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آليات ومضامين الخطاب اإلعالمي ودوره في مواجية
االستراتيجيات الدعائية لقوى اإلرىاب

عبدالباسط محمد عبدالوهاب الحطامي



المقدمة:
إن اإلرهااب

دنان و وطاان و والاه و هوناف لاادي قاو ااادنم اادم اتزه مااذ ون اهااه" اابناه و ااا

هابنه"ي قو عابر لألزماف واتمكافي مهعدد اتلوان واتشكاه واتسابابي

اساهطن ون اطمهاد عمار اردي

وو جماعف بعناقاي وو عمر دولف من الدوه وو جاس من اتجااس وو عمر دنن من الدنااات وو حزب من

اتحزاب.

قااو لاام نكاان إرث واحااد ماان هااه و واامااا هااو ولنااد المحظاافي هااد نسااهمر ل ه ارة زمانااف اااد هطااوه وو

ههالر بحسب المساببات والمثنارات ن هار حناااً وناشاط حناااً و اري وااد نظقار هااا وهااادي وااد نهمادد اي

عدة وماكن وهه رع جذور ونامو ونالبح لد وهباع واظام نبهغي من و ار ذلد مآرب ماي نرند رضقا بالهوة

واد نسهمر لساوات وو عهودي ثم نادثر لعوامه عدة.

ك ااه م ااا ن ااهدي إل اار زعزع ااف اتم اان واث ااارة القما ا وال ااون واش اار ال وض اار وازه اااب اترواح واق ااب
الثااروات وهقجناار اومااانن وه جناار ماااازلقم وا كهال اااب مر ااوض ااي كااه اتع اران والاادنااات والشاا ار
والهواانن والاظمي قو سمود مابوذي سوا هباا رد وم جماعف وم دولف وم طا ف.

ونابغااي ون نكااون هااااد طاااب إعممااي هااادن وماادروس وماااظم ومم ااقجي االااف واحاان عماار

عهبات الهرن الحادي والعشرننو لمواجقف ا ساهراهنجنات الدعا ناف الهاي همارساقا ااوى اإلرهااب اي عالمااا

العربااي االاافي والعااالمي عاماافي وون

اكااون ااي محااه د اااع هااطي واامااا هكااون لاااا ولناهاااا اإلعممنااف

الحدنثف ومضامنااا اإلعممنف لهعرنف ططد وا شالقا ي واهقاي به وا هراب هماد ا ساهراهنجنات الدعا ناف
لإلرهابننني والعمه عمر شه حركاهقم ووودها ي مقدها.

وو ن اًر اشارع اي اساهمالهقمي إلار ون ههحاوه هماد ا ساهراهنجنات الدعا ناف اإلرهابناف إلار ودوات بااا
هُسااقم جمنع ااً ااي باااا مجهم ا موحااد وماان ا ٍ
ااه ماان اإلرهااابي وهااذا مااا حاااوه الباحااث ههدنمااد ااي هااذا
البحث.
إن لم طاااب اإلعممااي ً -ونااا كااان بوسااا مد الههمندنااف وو الحدنثااف  -ولنااات مهعااددة ومهاوعاافي وههاادم
لمجمقااور بمضااامنن الاااداف ومحاناادة وموضااوعنف وجااادة ودانهااف و ورناافي عباار ش الاانات بنارة ومدرباافي
وهحظاار بمالااداانف وابااوه لاادى المهمهاايي ولقااا ااادرة عماار ا هالاااه باااو رنني وااادرة إاااعناافو لهسااقم ااي
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مواجقف ا سهراهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهابي وهحدد المشكمف الهر ههالادي لقاا هماد الورااف اي الهسااهه

اوهااي م ااا ولن ااات ومضااامنن ال ط اااب اإلعمم ااي الهااي هس ااه دم لمواجق ااف ا سااهراهنجنات الدعا ن ااف له ااوى
اإلرهاب؟
كما ههحدد وهمنف همد الوراف اتكادنمنف نما نأهي
ٔ -هحدنااد ولنااات ومضااامنن ال طاااب اإلعممااي لمواجقااف ا س اهراهنجنات الدعا نااف لهااوى اإلرهااابو لكااي
نسه ند الباحثون واتكادنمنون ماقا ي هوظن قا ي وبحاثقم لمواجقف اإلرهاب.
ٕ -واقا هعد مان الد ارساات الهمنماف الهاي هااولات باسه اضاف اولناات والمضاامنن الهاي هساه دم اي مواجقاف
ا سهراهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهاب.
ٖ -إمكاانف إسقام هذ الدراسف ي سد بعض الااهص اي الد ارساات اإلعممناف وا جهماعناف واتماناف نماا
نهعمب بال طاب اإلعممي وولناهد ومضامناد ودور ي مواجقف ا سهراهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهاب
ي النمن والعالم العربي واإلسممي.
وتيدف الورقة إلى:
ٔ -الهعرن عمر ماهنف اإلرهابي واشأهدي ووسبابدي ووشكالد وواواعد.
ٕ -الهعاارن عماار ماهنااف ال طاااب اإلعمماايي وولناهاادي ودورهااا ااي مواجقااف ا سااهرهنجنات الدعا نااف لهااوى
اإلرهاب.

ٖ -هحدند مضامنن ال طاب اإلعممايي وماا نابغاي ون نهاو ر نقاا حهار هساهطن مواجقاف ا ساهرهنجنات
الدعا نف لهوى اإلرهاب.
ٗ -معر ف اوع العماف بنن ال طاب اإلعممي وولنات اإلرهابننن الدعا نف.
٘ -الهعرن عمر دور اإلعمم الههمندي والحدنث ي مواجقف ا سهرهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهاب.
 -ٙمعر ف المعواات الهي هحد من اعمنف ال طاب اإلعممي ي مواجقف اإلرهااب و كاري وكن ناف الهغماب
عمنقا.

ونه رع من الهساهه الر نس عدة وس مف رعنفي وهي كما نأهي
ٔ -ما اتشكالنات الهاي هواجاد المعانانن بمحارباف اإلرهااب لم اروج بهحدناد لإلرهااب ُنجما عمناد المجهما
الدولي؟
ٕ -كنن اشأ اإلرهاب؟ وما اتسباب الهي ساعدت عمر اشأهد؟
ٖ -ما وشكاه اإلرهاب؟ وما واواعد؟
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ٗ -ماذا ُنهالد بال طاب اإلعممي؟
٘ -ما ولنات ال طاب اإلعممي الهي هسه دم ي مواجقف ا سهرهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهاب؟
 -ٙما مضامنن ال طاب اإلعممي؟ وماذا نابغي ون نهو ر نقا؟
 -ٚما طبنعف العماف بنن ال طاب اإلعممي واإلرهاب؟
 -ٛمااا المعواااات الهااي هحااد ماان اعمنااف ال ط ااب اإلعممااي لمواجقااف ظاااهرة اإلرهاااب؟ وكن نااف الهغمااب
عمنقا؟
بعض الدراسات ذات الصمة:
هعااددت الد ارسااات الهااي وجرناات عماار اإلرهاااب وولناهااد الدعا نااف وو كااار والهالاادي لاادي وعماار دور
وسا ه اإلعمم المسموعف والمر نف والمهرو ة الههمندنف والحدنثفي سوا ي النمن وم اي الاوطن العربايي وم
ااي العااالمي ااي مواجقهااد والهالاادي لاادي وجاادت ضااآلف ااي الد ارسااات الهااي ههحاادث عاان ولنااات ومضااامنن

ال طاااب اإلعممااي ودور ااي مواجقااف ا سااهراهنجنات الدعا نااف لهااوى اإلرهااابي ومااا نااهم عرضااد هاااا ماان
د ارسااات سااابهف هه ااب ااي جوااااب وه هماان عاان هااذ الد ارسااف ااي بعااض جوااااب و اارىو ولقااذا اإن هااذ

الدراسف سهركز عمر ولنات ومضامنن ال طاب اإلعممي ودور ي مواجقف ا سهراهنجنات الدعا نف لهاوى

اإلرهابي وسنهم اسهعراض بعض همد الدراسات كما نأهي
ٔ -دراسةة (تحسةين6104 ،م) :وهاد ت إلار الهعارن عمار دور وساا ه اإلعامم اي مكا حاف ظااهرة
اإلرهاب والهطرني وذلد من مه هبالنر الروي العام العربي بأن اإلرهااب نساهقدن هرونا اوماانن
وسا د دماا اتبرناا ي وهادمنر الماشاآت الحنونافي وهكاونن روي عاام ماااهض لمغماو والهطارن بالاور

الم هم افي كماا هاد ت الد ارساف إلار هحهناب وحادة العماه اإلعمماي العرباي وهكامماد اي مجااه مكا حاف

ارد
اإلرهااب والهطارني وو نا اًر الكشان عماا إذا كاان هاااد اروب دالاف إحالاا ناً نماا نهعماب باآ ار و ا

العنااف احاو دور وساا ه اإلعامم اي مكا حاف ظااهرة اإلرهااب والهطارن هُعازى لمهغنار المرهباف
اتكادنمنفي واهب الباحث ي هذ الدراسف الماقج الوال ي الهحمنميو حنث رالد دور وسا ه اإلعامم
اي مكا حاف ظااهرة اإلرهااب والهطارني مان وجقاف اظار وعضاا هن اف الهادرنس اي بعاض الجامعاات

اتردانفي وهكوات عناف الدراسف من عناف االدنف مهل ف من (ٕ٘) عضو هن ف هدرنس.
ٕ -كما ىدفت دراسة (بشار0261 ،ىة) إلر معر ف عادات وواماط هعرض ال ب ار والها منن با هالاهي
واعهمادهم عمر الهاوات الهمن زنوانف الرسمنف الهابعف لمدوه اتعضا بجقااز إذاعاف وهمن زناون ال مانج
ي الحالوه عمر المعمومات المهعمهف بظاهرة اإلرهاب.
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وكذلد الكشن عن ووجد الهالور الهي هعااي ماقا المعالجف اإلعممنف لظاهرة اإلرهاب بالهاوات

الهمن زنوانف الرسمنف الهابعف لمدوه اتعضا بجقاز إذاعف وهمن زنون ال منجي كما هدن إلر الهواله تهم
اتسالنب والطرب اإلعممنف لهااوه ظاهرة اإلرهابو من حنث شكمقا ومضمواقا ووسالنب إاااعقاي وذلد

من مه مههرحات ال ب ار والها منن با هالاه بالمهسسات اإلعممناف الرسامنف الهابعاف لمادوه اتعضاا

بجقااز إذاعاف وهمن زناون ال مانجي بماا ناهدي إلار بااا رهناف إعممناف عممناف هساقم اي الهالادي لظااهرة

اإلرهاابي وبما حجام عناهاد (ٓ )ٔٛمبحوثااً مان ال با ار والهاا منن با هالااه اي المهسساات اإلعممنافي
وهحدد مجهم دراسهد ي دوه (النمن والسعودنف واإلمارات).

ٖ -كما سعت دراسة (عبد اهلل السراني6100،م) إلر الهعرن عمر دور اإلعمم اتماي ي الواانف من
الجرنمفي مان امه الهعارن عمار الاا ص اإلعامم اتمااي ووھمنهاد اي الوااناف مان الجرنمافي والار

معر ف اسهراهنجنف اإلعمم اتماي لمواانف من الجرنمفي وكذلد وسالنب اإلعمم اتماي ي الواانف من
ونضا معر ف المعواات الهي هحد من اعمنف اإلعمم اتماي ي الواانف من الجرنمف.
الجرنمفي و ً

وهواله إلر ون اإلعمم اتماي نمكن ون نسقم باالانب وا ار اي الوااناف مان الجرنمافي مان امه

هحالنن و راد المجهم من السمود اإلجراميي ودعوهقم لمهعااون ما رجااه اتمان لمكا حاف الجرنماف والحاد
من وثارھا السمبنف عمر ال رد والمجهم .
ٗ -كما ىدفت دراسة (عمر6115 ،م) :إلر هوضنح م قوم اإلرهابي وهحدناد واواعاد الهاي همثاه طاورة
عمر المجهم والبن في وكذلد إبراز العوامه ا جهماعنف وا اهالادنف والسناسنف المهدنف إلر اإلرهاابي

وهحدند وهم المعواات الهي هحد من دور مهسسات المجهم المداي ي الواانف من اإلرهاب.

واعهم ااد عم اار الم اااقج الوالا ا ي ا س ااهه ار يي حن ااث اهبا ا م اااقج اتس ااموب الوث ااا هي لجما ا البناا ااات

والمعمومااات م اان المالااادر والم ارجا ا العربناافي وك ااذلد جما ا البنااااات واإلحال ااا ات ال اواردة ااي الهه ااارنر
الالادرة عن مراكز البحوث والدراسات المعانف بدراسف اإلرهاب.
ومن وهم الاها ج الهي هم الهواله إلنقا هي
و -لم هه ب الهوامنس والهشرنعات واتاظمف الهااوانف وا ه اانات الدولنف عمر هحدند معار اإلرهاب.
ب -وشااارت اهااا ج د ارسااهد إلاار ون مكا حااف اإلرهاااب ااي هااذا الهاارن ههمحااور حااوه مهسسااات المجهما
المداي.

ونضا ون
ج -ووضحت الدراسف وهمنف الهربنف اتسرنف السمنمفي ووهمنف الدور الهربوي لممدرسفي وبنات ً
لممسجد دور الهربوي.
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٘ -كمةةةا ىةةةدفت دراسةةةة (تركةةةي6114،م) إلاار الهعاارن عماار ال ااروب الجوهرنااف باانن الالااحن المحمنااف
النومنف السعودنف الماشورة بالمغف العربنف ي مادى إساقامقا اي معالجاف الظااهرة اإلرهابناف مان حناث

مواا ا الم ااادة الال ااح نفي والا ااوع الال ااح ي المس ااه دمي ومال اادر الم ااادة الال ااح نفي ووس ااموب المعالج ااف
الالح نفي والدعم بالالور من عدمدي كما سعت لمهعرن عمر مدى ا همن مساحف المادة الالاح نف

با همن الالحن في والنومي والشاقري ومواا الماادةي واوعقااي ومالادرهاي ووساموب المعالجافي والادعم

بالالور من عدمد.

واسااه دم الباحااث الماااقج الوال ا ي الوثااا هي إلعااداد اإلطااار الاظااري ااي هااذ الد ارساافي ماان اامه

اهاادا إلاار اتدبنااات المهعمهااف بكااه ماان اإلعاامم واإلعاامم اتمااايي والالااحا ف وماادى
والاان الموضااوع اسا ً
إسقامقما ي معالجف الظاهرة اإلرهابنف.
وهوالمت دراسهد لاها ج وهمقا
و -ون معظم المادة الالح نف المهعمهف باتحداث اإلرهابنف كاات هاشر ي الال حات الدا منف.
ب -ون معظم المواد الالح نف الماشورة ي الالحن المدروسف كاات مدعومف بالالور.
 -ٙكما سعت دراسة (نصيرة تامي ،األطةر الخبريةة) :إلار رالاد اتطار ال برناف الهاي هام اساه دامقا مان
طرن ال ضا نات اإل بارناف العربناف المه الالافي والهاي هام هحدنادها اي كاه مان ااااة "الجزنارة" وااااة
"العربنف".
وو هاً لمعظام اهاا ج البحاوث اإلعممناف الهاي وجرنات اي السااوات الهمنماف الماضانفي ه واات كاه مان

اااهي "الجزنرة" و"العربنف" اإل بارنهنن عمر الهاوات اإل بارنف ات رى ي هشكنه معارن الجمقور العربي
هجا م همن الهضاناي ومن بناقا اضانا اإلرهاب.
وماان ه ااذا الماطم ااب هق اادن الد ارس ااف لمهع اارن عماار حج اام ا ههم ااام المما ااوح لظ اااهرة اإلره اااب عم اار
ال ارطااف اإل بارنااف لم ضااا نهنن اإل بااارنهنن "الجزنارة "و"العربنااف"ي وهحدنااد اهاااط ا

ااهمن بناقماااو االااد

الواون عمار الكن ناف الهاي عالجات بقماا الهااهاان الظااهرة اإلرهابناف وهاداعناهقا بعاد وحاداث الحاادي عشار

من سبهمهمبرٕٔٓٓم.

وهوالمت الدراسف إلر مجموعف من الاها جي ههمثه نما نأهي
ٔ -هاام الهوالااه ماان اامه طاارح اإلشااكالنف المهعمهااف بهعرناان اإلرهااابي إلاار هعاادد اتسااباب والغانااات
المرجوة من و ار العمه اإلرهابي.
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ٕ -هعذر ههدنم هعرنن موضوعي ومهبوه لإلرهاب عمر الالعند العالميي قااد كناب إجماع دولي
عمار هعرناان محاادد وموحااد لإلرهااابي وهااذا اهنجااف لمهاادا ه الكبناار الموجااود باانن اإلرهاااب والااور

العان الم هم ف.
المحور األول :اإلرىاب ،وماىيتو ،ونشأتو ،وأسبابو ،وأنواعو ،وأشكالو:
و ي هذا المحور ساههم اإلشاارة إلار هحدناد ماهناف اإلرهاابي مان امه اساهعراض بعاض الهعرن اات

باادي ثاام ا شااارة إلاار اشااأة اإلرهاااب كظاااهرة وامهاات العااالمي ما اسااهعراض م ارحااه همااد الاشااأة إلاار عال اراا
الحاادنثي واإلشااارة ونضااً إلاار بنااان اتسااباب الهااي ودت إلاار وجااود همااد الظاااهرة وو ساااعدت عماار ظقورهااا
واسهش ار قاي وكذلد اإلشارة إلر واواعقاي ووشكالقا.

أوالً :ماىية اإلرىاب:
ابه اسهعراض هعرن ات اإلرهاب الم هم في اعرن اإلرهاب لغف
اإلرها اااب لغا ااف اشا ااهب اسا اام اإلرها اااب ما اان كمما ااف رهبا ااف ) (terrorالمشا ااههف ما اان اتالا ااه المهناا ااي

) (terrierنرهعد ونرهجن.

و ي مجم المغف العربنافي

ن همان المعاار كثنا اًري كمماف اإلرهااب مشاههف مان ال عه"رهاب" بمعاار

اني وكممف إرهاب ي مالدر ال عه "ورهب" بمعار و د (محمد الرازيي ٕٗٓٓمي ص.)ٕٜ٘

واد هااولهد المعااجم المغوناف الحدنثاف باالهعرنني بحناث لام ه ارج عان الهحدناد الشاامه لادي وهاو باث

الرعب وال ون بنن الااس.

واأ ذ من هعارنن همد المعاجم هعرنن المعجام الوسانطو إذ نحادد ماهنهاد باأن الرهاب هاو ال اوني
ان ُنطمااب عماار الااذنن نممكااون ساابه العااان واإلرهاااب لهحهنااب وهاادا قم السناساانف (المعجاام
واإلرهااابنون والا ُ
الوسنطي ٕٜٔٚمي ص ٓ.)ٖٜ
اطمحا وهعرن اهااد كثن ارة ومهشااعبف
وبعااد هااذ ا سااهقملف الس ارنعف لماهنااف اإلرهاااب لغ افًي اعر ااد االا ً
ومهدا ماافي مااا نهااولااد ش ا ص وو جقااف وو مهسسااف ماان زاونااف وو زوانااا عاادة هكاااد هحاادد ماهنهااد الهحدنااد

العممي الذي اد ُنجم عمند او رونو هجاد نغ اه عان زواناا و ارى وو هشاعب اي إحاداها وو نطمهاد عمار
ظاهرة إرهابنف عاابرة اي بن هاد وو حادود وطااد وو بحساب اااعهاد هاوو لاذلد مان الالاعب ون اجاد هعرن ااً
ش اااممً ُنجما ا عمن ااد المغون ااون والساس ااف والحك ااام واله ااادة وال با ا ار ورج اااه ال ك اار واتم اان واله ااااون وال ها اد
واإلعاامم وا جهماااع وعماام الااا سي مااا زاه الم قااوم نكها ااد بعااض الغمااوضو بساابب هاااااض او ار وهعاادد

وجقات الاظر.
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جمنعااً هحات إشاران مان اتمام

ولكي ا رج بهعرنن ُممزم لمجمن نابغي ون نجهم ُا ب من هه
المهحاادة باادون هسااننس وو هحناازي ون رج اوا بهعرناان شااامهي بحنااث ن ارعااون نااد و كااار ومهدسااات ووع اران
وههالند كه البشر سماونف كاات وم وضعنف.

الساممف اتولار اااد
وحساب ظاايي إااد إذا ارج الجمنا بهحدناد الم قااوم الماالان لإلرهااب ساهكون ُ
ُشااندت ااي مكااق اا الالااحنح وذلااد لمحااد ماان هااذ الظاااهرة محمن ااً واامنمن ااً وعالمن ااًو تن الكااه س اانحاربد
ونهاومااد بعااد ون ُحاادد لااد الم قااوم الش ا ان الااااجم عاان د ارسااات ورهى مسه نضااف ماان ب ا ار مشااقود لقاام
بالك ا ة عمر مسهوى العالم ي اله الالات الهي حددااها سم اًي وهحت إشاران اتمام المهحادة وبحضاور

ممثمي وعضا كه الدوهو لنكون الهعامه معد كم قوم عالمي مجم عمند العالم إلزامناً.

