
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قة ومصطلحاته اإلعالم لمفاهيم واضح تعريف   على االتفاق إن ا، مهم   اإلرهابية بالظاهرة المتعلِّ  جدًّ

رات وتكوين األفكار توليد   ويتجاوز صين الباحثين حماية إلى صحيح، نحو على التصوُّ  تالمجاال في والمتخصِّ

القات والقانون كالسياسة اإلعالم؛ بقضايا الصلة ذات ولية، والع  قة المغالطات في الوقوع من الدَّ  المتعلِّ

 . بها التالُعب أو بتحريفها المصطلحات بتلك

 كاالستقرار اإلنسانية؛ الحياة مجاالت من كثير في أثًرا وأبعد عمًقا أكثر أهداف تحقيق في ُيسهم وكذلك

 بين السالم ثقافة ونشر للشباب، والثقافية الفكرية والتربية اإلنسان، وحقوق والعدالة والسالم واألمن

القتها وكرامتها الدول مكانة في والتأثير والشعوب، األمم ة وع  ولية. المنظومة في األطراف ببقيَّ  الدَّ

 ومفاهيم مصطلحات

د معجم ِفقدان إن ُن  للمصطلحات موحَّ ي على ويعينهم ،التزامها من اإلعالميين يمكِّ ة تحرِّ  في الدقَّ

ب استعمالها،  المدنيين قتل إلى يهِدُف  الذي اإلرهاب مثل: المصطلحات بعض بين الفروق استيعاب   صعَّ

ا، حين األفراد بين والتمييز األصولي، التغيير إلى يهِدُف  الذي والتطرف عشوائيًّ  قوات   يواجهون الذين المسلَّ

ًة،  .واإلرهابيين محتلَّ

ز المقاُل  هذا اولويتن  المقصودُ  األولى: التفصيل، ال اإلجمال وجه على وتجليتها لبيانها مسائل ثالث الموج 

 المجاالت، مختِلف في المصطلحات هذه تداول من الحاصل األثرُ  والثانية: االرهابي، اإلعالم بمصطلحات

قة والمصطلحات للمفاهيم واالستعماالت المجاالُت  والثالثة:  .اإلرهابب المتعلِّ

ا ينتشر وليًّ قة اإلعالمية المصطلحات من كثير   د   اإلعالم وسائل مختِلف في اإلرهابية، بالظاهرة المتعلِّ

، أو الرسمي  المفاهيم تلك وأغلُب  االفتراضية.  أو التقليدية اإلرهابية التنظيمات إعالم وسائل أو الخاصِّ

د للتأويل قابل   المتداولة والمصطلحات ع وذلك ير،التفاس وتعدُّ  اإلعالمية المصطلحات انتشار   يوسِّ

ضفاضة، ر المغلوطة، والمفاهيم الف   االستقرار وجوانب اإلنسانية، الحياة مظاهر من كثير في سلًبا ويؤثِّ

 .واألمني السياسي

 لها وأصبح اإلسالمي، العربي اإلعالم معجم في دخلت والمفاهيم   المصطلحاِت  هذه أن ذلك إلى ُيضاف

يات   الكلمات لهذه وصار والمسلم، العربي اإلنسان ِوجدان تكوين في واضح تأثير   ية تجلِّ  لدى سلبية حسِّ

ي، هةً  صوًرا أوجد   مما المتلقِّ  األمثلة أبرز ومن أنفسهم، المسلمين عند والمسلمين اإلسالم عن مشوَّ

 ُعمان سلطنة اإلرهاب، لمكافحة الجنائية السياسات في أكاديمي باحث

 الفطيسي سعيد بن محمد

 اإلعالمي المجال في  اإلرهاب مصطلحات

د  معجم وضرورة  الواقعة  العشوائية بين  لها ناظم   موحَّ



 

 

ا المتداولة اللة في وتوظيفه اإلسالمية« »الدولة مصطلُح  إعالميًّ  .داعش تنظيم على الدَّ

 في اإلرهاب بمصطلحات المقصودُ  ما أو اإلعالمي؟ المجال في اإلرهاب بمصطلحات المقصودُ  فما

