
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعيها في والتكفيرية، المتطرفة للتيارات حيوية   فرصة   اإللكترونية، الوسائط عبر العصرية بصوره اإلعالم   غدا

ات   األصولية. ألفكارها حاضنة بيئات إليجاد المتواصل  أهمية ذات   ووسائلها أنواعها بجميع الدعائية والمنصَّ

بة، متفاوتة بوظائف   وتقوم الجماعات، لتلك  فمن والمنهجية. والعقائدية السياسية أهدافها مةلخد ومركَّ

 األطراف على والسياسي الفكري التشويش عن فضال   المتعاطفين، وكسب األفراد، تجنيد   المباشرة أهدافها

دوانية ممارساتها تنِبذ   التي المعارضة دة، الع  ماتها المتشدِّ حة اإلرهابية وهج   .المسلَّ

 اإلعالم استغالل

 لنقل واسعة؛ ِقطاعات بين أفكارها نشر إلى السعي   المباشرة غير اإلعالمية المتطرفة التيارات أهداف من

 يجعل وذلك مختلفة، جماعات أو مماثلة أفكار مع والربط والتنظيمية، السياسية والخبرات المعلومات

ة خطاباتها  .القسري استبعادها من بدل   الشرعية واكتساب والجدال، والنقاش للعرض قابلة   الخاصَّ

نت وقد ى تكفيرية تنظيمات   تمكَّ رة اإلعالم أدوات استثمار من والقاعدة كداعش شتَّ دة، المؤثِّ  والمعقَّ

صوى والستفادة ة بتحقيق منها، الق  ها من نتائج   عدَّ ما ول اإلرهابية، فالجماعات   اإلرهاب. عولمة   أهمِّ  سيَّ

ت الم،لإلع كبيرة أهمية   أولت قد داعش، م   واستغلَّ  عبر الذكية المنظومة لتوظيف الكبير التقنيَّ  التقدُّ

شة دعائية صورة بناء في اإلنترنت قت لها. متوحِّ  اإللكترونية، التطبيقات جميع عبر الواسع النتشار   وحقَّ

الت عبرها يطلقون التي الجتماعية والمواقع الحديثة، اإلعالم ووسائل الذكية، والهواتف  المية  إع حم 

ا ومصادره أنواعه بجميع اإلعالم وأصبح ضخمة. ق اإلرهابيين، بيد فكرّيا سالح   نفسها التدميرية النتائج   يحقِّ

قها التي ية األسلحة تحقِّ اكة المادِّ  .الفتَّ

 اإلعالم مفاهيم من واستفادت الغربية، الدول بعض في اإلعالمية   الحريات اإلرهابية التيارات   واستغلَّت 

ديالتع غات صناعة إلى إضافة   والمنهجية، السياسية وأفكارها لمشروعاتها للترويج وقيمه؛ والخاص دُّ  مسوِّ

دوانية. لعملياتها ماتها اإلرهابية الجماعات   فانتقلت الع  بول إلى والنبذ الرفض من وأفرادها بمنظَّ ا، الق   أحيان 

ا والنتشار والرواج ة فكرة تسويق في نجحت بل أخرى؛ أحيان  دة، مظلومة أنها عامَّ  الخطابات بها تواجه مضطه 

ط وبهذا لها. المعارضة ا اإلعالم يتورَّ  دون والترويجية الدعائية أهدافها بخدمة التكفيرية التيارات مع أحيان 

 . قصد

ها تحظى بأن تهتمُّ  ل اإلرهابية األصولية   التياراِت  إن فة؛ إعالمية بمتابعة عمليات   الستخدام إلى تسعى بل مكثَّ

 رسائل   ونشر ومنهجها، فكرها تسويغ أجل من المختلفة، القنوات لتلك التحريضي والتوظيف المتواصل

 .المتابعين نفوس في العميق الدموية المشاهد بتأثير مباشرين؛ غير بضحايا لتظفر   والفزع، الرعب تبثُّ  مختلفة

 مصري إعالمي

 محمد شفيق كريم

 واإلرهاب؛ اإلعالم
 ملتبسة رؤى



 