ونهاارد لكااه الاااحب مقاااف وو اضاانف وو ساامطف وو
ومااا ون نظااه الم قااوم دون هحدنااد ُمجم ا عمناادي ُ
دولااف وو ماظمااف وو حاازب هحدنااد كمااا نحمااو لاادي هااد نحاادث جا ار ذلااد ظماامي ااالواا نهكااد ذلاادي قاه ما
كثرة هذ الم اهنم لإلرهاب ا ا ا وبعد كه هذ الساوات مان الحارب عمار اإلرهااب ا ا ا ااد سامعاا ون اإلرهاابي
ُهاا وو هاادي اد اضمحه وااكمش وااط أ و ت النهد؟.
ما نا

م وحد هه

نا

م او رنني وما نا ا

اي مجهما ودولاف وماظمافي ااد

نا ا

اي

كموضاااي كمااا وا اات المالااالح
جقااف و اارىي ماام هاازد بعااض الم اااهنم المه راااف هاااا وو هااااد المشااكمف إ
ً
اتندنولوجنف المهعارضف عا هاً دون الوالوه إلر هذا الهعرنن (محمدي ٕٕٗٔهاي ص ٘٘).
وبعااد هااذ ا سااهقملف البساانطف لهأكنااد وهمنااف ون نكااون هااااد م قااوم شااامه لإلرهاااب حهاار اسااهطن

الهعامه معدي ساسهعرض بعض همد الهعرن ات كما نأهي

ٔ -اسهقمقا بهعرنن المجما ال هقاي اإلساممي الهااب لرابطاف العاالم اإلسامميو إذ نعر اد ب ا "العادوان الاذي

نمارس ااد و ا اراد وو جماع ااات وو دوه بغنا ااً عم اار اإلاس ااان ودنا ااد ودم ااد وعهم ااد ومال ااد وعرض اادي ونش اامه
الاون اله ونن واتذى والهقدند والههاه بغنار حاب وماا نهالاه بالاورة الح اربافي وا ا اف السابنه واطا

الطرناابي وكااه عااه ماان و عاااه العااان وو الهقدنااد بااد نه ا ها ن ا ًذا لمشااروع إج ارمااي ااردي وو جماااعيي
ونقادن إلار إلهاا الرعااب بانن الاااس وو هارونعقم بإنااذا قم وو هعارنض حنااهقم وو حارنهقم وو وماااقم وو

وحوالقم لم طري ومن الاو د إلحاب الضرر بالبن ف وو بأحد الم ار ب واتمامد العاماف وو ال االافي وو

هعرنض وحد الموارد الوطانف وو الطبنعنف لم طر (رابطف العالم اإلسمميي ٕٕٗٔهاي صٖ).

ٕ -وماان همااد الهعرن ااات لإلرهاااب مااا جااا ااي ا ه ااناف العربنااف لمكا حااف اإلرهاااب الالااادرة عاان ا جهماااع
المشااهرد لمجمسااي وز ار الدا منااف ووز ار العااده العاارب الماعه ااد ااي الهاااهرة ااي ٜٜٔٛم ااي الم ااادة

اتولر ماد بأاد "كه عه مان و عااه العاان وو الهقدناد بادي ونااً كااات بواعثاد وو وك ارضادي ونها ها ناذاً
لمشروع إجرامي ردي وو جماعي نقدن إلر إلها الرعب بنن الااس وو هرونعقم بإناذا قم وو هعارنض
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حناااهقم وو حارنهقم وو وماااقم لم طاار وو إلحاااب الضاارر بالبن ااف وو بأحااد الم ار ااب وو اتماامد العامااف وو
ال االاافي وو احهملقااا وو ا سااهنم عمنقاااي وو هعارنض وحااد الماوارد الوطانااف لم طاار (اتمااااف العاماافي

ٜٜٔٛمي صٕ).
وبعد عرض الهعرن ات السابهف لإلرهابي إن الباحث ن ماص بقاذا الهعرنان وهاو ون اإلرهااب هاو

اله وناان لر ارنن ماان ابااه اارد وو و ارادي وو جماعااف وو ساامطفي وو اظااام وو دولاافي واسااه دام العااان -
سوا بالههه وو ال طان وو اله جنار لممباااي العاماف وال االاف وو الهاالات وو الهرالااف البحرناف وو الجوناف

وو اإللكهروانفي وو ا سهنم عمر ومواه او رنن وو ممهمكاهقمي وو كنر ذلد ا ا ا لهحهنب وكاراض ومطاام

ووهدان مادنف وو معاونفي ودااها الهعرنن بأا ساقمي ووعمهاا الاهحكم والسانطرة بمالاالح الاااس والشاعوبي

دون ال مااط باانن الك اااح المساامح المشااروع وباانن اإلرهااابي االااف لدولااف هعرضاات عهاادا ماان ابااه دولااف

و رىي وو وااعف هحت ا حهمهي هقدن من همد المهاومف الهحرر ور الظمم عاقا.
قديما وحديثًا:
ً
ثانيا :نشأة اإلرىاب ً

عادما اأهي لاحدد بداف البدانف الحهنهنف لإلرهابي االف من حناث المكاان والزماان اي هاذا الكاون

قوماا
الواس ي
ً
الوالا لو اعهبراا الههه ا ا ا وهو اوع من ا عهدا عمر حرناف وحنااة وحهاوب او ارنن ا ا ا م ً
ماان م اااهنم اإلرهااابي اااد اكااون محهاانن لااو حاادداا ووه جرنمااف إرهابنااف هشااقدها اترض ااي اهااه وحااد اباااي
ودمي و ااا وهااوي كمااا انااه (اهااه اابنااه و ااا هابنااه) قااو ووه ماان ساان هااذ العااادة الساان في قااو ماان نبااو

بإثمقاي ونالان هذا اإلرهاب باعهدا رد عمر ش ص و ر.

وه همن ممبسات الظواهر اإلرهابنف بعدها من مجهم إلر و ري ومن بن ف إلر و رىي ومن زمان

إلر و ري كم من حروب وكمت ات ضر والنابس؟ي وكم وبندت واوام وومم؟ي ولنس المكان هاا لسارد هماد
اتحداث ي همد اتمم والممالد واتمالار عبر همد اتزمافي الشاواهد كثنارة واتمثماف

هعادو ومان ذلاد

ما ااهر د الممد "ذو ااواس" مان إحاراب الاومد اي المعههاد بإلهاا قم اي ات ادودي وااد ساجه ذلاد الهارون
ي "سورة البروج"ي ونالان هذا اإلرهاب بإرهاب سمطف عمر شعب.

وماان ذلااد هدمنر"ب هاالاار" لمهاادسي نالااان هااذا اإلرهاااب بإرهاااب دولااف وساامطف عماار دولااف و اارى

وشعب و ر.

 -وماان همااد الالااور اإلرهابنااف عماار العااالم اإلساامميي مااا شااقدهد بعااض البماادان ا ا ا و االااف مالاار

والشام ا ا من الحممت الالمنبنف ماذ عام ٜٜٔٓمي وما هعرض لد المسممون ا ا االف اي الهادس

ا ا ا ماان ذبااح وهقجنااري ومااا كااان نهعاارض لااد حجاااج بناات ات الح ارام ماان بعااض اااادهقم ماان اهااه
وهرون .
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 وكذلد الزحن المغولي عمر العاالم ا ا ا ومان ضاماد العاالم اإلساممي ا ا ا وابادهاد لم اات او ن مانالبشر واحرااد لمهراث والثها ات.

 ومن ذلد ما اام بد الهرامطف من سحه واهه لحجاج بنات ات الحارام عاام ٖٔٚه ا وردم ب ار زمازمعاما.
بجثث الحجنج وو ذهم الحجر اتسود إلر "اتحسا " الذي ظه هااد ارابف العشرنن ً

وهااذ الالااور الهااي هاام عرضااقا كأمثمااف لاشااأة اإلرهاااب ااي وكثاار ماان مكااان ااي العااالمي و ااي عاادة
اادر عاان اارد وو ساامطف وو جماعاافي وساشاانر نمااا نااأهي لاشااأهد ااي
هابااا الا ًا
م ارحااه زمااناافي س اوا كااان إر ً
العالر الحدنثي قااد الم ات من اتمثمف لمج ار م اإلرهابنفي اركز عمر بعضقا


ااي العال اار الح اادنث ن ااذكر اله ااارنة ون مس ااف وشا ا اص اهما اوا ما ااف و مس ااف وثم اااانن ممن ااون

ش ص

ممنواا.
ٔ -ماوهس هواجي زعنم الالنن اهه ٜٚ
ً
ممنوااااي المسااممون ماااقم وكثاار ماان اثاااي عشاار
ٕ -جوزناان سااهالنني زعاانم روساانا اهااه مساانن
ً
ممنواا.
ً
ممنواا.
ٖ -وودلن ههمري الزعنم الاازي اهه وربعنن
ً
ٗ -بوه بوتي الزعنم الكمبودي اهه ثمثف ممننن من شعبد.
ممنواا من شعبقا.
٘ -لنو بولدي ممد بمجنكا اشهرى الكواغو واهه مسف عشر
ً
ونض ااا لإلره اااب ااي العال اار الح اادنثي م ااا م ه ااد الث ااورة البمشا ا نف ااي روس اانا
 وم اان هم ااد اتمثم ااف ً
الهنالرنف من اهه وسجن وهقجنر لمممننن من الشعوب اإلسممنف وسط وسنا.
 وكااذلد ماا هاارد م ااد المحهااه الغربااي ااي العااالم اإلسااممي شارااً وكربااً ماان هقجناار واهااه وابااادةي
وههاسااموا هركااف الرجااه الم ارنضي بعااد اه اانااف "سااانكس بنكااو"ي وعماار ساابنه المثاااه الممنواااا شااقند

الااذنن ارح اوا ضااحنف مهاومااف الاااازي المحهااه ال راسااي ااي الج از اار واإلنطااالي ااي لنبناااي وما ازلاات
إحدى دوه عالماا العربي هحت انر واساهبداد واناود الغاالاب الجدنادي الالاقنوانف العالمنافي وهاي
الدولف الوحندة عمر مسهوى العالم إلر هاذ المحظاف مااذ ماهالان الهارن الماضاي الهاي هها هحات
ا حهمهي ثمثا شعبقا (ارابف سبعف ممننن) مشردون واازحون وبم هونافي والثماث او ار نهبعاون
ي كاهواات هحات رحماف الحالاار الالاقنواي والهجرنان والهما والههاه والهقجناري وبعضاقم اااب

ااي سااجواقم هحاات الهعااذنب والهاكنااهي كااه هااذا وااا هحاات ساام وبالاار العااالمي و ااي ظااه ااواانن

دولنف وحمانف معماف ومباركف دون عهاب وو هادند وو اسهاكار وو شجب.
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 ومن همد الالور هسامنط الكامب المدرباف لهقاام اتعضاا الذكرناف ل ا " ٖٓٓ " معههاه اي ساجن
"وبي كرنب" بعد هح ورجمقم عاوة عبار اناود حدندناف اي ونادنقم وورجمقام مثبهاف اي الحاا طو مماا
ودى إلر و اهقم عمر ال ور (إحساني ٕٓٔٚم).
 ومن همد الالور عادما ُس ه "كولن باوه" ر نس اتركان اتمرنكي سابهاً ووزنر ال ارجنف حهااًي
عن عدد الههمر من العرااننن هاه (لست مقهماً إطمااً) مم نكن مقماً عاد "باوه" ون نههه ٕٓٓ
الا ي ممجأ العامرناف لمماداننن
ولن عرااي وثاا ااسحابقم من الكونتي والهضا عمر ٖٓٗ ش ً
(إحساني ٕٓٔٚم).

 وكاذلد ماان الاور اإلرهااابي مااا نهعارض لااد مسااممو جمقورناف و رنهنااا الوسااطر مان هطقناار عراااي
ودناي دون ون نهحرد وحد لوا قا (جاسري ٕٓٔٚم).

 وكذلد ما شقد العالم ي الحادي عشار مان سابهمبر اي عاام ٕٔٓٓم مان اعهادا إرهاابي عمار
ُبرجااي الهجااارة العااالمي ااي الو نااات المهحاادة اتمرنكناافي ومااا حالااه بعااد ذلااد ماان مجااازر وابااادة
ٍ
لشعوب اااف لقم نقاا و جماهي باسام محارباف اإلرهاابي مثاه المجاازر والماذابح الهاي حالامت
ي و غااسهاني ولم ناهد ذلد حهر اون.
ثالثاً :األسباب التي ساعدت عمى وجود ظاىرة اإلرىاب:
هااد عوامه ووسباب عممت عمر بروز ظاهرة اإلرهاب هاا وهاادي هد نكاون وحادها وو مجموعقاا

وو بعضقا ودى إلر ظقور اإلرهاب اي بن اف ماا وو زمان مااي وااد

هكاون هماد العواماه وو اتساباب هاي

ا ساقا الهااي ووجدهااد ااي مكااان مااا وو مرحمااف زمانااف ماااي لكاان معظمقااا عوامااه عمماات عامً عماار ظقااور وو
هكون ظاهرة اإلرهابي وهي كثنرة سن هار الباحث ما وجم عمند الباحثون او روني وهي كما نأهي

 -0أسباب نفسية:
الا ش ص نهبار و كار اإلرهابننن ونا رط اي الا و قم بمحاض
هااد وسباب كثنرة هعمه عمر ُ
إرادهدي هعود ُجمقا إلار الظارون العالانبف الهاي مار بقاا هاذا الشاحص ط امًي وااد نكاون مار بقاا شااباً اي
مرحماف عمرناف كاااات هاي الاادا

تن هجعماد نبحااث عان مان ناهشاامد مان ظرو ااد الهاسانف الهااي مار بقاااي وو

هجعمد نهجد إلنقم لنجد نقم ضالهد لماههام من همد الظرون الهي مر بقا ط مً وو شاباً.
ومن همد اتسباب الا سنف اظرة المجهم لد بدوانف وحرمااد من وبونن حاوانن وو مان وحادهماي وو
ماار بظاارون ُنااهم وظماام وعاااا واقاار وو حرمااان وكبااتي وو باانن وس ارة م ككاافي ولاام نعوضااد ذلااد الحرمااان
والحاااان وحااد ماان وااربااد و ماان جن ارااادي و ماان والااداا دي و ماان المجهما الااذي عاااش ناادي ط ااه هرباار
عمر اترال ف و اي اتزااف و اي الحااراتي وو هربار محرومااً مان العانش القااي الاذي نارى وا ارااد ناعماون
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ناادي وجااد ا سااد ااي الممج ا واتحااداثي وو ااي الااورشي والحاارن الشاااافي باحث ااً عاان لهمااف هسااد رمهاادي

ومكان نهوند ونهند برد الشها وحر الالنن لنأمن ند عمر ا سد.
 -6أسباب فكرية وثقافية:

وذلاد اهنجاف وجاود و كاار م هم اف اي الساااحف نهبااهاا بعاض ات اراد وو بعاض الجماعاات وو بعااض

اتحزابي وكه لد مضامناد الهي نعماه عبار ودواهاد ووساا مد لمهارونج واشارها وساط المجهمعااتي اي ظاه
اا اواانن هحظ اار ذل ااد وو هس اامح ب اادي بع ااد م اارور ال اازمن نال اابح لق ااذ ات ك ااار مااال اارون ووهب اااع نهباواق ااا

ونعممون عمر اشرها سامماً وو بطارب سارنفي وو هه اذ العاان وسانمف إلار ذلادي اي كنااب الاوعي والرااباف
الحكومنااف واتس ارنفي هاهش اار همااد ات كااار وس ااط الشااباب واتجن اااهي ااإذا مااا هم اات مهاااومهقم وو ال اادهمي

نعممون عمر اشر و كارهم باالهوةي عااممنن عمار إلغاا او ار ونااً كااني و ار ًادا وو جماعااتي ومان هااا اجاد
ون هذ الماظومف ال كرنف هقني بن ف لامو ثها ف الهطارن ال كاري والوالاانف عمار عهاوه او ارنني واطعااً
نمجااأ هااذا ال كاار المهطاارن إلاار الهك ناار واإلرهاااب كآلنااات نااهمن بقااا لهحهنااب هوجقاهااد الظممنااف (ابنااهي

ٕٗٔٓم).
وكااذلد ماان وسااباب اإلرهاااب ا ااهمن الثها اااتي و االااف ااي كناااب ساامطف اونااف هعمااه عماار ساانادة
الهااااون الااذي نحمااي الجمنا ي اجااد و ار ًادا وجماعااات وماظمااات ووحزًابااا ههبااار ثها ااات مغااانرة لمجهمعاهقااا
الهااي اااد هكااون محا ظااف وو مهدناااف وو ما هحاافي ونرناادون اارض ذلااد بااالهوةي قاام إمااا نالااطدمون به اواانن
جازمااف هما ا ذلاادي وو نالااطدمون بمااوروث شااعبي م اان عااادات وههالنااد هما ا ذلاادي نحاادث ا ال ااطدام
ونالاابح الشااعب نعاانش ااي حالااف اكهاراب ماان الهااادم الم ااروض عمناادي إمااا ماان ساامطف وو جماعااف وو و اراد

مها ذنني وو نالبح هه

ي حالف اكهراب ثها ي وسط ذلد الكم القا ه من الموروث الشعبي الذي ههباا

الغالبنف من السكان.
 -1أسباب تربوية:
إن من اتسباب الهي عممت عمار اشار اإلرهااب وهبااي و كاار الهالاور اي الهاشا ف السامنمف لمجناه

ماااذ اعوم ااف وظ اااري وحه اار ه رج ااد م اان الجامع اااتي و االااف ااي الجاا ااب الهعمنم ااي والهرب ااوي ااي البن اات
ونضاا إلار الاالاوص الهاي هُعازز مان بااا الش الانف
والمدرسفي ومضاامنن الماااهج الهعمنمناف الهاي ه ههار ً
اإلسممنف وهحالناقا من وي و كار د نمف وهدامفي ونمكن حالر همد اتسباب الهربونف نما نأهي
 ا ههار الماااهج الهعمنمناف إلار الاالاوص الهاي هحالان الجناه مان ا احاراني والهاي هكاون مساههاةمن الكهاب والساف الابونفي و االف ي جااب العهندة والهوحند والسنرة الابونف الالحنحف وال م اا

ال ارشادنن ووهباااعقم واله اساانر الالااحنحف لمهارون الكارنمي وكااذا مااا نهعمماد الط ااه ااي م ارحااه الهعماانم
اتساسيي وهي مرحمف الباا لمط ه لنكاون ط امً ساوناً اي المساههبهي لن ارج لااا جناه ااادر عمار
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مهاومااف الغاازو ال كااريي والالاامود ومااام مغرنااات المادنااات والواااون ومااام شاابقات دعاااة الضااملف
والمهالااندنن ااي المااا العكاار ماان والااحاب الباادع والضااملف ماان اإلرهااابننن وماان عماار شاااكمهقمي
بمجرد وجود وي شبقف ناالاع جنمااا ت كاارهم القداماف وناجار و ار هام نا اذ ماا نمموااد عمنادي مام

نساهط ون نمنااز بانن الغااث والسامنني ووااار لاد ذلااد وهاو ااي وثااا الغاارس ُحجاب عاااد ون ُنسااهر
من المااب الالا نف؟!.
 -الحممت الهي شات هاا وهااد ي ورجا العالم العربي باسام هج نان نااابن اإلرهااب والهاي وهات

انم ه ًشاا عهادناً
بثمار عكسنفي بد ً من ون ه مب جنمً اااد اًر عمار المواجقاف والهحاديي ووجادت ج ً
ونسارةي ماان همااد الحماامت مااا ااهقجهااد بعااض
و كرنااً ساارعان مااا هههاذ ااد دعاوات المضاامنن ُنماااف ُ
اتاظمف العربنف ورجااه السناساف نقاا مان اإلاامه مان الاالاوص الدناناف اي مااهجقاا الهعمنمنافي

بااه واإلالارار عماار عاادم احهساااب مااادة الهربنااف اإلسااممنف ااي مجمااوع الاادرجات لمطالاابي وعا ّادها

ادرس و هااد ه ااي المجمااوعي وكااه دولااف ااادمت مبااررات ااي إااادامقا عماار ذلاادي
مااادة ا هنارنااف هُا ّ
والهي لم هم المادة امالت من الاالوص الدنانفي كاونات الهروانف واتحادنث الابوناف الهاي هحاث
عمر العزة والهمنزي وهباي جنمً وسطناًي بحجف محاربف الهشدد والعاالرنف وهج نن مااب اإلرهاب

ال كرنافي ااي الوااات الااذي ُنحاساب نااد الط ااه عماار مااادة الهربناف ال انااف والموساانهنفي بغااض الاظاار
عاان مااا نجانااد الط ااه ماان وا ااد عممنااف ماان ج ا ار هعممقاااي و ااااهص ماان شااأاقاي لكاان ون ُنحاارم

الجنه من هعمم الهنم وات كار السمنمف من مااب مالادر هشرنعد "الكهاب والساف"ي إن لم نهعممقا

ي بنهد ومدرسهد الغن اًر مهار سانهعممقا ومان ونان نهعممقاا وكنان سانهعممقا؟ والعمام اي الالاغر

كااالاهش عماار الحجااري غناااب كااه ذلااد ووجااد لاااا ا ا ا كمااا اه ا ور واشاااهد ا ا ا مااانطمب عماانقم (عباادة
الشاانطان) ااي العااالم العرباايي ااإن لاام نسااهب الط ااه ذل اد النابااوع الروحااي الالااا ي ا ا ا عباار ااواهااد

الشرعنف وهي المدرسف والمسجد والبنت ا ا ا الذي ُطر عمند لنكماه جاز الثاااي (الجاااب الروحاي)
ماان وناان نسااههند؟ي قااو إن لاام نجااد هااااد وااات هاش ا هد ااي م ارحااه ط ولهااد اتولاار (المبكاارةي
والمهوسطفي والمهأ رة) سنبحث عن من نشب لد ذلد الجااب الروحي ولو عبر ااوات محظورةي

كار د نمف عمر ومهاا.
ومن ذلد دعاة اإلرهاب وعبدة الشنطاني نهبار و ًا
 -2أسباب دينية:
اد نكون من وساباب اإلرهااب ال قام ال ااطي لاالاوص الادنني وو بااا ً عمار ه سانرات اط اف مان
عممااا د اام عماار الاادنني هاهالااقم المعر ااف الكاممااف بمعاانااد ووحكامااد ومهشااابقد والااسااة والماسااوخ ناادي
والمواض ال م نفي وكذلد عدم اإللماام بالمغاف العربناف الالاحنحف ومهراد اهقاا حهار ناهم اله سانر الالاحنح

لاالوص الدنن وهعالنمد من مالدرند الكهاب والساف.
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وماان اتسااباب الدنانااف الهااي هااهدي إلاار اإلرهاااب الهعالااب و ار ومااذاهبي و االااف ااي المس اا ه

ال م نفي وال روج عان إجمااع اتماف وجمقورهااي ام هسام و هارى إ الهسا ند وا اههااهي بذرنعاف حماناف
الدنن.
وك ااذلد م اان اتس ااباب الدنان ااف ا جهق ااادات ال اط ااف دون هأس اانس دنا ااي وعمم ااي ولغ ااوي ووال ااولي

الحنحي وعدم اإللمام ب هد العالر والواا ي هط نأ ذ بظاهر الاص ون هي عمندي وعادم اله هاد اي الادنني
وعدم اإللمام بآداب وحهنهف اتمر بالمعرون والاقي عن الماكرو مماا جعمقام نساهحمون دم ومااه وعارض

المااو نن لقمي باسم الدنن والههرب إلر ات بذلدي وات ماقم ب ار .

