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مقدمة

ان تنــايم التيــارات الإرهابيــة املتطرفــة  يف احنــاء كثــرة مــن العــامل  اصبــح هيــدد امــن 
ــيط الأســايس اذلي  ــام الوسس ــح الاع ــات، واصب ــدم اجملمتع ــق تق ــتقرار الشــعوب ويعي واسس
ت�ســتخدمه تــك امجلاعــات الإرهابيــة يف الــروجي لعقائدهــا املتطرفــة، �أو لتجنيــد املتعاطفــن 

ــامل. ــتوى الع ــا عــى م�س من ــد حمــدد واإ ــع �أفاكرهــا، ليــس داخــل ب م

وقــد ر�أينــا كيــف ان رســاةل العديــد مــن التنظــات الإرهابيــة قــد وصلــت عــر الإعــام اإيل 
ــًا ويه التحــاق مواطنــن  ــة للنظــر حق قلــب اجملمتعــات الغربيــة، حيــث شــهدان ظاهــرة لفت
مــن بــاد �أوروبيــة شســى ، بصفوفهــا بعــد ان بلغهتــم ادلعــوة املتطرفــة عــن طريــق الإعــام، 
ــاكل  ــع يف �أش ــور الرسي ــع التط ــة م ــوم خاص ــد ي ــًا بع ــة يوم ــاب التدمري ــوة الإره ــزداد ق وت
ــة  ــددة واخملتلف ــن خــال وســائهل املتع ــام م ع ــه لاإ ــتغال منفذي ــته ، واسس و�أســاليب ممارسس
بشســى انواعهــا للــروجي لعملياهتــم الاجراميــة وجتنيــد الشســباب واسســتغاهلم ، وذكل لتحقيــق 

ــة واملدمــرة. اهدافهــم املتطرف

ــع  ــباب ، خــال مجي ــر�أي الشس ــن ال ــة يف تكوي ــال دور املؤس�ــات التعلميي ــا ل ميكــن اغف ك
ــا  ــة ، مم ــات متطرف ــاكر وايديولوجي ــض الأف ــى بع ــة لتب ــا ارض خصب ــة كوهن املراحــل التعلميي
ــمترار ورضورة مراجعــة املنــاجه التعلمييــة،  ــر املنظومــة التعلمييــة ابسس يتحــم عــى ادلول تطوي
ووضــع منــاجه ت�ــامه يف ارســاء املفاهــم الصحيحــة عــن الأداين وتشــجيع الشســباب يف 
الاخنــراط يف املشــاريع الوطنيــة وذكل لاسســتفادة مــن طاقاهتــم والهنــوض حنــو تمنيــة اجملمتعيــة.

وتتطلــب معليــة اقتــاع جــذور الإرهــاب وماكحفتــه ايل تكثيــف وتضافــر اجلهــود الراميــة عــى 
ــر�أي العــام  القضــاء عليــه ، ويقــع اجلــزء الأكــر عــى وســائل الإعــام يف توعيــة وحتصــن ال
زاء ظاهــرة الإرهــاب  واحلفــاظ عــى دورهــا الأســايس يف تشــكيل فكــر اجملمتعــات وتنويرهــا  اإ
وكــذكل مراجعــة وجتديــد املضمــون والرســاةل الــي تقدهمــا مبــا يتناســب مــع التطــورات 
ــر  ــة الفك ــدل وماكحف ــر املعت ــر الفك ــى ن ــل ع ــة، والعم ــهدها املنطق ــي تش ــداث ال والأح
ــا  ــق �أغراضه ــام لتحقي ع ــة لاإ ــتغال التنظــات الإرهابي ــذكل التصــدي لسس املتطــرف، وك
واحليلــوةل دون متكيهنــا مــن الت�أثــر يف الــر�أي العــام،  ورضورة التن�ســيق املشــرك بــن 

ــاب. ــة مباكحفــة الإره ــة واملؤس�ــات املعني الوســائل الإعامي

            ال�فرة د. هيفاء �أبو غزاةل
               الأمن العام امل�اعد  

رئيس قطاع الإعام والتصال
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احللقة النقاشية البحثية الثالثة 
حول دور اإلعالم العربي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب   

يف اط��ار تنفي��ذ ق��رارات جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب الص��ادرة ع��ن 
الدورة العادية )46( يف البند اخلاص » دور اإلعالم العربي يف التصدي 
لظاه��رة اإلره��اب« وال��ذي أش��ار إل��ي عق��د احللق��ة النقاش��ية البحثي��ة 

الثالث��ة ح��ول دور اإلع��الم العرب��ي يف التص��دي لظاه��رة اإلره��اب)1(. 

1  ج��اء انعق��اد احللق��ات النقاش��ية البحثي��ة ح��ول دور اإلع��الم العرب��ي يف التصدي لظاه��رة اإلرهاب 
م��رة واح��د م��ن كل ع��ام يف إح��دى ال��دول األعضاء لدى اجلامعة العربي��ة ، وذلك بناء على توصية 
ص��درت ع��ن الفري��ق اخل��راء املع��ي بال��دور اإلع��الم العرب��ي يف التص��دي لظاهرة اإلره��اب، وعقدت 
احللقة النقاشية البحثية األوىل بدولة اإلمارات العربية املتحدة يناير 2010 ، كما عقدت احللقة 
النقاش��ية الثاني��ة جبامع��ة ناي��ف العربي��ة للعل��وم األمني��ة يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية يف يناي��ر 
2011 ، وفيه��ا تس��تعرض أوراق العم��ل املقدم��ة م��ن ال��دول األعض��اء ومن قبل املش��اركني يف احللقة.
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وحت��ت رعاي��ة واس��تضافة معال��ي الدكت��ور/ حمم��د املوم��ي وزي��ر 
الدول��ة لش��ؤون اإلع��الم يف اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة نظ��م قط��اع 
اإلع��الم واالتص��ال أعم��ال احللق��ة النقاش��ية البحثي��ة الثالث��ة ح��ول 
دور اإلع��الم العرب��ي يف التص��دي لظاهرة اإلرهاب بالعاصمة األردنية 
عم��ان بالتع��اون م��ع وكال��ة األنب��اء األردني��ة )ب��را( يف اكتوب��ر 2015.

افتتح��ت أعم��ال احللق��ة النقاش��ية بكلم��ة لعطوف��ة األس��تاذ/ فيص��ل 
الش��بول � مدي��ر وكال��ة األنب��اء األردني��ة )ب��را( رح��ب فيه��ا بالس��يدات 
والس��ادة احلض��ور متمني��ًا هل��م التوفي��ق والنج��اح ألعم��ال ه��ذه احللقة. 

ث��م ألق��ت معال��ي الس��فرية د. هيف��اء أب��و غزال��ة � األم��ني الع��ام املس��اعد، 
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال باألمانة العامة جلامعة الدول العربية 
كلم��ة رحب��ت فيه��ا بالس��يدات والس��ادة احلض��ور وقدم��ت الش��كر فيه��ا 
للمملك��ة األردني��ة اهلامشي��ة عل��ى اس��تضافتها ألعم��ال ه��ذه احللق��ة، 
متمني��ة حلض��رة صاح��ب اجلالل��ة اهلامشي��ة املل��ك عب��د اهلل الثان��ي ب��ن 
احلس��ني مل��ك اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة ط��ول العم��ر ودوام التوفي��ق 
له ولش��عب األردن، وقدمت فيها الش��كر أيضًا ملعالي الدكتور/ حممد 
املومي � وزير الدولة لشؤون اإلعالم باململكة األردنية اهلامشية على 

حس��ن رعايت��ه ألعمال ه��ذه احللقة.

وجاء يف كلمة الس��فرية هيفاء : ان وس��ائل اإلعالم س��اعدت يف ترويج 
جرائ��م اإلره��اب وان بعض العملي��ات اإلرهابية اليت ال يغطيها اإلعالم 
تب��وء بالفش��ل بالنس��بة لإلرهابي��ني ، كم��ا ان ظاه��رة اإلره��اب دولي��ة 
وليس��ت مرتبط��ة بدي��ن او ع��رق او ل��ون واحل��رب اإلعالمية جنحت يف 

اظه��ار املس��لمني على أنه��م إرهابيني.

وألق��ى معال��ي الدكتور/ حممد املومي � وزير الدولة لش��ؤون اإلعالم 
باململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة كلم��ة رح��ب فيه��ا بالس��يدات والس��ادة 
أعض��اء الوف��ود املش��اركة يف أعم��ال ه��ذه احللق��ة وال��يت أش��ار فيه��ا إىل 
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أن��ه ج��اء الوق��ت ال��ذي الب��د وأن تتكات��ف في��ه األم��ة العربي��ة وأن تق��ف 
صف��ًا واح��داً ك��ي تواج��ه ظاه��رة اإلره��اب الغاش��م ال��ذي ب��دأ يتغلغ��ل 
وسط الشعوب العربية ويدمر أبناءها وشبابها وكذا بنيتها األساسية 
، وحن��ن حباج��ة ال��ي املزي��د م��ن التع��اون للتص��دي للفك��ر اإلرهاب��ي 
والعصابات اإلجرامية، وان وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي جيب 
ان خت��دم اإلنس��انية وال تك��ون من��را لعصاب��ات اإلره��اب والش��ر ، واش��ار 
معال��ي الوزي��ر يف كلمت��ه ان األردن خي��وض حرب��ا ال ه��وادة فيه��ا  ض��د 
االره��اب، وال ب��د م��ن تضاف��ر اجله��ود لنحص��ن الوط��ن واجملتمع��ات م��ن 
ش��ر االرهاب، وعلى وس��ائل اإلعالم  ان تنش��ر مبادئ اإلس��الم الس��محة 
وفض��ح عصاب��ات االره��اب وزيفه��ا . كم��ا متن��ى معال��ي الوزي��ر التوفيق 

والنج��اح ألعم��ال ه��ذه احللقة. 

وت��رأس جلس��ة احللق��ة النقاش��ية عطوف��ة األس��تاذ/ فيص��ل الش��بول، 
مدي��ر الع��ام لوكال��ة األنب��اء األردني��ة )براء( حيث ق��دم خالهلا عرض 
تقدميي حول » مواجهة اإلرهاب إعالميًا » وحتدث فيه باستفاضة عن 
س��بل مواجه��ة تنظي��م داع��ش االرهاب��ي وال��ذي ب��ات خط��راً يه��دد ام��ن 
املنطقة بأكملها، وأن معركة اإلعالم ليست أقل أهمية من املعركة 
العسكرية خالل حرب املواجهة مع تنظيم داعش االرهابي ، وضرورة 
تزويد االطراف املتحالفة ضد داعش باملعلومات للتأثري بالرأي العام، 
وأهمي��ة التدري��ب عل��ى اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماعي من قبل 

االط��راف احلكومي��ة ومؤسس��ات اجملتمع العربي.  

كم��ا مت مناقش��ة دراس��تني األوىل ح��ول )التع��اون املتب��ادل ب��ني اإلعالم 
غ��ري احلكوم��ي واإلره��اب ( حي��ث ق��ام بعرضها س��عادة الل��واء الدكتور/ 
صاحل املالك � عضو هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية واإلدارية 

جبامع��ة ناي��ف العربية للعلوم األمنية. 

وقدم��ت الدراس��ة الثاني��ة ح��ول )اإلع��الم العرب��ي يف حال��ة املواجه��ة 
م��ع التحدي��ات اخلط��رية ال��يت تواج��ه األم��ة العربي��ة( الدكت��ورة/ ملياء 
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حمم��ود ، رئي��س إذاع��ة ص��وت الع��رب ، مجهوري��ة مص��ر العربي��ة. 

وش��ارك يف أعم��ال احللق��ة وف��ود ممثل��ة ع��ن وزارات اإلع��الم ووزارات 
واالحت��ادات  املنظم��ات  ع��ن  وممثل��ني  العربي��ة  ال��دول  يف  الداخلي��ة 
املمارس��ة مله��ام إعالمي��ة وال��يت تعم��ل حت��ت مظل��ة األمان��ة العام��ة 

العربي��ة  ال��دول  جلامع��ة 
املؤسس��ات  ع��ن  وممثل��ني 
واإلعالمي��ة  الصحفي��ة 
باململكة األردنية اهلامشية. 
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أوراق العمل
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عرض تقدمني
الرسائل املضادة يف مواجهة االرهاب 

)داعش(

اعداد األستاذ/ فيصل الشبول
مدير العام لوكالة األنباء األردنية )براء(
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موقف التحالف الدولي:
1.النتيجة املؤكدة هي هزمية هذا التنظيم.

2.املشكلة يف املدة الزمنية )3 سنوات أو عشر سنوات أو أكثر(.
3.حشد أكر عدد ممكن من دول العامل ضمن التحالف.

املوقف األمريكي :
• القضاء على فكرة اخلالفة.

• احلرب من اجلو والتسليح على األرض.
• االبتعاد عن أي توصيف طائفي ملواجهة التنظيم يف العراق.

•ندرة الركيز على النظام السوري.
املوقف العربي :

• )هي حربنا أو ال(.
• مشاركة 11 دولة عربية بصورة فعلية يف التحالف.

تتحرك داعش يف أربعة جماالت:
أوال : املكان )أرض املعركة(.

ثانيا : التمويل.
ثالثا : التجنيد.

رابعا : اجملال اإلعالمي املعلوماتي )االتصال(.
وجهات نظر من داخل التحالف

• داع��ش جين��د اس��راً بأكمله��ا ولي��س جتني��د األف��راد )وه��ذه 
نقط��ة متي��زه ع��ن القاع��دة والنص��رة(.

• أه��م أس��باب التط��رف الدع��م االجتماع��ي الذي يأت��ي غالبا عر 
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االنرنت وخاصة وس��ائل التواصل االجتماعي.
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  اس��تخدام  يف  جن��ح  داع��ش   •

توي��ر. وخاص��ة 
• معرك��ة اإلع��الم ليس��ت أق��ل أهمية من املعركة العس��كرية 
)وس��ائل اإلع��الم واالتص��ال والتواص��ل االجتماع��ي واس��تخدام 

املناب��ر ودور العل��م(.
دول��ة  ل��كل  ألن  واح��د  خط��اب  تصمي��م  املمك��ن  غ��ري  م��ن   •

. صيته��ا خصو
منوذج يف الدعاية املضادة )اندونيسيا(

• منظم��ة التحال��ف م��ن أج��ل الس��الم يف اندونيس��يا عرض��ت 
جتربتها من خالل تشكيل فريق يضم ثالث فئات هي الضحايا 
أو أس��رهم، التائب��ون م��ن االره��اب، رج��ال العل��م وال س��يما رج��ال 

الدين.
• الرسائل اليت خترج عن الفريق.

• » نري��د احلس��نة يف الدني��ا واآلخ��رة ه��م يريدونه��ا يف اآلخ��رة 
فق��ط ».

•» ملك��ة اجلم��ال نريده��ا يف الدني��ا واآلخ��رة وه��م يريدونه��ا يف 
اآلخ��رة فق��ط ».

•اس��تخدام مصطلح��ات مث��ل الس��الم واحملب��ة واألخ��وة واخل��ري 
ب��دال ع��ن مكافح��ة االره��اب والتطرف.

وجهات نظر دول عربية
• املناهج التعليمية.

• تسليح العشائر يف سوريا والعراق.
• م��ن الض��روري أن نب��ني للع��امل رفضن��ا الختط��اف الدي��ن م��ن 
قبل داعش ورفضنا للطائفية وأن نصرنا جيب أن يكون شامال 

عل��ى الصعيدين العس��كري والفكري.
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• استهداف الشباب بالرسالة اإلعالمية.
• دع��م بن��اء الق��درات احمللي��ة يف تصمي��م وب��ث الرس��ائل ع��ر 

وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي.
•  ابراز قصص جناح التحالف وقوته.

•  انش��اء مرك��ز اقليم��ي إلنت��اج رس��ائل ض��د داع��ش للح��د م��ن 
كس��ب التأيي��د لداع��ش وأي تط��رف باعتب��اره مش��كلة عاملي��ة.

• ضرورة احلصول على معلومان من امليدان لبثها عر خمتلف 
وسائل اإلعالم وهذا األمر غري متاح ملعظم الدول املشاركة.

اإلذاع��ة  وهيئ��ة  اجلزي��رة،  )مث��ل  الفضائي��ات  بع��ض    •
االس��المية. بالدول��ة  التنظي��م  تس��مية  عل��ى  تص��ر  الريطاني��ة( 

دور اإلعالم
•  العمل بشراكة إلصدار الرسائل.

إجي��اد قاع��دة بيان��ات عل��ى مس��توى التحال��ف وحتديثه��ا    •
باس��تمرار.

•  التنس��يق م��ع ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي )داع��ش ال ميتل��ك 
فضائي��ات وال يس��تطيع ولكن��ه ناش��ط عل��ى وس��ائل التواص��ل 

االجتماع��ي وخاص��ة )توي��ر(.
•  تزوي��د االط��راف املتحالف��ة ض��د داع��ش باملعلوم��ات للتأث��ري 

بال��رأي العام.
• اطالق محالت مس��تمرة يف وس��ائل اإلعالم والتواصل وحتى 

يف الشوارع )باصات فرنسا مثاال(.
• اجياد أدوات قياس لتحديد فعالية رسائل االئتالف.

تطلعات التحالف:
•  القي��ام جبه��ود لن��زع الش��رعية عن داع��ش من خالل التصدي 
خلطاب��ه وتنس��يق رس��ائل مض��ادة فعال��ة وموح��دة لع��زل داع��ش 
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بصفتها عصابة ارهابية اجرامية وتقويض التوجه حنو فكرها 
املنطق��ة وخارجه��ا  املوثوق��ة واحلقيقي��ة يف  ودع��م االص��وات 

للقي��ام بذلك.
•  دعم تطلعات الشباب يف املنطقة الذين يصبون حنو مستقبل 

متطور ينعم باالستقرار والكرامة والفرص.
•  بن��اء الثق��ة بق��درة احلكوم��ة العراقية عل��ى التوصل للحل يف 

األزمة احلالية من أجل مستقبل آمن وواعد للعراق.
•  تعزي��ز الدع��م م��ن داخ��ل الش��عب الس��وري وعل��ى املس��توى 
الدول��ي للتوص��ل إىل ح��ل سياس��ي ش��امل يق��وده املعتدل��ون يف 

س��وريا بعي��دا ع��ن بش��ار األس��د أو داع��ش.
زي��ادة االع��راف ب��دول التحال��ف العامل��ي كش��ريك مه��م    •

املنطق��ة. لش��عوب 
الرسائل السلبية ) نقاط ضعف(

•  الضربات اجلوية غري فاعلة والتحالف ضعيف.
•  الضربات اجلوية تقتل املدنيني.

