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ملخص
يسعى البحث إىل التعرف على أطروحات اخلطاب اإلعبلمي العريب حول قضااي اإلرىاب والتطرف ومكوانهتا
عموما ويف الدول العربية على
ومدلوالهتا ،وكذلك الكشف عن مسات واجتاىات اخلطاب ضلو ظاىرة اإلرىاب والتطرف ً
وجو اخلصوص.
لتحقيق تلك األىداف عمل الباحثان على سحب عينة من اخلطاابت اإلعبلمية العربية البارزة حول تلك
الظاىرة يف عدد من الصحف العربية ،وتتمثل العينة يف مقاالت الرأي بصحف األىرام ادلصرية والسياسة الكويتية والرايض
السعودية كأقدم صحف عربية يف الدول الثبلث .وعمل الباحثان على حتليل األطروحات واستخراج مدلوالهتا للوقوف
على ما قدمو اخلطاب اإلعبلمي العريب حول تلك الظاىرة اليت استبدت مبجتمعاتنا العربية واإلسبلمية إىل حد وسم تلك
اجملتمعات كمرادف دلفهوم اإلرىاب واإلرىابيُت.
الكلمات ادلفتاحية :اإلرىاب ،التطرف ،اخلطاب اإلعبلمي العريب ،مصر ،السعودية ،الكويت ،األىرام ،الرايض،

السياسة الكويتية.
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Abstract
The research is seeking to identify the theses of the Arabic media discourse on the issues of
terrorism and extremism and their components and implications, as well as to reveal the attributes
.and trends of the discourse towards the phenomenon of terrorism and extremism in general and in
the Arabic countries in particular
To achieve these goals, the researchers have drawn a sample of prominent Arabic media discourses
on this phenomenon in some Arabic newspapers, The sample is articles in the Egyptian “AlAhram” newspaper, the Kuwaiti “Politics” newspaper and the Saudi “Riyadh” newspaper as the
oldest Arabic newspapers in the three countries. The researchers have analyzed the theses and
extracting their implications to find out what the Arabic media discourse has presented on that
phenomenon, which was tyrannized in our Arabic and Islamic societies to the extent that these

.societies are synonymous with the concept of terrorism and terrorists

Keywords:Terrorism, extremism, Arabic media discourse, Egypt, Saudi Arabia, Kuwait
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مقدمة:
تشَت مقولة عامل االتصال األمريكي "مارشال ماكلوىان" (بدون االتصال لن يكون ىناك إرىاب) إىل الدور

دورا
الذي تؤديو وسائل االتصال
ً
وحتديدا اجلماىَتي منها يف نشر الرعب واإلرىاب .فوسائل اإلعبلم اجلماىَتية تؤدي ً
ومهما يف تغطية أحداث العنف والتطرف ،السيما بعد ازدايد قوة ونفوذ اإلعبلم يف التأثَت على الرأي العام
أساسيًا ِّ

وصناعتو وتوجيهو ،فاإلعبلم مل يعد رلرد انقل لؤلببار ،بل أصب وسيلة لصناعة العقول واألفكار.
وانطبلقا من أمهية وبطورة ىذا الدور الذي تؤديو وسائل اإلعبلم جاء إحساس الباحثان ابدلشكلة البحثية
الراىنة ادلتمثلة يف أطروحات اخلطاب اإلعبلمي العريب حول قضااي اإلرىاب والتطرف ،وأتثَت تلك األطروحات على
مفهوم األنظمة السياسية العربية لئلرىاب وصلاحها يف مواجهتو.

مفهوم اإلرىاب:
يرى كثَت من ادلؤربُت والباحثُت أن اإلرىاب ظاىرة قددية قدم العبلقات اإلنسانية ،فهي ترتبط بوجود عبلقات
اجتماعية بُت البشر ،وترتبط بوجود الصراع بُت احلق والباطل وبُت اخلَت والشر ،أما تعبَت (اإلرىاب) ابدلفهوم احلديث
فقد ظهر ببلل عهد الثورة الفرنسية ،ومل يتبلور اإلرىاب واقعيًا إال يف عام 3461م ،وكان ذلك عندما أعلن روبسبيَت
" "Robespierreبداية عهد اإلرىاب " "Reign of Terrorيف فرنسا وحتديداً ببلل الفًتة من  31مارس
3461م وحىت  74يوليو  ، 3461ومن اسم ىذا العهد اشتقت اللغتان اإلصلليزية والفرنسية كلمة ()Terrorism
ابإلصلليزية وابلفرنسية ،مبعٌت (اإلرىاب) ،فخبلل الثورة الفرنسية مارس "روبسبَت" ومن معو من أمثال "سان جاست"
( )S.Justو"كوثون" ( )Couthonالعنف السياسي على أوسع نطاق ،حيث قادوا زتلة إعدام واسعة مشلت كل
أضلاء فرنسا ،حىت قُ ِّدر عدد من أ ُْع ِّدموا بـ  11ألف شخص(.)1
280

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
وقد حاول الكثَت من ادلفكرين والباحثُت وادلنظمات الدولية تعريف اإلرىاب وما يتصل بو من أعمال فذكروا أنو
(القتل ،واالغتيال ،والتخريب ،والتدمَت ،ونشر الشائعات ،والتهديد ،وصنوف االبتزاز ،واالعتداء ...وأي عمل يهدف
إىل بدمة أغراض سياسية ،أو أي أنشطة أبرى هتدف إىل إشاعة جو من عدم االستقرار ،والضغوط ادلتنوعة)(،)2
ونتيجة جلهود منظمة األمم ادلتحدة يف تعريف اإلرىاب أصب ىناك اتفاق عادلي على كثَت من صور األعمال اإلرىابية
مثل االغتيال والتعذيب وابتطاف الرىائن واحتجازىم ونشر القنابل والعبوات ادلتفجرة وابتطاف وسائل النقل
كالسيارات واألتوبيسات والطائرات أو تفجَتىا ،وتلغيم الرسائل وإرساذلا إىل األىداف اليت بطط اإلرىابيون لئلضرار
هبا ...إخل(.)3
وعلى الرغم من انتشار استخدام مصطل اإلرىاب على ادلستوى العادلي واإلقليمي ،إال أنو ال يوجد تعريف
واحد متفق عليو ذلذا ادلصطل إىل اآلن ويرجع ذلك إىل ابتبلف عوامل البٌت الثقافية والفكرية واأليديولوجية ادلتصلة
هبذه الظاىرة ،أي أن ما يُ ُّ
عد عمبلً إرىابيِّا من وجهة نظر دولة أو رلتمع معُت ليس ابلضرورة أن يكون كذلك يف نظر
دولة أبرى(.)4
ىذا اخلبلف أدى إىل صعوبة وضع حد فاصل بُت اإلرىاب ابعتباره عمل عنيف ىدفو سياسي وغَته من
أعمال العنف السياسي األبرى مثل اجلرائم السياسية واجلردية ادلنظمة .كما أدى إىل تباين اآلراء وعدم إمكانية التوصل
إىل تعريف موحد لئلرىاب ،فكل تعريف لو بلفيتو الثقافية والفكرية واأليديولوجية.
لكن عموماً يعرف اإلرىاب أبنو عمل غَت مشروع من أعمال العنف يهدف إىل بث الرعب والفزع دابل
رلتمع ما أو شرحية منو بقصد حتقيق ىدف سياسي ،وال يعد إرىاابً الكفاح ادلسل للشعوب اخلاضعة لبلحتبلل األجنيب
من أجل حترير أراضيها احملتلة واحلصول على حقها يف تقرير مصَتىا واستقبلذلا وفقاً دليثاق وقرارات األمم ادلتحدة اليت
حترم إيذاء األبرايء( .)5ويربط ىذا التعريف بُت اإلرىاب واألىداف السياسية ويفرق بُت اإلرىاب و ادلقاومة.
ويعترب تعريف االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب عام  3665من التعريفات الشاملة وادلفصلة ،حيث رأت أنو7
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد بو أايً كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذاً دلشروع إجرامي فردى أو رتاعي ويهدف
إىل إلقاء الرعب بُت الناس أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر ابلبيئة أو
أبحد ادلرافق أو األمبلك العامة أو اخلاصة أو احتبلذلا أو االستيبلء عليها أو تعريض أحد ادلوارد الوطنية للخطر( .)6كما
عرفت االتفاقية اجلردية اإلرىابية أبهنا 7أي جردية أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرىايب يف أي من الدول ادلتعاقدة،
أو على رعاايىا أو شلتلكاهتا أو مصاحلها يعاقب عليها قانوهنا الدابلي .و اىتمت تلك االتفاقية يف ادلادة الثانية منها
ابستثناء حاالت الكفاح مبختلف الوسائل ،مبا يف ذلك الكفاح ادلسل ضد االحتبلل األجنيب والعدوان من أجل التحرر

