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اإلرهاب ووسائل اإلعالم
مهمة يف مخت ِلف أوجه احلياة والظواهر اإلنسانية ،ومن
لإلعالم وظيف ٌة حيوية َّ
ً
وسيطا يف التفاعل بني اجلمهور املتلقِّي،
اإلعالم
أبرزها ظاهرةُ (اإلرهاب)؛ إذ بات
ُ
املقرر قوةُ تأثير اإلعالم يف
وممارسي اإلرهاب أفرا ًدا وجماعات .ومن الثابت
َّ
الدراسات اإلعالمية إلى أن تأثُّر املتلقِّي باخلبر
إدراك املتلقِّني ومواقفهم ،وتشير
ُ
األثر الفعلي للخبر واحلدث ،إذا كانا مبعزل عن
أو احلدث اإلعالمي يتجاوز
َ
اإلعالم .وقد اهتم املعه ُد امللكي البريطاني ِ
للخ ْدمات املتحدة لدراسات الدفاع
واألمن بال َعالقة بني اإلرهاب واإلعالم التقليدي ،فأصدر يف مايو 2020م تقري ًرا
أعدته الباحثة «جيسيكا وايت ،»Jessica white
حتليل ًّيا عن هذا املوضوع،
َّ
بعنوان( :اإلرهاب ووسائل اإلعالم).
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تقرير تحليلي
جوانب
التقرير ال َعالقة اجلدلية بني اإلرهاب واإلعالم يف
ناقش
َ
ُ
مختلفة ،تشمل وظائف وسائل اإلعالم وتأثيراتها السلبية
واإليجابية يف ظاهرة اإلرهاب ،وج َدلية املفهوم بني اإلرهاب
والتطرف ،والعوامل واألسباب التي تشجع على التطرف
جوانب
مستعرضا
وحت ِّرض على العنف مبظاهره املختلفة،
ً
َ
ش َّتى لنظرية العدوى االجتماعية ،أو ما يُعرف بنظرية املـُحاكاة.
تطرق التقرير إلى
وسع ًيا إلى حتقيق الغرض املرج ِّو من الدراسةَّ ،
َ
ومعايير حاكمة لوسائل اإلعالم؛
ضوابط
مناقشة احلاجة إلى
َ
لتعظيم أثر اإلعالم يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب .وانتهى التقرير
بتحليل جتلِّيات تضخيم اآلثار اجلانبية االجتماعية واملعنوية
لظاهرة اإلرهاب على الرأي العام يف املجتمع.

حدد التقرير نطاقه املوضوعي يف وسائل اإلعالم التقليدية؛
َّ
نصات
كالصحف واإلذاعة والتلفزة ،ولم يشمل هذا النطاق ا ِمل َّ
ُّ
َ
واملنصات اإللكترونية
ع
واملواق
الوسائل،
بهذه
اخلاصة
ة
ْمي
الرق
َ
َّ
َّ
التي ال تتبع وسائل اإلعالم التقليدية ،وال س َّيما وسائلِ
التواصل االجتماعي املختلفة.
أثر اإلعالم
الهجمات
منذ
َ

التي شهدتها مدينة كريستشيرش
“ ”Christchurchيف نيوزيالندا يف مارس 2019م ،ازداد
التدقي ُق واالهتمام بأثر وسائل اإلعالم يف اإلرهاب ،والعناية
بتحديد أفضل الطرائق للح ِّد من اآلثار السلبية احملت َملة لبعض
والهجمات
التقارير اإلعالمية التي تتناول ظاهرة اإلرهاب،
َ
اجلماعات اإلرهابية يف مخت ِلف األماكن.
املختلفة التي تقوم بها
ُ
وقد ساعد تع ُّدد وسائل اإلعالم يف زمننا على انتشار أخبار
الهجمات والعمليات اإلرهابية بني ِقطاع عريض من اجلمهور،
َ
ٍ
على نحو لم يكن من قبل.
وتباينت اآلراءُ بشأن أثر وسائل اإلعالم ،سواءٌ يف تغذية
(عالقة سببية) ،أو يف استخدام تلك الوسائل دعاي ًة
اإلرهاب َ
(عالقة منفعة متبادلة) .ويف ظ ِّل غياب
للجماعات اإلرهابية َ
كثير من
إجماع بشأن طبيعة ال َعالقة بني املتغ ِّيرين ،أُثيرت
ٌ
األسئلة املهمة عن الطريقة التي يجب أن تتعام َل بها وسائل
اإلعالم مع هذه الظاهرة .أيكون ذلك باملتابعة اإلعالمية ،أم
القيام باملتابعة اإلعالمية يخدم الرأي
بالتعتيم اإلعالمي؟ وهل
ُ
العام ،أو يخدم اإلرهاب واإلرهابيني الذين ينفِّذون عملياته؟
آخر ال يق ُّل أهمية عن سابقَيه وهو :كيف ميكن
وهناك سؤا ٌل ُ
للهجمات
حتدد زمن املتابعة اإلعالمية
لوسائل اإلعالم أن
ِّ
َ
واحلوادث اإلرهابية؟ ومتى يجب جتنُّب تناول تلك احلوادث؛
استعراض التقرير لهذه
لكبح آثارها يف اجلمهور؟ وكان
ُ
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األسئلة بهدف البحث عن إجابة عن السؤال الرئيس وهو :هل
ال َعالق ُة بني اإلعالم واإلرهاب َعالق ٌة سببية ،أو أنها َعالقة
تبادلية (تأثير متبادل)؟
وجدل التعريفات
اإلرهاب
َ
على الرغم من اهتمام العالم بظاهرة اإلرهاب ،وشغلها ح ِّیزًا
كبی ًرا من اهتمام الساسة والقادة واملسؤولني يف كثير من دول
محدد وواضح ودقيق
العالم ،لم يُ َّتفق حتى اآلن على تعريف
َّ
لإلرهاب! وقد كثُرت التعريفات واختلفت؛ ويرجع ذلك إلى تن ُّوع
صور اإلرهاب ومظاهره ،وتع ُّدد أساليبه وأمناطه ،واختالف
الدولية واالجتاهات السياسية بشأنه .وكذلك
وجهات النظر َّ
تباي ُن العقائد واألفكار التي تعتنقها الدول ،ومن ثَم فإن اإلقرار
بأن هذا الفعل العنيف أو ذاك هو عمل إرهابي يعتمد على
معرفة السياق وظروف ارتكاب العنف ،والقصد والغاية منه.
تعريف اإلرهاب مبفاهي َم ومصطلحات أخرى قريبة
ويختلط
ُ
اجلهات
منه ومتداخلة معه ،كمفهوم (العنف) الذي تستخدمه
ُ
الفاعلة غير احلكومية؛ إلثارة اخلوف والفزع بني مخت ِلف فئات
املجتمع؛ من أجل حتقيق هدف سياسي خاص.
ومن هنا كان تعريف اإلرهاب ليس باألمر السهل كما يوحي به
ظاهر الكلمة التي كثُر استخدامها يف وسائل اإلعالم؛ ذلك أن
ُ
مصطلح اإلرهاب يتداخل مع مصطلحات أخرى كثيرة؛ كالصراع،
تعريفات كثيرة لإلرهاب،
واجلرمية ،واحلرب ،وال ُعنف .وظهرت
ٌ
املرضي
منها ما ُع َّد يف شكله ومضمونه ً
نوعا من العنف َ
الذي يقترب يف كثير من صوره ودوافعه وأهدافه من السلوك
غير
اإلجرامي .وميكن تعريف (العنف) باختصار بأنه االستعمال ُ
ابتغاء حتقيق غايات
َسر املا ِّدي أو الب َدني؛
َ
القانوني لوسائل الق ْ
شخصـية ،أو اجتماعية ،أو دينية ،أو فكرية ،أو سياسية.
أيضا
ويتداخل مفهوم اإلرهاب مع مفهوم (التطرف) الذي هو ً
تعريفات كثيرة مختلفة،
مصطلح غير ُم َّتفَق على تعريفه ،وله
ٌ
ولكن التطرف عام ًة هو العملية االجتماعية والنفسية لتبنِّي
َّ
نسخة متش ِّددة من فكر أو مبدأ ما ،يتعلَّق غال ًبا باملعتقدات.
املصطلحني (اإلرهاب والتطرف) هو
إن القاسم املشترك بني
َ
العنف ،وال س َّيما العنف املستعمل عند إقدام فرد أو جماعة على
إحداث تغيير فكري أو سياسي أو اجتماعي.
اإلعالم واإلرهاب
تطور وسائل االتصاالت وأنظمة املعلومات خدم ًة كبيرة
قدم
َّ
ُ
غير مقصودة للتنظيمات اإلرهابية التي استغلَّت هذا التطو َر يف
تنفيذ أغراضها غير املشروعة ،ويف إمتام عمل َّياتها اإلجرامية
اإلرهابية .و َوفقًا ملا ذكره الدكتور محمود عيد ،األستاذ املساعد
يحكمها أمران:
يف جامعة أوتاوا بكندا ،فإن وسائل اإلعالم
ُ