 اإلرهابي؟ اإلعالم

د قة اإلرهاب مصطلحات أو اإلرهابي اإلعالم بمصطلحات ُيقص   مجموعة   اإلعالمي؛ بالمجال المتعلِّ

قة اإلعالمية والمصطلحات المفاهيم  ومجاالت جوانب   في معها المتداخلة أو رهابيةاإل بالظاهرة المتعلِّ

 والترويج المعلوماتي، االختراق مصطلُح  ذلك: على األمثلة أبرز ومن والقانون، واألمن كالسياسة أخرى،

 الموازية، المعلوماتية والمصادر التواصلية، والبيعة االفتراضية، واألضرار اإللكتروني، والجهاد لإلرهاب،

 .ئويالف الخطاب وإثارة

صة والجهود المساعي بعُض  حديًثا وبرزت  وحصرها وجمعها المصطلحات هذه لرصد والمؤسساتية المتخصِّ

، إصدار في يات اإلشكاالت لمواجهة بها؛ المقصود وتوضيح تعريفها ثم مستقلٍّ  الفوضى عن الناتجة والتحدِّ

 »معجم مشروع المساعي كتل أبرز ومن وتوظيفها.  والمفاهيم المصطلحات تلك تفسير في والضبابية

 المصطلحات و»دليل اإلرهاب، لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف تبناه الذي اإلرهاب« مصطلحات

د«  .اإلرهاب ظاهرة تغطية في الموحَّ

ر التأثير   والتأثُّ

 يةاإلرهاب الظاهرة مجاالت اتساع من نابعة   ومختلفة كثيرة آثار   اإلعالمي المجال في اإلرهاب لمصطلحات

 والتنموية اإلنسانية الجوانب مختِلف في وتأثيرها اإلعالم وسائل قوة إلى إضافة وتهديداتها، نفسها

رها في ذلك أكان سواء أخرى، مجاالت مع تتداخل المصطلحاُت  فهذه والحضارية،  أو المجاالت بتلك تأثُّ

 .وعسكرية وأمنية قتصاديةوا واجتماعية وقانونية وثقافية سياسيةً  معاني   تشمل إذ فيها؛ بتأثيرها

ر الحصر، ال المثال سبيل فعلى  تكوين في وخِطًرا كبيًرا تأثيًرا اإلعالمي المجال في اإلرهاب مصطلحاُت  تؤثِّ

ُق  فيما وثقافتهم، األفراد وعي  اإلرهابية.  للظاهرة والفكري الثقافي األثر أو الجماهيري، االتصاُل  عليه ُيطل 

رات نقُل  لفةالمخت اإلعالم لوسائل ويمكن قة القضايا بعض عن مغلوطة تصوُّ  اإلرهابية؛ بالظاهرة المتعلِّ

 .العامِّ  سياقها عن وفصلها الجزئيات، ببعض والعناية معينة، ومصطلحات مفاهيم   بتضخيم

ل لصعوبة كان وقد فق   تعاريف   إلى التوصُّ  المجال في واضح سلبي   أثر   اإلرهاب لمصطلحات عليها متَّ

ما وال التشريعي،و القانوني  المصطلحات تلك رأس وعلى اإلنسان، وحقوق الجنائية العدالة تحقيق في سيَّ

 من اإلرهاب مصطلُح  زال فما اإلعالمي.  الجانب مصطلحات من وغيره نفسه، اإلرهاب مفهوُم 

ف المصطلحات ولي المستوى على تعريفها في المختل   اردالو التعريف ذلك باستثناء هذا، يومنا حتى الدَّ

ف ومما م،1998 عام اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية في  لهذا الحرفية العربية للترجمة أن له يؤس 

م المصطلح ي أبرُزها الخِطرة، اآلثار من الكثيرُ  (Terrorism) الالتيني المصطلح عن المترج   من كثير تبنِّ

فًقا اإلرهاب جرائم مكافحة في والعمل الغربية، بمعانيه المصطلح هذا اإلعالم ووسائل الباحثين  لذاك و 

 .الغربي المفهوم

 أو األدبية أو العلمية المرجعية ِفقداُن  اإلرهابية المصطلحات تعاريف على االتفاق صعوبة إلى وُيضاف 