 

ا إعالمية، شركات   امتلكا وداعش القاعدة فتنظيما دت ومقروءة، ومسموعة مرئية   صحفية، ت  وِمنصَّ  وتعدَّ

هم عة الوسائط تلك ومن اإلعالمية، إصدارات   جميع في لإلرهاب الداعمة والعقائد األفكار   تنقل إذاعات   المتنوِّ

دين وجذب التأييد لكسب اإلرهابية؛ العمليات تفاصيل   وتنشر المناطق،  لدى اإلعالم إن والمتعاطفين. المؤيِّ

 الطريقة. بهذه بالديمومة يتصف الذي فكرهم إلى والدعاية العام، الرأي إلى الوصول   يستهدف   ناإلرهابيي

ر ة وسيلة   التكفيرية التيارات لجميع ويوفِّ ية، لالتصالت مهمَّ نع طرق عن والبحث السرِّ  األسلحة ص 

رات، عات على الحصول إلى إضافة   والمتفجِّ  . العالم دول جميع من التبرُّ

اح عبد نبيل د. ارأش وقد ص الباحث الفتَّ ؤى عنوانها دراسة في التطرف، شؤون في المتخصِّ  الملتِبســة، "الرُّ

 صوتها إيصال   هو واإلرهاب العنف   تمارس التي األصولية السياسية المنظمة هدف أن إلى واإلرهاب" اإلعــالم

الت في أعضائها إلى ثم والعالم، دهابال في العام الرأي إلى القومي أو الِعرقي أو الديني أو السياسي  المعتق 

جون، أو  .تلك أو المنظمة بهذه التعريف بهدف الكبرى؛ الدول في السياسية اإلدارات إلى أو السُّ

  المصطلح عموم

ي ووصفه اإلرهاب مفهوم في العمومية إن نف أعمال على اشتماله إلى تؤدِّ ى؛ ع   وسياسية اجتماعية شتَّ

ج قدو وطائفية، ودينية دم  ها الحتجاج حركات   األحيان بعض في ت   مفهوم في والدينية السياسية وعقائد 

 إلدراج كبيرة   مرونة   السياسية والطبقة واإلعالمية األمنية األجهزة   اإلرهاب مصطلح عمومية   وتمنح اإلرهاب.

مات قائمة في الشرعية غير الجماعات من سياسية أو أمنية تهديدات أي  واإلرهاب. للعنف ارسةالمم المنظَّ

ي  العنف لجماعات والدقيقة الصحيحة العلمية األوصاف خفاء إلى وضبابيته اإلرهاب" "مصطلح عمومية وتؤدِّ

 العنيفة، واألعمال المتطرف الفكر إدانة أن عن ناهيك والدينية، الطائفية الوجوه ذات والجتماعي السياسي

ي  . المضاد اللفظي العنف من نمط إلى تؤدِّ

ة ق اإلعالمي الخطاب في ونقص غموض   وثمَّ  ومنظوماتها األصولية، الجماعات معرفة بمستوى يتعلَّ

اتها، الفكرية راتها ومرجعيَّ  واإلعالمي السياسي التعامل مفهوم غياب إلى إضافة والتنظيمية، المنهجية وتطوُّ

 تحقيق بهدف لإلعالم التكفيرية التيارات توظيف   يكون األحيان من كثير وفي الجماعات. هذه مع واألمني

دة؛ سياسية مطالب    مطلب تحقيق أو مالية، ِفدية على الحصول أو السجن، في لها أعضاء   عن كاإلفراج محدَّ

 .األجانب السائحين اختطاف عمليات في يحدث كما للجماعة،

 واعتراض انتقاد

هت جِّ  نشر من الهدف تحقيق في المباشر غير ثيرهالتأ واعتراضات، انتقادات   الغربية اإلعالم أجهزة بعض إلى و 

اب السياسيين وبعض والرجال، والنساء األطفال من األبرياء لدى والعنيفة اإلرهابية العمليات  ورجال والكتَّ