•  الغرب يشجع اهليمنة الشيعية يف العراق.
• جتاهل العامل للكارثة االنسانية يف سوريا.

• داعش منتج الواليات املتحدة مع الغرب.
• املناط��ق العراقي��ة ال��يت تس��يطر عليه��ا داع��ش ت��دار أفض��ل م��ن 

ال��يت تس��يطر عليه��ا احلكوم��ة العراقية.
• الغرب خيسر احلرب اإلعالمية مع داعش.

• تواصل تدفق املقاتلني االجانب إىل سوريا.
• ال يوجد اعالم مستقل يف العامل العربي.

• دور ايران يف العراق وسوريا.
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• الف��ارق الثق��ايف ب��ني العرب والغ��رب )الغرب ينظر لداعش من 
ناحي��ة خط��ر االره��اب والتط��رف، الع��رب ينطلق��ون م��ن فك��رة 

دفاعي��ة ع��ن رب��ط الع��رب واملس��لمني باإلرهاب(.
التواص��ل  ش��بكات  عل��ى  وفيدي��و  ص��ورة   1700 داع��ش  ل��دى   •

االجتماع��ي.
• االرهابيون يصنعون وال يولدون.

الرسائل االجيابية )نقاط قوة(
• البعد اإلنساني )ميل االنسان الفطري للسلم(.

• الطبيعة االجرامية لداعش )ذبح وحرق وتدمري(.
• تنسيق اجلهد الدولي.

• داعش تس��تخدم االنرنت وال تس��تخدم احملطات التلفزيونية 
)احلرب االعالمية حمصورة(.

• عودة أهمية اإلعالم احلكومي برعاية امريكية.
• 1400 حمطة فضائية يف العامل العربي.

م��ن  يأت��ي  االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  حمت��وى  م��ن   %70•
التلفزي��ون.

م��ن  والباق��ي  ل��ه  يع��د خصيص��ا  اليوتي��وب  م��ن حمت��وى   %5•
التلفزي��ون.

الذي��ن  الس��ابقني  املقاتل��ني  ودور  املطل��وب  املض��اد  اخلط��اب   •
تعرض��وا خليب��ة أم��ل ج��راء انضمامه��م للتنظيم��ات االرهابي��ة.

إىل  عني��ف  مقات��ل  حت��ول  أن  اس��تطاعت  داع��ش  )ع��روس   •
ش��خص عاطف��ي م��ن املمك��ن معاجلت��ه(.

• من��وذج  فش��ل داع��ش يف احلك��م: اخنف��اض يف مس��توى معيش��ة 
االفراد يف املناطق اليت تس��يطر عليها داعش.
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• إعدام داعش بعض أعضائه ممن يهربون من اخلدمة.
• قتداعش األطباء.

• داعش غري قادر على توفري اخلدمات العامة.
•  داعش يدمر الراث العربي واإلنساني )تدمر والنمرود(.

اإلجراءات التنفيذية
• أهمي��ة التدري��ب عل��ى اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 

م��ن قب��ل االطراف احلكومية ومؤسس��ات اجملتم��ع العربي.
• إدارة وتب��ادل املضم��ون: تطوي��ر املناب��ر والش��بكات م��ن أج��ل 

تب��ادل امل��ادة العلمي��ة للخط��اب املض��اد ب��ني الش��ركاء.
• اتف��اق عل��ى ض��رورة العم��ل اجلماع��ي ب��ني دول التحال��ف 

إضاف��ة إىل العم��ل الف��ردي.
• عقد اتصاالت اسبوعية.

واإلع��الم  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  كاف��ة  اس��تخدام   •
اجلدي��د.

• اجي��اد فري��ق للتواص��ل االجتماعي على غرار فريق اخلارجية 
االمريكي.

• إنش��اء مرك��ز انت��اج وجتمي��ع الرس��ائل االعالمي��ة يف الش��رق 
األوسط.

• عق��د ورش��ات عم��ل الس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
واإلع��الم احلدي��ث.

• تنظيم لقاءات مع شبكات التواصل فيسبوك وتوير وجوجل.
• تنظي��م ورش عم��ل للناطق��ني باس��م احلكومات بش��أن التعامل 

مع داعش.
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ومتماس��كة  مناهض��ة  اعالمي��ة  حلمل��ة  االتص��االت  جه��ود  تس��هيل 
هلزمي��ة داع��ش م��ن خ��الل مخس��ة حم��اور :

1.توحي��د الرس��ائل م��ن خ��الل التنس��يق م��ا ب��ني الناطق��ني م��ن 
خ��الل املؤمت��رات املتلف��زة االس��بوعية، وتطوي��ر وتب��ادل حمت��وى 
االتصاالت مثل قاعدة بيانات الس��حابة االلكرونية والتش��ارك 
باملمارس��ات االفض��ل يف االتص��االت احلكومي��ة والتش��ارك يف 

حتلي��ل الفئ��ة املس��تهدفة.
2.االخن��راط برس��ائل التواص��ل االجتماع��ي م��ن خ��الل تنس��يق 
النشاطات احلكومية يف الفضاء الرقمي وزيادة املنتج واحملتوى 
واالخن��راط  ش��ركائنا  خ��الل  وم��ن  التحال��ف  ع��ر  املط��ور 
بشركات وسائل التواصل والتكنولوجيا ودعم استخدام طرف 

ثال��ث مؤث��ر لوس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ض��د داع��ش.
3.زيادة االصوات املوثوقة )شراكات( محالت اعالمية.

تقوي��ة  عل��ى  الركي��ز  والش��راكات  للحم��الت  4.ميك��ن 
االس��تخدام الفع��ال ل��أدوات والف��رص م��ن خ��الل رج��ال الدي��ن 
وق��ادة اجملتم��ع وش��هادات املقاتل��ني املوهوم��ني، وتقدي��م ع��روض 
م��ن قب��ل ش��خصيات عام��ة وخ��راء حيظ��ون بالثق��ة وش��باب 
يعرب��ون ع��ن آماهلم وتطلعاتهم اضافة إىل وجود برامج تس��لط 
الض��وء عل��ى مس��تقبل ش��امل للمنطق��ة وحي��رم ارثه��ا الثق��ايف.

5.قي��اس اآلث��ار: التش��ارك بأفض��ل املمارس��ات ح��ول كيفي��ة 
قي��اس اث��ر احلمل��ة االعالمي��ة املض��ادة ومح��الت االتص��االت 

االس��راتيجية.
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ورقة عمل حول » التعاون املتبادل 
بني اإلعالم )غري احلكومي( واإلرهاب

اعداد اللواء دكتور/ صاحل بن حممد املالك 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

اململكة العربية السعودية 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة

لق��د أصب��ح اإلع��الم ه��و احمل��رك األساس��ي جلمي��ع ش��ئون احلي��اة عل��ى 
مس��توى اإلف��راد و ال��دول، و أصبح��ت ال��دول تتس��ابق يف االس��تفادة م��ن 

وس��ائل اإلع��الم خلدم��ة مصاحله��ا اخلاص��ة و االس��راتيجية.

 و لعب��ت ال��دول املتقدم��ة إعالميا الدور االكر لالس��تفادة من وس��ائل 
اإلعالم فيما خيدم قضاياها اخلاصة و املصريية، سواء كانت سياسية 
أو اقتصادي��ة أو اجتماعي��ة أو أمني��ة، أو غريه��ا م��ن مناحي احلياة. و مت 
توظي��ف تقني��ة اإلع��الم خلدم��ة مصاحل ال��دول املتقدم��ة إعالميا على 
حس��اب ال��دول األق��ل تقدم��ا يف ه��ذا اجمل��ال، فأصب��ح الطال��ب مطلوب��ا و 
املظل��وم ظامل��ا و املعت��دى علي��ه ه��و املعت��دي نتيج��ة الس��تخدام اإلع��الم 
بش��كل اح��رايف خي��دم الق��وي ضد الضعي��ف، و لتوظيف اإلعالم بش��كل 
خي��دم أجن��دة ال��دول املتقدم��ة إعالمي��ا و ال��يت متتل��ك وس��ائل اإلع��الم 
األكث��ر انتش��ارا و تأث��ريا و ال��يت تس��تطيع قل��ب احلقائ��ق و التأث��ري على 

ال��رأي الع��ام العاملي.

و يف اآلون��ة األخ��رية تع��ددت و تنوع��ت اإلعم��ال اإلرهابي��ة و اتس��عت 
دائرته��ا حت��ى أصبح��ت مجيع دول الع��امل تعاني من اإلعمال اإلرهابية 
و أضراره��ا. ومل يع��د لإلعم��ال اإلرهابي��ة دي��ن أو مذه��ب أو ل��ون أو لغة 
أو ح��دود، ب��ل مش��ل تهدي��د اإلره��اب مجي��ع دول الع��امل. ومع األس��ف ان 
دول الش��رق  األوس��ط دون اس��تثناء حتظ��ى بالك��م الواف��ر م��ن العمليات 
اإلرهابي��ة املتنوع��ة ال��يت راح ضحيته��ا األبري��اء م��ن الرج��ال و النس��اء 
والكب��ار و األطف��ال، و أصبح��ت يف اآلونة األخرية أكثر بش��اعة عندما 
اس��تهدفت العملي��ات اإلرهابي��ة املصل��ني يف املس��اجد خاص��ة يف ي��وم 
اجلمع��ة. أي إره��اب ه��ذا؟. يف بي��وت اهلل ق��ال تع��اىل يف حمك��م كتاب��ه: 
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��ُه ُيَس��ّبُح َل��ُه ِفيَه��ا ِباْلُغ��ُدّو  يِف ُبُي��وٍت َأِذَن اهلّلُ َأن ُتْرَف��َع َوُيْذَك��َر ِفيَه��ا اْسُ
اَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلّلِ َوِإَقاِم الّصاَلِة  َوااَلَصاِل * ِرَجاٌل اّل ُتْلِهيِهْم جِتَ
اُفوَن َيْومًا َتَتَقّلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألْبَصاُر * ِلَيْجِزَيُهُم  َوِإيَتآِء الّزَك���اِة خَيَ
اهلّلُ َأْحَس��نَ َم��ا َعِمُل��وْا َوَيِزيَدُه��ْم ّم��ن َفْضِل��ِه َواهلّلُ َي��ْرُزُق َم��ن َيَش��آُء ِبَغ��رْيِ 

ِحَساٍب	.

و أصبح��ت وس��ائل اإلع��الم يف س��باق حمم��وم للحص��ول عل��ى الس��بق 
اإلعالمي يف تغطية اإلحداث اإلرهابية، كما أن اإلرهابيني حريصون 
عل��ى تزوي��د وس��ائل اإلعالم جبميع املعلومات ع��ن العمليات اإلرهابية، 
ه��ذا التع��اون القائ��م ب��ني وس��ائل اإلع��الم  و ب��ني اإلرهابي��ني جيعلن��ا 
نتس��اءل، م��ن املس��تفيد م��ن اآلخ��ر ه��ل اإلره��اب يس��تفيد م��ن وس��ائل 

اإلع��الم أم اإلع��الم يس��تفيد م��ن اإلره��اب؟.

م��ن الصعوب��ة مب��كان أن حت��دد م��ن املس��تفيد م��ن اآلخر، ولك��ن الواضح 
أن هن��اك مصلح��ة متبادل��ة فاإلعالم يس��تفيد من اإلره��اب، و اإلرهاب 
يستفيد من اإلعالم. و يف هذا البحث سوف حناول إن شاء اهلل توضيح 
العالقة بني اإلعالم و اإلرهاب بشكل اكر و دور كل منهما بالتأثري 
عل��ى األخ��ر للوص��ول إىل اهل��دف املطل��وب ل��كال الطرفني وه��و الوصول 
إىل اك��ر ق��در ممك��ن م��ن اجلماه��ري و حتقي��ق الفائ��دة املرج��وة ل��كل 
منهم��ا، كم��ا س��وف نتع��رف عل��ى اث��ر ه��ذه العالق��ة ب��ني اإلع��الم و 
اإلرهاب على احلكومات و الشعوب. وهل هذه العالقة تعتر داعما قويا 
لإلره��اب؟. و م��ا ال��ذي جي��ب عل��ى وس��ائل اإلع��الم أن تق��وم ب��ه خلدم��ة 
اجملتم��ع احملل��ي و الدول��ي ض��د اإلره��اب و آث��اره اخلط��رية عل��ى ام��ن و 

س��المة اجملتم��ع الدولي.

تعريف االعالم و االرهاب

يف ه��ذه الدراس��ة ل��ن اتعم��ق كث��ريا يف اخل��وض يف االختالف��ات ب��ني 
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الكتاب و الباحثني و الدارسني حول تعريف االعالم و االرهاب، و سوف 
اقتص��ر عل��ى تعريف��ني ارى مناس��بتهما ملوض��وع الدراس��ة.

اوال:- تعريف االعالم

ع��رف االس��تاذ إبراهي��م إم��ام اإلع��الم بقول��ه: )) ه��و نش��ر للحقائ��ق 
.)) املختلف��ة  اإلع��الم  واألخب��ار واألف��كار واآلراء بوس��ائل 

ثانيا:- تعريف االرهاب

تعريف االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب:-

االرهاب هو »كل فعل من افعال العنف او التهديد به أيا كانت بواعثه 
او اغراض��ه، يق��ع تنفي��ذا ملش��روع إجرام��ي ف��ردى او مجاع��ي ويهدف اىل 
الق��اء الرع��ب ب��ني الن��اس او ترويعه��م او تعري��ض حياته��م او حريته��م 
او امنه��م للخط��ر او احل��اق الض��رر بالبيئ��ة او بأح��د املراف��ق او االم��الك 
العامة او اخلاصة او احتالهلا او االستيالء عليها او تعريض احد املوارد 

الوطنية للخطر ».

اإلعالم التقليدي و اإلرهاب

إن التع��اون املتب��ادل ب��ني وس��ائل اإلع��الم )غ��ري احلكومي��ة( واإلره��اب 
يش��ري إىل أن كل منهم��ا يس��تفيد م��ن اآلخ��ر، عل��ى حن��و م��ا أش��ار إلي��ه 
والر الكري Walter Laqueur  يف قوله »إن اإلعالمي هو أفضل 
صدي��ق لإلرهاب��ي »- ويذه��ب غ��ريه إىل الق��ول إن اإلعالم��ي ه��و ش��ريك 
اإلرهاب��ي. ب��ل إن بعضه��م اآلخ��ر ذه��ب إىل الق��ول إن »العم��ل اإلرهاب��ي 

لي��س ش��يئًا يف ح��د ذات��ه. التش��هري هو كل ش��يء«.

إن اإلعالم واإلرهاب يهدف كل منهما إىل السعي وراء اآلخر.



-25- 

وس��ائل اإلعالمية املختلفة تتس��ارع إىل الس��بق اإلعالمي، وراء األخبار 
ورص��د الوقائ��ع واألح��داث للجماع��ات اإلرهابي��ة، به��دف تغطية وقائع 
العن��ف واالغتي��االت أخ��ذا مبب��دأ احلرية اإلعالمي��ة و رغبة يف حتقيق 
الس��بق اإلعالم��ي. و املنظم��ات اإلرهابية ال��يت متارس العنف واإلرهاب، 
تس��عى وراء األجه��زة اإلعالمي��ة، وذل��ك لك��ي تص��ل رس��التها السياس��ية 
والنفس��ية وحتق��ق أهدافه��ا ال��يت تتمث��ل يف إش��اعة الرع��ب واخل��وف، 
فض��اًل ع��ن املطال��ب، أو الرس��ائل السياس��ية أو الديني��ة للمنظم��ة ال��يت 

مت��ارس العن��ف واإلرهاب.

إن تع��اون اإلع��الم واإلره��اب وعملي��ات العن��ف وتداخلهم��ا م��ع بع��ض 
م��ن األم��ور اليت باتت تش��كل جزءاً من »احلال��ة اإلرهابية« واإلخبار عن 
وقائعه��ا وخطاباته��ا، وضحاياه��ا، وم��ن ث��م ط��رح مطالبه��م أو رؤاه��م 

السياس��ية أو الديني��ة واملذهبي��ة أم��ام ال��دول وال��رأي الع��ام.

اإلره��اب إذن يتس��ّلح باإلع��الم لتس��ويق غايات��ه. و يف س��بيل نش��ر اخل��ر 
ق��د تق��ع وس��ائل اإلع��الم، وأحيان��ًا م��ن دون قصد، يف فخ غاي��ات اإلرهاب 
املقص��ودة، وخت��دم بالتال��ي أهداف��ه املرجوة. ويف هذا الس��ياق ل���م تكت���ف 
بع���ض وس���ائل اإلع���الم بالت���رويج لأعم��ال االرهابي��ة م��ن خ��الل 
التغطية االعالمية ب���ل أص���بحت ع���امال  مهما وم���ؤثرا ف���ي ت���أجيج و 
اث��ارة النزع���ة اإلرهابي���ة ف���ي نف���وس بع���ض األف���راد، خاص���ة طائف���ة 
الش���باب، بل واألده����ى م����ن ذل��ك أن اجلماع����ات اإلرهابي��ة ق��د وج��دت 
ض����التها ف����ي بع����ض وس����ائل اإلع��الم كمم��ر س��هل و س��ريع للوص��ول 
إل���ى ال���رأي الع���ام، وأداة م���ن األدوات الناجع�ة ف�ي التس���ويق ملعتق�داتها 

املنحرف��ة واملتطرف��ة، ولتحقيق 

أهدافها، مستغلة ف�ي ذل�ك االهتمام اجل�امح م�ن قب�ل وس�ائل اإلع�الم 
املختلف���ة ف���ي حتقي���ق الس���بق االعالم��ي، إل���ى جان���ب احلص���رية ف���ي 
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تق���ديم املعلوم���ات والتحل���يالت املتعلقة باألفعال اإلرهابية. 

أوض��ح كل م��ن األس��تاذ برون��و ف��ري واألس��تاذ دوميني��ك رون��ر م��ن 
جامع��ة زي��ورخ يف سويس��را ع��ام 2006 يف حبثهم��ا املعن��ون ) ال��دم واحل��ر 
! لعب��ة املصلح��ة املش��ركة ب��ني اإلرهابي��ني واإلع��الم ( أن الطرف��ني 
اإلع��الم واإلرهابي��ني يس��تفيدان م��ن اإلعم��ال اإلرهابي��ة . فاإلرهابيون 
حيصل��ون عل��ى دعاي��ة جماني��ة إلعماهلم ، واإلعالم يس��تفيد ماليا الن 
التقاري��ر ال��يت تنش��ر يف ه��ذا اجمل��ال تزي��د م��ن عدد ق��راء اجلري��دة وعدد 
مشاهدي التلفزيون ، وبالتالي تزداد مبيعات اجلريدة وقيمة الدعاية 

املنش��ورة عليه��ا وزي��ادة قيم��ة الدعاي��ة ال��يت يبثه��ا التلفزيون .

