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 و
 مباديء نظرية ونماذج عملية .. اإلعالم و إدارة األزمات

 االيتولعثاتن
و:تمهيد

إنول ستئلواإللعماموا ًةاوكبيًةاوفيو قتوازأماتتولعمىواختمفوأن العيتو تعااواجتالتيتو است يتتيت؛و
والاختمف وفيوالحسبتنوأبعتاىت وا ض لعيةوتأخذ وبص ةة وأنويعتلجوازأماةو يتنت ليت ةوحيثويستطيعواإللعمام

لعبةوو-سعًيتولمحلوباتويؤايوإلىوانتيتئيتو تجت مىتوفيوأسةعو قتوااكن،و فيوالاقتبلويستطيعواإللعمامو
و وطةفيو-بعضوالااتةستت وبين و االحتقتن والت تة وحتلة وان ويميا واستاةاةو/أن و بتلتتلي أطةافوازأماة؛

لعماموخخةوازأماةو تفتقموالاشكماتوالنتتجةولعنيت،واتويعنيولعنانتوأنوىنتكوفةًقتوبينوإلعما مويعتلجوازأماةو ا 
ااةةوازأماتتوابتائونظةيةو يافعوفيواتجتهواستاةاةوازأماةو تغذيتيت،وفيوىذاواإلطتةويأتيوكتتبو"اإللعمامو ا 
 ناتذجولعامية"ولاؤلفتووأ.اوى يااواصطفىوأستتذةواإلذالعةو التميفمي نوبكميةواإللعماموجتاعةوالقتىةة،وتتنت لو

وانوخمالو:
 ئونظةيةو ناتذجولعاميةإااةةوازأماتتوابتاو 
 ا ةواإللعماموقبلو أثنتءو بعاوازأماتتو 
 تيايااتواإلةىتبو استةاتيجيةوالا اجيةو 
 ايتةاتولعاميةوفيوالتعتالواعواإلةىتبو التطةفو 
 ثموتأتيوالختتاةوتحتولعن انوثقتفةوح اةو تستاحوالولعنفو كةاىيةو 

 مباديء نظرية..إدارة األزمات :الفصل األول
 م واألبعاداألزمة: المفهو  

انوالنتحيةواالجتاتلعية:و)ت قفوازأحااثوالانظاةوالات قعةو اضطةابوالعتااتو العةف؛وااتويستمممو
والتغييةوالسةيعوإللعتاةوالت امنو تك ينولعتااتوجاياةوأكثةواماءاة(.

انوالنتحيةوالسيتسية:و)حتلةوأ واشكمةوتؤثةوفىوالنظتموالسيتسي؛وااتويستالعيواتختذوقةاةولا اجيةو
وحايوالذيوتاثمةوازأماةو ى وتحاولووأبعتاواختمفة:وإااةيةو سيتسيةو اجتاتلعيةو اقتصتايةو ثقتفية(.الت

                                                           

 وجتاعةوالقتىةة.و،وكميةواإللعمام،وسمواإلذالعةو التميفمي نالااةسوبق،وااليتولعثاتنو
و
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والاشكمةو وانيت وأخةىواتشتبية، و يتااخلواعوافتىيم وازأماة وفيختمفوافي م والا لية وانوالنتحية أات
قياو التشتبكو التااخلو الصةاعو الكتةثة؛وااتويستالعيوتحاياوالساتتوالاشتةكةوبينيت،و ىيوالافتجأةو التع

وبينولعنتصةىتو أسبتبيتو ق ىوالاصتلحوالاؤياةو الاعتةضةوليتو التصتلعاوالافتجيءوآلثتةىت.
:وىيوسمسةواتةابطةوتشالوحمقتتيتولعماقةوالانظاةوبأجيمةواالتصتلوااخلوالاجتاعواتصاالت األزمة