اإلرهاب ووسائل اإلعالم

واجلماعات اإلرهابية تبحث عن اهتمام
املنافسة وال ِّربح.
ُ
اإلعالم للحصول على قاعدة جماهيرية وشهرة مجتمعية
بالدعاية اإلعالمية والترويجِ ،
وتهد ُ
ف وسائل اإلعالم مبتابعاتها
اإلعالمية للعمليات اإلرهابية إلى جذب ِقطاع عريض من
املشاهدين؛ لتعزيز تقوميات تلك الوسائل ،سواءٌ كانت قنوات
اجلماعات اإلرهابية
تلفزة ،أو صحفًا ورقية ،يف حني حتظى
ُ
بالدعاية املجانية ،ولو عن غير قصد.

وأشار «كيفني بارنهيرست  ،»Kevin G Barnhurstاألستاذ
املشارك يف كلية اإلعالم يف جامعة سيراكيوز بنيويورك ،إلى
منوذجني للوظيفة التي تؤ ِّديها وسائ ُل اإلعالم جتاه املتابعة
َ
اإلعالمية للقضايا اإلرهابية؛ يرى النموذج األول أن املتابعة
اإلعالمية تُسهم كثي ًرا يف نشر األفكار اإلرهابية؛ بل التشجيع
وأصحاب هذا النموذج من أنصار
عليها وعلى مزيد من العنف،
ُ
فكرة ال َعالقة السببية بني وسائل اإلعالم واإلرهاب .يف حني
يرى النموذج الثاني أن اإلعالم أح ُد ضحايا اإلرهاب ،ويف هذه
احلالة قد يؤ ِّدي تنظيم عمل وسائل اإلعالم وضبطها يف كثير
من األحيان إلى تشجيع اإلرهابيني على التح ُّول إلى وسائل
اتصال أخرى متاحة يف املجتمعات املفتوحة ،كوسائل التواصل
عرف باإلعالم اجلديد.
االجتماعي ،أو ما يُ َ

العالقة
آفاق َ
شيوعا لوظيفة اإلعالم
انطال ًقا مما سبق ميكن َع ُّد الرؤية األكثر
ً
وأثرها يف اإلرهاب تتصل ب َعالقة تكافلية متبادلة ،لها ثالثة آفاق:
األول :يتصل بوظيفة اإلعالم بوصفه قنا ًة للدعاية للجماعات
اإلرهابية ،بتزويدهم مبا يُعرف بأكسجني الدعاية.

الثاني :تضخيم اإلرهاب ،مما يؤ ِّثر سل ًبا يف اإلدراك والفهم
احلقيقي حلجم التهديدات املترتِّبة عليه.

للهجمات اإلرهابية
الثالث :إمكانية أن تؤ ِّث َر املتابعة اإلعالمية
َ
يف وسائل اإلعالم تأثي ًرا ُمله ًما ملجموعات أخرى قد تسعى إلى
تقليد تلك احلوادث أو محاكاتها.
من هنا ،ال تقف أهمي ُة اإلعالم عند امتالك أدواته فحسب؛
أيضا ،فهناك َعالق ُة استثمار
بل يف كيفية استعماله وتوظيفه ً
متبادلة بني اإلرهاب ووسائل اإلعالم عا َّمة ،فاألول «اإلرهاب»
يصنع احل َدث ،والثاني «اإلعالم» يُشهر احلدث ويس ِّوقه ،ومن ثَ َّم
قد تُسهم التغطية اإلعالمية لإلرهاب يف الوصول إلى نتيجة غير
مقصودة ،هي تشجي ُع اإلرهابني على مواصلة عملياتهم ،وهو ما
ُعرف يف القرن التاسع عشر مبصطلح «دعاية الفعل».