يق��ول أح��د خ��راء اإلره��اب: ”اإلره��اب عب��ارة ع��ن مس��رح...“ واهلجم��ات 
اإلرهابي��ة يت��م ختطيطه��ا جل��ذب انتباه وس��ائل اإلعالم

هذه العالقة مفيدة للطرفني... اإلرهابيني و وسائل اإلعالم.

اصب��ح دور الفضائي��ات الروي��ج للفك��ر االرهابي والدف��اع عن تنظيمات 
متطرف��ة وعالق��ة ه��ذا األم��ر حبري��ة ال��رأي والتعب��ري مث��ار ج��دل من��ذ 
سنوات مضت، املسألة ال تتعلق بقناة أو فضائية دون اخرى، بل يشمل 

اغل��ب القن��وات الفضائية )غري احلكومية(. 

ل��و نف��رض أن عم��ال إرهابي��ا مل ين��ل اهتم��ام وس��ائل اإلع��الم املختلف��ة 
ومل حي��ظ بأي��ة تغطي��ة، فه��ذا يع��ي أن احل��دث كأن��ه مل يك��ن، وبذل��ك 
ف��ال أث��ر للعم��ل اإلرهاب��ي، ال عل��ى ال��رأي الع��ام وال على صانع��ي القرار،  

فمص��ري اإلره��اب ب��دون وس��ائل اإلع��الم هو التوق��ف واألفول.

اما بالنس��بة لإلرهابيني، فإن األعمال اإلرهابية هي الوس��يلة الوحيدة 
إلث��ارة اهتم��ام ال��رأي الع��ام وصان��ع الق��رار، حتى يس��مع اجلمي��ع عنهم 
ويع��رف مش��اكلهم وقضاياه��م ومطالبه��م. اإلش��كال املط��روح هن��ا، ه��و 
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أن وس��ائل اإلعالم يف العصر احلديث ويف اجملتمعات الدميقراطية، ال 
تس��تطيع أن تقاطع تغطية األعمال اإلرهابية، ألن دورها يف اجملتمع، 
وعم��ال مبب��دأ ح��ق اجلمه��ور يف املعرف��ة، ه��و إخب��ار وإب��الغ اجلمه��ور 

وال��رأي الع��ام ب��كل األح��داث والوقائع حملي��ا ودوليا.

من جهة أخرى، ال تس��تطيع الدول الدميقراطية أن تتدخل يف ش��ؤون 
وسائل اإلعالم وتضغط عليها للعزوف عن تغطية األعمال اإلرهابية، 

عمال مببدأ حرية االعالم.

ما ذا يستفيد اإلرهابيون من اإلعالم؟

يس��تفيد اإلرهابي��ون م��ن اإلع��الم عندما تقوم وس��ائل اإلع��الم بتغطية 
األح��داث اإلرهابي��ة و وص��ول أخباره��م إىل اك��ر ق��در ممك��ن م��ن 
اجلمهور يف مجيع أحناء العامل س��واء كان عن طريق االنرنت أو عن 
طري��ق وس��ائل اإلع��الم التقليدية املتابعة من مجي��ع فئات اجلمهور، و 
تقدي��م معلوم��ات ع��ن املنظم��ة اإلرهابي��ة و تبنيه��ا هل��ذه العملي��ات لك��ي 
حتظ��ى بالوص��ول إىل املؤيدي��ن و املتعاطف��ني و الداعم��ني هلذا التنظيم 
و عملياته اإلرهابية، كما يهدفون من هذه الرسائل إىل إيقاع الرعب 
و اخل��وف عل��ى الش��عوب و احلكوم��ات املعادي��ة هلم و خلق نوع من القلق 

و زعزع��ة األمن. 

و حس��ب باحث��ني نفس��يني يف ه��ذا اجمل��ال، ف��إن حمرك��ي العملي��ات 
اإلرهابي��ة ق��د حيجم��ون ع��ن تنفي��ذ عملياته��م يف ح��ال علم��وا مس��بقًا 
أنه��ا ل��ن حتظ��ى بالدعاية اإلعالمية الكافية. أما هدفهم األساس��ي من 
وراء ذلك، فيتمّثل خبلق أجواء التأزم والفوضى و االنهيار. وهي أجواء 
تفس��ح اجمل��ال أم��ام انتش��ار الش��ائعات املغرض��ة، وخصوص��ًا ال��يت تؤل��ب 
ال��رأي الع��ام ض��د الس��لطة احمللي��ة وتث��ري خ��وف املواطن��ني انطالق��ا م��ن 

ش��عورهم بعج��ز األجه��زة األمني��ة ع��ن محايته��م. 
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إن املش��اهد املأس��وية ال��يت تنقله��ا بع��ض وس��ائل اإلع��الم بش��كل متك��رر 
ومبال��غ في��ه، تش��ّكل حب��ّد ذاته��ا خط��ورة وخدم��ة لله��دف اإلرهاب��ي، و 
ه��ذا ينطب��ق عل��ى نق��ل بع��ض األحادي��ث املتش��نجة املتعلق��ة بالعملي��ات 
اإلرهابية، واليت من شأنها إثارة الرأي العام أو إحداث الرعب يف نفوس 
اجلمه��ور، كالقن��وات التلفزيوني��ة ال��يت تبال��غ يف تصوي��ر املمارس��ات 
اإلرهابية الوحشية، أو نقل االحداث املأسوية آلثار العمليات اإلرهابية 
ال��يت تزي��د م��ن تأزي��م الوض��ع م��ن دون أن تق��ّدم حل��واًل عقالني��ة أو 
أطروحات بّناءة. وهذا من شأنه الدفع إىل املزيد من التطرف والرغبة 

يف االنتق��ام للخ��روج م��ن األزمة.

وال ميكنن��ا إغف��ال ال��دور ال��ذي لعب��ه اإلعالم يف تغذي��ة أو دعم أو ظهور 
العن��ف واإلره��اب والتط��رف م��ن خ��الل اس��تغالل اإلرهابي��ني لإلع��الم 
يف تس��ويق أغراضه��م وغاياته��م وتوظيفه��ا يف تضلي��ل األجهزة األمنية 
واكتس��اب الس��يطرة على الرأي العام عن طريق نش��ر أخبار العمليات 
اإلرهابي��ة ال��يت يقوم��ون بتنفيذه��ا عل��ى اعتبار أن احلم��الت اإلعالمية 
ال��يت تغط��ي ه��ذه العملي��ات تس��اعد عل��ى حتقي��ق واس��تكمال أهدافه��م، 
حي��ث ي��رون يف التغطي��ة اإلعالمي��ة جلرائمه��م معي��ارا هام��ا لقي��اس 
م��دى جن��اح فعله��م اإلرهاب��ي ، لدرج��ة أن البع��ض منه��م اعت��ر العم��ل 

اإلرهاب��ي ال��ذي ال ترافق��ه تغطي��ة إعالمي��ة عمال فاش��ال . 

وه��و م��ا دف��ع ديفي��د ب��رودر املراس��ل الصحف��ي يف الواش��نطن بوس��ت إىل 
املطالب��ة حبرم��ان اإلرهاب��ي م��ن حري��ة الوص��ول إىل مناف��ذ الوس��ائل 
اإلعالمية،  الن تغطية العمليات اإلرهابية إعالميا ، وإجراء مقابالت 
إعالمي��ة م��ع اإلرهابي��ني تعت��ر جائ��زة أو مكاف��أة هل��م عل��ى أفعاهل��م 

اإلجرامي��ة، إذ تتي��ح هل��م اجمل��ال إن خياطب��وا اجلمه��ور 

ويتحدث��وا إلي��ه ع��ن األس��باب والدواف��ع ال��يت دفعته��م هل��ذا الفع��ل ، م��ا 
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يتس��بب رمبا بإنش��اء نوع من التفهم هلذه األس��باب ، وذلك على حس��اب 
الفع��ل اإلجرامي نفس��ه.

إن وس����ائل اإلع����الم ومب����ا متلك����ه م����ن أدوات ناقل����ة لأخب����ار ق����ادرة 
عل��ى تهوي��ل وتض��خيم إمكان��ات العنف، وتستطيع أن تظهر اإلرهابي 
أم���ام األع���داد الغفي���رة م���ن املش���اهدين بص���ورة درامي���ة أبل���غ مم���ا 
يتخيله اإلرهابي يف قرارة نفسه، ل���ذلك أض���حت وس���ائل اإلع���الم ع���ن 
قص���د أو غي���ر قص���د مس���اندة لإلرهاب��ي يف حتقي��ق أهداف��ه ال��يت يرن���و 
إل���ى حتقيقه���ا، فالتغطي���ة اإلعالمي���ة للعملي���ات اإلرهابي���ة حتق���ق 
ال���ركن املعن���وي م�ن الفع�ل اإلره���ابي وه�و إث�ارة وب�ث الرع�ب والف�زع 
ف���ي نف���وس البش���ر، كم�ا يض���من االرهابي  م�ن خ�الل تغطي�ة وس�ائل 
اإلع�الم للح�ادث فرص�ة ع�رض قض�يته اليت ي�ؤمن به�ا ويسعى جاهدا 

للظف��ر بأهدافها.

و قد وصفت مارجريت تاتشر رئيس الوزراء الريطانية السابقة هذه 
الدعاي��ة ) اجملاني��ة ( باألوكس��جني ال��الزم لإلره��اب الذي ال يس��تطيع 
االس��تغناء عن��ه، الن تغطي��ة احل��دث اإلرهاب��ي إعالمي��ا حيق��ق مكاس��ب 

تكتيكية واس��راتيجية للقائمني عليه. 

 يق��ول أح��د اخل��راء: إن ب��ن الدن كان ”مهووس��ًا“ بوس��ائل اإلع��الم 
الدولي��ة وكان مريض��ًا مب��رض الشاش��ات والكام��ريات والتصفي��ق“.

و الظواه��ري كان يق��ول: ”إن أكث��ر م��ن نص��ف ه��ذه املعرك��ة ه��و يف 
الساحة اإلعالمية. 

وهن��اك ثالث��ة أه��داف تعم��ل عل��ى حتقيقه��ا اجلماع��ات اإلرهابي��ة م��ن 
خ��الل التغطي��ة اإلعالمي��ة ألعماهل��ا اإلرهابي��ة وه��ي:- اوال، احلص��ول 
على االهتمام من خالل نشر اخلوف والرعب وعدم األمن واالستقرار 
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ب��ني اجلماه��ري املس��تهدفة، وكش��ف ضع��ف وع��دم ق��درة احلكوم��ة 
املس��تهدفة عل��ى محاي��ة مواطنيه��ا م��ن اإلره��اب. ثاني��ا، احلص��ول عل��ى 
االع��راف مبطالبه��ا وأطروحاته��ا وقضاياه��ا. ثالث��ا، احلص��ول عل��ى 
درجة من االحرام والشرعية يف اجملتمعات املستهدفة وبالوصول إىل 
وس��ائل اإلع��الم وال��رأي الع��ام، ال خيتل��ف اإلرهاب��ي ع��ن رئي��س احل��زب 
السياس��ي أو الوزي��ر أو العض��و يف الرمل��ان، حي��ث بإمكان��ه أن يدخ��ل يف 
اتص��ال مباش��ر م��ع اجلمه��ور ويط��رح قضيت��ه ورؤيت��ه لأم��ور ووجه��ة 
نظ��ره وحلول��ه وأف��كاره، ومن دون أدنى ش��ك س��يجد هن��اك بني املاليني 

م��ن يتعاط��ف مع��ه أو م��ن يش��اطره ال��رأي. 

ان التغطية اإلعالمية تعطي الصبغة اإلنسانية للجماعات اإلرهابية، 
كما تعرف بهم كفاعلني يف النظام السياسي، هلم قضايا ومشاكل 
يطرحونه��ا، وهل��م وجه��ات نظ��ر وحل��ول هل��ذه املش��اكل ختتل��ف ع��ن 

األطروح��ات الرسية للنظام وملؤسس��اته املختلفة.   

 إن هدف املنظمة السياسية الراديكالية اليت متارس العنف واإلرهاب 
ه��و إيص��ال صوته��ا السياس��ي أو الدي��ي أو العرق��ي أو القومي إىل الرأي 
الع��ام يف بالده��ا، والع��امل، ثم إىل كوادرها يف املعتقالت أو الس��جون، أو 
إىل اإلدارات السياسية يف الدول الكرى بهدف التعريف بهذه املنظمة 
أو تل��ك. و يف كث��ري م��ن األحيان يك��ون اإلعالم عن العمليات اإلرهابية 
والعنيف��ة ه��و اإلع��الم ع��ن مطال��ب سياس��ية حم��ددة، كاإلف��راج ع��ن 

ك��وادر هلا يف 

الس��جن أو االعتق��ال، أو احلص��ول عل��ى فدي��ة مالي��ة، أو حتقيق مطلب 
للجماع��ة، كم��ا حي��دث يف عملي��ات اختط��اف الس��ائحني األجان��ب م��ن 
قبل بعض القبائل أو اجملموعات القبلية، أو بعض اجلماعات السلفية 

اجلهادية الراديكالية.
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و هناك عدة مستويات ملشاركة اإلرهابيني يف وسائل اإلعالم:-

األول:-  قي��ام  الوس��ائل اإلعالمي��ة بتغطي��ة نش��اط اإلرهابي��ني. و يف 
ه��ذه احلال��ة ينف��ذ اإلرهابي��ون اهلجم��ات وينتظ��رون كي��ف س��تقوم 
وس��ائل اإلعالم بتغطيتها. قد حياول اإلرهابيون التأثري على التغطية 
اإلعالمي��ة م��ن خ��الل اختي��ار موقع العمل اإلرهاب��ي والتوقيت واهلدف 

ولك��ن لي��س هل��م عالق��ة بصناع��ة حمتوي��ات امل��ادة اإلخبارية.

للوس��ائل  مباش��رة  رس��ائلهم  اإلرهابي��ون  يرس��ل  عندم��ا  الثان��ي:- 
اإلعالمي��ة، و عنده��ا يس��تطيع اإلرهابي��ون أن يق��رروا م��اذا )الرس��الة( 
وكيف يشكلون رسالتهم. لكن ”حراس البوابة“ يف الوسائل اإلعالمية 
هل��م الق��رار النهائ��ي يف نش��رها أو ج��زء منه��ا أو إضاف��ة الص��وت أو ع��دم 

نش��رها عل��ى اإلط��الق.

الثال��ث:- الس��يطرة التام��ة عل��ى الوس��يلة اإلعالمي��ة هن��ا يس��تطيعون 
صناع��ة الرس��الة ونش��رها كم��ا يري��دون بالضب��ط. حي��ث يس��تطيع 
اإلرهابي��ون الوص��ول إىل ه��ذا التأث��ري اإلعالم��ي م��ن خ��الل إط��الق 
صحفه��م اخلاص��ة أو تدش��ني قنواته��م التليفزيوني��ة او من خالل نش��ر 

رس��ائلهم بواس��طة اإلنرن��ت.

ما ذا يستفيد اإلعالميون من اإلرهاب؟

تعم��ل وس��ائل اإلع��الم م��ع بعضه��ا البع��ض يف منافس��ة ح��ادة و قوي��ة 
للحص��ول عل��ى الس��بق اإلعالم��ي يف تغطي��ة األح��داث اإلرهابي��ة أو ب��ث 
الرس��ائل اإلرهابي��ة ال��يت يقدمه��ا رؤس��اء اجلماع��ات اإلرهابي��ة، لك��ي 
حيصل��وا عل��ى اك��ر ق��در م��ن املش��اهدة و منافس��ة القن��وات اإلعالمي��ة 
األخ��رى باحلص��ول عل��ى املش��اهدة اجلماهريي��ة االك��ر، و نتيج��ة 
للشعبية الكبرية اليت حصلت عليها بعض الوسائل اإلعالمية من خالل 
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تغطيتها املباشرة و املتميزة لأحداث اإلرهابية مع متيزها باملصداقية 
و الشفافية بعيدا عن املبالغة الغري منطقية،  يرتب علي هذا احلصول 
على اكر قدر من املعلنني و بالتالي دعم ميزانية الوسيلة اإلعالمية 
نتيج��ة لتزاي��د اإلعالن��ات، ألن مع��دالت املش��اهدة تعت��ر حج��ر الزاوي��ة 
للمنافس��ة اإلعالمي��ة. و بطبيع��ة احل��ال هن��اك أس��باب أخ��رى قد تلعب 
دوراً كذلك مثل االهتمامات الشخصية لإلعالميني ومسؤوليتهم يف 

نق��ل األح��داث... فاإلره��اب يف النهاي��ة يعت��ر أخباراً وجي��ب تغطيته.

لك��ن. العام��ل املش��رك الرئيس��ي فيم��ا ب��ني الوس��ائل اإلعالمي��ة ه��و عدد 
املش��اهدين أو الق��راء للتغطي��ة اإلعالمية لإلرهاب.

و كم��ا حيت��اج اإلرهابيون اىل اجلمهور كذلك اإلعالميون حيتاجون 
إىل اجلمه��ور حت��ى يس��تمروا يف العم��ل. و ارتف��اع مع��دالت املش��اهدة 
ترتب��ط مباش��رة بدخ��ل اإلع��الن.. وهك��ذا كلم��ا زاد اجلمه��ور ال��ذي 

يش��اهد األخب��ار يف وس��يلة معين��ة كلم��ا زاد دخ��ل القن��اة. 

تق��ول إح��دى الباحث��ات: ان وس��ائل اإلع��الم تت��م مكافأته��ا عل��ى )ب��ث 
اإلره��اب(، وذل��ك بس��بب منافس��تهم عل��ى حج��م اجلمه��ور والتوزي��ع.

و يق��ول أح��د الباحث��ني: أن هن��اك عرض��ًا مبالغ��ًا في��ه للم��واد اإلعالمي��ة 
ال��يت ”تقط��ر“ دم��ًا يف وس��ائل اإلع��الم. نزيف الدماء لي��س هو اخلاصية 
الوحي��دة ال��يت جي��ب أن تتص��ف به��ا امل��ادة اإلعالمي��ة حت��ى تك��ون جاذبه 
لوس��ائل اإلع��الم. اهلجم��ات اإلرهابي��ة تق��دم ”م��ا تعش��قه“ الوس��ائل 
اإلعالمي��ة املعاص��رة - الدرام��ا ونزي��ف الدم��اء واالهتمام��ات اإلنس��انية 
هذا االهتمام باملواد اإلعالمية ذات الطابع اإلنساني والدراما تؤدي إىل 

تغطي��ة إعالمي��ة مبال��غ فيها للنش��اط اإلرهابي.