 

 

 في المتداولة والمفاهيم المصطلحات معاني لتحديد إليها والرجوُع  عليها االعتمادُ  يمكن التي األكاديمية

 من للكثير المانعة الجامعة التعريفات إلى تفتقدُ  اإلرهاب مكافحة قوانين أغلب فإن عالمي. اإل المجال

قة الجرائم خصوًصا اإلرهاب، بجرائم المرتبطة اإلعالمية والمفاهيم المصطلحات  المعلومات، بتقنية المتعلِّ

حافة اإلعالم أو  .اإلعالمية والمساندة التمويل جرائم أو االجتماعي، التواصل وسائل أو اإللكترونية، والصِّ

ر التأثير حجُم  يخفى وال  معاني في والغموض الفوضوية بسبب والنفسي؛ السياسي المجال في الكبيرُ  والتأثُّ

 اإلعالمية المصطلحات تلك تتداول عموًما اإلعالم وسائل فإن اإلعالمية، اإلرهاب مصطلحات من الكثير

ة ر مما تدقيق، أو يقتحق دون اإلرهابية بالظاهرة الخاصَّ ي ويحرم اإلعالمي، النشر صدق في سلًبا يؤثِّ  المتلقِّ

ه ر وكذلك إليه، الصحيحة المعلومة وصول في حقَّ القة السياسي االستقرار في بعمق يؤثِّ  بين والع 

 .والحكومات الشعوب

هة المصطلحات تلك تداول عن الناتج السياسي التسميم مفهوم ولعلَّ   بعُض  لتهااستعم التي المشوَّ

قة البرامج مختِلف وفي اإلرهابية، للعمليات نقلها عند اإلعالم وسائل  أثر   له اإلرهابية، بالظاهرة المتعلِّ

القات السياسية المواقف من قليل غير تدمير في كبير ولية؛ والع   عقل   السياسي التسميُم  يستهدف إذ الدَّ

 الحرب من جزًءا السياسي التسميم ويعدُّ  تفكيره.  ومنهج ثوابته في التأثير محاولة في ونفسه اإلنسان

 بمقدار واإلخفاق النجاح مدى وُيقاس سنوات، بعد إال إخفاقه أو نجاُحه يستبين ال وغالًبا الشاملة، النفسية

رين ونخبة السياسية، النخبة ِقطاعات في ُيحدثه الذي التغيير  في العامِّ  الرأي جمهور ثم والمثقفين، المفكِّ

 .ما بلد

 الظاهرة لمواجهة إعالمية إستراتيجية في اإلعالميين رأي استطالع على اعتمدت دراسة   أثبتت وقد

 المصطلحات من مجموعة وجود   اإلرهاب«، قضايا معالجة وإشكاالت باالتصال، »القائم عنوانها اإلرهابية،

ا المتداولة والمفاهيم ل من ضبط إلى تحتاج إعالميًّ ين ِقب   المتابعة مستوى لتحسين وذلك اء؛والخبر المختصِّ

 أخرى، بمصطلحات المصطلحات بعض استبدال بضرورة الدراسةُ  أوصت وقد اإلرهابية.  للحوادث اإلعالمية

 فخِّ  في الوقوع من والنجاة تهوينها، أو تضخيمها دون الطبيعي حجمها في اإلرهابية الظاهرة لوضع

 .اإلرهاب نشر في اإلسهام

 تواالستعماال المجاالت

ل قة ومفاهيمه اإلرهاب مصطلحاُت  ُتستعم  صات المجاالت من كثير في اإلعالمي بالمجال المتعلِّ  والتخصُّ

 وحاجةُ  بينهما، والتبادل التداخُل  ذلك وسبُب  مباشر.  غير أو مباشر نحو على والحضارية، والتنموية اإلنسانية

 .اإلعالم وسائل مختِلف الستعمال المجاالت تلك

رها اإلعالم وسائل انتشارُ  التداخل ذلك على ساعد وقد  القرن من األخيرة العقود في السريع وتطوُّ

 التي المجاالت أخطر ولعلَّ  االجتماعي، التواصل وسائل وانتشار اإللكتروني، اإلعالم خصوًصا الـعشرين،