ةولتحقيقو؛وحيثوتعكسولعاميةو لعماقتيتوبتلجاي ةو تفتلعلوىذهوالعنتصةواعوالاضا نوالذيوتسعىوالانظا
حاوج انبواستةاتيجيةوأ ى واتويعاو،وإااةةوازأماةوالافي موال قتئيو العماجيو)أيوقبلو بعاوازأماةو خماليت(

ااةةوفعتلةولعنصةوإحيثوتنط يوازأماةولعمىولعاةوخصتئصوتتطمبو؛والعالوااخلوالانظاةولا اجيةوازأماة
وافملعو،االتصتالت واعم اتت والخصتئصوىي: و ىذه و وة، والتصةيحتت، وفي والبيتنتت،و وتضتةب واقة لعام

وكاو تحاياوالاسئ ليتت.أحا اوال قتوالاتتحولمت و
 محددات التعامل مع األزمة:

 وازأو واختمف وبين والتكتال و اإلتحقيق و االقتصتاية والسيتسية ونشطة وذات صمةوالااةية
 .بتزأماة
 الاة نةوفيوالتشكيلوالتنظيايولماؤسستتو. 
 ااةةوازأماةإفةوالقضتيتوالاتعمقةوب ضعوسيتستتولعتاةولكتو. 
 ضعوالتشةيعتتوالاتعمقةوبقضتيتوازأماتتو . 
 وو وازأأتحايا و لعيوالةوفضل و تحايتتوازأماةأستليبولتناية وباختطة انوخمالوو،يوالعتم

 .تىيةيةو االتصتالتوالابتشةةاستليبواالتصتلوالجأ
 زأماة.بتلختصةواالىتاتموبنشةوالبيتنتتو الاعم اتتوانوخمالوشبكةواالتصتالتواو 

سسوالتعتالواعواإللعماموأىموأ ينتقشوو،ااةةوازأماةإايوفيولعماكاتويتنت لوالفصلوتأثيةوالبعاواإل
و ىى:و،فيوازأماتت

 كاوانوالاعم اتتوالتيويتموتقايايتول ستئلواإللعماموفيو قتوازأماةأالتو. 
 وانو ستئلواإللعماو والاعم اتتولكلو سيمة وال قتوالانتسبولتقايم  كذلكوو،مالتحققوان

 .ال ستئلوهالتحققوانوالشكلوالانتسبولنشةوالاعم اتتوانوخمالوىذ
 و.لعاااوالبيتنتتو التقتةيةو النشةاتواإللعماايةو الصحفيةوط الواةاحلوازأماةإو 
 لىوإ تاكينواإللعماايينوانوال ص لوو،تةتيبوميتةةواإللعماايينو الصحفيينولا اقعوازأماةو

 .ةالاسئ لينو اتخذيوالقةاةوفيوازأما
 أهمية دور اإلعالم وقت األزمات:
حيثوتحظىوبتغطيةوا سعةوتستجيبولحتجةوو؛لعماموالجاتىيةيةتعاوازأماتتواتاةوثةيةول ستئلواإل
حاوال ستئلوأفي وو،توانواك نتتواستةاتيجيةوا اجيةوازأماةتوةئيسًوالجاتىيةولماعةفة،وكاتويعاواإللعمامواك نًو
ويوالعتموتجتهوازأماة.أالتيوتؤثةوفيوتشكيلواعتةفو اتجتىتتوالةو
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و ض و ولألماةكات والاختمفة والاةاحل وفي واإللعمام وا ة والفصل والاعم اتتو،ح ونشة و)اةحمة و-و ىي
وو.الاةحمةوال قتئية(و-واةحمةوتفسيةوالاعم اتت

واستةاتيجيتت وازأماتتاإلو ن قشت وا اجية وفي وو،لعمام والتةكيم، واستةاتيجية االستةاتيجيةو و ىي:
و واالستةاتيج والاينتايكية، واالجتاتلعية، والثقتفية و وية والاعتني، وبنتء والا قفوالاشكل،و واستةاتيجية استةاتيجية

واستةاتيجيةواالتصتلوال قتئي. و
 دور اإلعالم قبل وأثناء وبعد األزمات :الفصل الثاني