األخب��ار م��ن املنظ��ور اإلعالم��ي ه��ي غ��ري العادي��ة و“الدراماتيكي��ة“ 



-33- 

اإلره��اب يتناس��ب م��ع ه��ذه األوص��اف: غ��ري العادي��ة ”والدراماتيكي��ة“.

و باختص��ار... اإلره��اب يتص��ف بالعدي��د م��ن اجلوان��ب ال��يت جتعل��ه 
موضوع��ًا جاذب��ًا لوس��ائل اإلع��الم.

كان��ت املنافس��ة وال زال��ت عام��اًل مهم��ا.. خ��الل العق��ود األخ��رية حي��ث  
زاد عدد الوسائل اإلعالمية وأصبحت املنافسة أكثر حده بني وسائل 
االع��الم اذا ترغ��ب كل وس��يلة أن تك��ون األوىل يف ع��رض األح��داث 
والتأك��د م��ن أن اجلمه��ور يش��اهد قناته��ا ولي��س قن��اة أخ��رى كم��ا 

يس��تمر يف املش��اهدة واملتابع��ة.

ان التغطي��ة الس��ريعة لأح��داث االرهابي��ة تعت��ر املقي��اس احلقيق��ي 
للنشاط االعالمي للوسيلة االعالمية، مما جبعلها يف مصاف الوسائل 

االعالمي��ة االوىل يف املتابع��ة.

و حت��اول بع��ض القن��وات التلفزيوني��ة الفضائي��ة النق��ل املباش��ر م��ن 
م��كان احل��دث كلم��ا امك��ن ذل��ك لتحظ��ى بنس��بة اك��ر م��ن املش��اهدة، 
الن املش��اهد يفضل مثل هذه التغطية، و بالتالي يس��تمر يف املتابعة، و 
ق��د تضط��ر القن��اة اىل اع��ادة بع��ض لقطاتها لتحتف��ظ جبماهريها و قد 

تكس��ب مجاه��ري اخرى.

اذا اجلمهور حريص على متابعة االحداث بوقتها و يفضلها على اهلواء 
مباشرة و هذا ما تسعى له بعض القنوات الفضائية )غري احلكومية(، و 
لكن بعض القنوات احلكومية قد ال تس��تطيع جماراة هذه القنوات، اذا 
قد حتتاج اىل املوافقة على نشر بعض االحداث، مما جيعلها يف مراتب 
متأخ��رة يف املتابع��ة اجلماهريي��ة، اذ يبحث اجلمهور دائما اىل االحداث 
اجلدي��دة املنقول��ة عل��ى اهل��واء مباش��رة، و ه��ذا م��ا يعط��ي هل��ذه القن��وات 
االولوي��ة يف املتابع��ة، و الق��در االك��ر م��ن االعالن��ات التجاري��ة. و ه��ذا 
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م��ن اهم اهداف القنوات )غري احلكومية(.     

إذا كان��ت هن��اك هجم��ات إرهابي��ة وكان��ت هن��اك لقط��ة مص��ورة 
جاه��زة، ف��إن كل قن��اة س��وف تبثه��ا يف وق��ت مع��ني. كلم��ا مت تغطي��ة 
احل��دث وتقري��ره بس��رعة كان ذل��ك أفض��ل م��ن منظ��ور الوس��ائل 

اإلعالمي��ة.

يقول أحد اخلراء: السرعة تلعب دوراً حموريًا يف التغطية اإلخبارية 
الكونية.

كان��ت األخب��ار فيم��ا مض��ى ميك��ن حتريره��ا ورقابته��ا أحيان��ًا لع��دة 
أي��ام قب��ل إقراراه��ا للب��ث العام. اليوم اجلمهور يتطل��ب وقت ردود أفعال 

اإلع��الم مقاس��ًا بالس��اعات أو حت��ى الدقائ��ق.

يس��مى  م��ا  بس��بب  الش��خصية  األس��باب  بع��ض  يك��ون  ق��د   .. أحيان��ًا 
”النجومي��ة اإلعالمي��ة“ بع��ض مقدم��ي األخب��ار يصبح��ون مش��هورين 

عندم��ا يغط��ون أحداث��ًا مث��ل اهلجم��ات اإلرهابي��ة الك��رى.

إذاً.. إن دور املنافسة والسرعة يف البيئة اإلعالمية له تأثري حاسم على 
معظم التقارير اإلعالمية خاصة وقت األزمات واحلوادث اإلرهابية.

االعالم اجلديد )التفاعلي( و االرهاب:

قدم��ت ث��ورة االتص��ال و تقني��ة املعلوم��ات ش��كال جدي��دا م��ن اش��كال 
االع��الم وه��و م��ا عرف باإلعالم اجلدي��د او االعالم البديل ذلك االعالم 
ال��ذى ات��اح امام مس��تخدميه ش��كال جديدا لتبادل املعلوم��ات واآلراء وهو 
االع��الم التفاعل��ي، ولع��ل ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي وعل��ى راس��ها 
الفي��س ب��وك وتوت��ري ويوتي��وب ه��ي اكث��ر اش��كال ه��ذا االع��الم انتش��ارا 
وش��يوعا ب��ني مس��تخدمي االنرن��ت ذل��ك انه��ا مكن��ت مس��تخدميها م��ن 
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خ��الل م��ا متلك��ه من ادوات التعبري عن آرائهم ومش��اركتهم للغري فيما 
يق��ع م��ن اح��داث ب��ل واملش��اركة يف صناع��ة االح��داث ايض��ا.

و قد بدا اإلرهابيون باستخدام وسائلهم اخلاصة عن طريق االنرنت، 
وأصبح��وا يقدم��وا رس��ائلهم بع��د إعداده��ا و صياغتها و إخراجها بش��كل 
اح��رايف مس��تخدمني أفض��ل وس��ائل التقني��ة احلديث��ة للوص��ول إىل 

اجلمه��ور املس��تهدف بأقص��ر و أس��هل الطرق.

ونتيج��ة لتنام��ى دور ه��ذه الش��بكات فق��د وج��دت اجلماع��ات االرهابي��ة 
فيها متنفس��ا - ارضا خصبه - تس��تطيع من خالهلا حتقيق العديد من 
اهدافه��ا س��واء م��ا تعل��ق منها بنقل آرائه��ا ومعتقداتها اىل اكر عدد من 
اجلماه��ري املس��تهدفة او اث��ارة الرع��ب والف��زع يف نفوس��هم من خالل ما 
يتم نش��ره من صور وفيديوهات، او حتقيق التواصل فيما بينهم بعيدا 
ع��ن رقاب��ة مؤسس��ات الدول��ة املعني��ة ودون وق��وع مصادم��ات مباش��رة 

حتت��وى عل��ى ق��در م��ن املخاط��رة والتهدي��د هلم مع تلك املؤسس��ات.

لق��د ظه��ر الت��زاوج ب��ني اإلنرن��ت واإلره��اب بش��كل أك��ر وضوح��ًا 
بع��د أح��داث احل��ادي عش��ر م��ن س��بتمر 2001م، فلق��د انتقل��ت املواجه��ة 
ض��د اإلره��اب م��ن مواجه��ة مادي��ة مباش��رة واقعي��ة انتقل��ت إىل الفضاء 
اإللكروني، حيث أصبح اإلنرنت من أشد وأكر األسلحة الفتاكة.

ينق��ل ع��ن أمي��ن الظواه��ري زعي��م تنظي��م القاع��دة قول��ه باحل��رف )...
إنن��ا خن��وض أكث��ر م��ن نص��ف معركتن��ا يف الس��احة اإللكروني��ة 
واإلعالمي��ة(.  و ق��دم نصيح��ة لك��وادره قائ��اًل: )عليك��م أن تدرك��وا أن 

كل لقط��ة تلتقطونه��ا ه��ي بأهمي��ة ص��اروخ يطل��ق عل��ى الع��دو...(.

الفرنس��ية  الصحاف��ة  وكال��ة  يف  اإلره��اب  مس��ئولي  أح��د  يق��ول  و 
”اإلرهابي��ون ال حيتاج��ون لن��ا بع��د اآلن لنش��ر رس��ائلهم...“ اإلع��الم 
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يف  س��هولة  أكث��ر  يعت��ر  ال��ذي  باإلنرن��ت  اس��تبداله  مت  الرس��ي، 
اإلرهابي��ة  تُأث��رياً، اجملموع��ات  االس��تخدام وأكث��ر س��رعة وأكث��ر 
لديه��ا اآلن مواقعه��ا اإلليكروني��ة ال��يت م��ن خالهل��ا يس��تطيعون إيصال 

دعايته��م...“

 و م��ن هن��ا جي��ب أن نعل��م ب��أن لإلع��الم التق��ي ووس��ائل التواص��ل 
االجتماعي احلديثة أدوارا مهمة وخطرية يف حياة األمم واجملتمعات. 
و للحقيقة فقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي احلديث ضرورة 
ملح��ة يف حياتن��ا املعاصرة. كما أنه ومع وس��ائل التواصل االجتماعي، 
فق��د ب��ات م��ن الس��هل أن يتط��رف الش��اب وه��و يف غرف��ة نوم��ه، أو م��ن 
خ��الل هاتف��ه اجل��وال، وليس من منزله فحس��ب، وبعي��دا عن أعني أهله 
وأصدقائه، وحتى مدرسيه،  فانتشار الفكر املنحرف املتشدد والفتاوى 
الضالة، بفعل االنفالت اإلعالمي وازدهار وسائل االتصال اجلماهريي، 
وال��ذي ل��ه ب��ال ش��ك انعكاس��ات كب��رية وخط��رية عل��ى ظاه��رة اإلره��اب، 

مم��ا نت��ج عن��ه زي��ادة ملحوظة يف األعم��ال اإلرهابية والغل��و والتكفري.

و م��ن امله��م أن نع��رف ب��أن اإلرهاب��ي باألم��س كان يتس��لح ببندقي��ة 
وقنبلة، أما إرهابي اليوم فيتسلح جبهاز حاسب حممول وآلة تصوير. 
وه��ذا ال��ذي ح��ول اإلنرن��ت ألداة رئيس��ة يف النش��اط اإلرهاب��ي الدول��ي. 
فلق��د خ��دم اإلنرن��ت اخلالي��ا اإلرهابي��ة م��ن حي��ث تضخي��م الص��ورة 
الذهني��ة لق��وة وحج��م تل��ك اخلاليا ال��يت متتلك عدداً قلي��اًل من األفراد 
لديهم أو لدى أحدهم خرة باإلنرنت وبرامج امللتيميديا لبث رس��ائل 
إعالمية ختدم أهدافهم لشن حرب نفسية ضد مستهدفيهم والدعاية 

ألهدافه��م وأنش��طتهم بعي��داً عن وس��ائل اإلع��الم التقليدية.

جي��ب أن نع��رف أن الوج��ود اإلرهاب��ي النش��ط عل��ى الش��بكة العنكبوتي��ة 
متن��وع وم��راوغ بص��ورة كبرية، فإذا ظهر موقع إرهابي اليوم فس��رعان 
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ما يغري منطه اإللكروني، ثم خيتفي ليظهر مرة أخرى بشكل وعنوان 
إلكرون��ي جديدي��ن بع��د ف��رة قص��رية. ومم��ا ال ش��ك في��ه أن اإلره��اب 
اإللكرون��ي واملعلومات��ي ه��و إرهاب الغد واملس��تقبل نظراً لتوس��ع وتعدد 
وتن��وع جم��ال األه��داف ال��يت ميك��ن مهامجتها مع توفري ق��در كبري من 
الس��المة للمهامج��ني وع��دم تعرضه��م خلط��ر اكتش��اف هوياته��م أو 
حت��ى املواق��ع ال��يت ش��نوا هجماته��م منه��ا إال بع��د وق��ت طوي��ل وجه��د يف 

البحث.

و لأس��ف لق��د أصب��ح الي��وم ويف عص��ر اإلره��اب الرقم��ي احلاس��ب 
اآلل��ي وكام��ريا الفيدي��و احملمولت��ني بالي��د أصبحت بأهمي��ة وخطورة 
الكالشينكوف وقذيفة )االر بي جي(. ولقد استغل اإلرهابيون احلاسب 
اآلل��ي والكام��ريا إىل أقص��ى ح��د ممك��ن فأصبح��ت تقدم أدلة عس��كرية 
ودورات تدريبي��ة عل��ى ش��كل كت��ب وأف��الم و س��اليدات )ب��اور باوين��ت( 
تتضم��ن معلوم��ات ش��تى عن األس��لحة والتكتي��كات واالغتياالت وصنع 

املتفج��رات والس��موم.

تدري��ب  الواس��عة وكأنه��ا معس��كر  اإلنرن��ت  لق��د أصبح��ت ش��بكة 
افراض��ي لإلرهابي��ني. وم��ن احمل��زن ان لغ��ة الغالبي��ة العظم��ى يف ه��ذه 
املواق��ع ه��ي العربي��ة, وه��ي تدع��و للجه��اد ويف الوق��ت نفس��ه تعلم أصول 

صن��ع امل��واد 

املتفجرة واألحزمة الناسفة وغريها. هذه املواقع اإلرهابية واملتطرفة 
م��ن الصع��ب ج��داً تعقبه��ا ألنه��ا تظه��ر عل��ى الش��بكة اإللكروني��ة ث��م 
ختتف��ي س��ريعًا. واألصع��ب م��ن ذل��ك معرف��ة وتتب��ع األش��خاص خلفه��ا 
واملس��ؤولني عنها، وذلك ألن إمكانية إخفاء اهلوية على اإلنرنت تزداد 

سهولة.

العلمي��ة  اإلمكان��ات  اس��تغالل  عل��ى  اإللكرون��ي  االره��اب  ويعتم��د 
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والتقني��ة, واس��تخدام وس��ائل االتص��ال واإلنرن��ت, م��ن أج��ل ختوي��ف 
وتروي��ع اآلخري��ن, وإحل��اق الضرر به��م, أو تهديدهم وتدمري مرتكزات 
التنمي��ة يف الب��الد ونش��ر الفوض��ى والدم��ار والدم��اء أله��داف فاس��دة 
ومنحرفة ونشر اإلشاعات الكاذبة بني الناس مما يؤدي لنشر اخلوف 

واهلل��ع ب��ني اجلمه��ور. 

وإذا كان التق��اء اإلرهابي��ني يف م��كان مع��ني لتعل��م ط��رق اإلره��اب 
وتب��ادل اآلراء واألف��كار واملعلوم��ات أصب��ح صعبًا يف الواقع , حيث حيتاج 
أماك��ن واس��عة وبعي��دة ع��ن ع��ني الرقي��ب, و احلري��ة يف احلرك��ة 
وغريه��ا, ف��إن اإلنرن��ت س��هلت هذه العملية كث��رياً، إذ ميكن أن يلتقي 
عدة أشخاص يف أماكن متعددة حول العامل يف وقت واحد ويتبادلون 
احلدي��ث، ب��ل ميك��ن هل��م أن جيمع��وا هل��م أتباع��ًا وأنص��اراً ع��ر إش��اعة 
أفكاره��م ومبادئه��م م��ن خ��الل مواقع اإلنرن��ت ومنتديات احل��وار أو ما 

يس��مى بغرف الدردش��ة. 

املواق��ع اإلرهابي��ة واملتطرف��ة تتط��ور بس��رعة هائل��ة م��ن حي��ث  ان 
التصمي��م واإلمكان��ات التقني��ة. ولق��د تنب��ه اإلرهابي��ون مبك��راً ج��داً إىل 
اإلمكان��ات ال��يت يقدمه��ا اإلنرن��ت مما جعله��م يط��ورون تقنياتهم فيها. 
ولأس��ف فم��ا زال��وا حيافظ��ون عل��ى س��عيهم الدائ��م للتط��ور والتواج��د 
الدائم والتنظيم اإللكروني. و يرجع اهتمام تلك التنظيمات املسلحة 
بوسائل التواصل االجتماعي لعدة أسباب منها، البعد عن سيادة الدول 
كم��ا ه��ي احل��ال يف وس��ائل اإلع��الم التقلي��دي،  و إتاحته��ا للجمي��ع،  
وصعوبة الس��يطرة عليها عر األجهزة األمنية، إضافة إىل قدرة تلك 
اجلماع��ات عل��ى التحاي��ل عل��ى املراقبة األمني��ة وفتح مواقع وحس��ابات 
أخ��رى بس��هولة. و توف��ر مواق��ع التواص��ل هل��ذه التنظيم��ات منص��ات 
التنظيم��ات  تس��اعد  وأفكاره��ا، كم��ا  للدعاي��ة ألنش��طتها  إعالمي��ة 
يف حربه��ا النفس��ية ض��د خصومه��ا م��ن املنظم��ات املس��لحة األخ��رى 
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واحلكوم��ات. إمكاني��ة النش��ر املكث��ف للص��ور واألف��الم والوثائ��ق ال��يت 
تدعم األفكار اليت تروج هلا، جبانب نشر األفكار والدعاية للتنظيمات، 
تس��تهدف التنظيمات املس��لحة جتنيد أعضاء جدد للقتال يف صفوفها، 

وتس��تهدف ه��ذه اجلماع��ات ث��الث فئ��ات ه��ي:

الفئ��ة األوىل: املتعاطف��ون م��ع الفك��ر اجله��ادي وغالبيته��م م��ن الش��باب 
الس��تمرار احلص��ول عل��ى دعمهم.

الفئ��ة الثاني��ة: ال��رأي العام من أجل تأكيد نفوذ التنظيمات اجلهادية 
يف اجملتمع، إما بغرض احلشد والتأييد أو التخويف من مواجهتها.

الفئ��ة الثالث��ة: اخلص��وم م��ن أجهزة ال��دول ومؤسس��اتها األمنية، وذلك 
به��دف إضع��اف موقفه��م، والتأث��ري عل��ى هيبته��م، وإظهاره��م مبظه��ر 

العاج��ز يف مقاب��ل قوته��ا.