وتقرير ادلصَت ،وفقاً دلبادئ القانون الدويل(.)7

مروع ميارسو فرد أو جمموعة أفراد أو مجاعات أو دول دون
ويرى الباحثان أن اإلرىاب ىو أي عدوان ّ
وجو حق ضد فرد أو مجاعة أو دولة أخرى ،سواء كان ىذا العدوان حالة فردية أو جزءاً من اسرتاتيجية منظمةً ،أاي

كانت وسائلو وبواعثو أو أغراضو ،بشكل يتسبب يف إاثرة الرعب بني ادلدنيني وترويعهم بتعريض حياهتم أو حريتهم
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أو أمنهم للخطر ،أو اإلضرار ابدلرافق واألمالك العامة أو اخلاصة ،وذلك من أجل حتقيق أىداف خاصة سواء
اقتصادية أو سياسية أو غريىا.

ووف ًقا ذلذا التعريف الذي يعتمده الباحثان يستثٌت من األعمال اإلرىابية ادلمارسات اليت تنتهجها اجلماعات
الوطنية ادلدافعة عن حقوق أوطاهنم ادلشروعة يف االستقبلل واحلكم الذايت وتقرير ادلصَت وغَت ذلك من احلقوق اليت نصت
عليها اتفاقية جنيف حلقوق اإلنسان ،ما مل تنتهك تلك اجلماعات الوطنية القواعد ادلتفق عليها دولياً يف شأن الكفاح
ادلسل مثل االلتزام بعدم استهداف مدنيُت أو مدارس أو مستشفيات ...وغَت ذلك من األعمال.

الدراسات السابقة:
أطلع الباحثان على بعض من الدراسات ادلتعلقة مبوضوع البحث الراىن ،وعرضو على النحو التايل7
أ .الدراسات العربية:

()8

 .3دراسة "أشرف جبلل" حول أطر ادلعاجلة اإلعبلمية لظاىرة اإلرىاب يف اإلعبلم ادلصري (7)7132
تناولت ىذه الدراسة أطر التغطية اإلببارية لظاىرة اإلرىاب يف اإلعبلم ادلصري ،ومدى إسهام تلك التغطية يف
تشكيل رأي عام جتاه الظاىرة؛ وكشفت الدراسة عن اجتاه اإلعبلم ادلصري لبلعتماد على أطر ُزلدَّدة ابحلدَّين السياسي
واألمٍت؛ ألن ادلعاجلة اإلعبلمية ركزت على مظاىر األزمة ،وليس على األطر العامة اليت دتيل إىل البحث يف أسباب
الظاىرة وكيفية مواجهتها وعبلج آاثرىا السلبية على اجملتمع؛ األمر الذي ينعكس يف تغطية إببارية وإعبلمية سطحية
ومبتورة تفتقد إىل العمق والشرح والتحليل والتفسَت البلزم يف قضااي معقدة مثل قضااي اإلرىاب والتطرف.
()9

 .7دراسة "إديان الشرقاوي" حول جدلية العبلقة بُت اإلعبلم اجلديد وادلمارسات اإلرىابية (7)7131
سعت ىذه الدراسة إىل الوقوف على طبيعة العبلقة اجلدلية بُت شبكات التواصل االجتماعي كأحد أىم أشكال
اإلعبلم اجلديد وادلمارسات اإلرىابية اليت تتم عرب تلك الشبكات من جهة ،وقيام ادلؤسسات األمنية احلكومية بفرض
الرقابة على ىذه ادلواقع لتعقب أنشطة اجلماعات اإلرىابية من جهة أبرى .وبلصت إىل تعدد األىداف اليت تسعى
اجلماعات اإلرىابية إىل حتقيقها من ببلل استخدامها دلواقع التواصل االجتماعي من منظور العاملُت ابدلؤسسات
األمنية ،جاء يف مقدمة تلك األىداف 7بث الرعب يف النفوس .أما من منظور الباحثُت واألكاددييُت والعاملُت يف احلقل
اإلعبلمي فقد دتثلت تلك األىداف يف حتقيق االتصال الدابلي بُت أفرادىا يف ادلرتبة األوىل مث بث الرعب يف النفوس مث
الًتويج ألعماذلا وحتويل مراتدي ىذه ادلواقع إىل مروجُت ألعماذلم .وأن موقع الفيس بوك ىو أكثر مواقع التواصل
االجتماعي استخداماً من قبل اجلماعات اإلرىابية.
 .1دراسة "حسن علوان" بعنوان موضوعة اإلرىاب يف الفضائيات العربية دراسة يف الشكل وادلضمون (7)7115
()10

تبلورت مشكلة الدراسة يف تساؤل حول (السبب والنتيجة) بُت التغطية التلفزيونية واإلرىاب ،من ببلل حتليل
الشكل وادلضمون لعينة من ادلواد الفيلمية والربارلية بلغ قوامها  321فيلماً وبرانرلاً تليفزيونياً ،وىل روج التلفزيون
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لئلرىاب عرب برارلو اإلببارية والتحليلية؟ وكشفت الدراسة عن أن نسبة اخلطاب ادلوجو من قبل أكثر من شخص بلغت
ضعف نسبة اخلطاب ادلوجو من قبل شخص واحد .واقتصر اخلطاب اإلعبلمي ادلوجو من قبل التنظيمات ادلسلحة على
اخلطاب ذا التوجو العام دون حتديد فئة مستهدفة وذلك يعود لسببُت؛ األول 7زلاولة ىذه التنظيمات التوجو يف بطاهبا
إىل العدد األكرب من ادلتلقُت .أما الثا ي فيتمثل يف عدم قدرة ىذه التنظيمات على تلوين بطاهبا حسب الفئات
ادلستهدفة من ادلتلقُت وذلك بسبب احلاجة إىل توفَت قدرات مالية وفنية وكوادر متخصصة وىو األمر الذي تفتقر إليو
رتيع التنظيمات ادلسلحة.
 .1دراسة "حتسُت منصور" حول د ور التليفزيون األرد ي يف تشكيل اجتاىات الشباب اجلامعي ضلو قضية اإلرىاب
()11