 The crisis Life - Cycleدورة حياة األزمة 
ا اجيةوازأماةوحتلوو-وماةعوازأنوا ةةوحيتةوازأماةوتاةوبثماثواةاحل:واتوقبلو ق وأيةىوالعماتءو

وازأماةإو-و ق لعيت وبعا وجةاءاتوات و، ويةىولعماتء وخبينات وبخاسواةاحلوأخة ن وتاة وازأماة وحيتة نوا ةة
وىي:،وةئيسة

و واإلإاةحمة وو–ونذاةشتةات و ال قتية واالستعااا وازأو–اةحمة واحت اء واستعاااوو-ضةاةاةحمة اةحمة
واةحمةواستيعتبوالاة سوالاستفتاة.و–النشتطو

ااةةوإىي:و،وةئيسةويءانوثماثةوابتاوا ةواإللعمامو االتصتالتوفيوالاةاحلوالاختمفةولألماةينطمقو
وتةوازأماة.سنجتمو العالولعمىوانحالقضتيتوالتيوتثيةىتوازأماة،والتخطيطولانعوازأماة،واإل

وي:تثموتنت لوالفصلولعنتصةواالتصتلو ا ةىتوفيوالاةاحلوالاختمفةوفيوازأماةولعمىوالنح واآل
 و وو و خصتئصوتالاةسل: وطبيعة و اةاسة واعةفة وخمال وان وازأماتت و قت وايتاو تحاا

 .ىايةوالا ةواإللعماايوفيوالتعتالواعيتأموازأماةو و ويافلاتموب اإلو،ليوإالجاي ةوالذيويت جوو
 بةاموا و وو،نوتثيةواىتاتموالجاي ةولتنشيطولعنصةوالاشتةكةأالةستلةواإللعمااية:والتيويجبوو

ولإل والجاي ة و تاالعيتتيتتسيالاطم بوان وازأماة وفيوا اجية وبتإلو،م والبستطةوإضتفة لىوضة ةة
 . ال ض حوفيوصيتغةوالةستلة

 وال ستئلو وان و سيمة وخصتئصوكل وفيم والاةسل ولعمى وينبغي واإللعمااية: اعوو،ال سيمة
 .ااةةوازأماتتإلااءو ستئلواإللعماموأالحةصولعمىوتحقيقواباأوال حاةو التن عوفيو

 واو ونجتح ويةتبط ولعمىوالاستقبل: والجاي ة وقاةة وبااى وازأماتت واع والتعتال وفي إللعمام
 تولثقتفتوو افتىياوو اعتقااتو.االستجتبةولمةستلةواإللعماايةو فكوةا مىتو التفتلعلواعيتو فقًو

 دارة األزمات:إعناصر التخطيط اإلعالمي في 
وإل واإللعمااية والخطط ونتحيةتختمف وان وازأماة و ن ع وطبيعة وبتختماف وازأماتت عةو طبيو،ااةة

ستسيةواشتةكةويجبوأ لكنوىنتكولعنتصةوو،خةىأالتيوت اجووا قفوازأماةوانونتحيةووةاكتنيتتوالجيا و و
وىي:،وااةةوازأماةإلعماايةوإلوةيوخطأنوتق مولعمييتوأ

 ىاافوالعتاةو الختصةولمخططواإللعماايةوفيوالاةاحلوالاختمفةولألماةتحاياوازأو. 
 تحاياوالجاتىيةوالاستيافةو. 
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 اكتنيتتوالاتتحةاإلتحاياوال ستئلو وو. 
 لعاااوالةستلةواإللعماايةإو. 

موالفصلوا ةواإللعماموفيوا اجيةوالشتئعتتوخمالوالاةاحلوالاختمفةولألماةو االستةاتيجيتتوكاتوقا و
واإللعماايةولا اجيةوالشتئعتتوفيوالاةاحلوالاختمفةولألماتت.