النااا وو واظمااف وو
وماان همااد اتسااباب الحماامت المحموم اف ماان او ااري س اوا كااان
عمماانااا وو لنبر ً
ً
كهاباي عمر كه ما هو إسممي وو لد المف بالدنن من شكه وو عه وو ال في حهر وضحر كاه مان نرناد
ً
ون نشهقر وو نأ ذ الحالااف وربما الجاسنف من بعض دوه الغرب نهطااوه عمار الادنن ورماوزي ولام نسامم
من ذلد حهر اتابنا وماقم الرسوه ا ا المر ات عمند وسمم ا ا و الهرون.
 -3أسباب سياسية:
إن وي ساامب لمحهااوب والحرنااات ا ا ا س اوا كاااات ت اراد وم جماعااات وم شااعوب وم دوه ا ا ا نااهدي إلاار
اامنا لمااد اع عاان
اإلرهااابي والاار ردة عااه اونااف هه ااذ ماان المهاومااف المساامحف وال ااروج عاان الهااااون هااد اً سا ً
ا سا ااقا وعا اان حهواقا ااا وحرناهقا ااا وو كارها ااا ومعهها ااداهقاي ولمشا ااعور بالمواطاا ااف المهسا اااونف والها اااعم بالعدالا ااف

ا جهماعناافي الحرنااف مطمااب وساسااي لمحااد ماان اإلرهاااب والشاانطاف لر ارننو ل دمااف واظمااف وو جماعااف

ارهأت بها ها ي اله مص من المااو نن لقم ونااً كاااواي و ار ًادا وو جماعاف وو وحزًاباا وو واظماف وو ماظماات
وو دوً ي وو كنر ذلد.
إذا ُحرم الااس من ُحرنف الهعبنر عن الروي ومن محاسبف المسهولنن عن و طا قم ووعماالقم اإاقم
نهحول ااون إل اار العم ااه الس ااريي وكمم ااا ازداد الكب اات م اان الدول ااف ازداد الهط اارن والعا اان م اان جاا ااب الرعن ااف

(حسنني ٕٕٓٓي صٓٔٔ).

وماان وسااباب اإلرهاااب السناسااي القجمااات المماقجااف عماار شااعوب وم اواطاي بعااض الاادوه العربنااف

ااااف لقام و جماهي و عمااف لقام

بحجف محاربف ا رهاابي ونهضارر اي سابنه ذلاد وبرناا
واإلسممنف ُ
باإلرهااب و نمهااون إلنااد بأناف الاامفي وهااذا مااا حالاه ااي الاانمني وبالااذات اي مدناااف البنضااا بهااارنة ٖٓ

اهم ااارج إطااار
نااانر ٕٓٔٚم ااي حاارب الو نااات المهحادة اتمرنكنااف عماار اإلرهاااب "الهاعاادة" الاذي ُنعااد اا ً
الهااوني وااهقا ًكا لسنادة دولف عضو ي اتمم المهحدةي وسهط ج ار ذلد ضحانا ذاب لقم من اتط اه

العازهي اي
والاسا ي الحرب عمر اإلرهاب نجب ون هكون عمر حساب دما اتط ااه والاساا والاااس ُ
اااوااا نماا سات دوه عربناف واساممنف مان
سن اظامقا الجدند ا ا ا االف ي عقد "هرامب" ا ا ا ً
الوات ذاهدي ّ
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د وه وراضندي قذا اتسموب الذي اه ذ ي حربد عمر اإلرهاب ُنساعد عمر اشر اإلرهابي وكذلد مان
وسااباب اإلرهاااب همااد الهااد مت ال ارجناافي و االااف ماان الاادوه العظماار باساام محاربااف اإلرهااابي هااد وُبنااد
او ن من شعوب العالم اإلسممي ي و غااسهان والالوماه والعاراب وساورنا ولنبناا والانمن باسام محارباف

ا ره ااابي اله ااد مت العس ااكرنف الس ااا رة والح ااروب اله ااي واامهق ااا هم ااد ال اادوه ش ااردت الممن اانن م اان هم ااد
الشعوب بدعوى حمانهقا من اإلرهاب ومن اتاظمف المسهبدة ومن الجماعات المهطر فو لهحهب لقا اتمن

واتمااان والدنمهراطنااف والعدالااف ا جهماعنااف ...حااه ال اراب والج اراح والمااوت وال وضااري وظقاار الهطاارن

واإلرهابي وكذلد ماا اساهُحدث و نا اًر بعاد ثاورات الربنا العربايي مان دعام واظماف امعناف دنكهاهورناف موالناف
لقااا باساام محاربااف اإلرهااابي وه ازامن م ا الهااد مت الغربنااف الهااد مت اإلامنمناافي مااا نجااري ااي الشاارب
اتوسااط هااو ااعكاااس لال اراع إامنماايي وهااذا الال اراع كمااا ا هناار لااد ون نكااون عماار اترض العراانااف هااو

موج ااود ونضا ااً عم اار اترض الس ااورنف (بحج ااف محارب ااف اإلره اااب وداع ااش) وك ااذلد عم اار ات ارض ااي المنبن ااف
والنمانفي بهمد الحجف ا سقا ).(Charles Leadbeater, 2002

 -4أسباب اجتماعية:
إن الش ااعور ب ااالظمم واإلحب اااط والدوان ااف وكن اااب العدال ااف ا جهماعن اافي والهكا ااه ا جهم اااعي وااع اادام
المساواة واتمن واتماني ووجود الطبهات والعاالرنف والطا نف واله كد اتسريي ُكمقا عوامه هساعد عمر
اشاار اإلرهاااب ااي وسااط المجهمعاااتي كااذلد ماان وسااباب اإلرهاااب ا جهماااعي كناااب الهاادوة الالااالحف ااي
اتبونن وو وحدهماي والمربي ال اضهي والعاالم الاواعظي والمادرس والمادنر اتمانني والهعمانم الهاويي والمبااي

عماار وُسااس عممنااف هربونااف ساامنمفي والمسااهوه الازناادي والها ااد الااوطاي والر هااف الالااالحفي وكناااب الهاادوة ااي

اببا اي وجاود جناه ن ههاد المحباف والعاط اف والعطاا
هه ال اعمنن ي الهاش ف ا جهماعنف لأل راد نكاون س ً
واتمااااف واإلااادام والا ازهاافي نا اارط م ا ُدعاااة القاادم والعااان وورباااب الس اواببي اام نجااد لااد ااادوة إ هاامي
ندعواد إلر عالمقمي وادنماً االوا "الالاحب ساحب".

ونضااا شاانوع الظماام وااهقاااد الحهااوبي وااعاادام الااالااري و نجااد المكمااوم
وماان اتسااباب ا جهماعنااف ً
حهماا إذا شاعر باذلد
والمظموم من نهن معد ونسهم إلندي وناالار عمار مان ظمماد ونارد لاد حهواادي إااد ً
ولمسدي سناجر إلر العان واإلرهاب لعمد نجد ضالهدي ومها سدي ومن نثأر لد ممن ااهقد وسمب حهوااد

وظممد.
 -5أسباب اقتصادية:
إن من وسباب اإلرهاب الضا هف المالناف الهاي نمار بقاا ال ارد واتسارة والمجهما والادوهي االاف اي

ظااه الههانااات الحدنثااف الهااي حماات محااه العمالااف الندوناافي واسااهغات المالاااا

ااي العااالم كمااد عاان عش ارات

او ن ماان العماااهي م ا ال هاار والعااوز حهناجااات الحناااة وضاارورناهقا اجااد مغرنااات الحناااة ااي الهاارن
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الحادي والعشرنن جعمت الكه نهطم إلر الهحسناات الهي رضت ا ساقا بهاوة لنحااكي بقاا وا اراادي اإن لام

عمم لد إاد نولي وجقد شطر هذ الجماعات اإلرهابنف الهي هماناد بركاد العانش
نهحاله عمنقا ولم نجد ً
ي الدانا والحور العنن ي الجافي وو نهجد احو ا احراني وهو السراف واط الطرب وا

هطان لمسناح

والش النات القامف ي الدولفي وا زاع اومانني وو نهجد احو طرب اإلدمان والم درات وو بنعقا والهرونج

لقا.

و ااي كن اااب ط ااط اس ااهراهنجنف م اان ال اادوه واتاظم ااف لمبح ااث ع اان وسا اواب و اارص عم ااه لمع اااطمنن

وال رنجنن وهذلنه كه الالعوبات لممساهثمرنن المحمنانن واتجااابي لام نجاد هاه

الشاباب والعااطمون مان

نقااهم بقاامو اااهجقوا احااو ماان نمااد إلاانقم ونادناادي أالاابحوا عب ااً وكباار عماار دولااهقم وواظمااهقم ااي محاااربهقم
و ااي إنجاااد الطاارب الااجحااف إلاااااعقم لمرجااوع إلاار جااادة الالاواب وا سااههامفي ولاان نهااأهر ذلااد إ بحمااوه

ممموسف نجد نقا الشباب ضالهد ك رص مهساونف ي الهعمنم والعمه والهدرنب والهأهنه.

ومن اتسباب ا اهالادنف الهي هدعو الشباب إلر هباي كار اإلرهاابي ال سااد الماادي واإلداري اي

المجهم وال هر والبطالف لمشباب وال رنجنن.
 -6أسباب إعالمية:

اإلعاامم ساامح ذو حاادننو قااو ُنعااري همااد الجماعااات اإلرهابنااف ونكشاان م ططاهقااا لم ا وري العااام
المحمي والعالمي عادما نشاهدون ونسمعون ونهروون ونهال حون وعمالقم اله رنبنف اإلرهابنف الهي ههاوض

اتم اان الع ااام وهق اادد الس اامم ا جهم اااعيي سا اوا ك ااان باله اادمنر وو الهه ااه وو الس ااحه وو ال ط اان وو بط اارب
ووعماه إجرامنف و رىي ونطمعون عمر هالرنحاهقم ب الاوص هماد اتعمااه اإلرهابنافي ومثاه ذلاد نجعاه

ال اروي العااام نااادد ونسااهاكر وعمااالقم ونحهاااط ماااقمي وو

نهعاااطن معقاامي ونكااون القاادن ماان ذلااد هااو

هعرنهقم وهوعنف او رنن من ا ا راط ي ال و قمي ولكن ي المهابهي عادما نهم عرض بطشقم وارهابقم
ووعندهم ا ا وهو ما نسعون إلند ا ا ا كأاد اشار وهارونج وارهااب لر ارنن مااقمي وواقام عمار مهادرة عالناف اي
الضغط عمر الحكومات واتاظمف لمسهجابف لمطالبقم وهحهنب وهدا قم من هذ العممناتي وكأن اي هاذا

هرونجااا لقاامي والهقونااه ماااقم واظقااار الجااااب اتماااي ازم ااً ومااام جبااروهقمي واشاار ا اقزامنااف ااي
الاشاار
ً
ووساط الااس والجمقور حهر نهم اإلذعاان لقام وهحهناب كاه ركبااهقم وومانااهقم"ي حناث نارون اي الهغطناف
اإلعممنااف لجا ار مقم معنااا اًر مقمااً لهناااس ماادى اجاااح عمقاام اإلرهااابيي لدرجااف ون الاابعض ماااقم عا ّاد العمااه
اإلرهابي الذي ه ار هد هغطنف إعممنف عممً اشمً" (مي العبداتي ٕٓٔٓ).
ومن وسباب اإلرهاب ما نهوم اإلعمم بم همن وسا مد وااواهد من عرض لمضامنن

ه دم اتماف

وانمقا وو ماقاي به نهعارض م كه ذلدي وم اتعران والههالندي وهحااكي اي وكمبقاا اإلعامم الغربايو

لهرضي طر اً دون او ري وربما هالطدم م الاروي العاام كمادي و هُمهاي لاذلد وي اههماام ماا دام ذلاد هاو
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بوجد الهنادة السناسانف اي ذلاد البمادي وبإشاارة ماادي باه نا اب عمار هماد البارامج والمضاامنن الها قاف وكنار
القاد ااف الممناانن ماان ازاااف الدولااف الهااي هااي ممااد لمجمن ا ي حهاار نهاااه إاقااا دولااف ما هحااف وو عمماانااف وو

لنبرالنف وو هاشد الههدم والهطوري و ي المهابهي ُنحرم او ر وهو الغالبنفي من ون نهدم لد ما نا ب م انمد
ونحرم ونضاً من ون نشارد ي العممناف اإلعممناف ونااً كااات حهار وبساطقا وهاي الموااا
وههالند ووع ار دي ُ

ا لكهروانفي والهي هعد هحت الرااباف وهُحظار وهُغماب هماد الموااا ي اي الواات الاذي نارى هاذا الماواطن اي
دوه الغرب ون باسهطاعف المواطن هااد ون نمهمد الهااة والمحطف والالاحن ف والمجماف وهالامنم وي مواا
نرندي وهو محروم من ذلدي وواد حسب المادة  ٜٔمن اإلعمن العالمي لحهوب اإلاسان الهي هااص عمار
ون "لكه شا ص الحاب اي حرناف الاروي والهعبناري ونشامه هاذا الحاب حرناف اعهاااب او ار دون وي هاد هي

واسهها اتابا وات كار وهمهنقا واذاعهقا بأي وسنمف كاات دون ههند بالحدود الجغ ار نف".

وكذلد من همد المضامنن الهي هساعد عمر اإلرهابي الهشوند المهالود لرجه الدنن ومادرس المغاف
العربنااف واإلسااممنف عباار مضااامنن همااد الوسااا ه اإلعممنااف الم هم اافو بهالااد الهاكناات وو كناار ذلاادي و ااي

المهابااه نشاااهد ونساام ونه ا ور ااي وسااا ه إعممنااد وجابنااف وهااي هبجااه رجااه الاادنني وهُظقاار واااار وازاههااد
واداسهد ومباد د وانمد وحاكهد وكمالد ورجاحف عهمد وااساانهدي كنن تمف ون هسههنم ومرجعناهقا ُنسهق وز
بقا جقا اًر اقا اًر وم سبب اإلالرار والهرالد؟!.

وو ااهم ااأاوه إن عاارض هااذ اتسااباب الهااي هساااعد عم ار ظقااور اإلرهاااب وااهشااار وهباااي الشااباب
ت كااار ي

نعاااي "هبرناار مطمهااًي وو الموا هااف والهبرناار لهالاار ات اإلرهااابننن وو الااد اع عاااقمي واامااا الهالااد

هحدنااد وباارز همااد اتساابابي حهاار ُاسااقم ع امً ااي إنجاااد الحمااوه وههاادنم الاادوا ال عاااه ااي الحااد ماان همااد
الظاهرة واسه الاه شأ هقا من ربوع العالم اإلسمميي هحدند اتسباب ُنعد جز اً من العمج لمظاهرةي إذا

هحااددت همااد اتسااباب بداااف سااقه عماار المعاناانن ا ا ا ا كأ الااا ننن وباااحثنن وعممااا اجهماااع وعممااا ا ااس
ورجاه ومن واعممننن ا ا ا هحدند العمج ال عاه والماله الواايي وادنماً االوا "الواانف نر من العمج".

رابعاً :أنواع اإلرىاب وأشكالو:
لإلرهاب واواع م هم في وكذلد لد عدة وشكاهي وهو ما ساوضحد نما نأهي
أوالً :أنواع اإلرىاب:
اع ااا كثنا ارةي ووب اارز ه ااذ اتاا اواع إره اااب دول ااف ض ااد دول اافي واره اااب الس اامطات ض ااد
إن لإلره اااب واو ً
مواطانقاي وارهاب ات رادي وو راد جماعف ضد جماعف و رىي وسا اله هذ اتاواع كما نأهي
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ٔ -إرىاب الدول:
" كم من دولف كبنرة مارست اإلرهاب ضد دولف الغنرة وو ضد دولف كبنرةي همهقم حهوب المواطانن

نقاي وو ههمص دور هذ الدولفي وهذا الموضوع نثنر حهاوب اإلاسااني مانس مان حاب دولاف ماا ون هعهادي
عمر دولف" (المحي صٕٓ).
وذلااد ركام ون منثاااب اتماام المهحاادة ااي المااادة (ٕ\ٗ) ناااص عماار ا مهااااع عاان الهقدنااد باسااهعماه

الهااوة وو اسااه دامقا ضااد سااممف ات ارضااي وو ا سااههمه السناسااي تنااف دولاافي وهااذا مااا اا ار واشاااهد ماان
هع اادي دول ااف كالو ن ااات المهح اادة اتمرنكن ااف م اان بع ااد وح ااداث ٔٔ س اابهمبر ااي اله ااد ه الس ااا ر وا عه اادا

الواضااح عماار عاادة دوه وعضااا ااي اتماام المهحاادةي مهعدنااف اتع اران الدولنااف واوااناقااا ا ا ا ا مثااه السااودان
والنمن وو غااساهان ا ا ا بحجاف محارباف اإلرهااب وو الهاعادة وو داعاشي وهاذا الهالارن ُنعاد إرهابااًو مسااا اي
كابف نسودها اااون الغابي كه هاذا ناا ساادة ناهم عمار ماروى ومسام مان العاالم كمادي مان وعطاهاا الحاب

هااي وروساانا واسا ار نه الااذنن اسااهباحوا تا سااقم الضاابط والهاادمنر والههااه مهعاادنن عماار و اراد ووجماعااات وو
ماشآت ي همد الدوهي ك مسطنن ولنبنا وسورنا والعراب والالوماه والنمن وكنرها؟!.
نعااد حامً ولاان نهضااي عماار المشااكمفو بااه نزناادها

إن محارباف مااا ُنساامر باإلرهاااب بإرهاااب مماثااه
اجاحااا لمحااد ماان ظاااهرة اإلرهااابي
اشااهعا ًي وااادنماً اااالوا هحاات كااه "ظُ اار دم"ي وهااااد طُاارب و اارى وكثاار
ً
ولنس بطرنب العان واإلرهاب المماثهي وهذا ند عاا لمهساههي هه بهمد الطرب اُضي عمر اإلرهاب؟ي ي
عم الدمار وال راب والهههي وظقر سادهم ي البر والبحر والجوي حهر الكا ااات الحناف
به عمر العكسي َّ
هضررت من ذلدي كم من اازحنن من سورنا والعراب والنمن والالوماه ولنبنا ولم هاهد المشكمف بعد؟!.
ٕ -إرىاب السمطة:
وهو ما ههوم بد سمطف حاكمف وو اظام مسهبد ضد و راد وو جماعف وو حزب وو هن ف وو ماظمف ي
همااد الدولااف ماان سناسااات امعناافي ومطاااردة وا ااي وسااجن وسااحه وه جناار لمماااازه وااالااا ماان الوظااا ن
العامفي واهه وهعاذنب وهقجنار وهشاوند وماا مان السا ري واإل ضااع لإلااماف الجبرنافي والماا مان مزاولاف

الحهااوب العاماافو مثااه المشاااركف باااو ار وا اه ابااات ومزاولااف وعماااه هجارنااف وهالاامنم مواا ا الكهروانااف وو
إاشااا اااااة ضااا نف وو محطااف إذاعنااف وو إالاادار مجمااف وو الااحن في وو حهاار الهعبناار بحرنااف عباار وسااا ه
إعممنف هممكقا الدولف وو السامطف الحاكمافي والهاي هعماه عمار إلغاا وجاود وول اد ات اراد وو هماد الجماعاف
وو الحزب وهحارب و كارهمي وهماعقم من مزاولف وي اشاطي بحجف واقم اارجون عان الهاااوني وو نادعون

إلاار حا ٍ
ازب سناسااي وو دناااي وو كناار ذلاادي نهعااارض م ا و ار واهجاهااات وسناسااات ذلااد الاظااام وو همااد
السمطف "و شاد ون هاذا الااوع مان الهما والعاان والهعاذنب هاو وشاد وااواع اإلرهاابو تااد ناأهي مان جقاف

هُعد الحالن الذي ندا

عن و راد المجهم وكرامهد اإلاساانف" (وحمدي ٜٔٛٙمي صٖ.)ٙ
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وماان ذلااد مااا ههااوم بااد دولااف بورمااا ضااد مسااممي (الروهناغااا)ي ومااا ااماات بااد الحكومااف الالاربنف ماان

وعماه عان وام وهقجنر ضد مسممي كوسو و والبوساف والقرسدي وماا جارى اي الشنشااني وماا نجاري
ااي مسااطنن المحهمااف ماان العاادو الالااقنوايي ومااا نجاارى ااي سااورنا ضااد الشااعب السااوريي ومااا جاارى ااي

العاراب ضااد الساااف هااااد ااي ال موجااف واتابااار وكنرهااا ماان الماادن العرااناافي ومااا نجاارى ااي الاانمن ماان ابااه

ا اهمبننن.