ين  .الدِّ

د ة   أن السياسي" والعنف "اإلرهاب كتابه في ويذكر السماك، محمد الباحث   الرأي   هذا ويؤيِّ ا ثمَّ  إشكالّيا تالزم 

ق إذ واإلرهاب؛ المختلفة ووسائطه بأجهزته اإلعالم بين  والحترافية الوظيفية أهدافه بعض   طرف كلُّ  يحقِّ

خ ذكر ما نحو على وذلك بينهما، فيما والتداخل التجاوز بعض مع والسياسية،  لكير" "والتر والسياسي المؤرِّ

ا رهذك ما مع يتفق   وهذا لإلرهابي، صديق أفضل   هو اإلعالميَّ  أن  القاعدة تنظيم في القياديين أحد   أيض 

 .اإلعالمية بالمتابعة المعركة نصف يكِسب   اإلرهابي التنظيم أن من اإلرهابي



 

 

ا فق  ر وو  ا يقضون األوروبيين فإن العالمي اإلرهاب لمؤشِّ ا أقلَّ  وقت  هم يقضيه ممَّ  ويستخدم اإلنترنت، على غير 

هاء مقابل فيسبوك الجتماعي التواصل ةِمنصَّ  الغربيين األوروبيين من فقط ٪56 ان من 68٪ ز   شمال سكَّ

 10و٪ أوروبا، شمال من 40٪ مقابل إنستغرام موقع   يستخدمون الغربيين األوروبيين من 30٪ وأن أوروبا.

ماليين األمريكيين من 18٪ مقابل اإلنترنت عبر اإللكترونية األلعاب يلعبون الغربيين األوروبيين من  . الشَّ

بوبح  رسالة آلف 907 نحو م،2020 عام من وإبريل يناير بين فيما اإلنتربول رصد   فقد األممي التقرير س 

ة، إلكترونية مواقع   لعناوين رابط ألف 48و خبيثة، برامج   عن ناجمة حادثة 737و فيها، مرغوب غير إلكترونية  ضارَّ

ها ق كلُّ ا البياناِت  هذه اإلنتربول وجمع (.19 -)كوفيد كورونا بفيروس تتعلَّ جري   مسح على معتمد   أبريل بين أ 

 آسيا، في 19و٪ أوروبا، في 42٪ منها دولة، 48 استجابت وقد األعضاء. الدول من دولة 194 في ومايو

 .األوسط الشرق في 10و٪ أمريكا، في 12و٪ إفريقيا، في 17و٪

رات ويمتلك ألغراضه، يالجتماع اإلعالم وظف داعش تنظيم أن الفتاح عبد نبيل الباحث ويذكر  تتيح تقنية قد 

ه، الذي اإلعالمي المحتوى وإزالة والحجب المنع حالت في المناورة   له  بأسماء جديدة حسابات وفتح يبثُّ

 .مستعارة

 العنف خطر

ية الرمزية المختلفة بأنماطه العنف إن  أ ل جزء   هو والخطابية واللفظية والمادِّ  السياسية المجالت من يتجزَّ

بة مختلفة أنواع   عنه تنتج اإلنسانية، المجتمعات في والثقافية والجتماعية والفكرية والدينية  من ومركَّ

 . ومناطقية وِعرقية ومذهبية ودينية ولغوية وقومية اجتماعية ومجموعات لفئات واإلقصاء الستبعاد

ي يني والثقافي السياسي واإلقصاء الستبعاد   ويؤدِّ  بالظلم اإلحساس وازدياد اإلحباطات، تراكم إلى والدِّ

د قد المحِبطة والسياسية والجتماعية النفسية التراكمات إن ثم والحقد. والكراهية  مراحل إحدى في تولِّ

رها دوانية، دوافع   تطوُّ نتج ع  ا بعد   فيما ت  ب  ى الذي العنف من مركَّ د أو الحتجاج من مختلفة بمظاهر   يتجلَّ  التمرُّ

ا ستهدفت اإلرهاب، أو  قادة   أو لغوية، أو قومية، أو ِعرقية، جماعة أو لدولة، اقتصادية مصالح   أو دينية، رموز 

