
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الكثير بوقوع المختلفة اإلعالم وسائل وت طالعنا وتة،متفا بدرجات العالم مناطق معظم   تجتاح عالمية ظاهرة   اإلرهاب   صار
 إذ واحد ا؛ يظل   اإلرهاب جوهر أن ومع الماضي. القرن من األخيرين الِعقدين في زادت التي واإلرهاب الع نف أحداث من

 نظام أو مؤسَّسات أو جماعات أو أفراد باستهداف المجتمع في الخوف إثارة أجل من العنف؛ب التهديد أو العنف   فيه ي ستخد م
ع بالتعد د تتَِّسم اإلرهاب أشكال فإن محدَّد، سياسي هدف لتحقيق المجتمع في الحكم  .الكبيرين والتنو 

ي اإلعالم وسائل أن في شكَّ  وال ة   تؤد ِ  المعارف   الجمهور اكتساب في وتؤث ِر يول،والم االت ِجاهات تكوين في محورية مهمَّ
مات، وقت   سيَّما وال والمعلومات، راع حاالت في الوسائل هذه على الجمهور اعتماد درجة   تزيد حين األز   وعدم الص ِ
ا لها؛ مالئمة تفسيرات ووضع لألحداث، ثابتة معان   إليجاد واإلرهاب؛ العنف أحداث وانتشار االستقرار،  به متتَّسِ  لما نظر 
ة والِقي م المعايير عن وخروج واضطراب ومفاجأة، ع نف من اإلرهاب حوادث    نطاق ات ِساع مع المجتمع، في المستقرَّ
 عنها. المتوافرة المعلومات ونقص لها، التابعة والتداعيات التأثيرات

 األحداث ومعالجة اإلعالم

ه تقدَّم ما كل   ا باتت التي اإلعالم وسائل أهمية   ي برز ذكر   بهذه المتعل ِقة والمعلومات المعرفة على للحصول رئيس ا مصدر 
 ذات   أحداث ا والصحفي ون اإلعالمي ون يصن ِفها األحداث وهذه إزاءها. الجمهور اتجاهات في وللتأثير اإلرهابية، األحداث

ا موقع ا األحداث   هذه تحتل   ث م ومن الصراع، من زائد ق در على تنطوي ألنها كبيرة؛ إخبارية قيمة  اهتمامات من متمي ِز 
 .أنواعها بم ختِلف اإلعالم وسائل

 والفرق السياسي، العنف لمفهوم التفسيرات   تعدَّدت فقد اإلرهابية، األطراف وماهية اإلرهاب مفهوم عن اليوم الجدل   وي ثار
 وسائل   تحِرص   أن يجب مفاهيم   كلها وهي .باإلرهاب المرتبطة المفاهيم من وغيرها االحتالل، ومقاومة اإلرهاب بين

قة على اإلعالم  في تنحصر ال اإلرهاب ت جاه اإلعالم وسائل فوظيفة المقلقة، الظاهرة هذه تناول عند معها تعاملها في الد ِ
اإسها ت سهم بمهنية األحداث هذه معالجة إلى تمتد   بل فحسب؛ اإلرهابية األحداث عن بالمعلومات الجمهور إمداد  ادًّاج م 

ا دة الخِطرة الطبيعة إلى النظر لفت في ومؤث ِر   الجهود من المزيد بذل   اإلعالم وسائل من يتطلَّب مما األحداث؛ لهذه والمتجد ِ
 على يجب وما األحداث، هذه بخطر لإلقناع المهنية الممارسات توجيه على القادرة السياسات ووضع   والفكرية، المنهجية

 السلبية النتائج بفعل الجماهير لدى إليه الحاجة   تنشأ الذي النفسي باألمن اإلحساس دعم   وكذلك معها، عاملللت فعل ه الجمهور
 . اإلرهابية للعمليات

 لها التصد ِي في التكاملي   األسلوب يصبح الجمهور، على السلبية ونتائجها اإلرهاب قضايا طبيعة ومن المنطلق، هذا ومن
ا ل في تشارك ولكن فقط، األمنية األجهزة على معها التعامل   صريقت فال ضروريًّا، أمر   المؤسَّسات، جميع   المسؤولية هذه تحم 

