج الى شمولية مواقع الصحف االلكترونية7بنسبة  األخيرالترتيب  فيجاء الفيسبوك 
ثم الفيس بوك %، 25،%تالها التويتر بنسبة  5.32الترتيب االول لدى الشباب بنسبة  فيجاءت حيث 
ب %كما كانت مواقع التويتر األكثر انتشارا لدي الشبا 5.20تيوب بنسبة و الي ا  % وأخير 22بنسبة 

،%ثم  33،%تاله الفيس بـوك بفارق بسيط بنسبة  5.33ول بنسبة األالترتيب  فيالسعودي حيث جاء 
  %.5.8 ،%وأخـيـرا تدني ترتيب الصحف اإللكترونية بنسبة    25تيوب بنسبة و الي

أهم القيم االخالقية التي يتم تجسيدها  هدفت الدراسة لبيان Light McGrath & (0201( (iv)دراسة 
اسة ر ، واعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي من خالل المالحظة بالمشاركة وأجريت الد عبر الفيسبوك
ن ألفيسبوك و ، وأظهرت الدراسة الحجم الكبير للتحديات األخالقية التي تحيط بمستخدمي ا عبر سنتين
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هذه التكنولوجيا ومن بينها  المرتبطة بطبيعة األخالقيةخلقت العديد من القضايا  التصال قدا اتكنولوجي
كدت الدراسة ان القيم أ مالآلخرين كساءة اإلمكانية التشهير و ا  وكشف الهوية و  السرية والخصوصية

ير موحدة يمكن ان يمكن ان تكون اطارا كافيا او مقنعا لوضع معاي تيلمستخدمي التكنولوجيا ال األخالقية
  .ف وتعارض بل وناقض اهتماماتهمالختسبوك نتيجة االزم بها الجميع في استخدامهم للفييلت

 :اإلطار النظري للبحث -سابعاً 
ى مجموعة من النظريات اإلعالمية ونماذجها المختلفة كأساس نظري يساعد ترتكز الورقة البحثية عل

تغيرات التي تتعلق بطبيعة استخدام شبكات التواصل االجتماعي الباحثة على فهم العديد من العوامل والم
عليها كمعايير أخالقية واجتماعية للحد من من جهة ومحاولة استكشاف اآلليات الواجب االعتماد 

لذا تستند هذه الورقة البحثية على نظريتي االستخدامات واالشباعات  ، الرقمي من جهة أخرىاإلرهاب 
Uses and Gratification  بشكل محدد باإلضافة إلى خلفية الباحثة بخصوص والمسؤولية االجتماعية

       بعض النماذج األخرى وذلك لفهم أبعاد الظاهرة محل المعالجة.
  Uses and Gratificationشباعات نظرية االستخدامات واال

األفراد يستخدمون  تعمل هذه النظرية على بيان سبب اتصال الناس باإلعالم واالحتياجات التي نجعل
والتعلم والتعليم والتعارف والتفاعل االجتماعي وغيرها من الوظائف  ،وسائل اإلعالم مثل التسلية والترفيه

 المتعارف عليها.
بصفتها شعور اإلنسان بنقص معين من الناحية النفسية  ،وافع والحاجاتلدا فالنظرية تركز على

وعلى الدافع بصفته مثيرا   ،من الرضا والسعادة واإلشباع واالجتماعية وعند حصوله عليه يشعر بحالة
 ما.... يشبع ويلبي حاجته.

تمثل  تلفة، وبالتاليخمئل نشيط وفعال ويختار ما يحتاجه بوساتقوم هذه النظرية على أساس أن الجمهور 
شباعها، الجمهور،شبكات التواصل االجتماعي مساحة مؤثرة في تلبية احتياجات  ك يتخذ وأثناء ذل وا 

االنتقائية بمعنى أن اختيارات  مستويات، هيجمهور قراراته في عملية التعرض والفهم في ثالثة ال
دراك بذاته ،والمنفعة واالنشغال إذ ث االويحدالجمهور غير عشوائية ويختار الوسيلة والمضمون والمعرفة 

 يدرك الفرد وجود صلة بينه وبين اإلعالم ومحتواه فينشغل ويتفاعل.
ا تمثل هذه النظرية أساسا  نظريا  للبحث من خالل ما تتيحه شبكات التواصل االجتماعي للمستخدم هذوب

واإلرهابيون والعمالء في  لنفوسيستغله ضعاف ا األجناس، وهناجعلت منها ميدانا  يدخله مختلف 
تيت البنية استهداف وحدة المجتمع من خالل ضخ المنشورات والدعوات بمختلف الوسائط المتعددة لتف

 االجتماعية.
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 نظرية المسؤولية االجتماعية:
هي مساءلة عن مهام أو سلوك أو تصرف وتحديد  ":Social Responsibility " المسؤولية االجتماعية

هـا بأربعـة بأن محتوى المسؤولية المجتمعية تتجسد فـي جوهر آخر  ؛ وأشار(v) بعينهابات متطلته لمدى موافق
   .(vi) والخير القانوني واألخالقيو  جوانب هي: االقتصادي

" مجموعة الوظائف التي يجب أن تلتزم بأنها:اإلعالم  لية االجتماعية في مجالتعرف نظرية المسؤو و 
في مختلف مجاالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بحيث  تمعلمجالصحافة بتأديتها أمام ا

شريطة حرية حقيقية  والشمول،هنية كالدقة والموضوعية والتوازن يتوفر في معالجاتها وموادها القيم الم
 .(vii) والمجتمعتجعلها مسؤولة أمام القانون 

، لكن هذه الحرية ليست الحرية اإلعالمية فهومزز مم لتعجاءت نظرية المسؤولية االجتماعية في اإلعال
وأن وسائل اإلعالم  والتزامات، والفكرة األساسية للنظرية أن الحرية البد لها من مسؤوليات مطلقة،

زمة بأن تكون مسؤولة إزاء المجتمع بتحقيق باعتبارها تتمتع بوضع متميز في ظل المجتمع الديمقراطي مل
  .(viii)وظائف معينة 

في كتابه "مسؤولية رفع المعايير" رؤية  أحد الباحثين األمريكيين كيرتس مونتجريلك قدم ي ضوء ذوف
وسائل الصحافة بإعالم الناس والمحافظة على خصوصيتهم ومراعاة  ذا قامتإ : "أنهللمسؤوليةجديدة 

عة التي دة المذاولكن النصف اآلخر هو بيان مسؤولية الجماهير تجاه الما المسؤولية،قيمهم فهذه نصف 
 .(ix) أنفسهمهي بدورها تجاه 

ب أن تقبل وأن تنفذ وفيما يتعلق بعالقة النظرية بموضوع البحث فإن شبكات التواصل االجتماعي يج
من خالل االلتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة  ،التزامات معينة تجاه المجتمع

وأن  االجتماعية،ن أن يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى يمكما نشر  وتجنب ،والموضوعية والتوازن
ن  الصحافة،وأن للمجتمع حقا  على  الرد،تزم بحق تكون النزعة الصحفية متعددة وتعكس تنوع اآلراء وتل وا 

          (.x) العامةالتدخل الحكومي يمكن أن يكون مبررا  لتحقيق المصلحة 
 (: والسمات النشأة والمفهوم) االجتماعي شبكات التواصل -ثامناً 

 التحوالتسلة من ماعية في مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأ الحديث عن سلمنذ ظهور الشبكات االجت
للممارسات الفردية والجماعية والمؤسسية في  كنتاج واالقتصاديةوالنفسية والسياسية  االجتماعيةوالظواهر 

وتـم طرح العديد من القضايا للحوار اتية والمعرفية، ادها المعلوماالتصال بأبعلتكنولوجيا االستخدام الفعال 
جتماع القل ونشر المعلومات، وبدأ علماء اسرعة نوحجم و المعلومات  السيطرة علىوالنقاش مثل 

ك من تل والتحذيرتوجيه الدعوات للحرص  واإلعالم األخالقياتمجال في ثروبولوجيا والباحثون في ألنوا
 القاتهمفراد ببعضهم البعض أو عألا عالقةثار متعددة سواء في آ أن تفرزه من كات وما يمكنالشب
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 جتماعيةاالقتصادية و الدوار السياسية واألوضاع واألمع تباين ا اصةإليها وخ بالمؤسسات التي ينتمون
 تكنولوجيارا عن الخوف المرضي من معب» التكنوفوبيا«لكلمنهم، حتى ان البعض بدأ يحذر من ظاهرة 

 (xi)وما يصاحبها من إحباط نفسي ومعنوي جتماعيةاالالجديدة وخاصة الشبكات  صالتاال
منظومة من الشبكات اإللكترونّية التي تسمح للمشترك فيها : هي مفهو كم شبكات التواصل االجتماعيف

ين لـديهم بإنـشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعـضاء آخـر 
 . (xii) الثانويةمامات والهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو تهالا
" على أنها 2009لس يعرفها با إذمن باحث الى آخر  عيجتمااالتعريفات مواقع التواصل تختلف و 

بالمثل بعضا، و ببعضهم  اأن يتصلو  االفراديمكن  االنترنتبرنامج يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة 
مكان يلتقي فيه الناس  " أنهاب جتماعياالمواقع التواصل  (2009)وني كريشمار عرف بريس ومالي

ئة الرقمية بما يسمح في البي االتصالالطرق الجديدة في نها: "على أ وتعرف أيضا  ألهداف محددة، 
 لمعلومات، وهينترنت وتبادل المنافع واالوالتجمع على ا االلتقاءصغر من الناس بإمكانية ألللمجموعات ا
كما تعرف: قنوات  ،جمعوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أوالمجموعات بإسماع ص فرادلألبيئة تسمح 

 .(xiii)االبتكار دون المساس بشكل هذه البنيةة قادرة على بنية اجتماعية مفتوحة متفاعل تواصلية تخلق
-réseaux les numériques وفي فرنسا فضل الباحثون استخدام مصطلح المواقع السوسيو رقمية

socioالمنصات ليست شبكات  ه، ويعكس هذا المصطلح تأكيد الباحثين من جهة أولى على أن هذ
تتطابق دائما  ك اليسبو ألن شبكة عالقات المستخدم في الف االجتماعية،ي الحياة تي نجدها فتماعية كالاج

ت ليست ن هذهّ  المنصان جهة ثانية فإجتماعية في الحياة غير االفتراضية. وماال القاتهمع شبكة ع
 . (xiv) والجماعيةوال اجتماعية محضة ألن تطبيقاتها تخضع إلى عمليات التملك الفردية  محضة،رقمية 

لمتصفحيها إمكانية التشارك بالملفات والصور وتبادل  إذ أتاحت جتماعيمواقع التواصل االوتتعدد سمات 
في السنوات  االجتماعيشبكات التواصل  توشهد ؛ دثات الفوريةجـراء المحاا  رسائل و مقاطع الفيديو وال

، قرب بشر في فضاء إلكتروني افتراضيبين ال االجتماعيمن التواصل  نوعا   حدثأ عيا  نو  األخيرة تطورا  
المسافات بين الشعوب وألغى الحدود، وزاوج بين الثقافات، وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع 

،  في التعريف بهذه الشبكات دورا   بارزا   لسياسية والطبيعية في العالما اثولعبت األحد من المتلقين،
وعليه فان  ، يشبع رغبات جمهور المتلقينشبكات في إيصال ما وبالمقابل كان الفضل أيضا لهذه ال

لشخصي،َ  ومفهومها وتعريفها يمثل المحتوى االتصالي الذي يتميز بالطابع ا االجتماعيشبكات التواصل 
، مع حرية االجتماعيةأحدهماِ  مرسل واالخر مستقبل، عبر وسيلة تمثلها الشبكة  ناقل بين طرفينوالمت

 ، ن يكون هناك دور لحارس البوابةأتجاوب معها من قبل المتلقين دون سل، وحرية الالرسالةِ  للمر 
للمجموعات قمية بما يسمح ة الر شبكات التواصل بأنها الطرق الجديدة في االتصال في البيئ وتعرف
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سمح فع والمعلومات، وهي بيئة تصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على االنترنت وتبادل المنااأل
 .(xv)جمعأوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم فراد والمجموعات بإسماع صلأل

ب آالواتس ات واليوتيوب و والسناب ش تويتر واالنستغرامالبوك و الفيس بكات التواصل االجتماعيوتشمل ش
 العالم، قارات القبول على مستوىاستأثرت ب وهي شبكات وغيرها، ... إليمو والتيليغراموالفايبر وا

 والصور وصالنص لمستخدميها إمكانية تبادل تتيحو  ، فيما بينهم بشكل يومي للتواصلويستخدمها الناس 
 يق أو شبكة.تتوفر في كل تطباالتصالية التي  لروابط وغيرها من التقنيات الثابتة والمتحركة وا

 :وعوامل وأسباب انتشاره رهاب االلكترونياإل  - تاسعاً 
ف وكلمة اإلرهاب هي مصدر الفعل أرهب وأرهبه ن الفعل رهب بمعنى خااإلرهاب كلمة مشتقة مإن 

اسية، وهو "محاولة نشر الذعر والفزع ألغراض سي ويعرفه المعجم السياسي بأنه: ؛(xvi) بمعنى خوفه
رغام الشعب على االستسالم لها تستخدمها حكومة وسيلة أما  ؛(xvii)استبدادية أو دكتاتورية إلجبار وا 

خدام العنف غير القانوني، أو التهديد به بأشكاله المختلفة ة فتعرف اإلرهاب :"استالموسوعة السياسي
روح المقاومة  سي معين مثل كسركاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف، بغية تحقيق هدف سيا

لى االلتزام عند األفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات، أو كوسيلة من وسائل الحصول عو 
 .(xviii)المعلومات أو مال، وبشكل عام هو استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة اإلرهابية

ات شبكات الحاسوب أدو  أنه: "استخدامعلى  اإلرهاب االلكتروني James Lewiss جيمس لويسوعرف 
رهيب الحكومة أو بهدف ت ،الطاقة والنقل مثل:في تدمير أو تعطيل البني التحتية الوطنية المهمة 

الهجوم القائم “فترى أن اإلرهاب االلكتروني هو  Dorothy Denninggدورثي دينينغ  أما (xix)والمدنيين"
أو المجتمعات لتحقيق  أو إجبار الحكومات ه يهدف إلى الترويعب التهديد وأنعلى مهاجمة الحاسوب، 

را  وتخريبيا  لتوليد الخوف بحيث يكون أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية، وينبغي أن يكون الهجوم مدم
بأنه:" العدوان أو التخويف أو ” كترونيياإلرهاب اإلل“وبالتالي يعرف  .(xx)" مشابه لألفعال المادية لإلرهاب

، أو نفسه دينه،في  اإلنسان،أو الجماعات أو األفراد على  الدول،معنوي الصادر من تهديد المادي أو الال
الموارد المعلوماتية والوسائل اإللكترونية، بشتى صنوف  حق باستخدام، أو ماله بغير ، أو عقلهأو عرضه

 .(xxi)العدوان وصور اإلفساد"
لتخريبية : األولى ممارسة األعمال ااإلنترنت مرتبطان بطريقتينوالبد من اإلشارة إلى أن اإلرهاب و 

ا للجماعات واألفراد لنشر رسائل الكراهية لشبكات الحاسوب واإلنترنت، والثانية أن اإلنترنت أصبحت منبر 
 والعنف، ولالتصال ببعضهم البعض وبمؤيديهم والمتعاطفين معهم. 

نوعة استغلت الجماعات ي لسهولتها ومجاالتها المتمع ازدياد استخدام شبكات التواصل االجتماعو 
لهوية واجتذابهم إلى هابية الظروف وبدأت بنشر ثقافة التطرف الديني في أوساط الشباب وطمس ااإلر 
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وقد أصبح اإلرهاب اإللكتروني هاجسا يخيف العالم  ، رهابية مما يهدد األمن االجتماعيالمنظمات اإل
أي مكان في  مارسون نشاطهم التخريبي منبيين عبر اإلنترنت الذين يالذي أصبح عرضة لهجمات اإلرها

الحديثة وحدها غير قادرة على حماية الناس من العالم، وهذه المخاطر تتفاقم بمرور كل يوم، ألن التقنية 
 ظمات والدول. العمليات اإلرهابية اإللكترونية والتي سببت أضرار ا جسيمة على األفراد والمن

 :(xxii) ومنها ونينتشار اإلرهاب اإللكتر امل عواوتتعدد 
شبكاِت  بسهولة؛ ألنّ ضعف بنية الشبكات المعلوماتية وعدم خصوصيتها وقابليتها لالختراق  -1

في األصل بشكٍل مفُتوٍح دون قيود أو حواجز أمنية عليها؛ رغبة في التوسع  المعلومات مصممة
على ثغرات معلوماتية،  ونية والشبكات المعلوماتيةوتحتوي األنظمة اإللكتر  المستخدمين،وتسهيل دخول 

لوماتية التحتية، وممارسة كن للمنظمات اإلرهابية استغالل هذه الثغرات في التسلل إلى البنى المعويم
 .العمليات التخريبية واإلرهابية

لغاء الحدود  المجتمعية،، وخصوصية الثقافة غياب الرقابة الذاتية عن طريق التربية -2 الجغرافية مما وا 
ترف الكمبيوتر أن يقدِّم نفسه بالهوية والصفة التي مستوى المخاطرة، فيستطيع مح يؤدى إلى تدني

ويؤيدها بأدلة  مستعارة،أو أسماء  ألقابا،ويطلق على نفسه  وهمية،يتخفى تحت شخصية أو  بها،يرغب 
ثم بعد فترة يستطيع أن  ومن، ض المعلومات الصحيحة ليثبت جديتهمادية ملموسة كالصور، أو بع

 .وبعيدا  عن أعين الناظرين مباشرة،في منزله من دون مخاطرة  هجومه اإللكتروني وهو مسترخٍ يشن 
، وجميع  االجتماعيوقلة التكلفة المادية ، فقد أصبحت وسائل التواصل  التقنيسهولة االستخدام  -3

لثمانينيات من جميع دول العالم ، بخالف فترة ا زهيدة التكلفة ومتوفرة في اإللكترونيوسائل التواصل 
يلة سهلة إن السمة العولمية لشبكات المعلومات تتمثل في كونها وس… مثال  الماضيالقرن 

االستخدام، طيعة االنقياد، قليلة الكلفة، ال تستغرق وقتا  وال جهدا  كبيرا ، مما هيأ لإلرهابيين فرصة ثمينة 
تمويل ضخمة، فالقيام بشن  شروعة، ومن دون الحاجة إلى مصادرول إلى أهدافهم غير المللوص

شبكة المعلوماتية ومزود إرهابي إلكتروني ال يتطلب أكثر من جهاز حاسب آلي متصل بالهجوٍم 
 .بالبرامج الالزمة

ثبات الجريمة اإلرهابية اإللكترونية -4 ، ألن التكنولوجيا ال تستطيع تحديد هوية مرتكب صعوبة اكتشاف وا 
، أما األفراد فال األمنية أجهزة معينة تمتلكها بعض المؤسساتالجريمة اإللكترونية إال عن طريق 

 .ذلكيستطيعون تحديد 
إن الفراغ  :لتنظيمي والقانوني وغياب جهة السيطرة والرقابة على الشبكات المعلوماتيةاغ االفر  -5

ني رائم المعلوماتية واإلرهاب اإللكترو التنظيمي والقانوني لدى بعض المجتمعات العالمية حول الج
ة متكاملة وكذلك لو وجدت قوانين تجريمي اإللكتروني،شار اإلرهاب يعتبر من األسباب الرئيسة في انت
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فإن المجرم يستطيع االنطالق من بلد ال توجد فيه قوانين صارمة ثم يقوم بشن هجومه اإلرهابي على 
 .لواجب التطبيقار مشكلة تنازع القوانين والقانون اوهنا تث صارمة،نين بلد آخر يوجد به قوا

م يستخدم هذه التكنولوجيا مما يجعله والشباب،غياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على األطفال  -6
أدت إلى ظهور  التيومن األسباب  السيء،ك التقني أو يتمادى الطالب في السلو  خاطئا،استخداما 

فبعض الشباب ممن  ين،الدالغلو والتشدد في بعض أمور  خاصة: واإللكترونياإلرهاب عامة 
لذا يجب محاربة  ضاللة،اء على وأن بعض العلم غيرهم،يستخدمون التكنولوجيا يرون أنهم أعلم من 

 … آرائهم عن طريق هذه التكنولوجيا
 :(xxiii) يليما  والتي تعددت بين االقتصادية، السياسية واالجتماعية نذكر منها هناك عدة أسبابو 

 فعاليات السياسية.ال في شعبيةالمشاركة انعدام ال -
 والمصيرية.غياب الحوار الوطني حول القضايا األساسية  -
 البطالة.ـلة مشكــــ -
 االحداث االمنية المحيطة. -
 الخالفات السياسية والدينية. -
 التدخالت الخارجية. -

 :(xxiv) يليفيما  أما األسباب التكنولوجية تتمثل
مما يمكن المنظمات اإلرهابية من التسلل إلى  :قنية الشبكات المعلوماتية وقابليتها لالختراضعف ب -

جة التسام شبكات المعلومات باالنفتاح وغياب القيود والحواجز البنية التحتية وتخريبها، وذلك نتي
 على ثغرات معلوماتية بهدف التوسع وتسهيل الدخول. األمنية واحتوائها 

رونية بهوية وشخصية وهمية بدون حيث يقوم اإلرهابي بشن هجومات إلكت :لرقميةغياب الهوية ا -
 طرة.مخا

حاسوب متطور للقيام بالهجوم اإللكتروني ال بد من توفر سهولة االستخدام وقلة التكلفة: بمعنى أنه  -
 يستغرق وقتا.متصل بشبكة معلوماتية متطورة فهو ال يكلف جهدا وال 

فغياب االتفاقيات الدولية  غياب اآلليات القانونية للسيطرة والرقابة على الشبكات المعلوماتية: -
لى زيادة انتشار الظاهرة وتوسعها في لكتروني يؤدي إوالتشريعات الوطنية الخاصة باإلرهاب اال

 مختلف دول العالم.
هارة الفنية كفيالن بإخفاء أثر صعوبة اكتشاف واثبات الجريمة اإلرهابية: القناع االلكتروني والم -

 المجرم. 
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الهجمات التقليدية وهو ما يساعدها على تستطيع أن تلحق الضرر بعدد أكبر من األفراد مقارنة ب -
 جذب االهتمام اإلعالمي والحكومي مما يمكنها من تحقيق أهدافها.

 :وآثاره اإلرهاب اإللكترونيوأساليب وسائل  - عاشراً 
والقيام بعدة أعمال  وتصوراتهم،بادئهم إلرهابية على استخدام تكنولوجيا متطورة لنشر متعمل الجماعات ا

 :(xxv) يليما هدافها المرجوة، وذلك من خالل تخريبية عن طريق شبكات االنترنت للوصول إلى أ
تستخدم الجماعات اإلرهابية االنترنت لالتصال فيما بينهم وتمويل عملياتهم  من مناطق  االتصال: •

ية اإلرهابية، نظرا لسرعتها وقلة تكلفتها مقارنة لختلفة قد تبعد مئات الكيلومترات على منطقة العمم
غنية بالوسائل األخرى، إضافة إلى وفرة المعلومات حيث تعتبر شبكة االنترنت موسوعة الكترونية  

ية، ومصادر بالمعلومات الحساسة التي يسعى اإلرهابيون للحصول عليها، كمواقع المنشآت النوو 
رة واالتصاالت، ومواعيد الرحالت الجوية الدولية، والمعلومات طتوليد الطاقة، وأماكن القيادة والسي

المختصة بسبل مكافحة اإلرهاب، وغيرها من المعلومات التي تعتبر بمثابة الكنز الثمين بالنسبة 
 لإلرهابيين.

من خالل مواقع التواصل ر التطرف تعمل الجماعات اإلرهابية على نش نشر األفكار المتطرفة: •
الدردشة مع مختلف شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب الستغاللهم في العمليات  االجتماعي وغرف

اإلرهابية، إضافة إلى وجود عدة مواقع إرهابية، فمثال هناك تقرير كشف أن التنظيم اإلرهابي لداعش 
ألف بلغات  40يسبوك ول االجتماعي الفعلى موقع التواص ألف صفحة باللغة العربية 90لديه 

فحوالي إلى موقعه الذي دشنه التنظيم بسبعة لغات البتزاز الشباب وضمهم لصفوفهم  أخرى، إضافة
فحسب جمعية آفاق لألمن شاب انضم إلى داعش عن طريق حمالت التنظيم االلكترونية.  3400

رف واإلرهابي تستقطب نحو ألف شاب في الداخلي لتونس أن المواقع االلكترونية ذات التوجه المتط
وهو رقم مرتفع يعكس خطورة الظاهرة التي تزداد حدتها وهم يمثلون  يوميا ،شبان  3دل االسنة وهو يع

مجموع الشباب المستقطب وهم من الطلبة والتالميذ المتفوقين الذين تتراوح أعمارهم  من 40حوالي ٪
 والكيمياء حيث تقوم هذه الطب، الفيزياءات العلمية سنة والذين يدرسون االختصاص 28و 17بين 

  .(xxvi) تخريبيةالجماعات باستثمار مهاراتهم العلمية ألغراض 
تستخدم الجماعات اإلرهابية االنترنت للتخطيط والتنسيق فيما بينهم وتدبير  :التخطيط والتنسيق •

ر عبر الرسائل سبتمب 11تم التخطيط بشكل مكثف لهجمات  2001الهجمات اإلرهابية، ففي 
 التخطيط في داعش نجحتتحديد مهام كل عنصر. كما االلكترونية العادية وغرف الدردشة ل

 شبكات خالل من وبلجيكا، فرنسا في وخاصة أوروبا، في الكبرى اإلرهابية لعملياتها والتنسيق
 خالل من مباشرة قراءتها بعد وتمحى بل رصدها، يمكن ال االجتماعي التواصل ومواقع المعلومات
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 شخص مائتي نحو لمقتل اإلرهابية العمليات هذه وأدت ،اإلنترنت عبر المتصلة الفيديو ألعاب أجهزة
 اكتشفت لكنها وقوعها قبل العمليات رصد في األوروبية المخابرات أجهزة وفشلت ،2015 نوفمبر في

  .(xxvii) المنظمة أفراد مع المتبادلة ومكالماتهم المحمولة هواتفهم خالل من منفذيها هويات
رهابية من خالل الوسائل االلكترونية إلى تقديم إرشادات إلتسعى الجماعات ا التلقين االلكتروني: •

 وطرق صنع القنابل اليدوية واألسلحة الكيماوية الفتاكة وأساليب التفخيخ والتفجير.
ب القلوب تحظى الجماعات اإلرهابية بتمويل إلكتروني باستغاللها ألصحا التمويل االلكتروني: •

يين يمثلون واجهة لهؤالء اإلرهابيين، بطريقة ماكرة ال ر الرحيمة لدفع تبرعات مالية ألشخاص اعتبا
 يشك فيها المتبرع بأنه يساعد الجماعات اإلرهابية.

نو   جوانب له التواصل وهذا ؛التواصل مكانيةإ تتيح أنواعها اختالف على االجتماعي التواصل شبكات ا 

 (xxviii) :التأثيرات هذه أبرز ومن والقيم، قياتاألخال على سلبية
 باالتصال. الوهمي رو الشع -1
 األسري. التواصل تدهور -2
 األسرية. بالواجبات اإلهمال -3
 اإلدمان. -4
 bullying-Cyber االلكتروني التنمر أو البلطجة -5
 اإلبداع. وقتل اإلنتاجية انخفاض -6
 neoffliو online بين الشخصية في التناقض -7
 الخصوصية. -8
 اإلنترنت جرائم -9

 Syndrome Quick السرعة متالزمةو  الصبر نفاذ-10
 االكتئاب. -11

تاما  عن المجتمع ا •  .لذي يعيشون فيه مع مصادرة حقوقهمالتضييق على الجاليات وتعزلهم عزال  
فاإلنسان ال يشعر  ،من أهم آثار اإلرهاب العالمي وخاصة إرهاب الدولة عدم االستقرار في العالم كله •

 لم.العاباألمن والسالم في أي مكان في 
وهذه األمراض تؤثر مباشرة على  والعضوية، األمراض العصبية والنفسيةينتج عن هذا اإلرهاب  •

 بصورة واضحة. تركيبة المجتمع وأخالقه وسلوكه خاصة في الدول التي يمارس فيها اإلرهاب
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هذا اإلرهاب بكل الوسائل حيث تشكل قوة تقف وتقاوم  ينتج عن هذا اإلرهاب مقاومة مضادة •
 . ةحالمتا

رهاب االلكتروني يشمل أنشطة أكثر خطورة، تمثلت في االستخدام اليومي لشبكات التواصل لقد أصبح اإل
االجتماعي من قبل المنظمات اإلرهابية لتنظيم وتنسيق عملياتهم المتفرقة والمنتشرة حول العالم، كما أن 

ثم تجنيدهم، ويقع عادة الشباب  يه الجماعات تجنيد الشباب عبر زرع الفكر التطرفي االلكترونمهمة هذ
 .اليافعون ضحية لذلك

وعدوان على الدين،  اآلمنين، بلإن أعمال اإلرهاب عدوان على النفس والمال وقطع الطريق وترويع 
 لحوار كما يصورون المسلمين بأنهماويرفض  واألموال،حيث يصور اإلرهابيون أن الدين يستبيح الدماء 

وهذا يؤدي  اإلنسان، الحضارية، وحقوقاألمن والسلم الدوليين وعلى القيم ى عل دمويون ويشكلون خطرا  
خرى اقتصاديا  وتضر بعالقات الدولة مع الدول األإلى أضرار ومفاسد تنعكس على مصالح األمة 

 الشعوب.وسياسيا  وعسكريا  واجتماعيا  مع غيرهم من 
 :كترونييلب اال رهامسؤولية االجتماعية في مواجهة اإل ال - الحادي عشر

يؤسس لهذه المسألة المدخل النظري للمسؤولية االجتماعية، السيما تلك التي قامت في منظمات األعمال 
 ال ينبغيوانعكاسها على الحالة االقتصادية واالجتماعية، والتي تؤكد على أن المنظمات والمؤسسات 

 ضيات المسؤولية االجتماعية.مقتالحكم على أخالقياتها أو عدمها إال من خالل مستوى التزامها ب
غير أخالقية بالضرورة، والفكرة النمطية أن الربح والخصخصة ونظام ليست الرأسمالية وبهذه الفكرة ف

رة تحتاج إلى مراجعة السوق ينطوي بالضرورة على تجاوزات أخالقية أو ال يأخذ األخالق باالعتبار فك
 للبحث عن الربح بأي ثمن، ولكنها ليست ملتصقةرة حاالت كثيتراتيجية، صحيح أن ثمة ممارسات و إس

ويمكن بمنظومة من العمل المجتمعي والتشريعات وتطوير الرأي  ، بالضرورة بالعمل االقتصادي الحر
لع والخدمات التي تقدمها السبالمنتجات و قة بحد ذاته يزيد الث العام أن تكون القواعد األخالقية استثمارا  

نها ال تحمي المجتمعات والحقوق وال توفر وحدها يعات مهما كانت محكمة فإتشر والقوانين وال الشركات
الثقة، و لكنها حين تعمل في بيئة أخالقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية واإلصالح، األمن و 

 .(xxix)فكرية تفوق السلطة الماديةت واقعية و طاولألخالق في كثير من األحيان سل
مسؤولية جميع المؤسسات فهي واجهة ظاهرة اإلرهاب اإللكتروني جتماعية لماال أما عن تعزيز المسؤولية

وال يمكن وتكون على مستوى الفرد والجماعة، المجتمعية، وهي مسؤولية أخالقية واجتماعية في آن واحد، 
سة وكيات والممارسات االرهابية ومواجهتها دون أن تصطف االسرة والمدر إحداث تغيير في العقليات والسل

ودور العبادة في صف واحد لمواجهة االرهاب ونبذ العنف وغرس قيم السلم وهذا يحتاج إلى خطط وبرامج 
عالمية مدروسة تأخذ بعين االعتبار حاجات ورغبات وميول المتلقي، وتسعى إلحداث  ثقافية وفكرية وا 
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فة األبعاد النظرية معر العقليات واألفكار والسلوك على المدى الطويل. وهنا تظهر الحاجة لتغيير في 
 .والخلفية الفكرية التي تقوم عليها المسؤولية االجتماعية

في أن يكون كل فرد في المجتمع  في مواجهة االرهاب االلكتروني «المسؤولية االجتماعية»يتمثل مفهوم و 
منا تزامن أفراد المجتمع مسؤوال عن تصرفاته تجاه هذه المجتمع بأكمله. و  أو كل شركة أو حتى جماعة

مع عصر التكنولوجيا والثورة المعلوماتية التقنية وهيمنة شبكات التواصل االجتماعي، امتد هذا المفهوم »
ر عب« السوشيالي»وتطور ليتعدى المفهوم العملي في ممارسات الحياة المختلفة إلى البعد االلكتروني 

خدمي ورواد شبكات ن مستبي وسائل التواصل االجتماعي، حيث أصبح يشمل ويعنى بالتفاعل الرقمي
فباتت المسؤولية االجتماعية عبر االنترنت تعني أن يتحلى اإلنسان بالمسؤولية نحو  ميديا؛السوشيال 

االعالم االجتماعي.  تصرفاته وأقواله ونشره للمعلومات وال سيما تواصله مع اآلخرين عبر مواقع وقنوات
لومات دون التأكد من مصداقية مصادرها، وال يستغل المعفال ينشر األخبار بدون التحقق من صحتها وال 

المبادئ والعقائد مة التي تتعارض مع القيم و االهد منصات التواصل االجتماعي في نشر األفكار
المسؤولية االجتماعية يجب على  والثقافات، وفي سياق هذا التواصل السوشيالي ضمن مفهوم ونظام

« حرية»جتماعي اليوم االقتناع بأن هذه المواقع تعتبر نافذة اال جميع مستخدمي ورواد شبكات التواصل
لم التي عجزت نافذة حرة لهم لالطالع على أفكار وثقافات العا ؛ ة على العالم بدون حدود وال قيودمطل

ن إ ؛ ور ثورة شبكات التواصل االجتماعيها لنا قبل ظهعن توصيل عالم التقليديةالكتب ووسائل اإل
جديدة ومواقعها التواصلية تعتبر قنوات تعزز ظاهرة العولمة الثقافية وذلك من خالل م العالوسائل اإل

  .(xxx)ثقافة التواصل والتفاعل المشترك بين مستعملي المواقع االجتماعية السوشيالية
عبر شبكات التواصل االجتماعي، وفيما يعنى « ولية االجتماعيةالمسؤ »والجدير بالذكر هنا أيضا ضمن 

، هو أال يتم عرض الحياة الخاصة من االجتماعيةاألفراد على وجه التحديد لتلك المنصات دام باستخ
خالل نشر الصور والفيديوهات الشخصية التي قد تضعك في موقف حرج أو مهين وتؤثر على حياتك 

شعوب وال الفتراضية. وكذلك ال بد من تحقيق االحترام المتبادل بين الثقافاتالحقيقية خارج المجتمعات ا
التي تتعامل وتتواصل معها وتتابعك من خالل حساباتك عبر المنصة االفتراضية. فعلى سبيل المثال هنا 

التي كانت مسؤولة عالقات عامة إلحدى كبرى الشركات « جاستن ساكو»ما تعرضت له الموظفة 
دونتها عبر  ريدة، حينما قامت باإلساءة ألحد المجتمعات والشعوب من خالل تغ2013ام األمريكية ع

حسابها على موقع تويتر، مما ترتب عليه هجوم كبير أدى بها إلى خسارة وظيفتها وامتناع عدد كبير من 
 .(xxxi) توظيفهاالشركات عن 

ماعي مسؤولية وطنية قبل أن ستخدام شبكات التواصل االجتوضمن المسؤولية االجتماعية أيضا فإن ا
مرآه تعكس القيمة، والثيمة للوطن، والبيئة التي يتربى بها  كيةيكون حرية شخصية.. فهذه التطبيقات الذ
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الفرد، وينتمي إليها، فالقيم التي تحكمنا في استخدامها ال تختلف عن تلك التي نتحلى بها في شتى 
تقّيد بخدمة معينة أو مجال معّين، بل بجميع الظروف مجاالت الخدمة الوطنية، ألن تمثيل الوطن ال ي

ا يصبح من المهم تمييز الخطوط الفاصلة بين ما يحسبه المستخدم حرية شخصية، هن ومن .واألوقات
وما يمليه الواجب من مسؤوليات وطنية، فأينما يضع الفرد يده فهو معني بتمثيل وطنه خير تمثيل، حين 

 لذارج من دائرة الحرية الشخصية وتدخل في نطاق مسألة معنّية للجميع. تصل المسألة للرأي العام، تخ
فإن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ال يمثلون أنفسهم فقط، بل كل من حولهم بدءا من وطنهم، 

 .وحتى مجتمعهم، والبيئة التي يعيشون بها
يسهم في تحصين أفراد المجتمع  ،ضمن المناهج الدراسية« اإلعالميةالتربية » فإن وجودومن جهة أخرى 

شبكات التواصل االجتماعي من اكتساب مهارة التحليل  خدمإزاء االرهاب االلكتروني ويمكن مست
تبه بها، وتحصينه شذ الحذر من الرسائل والطلبات المخأعالمية، وبالتالي والتمحيص وتفكيك الرسائل اال

 .رهابوراء دعوات التكفير والتطرف واإل من االنسياق
 :(xxxii) اإلليكترونيآليات مكافحة االرهاب  - الثاني عشر

 .المستخدمين ونظم التحقق من الهوية اتتأمين حساب -1
رغم وجود العديد من تقنيات التحقق من الهوية وخصوصا أساليب التحقق البيولوجي من الهوية  -2

أسماء )باالعتماد على الصفات الشخصية والسمات الجسدية لألشخاص(، تبقى كلمات السر و 
ن هذه األساليب بدأت تصبح أ المستخدمين هي الوسيلة األكثر شيوعا للتحقق من الهوية، رغم

أضعف وأضعف بتطور التقنيات التي يستخدمها الهكرة لكشفها وخرقها. ومع ذلك، فهنالك الكثير من 
وتعتمد هذه الوسائل التي يمكن استخدامها للحد من قدرة الهكرة على اختراق واكتشاف هذه الرموز. 

كات، وحصرها بما يحتاجه كل مستخدم. شبالوسائل أساسا على تحديد حقوق نفاذ المستخدمين إلى ال
ولكن هذه التقنيات، ورغم قوتها، ليست حلوال سحرية، إذ أنها تتطلب الكثير من المهارة والتخطيط 

ث تقنيات هامة هي الواعي قبل تطبيقها كي تحقق النجاح. وتتكون نظم التحقق من الهوية من ثال
، Public Key Infrastructure تيح العامةفا، وهيكلية المDirectory Services خدمات األدلة

وتشكل هذه التقنيات الثالث هيكلية   .Virtual Private Networks والشبكات االفتراضية الخاصة
 .شاملة للتحقق من هوية المستخدمين، وضمان تحديد حقوق النفاذ

مسؤولية الب أيضا على عاتقنا كمستخدمين لقنوات التواصل االجتماعي تحت مظلة ومما يترت -3
االجتماعية عدم تداول الشائعات وترويجها وعدم تدوين اآلراء المخالفة لمنظومات المجتمع وعقيدته، 

فمواقع وشبكات التواصل االجتماعي اليوم أصبحت كفيلة ببناء  ولبلدنا؛شر صورة ايجابية لذاتنا ون
 ة.معتنا التي تصل إلى مختلف بقاع الكرة األرضية خالل جزء من الثانيس
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الضبط األمني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة أو الصادرة عبر الخط الخارجي لإلنترنت والتي  -4
 تتنافى مع الدين الحنيف واألنظمة. 

ليين، للحد عقد دورات تدريبية حول موضوع مكافحة جرائم الحاسب اآللي بمشاركة مختصين دو  -5
ارة اإللكترونية فيها، خاصة أن العالم لتجمن انتشار هذا النوع من الجريمة محلي ا بعد فتح باب ا

يعاني من انتشارها بشكل واسع بعد أن تطورت بشكل الفت للنظر فيما يخص ماهية هذا النوع من 
 مة التي تحد من ارتكابها. الجرائم، ومرتكبيها، وأنواعها ووسائل مكافحتها، إلى جانب األحكام واألنظ

ال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق مج تنمية معارف ومهارات افراد المجتمع في -6
الكمبيوتر، أو عبر شبكة الحاسب اآللي، وتحديد أنواعها ومدلوالتها األمنية، وكيفية ارتكابها، وتطبيق 

ت في شبكات الحاسب اآللي، اإلجراءات الفنية ألمن المعلومات في البرمجيات وأمن االتصاال
ات، ويرتكب هذا النوع من الجرائم بواسطة عدة فئات لومواإلجراءات اإلدارية ألمن استخدام المع

مختلفة، ولعل الفئة األخطر من مرتكبي هذا النوع من الجرائم هي فئة الجريمة المنظمة التي يستخدم 
صارف والمنشآت التجارية، بما في ذلك أفرادها الحاسب اآللي ألغراض السرقة أو السطو على الم

واألرقام السرية ونشرها أحيان ا على شبكة اإلنترنت، كما تستخدم هذه  نيةسرقة أرقام البطاقات االئتما
الفئة الحاسب اآللي إلدارة أعمالها غير المشروعة كالقمار والمخدرات وغسيل األموال، وعلى رغم 

ن الجرائم إال أن الطرق المستخدمة في الجريمة تتشابه في تنوع الفئات التي ترتكب هذه النوعية م
 . يرةأحيان كث

تحديث األنظمة واإلجراءات الجنائية بما في ذلك اتخاذ تدابير من أجل ضمان أن تكون  -7
 الجزاءات بشأن سلطات التحقيق وقبول األدلة على نحو مالئم. 

كافحة الجرائم المتصلة بالحاسبات، مضاعفة األنشطة التي تبذلها على الصعيد الدولي من أجل م -8
طراف ا في المعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين، وتبادل ء أبما في ذلك دخولها حسب االقتضا

المساعدة الخاصة المرتبطة بالجرائم ذات الصلة بالحاسب اآللي، وأن يسفر بحث مؤتمرات األمم 
جديدة للتعاون الدولي في هذا  المتحدة لموضوع الجرائم ذات الصلة بالحاسب عن فتح آفاق

 المضمار. 
االختصاص القضائي التي تثيرها الجرائم المعلوماتية العابرة ت تدابير مالئمة لحل مشكال -9

 للحدود، أو ذات الطبيعة الدولية. 
اتفاقيات دولية تنطوي على نصوص تنظيم إجراءات التفتيش والضبط المباشر الواقع عبر الحدود  -10

مع كفالة الحماية ة، علوماتية المتصلة فيما بينها، واألشكال األخرى للمساعدة المتبادلعلى األنظمة الم
 في الوقت نفسه لحقوق األفراد والدول. 
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حجب المواقع الضارة والتي تدعو إلى الفساد والشر، ومنها المواقع التي تدعو وتعلم اإلرهاب  -11
ليب المجدية والنافعة لمكافحة اإلرهاب والعدوان واالعتداء على اآلخرين بغير وجه حق من األسا

 اإللكتروني. 
تحتاج إلى كثير من العمل لتطوير قدراتها للتعامل مع جرائم الكمبيوتر والوقاية من إن أجهزة األ -12

تقديم  منها، وتطوير إجراءات الكشف عن الجريمة، خاصة في مسرح الحادث، بحيث تتمكن من
ا يلزم نشر الوعي العام بجرائم الكمبيوتر، والعقوبات المترتبة وأي الفضائية،الدليل المقبول للجهات  ض 

ا، واستحداث األجهزة األمنية المختصة القادرة على التحقيق في جرائم الكمبيوتر، والتعاون مع عليه
 الدول األخرى في الحماية والوقاية من هذه الجرائم. 

ت لمواجهة االعتداءات اإللكترونية إصدار مجموعة من األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارا -13
د دورات تدريبية، هي األولى من نوعها حول موضوع مكافحة ى عقواإلرهاب اإللكتروني، إضافة إل

 جرائم الحاسب اآللي بمشاركة مختصين دوليين. 
مواكبة التطور الهائل لتقنية المعلومات والتي سنت أنظمة لضبط التعامالت اإللكترونية،  -14

 إللكتروني. اب األنظمة عقوبات للمخالفين في التعامالت اإللكترونية ومكافحة اإلرهوتضمنت تلك ا
االمتناع عن الوصول أو محاولة الوصول إلى أي من أنظمة الحاسبات اآللية الموصولة بشبكة  -15

اإلنترنت، أو إلى أي معلومات خاصة، أو مصادر معلومات دون الحصول على موافقة المالكين، أو 
 ن بحقوق الملكية لتلك األنظمة والمعلومات أو المصادر. من يتمتعو 

رسال أو استقبال معلومات مشفرة إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من عن إاالمتناع  -16
 إدارة الشبكة المعنية. 

 االمتناع عن الدخول إلى حسابات اآلخرين، أو محاولة استخدامها بدون تصريح.  -17
 في حسابات االستخدام، أو إطالعهم على الرقم السري للمستخدم. االمتناع عن إشراك اآلخرين  -18
 م باحترام األنظمة الداخلية للشبكات المحلية والدولية عند النفاذ إليها. لتزااال -19
االمتناع عن االستخدام المكثف للشبكة بما يشغلها دوم ا، ويمنع اآلخرين من االستفادة من  -20

 خدماتها. 
 رهاب وتحقيق رفاهية الشعوب عامة والشباب خاصة.العمل على مواجهة أسباب اإل -21
 شبكة االنترنت وتعزيز إجراءات األمن والحراسة للمواقع الرسمية.قبة تطوير تقنيات مرا -22
 تقنين وتشريع ظاهرة اإلرهاب االلكتروني في التشريعات الوطنية والقوانين الدولية واإلقليمية. -23
كافحة ظاهرة اإلرهاب االلكتروني لتسليم المجرمين زيادة التكامل التعاون الثنائي والدولي لم -24

 الدول. قراروتحقيق أمن واست
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 :البحثية الورقة مقترحاتو  االستنتاجات - الثالث عشر
وأن  ،شخصية إن استخدام شبكات التواصل االجتماعي مسؤولية أخالقية ووطنية قبل أن يكون حرية .1

 .لك التي نتحلى بها في العالقات االجتماعيةالقيم التي تحكمنا في استخدامها ال تختلف عن ت
ة االجتماعية والحرية الشخصية بمعنى أن تنضم يفة التفريق بين المسؤولثقا تعزيزلى إضرورة السعي  .2

 .الحرية الشخصية الى خيمة المسؤولية االجتماعية
الجامعات، اسية وحتى سهج التعليم ابتداء من المراحل األفي منا ثابتا   عالمية مساقا  دراج التربية اإلإ .3

 تطرف.ت الدواألكتروني و رهاب اإللتحصين الطلبة إزاء اإل
قيام المواطنين، أمهات وآباء، بممارسة دورهم التربوي عبر توجيه أبنائهم إلى النأي عن ممارسة  .4

  .والتكفير والتي تنكرها مجتمعاتنارهاب طرف واإلاألفعال التي تجافى المبادئ األخالقية كالت
نتجات ات والمتماعالحس المجتمعي لدى أفراد المجتمع من خالل الندوات واللقاءات واالجتعزيز  .5

 عالم لذلك.اإلعالمية وتسخير وسائل اإل
لى مواقع مشبوهة، وهذا يحتم ضرورة ايجاد فرص إسباب انصراف الشباب أتعد البطالة واحدة من  .6

خرى سباب األفضال عن األ االيجابيات،تثمار طاقة الشباب في فراغ واسو مشاريع خيرية إلأمل ع
 منطقة.ول الكمشاهد الحرب التي تشهدها بعض د

يصعب تقييد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إال أن المستخدم ينبغي أن يتعرض لثقافة الرقابة  .7
  .الذاتية وتعزيز شعوره بالمسؤولية االجتماعية

جدا، إال أن التشريعات  لكتروني ضرورين وجود التشريعات الضابطة في مكافحة االرهاب االإ .8
الفراد بمخاطر استخدام مواقع التواصل االجتماعي، والتواصل مع عية اوحدها التكفي، بل البد من تو 
 .الشبكات ذات الثقة والمصداقية
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 إيجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي الدولي الوافد عبر وسائل االتصال على الشباب السعودي
 عوضإباء أحمد التجاني عمر د. 

 كلية االتصال واالعالم -جامعة الملك عبد العزيز - استاذ مساعد
 مستخلص الدراسة:

الكمي الذي استند على اإلحصاءات باستخدام المنهج ، تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية
من ، للوصول إلى نتائج أكثر دقة. تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع البحث بصورة عشوائية، واألرقام

طالبَة تمثل حوالي  80بلغ عدد أفراد العينة و ، كلية االتصال واالعالم –طالبات جامعة الملك عبد العزيز 
وكانت أهم النتائج أن ، االجاباتعلى ستبانة للحصول اال حيث تم توزيع، مجتمع الدراسة % من16

رض للمحتوى التع يفضلون أفراد العينة وأن، ايجابيات المحتوى االعالمي الوافد أكثر من سلبياته
 إدراك " توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بينوأهم الفروض ، باللغة االنجليزيةاالعالمي الوافد 

وهناك عالقة ارتباط عكسي وذات  لوافد على الشباب السعودي ودراسته لإلعالم".ايجابيات المحتوى ا
باب السعودي وعمره. ( بين إيجابيات المحتوى الوافد على الش0.05داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )

 االعالمي المحلي باإلنتاجبناء الثقة ، لتالفي سلبيات المحتوى االعالمي الوافدوأهم الحلول 
Abstract 
This study belongs to the descriptive studies، using a quantitative approach, 
which based on statistics and figures، to reach more accurate results. The 
sample of the study was randomly selected from the female students of King 
Abdul Aziz University - Faculty of Communication and media. The sample 
consisted of 80 female students representing 16% of the study population. The 
questionnaire was distributed to obtain the answers. The most important 
findings were that the positives of the international media content. The most 
important hypotheses are: "There is a positive relationship with statistical 
significance between understanding the positives of the content coming to the 
Saudi youth and their study of the media." There was a correlation between 
the positive and the statistical significance at the level of significance (0.05) 
between the positives of the content coming to the Saudi youth and their age. 
The most important solutions to avoid the negative content of the incoming 
media was to build confidence in local media production. 
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 :المقدمة
التي يتعرض لها ، الرسائلفي المحتوى االعالمي الذي تنتجه مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي الدولية  يتمثل

الجمهور بما فيه الشباب عبر وسائل االتصال حقيقة من الحقائق التي يفرضها واقع العصر الحالي على 
مثل ، إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى تلبيَة لالحتياجات الحياتية البسيطة واألكثر شمواًل تعقيداً ، المجتمعات

مثل التسلية ، احتياجات أخرىو  ،التفاعل معهو  ى معلومات عن العالم الخارجيالرغبة في الحصول عل
 .المجتمعللفرد و  االحتياجات التي تلبى عبر وظائف االتصالو  والترفيه والترويج

في جزٍء ، تتركز المؤسسات االعالمية المنتجة للمحتوى االعالمي الذي يصل إلى جميع أنحاء العالم 
هذه المؤسسات على تسويق هذه المنتجات في الدول الهامشية وشبه  وتسيطر، صغير من الدول الكبرى

بغض النظر عن تباين  وذلك، لها الذي يتعرض هالها جمهور و ، امشية التي تعتبر أسواق رائجةاله
العالمية  ومن المؤسسات اإلعالمية، التي تختلف باختالف البيئات ت والتقاليد واألعرافالثقافات والعادا

وألمانيا  تنتمي الى الواليات المتحدة وبريطانيا مؤسسات، التي تتحكم في إنتاج وتوزيع االنتاج اإلعالمي
 (1)ول الالتينية التي انضمت إلى المجموعة مؤخرَا.وفرنسا وايطاليا وبعض من الد واستراليا

مع هذه المنتجات باعتبارها سلع تباع األمريكية  وتتعامل المؤسسات االعالمية المنتجة للمواد االعالمية
وهذا ، باعتبارها خدمة تؤدى للجمهور المتباين والمتنوع وليست، من أجل المكاسب المادية، وتشترى

مما جعل ، بعض الدول وتتبعها، تكريس النزعة الرأسمالية التي تقودها الواليات المتحدةالنشاط يشير إلى 
 . فالالشباب واألطمن سلبيات هذه المنتجات على حتى بعض الدول الكبرى تتخوف 

وبالتطبيق على ، يات هذا المحتوى الوافد على السعوديةوسعت الدراسة إلى الوقوف على إيجابيات وسلب
 إضافة إلى أن، تشكل النسبة األكبر من التركيبية السكانية، فئة الشباب باعتبار أن، وديالشباب السع

بجانب أن هذه ، الثقل والوزن في المنطقة العربيةالمجتمع السعودي يعد من المجتمعات العربية ذات 
 الدراسة تسعى الى الوصول للحلول التي تسهم في حل السلبيات.

على المواد ، السعودية الى المملكة العربية االعالمي الوافد من وسائل االتصال الدوليةويشتمل المحتوى 
والبرامج بأنواعها ، واالعالم الجديد، إضافة إلى المسموعة المرئية، والمسموعة المقروءة االعالمية

 والسينمائية والموسيقى والتي تبث باللغات العالمية المختلفة. والمسلسالت واالفالم
 سام البحثأق

فيمثل ، أما الجزء الثانيويمثل الدراسة المنهجية. ، وهي الجزء األول، الدراسة الى ثالثة أجزاء هذهتنقسم 
 فهو الجانب، الثالثو الجانب النظري حول الدراسة وهذا الجزء يربط بين الجزأين األول والثالث. 

النتائج للوصول الى االجابة على األسئلة واثبات أو الذي يستند على األداة البحثية وتحليل ، التطبيقي
 والخاتمة. بناء على النتائج ، ا الباحثووضع بعض التوصيات التي يوصي به، دحض الفروض
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 :أواَل: الجانب المنهجي
 أهمية الدراسة 

ل تفد الى الدو  الرسائل التي يتضمن، المحتوى اإلعالمي الذي نتجه المؤسسات اإلعالمية الدولية إن
تحٍد  حيث يمثل هذا المحتوى، ويتعرض لها الجمهور بما فيه الشباب عبر وسائل االتصال، العربية

الحتياجاته  إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى تلبية، يفرضه واقع العصر الحالي على تلك المجتمعات
 (2)الجماهيرية. االتصالية عبر وظائف االتصال المتعددة التي تلبيها له وسائل االتصال 

، تتمثل أهمية هذه الدراسة في الوقوف على إيجابيات وسلبيات هذا المحتوى الوافد على الدول العربية
في الشباب  حيث بلغت، به باعتبار أن الشباب من الفئات األكثر تأثراَ ، وبالتطبيق على الشباب السعودي

لذلك رأت الباحثة ضرورة دراسة  االستشارية.حسب مجموعة بوسطن ، %70المملكة العربية السعودية 
 (3)للسلبيات. اإليجابيات ومدى االستفادة منها والوصول الى الحلول المناسبة 

 المشكلة البحثية
المحتوى االعالمي الوافد للمؤسسات  إيجابيات وسلبياتتكمن مشكلة الدراسة في أهمية التعرف على 

تحٍد يفرضه  حيث يمثل هذا المحتوى، الذي يتعرض له الشباب عبر وسائل االتصال، اإلعالمية الدولية
وتظهر خالل ، إذ يتعرض الفرد لهذا المحتوى ليلبي احتياجاته، واقع العصر الحالي على تلك المجتمعات

في حاجة إلى تحديد واالستفادة من االيجابيات وتالفي ، اليجابيات والسلبيةالتعرض العديد من ا هذا
 لذلك رأت الباحثة االجراء هذا البحث من أجل ذلك.، السلبيات

    الدراسات السابقة
 :بعنوان الدراسة األولى

 (تأثيرَا إيجابي وسلبي لوسائل اإلعالم على المراهقين 11)
(11 Positive And Negative Influences Of Media On Teenagers) 

Chhandita Chakavarty شانريتا شاكرفارتي   أجراها:  
 م2017-يناير -6تم نشرها في 

 المنهج المتبع: الوصفي 
 أهم النتائج

  :من ايجابيات وسائل االعالم على المراهقين
      رفع الوعي لدى اليافعين -1
 المهارات االجتماعيةاالسهام في تطوير  -2
 تسهم وسائل االتصال في تطوير االبتكار -3
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 في تهذيب المهارات الحركية االسهام -4
 تطوير مهارات القراءة والكتابة لديهم -5

  هامن سلبيات
 باستخدام فوتوشوب تغيير مالمح االفراد -1
 جعل العنف أمر طبيعي-2 
 اكتساب سلوك جنسي غير مقبول -3
 تجاري جعل كل شيء -4 
          السمنة -5
 انخفاض التحصيل الدراسي  -6

 بعض التوصيات
 .التحقق من الموسيقى واألفالم والبرامج التلفزيونية واأللعاب والمشاهير المحببة للطفل -1
عن  مناقشة إيجابيات وسلبيات وسائل االعالم على نطاق األسرة وتشجيع المراهقين على التعبير -2

 مختلف البرامج ووسائل اإلعالم.مشاعرهم حول 
 (4)والخيال. التفريق بين الواقع  في مساعدة المراهقين -3

 :بعنوان الدراسة الثانية
 استخدام الطالب اإليجابي والسلبي ل وسائل التواصل االجتماعي

Positive and Negative Use of Social Media by Students 
 Ogunjinmi Bolaji بوالجياوقنجيىنمي أجرتها الباحثة: 

 م2017تم نشر الدراسة في يونيو 
 الوصفي المنهج المتبع:المنهج 

يجب على الطالب استخدام جميع المنصات المتاحة على اإلنترنت بشكل فعال ويجب أن يكونوا واعين 
اإلمكان لخلق التوازن حتى من وسائل االعالم االجتماعية اآلثار اإليجابية والسلبية. يجب أن تحاول قدر 

، ال ينقل بعيدا أثناء التعلم. منصات وسائل اإلعالم االجتماعية المتاحة للطالب تشمل الفيسبوك
 يوتيوب وأكثر من ذلك بكثير.، إينستاجرام، تويتر، بلوق، جوجل بلس، الواتساب

 ايجابيات وسائل التواصل االجتماعي
 االنترنتالمساعدة على التعلم عبر  -1
 الحصول على المعلومات -2 
 الحصول على معرفة واسعة في مجاالت الحياة -3
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 بناء العالقات االجتماعية  -4
 من السلبيات

 اهدار الوقت -1
 تسبب اإللهاء -2
  تسبب المشكالت االجتماعية -3
 تقود إلى المشكالت الصحية -4

 التوصيات 
استخدام منصات التواصل  لتعليم أن يهيئواويجب على جميع أصحاب المصلحة في مجال ا -1

 االجتماعي من خالل وضع سياسة تساعد على الحد من الجوانب السلبية لوسائل التواصل االجتماعي.
 يجب أن يكون الطالب أيضا على استعداد للتعلم واالستماع في الصف. -2 
 أولويتهم. يجب أال يجعلوا المؤانسة أهم -3
عة األداء العلمي الممتاز واكتساب المعرفة الكافية التي من شأنها مساعدتهم يجب على الطالب متاب -4

 (5)االنترنت. في المستقبل عبر 
 :عنوانب الدراسة الثالثة

 محاسن ومساوئ مشاهدة التلفزيون
 2016وتم تحديثها في اكتوبر  أجرتها رومانا

 من محاسن مشاهدة التلفزيون
 ورخيص من وسائل الترفيه.يعد التلفزيون مصدر سهل  -1
 في جميع أنحاء العالم. العاجلة، الدوليةاالطالع على األخبار  -2
 .بما حوله أكثر وعياً  هوتجعل المشاهد معرفة يزيدالقنوات تقديم البرامج التعليمية عبر  -3
 الوصول الى المعلومات  -4

 مساوئ مشاهدة التلفزيون 
  .والعنف على شاشات التلفزيون له آثار سلبية على األطفالالجنس والجريمة تصوير  -1
 األطفال الذين يرون أعمال العنف هم أكثر عرضة لعرض السلوك العدواني أو العنيف -2
 مع مكان األسرة واألصدقاء. االجتماعية،معاد للعالقات  التلفزيون يجعل مشاهد -3
 (6)التفكير. لفزيون تجعل المشاهد ضحل المشاهدة الكثيفة للت -4
 األسئلة البحثية  

 العالمية ايجابيات على الشباب السعودي؟ المؤسساتالوافد الذي تنتجه  االعالمي هل للمحتوى -1
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 لهذا المحتوى؟ السعوديالشباب االعالمي الوافد التي عند تعرض  ماهي ايجابيات المحتوى -2
 الوافد الذي تنتجه الشركات العالمية سلبيات على الشباب السعودي؟ االعالمي هل للمحتوى -3
الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه لهذا االعالمي ماهي سلبيات المحتوى  -4

 المحتوى؟
 ما هي الحلول التي يمكن أن تقدم لتالفي هذه السلبيات؟ -5

 الفروض البحثية
ايجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي  داللة إحصائية بينذات  توجد عالقة ايجابية -1

  وعمره.
ايجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي  إدراك ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة ايجابية -2

 ودراسته لإلعالم.
 نوع الدراسة ومنهجها

 على وافدالبحوث الوصفية التي تصف ايجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي ال إلىتنتمي هذه الدراسة  
من الدراسات التي تهدف  نوع)بأنها شباب المملكة العربية السعودية. ويمكن تعريف البحوث الوصفية 

ويستخدم  .إلى جمع المعلومات الالزمة إلعطاء وصف ألبعاد أو متغيرات الظاهرة المدروسة.....(
 (7وسلبيات. )الدولي الوافد  المنهج الكمي لتحديد النسب المئوية وإليجابيات المحتوى االعالمي

 تناأدوات جمع البيا
 ضمن المؤلفات والمطبوعات والسجالت والتقارير والمذكرات. التي يمكن تصنيفها، المصادر والمراجع -أ
لي لقياس ايجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي الدو  تعد االستبانة هي األداة البحثية المستخدمة -ب

خالل ، على العينة المختارة من مجتمع الدراسة توزيع هذه االستبانة تمإذ  ،الوافد على الشباب السعودي
 م(.2018 -2017 الموافق ه 1439 -1438)العام الدراسي 
 العينة الدراسة

 80وعدد أفراد العينة ، كلية االتصال واالعالم بجامعة الملك عبد العزيز طالبات وتشمل عينة الدراسة
خالل ، الدوليالطالبات الالئي قد درسن مادة اإلعالم وهن ، عشوائية بطريقة اختيارها والتي تم طالبةَ 

 .االعالمي الوافدباعتبار أنهن قد تعرفن على المحتوى ، لم يتخرجن بعدو  دراستهن الجامعة
 التعريفات االجرائية:

 -سلبّي: عكسه  إيجاب:هو اسم منسوب إلى  إيجابّي() الوسيط،: حسب تعريف المعجم إيجابيات -أ
  .إيجابيّ  مؤشِّر / تصرٌُّف / حيادٌ 

  عكسه ايجابي السالب:هو اسم منسوب إلى الجانب  سلبي() سلبيات: -ب 
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: هو المحتوى االعالمي الذي يفد إلى المملكة العربية السعودية المحتوى االعالمي الدولي الوافد -ج
  وبتعرض لها الجمهور من بينه الشباب، عبر وسائل اإلعالم االجنبية

التي تحمل المحتوى الوافد سواء كانت تقليدية أو : يقصد بها وسائل االتصال الدولية وسائل االتصال -د
 حديثة عبر االنترنت.

 عاماَ  24 -18الذين تتراوح أعمارهم بين ، فئة الشباب المقصودة في هذا البحث الشباب: -هـ  
  اإلطار الزماني:

 م(2018يناير  -2017 )ديسمبروهو ، هو المدى الزمنى الذي تجرى خالله الدراسة
 اإلطار المكاني: 
 بجدة.هو جامعة الملك عبد العزيز ، المكان الذي تجري فيه الدراسة 

 النظرية المناسبة للدراسة
باللغة  والتي تعني االعالم،االعتماد على وسائل  )نظريةأما النظرية التي تتناسب مع هذه الدراسة هي 

على أنها مجموعة من  فكرة هذه النظرية وتستند،  theory) (dependencyاإلنجليزية بمصطلح
الجمهور في هذه  )ويمثل، األفكار التي ُتشير إلى اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم بشكل مباشر

 (8). بعينهل على المعلومات عن موضوع بهدف الحصو  الدراسة الشباب السعودي(
 ثانيَا: الجانب النظري

 المقدمة:
متعدد  متناسيَا المسافات ليصل إلى جمهور، اإلعالمي الوافد العديد من االيجابيات والسلبيات للمحتوى 

يمثل الشباب جزء من ، وهي المنطقة العربية، يعيش في بالد تختلف بيئيَا واجتماعيَا وثقافياَ ، ومتباين
لحضاري لدى الجمهور الذي يعيش في الدول والواقع أن تحديد التغير التأثير الثقافي وا، هذا الجمهور

مهمة صعبة لدى الباحثين ، والذي تحدثه وسائل اإلعالم األجنبية الوافدة بالنسبة للفكر، النامية
تفصل مرحلة  لكن يجتهد العديد منهم للوصول إلى فواصل زمنية محددة، والمهتمين بمجال االتصال
 .تطور ما عن التي تليها

تمثل في الواقع المؤثرات الثقافية التي ، واالجتماعية الدينيةو فالتنشئة داخل واألسرة والمؤسسات التعليمية 
شخصياتهم و تشكل شخصية الفرد. وال شك أن هذا التكوين الثقافي لألفراد يرتبط بكل هذه المكونات 

يصبح عاماًل مؤثًرا في ، ة الفردوثقافتهم. كما أن مقدار ثبات هذا التكوين الثقافي واستقراره في شخصي
 بالرسائل اإلعالمية إيجاًبا أو سلًبا. تأثر الفرد

عامل مهم تأثرهم ، إن تكوين األفراد وبنائهم الذاتي المتمثل في ومكونات ثقافتهم في شخصياتهم 
كوين بالمحتوى االعالمي الوافد من الثقافة التي تختلف عن ثقافتهم. وترتفع نسبة تأثر لدى ضعاف الت
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مما يجعلهم أكثر عرضة ، ومحدودي الثقافة األصيلة لمجتمعهم، والمراهقين، ـمن األميين واألطفال
 لمجاالت الغزو الثقافي عبر وسائل اإلعالم.

 المؤسسات العالمية المنتجة للمحتوى االعالمي: -أ
إال أن اإلنتاج ، عالميإنتاج المحتوى االعالمي ال معظم رغم أن الواليات المتحدة األمريكية تسيطر على

سوني  تنتجه بعض المجموعات اإلعالمية وهي مجموعات، غير األمريكي أصبح يشكل منافسَا له
Sony  وبيرتلزمانBertelsmann وفيفندي Vivendi ويونفيرسال Universal. 

مشروعات بجانب ، وتجد المؤسسات االعالمية األمريكية طريقها نحو التوسع عبر شركاء إقليميين
وتتحكم كل من أمريكا اونالين تايم  أسهم بعض شركات االنتاج االعالمي. عالمية مشتركة أو بشراء

في وسائل االعالم  ،General Electricوجنرال الكتريك  Viacam وفياكم Disney وديزنيوارنر 
 (9)االعالمي. األسواق ذات الصلة بها باإلنتاج التي تمد ، األمريكية الرئيسة

، اإلشارة إلى مؤسسات إعالمية خارج نطاق الواليات المتحدة األمريكية وتنتج محتوى إعالمياً  وتجدر
 British Skyمجموعة بي سكاي بي ، يفد إلى دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية

Broadcasting Group، ي بريطانيا البريطانية التي تعد الموزع الرئيس لخدمات التلفزيون المدفوع ف
هاشيت الفرنسية التي تهتم باألنشطة اإلعالمية المتنوعة منها نشر الكتب والمجالت واإلعالن  وماترا

 ومواقع االنترنت للترويج لمجالتها.
لتصبح أول مجموعة التلفزيون مدفوع األجر ، Canal Plus شئت مجموعة قناة بالس الفرنسيةنكما أُ 

وتهتم أيضَا ببث ، للرياضة وتمتلك نادي باريس سان جيرمان اهتمامَا كبيراَ وتولي ، على نطاق أوربا
تعد مكتبة قناة بالس للوسائط المتعددة ثاني أكبر مشروع من نوعه على مستوى ، سباق السيارات

 أوروبا. وتصنف قناة بالس نفسها البديل األوروبي لسينما هوليوود األمريكية.
وهي واحدة من شركات اإلنتاج اإلعالمي الدولية ولها ، لكة المتحدةفمقرها المم، أما شركة بيرسون

 The Wall Streetالتي تنافس صحيفة  Financial Times أنشطة متعددة منها إصدار صحيفة
Journal بجانب إنتاجها للبرامج التلفزيونية ونشر، بالتركيز على أخبار المال واألعمال، األمريكية 

فضاَل عن نشر الكتب عبر شبكة الويب في مواقع ، ية عبر عدد من دور النشرالمراجع والكتب التعليم
 (10)لذلك. مخصصة 

منها والتي يملك النصيب األكبر ، ست على أكبر ثالث قنوات تلفزيونية إيطالية وتسيطر مجموعة ميديا
، لكرة القدم AC Milanالذي رأس نادي  السياسي ورئيس الوزراء االيطالي األسبق سلفيو بيرلسكوني

منها المستعمرات ، ويصل إرسال القنوات التلفزيونية اإليطالية إلى المشاهدين الناطقين باللغة اإليطالية
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دفوعة األجر بجانب امتالكها لشبكة تلفزيونية م، عبر الكايبل واألقمار االصطناعية، اإليطالية السابقة
 .تعد األولى في ايطاليا ووكالة اإلعالن

هيئة ، ذات ثقل ويصل إنتاجها للدول العربية منها على سبيل المثال توجد مؤسسات إعالمية دولية
 خبار عبر الكايبل وشبكة األ British Broadcasting Corporation BBCاإلذاعة البريطانية 

Cable News Network CNN صوت أمريكا  راديو وVoice of America VOA ، وتبث بلغات
 News Corporation فضاَل عن مجموعة، منها العربية مستهدفة جمهورَا ناطقَا باللغة العربية

 دول العربية.ويصل إنتاجها لل، عدد من المؤسسات اآلسيويةو ، االسترالية والشبكة التلفزيونية الكندية
 إلى الدول العربية دالمحتوى االعالمي الواف -ب

 في اآلتي: -والمملكة العربية السعودية واحدة منها-ويتمثل المحتوى االعالمي الوافد إلى الدول العربية 
المحتوى المطبوع ويشمل الصحف والمجالت والكتب الورقية بأنواعها التي تطبع وتوزع بواسطة  -1

بجانب مواقع االنترنت المخصصة لبث هذه المطبوعات لتصبح ، دور النشر والتوزيع لتصل للقراء
 مطبوعات الكترونية. 

وتفد عبر وسائل ، المحتوى اإلخباري يتمثل في األخبار والتعليق والتحليل وجميع الفنون التحريرية -2
 .ريلوسائل بالمحتوى االخبااإلعالم الدولية بصفة مباشرة ووكاالت األنباء العالمية التي تمد هذه ا

والذي تنتجه ، والذي يصل عبر الوسائل المسموعة المرئية والمسموعة، المحتوى البرامجي بأنواعه -3
 المؤسسات االعالمية الدولية وتوزعه على الوسائل المختلفة.

 والتي تقوم بتوزيعه، المحتوى السينمائي والذي ينتج في الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية -4
االنترنت ، أو عبر اتفاقيات مع دور العرض حسب االتفاق المبرم بينها الدور، باشرةبصفة مللدول 

 (11)وتطبيقاتها. 
، المحتوى الدرامي من مسلسالت تنتجها الشركات الكبرى وتوزعها على الشبكات التلفزيونية وقنواتها -5

لوسائل إعالم محلية منها أو عبر بيعها ، لتصل للمشاهد داخل وخارج حدود الدولة المنتجة
 أو تصل عبر تطبيقات االنترنت منها اليوتيوب.، العربية

منها شبكة ، المحتوى الوثائقي ويشتمل على األفالم الوثائقية والتي تهتم ببثها العديد من الشبكات -6
  تلفزيون السكان األصليين في كندا.

 Music TV MTV ل تلفزيون الموسيقىالمحتوى الموسيقي تقوم بعض القنوات التلفزيونية مث -7
وتوزيعها إما ، وبعض المؤسسات بإنتاج تسجيالت موسيقية للمطربين والفرق الغنائية األمريكية

وكانت توزع في أشرطة الكاسيت التي ، أو يتم توزيعها عبر األقراص المدمجة، لوسائل اإلعالم
ويتم توزيعها عبر المتاجر  الفيديوأو عبر أشرطة ، تعتبر سوني أول منتج لها في العالم
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المخصصة لذلك في جميع أنحاء العالم. ويصل اإلنتاج الموسيقي إلى الدول العربية أيضَا منها 
  .العربية السعوديةالمملكة 

لتحقيق الوصول إلى الجمهور العالمي عبر الراديو والتلفزيون وأنظمة الكايبل ، محتوى التسلية -8
لوريدا في كل من فدن التسلية في الواليات المتحدة وسعت ديزني نشاطها بافتتاح م، واالنترنت
حقق لها االنتشار بعرض مما ، افورةفي كل من فرنسا وطوكيو وهونج كونج وسنغ، وكاليفورنيا

التي تقدمها المتاجر والمطاعم والفنادق والمسارح  دية لديزني واألنشطة المتنوعةالشخصيات التقلي
  ودور العرض التي جلب لها عائدات مالية كبيرة.

رسوم المتحركة التي تجسد شخصيات ميكي ماوس العلى أفالم يشتمل ، لمحتوى المقدم لألطفالا -9
السينمائية التي اشتهرت بها مجموعة  بجانب األفالم، وغيرها من الشخصيات المحببة لألطفال

التي توزع عبر شبكات التلفزيون بجانب برامج الراديو والتلفزيون المعدة لألطفال. وتنتشر ، ديزني
  والتي يجد الوطن العربي نصيب منها.، كتب وروايات ومجالت األطفال

تلفة منها الصحافة يتم نشر المحتوى الرياضي عبر وسائل اإلعالم المخ، المحتوى الرياضي -10
ل نوع من وأصبحت في الواليات المتحدة مجالت متخصصة لك، المتخصصة في مجال الرياضة

كما تم إنشاء ، نشاء مجالت مخصصة لرياضة الرجال وأخرى للنساءكما تم إ، أنواع الرياضة
األندية كما تم عقد شراكات بين وسائل اإلعالم و ، محطات للراديو وقنوات تلفزيونية لهذا الشأن

بجانب ربط ، الرياضية معظمها أندية كرة القدم التي تعتبر اللعبة الرياضية األكثر شعبية في العالم
عبر الوسائل ، ويصل هذا المحتوى للدول العربية، المشاهد التلفزيوني بالحركة األولمبية العالمية

 التقليدية واالنترنت.
واآلسيوي  األمريكية خدمات إعالمية مصممة للجمهور األوروبيوتقدم بعض المؤسسات االعالمية 
كما تعمل مجموعة تايم وارنر األمريكية في قطاعات وهي ، CNN ومناطق أخرى من العالم من بينها

 (12)واالنترنت. ( والنشر واألفالم والموسيقى والراديو والتلفزيون )الكايبلأنظمة التلفزيون السلكي 
المجموعة القائدة في أنشطة االنترنت والخدمات التجارية في هذا كا اون الين وأصبحت مجموعة أمري

، المجال ولها مجموعات تعمل في مجال الخدمات التفاعلية وهي تقوم بالتزويد بخدمة االنترنت
والممتلكات التفاعلية التي تمتلك المدينة الرقمية وبرنامج التراسل الفوري وللمجموعة نشاط للتزويد 

بجانب منتجات تشمل برامج الحاسوب وخدمات الدعم الفني ، االنترنت في العديد من دول العالم بخدمة
شطة االعالمية عبر وسائل وللدول العربية نصيب من هذه األن، وخدمات االستشارات والتدريب

 .االعالم
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 ايجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي الدولي الوافد -ج
 أواًل: إيجابيات االعالم الدولي. لإلعالم الدولي ايجابيات 

 منها اآلتي:، عديدة
ألنها ألغت المسافات بين ، االتصال الدولي، تحقيق التقارب الدولي: عززت وسائل اإلعالم الدولي -1

( والسلكي)الكابيليوالبث الرقمي ، وخاصة عند انتشار استخدام القنوات الفضائية، الدول والجمهور
 .ي بالوسيلة المفضلة لديةفي مجال االتصال وربط الجمهور المحل هاتطبيقاتوشبكة االنترنت و 

للتعرف ، مراقبة البيئة الدولية: أتاح هذا النمط من االتصال الفرصة للجمهور الدولي لمراقبة البيئة -2
عدد من  إنحيث ، محددأو القيمة الموروثة لدى مجتمع ، على الجوانب التي تؤثر في األمن الدولي

، ((D Quailودان كويل  (C Wright)بينهم شارلس رايت  من، البيئةالعلماء تبنوا قضية مراقبة 
 (13) االتصال الجماهيري )نظرياتالذي ذكرها في مؤلفه 

تعزيز الصالح العام: ويستفاد من ذلك في نقل وتبادل المعلومات واألخبار التي تفيد متخذي القرار  -3
ويستفيد المجتمع الدولي من هذا النوع من االتصال في مجاالت شتى منها ، أداء عملهمفي 

 الجوانب الفكرية واألدبية والجوانب العلمية والفكرية.
، ومن شعب إلى آخر، نقل الميراث الثقافي: وهو يسهم في نقل الميراث الثقافي من جيل إلى آخر -4

وقد تم حفظ ، في الذي وصل لألجيال في العصر الحديثوهذا ما يؤكده الحفاظ على التراث الثقا
   .واالنترنت صر الحديث منها الحاسوبالتراث على ألواح طينية والورق وأجهزة حفظ التراث في الع

وبالتالي َيرفع ، وهو ما ُيمكن أن َيزيد الّطلب على الُمنتجات المعروضة، للُمنتجات االعالن عن -5 
ألنها قادرٌة ، ُتعَتبر َوسائل اإلعالم الُمختلفة ُطرًقا جّذابة لعرِض الُمنتجات الُمختلفةلذلك ، َمبيعاتها

ثارة فضولهم السِتخدام الُمنتجات المعروضة.، على الُوصول للُمستهلكين  وا 
 لإلعالم الدولي سلبيات ، ثانيَا: سلبيات االعالم الدولي

 منها اآلتي:، كثيرة
وهذا يعني فرض نفوذ وسائل االعالم الغربية على دول ، ل االتصالتكريس االمبريالية في مجا -1

 وهما، والتي لخصها باريت في عنصرين، العالم الثالث
تدفق المعلومات من الدول الكبيرة المسيطرة على االتصال منها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  -أ

 عبر وسائل االتصال الكبرى ووكالة أنباء تاس( )كانالسوفيتي السابق  واالتحاد، وألمانيا
التي ال تستطيع مجابهة هذا التدفق ألنها ال  الفقيرةنحو الدول ، التدفق المعلوماتي من اتجاه واحد -ب

 األجهزة التي تعمل على ذلك.و تملك المال 
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في الدول  وهي انتاج محتوى اعالمي يسوق، الترتيبات الصناعية التي وضعتها الدول المتقدمة -2
ال تنتج محتوى  الفقيرة حيث أن هذه الدول تعد سوق رائجة للمحتوى االعالمي الغربي ألن الدول، الفقيرة

 منافس لهذا المحتوى.
سلوكية تضعها الدول المنتجة للمحتوى االعالمي  يهتم هذا الجانب بمعايير، الممارسة القيمية -3

 مع قيم المجتمع المتلقي لهذا المحتوى.مما يتعارض  قيمه،وترسلها إلى جمهور تختلف 
تحكم الدول المتقدمة في سوق انتاج ، المحتوى االعالمي ورواج السوق: من أبرز صور االمبريالية -4

وفرض الرؤى ، والملكية األجنبية في وسائل االعالم المحلية، هذا المحتوى الذي يصل إلى الدول النامية
 نب االمبريالية الثقافية واالستعمار االلكترونيبجا، االمبريالية في القيم المحلية

مما يتعرض ، جعل الجمهور يتصرف وكأنه غربي المنشأ ويغنيويسمى التغريب ، االغتراب الثقافي -5
من العادات والتقاليد والسلوك والدين وطريقة الملبس والعادات الغذائية والتحدث باللغة التي يأتي بها 

 (14)الدولي. المحتوى االعالمي 
 مواجهة سلبيات المحتوى االعالمي الدولي: -د

إن مواجهة المحتوى االعالمي الدولي الوافد ال ، يرى بعض القائمين على أمر اإلعالم في الدول العربية
يتمثل في حجب استقبال هذا المحتوى أو التشويش على محطات الراديو أو قنوات التلفزيون أو مصادرة 

 وهي:، بل عبر خطوات، ذي يأتي عبر االنترنت عن الجمهورالصحف أو حجب المحتوى ال
محلي أو إقليمي ينافس  تقوية اإلعالم القومي للدول المستقبلة للمحتوى الدولي الوافد بإنتاج محتوى -1

 (15)له. المحتوى الدولي وجديرة باحترام المشاهد ومقنعة 
ويمكن تحقيقه بتضافر الجهود في كل ، الوافدالتحصين من سلبيات المحتوى اإلعالمي الدولي  -2

بجانب استشعار التمسك بالدين اإلسالمي وتعميق اإليمان ، المؤسسات التربوية لألطفال والشباب
 لدى الجمهور المستقبل لهذا المحتوى.

، يسهم في الحد من سلبيات المحتوى اإلعالمي الوافد، تفعيل التربية االعالمية في الدول العربية -3
 -منها: في عدد من الخطوات 

 سواء كان تقليديَا أو حديثَا.، تشجيع اختيار المحتوى االعالمي الوافد المناسب للتعرض ألفراد األسرة -أ
 مع األطفال والمراهقين. ومناقشته Co-Viewing التعرض للمحتوى االعالمي الوافد المشترك -ب
 التعرض للمحتوى اإلعالمي الوافد.تحديد الوقت الذي يقضيه الطفل في  -ج
 تقديم نماذج لالختيار السليم للمحتوى االعالمي.-د
 التأكيد على ضرورة ممارسة األنشطة البديلة لألطفال والمراهقين -ه
 تشكيل بيئة حرة للوسائل االلكترونية لتعميم الفائدة لألطفال. -و
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 (16)لألطفال. جليس ، اإلعالمي الدولي الوافدجعل  عدم -ز
 ثالثًا: الجانب التطبيقي

 تحليل بيانات الدراسة الميدانية
تنتجه  الذي، الوافدإلى التعرف على إيجابيات وسلبيات المحتوى اإلعالمي الدولي  الدراسةتهدف هذه 
اإلنتاج اإلعالمي الدولي على الشباب السعودي بالتطبيق على عينة من طالبات اإلعالم  مؤسسات

 convenientتم اختيار عينة عشوائية بسيطة )و . كلية االتصال واإلعالم، د العزيزبجامعة الملك عب
Sample) طالبَة.( 80تم الحصول على استجابات من عدد )و ، ممثلة لمجتمع الدراسة  

تم ادخال ، ولتحليل بيانات الدراسة تحلياًل علميًا يحقق أهدافها ويجيب عن تساؤالتها ويختبر فرضياتها
حيث تم استخدام األساليب ، (SPSSومعالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

حيث شملت األساليب الوصفية ، يب اإلحصاء الوصفي واالستدالليالاإلحصائية التي تتمثل في أس
استخدام  وتموذلك لتوصيف عينة البحث وفقًا لخصائصها الديمغرافية.  المئوية،التكرارات والنسب 

-Chi)تمثلت في اختبار مربع كاي ، ستداللية الختبار فرضيات الدراسةاألساليب االحصائية اال
Square test .) 

     النتائجعرض  -أ
  الدراسة:فيما يلي تتناول الباحثة تحليل وتفسير بيانات 

% تراوحت أعمارهن ما 65.0يتضح من المؤشرات أن غالبية الطالبات عينة الدراسة الحالية وبنسبة  -1
 ( سنة. 24-22% من الطالبات تراوحت أعمارهن ما بين )35.0بينما هناك  سنة،( 21-18بين )

% من طالبات اإلعالم المشاركات في الدراسة الحالية يوافقن أنهن 40.0 أن، جالنتائ يتضح من -2
( يعتقدن %50بينما نصف أفراد العينة )، تعرضن للمحتوى اإلعالمي الوافد من وسائل االتصال الدولية

% لم يتعرض للمحتوى اإلعالمي 10.0بينما هناك نسبة ، للمحتوى اإلعالمي الدولي أحياناً  تعرضنأنهن 
 الدولي. 

نستنتج من المؤشرات السابقة أن هناك نسبة مقدرة من أفراد العينة من الشباب السعودي يتعرض و 
وبالتالي يتوقع أن يكون هناك تأثير لهذا ، للمحتوى اإلعالمي الوافد من خالل وسائل االتصال الدولية

 الشباب السعودي. اإلعالم الوافد على
للمحتوى اإلعالمي الوافد  يتعرضاألسباب التي تجعل الشباب السعودي  النتائج أن من أبرز أظهرت -3

، % من أفراد العينة50.0 أنحيث ، تمثل في الحصول على المعلومات، تصال الدوليةمن وسائل اال
% من أفراد عينة 30.0 بنسبة، تقدمةتفاصيل حياة شعوب الدول المبينما تمثل السبب الثاني في اإللمام ب

، %18.8 حيث بلغت النسبة، ث في الرغبة في ملء أوقات الفراغوفي حين تمثل السبب الثال، الدراسة
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بينما السبب الخامس ، % من أفراد العينة16.3بنسبة ، المرتبة الرابعة البحث عن المتعةويلي ذلك في 
% فقط 1.3بينما هناك ، %15.0سر الملل بنسبة لتعرض الشباب للمحتوى اإلعالمي الدولي هو ك

 يرون أنهم يتعرضون للمحتوى اإلعالمي الدولي من أجل تعلم اللغات والثقافات األجنبية . 
مما سبق أن من أهم األسباب التي تجعل الشباب السعودي التعرض للمحتوى اإلعالمي  استنتاج ويمكن

اإللمام بتفاصيل حياة شعوب ، لحصول على المعلوماتالوافد من وسائل االتصال الدولية تمثلت في ا
. وبالتالي ترى الباحثة أنه على الرغم من جوهرية لفراغ والبحث عن المتعةوملء أوقات ا، الدول المتقدمة

 المتقدمة،السبب األول والثاني اللذان يتمثالن في الحصول على المعلومات وتفاصيل حياة شعوب الدول 
، بيةأوقات الفراغ والبحث عن المتعة تعد أسبابا ال تتفق مع الثقافة اإلسالمية للشعوب العر إال أن ملء 

  .مما يبين أن هناك مؤشرات سلبية يكتسبها الشباب من خالل التعرض للمحتوى اإلعالمي الدولي الوافد
إلعالمي الوافد الوسائل التي يتعرض لها الشباب السعودي للتعرف على المحتوى االنتائج أن بينت  -4

حيث يتضح أن أهم تلك الوسائل هي مواقع التواصل االجتماعي ، مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي الدوليمن 
ويلي ذلك في ، %22.5ويليها في المرتبة الثانية مواقع الصحف اإللكترونية بنسبة ، %53.8بنسبة 

الورقية والراديو نسب أقل تراوحت بينما نالت كال من الصحف  %،20.0المرتبة الثالثة التلفزيون بنسبة 
 %. 1.3% إلى 2.5ما بين 

أن غالبية أفراد العينة يتعرضون للمحتوى اإلعالمي الوافد من ، من المؤشرات السابقةويمكن استنتاج 
من خالل مواقع التواصل  أي بشكل رئيس، من خالل اإلنترنت اإلنتاج اإلعالمي الدولي مؤسسات

. وبالتالي فإن تلفزيون باعتبار أنه شاشته مرئيةومن خالل ال، إللكترونيةجتماعي ومواقع الصحف ااال
 ذلك يعكس مدى التأثير الذي يقع على الشباب العربي سواء أكان ذلك تأثيرًا إيجابيا أو سلبيا. 

يفضلن وسائل اإلعالم عبر ، (%93.7) بنسبة من أفراد العينة أن الغالبية الساحقة، كشفت النتائج -5
% يفضلن وسائل اإلعالم التقليدية مثل 6.3بينما هناك ، التعرض للمحتوى اإلعالمي الوافد نت عنداإلنتر 

 والصحف الورقية. والتلفزيون الراديو 
من المؤشرات السابقة أن غالبية الشباب السعودي يفضل وسائل اإلعالم الحديثة أي ويمكن االستنتاج 

إليه سابقا  تم التوصلوبالتالي فإن هذه النتيجة تدعم ما ، اإلنترنتعرض محتوياتها عبر شبكة تلك التي ت
اإلنتاج  مؤسساتأن من أهم الوسائل التي يتعرض الشباب السعودي للمحتوى اإلعالمي الوافد من 

 ومواقع الصحف اإللكترونية. ، مثلت في مواقع التواصل االجتماعياإلعالمي الدولي ت
نترنت األكثر استخداما التي يتعرض من خاللها الشباب السعودي تطبيقات اإلكشفت النتائج أن  -6

حيث يتضح أن أهم تطبيقات اإلنترنت ، ن شركات اإلنتاج اإلعالمي الدوليللمحتوى اإلعالمي الوافد م
بنسبة  لك في المرتبة الثانية يوتيوبويلي ذ، %57.5األكثر استخدامًا هي تويتر بنسبة استخدام بلغت 
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سناب  بوك،بينما حازت كال من فيس ، %12.5اب بنسبة لك في المرتبة الثالثة واتسيلي ذو ، 16.3%
  فقط.% 1.3في حين أن فليكر وتمبلر قد نالت نسبة ، % لكل3.8شات وانستجرام على نسبة 
 أن من أهم تطبيقات اإلنترنت األكثر استخداما من جانب الشباب السعودي، ويستنتج مما النتائج السابقة

وفي المرتبة الثالثة ، وفي المرتبة الثانية يوتيوب، تمثلت في تويتر، للمحتوى اإلعالمي الوافدللتعرض 
 اب.واتس
عالمي الوافد من اللغات التي يفضل الشباب السعودي أن يعرض بها المحتوى اإل النتائج أن بينت -7

هناك نسبة مقدرة من ، بينما، اإلنجليزيةالسعودي يفضلون اللغة من الشباب  %53.8أن ، الدول المركزية
 . باللغة العربيةالمحتوى  هذا عرضالشباب يفضلون 

حتوى اإلعالمي أنه على الرغم من أن غالبية الشباب يفضلون أن يعرض الم، من المؤشرات السابقة
 . باللغة العربيةعرضه  يرغبون إال أن للكثير منهم، باللغة اإلنجليزية

ر من يوافقن أن إيجابيات المحتوى اإلعالمي الوافد أكثمن أفراد العينة  %11.3 أن، النتائجكشفت  -8
% 21.3في حين أن ، % من أفراد العينة يوافقن على ذلك41.3بينما ، سلبياته على الشباب السعودي

اإلعالمي الوافد % ال يوافقن أن إيجابيات المحتوى 21.3بينما هناك ، أفراد العينة ال علم لهن بذلكمن 
  ذلك.% ال يوافقن مطلقًا على 5.0كما أن هناك ، ر من سلبياته على الشباب السعوديأكث

( %52.6وبالتالي نستنتج من المؤشرات السابقة أن على الرغم من أن أكثر من نصف أفراد العينة )
ؤشرات تبين وجود إال أن هناك م، يدعمن أن إيجابيات المحتوى اإلعالمي الوافد أكثر من سلبياته

ويدعم ذلك قيمة المتوسط ، اختالف جوهري بين آراء العينة حول إيجابيات المحتوى اإلعالمي الوافد
(. ويعزز وجود 1.09( وانحراف معياري قدره )3.33الحسابي المرجح الستجابات العينة حيث بلغت )

لوافد أكثر من سلبياته قيمة اختالف جوهري بين آراء العينة حول أن إيجابيات المحتوى اإلعالمي ا
 ( . 0.01( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )30.25حيث بلغت ) ،2اختبار كا

إيجابيات المحتوى الوافد الذي تنتجه شركات اإلنتاج اإلعالمي الدولي التي يتمتع  أن، النتائج بينت  -9
من أفراد العينة  %61.3 لمؤشرات أنحيث يتبين من ا، السعودي عند تعرضه لهذا المحتوى بها الشباب

ويلي ذلك في المرتبة ، يعتقدن أن من أهم إيجابيات المحتوى الوافد تتمثل في اإللمام باألخبار العالمية
% جاء 11.2بينما في المرتبة الثالثة وبنسبة ، %16.2الثانية االستفادة من المحتوى العلمي بنسبة 

ة الرابعة جاء االستفادة من نظم اللغات وأخيرا اإللمام باألدب وفي المرتب، التعرض للمحتوى الوثائقي
 العالمي حاز المرتبة األخيرة . 



 

إيجابيات وسلبيات المحتوى االعالمي الدولي الوافد 
 عبر وسائل االتصال على الشباب السعودي

   عوض أحمد التجاني عمر إباء د.
 

358 
 

من المؤشرات السابقة أن من أهم إيجابيات المحتوى الوافد التي يتمتع بها الشباب  يمكن استنتاجوبالتالي 
باألخبار  اإللمام، فيهة نظر طالبات اإلعالم تمثلت السعودي عند تعرضه لهذا المحتوى من وج

  العلمي.المرتبة األولي ويليه في المرتبة الثانية االستفادة من المحتوى  احتل حيث، العالمية
أن هناك سلبيات للمحتوى اإلعالمي الوافد  يوافقن بشدة من أفراد العينة %11.2 أن، كشفت النتائج -10

في حين أن ، % يوافقن على ذلك32.5بينما ، كات العالمية على الشباب السعوديالذي تنتجه الشر 
% ال يوافقن أن هناك سلبيات للمحتوى اإلعالمي 32.5بينما هناك  بذلك،ال علم لهن  هن% من16.3

 % ال يوافقن مطلقًا على ذلك. 7.5كما أن هناك  السعودي،الوافد على الشباب 
الملك عبد العزيز بشأن سلبيات  وبالتالي فإن المؤشرات أعاله تعكس تباينًا بين طالبات اإلعالم بجامعة

ويدعم هذا التباين في الرأي  السعودي،المحتوى اإلعالمي الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب 
(. كما يدعم وجود هذا 1.19( وانحراف معياري قدره )3.08قيمة المتوسط الحسابي المرجح حيث بلغت )

 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية )22.38)حيث بلغت  ،2التباين قيمة اختبار كا
% أن 45.0يعتقدن بنسبة ، نةأفراد العي رسلبيات التعرض للمحتوى من وجهة نظ أن، النتائجبينت  -11

بينما أشارت ، يرة للثقافات المحليةأهم سلبيات التعرض للمحتوى الوافد تتمثل في تبني ثقافات مغا
أن من  هن% من8.7في حين ترى ، تغيير العادات والتقاليد تتمثل في ياتأن من السلب% منهن 33.8

% من المشاركات يعتقدن أن من 7.5بينما هناك ، ل لغات وافدة محل اللغة العربيةإحال، السلبيات
% يعتقدن أن من سلبيات التعرض 5.0في حين أشارت النتائج إلى أن هناك ، السلبيات تعلم العنف

 لم الجنس. للمحتوى الوافد تع
وبالتالي نستنتج من المؤشرات السابقة أن من أبرز سلبيات التعرض للمحتوى اإلعالمي الوافد من 

، ثقافات مغايرة للثقافات المحلية العالمية على الشباب السعودي تتمثل في تبني المؤسسات االعالمية
 المحلية.وتغيير العادات والتقاليد 

، (0.22( وانحراف معياري )2.81قيمة المتوسط الحسابي المرجح بلغت )أن ، النتائجيتضح من  -12
وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية الحلول المقترحة تعتبر حلول واقعية يمكن تبنيها من أجل الحد من 

 . عالمي الوافد على الشباب السعوديسلبيات المحتوى اإل
في سلبيات المحتوى اإلعالمي الوافد تتمثل في أن من أهم الحلول المقترحة لتال، النتائجكشفت  -13

ويعزز ذلك قيمة المتوسط الحسابي حيث ، االهتمام بإنتاج محتوى إعالمي يجذب الشباب شكاًل ومضموناً 
(. وهذا يتطلب إتاحة الفرصة للمختصين في مجال اإلعالم 0.24( وانحراف معياري قدره )2.94بلغت )

إلعالمي الجاذب والذي يعتمد على اإلرث الحضاري ألمة اإلسالم للمشاركة في صناعة هذا اإلنتاج ا
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وذلك من خالل الوسطية منهجًا واالرتكاز على الموروث الثقافي من خالل االعتماد على النهضة 
 . لتلبية حاجة الشباب الحضارية في علوم التقنية واالتصال في اإلخراج

أن الحل الثاني لتالفي سلبيات المحتوى اإلعالمي الوافد والحد من أثره السلبي  مؤشراتكما بينت ال -14
أهمية تدريس التربية اإلعالمية في المدارس" و " تفعيل دور األسرة في على الشباب السعودي هو " 

سلبيات المقترحان على المترتبة الثانية من بين الحلول المقترحة لمعالجة  " حيث حاز هذان تربية األبناء
( وانحراف معياري 2.93ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ) الوافد،المحتوى اإلعالمي 

(0.27.)  
هم في الحد من اآلثار السلبية للمحتوى اإلعالمي الوافد من ت النتائج أن أحد الحلول التي تسكما أوضح

ب السعودي يتمثل في " تعليم األجيال على الشبا، لشركات اإلنتاج اإلعالمي الدولي المحتوى اإلعالمي
الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير مناسب من المحتوى الوافد" حيث نال هذا الحل كأحد الحلول 

ويدعم ذلك قيمة المتوسط ، ة بدرجة عاليةحيث وافق على ذلك أفراد العين، المقترحة على المرتبة الرابعة
(. ويمكن تحقيق هذا الخيار من خالل رفع ثقافة 0.30ري )( وانحراف معيا2.90الحسابي المرجح )

 . قبل المستوى الجامعي األجيال الناشئة من خالل تدريس المنهج اإلعالمي في المدارس
أن من بين أهم الحلول المقترحة لمعالجة اآلثار السالبة للمحتوى اإلعالمي الذي  أشارت النتائجكما 

أهمية توظيف خريجي اإلعالم في المؤسسات  من:اإلعالم الدولية يتمثل في كل  مؤسساتتنتجه 
اإلعالمية لتطبيق ما درسوا من فنون وعلوم إعالمية حيث نال هذا المقترح المرتبة الخامسة بين الحلول 

ويدعم ذلك قيمة ، بي الذي يؤثر على الشباب السعوديمقترحة لتالفي آثار المحتوى اإلعالمي السلال
(. ويتفق 0.41ه )( وانحراف معياري قدر 2.86المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

رصة الحرص على توظيف خريجي اإلعالم في المؤسسات اإلعالمية سوف يعطي الفهذا المقترح مع 
 . العلم والفنون اإلعالمية الرصينةإنتاجًا إعالميًا ناضجًا مبني على  لتقديمللمحترفين 

أن من بين المقترحات التي تدعم إيجاد الحلول لقضية المحتوى اإلعالمي الوافد يتمثل  بينت النتائج كما
منتج اإلعالمي " حيث في " أهمية التدريب المستمر للعاملين في المؤسسات اإلعالمية لتحقيق جودة ال

هم في الحد من آثار المحتوى اإلعالمي تسحاز هذا المقترح على المرتبة السادسة من بين العوامل التي 
ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ، لى ذلك أفراد العينة بدرجة عاليةحيث وافق ع الوافد،

 (. 0.35( وانحراف معياري )2.86)
هم في إيجاد الحلول لتأثيرات المحتوى اإلعالمي الوافد شارت النتائج أن من بين المقترحات التي تسوأ

اب على الشباب السعودي يتمثل في " بناء الثقة بالمحتوى اإلعالمي المحلي الذي يتناسب مع ثقافة الشب
الحلول على المرتبة السابعة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي  وهو واحد من، " حيث نال هذا الخيار
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( وانحراف 2.85غت )حيث بل الدراسة،الستجابات أفراد العينة من طالبات اإلعالم المشاركات في 
 . (0.39معياري )

حيث يمكن إضفاء ، ات العصر الحاليل األخذ بتغير وتشير الباحثة هنا أن هذا يمكن أن يتحقق من خال
وذلك ، عوديالثقة على المحتوى اإلعالمي المحلي لمواجهة المحتوى اإلعالمي الوافد على الشباب الس

من خالل تعزيز المحتوى اإلعالمي المحلي بالموروث الثقافي العربي واإلسالمي الذي يأخذ القيم النبيلة 
  للمجتمع.

هم في الحد من تأثيرات المحتوى اإلعالمي ن بين المقترحات التي تسذلك أن مكما أظهرت النتائج ك
حيث نال هذا الخيار كأحد  "،الوافد السالبة تتمثل في " التركيز على ما هو مفيد من محتوى إعالمي وافد

( وانحراف 2.84ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح حيث بلغت ) الثامنة،الحلول على المرتبة 
هناك بعض  إنحيث ، وهذا يبين أنه ليس كل محتوى إعالمي وافد يؤثر سلباً  (.0.46دره )معياري ق

لوافد في ولكن يتطلب ذلك رفع وعي الشباب لالستفادة من المحتوى اإلعالمي ا المفيدة،المحتويات الوافدة 
  المجتمع.وكذلك تلك المحتويات التي تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا وقيم ، مجاالت العلوم المختلفة

كما بينت النتائج أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة والحد من اآلثار السلبية لإلنتاج اإلعالمي الوافد 
يتمثل في " إنتاج محتوى إعالمي سعودي ينافس المحتوى الوافد" حيث حاز هذا الخيار كأحد الحلول 

ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة  المقترحة،ى المرتبة التاسعة من الحلول عل
(. وتشير الباحثة هنا أن إمكانية إنتاج محتوى إعالمي 0.40( وانحراف معياري قدره )2.84حيث بلغت )

بلورتها في قالب إعالمي تحتاج فقط إلى ، مي الوافد كثيرة وعديدة ومتنوعةسعودي ينافس المحتوى اإلعال
حيث تتضافر العديد ، ي سعوديحيث تمتلك المملكة مقومات إنتاج محتوى إعالم نحوه،يجذب الشباب 

 . وج اإلعالمي منافسًا لما هو وافدمن العوامل المشجعة على أن يكون المنت
الوافد تتمثل في " أن من بين الحلول المقترحة للحد من تأثيرات المحتوى اإلعالمي كشفت النتائج كما 

تخصيص التمويل الالزم إلنتاج محتوى إعالمي ينافس المحتوى الوافد" وذلك من خالل صقل مهارات 
وتوفير ، العاملين في المؤسسات اإلعالمية ورفع قدراتهم في مجال اإلعالم من خالل التدريب المستمر

ر يجذب الشباب إليه من خالل المعدات واألجهزة التي تعين على إنتاج محتوى إعالمي محلي متطو 
تجسيد الفنون اإلعالمية في شكل المنتج ومضامينه. ويدعم أهمية ذلك قيمة المتوسط الحسابي 

  (.0.39( وانحراف معياري قدره )2.81الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )
افد يتمثل في " أهمية أن من بين الحلول لمواجهة اآلثار السلبية لإلنتاج اإلعالمي الو  بينت النتائج كما

مراقبة الشباب أثناء تعرضهم للمحتوى الوافد" حيث حاز الخيار على المرتبة الحادية عشر قبل األخيرة 
(. 0.73( وانحراف معياري قدره )2.56من بين الحلول المقترحة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي )
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ويأتي  الذاتية،الثقة في الشباب من خالل الرقابة وهذه الرقابة يمكن أن تتم من خالل دور األسرة أو بناء 
  المدارس.ذلك من خالل غرس القيم السمحة في الشباب من خالل دراسة المحتوى اإلعالمي في 

أظهرت النتائج أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة اآلثار السلبية للمحتوى اإلعالمي الوافد تتمثل في " و 
حيث وافق على ذلك أفراد العينة بنسبة  األداء،ين من خارج المملكة لتحسين االستعانة بالخبراء اإلعالمي

(. وبالتالي فإن االستعانة 0.78( وانحراف معياري )2.44% ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي )61.2
بالخبراء اإلعالميين يمكن أن تكون من خالل تدريب الشباب اإلعالميين على فنون اإلنتاج اإلعالمي من 

  المجتمع.ل االستفادة من الموروث الحضاري وقيم خال
والمتعلقة بالحلول المقترحة للحد من ، وتفسير آراء أفراد العينةالباحثة من خالل تحليل  تخلص مما تقدم
هم ن أهم وأبرز تلك الحلول والتي تسفقد بينت النتائج أن م، السلبية للمحتوى اإلعالمي الوافداآلثار 

 لمحتوى اإلعالمي الوافد على الشباب السعودي تتمثل فيما يلي : ل السالبة تأثيراتالبفاعلية في الحد من 
 االهتمام بإنتاج محتوى إعالمي يجذب الشباب شكاًل ومضموناً  -أ
 أهمية تدريس التربية اإلعالمية في المدارس -ب
 تفعيل دور األسرة في تربية األبناء -ج
 ل الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير مناسب من المحتوى الوافدتعليم األجيا -د
 أهمية توظيف خريجي اإلعالم في المؤسسات اإلعالمية لتطبيق ما درسوا من فنون وعلوم إعالمية  -هـ
 أهمية التدريب المستمر للعاملين في المؤسسات اإلعالمية لتحقيق جودة المنتج اإلعالمي  -و
 محتوى اإلعالمي المحلي الذي يتناسب مع ثقافة الشباب بناء الثقة بال -ز
 التركيز على ما هو مفيد من محتوى إعالمي وافد  -ح
 إنتاج محتوى إعالمي سعودي ينافس المحتوى الوافد  -ط
يتضح من المؤشر أن قيمة ، (0.05أن معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية ) -15

( وهي -0.280إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي وعمره قد بلغت )معامل االرتباط بين 
عكسي وذات  (. وهذا يشير إلى أن هناك عالقة ارتباط0.012قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 ( بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي وعمره. 0.05داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )

ويتضح من النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إيجابيات المحتوى الوافد على  -16
. وهذا يعني أن جميع الفئات العمرية تدرك إيجابيات ي تعزى الختالف العمر لدى الشبابالشباب السعود

  اإليجابيات.مما يشير إلى أن العمر ال يعتبر عامال مؤثر لتحديد تلك  الوافد،المحتوى 
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 وينص على  :الثانينتيجة اختبار الفرض 
ايجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي  إدراك حصائية بين" توجد عالقة ايجابية ذات داللة إ

 ودراسته لإلعالم".
للتعرف على ما إذا كانت هناك عالقة إيجابية بين إدراك إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي 

بلغت  2يتضح من النتائج أن قيمة اختبار كا، للعينة الواحدة (2تم إجراء اختبار )كا لإلعالم،ودراسته 
وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك  (،0.01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية )30.25)

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين إدراك إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي ودراسته 
 لإلعالم. 

  الدراسة:ملخص نتائج  -ب
فإن أبرز ما توصلت إليه ، تساؤالتها واختبار فرضياتهافي ضوء تحليل بيانات الدراسة واإلجابة على 

  يلي:الدراسة يتمثل فيما 
للمحتوى اإلعالمي الوافد  يتعرضكشفت الدراسة أن من أهم األسباب التي تجعل الشباب السعودي  -1

اإللمام بتفاصيل حياة شعوب ، من وسائل االتصال الدولية تمثلت في الحصول على المعلومات
 .والبحث عن المتعة وملء أوقات الفراغ، تقدمةالدول الم

اإلنتاج  مؤسساتبينت الدراسة أن غالبية الشباب السعودي يتعرضون للمحتوى اإلعالمي الوافد من  -2
جتماعي ومواقع أي بشكل رئيسي من خالل مواقع التواصل اال، اإلعالمي الدولي من خالل اإلنترنت

  ون باعتبار أنه شاشته.لفزيومن خالل الت، الصحف اإللكترونية
أظهرت الدراسة أن غالبية الشباب السعودي يفضل وسائل اإلعالم الحديثة أي تلك التي تعرض  -3

كما أشارت النتائج أن من أهم تطبيقات اإلنترنت األكثر استخداما  اإلنترنت،محتوياتها عبر شبكة 
ويليه في المرتبة ، تمثلت في تويتر، للتعرض للمحتوى اإلعالمي الوافد من جانب الشباب السعودي

 اب. وفي المرتبة الثالثة واتس، تيوبالثانية يو 
( يدعمن أن إيجابيات %52.6كشفت الدراسة على الرغم من أن أكثر من نصف أفراد العينة ) -4

ين وجود اختالف جوهري بين إال أن هناك مؤشرات تب، المحتوى اإلعالمي الوافد أكثر من سلبياته
آراء العينة حول إيجابيات المحتوى اإلعالمي الوافد. كما بينت النتائج أن من أهم إيجابيات المحتوى 

ة نظر طالبات اإلعالم الوافد التي يتمتع بها الشباب السعودي عند تعرضه لهذا المحتوى من وجه
المرتبة الثانية االستفادة من  وبة األولي المرت احتلحيث  العالمية،اإللمام باألخبار تمثلت في 
  العلمي.المحتوى 
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بينت الدراسة هناك تباينًا جوهريًا بين طالبات اإلعالم بجامعة الملك عبد العزيز بشأن سلبيات  -5
كما أظهرت الدراسة أن من  السعودي،المحتوى اإلعالمي الذي تنتجه الشركات العالمية على الشباب 

ض للمحتوى اإلعالمي الوافد من الشركات العالمية على الشباب السعودي تتمثل أبرز سلبيات التعر 
  المحلية.وتغيير العادات والتقاليد ، ثقافات مغايرة للثقافات المحلية في تبني

( 0.05عكسي وذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ثبتت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطأ -6
بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي وعمره. كما أشارت النتائج إلى أنه ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين إيجابيات المحتوى الوافد على الشباب السعودي تعزى الختالف العمر 

مما يشير إلى أن  الوافد،الفئات العمرية تدرك إيجابيات المحتوى  وهذا يعني أن جميع الشباب.لدى 
 . مؤثر لتحديد تلك اإليجابيات العمر ال يعتبر عامالَ 

 أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين إدراك إيجابيات المحتوى الوافد علىالدراسة  كشفت -7
لك أن دراسة الشباب السعودي لإلعالم . وبالتالي يتضح من ذالشباب السعودي ودراسته لإلعالم

 تمكنه من إدراك إيجابيات المحتوى اإلعالمي الوافد.
 توصيات الدراسة -ج

 ضرورة االهتمام بإنتاج محتوى إعالمي مفيد وجاذب للشباب في الشكل والمضمون. -1
بكيفية التعامل مع ليتسلح اليافعين بالوعي ، التربية اإلعالمية في المدارس مادة أهمية تدريس -2

 المحتوى االعالمي الوافد.
 باعتبار أن التربية تبدأ بالمنزل تربية األبناءباألسرة  ضرورة اهتمام -3
 .تعليم األجيال الناشئة التفريق بين ما هو مناسب وغير مناسب من المحتوى الوافدأهمية  -4
 ما درسوا. اإلعالمية لتطبيقتوظيف خريجي اإلعالم في المؤسسات ل الضرورة القصوى -5
 في المؤسسات اإلعالمية لتحقيق جودة المنتج اإلعالمي  للتدريب المستمر عاملينال إخضاع -6
  المحلية ثقافةالبناء الثقة بالمحتوى اإلعالمي المحلي الذي يتناسب مع  ضرورة -7
 التركيز على ما هو مفيد من محتوى إعالمي وافد أهمية  -8
 إنتاج محتوى إعالمي سعودي ينافس المحتوى الوافدضرورة  -9

 الخاتمة -د
إذ أنه ينتج ، يعد المحتوى االعالمي الذي تنتجه مؤسسات االنتاج العالمية أحد تحديات العصر الحالي

وكذلك يختلف الجمهور الذي تستهدفه هذه المؤسسات ، في بيئة تختلف عن بيئة المنطقة العربية
، الذي يتعرض له، الذي يعبر القارات ليصل إلى أماكن بعيدة ليؤثر في الجمهور، بالمحتوى االعالمي

ولهذا المحتوى ايجابيات ، خاصة الشباب واالطفال باعتبارهما من الفئات األكثر تأثرًا بهذا المحتوى
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بالتركيز على تسليح الناشئين بالتعرض ، اليجابيات وتالفي السلبياتيجب التركيز على ا، وسلبيات
طالما ، بجانب انتاج محتوى محلي ينافس المحتوى الوافد، الواعي باصطحاب الوالدين في التعرض

 توفرت االمكانات المادية والبشرية بالمملكة العربية السعودية. 
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Abstract 

The Study aimed at investigating  Global Media standards as widely agreed upon in  

international  conventions and  the United  Nations Organizations , and to find to what 

extent The Gulf Cooperation Council Countries addressed these standards in their 

constitutions, penal codes and  press laws, it explore on media  professionals 

constitutional rights and protection provided by the laws of these countries, it 

explained how media laws  comply with  international and global regulations  adopted 

in other   countries , the study used historical and descriptive methods to gather related 

information from  international documents, and the Gulf Cooperation Council 

Countries ,constitutions, penal codes, and  press laws and online sources ,the findings 

of the study indicated that all the Gulf Cooperation Council Countries have laws 

which regulate the media, they all guarantee freedom of the press within the limits of 

the law, the study concluded that the Gulf Cooperation Council Countries have similar 

standards adopted  in their constitutions and  laws ,and this returns to their common 

shared culture, values, traditions , and religion . 

Keywords: Regulations, Constitution, Press Laws, penal Code. Expression 

 مستخلص الدراسة

تناولت هذه الدراسة القوانين التي تنظم وسائل اإلعالم  في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور 

هدفت الدراسة إلى توضيح  حيثبعض الدول والمنظمات الدولية ،  ااعتمدتهدولي وفقاً لما جاء  في المعايير التي 

الدولية التي تبنتها بعض الدول ومقارنتها مع   واالتفاقياتالمسلمات األساسية للحقوق والحريات في المعاهدات 

دول الحقوق األساسية في الدساتير  والقوانين الجنائية وقوانين الصحافة والمطبوعات لدول مجلس التعاون ل

المنهجين التاريخي والوصفي للحصول على المعلومات وجمعها من الدساتير  استخدامالخليج العربية، وتم 

الدولية المنظمة لعمل اإلعالم وكذلك من قوانين الدول التي شملتها الدراسة ، كما  واالتفاقياتوالقوانين والمواثيق 

الدراسة أن  تاظهرراسات التي تناولت هذا الموضوع  وقد والعديد من الد اإللكترونيةبالمواقع  االستعانةتمت 

دساتير هذه الدول تنص على حرية اإلعالم في حدود القانون وأن جريمة القذف تعتبر جريمة جنائية بينما في 
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الدول التي تتبنى الفلسفة الليبرالية تعتبر جريمة مدنية ، وأن قوانين دول المجلس متشابهة بدرجة كبيرة بسبب 

 المشتركة، وأن سمعة العائالت فيها تحظى بأعلى درجات  الحماية  . الدينيةقافة والتقاليد والقيم الث

Chapter I  

1- Theoretical Framework 

1.1 Introduction  

The development of global and regional media technology and institutions  in the field 

of mass communication  is considered a product of both the law and technology , 

science and technology provided human beings with the means which enabled them  

to transfer information and ideas across time and space,  and for that humanity owe 

scientists  and inventors like Edison ,Bell, Marconi, De Forest and Zworykin  for their 

great contribution and achievements in making the communication revolution a realty 

of the world of today, it is widely accepted that technology is the necessary antecedent 

to mass communication , and that a society laws ultimately determine how technology 

will be developed and how will be reached (Zukerman , Gayness  , Carter   ,and 

Lushbough Lee  1988,p.2) , these new technological achievements cannot operate   in 

a vacuum or an empty world without the existence of human beings, for it operate in 

organized societies governed and ruled by laws and regulations ,  these societies can 

be open liberal with free rights of speech and expression , or it can be authoritarian 

and closed ruled by a few number of people who control the media, In spite of the role 

played by technology in the advancement of humanity, the rule of law remains the 

main factor which shape the way by which technology develops and its products used. 

Historically the law accompanied the development of media technology since early 

time  in history , the kings of  authoritarian governments in the European Continent  

interfered and regulated expression whether  written or spoken since the renaissances 

age  and through the French Revolution  ,  during those years political, social 

scientific , philosophical and ideological differences and conflicts are all reflected in 

writings which were severely censored, publishers and printers are required to get 

permits and license before  publication or circulation. 
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Regulation of the printed word continued in  societies like England and America  until  

1695, when the House of Commons in England refused to renew the act of licensing  ,  

the right of expression and free speech was more strengthened when a court in the 

colony of New York accepted truth as defense in seditious  libel   , and further  in 

1787 the idea of the freedom of the press gained a strong   support when the United 

States Congress passed  the First Amendment and  adopted  in the Bill of Rights in 

1791.  

 The  printed word  licensing and censorship system was abolished in the libertarian 

countries in Western Europe and the USA since the end of the 17th Century , however 

in the different regions in other continents  the printed expression is still facing control 

through administrative and restrictive laws and suffers from government intervention , 

and the laws of these countries contradicts with many international standards agreed 

upon in the UN, UNESCO and the WTO, the need for an international  joint effort to 

regulate the global media became evident when the world countries realized the fact 

of the scarcity of the airwaves when radio  broadcasting  began  transmission in the 

early 1920th  and later the International Telecommunication Union(ITU) was 

established, and became one of the United Nations bodies. 

Although many   of the United Nations documents calls for media freedoms ( The 

Universal Declaration of Human Rights  and the International Covenant on Civil and 

Political Rights) , but still there is wide disagreement and differences  between what 

might be called International Global media standards and regional media standards , 

and this is what this paper is trying study the intergovernmental organizations role to 

regulate global media. 

The topic of media regulations is dealt with  in many academic studies  for example 

the study of  ( Zhang , 2010) ,  a master thesis   titled “ The right to freedom of 

expression versus media censorship in China: Chinese citizens and the Internet” , the 

study looked into the existing online censorship applied by the government , it also 

addressed government policies towards the Chinese media ,and the study of ( Odongo  
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2012) , a master thesis titled “ Human Rights and Media in Uganda: A Critical 

Analysis of The Media Freedom, the study  focused on the newly proposed laws and 

their impact on the mass media freedom in Uganda, the findings  of the study 

indicated that media in Uganda is still not free. 

I.2 Background of Media regulations 

The printed media were the earliest media to be threatened with censorship beginning 

with Philosopher Plato, who suggested in 387 B.C that some parts of Homer Odyssey 

be removed  for immature readers(  Biagi,2005,p.296), since the  s the invention of 

printing and the publication of books in the 15th Century in Western Europe because 

of the perceived power of books nearly all the governments of Europe restricted the 

printing or distribution of Books , the authoritarian kings of the European Continent 

interfered in the infant printing industry and  controlled it by restrictive laws and 

regulations , then  censorship extended to the content of the publications , until the end 

of the 1600s printing in England was strictly controlled (Folkert,  Lacy, 

Larabee,2009,p.27), advanced approval of the material was required before printing, 

and a license is required before establishing a printing workshops. authors and writers 

were severely punished by the authorities for heretical and treasonable writings, the 

authoritarian theory developed in the Europe during the 16th and the 17th centuries, the 

kings of Europe believed in absolute power and the idea of divine right, it controlled 

expression through licensing and censorship,  

After the collapse  of the authoritarian  governments of Europe , the libertarian  ideas 

spread  in Europe , libertarian  philosophy is based on the self-righting  process 

principles which was advocated  by English author and poet John Milton in 1644(  

Baran, , 2012,p 394)  ,  the print media became free from government interference and 

licensing was abolished   towards the end of the 17th century(  Raymond  Astbury) , 

the House of Commons in England refused to renew the licensing Act , and the French 

revolution called for freedom and the right of freedom to  all citizens , in the British  

colony of New York in 1734 , the court  ruled that truth can be accepted as a defense 
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in libel suits  ( Zenger v. Cosby, 1734) , ending  the .standard of ( The greater the truth 

the greater the libel) . 

 The weakening of government interference and idea of free expression was led by 

libertarian pioneers like John Milton, John Stewart Mill John Locke and Thomas 

Jefferson,  these libertarian leaders and philosophers set the ground for the now deeply 

rooted media  freedom in Western Europe and America, Milton, Locke and Mill 

supported the idea that  truth can be reached through the open discussion of ideas and 

not from the monarchs of Europe , their believe in freedom of thoughts , free 

expression , individualism and the right of every person to express his ideas freely 

without any abridgment or prevention from the government , paved the way  for the 

media to play the role of the watchdog. 

In summarizing the main principles of the libertarian Theory, we can add that it 

guarantees freedom of thought and expression from government interference ,  it 

refuse government media ownership ,  encourage the media to present the truth and 

reflect different views, and media professionals to be responsible when dealing with 

public issues and not to misuse its power or endanger the security of the state, in the 

libertarian system the media can only be criminalized through  the due process of law . 

In the Soviet Union when the Communists reached power through    revolting against 

the emperor of Russia (1917), they developed the Soviet Communist Theory which 

does not differ much from the Authoritarian Theory,  they controlled the media 

through direct government ownership and used it to advocate the government policies 

and the communists ideas, the media are looked upon as organs of the state, and 

should achieve its goals (  W . and Tankard, 1996,352). 

During the twentieth Century the Social Responsibility Theory was developed in 

America it was advocated by the Commission on Freedom of the press and called for 

the right of every person to voice his opinion, and that the media should act as a forum 

of public discussion. 
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Authoritarian  practices  still exist today in many countries outside Europe, it is used 

to control expression and to advance the polices of the governments ( W. and  

Tankard, 1996: 346), in the third world countries governments control both the 

electronic and the print media through administrative laws to guarantee that it operate 

within the government policy , the constitutions of most these countries contain a 

restrictive clause on the freedom of expression , executive decrees and administrative 

law  regulate the business of publishing and professional practices.  

1.3 Statement of the problem 

  Studying media  regulations  gained importance in recent years , especially when this 

kind of research is conducted in a framework of  global  standards taking into 

consideration the influencing guidelines introduced  by international organizations    

like the International Telecommunication Union( ITU ) ,  the World Trade 

Organization( WTO. ) , The United nations Education ,Scientific  and Culture 

organization (UNESCO) ,  and  the World Intellectual Property Organization (WIPO ) 

,  which advocates and call  for openness of communication systems and more media 

freedoms ,   thus the  purpose    of this study is to investigate the Gulf Cooperation 

Council ( GCC ) countries constitutions  , press laws and penal codes which affects 

media regulation and journalist practices in these countries in comparison with global 

media standards.  

1.4 Significance of the Study 

According to libertarian and democratic systems , every citizen has a right to express 

his opinion without interference from the government , and has a right to petition the 

government for any grievances or suppression of opinion , freedom of expression is 

constitutionally protected , but the idea of freedom of the media is still widely debated 

worldwide since the call for a new information order during the 1970th, while in 

western democracies media regulations are complying with global standards, regional  

media are still battling and trying to modernize and  liberalize its media systems and  
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practices, it can be said that the significance of the study is it gives  some clues about 

the system of media control and standards of freedom  in (GCC) counties.  . 

1.5 Research Objectives  

1.6.1 To find out global media regulations agreed upon by different countries and 

international organizations. 

 1.6.2 To study the constitutional rights and press and penal codes   rights in (GCC) 

countries. 

1.6 Research Question  

Media policy and regulation  in third world countries among them the   Gulf 

Cooperation council  (GCC) countries  has  widely became of interest in international 

academic circles especially after the great technological and communication  

development which enabled these countries to attract and spend  big investment in 

media sector, and adopt policies which encouraged the private sector to enter in the 

media industry , the creation and establishment of many private  newspapers, radio 

and television stations raised the issue of media government regulations and it 

compliance with  global standards relating to its  media laws and penal codes. 

The main Research Question in this study is: How has the media laws and regulations 

in (GCC) countries responded to the trends in global media regulations?  

The Sub Questions focused on: 

1.6.1 what are the media global guidelines and standards adopted by international 

organizations and free societies.  

1.6.2 what are the media freedom standards agreed upon in Human rights documents.  

1.6.3 what are the media regulatory laws in (GCC) countries and to what extent they 

comply with international standards. 

The main question in this study aim to investigate the rights of media freedoms as 

adopted in international conventions and organizations, and to what degree 
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government policies and media regulations in the (GCC) countries address global 

media polices and regulations, 

•  the first sub question refers to the media constraints and freedom, the right of 

access, and freedom of expression as adopted by international conventions and global 

media organizations. 

• The second sub question aim is to explore on freedom standards as adopted in 

international conventions.  

• The third sub question three study the constitutions, press laws, and penal 

codes in the (GCC) countries. 

1.7-Research Methodology 

This research used descriptive and historical methods to collect information  about the 

nature and scope of the phenomenon under investigation , the historical method was 

used to review records, reports and documents related to the topic (Makawi, and   

Alsayed, ,1998,pp 393-394), the descriptive method used  to  analyze and   explain the 

legal aspects of regulations (Abdulbary,  1983,p110) in (GCC) countries in 

comparison with global standards 

1.8 Research Sources  

   Global Media regulation was highly researched on international and regional levels, 

Data in this paper was   collected from books. Periodicals. international reports and 

documents, laws from libertarian and (GCC) countries and from   online sources. 

Chapter 2  

2- Global Media   Freedom Standards 

2.1 Media Constraints operates in four areas: 

2.1.1 Fear of legal interventions or actions that prevent the media from publishing 

(prior restraint) 

2.1.2 Financial constraints which might limit or shape the media product or stop it 

from publication. 
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2.1.3Professional practices which affect what to be published. 

2.1.4 Public responsibility and professional believes also affects what to be published 

(Peter Golding and Graham Murdoch, pp.22-23), these media standards are addressed 

and influenced by many international documents and regulations.  

2.2 Freedom of Expression in Human Rights Declarations  

Article 19 of the Declaration of Human Rights says that “Everyone has the right to 

freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 

without interference and to seek, receive and impart information and ideas through 

any media and regardless of frontiers.” (UN General Assembly Decision No:111, 

A217), this article agreed upon by the General Assembly of the United Nations, and is 

considered now as a principle source in international law, also the right of free 

expression is adopted in the International Covenant on Civil and Political Rights, 

which states:  

“Everyone shall have the right to freedom of expression, this right shall include 

freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 

frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through media of his 

choice”, (UN General Assembly Resolution 2200A (XXI). 

Also, the right of free expression was adopted in the three regional conventions about 

human rights, especially article (12) from the American Agreement of Human Rights, 

and article (10) of the European Agreement of Human Rights and article (9) from the 

African Charter of Human Rights and people. 

Global media regulations usually focus on the importance of freedom of expression , 

because when free expression is restricted or abridged , then all the other principle 

human rights can be endangered , freedom of expression usually means that all people 

should participate in the decision making process , and this cannot be achieved 

without the  people has the right   to receive information and express their ideas, and 

in a free open democratic society people cannot participate in the decision making 
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process if the media did not play its role in providing the public with information and 

encouraging public debate about the important issues. 

In democratic Societies the constitution and the law protect  free expression example 

is the American  Bill of Rights which provided that “ Congress shall make no law 

abridging freedom of expression or of speech or of the press ……”   , as Madison said 

“freedom   guarantees  protection from despotic control by the federal government “ , 

(Zuckerman  and  Harvey,1988, p ,.4) , the theories of the First Amendment justified 

that  truth usually comes from public discussion of competing ideas and that everyone 

right to express his ideas is secured and protected ,and that the press is free from 

government encroachment, however in a landmark case the  Supreme  Court of the 

United States ruled that  , if there is a need for a government restrictions in issues of 

national security , the government  has to justify  an action of prior restraint if 

attempting to enjoin a newspaper for  publishing  a classified information as the court 

ruled  in the Pentagon Papers case  ( 403.U.S.S.Ct.1971) 

The law   in free countries  provide that reputation both personal and property is 

protected as justice Stewart said “ The right of a man to the  protection of his own 

reputation from unjustified invasion and wrongful hurt reflects no more than our basic 

concept of the essential dignity of every human being – a concept at the root of any 

decent system of ordered liberty.” , ( Rosenblatt v.  Baer 383 U.S., S.Ct. 1966), the 

English Common Law provide   media professional with defenses against libel and 

defamation among them is truth, privilege and fair comment, more protection is 

provided for media people with the ruling of actual malice standard, (New York 

Times v, Sullivan 1964). 

2.3 International Standards and Freedom of Expression 

International standards on freedom does not believe in absolute freedom, some types 

of speech may be more easily constraint than others, and speech may be more 

regulated depending upon location at which it takes place. The courts in the United 

States decided that the first Amendment provide no protection for obscenity , child 
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pornography, speech which can be called “ fighting words” , and it provide less 

protection to commercial speech ,defamation( Libel and slander) and speech that may 

be harmful to children, the U .S government must meet certain standards when it 

attempt  to regulate speech in a constitutional way. (Ruane, 2014), the International 

Covenant on Civil and Political Rights in   Article 19 states that: 

2.3.1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.  

2.3.2 Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include 

freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 

frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other 

media of his choice.  

2.3.3 The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with 

its special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain 

restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:  

(a) For respect of the rights or reputations of others;  

(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of 

public health or morals. (UN General Assembly R 2200A XXI). 

According to this covenant certain limitations should be met when trying to restrict 

freedom:  

• Restrictions on freedom should be based on the law and enforced without 

contradiction with the law. And that the law should be clear and understandable. 

• Restrictions should aim to protect one of the objectives mentioned in article 19 (2). 

• The enforced restrictions should be necessary with strong arguments. 

2.4 The Right of Access to Information 

Global media standards also protect the right of access to information and the right to 

transfer it to others, Sweden  adopted the world first  access to information law  in 

1766, ( History of Right of access to Information)  it recognizes that the press freedom 
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is contingent upon access to information , and free access should be allowed to all 

archives in France  in 1789, an article in the French Constitution seems to provide for 

a public right to know the spending of taxes, in 1946, the UN General Assembly 

adopted  a resolution on freedom of information declared that freedom of information 

implies the right of every one to gather, transmit and publish news and everywhere 

without fetters.  (UN General AssemblyR.59,1946) 

The United States of America adopted Freedom of Information Act in 1966 (FOIA)  it 

establish the public right to obtain information from federal government agencies , 

anyone can file a request including citizens, foreign nationals, organizations 

associations and universities, after 1976,  the law was amended to force greater 

agency compliance, and in  1982 and 2007, it was again amended to allow  for greater 

access to electronic information .( History & FOIA) 

The Council of Europe adopted in 1981, recommendation to member States on the 

Access to Information Held by Public Authorities. This non-binding recommendation 

urged member states to ensure that “Everyone within the jurisdiction of a member 

state shall have the right to obtain, on request, information held by the public 

authorities other than legislative and judicial bodies.” The recommendation reflects 

the trend in Europe to recognize a right of access to administrative information, as 

reflected in laws such as France’s 1978 law on the “improvement of relations between 

the public and the administration” and the Netherland’s 1978 “law on openness of the 

administration” (History of Right of Access). 

2.5 The Media and The Government  

 In Third World  countries the governments use the media to promote its goals , and 

they exchange benefits , “ there is  mutual benefits between the media and the 

government , for the government makes the law and control the source of information 

, the access to the audience means that the government want to use the media to 

promote its cause and polices and want the media to present a positive view of the 

government” ( Button, , 2010,p.61) 
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In the western democracies and among media people in many  nations  there a global 

embracing  of the necessity that the media should be independent from government 

political or commercial  control ,these standards are deeply rooted in the libertarian  

democratic countries, the early pioneers of liberalism believed that any government 

interference or encroachment for the media shall prevent the media from defending 

the public interest , instead it will serve the goals and objectives of the government , 

worldwide the degree of freedom of media institutions is usually depends on the 

nature of the political system of each country and the ideology it adopts, Rupert 

Murdoch believes that “absolute freedom of the press and competition in the free 

marketplace is a valid argument for the government to keep out of media business” , 

(Golding  and Murdoch, 2002)  , Congdon disagree and  says “ there will be no 

presumption that the free market will give top priority to truthfulness of the news to 

seek an appropriate mix of news and other programs” , (  Ibid ). 