جوانب أعمق يف هذه ال َعالقة التأثيرية املتبادلة،
والستقصاء
َ
املختصني اختبار ال َعالقة
تطرق التقرير إلى محاوالت بعض
ِّ
َّ
الهجمات
وعدد
اإلعالم
وسائل
يف
اإلرهاب
تصوير
بني
السببية
َ
والعمليات اإلرهابية يف مرحلة الحقة .فأجرى «مايكل جيتر
 »Michael Jetterدراس ًة صدرت يف «مجلة االقتصاد العام»
الصلة
بعنوان« :أثر وسائل اإلعالم يف اإلرهاب» ،حلَّل فيها ِّ
وتوصل إلى
الهجمات اإلرهابية واملتابعة اإلعالمية لها،
بني
َ
َّ
معدل ارتكاب العمليات اإلرهابية يرتفع يف أعقاب املتابعة
أن َّ
يكشف أن اقتصار وسائل
اإلعالمية لعمليات سابقة ،وهو ما
ُ
اإلعالم عند تناول األحداث اإلرهابية ،على اإلطار اإلخباري
املجرد -أي املتابعة اإلعالمية السريعة العاجلة بهدف السبق
َّ
اإلعالمي -يُسهم يف تشجيع العناصر أو اجلماعات اإلرهابية
على القيام بعمليات أخرى؛ إذ تتجاهل وسائ ُل اإلعالم التحليل
والتفسير املوضوعي للحدث وأسبابه ودوافعه .وتغيب عن
املتابعة اإلعالمية ردو ُد أفعال املجتمع الرافض ُة لهذا النوع من
يص ُّب يف كثير من األحيان يف مصلحة
املمارسات الدموية ،مما ُ
تلك اجلماعات اإلرهابية.
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التقرير إلى أن تناول العنف يف وسائل
ويف هذا اإلطار ،لفت
ُ
حركت بحوث وسائل االتصال
اإلعالم من أكثر املوضوعات التي َّ
اجلماهيري ،التي اتسمت باالتساع والتعقيد واجلدل .وذهب
املتخصصة يف
بعضها إلى أن تراكم عدد كبير من الدراسات
ُ
ِّ
هذا املوضوع يُبرهن على صحة افتراض وجود َعالقة سببية
بني العنف يف اإلعالم والسلوك ال ُعدواني؛ إذ متتلك وسائل
اإلعالم ،وال س َّيما التلفاز ،إمكانات تكفُل لها التأثير يف
اجلمهور املتلقِّي ،فهي تستطيع تكوي َن قناعات جديدة ،وتفني َد
أخرى قائمة ،وإضفاء الشرعية على ٍ
أمر ما ،باإلقناع وحشد
الطاقات باجتاهه.
نوعا من اجلمهور يؤمن مبا
وميكن لهذه الوسائل أن تصن َع ً
تطرحه ،حتى إن خالف قناعاته؛ إذ إن االتساق بني ما يُطرح
وتكراره يُ ِ
رسخان الفكرةَ املطروحة ،ويجعالنها مقبول ًة للتصديق
تأثيرها
من اجلمهور املسته َدف .ومن ثَم أصبح للكلمة «املرئية»
ُ
املباشر يف املجتمع؛ وال س َّيما يف ظ ِّل ازدحام خريطة البثِّ التلفازي
بعدد كبير ج ًّدا من القنوات الفضائية التي تتن َّوع برامجها ً
شكل
ً
ضه بعض القنوات الفضائية لألفراد
ومضمو ًنا.
عما تعرِ ُ
فضل َّ
واجلماعات املر ِّوجة لإلرهاب؛ فإن بعض هذه الفضائيات يؤ ِّثر
يف املشاهد تأثي ًرا شبه كامل.
بين العدوى والتقليد
استُ ِ
خدمت نظرية «ال َعدوى االجتماعية» لوصف إسهام وسائل
اإلعالم يف انتشار العنف بأنواعه املختلفة يف املجتمع؛ إذ تؤ ِّدي
املتابعة اإلعالمية غال ًبا إلى مزيد من العمليات اإلرهابية .وتشير
تلك النظري ُة إلى تأثر األفراد يف الشبكات االجتماعية ِ
بعضهم
يف بعض ،والسلوكُ الذي ينتقل يف هذه الشبكات أشب ُه بال َعدوى،
ً
فضل عن انتشار
على ِغرار الطريقة التي تنتشر بها الفيروسات،
آخر ومن مجتمع إلى آخر ،بالتواصل
امليول العنيفة من فرد إلى َ
االجتماعي؛ ما لم يكن هناك استعدا ٌد لدى األفراد أو املجتمع
ملقاومة هذه امليول وص ِّدها .ولكي يح ُدثَ ذلك يجب حتقُّق عدد
من ِّ
املؤشرات يف املجتمع ،من أهمها :جودة التعليم ،وزيادة املشاركة
وحتسن املستوى االجتماعي واالقتصادي.
السياسية،
ُّ

دراسات عن نظرية «العدوى االجتماعية»،
ويف هذا السياق أُجريت
ٌ
وما يتعلَّق باألنواع املختلفة للعنف ،كاستخدام األسلحة النارية
كثير من تلك الدراسات إلى أن نظرية
على سبيل املثال؛ وانتهت ٌ
ٍ
طريقة من طرائ َق عدة لتفسير
«العدوى االجتماعية» ليست سوى
األكثر عرض ًة للتأثر للعنف .ومن أجل الوقوف على جملة األسباب
ٍ
مزيد من هذه
والدوافع لهذه النظرية ،من الضروري إجراءُ
الدراسات الك ِّمية ،بغرض التقومي العملي قد َر اإلمكان لآلثار
السلبية للشبكات واملنظومات االجتماعية.
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وما من تفسير واضح للطريقة التي حت ُدث بها العدوى
االجتماعية؛ مما يُضعف عملية البحث والتحليل يف هذا الشأن،
وال س َّيما عند استخدام مصطلح (العدوى االجتماعية) مرادفًا
ملصطلح (التقليد) ،وهو ما أثبته عد ٌد من الدراسات احلديثة
بشأن عمليات إطالق نار جماعي ،ودراسات أخرى تتعلَّق
باالنتحار أو القتل اجلماعي؛ إذ اقتصر حتلي ُل تلك الدراسات
على التواصل الزمني ،وعلى مؤشرات محدودة يص ُعب تعميمها
على دراسات أخرى راجعت وحلَّلت نظرية «العدوى االجتماعية».
ال إجما َع إذن على نتائج نظرية «العدوى االجتماعية» ،وال س َّيما
تقديرها الستناد تص ُّورات األفراد وأنساق تفكيرهم وإدراكهم
للمخاطر إلى ال َعالقات يف الشبكات االجتماعية ،ووجود أفراد
آخرين ذوي تفكير مماثل .و(العدوى) ليست الطريق َة الوحيدة التي
ينتشر بها العنف السياسي؛ إذ (االنتشار) مشابه (للعدوى) ،لكنَّه
ً
فبدل
يُعنى بانتقال السلوك واألفكار ،وتر ُّددها على نطاق أوسع،
من التقاط عدوى سلوكية جديدة من شبكة اجتماعية ض ِّيقة ،قد
تنتقل العدوى عبر الجئني متشابهني ِعرق ًّيا أو دين ًّيا أو ثقاف ًّيا.
وانتهى التقرير يف هذا الشأن إلى أن عامل التقليد قد يكون
املشجع على اإلرهاب يف املتابعة
أكثر مالءمة لوصف األثر
ِّ
َ
اإلعالمية ،وأنه أكثر انسجا ًما من التفسير القائل :إن وسائل
اإلعالم تنشر اإلرهاب بوصفه عدوى اجتماعية .ويعني ذلك أن
تشجع على ممارسة السلوك املـُقلَّد بتكرار
وسائل اإلعالم قد
ِّ
ِ
املباشر لألحداث العنيفة ،مما يُفضي إلى اتساع نطاق
البثِّ
العنف االجتماعي عمو ًما.
Keith J