(7)7114
استهدفت التعرف على دور التليفزيون األرد ي يف تشكيل اجتاىات الشباب اجلامعي ضلو قضية اإلرىاب يف
إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعبلم ،وتوصلت إىل وجود عبلقة دالة إحصائياً بُت مشاىدة التليفزيون وفًتات
ادلشاىدة والنوع .كما أثبت ابتبار  Zوجود فروق دالة إحصائياً بُت الذكور واإلانث يف تفضيل ادلوضوعات السياسية
واالجتماعية والرايضية .وبرزت الفضائيات العربية ،واإلنًتنت كمصادر أوىل يتم االعتماد عليها للحصول على معلومات
حول قضية اإلرىاب ،ووجدت الدراسة أيضاً أن أىداف الفهم يف متابعة قضية اإلرىاب احتلت ادلرتبة األوىل ،تبلىا
أىداف التوجيو مث اىداف التسلية .ووجود فروق دالة إحصائياً يف متابعة القضااي ،وادلشكبلت العامة تبعاً دلتغَت النوع
ودتثلت يف 7اإلصبلح السياسي والصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي.
 .2دراسة "نسرين رايض" حول قضااي اإلرىاب والتطرف يف اخلطاب الصحفي ادلصري واخلطاب الصحفي
()12
السعودي (7)7114
استهدفت ىذه الدراسة التعرف على طريقة تناول قضااي اإلرىاب والتطرف يف كل من الصحف ادلصرية

والسعودية بشكل نقدي مقارن ،وتوصلت إىل أن ىناك تفاواتً واضحاً يف تناول اخلطاب الصحفي ادلصري واخلطاب
الصحفي السعودي لقضااي اإلرىاب والتطرف ،وخيتلف ىذا التفاوت يف درجتو وجوانبو من قضية ألبرى كما خيتلف من
جريدة ألبرى دابل النظام الصحفي الواحد .بينما اتفقت رتيع صحف الدراسة على أطروحات زلددة كأمهية احلل
العادل للقضية الفلسطي نية يف مواجهة اإلرىاب مع وجود تباين يف األطر ادلرجعية ادلستخدمة من جريدة ألبرى ومن
قضية ألبرى .كما أثبتت الدراسة أتثر اخلطابُت الصحفيُت ادلصري والسعودي ابدلفهوم األمريكي لئلرىاب يف تناوذلما
لقضاايه وعلى ضلو متزايد بعد أحداث  33سبتمرب.

ب.الدراسات األجنبية:

()13

 .3دراسة " "Gerhards & Sch¨aferحول التغطية اإلعبلمية احمللية لئلرىاب العادلي (7)7131
سعت إىل حتليل حجم التغطية اإلببارية للهجمات اإلرىابية العادلية ،واإلقليمية ،أو حىت على مستوى الدول.
ابلتطبيق على أربع حوادث إرىابية يف النشرات اإلببارية الرئيسية لقناة الـ  CNNيف الوالايت ادلتحدة ،وقناة اجلزيرة
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ابللغة العربية ،وقناة الـ "يب يب سي" الربيطانية ،وقناة الـ  ARDاألدلانية .وأظهر التحليل أوجو التشابو عرب الوطنية يف
عدة أبعاد 7وسائل اإلعبلم اليت مت حتليلها كرست نفس االنتباه تقريبا ابألحداث األربعة ،واستخدمت أساليب متشاهبة
لوصفها ،وتقييمها على ضلو شلاثل .لكن يف الوقت نفسو ،كانت ىناك ابتبلفات ملحوظة .ىذه االبتبلفات مل تكن بُت
القنوات الغربية وقناة اجلزيرة  -كما يتوقع ادلناصرون لنظرية "صراع احلضارات" -ولكنها كانت بُت  CNNواجلزيرة من
جهة ،واليب يب سي و ARDمن جهة أبرى .حيث فسرت كلتا القناتُت اجلزيرة والـ  CNNتلك اذلجمات أبهنا
حلرب عادلية على اإلرىاب ،يف حُت أن كل من اليب يب سي و ARDتراىا ىجمات إجرامية من قبل عدد قليل من
األفراد ضد احلضارة اإلنسانية نفسها.
()14

 .4دراسة " "Julian Matthewsحول أداء وسائل اإلعبلم عقب احلوادث اإلرىابية (7)7131
تناولت ىذه الدراسة رد الفعل الصحفي عقب تفجَتات لندن اليت وقعت عام  7112لتحديد ادلنطلقات اليت
تستخدمها للرد على ىذا احلادث اإلرىايب واسع ادلدى الذي وقع على االراضي الربيطانية .وأشارت النتائج إىل أن
الصحفيُت يوظفون منوذج اإلببار العام ببلل مثل ىذه األحداث كاستجابة مرضية للمتلقُت وقت وقوع احلادث .وقد
دتيز أداء الصحف ببلل ىذه الفًتة ابلردود الرمسية وردود األفعال القومية إزاء ىذه التفجَتات كما عملت على التئام ما
عرف ابجلرح االجتماعي الذي نتج عن ىذا احلادث .ودعت التحقيقات اليت قدمتها الصحف إىل االنتباه إىل أسلوب
التغطية ادلعتاد ضد ىذا السياق ،مشَتة على وجو اخلصوص إىل الصور ادلوضوعة للهوية الربيطانية يف وسط تلك
التغطيات الصحفية.
()15
 .5دراسة " "Michael Jetterحول اإلرىاب واإلعبلم (7)7131
قدمت ىذه الدراسة حتليبلً منهجياً الىتمام وسائل اإلعبلم ابذلجمات اإلرىابية يف رتيع أضلاء العامل بُت عامي
 3665و .7137ويرتبط التنبؤ ابىتمام وسائل اإلعبلم بعدة جوانب .أوالً ،حتظى العمليات االنتحارية بتغطية مرتفعة
بشكل ملحوظ ،واليت ديكن أن تفسر زايدة شعبيتها لدى اجلماعات اإلرىابية .اثنياً ،خيصص اىتماما أقل للهجمات
اليت تقع يف بلدان بعيدة عن الوالايت ادلتحدة .اثلثاً ،أعمال اإلرىاب يف البلدان اليت حتكمها حكومات يسارية جتذب
ادلزيد من التغطية .رابعاً 7البلدان اليت ذلا عبلقات جتارية مع الوالايت ادلتحدة هتتم وسائل إعبلمها بتغطية اذلجمات

اإلرىابية اليت تقع فيها.
()16
 .6دراسة " "Martin Mutuaحول دور اإلعبلم يف احلرب ضد اإلرىاب (7)7131
استهدفت ىذه الدراسة إبراز دور وسائل اإلعبلم يف التأثَت على احلرب ضد اإلرىاب يف كينيا .وأثبتت الدراسة
أن حوادث اإلرىاب حتظى بتغطية إعبلمية متداولة .فكل من اإلرىاب ومنظمات مكافحتو (احلكومات) ،يسعى إىل