ٖ -إرىاب األفراد والجماعات:
ومن وااواع اإلرهااب ماا نهاوم باد و اراد مان وبااا المجهما بهالار ات ردناف دون إمام ات مان وحادو

بسبب مرض وو اجهقاد وو كر اعهاهد وو هادنن وو بسابب و اري وو نكاون عضاواً اي جماعاف دا اه البماد
وو ارجد نا ذ رهاها وو كارها ونأهمر بأوامرهاي من مه ما نحادث مان شاغب واهاه وو ههطنا وو ه جنار

لمس ااناح وو اكهن اااه لش ال اانات سناس اانف وو دنان ااف ووحزبن ااف وو
وو اكهن اااه لش ال اانات عام اافي وو اكهن اااه ُ
كرناافي وو إ ااا وو طاان لمسااناح وو لألط اااه وو لش الاانات عامااف وو هجارنااف وو سناساانف وو دنانااف وو
هعذنب وو ه جنري وو الهنام بعممنات ااهحارنف وسط وسواب وو هجمعاات ساكاانفو بغناف محارباف الماكاري وو

إحراج الدولف وو السمطفي وو الضغط عمر الدولف من وجه هحهنب مكاسب وو وكاراض ش الانف وو ذاهنافي
وو لالالح الجماعف الهي ناهمي إلنقا.
ونض ااا إره اااب الجماع ااات ض ااد و ا اراد وو جماع ااات و اارى وو ض ااد الدول ااف وو
وم اان واا اواع اإلره اااب ً
السمطف واتاظمف السناسنفو بغنف هحهنب وهدان ومكاسابي وو الضاغط مان وجاه ماآرب معنااف سناسانف وو
ااهالااادنف وو دنانااف وو ثها نااف وو كرنااف وو ا عه اران بقاااي وو هغنناار اظااام الحكاامي وو لمضااغط ماان وجااه
المشاركف ي العممنف السناسنفي كما نعمه اتكراد ي العراب وهركنا وسورنا.

وو ما هحدثد جماعف داعش ي العراب وسورنا وبعض البمدان العربنفي كمنبنا والنمن ومالري وو ما

ههوم بد جماعف " هح ات جولن" ي هركنا وو رها محاولاف ا اهامب اي هركنااي و ناد ه اي هاذا ماا نهاوم

بااد ات اراد وو الجماعااات وو اتح ازاب الهااي ه ض ا هحاات ُساامطف ا حااهمه ماان مهاومااف ووسااا ه إل اراج
ومهر ي اتعران الدولنف ومنثاب اتمام المهحادة
المحهه من بمدهاي قذا مك وه ي كه الش ار السماونف ُ
 ..حهر إن رجت من هاا وو هااد هوالنات بإدراجقم كأ راد وو جماعاات وو وحازاب هحات مسامر واقام

إرهابنوني إن ذلد الهوجند وو ذلد اإلج ار نعد باطمًي االفً واحن اعانش اي هارة ُناالار نقاا الظاالمي
العاازه وكبااار الساان
بااه ونما ا المظمااوم حهاار ماان اسهالاادار حااب اإلدااااف بأعماااه المعهاادي الهمعنااف ضااد ُ
واتط اه واتمقات والاسا ي همد الدوهي كما ن عمد المحهه الالقنواي ي مسطنن.
"لذلد إاد مان ال طاأ والان حركاات الهحارر الاوطاي ضاد المساهعمرنن"المحهمنن" باإلرهاابي وهاو

مااا نحاااوه ا سااهعمار "المحهااه" دا م ااً هالااونر كمااا ه عااه إسا ار نه ماااذ بدانااف ا اه اضااف ال مسااطنانف وضااد
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حركااف حماااس اإلسااممنفو إذ هالااورها عماار واقااا عمااه ماان وعماااه اإلرهاااب وو ماظمااف "إرهابنااف"ي م ا ون

وعماه جنش احهملقا لمشعب ال مسطناي هو اإلرهااب باأ ظ واواعادو إذ ههما شاعباً كااممً مان الماداننني
هههه وباا

كه نومي وهدمر مساكاد وهسجاد وناماً بطولقا" (عبد السهاري ص.)ٕٙ

ثانياً :أشكال اإلرىاب:
لإلره اااب عااادة وش ااكاهي بعضاااقا ا اادنمي ومارساااهد بع ااض الجماعا ااات اإلرهابن ااف وات ا ارادي وبعضاااقا

مسهحدث ابهكر اإلرهابنون لمضغط عمر مااو نقمو حهر ها ذ مطالبقمي ومن همد اتشكاه
ٔ -اله جناار بواسااطف العباوات الااسا ف وو الطاارود الم

ااف والساانارات والاادراجات الاارنااف الم

اافي ونااهم

الااهحكم ببعضااقا عاان ُبعاادي وهااي اتكثاار ااهشااا اًر لسااقولف إج ار قااا دون الهاابض عماار مرهكبنقاااي وماان
اله جنرات اله جنر لمجسور والمبااي ال االف والعامف والسدود بواسطف الدناامنت وو كنر ذلد.

ٕ -العممنااات ا اهحارناافي وا كهن ااا ت الهااي ن ااهم الااهحكم نقااا ع اان ُبعااد وو بواس ااطف وزرار نااهحكم نق ااا
ا اهحاري با سدي ونهم ه جنر الش ص ا سد وسط هجمعات وو ح مت وو مههمرات وو معسكرات وو
اادبي كاله جنرات اإلرهابنف الهي شقدهقا اادب عمان عاام ٕٓٓٙمي وكنار ذلادي وكاذلد ا كهنااه

لبعض الش النات القامف ي المجهم .
ٖ -ا

هط اااني واإل ااا الهس ااري لكب ااار الش ال اانات سناس اانف كاا اات وو دنان ااف ووهجارن ااف وو كرن ااف وو

لمسناح وو لغنر ذلد.

ٗ -احهجاااز الرهااا ن ماان المااداننن وو العماااه وو السناسااننن وو الدبموماسااننني وو الم اوضاانن وو السااناح
وو وعضا ي ماظمات حهوانف وو إاساانف.
٘ -السا ااطو المسا اامح لم اا ااادب والباا ااود والشا ااركات المالا اار نف والما ااو ت واتس ا اواب والمحا اامت الهجارنا ااف
ومحمت الذهب لهمونه عممناهقا اإلرهابنف.
 -ٙالقكرز (الهراالاف  )Hackersوا هراب المواا اإللكهروانف وو ما نسمر "بالحرب اإللكهروانف"ي وهاذا
المالطمح "نشنر إلر وي اازاع نحادث اي ال ضاا اإللكهروااي ونكاون لاد طااب ٌ دولايي ومان المهواا
ون هكااون الحاارب اإللكهروانااف ( )Cyberwarالساامف الغالبااف إن لاام هكاان الر نسااف لمحااروب المسااههبمنف
ي الهرن الحادي والعشرنن" (ناسي ٕٗٔٓمي ص صي ٕ٘ٓي )ٕٓٚي من مه بعض ال نروسات

وو ال اادع اإللكهروان ااف وهعطن ااه اتجقا ازة اإللكهروان ااف لر ا ارنني و ا ار ًادا وش ااركات وماظم ااات وو ازرات
حكومنف وكنرهاي وا سهنم عمر المعمومات والبنااات الهي نقاي وو إهم قااي وو الهاالات والهجساس
عم اار والاااحابقاي وو إاا ازاه بنااا ااات مغ ااانرة عااان م ااا ههضا ااماد هم ااد المواا ا ا والالا ا حات اإللكهرواناااف
والهرال اااف لمبا ارامج وهس ااونهقا بأس ااعار زهن اادةي وو ا س ااهحواذ عم اار حه ااوب او ا ارنن ال كرن ااف والعممن ااف

والبرامجنف وكنرهاي "إضا ف إلر ه رنب اواعد بنااات ال الم والهمعب بقااو لجعاه ال الام ُن طاي
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اي اه اااذ الها ارراتي وبااالطب هااااد اسااه دام ال نروساات ووسااالنب رامناافي مثااه هجمااات الحرمااان ماان

ال اادماتو لهركنا موااا ال الاامو ممااا نااهدي إلاار الههمنااه ماان مهاادرة ال الاام عماار ا هالاااهي وابطااا
ادرهد عمر اه اذ الهرار" (ناسي ٕٗٔٓمي صٕ٘ٓ).

 -5الهرالاف البحرنف والجونف من مه ما نهوم بد و راد وو جماعات مسمحف بواسطف اوارب الغنرة ي

المما ارات الدولن ااف وو المض ااا ب البحرن اافو م اان وج ااه ا بها ازاز والحال ااوه عم اار اتما اواه واا اامب الس اامم
الدوليي وو لمهعرنن بقم وبهضاناهمي وهو ما حاله ي مضنب باب المادب من ابه الهراالافي وما

وحدث ااد ذل ااد م اان هح اارد إامنم ااي ودول ااي لمح ااد م اان هم ااد العممن ااات اإلرهابن اافي و ط اان الط ااا رات ما ااذ
سبعنانات الهرن الماضي.
 -ٛالهاالت عمر المكالمات القاه نف ورضنف وو هواهن ذكنفو بغنف ا بهزازي و االف عمر الش الانات
السناسنف وو الحزبنفي واد همارسد بعض الجماعات وو ات راد وو الدوه عمر مااو نقم.

ومن ذلد ونضاً ما ههوم بد بعض المواا اإللكهروانف الهي هشاهرد نقاا هماد الش الانات مان جما

معمومااات مقمااف عاان بعااض الش الاانات السناساانف وو الدنانااف وو الرناضاانف وو العممنااف وو الحزبنااف عماار
مسهوى العالمي ثم هبنعقا لبعض المااو نن لقم وو لدولقمي وكذلد ما ُنعرن بالهجسس الراميي " هاد شاقداا
ماااذ ه ارة اكهشااان شاابكف الشاابح الرامنااف الالاانانف الهااي هجسساات عماار وكثاار ماان ٓٓٔ دولااف دون ون نااهم

اكهشا قا إ مه اًر" (ناسي ٕٗٔٓمي ص .)ٕٓٛ

المحةةور الثةةاني :الخطةةاب اإلعالمةةي ،ماىيتةةو ،وآلياتةةو ،ومضةةامينو ،ودوره فةةي مواجيةةة االسةةتراتيجيات

الدعائية لقوى اإلرىاب:

ومحسوساااي ووثااار ساامباً وانجابااً عماار الجمقور ا ا ا بدانااف ماان مرحمااف
ممموسااا
دور
شااد ون لإلعاامم ًا
ً
ً
الط ولف المبكرة وحهر سن الشان و ف ا ا ا واضاحف وباارزةي ام كاار عااد اي وي زماان ومكااني باه والابح
عبار ههاناهااد الحدنثاافي و االااف شاابكات الهواالااه ا جهمااعي بواسااطف القاااهن الااذكيي قااو همازة الوالااه

بنن اإلاسان والعالمي ووالبح ال رد عبر هاه د الذكي شرن ًكا ي العممنف ا هالالنفي بعد ون كان عبارة عن
مهم ا ٍ
ب امااه كناار مه اعااهي ال طاااب اإلعممااي الااذي اهدمااد لممهمهااي هعااددت ولناهااد وهاوعاات مضااامنادي
ووالاابح الكااه نسااه دمد و اراداً وجماعااات ووحزَابااا وماظمااات وهن ااات ودوً واااادةي لكا ٍاه طرنههااد ودوا عااد

ال االااف با سااه دام والهمهااي والهعاارض والهااذكر وا اههااا ي االافً ما كثارة الوسااا ه وا ااهمن المضااامنن
وهاوعقاي حهر والبحت المشكمف اتولر الهاي هواجاد الهاا م با هالااه مااذا نهادم لممهمهاي مان وولوناات مان

كثرة ما لدند من مضامنن واسهم اررنهقا وز مقا وكثرهقا وهاوعقا.

و ر هذا المحور سنركز الباحث ي الحدنث عان ماهناف ال طااب اإلعممايي وولناهادي ومضاامنادي
ودور ي مواجقف ا سهراهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهاب
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أوالً :ماىية الخطاب اإلعالمي:
احدد ي البدانف ماهنف ال طاب بشكه عامي ثم ابنن المهالود بال طاب اإلعممي
ونهااه اطباادُ ااي
 ال طااب هااو كمماف ( اطباادُ) م اطبافًي و طابااً كالماادُ وحادثاادي وجاد إلنااد كممااًُ .اتم اار حدث ااد بش ااأادي (ه اطبا ااً) هكالما ااً وهحادثا ااُ( .ال ط اااب) الك اامم والرس ااالفي و ال ااه ال ط اااب م ااا
نا اله بد اتمر من ال طابي وهي ي الهرون الكرنم "ووهناا الحكمف و اله ال طاب"(.)0

وه ااو ذل ااد المض اامون الموج ااد م اان و ا اراد وجق ااات وجماع ااات وماظم ااات اال ااف وعام ااف وحكومن ااف

لر ارنني ااي مااساابات االااف وعاماافي هقاام ال اروي العااام باادرجات مه اوهاافي عباار وسااا ه اإلعاامم س اوا
وكاات ش النف مباشرة وو كنر مباشرةي وم جماهنرنفي ونحدث ذلد المضامون هحاو ت وهغنارات اي وااا
الااس ي شهر الهضانا ونباي لقم اااعات معناف (عبدالباسطي ٖٕٔٓمي ص ٗ.)ٜ

 ال طاااب اإلعممااي نهالااد بااد المضاامون الحاار الااذي ُنهاادم لمجمقااور المهاااوع عباار وسااا ه إعممناافمهعددة وم هم في سوا كاات مهرو ة وم مسموعف وم مر نفي وم نهم هال حقا والهعرض لقا عبر شبكات
الهواالااه اإلجهماااعيي والهااي كااان لقااا اتثاار اتكباار ااي الهغن ارات الهااي لمسااقا الجمن ا والهحااو ت ااي
جمن اواحي الحناة السناسنف وا جهماعنف وا اهالادنف والعممنف والدنانف وال كرنف وكنرهااي والهاأثنر ار

اهجاهات وو ار ومعههدات وسموكنات الجمقوري ووالبحت همد الوسا ه ومضامناقا ي مهااوه الجمنا

إرسا ً واسههبا ًي من مه اله اعمنف الهي وهاحهقاا لممهمهايي ومان ملقاا هغنار مان مهماب اماه سامبي
إلر مهماب اشاط ومه اعاه وانجاابيي ووالابح اي الغالاب هاو المرساهي وهماد الوساا ه الهاي كااات هرساه

والاابحت ههمهاار ماااد رسااا مقاي ماان اامه المهطااات والمضااامنن الجدناادة ماان وااا مقاهااد والحاادث الااذي
عانشدي ووالبحاا بح ٍ
ب اعنش ي عالر الالح ي المواطن.

ونض ااا ال ااذي نه ااوم بعممن ااف الجما ا واله ا ازنن والمعالج ااف والب ااث لأل ب ااار
وال ط اااب اإلعمم ااي ه ااو ً
والبناا اااتي وب ااث الال ااور واش اار الحه ااا ب والمض ااامنن واو ار المال ااحوبف بهعمنه ا ٍ
اات ض اارورنفو لمهعرن اان
باتحا ا ا ا ااداث الجارنا ا ا ا اافي وهغطنهقا ا ا ا ااا بحنادنا ا ا ا ا ٍاف وداا ا ا ا ا ٍاف ومالا ا ا ا ااداانف لهاا ا ا ا اااه رضا ا ا ا ااا واحه ا ا ا ا ارام الجمقا ا ا ا ااور

(Gavrilosي ٕٕٓٓم).

ثانيا :آليات الخطاب اإلعالمي التي تُستخدم في مواجية اإلرىاب:
ً
إن لم طااب اإلعمماي ولناات كثنارة ومهاوعاف اي هالاادند لظااهرة اإلرهاابي ساوا هماد الهاي ه ااص

الدول ااف ورج اااه اتم اان ووجقزه ااد اتمان اافي وو ال اال ااف ب ااالمواطني وب ااالمجهم وااده اادي وعمما اادي ووطبا اادي
وم كرن اادي ومهسس اااهد المدان اافي وو ال اال ااف ب اااإلعمم الههمن اادي والح اادنثي واله ااا منن عمن اادي وو ال اال ااف
ٔ -سورة صي ونف (ٕٓ).
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بالهعاون والهاسنب بنن المهسسات والماظمات والقن ات المحمنف واإلامنمنف والدولنفي وو كنر ذلدي وهو ما

سنهم ه النمد كما نأهي

 -0آليات تُستخدم في مساعدة الدولة وأجيزتيا األمنية في القضاء عمى اإلرىاب:
إن ها اااد ع اادة ولن ااات نس ااه دمقا ال ط اااب اإلعمم ااي ااي مس اااعدة الدول ااف والحكوم ااات ووجقزهق ااا

اتمانااف ااي الهعامااه م ا ظاااهرة اإلرهاااب والهالاادي ل كاار وج ار مااد والهض اا عمنااد وو الحااد ماااد وكشاان

وسااالنبد وحنمااد اإلجرامناافي وعااادما اهحاادث عاان همااد اولنااات

نكااون لمحالااري واامااا لمعر هقااا وحهاار نااهم

عم اهباع الجقات المعانف باسه دامقاي لعه وعسر ون هُسقم اي إ شااه م ططاات اإلرهاابننني وهحاد وو
ً
ههضي عمر هاامي كارهمي قاي مالاف و كاار ووبحااث لعمماا وبااحثنن اي العاالم مااذ عشارات الساانني
وسا المقا كما نأهي
أ-

بذه كه جقد ممكن لضمان السانطرة اتماناف واإلعممناف عمار الموااني واماهمد زماام المباادرة
اإلعممنف واتمانف عاد واوع العممنف اإلرهابنفي وهجاب اه اذ موان د اعيي نكون بمثابف ردود

و عاه واسهجابات ت عاه اإلرهابننني كما نجب هجااب الرضاوخ لمطالاب اإلرهاابننني وال ضاوع
لشروطقمي وامم اهقم اإلعممنف (ودنبي ٕٓٓٚي صٕٔ).

ب -الهركنز عمار اعه ار اات اإلرهاابننن بعاد الهابض عمانقمي وه طانطقم لإلضارار بمالاالح الشاعبي
وعدم شعورهم بالادم لس د الدما البرن ف (هاشمي ٕٕٓٓمي صٕ.)ٜ

 -6آليات تُستخدم في توجيو المجتمع إلى نبذ اإلرىاب ورفع روحو المعنوية في مواجيتو:
دور ااي كن نااف الهعامااه م ا اإلرهاااب
شااد ون لم طاااب اإلعممااي لممجهم ا بكااه اه اد وطوا ااد ًا
ك كاار وكظاااهرة وكأش ا اص ُارادى وو كجماعاافي وكن نااف اله اطااب معاادي وكن نااف الواانااف ماان و كااارهمي وو

الواااوع ااي ب اراثاقمي وو كن نااف الهعامااه م ا م ططاااهقمي والههمنااه ماان ضااحاناهمي وكااذلد ااي ر عااد الااروح

وكباراي مهعممنن وومننني ومن اكهوى باار وضحانا و وذلد لعمه ساناج ااوي بانن
الغار
ًا
المعاونف لمجمن
ً
المجهما واإلرهااابي والههمنااه ماان مااالارند ووهباعااد والمهعاااط نن معاادي وسااد اتباواب الهااي ماان ملقااا اااد
مسهغم عوزهم و هارهم وحاجااهقم وجقاه بعضاقمي وو هطما بعضاقم
نهثر ي المجهم وو بعض ش ار حدي
ً

مهأذناا مان ساادي وو نشاهكي مان ظمام حااب
لمحرنف والدنمهراطنف وو مااشدهد لمعدالاف ا جهماعنافي وو كوااد
ً
بد من حاكم وو محكوم لم نسهط ر الظمم عاد وو الهمكن من الهالاص مادي وكذلد لههضاا ر الجقاود
ولههكامااهي ولههحااد الاارهى ااي محاربهااد والواااون ومامااد ماان اامه اإلعاامم ومهسساااهد الم هم اافي والدولااف

وجقازهااا اتماااي ماان جقاافي والمجهما ومهسساااهد المدانااف ماان جقااف و اارىو حهاار نسااقُه الهضااا عمنااد وو
ههزنمد واضمحملدي وهسقنه الهبض عمندي وحهار نشاعر وااد ماباوذ مان الجمنا ومحاالاري وههعادد ولناات
ال طاب اإلعممي ي هذا المجاهي وهي كما نأهي
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و -اشا اار المعموما ااات الالا ااحنحف عا اان اإلرها اااب والغماااوو لهوعنا ااف الم ا اواطن باه ا اااذ كا اااف الها اادابنر
الواا ناافي ما ا ع اادم إهاحااف ال رال ااف لإلع اامم المع ااادي لهض ا نم اتح ااداث وه اارونج المعموم ااات

الكاذبف الهي نحهب من و ار قا وهدا د الدعا نف والا سنف.
ب -اشاار و ار وهااالي اإلرهااابننن ااي الج ا ار م الهااي نرهكبقااا وبااااههمي واب اراز ر ضااقم لقااذ الج ا ار مي
وادمقم عمر عدم الهوجند والهربنف السمنمف لقه

اإلرهابننن.