ولع��ل ه��ذا ه��و ما دفع ببعض الدول اىل اخت��اذ جمموعة من االجراءات 
ال��يت متكنه��م م��ن ف��رض الرقاب��ة عل��ى احملتوي��ات ال��يت يت��م تبادهل��ا 
ع��ر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي. و بالرغ��م م��ن ان الدف��اع ع��ن ام��ن 
جمتمعاتن��ا ض��د اإلره��اب اإللكروني هو م��ن االهمية مبكان اال ان هذا 
الدف��اع ق��د يس��تلزم اخت��اذ بعض التدابري اليت قد ت��ؤدى يف بعض الدول 
اىل انته��اك اخلصوصي��ة وتقلي��ص التدف��ق احل��ر للمعلوم��ات وتقيي��د 
حرية التعبري، مما ميثل مثنا باهظا من حيث تقلص احلريات املدنية، 
فمع تضاعف االخطار املرتبة على املمارسات االرهابية اجتهت الدول 
عل��ى اخت��الف ايديولوجياته��ا اىل ه��ذا املنح��ى جت��اه وس��ائل االتص��ال 
خاص��ة تل��ك ال��يت اتاحته��ا تكنولوجيا االتصال احلديث��ة نظرا ملا هلا من 
امكاني��ات مت اس��تغالهلا بأس��واء االش��كال م��ن قبل اجلماع��ات االرهابية.

وبالرغ��م م��ن تع��دد وتباي��ن اش��كال الرقاب��ة ال��يت مت فرضه��ا م��ن قب��ل 
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الدول املختلفة على تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال احلديثة اال 
ان مجيعه��ا اش��ركت يف حتقي��ق هدف��ا واح��د وه��و محاي��ة جمتمعاته��ا 

م��ن خطر املمارس��ات اإلرهابية.

االثار االجتماعية للتغطية االعالمية لإلرهاب.

ال أح��د ينك��ر أهمي��ة وخطورة دور وس��ائل اإلعالم وعظم تأثريها س��لبا 
أو إجياب��ًا، فوس��ائل اإلع��الم أضح��ت الي��وم عام��ال فع��اال وهام��ا ال ميك��ن 
إغفال��ه يف التأث��ري يف حي��اة األف��راد والش��عوب وأفكاره��م ومعتقداته��م 
خاص��ة يف ظ��ل ه��ذا التن��وع الكب��ري يف وس��ائل االع��الم و الياته��ا، كم��ا 
يلع��ب االع��الم  دورا هام��ا ومؤث��را يف انطباع��ات ال��رأي الع��ام واجتاهاته، 
وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل االخبار واملعلومات اليت تزوده 
به��ا وس��ائل االع��الم املختلف��ة. اذ ال يس��تطيع الش��خص تكوي��ن موق��ف 
مع��ني او تب��ي فك��رة معين��ة اال م��ن خ��الل املعلوم��ات والبيان��ات اليت يتم 
توفريه��ا ل��ه. و ال ش��ك ب��ان ظاه��رة االره��اب حتظ��ى باهتم��ام الش��عوب 
واحلكوم��ات يف ش��تى احن��اء الع��امل  مل��ا هل��ا م��ن آث��ار خط��رية عل��ى ام��ن 
ال��دول واس��تقرارها ، بع��د ان اتض��ح انن��ا ام��ام ظاه��رة اجرامي��ة منظم��ة 
ته��دف اىل خل��ق ج��و ع��ام م��ن اخل��وف والرع��ب والتهدي��د باس��تخدام 
العن��ف ض��د االف��راد واملمتل��كات ؛ مم��ا يع��ي ان ه��ذه الظاه��رة اخلط��رية 
تهدف اىل زعزعة اس��تقرار اجملتمعات والتأثري يف اوضاعها السياس��ية 
وض��رب اقتصاداته��ا الوطني��ة ع��ن طري��ق قتل االبرياء وخل��ق حالة من 
الفوضى العامة ، بهدف تضخيم االعمال االرهابية وآثارها التدمريية 
يف اجملتمع ، مبا يتناس��ب مع القاس��م املش��رك الذي امكن التوافق عليه 
بني تعريفات االرهاب املختلفة ، والذي يرى يف االرهاب استخدام غري 

مش��روع للعن��ف يه��دف اىل الروي��ع الع��ام وحتقي��ق اه��داف سياس��ية.

الرع��ب  وإح��داث  البلبل��ة  إلث��ارة  األض��واء،  ع��ن  يبح��ث  واإلره��اب 
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اجلماهريي الذي هو مقصده األساس��ي. إنه يس��عى إىل الس��يطرة على 
النف��وس م��ن خ��الل نش��ر وقائ��ع إجنازات��ه املخيف��ة. أم��ا هدف��ه م��ن وراء 

ذل��ك فه��و التس��لل 

إىل مقوم��ات الصم��ود ل��دى ال��رأي الع��ام، ودفع��ه إم��ا إىل االستس��الم 
واهلروب، أو إىل التس��لح برّدات الفعل الس��لبية املتمثلة بإثارة النعرات 
الطائفي��ة والعقائدي��ة وبالتال��ي اللج��وء إىل فوض��ى العن��ف ال��يت ختدم 

املخطط��ات اإلرهابي��ة الدخيلة.

وج���دير بال���ذكر اإلش���ارة إل���ى أم���ر ج���وهري غاي���ة ف���ي األهمي�ة ف�ي 
العالق���ة الت���ى جتم���ع ب���ني اإلع���الم و اإلره��اب، وه��و أن وق��وف وس��ائل 
اإلع��الم موق��ف املتف��رج أو ال��ذي يدي��ر ظه��ره للعملي���ة اإلرهابي���ة م���ن 
ش����أنه أن يس����ئ إل����ى موض����وعية العم����ل اإلعالم����ي و مصداقيت��ه، 
القائم��ة تزويد اجلمهور باملعلوم��ات واألخب�ار املتعلق�ة باألح�داث اليت 
تق���ع ه���ذا م���ن جان���ب، وم�ن جان�ب آخ�ر ق�د ي�ؤدي تس�ليط الض�وء عل��ى 
العملي����ة اإلرهابي����ة و إعطاؤه��ا أكب����ر م����ن حجمه����ا إل����ى حتقي����ق 
األه��داف والغاي��ات اليت يس��عى اليها منف�ذو العملي�ة اإلرهابي�ة أو م�ن 

يق���ف وراءه�ا.

ولك��ن التغطي��ة االعالمي��ة املعقول��ة دون اف��راط او تفري��ط، و دون 
مبالغ��ة او حتجي��م م��ن خ��الل نق��ل املعلوم��ة الصحيح��ة ع��ن احل��دث 
م��ن م��كان احل��دث االرهاب��ي لتوعي��ة اجلمه��ور مبجري��ات االم��ور، وهذا 
م��ن الناحي��ة اإلعالمي��ة توّجه إجياب��ي وخصوصًا على صعي��د التوعية 
اجلماهريي��ة وإث��ارة الصح��وة واخت��اذ تداب��ري احليطة واحل��ذر، إضافة 
إىل إح��داث حال��ة م��ن اليقظ��ة والتأه��ب يف صف��وف املس��ؤولني ودفعهم 
إىل ممارسة مسؤولياتهم بالسرعة املطلوبة. إاّل أن املبالغة يف تصوير 
األض��رار، والنق��ل املقص��ود لوجه��ات نظ��ر اإلرهابي��ني، وال��يت يقص��د بها 
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إثارة اخلوف والنعرات الطائفية، قد يؤدي إىل ردود فعل سلبية قد ال 
حُتم��د عقباها.

و م��ن االث��ار االجتماعي��ة الس��لبية للمبالغ��ة يف التغطي��ة االعالمي��ة 
لأح��داث االرهابي��ة، حتفي��ز فئ��ات اجتماعي��ة مس��حوقة او مجاع��ات 
عرقية و قومية و مذهبية مهمش��ة اىل س��لوك اخليار االرهابي، كما 
قد تؤدي اىل بث بعض من البلبلة و الغموض مما قد يؤدي اىل هروب 
بع��ض الفاعل��ني او ع��دم الق��درة عل��ى حتدي��د اجله��ات القائم��ة بالعم��ل 
االرهاب��ي، و ق��د ت��ؤدي اىل تعاط��ف بع��ض اجلمه��ور م��ع االرهاب��ي، م��ع 
اضف��اء صف��ة البطول��ة و الش��جاعة عل��ى القائ��م بالعم��ل االرهابي. وقد 
يرت��ب عل��ى اب��راز القص��ور يف العم��ل االم��ي اىل اظه��ار عج��ز االجه��زة 

االمني��ة ع��ن محاي��ة الن��اس و ممتلكاتهم. 

 و قد تؤدي املنافسة اإلعالمية املستعرة بني وسائل اإلعالم املختلف���ة 
ف���ي بع���ض احل���االت إل���ى اإلخ�����الل مبهني�����ة و مصداقي��ة العم�����ل 
ال�����دؤوب للحص�����ول عل�����ى أي  الس�����عي  اإلعالم�����ي، وذل�����ك عب�����ر 
معلوم���ات أو أخب���ار م���ن ش���أنها أن حتق���ق م���ا يطلق علي���ه اإلعالمي�ون 
ب���� »الس��بق اإلعالم���ي«، مم���ا ق���د ي����ؤثر س����لبا عل����ى مس����ار ومنحن����ي 
العملي����ة اإلرهابي����ة، وآلي����ة تع����اطي األجه����زة األمني����ة م����ع احل����دث 

اإلرهاب��ي املنظ��ور. 

كم��ا ان اس��تخدام ش��بكة اإلنرن��ت ومواقعه��ا املتع��ددة، واجلي��ل الثال��ث 
م��ن اهلات��ف النق��ال وم��ا بع��د - تلع��ب دوراً بال��غ األهمية واخلط��ورة معًا 
يف بع��ض األحي��ان يف تيس��ري عملي��ة نقل التعليم��ات اإلرهابية للخاليا 
النائمة أو النشطة، أو بناء اتصاالت جديدة مع مجاعات حليفة، وأيضًا 
يف تروي��ج بع��ض عناص��ر ومكون��ات ثقاف��ة العن��ف واإلره��اب وتقنيات��ه 

عر نش��ر أس��اليب ووس��ائل صنع األس��لحة واملتفجرات.
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ما هو الدور الذي جيب ان تقوم به وسائل االعالم

ان احلص��ول عل��ي الس��بق أو اخل��ر االعالم��ي ه��و اهل��دف األساس��ي ألي 
صحف��ي أو إعالم��ي ، ولك��ن عندم��ا تصب��ح الدول��ة يف مواجه��ة اإلرهاب 
فيج��ب تغلي��ب املص��احل االس��راتيجية العلي��ا للب��الد عل��ي أي مصلح��ة 

اخرى.

التغطي��ة  الفاع��ل يف  تق��وم بدوره��ا  ان  االع��الم  جي��ب عل��ى وس��ائل 
االعالمي��ة لأح��داث االرهابي��ة بعي��دا ع��ن العش��وائية و االرجتالي��ة 
متس��لحة بس��الح املس��ئولية االجتماعي��ة دون تهوي��ل او تهوي��ن، و ان 
تبح��ث ع��ن املعلوم��ة الصحيح��ة م��ن مصادره��ا االصلي��ة، و ان تتحل��ى 
بالشفافية و املصداقية، كما جيب عدم اعطا اجلماعة االرهابية اكر 
من حجمها يف التغطية االعالمية. بل التعامل مع القائمني باألعمال 
االرهابي��ة عل��ى انه��م جمرم��ون خون��ة، و انه��م يعمل��ون ملصلحته��م 
اخلاصة او ملصلحة جهات اخرى خارجية بهدف زعزعة االمن و نشر 
الفوض��ى. كم��ا جي��ب عل��ى وس��ائل االعالم البعد ع��ن تقديم أي خر او 
معلوم��ة خت��دم االرهاب��ني و االعم��ال االرهابي��ة. ب��ل جي��ب تعريته��م و 
فضحه��م و اظه��ار عيوبه��م و توضي��ح حقيقته��م االرهابي��ة، بعي��دا ع��ن 
اظهارهم و املبالغة يف احلديث معهم او التحدث عنهم، و عدم منحهم 
أي فرصة الس��تغالل وس��ائل االعالم ألهدافهم الش��خصية العدوانية، 
و االبتع��اد ق��در اإلم��كان ع��ن اإلث��ارة يف طريق��ة نش��ر األخب��ار املتعلق��ة 
باألحداث اإلرهابية. و ينصح بالتعامل معها كأحداث مأسوية عادية 
ملنع اإلرهاب من اكتس��اب صفة البطولة و اختاذ احليطة واحلذر يف 
ما يتعلق بنشر أحاديث تتناول األحداث اإلرهابية وخصوصًا تلك اليت 
توص��ل اآلراء املؤي��دة لوجه��ات نظ��ر اإلرهابي��ني إىل ال��رأي الع��ام. وه��و 

تدب��ري م��ن ش��أنه من��ع اإلره��اب م��ن اس��تغالل اإلع��الم للروز. 
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ان إخف��اء احلقائ��ق يضع��ف ب��دون ش��ك صدقي��ة االع��الم، وم��ن هن��ا 
ض��رورة الركي��ز عل��ى طريق��ة صياغ��ة اخل��ر بش��كل يؤم��ن إيص��ال 

احلقيق��ة، ومراع��اة ع��دم تأثريه��ا س��لبًا يف نف��وس املواطن��ني.

م��ع األخ��ذ باالعتب��ار أن االع��الم رس��الة نبيل��ة هدفه��ا نش��ر اخل��ر م��ع 
احملافظ��ة عل��ى اللحم��ة االجتماعي��ة وتعزي��ز دور املؤسس��ات الوطني��ة 
بغ��ض النظ��ر ع��ن املي��ول الفردي��ة لإلعالمي��ني. واأله��م ه��و تفوي��ت 
الفرص��ة عل��ى اإلره��اب لالس��تئثار باإلض��اءة اإلعالمي��ة ال��يت يس��عى 
إليه��ا، وهن��ا تكم��ن مس��ؤولية وس��ائل اإلع��الم، وخصوصًا احمللي��ة منها، 
والركي��ز عل��ى الرام��ج ال��يت تظه��ر وحش��ية اإلره��اب ودناءت��ه مهم��ا 
كان هدفه وانتماؤه. و ان توضح وسائل االعالم ان ما مت القيام به هو 

عم��ل ارهاب��ي مش��ني، م��ع ض��رورة توضي��ح االض��رار اجلس��يمة 

ال��يت س��ببتها االح��داث االرهابي��ة ض��د الدول��ة و اجملتم��ع، و توضي��ح 
االضرار اليت تعرض هلا املواطنني و املقيمني سواء كانت اضرار مادية 
او بش��رية و املعان��اة ال��يت حلق��ت باجلمي��ع م��ن جراء االعم��ال االرهابية 
الغ��ادرة، و حتفي��ز املواطن��ني و املقيم��ني للعم��ل ي��دا واح��دة م��ع االجهزة 

املعني��ة للتع��اون يف القض��اء عل��ى االره��اب و املؤيدي��ن و الداعم��ني ل��ه.

وهن��ا ت��رز اهمي��ة توظي��ف االع��الم من قب��ل اجلهات األمني��ة املعنية يف 
بث رسائل اعالمية ارشادية وتثقيفية وتوعوية تنطوي على تطمينات 
وضمانات من ش��أنها تش��جيع املواطن وحفزه وحثه على املش��اركة يف 
املنظوم��ة األمني��ة م��ن خ��الل قيام��ه بتمري��ر أي معلوم��ات م��ن ش��أنها 
االس��هام يف كش��ف خيوط جرمية وقعت هنا او هناك او احلؤول دون 
وقوعه��ا اص��ال . حبي��ث نضم��ن التخل��ص م��ن بع��ض األمن��اط واملفاهيم 
اذه��ان بع��ض  ال��يت تس��يطر عل��ى  والتفس��ريات اخلاطئ��ة والس��لبية 
املواطن��ني بص��ورة اف��رزت عنده��م عق��دة اخل��وف والرهب��ة وال��ردد عند 
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التعاطي مع القضايا واملس��ائل ذات البعد االمي. ما جيعلنا نثمن عاليًا 
قي��ام ادارات االم��ن الع��ام بتكري��س مفه��وم الش��رطة اجملتمعي��ة، ال��ذي 
يس��تهدف كس��ب ثقة املواطن وتعاونه واش��راكه يف الشأن االمي, مبا 
يع��زز م��ن وعي��ه االمي و ثقافته االمنية، مع ضرورة التحلي بالقيم و 
االخالق احلميدة بعيدا عن التطرف و االرهاب و التفجريات اهلمجية.

اىل جانب التصدي للمعلومات اهلدامة اليت ترز على ش��بكة االنرنت 
ومعاجلته��ا م��ن خ��الل التش��ريعات الكفيل��ة بإغ��الق مث��ل ه��ذه املواق��ع 
ال��يت ت��روج للعن��ف ولأف��كار املتطرف��ة ، وال س��يما املواق��ع ال��يت تنس��ب 
نفس��ها اىل االس��الم وتق��دم ص��ورة مش��وهة ع��ن الدي��ن احلني��ف . م��ع 
ض��رورة توف��ري كادر اعالم��ي متخص��ص و مت��درب عل��ى التعام��ل م��ع 
االح��داث االرهابي��ة و تغطيته��ا بالش��كل املناس��ب ال��ذي ال خي��دم العم��ل 
االرهابي، و اهمية االستعانة باخلراء و املختصني يف اجملاالت االمنية 

واالجتماعي��ة و النفس��ية و الربوي��ة. 

كم��ا ارى م��ن االهمي��ة مب��كان ض��رورة االس��تفادة م��ن االس��راتيجية 
االعالمي��ة العربي��ة ملكافح��ة االرهاب اليت اقرها جملس وزراء االعالم 
الع��رب يف ش��هر مايو/اي��ار 2015.  و التع��اون يف العم��ل عل��ى تنفيذها على 

ارض الواق��ع.

املراجع
1-اإلعالم املعاصر وسيلة قدرة على تأجيج اإلرهاب أو حتجيمه

إعداد: غريس فرح جملة اجليش - العدد 275 /أيار 2008

2-اإلرهاب الغربي واإلعالم اإلرهابي عصام أمحد أتيم

اخلرطوم- السودان
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3-اإلره��اب واإلع��الم اجلدي��د .. »اإلره��اب الرقم��ي« 1 د. يوس��ف ب��ن أمح��د 
الرمي��ح  2015.

4-االس��راتيجية اإلعالمي��ة العربي��ة ملكافح��ة اإلره��اب: غم��وض الرؤي��ة 
وقص��ور املقارب��ة- د. مج��ال زرن - مرك��ز اجلزي��رة للدراس��ات

5-االس��راتيجية اإلعالمي��ة ملكافح��ة اإلره��اب  د. عب��د الرمح��ن عب��د اهلل 
العتي��ي كلي��ة العل��وم االس��راتيجية جامعة نايف العربي��ة للعلوم األمنية

6-االعالم واالرهاب. عالقة غري مشروعة سامل الكتي األحد 2015 

7-االع����الم واالره��اب

 ورق��ه مقدم��ة اىل :مؤمت��ر جامع��ة احلس��ني بن طالل الدول��ي حول االرهاب 
يف العصر الرقمي

 الدكتور: هايل ودعان الدعجة

8- اإلعالم واإلرهاب .. اسراتيجية املواجهة ، شبكة االخبار العربية.

