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Abstract 

The study aimed at uncovering the nature of media professionals dealing with 

extremism and terrorism issues through applying them to a sample of media 

professionals working in the Yemeni media through three topics, the first of which 

was devoted to the methodological framework of the study. The second topic dealt 

with the theoretical framework on the relationship between media and terrorism 

issues, The third topic on analyzing the results of the field study of the 

communicator in the Yemeni media. And reached several results, notably: 

1 - The issues of terrorism are priorities of media coverage of the Yemeni 

media, and a high rate exceeded 50% of the views of the sample members of the 

study, and this is a reflection of the wide effects of the phenomenon of terrorism 

in the international and Arab arena. 

2. Terrorist operations continue to be limited in scope and do not exceed the 

timeframe and geography until they are covered by the media and have an area of 

news, analysis and live transport that goes beyond time and space. This confirms 

the contribution of the media to the wide spread of terrorist groups' operations. 
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 ملخص:

هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة معاجلة اإلعالميني لقضايا التطرف واإلرهاب من خالل تطبيقها هدفت 
ثالثة مباحث ُخصص األول منها لإلطار من خالل  ،عاملني يف وسائل اإلعالم اليمنيةعلى عينة من اإلعالميني ال

ث طار النظري، حول العالقة بني اإلعالم وقضايا اإلرهاب، وركز املبحث الثالاملنهجي للدراسة، وتناول املبحث الثاين اإل
د من النتائج، من وتوصلت إىل العدي ،على حتليل نتائج الدراسة امليدانية للقائم باالتصال يف وسائل اإلعالم اليمنية

 أبرزها:

من آراء  %05بنسبة عالية جتاوزت تّعد قضايا اإلرهاب من أولويات التغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمين، و -1
 أفراد عينة الدراسة، وهذا انعكاساً للتأثريات الواسعة لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدولية والعربية.

العمليات اإلرهابية حمدودة التأثري ال تتجاوز اإلطار الزمين واجلغرايف هلا إىل أن تتناوهلا وسائل اإلعالم تظل -2
عالم يف االنتشار وسائل اإلوهذا يؤكد مسامهة  ، رب والتحليل والنقل ايحي فتتعد  الزمان واملكانوتفرد هلا مساحة من اخل

 وتوفر هلم فرصاً ومميزات مالئمة.الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، وتكسب عملياهتم شهرة واسعة 

 ليمنيون.سائل اإلعالم، اإلعالميون ااملعاجلة، اإلعالمية القائم باالتصال، قضايا اإلرهاب، و  :يةالكلمات المفتاح
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 مقدمة

يعد مفهوم اإلرهاب من أكثر املفاهيم تداواًل يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، وختصص له وسائل 
ذ وأصبح نفو  ،رياته من خالل العديد من األحداثاإلعالم الوطنية والعربية والعاملية مساحة واسعة، بعد أن برزت تأث

اإلعالمي واسعاً ومؤثراً، وباستطاعته أن يقرر بدرجة كبرية جناح شخص أو شيء ما أو فشلهما، وميكنه أن يكون انتقائياً 
بصدد ما ينشره يف وسائل اإلعالم، لكي يتناهى إىل أمساع مجهور واسع من املتلقني أو يبثه على نطاق ضيق حمدود ال 

 نصيب له يف االنتشار.

عالمي جزًءا مهماً ومكمالً وحمسوباً ألية عملية إرهابية، إذ يسعى اإلرهابيون إىل هتيةة الظروف وميكن أن يكون اإل
املالئمة هبدف عرض أفعاهلم من خالل وسائل اإلعالم، فيتم استغالل اإلعالميني لالستفادة منهم يف بث أخبار وصور 

ل بيعة معاجلة اإلعالميني لقضايا اإلرهاب من خالاألفعال اإلرهابية. وتسعي هذه الدراسة العلمية إىل الكشف عن ط
صص األول وقسمت الدراسة إىل ثالثة مباحث خُ تطبيقها على عينة من اإلعالميني العاملني يف وسائل اإلعالم اليمنية. 

رهاب، إلمنها لإلطار املنهجي، وتناول املبحث الثاين اإلطار النظري، حول جدلية العالقة القائمة بني اإلعالم وقضايا ا
 وركز املبحث الثالث على حتليل نتائج الدراسة امليدانية للقائم باالتصال يف وسائل اإلعالم اليمنية.