استغبلل شب كات اإلعبلم العادلية الواسعة ووسائل اإلعبلم اجلديدة لنشر الدعاية السياسية من أجل حشد التأييد
لقضيتهم .وغالباً ما جتد وسائل اإلعبلم نفسها يف وسط مناقشات أو سجاالت حول ىذه القضية .وبصرف النظر عن
دورىا يف إعبلم اجلمهور تتحمل وسائل اإلعبلم مسؤولية يف بلق العداء بُت اجلمهور واحلكومة أو معها.
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()17

 .31دراسة " "Camphuijsen & Vissersحول العبلقة بُت اإلرىاب ووسائل اإلعبلم (7)7137
جاءت ىذه الدراسة من منطلق اكتشاف اإلرىابيُت لقوة ومكانة وسائل اإلعبلم وقدرهتا على التأثَت يف الرأي
العام واستخدام اإلرىابيُت ذلا يف نشر قضيتهم ،وأثبتت الدراسة وجود عبلقة تكافلية بُت وسائل اإلعبلم وادلنظمات
اإلرىابية .ىذه العبلقة مل تكن موجودة من قبل وإمنا نشأت وتطورت نتيجة لتطور وسائل اإلعبلم ،وتوصلت الدراسة
أيضاً أن ىذا التعايش لو بعض اآلاثر ادلًتتبة على اجملتمعات .لكن ىذا االعتماد ادلتبادل بُت اإلرىابيُت ووسائل اإلعبلم
ال حيدث بشكل كامل ولكن كل منهم حيقق فائدة من وجود اآلبر ،والزالت إشكالية العبلقة ادلتبادلة بُت اإلرىاب
واإلعبلم زلل حبث حللها حىت اآلن.
 .33دراسة " " PamposhRainaحول أطر التغطية الصحفية للهجمات اإلرىابية يف مومباي يف كل من اذلند
()18
وابكستان (7)7133
حاولت ىذه الدراسة استكشاف شكل التغطية اإلببارية اليت قدمتها وسائل اإلعبلم ادلطبوعة يف كل من اذلند
وابكستان حول ىجمات مومباي اإلرىابية اليت وقعت يف نوفمرب 7115؛ دلعرفة ما إذا كانت وسائل اإلعبلم ادلطبوعة
يف كل بلد قد كتبت عن اإلرىاب ابعتباره عدواً أثناء تغطيتهم للهجمات اإلرىابية ،ومبا أن وسائل اإلعبلم تلعب دوراً
زلورايً يف تشكيل اإلدراك العام ،ففي حال ىيمنة بطاب العدو على التغطية اإلعبلمية فإن ذلك يؤكد النظرة السلبية من
كل طرف جتاه اآلبر ،األمر الذي قد يؤثر على عودة ادلفاوضات بشأن زلاداثت السبلم بُت اجلارتُت النوويتُت وابلتايل
عرقلة عملية السبلم.
()19
 .37دراسة " "Lumbaca & Grayحول دور اإلعبلم يف تدعيم األعمال اإلرىابية (7)7133
تناولت ىذه الدراسة العبلقة بُت اإلرىاب ووسائل اإلعبلم .وبلصت الدراسة إىل أنو جيب وضع زلاذير للتغطية
اإلعبلمية عندما يتعلق األمر ابلنشاطات اإلرىابية ،ويف نفس الوقت تكون ىناك ضماانت للحرية ذلؤالء الذين ضحوا
أببنائهم وبناهتم يف حوادث إرىابية سواء زللياً أو على ادلستوى العادلي .وأن األمر يتطلب تضافر اجلهود واستمرارىا من
أجل كسب عقول وقلوب اجلماىَت مبا يؤدي إىل فقدان احلركات واجلماعات اإلرىابية إىل الدعم وفشل وجودىا.
 .31دراسة " "Neelamalar, et. Al.,حول أتثَت التغطية الصحفية ذلجمات  73نوفمرب اإلرىابية يف مومباي
()20

على اجلمهور (7)7116
توصلت ىذه الدراسة إىل أن كل من اإلعبلميُت واإلرىابيُت يستفيدون من احلوادث اإلرىابية ،فاإلعبلم جيد
مادة بصبة للنشر مبا يؤدي إىل زايدة مبيعات الصحف واإلرىابيون حيصلون على دعاية رلانية ألنفسهم ولقضيتهم.
وذلذا بذلت رلموعة من ادلؤسسات الوطنية والدولية واحمللية عدداً من احملاوالت من أجل التوصل إىل مبادئ توجيهية

دورا بناءًا يف أوقات األزمات احمللية أو الوطنية،
معقولة لتغطية احلوادث اإلرىابية .فمن ادلهم أن تلعب وسائل اإلعبلم ً
ولكن من ادلهم جداً أيضا أن تكون قادرة على االستمرار يف السماح بتوازن مقابل.
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 .31دراسة " "Manuel R. Torres Sorianoحول اإلرىاب ووسائل اإلعبلم بعد تنظيم القاعدة
()21
(7)7115
استهدفت ىذه الدراسة استكشاف حدود العبلقة بُت اإلعبلم واإلرىاب ،وانطلقت من مقولة مارشال
ماكلوىان أنو لوال االتصال دلا كان ىناك إرىاب ،وبلصت الدراسة إىل أن ىناك عبلقة منفعة متبادلة بُت اإلرىابيُت
ووسائل اإلعبلم ىذه األايم .فاإلرىابيون حُت يرتكبون أعمال العنف يسعون إىل حتقيق ثبلثة أىداف عادلية 7احلصول
على االىتمام .للحصول على اعًتاف .واحلصول على درجة معينة من االحًتام والشرعية .ىذه األىداف قابلة للتحقيق
ألولئك األفراد القادرين على احلصول على أكرب قدر من التغطية اإلعبلمية.
()22

 .32دراسة " "Rohner & Freyحول لعبة االىتمام ادلشًتك بُت اإلرىابيُت واإلعبلم (7)7114
انطبلقاً من ادلقوالت السائدة حول وجود عبلقة تكافلية متبادلة بُت اجلماعات اإلرىابية ووسائل اإلعبلم سعت
الدراسة إىل بناء منوذج نظري بسيط يركز على إسًتاتيجيات التفاعل ادلتبادل بُت اإلرىابيُت ووسائل اإلعبلم .ومن ببلل
التحليل االمربيقي الذي قامت بو الدراسة ظهر أن ىناك فائدة متبادلة بُت اإلعبلم واإلرىاب وأن كبل منهما يكون سبباً
يف اآلبر ،كما ىو متوقع من ببلل النموذج .وعبلوة على ذلك فإن ذلك يفسر ميل اذلجمات اإلرىابية إىل أن تكون
اكثر دموية يف الدول النامية منها يف أورواب والوالايت ادلتحدة.
 .33دراسة " "Jeffrey Ian Rossحول تفكيك العبلقة بُت اإلرىاب ووسائل اإلعبلم اإلببارية
()23