وأجرى «فنسنت ميلر ،Vincent Millerوكيث هوارد
 «Haywardدراس ًة صدرت يف املجلة البريطانية لعلم اجلرمية
بعنوان« :لقد قمت بواجبي :اإلرهاب وهجمات الدعس كحافز
الهجمات على احلافالت
تقليد» ،حلَّال فيها ظاهرة تصاعد
َ
والسيارات ،فيما بني 2017-2015م ،ووجدا أن ارتكاب العنف
حاف ٌز للتقليد؛ إذ ينتقل احلدث العنيف يف فضاءات اإلعالم،
فيُستق َبل وتُقلِّده مجموعات من ذوي دواف َع ونفسيات وأفكار
وظروف مختلفة.

و َوفقًا للدراسة تُسهم وسائل اإلعالم يف تلك الظاهرة اجلديدة،
الهجمات اإلرهابية ليشاه َدها العالم ،لكن على الرغم
بنقل
َ
من ذلك فإن هذا التقييم ال يتعلَّق بكل األحداث؛ بل بالعمليات
املهمة فقط ،أو التي لها طاب ٌع خاص ،وهي تلك التي تق ِّدم ذلك
املشجع على تقليد اإلرهاب .ويف هذه احلالة تقوم
النموذ َج
ِّ
لعناصر تنتمي إلى أجيال
وسائ ُل اإلعالم بعمل إيحائي وحتفيزي
َ
جديدة ،فتدفعها إلى االنخراط يف مجموعات إرهابية موجودة،
وهو ما ميكن أن ن ُع َّده من أسوأ نتائج املعاجلات اإلعالمية
لإلرهاب وأخطرها.

اإلرهاب ووسائل اإلعالم

ومما يلفت االنتباه يف هذا املقام أن العنف املرتبط باإلعالم
مبخت ِلف أنواعه (مثل :وسائل اإلعالم التقليدية ،واألفالم،
وألعاب الفيديو) يُنظر إليه بوصفه تهدي ًدا للصحة العا َّمة؛
بث املوا ِّد املرئية التي حتتوي على لقطات عنيفة،
إذ يساعد ُّ
وال س َّيما يف األخبار ،على زيادة العنف يف املجتمع ،وحتدي ًدا
عمليات االنتحار أو االعتداء .وهناك عوام ُل أخرى وسيطة تؤ ِّثر
املؤثرات االجتماعية األخرى يف األفراد،
يف هذه ال َعالقة ،منها
ُ
غير أن دراسة قدمها ٌّ
كل من «إل رويل هويسمان L Rowell
 ،Huesmannو الرامي تايلور  »Laramie D Taylorيف مجلة
«املراجعة السنوية للصحة العامة» بعنوان «دور العنف اإلعالمي
يف إثارة السلوك العنيف» ،رأت أن العنف يف وسائل اإلعالم
مؤ ِّثر قوي يف املؤشرات التي تُقاس بها حالة الصحة العامة
يف املجتمع ،وهو ما دفع منظمة الصحة العاملية إلى االهتمام
يتضمن عنفًا يف وسائل اإلعالم.
باحملتوى الذي
َّ
واقترحت «بريجيت ناكوس  »Brigitte L Nacosيف كتابها الصادر
خرجا
يف عام 2016م بعنوان« :اإلرهاب بوساطة إعالمية»َ ،م ً
لتخفيف اآلثار السلبية للمتابعات اإلعالمية لإلرهاب ،بأن
َ
وضوابط للمعاجلة
املؤسسات اإلعالمية مبادئَ توجيهية،
تض َع
ُ
والصحفية لقضايا اإلرهاب ،وذلك باالعتماد على
اإلعالمية
َّ
املتخصصني يف مجال اإلرهاب ،ي َّت ِسمون
مجموعة من اخلبراء
ِّ
باحلياد والنزاهة والثقافة والتراكم املعريف يف هذا املجال ،وتكفُل
لهم ِخبراتهم وقدراتهم الفنية عمل حتليل رصني وموضوعي ،ثم
إعداد تقييم موضوعي ودقيق ملا يُعرض يف وسائل اإلعالم عن
قضايا اإلرهاب.

ولم يُشر التقرير يف هذه القضية إلى أن التسليم بافتراض أن
مهما يف تكوين مواقف اجلمهور املتلقِّي وتصرفاته
للتلفاز أث ًرا ًّ
بالتقليد ،يقتضي ضرورةَ اإلقرار بأن هذا التقليد يعني يف علم

عجب
النفس التربوي
َ
اكتساب السلوك والتصرف بتقليد مناذ َج يُ َ
بها املتلقِّي وال س َّيما األطفال والنشء ،ومن ثَم فال يص ُّح حصر
املسؤولية عن التقليد الذي يساعد على استشراء العنف يف
التلفاز فقط ،فهناك عوام ُل أخرى تساعد على ذلك ،منها األُ ِّمية،
والبطالة ،والتطرف الديني ،والصراع السياسي.
آخر من التحليل اتضح أن ال َعالقة بني مشاهدة
ويف مست ًوى َ
ومعدالت العنف تختلف من دولة إلى أخرى ،إذ يتفاوت
التلفاز
َّ
تأثير اإلعالم املتلفز يف جمهور املتلقِّني َوفقًا لثقافة الشخص،
ُ
والعوامل االقتصادية والتعليمية.
السلبي مقابل اإليجابي
أثر وسائل اإلعالم يف متابعة قضايا اإلرهاب ومعاجلتها مهم
ُ
ج ًّدا يف توجيه الرأي العام؛ لذلك يجب أن يكو َن خطاب اإلعالم
ً
معتدل ومتز ًنا ،وهو ما يتطلَّب من مح ِّرري تلك الوسائل التحلِّ َي
والسمات ،ومن أهمها :البع ُد عن ح َمالت
املؤهالت
ببعض
ِّ
ِّ
التشكيك والتشهير ببعض فئات املجتمع؛ ملا لذلك من أثر يف
التماسك املجتمعي ،الذي ينتج عنه التمر ُد على املجتمع وقيمه،
وبداية ظهور اإلرهاب.