 واستراتيجيات المواجهة رها تهديدات اإل  :الفصل الثالث
و وشك و ستأال وتن واإللعمام واح ةيًوا ةًووؤايئل واالتجتىتتو الاي لا وفيوتك ين ولعاميةوفو تؤثةو،ت ى

حيثوتماااواةجةوالعتاتاوالجاي ةولعمىوىذهوو؛لاعتةفو الاعم اتتوختصةو قتوازأماتتااكتستبوالجاي ةو
و ذلكوبيافوخمقواعتن ووةىتب؛حااثوالعنفو اإلأال ستئلوفيوظلوحتالتولعامواالستقةاةو الصةاعو انتشتةو

ولألث وليتا و وو،حااثتبتة والامائاة والتفسيةات وح ااثواإلنظةًوو؛يجتا وبو وتتسم ولات ولعنفو افتجوةىتبا ةوأان
و اضطةابولماعتييةو القيموالاستقةةوفيوالاجتاع.

 :رها دور وسائل اإلعالم في التصدي لل 
والتصايقوب وازأأاع والبعا وىاية واإلةىتبو احت اء وظتىةة وإالوأنوثتةىتخانيولا اجية وال، ا اجيةوىذه

و واإللعمااية والاؤسستت وا ة وتفعيل وتتطمب وــــ والةساية وأس اء والختصة و  و اقعوــــ وان واإلةىتب لا اجية
 ىيوالاسئ ليةوالتيوتحت لوالت فيقوبينوو،الاؤسستتوفيوالاجتاعوهالاسئ ليةواالجتاتلعيةوالتيوتاتةسيتوىذ

واستقمالو ستئلواإللعمامو التمااتتيتوتجتهوالاجتاع.
و:فتتاثلوفيوحااثواإلةىتبيةثنتءوتغطيةوازأأخطتءوالتيوتقعوفييتو ستئلواإللعماموىموازأأأاتولعنو
 كثةوانوالتةكيمولعمىوالظتىةةأالتةكيمولعمىوالحاثوو. 
 واإلو والطتبع واإللعماايةىيانة واتعجمةو سةيعةو ةباتوو،خبتةيولعمىوالتغطية وتغطية  تقايم

 .توسطحيةحيتنًوأ
 تئيصسيةيوالتحميميو االستقغيتبوالتغطيةواإللعماايةوذاتوالطتبعوالتفو. 
 و وولعامو واإلةىتب وظتىةة وجذ ة وباعتلجة و االجتاتلعيةوأاالىتاتم والسيتسية والعايقة سبتبيت

 . االقتصتايةو الاينية
 اعتلجةوالعاميتتواإلةىتبيةوكحاثوانعملو ليسوكعاميةوتجةيوفيوسيتقواعينو تحاثوو

 .فيوبيئةوليتوخصتئصو ساتتواحااة
 واإللعماايةو والك ااة وإلعماايةووغيتب واعتلجة وتقايم ولعمى والقتاةة و الاتخصصة الاؤىمة
 .انتسبة
 والاستقتو و الا ثقة والاعتااةوانوةغيتبوالاعم اتتوالاقيقة إلىوجتنبوو،الجيتتوالةساية

 االلعتاتاوفيوالغتلبولعمىواصتاةوغيةوا ث قوبيتونتيجةوالةغبةوفيوتحقيقوالسبقواإللعمااي.
 ةتجتلو لعاموالتخطيطتتسموالتغطيةواإللعماايةوبتلعف يةو االو. 
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 ولمت امنو والتغطية وو؛تفتقا والتي ين واأمق وفي والتي يلأفتقع وسمبًوو؛  ويؤثة وات و ى  ىوفت
 .اصااقيةوىذهوالتغطيةو قاةتيتولعمىوالتأثية

وي:تاإلةىتبوفكتنتوكتآلوةليتتوتنفيذواالستةاتيجيةواإللعماايةولا اجيخاتولعنوأ
 انوخمالواتوو،ىايةوا اجيتوأإلةىتبو وخط ةةوالاةاكووا والسعيوالستثتةةو لعيوالجاي ةو وو