(7)7114
استعرضت ىذه الدراسة القوة والفروق الدقيقة لتفاعل وسائل اإلعبلم مع اإلرىابيُت ،ومنظماهتم ،ومصادرىم.
فاإلرىابيون يستخدمون وسائل اإلعبلم كأداة لتحقيق ادلزيد من التغطية وتوصيل رسالتهم .وعلى الرغم من أن وسائل
اإلعبلم قد تسهل ادلهمة على اإلرىاب ،إال أن معظم األحباث تشَت أهنا ال تسبب اإلرىاب .وتوصلت الدراسة إىل أن
اإلرىابيُت ومنظماهتم لدي هم قدرات مرتفعة على االستفادة من العديد من أدوات االتصال اجلماىَتي لتحقيق أغراضهم.
وأن العبلقة بُت اإلرىابيُت وسائل اإلعبلم اإلببارية ال تنقطع ،ويف كثَت من النواحي ،بل إن الًتابط بينهما سوف يتزايد
يف السنوات ادلقبلة.
 .34دراسة " "Mohammed El-Nawawyحول التغطية اإلعبلمية العربية لئلرىاب وما يطلق عليو اسم
()24
اإلرىاب (7)7111
سعت ىذه الدراسة إىل حتليل التغطية اإلعبلمية العربية للموضوعات ادلتعلقة بتنظيم القاعدة ،والصراع الفلسطيٍت
اإلسرائيلي ،واحلرب يف العراق .وذلك هبدف الكشف عن مفهوم اإلرىاب يف وسائل اإلعبلم العربية ومدى تطبيقها
دلعايَت التوازن واحلقيقة وادلوضوعية يف تغطيتها وباصة يف حالة النزاعات السياسية احلادة .وأثبتت الدراسة أن أبرز
التساؤالت اليت تواجو الصحفيُت الشبان العرب يف تغطيتهم للصراعات واألنشطة اإلرىابية تدور حول كيفية التفريق بُت
نشر احلقيقة والدعاية لئل رىاب يف ظل االهتامات ادلتبادلة ،وكيفية االستمرار يف تقدمي رتيع وجهات النظر يف بعض
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ادلشكبلت احلساسة مثل الصراع الفلسطيٍت – اإلسرائيلي ،وأبَتاً واألىم ىو كيفية بقاء ادلراسل على قيد احلياة يف ىذه
البيئة اخلطرة.
 .35دراسة " "Brian v. Klockeحول النخب األمريكية واخلطاب اإلعبلمي حول احلرب على اإلرىاب
()25
(7)7111
استهدفت حتليل كيفية أتطَت النخب األيديولوجية األمريكية حلادث  33سبتمرب ،والعام األول من تطبيق احلرب
على اإلرىاب ،من أجل فهم كيفية االستخدام اإلسًتاتيجي لؤلطر من قبل النخب األمريكية ادلختلفة (مثل ادلسؤولُت
احلكوميُت ومسؤويل الشركات ،اخل) يف الرد على تلك اذلجمات ،وبلصت إىل أن دور اإلعبلم ال يقتصر فقط على
تررتة ونشر أيديولوجيات النخب يف "احلرب على اإلرىاب" وإمنا امتد إىل ادلساعدة يف إظهار وأتطَت ىذه
األيديولوجيات.
 .36دراسة " "Heather Ann McConnellحول التناول اإلعبلمي للخطاب اجلديد حول اإلرىاب
()26
(7)7111
سعت الدراسة إىل حتليل اخلطاب احلديث حول اإلرىاب من منظور كندي ،وركز الباحث على الصور
الفوتوغرافية وكيفية استخدامها لتوضي بطر اإلرىاب للجمهور الكندي .واتض أن الصور يف ىذا السياق انقسمت
من حيث ادلضمون إىل فئتُت؛ الكندي الربيء ،واإلرىايب الشرير .فاخلطاب إما يقدم الضحية أو اإلرىايب وليس كليهما
معاً أبداً .ويف اخلطاب حول الصراع العريب والشرق أوسطي يقدم كل من ذوي البشرة الداكنة وادلسلمُت يف اجململ
كإرىابيُت .وفكرة العريب كإرىايب موجودة منذ ما قبل ىجمات  33سبتمرب لكن مت تعزيز ىذه الفكرة من ببلل التكوين
اخلطايب للمواد البصرية وما ترتب على تلك األحداث من حرب مضادة لئلرىاب.

أمهية البحث:
يستمد ىذا البحث أمهيتو من بطورة قضية اإلرىاب وأمهية مواجهتها يف الدابل واخلارج ،السيما على
ادلستوايت الفكرية والثقافية ،فالثقافة واألفكار والتصورات والرؤى واألىداف اليت بنيت عليها رتاعات اإلرىاب
وتنظيماتو ىي اخلطر األكرب ،ألن اجلماعات ادلسلحة ديكن مبلحقتها أمنياً وعسكرايً إىل حد االقتبلع األمٍت العنيف،

لكن مكمن اخلطورة يكون يف الرؤى والتصورات الكامنة يف رؤوس البعض واليت دتثل ادلناخ العام احملفز الستمرار اإلرىاب
والتطرف ومنبعاً بصباً لو ،األمر الذي جيعلنا يف حاجة إىل حتليل ثقايف يتسم ابلعمق والشمول لتحديد منابع الفكر
ادلتطرف وكيفية مواجهتو.
أيضا يف أمهية دراسة اخلطاب اإلعبلمي العريب كونو منتجاً إعبلمياً أييت يف إطار
كما تتجسد أمهية ىذا البحث ً
بيئة اجتماعية متهمة أبهنا منبع اإلرىاب ،إىل جانب كون اإلعبلم أحد أشكال التواصل الفعال بُت اجملتمعات العربية
واجملتمعات األجنبية ،ولو قدرة على توضي ادلوقف العريب للرأي العام العادلي.
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أىداف البحث:
يف ضوء ادلشكلة البحثية يسعى البحث الراىن إىل7
 التعرف على أطروحات اخلطاب اإلعبلمي العريب حول قضااي اإلرىاب والتطرف. الكشف عن وحتليل مسات واجتاىات أطروحات اخلطاب اإلعبلمي العريب حول قضااي اإلرىاب والتطرف. حتليل مفهوم اإلرىاب يف اخلطاب اإلعبلمي العريب ودالالت ىذا ادلفهوم. -استشراف مستقبل معاجلة ظاىرة اإلرىاب يف منطقة الشرق األوسط يف ضوء دالالت ادلفهوم.