In the United States of America ,  the Constitution  prevent the making of any  law to 

abridge expression  and the print media can print anything as long as they do not 

defame  or interfere in privacy , and the internet is almost unregulated ,however 

broadcast media are extensively regulated , they must obtain a license from the (FCC) 

, because the public owns the airwaves , and the (FCC) regulate the airwaves, and it 

has a policy to fine broadcaster if they violated decency standards and they can  

revoke the license in certain cases ( U.S  Government and politics Study Guide) , in 

the past there was various attempts to restrict press freedom , examples are, The Alien 

and Sedition Act of 1798, The Espionage Act of 1918, The Smith Act of 1940,   in the 

pentagon Papers case in 1971, the court found the government had failed to proof its 

case , according to the case of the New York Times v. Sullivan  in 1964,  in regards to 

libel cases the media   role is to encourage “uninhibited, robust and wide open debate” 

( Biagi, , 2005,p.289). 

In the United Kingdom  press can  express strong political views without sanctions , 

but the law prevent monopoly practices , and the newspapers usually enforce self-

regulatory procedures, the press Complaint Commission (PCC) is the self-regulatory 
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body for the industry, in regards to the broadcast media the Office of Communication( 

Ofcom) was set by a statute to regulate as an independent body the Broadcast Media 

in the areas of accuracy, bias and impartiality ( Navarro 2017 ) , the regulations of 

media provide protection for the following: 

• Protection of specific and possibly vulnerable audiences such as child and 

young people. 

• Protection of public interest as in the case of security services. 

• Protection of the general public as in respect of nations of good taste. 

• Protection of process of law in respect of the nation of fair trial. 

• Protection of interests of military operations which are taken to be carried out 

in the interest of the people. 

Examples of such laws are: 

a- Defamation Act 1996. 

b- Public Order Act 1986. 

c- Contempt of Court Act 1981. 

d- Video Recording Act 1984. 

2.6 Global Media Governing Organizations 

Until now  there is  no biding international media regulations, “In  the absence of 

global government, global communication is not subject to any central or consistent 

system of control, the forces of the free market and of national sovereignty combine to 

keep it this way(University of Leicester, International Media Regulations ) , but  some 

countries there is extensive set of controls and regulations that constrain the national 

media  

In mid-19th century the Universal Postal Union was established , then followed by the 

International Telegraph Union in 1865, to coordinate interconnections and establish 

agreements on tariffs, then became responsible from radio spectrum , during 1978 the 
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UNESCO tried to introduce under pressure from third World Countries a declaration 

stating a number of principles for the conduct of international Media, these efforts 

failed under opposition from western countries, the key players now in global media  

regulations are: 

2.6.1The International Telecommunication Union (ITU) which deals with 

telecommunication technical standards, spectrum allocation, satellite orbits, among 

the objectives of the (ITU) is to provide an attractive and effective forum for the 

development of international standards. 

2.6.2The World Trade Organization (WTO), central issues for the (WTO) are issues 

of free trade and production with implications for limits to national sovereignty in 

relation to media policy, also the EU and other regional Trade organizations such as 

the North American Free Trade Agreement (NAFTA) can have effect on media issues. 

2.6.3The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), with no real power, but active in freedom of expression and internet. 

2.6.4The world Intellectual Property Organization (WIPO) established in 1983it aim is 

to harmonize legislations on property rights. 

2.6.5The European Commission (EC) can influence certain aspects of broadcasting 

relating to its members.  

Chapter 3 

3. Media Regulations in the (GCC) Countries 

3.1. Freedom of Expression  

Media research suggest that it is difficult for third world countries to adopt a system of 

press freedom because of colonial  legacy ,illiteracy, and conflicting tribal  conflicts 

and differences in ideologies(Alshamry, 1993.p.65-66),   during British occupation in 

the Gulf Countries  the British  practiced  censorship and licensing , now in (GCC)  

like Kuwait, UAE, Bahrain and Saudi Arabia countries  private ownership of 

newspapers is permitted after obtaining approval  from a government body(Almshqba, 
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, 2011.p.282) , there are three media systems in the Third World countries,: the a fully 

controlled media system, and a system  regulated by directions and censorship, and an 

independent system with a margin to criticize the government”  (Habte, ,1983.p.99) 

After independence from  the British rule, the (GCC) countries adopted  constitutions 

which guarantees freedom of expression with legal limits like all countries in the 

region  , for example Saudi Arabia  “ basic law” states that “ freedom of  information,  

publication and all other media shall employ courteous language and the states  

regulations,  and shall contribute to unity ” (Article 39) , the constitution of Bahrain 

ratified in 1971,  provide for freedom of  opinion  under the rule of the law   ,  the 

United Arab Emirates Constitution   ( 1971)guarantees freedom of expression , Article 

30 states that” Freedom of opinion and expressing it verbally, in writing or by other 

means of expression shall be guaranteed within the limits of the law”  . 

3.2The Penal Code of (GCC) Countries 

All (GCC) countries have some similarities  in their penal codes, ,  examples are:  the 

penal code of Kuwait ratified in 1960, Article 204 punish by imprisonment and a fine 

any person who “ print,  sell , distribute , exhibit pictures , drawings , or form of 

anything immoral “, it also punish for opinions that sarcasm or contempt religion , 

punishment is also included in Article 165 of the Kingdom of Bahrain penal code 

ratified in 1976, it provide for contempt of the government ,  it  punish for publishing 

false news reports or statements or rumors, the U.A.E, penal code of 1987 provide 

strict measure against defamation in Article 372 , it states that “ whoever attributes to 

another person by any means of publicity ,or incident which make him liable to 

punishment or contempt ,shall be punished by detention or a fine “ the code also 

punish for libelous publication in article 372, , the code   provide for protection of 

privacy in Article 376. 

3.3 Criminal Libel in GCC Countries 

Globally especially in libertarian countries there is a tendency to treat libel and 

defamation as a civil libel not as criminal libel offense, before the case of (Zinger v. 
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Cosby 1734), criminal libel was looked to as a sedition libel and considered as a 

restriction to freedom of expression when it comes to defamation. In 1964 a new 

concept of truth developed after the ruling of the ( New York Times v. Sullivan) 

,which  created a  new standard of proving actual malice in libel cases required from 

public officials  (The knowledge of falsity and reckless disregard for the truth) , the 

standard was extended  to public figures , some scholars  think putting libel into the 

political process is coercive and threatening (Etule ,Anderson ,  2007  p. 429), In 

(GCC)  countries, libel is treated as a criminal offense, which might lead to prison or a 

fine for written or verbal speech that might heart reputation of a person or a family, or 

inflicting dignity of a person. 

3.4 The Concept of Truth in GCC Countries 

Late in the 17th century in England  truth became an acceptable defense in defamation 

( Aron Kelly, 2014 ) ,  and this was extended to America after ( Zenger v, Cosby) case 

in 1734, and was recognized as a complete bar  to liability , and now this the rule in 

the majority of American jurisdictions , (Zuckman , p.63), in Saudi  Arabia the Press 

and Publication law of 2003, in Article 39 truth can be can be used as a defense  in 

defamation if there is good intent in the criticism , in the United Arab Emirates penal 

code article 375, states that in cases raised against public officials truth can be 

accepted as a defense , if the defamatory statement is related to  the public figure 

responsibilities, in  Bahrain  Article 367 states that  ”there shall be no crime if a 

perpetrator proves the truth of the accusation where such accusation is made against a 

public servant , and where the occurrences connected  with the relevant service or 

office”, also the Sultanate of Oman penal code in article  (173) accepts truth as a 

defense against libel suits if the defamatory statement directed to public officials., in 

Kuwait Article (215) guarantee the right of criticism  if the facts are true.    

3.5The Press Laws in (GCC) Countries 

Some human rights activists say   that the Human Rights Charter forbid the licensing 

of newspapers , but in the absence of a unified interpretation of   the charter and the 
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existence of different media systems, licensing of newspapers is practiced in many 

countries , and governments in Third world countries exercise great influence directly 

or indirectly (  Emery, s Smythe, 1977 p. 56) ,  all the press laws in (GCC) countries 

require permission  from the government , the law also regulate the content in many 

ways,  in the State of Bahrain  the laws  prevent publishing any material which might 

undermine the national security ,or advocating the change of government or any 

writing which might preach the peace ( Law No47,2002), in the UAE the press and 

publication law  ( No 15/ 1980 ) prevent the pres from causing damage to economy or 

defaming public officials or those who are assigned to perform a public job with false 

information, the law mandate punishment  with a  fine and imprisonments,  in Oman 

the press and publication  law ( No 49/ 1984 ) contains restrictions on reporting 

including defamation, privacy and damage to national interests., the law prohibited 

any material which might harm the national currency or the economic situation of the 

country.  

3.6 The Regulations of Broadcasting in (GCC) Countries 

Worldwide there a  belief   that the electronic media can be regulated , when the first 

Radiographic Conference convened  in Berlin in 1906, the idea at  that time especially 

during the 1920th , is that it should be regulated because the  radio spectrum was 

scarce , and that government should interfere to regulate the airwaves( .Beresford 

,2005 ) , until now the radio spectrum is still heavily regulated by the( ITU), the idea 

behind radio and television regulations also attempts to ensure that its content is in the 

interest of the public(  Sterin , Mass Media ,2012,p.323). 

In the US , radio and television owners must obtain a license from the Federal 

Communication Commission ( FCC  ) because the airwaves are owned by the public , 

The  court reaffirmed the scarcity rational  ( Red Lion  , 1969) , the  FCC policy can 

fine radio and TV stations if they violate public decency standards , the policy 

guarantee equal time for  election candidates , it also forbid monopoly .  In the GCC 

countries all broadcasters must obtain a license from the Telecommunication 
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Commission of each country, and should adhere in their programs and coverage of 

news to national media policies, telecommunication, laws in all GCC countries 

prevent the use the electronic media in sending messages which might endanger the 

safety of the country or to broadcast information which violate public decency or 

public order or cultural values and traditions. 

conclusion 

The Gulf Cooperation Council countries have common characteristics, in their legal 

systems, and thus the media laws and regulations are very similar because these 

countries share the same cultural, norms, traditions, values and religion. 

 The constitution of all the six countries guarantee freedom of expression within the 

limits of the law and the print media is regulated, media owners must obtain a 

permission from a government body to be allowed to publish a newspaper or any 

printed material. 

Libel in these countries is treated as a criminal offense not a civil offense and truth can 

be accepted as a defense, if the material published refers to the responsibilities of a 

public official, the law also provides a strong protection to family secrets.  
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 "تأثير النشاط اإلعالمي على سرية التحقيق القضائي"

 جوهر قوادري صامت د.

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

  مقدمة:

يكتسي اإلعالم أهمية بالغة في مجتمعاتنا المعاصرة بالنظر لما له من تأثير كبير على الرأي العام 
بداخلها، من خالل بلورة وتكوين الرأي السليم له بخصوص مسألة معينة، ألن وظيفة اإلعالم تتمحور 

يصال المعلومات لألفراد،  على شريحة التأثير  فإن لها دور مهم فيلذلك  حول نقل أو نشر األخبار، وا 
عريضة من المجتمع فيما يخص مجال اإلجرام، باعتبار أن الجريمة أحد هذه األخبار التي تتولى وسائل 
اإلعالم التعامل معها، إال أن اختالف فلسفة كل من رجل اإلعالم ورجل الشرطة أو القضاء في النظر 

الصراع بينهما، والتأثير على سير التحقيقات يؤدي إلى قد إلى أنباء الجريمة وأسلوب معالجتها إعالميا 
فإن إشكالية ورقتنا البحثية تنطلق من عمق مهمة كل طرف، ففي الوقت  ومن ثم ،(1)وسير العدالة ذاتها

يتولى القضاء  ،(2)الذي يبني اإلعالم مهنته على العالنية واإلشهار والنقد والكشف عن الفساد وغيرها
تحقيق العدالة، وهو ما يقتضي و ، مهمة البحث والتحري والتحقيق للوصول إلى التطبيق السليم للقانون

االلتزام بالسرية والكتمان ومجافاة العالنية التي تعتبر المبدأ األساسي الذي يقوم عليه اإلعالم،  أحيانا
وبين حرية اإلعالم وسَرية القضاء يوجد حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومة الصحيحة، 

لتحَدي الصعب هذا ا فكيف يمكن التوفيق بين هذه اإلشكاالت الثالث؟ وكيف يمكن لإلعالم تجاوز
 بها؟ تمس بالمصلحة العامة للمجتمع وتضرخروقات  المتمثل في قيامه بدوره المنوط به بنجاح ودون أي

وكذا المنهج  سنتولى اإلجابة على هذه اإلشكاليات في بحثنا، متبعين المنهجين االستقرائي والتحليلي،
، البحرين مملكةفي كل من الجزائر و وذلك من خالل استقراء نصوص قانوني اإلعالم والعقوبات  المقارن،

 فيما يخص موضوع الدراسة وتحليلهما تحليال علميا وفقا للمحاور التالية:والقوانين الخاصة األخرى 

 المحور األول: اإلطار المفاهيمي لإلعالم وسرية التحقيق القضائي.

 ضوابط القانونية للنشاط اإلعالمي في ظل التحقيق القضائي.المحور الثاني: ال

 المحور الثالث: المسؤولية المترتبة على مخالفة النشاط اإلعالمي لسَرية التحقيق القضائي.

    المحور األول: اإلطار المفاهيمي لإلعالم وسَرية التحقيق القضائي.

العناصر األساسية للبحث، والمتمثلة في اإلعالم )أوال(، وسَرية يجدر بنا بداية التطرق إلى تحديد مفاهيم 
ضائي )ثانيا(، حتى نتمكن من فهم الموضوع جيدا ومن ًثم اإلجابة على اإلشكالية التي التحقيق الق
 يطرحها.
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  أوال: مفهوم اإلعالم.

عميم المعرفة والتوعية اصطلح على تسمية اإلعالم "السلطة الرابعة"، وذلك إبرازا لدوره المؤثر، ليس في ت
والتنوير فحسب، بل في تشكيل وتوجيه الرأي العام واإلفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا وتمثيل 

، فما هو (3) البعضالحكومة لدى الشعب، وتمثيل الشعب لدى الحكومة، وتمثيل األمم لدى بعضها 
 تعريفه، وما هي عناصره؟

 أ/ تعريف اإلعالم:

، ويقال البد من إعالم الجمهور بالحقيقة: (4) عليهباألمر، أي أطلعه  همن أعلم، ويقال أعلم اإلعالم لغة:
 .(5) ومعرفةأي إخباره، وأن يكون على علم 

فاإلعالم هو رسالة فكرية ذات مضامين متباينة وأهداف متعددة تبعا لتلك المضامين،  اصطالحا:أما 
، تتم وتتكامل من خالل عناصر ثالثة وهي تستهدف مخاطبة اإلنسان عبر وسائل اتصال متنوعة

هي مترابطة ومتكاملة هي المرسل، ووسيلة النقل أو األداة، والمتلقي، واألطراف المتفاعلة في هذه العملية 
، كما يعرف بأنه "نقل األخبار والمعلومات رجل اإلعالم، ووسائل اإلعالم والجمهور ليشكل الرأي العام

واألفكار ونشرها بواسطة وسائل إعالم مقروءة أو مسموعة، أو مرئية أو رقمية، إلعالم الناس األخبار 
الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات فهو تزويد ، (6)والحوادث أو بهدف التثقيف والتعليم أو الترفيه

السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم في تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من 
 .(7)المشكالت، بحيث يعتبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير، واتجاهاتهم وميولهم

عالمية، في المادة الثالثة منه بأنها "كل نشر أو بث هذا وقد عرف قانون اإلعالم الجزائري األنشطة اإل
لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو 

، وقد كفلت الدساتير الجزائرية المتعاقبة حرية الرأي (8)إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه
على أنه "ال مساس بحرمة حرية  2016من التعديل الدستوري لسنة  42نصت المادة ، حيث والتعبير

نشاء الجمعيات  48المعتقد، وحرمة حرية الرأي"، ونصت المادة  منه على أن "حرية التعبير، وا 
والتي نصت في فقرتها  50واالجتماع، مضمونة للمواطن"، كما أضافت مادتين جديدتين هما المادة 

نه "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية مضمونة وال تقيد األولى على أ
والتي نصت في فقرتها األولى على أنه "الحصول على  51بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"، والمادة 

 .(9)المعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمون للمواطن"

منه والتي نصت على أنه "حرية الرأي  23رين حرية التعبير في المادة كما كفل دستور مملكة البح
والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا 
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للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال 
منه  24باإلضافة إلى ضمانه لحرية الصحافة والطباعة والنشر من خالل المادة  يثير الفرقة أو الطائفية".

كون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط  بقولها "مع مراعاة حكم المادة السابقة
 واألوضاع التي يبينها القانون".

  ب/ عناصر اإلعالم: 

  إال بتوفر عناصره األساسية والمتمثلة في:ال يمكن ممارسة النشاط اإلعالمي 

فيشمل الصحفي ومقدم  وهو كل من يعمل في مجال اإلعالم عبر وسائله المختلفة،اإلعالمي:  ➢
البرامج التليفزيونية واإلذاعية )المذيع(، وكذلك كل من يعمل لجمع األخبار في مؤسسة إعالمية ولو كان 

 يمارس عمله عبر األنترنت.
وهو المتلقي أي الطرف الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية، ومن ثم فهو عنصر رئيسي الجمهور:  ➢

 في تكوين مفهوم اإلعالم.
النقل أو األداة التي يتم من خاللها نقل المادة اإلعالمية، وهي وهي وسيلة عالم: وسائل اإل ➢

الطرائق التي يستخدمها اإلعالم إليصال الرسالة اإلعالمية على اختالف أنواعها اصحف وقنوات تلفزية 
ذاعات ومختلف الوسائل اإللكترونية   .(10) وغيرها(وا 

وبالرغم مما يتمتع به اإلعالم من حرية مكفولة دستوريا، إال أن هذا ال يعني المساس بثوابت األمة 
ذا فما لمقصود به مبدأ سرية التحقيق القضائي،ومنها وقيمها، ومختلف المبادئ التي تقوم عليها الدولة، 

 ؟المبدأ

 ثانيا: مفهوم سرية التحقيق القضائي.

القضائي صورتين: تحقيق ابتدائي وآخر نهائي، ويعرف التحقيق االبتدائي بأنه "مجموعة يتضمن التحقيق 
سلطة التحقيق بالشكل المحدد قانونا، بغية تمحيص األدلة والكشف عن الحقيقة  اإلجراءات التي تباشرها
المحكمة  ، ويتولى هذا األخير قضاة الموضوع في(11)التي تمثل التحقيق النهائي"قبل مرحلة المحاكمة 

التي رفعت إليها الدعوى الجنائية. ويتميز التحقيق االبتدائي بجملة من الخصائص هي: سرية  المختصة
التحقيق بالنسبة للجمهور، وعالنيته بالنسبة للخصوم، والتدوين والمرونة، وما يهمنا من هذه الخصائص 

، فما هو مفهوم سرية دأ العالنيةمبكونها تصطدم مع النشاط اإلعالمي القائم على خاصية السرية، هي 
 التحقيق؟

السرية لغة من سر أي خفية، وفي سرية تامة، والسر ما تكتمه وتخفيه، وهو  أ/ تعريف سرية التحقيق: 
، أما اصطالحا فيقصد بسرية التحقيق عدم (12)ما ٌيَسره المرء في نفسه من األمور التي عزم عليها
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العالنية، أي إجراؤه في جو من السرية والكتمان بالنسبة للجمهور، أي صد كل شخص ال يعنيه أمر 
أما الخصوم فالقاعدة بالنسبة لهم هي  ،(13)التحقيق في موضوع ما عن حضوره أو االطالع على أوراقه

وهو ما يعرف بخاصية الحضورية، إال إذا قرر القانون  ،(14)عالنية التحقيق، أي مباشرته في حضورهم
من قانون اإلجراءات الجزائية،  11غير ذلك، وقد أكد المشرع الجزائري على سرية التحقيق في المادة 

حيث تنص الفقرة األولى منها على أنه "تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على 
من قانون  83/1وأكدها المشرع البحريني في المادة ، حقوق الدفاع"خالف ذلك، ودون إضرار ب

اإلجراءات الجنائية بنصها على أنه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من األسرار 
ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو 

وهو ما يدل على أهمية هذا اإلجراء مثلما ، (15)يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها"
 سنوضحه في العنصر الموالي.

تكمن أهمية سرية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها، في  ب/ أهمية سرية التحقيق االبتدائي.
، ففضال عن (16)المساس بمصالح األفراد بغير مقتضىضمان سير التحقيق في مجراه الطبيعي، وعدم 

من جراء نشر التحقيق الذي يحتمل نهايته بإصدار قرار بأال  الذي قد يصيبه حماية المتهم من التشهير
فإن عدم عالنية إجراءات التحقيق التي تستهدف البحث والتحري ، (17)وجه إلقامة الدعوى، ومن ثم براءته

إلظهار الحقيقة والوصول إليها دون أن يفسد عليه  ،عن األدلة يساعد المحقق في توفير مناخ أفضل له
ها، أو التأثير على الشهود أو طمس بعض من له مصلحة في إخفاء األدلة أو تشويههذه المهمة كل 
، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن السرية تساهم في صيانة الرأي العام واألخالق العامة معالم الجريمة

. وتأكيدا على هذه األهمية، اعتبر (18)من التأثير السيء لنشر تفاصيل الجريمة، أو ذيوع الخبرة اإلجرامية
المشرع الجنائي اإلخالل بسرية التحقيق جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جريمة إفشاء السر المهني 

التي تنص على أنه "كل الجزائري من قانون اإلجراءات الجزائية  11وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة 
م بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت ملز  شخص يساهم في هذه اإلجراءات
تقرر البحريني التي الجنائية من قانون اإلجراءات  83المادة و ، "فيه طائلة العقوبات المنصوص عليها

معاقبة كل من يفشي إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها بالعقوبة المقررة بالفقرة األولى من المادة 
 .(19)من قانون العقوبات البحريني 371

من خالل ما تقدم نجد أنفسنا أمام مبادئ مهمة ال غنى عنها، تتمثل في حرية اإلعالم وسرية التحقيق، 
 ويتوسطهما حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، فكيف يمكن الموازنة والتوفيق بينها؟
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إشكالية بحثنا ال تكمن في بحث حق اإلعالم في نشر أخبار التحقيق بداية، يجدر بنا اإلشارة إلى أن 
نما تتمحور إشكاليتنا  القضائي من عدمه، ذلك أنه ال يمكننا إنكار صميم مهنة اإلعالم وهي النشر، وا 
حول كيفية وحدود نشر هذه األخبار دون تجاوزات قد تضر بالمصلحة الخاصة لألفراد، وكذا المصلحة 

ع، وهو ما يستوجب وضع قيود تحكم النشاط اإلعالمي في إطار عالقته بالتحقيق العامة للمجتم
 القضائي، وهو ما سنناقشه في المحور التالي.

  المحور الثاني: الضوابط القانونية للنشاط اإلعالمي في ظل التحقيق القضائي.  

دولة القانون والديمقراطية بالنظر اإلعالم والقضاء، فهما مجاالن متكامالن داخل هناك عالقة وطيدة بين 
إلى مهمة كل منهما في إرساء أسس العدالة والحرية والمساواة، كل حسب آلياته وأدواته، وقد اعتبر 

، ألن ثقة هذا األخير في قضائه تتعزز بالشفافية (20)البعض أن اإلعالم هو عين القضاء داخل المجتمع
رها، وتتأثر سلبا بالتكتم والحيطة، ومن ثم يتعين على وسائل والعالنية، وتتحصن بذيوع المعلومات وانتشا

، عمال بمبدأ العالنية لضمان (21)التناول الموضوعي والمسؤول لما يدور في قاعات المحاكماإلعالم 
الشفافية والنزاهة، إال ما قد يحظره القانون ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما هو األمر بالنسبة لسرية 

 فهل يعتبر هذا الحظر مساسا بحرية اإلعالم؟التحقيق. 

وال(، وضوابط هذه هذا يقودنا إلى البحث عن مفهوم الحرية اإلعالمية، وعالقتها بالتحقيق القضائي )أ
 (.العالقة )ثانيا

 المية وعالقتها بالتحقيق القضائي.الحرية اإلعأوال: 

المعلومة ومن أي مصدر مشروع، والحق في نشر األخبار يقصد بحرية اإلعالم حق الحصول على 
، ومنها حرية الصحافة التي تشير إلى عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي (22)واألفكار دون قيود

منه،  50في المادة  2016لسنة الجزائري  يالدستور التعديل ، وحرية اإلعالم مكفولة بموجب (23)نوع
في المادة الثانية  05-12كما كفلها قانون اإلعالم الجزائري رقم من دستور مملكة البحرين،  24والمادة 

منه، والتي تنص على أنه "يمارس نشاط اإلعالم بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع 
المتعلق  04-14ده المادة الثانية من القانون رقم والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام...."، وهو ما تؤك

، بقولها "يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ (24)بالنشاط السمعي البصري
وأحكام هذا  2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون رقم  2المنصوص عليها في أحكام المادة 

رقم  وهو ما تؤكده المادة الثانية من المرسوم بقانون والتنظيم ساريي المفعول".القانون، وكذا التشريع 
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في البحرين بنصها على أنه "مع مراعاة حكم  2002( لسنة 47)

 المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع المبينة في هذا
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من المرسوم بقانون ذاته بقولها "تؤدي الصحافة رسالتها بحرية  27المادة  تؤكدهكما  .(25)القانون"
واستقالل، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وباإلسهام في االهتداء 

 29ذا وقد نصت المادة بمصالح الوطن وصالح المواطنين"، ه إلى الحلول األفضل في كل ما يتعلق
 على أن "الصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون".

على ما يلي  05-12رقم  الجزائري من قانون اإلعالم 83وتجسيدا لهذه الحرية اإلعالمية، نصت المادة 
"يجب على كل الهيئات واإلدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي باألخبار والمعلومات التي يطلبها بما 
يكفل حق المواطن في اإلعالم، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به". وهو ما أكدته 

، وذلك (26) الخبرق الوصول إلى مصدر من القانون نفسه بإقرارها للصحفي المحترف بح 84المادة 
ضمانا لحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها، المكفول بموجب المادة 

( لسنة 47المرسوم بقانون رقم )من  31وهو ما أقرته المادة  .2016من التعديل الدستوري لسنة  51
والنشر بنصها على أنه "للصحفي حق الحصول على  البحريني بشأن تنظيم الصحافة والطباعة 2002

حق نشر  يالمباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، كما يكون للصحف المعلومات واإلحصاءات واألخبار
، هذا ويحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين ما يتحصل منها"

مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في اإلعالم 
 .(27) العلياوالمعرفة، وذلك كله دون إخالل بمقتضيات األمن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه 

حرية اإلعالم تعني حرية ممارسة وظيفة اإلعالم المتمثلة في نقل أن  مما سبق عرضه،يتضح لنا 
ذاعتها بمصداقية بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة، ومن ثم فهي ترتبط بحرية  األخبار والمعلومات وا 

إباحة ، لكن ما مدى (28) اإلعالمالتعبير، أي أنه متى زادت مساحة هذه األخيرة زادت معها مساحة حرية 
   حرية التعبير اإلعالمية في ظل التحقيق القضائي؟

لقد تناول الفقهاء والباحثون هذه اإلشكالية بالدراسة، من خالل البحث في مدى أحقية نشر الصحافة 
ألخبار الجريمة، وانقسموا بصددها إلى ثالثة اتجاهات،  –باعتبارها إحدى وسائل اإلعالم  –المكتوبة 

رض دراستنا بإسقاطها على إشكاليتنا الرئيسية المتعلقة بسرية التحقيق، إذ يرى سنتطرق إليها في مع
إلى انتشار الجرائم، أو اإلساءة هي إجراء غير سليم تؤدي أن عملية نشر أخبار الجريمة  االتجاه األول

إلى بعض األشخاص أو الجهات، أو يكون النشر عملية معيقة ومعطلة لبعض اإلجراءات التي تتخذها 
فيرى أن عملية نشر أخبار الجرائم في الرأي الثاني السلطة القضائية نحو الجرائم والمجرمين، أما 

ي يؤدي إلى إيقاظ الشعب والرأي العام والهيئات الصحافة إجراء مبني على أن هذا النشر وحده هو الذ
أنه ال االتجاه الثالث الحاكمة، ويؤدي إلى البحث عن أسباب الداء والقضاء على أصله، في حين يرى 
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كلية عن نشر أخبار الجرائم ألنها جزء من موضوعها، لكن عليها أن تنشر  ع الصحافةنمتيمكن أن ت
وهو الرأي الذي نتبناه شخصيا في ما يتعلق بإجراءات التحقيق ، (29)الموضوع بشكل موجز وغير مثير

حق اإلعالم في نشر أخبار التحقيق والنتائج التي تسفر عنها، مؤكدين أن اإلشكالية ال تكمن في 
بقدر ما تكمن في الحدود والقيود الواردة على هذا النشر، وما كان لهذا اإلشكال أن  القضائي من عدمها،

لتجاوزات التي تمارسها وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها، مما أدى إلى المساس يثار لوال تلك ا
كالفضائيات التلفازية واألنترنت، بصميم وجوهر مهنة القضاء. حيث أنه ومع ظهور اإلعالم الجديد 

الرسائل واستجابة لطروحات الحتمية التكنولوجية، ُفقدت السيطرة على انتشار مضامينه، وبدأ تسريب 
، مما أدى إلى انحراف النشاط اإلعالمي (30)المحظورة، واألفالم الممنوع منها وغير الممنوع، وبطرق عدة

عن القيام بدوره الموضوعي والهادف في اآلونة األخيرة، فلم يعد اإلعالمي يفرق بين نشر معلومات حول 
الرأي العام وحمل القضاء على  أي قضية كخبر إعالمي مجرد في وسائل اإلعالم، وبين النشر لشحن

، وال يمكن إنكار قدرة مثل هذه الممارسات اإلعالمية غير المشروعة في التأثير (31)إصدار حكم معين
على أداء القضاة لمهامهم المنوطة بهم، القائمة على مبدأ استقالل القضاء المكفول دستوريا، ذلك أنه 

لوسائل اإلعالم في تداول أنباء التحقيقات القضائية إلى المبالغة في  ولسؤ كثيرا ما يؤدي االنفالت الالم
إخراج الخبر ليبدو مقروء وشيقا ومثيرا، مما يساهم في تأليب الرأي العام، بل وانحرافه في اتجاه خاطئ ال 

من خالل تكوين آراء مسبقة لديه حول األحكام التي يمكن إصدارها في القضايا  ،(32)يخدم العدالة
نشورة، ومثل هكذا طرح إعالمي خاطئ وسلبي يؤدي إلى التشكيك في نزاهة القضاء وعمله، بل وقد الم

يطول هذا التأثير حتى الشهود في القضية، الختالط األمر عليهم جراء المبالغة والمغالطات المنشورة 
مع ما أصبح لديهم من عالميا، األمر الذي يفقدهم التركيز بشأن ما كان يفترض بهم اإلدالء به، لتداخله إ

، (33)وهو ما يؤثر على المحاكمة العادلة للمتهمين في القضيةرسخت لدى الرأي العام أيضا،  معلومات
تداول اإلعالم لهذه األخبار قد يعيق إلقاء القبض على المجرمين،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

وهو ما يمنع تحقيق العدالة، وفي هذا الصدد  ،(34)كما قد يسهل لهم سبل الفرار واإلفالت من العقاب
التي أثارت بلبلة وضجة إعالمية ، "Blue whale"أو "لعبة الحوت األزرق"يمكننا االستشهاد بقضية 

واسعة في أوساط المجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة، وهي لعبة على شبكة األنترنت تستهدف شريحة 
حيتان الشاطئ التي ترتبط بفكرة االنتحار، تتكون من مجموعة من المراهقين، مستوحاة من ظاهرة 

التحديات على مدى خمسين يوما، إذ يطلب من الالعب في التحدي النهائي منها إنهاء حياته 
، وقد عرفت الجزائر وفاة عدد من األطفال عبر مختلف واليات الوطن، كان الرأي العام (35)باالنتحار

روجته وسائل اإلعالم الجزائرية بهذا الخصوص دون التأكد  ة، وذلك بسبب مايربطها مباشرة بهذه اللعب
الطيب لوح" خالل تصريح له بقوله وزير العدل حافظ األختام السيد "من صحة الموضوع، وهو ما أكده 
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قيق "أن نتائج التحقيق األولية أثبتت حالة لها عالقة بهذه اللعبة التي روج لها، وحاالت أخرى ال يزال التح
جاري بشأنها، ولم يثبت لحد اآلن عالقتها بهذه اللعبة، وأن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم 

م واالتصال العالجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإل اإللكترونية، حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من
وفي هذا  موضوع، وهو جاري بدقة"،ومكافحتها بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا ال

، كما أكدت (36)الصدد حث وسائل اإلعالم على عدم الترويج ألكثر مما تستحقه  مثل هذه األمور
لحماية الطفولة في الجزائر "مريم شرفي" في تصريح لها على هامش الدورة التكوينية  المفوضة الوطنية

لصالح الوسط المفتوح بمقر إقامة القضاة باألبيار أن "موضوع الحوت األزرق" أخذ مجاال كبيرا في 
كما التناول اإلعالمي مؤخرا، ودعت إلى عدم التهويل في التطرق إليه، إلى حين ظهور نتائج التحقيق 

 .(37)سبق  لوزير العدل إعالنه

إن الطرح اإلعالمي الخاطئ لمثل هذه القضايا، قد يؤثر على عمل القضاء بشكل سلبي ويشوش عليه، 
ال سيما وأن المجتمع الجزائري لم يستفق بعد من مأساة اختطاف األطفال وقتلهم التي انتشرت منذ سنة 

اإلعالمية، فسوء اختيار وسائل اإلعالم للطريقة الساحة  على، لتظهر قضية "الحوت األزرق" 2008
المثلى في طرح هذه القضايا، يساهم في تضليل القضاء والرأي العام على حد سواء، مما يصعب مهمة 

، بسبب قلبها للمفاهيم، وتحليلها من قبل ة، والكشف عن المتسبب الرئيسي فيهاالوصول إلى الحقيق
ة ن إنهاء حياة بعض األطفال بفعل فاعل، غير أنه ونتيج، إذ يحتمل أن يكو أشخاص غير مختصين

معين كاالنتحار بسبب اللعبة  اتجاهإلى  للتناول اإلعالمي الخاطئ للموضوع بتوجيه الرأي العام بشأنه
اإللكترونية مثال، يتم التأثير على القضاة في إصدارهم ألحكامهم من جهة، ومن جهة أخرى قد يطعن في 

الذي شحن به نزاهة القضاء، و تفقد األحكام القضائية مصداقيتها إذا كانت هذه األخيرة مخالفة لالتجاه 
ب اإلرهاب المعنوي الممارس من وسائل اإلعالم ضد القضاة، ، وهو أسلوب من أسالياإلعالم الرأي العام

لذلك كان من الضروري الحد من ، (38)بالضغط والتأثير عليهم إلصدارهم ألحكامهم على نحو معين
الحرية اإلعالمية منعا لمثل هذه التجاوزات الالمسؤولة، وما ينجر عنها من مساس بالمصلحتين الخاصة 

 لي نتطرق إلى ضوابط الحرية اإلعالمية.والعامة للمجتمع، وفيما ي

  ضوابط الحرية اإلعالمية في إطار التحقيق القضائي. ثانيا:

إن الحديث عن ضوابط الحرية اإلعالمية السيما في مجال التحقيق القضائي، ال يعني أبدا أن سلطتي 
ذلك تماما، إذ توجد اإلعالم والقضاء تسيران وفق خطين متوازيين ال تقاطع بينهما، بل بالعكس من 

كاملي الذي يجمع بينهما، من خالل بينهما مساحة مشتركة ال يمكن لمنصف إنكارها، تتجسد في الدور الت
تعاونهما في نشر الحقيقة ونشر الثقافة القانونية، وكشف التجاوزات الحاصلة داخل المجتمع وصوال إلى 
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ضوابط هذه الحرية التي بين حرية اإلعالم وبين تحقيق العدالة، وهو ما يعني أنه ال تعارض وال تناقض 
خل المشرع . وفي هذا الصدد تد(39)تقتضي حفظ الحرية اإلعالمية دون تجاوز لحدودها المشروعة

على التوالي،  51و 50لرسم حدود هذه الحرية، بإضافته لنصي المادتين  2016الدستوري الجزائري سنة 
ة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى الشبكات منه على ما يلي "حري 50حيث نصت المادة 

 اإلعالمية مضمونة وال تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

 ال يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وكرامتهم.

بت األمة وقيمها نشر المعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوا
 الدينية واألخالقية والثقافية".

"الحصول على المعلومات والوثائق اإلحصائيات ونقلها مضمون  ما يليعلى  51في حين نصت المادة 
 للمواطن.

ال يمكن أن يمس هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات 
 األمن الوطني.

 .(40)هذا القانون كيفيات ممارسة هذا الحق"يحدد 

من دستور المملكة، التي  24وقد كفل المشرع الدستوري البحريني حرية الصحافة أيضا بموجب المادة 
نصت على ما يلي "مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا 

"، حيث يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها وضاع التي يبينها القانونللشروط واأل
وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف واألمانة والصدق وآداب المهنة  الدستور وبأحكام القانون،

 .(41)، وبما ال ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم"وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه
من المرسوم بقانون رقم  39يجوز له التعرض للحياة الخاصة ألي شخص وفقا لما تؤكده المادة كما ال 

 .سابقا المشار إليه 2002( لسنة 47)

، وهو ما يعتبر من المبادئ المهمة التي يفترض بحرية اإلعالم احترامها مبدأ سرية التحقيق القضائيف
بنصها على أنه " يمارس النشاط اإلعالمي  05-12رقم ي الجزائر تؤكده المادة الثانية من قانون اإلعالم 

 -بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول لهم، وفي ظل احترام:......
المتعلق بالنشاط  04-14سرية التحقيق القضائي...."، وهو ما تؤكده أيضا المادة الثانية من القانون رقم 

من قانون اإلعالم على أنه "يعترف للصحفي المحترف بحق  84السمعي البصري، كما نصت المادة 
عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق -الوصول إلى مصدر الخبر، ماعدا في الحاالت اآلتية:..... 
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في  بالنشاط السمعي البصري من القانون المتعلق 48القضائي..."، وفي النطاق ذاته نصت المادة 
احترام سرية -بـ: ......على أنه "يتضمن دفتر الشروط العامة السيما االلتزامات التي تسمح  الجزائر

يؤثر هذا ويحظر على الصحيفة تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو المحاكمة بما  التحقيق القضائي..".
وتلتزم  ى مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة،على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر عل

الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق األحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء 
التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف لألسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأال 

 .(42)وى أو صدر الحكم بالبراءة"وجه إلقامة الدع

حاطتها بضوابط دستورية  يستفاد من المواد المشار إليها أعاله، أن تقييد حرية النشاط اإلعالمي وا 
وقانونية، هي حتمية ال مفر منها، في سبيل الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، وألن العدالة هي 

 -صميم عمله الضحية األولى للتعدي الصارخ للنشاط اإلعالمي على صالحيات القضاء، وتدخله في 
في نزاهته لدى الرأي العام، وكذا قدرته على ضمان المحاكمة العادلة، واحترامه  دى إلى التشكيكأمما 

كان البد من تبني مبدأ تقييد إباحة النشر إلجراءات التحقيق القضائي ونتائجه، إال في  -لقرينة البراءة
 الحدود التي يقرها القانون.

ادف واإليجابي في تعامله مع سلطة القضاء، وبعيدا عن توجيه الرأي العام وتجسيدا للطرح اإلعالمي اله
تمنع من تحقيق العدالة، تبنى قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري في إطار لخدمة أغراض غير مشروعة 

ما يلي "تكون  في فقرته األولىجاء ي لذمنه وا 11حمايته لخاصية سرية التحقيق االبتدائي، نص المادة 
جراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع"، إ

غير كاملة أو غير على أنه " غير أنه تفاديا النتشار معلومات  منه والرابعة الثالثة تانونصت الفقر 
لضابط الشرطة صحيحة، أو لوضع حد لإلخالل بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو 

بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر  (43)القضائية
موضوعية مستخلصة من اإلجراءات، على أن ال تتضمن أي تقييم لألعباء المتمسك بها ضد األشخاص 

 المتورطين.

 تراعى في كل األحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".

هذه المادة القانونية أن انتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة حول إجراءات التحري  قد أكدتل
والتحقيق من شأنها اإلخالل بالنظام العام، والمساس بحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يمكن لوسائل 

نونا، لذلك اإلعالم التورط فيه من خالل انحرافها عن مهمتها، وتجاوزها للقيود المقررة لها دستورا وقا
يجدر بها االلتزام بحدودها المهنية المتخصصة التي تحكمها آداب وأخالقيات معينة، مثلما تشير إليه 
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وانين اإلعالم ومواثيقه في أي دولة، والتي تندرج غالبا تحت أربعة قيم هي: قول الحقيقة، االلتزام ق
، (44)الغير، واحترام الكرامة اإلنسانيةبالعدالة، الحرية التضامنية من خالل الشعور بالمسؤولية تجاه 

وتتمثل هذه األخالقيات في مجموعة من المبادئ والمعايير التي يقوم اإلنسان بتطبيقها بشكل اختياري 
التخاذ قراراته حول ما يقوم به من أفعال، وهذه المبادئ هي التي تحدد مدى صحة الفعل اإلنساني، 

م بتنظيم يعرف بأنه "قواعد للسلوك المهني وآداب مهنة الصحافة تهتومنها ميثاق الشرف الصحفي الذي 
ة مهنة الصحافة، وهذه المواثيق تعد بمثابة توجيهات داخلية لقرارات المهني في الجانب األخالقي لممارس

أثناء عمله المهني، ويهدف لحماية واحد أو أكثر من الفئات  يواجهامختلف المواقف والمعضالت التي 
: القراء، الصحفيون، حماية مالك الصحف، معالجة قضايا المعلنين، والمواثيق قد يصوغها التالية

بتنفيذها باعتبارها تنظيما ذاتيا لهم، وقد تفرض عليهم من جهة أخرى ويكون لها في الصحفيون ويلتزمون 
 .(45)هذه الحال درجات مختلفة من الفاعلية"

ي فصال خاصا بآداب وأخالقيات المهنة، يتكون من ثماني وفي هذا الصدد تضمن قانون اإلعالم الجزائر 
على منه في فقرتها األولى على أنه "يجب على الصحفي أن يسهر  92مواد قانونية، حيث نصت المادة 

االحترام الكامل آلداب وأخالقيات المهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي"، وكل خرق لهذه القواعد 
كما اعتمد ، (46)بها المجلس األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحافةيعرض صاحبه إلى عقوبات يأمر 

ميثاق الشرف الصحفي البحريني جملة من البنود والمبادئ التي يجدر باألسرة الصحفية واإلعالمية 
 وتتمثل هذه الضوابط واألخالقيات فيما يلي:، (47)االلتزام بها

 وموضوعي.التحلي باالهتمام الدائم إلعداد خبر كامل  -

، وهو ما يعني صدق الخبر وموضوعية الرأي، أي إعالم نقل الوقائع واألحداث بنزاهة وموضوعية -
 .(48) اآلخرالمواطنين باألخبار الصحيحة وتقديم الرأي والرأي 

 .(49) صحيحتصحيح كل خبر غير  -

المواطنين وحماية حياتهم االمتناع عن تعريض األشخاص للخطر، وهو ما يفترض حماية كرامة  -
 الشخصية.

 االمتناع عن اإلشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح والعنف. -

 االمتناع عن الوشاية والقذف. -

 .(50) المواطناالمتناع عن نشر أو بث أي صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر  -
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وتقييدا للحرية اإلعالمية في إطار سرية التحقيق القضائي، حظر قانون اإلعالم على وسائل اإلعالم 
نشر أو بث أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق االبتدائي في الجرائم، أو بث أو نشر فحوى 

لتقارير لنسبة مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية، وكذلك الشأن با
، كما حظر عليها نشر أو بث أي صور أو رسوم أو المرافعات التي تتعلق بحالة األشخاص واإلجهاض

من ظروف بعض الجنايات والجنح المذكورة في المواد  جزءأو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل 
  .(51)ن العقوباتمن قانو  342، و341إلى  333مكرر، والمواد من  263، و262إلى  255من 

الصحفي والمؤسسة  منع ،ميثاق الشرف الصحفي في مملكة البحرين ومن االلتزامات التي تضمنها
أو  تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو المحاكمة من قضايا بما يؤثر على مجرى التحقيق من الصحفية

حيث يلتزم كل من الصحفي من هذا الميثاق،  والثاني عشر السابع انتلك القضايا، وهو ما يؤكده االلتزام
 : موجب االلتزام السابع بـــوالمؤسسة الصحفية في هذا اإلطار بــ

وصور المتهمين أو المحتجزين على ذمة التحقيق في الجرائم والقضايا، واالنتباه إلى نشر أسماء  عدم -أ
 أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

 االلتزام بقرار السلطة القضائية بحظر النشر في قضايا تتعرض لها. -ب

عدم اإلفصاح عن هوية ضحايا االعتداء الجنسي أو نشر مواد من شأنها أن تساعد على تحديد  -ج
 .(52) القانونيةهويتهم ما لم يكن هناك مبرر كاف، وهم أحرار في القيام بذلك من الناحية 

 :ما يليفي حين قرر االلتزام الثاني عشر من هذا الميثاق 

ة للمجتمع، وانطالقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية فإن الصحفيين الصحافة الحرة هي المرآة الحقيقي -
والمؤسسات الصحفية واإلعالمية مطالبون بااللتزام بواجباتهم في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، وحماية 
حقوق المجتمع بجميع أفراده ومكوناته، والتصدي ألي مظاهر سلبية أو ممارسات دخيلة تخالف العادات 

 د المرعية في البالد، وذلك من خالل:والتقالي

تجنب اإلثارة في نشر أخبار الجرائم واالبتعاد عن أسلوب الفضائح وعدم إبراز مظاهر العنف التي  -ب
 .(53) الناشئةتشيع الخوف أو االكتئاب أو تغرس العدوانية لدى المراهقين أو األجيال 

ميعها ضمن إطار حسن سير العدالة، الذي يفترض باإلعالم تندرج ج المحددة أعاله الضوابط والقيود إن
ن ثم يحظر على ، وم(54) واستقاللهتحقيقه، ذلك أن دور اإلعالم الموضوعي يتمثل في دعم القضاء 

 وسائل اإلعالم تجاوز هذه الضوابط القانونية، وفي حالة مخالفتها تترتب المسؤولية القانونية، وهو ما
 ر من الدراسة.يخسنوضحه في المحور األ
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 مخالفة النشاط اإلعالمي لسرية التحقيق القضائي.  ور الثالث: المسؤولية المترتبة علىالمح

لقد سبق التأكيد في معرض دراستنا على العالقة المشتركة والتكاملية بين كل من اإلعالم والقضاء في 
تحقيق العدالة، كل في نطاق حدوده المهنية المتخصصة التي تحكمها آليات وأدوات محددة، ومن ثم فإن 

لتحقيقات القضائية وسائل اإلعالم على صالحيات القضاء، بتنصيب نفسها قاضيا والفصل في ا افتتاح
ة القانونية بتهمة ساءلبأحكام مسبقة، يرضخ لها الرأي العام، يجعل منها )أي وسائل اإلعالم( محال للم

، ة المرسومة لحريتها اإلعالميةتجاوزها للضوابط القانونيالموضوعي الهادف، و االنحراف عن اإلعالم 
تقتضي هذه األخيرة تعمد إيصال الفكرة أو  وهو ما يجعلنا أمام جريمة إعالمية مكتملة األركان، إذ

، وتتخذ (55)المعلومة أو الشعور أو اإلرادة إلى الغير قصد اإلذاعة والنشر، حيث تتحقق العالنية حتما
هذه الجرائم صورة اإلفشاء ألنها تتضمن إذاعة أو نشر سر  يجب أن ال يذاع تجنبا للمساس بسير 

وقد ورد ذكر هذه صطلح على تسميتها جرائم اإلفشاء أو جرائم النشر المحظور، لذلك ا، (56)العدالة
 ، وتتمثل فيما يلي:وقانون الصحافة البحريني الجرائم ضمن قانون اإلعالم الجزائري

وقد نصت عليها جريمة بث أو نشر أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بالتحقيق االبتدائي في الجرائم:  ➢
إلعالم، حيث تعاقب أي وسيلة إعالم ترتكب هذه المخالفة بغرامة مالية من من قانون ا 119المادة 

من قانون اإلجراءات  85دينار جزائري. وفي السياق ذاته جرمت المادة  ألف مئةإلى خمسين ألف 
 باالطالعتفتيش شخص ال صلة له قانونا  الجزائية الجزائري كل إفشاء أو إذاعة لمستند متحصل من

عليه، وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند، أو الشخص المرسل 
كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن من ضرورات التحقيق القضائي، ويعاقب  إليه، وكذلك

بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف دينار جزائري، وما و  على هذه األفعال بالحبس من شهرين إلى سنتين،
ذا يالحظ على هذه األفعال أنها يمكن أن ترتكب من أشخاص عاديين أو من إعالميين على حد سواء، و  ا 

 ما قررتهارتكبت بواسطة إعالميين فإن العقوبة المطبقة عليهم تكون الغرامة دون عقوبة الحبس، وهو 
بقولها في فقرتها األخيرة "ال يمكن أن تخضع جنحة  2016من التعديل الدستوري لسنة  50المادة 

( لسنة 47رقم )من المرسوم بقانون  71وهو ما نصت عليه المادة  الصحافة لعقوبة سالبة لحرية".
في مملكة البحرين في البند )د( منها بقولها "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون  2002

 ةأخبار أي -ألف دينار على نشر ما يلي: د جاوزن آخر، يعاقب بالغرامة التي ال تالعقوبات أو أي قانو 
   ."جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها

فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية: جريمة بث أو نشر  ➢
من قانون اإلعالم، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية من مئة ألف إلى مئتي  120نصت عليها المادة 
 2002( لسنة 47من المرسوم بقانون رقم ) 71المادة  على هذه الجريمةوقد نصت   ألف دينار جزائري.
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دون اإلخالل  –بغرامة ال تجاوز ألف دينار بموجبها  البحرين، في البند )أ( منها، حيث يعاقب في مملكة
ما جرى في الدعاوى القضائية  -نشر: أ على –بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر 

. سوء نيةالتي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وب
باإلضافة إلى نشر أخبار إفالس تجار أو محال تجارية أو صيارفة بدون إذن خاص من المحكمة 

  المختصة وفقا لما ورد في البند )ه( من المادة نفسها.
نصت عليها نشر أو بث تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة األشخاص أو اإلجهاض:  جريمة  ➢

خمسين ألف إلى مئتي ألف دينار في غرامة مالية من  عقوبتها تمثل، وتمن قانون اإلعالم 121المادة 
 جزائري.

تعيد تمثيل كل أو جزء من نشر أو بث صور أو رسوم أو أية بيانات توضيحية أخرى:  جريمة ➢
ظروف بعض الجنايات والجنح الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات والمتمثلة في جناية القل 
العمد مع سبق اإلصرار والترصد، وقتل األصول، وقتل األطفال، والتسميم، والقتل باستعمال التعذيب 

مكرر من قانون العقوبات، وجرائم انتهاك اآلداب كالفعل العلني 263و 262إلى  255طبقا للمواد من 
المخل بالحياء، والشذوذ الجنسي والزنا والتحرش الجنسي وتحريض القصر على الفسق والدعارة طبقا 

مة المادة من قانون العقوبات الجزائري، وقد نصت على هذه الجري 342، و341إلى  333للمواد من 
من قانون اإلعالم، وعاقبت مرتكبها بغرامة مالية من خمس وعشرين ألف إلى مئة ألف دينار  122

حساس الجمهور من الصور التي جزائري ، لما فيها من مساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص وا 
( لسنة 47من المرسوم بقانون رقم ) 71هذا وقد نص البند )ج( من المادة  .(57)تخدش الحياء العام

البحريني على تجريم نشر األحكام الصادرة في جرائم االغتصاب واالعتداء على العرض وجرائم  2002
 األحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة. 

مع عدم اإلخالل بالمسئولية " العقوبات البحريني على ما يليمن قانون  93هذا وقد نصت المادة 
الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير 
الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته 

ت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فال مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق فاعال للجرائم التي ارتكب
االبتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو األوراق للمساعدة على 
 معرفة الناشر الفعلي أو باإلرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو األوراق إلثبات

 . "مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر
وكضمانة إضافية لحسن سير التحقيقات القضائية وتحقيق العدالة، جَرم المشرع الجزائري صورا أخرى من 

بها سلطة القضاء، وقد أدرجها  اإلعالم وتضرالسلوكيات غير المشروعة التي يمكن أن تمارسها وسائل 
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تكبها أشخاص أن ير قانون العقوبات، كونها ليست حكرا على وسائل اإلعالم فقط، إذ يمكن  ضمن
 من قانون العقوبات الجزائري، وتتمثل في: 147عليه المادة  ما نصتآخرون، وهو 

األفعال واألقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى  -
 لم يفصل فيها نهائيا.

ض منها التقليل من شأن األحكام القضائية، والتي األفعال واألقوال والكتابات العلنية التي يكون الغر  -
 يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقالله.

من المادة  3و 1بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة  147ويعاقب مرتكب هذه األفعال طبقا للمادة 
ن ألف إلى مئة ألف دينار من عشري التي تتراوح من قانون العقوبات والمتمثلة في الغرامة المالية 144

، حيث ال يمكن تطبيق عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين  على اإلعالميين باعتبارها عقوبة جزائري
 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  50وفقا للمادة  عليهمسالبة للحرية تم حظر تطبيقها على 

تأكيد  يسعى إلى حيث ،واضحةالمشار إليها أعاله، وغاية المشرع الجزائري من تجريم هذه األفعال 
عن  ابعيدله كل ما من شأنه التأثير على عمله، وذلك بخلق مناخ عمل مناسب  نعالقضاء  استقاللية

قوبات السالبة للحرية في جنح عدالة، أما عن إلغائه للعالضغوطات اإلعالمية التي تعيق تحقيق ال
بقائه على العقوبة المالية فقط المتمثلة في الغرامة، فإنه تحول يحسب له أيضا، لما للعقوبات  الصحافة وا 

، الذي تتوخاه السياسة العقابية المعاصرةالسالبة للحرية من مساوئ جمة لم تعد تفي بالغرض العقابي 
  الجرائم اإلعالمية.خاصة في إطار 

والمسلك ذاته انتهجه المشرع البحريني في قانون العقوبات، حيث جرم مجموعة من األفعال التي من  
منه  216شأنها أن تؤثر على أداء الهيئات القضائية لدورها المنوط بها تحقيقا للعدالة، فنصت المادة 

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العالنية المجلس الوطني أو غيره من " :على ما يلي
على ما  212 المادة ونصت ."أو السلطات أو المصالح العامة المحاكم الهيئات النظامية أو الجيش أو 

المادة يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقرة األولى من يلي "
 .أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته ( على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء339)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين أو الغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي 
 المذكورة.درجة الجسامة 

 ."قاضعلى  ل عن سنة إذا وقع التعديوتكون العقوبة الحبس مدة ال تق
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة على أنه "من قانون العقوبات البحريني  222في حين نصت المادة 
أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسين دينارا من أهان باإلشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة 

وتكون العقوبة الحبس  .تأدية وظيفته أو خدمتهء أو بسبب أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثنا
انعقاد مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو الغرامة التي ال تقل عن خمسين دينارا إذا وقعت اإلهانة أثناء 

 ."الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها

 من قانون اإلعالم 64بموجب المادة  في الجزائر وفي اإلطار ذاته، تم تأسيس سلطة السمعي البصري
، حيث تتمتع هذه السلطة قصد أداء مهامها، بمجموعة من الصالحيات، إذ يمكن 05-12رقم  الجزائري

لها أن تبدي رأيها بطلب من أي جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري طبقا 
ئم التي تم ، ال سيما في الجرا04-14سمعي البصري رقم من القانون المتعلق بالنشاط ال 55لنص المادة 

 اإلشارة إليها أعاله.

 الخاتمة:

على الموازنة بين كل من الحرية والبحريني الجزائري  ينالمشرع كل من يتضح جليا من دراستنا، حرص
القانون والديمقراطية، اإلعالمية وسرية التحقيق القضائي كمبدأين دستوريين مهمين تقوم عليهما دولة 

سن ب في الجزائر لممارسة النشاط اإلعالمي بسياجات قانونية قوية، جسدت ماوذلك من خالل إحاطته
التي عرفت صدور قانون  2012بداية من سنة  خالل فترة زمنية وجيزة، ترسانة قانونية منظمة ومتتالية

المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14، تاله صدور القانون رقم 05-12اإلعالم الجزائري رقم 
والذي أضاف  01-16بموجب القانون  2016، ليتم بعدها إجراء تعديل دستوري سنة 2014خالل سنة 

ينظمان الحرية اإلعالمية ويحددان ضوابطها، السيما ما يتعلق  على التوالي، 51و 50 نصين جديدين
ي المتمثل في سحرين من خالل قانونها األساوهو ما كفلته مملكة الب ،منها بسرية التحقيق القضائي

العقوبات، وكذا ميثاق الشرف قانوني اإلجراءات الجنائية و الصحافة و  تور المملكة، باإلضافة إلى قانوندس
غير أن هذا الزخم من النصوص القانونية التي ترسم حدود اختصاص كل سلطة الصحفي البحريني، 

تفعل العالقة ين الحرية اإلعالمية وسرية التحقيق القضائي ما لم تبقى قاصرة عن حل إشكالية الموازنة ب
 التكاملية المشتركة بينهما على أرض الواقع، وذلك من خالل:

عالميين، هدفها نشر الثقافة القانونية والقضائية لديهم، حتى يتمكنوا بدورهم القيام بدورات تكوينية لإل -
إطار نشاط إعالمي موضوعي وهادف، ذلك أن فاقد الشيء ال من نشرها وبثها إلى الرأي العام في 

 يعطيه.
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من خالل الطرح  في تحقيق العدالة ، ومساهمتهااإلعالموسائل اإليجابي لدور التحسيس القضاة ب -
، ودعوتهم إلى ضرورة التعاون معها، ومدها بالمعلومات واإلحصائيات المتعلقة اإلعالمي الهادف

حتى تتمكن من ممارسة حقها في لقضائية في الحدود التي يسمح بها القانون، بالتحريات والتحقيقات ا
الوصول إلى مصدر الخبر ونقله للمواطن، ذلك أن تكتم القضاة والتزامهم بالسرية والحيطة في غير 
موضعها، واحجامهم عن التواصل مع الرأي العام بواسطة اإلعالم، يؤثر على نزاهة الجهاز القضائي 

 التي يصدرها.  واألحكام 

خاليا إعالم على مستوى المحاكم والمجالس  نشاءفي كل دولة، وذلك بإقضائي العالم اإل تفعيل -
القضائية، وتفعيلها في سبيل مد الرأي العام بالمعلومات الخاصة بمجريات التحريات والتحقيقات القضائية 
 ،بطريقة منظمة، دون المساس بسريتها التي يقتضيها القانون أو المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن

حصر المصدر القانوني لهذه المعلومات في ممثل النيابة العامة وضابط خاصة وأن القانون الجزائري 
من قانون  11الشرطة القضائية بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية فقط، طبقا ألحكام المادة 

 اإلجراءات الجزائية.

، بغية ردع تفعيل المجلس األعلى لآلداب وأخالقيات المهنة للعقوبات المترتبة على أية مخالفة إعالمية -
 أي إعالمي يتجاوز ضوابط الحرية اإلعالمية المكفولة بموجب الدستور.

إلزام وسائل اإلعالم بعدم تناول تفاصيل التحقيقات القضائية أو تحليلها وتقييمها قبل الفصل النهائي  -
 فيها.

كجزاء للجنح  دعوة المشرع الجزائري إلى تبني عقوبة العمل للنفع العام إلى جانب عقوبة الغرامة -
 عقوبة العمل للنفع العام هيو لعقوبة السالبة للحرية،  ل قرر عدم إخضاع هذه األخيرةاإلعالمية، بعدما 

تقوم على فكرة استثمار العقوبة من خالل تعويض الضرر الذي يسببه السلوك مقيدة للحرية عقوبة بديلة 
يعود بالفائدة على المجتمع، كأن يكلف اإلعالمي اإلجرامي للجماعة، بتكليف المتسبب في الضرر بعمل 

ن دو  -المرتكب إلحدى جرائم النشر المحظور أو إهانة السلطة القضائية بتقديم برامج إعالمية مجانية
، أو الغرض منها نشر الثقافة القانونية والقضائية في أوساط المجتمعلصالح الهيئات القضائية،  -مقابل

ها أهمية خالل يوضح منات تحسيسية ودورات تكوينية لغيره من اإلعالميين، أن يكلف بالمشاركة في ندو 
  -الذي ال يمكن أن يكون إال باحترام ضوابط الحرية اإلعالمية المحددة قانونا-الطرح اإلعالمي الهادف 

 .في تحقيق العدالة ودوره
                                                            

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني األول حول "اإلعالم والديمقراطية"، المنعقد ( بن داود العربي، ضوابط معالجة الجريمة الصحفية، 1)
 .2012ديسمبر  13و 12اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 
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 ، على الموقع التالي: 2015أغسطس  11عواطف عبد الرحمن، اإلعالم والقضاء، مقال منشور على اإلنترنت بتاريخ   (2)
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/420131.aspx 

 20:45، على الساعة 2018جانفي  25تاريخ االطالع: 

 ( مقال "السلطة الرابعة"، مقال منشور على اإلنترنت على الموقع التالي: 3)
or.m.wikipedia.org     00: 11، على الساعة 2018فيفري  5 :االطالع تاريخ، 

 .  527، ص 1988( المنجد في اللغة واألعالم، الطبعة الثالثون، دار المشرق، بيروت، 4)
 www.almaany.com  ( أنظر معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، على الرابط التالي: 5)
( محمد حسن محمد محرم، الحماية الجنائية الموضوعية لحرية التعبير في القانون المصري والمقارن، رسالدة دكتوراه في القانون 6)

  .  152، ص 2017الجنائي، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
 .12محمد حسن محمد محرم، المرجع نفسه، ص   (7)
، المتعلق باإلعالم، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 2012يناير  12رخ في المؤ  05-12من القانون رقم  10 ( المادة8)

 .2012يناير  15، المؤرخة في 2الجزائرية، العدد 
المتضمن التعديل الدستوري، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16( القانون رقم 9)

  . 2016مارس  7المؤرخة في  14العدد 
  ومابعدها. 153( محمد حسن محمد محرم، المرجع السابق، ص 10)
 ، ص ب. 2007( أحمد المهدي، أشرف شافعي، التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة، القاهرة، 11)
  المرجع السابق.( معجم المعاني الجامع، 12)
  .313، ص 2005الجزائر، ( عبد اهلل أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، 13)
 .518، ص 2008( محمد زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 14)
( هدى أحمد العوضي، استجواب المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، 15)

  ومابعدها. 29، ص 2009ة، مملكة البحرين، يوليو جامعة المملك
  .2( أحمد المهدي، أشرف شافعي، المرجع السابق، ص 16)
  .518( محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 17)
 .518، محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 2( أحمد المهدي، أشرف شافعي، المرجع السابق، ص 18)
الجريدة  بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية البحريني، 2002( لسنة 46من المرسوم بقانون رقم ) 83مادة ( الفقرة الثانية من ال19)

 .2002أكتوبر  23المؤرخة في  2553الرسمية عدد 
 ( عبد الستار غفور بيرقدار، العالقة بين القضاء واإلعالم، مقال منشور على األنترنت على الموقع التالي: 20)

https://www.iraqja.iq/view.1011  19:30، على الساعة 2018جانفي  25 :االطالع ، تاريخ 2011 /29/05، بتاريخ. 

  ( عبد الستار غفور بيرقدار، المرجع نفسه.21)
 ( عبد الستار غفور بيرقدار، المرجع نفسه.22)
دراسة لواقع الصحافة اإللكترونية في ضوء  –( محمد برقان، حق الممارسة اإلعالمية في الجزائر بين الحرية واألخالقيات المهنية 23)

، ص 2017، أكتوبر 23مجلة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العام الرابع، العدد  -2012قانون اإلعالم 
49 .  

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/420131.aspx
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
https://www.iraqja.iq/view.1011
https://www.iraqja.iq/view.1011
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، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 2014فبراير  24المؤرخ في  04-14( القانون رقم 24)
  .2014مارس  23، المؤرخة في 16الجزائرية، العدد 

  من دستور مملكة البحرين. 24( نالحظ أن مضمون هذه المادة هو نفسه مضمون المادة 25)
باإلعالم على ما يلي "يعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر  المتعلق 05-12من القانون رقم  84( تنص المادة 26)

 الخبر، ماعدا في الحاالت اآلتية.....".
  بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في البحرين. 2002( لسنة 47من المرسوم بقانون رقم ) 32( المادة 27)
  .155( محمد حسن محمد محرم، المرجع السابق، ص 28)
 ( بن داود العربي، المرجع السابق.29)
( عصام سليمان الموسى، الضوابط المهنية واألخالقية واإلعالمية لمعالجة الجريمة واالنحراف في المجتمع العربي، الندوة العلمية 30)

  .3ألمنية، الرياض، ص ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم ا2005أبريل  13-11اإلعالم واألمن، الخرطوم: 
 ( عبد الستار غفور بيرقدار، المرجع السابق.31)
  .4( بن داود العربي، المرجع السابق، عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 32)
مذكرة  -تحليل مضمون أخبار الجريمة في جريدة الشروق اليومي –( أنظر: عايش حليمة، الجريمة في الصحافة الجزائرية 33)

في علوم اإلعالم واالتصال، فرع صحافة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة،  ماجستير
 . 103، ص 2008/2009

  ( بن داود العربي، المرجع السابق.34)
 /:ar.m.wikipedia.org/https.  ( للمزيد من المعلومات حول هذه اللعبة تصفح الموقع اإللكتروني التالي: 35)
ال ( عبد الحكيم بوعزيز، مقال "لوح يعلن عن فتح تحقيق قضائي في قضية اللعبة اإللكترونية "الحوت األزرق" التي تدفع األطف36)

 www.aljazayr.com  ، على الموقع اإللكتروني التالي: 2017ديسمبر  12إلى االنتحار"، مقال منشور في جريدة الجزائر بتاريخ 
رق" وعدم التهويل في ( سميرة سنيني، "دعوة وسائل اإلعالم الوطنية إلى معالجة هادئة لقضية اللعبة اإللكترونية "الحوت األز 37)

التالي:  ، على الموقع اإللكتروني 2017ديسمبر  12انتظار نتائج التحقيق، مقال منشور في جريدة الجزائر بتاريخ 
  www.aljazayr.com 
  .4( عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 38)
 بيرقدار، المرجع السابق.( عبد الستار غفور 39)
 المتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  (40)
 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في البحرين. 2002( لسنة 47من المرسوم بقانون رقم ) 37( المادة 41)
  السابق.، المرجع 2002( لسنة 47من المرسوم بقانون رقم ) 40( المادة 42)
لم يكن لضابط   02-15بموجب األمر رقم  2015( تجدر اإلشارة إلى أنه قبل تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري سنة 43)

نما كان ذلك من صالحيات مثل النيابة العامة فقط.    الشرطة القضائية الحق في اطالع الرأي العام بمعلومات التحقيق في قضية ما، وا 
  .6يمان الموسى، المرجع السابق، ص ( عصام سل44)
  .7، 6( عصام سليمان الموسى، المرجع نفسه، ص 45)
  .05-12من قانون اإلعالم الجزائري رقم  97( أنظر المادة 46)
  ( راجع ميثاق الشرف الصحفي في مملكة البحرين.47)
  .11( عصام سليمان الموسى، المرجع السابق، ص 48)
  بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في البحرين. 2002( لسنة 47بعدها من المرسوم بقانون رقم )وما  60( أنظر المادة 49)

https://.ar.m.wikipedia.org/
https://.ar.m.wikipedia.org/
http://www.aljazayr.com/
http://www.aljazayr.com/
http://www.aljazayr.com/
http://www.aljazayr.com/
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  .05-12من قانون اإلعالم رقم  92( أنظر الفقرة الثانية من المادة 50)
  .05-12 اإلعالم رقممن قانون  122، 120،121، 119( أنظر المواد 51)
والمؤسسات الصحفية ضمن ميثاق الشرف الصحفي في مملكة  على الصحفيينالواجبة ( راجع البند السابع من االلتزامات 52)

  البحرين. 
( راجع البند الثاني عشر من االلتزامات الواجبة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية ضمن ميثاق الشرف الصحفي في مملكة 53)

  البحرين.
  ( عبد الستار غفور بيرقدار، المرجع السابق.54)
، ص 2017، 39، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 05-12الجريمة اإلعالمية وفقا لقانون اإلعالم رقم  عبد المجيد لخذاري،( 55)

109. 
  .16( عصام سليمان الموسى، المرجع السابق، ص 56)
  .114( عبد المجيد لخذاري، المرجع السابق، ص 57)

 قائمة المراجع:
 أوال: الكتب.

 .2007المهدي، أشرف شافعي، التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة، القاهرة، أحمد  -
  .2005عبد اهلل أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، الجزائر،  -
 .2008ة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثامن -

 : أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير.ثانيا
مذكرة ماجستير في  -تحليل مضمون أخبار الجريمة في جريدة الشروق اليومي –عايش حليمة، الجريمة في الصحافة الجزائرية  -

 .2008/2009اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، علوم اإلعالم واالتصال، فرع صحافة، كلية العلوم 
محمد حسن محمد محرم، الحماية الجنائية الموضوعية لحرية التعبير في القانون المصري والمقارن، رسالدة دكتوراه في القانون  -

 .2017الجنائي، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
متهم في مرحلة التحقيق االبتدائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، هدى أحمد العوضي، استجواب ال -

 .2009جامعة المملكة، مملكة البحرين، يوليو 
 ثالثا: المجالت والملتقيات.

يمقراطية"، المنعقد مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني األول حول "اإلعالم والدبن داود العربي، ضوابط معالجة الجريمة الصحفية،  -
 .2012ديسمبر  13و 12بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي 

 .2017، 39، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 05-12الجريمة اإلعالمية وفقا لقانون اإلعالم رقم  عبد المجيد لخذاري، -
عصام سليمان الموسى، الضوابط المهنية واألخالقية واإلعالمية لمعالجة الجريمة واالنحراف في المجتمع العربي، الندوة العلمية   -

 ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.2005أبريل  13-11اإلعالم واألمن، الخرطوم: 
دراسة لواقع الصحافة اإللكترونية في ضوء  –عالمية في الجزائر بين الحرية واألخالقيات المهنية محمد برقان، حق الممارسة اإل -

 .2017، أكتوبر 23مجلة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العام الرابع، العدد  -2012قانون اإلعالم 
 رابعا: مقاالت على األنترنت.

"لوح يعلن عن فتح تحقيق قضائي في قضية اللعبة اإللكترونية "الحوت األزرق" التي تدفع األطفال إلى عبد الحكيم بوعزيز، مقال   -
 www.aljazayr.com  ، على الموقع اإللكتروني التالي: 2017ديسمبر  12االنتحار"، مقال منشور في جريدة الجزائر بتاريخ 

 على الموقع التالي: 2011 /29/05عبد الستار غفور بيرقدار، العالقة بين القضاء واإلعالم، مقال منشور على األنترنت بتاريخ  -

http://www.aljazayr.com/
http://www.aljazayr.com/
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https://www.iraqja.iq/view.1011  
طنية إلى معالجة هادئة لقضية اللعبة اإللكترونية "الحوت األزرق" وعدم التهويل في انتظار سميرة سنيني، "دعوة وسائل اإلعالم الو  -

 www.aljazayr.com  التالي: ، على الموقع اإللكتروني 2017ديسمبر  12نتائج التحقيق، مقال منشور في جريدة الجزائر بتاريخ 

 ، على الموقع التالي: 2015أغسطس  11من، اإلعالم والقضاء، مقال منشور على اإلنترنت بتاريخ عواطف عبد الرح -
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/420131.aspx 

     or.m.wikipedia.orgمقال "السلطة الرابعة"، مقال منشور على اإلنترنت على الموقع التالي: -
 خامسا: القوانين.

 أ/ القوانين الجزائرية.
المتضمن التعديل الدستوري، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -

 .2016مارس  7المؤرخة في  14العدد 
، 2، المتعلق باإلعالم، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2012يناير  12المؤرخ في  05-12القانون رقم  -

 .2012يناير  15المؤرخة في 
الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، منشور في 2014فبراير  24المؤرخ في  04-14القانون رقم  -

 .2014مارس  23، المؤرخة في 16الجزائرية، العدد 
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم. 1966يونيو  8المؤرخ في  155 -66األمر رقم  -
 المتمم.المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و  1966يونيو  8المؤرخ في  156 -66األمر رقم  -

 ب/ القوانين البحرينية.
 .2012سنة ل دستور مملكة البحرين المعد -
 قانون العقوبات.إصدار شأن ب 2018( لسنة 3ته رقم )تعديالآخر مع  1976( لسنة 15المرسوم بقانون رقم ) -
 23المؤرخة في  2553سمية عدد الجريدة الر  بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية البحريني، 2002( لسنة 46المرسوم بقانون رقم ) -

 .2002أكتوبر 
 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. 2002( لسنة 47المرسوم بقانون رقم ) -
 ميثاق الشرف الصحفي البحريني. -

 سادسا: القواميس.
 .  1988المنجد في اللغة واألعالم، الطبعة الثالثون، دار المشرق، بيروت،  -
 www.almaany.com  معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، متوفر على الرابط اإللكتروني التالي:  -
 
 

https://www.iraqja.iq/view.1011
http://www.aljazayr.com/
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/420131.aspx
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 العراق انموذجا –وسائل التواصل االجتماعي على ترتيب اجندة اهتمامات الشباب العربي  تأثير

 هاشم حسن التميمي .د.أ

 بغداد بجامعةعميد كلية االعالم 

 المقدمة 

تشهد منطقتنا العربية عامة السيما الخليج العربي مع مطلع االلفية الثالثة تحديات مصيرية متعددة  
االشكال والمحتويات والمستويات تهدد وجودها ومستقبل اجيالها على الرغم من توفر مقومات نهضتها لما 

لى وجود مقومات إال تمتلك من ثروات مادية ومواقع جغرافية حيوية ومن طاقات شبابية  كبيرة، فض
 ةاالمم والشعوب من ثروات وعقول اذا لم تتوفر االدارة الرشيد ما تمتلكهقيمة لكل  حضارية وثقافية، وال

قدم في عالم يتسابق بسرعة جنونية لالستحواذ على  موطئالستثمار هذه الموارد بصورة فعالة لتجد لها 
 .لألقوىمقولة ان البقاء  لتأكيديتجه  فرصة  البقاء كافة ، ولعل منطق العالم المعاصر

ما انطالقا مما تقدم نرى بعين الوضوح والتبصر الفكري ان  الدراسات المسحية الميدانية التي تعالج  
والمجتمع  ،للجماعات والدول يعد عمال  لإلنسانية واقليمية ودولية شعوبنا اليوم من تحديات داخل تواجهه

معرفيا جوهريا ينتفض ويتمرد على اساليب السرد االنشائي والخطاب االكاديمي النظري، ويؤسس لفلسفة 
المعرفة في خدمة المجتمع  واالضطالع الريادي في وضع الحلول للمشكالت واستشراف ما يخبئه 

ودليلنا ما حدث لبلداننا من كوارث تحت  المفاجأةنقع في هول  تخذ الحيطة والحذر والنكي المستقبل لنا 
شعارات ربيعنا العربي الذي مزق االنسان والشعوب واسقط الدول وانظمتها باسم الديمقراطية والفوضى 

 الخالقة.

العربي( عنوانا ان اختيار الجامعة الخليجية في مملكة البحرية موضوعة )االعالم وتحديات الخليج  
الصريح لرصد وتحليل دور االعالم ووسائل التواصل  لمؤتمرها العلمي  يمثل مساهمة جادة لفتح الحوار

وصف االعالم ووسائل في االعتقاد في نبالغ  وال ،له من تحديات ما نتعرضاالجتماعي في اطار 
التواصل االجتماعي بانها واحدة من ابرز التحديات التي تواجه مجتمعاتنا التي تفتقد للحصانة الفكرية 

المتعددة  والمتواصلة واستخدامات المفتوحة وما ينتج  بأجيالهاللتعامل مع تكنلوجيا المعلومات الوافدة 
فكير بين الشباب خاصة وهي قد تكون نقلة نوعية عنها من انماط سلوكية وتغيرات كبيرة في طرق الت

لالندماج بالفضاءات العالمية المفتوحة فينتج عنها ابداع وابتكار وربما ستكون وصفة او موجة استهالكية 
فوضى غير خالقة، وسنحاول في بحثنا الموجز ان الى من القيم وتؤسس  المألوفوانفعالية تتمرد على 

االتصالية الناتجة عن تعامل الشباب العراقي مع وسائل التواصل نرصد بعضا من تلك التحيات 
االجتماعي وربما نستطيع ان نعمم بعضا من تلك النتائج عربيا لوجود مشتركات في الثقافة ونوع 
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حياة الفرد  تشكيل التحديات مع االعتراف باالختالفات النسبية واالتفاق  على خطر االعالم واالتصال في
 خاصة.باب منهم والش .والمجتمع

 همية البحث أ

العلمية التي  لألبحاثتعد الواقعية ورصد الظواهر المستحدثة في زمن انطالقها او قبل ذلك سمة اساسية  
 فان تكريسبالنتائج وتحديد االحتماالت. وانطالقا من هذا المبدأ  والتنبؤتنطلق من استشراف المستقبل 

 وتجريبي بالعودةمعرفي مزدوج  والبلدان برصدالبحث العلمي باتجاه رصد التحديات التي تواجه االنسان 
االمن والتنمية واالستقرار، الوعي الستراتيجيات  لنا اطاراتيعد ضرورة جوهرية توفر  )للشمولية الفلسفية(

 خاصة.المثال البارز على ذلك االجتياح الرقمي للعالم ولمنطقتنا العربية عامة وخليجنا العربي و 

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة لرص ظاهرة التعرض لوسائل التواصل االجتماعي بين الشباب العراقي وانعكاس ذلك على 
 ألبعاداهتماماتهم المختلفة، ومحاولة تحديد اثار هذا التعرض والتعرف على ابعاده، واالمل في فهم دقيق 

حويله من طاقة سالبة الى ونتائج هذا التحدي االتصالي والتفكير في االليات الصحيحة للتعامل معه وت
 طاقة فعالة وايجابية.

 وأثره الفيسبوك() لألنترنيتتعرض الشباب العراقي  ارتباطية بين حجمعالقة  إليجاد الدراسة ايضاتهدف 
 على ترتيب مستويات اجندتهم واهتماماتهم الذاتية والعامة.

 البحث تساؤالت

 :باآلتييحاول الباحث لضيق الوقت االجابة على سؤال واحد مع تفرعاته ويتمثل هذا السؤال الجوهري  

 العراقي...؟حجم التعرض الى وسائل التواصل االجتماعي على اجندة اهتمامات الشباب  تأثيرما 

 االسئلة الفرعية:

 ...؟ بمستويات االهتمام ورتبه للفيسبوكهل توجد عالقة ارتباطية بين حجم التعرض  اوال:

 الجامعي...؟التعرض في اعادة ترتيب اجندة االهتمام الذاتي للشباب  ما إثر ثانيا:

 ...؟ المجتمعية الناتجة عن االدمان الشبكي للتأثيراتكيف رصدت وسائل االعالم العراقية  ثالثا:

 التعرض؟ مع كثافةهل توجد عالقة بين كفاءة وسرعة شبكة االنترنيت  رابعا:

معه بالرغبة او االضطرار يمثل بحق ثورة رقمية  ما نتعايشنشهده اليوم من )تفاعلية اتصالية( واالدق  ما
ا الفردية والعامة وتحطم اسوار كل الحدود الجغرافية تقتحم حياتن غير مسبوقة، شاملة االبعاد والمجاالت،
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ر يوستقلب موازين النظريات االعالمية واالتصالية والنماذج المرتبطة بها، وستسهم في تغي والثقافية،
ينتج عنها من مفاهيم ومصطلحات جديدة ومبتكرة يجب ان تصاغ  مسارات رؤى وفلسفة االتصال وما

 بين حدود االعالم وابعاد االتصال. خلط مابدقة وتان وبدون تعجل او 

 في كتابهتحدث عنه توفلر  ماكلوهان وتنظيراته عن القرية الكونية، وما نبوءاتتحقق تجاوز  ان ما 
المعلومات  قوة تكنلوجيامصادرها التقليدية القوة والثروة الى قوة وسلطة جديدة هي  السلطة( من)تحول 

ولذا البد لنا ان نتوقف مع معطيات الفكر االتصالي ازاء هذه الظاهرة  (1) فمن يمتلكها يمتلك العالم.
 اتجاهات هما: ثالثويمكن ان نصنفها الى 

 واالمتناع االول: القمع

يعترف بما يسميه  هذا االتجاه مازال يتحدث عن الغزو الثقافي والهوية ويراهن على االعالم التقليدي، وال
وجة عابرة لهذا الجيل ستضمحل بالتشريعات والسياسات االتصالية ويعده م الجديد(البعض ب )االعالم 

 .اتالصارمة للحكوم

 االنفتاح واالعتراف الثاني:

 ووظائفهجديد بكل ابعاده  إلعالمميالد  هو ميديا(هنالك وجهات نظر تعترف وترى ان )السويشل  
 والمستحدثة.التقليدية 

وان االمتناع عن التعامل والتفاعل مع معطيات هذه الثورة الرقمية ومحاولة قمعها ومنعها امرا مستحيال،  
ولذا فان سياسة امتالك المهارات التقنية وتمكين الجيل الحالي للتعامل معها بذكاء وتنظيمها والتسابق مع 

فتبتلعنا  أنفسناننغلق على  غم مع العالم والالتعرف على اسرارها   يعد سياسة واقعية تجعلنا نتنا العالم في
 الموجة.

 : الحيرة والقلقالثالث

مازلنا في مرحلة  والبد من االشارة  باننا على صعيد البعد الفكري والفلسفي لدراسة هذه الظاهرة الكونية  
توفلر وهايدي الى المفكر االتصالي الفن  ، فيرىالجدل والقلق الفكري والصيرورة  االولى لرسم المسارات

اهمية االتصال في انقاذ او دمار العالم فيشيرا في كتابهما المشترك  )اشكال الصراعات المقبلة حضارة 
نواجه قرن جديد يمتد اليوم امامنا، قرن من المحتمل ان يدفع فيه اعداد  ) اننا لىإقبلها(  المعلومات وما

ممكن فيه التخلص من تلوث العصر الصناعي تحصى من البشر الى حافة الجوع، وسيكون من ال ال
واختراع تقنيات اكثر نظافة لخدمة البشرية، وستستطيع خالله ان تساهم شعوب عدة وثقافات غنية في 

والحال، يبدو اننا نغرق في عصور وسطى  صياغة المستقبل حيث سيمكن وضع حد لويالت الحروب.
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اء المعمورة وتتالى فيها الحروب. والطريقة التي سنتبعها ويعم خرابها انح الكراهية العصبيةجديدة تملؤها 
 (2(. )في مواجهة هذا العنف المتفجر ستحدد الى حد كبير كيف سيعيش اطفالنا، وربما، كيف سيموتون.

( ثمة اليوم بالواقع؟عالقته  هو؟ وما ما –)عالمنا االفتراضي  بيير ليفي في دراسته القيمة ويقول
تصيب المعلومة واالتصال فحسب، بل تصيب ايضا االجساد وسير االقتصاد  حركة)تحول( عامة ال

واالطر الجماعية  للحساسية او ممارسة الذكاء ، يصيب حتى طرق العيش المشترك وتركيبة ال)نحن(: 
الرسائل وتمدد  رقمنهمجتمعات  افتراضية، شركات افتراضية، ديمقراطية افتراضية....وبالرغم من ان 

، فان االمر يتصل بموجة عارمة تتجاوز الى رياني يؤديان دورا رئيسا في الطفرة الحاصلةالفضاء السبي
ليفي ونكرر معه اسئلتنا االتصالية ونردد اسئلة كبار خبراء  ويتسأل (3)حد بعيد الحوسبة المعلوماتية (

لشامل كما االتصال )هل علينا ان نخشى االنفصال العام عن الواقع ؟ ام نخشى نوعا من االختفاء ا
ام االنهيار داخلي مخيف للزمكان كما  ثقافية...؟اقترح جان بودريار، هل نحن معرضون لخطر قيامة 

عن رؤية غير كارثية من خالل  ( ويحاول ليفي ان يقدم اجابة...؟ تنبأ بول فيريليو منذ عدة سنوات
هرها القاتمة او المخيفة التي ال بالرغم من مظا –التطورات الثقافية الجارية في منعطف االلفية الثالثة 

... وقبل ان نخشى)التحول( وندينه او نرتمي في البشريةيمكن انكارها...، يجري التعبير عن تتبع 
 (4وفهمه.( )احضانه، ان نبذل وسعنا في االلمام به في رحابته والتفكير فيه 

والعربية التحوالت االتصالية السريعة وانعكاساتها الذاتية والمجتمعية  الدوليةورصدت العديد من الدراسات 
 –فيرى حسن مظفر البرزو في كتابة الصادر حديثا بعنوان " فضاء التواصل االجتماعي العربي 

 جماعاته المتخيلة وخطابه المعرفي" 

وعاصرنا انتقالين  لمتخيل،ابأنه )اكتملت دائرة التحول من فضاء حياتنا التقليدي نحو فضاء المعلومات 
ثم الى مجتمع المعرفة  المعلومات،على مستوى التركيبة المجتمعاتيه من المجتمع التقليدي نحو مجتمع 

خالل بعد زمني يكاد ال يقارن بالحقب الزمنية التي استغرقتها االنسانية في التحول من مجتمع الزراعة 
وتوجهنا من المادي نحو  تعديل،تتعرض ألكثر من وبدأت خطاطاتنا المعرفية  الصناعة.نحو مجتمع 

 انذار.وبال سابق  مسبوقة،وبدأ فضاء المعلومات يتسلل الى نسيج مجتمعاتنا بسرعة غير  المتخيل،

وبدأ  محوسب،ماكينة تمتلك آلة استدالل  سريعة، الىفتحول الحاسب من آلة معالجات حسابيه 
ونبدأ  ،المتخيلةفي بيئتها  اإلقامةبالمؤثرات المرئية التي جعلتنا نؤثر  مشحونة افتراضية،باصطناع عوالم 

التي اتسم  الزمانيةونسيج حياتنا اليومية الى فضائها الذي يخلو من قوى االحتكاك والممانعة  اداوتنا،بنقل 
 اليومي.بها واقعنا 
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وموقع  )فايسبوك(،االجتماعي التي التحق بها موقع التواصل  االجتماعية،وكان لوالدة منصات الشبكات 
 فئاتها،وتكاثر المنتديات الرقمية بمختلف  الرقمية،وشيوع استخدام المدونات  )تويتر(،التغريدات الرقمية 

لم تلبث ان تتكامل في انتاج فضاء تواصلي من نمط  جديدة،دور مهم في جذب المستخدمين الى بيئة 
كيل مجاميع تطورت بالتحول نحو تشكيل جماعات متخيله واسهم في تش بقوة،شد المستخدمين اليه  جديد،

 (5فيه(. )مدة لبثها  الجديد، وتطاولتاستوطنت شيئا فشيئا في الفضاء 

 الفجوة الرقمية

تشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بخدمات االتصال، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو لوجود تفاوت  
يقترب من المعايير العالمية ويتفوق حتى على بعض  العربية بعضهاكبير في هذه الخدمات في البلدان 

راق وكما يتبين في مستوى في السلم االتصالي مثل الع ألدنىالبلدان الغربية، والبعض االخر يهبط 
والذي صنف الدول باالعتماد على مؤشرات  2008 اليونسكو لعام( استنادا لتقرير منظمة 1الجدول رقم )

ويوضح الجدول االتي  (6) المهارات( االستخدام، )النفاذ،االرقام القياسية بين الدول والخاصة بدرجات 
 مرتبات البلدان العربية.

 (1جدول رقم )

 البلدان العربية الرقمية بينالفجوة 
 المرتبة المستوى البلد

 االولى عالمي االمارات والبحرين وقطر
 الثانية مرتفع دول الخليج االخرى

 الثالثة متوسط عمان االردن ـ
 الرابع ضعيف تونس والمغرب

 الخامس منخفض اليمن والصومال العراق،

من المنتدى االقتصادي العالمي عن فجوة رقمية  2015كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات و 
كبيرة بين الدول العربية والدول المتقدمة  وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن 

الت والمعلومات لتحقيق اقتصاًدا على االستفادة من تقنيات االتصا 143في التقرير والذي يقيس قدرة 
النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء االقتصادات األفضل واألسوأ آخذة باالتساع. ، 

التقرير لوجود فجوة رقمية متنامية، فالفوائد االقتصادية واالجتماعية المتكاملة الستثمار اإلنترنت وأشار 
 .متاحة لألقلية فقط من سكان العالم
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كثير من الدول في تحقيق اإلصالحات األساسية المؤدية لزيادة اإلنتاجية، وتعزيز النمو ال تقد فشلو 
 .االقتصادي، ورفع مستويات الحياة الكريمة

، وينضم إليها كل من 2015تتصدر سنغافورة التصنيف العالمي للدول من حيث جاهزية الشبكات لعام 
مراكز في هذا التصنيف. وصنف  10ارة األوروبية ضمن أفضل الواليات المتحدة واليابان من خارج الق

دول في هذا  10. كما انضمت دولة آسيوية أخرى إلى قائمة أفضل 2015مؤشر جاهزية الشبكات لعام 
مراتب لترتقي  6التصنيف، وهي اليابان، التي نجحت في تسلق سلم الترتيب بإنجاز مثير لإلعجاب بلغ 

 .مؤشرإلى المرتبة العاشرة في ال

وحلت السويد في المرتبة الثالثة خلف فنلندا، في حين احتلت الواليات المتحدة األميركية المركز السابع، 
لتكون األعلى تصنيًفا بين مجموعة السبعة الكبار، تليها المملكة المتحدة بالمركز الثامن، في حين احتلت 

 .متراجعة مرتبًة واحدة عن ترتيبها العام الماضي، 13الـ ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، المرتبة 

مثال، إذ جاءت اإلمارات في « البريكس»والالفت أن دول الخليج جاءت أفضل من تصنيفا من دول 
، بينما جاءت األردن في 42الـ ، وعمان 35الـ ، والسعودية 30الـ والبحرين  27الـ ، وقطر 23الـ المرتبة 
 (7). 94الـ ومصر  81الـ وتونس  78الـ ، والمغرب 72الـ الـ، والكويت 52المرتبة 

عدم االستقرار السياسي وغياب خطط التنمية واالعمار ، حيث  ألسباب تخلف العراق اتصالياً ويفسر  
يتعلق  االخيرة العديد من الحروب التي دمرت البنية التحتية عامة وما ةاجتاحت العرق في العقود الثالث

باالتصاالت خاصة ، فضال عن السياسات الحكومية السابقة التي تمنع التوسع في تكنلوجيا المعلومات 
انفتاح غير مسبوق على شركات  2003اق ضيق جدا ، وحدث بعد عام طواالتصاالت وتحصرها في ن

نترنيت ، ورافق ذلك لغياب التنظيم وطول فترة الحرمان ادمان واشباع للتواصل مع الموبايل وشبكة اال
العالم االفتراضي نتج عنه مشكالت متعددة نفسية واجتماعية وجنائية  وامنية وبما يؤكد بان االتصاالت 

 اصبحت من التحديات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا عامة وفئة الشباب خاصة.

سب اعالن وزارة االتصاالت العراقية اجراء معالجات تقنية عالية على شبكة االنترنيت ومن المتوقع وبح 
احيانا لتقليص ساعات  التي تتسببلزيادة السرعة البطيئة الحالية  الرقمية، وستفضيلتقليص نسبة الفجوة 

 تصاعد معالتعرض، ويعني ذلك واستنادا لتوقعات الخبراء زيادة نوعية في ساعات التعرض ونوعيته 
 نوعي في معدالت المشكالت. واعتمد الخبراء في توقعاتهم

"المشروع الوطني لإلنترنت  بإطالق بانها باشرتاشارت  االتصاالت التيوزارة  إلعالناستنادا  
بالشبكة الدولية  ربط العراقسيؤمن وألول مرة إلى  العام، والذيواالتصاالت في العراق" وسيكتمل هذا 

 .لألنترنيتللكيبل الضوئي 
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منافذ حدودية مع إنشاء بوابة نفاذ دولية لتأمين وحماية البيانات في كل منفذ، فيما سيتم المشروع  4من 
 .بإشراف الوزارة والكوادر الفنية المتخصصة من الجهات األمنية العليا في البالد

 سيمفوني،- لنكوالمشروع تم بالتعاقد مع تحالف شركتي "إيرث

مسارات متوازية وعمق دفن وصل إلى  ثالثماليين متر من الكيبل الضوئي في  4وتضمن المشروع مد 
كأفضل عمق مقارنة ببقية دول العالم، مع احتواء المشروع على أنظمة حماية وسالمة رصينة  أمتار 3

 ورة،متطتوازي المعايير األميركية واألوربية وتجهيزه بأفضل أجهزة ومعدات 

وسيؤسس المشروع ألول مرة بنية تحتية للكيبل الضوئي في العراق، وهو المشروع الوحيد القادر على 
بخدمات اإلنترنت للمستخدمين من المواطنين والمؤسسات بسرعة  "FTTH" إمداد مشروع الفايبر المنزلي

اإلنترنت بنسب وجودة تصل إلى عشرة أضعاف الوضع الحالي وبدون انقطاعات، مع تخفيض تكاليف 
 .عالية قد تصل إلى نصف التكاليف الحالية

بلد ترانزيت دولي للكيبل الضوئي بعوائد اقتصادية كبيرة دائمة، وسيوفر  المشروع العراقوسيجعل هذا 
آالف الفرص للمهندسين والشباب العاطلين عن العمل، إضافة لما يؤديه من دور كبير في حفظ األمن 

أن مشاريع الشبكات الهاتفية  االتصاالت،وزير  واكد. الموقع الجغرافي للعراقالقومي والعالمي بسبب 
 (8) العراق.هي "الحل األمثل لمعالجة مشكلة اإلنترنت في  FTTH .الضوئية

 نوعية التعرض

للراي قامت بها  واستطالعاتللدكتوراه  وأطروحاتخلصت دراسات مسحية متعددة بينها رسائل ماجستير  
واقعية لدرجات التعرض واالستهالك  ئجاالعالمي الى نتا بالرصدمراكز دراسات ومنظمات معنية 

السويشل )يؤشر تحول الجمهور من الوسائل االعالمية التقليدية الى وسائط  التعبير،االعالمي ان صح 
تفردا بهذه الظاهرة ذات االبعاد ويبدو ان العراق ليس م الوسائط،هذه  ما بينوهنالك تفضيالت  (ميديا

 الكونية وتبين الجداول التالية بعضا من المؤشرات المهمة.

االعالم  متابعي وسائلواشار استبيان اجرته مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية الى تراجع نسبة 
لبحث الى مواقع التواصل هذا التراجع بين االستبيان انجذاب عينة ا العراق، وسطفي عموم مدن  التقليدية

االجتماعي على حساب التلفزيون والصحف حيث سجلت نسبة المتابعين لمواقع التواصل االجتماعي 
 % 78ك وردستانوفي  %70)الفيس بوك( 

هذا دليل على ان التواصل االجتماعي “ ان لإلعالممسارات حول تلك النتائج قال المنسق العام لمؤسسة 
فضاًء افتراضيا مهيمنا ومفتوحا لتبادل االفكار ونشرها بين االفراد على نحو ينهي سلطة وسائل  أصبح
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في استخدام وسائل االعالم في الحمالت  إستراتيجيتنااالعالم التقليدية. وهو ما يدفعنا للتفكير لتغيير 
 (9مركز. )ل التواصل االجتماعي على نحو والمبادرات المدنية باتجاه وسائ

وقبل الدخول للتطبيقات العملية لمعطيات االستبانة المكرسة لحجم تعرض الشباب العراقي لوسائط "
السويشل ميديا، تقتضي الضرورة العلمية مراجعة بعض المؤشرات االحصائية والتي نشرتها مؤسسات 

 ا وعربيا ومحليا.معنية بسعة االنتشار واعداد المستخدمين دولي

% 75الى ان قطاع مواقع التواصل االجتماعي يشهد نموا ال مثيل له اذ ان اإلحصاءات  أحدثتشير 
من مستخدمي االنترنت يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي يوميًا. وقد بلغ عدد الحسابات النشطة 

مليار حساب مسجل في حين يبلغ عدد مستخدمي  2.6 أصلمليار حساب من  1.9على هذه الوسائل 
 7% من اجمالي سكان العالم البالغ حوالي 48اي ما يعادل  مستخدم،( مليار 3,4االنترنت في العالم )

التقرير الذي نشرته مؤسسة الدراسات واالبحاث العالمية )غوتنر( فان عدد مستخدمي  مليار. وبحسب
وأشارت الى ان مسببات تلك  2016-2015% خالل عام 29بنسبة منصات التواصل االجتماعي ارتفع 

 .2016مليار هاتف عام  1.9الطفرة هو توسع دائرة استخدام الهواتف الذكية التي تجاوزت مبيعاتها نحو 

اعتمدت على  والتي 2017مواقع التواصل االجتماعي التي نشرت مطلع عام  ألبرزاالحصائيات وتبين 
 واالكثرهو االكثر شهرة  2004( الذي تأسس عام Facebookان موقع )عدد الحسابات النشطة 
 2005( الذي تأسس عام WhatsAppيليه موقع ) مستخدم.مليار  1.871استخداما بمشاركة بلغت 
( الخدمة التي Facebook messengerلمستخدمي موقع ) العدد نفسه وهوبمشاركة مليار مستخدم 

مستخدمي وسائل التواصل  تقدمها. عددلتكون تتمة لسلسلة الخدمات التي  2011فيسبوك عام  أطلقتها
 (10. )2017االجتماعي في الدول العربية عام 

في تحقيق قفزة نوعية على صعيد التعامل مع ادوات  نجح  المواطن العربي انهنالك من يعتقد 
االجتماعية ، والثقافية والسياسية  الذاتيةواستثمار تطبيقاتها لتلبية حاجاته ، المعلومات واالتصاالت

للحصيلة المعرفية الناتجة في استخدام شبكات التواصل  تفاؤالهاوأسرفت بعض الدراسات العربية في .
ها  وتبادل المعلومات عربيا وجاء مثل هذه التصورات في دراسة حسن مظفر البرزو والذي سبق االشارة الي

يؤكد) كانت شبكة االنترنت البوابة الرئيسة التي اطل من خاللها المواطن العربي على فضاء  والذي
وباشر سلسلة من عمليات ترسيخ حضور خطابه المعرفي على مواقع الويب  ،المعلومات العولمي

وعلى اآلخر  ،المنتشرة عليها ، فأن شبكات التواصل االجتماعي قد اتاحت له فرصة االنفتاح على الذات
داخل حدود بيئته المحلية ، فنهض بخطاب رقمي جديد، ووظف القدرات التي تتمتع بها مواقع شبكات 

فأنشأ بواسطتها ومن خاللها بيئة متخيلة استطاع ان يبث في بيئتها الرقمية خطابه  ،التواصل االجتماعي
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ا يجول في دخيلة ذاته ، بعد ان المتمرد على الواقع السياسي ، واالجتماعي ، ونجح في االفصاح عم
اغترب عن ذاته ، وتقمص مجموعة متنوعة من االقنعة كي يتعايش مع واقع يثقل كاهل ذاته المنهكة من 

 ( 11)واقع مر (.

 مراتب استخدام السويشل ميديا عربيا

 
 تصنيفات العراق

 وترتيب اولوياتحجم وكثافة التعرض بالجمهور العراقي وبحسب انواع  بشأناما االحصاءات المنشورة  
 ادناه:التفضيل واالستخدام لتلك الوسائل فتبين وكما موضح بالرسم البياني 

 فيس بوك-1

 تويتر-2

 انستغرام -3

 يوتيوب -4

 مواقع تصفح(اخرى ) -5
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 في العراق كثافة التعرض لوسائل السوشيل ميديا

 
 فيسبك          تويترانستغرام              يوتيوب                          

 اجراءات البحث منهجيا

طبقية شاملة تمثل المجتمع الكلي للشعب العراقي والذي  لم يتسن للباحث لضيق البحث من اخذ عينة 
لحرمانه من هذه الخدمة  2003اجتياحي كاسح من وسائل التواصل االجتماعي بعد عام  تأثيروقع تحت 

 في ظل النظام السابق، ويحتاج االمر لتكايف كبيرة وفريق عمل متعدد التخصصات ، السيما ان 
االحصاءات السكانية استنادا إلحصائية أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء  التابع لوزارة التخطيط عام 

نسمة، ومعدل ( 37.139.519)فإن "التقديرات السكانية تشير الى ان عدد السكان وصل إلى  2017
وجاء في اإلحصائية، أن ."في المائة 2.61النمو السكاني ما يزال مرتفعا عند معدالته السابقة حيث بلغ 

ام المعلنة واألرق.الذكور   %، ومعدل عمر103.9"نسبة الجنس الذكور إلى اإلناث عند الوالدة بلغ 
بسبب الخالفات التي برزت بعد  1997جميعها تقديرية، حيث لم يجر العراق أي إحصاء رسمي منذ عام 

قليم كردستان العراق 2003عام  وتستند تقديرات .في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة االتحادية وا 
ص الغذائية على السكان المتبع منذ الوزارة في الغالب على البطاقة التموينية وهي برنامج لتوزيع الحص

والمهم اننا اقتصرنا دراستنا على فئة الشباب  .فرض الحصار على البالد في تسعينيات القرن الماضي
كشف  خاصة ، وقد والفيسبوكهذه الشريحة وكونها االكثر استخداما للشبكات  العنكبوتية عامة  ألهمية

[ 15-24الجهاز المركزي لإلحصاء  بان عدد السكان من شريحة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين ]
ويبلغ عدد  (11) من مجموع السكان، %، 20.3الف نسمة ويمثلون ما نسبته  315سنة سبعة ماليين و

 ي والبحث العلمي ما الالمنتسبين للجامعات العراقية الرسمية واالهلية بحسب تقديرات وزارة التعليم العال
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( 66)رسمية وو  جامعة (35يتوزعون على ) ( الف طالب وطالبة من اختصاصات متنوعة500يقل عن )
ولضخامة هذه االعداد وتنوع االختصاصات، لجا الباحث الختيار عينة قصدية من  ،هليةأ جامعة وكلية

طالب وطالبة  (100وتم اختيار )( طالب وطالبة ، 800طلبة كلية االعالم والبالغ مجتمعهم الكلي )
( كلية واربعة  معاهد 24) تشتمل على وهي اقدم واكبر الجامعات و جامعة بغداد من %، 12وبنسبة 

 (13) الف. (60للدراسات العليا، ويبلغ مجموع الطلبة الكلي )

 منهج البحث 

من كلية االعالم بجامعة بغداد والتي اتولى العمادة فيها مما سهل اجراءات  اختار الباحث عينة قصدية 
تم اختيارها من بين عينة  ،( طالب وطالبة50من مجموعتين كل منها ) البحث التجريبي، وتكونت العينة

( طالب وطالبة يمثلون نسبة تعرض   الحد االدنى في سلم 50كبيرة وتعمد الباحث من اختيار  )
 لال يقاقل من ساعة في اليوم الواحد، ومثلت المجموعة القانية نسبة تعرض الحد االعلى وبما التصنيف 

، الجنسين كال من ماتم اخضاع المجموعتين للمالحظة المنظمة، وه عن خمس ساعات في اليوم،
 لإلنترنيتوتوصل الباحث لهذه المعطيات بعد توزيع استبانة محددة لتحديد مقدار التعرض اليومي 

( مع تراجع كبير لمطالعة الصحف وتعرض نسبي للتلفزيون الفيسبوكوالوسيلة المفضلة لهم وتبين انها )
كامل هو زمان  دراسي ، واستمرت مراقبة المجموعتين لضبط مستويات التعرض على مدى عامةواالذاع

ت المناسب، ثم الدراسة التي اعتمدت المنهج المسحي وتم استبعاد الحاالت القلقة واستبدلت في الوق
ترتيبها مع قياس  بإعادةمركبة لغرض قياس بعض عناصر االهتمام ومعرفة درجات  الستبانةاخضعت 

 للمهارات المكتسبة.

 (2جدول رقم )

 في العراق ميديا والسوشيالاالعالم  وسائل يبين نسبة استخدام
 المرتبة التكرار الوسيلة
 االولى 75 االنترنيت
 الثانية 17 التلفزيون
 الثالثة 5 االذاعة
 الرابعة 3 الصحافة
  100 المجموع
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الشباب العراقي  تفضيال عندالوسيلة االتصالية االكثر  مهمة عنحقائق  االستبانةوكشفت لنا نتائج  
من بين وسائل متعددة من السويشل ميديا وهي تتطابق مع استبانات  الجامعات خاصةعامة وطلبة 

 كاالتي:ترتيب التفضيل في االستخدام وشدة التعرض وكثافته  جرتها منظمات صحفية واكدت انا

 فيس بوك-1

 تويتر-2

 انستغرام -3

 يوتيوب -4

 مواقع تصفح(اخرى ) -5

 ألخرالمرتبة االولى بين المواقع االجتماعية االكثر تصفحا في العراق، ذلك طبقا  فيسبوك احتلموقع 
مسح ميداني اجراه معهد "صحافة الحرب والسالم" في العراق وشمل المسح الذي اجري بالتعاون مع 

اصل االجتماعي "انسم للتدوين" واقع استخدام الحاسوب واالنترنيت وشبكات التو  لإلعالمالشبكة العراقية 
 .االجتماعي والتدوين في العراق

في سبع مدن عراقية هي البصرة والموصل والسليمانية  أشهرعلى مدى ثالثة  2012وجرى المسح عام   
وكركوك والنجف والديوانية وبغداد متناوال عينات عشوائية من مختلف شرائح المجتمع وطبقاته بهدف 

المعلوماتية واالتصاالت الحديثة في البالد بعد نيسان تسليط الضوء على واقع انتشار استخدام تقنيات 
 .وحتى يومنا، وخرج المسح 2003

نتائج المسح الى تدني الوعي العام لدى الجمهور بالتشريعات الخاصة باستخدام تقنيات واشارت     
 .ياناتاالخذ بوسائل امنية الب بأهميةالمعلوماتية واالتصال الحديثة الى جانب تدني مستوى االدراك 

واظهر المسح ان الشباب يشكل الشريحة االكبر من مستخدمي الحاسوب واالنترنيت في العراق كما ان  
هنالك تناسبا طرديا بين ارتفاع معدل دخل الفرد وامتالكه واستخدامه تقنيات المعلوماتية واالتصاالت وهو 

يرة بغية عدم حرمانها من المشاركة في على الشرائح الفق أكثرامر يدعو الجهات ذات العالقة الى التركيز 
 (14) عملية التطور والتنمية

 االتي:السويشل ميديا  مراتب التفضيل في استخدام بشأنوبينت لنا نتائج استبانة المجموعتين  
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 (3جدول رقم )

 استخدام السوشيل ميديا مراتبيبين 
 المرتبة التكرار الوسيلة
 االولى 80 فيسبوك
 الثانية 60 يوتيوب
 الثالثة 40 انستجرام
 الرابعة 20 تويتر

 (4جدول رقم )

 ميديا السوشيالبين وسائل  الشباب العراقي عند يبين رتب التفضيل
 المرتبة التكرارات الوسيلة
 االولى 80 كو فيسب

 الثانية 60 تويتر
 الثالثة 40 انستجرام
 الرابعة 20 يوتيوب

 مستويات االهتمام

قياس مستويات التفضيل لجمهور المتعرضين لوسائل االتصال في البحوث التجريبية يحتاج  ألغراض 
المعتمدة منهجيا مع بعض التعديالت لتحويرها لتناسب  التأثيرالباحث لسند يستمد من احدى نظريات 

طوير مجمل النظريات العالمية المتاحة، وجد الباحث امكانية ت في دراسةطبيعة البحث، وعند التعمق 
 ج يستمد من جوهر النظريات التالية:ذنمو 

 اوال: نظرية ترتيب االجندة. 

 نظرية الغرس الثقافي. ثانيا:

 للحاجات. ماثلوثالثا: نموذج سلم 

 منظمة اليونسكو لوظائف االعالم. رابعا: معايير

البد من االشارة لحقيقة مهمة تتمثل  ،وبعيدا عن تكرا السرد النظري لعناصر تلك النظريات، والمعايير 
لعدم صالحية التطبيق الحرفي لتلك النظريات التي وضعت فرضياتها على اساس  العمليات االتصالية 
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الق طيمكنها احتواء العمليات االتصالية للسويشل ميديا، ولكن هنالك امكانية لالن التقليدي، وال لإلعالم
 الناتج عن السويشل ميديا، ولذا فقد  بالتأثيربلورة نظريات خاصة من بعض مؤشراتها كخطوة مهمة باتجاه 

استخرج الباحث بعد دراسات استكشافية ومالحظات علمية لعينة البحث لتحديد مجموعة  فئات رئيسية 
وحاول رصد مستوى التغيير الحاصل فيها بعد عام تقويمي كامل من التعرض واستنادا لمتغير كثافة 

 عتين وهما :التعرض بين المجمو 

 من ساعة يوميا. ألقلتعرض  االولى:

 ساعات ويصل لثمان ساعات في اليوم. أربعثانيا: تعرض يزيد عن 

 المؤشرات التالية: والمالحظةوكشف التحليل االولى لالستبانة وعمليات الرصد  

 ليال عن النوم.: تباين التعرض بين متواصل اغلبهم بعد الغروب، ونتواصل عبر الموبايل نهارا او اوال

 تظهر مؤشرات لعادات التلقي الفردي والجمعي عن طريق الكروبات بدأت ثانيا:

 تسجيل تغيرات في السلوك في اوقات قياسية مقارنة بالوسائل التقليدية. ثالثا:

 السويشل ميديا لتأثير: تقتضي الضرورة ابتكار نظريات جديدة رابعا 

 التجريبية المشترك من فرق ابحاث بتخصصات متشابكة تقنية وانسانية.: اهمية الدراسات خامسا

 بسرعة،معها  والتكيف واالستجابةسرعة غير معهودة في التغيرات المتعلقة بتكنلوجيا االتصال  سادسا:
 للظاهرةووسائل التواصل يولد جيل جديد، وهذا التحول المتسارع الزئبقي  الموبايلفمع كل جيل من 

 معها.التعامل  إلمكانية التأثيراتجية علمية تواكبها وتالحقها بل تسبقها في توقع يستوجب منه

 استعان الباحث بالبعض من مؤشرات نظرية االجندة 

عطيات الدراسات مومعايير اليونسكو لوظائف االعالم مع اجراء تغييرات جوهرية على الفئات في ضوء 
دة الفحص بعد عام لقياس الضمان نتائج دقيقة عند اعاالستكشافية الهتمامات افراد العينة وحصرها 

 التغيرات وايجاد عالقة ارتباطية باتجاهات التفضيل ورتبه ارتباطا بكثافة التعرض

 وظائف االتصال
عن اللجنة  1981ماكبرايد( الصادر عام  )شونالمتحدة المسمى تقرير  لألممواستعرض التقرير الشهير   

متعددة وعالم واحد(  )اصواتمن منظمة اليونسكو تحت عنوان  االتصال المشكلةالدولية لدراسة مشكالت 
والرسائل  لألنباءوظائف االتصال وطالب بأن ننظر الى االتصال نظرة اوسع، لبس فقط باعتباره تبادال 
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يشمل كل عمليات االفكار والحقائق والبيانات والمشاركة فيها، فسوف  وانما باعتباره نشاطا فرديا وجماعيا
 (15يمكن تحديد وظائفه االساسية في أي نظام اجتماعي على النحو التالي: )

 االعالم -1
 التنشئة االجتماعية  -2
 خلق الدوافع  -3
 الحوار والنقاش  -4
 التربية  -5
 النهوض الثقافي  -6
 الترفيه  -7
 التكامل والتعارف  -8

بلور البحث خمس فئات رئيسة لم يتسع وقت الباحث لتقسيمها لفئات فرعية لالكتفاء بالمؤشرات العامة  
 .مع سعة التعرض عالقة ارتباطيةوجود  لتأكيد وأهدافهالتي تلبي متطلبات البحث 

 مراتب االهتمام وارتباطها بكثافة التعرض
 المرتبة ساعات التعرضعدد  التكرارات االهتمام

 االولى ساعات 8 - 4من  60 الترفيه والتسلية والدردشة والتعارف
 الثانية ساعات 3 -2من  25 االعالم)المعلومات( واالعالنات
 الثالثة ساعة واحدة 6 المعرفة العلمية والمهارات

 الرابعة اقل من ساعة 3 واآلدابالثقافة العامة والفنون 

 التحليل والنتائج 

 :ما يليمن تحليل اجابات االستبانة  تبين

كثافة التعرض والمستوى المعرفي والثقافي للطالب، فزيادة التعرض للمواد  ما بيناوال : وجود عالقة 
الترفيهية) التسلية، الدردشة ، التعارف ، تصفح مواقع اباحية( يؤدي الى هبوط بالمستوى الدراسي والثقافي 
 والمعرفي، وتؤشر االرقام ان اغلب االوقات تستهلك في هذا المحور، وينعكس عنها سلوكيات منحرفة

نفسيا واجتماعيا في تبني سلم  غير متعارف عليه من القيم والعادات والتقاليد، تمثل في االزياء الغربية  
الوشم والمخدرات، والتحرش الجنسي، واستعمال الفاظ وتعابير خارج  الشعر وانتشاروطريقة حالقة 

ستهالكية والتمرد على القوانين وطغيان النزعة اال ى ،المتعارف عليه في اللغة العربية ، والجرائم االخر 
 واستند الباحث لوثائق رسمية تؤكد النتائج.واالنظمة .
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اهمية التزود بالمهارات المتعددة والتمكين االجتماعي عن طريق التفاعل المعرفي عن طريق  ثانيا: ثبت
الطلبة  ذلك للباحث بعد اخضاع مجاميع من تأكد .المعلوماتوالتعاطي االيجابي مع  منتجة،كروبات 

 عبر ورش للتكوين خارج مساحات الدرس الرسمي وبالتعاون مع منظمات صحفية متخصصة.

تعرض جيدة لمتابعة المعلومات واالخبار، واحتلت المرتبة الثانية، لكن المالحظ  ظهرت نسبةثالثا: 
ي والتاني في مع عدم التحر  موثوقة،ناشئة ومواقع الكترونية غير  االعتماد على مصادر ووكاالت اخبارية

وسبب ذلك يعود لضعف  انتشارها.وتجاهل مصادر تقليدية مشهورة بدقتها وسعة  عليها.ترويجها والتعليق 
 الثقافة المهنية والقانونية وعدم التعمق في دراسة لوائح السلوك ومواثيق الشرف االعالمي.

 انخفاض معدالترابعا: عند تدقيق سجالت الطلبة وعالماتهم الدراسية النهائية في اغلب المواد تبين 
 لمن هم اقل تعرضامع ارتفاع للمستوى الدراسي  االنترنيت،درجات من هم االكثر تعرضا وانشغاال في 

 للمواقع الترفيهية.

تعرضا  االولى االكثرالفئة  من طلبةبر تبين من سجالت انضباط الطلبة تسجيل الخروقات االك خامسا:
 .الترفيهيةللمواقع 

تعرضا  أكثران اصحاب الفئة االولى  ةالحوادث واالستبان بأخبار االعالم المعنيةاظهرت وسائل  سادسا:
 مع انتشار خاص لجرائم االنترنيت مثل التحرش واالبتزاز. السلوكية،لالنحرافات 

مع العالم الشبكي اقامة العديد من العالقات مع الجنس االخر  تواصالللطلبة االكثر اتيحت  سابعا:
ومستوى  ظهر لديهم تحسن في المهارات والثقافية الذينبعكس المنشغلين في تصفح المواد المعرفية 

 االجتماعية..مع انحصار في العالقات  الثقافة العامة

 تحررا من قيود العادات والقيم. أكثرالفئة االولى  ثامنا:

لم تظهر فوارق وعالقات ارتباطية بين الحالة االقتصادية واالنتماء الحضري او الريفي وكثافة  تاسعا: 
واصبحت  المختلفة،للمستويات االقتصادية  الثمن ومتاحةاالنترنيت وسيلة اتصال زهيدة  التعرض لكون

 متعددة. أشكالبومتاحة ، حاجة اساسية لكل طبقات المجتمع

 .اجتماعية ألسبابمن االناث  أكبرنسبة تعرض الذكور  عاشرا:

التوجيهات التربوية االعالمية الرقمية الناجحة وشبه  في االجابات عن ضعف عشر: اظهرتحادي 
 انعدامها في الجامعات، مع ضعف ادوار االسرة والبيئة الحاضنة،

 االنفتاح واالندماج المتوازن مع الشبكة العنكبوتية من فوائد معرفية وذاتية ومجتمعية. ال يخلوثاني عشر: 



 

االجتماعي على ترتيب اجندة اهتمامات تأثير وسائل التواصل 
 العراق انموذجا –الشباب العربي 

  هاشم حسن التميمي .د.أ
 

 

424 
 

نتاج اتصالي جديد ونهائي،  وكأنهاعامل مع الظاهرة انساقت اغلب الدراسات االتصالية بالت عشر:ثالث  
والصحيح ما اشار اليه عدد قليل من الباحثين في توصيف ما حدث بانه في مرحلة )تحول( انتقالي 

واغلبها في طور الفرضيات بعضها يصعب تعميمه مثلما كان  فيه،بالممارسات والتنظيرات المرتبطة 
 التوصيات: يحدث مع وسائل االعالم التقليدية.

للتعرف على اتجاهات  وصفية،وليست  تجريبية ميدانيةتحتاج هذه الثورة الرقمية دراسات نوعية  اوال:
 استخدامها، ونوعية هذا االستخدام وتوجهاته، ونتائجه وانعكاساته الذاتية والمجتمعية.

 مختلفة.لرصد الظواهر من زواياها ال اهمية البحوث التشاركية ومن معارف متعددة ثانيا:

حق الحصول على مقدمتها )تشريعات وفي  إلصدارافكار مرنة تساعد  إنضاجالعمل على  ثالثا:
تطبيق  إطاروحق االتصال( في االجتماعي، )خصوصية وسائل التواصل  بالنظر تأخذ، المعلومات(

نحبذ  وال والمفيد،ن برامج للتربية االعالمية واالتصالية الرقمية لفئات المجتمع كافة لضمان االستخدام االم
 سياسة التشريعات القامعة المانعة.

عن السياسات  مشتركة وتطبيقيةابحاث  إلنجازرابعا، ضرورة تعاون الجامعات العربية ومراكز االبحاث 
والعولمة على شعوبنا، وايجاد السبل والحلول لالستخدامات  التكنلوجياوانعكاسات تحديات  االتصالية،

 والتسلية،المعرفية بدال من التوسع المبالغ فيه في مجاالت الترفيه 

ضرورة االهتمام بالدراسات االتصالية المستقبلية وما يرتبط بها من تحديات ومحاولة رصد  خامسا:
 المستقبل برؤى تنبئية ذكية.

 المصادر

 السلطة( توفلر. )تحول 1

 قبلها(حضارة المعلومات وما  –اشكال الصراعات المقبلة هايدي )توفلر، هايدي، ) توفلر، -2

 ...وما عالقته بالواقع.(ما هواالفتراضي  عالمناليفي )بير  – 4و3

 المعرفي(جماعاته المتخيلة وخطابه  –التواصل االجتماعي العربي  )فضاءحسن مظفر البرزو – 5

 2008تقرير منظمة اليونسكو  -6

 2015المعلومات الصادر عن المنتدى االقتصادي لسنة  العالمي لتكنلوجياالتقرير  – 7

 االلكتروني لوزارة االتصاالت العراقية الموقع - 8

 تقرير لمؤسسة مسارات لالعالم – 9

 ير مؤسسة الدراسات واالبحاث العالمية )غوتنر(تقر  – 10
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 حسن مظفر البرزو مصدر سابق -11

 2003السكاني في العراق لسنة  لإلحصاءتقرير الجهاز المركزي  – 12

 بغداد العالي وجامعةوزارة التعليم  موقعا -13

 2012تقرير معهد صحافة الحرب والسالم لسنو  – 14

 1981متعددة وعالم واحد( لسنة  اصواتماكبرايد )ة شون لجن –تقرير االمم المتحدة  – 15

16 -1/https://www.statista.comstatista, the statistics portal, ،
statistics/272014/global_social_networks_ramked_by _number_of_user (accessed march 8, 2017-

03) 
clockand world population  Us ،-12-, retrieved 13censusالعال مانظر بهذا الشأن اخر احصائيات السكان في 2

2016 and see mawdoo3.com 
 alkhaleejonline.net/articles/accssed march6,2017انظر بهذا الشأن الخليج اون الين: 3
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 والتطرف رهابإل في مواجهة ا العراقي اإلعالم تجربة

 د. محمد جبار زغير م.

 عالميةإلمؤسسة صوت الطلبة ارئيس  -مال الجامعةآلتدريسي في كلية ا

 مستخلص:

 المسارمعطيات جديدة في اإلعالم، عن طريق  والتطرف اإلرهابتجربة العراق في مواجهة  فرزتأ 
انبعاث في  وأسهمت اإلرهاب إزاءالمتبعة  اإلعالميةوالسياسة  ،اإلعالمي ومتغيرات عديدة في المفهوم

من الوطني ألعالمية مدروسة وممنهجة تراعي مقتضيات اإ، تقوم على خطط المواجهةجديدة في  آليات
ودعوة  ،والتطرف رهابإلعالم في سياق مناهضة اإلمع مراعاة حرية التعبير في وسائل ا للبالد،

لى التمسك بحرية التعبير وفي الوقاية من خطاب الكراهية والحقد والتطرف والتحريض على إعالميين إلا
عن  بحثا   لإلرهابيينلى منبر إعالم إللى ضرورة االمتناع عن تحويل وسائل اإالعنف، وكذلك ينبههم 

 السبق الصحفي.

، فاإلعالم رهاب والتطرفزاء اإلإ عالم من دور في توعية المجتمعإلما تقوم به وسائل افضال عن 
ولم تكن له خطط  ،واالخبار دون مواجهة ومعالجة االحداثنقل يعتمد على ، 2014 عام العراقي قبل

، تتماشى مع حجم االرهاب والتطرف عالميةإلازمام المبادرة في تغطية  تأخذعالمية إاستباقية ومبادرات 
موحد  إعالمعن طريق والتطرف  اإلرهابمكافحة المواجهة ل إلعالمينظم عالم العراقي إلا أصبحاليوم و 

مركزية : عدة محاور ومن، والتطرف في مواجهة االرهاب واالجتماعي في المجال االمني والعسكري
عالم إلوخلية ا موحدة في القنوات الفضائية،الخبارية نشرات اإلالو  األمنية،باسم القوات  الرسميالناطق 
 .منيةاندة لمؤسسات الدولة واألجهزة األاإلعالمية الس، والفرق الحربي

Abstract 

The experience of Iraq in the face of terrorism and extremism through the 

media, new data in the media track and many changes in the concept and the 

media policy towards terrorism and contributed to the emergence of new 

mechanisms in the confrontation, based on informed and systematic information 

plans that take into account the requirements of the national security of the 

country, In the media in the context of the fight against terrorism and 

extremism, and call on media professionals to adhere to freedom of expression 

and to prevent the discourse of hatred, hatred, extremism and incitement to 

violence, and also to the need to refrain from turning the media into a platform 

for terrorists in search of precedence Journalist. 
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As well as the role played by the media in raising awareness of the society 

against terrorism and extremism. Iraqi media before 2014 depends on the 

transfer of events and news without confrontation and treatment, and had no 

proactive plans and media initiatives that take the initiative in covering the 

media in line with the scale of terrorism and extremism, The Iraqi media has 

organized to inform the confrontation to combat terrorism and extremism 

through a unified media in the security, military and social fields in the face of 

terrorism and extremism, and from several axes: the central spokesman for the 

security forces, newsletters unified in satellite channels, For the wars, and media 

teams chock state institutions and security agencies. 
 المبحث األول: منهجية البحث

 البحث: أوال. مشكلة

عن طريق  والتطرف تكمن مشكلة البحث في تسليط الضوء على تجربة العراق في مواجهه االرهاب 
، 2003 عام ما قبل حادة ومعقدة مرت السياسة اإلعالمية العراقية بمنعطفات فقدوسائل اإلعالم كافة، 

القائم على  واإلعالم، االنفتاح اإلعالمي وحرية التعبير، 2003 عام فترة تكميم االفواه، وما بعدعرفت ب
اإلعالم الميدانية، )على التغطية اإلعالمية عالم قائم ، تمثلت باإل2014عام  بعد الفعل وردة الفعل، وما

لذا  .نشرات اإلخبار الموحدةب فتمثلت، الدعوات لسياسة إعالمية موحدة في الخطابفبرزت ، (الحربي
، عن طريق اإلعالم والتطرف : ما تجربة العراق في مواجهة االرهاباالتي سؤالتمحورت مشكلة بحثنا بال

 :ولمعرفة ذلك البد من االجابة على التساؤالت االتية

 ؟والتطرف رهابإلما آليات توظيف اإلعالم في مواجهة ا .1
 ما طبيعة السياسة اإلعالمية؟ .2
 ؟والتطرف لمساحات المخصصة في اإلعالم العراقي لموضوعات مواجهة اإلرهابما حجم ا .3
 ؟والتطرف اإلعالم في مواجهته لإلرهاب عليها ركز التي الموضوعات أبرزما  .4
 ؟والتطرف ما اإلستراتيجية اإلعالمية المقترحة لإلعالم في مواجهة اإلرهاب .5

 البحث: ثانيًا. هدف

 ق اإلعالم.يمواجهة اإلرهاب والتطرف عن طر معرفة تجربة العراق في 
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 البحث: ثالثًا. أهمية

منية ألأثبتت الدراسات العلمية الحديثة في مجال السياسة واالتصال السياسي واإلعالم أن األزمات ا
. (1)والسياسية تدار في جانب كبير منها بوساطة وسائل اإلعالم، لما لها من دور مهم في هذا المجال

 هنا تبرز أهمية هذا البحث من جوانب عدة أهمها:ومن 

: هناك حاجة أساسية لتسخير المراكز البحثية لخدمة اإلعالم العراقي في التغطية األهمية العلمية .1
اإلعالمية لالزمات األمنية والسياسية، السيما وأن العراق كان وما يزال مثقال باألزمات االمنية والسياسية 

 التداعيات الدولية على المنطقة.ذات 
لم تعد وسائل اإلعالم حكرا  على الدولة والسياسيين والمؤسسات األمنية،  األهمية المجتمعية: .2

الذين كانوا إلى وقت قريب يتحكمون بها في أوقات األزمات األمنية والسياسية بل أصبحت متاحة لطرفي 
سيما في العراق الذي يعيش حالة تجدد أمني وسياسي األزمة )الحاكم والمحكوم( )الشعب والحكومة(، ال

 وانبعاث جديد في بنيته األمنية والسياسية واالقتصادية والمجتمعية.

 رابعًا. أدوات جمع البيانات:

ُتعد االفادة من الكتب العلمية والرسائل واألطروحات المتعلقة باإلعالم واإلرهاب والتطرف، والدوريات، 
فضال  عن األدبيات الموضوعة بهذا لمتخصصة والمقاالت والتحقيقات الصحفية، والوثائق، والمجالت ا

الخصوص، خزين معرفية لجمع المعلومات الالزمة من أجل التعرف عن كثب على واقع اإلعالم العراقي 
 .في التصدي لإلرهاب والتطرف

 خامسًا. أدوات البحث:

نات البحث، وتم تحديد طريقة جمع البيانات بناء  يقصد بها األدوات المراد توظيفها في الحصول على بيا
على طبيعة البيانات المراد الحصول عليها من حيث كونها رقمية أو لفظية، ومن مصادر أولية أم ثانوية. 
كما تم تحديد أداة جمع البيانات بناء  على طبيعة البحث، والمنهج المتبع في البحث، لذلك استخدم 

 الباحث األدوات االتية:

تعرف بأنها: االنتباه للظواهر بقصد تفسيرها واكتشافها وصوال  إلى القوانين التي المالحظة:  .1
عالمية مع موضوعات البيئة إلاستهدف الباحث بالمالحظة معرفة طرق تعامل المؤسسات ا ،(2)تحكمها"

 ف.عالمي المتبعة، والدور الذي يفترض ان تقوم به للحد من االرهاب والتطر إوطرق التعامل 
 وممارسين أكاديميينعالم من إلاستخدم الباحث المقابلة مع عدد من المهتمين بمجال ا المقابلة: .2

ستخدم الباحث المقابلة مع عدد من المهتمين بالشأن اإلعالمي االمني في أمن ذوي الخبرة والكفاءة، كما 
 .مني فاعل ومثمرأض بها نحو إعالم والكيفية التي يمكن النهو  األمنية،المؤسسات 
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 البحث: خامسًا. منهج

التي تثيرها المشكلة، ومن  األسئلةجابة على إلالمنهج هو الطريقة التي يسلكها الباحث في اعد يُ      
 المناهج المتبعة في هذا البحث:

 .2003 عام دراسة التطور والدور اإلعالمي عبر السنوات بعدهو المنهج التاريخي:  .1
 .والتطرف مستقبلية لبناء إستراتيجية إعالم لمواجهة اإلرهاب ورؤيةاستقراء  المنهج االستقرائي: .2

 :سادسًا. فرضية البحث

ن البحث العلمي البد إن يبدأ من فروض أساسية معينة تؤدي إلى تحديد نوع أ  يرى بعض العلماء 
المعلومات والحقائق التي ينبغي على الباحث إن يجمعها دون سواها وهذه الحقائق تؤدي في النهاية إلى 

 ، ووضع الباحث فرضين:(1)التثبت من مدى صحة هذه الفروض

 مواجهة اإلرهاب والتطرف.لإلعالم دور في  .1
وممارس يساعد على توظيف وسائل اإلعالم في التصدي لإلرهاب  ءبوجود كادر متخصص كف .2

 والتطرف.