هاتها أنواعها بكل اإلعالم ووسائل والدينية، منها المدنية وفكرية، وثقافية تعليمية  ت مليه مما انطالق ا ملكيَّتها؛ وأنماط وتوج 
 .المجتمع ت جاه مسؤولية من عالماإل لوسائل واالجتماعية المهنية الوظائف

 المجتمعية اإلعالم مسؤولية

ها من والعناصر، األمور من بعدد االهتمام من بدَّ  ال وجه، خير على به المـ نوطة المجتمعية الوظيفة اإلعالم   وليحق ِق    :أهم ِ

 بقضايا ترتبط التي واالجتماعية ةوالفكري السـياسية المجاالت مختِلف   تتناول ونقدية تحليلية إعـالمية موادَّ  تقديم ▪
 التي والبحوث الدراسات نتائج من االستفــادة إلى إضافة والمحـل ِلين، الخبراء آراء على باالعتماد وذلك اإلرهاب؛

 .المجال هذا في أ ِعدَّت

 القاهرة جامعة اإلعالم، كلية عميدة

 مصطفى هويدا د. أ.

 اإلرهاب  ومواجهة  اإلعالم
 واألثر  المسؤولية



 

 

 . المختلفة وقضاياه اإلرهاب بأحداث الخاصَّة الحقائق على للحصول للجمهور؛ المختلفة المعلومات بإتاحة االهتمام ▪

مه بما اإلرهاب، لقضايا اإلعالمية بالمعالجات الجمهور اهتمام استثارة ▪  الجمهور   تدفع موادَّ  من اإلعالم وسائل تقد ِ
 .مع ا والعاطفية اإلقناعية المداخل باستخدام المعالجات، هذه مع الهادف التفاعل إلى

 .السطحية أو اآلنية بالمواجهة االكتفاء وعدم اإلرهابية، ألحداثا مواجهة في العميقة بالمعالجات االهتمام ▪

، بحزم اإلرهاب مكافحة إلى تهِدف التي والدَّولية واإلقليمية المحل ِية الجهود إبراز ▪  إلى الجمهور   ي حِفز   بما وِجد  
 . الجهود هذه مع لتفاعل

 .خارجـيًّا أو اداخليًّ مصـدرها كان سواء الشائعات، كل ِ  على الفوري   الرد   ▪

 .اإلرهابيين وتحركات اإلرهاب مواجهة في المواطنين بمسؤولية الخاصَّة اإلرشادات إبراز ▪

ا االهتمام فيجب اإلرهاب، مواجهة في اإلعالمي للتناول الرئيسة المتطلَّبات من العناصر   هذه كانت وإذا  بتجن ب أيض 
 .اإلرهاب لقضايا تناوله عند األحيان بعض في اإلعالم فيها يقع التي األخطاء

  اإلعالم أخطاء من

 التي األخطاء أهم ِ  على الضوء تسليط من بدَّ  ال اإلرهاب، قضايا تناول عند األخطاء في الوقوع   اإلعالم وسائل   تتجنَّب   لكي
ِظنَّة هي  : فيها الوقوع م 

ا اإلرهابية   تِ العمليَّا اإلعالم ي عطي إذ بالظاهرة، االهتمام من أكثر بالحد ث االهتمام •  اإلرهاب   يعطي مما أكثر   اهتمام 
 .الخِطرة ونتائجها وتداعياتها أسبابها لها ظاهرة   بوصفه

ِ  الطابع هيمنة •  كافية وبيانات معلومات إعطاء دون وسريعة عاجلة متابعة وتقديم اإلعالمية، المتابعة على اإلخباري 
 .الواقعة اإلرهابية الحوادث عن

ِ التفسي الطابع غياب • ِ  ري   .اإلعالمية المتابعة في اإلرهابية لألحداث واالستقصائي التحليلي 

 .المختلفة وآفاقها وأسبابها اإلرهاب ظاهرة جذور بمعالجة االهتمام غياب •

، حدث ا بوصفها اإلرهابية العمليات متابعة •  .محدَّدة أهداف   ولها معيَّن، سياق في تجري عملية ال منعزال 

 الذي اإلرهابيين إعالم مواجهة في واألساليب، واألدوات واألهداف الرؤية واضحة إعالمية إستراتيجية غياب •
 .المضل ِلة المعلومات ونشر الشائعات، ترويج في الحديثة االتصال وتِقنيَّات الوسائل جميع يستخدم