عينة البحث:
من أجل حتديد إطار موحد للمعاينة يف رلتمع الدراسة عمد الباحثان إىل ابتيار ثبلثة من ادلؤسسات اإلعبلمية
نظما عربية سلتلفة وألن مصر والسعودية
العربية لتمثل دول مصر وادلملكة العربية السعودية والكويت ،ابعتبارىم ديثلون ً
دبلتا يف مواجهات مباشرة مع رتاعات إرىابية ووقعت فيهما حوادث إرىابية ببلل السنوات األبَتة ،أما الكويت
فتم ثل وجهة نظر معتدلة حيث مل تنج أية رتاعة إرىابية يف ابًتاق حدودىا ابستثناء بعض اخلبلاي غَت النشطة اليت مت
القبض عليها .والكويت ألهنا الدولة اليت ينتمي إليها الباحث األول ،ومصر ألهنا الدولة اليت ينتمي إليها الباحث الثا ي،
وادلملكة العربية السعودية ألهنا إحدى القوى اإلقليمية الكربى اليت تؤثر يف صناعة القرار العادلي حول ادلتغَتات احمليطة
ابدلنطقة.
ومن الدول الثبلث مت ابتيار أقدم صحيفة تصدر يف كل منها وىي 7جريدة األىرام لتمثل مصر ،وجريدة
السياسة لتمثل الكويت ،وجريدة الرايض لتمثل السعودية .وابللجوء إىل أرشيف ادلواقع اإللكًتونية لتلك الصحف الثبلث
على شبكة اإلنًتنت وابستخدام كلمة مفتاحية "إرىاب" يف أرشيف صفحات الرأي مت رتع رتيع ادلقاالت اليت ذكرت
كلمة إرىاب يف عنواهنا أو يف مقدمة ادلقالة ووجد الباحثان ما يلي 7نشر موقع جريدة السياسة الكويتية  21مقالة حول
الظاىرة ،بي نما بلغ عدد ادلقاالت اليت حتدثت عن اإلرىاب يف موقع جريدة األىرام ستة مقاالت ،و 72مقالة نشرىا
موقع جريدة الرايض .ومن مث تصب العينة اإلرتالية للبحث  52مقالة نشرهتا مواقع الصحف الثبلث ببلل النصف
األول من عام .7136
أداة التحليل:
استخدم الباحثان أداة حتليل األطروحة لقراءة اخلطاب اإلعبلمي العريب يف مواقع الصحف عينة البحث
وللوقوف على ادلفهوم ادلقدم لئلرىاب من ببلل ذلك اخلطاب.
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نتائج البحث:
مشروعا لكل زلارب ،وإذا اعتربان أن
أمرا
ً
يعد ختويف األعداء من ببلل استعراض القوة واالستعداد للحربً ،
ىذا ادلفهوم ىو ادلرادف القدمي لكلمة إرىاب يف اللغة العربية ،فإنو هبذا ادلعٌت قد دينع حدوث احلرب بُت طرفُت يستعدي
حسااب لآلبر .ىنا اخلوف من احلرب سوف يؤدي إىل نتيجة تعترب يف
كل منهما اآلبر نتيجة أن كل طرف يعمل
ً
ادلنظور اإلنسا ي جيدة ،وىي "منع إراقة الدماء" .وىذه ىي ذاهتا النتيجة اليت حصلها العامل (توقف صراع القوى
العظمى) بعد التوصل إىل ابًتاع القنبلة النووية رغم ما ترتب على ىذا االبًتاع من مشكبلت سياسية واسًتاتيجية
عادلية ،عبلوة على مشكبلهتا البيئية وغَت ذلك من التداعيات ،من ببلل ما عرف اسًتاتيجيِّا بـ"توازن الرعب النووي".
أما ادلفهوم احلديث لئلرىاب فقد اشتمل على أفعال كثَتة مثل القتل ،واالغتيال ،والتخريب ،والتدمَت ،ونشر
الشائعات ،والتهديد ،وصنوف االبتزاز ،واالعتداء ...وأي عمل يهدف إىل بدمة أغراض سياسية ،أو أي أنشطة أبرى
هتدف إىل إشاعة جو من عدم االستقرار ،والضغوط ادلتنوعة من ببلل استهداف مدنيُت ومؤسسات مدنية.
لكن ادلبلحظ على اخلطاب اإلعبلمي العريب أنو قد تدابلت فيو ادلفاىيم وتضاربت الرؤى وأصبحت كلمة
إرىاب عبارة عن قالب جاىز نستخدمو يف بطابنا كلما أردان أن نكسب حتال ًفا ضد قوى مناوئة أو معادية .فادلملكة
عدوا رغم اجلوار اإلقليمي ألسباب سياسية أو مذىبية دينية وعليو يركز اخلطاب
العربية السعودية مثبلً تعترب إيران ِّ
السعودي على ربط مفهوم اإلرىاب بدولة إيران طوال الوقت وإظهار أفعاذلا سواء دابل إيران أو بارجها على أهنا
أعمال إرىابية ختريبية سعيًا إىل كسب مواقف دولية ضد إيران .وقد تنتهج إيران نفس النهج إزاء السعودية يف وسائل

إعبلمها (ىذا األمر حيتاج إىل حبث آبر) من أجل كسب تعاطف القوى الدابلية واخلارجية معها.
وىكذا احلال يف معظم اخلطاب اإلعبلمي العريب –موضع التحليل -حول ظاىرة اإلرىاب ،فالكويت حليف
أيضا أن جريدة السياسة الكويتية (من ببلل كتاب أكثرىم سعوديُت أو لبنانيُت يكرىون وجود
للسعودية ،لذا نبلحظ ً
حزب هللا يف لبنان) تعمل على إقناع القارئ العريب أبن إيران ىي أكرب قوة إرىابية يف ادلنطقة العربية تليها رتاعة اإلبوان
ادلسلمُت (ادلصنفة بكوهنا رتاعة إرىابية يف مصر).
وإذا قمنا مبقاربة بسيطة بوضع "مفهوم اإلرىاب واإلرىايب وف ًقا للمنظرين يف الشرق والغرب الذين اتفقوا على أنو
عدو بفي ينفذ عمليات بغرض ترويع اآلمنُت" يف جهة ،و"اإلرىاب من منظور اخلطاب العريب يف معظم أحوالو" من
جهة أبرى سنبلحظ عدم التطابق بُت وجهيت النظر.
ظاىرا ومعلنًا يف معظم أحوال ،وتعترب العمليات السرية التخريبية (يف ادلنشآت
فالعداء بُت الدول يكون ً
متوقعا ،وىذه العمليات ختتلف عن العمليات اإلرىابية (ابدلفهوم ادلعاصر) يف كثَت من
أمرا ً
العسكرية) بُت الدول ادلتحاربة ً
اجلوانب ،مثل 7مصادر التمويل ،وادلنفذون ...وغَت ذلك .ويف حالة ارتكاب دولة ما لفعل ينايف اإلنسانية ضد دولة
أبرى حتارهبا ،كما جرى بُت أدلانيا وعدد من الدول األوروبية مثبلً ببلل احلرب العادلية الثانية ،فإن ذلك يعد يف ادلفهوم
السياسي (جرائم حرب) مثل قتل األسرى أو تعذيبهم أو قتل ادلدنيُت غَت ادلشاركُت يف القتال أو القبض على البعثات
الدبلوماسية.
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أحياان ،يتقبل اجملتمع اإلنسا ي بعض أفعال العنف أثناء فًتات احلروب ،ويصفوهنا أبهنا أعمال بطولية ،من
و ً
ذلك ،حرب االستنزاف اليت نفذىا اجليش ادلصري ضد اجليش اإلسرائيلي أثناء فًتة احتبلل األبَت لسيناء اليت ىي قطعة
من أرض مصر .وكذلك أعمال ادلقاومة ادلشروعة لكل الشعوب أثناء تعرضها الحتبلل غاصب.
إذن ،اإلرىاب مفهوم آبر خيتلف عن كل تلك ادلفاىيم (ادلقاومة ،العمليات السرية ،جرائم احلرب ... ،إىل غَت
ذلك) .وأن اضطراب اخلطاب العريب حول تلك الظاىرة من ادلتوقع أن يكون ىو السبب يف استمرارىا رغم اجلهود
الكثَتة ادلبذولة يف سبيل القضاء على تلك الظاىرة ادلقيتة اليت أهنكت ابدلقام األول دولنا العربية واإلسبلمية وأذاقت
شعوهبا صنوف العذاب.
أطروحات اخلطاب العريب حول قضية اإلرىاب:
أوالً 7األطروحات اليت قدمها موقع جريدة السياسة الكويتية7