 و.يجتبيلىوالتفتلعلواإلإتقااوو ستئلواإللعماموانوا ااوتافعوالجاي ةو
 حااثواإلةىتبيةازأوةاالىتاتموبتلاعتلجتتوالاتعاقةوفيوا اجيو. 
 لىواكتفحةواإلةىتبإقميايةو الا ليةوالتيوتيافوبةاموالجي اوالاحميةو اإلإاالىتاتموبو. 
 والختصو واإللعمام و قطتع والحك اي واإللعمام وقطتع وبين وبو؛التنسيق وخطةوإياف بةام

و و والاينيةأاإلةىتب وبتلض ابط و االلتمام وا اجيتو وو،ىاية والسعي وغيةوإ لعام واإللعمااي والسبق لى
 .لىوتحقيقوإالااة سوالذيوتسعىوبعضو ستئلواإللعمامو

 توتثقيفيةواا وأانوخمالوو،إلةىتباالىتاتموبتنايةوالخمفيةوالاعم اتتيةولاىواإللعماايولعنواو
 و.بعتاىتو اةاحلوتط ةىتأتعنيوبتفسيةوالظتىةةو و

 واإلةىتبو كشفوازأوت ظيفو وباختطة ولمت لعية والاختمفة واإللعمااية و الا اا سبتبووأشكتل
و ا افعو وو، لعنتصةه وخمال وإان واةااية و ا اا وت لعية و حامات وتسجيمية وا اا ونتتج جتنبوإلى
 .التحقيقتتو التقتةية

 يةوالبةااجو الا ااوالاينيةوالاعة ضةوفيو ستئلواإللعماموبتلتةكيمولعمىوال سطيةو قيموتط وو
 . احتةبةوالفكةوالاتطةفو التكفيةيو،التستاحو السمام

 التعتالوبحذةواعوالبيتنتتواإللعماايةولمتيتةاتواإلةىتبيةوالتيوتبثوفيوالا اقعوااللكتة نيةوو
 .حتىوالوتك نو سيمةولمتة يجولتمكوالتيتةات

 مهارات عملية في التعامل مع اإلرها  والتطرف )التأهيل والتدري ( :الفصل الرابع
 قاوشياوالعتلموتط ةووة،صبحواإلةىتبوظتىةةولعتلايةوتجتتحواعظموانتطقوالعتلموباةجتتواتفت تأ

عولىواتستإاىوأااتوو؛ىذهوالظتىةةو نا والجاتلعتتواإلةىتبيةوالتيوااتاتونشتطتتيتوختةجوحا اىتوال طنية
و.نطتقواإلةىتبوفياتويعةفوبتإلةىتبوالا لي

وانظاتتوالعنفوالسيتسيوالاينيوالتيو و والعنفو اإلةىتبو تعاا والعةبيوتنتايوظتىةة والعتلم يشيا
وفيوالانتطقوازأ والتيتةاتوالعنيفة وان ويعكسو اقعوتط ةوظتىةةوتختمفولعنوغيةىت وكات والعتلم، خةىوان

تبيةو استخااموالق هوالاسمحةولمافتعولعنوالنفسو النضتلوال طنيولعاتلواإلةىشكتليةوالخمطوبينوازأإاإلةىتبو
لعطتءوافي مولإلةىتبويتفقوإاموالاتحاةوفيونولموتفمحوازألىواآلا و وو،كةاهوالسيتسيو االقتصتاي سيتستتواإل

و.لعميووالاجتاعوالا ليوبشكلواقيق
 تعريف اإلرها :
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و واإلةىتب وباصطمح والختصة والتعةيفتت وإخمصت واإلةىتب وتعةيف وأبلى وبوو"نو وتق م وانظم لعنف
لتحقيقووة وجاتلعةوسيتسيةواعينألىوا لةوإوةلىوخمقوحتلةوانوالتياياوالعتموا جيإجاتلعةوانظاةوييافو