ا أو سياسيين، اب  ا أو ومبدعين، وصحفيين كتَّ لون عاديين أشخاص   العنف ألعمال بشرية أهداف إلى يتحوَّ

 .والخوف الرعب إلشاعة واإلرهاب؛

 اإلعالم خطر

د  إرهاب. هناك يكون   لن اتصال دون قال: الذي ماكلوهان مارشال التصال عالم   إليه ذهب ما لكير المؤرخ يؤكِّ

ي المشتركة ورؤيتهما فادها حقيقة   تجلِّ  ويمنحه ودعمه، اإلرهاب تسويغ في خِطرة وظيفة   لإلعالم أن م 

 . المختلفة بإغراءاته الشرعية

 في إيفيت جامعة في والمالية القتصاد أستاذ   يترج مايكل أجراه الذي بالتحليل الستعانة   يمكننا وتطبيقّيا

نة بكولومبيا، ميديلين  هذه ونتيجة   م،2012و 1970 عامي بين فيما إرهابي، هجوم 60.000 على تزيد لعيِّ

مات عدد في مرعبة زيادة   "شهد العالم أن هي: التحليلية الدراسة لت اإلرهابية". الهج   بيانات قاعدة   وسجَّ

هاء يةالعالم اإلرهاب ا 1395 ز  ْقم وهذا م،1998 عام في هجوم  ا وبلغ األخيرة، العقود في تضاعف الرَّ  قريب 

 . م2012 عام في 8441 من



 

 

ى اإلرهابية   المنظماِت  إن جيتر: وقال ا تتلقَّ ا اهتمام   كلِّ  في موجود اإلرهاب وأن اإلعالم، وسائل من واسع 

ات على مكان؛ ا ونعلم ت.واإلذاعا الصحف وفي التلفاز محطَّ  إعالمية متابعة إلى يحتاجون اإلرهابيين أن أيض 

ا إن إذ أتباعهم؛ وتجنيد الخوف وبثِّ  رسالتهم، لنشر مات عدد من ويضاعف يرفع ما، بلد في هجوم   في الهج 

ا تتراوح بنسبة نفسه البلد  ب؛اإلرها أعمال عن اإلبالغ من الحدِّ  ضرورة إلى النتائج   وتشير .15٪ 11٪ بين وسطيًّ

ي   كي مات. انخفاض إلى ذلك يؤدِّ  المثيرة اإلعالمية المتابعة في التفكير إعادة إلى نحتاج قد وأضاف: الهج 

ة اإلرهابيين تزويد ووقف لإلرهاب، ة. إعالمية بِمنصَّ  األخرى لألحداث اإلعالمية المتابعة إهمال   ينبغي ول حرَّ

ب التي  .اإلرهابيين جرائم مناقشة في اإلعالمية السباقات بحسا على العالم، في الضرر من المزيد   تسبِّ

ت العراق ففي د  حفية المتابعات   عم   آثارها من تستفيد التي الطائفية الصورة تثبيت إلى واإلعالمية الصَّ

د مناطقية بصورة المجتمع وصف على المتابعات   تلك ودأبت التكفيرية، التيارات   ونتائجها  التقسيمات تؤكِّ

 الِعرقية الثنائيات على تقوم التي الطائفية المعالجة   وتلك وطائفي. وانعزالي انفصالي أساس ىعل السكانية

 .الطوائف بين والحساسية الحتقانات من تزيد   والمذهبية، والقومية

ة الرسمية اإلعالمية المؤسسات جميع وعلى  اإلعالمية لمتابعاتها الخِطرة السلبية اآلثار تدرك   أن والخاصَّ

ق ل بما اإلعالمي، بالعمل والنهوض المسار بتصحيح لتقوم   العنيفة؛ اإلرهابية ماللألع  اإلرهابيين أهداف   يحقِّ

 اإلرهابية التنظيمات أنشطة ومتابعة   اإلعالمية، بالرقابة الهتمام   الحكومات على وينبغي بعيد. أو قريب من

 .عليها وتقضي عالميةاإل أعمالها من تحدُّ  التي التدابير واتخاذ   اإلعالمية،