 سابعًا. دراسات سابقة:

 (2)دراسة هاشم حسن .1

والتعبير  المعلوماتستبقى وسيلة مهمة لتدفق  – والحديثةالتقليدية  اإلعالموسائل  أكدت هذه الدراسة بان
عن مختلف القضايا التي تهم االفراد  العام المحلي والدولي الرأيعن المشاعر ووصف االحداث وتشكيل 

 بكل مسمياته، واإلرهابالديني  والتطرف، والمجتمعات وفي مقدمتها قضايا العنف وبمستوياته كافة، 
 النظريات التي ترسم االطر النظريةترصد وحاولت الدراسة االجابة عن: االطار النظري لدراسات مسحية 

من حيث النص وما  سيميائيالتي تحدد ادوار وتأثير الخطاب اإلعالمي في مكافحة االرهاب وتحلله 
هرة عالمية عابرة أن االرهاب ظا لىإوتوصلت  يرافقه من اشارات ورموز غير لفظية ذات دالالت ومعان.
على جغرافية واسعة وتنذر بالتصاعد نتيجة  وتمتدللحدود وتحولت من منظمات لدولة لها موارد ضخمة 

للفساد وضعف الحكومات وتدهور االوضاع االقتصادية وتداخالت اقليمية ودولية لتنفيذ اجندات سياسية 
عادة توزيع مناطق النفوذ في العالم، واستثمارها الفاعل لو  سائل التواصل االجتماعي في التنظيم والتأهيل وا 

 والتأثير في المجتمعات. 

حد المصادر أاإلعالم التفاعلي ووسائل التواصل االجتماعي وعدها على  باالعتماد وأوصت الدراسة 
همية من االركان أ ال تقلرديفا اساسيا  الوطني، لتكون لألمنوسياسات الدول  استراتيجياتالمهمة في 
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وفي مقدمتهما  واإلقليميةالدولية  نفسه للمنظمات الشيء منها، ويقالوربما يتقدم على البعض  األخرى،
لألمم المتحدة أو االقليمية والوطنية، لتعزيز ثقافة الحوار اليونسكو والمنظمات االخرى التابعة  تيمنظم

 .ين المكونات والشعوبالمقنع والتفاهم المشترك وثقافة السالم والتسامح ب

  (1)علي جاسم التميميدراسة  .2
أكدت الدراسة على أن ظاهرة االرهاب أخطر ظاهرة يشهدها المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر حيث أن 
موضوع اإلرهاب من المواضيع ذات األهمية القصوى في وقتنا الحاضر لكونه يزهق االرواح وقطع النسل 

ة ومتجدده لدراسات وافيون الشعوب وعلى رغم من الدراسات الكثيرة لظاهرة اإلرهاب فأننا بحاجه مستمر 
أكثر عمقا  وحداثه وخاصة أن االرهاب يتجدد بين الحين واآلخر وبه صور مختلفة ونحن اآلن نمر 

ن نستطيع ابعاده أبأخطر أنواع االرهاب هو اإلرهاب االلكتروني الذي دخل بيوتنا دون استئذان ودون 
 ،  م موظفاأت المجتمع حاكما كان ن نقف وقفة جادة من كل طبقاأوهو ذو تأثير نفسي لذا يجب علينا 

وهذا ما  ،رهاب طابعا  دينيا  وله تأثير واضح على طبقات المجتمع وخاصة الشبابإلن اخذ اأوالسيما بعد 
الفعال بحرمة وعقوبات الطائفيين،  ن تقوم بدورهاأنراه في واقع الحال لذا يتطلب من المؤسسات الدينية 

التسامح والتعاون والتعاضد ضد االفكار المنحرفة والشعب على طبقات المجتمع االخرى بث روح و 
ن يثبت نفسة بهذا النوع الجديد من ألذا عليه  ،العراقي يشهد له التاريخ بالمقاومة واالنتصارات العسكرية

سلوب من المقاومة مناسب له وقادر على أسلوب من االعتداء و أالمقاومة االلكترونية الناعمة فلكل 
 .ردعه

 األمنية المنظومةو اإلعالم  المبحث الثاني:

 تمهيد:

عالم اداء دور فاعل في توعية المجتمع من مخاطر إلوسائل امنية عن طريق ألاالجهزة اتستطيع 
 باإلقالععلى الفرد والمجتمع، فضال عن مناشدة مرتكبيه  وأثارهرهاب وزيادة التعبئة الواعية لمخاطره إلا

عالم إلئل ااوسلرهابية وبشكل كبير إلالجماعات اعد استخدام ي  العام ضده، اذ  الرأيعنه، وتحشيد 
ومواقع التواصل االجتماعي وشاشات التلفزيون  المختلفة لنقل انباء عملياتها عبر االقمار الصناعية

ليشاهدها الجميع، وقد تركزت معظم العمليات االرهابية في الدول الديمقراطية والمتقدمة التي تتوافر فيها 
ن تعلن أالكاملة لها مما مكن بعض الجماعات الهامشية من  لضمان التغطية واإلعالمحرية الصحافة 

عالم في وسائل اإلعالم في .أن حرية التعبير واإل(1)على الدول والحكومات وأهدافهاقضيتها ورسالتها 
، هذا 2005مارس  2سياق مناهضة االرهاب المعتمد في مؤتمر مجلس وزراء المجموعة االوربية بتاريخ 

االعالن يدعو اإلعالميين الى التمسك بحرية التعبير وفي الوقاية من خطاب الحقد والتحريض على 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85.%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85.%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%22&uiLanguage=ar
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الم إلى منبر لإلرهابيين، بحثا عن مجرد العنف، وينبههم الى ضرورة االمتناع عن تحويل وسائل اإلع
 .(2)االثارة و السبق اإلعالمي

فضال عن لإلعالم الدور االبرز والمؤثر في صناعة الرأي العام، عن طريق بث الرسائل اإلعالمية 
واالتصالية، وتسليط الضوء على بعض االحداث وتجاهل أخرى، مما يساعد في تشكيل اتجاهات جديدة 

األحداث والشخصيات والمؤسسات سلبية كانت أو ايجابية، وفق وضع االجندة وترتيب إزاء الظواهر و 
اولويات الجمهور، مما يستدعي االنتباه واستثمار اإلعالم في بث رسائل تواجه اإلرهاب والتطرف 
وتحصن وتمكن الجمهور من المعلومات غير الصحيحة والهدامة وتبث الرسائل التي تسهم في إرساء 

 التعايش السلمي.السالم و 

 أواًل. جدلية العالقة بين اإلعالم واإلرهاب

يستخدم اإلرهابيون اإلعالم كسالح للوصول إلى أهدافهم فكثير ما تلجأ المنظمات االرهابية في العالم الى 
تنفيذ العمليات بغية لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى قضيتهم التي يدافعون عنها من أجل اجبار الجبهة 

. اذ وجد اإلرهابيون مساحة واسعة لبث ونشر افكارهم والدعوة إلى (1)المستهدفة على الرضوخ لمطالبهم
مبادئهم الباطلة للمجتمع على شبكة االنترنت العالمية التي ينطلقون منها بأمان محدود وبأسماء مستعارة 

الفكر االرهابي واصطياد أكبر عدد ممكن عبر مواقعهم ومنتدياتهم النصية والصوتية والمرئية...، لتغذية 
 . (2)من الشباب والمتعاطفين معه وتجنيدهم لدعمه ماليا  ومعنويا  وبشتى الوسائل

فضال عن استفاد االرهابيون من اإلعالم في العراق في توجيه وتضليل الرأي العام العراقي في المناطق 
لطائفية والدينية واإلفادة من بعض القنوات ، باستخدام الشعارات ا2014التي سيطر عليها بعد عام 

اإلعالمية التي تعارض سياسة الحكومة العراقية، لذا يتطلب اتباع سياسة إعالمية أكثر واقعية لكشف 
عمالها االجرامية عن طريق برامج  جرائم الجماعات اإلرهابية، والتأكيد على دموية هذه الجماعات وا 

 المختلفة.  وحمالت إعالمية عبر وسائل اإلعالم

إذ من الواضح ان ثمة قاسم مشترك في نشر خبر عن تفجير أو عملية انتحارية او أي عمل يوصف 
باإلرهابي بين الغايات التي يسعى وراءها من يقف ضد تلك األعمال وبين غايات من يقف وراء رأس 

ن رسالته ستصل ومثلما وسائل اإلعالم التي تنشر مثل تلك العمليات والقاسم يكمن في أن االول يضمن ا
يطمح والثاني يستفيد مادة اعالمية تلفت انتباه المشاهد وقد يكون هدف الطرف الثاني غامضا لتحقيق 

 .  (3)مكاسب قد تكون سياسية لكن في النهاية قد أستعمل اإلعالم ووظفه لخدمة تلك االهداف
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 ثانيًا. اإلعالم:

وسائل اإلعالم يروم المرسل من خاللها. تزويد المستقبل باألفكار إن اإلعالم عملية اتصالية تتم عبر 
والمعلومات والمشاعر التي تساعده على تكوين رأي في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، 

واإلعالم بمعناه . (4) بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم
د الناس باإلخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على السليم هو تزوي

تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، فاذا خلت هذه العملية من الصدق لم 
يصبح إعالما بالمعنى الصحيح، بل هو شيء آخر، كأن يكون تضليال للجمهور أو مؤامرة سوداء 

 (1)ضده(.

لذلك تم استخدام اإلعالم من قبل الجماعات اإلرهابية في الجانب التضليل والمؤامرة، أما أهمية اإلعالم 
لإلرهابيين تكمن في اعتماد أغلب خطبه الدينية واإلعالمية عن طريق تسخير الماكنة اإلعالمية في نشر 

قيق التواصل مع الجمهور والتفاعل معه، األخبار واآلراء عبر االستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة بغية تح
 وأن يدعو الجمهور إلى الدعم والمساندة والمشاركة. 

وبهذا يشكل اإلعالم أحد االركان الرئيسة لعمل الجماعات اإلرهابية، في نقل األفكار والمعلومات وطلب 
 المساندة والمشاركة في العمليات االرهابية.

واإلعالمية تساعد وتؤثر بدورها على سير العملية اإلعالمية وعالقتها بالمجتمع، كذلك البيئة االجتماعية 
ووسائله لها وظيفة تجاه هذا )التراث االجتماعي( وهي وظيفة )التثقيف( لصالح  عالمحيث أن اإل

الجماعات اإلرهابية التي تم توظيفه، أو من قبل مؤسسات الدولة اذ استثمرته ازاء مواجهة اإلرهاب 
وهو ، تطرف، والبيئة اإلعالمية انعكاس للواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي السائد في المجتمعوال

يعكس )البنية االجتماعية من خالل الوظيفة االتصالية لوسائل اإلعالم تجاهها والمتمثلة في المحافظة 
ي النظام برمته ووظيفة على النظام واعتبار وسائل اإلعالم أدوات للضبط االجتماعي لتحقيق التوازن ف

)التكامل تلك الوظيفة التي تهدف إلى تحقيق التكامل السياسي أو األيديولوجي أو الثقافي أو الديني داخل 
ن هذه الوظائف تحدد القرارات االقتصادية أأي نظام معين والمقدمة الكبرى في هذه الرؤية النظرية هي 

 .(2)الكبرى التي تؤثر على وسائل اإلعالم(

عنى آخر دراسة العمليات االجتماعية التي تؤثر في إنتاج المضامين اإلعالمية وهو مطلب قديم كان بم
، ويتحدد من خالل )رؤية اجتماعية لعملية االتصال 1959قد أشارا إليه عام  ،الباحثان )رايلي ورايلي(

والبنية االجتماعية ، تضع القائم باالتصال في السياق االجتماعي لعضوية الجماعة والجماعة المرجعية



 
 والتطرف العراقي في مواجهة اإلرهابتجربة اإلعالم 

 د. محمد جبار زغير م.
 

 

 

433 
 

األكبر حيث وجدوا في حينها أن هناك نقصا  في الدراسات السوسيولوجية التي تناولت القائم باالتصال 
 .(1)والمؤسسات اإلعالمية وعمليات اإلنتاج اإلعالمي

 ثالثًا. اإلعالم والجمهور

لالنتماء إليه دون إعداد مسبق، ُيعد جمهور اإلعالم هو الجمهور بصورته العامة ما دام كل فرد مؤهال 
أي انعدام الخط الفاصل بين " جمهور اإلعالم " والجمهور اآلخر خارج نطاقه، ففي زمننا هذا ليس هناك 

 . (2)بيت لم ينل نصيبه من أجهزة اإلعالم

وهذه الخاصية تم استثمارها من قبل الجماعات االرهابية بشكل مدروس وممنهج من أجل احداث التأثير 
المتلقي من خالل بث الرسائل اإلعالمية، وكذلك عملت عليها مؤسسات الدولة العراقية في توجيه  في

 رسائل إعالمية للتصدي لإلرهاب والتطرف عبر مؤسساتها اإلعالمية.

وتشير األبحاث التي درست العالقة بين وسائل اإلعالم وجمهورها قد درستها من خالل نظرية )التعرض( 
ونظرية االستخدامات واإلشباعات لدراسة أسباب التعرض من قبل الجمهور لوسائل  لوسائل اإلعالم،

، تلك العالقة من خالل المدخل الوظيفي وما يمكن أن توفره (3)اإلعالم، وتلخص الباحثة )دوريس غاربر(
 :(4)وسائل اإلعالم لمستخدميها أو جمهورها وهي

 جه إلى المشاكل أو الحلول أو الناس.تستطيع وسائل اإلعالم أن تجذب االهتمام، وأن تو  .1
 تستطيع وسائل اإلعالم أن تضفي وصفا  شرعيا  على أمر من األمور وأن تؤكد شرعيته. .2
 يمكن أن تكون وسائل اإلعالم في بعض الظروف سبال  لإلقناع وحشد الطاقات. .3
 ها.تستطيع وسائل اإلعالم أن تساعد على خلق أنواع معينة من الجماهير والمحافظة علي .4
إن وسائل اإلعالم هي وسيط لتقديم الجوائز، واإلشباعات النفسية فهي قادرة على اإللهاء  .5

 والتسلية.

وعليه فان عملية فهم العالقة بين اإلعالم والجمهور ودراسته، تمثل العنصر األساس في البدء بأي      
عمل اتصالي، ولذا تقتضي الضرورة االهتمام به ودراسته تحقيقا التصال فعال يتواصل عن طريقه 

أساس النجاح في أية عملية  "المرسل" بـــــــ "المستقبل" طمعا في تحقيق التفاعل المشترك بين الطرفين، وهو
 .(1)اتصالية
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 رابعًا. اإلرهاب:

يعبر عن اإلرهاب بالسلوك العدواني ألشخاص أو منظمات أو دول ويوجد ضد األشخاص والجماعات 
والشعوب لغرض تغيير قناعاتها الفكرية والعقائدية بأساليب العنف المؤدي والتعذيب ومختلف االنتهاكات 

 .(2)اإلنسان بإتباع وسائل التهديد والتخويف وعدم االعتراف باألخراألخرى لحقوق 

اإلرهاب بأنه:" االعمال االرهابية الموجه ضد دولة ما  1937ولقد عرفت اتفاقية جنيف لإلرهاب عام 
تستهدف أو يقصد بها خلق حال من الرعب تترسخ في اذهان اشخاص معينين أو عامة الناس"، أما 

، عرفت اإلرهاب بأنه:" مجموعة من االفعال التي تم تحريمها أما باتفاقيات 1977لعام  االتفاقية االوربية
سابقة أو حرمها التعامل الدولي، ثم اضافت اليها كل االفعال الخطرة التي تهدد حياة االشخاص أو 

فقد  1997أموالهم، واإلرهاب هو بث الرعب بين االشخاص أي بين العامة"، ام االتفاقية العربية لعام 
كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا  أياعرفت االرهاب  بأنه" كل فعل من افعال الرعب او التهديد 

لمشروع اجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى افشاء الرعب بين الناس أو ترويعهم من خالل ايذائهم أو 
مرافق أو االمالك العامة تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد ال

 .        (3)والخاصة"

فعل  لبأنه: "ك، المادة االولى اإلرهاب 2005( عام 13وُيعرف قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم )
اجرامي يقوم به الفرد أو جماعة منظمة باستهداف فرد أو مجموعة أو افراد أو جماعات أو مؤسسات 
رسمية أو غير رسمية وقع االضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية االخالل بالوضع األمني أو 

الفوضى تحقيقا لغايات  االستقرار او الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع من الناس أو اثارة
 . (4)ارهابية"

 خامسًا. أثار االرهاب ومخاطره

تمتد أثار اإلرهاب الى جوانب الحياة كافة على الصعيد السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي، والنفسي، 
 :(1)واألمني، والتي تشمل

 اثار االرهاب ومخاطره على المجال السياسي، وتكمن في: .1

 تهديد الوحدة الوطنية. .أ

 شويه سمعة الدولة وهيبتها أمام انظار الرأي العام العالمي.ت .ب

 عزلة الدولة عن محيطها الخارجي وعالقاتها الدولية واإلقليمية. .ج

 االنتقاص من سيادة الشعب. .د
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 أثار االرهاب ومخاطره من الناحية االجتماعية، ونوجزها باآلتي: .2

 كافة. تعطيل الخدمات الضرورية للفرد والمجتمع في مجاالت الحياة .أ

 تفشي البطالة والفقر واالوبئة. .ب

 هجرة الكثير من العقول والكفاءات فضال عن المواطنين العاديين. .ج

 أثار االرهاب ومخاطره في المجال االقتصادي، وتشمل: .3

 اضعاف البنى التحتية. .أ

 الحيوية. للمنشاةالتخريب المادي  .ب

 ضعف االنتاج. .ج

 والخارجية.شل الحركة التجارية الداخلية  .د

 االخالل بالموارد المالية. .ه

 هجرة رؤوس االموال. .و

 أثار االرهاب ومخاطره النفسية واألمنية، تنصرف الى: .4

 عدم الشعور باألمن بسبب انتشار الذعر والخوف. .أ

 عدم االستقرار النفسي للمواطن. .ب

 فقدان الثقة باألجهزة االمنية. .ج

 انتشار حاالت االحباط والشعور باليأس. .د

ثار االرهاب كثيرة والوقاية من هذه االثار تحتاج إلى معالجات وتصدي بقدر وحجم هذه أن أ     
 التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة وعلى المستويات كافة.

 سادسًا. العالقة بين اإلعالم واإلرهاب:

السياسة واإلعالم إن العالقة بين اإلعالم واإلرهاب عالقة فيها اشكالية، وقد بحث المختصون في مجال 
واالجتماع هذه العالقة، فكل منهما يسعى وراء االخر أي أحدهما يصنع الحدث )اإلرهاب( واألخر يقوم 

 .(1)بالتسويق )اإلعالم( فاإلرهاب ال يمكن ان يستمر وينمو بدون إعالم

عالم واإلعالن ( رئيسة الوزراء البريطانية السابقة التي وضعت عمليات اإلمرجيت تاتشروهو ما اعلنته )
والذيوع الي تحدثها وسائل االعالم حول االفعال اإلرهابية، بأنها االوكسجين الالزم لإلرهاب الذي ال 
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يستطيع االستغناء عنه، فاإلرهابي يعتبر وسائل اإلعالم هي سالحه الرئيس وأنها تلعب دورا رئيسيا 
 (2)لصالحه عندما تغطى الحدث االرهابي تغطية واسعة

يون يعمدون إلى استخدام وسائل اإلعالم المختلفة لتسويق إغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تظليل فاإلرهاب
الرأي العام من جهة، واألجهزة األمنية من جهة اخرى، فاإلرهابيون يعتبرون االعمال االرهابية التي ال 

 ترافقها وسائل إعالم أعمال غير مؤثرة في الجمهور.

إلرهاب واإلعالم البد من استحضار مستويات متعدد لمكافحة اإلرهاب عن وعند دراسة العالقة بين ا
ثالثية األبعاد وتتمثل بالوقاية، والعالج، والرعاية، ويقترض أن تحول وسائل اإلعالم  ةاستراتيجيطريق 

 .(3)هذه اإلستراتيجية لمفردات إعالمية ذكية األهداف والوسائل والتقنيات

 المؤسسات اإلعالمية االلتزام بها:القواعد التي ينبغي على 

هناك العديد من القواعد التي ينبغي على اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية االلتزام بها عند تغطيتهم 
موضوعات اإلرهاب والحد منها، وتقليل من جعل وسائل اإلعالم )حافزا ( يولد )استجابة(، وتتمثل بالقواعد 

 :(4)االتية

ن والمؤسسات اإلعالمية بأنفسهم من كل امر متى أن كان ذلك ممكنا ، ضرورة تحقيق اإلعالميي .1
 لتحقيق الصدق واألمانة في التغطية.

 يجب على اإلعالميين تقديم معلومات دقيقة عن االهداف المحتملة لإلرهابيين. .2

 االبتعاد عن اإلثارة والمبالغة في عرض الحقائق الموضوعات المتعلقة باإلحداث اإلرهابية. .3

 ية التغطية بما يساعد الجمهور على الفهم واالستيعاب.شمول .4

 التفريق بين الحقائق واآلراء. .5

 تجنب تداول المعلومات بشكل شفهي غير مكتوب لتجنب وقوعها بيد اإلرهابيين. .6

 سادسًا. العالقة بين اإلرهاب واإلعالم والسياسة:

احثين المعاصرين، وقد اختلفوا في تعريفه ُيعد تعريف اإلرهاب واحدا  من المواضيع التي أثارت اهتمام الب
وعجزوا عن االتفاق على تصور مشترك عنه، وأستغل بعض أهل السياسة والمشاريع السياسية هذه الثغرة 
المفهومية، لتحويل االرهاب إلى أداة سياسية يستثمرها بما يحقق أهدافه، حتى ليمكن القول إن قليال  من 

لمجتمعات المعاصرة تحظى باالتفاق على تصنيفها في دائرة االرهاب، األعمال الحربية التي تقع في ا
والقسم االكبر من االحداث التي تقع يصنفها القائمون بها وحلفاؤهم بأنها جهاد او دفاع عن النفس، أو 



 
 والتطرف العراقي في مواجهة اإلرهابتجربة اإلعالم 

 د. محمد جبار زغير م.
 

 

 

437 
 

مقاومة مشروعة، أو محاولة تحرر، أو ما أشبه ذلك من األعمال المشروعة في القوانين والمعاهدات 
 .(1)يصفها المتضررون منها وحلفاؤهم بأنها إرهاب غير مشروعالدولية، و 

فالعالقة بين اإلرهاب والسياسة عالقة لتحقيق أهداف سياسية، وعلى هذا األساس ينسج اإلرهاب عالقة  
وتذهب مع السياسة، تقوم على ممارسة األعمال االرهابية من أجل تحقيق غايات شخصية وفئوية. 

لتماهي مع النخب السياسية ألسباب عديدة منها )أنهم يشكلون مصادر مهمة وسائل اإلعالم إلى حد ا
سائل، وكذلك ألهمية الحياة و لألخبار، والموضوعات فضال عما يقدمونه من دعم مالي ومعنوي لتلك ال

 .(2)العامة والخاصة لهؤالء النخب لدى العامة

 :(3)السياسية من خاللوعربًيا تظهر العالقة بين وسائل اإلعالم والنظم 

أن اإلعالم هو من ثقافة السلطة، فالسلطات هي التي جاءت بوسائل اإلعالم إليصال خطابها  .1
حكام قبضتها على الجماهير.  وا 

هناك أدلة واضحة على تدخل السلطة في عمل وسائل اإلعالم، وملكيتها والرقابة عليها أو على  .2
دراسة أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان ما ينشر فيها من مضامين حيث تلخص 

أن وسائل اإلعالم  1996)وسائل االتصال الحديثة وأثرها في المجتمعات اإلسالمية( في تونس عام 
 العربية ال تمارس دورها إال بعد حصولها على الضوء األخضر من قبل السلطة الحاكمة.

م السلطة السياسية باختيار القيادات اإلعالمية المؤيدة على مستوى اإلعالم الرسمي، تقو  .3
لسياساتها، وتعمل على دعمهم مادي ا ومعنوي ا وذلك )إلقناع الرأي العام بالحكومة وتجميلها في نظر 

 الشعب، وتقليل فرص كشف الفساد وصناعة رأي عام غير معارض.
 )**(يسمى )بالالشعور السياسي( يوعز ارتباط المضامين اإلعالمية مع الخطاب السياسي إلى ما .4

 فالمضامين التي تقدمها وسائل اإلعالم ال تبتعد عن الخطاب السياسي السائد، تقتفي أثره وتبرره أو تكبره.

وعليه تخضع السياسة اإلعالمية عن وعي أو ال وعي لتمثل تعكسه الممارسة السياسية، بمعنى أن 
ما هو حقيقي وما هو ظاهر، حيث تترك بنية النظام  )جوهر العالقة بين التمثل والممارسة أي بين

السياسي بصماتها الواضحة على تحديد مضمون الخطاب اإلعالمي وتقنين هذا الخطاب من جانب 
أخر، وهنا تظهر تدخالت السلطة في امتالك وسائل اإلعالم، وفي عملية التخطيط تبعا لبنية النظام 

 .(2)رجياالسياسي، وتوجهاته السياسية داخليا وخا

قنوات فضائية، وبعض النخب السياسية مارست سياسة إعالمية سلبية من خالل مؤسساتها اإلعالمية )
وصحف، ومواقع تواصل اجتماعي( في دعم االرهاب والتطرف، ومؤسسات أخرى وقفت على التل أمام 

نشاط الجماعات االرهابية  إناالرهاب الداعشي الذي استهداف مكونات الشعب العراقي كافة، حيث 
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يقتصر على االماكن التي يسيطر عليها، بينما وسائل اإلعالم تخاطب الجمهور في كل مكان، وتكون 
  الرسائل التي يبثها اإلعالم أشد وطأة وتأثيرا  في النفوس من الرصاص الذي يطلقه االرهابيون.

 سابعًا. االليات اإلعالمية في مواجهة اإلرهاب:

 :(1)عالم في مساعدة األجهزة األمنية لكشف ظاهرة اإلرهاب، ويمكن إيجازها باآلتيآليات اإل .1

 التوعية اإلعالمية بظاهرة اإلرهاب وأهم القرارات الدولية بهذا الخصوص. .أ

 توعية المواطنين باألساليب الصحيحة لإلبالغ عن الجرائم االرهابية. .ب

 ها في تتبع رؤوس االرهاب.تعاون وسائل االعالم مع االجهزة االمنية طبقا لخطط .ج

 فضح جرائم االرهاب إعالميا  وتشويه صورة اإلرهابيين. .د

التوجه إعالميا  نحو المناطق الفقيرة والمعدمة من الخدمات وتجميع اآلراء نحو أدوات االصالح  .ه
 لتفويت الفرصة أمام اإلرهابيين لكسب بعض ساكنيها الن يصبح عضوا في الجماعات اإلرهابية.

 :(2)آليات اإلعالم لتوجيه المجتمع لنبذ اإلرهاب وتشمل .2

 تسخير المجاالت الفنية كالمسلسالت التلفزيونية لكشف مضمون اإلرهاب من الداخل. .أ

التركيز على اعترافات االرهابيين بخصوص اضرارهم بمصالح الشعب وعدم شعورهم بالندم لسفكهم  .ب
 الدماء البريئة.

ظهار رفضهم لها وندمهم على نشر آراء أهالي  .ج اإلرهابيين بخصوص الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم وا 
 عدم التوجيه والتربية السليمة لهؤالء اإلرهابيين.

التأثير على المحيط الذي عاش االرهابيون فيه، لضمان عدم التعاطف معهم وتقبل االحكام القضائية  .د
 الصادرة بحقهم.

لمطالب االرهابيين والتوعية بدور الدين والقانون والدولة واألعراف توعية المجتمع لعدم االستجابة  .ه
 للقضاء على اإلرهاب.

جبارهم على نبذ اإلرهاب .3  :(3)آليات اإلعالم للتأثير على اإلرهابيين أنفسهم وا 

اظهار صور الجرائم االرهابية طبقا لواقعهم البشع، وتسليط الضوء على االبرياء الذين طالتهم ايادي  .أ
 ب مع القيام بتضخيم تلك الصورة للتأثير المعنوي على كل االطراف.االرها

 .أنفسهماسر االرهابيين لمناشدتهم ايقاف العمليات االرهابية وتسليم  تجنيد .ب
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اظهار دور سلطات الدولة في تتبع مسار اإلرهابيين في الداخل والخارج، واإليعاز بان اإلرهابي سيقع  .ج
 اإلرهابية.بيد العدالة ويحاسب على جرائمه 

الحرص على اظهار استمرار الحياة بصورتها العادية مما يوحي لإلرهابيين بان ردود فعل إعمالهم  .د
 استجابة من المواطن. قال تلاإلرهابية 

ظهار  .ه تكثيف لقاءات التوعية مع اإلرهابيين المقبوض عليهم بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وا 
 صورة من يستجيب للتوبة.

 :(1)إلعالم في رفع الروح المعنوية للشعب في مواجهته لإلرهابآليات ا .4

 التحريض على مقاومة اإلرهاب وعدم االستجابة لإلرهابيين. .أ

أظهار جهود الدولة في تامين سالمة المواطنين وجهودها في مقاومة اإلرهاب والقبض على  .ب
 اإلرهابيين.

ن المستمر عن جهودهم في القبض على اظهار جهود السلطات االمنية في التأثير الداخلي واإلعال .ج
 اإلرهابيين.

 نشر ثقافة مقاومة اإلرهاب ودور المواطن في ذلك. .د

الحرص على استمرار الحياة العادية، يعطي االمل للمواطن ويحبط اإلرهابيين لعدم نجاحهم في  .ه
 التأثير على الدولة من خالل اعمالهم االرهابية.

الدكتور هاشم حسن، الى أهم وسائل اإلعالمية التي يستخدمها اإلرهابيين وبناء  على ما تقدم، يشير 
 :(2)هي

االتصال الشخصي المباشر في تجنيد المسلحين من قبل القيادات اإلرهابية، فضال عن اختيارهم  .1
 الشخصيات المؤثرة في مخاطبة الجمهور.

رسال الخط .2 ابات المؤثرة للجمهور من خالل االستخدام المزدوج لوسائل االتصال في تجنيد االتباع وا 
تسويق الخطب والمحاضرات المباشرة وتعميمها عبر شبكات التواصل االجتماعي وتسريب بعض منها 

 لوسائل اإلعالم التقليدية.

شبكة دولية رخيصة  إطاروجمعهم في  المطوعينشبكات التواصل االجتماعي لها التأثير في استمالة  .3
الدولة  دراستهل محليا ودوليا. فضال عن يقول عبد الباري عطوان في الثمن، متوفرة وسهلة االستعما

الجذور، التوحش، المستقبل ان )من يتابع شبكات التواصل االجتماعي من يوتيوب وفيس  االسالمية:
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في هذا المضمار، فالجيش االلكتروني التابع للدولة بات يسيطر  لما نقو بوك، وتويتر، يدرك جيدا معنى 
امة على هذه الوسائط، وهذا الجيش االلكتروني هو الذي لعب الدور االول في حذف أسم سيطرة شبه ت

 .(3)داعش وفرض تسمية الدولة االسالمية على معظم وسائل االعالم العالمية والمحلية(

 ثامنًا. سيمائية الصورة في سياسة الترهيب لدى داعش

متكونة من قصف  ثتها عبر شبكة االنترنتاستخدمت العصابات اإلرهابية أبشع صور القتل، والتي ب
بعبوات ناسفة وتقطيع االوصال. هذا المشاهد  تلغيهمبقذيفة )أر بي جي( واالغراق وتفجير الرؤوس بعد 

تبين للتاريخ مدى بشاعة هذه االفعال، لذا يتطلب استثمار هذه الصور والمشاهد من قبل المؤسسات 
 .(1)عالمي في مساندة العراق في مكافحة اإلرهاباإلعالمية لكسب الرأي العام العربي وال

 

 

 

 

 
 

القتل عن 
 طريق الحرق

 
 القتل عن طريق الغرق
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 القتل عن طريق اإلعدام الكهربائي

 

 
 القتل عن طريق قطع الرؤوس والصلب

 

 
 القتل عن طريق رمي الصخور على الرأس
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 المهنة اإلعالمية إزاء اإلرهاب تاسعًا. أخالقيات

هناك العديد من القواعد التي يجب على اإلعالميين االلتزام بها عند تغطيتهم للموضوعات االرهاب      
لتقليل من جعل وسائل االتصال )حافزا ( يولد )استجابة(، للحد من تأثيرات وسائل االتصال على انتشار 

 :(1)باآلتيظاهرة االرهاب والحد منها، وتتمثل هذه القواعد 

الصحفيين بأنفسهم من كل أمر متى كان ممكنا ، لتحقيق الصدق واالمانة في  ضرورة تحقيق .1
 التغطية.

 يجب على الصحفيين عدم استخدام البيانات المتعلقة باألحداث لغير العمل الصحفي. .2
 يجب على الصحفيين تجنب تقديم معلومات دقيقة عن االهداف المحتملة لإلرهابيين. .3
 اإلرهابية. باألحداثفي عرض الحقائق والموضوعات المتعلقة  االبتعاد عن االثارة والمبالغة .4
ضرورة تأمل الصحفيين لما سيحققه النشر عن االحداث اإلرهابية من القتلى ومشاهد التعذيب  .5

 من انعكاسات سلبية.
 شمولية التغطية بما يساعد الجمهور على الفهم واالستيعاب. .6
 التفريق بين الحقائق واآلراء. .7
 لتغطية من خالل نقل وجهات النظر بعدالة ومساواة.الموضوعية في ا .8
ضرورة العمل على استقاللية السياسات التحريرية للوسائل اإلعالمية بعيدا عن جماعات  .9

 الضغط.
 االلتزام بعدم تعريض حياة الناس للخطر. .10
 تناول المعلومات بشكل شفهي غير مكتوب لتجنب وقوعها بيد اإلرهابين. .11

أن اخالقيات المهنة الصحفية واإلعالمية توجب االلتزام في نقل االحداث وعدم اسقاط التوجهات      
رباك المشهد، فااللتزام بالتعليمات اعاله يساعد في تحجيم  الذاتية في النقل والتحليل والتفسير لألحداث، وا 

 اإلرهاب والتطرف وانتشاره بين ابناء المجتمع الواحد.

 ث: اإلعالم الحربي العراقيالمبحث الثال

 تمهيد:

ُيعد دور اإلعالم الحربي العراقي الذي تقوم به العمليات المشتركة للقوات المسلحة من أجل تنفيذ      
الهدف االساس لألمن الوطني للدولة، الدور الفاعل في دعم الفكر الحربي لدى قواته المسلحة، وتعزيز 

من خالل وسائل اتصالية  أشكاله عن مواجهة اإلرهاب بكافة دور القوات االمنية في الميدان، فضال
عالمية متنوعة لمحاربة إعالم المعادي والدعاية المغرضة من الجماعات  استفاد اإلعالم  اإلرهابية. ولقدوا 
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الحربي من النشاط اإلعالمي الموحد عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة، من أجل توعية الجمهور 
يصال الرسائل إلى المقاتلين ورفع الروح المعنوية لهم، فضال عن بخطورة اإلرهاب، و   استخدامالمساندة وا 

 اإلعالم في العمليات النفسية ضد الجماعات اإلرهابية.

 أواًل. خلية اإلعالم الحربي:

تأسست خلية اإلعالم الحربي، والتابعة قيادة للعمليات المشتركة بعد عمليات تحرير االراضي التي      
 ، وتتألف من مجموعة من األقسام االتي:2014صبها داعش اإلرهابي عام اغت

 أقسام الخلية:

 :العمليات المشتركة .1

 :عمليات بغداد .2

 :الدفاعوزارة  .3

 :الداخليةوزارة  .4

 :بيانات الخلية .5

 
 المادة اإلعالمية المعتمدة لدى اإلعالم العراقي في مواجهة اإلرهاب: صثانيًا. خصائ

 دقة المعلومات:  .1
 تصل المعلومة الى المتلقي باالسم، واالستخدام، والتوقيت الصحيح، بما يجعله متفاعال  وواثقا  منها.

http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wmc.iq/Category.aspx?&Cate=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9


 
 والتطرف العراقي في مواجهة اإلرهابتجربة اإلعالم 

 د. محمد جبار زغير م.
 

 

 

444 
 

 
 

 
 

 السرعة: .2
بقدر االمكان، ومن مصدرها من أجل احترام عقلية المشاهد وتوصيل المعلومة اليه وقت حدوثها 

 الحقيقي، وبكل حقائقها، قبل تشوه من خالل وسائل اإلعالم المضادة.
 استغالل االمكانيات غير التقليدية:  .3

اإلعالمية إلى مكان األحداث مما يتيح نقل الحقائق بكامل تفاصيلها، وهو مطلب  الوسيلةلوصول 
 جماهيري شديد الحساسية.

وحتى ال تضر الدولة من جراء نقل معلومات  وطني في نقل االحداث:مراعاة مقتضيات األمن ال .4
عالم الحربي هو  جهة للتمييز بين حدود االمن في هذا  أقدرقد تفيد العدو بشكل مباشر أو غير مباشر وا 

أو نقل احداث  -لوسائل اإلعالم المدنية بالتواجد حال يسمالمجال، لذلك فانه في بعض الحاالت واألماكن 
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بعينها، ومن ثم فان هذا يعني أن عدم وجود اإلعالم الحربي، سيؤدي إلى عدم نقل االحداث الى المتلقي. 
 والصورة ادناه تبين ذلك:

 
 ثالثًا. دور اإلعالم الحربي العراقي في دعم األمن الوطني للدولة:

 لفة، وهي:يقوم اإلعالم الحربي بدعم منظومة األمن الوطني عن طريق وسائل اإلعالم المخت

 :TVالتلفزيون  .1

للتلفزيون خصائص ومميزات اتصالية عدة تجعله متفوقا في التأثير واالنتشار في وسائل اإلعالم األخرى، 
األحداث ومن هذه المميزات والخصائص، القدرة على اإلقناع والمصداقية، ففي التلفزيون يرى الجمهور 

ل المشاهدين من المتابعين للحدث ويسمعونها بآذانهم ما يترك تأثيرا اقناعيا قويا بأنه لم يعد يجع بأعينهم
بل من الشهود والحضور أيضا، وبما إن اإلنسان ال يشك في الذي يراه بعينه، ويسمعه بأذنه ، ولذا  فقط،

 (1)فانه يتعاطى مع ما يراه في التلفزيون من أحداث وأخبار كحقيقة ال تقبل النقاش أو الطعن

نه يحمل الصوت والصورة معا، وتجربة نشرة االخبار لإلعالم المرئي دور في التأثير في المتلقي، كو 
الموحدة التي رافقت تقدم قواتنا االمنية كان لها الدور االمثل في دعم قواتنا المسلحة، وكذلك تبرز اهمية 

 :(2)التلفزيون العراقي عبر قنواته الفضائية بالمهام االتية
 توفير الموقف الحربي والنفسي العراقي. .أ
 الظروف االنتصارات خدمة لتقدم قواتنا في المعارك.توظيف االحداث و  .ب
  مراعاة الدقة في نقل المعلومات واألخبار واستخدام أساليب ووسائل الدعاية. .ت
 استخدام االليات المناسبة في توظيف الدعاية. .ث
 يعمل التلفزيون على التعبئة المعنوية والنفسية للرأي العام. .ج
وسيع البرامج الدعائية والنفسية الموجهة على القنوات خفض الروح المعنوية للعدو، عن طريق ت .ح

 الفضائية.
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 رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة. .خ
 التغطية االخبارية التلفزيونية خالل المراحل االتية: .د

 أوال. خالل مرحلة الصراع المسلح.
 ثانيا . خالل مرحلة المواجهة الحربية.

 ثالثا . مرحلة ما بعد المواجهة العسكرية.

 
 النشرة الموحدة لإلعالم عبر قناة صالح الدين

 :Radioاإلذاعة  .2
 :باآلتيأما دور االذاعة ال يقل أهمية عن التلفزيون، وتبرز مهام الراديو 

 نقل االخبار والبيانات المتعلقة بالحرب. .أ
 توجيه العمليات النفسية من خالل البث االذاعي. .ب
 نقل رسالة المقاتلين الى ذويهم. .ت
التعليمات الخاصة بأمن المواطنين من خالل اإلذاعة بسهولة االنتقال إلى ميادين الحرب توجيه  .ث

 ذاتها.
 اذاعة التحليالت العسكرية واألمنية المتعلقة بالمواقف المختلفة. .ج
 إبراز دور المهني في المعركة. .ح
 :اإلعالم المكتوب .3
ي، وهو الوسيلة الرئيسة لتأكيد الخبر، ُيعد اإلعالم المقروء هو الشق الثالث من وسائل االعالم الحرب  

 وثيقة تاريخية(، ويتميز دور االعالم المقروء بما يأتي:)التاريخي ووضعه في الموضع 
 دمج السوابق التاريخية للحدث من ارشيف الصحافة بحيث تكتمل صورته. .أ
 االحداث عن قرب.نشر الخرائط والوثائق، التي تساعد الجمهور على تفهم الموقف ومتابعة  .ب
 نقل وجهات النظر االقليمية والعالمية للحدث بصورة شبه كاملة. .ت
 نقل رؤية العديد من الخبراء والمختصين. .ث
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 اإلرهاب صناعة موت ودور الصحافة توضيح خطره للشعب

 مواقع التواصل االجتماعي:  .4
قات الحرب والسلم في العراق برزت أهمية مواقع التواصل االجتماعي في دعم القوات األمنية أو         

تسمية )الجيش االلكتروني( الداعم للقوات المسلحة، فضال عن  على أطلقبصورة ملفتة لالنتباه وحتى 
، فشرعت العمليات المشتركة صفحات غبر مواقع أشكالهدور هذه المواقف في رفض اإلرهاب بكافة 

بنشاطات وعمليات االجهزة االمني كافة،  بوك، وتويتر، وغيرها...( خاصة )الفيسالتواصل االجتماعي 
وكان لها االثر الواسع على المتلقي في الحصول على المعلومات اوال بأول، عبر مواقع التواصل 

 االجتماعي، وكما مبين في ادناه:

 رابعًا. استراتيجية إعالمية للمواجهة اإلرهاب وفق مقتضيات األمن الوطني

اإلعالمية األمنية تحديد القواعد واألسس للدور اإلعالمي األمني، والمنوط القيام بها  ةباإلستراتيجييقصد 
اإلعالمية بشكل عام واإلستراتيجية اإلعالمية األمنية للدولة بشكل  ةاالستراتيجيمن اجل تحقيق االهداف 

ن تقوم اجل تحقيق االمن الوطني للدولة، فضال عن يجب أ بينهما منخاص، أي انها مزيج يجمع 
للرسالة اإلعالمية بما يحقق  يوالموضوععلى تحقيق المصداقية اإلعالمية والتعبير الحقيق  ةاالستراتيجي

االقناع لدى المشاهدين، ويوفر لها وجها  جديدا  قادرُا على تقديم ثقافة عالية المستوى تتمشى مع روح 
 .(1)العصر

واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والحربية، بمعنى  وترتبط االستراتيجية اإلعالمية باألوضاع السياسية
اإلعالم يرتبط بقوى الدولة الشاملة، ومن ثم فهو يسعى بطريق غير مباشر لتحقيق األمن الوطني من 
خالل التغطية االعالمية ومن خالل االسهام في بناء المواطن وتحصينه ضد أي غزو إعالمي أو فكري 

 .(2)معاد
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راتيجية إعالمية مخططة في مواجهة اإلرهاب والتأثير على الرأي العام واالتجاهات إذ يجب على اية است
في االتجاه المضاد لإلرهاب والجريمة أن تأخذ في اعتبارها القيم السائد في المجتمع، ويجب على مثل 

لرأي عام هذه االستراتيجية ان تحدد لنفسها اهدافا  تتجه إلى تحقيقها، فمن ناحية يجب ان نخلق مناخا  
مضاد لإلرهاب ومن ناحية اخرى يجب أن نسعى للتأثير في االتجاهات الفردية والمجتمعية وتوجيهها ضد 

 : (3)اإلرهاب، وهذا الرأي العام يجب ان يكون له الخصائص االتية

 يجب عموما أن يكون الرأي العام ضد االرهاب ومؤيدا للقانون والنظام. .1
يعتبر أن الواجب على كل مواطن عدم تشجيع اإلرهاب وان من واجبه يجب على الرأي العام أن  .2

 أن يساند المؤسسات األمنية على تنفيذ القانون في مكافحة اإلرهاب.

 المناطق تحرير في مقدمتها حيوية مسائل على الوطني األمن الستراتيجية الرئيس وان االهتمام
عادة الصراع مناطق لضحايا االحتياجات األساسية وتلبية داعش، سيطرة من والمواطنين  النازحين، وا 
صالح المصالحة وتحقيق  اإلصالح سياسة وتفعيل اإلرهاب ومكافحة ، األمن القطاع الوطنية، وا 

 وبناء مؤسسات الخدمات، وتقديم االنسان حقوق القانون، وضمان حكم على والتشديد ومكافحة الفساد
 بناء أجل الدستور من ثوابت الفرص، وحسب وتكافؤ االجتماعية العدالة تحقق التي للمبادئ وفقا الدولة
 الوحدة المستدامة ولتعزيز واالقتصادية االجتماعية االمن والتنمية لتحقيق الدولة مؤسسات في الثقة

 ومعالجةوالدولية،  االقليمية العالقات روابط تعزيز في العراقية للدبلوماسية والدور الريادي الوطنية،
والمعطيات على أرض الواقع . االهداف االستراتيجية تحقيق مفتاح هو والذي الحوار، طريق عن المشاكل

تحتم علينا وتدفعنا لتأسيس استراتيجية إعالمية جديدة لمواجهة اإلرهاب وفق الوقائع والنتائج التي تحققت 
 األمنية.بفضل تنسيق الجهود اإلعالمية عن طريق االجهزة 

فضال عن ذلك، ال بد أن تكون االستراتيجية محل تعاون بين أجهزة الحكومية واالستخبارية وتخضع 
استراتيجية مجلس األمن الوطني(، موحدة تملك المرونة للتعامل مع المواقف )عليا االستراتيجية إلدارة 

زمة حول السياسات االعالمية المختلفة، إضافة إلى االستعانة بمركز أبحاث لتقديم االستشارات الال
المتبعة من قبل االعداء. كذلك اإلعالم االنتهازي والمعادي يصطاد ويضخم أي تلكأ أو نقاط ضعف لدى 
مؤسساتنا الحكومية، بينما نحن أهملنا مشاكل الداخل االقليمي والعربي والعالمي وتعقيداته، والتي مارست 

ية التي يقوم بها بعض اإلعالميين والقنوات أصغر من أن دور سلبي ضد العراق، وأن المجهودات الفرد
 تفي بالغرض، إال إذا ترافقت مع وجود استراتيجية إعالمية متكاملة.

كذلك ال بد من إعداد برامج إخبارية موجهة للدول االقليمية والعربية والغربية لفضح جرائم الجماعات 
إلى برامج موجهة لدول العالم العربي واإلسالمي،  وجرائمه، وسنحتاج اإلرهاباإلرهابية، وتظهر وحشية 
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بمختلف لغاته ولجميع الطبقات المختلفة السياسية واالجتماعية والدينية، عن جرائم داعش والقاعدة ضد 
 الشعب العراقي، من قتل وتشريد مع التركيز على التسجيالت التي تظهر التطرف في الخطاب والتطرف.

المية نحتاج إلى معالجة الجذر وهو التطرف، والتمويل، والتي اصلها تيار إع ةاستراتيجيومن أجل وضع 
ال أحدث  متطرف في العالم العربي والغربي أشبه بالنهر المتدفق بسرعة لن تستطيع استئصاله وردمه وا 
فيضانا ، ولكن األفضل أن تجعل له قنوات آمنة مفيدة يصب فيها فينفع نفسه وأمته ودولته ويكون إضافة 

 إنقاصا  من الوطن.  ال

 :(1)إذ تتمثل هذه اإلستراتيجيات في اآلتي

 عالمي ودينيإرهاب عن طريق خطاب إلاالفادة من التجارب العربية والعالمية في مواجهة ا .1
 متوازن. وسياسي

من قبل جماعات الضغط وقادة الرأي  المتطرفعالمي إلصدار قانون يحجم دور الخطاب اإ .2
 .العراقي العام

االرهابيين في المتابعة وعوائل انشاء مراكز للتأهيل في المناطق المحررة، والتأكيد على ابناء  .3
 ن يتم استغاللهم من قبل االعداء.أوالرقابة قبل 

مام أعالميين ولكن باتجاه السياسة العامة للدولة لقطع المجال إلتشكيل لوبي معارض من ا .4
 االعداء في استغالل الضعف في بعض مؤسسات الدولة.

، والمستقلةعالمية الثالثة الحكومية والحزبية إلعالمية بين المؤسسات اإلاتباع سياسة التوافقات ا .5
 ة لهذه المؤسسات.عالمية الممولإلوهي مصلحة البلد فوق كل االجندات والسياسات ا

من ألالبد أن يكون مرتبطا  بخصوصية ا اإلعالماستحداث برامج لمكافحة اإلرهاب عن طريق  .6
كل دولة تطور برامجها وفق ظروفها الخاصة، وكذلك يختلف دور المجتمع في ذلك، فالوطني للعراق، 

من  االفادة اعماميمكن  لي،وبالتاباإلضافة إلى اختالف درجة ومستوى التهديد اإلرهابي من دولة ألخرى؛ 
 .العراقتجارب الدول األخرى مع األخذ في االعتبار خصوصية 

 وكل ما هو متعلق واإلعالميينعالمية إلتأسيس قاعدة بيانات في العراق ازاء المؤسسات ا .7
األمن الوطني ومرتبط بمواجهة اإلرهاب والتطرُّف والخطاب  مع مراعاة حرية التعبير ومقتضيات باإلعالم

 عالمي.إلا

تجربة بعض الدول في الشرطة المجتمعية، والتي هدفت إلى نشر الوعي األمني االفادة من  .8
بل  والتطرفوتقوية االتصاالت المباشرة بين الشرطة والمواطنين، قد ساعدت على مواجهة اإلرهاب 
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ز التعاون المجتمعي لمكافحة اإلرهاب، هذه التجربة وأعادت توطيد العالقة، و  عكسها لو تم هذا ما يعزَّ
خدمة  واإلعالميينعالمية إلمنية والمؤسسات األعالمي لتوطيد العالقة بين االجهزة اإلعلى الواقع ا

 لمصلحة البلد بالدرجة االولى.

الدولة، وتعزيز الحّس الوطني عالمية في مواجهة اإلرهاب داخل على توحيد سياسات إ التأكيد .9
عالمي المتطرف والمتشنج تهديدا  لوجود الدولة ذاتها، وخطرا  قد إلطاب اخعن طريق اعتبار التطرف وال
 يقضي على المجتمع بأكمله.

هات الفردية االعام واالتج الرأيعلى  التأثيرمجموعتين من قنوات االتصال في  استخدام .10
 والمجتمعية، وهما:

والراديو، والتلفزيون، ومواقع  األطفال،)الصحف، والمجالت، والكتب، ورسوم : عالمإلوسائل ا .أ
 التواصل االجتماعي، واالنترنت(.

المحادثات المباشرة ): ويشمل جميع انواع االتصال وجها لوجه مثل وسائل االتصال الشخصي .ب
 وأماكنوالمؤتمرات، ، والندوات، وورش العمل ،توالمناقشاوالخطب ، واالقارب، بين االصدقاء والتلفزيونية

 .(العمل، ودور العبادة

والعالقات العامة دراسات وبحوث لمدى فاعلية  واإلعالنيةعالمية إلان يصاحب الحمالت ا .11
تقوم بتقويم ليس فقط االحتياجات  أنوالبحوث  الدراساتالعناصر المتضمنة في هذه الحملة، ويمكن لهذا 

 ولكن ايضا بتقويم فاعلية عملية االتصال والدعاية. ،اإلرهابجل حمايته من أاالتصالية للمجتمع من 

ن االولوية على أعالم المختلفة، و إلعالمية ووسائل اإلالمشترك بن االجهزة اضرورة التنسيق  .12
 ضال يجه، بحيث واإلعالمزة االمنية هاالجهزة االمنية القيام بها ان تجري تنسيقا وتعاونا كامال بين االج

 حدهما االخر.أ

، وكذلك من مواإلعالن تكون سياسة عامة وواضحة يلتزم بتنفيذها في مجاالته الجهاز االمني إ .13
من ألتتكون من رجال ا واإلعالممن ألجهزة اأدارة مشتركة تمثل حلقة ربط واتصال بين إالضروري وجود 

عالم ذات الصلة الوثيقة إلمن وبرامج مواد األومتخصصين في مجال االعالم تعرض عليها مشروعات ا
 بهما. 

 التلفزيون:رهاب عن طريق إلعالم في مواجهة اإلاستراتيجية ا .14

 .األمنيةالقوات نشاط  إلبرازعالنية إتخصيص مساحات  .أ
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عدادهتوجيه الرأي العام   .ب مام أي تحديات أجل خلق جيل قادر على الصمود أمعنويا ونفسيا  من  وا 
 مادية او معنوية خالل فترة السلم والحرب.

 ذاعة:إلعالم في مواجهة االرهاب عن طريق اإلاستراتيجية ا .15

 جل الدفاع عن الوطن.أمن  منيةألاغرس روح التضحية لدى افراد القوات  .أ

 .منيةألافراد الشعب والقوات أوالوحدة الوطنية بين  على روح االنتماء التأكيد .ب

 رهاب عن طريق الصحافة:إلعالم في مواجهة اإلاستراتيجية ا .16

 أمالوطني،  أم، سواء على الصعيد المحلي، االمنيةار التي تهم كل فرد داخل القوات تقديم االخب .أ
 .منيةألاداخل القوات 

 ابراز القضايا الوطنية من خالل نشر الخبر وتحليله. .ب

 الوسائل االخرى:رهاب عن طريق إلعالم في مواجهة اإلاستراتيجية ا .17

 مواجهة الشائعات بأسلوب حديث ومقنع. .أ

 وخارجية. ةالمطبوعات والدوريات المختلفة والصحف ومجالت ونشرات داخلياصدار  .ب

من الوطن، عن طريق الندوات واللقاءات الحوارية أتوعية الشباب بالتهديدات الخارجية التي تهدد  .ت
 المباشرة.

والتي يهدف العدو الحصول عليها  ،منية واالقتصادية والسياسيةألمات او الحفاظ على المعل  .ث
 وسالمة الوطن. بأمن لإلضرار

 واألفكارعالم المختلفة، تكون نافذة تنطلق منها المفاهيم إلعالمية في وسائل اإتخصيص مساحة  .ج
 المختلفة للقوات المسلحة. واألهداف

 االستنتاجات والتوصيات

 أواًل. االستنتاجات:

 رهاب والتطرف. إلفي مواجهة ا ا  تبين من خالل مجريات البحث أن لإلعالم دور  .1
 تكمن في الدوافع الدينية والسياسية واالقتصادية. والتطرف دوافع اإلرهاب أبرزإن  .2
إن لإلرهاب أثار أمنية وسياسية، أبرزها تهديد وحدة البالد واالنتقاص من سيادته وتشويه صورة  .3

 وهيبة الدولة أمام الرأي العام.
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تكمن بالدرجة األساس في سلب حياة المواطن وعدم الشعور  ا ونفسياامني ا  إن لإلرهاب أثار  .4
باإلحباط واليأس، وهو جزء من الحرب النفسية لإلرهاب الثقة باألجهزة األمنية والشعور باألمان وفقدان 

 )العمليات النفسية(.
 من واإلعالم، وان كال منهما يؤثر في االخر ويتأثر به ومن ثم فالبدألهناك عالقة وثيقة بين ا .5

 من التنسيق بينهما.
هناك قواعد يجب االلتزام بها من خالل التغطية اإلعالمية لموضوع اإلرهاب للحد من تأثيرات  .6

 وسائل اإلعالم على انتشار اإلرهاب كونها تمثل حافزا يولد استجابة.
جل أعالم من إلضعف تقديم المعلومة الدقيقة والسريعة حول االحداث والقضايا االمنية لوسائل ا  .7

 الحد من الشائعات والتحريف الذي قد يطال الرسالة االمنية.
زاء إعالمية موحدة في الخطاب إعالم الحربي للعمليات المشتركة سياسة إلبرزت تجربة اأ  .8
 رهاب.إلا

عالم المختلفة، على حجم الضرر الذي تسببت به الجماعات إلمن قبل وسائل ا تأكيدهناك  .9
االرهابية والمتشددة في المجتمع العراقي، وهذا يتضح عن طريق الموضوعات التي يتم تناوله من قبل 

 لبناء وأكبروعليه يجب التركيز على هذه الموضوعات بشكل متكرر  اإلعالمية،القائمين على المؤسسات 
 رهاب.إلزاء اإلمجتمع صورة ذهنية في اذهان ا

 :ثانيًا. توصيات ومقترحات

االنتماء  من تنطلق الوطنية التي التربوية القيم منظومة ترسخ أن يجب اإلعالم مسؤولية نإ .1
 واإلرهاب، من التطرف على مواجهة القادر اإلنسان لبناء األولى الخطوة بوصفها والقيم والهوية الوطنية

 المؤسسات الحكومية كافة. في اإلعالمية التربية برامج تعزيز خالل
واالجتماعية  األمنيةعلى الخبراء المتخصصين في المجاالت  اإلعالمضرورة اعتماد وسائل  .2

كونهم االقدر على تقديم رؤية  اإلرهاب،والسياسية والنفسية والدينية والتربوية في تناولها موضوعات 
 لى الفئات المختلفة من المجتمع.إعن قدرتهم على الوصول ، فضال اإلرهابعميقة وعملية بموضوعات 

 لموضوعات االرهاب. اإلعالميةرهاب من خالل التغطية إلظاهرة اتجنب تهوين  .3
عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات  اإلرهاب،تثقيف الرأي العام وتوعيته وتحصينه ضد ظاهرة  .4

 وبشكل مستمر.
العمل مع ممثلي األجهزة األمنية واإلعالم ومنظمات المجتمع  وورشقامة الندوات إالحث على  .5

 بما يضمن المصلحة العامة. إعالميا   اإلرهابية اإلحداثالمدني والمراكز البحثية على كيفية التعامل مع 
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 عند المهنية واألخالقية المعايير مراعاة على تنص التي اإلعالمي الشرف مواثيق تنفيذ أهمية تأكيد .6
 والتي اإلعالم وسائل فيها بعض تقع التي التجاوزات من والحد اإلرهابية، بالعمليات منها يتعلق ما نشر
 .واإلقصاء والغلو التطرف ونشر اإلرهاب ظاهرة انتشار في تسهم

 حماية في دور األسرة بأهمية العراقي العام الرأي بتبصير اإلعالم وسائل اضطالع أهمية تأكيد .7
 .واإلرهاب والعنف التطرف براثن في السقوط من الناشئة األجيال

 يشوهون العلم ممن ومدعي الدخالء أمام اإلعالم وسائل في المجال إفساح عدم أهمية علىتأكيد  .8
 .والكراهية والتعصب الفتنة ويثيرون لإلسالم والمشرقة الصحيحة الصورة

منية والكليات ألمني ودراساته االكاديمية المتخصصة في المعاهد األعالم اإلتطوير مناهج ا .9
عالمية بأسلوب يتناسب مع متطلبات إلالعسكرية، بالحجم واإلمكانات التي يمكن من خاللها اداء الرسالة ا

 الواقع الميداني.
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 بين الصحف ووسائط التواصل االجتماعياإلخبارية  تحديات الصياغة
 اهلل إبراهيم الطاهر عبد د.

 الجامعة الخليجيةب والعالقات العامةفي قسم اإلعالم للصحافة أستاذ مساعد صحافي و 
 المستخلص:
إلى إعادة قراءة وضع األخبار وصياغتها المهنية بين وسائل اإلعالم التقليدية،  البحث ينحو هذا

الصحافة على وجه الخصوص، ووسائل التواصل االجتماعي، أو ما يعرف باإلعالم الجديد، ومدى تأثير 
 ذلك على معايير تحديد الجودة والصالحية للنشر.

وسائط التواصل االجتماعي على منافسة وسائل  قدرة على لقد برهنت التطورات التكنولوجية الراهنة
اإلعالم التقليدية، الصحافة على وجه الخصوص، فيما يتعلق بنشر األخبار واألحداث لحظة وقوعها، 
األمر الذي يتطلب إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والتعريفات، فمفردة مثل الصحافة كمفهوم تم 

 تعريفها.على نقل ونشر األخبار في  االعتماد
ويحاول الباحث أن يضع أسسًا جديدة لعناصر وصفات الخبر، ووظائفه العامة، فعناصر مثل التشويق 
والتوقيت أصبحت من أهم العناصر التي توفرها وسائل التواصل االجتماعي، أكثر مما تتيحها الوسائل 

 اإلعالمية التقليدية.
Abstract: 
Modern technology has brought many challenges over the past years, toward 

traditional media. 

This paper tends to re-read the news and put formulated professional between 

the traditional media, the press, and the means of social communication, or the 

so-called new media, and the extent of the impact on the quality and validity of 

the publication of setting standards. 

Current technological developments have demonstrated the ability of social 

media to compete with traditional media, the press, regarding the dissemination 

of news and events the moment they occur, which requires reconsideration of a 

lot of concepts and definitions, word like journalism as a concept has been to 

rely on and spread the news transfer defined. 

The researcher tries in this paper to lay new foundations for the news elements 

and the attributes of the news, besides public functions, such as the elements of 

suspense and timing become one of the most important elements provided by 

the means of social communication, more than offered by traditional media. 
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 :Introductionمقدمة  13. 1

في  -خاصة المرتبطة باألحداث  –يواجه الممارسون اإلعالميون فيما يتعلق بالصياغة المهنية لألخبار 
الصحف اليومية العديد من التحديات، في ظل المتغيرات العميقة التي تحملها وسائل التواصل 

فسة الصحف في ، في منااالنتشاراالجتماعي، إذ بدأت هذه الشبكة متعددة اإلمكانات والخدمات وواسعة 
تداول األخبار وصناعتها، فلم تعد هناك جدوى من كتابة عنوان على الصفحة األولى على شاكلة "تفجير 
في منطقة كذا" ضمن األخبار المحلية بالصحيفة، خاصة أن هذا الخبر يكتب للمجتمع المحلي الذي 

 Social Media Platforms يكون قد تداول الحدث لحظة وقوعه عبر منصات اإلعالم االجتماعي
 "تويتر"، و"فيس بوك"، و"انستغرام"، وغيرها من المنصات.

هذه اإلشكالية فتحت الباب أمام العديد من التساؤالت حول أهمية إعادة صياغة الوظائف العامة للخبر، 
وعناصره، فعناصر مثل التشويق والتوقيت أصبحت من أهم العناصر التي توفرها وسائل التواصل 

 االجتماعي.

وأضحى الصحافيون ينظرون إلى أهمية التركيز على الجوانب األخرى من الحدث، المتعلقة بالتفاصيل أو 
 الزوايا اإلنسانية، أو التحليالت، التي قد يصعب توفرها في منصات اإلعالم الجديد.

قد تميزت بها وفي ظل تميز وسائل التواصل االجتماعي بسرعة نقل األحداث، هذه السمة التي كانت 
القنوات الفضائية في فترة من الفترات، أصبحت الصحف تعتمد على هذه الوسائل كمصدر مهم 
لألحداث، واستفادت الصحف، وبقية وسائل اإلعالم التقليدي، من إثنين مليار شخص يستخدمون 

يدة، من أجل الحصول على المعلومات الجد Social Media Platformsمنصات التواصل االجتماعي 
 العالمة التجارية للصحف. انتشاروبناء شبكة تواصل مع الجمهور، وتعزيز 

( بإمكانيات وسائط التواصل News Organizationsوقد اعترفت العديد من المنظمات اإلخبارية )
( كأداة صحافية واستخدمت تسويق هذه الوسائط لجذب جمهور على Social Mediaاالجتماعي )

( أن تبني العديد من The New York Timesبرت صحيفة نيويورك تايمز )االنترنت ... بل اعت
على شبكة اإلنترنت، بأنها واحدة من العديد من  االنتباهالمنظمات لوسائط التواصل االجتماعي للفت 

 .1االستراتيجيات األساسية لنشر األخبار على اإلنترنت

وظل الصحافيون المهنيون يحتكرون الخبر لسنوات طويلة، ضمن أطر صياغة محددة، وأدبيات مهنية 
صحافة المواطن"، عبر وسائل "بـ متشددة، إلى أن أصبح المواطن ناقاًل مهمًا لألحداث، فيما عرف 
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ة، تهتم باإلجابة التواصل االجتماعي التي وفرتها تكنولوجيا االتصال الحديثة، وفق إمكانات كتابة متواضع
 ".5W and the Hعلى تساؤل "ماذا حدث؟"، أكثر من االهتمام ببقية أسئلة الـ"

إشكالية صناعة نقل أو نشر األخبار بين وسائط التواصل االجتماعي والوسائل  البحث هذا عالجيو 
فيما يتعلق اإلعالمية التقليدية، خاصة الصحف بينها، والتحديات التي تواجه الممارسين اإلعالميين 

بمثابة مقدمة لمزيد من الدراسات  البحث لألخبار، ويحاول الباحث جهده أن يكون هذابالصياغة المهنية 
 وتحديد بعض القضايا األكثر إلحاحًا في هذا السياق.

 (:Objectives of The Research) البحثأهداف  13. 2

 في: تتمثل األهداف الرئيسة من هذا البحث

تداول األخبار وصياغتها المهنية بين وسائل اإلعالم التقليدية، ووسائل التواصل  الضوء علىتسليط أ. 
 االجتماعي.

 صفات الخبر وفقًا لتشكالتها في وسائل التواصل االجتماعي. مراجعةب. 

 يم المنافسة بين وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية.ج. تقو 

 اإلعالمي الجديد المعتمد على وسائط التواصل االجتماعي.د. تحليل النظام 

 العناصر السالبة لألخبار في وسائط التواصل االجتماعي. صياغةهـ. 

، ومحاولة وضع تعريف جديد يأخذ في إعتباره الصحافة القائم على مفاهيم الخبرمفهوم تعريف  دراسةو. 
 .المتغيرات الجديدة

 (:Procedural definitionsاإلجرائية )التعريفات  13. 3

قصد بها تعريفات محددة البحث وهي هنا ي   افي هذ استخدامهارد و هناك مجموعة من المصطلحات 
 تتماشى والقصد العام من الدراسة، ومن ضمن هذه المصطلحات يمكن توضيح اآلتي:

 (:The New Communication Orderالنظام اإلعالمي الجديد ) 1 .2

ي قصد بالنظام اإلعالمي الجديد هنا أنه مجموعة العناصر المتباينة المكونة للناتج عن األنظمة 
 التكنولوجية للتواصل، ومخرجاتها بشكلها اإلعالمي المفتوح وغير المضبوط.
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 (:Communicationالتواصل ) 2. 2

جتماعي أو ما اصطلح عليه مصطلح التواصل يفيد التبادل، وهو الشكل الذي توفره وسائط التواصل اال
بـ"اإلعالم الجديد"، لذلك ي قصد بالتواصل هنا أنها عملية تبادل ونشر األخبار والمعلومات والتعليقات عبر 

 وسائط اإلعالم الجديد.

 (:New social networksالشبكات االجتماعية الجديدة ) 3 .2

األنظمة التكنولوجية الجديدة للتواصل، ال ناظم بين هي النظام االجتماعي االفتراضي المتباين الذي وفرته 
 مكوناته سوى تبادل األخبار والمعلومات والتعليقات والمعرفة.

 (:Media discourseالخطاب اإلعالمي ) 4 .2

ونقصد به هنا النسق الذي يشكل نوع الممارسة االتصالية المخطط لها، وهو جماع المعايير التي تحكم 
 بها تقديم الرسالة االتصالية.الكيفية التي يتم 

 (:Individual subjectivityالشخصانية الفردية ) 5. 2

يقصد بها هنا القيمة الفردية المطلقة للشخص ضمن أطر الحرية، المنفصلة عن المجتمع، باعتبار الفرد 
 الوحدة األهم داخل المجتمع.

 (:Previous studiesالدراسات السابقة ) 13. 4

(، Social Mediaالعديد من الدراسات واألبحاث واألوراق العلمية وسائط التواصل االجتماعي )تناولت 
وعالقاتهم االجتماعية، من زوايا متنوعة  على المستخدمين، تأثيرهاوما توفره من إمكانيات ومقدرات، و 

التنمية خاصة بال واألبحاث إضافة إلى العديد من الدراساتوبنتائج متعددة،  وضمن مجتمعات مختلفة،
ولكن لم يقف الباحث على دراسات أو أبحاث مباشرة  ،والمسؤولية االجتماعية، وغيرها من أنواع البحوث

م حول الصياغة اإلخبارية في وسائط التواصل االجتماعي ومقارنتها بالصياغة في وسائل اإلعال
 التقليدية.

 (:Methodologyالمنهج المتبع ) 13. 5

( ت صّنف في Communication Science) االتصاليعتبر الكثير من الباحثين إن دراسات علوم 
الغالب ضمن الدراسات الوصفية )التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو 
موقف معين بغلب عليه صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو 

جموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع بهدف الحصول على معلومات م
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الشاملة بالظواهر ويغوص في  باإلحاطة"يسمح الذي ، وسيعتمد الباحث هنا على المنهج الكيفي 2كافية(
 .3عمق تحليل المعطيات االجتماعية"

 وسائل التواصل االجتماعي 13. 6

( مصطلح شبكات التواصل John Barnesصاغ الباحث في العلوم اإلنسانية بجامعة لندن جون بارنز )
(Social Networks في عام )وهو مصطلح جامع يغطي أشكال ووظائف عدة، ويشمل تحديد 1954 ،

السياسات والتقييم؛ وشبكات  ووضع جدول األعمال وصياغة السياسات وتنفيذ السياسات، ورصد المشكلة
 .4المعرفة

معظمها أو كلها في  باشتراك( فهم وسائل اإلعالم االجتماعي Antony Mayfieldوربط أنتوني مايفيلد )
(، Conversation(، والمحادثة )Openness) واالنفتاح(، Participationخصائص المشاركة )

(، وأنها مجموعة أنواع جديدة من اإلعالم Connectedness(، والترابط )Communityوالتجمع )
 .5الفوري

وسائل التواصل االجتماعي هي مجموعة من التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت التي تبنى على األسس 
 .6، والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى المقدم من المستخدمين2.0األيديولوجية والتكنولوجية من الويب 

قابل فإن وسائل التواصل االجتماعي عمقت غياب المصداقية وعدم القدرة على تبيان لكن في الم
المعلومات المحايدة، األمر الذي جعل هناك صعوبة في اتخاذ قرارات حقيقية من قبل الرأي العام وبناء 

 مواقف ذات توجهات محددة لمصير كثير من القضايا.

( هو الرسومات New Mediaعالم الجديد )( أن اإلLev Manovichويعتبر ليف مانوفيتش )
(Graphics( والصور المتحركة )Moving Images( واألصوات )Sounds( واألشكال )Shapes )

( والنص الذي أصبح محسوبًا، أي ببساطة مجموعة أخرى من بيانات الكمبيوتر، Spacesوالمساحات )
( ووسائط Web sites(، ومواقع الويب )Internet... بل ويعتمدها ضمن إطار جدولة فئات اإلنترنت )

( واألقراص Computer Games( وألعاب الكمبيوتر )Computer Multimediaالكمبيوتر المتعددة )
(، Virtual Reality(، والواقع االفتراضي )CD-ROMs and DVDالمدمجة وأقراص الفيديو الرقمية )

( في التمثيل العددي Principles of New Mediaمبادئ اإلعالم الجديد ) وي حدد مانوفيتش
(Numerical Representation وحالة ،)االنتقال (Modularity( وحالة األتمتة ،)Automation ،)

 .7(Cultural Transcoding(، والترميز الثقافي )Variabilityوالقابلية للتغير )
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( ويضع ثمانية مقترحات The New Media Readerب )ويعود مانوفيتش مرة أخرى ضمن كتا
(Eight Propositions لإلجابة على سؤال ما هو اإلعالم الجديد، تتلخص في وسائل اإلعالم الجديد )
(New Media( مقابل الفضاء الثقافي )Cyberculture( وأن اإلعالم الجديد ،)New Media هو )

 Distribution( تستخدم كمنصات توزيع )Computer Technologyتكنولوجيا حاسوبية )
Platform( وأن البرمجيات ،)Software تسيطر على اإلعالم الجديد كما تسيطر على المعلومات )
 Existingالثقافية الموجودة ) االتفاقيات(، وأن اإلعالم الجديد هو مزج بين Digital Dataالرقمية )

Cultural Conventions )البرمجيات  واتفاقيات(Conventions of Software وأن اإلعالم ،)
( وتكنولوجيا Modern Mediaالجديد مثل علم الجمال، رافق المرحلة األولى ألي وسائل إعالم حديث )

(، وأن اإلعالم الجديد مثال اإلنجاز السريع للحلول Communication Technologyالتواصل )
( أو من Manually(، نفذت يدويًا )Execution of Algorithms Previouslyالحسابية السابقة )

( لطالئع Encoding(، وأن اإلعالم الجديد هو ترميز )Other Technologiesخالل تقنيات أخرى )
 Art( ألفكار متجانسة في الفن والحاسبات الحديثة )Parallel Articulationالحداثة، وهو تعبير موازي )

and Modern Computing بعد الحرب )( العالمية الثانيةWWII)8. 

ولوسائل التواصل االجتماعي تأثير مهم على أجندة األخبار وعالقات التواصل داخل الحكومة 
والمؤسسات والشركات، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على المبادرة بنقل األحداث لحظة وقوعها. فيما يشير 

( إلى أن "وسائل اإلعالم Stefaan Walgrave( وستيفان والغرايف )Peter Van Aelstبيتر فان )
 .9الجديدة خلقت فرصًا جديدة للعمل الجماعي الدولي"

( وسائل التواصل االجتماعي بأنها "المواقع والتطبيقات Oxford Dictionaryوعّرف قاموس أكسفورد )
عّرفها  ، فيما10التي تمكن المستخدمين من إنشاء وتبادل المحتوى أو المشاركة في الشبكات االجتماعية"

(، بأنها مواقع وبرامج كمبيوتر تسمح للناس بالتواصل Dictionary Cambridgeقاموس كمبيردج )
وتبادل المعلومات على شبكة اإلنترنت باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وتستخدم الشركات 

 Newبر اإلعالم الجديد )على نحو متزايد وسائل اإلعالم االجتماعي من أجل تسويق بضائعها، فيما اعت
Media بأنه المنتجات والخدمات التي توفر المعلومات أو الترفيه باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو )

 .11اإلنترنت، وليس من خالل الطرق التقليدية مثل التلفزيون والصحف

ون وفي أي واعتبرها آخرون أنها "شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاء
مكان من العالم، ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين 
الشعوب، واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين بني البشر، وتعدت في اآلونة األخيرة 
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تواصل االجتماعي هي "فيس وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية، وأبرز شبكات ال
 .12بوك"، و"تويتر"، و"يوتيوب"

وتشير بسمة البناء إلى أن اإلعالم الجديد أخذ صفة اإلعالم "الشبكي" الحي على خطوط االتصال 
(Online Media ،الرتباط هذا النوع من اإلعالم بشبكات اإلنترنت مثل شبكات التواصل االجتماعي ،)

إلعالم من تدفق هائل للمعلومات واعتماده على تكنولوجيا حديثة، فقط أطلق تميز به هذا ا ما ونتيجة إلى
(، ويأخذ أيضًا تسمية إعالم الوسائط المتشعبة Info Mediaعليه أيضًا "إعالم المعلومات" )

(Hypermedia( للداللة على استخدامه بعض الوصالت والروابط ،)Links المتصلة به، وهو أيضًا )
(، الشتماله على محتوى إعالمي يتضمن أشكال الوسائط كافة Multimediaالوسائط المتعددة )إعالم 

 .13من )نص، وصورة، وفيديو، وصوت(

والشبكات االجتماعية عبارة عن أنظمة مرتبطة بنوع أو أكثر من أنواع الترابط التي تشمل القيم والرؤى، 
، والصراع، والتبادالت المالية والتجارية، والعضوية المشتركة واألفكار المشتركة، واالتصال االجتماعي، والقرابة

 .14في المنظمات، والمجموعات المشاركة في حدث معين، وجوانب أخرى عديدة في عالقات اإلنسان

وتعتبر شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت من أهم الوسائل التي ساعدت على تواصل وتقارب 
نحاء العالم، وتحولت إفرازات تلك المواقع إلى حديث الخبراء والمختصين في الناس والمجتمعات في كافة أ

كافة المجاالت، بعد تضاعف عدد روادها عالميًا إلى أرقام قياسية وتأثيراتها المستمرة، والمتصاعدة في 
 .15جميع أنحاء المعمورة

ن طريق الوصول إلى وتؤثر الشبكات االجتماعية الناجحة في العمليات االجتماعية بشكل كبير، ع
اإلنسان، والمجتمع، والطبيعة، ورأس المال، إضافة للمعلومات والمعرفة، وتؤثر على السياسات، 

 .16واإلستراتيجيات والبرامج، والمشاريع، بما في ذلك تصميمها وتنفيذها ونتائجها

في االشكال ويشير الدكتور عباس مصطفى صادق إلى أن االعالم الجديد يشير إلى حالة من التنوع 
حاالت  بإعالءوالتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقليدية خاصة فيما يتعلق 

وهما تأتيان نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعلية. فإذا  Customizationوالتخصيص  Individualityالفردية 
فإن  ،ما كان االعالم الجماهيري واالعالم واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم اعالم القرن العشرين

وهي واحدة من  فاإلنترنت الجديد،( والفردي هو اعالم القرن Personal Mediaاالعالم الشخصي )
البحث عن االغنية والبرنامج التلفزيوني والفيلم السينمائي والمعلومات ادواته جعلت في مقدور اي انسان 

 .17الصحفية والعلمية التي يريد في الوقت الذي يريد
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ويرى الباحث أن الوسائل التكنولوجية الحديثة والبرامج الحاسوبية المستحدثة وتقنيات الهواتف الذكية 
(Smartphone Technologyوالشبكة الدولية لإلنت ،) رنت شّكلت جميعها نظامًا للتواصل داخل

عالمي، تم بوجبه إلغاء كافة درجات الحدود إن كانت جغرافية أو لغوية أو دينية أو  افتراضيمجتمع 
ثقافية أو فكرية أو إثنية أو أعراف وتقاليد، وسّهلت عمليات الوصول المباشر والسريع، األمر الذي ساهم 

 (، يعتمد منهجًا عالميًا موحدًا للمعرفة.New Media Systemفي بناء نظام جديد لإلعالم )

 النظام اإلعالمي الجديد.. "دعه يكتب دعه ينشر": 13. 7

إرهاصات هذا النظام والتنظير له بدأت في فترة مبكرة جدًا، حتى قبل ظهور األنظمة التكنولوجية الحديثة 
مصطفى صادق إلى أن األسس الفكرية والتكنولوجية لإلعالم الجديد  د. عباسللتواصل، ويشير في ذلك 

ر بوش  فانيفا ذي نشر فيهترجع تباشيرها األولى لتفاعل العقل البشري والكومبيوتر، بل إلى الوقت ال
Vannevar Bush  بعنوان: "كما يجب أن نفكر" والتي جّسد فيها أفكاره  1945مقالته الشهيرة في عام

األولى حول عالقة عقولنا باآللة الهندسية، وهي األفكار التي مهدت لظهور شبكة الويب فيما بعد، مرورًا 
 1960التي أطلق عليها في عام   J. C. R. Lilclderبالدور الذي لعبته رؤى جي سي أر ليكليدر 

"Man-Compter Symbiosis والتي قادت إلى تطوير أسس فكرة التفاعلية بين اإلنسان ،"
 .18والكومبيوتر، وهو التفاعل الذي أنتج حالة اإلعالم الجديد التي نعيشها اآلن

ي بشكلها الحديث بالظهور، وفي منتصف التسعينات من القرن العشرين بدأت شبكات التواصل االجتماع
مدفوعة بالطبيعة االجتماعية للبشر وحاجتهم للتواصل، إذ انطلق أول موقع لشبكات التواصل االجتماعي 

أ طلق الموقع المشهور  1997(، وفي مايو Classmates.comوهو ) 1995في عام 
SixDegrees.com) شبكات ، بعد ذلك ظهرت مجموعة من ال2000( وأغلق مع نهاية العام

الميالد  2002، إلى أن شهد العام 2001و 1999االجتماعية التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا بين األعوام 
( في كاليفورنيا، وفي Friendsterالفعلي للشبكات االجتماعية كما نعرفها اليوم، عندما ظهر موقع )

للتدوين ثم تحولت بشكل ( كمنصة sky rockظهرت في فرنسا شبكة ) 2002النصف الثاني من عام 
( األمريكي، وفي Myspaceموقع ) 2003، وأنشئ في عام 2007كامل إلى شبكة اجتماعية في عام 

( على يد مارك زكوربيرغ في جامعة هارفارد، وفي Facebookنشأت شبكة "فيس بوك" ) 2004فبراير 
 .19موقع "تويتر"ظهر  2006(، وفي مارس YouTubeتأسس موقع ) 2005الرابع عشر من فبراير 

لقد شّكلت تطورات التقنيات الحديثة، خاصة في مجال االتصاالت، نمطًا حياتيًا متسارعًا، نقلته بالتوازي مع 
ذلك إلى بيئة غير ثابتة من تحوالت صناعة اإلعالم، وغيرها من الصناعات الحديثة التي أ دخل فيها جميعًا 

 ة البشر، لتؤثر بذلك تأثيرًا كبيرًا في نمطهم الحياتي.النظام الحاسوبي، وتغلغلت في كافة مناحي حيا
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وتستخدم وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع إذ أنها تسّهل االتصاالت العالمية في ثانية 
(facilitates global communication( وتربط المناطق المهجورة مع الحضارة ،)connects 

deserted areas with the civilization( وتلعب دورًا مهمًا في التجارة اإللكترونية ،)e-
commerce( وقبل كل شيء في عملية المشاركة الديمقراطية )Democracy Participation)20. 

مرحلة  وكانت وسائل اإلعالم التقليدية تتطلب الكثير من الترتيبات واإلجراءات من أجل الوصول إلى
إنتاج وتوزيع األخبار، بينما النظام اإلعالمي الجديد ينتهج فلسفة تعتمد على مفهوم "دعه يكتب دعه 
ينشر"، دون الحاجة إلى الحصول على إذن، فكل القصة تعتمد على إمكانية الدخول إلى شبكة اإلنترنت 

 خبارية الصحيحة.وكاميرا ولوحة مفاتيح، دون حتى أن تكون هناك معرفة بأسس الكتابة اإل

 Hudsonفي نهر هدسون ) 1549الصور األولى لتحطم طائرة شركة الخطوط الجوية االمريكية الرحلة 
River التي التقطها راكب إحدى العبارات على النهر ويدعى جانيس كرومس )2009( في عام ،Janis 

Krums( على الهاتف المحمول ونشرها على موقع تويتبيك )Twitpicولى الصور والمعلومات ( كانت أ
التي استخدمتها وسائل اإلعالم حول الحدث، وكذلك نبأ وفاة المغني األمريكي مايكل جاكسون 

(Michael Jackson في يونيو )نشر على موقع األخبار االجتماعية )2009 ،social news Web 
site( ،)TMZ وغيره من وسائل التواصل ( ثم تناوله ماليين الناس على مستوى العالم عبر تويتر

عبر تويتر عندما  2011(، فيما انكشف خبر وفاة أسامة بن الدن في عام Social Mediaاالجتماعي )
غّرد أحد الجيران شاكيًا من ضوضاء مجاورة حينما هاجمت قوات األمن األمريكية المكان الذي يختبئ 

يران وسوريا إلى فيه بن الدن، ويرجع جزء كبير من نجاح الحركات الديمقراطي ة في تونس ومصر وا 
 .21(Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي )

وطريق المعلومات  االتصالواستطاع مفهوم "دعه يكتب دعه ينشر" مع التطورات التي شهدتها تكنولوجيا 
فائق السرعة عبر تقنيات البث المباشر وشبكات اإلنترنت أن يجعل أمر الرقابة غير ممكن خاصة مع 

لتدفق المعلوماتي الكبير الذي يشهده العالم، وبالرغم من ذلك فإن بعض الدول خاصًة في العالم الثالث ا
 ال تزال تمارس الرقابة على الصحف.

إن الهدف الربحي الذي ي نّمط وسائل اإلعالم التقليدية غير متوفر لدى مستخدمي منصات التواصل 
 ام نمط جديد لإلعالم، يتطلب مفاهيم مغايرة لما كان سائد سابقًا.االجتماعي، وهو أمر يفتح المجال واسعًا أم

وتحولت الهيمنة على الوظائف العامة للفعل اإلعالمي من شكلها المؤسسي إلى نمط الشخصانية الفردية، 
، Storageوالتخزين  Display والعرض Distributionوالتوزيع   Productionفوظائف مثل اإلنتاج 

لم تعد حكرًا على القدرة المؤسسية والتمويل الضخم، إضافة إلى التطورات الكبرى التي شهدتها، ففي 
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أن  2016مجال التخزين فقط، أكد العلماء في جامعة ساوثامبتون في النصف الثاني من شهر فبراير 
انجلترا  فيا طور باحثون تكنولوجيا التخزين مستقرة وآمنة وقادرة على البقاء لمليارات السنين، ذلك بعدم

 طريقة لتخزين البيانات الرقمية داخل هياكل صغيرة محاطة بالزجاج.

هذه المتغيرات والتطورات، أنتجت مجتمعًا افتراضيًا تسيطر عليه الشخصانية الفردية، في ظل تقارب 
نشر والتوزيع تواصلي، يفتقد على مستوى العالقات لقيم المجتمعات التقليدية، وعلى مستوى مفاهيم ال

واإلخبار، فإنه ال يتقيد بقوانين اللغة، وال ضغوط عنصري المساحة والزمن، وال التزام حتى بأخالقيات 
 المهنة أو أسس الرقابة إن كانت ذاتية أو بفعل فاعل.

إلى بروز أشكال جديدة للغة واألفكار  ولوجيا على النظم االجتماعية، أدتإن هيمنة الظواهر التكن
، وتصدع بنيات المفاهيم القيمية، مقابل انفكاك من هيمنة شركات االتصاالت، والشركات والمواقف

متعددة الجنسية والشركات العابرة للقارات، وتغير مفهوم تبادل المعرفة والمعلومات، األمر الذي يتطلب 
المجتمع العالمي، إعادة قراءة لهذه المفاهيم وفقًا للتطورات والتغيرات التي طرأت وتسعى إلعادة تأسيس 

 وفق قيم جديدة مغايرة.

وأكثر من ذلك، تحكم التكنولوجيا في السلوك البشري، فها هو يورغن هابرماس يقول في كتابه "العلم 
، إن "التدخالت في النقل الجيني للمعلومات الوراثية 1968والتقنية كـ"أيديولوجيا"" الذي كتبه في عام 

 .22للتحكم في السلوك بصورة أكثر عمقًا" سوف يكون بإمكانها غدًا أن تؤسس

إن "المزج بين التكنولوجيا واالقتصاد والطبيعة البشرية يسفر عن الكثير من المتغيرات، لكنها تقوم على 
 .23منطق حتمي، حتى إذا لم نجده إال بأثر رجعي فقط"

واسعة المدى. ونحن نلحظ وستكون آثار النقلة المرتقبة التي ستشهدها تكنولوجيا خدمات الكمبيوتر قوية و 
من اآلن أول نتائجها؛ ال سيما في انتقال السيطرة على وسائل اإلعالم من المؤسسات إلى األفراد، وفي 
تزايد ميل الناس لالنتماء إلى بداًل من الواقعية، وفي المناقشات الدائرة حول أمن المعلومات "المجتمعات 

 .24تصدير الوظائف المرتبطة بالمعلوماتاالفتراضية" الشخصية وقيمة الخصوصية، وفي 

التقني إعادة تنظيم المؤسسات االجتماعية والمجاالت الجزئية، وجعلها  –لقد فرض التقدم العلمي 
ضرورية في معيار أكبر بكثير ... سوف تتغير المؤسسات متجاوزة حدود مجرد تبدل شرعيات في 

 .25تركيبها النوعي
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حسب، بل يحكمهما فعلى البشرية ال يحددهما التقدم العلمي والهندسي ومسار التقدم التكنولوجي وآثاره 
أيًضا تأثير التكنولوجيا على تكاليف إنتاج واستهالك السلع والخدمات. تضمن السوق التنافسية أن طرق 

 .26اإلنتاج واالستهالك األكثر كفاءة ستنتصر في نهاية األمر على الطرق األقل كفاءة

( أنه من الصعوبة النأي عن آثار التكنولوجيا على أنفسنا، وأن Marshall McLuhanويؤكد ماكلوهان )
آثار التكنولوجيا ال تحدث على مستوى اآلراء أو المفاهيم، ولكن تبدل نسبة من اإلدراك أو األنماط بشكل 

 .27مطرد ودون أي مقاومة

 الصحافة والصمود أمام عناصر وصفات الخبر: 13. 8

تعريف الصحافة لدى العديد من الباحثين واألكاديميين بالوظيفة اإلخبارية بشكل مباشر، إذ يقول في  ارتبط
" هي المؤسسة التي يعمل بها المتخصصون Journalismذلك عبدالجواد سعيد ربيع إن "الصحافة بمعنى "

" التي Journals" بسبب أن الصحف "Journalismعليها صحافة " في صناعة األخبار، ولقد اطلق
تضمنت على مدى التاريخ: الجرائد، الوريقات اإلخبارية، المجالت... حيث كانت الوسيلة األساسية التي 
عمل فيها ألربعة عقود ونصف عقب اختراع آلة الطباعة، وهناك من يعرف الصحافة بأنها مهنة تغطية 

ذاعتها، أو إدارة  أي مؤسسة إخبارية "إعالمية" كعمل األخبار وكتابتها وتحريرها، وتصويرها فتوغرافيًا وا 
، لذلك اعتبر باحثون أن الخبر، كأحد األنواع Press"28تجاري، وهناك من يرى أن الصحافة هي الطباعة 

الكتابية في الصحافة، هو العمود الفقري للعمل الصحافي المهني، في إطار مصطلح الصحافة بمفهومه 
 كتوب أو اإلذاعي أو التلفزيوني.الواسع، إن كان على مستوى العمل الصحافي الم

هذا التعريف المرتبط بشكل عميق مع واحد من األنواع الكتابية المستخدمة في العمل اإلعالمي المهني، 
المهنيين لصناعة الخبر، لذلك حينما نافست منصات التواصل االجتماعي في صناعة  احتكاردفع إلى 

صحافة، إذ أنها أصبحت أكثر عمقًا وداللة في ظل ونقل الخبر، لم تصمد عناصر وصفات الخبر في ال
 .(New Social Networks)نظام الشبكات االجتماعية الجديدة 

هل نحن أمام وضع جديد ي حتم علينا إعادة النظر في تعريف الصحافة وفق مفاهيم الخبر؟، خاصة 
ناعة ونقل الخبر، بعدما شاركت منصات التواصل االجتماعي، المؤسسات الصحافية واإلعالمية في ص

الثابت قطعًا أن هناك تغيرات بدأت تطرأ على مفهوم الخبر، األمر الذي يستدعي مراجعة عناصر 
 وصفات الخبر.
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( هي مجموعة الخصائص التي يتميز بها الخبر ... وال يوجد News Elements"وعناصر الخبر )
عام حول عدد عناصر الخبر وال ماهية هذه العناصر بين الذين تناولوا الموضوع بالبحث والدراسة،  اتفاق

 .29وهذا الخالف شأنه شأن الخالف حول تعريف الخبر قد يرجع إلى عوامل أيديولوجية.."

عطي في أدبيات علم الصحافة واإلعالم، حدد الباحثون عددًا من العناصر والصفات وهي األركان التي ت  
المؤسسة الصحافية القدرة على تحديد الجودة والصالحية للنشر، وفقًا للجنس الكتابي المهني، فإذا فقد 

 الخبر أحد هذه العناصر قلت أهميته، وأصبح نشره محل نظر ومناقشة.

ارتبطت هذه العناصر والصفات بالعموم على الجدة أو الحالية، والفائدة أو المصلحة الشخصية أو 
، والتوقيت، والضخامة أو العدد والحجم، والتشويق، والصراع، والشهرة، تزيد على ذلك أو تقل العامة

 حسبما تكون توجهات الباحث.

 ارتباطهابعض هذه العناصر أصبحت مرتبطة بوسائط التواصل االجتماعي )اإلعالم الجديد(، أكثر من 
 باإلعالم التقليدي.

القات التقليدية بين منتجي األخبار والمصادر والجماهير، إذ األمر الذي يستدعي إعادة النظر في الع
 .30شابها الكثير من التغير، وهي تتميز بأنها أكثر تشاركية وأكثر تفاعلية مما كان سابقاً 

اآلن مع هذه التغيرات فإن العنصر والصفة والوحيدة أو الركن الوحيد الذي يتيح إطالق صفة الصالحية 
يكون حدثًا، وأن يكون تصريحًا خاصًا من شخص أو جهة يكشف عن  أالللنشر على أي خبر هي 

 معلومات جديدة، أو معلومات تكشفها وثائق أو مستندات.

األمر الذي ساهم إلى حد كبير في تعزيز تغطية بعض القضايا المحلية وبقاء الصحافة االستقصائية 
(Investigative Reportingذات قيمة عالية )31. 

 وسائط التواصل االجتماعي:صفات الخبر في 

 يرى الباحث أنه يمكن صياغة عدد من الصفات للخبر في وسائط التواصل االجتماعي، وهي:

 (:Immediacy( أو الفورية )Transmission speedأواًل: سرعة البث )

أتاحت وسائط التواصل االجتماعي قدرة هائلة لدى الجمهور في البث الفوري لألحداث التي تحصل في 
أماكن وجودهم وتهم جميع الناس في محيطهم أو المحيط خارج مجتمعهم، فكل األمر يتطلب فقط إمكانية 

 الدخول إلى شبكة اإلنترنت وكاميرا ولوحة مفاتيح، دون الحاجة إلى معرفة أسس الكتابة اإلخبارية.
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 (:Proximity Of The Eventثانيًا: القرب من الحدث )

حدثًا حال حصوله لهم في إطار ضيق، مثال ركاب طائرة شركة الخطوط  يحتكر بعض الجمهور المعين
، 2009( في عام Hudson Riverالتي تحطمت في نهر هدسون ) 1549الجوية االمريكية الرحلة 

واألقربون منهم كما فعلت صور الهاتف المحمول لتحطم الطائرة التي التقطها راكب إحدى العبارات على 
 (.Twitpic( ونشرها على موقع تويتبيك )Janis Krumsالنهر جانيس كرومس )

 (: Timelinessثالثًا: التوقيت )

 تفاصيله. اكتمالتتيح وسائط التواصل االجتماعي إمكانية نقل الحدث أثناء حدوثه، حتى قبل 

 (:Participation In Publishingرابعًا: المشاركة في النشر )

كلما توسعت دائرة بثه، وليس كما في الصحيفة، إذ يفقد الخبر كلما نشر ذات الخبر عدد من الناس 
 قيمته إذا سبقتك إليه صحيفة أخرى ونشرته.

 Public Participation in the Developmentخامسًا: مشاركة الجمهور في تطوير المحتوى )
of Content:) 

سعت الزوايا، كانت كل شخص موجود في مكان حدٍث ما يغطيه من زاويته ووجهة نظره، وكلما تو 
 النتيجة رؤية شبة متكاملة، ويسهم ذلك في تطوير محتوى خبر الحدث. 

 (:Follow-up Field Developmentsسادسًا: متابعة التطورات الميدانية )

ضافة  يحرص جمهور وسائط التواصل االجتماعي على متابعة التطورات الميدانية ألي حدث ما، وا 
 التفاصيل أول بأول للخبر.

 (: Breadth Of Broadcasting Spaceسابعًا: اتساع مساحة البث )

التغطية التشاركية عبر وسائط التواصل االجتماعي من قبل عدد من األشخاص يساهم في توسيع مساحة 
البث وفقًا للمجموعات التي ينتمي إليها مرسل الخبر، واألشخاص المسجلين لديه في قائمة االتصال 

 التواصل االجتماعي التي ينتمي إليها. وينتمون لذات وسائط

 (:The Diversity Of News Sources: تنوع مصادر الخبر )ثامناً 

غير الجمهور الذي يغطي الحدث لحظة وقوعه تبدأ جهات ومؤسسات ذات صلة في توضيح تفاصيل 
عّمق الحدث عبر حساباتها في وسائط التواصل االجتماعي، األمر الذي ي نّوع مصادر الخبر، وي  

 مصداقيته.
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 (: Verification of accuracyتاسعًا: التحقق من الدقة )

تعدد وتنوع الجماهير المنتمين لمجموعات وسائط التواصل االجتماعي يتيح الفرصة لتأكيد خبر الحدث 
 أو نفيه، أو توضيح بعض التفاصيل، األمر الذي ي سّهل عملية التحقق من دقة وصدقية الخبر.

 (:Circular Reportingالغ الدائري لألخبار )عاشرًا: اإلب

السرعة التي تنتشر بها األخبار والمعلومات عبر وسائط التواصل االجتماعي خلقت ظروفًا مثالية لظاهرة 
(، وذلك عندما تنشر الصحيفة )أ( أخبارًا Circular Reportingتعرف باإلبالغ الدائري لألخبار )
الصحيفة )ب( كمصدر للمعلومات، مستندة إلى نفس المعلومات األولية مغلوطة، ثم تذكر الصحيفة )أ( 

المغلوطة، فيظهر بعد ذلك ناشر آخر يؤكد تحققه من المعلومات من عدة مصادر، وعلى سبيل المثال 
خبرًا تزعم فيه أن  1998فيما يتعلق باألخبار المغلوطة فقد نشرت إحدى الصحف األمريكية في عام 

طفال يتسبب في مرض التوحد، وقد تسبب ذلك في قيام حركة كاملة ضد التطعيم، التطعيم الدوري لأل
بالرغم من أن الصحيفة األصلية التي نشرت الخبر تم الطعن في مصداقيتها مرارًا، واألطفال الذين لم يتم 
تطعيمهم بشكل متعمد يلتقطون اآلن أمراضًا معدية، كانت قد محيت نظريًا من الواليات المتحدة 

 .32ألمريكية، وبعض تلك األمراض ثبت أنها مميتةا

 العناصر السالبة لألخبار بوسائط التواصل االجتماعي:

 (:Lack Of Confidenceأواًل: فقدان الثقة )

عدد من المتعاملين مع وسائط التواصل االجتماعي فقدوا الثقة في األخبار الواردة في هذه الوسائط، 
الحدث أو تعديل معلومات بعض  انتهاءقية وتكرار إعادة البث بعد األخبار غير الحقي انتشاربسبب 

عادة بثها.  األخبار وا 

 (:Broadcasting after timelinessالحدث ) انتهاءثانيًا: تكرار إعادة البث بعد 

 إعادة بث ونشر وتداول بعض المواد التي تكون قد انتهت منذ وقت طويل، كأنما الموضوع جديد.

عادة بثها:ثالثًا:   تعديل معلومات بعض األخبار وا 

إعادة تداول بعض األخبار القديمة بعد إجراء تعديالت عليها، كأن تكون قد حدثت في مجتمع واإليحاء 
 بأنها حدثت في مجتمع آخر.

 (:Broadcasting false Newsاألخبار غير الحقيقية ) انتشاررابعًا: 

 استخدام األخبار في وسائط التواصل االجتماعي 
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 (:Growth of Rumorsخامسًا: بيئة خصبة لنمو الشائعات )

عادة نشر المعلومات ومشاركة التحديثات بأيسر السبل، وأقلها كلفة، وفي  تعتبر سهولة إنتاج ونشر، وا 
قع التواصل االجتماعي، وقد فترة زمنية وجيزة من األسباب المساهمة في سرعة انتشار الشائعة عبر موا

أخذت بعض الشائعات حّيًزا كبيًرا من االنتشار، كالمقال الساخر "ساركوزي يقترح صياًما على الطريقة 
(. تسّببت هذه التدوينة في انتشار شائعة ت فيد بأن 2010الفرنسية"، بواسطة المدّون أحمد المغربي )سنة 

الخبر معظم المنتديات اإللكترونية، مما لم يوقف االمر عند هذا ساركوزي قام فعليًا بهذا التصريح، فنقلت 
نشر مقتطف  CNNالحد، بل تخطاه إلى الصحافة التقليدية في مختلف البلدان العربية، خاصًة أن موقع 

من المقال بالّلغة العربية. بالتالي، امتّد صدى الشائعة إلى قنوات إخبارية أيضًا، نظرًا للحجم الذي أخذه 
الموضوع، فقامت قناة العربية في إحدى نشراتها اإلخبارية بتقديم تقرير عن هذه اإلشاعة، حيث قامت 

 .33بتوضيح االلتباس القائم

 أخبار بال مصادر: 13. 9

ة من أهم القضايا التي تواجه الشبكات االجتماعية الجديدة هي أنها تتطلب التزامًا أخالقيًا جديدًا، واحد
يتماشى مع هذا النظام الشبكي لإلعالم، على الرغم من صعوبة التنميط القيمي لمجتمعات هذه الشبكات، 

البينة في ثقافاتها  الختالفاتواالعميقة في مكوناتها،  اتبأنظمتها االجتماعية المتعددة، نسبة للتباين
 الفكرية. وانتماءاتهاوأديانها 

وضمن هذا التنوع وصعوبة إيجاد ناظم أخالقي متفق عليه، فإنه من السهولة بمكان استخدام شبكات 
التواصل من قبل جهات أو مجموعات أو حكومات من أجل تمرير أجندة محددة وفق منهاج التضليل 

كما تراه  اإلعالمي، الذي كان حكرًا على وسائط االتصال التقليدي، التي تحاول أن تشكل معالم الواقع
هي أو كما يراه المهيمنون على تلك الوسائط، وذلك عبر مجموعة من األساليب اإلقناعية والتضليل 

أو الجمالية أو عناصر اإلبراز واإلخفاء والتحيز، وقد دلت  الطبوغرافيةالعناصر  واستخداماإلعالمي، 
 كثير من الوقائع أنه في اإلمكان تزييف الواقع بصورة أكثر إقناعًا.

يجابًا، ذلك أن المحتوى المقدم من  وتلعب األنظمة التكنولوجية للتواصل دورًا ملتبسًا في نتائجه سلبًا وا 
"، قد يكون فاقدًا للمصداقية، األمر الذي يؤدي إلى العديد User-generated Contentالمستخدمين "

الرئيس التنفيذي  " أنCNNحينما ذكرت " 2008من المشكالت، وذلك مثلما حصل في أكتوبر عام 
" نقل إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، نقاًل Steve Jobs" ستيف جوبز "Appleلشركة أبل "

عن مصدر مجهول من إحدى منصات التواصل االجتماعي، ليتضح فيما بعد أن الخبر مفبرك، وقد أثر 
 104نى مستوى، فقد هبط من ذلك بصورة حادة على سوق األسهم، إذ أن سهم شركة أبل نزل إلى أد
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دوالرًا، قبل أن ينتعش مرة أخرى، وذات األمر حصل في  94,65% ليصل إلى 9دوالرات للسهم بنسبة 
ليدي غاغا ، حينما ظهرت تقارير على شبكة اإلنترنت تقول إن نجمة البوب 2010أواخر أبريل عام 

"Lady Gaga،وانتشرت القصة بسرعة وأ عيد تغريدها،  " ب ترت إحدى ساقيها أسفل الركبة باسم الموضة
وفي نهاية المطاف تحققت وسائل اإلعالم من حساب ليدي غاغا وأخذت إشعارًا بأن القصة غير 

 .34صحيحة، وفقدت مصداقيتها

إن رغبتنا في الحصول على إجابات سريعة قد تفوق الرغبة في التأكد من مدى صحتها، خاصة أن هناك 
التحّكم في المحتوى اإللكتروني ضئيلة جدًا، وأن هناك صعوبة في مراقبة مشكالت تتعلق بأن قدرة 

 .35المحتوى الذي يتّم نشره من قبل المواطنين الصحفيين عكس واقع الحال في الصحافة التقليدية

التطورات الراهنة على مستوى مجتمعات السياسة واالجتماع والثقافة والفن والفكر، أصبحت ت حدد وفق المؤشر 
ام لرضا الجمهور في منصات التواصل االجتماعي، فالحانقون والرافضون والمتأبطون شرًا، ال يرضيهم الع

 في ظل هذه المساحات من الحرية غير القابلة للتفاوض، وهنا يكمن مفهوم نشر فوضى التوجهات. شيء

من قبل كانت األصوات محدودة جدًا، مما أتاح الفرصة لوسائل اإلعالم التقليدية وضمن إطار المنافسة 
معه أصبحت من تجويد المنتج بشكل الفت، ولكن اآلن أصبحت األصوات أكثر اتساعهًا، األمر الذي 

 .36هناك صعوبة في العثور على معلومات ذات مصداقية، وعالية الجودة وتتميز بالمعيار األخالقي

لذلك ينبغي أن يكون هناك قانون للمنافسة، خاصة عندما تنشأ المخاوف حول هيمنة محتملة من وسطاء 
 .37وقدرتهم على تشويه المنافسين

كل في تأمين المنافسة الفعالة: عبر االستخدام الفعال لقواعد ويقترح فوستر أربعة محاوالت للمقاربة تتش
المنافسة القائمة للتأكد من مستهلكي األخبار والموردين وحمايتهم من أي سلوك مناهض للمنافسة، وحوار 
التعددية الجديدة: الذي تشارك فيه الحكومة والوسطاء واألطراف األخرى ذات الصلة، لضمان فهم 

م الكامل بأفضلية مواطنية وخضوع لمساءلة الجمهور بشكل صحيح، إدماج الوسطاء الوسطاء والتزامه
الرقميين: ضمن إطار التعددية الجديدة، والنظر في وسائل االنصاف أو النهج التنظيمية المساندة، وال 

 .38سيما في مجال الوصول، وتثبت الوسطاء مع مرور الوقت ألنه يشكل خطرًا على التعددية

 األخبار: استهالكرات تغي 13. 10

قوة الوفر يهناك تغير أساسي حدث في صناعة اإلعالم، ليس فقط فيما يتعلق باألخبار، وهو األمر الذي 
هذا النظام اإلعالمي الجديد، على قيادة التغيير، والتأثير الكبير الذي دشنته منصات التواصل لقدرة الو 

 التقليدية.االجتماعي على وسائط االتصال اإلعالمي 
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وساهمت منصات التواصل االجتماعي في خفض مشاهدة القنوات التلفزيونية بشكل كبير جدًا خالل 
ية الدقيقة لألحداث، دونما عوائق المنصات إمكانية المتابعة اللحظ السنوات الماضية، بعدما وفرت هذه

 زمانية أو مكانية.

انخفاض مدة مشاهدة التلفزيون، إذ وصلت إلى  إلى 2014/15 39ويشير تقرير هيئة اإلذاعة البريطانية
دقيقة فقط خالل األسبوع، وتراجعت كذلك النسبة بين المراهقين من  15% من الكبار ي شاهدون 85أن 
% 40، أي بانخفاض نسبته تقريبًا 2008دقيقة يوميًا في عام  24إلى  2003دقيقة يوميًا في عام  39

 .40خالل خمس سنوات

جديدة إلى مقدمة اهتمامات الجمهور  اتجاهاتاألخبار، دفعت  واستهالكإن البيئة المتغيرة إلنتاج 
للحصول على أخبار األحداث والقضايا المختلفة، محلية أو إقليمية أو دولية، األمر الذي يستدعي إجراء 

 أبحاث حول تأثيرات هذه المتغيرات على أذواق ودوافع واهتمامات الجمهور.

( يمكن أن تلعب دورًا microblogging servicesتبر باحثون أن خدمات المدونات الصغيرة )واع
 .41أساسيًا ومهمًا في البحث عن األخبار، رغم االستياء من محتوى الوسائط االجتماعية

بالتعاون مع مؤسسة جون اس  Pew Research Centerووفقًا الستطالع أجراه مركز بيو لألبحاث 
، فإن 2015، وصدر في يوليو John S. and James L. Knight Foundationوجيمس نايت 

% من مستخدمي "فيس بوك" ونفس الحصة من مستخدمي "تويتر" يستخدمون منصات التواصل 63
االجتماعي كمصدر لألخبار حول األحداث والقضايا خارج نطاق األصدقاء واألسرة، زادت عن نصف 

% من مستخدمي 47% من مستخدمي "تويتر"، 52) 2013عام  مستخدمي "فيس بوك"، و"تويتر" في
%" يتابعها على "فيس 31% فإن نصفهم "59"فيس بوك"(، وبينما األخبار العاجلة على "تويتر"، يتبعها 

بوك"، األمر الذي يرجعه البعض إلى قوة التغريدات الكبيرة على "تويتر"، وتقديم األحداث كما حصلت، 
 .42المنصتين من االهتمام والتركيز على األخبار في وقت زادت فيه هاتين

وعملت العديد من منصات التواصل االجتماعي األخرى على التكيف مع دورها الجديد في بيئة صناعة 
األخبار، بتوفير مزايا متطورة للمستخدمين، لتعزيز هذه التحوالت في حقل األخبار، إن كان فيما يتعلق 

ديو والصوت أو غيرها، ضمن منافسة بين هذه المنصات للحصول على باستخدام الصور أو مقاطع الفي
أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وكل ذلك يصب في التطويرات المتسارعة بالبيئة المتغيرة إلنتاج 

 األخبار. واستهالك
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( كعنصر أساسي ألدوات Social Media Platformsومع استمرار منصات التواصل االجتماعي )
، فقد فتحت الباب أمام 43، وأتاحتها فرصًا لجمع المعلومات لألخبار وتوسيع نطاقهاجمع األخبار

المؤسسات والشركات والكبرى والمصانع، لبناء منصاتها التواصلية المباشرة مع الجمهور دون الحاجة إلى 
 وجود وسيط من شركات العالقات العامة أو وسائط االتصال التقليدية 

ن أصبح يترقب وضعه ضمن المشاركين في صناعة ونشر األخبار، ال أن يتم الجمهور في الوقت الراه
تغذيته باألخبار وهو جالس مكتوف اليدين، بعدما تعاملت معه وسائل اإلعالم التقليدية خالل العقود 

 الماضية بالتعالي.

 Personalوصّنف باحثون البرامج االجتماعية ضمن أربع فئات، هي النشر الشخصي )
Publishing( والمنصات ،)Platforms( وأدوات إدارة المعلومات ،)Information management 

tools( والويكي ،)Wikis)44. 

" Neutralityولقد تأثرت أحكام الجمهور على األخبار وصناعتها ونشرها بمفاهيم سلوكي الحياد "
خبار، األمر الذي لم " لدى وسائل اإلعالم خالل عقود من السيطرة على األGuardianshipوالوصاية "

يعد ممكنًا في ظل النماذج الراهنة لعالقات األشياء ضمن اإلطار العام لفهم األحداث بكافة تمظهراتها، 
 وما وفرته التكنولوجيا الحديثة من منصات للتواصل االجتماعي.

فاهيم سلوك كما لم يعد ممكنًا استمرار وسائل االتصال التقليدية في تنميط عالقتها بالجمهور وفق م
(، إذ استقل الجمهور، Behavior of Neutrality and Guardianship"الحياد" و"الوصاية" )

 وأصبحت له أدواته القادرة على تحديد صحة األخبار التي تبث له عبر هذه الوسائط الجديدة.

توجيهية عامة تحدد ولذلك فقد وضعت العديد من وكاالت األنباء والمؤسسات اإلعالمية الكبرى مبادئ 
، 45سلوك المحريين حال استخدامهم لمنصات التواصل االجتماعي، تدعو إلى النزاهة والمبادئ األخالقية

متناسية أن هذا المجتمع االفتراضي الجديد ليس لهؤالء المحررين سيطرة عليه، إنما هناك سلوك 
القية والمعايير والعادات والتقاليد مجموعات أفراد بحاجة إلى حماية من قبل المجتمع عبر القيم األخ
 المتفق عليها اجتماعيًا مسبقًا، وهي ت علي من شأن حماية المجتمع للفرد.

 الصياغة المهنية لألخبار: 13. 11

(، وكذلك Twitter(، و"تويتر" )Facebookوفرت منصات التواصل االجتماعي مثل "فيس بوك" )
(، قدرة فائقة على نشر األحداث Google(، و"قوقل" )Blogs(، مثل "البلوقز" )Webتطبيقات الويب )
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والوقائع والتعليقات، في ذات لحظة وقوعها، األمر الذي يسر صياغة الزمن الضاغط لألخبار، وساهمت 
 مساهمات كبرى في صناعة األخبار وممارسة الصحافة، إضافة إلى المخاطر العالية لألخطاء.

داخل غرف األخبار تواجه الصحافيين مهمة عسيرة في صياغة العناوين الرئيسية لألحداث، ففي الوقت 
الذي كانت فيه اإلجابة على سؤال "ماذا حدث؟"، هي المسيطرة على صياغة العناوين، فإن قدرة وسرعة 

عالم التقليدية، وسائط التواصل االجتماعي في تداول أخبار األحداث لحظة وقوعها ومنافسة وسائل اإل
فتحت الباب لإلجابة على تساؤالت أخرى في عناوين األحداث، فلم تعد هناك جدوى من كتابة عنوان 
على الصفحة األولى على شاكلة "تفجير في منطقة كذا" ضمن األخبار المحلية بالصحيفة، خاصة أن 

ه عبر منصات اإلعالم هذا الخبر يكتب للمجتمع المحلي الذي يكون قد تداول الحدث لحظة وقوع
(، و"انستغرام" Facebook(، و"فيس بوك" )Twitter"تويتر" ) Social Media Platformsاالجتماعي 

(Instagram.وغيرها من المنصات ،) 

باختيار  االعتناءتلعب عناوين األخبار دورًا تواصليًا مهمًا ضمن وظائف الصحافة بالعموم، لذلك يتم 
العناوين بشكل كبير، بل في كثير من األحيان ي حدد العنوان توجهات المؤسسة اإلعالمية، ورؤيتها 

 لألحداث واألوضاع السياسية.

رف القراء، ومعتقداتهم وتوقعاتهم وأساليبهم، ليس أقل من لذلك فإن بناء العنوان الناجح يتطلب فهمًا لمعا
مطلب فهم القصة ... وهناك عناوين تعتمد على مجرد الحدث الرئيسي للقصة، وعناوين تركز على 
حدث ثانوي أو تفاصيل، وأخرى تميز بين العناوين التي تلخص القصة أو التي تعزز واحدة من تفاصيل 

 .46القصة

 Implicit( إذ أن هناك اتفاقية ضمنية )Double Functionمزدوجة ) والعنوان لديه وظيفة
Convention بين الكاتب والقارئ، بشأن نية ربط النص إلى نص آخر بوصفه عنوانًا، وتتعلق الوظيفة )

(، بخصوص النص المرجعي، ووظيفة Semantic Functionالمزدوجة من العنوان في وظيفة داللية )
لى من يتوجه النص. فالوظيفة الداللية Pragmatic Functionعملية ) (، فيما يتعلق بالمتلقي وا 

متضمنة المسوغ للمتلقي بالوظيفة العملية. وتتمثل المهمة الرئيسية للعنوان ... في تنبيه القارئ )المتلقي( 
ئ من لطبيعة أو محتوى النص. وهذه هي الوظيفة العملية من العنوان، وتتضمن واحدة داللية. تمكن القار 

 .47إدراك معنى النص

ذا كان في السابق احترام خبرات القراء ) ( المتنوعة، هو واحد من أهم القوانين Reader Experienceوا 
واألطر في كتابة العناوين الصحافية، فإن وجود هؤالء القراء ضمن نطاق واسع من نظام اجتماعي 

اصل، ال ناظم بين مكوناته سوى تبادل األخبار افتراضي متباين وفرته األنظمة التكنولوجية الجديدة للتو 
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جيدًا عند صياغة العناوين الصحافية، فنحن ال نتعامل  االنتباهوالمعلومات والتعليقات والمعرفة، يتطلب 
 مع قارئ جاهل، بل مع قارئ لديه سيطرة كاملة على التعرض أو عدمه لما تقدمه من محتوى.

( دورًا مهمًا خالل الم حاولة االنقالبية Smartphone Technologyلعبت تكنولوجيا الهواتف الذكية )
قادة االنقالب وعدد من المشاركين فيه، ، إذ تواصل 2016يوليو  15العسكرية في تركيا يوم الجمعة 
ترسل من خاللها األوامر إلى المنفذين ويتم ( WhatsApp"واتساب" )عبر إنشاء مجموعة في تطبيق 

( Recep Tayyip Erdoganبينما أفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )، 48تلقي الردود عليها
من خالل تواصله مع الشعب التركي في اتصال عن طريق تطبيق "فيس تايم"  االنقالبيةالمحاولة 

(Facetime( "عبر قناة "سي إن إن تركيا )CNN Türk.) 

(، فإنهم لم Traditional Mediaليدية )على وسائل اإلعالم التق االنقالبيينوفي الوقت الذي سيطر فيه 
(، Facebook(، و"فيس بوك" )Twitterيستطيعوا منع الناس من القدرة على نشر األخبار في "تويتر" )

 (.WhatsAppو"واتساب" )

( الذي استخدمه أردوغان هو أحد تطبيقات أبل لتقنية االتصال بالفيديو Facetimeو"فيس تايم" )
( وأنظمة iOSير، ويدعم التطبيق األجهزة الهاتفية والتابلت بنظام الـ )والصوت من شخص لشخص نظ

 .49(Apple( من أبل )Macintoshالماكنتوش )

على حكم  االختراع( لبراءات VirnetXحصلت مؤسسة "فيرنت إكس" ) 2016وفي نهاية شهر فبراير 
جبار الشركة على وقف (، في إطار سعيها إلAppleمليون دوالر من شركة "آبل" ) 625بتعويض قدره 

أنها عانت "ضررا غير قابل لإلصالح"  زاعمه iMessageو)اي مسج(  Facetimeخدمتي )فيس تايم( 
من براءات االختراع الخاصة  4نتيجة تصرفات أبل، حيث وجد المحلفون أن آبل انتهكت عمدا 

 .50بالشركة

باط القوات المسلحة  2016يوليو  15عسكرية في  انقالبيةشهدت تركيا محاولة  من قبل َمجموعة من ض 
ن علي يلدرم، وكان قد دبرها فصيل داخل القوات المسلحة التركية حسب تأكيد رئيس الوزراء التركي ب

التركية، وأعلن مدبرو االنقالب إنشاء مجلس السلم من أجل أن تكون الهيئة الحاكمة في البلد، من خالل 
بيان بث بعد سيطرتهم على قناة "تي آر تي" الرسمية التركية والذي تضمن خالله حظر التجول في أنحاء 

غالق ال مطارات، وحسب المصادر العسكرية التركية فان قائدي القوات الجوية والبرية هما من البالد وا 
نفذا االنقالب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وأن محرم كوسا وهو المستشار القانوني لرئيس 

 االركان هو من خطط لالنقالب.
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قت األحداث في تغطيتها للمحاولة على أن الصحافة المصرية استب االنقالبيةوبرهنت تجربة المحاولة 
، فقبل أن تكتمل صورة المشهد التركي ورغم تداخل األحداث وتضارب األنباء، جاءت التغطية االنقالبية

فشلت فجر السبت  االنقالبيةلتحدد مسارًا معينًا للرؤية المصرية الرسمية، فعلى الرغم من أن المحاولة 
 .االنقالبرية أكدت نجاح ، فإن عناوين الصحف المص2016يوليو  16

. القوات المسلحة بأردوغان.وتصدر عنوان الصفحة األولى لصحيفة "األهرام": الجيش التركي يطيح 
 تسيطر على البالد وتعلن فرض األحكام العرفية.. واختفاء طيب أردوغان.

تولي السلطة في تركيا.. الجيش يعلن  األولى: انقالبوكتبت صحيفة "أخبار اليوم" على صدر صفحتها 
 لحماية الديمقراطية وحقوق االنسان.. أردوغان يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع ومساندة الشرعية.

. ".أردوغان"بـ يطيح  الجيش التركيوفي الصحف المستقلة "الخاصة" كتبت صحيفة "المصري اليوم": 
 عالم مستمرة.الدبابات في الشوارع.. إعالن الطوارئ.. بيان للقوات: عالقتنا بال

وجاء العنوان متطابقًا تقريبًا على الصفحة األولى لصحيفة "الوطن": الجيش يحكم تركيا ويطيح 
 إلى ألمانيا. اللجوء. الرئيس التركي يدعو الشعب للتصدي للعصيان العسكري.. ويطلب بأردوغان.

في تركيا وأردوغان يعلن وحدها "الشروق" في الطبعة "الثانية" أيضا كانت عناوينها: محاولة انقالب 
. اردوغان يدعو الشعب للنزل إلى العرفية.تعطيل الدستور وفرض االحكام  أعلنوا احباطها.. المخططون

من العدد في الشروق  7وفي صفحة … الشوارع ومؤازرته.. والمخابرات التركية: الوضع عاد إلى طبيعته 
 االنقالب.كان العنوان: حكومة اردوغان تعلن فشل 

 (:Findings & Recommendationsوصيات )نتائج والتال 13. 12

 توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

( بناء العنوان الناجح يتطلب فهمًا لمعارف القراء، ومعتقداتهم وتوقعاتهم وأساليبهم، ليس أقل من 1)
 القصة.مطلب فهم 

( ساهمت وسائط التواصل االجتماعي مساهمات كبرى في صناعة األخبار وممارسة الصحافة، 2)
 إضافة إلى المخاطر العالية لألخطاء.

( وفرت وسائط التواصل االجتماعي قدرة فائقة على نشر األحداث والوقائع والتعليقات، في ذات لحظة 3)
 ط لألخبار.وقوعها، األمر الذي يسر صياغة الزمن الضاغ
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( التطورات التكنولوجية الراهنة برهنت قدرة وسائط التواصل االجتماعي على منافسة وسائل اإلعالم 4)
 التقليدية، الصحافة على وجه الخصوص، فيما يتعلق بنشر األخبار واألحداث لحظة وقوعها.

ت مهنية متشددة، بعد احتكار الصحافيين المهنيين للخبر، ضمن أطر صياغة محددة، وأدبيا انتهاء( 5)
 صحافة المواطن"."بـ أن أصبح المواطن ناقاًل مهمًا لألحداث، فيما عرف 

رهينًا للنمط التقليدي، ودّلت على ذلك  لألخبار( ال يزال تداول وصياغة بعض وسائل اإلعالم التقليدية 6)
فجر السبت  االنقالبيةاولة في تركيا، إذ أنه رغم فشل المح االنقالبيةتغطية الصحافة المصرية للمحاولة 

 .االنقالب، فإن عناوين الصحف المصرية أكدت نجاح 2016يوليو  16

( عناصر وصفات الخبر أصبحت أكثر عمقًا وداللة في ظل نظام الشبكات االجتماعية الجديدة 7)
(New Social Networks). 

 Social Media) التواصل االجتماعي( تغيرات بدأت تطرأ على مفهوم الخبر بعدما شاركت منصات 8)
Platforms) المؤسسات الصحافية واإلعالمية في صناعة ونقل الخبر، األمر الذي يستدعي مراجعة ،

 عناصر وصفات الخبر.

( العنصر والصفة والوحيدة أو الركن الوحيد الذي يتيح إطالق صفة الصالحية للنشر على أي خبر 9)
صريحًا خاصًا من شخص أو جهة يكشف عن معلومات جديدة، أو يكون حدثًا، وأن يكون ت أالهي 

 معلومات تكشفها وثائق أو مستندات.

( األنظمة التكنولوجية للتواصل، ومخرجاتها بشكلها اإلعالمي المفتوح وغير المضبوط انتجت نظامًا 10)
 .لمعرفةيعتمد منهجًا عالميًا موحدًا ل (The new communication systemإعالميًا جديدًا )

لوسائل التواصل االجتماعي تأثير مهم على أجندة األخبار وعالقات التواصل داخل الحكومة ( 11)
 .والمؤسسات والشركات

وسائل اإلعالم التقليدية تتطلب الكثير من الترتيبات واإلجراءات من أجل الوصول إلى مرحلة إنتاج ( 12)
عتمد على إمكانية الدخول إلى ي اإلعالم الجديد في منصات التواصل االجتماعيوتوزيع األخبار، بينما 

ابة اإلخبارية شبكة اإلنترنت وكاميرا ولوحة مفاتيح، دون حتى أن تكون هناك معرفة بأسس الكت
 الصحيحة.

هيمنة الظواهر التكنولوجيا على النظم االجتماعية، أدى إلى بروز أشكال جديدة للغة واألفكار ( 13)
والمواقف، وتصدع بنيات المفاهيم القيمية، مقابل انفكاك من هيمنة شركات االتصاالت، والشركات 

 .تبادل المعرفة والمعلوماتمتعددة الجنسية والشركات العابرة للقارات، وتغير مفهوم 
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يجابًا، خاصة حينما يكون 14) ( تلعب األنظمة التكنولوجية للتواصل دورًا ملتبسًا في نتائجه سلبًا وا 
 "، فاقدًا للمصداقية.User-generated Contentالمحتوى المقدم من المستخدمين "

كرار إعادة البث بعد إنتهاء ( إنتشار األخبار غير الحقيقية عبر وسائط التواصل االجتماعي وت15)
عادة بثها ساهم في فقدان  هذه عدد من المتعاملين مع الحدث أو تعديل معلومات بعض األخبار وا 

 وسائط الثقة في األخبار الواردة في هذه الوسائط.ال

عادة نشر المعلومات ومشاركة التحديثات بأيسر السبل، وأقلها كلفة، وفي ( 16) سهولة إنتاج ونشر، وا 
 فترة زمنية وجيزة من األسباب التي ساهمت في سرعة انتشار الشائعة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

( من السهولة بمكان في ظل صعوبة إيجاد ناظم أخالقي متفق عليه، استخدام شبكات التواصل من 17)
 المي.قبل جهات أو مجموعات أو حكومات من أجل تمرير أجندة محددة وفق منهاج التضليل اإلع

جديدة إلى مقدمة اهتمامات الجمهور  اتجاهاتاألخبار، دفعت  واستهالكالبيئة المتغيرة إلنتاج ( 18)
 للحصول على أخبار األحداث والقضايا المختلفة، محلية أو إقليمية أو دولية.

( استقل جمهور وسائل اإلعالم التقليدية بعدما كانت هذه الوسائل تنمط عالقتها به وفق مفاهيم 19)
(، وأصبحت له أدواته Behavior of Neutrality and Guardianshipسلوك "الحياد" و"الوصاية" )

 القادرة على تحديد صحة األخبار التي تبث له عبر هذه الوسائط الجديدة.

ووضع الباحث مجموعة من التوصيات التي تعين على حل بعض اإلشكاالت التي ظهرت في الدراسة 
 من خالل النتائج وتشمل هذه التوصيات ما يلي:

 جودة والصالحية لنشر األخبار.( إعادة صياغة معايير جديدة لتحديد ال1)

إعادة النظر في العالقات التقليدية بين منتجي األخبار والمصادر والجماهير، إذ شابها الكثير من ( 2)
 التغير، وهي تتميز بأنها أكثر تشاركية وأكثر تفاعلية مما كان سابقًا.

شاركت منصات التواصل لصحافة وفق مفاهيم الخبر، خاصة بعدما جديد ل تعريف وضع( 3)
في تعريف  االعتمادواإلعالمية في صناعة ونقل الخبر، خاصة أنه تم  االجتماعي، المؤسسات الصحافية
 الصحافة على نقل ونشر األخبار.

جيدًا عند صياغة العناوين الصحافية، فالصحف ال تتعامل مع قارئ جاهل، بل مع قارئ  االنتباه( 4)
 رض أو عدمه لما تقدمه من محتوى.لديه سيطرة كاملة على التع
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ة وأخبار منصات التواصل المفبركة، أو من حماية مستهلك األخبار من سلوك وسائل اإلعالم التقليدي( 5)
، إضافة إلى االهتمام بالتقنين للمنافسة خاصة في ظل مخاوف هيمنة أي سلوك مناهض للمنافسة

 المنافسين.محتملة من وسطاء لديهم قدرة على تشويه 

األخبار على أذواق ودوافع واهتمامات  واستهالكإجراء أبحاث حول تأثيرات البيئة المتغيرة إلنتاج ( 6)
 الجمهور.

االهتمام بشكل أكبر بالصحافة عن الصياغات التقليدية للعناوين في الصحف، و  االبتعاد( 7)
 .اإلعالم التقليدية ، بعدما أضحت صناعة ونقل الخبر ليست حكرًا لوسائلاالستقصائية

التواضع على ناظم أخالقي ي تفق عليه، الستخدام شبكات التواصل للحد من تمرير جماعات ألجندة ( 8)
 محددة وفق منهاج التضليل اإلعالمي.

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول الصياغة اإلخبارية في وسائط التواصل االجتماعي، ( 9)
مكانية   تطويرها.وا 
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 تصور مقترح لبرنامج اعالمي لمواجهة االرهاب من وجهة نظر االعالميين العرب: االعالم يواجه اإلرهاب

 منال محمود القيسي

 جامعة القدس المفتوحة كلية التنمية االجتماعية واألسرية عضو هيئة تدريس

  :ملخص الدراسة

واقع الدور االعالمي الحالي لإلعالميين العرب في مواجهة ظاهرة هدفت الدراسة الى التعرف على 
الصعوبات التي تواجههم ألداء هذا الدور بفاعلية،  أبرزاالرهاب التي تفشت في عالمنا العربي، وما هي 

ثم صياغة مقترح  من أجل تفعيل وتحسين هذا الدور، ومن ومقترحاتهماضافة الى التعرف على آرائهم 
الدراسة على  حيث أجريتاستخدمت الدراسة المنهج الكيفي)النوعي(.  .لبرنامج إعالمي يكافح االرهاب

 وهي: البحرينعينة بلغ عددها عشرة إعالميين عرب )من الجنسين( من عدد من الدول العربية 
نتائج الدراسة الى محدودية  واالمارات العربية المتحدة اضافة الى اعالميين فلسطينيين. أشارت أبرز

 هذا في اإلعالمي الدور قصور االعالميين العرب ويعزوالدور االعالمي في مجال مكافحة اإلرهاب 
مختلفة أبرزها: تحديد الحريات لإلعالميين العرب بشكل عام في الدول العربية سيما  المجال لعوامل

العاملين في المجال السياسي والثقافي، اضافة الى نقص االعالميين المتخصصين في المجال السياسي 
 ن.والثقافي الذي من شانه ان يساعد في مكافحة الظاهرة بحرفية عالية من قبل اإلعالميين المتخصصي

كما اشار بعض المبحوثين إلى العامل الشخصي الًمتعلق ببعض اإلعالميين العرب وميلهم إلى البرامج 
مجاالت  أصبحواحيث المجال الترفيهي والرياضي وبرامج المنوعات  ،التي ِتدر دخوال عالية مقارنة بغيرها

ى ذلك فأن مجتمعاتنا العربية أضف ال ،جذب لإلعالميين اكتر من المجاالت األخرى السياسية واالخبارية
 في غالبيتها مازال ينقصها االهتمام والوعي الكافيين بالبرامج التوعوية والثقافية عموما.