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن املتابعة اإلعالمية للقنوات الفضائية
حدين؛ إيجابي وسلبي:
والصحف لقضايا اإلرهاب سال ٌح ذو َّ
ُّ

اجلانب اإليجابي فيتجلَّى مبناقشة أخبار جهود مكافحة
أما
ُ
اإلرهاب وحتليلها ،وتقدمي املعلومات الصحيحة والتحليالت
املوضوعية لألحداث ،ودعم االنتماء والتكاتف والتعاون يف
املجتمع ،فتكون املتابعة التلفازية لإلرهاب حينئذ حافزًا يؤ ِّدي
بالضرورة إلى استجابة حسنة .ويف ظ ِّل العمليات اإلرهابية
تنشط املتابعة اإلعالمية االستثنائية جلميع وسائل اإلعالم،
ِ
القنوات التلفازية الفضائية ،من أجل تقدمي املعلومة،
وال س َّيما
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الوعي واملعرفة
وعرض احلدث للجمهور بتفاصيله؛ مما يزيد
َ
لدى جمهور الوسيلة اإلعالمية بأخطار العمل اإلرهابي وآثاره،
ويُفضي إلى تكوين رأي عام جتاهه.

اجلانب السلبي فيتجلَّى يف الدعاية غير املقصودة لإلرهاب
وأما
ُ
واإلرهابيني؛ بتضخيم اخلسائر واآلثار السلبية واإلنسانية
ألعمالهم .ويف هذا الصدد يجب على القائمني باالتصال يف
هذه القنوات والصحف يف أثناء املتابعة اإلعالمية االبتعا ُد قدر
اإلمكان عن لقطات انتصار اإلرهابيني وقتل الضحايا ،وعدم
تصوير اإلرهابي وكأنه ربح املعركة أمام احلكومات.

وحسب «أليكس بي شميد  »Alex P Schmidفإن كثي ًرا من
اخلبراء يتفقون على إمكانية احل ِّد من اآلثار السلبية للمتابعات
اإلعالمية لإلرهاب ،وذلك بالرقابة الذاتية .هذا إذا كانت
املؤسسات اإلعالمية على استعداد لوضع مبادئَ توجيهية داخلية
ُ
أكثر مما تنقا ُد وراء املنافسة لوسائل اإلعالم األخرى.
حتتكم إليها َ
َ
الوعي بأن اإلرهابيني
اخلطوط اإلرشادية ،عليها
وحني تضع تلك
ُ
يس َعون إلى الدعاية املجانية بأعمال العنف التي يقومون بها ،وأن
للهجمات ذات الطابع املثير أو اإلنساني
طريقة املتابعة اإلعالمية َ
ميكن أن تؤ ِّد َي إلى تضخيم األثر السلبي لإلرهاب؛ لذا يجب عند
وضع قواعد العمل اإلعالمي أن يؤخ َذ يف احلُسبان جتنُّب انتهاك
خصوصية الضحايا ،أو التدخل يف عمل رجال األمن والشرطة،
التسبب يف أي إخالل بالنظام العام.
أو
ُّ
بهجمات احلادي عشر من سبتمبر 2001م؛
واستشهد
التقرير َ
ُ
فهي من أكثر األحداث التلفازية احل َّية مشاهد ًة يف التاريخ؛
لتأكيد كيف ميكن للجماعات اإلرهابية االستفادةُ من تكالب
وسائل اإلعالم العاملية ،وتوظيف املتابعات اإلعالمية ألغراض
خاصة بها .ويف املقابل بدأت احلكومة األمريكية بعد
دعائية
َّ
 11سبتمبر ،يف توظيف اخلطاب اإلعالمي املساند ،لدعم
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اإلستراتيجيات
إستراتيجياتها األمنية ،دون أن تخض َع تلك
ُ
نفسها ملتابعة إعالمية ،ومن ثَم لم تؤ ِّد وسائ ُل اإلعالم أي وظيفة
مناوئة لها.
وبإجراء حتليل كيفي دقيق لألداء اإلعالمي اتضح أن ذلك الدع َم
صنَّاع القرار السياسي يف
يرجع -جزئ ًّيا على األقل -إلى جناح ُ
تطويع الرسائل اإلعالمية؛ لتعمل على زيادة الدعم الداخلي
الواليات املتحدة يف
لألثر القيادي اجلديد الذي ستضطلع به
ُ
مكافحة اإلرهاب.
تأطير اإلرهاب
تتعلَّق نظرية «التأطير» يف دراسات االتصال ،بوضع جدول
جذب
وجه للممارسة اإلعالمية .وإن جوهر التأطير هو
أعمال ُم ِّ
ُ
انتباه املتلقِّي إلى أحداث معينة ،وإيصال ٍ
محددة منها .وال
معان
َّ
أيضا
يقتصر
التأطير على اخلطاب املكتوب؛ بل يشمل التأطير ً
ُ
املوا َّد املسموعة واملرئية ،ويطرح ُحزم ًة متكاملة من املواد تق ِّدم
تعم ًدا ُم َع ًّدا سابقًا.
تفسي ًرا متماس ًكا لألحداث ،وتقو ً
ميا ُم َّ
وغال ًبا ما تكون هناك ُ
الصحفيون مبرور
أطر ثابتة؛ إذ مييل َّ
بأساليب متشابهة ،ثم يتح َّول األمر
الوقت إلى صياغة القصص
َ
إلى نوع من التأطير املستمر حتى لو تغ َّير الوضع ،ثم يتصاعد
خطاب التخويف من العنف واإلرهاب ِّ
باطراد ،ويُر َّوج عن غير
ُ
قصد لتفسيرات مع َّينة لألحداثً .
خطر اإلرهاب
مثل :تراج َع
ُ
يف الواليات املتحدة األمريكية بعد احلادي عشر من سبتمبر،
يف حني زاد مستوى اخلوف لدى املواطنني؛ مما أفضى إلى
حت ُّول كبير يف اجتاهات الرأي العام األمريكي جتاه قضايا األمن
القومي والسياسة اخلارجية.
يف الوقت ذاته ،وبسبب االستخدام املستمر للتأطير ،تصبح
األحداث َّ
أقل جذ ًبا للجمهور ،فتتراجع أولويتها وجدارتها

اإلرهاب ووسائل اإلعالم

والتكرار واإلحلاح املصاحب
باملتابعة لدى املؤسسات اإلعالمية.
ُ
للتأطير مي ِّثل حت ِّد ًيا كبي ًرا أمام استيفاء املتابعات اإلعالمية
املتضمنة يف مد َّونات السلوك واملبادئ
للمعايير املوضوعية
َّ
الصحفيون عفو ًّيا نحو تبنِّي
االسترشادية األخالقية .وقد ينزلق َّ
رسالة اإلرهاب ،بإضفاء شرعية على العنف ،وهو ما قد يشجع
الهجمات اإلرهابية .وعلى خالف هذا قد
على وقوع مزيد من
َ
التفسير الرسمي ،ورواية «اإلطار» الذي يستخدمه
يتبنَّى اإلعالم
َ
ً
متبادل بني
بعض احمللِّلني أن ثم َة استعدا ًدا
املسؤولون .ويكشف ُ
والصحفيني إلجراء حوار ،وإنضاج ُ
أطر
احلكومة األمريكية
َّ
للهجمات اإلرهابية.
مقبولة ميكن بها املتابع ُة اإلعالمية َ