بة المؤهَّلة اإلعالمية الكفاءات نقص •  . اإلرهاب مع للتعامل والمدرَّ

صين بالخبراء األحيان من كثير   في ستعانةاال عدم •  والثقافية والنفسية واالجتماعية األمنية المجاالت في والمتخص ِ
 . متكاملة إعالمية معالجة لتقديم والتربوية؛ والدينية

ع •  بقالسَّ  تحقيق في رغبة   المـ عنية، الجهات على االعتماد وعدم الدقيقة، غير والبيانات المعلومات نشر في التسر 
 .اإلعالمي

 .تأثيرها ي ضعف مما اإلعالمية؛ المتابعة في واالستمرارية االنتظام غياب •

 .اإلرهاب بمواجهة المعنية والجهات والمؤسَّسات اإلعالم أجهزة بين المتكامل التنسيق غياب •

حها اإلعالمية، المتابعة في التوازن غياب •  ي فقدها مما منها؛ لوالتهوي اإلرهابية، األحداث من التهوين بين وتأرج 



 

 

 .المصداقية

ي المتكاملة الرؤية غياب •  .اإلعالمية المعالجة في لإلرهاب للتصد ِ

 . اإلرهابية لألحداث اإلعالمية المتابعة أثناء في الِمهنية والمعايير بالقواعد االلتزام غياب •

 . اإلرهابية األحداث مع اإلعالمي التعامل في الحديثة االتصال تقنيات توظيف عدم •

 .اإلرهابية األحداث مع تعاملها في اإلعالمية المؤسَّسات   به تلتزم إعالمي شرف ميثاق غياب •

 ومحاور أس س على تقوم إعالمية إستراتيجية صياغة   يتطلَّب ما وهو اإلرهاب، لمواجهة إعالمية إستراتيجية غياب •
 .اإلرهاب لقضايا اإلعالمية متابعاتهم في ناإلعالمي و إليها يستند إرشاديًّا دليال   لتكون   مختلفة،

 اإلعالمية اإلستراتيجية

 :اإلعالمية اإلستراتيجية أسُس .1

 : أبرزها من عنها، غن ى ال أس س على اإلعالمية اإلستراتيجية   تقوم

ف، مواجهة في وسلوكهم اتجاهاتهم وتقويم األفراد بمعارف االرتقاء في اإلعالم وظيفة تفعيل •  أخطار وإبراز التطر 
 . والمجتمع الفرد على اإلرهاب

ده الذي الفكري األمن تحقيق في اإلعالم وسائل أهمية تأكيد   •  . المعادية اإلعالم وسائل   تهد ِ

 . واإلثارة التضليل عن بعيد ا اإلعالمية، الرسالة في والموضوعية بالمصداقية االلتزام •

هة مدروسة إعالمية وبرامج   والمجتمعات، ادلألفر توعية   رسائل بتوجيه االهتمام •  وال اإلرهاب، مع للتعامل وموجَّ
 .الحدودية والمناطق واألقاليم القرى في سيَّما

 وسائل وجميع   الدولة، أجهزة جميع   فيها تتكاتف تضامنية جماعية مسؤولية   اإلرهاب مكافحة مسؤولية أن تأكيد   •
دة بأنماطها اإلعالم  . المتعد ِ

ِ  منهجال اتباع •  األمن مفهوم ضمن والتسامح، والحوار االعتدال أساليب تشجيع مع لإلرهاب، التصد ِي في التكاملي 
 . الشامل

 : اإلعالمية اإلستراتيجية أهداف .2

 مناهض عام رأي وتكوين   الحيوية، المنشآت وتدمير   اآلمنين، ترويع   يستهدف اإلرهاب بأن العام الرأي تبصير •
ف  .المختلفة بصوره للتطر 

ف العنف على التشجيع   شأنه من ما كل ِ  من اإلعالمية البرامج تنقية •  .واإلرهاب والتطر 

 والمقاومة اإلرهاب بين والتمييز   هللا، سبيل في للجهاد الخاطئة المفاهيم وتصحيح   اإلعالمي، الخطاب لغة تجديد •
 .الدَّولية والقوانين السماوية الشرائع في لالحتالل المشروعة

ف ونبذ التسامح، لقيم إعالء   من األديان   إليه تدعو ما إبراز •  . واإلرهاب التطر 

 . لإلرهاب السلبية النتائج ت جاه المجتمعي الوعي وإرساخ إرهابية، أعمال من له ي حاك بما المواطن توعية •