على الِمقترحات التي قدمها المبحوثين أبرزها واولها:  قدمت الدراسة عددا من التوصيات والتي جاءت بناءً 
الحد االعلى دون اتاحة مساحة كافية لإلعالميين من ان البرنامج اإلعالمي المقترح ال يمكن تفعيله ب

( أن يأخذ دورا فاعال في هذا السياق بحيث ASBUالحرية االعالمية، وال بد التحاد االذاعات العربية )
يتم العمل بشكل جماعي ومنسق بين جميع الجهات االعالمية واالجهزة االمنية في العالم العربي. كما ال 

تخصص االعالميين العاملين في مجال مكافحة الظاهرة من خالل الدورات التدريبية بد من زيادة مهنية و 
 . المجال هذا في والعالمية العربية ٫وورشات العمل لالطالع على اخر المستجدات المحلية

إعداد مخطط عربي شامل لمواجهة الحروب النفسية التي تشنها الجماعات االرهابية بكافة واخيرا البد من 
الوسائل االعالمية المتاحة من خالل عدد من الفيديوهات المصورة من خالل اعالم مضاد يزرع الثقة 

هناك أيضا حاجة ملحة في توحيد الخطاب  العربي.المواطن في العالم  المواطنة لدىوتعزيز قيم 
وال بد من التوجيه  الشأن.الخطاب في هذا  ونوعيةمستوى  الى رفعاإلعالمي في العالم العربي، اضافة 
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والخاصة بأعلى المستويات عربيا ومحليا من قبل الجهات العامة  والمخطط والمدروساإلعالمي الممنهج 
اإلعالم دون دراية منها من بأي مادة إعالمية سلبية او مبادرة دعائية لإلرهاب قد تقدمها وسائل  للتحكم

 اجل تحقيق السبق الصحفي او االعالمي.
Abstract 

This study aims to identify the reality of the Arab media men’s role in 

combating terrorism, what are their suggestions to improve and to enhance the 

effectiveness of the latter role, and then, formulating a proposal for a program 

that would contend terrorism. 

The study used the qualitative method in collecting the data. The study was 

conducted on a sample of ten media men from Bahrain, United Arab Emirates 

and Palestine.  

The study’s results indicated to the limited role of the Arab media men in 

combating terrorism. The sample of the study pointed out that this limited role 

is due to several factors: the restrictions placed on the media men in all Arab 

countries in general, especially in the political and cultural field, in addition to 

the lack of specialized media men in the previously-mentioned fields. 

Furthermore, there’s a personal factor related to the media men themselves, 

which is their attention is more focused on the entertainment and sports, from 

which the media men obtain higher income than other fields. Other factors are 

related to most of the Arab community who still suffer from lack of concern and 

awareness in the cultural and news fields (the news is restricted to governmental 

news and the official protocols.  

The study concluded to several recommendations, which were suggested by the 

sample of the study; the most prominent ones are: the proposed program could 

not be activated to a high degree due to the restrictions of freedom placed on the 

media men. Moreover, there should be an effective role for the Arab 

Broadcasting Union, in which all media agencies and security services in Arab 

countries work together in a coordinated way. Additionally, there should be 

increase in the professionalism and specialization of the media professionals 

who work in combating the phenomenon, through the participation in training 

courses and workshops to acquaint the latest local and international 

developments in this field. 
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Finally, a comprehensive Arab plan must be prepared to confront the 

psychological warfare waged by terrorist groups, in addition to the importance 

of a unified Arab entity to unite their speech in media in order to raise the 

awareness and to enhance the systematic and planned guidance regarding the 

terrorism. 

Besides, there should be a persistent communication between media to control 

any negative media materials, or media posts that encourage terrorism, which 

could be posted with carelessness by media men to compete for higher 

positions. 

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 مقدمة

ال أحد فينا ينكر الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة في حياتنا المعاصرة، والتي أثرت وما 
زالت تؤثر في الجماهير العريضة من المجتمعات اإلنسانية كافة ومجتمعاتنا العربية خاصة، إلى حد 

لدرجة رأى به البعض انه السلطة األكثر تأثيرا في حياة  وحصره،ذا التأثير يصعب معه معرفة مدى ه
(. ولعل أخطر 1998األفراد والجماعات في عصر تحولت فيه الكرة األرضية إلى قرية صغيرة )صقر، 
بد .، لذا ال خ.... الأنواع هذا التأثير: التأثير الذي يصيب المجتمع في قيمه الدينية الثقافية وتشويهها 

 ٫يأخذ على عاتقه مسؤولية جمة في نقل االفكار االيجابية ورفدها للمجتمع االنساني لإلعالم الجديد أن
 واحترام ٫واألمان واألمن السلم ُتعزز والتي الحنيف ديننا من تنبع واراء اتجاهات يحمل واع جيل لينشأ
 . والحوار والديمقراطية المساواة قيم وتعزيز ٫وتقبله االخر

من جهة اخرى استأثرت ظاهرة )اإلرهاب( خالل العقد األخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين باهتمام متزايد من البلدان المتقدمة والنامية على حٍد سواء، وذلك نتيجة لآلثار السلبية الكبيرة 

عالمنا العربي، حتى  وأبرزهاة والخسائر الفادحة في األرواح واالوطان في مختلف المجتمعات االنساني
أضحى مفهوم )اإلرهاب( صفة لصيقة لكل حدث سواء كان مخططا أم غير ذلك واإلطار العام الرئيس 
الحاكم لحركة الدول وسياساتها المختلفة. وفي هذا الصدد ُيعرف علم االجتماع السياسي اإلرهاب بأنه: 

قوة القسرية بما في ذلك االكراه واالذى الجسدي كل تصرف أو سلوك بشري ينزع إلى استخدام قدر من ال
واالستخدام غير المشروع للسالح والتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة المخالفة لحقوق اإلنسان األساسية 
التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية في التعامل مع ادارة العالقات االنسانية بما في ذلك 

لمجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، هذا السلوك البشري القسري غير االختالفات في ا
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السلمي يحدث بين األفراد أو الجماعات أو السلطات بعضها تجاه بعض داخل مجتمع معين أو بين 
مجتمعات معينة وعناصر معينة.. ويتولد اساسا من تقاطع أو تداخل أو تظافر عناصر من بيئات 

(.  فاإلرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات اإلنسانية وهو أسلوب متدن للوصول إلى األهداف مختلفة
فاإلرهاب ليست له هوية وال ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ انه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرراته 

 (١٩١١ ٫)النيصودين ودوافعه في كل زمان ومكان وبكل لغة 

 العسكرية االلة ان نجد اننا اال ٫لجهود من اجل مكافحة االرهاب والقضاء عليهبذلت الدول الكثير من ا
األمر من الخطورة والتعقيد  ان ذلك ٫اإلرهاب ومحاربته واقتالعه من الجذور وقف في نفعا تجد لم وحدها

 أكثرى عل وتكاتفها الجهود تضافر بد ال لذا ٫بحيث ال يمكن لدولة أو لهيئة لوحدها ان تصارع االرهاب
 بمقدوره حيث ٫من صعيد واتجاه. وهنا نشدد على الدور القوي والعميق الذي من الممكن أن يلعبه اإلعالم

 والتنوير البصيرة تكوين في عظيم بدور يساهم وان ،تئذاناس دون االفراد مليارات الى بثواني الوصول
 . االفراد داخل الخير قيم وزرع

االعالميين العرب ومقترحاتهم بهذا  والتي تسعى الى التعرف على رأي من هنا جاءت مشكلة الدراسة
 الى كبيرة وبحاجة ،المجال هذا في ضحلة مواقفه مازالت هذا يومنا الى العربي االعالم الن ٫الصدد
 الظاهرة مكافحة تستحقه الذي بالقدر تفعيله

 أهداف الدراسة 

 :التعرف على ما يلي الدراسة إلى فتهد
 العرب في مواجهة اإلرهاب لإلعالميينواقع الدور االعالمي الحالي  ▪
 العرب في مكافحة اإلرهاب اإلعالميونالمقترحات والتصورات التي يقدمها   ▪
 صياغة برنامج اعالمي مقترح لمواجهة االرهاب مبني على وجهة نظر االعالميين  ▪

 أهمية الدراسة

 :اهمية الدراسة مما يلي عتنب
 في وفعالة مريعة وسيلة اإلعالم من يستخدمون والذين ٫االرهابيين إلعالماستخدام اعالم مضاد  ▪

 من العديد وجلب السلبية ألفكارهم الترويج الي اضافة ٫األفراد والمجتمعات نفوس في والخوف الرعب اثارة
مهني ُموجه ومدروس ليقوم بحمالت  مضاد اعالم من بد ال لذا. الضعيفة النفوس وذوي لهم المنتسبين

 مضادة تساهم في نبذ الفكر اإلرهابي وتعزيز القيم واألفكار اإليجابية.
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ال يختلف اثنان على دور اإلعالم في صياغة أفكار الناس واتجاهاتهم حول موضوع أو ظاهرة  ▪
اصحاب القرار  على الضغط اجل سلبية من مجتمعية ظواهر نحو اإلعالم بنا توظيف فحري لذا ٫معينة

الكبير والفاعل الذي يؤديه اإلعالم له مفعول السحر  فاألثرباالهتمام بها ومعالجتها بجوانبها االخرى. 
 على األفراد والمجتمعات. 

اعتماد الدراسة على االعالميين العرب كمصدر للتعلم والمعرفة عن مواجهة الظاهرة ومكافحتها   ▪
 اعالميا.

ونأمل ان تكون  ٫الموضوع االعالمي ومواجهته لظاهرة اإلرهاباضافة لألدب النظري حول  ▪
 إضافة نوعية في هذا المجال 

 أسئلة الدراسة

 تحاول هـه الدراسة االجابة على السؤال الرئيس اال وهو

 العرب لمجابهة اإلرهاب؟  اإلعالميونما هي المقترحات التي ُيقدمها 

 عية:ويتفرع عن السؤال الرئيس عدد من األسئلة الفر 
 العرب في مواجهة اإلرهاب؟ لإلعالميينما هو واقع الدور اإلعالمي الحالي  ●
 العرب في مكافحة اإلرهاب؟  اإلعالميونما هي المقترحات والتصورات التي يقدمها  ●

 منهجية الدراسة

ام هذا المنهج استخد ان الى اضافةة تستخدم الباحثة المنهج الكيفي النوعي لمالئمتها ألهداف الدراس
المنهج  هذا يتيح كما ،أكبر قدر من المعرفة والمقترحات من المبحوثين الفرصة بجمعسوف يمنحنا 

 .المطولة االجابات وتتيح مفتوح طابع ذات االسئلة حيث عليها الحصول يتم التي المعلومات في التعمق

 عينة الدراسة

الجنسين والذين لديهم خبرة اعالمية على االقل خمسة عرب من  تشمل عينة الدراسة عشرة إعالميين
 المجاالت في التنوع الباحثة ستراعي كما ٫سنوات فأكثر وذلك من اجل االستفادة القصوى من خبراتهم

 العربية والبحرين واالمارات فلسطين من مقابلتهم ستتم الذين االعالميين ٫العينة أفراد لدى اإلعالمية
     المتحدة
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 أدوات الدراسة

 الذين العرب الباحثين ٫سوف تعتمد الدراسة بشكل مركزي على المقابلة وجها لوجه بين الباحثة والمبحوثين
    اب والواتس السكايب تطبيق عبر مقابلتهم تتم سوف معهم جلسة عقد من الباحثة تتمكن لن

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  

 اإلطار النظري

به  يتحظحظيت أجهزة االعالم بالسنوات االخيرة باهتمام عال وسط االوساط الرسمية والشعبية بشكل لم 
به أي  ياجهزة الدولة االخرى، وربما يعود ذلك الى التأثير الكبير والمنقطع النظير لإلعالم والذي لم تحظ

االجتماعي تجاه قضية دون من االجهزة االخرى. وال ننسى الدور الكبير لإلعالم في تشكيل الوعي 
بكافة أشكاله ووسائله المتعددة والمستجدة تشكل مصدرا للمعرفة والتعلم للشعوب، وال بد  سواها، فاإلعالم

لإلعالم واإلعالميين من مراعاة ثقافتها وقيمها وتوجهاتها الدينية والفكرية بشكل يضمن احترام هوية هذا 
فيه على تقبل االخر وثقافته وديانته وتوجهاته المختلفة  المجتمع وخصوصيته. في الوقت الذي تحرص

ما يتطلب  تجاهلها،االعالم لغة عصرية وحضارية ال يمكن االستغناء عنها او  أصبحاي كانت. لقد 
 المختلفة،فهمها واستيعابها من خالل امتالك مقوماتها وعناصرها ومواكبة التطورات التي تشهدها وسائله 

أكثر قدرة على االستجابة مع الظروف والتحديات التي  وأصبحت وتنوعت،عالم حيث تعددت ادوات اال
يفرضها الواقع اإلعالمي الذي بات مفتوحا على كل االحتماالت في ظل ما تشهده ادواته ووسائله 

بررت تناوله وطرحه العديد من القضايا التي احدثت اهتماما  نوعية،المختلفة من تطورات وابتكارات 
 فتا في مختلف الميادين وعلى كافة الصعد. واسعا وال

وانما في كيفية استعماله  وتوجيهه،ان اهمية االعالم ال تكمن في اقتنائه ومجاراة اآلخرين في استخدامه 
 المختلفة،وتوظيفه بشكل هادف وعلى نحو يجعله قادرا على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا 

اإلعالم  )علم(مرجعي كفيل بتوفير تغطية منهجية تتماهى مع قواعد  بإطاربحيث نضمن وسائل اعالم 
ونظرياته بعيدا عن العفوية واالرتجال. وربما هذا ما تفتقد له الكثير من وسائل االعالم في وقتنا الراهن 

اإلعالمي( بما يضمن السوق )بعد أن رهنت سياساتها وتطلعاتها بالتعايش مع متطلبات  أسف،مع كل 
عدد  أكبرعدد ممكن من األسواق لضمان وصولها بالتالي الى  أكبريج سلعتها اإلعالمية في لها ترو 

وهذا هو الشيء الذي ربما اعطى المجال لحدوث ممارسات إعالمية خاطئة  المتابعين.ممكن من جمهور 
 العامة،اة وضبابية أفرزت حالة من التيه واالرباك اثارت الشكوك حول حقيقة دور وسائل االعالم في الحي

االمر الذي وفر أجواء  ال.وما إذا كانت تقوم بالفعل بتأدية رسالتها المفترضة بما هي توعية وتثقيف ام 
عامة بررت الوقوف عند الكثير من المحطات الخالفية واالشكاليات التي فرضت نفسها على ساحة 
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بصدده في هذه الورقة التي تناول ومنها بطبيعة الحال الموضوع الذي نحن  والخارجية،األحداث المحلية 
وهي عالقة اشكالية تحتاج الى التأمل واستخالص الدروس  االرهاب،فيها العالقة بين اإلعالم وبين 

حيث يحاول كل منهما السعي وراء اآلخر.  وربما هذا ما تفتقد له الكثير من وسائل االعالم في  والنتائج،
اساتها وتطلعاتها بالتعايش مع متطلبات السوق )اإلعالمي( بعد أن رهنت سي آسف،وقتنا الراهن مع كل 

عدد ممكن من األسواق لضمان وصولها بالتالي الى  أكبربما يضمن لها ترويج سلعتها االعالمية في 
وهذا هو الشيء الذي ربما اعطى المجال لحدوث ممارسات  المتابعين.عدد ممكن من جمهور  أكبر

الة من التيه واالرباك اثارت الشكوك حول حقيقة دور وسائل االعالم اعالمية خاطئة وضبابية أفرزت ح
االمر  ال.وما إذا كانت تقوم بالفعل بتأدية رسالتها المفترضة بما هي توعية وتثقيف ام  العامة،في الحياة 

الذي وفر أجواء عامة بررت الوقوف عند الكثير من المحطات الخالفية واالشكاليات التي فرضت نفسها 
ومنها بطبيعة الحال الموضوع الذي نحن بصدده في هذه الورقة  والخارجية،ى ساحة األحداث المحلية عل

وهي عالقة اشكالية تحتاج الى التأمل واستخالص  االرهاب،التي نتناول فيها العالقة بين اإلعالم وبين 
 (.2008حيث يحاول كل منهما السعي وراء اآلخر)الدعجة، والنتائج،الدروس 

 م اإلعالم لغويا واصطالحامفهو 

فاإلعالم لغة: مصدر الفعل الرباعي المزيد "أعلم" ومجرد الثالثي "علم" والعلم نقيض الجهل، فالعلم هو 
يدل  مباشرة، وقدالحصول على المعرفة بنقلها من ذهن إلى ذهن آخر، أو بنقلها من الواقع إلى الذهن 

 تجربة وال إلى نقل. العلم على المعرفة األصلية التي ال تحتاج إلى

 فاإلعالم في اللغة العربية يعبر عن المعاني والدالالت التالية: 

اإلعالم بمعنى نشر المعلومات بعد جمعها وانتقائها. وأحيانا على االستعالمات التي تعني إبراز  .1
 األخبار وتفسيرها.

اإلعالم بمعنى الدعوة، وهو المعنى القديم الذي أطلق عليه في القرون الوسطى لفظ  .2
propaganda النشاط الهادف إلى نشر الدعوة والتبشير بها وكسب المؤمنين بها. أي 

اإلعالم بمعنى الدبلوماسية المفتوحة أو الشعبية أو العمل السياسي الخارجي. وهو تطور حدث  .3
النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة اشتراك الشعوب في تقرير السياسة في مفهوم اإلعالم في 

 (.1976الخارجية المنظمة في صورة تجعل لها وزنا ضاغطا )جوهر، 

 أما اإلعالم اصطالحا، فقد أعطى الباحثون والكاتبون له العديد من التعريفات من أهمها:
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المعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة )عبد هو تزويد الجماهير بأكبر قدر ميسور من  .1
 (.1979الباقي، 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين  .2
رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن 

 (.1978تهم وميولهم )عبد اللطيف، عقلية الجماهير واتجاها

قناع مختلف فئات  .3 يعرف اإلعالم كذلك بأنه عملية ديناميكية تهدف إلى توعية وتثقيف وتعليم وا 
 الجماهير التي تستقبل مواده المختلفة وتتابع برامجه وفقراته.

الجماهير أما العالم األلماني اتوجروت فقد أشار إلى أن اإلعالم هو التعبير الموضوعي لعقلية  .4
 (.1979)إمام  الوقتوروحها وميولها واتجاهاتها في نفس 

فاإلعالم هو نشر وتقديم معلومات صحيحة وحقائق واضحة وأخبار صادقة دقيقة، ووقائع محددة وأفكار 
  (.2006منطقية وراء راجحة الجماهير مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام )عبد الرحمن، 

ريفات المختلفة التي وردت لإلعالم، فهو وبكل بساطة عبارة عن مجموع وبغض النظر عن عشرات التع
الوسائل التقنية والمادية واإلخبارية والفنية واألدبية والعلمية المؤدية لالتصال الجماعي بالناس بشكل 

من مباشر أو غير مباشر ضمن إطار العملية التثقيفية والتعليمية واإلرشادية للمجتمع.  أشار كل 
(Gampert ,Cathcart ،1982 إلى أن كل وسيلة إعالمية جماهيرية مرت تاريخيا بأربع مراحل )

 مؤثرة في حصولها على القبول الجماهيري أال وهي: 

 المرحلة األولى وتكمن بالنظر للوسيلة اإلعالمية من قبل الجماهير بأنها لعبة مثيرة لإلعجاب. .1

 الوسيلة من قبل الجماهير وتقبلهم لهذه الوسيلة.المرحلة الثانية تتضمن االعتراف بهذه  .2

المرحلة الثالثة هي مرحلة التقدم الفني للوسيلة من خالل تجاوزها للنقد الموجه إليها واكتسابها  .3
 للشرعية.

تقبل الجمهور للوسيلة في الثقافة المجتمعية لألفراد حتى تصبح جزءا مهما من حياتهم اليومية  .4
 في غياب الوسيلة. التي قد تصبح بدون معنى 

 أهداف وسائل اإلعالم 

تسعى وسائل اإلعالم من خالل تحقيق أهدافها الوصول إلى التأثير الفعلي على سلوك الفرد والجماعة، 
 ومن أبرز هذه األهداف: 
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توجيه الناس إلتباع األصول والعادات االجتماعية المواءمة مع مجتمعاتهم ليتم لهم االندماج  .1
 مجتمعهم.الطبيعي في 

 تثبيت القيم والمبادئ العامة والمحافظة عليها والتي هي تشكل وتحدد أنماط السلوك في المجتمع. .2

إتاحة الفرصة للتفاعل االجتماعي بين األفراد والجماعات بالتواصل والتخاطب والتعبير عن  .3
 .اآلراء. الخ

أما الرأي العام الفرصة التخاذ  جمع األخبار المحلية والعالمية وتفسيرها والتعليق عليها لكي تكون .4
 ما يراه مناسبا من قرارات.

 خدمة الناس عن طريق الدعاية واإلعالن لغرض العمل أو الخدمات أو الترويج لسلع تلزمهم. .5

 (.1998المحافظة على النظام السياسي السائد وتبني مخططه والدفاع عنه. )هندي، .6

الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل اإلعالم في حياة  لعل األهداف الثالثة األولى أكثرها تأكيدا على
مجتمعاتها في الحفاظ على منظومتها القيمية ورعاية أفراد هذا المجتمع ودعم التواصل بين مختلف 

 الشرائح واألجيال.

 اإلعالم ودوره في تكوين الوعي االجتماعي 

عبر اللغة أو أي وسيلة أخرى، وفي اإلعالم االجتماعي هو نقل المعرفة واألفكار إلى األفراد اآلخرين 
اإلعالم تستطيع أن تحصل على  اإلعالم، فبوساطةذلك تظهر الحاجة إلى المعرفة وكأنها الحاجة إلى 

معرفة مركزة ومتطورة إلى أناس كثيرين في الوقت ذاته، فاإلعالمي لديه قدرة كبيرة للتأثير في الناس 
 (.1998صقر،محدودة )يا وتكوين مواقف بل وانجاز سلوك محدد حول قضا

بان الثورة اإلعالمية التي نعيشها اليوم هي التي تحدد مسار التطور  يؤكد عالم االجتماع األمريكي توفلر
البشري. فالماليين تستطيع أن تتجمع كل لحظة حول أجهزة اإلذاعة والتلفزيون وأعمدة الصحف لتعرف 
كل شيء في العالم وبأدق التفاصيل، لذلك عندما يقال بان العالم أصبح قرية صغيرة فإن هذا القول ليس 

 فيه )المرجع السابق نفسه(.مبالغا 

يدرك المرء أن وسائل اإلعالم عموما لها تأثيراتها على األفراد والجماعات والمجتمعات اإلنسانية في 
ذا كنا نقول  الفرد حصيلة تنشئته االجتماعية، إذن فوسائل اإلعالم  إنمجاالت القيم والعادات والسلوك، وا 

ا تقدمه الفضائيات من برامج تحمل لها تأثيرها الفاعل في شخصية الفرد وبنائه النفسي واالجتماعي. إن م
معها قيما وعادات وأنماط سلوك تترك آثارها على الفرد والمجتمع على المدى البعيد. هذه البرامج 
تستهدف الصغار كما تستهدف الكبار، وتحمل في طياتها كميات من العنف والجريمة والقيم الغريبة عن 
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فردية وسيكون لها تأثيراتها على المجتمعات العربية التي مجتمعاتنا، والتي تعزز في أحيان كثيرة روح ال
سيتغير نسيجها ببطء، ولكنها تأثيرات تراكمية ستقود مستقبال إلى تغييرات نوعية في القيم والسلوك 
والعادات، ولكن في الوقت الذي نعتبر فيه اإلعالم بمثابة الخادم المخلص األمين الذي يكشف ويعري 

، والوسيلة التي تساهم في ثقافة الماليين فان هناك من يتهم وسائل اإلعالم على الفساد في المجتمعات
أنها أدوات للتضليل ووسيلة للدعاية والكسب إذا أسيء استخدامها، وهي مسئولة عن تدهور مستوى 

 الذوق الثقافي العام والمساهمة في االنهيار الخلقي العام.

د هو سلوك متعلم ومكتسب من البيئة االجتماعية ابتداء من هنا يجب التأكيد أن كثير من سلوك األفرا
األسرة واألصدقاء وانتهاء بالتأثير الحاد والكبير لوسائل اإلعالم على أفراد المجتمع الواحد، ليتسع نطاق 
هذا التأثير ليشمل المجتمع اإلنساني بأكمله. فعلى سبيل المثال في مجتمع تقليدي مثل المجتمع السعودي 

ورة المجتمع قبل انتشار وسائل اإلعالم أشبه ما تكون بعالم محدود وبسيط في المفاهيم المتداولة كانت ص
في الحياة وظروفها وحتى في العالقات القائمة بين أفراده...الخ، أما الصورة الجديدة للمجتمع السعودي 

يث أصبحت أنشطة الحياة كمجتمع تنموي ومنتجا من منتجات الثورة االلكترونية فقد تغيرت بشكل كبير ح
االجتماعية وتحركات األفراد وبرامجهم اليومية في مجتمع الوسائل أضحت بطريقة ال واعية ذات ارتباط 
وثيق بالعوالم التي ترسمها لهم الوسائل اإلعالمية، التي لعبت دورا كبيرا في تأهيل الشخصية وفي نمط 

(. وفي هذا السياق أيضا أشار 1997افي  )الطويرقي،المعيشة أو أسلوب الحياة في الطموح واألداء الثق
( والتي كانت تسود مجتمعاتنا العربية حيث كان أفرادها )الممتدة المتكاملة( إلى األسر 2000)اللبان،

يعيشون تحت سقف واحد، وكانت تمثل معيارا في وقت ما حيث وسائل اإلعالم محدودة، أما اليوم فنحن 
اإلعالم واالتصال ذات التأثر الالمحدود على األسرة النووية لدرجة  ة لوسائلومتعددأمام خيارات متنوعة 

 (.1996أصبح فيها لكل فرد وسائله المختلفة والمنفصلة للوصول إلى مصادره المعلوماتية )اشتي،

مصادر المعرفة في تشكيل وعي اإلنسان، وتساهم  مصدرا منومن هنا فان وسائل االعالم المختلفة ُتعد 
 ,Riversمجتمع معين، ) تثبيتها فييراد  العامة التية رئيسية في صياغة التصورات والمفاهيم مساهم

W 1980, p43 Schramm ,W.) 

خالصة القول لإلعالم تأثير كبير في حياة األفراد والمجتمعات إلى حد سماه البعض بعمل غسيل المخ، 
وتوجيه الفكر اإلنساني أو العمل اإلنساني ضد  ويقصد به إعادة تشكيل التفكير وتغيير االتجاهات النفسية

 (.2006رغبة الفرد أو ضد إرادته أو ضد ما يتفق مع أفكاره ومعتقداته وقيمه )عبد الرحمن، 

 مفهوم االرهاب 
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واعقد المشاكل التي تواجه العديد من الباحثين والمهتمين  أصعبالتعاريف وتصنيفها واحدة من  ان تحديد
لما تنطوي عليه من الخلط والتداخل الذي يعتري بعض المفاهيم المرتبطة بها. بحيث بالسياسة الدولية، 

يتم فهمها وتفسيرها من وجهات نظر عديدة ومختلفة قد تقود إلى عدم تكوين صورة واضحة حول الظاهرة 
 موضوع الدراسة.

 فيما يخص ظاهرة اإلرهاب من التعريفاتومع ذلك سوف تقدم الدراسة عدد 

تعود في أصلها إلى اللغة الالتينية وفقا لمعاجم اللغة، وهي كلمة تمتد إلى لغات  Terror بداية اإلرهاب
 ولهجات المجموعات الرومانية ثم انتقلت اللفظة فيما بعد إلى اللغات األوربية األخرى.

االستعمال في  أصبحتا شائعة Terror action، واألعمال اإلرهابية Terrorوهاتان المشتقتان اإلرهاب 
 أدبيات السياسة الدولية.

مفهوم اإلرهاب: يعرف اإلرهاب لغة بأنه )الترويع وافتقاد األمن بمعناه األوسع بهدف تحقيق منافع  أوال:
يعرف اإلرهاب دوليا بأنه )اعتداء يصل إلى حد العمل اإلجرامي ولكن المستهدف بهذا  ا(. فيممعينة

ي يفرق في الطبيعة القانونية لهذا العمل بين الجريمة السياسية اإلرهاب وطبيعته السياسية هو الذ
 والجريمة اإلرهابية.

من جهة أخرى يعرف علم االجتماع السياسي اإلرهاب بأنه )كل تصرف أو سلوك بشري ينزع إلى 
استخدام قدر من القوة القسرية بما في ذلك االكراه واالذى الجسدي واالستخدام غير المشروع للسالح 

األساسية التي أقرتها الشرائع السماوية  لتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة المخالفة لحقوق اإلنسانوا
والمواثيق الدولية في التعامل مع ادارة العالقات االنسانية بما في ذلك االختالفات في المجاالت الثقافية 

مجاالت تتراوح بين االخضاع واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بهدف تحقيق غايات في تلك ال
والضغط والتعديل والتهميش )اإلقصاء( وقد يطال آخرين غير مستهدفين، هذا السلوك البشري القسري 
غير السلمي يحدث بين األفراد أو الجماعات أو السلطات بعضها تجاه بعض داخل مجتمع معين أو بين 

و تداخل أو تظافر عناصر من بيئات مجتمعات معينة وعناصر معينة.. ويتولد اساسا من تقاطع أ
 مختلفة.

فاإلرهاب قد يكون أحيانا )فعل( وفي أحيان كثيرة )رد فعل(، وفي كلتا الحالتين يستهدف من ورائه جماعة 
معينة أو أشخاص معينين بهدف إيقاع الرعب والفزع في نفوسهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون 

ليس هدفا بحد ذاته وانما هو وسيلة إليقاع التأثير في طرف آخر  الطرف الذي وقع عليه فعل اإلرهاب
بحيث تتولد لديه الرغبة أو اإلجبار في الخضوع إلرادة الطرف القائم بفعل اإلرهاب فالطرف األول 
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المستهدف باإلرهاب غالبا ما يكون هو الطرف االضعف لهذا يتم استهدافه، في حين أن الطرف الثاني 
 عل اإلرهاب( يتوافر على عوامل قوة اكبر بحيث يتم تجنب الصدام المباشر معه.)الذي يقع عليه ف

ومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى مفهوم عام لظاهرة اإلرهاب يعتمد من قبل الدراسة ويأتي معبرا 
عن الخصائص التي تنطوي عليها هذه الظاهرة بأنه )أي فعل خطير من أفعال العنف أو التهديد بارتكابه 

ن قبل شخص ما سواء ارتكب هذا الفعل بمفرده أو باالشتراك مع أشخاص آخرين إذا كان موجها ضد م
اشخاص محميين دوليا أو ضد منظمات أو أماكن أو أنظمة نقل أو اتصاالت محمية دوليا أو ضد 
أشخاص عاديين بقصد تخويف هؤالء ومتسببا بوفاتهم أو إلحاق أضرار بهم أو شل أنشطة هذه 

ات الدولية. فاإلرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات اإلنسانية وهو أسلوب متدن للوصول إلى المنظم
األهداف فاإلرهاب ليست له هوية وال ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ انه يوجد عندما توجد أسبابه 

 ان الدراسات(. تجدر اإلشارة الى 2011، النيص)ودين ومبرراته ودواعيه في كل زمان ومكان وبكل لغة 
 .خ.... المنظمة ارهابية حول العالم تستخدم القتل والتفجيرات 550تؤكد الى وجود 

 أسباب ظاهرة اإلرهاب  

ما بين السياسي، االقتصادي، االجتماعي والنفسي وغيرها، وال  الظاهرة متعددال شك ان أسباب وجود 
يمكن لنا ان نعالج ظاهرة بدون األخذ بأسبابها المحتفلة واالحاطة بها على كافة األصعدة والمجاالت من 

 أجل مواجهتها بالشكل المطلوب. 

تلعب العوامل االقتصادية دورا مهما في توجيه سلوك اإلرهاب عند الناس والمجتمعات البشرية فالحاجة  
االقتصادية ال يشبعها أي بديل محتمل وكثرة المشكالت االقتصادية تؤدي حتما إلى تدمير الحضارة 

 وأسس البناء االجتماعي، وتترك آثارها على عامة ابناء المجتمع 

 ناشئة عن تنامي ظاهرة اإلرهاب على صعيدين داخلي وخارجي:االقتصادية ال

 وسوءعوامل داخلية: تكمن في بعض المشاكل الرئيسية التي يفرزها المجتمع ومنها التخلف، البطالة،  -أ 
توزيع الثروة، والموارد الالزمة للتنمية وتوفير الحاجات األساسية للناس وعلى نحو غير متوازن بعبارة 

 لل في العدالة االجتماعية.أخرى وجود خ

وهذه المعادلة ال تنفي أو تلغي دور العوامل الخارجية المسببة لظاهرة اإلرهاب بل يمكن أن تساعد على 
 تغذيتها بالشكل الذي يقودها إلى حرب أو صراع اجتماعي مستمر.
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هاب ال تقل أهمية عن اما العوامل الخارجية: إن بحث ودراسة العوامل الخارجية المسببة لظاهرة اإلر  -بـ 
العوامل الداخلية كونها تؤشر مخرجات فعل اإلرهاب ومحصلتها )واحدة( هي إشاعة روح الخوف والتهديد 

 في جماعة معينة بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية... الخ.

ة اإلرهاب اقتصاديا على المستوى وبالنظر لتعدد المداخل التي يمكن من خاللها معرفة وتشخيص ظاهر 
كانت قد شكلت لجنة  1972الخارجي يمكن اإلشارة إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

متخصصة لدراسة الدوافع واألسباب التي تقف وراء شيوع ظاهرة اإلرهاب اقتصاديا، وكان تشخيصها 
 لألسباب االقتصادية واالجتماعية كما يلي:

ظام اقتصادي دولي جائر يمكن أن يقود إلى خلق حالة من الغضب والعداء استمرار وجود ن .1
 المستمر بين مختلف شعوب العالم.

 االستغالل األجنبي للموارد الطبيعية الوطنية والذي يمكن أن ينتج بفعل ظاهرة التبعية. .2
 تدمير ما لدى بعض البلدان من سكان واحياء ووسائط نقل وهياكل اقتصادية. .3
 ستغالل السياسي واالقتصادي واالجتماعي.الظلم واال .4
 الفقر والجوع والشقاء وخيبة األمل أو االحباط. .5
 (.2011تدهور البيئة االقتصادية الدولية وهيمنة الدول الكبرى على االقتصاد العالمي )النيص،  .6

 الدراسات السابقة 

 2016دراسة شرادقة، 

مكافحة اإلرهاب من وجهة نظر أعضاء هيئة  االعالم فيهدفت الدراسة الى التعرف على دور وسائل 
فرد، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  25التدريس في بعض الجامعات االردنية، بلغت عدد العينة 

بة االكاديمية الكمي، أشارت أبرز نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعود الى الرت
 نحو دور االعالم في مكافحة اإلرهاب.

 2012دراسة القحطاني، 

هدفت الدراسة الى التعرف على وظائف وسائل االعالم ودورها في النشاطات والتنظيمات االرهابية، 
اضافة الى التعرف على دورها في مكافحة االرهاب في المملكة العربية السعودية، أشارت أبرز نتائج 

ة الى الدور الفاعل لوسائل االعالم في مكافحة االرهاب، اال أن هذا الدور يجب أن يكون مقرونا الدراس
 ومحكمة،بالتنسيق مع األجهزة األمنية في المملكة، اضافة الى العمل ضمن سياسة إعالمية منضبطة 

 .تنفذ الى جذور اإلرهاب وطنية شاملةمع االشارة الى ضرورة وجود استراتيجية 
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 2012 دراسة الراوي،

هدفت الدراسة الى التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في إحداث التغيير المجتمعي وتحديدا 
أشارت أبرز  ،الثورات واالنتفاضات العربية ، وما مدى اعتبار مواقع التواصل االجتماعي اعالم بديل

ر النمطي لمواقع التواصل االجتماعي من أداة للترفيه والتواصل مع نتائج الدراسة الى تغيير في الدو 
االصدقاء الى أداة للتنظيم والتغيير ونقل االحداث الميدانية بشكل فوري، وهي أداة للثورة والتمرد، كما 
تساهم في تشكيل الوعي المجتمعي بشكل كبير، كما أن مواقع التواصل االجتماعي أداة للتغلب على 

  النطواء الفردي والجمعي وهي أداة للثورة السياسية، ومع ذلك يبقى هذا الفضاء اإلعالميالخجل وا
 مواقع التواصل االجتماعي( موقعا للفوضى والنسبية والشك. )

 2011دراسة الرفاعي، محمد، 

هدفت الدراسة الى التعرف على دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قيم األسرة العربية، أشارت 
أبرز لنتائج الى دورًا جديدًا في تشكيل آراء المتلقين واتجاهاتهم وقيمهم بوسائل جديدة، وفي مستويات 
متعددة، مساهمة وسائل اإلعالم واالتصال في توجيه أفراد األسرة نحو األحكام الصائبة، وسائل اإلعالم 

عوامل السابقة، وتوجهها في تستطيع أن تحدث تغييرًا معرفيًا لدى الجمهور متى استطاعت أن توظف ال
 إيقاع واحد تناغم، يعجل بالتغيير المعرفي المنشود، بحسب االتجاه الذي تريده

 2010دراسة حلس، مهدي، 

 الفلسطيني فيهدفت الدراسة الى التعرف على دور وسائل االعالم في تشكيل الوعي االجتماعي للشباب 
طالب من طالب كلية  219عينة بلغ عددها  االجتماعي علىقطاع غزة، استخدمت الدراسة المسح 

ائل اإلعالم في اآلداب/ جامعة االزهر بغزة، أشارت أبرز نتائج الدراسة الى الدور الكبير الذي تلعبه وس
%، لذا أوصت الدراسة بأهمية وضع استراتيجية 87نسبته  العينة بماتشكيل الوعي االجتماعي لدى أفراد 

 ، والتي تستهدف قيم المجتمع وثقافته.غير الهادفةطوفان المادة االعالمية  واضحة لمواجهة

  2015ورشة عمل حول دور االعالم واألجهزة األمنية في مكافحة اإلرهاب، 

أجمع أشارت أبرز نتائج الورشة الى أهمية التعاون الوثيق بين كافة القطاعات في األردن وفي العالم 
أجل خلق بيئة رافضة لإلرهاب  األمنية مناالرهاب ال سيما المؤسسات االعالمية مع األجهزة  لمكافحة

 والفكر اإلرهابي تسودها النزاهة والشفافية والتعاون الصادق المثمر. 
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 تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من حالل العرض السريع لبعض الدراسات السابقة التي أجريت على محاور مشابهة وأخرى 
لوسائل االعالم المختلفة في  والمتصاعدمختلفة للدراسة الحالية، في تأكيدها جميعا على الدور المتنامي 

ة تشكيل قيمه من جديد، وتؤكد جميع الدراسات تشكيل الوعي االجتماعي للمجتمعات االنسانية في اعاد
على أهمية صقل االعالم وتهذيبه ليتماشى مع القيم االنسانية الرافضة لإلرهاب والعنف بكافة أشكاله، 
وأهمية تعاون مختلف االجهزة الرسمية واإلعالمية من أجل مكافحته. تختلف الدراسة الحالية عن 

حيث مجتمع الدراسة وعينتها، اضافة الى المنهج الذي تتبعه هذه  الدراسات السابقة التي تم عرضها من
الدراسة، لكن مما ال شك فيه ان هذه الدراسة هي استمرار للدراسات السابقة وامتداد للتأكيد على أهمية 

 الدور اإلعالمي في مكافحة االرهاب.

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

الباحثة منهج الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، خصائص العينة في هذا الجزء من الدراسة تستعرض 
 واألدوات التي استخدمتها في جمع البيانات.

 منهج الدراسة

النوعي لمالئمتها ألهداف هذه الدراسة، حيث هي دراسة استطالعية استخدمت الباحثة المنهج الكيفي 
قدر  أكبرحيث تسعى الباحثة الى جمع  استكشافية لدور االعالميين العرب في مواجهة ظاهرة االرهاب،

باستخدام هذا المنهج سوف يمنحنا الفرصة بجمع أكبر قدر من   من المعلومات المتعلقة بأهداف الدراسة.
عليها حيث  الحصول يتم التي في المعلومات المنهج التعمق هذا يتيح كما ،خالل المبحوثينالمعرفة من 

 االسئلة ذات طابع مفتوح وتتيح االجابات المطولة.  

 وصف لعينة الدراسة

 8خبراتهم اإلعالمية بين  (، تراوحتاناث 2وذكور  8)الجنسين تمت مقابلة عشرة اعالميين عرب من 
حيث جزء منهم متقاعد، والذين لديهم خبرة اعالمية على االقل )اعالمية سنوات وسبعة ثالثين سنة 

 اعالمي مجال من أكثر في يعملون ،خبراتهخمسة سنوات فأكثر وذلك من اجل االستفادة القصوى من 
 فلسطين من خاص بشكل وهم متلفزة، برامج ومقدمي االجتماعي التواصل ومواقع واالذاعة التلفزيون: مثل

الوصول الى المبحوثين كان بطريقة كرة الثلج بمعني  ان الي االشارة تجدر. المتحدة واالماراتوالبحرين 
كل مقابلة مع مبحوث تتيح لي )بعد سؤاله( بتعريفي على اخر وهكذا. بالرغم من ان هناك اعالميين 

 عرب رفضوا التعاون معي لمجرد سماعهم اسم الدراسة وأهدافها.
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 أدوات الدراسة

الباحثين العرب الذين لن  ،دراسة بشكل مركزي على المقابلة وجها لوجه بين الباحثة والمبحوثيناعتمدت ال
 .اب والواتستتمكن الباحثة من عقد جلسة معهم قامت مقابلتهم عبر تطبيق السكايب 

 نتائج الدراسة وتحليلها 

ظاهرة اإلرهاب ليست بالظاهرة الجديدة بل هي قديمة قدم االنسان، ولكنها تطورت بفعل عدد من 
وال بد لنا من محاصرته و  ووسائله،المتغيرات المحلية الدولية، فجوهر اإلرهاب واحدا وان اختلفت اشكاله 

للنهوض من جديد بفكر إنساني استئصال جذوره وما يحمله من أفكار همجية أثرت على أجيال وأجيال  
 خالق  قادر على التعاطي اإليجابي مع واقع وأعباء الحياة المختلفة . 

النفسية، الظواهر اإلنسانية تعقيدا، حيث تلعب مجموعة من العوامل  أكثر أحدفظاهرة اإلرهاب 
تتم مواجهته ال بد  بروزها وتعاظمها، واالرهاب في العالم العربي لكي الخ في… واالقتصادية االجتماعية

 ٫والجماعات التي تقف وراءه لإلرهابي، اضافة الى وفهم عميق التي وراءهلنا من فهم الدوافع والعوامل 
كيف تتشكل وتقوم بوضع استراتيجيتها بشكل مخطط مسخرة كل الوسائل االعالمية الممكنة لخدمتها 

االستراتيجيات المستخدمة واألكثر خطورة وتوسيع رقعة انتشارها بين فئة الشباب خصوصا. ومن بين هذه 
أجل زيادة الرقعة  العريضة مننقل وتغطية خبر بعينه للجماهير  كبيرا في، حيث يلعب دورا هو االعالم

الداعمة للجماعة والتنظيم االرهابي سواء كان االعالم يقصد ذلك ام ال.  لذا ال بد للحكومات العربية من 
عميقا وكل ما يرتبط بها ليتم مواجهتها بحجم امتداد الظاهرة وخطورتها  فهم الجماعات االرهابية فهما

 الفعلية في قتل األبرياء وبث الرعب في نفوسهم. 

الدراسة الحالية ترى وتعي خطورة الظاهرة وهي تعي ايضا دور االعالم في تحجيمها وتراجعها ان ِاحسن 
 من وفيهم ٫ه من قبل المبحوثين من عينة الدراسةاستخدام اإلعالم بشكل مخطط وممنهج وفقا لما تم تأكيد

 وأكثر.ين عاما وثالث الخمسة يتعدى العالية ما والحرفية والمهنية االعالمية الخبرة

 األساسية:توصلت الدراسة الحالية الى عدد من النتائج والتي سيتم عرضها وفقا ألسئلة الدراسة 

 وصف لواقع الدور اإلعالمي الحالي لمكافحة االرهاب 
بداية أكد جميع المبحوثين على أهمية التصدي لمحاربة ظاهرة اإلرهاب على كافة األطر  -

حيث انتشار  بينها،العربي وزيادة اواصر التعاون فيما واالصعدة الرسمية والغير رسمية في عالمنا 
الظاهرة والفكر الذي يحمله االرهابيين بات ِيشكل خطرا حقيقيا على المجتمعات االنسانية عامة 

أن دور اإلعالم العربي الحالي ال زال اشبه بمحاوالت  المبحوثين ولذلك يرىوالمجتمعات العربية خاصة. 
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هناك اتفاق واضح بين المبحوثين  والضخم.ى مستوى وحجم الظاهرة الحقيقي فردية ضحلة وال ترقى ال
على أن دور االعالميين العرب في مكافحة اإلرهاب هو دور منقوص ضعيف غير مؤثر مقارنة مع 
االعالم المضاد لإلرهابيين، بل إن بعض االعالميين ونتيجة التنافس على فرص والسبق الصحفي قد 

 اعي ومقصود في خدمة اإلرهابيين.يساهمون بشكل غير و 
سياسة الحكومات العربية  إطارغالبيته وظيفة ًموجه ويعمل في  العربي في وظيفة اإلعالم  -

 ونشر ٫ويخدم مصالحها وًيحافظ عليها، كل ما يقوم بعمله اإلعالم العربي اليوم هو تلميع النظام الحاكم
بة عالية عبارة عن غادر الرئيس وصل الرئيس السيد ر. في هذا الصدد " االخبار بنس يقول أخباره

 وما ٫االعالم مازال في مجمله مغيبا عن قضاياه ومعالجتها بالشكل المطلوب "،استقبل الرئيس وهلما جرى
لصحفي ا السبق تحقيق هو يعنيه وما الحدث أو الخبر نشر بمصداقية يتمتع ال العربي االعالمي زال

 حتى لو كان على حساب الخبر. 

وظيفة اإلعالم تتمحور حول ثالثة  العربي: أناالعالميين البارزين في وطننا  أحدر وهو  السيد.ُيشير    
 أمور: 

في عالمنا العربي الوظيفة  %،60الوظيفة االخبارية والتي تأخذ من مجمل األخبار ما ُيقارب  .1
-20مي ورصد أخباره، أما األخبار العالمية فال تأخذ أكثر من االخبارية مقتصرة على الجهاز الحكو 

% من مجمل األخبار، حيث األخبار المحلية للملك والرئيس الحكومة من سفر وبروتوكوالت تأخذ 25
 األكبر.الوزن 

لتاقت رواجا كبيرا بين  %،30الوظيفة الترفيهية والتي تأخذ من مجمل األخبار ما ُيقارب  .2
الجماهير العربية العريضة، وأصبحت ُتدر دخال لمنتجيها ومقدميها مما جعل اإلقبال عليها كبيرا جدا من 

 قبل الجماهير واالعالميين.
%، هذه الوظيفة بقيت متأخرة عن غيرها 10وما تبقى هو للوظيفة التثقيفية والذي ال يتعدى  .3

عدومة وعانت من فأئمة من الممنوعات، وما بقي من الوظيفة الثقافية حيث الحريات فيها تكاد تكون م
 عبارة عن مجموعة من البرامج األدبية التي ال يوجد أصال عليها اقبال من المتابع والمشاهد العربي.

 أخرى.  تومعطياهذه النسب يمكن أن تكون بالطيع نسب متغيرة وفقا لتقديره وفقا للدولة            
رامج االعالمية والتي تتناول بشكل خاص مكافحة االرهاب تكاد تكون معدومة، والبرامج واقع الب -

وهي بالعادة برامج غير جاذبة للًمشاهد بفحواها  المهنية،الموجودة هي برامج ضحلة، تفتقر الى األسس 
للمشاهد  ومضمونها، بعكس البرامج الترفيهية وبرامج المنوعات التي تحمل في طياتها كل عوامل الجذب

 والًمتتبع العربي الذي يبحث عن االثارة والًمتعة والتشويق.
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أن هناك محاوالت بسيطة هنا وهناك من خالل عدد من البرامج الحوارية التي تطرح  السيد. عيؤكد  
وكيفية محاربتها، لكن هذه المحاوالت ما زالت ال ترتقي لمستوى البرامج االعالمية االخرى  ظاهرة اإلرهاب

الى خطة مدروسة ممنهجة تسير وفقها اضافة الى دعم مالي لتكون بالمستوى المهني المطلوب  اجةوبح
 بنفي حجم وضخامة وفداحة الظاهرة.

تؤكد حتى اإلعالم الخاص الذي كنا نطمح أن يقوم بدور مهني قوي ُيعانى  م ابضا والسيدة.ر  السيد.
خضاعه للرقابة وفي كثير من األ حيان تم شراء حريته باألموال األمر الذي أدى عدم من انتقاص حريته وا 

مساهمته الفاعلة والمهنية في عالج أي من الظواهر الدينية والثقافية. الخ التي عانت ما زالت تعاني منها 
 مجتمعاتنا العربية.

كما أن هذه البرامج تفتقد لعنصر التخطيط وعامل التشويق الذي يجذب المتابع لها بأي وسيلة كانت 
واء أكانت عبر التلفاز أو االذاعة أو عبر الشبكة العنكبوتية، ويتطلب من القائمين على هذه البرامج س

السيد. اعادة تشكيلها واعدادها من جديد لتتالءم مع الوضع الراهن لتصبح أكثر اقناعا للمتابع لها. اقترح 
المراد ايصالها للمشاهد، بحيث  ما يسمى بتلفزة الثقافة بمعنى التركيز على الصورة في عرض الفكرة ج

ًتحول الموضوعات الى مجال مقبول لدى المتابع فيها من التعدد والتنوع واللقطات واألحجام بحيث تكسر 
مما يجعل هذا النوع من  للمشاهد،الملل والرتابة المتعارفين عليه في مجال الموضوع التوعوي والثقافي 

 الهادفة.العربي الذي لم يألف هذا النوع من البرامج االعالمية  البرامج أكثر قبوال ورواجا لدى االنسان

ر على مساهمة  السيد.ر لدور االعالم تاريخيا في نشر الفكر االرهابي: حيث يؤكد  السيد.يتطرق 
الفكر  والماركسي مقابلاإلعالم في ذلك حين أخذ على عاتقه في السبعينات مواجهة الفكر الليبرالي 

لنشر أفكارها  غير العقالنيينألفكار( وفتح االعالم المجال أمام عدد من المتأسلمين االسالمي )صراع ا
وبث سمومها لإلنسان العربي البسيط عبر التلفاز بشكل خاص. ما نتج عنه عدد من التيارات الدينية 

 والفكرية التي تحمل فكرا ارهابيا عنيفا ُترهب اإلنسان وتدمر األرض والوطن بحجة الدين. 

هناك اشادة من بعض االعالميين الى وجود تحسن طفيف على تداول البرامج الثقافية وان كان غير 
ر أن تلفزيون البحرين فتح مساحة أكبر من السابق لهذه البرامج التوعوية وان كانت  السيد.كافي، يرى 
 غير كافية.

 وبذلك يمكن تلخيص أبرز الصعوبات والمعيقات التي تواجه اإلعالمي العربي فيما يلي: 
، والتي تقف سدا منيعا دون اخذ االعالمي العربي دورا فاعال الحريات لإلعالمانخفاض سقف  -

 في هذا الصدد. 
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ج التي االعالمي ذاته الذي يبحث عن الربح السريع والدخل العالي، وبالتالي يرجح كفة البرام -
 العالية عن سواها. تالمدخوالتجلب 

العرب، وكل إعالمي يدعي انه لديه القدرة  لإلعالميينعدم تبني سياسة التخصص االعالمي  -
 بكل مادة اعالمية حتى ل كانت في مجال غير مجاله.  لإلحاطة

 المواطن ىوتر  ٫عدم اهتمام المواطن العربي والجماهير العربية العريضة بقضاياهم بالشكل الكافي -
اسرته وما عدا ذلك هو شأن ال يعينه وال يجوز التدخل  وألفراد له العيش لقمة عن البحث همه جل العربي
 فيه. 
حالة الخوف والرعب التي نجحت العديد من المنظمات االرهابية في بثها لدى الجماهير العريضة  -

 وياربالموضوع بأي شكل من االشكال "حتى أصبح عدد من االعالمين عازفين عن االقتراب حتى من 
الستر" كما اكدت االعالمية "خ" وغيرها من االعالميين من المبحوثين، واشارت الى عدم استغرابها من 

 عزوف بعض االعالميين عن اجراء المقابلة مع الباحثة في هذه الدراسة. 

 رهممقترحات لتفعيل وتحسين دور االعالميين لمكافحة االرهاب من وجهة نظ
ومعالجة كافة القضايا والظواهر  في تناوليؤكد جميع المبحوثين ان االعالم له دور اساسي  -

ان يكون متيقظا حساسا لما يدور حوله  لإلعالميا " ال بد  السيدة.العربية ومنها ظاهرة االرهاب. تؤكد 
من أن هذا الدور الصعيد العربي والعالمي. على الرغم  علىسواء أكان ذلك على الصعيد المحلي أو 

 تحفوه المخاطر والصعوبات والعديد العديد من المشكالت".  
طرح الظاهر السلبية التي يعاني منها  من أجل الحريات لإلعالميينيجب إعالء سقف   -

المجتمعات العربية بشكل عام وظاهرة االرهاب بشكل خاص. بحيث يتم طرح المشكلة وحلولها وتوعية 
 الجماهير العريضة بها بالشكل المطلوب.

تزويد االعالميين باإلمكانيات المادية الالزمة إلخراج برامج توعوية وغيرها تكون بمستوى معني   -
 ويكون فيه مواصفات عالية لياقي الرواج الجماهيري المطلوب.. االخرى،يضاهي البرامج عالي 

بناء نوعية من البرامج الحوارية عالية الجودة عبر شاشات التلفاز وكل المنابر االعالمية الممكنة  -
ضادا ومنها مواقع التواصل االجتماعي تركز على نبذ ومحاربة الفكر اإلرهابي، بحيث تشكل اعالما م

 لإلعالم الفكر اإلرهابي ُيسلط الضوء على مخاطرة وتوعية االجيال لنبذه.
ال بد من زيادة اعداد ونوعية االعالميين المتخصصين في كافة المجاالت االعالمية، وهنا  -

الحديث عن اعالمي مخطط متخصص باإلعالم السياسي له القدرة على استخدام المادة االعالمية ايا 
 حرفية عالية تخدم محاربة الظاهرة إعالميا. كانت بمهنية و 
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التعاون الوثيق بين اإلعالم واجهزة الدولة هو ركن اساسي ال بد من تطبيقه من اجل ضمان         
 الظاهرة. الفاعلية في مكافحة

وانتشارها  تأثيرهاواقوى للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي التي بات  أمثلاستخدام  -
 من خالله ايصال مليارات الرسائل في دقائق معدودة. وبإمكانناور البتة، غير محص

اساليب الدعاية واالعالم الحديثة، لتقديم مادة اعالمية  أبرزلحوق الركب العالمي والتعرف على   -
 بما يخدم محاربة الظاهرة بشكل احترافي. 

التركيز على العملية التوعوية بكل الطرق المتاحة لفئة الشباب وهي الفئة األكثر استهدافا من    -
مع نفسية  تالءميقبل الجماعات والتنظيمات اإلرهابية من خالل برنامج إعالمي مدروس وجاذب بما 

 الشباب العربي واحتياجاته. 
التنسيق مع الجامعات العربية / قسم اإلعالم إلعداد جيل اعالميين متخصص لديه حد أدنى من  -

مناهج اإلعالم التي  فيالجاهزية للخوض في غمار مكافحة الظواهر المستجدة، وهذا يتطلب تعديالت 
 تدرس في جامعاتنا العربية. 

 عميقة عن الظاهرة وتعلمها. أكثربمزيد من الدراسات واألبحاث التي تتطلب معرفة واخيرا القيام  -

  التوصيات

خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات التي استمدتها من مقترحات وتوصيات االعالميين المشاركين 
لإلنسان واالنسانية الدراسة، كلي امل ان تخرج هذه التوصيات الى حيز التنفيذ الفعلي لما فيه خير  في

التي ُقهرت على مدار اعوام واعوام من العنف والقتل والتشريد، وان االوان لنستعيد إنسانيتنا وكرامتنا وفقا 
 ألسس ديننا الحنيف الذي يحرص على الوسطية واالعتدال.

 وفيما يلي عرض ألبرز وأهم التوصيات:   
تصين بمعالجة الظواهر السياسية خاصة، عموما والمخ لإلعالميينضرورة اعالء سقف الحريات  ❖

 .الن الحرية أساس العمل االعالمي فال اعالم بدون حرية واال سيبقى اعالم منقوص.
تح الفضاءات و  ٫التعاون الوثيق بين االعالم واجهزة الدولة االخرى االجهزة االمنية والدينية ❖

سالم السمحة المعتدلة الداعية الى التسامح االعالمية امام الفقهاء وقادة الفكر والرأي إلبراز صورة اإل
 بعيدا عن الغلو والعنف. والوسطية

في  اإلرهابية،اعداد مخطط عربي شامل لالتصال لمواجهة الحرب النفسية التي تشنها الجماعات  ❖
 ظل وجود اعالم مضاد لإلرهاب ينبذ العنف ويشدد على لغة الحوار وتقبل اآلخر.
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 يتم بحيث ٫التوعية االعالمية ونوعيةتوحيد الخطاب االعالمي العربي من اجل رفع مستوى  ❖
مادة إعالمية سلبية او مبادرة دعائية لإلرهاب قد تقدمها وسائل االعالم في غفلة منها تحت  اي رفض

  االعالمي.وطأة المنافسة وتحقيق السبق الصحفي او 
ستوى االعالميين المتخصصين في مكافحة الظاهرة اقامة دورات وورشات عمل من اجل رفع م ❖

  وزيادة اعدادهم. 
 تجذب عالية مهنية بطريقة والمخططة ٫التركيز على نوعية البرامج واللقاءات الحوارية الهادفة ❖

 .اشكاله بكافة العنف ونبذ االخر وتقبل الحوار واالنتماء المواطنة قيم لديه وتعزز المشاهد
بحيث يعي  االمنية،إدماج المواطن في المنظومة األمنية وتنمية حسه الوطني واالمني وثقافته  ❖

 اهمية دوره في الحفاظ على امن الوطن واستقراره. 
لبحث سبل التوعية االعالمية المشتركة  االعالم،تشكيل فريق من الخبراء الدوليين في مجال   ❖

ي من بناء قاعدة عريضة من الرأي العام الدولي تحاصر تمكينا لإلعالم الدول اإلرهاب، أخطارضد 
 عليه.االرهاب فكرا او جريمة وتعزز الجهود الرامية الى القضاء 

بناء نوعية من البرامج الحوارية عالية الجودة عبر شاشات التلفاز وكل المنابر االعالمية الممكنة  ❖
كر اإلرهابي، بحيث تشكل اعالما مضادا ومنها مواقع التواصل االجتماعي تركز على نبذ ومحاربة الف

 اإلرهابي ُيسلط الضوء على مخاطرة وتوعية االجيال لنبذه. والفكرلإلعالم 

على عاتقها المسؤولية في إعداد جيل من  تأخذال بد للجامعات العربية/ قسم االعالم ان  ❖
حرفية عالية، وهذا االعالميين المتخصصين في كافة المجاالت االعالمية ومنها المجال السياسي ب

 يتطلب اعادة بناء المناهج بشكل أكثر فاعلية من الشكل المطروح حاليا. 

التركيز على الرسائل االعالمية االلكترونية والتي تخدمنا في محاربة الظاهرة بسرعة قصوى ال  ❖
 مثيل لها.

 ظاهرة اإلرهاب.وال ننسى اخيرا وليس اخيرا تفعيل دور اتحاد االذاعات العربية في محاربة  ❖
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 (احداث محافظة الكرك نموذجا)تغطية الصحافة األردنية ألخبار اإلرهاب 

 عبد الرزاق الدليمي أ.د.

 البتراءأستاذ الدعاية اإلعالمية كلية االعالم جامعة 

 الملخص:

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تغطية الصحافة األردنية ألخبار اإلرهاب، وتحديد اتجاهات الصحافة 
وكيفية تناولها باإلضافة الى الكشف عن سمات المحتوى الظاهر لما تنشره صحف الدراسة في إزاءها 

تغطيتها للعمليات اإلرهابية، معرفة حجم ونوع التغطية اإلخبارية لصحف الدراسة حول العملية اإلرهابية 
ف الدراسة حول الكشف عن األفكار والقيم واالتجاهات السائدة لدى القائمين في االتصال في كل من صح

العملية اإلرهابية في األردن ،التعرف على المصادر الرئيسية التي تعتمدها صحف الدراسة في تغطيتها 
للعملية اإلرهابية، معرفة االستماالت النفسية والعاطفية التي سادت في صحف الدراسة معرفة على أي 

ية ،معرفة نوع التغطية اإلخبارية لصحيفتي الصفحات تنشر صحف الدراسة المواد المتعلقة بالعملية اإلرهاب
الدراسة حول العملية اإلرهابية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل استخدام أداة تحليل 
مضمون للصحف عينة الدراسة إزاء أحداث العملية اإلرهابية في محافظة الكرك، للتعرف على ما تتضمنه 

 حاول ان تؤكده من انطباعات وتأثيرات إعالمية.من معلومات ومواقف واتجاهات، وما ت

 الكلمات المفتاحية: التغطية االخبارية، الصحافة األردنية، اإلرهاب، احداث االرهاب.

 مقدمة: 

أصبح االعالم لغة عصرية وحضارية ال يمكن االستغناء عنها او تجاهلها، ما يتطلب فهمها واستيعابها 
من خالل امتالك مقوماتها وعناصرها ومواكبة التطورات التي تشهدها وسائله المختلفة، حيث تعددت ادوات 

تي يفرضها الواقع االعالمي قدرة على االستجابة مع الظروف والتحديات ال أكثراالعالم وتنوعت، واصبحت 
الذي بات مفتوحا على كل االحتماالت في ظل ما تشهده ادواته ووسائله المختلفة من تطورات وابتكارات 
نوعية، بررت تناوله وطرحه العديد من القضايا التي احدثت اهتماما واسعا والفتا في مختلف الميادين وعلى 

ان يعرف الحقيقة ويتابع ما يجري من احداث على الساحة كافة الصعد. واذا كان من حق الرأي العام 
المحلية واالقليمية والدولية ، فان التعاطي مع هذه االحداث ونشرها ومتابعة ما يجري منها ، يجب ان يتم 
وفقا لضوابط مهنية ومعايير اخالقية وانسانية وموضوعية تراعي ظروف المجتمع ومزاج الرأي العام ، ما 

توازن بين حق الجمهور بالمعرفة ، وبين مرجعيته الثقافية واالخالقية والدينية على اعتبار يعني ضرورة ال
ان المعايير الفاصلة بين اعالم وآخر هي في النهاية معايير مهنية واخالقية ، تجسد آطر مرجعية يمكن 

يق ما بين ظواهر سلوكية االستناد اليها في التمييز بين السلوك االيجابي والسلوك السلبي ، وبالتالي التفر 
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وعليه اعتمد الباحث تحليل مضمون للمادة اإلخبارية التي نشرت في كل من   ،مقبولة واخرى مرفوضة
صحيفتي )الرأي، الغد األردنيتين(، وذلك لما تتمتع به صحف الدراسة من شعبية واسعة االنتشار على 

رتبة االولى، باإلضافة الى اعتمادها على عدد ال الصعيد المحلي، تهتم بالشؤون الداخلية والخارجية في الم
جيد من المراسلين ووكاالت األنباء المحلية والعالمية، ويقرأها صناع السياسية. وعليه تأتي هذه الدراسة 
للتعرف على التغطية اإلخبارية لصحيفتي الرأي والغد األردنيتين إزاء أحداث اإلرهاب في محافظة الكرك 

 حيفتي الرأي، الغد األردنيتين(.)دراسة تحليلية لص

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

 األردنيةالتي اعتمدتها الصحف  األطروتتركز المشكلة البحثية في هذه الدراسة على السؤال التالي ما هي 
 في تغطيتها ألحداث اإلرهاب في محافظة الكرك؟ وتنبثق منه التساؤالت التالية:

تنشره صحيفتي الدراسة في تغطيتها للعملية اإلرهابية في محافظة ماهي سمات المحتوى الظاهر لما  .1
 الكرك؟

 ما حجم التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة الكرك؟ .2
ماهي األفكار والقيم واالتجاهات السائدة لدى القائمين في االتصال في كل من صحيفتي الدراسة   .3

 في محافظة الكرك؟ حول العملية اإلرهابية
ماهي المصادر الرئيسية التي تعتمدها صحف الدراسة في تغطيتها لعملية اإلرهاب في محافظة  .4

 الكرك؟
 ما االستماالت النفسية والعاطفية التي كانت سائدة في صحف الدراسة؟ .5
 على أي الصفحات تنشر صحف الدراسة المواد المتعلقة بالعملية اإلرهابية في محافظة الكرك؟ .6
 ما هو نوع التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة الكرك؟ .7

 أهداف الدراسة
ما سمات المحتوى الظاهر لما تنشره صحيفتي الدراسة في تغطيتها للعملية اإلرهابية في محافظة  .1

 الكرك.
 اإلرهابية في محافظة الكرك.معرفة حجم التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية  .2
الكشف عن األفكار والقيم واالتجاهات السائدة لدى القائمين في االتصال في كل من صحيفتي  .3

 الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة الكرك.
التعرف على المصادر الرئيسية التي تعتمدها صحف الدراسة في تغطيتها لعملية اإلرهاب في  .4

 محافظة الكرك.
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 فة االستماالت النفسية والعاطفية التي سادت في صحف الدراسة.معر  .5
معرفة على أي الصفحات تنشر صحف الدراسة المواد المتعلقة بالعملية اإلرهابية في محافظة  .6

 الكرك.
 معرفة نوع التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة الكرك. .7

 أهمية الدراسة
الدراسة في مدى تعامل الصحف األردنية اليومية مع هذه الحادثة )أحداث اإلرهاب في  تكمن أهمية-

 الكرك( كونها ليست الظاهرة االولى التي شهدتها المملكة األردنية الهاشمية على أرضها.
 توفير بيانات جديدة حول اهتمامات الصحف بالموضوعات التي تركز عليها خالل األزمة.-

جمهور على وسائل اإلعالم في أوقات األزمات التي تهدد أمن المجتمع ولذلك فإن التغطية ازدياد اعتماد ال-
اإلعالمية لمثل هذه األزمات يمثل حالة استثنائية في العمل االجتماعي إذا تستنفذ الوسيلة اإلعالمية كل 

 ته. جهودها وطاقتها وتحشد جهودها لمتابعة الحدث وتقديم تقارير حية عن وقائعه ومستجدا

تقويم األداء اإلعالمي األردني في معالجة القضايا اإلرهابية وكيفية التعامل معها وتقديمها للجمهور، -
بحيث كلما كانت هذه الموضوعات والتغطيات أكثر دقه وموضوعية واعتمادها على مصادر موثوقة، كلما 

 توضحت الرؤية امام الجمهور المحلي، وكلما كان أداؤها أفضل.
ن: من خالل جعل هذه الدراسة نواه لدراسات اخرى مشابهة ألنه المعرفة متراكمة وكل بحث الباحثو  -

 يضيف شيء للبحث الذي سبقه لكن من زوايا مختلفة ذات أصل واحد.
تزويد صانعي القرارات بتوصيات مقترحة حول كيفية التعامل مع األزمات األمنية المفاجئة التي  -

 تخل باألمن والمجتمع.
ون: من خالل التغطية اإلخبارية لحادثة اإلرهاب في الكرك وكيفية التعامل مع المعلومات االعالمي -

 وبيان صحتها وموضوعيتها، بحيث يعتمد عليها افراد المجتمع بالدرجة االولى عن غيرها من المصادر.
بعض الجهات المعنية في موضوع الدراسة من خالل االستفادة في كيفية التعامل مع األزمات  -
 لمشابهة لموضوع الدراسة من خالل تحقيق أقل حجم من الخسائر سواء المادية أو البشرية. ا
 اإلسهام في تقديم معلومات إعالمية علمية ومنهجية، للمؤسسات اإلعالمية واألكاديمية. -
تقديم توضيحات حول األطر اإلعالمية التي تبنتها صحف الدراسة من حيث استخدام عبارات  -

ريض على اإلرهاب واتباع أساليب وطرق موجهة في معالجة الموضوعات اإلخبارية ذات وكلمات ضد التح
صلة، ومعرفة اتجاهات التغطية اإلخبارية لصحيفتي )الرأي، الغد األردنيتين( حول أحداث اإلرهاب في 

 محافظة الكرك.
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 محددات الدراسة

المبحوثة والنتائج المستخلصة منهما، وعليه فإن تتمثل محددات الدراسة بتطبيق أداة الدراسة ونوع العينة 
محددات الدراسة تحددت في ضوء مجتمع وعينة الدراسة وأسلوب تنفيذها لذا يمكن تعميم نتائجها على 

 الصحف المشابهة داخل األردن وربما خارجة.

 مصطلحات الدراسة:

وتفاصيل المعلومات الخاصة  (: يقصد بها عملية الحصول على البياناتcoverageالتغطية اإلخبارية )
بحدث معين مع اإلحاطة بأسباب وقوع الحدث، بمعنى أنها تجيب عن األسئلة الستة، من وماذا ولماذا 

: 1998ومتى وأين وكيف؟ وغيرها من المعلومات والحقائق التي تجعل من الحدث صالحا للنشر. )حجاب،
 (154ص

حافة لقضايا وأحداث اإلرهـاب من حيث الشكل بها خصائص تناول الص المعالجة اإلعالمية: يقصد 
 والمحتوى:

الخصائص الشكلية للمعالجة اإلعالمية ويقصد بها األشكال الصحفية؛ المساحة، مكان النشر في  -
  .الصحيفة؛ منتج المادة الصحفية والمصادر المرجعية لهذه المادة

الـضحايا في العمليات اإلرهابية؛ بها الفـاعلون و  الخصائص الموضوعية للمعالجة اإلعالمية: ويقصد -
أماكن حدوث هذه العمليات، أشكال اإلرهاب ودوافعه وأسبابه واألدوات المستخدمة فيه، موقف الدول مـن 

 اإلرهـاب ومـستويات مواجهته وعقوبات اإلرهابيين.
رامج االستراتيجية اإلعالمية: هي مجموعة األسس والمنطلقات الـتي تقـوم عليهـا السياسات والب -

 .الموضوعة من أجل التصدي لإلرهاب

 .اإلرهاب: كـل حدث متعمد يتخذ طابع العنف والصراع بين الدولة وأشـخاص أو جماعـات مسلحة معارضة
 ويقصد به اجرائيا ألغراض هذه الدراسة اعمال العنف ذات الدافع السياسي في محافظة 

محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان، وتبعد عنها مدينة أردنية تقع ضمن لواء قصبة الكرك في  الكرك:
كم، تشرف جبالها الشاهقة على البحر الميت ومنطقة االغوار الجنوبية والضفة الغربية في  120حوالي 
 فلسطين.

 حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
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اإلرهاب في محافظة الكرك الحدود الموضوعية: تتمثل في تناول الصحف المحلية اليومية األردنية لحادثة 
صحيفة  األردنية،عبر تحليل محتواها، وما كتب عنها، وذلك من خالل الصحف التالية )صحيفة الغد 

 الرأي األردنية(.

الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية في العمليات اإلرهابية في المملكة األردنية الهاشمية وخاصة محافظة 
 الكرك األردنية.

لزمانية: تم تحليل محتوى الصحف المذكورة )الرأي، الغد( في الفترة الزمنية من تاريخ الحدود ا
والسبب في ذلك ان تلك الفترة شهدت فيها محافظة الكرك عملية  19/1/2017الى تاريخ  19/12/2016

 إرهابية تسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية.

 النظريات المستخدمة في الدراسة 

 ((Framing Theory of Newsة األطر الخبريةنظري

يعد تحليل اإلطار اإلعالمي أحد روافد النظرية الحديثة في دراسات االتصال، ويعتبـر مفهوم اإلطار مفهوما 
له مغزى وداللة إعالمية حيث إنه يسهم في التعـرف علـى دور وسـائل اإلعالم في بناء وتشكيل اتجاهات 

ا والموضوعات المختلفة التـي تقـدمها وسائل اإلعالم، وترجع أهمية نظرية األطر الرأي العام إزاء القضاي
الخبرية إلى أنها تقدم تفسيرا عمليا ومنتظمـا لكيفيـة حدوث التأثيرات المعرفية والوجدانية لوسائل اإلعالم 

 (2016الدليمي  (على الجمهور بمختلف فئاتـه وخصائصـه الديموغرافية.

أنه تحديد جوانب معينة من الواقع يتعلق بحـدث ما أو قضية وجعلها أكثر بروزا في النص ويعرف اإلطار: ب
اإلعالمي، فاألطر اإلعالمية تسهم فـي بنـاء اطـر الجمهور فيما يتعلق بالموضوع أو القضية التي يتم 

 (2016)الدليمي  :واألطر تنقسم إلى نوعين إبرازهـا فـي المحتـوى اإلعالمــــي.
 النوع األول بإطار المعالجة اإلعالمية والتي يتميز بها النص اإلعالمي.يتعلق  -
ويشير النوع الثاني إلى األطر التي يتبناها الجمهور ويكونها اتجاه الحدث أو القضية المطروحة  -

  .في وسائل اإلعالم

والسـمات البارزة الواردة في وتطرح النظرية نماذج تفسيرية يتم توظيفها في التحليل الكيفي لتمثل الجوانـب 
الرسالة اإلعالمية، أي تحديد أطر التغطية اإلخبارية للقضايا واألحداث المختلفة، ومن أبرز هذه النماذج 

 -ما يلي: 

 .(Entman Robert أوال: نموذج روبرت إنتمان

 :Kosicki & Pan ثانيا: نموذج بان وكويسكي
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 Lyenger&Simonثالثا: نموذج لينجر وسيمون 

وتبدو أهمية نظرية تحليل األطر اإلخبارية في الدور الذي تمارسه في تشكيل الواقع االجتماعي لدى 
في هذا الصدد إلى أن األطر اإلخبارية هي التي تنظم واقع  Tashmanالجماهير، وقد أشار "تاشمان" 

 من هذا الواقع.الحياة اليومية، ألنها جزء ال يتجزأ 

وفي مجال الصحافة، ُتعد األطر بمثابة روتين يومي للصحفيين يسمح لهم بسرعة تحديد المعلومات  
أربعة أهداف تجريبية تحاول دراسات  Paul D'angeloوتصنيفها، وفي هذا الصدد حدد بول دي أنجيلو 

 وأبحاث نظرية األطر اإلخبارية تحقيقها وهي:

 ة المسماة باألطر أو القوالب.تحديد الوحدات الموضوعي .1

 دراسة الظروف السابقة التي أدت إلى إنتاج هذه األطر. .2

دراسة كيفية تنشيط األطر اإلخبارية وتفاعلها مع التجارب الفردية السابقة للتأثير على التفسيرات،  .3
 واستدعاء المعلومات، واتخاذ القرارات أو تقييم المخرجات.

اإلخبارية للعمليات االجتماعية مثل القضايا السياسية الجدلية  التعرف على كيفية تشكيل األطر .4
 التي تهم الرأي العام.

 خصائص األطر اإلخبارية:

 (2016تتسم األطر اإلخبارية، بمجموعة من الخصائص أهمها: )الدليمي  

تنظيم المعلومات: حيث ينقل اإلطار جزءا من الوقائع، وبعضا من تفاصيل ومعلومات القضية  -1
ها بالحدث اآلني مما يعطي المعني لهذا الحدث طبقا للهدف الذي يرغب القائم باالتصال تحقيقه، ويربط

 وبعد ذلك تصبح القضية ذات مغزى لدي الجمهور.

يعد اإلطار اإلعالمي فكرة يتم الترويج لها في تناول القضية باعتباره منطلقا فكريا يتم توظيفه لشرح  -2
 وتفسير الحدث.

ل أدوات رمزية ومجردة، إذ يتم التعبير عن اإلطار وترجمته من خالل مجموعة تعمل األطر من خال -3
 من األلفاظ الرمزية التي تحمل إيماءات معينة، وتضفي داللة على النص اإلعالمي. 

األطر اإلخبارية هي بناءات معرفية للقضية التي يتم إبرازها من خاللها، حيث يتناول اإلطار  -4
 أكثر ويتجاهل األبعاد األخرى، ويبدو ذلك في صياغة الموضوع وتفسيره.   اإلعالمي أحد األبعاد أو
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 Agenda Setting Theoryنظرية األجندة 

تنطلق هذه النظرية من فرضية ان لوسائل اإلعالم تأثير كبير في تركيز انتباه الجمهور نحو االهتمام 
المساواة في النوع، يمكن ان يؤدي الى اهتمام بموضوعات وأحداث وقضايا معينة، وطرح رؤى تراعي 

 الجمهور بهذه القضايا.

أولويات الجمهور من حيث أولويات القضايا )المستوى األول(، ومن حيث  وفقا لهذه النظرية يرتب اإلعالم
 Priming "وجزئيات القضايا )المستوي الثاني(. وهذه النظرية تدعمها نظريتا "اإلبراز وجهة النظر

األولويات  ، وهي بمجموعها تؤكد بشكل يصعب التشكيك فيه، أن اإلعالم يحددFraming "طيرو"التأ
الرؤى بشكل كبير، ويصبح  ويرسم الصور الذهنية ويؤطر وجهات النظر، وأن الناس عبر الزمن تتشرب هذه

 :( 2016كثير منهم أسيرا لها في تفكيره وقراراته. )الدليمي،

 وضع األجندة للبحث في العالقة بين متغيرين هما: وقد تطورت البحوث حول نظرية
أسلوب المعالجة اإلعالمية لألحداث من حيث اختيار المصادر ونقاط التركيز والجانب المرئي في  •

 الرسالة والعناصر الطبوغرافية في الوسائل الصحفية وغيرها من أساليب المعالجة اإلعالمية. 
 ن القضية على حساب جانب آخر.توجيه انتباه الجمهور نحو جانب محدد م •

وقد ارتبطت هذه النظرية بدراسة التغطية اإلعالمية للصراعات الدولية، كما تطورت النظرية بشكل كبير 
لتوجيه البحوث المعنية بأثر المعالجات اإلعالمية لقضايا األقليات على الرأي العام وغيرها من القضايا 

 (243-242: ص2008االجتماعية. )القاضي،

توصف نظرية األجندة بتعدد المناهج البحثية مع وجود رابط مشترك يتمثل في كون التغطية اإلخبارية  
منتج يتم تصنيعه واقراره من خالل التأثيرات المتعددة. ويمثل تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي من 

 (468: ص2009خالل تحليل مضمون التغطية اإلخبارية كمنتج نهائي لوضع األجندة. )شاهين،

(: في اآلونة األخيرة كثر استخدام مصطلح "السبين" في العالم السياسي واإلعالمي. Spinالسبين اإلعالمي )
مصدر التسمية أصله من الحركة الدورانية للكرة التي يلقيها أحد الالعبين باتجاه الالعب مع المضرب في 

 رات.لعبة البيسبول. سرعة السبين تمثل مقياس لقدرة رامي الك

السبين: هو خطه مدروسة، مقصودة وقصيرة المدى، يقوم بإعدادها أشخاص أو جهات جماهيرية بهدف 
تركيز االنتباه أثناء التغطية اإلعالمية بشيء اخر، أو لصرف النظر أو القيام بالتضليل حول حقائق القصة 

بكونه كذب أبيض، يهدف عادَة  أو تفسيراتها. "السبين" موجود على حد دقيق بين الحقيقة والكذب، ويتميز
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الى صرف أنظار وسائل االعالم وخلق "ضوء" يبهر "أعين" وسائل اإلعالم ويصرف انتباهها عن موضوع 
 :(2016أو في تضليل في تغطية قصة إعالمية. )الدليمي،

 (:Spinتطبيقات سبين )

وع معين والتغاضي عن تعد تطبيقات سبين عبارة عن مبادرة من قبل السياسي ألشغال اإلعالم بموض 
مواضيع أخرى مهمة، بحيث يريد السياسي من خالل ظاهرة " السبين " اشغال األجندة اإلعالمية والجماهيرية 

باالتجاهات المريحة له، وكل ذلك بهدف "تغطية" أو "تصليح" نتائج ألحداث غير ُمرضية قد حدثت.   
سي.  فالسياسي يحاول من خالل " السبين " ويمكن ذلك عن طريق تأليف قصص تتوافق مع أهداف السيا

بعاد االنتباه واالهتمام بأمور  ، وبالمقابل مدح وتمجيد السياسي بالطريقة المرغوب فيها، وبذلك مهمةتشريد وا 
 يكسب السياسي دعم وتأييد الجمهور له. 

لجدول الخاص هناك خمسة أشكال من التأثير المتبادل بين الجدول اليومي الخاص بوسائل االعالم، وا
 :(2016)الدليمي، -بالجمهور والجدول الخاص بالسياسة: 

جدول اإلعالم اليومي يؤثر تأثيرا مباشرا على جدول الجمهور اليومي، على األقل نتيجة قدرة وأهلية  -
السياسيون ينصتون الى رأي الجمهور، ومن المفروض أن  -وسائل االعالم على جذب انتباه الجمهور. 

سله.  فمن شأن جدول الجمهور اليومي أن يشكل/ يحدد جدول السياسة اليومي.  فمثال: مشكلة يتصرفوا كرُ 
البطالة، مشكلة االسكان التي تقلق الشباب والقادمين الجدد، يمكنها أن تصل الى جدول السياسيين اليومي. 

يمكن اعتباره أحيانا  يؤثر جدول اإلعالم اليومي تأثيرا مباشرا على جدول السياسة اليومي أيضا، حيث -
هنالك مواضيع وظروف يكون فيها لجدول السياسة  -كُمعِّبر عي الرأي العام، وعن جدول الجمهور اليومي. 

 اليومي تأثير مباشر وقوي على الجدول اليومي لإلعالم.
مثال: كوارث اصابات، أزمات أو انقالبات، يمكنها بشكل -مجموعة عوامل أو أحداث عالمية  -

غير مباشر أن تحدد جدول عمل الجمهور. في حاالت ليست قليلة، تفرض األحداث نفسها على  مباشر أو
 وسائل االعالم وتضطر هذه أن تهتم بها نظرا لضخامتها.

فيما سبق تصور ألهم النظريات التي تستند عليها الباحثة في هذه الدراسة فلكل نظرية الجزء الذي يدعم 
والمناسب، لنجد ان نظرية األطر المعرفية تسند على هذه الدراسة من  الدراسة ويقومها بشكلها الصحيح

جانب ان العملية اإلرهابية التي حدث في محافظة الكرك في المملكة األردنية الهاشمية وتم وصفها في كل 
من صحيفتي الدراسة الرأي والغد االردنيتين عملتا على جعل هذه العملية بالمقام االول ووضعها داخل 

ر محدد مما يعطيها األهمية لكل من الصحيفة والقارئ بالدرجة االولى، باإلضافة الى انه يتم وصفها اطا
واعطاءها اهمية عن غيرها من القضايا من اجل لفت االنتباه. اما بالنسبة لنظرية االجندة فهي داعمة 
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التي تتحكم بطريقة عرضها للنظرية السابقة والسبب ان لكل من صحيفتي الدراسة اجندتها الخاصة بها وهي 
للقضايا وتناولها لها وفقا لسياسة التحرير، الملكية، مصادر التمويل وغيرها من االمور التي تلعب الدور 

 في التحكم بالقضايا التي تطرحها واعطاءها االولوية واالهتمام.

عالم ومدى اهتمام اما فيما يخص السبين اإلعالمي فان هناك عالقة تبادلية بين ما تنشره وسائل اإل
الجمهور بها لنجد ان القضايا التي تركز عليها وسائل االعالم وتقوم بتكرارها تصبح مع الوقت مهمة لدى 
الجمهور ففي بعض االحيان قد تركز وسائل االعالم على قضية مهمة من اجل اهميتها لدى الجمهور 

يهتم به الجمهور. اما عن عالقة هذه النظرية فيكون هناك عالقة تبادلية بين ما تنشره وسائل االعالم وما 
بالدراسة السابقة نجد ان العملية االرهابية في محافظة الكرك انما هي عالقة تبادلية بين وسائل االعالم 
 التي تسلط الضوء على هذا الموضوع وجمهور المتلقين اللذين يأخذون المعلومات من هذه الوسائل اإلعالمية

 ةصحيفة الرأي األردني

والرأي صحيفة يومية منتظمة م 1971أصدرتها حكومة المملكة األردنية الهاشمية عام  صحيفة الرأي:
تصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية وتعد ثاني صحيفة شبه رسمية تنطق باسم الحكومة حيث كانت 

إعالمية ل وسائصحيفة الشرق العربي هي األولى ونتيجة للدعايات اإلعالمية الكثيفة التي جاءت عبر 
ارتأت الحكومة إنشاء صحيفة للرد على هذه الهجمات م ١٩٦٧وصحفية عربية مختلفة خاصة بعد حرب 

 م.1971حزيران  2من تاريخ أعدادها ل اإلعالمية فتم إصدار أو

 صحيفة الغد األردنية

يدة الى الصحافة تكون صحيفة ليبرالية تضيف نكهة جد لكيان والدة الغد كفكرة في اوائل االلفية الثالثة، 
 1/8/2004. صدر العدد األول من صحيفة الغد في 2003تم العمل على البدء بالمشروع عام  األردنية،

، ومنذ ذلك التاريخ واصلت صحيفة الغد بصدورها بانتظام، ولم تتوقف اال في العطل الرسمية التي تحتجب 
 فيها الصحف في الصدور.

بالحقيقة، وبعيدا عن اإلنشاء، وحريصة على اإللمام بكل ما يحدث في  تعتمد الغد سياسية تحريرية ملتزمةو 
كما انها ال تقدم اخبارا لهذا السبب ان السياسية التحريرية  فكرية،وال تستثني اخبارا العتبارات سياسية  البالد،

واقف للصحيفة تحرص على الموضوعية والحياد في نقل الخبر واستكماله بكافة العناصر وتقديم رؤى وم
 األطراف التي يتعلق بها الخبر دون استثناء اي منها.
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 االرهاب واالعالم

تسهم بعض وسائل اإلعالم بنشر الفكر اإلرهابي عبـر بثها لألعمال والرسائل التي تتسم بالمنهجية والتسرع، 
عض األهداف ويكون الهدف هنا دعائيـًا وتشهيريا وقد يغفل القائمون على تلك الوسائل اإلعالمية، عن ب

وتبث بالتالي الرسالة دون دراسـة ووعي بمدى خطورتها فيتحول الفكر اإلرهابي إلى تجسيد واقعي فاعـل 
واضحة فالفكر اإلرهابي يعتمد على عناصر الرعب والخوف. )أبو الحسن،  وايديولوجيةينبنـي علـى فلـسفة 

٢٠٠٥) 

م واتجاهاته، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل يلعب االعالم دورا هاما ومؤثرا في توجهات الرأي العا
االخبار والمعلومات التي تزوده بها وسائل االعالم المختلفة. اذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معين 
او تبني فكرة معينة اال من خالل المعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له، ما يؤكد قدرة االعالم بكافة 

داث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة صوره واشكاله على اح
والتوعية والتنوير وتكوين الراي ونشر المعلومات والقضايا المختلفة. وفي الوقت الذي اصبحت فيه وسائل 

مستجدات االعالم جزءا اساسيا من حياة الشعوب والمجتمعات، بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات وال
الحاصلة في شتى المجاالت الحياتية، وقدرتها على الوصول الى الجماهير ومخاطبتها والتأثير فيها، فان 
هذا يتطلب ضرورة مراعاة ظروف كل مجتمع وبيئته الثقافية والقيمية والفكرية بشكل يضمن احترام هوية 

التعرف على ثقافته وحضارته، اذ هذا المجتمع وخصوصيته. دون ان يعني ذلك تجاهل اآلخر وعدم جواز 
العالم بفضل الثورة  أصبحال بد من التواصل والتفاعل معه واالستفادة بما لديه من علوم ومعارف بعد ان 

 العلمية والتقنية واالتصالية اشبه عالم صغير تتداخل فيه المصالح واالعتبارات بين دول العالم وشعوبه. 

تمام الشعوب والحكومات في شتى انحاء العالم  لما لها من آثار ال شك بان ظاهرة االرهاب تحظى باه
خطيرة على آمن الدول واستقرارها ، بعد ان اتضح اننا امام ظاهرة اجرامية منظمة تهدف الى خلق جو عام 
من الخوف والرعب والتهديد باستخدام العنف ضد االفراد والممتلكات ؛ ما يعني ان هذه الظاهرة الخطيرة 

الوطنية عن  اقتصاداتهاى زعزعة استقرار المجتمعات والتأثير في اوضاعها السياسية وضرب تهدف ال
طريق قتل االبرياء وخلق حالة من الفوضى العامة ، بهدف تضخيم االعمال االرهابية وآثارها التدميرية في 

رهاب المختلفة ، والذي المجتمع ، بما يتناسب مع القاسم المشترك الذي امكن التوافق عليه بين تعريفات اال
يرى في االرهاب استخدام غير مشروع للعنف يهدف الى الترويع العام وتحقيق اهداف سياسية . ما جعل 
البعض ينظر الى االرهاب باعتباره عنف منظم موجه نحو مجتمع ما او حتى التهديد بهذا العنف سوآءا 

اسية او عقائدية ــ على يد جماعات لها طابع أكان هذا المجتمع دولة او مجموعة من الدول او جماعة سي
تنظيمي تهدف الى احداث حالة من الفوضى وتهديد استقرار المجتمع من اجل السيطرة عليه او تقويض 
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سيطرة آخري مهيمنة عليه لصالح القائم بعمل العنف. في اشارة الى اعتماد االرهاب المفرط على العنف 
 ن وغير المدنيين كأهداف شرعية من اجل تحقيق اغراض سياسية.المتعمد وعدم التمييز بين المدنيي

ان عدم التخصص وضعف الخلفية المعرفية للقائمين على التغطية االعالمية التي تتعامل مع ظاهرة العنف 
واالرهاب أثر سلبا في ايجاد الحلول المناسبة لها، وحولها الى مجرد تغطية سطحية وأحيانا تحريضية 

على اتهامات واحكام مسبقة وربما مبيته، جعلها عاجزة عن فهم خطاب الجماعات المتطرفة  واتهامية تنطوي
االعالمي ومنظوماتها ومرجعيتها الفكرية والتنظيمية. وفي حاالت كثيرة تميل المعالجة االعالمية لظاهرة 

قدرتها على التأثير  االرهاب اما الى التهوين واما الى التهويل، ما يؤثر في صدقية هذه التغطية ويحد من
 بسبب طغيان البعد الدعائي على البعد االعالمي الموضوعي. 

 المملكة االردنية الهاشمية فياالرهاب 

تعرض االردن ومنذ وقت مبكر لمحاوالت المساس بأمنه الوطني ، ارتباطًا بموافقة السياسية التي اتسمت 
االردن مؤسس المملكة المغفور له جاللة الملك عبد اهلل بالحكمة والتعقل وبعد النظر ، ونتيجة لذلك ، فقد 

بن الحسين ضحية االرهاب، كما فقد االردن اثنين من رؤساء وزرائه )وصفي التل وهزاع المجالي(، ضحايا 
،إن  لإلرهاب الذي استهدف مواطنينا ومؤسساتنا في الداخل، وسفاراتنا ودبلوماسيينا ومصالحنا في الخارج

وقعه الجغرافي ليس بمنأى عن التداعيات األمنية والسياسية في المنطقة، األمر الذي حّتم األردن وبحكم م
التصدي وبكل حزم إلفرازات وانعكاسات هذه التداعيات، حفاظًا على أمن واستقرار األردن، واالخذ بعين 

 االعتبار المعادلة بين األمن والحرية.

من اضرار وتبعات مادية، بشرية واقتصادية، فان االردن  رغم توسع دائرة االرهاب، وما تعرض له االردن
ال زال يشدد على ادانة ومقاومة االرهاب بكافة اشكاله وبكل الوسائل، وسيبقى ملتزما بمكافحته، وعدم 

 .السماح او التغاضي عن استخدام أراضيه منطلقا ألية نشاطات إرهابية

 :إجراءات األردن في إطار مكافحة اإلرهاب أبرز

 لتشريعات الوطنية: ا-

 المعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بموضوع مكافحة اإلرهاب:-

 قامت الحكومة األردنية باالنضمام إلى العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة االرهاب، -

 محافظة الكرك االردنية فياحداث العملية االرهابية 

 3، إذ سبقته 2016الكرك، األحد، األول خالل عام  لم يكن الهجوم اإلرهابي الذي استهدف محافظة
هجمات، ليصبح إجمالي التهديدات اإلرهابية التي ضربت األردن خالل العام نفسه. هاجم مسلحون، األحد 
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ديسمبر، مركزي أمن المدينة والقطرانة في محافظة الكرك، جنوبي البالد، بالرصاص، ثم تحصنوا  18
وتبادلوا إطالق النار مع قوات األمن التي هرعت إلى المكان، مما أسفر عن داخل قلعة الكرك التاريخية، 

صابة  7قتلى بينهم  10سقوط   .آخرين 28رجال أمن وسائحة كندية وا 

على الرغم التحفظ الرسمي على إعالن بعض تفاصيل وخلفيات المجموعة اإلرهابية التي استهدفت مدينة 
وحسب مصادر حكومية مطلعة فإن  الهجوم،تسربت حول هذا الكرك األردنية، إال أن بعض التفاصيل 

اإلرهابيين الذين قتلوا في العملية هم من المحكومين بقضايا إرهابية سابقة، وأن أحدهم قد أطلق سراحه قبل 
 .فترة قصيرة فقط

بلغ من بلدة القطرانة في محافظة الكرك، حيث أ ووفقا لمصادر ومواطنين، بدأت فصول العملية اإلرهابية
مواطن األجهزة األمنية عن إحساسه بتسرب رائحة بارود أو غاز غريبة من منزل بالبلدة يستأجره شبان من 

 .خارجها من ثالثة أشهر تقريبا

وحضرت األجهزة األمنية إلى المكان، حيث بادرهم أفراد الخلية اإلرهابية بإطالق النار، ما أدى إلى إصابة 
أفراد الخلية بسرقة مركبة، تعود ألحد المواطنين واإلسراع باتجاه محافظة بعض أفراد الشرطة، وبعدها قام 

 .الكرك

كانوا ملثمين ويحملون بنادق كالشنكوف وكيسا يعتقد أن في داخله ذخيرة،  وقال شهود عيان إن اإلرهابيين
د األمن العام بداخله حيث حاولوا اقتحام المركز األمني في مدينة الكرك، وأطلقوا وابال من النيران باتجاه أفرا

وخارجه، قبل أن يلوذوا بالفرار ويتحصنوا الحقا داخل قلعة الكرك، الواقعة في الحي الجنوبي من مدينة 
 .الكرك األردنية

وأشار الشهود إلى أن "أغلب اإلصابات بين المدنيين كانت في البطن واألقدام، ومصدرها المجرمون الذين 
الجهة الجنوبية"، الفتين إلى أن "المسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي كانوا يعتلون أسوار القلعة من 

 ."على المنطقة التي يقع فيها المركز األمني، الذي ال يبعد سوى أمتار عن القلعة

ملثمين بادروا بإطالق العيارات النارية على مركز  3وقال أحد عناصر شرطة مركز أمن مدينة الكرك إن: "
"تبادل إطالق النار استمر  من أفراد الشرطة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى القلعة"، وأضاف: 5ا األمن، وأصابو 

بعد فرارهم إلى القلعة التي تحصنوا فيها، ومنها بدأوا بتوجيه رصاصهم باتجاه الشرطة والمواطنين المتجمهرين 
 ."حول القلعة

ألحد في بلدة القطرانة على الخط الصحراوي العملية اإلرهابية التي بدأت فصولها منذ ساعات ظهر يوم ا
من رجال  4إرهابيين و 4 جنوب األردن، واحتدمت بفصلها الدموي في قلعة الكرك األثرية، انتهت بمقتل
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من مرتبات األمن العام  11من قوات الدرك ومواطنين اثنين وسائحة كندية. فيما أصيب  3األمن العام و
 .شخصان من جنسيات أجنبيةمواطنا و  17من مرتبات الدرك و 4و

 الدراسات السابقة

( بعنوان:" معالجة الصحف العربية لظاهرة االرهاب )دراسة تحليلية 2004دراسة اسماعيل وصفى االغا )
 من الصحف العربية(".

( بعنوان" األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في 2006مصطفي نجم ) العاطيدراسة د. طه عبد 
الصحافة العربية دراسة تحليلية لعينة من صحيفتي الوطن السعودية وتشرين السورية خالل الحرب 

 اإلسرائيلية على لبنان"

الرهابية صحيفتا الرياض ( بعنوان:" تغطية الصحافة السعودية للعمليات ا2006دراسة خالد ناصر بن نجم )
 والوطن نموذجًا دراسة تحليل المضمون".

معالجة الظاهرة  في( بعنوان:" مدى اسهام االعالم االمني 2006الحقابني ) عبد اهللدراسة تركي بن صالح 
 االرهابية دراسة تحليل محتوى لعدد من الصحف المحلية اليومية السعودية".

التغطية االخبارية لصحيفتي الرأي والعرب  بعنوان: اتجاهات( 2008دراسة كامل كريم عباس الدليمي )
 اليوم ازاء االحتالل االمريكي العراقي(.

م(، بعنوان: التغطية الصحفية لتفجيرات عمان اإلرهابية في الصحف األردنية 2009دراسة العالونة )
 اليومية.

حداث التفجيرات اإلرهابية في مدينة ( بعنون " التغطية الصحفية أل2010دراسة محمد بن سعود البشر )
 دراسة كيفية وصفية تقويمية ألداء الصحف المحلية" الرياض،

 ( بعنوان:" أطر المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري".2015دراسة أشرف جالل )

ألردنية ( بعنوان:" تحليل مضمون الصفحات األولى في الصحف ا2016دراسة جوهر الهمالي قشوط )
 دراسة تحليلية ". –اليومية 

 Gabriel Weinann("1991 )دراسة "

 MC Connell (2001 ) "دراسة "

 Buragohain Monmi( "2005 )دراسة "

 Manuel R. Torres Soriano( "2008)دراسة "
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تحليل توضح الدراسات السابقة التي اجريت خالل السنوات الماضية اهتمامها بموضوع التغطية االخبارية و 
المضامين في الصحف سواء كانت هذه الدراسات اجنبية ام عربية، فكان هناك دراسات ذات صلة مباشرة 

( بعنوان:" أطر المعالجة اإلعالمية لظاهرة 2015بموضع دراستي ،كدراسة كل من : أشرف جالل )
م(، وهي بعنوان: التغطية الصحفية لتفجيرات عمان 2009اإلرهاب في اإلعالم المصري، دراسة العالونة )

( بعنوان: اتجاهات التغطية 2008اإلرهابية في الصحف األردنية اليومية، دراسة كامل كريم عباس الدليمي)
االخبارية لصحيفتي الرأي والعرب اليوم ازاء االحتالل االمريكي العراقي(، دراسة خالد ناصر بن 

الصحافة السعودية للعمليات االرهابية صحيفتا الرياض والوطن نموذجًا دراسة ( بعنوان:" تغطية 2006نجم)
( بعنوان:" معالجة الصحف العربية لظاهرة االرهاب 2004اسماعيل وصفى االغا) المضمون، دراسةتحليل 

)دراسة تحليلية من الصحف العربية("، دراسة محمد بن سعود البشر بعنوان:" التغطية الصحفية ألحداث 
 مدينة الرياض دراسة كيفية وصفية ألداء الصحف المحلية". فيتفجيرات االرهابية ال

إن معظم هذه الدراسات وبنسبة متساوية الى حد قليل منها ما اعتمد على تحليل المضمون كمنهج للدراسة، 
هذه المنهجية، تستهدف الوصف الدقيق  إنوالبعض االخر اعتمد عليه كأداة لجمع المعلومات حيث 

الموضوعي لما يقال عن موضوع معين في وقت معين. كما تكونت عيناتها من الصحف التقليدية و 
)الورقية(، والقليل منها من المحطات التلفزيونية، ولم تتطرق إلى وسائل اإلعالم االخرى كالمحطات اإلذاعية 

 والمواقع االخبارية على الشبكة العنكبوتية.

 ءات(منهجية الدراسة )الطريقة واإلجرا

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خالل أسلوب تحليل مضمون صحيفتي الرأي والغد األردنيتين ازاء 
أحداث العملية اإلرهابية في محافظة الكرك. وقد استخدم في الدراسة اسلوب التحليل الكمي، الذي يعتمد 

ت للتحكم فيها باستخدام األساليب على العد والقياس باستخدام األرقام مما ادى إلى توفير كم من المعلوما
االحصائية، والخروج باستنتاجات كمية، ساعدت القائم بالتحليل في التوصل إلى نتائج. وعن طريق استخدام 
الدراسة لهذه األساليب التحليلية سوف تبين األعداد والنسب المئوية ألعداد المضامين الصحفية االخبارية 

في صحيفتي الرأي والغد األردنيتين المتعلقة بالعملية اإلرهابية في محافظة والتقارير في المادة اإلخبارية 
الكرك، وتطورات العملية اإلرهابية محليا وسياسيا واقتصاديا وأمني ... الخ، واالطالع على اراء ومواقف 

 .صحيفتي الدراسة من هذه العملية اإلرهابية

رأي والغد األردنيتين التي تصدران في األردن بشكل مجتمع الدراسة من صحيفتي ال الدراسة: يتكونمجتمع 
تم اختيار عينة قصدية  وغيرها. وعليهيومي وتقدم نوعية من األخبار السياسية واالجتماعية والمقاالت 

لغاية  2016كانون األول  19)هادفة( من جميع اعداد صحيفتي الدراسة من بداية العملية اإلرهابية في ) 
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(، وتم اختيار صحيفة الغد األردنية )الخاصة( وصحيفة الرأي األردنية )الحكومية( 2017كانون الثاني  19
ألنه كل من صحيفتي الدراسة يمثل جانب من المجتمع ويقوم بتغطية الحدث بشكل يتوافق مع أجندة 

على المؤسسة اإلعالمية وأولوياتها ومصدر تمويلها، وغير ذلك من األمور، أما صحيفة الغد فتم اختيارها 
أساس أنها مستقلة عن الحكومة ماليا ، وتمثل الرأي والرأي االخر وليس هناك تأثير حكومي على سياساتها، 

األردنية وتصنف  -ام صحيفة الرأي فتم اختيارها باعتبارها صحيفة شبه رسمية تمثل وجهة نظر الحكومة
 على أنها من الصحف الموالية.

)هادفة( من جميع اعداد صحيفتي الدراسة التي وردت في األعداد عينة الدراسة: تم اختيار عينة قصدية 
بخصوص العملية اإلرهابية في محافظة الكرك، كون صحف الدراسة تصدر بشكل يومي. وتعرف العينة: 
بأنها جزء من مجتمع الدراسة وتمثل مجتمع الدراسة تمثيال صادقا ولهذا يمكن تعميم نتائج الدراسة المبينة 

انه تم استبعاد بعض األعداد بسبب عدم توفر اي مادة اخبارية  بأكمله. علمالى المجتمع على العينة ع
كانون /19لغاية  2016كانون األول/ /19وبعد الدراسة للمادة اإلخبارية في الفترة )  ذات صله بالموضوع.

ك مع االخذ بعين (، التي مثلت جميع األعداد من بداية العملية اإلرهابية في محافظة الكر 2017الثاني/ 
 ( اعداد بسبب عدم توفر أي مادة إخبارية حلو العملية اإلرهابية في الكرك. 10االعتبار تم االستغناء عن )

 أداة الدراسة

تم استخدم أداة تحليل المضمون بهذه الدراسة باعتبارها أداة قادره على الوصول إلى نتائج وتوقعات علمية 
 .فيه بعض أدوات التحليل االخرى في الوصول إلى نتائج وبحثية جيدة في الوقت الذي فشلت

 (.87: ص1938)حسين،

حيث تم تصميم كشاف تحليل مضمون جرى تحكيمه من قبل مجموعة اساتذة اإلعالم لتحليل مضمون 
 صحيفتي الرأي والغد األردنية في فترة الدراسة وتم وضع فئات تغطي اهداف الدراسة وتساؤالتها.

اختيار الفئات المناسبة للبحث، وما يعطي أبعاد لقياس قيمة ومحتوى المادة موضع  تم :فئات التحليل
التحليل، علما أن استخدام فئات كثير ومتفرعة، قد تؤدي الى تشابك الموضوع وتداخله، والصعوبة في قراءة 

 نتائجه، لذا تم اختيار ما تراه مناسبا يتماشى مع البحث ويعزز نتائجه.

التحليل: هي الشيء الذي نقوم حقيقة باحتسابه، وهي أصغر عنصر في تحليل المضمون، ولكنها وحدة  
من  عن مجموعةالتحليل عبارة  (. وفئات215، ص1977ايضا من اكثرها أهمية. )روجر ودومينيك، 

لكي  التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل،
يستخدمها في وصف هذا المضمون، وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، بما يتيح 

اختيار وحدة  ( وتم88: ص1983امكانية التحليل، واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور. )حسين،
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وحدة الموضوع  الموضوع كوحدة التحليل وهي من أكثر الوحدات شيوعا واستخداما في بحوث اإلعالم، وتمثل
وأهم وحدات تحليل المضمون واكثرها افادة، وتعتبر احدى الدعامات السياسية في تحليل  أكبراو الفكرة 

اما فئات التحليل فقد )78، ص1996المواد االعالمية والدعائية واالتجاهات والقيم والمعتقدات. )حسين ،
بالمادة االخبارية حول العملية االرهابية في محافظة الكرك تمثلت بموقع المادة الصحفية ومساحتها المتعلق 

المنشورة في صحيفتي الرأي والغد االردنيتين ومعدل تكرارها واسلوب المادة الذي اتبعته هذه الصحف خالل 
معالجتها للعملية االرهابية في محافظة الكرك، والمصادر التي اعتمدت عليها، وفئات متعلقة بالنواحي 

تي استخدمتها صحيفتي الدراسة في معالجتها للعملية االرهابية في محافظة الكرك كالمصدر والنوع الفنية ال
وعناصر االبراز وغيرها من الفئات .وتم وضع تعريفات اجرائية/ منهجية لكل فئة من  الصحفي المستخدم

 فئات تحليل المضمون الرئيسية المستخدمة في الدراسة وهي:

صدر الصحفي هو االداة التي من خاللها تحصل الصحيفة على أخبارها فئة المصدر: ان الم -1
 (.53: ص2012)الدليمي،

 :وتقسم مصادر األخبار الصحفية إلى
المراسل الصحفي: هو المسؤول عن بيان قيمة االحداث التي ينقلها إلى صحيفته، وعن تفسير هذه  -

بكل حادثة منها، ومن ثم أصبح لهذا المراسل  االحداث، واعطاء صورة دقيقة للشخصيات الكبيرة، التي تقترن
 (.191، ص2012الحتو،  .(الخارجي أهمية عظيمة يعرف بها في المسرح الدولي

الصحيفة ذاتها )الرأي /الغد(: وهي المواد الصحفية التي تنشرها الصحيفة نفسها فتكون موثقة  -
 .باسمها

 وكاالت االنباء العربية )الوطنية(  -
 عربية الصحف االجنبية وال -
 وكالة األنباء األردنية )بترا(:   -
 وكاالت األنباء العالمية والدولية -
 فئة الموقع-2

وهي من الفئات التي توضح مدى االهتمام بعرض الموضوع، حيث دّلت الدراسات التي اهتمت بتحديد 
الصفحة الثالثة الصفحات األكثر مقروئية على أن الصفة األولى تأتي في المقدمة تليها الصفحة األخيرة ثم 

ثم صفحتا الوسط، فبقية الصفحات، وفي هذه الدراسة تم النظر إلى المادة االخبارية الموجودة في صحيفتي 
 الدراسة.
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الصفحة االولى وتعرف اجرائيا: بأنها الصفحة التي تنشر فيها الصحيفة أهم أخبارها السياسية  -
  .ار القراء بسرعةواالقتصادية وغيرها وهي الواجهة التي تلفت وتجذب انظ

الصفحات الداخلية: الصفحات التي تأتي بعد الصفحة االولى وقبل الصفحة االخيرة وتحتوي على   -
 جميع انواع المادة الصحفية من أخبار ومقاالت.. الخ وعلى تتمات األخبار الموجودة في الصفحة االولى.

تحتوي على أخبار متنوعة من الصفحة االخيرة وتعرف اجرائيا: بأنها اخر صفحة في الصحيفة و  -
 مختلف انحاء العالم.

 فئة العناوين -3
العنوان العريض: الذي ظهر ألول مرة في الصحف االمريكية واشتهرت به في الفترة التي عرفت  -

باسم الصحيفة الصفراء قبيل مطلع القرن العشرين، ثم ظهر بعد ذلك في الصحف االوروبية ويكون العنوان 
على عرض صفحة الجريدة او المجلة كاملة او يغطي مساحة افقية تمتد على جميع  عريضا عندما يأتي

 (.96: ص2014،عبد اهلل" ومنها جاءت التسمية "مانشيت". )،Manchetteاعمدتها ويسمى بالفرنسية "
العنوان العامودي: عندما يمتد العنوان على عرض عامود واحد فقط ويعد ملمحا اساسيا من مالمح  -

 (.84-80: ص 1997لرأسي حيث تتخذ الموضوعات شكال طوليا ال عرضيا. )اللبان،اإلخراج ا
العنوان الرئيسي: وهو من اهم العناوين من حيث وظيفته االعالمية واهم مستوياتها في حالة وجود  -

عبد مستويات وفي حالة اختيار عنوان مفرد فيقتصر االمر في هذه الحالة عليه ويمثل جوهر القصة. )
 (.98: ص2014،اهلل
العنوان الفرعي: ويمثل مستوى اخر من العناوين الفرعية ويقع تحت العنوان التحتي االول، وكلما  -

زادت العناوين الفرعية فإنها تسمى بالتحتية بحسب ترتيبها من بقية العناوين الفرعية في الموضوع.  )عبد 
 (.99: ص2014اهلل،

 فئة عناصر االبراز-4
 اإلخبارية: وهي التي تروي تفصيالتها خبرا او حدثا.الصورة  -
الصورة الموضوعية: وهي التي يحصل عليها من األرشيف وتساعد على فهم موضوع ما وتسمى  -

احيانا التعبيرية كما انها قد تكون ذات طابع انساني وتتميز بتركيزها الواضح على الموضوع. 
 (.169: ص 2001)النجار،

 الشخصية: التي تمثل الشخصية محور الموضوع او الخبر.الصورة  -
الرسوم التعبيرية: هو اشبه بلوحة فنية يتغاضى رساموها عن كثير من التفصيالت والرتوش التي  -

: 2001يعطيها الرسام عناية وتستخدم في التأثير على القارئ بالتعبير عن االنفعاالت النفسية )النجار،
 (223-220ص
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 مثل تخطيطا للمواقع الجغرافية للدول او لمواقع داخل المدن.الخريطة: التي ت -

فئة االتجاه: هي الفئة التي توضح التأييد او الرفض او الحياد في المضمون بالنسبة للمواقف او  -5
 (.lasswell,1942: p287القضايا او الموضوعات التي تشمل عليها المضمون )

ت األكثر نشاطا التي يتم ذكرها في األخبار التي يتم نشرها فئة القوى الفاعلة: ويقصد بها بالشخصيا-6
 في هذه الصحف.

فئة األساليب االقناعية: ويقصد بها نوع االسلوب الذي كان يسيطر على األخبار في صحيفتي الدراسة -7
 وهل هي: عقلية، عاطفية، مختلطة.

ق عليها بعض الباحثين احيانا وثيقة الصلة بفئة المستويات واالسس ويطل Valuesفئة القيم: وهي -8
مصطلح االهداف، وأحيانا اخرى مصطلح االحتياجات حيث تسعى الى التعرف على ما يريده الجمهور 

 وما يتطلع للحصول عليه 

فئة الموضوع: والتي يتم من خاللها الكشف عن المواضيع االكثر بروزا في موضوع "العملية االرهابية -9
 ي الدراسة )الرأي، الغد( وهي:في محافظة الكرك" في صحيفت

 ضبط اسلحة ومتفجرات. -
 احتجاز رهائن. -
 تفجيرات. -
 مواجهات حية مع االرهابين. -
 اصابات. -
 استشهاد ضحايا. -
 قتل ارهابين -
 اخرى -

فئة النوع الصحفي: تم استخدام ثالث قوالب صحفية لتحليل المادة االخبارية في صحيفتي الدراسة -10
 رير اخباري.وهي: خبر بسيط، خبر مركب، تق

فئة المساحة: وهي الفئة التي تقيس الحجم المتاح في الجريدة للمضمون الخاضع للتحليل، حيث يشير -11
المساحة تدّل على زيادة االهتمام.  عنصر الحجم إلى مدى االهتمام بعرض الموضوع وتقديمه، وزيادة

 (142: ص1992)ريتشارد بن واخرون،

 ات األداة وفق األسس العلمية المعتمدة في البحوثتم اجراء عمليات صدق األداة وثب
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 أساليب التحليل اإلحصائي: هدفت لإلجابة عن اسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية:
 التكرارات والنسب المئوية. -1
 اختبار مربع كاي.  -2

 مناقشة النتائج والتوصيات

الدراسة، وذلك في ضوء الدراسات واألبحاث السابقة، والنظريات نشير هنا الى أهم النتائج التي توصلت اليها 
 اإلعالمية المستخدمة فيه، كما نذكر بعض التوصيات والمقترحات التي أفضت اليها الدراسة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما هي سمات المحتوى الظاهر لما تنشره صحيفتي الدراسة في 
تغطيتها للعملية اإلرهابية في محافظة الكرك؟ أظهرت نتائج تحليل المادة اإلخبارية في صحيفتي الدراسة 

الصور، بشكل يتفق مع  ان هناك تنوع في استخدام عناصر اإلبراز وتوظيف مخزون المعلومات وأرشيف
( بعنون " التغطية الصحفية ألحداث التفجيرات اإلرهابية في مدينة 2010دراسة محمد بن سعود البشر )

الرياض، دراسة كيفية وصفية تقويمية ألداء الصحف المحلية". أكثر عناصر اإلبراز استخداما في تغطية 
ة )الرأي، الغد( هي الصور التعبيرية بنسبة بلغت العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في صحيفتي الدراس

(، ثم %6.8(، ثم الصورة الموضوعية بنسبة )%33.8%(، ثم تلتها الصورة الشخصية بنسبة )60.90)
(.بالنسبة لصحيفة الغد نالحظ %4.5(، وأخيرا الصورة االرشيفية بنسبة )%5.3الصورة اإلخبارية بنسبة )

التغطية اإلخبارية لحادثة اإلرهاب في محافظة الكرك بالدرجة االولى ان عناصر اإلبراز المستخدمة في 
(،ثم الصورة الموضوعية %18.0(،تليها الصور الشخصية بنسبة )%35.30للصور التعبيرية بنسبة )

(.اما صحيفة %0.0(،واخيرا للصورة اإلخبارية بنسبة )%3.80(، الصورة األرشيفية بنسبة )%5.30بنسبة )
ن عناصر اإلبراز المستخدمة في التغطية اإلخبارية لحادثة اإلرهاب في محافظة الكرك الرأي، نالحظ ا

(،ثم الصورة %15.80( تليها الصور الشخصية بنسبة )%25.60بالدرجة االولى للصور التعبيرية بنسبة )
(،واخيرا للصورة األرشيفية بنسبة %1.50(،الصورة الموضوعية بنسبة )%5.30اإلخبارية بنسبة )

(0.80.)% 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما حجم التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية 
 في محافظة الكرك؟

نالحظ بأن أكثر مساحات المادة استخداما في تغطية العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في صحيفتي 
 26.00(، ثم أكثر من أربعة أعمدة بنسبة بلغت )27.4بة )%الدراسة )الرأي، الغد( كانت عامودين بنس

%(. اذ 9.2%(، ثم عامود بنسبة )12.7%(، ثم ثالثة أعمدة بنسبة )24.7%(، ثم أربعة أعمدة بنسبة )
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تعتبر هذه النتيجة نتيجة جديدة تم التوصل اليها من خالل النتائج وال يوجد أي اتفاق او اختالف مع 
 الدراسات السابقة.

بنسبة، من أربعة اعمدة  أكثرلنسبة لمساحة المادة اإلخبارية في صحيفة الغد نالحظ ان مساحة با
وأخيرا كل من ثالثة  (،%11.60أعمدة بنسبة ) (، أربعة%13.40تليها عامودين بنسبة ) %(،15.10)

 (.%5.10أعمدة وعامود بنسبة )

(، 14.00%حظ ان مساحة عامودين بنسبة )اما بالنسبة لمساحة المادة اإلخبارية في صحيفة الرأي نال 
أعمدة بنسبة  (، ثالثة%11.00من أربعة أعمدة بنسبة ) أكثر (،%13.00أربعة أعمدة بنسبة ) تليها
 (.%4.10واخيرا عامود بنسبة ) %(،7.50)

االتصال مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ماهي األفكار والقيم واالتجاهات السائدة لدى القائمين في 
 في كل من صحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة الكرك؟

أظهرت نتائج تحليل المادة اإلخبارية في صحيفتي الدراسة انه هناك تنوع في استخدام القيم واالتجاهات 
اإلرهابية التي كانت سائدة لدي لقائمين في االتصال، حيث نالحظ بأن أكثر القيم السائدة في تغطية العملية 

(، 37.30%في محافظة الكرك في صحفتي الدراسة )الرأي، الغد( كانت الدفاع عن الوطن والمواطن بنسبة)
(، ثم التعاون بنسبة %32.5(، ثم حب الوطن بنسبة بلغت )%36.0ثم نبذ اإلرهاب والتطرف بنسبة )

التضحية وااليثار بنسبة (، ثم %21.9(، ثم المواطنة الصالحة بنسبة )22.30%%(،أخرى بنسبة )29.8)
(، الشجاعة بنسبة %8.9(، ثم الوالء للقيادة بنسبة )%11.3%(، ثم تحمل المسؤولية بنسبة )19.2)
( ،مساعدة 3.10%(،احترام القانون بنسبة  )%4.8%(، النصر والدفاع عن االسالم ومبادئه بنسبة )5.1)

(. جاء ذلك بشكل 0.30%الحرية بنسبة ) (، وأخيرا المحافظة على الممتلكات و1.00%الضعيف بنسبة )
( بعنوان" التغطية الصحفية لتفجيرات عمان اإلرهابية في الصحف 2009يختلف مع دراسة العالونة )

موضوعات الدعم والتأييد والوالء للقيادة األردنية، حصلت على أعلى نسبة من  إناألردنية اليومية"، حيث 
 .%(24.1موضوعات التفجيرات، حيث بلغت )

ان االفكار والقيم السائدة لدى القائم باالتصال في صحيفة الرأي جاء بالدرجة االولى لنبذ ارهاب والتطرف 
(،حب %17.10(، الدفاع عن الوطن والمواطن بنسبة )%16.80(،التعاون بنسبة )%20.50بنسبة )

التضحية (،%10.30(،اخرى بنسبة )%12.70(،المواطنة الصالحة بنسبة )%16.40الوطن بنسبة )
(،الدفاع عن %7.50( ، وتساوت كل من الوالء للقيادة وتحمل المسؤولية بنسبة )9.20%االيثار بنسبة )
(،مساعدة الضعيف %1.40(، احترام القانون بنسبة )%2.40(،النصر بنسبة )%3.40االسالم بنسبة )
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ظة على الممتلكات (،واخيرا تساوت كل من الحرية و المحاف%0.30(،الشجاعة بنسبة )%0.70بنسبة )
 (.%0.00بنسبة )

اما بالنسبة لصحيفة الغد فإن األفكار والقيم السائدة لدى القائم باالتصال جاء بالدرجة االولى الدفاع عن 
(، نبذ االرهاب والتطرف بنسبة %16.10حب الوطن بنسبة ) (%20.20الوطن والمواطن بنسبة )

(،التضحية وااليثار بنسبة %12.00اخرى بنسبة ) (%13.00تعاون بنسبة ) %(15.40)
(،احترام القانون  بنسبة %4.80(،الشجاعة بنسبة )%9.20%(،مواطنة الصالحة بنسبة )9.90)
(، تحمل المسؤولية بنسبة %1.40%(،تساوت كل من الوالء للقيادة و الدفاع عن االسالم بنسبة )1.70)
و مساعدة الضعيف و المحافظة على (،واخيرا تساوت كل من الحرية %2.40%(،النصر بنسبة )3.80)

 (.%0.30الممتلكات بنسبة )

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ماهي االتجاهات السائد لدى القائمين في االتصال في كل من 
صحيفتي الدراسة؟ أظهرت نتائج التحليل ان اتجاهات المادة اإلخبارية المنشورة على صفحات صحيفتي 

نالحظ بأن أكثر االتجاهات هي ان الصحف تؤيد مضمون األخبار التي تقوم بنشرها  (،الغدالدراسة )الرأي، 
السائدة في تغطية العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في صحيفتي الدراسة )الرأي، الغد( كانت االتجاه 

(. اذ تعتبر هذه النتيجة %3.40(، معارض بنسبة )%16.8(، ثم المحايد بنسبة )%79.5المؤيد بنسبة )
 السابقة. بالنسبةال يوجد أي اتفاق او اختالف مع الدراسات نتيجة جديدة تم التوصل اليها من خالل النتائج و 

( تليها االتجاه المحايد 43.20%لجريدة الرأي، نالحظ أن االتجاه)المؤيد( هو األعلى تكرار والذي بلغ)
(.بالنسبة لجريدة الغد، نالحظ أن %2,70( وبنسبة أقل لالتجاه المعارض بنسبة بلغت )%3,80بنسبة )

( وبنسبة %13,00( تليها االتجاه المحايد بنسبة )36.30%هو األعلى تكرار والذي بلغ) االتجاه)المؤيد(
(، 0.05(.ومن خالل قيمة مستوى الداللة والتي تزيد عن )%0,70أقل لالتجاه المعارض بنسبة بلغت )

في نالحظ عدم وجود فروقات دالة احصائيا بين صحيفتي الدراسة في االتجاهات السائدة لدى القائمين 
من نتائج تحليل  الكرك. نستنتجاالتصال في كل من صحيفتي الدراسة حول العملية اإلرهابية في محافظة 

اتجاهات المادة اإلخبارية المنشورة في صحيفتي الدراسة )الراي/الغد(، هي أن الصحف تؤيد مضمون 
في طبيعة مضمون هذه األخبار التي تقوم بنشرها حيث يبدو من خالل التحليل، أن هذه الصحف تتوافق 

األخبار، بينما وجدنا األخبار التي تحمل الطابع المعارض في مضمون أخبارها هو األقل تكرارا، أي أنها 
ال تهتم في نشر األخبار التي تحمل الرأي اإليجابي أو السلبي في مضمونها، ويمكن ان نعزو هذا إلى أن 

 األغلب.هذه الصحف تهم في األخبار التي تتوافق معها على 
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ماهي المصادر الرئيسية التي تعتمدها صحف الدراسة في تغطيتها 
نتائج تحليل المادة اإلخبارية في صحيفتي الدراسة ان هناك  الكرك؟ أظهرتلعملية االرهاب في محافظة 

للعملية اإلرهابية، حيث نالحظ بأن أكثر تنوع في استخدام المصادر الرئيسية التي تعتمدها في تغطيتها 
المصادر استخداما في تغطية العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في صحيفتي الدراسة في صحيفتي 

(، ثم %34.9(، ثم مراسل الصحيفة بنسبة )%38.3الدراسة )الرأي، الغد( كانت وكالة األنباء بترا بنسبة )
(.بالنسبة لجريدة الغد، نالحظ أن المصادر 0.70%ى بنسبة )(، وأخيرا أخر %32.5بال مصدر بنسبة )

(،وكالة االنباء األردنية )بترا( بنسبة %20.50التي تعتمدها الصحيفة بالدرجة االولى بال مصدر بنسبة )
(.اما بالنسبة لجريدة %0.00(، واخيرا ل أخرى بنسبة )%14.40%(،مراسل صحفي بنسبة )16.40)

التي تعتمدها الصحيفة بالدرجة االولى وكالة االنباء األردنية )بترا( بنسبة  الرأي، نالحظ أن المصادر
(، واخيرا ل أخرى بنسبة %12.00(،بال مصدر بنسبة )%20.50%(،مراسل الصحيفة بنسبة )21.90)
فيها. %(. وعليه تعتبر هذه النتيجة نتيجة جديده مقارنة بالدراسات السابقة التي لم تسبق ان ظهرت 0.70)

من خالل نتائج التحليل السابقة لمصادر األخبار المنشورة في صحيفتي الدراسة )الرأي/الغد( حول  حظيال
العملية اإلرهابية في محافظة الكرك، أن هذه الصحف تعتمد على مواد صحفية خاصة بالصحف، ما يمكننا 

من األخبار التي يتم  تفسيره أن هذه الصحف تمتلك عددا من الجهات الخاصة بها والتي تزودها بالعديد
 نشرها في الصحف.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ما االستماالت النفسية والعاطفية التي كانت سائدة في صحف 
الدراسة؟ نالحظ بأن أكثر اإلستماالت العاطفية السائدة في تغطية العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في 

(، ثم %28.7(، ثم المختلطة بنسبة )62.40%د( كانت العقلية بنسبة )صحيفتي الدراسة )الرأي، الغ
م(، بعنوان: التغطية 2009%(. جاءت هذه النتيجة بشكل يختلف مع دراسة العالونة )8.9العاطفية بنسبة )

الصحفية لتفجيرات عمان اإلرهابية في الصحف األردنية اليومية، حيث بلغت نسبة اإلستماالت العاطفية 
%( .بالنسبة 25.9من موضوعات التفجيرات، مقارنة باالستماالت العقلية التي بلغت نسبة )  (63.4)%

( تليها االستمالة المختلطة %29.50لصحيفة الغد نالحظ ان االستمالة العقلية هي االعلى تكرار بنسبة )
حظ ان االستمالة (.بالنسبة لصحيفة الرأي نال%6.20( واخيرا االستمالة العاطفية بنسبة )%14.70بنسبة )

( واخيرا االستمالة %14.0(، تليها االستمالة المختلطة بنسبة )32.90%العقلية هي االعلى تكرار بنسبة )
 (.%2,70العاطفية بنسبة )

على أي الصفحات تنشر صحف الدراسة المواد المتعلقة بالعملية  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع
نتائج تحليل المادة اإلخبارية في صحيفتي الدراسة ان هناك تنوع من  كرك؟ أظهرتالاإلرهابية في محافظة 

حيث المواد التي تنشر بحيث نالحظ بأن الصفحات الداخلية كانت االكثر في تغطية العملية اإلرهابية في 
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 وتليها الصفحات األولى بنسبة (،82.5%محافظة الكرك في صحيفتي الدراسة )الرأي، الغد( بنسبة )
( بعنوان:" مدى 2006)الحقابني  عبد اهلل(. جاء ذلك بشكل يتفق مع دراسة تركي بن صالح 17.50)%

معالجة الظاهرة االرهابية دراسة تحليل محتوى لعدد من الصحف المحلية اليومية  فياسهام االعالم االمني 
ان اإلرهابية في الصحف م(، بعنوان: التغطية الصحفية لتفجيرات عم2009السعودية"، دراسة العالونة )

األردنية اليومية. بأن معظم المادة الصحفية المتعلقة في كل من الدراسات السابقة كانت تنشر في الصفحات 
الداخلية. بالنسبة لصحيفة الغد نالحظ ان موقع المادة االخبارية بالدرجة االولى للصفحات الداخلية بنسبة 

(. اما بالنسبة لصحيفة الرأي نالحظ ان موقع المادة %11.00الصفحات االولى بنسبة ) %(، ثم39.40)
 (.%6.50الصفحات االولى بنسبة ) (، ثم%43.20االخبارية بالدرجة االولى للصفحات الداخلية بنسبة )

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن: ما هو نوع التغطية اإلخبارية لصحيفتي الدراسة حول العملية 
فظة الكرك؟ أظهرت نتائج تحليل المادة اإلخبارية لصحيفتي الدراسة بأن أكثر األنواع اإلرهابية في محا

الصحفية استخدامًا في تغطية العملية اإلرهابية في محافظة الكرك في صحيفتي الدراسة )الرأي، الغد( هو 
نسبة (، ثم التقرير االخباري ب%40.4(، ثم الخبر المركب بنسبة )43.80%الخبر البسيط بنسبة )

( بعنوان:" تحليل مضمون 2016%(. جاء ذلك بشكل يتفق مع دراسة جوهر الهمالي قشوط )15.7)
دراسة تحليلية"، حيث أظهرت نتائج التحليل ان الفن  –الصفحات األولى في الصحف األردنية اليومية 
 الصحفي األكثر تداوال هو )الخبر بشكل عام(.

(، 21.20%نالحظ ان الخبر المركب هو االكثر تكرار بنسبة )بالنسبة للنوع الصحفي في صحيفة الغد، 
 (.%8,20التقرير االخباري بنسبة ) (، واخيرا%20.90الخبر البسيط بنسبة ) يليه

( %22.90بالنسبة للنوع الصحفي في صحيفة الرأي، نالحظ ان الخبر البسيط هو االكثر تكرار بنسبة )
 (.%7.50( واخيرا التقرير االخباري بنسبة )%19.20)يليه الخبر المركب بنسبة 

 توصيات الدراسة
توصي الدراسة على ان يكون هناك توازن فيما يخص االعتماد على المصادر العربية والعالمية  -

 بغية تنوع المواد في الصحف.
 للعمليات اإلرهابية.رفع الكفاءة المهنية للصحفيين واإلعالميون خاصة في مجال التغطية اإلخبارية  -
ان يكون هناك جهة رسمية ناطقة باسم الحكومة يتم االعتماد عليها في بث األخبار والمعلومات  -

 حول كل ما يتعلق بأمن الدولة.
التوصية بالتوسع في استخدام كافة األشكال الصحفية بشكل أساسي وتوظيفها في تغطية األزمات  -

 األمنية.
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فيين والعاملين في مجال اإلعالم بين الفترة واألخرى بهدف تعزيز تنظيم دورات لرفع كفاءة الصح -
المعايير المهنية من )الدقة، الموضوعية، والتوازن( في التغطية اإلخبارية لألزمات األمنية والعمليات 

 اإلرهابية.