بعض الدارسني إلى دراسة مصطلحات ،مثل :اجلرمية،
وجلأ
ُ
والضحية ،واخلوف ،وغيرها من املفردات املستخدمة واملنتشرة
يف احملتوى اإلعالمي ،وبيان آثارها بوصفها أدوات للتأطير .يف
أساليب مختلفة للبحث يف تأطير وسائل
حني استخدم آخرون
َ
الدراسات منوذج االقتراب
اإلعالم لإلرهاب ،فاستخدمت إحدى
ُ
املتع ِّدد يف حتليل محتوى التقارير اإلخبارية ،وقد أظهر ذلك
طبيع َة تأثير العقائد الدينية واألفكار وال َعالقات الثنائية يف
ً
القات
فمثل :إذا كانت هناك َع
التأطير يف وسائل اإلعالم.
ٌ
ثنائية وثيقة بني الدولة التي تنتمي إليها وسائ ُل اإلعالم والدولة
التي تعرضت للهجوم ،فإن وسائل اإلعالم تلك متيل إلى تأطير
الهجوم اإلرهابي بطريقة أكثر سلبية .ومن املثير لالنتباه أن هذا
َ
االرتباط ال ينطبق متا ًما يف حالة التقارب العقدي والفكري؛ إذ
التأثير ذاته يف عملية التأطير.
ال يُحدث
َ

املتعمد
الدراسات وجود درجات متفاوتة من التأطير
وقد أثبتت
ُ
َّ
املتعمد للمتابعة اإلعالمية لإلرهاب ،مما يؤ ِّكد أن املبادئ
وغير
َّ
االسترشادية والقواعد األخالقية مهمة للحفاظ على موضوعية
وسائل اإلعالم.

الضوابط والمعايير
الرقْمية لوسائل اإلعالم احلديثة أدا ًة أساسية
صارت
َّ
املنصات َّ
ات
لتداول األخبار يف أيامنا ،وعاد ًة ما حتتفظ هذه
املنص ُ
َّ
بالرمز «الكود» األخالقي نفسه للوسائل اإلعالمية األم (املرئية
الرقْمية غير املرتبطة بوسائل
واملطبوعة) .أما َّ
منصات الوسائط َّ
اإلعالم التقليدية ففي معظم األحيان ال تلتزم بالضوابط
األخالقية نفسها ،وال بضوابط اجلَودة املهنية نفسها؛ مما
كبير يجب
يتجلَّى سل ًبا يف املتابعة اإلعالمية ،وهذا بال ريب ٍّ
حتد ٌ
معاجلته يف املستقبل؛ لتعظيم فوائد استخدام تلك الوسائل،
وحتجيم األضرار الناجتة عن سوء توظيفها.
تأثير إيجابي يف صنع السالم،
وميكن أن يكو َن لوسائل اإلعالم
ٌ
وتسليط الضوء على التضامن املجتمعي .وميكن لوسائل اإلعالم

زيادةُ الوعي العام بالتهديدات األمنية ،وإجراءات الطوارئ،
وتشجيع احلوار العا ِّم والنقاش بشأن اآلثار االجتماعية
والسياسية لإلرهاب.

وتُوصي «كريستينا أركيتي  »Cristina Archettiوسائ َل اإلعالم
بضرورة فهم كيفية استخدام «االتصاالت اإلستراتيجية»
ٍ
أدوات ناجع ًة يف مكافحة التطرف ،وعلى
و«السرديات» لتكون
ُقر بكثرة املشكالت التي يجب التغلُّب عليها
الرغم من ذلك ت ُّ
وجتاوزها؛ لكي يكو َن هذا االستخدام واقع ًّيا ومفي ًدا .وميكن
نشير إلى أن الدعاية أصبحت جز ًءا من نشاط وسائل
هنا أن
َ
تعمد ،وذلك حني جتتمع
اإلعالم ،ولو كانت على نحو غير ُم َّ
عوام ُل جتعل من املتابعة اإلعالمية اإلخبارية ً
عمل دعائ ًّيا دون
الصحفي أو املؤسسة اإلعالمية .فإن
أن يكو َن ذلك من أهداف َّ
الصحفي إلى اختيار
الضوابط السياسية والثقافية التي ِّ
توجه َّ
أحداث مع َّينة ،واالهتمام ببعض جوانب هذه األحداث دون
جوانب أخرى ،قد جتعل املتابعة اإلخبارية ً
عمل دعائ ًّيا.
َ
والتأثير الدعائي لألخبار قد يكون أقوى؛ وذلك أن اجلمهور
ُ
تقارير عن حقائق ،غير أنه من الناحية
يُتابع األخبار بوصفها
َ
الفعلية يظ ُّل اختيار احلقائق والعبث بها أو حذفها من اخلبر
نوعا من الدعاية التي ميارسها
عن قصد أو عن غير قصدً ،
املتابعات اإلعالمية اإلخبارية إلى
رج ُل اإلعالم؛ لتتح َّول بذلك
ُ
ُم َ
عالات دعائية تُسهم يف ترويج أخبار اإلرهابيني والدعاية
لهجماتهم وألفعالهم الشنيعة ،وهذا ما يطمح إليه اإلرهابيون
َ
مطالبات حثيثة بحصر
ويس َعون إلى حتقيقه .ولهذا ظهرت
ٌ
املتابعات اإلعالمية لألعمال اإلرهابية يف حدود ض ِّيقة ما أمكن،
وذلك حلرمان اإلرهابيني من حتقيق هدفهم يف احلصول على
أوسع دعاية َدولية ممكنة لعملياتهم.