9- اإلع��الم واإلره��اب البني��ة الفكرّي��ة - الثقاف��ة البديل��ة خ��رية الش��يباني - 
أس��تاذة فلس��فة - رئيس��ة حتري��ر “ أف��كار أونالي��ن ”-تون��س

10- ال����رؤى امللتبس��ة: اإلع��الم و اإلره���������اب.. نبيل عبد 2014

11-  دور اإلع��الم الفضائ��ي يف التص��دي لظاه��رة اإلره��اب: اإلع��الم الفضائ��ي 
العربي منوذجا.

د. نصرية ت�امي كلية علوم اإلعالم و االتصال.

12-دور اإلعالم يف مواجهة اإلرهاب

السيد يسني     2015
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13- يف إشكالية اإلرهاب واإلعالم اخبار موقع العرب أ.د. حممد قرياط

14- جدلية العالقة بني االعالم اجلديد و املمارسات االرهابية

د. إميان عبد الرحيم السيد الشرقاوي

مدرس الصحافة والنشر اإلليكروني- كلية اآلداب- جامعة االسكندرية 
2014

15- اإلع����الم واإلره����اب، التغطي����ة اإلعالمي��ة للعملي����ات اإلرهابي��ة، أدي��ب 
خض��ور، املكتب��ة العلمي��ة، دمش��ق،2009 

16- االرهاب و العنف السياس��ي د. حممد الس��ماك الش��ركة العاملية للكتاب 
بريوت 1995

17- التعريف باإلرهاب و اشكاله، عبد الرمحن شدى اهلواري،  جامعة نايف 
العربية للعلوم االمنية، مركز الدراسات و البحوث الرياض 2002

18- االره��اب دراس��ة يف الرام��ج الوطني��ة و اس��راتيجيات مكافحته، مقارنة 
اعالمي��ة، حمم��د مس��عود ق��رياط،  جامع��ة ناي��ف العربي��ة للعل��وم االمني��ة 

الري��اض 2011.

19- االعالم و دوره يف التصدي لإلرهاب د. علي بن شويل القرني قطر 2005.

20-  معج��م مصطلح��ات العل��وم االجتماعي��ة ، امح��د ذك��ى ب��دوى ، مكتب��ة 
لبن��ان .ب��ريوت ،24 . 1974

21- دور اإلعالم العربي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب، قلم: د. غدير سعادة

22- االعالم و االرهاب و اسراتيجية املواجهة 



-48- 

ورقة عمل حول
اإلعالم العربي يف حالة املواجهة 

مع التحديات اخلطرية اليت تواجه األمة العربية 

اعداد الدكتورة/ ملياء حممود
رئيس إذاعة صوت العرب 

مجهورية مصر العربية
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مقدمة

توصيف حالة املواجهة .. اإلعالم العربي يف حالة احلرب
األم��ة العربي��ة  - يف ه��ذه املرحل��ة - يف حال��ة مواجه��ة حاس��ة م��ع 
حتديات خطرية تهدد كيان ووجود األمة يف إطار خمطط يستهدف 
ذوب��ان األم��ة يف إط��ار كي��ان ش��رق أوس��طي كب��ري م��ن خ��الل إس��قاط 
واضعاف الدول العربية الكرى وتقس��يمه إلي دويالت ضعيفة وضم 
األط��راف اإلقليمي��ة اجمل��اورة يف إطار الكيان الش��رق األوس��طي الكبري.

ومن واقع املشهد العربي احلالي ، فإن األمة العربية » يف حالة حرب« 
»وهي حرب« »وجود« ودفاع عن كيان األمة وعن اهلوية العربية  وألن 
اإلعالم العربي هو إعالم األمة مبنظور اإلعالم العربي املشرك املدافع 
عن قضايا األمة وهويتها .. فإن اإلعالم العربي يف حالة الواجهة مبعنى 
أنه اعالم حرب بكل ما حيمله هذا املفهوم من مسؤوليات وأدوار قومية 
» واجبة » قبل أن تكون » مهمة« وخباصة أن حروب العصر هي حروب 
إعالمي��ة يف املق��ام األول، حي��ث ت��دار اعالمي��ًا عل��ى كاف��ة املس��تويات 
الدبلوماس��ية السياس��ية والعس��كرية إل��ي جان��ب التعبئ��ة اجلماهريي��ة 

ال��يت متث��ل أهم وأخط��ر أداور اإلعالم على اإلطالق.

وتتن��اول ورق��ة العم��ل .. املطروح��ة - حال��ة املواجه��ة اإلعالمي��ة م��ع 
رك��ي احل��رب الرئيس��يني عل��ى مس��رح األح��داث يف املنطق��ة:

األول:  حرب اإلرهاب .. ) وهي احلرب الشاملة واملمتدة(

الثان��ي:  ح��رب الوج��ود .. ) عل��ى مس��توى كيان��ات ال��دول املس��تهدفة - 
وعل��ى مس��توى كي��ان األم��ة ككل(

ورغ��م أن اإلره��اب مت تناول��ه وطرح��ه عل��ى مس��توى العم��ل اإلعالم��ي 
العرب��ي املش��رك ويف العدي��د م��ن الدراس��ات واوراق العم��ل إل��ي جان��ب 
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الط��رح  إع��ادة  أن  إال  اإلره��اب  ملكافح��ة  اس��راتيجية عربي��ة  وض��ع 
والتن��اول- اآلن يأت��ي يف إط��ار اس��تخدام اإلره��اب .. كواح��د م��ن أدوات 
ه��دم وإس��قاط ال��دول العربي��ة وس��ط مش��هد متش��ابك ومعق��د تتداخ��ل 
في��ه أدوات الصراع��ات الطائفي��ة واملذهبي��ة كتري��ر ألعم��ال العن��ف 
واإلرهاب، رغم ان األهداف هي باألساس خمططات ومصاحل تستهدف 
دول املنطق��ة وم��ن امله��م التأكيد على أهمي��ة العمل اإلعالمي العربي 
املشرك« يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ األمة وذلك بأفعال وأدوار 

حقيقي��ة ومؤثرة.

وإذا كان��ت القم��ة العربي��ة األخ��رية ق��د أس��فرت ع��ن أه��م خط��وة يف 
توحي��د اجله��ود العربي��ة بإنش��اء جي��ش عرب��ي مش��رك .. فأنن��ا نام��ل أن 
خت��رج ه��ذه ال��دورة ملؤمت��ر وزراء اإلع��الم الع��رب بق��وة إعالمية عربية 
مشركة .. يف أعمال وخطوات ومشروعات على أرض الواقع .. لتكون 
ه��ذه الق��وة اإلعالمي��ة داعم��ة ومس��اندة للق��وة العس��كرية، ع��الوة على 
أنه��ا ق��وة إعالمي��ة داعم��ة لكاف��ة قضاي��ا ومش��كالت األم��ة عل��ى امل��دى 

املمتد.

إشكالية حالة املواجهة : 
الثابت أن اإلعالم العربي حاليًا يف حالة املواجهة مع أخطر التحديات 
ال��يت ته��دد كي��ان األم��ة العربي��ة ودوهل��ا، وه��ي حال��ة تن��درج يف اط��ار 

توصيف » حالة احلرب« 

واإلشكالية األساسية: 

تتمث��ل يف ع��دم وج��ود رؤية  إعالمي��ة متكاملة ملواجهة هذه التحديات 
اخلطرية واملتمثلة يف حرب شاملة: حرب وجود تهدد كيانات الدولة 
العربي��ة وكي��ان األم��ة ، وح��رب ضاري��ة يف مواجه��ة اإلره��اب وح��رب 
ممت��دة وش��املة ه��ي حرب البن��اء والتنمية للنهوض باألمة  وش��عوبها، 
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هذا كله إلي جانب قضية العرب األساسية وهي القضية الفلسطينية 
.. وإل��ي جان��ب غي��اب الرؤي��ة اإلعالمي��ة املتكامل��ة، هن��اك جمموعة من 

احمل��اور ال��يت تنص��ب يف اطار إش��كالية املواجهة ، ومن أهمها : 

أواًل: ع��دم تواف��ر اإلرادة الالزم��ة لبن��اء » عم��ل إعالم��ي عرب��ي موح��د » 
على كافة احملاور للدفاع عن قضايا األمة وهويتها من خالل جامعة 
ال��دول العربي��ة ، وت��رك الس��احة لأعم��ال واألدوار اإلعالمية العربية 
املنف��ردة .. عل��ى املس��توى القط��ري .. وه��و األم��ر ال��ذي حتكم��ه املص��احل 
واأله��داف الضيق��ة ل��كل دولة على حس��اب املصاحل واأله��داف القومية 
لأمة العربية، عالوة على وجود بعض احلاالت اليت متثل خروجًا عن 
اخل��ط العرب��ي القوم��ي العام خلدم مص��احل وأهداف إقليمي��ة ودولية.

التعام��ل م��ع ظاه��رة اإلره��اب  القص��ور يف  ثاني��ًا: وج��ود حال��ة م��ن 
ومواجهته��ا مواجه��ة حاس��ة مبنظ��ور احل��رب عل��ى اإلره��اب به��دف 
القض��اء علي��ه واس��تئصاله م��ن جذوره يف املنطق��ة .. األمر الذي يتطلب 
املواجهة اإلعالمية مبنظور املواجهة املمتدة زمنيًا واملتكاملة موضوعيًا 

م��ن خ��الل ثالث��ة أدوار أساس��ية.

- دور وقائي .. يشمل التوعية اجملتمعية واملواجهة الفكرية  	

- دور مباش��ر .. تش��مل تغطي��ة األح��داث واألعم��ال اإلرهابي��ة  	
. ومتكامل��ة  ش��املة  تغطي��ة 

.. يس��تهدف بن��اء بيئي��ة آمن��ة وط��اردة  - دور بنائ��ي ممت��د  	
لإلرهاب وذلك من خالل األدوار التنويرية  اجلامعة الشاملة  ) سياسا 

)  .... أخ��ره  إل��ي  اجتماعي��ًا،  ديني��ًا،  ثقافي��ًا وفكري��ًا،   ، اقتصادي��ًا   ،

ثالث��ًا: ع��دم تواف��ر املقوم��ات األساس��ية للمواجه��ة اإلعالمي��ة لتح��دي 
وحرب الوجود الذي يهدد الدول العربية وكيان األمة ، فهناك غياب 
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ش��به ت��ام خلط��اب إعالم��ي عرب��ي واح��د ح��ول القضاي��ا األم��ة والبي��ت 
العرب��ي واقتص��ار اخلط��اب اإلعالم��ي احلال��ي عل��ى خماطب��ة ال��ذات 
العربية الضيقة  وعدم االرتقاء إلي مستوى خماطبة العامل اخلارجي 
.. إضاف��ة إل��ي وج��ود قصور حقيقي يف مصطلح��ات اخلطاب اإلعالمي 
العربي يتمثل يف حالة من الشتات والتناقضات واليت ختدم األجندات 

اخلارجي��ة اليت تس��تهدف األم��ة العربية.

رابعًا:  اقتصار العمل اإلعالمي العربي املشرك على التنظري من خالل 
االس��راتيجيات  والسياس��ات دون االهتم��ام بتوف��ري الدع��م اللوجيس��يت 
للتنفي��ذ العمل��ي مث��ل : توف��ري التموي��ل ال��الزم للحم��الت اإلعالمي��ة 
العربي��ة ال��يت ختاط��ب الع��امل اخلارج��ي ، وانش��اء مرك��ز لأحباث اليت 
توفر الدراسات والتوجيه واخللفية الفكرية للعمل اإلعالمي العربي .

خامسًا:  االفتقار إل عنصر املبادرة يف معاجلة سلبيات الواقع اإلعالمي 
العربي احلالي والذي يسهم- لأسف -  يف تعزيز االنطباعات السلبية 
ع��ن الع��امل العرب��ي ، ب��ل وصناعة الكراهية للعرب واملس��لمني س��واء عن 
جهل أو اهمال وكالهما يعران عن فش��ل ذريع يف التعبري عن اهلوية 

العربية واإلسالمية األصلية واحلقيقية.

األهداف 
تستهدف ورقة العمل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ترتقي إلي 

مستوى األولويات يف املرحلة الراهنة، وتتمثل يف اآلتي :

م��ع . 1 للتعام��ل  وتوافقي��ة  متكامل��ة  اعالمي��ة  رؤي��ة  بل��ورة 
األم��ة. وكي��ان  املنطق��ة  دول  ته��دد  ال��يت  اخلط��رية  التحدي��ات 

حتدي��د األط��ر الرئيس��ية للعم��ل والتح��رك اإلعالمي العربي . 2
املشرك يف إطار حالة املواجهة أو » حالة احلرب« .
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حتديد آليات املواجهة  وكيفية تفعليها علميًا. . 3

تفعي��ل اس��راتيجيات وسياس��ات التص��دي لظاه��رة اإلره��اب، . 4
التع��اون اإلعالم��ي  ومجل��ة السياس��ات اخلاص��ة مبج��االت 

العرب��ي.

وضع أجندة مهنية لإلعالم العربي خاصة مبخاطبة العامل . 5
اخلارجي يف ضوء معطيات الواقع الراهن.

منطلقات أساسية
هن��اك جمموع��ة م��ن املنطلق��ات األساس��ية آلليات املواجه��ة ، متثل - يف 
جمموعه��ا - القواع��د ال��يت حتك��م العم��ل اإلعالم��ي العرب��ي املش��رك يف 

مواجه��ة التحدي��ات ال��يت تواجه األم��ة .. من أهمها : 

اواًل: أهمي��ة التعام��ل م��ع التحدي��ات ال��يت تواج��ه األم��ة ككل متكام��ل 
حبي��ث ال يت��م الفص��ل ب��ني حتدي��ات اإلره��اب والتحدي��ات املتصل��ة 
باملخطط��ات ال��يت تس��تهدف كيان��ات ال��دول العربي��ة وكي��ان األم��ة 
ووجودها .. حيث إن اإلرهاب يعد من أهم األدوات املستخدمة يف تنفيذ 

ه��ذه املخطط��ات.

ثاني��ًا: ترك��ز جمم��ل التحدي��ات ال��يت تواجه األمة العربي��ة على ثالثة 
حماور أساسية:

• حمور فكري .. وهو احملور األخطر واألهم يف املواجهة، لكونه 	
يتص��ل مبجموعة من األف��كار تتبناها اجلماعات والتنظيمات 
اإلرهابي��ة وتس��تخدمها يف تري��ر أعم��ال العن��ف واإلره��اب 
ال��يت تق��وم به��ا .. وميث��ل ه��ذا احمل��ور ظاه��رة التط��رف الفك��ري 
والعقائ��دي - وه��ي ظاه��رة ليس��ت ديني��ة فق��ط وإمن��ا ظاه��رة 
سياس��ية واجتماعي��ة ، فهن��اك ح��االت م��ن التط��رف الفك��ري 
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العقائدي والديي واليت وصلت إلي أعلى درجات التطرف يف 
األف��كار التكفريي��ة وال��يت تع��د املرر الرئيس��ي ألعم��ال اإلرهاب.

• احمل��ور الطائف��ي والعرق��ي واملذه��ي .. وه��و ميث��ل التهدي��د 	
األساس��ي للعدي��د م��ن ال��دول العربي��ة ال��يت تض��م طوائ��ف 
وعرقي��ات ومذاه��ب متع��ددة األم��ر ال��ذي انعك��س عل��ى العديد 
م��ن احمل��اوالت االنفصالي��ة - وبعضها ناجح لأس��ف يف بعض 
الدول - وخطورة هذا احملور هو استخدامه يف خدمة خمطط 
الش��رق  اط��ار  بالكام��ل يف  ، وذوبانه��ا  املنطق��ة  تقس��يم دول 
األوس��ط الكب��ري .. واألخط��ر ه��و م��ا تش��هده الس��احة العربي��ة  
حالي��ا م��ن خمططات ج��ر املنطقة إلي صراع��ات مذهبية بني 
الس��نة والش��يعة إلدخ��ال أط��رف إقليمي��ة يف ه��ذه الصراع��ات 
مب��ا مي��س يف الصمي��م كي��ان األم��ة واهلوي��ة القومي��ة العربي��ة.

• احمل��ور النفع��ي .. وه��و احمل��ور اخل��اص باملص��احل واأله��داف 	
املباشرة  للعديد من القوى اإلقليمية والدولية اليت تستهدف 
املنطق��ة العربي��ة وخط��ورة ه��ذا احمل��ور ه��و توظيف��ه لنق��اط 

الضع��ف يف بع��ض 

ال��دول العربي��ة  ونق��اط الضع��ف يف العم��ل العرب��ي اجلماع��ي 
خلدم��ة املص��احل اخلاص��ة به��ذه األط��راف ع��الوة عل��ى أن 
عنصر املصاحل ال يرتبط فقط بقوة إقليمية أو دولية، وإمنا 
ميت��د ليش��مل كيان��ات دولي��ة ك��رى متمثل��ة يف الش��ركات 
واملنظم��ات العاب��رة للق��ارات، والكيان��ات العامل��ة يف جت��ارة 

الس��الح، ع��الوة عل��ى املنظم��ات الصهيوني��ة العاملي��ة.

ثالثا : من األهمية القصوى -يف حالة هذه املرحلة- التحرك 
اإلعالم��ي العرب��ي املش��رك عل��ى مجي��ع احمل��اور ويف كاف��ة 
االجتاهات يف آن واحد وبتنس��يق كامل بني كافة األطراف 
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املش��اركة حت��ت مظل��ة األجه��زة املعني��ة يف جامع��ة ال��دول 
العربي��ة، م��ع الوضع يف االعتبار ض��رورة التوازن بني التعامل 
اآلني مع األحداث املتسارعة يف املنطقة والتعامل املمتد على 

كاف��ة األصع��دة ) الوطني��ة ، اإلقليمية، الدولية( .

رابع��ًا: األخ��ذ مبفه��وم احل��رب اإلعالمية الش��املة يف املواجهة 
اإلعالمي��ة للتحدي��ات الراهن��ة، س��واء عل��ى مس��توى س��احة 
ه��ذه احل��رب ) فضائي��ًا، االلكروني��ًا، مؤمت��رات ، ن��دوات ، ع��ر 
صفح��ات الصح��ف العاملي��ة، إل��ي أخ��ره ( او عل��ى مس��توى 
اخلط��اب اإلعالم��ي ) الوط��ي، اإلقليم��ي ، الدول��ي( او عل��ى 
مس��توى لغ��ة ونوعي��ة اخلطاب اإلعالمي ) السياس��ي ، الثقايف 
، الدي��ي ، االقتص��ادي ، إل��ي أخ��ره..( أو على مس��توى اجلمهور 

املس��تهدف يف الداخ��ل واخل��ارج.