ف بخط ر وثقافيًّا واجتماعيًّا فكريًّا الشباب توعية •  .للوطن واالنتماء الوالء قِي م وتدعيم واإلرهاب، التطر 



 

 

ق تأهيل •  اإلستراتيجية أهداف   ومدركة   الحديثة، العصر تقنيَّات مع التعامل على قادرة   لتكون   وتدريب ها اإلعالمية الِفر 
 . اإلرهاب لمواجهة اإلعالمية

 : اإلعالمية اإلستراتيجية تنفيذ .3

ية اإلرهاب بخط ر الجمهور وعي تنمية • مه بما مواجهته؛ وأهم ِ  الجمهور   تدفع إعالمية موادَّ  من اإلعالم وسائل   تقد ِ
 . الهادف التفاعل إلى

 . اآلنية بالمواجهة االكتفاء وعدم اإلرهابية، األحداث مواجهة في العميقة الجاتالمع •

 هذه مع التفاعل إلى الجمهور ي حِفز بما اإلرهاب مكافحة إلى تهِدف التي والدَّولية واإلقليمية المحل ِية الجهود إبراز •
 . الجهود

؛ اإلعالم وقِطاع الحكومي اإلعالم قِطاع بين التنسيق • ية اإلرهاب، خطر إلبراز الخاص ِ  وااللتزام مواجهته، وأهم ِ
 .المدروس غير اإلعالمي السبق إلى السعي وعدم الِمهنية، بالضوابط

 ومراحل واتجاهاتها الظاهرة بتفسير ت عنى تثقيفية بأدوات اإلرهاب؛ عن اإلعالمي لدى المعلوماتية الثقافة تنمية •
رها، ف، والع نف، المسلَّحة، )المقاومة اإلرهاب اهرةظ مع المتداخلة المصطلحات وتحديد تطو   والمقاومة والتطر 
لمية،  . والِعرقي( والطائفي المذهبي بأنواعه والصراع والمواجهة، الس ِ

لة، صوتية )مواد المختلفة اإلعالمية المواد ِ  توظيف • الت مسجَّ رة ومشاهد توعية، وحم  لة(؛ مصوَّ  للتوعية مسجَّ
ح التي والتقارير التحقيقات إلى إضافة ودوافعه، وعناصره سبابهأ وكشف اإلرهاب، بأخطار  هذه جوانب   توض ِ
 . الظاهرة

 ومحاربة والسالم، التسامح وقيم بالوسطية والعناية اإلعالم، وسائل في المعروضة الدينية والمواد ِ  البرامج تطوير •
ف الفكر  .والتكفيري المتطر ِ

 وسيلة   تكون ال حتى اإللكترونية؛ المواقع في ت ب ث   التي اإلرهابية لتيَّاراتل اإلعالمية البيانات مع بحذر التعامل •
 .التيَّارات لتلك للترويج

ها: من اعتبارات، بعدَّة اإلعالمية الرسالة بصياغة االهتمام •  المتعل ِقة والتشريعية واألمنية القانونية الجوانب شرح أهم ِ
ة اداتباإلرش واالهتمام اإلرهاب. جرائم بمواجهة  واالهتمام اإلرهاب. مواجهة في المواطنين بمسؤولية الخاصَّ
 الوقائي بالجانب واالهتمام اإلرهاب. ظاهرة مع االحترافي اإلعالمي التعامل على لإلعالمي ِين المستمر ِ  بالتدريب

ى متكاملة، متابعة لتقديم اإلرهاب؛ مواجهة في ؤ  ل يوطن عام    رأي تكوين على الجمهور   تساعد ور   إلى يتحوَّ

دة المصطلحات واستخدام اإلرهاب. لمواجهة إيجابي سلوك إلى ث م ومن موقف، حة المحد ِ  اإلرهاب، لمفهوم والموض ِ
 إبراز من والتقليل وأهدافها. اإلرهابية والتنظيمات الجماعات عقيدة   تخدم مصطلحات استخدام لتجن ب وتوحيد ها؛

 موثوق مصدر   ألنها الرسمية؛ بالبيانات واالهتمام الشعب. معنويَّات على للحفاظ ةاإلرهابي للعمليَّات النفسي التأثير
 اإلرهابية. بالعمليَّات الخاصَّة الصحيحة المعلومات لنشر