هناك إذن ضرورةٌ اللتزام وسائل اإلعالم باحلياد ،وباألخالق
ا ِمل َهنية يف تداول املعلومات عن ظاهرة اإلرهابَّ ،
لئل تُفضي
إلى إثارة الشعور باالحتقان السياسي لدى جمهور املشاهدين
والقراء؛ بل عليها أن تُسه َم يف تقدمي احللول والنصائح للمشاهد
َّ
والقارئ ،والتشجيع على رفع الروح املعنوية ،واملشاركة يف التثقيف
والتبصير ،والتص ِّدي لألفكار اإلرهابية ،واإلغراء بتمثُّل األخالق
الوطنية .ويرى عد ٌد من الباحثني أن اإلعالم أخفق يف التعامل
والقراء برؤية واضحة
مع اإلرهاب ،بالعجز عن تزويد املشاهدين
َّ
ودقيقة عن األحداث اإلرهابية .وأ َّدى هذا إلى بروز تفسيرات
متضاربة تتصل بقضايا اإلرهاب ونتائجها ،تختلط فيها املعاجل ُة
اإلعالمية باحل َمالت الدعائية.
أيضا تأ ُّث َر أخالق مهنة اإلعالم بالسياسة
وأوضح التقرير ً
الصحفيون
اإلعالمية السائدة يف البيئة التي يعمل فيها َّ
وتتحدد مبوجبها ُ
األطر العامة
واملؤسسات اإلعالمية املختلفة،
َّ
9

الصحفية والتحريرية
وثم َة عد ٌد من الضوابط َّ
ِلق َيمها األخالقيةَّ .
ُم َّتفق عليها إلعداد التقارير املسؤولة وهي املـُتعا َرفة يف املؤسسات
الدولية ،ومن أهمها :معايير الشفافية ،واملوضوعية،
الصحفية َّ
َّ
تتجسد
هذه
أخذت
وقد
قة.
د
وال
الضرر،
وتقليل
واحلياد،
املبادئُ
ِّ
َّ
صحفية
أقرتها
ٌ
احتادات َ
يف تشريعات إعالمية أو مواثيق شرف َّ
ومؤسسات إعالمية كثيرة .وإن معظم اإلعالنات العاملية واملواثيق
الدولية اخلاصة بوسائل اإلعالم تدور يف فلَك حرية التعبير،
َّ
تقارير موضوعية،
وضمان احلصول على املعلومات ،وتقدمي
َ
وعدم حت ُّول هذه الوسائل اإلعالمية إلى ٍ
أداة يف يد أي تيار أو
فريق سياسي أو فكري.
الدولية مثل «اليونسكو»
لذلك عملت
كثير من املؤسسات َّ
ٌ
الرقْمية» على تطوير مجموعة مبادئَ
و»مركز
ِّ
الصحافة َّ
لاللتزام بها يف تناول قضايا اإلرهاب؛ من أجل تخفيف أي آثار
سلبية للتعامل اإلعالمي مع ظاهرة اإلرهاب ،ومن ذلك ً
مثل:
ِ
اخلطرة ،مثل األوصاف التفصيلية
التوجي ُه بحذف املعلومات
ُراعى املرونة يف تطبيق تلك املبادئ؛
ألساليب الهجوم ،على أن ت َ
ألن طبيعة اإلرهاب تتغ َّير باستمرار مع اختالف الزمان واملكان
كثير من املؤسسات اإلعالمية
والظروف احمليطة .وقد تبنَّت
ٌ
تلك املبادئَ واملعايير يف تعاملها مع املتابعة اإلعالمية لألحداث
االهتمام
اإلرهابية ،مثل «رويترز ،وسكاي ،وبي بي سي»؛ إذ زاد
ُ
ً
فضل عن
بإضفاء الطابع اإلنساني ،وتقليل ظهور صور اجلناة،
تعزيز خطاب التضامن االجتماعي.
ٍ
بتطبيق جا ٍّد ومنهجي لتلك املبادئ
التقرير
ويف هذا السياق طالب
ُ
واملعايير ،من ِّب ًها على التفاوت احلاصل يف الرؤية والق ُدرات بني
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املؤسسات اإلعالمية الكبيرة على املستوى الوطني ،مقابل
ٍّ
أثر حيوي مختلف،
وسائل اإلعالم الصغيرة واحمللِّية،
فلكل منها ٌ
وكالهما بحاجة إلى االلتزام بالقواعد األخالقية واملتابعات
اإلعالمية املسؤولة؛ لضمان احلفاظ على التأثير اإليجابي ٍّ
لكل
منهما قد َر اإلمكان.

التقرير يف هذا اجلزء بأهمية التزام املؤسسات
وأوصى
ُ
اإلعالمية بتلك املبادئ األخالقية والضوابط املنهجية عند
التعامل مع القضايا اإلرهابية؛ كالتعامل مع اخلبر أو احلدث
مبوضوعية تا َّمة ،مع التح ُّكم بوقت نشره وأسلوب صياغته.
فينبغي االبتعا ُد عن اإلثارة عند نشر األخبار املتعلِّقة باألحداث
اإلرهابية ،مع مراعاة عدم إخفاء احلقائق مبا يُضعف الثقة
باملؤسسة اإلعالمية .ويجب توخِّ ي احلذر فيما يتعلَّق بنشر
تبث
تقارير تتناول األحداث اإلرهابية ،وال س َّيما التقارير التي ُّ
َ
للرأي العام آرا ًء مؤيدة لوجهات نظر اجلماعات اإلرهابية.

التقرير تناول تلك اجلزئية ب ُعمق نراه قد جتاهل الوظيفة
ومع أن
َ
التي تؤ ِّديها وسائ ُل اإلعالم يف أثناء األزَمات أو بعدها ،وال س َّيما
األزَمات الداخلية ،سواءٌ السياسية أو االقتصادية يف الدولة ،تلك
اإلعالم فيها أح َد أهم أدوات إدارة األزمة .وتتضح
التي يكون
ُ
أهمي ُة هذه اجلزئية وخطرها عندما تؤ ِّدي وسائل اإلعالم وظيف ًة
سلبية يف معاجلة األزَمات؛ بالتعتيم والتجاهل ،مما يؤ ِّدي إلى
ً
فضل عن عزله وحرمان الدول من الوظيفة
تضليل الرأي العام،
ِ
املسألة أهمي ٌة خاصة
املجتمعية الناجعة يف إدارة األزَمات .ولهذه
َ
ومعايير أخالقية
ضوابط
فرض
يف النطاق العربي؛ إذ يجب
ُ
َ
املؤسسات اإلعالمية عند تناول األحداث والعمليات
تلتزم بها
ُ

اإلرهاب ووسائل اإلعالم

اإلرهابية؛ لكي تتح َّق َق الغاي ُة الرئيسة من املتابعة اإلعالمية،
الكشف عن مغالطات تلك اجلماعات ،وسوء استخدامها
وهي
ُ
للدعاوى الدينية.
َّ
التداعيات المجتمعية
من أهم جوانب ال َعالقة بني اإلرهاب واإلعالم التقليدي ،تلك
املتعلِّقة بتأثير وسائل اإلعالم التقليدية يف اجلوانب االجتماعية
والنفسية لإلرهاب؛ إذ تواجه وسائ ُل اإلعالم اتها ًما بخدمة
اإلرهاب يف بعض األحيان ،باملتابعة اإلعالمية ألخباره وعملياته
بطريقة تُسهم يف نشر اخلوف والفزع ،وتخلِّف آثا ًرا سلبية يف
أمان املجتمع ومتاسكه.
ُ
فاألطر
وال يقتصر األمر على املتابعة اإلعالمية اإلخبارية،
اإلعالمية األخرى ،مثل :التقارير والقصص والتعليقات ،لها
أثر بارز يف اجلمهور ،وهي أح ُد احمل ِّرضات املهمة لإلرهابيني
ٌ
ً
على القيام بالعمليات؛ بحثا عن الدعاية والترويج لقض َّيتهم،
مما يساعد على نشر أفكارهم واستقطاب املزيد من األفراد
إلى صفوفهم.