خامس��ًا: اعتب��ار وح��دة وتكام��ل العم��ل اإلعالم��ي العرب��ي - يف 
ه��ذه املرحل��ة - من األولويات القصوى واليت تتطلب إجراءات 
س��ريعة عل��ى أرض الواق��ع وخباصة يف اخلط��اب اإلعالمي او 
يف الرام��ج أو األعم��ال املنف��ذة أو يف التح��رك اإلعالم��ي يف 

اخلارج.

 آليات املواجهة   
   أواًل : بناء قوة إعالمية عربية موحدة

متث��ل نقط��ة االنط��الق الرئيس��ية يف آلي��ات املواجه��ة يف بن��اء  ق��وة 
إعالمي��ة عربي��ة موح��دة للتعامل مع التحدي��ات اليت تواجه األمة 
العربي��ة ككل والتحدي��ات ال��يت تواج��ه العدي��د م��ن دول املنطق��ة.

   والتصور العام هلذه القوة يشمل :
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• تب��ي خط��اب إعالم��ي عرب��ي قوم��ي موح��د ق��ادر عل��ى تب��ي 	
القضاي��ا ال��يت تع��ي البي��ت العرب��ي، واحلف��اظ عل��ى اهلوي��ة 
العربي��ة يف خماطب��ة الع��امل ، حبي��ث ال يتج��اوز األه��داف 
واملص��احل القطري��ة الضيق��ة  وال��يت ق��د يتع��ارض بعضه��ا م��ع 

األه��داف واملص��احل العربي��ة القومي��ة. 

• وض��ع أجن��دة مهني��ة خاص��ة باخلط��اب اإلعالم��ي العرب��ي 	
تش��مل :

- توحيد املصطلحات املستخدمة يف اخلطاب اإلعالمي العربي 
وفق��ًا ملعاي��ري ج��ودة املصطلح��ات م��ن حي��ث الوض��وح والتحديات 
الدقيق��ة مب��ا يع��ر ع��ن اهلوي��ة الذاتي��ة العربي��ة ويطاب��ق الواقع 

دون تزيي��ف أو تلوي��ن أو تالع��ب باحلقائ��ق.

- توحي��د لغ��ة اخلط��اب اإلعالم��ي العرب��ي القوم��ي يف اللغ��ة 
العربي��ة الفصح��ى يف خماطب��ة الداخ��ل العرب��ي مب��ا خيل��ق 
مناع��ة مس��تمرة للخطاب اإلعالم��ي العربي يف مواجهة عوامل 
ومؤثرات التجزئة والتفتيت .. واليت بدأت آثارها جلية لأسف 
يف الواقع الراهن .. إضافة إلي أن توحيد لغة اخلطاب اإلعالمي 
العرب��ي م��ن ش��أنه تدعي��م وتفعيل عنصر التوحي��د يف التوجهات 

واملواق��ف العربي��ة عل��ى املس��توى القومي.

- بناء خطاب إعالمي عربي جديد يف » خماطبة اخلارج« يراعى 
فيه خماطبة العامل اخلارجي بلغته س��واء على املس��توى اللغوي 
او عل��ى املس��توى  املوضوع��ي ، حبي��ث يتج��اوز األط��ر واألمن��اط 
التقليدي��ة ال��يت مل خت��رج ع��ن ح��دود خماطب��ة ال��ذات العربي��ة 

دون فه��م صحي��ح لقواعد خماطب��ة اآلخر«.

وموضوع��ًا  ش��كاًل  العرب��ي  اإلعالم��ي  اخلط��اب  حتدي��ث   -
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وتضمين��ه مف��ردات واس��اليب مواجه��ة احل��رب اإلعالمية .. عر 
كاف��ة الوس��ائط التقليدي��ة وااللكروني��ة.

• توفري املقومات اللوجستية الالزمة للقوة اإلعالمية العربية 	
املوحدة:

- الدع��م املال��ي ال��الزم إلنت��اج وب��ث اخلط��اب اإلعالم��ي العرب��ي 
بكاف��ة أش��كاله ، املق��روءة ، املس��موعة، املرئي��ة ، االلكروني��ة، 

والن��دوات واملؤمت��رات واحللق��ات النقاش��ية إل��ي أخ��ره ...

- بث إذاعة وقناة عربية االلكرونية حتت مظلة احتاد إذاعات 
الدول العربية ومبشاركة عربية » مجاعية« يف انتاج  حمتوى 
اإلذاع��ة  والقن��اة م��ن خ��الل » فري��ق عم��ل« يت��وىل ه��ذه املهم��ة .. 
واعتبار ذلك خطوة أوىل وعاجلة خلطاب وعمل اعالمي عربي 

مشرك وموحد.

عالوة على ختصيص مس��احات واس��عة عر الفضائيات العربية 
الناطق��ة باللغ��ات األجنبي��ة لب��ث اخلط��اب اإلعالم��ي العرب��ي القوم��ي 

املوج��ه للخارج.

• انش��اء وح��دة لأحباث والدراس��ات خاص��ة بقواعد ومرجعيات 	
اخلط��اب اإلعالم��ي العربي .. مبصطلحاته ومفرداته.

• تشكيل وحدة إعالم االزمات والطوارئ من خنبة من اخلراء 	
واملتخصصني على ان تكون هذه الوحدة يف حالة عمل وانعقاد 
-دائم��ني- تت��وىل التعام��ل اآلن��ي مع تطورات األح��داث والقيام 
بأعمال املتحدث اإلعالم العربي الرسي .. بلغة خطاب واحد 
ومواق��ف عربي��ة موح��دة ، وب��ث م��ا تص��دره ه��ذه الوح��دة م��ن 
تصرحي��ات وبيان��ات وم��واد وبرام��ج ع��ر خمتل��ف الفضائي��ات 

العربية.
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• إنش��اء ش��ركة لإلنت��اج اإلعالم��ي العرب��ي املش��رك حت��ت 	
مظل��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة مبش��اركة ش��ركات اإلنت��اج 
العربية » الرسية واخلاصة« تتوىل انتاج الرامج واألعمال 
وامل��واد املتنوع��ة ال��يت ختدم رس��الة اإلع��الم العربي القومي يف 

مواجه��ة التحدي��ات الراهن��ة.

• تش��كيل وح��دة إعالمي��ة خاص��ة بالتح��رك اإلعالم��ي العرب��ي 	
اخلارج��ي تت��وىل تنظي��م اللق��اءات والن��دوات واملؤمت��رات يف 
اخلارج، واالتصال بكافة القوى املؤثرة يف خمتلف دول العامل 

، وأيض��ًا تنظي��م أس��ابيع عربي��ة يف اخل��ارج تش��مل فعالي��ات.

• العربي��ة 	 سياس��ية وثقافي��ة  وفني��ة مبش��اركة اجلالي��ات 
املقيم��ة  يف اخل��ارج .. حت��ت ش��عار » أم��ة واح��دة ووط��ن واح��د.

• وتكتم��ل مقوم��ات الق��وة اإلعالمي��ة العربي��ة بإنش��اء مراك��ز 	
ووح��دات متخصص��ة يف التس��ويق والدعاية ووحدات للرصد 
واملتابع��ة اإلعالمي��ة، ووح��دات لقياس��ات واس��تطالعات الرأي 
االلكرونية وامليدانية، ومراكز متخصصة للتدريب وتبادل 
اخل��رات .. وميك��ن ان يت��م ذل��ك يف مرحل��ة الحق��ة باعتب��ار ان 
األولوية  األوىل للخطاب اإلعالمي العربي » املوحد« والتحرك 

اإلعالم��ي العرب��ي- الفاعل واملؤث��ر - يف اخلارج.

  ثانيًا: آليات املواجهة يف التعامل مع التحديات اليت تهدد كيان األمة:

القاع��دة األساس��ية ه��ي التعام��ل م��ع ه��ذه التحدي��ات عل��ى املس��تويني 
القط��ري والقوم��ي يف آن واح��د، ويف خ��ط متس��ق متكام��ل، باعتب��ار أن 
تهدي��د كي��ان األم��ة يبدأ م��ن تهديد كيانات دوهل��ا ، وذلك على النحو 

التال��ي :

ال��ذي يعم��ق مش��اعر االنتم��اء  - تكثي��ف اخلط��اب اإلعالم��ي 
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الوطي ويذكي الروح الوطنية لدى املواطنني - على مس��توى 
والقوال��ب  األش��كال  كاف��ة  باس��تخدام   - عربي��ة  دول��ة  كل 
الراجمي��ة املالئم��ة هل��ذا الغ��رض .. عل��ى أن يت��م ب��ث اخلط��اب 
على مدار ساعات البث اليومي .. سواء كان مسموعًا او مرئيًا .. 
مع مراعات تنوع احملتوى ووصوله إلي كافة الفئات املستهدفة 

مثل: 

• تب��ي ش��عارات وطني��ة  عل��ى غ��رار منوذج ش��عار » حتي��ا مصر » 	
أو حيي��ا الوط��ن« او مع��اً م��ن أج��ل محاي��ة الوط��ن » .. إل��ي اخره .

• ب��ث برام��ج وثائقي��ة وتس��جيلية وثقافي��ة  تتن��اول تاري��خ 	
الوطن وتستدعي مناذج زعماه وأعالمه من الكتاب واملثقفني 

والسياس��يني إل��ي أخ��ره ...

• إنت��اج وب��ث برام��ج تتن��اول التحدي��ات ال��يت تواج��ه الوط��ن ، 	
واملخطط��ات ال��يت تس��تهدف ه��دم الدول��ة وتقس��يمها.

• ب��ث برام��ج وم��واد تدع��و إل��ي االصطف��اف الوط��ي والتواف��ق 	
ح��ول األه��داف الوطني��ة.

• ال��رد املنتظ��م عل��ى احلم��الت اإلعالمي��ة املعادي��ة والش��ائعات 	
بعرض احلقائق مبصداقية وموضوعية وبالسرعة املطلوبة 

يف اط��ار التعام��ل اآلن��ي م��ع أي��ة أخب��ار أو ادع��اءات كاذب��ة.

• بث مواد وبرامج توظف من أجل التعبئة الوطنية واجملتمعية 	
واحلشد اجلماهريي حتت مظلة الوطنية.

• واألقلي��ات 	 الفئ��ات  كاف��ة  م��ع  موضوعي��ة  ح��وارات  فت��ح 
للجمي��ع« الوط��ن  ش��عار«  حت��ت  واملذاه��ب  والطوائ��ف 
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تبي خطاب إعالمي عربي قومي حتت شعار« األمة العربية .. الوطن 
األك��ر« يس��تهدف تعمي��ق ال��روح القومي��ة العربي��ة ل��دى املواطن��ني يف 
كافة الدول العربية ، وتنمية روح االنتماء لأمة ، وبث هذا اخلطاب 
- يف خ��ط مت��واز - م��ع اخلط��اب اإلعالم��ي الوط��ي ، م��ع الركي��ز عل��ى 

مب��دأ وح��دة املص��ري العربي ووحدة األه��داف واملصاحل العربية.

- بث مواد وبرامج تتناول تاريخ األمة وحضارتها واجمادها ،  	
وتؤكد على أهمية التضامن العربي والتعاون العربي املشرك 

يف مواجهة التحديات اليت تواجه األمة.

اهلوي��ة  طم��س  خمطط��ات  مواجه��ة  يف  العرب��ي  الص��ف   - 	
العربي��ة.

- ب��ث برام��ج وم��واد باللغ��ات األجنبي��ة ختاط��ب اخل��ارج وتعر  	
ع��ن قضاي��ا األم��ة وهويته��ا العربي��ة ، وتؤك��د وح��دة الص��ف 

العرب��ي يف مواجه��ة خمطط��ات طم��س اهلوي��ة العربي��ة.

- ب��ث مح��الت إعالمي��ة منتظم��ة ترف��ع ش��عار« أم��ة واح��دة  	
ووط��ن كب��ري واح��د« حتت مظل��ة جامعة ال��دول العربية، على 
ان تب��ث باللغ��ة العربي��ة يف توقي��ت واح��د ع��ر خمتل��ف القن��وات 
واإلذاع��ات العربي��ة ، وباللغ��ات األجنبي��ة م��ن خ��الل الفضائي��ات 

ال��يت ختاط��ب الع��امل اخلارج��ي.

 ثالثًا: آليات املواجهة يف التعامل مع ظاهرة اإلرهاب:
   على املستوى الوطي:

• وض��ع قواع��د جدي��دة للمعاجل��ة اإلعالمي��ة لظاه��رة اإلرهاب 	
ترتك��ز عل��ى مفهوم املعاجلة الش��املة املتعمق��ة للظاهرة دون 
الركي��ز عل��ى احل��دث اإلرهاب��ي فق��ط ، حبي��ث يت��م تن��اول 
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واالقتصادي��ة  واالجتماعي��ة  السياس��ية  وأبعاده��ا  أس��بابها 
والديني��ة، وذل��ك باس��تخدام كاف��ة أدوات التحليل والتفس��ري 

واحل��وارات والن��دوات مبش��اركة اخل��راء واملتخصص��ني.

• لظاه��رة 	 للتص��دي  الراجم��ي  التوظي��ف  مس��احة  زي��ادة 
اإلره��اب م��ن خالل الرام��ج الدينية والثقافي��ة واالجتماعية 
وبرامج األسرة والشباب واملرأة إضافة إلي الرامج اإلخبارية 

والسياس��ية.

• تنظي��م وب��ث مح��الت إعالمي��ة منتظم��ة حملارب��ة اإلره��اب 	
التقليدي��ة  اإلعالمي��ة  واألدوات  الوس��ائط  تش��مل كاف��ة   ،
وااللكروني��ة ، إضاف��ة إل��ي أدوات االتص��ال املباش��ر باجلماه��ري.

• وضع أسس وقواعد خاصة باملواجهة اإلعالمية االلكرونية 	
لظاهرة اإلرهاب تش��مل إنش��اء مواقع االلكرونية خاصة » يف 
شكل جيش االلكروني« باملواجهة املواقع اإلعالمية اإلرهابية 
اليت تبثها اجلماعات اإلرهابية أو املواقع اإلعالمية املتطرفة 
الداعم��ة لإلره��اب واليت تبث دعوات التحريض على اإلرهاب 
م��ن خ��الل ب��ث أف��كار وآراء حت��ض عل��ى اإلره��اب والتط��رف، 
وفت��اوى حتل��ل وجتي��ز أعم��ال اإلره��اب وتغلفها بس��تار الديي 
احل��وار  ملنتدي��ات  مواق��ع خاص��ة  إل��ي ختصي��ص  إضاف��ة   ،
االلكرون��ي ملناقش��ة الظاه��رة وأس��بابها وكيفي��ة مواجهته��ا 
، وأيض��ًا مواق��ع خاص��ة لل��رد عل��ى دع��اوي وفت��اوي التط��رف 

اإلرهاب��ي م��ن قب��ل اخل��راء واملتخصص��ني .

• ختصيص حلقات خاصة ومنتظمة من الرامج اجلماهريية 	
الك��رى وبرام��ج » Talk show« الش��هرية لط��رح ومناقش��ة 
ظاهرة اإلرهاب وكيفية التصدي هلا ، وإنتاج برامج قومية 
بنظام اإلنتاج املشرك بني اإلعالم الرسي واإلعالم اخلاص 
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» حتت شعار » معًا يف مواجهة اإلرهاب« .. على أن يكون منوذج 
ه��ذه النوعي��ة م��ن الرام��ج القومي��ة صاحل��ًا للتنفي��ذ عل��ى 
املس��توى القطري اخلاصة بالدولة ، وعلى املس��توى اإلقليمي 
) القوم��ي العرب��ي( ، وأيض��ًا عل��ى املس��توى الدول��ي  بإضاف��ة 

خدمة الرمجة للغات املس��تهدفة .

• تنظي��م برام��ج تدريبي��ة متط��ورة لتكوي��ن ك��وادر إعالمي��ة 	
 ، اإلره��اب  ظاه��رة  م��ع  اإلعالم��ي  التعام��ل  يف  متخصص��ة 
وعق��د ن��دوات وحلق��ات حبثي��ة ونقاش��ية مبش��اركة الك��وادر 
الدي��ن  جم��االت  يف  واملتخصص��ني  واخل��راء  اإلعالمي��ة 
والثقافة واألمن والقضاء ومنظمات جمتمع املدني ، ملناقشة 

وحب��ث حم��اور التعام��ل م��ع ه��ذه الظاه��رة وحتقي��ق.

•  التنس��يق والتع��اون ب��ني كاف��ة األجهزة املعني��ة يف هذا اجملال 	
، عل��ى أن يت��م تنفي��ذ هذه الرامج للكوادر اإلعالمية الوطنية 
والعربية بوجه عام إضافة إلي الكوادر من الدول اإلسالمية.

على املستوى العربي القومي:
ب��ث مح��الت إعالمي��ة قومي��ة حت��ت مظل��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة 
حت��ت عن��وان » ال لإلره��اب« ، وذل��ك ع��ر اإلذاع��ات والفضائيات العربية 
الرسي��ة واخلاص��ة وع��ر املواق��ع االلكروني��ة العربي��ة ، عل��ى أن يت��م 
متوي��ل وتنفي��ذ ه��ذه احلمالت مبش��اركة مجاعية م��ن أجهزة اإلعالم 

العربية.

• تنظي��م مؤمت��ر إعالم��ي عرب��ي ملواجه��ة اإلره��اب مبش��اركة 	
املس��ؤولني يف أجه��زة اإلع��الم العربي��ة واخل��راء املتخصص��ني 
يف كاف��ة اجمل��االت املعني��ة ، إلع��الن موق��ف إعالم��ي عرب��ي 
موح��د يف جم��ال مكافح��ة اإلره��اب، وأجن��دة » عم��ل عربي��ة 
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» ، للمواجه��ة  عل��ى كاف��ة املس��تويات الوطني��ة واإلقليمي��ة 
والدولي��ة .

• تب��ي خط��اب إعالم��ي عرب��ي موح��د ملواجه��ة اإلره��اب ، ش��اماًل 	
كاف��ة نوعي��ات احملت��وى .. اإلخب��اري ، السياس��ي ، الدي��ي ، 
الثق��ايف ، اجملتمع��ي، .. عل��ى أن يك��ون ذل��ك يف إط��ار التنس��يق 
والتكام��ل ب��ني اخلط��اب اإلعالم��ي العرب��ي القوم��ي واخلط��اب 

اإلعالم��ي القط��ري ل��كل دول��ة.