ونحبط اإلرهابنننو لعدم اجاحقم
ج -الحرص عمر اسهمرار الحناة العادنف نعطي اتمه لممواطانن ُ
ااي الهااأثنر عماار الدولااف ماان اامه وعمااالقم اإلرهابنااف (هاشاامي ٕٕٓٓمي ص ص ٜ٘ي ٖٜي

.)ٙٙ
د -اإلنجابنااف احااو ا ههمااام باتس ارةي وهأكنااد دور المدرسااف ااي هوجنااد الاااش واتحااداث هوجنقًااا
هاد ًا ي إطار انم وهراث المجهم العربي المسمم (حسني ٔٗٓٙهاي صٗ٘).

 -1آليات تُستخدم لمتأثير في اإلرىابيين أنفسيم ليعودوا إلى جادة الصواب وينبذون اإلرىاب:
إن هاااد ولناات مهعاددة اي الهعاماه ما اإلرهااابي بهالاد ردعاد واالار عمار ا ساد اتماارة بالسااو ي

وكاابح جماااح شاانطااد ووساوسااد الضااالفي بحنااث هسااه دم همااد اولنااات معااد الهمااونح هااارة بااالثواب وهااارة
بالعهاابي بحسااب هااد ذلااد الوااا ي وحنثناات الظااروني وا ساانف اإلرهااابيي وهااي اسابنف ماان اارد إلاار و ااري
ومن جماعاف إلار و ارىي ومان مكاان إلار و اري ومان بن اف إلار و ارىي ومان هارة إلار و ارىي حهار اعناد

سونا لنعنش م الجمن
مو ً
اطاا ً

ي ظه الهااوني وناعمون بالعدالف المهساونف ي الحهوب والواجبات.

ونابغااي عا ااد اس ااه دام همااد اولن ااات لهك ااون مهاعااف لإلره ااابننن وم اان نهعاااطن معق اام اس ااه دام ك ااه

وساالنب اإلاااااعي وون اهعامااه ما اإلرهااابي عمار واااد إاسااان مارنض نابغااي والان الاادوا الااااجح لااد لكااي
الغنر من حنث الكبات والعاان اتساريي والناهم
ًا
مر بقا
ُنش ر من عمهدي هد نكون ضحنف ظرون ا سنف ّ
والحرماني وو هعرض ي الغر كهالابي وو ُحارم مان الهعمانم بسابب ال هاري وو كاان نعاااي مان مارض
وو عاهااف سااببت لااد عهاادةي وو هعاارض لظماام ماان المجهم ا ي وو الحرمااان ماان حهواااد الهااي ك مقااا لااد الشاارع

اغنر وو كبن ًاراي عاادما اهعاماه معاد باذلد الماطاب ااد اساهطن رد بعضاقم إلار جاادة الالاوابي
والهااون ال ًا
وماان لاام ها ا معااد همااد الوسااا ه اإلاساااانفي ُنسااه دم معااد الهااااوني ااآ ر العاامج الكاايي وههعاادد ولنااات

ال طاب اإلعممي ي هذا المجاهي وهي كما نأهي

و -إبراز الور الجا ار م اإلرهابناف طبهًاا لوااعقاا البشا ي وهسامنط الضاو عمار مان والاابقم اإلرهااب
من اتبرنا ي والهنام بهض نم همد الالورة لمهأثنر المعاوي ر كه اتطران.
ب -هجاند وسر اإلرهابننن لمااشدهقم إنهان اإلرهابي وهسمنم وا سقمي وهاا ناأهي دور اتب واتم
والزوجف واتباا الراشدنن ي الهأثنر ي اإلرهابيي من مه هوجند ادا لد.
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ج -هكثنن لها ات الهوعنف م اإلرهاابننن المهباوض عمانقمو بقادن هالاحنح م ااهنمقمي مان امه
رج اااه دن اان رب ااااننن عم اار د ارن ااف وا ن ااف بكن ن ااف م اطب ااف ومث ااالقم ااي الس ااماع م اااقم ومب اارراهقم

والمال ااادر اله ااي اعهم اادوا عمنق ااا ااي ال ااروج عم اار اا اواانن المجهما ا واجم اااع اتم ااف وجمق ااور

عمما قاي وابراز الورة من نساهجنب لمهوباف (هاشامي ٕٕٓٓمي صٗ)ٜي وكنان همات معااممهقم
ماان ابااه الدولااف والمجهم ا واتهااه والم ازنااا الهااي همهعاوا بقااا جا ار هااوبهقمي وهمكناااقم ماان ولنااات
لهوالاانه كممقاام لإلرهااابننن ولممجهم ا ي وبنااان وجقااات الاظاار الهااي كااااوا نسااهادون إلنقااا ااي

ال روج عمر المجهم ي ومالادر همونمقم والجقات الداعمف لقم وكنر ذلد.

 -2آليات الخطاب اإلعالمي التقميدية التي تستخدم في التأثير فى اإلرىابيين لكي ينبذوا اإلرىاب:
ههعدد هماد الوساا ه الهاي ناهم عبرهاا م اطباف الجمقاور ونااً كاان اي وشاكاه واوالاب عادة ومضاامنن

م هم في وعبر وش اص نهوماون بههادنم ذلاد ال طااب مان امه الوساا ه السامعنف والبالارنف والمطبوعافي

ونضا وهدان الها منن با هالاه من إرساه همد المضامنني واد د ه اإلعامم ا ا ا بحاد ذاهاد حنااة
وه همن ً
الشعوب ا ا ا وو ذ نشب طرنهاد بههادم احاو الهكاماهو لنالابح اااً مساههمً لاد اواعاد ووالاولد وه ارثاد وههالناد ي
ولم نعد انام وجقازة إعممناف ههمندناف ومهطاورة بم همان وشاكالقا ا ا ا مان طباعاف والاحا ف واذاعاف وهمن زناون
وسناما وااهرات وشبكات الهوااله ا جهماعنف الهاي نمكان لممساه دم لقاا ون نهعاماه معقاا عبار الهم وااات

مظقر من مظاهر الحناة الحدنثف حسبي وااماا
ًا
ال مونف الذكنفي وكنرها من الوسا ه ا هالالنف الحدنثف ا ا ا
ضرورة وساسنف ( محي ٕٔٓٓمي صٕٗ).
ومن مه اله اعه بنن ات راد والجماعات ههغنر ثها اهقم واهجاهاهقمي ووراههم وسموكناهقمي الااس

ونضاا إنالااه و ار قام ومشااعرهم إلار او ارنني
نحبذون هط همهي المعموماات مان او ارنني باه ناودون ً
وهك ااذا ُنش ااكه ا هال اااه وساسا ااً لق ااذا اله اع ااهي ق ااو وس اانمهقم إل اار اله ااأثنر واله ااأثري م اانس بالوسا ا ال ااه
ا هال ا اااه عن المجهم وو ثها هدو تااد جاز مان باناان المجهما وو هاو وظن اف مان وظا اد ...مان وجاه
هشااكنه ال اروي العااام ووذواب الجمقااور بواسااطف بارامج الوسااا ه اإلعممناافي ااإن البدانااف ههحهااب بكسااب عاادد

امنااه ماااقمي عماار ون هااذ اتامنااف هها ا او ارنن نمااا بعاادي وهااذ الهااعااات مهأهنااف ماان إنمااان ال ب ا ار ا ا ا
والحاب هذا الروي ا ا بالهوة السحرنف لوسا ه اإلعمم الم هم ف اي هأثنرهاا الكبنار ار الاذوب والاروي العاامي

الباا وو السمبي ي اهجاهات وسموكنات وو ار الجمقور.
والهغننر ّ
وماان اامه مااا هاام عرضاادي اسااهطن ون اعهباار ون وسااا ه اإلعاامم ومااا ههدمااد ماان طاااب إعممااي

ممموسااا ااي
اقاما
ً
مهااوع وسناسااي ودناااي وثهاا ي واجهماااعي ووماااي ااي حربقاا عماار اإلرهااابي اااد وساقم إسا ً
مااب الااوعي اتماااي لاادى الجمقااور ب طااورة اإلرهاااب و كاار عماار الساامم المجهمعااي المحمااي االااف وعماار

عموماي هد والبحت همد الوسا ه ي المجهم المعاالر ههدي وظا ن عمر درجف
السمم العربي والدولي
ً
كبنرة من اتهمنفي كهزوند و راد بات بار والمعمومات عن اإلرهاب ك كر وظااهرة ووهادان وو عااه ووهبااع
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وض ااحاناي وهه اادنم الهحمن ااه واله س اانر لق ااذ المعموم ااات (عبدالباس ااطي ٖٕٔٓمي ص ص)ٜٜ-ٜٚي وهاااذا

اله اعاه بانن هاذ الوسااا ه والمجهما نبشار بماانمد الدولاف العالارنفي دولاف الحرنااف ورعاناف حهاوب اإلاساااني
دولااف المواطاااف المهساااونف ال النااف ماان كااه كاار د نااه وظاااهرة كرنبااف عااادي وي ون هااذ الوسااا ه هسااهطن

ههدنم و ضه ال دمات( .محنري ٜٔٗٔهاي ص ٖ٘).
وهمد اولنات الههمندنف كثنرةي ووهمقا

و -إعداد برامج حوارنف دنانف وو مباشرةي هبث بالمغات الم هم ف لمهعرنان باإلساممي وهوضانح ون
اإلرهاب لنس من العروبف واإلسمم ي شي (ا سهراهنجنات اإلعممنف المشهركفي ٖٕٔٓمي

صٓٔ).
ب -هجدند لغف ال طااب اإلعممايي وهالاحنح الم ااهنم ال اط اف لمجقااد اي سابنه اتي والهمنناز
بنن اإلرهااب والمهاوماف المشاروعف ضاد ا حاهمه اي إطاار المباادي الماالاوص عمنقاا اي
الشارنعف اإلسااممنف وكنرهااا ماان الشا ار السااماونفي وهمااد الماالااوص عمنقااا ااي منثاااب اتماام
المهحدة وكنر من الوثا ب الدولنف ال االف بحمانف حهاوب اإلاساان و االاف الماداننن اتبرناا

(هحسنني ٕٓٔٙمي ص.)ٜ
ج -هه ا اادنم هغطن ا ااف إعممن ا ااف لمعممن ا ااات اإلرهابن ا ااف هه ا ااوم عم ا اار وس ا اااس ا س ا ااهراهنجنف اإلعممن ا ااف
لإلرهااابننني ولكاقااا هعاكسااقا ااي ا هجااا واتهاادانو ولقااذا ااارى ضاارورة ون هاطمااب الهغطنااف

اإلعممنااف ماان معطنااات العممنااف اإلرهابنااف المحااددة والراهااافي وماان ثاام ههجاوزهااا لهالااه إلاار

السااناب العااامي وهسااعي عباار اان الااح ي عالااري ومهطااور تن ههاادم اله اساانر والهحماانمت
اله ااادرة عم اار هوض اانح وبع اااد العممن ااف ومعااه ااا ومغ ازه ااا وربطق ااا بالسناس ااف العام ااف لإلره ااابننن

ووهادا قمي وهوظنان ماا نمكاان اساهاهاجد مان العممناف لاادحض و ار وموااان اإلرهاابننن وا شاااه

سناسهقم اإلعممنف (ودنبي ٕٓٓٚمي صٕٔ).

د -لهوعنا ااف الجمقا ااور بأ طا ااار الظا اااهرة اإلرهابنا ااف نابغ ا اي الهركنا ااز عما اار الب ا ارامج اإلعممنا ااف ا ا ا ا ا
مه الالف وو كنر مه الف ا ا ا اوهنف

 الح اوار ماان اامه ب ارامج حوارنااف ولهااا ات هحاورنااف م ا دعاااة اإلرهاااب وو المهعاااط نن
معقاام له انااد وحهنااهقم ااي اتعماااه اإلرهابنااف الهااي نهومااون بقاااي مقمااا كاااات المسااببات

والادوا
كد

اإن الغانااف

هبارر الوسانفي ومقمااا كااات كاناااهقم كماا نالاورواقا بأاقااا ابنماف ا ا ا

الظمم عاقم واالرة المظماوم وو الوااون وماام الظمماف والحكاام المساهبدنن إلرجااعقم

عاان مظمااومنهقمي وو هوالاانه الااوهقم لمعااالم ووحهنااهقم ااي كااه ذلاادي عباار همااد اتعماااه
ال ارجااف عاان الهااااون ا ا ا ااإن عااا قم نهضاارر ماااد المجهما كماادي ولاانس الحاااكم وو الجقااف
آليات ومضامين الخطاب اإلعالمي ودوره في مواجية االستراتيجيات الدعائية لقوى اإلرىاب
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اله ااي نواجقواق اااي ونابغ ااي ون ن ااهم الحا اوار معق اام عب اار مه الال اانن سا اوا م اان اله ااا منن

با هالاااه وو ماان ذوي ال ب ارة ماان العممااا والم ك ارنن والسناساانن وكناارهمو وذلااد بهالااد
إرجااعقم عاان كاانقم وهبالانرهم بااالحب والطاارب السامنمف الهااي نابغااي ون نسامكوها لااو كااان

عااادهم حااب ومظمومنااف نا ّادعواقاي وكااذلد بهمااد الب ارامج الحوارنااف والمهااا ات المباش ارة نااهم
هعرنهقم ومام المهعااط نن معقام وو مااالارنقمي و االاف المغارر بقام مان الشاباب عادنمي
ال بارة واتمناانني والمهحمساانن ماان الم اراههنن الااذنن ن ههاادون المعر ااف الكاممااف بالاالااوص

الشرعنف بواسطف ب ار وو عمما وو شنوخ نحظون بالهبوه لدى الروي العامي لعه وعسار
ون نهوب ات عمر المهحاورنن معقم ولو بعد حنن.
 ومن اولنات المااظرات العممنف العمانف وذلد بعد الهرونج الكا ي لقا ي م همن وسا ه
اإلعمم المباشرة وكنر المباشرة (اإللكهروانف وشبكات الهوااله ا جهماعي)ي ما ضامان

سا ااممهقم حها اار ن رج ا اوا ما اان م ا اااب قم ونا ااروا با ااأم وعنا اااقم كراهنا ااف المجهم ا ا ت كا ااارهم
وماقجنااهقم ور ضااد تعمااالقمي وواااد بإمكااااد ون نههاابمقم ونهبااار مظمااومنهقمي ونااالاارهم

ب ااالطرب الهااوان ااف والس ااممنف اله ااي ك مهق ااا لق اام الشا ا ار الس ااماونف واتعا اران والماظم ااات

الحهوانفو لحشد الجمن ضدهم وهاونر الروي العام ب طورة كرهم.
 كاذلد ماان اولنااات الااادوات العممناف ما وهااه ا

هالاااص وو ما الهااا بنن ماااقمو لنهعاارن

ونعروا ومام الروي العاام المحماي
الجمن عمر حنمقم ووطماعقم ووهدا قم وماهنف و كارهمي ُ
والعربي والدولي.

 وماان اولنااات الاادراما ماان اامه إاهاااج مشاااهد درامنااف االاانرة ا ا ا ا وههاارجم بعاادة لغااات ا ا ا ا
ومسمسا اامتي وسا ااقراتي وسمسا اامتي وو ا اامم سا ااناما نف وهمن زنوانا اافي ومسا اارحناتي هبا اارز
وعمالقم وو كارهم وضحاناهمي ودحض وحهنهقم ي المواجقفي وبناان بطامن مظماومنهقمي

وكشن زنن ما ندعواادي وواقام نساعون و ار مالاالح دانوناف ش الانف ومطاام مادناف وو

سناساانف وو كناار ذلاادي م ا عاادم الكااذب عماانقم والمغااا ة ااي الهقونااهي واامااا اركااز عماار
عاارض و عااالقم وماادى بشاااعهقا واهركقااا هااي الهااي هحكااي ماادى جاارمقم وزناان دعاااونقمي

وواقم

ُنمحهون الضرر بمااو نقم هطي وااما نهضرر من ذلد اإلرهاب المجهم بأط الد

واس ااا د وش ااجر وبانه ااد الهحهن ااف حه اار الحنواا ااات ل اام هس اامم ما اادي ق اام ط اار عم اار الس اامم

ا جهماعي بأكممد.
كما نابغي الحذر من ال مط بنن اإلرهاب واإلسممي وبنن الدنن والهدنني وون ُنسا لرموز الادنن
وشاعا ري قام نسان ون لمادنن ونهولااون االوالاد كماا نحماو لقامو قااذا حجاف عمانقم لقامي و اهمادهم ااي

اله سنر والهأوناهي حهار
26
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المهعاااط نن معقاام وبنااان وحهنااف مااا نهومااون باادي بااه نابغااي هأالاانه كااه مااا نااهم هااولااد وا سهشااقاد بااد ماان
االوص وواا هارن نف ِ
وسانرو لماواجقهقم باد اي الادراماي والبارامج الحوارناف وو الاادوات والماااظراتي وو
المههمرات وو المحاضرات وو ال طبي وو الماااشات وو الهحهنهات وو عبار شابكات الهواالاه ا جهمااعي

وو كنرهاي الهالد هو الهبالنر والهوعنفي وشعاراا "هعالوا إلر كممف سوا بنااا وبناكم".

 كذلد من اولنات اسه دام اتاشودة واتكانفي والرابي واتهازنج والمووانه القاد في الهاي
ونضااا هركنااب لقاام لمرجااوع إلاار الالاان
هباانن لر ارنن زناان وبطاامن مااا ندعوااادي و نقااا ً
الااوطاي المسااالمي وبعضااقا حماساانف لر ا روح المهاومااف والهالاادي لإلرهااابي ساوا كاااات
ههدم لمشعب وو لمجاود المهاهمنن.
 كذلد من اولنات الدردشف القاد ف معقم وو م الها بنن ماقمي وو ما المهعااط نن معقامي
وو م من
ماقمي

نعرن عاقم شنًاي الهالد من ذلد هو الهوعنف لمبعض والمحاججف لطا ف

بهالد الم ار والمجادلفي وااما الهحذنر من دعقم وحبالقم وشباكقم المعهدة.

 وكذلد بنان ون الدنن مهكامه ا ا

نجوز تحد و ذ بعضد حسب المازاج والركباات وهارد

ما اا نهع ااارض ما ااد ما ا وهوا ااد ومطامع ااد ا ا ا ا حه اار اب اانن لم اان ُش ااو ل ااد اإلس ااممي ون هم ااد
الهالر ات

همت لمدنن بالمفي وااما هي اابعاف عان االاور اي ال قام لمباد اد وهعالنماد

الحان نااف الس اامحف الهااي

ورسم.
إرهابي كما ُاهه لقم ُ

ههع ااارض م ا ال طا ارة الساامنمف وب ا ًاداي ولاانس ك ااه مساامم وعرب ااي

 كذلد ابانن لماروي العاام ولإلرهاابننن واااا بهحاورااا معقام ومااظرهااا لقام ولها اهااا معقام
اهالد الهحارنض عمانقم وو الهشاقنر بقام وو الهارونج لقامي واشاقارهم وو اعه ارًاا مباشا اًر وو
مبطااً بقم وبما نالاعوادي وااما الهالد هبالنرهم والسماع ماقم وا ساهماع لقامو لاوالاه

لما اروي الع ااام وحهن ااف وو بط اامن م ااا ندعوا اادي وحه اار ُابط ااه المهول ااف المش ااقورة ع اااقم وع اان
المهعاط نن معقم مظمومنف "وااا اسم عاقم و اسهم لقم".
 -3آليات الخطاب اإلعالمي الحديث التي تُستخدم في التأثير فى اإلرىابيين لكي ينبذوا اإلرىاب:
اولنات الهي هسه دم وسا ه اإلعمم الحدنثاف اي مواجقاف اإلرهاابننن إرساا ً واساههبا ً لمهاأثنر انقم

لكي نابذوا اإلرهاب كثنرة ومهاوعفو ماقا شبكات الهوااله ا جهماعي ك ا (ال نسبود ا ا وهونهرا ا ا والنوهنوبي

وا اسااهجرام ا ا ا ا وساابشااات ا ا ا ا وا سااكانب ا ا ا والواهساااب والهمنج ارام وكنرهااا) " ااالطرح السناسااي عم ار هااونهر
وكناار سنالااه إلاار مرحمااف وكباار ماان الاضااج ال كااريي وسنهسااس المجهما المااداي ل طاااب سناسااي جدنااد"

(ناااسي ٕٗٔٓمي ص )ٜٜٗاسااه دام الجمقااور لااذلد اإلعاامم الحاادنث ا ا ا ساوا بالهغرنااداتي وو الرسااا هي

وو الم اادوااتي وو الال ااوري وو مه اااط ال ن اادنوي وو الدردش اااتي وو هال اامنم الا ا حات اال ااف ب ااد ك اارد وو
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مهسسف وو جماعف وو حزب وو مجموعف ا ا والمضامنن المهاوعف الهي نهم اسه دامقا اسههبا ً وارسا ً عبر
القاهن الذكي الاهاهي "ولكن اتهم من كه ذلد هو اسه دام الالور من القواهان الاهالاف الهاي هعاد و طار

وساانمف ااي اإلعااممي همااد الهااي ال ا عت اتاظمااف ماان اامه الههاااط الالااور وارسااالقا لموسااا ه اإلعممنااف
المر ناف واإللكهرواناافي إضاا ف إلاار النوهناوب الااذي كاان العامااه الثاااي ااي ضاح الجا ار مو مماا د ا وسااا ه
اإلعمم المر نف إلر ا عهماد عمر وسا ه ا هالاه ا جهماعي المرسمف من المنادنني وعرضقا من مه

ات ا اامم المسا ااجمف وو ا سا ااكانب ا ااي العا اارض المباشا اار عا اان طرنا ااب القواها اان الذكنا ااف" (نا اااسي ٕٗٔٓمي

صٕٗٗ).