 أواًل: مشكلة البحث:

تتلخص املشكلة يف أن العمل اإلرهايب ليس شيةاً يف حد ذاته، بل أنه يقاس مبد  قدرة اإلعالمي وقناعته على 
ا يقوم به من تغطية إعالمية واسعة أو حمددة. والبحث عن مد  صحة الفرضية جذب اهتمام الرأي العام، من خالل م

 اليت تشري إىل أن اإلعالمي هو من يقرر نوعية اخلطاب اإلعالمي املوجه للرأي العام يف تغطيته اإلعالمية

 ثانياً: أهمية البحث:

ا واألحداث اليت نتقاء ومعاجلة القضايتكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تبحث يف الكيفية اليت يتم من خالهلا ا
تغطيها وسائل اإلعالم من وجهة نظر اإلعالميني، السيما وأن هناك أفعال إرهابية ميكن تناوهلا حبسن نية وتساهم يف 
توسيع قاعدة اإلرهاب، وحيصل اإلرهابيون من خالهلا على حضور إعالمي، من دون أن يبذلوا أي جمهود يف السعي 

ئل اإلعالم أو ينفقوا عليها مبالغ مالية. يف الوقت الذي يفرتض أن تقتصر تغطية اإلعالميني لألفعال لنشرها يف وسا
اإلرهابية على مساحة حمدودة، وذلك هبدف حرمان اإلرهابيني من حتقيق أغراضهم اليت يسعون إىل حتقيقها من خالل 

 صاً ومميزات مالئمة.االنتشار الواسع، اليت تكسب عملياهتم شهرة واسعة وتوفر هلم فر 
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 :ويمكن تلخيص األهمية من خالل اآلتي

يقدم البحث دراسة أصيلة يف الدراسات اإلعالمية مع الرتكيز على حمور عملية االتصال وهو املرسل نظراً لعدم  -
 وجود دراسات سابقة.

رهاب قضايا اإل يلقي هذا البحث الضوء على أحد موضوعات الساعة الساخنة واألكثر تداواًل، حيث تُعد -
والصراعات الدامية من أخطر القضايا املطروحة حاليًا وأوسعها انتشارًا من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، الوطنية 

 والعربية والدولية.

 : أهداف وتساؤالت البحث:ثالثا

  :اليت تتفرع بعضها إىل أسةلة أخر  وهي كاآليت يهدف البحث إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 إىل أي مد  يهتم اإلعالمي بتغطية قضايا التطرف وإلرهاب؟

 هل اإلعالمي ينقل ايحقيقة كما هي أو أنه يتالعب هبا، ويرسم هلا صورة أخر ؟

 هل ختتلف التغطية اإلعالمية للقضايا اإلرهابية تبعاً الجتاه اإلعالمي وميوله؟

 ايا اإلرهاب؟كيف يتعامل اإلعالميون مع املواد اإلعالمية املتصلة بقض

 هل توجد حمددات يلتزم هبا اإلعالميون خالل تغطيتهم اإلعالمية للقضايا اإلرهابية؟

 ما دور اإلعالميني يف وصف الواقع، أو يف تشويه ايحقائق؟

 خامساً: منهج البحث:

 منهج املسح من خالل أخذ آراء عينة منتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، اسُتخدم يف تنفيذها 
اإلعالميني اليمنيني باستخدام صحيفة االستقصاء أو ما يسمى باالستبانة، واليت يقصد هبا "جمموعة من األسةلة 

 .(1)"املصممة جلمع البيانات الالزمة عن املشكلة قيد الدراسة

                                                           
( حممد عبد الفتاح الصرييف ، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثني، األردن، عمان: دار وائل للنشر، 2552، ص110، الشريف، عبد اهلل، مناهج (1

.121، ص1991البحث العلمي، القاهرة، مكتبة اإلشعاع،   
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 سادساً: حدود الدراسة:

 أقتصر حدود الدراسة املكانية على اجلمهورية اليمنية. الحدود المكانية:

نظر  ةتكمن ايحدود املوضوعية للدراسة يف التعرف على معاجلة قضايا اإلرهاب من وجه د الموضوعية:الحدو 
 .اإلعالميني اليمنيني

 ني.مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من اإلعالميني اليمنيني، ايحاصلني على عضوية نقابة الصحفي الحدود البشرية:

 اليمن العديد من األعمال اإلرهابية. تم، حيث شهد6111عام  احنصرت ايحدود الزمانية يف الحدود الزمنية:

 سابعاً: الدراسات السابقة:

اطلع الباحثان على العديد من الدراسات السابقة، منها دراسات مت إعدادها من جهة باحثني يف الدراسات العليا 
ظ أن بعض علمية حمكمة. ولوح للحصول على املاجستري والدكتوراه، وبعضها اآلخر حبوث علمية منشورة يف جمالت

 الدراسات السابقة تناولت أفكاراً حبثية قريبة من هذه الدراسة أو أهنا تناولت أجزاء منها. ومن هذه الدراسات:

دور اإلعالم الفضائي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب: اإلعالم الفضائي :(6111) عامتامي،  نصيرة دراسة -1
سعت هذه الدراسة من خالل حتليل مضمون قنايت اجلزيرة والعربية إىل . (2)والتوزيع رالعريب أمنوذجاً، دار أسامة للنش

معرفة مد  مسامهتهما يف توعية الرأي العام العريب بضرورة مكافحة اإلرهاب والتصدي له، أم العكس حتولتا إىل من رب 
 ضائي يف تشكيل رأي عام رافضلتمرير أفكار وأهداف اإلرهابيني؟ وهدفت إىل معرفة مد  ُمسامهة اإلعالم الف

 لإلرهاب، وذلك من خالل تبيان األسباب والدوافع ايحقيقية لنشوب الظاهرة اإلرهابية وتغلغلها.

 وقد توصلت إىل العديد من النتائج من أبرزها:

على  -عريباللتان تُعدان أمنوذجًا لإلعالم الفضائي ال–تفوقت كل من قنايت "اجلزيرة" و"العربية" اإلخباريتني، -
 القنوات اإلخبارية األخر  يف تشكيل معارف اجلمهور العريب جتاه خمتلف القضايا من بينها قضايا اإلرهاب.

يسعي اإلعالميون وراء األخبار املثرية، ويضخموهنا ألغراض خمتلفة لبثها يف القنوات الفضائية، ويكون اإلعالم -
 عماهلم، ومن مث ممارسة عملية التهويل.هبذا قد حقق هدف اإلرهابيني، واملتمثل يف تضخيم أ

                                                           
 نصرية تامي، دور اإلعالم الفضائي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب: اإلعالم الفضائي العريب أمنوذجاً، عمَّان، دار أسامة للنشر والتوز يع، 2510.(2)
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وسائل اإلعالم تعطي لإلرهاب تروجيا إعالميًا لن تعطيه له أية منظمات أخر ، مما دفع ببعض املختصني يف -
 اإلعالم إىل القول بأن التلفزيون قادر على القيام بعملية التهويل وتضخيم أحداث العنف.

مسات املعاجلة اإلعالمية مللفات اإلرهاب يف :(6111) عامالسنوسي، وثريا ، سعيد دراسة مروي-2
بعنوان   القاهرة،يف الفضائيات العربية، ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي األول للمعهد الدويل العايل لإلعالم

 :(3)ابط املهنية واخالقيات املمارسة()اإلعالم العريب ومواجهة اإلرهاب الضو 

قة اإلعالم العمومي العراقي بتنظيم "داع"" من خالل حتليل مضمون عينة من ركزت هذه الدراسة على عال
التغطيات اإلعالمية اليت يتم عرضها على شاشات التلفزيون العراقي الرمسي. وهدفت الدراسة إىل رسم مالمح املعاجلة 

 ع".اإلعالمية للمواد اإلرهابية يف بلد اقرتن امسه بوجود أك رب التنظيمات اإلرهابية، دا

 وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها:

من حمتو  النشرة  %111أن القناة العراقية موضوع الدراسة قد خصصت فضاًء زمنياً واسعاً يصل أحيانا إىل -
 ملعاجلة األخبار اليت هلا عالقة بتنظيم داع".

واملدروسة مسبقا،  املسجلة وبالتايل احملضرة تبنت القناة العراقية اسرتاتيجية إعالمية تعتمد على املواد اإلعالمية-
 بعيداً عن جمازفات "املباشر".

أن اإلعالم الرمسي العراقي يبدو وكأنه قد شرع لنفسه مواجهة اإلرهاب والتصدي له، من خالل تكثيف األخبار -
 املتصلة بنشاطه وحتركاته، وتفسريها وتفكيكها، مبا خيدم مصلحة دولة "العراق".