 21مقالة نشرىا موقع جريدة السياسة؛ ذتانية منها لناشط لبنا ي معارض حلزب هللا بلبنان يدعى "إلياس جبا ي"،
وتسع عشرة مقالة لكاتب سعودي يدعى "مشعل أاب الودع احلريب" .ابإلضافة إىل  74مقالة أبرى لكتاب متفرقُت بلغ
عددىم  73كاتبًا.
ما لفت االنتباه أن نصيب الكتاب الكويتيُت من تلك ادلقاالت ال يتجاوز  33مقالة أي ما نسبتو ()%76.3
تقريبًا أي أقل من الثلث .وقد تعزى تلك النتيجة إما إىل أن الكويتيُت يعزفون عن الكتابة حول قضية اإلرىاب ،أو أن
جريدة السياسة تفضل األقبلم غَت الكويتية عند احلديث عن ذلك ادلوضوع .وعلى الرغم من التباين أو التشابو يف
ادلوضوعات واألطروحات اليت قدمها الكتاب الكويتيون مع الكتاب غَت الكويتيُت إال أننا نبلحظ جرأة الكتاب
الكويتيُت يف تقدمي أطروحات أكثر عقبلنية واتز ًاان حول مفهوم اإلرىاب ومرتكيب ىذا الفعل .وسوف نعرض لذلك
ابلتفصيل فيما بعد.
األمر اآلبر الذي لفت انتباه الباحثان يف بطاب جريدة السياسة الكويتية أنو ليست ىناك –ببلل فًتة
انطباعا بنقص اىتمام جريدة السياسة ابخلطاب النسوي إزاء القضية أو
التحليل -مقالة واحدة لكاتبة ،وىو ما يعطي
ً

الظاىرة.
مفهوم اإلرىاب يف السياسة الكويتية ببلل النصف األول من عام 77136
من مبلحظة سريعة للظروف احمليطة إبنتاج اخلطاب يف موقع صحيفة السياسة الكويتية ،يتبُت أن معظم اخلطاب
كبَتا من ادلقاالت اليت نشرهتا كان لكتاب سعوديُت وذلذا نبلحظ تقدديها
ادلقدم قام إبنتاجو غَت كويتيُت ،وأن نصيبًا ً
طرحا دلفهوم اإلرىاب يكاد يتطابق مع وجهة النظر السعودية مع ابتبلفات قليلة وأن اإلرىاب يف بطاهبا يتناول األفعال
ً
اليت تقوم هبا القوى التالية7
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 إيران والنظام ادلبليل وأذرعها العسكرية والسياسية يف الدول اجملاورة مثل احلوثيُت يف اليمن وحزب هللا يف لبنان.وقد تكرر اسم إيران يف ادلقاالت اليت تناولت اإلرىاب كموضوع يف صحيفة السياسة الكويتية  712مرة
كمتسبب ومؤسس وداعم لئلرىاب وكذلك مرتكب ألعمال إرىابية.
أما ابلنسبة للجماعات ادلوالية إليران مثل حزب هللا يف لبنان ،والنظام السوري ،وبعض اجلماعات الفلسطينية ،فيقدمها
اخلطاب يف صورة ال تقل بشاعة عن إيران ،ويذكر اخلطاب أبفعاذلا الشنعاء طوال الوقت ،مثال( 7لن تغيب عن الذاكرة
اللبنانية وادلسيحية الوجدانية والوطنية واإلديانية واقعة رلزرة الدامور الوحشية اليت ارتكبها النظام السوري ،واإلرىاب
الفلسطيٍت ،ورتاعات اليسار والعروبيُت واجلهاديُت يوم  71يناير .))27(3643
 رتاعة اإلبوان ادلسلمُت وادلدافعُت عنهم .ويف سياق احلديث عن اإلرىاب -السيما الذي دتارسو رتاعةاإلبوان ادلسلمُت -ورد ذكر "مصر" كدولة يف تلك ادلقاالت  16مرة يف إطار مواجهتها لئلرىاب وانضمامها
للتحالفات احملاربة لئلرىاب.
لكن لوحظ أن تركيا حصلت على استثناء ملفت يف اخلطاب اإلعبلمي الذي قدمتو جريدة السياسة الكويتية
حيث نشرت الصحيفة على موقعها اإللكًتو ي مقاالً يتناول حادثة مقتل مائة م ٍّ
صل يف نيوزيبلند على يد رجل أسًتايل،
دتجيدا لدورىا يف اختاذ موقف مشر ٍّ
ف إزاء احلادث.
وكان ذكر تركيا يف ىذا ادلقال ً
وهبذا نبلحظ أن تركيا –يف اخلطاب اإلعبلمي جلريدة السياسة الكويتية -اترة تقف موق ًفا غَت منصف للقضااي

العربية ،واترة أبرى تقف موق ًفا مشرفًا إزاء اإلرىاب الذي يطال ادلسلمُت حول العامل بشكل يعكس انقسام بطاب
الصحيفة حول اإلرىاب على ذاتو بشكل ملحوظ.
(وحتديدا تناولت بعض ادلقاالت موضوع األسًتايل
 بعض األشخاص مرتكيب اجملازر ضد ادلسلمُت حول العاملً
الذي أطلق النار على ادلصلُت يف نيوزيبلند).
بينما تكرر ذكر الوالايت ادلتحدة األمريكية  36مرة ما بُت متضرر من اإلرىاب وزلارب لئلرىاب ،وكذلك
إسرائيل اليت ذكرت  15مرة يف معظمها كشريك لديو معلومات حول منظمات إرىابية ،ومرات قليلة ذكرىا اخلطاب
كعدو ،فاحلديث عن أمريكا وإسرائيل جاء أكثر من مرة يف إطار البحث عن حلول دلواجهة اإلرىاب اإليرا ي وأتباعو يف
ادلنطقة ،على سبيل ادلثال ما نصو( 7حوار أمَتكا وإسرائيل حول مستقبل نظام ادلبليل و”حزب هللا” طرح إمكانية
مواجهة إيران عسكراي يف ادلستقبل القريب ،لذلك جيب على نظام ادلبليل االستعداد دلرحلة الرحيل ألن أايمو ابتت
معدودة ،وسوف يراتح العامل من شر نظام ادلبليل وأذانبو قريبًا إن شاء هللا ))28(.وىذه الصيغة تظهر كل من الوالايت
ادلتحدة األمريكية وإسرائيل على أهنم شركاء يف مواجهة إرىاب النظام ادلبليل يف ادلنطقة .ويف مقالة أبرى بعنوان صفعة
أمَتكية أوروبية جديدة لنظام ادلبليل يقول نفس الكاتب (وجو الرئيس األمَتكي دوانلد ترامب أكرب صفعة لنظام ادلبليل
إبعبلن احلرس الثوري منظمة إرىابية( ) )29وكأنو يصفق لـ "ترامب" على رتيل صنعو ،ويبدو أنو نسي أنو قال إن نظام
ادلبليل خيدم توسعات إسرائيل يف ادلنطقة ويعمل لصاحلها وىذا ال شك يسعد أمريكا.
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كما لوحظ أن اخلطاب اإلعبلمي جلريدة السياسة تناول إسرائيل يف مرة واحدة فقط كدولة تتبٌت سياسات
إرىابية ضد الفلسطينيُت .وينتقد الكاتب يف مقالتو مسارعة كثَت من الدول العربية إىل التطبيع مع إسرائيل رغم جرائمها
اإلرىابية يف حق الشعب الفلسطيٍت فيقول( 7ال نعرف دلاذا ىذا االستسبلم ادلخيب لكل اآلمال ابذلرولة للتطبيع مع
الكيان الصهيو ي والتطبيل لو ،رغم أنو مل يغَت من سياستو القمعية ،ومسلسل شلارستو العنصرية اإلرىابية التعسفية،
وجرائمو الوحشية ضد الشعب الفلسطيٍت األعزل ،وضد األسرى ،ومل يتنازل عن شرب من األراضي ادلغتصبة ،وضلن بكل
بساطة نتنازل ،ونغَت من قناعاتنا واجتاىاتنا وسياستنا للتطبيع مع ىذا الكيان الغاصب بكل سهولة(.))30
اثنيا 7األطروحات اليت قدمها موقع جريدة الرايض السعودية7
دتثلت األطروحات الرئيسية للخطاب الذي قدمو موقع جريدة الرايض السعودية حول اإلرىاب يف 7الصراع مع
إيران واحلوثيُت يف اليمن والعداء مع حزب هللا اللبنا ي ادلوايل إليران ابإلضافة إىل بطاب منفرد حول تنظيم اإلبوان
تنظيما إرىابيِّا ،عبلوة على حادث إطبلق النار الذي نفذه الرجل األسًتايل يف نيوزيبلند ضد
ادلسلمُت ادلوصوف بكونو ً
ادلسلمُت أثناء صبلة اجلمعة يف أحد ادلساجد.
احلديث عن اإلرىاب لدى صحيفة الرايض طوال ستة أشهر اقتصر على إيران واألطراف ادلوالية ذلا مثل احلوثيُت
يف اليمن وحزب هللا يف لبنان واإلبوان ادلسلمُت ،ابإلضافة إىل جرائم الكراىية ادلوجهة ضد ادلسلمُت حول العامل (لكن
طوال ىذه ادلدة مل أييت اخلطاب على ذكر أية جرائم كراىية ضد ادلسلمُت سوى التعليق على حادث إطبلق النار على
ادلصلُت يف نيوزيبلند).
مفهوم اإلرىاب يف موقع جريدة الرايض السعودية ببلل النصف األول من عام 77136
دتاما
استخدم موقع جريدة الرايض السعودية نفس ادلفهوم الذي قدمو موقع جريدة السياسة الكويتية لئلرىاب ً
مع ابتبلف ظاىر يف نقطتُت فقط ،مها7
 األوىل 7أن بطاب موقع جريدة الرايض السعودية أضاف إىل قائمة اإلرىابيُت دولة قطر الشقيقة ،واليت انصبتهاادلملكة العداء ألسباب بعضها معلن وبعضها رلرد تكهنات من زلللُت.
عاما لئلرىاب ،وتنتقد أفعالو بشكل
 الثانية 7أن موقع جريدة الرايض مل يقدم أطروحة واحدة تعرضمفهوما ِّ
ً