 المصادر والمراجع
 ،عمان/دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة.1الصحفي الحديث االسس العلمية والعملية  م( االخراج2014عبد اهلل، نسرين، ) .1
 .والنشراإلسكندرية دار الوفاء لدنيا الطباعة  اإلعالم،اإلرهاب في وسائل  (،م٢٠٠٥)سالم  أبو الحسن، .2

 كتابة االخبار االعالمية وتحريرها. (، مناهجم2012الحتو، محمد سلمان، )
 ،عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.1التحرير الصحفي، ط م(،2012، )عبد الرزاقالدليمي،  .3
،عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع 1نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين، ط م(،2016، )عبد الرزاقالدليمي،  .4

 والطباعة

 .األردن عمان،، الوطنيةم(، المكتبة  ١٩٩٧ -١٩٢٠تطور الصحافة األردنية ) (،م١٩٩٨سليمان، )الموسى، عصام  .5

مقارنة. في القانون الدولي: دراسة قانونية  م(، االرهاب2014)الزبيدي، البروفسور جالل خضير  الحلو،حسين عزيز نور  .6
 .األكاديمي: مركز الكتاب عمان

 .م( بحوث االعالم. القاهرة: عالم الكتب1976حسين، سمير، ) .7
 .الكتب: عالم القاهرة، 1ط المضمون، م(، تحليل1983)سمير، حسين،  .8
 القاهرة. والتوزيع،،العربي للنشر 2الصحفي، طاالخراج  م(، فن1997)اللبان، درويش  .9

 ،لكيالنياسى وم جمةرت، بيرلعا ملعالالسياسة في اعجلة ري والخبام اإلعالا بية:رلعالصحافة م(، ا١٩٨٩، )ھيأ مليروو، و .10
 ردن.ألن، اعما، نيردالا بلكتا زكرم

تحليل مضمون اإلعالم، المنهج والتطبيقات العربية، مديرية ، م(1992وآخرون، ترجمة محمد ناجي الجوهر، )ريتشارد بن  .11
  .الوطنية. والوثائق)2المكتبات )

المعالجة وطويلة االجل لمواجهة التطرف  جالل(، اساليباحمد )الدين ،عز 9السياسي، صاالرهاب والعنف  الدين،عز  .12
المؤتمر الدولي الثاني الذي  "، اعمالظل المتغيرات الدولية فيتحديات العالم العربي  فيية بحث منشور المنطقة العرب فيواالرهاب 

 .1994باريس  االوروبي،الدراسات العربي  م، مركز27/1/1994-25من  ، القاهرةاألوروبينظمه مركز الدراسات العربي 
االعالم  حول،ورقة بحثية مقدمة من الدكتور هايل ودعان الدعجة الى مؤتمر جامعة الحسين بن طالل الدولي  .1
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 لكترونية للصحف الخليجيةتقييم جودة المواقع ال 

 إيمان متولي محمد عرفاتد. 

 المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة أستاذ الصحافة المساعد بجامعة طيبة

 مقدمة

االتصال بفضل التطورات المتالحقة للتكنولوجيا، واجهت وسائل  مع التحوالت الهائلة التي يشهدها العالم 
سرعة الجماهيري أزمات حقيقية بظهور وسائل التواصل االجتماعي التي هددت وجودها لسهولة و 

منافسة وسائل التواصل االجتماعي حتى تالحق لمما دعا وسائل االتصال الجماهيري  للمتلقي،صولها و 
فأنشأت لها مواقعا إلكترونية على االنترنت تستطيع من خاللها  العصر،التطورات التي فرضتها تكنولوجيا 

وتفتح  تنشرها والمعروفة اآلن باسم الصحافة اإللكترونية معلومات التيخبار والالتحديث المستمر لأل
 .مجاالت التفاعل مع الجمهور

 لها،لها على االنترنت ظهرت تحديات عديدة  وفي ظل التنافس بين الصحف اإللكترونية إلنشاء مواقع
الجمال اإلخراجي لمواقعها واستخدامها ألنواع الخطوط التي يدعمها  التحميل،السيما مشكالت بطء 
يات واإلشكاليات والكثير من التحد وأنواعها،معايير استخدام الصور و  استخداما،المستعرضات األكثر 
 تواجهه الصحف المطبوعة. عماالتي تختلف بدورها 

من مجرد تقديم خدمات عالية الجودة بدءا ومع تطور مفاهيم الجودة التي شملت كل شئ في حياتنا 
فأصبح لزاما على الصحف  ومستقبال،حاضرا  متلقي. إلى تحقيق كل احتياجات وتوقعات الللمتلقي.

 تفقده ويتحول إلى موقع صحيفة أخرى. لكياللمتلقي توقعات ا قيتحقترونية مراعاة معايير الجودة لاإللك

طبيقه على الصحف ت تقييم مواقع الصحف اإللكترونية ثمل قوم هذه الدراسة على تصميم مقياسلذا ت
 .لضمان الجودة الشاملة لها الخليجية

 العام للدراسةالطار 

  أهمية البحث

 عالميا.ة تسعى هذه الدراسة إلى إثراء المعرفة في مجال تنمية الجود -1

في إطار  تقييم مواقع الصحف الخليجية اإللكترونية التي تتناول هذه الدراسة من الدراسات األولى تعد -2
 .معايير الجودة

 مواقع الصحف اإللكترونية.استخدام هذه الدراسة في تطوير نموذج لتقييم  -3

خراج مواقع الصحف اإللكترونية.  -4  تعمل هذه الدراسة على اإلثراء المعرفي في مجال تصميم وا 
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 المشكلة البحثية

، تتنافس كل المواقع الصحفية اإللكترونية في هذه اآلونة لتقدم للقارئ موقعا تتوافر فيه كل شروط الجودة 
بأنه التميز في تقديم الخدمة ، بل   Peter بيترمفكر الجودة ة كما أكد لم يعد مفهوم الجودفي حين أنه 

أنه أداء العمل بشكل صحيح من المرة ب  Crosbyكروسبي المفكر مفهوم الجودة ما أعلنه   أصبح 
نما يتم ذلك بتحسين األداء األولى وكل مرة ،  وذلك لسد فجوة الجودة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ، وا 

بأنه القدرة على االستمرارية والبقاء بما يحقق التوازن بين رضا المستفيد   Drucker دركاروالذي يعرفه 
ها ، ومن هنا الداخلي والخارجي ، لذا وجب على كل المؤسسات وضع معايير ومؤشرات لقياس الجودة في

 تقوم دراستنا على

  .ييم مواقع الصحف الخليجيةتقمن ثم اختباره لو جودة المواقع الصحفية اللكترونية لقياس تصميم م 

 في تتمثل أهداف الدراسة

 تصميم مقياس لتقييم جودة المواقع الصحفية اإللكترونية. -1 

 لصفحاتها.تصميم صحف الدراسة كيفية  التعرف على -2

 الوقوف على مدى سهولة الوصول التي وفرتها صحف الدراسة. -3

، أنواع ، وضوح العناويناإلنقرائية حيث:جودة العملية اإلخراجية لصحف الدراسة من الكشف عن  -4
 استخدام الصور. وحجمها،الخطوط 

  تساؤالت الدراسة

 لصفحاتها؟كيف تم تصميم صحف الدراسة  -1 

 الدراسة؟ما سهولة الوصول التي وفرتها صحف  -2

اإلنقرائية، وضوح العناوين، أنواع الخطوط  حيث:ما جودة العملية اإلخراجية لصحف الدراسة من  -3
 وحجمها، استخدام الصور؟

 إجراءات البحث وأدواته

 نوع الدراسة

محل  التي تعمل على وصف خصائص مواقع الصحف االستكشافية الوصفية تعد الدراسة من البحوث 
 الدراسة. 
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  هج الدراسةامن

 محل الدراسة. لصحفالذي يهدف إلى وصف وتوثيق مواقع ا يمنهج المسحال -1
المنهج المقارن لعقد المقارنة بين موقعي صحف الدراسة، ومدى تطبيق كل منهما لمعايير  -2

 الجودة.

  أدوات جمع البيانات

، صحف الدراسةقه على يالصحف وتطبلتقييم مواقع  (1)مقياس  تصميمبتقوم الباحثة في هذه الدراسة 
وتتضمن عملية القياس إعطاء أرقام أو رموز للخصائص أو األشياء وفق قواعد محددة تطبق بشكل 

 ثابت ال يتغير باختالف الوقت أو األشياء. 

 السعودية،صحيفة الشرق األوسط  وهمالدراسة موقعين لصحف خليجية هذه ا اختارت الدراسةعينة 
 .2018يناير  25 :18في الفترة من لصحيفتين مواقع اوذلك لتقييم  البحرينية،أخبار الخليج 

  نظرية الدراسة

  .(2) المتكاملةنموذج اعتماد التكنولوجيا 

يعتمد النموذج المبتكر لنشر االبتكارات وكيفية تأثير التكنولوجيا المتغيرة على تطبيقاتها والتعميمات التي 
ينظر إليها على أنها "منتجات" للنموذج. وقد قام منظرو هذا النموذج بفحص بعض المفاهيم المتعلقة 

تطوير فهم أكثر تعقيدا لعملية ومحاولة  االبتكارات،بما في ذلك خصائص  االتصالية،بمراحل العملية 
 .نفسهااالنتشار من خالل دمج األطر النظرية في تطوير نموذج العتماد التكنولوجيا 

 الدراسات السابقة

التعرف على العوامل المؤثرة في يسر استخدام النصوص (، إلى 2006)نجوى عبد السالم سعت دراسة 
باستخدام المنهج التجريبي ومن أهم نتائج الدراسة أن النوع  اإللكترونية،اإلخبارية المقدمة في الصحف 

  .(3)المعرفي مؤثرة في الشعور بالتشتت والخبرة في استخدام الكمبيوتر لم يمثلوا عوامل 

التفاعلية التي يدركها (، عن المتغيرات التي تؤثر في مستويات 2007كشفت دراسة مها عبد المجيد )
مستخدمو هذه المواقع والتأثيرات اإليجابية التي تترتب عليها وذلك خالل منظورين وهما التفاعلية 
الموضوعية التي تعتمد عليها المواقع الصحفية، والتفاعلية كما يدركها الجمهور، واستخدمت المنهج 

ومن أهم نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة  المباشرة،ه تجريبي والمالحظة المسحي والشب
 (.4) واالنترنتإحصائية بين مستويات التفاعلية وخبرات المبحوثين في استخدامهم للكمبيوتر 
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واستخدمت  المعلومات،قياس للعالقة بين التفاعلية ومدى تذكر (، 2008وقدمت دراسة أحمد إبراهيم )
ومن أهم نتائجها وجود عالقة ارتباطية بين زيادة درجة التفاعلية  والتجريبي،الدراسة المنهج المسحي 

 (.5)له وتذكر المتلقي للمعلومات المقدمة 

(، إلى التعرف على أثر عناصر الرسالة اإلعالمية التي تشمل الصور 2009هدفت دراسة مروة شبل )
والمتن والحركة في تذكر مضمون اإلعالن من حيث كونها عناصر جرافيكية واتصالية تسهم في التصميم 

وي على أن التصميم الذي يحتوتوصلت إلى  أيضا،منهج التجريبي واستخدمت ال المعلومات،وتمثيل 
 .(6) اإلعالنيةاللون والحركة يساهم في زيادة تمثيل معلومات الرسالة 

الصحف المنشورة على االنترنت والتعرف على (، إلى دراسة مفهوم 2000عمدت دراسة نوال الصفتي )
بنيتها ومدى استخدام الصحف الدولية لتكنولوجيا االنترنت الحديثة من حيث استخدامها للنص الفائق 

ومن أهم نتائج الدراسة اعتماد الصحف الدولية  والمقارن،واستخدمت المنهج المسحي  المتعددة،والوسائط 
 (.7)الرئيسية ية في صفحاتهم على النص الفائق بالدرجة األساس

(، دراسة لتوصيف العناصر البنائية في الصحف المصرية واألمريكية على 2004أجرى حلمي محسب )
واستخدم المنهج  وخصائصها،وذلك للتعرف على استخداماتها وأدوارها ووظائفها وسماتها  االنترنت،
في حين بية كانت األكثر مراعاة للمعايير الصحيحة أن الصحف األجنوتوصل إلى  والمقارن،المسحي 

 .(8)المتعددة أن الصحف المصرية لم تستفد االستفادة المثلى من النص الفائق وال الوسائط 

(، بالتعرف على احتياجات التالميذ بالمرحلة اإلعدادية في 2005وقامت دراسة بسنت عبد المحسن )
بهم من حيث الشكل والمضمون وتوصلت إلى مجموعة من مواصفات الصحيفة اإللكترونية التي تناس

أهمها ضرورة االهتمام بالشكل اإلخراجي للصفحة الرئيسية وتدعيمها بالوسائط واستخدام األلوان  المعايير،
 .(9)العناوين الالمعة في كتابة 

(، التعرف على تصميم الصفحات األولى للصحف 2008واستهدفت دراسة أحمد عبد الحافظ )
كيفية استخدامها لكل من العناصر  من خالل لها،وتفضيالت القراء اإلخراجية  المصرية،اإللكترونية 

وتوصل الباحث إلى أن العناصر البنائية التقليدية يتم مسحها بجهاز  والتكنولوجية،التصميمية التقليدية 
 الدراسة.المسح الضوئي من اإلصدار الورقي لصحف 

(، على توصيف تفضيالت مستخدمي المواقع اإلخبارية 2009وعملت دراسة معين صالح الميتمي )
وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفضيل اللونان األزرق  االستخدام،لتصميم واجهاتها بحيث يتحقق يسر 

للمعلومات ويفضلون كذلك ضرورة تواجد خارطة الموقع للوصول  المواقع،واألحمر من قبل مستخدمي 
(10). 
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(، التعرف على تصميم موقع إخباري يجمع بين معايير 2011واستهدفت دراسة يوسف أحمد فراويلة )
الجودة ويسر الوصول واالستخدام وتوصل إلى أن المواقع اإللكترونية تفرط في االهتمام بالجوانب 

زم بمعايير الجودة كما أن هذه المواقع لم تلت الوظيفية،الجمالية في التصميم وتتجاهل إلى حد ما الجوانب 
 .(11)التصميم في 

(، في تصميم مواقع وكاالت األنباء العالمية الناطقة 2016وبحثت دراسة عائشة محمود أبو هدب )
باللغة العربية وعالقته بيسر استخدام هذه المواقع للحصول على األخبار، وقد توصلت لمجموعة من 

 .(12)قع المواالمؤشرات الي تساعد في سهولة ويسر استخدام 

 مفاهيم الدراسة

 وصف،ثم الحكم على قبول أو مالئمة ما  ما،يعرف ثورندايك وهيجن التقييم بأنه وصف شيء تقييم ال
 .(13)مسبقا أما داوني فيعرفه بأنه إعطاء قيمة لشيء ما وفقا لمستويات حددت 

 تقويمتعـرف بأنهـا أعلـى مستويات األداء التــي يسعى الفـرد للوصـول إليها ويتم فـي ضـوئها المعايير 
 .(14)عليها األداء المختلفة والحكم  مستويات

هــي مجموعــة مــن المواصــفات المعايير المحـددة التــي تعمــل باســتمرار علــى تطوير  جودة الشاملةال
  (.15)الصحفي وتحسين األداء 

 نتائج الدراسة التحليلية

وتطبيقه على صحف اإللكترونية مقياس لتقييم مواقع الصحف تصميم بقامت الباحثة في هذه الدراسة 
أخبار الخليج  السعودية،صحيفة الشرق األوسط  موقعين لصحف خليجية وهماقد اختارت و  الدراسة،
 الصحيفتين.وذلك لتقييم مواقع  البحرينية،

مـن العديد عينة عشوائية مــن اإلنتــاج الفكــري ممــا تيسر الحصــول عليه وقد اطلعت الباحثة على 
 .معايير المقياس الذي صممتهالستنباط قائمة بحوث علمية الدراسات و والمراجــع ال

 الباحثة به سترشدتاالنتاج الفكري الذي اأهم مصادر 

1- WAN –IFRA Reports (16) 

ISO 12647 – 3: 2013 Quality Standard for newspaper production 

وهو  الصحف،يحمل عنوان معايير الجودة في إنتاج  للنشر، WAN –IFRA تقرير صادر عن دار
  يناقش معايير الجودة للصحف اإللكترونية والورقية.
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، بعنوان تقييم بوابات الجامعات السعودية المتاحة على (17) منى الغانم العريشي،دراسة جبريل  -2
 .االنترنت في ضوء المعايير الدولية

بعنوان أسس ومعايير تقييم جودة الصحافة  دكتوراه،رسالة  (،18)دراسة نهى جعفر سر الختم  -3
 اإللكترونية.

 بعنوان معايير جودة المواقع اإللكترونية وتصنيفها. (،19)العزة دراسة فراس محمد  -4

والتي احتوت على  قائمة من المعايير قامت بإعدادللمصادر السابقة  وفحصها الباحثةدراسة من خالل 
من المعايير  عيارثم وضعت درجة أهمية لكل م اللكترونية،أربعين معيار لضمان جودة مواقع الصحف 

  اللكترونية،مواقع الصحف جودة لتقييم  قدمتها لبناء المقياس الذي صممتهالتي 

 وهي كالتاليأوال معايير الجودة لمواقع الصحف اللكترونية 

 سهولة الوصول إلى الموقع  1
 5/5درجة األهمية 

وبمجرد كتابة الحروف األولى  االنترنت،يجب مراعاة سهولة وصول المستخدم إلى موقع الصحيفة على 
 يظهر رابط موقع الصحيفة مباشرة.

  سرعة التحميل 2
 4/5درجة األهمية 

يجب تقليل زمن تحميل الموقع وذلك بتقليل حجم الصفحات وتوزيع الوسائط المتعددة بدقة على 
 الصفحات للتقليل من زمن التحميل.

 على موقع الصحيفة  المتصفحاتتعرف  3
 4/5درجة األهمية 

 الصحف.يجب مراعاة التوافق مع المتصفحات الشهيرة أثناء تصميم وتطوير موقع 
 وجود خريطة لموقع الصحيفة  4

 4/5درجة األهمية 
وذلك لتصنيف على هيئة محرك بحثي وفقا للترتيب الهرمي الصحيفة موقع هي عمل فهرس لصفحات 

 الصحيفة بصورة تسهل من عملية وصول القارئ إلى المعلومات داخل الصحيفة.
 نحن(  من)الصحيفة وجود الرؤية والرسالة واألهداف من  5

 3/5درجة األهمية 
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لضمان تحقيق عملية الجودة لموقع الصحف البد من وضع الرؤية والرسالة والهدف من صدورها وما 
 الجمهور المستهدف وتوجهها.

 توفر خدمة إمكانية حفظ وطباعة المحتوى 6
 3/5درجة األهمية 

القارئ طباعته وقراءته في أي وقت يرغب يسهل على ل pdfمن المهم إتاحة توفير الصحيفة على ملف 
 فيه.

 شعار للصحيفةلوجو و وجود  7
 5/5درجة األهمية 

من األهمية بمكان وجود لوجو للصحيفة وشعار يرتبطان بها ويعبران عنها حتى يستطيع القارئ التعرف  
 عليها بسهولة.

 التاريخ والوقتكتابة  8
 5/5درجة األهمية 

 من الضروري إعالن الصحيفة توقيت نشرها للمادة التحريرية على موقعها، لتعريف القارئ زمن النشر. 
 كتابة العدد 9

  3/5درجة األهمية 
 يؤكد البعض على أهمية كتابة عدد الصحيفة في حين يقلل اآلخرون تلك األهمية.

 الصحيفة بمواقع التواصل االجتماعيوجود وصالت لحساب  10
 4/5درجة األهمية 

وعمل روابط لها  لها على مواقع التواصل االجتماعي يجب على أي صحيفة إلكترونية إنشاء حسابات 
 على موقعها اإللكتروني لسهولة تنقل القارئ لها ومتابعتها خالل مواقع التواصل االجتماعي.

 وجود آلية للبحث في موقع الصحيفة  11
 4/5درجة األهمية 

 إتاحة خدمة البحث البسيط لضمان سهولة حصول القارئ على ما يبحث عنه في موقع الصحيفة.
 وجود وصالت بين الصفحات 12

 5/5درجة األهمية 
يجب أن تكون معبرة وتدل على محتوى  الصحيفة،هي روابط يستخدمها القارئ للتنقل بين طيات 

 الصفحات المشار إليها.
 وجود وصالت للرجوع للصفحة الرئيسية  13
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 5/5درجة األهمية 
وهي الروابط التي يستخدمها القارئ بعد إبحاره في صفحات داخلية والرغبة في العودة للصفحة الرئيسية 

الداخلية ليسهل على القارئ العودة إلى الصفحة ويجب أن يكون هذا الرابط كوجود في كل الصفحات 
 الرئيسية للصحيفة.

 وجود روابط للموضوعات ذات الصلة 14
 5/5درجة األهمية 

على الصحف مسؤولية أدبية بتقديم روابط للقارئ يستطيع خاللها اإلبحار لصفحات أخرى سواء داخل 
  موقع الصحيفة أو خارجه إلشباع رغيته في المعرفة  

 وجود وصالت لمصادر المعلومة  15
 3/5درجة األهمية 

 رفة.إتاحة مصدر المعلومات امام القارئ من معايير الجودة لضمان حق الحصول على المع
 وجود وصالت مع الصحيفة  16

 5/5درجة األهمية 
للرد على استفساراتهم وتلقي آرائهم خاصة على الصحف إتاحة طرق لتواصل القراء مع إدارة الصحيفة 

 التعقيب مباشرة على المواد المنشورة.أو بنشر  بالبريد اإللكتروني
 وجود وصالت مع الصحفيين  17

 4/5درجة األهمية 
حتى يسهل عملية قياس رجع  الصحيفة،القراء مع صحفيي وكتاب تواصل من الضروري وضع طرق 
 صحفييها وكتابها. خاللره الصحيفة شالصدى من الراء على ما تن

 وجود وصالت مع القوى الفاعلة  18
 4/5درجة األهمية 

اإللكتروني من الذين يتصل بهم المواد المقصود بوجود وصالت مع القوى الفاعلة هو توفير البريد 
 التحريرية من القوى الفاعلة سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين أو المشاهير من الفنانين والرياضيين.

 وجود غرف للحوار والدردشة  19
 3/5درجة األهمية 

 

 غرف الدردشة هي إحدى وسائل التواصل بين الصحيفة وقرائها وتمكن الصحيفة من التعرف على
 وجهات نظر القراء تجاه الموضوعات المختلفة. 
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 وجود أرشيف ألعداد الصحيفة  20
 5/5درجة األهمية 

وهو حفظ صفحات الصحيفة وموضوعاتها بصورة منتظمة وله طريقتين إما حفظ الموضوعات وفقا 
 .pdfألهميتها وترتيبها الزمني أو إتاحة األعداد في صورة ملفات

 تميز الصفحة الرئيسية  21
 5/5درجة األهمية 

االهتمام بتصميمه جيدا ذو لذا البد من  صفحاته،ل الصفحة الرئيسية هي مدخل موقع الصحيفة لك
فيجب تمييزها عن  الصحيفة،االنطباع األول عن جودة موقع فالصفحة الرئيسية تعطي  محكمة،ر عناص
والتـأكد على فاعلية كل الروابط  وأهدافها،والبد من احتوائها على رؤية ورسالة الصحيفة  الصفحات،باقي 

 .للصفحات الداخلية وخدمات الموقع
 وحدة الشعار  22

 5/5درجة األهمية 
يجب وضع شعار واحد للصحيفة بنفس الخطوط والحجم في كل األوقات وفي موقع ثابت في كل 

 الصفحات.
 وحدة الالفتة  23

 5/5همية درجة األ
من الضروري تصميم الفتة ثابتة ال تتغير بتغير أعداد الصحيفة حتى تساهم في الحفاظ على شخصية 

 ووحدة الصحيفة.
 تنوع تصميم الصفحات مع الحفاظ على وحدة التصميم األساسية  24

 4/5درجة األهمية 
على الصحف اإللكترونية التنويع في أساليب تصميم صفحاتها مع الحفاظ على التصميم األساسي 

 وذلك لعدم تسريب الملل إلى القارئ لشعوره بالرتابة في التصميم. للصحيفة،
 النقرائية ووضوح حجم الحروف 25

 4/5درجة األهمية 
 ناسب بدون إجهاد عين القارئ.وهي العمل على سهولة القراءة وذلك باستخدام حجم الحروف الم 

 التنوع في استخدام نوع الحروف  26
 4/5درجة األهمية 

 األكثر حتى ال يشتت القارئ. ىيجب التنوع في استخدام الخطوط بحيث يتراوح من نوعين أو ثالثة عل
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 جاذبية العناوين  27
 5/5درجة األهمية 
 إضفاء الجاذبية على العناوين من حيث حجم الخط واستخدام األلوان. وهي تعني 

 العناوين  أنواع التنوع في استخدام 28
 4/5درجة األهمية 

صباغ الصحيفة بعدم الرتابة.   على الصحيفة استخدام أنواع العناوين المختلفة لجذب انتباه القراء وا 
 التنوع في اشكال النصوص الفائقة  29

 3/5درجة األهمية 
 يجب مراعاة استخدام أشكال مختلفة من الروابط والتنويع ما بين الرابط النصي والرابط الجرافيكي.

 توظيف األلوان  30
 4/5درجة األهمية 

  وتأثيرات العجلة اللونية.يجب عند توظيف األلوان األخذ في االعتبار رؤية العين لأللوان 
 التنوع في الخلفيات 31

 3/5درجة األهمية 
 من الضروري إيجاد تباين عالي بين النصوص والخلفيات حتى تسهل عملية القراءة وإلراحة العين. 

 وجود مساحات بيضاء مناسبة  32
 4/5درجة األهمية 

 وذلك بتوفير مسافات بين السطوع ويكون االتساع بين الحروف مناسبا لتعزيز اإلنقرائية.
 توظيف الحدود والفواصل  33

 2/5درجة األهمية 
 المقصود بها الفواصل التنظيمية والجمالية التي تفصل بين المواد التحريرية بعضها البعض.

 صور توظيف ال 34
 5/5درجة األهمية 

 الصور إحدى وسائل اإلبراز اإلخراجية الهامة ولكن يجب أن تنتبه الصحف بعدم اإلفراط في استخدامها. 
 توظيف الرسوم التعبيرية  35

 3/5درجة األهمية 
وهي الرسوم اليدوية التي تصاحب المواد التحريرية إلضفاء الشكل التعبيري لتقرب للقارئ الموضوع 

 وتجعله يعيش في إطاره.
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 توظيف الرسوم التوضيحية  36
 4/5درجة األهمية 

 وهي الرسوم التي تصاحب المواد التحريرية لتدعمها بالحقائق والمعلومات واإلحصائيات والخرائط.
 توظيف الرسوم الكاريكاتيرية  37

 4/5درجة األهمية 
خاللها تستطيع الصحيفة إيصال رسالة ما في وقد تقدمها الصحيفة منفردة أو مكملة لموضوع ما ومن 

 إطار ساخر.
 توظيف الصوت  38

 2/5درجة األهمية 
سواء عن طريق تحميلها أو بالبث  الملفات،توظف الصحف اإللكترونية الصوت باستخدام العديد من 

 المباشر.
 توظيف الرسوم المتحركة  39

 3/5درجة األهمية 
فهي تساهم في تمديد مساحة  اإللكترونية،تقوم الرسوم المتحركة بالعديد من الوظائف في الصحافة 

 الصفحة وتقدم قيمة جمالية وتبث الحركة والحيوية على الصفحة. 
 توظيف الفيديو 40

 5/5درجة األهمية 
يعيبه التأثير على  لكن الحدث،فهو يجعل القارئ يتعايش مع  لألحداث،ينبع أهمية الفيديو من أنه تجسيد 

 سرعة التحميل.

 ثانيا تطبيق المقياس على صحف الدراسة

وقد قامت الباحثة باختيار صحيفتين خليجيتين لتطبيق المقياس الذي صممته عليهما لقياس مدى 
 البحرينية،جودتهما وهما صحيفة الشرق األوسط السعودية وصحيفة الخليج 

كما يوضح الجدول التالي فقد حصل كل موقع من موقعي الصحيفتين على درجة من عشرة في كل  
ثم ضرب هذه الدرجة في معامل األهمية للحصول على الدرجة الموزونة، ثم  ،المقياسمعيار من معايير 

 تم الحصول على المجموع الكلي لحاصل جمع الدرجات الموزونة لكل موقع من موقعي الدراسة.
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 م

 
 

 المؤشرات المعيارية لتقييم الصحف اللكترونية

صحيفة الشرق  المقياس
 األوسط

صحيفة أخبار 
 الخليج

درجة 
 المؤشر

درجة 
األهمية 
 للمؤشر

الوزن 
النسبي 
 للمؤشر

الدرجة 
 المحققة

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 المحققة

الوزن 
 النسبي

 10 10 10 10 10 5/5 10 سهولة الوصول إلى الموقع 1
 6.4 8 6.4 8 8 4/5 10 سرعة التحميل 2
 8 10 8 10 8 4/5 10 تعرف محركات البحث على موقع الصحيفة 3
 6.4 8 6.4 8 8 4/5 10 وجود خريطة لموقع الصحيفة 4
 4.2 7 3 5 6 3/5 10 نحن( من)الصحيفة وجود الرؤية والرسالة واألهداف من  5
 6 10 6 10 6 3/5 10 توفر خدمة إمكانية حفظ وطباعة المحتوى 6
 10 10 10 10 10 5/5 10 وجود شعار للصحيفة 7
 10 10 8 8 10 5/5 10 كتابة التاريخ والوقت 8
 6 10 4.2 7 6 3/5 10 كتابة العدد 9
 8 10 8 10 8 4/5 10 وجود وصالت لحساب الصحيفة بمواقع التواصل االجتماعي 10
 8 10 8 10 8 4/5 10 وجود آلية للبحث في موقع الصحيفة 11
 10 10 10 10 10 5/5 10 وجود وصالت بين الصفحات 12
 10 10 10 10 10 5/5 10 الرئيسيةوجود وصالت للرجوع للصفحة  13
 9 9 8 8 10 5/5 10 وجود روابط للموضوعات ذات الصلة 14
 0 0 0 0 6 3/5 10 وجود وصالت لمصادر المعلومة 15
 10 10 10 10 10 5/5 10 وجود وصالت مع الصحيفة 16
 0 0 3.2 4 8 4/5 10 وجود وصالت مع الصحفيين 17
 0 0 0 0 8 4/5 10 الفاعلةوجود وصالت مع القوى  18
 0 0 0 0 6 3/5 10 وجود غرف للحوار والدردشة 19
 10 10 10 10 10 5/5 10 وجود أرشيف ألعداد الصحيفة 20
 10 10 10 10 10 5/5 10 تميز الصفحة الرئيسية 21
 10 10 10 10 10 5/5 10 وحدة الشعار 22
 10 10 10 10 10 5/5 10 وحدة الالفتة 23
 4.8 6 6.4 8 8 4/5 10 تنوع تصميم الصفحات مع الحفاظ على وحدة التصميم األساسية 24
 7.2 9 8 10 8 4/5 10 اإلنقرائية ووضوح حجم الحروف 25
 6.4 8 8 10 8 4/5 10 التنوع في استخدام نوع الحروف 26
 6 6 8 8 10 5/5 10 جاذبية العناوين 27
 4 5 6.4 8 8 4/5 10 العناوينالتنوع في استخدام  28
 4.8 8 4.8 8 6 3/5 10 التنوع في اشكال النصوص الفائقة 29
 6.4 8 4 5 8 4/5 10 توظيف األلوان 30
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وكانت  400درجة من  301أن موقع صحيفة الشرق األوسط السعودية حقق  يتضح من الجدول السابق
وهو ما يعني توافق  322من مجموع الدرجات الموزونة لكل المعايير وهي  255.4درجته الموزونة 

في حين كانت  %، 79.3موقع صحيفة الشرق األوسط مع معايير جودة المواقع اإللكترونية بنسبة 
أي يتوافق مع معايير الجودة وفقا للمقياس  247وقع صحيفة الخليج البحرينية الدرجة الموزونة لجودة م

 %. 76.7بنسبة 

 ثالثا مناقشة نتائج الدراسة

اتسم كال موقعي صحف الدراسة بسهولة الوصول إليهما حيث تم تصميمهما بطريقة سهلة  -
وقد وضع  وسهولة،التصفح واإلبحار خاللهما للحصول على المعلومات التي يبحث عنها القارئ بيسر 

 شريط القوائم في مواضع مناسبة.
 يضاهي سرعة مواقع واستغرقت الفترة الزمنية لفتح الموقع وقت مناسب إلى حد ما لكنه ال -

س ثوان طوال فترة الصحف الكبرى، فقد كان متوسط الفترة التي يفتح فيها الموقعان من أربع إلى خم
 الدراسة.

اعتمدت الباحثة على محرك البحث جوجل للتعرف على ترتيب مواقع صحف الدراسة عند كتابة  -
اختبار تعرف المتصفحات المشهورة لها  بينما عند متراجعا،كلمة "صحيفة" خليجية ووجدتها احتلت مركزا 

 ،FIRE FOX، OPERAوجدت أن أكثر المتصفحات تتعرف على موقعي صحيفتي الدراسة ومنها 
ENTERNET EXPLORER  

 3.6 6 4.2 7 6 3/5 10 التنوع في الخلفيات 31
 6.4 8 8 10 8 4/5 10 وجود مساحات بيضاء مناسبة 32
 2.8 7 2.8 7 4 2/5 10 توظيف الحدود والفواصل 33
 10 10 10 10 10 5/5 10 توظيف الصور 34
 4.8 8 4.8 8 6 3/5 10 توظيف الرسوم التعبيرية 35
 6.4 8 6.4 8 8 4/5 10 توظيف الرسوم التوضيحية 36
 6.4 8 6.4 8 8 4/5 10 توظيف الرسوم الكاريكاتيرية 37
 0 0 0 0 4 2/5 10 توظيف الصوت 38
 0 0 0 0 6 3/5 10 المتحركةتوظيف الرسوم  39
 5 5 8 8 10 5/5 10 توظيف الفيديو 40

 301 322 5/5 400 اإلجمالي
255.
4 

292 247 
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بالنسبة لموقع صحيفة الشرق األوسط ال يوجد لديه سوى وسائل التواصل االجتماعي وبعض  -
هذا في الوقت الذي  أهداف،يوجد رؤية وال رسالة وال المعلومات عن المؤسسة مثل )شروط االنتفاع( وال 

أخبار الخليج( لكن لم تذكر أي  )عنالبحرينية بعض المعلومات عن الصحيفة  خليجوفرت فيه صحيفة ال
توجهات لها ولم تذكر رؤيتها ولم تذكر شيئا عن رسالتها وال األهداف التي ترنو إليها ولم يحدد كال من 

 موقع الصحيفتين من الجمهور المستهدف لهما.
 وفر كل من موقعي صحف الدراسة نسخة مطبوعة من الصحيفة أو من بعض صفحاتها. -
على وضع شعار لها فكان شعار صحيفة الشرق األوسط السعودية  حرصت كلتا الصحيفتين -
 "الجريدة اليومية األولى في البحرين" " بينما شعار صحيفة الخليج البحرينية الدولية العرب جريدة"
عمدت صحيفة الشرق األوسط السعودية على كتابة التاريخ والوقت عند الدخول للخبر فقط وليس  -

بينما حرصت صحيفة  ،pdfنه متوفر في الصفحة الرئيسية على نسخة ال لك الرئيسية،على الصفحة 
باإلضافة إلى  للموقع،كتابة التاريخ بالميالدي والهجري في أعلى الصفحة الرئيسية الخليج البحرينية على 

 كتابة منذ كم من الوقت مضى على نشر المادة التحريرية.
بة عدد الصحيفة لكنها حرصت على كتابته عمدت صحيفة الشرق األوسط السعودية إلى عدم كتا -

في الوقت الذي حرصت صحيفة الخليج البحرينية على كتابة  ،pdf ةفي النسخة الورقية الموجودة بصيغ
 العدد في كل األحوال.

حرصت موقع كال الصحيفتين على إيجاد وصالت لحساباتهما على مواقع التواصل االجتماعي  -
 من الفيس بوك وتويتر وانستجرام.

 عمل موقع صحيفتا الدراسة على وجود آلية للبحث في موقعيهما. -
وفرت صحف الدراسة وصالت بين الصفحات لتسهيل عملية التصفح من قبل القارئ والتي  -

     لتنقل بين الصفحات.تميزت بسهولة ا
تميز موقعي صحف الدراسة بوجود وصالت في كل صفحات الموقع للرجوع للصفحة الرئيسية    -

 بسهولة ويسر.
ذات  )مواضيعأوجدت صحف الدراسة روابط للموضوعات ذات الصلة وكانت تحت مسمى  -

لكن ما  البحرينية،ج أيضا( في صحيفة الخلي )اقرأوبمسمى  السعودية،صلة( في صحيفة الشرق األوسط 
 يالحظ على موقع الصحيفتين أنه لم يتم وضع روابط لخارج صحفهما.

 وصالت لمصادر المعلومة في كال الصحيفتين. ال يوجد -
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أما عن وجود وصالت مع الصحيفة فقد وفر موقع كال الصحيفتين البريد اإللكتروني للتواصل  -
وقد خصصت صحيفة الخليج أيكونة )اتصل بنا( تحتوي على أرقام تليفونات وفاكس المكتب  اإلدارة،مع 

 الرئيسي واإلعالنات والتحرير.
م موقع صحيفة الشرق األوسط فقط قد الصحفيين،لم يوفر موقع كال الصحيفتين أي وصالت مع  -

السعودية تعريفا لبعض الكتاب عند الضغط على اسم الكاتب يظهر كل المقاالت التي كتبها في 
 الصحيفة.

كما ال يوجد غرف للحوار  الصحيفتين،ال يوجد وصالت مع القوى الفاعلة في موقع كال  -
 والدردشة في الموقعين أيضا.

حيث موقع صحيفة الشرق األوسط  الصحيفة،يف ألعداد يتميز موقعا صحف الدراسة بوجود أرش -
بينما توفر صحيفة الخليج المعلومات مرتبة ومنظمة وفقا للتاريخ من األحدث  ،pdfاألعداد كاملة بصيغة 

 إلى األقدم.
تميزت الصفحة الرئيسية في كال موقعي صحف الدراسة ، حيث تتميز صحيفة الشرق األوسط  -

بصفحة رئيسية ال يوجد بها سوى إعالنات وتبويب لألقسام ووسائل التواصل االجتماعي وال تحوي أي 
   pdfمواد إخبارية لكنها لم جذابة ولم تستفد من األلوان واحتوت الصفحة الرئيسية على توفير العدد 

ووصالت توضح من هو رئيس التحرير وهيئة التحرير وشروط االنتفاع واإلعالن واالشتراكات والتوزيع 
، في حين  التركية( –األردو  –الفارسية  –االنجليزية  –واللغات التي تتوافر فيها الصحيفة وهي )العربية 

مع صور مقاس كبير مع تعليق تميزت الصفحة الرئيسية في موقع صحيفة الخليج بشريط إخباري متحرك 
 متحركة لكن الحركة في اتجاهين مختلفين مما يرهق عين القارئ.

وضع خريطة ألفريقيا عمل موقع صحيفتا الدراسة على وحدة الشعار واللوجو وذلك من خالل  -
موحدة في كل الصفحات بنفس المقاس والمكان وفي كل أعداد  الدولية،وآسيا مع عبارة جريدة العرب 

كما عملت صحيفة الخليج البحرينية على نفس الشيء من خالل وضع  السعودية،الشرق األوسط صحيفة 
موحدة في كل الصفحات  البحرين،خريطة للخليج العربي مع عبارة جريدة الجريدة اليومية األولى في 

 ل األعداد.بنفس المقاس والمكان وفي ك
لم تعمل صحف الدراسة على عمل تنوع في تصميم الصفحات مع الحفاظ على وحدة التصميم  -

وهو  الخليج،والعمل على إخراج كل الصفحات بنفس الطريقة ما عدا قسم أعمدة في صحيفة  األساسية،
 ما عمل على رتابة شكل الموقعين.

الحروف فقد استخدمت صحيفة  حرص موقع صحيفتي الدراسة على اإلنقرائية ووضوح حجم -
بحجم في وهو من الخطوط الواضحة الشرق األوسط السعودية في العناوين والمتن خط تايمز نيو رومان 
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أما صحيفة الخليج البحرينية فقد استخدمت العناوين في حجم  ،16.5وحجم المتن  ،27 ،22.5العنوان 
 رومان أيضا. تايمز نيو بخط 13، المتن اما المتن استخدمت حجم 14 ،13 ،18 ،19.5

أما عن التنوع في استخدام أنواع الحروف ، فقد تنوعت صحيفة الشرق األوسط في استخدام  -
الحروف تنوعا كبيرا ، فقد استخدمت في الكتابة بحروف اللغة العربية خط تايمز  نيو رومان ، وألاير ، 

، لكنها  Awsat Light 16.5لغة االنجليزية حروف ونقط وأرقام خط  واستخدمت في حروف ال
في  16.5بالعناوين وحجم  27، 22.5حجم ،  Minion Proاستخدمت في طبعتها االنجليزية  خط  

نيو رومان  تايمز  ، أما عن صحيفة الخليج البحرينية فقد استخدمت في حروف اللغة العربية خط المتن.
خط جريتا فاستخدمت رقام األنقط و ال أما، 14 حجم GE_SS_Twoاالنجليزية وألاير أما عن حروف 

Greta نفس الحجم ـ 
، فقد استخدمت صحيفة الشرق األوسط  فهي لم تتوافر في كلتا الصحيفتين وعن جاذبية العناوين -

تستخدم العناوين الثانوية مع الرئيسية أعلى الموضوعات لكنها ال تضع عناوين فرعية بين الفقرات ، 
أحيانا يوضع فاصل بعرض الخبر تحت العنوان مما يؤثر و كلها منطلقة من اليمين ، واعتمدت عليها 

فة الخليج البحرينية نجدها تضع عناوين فرعية لكنها وباالنتقال إلى موقع صحي،  على وحدة الموضوع
غير مميزة أي بنفس حجم الخط وحروفها بيضاء وأحيانا تضع العناوين باللون الرمادي مما يقلل من 
جاذبيتها وغالبا تكون بحروف سوداء ويكون المتن هو باللون  الرمادي مما يرهق عين القارئ ، أحيانا 

العنوان مما يؤثر على وحدة الموضوع ، كما أنه كذلك توضع يوضع فاصل بعرض الخبر تحت 
اإلعالنات في وسط المادة التحريرية  لتفصلها شطرين مما يؤثر على وحدة الموضوع ، كما يوجد خلط 
في أنواع العناوين ما بين العنوان التمهيدي والرئيسي والفرعي عندما تستخدم في األخبار الهامة ، كلها 

ن ومن النادر استخدام العنوان الموسطن ، فال يوجد تنوع في استخدام أنواع العناوين كما منطلقة من اليمي
 أنها ال تتوافر فيها الجاذبية للقارئ.

 في الصحيفتين ما بين الروابط النصيةتنوعت الروابط  الفائقة،التنوع في اشكال النصوص  -
 .يقوناتاالصور و ال
بينما وظفتها إلى حد ما  موقعها،لم تستفد صحيفة الشرق األوسط من األلوان ولم توظيفها في  -

 فقد وظفت األلوان في شريط التبويب وبعض المواد التحريرية. البحرينية،صحيفة الخليج 
فقد ثبتت األرضيات بيضاء أو رمادية  (،لم تقدم صحيفتا الدراسة تنوعا في الخلفيات )األرضيات -

 وكانت على الدوام بيضاء في صحيفة الخليج. األوسط،في صحيفة الشرق 
فقد وفرت صحيفة الشرق األوسط  الدراسة،وجود مساحات بيضاء مناسبة في موقعي صحف  -

سطر والمسافة بين األ كلمة، 20ولم تزيد عدد الكلمات في السطر الواحد عن  األسطر،مسافات بين 
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 15ألاير بنط  عند استخدام خطحين كانت مسافات بين األسطر في صحيفة الخليج  ، في1.15مقدارها 
تزيد عدد  ولمفقط  1المسافة  15مع تايمز نيو رومان بنط وعند استخدام خط  ،1.15مسافة كانت ال

 .كلمة16الكلمات في السطر الواحد عن 
أحيانا يتم وضع  التام،بل العكس  جيدا،لم تقم صحيفتا الدراسة بتوظيف الحدود والفواصل توظيفا  -

 فاصل بعرض الخبر تحت العنوان مما يؤثر على وحدة الموضوع.
تنوعت  فقد للصور،وعن توظيف الصور فقد استطاعت صحف الدراسة بالتوظيف المناسب  -

صحيفة الشرق األوسط في الصور الشخصية ذات الخلفيات المختلفة وليست موحدة وذات إطار دائري ن 
أما عن صحيفة  بوصة، 8.73بوصة ارتفاع في عرض  4.88وتميز مقاس الصور الموضوعية بالثبات 

غة من تبدو وكأنها مفر اللون الخليج فاستخدمت الصور الشخصية ذات الخلفيات الموحدة بيضاء 
 .مقاسات مختلفةبالصور الموضوعية واستخدمت  الصفحة،

لم تهتم بها إال في بعض  إنهالم توظف صحف الدراسة الرسوم التعبيرية توظيفا جيدا حيث  -
وهو ما  فقط، (2016يورو  – 2016ريو – 2016األمريكية االنتخابات -األقسام منها )رمضانيات 

لم تستخدم الرسوم التعبيرية طوال فترة التحليل إال في أقسام بريد  إنهااتبعته أيضا صحيفة الخليج حيث 
 الخليج الطبي. –القراء 

وعند االنتقال للحديث عن توظيف الرسوم التوضيحية نجد أنها لم تكن أفضل حاال من الرسوم  -
فترة  فيوسط والخليج إال في األقسام االقتصادية الشرق األ الدراسة،التعبيرية، فلم تستخدمها صحف 

 الدراسة.
كل من استخدمت حيث  توظيفه،صحف الدراسة  فلم تحسن الكاريكاتيرية،وعن توظيف الرسوم  -

 هتقرنالكاريكاتير بشكل منفصل خاصة في الموضوعات السياسية ولم والخليج الشرق األوسط  صحيفتي
 .مادة تحريرية أيمع 
 المتحركة على اإلطالق في فترة الدراسة. والرسومكما لم توظف صحف الدراسة الصوت  -
أما عن الفيديو ، لم توظفها صحيفة الشرق األوسط في كل الصفحات واعتمدت على الصور  -

الفوتوغرافية فقط ،  لكنها خصصت صفحة واحدة تحت مسمى )الوسائط المتعددة( والتي تحتوى في 
ديو كل منهم في حدود الدقيقة ، لكنها جعلت من الصفحة ثقيلة والفيديوهات صعبة في 13المتوسط على 

التحميل وهي من النوع الذي يحمل أوال ثم التشغيل مما يستغرق من القارئ وقتا أطول للحصول على 
د مقطع الفيديو الذي أتاحته الصحيفة ، بينما لم تستخدم صحيفة الخليج أكثر من ثالث فيديوهات في العد

الواحد وتربطهم ب انستجرام ، والفيديو ال يزيد عن الدقيقة ، وهو من النوع الذي يعرض مباشرة ، سريع 
 التحميل يعرض فوريا.
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مما سبق يتضح لنا أن كلتا الصحيفين لم تستفد من كثير من اإلمكانيات التي أتاحتها تكنولوجيا  -
للحصول على الجودة الشاملة  كنولوجيا،التوعليها العمل على االستفادة القصوى من تلك  الويب،

 لمواقعها.
 رابعا التوصيات

 االهتمام بعمل روابط للتواصل بين القراء والصحفيين. -1
 االهتمام بعمل روابط للتواصل بين القراء ومصادر المعلومات. -2
 االهتمام بعمل روابط للتواصل بين القراء والقوى الفاعلة. -3
 الصوت، الكاريكاتير، مثل،االهتمام بالعناصر اإلخراجية التي تزيد من جاذبية مواقع الصحف  -4

 الفيديو.  المتحركة،الرسوم 
 اهتمام الصحف في مواقعها بمجال المعايرة والقياس والتقويم. -5
ضرورة اهتمام البحوث العلمية في المجاالت اإلعالمية بتطوير عمليات المعايرة والقياس  -6

 يم.والتقو 
 دراسة المقياس الذي صممته الباحثة والعمل على تطويره. -7

                                                            
 قام بتحكيم المقياس كل من ((1

 األستاذ الدكتور سليمان صالح أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة. -
 األستاذ الدكتور المشارك دالل جرايدة أستاذة اإلحصاء بجامعة طيبة. -
 الدكتور عبد العال حمزة حسن محمد صالح خبير الجودة واالعتماد بجامعة األمير مقرن بن عبد العزيز. -
 اإللكترونية.فة عيون المدينة األستاذ مشعل المحالوي رئيس مجلس إدارة صحي -

(2( David J. Atkin , Daniel S. Hunt & Carolyn A. Lin , Diffusion Theory in the New Media 

Environment: Toward an Integrated Technology Adoption Model , mass communication and 

society , volume 18 , 2015 issue 5 : A Symposium on Mass Communication Theory , 2015, 

pages 623-650. 

 Available at  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2015.1066014?src=recsys 

ت ، دراسة تجريبية ، المؤتمر الخامس نجوى عبد السالم ، العوامل المؤثرة في سهولة استخدام النصوص اإلخبارية على شبكة االنترن ((3

 م.2006والعشرون للجمعية الدولية لبحوث واالتصال واإلعالم ، مجتمع المعرفة ، القاهرة ، الجمعية الدولية لبحوث االتصال واإلعالم ، 
 حليلية وشبه تجريبية ،مها عبد المجيد ، المتغيرات المؤثرة على التفاعلية في النشر الصحفي على شبكة االنترنت ، دراسة ت( (4
 ( أحمد محمد إبراهيم ، أثر التفاعلية المتاحة في الصحف اإللكترونية العربية على تذكر المعلومات ، دراسة تجريبية ،(5
 مروة محمد شبل ، تصميم اإلعالن اإللكتروني على شبكة االنترنت وأثره في تذكر مضمون اإلعالن في إطار نظرية تمثيل المعلومات ،( (6

 دراسة تجريبية على عينة من طالب الجامعة ،
 نوال الصفتي ، مفهوم الصحافة الدولية وبنيتها على االنترنت ، ((7
( حلمي محسب ، إخراج الصحف اإللكترونية على شبكة االنترنت ، دراسة تطبيقية مقارنة بي الصحافتين المصرية واألمريكية ، رسالة (8

  م.2004كلية اآلداب ، قسم اإلعالم ، ماجستير ، جامعة جنوب الوادي ، 
  ( بسنت عبد المحسن العقباوي ، تصميم صحيفة إلكترونية لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،(9

 معين صالح الميتمي ، تفضيالت مستخدمي االنترنت لتصميم المواقع اإلخبارية العربية ،   ((10
دراسة شبه تجريبية على  معها:، العالقة بين تصميم المواقع اإلخبارية ويسر استخدام المكفوفين لها وتفاعلهم  يوسف الرفاعي أحمد فراويلة ((11

 م.2011، جامعة القاهرة ، كلية اإلعالم ، قسم الصحافة ،  رسالة ماجستيرعينة من الطالب والطالبات األكفاء بالمرحلة الجامعية ، 

http://www.tandfonline.com/author/Atkin%2C+David+J
http://www.tandfonline.com/author/Atkin%2C+David+J
http://www.tandfonline.com/author/Hunt%2C+Daniel+S
http://www.tandfonline.com/author/Hunt%2C+Daniel+S
http://www.tandfonline.com/author/Lin%2C+Carolyn+A
http://www.tandfonline.com/author/Lin%2C+Carolyn+A
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2015.1066014?src=recsys
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2015.1066014?src=recsys
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تصميم مواقع وكاالت األنباء العالمية الناطقة باللغة العربية وعالقته بيسر استخدام هذه المواقع للحصول  هدب، فيعائشة محمود عاطف أبو  ((12

 م.2016 الصحافة،قسم  اإلعالم،كلية  القاهرة،جامعة  ماجستير،على األخبار، رسالة 
 .م2006دار الفكر العربي  القاهرة: والقياس، رةالمعايفي  حديثة ،أساليبالمقارن  والقياساس الجودة يق ،محمد عبد المحسن  ( توفيق(13

 .م2010 1ط والتوزيع ،للنشر طيبة القاهرة مؤسسة  التعليمية ، العمليات اإلداريةالجودة الشاملة في  معايير قنديل ، سيدعالء محمد  )14(
 مرجع سابق. ،محمد عبد المحسن  توفيق ((15

16) )ISO 12647 – 3: 2013 Quality Standard for newspaper production, WAN – IFRA for Publishing, Frankfort , 
Germany , 
Available at  

 dfIFRAnewspaper26v5_info.p-http://www.graficar.si/vzemisi/34/WAN 

 
مجلة دراسات تقييم بوابات الجامعات السعودية المتاحة على االنترنت في ضوء المعايير الدولية ، منى غانم ، العريشي ، جبريل  ((17

 م ،2011مايو ،  11العدد للدراسات والخدمات االستشارية ، معهد الملك سلمان، المعلومات
ح على متا 

http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D
8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%
A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%
D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%
D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf 

 
، جامعة السودان ،  االتصالعلوم  كلية، قسم الصحافة والنشر ،  اإللكترونية الصحافة جودة تقييم ومعاييرأسس نهى جعفر سر الختم ،  ((18

 .م2014

Available at  

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11179 

 
 ،  رونية وتصنيفهافراس محمد العزة ، بعنوان معايير جودة المواقع اإللكت ((19

 متاح على
http://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf/Quality/study5.pdf 

 

http://www.graficar.si/vzemisi/34/WAN-IFRAnewspaper26v5_info.pdf
http://www.graficar.si/vzemisi/34/WAN-IFRAnewspaper26v5_info.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://crmang.com/download/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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 التطرف والغلو الى الوسطية ونبذ االسالمية والدعوةبث الهوية  فيكليات العلوم االسالمية االعالم و  دور

 احمد مناف حسن القيسي أ.د.

 ةالمقدم

الحمد هلل مستحق الحمد والصالة والسالم على من ال نبي من بعده وعلى اله وصحبه وسلم الى يوم 
يهها نحو الصواب والشك ان حماية يما في تقويم العقول وتوجان للفكر التربوي دورا عظالدين وبعد ف

مشكورة يبذلونها مع  عقول الشباب كانت ومازالت مكفولة بحماية التربويين ففي كل زاوية تجد لهم جهودا
النشء حتى يخرجوا لنا جيال عظيما من بناة وحماة االمة وها نحن نرى جهودهم المبذولة في تربية 

زيدا من ذلك لمواجهة تحديات العصر وتقع المسؤولية في االول واالخير على النشء ونطلب منه م
جهودهم في تحصين الشباب من بذل مؤسسات الدولة في تسخير االمكانات التي يحتاجها التربويون ل

الفكر المنحرف ثم توجيهه نحو الفكر الذي يخدم دينه وامته بداًل من اعتناق هذه االفكار الهدامة التي 
مستقبل الشباب وتؤدي به الى الهاوية السحيقة، ثم انه من االمور التي ال خالف فيها ان الجهود  تدمر

استشراء هذا المرض العضال فحرٌي بنا نحن افراد المجتمع بشتى من  التي يبذلها التربويون كفيلة بالوقاية
ما يحتاجونه فكثير منهم اطيافه ان نضع ايدينا بأيديهم ونبارك لهم جهودهم بالدعم السخي في جميع 

يحتاج الى هذا الدعم ولن يتأتى هذا الدعم حتى يتولد شعور لدى جميع الدارسين في كليات الشريعة بأن 
مى األمن هي حاجة الجميع، ومن هنا تتولد المسؤولية عليهم افرادًا وجماعات ومؤسسات ى نعهذه النعم

النهضة للبالد ولتعود على الجميع بالنفع  لبذل اقصى جهودهم من اجل احالل األمن ومن ثم عودة
 والخير العميم.

جتماعية التربوية هي شخصيات ذات قدرة على استقراء واقعها ودراسة مشاكله اال ان الشخصيات
وتكوينها وهم االقدر من غيرهم في التعامل معها وهذا يؤكد لنا ضرورة القيام بجميع ما يمكننا من خالل 

جهود التي تجعلهم يفعلون نظرياتهم في دراسة هذه المشاكل والظواهر مساعدتهم وبذل اقصى ال
شئة فحسب بل في التوجيه النااالجتماعية وبعد ذلك سنجني ثمرة هذا التعاون ليس في تقييم العقول 

التربوي السليم ايضًا والذي يجعلهم عناصر فعالة في مجتمعاتهم وينمي روح الذل والعطاء على الدوام 
وكان سبب اختياري للموضوع لما له من اهمية كبيرة خصوصا بعد ان  ب هذا الوطن العظيمعندهم لترا

اجب بيان اسبابه وطرق عالجه وابراز دور كليات الكثيرة ولذا صار من الو  بأسبابهانتشر الغلو والتطرف 
 وتخريجية العلوم االسالمية في محارة الغلو والتطرف من خالل منهاجها المعتدلة ودعوتها الى الوسط

 .جيل ناشئ يحارب الغلو والتطرف ويرشد الناس الى جادة الصواب 

بحث فتناولت في المبحث االول وخاتمة توجت هذا ال مباحثان يكون من مقدمة واربعة  البحثفستلزم 
 أهم أسباب الغلو أسباب من االعالم المجتمعتعريف الغلو والتطرف لغة واصطالحا والمبحث الثاني 
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بث وسبل معالجة الغلو والتطرف والمبحث الرابع دور كليات العلوم االسالمية في لثالث طرق والمبحث ا
 و والتطرف الغل نبذالدعوة الى الوسطية و الهوية االسالمية و 

 البحث.نتائج هذا  بأهمكما اشتمل على خاتمة 

المسلمين والوطن والحمد اهلل تعالى ان يكون عملي هذا خالصا لوجه الكريم وان ينفع به االسالم و  فأسال
وصحبه اجمعين ومن سار على نهجهم الى  إلهد وعلى هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محم

  الدين.يوم 

 االول:المبحث 

 والغلو.التطرف تعريف 

فمن الطرف، وهو الناحية من الشيء. يقال: تطّرف، إذا انتحى ناحية من الشيء، أي ابتعد  لغة: التطّرف
وكذلك  زيد،أبو  واحٍد،التي َتطَِّرف الرَِّجاَل ال َتْثُبت على  -الَمْطروفُة  عبيد،وقال أبو ن لّبه ووسطه. ع

 (i)وهي ِضدُّ القاِصِرة الطَّْرفِ  -وامرأُة طاِمُح الطَّْرف  عبيد،أبو  الرَُّجل،

 (ii).ط والشيءويقال تطرفت الشمس دنت للغروب ومنه تنحى وفي كذا جاوز حد االعتدال ولم يتوس

الغلو: غال السِّْعُر يغلو غالًء ممدود، وغال الناُس في األمر، أي: جاوزوا حّده، كغلّو اليهود في دينها. 
ل: أغليت الشيء في الشراء، وغاليت به. والغالي يغلو بالسَّْهم ُغُلّوًا، أي: ارتفع به في الهواء، والّسهم ويقا

افُع يَده يريد به أقصى الغاية، وكّل َمْرماة منه َغْلوة. والِمغالُة: َسْهٌم يتخُذ نفسه يغلو. والُمغالي بالسَّْهم: الرّ 
 هاء في لغة... والَفْرَسُخ التام: خمٌس وعشروَن َغْلوٌة. والدابة تغلو في لمغاالة الَغْلوة، ويقال: الِمْغَلى بال

جاوز حّده. هذا هو المعنى اللغوي العام  سيرها ُغُلّوًا، وتغتلي بخّفة قوائمها. يقال غال في األمر غلوًا، أي
 (iii)للكلمة. 

 قدالمصطلح عليه في الشريعة اإلسالمية، فهو تجاوز الحّد المشروع في المعت

 َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإاّل اْلَحقَّ  أو السلوك. ومن ذلك قول اهلل تعالى: 
 (.171ساء:)الن

أّما المعنى المصطلح عليه لهذه الكلمة، فهو االبتعاد عن الوسط الذي هو العدل المقّرر ميزانه في كتاب 
سوله، واالنحياز إلى أحد طرفيه المتجه إلى تكّلف الشّدة، أو المتجه إلى قصد التساهل اهلل وسنة ر 

 والتمّلص من المسؤولية.



 

بث الهوية  فيكليات العلوم االسالمية االعالم و  دور
 التطرف والغلو الى الوسطية ونبذ االسالمية والدعوة

  احمد مناف حسن القيسي أ.د.
 

 

551 
 

ن كان بينهما اختالف في المفهوم الو « المصداق»فبين الكلمتين اتفاق في  ذهني. ومما ال ريب فيه أن ا 
إلى أّن مصداق الكلمتين واحد كما قلت، كتاب اهلل تعالى قد نهى عن الغلو في أكثر من مناسبة.. ونظرًا 

 (iv)التطرف.إذن فقد كان النهي عن الغلو مستلزمًا للنهي عن 

 المجتمعم االعالمن أسباب  أهم أسباب الغلو المبحث الثاني

  : في ظهور ظاهرة الغلو والتطرف ومن اهمهاهناك اسبابا 

لوجهة الشرعية لمواقف الدولة وقراراتها ضعف ورداءة األسلوب والخطاب اإلعالمي في التعبير عن ا -1
بل كثير من تعبيرات وسائل إعالمنا عن هذه األمور يثير السخرية واألسف، ويفقد مصداقيته لدى 

فالمفروض تصاغ القرارات وتعرض على اهل  الء، فكيف بالخصوم والسفهاء وهم كثيروناألصدقاء والعق
   (v) .رعيةالشأن من اهل االختصاص من خريجي الكليات الش

غموض موقف الدولة من قضايا حساسة تغذي التكفير والغلو والتطرف لدى المغرضين والجاهلين،  -2
 ا ويجعلون صمتها دليال على اإلدانة بزعمهم وعلى غير بصيرة، وتحاكم فيها الدولة غيابي

ومحاولة تصويره نحو مكون معين ظهور بعض القرارات والظواهر االستفزازية التي لم تكن مناسبة  -3
للفتنة وشحن  الجانب،بمنظر االرهاب والتطرف والغلو مما دفع بالجماعات المتطرفة استغالل هذا 

 دولة والعلماء والمجتمع. ضد ال -ال سيما الشباب  -عواطف الناس 

عدم اعطاء دور بارز الى كليات العلوم االسالمية في توعية الناس واخذ حظها من التعيين في  -4
  التربوية.سات الدولة والسيما في المؤسسات مؤس

. يتجرأ بعض الجاهلين ومن في قلوبهم مرض إلى اتهام المناهج الدراسية في كليات العلوم االسالمية 5
دة الغلو، وهذه دعوى عريَّة من البرهان بل على العكس، والحق أن المناهج بجملتها تقرر االعتدال بمسان

واإلسالم والسلف  لى رعاية الحقوق المشروعة من حب اهلل ورسوله ية، وتربي الشباب عوالوسط
قلوب والعقول، الصالح، ورعاية حقوق الوالة والعلماء واآلباء والمعلمين، وترسم منهج االعتدال في ال

 (vi) الحقا.والمواد التي تدرس في مناهجنا شاهدة بذلك وسأثبت ذلك 

فال  اهلل،الغيرة على دين اهلل وتعظيم الحرمات وشدة الخوف من الجهل بعدم معرفة حكم اهلل تعالى مع . 6
لذا  لم،سموال يتصور أن تصدر هذه الكبيرة من  كبيرة،يتحمل اإلنسان أن يرى من أخيه المسلم معصية 

وهذا الجهل ناتج عن غياب الوعي الديني والفهم العميق  خارجها.عان ما ينقله من دائرة اإلسالم إلى فسر 
ومعالجة النوازل من غير أهل  الشرعية،ص وربما أدى به ذلك إلى الجرأة على األحكام للنصو 

للغة والرجوع لمن ا اراالختصاص دون فهم للنصوص الشرعية ومعرفة مقاصد األحكام واإللمام بأسر 
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براز الصواب أي بالعل التأويل.شاهد التنزيل وفهم  م والمناظرة الجهل يعالج بإثباته أوال من خالل تخطئته وا 
 آالف.والمناصحة وقد ناظر ابن عباس الخوارج بأمر على رضي اهلل عنه فرجع منهم أربعة 

نهم ألفي إنسان وهكذا على أهل العلم م جعوبعث عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل من يناظرهم في عهده فر 
اب منهم والنزول إلى لسهم للسؤال واإلجابة على أسئلة الشباب وشبها تهم واالقتر فتح صدورهم ومجا

 (vii) االختصاص.ميدانهم لرفع الجهل عنهم ولقطع الطريق على من يتصدر من غير أهل 

المؤدي للتعسف في تأويل النصوص ولي ن عند بعض الشباب الغير دارسين من حدثاء االسناالهوى . 7
مريضة منحرفة فهي تميل أعناق اآليات واألحاديث طلبا للشهرة والرياسة والزعامة وقد وافق ذلك نفسية 

 والغلو.التطرف إلى العنف والحدة واالنحراف مما 

الحرية هو  اءغطأسباب تتعلق بالمجتمع والدولة إن االنحالل الخلقي المدعوم أحيانا بالقانون تحت  . 8
 .والغلوأحد أسباب حصول التطرف 

ية في الشارع والمدرسة والجامعة فمظاهر الرذيلة التي يشاهدها المسلم خاصة في المجتمعات اإلسالم
بالدين وحملته وتشويه صورته  ناحية، واالستهزاءواإلعالم الرسمي والصحافة واإلذاعة واألسواق من 

غالق منافذ التعبير فكي ومحاربته، ومحاصرة رجل الدين ف ذلك من أسباب نشوء التطرف  عليه، كلره وا 
ن كانت غير مب  (viii)األسباب.ررة إال أننا نبحث في واإلرهاب وردة الفعل القاسية وا 

أسباب سياسية تتعلق بواقع األمة الخارجي من احتالل أراضيها وقتل أبنائها وهتك عرض بناتها  .9
اط هيبتها ال شك أنه سينعكس انتقاما في نفوس الشباب وسيكون سقوا  ومصادرة ثرواتها وكشف أستارها 

 وقودا صالحا لالشتغال متى ما أتيحت الفرصة.

االقتصادية الصعبة لدى الشباب وعدم تكافأ الفرص وعدم خلق فرص عمل لهم وتوفير األوضاع  .10
راقة ماء  لخالوال يمكنهم الحصول على شيء إال من  وضائف للخريجين والعاطلين عن العمل التسول وا 

ه إنه وبحكم فدار كرامة اإلنسان فماذا نتوقع من ألوف من الجامعيين العاطلين عن العمل الوجه ، وا 
الذي يرى ان فئة الطبيعة البشرية سيرتفع مستوى الحقد والحسد والتحامل والتطرف والنقمة على اآلخر 

والفساد المالي والمجتمعي كل ذلك يولد حالة  ويشاحاكمة او حزبية استأثروا بالسلطة وانتشرت بينهم الر 
 تحت مسمى الدين أو غيره . والغلولدى الشباب والذي بدوره يؤدي الى التطرف من الفوضى الفكرية 

من عدم وجود علماء مربين خريجين دراسات شرعية  ذو الفراغ الروحي الذي يحيط بالشباب . 11
ين العلماء والشباب ففي أغلب بالد المسلمين تجد العلماء ب وةمنهجية صحيحة يربون الشباب ووجود الجف

الظن بالكثير منهم كذلك،  يسيئونثر الشباب، وربما اربهم( في معزل عن أك)بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتج
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وبالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن العلماء، وربما تكون سمعتهم في أذهان 
لحقيقة، وبعض ذلك بسبب انحراف مناهج التربية لدى بعض الجماعات، وبسبب ا يرالكثيرين على غ

ين المؤمنين، مما أوقع بعض الشباب في األحكام والتصرفات وسائل اإلعالم المغرضة التي تفرق ب
الجائرة والخاطئة التي ال تليق تجاه علمائهم، وتجاه حكامهم، وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة 

اب، وبين المسؤولين، تجعل كال منهم يسيء الظن باآلخر، وال يفهم حقيقة ما عليه اآلخر إال شبالمن 
 أحرفمينة غالبا، ومن هنا يفقد الحوار الذي هو أساس التفاهم واإلصالح. يودي الى عبر وسائط غير أ

 نا.معجتهدامة ومتطرفة كما رئينا في الكثير في م بأفكارالشباب ومحاولة ملئ هذا الفراغ 

إعراض أكثر المسلمين عن دينهم، عقيدة وشريعة وأخالقا، إعراضا لم يحدث مثله في تاريخ  .13
َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ  ا أوقعهم في ضنك العيش وفي حياة الشقاء. كما قال تعـالى: اإلسالم، مم

يتجلى هذا اإلعراض بأمور كثيرة في حياة كثيرة من   ((ix)) ى  مَ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأعْ 
 وهيئات ومؤسسات، ومن مظاهر هذا اإلعراض: المسلمين اليوم؛ أفرادا وجماعات ودوال وشعوبا 

والتقصير فيه وايجاد مؤسسة تعنى بذلك ادى الى ظهور ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -14
 (x)ب.الشباالغلو والتطرف بين 

سفهاء وأشباههم للدعوة والشباب بال علم وال فقه، فاتخذ بعض الشباب الاألسنان و  صغارتصدر  .15
اء جهاال، فأفتوا بغير علم، وحكموا في األمور بال فقه، وواجهوا األحداث الجسام بال تجربة وال منهم رؤس

نقص العلماء والمشايخ وال يعرف ستي رأي وال رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم
ذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه، أو بخالف موقفه  أخذ يلمزهم إما بالقصور لهم قدرهم، وا 

أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي واإلدراك! ونحو ذلك مما يحصل 
غل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم، وغير ذلك مما الس بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغر 

 دنياهم. يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم و 

من أسباب ظهور الغلو والعنف في بعض فئات األمة اليوم ادعاء ف للفتوى:تصدر ادعاء العلم  .16
حكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده ألاالعلم الشرعي و  تبديهياالعلم، في حين أنك تجد أحدهم ال يعرف 

ه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم علم قليل بال أصول وال ضوابط وال فقه وال رأي سديد، ويظن أنه بعلم
األولين واآلخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، عن مواصلة طلب العلم َفَيْهلك بغروره َوُيهلك. وهكذا كان 

 (xi)العلم واالجتهاد ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس.  نالخوارج األولون يدَّعو 
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مطية الشيطان إلى كل فتنة وضاللة  -غالبا-حديث صار فساد اإلعالم: اإلعالم في العصر ال. 17
ر في سبيل الشيطان، وهي من  وبدعة ورذيلة، فإن وسائل اإلعالم في أكثر البالد اإلسالمية غالبا ما تسخَّ

في الدعوة إلى الضاللة ونشر البدعة والزندقة وترويج الّرذيلة والفساد، وهتك الفضيلة، وحرب  هخيله ورجل
، وبالمقابل فإن إسهام اإلعالم في نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جدا، وال شك أن هذا التدين وأهله

لم، فإذا اقترن سمالوضع منكر عظيم ومكر كّبار، ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل 
بالضرورة إلى ذلك بشيء من قلة العلم والحلم والصبر والحكمة، وغياب التوجيه الشرعي السليم، أدَّى ذلك 

لى اإلحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم فيندفع إلى التغيير  لف والقسوة في األحكام والتعامل، وا  الصَّ
  (xii)بإزالة أسبابها. بعنف. لذا فإن عالج هذه الظواهر لن يكون حاسما إال

 عالج التطرف والغلو الثالث:المبحث 

د لهم بالعلم واإلخالص والتجرد وعدم التبعية أو التعصب والمشهو المخلصين تمكين العلماء الربانيين . 1
من توجيه الجماهير وفتح القنوات اإلعالمية لهم وأن يكونوا مرجعية حقيقية صادقة مخلصة للحاكم 

د من إجراء حوارات ولقاءات ومناظرات مع من يحمل فكرا فيه غلو أو تطرف أو بال والمحكوم. كما
بعيدا عن المزايدات والتشهير وكيل التهم  ومعالجتها،لمشكلة عرضت عليه شبهة بقصد تشخيص ا

 عن مكاسب دنيوية. األحكام والبحثواستباق 

مهم والتعرف على رؤوسهم عاوتتبع مقاالتهم ومؤلفاتهم وسائر مز  التطرف،دراسة شبهات اهل  -2
ار الجاد مع المنظِّرين م، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والحو ومرجعياته

 .(xiii)والمتبوعين منهم، 

. يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع، فالجهاد واألمر 3
ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطها، فيجب بيان الخطأ في  بالمعروف والنهي عن المنكر

وبين التكفير والعنف واإلرهاب والغلو، وال سيما في الخطاب الرسمي  تفسيرها وفهمها، وعدم الخلط بينها
 للدولة، وفي الخطاب اإلعالمي الذي يمثلها. 

، والخلط بينهم مكفراتوليس كل مجاهد  ،افليس كل أهل الغلو والتكفير خوارج. وليس كل مكفِّر جهادي
لى التباس األمور على كثير منأدى إلى تعاطف ب لى تعاطف آخرين معهم  عضهم مع بعض وا  الناس، وا 

 كذلك.
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البد من إنشاء لجان تضم خبراء من الشرعيين والنفسانيين واالجتماعيين واالقتصاديين واألمنيين  .4
عبر دراسات علمية وميدانية جادة غير  المجتمعات،طرف في لتواواإلعالميين لمعالجة ظاهرة الغلو 

 منحازة.

ى ما يضخه اإلعالم من انحراف خلقي وما يخالف العقيدة واآلداب ومنع محاسبة المجتمع والدولة عل .5
 (xiv) منضبطة.المساس بالدين وأهله ومعرفة أن الحريات المنفلتة ال تولد إال ردة فعل منفلتة غير 

لشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابها واالعتراف وح واوضال. أهمية 6
ها، وال سيما بعد أن شاعت هذه األمور عبر وسائل اإلعالم واإلنترنت ومجالس الناس بوجودها وآثار 

 الخاصة والعامة.

تاحة فر . 7 عمل واإلبداع الص تحسين الوضع االقتصادي للشباب بتوزيع الثروات بالشكل العادل وا 
عادة تأهيل الشباب ليكون فردا صالحا في  اجس الرزق مجتمعه وأمته والقضاء على هوالمشاركة وا 

 مشروعة.وانتظار الفتات واستغالل هذا الفقر من قبل البعض لتجنيد الشباب لتحقيق أهدافا وغايات غير 

(xv) 

عطاء الناس حقوقهم سواء كانت حقوقا مالي .8 سياسية أو اجتماعية أو شخصية  أوة ضرورة العدل وا 
فيها األمن وقد ساد الظلم ومن الظلم تقليصه فإن المجتمعات ال يمكن أن يترعرع  والقضاء على الظلم أو

فإن  غيرهم،وعد أنفاسهم وأخذهم بجريرة  عقولهم،سرقة أقوات الناس وأخذهم بالظنة وتعذيبهم ومصادرة 
 ظالمة.وال ينصر الدولة المسلمة إذا كانت  رةافاهلل ينصر الدولة العادلة ولو كانت ك

 خالل:ملء الفراغ الروحي لدى الشباب من  .9

 السنة.عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية على مدار . 1

 الناس.في توعية وكليات العلوم االسالمية تفعيل دور المساجد . 2

ن الوجهة الشرعية فيها، عالوا  كشف مواطن اإلشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة،  .10
فتحرر جميع المسائل والتعليم االسالمي  بكليات العلوم االسالميةعا وربطها وتأصيل ما لم يتم تأصيله شر 

مما يحدو به الى الحد المشكلة شرعا، وتربط بأصولها وقواعدها وأدلتها وفتاوى العلماء، وربط ذلك كله 
 . من التطرف والغلو

اء وأنهم على رأس أهل الحل والعقد، وهم الذي يقررون المواقف المهمة واألحكام ملعلاعطاء فرصة ل. 11
  (xvi)العظمى. ألمة الكبرى، ومصالحها في قضايا ا
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. حفظ األمن، وأنه واجب على الجميع، وأن اإلخالل به فساد في األرض، والدين جاء بحفظ 12
 يمكن ذلك إاّل باألمن.  الو  الضروريات الخمس )الدين والنفس والمال والعرض والعقل(

رت مع الغالة )ورؤوسهم بخاصة( تميز  الحق من الباطل والهدى من الضالل هذه األصول الكبرى إذا حرَّ
 والهوى، وانهدمت ذرائعهم من أصولها. 

طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعالج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة  .13
 ة وبالبرامج العلمية واإلعالمية والتربوية واالجتماعية قريبة المدى وبعيدة المدى. بيتر والحجة وال

ومراكز  والفقه،الجانب العقدي والفقهي يجب أن تسهم الجامعات والمؤسسات التربوية كأقسام العقيدة  فمن
الدولة  عمدو  -عم البحوث والدراسات والمواقف اإليجابية بحوافز ودالبحث ومراكز خدمة المجتمع، 

 . الغلو والتطرف معالجةبجوائز كبيرة لمن يسهم في 

ن والمربين لإلسهام في حل المشكلة وتخفيف آثارها والحد والدعاة والمفكرياستنهاض همم العلماء  .14 
فمثال ال نعرف  -والتقصير في هذا حاصل-من انتشارها بأكثر مما هو حاصل وبكل الوسائل المتاحة 

ة في اللقاء المباشر مع أساتذة الجامعات، والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في ادج أي خطوة رسمية
للتشاور والتعاون في حل هذه المشكالت الكبرى. فيجب على الجميع طرح  -دراللهم إال النا-الدولة 

المشكلة بوسائل اإلعالم، ومؤسسات التربية والتعليم، بأسلوب علمي مدروس، ال بما يحصل في بعض 
 ( xvii) جيدا.اللقاء والبرامج واإلسهامات )شبه العفوية( وغير المعدة إعدادا 

د وعلية القوم في المجتمع في ممارسة دورهم الريادي لالنفتاح على قالتأكيد على أهل الحل والع .15
الناس وضبطهم بالمرجعية الدينية والقبلية واالجتماعية والرسمية. وأول ذلك: العلماء وكبار المسؤولين في 
كل منطقة يجب لزاما التأكيد عليهم بفتح أبوابهم للشباب وعامة المجتمع، وأن يخصص كل واحد منهم 

يوميا أو أسبوعيا، يستقبل فيه الناس ويحاورهم، ويخصص للشباب المندفع وقتا يحاورهم ويرفق بهم  وقتا
ويرشدهم، وأشهد أن غالب الشباب المندفع الذي قد يتعاطف مع الغالة مستعدون للرجوع للحق، إذا تم 

اء غالبا محوارهم برفق وسعة صدر وحلم وتذكير باألصول الشرعية، وهذا مجرب وناجح، لكن العل
مشغولون عن هذه المهمة، فانصرف كثير من الشباب إلى الفضائيات واإلنترنت ودعاة السوء والفتنة 

 .  والتيارات المعادية

يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية، تعنى بهذه األمور يكون . 15
ة والحوار، وتوفر لهم اإلمكانات الالزمة سفيها باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدرا

 والوسائل العلمية واإلعالمية وغيرها. 
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دارات متخصصة في العقيدة والفكر  .16 حبذا لو كان في أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مراكز وا 
الم، عوالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة واإل -والشورى  -والتيارات المعاصرة كالداخلية 

والصحف، والعمل والشؤون االجتماعية، والشؤون اإلسالمية، واإلفتاء، وما كان موجودا منها يطوَّر ويفعَّل 
 ويدعم ليؤدي الدور الواجب في هذه الظروف. 

نشاء دوائر للفتوى في كل المناطق واسعة  .17 توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعا وعددا وطريقة، وا 
شكاالته الكبيرة والكثيرة والخطيرة، مالصالحيات كبيرة اإل كانات تتصدى لحاجات المجتمع ومشكالته وا 

وكذلك الدعوة والشؤون اإلسالمية. فالناس في هذه البالد ال تزال ثقتهم بعلمائهم جيدة على رغم ما حدث 
يزال عدد  لها من صدع كبير، لكن لم تتوافر للعلماء اإلمكانات والوسائل المتطورة لسّد حاجة الناس، وال

  xviiiالذين يسمح لهم بالفتوى على نطاق إعالمي محدود جدا.

كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين بحاجة ملحة إلى دورات مركزة في أصول الدين وثوابته  .18
ومسلَّماته، وأصول الغلو واتجاهاته، والقواعد الشرعية وضروريات األحكام، ونحو ذلك مما يؤدي الجهل 

 . تشار التطرف والغلونابه إلى 

بضوابطهما  التفريق بين أحكام الدين في الجهاد بشروطه واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .19
الشرعية، وبين التشدد والغلو والتطرف الذي يحدث باسم هذه األصول الشرعية العظيمة؛ ألن الخلط 

إلعالم والكتَّاب يؤدي إلى استفزاز اوتجاوز هذه األصول من قبل البعض، والتنكر لها من بعض وسائل 
 الناس، ويتذرع به أهل الفتنة والغلو. 

أغلب أفراد الغالة من المتدينين ذوي العاطفة والغيرة والحماس،  .حول الفئة الغالية واستصالحها .20
  لكنهم ينقصهم عمق الفقه، والحكمة والصبر والتجارب، واستهوتهم التيارات واألهواء، وأرى حيالهم:

 الحوار المباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة، ولو في السجون.  -أ 

توجيه رسائل وبحوث علمية مؤصلة )ومطويات( تطرح بكل الوسائل المتاحة وال سيما اإلنترنت،  -ب
 وتكون من متخصصين جديرين، وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر، ويتبع ذلك: 

ت والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في عالج الغلو، وأن تكون هناك رااإلكثار من اإلصدا -ج
 برامج ثابتة في اإلعالم وال سيما. 

اإلسراع باإلذن للجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية ألنها تستوعب كثيرا من طاقات الشباب  -د 
 وتسد فراغهم وتمتص عواطفهم. 
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ة التطرف والغلو من خالل الوسائل المرئية والمسموعة والندوات رباعطاء دور بارز لألعالم في محا -ه
  (xix) لها.والمؤتمرات واللقاءات وبيان مواطن الشبهات واعطاء الحلول المناسبة 

 أمور يحسن التنبه لها في معالجة الغلو أو ما يسمى )التطرف الديني( منها:  .21

تطرف المعاكس في رفض الدين أو ال * أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر، هو
 التساهل واإلعراض عنه وعدم الجدية في عالج النوعين بتوازن. 

* يجب في هذه الحال التفريق )بوضوح( بين التمسك بالدين والسنة )وهو حق( وبين الغلو والتطرف 
 )وهو باطل(. 

 ما: وه * أن الغلو )التطرف الديني( ال يمكن عالجه عالجا حاسما إاّل بأمرين،

الحوار الجاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ومن خالل النصوص الشرعية والقواعد المعتبرة من قبل  -1
 الراسخين والمتخصصين الذين يحترمهم المحاور ويعترف بجدارتهم. 

 ثم الجد والحزم في معالجة أسباب الغلو، بعد إقامة الحجة وكشف مواطن االنحراف بجالء.  -2

ره أهل الغلو )التطرف الديني( مبني على أوهام وظنون وشائعات، وتلبيس، ثم أدى ذلك يثي* أن أكثر ما 
 إلى التهاجر والقطيعة بينهم وبين العلماء والمفكرين ورجال الدولة. 

 * فالحل هو كشف الحقائق، والشفافية والحوار الجاد واللقاء المباشر وفتح األبواب بضوابط. 

ية( الرأي التي ظهرت الدعوة إليها أخيرا بالضوابط الشرعية؛ بحيث وحر * يجب أن تضبط التعددية )
تكون التعددية في االجتهادات ال في العقيدة والمسلَّمات والثوابت، وال تكون ترويجا للفرق والبدع 

 (xx)واألهواء.

ذ التطرف نبالدعوة الى الوسطية و و  الهوية االسالمية بثفي دور كلية العلوم االسالمية  الرابع:المبحث 
 .والغلو

ان مما الشك فيه ان الدور الذي تطلع اليه الكلية دوٌر عظيم والشك ان الجامعات هي المحرك والموجه 
الذي يصنع توجه الشباب وارتقائهم الفكري، ومن هنا فانه يقع على وزارة التعليم دور كبير في التوجيه 

دور العظيم الذي يقوم به االستاذ الجامعي في توجيه التربوي والحماية من ظاهرة التطرف والغلو ومازال ال
الجيل في مختلف المراحل دورًا مؤثرًا في تحديد التوجه الذي يسير عليه الطلبة والمجتمع واصبح من 
المحتم بشكل ضروري ان يزيد االهتمام بالعمل على خلق مناهج تفعل عوامل التفكير السليم المستقيم 

يمه وهذا يحتاج الى تأصيل تربوي من أجل تحرك نقطة انطالق سليمة في لدى الطلبة وهو يتلقى تعل
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إال تلقين لمعلومات  وما هالقادمة وهذا ما ال نجده اليوم ولألسف في الكليات  لألجيالالتوجيه التربوي 
تنتهي عالقة الطالب بها بمجرد أن يضعها في ورقة االمتحان وال نجد لها أي انعكاس ايجابي على حياته 

لك بسبب غياب آلية المتابعة لمثل هذه المعلومات وعدم انتظار انعكاسها على حياته، من هنا فانه تقع ذو 
على الدولة مسؤولية تفعيل أدوات التعليم وتنشيط وسائله وذلك من اجل العمل على تفعيل دوره في 

اتخاذ أي اجراء جماعي  التوجيه التربوي والحماية من االفكار المنحرفة والتي انتشرت بين الشباب دون
 في هذا الصعيد المهم.

نالحظ من خالل مناهج كليات العلوم االسالمية والمدارس الدينية ان مناهجها مناهج وسطية وتنبذ الغلو و 
والتطرف فكتب العقيدة التي تدرس فيها منهج وسطي معتدل سارت عليه االمة منذ قرون عدة وقد جمعة 

اهلل في كتابهما اصول  مارحمهعليان واالستاذ الدكتور قحطان الدوري  ياالستاذ الدكتور المرحوم رشد
 .(xxi) االمةوالذي يمثل المنهج الوسط لعلماء  الماتريدية المعتدلالدين والذي تناول منهج االشاعرة 

حظ ان كليات العلوم االسالمية تدرس الفقه على المذاهب الستة المعتبرة الاما في كتب الفقه االسالمي فن
ن االحناف والشافعية والحنابلة والمالكية واالمامية والظاهرية وبقية المذاهب االخرى المعتبرة كمذهب م

 جميلالدكتور هاشم  لألستاذ الفقه المقارنسفيان واالوزاعي وغيره وخير ذلك كتاب الفقه المنهجي وكتاب 

(xxii)  تضاد.والذي يبين سعة هذه االمة وان تنوعها تنوع رحمة ال تنوع 

واما كتاب الفكر االسالمي وكتاب الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان فخر دليل على منهج الوسطية 
 التفسير.الفرقة والطائفية وكذا كتب  ذواالعتدال ونب

ولو نظرنا الى كتاب حقوق االنسان وبيان مابه من بيان حق الحياة وحق حفظ كرامة االنسان خير دليل 
 ذلك.على 

مظاهر االنحراف الفكري  اهيم يجب ان تصحح والتي تعالج بعضلها كتاب في مف ويحتاج ان يضاف
 والتطرف.والغلو 

واعادة صياغة كتاب حقوق االنسان الى حقوق المخلوقات في الكون كي يكون اشمل واوسع بمفاهيمه 
 الصحيحة

ب ان يجكما يجب جعل بعض هذه المناهج مثل كتاب حقوق المخلوقات في الكون وكتاب مفاهيم 
منهج يدرس في كافة اقسام الجامعات ولو لسنة ختالف اختالف تنوع ورحمة التضاد التصحح وكتاب ا

واحدة يدرسه الطالب كذا في المراحل االعدادية السيما انها مراحل تنشأة لما يسهم من دراستها الى نبذ 
 معالجتها.فكر التطرف والغلو وسبل 
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بة كليات العلوم االسالمية ليشمل التعين على مالك وزارة التربية طل لتعينات أكبراء فرصة اعطكا ينبغي 
  واستفادة من خبراتهم التحجيمهم فقط في المساجد. لما يحملوه من فكر معتدل من خالل مادرسوه

 نتائج البحث بأهمالخاتمة 

 .البحثبعد هذه الجولة السريعة في بحثي هذا نستطيع ان نتوصل الى اهم نتائج الذي خرج به 

ان الغلو والتطرف جاء من مغالة الرجل في شيء اي خرج عن حده المألوف والتطرف هو ان  .1
 يكون الرجل طرفا في شيء وعلى العموم هو تجاوز الحد الطبيعي للشيء.

  الى:فيرجع اما اهم اسباب الغلو والتطرف 

الدولة  لمواقفضعف ورداءة األسلوب والخطاب اإلعالمي في التعبير عن الوجهة الشرعية  .2
 .ن هذه األمور يثير المشاعر من خالل تحريف الحقائقوقراراتها بل كثير من تعبيرات وسائل إعالمنا ع

عدم اعطاء دور بارز الى كليات العلوم االسالمية في توعية الناس واخذ حظها من التعيين في  .3
  التربوية.مؤسسات الدولة والسيما في المؤسسات 

قلوبهم مرض إلى اتهام المناهج الدراسية في كليات العلوم ومن في تجرأ بعض الجاهلين  .4
االسالمية بمساندة الغلو، وهذه دعوى عريَّة من البرهان بل على العكس، والحق أن المناهج بجملتها تقرر 

  .كما هو مشاهد وملموس االعتدال والوسطية

رص عمل لهم دم خلق فاألوضاع االقتصادية الصعبة لدى الشباب وعدم تكافأ الفرص وع  .5
وتوفير وضائف للخريجين والعاطلين عن العمل وال يمكنهم الحصول على شيء إال من خالل التسول 

راقة ماء  هدار كرامة اإلنسان فماذا نتوقع من ألوف من الجامعيين العاطلين عن العمل فإنه  الوجه،وا  وا 
 والنقمة. ل والتطرفوبحكم الطبيعة البشرية سيرتفع مستوى الحقد والحسد والتحام

 اما طرق معالجة الغلو والتطرف فمن اهمها.

تمكين العلماء الربانيين المخلصين والمشهود لهم بالعلم واإلخالص والتجرد وعدم التبعية أو  .1
التعصب من توجيه الجماهير وفتح القنوات اإلعالمية لهم وأن يكونوا مرجعية حقيقية صادقة مخلصة 

 والمحكوم.للحاكم 

وتتبع مقاالتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم  التطرف،ل سة شبهات اهدرا .2
ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والحوار الجاد مع المنظِّرين 

 منهم.والمتبوعين 
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ن واألمنيين ن واالقتصادييالبد من إنشاء لجان تضم خبراء من الشرعيين والنفسانيين واالجتماعيي .3
عبر دراسات علمية وميدانية جادة غير  المجتمعات،واإلعالميين لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرف في 

 .منحازة

وما يخالف وتشويه للحقائق خه من انحراف خلقي يضعلى ما  ووسائل االعالممحاسبة المجتمع   .4
لتة ال تولد إال ردة فعل منفلتة غير ن الحريات المنفالعقيدة واآلداب ومنع المساس بالدين وأهله ومعرفة أ

 .منضبطة

 للخريجين.توفير فرص عمل للعاطلين وايجاد فرص تعينات  .5

 فيتمثل.اما دور كليات العلوم االسالمية في الدعوة الى الوسطية ونبذ الغلو والتطرف 

حية نا مناهج معتدلة منمن خالل المطالعة واالستقراء نجد ان مناهج كليات العلوم االسالمية  .1
 معين.تدرس جميع المذاهب وال تتعصب الى منهج او فكر او طرح  العقيدة والفقه والدعوة فهي

حملة الفكر  ألنهمزج خريجي كليات العلوم االسالمية في مديريات التربية والتعليم كمدرسين  .2
 الوسطية.المعتدل وهم اولى بتربية الجيل الناشئ على 

كليات العلوم االسالمية لمناقشة الفكر المتطرف وبيان قات ومؤتمرات برعاية عقد ندوات وحل .3
 الصواب.اسباب الضعف ومحاولة ارجاعه الى جادة 

وان ينفع به المجتمع وان يعم وبعد هذه الخاتمة اسال اهلل تعالى ان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم 
شاء قدير وصل اللهم على المسلمين انه على ما ياالمن واالمان على ربوع وطننا الحبيب وسائر بالد 
 الدين.وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم  إلهسيدنا وحبيبنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين وعلى 

 قائمة المصادر والمراجع
 2005اصول الدين االسالمي الدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدور مطبعة دار الفكر سنة   (1

رف والعنف الدكتور اسماعيل لطفي جافاكيا رئيس جامعة فطاني تايالند بحث مقدم ة لألوالد من مزالق التطتحصين االسر  (2
  24هـ ص1436الى المؤتمر االسالمي العالمي لمكافحة االرهاب في مكة المكرمة جمادي االول 

معة المساعد بكلية الشريعة جاطارق محمد الطواري األستاذ  إعداد.العالج.  -المظاهر  -التطرف والغلو األسباب  (3
 الكويت.

بسويسرا  Veveyالعالج ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدينة فيفاي  -المظاهر  -التطرف والغلو األسباب  (4
. 2005أغسطس  20 – 19سويسرا ما بين  – A.M. Vكلية الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي فيفاي  –برعاية جامعة الكويت 

 ستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت..طارق محمد الطواري األ إعداد.
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 التعصب المذهبي والتحزب الطائفي الدكتور مصطفى تسيرتيش المفتي العام في البوسنة والهرسك.  (5

ار القاسم واصولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف السلف منهم الدكتور ناصر عبد الكريم العقل طبع د مناجهمالخوارج    (6
 هـ. 1417 الطبعة الثانية سنة

. كلية الشريعة والدراسات مراح دالدكتور محم الشباب.دور االعالم االسالمي في تعزيز الموقف ضد التكفير لدى  (7
 جامعة قطر  االسالمية.

 مكة المكرمة  ط.السالم. ضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق االنسان اعداد هشام جعفر عبد   (8

م ثقافة متزنة بحث للدكتور الريح حمد النيل االستاذ بكلية الشريعة بجامعة ام القرى مكة ضعف المناهج التعليمية في تقدي  (9
 المكرمة.

العالي للدراسات  رئيس المعهدالدكتور رضوان بن نايف السيد  واالرهاب.ضعف المؤسسات الدعوية والعالئق بالتطرف  (10
 م  2015فبراير  25مكة المكرمة. طبع في  لبنان.االسالمية 

  بيروت الطبعة الثالثة  –الفراهيدي دار صادر ن للخليل بن أحمد العي (11

الغلو األسباب والعالج إعداد أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين بالرياض  (12
 جامعة اإلمام  -

 هـ1426سنة  8لبوطي مجلة ثقافتنا العدد للشيخ محمد رمضان ا منها.قف اإلسالم الغلوُّ والتَّطرف واإلرهاب ومو  (13

 .2007الفقه المقارن الدكتور هاشم جميل مطبعة دار الكتب العلمية   (14

 بيروت الطبعة األولى –محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري دار صادر  العرب.لسان   (15

جفال دار  مإبراهيخليل  تحقيق:وي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل النحالمخصص  (16
 األولى  الطبعة:م 1996هـ 1417 -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  النشر:

 جامعة اإلمام  -المذاهب المعاصرة كلية أصول الدين بالرياض  (17

الدعوة تحقيق دار  النشر:دار  النجار.بد القادر ـ محمد مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد ع المؤلفون: إبراهيمالوسيط المعجم  (18
 العربية.مجمع اللغة  /

 2010الدكتور جاسم بن محمد المهلهل ط السماحة سنة  االسالمية.ية الهو  (19
                                                                 

(i ) 351/  1 سيده البن ـ المخصصو  213 /9.  ينظر لسان العرب 

(iiالمعجم .) 555/  2ـ  الوسيط 

(iii )362/  1أحمد  بن للخليل . العين 

(iv ) ُّهـ1426سنة  8افتنا العدد مجلة ثق البوطي رمضان محمد للشيخ منها. اإلسالم واإلرهاب وموقف والتَّطرف . الغلو 

(v ) العالي للدراسات  رئيس المعهدالدكتور رضوان بن نايف السيد  واالرهاب.. ضعف المؤسسات الدعوية والعالئق بالتطرف
 .22م /ص 2015فبراير  25ع في مكة المكرمة. طب لبنان.االسالمية 
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((vi )) عبد الكريم العقل طبع دار القاسم ناصر السلف منهم الدكتور واصولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف  مناهيمالخوارج ينظر
 . 99_89هـ / ص 1417الطبعة الثانية سنة 

(vii) فيفاي بمدينة المنعقد الرابع الدولي للمؤتمر مةمقد ورقة العالج - المظاهر - األسباب والغلو التطرف ر. ينظ Vevey بسويسرا 
. 2005 أغسطس 20 – 19 بين ما سويسرا – A.M. V فيفاي مسلمي جمعية مع نبالتعاو  الشريعة كلية – الكويت جامعة برعاية
 .10الكويت ص جامعة الشريعة بكلية المساعد األستاذ الطواري محمد طارق إعداد.

(viiiينظر .) ين االسرة لألوالد من مزالق التطرف والعنف الدكتور اسماعيل لطفي جافاكيا رئيس جامعة فطاني تايالند بحث تحص
  24هـ ص1436الى المؤتمر االسالمي العالمي لمكافحة االرهاب في مكة المكرمة جمادي االول مقدم 

((ix)( سورة طه، آية )124 .) 
(x) ة متزنة بحث للدكتور الريح حمد النيل االستاذ بكلية الشريعة بجامعة ام القرى مكة . ضعف المناهج التعليمية في تقديم ثقاف

 17المكرمة. ص
(xi) الدين أصول كلية المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ العقل الكريم عبد بن ناصر. د.أ والعالج إعداد غلو األسباب. ينظر ال 

 5اإلمام ص جامعة - بالرياض
(xii ) نفسه.. ينظر المصدر 
(xiii ).  والدراسات  . كلية الشريعةمراح دالدكتور محم الشباب.دور االعالم االسالمي في تعزيز الموقف ضد التكفير لدى ينظر

 كلية المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ العقل الكريم عبد بن ناصر. د.أ والعالج إعداد الغلو األسباب.و 22جامعة قطر ص االسالمية.
 8اإلمام ص جامعة - ضبالريا الدين أصول
(xiv)  كلية الشريعة والدراسات حمرا دالدكتور محم الشباب.. ينظر دور االعالم االسالمي في تعزيز الموقف ضد التكفير لدى .

 19جامعة قطر ص االسالمية.
xv)  . ) والغلو  14لمكرمة صمكة ا ط.السالم. اعداد هشام جعفر عبد ضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق االنسان ينظر

اإلمام  جامعة - بالرياض الدين لأصو  كلية المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ العقل الكريم عبد بن ناصر. د.أ والعالج إعداد األسباب
 10ص
xvi)) لدينا أصول كلية المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ العقل الكريم عبد بن ناصر. د.أ والعالج إعداد األسباب وينظر الغل 

 12اإلمام ص جامعة - بالرياض
xvii) 22ي البوسنة والهرسك ص( . ينظر التعصب المذهبي والتحزب الطائفي الدكتور مصطفى تسيرتيش المفتي العام ف. 

xviii)  .)الدين أصول كلية المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ العقل الكريم عبد بن ناصر. د.أ والعالج إعداد األسباب وينظر والغل 
لية ضعف المناهج التعليمية في تقديم ثقافة متزنة بحث للدكتور الريح حمد النيل االستاذ بك وينظر 16 اإلمام ص جامعة - ياضبالر 

 22المكرمة. صالشريعة بجامعة ام القرى مكة 
xix)  219ص 2010الدكتور جاسم بن محمد المهلهل ط السماحة سنة  االسالمية.( . ينظر الهواية 

(xx) 21أ.د. ناصر عبد الكريم العقل كلية اصول الدين جامعة االمام الرياض ص  والعالج.سباب . الغلو اال 
xxi)2005الدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدور مطبعة دار الفكر سنة اصول الدين االسالمي  (. ينظر. 

xxii))  2007. ينظر الفقه المقارن الدكتور هاشم جميل مطبعة دار الكتب العلمية. 
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 نموذج اتصالي مطّور( )نحودور اإلعالم في مواجهة التطرف واإلرهاب 

 د. محمد أحمد فياض

 أبو ظبيكلية اإلمارات للتكنولوجيا/  عميد كلية اإلعالم والعالقات العامة األستاذ المشارك

   المقدمة:

 م2001سبتمبر  11لقد شاع خطاب التطرف واإلرهاب في السنوات االخيرة وخصوصًا قبل وبعد أحداث 
وانتشر بشكل واسع في األوساط السياسية وبين النشطاء، السيما مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي 

، أضحت أكثر قربًا زمنيًا ومكانيًا من األحداث ومن المتلقي في آن واحدالتي ساهمت في حرية التعبير و 
اب من جهة أخرى، وهذا مثال لما جلبته لنا إال أنها أدت إلى ازدياد العنصرية والتطرف الفكري واالستقط

 التكنولوجيا من فرص وتحديات.

الجماهيري وشيوع خطابها بدأت تتأثر بهذه الوسائل التواصلية بشكل أو ومع تطور وسائل االتصال 
بآخر، األمر الذي أضعف من قوة خطابها الذي أضحى أسيرًا لألفكار اآليديولوجية والدينية والعنصرية 

على شيوع خطاب التطرف بدوره لذي انعكس واة فضاًل عن المصالح السياسية واالقتصادية، والفئوي
واإلرهاب بشكل غير مسبوغ ولعب اإلعالم دورًا في تكريس حواضن ألصحاب هذا الفكر المتطرف، 

 انعكس على السلم اإلهلي واالستقرار العالمي بشكل واضح. 

العالم وكذلك وسائل اإلعالم عادة، مجموعة من اللوائح  كما تضع ُنظم اإلعالم المنتشرة في بلدان
والقوانين والتشريعات التي تحاول العمل وفقها، وتطالب اإلعالميين وكذلك الجمهور العام بضرورة 

 التمسك بهذه اللوائح وعدم مخالفتها، خاصة فيما يتعلق األمر بخطاب التطرف واإلرهاب.

صالية الحصر لها، تناولت تأثير وسائل اإلعالم على المجتمعات لقد قّدم الباحثون نماذج ونظريات ات
وظف هذه الوسائل في خدمة السالم والتضامن والتعايش بين النظم والمحلية والدولية وكيف يمكن أن نُ 

وخاصة في  التضليل والتطرف الذي يقود إلى اإلرهابواآليديولوجيات،  لكننا الزلنا نلمس وبقوة خطاب 
، وعليه سنحاول في هذا البحث االجتماعي أو ما أصطلح على تسميته باإلعالم الجديد وسائل التواصل

الوقوف على أسباب شيوع خطاب التطرف واإلرهاب في وسائل اإلعالم، وكيف يمكن العمل على رسم 
 خطوط عريضة لهذا اإلعالم في الوقوف بوجه هذه التحديات المصيرية.

 أواًل: منهجية البحث

 :بحثمشكلة ال

سرعة انتشار اإلعالم تفاؤاًل غير مسبوق بمستقبل وسائل االتصال الحديثة، سيما وأن أثار موضوع 
 اإلعالم الجديد ولد في أحضان اإلعالم التقليدي، وأصبح محفزًا له دون أن يلغيه، حيث أدى إلى اندماج
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ما أدى إلى ، ال تقترن ببعضها البعض مستقلة وسائل السابق في كانت المختلفة، التي اإلعالم وسائل
 تتسم بالشمولية والطابع الجماهيرية االتصال الوسائل، فأصبحت وسائل تلك بين الحدود الفاصلة إلغاء
بها جميع وسائل اإلعالم  تتسموتأثيراتها بالكونية وهي سمة  وخطابهافي طبيعة عملها تتصف و   .الدولي
بتدفق  كبيرًا وتسمحألنها تستعمل فضاًء عابرة للحدود الجغرافية بنية عالمية دولية  كونها أضحتالجديد 

رأس مال المعلومة في نقاط تركز المعلومات، وسمحت الالمركزية بازدهارها في البيئة العالمية وتجاوز 
 اشكالية الزمان والمكان.

في:  والمتمثلة ،بوجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين شعوبهاالعربي دول الخليج  وتتصف
وغيرها من العوامل التي تجعل نتائج أي والتقارب االجتماعي والبيئي اللغة، االنتماء، والدين، والتاريخ 

ر مع تتفق إلى حد كبي من دول الخليجدراسة خاصة بعلوم اإلعالم واالتصال التي قد تجري في أي 
أخرى هذا مع عدم إغفال جانب  دولة خليجيةنظيرتها من الدراسات المشابهة والتي قد تجري في 
 الخصوصية الثقافية التي تتميز بها كل دولة عن األخرى.

في: الجدل الذي بات شائعَا بين الباحثين، حول حدود الحريات المسموح تتمثل مشكلة البحث لذا فإن 
وليات التي يمكن أن يتحملها ؤ التعبير في اإلعالم، عبر قنواته المختلفة، وطبيعة المسبها، لممارسة حرية 

، أمام هذا السيل الجارف من خطاب التطرف واإلرهاب وممارساته المتعددة، األمر الذي المستخدمون
مجتمعية للوقوف بوجه التطرف واإلرهاب عبر تبني  –ريخية ايجعل أجهزة اإلعالم أمام مسؤولية ت

 استراتيجية فاعلة تخدم المجتمع قبل أن تخدم وسائل اإلعالم ذاتها. 

 :بحثأهمية ال

مما ال شك فيه أن حقل اإلعالم في حالة تغير مستمر تبعًا لمتغيرات تكنولوجيا االتصال والمعلومات، 
الم ولذلك فإن كل مصطلحات االتصال الجماهيري تواجه ذات التحدي نتيجة منح تكنولوجيا وسائل اإلع

الجديدة دورًا أكبر للمستخدم في السيطرة على العملية االتصالية والتحكم بآليات عملها. ولذلك فإن نظرية 
عادة هيكلة بعض المفاهيم القديمة السائدة وبلورة المتغيرات الجديدة. رغم  االتصال تحتاج إلى تبني وا 

 ة الجديدة ولكن البعض اآلخر قدعلمنا أن بعض النظريات القائمة سوف تستمر في البيئة اإلعالمي
شيوع قنوات اإلعالم الجديد، وانتشارها في ، ومع المتغيرات الجديدة يتناسب معيحتاج إلى تعديل لكي 

مختلف أنحاء العالم، وزيادة أعداد المستخدمين يومًا بعد أخر، وظهور تجاوزات مسيئة بحق األفراد 
، إلى الدرجة التي أضحت تمثل تحديات جدية تهدد خاصة في قضايا التطرف واإلرهاب والمجتمعات

، أضحى لزومًا علينا العمل  الدول العربية ومنها دول الخليجالبنى االجتماعية والثقافية واالقتصادية في 



 

نموذج  )نحودور اإلعالم في مواجهة التطرف واإلرهاب 
 اتصالي مطّور(

  د. محمد أحمد فياض
 

 

566 
 

أهمية هذا  الجّدي على بلورة خطط جديدة هادفة لدور اإلعالم في مواجهة هذه التحديات، ومن هنا تبرز
 البحث.

 :بحثأهداف ال

ورسم نموذج واضح ألبعاده  واإلرهاب إلى الوقوف على أسباب شيوع خطاب التطرف يهدف البحث
اإلعالم في مواجهة التطرف واإلرهاب.  يوّضح دوراالتصالية كمدخل نحو تطوير نموذج اتصالي مطّور 

، التطرف واإلرهابمن الجمهور، بعيدُا عن لغة  متوازن وقريبيمكن أن يفتح الباب لبناء خطاب إعالمي 
ويفتح نوافذ للتعاون بين وسائل اإلعالم والمؤسسات الحكومية  ويعمل على تعزيز األمن والتحصين الفكري

 . فضاًل عن منظمات المجتمع المدني

 منهج البحث:

يستند هذا البحث على المنهج الكيفي التحليلي القائم على قراءة وتحليل االتجاهات السائدة في وسائل 
اإلعالم حول الخطاب اإلعالمي والبحث في مكوناته وأسسه الفلسفية التي ترتبط بمفاهيمه المتعددة 

 إلى محاولة تطوير نموذج اتصالي ورصد العالقات المتبادلة في إنتاج خطاب التطرف واإلرهاب، وصوالً 
 الفكري فييرسم مالمح ودور اإلعالم ووسائله المتعددة في مواجهة التطرف واإلرهاب ويعزز األمن 

 .ويعمل على تحصينه عبر استراتيجية متكاملة من التعاون والتنظيم المجتمع

 :البحثمفاهيم 

 مفهوم اإلعالم:

واإلعالم من أعلَم، فيقال: أعلمُه  (1) َشَعَر،َعِلَم بالشيء:  :يقول ابن منظوراإلعالم لغة من )َعِلَم(، حيث 
 لي ويقال: استعلم الجهل، فيقال علمُت الشيء أعلمه ِعلمًا: عرفُته. نقيض والعلمطلعه عليه، ا أي األمر،
 (2) .إياه فأعلمته واستعلمني الخبر أعلمه، حتى وأعلمنيه فالن خبر

في االصطالح تعددت التعريفات التي وضعها المتخصصون في مجال االتصال، حيث يشهد اإلعالم و 
اتساعًا متسارعًا في مفهومه، أدى إلى التباين وعدم االتفاق على مفهوم واحد مباشر بذلك، فيعرف 

، وبقدر ما تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة"اإلعالم بأنه: 
 ُعّرفو  (3)."تكون هذه الصحة أو السالمة في المعلومات أو الحقائق يكون اإلعالم في ذاته سليمًا وقويماً 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة، التي تساعدهم على "أيضًا بأنه: 
كالت، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المش

 (4) ."عن عقلية الجمهور واتجاهاته وميوله
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   مفهوم التطرف: 

من طرف يطرف َطَرفا بالتحريك، وهو األخذ بأحد الطرفين  -بتشديد العين  -التّطرف لغة هو تفعَّل 
أطلقوه على الناحية وطائفة الشيء.. ومفهوم  ومنه (5) األقصىوالميل لهما: إما الطرف األدنى أو 

: الغلو في عقيدة أو فكرة أو مذهب أو غيره يختص به -في هذا الزمان  -التطرف في العرف الدارج 
 دين أو جماعة أو حزب.

والتطرف من وجهة نظر علماء اإلجتماع، "أحد المظاهر الباثولوجية اإلجتماعية ويعني انتهاك القيم 
واأليديولوجية لسياسية والخروج عليها، ويندرج هذا اإلنتهاك من مجرد الخروج على الفكر اإلجتماعية وا

السائدة إلى صورة أكثر تجسيدًا كما في أعمال العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة، والتطرف 
 (6) ".كظاهرة إجتماعية يظهر في صور مختلفة أبرزها التطرف الديني

 -اجتزائيويبرز التطرف قياسًا للمعاني التي يحتويها مفهومه، كوضعية تاريخية عامة تنّم عن حال ثقافي 
احتوائي، ينطلق من ذهنية تفسير العالم بطريقة االختزال واإللغاء، وتنتقي من المواقف أغربها وأشّدها، 

ند إلى مرجعية إقصائية، تبرر عن جادة الصواب والهداية، وتست وتحكم على المخالف بالمروق والخروج
األحادية، وتدفع بالمختلف إلى التالشي، مستعينة بأكثر اإلجراءات قسوة وحّدية، وتستعمل المقّدس شعارًا 
وعنوانًا تصدر عنه وتعمد إلى مناجزة الغير على أساسه، وتستميت في الدفع بالغير خارج دائرته، فالعنف 

 (7)هو تعريفه. ليس مكّونًا من مكّونات القداسة، بل

 مفهوم اإلرهاب:

اإلرهاب لغة: مصدر مأخوذ من َرهب كعلم يرهب رهبا ورهبانا وأرهابا بالفتح والكسر، وهو اإلخافة  
شدة الخوف والتخويف الواقع على الفرد أو على  حول ويدور معنى اإلرهاب شرعاً  (8) والتخويف.
 الجماعة.

" )اإلرهاب( وُيقصد به "استخدام Terrorism( وردت كلمة "Oxford Dictionaryوفي قاموس أكسفورد )
" )اإلرهابي( Terroristالعنف والتخويف أو الرعب بهدف تحقيق أغراض سياسية" في حين نجد الصفة "

 .(9)العنف الُمنظم لضمان نهاية سياسية محددة" بمعنى " الشخص الذي يستعمل

وظهر أول تعريف إصطالحي لإلرهاب في "اتفاقية منع اإلرهاب" التي نظمتها عصبة األمم المتحدة عام 
الدول، بقصد خلق حالة من م، فقد تم تعريف اإلرهاب بأنه " أفعال إجرامية موجهة ضد دولة من 1937

الباحثان  وعّرف (10) ".الرهبة في أذهان أشخاص معينين، أو مجموعة من األشخاص أو الجمهور العام 
( الفعل اإلرهابي بأنه: " االستخدام المحسوب للعنف، أو التهديد Schulz( وشولتز )Reaganريغان )
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بالعنف للوصول إلى أهداف ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية، من خالل الترهيب واإلجبار 
 .(11)وبث الخوف" 

  التصال وبروز اإلعالم التفاعلي:تطور وسائل اثانيًا: 

في ظل ثورة تكنولوجيا االتصال والمعلومات أضحى العالم اليوم يعيش فترة رفاهية إعالمية تزاوج بين 
وما زالت حاضرة حتى اآلن، وتتمثل في  في الماضيالتي عرفها الجمهور  ةاإلعالم التقليديل وسائ

وتعد وسائل االتصال  اإلذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل االتصال ذات االتجاه الواحد،الصحافة و 
الجماهيرية وسائل تقليدية كونها تعتمد على التوجيه المباشر من الوسيلة اإلعالمية للجمهور دونما اتاحة 

تكون  ، وهذه الوسائل التقليدية عادة مااو االشتراك فيها االتصالية رد على الرسالةال في للجمهور الفرصة
الذي تملكه الشركات والمنظمات والهيئات، وهذا ما  مملوكة للحكومة أو خاصة في حدود رأس المال

 يعزز سلطة اإلعالم التابعة للنفوذ االقتصادي أو السياسي أو كليهما معًا.

ومع المتغيرات الحديثة التي عرفها االتصال المعاصر، وتأسيسًا على ما تقّدم، فإن اإلعالم لم يعد مجرد 
ة االتصالية بات الجمهور يحتل دورًا مهمًا في التبادل انتقال المعلومة في اتجاه واحد، ففي العملي

االتصالي، ويشترك في صناعة الرسالة في ظل تطور وسائل االتصال وانتهاج وسائل اإلعالم الحديثة 
بل ذهبت بعض الوسائل إلى اشراك الجمهور في وضع الخطط لمثل هذه اآللية في التواصل واإلخبار، 

 ربط المرسل بالمستقبل، والتعرف أكثر على حاجات قدرة علىباتت أكثر  البرامجية لهذه الوسائل التي
وكل ذلك ما كان ليرتقي لوال ظهور ما أصطلح على تسميته باإلعالم  أو ما يدور في خلده. الجمهور

الجديد، وهو مصطلح حديث العهد ومثير للجدل، نتيجة حجم آفاقه الممتدة والمتنوعة والمقترنة في أحيان 
 اإلعالم التقليدي.كثيرة ب

واإلعالم الجديد هو إعالم رقمي العتماده على التكنولوجيا الرقمية، وهو اإلعالم التفاعلي الذي أزاح 
احتكار اإلعالم بيد القلة، ليتيح إمكانية التفاعل لكل شخص يدلي برأيه وينشره ليراه اآلخرون، ويعلق 

ا أنه اإلعالم الشبكي الذي يعتمد على الشبكات على أقوال اآلخرين أيًا كانت سلطاتهم ومناصبهم، كم
عالم الوسائط المتعددة الذي دمج بين النص والصورة  كاإلنترنت، وهو إعالم المعلومات والمعرفة وا 

 (12) .والفيديو

لذلك يعرف قاموس ليستر اإلعالم الجديد بأنه: )مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من التزاوج 
ومع ما  (13)(.الكومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديوبين 

حققه اإلعالم الجديد من حضور وتفوق على اإلعالم التقليدي، استطاع دمج اإلعالم التقليدي بتقنياته، 
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فالم والبرامج التلفزيونية واإلخبارية فلم يكن ظهوره إلغاًء تامًا للتقليدي، بقدر ما كان احتواء للصحف واأل
، من مراحل تطور تغيير جذريتعبير عن مرحلة ك، واإلذاعية وغيرها وجعلها جزءًا من االتصال التفاعلي

وسائل االتصال، اتسمت بالسرعة والشمولية والتعدد في أساليب االتصال والتواصل، التي جمعت بين 
ية آناالتصال الشخصي والجماهيري على شبكة االنترنت، وحولت عمليات االتصال إلى عمليات تفاعلية 

 . على مختلف المستويات المهنية واالجتماعية

 :(14) وهي( ستة مبادئ أساسية لعملية التغيير الجذري هذه erdlFidوُيحدد فيدلر )

 لألشكال اإلعالمية القديمة والجديدة. Coevolutionوتطور مشترك  Coexistenceتعايش  -1
 تغيير جذري متدرج لألشكال اإلعالمية من القديمة إلى الجديدة. -2
 بعضها البعض.انتشار السمات السائدة في األشكال اإلعالمية المختلفة بين  -3
 بقاء أشكال إعالمية ومؤسسات في بيئات متغيرة. -4
 ظهور االستحقاقات والحاجات الموضوعية لتبّني أجهزة اإلعالم الجديدة. -5
 حالة التأخر في تبني المفهوم ثم التبني الواسع ألجهزة اإلعالم الجديدة. -6

وطبقا لذلك فإن أهم ثالث أدوات تغيير جذري في مستحدثات اإلعالم الجديد في مراحل تطور االتصال 
، واللغة Written Language، واللغة المكتوبة Spoken Languageاإلنساني، هي اللغة المنطوقة 

لفاللغة المنطوقة أّدت إلى تكوين المجتمعات البشرية، " Digital Language. الرقمية ى تطور وا 
المهارات والقدرات التي تحل المشكالت المعّقدة وتطوير األشكال الُمذاعة مثل رواية القصص وأداء 
الطقوس الصوتية والتي قّسمت المجتمع إلى مؤدين وحراس بوابات ومستمعين، ثم كانت اللغة المكتوبة 

. في حين أن اللغة الرقمية وبخالف منفذًا لتطوير الوثائق المنقولة، والطباعة اآللية، واإلعالم الجماهيري
 .(15)"األداتين السابقتين، مكنت من عملية االتصال بين اآللة واإلنسان

وفي خضم التطورات التكنولوجية، أصبح مفهوم التفاعلية مرتبطًا أكثر فأكثر بالوسائط المتعددة، وبالتالي 
فإن هذا المفهوم عادة ما يشير إلى مفهوم تسويقي، يتضمن الكثير من الوهم، ألنه يمكننا التحدث عن 

عبر االتصال التفاعلي، والذي يعني  (16) التطبيقيةأشكال متعددة من التفاعلية المرتبطة بتعدد البرمجيات 
 (Online)الوسائط اإللكترونية مثل حلقات النقاش المباشرة  من خاللالمشاركة الديمقراطية المفتوحة 

ومواقع تبادل رسائل البريد االلكترونية الحالية  (Chat room)والمناقشات الحية في غرف المحادثة 
Online Email Sites . أما جوهر التفاعلية للوسيط اإللكتروني فيتبلور بمدى دعمه لعمليات االتصال

تعني، العالقة الثنائية االتجاه  ( والتي17) باالتصالمتعدد االتجاهات، ومن هنا تتحدد التفاعلية وعالقتها 
بتبادل اآلراء واألدوار من خاللها وبفرصة متساوية للمشاركة في عملية  يالتي تسمح للمرسل والمتلق
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رسالة تعّدها لم يعد اإلعالم ف " .عملية التأثير على أدوار اآلخرينالاالتصال، ويستطيع المشاركون في 
صالية ويتلقاها الجمهور، بل أصبح مؤسسة يتشارك في إدارتها الدولة أو الجهة المالكة للوسيلة االت

وملكيتها وصياغة سياستها جميع الناس، وهي تحوالت ًتحّتم على وسائل اإلعالم إعادة صياغة برامجها 
وطريقة عملها كليًا، وأن تأخذ في االعتبار اتجاهات الجمهور ومواقفه، وتعطيه أيضًا مساحة كبيرة من 

بير، بل قد يصل األمر إلى المشاركة الفعلية والفنية في التخطيط والتقييم والمراجعة، المشاركة والتع
فالجمهور عبر اإلعالم التفاعلي دخل في كافة النشاطات مثل التعليم والتدريب واإلدارة والتسويق 

 .(18)والتصويت والتواصل االجتماعي"

وقد أّثر اإلعالم الجديد في تحول التلقي الثقافي للمتابع العربي عما كان سائدًا في ظل اإلعالم التقليدي، 
 :(19) خاللويتبين ذلك من 

اإلعالم التقليدي ذو اتجاه واحد من الوسيلة اإلعالمية إلى الجمهور، فالمشاهد أو  -1
فيما يختار المتابع في اإلعالم الجديد من الكم المتابع يتلقى الثقافة التي تريدها الوسائل اإلعالمية، 

 الكبير من األلوان والثقافات ما يالئمه ويستهويه.

تفرض وسائل اإلعالم التقليدي على الجمهور االلتزام بأوقات عرض البرامج أو إعادتها،  -2
 ه.فيما يمكنه اإلعالم الجديد من مشاهدة أي برنامج في أي وقت والتحكم بإعادته واالحتفاظ ب

التلفاز جهاز تقليدي ثابت يبقى في مكان مخصص في البيت يفرض على من يريد  -3
مشاهدته الجلوس أمامه، فيما أتاحت االبتكارات الجديدة وظهور األجهزة اللوحية والهواتف الذكية إمكانية 

 المشاهدة من أماكن مختلفة من خالل حمل الجهاز واختيار المكان الذي يريده المتابع.

أو المتابع أمام اإلعالم التقليدي مستقبل فحسب، ليس لديه أي دور تفاعلي إال  المشاهد -4
فيما تسمح به الوسيلة اإلعالمية من مساحة في حدود ضيقة، فيما تفتح وسائل اإلعالم الجديد أبواب 

 التفاعل مع كل ما فيها، وتستقبل ردود الفعل واالنطباعات من الجمهور.

 العنف واإلرهاب: خطاباإلعالم وانتشار ثالثًا: 

 تأثير من يمتلكه ما بفعل العسكري، السالح على أحيانا يتقدم وخطيراً  فتاكاً  سالحاً  اإلعالم يعد
 اهتماماً  توليه المتحضرة األمم جعل الذي األمر الشعوب، وتوجيه قيادة في خطير وتعبوي سايكولوجي

 ترسانة بناء طريق عن حدودها، خارج الى دولها تواجه قد التي التحديات دفع خالله من وتحاول كبيراً 
 التخطيط من تتخذ علمية دراسات على بذلك مستندة والخارجية الداخلية سياستها تعكس حكمةمُ  إعالمية

 .اإلعالمي وخطابها الوسائل هذه توجيه في أساسياً  مرتكزاً  والتكتيكي االستراتيجي
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تصالي في المجتمعات لمدة ليست بالقليلة مسيطرة على المشهد االبقيت وسائل اإلعالم التقليدية  بيد أن
البشرية المعاصرة، وكانت النظرة التقليدية لوسائل اإلعالم بأنها وحدة مركزية للتواصل داخل المجتمع ال 

ن يجب عليه أن يصل يمكن تجاوزها، فكل من يرغب في التواصل بشكل مجتمعي )أفرادًا ومؤسسات( كا
لهذه المؤسسات لكي يستطيع العبور من خاللها للجماهير العامة، وفي ظل هذا األسلوب واجهت الكثير 
من الفعاليات المجتمعية في معظم األحيان صعوبة في الوصول لجماهيرها المستهدفة عبر هذه البوابات، 

وب العمل في هذه المؤسسات، وجاءت وسائل لمتطلبات متعلقة بالسياسات والتكاليف المادية وأسل نظراً 
اإلعالم الجديد لتحل سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقليدية المركزية، وأصبح بإمكان األفراد والمؤسسات 

 .(20)مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولة

وفي ظل هذه التطورات التكنولوجية، يمكن القول أن عملية التواصل مع الجمهور لم تعد حكرًا على 
األقوياء الذين يمتلكون القدرات المادية والفنية والمهنية فحسب، بل أضحى الكثير من الناشطين، سواء 

لكون القدرة في توجيه كانوا أفرادًا أو جزءًا من مؤسسات تنظيمية ناشطة تعمل في السر أو العلن يمت
خطابهم نحو جمهور محدد بدقة بغية التأثير فيه، أو استمالته أو تحريك عواطفه، بل والعمل إلى دفعه 

التشريعات والقوانين التي تتحكم بمنظومة القيم اإلعالمية، مستندين و  األسسللقيام بأفعال ملموسة خارج 
الفرص  قتناصوالسرعة في االجتماعي وعولمة اإلعالم على حرية التعبير التي أتاحتها شبكات التواصل ا

المتاحة قبل اآلخرين من أجل تحقيق غاياتهم، ولعل من أهم القضايا التي تم رصدها بشكل جلي، هي 
هشاشة  عكستقضايا التطرف واإلرهاب التي نشطت في وسائل اإلعالم الحديث بشكل يفوق التصورات و 

يدية التي باتت بالية وغير قادرة على مواكبة تحديات العصر بكل منظومة التشريعات اإلعالمية التقل
 كينونته ومرتكزاته المستحدثة التي واكبت تكنولوجيا االتصال ومتغيراته المتسارعة.

عرفت معظم الدراسات البحثية عنف وسائل االعالم بأنه تصوير الحدث المادي العلني الذي يؤذي فقد  
وتتجه  (21) العنف،أو يقتل أو يهدد بفعل ذلك كما يعرف الفعل االرهابي باعتباره فعال ينطوي على 

اهين منها من باتج تلقينالطروحات المتعلقة بتأثير وسائل االعالم في إشاعة السلوك العنيف لدى الم
، وفي كال الحالتين هنالك توجس يدعو إلى القلق يذهب بتأثيرها الفعلي واالخر يأخذ بتأثيرها المحتمل

 ترابط واألمن المجتمعي.يمكن أن يمس جوهر منظومة ال

 وهماتوجد نظريتان رئيسيتان تطرحان مدى تأثير التغطية اإلعالمية للعنف واإلرهاب على الرأي العام 

(22): 

 نظرية العالقة السببية بين الخطاب اإلعالمي والعنف واإلرهاب: -1
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ووفقًا لهذه النظرية فإن التغطية اإلعالمية للعنف تؤدي إلى انتشار ظاهرة العنف بأشكاله، حيث تتكاثر 
العمليات اإلرهابية كنتيجة طبيعية للتغطية اإلعالمية، وحسب هذه النظرية هناك ثالثة أنواع للتأثيرات 

ن الطرفين تأخذ شكاًل دائريًا ال اإلعالمية هي: الوعي والتبني، انتشار العدوى، الوساطة. فالعالقة بي
 اآلخر.الطرف من منهما ينتهي، حيث يستفيد كل طرف 

 نظرية الخطاب اإلعالمي والعنف واإلرهاب والعالقات المتباعدة: -2

يرى أصحاب هذه النظرية أنه ال يوجد دليل علمي على أن التغطية اإلعالمية للعنف هي المسؤولة عن 
مضاعفة العمليات اإلرهابية، فليس هناك أية عالقة قائمة بين المتغيرين، ولهذا يدعو أصحاب هذه 

ألنه من غير النظرية إلى عدم التدخل في أداء وسائل اإلعالم عامة وفي عالقتها باإلرهاب خاصة، 
أن تكون هناك عالقة بين الطرح اإلعالمي لقضايا العنف واإلرهاب وزيادة  -حسب رأيهم-المعقول 
 معدله. 

ثار المباشرة للسلوك الناتجة بالنسبة إال إن االتجاه المهيمن في التقصي والبحث يتجه نحو أساس فكرة اآل
ف والتي تؤدي الى خلق حالة من الشعور لنماذج معينة من العن المكثف التعرضمن  تلقينلبعض الم

فالعنف يحدث اضطرابا نفسيا وجسمانيا واجتماعيا لألشخاص  (23)،بين أوساطهمبالخوف والقلق والكآبة 
والمجموعات ويمكن أن يكون علنيا أو متسترا وتقدم وسائل االعالم العنف بكل أنواعه الجسدي، 

والملفت لإلنتباه أن مواضيع العنف المعروضة في نشرات   (24)العاطفي، النفسي، اللفظي والرمزي.
فوسائل اإلعالم المرئية أصبحت تنتج الجريمة والعنف بمختلف ل كاف، األخبار لم تخضع للدراسة بشك

أشكاله، ألن تواتر العنف في برامج التلفاز قد أصبح مدعاة للقلق في جميع األوساط اإلجتماعية في 
وهذه الوسائل ال تكتفي بإعطاء المعلومات تأويال انتقائيا بل تقوم بتكوين وعي مخطئ ومشوه  .(25)العالم
وتتدخل في تعديل األحداث بإعطائها بعدًا دراميا أو مأساويا وتتنافس  (26) للواقع.خة غير حقيقية اي نس

 .(27) االخباريةفي عرض الصور االكثر دموية وعنفا حتى طال العنف كل البرامج ومنها البرامج 

العمليات اإلرهابية والعنف ما بين اإلعالم واإلرهاب، فاإلعالم  منويمكن القول بأن االستفادة متبادلة 
من خالل ازدياد المشاهدة والقراءة ماديًا، واإلرهابيون يستفيدون من خالل الدعاية المجانية  يستفيد

براز التفوق التقني والنوعي والعددي، وهم يستغلون هرولة وسائل اإلعالم  ألعمالهم من أجل االستقطاب وا 
تكرر، مقرونة من أجل السبق الصحفي، وذلك في نشر الصور المروعة، والخسائر واألضرار بشكل م

بوجهات نظر اإلرهابيين، مما يجعل من اإلعالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أداة طيعة في خدمة 
اإلرهاب، فضاًل عن الحضور الفاعل عبر اإلنترنت وغيره من الوسائط المعلوماتية، التي تروج لألفكار 

 .(28)الظالمية الهدامة وتعمل على تجنيد الشباب
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ذ انتقل باإلعالم إلى مستوى السيادة إوبذلك فرض اإلعالم اإللكتروني واقعًا إعالميًا جديدًا بكل المقاييس، 
نتشار، واختراق كافة الحواجز المكانية والزمنية والتنوع الالمتناهي في الرسائل طلقة من حيث اإلالمُ 

صول والنفاذ للجميع، وامتداده الواسع اإلعالمية والمحتوى اإلعالمي، لما يملكه من قدرات ومقومات الو 
على الفضاء اإللكتروني المترامي األطراف بال حدود  –بتقنياته وأدواته واستخداماته وتطبيقاته المتنوعة 

مع  ،للقوانين أو اللوائح ال يخضع حيث تكمن الخطورة في أن هذا اإلعالم (29).أو حواجز أو فوارق
العنكبوتية، طالما توفرت اإلمكانيات المادية والظروف المالئمة والدوافع سهولة انشائه على الشبكة 
، والقدرة على المواكبة والتحديث للمحتوى فتراضيةالواقعية منها أو اإل ؛اإلفتراضية ومظالت التغطية

نما تحكمه الشرو  ط المنشور، وهو ما يؤكد مقولة كاستيل عن العالم االفتراضي )عالم ال تحكمه القيمة وا 
هداف لهذه التي يحددها اإلنسان التي وفقها يتم عمل اآللة التقنية ذاتها واإلنسان هو من يحدد األ

 .  (30)الشبكات وهي نتاج لصراع البشر االجتماعي(

، الذي أنتجه ظرف وعليه...فإن اإلعالم الجديد أصبح يمثل نظامًا إعالميًا موازيًا لإلعالم التقليدي
وتسيطر عليه األنظمة بضوابطها السياسية، ويضغط عليه المال بسطوته، ما اتصالي تنقصه الحرية، 

أبعده في كثير من األحيان عن اهتمامات الجمهور وقضاياه الحقيقية، فضاًل عن انعدام الثقة في معظم 
المؤسسات اإلعالمية الرسمية، بل أصبح له دور فاعل ومؤثر في اختيار الرسالة اإلعالمية وتحديد 

ا، وأضحى الجمهور إلى حد بعيد يصنع إعالمه، بداًل من أن تكون لإلعالم وحده سطوة تحديد مساراته
. األمر الذي يدفعنا إلى اختصار المشهد، بتساؤل كبير، (31) الجمهورأولويات القضايا التي ُيفكر فيها 

بالتراث النظري لالتصال من يؤثر في اآلخر، اإلعالم أم الجمهور؟ وبالتالي حان الوقت إلعادة النظر 
 وتحديث نماذجه وتطويرها بما يتالئم مع هذه التطورات.