ونابغي عمر الدولف هكمنان رناب مه الاص باساه دام هماد الههاناات الحدنثاف باساهمرانفي و هاهظار

لمد اع هطي وااماا ه الاص اوا اذ وماهادنات والا حات وهالامم نادنوهات وهازلقااو لمهحاذنر مااقم وكن ناف

الهالاارن حناااه و عاااه اإلرهاااب وماظومهاادي ماان اامه هكثناان ب ارامج الهالااحنح ال كااريي و ااي الاارد عماار
هقدناادات ووعااود الماظمااات اإلرهابناافي و ااي هوعنااف الشااباب ماان م اااطرهم باسااهمرانفي باسااه دام م هماان

وسا ااا ه ا هالا اااه الجما اااهنريي و االا ااف الشا اابكف العاكبوهنا ااف العالمنا اافي وشا اابكات الهواالا ااه ا جهما اااعيي
والماهدنات الثها نف وكنرها (ا سهراهنجنات اإلعممنف المشهركفي ٖٕٔٓمي صٔٔ).
 -4آليةةةات لمخطةةةاب اإلعالمةةةي تسةةةتخدم التنسةةةيك والتعةةةاون والتكامةةةل بةةةين المؤسسةةةات والمنظمةةةات
واالتحادات والييئات المحمية والعربية والدولية في مواجية اإلرىاب:

ماان باااب هااو نر الجقااود والوالااوه إلاار طاارب ااجحااف ومجربااف ااي الهالاادي لم كاار اإلرهااابي وحنمااد

والحااد مااادي نابغااي إنجاااد برهوكااو ت هاااظم ذلااد الهعاااون باانن الاادوهي الكااه ش ارند ااي مواجقااف الظاااهرة
اإلرهابنفي اإلرهاب لنس لد وطن بذاهد وو بن ف محددةي ونابغي ون ههضا ر الجقود ي محاربهدي وههباده

ال برات بنن الجمن ي
أ-

طر محدب بالبشرنف جمعا ي ومن الور ذلد الهاسنب

الهعاااون م ا وجق ازة اإلعاامم ااي وض ا ض اوابط عممنااف ثابهااف هحكاام الهااااوه اإلعممااي العربااي
لمهضانا واتحداث الم هم ف ذات المردود اتماي الذي نضمن الحد من وثار السمبنف (حماديي

ٕ٘ٓٓمي ص صٕ.)ٖٚ-ٚ

ب -دع اام الال اامف والهع اااون ب اانن وجقا ازة اتم اان والجمق ااوري وا ازل ااف اله ااوجس والح ااذر ال ااذي نه ااذ
الجمقور عادة من رجاه الشرطف ومس ولي اتمن (حسني ٔٗٓٙهاي ص٘٘).

ج -هعزنااز الهباااده اإلعممااي باانن الاادوه العربنااف لهااو نر ماظااور عربااي مشااهرد حااوه اتح ااداث
والهضا ا ااانا اإلرهابنا ا ااف (ا سا ا ااهراهنجنات اإلعممنا ا ااف المشا ا ااهركفي ٖٕٔٓمي صٔٔ)ي ها ا ااد وكا ا ااد

المشاركون ي وعماه المههمر ا ا الذي اظمد المعقد الدولي العالي لإلعمم بأكادنمنف الشروب
اامه نااومي اتوه والثااااي ماان شااقر مااارس ٕٓٔٙمي وهااو المااههمر العممااي الساااوي اتوه
28
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هحاات عااوان "اإلعاامم العربااي ومواجقااف اإلرهاااب ..الضااوابط المقانااف وو مانااات الممارسااف" ا ا ا

ماان الباااحثنن وال ب ا ار وهمنااف دور اإلعاامم بم هماان وسااا مد ااي مساااادة الدولااف ااي الهالاادي
لإلرهابي و ي ضو ذلاد كشا ت الماااشاات واهاا ج البحاوث عان ا ههاار الممارساف اإلعممناف

العربنااف إلاار وجااود هعاااون وهاساانب عماار المسااهوى العرباايو ماان وجااه ههاادنم هغطنااف ذات طاااب

عربااي عااام ومشااهرد لظاااهرة اإلرهااابي وون الهغطنااف اإلعممنااف الهااي نهاادمقا اإلعاامم العربااي
كالبااا مااا ههساام با رهجاااه وعاادم اله طاانطي ضا ًام عاان عاادم اسااهم اررنهقا
لألحااداث اإلرهابنااف ً
وااهظامقاي حنث هازداد كثا اف هغطناف اإلعامم واههماماد بظااهرة اإلرهااب وثااا وااوع العممناات
اإلرهابنااف وو وثاااا المااههمرات والمااساابات المهعمهااف بقاااي ثاام هض اعن وهه اوارىي وربمااا ه ه ااي

سمبنا ي اوة هأثنرها (مههمر بنن الضوابط المقانفي ٕٓٔٙم).
اقا ًناي وهذا ما نهثر ً

د -الهكام ااه ما ا مهسس ااات المجهما ا ات اارىي كاتسا ارة والمدرس ااف والمهسس ااف الدنان ااف والهر نقن ااف
لمواجقف و طار ال كر المهطرن (محمدي ٕٓٓٙمي ص ٖٖٔ).
ثالثًا :مضامين الخطاب اإلعالمي التي تُستخدم في مواجية اإلرىاب:
إن ال طاااب اإلعممااي ا ا ًونااا كااان ا ا ا مقاام جااداً لم اطبااف الشااعوبي س اوا كااان موجق ااً ماان الجقااات
الرسمنفي ممثمً ي و ازرات اإلعمم الحكومنف والمهسسات اإلعممنف الهابعف لقاي وو
طابا االااً موجقااً
ً
من اتحزاب السناسنف والماظمات والقن ات كنر الحكومنف إلر اتعضا .

امنا
ووهم ماد ذلد ال طاب القادن والموجد والمعد إعداداً جنداً مان الهاا م با هالااه ساوا كاان رس ً

وو االاً وو هجارناًو لمهأثنر ر الجمقور المساهقدني أالابح إاساان الناوم وسان اًر لقاذ الوساا هي هحاالار
ي كه وات و ي كه مكاني م نسهطن ال كاد ماقا وو الحناة دواقا.

واد وضا ت الهاوات ال ضاا نف وواماار ا هالاا ت وثاورة المعموماات وشابكات الهواالاه ا جهماعناف

ُبع ااداً جدن ااداً لماش اااط اإلعمم اايي ووحاط اات اإلاس ااان م اان ك ااه جاا ااب بالعدن ااد م اان روا ااد ال ك اار ومال ااادر
المعر اافي كمااا مكااات ثااورة ا هالاااه المعاال ارة الوسااا ه اإلعممنااف ماان الوالااوه إلاار ممناانن الااااس ااي
المحظااف الواحاادةي ووالاابح ال باار نطااون المعمااورة كمقااا ااي الوااات ا ساادي حهاار هحااوه العااالم إلاار ارنااف
إلكهروانفي وكدت الادانا اي مهاااوه بالار اإلاساان وسامعدي ولام نعاد اإلعامم نههالار عمار اف معنااف وو

نهحااوه إلاار ههاادنم معمومااات االاافي ولكاااد والاابح ااااد اًر عماار الهوجااد إلاار اإلاسااان ونااً كااان وحنااث نكااون

(محماادي ٜٜٔٙمي ص ص٘ٗ " )ٗٛ-الهحاادنات اتوس ا الهااي اواجققااا م ا اإلعاامم الجدنااد بالهحدنااد

ونضا هحدنات المحهوى ي ما
هههالر عمر الجوااب الهكاولوجنف ي وسا ه اإلعمم الحدنثفي وااما هشمه ً
ونهاه عبر همد الوسا هي بما ي ذلد ودوات اإلعمم المجهمعي (( )Social Mediaنااسي
وناشر ُ
نكهب ُ
ٕٗٔٓمي ص ٓ)ٕٚي وبذلد نسهطن الجمقور المهمهي لقا ون نكاون لاد ثها اف سناسانف واجهماعناف ودناناف
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وكناار ذلاادي وهامااو معااد وههاراكم بهاادر هكارار الرسااا ه اإلعممنااف الموجقااف لاادي وبهاادر هعرضااد لقااا واد اركااد

لمضمواقاي ومن اتهمنف بمكاان لم طااب اإلعمماي ون نكاون اي مهاااوه الجمنا دون إاالاا تحاد اي
جمنعا ونعالج اضااناهم عمار اادم المسااواة دون اإلساا ة تحادي ساوا
ظه الهااوني ونهحدث عن همومقم
ً
ااادم ذلااد ال طاااب عباار وسااا ه اهالاااه جماهنرنااف (ههمندنااف وم حدنثااف) وم ش الاانف مباش ارة وكناار مباش ارة

(عبد الباسطي ٖٕٔٓمي ص صٜٙي.)ٜٚ

مهاعا لممهمهيي نابغي ون ههو ر ند مهطمباتي وهمقا
ولكي نكون مضمون ال طاب اإلعممي ً
و -هحدند اتهدان الهي هسعر المادة اإلعممنف لهحهنهقا.
اتش اص لمهابعهقا.

ب -ون هكون اادرة عمر جمب ا اهبا ي وون هد
ج -الداف والموضوعنف.
د -اسه دام ا سهما ت العاط نف.

هالااه الرسااالف اإلعممنااف إلاار مسااههبمقا و

ه -م ارعاااة لغااف الهااوم الم اااطبنن ومسااهوى عهااولقم

هاهثر ناادي إ إذا كاااات بااا س المغااف الهااي نهحادث بقااا سااكان المااااطب المسااهقد في وي بمغااهقمو

ول ا ا ااذلد ا ا ا اااه هع ا ا ااالر ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

()6

(عبدات السراايي ٕٔٔٓمي ص.)ٛ

و -ضرورة ههدنم ما نسمي با "اإلعمم المضاد"ي بمعار واد نجب و َّ هكون وسا ه اإلعمم سامبنفي
وو هكون هغطنهقا مجرد رد عه لما نهوم بد اإلرهاابنوني وو لماا هه اذ السامطات الرسامنف مان

الاا الحادثي وون
إج ار ات نمكن لوسا ه اإلعمم ون هأ ذ نقاا زماام المباادرةي وون هُساقم اي ُ
ههدم اإلعمم المضادي الذي نهوم عمر وساس ههدنم رسا ه إعممنف ذات مضامنن جدندةي ههوم
عمر وساس اسهها معمومات الحنحف ودانهف (ودنبي ٕٓٓٚمي ص صٕٔئٖ) .
المحور الثالث :العالقة بين الخطاب اإلعالمي واإلرىاب:
إن العماف بنن ال طاب اإلعممي الموضاوعي والظااهرة اإلرهابناف عمااف معهادة

اساهطن الجازم

ونضا اإلعمم واإل بار
بأاقا محاندةي الها مون عمر المهسسات اإلعممنف نقد ون إلر الهوعنف واإلرشاد و ً
لمااااس عاان اتحااداث والواااا الهااي هجااري ااي بن ااهقم وو اتماااكن المحنطااف بقاام وو ااي العااالم ااي الهااو
والمحظاافو لهكسااب رضاااهم وهجااذبقم إلنقااا ااي ظااه الماا سااف الهونااف ماان المهسسااات اإلعممنااف ات اارىي

ولكااي ههضااي عماار اإلشاااعات ااي مقاادها عااادما نطّما الجمقااور عماار همااد اتحااداث ماان ااواهااد ووسااا مد
اإلعممنف وموااعد بحنادنف وموضوعنفي قي عادما هاشر هماد الوااا

كماا هاي

نكاون الهالاد الهارونج

ٕ -سورة إبراهنمي ونف (ٗ).
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لإلرهابنن ا ا ا كما نقدن إلر ذلد ا ا ا وااما الهالد ا ا كما وشراا سابهًا ا ا الهنام بمقامقا كوسنمف إعممنف ناهظر
جمقورهااا موا اااهقم بكااه مااا نحاادث عماار ورض الواا ا ي وحهاار ُنااولي عهمااد و كاار وساامعد وبالاار شااطر
وسا ه إعممنف بدنمف لنجد ضالهد نقاي واد هَدس لد همد الوسا ه ا ا ا بمقاارة و اناف عالناف ا ا ا ا هرونجقاا لهماد
هرونجااا ودعانااف لقاامي نالاابح
الجماعااات اإلرهابنااف دون ون نشااعر ون ااي ذلااد الساارد لموااعااف وو الحاادث
ً

عوااا لقامو مماا نزناد مان وعباا اتاظماف الحاكماف الهاي هواجاد اإلرهاابننن عاادما هجاد ا ساقا وماام
بحنادنهد ً
ماظومف محكمف من اإلرهاب ودعاناهد.
إذاً عمار الوسااا ه اإلعممنااف كواجااب ماان واجباهقااا حنااه اإلرهااابننني اإلعاامم واإل بااار عاااقم وعاان

و عالقم بمالداانف وحنادنف وموضوعنفي عادما ههوم الوسا ه اإلعممنف بذلد هكون اد ضربت عال ورنن

ومكااا وضحاناي دون هقونه وو ههمنه من الحدث ا سدي
زمااا
ً
بحجري من مه عرضقا لموااعف كما هي ً
بنااا من كه هعمنبي والمهمهي نسهطن ون نهنم كه
ونهركون لمالورة الهعبنر عن ذلد الحدثي قي والدب ً
شااي ماان اامه مااا ا ا ور وساام وشاااهد وهال ا حي و ااي المهابااه لقااذا الاشااري هكااون هااااد طااف إعممنااف

مسااهمرة ط اواه العااام ا ا ا

وانااف ا ا ا هجومنااف هوعونااف

د اعنااف ماان حنااث الهحااذنر ماان وعمااالقم وشااباكقم

و دعقم ووسا مقم ا ا لمهأثنر ر او رنن ا ا بالش ا نف والموضوعنف.
وىناك أقوال متباينة في إبراز العالقة بين اإلعالم واإلرىاب ،نستعرض أىميا كما يأتي:
و -ماقم من والن العماف بنن اإلرهاب والهطرن بأاقا معهدة حنث هحهاج إلر قم دانب موزوني
وماان المعمااوم اسااهعماه اإلرهااابننن لوسااا ه اإلعاامم وههانااات الهواالااه الحدنثااف ااي ربااط الشاابكات

اإلرهابناف لمعممنااات العدوااناافي وهغطنهقااا بههانااات عالنااف اي الهالااونر واإل اراج لمهاارونج لقاااو ممااا

جعه الجقاات اتماناف المه الالاف اي ممحهاف اإلرهاابننن هجااد با ار مهمرسانن لمهاابعهقم عبار
شبكات الهوااله ا جهماعيي وهطرب إلر اتثار الكبنار لمالاورة اي إنالااه ماا نرناد هاه ي مان
اامه بااث المهاااط ال ظنعااف والشااانعفي وهااذا مااا ووا ا وسااا ه اإلعاامم ااي إشااكالنف الهعامااه م ا

الالوري ي ما نجب بثد وو ما نجب الهح ظ عمند (وحمدي ٕ٘ٔٓم).

ب -وماااقم ماان والاان همااد العماااف بأاقااا ساامح ذو حاادنن قااااد وال اوات هاااادي بعاارض الواااا

اإلرهابنف ا ا ا االف المالاورة ماقاا ا ا ا حهار نعمام الاااس مادى وحشانف العماه اإلرهاابي واإلرهاابنننو
وبالهااالي نجااد الهااا مون عماار مكا حهااد الساااد الاامزم لاادى ال اروي العااام والهعاااونو وماان ثاام ُنسااقم

الهمن زناون ببثاد لقاذ الالااور اي ضاح اإلرهااابننن ووعماالقم الوحشانف الهااي

همناز بانن ط ااه وو

عجااوز وو ام اروةي جمن ا ش ا ار ح المجهم ا مسااهقد ف دون همنناازي ثاام عاان طرنااب بااث همااد الالااور

والحهنهااف عاان اإلرهااابي اااد ه مااب معارضااف عاااد الماواطانني وماااد ساااد اسااهراهنجي مقاام لمكا حااف

اإلرهاب.
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امحا ذا حادنني وذلاد
لذلد و ي الكثنار مان اتحنااني عادت وساا ه اإلعامم السامعنف ا ا ا البالارنف س ً
حسب الطرنهف الهي نمكن ون نوظن بقا (همار نوسني ٕٓٓٚم).
ج -وماقم من نالن همد العماف بناقما بأاقا دعا نف إن اإلعمم ال ضا ي هحوه ي الوات الحالي
إلر وسنمف دعا نف لهمرنر و كار العان والهطرنو االد هحهنب وهدان المهطر نن واإلرهابننن اي
م همان دوه العاالم االاف اي الادوه العربنافي و اي المهاباه إااد مطالاب باأن نهحاوه إلار وسانمف
لمواجقف اضانا اإلرهاب والعان والهالدي لهداعناهقاي اإلرهاب ي وساسد هو شاكه مان وشاكاه

العااان كناار الهااااوايي نعمااه عماار إثااارة القم ا والرعااب ااي ووساااط الجماااهنري وو ااي جااز ماااد
ونعااد اإلعاامم وحااد وهاام مرهك ازهاادي
هحهنهًااا لقاادن معاانني وو هعرن ًااا لمطماابي وو كشا اً عاان معاااااةي ُ
وووه ما ن طط لد اإلرهابي عادة هو
نوس من دا رة اههمام الروي العام بد؟.
 كنن ّ وكنن نزند من الهعرنن بهضنهد؟.د -وهذا لن نهحهب لد إ ّ عن طرنب اإلعممي الذي نجعه من اإلرهاب مادة إعممنف مطموبفي وبقذا
ااي ااة

اههمامااا بالعممنااات اإلرهابناافي إاااد ساانه
نكااون اإلعاامم ااي حن ارةي حنااث إاااد إ َذا و َْولَاار
ً
اإلره ااابنننو لنج ااد ا س ااد ُمسا ا اًر ل دم ااف اإلره اااب واإلره ااابننن ا ا ا ا ول ااف دعا ن ااف ل ااد ا ا ا ا بطرنه ااف كن اار
مهالودةي و ي حالف هجاهه اإلعمم لمعمه اإلرهابيي إاد بذلد نهاكر لرسالهد السامنفي والمهمثمف
ي إطمع الروي العام عمر حهنهف ما نحدث من وحداث مقما كاات سمبنف (االنرةي دور اإلعمم

ال ضا ي).

ه -وماقم من نالن همد العماف بالهكاممنف وعمند إن العماف الموجودة بنن اإلعمم واإلرهاب هاي
عماااف هكاممن ااف )Relationship

 (Symbioticحن ااث نعهم ااد ك ااه ماقمااا عم اار وا ااد او ااري

اإلرهابي نحهاج إلر اإلعاممي ونعاد بمثاباف سامح اساهراهنجي باد مان جاذب ااهباهادي واإلعامم

اااد ن اادم وهاادان اإلرهااابننن باشاار وا اوالقم وو عااالقمي وهض ا نم اااوهقم دون االاادو ُلنعطااي بااذلد

إعممن ااا واس ا ًاعاي نس ااعر اإلره ااابنون دوما ااً إل اار هحهنه ااد (اال اانرةي دور اإلع اامم
لإلره اااب ال اادى
ً
ال ضا ي).
و -وما اااقم ما اان نالا اان هما ااد العماا ااف بأاقا ااا ش ا اراكف با اانن مهسسا ااهنن قا ا ااد بعا ااض المه الالا اانن
اإلعممننن نرى ون العماف بنن اإلعمم واإلرهاب والابحت اي الواات الحاالي عباارة عان شاراكف

بالا الحدث وات رى هسوادو ولقاذا هُطارح عادة هسااه ت جوهرناف
بنن مهسسهنني إحداهما ههوم ُ
ومعالجهد إعممناًي وهي كاوهي
مه هااولد ُ
 من المسهوه عن ممن هحرنر اإلرهاب؟
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 كنن نهم هحرنر ؟
 وه ااه وس ااا ه اإلع اامم ُمطالب ااف بمهابع ااف دا م ااف ومس ااهمرة لهض ااانا اإلره اااب وه ااداعناهقاي وو ون
ا ههمام اإلعممي نكون مجرد ردود و عاه مهاهف تحداث إرهابنف مه راف؟

 وكنن نمكن لوسا ه اإلعمم الحدنث عن اإلرهاب واإلرهابننن دون الهنام بدور دعا ي لقم؟
(االنرةي دور اإلعمم ال ضا ي).