        على املستوى الدولي:

• تب��ي خط��اب إعالم��ي عربي يس��تهدف حش��د ال��رأي العام 	
العامل��ي للتع��اون واملش��اركة يف جم��ال مكافح��ة اإلره��اب 
على خلفية أن اإلرهاب ظاهرة عاملية يستهدف اجلميع 

اس��تثناء. دون 

• تنفي��ذ مح��الت إعالمي��ة عربي��ة يف اخل��ارج لنب��ذ العن��ف 	
والتط��رف واإلره��اب وإدان��ة كاف��ة األعم��ال اإلرهابي��ة.

• تب��ي مح��الت خاص��ة بإدان��ة دع��م اإلره��اب والتحري��ض 	
علي��ه س��واء م��ن قب��ل األف��راد أو اجلماع��ات او ال��دول.

• إنت��اج م��واد وبرام��ج وثائقي��ة وتس��جيلية ح��ول تاري��خ 	
اإلره��اب والعملي��ات اإلرهابي��ة وكاف��ة اجله��ود الوطنية 

واإلقليمي��ة والدولي��ة املبذول��ة ملكافح��ة اإلره��اب.

• املب��ادرة بتنظي��م مؤمت��ر إعالم��ي دول��ي لوض��ع أجن��دة 	
إعالمية دولية للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب، لالس��تفادة 
بكاف��ة اخل��رات يف ه��ذا اجملال وتبادل امل��واد والرامج اليت 

تتن��اول ه��ذه الظاهرة.
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رابعًا: آليات املوجهة اخلاصة باحملتوى اإلعالمي:
املوجهة اآلنية واملباشرة :. 1

مراعاة اجلوانب التالية يف احملتوى اإلعالمي: 

• ال��روح االنتم��اء الوط��ي واالنتم��اء القوم��ي 	 التأكي��د عل��ى 
العرب��ي، وإع��الء قيم��ة الوط��ن االك��ر ) األم��ة العربي��ة(

• التأكي��د عل��ى ض��رورة  تضاف��ر كاف��ة اجله��ود الوطني��ة 	
والقومي��ة ملواجه��ة التحدي��ات ) الداخلي��ة والقومي��ة(

 ، األمني��ة   ، السياس��ية   [ املس��تويات  كاف��ة  عل��ى  وذل��ك 
] اجملتمعي��ة.  الثقافي��ة    ، الديني��ة   ، االقتصادي��ة 

• توضي��ح  مفه��وم اإلره��اب وخطورت��ه عل��ى الف��رد واجملتم��ع 	
والوط��ن واألم��ة والع��امل بأس��ره ، وتقدي��م التوعي��ة الوافية يف 
ه��ذا اجمل��ال م��ن خالل تناول كافة األبع��اد واجلوانب املتصلة 

بالظاه��رة اإلره��اب.

• التأكيد على رفض وحماربة كافة صور وأشكال التطرف 	
والعنف واإلرهاب.

• تبي خطاب ديي مستنري يؤكد على رفض الدين اإلسالمي 	
ومجيع األديان والرساالت السماوية لإلرهاب ويوضح موقف 
األديان السماوية ممن .. يروعون البشر وخيربون يف األرض.

• تقدي��م صحي��ح الدي��ن م��ن القي��م واملب��ادئ اإلس��المية التابعة 	
من القرآن الكريم والس��نة النبوية الش��ريفة.

• إب��راز أن الدي��ن اإلس��المي ه��و دي��ن الوس��طية واالعت��دال، 	
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 ، املتطرف��ة  الديني��ة  واملفاهي��م  األف��كار  كاف��ة  وحمارب��ة 
والتفس��ريات اخلاطئ��ة للمذاه��ب واألح��كام الديني��ة وال��يت 
تس��تخدم لتري��ر األعم��ال اإلرهابي��ة .. م��ع مراع��اة حتقي��ق 
التنس��يق والتناغ��م يف اخلط��اب الدي��ي املق��دم ع��ر وس��ائل 

اإلع��الم العربي��ة.

• الركيز على ان اإلس��الم هو دين تس��امح وتآخي بني البش��ر ، 	
ويرفض التعصب والتطرف.

• تبي حوارات موضوعية بني األديان والثقافات.	

• ط��رح كاف��ة القضاي��ا واملش��كالت ال��يت تس��ببت يف خل��ق بيئ��ات 	
إضاف��ة   ، والعقائ��دي  الفك��ري  والتط��رف  لإله��اب  مواتي��ة 
إل��ي املتغ��ريات ال��يت س��اهمت يف من��و ه��ذه الظاه��رة وتطوره��ا 
وانتش��ارها.. وذل��ك على كافة املس��تويات احمللي��ة واإلقليمية 
والدولية .. على أن يكون هذا الطرح طرحًا شاماًل ومتواصاًل 
ومدعم��ًا بوض��ع حل��ول موضوعي��ة هل��ذه القضاي��ا ، واملتابع��ة 

املس��تمرة لكاف��ة اجله��ود ال��يت تت��م يف ه��ذا اجمل��ال.

املواجهة الفكرية املمتدة . 2

الركيز يف احملتوى اإلعالمي يف اجلوانب التالية : 

على املستوى الوطي القومي:
• املوروث��ات 	 ب��ني  تق��وم عل��ى اجلم��ع  اج��راء ح��وارات فكري��ة 

احلضارية والروحية والفكرية ) واليت تشكل مقومات اهلوية 
والشخصية الوطنية والعربية( وبني معارف العصر وعلومه 

مب��ا خي��دم بناء انس��اق ثقافي��ة وفكرية متوازن��ة ومعتدلة.
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• إع��الء قي��م احل��وار البن��اء والفك��ر العقالني القائ��م على إعمال 	
املنط��ق والعق��ل يف تلقي أية أفكار أو توجهات فكرية.

• تعمي��ق مفه��وم الفك��ر اإلبداع��ي املتمي��ز القائ��م عل��ى تن��وع 	
مص��ادر العل��م واملعرف��ة  وحرية الفكر واإلبداع وذلك يف إطار 

القي��م األخالقي��ة والديني��ة األصيل��ة.

• ترس��يخ قيم��ة العل��م ونش��ر الوع��ي العلم��ي عل��ى اوس��ع نط��اق 	
، وترس��يخ مفه��وم ثقاف��ة العل��م كنم��ط حيات��ي ل��دى األف��راد.

• إعالء قيم اخلري واحلق واجلمال والتس��امح والس��الم ، ونش��ر 	
ثقاف��ة االعت��دال القائم��ة عل��ى االنفت��اح الواع��ي على خمتلف 

الثقافات واألف��كار واملعارف.

على املستوى الدولي :

• الدخول يف إطار موضوعي متكافئ مع الغرب يشمل توضيح 	
صحيح الدين اإلسالمي واملبادئ والقيم اإلسالمية األصيلة.

• خماطبة ش��عوب العامل - بلغاتها - حتقيقًا للتأثري املس��تهدف 	
م��ن خ��الل خط��اب إعالم��ي جدي��د يتس��م بالتن��وع يف األش��كال 
والقوال��ب الراجمي��ة ع��ر كاف��ة وس��ائط الب��ث : التقليدي��ة 

وااللكرونية.

• ال��يت تس��تهدف كي��ان األم��ة 	 مواجه��ة كاف��ة املخطط��ات 
ودوهل��ا ، وال��رد عل��ى االدعاءات واالتهامات اليت تربط اإلرهاب 
باإلس��الم وتته��م العامل��ني العرب��ي وإلس��المي بتهم��ة اإلره��اب 
والتط��رف.. وذل��ك باحلقائ��ق املوضوعي��ة ال��يت توض��ح دع��م 
اإلرهابي��ة  للجماع��ات  واإلقليمي��ة  الدولي��ة  الق��وى  بع��ض 
والصاق هذه التهمة بالدول العربية واإلس��المية ، وتوضيح 



-67- 

العالق��ة ب��ني ه��ذا الدع��م وب��ني خمطط��ات تقس��يم األم��ة.        

خامسًا: آليات املواجهة اإلعالمية األمنية : 
• اإلعالمي��ة 	 األجه��زة  ب��ني  للتع��اون  منظم��ة  قواع��د  وض��ع 

واألجهزة األمنية لتوفري احملتوى اإلعالمي األمي بشكل آني 
ومنتظ��م لب��ث البيان��ات واملعلومات الصحيحة والش��فافة - يف 
حينه��ا - مب��ا يكف��ل احلفاظ عل��ى األمن واالس��تقرار اجملتمعي 
وحي��ول دون تض��ارب احلقائق واملعلومات او تس��رب الش��ائعات 
أو تع��دد االجته��ادات يف تفس��ري وحتلي��ل األح��داث والقضاي��ا 
األمني��ة ويكف��ل يف نف��س الوقت س��المة وتأم��ني جهود أجهزة 

األم��ن وجناحه��ا يف عملياته��ا. 

• توف��ري التموي��ل ال��الزم لإلمكان��ات والق��درات املادي��ة والتقني��ة 	
والبشرية الالزمة لالرتفاع مبستوى خدمات اإلعالم األمي 
القط��ري  املس��تويني  )عل��ى  ق��وي  االلكرون��ي  إع��الم  وبن��اء 
والقوم��ي( ش��اماًل: الرجمي��ات والتقني��ات احلديث��ة يف جم��ال 
إنش��اء املواق��ع االلكرونية ، وتتب��ع املواقع اخلاصة باجلماعات 
اإلرهابي��ة إضاف��ة إل��ي احملت��وى اإلعالم��ي األم��ي اإللكرون��ي.

• توف��ري التوعي��ة األمني��ة ع��ر وس��ائل اإلع��الم ، وبن��اء قن��وات 	
اتصال بني األفراد وأجهزة األمن حتقيقًا للتواصل والتفاعل 
ب��ني املواط��ن ورج��ل األم��ن ، وح��ث املواطن��ني عل��ى التع��اون 
م��ع أجه��زة يف مواجه��ة اإلره��اب وكاف��ة حم��اوالت زعزع��ة 

االس��تقرار وه��دم الدول��ة.

 خامتة وتوصيات
خي��وض اإلع��الم العرب��ي يف مرحل��ة الراهن��ة حرب��ًا إعالمي��ة شرس��ة 
وه��ي يف الواق��ع - احل��رب األه��م وأح��د أدوات ح��رب الوج��ود ال��يت ته��دد 
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كي��ان األم��ة وهويته��ا.

واالختب��ار احلقيق��ي - الي��وم ولي��س الغ��د - ه��و النج��اح يف بن��اء ق��وة 
إعالمي��ة عربي��ة »موح��دة« لتك��ون ق��وة ضارب��ة يف احل��رب الدائرة اآلن 
وال��يت ت��دار - إعالمي��ًا - يف الفض��اء املفت��وح ويف الفض��اء الكون��ي عل��ى 
ش��بكة  اإلنرن��ت ويف الصحاف��ة العاملي��ة ويف العدي��د م��ن املؤمترات اليت 
تنظمه��ا ق��وى وأط��راف » حملي��ة وإقليمية ودولية« تس��تهدف زعزعة 
االس��تقرار يف املنقط��ة وه��دم دوهل��ا وص��واًل إل��ي طم��س هوي��ة األم��ة 

وذوبانه��ا يف إط��ار الش��رق األوس��ط الكب��ري.

إن املهم��ة األساس��ية املطروح��ة ام��ام العم��ل اإلعالمي العربي املش��رك 
يف هذه املرحلة الدقيقة ، هي امتالك ادوات ومفردات وأساليب احلرب 
اإلعالمي��ة احلديث��ة ، والقضي��ة ليس��ت قضي��ة متوي��ل كم��ا ه��و ظاهر 
وإمنا هي قضية إرادة امتالك القوة اإلعالمية بكل عناصرها وأدواتها، 
فاإلمكاني��ات متاح��ة بالفع��ل ل��دى العديد م��ن اجهزة اإلع��الم العربية، 
بل هي إمكانيات ضخمة ومتطورة ، واملطلوب هو املش��اركة والتعاون 
جب��زْء ولي��س ب��كل يف تش��كيل وبن��اء الق��وة اإلعالمي��ة املس��تهدفة ، إل��ي 

جان��ب التواف��ق عل��ى صياغة خطاب إعالم��ي عربي موحد.

توصيات:
واخل��راء  العربي��ة  اإلع��الم  أجه��زة  ممثل��ي  م��ن  جلن��ة  تش��كيل   -
واملتخصص��ني حت��ت إش��راف جامع��ة ال��دول العربي��ة لبح��ث العناص��ر 
واألدوات واآللي��ات املطلوب��ة لبن��اء الق��وة اإلعالمي��ة العربي��ة املوح��دة  ، 
ومش��اركات ال��دول العربي��ة فيه��ا وآلي��ات التح��رك الف��وري وخباص��ة 

التح��رك اخلارج��ي.

- تنفيذ برامج تدريبية  مكثفة يف جماالت .. مواجهة اإلرهاب- إعالم 
احلرب- إعالم األزمات - احلرب اإلعالمية االلكرونية.. لبناء كوادر 
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إعالمية عربية مؤهلة يف هذه اجملاالت.

-وض��ع أجن��دة عربي��ة مبف��ردات ومصطلح��ات اخلط��اب اإلعالم��ي 
العرب��ي املوح��د.

-إنش��اء جي��ش عرب��ي االلكرون��ي م��ن اخل��راء واملتخصص��ني ملواجه��ة 
احلرب اإلعالمية اليت تشنها مواقع اجلماعات اإلرهابية واملواقع اليت 

تس��تهدف دول املنطقة.

- ختصيص أس��بوع للحش��د اإلعالمي العربي حتت ش��عار » أمة واحدة 
» وط��ن واحد ».
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التوصيات الصادرة عن 
احللقة النقاشية البحثية الثالثة

دع��وة وس��ائل االع��الم العرب��ي لنب��ذ خط��اب الكراهي��ة  -1
وان ال تك��ون مناب��ر للطائفي��ة والتفرق��ة واالصطفاف��ات 
السياس��ية وان تب��ث وس��ائل اجيابي��ة لتقوي��ة اخلط��اب 

املض��اد لإلره��اب .

أن تب��ذل وس��ائل اإلع��الم العربي��ة جه��ودا مضاعف��ة يف  -2
إظه��ار ص��ورة اإلس��الم الس��محة، ورف��ض اختط��اف ه��ذه 
الص��ورة م��ن قب��ل خمتل��ف التنظيم��ات االرهابي��ة املتطرف��ة.

القي��ام جبه��ود لكش��ف زي��ف التنظيم��ات اإلرهابي��ة، م��ن  -3
خالل التصدي خلطابها وعزهلا بوس��ائل فعالة وموحدة 
وتقوي��ض التوج��ه حن��و فكره��ا ودع��م األص��وات املوثوق��ة 

واحلقيقي��ة يف املنطق��ة وخارجه��ا.

التنظيم��ات  -4 زي��ف  لكش��ف  الكفيل��ة  باجله��ود  القي��ام 
االرهابي��ة م��ن خ��الل التص��دي خلطابه��ا وعزهلا بوس��ائل 
فعال��ة وموح��دة وتقوي��ض التوج��ه حن��و فكره��ا ودع��م 
االص��وات املوثوق��ة واحلقيقي��ة يف املنطق��ة وخارجه��ا م��ن 
خ��الل علم��اء الدي��ن وق��ادة اجملتم��ع وش��هادات املقاتل��ني 
الض��وء عل��ى  برام��ج تس��لط  به��م واجي��اد  غ��رر  الذي��ن 
مس��تقبل ش��امل للمنطق��ة وحي��رم ارثه��ا الثق��ايف ويع��زز 
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حال��ة االنتم��اء الوط��ي .

دع��وة وس��ائل االع��الم للقي��ام بدوره��ا ضمن املس��ؤولية  -5
االجتماعي��ة وان تراع��ي املوضوعي��ة يف نق��ل االح��داث 
مصادره��ا  م��ن  الصحيح��ة  املعلوم��ة  ع��ن  وتبح��ث 
االصلي��ة بعي��دا ع��ن العش��وائية واالرجتالي��ة والتهويل 
او التهوين وان ال تقع يف فخ مترير رس��ائل االرهابيني 

واهدافه��م .

عل��ى  -6 ق��ادرة  متخصص��ة  إعالمي��ة  ك��وادر  تأهي��ل 
التعام��ل م��ع األح��داث اإلرهابي��ة وتغطيته��ا بالش��كل 
املناس��ب، ال��ذي ال خي��دم العم��ل اإلرهاب��ي، واالس��تعانة 
باخلراء واملختصني يف اجملاالت األمنية واالجتماعية 

والنفس��ية والربوي��ة.

اإلعالمي��ة  -7 االس��راتيجية  تفعي��ل  عل��ى  التأكي��د 
العربي��ة ملكافح��ة اإلره��اب، ال��يت أقره��ا جمل��س وزراء 
اإلع��الم الع��رب يف دورت��ه العادي��ة السادس��ة واألربعني، 

والعم��ل عل��ى تنفيذه��ا عل��ى أرض الواق��ع. 

توحي��د املصطلح��ات املس��تخدمة يف وس��ائل االع��الم  -8
املختلف��ة ملواجه��ة االره��اب  ومب��ا يع��ر ع��ن اهلوي��ة 
تالع��ب،  أو  تلوي��ن  أو  تزيي��ف  دون  الذاتي��ة  العربي��ة 
وجتدي��د اخلط��اب الذي يراعي خماطب��ة العامل بلغته، 
حبي��ث يتج��اوز األط��ر واألمن��اط التقليدي��ة، ال��يت مل 

خت��رج ع��ن ح��دود خماطب��ة ال��ذات العربي��ة.   
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العم��ل عل��ى امت��الك وس��ائل االع��الم ألدوات ومف��ردات  -9
وأس��اليب علمي��ة حديثة ملواجهة الدعاي��ة االرهابية.

والتواص��ل  -10 اإلع��الم  وس��ائل  مجي��ع  اس��تخدام 
العرب��ي  املواط��ن  تقدي��م  أج��ل  م��ن  االجتماع��ي 
الظالم��ي.  الفك��ر  مواجه��ة  يف  ح��ر  فك��ر  كصاح��ب 

املؤسس��ات  -11 عم��ل  تنظ��م  ال��يت  التش��ريعات  س��ن 
اإلعالمي��ة، خصوص��ا اإللكروني��ة، والركي��ز عل��ى 
عمله��ا حبي��ث  يف  واألخالقي��ة  القانوني��ة  الثقاف��ة 

تتماه��ى م��ع ميث��اق الش��رف االعالم��ي .

دع��وة وس��ائل االع��الم بتنوي��ع اش��كال تناوهلا ملعاجلة  -12
االرهاب حبيث تشمل الرامج واحلمالت االعالمية 

والدراما.
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