 :االعالم الجديد وأهمية تحديث النموذج االتصاليرابعًا: 

تمثل التغيرات في البيئة اإلعالمية تحديًا جديدًا لمنظري االتصال. وتطرح هذه التغيرات أسئلة مهمة حول 
كيف يجب أن تتغير نظرية االتصال لكي تتوافق مع الوسائل اإلعالمية الجديدة؟، وما المداخل التي 

. والواقع أن هناك ثالثة يجب أن نستخدمها لتطوير النظريات لكي تكون أكثر مالءمة للوسائل الجديدة
مداخل يمكن أن تكون مفيدة في تطوير النظريات لتكون قادرة على التعامل مع االتصال في الفضاء 

 :(32) االفتراضي

التركيز على المفاهيم النظرية المتصلة بالوسائل الجديدة. وتشمل هذه المفاهيم: التفاعلية، الوسائط  1-
 المتعددة، النص الفائق، الروابط الفائقة، اندماج وسائل اإلعالم، المعلومات الرقمية وغيرها. 
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ى سبيل المثال: هل تصلح بحث إمكانية تطبيق النظريات القائمة على البيئة اإلعالمية الجديدة. وعل -2 
نظرية وضع األولويات ونظرية الغرس للتطبيق في الفضاء االفتراضي بنفس الطريقة التي طبقتا بها في 
 وسائل اإلعالم التقليدية؟ وكيف يمكن تعديل النظريات القائمة للتعامل مع األنماط الجديدة من االتصال.

عامل مع الوسائل الجديدة. ومن أمثلة هذا النوع من تطوير نظريات جديدة ومداخل بحثية جديدة للت 3-
وسائل التشكل العضوي لعن  (Fiddler, 1997)النظريات الجديدة الفكرة التي قدمها روجر فلدر 

    التي تحاول شرح أثر الوسائل الجديدة على الوسائل اإلعالمية التقليدية. Metamorphosisعالم اإل

طًا إعالميا جديدًا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن لقد أفرز عصر المعلومات نم     
األنماط اإلعالمية السابقة، كما ويختلف في تأثيراته اإلعالمية والسياسية والثقافية والتربوية الواسعة 
النطاق لدرجة أطلق بعضهم على عصرنا هذا اسم ) عصر اإلعالم (، ليس ألن اإلعالم ظاهرة جديدة 

لبشرية، بل ألن وسائله الحديثة قد بلغت غايات بعيدة في عمق األثر وقوة التوجيه وشدة في تاريخ ا
الخطورة أّدت إلى تغييرات جوهرية في دور اإلعالم وجعلت منه محورًا أساسيًا في منظومة المجتمع، 

 .(33)إعالم جديد هو ) إعالم عصر المعلومات ( مفنحن اليوم أما

من الباحثين إلى إجراء دراسات لتقويم حالة البحث في هذا المجال بهدف  عدداً  االهتماموقد دفع هذا 
تحديد االتجاهات البحثية والنظرية فيه، ووضعها في أنماط وتقديم نتائجها وكشف نواحي الضعف فيها 

ومن هذا المنطلق يركز الباحثون في االتصال على البحث عن إجابات  واقتراح اتجاهات جديدة للبحث.
ألسئلة تتعلق بكيفية استخدام الناس لهذه الوسائل الجديدة التي تتميز بالتفاعلية والنصية الفائقة والوسائط 

إلعالم المتعددة؟ ووظائفها وآثارها على األفراد والمجتمع ككل؟ وكذلك التأثيرات التي أحدثتها في وسائل ا
ولإلجابة عن هذه األسئلة، سلك الباحثون طريقين، األول يتمثل في تطبيق نظريات االتصال  التقليدية؟

        ، والثاني يتمثل في البحث عن نظريات جديدة تناسب بنية وسمات الوسائلالقائمة على الوسائل الجديدة

ظاهرة التحول من تقديم )الخدمات  تعميموقد هيأ نشوء المجتمع المعلوماتي مجاال ل. (34) الجديدة
  عالمية( للمتلقي السلبي في عملية االتصال الجماهيري الذي يتلقى المعلومات الموجهة اليه بال اإل

ساليب نشر تلك المعلومات عبر وسائل أو أعداد إو أمشاركة ايجابية واضحة منه في جوانب اختيار 
لى مشاركة عناصر التركيبة االجتماعية الفاعلة جميعها في إاالتصال الجماهيرية التقليدية المختلفة 

فادة منها ، والمشاركة المؤثرة في عملية عداد وتخزين وتوجيه ونشر المعلومات واإلا  عملية اختيار و 
بعناصره وشرائحه كلها، وبين المجتمعات المختلفة بشكل عام بما عالمي داخل المجتمع الواحد التبادل اإل

 . (35)يوفر فرص الحوار والتفاهم والتفاعل
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ن من أذ إ عالم الجديد لهذه الساحة،بدخول وسائل اإل عالمية مجدداً وهنا تتبين بدايات تشكيل الساحة اإل
كدت معظم نماذج االتصال ألتفاعلية، فقد عالمي البارزة قدرته العالية فيما يتعلق بابين سمات التغير اإل

بنظرية الرصاصة السحرية ونموذج انتقال المعلومات  التقليدية ابتداًء من) نموذج شانون وويفر مروراً 
الى نموذج ويستلي وماكلين ( ومفاهيمهما عن  على مرحلتين ونموذج االنتباه واالدراك االنتقائي وصوالً 

عالم التقليدية وسائل اتصالية ذات اتجاه واحد وتفتقر الى رجع الصدى ن وسائل اإلأحراس البوابة على 
 .(36)و اتجاهات متعددةأذا اتجاهين  اتصالياً  ن التفاعل الحقيقي يتطلب نموذجاً أالفوري، في حين 

 :الكراهيةنموذج إنتاج وسير خطاب التطرف و  خامسًا: 

لنموذج إنتاج وسير خطاب التطرف والكراهية في وسائل بشكل عام يمكن لنا أن نلخص األسس الرئيسة 
 :(37) (1شكل رقم  )ُينظرمن خالل النقاط اآلتية  ، وخصوصًا اإلعالم الجديداالتصال

أضحى عالم اليوم أشبه ببناية إلكترونية، تتكون من مجموعة من الطبقات التي تضم شقق  -1
االتجاهات والتيارات واآليديولوجيات، مثلما يختلفون فكريًا وعرقيًا ومكاتب، يسكنها أناس يمثلون مختلف 

 ودينيًا وطائفيًا، تربطهم المصالح المشتركة في ظل العولمة التي فرضت نفسها وبقوة في عالم اليوم.

النموذج االتصالي الذي يوضح خط سير خطاب التطرف واإلرهب، هو أشبه بالمصعد اإللكتروني،  -2
للوسائل التكنولوجية الحديثة(، وهو اختراق للمنظومة الثقافية  )كتشبيهاية بسرعة فائقة الذي يخترق البن

 والقيمية للجمهور الُمخاطب.

ُتعد إمكانية اختراق الفضاء الالمنتمي أصعب كثيرًا للقائم باالتصال من اختراق الفضاء المنتمي له،  -3
اللغة والنص والصورة مع طبيعة الجمهور خاصة عندما ال تتوافق رسالة خطاب التطرف والكراهية في 

 المتلقي.

يركز القائم باالتصال في ترويج خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل االجتماعي، أكثر  -4
 من تركيزه على وسائل اإلعالم التقليدية، ألسباب عّدة، منها: 

 محاولة إخفاء الجهة المرسلة أو القائم باالتصال. ▪

 لة القانونية.االبتعاد عن المساء ▪

 سرعة الوصول إلى الهدف، بحكم التقنيات الحديثة وانتشارها الكبير. ▪

كبيرة من األفراد المنفصلين عن بعضهم جمهور الخطاب اإلعالمي، عادة ما يتكون من مجاميع  -5
ون جغرافًيا، والمختلفين في مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم، وال يعرفون بعضهم بعًضا، وال يتفاعلون أو يتبادل
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. كما ال تتوافر لهم مقومات المجتمع، فليس لهم تنظيم اجتماعي، أو تنظيملهم المشورة والخبرة، وليس 
 عادات وتقاليد ثابتة. 

تركز مؤسسات ووسائل إنتاج وترويج خطاب التطرف والكراهية على بث كم هائل من الرسائل  -6
بالقصص الحقيقية أو األسطورية التي المتنوعة، التي تحمل بين سطورها أفكار إلرث تاريخي مدجج 

تداعب مخيلة المتلقي، وهذه الرسائل عادة ما تتكرر ولكن بأساليب متعددة أيضًا، تبتغي فضاًء إلكترونيًا 
 رحبًا ومفتوحًا أمام الجمهور بحكم تعدد وتنوع وسائل االتصال.

دة" والمتمثلة بمجموعة يستند إنتاج خطاب التطرف والكراهية على مجموعة من "قوى الدفع المساع -7
 من العوامل من أهمها:

يتوفر األمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور باالنتماء غياب التحصين: فعندما ال  ▪
والوالء، وتغيب مؤسسات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية، وزيادة اإلحساس الوطني بانجازات الوطن 

وانتماءه الحضاري، وعدم وجود ثقافة مشتركة جامعة تحتوي كل شرائح واحترام تراثه الذي يمثل هويته 
 المجتمع، حين ذاك يصبح المتلقي فريسة سهلة لخطاب التطرف واإلرهاب.

األمراض االجتماعية: عندما يغيب التحصين الفكري واالجتماعي، تفرض األمراض االجتماعية  ▪
ت المجتمع الواحد، مثل الغلو والتطرف والعنصرية واقعًا خطيرًا يمكن أن يهدم أسس التعايش بين مكونا

والطائفية والتمييز بين األفراد، كلها أمراض قد تشكل قوة دفع مساندة لوصول خطاب التطرف إلى مبتغاه 
 المنشود.

غياب الرقابة: إذا كان مفهوم الرقابة اإلعالمية قد اقترن بسياسة تكميم األفواه أو مصادرة حرية  ▪
المفهوم محل ترحيب من بعض الناس، وبعضها اآلخر محل استنكارهم، وأخرون بين التعبير، وأضحى 

األخذ والرد، إال أن مايجمع عليه هؤالء جميعًا؛ أن أسباب تطبيق مقص الرقيب قد يكون سياسيًا، أو 
 أخالقيًا أو دينيًا أو اجتماعيًا، خاصة أن بعض وسائل اإلعالم استغلت غياب الرقابة المنضبطة وراحت

خالل أحداث العنف التي ضربت و  ،الكراهية بشكل واسع، على سبيل المثالالتطرف و تروج لخطاب 
م، قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإبالغ البرلمان أنه 2011المملكة المتحدة في أغسطس 

اتهم، تبعها يجب على فيسبوك وتويتر وبالكبيري أن يقوموا بمسؤولياتهم ضد أي محتوى ينشر على شبك
ثبات Home Officeاجتماع لوزارة الداخلية ) ( بممثلي هذه الشركات الذين هرعوا لمساعدة الحكومة، وا 

أنهم يقومون بدورهم ضد كل محتوى يحرض على العنف ونتج عن كل ذلك عدة وسائل؛ للحد من نشر 
 المحتوى الذي يهدد األمن القومي.
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بالظلم السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي أو التهميش قد يتحول  إن الشعورالظلم واالستياء:  ▪
ثقافة عبثية وغير واعية  وترسمإلى ثقافة استياء قهرية وكراهية وحقد يمكن أن تزداد مع مرور الزمن 

مرتبطة بأشكال مفزعة من الالوعي والعجز المكتسب واإلحباط الذي يدفع للتضحية بكل شيء، األمر 
هدفًا ألصحاب الفكر المتطرف ويجعل منه متبنيًا لخطاب الكراهية ومروجًا له، وقد  حيةالذي يجعل الض

  يدفعه إلى الفعل اإلرهابي.

 
 (2017)فياض، التطرف والكراهية خطاب سيرو ( نموذج المصعد االتصالي، إنتاج 1شكل رقم )
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 واإلرهاب:نموذج اتصالي مطّور في مواجهة التطرف مقترح سادسًا: 
، بيد أن المتعارف عليها في العملية االتصاليةيستند النموذج الُمطّور على عناصر االتصال الرئيسة 

 –بيئة التفاعلية وفق النموذج الدائري المقومات االتصال التفاعلي الحديث قد اعتمدت على أهمية 
  .االتصالية ومقوماتها التكنولوجية والمعلوماتيةالتبادلي، وما تتضمنه من معطيات أساسية تتعلق بالوسيلة 

 (2شكل رقم  )ُينظر من أهمها:يرتكز هذا النموذج على مجموعة من األسس والمبادئ و 

يركز النموذج على مبادئ أساسية تتعلق بالنظريات االتصالية واالجتماعية، من منطلق قائم على  -1
 ربط المعرفة بالمهارات الذاتية والمكتسبة. 

، )المرسلالتفاعلي على مرتكزات أساسية ُتمثل العناصر الرئيسة لالتصال التفاعلي النموذج  يقوم -2
تمثل نقاط ، مع جملة من االعتبارات المالزمة لهذه العناصر المستقبل، الرسالة، الوسيلة، والتغدية الراجعة(

  .التأثر والتأثير
عن بيئة الجمهور المستهدف، فالعملية ُتشكل  خطوات بناء هذا النموذج االتصاليال يمكن عزل  -3

، بحيث ُيمكن أن يصبح المرسل مستقباًل، ويأخذ المستقبل دور دائرة مغلقة توفر خطوط واضحة ومترابطة
 .المرسل، من خالل عملية تبادل األدوار

تمثل وسيلة االتصال، بوابة إلكترونية أو رقمية تعطي المرسل والمستقبل فرصًا متساوية في  -4
التعبير أو اإلصغاء، حيث تستند الوسيلة على التفاعلية واستخدام الوسائط المتعددة، والسرعة في 

 االستجابة أو نقل الخبر أو المعلومة، وتوظيف الروابط الفائقة.
العالقة التنافسية بين المرسل والمستقبل تتمثل في مدى قدرة كل طرف على امتالك القدرات  -5

عطياتها المتعددة، واستخدام الوسائط والروابط بمهارة عالية وذكاء، مع أهمية التكنولوجية واإللمام بم
 عنصر السرعة في التفاعل مع اآلخرين.

، سوف ينعكس سلبًا على طبيعة نموذجأي إخالل بدعامة أو إهمال لخطوة من خطوات بناء ال -6
 الُمنتج، ويقلل من فاعليته. العملية التفاعلية وخطابها
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 (2018نموذج اتصالي مطّور في مواجهة التطرف واإلرهاب )فياض،( 2شكل رقم )

 النموذج االتصالي المطّور: عالقات التأثر والتأثير فيعناصر و 

قد يكون شخصا عاديًا، فردًا أو معنويا أو مؤسسة إعالمية، بغض  ،المرسل: أو القائم باالتصال -1
النظر عن ملكيتها. بيد أن هناك مؤثرات يخضع لها المرسل في هذا النموذج المطّور، البد من مراعاتها، 

 منها:
أو وسائل التواصل ُتعد خاصية التحكم في لدى القائم باالتصال في الهاتف واإلنترنت التحكم:  ▪

متوفرة وبقوة، بينما ال تتوافر في حالة اإلذاعة أو التلفزيون ألن التحكم بالمضمون االتصالي  االجتماعي
 يخضع للقائمين على هذه الوسائل.

القوانين والتشريعات: على القائم باالتصال استيعاب منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بوسـائل   ▪
وعامـة يجـب حمايتها بواسـطة القوانين، ومـن ثم هنـاك  اإلعالم، فهنـاك حاجات مجتمعيـة وحاجات فرديـة

حاجـة إلى جيل جديـد من قوانين اإلعالم، لكـن يجـب أن يتـم إصـدار هـذه القوانين بعـد دراسـة جـادة 
لحاجـات المجتمـع ومعطيـات ثـورة االتصال، وأن تكفـل هـذه القوانين حريـة اإلعالم، حيث تسـهم هـذه 
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طوير صناعـة اإلعالم واالتصال. فالوسـائل الجديـدة تقـدم طرقـًا جديـدة في التقييـد والمنع لم الحريـة في ت
تكن موجـودة في السـابق، فقد ابتكرت الوسـائل الجديـدة طرقـًا خاصة للحـد من حريـة التعبير، إذ ألول مرة 

 .(38) ذاتـها أصبحت وسـائل التقييـد تكنولوجية وموجـودة داخل الوسـائل اإلعالمية
إن أغلب المعارف والمهارات الذاتية والمكتسبة التي يتحلى بها اإلعالميون العاملون في المهنية:  ▪

المؤسسات التقليدية ووسائلها المعروفة، تكاد تنطبق بشكل أو بآخر على اإلعالميين العاملين في 
ية والمادية المؤسسات اإلعالمية اإللكترونية، وكذلك هي الحقوق المهنية والسياسية واالجتماعية والثقاف

والمعنوية التي يطمح لها هؤالء اإلعالميون من أجل تحقيق الذات أواًل وتحقيق أهداف المؤسسة التي 
ينضوون تحت خيمتها ثانيًا، بيد أن تطور وسائل اإلعالم ومواثيق الشرف اإلعالمية وأخالقيات المهنة، 

الوصول إلى مصادر المعلومات،  جعلت أمام اإلعالمي تحديات كبيرة، تتعلق بحرية التعبير وحرية
والحق في التواصل مع صانعي الحدث أو أطرافه، من خالل التفاعل الفوري مع الحدث وكتابة التقرير 

 وتحريره وعدم السماح بالتالعب في المضمون بحيث يمكن أن يتشوه أو يفقد صورته الحقيقية. 

التعامل مع أجهزة الحاسوب وبرامجها ومع التطور التكنولوجي أصبح لزامًا على الصحفي أن يجيد 
المتنوعة، فضاًل عن مهارات التحرير وااللتزام بالقيم اإلعالمية وأخالقيات المهنة.  وكّلما طّور اإلعالمي 
من مهاراته وقدراته الذاتية أصبح أكثر قدرة في التعامل بمصداقية مع الحدث أو الخبر وصواًل إلى تسلق 

 اء خطاب إعالمي متوازن وآمن.اللبنة األولى في ُسّلم بن

إن التنوع في النظم اإلعالمية ينتج مزيدًا من التعددية في إطار الملكية تنوع مصادر المعلومات:  ▪
التي يجب أن تعكس تنوعًا واضحًا على المستوى الدولي، وبالتالي تأخذ الُملكيات المختلفة لوسائل 
اإلعالم دورها في توضيح الحقائق والمعلومات وعرض كل وجهات النظر، فتظهر وسائل الصحافة 

ستوياتها المختلفة الخاصة والحكومية والتعاونية واإللكترونية البديلة والمتخصصة، إلى واإلعالم في م
عالم المجتمعات المحلية. أو تبرز في مستويات متباينة من حيث حجمها فتظهر وسائل  جانب صحافة وا 

المجتمع إعالمية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تتيح فرصة للجماعات واألقليات والتيارات الفكرية ومنظمات 
 .  (39) المعلوماتالمحلي للتعبير عن نفسها، وهذا ما يعبر عنه بتعددية المصادر اإلعالمية أو مصادر 

القرب من ساحة األحداث: فباإلضافة إلى الصحفيين المحترفين التابعين للصحف والقنوات الفضائية  ▪
محترفين ذوي انتماءات مختلفة االخبارية، أضحت ساحات األحداث تضم صحفيين هواة ومستقلين وغير 

وأهداف مغايرة تماما جاهزين للدفع باألخبار في التو واللحظة، خاصة لمواقع ومنابر اإلعالم الجديد، 
 وكلما كان القائم باالتصال قريبًا من الحدث ازدادت مصداقية رسالته اإلعالمية.
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أو غير  لفظية) الرموزمضمون يرغب الشخص القائم باالتصال بتوصيلها باستخدام  الرسالة: -2
، ألن اختالف المعنى أو اللفظ قد يسبب حرجا أو يمكن تفسيرها من قبل الجميع بنفس المعنى لفظية(،

 نتيجة عكسية. والرسالة الناجحة هي التي تتضمن أو تتميز باآلتي:
لم تعد الرسالة اإلعالمية تعتمد على المساحة أو اإلسهاب االختصار والتنوع: في عالم اليوم  ▪

واإلطناب، بل االختصار وانتقاء المفردات القادرة على تكوين المعنى المطلوب، مثلما قد تتنوع الرسائل 
 مجتزأة، ولنا في تويتر خير مثال.  ما بين أخبار ومعلومات وصور ورسوم أو رموز

النزاهة هي المفاهيم األقرب إلى قلوب اإلعالميين، واألشد الحيادية والموضوعية و الموضوعية:  ▪
غموضًا في رسالتهم اإلعالمية أو خطابهم المهني، واألكثر عرضة لإلهمال والتخلي في إنتاجهم 
اإلعالمي، وكثيرًا ما يسود الخطاب اإلعالمي فضاًل عن االنحياز، الغموض أيضًا، وهو غموض يبدو 

عن غموض في وعي هذه المفاهيم التي ُتشكل األسس الضرورية ألي إعالم أنه ناتج في أغلب األحيان، 
فاعل، وفي ذلك يرى مايكل شادسن األكاديمي األمريكي في علم االجتماع، أن االعتقاد بالموضوعية هو 
إيمان بالوقائع، وانعدام الثقة بالقيم، والتزام بانفصال تلك الوقائع والقيم بعضها عن بعض. وبالتالي ال 

مكن إحالتها إلى اآليديولوجيا السائدة لدى جمع األخبار والمعلومات وصياغتها، ولكن من خالل ي
االعتماد على شهود العيان وتسلسل األحداث والتثبت من صحة الوقائع، عبر تعدد المصادر، والموازنة 

 .(40) الجماعاتمصالح بين وجهات النظر، ثم التوافق مع السلطة الرابعة المستقلة عن الحكومة وااللتزام ب
الوضوح: حيث تلعب درجة وشفافية الرسالة االتصالية دورًا مهمًا في ترسيخ معانيها في أذهان  ▪

 المتلقين، وتعزيزًا للمصداقية، فوسائل اإلعالم الجديد تعتمد على النص الواضح القادر على التأثير.
أو جمهور عريض أم مجموعة  واحداً  الرسالة اإلعالمية. سواء أكان شخصاً  متلقيأو  المستقبل: -3

في مجتمع محدد، وهذا المتلقي يمكن أن يصبح مرساًل في ذات الوقت، طالما امتلك أدوات التفاعل عبر 
الوسيلة االتصالية، بيد أن المستقبل عادة ما يتلقى كميات هائلة من الرسائل والمعلومات، األمر الذي 

عله عرضة للوقوع فريسة ألشخاص أو منظمات ذات أهداف تخريبية، لذا وجب أن نقف عند بعض يج
 المؤثرات التفاعلية، منها:

أو  الحماية والحصانة للفردهو أية عملية أو ممارسة أو تداخل يستهدف توفير التحصين:  ▪
قد تؤدي الى نتائج  التي عواقبهاالمجتمع ضد المخاطر أو الشرور أو التقليل من آثارها المحتملة أو 

خطيرة، ومتى ما أدركت المجتمعات أهمية التحصين للمجتمع والفرد في مواجهة األخطار، مثل األفكار 
 الهّدامة والممارسات المضرة بالمجتمع فضاًل عن الكوارث الطبيعية واألمراض.
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تغيرًا جذريًا في أنماط التفكير  لقد أحدثت العولمة بشتى صورها وكافة أشكالها، وباختالف آلياتها وقنواتها
في المجتمع، وذلك ألن تأثيرها تجاوز كل الحدود المحلية ليأخذ طابعا عالميا. ولقد أفرزت العولمة الكثير 
من األخطار والتداعيات التي تعد تهديدا لألمن الفكري للمجتمعات، وبات األمن الفكري هاجسًا قوميًا 

استراتيجية تستنفر جميع أفراد المجتمع أقصى جهودها وطاقاتها لتحصيلها، ويبقى  وطنيًا، ورؤيةومطلبا 
تحقيق األمن الفكري ليس قائمًا عند حدود أجهزه الدولة السياسية ووحداتها األمنية فقط، بل أصبح لزامًا 

األدوار على كافة المؤسسات المجتمعية بما فيها التربوية والتعليمية ضرورة تضافر الجهود وتكامل 
 .(41) لتحقيق مبادئ األمن الفكري داخل المجتمع

باتت اليوم القنوات الدبلوماسية الرسمية الممثلة للدول والحكومات تتزاحم في الدبلوماسية الشعبية:  ▪
فضاء التواجد األفقي عبر إيجاد قنوات إعالمية رقمية شعبية على تماس مباشر مع الجماهير، تعمل من 

براز أخبارها وتوصيل صوتها وعكس صورتها، بطرق مستحدثة لم يكن خاللها على نشر  أنشطتها، وا 
لى فترة قريبة جدًا. ومتى ما استطعنا أن نبني جياًل واعيًا  مسموح بها في العرف الدبلوماسي التقليدي وا 

هو أتكيت مع وسائل التواصل االجتماعي، لشعوره بأنه يمثل أمة أو دولة أو مجتمع، يتعامل بإناقة و 
 ممثله بدون قرار أو تنصيب رسمي، حين ذاك نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في التنمية البشرية.

إن تحقيق عملية اإلصالح الجذري لمنظومات الدول، ال يتم دون عقد اجتماعي التفاعل والمشاركة:   ▪
تماع البشري للمواطنين بين الدولة ومواطنيها، يكون ترجمة للتوافقات الكبرى والقيم المركزية المؤطرة لالج

في رقعة معينة، ويستند إلى قيم حقوق اإلنسان وحكم القانون وضمان فرص التنافس العادل ، وتمكين 
مختلف القوى السياسية والمدنية من التعبير عن آراءها ومصالحها ومطالبها من خالل قنوات شرعية، 

ضر بمصالح الفئات األخرى، وتحقيق تسمح لها بتنفيذ وتجسيد طموحاتها بشكل عادل ومتوازن ال ي
لجميع الفئات االجتماعية دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين  والتفاعل المشاركة

أو غيرها من االختالفات، وهو بذلك تأسيس لمفهوم المواطنة بمعناه العصري، كما هو متعارف عليه 
 .(42)دولياً 

ية تشمل األنماط يشير مفهوم التعددية الثقافية إلى وجود تباينات ثقافالتعددية الثقافية والفكرية:  ▪
الثقافية للمجتمعات اإلنسانية، وتعدد هوياتها الثقافية وتباين منظومة قيمها وعاداتها وتقاليدها وأنماط 
حياتها وتراثها. ويشمل هذا التباين المجتمعات اإلنسانية بصورة عامة، والمجتمعات التي تشكل نطاًقا 

افات فرعية، األمر الذي يعكس حالة من حاالت التنوع واحًدا حينما تسود فيها ثقافة جامعة، إلى جانب ثق
الثقافي في إطار اإلقرار بوجود ثقافة جامعة. ولعل أبرز ما خلفته التحوالت الكبرى على الصعيد السياسي 
واالقتصادي والتقني التي شهدها العالم خالل العقدين األخيرين تأثيراتها المتنامية على الخصوصية 
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التعددية الفكرية هي اعتراف بأن العقل اإلنساني ما زال العالم المختلفة. مثلما أن الثقافية لمجتمعات 
يعمل ويجتهد، وهي في الوقت ذاته إقرار بأن الفكر اإلنساني قائم على التنوع والديناميكية، وهي كذلك 

 .(43) والتجديدتأكيد على أن أحادية الفكر تمثل معوًقا للحركة الفكرية ومعطاًل لصيغ التقدم 

 االستجابة التي يبديها المستقبل تجاه الرسالة.التغذية الراجعة: ونقصد بها  -4

الوسيط اإللكتروني التي من خالله يتفاعل الجمهور وبقوة، وهذا الوسيط قد يكون الوسيلة: وهي  -5
ومواقع جهاز الهاتف، وخاصة المحمول، أو شبكات اإلنترنت، بما تضمه من مواقع إلكترونية وبرامج 

تفاعلية واجتماعية هائلة أو القنوات الفضائية أو اإلذاعات المسموعة التي أضحت هي األخرى وسيلة 
وتتميز الوسيلة في بيئة االتصال بالتفاعلية  تعتمد على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل كبير.

 تعمال وتوظيف الروابط الفائقة.واستخدام الوسائط المتعددة والسرعة في انتقال المعلومة فضاًل عن اس
بيئة االتصال: ونعني بها الجو العام المتمثل في المحيط النفسي والمادي الذي يحدث فيه  -6

االتصال. وتشمل البيئة المواقف والمشاعر والتصورات والعالقات بين المتصلين وكذلك خصائص المكان 
في أن بيئة االتصال تؤثر على طبيعة  مثل سعته، وطبيعته، وترتيبه، ودرجة الحرارة فيه، وال شك

االتصال ومدى جودته. كذلك السياق الذي يتم فيه االتصال )هل اتصالنا باآلخرين رسمي أو عادي، هل 
وهذا يتطلب منا تحديد ما نقول وما نفعل. وتبعًا  إلخ(هو ثنائي أو مع مجموعة صغيرة أو كبيرة ... 

االتصال في الوسائط اإللكترونية وخاصة الهاتف واإلنترنت هو اتصال  إنللنموذج التفاعلي، يمكن القول 
 أو ال تزامني(، بينما يكون حتمًا )تزامنيًا( في اإلذاعة أو التلفزيون. )تزامنييمكن أن يكون 

 الخالصة: 

، يتسع للعديد من في مواجهة التطرف واإلرهاب مفهوم بيئة االتصال التفاعلي يظهر مما سبق أن
المرتكزات والمتطلبات، ويتجاوز حدود عرض الرأي والرأي اآلخر، فالنظرة الشمولية للمفهوم ال بد أن 

والتي تمثل عناصر أساسية،  هذا البحثتأخذ بعين االعتبار مجموعة التعددات التي أشرنا إليها سابقًا في 
ل لإلعالم في مواجهة التطرف واإلرهاب الدور المؤمّ ومكونات مهمة، تساعد بشكل كبير على فهم معنى 

وخطاب الكراهية التي اكتضت به وسائل اإلعالم، التقليدية منها والحديثة، لذا حاولنا تطوير نموذج 
كانت وما تزال موضع جدل من الناحية اذجه اتصالي تفاعلي، رغم يقيننا أن نظريات االتصال ونم

. ، تبعًا للتبعات السياسية والثقافية واالجتماعية المتنوعة في هذا العالمالفكرية فضاًل عن الناحية العملية
ويشير النموذج المقترح الذي تمت اإلشارة إليه إلى مكونات المفهوم إلى جانب العالقات التي تحكم عملية 

 ين هذه المكونات.التأثير والتأثر ب
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اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دور
 )دراسة ميدانية( - 2030

 أنيس حسن شرادقةمحمد تحسين د. 

 األردن -عة الزرقاءجام -الصحافة واإلعالمرئيس قسم  مشاركال األستاذ

 الملخص

مكافحة ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية في ئية العربية القنوات الفضا دور هدفت الدراسة التعرف إلى
من قبل الخليج  عملية واستراتيجيات آليات وضع، وذلك من خالل 2030المملكة العربية السعودية 

ما سعت إليه  خالل منو منه ومتابعته والقضاء عليه  لحدوا اإلرهاب والتطرف طوفان لمواجهة العربي
 مستوى لرفع نوعية تدريبية برامج إعداد ضرورةباإلضافة إلى  .2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 والمشكالت القضايا مع للتعامل وكفايتهم القنوات الفضائية العربية في دول الخليج العربي العاملين
 تبصير، و عام بشكل اإلعالمي بالعمل الرتقاءوركزت الدراسة على ا  الخليج العربي، تواجه التي المهمة
 المنشآت وتدمير األبرياء، دماء وسفك اآلمنين ترويع يستهدف اإلرهاب بأن الخليجي العربي معاال الرأي

في جامعة  ( من أعضاء هيئة التدريس25وتدمير اقتصاد الدول، وتكونت عينة الدراسة من  ) الحيوية،
 في مكافحة ظاهرةتبانة ركزت على بيان دور القنوات الفضائية العربية اليرموك، وكانت أداة الدراسة اس

. وقد استخدمت الدراسة المنهج 2030كة العربية السعودية لاإلرهاب والتطرف في ضوء رؤية المم
 وتوصلت إلى مجموعة من النتائج مفادها: الوصفي التحليلي،

القنوات فراد العينة( عن عبارات المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء هيئة التدريس )أ بلغ .1
( 3.87) .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب مكافحة ظاهرة يفالفضائية العربية 

القنوات الحسابية لعبارات  وهو يقع في المستوى المرتفع وفق مفتاح التصحيح، وتراوحت المتوسطات
 .متوسط حسابي وأعلىى بين أدن (،4.12-3.51ما بين )الفضائية العربية 

 وفقا  لمتغير المرتبة بين استجابات أعضاء هيئة التدريس ئيةذات داللة إحصا ا  فروقال توجد  .2
كة العربية لفي ضوء رؤية المم اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي القنوات الفضائية العربية  دور االكاديمية نحو

 .2030السعودية 
لكة مكافحة ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية الممفي ية العربية القنوات الفضائ دورالكلمات المفتاحية: 
   .2030العربية السعودية 
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Abstract 
The study aimed to identify the role of Arab satellite channels in combating 

terrorism in the light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 by 

establishing practical mechanisms and strategies by the Arab Gulf to confront, 

reduce, follow up and eliminate the flood of terrorism and extremism through 

the vision of Saudi Arabia 2030. In addition to the need to develop training 

programs to raise the quality of the workers in Arab satellite channels in the 

Gulf States and their competence to deal with the important issues and problems 

facing the Arabian Gulf. The study focused on improving the media work in 

general and to enlighten the Arab public opinion that terrorism aims to 

intimidate the innocent and shed innocent blood, the destruction of vital 

installations and the destruction of the economy of States. The sample of the 

study consisted of (25) faculty members at Yarmouk University. The study tool 

was a questionnaire which focused on the role of Arab satellite channels in 

combating terrorism and extremism in the light of the vision of Saudi Arabia 

2030. The study used descriptive analytical method, and it reached a set of 

results that can be concluded as follows: 

1. The arithmetical mean of the faculty members’ responses on the items of 

the role of Arab satellite channels in combating terrorism in the light of the 

vision of Saudi Arabia 2030 was 3.54; in a high level. The arithmetical means 

of this dimension items ranged among (3.51-4.12) between the highest and 

lowest mean. 

2. There are no statistically significant differences between the responses of 

faculty members according to the variable of academic rank towards the role of 

Arab satellite channels in combating the phenomenon of terrorism in the light of 

the vision of Saudi Arabia 2030. 

Keywords: Vision of Saudi Arabia 2030 - Arab Satellite Channels - Terrorism. 

 المقدمة

معايشة  على الجمهور المتلقي تعين التي العصرية االتصال أدوات أقوى من القنوات الفضائية ُتعتبر
 من أجل العام الرأي على وطرحها القضايا شرح في مهم دور لها أصبح كما معه، والتفاعل العصر

يحصل على  ، باإلضافة إلى ماالوطني باألمن المعنية القضايا تجاه خاصة وبصفة تهيئته إعالميا ،
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الدولية بكل  والدعاية معصر اإلعال والعشرون الحادي القرن ومن هذه الزاوية يعتبر .المسرح العالمي
 التي الثورة تلك والمعلومات، االتصال ثورة ظل في جتماعيةواالقتصادية واال والعسكرية مكوناتها السياسية

 تكنولوجيا في ضخم تطور إحداث إلى أدت والتي االبتكار والتغيير عملية استمرار مع تتوقف لن
 إلى اإلعالم رسالة لتمتد الصناعية األقمار افيه مفتوحة تسبح السماء وجعلت االتصال والمعلومات،

 العصر في الدولية والدعاية اإلعالم أن والواقع الكترونية صغيرة، قرية عالملا وليصبح المعمورة، أرجاء
 .الناس حياة من جزءا   اتأصبح الحديث

لسياسي في دور فاعل في تشكيل سياق اإلصالح ا لها القنوات الفضائيةوتجدر اإلشارة إلى أن 
المناعي، )والجماهير وبين النخبة المجتمعات المختلفة؛ حيث تعكس طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع، 

في عملية اإلصالح السياسي والديمقراطي على شكل  القنوات الفضائيةويتوقف إسهام ودور (. 2014
هات داخل هذه المؤسسات، بجانب ووظيفة تلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريات، وتعدد اآلراء واالتجا

 (. Mathieu, 2011) المتأصلة في المجتمع طبيعة العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية

 على ظاهرة 2011العربية والعالمية قد ركزت في بداية العام  القنوات الفضائيةن إومن هذا الزاوية ف
، ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص ة والعالموانعكاساتها على المنطقة العربي والتطرف اإلرهاب

 والتطرف ن المستقرئ لظاهرة اإلرهابوأ بالتطور والشمول. 2012م من حيت ماهيتها التي بدأت منذ عا
يجد أنها تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالم  لما لها من آثار خطيرة على أمن 

جرامية منظمة تهدف إلى خلق جو عام من الخوف إح أننا أمام ظاهرة الدول واستقرارها، بعد أن اتض
الخطيرة تهدف إلى  استخدام العنف ضد األفراد والممتلكات؛ ما يعني أن هذه الظاهرةوالرعب والتهديد ب

زعزعة استقرار المجتمعات والتأثير في أوضاعها السياسية وضرب اقتصادياتها الوطنية عن طريق قتل 
مجتمع لق حالة من الفوضى العامة، بهدف تضخيم األعمال اإلرهابية وآثارها التدميرية في الاألبرياء وخ

، ومن هذا المنطلق يصبح مبررا  للباحث بطرح مجموعة من األسئلة حول هذه (2011، مصطفى)
رة الظاهرة، والتي تفيد في تشخيص هذه الحالة ومنها الظروف واألجواء العامة المسؤولة عن انتشار ظاه

هاب بدون على أمل محاصرتها والقضاء عليها، وعليه، هل يمكن أن يعيش اإلر  والتطرف اإلرهاب
اإلعالمية األعمال اإلرهابية وتشجع بالتالي األشخاص الذين يقفون وراءها  تغذي التغطية؟ هل إعالم

ومن ثم  ؟فة اإلرهابيةهل يساعد اإلعالم على نشر الثقا اإلجرامية؟على ارتكاب المزيد من هذه األعمال 
ولهذا البد من  غيرها أصبحت مبررةكل هذه األسئلة و  .اإلسهام في زيادة معدل ظواهر العنف واإلرهاب

في ضوء رؤية الممكلة العربية  والتطرف اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية التطرق إلى دور
     .2030السعودية 
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خالل ما نوه  ، ومن2030في رؤية الممكلة العربية السعودية  ا جاءومن األهمية بمكان اإلشارة إلى م 
 بالدنا تكون أن األول سعود بقوله: "هدفي آل العزيز عبد بن سلمان شريفين الملكلا الحرمين خادم عليه 

، وذلك من خالل تحقيق ذلك" معكم على وسأعمل األصعدة، كافة على العالم نموذجا  ناجحا  ورائدا  في
لكل  طموح ووطن واقتصاد مزدهر حيوي، مجتمعالعامة التي تقوم عليها الرؤية المتصلة بتحقيق  المبادئ

يمثل الخليج العربى بما الخليج العربي تحديات خطيرة حول اإلرهاب، حيث الخليج العربي، حيث يواجه 
 قطة ارتكازضخمة وتاريخ عروبي أصيل ن يعكسه من ثروات نفطية ومواقع استراتيجية ومنجزات تنموية

ن العربي كان من الطبيعي أ األهمية المتزايدة للخليج الوطن العربي والعالم اإلسالمي خاصة، ولهذهلكل 
المستوى األمني والمستوى االقتصادي، فالصراعات وأحداث  يواجه تحديات ومطامع عديدة خاصة على

للمتطلع على الشأن اإلعالمي  صبحوأتؤثر على معدالت التنمية، وتطور المجتمعات اإلنسانية.  اإلرهاب
امج تلفزيونية سياسية وحوارية حول هذه الظاهرة، وخاصة، فيما يتصل بالقنوات الفضائية، وما تبثه من بر 

في تغذية التطرف واإلرهاب أو في مواجهته والتصدي فضائيات والقنوات يجد أن هناك أدورا  مركبة لهذه ال
 (.2030 ،)رؤية المملكةنفسه على التحدي  له، وينسحب الدور

على هذا السؤال  اإلجابةإن  لتطرف؟او اإلرهاب هنا كان الزاما  على الباحث طرح سؤال: من صنع ظاهرة 
من وجهة نظر الباحث تكمن في الوصول إلى معرفة العوامل واألسباب التي أسهمت في تكوين بيئة 

نتاج تنظيمات  مالئمة لنمو ظاهرة الدور الذي إن اإلجابة عن هذه األسئلة تتركز في . إرهابيةالتطرف وا 
أو ظهور العنف واإلرهاب والتطرف من خالل  ة أو دعمفي تغذي وسائل اإلعالم بكافة أشكالهالعبته 

استغالل اإلرهابيين لها في تسويق أغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تضليل اإلجهزة األمنية واكتساب 
العمليات اإلرهابية التي يقومون بتنفيذها على اعتبار أن  أخبارق نشر السيطرة على الرأي العام عن طري

حيث يرون في  الحمالت اإلعالمية التي تغطي هذه العمليات تساعد على تحقيق واستكمال أهدافهم،
رجة أن البعض منهم أعتبر التغطية اإلعالمية لجرائمهم معيارا  هاما  لقياس مدى نجاح فعلهم اإلرهابي، لد

 .(2010)العبد اهلل،  العمل اإلرهابي الذي ال ترافقه تغطية إعالمية عمال فاشال  

 ,Beater)ابع للدراسات الغربية فإن المتابع لما يجري في المنطقة العربية والمت قما سبوبناء  على 
2002) (Robbie, 2001.)  الفضائيات مع تعاطي موضوع تناولت بعض الدراسات الغربية يجد أن

أحداث الدول العربية األخيرة، منها دراسة أجرتها مؤسسة "كومتراكس سوليوشنز" اللبنانية المتخصصة في 
 2011عام "بي بي سي"مع األحداث التي شهدها الرصد اإلعالمي، حول تعاطي "العربية" و"الجزيرة" و

. وكانت (2011، عبد الغني)المحطات ذه في عدد من الدول، والتي سيطرت على النشرات االخبارية له
 فيعالمية " قد رصدت التغطية اإل الدراسة التي حملت عنوان "ساحات المعارك في الشرق األوسط خالل

http://www.assakina.com/studies/5258.html#80385481
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المحطات الثالث. أفادت هذه الدراسة بأن "حصة العراق من  السادسة مساء بتوقيت جرينتش في نشرات
تلتها أخبار فلسطين حسب "الحياة"  %، 13ث، بلغت التغطية اإلعالمية للدول في المحطات الثال

في المئة على خط التغطية االعالمية للدول،  8بنسبة  إيراندخلت  فيما (،2014عبد الفتاح، )اللندنية 
عد االنتخابات الرئاسية. ورأت الدراسة أن استحواذ الحدث العراقي على القسط ب أزمتهابفعل استمرار 

مية يعود إلى االهتمام الذي أولته "بي بي سي" و"الجزيرة" بهذا الموضوع، األوفر من التغطية اإلعال
أغسطس، غير أن"العربية" أبدت، بحسب الدراسة،  19هدها العراق في وخصوصا  بالتفجيرات التي ش

)غليون،  اما  أكبر بالموضوع اإليراني الذي سيطر على بدايات نشراتها االخبارية في أغلب األحيان"اهتم
2015.) 

مكافحة ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة في القنوات الفضائية العربية  دوروعليه فإن البحث في 
العربي من تحديات حول هذه الظاهرة، يواجه الخليج  له مبرراته في ظل ما، 2030العربية السعودية 

يمانا  من دول الخليج العربي في الحفاظ على أمن الخليج أقتصاديا  وسياسي ا  وثقافيا ، باإلضافة إلى وا 
ة التي تعتبر معرفة آليات القنوات الفضائية وما تبثه من برامج وسياسات تتصل بهذه الظاهرة الخطير 

  .ي الشرق األوسطالمحرك الرئيس لألحداث التي تحصل ف

 مشكلة الدراسة -أولا 

 كل الموازين وأضحى قلبت قد عالملا يشهدها التي اإلعالم تكنولوجيا أو اإلعالمية الثورة أن فيه الشك مما
من حيث ما تبثه القنوات الفضائية من روح الصورة  ،بناء مقومات المجتمعات في ركيزة أساسية اإلعالم

 من بد فال ةمتكامل فاعلة أداة اإلعالم وألن ،لتي تجري في هذا الكوكبالنمطية المتصلة باألحداث ا
في دول الخليج بما يسمح في المحافظة على  ؤسسات اإلعالميةالثوابت األساسية للم لترسيخ أدائه تفعيل

باإلضافة إلى الدور  ،أمن الخليج واستقراره من أي تحديات تؤثر في اقتصاده ومكونه اإلسالمي الصحيح
وتجدر اإلشارة إلى أن الوضع ، وهري لمكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف التي تشهدها المنطقة والعالمالج

واحتماالته المستقبلية أوجد تحديات هامة وخطيرة، ووضع  بالخليج العربي ع الجديد المتصلالراهن، والواق
امل معها في الحاضر مسؤولية مواجهتها والتع ومنها القنوات الفضائية على المؤسسات اإلعالمية

 والمستقبل، وخاصة مع التوقعات بتزايد حدة وتسارع هذه التحديات في المستقبل في ظل التطورات
 وسائل اإلعالموالتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف الميادين وخاصة السياسية منها. ولما كانت 

وير بنيتها وفقا  للتطورات السياسية مطالبة بتط ومواقع التواصل االجتماعي ومنها القنوات الفضائية
جد على الساحة بشكل خاص حتى تواكب كل ما يست والخليج العربيالحادثة في العالم بشكل عام 

بما يتطلب مواجهة اإلرهاب  ك لن يحدث إال من خالل تطوير نظمها وبرامجها وسياساتها،الدولية؛ فإن ذل
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جاد حلول للحد من ظاهرة اإلرهاب والتطرف موضوع آليات تساهم في إي ؛ وذلك بتوظيفوالقضاء عليه
 بالشكل األمثل.  البحث

مكافحة في القنوات الفضائية العربية  دورمعرفة  ظر فيومن هنا فإن ما سبق يدعو الباحث إلى الن
في إطار تشخيص وفهم لسياق ، و 2030ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

، الخليج العربيالتي يمر بها  سياق األوضاع المجتمعية الراهنة فيو الخليج العربي،  في نالوضع الراه
 الرئيس اآلتي:  الدراسةٍت عن سؤال محلال  ومفسرا  ومقدما  إجابا

مكافحة ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية في القنوات الفضائية العربية  دورما 
 ؟2030

 سئلة الدراسةأ -ثانياا 

 تتبلَّور أسئلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس للمشكلة، وتتمثل في اآلتي:

العربية  المملكةفي ضوء رؤية في مكافحة ظاهرة اإلرهاب  يةالقنوات الفضائية العربدور  ما .1
 ؟2030السعودية 

، مع الحفاظ ما الدور المترتب على دول الخليج لوضع آليات مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه .2
 أمن واستقرار الخليج العربي.على 

والتطرف اإلرهاب  قضية متابعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية دوافع ما .3
 بالموضوع؟ودورهم في اإلسهام من الحد من هذه الظاهرة من خالل األبحاث والدراسات المتعلقة 

( فيما يتعلق بآراء أفراد العينة نحو α= 0.05)الداللة فروق دالة إحصائيا  عند مستوى هل توجد  .4
ية الممكلة العربفي ضوء رؤية  في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف القنوات الفضائية العربيةدور 

 ؟ُتعزى لمتغير الرتبة االكاديمية 2030السعودية 

 أهداف الدراسة -ثالثاا 

  تي:آلاتتبّلور أهداف الدراسة في 

في ضوء رؤية الممكلة  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  الفضائية العربيةالقنوات  دورالتعرف إلى  .1
 .2030العربية السعودية 



 

اإلرهاب  مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دور
 - 2030في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 )دراسة ميدانية(
  أنيس حسن شرادقةمحمد تحسين د. 

 

 

593 
 

 األبرياء، دماء وسفك اآلمنين ترويع يستهدف اإلرهاب بأن يوالخليج العربي العام الرأي تبصير .2
 بصوره والتطرف للغلو مناهض عام رأي وتكوين وتدمير اقتصاد الدول، الحيوية، المنشآت وتدمير
 .المختلفة

 .واإلرهاب والتطرف والغلو نحرافعلى اإل التشجيع شأنه من ما كل من اإلعالمية البرامج تنقية .3
 .مكافحة اإلرهاب مجال في وتكامله الخليجي عالميإلا العمل وحدة تحقيق .4
( فيما يتعلق بآراء α= 0.05)الداللة الكشف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  .5

 .الرتبة االكاديميةُتعزى لمتغير  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دورالعينة نحو أفراد 

 سةأهمية الدرا -رابعاا 

، وما تعكسه هذه اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية دورتكمن أهمية الدراسة في أهمية 
اإلعالمي الواسع في الوطن العربي، وتتركز في  في الفضاءو  في الخليج العربي على حياة الناس الوسائل
 اآلتي:

لة العربية ؤية الممكفي ضوء ر  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي القنوات الفضائية  دوربيان أهمية  .1
 .2030السعودية 

، كخطوة أولى والقنوات الفضائية رصد واقع اإلعالم من خالل شبكات التواصل االجتماعي .2
 حلول للحد من ظاهرة اإلرهاب. وأساسية نحو العمل على إيجاد

 في توظيف آليات جديدة لمكافحة هذه الظاهرة. والخليجي قد تساعد القائمين في اإلعالم العربي .3

قد تكون قاعدة ينطلق منها اإلعالميون، للكشف عن المزيد من الحقائق المعرفية التي تهتم  .4
 بظاهرة اإلرهاب.

 حدود الدراسة  -خامساا 

 في اآلتي: تمثّلت حدود الدراسة

 ، جامعة اليرموك.األردن الحدود المكانية:

 .(2017الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات الدراسة في العام )

 .عينة قصدية من أعضاء هيئة التدريس: تم تطبيق أدوات الدراسة على البشريةالحدود 

 اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دورحدود الموضوع: اقتصرت الدراسة على معرفة 
 .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية 
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 مصطلحات الدراسة العلمية واإلجرائية -سادساا 

( بأنه سلوك متوقع في موقف معين، مراعيا  من خالله المعايير االجتماعية Spoonerعِّرفه )يُ الدور: 
 ،2000اتهم وتنظيمهم االجتماعي )السائدة في الجماعة، وآخذا  بعين االعتبار تطلعاتهم ومتطلب

Spoonerء أعطافي  ومنها القنوات الفضائية العربية (. ويعرفه الباحث بأنه "مهمات وسائل اإلعالم
 .العربي وانعكاس ذلك على المتلقي حول ظاهرة اإلرهاب الصور والحقائق والرسائل واآلراء

والصور والحقائق والرسائل واآلراء والتعليقات هو جمع وتخزين ومعالجة ونشر األنباء والبيانات  اإلعالم:
كي تحظى باحترام الجمهور المطلوبة لمعرفة الحوادث الجارية وتغطية األحداث بحيادية ودقة ومصداقية، 

(Gavrilos, 2002.) 

وُيعرف على أنه توظيف األحداث والقضايا المهمة، ومتابعة تطوراتها وانعكاساتها على  الدور اإلعالمي:
مع، وذلك لتلبية حاجة اإلنسان الطبيعية لمعرفة البيئة المحيطة به، ومعرفة الحوادث الجارية من المجت

المي يشكل النسبة الرئيسة السائدة اليوم في وسائل اإلعالم التي يفترض أن حوله، ويكاد المضمون اإلع
 (.     2005األحمدي، ة، كي تحظى باحترام الجمهور )تقوم بتغطية تلك األحداث بحيادية ودقة ومصداقي

وُيعرف بأنه أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف ال تجيزها اإلرهاب: 
 (. 2013قوانين المحلية أو الدولية، وتقوم به عصابات غير منظمة لتحقيق مآرب خاصة بها )العاني، ال

ارس من خالل جماعات منظمة تمولها وتشرف عليها وُيعرفه الباحث في هذه الدراسة إجرائيا  بأنه ما ُيم 
 .هبيةو دينية أو مذهداف سياسية أمؤسسات أو هيئات أو دول معلنة أو غير معلنة، سعيا  لتحقيق أ

 الدراسات السابقة -سابعاا 

من حيث أسهامها في  دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير، إلى (2012دراسة الراوي ) تطرقت
، التي ينطلق منها أي مشروع تنموي ثقافيعالء قيم المعرفة والنقد والمراجعة وحوار الذات، وهي القيم إ

كات االجتماعية على اإلنترنت، من كونها عي الذي طرأ على استخدام الشبكما بينت الدراسة التحول النو 
وسيلة فّعالة لنقل الحدث، ومتابعة أداة للترفيه، والتواصل، إلى أداة للتنظير والتنظيم والقيادة، ثم إلى 

 ا:الميدان، ومصدرا  أوليا  لوسائل اإلعالم العالمية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمه

ال تمثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيير في المجتمع، لكنها أصبحت عامل  -1
 ي.مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوع
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بداية من التمّرد على الخجل واإلنطواء وأنتهاء بالثورة على  –أّنها فضاءات مفتوحة للتمّرد والثورة  -2
 األنظمة السياسّية.

م الجديد الى الوضوح، بالنسبة إلى مجاله ومداه، وقد يعني هذا أن أشكال اإلعالم اإلعاليفتقر  -3
 مشتركة للثقافة المعاصرة.الجديد تعكس علم الشك، والنسبية، والفوضى واألوصاف ال

تتشكل األجندة اإلعالمية لمواقع التواصل االجتماعي، عن طريق األحداث البارزة التي تفرض  -4
 نفسها.

المواثيق الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل التطرق  (2013دراسة الطيار )ت كما بين
ة اإلرهاب، وتتميز اتفاقية جنيف بأنها تتناول بالتحديد لعدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية جنيف لمنع ومعاقب

كما توضح االتفاقية مجموعة األفعال المكونة لإلرهاب والتي تشكل جرائم معاقب عليها طبقا  لنصوصها 
هذه الجريمة والتدابير الوقائية واإلجراءات الجنائية لمنع اإلرهاب ومعاقبة مرتكبيه. ولم تدخل اتفاقية 

نفيذ بسبب عدم التصديق عليها من جانب الدول الموقعة ولم يصدق عليها إال دولة واحدة لتجنيف حيز ا
لمعالجة ظاهرة اإلرهاب على المستوى الدولي. ثم  هي الهند ومع ذلك فاالتفاقية تعد أول محاولة جادة

لموقعة في نيويورك. ا هناك االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب لعام واالتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
وهناك أيضا  االتفاقية المتعلقة بقمع التدخل غير المشروع في خدمات الطيران المدني الدولي بعد أن 

 عنف ضد الطيران المدني. تزايدت أعمال ال

إلى بيان أنماط العنف المتعددة المادية، والرمزية، واللفظية والخطابية،  (2014دراسة عبد الفتاح )وهدفت 
جزء ال يتجزأ من األنساق السياسية والدينية واإليديولوجية واالجتماعية والثقافية... الخ، فى  هو

متعددة ومركبة من االستبعادات واإلقصاءات لفئات وشرائح المجتمعات اإلنسانية، ومن ثم تنتج أشكاال  
اإلقصاءات  اجتماعية وقومية ولغوية ودينية ومذهبية، وعرقية، ومناطقية عديدة. يترتب على

واالستبعادات السياسية والثقافية والدينية والسياسية تراكم اإلحباطات، واإلحساس بالظلم، والحقد والكراهية، 
صر المستبعدة. إن التراكمات النفسية واالجتماعية والسياسية المحبطة قد تولد فى والغضب لبعض العنا

قد يتخذ وجوها  احتجاجية أو  الذيب من العنف إحدى مراحل تطورها دوافع عدوانية، ومن ثم إنتاج مرك
سية، أو تمردية أو إرهابية أو فوضوية بما يؤدى إلى المساس بأهداف بشرية أو رموز أيقونية للقوة السيا

الدينية أو االقتصادية لدولة ما، أو جماعة عرقية أو قومية أو لغوية، أو قادة سياسيين، أو كتاب 
عاديين يتحولون إلى أهداف بشرية ألعمال العنف، واإلرهاب إلشاعة  أو أشخاص وصحفيين، ومبدعين،

 الرعب والخوف المعمم.
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للتعرف إلى  (2015األمنية في مكافحة اإلرهاب ) ورشة العمل حول دور االعالم واالجهزةوأخيرا  جاءت 
الجهود االعالمية المبذولة للوقوف والتصدي لظاهرة اإلرهاب بكافة أشكاله من خالل وضع أسس التعاون 
والتكامل األمني واإلعالمي لمواجهة اإلرهاب والتصدي له، الفتا  لدور اإلعالم الواضح والبارز في 

خلق بيئة إجتماعية رافضة لكافة أنواع الفساد شاعة ثقافة النزاهة والشفافية وفي مكافحة اإلرهاب ثقافيا  و إ
واإلرهاب، مبينا  أن وسائل اإلعالم المختلفة )المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني( باتت اليوم تلعب 

ال إولفتت الورشة إلى أن مكافحة اإلرهاب ال تؤتي ثمارها ، دورا  كبيرا  من خالل إعداد البرامج والتقارير
ون الصادق والجهود البناءة والتواصل الفعال والمستمر بين كافة القطاعات في األردن ال بالتضامن والتعا

سيما المؤسسات اإلعالمية مع األجهزة األمنية للقضاء على اإلرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله ليس 
 قةموقع الدراسة الحالية من الدراسات الساب  ن فحسب بل في جميع دول العالم.على مستوى األرد

يتضح من خالل أهداف الدراسات السابقة ونتائجها، أنها تختلف مع الدراسة الحالية في جوانب، وتتفق 
معها في جوانب أخرى. ومما يستحق الذكر أن اختالف هدف الدراسة الحالية وأسئلتها وعيِّنتها جعلها 

الباحث استفاد من الدراسات  مختلفة عن الدراسات السابقة، مع اإلشارة أن هذا االختالف ال ينفي أن
في  القنوات الفضائية العربيةدور السابقة من حيث المنهجية المتبعة واألدوات المستخدمة في بيان 

د الباحث من النتائج كما استفا، 2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  مكافحة ظاهرة اإلرهاب
، وهذا يعني أن الدراسة الحالية الدراسةتطوير أداة  التي توصلت إليها تلك الدراسات وطريقة عرضها في

جاءت امتدادا  للدراسات السابقة من حيث أهمية توجيه المؤسسات اإلعالمية نحو البحث والتنقيب عن 
 السبل الكفيلة للقضاء على ظاهرة اإلرهاب.  

 الميدانية الدراسة إجراءات

 أولا: منهج الدراسة

في  القنوات الفضائية العربيةدور راسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث رصد اتبع الباحث في هذه الد
أعضاء هيئة من وجهة نظر ، 2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  مكافحة ظاهرة اإلرهاب

البيانات حولها، ثم تحليلها بهدف الوصول إلى نتائج  ، وجمعجامعة اليرموك في األردنالتدريس في 
 .الكترونية د في تفسير الظاهرة واإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك من خالل استبانةمعينة تساع
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 ثانياا: المجتمع األصلي وعينة الدراسة 

خطوة تالية ، في جامعة اليرموك في األردنأعضاء هيئة التدريس في يتكون مجتمع الدراسة من     
الرتبة  حسب متغير وُمثلت العينة. عضو هيئة تدريس( 25اختار الباحث عينة قصدية مؤلفة من )

 ، والجدول اآلتي يبين توزع عينة الدراسة.االكاديمية

 حسب متغيرات الدراسة أعضاء هيئة التدريس( يبيِّن توزُّع 1الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الكاديميةالرتبة ا

 %16 4 أستاذ
 %36 9 أستاذ مساعد
 %48 12 أستاذ مشارك
 %100 25 المجموع

الممثَّلين في العينة، توزعوا حسب الرتبة الكاديمية إلى أعضاء هيئة التدريس ( أن 1يتضح من الجدول )
ياني اآلتي يبين ( بمرتبة أستاذ مشارك، والشكل الب12( بمرتبة أستاذ مساعد، و)9( بمرتبة أستاذ، و)4)

 ذلك:

 
 الرتبة االكاديمية رتوزع عينة الدراسة وفق متغي (1) الشكل

 الدراسة ثالثاا: أداة

في  الفضائية العربية إلى القنوات بهدف التعرف الكترونية لتحقيق أهداف الدراسة أعّد الباحث استبانة
أعضاء هيئة من وجهة نظر ، 2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  مكافحة ظاهرة اإلرهاب
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للمقدَّمة التي تم من خاللها توضيح  القسم األولقسمين: ُخصِّص  من االستبانة حيث تكونت، التدريس
 .( عبارة12لبنود االستبانة، البالغ عددها )القسم الثاني هدف الدراسة ومتغيراتها، في حين ُخصِّص 

 قتين هما:تم حساب صدق االستبيان بطري ،االستبانة صدق -1

 )صدق المحكمين( الصدق الظاهري  -1-1

( محكمين من 5الستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )تم عرض ا
مدى وضوح العبارات، ومدى أهمية  -اإلعالم، وذلك بهدف التعرف إلى ما يلي:  ةالمختصين في كلي

 ة ما يرونه مناسبا  ولم يرد في االستبانة. وقد تم تحديدالعبارة، ومدى مناسبة مقياس االستجابة، إضاف
( كحد أدنى لالتفاق بين المحكمين كمعيار للحكم على صالحية العبارة، وبعد جمع آراء %80نسبة )

المحكمين اتضح أن معظم المحكمين وافقوا على صالحية العبارات وانتمائها إلى مجاالت الدراسة، وفي 
( من %80نالت اتفاق )قبول العبارات التي  -ن قام الباحث باإلجراءات اآلتية: ضوء نتائج آراء المحكمي

تعديل صياغة بعض  -لالستبانةإضافة عبارات  -المحكمين على مناسبتها، وقياسها ما وضعت لقياسه
وقد قام الباحث بإجراء جميع التعديالت المطلوبة. ومن ثم  العبارات لتكون أكثر سهولة ووضوحا .

( 12العدد النهائي لفقراتها على )الستبانة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق، حيث استقر أصبحت ا
في  في مكافحة ظاهرة اإلرهاب دور وسائل اإلعالم نحو أعضاء هيئة التدريسعبارة، ستكشف استجابة 

 .2030ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية 

 صدق االتساق الداخلي -1-2

، وتم تفريغ إجاباتهم ريسأعضاء هيئة التد( من 10على عينة استطالعية مؤلفة من ) ةاالستبان تم توزيع
(. وبعد ذلك تم حساب معامالت االرتباط لالستبانة. والجدول اآلتي يوضح SPSS 17في برنامج )

 إجراءات حساب صدق االتساق الداخلي.

 لالستبانة كلها ( معامالت ارتباط بيرسون2الجدول )
 قيمة الداللة امل االرتباطمع االستبانة

 0.000 **0.791 والتطرف حة ظاهرة اإلرهابفي مكاف دور وسائل اإلعالم

 و( درجة، وه0.791بين ) بلغتالكلية االستبانة ( أن معامالت ارتباط درجات 2يتبين من الجدول )
 أن االستبانة (، وهذا يدل على0.000معامل ارتباط عالي، كما أنه دال إحصائيا عند مستوى داللة )

 تتمتع بصدق االتساق الداخلي.

 ستبانة، للتحقق من ثباتها اتبع الباحث الطرق اآلتية:ثبات اال -2
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 Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  -2-1

(. وُيظهر الجدول 2006ميخائيل، )بعضا  وهي طريقة تتطلب حساب ارتباط العبارات مع بعضها   
 Cronbach's Alphaنة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ اآلتي معامالت ثبات االستبا

 ( معامالت ألفا كرونباخ لثبات االستبانة3ول )الجد
 معامل ألفا كروباخ االستبانة

 0.783  في مكافحة ظاهرة اإلرهاب القنوات الفضائية العربيةدور 
 0.857 الثبات العام )االستبانة كلها(

اهرة في مكافحة ظ القنوات الفضائية العربيةلدور لفا كرونباخ ( أن معامالت أ3يتبين من الجدول )
(، وهي معامالت ثبات عالية. 0.783) بلغت .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب

 (، وهو معامل ثبات عاٍل.0.857بلغ ) كما يتضح من الجدول أن معامل الثبات العام )االستبانة كلها(

 األداةطريقة تصحيح  -2-2

( عبارة، مدّرج كّل منها 12من صدقها وثباتها من )تكونت االستبانة في صورتها النهائية بعد التحقق 
على سّلم من خمسة مستويات من اإلجابة لمقياس ليكرت هي: )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، 

اء حكم تقويمي لدرجة (. وتم إعط1، 2، 3، 4، 5معارض بشدة( تعطى الدرجات اآلتية على التوالي: )
متوسطات الحسابية لكل عبارة، وذلك وفق مفتاح التصحيح اآلتي الذي باعتماد ال عبارات االستبانة تأثير

 (.2002اعتمد بحساب طول الفئة وفق القانون التالي: ]طول الفئة= المدى/عدد الفئات[ )سالمة، 

 ( مفتاح تصحيح االستبانة في صورتها النهائية4الجدول )

درجة  متغيرال
 دنيا

درجة 
 عليا

 درجة الموافقة
معارض 

موافق  موافق محايد معارض ةبشد
 بشدة

متوسط العبارة 
واقل من  1 5 1 والمتوسط الموزون

1.8 
واقل  1.8
 2.6من

واقل  2.6
 3.4من

واقل  3.4
 4.2من 

4.2 - 
5 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

في ضوء رؤية الممكلة العربية  اإلرهاب مكافحة ظاهرةي فوسائل اإلعالم  ما دور :الدراسة الرئيس سؤال
  ؟التدريسمن وجهة نظر أعضاء هيئة  .2030لسعودية ا
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أفراد العينة لإلجابة عن هذا السؤال ُحِسَبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 والجدول اآلتي يوضح ذلك. ، وفق الترتيب التنازلي،االستبانة ( عن عباراتأعضاء هيئة التدريس)

 عن عبارات أعضاء هيئة التدريسالستجابات  االنحرافات المعيارية والرتب( المتوسطات و 5الجدول )
 .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي وسائل اإلعالم  دور 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 التأثير

برامج للتعرف إلى تفاصيل قضية اإلرهاب تقوم القنوات الفضائية العربية بعرض  12
 كبيرة 1 1.44 4.12 والتطرف ومنابعها

ي يسهم في تستعين وسائل اإلعالم بخبراء استراتيجيين لتوظيف النمط اإلعالمي الذ 6
 كبيرة 2 1.26 4.09 الحد من ظاهرة اإلرهاب.

 كبيرة 3 1.28 4.04 من الحد من ظاهرة اإلرهاب.لفضائية العربية القنوات ا ساهمت 7

مما أدى إلى زيادة  تركز وسائل اإلعالم على الصورة النمطية للحرب العسكرية، 4
 كبيرة 4 1.32 4.01 ظاهرة اإلرهاب.

 كبيرة 5 1.27 3.97 .2030رؤية الممكلة العربية السعودية  داعمةعالم وسائل اإلُتعتبر  5
 كبيرة 6 1.44 3.95 .ة المتطرفة من خالل اإلعالمالمنظمات اإلرهابيلتأثير على الرأي العام أولوية ا 1

القائمة على مكافحة  داعمة لمبدأ الدعايه السياسية وسائل االعالم العربيةُتعتبر  3
 كبيرة 7 1.12 3.92 2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية اإلرهاب 

 كان لها أثر سلبي ،ائية من مثل الجزيرة والعربية والبي بي سي وغيرهاالقنوات الفض 8
 كبيرة 8 1.26 3.87 .في نقل األحداث

 بمخاطر اإلرهاب التوعية في قادرة على المساهمةالقنوات الفضائية العربية ُتعتبر  9
 كبيرة 9 1.45 3.72 .محاربته ووسائل

 كبيرة 10 1.24 3.64 قيم التسامح والعدل والعيش المشترك دورا  في بناءللقنوات الفضائية العربية  10
 كبيرة 11 1.39 3.57 أسبابه على والوقوف اإلرهاب بالتطرق لدوافعالقنوات الفضائية العربية تقوم  11

 شبكات التواصل االجتماعي لنشر الرعبالمنظمات اإلرهابية المتطرفة  سخرت 2
 كبيرة 12 1.41 3.51 والخوف في جمهور المتلقين

 كبيرة - 1.48 3.87 المتوسط الموزون

( يتضح أنَّ المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء هيئة التدريس )أفراد العينة( 5من مراجعة الجدول )
في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربيةعن عبارات 

، وتراوحت المتوسطات صحيحمستوى المرتفع وفق مفتاح الت( وهو يقع في ال3.87كلُّها قد بلغ )  .2030
 .بين أدنى وأعلى متوسط حسابي (،4.12-3.51ما بين )القنوات الفضائية العربية الحسابية لعبارات 

القنوات  دورويمكن تفسير ارتفاع المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء هيئة التدريس عن عبارات 
ككل إلى  .2030ممكلة العربية السعودية في ضوء رؤية ال اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي بية الفضائية العر 



 

اإلرهاب  مكافحة ظاهرةفي  القنوات الفضائية العربية دور
 - 2030في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 )دراسة ميدانية(
  أنيس حسن شرادقةمحمد تحسين د. 

 

 

601 
 

على مكافحة اإلرهاب من خالل تسخير كافة الوسائل المتاحة لها من بث  اإلعالم وقدرتهبأهمية  إيمانهم
عداد التقارير الصحفية حول ماهية هذه الظاهرة الخطيرة اإلضافة وكشف الزيف الذي تدور حوله، ب ،وا 

العربية المآسي ثقافة العنف والعدوان التي سببت لشعوب المنطقة  نبذهمإلى إدراك أعضاء هيئة التدريس 
حضارية دعا إليها من قيم  .2030ته رؤية الممكلة العربية السعودية عكس وهذا ما، والويالت والدمار

 . اإلسالم من التسامح والعيش المشترك ونبذ العنف واإلرهاب والتطرف

ح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5من جهة أخرى لو عدنا إلى الجدول )  ( الذي يوضِّ
 مكافحة ظاهرةفي القنوات الفضائية العربية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عن كلِّ عبارة من عبارات 

ي، سوف نجد أن أعلى وفق الترتيب التنازل ،2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب
تقوم القنوات الفضائية العربية ( التي نصها )12ت هذه القيمة كان للعبارتين رقم )متوسط حسابي لعبارا

القنوات  وتفسير ذلك يعود إلى أن ،(بعرض برامج للتعرف إلى تفاصيل قضية اإلرهاب والتطرف ومنابعها
هاب، اء االستراتيجيين المختصين بقضايا اإلر الفضائية العربية تعرض برامج ودراسات وتستعين بالخبر 

كما أن وسائل اإلعالم تركز على الصورة النمطية للحرب العسكرية بين الدول وهذه المنظمات اإلرهابية 
المتطرفة، مما أدى إلى إعطاء صورة واضحة وجلية عن شكل ومسيرة هذه المنظمات وتم إيصال الفكرة 

ظالمي متوحش يرنو  ائل اإلعالم بأن هذه المنظمات تحمل فكرالحقيقية للجمهور المتلقي على وس
 سخرت( التي نصها )2أما المتوسط الحسابي األدنى فقد كان للعبارة رقم ) .للدمار والخراب وقتل الشعوب
 (،والخوف في جمهور المتلقين شبكات التواصل االجتماعي لنشر الرعبالمنظمات اإلرهابية المتطرفة 

 عالقات العامة وقدرتهما على استمالة الشباباالستراتيجة اإلعالمية وضخامة جهاز ال وقد يعزى ذلك إلى
لها  ون، إلى جانب قوة الخطابات التي يروجوالفتيات لإلنظمام إلى المنظمات اإلرهابية المتطرفة المزعومة

 (جي أم بيرجر) الباحثين في شؤون اإلرهاب ومنهموالمالحظ أيضا  أن  .عبر شبكات التواصل االجتماعي
حساب  7500على تويتر، فوجد أن من يحركها أكثر من  لهذه المنظمات ماليين تغريدة 3تعقب نحو 

باإلضافة إلى حسابات مناصريهم على الفيس والتويتر واالنستقرام  ،ةالتنظيمات اإلرهابية المتطرفديرها ت
هذه التنظيمات منها أغلقت بعد وضع  ا  كبير  في ذلك هاشتاقات جهادية إال أن عددا   مستخدما   واليوتيوب،

 .على الئحة اإلرهاب وبدء العمليات ضده لمتطرفةا

 مكافحة ظاهرةفي وسائل اإلعالم  دوركما يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات المتصلة 
ت جاءت بدرجة تأثير كبيرة من خالل استجابا .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب

بانحراف معياري قدره  (3.87)الموزون العام لهذه العبارات  أعضاء هيئة التدريس، حيث بلغ المتوسط
(1.48 .) 
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( فيما يتعلق α= 0.05)الداللة هل توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  :المتعلق بالفرضيةالسؤال 
في ضوء رؤية  اإلرهاب افحة ظاهرةمكفي  القنوات الفضائية العربية نحو دور أعضاء هيئة التدريس بآراء

 االكاديمية؟الرتبة ُتعزى لمتغير  .2030العربية السعودية  الممكلة

)ال توجد فروق دالة إحصائيا   لإلجابة عن هذا السؤال جرى اختبار الفرضية الصفرية التي تنص على أنه
القنوات الفضائية  دورنحو  أعضاء هيئة التدريس ( فيما يتعلق بآراءα= 0.05)الداللة عند مستوى 

الرتبة ُتعزى لمتغير  .2030في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب ظاهرة مكافحةفي العربية 
(، كما يتضح من One Way Anovaوذلك باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) االكاديمية؟

 الجدول اآلتي:

 وسائل اإلعالملدور ( نتائج تحليل التباين األحادي 6جدول )
 االكاديميةوفقا  لمتغير المرتبة ب والتطرف في مكافحة ظاهرة اإلرها 

المرتبة 
 العدد االكاديمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري

 مستوى
 القرار الداللة

 15.109 131.90 4 أستاذ
2.565 0.080 

غير 
 14.572 125.35 9 أستاذ مساعد دالة

 15.542 124.74 12 أستاذ مشارك

(، وهي غير دالة إحصائيا  2.565( أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )6الواردة في الجدول ) تشير النتائج
(، وهذا يؤكد عدم 0.05( < )0.080( ، حيث كانت قيمة مستوى الداللة )0.05عند مستوى داللة )

 نحو االكاديميةوفقا  لمتغير المرتبة  بين استجابات أعضاء هيئة التدريس وجود فروق ذات داللة إحصائية
في ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية  اإلرهاب مكافحة ظاهرةفي القنوات الفضائية العربية  دور

الخليج العربي، وذلك  التي ينطلق منها الحقة ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى الرؤية الفكرية اإلسالمية2030
ضافة إلى رفضهم كل أشكال نبذ العنف والتطرف واإلرهاب، باإل في سعيهم إلى ما أكدوه أفراد العينة

 القتل والتدمير التي تجلب الخراب والهالك للمجتمعات.

 مقترحات الدراسة

بناء على البيانات والنتائج التي أسفرت عنها الدراسة النظرية والميدانية، فإن الباحث ُيقدم  .1
في  اإلرهاب ظاهرةمكافحة في نوات الفضائية العربية الق دورفي بيان  التي قد ُتسهممقترحات مجموعة 

 والمتمثلة في اآلتي: ،2030ضوء رؤية الممكلة العربية السعودية 
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منه ومتابعته والقضاء  لحدوا اإلرهاب والتطرف طوفان لمواجهة عملية واستراتيجيات آليات وضع .2
 .2030من خالل ما سعت إليه رؤية المملكة العربية السعودية  عليه

في دول الخليج  القنوات الفضائية العربية العاملين مستوى لرفع نوعية تدريبية برامج إعداد ضرورة .3
 بالعمل ولالرتقاء ،الخليج العربي تواجه التي المهمة والمشكالت القضايا مع للتعامل وكفايتهم العربي

 .عام بشكل اإلعالمي
 من ليسوالتطرف  اإلرهاب أن وتوضيح باإلسالم، للتعريف المختلفة باللغات تبث برامج إعداد .4

 .شيء في واإلسالم العروبة
 المختلفة، والمشكالت للقضايا تناولها في الموضوعية الخليجية اإلعالم وسائل اعتماد ضرورة .5

 .لألحداث ومتابعتها لألخبار نشرها في يتهاقمصدا مستوى ورفع
 .عالية مهنية وفقوالتطرف  اإلرهاب ظاهرة مع للتعامل وتأهيلهم العرب اإلعالميين إعداد .6
 بما المعلومات تلك تحليل على والعمل اإلرهاب ظاهرة حول إعالمية معلوماتية قاعدة إنشاء .7

 .وثقافيا   إعالميا   اإلرهابيين محاصرة يضمن
 لتكون وسائل اإلعالم بها تزخر التي المختلفة ووسائلها السياسية والثقافة الوعي أدوات توجيه .8

مكاناته ممدركاته وتنمية شبابال تنمية في فعالة للتصدي لظاهرة اإلرهاب والتطرف التي تعصف م وا 
 بالمجتمعات.

لمكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف والقضاء  العربية القنوات الفضائية بين اإلعالمي التبادل تعزيز .9
 عليها من خالل إعداد البرامج والدراسات حول هذه الظاهرة

 الشبكة وخاصة اهيري،الجم االتصال وسائل مختلف استخدامب الفكري التصحيح برامج تكثيف .10
 .وغيرها الثقافية والمنتديات ،ةالعالمي العنكبوتية

 وأهمية الوطن حب وتكريس العام، الوطني الوعي تنمية إلى تهدف شاملة إعالمية برامج تبني .11
 مغرضة وأفكار الطاتمغ من اإلعالم وسائل عبر يطرح لما والتصدي المجتمع، أوساط في إليه اإلنتماء
 .الشباب على يالسلب للتأثير

 قائمة المراجع

 المراجع العربية
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 (، غزة.19لألبحاث، العدد ) النجاح الوطنية جامعة
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 ظاهرة بروز غسيل الدماغ االلكتروني مع ظهور التنظيمات االرهابية

 ( للتقنيات الرقمية في تجنيد الشباب والمراهقين)داعشدراسة في توظيف تنظيم الدولة االسالمية 

 فرج الربيعي أكرمد. 

 د. سعد معن ابراهيم

 نغم التميمي

 المستخلص

االساليب االلكترونية لغسيل الدماغ التي تتبعها التنظيمات االرهابية وتحديدا تنظيم  تبحث هذه الدراسة في
الدولة االسالمية المعروف اعالميا بـ)داعش( في تجنيد الشباب والمراهقين، ومقارنة هذه االساليب بمراحل 

عملية غسيل الدماغ، ت الرقمية في فضال عن كيفية توظيف التقنيا واساليب غسيل الدماغ التقليدي،
ومدى تعرض الشباب الجامعي موضوع الدراسة للتقنيات الرقمية ورسائل التنظيمات االرهابية التي تبثها 

ابرز ما ، و على مواقع التواصل االجتماعي او مواقع الكترونية اخرى على الشبكة الدولية )االنترنيت(
المات اذا ظهرت واحدة منها او جميعها عن خمس ع الكشفتوصلت اليه هذه الدراسة من استنتاجات 

 على أي شاب يستخدم التقنيات الرقمية فأنها تدل على تعرضه لمحاولة غسيل دماغه وتجنيده الكترونيا،
) االنعزال ، شرود الذهن ، سرعة الغضب اثناء النقاش ، تغير مفاجئ  هي: وهذه العالمات على التوالي

،اذ ثبت احصائيا وجود عالقة طردية موجبة بين التعرض للمواقع بالسلوك ، التعنت في ابداء الرأي ( 
 االلكترونية االعالمية الخاصة بالتنظيمات االرهابية وظهور هذه العالمات على الشباب.

 مقدمة 

عاد مصطلح غسيل الدماغ الى الواجهة مرة ثانية ـولكن ليس بصيغته التقليدية التي ظهر بها في بداية 
لقرن العشرين بل اخذ منحى اخر في اساليب  التجنيد التي اتبعها ، فمع تطور النصف الثاني من ا

تكنولوجيا االتصال وصعود التنظيمات االرهابية ، برز مصطلح غسيل الدماغ االلكتروني ، اذ يعد 
التجنيد اإللكتروني اخطر من التجنيد باألساليب التقليدية، فهو يختصر الوقت والجهد والتكلفة، فضال عن 
صعوبة السيطرة عليه أمنيا ، ذلك ان عملية غسيل الدماغ اإللكتروني تبدأ بمرحلة الطعم بإثارة العواطف 
الدينية والحزن من خالل نشر مقاطع القتل ونشر الخطب واألخبار والمقاالت وايصال ذلك بشتى وسائل 

رق عدة منها تغيير القالب التواصل المتاحة، اذ تسعى التنظيمات االرهابية لتزيد االحتقان وتستخدم ط
الخارجي وابقاء المضمون كما هو حتى تجعل المشهد مشوقا وملفتا للنظر بحيث ال يمل الناس من 

 متابعته. 
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ومن هنا تأتي اهمية هذه الدراسة في انها تكشف عن اساليب غسيل الدماغ االلكتروني في تجنيد الشباب 
فيما عرف بـ )اشبال الخالفة (، وتتكون هذه الدراسة من  الوالمراهقين فقد وصل االمر الى تجنيد االطف

ثالثة االطر االول المنهجي واالجرائي والثاني االطار النظري الذي يؤصل لمصطلح غسيل الدماغ 
االلكتروني وكيفية تمييزه عن غسيل الدماغ التقليدي في االساليب والطرق وموقعه ضمن مستويات 

االطار العملي المتمثل بالدراسة الميدانية للشباب الجامعي من طلبة كلية والثالث  االتصال وانماطه ،
االعالم في جامعة بغداد من حيث مدى تعرضهم للبرامج واالفالم والفيديوهات التي تبثها التنظيمات 
 االرهابية على الشبكة الدولية االنترنيت ومحاوالت تجنيدهم الكترونيا بالوقوف على اساليب غسيل الدماغ

 والتجنيد االلكتروني التي تتبعها هذه التنظيمات .

 اوال: اهمية البحث

تنبع اهمية البحث من اهمية الموضوع نفسه معرفيا واجتماعيا ، فاألهمية المعرفية تكمن في تسليط 
الضوء على مصطلح جديد يتطلب تأصيله اال وهو غسيل الدماغ االلكتروني بعد ان شاع هذا المصطلح 

قليدي ، بينما تكمن االهمية االجتماعية في تبصير افراد المجتمع باألساليب االلكترونية التي بمفهومه الت
تستخدمها التنظيمات االرهابية في عملية غسيل دماغ الشباب وتجنيدهم الكترونيا وتوضيح االبعاد 

الغرض اذ يشكل هذا النفسية لعملية التجنيد وكيفية توظيف التقنيات الرقمية المتاحة في االنترنيت لهذا 
 النوع من غسيل الدماغ تحديا امنيا خطيرا للمجتمع يصعب السيطرة عليه.

 مشكلة البحث  ثانيا:

ما من ظاهرة اتصالية اتسمت بالغموض والغرابة وسوء الفهم مثلما اتسمت به ظاهرة )غسيل الدماغ ( اذ 
صالية النفسية بمتغيرين رئيسيين االول يرتبط هذا الغموض واالختالف في تحديد ودراسة هذه الظاهرة االت

يتمثل بحداثة دراسة غسيل الدماغ كظاهرة اتصالية تمتلك كيانها المنفرد واشكالها واساليبها الخاصة في 
التعامل، والثاني يتمثل بالخلط في عملية الدراسة بين غسيل الدماغ وظاهرتين اتصاليتين هما ) التثقيف ( 

فضال عن التصاق غسيل الدماغ بمصطلحات اخرى مثل ) تغيير االتجاه ، ، و ) التحويل العقائدي ( 
تقويم االفكار، االختراق الفكري او االقناع الخفي ( االمر الذي ادى الى الوقوع في هذا القدر من 

 . iالتشويش واالرباك في تطبيقات هذا المصطلح 

كتروني اعلى من مستوى الغموض وعليه يكون مستوى الغموض الذي يحيط بمصطلح غسيل الدماغ االل
الذي يحيط  بمصطلح غسيل الدماغ التقليدي من حيث التطبيقات واالساليب لحداثة ظهوره وخطورته في 
الوقت نفسه كونه يشكل تحديا امنيا خطيرا للمجتمع باستهدافه لشريحة مهمة تتمثل بفئة الشباب والفتيان ، 

غموض عن االساليب االلكترونية التي تتبعها التنظيمات وهنا تكمن مشكلة البحث في محاولة ازالة ال
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االرهابية في عملية غسيل ادمغة الشباب وتجنيدهم عن طريق توظيفها لتكنولوجيا االتصال بمختلف 
تقنياته الرقمية ، ولغرض تغطية مشكلة البحث بأبعادها كلها استخدمت الدراسة مبدأ التساؤالت وعلى 

 مستويين :

 وكاالتي:اسئلة تتعلق بمصطلح غسيل الدماغ االلكتروني  االول:

 االلكتروني؟في أي مستوى من مستويات االتصال يصنف غسيل الدماغ  .1

 التقليدي؟هل تمر عملية غسيل الدماغ االلكتروني بالمراحل ذاتها التي تمر بها عملية غسيل الدماغ  .2

  وكاالتي:اسئلة تتعلق بتجنيد الشباب بأساليب غسيل الدماغ االلكتروني  الثاني:

 ما اساليب غسيل الدماغ االلكتروني التي استخدمتها التنظيمات االرهابية في تجنيد الشباب؟ .1

 ادمغتهم؟. ما وسائل االعالم الجديدة التي وظفتها هذه التنظيمات في تجنيد الشباب وغسل 2

ديوية التي تبثها التنظيمات يما مستوى تعرض الشباب محل الدراسة للرسائل االعالمية الصوتية والف .3
 االرهابية عبر وسائل االعالم الجديد لتحقيق اغراض تجنيدهم للشباب وغسل ادمغتهم؟

ما دوافع تعرض الشباب محل الدراسة للبرامج واالفالم التي تبثها التنظيمات االرهابية عبر التقنيات  .4
  االنترنيت؟الرقمية على 

 الرقمية؟ما االثار الناجمة عن تعرض الشباب للتقنيات  .5

 فرضية البحث 

مستويات تعرض الشباب تقوم الدراسة على فرضية رئيسة مفادها وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 
ديوية التي تبثها التنظيمات االرهابية عبر وسائل االعالم الجديد يللرسائل االعالمية الصوتية والف

 عليهم.والتأثيرات المعرفية والسلوكية التي تطرأ 

 اهداف البحث

  يأتي:ترتبط اهداف البحث بأهميته وتجيب عن تساؤالته لذا تهدف هذه الدراسة الى ما 

 االتصال.ديد موقع غسيل الدماغ االلكتروني ضمن مستويات تح .1

التعرف على المراحل التي تمر بها عملية غسيل الدماغ االلكتروني مقارنة بمراحل عملية غسيل  .2
 التقليدي.الدماغ بمفهومه 
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ديوية التي تبثها يالوقوف على مستوى تعرض الشباب محل الدراسة للرسائل االعالمية الصوتية والف .3
 التنظيمات االرهابية عبر وسائل االعالم الجديد.

يص دوافع تعرض الشباب محل الدراسة للبرامج واالفالم التي تبثها التنظيمات االرهابية عبر تشخ .4
 التقنيات الرقمية على االنترنيت. 

  الشباب.بيان اساليب غسيل الدماغ االلكتروني التي استخدمتها التنظيمات االرهابية في تجنيد  .5

لتنظيمات االرهابية في تجنيد الشباب وغسل الكشف عن وسائل االعالم الجديدة التي وظفتها ا .6
 ادمغتهم.

 نوع الدراسة ومنهج البحث

تنتمي هذه الدراسة الى البحوث الوصفية احادية المقطع اذ يصف هذا النوع من البحوث الوصفية الظاهرة 
في وضعها الراهن ويعتمد على سحب عينة واحدة من مجتمع الدراسة تجمع بياناتها مرة واحدة فقط ، 
وبذلك تصف دراستنا ظاهرة غسيل الدماغ االلكتروني للشباب بوضعها الراهن ، استنادا الى ان البحوث 
الوصفية تستخدم لتحقيق وظائف عدة منها وصف خصائص الظواهر او المجموعات محل الدراسة ، 

تغيرات وتقدير نسب الوحدات التي تقوم بسلوك معين في مجتمع ما ، وتحديد درجة االرتباط بين الم
ولغرض التوصل إلى بيانات ، وتنطبق هذه الخصائص كلها على نوع دراستنا ، iiوالخروج بتنبؤات 

جابات دقيقة عن اساليب غسيل الدماغ االلكتروني المستخدمة في تجنيد الشباب، وتسجيل ما تنطوي  وا 
لوصفي والتحليلي عليه هذه اإلجابات من معان ودالالت اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بشقيه ا

وتحديدا المسح بطريقة العينة إذ يكتفي هذا النوع بدراسة عدد محدد من الحاالت أو المفردات في حدود 
، وعليه درس الباحثون اساليب غسيل الدماغ االلكتروني iiiالوقت والجهد واإلمكانات المتوفرة لدى الباحث 
جامعة بغداد وفي حدود مدة زمنية معينة، وبذلك يناسب للشباب الجامعي ألحدى الكليات االنسانية في 

هذا المنهج بحوث االعالم ألنه يستخدم في دراسة الظاهرات أو المشكالت البحثية في وضعها الراهن 
  ivويسمح بدراسة عدد كبير من المتغيرات في وقت واحد.

 اداة البحث

ى المالحظة المنظمة من خالل تحديد ماذا اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على اداتين بحثيتين االول
سنالحظ في ضوء تساؤالت البحث وفرضيته واهدافه والثانية اداة االستبانة او صحيفة االستقصاء للشباب 

 الدراسة.الجامعي محل 
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 مجتمع البحث وعينته 

 885جتمع يتمثل مجتمع البحث بطلبة كلية االعالم في جامعة بغداد بمراحله االربعة اذ بلغ حجم الم
( طالبا ولألقسام الثالثة في الكلية )  84طالبا ، اما عينه البحث فقد كان حجم العينة المختارة ) 

الصحافة والصحافة االذاعية والتلفزيونية والعالقات العامة ( وهي عينة عمدية )مقصودة( ، فقد اختيرت 
ية فضال عن كون طالبها اكثر عرضة هذه الكلية الن طالبها معنيين بوسائل االعالم والتقنيات الرقم

للرسائل االعالمية في وسائل االعالم الجديدة ، وقد تم مراعاة ان تكون العينة ممثلة لطلبة اقسام الكلية 
الثالثة ) الصحافة والصحافة االذاعية والتلفزيونية والعالقات العامة ( وللمراحل الدراسية االربعة في كل 

 ت العينة الصدفة.قسم ، اما نوع العينة فكان

 اجراءات الصدق والثبات 

صدق المحتوى على مهارات الباحث في اختيار األدوات التي تتفق مع صدق االستبانة : يعتمد  .1
طبيعة ووظيفة القياس وتحكيم حس الباحث ومشاهداته في تقرير مالئمة األدوات لوظيفة القياس فضال 

، ويقوم هذا النوع من الصدق على فكرة مدى  vالعملية المنهجيةعن إجراءات التحكيم الخارجي خالل 
مناسبة المقياس لما يقيس ولمن يطبق عليه، ويمكن مالحظة مثل هذا الصدق في وضوح البنود ومدى 
عالقتها بالقدرة أو السمة أو البعد الذي يقيسه المقياس، وغالبا ما يقرر ذلك مجموعة من المتخصصين 

وتأسيسا على ذلك عرضت استمارة االستبانة على  viمي إليه هذا المقياس أو ذاكفي المجال الذي ينت
، واجمع المحكمون بأن األداة تقيس ما وضعت من اجله، فقد بلغت قيمة معامل viiمجموعة من المحكمين

 % وهي قيمة مرتفعة . 89الصدق بين آراء المحكمين وفقا لكندال 

عادة  –ستوى ثبات نتائج االستبانة على طريقة االختبار اعتمدت الدراسة في تقدير مالثبات :  .2 وا 
، أي طريقة ثبات الباحث مع نفسه ، وذلك بتحليل جزء من العينة مرتين وفي   test – retestاالختبار 

مدتين زمنيتين مختلفتين، ثم يحسب معامل الثبات اعتمادا على نتائج هاتين المرتين كما لو كان كل مرة 
% من الحجم األصلي للعينة 10فقد اجرى الباحث االختبار األول على  viiiرمز مختلفقام بتحليلها م

( مفردة ، وأعاد إجراء االختبار  8( مفردة ، إذ بلغ  حجم جزء العينة الذي خضع لالختبار)  84البالغ )
يومًا،  15على العدد نفسه من جزء عينة المبحوثين وباستخدام آليات القياس والترميز نفسها بعد مرور 

وبعد مقارنة النتائج التي توصل إليها الباحثون في االختبار الثاني مع نتائج االختبار األول للتحقق من 
% ، وتحقق هذه النسبة درجة 87.5قدر الثبات تبين أن معامل الثبات الختبار االستبانة بلغت قيمته 

، تم  ixالستبانة، وبتطبيق المعادلة اآلتيةعالية من الثبات واالستقرار في النتائج التي أفرزتها استمارة ا
 الحصول على معامل ثبات عالي .
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= 
 عدد الحاالت المتفق عليها في االختبارين×  2

 ×100 
 عدد الحاالت األصلية×  2

= 
2 × 7 

 ×100 =87.5 
2  ×8 

 موقع غسيل الدماغ التقليدي وااللكتروني ضمن انماط االتصال

اصطالحا اتصاليا يتحدد موقعه ضمن مستويات االتصال وانماطه في ضوء الغايات يعد غسيل الدماغ 
والوسيلة االتصالية التي يتبعها ، فمن حيث المستوى االتصالي ينتمي النوع التقليدي لهذا المصطلح الى 

أثير االتصال المباشر او المواجهي اذ يتيح هذا النوع من االتصال فرصة التعرف الفوري والمباشر عن ت
الرسالة ومن ثم تصبح الفرصة امام القائم باالتصال سانحة لتعديل رسالته وتوجيهها بحيث تصبح اكثر 

، وهو ما يتبع في مراحل عملية غسيل الدماغ ، اما النوع االلكتروني لهذا المصطلح فهو غير  xفعالية
يجمع بين بعض خصائص  مباشر اذ يوظف التقنيات الرقمية لتحقيق غاياته االتصالية ، وبذلك فهو

االتصالين الوسيطي والجماهيري ، فاالتصال الوسيطي يمتلك بعض خصائص االتصال الجماهيري ، 
ويمكن ان يكون جمهوره غير متجانس ويمكن ان يكون المشاركين فيه بعيدين مكانيا عن بعضهم بعضا 

ل بسرعة وتصل االفراد في آن ، يستقبلون الرسالة نفسها في اماكن متعددة، فضال عن ان الرسالة تنق
واحد ، وبذلك يشبه االتصال الوسطي االتصال الجماهيري من حيث استخدام معدات الكترونية في نقل 
الرسالة كما يعتمد االتصال الجماهيري على التكنولوجيا او وسائط النقل سواء كانت ميكانيكية او 

اعة والتلفزيون والسينما او توليفه من كل ذلك الكترونية مثل الصحف بنوعيها الجرائد والمجالت واالذ
بهدف نشر الرسائل على نطاق واسع وبسرعة كبيرة الى الجماهير المتناثرة اذ يغير استخدام كل وسيلة 

، اما من حيث النمط االتصالي فأن اصطالح غسيل الدماغ بنوعيه  xiمن طبيعة االتصال الى حد ما 
اتََّسع معناه، واسُتعِمل  فقدفي اكثر من نمط من انماط االتصال ،  التقليدي وااللكتروني يمكن ان نجده

في مختلف ميادين الحياة من إعالن ِتجاري، أو دعاية، أو اجتماع، أو سياسة،  ليصبح له تعريف عامٌّ، 
أو وهو: كلُّ وسيلة تقنية مخطَّطة َترمي إلى تحوير الِفْكر أو السلوك البشري ضد رغبة اإلنسان أو إرادته، 

غسيل الدماغ يكون اكثر قربا من نمط الحرب النفسية ، فهو سالح من ، ولكن  xiiسابق ثقافته وتعليمه
أسلحة الحرب النفسيَّة يرمي إلى السيطرة على العقل البشري وتوجيهه بغايات مرسومة، بعد أن ُيجرَّد من 

القة السلطة بالمواطن وذلك مبادئه السابقة، فالحرب النفسية هي إحدى مستويات التعامل النفسي في ع
 :من خالل الوظيفة االتصالية للدولة، والتي تحدد بأربعة مستويات كل منها له خصائصه المتميزة وهي 

يمثل غسيل الدماغ بنوعيه التقليدي وااللكتروني احد اإلعالم، الدعاية، الدعوة، الحرب النفسية ، وعليه 
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فهو عملية إعادة البناء الفكري للشخص وذلك بتغيير الشخصية عن طريق ، مستويات التعامل النفسي
أساليب فسيولوجية ونفسية، وتمثل غرض الحرب النفسية وتعني إعادة تشكيل فكري عند العدو المطلوب 

ها، وال يوافق عليها قبل خضوعه لهذه العملية، وبشكل عام يمكن استخدامه لغايات سياسية او غير 
تحديدها بأنها اسلوب من اساليب التعامل النفسي يدور حول الشخصية الفردية بمعنى نقل الشخصية 
المتكاملة أو ما في حكم المتكاملة إلى حد التمزق العنيف بحيث يصير من الممكن التالعب بتلك 

، وعليه xiiiان تصبح مجرد أداة جامدة في ايدي المهّيج أو خبير الفتن والقالقل الشخصية للوصول بها إلى
ضمن اليات االتصال  بتصنيفهيمكن تحديد موقع مصطلح غسيل الدماغ ضمن الخارطة االتصالية 

النفسي واتجاهاته اذ يعد غسيل الدماغ عملية تطويع المخ او اعادة تشكيل التفكير وتغيير االتجاهات 
حيث يتم هذا التغيير بطريقة التفجير، وهو محاولة توجيه الفكر االنساني او العمل االنساني ضد النفسية ب

رغبة الفرد او ضد ارادته او ضد ما يتفق مع افكاره ومعتقداته وقيمه ، فهي عملية تعليم وعملية تحويل 
مخ في توغل القوى النفسية وهنا يكمن غسل ال، xivااليمان او العقيدة الى كفر بها ثم الى االيمان بنقيضها

 . xvالبيئية في االنفعاالت الداخلية للفرد

 طرق غسيل الدماغ االلكتروني ومراحله 

ثالثة اسئلة تشكل اجاباتها خارطة طريق لتحديد ظاهرة غسيل الدماغ االتصالية بنوعيها التقليدي  
ما االسس النفسية والفسيولوجية للهيمنة على الفكر؟ وما هي  هي:المباشر وااللكتروني غير المباشر 

، ويحدد  xviوما هي اسلحة معركة االستئثار بالدماغ البشري على المستوى العام والفردي؟ االقناع؟اليات 
                              .  xviiباآلتيالمختصون والخبراء اسس السيطرة على الدماغ وتحوير الفكر واالتجاه 

ويشمل تغيير  اتجاهاته،أي تغيير المرجع والمنبع الذي يستقي منه الفرد  لالتجاه:العام  اإلطارتغيير  .1
  السابقة.تغيير الجماعة والمحيط العائلي واالصدقاء والمفاهيم  اإلطارهذا 

 فيتم استبدال االتجاه او الشعور نحو شخص ما المطلوب،أي تحويره حسب  االتجاه:. تغيير موضوع 2
 من شعور بالمحبة واالرتياح الى شعور بعدم االرتياح او حتى الكراهية.              

ويتم ذلك بإعطاء جرعات متواصلة من المعلومات  والمخططة:استخدام وسائل التوجيه المدروسة  .3
السلبية التي تقوم على التضليل والمغالطات واستغالل االحداث وابرازها وتضخيم ما يخدم االغراض 
وعرض اجزاء مختارة من الحقائق والمقتطفات وطمس االخرى حسب ما يخدم الهدف حتى تتكون الصورة 

لي والنفسي تجاه شخص ما. وفي ضوء االسئلة الثالثة االنفة الذكر السلبية المطلوبة لتغيير الموقف العق
الخاصة بطريقة تحديد ظاهرة غسيل الدماغ االتصالية وما اتفق عليه المختصون والخبراء في تحديد 

                                                          xviii:باآلتياسس السيطرة على الدماغ يمكن تحديد طرق غسيل الدماغ االلكتروني ومراحلها 
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يظهر بمظهر قوي وهو التنظيم وطرف آخر يظهر  شخصين أحدهماوتتم بين  المناظرات:استخدام  .1
                                         .بمظهر ضعيف حتى يوهم الناس بشرعيته

                                                                            وكذلك األخبار المسيئة للحقيقة أو الملفقة تجاه الدولة وأيضا الفتاوى المحرضة.         الرسومات:استخدام  .2

وفرز المستجيبين  اإلنترنت،وتتم من خالل استقبال رسائل من تعاطف معهم في  االستجابة:مرحلة  .3
                                                    .ألعمارهم وسذاجة تفكيرهموفقًا 

وتتم من خالل بريده اإللكتروني ومعرفة مدى ارتباطه بالجهاز األمني أم  المستجيب:مراقبة الشخص  .4
                                                                                اخيرة.ال ويتبع ذلك متابعته ومراقبته بشكل شخصي لمعرفة اتجاهات وسلوك الفرد كخطوة 

                                                                                 إليه.وتتم بالتواصل المستمر معه وزيادة جرعات الرسائل والمواضيع المرسلة  الفكرية:مرحلة السيطرة  .5

 المستور                                                                          كشف  .6

وبهما يتم العودة إلى الغسيل التقليدي فهم يرون أنه يجب االلتقاء المباشر بين  االنتماء:مرحلة  .7
                                                               المحرض والمغسول دماغه.

يرى الخبراء ان اهم اداة في عملية غسيل الدماغ بمفهومه التقليدي او االلكتروني  وسحرها:الكلمة  .8
فتأثير الكلمة في االخر  لسحرا(من البيان  )انكانت وال تزال هي الكلمة وسحرها اذ سبق كل سحر وفن 

ى اعماق يتم عن طريق االساليب المتقنة من تكرار واثارة عاطفية والتفنن في العرض ومحاولة الوصول ال
 المتلقي.

 التجنيد االلكتروني للشباب والتحديات االمنية 

أثبتت عدد من الدراسات في ضوء التحقيقات التي اجريت في نشاط جماعات إرهابية في العالم العربي 
عطاؤهم التوجيهات عبر اإلنترنت وشبكات التواصل  وخارجه أن كثيرا من المتطرفين يجري تجنيدهم وا 

ر الذي يضع االعالم واألجهزة األمنية واالستخباراتية أمام مسؤولية فريدة من نوعها ، اذ االجتماعي، األم
تبّين أن منفذي العمليات اإلرهابية غالبا ما يرتبطون بهذه اآللية المنظمة لعملهم، فاآللة اإلعالمية هي 

تنظيمات تستخدم تويتر أهم وسيلة للتجنيد والتعبئة، وأيضا للتنسيق بين اإلرهابيين بالذات ، فهذه ال
وفيسبوك واإلنستغرام وغيرها إليصال رسائل بلغات متعددة، وجرى تأسيس مراكز لهذه الغاية، سعيا إلى 
استقطاب الشباب وتوظيفهم في هذه المهام، وصار لديهم مئات من المتفرغين والمحترفين في إدارة 

، وبهذا الصدد اكدت  xixكسة تماما للواقعالمواقع اإللكترونية، ويجري توظيفهم من أجل بّث صورة معا
% من الذين انتسبوا الى التنظيمات االرهابية مثل تنظيم داعش تم تجنيدهم  80الدراسات ان نسبة  احد 
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عبر وسائل التواصل االجتماعي ، كما وصل عدد المواقع المحسوبة على جماعات االرهاب العالمي الى 
، واشارت تلك الدراسة الى وجود  1997موقعا في عام  12كانت بعد ان  2016الف موقع في عام  50

أدهشت  ، وقدxxالف تغريدة يوميا 90الف حساب للتنظيم على شبكة تويتر تنشر نحو  45اكثر من 
المقاطع المرئية التي يبثها تنظيم الدولة االسالمية )داعش ( عبر هذه المواقع بفيديوهاته التي تصور 

عدا ماته مع ما يرافقها من دعاية وخطاب معلن وآخر مبطن ، متخصصي اإلعالم عملياته الحربية وا 
وهذا يفسر والتصوير لما تحمله من احترافية في التصوير واالخراج تضاهي أفالم هوليود و وتقنياتها ، 

ت ظهرت هذه العالقة إلى حّيز الوجود، واثارت اهتمام الدول والمنظماالعالقة بين االرهاب واالنترنيت اذ 
، ما أدى إلى المنحى الخطير الذي 2001المعنية بمكافحة اإلرهــــاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 

بدأت التنظيمات اإلرهابية اتباعه، الذي تمثل بعدم قصر نشاطاتها اإلرهابية على المجال المادي الواقعي 
نما انتقالها إلى الفضاء اإللكتروني أيضًا، وهو األمر الذ ي أفرز تنظيمًا يتبنى فكر القرون فحسب، وا 

الوسطى ويحتضن تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، ويعتمد اإلرهاب اإللكتروني على بعدين هامين: 
يتمثل أولها في أن يصبح اإلرهاب اإللكتروني عاماًل مساعدًا لإلرهاب التقليدي المادي وذلك عبر توفير 

ط في تنفيذ العملية اإلرهابية، أما البعد الثاني فيمكن القول المعلومات عن األماكن المستهدفة أو كوسي
                                                    xxiبأنه بعد معنوي يرمي إلى التحريض على بث الكراهية الدينية وحرب األفكار.

                                       xxiiهما.ويمكن تحديد ركائز التجنيد االلكتروني بمحورين 

وهو كل ما يؤدي إلى الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير واألساليب السلوكية  الفكري التطرف .1
 الشائعة في المجتمع منتهًيا بالعزلة أو االنسحاب.                                                     

تتبع الجماعات المتطرفة اساليب التخفي على شبكة االنترنت حتى ال تترك أثاًرا  التخفي:اساليب  .2
يتم التخفي في شبكة االنترنت عن طريق ا و تتمكن من خاللها الجهات المختصة من تقفي تحركاته

يتم استعمال رموز الكتابة الغريبة من قبل المتطرفين و  ،الحقيقياستخدام برامج تصفح تقوم بإخفاء موقعك 
 .لعدم ظهورها في خوارزميات موقع التواصل االجتماعي تويتر

 استراتيجيات التنظيمات االرهابية في تجنيد الشباب وغسل ادمغتهم

ظيم "الدولة اإلسالمية" المعروف إعالميا باسم "داعش" اثبات قدرته على استعمال أحدث تقنيات حاول تن
وسائل اإلعالم في حربه الدعائية، ولهذا الغرض يتم يوميا تحميل عشرات األشرطة التحريضية بعضها 

ة لتفاصيل يحمل بصمات هواة والبعض اآلخر مصنوع بمهنية عالية، فضال عن متابعة هذا التنظيم بدق
اتبعت التنظيمات ، وعليه الجدل السياسي في الغرب، وتوظيف ذلك بشكل انتقائي في معركته اإلعالمية

االرهابية اساليب عدة في تجنيد الشباب وغسل ادمغتهم عن طريق توظيف التقنيات الرقمية المتاحة ومنها 
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يات عدة اتبعها تنظيم ) داعش ( مواقع التواصل االجتماعي، وجاءت هذه االساليب من خالل استراتيج
                   xxiiiيمكن تحديدها باالتي :

وتتلخص في عزل المجند عن االهل واالقرباء واالصحاب ومطالبته بالطاعة  العزل:استراتيجية  .1
 العمياء الى ان يتقبل افكار التنظيم.                                                  

أي مالزمة الجماعة في لبسها وطريقة عيشها وتبني شعاراتها وتلقينه ما  الجماعة:استراتيجية مالزمة  .2
 تنظيم من كراهية ومعاداة ونحو ذلك.                                 يريد ال

وتنفذ هذه االستراتيجية عن طريق كتابة رسالة وداع خطبة او يعلن التزامه  العلني:استراتيجية االلتزام  .3
                                                                          التراجع.على الهواء او عن طريق التواصل االجتماعي اذ يصبح لديه التزاما نفسيا انه ال مناص من 

وفيها يطالب المجند الجديد بمطالب صغيرة ثم تتطور المطالب وتكبر  مطالب:الاستراتيجية سياسة  .4
  ذلك.الى ان تصل الى القتال والتهريب والعمليات االنتحارية والتفجيرات ونحو 

 توظيف داعش للتقنيات الرقمية في غسل ادمغة الشباب وتجنيدهم

المتاحة في غسل ادمغة الشباب وتجنيدهم  ( كل التقنيات الرقمية)داعشاستخدم تنظيم الدولة االسالمية 
                                                   xxivيأتي:من خالل تركيزه على ما 

اوال:  االلعاب االلكترونية: تعد االلعاب االلكترونية من اخطر االساليب التي يستخدمها )داعش ( لجذب  
كثر من مليار شاب وطفل، وقد ركز داعش على العاب االطفال والمراهقين ، ويستخدم هذه االلعاب ا

الفيديو والباليستيشن ،  اذ اصدر نسخة من اللعبة الشهيرة ) لعبة حرامي السيارات ( ، فقد نشر فديو 
عنها قال فيه ان هذه اللعبة يتم تطبيقها على ارض الواقع لحث االطفال على االنضمام للتنظيم من باب 

مليون شخص حول العالم ، كما طور داعش لعبة  34واد هذه اللعبة حوالي المغامرة ، ويقدر عدد ر 
            تمكن االطفال من اختيار الزي العسكري الذي يلعب به والمكان واالرض الجغرافية وكأنه ضمن التنظيم.                                 

االالف من الحسابات على مواقع التواصل يشغل تنظيم داعش عشرات  االجتماعي:مواقع التواصل  ثانيا:
           جدد.ويدير حسابات بأسماء نساء بهدف تجنيد عناصر  االجتماعي،

استخدم فيه اعلى  الحرب( )لهيبفيديو مرئي بعنوان  2014داعش في عام  أصدر الفيديوهات: ثالثا:
                                                                           التقنيات.

 استحداث غرف محادثات صوتية وكتابية: لتسهيل مهمة التجنيد.                        رابعا:

 .استخدام تقنيات عالية الجودة: للتحكم باللقطة من خالل تبطيئها او تسريعها )مؤثرات( خامسا:
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عدد من  أكبر( في تويتر بجميع لغات العالم للوصول الى هاشتايعد التنظيم وسوم ) تويتر: سادسا:
 المغردين.                                                                           

كر ويتضح مما تقدم ان غسيل الدماغ االلكتروني يشير الى كل وسيلة تقنية مخططة ترمي الى تحويل الف
والسلوك البشري ضد ارادته وسابق تفكيره ومعلوماته ، وغدا في يومنا هذا يحمل معان اعم واشمل واكثر 
وضوحا مثل التحوير الفكري او المذهبة او االقناع الخفي، وقد استغلت التنظيمات االرهابية ومنها تنظيم 

مرت التقنيات الرقمية المتاحة الدولة االسالمية المعروف اعالميا بداعش عملية غسيل الدماغ واستث
لتجنيد الشباب والفتيان واالطفال اذ كانت االعمار المستهدفة وفقا لما اظهرته دراسات ميدانية سابقة بين 

سنة واتبعت عددا من االساليب منها ايهام الشباب بأنه سيحررهم من  25و  15سنة والغالبية  30و  10
تثمار العالقات الشخصية والعائلية )الحسنة والسيئة ( واختراق القيود والمشكالت ومنح الحرية لهم واس

حسابات الضحايا والبريد االلكتروني ومراقبتهم لمعرفة اهتماماتهم ، وتقديم بعض االغراءات المادية 
والسيما في الدول التي يعاني الشباب فيها من البطالة فضال عن استخدام اسلوب الشحن الطائفي وادراج 

يد الحماسية والتحريض على الحكام ورسم صورة ناعمة لمقاتليه عبر عرض فيديوهات لهم بعض االناش
.xxv        وبذلك تركز عمل تنظيم داعش في تجنيد الشباب وغسيل ادمغتهم الكترونيا باتباع اساليب

التجنيد الفكري واستغالل الظروف االقتصادية كالبطالة مثال والمشاكل االجتماعية وبعض االخطاء 
ها بطريقه الحكومية فضال عن اغراءهم بحور العين والنساء في الجنة واستخدام آيات قرآنية وتوظيف

تنسجم مع اهداف هذا التنظيم ، وبصورة بعيدة جدا عن المضمون الحقيقي لكالم اهلل ، كما واستفاد هذا 
التنظيم من الخطاب الطائفي والمتعصب عند بعض السياسيين ورجال الدين من خالل بعض وسائل 

                                                                                  xxviاالعالم التي تبتعد عن المهنية ومواثيق الشرف االعالمية.

 الدراسة الميدانية

ميدانية شقين االول حصر المواقع االلكترونية والمؤسسات االعالمية واصداراتها التي الدراسة ال تضمنت
 االستبيان ا اسفر عنهعرض م، والثاني  على الشبكة الدولية )االنترنيت ( تتبناها التنظيمات االرهابية

لشباب ممثلين بطلبة كلية االعالم في جامعة بغداد للتعرف عن مدى تعرضهم الذي تم اجرائه على ا
عمليات غسيل الدماغ اذ  في شرك لتأثيرات الخطاب االعالمي للتنظيمات االرهابية ومحاولة وقوعهم

                                                      .تعطي للمبحوث حرية االجابة دون تردد غير مباشرة حتى التي تضمنتها استمارة االستبانة كانت االسئلة

 للتنظيمات االرهابية االعالمية للمواقع االلكترونية ميدانيالمسح ال .1

مجموعة من المراكز و  مسح للمواقع االلكترونية واالصدارات الصادرة عن هذه التنظيمات تم اجراء
وافرزت عملية المسح تحديد هذه  ،على الشبكة الدولية )االنترنيت ( والقنوات االعالمية التي تم حصرها
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دراسة في توظيف تنظيم الدولة االسالمية اإلرهابية 

 ( للتقنيات الرقمية في تجنيد الشباب والمراهقين)داعش
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محرك بحث  \الخاص بتنظيم الدولة االسالمية  لإلعالممركز الحياة ) : االتيوك المواقع واالصدارات
، مؤسسة دابق االعالمية، مؤسسة البتار، مؤسسة اعماق،  مركز االعتصام،  موقع خالفة بوك،  جوجل

، االعالمي لإلنتاجمؤسسة االسراء ، مؤسسة الصقيل، االعالمي لإلنتاجمؤسسة اجناد ، مؤسسة الخالفة
المجالت باللغتين العربية واالنكليزية ، وتشمل: وكالة البركة ووكالة الخيروكاالت انباء ، مؤسسة الوفاء

االذاعات وتشمل اذاعة البيان كانت تبث من الموصل بعد سيطرة ، وتشمل مجلة دابق ومجلة الشامخة
مدونة باللغتين الروسية ،  تنظيم ) داعش ( على هذه المدينة ، واخرى تبث من الرقة باالسم نفسه

نسية وااللمانية واالسبانية زية تقوم بترجمة االصدارات االعالمية الى لغات مختلفة االنكليزية والفر واالنكلي
 .       (وغيرها

                                                  )االستبانة(نتائج االستقصاء  .2
وقد تم اجراء هذا االستبيان على عينة من طلبة كلية  سؤاال، 21ثالثة محاور واستمارة االستبانة  تضم

طالبا موزعين على اقسامها الثالثة ومراحلها االربعة في كل  (84االعالم في جامعة بغداد بلغ حجمها )
                                        قسم وكاالتي:  
 الديموغرافية   اوال: المعلومات

ات االولية للمبحوثين من حيث النوع والقسم والمرحلة الدراسية والمرحلة وتهدف الى التعرف على البيان
  :وكما مبينة في الجداول االتية الشهري،العمرية والحالة االجتماعية ومستوى الدخل 

 توزيع عينة البحث على وفق النوع (1جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار النوع ت
 االولى 59.5 50 ذكر 1
 الثانية 40.5 34 انثى 2

  100 84  المجموع

% اذ جاءت فئة ذكر 19( اعاله أن فئة الذكور اعلى نسبة من فئة االناث بمقدار 1يتضح من الجدول )
% ، ويعود سبب  40.5% ، بينما جاءت فئة انثى بالترتيب الثاني بنسبة  59.5بالمرتبة االولى بنسبة 

 االستبانةفي توزيع استمارات  اسلوب الصدفةهذا التباين في التوزيع النسبي لفئتي النوع الى استخدام 
على افراد عينة البحث استنادا الى نوع العينة المختارة ،  وعلى الرغم من هذا التباين فأن هذا التوزيع 

ظاهرة غسيل الدماغ االلكتروني ليست أحادية عن النسبي في فئتي النوع يمكن ان يعطي صورة متكاملة و 
واثار تعرض الشباب للتجنيد االلكتروني وغسل ادمغتهم بتوظيف التنظيمات االرهابية للتقنيات الرقمية 
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يبعد نتائج  اسلوب التوزيع بالصدفةألنه لم يهمل أي فئة من هذا النوع فضال عن ان  لهذا الغرض،
 .ياداالستبيان عن التحيز ويحقق الح

 توزيع المبحوثين على اقسام الكلية (2)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار القسم ت
 االولى 42.9 36 عالقات عامة 1
 الثانية 32.1 27 صحافة 2
 الثالثة 25 21 صحافة اذاعية وتلفزيونية 3

  100 84  المجموع

قسم اذ جاءت فئة  اقسام الكلية الثالثةالتوزيع النسبي ألفراد عينة البحث على وفق  (2)يبين الجدول 
 %، 32.1قسم الصحافة بنسبة % تليها بالترتيب الثاني فئة 42.9بالمرتبة االولى بنسبة  العالقات العامة

  %، 25بالترتيب الثالث بنسبة  قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونيةثم فئة 

ومن مالحظة هذه المؤشرات االحصائية في التوزيع النسبي نجد ان الفارق النسبي بين الفئات لم يكن 
 الدراسة.مما يمكن ان يعطي نتائج واضحة عن موضوع كبيرا 

 للمبحوثين حل الدراسيةاالمر  (3)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار دراسيةالمرحلة ال ت
 الثانية 27.4 23 االولى 1
 الرابعة 14.3 12 الثانية 2
 الثالثة 17.8 15 الثالثة 3
 االولى 40.5 34 الرابعة 4

  100 84  المجموع

اذ يعطي هذا الجدول  الدراسية،المرحلة التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة على وفق  (3)يمثل الجدول 
 للمراحل الدراسية كلها بدون استثناء.صورة عن تمثيل عينة البحث 

 للمبحوثين المرحلة العمرية (4)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار المرحلة العمرية ت
 االولى 53.6 45 سنة 21 – 18 1
 ثانيةال 41.7 35 سنة 25 – 22 2
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 المرتبة النسبة % التكرار المرحلة العمرية ت
 ثةالثال 4.7 4 سنة فأكثر 26 3

  100 84  المجموع

ان اعلى نسبة كانت  المرحلة العمريةالخاص بالتوزيع النسبي للمبحوثين على وفق  (4كشف الجدول )
أي تجاوزت نصف حجم  % وجاءت بالمرتبة االولى53.6بلغت  سنة (21 – 18المرحلة العمرية )لفئة 

% ثم  41.7بنسبة  سنة (25 – 22المرحلة العمرية )تليها بالترتيب الثاني فئة  %، 3.6العينة بمقدار 
وبذلك فأن العينة ممثلة  %، 4.7بنسبة  واالخير بالترتيب الثالث (فأكثرسنة  26المرحلة العمرية )فئة 

 جميعها.ألعمار الشباب 

 مبحوثينلل الحالة االجتماعية (5)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار الحالة االجتماعية ت
 االولى 92.9 78 أعزب 1
 الثانية 4.8 4 متزوج 2
 الثالثة 2.3 2 مطلق 3
  100 84 المجموع 

توزيع المبحوثين على ثالث فئات من حيث الحالة االجتماعية وكانت اعلى نسبة لفئة  (5افرز الجدول )
وتعد هذه  %، 92.9اذ تصدرت الفئة االولى بفارق كبير جدا عن الفئات االخرى وشكلت نسبة  أعزب

 الجامعية.النتيجة طبيعية الن الشباب موضوع الدراسة هم في مقتبل العمر والحياة 

 مستوى الدخل الشهري للمبحوثين (6)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار مستوى الدخل الشهري ت
 الرابعة 8.3 7 ضعيف 1
 االولى 33.3 28 مقبول 2
 الثانية 29.8 25 متوسط 3
 الثالثة 26.2 22 جيد 4
 الخامسة 2.4 2 جيد جدا 5
  100 84 المجموع 
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معرفة مدى تأثير مستوى الدخل الشهري على الشباب في جعلهم عرضة للتأثر في يساعدنا هذا الجدول 
التنظيمات االرهابية لتجنيد الشباب بتركيزهم على الحاالت ذات المستوى ديو التي تبثها يبالبرامج وافالم الف

  .الضعيف والمقبول الستغالل هذه الحالة في عملية التجنيد وغسل الدماغ

 مستوى استخدام التقنيات الرقمية ثانيا:

التعرف عن مدى استخدام التقنيات الرقمية وانواع المواقع االلكترونية التي يتعرض لها  الى وتهدف
 االتية تبين ذلك  التقنيات، والجداولوالوقت الذي يقضونه في استخدام هذه  المبحوثين

 مدى استخدام المبحوثين للتقنيات الرقمية (7)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار مدى استخدام التقنيات الرقمية ت
 االولى 51.2 43 دائما 1
 الثانية 48.8 41 احيانا 2
  100 84 المجموع 

اعاله ان افراد عينة البحث كلها تستخدم التقنيات الرقمية المتاحة على الشبكة  (7تبين من الجدول )
مما يجعلهم عرضة ألساليب التنظيمات االرهابية في التجنيد وغسل الدماغ وهو ما  )االنترنيت(الدولية 

 الالحقة.ستكشف عنه الجداول 

 التقنيات الرقمية التي يفضل استخدامها المبحوثين (8دول )ج
 المرتبة النسبة % التكرار مواقع التواصل االجتماعيالتقنيات الرقمية و  ت
 الرابعة 3.6 3 االلعاب االلكترونية 1
 االولى 47.6 40 الفيسبوك 2
 مكرر الرابعة 3.6 3 تويتر 3
 لثةالثا 10.7 9 يوتيوب 4
 مكرر لثةالثا 10.7 9 الكترونية اخرىمواقع  5
 الثانية 23.8 20 جميعها 6
  100 84 المجموع 

 بأحد تمثلتتاحة على االنترنيت اعاله ان اعلى نسبة في استخدام التقنيات الرقمية الم (8كشف الجدول )
جاءت فئة استخدام  %، فيما 47.6بالمرتبة االولى بنسبة  اذ جاء مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

% وتوزعت باقي النسب على  23.8المبحوثين لجميع هذه التقنيات والمواقع بالمرتبة الثانية بنسبة 
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مما يعني ان جميع هذه التقنيات مستخدمة بشكل واضح من افراد الشباب الجامعي محل  االخرى،المواقع 
 الدراسة.

 في استخدام التقنيات الرقمية المبحوثينقت الذي يقضيه الو  (9جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار الوقت ت
 الثالثة 8.3 7 اقل من ساعة 1
 االولى 67.9 57 ساعات 5 –ساعة  2
 الثانية 23.8 20 ساعات فأكثر 6 3
  100 84 المجموع 

% من المبحوثين تقضي وقتا كبيرا باستخدام التقنيات الرقمية  91.7اعاله ان  (9كشف الجدول )
 اليوم،ساعات في  ستمن  أكثرالمتاحة على االنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي يبدأ من ساعة الى 

وهذا الزمن الذي يقضيه الشباب الجامعي محل الدراسة في االستخدام يمنح فرصة للتنظيمات االرهابية 
 الدماغ.ي تعديل خططها واساليبها في عملية التجنيد وغسل ف

 تأثير االستخدام المكثف للتقنيات الرقمية  ثالثا:

 عند االستخدام المكثف للتقنيات الرقمية المبحوثينالحاالت التي شعر بها  (10)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار حاالت التأثير ت
 الثالثة 19 16 شرود الذهن 1
 االولى 28.6 24 االنعزال 2
 الخامسة 9.5 8 سرعة الغضب اثناء النقاش 3
 السابعة 1.2 1 التعنت عند ابداء الرأي 4
 السادسة 3.6 3 بالسلوك مفاجئتغير  5
 الرابعة 10.7 9 جميع الفقرات اعاله 6
 الثانية 23.8 20 لم اشعر بأي حالة 7
 السادسة مكرر 3.6 3 اخرى 8
  100 84 المجموع 

يكشف هذا الجدول عن حاالت التأثيرات التي تظهر على المبحوثين باالستخدام المكثف للتقنيات الرقمية 
كما تدل هذه المؤشرات عن عالمات يمكن ان تدل على تعرض المستخدم لهذه التقنيات لمحاوالت تجنيده 
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لدراسات التي تناولت اساليب التجنيد الكترونيا ومحاوالت غسل دماغه وهو ما اثبتته العديد من ا
االلكتروني ،وكانت اعلى نسبة لهذه العالمات لفئة االنعزال تليها فئة لم اشعر باي حالة ثم فئة شرود 
الذهن ثم فئة جميع العالمات اعاله وسرعة الغضب اثناء النقاش والتعنت في ابداء الرأي مما يتطلب 

 التأثيرات . وضع المعالجات النفسية المناسبة لهذه

 اناشيد حماسية في مواقع التواصل االجتماعية المبحوثينهل صادف وان تابع  (11جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار اناشيد حماسية المبحوثينهل تابع  ت
 االولى 48.9 41 نعم 1
 الثانية 44 37 احيانا 2
 الثالثة 7.1 6 ال 3
  100 84 المجموع 

اظهر المسح الميداني للمبحوثين ان نسبة كبيرة جدا منهم يتابعون االناشيد الحماسية التي تبث على 
مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية االخرى على اختالف مصدرها اذ بلغت نسبة المبحوثين 

 االناشيد.هذه % لم يتابعوا  7.1% مقابل  92.9على النت الذين يتابعون االناشيد الحماسية 

 المبحوثينمصدر االناشيد الحماسية التي يتابعها  (12)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار مصدر االناشيد الحماسية ت
 االولى 44.9 35 اناشيد حماسية تبثها مواقع حكومية ورسمية 1
 الثانية 52.6 41 اناشيد حماسية تبثها مواقع تنظيمات اخرى 2
 الثالثة 2.5 2 اخرى 3
  100 78 المجموع 

افرز المسح الميداني ان اعلى نسبة من المبحوثين تجاوزت نصف حجم العينة كانت تتابع االناشيد 
وهذا يعني ان  %، 52.6الحماسية التي تبثها مواقع تنظيمات اخرى غير حكومية او رسمية بلغت 

المبحوثين عرضه ألساليب التجنيد التي تتبعها التنظيمات االرهابية اذ يعد بث هذه االناشيد واحدة من 
 والفتيان.اساليب التجنيد التي يتبعونها تجاه الشباب 

 ديو التي تبثها التنظيمات االرهابيةيالبرامج وافالم الف المبحوثينهل يتابع  (13جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار ديو للتنظيمات االرهابيةيافالم الف بحوثينالمهل تابع  ت
 االولى 35.7 30 نعم 1
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 المرتبة النسبة % التكرار ديو للتنظيمات االرهابيةيافالم الف بحوثينالمهل تابع  ت
 الثانية 33.3 28 احيانا 2
 الثالثة 31 26 ال 3
  100 84 المجموع 

ديوهات ي% تتابع البرامج وافالم الف 69اعاله ان نسبة كبيرة من المبحوثين بلغت  (13كشف الجدول )
التجنيد  ألساليبالتي تبثها التنظيمات االرهابية على االنترنيت مما يعني امكانية تعرض هذه النسبة 

  االلكتروني.االلكتروني وغسل الدماغ 

 تقييم المبحوثين لمستوى البرامج التي تبثها التنظيمات االرهابية (14جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار مستوى البرامج التي تبثها التنظيمات االرهابية ت
 االولى 62.1 36 تقنية عالية في التصوير واالخراج 1
 الثانية 20.7 12 مشوقة وجاذبة 2
 الثالثة 15.5 9 غير مؤثرة 3
 الرابعة 1.7 1 اخرى 4
  100 58 المجموع 

اعاله عن تقييم المبحوثين الذين يتابعون برامج وفيديوهات التنظيمات االرهابية لهذه  (14كشف الجدول )
كانت اعلى نسبة لفئة تقنية عالية في التصوير واالخراج مما يعني ان هذه التنظيمات  إذاالبرامج 

 واالخراج.االرهابية ابهرت الشباب بالبرامج التي تقدمها من حيث دقة التصوير 

 ديو للتنظيمات االرهابية من صور في ذهن المبحوثينيعكسته برامج وافالم الف ما (15جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار عكستها برامج وافالم التنظيمات االرهابيةالصور التي  ت
 السادسة 5.2 3 رسم صورة ناعمة لمقاتليها 1
 الثانية 17.2 10 اظهار نقاط الضعف في تفكير االخرين 2
 الخامسة 10.3 6 تكفير بعض الشخصيات والحكام 3
 الخامسة مكرر 10.3 6 بدور منقذي الشباب أنفسهماظهار  4
 االولى 31.1 18 الشحن الطائفي 5
 الرابعة 12.1 7 استثمار العالقات الشخصية والعائلية 6
 الثالثة 13.8 8 اخرى 7
  100 58 المجموع 
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اسلوب اتبعته التنظيمات االرهابية في عملية غسيل الدماغ والتجنيد  أبرزكشف الجدول اعاله ان 
االلكتروني كان لفئة الشحن الطائفي تليها فئة اظهار نقاط الضعف في تفكير االخرين ثم استثمار 

الشباب، بدور منقذي  أنفسهمالعالقات الشخصية والعائلة بنوعيها الحسنة والسيئة ثم بالنسبة ذاتها اظهار 
بعض الشخصيات والحكام ثم رسم صورة ناعمة لمقاتليه فضال عن اساليب اخرى عكستها هذه  روتكفي

  .البرامج واشار اليها عدد من المبحوثين ضمن فئة اخرى

 من حاالت اثناء متابعة برامج التنظيمات االرهابية المبحوثينما لمسه  (16جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار المبحوثينما لمسه  ت
 الثانية 33.3 28 في تويتر بجميع اللغات هاشتاغ(وسوم ) بإعدادقيام تنظيم داعش  1
 الثالثة 17.9 15 قرصنة تنظيم داعش هاشتاغات متداولة واختطافها مثل هاشتاغ كأس العالم 2
 االولى 40.5 34 اختراق حسابات اشخاص وبريدهم االلكتروني 3
 الرابعة 8.3 7 اخرى 4
  100 84 المجموع 

كشف الجدول اعاله عن الطرق واالساليب التي تتبعها التنظيمات االرهابية في عملية غسيل الدماغ 
والتجنيد االلكتروني اذ كانت اعلى نسبة لهذه االساليب تنحصر في فئة اختراق حسابات اشخاص 

 االلكتروني.وبريدهم 

 من غيرها في االنترنيت أكثر المبحوثينالمواقع التي تجذب  (17جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار المواقع ت
 االولى 58.3 49 الفيسبوك 1
 الثانية 29.7 25 اليوتيوب 2
 الرابعة 2.4 2 تويتر 3
 الثالثة 4.8 4 غرف الدردشة 4
 الرابعة مكرر 2.4 2 االلعاب االلكترونية 5
 الرابعة مكرر 2.4 2 اخرى 6
  100 84 المجموع 
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من غيره كان لفئة الفيسبوك التي حققت نسبة  أكثرموقع يجذب المبحوثين  أكثراظهر الجدول اعاله ان 
% فيما توزعت النسبة المتبقية على التوالي للفئات غرف  29.7% تليها فئة اليوتيوب بنسبة  58.3

 اخرى.الدردشة وتويتر وااللعاب االلكترونية ومواقع 

 لتنظيمات االرهابيةبا الخاصة مدى متابعة المبحوثين للمواقع االلكترونية (18جدول )
 المرتبة النسبة % التكرار مدى متابعة المبحوثين للمواقع االلكترونية ت
 الثالثة 22.6 19 نعم 1
 االولى 45.2 38 احيانا 2
 الثانية 32.2 27 ال 3
  100 84 المجموع 

% تتعرض بصورة مستمرة او  67.8كشف الجدول اعاله ان نسبة كبيرة من المبحوثين بلغت نسبتها 
وتدل  المواقع،% لم يتابعوا هذه  32.2احيانا للمواقع االلكترونية االعالمية للتنظيمات االرهابية مقابل 

لتنظيمات االرهابية هذه المؤشرات االحصائية في التوزيع النسبي ان عملية التعرض هذه تمنح فرصة ل
للتأثير النفسي على الشباب واستدراجهم وغسل ادمغتهم وتجنيدهم الكترونيا السيما وان نسبة كبيرة من 

 والفيديوهات.المبحوثين اظهرت انبهارها بتقنية التصوير واالخراج لهذه البرامج 

 المبحوثينالمواقع االلكترونية التي يتابعها  أبرز (19)جدول 
 المرتبة النسبة % التكرار المبحوثينواقع االلكترونية التي يتابعها الم أبرز ت
 الثانية 10.5 6 قناة اعماق 1
 الثانية مكرر 10.5 6 المركز االعالمي 2
 االولى 79 45 ديوهات على اليوتيوبيف 3
  100 57 المجموع 

يقدم هذا الجدول تصنيفا دقيقا ألبرز المواقع االعالمية االلكترونية للتنظيمات االرهابية والتي يتعرض لها 
%  79اذ كانت اعلى نسبة لفئة الفيديوهات على اليوتيوب التي احتلت المرتبة االولى بنسبة  المبحوثين

 منهما.% لكل  10.5تليها بالمرتبة الثانية مناصفة فئتا قناة اعماق والمركز االعالمي بنسبة 

 االستنتاجات
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ستخدم التقنيات ظهرت واحدة منها او جميعها على أي شاب ي إذاكشفت الدراسة عن خمس عالمات  .1
وهذه العالمات على التوالي  الكترونيا،الرقمية فأنها تدل على تعرضه لمحاولة غسيل دماغه وتجنيده 

 الرأي(.التعنت في ابداء  بالسلوك،تغير مفاجئ  النقاش،سرعة الغضب اثناء  الذهن،شرود  )االنعزال،

في استدراج الشباب وغسل ادمغتهم تستخدم التنظيمات االرهابية اسلوب بث االناشيد الحماسية  .2
 االناشيد.من المبحوثين تتابع هذه ليست قليلة الكترونيا اذ كشفت الدراسة عن نسبة 

انبهار نسبة كبيرة من المبحوثين بالفيديوهات التي تبثها التنظيمات االرهابية على اليوتيوب من حيث  .3
 واالخراج.في التصوير  االحترافية تقنياتها

 التوالي:هي على االساليب التي اتبعتها التنظيمات االرهابية في تجنيد الشباب وغسل ادمغتهم  أبرز .4
استثمار العالقات الشخصية والعائلية الحسنة  االخرين،ط الضعف في تفكير اظهار نقا الطائفي، )الشحن
رسم صورة ناعمة  الشباب،بدور منقذي  أنفسهماظهار  والحكام،تكفير بعض الشخصيات  والسيئة،
 لمقاتليه(.