 هه نمكن ون نعنش اإلرهاب دون إعمم؟
 هااه هغااذي الهغطنااف اإلعممنااف اتعماااه اإلرهابناافي وهشااج بالهااالي اتش ا اص الااذنن نه ااون
و ار ها عمر ارهكاب المزند من هذ اتعماه اإلجرامنف؟
ووحس ااب ون اإلجاب ااف عمنق ااا ن ن ااد ااي هشا ا نص ه ااذ العما اافي ومعر ااف الظ اارون واتجا اوا العام ااف

المسهولف عن ااهشار ظاهرة اإلرهاب عمر ومه محاالرهقا والهضا عمنقا.

ونعمد اإلرهاابنون إلار الهسامح بوساا ه اإلعامم الم هم اف لهساونب وك ارضاقم وكانااهقم وهوظن قاا اي

هضمنه اتجقزة اتمانفي واكهسااب السانطرة عمار الاروي العاامي عان طرناب اشار و باار العممناات اإلرهابناف
الهي نهومون بها نذهاي عمر اعهبار ون الحممت اإلعممنف الهي هغطي هذ العممنات هساعد عمر هحهنب

مقما لهناس مادى اجااح
ًا
واسهكماه وهدان اإلرهابننني الذنن نرون ي الهغطنف اإلعممنف لج ار مقم
معنار ً
عمقم اإلرهابيي لدرجاف ون الابعض ع ّاد العماه اإلرهاابي الاذي ه ار هاد هغطناف إعممناف عم ًام اشامو هاد
وال ا ت مارجرناات هاهشااري ر اانس الااوز ار البرنطاانااف السااابهفي هااذ الدعانااف المجاانااف باتكسااجنن الاامزم

إعممنااا هحهااب مكاسااب هكهنكنااف
لإلرهاااب الااذي نسااهطن ا سااهغاا عااادو تن هغطنااف الحاادث اإلرهااابي
ً
واسهراهنجنف لمها منن عمند (عبد السهاري ٕٓٔٙم).
نر هااد من نالن همد العماف بأاقا اشمفي وهااد العدند مان البااحثنن اإلعممنانن نارى ون
ز -وو ًا
اإلعمم شه ي الهعامه م اإلرهاابي وهاذا ال شاه نهمثاه اي عجاز عان هزوناد ا ار اد ومشااهدند
بالورة واضحف و م نف دانهف عن اتحداث اإلرهابنفو مما ودى إلر بروز ه سانرات مهضااربف عان

اضااانا اإلرهاااب وهااداعناهقاي ه ااهمط نقااا المعالجااف اإلعممنااف بااالحممت الدعا ناافي وهكااذاي مقمااا
ا هم ات او ار حاوه العماااف اإلشااكالنف باانن اإلعاامم واإلرهاابي ااإن الكثنارنن ناادعون ا ا ا لحساساانف

المسااألف ا ا ا إلاار الهعامااه بحاارص شاادند م ا مماان اإلرهااابي وعاادم إب اراز وحداثااد واعطا قااا الاادى
إعممي وكثر من حجمقا الحهنهي (االنرةي دور اإلعمم ال ضا ي).
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المحور الرابع :المعوقات التي تحد من فاعمية الخطاب اإلعالمي لمواجية اإلرىاب:
ش ا ااد ون ها ا اااد معوا ا ااات كبناا ارة هواج ا ااد ال ط ا اااب اإلعمم ا ااي ا ااي م هم ا اان الوس ا ااا ه اإلعممن ا ااف

الجماهنرن ااف والش ال اانف والحكومن ااف وال اال ااف وشااابكات الهواال ااه ا جهم اااعيي عم اار المس ااهوى المحماااي
واإلامنماي والادوليي ما ه ااوت درجااف الحرناف المساموحف لقاذ الوساا ه ااي همكانن الاروي العاام ا ا ا واتحازاب

وا هح ااادات والاهاب ااات  -م اان اس ااه دامقا لمهعبن اار ع اان و ار ق اام ومش اااعرهم وهوجق اااهقمي ولهه اادنم ات ب ااار

والرس ااا ه اإلعممنا اف المهاوع ااف ونا ااً كاا ااتي هثهن ن ااف وو اجهماعن ااف وو هر نقن ااف وو إرش ااادنف وو هوجنقنا ااف وو

ه سنرنفي من اُطر و ري ومن اظام و ري حسب المااخ والمها س الدنمهراطي الذي هعنشد همد الشعوب
(عبدالباسطي ٖٕٔٓمي ص.)ٜٜ
إذاً هااد معواات لم طاب اإلعمماي هحاوه دون مواجقاف ا ساهراهنجنات الدعا ناف اإلرهابنافي وهاذ

المعواات موجودة ي كاه دولافي وهزناد اي الادوه الاامناف اهنجاف لااهص اإلمكااناات المادناف وال انافي واادرة
الكوادر البشرنف المه الالف وال بنرة ي مواجقف اإلرهابي ووهم همد المعواات هي

أوًال :معوقات سياسية :وههمثه ي
ٔ -اتس ااالنب اله ااي هح ااد م اان حرن ااف اإلع اامم وحرن ااف الهعبن اار وحرن ااف ال ك اار والعهن اادة (لأل ا اراد والماظم ااات

والجماع ااات وكا ااف الجم اااهنر)ي هم ااد العراان ااه اله ااي هوضا ا وم ااام ه ااذ الحرن ااات هه اارد وث ااا اًر س اامبنف
ومعواات ههن ومام مواجقف ال كر اإلرهابي المهطرني إ ون وهم عهبف هي الباناف اتساسانف لإلعامم

الهااي هجعمااد نهااد ب ورسااناً ماان وعماار إلاار وس ا هي بمعااار ون ههحاادث الهمااف وهسااهم اتكمبنااف دون ون
هشارد ي الحوار وهعطي هذ الهمف لا سقا ا ا وًنا كاات دولف وو سمطف وو جماعف ا ا ا حاب الهحادث عان
مشاااكه واحهناجااات اتكمبنااف الالااامهفي اسااهبعاد ااف معناااف عاان اا اوات اإلعاامم وا هالاااه وشاابكات
الهواال ااه ا جهم اااعي نع ااد م اان العهب ااات الر نس ااف اله ااي هواج ااد حرن ااف اإلع اامم ااي مواجق ااف اإلره اااب
وماظومهد الدعا نفي واد هحجب ااوات اإلعمم وا هالاه ووسا مد الم هم ف وشبكاهد ا جهماعناف عان
هذ ال اتو لما ه ض لد من همننز اجهماعي وو ثها ي وو ااهالادي وو سناسيي وو تساباب عراناف

وو لغونف وو دنانف.

ٕ -ال وارب بنن ثها ات الدوه واوااناقا ضد دوه وجماعات وو كار إن من شأن ال وارب بنن الثها ات ون
ههدي إلر إض ا سمف الهعددنف عمر ممارسف هذا الحبي وباإلضا ف إلر ذلدي ثمف معاننر م هم اف

ههم مراعاهقا نما نهعمب بما نهعرض لد السناسنون والمهسسات الدنانف من ااههادات عمانفي مثاه ذلد

ون ما نعد البعض حرنفً انفي اد نعاد الابعض او ار ساباً وهحهنا اًر لممهدساات الدنانافي ومان ثام اإن

حرناف الهعبنار ووساا ه اإلعامم إاماا هاي حاب باال الحساسانف نههضاي الوااون عااد حادود معناافي
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ونحهااج ما ذلاد إلار هأمنااد ضاد محااو ت الدولاف وو ذوي الا اوذ الرامناف إلار إساكات مان ناههادهم.

(حرنف الهعبنري ص ص ٜيٓٔ).
ثانيا :معوقات بشرية :وأىميا:
ً

و -م ا ا هاح اإلعممي ااهشرت المواا اإللكهروانف المهعددة الهي والبحت مهاحف بند الجمن ي أالبح
من الالعب حالارهاي وو الراابف عمنقاي قي ههنح لكه ش ص ون نهوه ما نشا ي ونساهم لماا نرنادي
وناشر وي مضمون سوا كان كهابف وم الورة وم مهطا

نادنو ونسا ر لهضانهدي ناهم هغننار الحهاا ب

هراب تي موا ووال حف ش النف وو عامف وناهحه الا ف هماد الجقافي

ونضا إمكاانف ا
وهشونققاي و ً
حهما
وناشر ما نرندي وان كاات همد ال دع لن هطوهي سرعان ما نهم اكهشا قا والهغمب عمنقاي لكاقا ً
وهمعااا و وًااا ااي المجهم ا ي المسااههبه الهااادم ساانكون وشااد ساو ًادا مااا لاام هُوضا الحمااوه
هحاادث ضااجف ً
وهُسن الهواانن الك نمف بمعاابف كه من نهسبب ي اإلسا ة لألش اص (والجقات والماظماات والادوه).

(ناسي ٕٗٔٓي صٓ.)ٗٚ

ب -ومن المعواات عدم اسههرار المجهما ومهسسااهد ا ا ا ه كاد اتسار ا ا ا بسابب ال هار الشادند الاذي نعنشاد
وباا ذلد المجهم الذي وطبب عمر اتسر ندي وه ننم الجقاه عمار معظام و اراد الاوطن العربايي كاه
ذلااد وعاااب والااوه الرسااالف اإلعممناافي و االااف الهوعونااف والهوجنقنااف لقاامي أالاابحت ج ا ار ذلااد

هسهوعب و ه قم ما نراد ماقاي وااما اد ه قم عكس ذلدي وهكون وهدان الماظومف اإلعممناف وهاد قا
ي و ٍاد والمجهم ي و ٍاد و رو مما نسقه لمماظمات اإلرهابنف السنطرة عمند والهأثنر ند.
ثالثًا :معوقات إعالمية:
وهي كثنرةي اشنر إلر وهمقا نما نأهي
ٔ .ما ه ار الدكهورة عواطن عبدالرحمني و االف ما ُناشر عبر الالحن من "ون وكمب الالحن العربنف
رسمنفي وهاطوي عمر اهجا واحد لسرنان اإلعمم ي السمطف إلر الجماهنري و نوجد اهالاه مهباده

ااي اهجاااهنني رسااا ه اله ا ار ااااد اًر مااا هاشااري وكااذلد او ار الم ال ااف ل اروي الحكوماااتي و ااي الحااا ت

الهمنمف الهي نسمح نقاا بالاشار ههعارض لمعدناد مان الهعادنمت عمار ونادي حاراس البواباات اإلعممنافي
وهمااارس الحكومااات العربنااف راابااف مشااددة سااابهف و حهااف عماار وسااا ه اإلعااممي اام وجااود لمباادو حااب

ونض اا الااذي وارهااد الدساااهنر
الهعبناار الااذي وااار اإلعاامن العااالمي لحهااوب اإلاسااان ااي المااادة ()ٜٔي و ً
العربنفي ووار مجماس الجامعاف العربناف سااف  ٜٔٚٛاي منثااب الشارن اإلعمماي بمادهاد اتولار الاذي
جا ند "نهوم اإلعمم عمر حهنن حب الهعبنر وحب ا طمع" (الالح ي ٜٜٜٔمي صٔ.)ٜٕ-ٜ

ٕ .عاادم الههنااد بالحنادنااف وا احناااز عاااد هااااوه اضاانف اإلرهااابي وماان ذلااد الهساارع لاادى بعااض وسااا ه
اإلعمم ي إطمب الهقمف باإلرهاب عمر بعض الجقات وو اتشا اص دون هثبات مان امه كاه ماا
آليات ومضامين الخطاب اإلعالمي ودوره في مواجية االستراتيجيات الدعائية لقوى اإلرىاب
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ذكري نهبنن لاا ون المعالجف الشاممف لإلرهااب

هارهبط بالسناسانات اإلعممناف وحادهاي باه هعاود إلار

وس ااباب مهش ااابكف سناس اانف وااهال ااادنف وثها ن ااف هه اع ااه ااي إط ااار ُس اااف اله اادا
(وحمدي ٕ٘ٔٓم).

ب اانن اتم اام والش ااعوب.

ٖ .ااي بع ااض اتح ااداث هك ااون الهغطن ااف اإلعممن ااف عام ااه إعاا ااف لها ن ااذ عممن ااات الب ااولنسي الما اادوبون
اإلعممنااون ااي همق قاام لمحال اوه عماار ض اربف الااح نف لاادنقم اسااهعداد

ااهمس الاظاار ااي ال طااط

السارنف لمعممنااات المههاارح اه اذهااا ضااد الحركااف اإلرهابناافي واااد هعمااه هااذ الهغطنااف كإاااذار ااي الوااات
المم ا اام لإلرها ااابننن ونكا ااون لقا ااا ها ااأثنر عكسا ااي عما اار اها اااج هحا اارد البولنس (.رناا اادروونريي ٖٜٜٔمي

ص.)ٙٚ
ابعا :معوقات فنية:
رً
اسهعرض وهمقا كما نأهي
 عدم هعاون بعض المالادري واهاص المعموماات وو ههادنم معموماات كنار كا نافي وو مشاوهفي ايبعض اتحنان( .راميي و اطمفي ٕٓٔٙم).
ممزماا
 عدم ا ه اب عمر هحدناد م قاوم دولاي لإلرهااب بحنادناف كامماف وموضاوعنف واضاحف لنكاون ًلكااه الاادوه اتعضااا ااي اتماام المهحاادة عماار هباناادو وماان ثاام محاربااف اإلرهاااب اار ضااو ذلااد

الهحدناادي دون اله اابط ااي الهحدناادي حهاار

هكااون هااااد ذرنعااف تي دولااف عظُماات وو الا ُاغرت

هابا ي حد ذاهدي واد نهدي إلر اإلرهاب.
لهحدند حسب وهوا قا ومطامعقاي نعد إر ً

 إشكالنف هعرنن اإلرهابي أبرز ما هعااي ماد وسا ه اإلعمم الغربنف ي هااولقاا ظااهرة اإلرهاابعاادم اله رنااب باانن حااب المهاومااف واإلرهاااب العاادوااي المشااجوبي كمااا ااي هغطنااف وحااداث المهاومااف

ال مسااطنانف الهااي هواجااد ا حااهمه الالااقنواي (وحماادي ٕ٘ٔٓم)ي ااال مط باانن اإلرهاااب وحركااات
الهحاارر الوطانااف والااد اع عاان اتوطااان هعااد ماان وباارز المعواااات لم طاااب اإلعممااي الهااي هحااوه
دون المواجقف لإلرهاب ال عمي الذي نسعر الر هحهنب مآرب االف بد.

اآلليات المستخدمة لمتغمب عمى معوقات الخطاب اإلعالمي:
هذ هي بعض المعواات الهي هواجد ال طاب اإلعمماي اي مواجقاف ا ساهراهجنات الدعا ناف لهاوى

اإلرهااب ااي الادوه الاامنااف بشااكه عاامي والاادوه العربنااف الهاي هااي جاز ماقااا بشااكه ااصي والاانمن بشااكه
وكثر الوالنفي وسا ه اإلعمم الم هم ف "ه ض بالورة وو بأ رى إلشران الدولف ا ا و ماا مان ذلاد

اإلش اران الهااوجنقي والااذي نحمااي او ارنن ااي ضااو الم اوا ح واله اواانني

ون نكااون ذلااد اإلش اران نااد

سناسااف الهما والهساامط والااهحكم وحرمااان الماواطن ماان حهواااد الهااي ك مقااا لااد الهااااون ا ا ا ولمهغمااب عماار همااد
المعواااات الهااي هحااوه دون ون نالااه ال طاااب اإلعممااي الااذي نواجااد اإلرهاااب وو هااد الدعا ناافي والااذي
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ومرشداي ح ار الرنحاً ماهث اًر ناهاه الحهنهاف كماا هاي دون هشاوند وو هحكام بمضامواقا
موعنا
نوجد لمجمقور
ً
ً
بعضا ماقا كما نأهي
(دون راابف)ي اهدم ً
ٔ -محاولف هوسن اطاب مشااركف الشاعب (و ار ًادا ووحزًاباا وماظماات وااادة روي وكنارهم) مان امه هاو نر
حرنااف الاارد والهالااونب والاهاادي والمواجقااف لإلرهااابي وكا ااف وا اواع مااا نعاارن بالهغذنااف المرهاادةي وااشااا
عماات ماهظمف بنن رجاه اإلعمم وا هالاهي ورجاه اتمني والمواطانن.

ونضاا الهاسانب ما مهسساات إعممناف االاف
ٕ -ومن وساا ه الهغماب عمار معوااات ال طااب اإلعمماي ً
وحكومنف ي الوطن العربي والعالمي وم الماظمات ومهسسات المجهم المداي ي كه العالمي وعبر
ال ا حات شاابكات الهواالااه ا جهماااعي لهباااده ال ب ارات والمضااامنن اي مواجقااف اإلرهاااب ووسااالنبد

الدعا نف (عبدالباسطي ٕٕٔٓمي ص.)ٜٜ
الخاتمة :

وبعاد العارض لممحااور الساابهف وهأكن ًادا لاذلدي اشانر إلار ون الد ارساف هوالامت إلار مجموعاف مان

الاها ج والهوالناتي ههمثه ي
أوًال :نتائج الدراسة:

هوالمت الدراسف إلر مجموعف من الاها ج هي
ٔ .اهنجف هعدد اتسباب والغانات المرجوة من و ار العمه اإلرهابيي هعذر ههدنم هعرنن موضوعي محاند
ومهب ااوه لإلره اااب عم اار الال ااعند الع ااالميي قا اااد كن اااب إجم اااع دول ااي عم اار هعرن اان مح اادد وموح ااد
لإلرهابو بسبب الهدا ه الواس بنن اإلرهاب ووشكاه العان المهعددة كالعان والجرنمف السناسنفي وو

العان الااهج عن م ات بنن مه االامنني وو الجرنماف الماظمافي باإلضاا ف إلار ون م قاوم اإلرهااب
هااو م قااوم دناااامنكي مهطااور مهغنااري ه هماان وشااكالد ووساابابد بااا همن اتماااكن والبن ااات وال ه ارات

الزمانف واتندنولوجنات الحاكمفو ولقذا هعددت وا هم ت م اهنم اإلرهابي هبعاً له ااوت وهادان ودوا ا

وماطمهات الباحثنن ي الموضوعو لذا إن عدم ا ه اب عمر م قوم موحد لإلرهااب نشاكه عهباف اي

الهعاون الدولي عمر محاربف اإلرهاب.

ٕ .كذلد اإلارار بحب الشعوب المحهمف ي الاد اع عان ا ساقا وههرنار مالانرها دون ال ماط بانن اإلرهااب
الااذي ههباااا دولااف وو جماعااف وو و اراد بهالااد هحهنااب مكاسااب معاونااف وو مادناافي ونسااعر لهحهنااب ذلااد

بااالعان والههااه والهاادمنري وماان نسااعر لانااه حرنهااد وحرنااف وطاااد ماان المحهااه والغاالاابي بالمهاومااف
المشااروعف اله ااي ك مهقااا ل ااد الش ا ار الس ااماونف والدس اااهنر الوضااعنف والها اواانن الدولناافي لههرن اار مال اانر
وطادو اجد من نسهاكر ذلد عمر دولف ك مسطنن حنن نهاوم وهمقاا الغاالاب الالاقنواي لاناه حرنهاد

ونالن ذلد باإلرهاب ونطمب عمر حركات المهاومف نقا باإلرهابننن.
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ٖ .وسااباب اإلرهاااب مهاوعاافي ماقااا وسااباب ا ساانفي و كرناافي وثها ناافي وهربوناافي وسناساانف واجهماعناافي
وااهالادنفي واعممنف.