اختيار متابعة وسائل اإلعالم
أيضا
وعلى اجلمهور املتلقِّي ً
ُ
املوثوقة وذات املسؤولية ،مبا يزيد من فرص الصدق والدقة
توجه إلى الناس عبر تلك الوسائل.
يف املعلومات واآلراء التي َّ
ونظ ًرا لقلَّة املعرفة باملعلومات الدقيقة عن اإلرهاب ،سواءٌ
لدى العوام أو اإلعالميني ،يجد اإلعالميون أنفسهم مضط ِّرين
يصدقَهم
إلى مجاراة اآلراء والقوالب النمطية القائمة؛ لكي
ِّ
اجلمهور ،وهو ما يظهر يف تعميق أثر وسائل اإلعالم يف إدامة
االنحيازات وتراكمها.
التقرير ظاهرة مهمة وهي
ويف سياق احلديث عن التراكم ،يناقش
ُ
«مراكمة التطرف» التي بدأت حدي ًثا يف إثارة االهتمام البحثي
والتخصصي ،وحتدي ًدا بعد أعمال الشَّ غْب التي شهدتها مدينة
ُّ
ص يف
2005م،
يف
لندن
تفجيرات
ثم
2001م،
عام
برادفورد
وتتلخَّ
ُ
أنواعا أخرى من التطرف.
أن أحد أنواع التطرف ميكن أن يُغ ِّذ َي
ً
ويختص استخدام مصطلح «مراكمة التطرف» باالستجابات
ُّ
املتبادلة بني التطرف اليميني والتطرف الديني اإلسالمي! بي َد
ُ
غير
أنه يجب توخِّ ي احلذر؛ إذ ال يزال هذا
االرتباط الشَّ رطي َ
مؤكد متا ًما ،ويحتاج إلى مزيد من الدراسات ،وال س َّيما مع وجود
أثر يف تغذية التصعيد والتحريض
عوام َل ومتغ ِّيرات أخرى لها ٌ
املتبا َدل على التطرف ،واإلعالم من أهم تلك العوامل.

لذلك ذهب «والتر الكوير  »Walter Laquerإلى القول :إن وسائل
دراسات عن
اإلعالم هي أفض ُل صديق لإلرهابيني .وقد أُجريت
ٌ
ردود أفعال اجلمهور على املتابعة اإلعالمية لإلرهاب ،وال س َّيما
اجلماعات اإلرهابية إلى ديانة معينة أو عقيدة
عندما تنتمي
ُ
ما؛ إذ اتضح أن لل ِّدين أو العقيدة أث ًرا عميقًا يف مقدار املتابعة
تخصصها وسائل اإلعالم .على سبيل املثال:
اإلعالمية التي
ِّ
صت إحدى الدراسات إلى أن هناك تباينًا يصل إلى ح ِّد
خل َ َ
التناقض بني التهوين والتهويل ،يف املتابعة اإلعالمية لإلرهاب
مرتكب احلادث أو
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وذلك إذا كان
ُ
منفِّذ العمل اإلرهابي مسل ًما أو غير مسلم ،فيكون التهويل كبي ًرا
للهجمات التي يرتكبها مسلم ،وقد
ً
وواضحا يف املتابعة اإلعالمية َ
للهجمات التي نفَّذها مسلمون
وصلت نسب ُة املتابعة اإلعالمية
َ
مقارن ًة بتلك التي ارتكبها غير املسلمني إلى قرابة .٪357

اإلعالم التقليدي
حدد التقرير نطاقَه البحثي يف موضوع «اإلعالم التقليدي»،
َّ
الرقْمية املصاحبة لتلك
ات
املنص
ا
أيض
ن
تضم
أنه
إال
ً
َّ
َّ
َّ
ٍ
جانب من وسائط
الوسائل .أي :إن النطاق يشتمل على
اخلاصة
اإلعالم اجلديد وصوره ،وهو املواقع اإللكترونية
َّ
االختيار إلى السؤال
بتلك الوسائل التقليدية .ويدفع هذا
ُ
عن املعيار املعت َمد يف حتديد طبيعة الوسائل التي هي مح ُّل
الدراسة ،فالتميي ُز بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة،
يخضع ملعيار رئيس هو طبيع ُة الوسائط املستخ َدمة ،وهي
يف اإلعالم التقليدي إما الور ُق املطبوع أو اإلرسا ُل اإلذاعي
واملتلفز بوجهيه األرضي والفضائي.

ويؤ ِّثر هذا يف توجيه الرأي العام ونظرة املجتمع للمسلمني،
ضد املسلمني،
مبا
يشجع اجلمهور املتلقِّي على إظهار التح ُّيز َّ
ِّ
قوالب ذهنية منطية؛ لذا فإن ثقافة العاملني يف
وحصرهم يف
َ
مجال اإلعالم ،وتأهيلهم املهني يحتاجان إلى ٍ
مزيد من الدراسات
التحليلية ،فقد تظهر قناعاتهم وتربيتهم الثقافية والفكرية يف
حيادهم أو حت ُّيزهم عند تناول أي محت ًوى إعالمي يتعلَّق
التقرير اإلعالميني باإلقرار بأن املتابعة
باإلرهاب؛ ولذا يطالب
ُ
اإلعالمية لإلرهاب ميكن أن تؤ ِّثر يف حياة آالف الناس؛ لذلك
تقع عليهم مسؤولي ٌة أخالقية ومعنوية يف االلتزام بالتوجيهات
اإلرشادية ومد َّونات السلوك.

ً
مجال
الفضاء اإللكتروني
اإلعالم اجلديد فيَستخدم حص ًرا
أما
ُ
َ
للبثِّ  ،مع تن ُّوع الوسائط املستخ َدمة داخل هذا املجال ،بني
ومنصات للتواصل والتفاعل
مواق َع إخبارية وأخرى تفاعلية،
َّ
ً
فضل عن
املجتمعي املفتوح ،ومواق َع وشبكات للمحادثة،
نص مكتوب
تع ُّددية الوسائط احلاملة للمحتوى ،التي جتمع بني ٍّ
وصور «فوتوغرافية» ومقاطع صوتية أو فيديو .من هنا كان
املنصات اإللكترونية التابعة لوسائل اإلعالم التقليدية
إدرا ُج
َّ
الباب أمام إعادة النظر يف
يف نطاق البحث يف التقرير يفتح
َ
األساس املعياري لتعريف «اإلعالم التقليدي» ،ومتييزه من
اإلعالم اجلديد.
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