طريقة اتبعتها التنظيمات االرهابية في عملية غسيل ادمغة الشباب وتجنيدهم الكترونيا تكمن في  أكثر .5
 االلكتروني.اختراق حساباتهم ومنها بريدهم 

مواقع التواصل االجتماعي استخداما عند الشباب موضوع الدراسة يليه اليوتيوب ثم  أكثرالفيسبوك  .6
 وتويتر. غرف الدردشة ثم االلعاب االلكترونية

ثالثة مواقع الكترونية اعالمية تابعة للتنظيمات االرهابية يتابعها عدد من المبحوثين هي على التوالي  .7
 االعالمي(.المركز  اعماق،قناة  التنظيم،التي تعرض عمليات ذبح او نشاط  )الفيديوهات

ة بين مستويات تعرض وجود عالقة ارتباطية موجب باستخدام معامل ارتباط بيرسون ثبت احصائيا .8
قيمتها  بلغتالشباب للرسائل التي تبثها التنظيمات االرهابية عبر االنترنيت والتأثيرات السلوكية للشباب 

0.5. 

 المصادر 

ورقة علمية قدمت الى  مواجهته(،االلكتروني وطرق  )االرهاباالليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة  عطية،محمد  أيسر .1
كلية العلوم  ،2014|  9|  4 – 2خالل الفترة من  والدولية(المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت االقليمية  )الجرائمالمؤتمر العلمي 
 .2014 الهاشمية،المملكة االردنية  –عمان  االستراتيجية،

الكتب للطباعة  الموصل، دارجامعة  العلمي،تعليم العالي والبحث وزارة ال االجتماعي،جبر مجيد حميد العتابي، طرق البحث   .2
 .1991 الموصل، والنشر،
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فيسبوك وتويتر  –توظيف الجماعات االرهابية لمواقع التواصل االجتماعي في تجنيد الشباب والترويج ألفكارهم  محفوظ،جدو ولد  .3
 .2016ديسمبر  خالد،جامعة الملك  واالستراتيجيات(،واالرهاب الوسائل  )االعالمورقة بحثية في المؤتمر الدولي الثاني  نموذجا،

مير خالد الفيصل لالعتدال بالتعاون مع كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد الجلسة الحوارية التي عقدها مركز اال .4
 .2017ديسمبر  19 (،منهني ودور التقنية في الحد االلكترو  )التجنيد العزيز،

 .2009 ،8 اللبنانية، طالدار المصرية  المعاصرة،االتصال ونظرياته  السيد،حسين  وليلى مكاوي،حسن عماد  .5

  .1989 نشر،بال دار  بغداد، االيرانية،الحرب النفسية االيرانية في الحرب العراقية  سميسم،حميدة  .6

 عمان، والطباعة،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،1ط االعالمي،علم النفس  سعد،عبد اللطيف ابو  واحمد ختاتنة،سامي محسن  .7
2010. 

 م.1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 3النظرية والتطبيق، طسعد عبد الرحمن، القياس النفسي،  .8

مركز اضواء االستشاري  احصائيات، –تحليل  –شهادات حية  –تجنيد االرهابين بأساليب غسيل الدماغ  الموسوي،سعد معن  .9
 .2016 بغداد، والبحوث،للدراسات 

 اللبنانية، القاهرة،الدار المصرية  االعالمية،الدراسات  االحصائية فيمناهج البحث واالستخدامات  زغيب،شيماء ذو الفقار  .10
2009. 

المركز االسالمي للدراسات  العراقي،الحرب النفسية االعالمية االمريكية وتطبيقاتها على الواقع  المرعبي،حيدر  . عالء11
 .2017 – 12 – 25، تاريخ االسترجاع   www.iicss.iq لكتروني،االمتاح على الموقع  ،2017نيسان  االستراتيجية،

 .1970 بيروت،فخري الدباغ، غسيل الدماغ،  .12

 .2016يوليو  24 االلكتروني،صحيفة القبس  والتضليل،التجنيد االلكتروني بين التعبئة  أبل،فوزية  .13

بمركز الملك فيصل  ألقيتمحاضرة  الشباب،خطر االرهاب واساليب المنظمات االرهابية في استقطاب  محمد،فيصل بن  .14
 .2017 – 3- 11في  16235 العدد: نت،منشورة في الجزيرة  العزيز،جامعة الملك عبد  للمؤتمرات،

 م.1992محمد عبد الحميد، بحوث الصحافة، عالم الكتب، القاهرة،  .15

  م.2008مكتبة الهالل،  بيروت، داريد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، محمد عبد الحم .16

، تاريخ   www.saaid.netتم االسترجاع على الموقع االلكتروني  القريات،محافظة  االلكتروني،التجنيد  العبدلي،محمد فنخور  .17
 .2018 – 1 – 1الدخول للموقع 
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 قضايا التنمية المستدامة في الصحافة االقتصادية اإلماراتية

 (يجاالقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخل ين)دراسة تحليلية للملحق

 أبو ظبي –أستاذ اإلعالم المشارك كلية اإلمارات للتكنولوجيا  الدناني ردمان عبد الملك د.

 أبو ظبي –كلية اإلمارات للتكنولوجيا  المساعدأستاذ اإلعالم  درار أحمد خالد عبد اهلل د.

 مقدمة:

اإلدارية والتشريعية،  التنمية البشرية،"حصيلة تكامل مجاالت التنمية المختلفة  التنمية المستدامةتّعد 
االجتماعية، السياسية، وصواًل ، Technologyالذاتية، النفسية، البيئية، التنمية العلمية والبحثية والتقنية 

، ليست مجااًل محددًا من مجاالت التنمية يمكن إنجازها بمعزل عن المجاالت التنمية االقتصادية"إلى 
جاالت متعددة تتكامل في مجملها لتشكل نقلة نوعية في األخرى، كذلك فالتنمية االقتصادية تتضمن م

 المجال التنموي.

تجاه عملية التنمية المستدامة في  "صحافة، إذاعة وتلفزيونمسئولية وسائل اإلعالم المختلفة "وتتمثل 
المجتمع بأكبر قدر من المعلومات والبيانات المتصلة بالسياسات والبرامج األمر الذي يدفع أفراد تزويد 

أفراد المجتمع لإلسهام االيجابي في تنفيذ خطط التنمية المختلفة. ويحتل اإلعالم مكانة محورية في تقدم 
وسائل اإلعالم وتقنيات المعلومات  إنوفي مجاالت حياتهم وأسباب رفاهيتهم، حيث  وتطورها المجتمعات

غير أن الكثير من  التنمية، لالرتقاء في سلم فراد المجتمع إمكانيات متطورة وفرصاً ألتتيح ، الحديثة
الشعوب واألمم، السيما األكثر فقرًا ال تتاح لها بصورة حقيقية ومنصفة إمكانية إنتاج المعلومات ونشرها 

وفي هذا السياق فإن التداول الحر  واستخدامها، األمر الذي يحرمها من استغالل فرص التنمية الحديثة.
الحر والمتكافئ بها، تشكل عوامل أساسية لتمكين الجماهير  للمعلومات واألفكار والمعارف واالنتفاع

 وضمان مشاركتهم في مجتمعاتهم.

وينطلق هذا الدور من التطور القائم بين اإلعالم والتنمية من المنظور الذي يؤمن بأن المعرفة ليست 
ذه العالقة بين عنصرًا منفصاًل عن الواقع المادي الذي يفرزها من خالل التفاعل المستمر معها، وأن ه

 .الفكر والعمل هي التي توضح وتحدد شكل الصلة بينهما

وتسلط هذه الدراسة الضوء على االسهامات التي يمكن أن تقدمها وسائل اإلعالم ممثلًة في الصحافة 
 "تيتينااالتحاد والخليج اإلمار "ماراتية ممثلة بصحيفتي بقضايا التنمية المستدامة، وركزت على الصحافة اإل

لما لهما من أدوار مهمة في تزويد القراء بمختلف المعلومات التي تعين في اتخاذ  ،2017خالل عام 
حيث احتلت  لواسع الذي تشهده دولة االمارات،القرارات بالنسبة لألفراد، السيما في ظل التطور التنموي ا
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 ني عالميًا بالنسبة لمتوسط دخل الفرد.دولة اإلمارات العربية المتحدة لعدة سنوات المركز الثالث أو الثا
 .1(2012)تهامي، مهند علي، 

 المبحث الثاني تناوللإلطار المنهجي للدراسة، و  وقسمت الدراسة إلى ثالثة مباحث ُخصص األول منها
الدراسة التحليلية لعينة من  على المبحث الثالث ركزو  حول اإلعالم والتنمية المستدامة، إلطار النظري،ا

 اإلماراتيتين. "االتحاد والخليج"المالحق االقتصادية لصحيفتي 

 اإلطار المنهجي للدراسة: /ولالمبحث ال 

 : مشكلة الدراسة:أوالا 

االتحاد والخليج "تركز هذه الدراسة على القضايا االقتصادية في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي 
التطور واالرتقاء بالواقع االجتماعي والتعبئة  ، بّعد التنمية مجااًل مهمًا من مجاالت*"ماراتيتيناإل

وتعمل الصحافة االقتصادية على تعزيز الوعي واالهتمام وتشجيع السلوك اإليجابي من  .الجماهيرية
مشكلة  تبلوروت .2(7200. )آل تويم، عبد اهلل بن محمد، دة وموضوعيةاخالل نقل الحقائق الواقعية بحي

لصحيفتي االقتصاديين  ينالدراسة في التساؤل اآلتي: ما اتجاهات تناول القضايا االقتصادية بالملحق
تتصل بنوعية األشكال  التيالعديد من التساؤالت  التساؤل من هذا ماراتيتين؟ ويتفرعوالخليج اإل االتحاد

، والمصادر التي اعتمد عليها صحفيةاستكمال المواد الخالل مدة الدراسة، ومستوى المستخدمة الصحفية 
 ءاالستقصاو بمواد الرأي  المتصلة طبيعة القضايا فضاًل عنن في تغطيتهما للقضايا االقتصادية، االملحق

 من األسئلة. ذلك وغير ،بالملحقين

 ثانياا: أهمية الدراسة:

الحيوي والمهم الذي تقوم به الصحافة  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تهتم بتشخيص وتوضيح الدور
، في متابعتها وتغطيتها لألنشطة والفعاليات وتفاصيل في التنمية المستدامة االقتصادية المتخصصة

التطورات االقتصادية التي تحدث في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك االهتمام بنشر الوعي 
نين، من خالل دراسة تحليلية لعينة من الملحقين االقتصاديين بالقضايا االقتصادية والتنموية بين المواط

 م.2017في صحيفتي االتحاد والخليج اإلماراتيتين خالل عام 

 ثالثاا: هدف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

والمواضيع التعرف على األساليب المستخدمة في تغطية الصحافة اإلماراتية المتخصصة بالقضايا  -
 االقتصادية.
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والخليج في تغطيتهما  االتحاد ن في صحيفتيان االقتصادياعلى القضايا التي تناولها الملحق تعرفال -
 .2017للقضايا االقتصادية، خالل عام 

 الكشف عن نقاط القوة والضعف واالتفاق واالختالف بين الملحقين موضوع الدراسة. -

 ن في تغطيتهما الصحفية للقضايا االقتصادية.اها الملحقتوضيح المصادر التي اعتمد علي -

 لقضايا االقتصادية.لستخدامًا في معالجة الملحقين ا، األكثر صحفيةعلى الفنون واألشكال ال تعرفال -

 ين االقتصاديين موضوع الدراسة.قلقضايا في الملحا لطبيعة معرفة المساحة المخصصة -

 تساؤالت الدراسة: رابعاا:

 تسعي هذه الدراسة اإلجابة على العديد من التساؤالت، يمكن ايجازها باآلتي:

 ما األنماط الصحفية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج االقتصاديين؟-1

 ما مستوى توزيع االشكال الخبرية في الملحقين؟-2

 مساحة واسعة في الملحقين االقتصاديين؟ما نوعية األخبار "اإليجابية" و"السلبية" التي تحتل -3

 ما نوعية الفنون الصحفية المستخدمة في التغطية الصحفية في الملحقين؟-4

 ما مجاالت تغطية الملحقين االقتصاديين للقضايا االقتصادية؟-5

 ما المصادر التي يعتمد عليها الملحقين في متابعة القضايا االقتصادية؟-6

 :المنهج المستخدمخامساا: 

، بّعده أنسب المناهج تي تعتمد على استخدام منهج المسحتّعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ال
 ي هومنهج المسحالمالئمة للدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف ما هو كائن وتفسيره. كما أن 

كون العينة كبيرة الشكل الرئيس أو المعياري لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة المجتمع الكلي أو ت
بمفرداتها، األمر الذي يوفر مجااًل من الوقت والنفقات والجهد لمام ومنتشرة بالشكل الذي يصعب اال

المبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية، ولذلك يّعد المنهج الرئيس لدراسة جمهور وسائل اإلعالم 
المعلومات والبيانات فقد تم االعتماد على أداة تحليل فيما يتصل بجمع و  .3في إطارها الوصفي والتحليلي

المضمون كأداة أساسية في الحصول على البيانات األولية ُبغية تحليل الملحقين االقتصاديين لصحيفتي 
 االتحاد والخليج االماراتيتين، فضاًل عن أداتي المقابلة والمالحظة كأدوات مساعدة في عملية التحليل.

 في اآلتي: تتمثل ،من الوحدات اً حليل المضمون عددوتضمنت استمارة ت
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 االشكال الخبرية وتشمل: الخبر، التقرير، التحليل.-1

 ."مكتملة، غير مكتملة"مستوى اكتمال األخبار -2

 ."سلبية، إيجابية، سلبية إيجابية"نوعية األخبار -3

 ."، خارجيةذاتية، محلية ،المصادر-4

 ي بالملحقين.المواد االستقصائية ومواد الرأ-5

 ."داخلية، خارجية، داخلية خارجية" ،مجاالت التغطية-6

 حجم االعالن بالملحقين.-7

وهم ، وتم اخضاع استمارة تحليل المضمون للتحكيم من جهة بعض الزمالء المختصين في مجال اإلعالم
 .**أعضاء هيئة التدريس في كلية اإلمارات للتكنولوجيامن زمالئنا 

 مجتمع الدراسة:ساا: ساد

م، 2017خالل عام  في صحيفتي االتحاد والخليج يتمثل مجتمع البحث في أعداد الملحقين االقتصاديين
ولما كان كمية األعداد كبيرة نسبيًا، وأن أسلوب المعاينة يعطي النتائج نفسها، تم أخذ عينة عشوائية 

خالل مدة الدراسة قوامها أربعة أعداد لكل شهر من كل ملحق اعتمادًا  ةمنتظمة من المالحق الصادر 
عددًا من كل  48على اسلوب األسبوع الصناعي، ومن ثم كان إجمالي األعداد التي خضعت للتحليل 

ملحق. فالعينة المنتظمة إحدى أساليب االختيار العشوائي أو االحتمالي، وتتميز بوجود مسافات متساوية 
المعاينة التي يتم اختيارها، وتستخدم هذه العينة في حالة تجانس المجتمع وهي حالة هذه بين وحدات 

 .4(2000الدين،  محيي. )مسعد، الدراسة

 اا: الدراسات السابقة:سابع

اطلع الباحثان على العديد من الدراسات السابقة، منها دراسات تم إعدادها من جهة باحثين في الدراسات 
الماجستير والدكتوراه، وبعضها اآلخر بحوث علمية منشورة في مجالت علمية  العليا للحصول على

محكمة. ولوحظ أن بعض الدراسات السابقة تناولت أفكارًا بحثية قريبة من هذه الدراسة أو أنها تناولت 
 الدراسات التي أطلع عليها الباحثان:بين أجزاء منها. ومن 

الصحفيين السودانيين والنخبة األكاديمية إزاء دور الصحافة في التنمية اتجاهات  بعنوان: دراسة -
التعرف على آراء هدفت إلى ، 5(2015)درار، خالد عبد اهلل،  .أنموذجاً الصحافة السودانية  -االقتصادية

ووجهات نظر الصحفيين والنخبة األكاديمية عن دور الصحافة في التنمية االقتصادية في السودان، 
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ف على آراء المبحوثين عن واقع اهتمام الصحافة السودانية بالشؤون االقتصادية، والوقوف على والتعر 
المشكالت التي تواجه الصحافة االقتصادية في السودان، سواء المتخصصة منها أو تلك الصفحات 

ة لتعرف على مدى قدر لاالقتصادية بالصحف الشاملة، وكذلك المالحق االقتصادية للصحف الشاملة، 
خرجت الصحافة السودانية على تشكيل االتجاهات تجاه السياسات والبرامج االقتصادية في الدولة. و 

 الدراسة بالعديد من النتائج، منها:

اصطبغت المناقشات أن مستوى االهتمام ال يفي باحتياجات القّراء من المعلومات االقتصادية، حيث -1
االقتصادية من جهة الصحافة السودانية بوجهة النظر  العامة للقضايا االقتصادية وتغطية األنشطة

 الرسمية.

تناُول الصحافة السودانية لمجمل القضايا والشؤون والموضوعات االقتصادية تناواًل إخباريًا بسيطًا -2
 وسطحيًا ال يلبي أدنى احتياجات عامة القّراء، وال المتخصصين وال تفيد مواقع صنع القرارات االقتصادية.

ك عدم رضا عن أداء الصحافة السودانية تجاه األدوار المتمثلة في نشر القيم االقتصادية والتعريف هنا-3
ع صانع القرار والمشرّ وفي المفاهيم االقتصادية، وكذلك في رفع مستوى الوعي والتأثير في الرأي العام ب

 للجمهور وتغيير االنطباعات السلبية.والمستثمر والمستهلك والعمالة وتفسير التعديالت والتشريعات 

تشكيل االتجاهات نحو السياسات في اشارت الدراسة إلى أن الصحافة السودانية ال تملك القدرة الكافية -4
ونوعية المضامين التي تحملها فيما يتصل بالقضايا  مقروئيتهاوالبرامج االقتصادية نسبًة لمحدودية 

 االقتصادية.

لصحافة في معالجة مشكالت التنمية المستدامة بالتطبيق على عينة من الصحف دور ادراسة بعنوان:  -
قام الباحث حيث  ،6(2016، د. مجدي محمد عبد الجواد) .2007-2005العربية اليومية في المدة من 

موضوعًا صحفيًا جاءت موادها في بعض الصحف العربية اليومية )األهرام، القبس،  724بتحليل 
-2005الخليج، الصحافة، والسفير( عن قضايا التنمية المستدامة في البلدان العربية خالل المدة من 

 هذه ، وتمثل ذروة األحداث التنموية في الوطن العربي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها2007
 :راسةالد

 %.25.7أن التنمية البشرية على قائمة اهتمامات الصحف العربية اليومية عمومًا، وذلك بنسبة -1

جاءت صحيفة السفير اللبنانية، األعلى اهتمامًا على مستوى الصحف العربية اليومية، وذلك بنسبة -2
37.4.% 
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اليومية اهتمامًا بالتنمية السياسية وذلك تصدرت صحيفة الصحافة التونسية قائمة الصحف العربية -3
 %.32.2بنسبة 

 %.26جاءت صحيفة الخليج اإلماراتية األكثر تناواًل واهتمامًا بقضية التنمية االقتصادية وذلك بنسبة -4

 ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة:

المجال لعرضها بحكم االلتزام بضوابط ، وال يتسع السابقة الدراساتالعديد من  لقد اطلع الباحثان على
ولعل أبرز ما يميز دراستنا من األفكار التي وردت فيها، واستفادا منها و  المشاركة في المؤتمر والنشر،

 عن الدراسات السابقة:

اديان في صحيفتي االتحاد والخليج الصحافة االقتصادية اإلماراتية، والملحقان االقتصتركيزها على -1
 حديد.على وجه الت

 .التنمية المستدامةفي  المالحق االقتصاديةدور  القائمة بين توضيحها للعالقة-2

 دولة اإلمارات.تنفيذها في خضم التطورات االقتصادية المتسارعة التي تعيشها -3

 : المفاهيم المتصلة بالدراسة:اا ثامن

المادية والمعنوية، فهي  مجاالتهٌيقصد بالتنمية المستدامة كافة بنى المجتمع وتتضمن  التنمية المستدامة:
واستراتيجيتها حضارية  ،جتماعيةاالحضارية و ال هانما لها ابعادا  ليست مجرد عملية نمو اقتصادي و 

بعنوان:  1987صدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية عام أالذي  "برونتالند"عرف تقرير  قدو شاملة. 
بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون أن تعرض قدرة  ،"مستقبلنا المشترك" التنمية المستدامة

وتتوجه جهود التنمية المستدامة في جانبيها المادي  .االجيال التالية على اشباع احتياجاتها للخطر
ويمكن  .7مايتها وتأهيلها لالستمرار عبر األجيالوالبشري لمواجهة الفاقد وتعظيم االستفادة من الموارد وح

االرتقاء بالمجتمع بهدف التعرف على مصطلح التنمية المستدامة ودور اإلعالم في تفعيل برامجها 
 وتحقيق تطلعاته المنشودة.

هي العملية التي من خاللها يمكن زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمال الناتج  التنمية االقتصادية:
وذلك من خالل رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة  ،خالل مدة زمنية محددةالقومي 

هي نتاج لعمليات معّقدة لكل من التعليم والخبرة والعمليات االنفعالية، و  لزيادة اإلنتاج خالل تلك المدة.
التي  معالجةأشكال ال، و 8أشكال التفضيالت، ووجهات النظر العلمية المؤيدة أو المعارضةكافة وتشمل 

الملحقين االقتصاديين بالصحيفتين محل الدراسة. والمهام  هةاتسمت بها تناول القضايا االقتصادية من ج
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المتفردة ذات المجاالت المشتركة في العملية اإلعالمية فيما يتصل بالقضايا االقتصادية والتنمية 
 .9المستدامة بصورٍة عامة

تعددت التعريفات التي وضعها الباحثون والمختصون في مجال اإلعالم حول تعريف  اإلعالم التنموي:
اإلعالم التنموي، وأقصر هذه التعريفات الذي يرى بأنه: المنظومة اإلعالمية الرئيسة أو الفرعية 

المي ، النشاط اإلعتناول ضمنـاً ي التنموي ووفقًا لهذا المفهوم فإن اإلعالم ،10المتخصصة في مجال التنمية
صيغ التدخل المباشر أو غير المباشر لرسالة اإلعالمية، و طبيعة اأو ما يعرف بالعملية اإلعالمية، و 

 .11لتأثير في السلوكل

 تاسعاا: الصحف اليومية محور الدراسة:

تشجع دولة اإلمارات على نمو الصحف األهلية المستقلة، ال سيما بعد أن تخلت عن سيطرتها الرسمية 
مجموعة إعالمية في البلد، هي مؤسسة "اإلعالم اإلماراتية"، وتتمتع باستقاللها اإلداري وفي على أكبر 

الرأي، على الرغم من أنها ظلت إلى مدى محدد معتمدة على التمويل الحكومي، ذلك إن معظم الصحف 
حاصل  اإلماراتية في الغالب يديرها القطاع الخاص، وأن عملية الخصخصة في تزايد مستمر، كما هو

، حيث تنبأ المختصون في 12(2012في العديد من المجاالت التنموية األخرى. )تهامي، مهند علي، 
االتصال السياسي واإلعالم التنموي بأن الصحافة العربية ستؤدي دورًا مهمًا في عملية البناء والتشييد 

ر السياسي والمشاركة وعملية التنشئة االجتماعية والتوعية السياسية والمشاركة في صناعة القرا
 (.2005. )قيراط، محمد، 13السياسية

ويصدر حاليًا في اإلمارات ثمان مطبوعات صحفية يومية باللغة العربية، ويصدر مع هذه الصحف 
العديد من المالحق والصفحات المتنوعة في شتي مجاالت المعرفة االقتصادية والثقافية والصحية والفنية، 

لتطورات التقنية الحديثة الحاصلة في المجال الصحفي العالمي. وقد وقع والرياضية، وهي مواكبة ل
صحيفتي االتحاد والخليج بحكم أنهما اختيارنا في تطبيق هذه الدراسة على تحليل الملحقين االقتصاديين ب

والجدول اآلتي من أقدم الصحف صدورًا في دولة اإلمارات، وتصدران في إمارتي أبو ظبي والشارقة. 
 الصحف اليومية الحكومية واألهلية، التي تصدر باللغة العربية في اإلمارات:يوضح 

 الصحف اليومية الصادرة في دولة اإلمارات وتواريخ صدورها
 مكان الصدر ملكية الصحيفة تاريخ صدورها اسم الصحيفة ت
 أبو ظبي حكومية م20/10/1969 االتحاد -1
 الشارقة أهلية .19/10/1970 الخليج -2
 أبو ظبي أهلية .6/8/1973 الوحدة -3
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 الصحف اليومية الصادرة في دولة اإلمارات وتواريخ صدورها
 مكان الصدر ملكية الصحيفة تاريخ صدورها اسم الصحيفة ت
 أبو ظبي أهلية .7/3/1975 الفجر -4
 دبي حكومية .10/5/1980 البيان -5
 أبو ظبي أهلية .27/11/2001 .2011تحول تسميتها عام  -أخبار العرب  -6
 دبي حكومية .19/9/2005 اإلمارات اليوم -7
 أبو ظبي أهلية .15/3/2009 الرؤية -8
 أبو ظبي أهلية .13/10/2011 بالتسمية الجديدة –الوطن  -9

 صحيفة االتحاد:-1

، أي قبل عامين من إعالن قيام دولة اإلمارات العربية 1969صدر العدد األول من صحيفة االتحاد عام 
، وجاء صدورها متزامنًا مع الخطوات التمهيدية لقيام االتحاد، المتمثلة في اجتماع 1971المتحدة عام 

يفة عددها األول الذي حكام اإلمارات في أبو ظبي لالتفاق على قيام الدولة االتحادية، وكرست الصح
صفحة بالحجم النصفي لتغطية تلك المناسبة خبرًا وتعليقًا وتحلياًل. وظلت االتحاد تراوح  12تألف من 

صدرت بشكل يومي إلى أن شهدت تطورات تقنية،  1972بين الصدور األسبوعي واليومي إلى عام 
، 1985الورقية من المطبوعة. ومنذ عام وظهر االهتمام بعملية اإلخراج والتبويب، كما ازداد عدد النسخ 

داريًا عن وزارة اإلعالم، بصدور مرسوم بإنشاء مؤسسة االتحاد  تحولت االتحاد إلى مؤسسة مستقلة ماليًا وا 
 للصحافة والطباعة والنشر. 

أدخلت صحيفة االتحاد تجربة حديثة في مجال تطور الصحافة العربية المحلية، حينما  1981وفي عام 
باعة الصحيفة في دبي في وقت متزامن مع طباعتها في أبو ظبي، وذلك لتالفي التأخير في بدأت بط

بدأت مرحلة أخرى من التطوير من  1992وصول الصحيفة إلى القارئ في المناطق الشمالية. وفي عام 
ديثة من حيث التقنيات واإلمكانات الفنية والمهنية عندما انتقلت إلى مبناها الجديد، وتم شراء مطبعة ح

ألف نسخة في الساعة، وطبع صحيفة في  50طراز "جلوس وار"، التي تدار بالحاسوب، ويمكنها طبع 
صفحة بالقطع العادي مع طباعة الصفحة األولى باأللوان، وكذلك األخيرة وصفحتين داخليتين بأربعة  36

ت" لطباعة المالزم الملونة، ألوان إضافية، وتم تزويد المطبعة بأحدث آالت الطباعة، منها آالت "األوفس
 .14(2008وجهاز فرز األلوان من خالل الليزر. )المشيخي، محمد بن عوض، 
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، لتقديم خدمة متطورة لقرائها، 1996وّتعد االتحاد أول صحيفة إماراتية تدخل إلى شبكة اإلنترنت عام 
حتويات العدد اليومي على م االطالعوقدمت في مراحلها األولى مجانا، ويمكن للمشتركين في الشبكة 

 15(2003. )الدناني، عبد الملك، www.emi.co.aeواألعداد السابقة من خالل موقعها اإللكتروني: 

، حظيت صحيفة االتحاد بمرحلة أخرى من التطوير أسفرت عن نقلة ملموسة في شكلها 2000وفي عام 
من "االتحاد" عام  10.000العدد اإلخراجي ومضمون المادة الصحافية المقدمة للقارئ. ومع صدور 

، دخلت الصحيفة مرحلة تطور واسعة من حيث الشكل والمضمون استهدف االرتقاء بمستوى 2003
األداء المهني ونقلة نوعية في الخدمة الصحفية المقدمة للقارئ، ومواكبة التطور التقني في وسائل 

المعالجة الصحفية المتميزة للموضوعات االتصال، مع التركيز في طرح القضايا وتنوعها واالهتمام ب
الجماهيرية والقضايا المحلية والعربية والدولية، وشهدت عملية التطوير إدخال تغييرات إخراجية على 

عادة تبويب الصفحات، واستحداث خدمات  32صفحات الصحيفة وخفض عدد الصفحات إلى  صفحة، وا 
 متطورة وزوايا وأبواب صحافية.

لصدور الصحيفة خصصت "االتحاد" صفحة تهتم بالشؤون االقتصادية والنفط، ثم ومنذ العدد األول 
بدأت التغطيات االقتصادية  1980تحولت إلى بأب أسبوعي يهتم بمتابعة الشؤون االقتصادية، وفي عام 

، وتزامنًا مع 1996تظهر يوميًا في صفحة كاملة تحت عنوان "أخبار المال واالقتصاد"، وفي عام 
ت باليوم الوطني لإلمارات، وبالتوازي مع التطور المستمر الذي تشهده الصحفية صدر ملحقًا االحتفاال

اقتصاديًا باسم "االتحاد االقتصادي"، وما يزال الملحق مستمر بالصدور حتى اآلن، ويتألف الملحق من 
نها التنمية صفحة، وتوسعت مجاالت تغطيات الملحق لتشمل قطاعات التنمية المستدامة المختلفة، م 16

 .16(2016السياحية التي تحتل مكانة بارزة في صفحات الملحق االقتصادي. )آل علي، فوزية عبد اهلل، 

 صحيفة الخليج:-2

تّعد صحيفة الخليج أول صحيفة يومية أهلية تصدر في اإلمارات، أسسها األخوين تريم وعبد اهلل عمران 
عداد أ، فكانت 1970األول من صحيفة الخليج عام  بعد أن انهيا دراستهما في القاهرة، وصدر العدد

األولى تحرر في الشارقة وتطبع في الكويت، وموادها الصحفية تأتي من الشاطئ ممتدًا من مسقط 
 40)كتاب الخليج،  والمهرة جنوبًا حتى الكويت شمااًل وتصدر ليقرأها عرب الخليج على االمتداد نفسه.

ت صحيفة الخليج بعد عودتها الثانية تستخدم مطبعة منفصلة عن وظل .17عامًا من الريادة والعطاء(
واستمر الحال هكذا حتى العدد الصادر في أول يناير عام  ،المبنى المستأجر لإلدارة والتحرير في الشارقة

، وعكست هذه الخطوات شعور إدارة صحيفة الخليج في نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين 1991
التطورات التقنية في عالم الصحافة وأدخلت نظام اإلنتاج اإللكتروني وشيدت مبنى حديثًا  بضرورة مواكبة



 

 قضايا التنمية المستدامة في الصحافة االقتصادية اإلماراتية

 االقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخليج( ين)دراسة تحليلية للملحق

  د. خالد عبد اهلل أحمد درار، د. عبد الملك ردمان الدناني
 

 

638 

 

صفحات ملونة، وشهد مطلع  6صفحة منها  28بها، وتم تحديث مطابعها حيث أصبح باإلمكان إصدار 
ات عقد التسعينيات من القرن العشرين إدخال األلوان في العناوين والصور واإلعالن على امتداد صفح

 الصحيفة. 

والملكية األهلية للخليج جعلها تتميز بسياسة تحريرية تختلف عن الصحف المحلية األخرى، من حيث 
معالجة المادة الصحفية المقدمة للقارئ وأسلوب عرضها، وتتمتع بهامش أوسع في تناول القضايا 

ن كانت تلتزم باودولياً  وعربياً  وخليجياً  السياسية والحساسة محلياً  لقواعد واألسس التي حددها قانون ، وا 
المطبوعات والنشر اإلماراتي، وأدت هذه الوضعية إلى قيام الخليج بطرح بعض القضايا الشائكة في 
االعتبارات السياسية، فضاًل عن المعالجة المباشرة للمشكالت المحلية مع التزام أقل في معالجة األخبار 

قضايا اآلنية الساخنة، كما أنها استقطبت بعض الكتاب الرسمية، واهتمامها بالرأي السياسي في ال
 .18(2008)المشيخي، محمد بن عوض،  والصحفيين العرب للكتابة في صفحاتها.

وجاءت صحيفة الخليج في مركز الصدارة بّعدها المطبوعة اليومية العربية األكثر شعبية على مستوى 
وين، يشار إلى أن نسبة من قراء الصحف تشترك دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القي

قفزت وبهذا %، 100أكثر في قراءة أكثر من مطبوعة يومية، لذلك تعدت النسب اإلجمالية في اإلحصاء 
% في 89.5، إلى 2010حصة صحيفة الخليج من قراء الصحف العربية في دولة اإلمارات لعام 

مركز الصدارة بين الصحف العربية األكثر ، لتحافظ الصحيفة على 2009% في 83، مقابل 2010
 شعبية في اإلمارات.

ومنها شباب الخليج وفضائيات الذي يهتم بشؤون  ،وتتميز صحيفة الخليج بإصدار العديد من المالحق
السينما والتلفزيون، والخليج الرقمي الذي يركز على اإلنجازات التقنية في شتي مجاالت الحياة، وملحق 
الخليج الثقافي، وملحق آخر األسبوع، وملحق الخليج الرياضي، وملحق استراحة الجمعة، وملحق فنون 

، وملحق يومي بعنوان أخبار الدار، وملحق السياحة والسفر، وتشير وفضائيات، وملحق الصحة والطب
الصحيفة في موقعها إلى أنها الصحيفة العربية األولى التي تصدر يوميًا في عدة أجزاء، ومنذ عام 

، خصصت لكل من االقتصاد والرياضة جزء مستقاًل بذاته، كما أنها تطبع عددًا ثانيًا يسمي 2000
ألخبار والتحقيقات المحلية المتصلة بالتنمية االقتصادية وبعض المواضع "، مخصص ل2"الخليج 

 .19(2016)آل علي، فوزية عبد اهلل،  والتقارير العلمية والمنوعة.

وجاء تطور الملحق االقتصادي في صحيفة الخليج متالزم مع التطور االقتصادي الحاصل في دولة 
ألنشطة الهيئات والدوائر االقتصادية والغرف التجارية  اإلمارات، إذ تحول من مجرد تغطية خبرية يومية

في الدولة موزعة على بضع صفحات متفرقة، إلى ملحق يومي متخصص ومتكامل متعدد األبواب 



 

 قضايا التنمية المستدامة في الصحافة االقتصادية اإلماراتية

 االقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخليج( ين)دراسة تحليلية للملحق

  د. خالد عبد اهلل أحمد درار، د. عبد الملك ردمان الدناني
 

 

639 

 

صفحة، يعني بأسواق المال واألسهم المحلية والعربية والدولية، ويتولى  36ومتنوع الخدمات، يتألف من 
حفيين والمحللين االقتصاديين المتخصصين. ويتهم بمتابعة األحداث تحريره العشرات من المحررين الص

واألخبار اليومية لتحركات األسهم في أسواق المال المحلية والخليجية والعالمية من خالل تقارير يكتبها 
متخصصون في هذا المجال، فضاًل عن التغطية الميدانية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، من 

عات صناعية واستثمارية وتجارية ونفط وعقارات وسياحة وغير ذلك من المجاالت مصارف وقطا
 .20عامًا من الريادة والعطاء( 40األخرى. )كتاب الخليج، 

 المبحث الثاني

 اإلعالم والتنمية المستدامة - اإلطار النظري للدراسة

 أوالا: التنمية المستدامة والتخطيط اإلعالمي:

، الذي "ولبر شرام" في مجال اإلعالم إلى الباحث هور مفهوم اإلعالم التنموييعود الفضل األول في ظ
، وأنطلق شرام من أهمية اإلعالم بصفة عامة من 1974ألف كتابًا في وسائل اإلعالم والتنمية عام 

 الكبرى، ووجد أن اإلعالم أحدث أثرًا كبير في المحيط الذي والتطورات خالل الذاكرة التاريخية للتحوالت
 .21يعمل فيه

الهدف الحقيقي لبرامج التنمية المستدامة في المجتمعات النامية هو إحداث تغيير في اتجاهات أفراد و 
المجتمع وفي البنية الطبيعية وبناء عالقات متطورة بينهم وبين الموارد المتاحة والتي ُيمكن أن تتاح، 

، وما ينتج عن ذلك من تغيرات في أساليب واالستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال اإلنتاج
االنتاج ومفاهيم علمية متصلة بالثروة والدخل واالستهالك، مما يترتب عليه تغيير في التركيب االجتماعي 
والعالقات ومجموع القيم االجتماعية وادخال مفاهيم علمية حديثة في السلوك والعادات والخبرات التقليدية 

 والحياة السياسية والتعليم واإلدارة والصحة والبيئة وغيرها من المجاالت. في مجاالت العمل الجماعي

 :22وتواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات أو المعوقات، المتمثلة في اآلتي

 القيم والعادات السيئة المتوارثة.-1

 سيطرة العقلية التقليدية على تفكير معظم أفراد المجتمع.-2

 ب من تحديات تتصل بنظم التعليم ومخرجاتها كمًا وكيفًا.تعاني بعض الشعو -3

 تحديات تتصل بالوضع االجتماعي للمرأة العاملة، وتدني مستوى انتاجيتها.-4

 تحديات سكانية، تتمثل في ارتفاع الزيادة السكانية، وعدم استثمار الطاقات البشرية االستثمار األمثل.-5
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تتصل ببرامج التنمية المستدامة، وال سبيل لمواجهتها وحلها إاّل  كافة التحديات والمشاكل اآلنفة الذكر
سناد بإعالم مستنير قائد للركب وليس منقاد.  بتخطيٍط محكم وا 

من المعلومات الدقيقة والحقائق الواضحة، وللتخطيط  هائالً  اً ويقدم التخطيط اإلعالمي للمعنيين بالتنفيذ كم
بعاد، وال يخرج التخطيط اإلعالمي عن الدور الذي وضعه اإلعالمي أهدافه ومسئوليته المحددة األ

)ماكس ميليكان(، فهو يقرر تسمية الدور الذي يقوم به اإلعالم في مجال التنمية بالهندسة االجتماعية 
 لالتصال الجماهيري وكيفية توجيه االتصال لخدمة الرخاء االنساني في المجتمع التقليدي.

إلعالمي والتخطيط للتنمية المستدامة، هو أنهما يهدفان أساسًا إلى تطوير والنقطة الرئيسة في التخطيط ا
الشخصية االنسانية من الجمود إلى الحركة ودفعها لإلسهام اإليجابي في خطط التنمية ومشاريعها، 
ذا  فالمحور الرئيس في التنمية هو اإلنسان نفسه، والتخطيط للتنمية هو ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح، وا 

عالم يحاول أن يربط بين افكار افراد المجتمع وتصوراتهم وقيمهم واعتقاداتهم بخطط التنمية كان اإل
يبرز وبأسلوب التنفيذ، ووضع المستويات االقتصادية واالجتماعية في االعتبار فإن التخطيط اإلعالمي 

اد المجتمع بما فيها من ، اعتمادًا على أن اإلطار الثقافي هو الذي يخلق األفكار لدى افر ذلك الجهد للواقع
اهتمام بالماضي وتحليل الحاضر الواقعي والتطلع إلى العمل، ومن الطبيعي أن يكون ذلك من بين 
مبادئ االتصال الجماهيري، ومن أكثر خصوصيات التخطيط اإلعالمي، ذلك أن عقلية اإلنسان العصري 

 نسان في العصور الماضية.في المجتمع الحديث تمتلك مهارات وقدرات تختلف من إمكانية اإل

اإلعالم في  وسائل ضطلع بهتالذي  الحيوي والهام والتنمية، تتمثل بالدوراإلعالم والعالقة االرتباطية بين 
تطوير وتنمية المجتمعات، من خالل التخطيط اإلعالمي وعالقته بالتنمية المستدامة، والعالقة بين 
اإلعالم والتغير في المجتمع، والدور الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم للمساعدة في عملية التنمية 

 المستدامة.

للتأثير في عملية التغيير في الدول النامية ويمكن االعتماد على تخطيط أوجه النشاط اإلعالمي كوسيلة 
 تحديدًا، وعلى مفهوم هذه الدول للتنمية وعلى ماهية االهداف المطلوب تحقيقها بالجهود التنموية.

والتخطيط اإلعالمي ليس سوى مجال من مجاالت التخطيط القومي الشامل للتنمية في المجالين 
لتنمية المستدامة، وال يتصل التخطيط اإلعالمي فقط بالتغير االقتصادي واالجتماعي، إذا كان متواصال با

 المادي ولكنه يتصل بالمتغيرات االجتماعية والثقافية والمعنوية والنفسية لدى افراد المجتمع.

ويختلف التخطيط اإلعالمي من مجتمع آلخر ومن دولة إلى أخرى ومن نظام إعالمي إلى آخر، وفقًا 
ة السائدة، بما يضمن األهداف التنموية للدولة واالستراتيجية اإلعالمية ويستوعب للمفاهيم الثقافية والفكري
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األهداف العليا للسياسة اإلعالمية، وتترجم االستراتيجية اإلعالمية إلى مبادئ ثابته وترتبط معها في إطار 
غيرها، وتعبر عنها في السياسات األخرى االقتصادية واالجتماعية والزراعية والتعليمية والسكانية والبيئية و 

شكل خطط إعالمية تمثل االهداف التي ينشد المجتمع تحقيقها خالل مدة زمنية طويلة، وخطط تفصيلية 
 دورية تمثل الترجمة التفصيلية ألهداف الخطة على شكل مشروعات واعمال بتوقيتات زمنية محدده.

دول النامية سواء بالنسبة لألنشطة ة إلنهاء حالة التخلف التي تعيشها اللحويّعد التخطيط ضرورة م
التنموية أو االنشطة االتصالية، وترجع اهميته إلى أنه أصبح أحد السمات المميزة للعصر الحاضر، 
فأدركت دول العالم بأنه الضمان السليم لتوظيف الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بأساليب 

نسانية، لتحقيق الخير أل فراد المجتمع وتوفير الرفاهية لهم، مع البعد عن العشوائية علمية وعملية وا 
والتلقائية واالرتجال، ومن هنا يوصف العصر الحاضر في بعض الكتابات العلمية بأنه عصر العلم 
والمعرفة والتخطيط. وال يمكن للتنمية أن تسير في مسارها الصحيح من دون تخطيط، وترجع اهميته 

 :23للعديد من األسباب، منها

 .أولوياتهتحديد احتياجات المجتمع بأساليب علمية وترتيب -1

 وضع استراتيجية العمل في المجتمع لمقابلة متطلباته واحتياجاته.-2

 تحديد التحديات والمشكالت التي تواجه المجتمع واختيار انسب األساليب لمعالجتها.-3

 تحقيق التوازن في التنمية بين القطاعات المختلفة.-4

 مستويات الجهات المختلفة المسئولة عن التنفيذ. تحديد-5

 ربط مجهودات التنمية في مختلف اتجاهات المجتمع ببعضها.-6

 ثانياا: وسائل اإلعالم والتنمية المستدامة:

لم يّعد اإلعالم كما يتصوره البعض وسيلة للتسلية والترفيه بل أصبح محفزًا من محفزات التنوير، وفي 
الوقت ذاته يدفع بالهمم والعزائم، ليس هذا فحسب بل أصبح له دوره في حث الشعوب على التعاون 

درة على استنهاض حداث تنمية حقيقية في مجتمعاتهم بما تمتلكه وسائل اإلعالم من قإوالتظافر بهدف 
الطاقات وتوجيه االنتباه للغايات واالهداف التي ينشدها أفراد المجتمع، وهذا الدور يمكن أن يقوم به 

 .24اإلعالم الجاد

إن مسئولية اإلعالم تجاه عملية التنمية المستدامة، هي تزويد المجتمع بالحقائق والمعلومات الصحيحة، 
وبقدر ما في اإلعالم من حقائق ومعلومات مفيدة، بقدر تحقيق اهداف التنمية، ويركز العديد من العلماء 
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الذي يقوم به اإلعالم في  المهتمين بدور اإلعالم في التنمية على هذا المجال، ويطلقون على الدور
، السيما وأن هذا الدور ينصب "الهندسة االجتماعية لإلعالم الجماهيري"تطوير المجتمعات، مجازًا تسمية 

 .25على كيفية توجيه الجمهور لخدمة التطور والرخاء اإلنساني

ال يمكن  وتتضح معالم تسمية دور اإلعالم "بالهندسة االجتماعية"، من خالل الهدف الجوهري الذي
تحقيقه من دون رفع المستوى االقتصادي باستخدام برامج ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لتوفير الخدمات واشاعة العدالة، تلك التي تثير في نفوس أفراد المجتمع مشاعر الوالء لمجتمعهم، والذي 

د المجتمع وبيئتهم المادية من االهداف ترتبط به مصالحهم الحيوية ارتباطًا قويًا، وما دامت تنمية افرا
األساسية للتخطيط، فمن الضروري ان يتم انجاز هذه المسئوليات وفق خطة مدروسة قائمة على تخطيط 

 .26شامل للمجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية والبيئية

أنها تسهم إسهامًا فاعاًل في تزويد افراد وتقوم وسائل اإلعالم بدور مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك 
المجتمع بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ المواقف االيجابية في مختلف المشاريع المخطط لها في 
إطار التنمية المستدامة، وتشحذ همم المجتمع بقطاعاته المختلفة وتدفعهم للمشاركة االيجابية في تلك 

 ة التنمية وغايتها ووسيلتها.المشاريع بحكم أن االنسان هو ركيز 

وهناك أكثر من دور ومهمة يستطيع اإلعالم االقتصادي القيام بها بهدف رفع معدل التنمية، ويبقى دور 
اإلعالم مهمًا في المجال االقتصادي حيث تقوم وسائل اإلعالم باإلسهام في التنمية الشاملة للحياة 

اإلسهام في إجراء الحوار والنقد حول الخطط التنموية وترسيخ قيم جديدة في مجال النشاط االقتصادي و 
المرسومة ومعوقات تنفيذها، فضاًل عن تعريف أفراد المجتمع بأهداف التنمية وتقويم المشاريع ومستوى 
األداء ونتائج خطط التنمية اآلنية والمستقبلية، ومما الشك فيه أن هذه األهمية التي يكتسبها اإلعالم 

لكبير الذي حدث في وسائله، لذلك فان اإلعالم يمثل أساس عامل التنمية وأن كان ناتجة عن التطور ا
من الصعب معرفة المدى الذي يبلغه ذلك أال أنه من المسلم به اليوم هو أنه من دون وسائل إعالم ال 

  .27سبيل إلى التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي

كما تسهم وسائل اإلعالم بشكل إيجابي في المعاونة على تحقيق األهداف التنموية في الدول النامية 
بّعدها جزءًا مهمًا من التطور القومي، وارتباطها بالنظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي في المجتمع 

اركة اإليجابية للقوى الذي تعمل في إطاره، حيث أصبح نجاح خطط التنمية المستدامة مرهونًا بالمش
المنتجة من خالل اإلعالم المخطط له، ودوره في التوعية والتربية والتثقيف مما يتطلب إعداد سياسات 
إعالمية وطنية تحدد األولويات وترسم الوسائل لبلوغ األهداف المرجوة انطالقًا من أن اإلعالم ال ينتج 
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م يمكن أن يؤدي إلى تأخر مسيرة التنمية في مراحلها التنمية بل يمهد للوصول إليها، وأن تقصير اإلعال
 .28كافة

 ثالثاا: أهمية الصحافة االقتصادية في التنمية المستدامة:

تًعد المادة االقتصادية ذات أهمية بالنسب للقارئ، وتتأتى هذه األهمية من كونها تعمل على تكوين 
الفعاليات االقتصادية التي تحدث على على النشاطات، و  اطالعهالحصيلة المعرفية لدى القارئ بعد 

المستوى الوطني أو الدولي، حيث تعمل الموضوعات االقتصادية المطروحة من خالل المؤسسة 
عطائه مهارة التفكير المنطقي، واالستفادة من  اإلعالمية على زيادة وعي القارئ وتوسيع مداركه، وا 

عن دفع أفراد المجتمع قاطبة باتجاه المشاركة الفرص المتاحة في مجاالت االقتصاد المختلفة، فضاًل 
 .29االيجابية في تنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالستفادة منها

وفي إطار تناول القضايا والموضوعات االقتصادية من جهة المؤسسات الصحفية يمكن استخدام كافة 
ظائف اإلعالمية المعروفة، من إعالم الفنون الصحفية بدءًا باألخبار وانتهاًء باألشكال األخرى للوفاء بالو 

وتثقيف وتسلية وترفيه وغيرها من المجاالت، بغية خدمة الجمهور المستهدف والذي يضم مجموعة من 
األفراد يحركهم دافع اقتصادي مشترك، فأعضاء رابطة تجار التجزئة هم جمهور تجمع أعضاء 

 .30القتصادية ذاتهاالمصلحة، ورابطة الدفاع عن المستهلكين تجمعهم الدوافع ا

والبد من اإلشارة هنا إلى أنه ليس كل ما تعرضه الصحف من موضوعات تكون منسجمة مع رغبة 
القارئ بل ربما تقع الصحيفة في أمور خارجة عن إرادتها. فحاجتها إلى رؤوس األموال يعرضها للوقوع 

يقبل عليها السواد األعظم تحت سيطرة رجال المال ونفوذهم، من خالل تخصيص مساحات لألخبار التي 
، من جهة 31من القّراء ال على المقاالت الهادفة الرصينة التي تزيد القارئ علمًا وترفع مستواه الثقافي

أخري تسعى الصحيفة للمحافظة على ثقة الجمهور بّعدها مهمة وحاسمة. فدرجة ثقتنا بمعلومة أو برأي 
 أو هذا الرأي. ترتبط مبدئيا بمقدار ثقتنا بمصدر هذه المعلومة

 :32وفي هذا السياق فإن المؤسسات الصحفية شأنها شأن وسائل اإلعالم األخرى تعمل على اآلتي

خدمة النظام االقتصادي: خدمة الصناعة والزراعة في إيصال وتعليم مهارات وخبرات جديدة، وكشف -1
زيادة اإلنتاج، وتحسين المعوقات التي تعترض سبل اإلنتاج، وتشجيع االدخار، واإلعالن الذي يخدم 

 العالقات االجتماعية بنمو العالقات العامة.

احترام الملكية العامة، وأموال الدولة والحفاظ عليها من السرقة والتالعب، والهدر، واإلتالف وصيانتها -2
 واجب وطني وأخالقي.
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وك الفردي، ومعالجة تشجيع روح االقتصاد والتدبير، وترشيد اإلنفاق واالستهالك، والتوازن في السل-3
 ذلك في الوسائل اإلعالمية، وجعلها سلوكًا مألوفًا لدى األفراد واألسرة والمجتمع. 

وعلى الصحف متابعة المتغيرات في األحداث االقتصادية من خالل العمل الجدي في تهيئة كادر تحرير 
 .33األحداث أول بأولمتمرس ممثال بالمحررين من ذوي االختصاص والمراسلين، والمندوبين لتغطية 

أو  يشكلها يمكن أن ، الذيمفهوم األسلوب االقتصادي في الصحافةالتنموية بويمكن وصف الصحافة 
وتفسيرها على أنها ، تسترشد بها منظمة من المنظمات في تنظيم حمالتها وبرامجها لتحقيق أهدافها

المضمون الصحفي ومواضيع اقتصادية الخطوات المعدة، والمدروسة التي تتبعها الصحافة في تقديم 
 :35ويمكن تقسيم الصحافة االقتصادية إلى نوعين، هما .34محددة

الصحافة االقتصادية المتخصصة: وتتناول القضايا والموضوعات االقتصادية واألكاديمية التي تنشرها 
تعددة الدوريات المتخصصة، والتي يّعدها باحثون اقتصاديون متخصصون في مجاالت اقتصادية م

 بأسلوب أكاديمي يفهمه المتخصصون.

من موضوعات بما تحويه الصحافة االقتصادية الجماهيرية: وتتصل بالمواد الصحفية االقتصادية، 
ذات الطابع النظري  المجال االقتصادي وبحوث ودراسات، وأخبار، وتقارير، وكتابات تركز على

الصحفية التي تقدم من خالل صفحات الصحف  والتطبيقي، التي تنشر بصيغة محددة أو فن من الفنون
يصالها إلى جماهير القراء بأسلوب مبسط، وبعبارة أخرى فإن الصحافة االقتصادية  المقروءة، وا 

 تعنى بتقديم اإلسناد بشكل مبسط ومفهوم إلى جمهور الصحف. ،الجماهيرية

 المبحث الثالث

 حاد والخليجالدراسة التحليلية للملحقين االقتصاديين بصحيفتي االت

بهدف تنفيذ الدراسة التحليلية والميدانية قام الباحثان باختيار عينة الدراسة الميدانية، بعد أن تم استكمال 
اإلجراءات المنهجية في المبحث الثاني من الدراسة، حيث اإلطار المنهجي، وشملت الدراسة التحليلية، 

ن لصحيفتي االتحاد والخليج اإلمارتيتين، وذلك عددًا من كل ملحق من الملحقين االقتصاديي 48تحليل 
بواقع أربعة أعداد من كل شهر اعتمادًا على أسلوب األسبوع الصناعي، وجاءت النتائج على النحو 

 اآلتي:

 أواًل: االشكال الخبرية في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج:

 يبين األشكال الخبرية المنشورة بالملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج. 1الجدول رقم 
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 األشكال الخبرية المنشورة في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار األشكال الخبرية
 %40.3 541 %44.4 800 خبر
 %52.5 706 %46.7 840 تقرير
 %7.2 97 %8.9 160 تحليل
 %100 1344 %100 1800 المجموع

 تي:إلى اآل 1تدل نتائج الجدول رقم 

 احتلت األشكال اإلخبارية المرتبة األولى، وهي أكثر األشكال الصحفية استخدامًا في الملحقين.-1

االتحاد أكثر من األخبار المنشورة في جاء ترتيب األخبار المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة -2
 الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج.

جاء ترتيب التقارير والتحليالت المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد أكثر من التقارير -3
 والتحليالت المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة الخليج.

طبيعي أن يكون التركيز على األشكال الخبرية، ذلك أن بما أن الملحقين يصدران بصورة يومية من ال-4
ضغط الزمن ال يمكن من التعمق في تناول مجمل القضايا أو األحداث أو الموضوعات االقتصادية، أو 

 البحث بشكل متعمق عما وراء األحداث.

تمرة في دولة تناولت األشكال الخبرية بالملحقين قضايا متعددة لألنشطة االقتصادية المتصاعدة والمس-5
اتخاذ القرارات. وهذا ما  في -الحاليين والمرتقبين–مارات العربية المتحدة، بحيث تساعد المستثمرين اإل

 لمالحق االقتصادية في دعم عملية التنمية المستدامة.ادور  يؤكد على

عليمية وغيرهما من ويأتي هذا الكم المقدر من المواد االخبارية في إطار الوظيفة اإلعالمية االخبارية والت
الوظائف التي تسهم بصورة أو بأخرى في عملية التنمية االقتصادية منها أو المستدامة. ومن ثم فإن 
الملحقين أسهما في مد المجتمع بالمعلومات والبيانات التي تتصل بالشأن االقتصادي بّعده جزء من 

 التنمية المستدامة.

 في الملحقين االقتصاديين: المنشورة ثانيًا: مستوى اكتمال األخبار

 يبين مستوى اكتمال األخبار المنشورة بالملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج. 2الجدول رقم 
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 مستوي اكتمال األخبار في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار مستوي األخبار
 %96.1 520 %96.6 773 مكتملة

 %3.9 21 %3.4 27 غير مكتملة
 %100 541 %100 800 المجموع

 فإن: 2من خالل الجدول رقم 

 ، في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج.%96األخبار المكتملة نسبة احتلت -1

 .%4جاءت األخبار المنشورة غير المكتملة بنسبة -2

 إنتشير المعطيات االحصائية إلى اهتمام الملحقين االقتصاديين باألخبار من الناحية المهنية، حيث -3
المهنية  حقين. وهذه التنجية تؤكد االهتمام بالمجاالتنسبة األخبار غير المكتملة كانت متدنية في المل

 معالجة قضايا التنمية بشكل مكتمل.للصحيفتين في 

 :***ثالثًا: األشكال الخبرية بين السلبية وااليجابية

 يبين األشكال الخبرية السلبية وااليجابية بالملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج. 3الجدول رقم 
 األشكال الخبرية السلبية وااليجابية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الخبر
 %1.4 19 %31.3 564 سلبي
 %12.7 170 %09.1 163 إيجابي

 %85.9 1155 %59.6 1073 سلبي إيجابي
 %100 1344 %100 1800 المجموع

 :إلى اآلتي 3الجدول رقم  مخرجات تشير

ن باألخبار اكتف الملحقيحيث لم  الملحقين،نسبة األخبار السلبية االيجابية كانت هي األعلى في إن -1
إلى استكمالها واستطالع الجهات ذات الصلة بها،  بل سعيا في الدولة، المختلفةالجهات  التي تأتيهما من

قناعية لدى جمهور اإل المجاالتاالقتصادية بما يعزز ورصد وربط مجمل األخبار بالخطط والسياسات 
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فيما يتصل بمختلف خطط التنمية والمشاركة االيجابية فيها وصواًل إلى التنمية المستدامة والتي  القّراء
لة النهائية لتكامل مجاالت التنمية المختلفة . ويالحظ الباحثان أن هناك تقارب في سياسة تشكل المحصِّ

 ف الطفيف في السياسة التحريرية لكليهما.الصحيفتين في هذا اإلطار رغم االختال

نسبة األخبار السلبية في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد أكثر من االخبار السلبية  جاءت-2
 المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج.

 رابعًا: مصادر المواد الخبرية المنشورة في الملحقين:

 رية المنشورة في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج.يبين مصادر المواد الخب 4الجدول رقم 
 مصادر المواد الخبرية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار مصادر المواد الخبرية
 %85.1 1144 %55.8 1004 مصادر ذاتية )داخلية(

 %14.9 200 %44.2 796 خارجيةمصادر 
 %100 1344 %100 1800 المجموع

 :يتضح أن 4الجدول رقم  بالنظر إلى

 .متقاربةمعظم مصادر المواد الخبرية المنشورة في الملحقين االقتصاديين كانت ذاتية بنسٍب -1

جاء استخدام المصادر الخارجية لألخبار المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد بشكل -2
، فيما جاء االستخدام في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج في المرتبة الثانية %44.2أكثر، وبنسبة 

 .14.9بنسبة 

 خامسًا: مصادر المواد الخبرية الذاتية بالملحقين االقتصاديين:

 يبين المصادر الذاتية للمواد الخبرية بالملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج. 5ول رقم الجد
 المصادر الذاتية للمواد الخبرية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار المصادر الذاتية

 %67.3 691 %59.4 679 مندوب
 %30.2 310 %36 412 مراسل )داخلي، خارجي(
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 المصادر الذاتية للمواد الخبرية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 %2.5 25 %4.6 53 مركز المعلومات بالصحيفة
 %100 1026 %100 1144 المجموع

 :إلى اآلتي 5الجدول رقم  تشير مخرجات

جاء المناديب في المرتبة األولى من حيث المصادر الذاتية للمواد الخبرية بالملحق االقتصادي -1
 % من اجمالي المصادر بالملحق.59.4االتحاد وبنسبة بصحيفة 

، المرتبة الثانية بالنسبة للمصادر الذاتية للمواد الخبرية بالملحق "داخلي، خارجي"احتل المراسل -2
 %.4.6%، ومن ثم مركز المعلومات بالصحيفة بنسبة 36االقتصادي في صحيفة االتحاد، وبنسبة 

األولى من حيث المصادر الذاتية للمواد الخبرية بالملحق االقتصادي  جاء ترتيب المناديب في المرتبة-3
 % من اجمالي المصادر بالملحق.67.3في صحيفة الخليج، وبنسبة 

، المرتبة الثانية بالنسبة للمصادر الذاتية للمواد الخبرية بالملحق "داخلي، خارجي"احتل المراسل -4
 %.2.5ومن ثم مركز المعلومات بالصحيفة بنسبة %، 30.2االقتصادي في صحيفة الخليج، وبنسبة 

لمواد اكز المعلومات كمصدر للحصول على اعتمدا كثيرًا على مر يلم  أن الملحقين من النتائج يتضح
على المناديب والمراسلين، وكان يمكن أن  يساساالعتماد بشكل أ كان تلف أشكالها، حيثاإلخبارية بمخ

لصحيفتين دور فاعل في حالة اهتمام الصحيفتين ين في ااالقتصادي ينكز المعلومات بالملحقايكون لمر 
 العام توجهالاالقتصادية، أو الميل أكثر في التعمق والتحليل. وبما أن  قضايابالتغطية االستقصائية لل

كان من الطبيعي أن و  ،ن الملحقين االقتصاديين إخباريين بدرجة أساسيةإف اريخبإلصحافة اليومية ل
 تتراجع األشكال الصحفية األخرى.

 سادسًا: مصادر المواد اإلخبارية الخارجية المنشورة بالملحقين:

للمواد الخبرية المنشورة في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي ، يبين المصادر الخارجية 6الجدول رقم 
 االتحاد والخليج.

 والخليجالمصادر الخارجية للمواد الخبرية في ملحقي صحيفتي االتحاد 
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار مصادر المواد اإلخبارية
 %31.1 99 %44.3 353 وكاالت األنباء العالمية
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 والخليجالمصادر الخارجية للمواد الخبرية في ملحقي صحيفتي االتحاد 
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 %39 124 %37.7 300 "وأم"وكالة أنباء االمارات 
 %9.4 30 %7.2 57 شبكة اإلنترنت
 %8.8 28 %6.7 53 القنوات الفضائية
 %11.7 37 %4.1 33 الصحف العالمية

 %100 318 %100 796 المجموع

 :يتضح 6الجدول رقم  من خالل

ن استخدام الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد لوكاالت األنباء العالمية جاء في المرتبة األولى أ-1
 %.44.3بنسبة 

%، من اجمالي المصادر 37.7في المرتبة الثانية بنسبة  "وام"فيما جاءت وكالة أنباء االمارات -2
 الخارجية المستخدمة بالملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد.

بنسبة  في المرتبة األولى "وأم"االمارات جاء استخدام الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج لوكالة أنباء -3
 ادر الخارجية للملحق.%، من مجمل المص39

فيما جاء استخدام وكالة األنباء العالمية كمصدر للمعلومات في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج -4
%. وجاءت المصادر األخرى بنسٍب متقاربة في الملحقين، كما موضح 31.1في المرتبة الثانية بنسبة 

 في الجدول.

 ين االقتصاديين:سابعًا: المواد االستقصائية المنشورة بالملحق

 يبين المواد االستقصائية المنشورة في الملحقين االقتصاديين لصحيفتي االتحاد والخليج. 7الجدول رقم 
 المواد االستقصائية المنشورة في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المواد االستقصائية

 %76.3 135 %75.7 103 حوار
 %23.7 42 %24.3 33 تحقيق
 %100 177 %100 136 المجموع
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 إلى اآلتي: 7الجدول رقم  يشير

محدودة مقارنًة باألشكال الصحفية األخرى، ولعل كانت نسبة المواد االستقصائية المنشورة بالملحقين -1
 إخباريين بدرجة أساسية.المبرر لذلك يكمن في أن الملحقين 

جاءت المواد االستقصائية المنشورة بالملحق االقتصادي بصحيفة الخليج أكثر من المواد االستقصائية -2
 المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد.

تكرارًا، فيما  177جاءت تكرارات المواد االستقصائية المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة الخليج -3
 تكرارًا. 136عدد تكرارات في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد  جاء

 حلت الحوارات المنشورة في الملحقين نسبة أعلى مقارنًة بالتحقيقات التي جاءت نسبتها محدودة.ا-4

 ثامنًا: مواد الرأي المنشورة بالملحقين االقتصاديين وفقًا للنوع:

بالملحقين االقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخليج وفقًا  ، يبين مجال الحوارات المنشورة8الجدول رقم 
 للنوع.

 مجال الحوارات المنشورة في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج وفقًا للنوع
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار مجال الحوارات المنشورة
 %7.4 10 %8.7 9 شخصية
 %17 23 %18.5 19 رأي
 %75.6 102 %72.8 75 معلومة
 %100 135 %100 103 المجموع

 :إلى 8الجدول رقم  تشير مخرجات

 ن أعلى نسبة للحوارات المنشورة في الملحقين االقتصاديين هي حوارات معلومات بدرجة أساسية.أ-1

إجمالي % من 72.8جاءت حوارات المعلومة في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد بنسبة -2
 الحوارات المنشورة بالملحق.

%، من 75.6فيما احتلت حوارات المعلومة المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة الخليج نسبة -3
 إجمالي الحوارات المنشورة بالملحق.
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جاءت حوارات الرأي المنشورة بالملحقين االقتصادين في المرتبة الثانية وبنسب متقاربة، فيما جاءت -4
 الشخصية في المرتبة الثالثة في الملحقين، وبنسب متقاربة.الحوارات 

خباريين، حيث قدمت معلومات تفصيلية ُيشار إلى أن الحوارات المنشورة تنسجم مع طبيعة الملحقين اإل
تخص المجال االقتصادي بمساراته ومجاالته المتعددة، األمر الذي يساعد المستثمرين كثيرًا في اتخاذ 

 في مجملها.محدودة قلتها فقد كانت  قدر ص استثماراتهم. أما التحقيقات الصحفية علىالقرارات التي تخ

 تاسعًا: مواد الرأي المنشورة بالملحقين االقتصاديين:

 ، يبين مواد الرأي المنشورة بالملحقين االقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخليج.9الجدول رقم 
 صحيفتي االتحاد والخليجمواد الرأي المنشورة في ملحقي 

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار أشكال مواد الرأي

 %43.2 63 %48 61 مقالال
 %39 57 %44.9 57 عمودال
 %17.8 26 %7.1 9 يكاريكاتير الرسم ال

 %100 146 %100 127 المجموع

 :االشارة إلى اآلتييمكن  9الجدول رقم  وفقًا لمعطيات

 .ادي لصحيفة الخليج المرتبة األولىاحتلت مواد الرأي المنشورة في الملحق االقتص-1

% من إجمالي مواد الرأي المنشورة بالملحق 43.2جاءت المقاالت الصحفية في المرتبة األولى بنسبة -2
%، فيما جاء فن الرسم 39بة االقتصادي لصحيفة الخليج. واحتلت األعمدة الثابتة المرتبة الثانية بنس

 %.17.8الكاريكاتيري في المرتبة الثالثة بنسبة 

%، من إجمالي 48جاءت المقاالت الصحفية المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد بنسبة -3
%، فيما جاء استخدام الرسم 44.9مواد الرأي بالملحق، واحتلت األعمدة الثابتة المرتبة الثانية بنسبة 

 % فقط.7.1لصحيفة االتحاد بنسبة  لكاريكاتيري في الملحق االقتصاديا

 عاشرًا: مجال تغطية المواد الصحفية االستقصائية ومواد الرأي:

يبين المواد المنشورة وفقًا لمجال التغطية الصحفية بالملحقين االقتصاديين في صحيفتي  10الجدول رقم 
 االتحاد والخليج.
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 الصحفية وفقًا لمجال التغطية في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليجتوزيع المواد 
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار مجال التغطية الصحفية
 %47 152 %46.5 107 داخلية

 %38.1 123 %41.3 95 داخلية خارجية
 %14.9 48 %12.2 28 خارجية
 %100 323 %100 230 المجموع

 :إلى اآلتي 10نتائج الجدول رقم  تشير

إن معظم التغطيات الصحفية بالملحقين االقتصاديين كانت داخلية، ثم التغطيات الداخلية والخارجية، -1
 قراء الصحيفتين. واهتماماتلى طبيعة ذلك يعود إولعل  ومن ثم الخارجية.

%، 46.5الداخلية نسبة  لصحيفة االتحاد، للقضاياقتصادي احتلت التغطية الصحفية في الملحق اال-2
الخارجية أي  %، في حين كانت القضايا41.3خلة بنسبة الداخلية والخارجية، أي المتدا جاءت القضاياو 

 %.12.2 العالمية نسبتها

% 47الداخلية بنسبة  قضايافيما جاءت التغطية الصحفية في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج لل-3
الداخلية والخارجية  أما التغطية المتصلة بالقضايالي المواد االستقصائية المنشورة بالملحق، جماإمن 

 %.14.9الخارجية بنسبة  %، في حين جاءت القضايا38.1سبة كانت بن

 أحد عشر: نوع اإلعالنات المنشورة في الملحقين:

قتصاديين في صحيفتي االتحاد يبين اإلعالنات المنشورة وفقًا للنوع بالملحقين اال 11الجدول رقم 
 والخليج.

 اإلعالنات المنشورة وفقًا للنوع في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج
 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار نوع اإلعالنات المنشورة
 %45.1 191 %51.1 143 سلعي
 %36.2 153 %37.5 105 خدماتي
 %18.7 79 %11.4 32 اجتماعي
 %100 423 %100 280 المجموع
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 :11الجدول رقم  وفقًا لمخرجات

احتلت إعالنات السلع المنشورة في الملحقين االقتصاديين أعلى نسبة، ومن ثم جاءت إعالنات -1
 الثالثة.الخدمات في المرتبة الثانية، فيما جاءت اإلعالنات المتصلة بالقضايا االجتماعية في المرتبة 

عالنات 51.1جاءت إعالنات السلع المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد بنسبة -2 %، وا 
 %.11.4%، بينما اإلعالنات االجتماعية نسبة 37.5الخدمات نسبة 

%، من 45.1فيما جاءت إعالنات السلع المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج بنسبة -3
%، في 36.2لمنشورة بالملحق خالل مدة الدراسة، وجاءت إعالنات الخدمات بنسبة جملة اإلعالنات ا

وتاريخيًا أدت اإلعالنات دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في  %.18.7حين جاءت اإلعالنات االجتماعية بنسبة 
 الصحافة وتطورها وانتشارها. ازدهار

 عشر: مصادر اإلعالنات المنشورة بالملحقين: اثنا

 يبين مصادر اإلعالنات المنشورة بالملحقين االقتصاديين في صحيفتي االتحاد والخليج. 12رقم الجدول 
 اإلعالنات المنشورة وفقًا للمصدر في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار مصادر اإلعالنات

 %9 38 %14.6 41 حكومي
 %70.9 300 %60.7 170 أهلي )خاص(
 %20.1 85 %24.7 69 منظمات
 %100 423 %100 280 المجموع

 :إلى اآلتي 12نتائج الجدول رقم تشير 

خاصة، واحتلت إعالنات المنظمات -نسبة لمصادر االعالنات المنشورة بالملحقين كانت أهلية  أعلى-1
 ة كمصدر لإلعالن في المرتبة الثالثة.يالمرتبة الثانية في حين جاءت الحكوم

جاءت تكرارات اإلعالنات المنشورة في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج أكثر من اإلعالنات -2
لحق االقتصادي لصحيفة االتحاد، حيث كانت تكرارات اإلعالنات المنشورة بالملحق المنشورة في الم

منشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد خالل  280تكرارًا مقابل  423االقتصادي لصحيفة الخليج 
 مدة الدراسة.
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لحق % في الم60.7احتلت اإلعالنات التي تتصل بمختلف المنظمات التجارية األهلية نسبة -3
% في حين جاءت 24.7االقتصادي لصحيفة االتحاد، أما االعالنات المتصلة بالمنظمات كانت نسبة 

 % من إجمالي اإلعالنات المنشورة بالملحق خالل مدة الدراسة.14.6االعالنات الحكومية بنسبة 

لملحق االقتصادي لصحيفة الخليج خالل مدة االخاصة المنشورة في –جاءت اإلعالنات األهلية -4
عالنات المنظمات بنسبة 70.9الدراسة بنسبة  %، بينما كانت اإلعالنات الحكومية بنسبة 20.1%، وا 

 % خالل مدة الدراسة.9

 ثالثة عشر: مساحة نشر اإلعالنات بالملحقين االقتصاديين:

 صاديين في صحيفتي االتحاد والخليج.يبين مساحة نشر اإلعالنات بالملحقين االقت 13الجدول رقم 
 مساحة نشر اإلعالنات في ملحقي صحيفتي االتحاد والخليج

 صحيفة الخليج صحيفة االتحاد 
 النسبة التكرار النسبة التكرار مساحة النشر في الملحق

 %34.1 144 %17.5 49 صفحة كاملة
 %21 89 %20.7 58 ثالثة أرباع الصفحة
 %22.7 96 %25.3 71 نصف صفحة
 %13.2 56 %22.5 63 ربع صفحة
 %9 38 %14 39 أقل من الربع
 %100 423 %100 280 المجموع

 :بنسبة اإلعالن إلى الصحفية بالملحقين والمتصل 13الجدول رقم  وفقًا لمعطيات

الدراسة احتل الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج أعلى نسبة من حيث اإلعالنات المنشورة خالل مدة -1
 مقارنًة باإلعالنات المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد.

جاءت اإلعالنات التي احتلت مساحة صفحة كاملة في الملحق االقتصادي لصحيفة الخليج بنسبة -2
%، تلتها اإلعالنات التي شغلت ثالثة 22.7%، ثم االعالنات التي شغلت نصف الصفحة نسبة 34.1

%، أما االعالنات التي 13.2%، ثم اإلعالنات التي شغلت ربع الصفحة بنسبة 21بة أرباع الصفحة بنس
% من إجمالي اإلعالنات المنشورة بالملحق 9كانت مساحاتها أقل من ربع الصفحة فقد كانت بنسبة 

 االقتصادي لصحيفة الخليج خالل مدة الدراسة.
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االقتصادي لصحيفة االتحاد أكثر من فيما جاءت اإلعالنات التي تحتل صفحة كاملة في الملحق -3
%، تلتها االعالنات التي شغلت ربع الصفحة بنسبة 25.3اإلعالنات التي احتلت نصف الصفحة بنسبة 

%، فاإلعالنات التي 20.7%، ثم االعالنات التي كانت مساحتها ثالثة أرباع الصفحة بنسبة 22.5
% 14.0ساحة أقل من ربع الصفحة بنسبة %، واالعالنات التي شغلت م17.5شغلت الصفحة بأكملها 

 من إجمالي اإلعالنات المنشورة بالملحق االقتصادي لصحيفة االتحاد خالل مدة الدراسة.

من  ولعل هذه النسب من اإلعالنات من شأنها أن تدعم اقتصاديات الصحيفتين بصورة كبيرة تمكنها
ان بصورة يومية األمر الذي يجعل من صدر يذلك أن الملحقين  ،تحديات االستمرار والتطوير مواجهة

 ودعم قضايا التنمية المستدامة.  لالستقرار واالستمرار والتطوير،عائدات اإلعالن باعثاً 

 وتوصيات الدراسة:استنتاجات 

توصلت الدراسة في جانبيها النظري والعملي إلى جملة من النتائج العلمية التي تحقق أهدافها، ووردت في 
 :هانها، ومن أهمثناياها العديد م

 :االستنتاجاتأوالا: 

اإلماراتيين في تناولهما لقضايا التنمية  االتحاد الخليج يصحيفت الملحقان االقتصاديين في ركز-1
 الصحفية التحقيقات والحواراتك ،الصحفية األخرى والفنون المواد الخبرية مقارنًة باألشكال على المستدامة
 .%91، واحتلت األخبار نسبة األخرى ومواد الرأي

في صحيفتي االتحاد والخليج على المصادر الذاتية بشكل أساسي في  االقتصاديانن اأعتمد الملحق-2
 .%67لمتصلة بقضايا التنمية المستدامة، وبنسبة تصل إلى ات االقتصادية اوعالموضو تغطيتهما للقضايا 

االتحاد والخليج في تغطيتهما الصحفية على القضايا ن في صحيفتي ااالقتصادي انقركز الملح-3
%، وفي صحيفة االتحاد 47وصلت في صحيفة الخليج  للتغطية داخلية بشكل رئيس، وأعلى نسبةال

46.% 

مساحة محدودة مقارنة  االقتصاديين احتلت مواد الصحافة االستقصائية والرأي المنشورة في المحلقين-4
 خرى.الصحفية األ والفنون باألشكال

االقتصاديين كانت مدفوعة من الجهات األهلية الخاصة،  ينقالملحمعظم اإلعالنات المنشورة في إن -5
نشر مشاريع وقضايا التنمية  مساحة فيما اإلعالنات الحكومية حظيت بمساحة محدود من حيث

 المستدامة.
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 التوصيات:ثانياا: 

، صحافة االستقصاءفن  في الملحقين على التغطية الصحفيةيوصي الباحثان باالهتمام والتركيز على -1
التي تغوص فيما وراء الخبر، لما لها من أهمية في خدمة أهداف التنمية المستدامة وابعادها 

 االستراتيجية.

المعلومات المتصلة بقضايا التنمية المستدامة وابعادها، وشرط نجاحها، يوصي الباحثان بضرورة نشر -2
تاحة الفرص أمام الناس للتعبير عن آرائهم إلتنشيط وتوسيع فن الحوار الصحفي،  وذلك من خالل

 وأفكارهم.

تأهيل الكوادر الصحفية المتخصصة في المجال االقتصادي لمواكبة ضرورة يوصي الباحثان ب-3
في المجتمع  واإلنتاج على مستوى الكفاءة والقدرة تصل بقضايا التنمية المستدامةتالتطورات التي 

 اإلماراتي.

تي تركز على المعلومات ال إمكانيات التطور التقني في الحصول على استغالليوصي الباحثان ب-4
 .المستدامة التنمية أهداف خدمةل مضمون الرسالة الصحفية في بشفافية وتوظيفها قضايا التنمية

وتوجيه التنمية  استراتيجية وطنية لتنميةخبراء اإلعالم االقتصادي عند وضع أشراك يوصي الباحثان ب-5
 .تنفيذال عملية تخطيط والذي يسبقال مراحل خاللأو في المجاالت التنموية األخرى  االقتصادية

 والهوامش:المراجع 
                                                            

جديد، األردن: دار أسامة للنشر د. تهامي، مهند علي، واأللوسي، سؤدد فؤاد، النظام اإلعالمي العربي: نحو أنموذج نظري  1
 .37، ص2012والتوزيع، 

صحيفتي االتحاد والخليج بحكم أنهما من أقدم الصحف صدورًا في دولة اإلمارات، وتصدران في إمارتي أبو  وقع االختيار على *
 ظبي والشارقة.

، 2007د. آل تويم، عبد اهلل بن محمد، العالقات العامة والصحافة: استراتيجيات التحرير والردود، الرياض: مكتبة الملك فهد،  2
 .42ص

 .158، ص2004البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، القاهرة، عالم الكتب، د. عبد الحميد، محمد،  3
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 .53ص
اتجاهات الصحفيين السودانيين والنخبة األكاديمية إزاء دور الصحافة في التنمية االقتصادية: د. درار، خالد عبد اهلل أحمد،  5

 .2015شر، السنة الثالثة، الصحافة السودانية أنموذجًا، المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال، العدد الحادي ع
د. عبد الجواد، مجدي محمد، "دور الصحافة في معالجة مشكالت التنمية المستدامة بالتطبيق على عينة من الصحف العربية  6

 .2016، شبكة اإلنترنت، 2007-2005اليومية في المدة من 
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التي تأتي من الجهات الحكومية واألهلية، ويقوم المحرر بالملحق االقتصادي بنشرها من دون أية تعديالت، وفي بعض الحاالت يتم 
قتصادي لصحيفة االتحاد، بحكم أنها صحيفة حكومية رسمية. أما أجراء تعديالت طفيفة، ويبرز التعديل بشكل واضح في الملحق اال

" أو األخبار اإليجابية فيتم إعدادها من جهة الصحفيين العاملين في المحلقين من البداية إلى النهائية، بينما األخبار "السلبية اإليجابية
 لها أكثر تركيبًا وتداخاًل وشمواًل."اإليجابية السلبية"، فهي نقطة وسطى بين اإلثنين تحتاج إلى استكمال، وجع
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 (دراسة ميدانية) مصداقية االخبار الرقمية ومواجهة الشائعات
 فاتن يوسف الجابي

 جامعة عجمان بكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية باحثة
  موضوع البحث وأهميته

أن غالبية الناس تستمع إلى األحاديث اليومية لتعرف ما الجديد إما باإلنصات أو بالمشاركة فيه. ربما 
. فيتداول العامة هذا الحديث الذي إن كان وذاكيكون هذا الحديث زائفًا أو صحيحًا أو خليطًا من هذا 

وقد يتم  له،الناس  وتحريف يحوي نسبة عالية من الصحة فسيصبح تقريبًا خاويًا من الصحة نتيجة إضافة
ومن هنا نشأت  .او عن قصد لتحقيق اغراض شخصية ضد فرد او مجموعة او بلد مضاد عن جهلبثها 

 االخبار المفبركة والشائعات.
أيًا كان  المجتمعاتمرض خطير تفشى في جميع  وهياالخبار المحرفة  هياالخبار المفبركة والشائعات 

ثارة  المجتمعلى زعزعة تؤدي إ تعليمها، والتيمستوى  واالدهى  وتأثيرها خطير على الرأي العام.البلبلة، وا 
 ،الهماش)إذا كان تسريب االخبار المفبركة عن طريق مصدر معادي سواء من خارج الوطن أو داخله. 

٢٠١٣)  
تتزايد أهمية وسائل االعالم الحديثة وخصوصًا مواقع التواصل االجتماعي في نشر االخبار وتشكيل الرأي 

هذه المواقع  آرائهم، وساهمتالعام والتأثير عليه من خالل توجيه سلوكيات واختيارات االفراد والتعبير عن 
ناجح مع الجماهير من  تواصل حققتحيث  الحياة،بتغييرات بالغة االهمية والخطورة في جميع جوانب 

 (2015المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، )والثقافية. مختلف الفئات العمرية 
يهتم اغلب الشباب في دولة االمارات بمصداقية االخبار حيث انهم يتابعون وسائل التواصل االجتماعي 

ولكنهم يفضلون جتماعي، ادر عبر مواقع التواصل االلكنهم يثقون بالتلفاز مدركين ضعف بعض المص
استخدامها يوميًا وبشكل اشبه باإلدمان ألنها توفر لهم عالمًا افتراضيًا متحررًا من القيود التي مازالت 

 ( 2015الوطني لالعالم، التقليدي. )المجلستالزم وسائل االعالم 
( على ان :"أكثر من نصف 2015اثبت تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي) كما 

مستخدمي  االنترنت فـي العالـم العربـي  يستخدمون وسـائـل التواصــل االجتمـاعـي للتـواصـل مـع النـاس 
إلى الموسيقى حين جاء الحصول على المعلومات، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واالستماع  أساسي فيبشكل 

ومشاركة الصور كثاني أهم سبب الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ، ويقضي ثلث المستخدمين أقـل 
ساعات في كـل جلسـة،  4%يقضـون أكثـر من  5دقيقـة تقريبًا في الجلسـة الواحـدة ، في حين أن  30من 

عالم العربي منطقة تضم نسبة كبيرة وينشط أكـثر من نصـف المستخدميـن فـي ساعات المسـاء، ويعتبر ال
 ،من ذلكأصغر عامًا أو  25من الشباب، حيث يتألف ثلث عدد السكان من الشباب الذين أعمارهم 

ويمثل الشباب الغالبية العظمى من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي، ففي يونيو 
ترنت في العالم العربي الذين تتراوح أعمارهم من وصلت النسبة المئوية إلجمالي مستخدمين االن 2013
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%،كما وصلت النسبة المئوية إلجمالي مستخدمي فيس بوك في العالم العربي  77عامًا إلى  34إلى  16
قمة رواد التواصل االجتماعي %".)67إلى  2014عامًا في مايو  29إلى  15،الذين تتراوح أعمارهم من 

 ( 2015العرب،
ثر استخدامًا لهذه المواقع هم الذين تتحكم بهم انفعاالتهم السريعة والتي قد تكون ثغرة اي أن الفئة االك

 يستغلها من يطمح لزرع االفكار المغلوطة والسلبية وتغيير قناعاتهم. 
ومع محاولة فائقة، انتشار االخبار المفبركة بسهولة وسرعة  هيسلبيات وسائل اإلعالم الرقمية  أكبرومن 

نهائها،ع الكبرى على اإلنترنت قرارات صارمة للحد من االخبار الكاذبة اتخاذ المواق إاّل أّن دراسة  وا 
أجرتها جامعة ستانفورد أظهرت أن األمر أصبح مشكلة خطيرة بالفعل، فمن مجموعة كبيرة من طالب 

لم يتمكنوا من  % منهم80وجد الباحثون أّن االمريكية، المدراس الثانوية واالبتدائية في الواليات المتحدة 
 ( Brooke Donald, 2016)التمييز بين األخبار الكاذبة والصحيحة على اإلنترنت 

ولكن على افراد المجتمع  سيئة،القاء اللوم على التكنولوجيا الستخدامها من قبل البعض بطريقة  وال يجب
والتسرع ان يكونوا على قدر من الوعي بضرورة التحقق من القصص الخبرية ومصدرها قبل تصديقها 

يتعلق بالقضايا الجادة وبالتحديد التي تسعى الى االستهانة بالجريمة  فيمااالحكام المسبقة  بإصدار
 الفرقة والفتن وتهدد االمن الوطني. لتي تبثاواالستجابة للسلوك العدواني وتداول السلوكيات الخاطئة 

االخبار المفبركة ومن ثم سهولة الشائعات و مما يشير إلى ضرورة استخدام هذه الشبكات في محاربة 
 (2014شامة، وابوالسديري ا وتوعية افراد المجتمع بأخطارها. )مواجهته

االشاعات الرقمية والقضايا الخليجية نماذج واقعية على النطاق المحلي والخارجي عن االخبار الكاذبة و 
 المعاصرة: 

 صحيح،ماليين لاير داخل خزان وقود ويسلمها للحكومة" غير  5ما نشر بعنوان "مواطن يعثر على 
دوريات  سنوات وذلك بعد ان أحبطت 4والصور الحقيقية إلحباط عملية تهريب قامت بها الجمارك قبل 

تهريب مبلغ مالي مقداره  2014حرس الحدود بقطاع محافظة الطوال، التابعة لمنطقة جازان عام 
ر المنفذ. رياال سعوديا، كانت مخبأة داخل خزاني الوقود في إحدى المركبات المغادرة عب 4.351.330

 ( 2018)هيئة مكافحة اإلشاعات ،
على تشويه الجهود الكبيرة التي يقوم بها « الجزيرة»حيث سعت  اليمن،شائعة سجون اإلمارات السرية في 

صحيفة )كبيرة. التي تعيش أزمة  ، وذلك لتخفيف الضغوط على الدوحةالتحالف في محاربة اإلرهاب
 .(2017البيان، 

رب سعودي في األردن من قبل الشرطة األردنية غير صحيح بل يعود الى حادثة الفيديو المتداول عن ض
 (.2017تخص االشقاء في االردن. )هيئة مكافحة اإلشاعات،  2013قديمة عام 
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الفيديو المتداول بعنوان "مطاردة سكران جسر البحرين" غير صحيح، وهو مشهد تمثيلي ألحدى  
 (.2017)هيئة مكافحة اإلشاعات،  المسلسالت للمخرج طارق ملفي.

واتجهت بعض الدول لفبركة الصور لدعم تلك  االحتاللإشاعات التطبيع الكاذبة بين السعودية ودولة 
بالطبع الخبر  اإلسرائيلي،الصورة المتداولة لطائرة سعودية تهبط في مطار بن غوريون  اإلشاعات، ومنها

الصورة مصور شبكة رويترز نير  والتقطاإلسرائيلي ” إل عال“كاذب والصور الحقيقية قبل الفبركة لطيران 
 (2017)هيئة مكافحة اإلشاعات،  اإلسرائيلي.الياس في مطار بن غوريون 

يسعى البحث الى التعرف على ماهية االخبار الرقمية المفبركة والشائعات ومدى ما سبق، في ضوء 
 تأثيرها علىمصداقيتها والكشف عن االسباب والدوافع وراء نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي ومدى 

 وايجاد حلول لتفعيل دور االعالم في مواجهتها ألجل مستقبل سلبًا،الرأي العام والتالحم المجتمعي 
 أفضل.

 الدراسات السابقة
نستعرض فيما يلي الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وذلك وفق محورين: يتناول األول 
الدراسات التي اختبرت استخدام االخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي ومدى مصداقيتها وتأثيرها في 

عبر وسائل االعالم الجديد وابعادها على  الجمهور، ويتناول الثاني الدراسات التي ركزت على الشائعات
 الفرد والمجتمع.

دراسات تناولت االخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي ومدى مصداقيتها وتأثيرها على اتجاهات  اواًل:
 الجمهور.

 : ما يليومن هذه الدراسات 
واالخبار  "الشائعات بعنوان( 2017دراسة كرستيان  روتر و مارك اندريه كوفهولد و رينيه ستينفورت )

تناولت استخدام وسائل االتصال ،وصراعها تجاه المصداقية في مواقع التواصل االجتماعية" المزيفة
االجتماعي كمصدر للمعلومات خصوصًا في حاالت الطوارئ، وركزت على اختبار مصداقية المحتوى 

يعمل عبر أنواع مختلفة من وسائل  ومن اهدافها تطوير نهج التقييم الذي ،في وسائل اإلعالم االجتماعية
، واستخدمت المنهج االدبي الشتقاق نموذج ثالثي المستويات لتقييم المصداقية، اإلعالم االجتماعية

وتوصلت الدراسة إلى: أن تقييم المصداقية  وخاصة في المجاالت المشتركة بين المنصات  بالكاد تم 
 يتم تحقيق آلية التقييم المناسبةتناولها و ذلك يتطلب العديد من التطورات حتى 

المغردين االعالمين على معلومات تويتر وتقييمهم لمدى مصداقيتها"،  بعنوان "اعتماددراسة محمد السويد 
مصدرًا مهمًا  باعتبارهركزت اهتمامات الدراسة في التعرف على تعامل المغردين السعوديين مع تويتر 

الكترونية(على عينة من  استبانةدراسة ميدانية )، ومدى وثوقيهم بمعلوماته وتقييمهم لمصداقيته ،لألخبار
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اعالميًا ممن لهم تعامل معروف مع  (429وشارك فيها )، عالميين السعوديين المغردين في تويتراال
كثافة استخدام المغردين  ومن اهم النتائج المستخلصة:اإلعالمية، تويتر بمختلف التخصصات 

، %من العينة75ساعات فأكثر ،لدى حوالي  ( 2-4بين) يتراوحاالعالميين في تويتر يوميًا بمعدل 
 ووجود حالة تفاعل ملحوظة.
(بعنوان" االعالم الجديد وتشكيل االتجاهات نحو قضايا االرهاب" ، 2016اما دراسة عبد اهلل العساف )

سعت في مجمل اهدافها إلى إمداد القائمين على االعالم في المملكة العربية السعودية ببيانات ومعلومات 
وهو اإلرهاب، ل اتجاهات الجمهور السعودي نحو قضايا علمية دقيقة حول دور االعالم الجديد في تشكي

ما قد يساعد على ترشيد دور هذه الوسائل في معالجة قضايا اإلرهاب بما يسهم في تفعيل دور االعالم 
(مفردة من مواطني 400كما استخدم منهج الدراسة المسحية )المقابلة(على عينة )، الجديد في هذا المجال
الدراسة إلى :ايجابية توجهات عينة الدراسة بشكل عام نحو وسائل االعالم الجديد مدينة الرياض، وانتهت 

،اما عن االحداث االرهابية الجارية داخل المملكة فقد انقسم الجمهور إلى راض عن دور االعالم خالل 
 غلوطة.هذه االزمات وبين رافض للعديد من التغطيات االخبارية السلبية مثل نشر الشائعات واالخبار الم

"مصداقية المضمون الخبري لمواقع  ( بعنوان2012) وسعت دراسة دينا احمد عرابي وبسنت العقباوي 
التواصل االجتماعي لدى الشباب" ،إلى التعرف على مدى مصداقية االخبار عبر مواقع التواصل 

ومن ، ( مفردة200االجتماعي لدى الشباب ،دراسة ميدانية طبقت على عينة من الشباب السعودي قوامها)
اعتماد الشباب على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات واالخبار من  ابرز نتائجها:

مكانية مناقشتها بحرية التي  لألخبارإلى بثها  ، باإلضافةمصادر تتصف بالمصداقية، وبطريقة سريعة، وا 
واقع االكثر انتشارًا بين الشباب يليه تصَدر تويتر الم ، حيثغالبُا تحجب في وسائل االعالم التقليدية
 الفيس بوك واليوتيوب بفارق نسبي كبير.

( استخدام وسائل االتصال االجتماعي كمصدر 2014) تناولت دراسة ديفيد ويسترمان وباتريك سبنس 
للمعلومات، وركزت على اختبار العالقة بين حداثة وسائل االتصال وبين مصداقية المعلومات ، ومن 

عبر مواقع التواصل االجتماعي على التصورات حول مصداقية  المنشورةا اختبار تأثير المعلومات اهدافه
مفردة من طالب جامعة )مد اتالنتك( في الواليات المتحدة  (181وتكونت العينة من )، المصادر
والوضع وتوصلت الدراسة إلى :وجود عالقة ايجابية بين الحداثة في التطورات على تويتر ، االمريكية

تؤثر  بينما قد ال، وجود عالقة جيدة تربط بين المصداقية ومعرفة المشاركين، المعرفي بين المشاركين
 على عكس الوضع المعرفي.  ،حداثة التطورات على مصداقية المصادر
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"دور شبكات التواصل االجتماعي في إمداد الشباب  بعنوان (2017دراسة محمد كافي وحاتم الصالحي )
الكشف عن  ومن اهدافها:، بالمعلومات واالخبار حول ظاهرة اإلرهاب :دراسة مقارنة بين الشباب العربي

والمعلومات حول ظاهرة اإلرهاب من  باألخباردور شبكات التواصل االجتماعي في إمداد الشباب العربي 
مصدر من هذه الشبكات ،واعتمادهم عليها ك لألخبارخالل معرفة مدى التماس الشباب العربي 

اسلوب )عينة الكرة  ، باستخدامللمعلومات حول اإلرهاب ،واجريت هذه الدراسة على عينة من الشباب
الثلجية (وايضَا باستخدام استبيان الكتروني لجمع البيانات ،ومن اهم النتائج :يلتمس الشباب من شبكات 

هابية التي تحصل في بلدانهم ،يليها التواصل االجتماعي اواَل المعلومات المتعلقة بالحوادث والعمليات االر 
 ثم معلومات عامة حول االرهاب.األخرى، معلومات حول الحوادث االرهابية التي تحصل في البلدان 

 ( بعنوان2017قدم التقرير الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة)
راسة استطالعية على الشباب " توصيات مبنية د "مصادر الشباب للحصول على المعلومات واالخبار:

على اسس علمية تساعد على تطوير سياسات اعالمية حديثة ومرنة قادرة على التجاوب مع الواقع الذي 
يعيشه الشباب ،وتحسين دور االعالم االماراتي الوطني بما يحقق اهداف الحكومة ويضمن استقرار 

يتكون مجتمع الدراسة من الشباب االماراتيين  المنهجية:، رالمجتمع وحمايته مما يتسرب اليه من مخاط
وتم تقسيم طبقات عينة الدراسة بحسب الجنسية الى ثالث ، عاماً  35و 18ممن تتراوح اعمارهم بين 

فئات: )مواطنون و وافدون واجانب(،وتم سحب العينة من االمارات السبع بطريقة التوزيع النسبي 
يوجد عند الشباب في االمارات انتقائية في اختيار صفحات  ومن اهم النتائج: ،اداة )االستبيان( باستخدام

يتابعون كل  معينة تستقطبهم لمتابعتها عبر وسائل التواصل االجتماعي،)مثل الصفحات االخبارية(فهم ال
 شيء او اي شيء. 

 .والمجتمعثانيًا: دراسات ركزت على الشائعات عبر وسائل االعالم الجديد وابعادها على الفرد 
شكاالته القانونية في  بعنوان "التشهير( 2016) دراسة كشاو البرزنجي و نوزاد الشواني عبر اإلنترنت وا 

الية لمنع ارتكاب العراق"، ركزت اهتمامات الدراسة في التعرف على مدى كفاية النصوص الجنائية الح
تحليلية مقارنة تم  فيها تحليل نصوص التشريع  ، دراسةجريمة التشهير عبر االنترنيت وردع مرتكبيها

العراقي ومقارنتها مع التشريعات االخرى والبحث فيما توصلت اليه من التقنين في هذا الموضوع 
المشرع العراقي لم يعرف التشهير  صة:ومن اهم النتائج المستخل، وخصوصًا التشريع االماراتي واالمريكي

كجريمة لكن من خالل تحليل النصوص المتعلقة بجريمتي السب والقذف فأن النتيجة واحدة ألنها تؤدي 
 الى االخالل بسمعة الغير

(  بعنوان "األبعاد النفسية واالجتماعية في  2008/  2009دراسة عبد الفتاح الهمص وفايز شلدان في)
عبر وسائل اإلعالم  وسبل عالجها منظور إسالمي" اهتمت الدراسة بالكشف عن ترويج اإلشاعات 
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األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويج اإلشاعات عبر وسائل اإلعالم  على الفرد والمجتمع وسبل 
عالجها والتعرف على الرؤية المقترحة للحد من ترويج اإلشاعات من منظور إسالمي، كما استخدم 

هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف ظاهرة موضوع الدراسة في تحليل الباحثان في 
بياناتها ثم بيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي 

النتائج: إن  وقد أظهرت هذه الدراسة مجموعة من ،تحدثها، وتم تطبيق الدراسة في مجتمع غزة، فلسطين
اإلشاعة دائمًا تستهدف عقل اإلنسان، وقلبه ونفسه وليس جسده؛ أي إنها تتجه إلى معنوياته ال ممتلكاته، 
حيث إن ميدانها هو الشخصية وتستهدف إشاعة الفكر، والعقيدة والروح لتحطيم معنويات األعداء، سواء 

؛ يكون أكثر خطورة عندما يتناول هذا وخطر اإلشاعة على المجتمع ،مدنيين أو عسكريين على السواء
 المجتمع باألقاويل واإلشاعات؛ ما يمس عقيدته وقيمه ومثله وأسسه وبنيانه.

"دور التفكير النقدي في عقلنة التعامل مع االشاعات على شبكات التواصل  بعنوان دراسة الصادق رابح
منظور التأثير االجتماعي ،ومحاولة  االجتماعي"، تبحث هذه الدراسة ظاهرة االشاعة ومراحل تشكلها من

ومن اهدافها تتبع ومساءلة مفهومي التفكير النقدي ، فهم آليات انتشارها عبر شبكات التواصل االجتماعي
وتبيان اهمية  لإلشاعةواالشاعة في سياقاتهما  التاريخية المختلفة، ومعرفة االبعاد النفسية واالجتماعية 

نهجية مركبة اذ اعتمد االسلوب الوصفي االستقصائي التحليلي الذي يقوم اخذ الباحث م، التفكير النقدي
كما اخذ المنهج االستنباطي التحليلي التركيبي في مناقشة ، على ممارسة التعمق المعرفي في المفاهيم

التفكير ثم اكدت الدراسة على ان وجود آلية تكنولوجية واجتماعية تقوم على تعزيز وترسيخ ، نقاط الدراسة
النقدي لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي سيساعد على تجاوز كثير من التضليل والتالعب في 

 خاصة اثناء الكوارث واالزمات.، الفضاءات االلكترونية
"توظيف شبكات التواصل االجتماعي في  (،دراسة بعنوان2014تركي السديري ، عباس ابو شامة)

ت :دراسة مسحية على العاملين في إدارات العالقات العامة بقطاعات التوعية االمنية ضد خطر الشائعا
هم اهدافها التعرف على واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية االمنية ، أوزارة الداخلية"

ضد خطر الشائعات، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي 
ومن اهم النتائج ، مفردة (129أداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من )باستخدام االستبانة ك

ينشر عبرها من شائعات  :ضرورة  فرض رقابة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي وحظر ما
واغالق المواقع المشبوهة التي تروج هذه الشائعات وتعقبهم لتوقيع العقوبة المقررة بحقهم ،طبقت الدراسة 

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية. الرياض:في 
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 التعليق على الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة التي اجمعت على مدى خطورة االخبار الرقمية المفبركة والشائعات على 

ل وابرزت دور مواقع التواصالفتنة، االفراد ودورها في تفكك المجتمعات، ومهاجمة عقول الشباب وبث 
 نقل اإلشاعة. االجتماعي في

على استخدام وسائل -خاصة من الشباب–أظهرت نتائج الدراسات السابقة اقبال الجمهور العربي  •
لوسائل  الجمهور العربياالعالم الجديد مقابل االعالم القديم. ولكن أظهرت أيًضا تفاوت في نسب متابعة 

 الجديد.االعالم 
 والتلفزيون( كاإلذاعةن المصادر الرسمية للمعلومات واالخبار )كما أظهرت الدراسات السابقة أ •

 دقة ومصداقية بالنسبة للجمهور.  أكثر هي
مميزات االعالم الجديد سرعة بث وتداول  أبرزأشارت نتائج الدراسات السابقة ايضًا من  •

 االجتماعي.المعلومات واالخبار بين مستخدمين مواقع التواصل 
 وتساؤالتهأهداف البحث 

ومدى ثقتهم فيها، يسعى البحث إلى التعرف على المصادر اإلخبارية التي يعتمد عليها الشباب العربي، 
 األهداف الفرعية التالية: وهو ما يشمل .وعيهم بخطورة األخبار المفبركة وكيفية التعامل معهاو 
 االجتماعي.التعرف على معدالت استخدام الشباب العربي لمواقع التواصل  •
 التعرف على اسباب ومصادر نشر االخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل االجتماعي. •
 الكشف عن دوافع نشر االخبار الرقمية المزيفة. •
 التعرف على آثار نشر االخبار المفبركة في تماسك المجتمع العربي. •

 التساؤالت:
 يسعى البحث إلى اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 المصادر التي تروج االخبار المفبركة؟ ماهي •
 ولماذا تروج لها؟ •
 ما مدى مصداقية االخبار الرقمية من وجهة نظر الشباب العربي؟ •
 اي فئة هي المستهدفة بتوجيه االخبار المفبركة اليها؟ •
 ما هو أثرها على الشباب العربي وسلوكياتهم؟ •
 كة والشائعات؟هل لإلعالم العربي دور واضح في مواجهة االخبار المفبر  •
 هل المواقع االخبارية االلكترونية لها دور في تسهيل نشر االخبار من دون التأكد من صحتها؟ •
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هل تؤثر االخبار المفبركة والشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي على زعزعة أمن الدولة  •
 ؟ةلواثارة البلب

 أبرز مجاالت نشر االخبار المفبركة؟ ماهي •
 الشباب العربي في التعرض لمواقع التواصل االجتماعي؟ما عادات استخدام  •
 ما نوعية االخبار التي يسعى الشباب للحصول عليها؟ •

 نوع البحث:
ينتمي البحث إلى فئة الدراسات الوصفية. ألنه يسعى إلى تقديم معلومات عن موضوع األخبار المفبركة 

 ومدى تعرض الجمهور لها وكيفية تعاملهم معها.
 منهجية البحث 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي، حيث تم تطبيقه بوصف عالقة الجمهور من الشباب العربي 
 وذلك بدراسة الجمهور المستخدم لوسائل اإلعالم.، بمصادر األخبار الرقمية

 أداة جمع البيانات
اعتمد البحث على األسلوب الكمي، حيث تم تطبيق أداة االستبيان اإلليكتروني على عينة من الشباب 

ضمت الفئات التالية: فئة تتناول استخدامات الشباب لمواقع  سؤال. 23العربي. وتكون االستبيان من 
ئة تتناول مدى مصداقية التواصل االجتماعي، وفئة تتناول مهارات الشباب في تمييز األخبار المفبركة، وف

االخبار الرقمية، وفئة تناولت مصادر ودوافع نشر االخبار المفبركة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وفئة تناولت أثر األخبار المفبركة على الشباب العربي وسلوكياتهم، وفئة تناولت مدى فاعلية اإلعالم 

 فة إلى فئة البيانات الشخصية.العربي في مواجهة االخبار المفبركة والشائعات، إضا
 عينة البحث:

تم تطبيق البحث على العينة المتاحة من الشباب العربي من طلبة الجامعات العربية من مستخدمي  
 83مواقع التواصل االجتماعية. ُروعي في العينة اختالف المستويات. وبلغ إجمالي عدد المستجيبين: 

 مفردة.
 سمات العينة:

%، وجاءت الغالبية العظمى من الشباب 33.7%، بالمقابل نسبة الذكور 66.3ث بلغت نسبة اإلنا 
عامًا  34-26% ،يليها الذين تقع اعمارهم بين 77.1عامًا وذلك بنسبة  25-18الذين تقع اعمارهم بين 

%. أما على مستوى المؤهل الدراسي، فتكونت العينة 9.6عامًا بنسبة  42-35%،ثم من 13.3بنسبة 
-%، بالمقابل اصحاب المؤهل الدراسي المتوسط84.3بنسبة -جامعي-مؤهل الدراسي العاليمن ذوي ال
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، ها )العراق، اإلمارات، مصر، سوريا%. وتضمنت العينة عدة جنسيات من15.7بنسبة  -اقل من جامعي
 . فلسطين، السودان، الكويت األردن،

 وانتهت يوم،استمرت لمدة اسبوع  14/10/2017ت بتاريخ أ)بد تطبيق اداة االستبياناجراءات 
( وعبر الحسابات WHATS APP،تم نشرها من خالل تطبيقات الهاتف االلكترونية )21/10/2017

 (Snap chat and face bookالشخصية للباحثة على مواقع التواصل االجتماعي. )
 نتائج البحث 

 للحصول على االخبار. التواصل االجتماعياواًل: واقع استخدام الشباب العربي لمواقع 
 وهو يتضمن ما يلي:

  مدى متابعة العينة لألخبار المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي: -1
( أن الغالبية العظمى من العينة تتابع االخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي 1تشير نتائج في الشكل )
 .%37.5يتابعونها احيانًا فكانت نسبتهم %،اما من 56.3عادًة وذلك بنسبة بلغت 

 (1)الشكل 

 
 نوعية االخبار التي يسعى الشباب للحصول عليها من مواقع التواصل االجتماعي -2

العينة اختارت االخبار الفنية واخبار العلوم والتكنولوجيا بنسبة  اغلبيةان  (2بينت النتائج في الشكل )
%، 37.3ثم االخبار الرياضية بنسبة ، %38.6 البدائل بنسبة%،يليها خيار جميع 39.8متطابقة بلغت 

%،ثم االخبار االقتصادية بنسبة 25.3%، تليها االخبار السياسية بنسبة30.1ثم اخبار الصحة ف نسبة 
14.5%. 
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 (2) الشكل

 
 عادات استخدام الشباب العربي في التعرض لمواقع التواصل االجتماعي: -3

(الى ان العينة تتصفح االخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي من حين 3اشارت النتائج في الشكل )
%،اما 42.2%،اما الذين يتصفحونها في اوقات فراغهم كانت نسبتهم 43.4آلخر على مدار اليوم بنسبة 

%، بينما كانت نسبة من يتصفحونها بمجرد ان ترد 31.3وع حدث مهم فقط ف كانت نسبة العينة عند وق
 %.8.4لهم تنويهات اخبارية 

 (3الشكل )

 
 الفئة المستهدفة بتوجيه االخبار المفبركة اليها -4

الشباب الذي يعاني من ضغوطات واحباطات  هي( أن الفئة االكبر المستهدفة 4ترى العينة في الشكل )
تليها الشباب من ، %33.7كانت نسبة اختيار عموم الجمهور  %، بينما44.6في مجتمعه بنسبة بلغت 

تتطابق  %،اخيراً 15.7ثم جميع ما سبق بنسبة ، %31.3ذوي المستويات التعليمية المنخفضة بنسبة 
 %.10.8نسبة الشباب من ذوي المستويات التعليمية المرتفعة وال اعرف بنسبة 
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 (4الشكل )

 
 مواقع التواصل االجتماعي  ر االخبار الكاذبة عبر وسائل اإلعالمثانيًا: أسباب ومصادر نش

 المصادر التي تروج االخبار المفبركة ماهي -1
جميع البدائل المذكورة  هيالمصادر التي تروج لألخبار المفبركة  أكثران  (5أظهرت النتائج في الشكل )

%،ثم وسائل االعالم 32.5%،يليها فرد واحد ضد شخص ينافسه بنسبة بلغت 37.3ادناه بنسبة بلغت 
 االعالم( بنسبة%،ثم المواطنون الصحفيون )غير الحاصلين على شهادة في 43.4الحزبية بنسبة

 .%16.8الخاصة بنسبة بلغت %،يليها وسائل االعالم 21.7
 (5الشكل )

 
 

 لماذا تروج لها؟ -2
الى ان اول االسباب التي تدفع بعض الشباب العربي للتورط في  (6أظهرت نتائج العينة في الشكل )

اما خيار  %،72.3عدد من المتابعين لصفحته وذلك بنسبة بلغت  أكبرجذب  هينشر االخبار المفبركة 
%،ثم اثارة البلبلة بنسبة بلغت 43.4وسائل االعالم بلغت  باستخداممن ليست لديهم خبرة كافية ووعي 

 .%10.8متورطين في اهداف لمؤسسات اخرى بنسبة  ألنهم%،ثم 19.3%،تليها عن حسن نية 31.3
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 (6الشكل )

 
 

 تحققها بعض الجهات من نشر االخبار المفبركةالمكاسب التي  -3
اثارة البلبلة والفتن على انها من اكثر المكاسب التي تحققها بعض الجهات  (7اختارت العينة في الشكل )

ثم لفت االنظار ، %41يليها جميع البدائل بنسبة بلغت ، %50.6من نشر االخبار المفبركة بنسبة بلغت 
 %28.9شخصية بنسبة ثم اغراض ، %33.7بنسبة 

( 7الشكل )

 
 

 العوامل المؤثر في إعادة نشر االخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي -4
أن من أكثر العوامل التي تؤثر في إعادة نشر االخبار هو سعي العينة  (8أظهرت النتائج في الشكل )

ثم رجوع ، %36.1 يليها التاكد من وجود ادلة بنسبة، %59للتأكد من مصدر االخبار بنسبة بلغت 
، %18.1%،ثم المعرفة السابقة بالموضوع بنسبة 22.9الخبر الى وسيلة إعالمية معروفة وذلك بنسبة

 %.9.6 واخيرًا اليقوم بأي شي ويعيد نشره فورًا بنسبة



 

 (دراسة ميدانية) مصداقية االخبار الرقمية ومواجهة الشائعات
 فاتن يوسف الجابي

 
 

 

671 
 

 (8الشكل )

 
 

 ردود االفعال عند مواجهة االخبار المفبركة -5
تم مواجهة اخبار مفبركة فأنهم يتجاهلون االمر بنسبة بلغت  إذاأنه  (9بينت نتائج العينة في الشكل )

ثم من يحظر المصدر ويبلغ عنه ، %37.3يليها من يلفتون انتباه المتفاعلين مع الخبر بنسبة ، 48.2%
 .%20.5بنسبة 

 (9الشكل )

 
 
 مجاالت نشر االخبار المفبركة أبرز -6

المجال السياسي  هيمجاالت ترويج االخبار المفبركة  أبرز أن إلى (10أشارت نتائج العينة في الشكل )
يليه ، %50.6ثم الجال الفني بنسبة ، %61.4يليه المجال الديني بنسبة ، %81.9حيث بلغت النسبة 

 %.12واخيرًا المجال الرياضي بنسبة ، %22.9المجال االقتصادي بنسبة 
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 (10الشكل )

 
 

 تماسك المجتمع العربي.ثالثًا: آثار نشر االخبار المفبركة على 
 أثر االخبار المفبركة على الشباب العربي وسلوكياتهم -1

ترى ان االخبار المفبركة تؤثر على الرأي العام  (11أشارت النتائج الى أن الغالبية من العينة في الشكل )
سبة ما سبق بن خيار جميعيليها ، %39.8%،ثم انتشار البلبلة والفتنة بنسبة 41سلبًا بنسبة بلغت 

يليها فقدان الثقة في وسائل االعالم بنسبة ، %34.9ثم انتشار العدوانية والعنصرية بنسبة، 38.6%
واخيرًا انتهاك خصوصية االفراد ، %21.7استفزازية مجهولة المصدر بنسبة  انتشار اخبارثم ، 26.5%
 %.16.9 بنسبة

 (11الشكل )

 
 البلبلةتأثير االخبار المفبركة والشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي على زعزعة أمن الدولة واثارة -2

(توافق على أن  تأثير االخبار المفبركة والشائعات عبر مواقع 12أظهرت النتائج أن العينة في الشكل )
،بالمقابل اليرى البعض ان لها %83.1التواصل االجتماعي تزعزع امن الدولة وتثير البلبلة بنسبة بلغت 

 %.13.3تأثير وذلك بنسبة 
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 (12الشكل )

 
 

 الكشف عن دوافع نشر االخبار الرقمية المزيفة.  رابعًا:
على أن لوسائل االعالم دوافع خفية وراء نشرها  (13وافق عدد كبير من العينة في الشكل ) -1

ما الباقي ال يعرف ، أ%34.9بالمقابل لم يوافق ، %42.2لألخبار المفبركة حيث بلغت نسبة الموافقة 
 %.22.9بنسبة 

 (13الشكل )

 
 مدى مصداقية االخبار الرقمية من وجهة نظرك الشباب العربي -2

(أن مدى مصداقية االخبار الرقمية تصل الى النصف )المستوى 14تشير نتائج العينة في الشكل )
%،يليها 56.6وذلك بنسبة  األعلى،من االقل الى مستويات  5الثالث(حسب تدرج المصداقية المكون من 

 %.8.4%،ثم المستوى االول بنسبة14.5%،ثم المستوى الثاني بنسبة 19.3المستوى الرابع بنسبة 
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 (14الشكل )

 
 

كانت مصداقية االخبار المنشورة  إذاال تعرف ما  (15تشير النتائج الى أن العينة في الشكل ) -3
، %42.2على مواقع التواصل االجتماعي تقل عن تلك المنشورة في وسائل االعالم التقليدية بنسبة بلغت 

 %.28.9بينما تطابقت نسب الموافقة وعدمها حيث بلغت 
 (15الشكل )

 
نشورة عبر مواقع تستطيع تمييز مصداقية االخبار الم (16أظهرت النتائج ان العينة في الشكل ) -4

%،بينما يتم 33.7%،ويستطيع البعض تمييزها عادًة بنسبة 50.6التواصل االجتماعي الى حدًا ما بنسبة 
 %.12تمييزها قلياًل بنسبة 

 (16الشكل )
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 هل المواقع االخبارية االلكترونية لها دور في تسهيل نشر االخبار من دون التأكد من صحتها؟ -5
( تعتقد الى حدًا ما أن المواقع االخبارية االلكترونية لها دور في 17في الشكل ) العينةأظهرت النتائج أن 

بينما التعرف  العينة ذلك بنسبة ، %77.1تسهيل نشر االخبار من دون التأكد من صحتها بنسبة 
21.7.% 

 (17الشكل )

 
 والشائعات؟هل لإلعالم العربي دور واضح في مواجهة االخبار المفبركة  -6

( أن االعالم ال يقوم بدور واضح في مواجهة االخبار المفبركة 18بينت نتائج العينة في الشكل )
ووافق البعض على ، %25.3يعرف البعض وبلغت النسبة  ، بينما ال%51.8والشائعات وذلك بنسبة 

 %.22.9 بدوره بنسبة قيامه
 (18الشكل )

 
 الخاتمة ومناقشة النتائج

تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة من حيث اعتماد الشباب العربي على وسائل 
االعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات وبالتالي يزداد معدل تأثيرات 
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لمجتمع وسلوكيات و سلبية تهدد أمن اإيجابية، أوقد تكون تأثيرات معرفية ، ر االعتماد على هذه الوسائل
 االفراد.

المنشورة في مواقع  باألخباركشف النتائج في هذا البحث أن عينة الشباب العربي يثقون الى حدًا كبير 
وايضًا اغلبهم ال بسهولة، االخبار المفبركة والشائعات  ال يستطيعون تمييزالتواصل االجتماعي ولكنهم 

 طة بل يفضل أن يتجاهلها فقط.اخبار رقمية مغلو  واجهته إذايبادر بردة فعل 
الشباب الذي يعاني من  هيوترى العينة أن الفئة االكبر المستهدفة بتوجيه االخبار المفبركة اليها 

البلبلة والفتن تؤثر على  االخبار هي اثارةهذه  أخطر تأثيراتضغوطات واحباطات في مجتمعه وأن من 
 المفبركة.وتعتبر من اكثر المكاسب التي تحققها بعض الجهات من نشر االخبار سلبًا، الرأي العام 

الشباب العربي إلى وسائل االعالم التقليدية عند حدوث االزمات لكثرة انتشار الشائعات واالخبار  ويرجع
 مييز مدى صحتها.المفبركة على مواقع التواصل االجتماعي وصعوبة ت

لذلك يجب رفع مستوى وعي الشباب وتفعيل دور االعالم في مواجهة االخبار المفبركة والشائعات من 
 جديدة صارمة. وضع سياساتخالل 

 المقترحات والتوصيات
تبني وسائل االعالم لحمالت توعية قانونية موجهه للشباب حول كيفية التعامل مع االخبار  •

 لتواصل االجتماعي.المفبركة على مواقع ا
م وتعديالته 1987لسنة  3من قانون العقوبات االتحادي رقم  [276/1توعية الشباب بالمادة ] •

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية السلطات »على أنه 
وضرورة  «إدارياً ئيًا أو مجازاته القضائية أو الجهات اإلدارية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جنا

 نشره عبر وسائل االعالم.
مالحقة وعقاب مروجي الشائعات واألخبار الكاذبة  اإللكترونّية فيتفعيل دور مكافحة الجرائم  •

 عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 المفبركة عبريسهل االبالغ عن االخبار  للدولة،إنشاء تطبيق الكتروني مرتبط بالجهاز االمني  •

 االشاعات.االنترنت ويرصد مصادر 
 المراجع والمصادر 

شكاالته القانونية في العراق" ( دراسة بعنوان2016) والشواني، نوزادكشاو  البرزنجي، •  العراق: "التشهير عبر اإلنترنت وا 
 .جامعة كركوك السياسية،ية القانون والعلوم لك

https://www.researchgate.net/publication/320585743_altshhyr_br_alantrnt_washkalath_alqanwnyt_fy
_alraq_drast_mqarnt Retrieved April 6, 2018 

https://www.researchgate.net/publication/320585743_altshhyr_br_alantrnt_washkalath_alqanwnyt_fy_alraq_drast_mqarnt
https://www.researchgate.net/publication/320585743_altshhyr_br_alantrnt_washkalath_alqanwnyt_fy_alraq_drast_mqarnt
https://www.researchgate.net/publication/320585743_altshhyr_br_alantrnt_washkalath_alqanwnyt_fy_alraq_drast_mqarnt
https://www.researchgate.net/publication/320585743_altshhyr_br_alantrnt_washkalath_alqanwnyt_fy_alraq_drast_mqarnt
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توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية “دراسة بعنوان ( 2014) شامة، عباسوابو  عبد العزيزبن  السديري، تركي •
الرياض: جامعة نايف مسحية على العاملين في إدارات العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية"  الشائعات: دراسةاالمنية ضد خطر 
 نية.العربية للعلوم االم

 http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ Retrieved September 18, 2017 
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 معالجة الغلو والتطرف واإلرهاب من منظور علم االجتماع الديني

 د ـ هيثم فيصل علي االحبابي

 د ـ سرمد جاسم محمد الخزرجي

 جامعة تكريت كلية اآلداب ـ قسم االجتماع

Abstract: 

The subject of extremism, extremism and terrorism has recently received 
widespread scientific attention. This concern has come not only from the 
interest of states  and international bodies but also from the increasing effects 
of extremism, extremism  and terrorism and is strongly linked to the lives of  
individuals communities and become an integral part of the interactions of 
individuals in their daily lives and with this widespread spread of waves of 
extremism, extremism and terrorism, which has gone on in a different way and 
from the multiple life of most individuals and social segments where the Islamic 
Countries  received the largest share of these Aarasat and imbalance , which 
cast a shadow on the community in general and the Islamic  community in 
particular, and it is important at this time to study this problem and its negative 
impact on the Iraqi society, so I addressed this study from the perspective of 
religious sociology. 

 ملخص:

يحظى موضوع الغلو والتطرف واإلرهاب في اآلونة األخيرة باهتمام علمي واسع ، هذا االهتمام جاء ال 
تيجة اهتمام الدول والهيئات الدولية فحسب بل لتزايد اثأر الغلو والتطرف واإلرهاب ودخوله بقوة إلى لن

حياة األفراد والمجتمعات  وأصبح جزا ال يتجزأ من تفاعالت األفراد في حياتهم اليومية ومع هذا االنتشار 
شكاله المتعددة حياة معظم الواسع لموجات الغلو والتطرف واإلرهاب والذي  طال بصوره المختلفة و  ا 

األفراد والشرائح االجتماعية ، حيث حظيت الدول اإلسالمية منها بالنصيب األكبر من هذه اإلرهاصات 
واالختالل والتي ألقت بظاللها على كاهل المجتمع الدولي عامة والمجتمع اإلسالمي  خاصة ، ويكون 

السلبية على المجتمع العراقي، لذا تناولت هذه الدراسة من المهم بهذا التوقيت دراسة هذه المشكلة وأثارها 
 من منظور علم االجتماع الديني.
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 :المقدمة

تعد ظاهرة التطرف الديني والغلو من الظواهر التي  شغلت الرأي العام في اآلونة أألخيرة وكثر حولها 
ومن خارجه، لقد أصبحت هذه الجدل من قبل كثير من العلماء والمفكرين من داخل صفوف التيار الديني 

الكلمة مصطلًحا شائعَا على ألسنة الناس وفي وسائل األعالم وأخذت تستعمل في المقام األول للداللة 
على معارضة العرف االجتماعي العام، أو الشرعية الوضعية القائمة باسم اإلسالم، مهما بلغت درجة 

وابت اإلسالمية، ومهما بلغت درجة االعتدال في هذه المخالفة في هذا العرف العام واألوضاع السائدة للث
المعارضة وتحركها من خالل األطر والقنوات الشرعية؛  بل ساد التناقض في معالجة هذه الظاهرة بصورة 

 تدعو إلى الدهشة، وتغري بالمزيد من هذا التطرف.

السياسة، ولكنها لم تغذ لقد رفعت المؤسسات الحاكمة في مواجهة هذا التطرف شعار الفصل بين الدين و 
السير في هذا الطريق إلى نهايته، فما فتئت رغم إعالنها بهذا الشعار تستخدم الدين وتوظف العلماء 
الرسميين إلضفاء الشرعية على كثير من سياساتها الداخلية والخارجية، فإن عارضها معارض باسم الدين 

ين الدين والسياسة؛ فالدين والسياسة شقيقان إن قذفت في وجهه بهذا الشعار وأكدت على ضرورة الفصل ب
كنت في مقعد السلطة، وعدوان إن كنت في مقعد المعارضة ولقد أدى هذا المسلك إلى أن فقدت 
الشعارات اإلسالمية كثيًرا من مصداقيتها، وأصبحت ال تعدو في حس كثير من المواطنين أن تكون مجرد 

سمي بحسب األحوال ثم تتراجع لتحل محلها شعارات أخرى شعارات ترفع لالستهالك اليومي أو المو 
تفصل بحسب الطلب وتنسج بحسب المقاس، ثم تتراجع بعد أن تؤدي دورها المنشود لتحل محلها شعارات 

 جديدة، وهكذا دواليك. 

والعجيب أن هذا المصطلح استعمل أول ما استعمل في إسرائيل عندما بدأ الشباب المتدين في األرض 
ة يتعرف على جذوره الحضارية، ويتلمس طريقه نحو األصالة األيديولوجية، ويرفض ركام المحتل

قضيته ردًحا طوياًل من الدهر وقذفت بها إلى سراديب المفاوضات  العلمانية التي أهدرتالتصورات 
رمت قوات ومهزلة النضال بالكلمات، ولم يجن بعد هذه المعاناة الطويلة إال مزيًدا من الشتات والفواجع، ف

بهذه التهمة كل معارض  التي رمتاالحتالل هذا الشباب بهذه التهمه ومنها انتقلت إلى البالد العربية 
 للسلطة باسم اإلسالم.  

ويقابل هذا المصطلح في الشرق مصطلح األصولية في الغرب وهو تعبير شاع استخدامه في األوساط 
ذا كان للغربيين  الغربية للداللة على ظاهرة التطرف أو السلفية أو العودة إلى النصوص المقدسة، وا 

جهل والخرافة عذرهم في رفض هذا االتجاه ألن العودة إلى الكتب المقدسة عندهم تعني العودة إلى ال
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ومعاداة التقدم نظًرا لما أصاب هذه الكتب على يد األحبار والرهبان من العبث والتحريف الفاحش، فإن 
األصولية في العالم اإلسالمي ينبغي أن تكون على النقيض من ذلك ألن العودة إلى الكتاب والسنة تعني 

الباطل من بين يديه وال من خلفه كما قال العودة إلى النبع الصافي والوحي المعصوم، الذي  ال يأتيه 
نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن( فما أبعد الُشقة بين الشرق والغرب في هذه القضية، وما  ْلَنا الذِّْكَر َواِ  تعالى: ﴿ِإنَّا َنْحُن َنـزَّ

 .من يحاكون بغير وعي وينقلون بغير بصيرة  أتعس

إن شاء اهلل ما بقي فينا نفس يتردد كما ال ننكر ولسنا في صف التطرف بطبيعة الحال، ولن نكون كذلك  
بها تاريخ الفرق الغالية، كالخوارج  التي حفلاشتمال التاريخ اإلسالمي على بعض مواقف التطرف 

وأمثالهم، كما ال ننكر أن صفوف التيار الديني المعاصر قد تسرب إلى بعضها هذا الداء بجرعات 
ن كانت أكثر هذه متفاوتة، وما دعاوى تكفير األمة والت شكك في إسالمها إال جرعة من هذه الجرعات، وا 

 مذاقا.الجرعات كثافة، وأمّرها 

ن تسربه  كما ال ننكر كذلك أن التطرف علة من علل التدين، وأنه قد تسرب إلى األمم السابقة فأهلكها، وا 
ى غايته فيتحول من معاصر يعني إيذاًنا بإخفاقه في أداء مهمته، وفشله في الوصول إل أي تجمعإلى 

 بارقة من بوارق األمل إلى هوة من مهاوي اليأس وبؤرة من بؤر الشتات.

نقول مع إيماننا بهذا كله، إال أننا نؤمن وبنفس المستوى أن اعتبار كل معارضة للسلطة باسم اإلسالم 
جرد االلتزام تطرف ديني نوع من أنواع االستطالة البالغة والعدوان الظلوم، وأسوء من هذا أن نرى م

بالمظهر اإلسالمي عالمة من عالمات التطرف وسمة من سمات االنحراف الديني فنربط بين التدين 
وبين التطرف، كما نربط بين التهتك وبين واالعتدال وفي هذا غاية التطرف وغاية المراغمة للدين 

المشكلة واألهمية والهدف  محاور منهاهذا وسيتناول ابحث عدة  وللتاريخ.والمكابرة للحقيقة وللواقع 
 والتعريف بالمفاهيم التطرف والغلو واإلرهاب والدين.