لعاتلوأاوانوطتةوالسيتسيوى والذيوتتموفيووا جةوالعنفوباءًونوكتنواإلا و وو، وغيةوسيتسيةأىاافوسيتسيةوأ
ووو.شكتلوالعنفوالسيتسيأعوالعنفوالاضتاةولمحك اةو اتستعوا جةوالعنفولتشالوجاي
 وسائل اإلعالم ومعالجة ظاهرة التطرف واإلرها :

و وشك وتأال واإللعمام و ستئل واح ةيًوا ةًووؤاين واالتجتىتتو الاي لا وفيوتك ين وو،ت ولعاميةوف تؤثة ى
حيثوتماااواةجةوالعتاتاوالجاي ةولعمىوىذهوو؛ةفو الاعم اتتوختصةو قتوازأماتتتاكتستبوالجاي ةولماع

ثيةوالجالوأ انوىنتوو؛حااثوالعنفو اإلةىتبأظلوحتالتولعامواالستقةاةو الصةاعو انتشتةوال ستئلوفيو
واإل وازأ النقتشوفيو ستئل واإلةىتبو اتىية وافي م وح ل  تعااتوالتفسيةاتوح لوو،طةافواإلةىتبيةلعمام

وو.إلةىتبافي موالعنفوالسيتسيو الفةقوبينواإلةىتبو اقت اةواالحتمالو غيةىتوانوالافتىيموالاةتبطةوبت
اةجتوالبح ثو الاةاستتوالتيوتنت لتوا ةواإللعماموفيوالتصايولإلةىتبولعمىوتعةيفوىذاوالا ةو

و وألعمى وازأ"نو واإللعمااية والااتةستت وتمك وبيت وتق م والتي والاتخصصة وازأإانية وفي واإللعمام جيمةوااةات
ةىتبو التصايوليتواةوالذيوجعلوقضيةوا اجيةواإل ى وازأو"،اإللعماايةوالاتخصصةوفيوا اجيةواإلةىتب

س اءوالةسايةوـــــوىايةوا ةوالاؤسستتواإللعماايةوأ انوىذاوالانطمقوتبةموو، لىانيةوانوالاةجةوازأأاياةو
الاؤسستتووهفيوالتصايولظتىةةواإلةىتبوانو اقعوالاسئ ليةواالجتاتلعيةوالتيوتاتةسيتوىذـــــو والختصةوأ

الاسئ ليةواالجتاتلعيةول ستئلواإللعمامولعمىوالحقتئقوونظةيةفيوستسيةوازأويء تةتكموالابتاو،فيوالاجتاع
وية:تاآل

 وأ وباختمف واإللعمام و ستئل وأن وينبغي وتجتهوأن العيت واعينة وبتلتمااتت وتق م ن
 و.اجتاعنت
 و وأن وياكن واإللعمام وبيذأ ستئل وتق م واست يتتواينيةووهن وخمال االلتمااتتوان
 و.اتنة ازأوانيتوااللتماموباعتييةوالصاقو الا ض لعيةو الاقةو،لإللعمام
 وأ  تتجنبوو،فكتةوفيواجتاعيتةاءو ازأنوتعكسوتن عواآلأنو ستئلواإللعمامولعمييت
 . والجةياةأ والف ضىوألىوالعنفوإاتويؤايو
 ضتفةوبتإلو،نويمتما اوبتلاسئ ليةوتجتهواجتاعيمأنوالصحفيينو اإللعماايينويجبوأ

 .لىواسئ ليتتيموااخلواؤسستتيمواإللعماايةو الصحفيةإ
 وبت وازأاالىتاتم واختمف وتتنت ل و نقاية وتحميمية وإلعمااية وا اا والسيتسيةوقايم بعتا