بعيدا عن اهتامات لقوى معينة ،كما مل تنتقد ِّأاي من أفعال اإلدارة األمريكية أو إسرائيل ضد العرب
مطلق ً
وادلسلمُت ال يف الشرق وال يف الغرب.
اثلثا 7األطروحات اليت قدمها موقع جريدة األىرام ادلصرية7
مل تقدم األىرام أية أطروحات تتهم إحدى دول اجلوار ابإلرىاب واكتفت ابإلشارة الصرحية وابلتلمي مرات
أبرى إىل رتاعة اإلبوان ادلسلمُت وركزت ادلقاالت اليت أتت على ذكر ىذه اجلماعة على وضع كلمة اإلرىابية بُت
قوسُت كوصف ذلا حبسب القناعة الذاتية دلنتجي اخلطاب أو مبوجب احلكم الذي صدر ضدىا وإعبلهنا رتاعة دتارس
اإلرىاب والعنف ضد الدولة ومؤسساهتا.
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أشارت بعض األطروحات إىل اجلهود ادلصرية يف مكافحة اإلرىاب دابلياً ،وأسباب اإلرىاب وجذوره التارخيية
واجلغرافية ،واإلرىاب الذي تواجهو اجلاليات ادلسلمة يف الدول الغربية من قبل ديينيُت متطرفُت يف تلك اجملتمعات.
مفهوم اإلرىاب يف موقع جريدة األىرام ادلصرية ببلل النصف األول من عام 77136
كانت الرؤية اليت قدمتها صحيفة األىرام عرب موقعها اإللكًتو ي حول اإلرىاب ىي األكثر توازًان بُت الصحف
الثبلث عينة البحث رغم ما دتر بو مصر من ظروف نتيجة احلوادث اإلرىابية ادلتكررة .تناولت األىرام اإلرىاب ابدلفهوم
ادلتفق عليو من قبل الباحثُت حول كونو كل فعل ينايف اإلنسانية مثل القتل غَت ادلربر ،واالغتيال ،والتخريب ،والتدمَت،
ونشر الشائعات ،والتهديد ،وصنوف االبتزاز ،واالعتداء ...وأي عمل يهدف إىل بدمة أغراض سياسية ،أو أي أنشطة

أبرى هتدف إىل إشاعة جو من عدم االستقرار ،والضغوط ادلتنوعة.
فقد كان ىناك نوع من التوازن يف تناول احلوادث اإلرىابية ابلنقد والتحليل ،ونبلحظ ذلك من مطالعة سريعة
للخطاب .ففي افتتاحية إحدى ادلقاالت يقول الكاتب( 7أعتقد أن ادلتابع للعمليات اإلرىابية ،سواء يف الشرق األوسط
أو ابقي دول العامل سوف جيد أن اإلرىاب لو نفس مواصفات اخلسة والنذالة وعدم التحلي أبي قيم أو أببلق فهو
ابلفعل "ال وطن لو وال جنس وال دين"(.))31
وكما يناقش اخلطاب بتفصيل دقيق اإلرىاب الذي دتارسو رتاعات تتوش بثوب اإلسبلم يف منطقة الشرق
أيضا إىل (اجلماعات والتنظيمات اليمينية اإلرىابية الغربية وحتركاهتا اإلرىابية ضد
األوسط والعامل ،يتطرق اخلطاب ً
ادلسلمُت يف اجملتمعات الغربية( .))32وىذا التناول يعكس وعيًا مبفهوم اإلرىاب احلقيقي الذي ال دين لو وال وطن ،وإمنا
يسعى إىل نشر اخلراب والفساد أينما حل.
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اخلامتة
سعى البحث إىل الكشف عن أطروحات اخلطاب اإلعبلمي العريب حول قضااي اإلرىاب والتطرف ،وحتليل
تلك األطروحات للوصول إىل مفهوم اإلرىاب من منظور اخلطاب العريب ،وحتليل ذلك ادلفهوم وأسباب استمرار ظاىرة
اإلرىاب رغم اجلهود ادلبذولة يف عبلجها.
ولتحقيق ذلك اذلدف قام الباحثان بتحليل  52مقالة من مواقع صحف السياسة الكويتية والرايض السعودية
واألىرام ادلصرية .وبلص البحث إىل أن مفهوم اإل رىاب غَت متفق عليو بُت الصحف الثبلث وإن كانت ىناك بعض
جوانب االتفاق يف األطروحات ادلقدمة .وىذا االبتبلف ابلطبع يؤثر على فاعلية اجلهود ادلبذولة من أجل مواجهة تلك
عموما.
الظاىرة ادلقيتة اليت ال ديكن أن تتوافق مع مبادئ األداين وال اإلنسانية ً
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