ٗ .لإلرهاب واواع مهاوعفي مثه إرهاب الدوه وارهاب السمطف وارهاب ات راد والجماعات.
وكالبا ماا هوالان بأاقاا عمااف
٘ .وبالاسبف لمعماف الموجودة بنن اإلعمم واإلرهابي قي عماف معهدةي
ً
هكاممنااف ""Symbiotic relationshipي ههااوم عماار وساااس المالاامحف المهبادلاافي اااإلعمم اااد ن اادم
وهاادان اإلرهااابننن باشاار وا اوالقم وو عااالقم وهض ا نم اااوهقم دون االاادو لنعطااي بااذلد لإلرهاااب الاادى

ض َمن و باار اإلرهااب لوساا ه اإلعامم الهاي ااد
اسعا كما نقدن ونسعر إلندي و ي المهابه هَ ْ
ً
إعممنا و ً
ههحدث عاقا بمبالغف هحهنب السبب الالح يي الهي هجاي من و ار د الشقرة والجماهنرناف العالنافو ومان
ثم هحهنب ماا هقادن إلنادي وهاو اتربااح العالناف جا ار هساابب المعماانن لإلعامن عان سامعقم و ادماهقم

وو كارهم عبرها.
ثانيا :التوصيات:
ً

بااا ً عمار البناااات والاهاا ج الهاي وسا رت عاقاا الد ارسافي اإن الباحاث ُنهادم مجموعاف هوالانات ااد
هُسقم ي بنان دور ال طاب اإلعممي ي مواجقف ا سهراهنجنات الدعا نف لهوى اإلرهابي والمهمثمف ي
اوهي
ٔ -هو نر العدالف والمواطااف المهسااونف اي جمنا الحهاوب والواجبااتي الهاي ك مهقاا لقام الهاواانن واتعاران

والشا ار السااماونف – لكااه و اراد المجهم ا والعمااه عماار ُاال ارة المظمااوم وردع الظااالم عاان ظممااد مقمااا

كاات شوكهد اونف  -حهر نعنش ي ظمقا الجمنا ي ونااعم بقاا الالاغنر اباه الكبناري وال هنار والغاايي
المهن ااد والمع ااارضي المها ااذ وع اادنم الحنم اافي الح اااكم والمحك ااومي بحن ااث نش ااعر وبا ااا المجهما ا الواح ااد

جمنعا نعنشون هحت مظمف اااون عاده.
بالعدالف المهساونفي وواقم
ً
ٕ -عدم ال اله بنن اتمف وعمما قا الربااننن الوسطننن الذنن نعدون همزة واله بانن الحااكم والمحكاومي
واتمف وواظمهقاي وبنن الرعنف والهادة.

ٖ -هباااي مااا هااهمن بااد اتمااف وهالاابو إلنااد ااي المااااهج الد ارساانفي والمااههمرات العممناافي ومحهااوى الرسااا ه
اإلعممنفي وون نهم هالاونب ات طاا اي ال طااب الادناي ساوا اي المسااجد وو الكااا س وو وساا ه

اإلعمم.
 -2نابغااي وبال ا ف مسااهمرةي ااهح باااب الح اوار م ا بعااض اإلرهااابننن ا ا ا ا االااف الهااا بنن ماااقمي وبعااض
المهعاط نن معقام ا ا ا مان امه الماااظراتي والاادواتي والمهاا اتي والماههمرات المهكاررة معقام بواساطف
ار ي س اوا كااااوا عممااا ااي الاادنن وو عماام ا جهماااع وو عماام الااا س وو ااي عماام الهربناافي مااهثرنن
با ا

نهمهع اون بمقااارة عالنااف ااي ا هالاااهي ونحظ اون بااالهبوه لاادى المهمهاانن لمرسااا ه اإلعممناافو لمعر ااف
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مشاكمقم واتسباب الهي دعهقم إلر اإلرهااب والعماه عمار حمقااي وكاذلد ا ههماام بالهاا بنن مااقم مان

ادانا وا سا ًاناي والمساااعدة عماار
اامه إنجاااد اارص عمااه لقاامي وعرضااقم عماار اتطبااا ومعااالجهقم با ً
هزونج من نركب ماقم ي الزواج.
٘ -كذلد إعداد برامج مهعددة وبهوالب مهاوعفي كالدراما من مه مشاهد درامنف االنرةي وو مم وساقرات
ومسمسمت ومسرحناتو لمهعرنن بقمي وكن نف ووسباب اشأهقمي وبنان مالادرهم ال كرنف ومرجعناهقمي

وكشاان مااآربقم ومطااامعقمي ودوا عقاام لإلرهااابي ومالااادر همااونمقمي ووسااا مقم الهرونجنااف والدعا نااف
واإلاااعنفي واتماكن الحاضاف لقم والهي نهواجدون نقاي ووالداا قمي وكذلد عارض لابعض جا ار مقم

عماار المسااهوى المحمااي والعربااي والعااالميو وذلااد بقاادن الهوعنااف الكاممااف لماروي العااامي وكشاان بطاامن

ادعاا اهقمو ُلاسااقم ااي باااا جسااور ماان الممااعااف الجماعناف ضاادهمي وكااذلد هشاانند سااناجات اونااف ماان
مادناا وبشارًنا ومعاونااًي
المعر ف بقم حهار نا ادع بقام او اروني وهج نان كاه النااابن الهاي همادهم ً
انم مثه ً ااا واعنا ااً بق اامي وبك ااه وش ااكاه و عن اابقم وح اانمقمو لنال ااعب داع اادي وبق ااذا احال اان
وا م ااب ج ا ً
انبااا عماانقمي وعوا ااً لمدولااف ووجقزهقااا اتمانااف ااي م اواجقهقمو
المجهم ا ماااقم ي ونالاابح المجهم ا كمااد ر ً
حهر نجدوا وا سقم بعد هرة مابوذنن من الجمن .

 -ٙنابغاي لمهاا منن عمار المهسساات اإلعممناف واتماناف هطاونر وشاكاه ووساالنب اله اعاه ما الجمقاور

والجقااات ذات الالاامفي ماان اامه اسااه دام مواا ا شاابكات الهواالااه ا جهماااعيو لههونااف الهواالااه
والحوار م الشباب االفي وبهنف شا ار ح المجهما المساه دمف لهماد الشابكات عامافو لمهوعناف بظااهرة

اإلرهااابي ومعر ااف مشاااكمقم وهباااده وجقااات الاظاار ااي إنجاااد الطاارب الااجحااف والمااهثرة ااي الهالاادي
والمواجقف لإلرهابي وحثقم عمر الهعاون م رجاه اتمن ي مواجقف اإلرهاابي واثا ار الاهااش حاوه

موضاوع اإلرهااب وااعكاسااهد عمار ال ارد والمهسساف والمجهما ي وهاذا ماا ووجاب عمار المهسسااات

اوعنا ما ا الجمق ااوري وذل ااد ع اان طرن ااب ها اااوه المهسس ااف
اإلعممن ااف ون ه ااهح حا او ًا
نحا وموض ا ً
ار الا ار ً
اإلعممنف لهضانا اإلرهابو لمعر ف اهجاهاهد ب الوص المعالجف لظاهرة اإلرهابو ت ّن الجمقور هاو
المس ااه م لمرس ااالف اإلعممن اافي واته اام م اان ه ااذا كم ااد ه ااو ا اهه اااه ما ان مرحم ااف اارض الوال ااانف عم اار

الجمقور إلر مرحمف إشراكد ي الاهاش وهباده وجقات الاظر ي البدا ه والحموه.
 -ٚنابغي الهركنز اي ال طااب اإلعمماي الموجاد لإلعامم الغرباي وكنار عمار الهمنناز بانن حرناف الاروي

واإلباداع ومساهولنف إعممقام اي ضارورة احهارام ودناان او ارنن وعها ادهمي وعادم اإلساا ة لرماوزهم

الدناناف باأي شاكه مان اتشاكاهي وكاذلد عادم الاربط بانن اإلسامم واإلرهاابي ما الهأكناد ون اإلرهااب

لنس لد دنن و وطن و هونف.
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المراجةةةةةةةع:
ٔ -إحساان ال هنادي "لمان نقه ااون هحناا ومرنكاا راعناف الساامم عاادما نه ارب الهطنا ههااود العاازة الجرباا "ي الماهادى العربااي
لمد اع والهسمنحي هم الهال ح ئٖٕٓٔٚ/ٕ/م.ي defense – arab.com/vp/threads/9/783

 -2وحمااد جاااب اتي المااههمر اإلس ااممي الع ااالمي "اإلساامم ومحارب ااف اإلره اااب" ورشااف عم ااه بعا اوان "دور اإلعاامم ااي
مواجقف اإلرهاب "مكف المكرمف  -ورشف العمه السادسف مسا الثمثا ٖ٘ٓٔٗٙ/ٓ٘/ها الموا ب ٕٕٗٓٔ٘/ٕٓ/مي
هحت عاوان "دور اإلعمم ي مواجقف اإلرهاب" هم الهال ح ٕٕ٘ٓٔٚ/ٕ/مhttp://themwl.org/web/%D8 .
ٖ -وحمد جمه عز الدنني "اإلرهاب والعان السناسي"ي الهاهرة دار الحرنفي ٜٔٛٙم .
ٗ -ودنااب محمااد ضااوري "معالجااف وسااا ه اإلعاامم العربنااف لعممنااات اإلرهاااب"ي وراااف عمااه مهدمااف ااي الاادورة الهدرنبنااف
"هطبناب مبااادي الجااودة الشاااممف اي مجاااه العمااه اإلعممااي اتماااي" امه ال هارة ماان ٕٗٓٛ/ٕ/ٔٓ-ٙه ا الموا ااب

ٕٕٗٓٓٚ/ٕ/ٕٛ-م .الرناض جامعف اانن العربنف لمعموم اتمانف كمنف الهدرنبي اسم البرامج الهدرنبنفي ٕٓٓٚم.
٘ -اتمااف العامف لمجمس وز ار الدا منف والعده العربي "ا ه اانف العربنف لمكا حف اإلرهاب"ي ٜٜٔٛم.

" -6ا سهراهنجنف اإلعممنف العربنف المشهركف لمكا حاف اإلرهااب"ي جامعاف الادوه العربنافي اتماااف العامافي اطااع اإلعامم
وا هال اااهي إدارة اتماا ااف ال ان ااف لمجم ااس وز ار الع ااربي اله اااهرةي ٖٕٔٓمي ه اام الهالا ا ح ااي ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٙمي
www.etc.9ra2.at/typo3/fileadnin/

" -ٚالمعجم الوسنط"ي طٕي الهاهرة مجم المغف العربنفي ٕٜٔٚم.
 -ٛبشاار عباادالرحمن مطقااري "هطااونر المعالجاف اإلعممنااف لمهالاادي لمحاوادث اإلرهابناف بااالهاوات الرساامنف الهابعااف لماادوه
اتعضا بجقاز إذاعف وهمن زنون ال منج"ي دراسف مسحنف عمر ال ب ار والهاا منن با هالااهي جقااز إذاعاف وهمن زناون
ال منج لمجمس الهعاون لدوه ال منج العربي الرناضي ٖٕٗٔها.
 -ٜهحسنن محمد وانس شارادافي "دور وساا ه اإلعامم اي مكا حاف ظااهرة اإلرهااب"ي د ارساف منداانافي ورااف عماه مهدماف
لممااههمر الاادولي المحكاام هحاات عااوان دور الشارنعف والهااااون واإلعاامم ااي مكا حااف اإلرهاااب هحاات شااعار عااالم باام

إرهابي جامعف الزراا

اتردنيٖٕٓٓٔٙ/ٖ/ٖٔ-م.

ٓٔ -هركي بن الالح عبدات الحهباايي"مدى إسقام اإلعمم اتماي ي معالجاف الظااهرة اإلرهابناف"ي د ارساف هحمناه محهاوى
عدد من الالحن المحمنف النومنف الساعودنف امه ال هارة مان ٕٔٔٗ٘/ٔ/ه ا إلار ٕٔٔٗ٘/ٙ/هااي رساالف ماجساهنري

جامعف اانن العربنف لمعموم اتمانفي اسم العموم الشرطنفي الهحهنب والبحث الجاا يي الرناضي .ٕٓٓٙ

 -11هما ا ااار نوسا ا ااني "اإلرها ا اااب واشا ا ااكالنف العما ا ااه اإلعمما ا ااي"ي ٕٓٓٚمي ها ا اام الهال ا ا ا ح ا ا ااي ٕٓٔٙ/ٔٓ/ٕٚم.
 http://temmaryoucef.ab.ma/150558.htm
ٕٔ -جاسر الجاسري "واهذوا مسممي و رنهنا الوسطر من المجازر"ي
 www.google.com/amp/ar.islamway.net/amp/articتمالتصفحفي2112/2/13
ٖٔ -حرنف الهعبنر وحرنف وسا ه اإلعممي هم الهال ح ي ٕٔٔٓٔٙ/ٕٔ/ميhttp:www.etc.graz.at/typo3
ٗٔ -حساان إسااماعنهي"مقااام اإلعاامم اتماااي ااي ضااو ا سااهراهنجنف اتمانااف العربنااف"ي مجمااف اتماان والحناااةي العااددٓٗي
ٔٗٓٙها.

٘ٔ -حسنن عبد الحمند رشواني"اإلرهاب والهطرن من ماظور عمم ا جهماع"ي اتسكادرنفي ٕٕٓٓم.
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 -ٔٙحمدي محمد شعباني"اإلعمم اتماي وادارة اتزمات والكوارث"ي الهاهرة مطاب الشرطفي ٕ٘ٓٓم.
 -ٔٚرابطف العالم اإلسمميي "ا اررات المجم ال هقي ا سممي بمكف المكرمف"ي ٕٕٗٔ ها.
 -ٔٛرامي عطاي و اطمف شعباني "اسهطمع روي اإلعممننن احو اساهراهنجنف إعممناف لمواجقاف الظااهرة اإلرهابناف"ي ورااف
عمه ي المههمر العممي بعاوان "بنن الضوابط المقاناف وو ماناات الممارساف :اإلعامم العرباي ومواجقاف اإلرهااب"ي

اتحد 2016/3/6ي هم الهال ح ي ٕٕٔٓٔٙ/ٕٔ/مي http://www.acrseg.org/39978
 -ٜٔالالح وبو والبحي"هحدنات اإلعمم العربي دراسات اإلعممي المالداانف ا الحرنف ا ا الهامناف والقنمااف الثها ناف"ي طٔي
دار الشروب لماشر الهوزن

اتردني ٜٜٜٔم.

ٕٓ -المح عبد المهالودي"اإلرهاب  ..وسبابدي وكنن اهاومد؟"ي دار ا عهالام الهاهرةي ب ا ا ت.
ٕٔ -عبااد الباسااط محمااد الحطاااميي"ال طاااب اإلعممااي وعماهااف بااالهحوه الاادنمهراطي ااي الاانمن د ارسااف وال ا نف"ي مجمااف
ش ا ون العالااري مجمااف الاامنف عممنااف محكمااف مه الالااف ااي الهضااانا السناساانف واإلاهالااادنف والعمااوم ا جهماعناافي
العدد ٜٗي الساف السابعف عشرةي ربن ثان  -جماد ثاايٖٗٗٔها إبرنه -نوانؤٖٕٓم.
ٕٕ -عبد السهار الطونمفي "وم ار اإلرهاب"ي الهاهرة دار و بار النومي ب ا ا ت.
 -23عبااد السااهار ك ااور بنراااداري"اإلعاامم واإلرهاااب"ي الساامطف الهضااا نف ا هحادناافي هاام الهالا ح ااي  2016-02-08ي
http://www.iraqja.iq/view.388/
ٕٗ -عبدات بن سعود بن محمد السراايي"دور اإلعمم اتماي اي الوااناف مان الجرنماف"ي بحاث مهادم لممشااركف اي الاادوة
العممنف الهي هاظمقا جامعف اانن العربنف لمعموم اتمانف بعاوان (برامج اإلعمم اتماي بانن الوااا والهطمعاات) لم هارة

من ٖٕٓٔٔٗ/ٛ/ٕٔ-ها الموا ب ٕٔٔٓٔٔ/ٚ/ٖٔ-مي بمدناف بنروت.
ٕ٘ -عمااي باان ااانز الجحا اايي"اإلعاامم اتماااي والواانااف ماان الجرنمااف"ي الرناااض جامعااف ا ااانن العربنااف لمعمااوم اتماناافي
ٕٓٓٓم.

 -ٕٙعمي بن انز الجحايي"الجقود العربنف ي مكا حف اإلرهاب"ي ادوة اإلرهاب والعولمفي الرناض جامعف اانن العربنف
لمعموم اتمانفي ٕٕٓٓم.

 -ٕٚعماار ب ان ح ازام باان ااالاار باان عماار باان ارمماادي"دور مهسسااات المجهم ا المااداي ااي الواانااف ماان اإلرهاااب"ي رسااالف
ماجسهنري جامعف اانن العربنف لمعموم اتمانفي اسم العدالف الجاا نفي ه الص السناسف الجاا نف الرناضي .ٕٓٓٚ

 -ٕٛاامح كاااظم المحااافي"عماام ا هالاااه بالجماااهنر ات كااار – الاظرنااات – اتاماااط"ي طٔي مهسسااف الااوراب عماااني
ٕٔٓٓم.
الدرسااات اإلعممناافي لمسااكان والهامنااف والهعمناار
 -ٕٜنرنااادر ووبنااريي هرجمااف مااار ناساانني"اإلرهاااب واإلعاامم"ي مجمااف ا
الهاهرةي العددٓٚي ناانر -مارسٖٜٜٔم.

ٖٓ -محمااد المقااااي محاضاارة عاان "اإلره اااب ووزمااف الهااااون الاادولي المعاال اار"ي الا اادوة المش ااهركف باانن رابطااف الجامع ااات
اإلسممنف وجامعف اتزهري ي ٕٕٕٔٔٗ/ٛ/ها.

ٖٔ -محمد بن وبي بكر الرازيي م هار الالحاح (هحهنب وحمد إبراهنم زهوة)ي بنروت دار الكهاب العربيي ٕٗٓٓم.
ٕٖ -محم ااد ب اان ش ااحات ال طن اابي "ا احا اران ال ك ااري وعماه ااد ب اااتمن ال ااوطاي وال اادولي"ي الرن اااض مكهب ااف المم ااد ق ااد
الوطانفي ٕٓٓٙم.
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ٖٖ -محمد عبد الهادر حاهمي "دنمهراطنف اإلعمم وا هالاه"ي القن ف العامف المالرنف لمكهاب الهاهرةي ٜٜٔٙم.
ٖٗ -محمد هحي الدرنايي "ظاهرة اإلرهاب ي المجهم الدولي وموان اإلسمم ماقا"ي مجمف مااقج اإلساممي العادد ٕٛي
دمشبي المهسسف العربنف السورنفي  ٔٗٓٚها .

ٖ٘ -محمد مانر حجابي "وساسنات البحوث اإلعممنف وا جهماعنف"ي دار ال جر لماشر والهوزن

الهاهرةي ٖٕٓٓم.

 -ٖٙمحنااي الاادنن عباادالحمنمي "إشااكالنات العمااه اإلعممااي باانن الثواباات والمعطنااات العالارنف"ي كهاااب اتماافي العاادد ٗٙي
الساف الثاانف عشرةي ربن اتوه ٜٔٗٔها.

 -ٖٚم ااههمر "ب اانن الضا اوابط المقان ااف وو مان ااات الممارس ااف اإلع اامم العرب ااي ومواجق ااف اإلره اااب"ي ٕٓٔٙ/ٖ/ٙمي اظم ااد
المعقااد الاادولي العااالمي لإلعاامم بأكادنمنااف الشاارب نااومي اتوه والثااااي ماان شااقر مااارس ٕ٘ٔٓمي المااههمر العممااي
السااوي اتوه هحات عااوان اإلعامم العرباي ومواجقاف اإلرهاااب الضاوابط المقاناف وو ماناات الممارسافي هام الهالا ح
ي ٕٓٔٚ-ٔ-ٔٙمي http://www.acrseg.org/39978
 -ٖٛمي العبداتي "دور اإلعمم ال ضا ي العربي ي الثورات العربنف"ي الرابطف العربنف لعموم ا هالاه الجامعف المبااانفي
ٕٓٔٓم.

 -ٖٜابنه عبدال هاحي "الرهى الممهبسف  ..اإلعمم واإلرهاب"ي المركز العربي لمبحوث والدراسات :الهاهرةي ٕٗٔٓم.
ٓٗ -اذنر محمد مكهبيي " الا ص ال طبف وال طنب"ي طٖي بنروت دار البشا ر اإلسممنفي ٕٔٓٓم.
ٔٗ -االنرة هاميي "المعالجف اإلعممنف لظاهرة اإلرهاب ي الج از ر من مه الهمن زنون الج از ري"ي ماذكرة ماجساهنر اي
عموم اإلعمم وا هالاهي جامعف الج از ر كمنف العموم السناسنف واإلعممي .2004
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االنرة هاميي"اتطر ال برنف لهضانا اإلرهاب ي البرامج الحوارنف عمر ال ضا نهنن اإل باارنهنن "الجزنرة"و"العربناف"

دراسف هحمنمنف مهاراف"ي هم الهال ح ي ٕٓٔٚ-ٔ-ٔٙمي  )http://temmaryoucef.ab.ma/143859.htm

اموذجاا"ي هام الهالا ح
ٖٗ -االنرة هاميي "دور اإلعمم ال ضا ي ي الهالدي لظاهرة اإلرهاب اإلعمم ال ضاا ي العرباي
ً
ي ٕٓٔٚ-ٔ-ٔٙمي http://temmaryoucef.ab.ma/144191.htm
ٗٗ -هاشم محمد الزهراايي"وثر اإلعمم ر اإلرهاب"ي وثاا ب الماههمر العرباي ال اامس لممسا ولنن عان مكا حاف اإلرهاابي
هواسي ٕٕٓٓم.

٘ٗ -ناااس ضاانر البناااهيي"اإلعاامم الجدنااد الحرنااف وال وضاار والثااورات"ي طٔي هن ااف ال جن ارة لمثها ااف واإلعاامم اإلمااارات
العربنف المهحدةي ٕٗٔٓم.
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