 و. الفكةيةو االجتاتلعيةوالتيوتةتبطوبقضتيتواإلةىتب
 و ولعمى وتق م والتي وبتلا ض لعية واإللعمااية والاعتلجة الاعم اتتووةتتحإاىتاتم
وا اقفوازأا و وو،الاختمفة وفيوازأماةبةام ولمحص وا و وو،طةافوالفتلعمة ولمجاي ة والفةصة ولعمىوتتحة ل

 .القضتيتوهالحقتئقوالختصةوبيذ
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انوو،إللعماايينولا اجيةوظتىةةوالتطةفو اإلةىتباىايةولعنصةوتأىيلو تاةيبوأكاتونتقشوالفصلو
واإلةىتبو وظتىةة ونح  وبتالتصتل واتجتىتتوالقتئم وال ق فولعمى وتشال وفعتلة وتاةيبية وخطة وصيتغة خمال

اوكياًوأتو، اع قتتوالتعتالواعيتوتلتيولايووح لي ةصاوحجموالاعتةفو الاعم اتتواو، كيفيةوالتعتالواعيت
والظتىةة.وهطتةواستةاتيجيةوإلعماايةواتكتامةولا اجيةوىذإىايةوالتأىيلو التاةيبوكاك نوايموفيوزأ

 ما ينقص المعالجات اإلعالمية للرها  من وجهة نظر اإلعالميين:
 و وبكيفية ولمتعةيف و تقيياية واحااة وناتذج و ج ا واإلعام والاؤسستت إللعماايةوااةة
 . والتعتالواعيتأ والك اةثوألألماتتو
 ثنتءوالتغطيةأسسو ق العاو اضحةوتحكموالعاميةواإللعماايةوأغيتبو. 
 و.حااثغيتبوالتاةيبوالاينيوالجياولمتعتالواعوتمكوازأ 
 لعامو ج اوايثتقوشةفوإلعماايوتمتمموبووكتفةوالاؤسستتواإللعماايةوفيوالتعتالو

 .ةىتبنفو اإللعاتلوالعأخبتةوالاتعمقةوبزأاعوا
 و وان واالستفتاة والن عوانوإلعام وىذا واع والتعتال وفي والحايثة اكتنتتوالتكن ل جيت

 .حااثازأ
و وأكات و55كا واستطمالعية واةاسة وفي واإللعماايين واإلأ%وان والا اقع و الصحفو نشةاتون خبتةية

خبتةو التغطيةولوازأكبةوانوالاعتلجتتوالبةااجيةو الح اةيةوفيونقأخبتةوالتميفمي نيةوقاويك نوليتوتأثيةوازأ
ولماعتلجتتاإل وو؛لعمااية وازأأختصة وىذه والجاي ة و الخبةون والاعم اة ويبحثولعن ولعنوأيتم كثةوانوبحثو

والتحميل.
 مقترحات لتطوير مهارات اإلعالميين في التعامل مع اإلرها  و التطرف:

 ااةةوالباوانوتفتلعلوخبةاتوالعتامينوفيواجتلواإللعمامواعوالاتخصصينوفيواجتلواإلو
و و ازأماة و؛ وإلعمااي ونا ذج ولخمق وبإذلك والتعتال ولعمى ويستلعا وجيا واقيقوأااةي ولعماي سم ب

 .ت انيجيةو اضحةواعوازأماةوإلعماايًو
 ضة ةةوتقميلوحجموالضغ طوالتيوتاتةسولعمىوالعتامينوااخلوالاؤسسةواإللعماايةو. 
 نوالةكتئمونوحةيةواإللعماموتعاواأالباوانوقنتلعةوالاؤسستتوالحك ايةو السمطةوالتنفيذيةوبو

 و.ستسيةولمني ضوبقاةاتو كفتءةوالا لةازأ
 وبيتوو وتاة والتي والمانية و الاةحمة وازأماة وطبيعة ولعمى واإللعمااية والةستئل وصيتغة تعتاا

 .ليوإت جووت الجاي ةوالاستيافوالذيو
 حتىويتجنبواإللعماايوو؛التاةيبولعمىواستخااموالاصطمحتتوالاحااةولإلةىتبو ت حياىتو

