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١ اإلرھابعاطى اإلعالمى مع ظاھرة التطرف والت نبذة عن ورشة

  اإلرھابعاطى اإلعالمى مع ظاھرة التطرف والت نبذة عن ورشة

    علیاء داود. د

هو عنوان ورشة دولية أقيمت فى تـونس فـى     " اإلرهابعاطى اإلعالمى مع ظاهرة التطرف و     الت"   
  .تحاد إذاعات الدول العربية الذي يقع تحت مظلة جامعة الدول العربيةانظم الورشة .. م٢٠١٥أبريل 

تحاد إذاعات الدول العربية؛ كما حـضرها  عام ال المهندس عبدالرحيم سليمان المدير ال افتتح الورشة 
كبيـر مـن   جمـع    األخبار بها و   افزيون ومديرو ي من هيئات اإلذاعة والتل     عدد واتها مسؤل الياعوشارك فى ف  

ة  فى تشخيص قـضي    المتخصصين الجامعاتأساتذة  نخبة من أفضل خبراء و     أدار الورشة كما  . اإلعالميين
  . عالقته باإلرهاباإلعالم و

  :كان للورشة ثالثة أهدافوقد 

ماد استراتيجية واضحة المعالم وخطوات عملية للتعاطى بمهنية وحرفية مع التطرف عتا
  .اإلرهابو

ند تعاطيها العربية عفزيونية والمحطات اإلذاعية ويدة من قبل القنوات التلمناقشة المنهجية المعتم
  . اإلرهابمع التطرف و

اإلرهابالتأكيد على ضرورة التخصص والتدريب فى تغطية التطرف و.  

  . تكونت الورشة من ثالث جلسات علمية باإلضافة إلى جلسة ختامية

رأس الجلـسة   " التوظيـف هاب بين النظرية وواقع التبعية و     اإلراإلعالم و "كانت الجلسة األولى بعنوان     
تـم خـالل   ، والمدير العام للتلفزة التونسيةاد والرئيس وتح النائب األول لرئيس اال ،يفمصطفى بن لط  . د.أ

كما قدم كـل  . اإلرهاب بشأن تعاطيها مع ظاهرة التطرف والدوليةلسة عرض تجارب الهيئات العربية و الج
أديـب  . د.؛ و قدم أ   "اإلرهابنظرية التأطير والتعاطى مع التطرف و     "محمد قيراط ورقة  تناولت      . د. من أ 

عقـب   و ."اإلرهـاب ة إلى التخصص فى إعالم األزمات و      حاجة الفضائيات العربي  "خضور ورقة  تناولت     
  .أعليه عالنى. على الجلسة د

فـالح  . رأس الجلسة د."دولية فى تغطية اإلرهابتجارب عربية و "أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان      
تغطيـة   "دراسة حـاالت    تضمنت الجلسة   و.  األمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب       ،الكنانى

                                                   
 جامعة الحدیثة للعلوم واآلداب ال- رس بكلیة اإلعالم مد . 
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 دراسة حالـة عـن      –األعمال اإلرهابية   اإلعالم العربى والغربى لحوادث إرهابية وتعاطيه مع األزمات و        
  . آمال قرامى. د.من تقديم أ" حادثة شارلى إبدو

 ٢٤ Franceقنـاة  التلفزة التونسية والدولية مثل  تجارب عدد من الهيئات العربية و كما تم عرض
  .يضاًأأعليه عالنى على هذه الجلسة . عقب دو. باإلضافة إلى جهود مجلس وزراء الداخلية العرب

حيـث  ." التدريب لمواجهة اإلرهاب إعالمياً   التخصص والتأهيل و  "أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان         
س رئـي لعربيـة و  ق التحاد إذاعـات الـدول ا      رأس الجلسة األستاذ صالح الدين معاوى المدير العام الساب        

كما قدم عدد من األساتذة ورقات بحثية خالل الجلسة مـن بينهـا             . تحادمجموعة التخطيط اإلستراتيجى لال   
 باإلضـافة   ،هويدا مـصطفى  . د.من تقديم أ  " اإلرهابفى التعاطى اإلعالمى مع التطرف و     مهارات عملية   "

  .الصادق الحمامى. من تقديم د" سبل ترشيدهاستخدامات واال: اإلرهابالميديا اإلجتماعية و" إلى

ستراتيجية البرنامج التنفيذى لال  "فى الجلسة الختامية للورشة تم تقديم عدد من المقترحات تحت عنوان            و
  . عتمادهااكما تم مناقشة التوجهات العامة و." اإلرهابعالمية العربية لمكافحة التطرف واإل

  : ةكان من أبرز النقاط فى الوثيقة الصادرة عن الورشو

األمن  مع القضايا المتعلقة باإلرهاب و     لتعامللعلى أهمية تدريب العاملين فى وسائل اإلعالم         التأكيد
  .القومى

ضرورة الرجوع لمصادر موثوق بها قبل النشر.  

عدم تقديم  ل فى المستقبل؛ و   ؛ و تقديم رسالة إعالمية مضمونها األم      عتماد على القصص اإلنسانية   اال
  .اإلرهابيينتحليالت تخدم أغراض 

المواطنينار التى يسببها اإلرهاب للدولة والتركيز على األضراإلبتعاد عن التهويل والمبالغة؛ و.  

األمن القومىلفة فيما يتعلق بقضايا اإلرهاب والتنسيق بين وسائل اإلعالم المخت    .  
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