 المبحث األول

 المحور األول اإلطار العام للبحث

  البحث: أوالـــ مشكلة

في هذا البحث  نؤكد على قضية  الغلو والتطرف واإلرهاب  لذا نؤكد على  إننا ال نريد لهذا الفكر  أن  
يكون امتداًدا للمنهج الذي ينهجه بعض رموز هذا التطرف ممن  ينطلقون في أعمالهم من رؤية جزئية 

تهادات قاصرة في بعض لبعض القضايا اإلسالمية واالجتماعية ، أو يحبسون أنفسهم ومن وراءهم في اج
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النصوص الشرعية، ويعطلون روح الشريعة وما جاءت لتحقيقه ابتداء من رفع الحرج والوفاء بالمصالح 
البشرية، كما ال نريد له في نفس الوقت وبنفس القدر أن يكون امتدادًا ألبواق السلطة التي  تسلط هذه 

مالها التسلطية، أو الذين ينطلقون في معالجتهم التهمة على كل من تسول له نفسه بالمعارضة الدينية ألع
لقضية التطرف من كراهية التدين في ذاته تطرًفا أو أعتداال ويتحول األمر في برامجهم من هجوم على 
التطرف إلى هجوم على اإلسالم، وهذا أمر في غاية القبح والتنكر.  كما نؤكد إيماننا العميق بأن قيام 

ي ذاته، وأن استمرار هذا الحوار وعدم انقطاعه يعد إنجازًا أخر مهما كانت نتيجة هذا الحوار يعد إنجاًزا ف
هذا الحوار من التقاء فكري بين الفريقين أو مجرد تقارب بينهما أو حتى بقاء كل منهما في مواقعه 
ى الفكرية.  وقد يتساءل البعض وما قيمة الحوار إن لم يفض إلى غاية، ولم يصل أطرافه من خالله إل

دراكه لحقيقة القناعات الفكرية التي يحملها،  نتيجة ونقول له: إن مجرد استماع كل فريق إلى األخر وا 
وتحرير محل النزاع بين الفريقين تحريًرا دقيقًا يعد في ذاته إنجاًزا هائاًل، ينتفي معه الغبش في رؤية كل 

يخلد كل منهما لنفسه، ويقف وجًها لوجه  منهما لألخر ويمتهد به سبيل أمامهما للمراجعة والتأمل، بعد أن
أمام محكمة الضمير لقد طوف هذا البحث مجاالت متعددة، صال وجال في أمور شائكة ومناطق محرمه 
يتهيبها الكثيرون، وينقطع دونها األكثرون، ورغم حساسية ودقة هذه المسائل فقد جاء الحوار صريحًا 

ه، وعارض اآلخر بأقصى ما عنده، وترك  للقارئ  والمشاهد واضحًا مباشرًا، قذف فيه كل فريق بما عند
الحق في إصدار الحكم النهائي لصالح هذه الحجة أو تلك. ولعل هذا الحوار هو أطول وأشمل حوار 
شهدته ساحات المساجالت الفكرية، واستقراء هذه القضية من مختلف جوانبها في شمول عجيب وترابط 

 غريب.

ننا ندعو المهتمين وا لباحثين وعلماء الدين أن يتجردوا مؤقًتا من المواقف المسبقة، وأن يجعلوا من هذه وا 
يحمل أحًدا منهم تعاطفه مع ممثله  وأالالمحاورة سياحة للفكر ونزهة للعقل وفرصة نادرة للمراجعة والتدبر 

 في الحوار على القبول المجمل بكل ما يقول مهما بدا في حديثه من قصور أو تكلف في بعض
المواضع، كما ال تحمله معارضته للطرف اآلخر على الرفض المجمل لكل ما يقول مهما بدا في حديثه 

 من موضوعية ومنطقية في بعض المواقف. 

ن العاقل من يجعل الحق ضالته واالعتدال بغيته، وال  هادئة للتأملووقفة  نادرة للمراجعةإنها فرصة  وا 
بالي صاحب الضالة الذي ينشدها مع فريق ممن فزع لمعونته أن ال ي جاءكما أي جهةيبالي بعد ذلك من 

يجدها لنفسه أو يجدها له غيره، إن مقصوده األول أن يجد ضالته، ويستوي عنده بعد ذلك أن يتم هذا 
على يده أو على يد اآلخرين، وما هؤالء الذين خفوا لنجدته إال كرام محسنون فهم على سعيهم مشكورون، 

 ديرون. وبحسن تقديرهم ج
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ذا كان  إن القصد واالعتدال هو غاية السعي من هذا الحوار، ومما سوف يعقبه من محاورات بإذن اهلل، وا 
ذلك كذلك فسواء جاءت هذه الغاية من هذه الجهة أو تلك أو جاء بعضها من هنا وبعضها من هناك، 

ل وتقدير وموضوعية، شاكرين فإن هذا ال ينبغي أن يؤثر في حس استقبالنا لهذه الغاية المرجوة بكل عد
 لمن أجريت هذه الغاية على لسانه، وتحقق هذا المقصود من خالله.

 البحث:ثانياــ أهمية 

بوصفهما  واإلرهاب،فأهمية هذه الدراسة تبرز من الخطورة التي تنطوي عليها مشكلة التطرف والغلو  
ونظرًا  خاصة، األسرة والمجتمعمؤشرًا لحدوث كثير من االنقسامات والتناقضات والتوترات داخل نطاق 

جعل الباحث يفكر في أمكانية  عام،لما تلحقه هذه المشكلة من آثاٍر مدمرة على أفراد المجتمع بشكل 
ان تسليط  المشكلة.للحد من هذه  تقديم صورٍة واقعية للتطرف والغلو في المجتمع يمكن أن ُينتفع منها

الضوء على هذه الظاهرة بوصفها من الظواهر التي تهدد كيان المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمعات 
ولتجنيب المجتمع من هذه المخاطر التي تكاد تكون الخطر األكبر من  خاص،العربية واإلسالمية بشكل 

ءت لتحديد أسباب التطرف والغلو واإلرهاب وتسليط أهمية الدراسة جا المستقبلية، انحيث التحديات 
يجادالضوء على هذه   المعالجات الجذرية لها.  الظاهرة وا 

 البحث:ثالثاـــ أهداف 

إن التطرف والغلو واإلرهاب ظاهرة مركبة متعددة التغييرات، وال يمكن تفسيرها بمتغير أو عامل واحد  -1
تتفاعل بل تتداخل وتترابط وتؤثر بعضها على بعض سلبًا فقط. فالمؤكد أن هناك مجموعة من العوامل 

 والغلو.أو إيجابًا فيما بينها لتفجر أعمال التطرف 

وتلك  واإلرهاب، التطرف والغلوإنه يجب التمييز بين األسباب المباشرة والموقفية التي تفجر أعمال  -2
بمثابة المناسبات والشرارات ولكنها  العوامل غير المباشرة أو الكامنة التي تقف خلفها. فاألولى تعتبر

ليست األسباب والعوامل البنائية الكامنة التي تولد الظاهرة. فقيام حكومة ما برفع أسعار بعض السلع مثاًل 
يرتبط غالبًا بوجود أزمة تنموية تتمثل  للتطرف حيثيسبب عنفًا جماهيريًا فإنه ال يعد السبب الرئيسي 

 موجات التضخم والبطالة والعجز.بعض أبعادها االقتصادية في 

إال أن التأثير النسبي  والغلووبالرغم من تعدد وتداخل العوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التطرف  -3
لهذه العوامل ليس واحدًا، بل يختلف من دولة إلى أخرى، طبقًا لالختالفات والتمايزات المرتبطة بالتركيب 

 االجتماعي والثقافي والبناء السياسي والظروف االقتصادية. 
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ب الرئيسية لهذه ـ تهدف الدراسة على تسليط الضوء على ظاهرة الغلو والتطرف واإلرهاب لمعرفة األسبا 4
 والمعالجات.الظاهرة ووضع الحلول 

 البحث:رابعاـــــ منهجية 

إن هذه الدراسة يمكن أن تدخل ضمن إطار الدراسات الوصفية، فهي تعتمد على جمع الحقائق وتحليلها 
معالجة الغلو والتطرف واإلرهاب  والتعرف على خصائصها، وذلك لمعرفة داللتها،وتفسيرها الستخالص 

 منظور علم االجتماع الديني.من 

 مفاهيم البحث الثاني:المحور 

 مجاوزة الحدهو  الغلو:اللغوية ظهر إن  والمعجماتبالرجوع للمصادر  اللغة:تعريف الغلو في  –1
وقال ابن منظور  الحد(.اي جاوز فيه  غلوا،وقال ألجواهري في الصحاح :) غال في األمر يغلو  وتعديه.

غاليت صداق المرأة أي اغليته.     يقال:. شيء.االرتفاع ومجاوزة القدر في كل  الغالء: أصل)اللسان في 
)ال تغالوا في صداق  رواية:وفي  النساء(ال تغالوا في صدقات  )أالومنه قول عمر رضي اهلل عنه 

 (.1أي ال تبالغوا في كثرة الصداق ) (.النساء

لقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو منها عرف الحافظ بن حجر رحمه اهلل  اصطالحا:تعريف الغلو 
المبالغة في الشيء والتشديد فيه ويتجاوز الحد. ومن التعارف عليه ان الغلو من المفاهيم النسبية  انه:

يعتبر  السائدة، فماوفق القيم والعادات والتقاليد  أخر،مع إلى ومن مجت أخر،التي تختلف من زمن إلى 
ينظر اليه في مجتمع على انه غلو قد يكون مألوفا  اخر، ومازمن  كذلك فيغلوا في زمن قد ال يكون 

  (.2يتغير مفهومه بتغير الثقافات والديانات والحضارات ) أخر، واالعتدالفي مجتمع 

معايير منها تجاوز الحدود الشرعية في اإلنكار على المخالف، وعلى هذا فإن للتطرف كما ذكرت ثالثة 
الخروج على الشرعية القائمة فيما خالفت فيه الشرعية اإلسالمية يجب أن يكون ضمن الضوابط واألطر 
 المقررة شرًعا في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اهلل هذه الضوابط التي تقوم
على اعتبار المال والموازنة بين المصالح والمفاسد وااللتزام بآداب االحتساب ودرجاته هي التي  تكفل 
االعتدال والرشد في ممارسة هذه األعمال، وبدونها يتحول األمر إلى تطرف منكر وردود أفعال عشوائية 

 ال تؤتي أكلها وال تحقق أهدافها  بل تنذر بخطر جسيم وشر مستطير.

د االلتزام بالفرائض والمندوبات، ولتجافي عن المحرمات والمتشابهات أو دعوة الناس إلى شيء من هل يع
 ذلك من قبيل التطرف أو الغلو في الدين؟ 
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ذا كان  كيف يكون التزام الواجبات واجتناب المحرمات والورع عن المتشابهات من قبيل الغلو في الدين؟ وا 
ين إذن ، وما عسى يكون ذلك االعتدال المنشود؟، إن جماع الدين هو هذا هو الغلو في الدين فما هو الد

التزام الواجبات والكف عن المحرمات والورع عن المتشابهات، قال صلى اهلل عليه وسلم:)الحالل بين 
والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه 

ن ودينة ومن و  قع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أال وا 
ن حمى اهلل في أرضه محارمه( ، وقال صلى اهلل عليه وسلم)إن اهلل تعالى فرض (3) لكل ملك حمى أال وا 

ة بكم فرائض فال تضيعوها، وحد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحم
 .(4)من غير نسيان فال تسألوا عنها(

ن الدعوة إلى ذلك هي الدعوة إلى  نوا  اتهام العمل بذلك أو الدعوة إليه بالتطرف أو الغلو إنما هو  الدين وا 
ن من نكد الدنيا أن يطرح هذا السؤال ابتداء في أمة تنتسب إلى اإلسالم وفي مجتمع يعلن  للدين،اتهام  وا 

 للتشريع.الشريعة اإلسالمية هي مصدره الرئيسي  إلسالم وأناأن دينه الرسمي هو 

إذا لم  تعنيفا،وهو ضد الرفق ويقال عنفه  به،العنف في اللغة هو الخرق باألمر وقلة الرفق  العنف:-2
 (.5)مثله يكن رفيقا في أمرة وهو الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر 

بأن وقد ُعرَِّف العنف في بعض العلوم اإلنسانية المعاصرة تعريفا مشابها، فجاء في المعجم الفلسفي 
فكل فعل شديد يخالف  بالعنف،والعنيف هو المتصف  والقسوة،ومرادف للشدة  للرفق،مضاد  العنف

ي العلوم ُعرِّف ف ا(. كم6)عنيف طبيعة الشيء ويكون مفروضًا عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل 
االجتماعية بأنه استخدام الضبط أو القوة استخدامًا غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير 

 (.7)ما على إرادة فرد 

يعد تعريف مصطلح اإلرهاب من التعريفات المختلفة عليها في العالم، إذا ال يوجد تعريف  اإلرهاب:-3
مد الدراسة الحالية إجرائيا التعريف المحلي لإلرهاب بحسب ما مقبول ومتفق عليه عالميا حتى أالن وتعت

ورد في قانون مكافحة اإلرهاب في العراق، اذا عرف على انه كل عمل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة 
منظمة تستهدف فردا او مجموعة أفراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسميه تودي إلى أوقع 

عامة او الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني او االستقرار والوحدة الوطنية، او اإلضرار بالممتلكات ال
 ( .                                                       8)  إدخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية
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من  القوةكما يمكن تعريفة هو عمل عنفوي يستهدف ارضاخ الجماعة آلرائه وفرض معادلة مغايرة بمنطق 
ويكون اإلرهاب وسيلة يستخدمها األفراد والجماعات ضد  محيطِه،خالل تجذير الخوف وزرع القلق في 

 الحكومات، ويمكن أن تستخدمها وترعاها حكومات ضد مجموعات معينة.

كل من يتخذ العنف واإلرهاب إلقامة  َرَهب، هولمة حديث في اللغة العربية وجذورهًا اإلرهاب لغتا: ك
سلطنه وفي الوقت الحالي اإلرهاب هو الرعب الذي تلجا اليه مجموعة او فرد كالقتل والتخريبً والحكم 

ية انه أالستبدادي اإلرهاب ليس اختراعا عربيا وال هو بدعة إسالم أنواع الحكماإلرهابي هو نوع من 
  (.9)الحديث ظاهرة نافرة ومدمرة من مظاهر االضطراب السياسي في العصر 

فمعنى والرهبة تقول رهيب والرهبة ً الرهب ً مادة ً إن اإلرهاب معناها من اللغة هو فعل يستعمل للعدية في  
 (.10) التعبد ومن باب اإلرهاب بقوله هو قدع اإلبل من الحوض وذبادها والرهب،الشيء، 

فزاع  اإلرهاب، أسلوب يعداو  سياسة،) اكسفورد:تعريف اإلرهاب في قاموس   المعارضين  المناوئين، أووا 
إي شخص يحاول إن يدعم آراءه باإلكراه أو  عام إلىتشير بوجه  )إرهابي(إن كلمة  ما، كمالحكومة 
 (.11الترويع ) أو التهديد

 المبحث الثاني

 الغلو والتطرف واإلرهابفي معالجة التنشئة أالجتماعية ودورها 

 االجتماع )علمحِظَي مفهوم التنشئة االجتماعية باهتمام كبير في مختلف مجاالت المعرفة    
، علم النفس( وفي المعاجم والقواميس، فضاًل عن األبحاث والدراسات االجتماعية والنفسية ااألنثروبولوجي

 مقال، أو فيوالتربوية، وعليه يمكن القول إنه ال يمكن استيعاب مفاهيم التنشئة االجتماعية في مبحث 
امع مانع وما سنذكره هنا ال يعني سوى قليل من كثير وغيض من فيض. ويالحظ أنه ال يوجد تعريف ج

لهذه العملية ألنها إحدى عمليات العلوم االجتماعية التي تتسم بالنسبية والتغير عبر الزمان والمكان، فهي 
 أصال عملية تتعلق باإلنسان في سياقه االجتماعي وفيما يلي نماذج لبعض مفاهيم التنشئة االجتماعية.

على )عملية اجتماعية نفسية تتقوم بها نفسية وقد ورد مفهوم التنشئة االجتماعية بصورة أدق واشمل ليدل 
يتالءم الفرد مع  Social controlالفرد وتتطور للتعلم داخل وخارج األسرة او بوسائل الضبط االجتماعي 

ويصبح قادرًا على العيش في مجتمعه وعلى تطبيق نظمه والتفاعل مع حضارته وتتضمن  حضارته.
ماعة ومثلها وأهدافها في نفس الشخص وتعليمه كيفية التعبير عملية التنشئة االجتماعية غرس قيم الج
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عنها بمعايير اجتماعية وبأطر من ادوار وفعاليات اجتماعية وتستغرق عملية التنشئة االجتماعية عمر 
 (.12) كلهاإلنسان 

على أنها العملية التي يتحول فيها  Socialization Processكما نعرف عملية التنشئة االجتماعية 
الفرد إلى إنسان اجتماعي وما يرافق ذلك من تحوالت تساعده على المحافظة على حياته وعاداته وتقاليده 

 .(13)الجماعة التي تمكنه من العيش مع 

ونظرا ألهمية دور المؤسسات التربوية في بناء وتكامل شخصية الطفل وتنشئته فإننا سوف نستعرض  
 هذه المؤسسات.  رزأب

أواًلــ األسرة:تعد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية الن الدور 
الرئيس للتنشئة االجتماعية يقع على عاتق األسرة فاألسرة هي المؤسسة التربوية األولى التي يتلقى الطفل 

ذي تشكل داخله شخصية الفرد تشكيال فرديا واجتماعيا، وهي منذ ان يفتح عينيه على النور وهي الوعاء ال
أول جماعة يعيش فيها الطفل ويشعر باالنتماء إليها، ويتعلم كيف يتعاون مع اآلخرين في سعي إلشباع 
حاجاته كما وتعد األسرة الوحدة االجتماعية البنائية األساسية للمجتمع وتنشا منها مختلف التجمعات 

وقد اجمع الباحثون  على أهمية المراحل األولى من  (14)ألسرة الثمرة الطبيعية للزواجاالجتماعية وتعد ا
عمر الطفل كونها أكثر أهمية وخطورة، ففيها يكتسب المهارات البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية التي 

نموه وتطوره ومن تساعده على أداره شؤونه وكل هذا يتطلب من األسرة الوعي الكامل بحاجاته الالزمة ل
هذا وان عملية  (15)أهم هذه الحاجات حاجة الطفل إلى الشعور باألمن واالستقرار والى تعزيزِه بنفسه

نما هي تربية مقصودة ومعيارية تساعد على االستدماج  التنشئة االجتماعية ليست عفوية أو عشوائية وا 
 . في ثقافة مجتمعه

م من كون جماعة اإلقران ال تمثل مؤسسة بالمفهوم العلمي إال أنها ثانيا ــ  اإلقران )الرفاق(:  على الرغ
ذات أهمية في بناء شخصية الطفل إذ تقوم جماعة اإلقران أو الرفاق أو الصحية بدور مهم في عملية 
التنشئة  االجتماعية وفي النمو االجتماعي للفرد فهي تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكن له القيام بأدواره 

جتماعية المتعددة وتتوقف مدى تأثير الفرد لجماعة اإلقران على درجة والئه لها ومدى تقبله لمعاييرها اال
حيث انه كلما تقدم  (16)وقيمها واتجاهاتها وعلى تماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أعضائها
يقابل هذا الضعف األسري الطفل في عمره قل تأثير أسرته في عملية التأنيس واإلنماء االجتماعي و 

ازدياد تأثير جماعات األصدقاء واللعب في المدرسة وخارجها بسبب ميله إلقامة عالقات وصداقات مع 
 . (17)إفراد نفس شريحته العمرية ألنهم يمثلوا طموحه وحيويته وهوايته ومصالحه
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أسوارها ولها مكان الصدارة في اهتمامات ثالثاــــ المدرسة : والمدرسة هي بيئة تعليمية وتربوية التحد 
الدولة بوصفها أداة ضرورية للتربية والتعليم والتثقيف وتدعيم النظام القائم واستقراره وهي أداة استكمال لما 
قام به األسرة من تنشئة اجتماعية وتصحيح لما اكتسبه الطفل من معارف وقيم واتجاهات ال تنبثق 

فضال عن وظيفتها االجتماعية الرئيسية وهي ديمومة ثقافة وتنميتها وتوفير  (18)والنظام المجتمع القائم
البيئة المالئمة لتيسير عملية قيم المجتمع واتجاهاته ومعايير السلوك فيه وتكييفهم ألنماط السلوك التي 
ة يرتضيها المجتمع في المواقف والمناسبات االجتماعية المختلفة بما يؤدي إلى حصول عملية التنشئ

االجتماعية وفي إطار هذه البيئة تمارس المدرسة أنشطة عديدة تتوسل بها لتحقيق وظيفتها  االجتماعية 
وتشرف على التفاعالت والمعامالت المؤدية الى تسريع عملية االجتماعية ومنها مايحدث في المدرسة 

ر مثل احترام من نشاطات مصاحبه غير منهجية تواكب التحصيل الدراسي وتعززه بشكل غير مباش
النظام والمواظبة وحسن اإلصغاء والتوقعات المرتبطة بالتحصيل الدراسي والتنافس وكل ما من شأنه 
المساعدة في تنمية الذات وفق األنموذج المطلوب كما تمارس المدرسة معادلة الثواب والعقاب بمستوياتها 

لما كانت المدرسة هي إحدى  (19)المتدربة ولكن من غير بعد عاطفي أو انفعالي مثلما في األسرة
المؤسسات االجتماعية المهمة التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية وان لها دورا تقليديًا في نقل التراث 
الثقافي من جيل الى جيل وفي مساعدة األفراد على تقبل العادات والتقاليد والمعايير والقيم السائدة في 

التكامل بين مختلف الجماعات والمنظمات االجتماعية فان هذا الدور المجتمع، وفي تحقيق االستقرار و 
المحافظ للمدرسة ال يساعد على بناء اإلنسان العصري الذي يستجيب للتغيرات السريعة والتي أصبحت 
سمة من سمات العصر والذي يعمل على تجديد األوضاع القائمة في المجتمع ويسعى إلى خلق حياة 

افية جديدة ويتطلب بناء اإلنسان العصري غرس مجموعة من القيم واالتجاهات في علمية واجتماعية وثق
نفوس الطلبة على اختالف مستوياتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات تمكنهم من المساهمة االيجابية في 
صنع المستقبل وتهيئه المناخ العلمي الذي يساعدهم على البحث والتجديد واالبتكار وغرس قيم العلم 
بتعويدهم على إتباع األسلوب العلمي في التفكير وااللتزام بالدقة والحياد والموضوعية ونبذ التفكير 

 (20)االرتجالي ذلك الن هذه األنواع األخيرة من التفكير تكبل عقل الطفل وتحد من طموحه وتعوق تقدمه
اطي وجعل المبادئ ومن الضروري إن تعمل المدرسة على تشكيل شخصية اإلنسانية على أساس ديمقر 

والقيم الديمقراطية أسلوبا لها وان تكون سلطة المدرسة بعيدة عن نظام صارم ومعتمدة على التسامح 
وتشير الدراسات الحديثة إلى إن العالقة التسلطية بين المدرس والطالب تناسب عكسيا مع قدرة الطالب 

ت الشخصية القومية، وغرس القيم واالتجاهات االبتكارية واإلبداعية، وان تعمل المدرسة على تأكيد مقوما
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الدينية حتى تتعمق الصلة بين الدين والدنيا ويتصل ماضي المجتمع يحاضره ومستقبله في تكامل حي 
 خالق. 

تعد دور العبادة من المظاهر البيئية االجتماعية عرفت في كثير من المجتمعات  العبادة: ـــ ـدوررابعا 
القديمة والمعاصرة وال يقف تأثيرها عند كونها لممارسة الشعائر الدينية بل أنها مؤسسات مارست تأثيرها 

هم في من يتولون السلطة في بالد بعض الدولفي أعمق مظاهر الحياة االجتماعية فمازال من القادة في 
وقد أصبح لألديان نفوذا ضخما في اغلب المجتمعات اإلنسانية  (21)هذا الدور وبتأييد من القائمين عليها

تكاد تفوق الضوابط األخرى في المجتمع. فالدين له تأثير في تنظيم المجتمع وهو يضبط سلوك األفراد 
للمجتمع وتشمل الدين اإلسالمي والجماعات على السواء ويعد الدين اإلسالمي من أقوى األديان ضبطا 

العبادات والمعامالت إما العبادات فتتعلق بالصلة بين العبد وربه بينما المعامالت فتتعلق بالعالقات بين 
 .األفراد

تعتبر وسائل اإلعالم تحدث تأثيرها بما تنطوي عليه من أحاطه الطفل  اإلعالمية:رابعا ـــ المؤسسة 
غراء األطفال واس تمالتهم ليسلكوا بما يتفق مع رغبه موجه الرسالة فضال عن إتاحة الفرصة بموضوعات وا 

للترفية والترويح.. وهو هدف يأتي في المقدمة، واالستفادة من وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعية 
للطفل ليست حديثة، فالحكايات والقصص والمالحم الشعبية كانت تستعمل قصدا وبغير قصد في 

المجتمع وتقاليده إلى إن أصبح للطفل مساحة من صفحة أو أكثر في  من عاداتكثير اكتساب الطفل 
جريدة يومية أو مجلة خاصة به أو برنامج إذاعي موجه يقصده. وتعد وسائل اإلعالم ومنها التلفاز بمثابة 

ير فيها، الناقل األساسي للثقافة في عصرنا الحديث وهي أدوات ثقافية تساعد على دعم المواقف أو التأث
وعلى تعزيز ونشر األنماط  السلوكية وتحقيق التكامل االجتماعي، وهي الوسيلة األساسية بالنسبة 
للماليين في الحصول على الثقافة بجميع إشكال التعبير وتستطيع إن تقدم روائع اإلبداع في الماضي 

والترفيه وقضاء الوقت الفراغ  وال تزال السينما واإلذاعة والتلفاز من اهم وسائل التسلية (22)والحاضر
وخاصة عند األطفال وقد اختلف الرأي بشأن هذه الوسائل فيما يتعلق بمدى عالقتها باالنحراف األطفال 
فتوصلوا من خالل دراساتهم وتجاربهم إلى نتائج تأثيرها على نفوس األطفال ايجابيا وسلبيا، كما اتجهت 

مة على الوسائل وتوجيهها قانونيا وثقافيا تفاديا لمضارها كثير من الدول المعاصرة الى الرقابة التا
هذا والشك إذا أحسن توجيهها فإنها  (23)واستغاللها ذات الوقت لفائدة األطفال والكبار على حد السواء

 تستطيع ان تصبح أداة فعالة وقوية في إرساء القواعد الخلقية والدينية لمجتمع فاضل .
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 المؤسسة الدينية ودورها بالتنشئة االجتماعيةالمحور الثالث 

يمثل الدين البناء المعياري الذي يسير عليه  االجتماعية.أوال ـــ المؤسسة الدينية ودورها في عملية التنشئة 
سلوك الفرد وينتظم عليه بناء المجتمع .وتتميز الثقافة العراقية بصفة عامه بقوة النظام الديني ، ويعتبر 

الثقافة العراقية ، وفلسفة شاملة تقدم اإلجابة على كل تساؤل وتعطى مبررات لكل عمل ، الدين مركز 
وتمثل دور العبادة المركز الديني والثقافي الوحيد الذي تلتقي فيه أعداد كبيرة من الناس بحرية وبدون 

ة لدى الكبار تصريح رسمي سابق كما إن أهمية دور العبادة ترجع إلى أنها  ال تعترف بالفروق الطبقي
والصغار أثناء ممارسة الشعائر الدينية ، وتدعم لديهم اإلحساس  بالتضامن  والتآخي والتآزر في المحن 
التي قد يبتلى اإلنسان بها .وال يتوقف دور العبادة على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية فقط بل هي 

هم ، وتعينهم أيضا على تدعيم وبث القيم تزود الناشئة بالكتب والدراسات  التي تعينهم على فهم دين
 الروحية التي ال غنى عنها في تماسك وتعاضد المجتمع اإلنساني.

مظهراته. التعامل مع هذه الظاهرة إنما يحيلنا إلى المفهوم عبر  والتطرف. إنمعالجة ظاهره العنف ثانياـ 
ولكن ذلك ال  ظاهريا.ناقضة كلمة )عنف( كلمه غير ساكنه كلمه محتدمة وجارحه وتحمل سمات مت نأ

التي تغلق هذه الظاهرة المنفلتة من عقالها والتي تكسبها الرؤيا  الحسنة النياتيجعلنا نبحر باتجاه 
المضادة بعدا ال شرعيا يستند بالدرجة األساس إلى تاريخ طويل من العالقة ألقائمه على مبدأ القراءة 

خلف كل سلوك جملة دوافع وعوامل تفسر أسبابًا كامنة تعلل  العالم. وتقفالمخالف هو المضادة في 
وك المعين. وظاهرة التطرف والعنف لها أسبابها ودوافعها وعلينا تحديدها بشكل واضح انتهاج السل

للوصول إلى جوهر الحلول وجذورها، وال شك أننا سنكون في حالة إرباك إذا لم نعرف حقًا األسباب التي 
 تدفعنا وتسيرنا، من هنا علينا تحاشي األحكام المتسرعة لظاهرة العنف.

التي تؤثر سلبيًا في بناء الفرد والمجتمع على السواء والتي أصبحت في أيامنا جزءًا  وهي من أهم الظواهر
في العائلة، في  ،ال يتجزأ من مجموع السلوكيات في الحياة اليومية والتي تظهر في غالبية جوانب الحياة

وغيرها.هذه  العمل، في المؤسسات على أنواعها  من ضمنها مؤسسات التربية والتعليم واألماكن العامة
ن كانت تلبس أوجه مختلفة ومتنوعة فهي  الظاهرة هي ظاهره العنف التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا وا 
في ماهيتها متشابهة وتظهر كرد فعل سلبي وتكون موجهة إلى الفرد نفسه أو إلى الغير أو لالتجاهين معًا 

نية .ولما لهذه الظاهرة من تأثير .أسباب العنف ودوافعه كثيرة وهي تنحدر من مصادر شعورية و عقال
ومخاطر فأن المجتمعات ترفضها وتولي األهمية لمعالجتها ومحاربتها ونـحن بدورنـا نتكاتف سويـة 
كمجتمع متحضر للعمل على منع العنف في جميع جوانب حياتنا البيت واألهل من خالل دورهم في 
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يما بينهم ومع اآلخرين وفي المجتمع من منطلق تربيه أوالدهم يهتمون ببناء أفراد صالحين يتعاملون ف
التسامح وعدم العنف. فالمدرسة وما لها من دور كبير في تنشئة الطالب أجيال المستقبل وهي مسؤولة 
عن تطور هذه األجيال ، تهتم من خالل التربية والتعليم بأن ينشأ جيل وأجيال تتعامل بالمحبة والتعاون 

أدوارهم في مواقع مختلفة من الحياة وهم يتمتعون بالقيم السامية ويتحلون والتفاهم وينطلقون في أداء 
باألخالق الحميدة.من هذا المنطلق نرى أن المدرسة والبيت شركاء في تنمية هذه األجيال وتضع نصب 
أعينها وفي مقدمة أولوياتها أن يتخرج من بين جنابتها رجال ونساء أعضاء نافعون صالحون ، يتعاملون 

جاالت حياتهم باألخالق الحميدة ويرفضون العنف .في البداية ال بد لنا من أن نقول أن العنف يعد في م
ظاهره اجتماعيه ولكن هل هو ظاهره اجتماعيه أم انه ظاهره لغويه ونفسيه وعضويه . إن الحديث عن 

ما يوقعنا في وهم العنف على اعتباره ظاهره اجتماعيه قائمه بحد ذاتها خارج هذه الدائرة الثالثية إن
 األخرعلى المغالطة في وجهات النظر واإلمعان في تدمير  محضة تستندظاهره عدمية  فالتجريد. فالعن

عليكم أرى المشاهد هذه يوميا وبشكل مستمر إذا  أخفىأصبح ظاهرة في بالد الغرب واني ال  .. لقد(24)
شاذة مؤذيه ومع تصورنا أن هذه الجرائم في مجتمعاتنا تبقى في  تالتلفزيون. حاالكان في الشارع أو 

إطار محدود إال أن األمر يستدعي التذكير بشناعة هذا األمر ومخالفته لشريعة اإلسالم ونظامه 
 يقول: "إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.  -ى اهلل عليه وسلم صل -األخالقي. فهذا رسول اإلسالم 

 بأن رجاال يضربون نساءهم. قال: " ليس أولئك بخياركم. -صلى اهلل عليه وسلم  -ولما أخبر 
ن احتاجت المرأة أو الطفل إلى التقويم يبقى الكي آخر العالج)الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما فَ  َل وا  ضَّ

اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما  ِتي اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّ َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ
ْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللََّه َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأطَ 

)وعندئذ ال بد من مراعاة الضوابط الشرعية التي تضمن سالمة النفس والجسد وال  (25)َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا(
 تبيح اإليذاء. 

ما ال يفيد بالعنف مع الحيوان...وال يدركون من أنهم سوف يحاسبون عليه يو  ان يستهينوايمكن البعض 
 فيه الندم.

إن بعض من انتكست فطرهم يتلذذون بتعذيب الحيوانات ويستعملون العنف معها، وهذا مما نهى عنه 
بستانا لرجل من األنصار فإذا جمل، فلما رأى الجمُل  -صلى اهلل عليه وسلم  -اإلسالم، فقد دخل النبي 

ثم قال: من  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي حنَّ وزرفت عيناه فمسحه  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 
رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من األنصار فقال: لي يا رسول اهلل. فقال: أفال تتقي اهلل في 

خلف كل سلوك  وتقف( 26) (أنك تجيعه وتدئبه )تتعبه إلىهذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها؟ فإنه شكا 
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التطرف والعنف لها أسبابها  ةالمعين. وظاهر جملة دوافع وعوامل تفسر أسبابًا كامنة تعلل انتهاج السلوك 
ودوافعها وعلينا تحديدها بشكل واضح للوصول إلى جوهر الحلول وجذورها، وال شك أننا سنكون في حالة 

اشي األحكام المتسرعة لظاهرة إرباك إذا لم نعرف حقًا األسباب التي تدفعنا وتسيرنا، من هنا علينا تح
 .هناك عدة مالحظات منهجية في بحث مسألة الدوافع واألسباب نالعنف. لك

إن العنف ظاهرة مركبة متعددة التغييرات، وال يمكن تفسيرها بمتغير أو عامل واحد فقط. فالمؤكد أن  -1
سلبًا أو إيجابًا فيما بينها  هناك مجموعة من العوامل تتفاعل بل تتداخل وتترابط وتؤثر بعضها على بعض

 لتفجر أعمال العنف.

إنه يجب التمييز بين األسباب المباشرة التي تفجر أعمال العنف وتلك العوامل غير المباشرة أو  -2
الكامنة التي تقف خلفها. فاألولى تعتبر بمثابة المناسبات والشرارات ولكنها ليست األسباب والعوامل 

ولد الظاهرة. فقيام حكومة ما برفع أسعار بعض السلع مثاًل يسبب عنفًا جماهيريًا البنائية الكامنة التي ت
فإنه ال يعد السبب الرئيسي للعنف حيث يرتبط غالبًا بوجود أزمة تنموية تتمثل بعض أبعادها االقتصادية 

هذا في موجات.، فإنه من المحتم أن خلف هذه الحادثة تقف ثمة أسباب مباشرة الندالع العنف كان 
 الحدث شرارة نهوضها على أرض الواقع.

إنه على الرغم من تعدد وتداخل العوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة العنف إال أن التأثير النسبي  -3
لهذه العوامل ليس وأحدا بل يختلف من دولة إلى أخرى طبقًا لالختالفات والتمايزات المرتبطة بالتركيب 

بعض الحاالت، يمكن القول بوجود  ياالقتصادية. وفسياسي والظروف االجتماعي والثقافي والبناء ال
عامل أو عوامل جوهرية أو مركزية تؤدي إلى أعمال العنف بينما يأتي تأثير العوامل األخرى في مرتبة 
تالية. فعلى سبيل المثال كانت تعتبر أزمة التكامل وتسييسها عاماًل محوريًا للعنف السياسي في السودان 

 ق بينما األزمة االقتصادية كانت عاماًل جوهريًا للعنف السياسي في لبنان وتونس في الثمانينيات. والعرا
هدفنا  إنأن نتعمق في مسألة تفاوت الظرف والمكان، إليماننا بأن العنف أمر نسبي متعدد األوجه حيث  

 معالجة العنف في داخل العقول.

: )إن التطرف 1994بجامعة القاهرة حول التطرف الفكري عام ويقول الدكتور علي الدين هالل في ندوة 
يبدأ بالعقل ثم ينتقل إلى السلوك(، ويضيف )إنها ظاهرة عالمية تتسم بمجموعة من السمات المشتركة 

)احتكار الحقيقة( والتفكير القطعي ورفض االختالف والتعددية واستخدام األلفاظ  أهمها توهم
 (. 27)التسامح( ة كالخيانة والكفر والفسوق وعدم والمصطلحات السياسية الغليظ
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وقد حدد مفتي الجمهورية دكتور سيد طنطاوي في الندوة ذاتها اإلنسان المتطرف بأنه )المتجاوز للحدود 
 الشرعية في أي أمر من األمور حتى في العبادة نفسها(.

نعيم أحمد أستاذ ورئيس قسم ومن الذين طرحوا رأيًا متميزًا في مجال تعريف التطرف الدكتور سمير 
اجتماع في جامعة عين شمس حيث قال: )إن التطرف ليس كما يشاع بأنه خروج عن المألوف فكل 

( أي Dogmatismألفه الناس، بل أنه مرادف للكلمة اإلنجليزية ) عمااألديان السماوية كانت خروجًا 
 .(28)العقلي( الجمود العقائدي واالنغالق 

 جال العلوم االجتماعية ثالث صور أساسية للعنف:عرف الدارسون في م
العنف المؤسسي، الذي تعبر عنه ممارسات بعض الحكومات خروجًا عن الدساتير والمواثيق  ــــ 1

 والشرعية التي ارتضتها لنفسها.

 ــ المقاومة المسلحة. 2

لحياة أو هو نتيجة ــــ العنف الهيكلي الذي ينجم عن التفاوت في توزيع الدخول والثروات وفرص ا3
 االنقسام الطبقي داخل كل مجتمع.

ال زالت األطر الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية هشة مما يقلص إمكانية استقرار الدولة المدنية ويفضي 
إلى تكريس مفاهيم أقرب للديكتاتورية والعنف. ولعل أهم وأبرز األطر الديمقراطية فتح قنوات قانونية 

والفكر دون التعرض لهم أو إيجاد وصاية على إبداعهم، وكلما ضاقت هذه السبل نما  للتعبير عن الرأي
 (29) والسخطالشعور بالظلم وعظمت مشاعر القنوط 

وقد تنشأ تبعًا لذلك ظاهرة الفئات المهمشة اجتماعيًا وسياسيًا في ظل فقدان األطر الديمقراطية المتاحة 
دماجهم في نسيج المجمع المدني وما  يصاحبه استبعاد األقليات أو الفئات المعارضة وحركات الرفض وا 

ما يكونوا مادة خامة للعمل السياسي العنيف، ألم يكن الطلبة والعمال نموذج الفئات المهمشة التي وجدت 
 طريقها نحو العنف والشغب متى أتيحت الفرصة لذلك؟

ومجود إقصائهم عن مجاري الشأن العريض ري للناس سيقول األستاذ حافظ الشيخ: )إن مجرد العزل الق
العام هو في حد ذاته يخلق أفضل الظروف لنشأة التطرف وهكذا فإن التطرف يزداد مع الزمن ويشتد 

 بفعل حالة العزل واإلقصاء ومع اإلمعان فيها(.

 لقد حاربت بريطانيا الجيش الجمهوري االيرلندي بكل وسائل األمن والجيش وأحدث المعدات الحربية
االستخباراتية واإلعالمية لدرجة حجب بث أصوات ممثليهم، لكن أصوات قنابلهم ضلت تلعلع في بريطانيا 
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سبانيا ضلت عقودًا طويلة في  حتى اضطرت الحكومة العمالية الجلوس على طاولة الحوار للتفاهم.وا 
غرب إسبانيا( حتى  حرب منهكة واستنزافية مع منظمة )إيتا( التي تطالب بانفصال إقليم إلباسك )شمال

قبل الطرفان الحوار الهادئ بدياًل عن الرصاص.إن ضيق قنوات الحوار وغياب القنوات الوسيطة أو عدم 
وعدم االعتراف  -وهي التي تقوم بتجميع المطالب وتوصيلها وتنظيم عالقة الحاكم والمحكوم  -فاعليتها 

يكون حافزًا لتحريك العنف لدى فئات عريضة  بمبدأ المعارضة السياسية وغلق كل قنوات التعبير الشرعي
من المجتمع.في الوقت ذاته فإن إغالق منافذ الحوار يشكل حزمة تمنع القوى السياسية واالجتماعية من 
تنمية ذاتيتها الفكرية واالجتماعية بحيث تطرح بدائل عملية لإلصالح السياسي والنظم الفاسدة القائمة في 

يفية بناء السلطة وممارسة الحكم الصحيح وكيفية مواجهة المشاكل االقتصادية المجتمع أو تقدم برامج لك
واالجتماعية والسياسية المتراكمة، حيث تظل منهكة في صراع وتحدي السلطة وردود األفعال وتكتفي 

 ( .30) بإعالن المعارضة واالحتجاج والرفض للنظم السياسية القائمة

 السلطوي: ثالثاـــ التعالي

ن نضيف هذه النقطة منفصلة عن النقاط السابقة برغم كونها ال تمس الدوافع الفكرية لنشأة العنف أثرنا أ
أو النظم الداخلية للتيارات السياسية والفكرية المختلفة، ذلك أنه من الصعب حصر التطرف في األفراد 

وعادة  (31)رد فعل. والجماعات وتناسي القابضين على الحكم باعتبار أن التطرف والعنف هو في الغالب
ما تكون الدولة هي المبتدئة بالعنف، فهي المؤهلة بسهولة لالنزالق إليه نظرًا لضيق أفق الحاكمين 
وسعيهم الحثيث للحفاظ على الحكم واستغالل المكنة والقدرة التي تمنحهم الدولة في تكريس 

ية على حكمهم بتوظيف الدين سطوتهم.وتقصد بذلك التطرف الذي يمارسه أصحاب الدولة إلضفاء الشرع
توظيفًا سياسيًا عندما ال تكون ثمة شرعية سياسية، فإنهم يلجئون إلى التعالي بالسياسة لجعل حكمهم يعلو 

في تكريس التعالي السلطوي  مهمةعلى كل شرعية بشرية. لنا في التاريخ السالف أمثلة عديدة ذات داللة 
خ المليئة بحبر أسود تثير الشجون وحرقة القلوب على فداحة نذكر بعضها ونحيل جلها إلى دفاتر التاري

 واإلسالم.العبث بالدين 

وساهم األمويون أيضًا في تكريس أيديولوجية الجبر طلبًا للشرعية فأسبغوا على أنفسهم ألقابًا تجعل 
وجودهم من وجود اهلل، مثل خليفة اهلل في األرض وأمين اهلل.. الخ. وهي األلقاب التي تنهض من قبل 

فع من شأنهم وتجعل طبقة الشعراء والقصاص وخطباء الجمعة الرسميين، بل عمدوا إلى وضع أحاديث تر 
مقامهم عند اهلل أسمى من مقام جميع البشر وهكذا نسبوا إلى النبي )صّلى اهلل عليه واله( أنه قال: 
)األمناء عند اهلل ثالثة جبريل وأنا ومعاوية(. كما نسبوا إليه حديثًا يقول: )اللهم علم معاوية الكتاب ومكن 
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عمم خلفاؤه جملة ادعاءات فنسبوا إلى النبي أنه قال: )إن  له في البالد وقه العذاب(. ولما توفي معاوية
اهلل تعالى إذا استرعى عبدًا رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات(. وأنه قال أيضًا: )إن من قام 
بالخالفة ثالثة أيام لم يدخل النار(. وخطب هشام بن عبد الملك حين ولي الخالفة فقال: )الحمد هلل الذي 

من النار بهذا المقام وأحضر يزيد بن عبد الملك أربعين شيخًا شهدوا له أنه ما على الخلفاء  أنقذني
 .(32) وعقاب(حساب 

إن السلطة والدولة بحكم امتالكها المكنة المادية والقدرة تفضي إلى أن تكون سببًا مباشرًا في تكريس 
وخلق الهيبة والقدسية على سلوكيات  العنف في األفراد والجماعات. فباإلضافة إلى اإلضفاء الشرعي

السلطة فإنها تمارس سياسات دكتاتورية من شأنها زج الجماهير قسرًا للعنف من مثيل التمييز وسلب 
الحقوق السياسية واالجتماعية والسياسات االقتصادية الخاطئة واضطهاد وتعذيب الشعوب وقمع الهوية 

 ن سببًا رئيسيًا لنشأة األصولية.الثقافية والدينية لشعب أو أمة ما، مما يكو 

وعادًة ما تبدأ السلطات بممارسة العنف من خالل اتخاذ إجراءات وقائية كما يطلق عليها من مثيل 
حمالت االعتقال أو المحاكمات أالستثنائية وهذا يمكن أن يخلق ردود أفعال مضادة. بل إن النظم 

الفتاكة والتجسسية والقمعية وتعطي اهتمامًا متزايدًا  السياسية ما برحت تفتأ تكدس مخازنها كافة األسلحة
ألجهزة ومؤسسات القمع والقهر كالجيوش وقوات األمن، وقوات الحرس الجمهوري واالستخبارات العسكرية 

يقول الباحث الفرنسي و  والمدنية والمليشيات الميدانية وكأنها في حرب دائمة مع )الشعب( نفسه
العنف الذي تمارسه  -في معظم األحيان  -عليه العنف الديني يستتر وراءه فرانسوبورجا: )إن ما يطلق 

النظم التي تفضل أن تقدم خصومها الذين يتحدونها في صورة الشيطان، وذلك لتتجنب مواجهة نتائج 
أبواب الوصول إلى الساحة السياسية الشرعية أمام  -بهذه الطريقة  -االنتخابات. وعندما تغلق األنظمة 

م السياسي فهي تدفعه إلى ممارسة هذا العنف لكي تبرر لجوؤها إلى القمع لحماية كيانها(. يقول اإلسال
الكاتب مصطفى حجازي: )ردود فعل السلطة عنيفة ومباشرة وتأخذ طابعًا ماديًا. والبنية االجتماعية التي 

لعدوانية التي ال بد تنتج عن هذه الوضعية جامدة متصلبة، ال تتضمن أي صمامات أمان أو أي تقنية ل
أن تتراكم، ولذلك فإن هذه العدوانية ال بد أن تتفجر في الداخل والخارج تبعًا للظروف(.  واألدهى من 

ومن خالل أجهزتها وعناصرها االستخبارية تتسلل داخل القوى الوطنية والمعارضة  -ذلك أنها أحيانًا 
و تشعل فتيل الفتنة بين عناصرها أو تمارس لتدفع تلك القوى نحو ممارسة أعمال عنف وشغب وتحدي أ

نشاطًا تخريبًا مرعبًا تنسبه لتلك القوى، وحينها تصبح عملية ضربها وتفتيتها أمرًا مبررًا وشرعيًا تتبجح به 
 .(33) التلفازأمام محطات 
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د، أي أنه إن هناك ثمة سمات مشتركة تشترك بها أغلب النظم العربية، فهي أواًل نظم انتقالية لم تستقر بع
ال يوجد اتفاق عام داخل المجتمعات العربية حول شكل النظم السياسية ومضمونها. ومن ثم نظم تمر 
بعملية تغير وتبدل على مستوى أبنيتها التنظيمية والمؤسسية وعلى مستوى أسسها االقتصادية 

و ضمن فلك مصالحها. واالجتماعية. وثانيًا هي نظم تابعة، أي تتحكم في إطار التبعية لقوى خارجية أ
وهي ثالثًا نظم تسلطية تقوم على احتكار السلطة فال تسمح بتعددية سياسية حقيقية أو أطر ديمقراطية. 

 في إنجاز مهام ما بعد االستقالل. -بدرجات مختلفة  -وهي رابعًا نظم محدودة الفاعلية، إذ أنها تعثرت 
ناخًا مواتيًا لتفريخ العنف وتناميه في الجماهير بشكل تخلق م -التي شرحناها سلفًا بإفراد  -هذه السمات 

 مّطرد وخطير للغاية.

إن هناك فارقًا شاسعًا بين عنف الضحية وعنف الجالد، فبرغم نقدنا لعنف الضحية سواًء كانت حركة أو 
مجموعة أو كتلة عمالية أو مهنية، فإن عنف الجالد يشكل انتهاكًا صارخًا يتضمن ممارسات وحشية ال 
تقل قسوة عن أزمنة العصور الوسطى إن لم تتجاوزها تفننًا وتقنيًة وبشاعًة.والمفارقة الهامة في البحث أن 
للبشر حاجات أساسية ونفسية تساهم بشكل مباشر في صياغة حياته وشخصيته والحفاظ على كيانه 

الفرصة مهيأة وكلما انتهكت هذه الحاجيات أدى إلى االنتقاص من أدميته وأضرت بحقوقه وأصبحت 
 النتحاء األشخاص نحو ممارسة سبل أقرب للعنف وهذه الحاجيات هي المرتبطة بالقيم التالية:

 نبذ كافة أشكال العنف والحاجة لألمن. -1

 الرخاء االقتصادي. -2

 التوازن البيئي. -3

 العدل االجتماعي. -4

 المشاركة. -5

 التسامح. -6

ا، كان عرضة لبروز التعصب وسيادة منطق القوة وتبدو أن ومتى ما ُأخليت هذه القيم في مجتمع م
السلطة هي األقرب النتهاك هذه القيم لسطوتها على مكنونات السلطة وقدرتها على توفير حاجيات الناس 

 :(34) عليهظاهرة التطرف والعنف هناك ثمة أولويات ال بد العمل  ةالعامة. ولمعالج

 تكريس األصول المعرفية بمفاهيم الحرية والتعددية واالنفتاح ولفت نظر المتطرفين بها. -1
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 ممارسة النقد الذاتي للتكيف مع روح العصر ومالحقة العلل والمثالب. -2
لمجاالت السياسية واالجتماعية والدينية كسبيل لوقف فتح حوار مع المتطرفين والتعاون معهم في ا -3

 تماهي التطرف فيهم.

 نتائج وتوصيات البحث الرابع:المبحث 

 اوال ــ نتائج البحث  

المستخدمة للـشـدة والضغط واإلكراه والتي ينتج عنها ومنها: التكوين النفسي والفكري  والمغالية، أـ البيئة 1
لبعض المغالين، والفراغ وعدم البصيرة باألولويات، واالعتماد على النفس من أول األمر في تحصيل 

والتصور التلقي عن الجاهلين، مع خلو الساحة من العلماء الذين يضبطون الفكر  والمعرفة، أالعلم أو 
 والسلوك، والتصدر للفتوى واالجتهاد قبل االستواء والنضج.

ـ لقد أثبتت الدراسة أن ضعف المستوى العلمي والثقافي يولد الرغبة في الطاعة مع الجهل لممارسة 2
 واإلرهاب.أفعال الغلو والتطرف 

ـ وقد يحدث الغلو في مجتمع شهد المغالون فيه تعطيل شرع اهلل في أألرض و"العلمنة الصريحة، 3
عراض أكثر المسلمين عن دينهم، متمثاًل في: كثرة  البدع والعقائد الفاسدة، واإلعراض عن منهج وا 

أو التقصير في القيام بذلك وشيوع  السلف، وشيوع الفساد وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
الظلم، وتحكم الكافرين في مصالح المسلمين،ومحاربة التمسك بالدين،والجفوة بين العلماء والشباب،والخلل 

جود قوة العاطفة والرغبة األكيدة في حب اهلل وطاعته من قبل المغالين إال في مناهج التعليم،كل هذا مع و 
 أنهم ضلوا السبيل بالتشدد والتعصب األعمى.

الغلو ( تعد اليوم من الوسائط القوية األثر في خدمة عمليات )االنترنتــ ان شبكة المعلومات الدولية  4 
ار والمعلومات والتصريحات بين األطراف واإلرهاب، فهذه الشبكات تنشط في نشر األفك والعنف

 المشتركين فيها عالميا.

ـ أثبتت الدراسة أن لرفاق السوء دور كبير في النزوع نحو الغلو واإلرهاب والتطرف ال سيما يكون تأثير 5
 هذه المجاميع كبيرا على رفاقهم والذين ينتمون إليهم.
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 ثانياــ توصيات البحث 

الرقابي على القنوات الفضائية واإلعالمية والمواقع االلكترونية التي يكون لها دور في ـ تفعيل الدور  1
 .عملية زرع األفكار المتطرفة وخاصة الدينية منها والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المختصة

زب تفعيل الدور القضائي بصوره رئيسية ليكون له دور صارم وفعال من اجل ردع أي شخص أو ح - 2
أو منظمة تقوم بزرع روح الفتنة الطائفية أو القومية أو الدينية في البالد من اجل التخلص من كل أشكال 

 .التطرف والحفاظ على النسيج االجتماعي والعيش بأمن وسالم

على المؤسسة التعليمية أن تأخذ درها الحقيقي في عملية التربية التعليمية من أجل أبعاد أي مادة  - 3
ة لها دور فكري متطرف مما يؤدي شق وحدة الصف ألبناء الوطن الواحد واستبداله بمادة تزرع تعليمي

 ل.أفكار لها دور ايجابي للحفاظ على أبناء وبناء الوطن الن للتعليم دور مهم في ذلك المجا

عاون على المؤسسة الدينية ان تأخذ دورها الحقيقي والبناء من خالل بث روح الحب والتسامح والت - 4
والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الديانة والعرق أو الطائفة أو القومية 

 ى( وعل24ويأخذوا من منطلق قولة تعالى )تعاونوا على البر والتقوى وال تتعاونوا على اإلثم والعدوان( )
من بث أفكار وتعاليم دينية  تقوم به وماالجهات الرقابية المختصة تقوم بمراقبة كل المؤسسات الدينية 

الالزمة حتى يكون للمؤسسة الدينية دور في عملية بناء الدولة وليس العكس ويجب اتخاذ اإلجراءات 
 ن.من خالل فرض القانو  لذلك

على الدولة ان يكون لها دور فعال في عملية بناء المجتمع من خالل محاربة التطرف بكل أشكال  - 5
عامة بغض النظر على االنتماء العرقي أو الطائفي أو القومي وتكون الهوية الوطنية أي وأنواعه وبصورة 

الهوية العراقية هي األساس في التعامل وليس الهويات الفرعية ويجب سن قوانين بذلك ويكون العدل 
 .أساس التعامل مع الجميع من خالل الحقوق والواجبات

وعلى األسرة ان تأخذ دورها الحقيقي في عملية التنشئة الوطنية الحقيقية واالبتعاد عن كل المسميات  - 6
المجتمع ولها دور في عملية بث روح الحب والوئام والتسامح  وبناءالجانبية الن األسرة هي أساس نواة 

العداء والفتن واالضطراب بين سلبي في خلق  أثروالتعاون واالبتعاد عن كل األفكار المتطرفة ومالها 
 .أبناء المجتمع الواحد
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 الخاتمة:

نما يعود تاريخها إلى المجتمع اإلنساني األول من  ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة وليدة العولمة وا 
حكاية قابيل مع أخيه هابيل. ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا شهدت البشرية أصنافًا ال تحصى كمًَّا وكيفًا 

. التي سببت سلسلة من الكوارث المأساوية المتعاقبة؛ ألن العنف ال والعنفمظاهر القسوة والبربرية. من 
الظاهرة الخطيرة تتنافى والفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشري كما تتنافى وروح  هالعنف. وهذيولِّد إال 

رآنية، وهناك السنة النبوية الشريفة التعاليم اإللهية والشريعة أإلسالمية فهناك العشرات من النصوص الق
وسيرة أهل البيت )ع(، كلها تثبت بوضوح أن األصل في الحياة وفي معاملة اإلنسان مع أخيه أإلنسان 
هو مبدأ السلم والعفو والتسامح، أما القسوة والعنف فهو االستثناء والذي ال يلجأ إليه إال العاجزون عن 

ة. من جهة عدم ثقة الفرد أو الجماعة بقوة أو صحة أفكارهم وقناعاتهم التعبير بالوسائل الطبيعية السلمي
 فيعمدون إلى فرضها على اآلخرين بالقهر واإلكراه.

إن اإلسالم يرفض جميع أشكال العنف واإلرهاب ويدعو إلى السالم والرفق واللين واإلخاء كما يتجلى ذلك 
أدُع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم )–( 1في قوله تعالى: )وقولوا للناس حسنًا( )

ن تعفوا أقرب للتقوى( ) –( 2بالتي هي أحسن( ) )تعافوا تسقط الضغائن (ـــ ويقول النبي )ص(: 3)وا 
(ـــ وعن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5(ـــ ويقول)ص(: )العفو أحق ما عمل به( )4بينكم( )

(ـــ ويقول)ع(: )بالعفو تستنزل 6)ع( قال: )شر الناس مضن ال يعفو عن الزلة، وال يستر العورة( )
 (ـــ. 8كان الرفق أوفق( ) (ــ وعنه )ع(: )اخلط الشدة بالرفق وأرفق ما7الرحمة( )

ولقد قدم النبي )ص( وأهل بيته )ع( دروسًا عملية في العفو والتعامل الحسن والتسامح حتى مع أألعداء 
وقد تجلَّى ذلك في موقف النبي )ص( من الكفار والمشركين حين فتح مكة، قائاًل )ص( لهم: )اذهبوا أنتم 

لنبي )ص( من األذى إال أنه )ص( يكّرر دعاءه لهم بالقول: الطلقاء( وعلى الرغم مما تسبَّب به أعداء ا
 )اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون(.

وال يخفى على القارئ الكريم أن ظاهرة العنف ال تختص بمجموعة معينة في المجتمع دون أخرى، فكلٌّ 
من الرجل والمرأة والطفل معرَّضون لشتى مظاهر العنف، فالحروب المدمرة التي يسجل لنا التاريخ أرقامًا 

يذهب ضحيتها عدد  االم. إنمالعخيالية من ضحاياها والنزاعات الدموية المنتشرة اليوم في مختلف بقاع 
كبير من الرجال والنساء واألطفال ويلقى الجميع نصيبهم من القتل واألسر والسجن والتعذيب والتشريد 
والتطهير العرقي.. من دون تمييز بين رجل أو امرأة أو طفل، وما يجري يوميًا في فلسطين والعراق 

 خير شاهٍد على ما نقول. .ووأفغانستان 
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 والتحديات الخليج الواقعاالعالم الرقمي في دول 

 عمر التنياخالص مصطفى  د.

 جامعة الفجيرة

 المقدمة 

بسم اهلل والحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله الصادق الوعد 
 الدين.األمين وعلى صحبه ومن دعاء بدعوته إلى يوم 

أحدث التقنيات التي تساعد على إيصال  استخدامفي الدول المتقدمة قد قطع شوطًا كبيرًا في  االتصالأن 
أمثل يحقق األهداف في زمن وجيز ودقة وفي أمثل صورة  استخدامفي و في أسرع وقت  ةاالتصاليالرسالة 
 .المتلقي تجذبمتاحة 

بكافة  االتصالفي سبيل الرقي بمهنة  واالجتهاداتأما في الدول النامية فإننا نجد غير ذلك رغم المحاوالت 
يوجد فقط من حيث األبعاد  ال االتصالبين الدول النامية والدول المتقدمة في مجال  االختالفأفرعها ولكن 

الطريقة  االسلوب و يظهر بصورة جلية عند التطبيق على مستوى   االختالفولكن  المتطلبات األسس و و
 المختلفة وظروف التي يحكمها في الدول لا هذا يرجع للبيئة و و االتصالالت التي يوظف فيها االمج و

في الدول  االتصاليةة المصاحبة لكافة األجهزة يالخالف األكبر في التقنية العال المختلفة أيضًا واألنظمة 
 دراسات عالية والذين تتوفر لهم  األجهزة ووالقدرات  الهائلة للعاملين علي هذه  تنامكالإلالمتقدمة زائدًا 

على قدرات شخصية  بارتكازهمداء رسالتهم أتي تساعدهم على ال االتصاليةشاملة في كافة المجاالت  دقيقة و
 عالية ثم دراسات متمكنة ثم تدريب يواكب التطور المتسارع في مجال عملهم ..

الرقمي  االتصالوسائل  بالدراسات والبحوث لفت انتباهي أثرعملها  كجزء منوالجامعات كمؤسسات تهتم  
فجاءت فكرة ، على هذه المجتمعات والسلبية اإليجابيةوتأثيراته  العربيةعلى المجتمعات  اشكالهبمختلف 

االول عن االعالم وتحديات الخليج الدولي في مؤتمرها  الخليجيةالبحث عندما تم طرحها من قبل الجامعة 
االعالم الرقمي  :المحتوى االعالمي الرقمي تحت عنوان وصناعةفي المحور الرابع: االعالم العربي  العربي

 .والتحدياتفي دول الخليج الواقع 

، وكان هذا هو الدافع األساسي دراسة آثار االتصال الرقميوجود قصور كبير في بأحست الباحثة  قدو  
في  لهذه اآلثار رؤية واضحةإلى التفكير في هذه الدراسة في محاولة للحصول على  بالباحثةالذي حدا 
مع الدراسة العلمية التي كانت مرتكزًا  االتصالدراسات من تجربتها العلمية في مجال  لالستفادةمحاولة 

   .لها
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 البحث:مشكلة 

 أهمها: و  البحثنحو مشكلة  االنطالقبنقطة  الباحثةهناك عدة عوامل امدت 

بصورة علمية ومتطورة داخل المؤسسات الجامعية في  الرقمي وسائل االتصالآثار قلة المعلومات عن  -1
.. تؤثر في حياتنا ووسائلههو عصب الحياة  االتصال من أن رغمفعلى ال المتحدة،دولة االمارات العربية 

نهايات كانت في  بصفة خاصةاالمارات العربية المتحدة  ودولةالخليج دول فرغم أن نشأة الجامعات في 
الجامعات على المستوى العربي واألفريقي إال أنه ال  بانها قد وصلت الى مصاف وتعتبرالماضي  القرن

الجامعات داخل هذه  المحوسبأو  الرقمي االتصالوسائل تتوفر معلومات أو دراسات علمية منظمة تتناول 
  ها.باستخدام تكنولوجيا االتصاالت في تميزها

ية والتي في المؤسسات الجامع الرقمي االتصال بوسائلي تهتم للدراسات التالمكتبة األكاديمية  افتقار -2
 واختالف والعالمي،أعمالها في ظل التنافس الكبير على المستوى المحلي واإلقليمي  سعى لتجويدأصبحت ت

والتجربة  االهتمامات باختالفمن مؤسسة جامعية ألخرى الرقمي على الطالب  وسائل االتصالتأثير 
 النظر.وجهات  واختالفالخاصة 

للعاملين في يدًا كعلوم ومناهج أوضحت الطريق قد قطعت شوطًا كبيرًا وبع االتصالوبما أن علوم  -3
ممارس فعالً والمناهج التي يتم تدريسها في الجامعات  ما هوأن الفرق مازال كبيراً بين  نالحمجاالتها إال أننا 

 مقارنًة بماكنموذج االمارات العربية المتحدة  ودولةدول الخليج  في االتصالة علوم والكليات المعنية بدراس
 والعالمي.موجود على المستوى اإلقليمي هو 

بصفة خاصة  جامعات دولة االمارات العربية المتحدةوبذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في أن  -4
 في مؤسساتهم  االتصاليفي التخطيط في المجال  اختاللمن  تعانيبصفة عامة  الخليجدول والجامعات في 

و خلق نماذج  و منصات لالتصال التفاعلي يستفيد منها الطالب في تحصيلهم  في التدريس و التدريب 
هذه  الجامعات ال ل جامعة ، وجهات النظر والرؤى لك باختالف آداهمعلى ايجابًا مما ينعكس و دراساتهم 

لتلحق بركب الحياة المتسارع في مجال استخدام  و تطوير هذه الوسائلتخضع لمنهجية علمية تسعى لتنمية 
  . تقدم في اي مؤسسةالتقنيات والدراسات والعلوم المحوسبة في الحصول على أفضل خدمة يمكن أن 

قمي على الطالب في المؤسسات الجامعية الر  االتصالتأثير وسائل هذا البحث إلى الوقوف على لذا يسعى 
 منه.المحيط الذي أتوا  والمجتمعبدولة االمارات العربية المتحدة 
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  البحث: أهداف 

داخل  الرقمي االتصالتأثير وسائل يتم التعرف من خاللها على  كيفيةيهدف البحث إلى إجراء دراسة 
 وانعكاساتهاالوسائل هذه  اجل التعرف على آثار منبدولة االمارات العربية المتحدة المؤسسات الجامعية 

 األهميةمن ذلك  وتنبع على حياتنا العامة خاصة الشباب وهم الشريحة االهم مجتمعيًا فهم امل المستقبل. 
 واالقتصاديةالحياة السياسية  لما سيحدث من تأثيرات ايجابيه او سلبية ستنعكس على كافة مناحي

خلق من الكل اعالميين بال ضوابط او رقيب  التفاعلياالتصال  وان والدينية وخاصة والثقافية واالجتماعية
االجيال القادمة في  وسالمة وصحة والتقاليد والعادات والدينمهددا للقيم  أصبحاو قوانين او اخالقيات مما 

  المستقبل.عماد  وهمظل طموحات بتنمية مستدامة يتبناها شباب اليوم 

 البحث: أهمية 

تأثير وسائل مجال  الفعلي فيالتأثير تأتي أهميته في كونه من البحوث التي تحاول الوصول إلى  أواًل:
 واقعي.في دول الخليج كتحدي  الحياةمي في لرقا االتصال

 .االتصال التقليديتوفر الدراسات في مجال وسائل هذا المجال رغم قلة الدراسات في  ثانيًا:

  -في: وعليه يمكن أن يفيد البحث 

الخليج  ودولفي المجتمعات العربية بصفة عامة  االيجابية الرقمي وسائل االتصالأثر توضيح  -1
  العربي.

 يعتبر حديثايجروا المزيد من الدراسات في هذا المجال الذي أن  ينالعلمي للمهتمين والباحثينيمكن   -2
 باألمر.البحث معلومات للباحثين والمهتمين  ويوفر جدًا.

ية في تنفيذ بحوثهم لمفير معلومات من واقع التجربة العبتو  االتصالفي مجال علوم فيد الباحثون ي  -3
فالعاملون في هذا المجال بحاجة للدراسات المستمرة نسبة  .االتصال الرقميوسائل النظرية في مجال 

 بعينها.وتكنولوجيا المعلومات مما يتطلب مواصفات  االتصالللتطور الهائل في مجال علوم 

  البحث: فروض 

 تظهر تأثيراتها بصورة واضحة كما في الدول المتقدمة. الخليج لمفي دول مي رقال االتصالوسائل 

نماذج االتصال  وتغيرتلبسًا  أحدث ووسائلهم والرقميالتقليدي  االتصالبين مفهوم  االختالفأن  •
 وقواعدمما يحتاج لنظريات  وعناصره ونماذجهالتي تم التعارف عليها منذ ان وضعت نظريات االتصال 
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للنشر  الكل قائمين باالتصال وان ال حدود أصبح التفاعلي. حيثفي ظل االتصال  االتصاليةجديدة للعملية 
 .او البث

الرقمي  االتصالول لم ت والتي االتصالفي مجال تدريس علوم  المتخصصةتعدد الكليات والمعاهد  •
بدراسات اعالمهم  والباحثينالمهتمين  والنشغالالمواكبة احيانًا اخرى  ولعدمحقهم للحداثة احيانًا  ووسائله
شحيحة  المعطاة الجرعةمما يجعل  مساقات التخصصتركيزًا في لم يمنح هميته أ ووسائله فرغمالتقليدي 

 المجال.العاملين في  آداوغير كافية مما ينعكس سلبًا على 
أم مجرد  دراسات من واقع علميال ههذ إلجراءمؤهلين  رقميال االتصال مجال الباحثون فيهل  •

خاصة إذا علمنا أن هؤالء المعنيين لم يتم تأهيلهم بالمستوى المطلوب ويفتقرون ألقل  شخصية؟ اجتهادات
 المجال.الخبرات في 

في هذا المجال ينعكس سلبًا  في تأهيل خريجيها االتصالت علوم يف من قبل كلياعاإلسهام الض •
 التعليمية.على المستوى العام وعلى مستوى المؤسسات 

رغم بعض  االتصالتخصص علوم غير من تخصصات أخرى من لين غير مؤهلين و وجود عام •
 المؤهلة.ثير السلبي لعمل هذه الكوادر غير ثرت إيجابًا إال أن األصل هو التأالمهارات التي أ

  البحث:أسئلة 

  -وأهمها: جابة عليها اول الباحثة اإلؤالت تحمن حيث مشكلة البحث وأهميته انطلقت عدة تسا

سبق  أدائهم انمي على رقال االتصالمجال ذي يمكن أن يتلقاه العاملين في التدريب الهل يؤثر  •
ألخرى  اتصالعلوم حيث تختلف المواد التدريبية من كلية لهم الحصول على جرعات دراسية في المجال 

  مهاراتهم؟أم يعتمد ذلك على  آلخر؟ومن معهد 
مزج  البد من وهل مهامهم؟داء أهل يؤثر التدريب الذي يمكن أن يتلقاه العاملين في المجال في  •

 المهنة.والتعرف على المستجدات الخاصة بطبيعة  لتالقح المعلوماتالتدريب الداخلي بالخارجي 
  المفتوح؟الفضاء مي في رقال للقائم باالتصالالفعلية  االحتياجاتماهي  •
ينعكس ايجابًا ما في المجال االعالمي م وتأهيلالتصال الرقمي لتلقي دراسات هل يحتاج ممارس ا •

مفهوم  –بيئة عمل مهيأة  وأدوات( )معداتمعينات عمل  –كادر بشري مؤهل  المهنة؟طبيعة ممارسة على 
 .األخالقية والضوابطتسنده مواثيق الشرف واضح بطبيعة العمل 

مما يؤدي لدور مي بصورة منهجية وعلمية داخل الجامعات رقال لالتصالكيف يمكن التأسيس   •
 ايجابي له.
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التقنيات الحديثة في  واستخداملتدريس االتصال الرقمي  واساليبتوفير مناهج إلى أي مدى يمكن  •
 االتصال؟مجال 

 ؟وخارجياً كان داخليًا  إذاهل ينتفي دور الرسائل المرسلة بوسائل تختلف باختالف الجمهور  •
 ؟استخداماتهاهل ستنقضي  الجماهيري( االتصال )وسائلاإلعالم المسموع والمرئي والمطبوع  •
 استخدامها؟سيظل إلى أي مدى  )الشخصي( المواجه(المباشر ) االتصالوسائل  •
  تحكم وسائل االتصال الرقمي؟ وضوابطيمكن وضع قوانين هل  •
سلبًا على سوق العمل في مجال  انعكسالجامعات في كافة التخصصات هل  تدني مستوى خريجو •

 االتصالخاصة وأن الدراسة في مجال علوم  التقليدي مما زاد من تأثير وسائل االتصال الرقمي االتصال
سمياتها وانعكس ذلك على خريجيها ها ومراكزها وتعدد مناهجها وحتى متعدد كلياتها وأقسامها ومعاهدت

 التوظيف؟نات العامة فشل أغلبهم في معاينات ايوالذين اثبتت المع
يحتاج لدراسات متعمقة يجب أن تضاف للمناهج الدراسية  الرقمي االتصالهل العمل في مجال  •

يتعلق أم التدريب يكفي لتغطية الجوانب المختلفة في المجال خاصة فيما  االتصال؟في تخصصات علوم 
 االتصال؟بتقنيات 

فما على مستوى جماهير عامة  االتصاليةوسائله التي تساعد في إيصال الرسالة  الرقميم لإلعال •
على مستوى التركيبة االجتماعية ابتداًء  تأتيااالكثر  ومنالجماهير  هذهعلى  وانعكاساتهامدى تأثيرها 

الباحثون اآلخرون سيتناولون عناصر عملية االتصال في الجزء الخاص  والن والمجتمع، والمدرسة باألسرة
بعنصرين هما القائم باالتصال  فساهمتاالتصالي اي الرسالة عبر وسائل االتصال الرقمي  بالمحتوى
 . االتصالي. لذلك المحتوى والمتلقي

 :من حيث رقميال االتصالوسائل الحظ أن هذه التساؤالت قد اهتمت بت •

 وتحدياتها.تأثير وسائل االتصال الرقمي على المجتمع الخليجي واقعها  -أ 

 لذلك. طبقااالعالمية  والنماذجالنظريات  وتغيرالرقمي  واالتصالالوسائل لالتصال التقليدي  -ب

 الرقمي. واالتصالبشري العامل في مجال الكادر ال -ج

 العمل.معينات  -د

 االتصال.تقنيات  -هـ 

 مجاله.دريب للعاملين في التأهيل والت -و

 الشرف في مجال االتصال التفاعلي الذي تقدمه وسائل االتصال الرقمي. ومواثيقالقوانين أثر  -ع
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 التقليدية؟االتصال  الرقمي وسائليمكن ان تنهي وسائل االتصال هل و  •

تسعى الباحثة لعكسها عبر الحصول على إجابات على هذه التساؤالت حتى يصل البحث  االهتماماتهذه 
عامة دول الخليج ي في رقمال لالتصاللوضع أمثل تحقق هدف الدراسة وتقدم أنموذجًا  نتائج ملموسةإلى 
 .خاصة االمارات العربية المتحدة ودولة

  البحث:نوع 

ويكون  الرقمي، االتصالُاثر ة يعالوصفية التي تستهدف التعرف على طبالكمية يعد هذا البحث من البحوث 
ايجابًا ذلك بغرض الوصول للمتغيرات المطلوبة ومن ثم الوصول لتوصيات ومقترحات تؤدي إلى تطويرها 

 وعالميًا.إقليميًا  –األخرى من التجارب  باالستفادةدولة االمارات العربية المتحدة  الخليج وفيفي دول 

  الدراسة: مجال 

تم اختيار عينه من الطالب بجامعة الفجيرة  ولذابل قلبها  الحياةاالتصال بكافة اشكاله يمثل عصب  ال شك
هو  االتصالوبما أن  العامة،في تخصص العالقات  الذين درسوا مادة العالقات العامة عبر االنترنت

 كافة وفي في كل المواقع االتصالعصب العمل اإلداري ويمثل القلب النابض في كل منشأة فقد تغلغل 
طالب علوم االتصال هم المخرج  وان واالعالمية وغيرهارية والصناعية التعليمية والسياسية والتجاالمجاالت 

واالن  .التي تشبعوا بها والتشريعاتبهم حمل الرسالة االعالمية وفق الضوابط  والمناطمن هذه الكليات 
 المخرج.منافسين لهذا  وأصبحواكل شخص اعالمي  أصبح

أكثر المجاالت قربًا  اختياربالنسبة للتحديد العلمي للدراسة ستقتصر الدراسة على والتساع هذه المجاالت 
بقية فئات طالب  والذينالجامعات بدولة االمارات العربية المتحدة في رقمي ال االتصالوسائل ب وتأثراً 

في معات الجا أحدث باعتبارها الفجيرةجامعة  وعلى الفجيرةفي الدراسة  وبالتالي سيتم حصرالجامعات 
االجتماعي مرتبط بتكوينهم  ووضعهمطالبها من الناضجين العاملين في مؤسسات مختلفة  وانالمنطقة 

 الفجيرة.ممتدة لتماسك المجتمع في امارة  واسر ألسر

  الدراسة:مجتمع 

على طالب مادة العالقات العامة عبر  جامعة الفجيرة مي فيرقال االتصالتأثير وسائل يدرس هذا البحث 
 عينة البحث( وهم )االنترنت 
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 المعلومات:طرق جمع 

 األدوات:  

على المصادر الثانوية من مجالت ودوريات ومطبوعات  االطالع عدجمع المعلومات بالدراسة في  تستخدما
طريق اللقاءات  نعلى جمع المعلومات ع اعتمدت الدراسةوكتب متخصصة وعبر المصادر األولية 

 كمية. وليستللوصول الى معلومات كيفية وبالمالحظة  البحث، والمقابالت بعينة

  البحث:منهج 

 الدراسة.والمنهج التاريخي إلنجاز هذه  الوصفي التحليلي الكميتستخدم الباحثة المنهج س

 الدراسة:مكان 

 ذلك:ويرجع االمارات العربية المتحدة  الفجيرة بدولة بإمارةجامعة الفجيرة التي توجد  اختيارتم 

 المنطقة.جامعة في  أحدث وهيفي النطاق الجغرافي  إنها -1
 الجغرافية.سهولة الحصول على المعلومات في حدودها   -2
 المحلي.ير هذه الجامعة من خالل خريجيها على المجتمع تأث  -3
 .في الفجيرة االتصالهيل العاملين في مجال أوتفي مجال تدريب تدريب التي تعمل لوجود مراكز ا  -4
اإليجابي  واالنعكاسسهل مالحظة تطور المهنة مما  واالتصالينشأة تنظيمات العمل اإلعالمي   -5

من خريجي الجامعات وكليات علوم  االتصالأو السلبي على هذه التنظيمات بمشاركة العاملين في مجال 
 تدرس االعالم التقليدي. االتصال. التي

التطور الذي  البحث. وبالتاليمن مالحظة المتغيرات على عينة  بالجامعة مكنهاالباحثة  وجود -6
 بوضوح.مما ٌيمكن من مالحظته  االتصالية احب المهنةص
 العامة أكثر والعالقاتبالجامعة من خالل كلية االتصال الجماهيري  االتصاليبالمجال  االهتمام  -7

 البحث.عينة  علىوضوحًا 
سهل الحصول مما  ةالجامع ةتوفر المراجع والكتب للجانب النظري للدراسة بالمكتبات العامة وبمكتب  -8

على  األنترنتول عبر المراجع إلجراء المقارنات في الجانب النظري بين عينة البحث. وسيتم الحصعلي 
  الناقصة.المعلومات 
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  الزمنية:الفترة 

هذه الفترة لظهور العديد من  اختياروقد تم  2018الى يناير  2017يناير يغطي هذا البحث الفترة من 
 العربي.الخليج  وبلداناالمارات  ودولةمارة الفجيرة إلها تأثيرها في المجتمع ب وأصبحوسائل االتصال الرقمي 

  السابقة:الدراسات 

هناك مجموعة من الدراسات السابقة ذات المواضيع ذات الصلة بموضوع الدراسة ستستعين بها الباحثة 
وتعمل على تعريفها من حيث العناوين والمناهج المستخدمة والنتائج والتوصيات لتكسب الدراسة بعدها 

 المجال.علمية في إلى مرجعيات  باالستنادالعلمي 

  متوقعة: صعوبات 

 الرقمي. االتصالوسائل ندرة المراجع في الجانب العملي في مجال   -1
لطالب لمي والتي تحتاج للحصول عليها إجراء مقابالت رقال االتصالشح المعلومات في مجال   -2

 شخصية. بالمعلومات باعتبارهاحجموا عن اإلدالء ي البحث وقدعينة 
 وتحليلها.لومات والبيانات ية لعمليات الطباعة وجمع المعالتكاليف المالية العال  -3
  أخرى: ما قد يثيره البحث من بحوث  •

  -مثل: الدراسة والبحث فيها يوجه البحث ويقود لبحوث أخرى في مجاالت تستحق 

ظل تغير الوسائل  مخرجاتها فيللتعرف على  االتصالدراسات مقارنة بين مناهج كليات علوم  -1
 .االتصالية

 .قبل وسائل االتصال الرقمي التأثير منعلى  وانعكاساته االتصاليالمنظور اإلسالمي للعمل  -2
 التقليدي.على وسائل االتصال  وانعكاساتهاالرقمي  االتصالوسائل مستقبل  -3

  البحث )هيكله(:بنية 

 المبحث أخرى، مباحث ثالث شتمل البحث علىاأول  مبحثكافة لإلطار المنهجي العام للبحث باإلض
 ،والرقمية ووسائل االتصال التقليدية االتصالعلوم  التاريخي لنشأةكون تحت عنوان اإلطار الثاني سي
 )عينة طالبها:)جامعة الفجيرة  ونشأةنشأة الجامعات في دولة االمارات العربية المتحدة الثالث  المبحث
والتوصيات والخاتمة  والنتائج البحث،عينة  على بالتطبيقوأدواته  التطبيقي اإلطارالرابع  المبحثو البحث( 

 .والمالحقوالمواقع االلكترونية در العربية واإلنجليزية والمراجع والمصا
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 المبحث الثاني

 االتصال

االتصال ظاهرة انسانية ضرورية لبقاء االنسان واستمراره في المجتمع وتعاظم دوره في تطوير قدرات االنسان 
 (1واالبتكار.. )على االبداع 

يمتاز على الحيوان بامتالكه مهارة اإلبداع واستعمال الرموز واللغة والتعابير الجسدية وغيرها  الذيفاإلنسان 
كرمه اهلل سبحانه وتعالى بأن جعله مخلوقًا  الخ فقد. والنوم.ألكل والشرب فانه يحتاج لالتصال حاجته ل

 طريقه للتواصل مع اآلخرين مفصحا عن مشاعره وافكاره.. هيناطقًا وسميعًا وبصيرًا فان هذه الحواس 

ومن ذلك نالحظ ان االتصال عامل مهم في استمرار الحياة وازدهارها على االرض منذ زمن بعيد منذ بدء 
صاحب ذلك من حياة الصيد الى الرعي فالزراعة والصناعة  الذيتكون المجتمعات والنمو االقتصادي 

 .لألرض.احتاج اليها االنسان في تعميره  التيوالتجارة وغيرها من الحرف 

 والتي Body Languageاالنسان بحاجته للتواصل مع اآلخرين بغير لغة الجسد  أحسق.م  7000فعند 
.  فلجأ التواصل.التواصل فيها بين مبصر واعمى مستحيال اذ تعتمد على حاسة البصر في  أصبح

 3000حوالي  والمعابد، وفىللرسومات والرموز واستخدام لغة االشارات والكتابة التصويرية داخال الكهوف 
. ومنها ظهرت اللغات واللهجات المختلفة كل حسب منطقته وطريقة وحرف.رمز  600ق.م ابتكر حوالي 

 (.2008-شموحياته. )

فاللغة اللفظية اتاحت التواصل عبر نقل االفكار أو الخبرات أو المفاهيم أو المهارات أو األحاسيس أو اآلراء 
طيط والبحث وعبر اللغة تم تسجيل الجزء األعظم من التراث وأصبحت أساسًا لالتصال والتفكير والتخ

 .للحاضر.اإلنساني ونقله 

أداة االتصال الرئيسية في المجتمع االنساني حيث انها الوسيلة االكثر فعالية في تمكين الفرد  هيإذن اللغة 
هو مكتوب  .  ومن اللغة ما هو منطوق فقط ومامختلفة.من الدخول في عالقات وتفاعالت اجتماعية 

 ومنطوق كالعربية واالردية واالنجليزية واالسبانية وهناك لغات مستخدمة في اغراض خاصة وهي عبارة عن 

ص اولى  طبعة 2018-دار البداية–في العالقات العامة  والفعالياتاالنشطة  -مصطفى  د. اخالص-1
13 

 Morse Codeشفره( المجتمعات كلغة مورس )مصطلحات وليست لغات بالمعنى المتعارف عليه في 
 عبارة عن نقاط وحروف وغيرها.. وهي
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وأصبح االتصال بعد اكتشاف اللغة يشغل معظم اوقات االنسان ويسيطر على سلوكه وتصرفاته ويستخدم 
ل تؤدى الى اتصا التي.  لذلك فمن حقه ان يحذق المهارات العالية والخير.االتصال فيما يعود عليه بالنفع 

 (2017-. )التنيHuman Communicationفعال ومؤثر خاصة في مجال االتصال اإلنساني 

لم يستطع العلماء تحديد بداياته تحديدا دقيقًا ولكن بعض المؤرخين يرجعون  الذيفاالتصال االنساني 
خلفها  التيمن خمسة قرون قبل الميالد..  وذلك من خالل الوثائق المكتوبة  أكثربدايات االتصال الى قبل 

على  وأثرهاقدماء المصريين واالشوريين والبابليون واالغريق وربط ذلك بظهور االديان والتي اهتمت بالكلمة 
وبالتالي على محتوى الرسالة الدينية الموجهة الى من يدعوهم القائم باالتصال.. من االنبياء والرسل  المتلقي

 وتابعيهم.

.  اإلغريقية.اإلنساني فأننا نجد بعض العلماء يرجعونه الى أصوله  فاالتصال كمفهوم وعلم يهتم بالسلوك
حيث اهتم االغريق بعلم البالغة والفصاحة والقدرة على التعبير وترتيب الحجج واالفكار وجودة االلغاء 

هو أول  Corax.  وذكر بعض العلماء أن كوراكس االتصالية.وحسن الصوت والشكل في ايصال الرسالة 
من وضع نظرية في علم االتصال من اليونان والتي اعتمدت على اسلوب االقناع واصبحت بعدها علوم 

وتلميذه ارسطو اللذان عاشا في عصور النهضة االغريقية قبل  واالتقان، فأفالطونالبالغة محاًل للدراسة 
ن االتصال بعد ان توصال الى ان الميالد يعتبران من المؤسسين للدراسات القديمة واالولية لعلوم وفنو 

.  وقد وصفه ارسطو بأنه )عملية تتم بذاته.االتصال فن أو صناعة يمكن تعلمها بالتمرين وانه علم قائم 
ر على الخطب اقتص والذيذن اهتم االغريق باالتصال الشفهي إبين الخطيب والسامعين أو الجمهور(.. 

 السياسية والقضائية

  تعريف االتصال

دولة بابل وآشور وتطور االتصال بتطور  فيتصال اشكااًل متعددة عند قدماء المصريين وكذلك اخذ اال 
داء بمعدالت األ االرتفاعفي المجال اإلداري يهدف إلى  فاالتصالالحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 (1اإلنتاجية. )بالروح المعنوية لضمان زيادة  واالرتقاء

 15السابق ص المرجع —1

 أهمها: االتصال عند علماءوأصبح لديه عدة تعريفات  

هادف يرمى إلى تهيئة قاعدة مشتركة بين المصدر والمستقبل  )مجهودعند وليبر شرام  فاالتصال •
 تعنى تمامًا أو مشتركًا(. الالتينيأصاًل في  االتصالمع مالحظة أن كلمة 
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 ن الناس.هو المجال الواسع لتبادل اآلراء بي االتصال •

هو شكل من التفاعل الذي يحدث من خالل الرموز والتي قد تكون حركة مرئية أو صورة  االتصال •
 أو شفاهية أو حرفية أو منطوقة.

 يؤدى الى الفهم المشترك من خالل كافة أشكال التعبير. االتصال

 وشخصي:وسائل االتصال التي كانت تستخدم التصال تفاعلي مواجهي مباشر 

 :إلى قسمينتنقسم وسائل االتصال الشخصي 

 .غير إلكترونية( –وسائل االتصال الشخصي غير المباشرة )إلكترونية  -1  

 وسائل االتصال الشخصي المباشر. -2  

لكترونية فتتميز بمجموعة من السمات األساسية أما بالنسبة لوسائل االتصال الشخصي غير المباشرة اإل
 :هي

 .اإلفادة من التطورات التكنولوجية في عالم االتصال لزيادة القدرات الحسية للمرسل -  

 .قلة عدد القائمين باالتصال إذ ال يزيدون عن فرد أو اثنين على األكثر - 

 .الوسائل، وعدم تجانسه وتباعده مكانياً صغر حجم الجمهور المستقبل للرسالة اإلعالمية عبر هذه  - 

التجاوب الفوري بين طرفي عملية االنتقال ولكن بصورة أقل من االتصال الشخصي المباشر الفتقاده  - 
 .حرارة المواجهة المباشرة

 .إمكانية السيطرة على الطرف االتصالي - 

 ن للرسالة اإلعالميةإن استقبال الرسالة يتم في نفس لحظة إرسالها من قبل المستقبلي - 

 :وتتضمن هذه الوسائل قائمة طويلة أهمها بالنسبة للعالقات العامة

 .ميليوالفاكس  والتليكسالتلغراف  -2                   التليفون. -1  

  .الدوائر التلفزيونية المغلقة-4          اآللي.اتصاالت الحاسب  -3  

أما وسائل االتصال الشخصي غير اإللكترونية فال تعتمد على الكهرباء أو التطورات المستحدثة في عالم 
فهي أقل تكلفة من الوسائل اإللكترونية لالتصال الشخصي غير المباشر وذلك لعدم  االتصاالت، ولذلك

 (1) .احتياجها إلى أدوات أو وسائط إلكترونية غالية التكاليف
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 :ل غير اإللكترونية لالتصال الشخصي غير المباشر مجموعة من الوسائل أهمهاوتتضمن الوسائ

 لوحة اإلعالنات -3الخطابات                -2التقارير             -1 

وسائل االتصال الشخصي المباشر تتميز عن وسائل االتصال الشخصي غير المباشر بمجموعة من 
 :السمات أهمها

 .عبر وسائل االتصال الشخصي المباشر يكونان وجهًا لوجه أن المرسل والمستقبل - 

 .أن التجاوب والتفاعل يكون فورياً  -  

 .عدم احتياج هذه الوسائل إلى وسائط آلية -  

 .تتيح الفرصة الشتراك جميع أفراد المجموعة الصغيرة في عملية االتصال -  

 :وأهمها بالنسبة لخبير العالقات العامة ما يليووسائل االتصال الشخصي المباشر عديدة ومتنوعة 

 االجتماعات -2المناقشات والمحادثات الرسمية وغير الرسمية        -1

 المقابالت -4الزيارات                                               -3   

 :الجمعي وسائل االتصال

  ة عديدة وأهمهاووسائل االتصال الجمعي التي تستخدمها العالقات العام 

 النشرات -3مجلة المنشأة             - 2صحف الحائط            -1  

 الندوات -6الملصقات                -5الكتيبات                    -4  

 المؤتمرات -9الخطب                    -8المحاضرات              -7  

 االحتفاالت -12             المعارض  -11المناظرات              -10 

  المعسكرات -14الرحالت              -13

 الجماهيري:وسائل االتصال 

 سمعية: الفتات. وسائل – حاسوبالعاب  –نترنت ا – تلفزيون -سينما  – بصرية: مسرحوسائل سمعية 

مطبقات  –كتب  –مجالت  – مقروءة: صحفوسائل  سي دي -اس بي يوث–أشرطة الكاسيت  –إذاعة 
 اعالنات شوارع.-ملصقات -نشرات –كتيبات  –
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 34-30المرجع السابق ص-1

*   البداية الحقيقية لوسائل االتصال الجماهيري كانت باكتشاف المطبعة على يد االلماني جوتنبرج في 
 م.1456عام 

من الداخلي حيث يتم االتصال  ثرأكوتستخدم وسائل االتصال الجماهيري لالتصال بالجمهور الخارجي      
.  حسب االعمال.الوسائل لتقديم أمثل خدمة لالتصال في منشآت  وتتمازجبه بوسائل االتصال المباشر 

 (1االتصالية. )الموضوع والرسالة 

 الرقمي:وسائل االتصال 

على أّنها مواقع إلكترونّية مبنّية  (Social Networks :باإلنجليزّية )ُتعرَّف شبكات الّتواصل االجتماعيّ 
على ُأُسس ُمعيَّنة؛ ُتمكِّن الّناس من الّتعبير عن أنفسهم، والتعرُّف على أشخاص آخرين ُيشاركونهم 
االهتمامات نفسها، وُيمكن القول بأنَّ شبكات الّتواصل االجتماعّي هي عبارة عن مجتمعات افتراضّية ُتمكِّن 

 (1ميها من مشاَركة األفكار واالهتمامات، باإلضافة إلى تكوين صداقات جديدة )ُمستخد  

وهي   :(Blogs)[ المدّونات٢شهرًة: ]ناك عدد كبير من وسائل التواصل االجتماعّي، ومن أهمها وأكثرها ه
يعّد   :(Facebook)منصة للحوار العرضّي، والمناقشات حول موضوع معين أو رأي معين. الفيسبوك

مليار مستخدم نشط شهريًا، وذلك حسب إحصائّية  1.55أكبر شبكة اجتماعّية في العالم، يستخدمه أكثر من 
، حيث يقوم فيه المستخدمون بإنشاء ملف شخصّي، ويضيفون األصدقاء، ويتبادلون الرسائل 2015في عام 

عبارة عن مدّونة يسمح للمجموعات واألفراد  (Twitter) :فيما بينهم، وينشؤون صفحات تجارّية. التويتر
 حرفًا كحّد أقصى. اليوتيوب 140بالبقاء على اّتصال من خالل تبادل رسائل قصيرة تصل إلى 

(YouTube) وفيميو(Vimeo):  وهي مواقع لمشاهدة الفيديوهات ومواقع الويب. فلكر(Flickr):   موقع
نترنت، ومشاركة الصور على الفيسبوك والتويتر، ومواقع إلكترونّي يسمح بنشر الصور والفيديو عبر اإل

هو تطبيق مجانّي يسمح للمستخدمين بمشاركة   :(Instagram)الشبكات االجتماعية األخرى. اإلنستغرام
الصور، والفيديوهات، واستخدام الفالتر الرقمية، واإلطارات والمؤّثرات الخاصة على الصور، ومن ثّم 

تطبيق على   :(Snapchat)نّوعة من مواقع الشبكات االجتماعّية. السناب شاتمشاركتها مع مجموعة مت
  (Story)الهاتف المحمول يتيح للمستخدمين إرسال الصور، ومقاطع الفيديو إلى األصدقاء، أو إلى قصتهم

موقع يسمح للمجموعات من المهنيين ذوي   :(LinkedIn)ساعة من نشرها. لينكدين 24والتي تختفي بعد 
جاالت، واالهتمام المشترك في مشاركة المعلومات والمحادثات. مساوئ وسائل التواصل االجتماعي قد الم

يسّبب االستخدام الزائد لعدد من وسائل التواصل االجتماعّي إلى التعّرض لبعض المشاكل، مثل: اإلدمان 
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سيصّعب على المستخدم على استخدامها، أو التعّرض لمحتوى غير الئق، أو التعّرض آلثار نفسية، كما 
  .(3)(4)(2اليومية. )صبحت من العادات تنظيم وقته أثناء استخدامها، كونها أ

تي يمكن االستفادة منها في التي تعتبر من الوسائل االيجابية ال االتصال الرقمي أحد وسائلالمدّونة ك
 :(1)بما يلي  تتميز الجوانب العلمية مقارنة بالوسائل االخرى التي سبق ذكرها

دارتها من جانب شخص أو مجموعة  -  صغيرة.يتم إنشاؤها وا 

 الويب.ال تستطيع الحكومة أو الشركات الكبرى احتكار المدونة مثل وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع  -

 غيرها.يمكن إخفاء اسم صاحبها ولذلك فهي تمتلك حرية في التعبير اكتر من  -

حداث والقضايا الخاصة والعامة وتعتمد على الوسائط المتعددة تهتم بأخبار صاحبها في مختلف األ -
 متكاملة.التفاعلية ويمكن أن تكون صحيفة 

 بسيطة.تأخذ شكل اليوميات المرتبة زمنيا وحسب فئات  -

يتم تصميمها من خالل أدوات تفاعلية محددة تتيح للزائر التصفح بيسر والتعليق عليها واالنتقال  -
 مفهرسة.بط الويب فهي تأتي في شكل نصوص إلى مواقع أخرى عبر روا

 والتصميم.لها معايير شبه دولية نتيجة استخدام طريقة شبه موحدة عالميا في اإلنشاء واإلدارة  -

 لصاحبها.تتسم بحرية أوسع في التعبير الحر عن اآلراء ووجهات النظر واألسلوب الذاتي  -

  العربي:المدونات في الوطن  •

عصر المعلومات وتقنياتها كان سريعا إلى حد كبير مقارنة بوسائل الثابت أن معرفة العرب ب -
 التقليدية.االتصال 

 ذلك:مع الغزو األمريكي لدولة العراق من  2003بدأت المدونات العربية بوجه عام في مطلع عام  -

وطق حنك وغيرها من المدونات التي تبث  المتصل،وطي  وسردال، األشجار،حوليات صاحب  -1
 العربي.من داخل وخارج الوطن 

عام انفجار النشر على المدونات في الوطن العربي وأصبحت تمثل ظاهرة إعالمية  2006يعد عام  -2
 جديدة بالرغم من نسبتها القليلة بسبب ظاهرة الخوف من التعبير الحر.

يليها  األولى،وتأتي مصر في المرتبة  العربية،تتوزع المدونات بشكل غير متساو على الدول  -3
 والمغرب.السعودية ثم الكويت 
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غلب على المدونات العربية الطابع السياسي بالرغم من أن المدونات بدأت في دول الخليج وبخاصة  -4
 والبحرين.في الكويت 

وذلك بسبب المستوى المعيشي المرتفع ورغبة  بلوغ( ،)كويتأول موقع تدوين في الوطن العربي  -5
 في التعبير الحر.

بالرغم من النشأة الخليجية للمدونات العربية إال أن المدونين المصريين هم الذين أعطوا للمدونات  -6
 العربي.زخما وحيوية في الوطن 

ن في زاويته في اتخذت المدونات العربية طابعا يتناسب مع األقطار العربية وحسب جهاد الخاز  -7
الحياة الدولية فان المدونات المصرية صورة حية ومثيرة للعنف الرسمي في مواجهة المتظاهرين وفي العراق 

وفي السعودية إجماع  االحتالل،وفي األراضي الفلسطينية تهتم بالمواجهة مع سلطات  المجتمع،تعكس حالة 
 نت.االنتر على مشكلة واحدة وهي مقص الرقيب ووحدة خدمات 

 (1:)عوامل انتشار المدونات في الوطن العربي  •

 المعلومات.التطور التكنولوجي الهائل وتدفق  -

 والمستويات.غياب المنافذ اإلعالمية للتعبير لجميع اآلراء  -

 الشباب.سهولة استخدام اللغة العامية بين  -

 ودورها.اهتمام وسائل اإلعالم العربية بالمدونات  -

 ومتابعتها.ونات اهتمام كبار الكتاب بالمد -

 البالد.القبض على بعض المدونين واعتقالهم في بعض  -

 الدولية.مشاركة أصحاب المدونات في المسابقات  -

 واالجتماعي.اهتمام المدونين باإلصالح السياسي  -

 الديمقراطية.وأخيرا األوضاع السياسية لألنظمة العربية وانحسار  -

 المعيشية.سوء األوضاع  -
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 الثالثالمبحث 

 الجامعات في دولة االمارات العربية المتحدة

 النشأة

  هياول جامعة بدولة االمارات العربية المتحدة 

الشيخ زايد بن  جامعة اإلمارات العربية المتحدة، جامعة حكومية تم إنشائها بمبادرة من المغفور له بإذن اهلل
، حيث أراد مدينة العين في 1976في العام  -– لعربية المتحدةدولة اإلمارات ا مؤسس سلطان آل نهيان

الثقافة والعلوم، لها أن تكون جامعة اتحادية ذات هوية عربية إسالمية ومصدر إشعاع حضاري للفكر و 
ومنذ إنشائها أعطت الجامعة األولوية القصوى لتطوير برامجها وخططها الدراسية بما يتوافق مع حاجات 
ومتطلبات المجتمع مع االلتزام بالمعايير األكاديمية العالمية مع الحفاظ على قيم وسياسات واستراتيجيات 

 موقع الجامعة. الدولة من

جامعية  وكليات وخاصةمن ثمانين جامعة حكومية  أكثر المارات العربية المتحدةبلغ عدد الجامعات بدولة ا
 .م2018حتى  1976في الفترة من  واكاديمية

 جامعة الفجيرة 

 موقع الجامعة. المتحدة. منتعتبر جامعة الفجيرة من الجامعات الحديثة في دولة االمارات العربية 

 النشأة

افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة، جامعة 
 أنشئتمركز الفجيرة للعلوم والثقافة الذي  هي للجامعة. كانت أول نواة 2016الفجيرة في األول من يونيو 

، 1989حمد الرقباني عام جمعية الفجيرة الخيرية بمبادرة من رئيس مجلس إدارتها معالي السيد سعيد بن م
” إلىكأول مركز غير ربحي متخصص في التعليم المستمر والتطوير اإلداري في اإلمارة. تم تحويل المركز 

وفقًا للترخيص الممنوح من هيئة االعتماد األكاديمي بوزارة  2006في األول من سبتمبر ” الفجيرة كليه
 جامعة” بترخيص 6171ر الدولة للتعليم العالي رقم التعليم العالي والبحث العلمي، ثم صدر قرار وزي

لتمثل الذراع األكاديمي لجمعية الفجيرة الخيرية كمؤسسة تعليم عالي غير  2016يونيو  30في ” الفجيرة
 ربحية معتمدة.

بدأت الجامعة عملها، تحت مظلة ورعاية حكومة الفجيرة، بطرح برنامجين معتمدين من هيئة االعتماد 
إدارة  في، تالهما برامج البكالوريوس ”تكنولوجيا المعلومات ودبلوم” دبلوم إدارة األعمال“ما األكاديمي ه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
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( وتكنولوجيا المعلومات واالستثماراألعمال )التخصص العام وتخصصي إدارة الموارد البشرية والبنوك 
لصحافة واإلعالم )تخصصي أمن الشبكات والتجارة االلكترونية( واإلعالم )تخصصات العالقات العامة وا

 دبلوم العالقات العامة. اعتمادالرقمي واإلعالن( واللغة العربية وآدابها. كما تم 

المجتمع  فيتم إنشاء مركز التعليم المستمر والتطوير اإلداري بالجامعة إلثراء المعارف والمهارات اإلدارية 
برامج أكاديمية، ولكن إلى خدمة  المحلي، وكان ذلك من منطلق أن جامعة الفجيرة ال تسعى فقط لتقديم

 المجتمع كذلك عبر حزمة من البرامج التدريبية والتنويرية والثقافية.

 على خمس أولويات أساسية: 2020-2016تبني الجامعة خطتها اإلستراتيجية 

 مجال التدريس واألخذ بنظام التعليم الذكي. فيمن التكنولوجيا المتطورة  االستفادةتعظيم  .1

 يز األكاديمي من خالل:إدراك التم .2

 تطوير البرامج األكاديمية القائمة. •

دعم  فيتوفير برامج أكاديمية جديدة، على مستوى البكالوريوس ومستوى الدراسات العليا، تسهم  •
 وريادة األعمال والقيادة. االبتكار

 جميع مراحل العملية التعليمية. فيتحسين عملية التعليم والتعلم وضمان الجودة  •

 ضمان التنمية المهنية المستمرة لجميع العاملين بالجامعة. •

 اتجاهين. فيتنمية المشاركة المجتمعية  .3

 المجتمع. احتياجاتتكوين مجتمع بحثي يتفاعل مع  .4

 أداء الخدمة. فيتطوير ثقافة الحرم الجامعي لضمان التميز  .5

، إذ تم 2016يونيو  فيوإلدراك تلك األولويات االستراتيجية، تمت إعادة هيكلة التنظيم األكاديمي للجامعة 
 كليات: أربعإنشاء 

 كلية إدارة األعمال .1

 كلية تكنولوجيا المعلومات .2

 والعالقات العامة الجماهيري االتصالكلية  .3

 واالنسانية االجتماعيةكلية اآلداب والعلوم  .4
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 2016في سبتمبر  (MBAإدارة األعمال ) في الماجستيرلبرنامج  األكاديميحصلت الجامعة على االعتماد 
 لطرح حالياً تمثل أحد أهم األولويات االستراتيجية للجامعة التي تعد  التيباكورة برامج الدراسات العليا  ليكون

تخصصات الهندسة  فيمستوى البكالوريوس ومستوى الدراسات العليا  فيبرامج أكاديمية جديدة معتمدة 
 والخدمة االجتماعية واإلعداد التربوي واالقتصاد اإلسالمي والقانون.

 والعالقات العامة الجماهيري االتصالكلية 

العالقات العامة  –االعالم الرقمي  –تطرح كلية اإلعالم اربعة برامج اكاديمية في تخصصات )الصحافة 
سعي الكلية لدعم وتطوير قطاع االعالم واالتصال  إطار ساعة معتمدة، وذلك في 126واالعالن( بمعدل  –

مارة الفجيرة خصوصًا، عبر إعداد وتأهيل كوادر  والعالقات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عامة وا 
سياق الرؤية  المجتمعي، فيتمتلك المهارات والقدرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، فضاًل عن التفاعل 

 عة الفجيرة.العامة لجام

   االهداف

توفر كلية االتصال الجماهيري والعالقات العامة بيئة تعليمية متطورة في تخصصات الصحافة واإلعالم 
العامة واإلعالن تؤكد على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي والتفاعل مع المجتمع  والعالقات الرقمي

 بما يسهم في تحقيق رؤية جامعة الفجيرة.

 العامة والعالقات الجماهيريت التعلم لكليه االتصال مخرجا

 تهدف الكلية الى ما يلي:

تقديم برامج بكالوريوس في االتصال الجماهيري والعالقات العامة في مسارات الصحافة واإلعالم  .1
 الرقمي والعالقات العامة واإلعالن وفق المعايير العالمية الرفيعة.

صصات الصحافة واإلعالم الرقمي والعالقات العامة واإلعالن تخريج كوادر إعالمية مؤهلة في تخ .2
 قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في هذه المجاالت.

 توفير بيئة تعليمية متكاملة تؤكد على جودة مخرجات التعليم والتعلم. .3

ع تعزيز مستوى التفاعل والتعاون يبن جامعة الفجيرة والمؤسسات اإلعالمية في الدولة والمجتم .4
 وسوق العمل بعامة.

 واالتصالية.إعداد الطلبة مهنيًا وفنيًا لتصميم وتنفيذ وتخطيط جميع العمليات اإلعالمية  .5
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خلق التفكير النقدي واإلبداعي في طرح الحلول المالئمة للمشكالت المتصلة باالتصال الجماهيري  .6
 والعالقات العامة واإلعالن.

تهم العليا في اإلعالم واالتصال في الجامعات تمكين الطلبة الخريجين من متابعة دراسا .7
 واالجنبية. العربية

 برامج الكلية:

 دبلوم العالقات العامة

يهدف البرنامج إلى المساهمة في تطوير قطاع العالقات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
ساعة معتمدة، يكتسب من خاللها الطالب المهارات  66خالل برنامج تعليم مهني وسيط مدته سنتان بمعدل 

للتحصيل المهني لبناء كادر والمعارف األساسية في مجال العالقات العامة، وذلك في بيئة تعليمية مهيئة 
 في سوق العمل والتفاعل مع المجتمع بما يسهم في تحقيق رؤية جامعة الفجيرة. االنخراطقادر على 

   تخصص صحافة –بكالوريوس االتصال الجماهيري والعالقات العامة 

حدة من خالل يهدف هذا البرنامج إلى االسهام في تطوير قطاع الصحافة في دولة اإلمارات العربية المت
توفير كوادر صحافية تمتلك مهارات اإلنتاج الفكري التفكير النقدي والتحليل اإلبداعي وامتالك المعارف 

والقوالب الصحفية في مجال  النظرية والمهارات التطبيقية مثل القدرة على كتابة وتحرير مختلف األشكال
 الصحافة والنشر.

 تخصص اعالم رقمي –العامة  بكالوريوس االتصال الجماهيري والعالقات

طرحت كلية االعالم هذا البرنامج لتخريج كادر متخصص في مجال االعالم الرقمي لإلسهام في تطوير 
هذا القطاع في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل المهارات التي يكتسبها في الكتابة والتحرير والتفكير 

يات الحديثة في مجاالت االعالم لتجويد الرسالة االعالمية على النقدي فضاًل عن القدرة على توظيف التقن
 مستوى دولة اإلمارات والخليج والوطن العربي.

 تخصص عالقات عامة-بكالوريوس االعالم الجماهيري والعالقات العامة

صالية مناط بهذا البرنامج اعداد وتخريج كوادر في مجال العالقات العامة تمتلك المهارات االعالمية واالت
والكتابة  المطلوبة لبناء كادر في هذا التخصص، فضاًل عن مهارات التفكير النقدي والقدرة على التحليل
مجال  فيوتنظيم االنشطة والفعاليات وتطبيق قواعد المراسم والبروتوكول وانتاج المواد االعالمية المختلفة 
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هل علميا ومدرب تدريبا احترافيا في تخصص مؤسسات الدولة بالكادر المؤ  إلمدادالعالقات العامة، وذلك 
 العالقات العامة.

 تخصص االعالن –بكالوريوس االتصال الجماهيري والعالقات العامة 

بعد ان أصبح االعالن نشاطا اقتصاديا مهما في ظل النهضة االقتصادية التي تشهدها دولة اإلمارات، 
المجال. لذلك طرحت كلية االتصال من الضروري ان يضاف الى التخصص العلمي في هذا  أصبح

الجماهيري والعالقات العامة هذا التخصص لتزويد سوق االعالن بكوادر تمتلك المهارات النظرية والتطبيقية 
 والقدرة على توظيف التقانة الحديثة في مجال االعالن إلنتاج مواد اعالنية تستجيب لمعايير السوق.

 المبحث الرابع

 التحليلي  اإلطار

 والتوصيات النتائج والخالصة 

 البيانات:تحليل 

درسوا مادة العالقات العامة  ممن وطالبةطالباً  78 لعدد والجماعيةالفردية  المقابلةالتي تم جمعها من خالل 
 البحث.العينة التي تمثل مجتمع  وهمعبر االنترنت 

االنترنت لمادة العالقات العامة عبر  والطالباتعينة البحث من الطالب  يوضح وصف( 1جدول رقم )
 فصول دراسية بجامعة الفجيرة الممثلين لمجتمع البحث: لثالث

 النسبة المئوية % التكرار 
 61.53% 48 أنثى
 38.47% 30 ذكر

 100.0% 78 حجم العينة الكلى

شخص  48عدد ال إناث%، فيما بلغ 38.47بنسبة شخص  30 الذكور( يوضح أن عدد 1جدول رقم )
 االكثر عددًا.  وهن%، وهذا مؤشر على أن لإلناث وضعهن المميز 61.53بنسبة مئوية 
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لمجتمع كاديمية الممثلة ( يوضح وصف عينة البحث لألساتذة والموظفين بالمؤسسات األ1شكل رقم )
 البحث:

 
 ( يوضح الفئة العمرية للعاملين بالجامعات السودانية محل الدراسة2جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار العمر
 26.93% 21 سنة 30اقل من
 66.66% 52 سنة 40- 31
 6.41% 5 سنة 50- 41

 100.0% 78 حجم العينة الكلى

الممثلين لمجتمع البحث والذين يتراوح أعمارهم  والطالبات( يوضح الفئات العمرية للطالب 2جدول رقم )
- 31العمرية ووجدت الباحثة أن أكبر نسبة في الفئات العمرية هم في الفئة  سنة 50- 30من بين اقل 

% 6.41تمثل دون إذسنة فما  50وأدنى نسبة لفئة اقل من  البحث،% من عينة 66.66يمثلون سنة إذ  40
 الناضجين هم االغلبية. أن فئة الشبابوهذا يدل على 

 الحالة االجتماعية للعينة الممثلة لمجتمع البحث( يوضح 3جدول رقم )
 النسبة المئوية % التكرار سنوات الخبرة

 %52.6 41 متزوج
 %21.7 17 عازب
 %11.6 9 مطلق
 %14.1 11 منفصل

 %100 78 حجم العينة الكلى

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ذكر أنثى ىحجم العينة الكل

38.47%
61.53%

100.00%



 

 االعالم الرقمي في دول الخليج الواقع والتحديات
 د. اخالص مصطفى عمر التني

  الفجيرةجامعة 

 

 
 

723 
 

ووجدت الباحثة أن أكبر نسبة في  البحث،االجتماعية للعينة الممثلة لمجتمع  يوضح الحالة (3جدول رقم )
%، ويالحظ من الجدول أن المتزوجون 52.6شخص بنسبة مئوية  41الفئات المتزوجة حيث بلغ عددهم

( الذي يمثل الفئات العمرية يعني أن أغلب العينة من 2هم الغالبية، وهذا يتوافق تماما مع الجدول رقم )
 وهي% 25.7يمثلون  والمنفصلينل. كما ان المطلقين أرم العينةفئات الشباب الناضجين. ولم يكن في 

 مؤشر يجب أخذه في االعتبار. وتمثل تعتبرنسبة عالية 

  ( يوضح الحالة االجتماعية لعينة البحث2شكل رقم )

 
 سلبي وسائل االتصال الرقمي هناك تأثير( يجيب على سؤال هل 4رقم )جدول 

 النسبة المئوية % التكرار 
 100% 78 نعم
 0% 0 ال

 100.0% 78 حجم العينة الكلى

يرون أن هناك تأثيرًا عينة البحث الممثلة لمجتمع البحث % من 100( نجد أن 4بالنظر إلى الجدول رقم )
 الرقمي.سلبيًا لوسائل االتصال 
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 إجابة عينة البحث على السؤال عن تأثير وسائل االتصال الرقمي السلبي.( يوضح 3شكل رقم )

 
 واسرياً  ونفسياً  واقتصادياً  ودينياً ( يوضح انعكاس االثر السلبي على حياة العينة اجتماعيًا 5رقم )جدول 
 .واخالقياً 

 النسبة المئوية % التكرار العبارات
 100% 100 نعم
 0% 0 ال

 100.0% 78 حجم العينة الكلى

 ودينياً  أن اجتماعياً من العينة الممثلة لمجتمع البحث يرون % 100( نجد أن 5بالنظر إلى الجدول رقم )
 .واخالقياً  واسرياً  ونفسياً  واقتصادياً 

المقابالت التي تمت مع عينة البحث تحدثوا باستفاضة عن هذه االثار السلبية التي انعكست عليهم  وفي 
نواة االسرة لها الدور االكبر في ان تحول اآلثار السلبية  وهيان االم  والصغيرة. وأكدوااسرهم الممتدة  وعلى

التصال الرقمي والتي اشاعت نسبة التوحد التي تمثلها وسائل ا والمهدداتانتبهت للتحديات  إذاآلثار ايجابية 
اء دورهم التربوي مما ترك شروخا نفسيه أدوالجدة عن  والجد واالماالب  وشغلتاالسر  وفككتلدى االطفال 

 والتوصيات النتائجسنركز عليه في  التكنولوجيا. ممااالسر في ذلك بوسائط  واستعاضت لألطفالبالنسبة 
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 واسرياً  ونفسياً  واقتصادياً  ودينياً يوضح انعكاس االثر السلبي على حياة العينة اجتماعيًا ( 4شكل رقم )
 .واخالقياً 

  والتوصيات والنتائجالخالصة 

 فإن:فيما يختص بمستقبل وسائل االتصال الجماهيري 

  الخ(... ... السينما،التلفاز  االذاعة، )الصحافة،االعالم التقليدي كما نعلمه جميعًا   -1
االعالم المحوسب االعالم الرقمي ومنه تتحول الصحافة الى صحافة الكترونية واالذاعة والتلفاز   -2

تحدث نفسها على  والتي والمتنوعةمن قبل البرامج الجديدة  تفاعلياتصال  االنترنت. معالى بث من خالل 
 مدار الساعة. 

مة والخبر ويتميز عما ينقل بوسائل االتصال وبما ان االعالم بالمعنى التخصصي هو الذي ينقل المعلو 
االجتماعي التي تنقل اآلراء الشخصية في محادثات خاصة والتي تدار بواسطة افراد وليست كالتي تدار 
بواسطة مؤسسات فهذه االخيرة تقدم مضمون يحتاج الى اعالميين حقيقيين ومتخصصين على عكس الهواة 

 ات التواصل االجتماعي ويجهلون معرفة ما يجب ان ينشر وماالذين يقدمون المعلومات من خالل منص
ال ينشر وحدود النشر ومواقيته اذ تجب الموازنة بين حرية التعبير والمسؤولية الواجبة على االعالم ومنصات 

  االجتماعي.التواصل 
  االتصال:تحديات منصات 

 مواقع التواصل االجتماعي 
 يدي التقل لإلعالمالمهدد األول: البقاء 

 تجمع بين أكثر من لغة )تهديد اللغة العربية( ومصطلحاتخلق لغات  الثاني:المهدد 
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والعادات  : القيموالعربيةالثقافات في بعضها البعض )مهدد للثقافة والهوية االسالمية  الثالث: ذوبانالمهدد 
 (والتقاليد.... الخ

تعد هناك إمكانية للسيطرة على تدفق المعلومات من خالل  الجغرافية: فلم محو الحواجز الثالث:المهدد 
 العالم وحدة واحدة. وأصبح والسياسيةالفواصل الحدودية 

م 1456فإذا بدأنا بالتحديات التي تواجهها الصحافة بشكلها التقليدي والتي تحولت بعد اكتشاف المطبعة 
 عامين؟تتواجد بعد للصحافة بشكلها الحالي أن  هل يمكن. فالسؤال جماهيرية.الى 

فمن خالل هؤالء  األعوام؟ولإلجابة على هذا السؤال يجب أن نجيب على سؤال من هم المتلقين خالل هذه 
والسياسي يمكننا أن نقول المجتمعات النامية  االقتصاديوالثقافي ووضعهم  االجتماعيالمتلقين وتكوينهم 

متفشية في هذه  واألمية الحاسوبيةستظل تحافظ على الصحافة بشكلها التقليدي إذ ما زالت نسبة الجهل 
في هذه البلدان ارتبطت الصحافة في أذهانهم بأنها مصدر المعلومات )إن كانت حقيقية  والمتعلمينالبلدان 

تجعل للصحافة وضعًا مميزًا بين  االقتصاديةة الحاسوبية والتي تفرضها الظروف كما أن األمي مكذوبة(أو 
  الصحافة.من خالل  االتصاليةالمتعلمين وهم المتلقين للرسالة 

وسياسي  اقتصاديأما في المجتمعات المتقدمة والتي محت أميتها الحاسوبية والتقنية في ظل وضع  •
والصحافة اإللكترونية على  االجتماعيتستأسد منصات التواصل وثقافي مختلفين فستكمل بل قد  واجتماعي

  التقليدي.الصحافة بشكلها 
إذن نسبة التهديد عالية والتحديات التي يجب أن تكافحها لتبقى خاصة في ظل تراجع نسب التوزيع في 

 مما يضطرها إلى: عامة.العالم الغربي خاصة والعالم العربي 
تجويد الخدمة اإلخبارية التي تقدمها لمتلقيها من خالل صحفيين مؤهلين ومحترفين إذ يجب أن  •

الحديثة وتأهيل  واالتصاالتالوسائط المتعددة  والتركيز علىتعدل كليات علوم االتصال األساليب والمناهج 
  الجديد.وتدريب األساتذة على اإلعالم الرقمي 

  الرسالة.إليصال اللغة األسهل واألوضح  استخدام •
  للمعلومات.السرعة والتحديث  •
محاولة إصدار أكثر من نسخة يوميًا كما تفعل بعض الصحف في وطننا العربي لمواكبة األحداث  •

  المتلقي.ومحاولة التغطية التي تلبي حاجة 
على الصحافة المحلية أن تتبنى أشكااًل جديدة لتقديم المحتوى بشكل مختلف وجاذب وان تعمل  •
  القراء.ى تعزيز الحس الوطني بنشر قصص تعكس الهوية مما يخلق خطوط تماس قوية مع عل
من وسائل  استفادتفكما تعايشت الصحافة في ظل التنافس مع االذاعة والتلفاز فستظل باقية إن  •

  .االجتماعي االتصالويتم خلق صيغ للتوافق بين الصحافة المطبوعة ووسائل  االجتماعيالتواصل 
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 (: )المذياعالمسموع  واإلعالمتلفاز أما ال •
كأن  االجتماعيفإن أراد التلفاز  و المذياع أن يعيشا فيجب أن يستفيدا من إمكانات منصات التواصل 

كما حدث في بعض الفضائيات ) تلفزيون  االجتماعييقدما برامج بواسطة ناشطين في منصات التواصل 
مما حقق الدمج بين التقليدي  االجتماعيالف متابع في وسائل التواصل  40برنامج دردشات (  –أبوظبي 

اذ يستقطب مشاهدين ويعرف الذين ال يتعاملون مع وسائل التواصل  –والحديث من الوسائل والمضامين 
ينشرون المضامين  االجتماعي االتصالالمحتوى في وسائل  إلى أن من يقدمون االنتباهمع  االجتماعي
 للوقت والجهد وعندما ينتقلون للتلفزيون ال يستطيعون المواكبة .  اختصاراالقصيرة 

 تلغرام  –فايبر  –واتس آب  –غوغل بلس  - استفرام –تويتر  –فيسبوك  •

  -االجتماعي: منصات التواصل 

غات متعددة حتى يستطيع المستخدمون بث المعلومات بشكل أسهل تعمل على نشر المعلومات وتداولها بل
  اللغوية.يعكس شخصياتهم دون الوقوف أمام الحواجز 

وبقية  وفيسبوكوأثبتت البحوث أن اللغة العربية واحدة من اللغات النشطة واستخدامها عالي جدًا على تويتر 
  المجاالت.كافة  وفيالوسائط 

تعمل على بث كم هائل من المعلومات مما يؤكد تحول المستخدم إلى منتج  االجتماعيومنصات التواصل 
  للمعلومات.

منصات التواصل االجتماعي تستخدم بطريقة غير مهنية األمر الذي ترتبت عليه أعباء كبيرة على اإلعالم 
نجنب ل االجتماعيالمهني ولذا يجب المتابعة والتدقيق لكل ما يأتي من معلومات من منصات التواصل 

  العامة.مجتمعاتنا الجوانب السلبية ونستفيد من الجوانب اإليجابية لخدمة مجتمعاتنا ومن أجل المصلحة 

المؤسسات اإلعالمية بحصولها على الحصة  اقتصادياتتعديل  االجتماعيمنصات التواصل  استطاعت
 التقليدي.األكبر من اإلعالنات مما كان له تأثيره حول عدد المتلقين لإلعالم 

  .االجتماعي االتصالالتقليدية تلجأ للحصول على المعلومات من وسائل  االتصالكذلك أصبحت وسائل 

لحفاظ على كيان المجتمع وتعزيز األمن في صناعة الوعي وا االجتماعي االتصالفيجب أن تساهم وسائل 
بشكل غير مسؤول في بذر الفتن والنزاعات والشائعات  استخدامهاوتوحيد صفوف األمم وعدم  واالستقرار
  الهدامة.
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فقد أعادت منصات وسائل اإلعالم الرقمي الجديد بتشكيل المجتمعات وتحديد أولويات الرأي العام مما 
وتعدلت عادات التلقي لإلخبار  المواقف.عة الخطاب اإلعالمي وصناعة جعل من الصعب التحكم في طبي

 المعلومات. واسترجاعوالمصادر التي يعتمد عليها الجميع في نقل 

 باألجهزة المتلقي مما دفع واحتياجاتمما يعتبر خاصية تعتمد اآلنية في نقل المعلومات بما يتناسب 
 والتفاعل والتكامل انتشارها وحجمفي صياغة الرسالة اإلعالمية  الى إضفاء مزايا نسبيةاالعالمية التقليدية 

 مما أثرى المحتوى اإلعالمي بنحو إيجابي. والمتلقي باالتصالبين القائم 

إعالم متحرر من تبعية  وظهر وبثهاالشركات العالمية الكبرى التي كانت تحتكر المعلومات  احتكاركسر 
مما أتاح للكثيرين من األصوات غير المسموعة بإسماع صوتها  واأليدلوجياالفكرية  االنتماءاترأس المال أو 

التكلفة مع إمكانية  وقلةالبث  وسهولةتؤثر في الرأي العام ألنه يتميز بتحرير النصوص  قضايا ومناقشة
مكانيةإخفاء المصدر  صي إلى قضية رأي عام مع تجاوز حاجز الحدود الجغرافية الشخ االحتجاجتحول  وا 

 .واللغوية والثقافية

 – االجتماعيوجود القوانين المنظمة لتدفق المعلومات في منصات التواصل  وعدمكذلك ضعف الرقابة  
مع سرعة االنتشار للرسالة  والدوليالمحلي  وبينفي ظل المعلومات  والعامالفصل بين الخاص  وعدم
 الوصول إليها. وسهولةمية االعال

تهدف للحد من سيطرة وسائل  وتشريعاتلوضع قوانين  والقضائيةتحتاج كل مؤسسات الدولة التشريعية 
 .االجتماعي االتصال

من ايجابيات منصات االتصال االجتماعي سرعة تداول المعلومة التي قد تنقلب إلى سلبية عندما يقود  
  الخصوصيات. انتهاك أخطارالتسرع إلى 

 والهواتف الشبكات االجتماعيةثم  ومدوناتدردشة  وغرفااللكتروني من مواقع  لإلعالمالتطبيقات  وتتنوع
 الذكية.

اإلدمان و الهيمنة على عقول المستخدمين مما يجعلهم لقمة  جتماعياالمن مساوئ منصات التواصل 
و هم الشباب  استخداماسائقة لدى من يملكون أجندة تعمل على غسل األدمغة و السيطرة على الفئة األكثر 

ذلك على التفكك األسري  انعكسو  االجتماعيو التفاعل  أنشطتهمو ممارسة  االطالععن  ابتعدواالذين 
فالجد و الجدة واألب و األم مشغولون و األبناء كذلك ، الكل يمارس األلعاب و يتواصل الكترونيًا مع 
آخرين مما يباعد بين أفراد األسرة ثم األسرة الممتدة ثم المجتمع مما ساعد على تغيير السلوك من خالل 

 ال مراقب لها.ما يشاهده األطفال و الشباب في المواقع التي 
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حقوق الطبع والملكية الفكرية مع غياب  انتهاكومن سلبياته ايضًا حسب مختصين في المجال انه يتم 
القوانين التي تحاسب على ذلك. مما يتطلب بعدًا أخالقيًا للذين يقومون ببث المعلومات عبر منصات 

 .االجتماعيالتواصل 

والموضوعات  االجتماعيةها بفعالية في برامج المسؤولية مساهمت االجتماعيمن إيجابيات منصات التواصل 
 البيئية ورفع الوعي بحماية البيئة ومحاربة الغش.

وعكس  والمستفيدين للمانحينداء أعمالها والوصول أواستفادت منها المنظمات الخيرية غير الربحية في 
 أنشطتها.

والسياسي  واالجتماعي االقتصاديالوعي منها في رفع درجة  االستفادةإنه يمكن  إيجابياتهاكذلك من 
كأداة وظيفية إيجابية  باستغاللهاالمجتمعية والصراعات وذلك  االنقساماتوالتوعوي بشكل عام ومحاربة 

 إلعادة بناء المجتمعات والربط بين دور الفرد والمجتمع والدولة في البناء والتنمية والتطور.

المستقبل وتطوير الثقافات وتوسيعها لخدمة البشرية والمساعد  ومن إيجابياتها إمكانية المساهمة في صنع
 على تثبيت األمن وتقليل الحروب واألزمات.

التقليدية ومتلقييها في ظل تفاعل المتلقي  االتصالفقد ساهمت في خلق التواصل والتقارب بين قنوات 
 واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةبنقاشه وتعبيره عي رأيه. وأصبح المتلقين يعبرون عن مشاغلهم المختلفة 

 مع توفر المساحة الزمانية والمكانية المجانية.

 توصيات

من خالل القوانين والتشريعات األخالقية  االجتماعي االتصالالسيطرة على محتوى منصات  •
 المنظمة للعمل اإلعالمي اإللكتروني.

للحصول على  االجتماعي االتصالتهتم بوسائل  االتصالالقيام بإضافة مواد لمناهج كليات علوم  •
 التقليدية والحديثة. االتصالمخرج قادر للتعامل مع وسائل 

من المحتوى والمنشور في كال  االستفادةة من حيث التقليدية والحديث االتصالالدمج بين وسائل  •
 الوسائل.

للمعلومات واألخبار في اإلعالم المطبوع والمسموع والمرئي  واالختصارالتحديث ومواكبة السرعة  •
المتلقي  احتياجاتوتنويع المحتوى وما يقدم في الوسائل التقليدية يعدل في مواقعها في اإلنترنت بما يلي 

 السوق اإللكتروني ..... الخ(. –الحجوزات  –األسهم  –أسعار العمالت  –الطقس خدمات حالة  )من
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 New York)كما تفعل صحيفة نيويورك تايمز في نسختها اإللكترونية وموقعها األخر نيويورك تودي 
Today.) 

 المصادر والمراجع

 : أواًل: المصادر
 الكريم.القرآن  (1

  النبوية.السنة  (2

 :العربية ثانيًا: المراجع

 -الطبعة الرابعة –دار قباء للطباعة والنشر )القاهرة(  -اإلعالم الدولي، دراسة في االتصال والدعاية الدولية –د. أحمد بدر  (1)
 م. 1998

 -الطبعة األولى  -الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع-كيف تدفع مهاراتك اإلدارية في االتصال -د. أحمد مار  (2)
 م.1998

 اولى. طبعة 2018-دار البداية–في العالقات العامة  والفعالياتاالنشطة  -مصطفى  داخال (3)

الشركة الدولية  –المجلس األعلى للثقافة  -االتصال الجماهيري –ترجمة إبراهيم سالمة إبراهيم  -أدوين أمري وآخرون  (4)
 (Introduction to Mass Communication –Edwin Emeryم )2000 -للطباعة

دار المصطفى للطباعة والنشر الطبعة األولى -اإلعالم والمجتمع في ظل النظام العالمي -ن محمد عز الدين د. إيما (5)
 م.2001

دار الفاروق للنشر والتوزيع -اتقان مهارات العروض التقديمية  –كيف تحسن مهارات االتصال مع اآلخرين -أندرو براد بيري  (6)
 م.2001طبعة أولى 
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 م.1995األولى 
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  اإلعالم.األكاديمية الدولية لعلوم  والعشرين،اإلعالم العربي وتحديات القرن الحادي  الفتاح،د. شعيب عبد  (19)

 م1995الطبعة األولى  -الخرطوم  -للتوزيعتولي -الصحافة والقانون  إلىمدخل  -د. صالح محمد إبراهيم  (20)

 -دار المعرفة الجامعية –االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث )الموضوع والقضايا(  -د. طه عبد العاطي نجم (21)
 م. 2005 –اإلسكندرية 

 م.1993طبعة أولى  – مطبعة دار الشؤون الثقافية-البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات - قنديليد. عامر إبراهيم  (22)
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 م.1998الطبعة األولى  -دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -اإلعالم اإلسالمي وتكنلوجيا االتصال -د. عبد العزيز شرف  (26)

تلفون م )2005 -الطبعة الثالثة –دار الفكر العربي  -اإلعالم الدولي في العصر الحديث - محمد زلطهد. عبد اهلل (27)
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 -الدراسات الميدانية -النشأة التطورية واالتجاهات الحديثة -سوسيولوجيا االتصال واإلعالم -د. عبد اهلل محمد عبد الرحمن (28)
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 م.1993-هـ1413 –قضايا في اإلعالم والمجتمع  -الطبرقيد. عبد اهلل مسعود  (29)

 م. 2002طبعة عام -مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية -العالقات العامة والعالقات اإلنسانية والرأي العام  -د. علي الباز  (30)
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مركز تطوير األداء  –( 18سلسلة مهارات تطوير األداء ) -مهارات التوعية واإلقناع -د. محمد عبد الغني حسن هالل (33)
 م.2004 –القاهرة  –والتنمية 
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