  أىاافيت.ياي ل جيةوالجاتلعتتواإلةىتبيةوأامواستخاامواصطمحتتوتخ
 واإلإو والق العا وح ل وتاةيبية وا ةات ولعااا وفي ولمتصايوإةشتاية واإللعمااية والتقتةية لعااا
 و.لإلةىتب
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 ية:تالعتاةواآلويءانيولا اجيةواإلةىتبويحت يولعمىوالابتاألعاااوايثتقوشةفوإلعماايوإو 
هوالجاي ةو الاجتاعوانيةوتجتحستسوبتلاسئ ليةواإللعماايةوازأصيلواإلأت .1

 .اتنةو الصاقو النماىةو الاعتييةوالاينيةواإللعماايةوالصحيحةبتاللتماموبتزأ
 لعامواالنسيتقو ةاءوو،الانتفسةواإللعماايةوالشةيفةو العاالةويءاحتةاموابتا .2

 . ولمتنظياتتواإلةىتبيةأفكتةوىاااةوالسبقوالاة جوزأ
 .ةىتبذالعةوالص ةواإللعماايةوالتيوتة جولمعنفو اإلإلعامو .3
و؛التعتالوفيوحا او بحذةواعوالص ةوالتيوتتضانواشتكلوقتلو لعنف .4
 .تولعمىواشتلعةوالجاتىيةحةصًو

ولعن .5 ولمختةجين و الشيةة والبط لة وناتذج وصنع والقتن نوتجنب  ختصةو،
 .اإلةىتبيين
نويثيةواالنقستاتتوأخماقيوبتجنبوبثو نشةوكلواتوانوشأنووااللتماموازأ .6

 .السيتسيةو الطتئفيةوفيوالاجتاع
والكتتبوبعن انوأ ت وفقب لوثقتفةواآل"ثقتفةوح اةو تستاحوالولعنفو كةاىية"تيوختتاة تعنىوووخةوال،

والق اية.وو أ والاينوأقةاةوب ج اواالختمافوا نوتاييموبسببوالجنسوإناتوىيو؛وإبتلضة ةةواالقتنتعوبيت
لعتتوسيتسيةو لعةقيةوتوفيوال قتوالحتليوالذيويشياوصةااوامحًواةًوأخةونشةوثقتفةوقب لواآلقاوأصبحو و

قتاةولعمىوتحالوولىوخمقوجيلو اع وإالثقتفةوفيونف سو لعق لوالشبتبويؤايووه اينيةو اذىبية،وفتنتشتةوىذ
ويجتبيوسميم.إكلوشلعبتءوالاسئ ليةو قيتاةوالاةحمةوالقتااةوبأ

و،تئاةلىوتةسيخو نشةوثقتفةوالح اةوكبايلولعنوثقتفةوالعنفوالسإيتموفاجتاعتتنتوالعةبيةوبحتجةوىذهوازأ
و ويحتتج وحضتةيو اشة ع ولعال وإ ى  وألى وان وتبذل و التعميايةوأن والتةب ية والاؤسستت وفي والجي ا جمو

وانواالنشغتلوبتلبحثوخةوالنقاوالذاتيوبااًلو قب لواآلو،ةستءوق العاوثقتفةوالتستاحكاتوتتطمبوإو، اإللعمااية
نوالح اةوأياتنوباإل و،ووصغتءولفنواإلتفعيلوثقتفةو وونبذوثقتفةوالكةاىية و،وتآلخةحستنوالظنوب ا و،وولعنوسمبيتت

قتبميةو وخةين،والقاةةولعمىوالتفتلعلواعواآلبتإلضتفةوإلىو وتفسيةو احا،وأنويختملوفيواذىبوأةحبوانوأ
وف والاعتةضة، والنظة و جية وتحققتوىذإاحتةام وات والعنفووهذا وتنبذ و ح اة وتستاح وثقتفة الاق اتتوااتمكنت

  الكةاىية.
 