ل ق فيما والقانوني، التشريعي المجاُل  اإلرهابي اإلعالم مصطلحاُت  فيها ُتستعم   المفاهيمب يتعلَّ

ة القانونية والمصطلحات ا.  اإلرهاب بجرائم الخاصَّ  السياسية األنظمة بين اإلعالمية الحرب وكذلك إعالميًّ

 اإلعالم وسائل بعُض  أسهمت فقد أخرى، جهة من اإلرهابية والتنظيمات جهة من األمنية وأجهزتها

ولية المعلومات وشبكات  إذ اإلرهابيين؛ ألفعال والفورية واسعةال الدعاية في اإللكترونية والمواقع الدَّ



 

 

ف   إعالمي حضور على بسببها اإلرهابيون يحصل  . العالم دول في الجمهور امتداد على مكثَّ

ن   مما وهذا  مع يتفق ما إلى وتغييرها اإلعالمية بالمصطلحات التالعب من اإلرهابية   التنظيماِت  مكَّ

ة اإلعالمية الوسائل تلك باستغالل اإلرهابية، األفكار نشر في مصالحها  اإلعالم وسائل بتناقل أو بها، الخاصَّ

ة الرسمية رات ومقاالت وثائق   من وُيتداول ُينشر أو ُيكتب ما والخاصَّ  تدقيق، أو تنقيح دون إخبارية ونش 

هة المغلوطة المصطلحاُت  تلك فانتشرت ا والمشوَّ ا دينيًّ  اإلرهابية التنظيمات مصالح   يخدم بما وإنسانيًّ

هاتها  .ومناهجها وتوجُّ

ز، المقال هذا في حصُرها يمكن ال مجاالت   ومفاهيمها اإلعالمية اإلرهاب مصطلحات ولتداول  الموج 

، فيه تكُثر الذي والتسويق الدعاية كمجال  العسكري والمجال والتسهيل.  الترويج، مثل: مصطلحات 

ر، والعقل اإللكتروني، والجهاد ،التجنيد مثل: إعالمية، مصطلحات   فيه ُتستعمل الذي واألمني  المدبِّ

 وتمويل االبتزاز مصطلحاُت  فيه ُتستعمل الذي المالي والمجال االنتحاريون.  واألطفال المنفردة، والذئاب

 .    ذلك وغير األموال وغسل اإلرهاب

  القول ختام

ص إعالمي عربي مرجع ِفقدان إن د متخصِّ  ومصطلحات ا،عموًم  اإلرهاب مصطلحات على يحتوي موحَّ

ن خصوًصا، اإلعالمي المجال دُّ  المصطلحات، من النوع هذا مع يتعاملون ممن وغيرهم اإلعالميين ويمكِّ  ُيع 

ية األسباب أبرز من  العربية اإلعالم وسائل متابعة عند المغلوطة والمفاهيم المصطلحات انتشار إلى المؤدِّ

 . اإلرهابية للحوادث

 من كثير في مباشرة وال مقصودة غير بطرق ومساندته اإلرهاب دعم يف أسهم أنه سبق ما إلى ويضاف

 األفراد بين نشرها في اإلرهابية التنظيماُت  ترغب التي والمصطلحات المفاهيم تلك بنشر األوقات؛

ب والمجتمعات، م   وتسبِّ  لذا الحقيقي، حجمها من بكثير أكبر وقوةً  حجًما بإعطائها اإلرهابية الظاهرة تضخُّ

ة توصيةً  ناكه فإن  للتحالف التابع اإلرهاب« مصطلحات »معجم إصدار في اإلسراع ضرورةُ  هي مهمَّ

سات لدى معتمًدا مرجًعا ليكون   اإلرهاب؛ لمكافحة العسكري اإلسالمي  وغيرها؛ اإلعالمية البحثية المؤسَّ

اللًة، لفًظا المصطلحات لتوحيد  المصطلحات الاستعم عند الحاصل االضطراب إزالة في واإلسهام ود 

قة  خصوًصا. العربي اإلعالميِّ  المجال ومصطلحات عموًما، اإلرهابية بالظاهرة المتعلِّ