دور برامج اإلعالم يف تنمية الوعي األمين ومكافحة اإلرهاب  :(6111) عام ،أحمد بد المحسنعدراسة  -3
 :(4)املعوقات والتحديات، دراسة مقدمة لدورة اإلعالم واإلرهاب بالرياض-

ركزت هذه الدراسة على اإلرهاب الذي يّعد من الظواهر البارزة اليت هلا صلة قوية مبستحدثات العصر من  -
قدم التقين )التكنولوجي( يف جمال املعلومات واالتصال حيث تساهم وسائل اإلعالم بدورها يف جمال التأثري حيث الت

على الرأي العام بتوعيته وتوجيهه ومل تعد ناقل لألخبار واألحداث بل أصبحت وسيلة لصناعة العقول وتنمية األفكار، 
                                                           

 ، رابط اجمللة على االنرتنت،2512جملة اإلذاعات العربية، احتاد اإلذاعات العربية، )3(
 http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014-04.pdf 

 .2559دور برامج اإلعالم يف تنمية الوعي األمين ومكافحة اإلرهاب: املعوقات والتحديات، لدورة اإلعالم واإلرهاب، الرياض،  ،أمحد سنعبد احمل)4(

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014-04.pdf
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014-04.pdf
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   هابية اهلدامة وتضع لبنات متينة للحس والوعي األمين لدهبدف تقدمي رسالة بناءة تقو  على مواجهة األعمال اإلر 
كافة أفراد اجملتمع. واستعرضت الدراسة مفهوم اإلرهاب ودوافعه وأسبابه واالسرتاتيجية األمنية العربية للحد من اإلرهاب 

 واألمن االجتماعي والتخطيط االسرتاتيجي لإلعالم يف جمال التوعية األمنية ملكافحة اإلرهاب.

 لصت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها:وخ

إعداد برامج إعالمية مدروسة وموجهة للتعامل مع قضايا اإلرهاب يف الوطن العريب واالهتمام بتوجيه رسائل -1
 إعالمية لألفراد واجملتمعات، السيما يف الريف العريب.

قنوات ل اخلارطة ال رباجمية العامة للتضمني برامج إرشادية وتوعوية موجهة للتصدي هلذه اإلشكالية من خال-6
 العربية.

ايا التنسيق والتعاون املشرتك بني اخل رباء العاملني باجملال اإلعالمي يف التخطيط ل ربامج تعاجل بصورة تكاملية قض-1
 اإلرهاب يف الوطن العريب.

 عامل معها.الت تدريب اإلعالميني املتخصصني مبجال التوعية بقضايا اإلرهاب يف الوطن العريب وأسس-

الدم وايح رب! لعبة املصلحة املشرتكة بني اإلرهابيني  :(6111) رونر، عام دومينيكو ، فري دراسة برونو -4
 :(5) االقتصاد، جامعة زيور:: سويسراواإلعالم، معهد البحوث التجريبية يف

ية. فاإلرهابيون األعمال اإلرهاب لقد بني هذان العاملان يف حبوثهما أن الطرفني اإلعالم واإلرهابيني يستفيدون من
حيصلون على دعاية جمانية ألعماهلم واإلعالم يستفيد مالياً ألن التقارير اليت تنشر عن اإلعمال اإلرهابية تزيد من عدد 

ؤثرة معرفة العوامل امل وهدفت هذه الدراسة إىل، يبثها التلفزيونمشاهدي التلفزيون، وهذا بدوره مما يزيد قيمة الدعاية اليت 
 على نشر اخل رب مثل الشهرة والسلطة واملال والتأثري الفكري، واعتمد الباحثان ملعرفة هذه العوامل معادالت رياضية.

 :وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج، منها

 لتبني أن الطرفني، اإلعالميني واإلرهابيني هلم األهداف نفسها، اليت يراد منها الوصول إليها من وراء العم-
 اإلعالمي أو العمل اإلرهايب على حٍد سواء.

                                                           
ر:: سويسرا، و فري، دومينيك، الدم وايح رب! لعبة املصلحة املشرتكة بني اإلرهابيني واإلعالم، معهد البحوث التجريبية يف االقتصاد، جامعة زي برونو رونر (5(

2551. 
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اإلعالم يريد الشهرة، كما أن اإلرهايب يريد املزيد من الشهرة، واإلعالم يريد السلطة على أك رب عدد ممكن من -
 القراء أو املشاهدين، وكذلك اإلرهايب يريد السلطة على أك رب بقعة ممكنة من البلد اليت حيارب فيها.

أن العديد من احملددات كالصدق أو األمانة أو املوضوعية يف الطرح ليس هلا وجود يف عامل مما خييب األمل -
 الغالبية الساحقة من وسائل اإلعالم اليت تلهث وراء األخبار اليت يسهل تروجيها على املتلقي.

ن اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واملوقف م :6111) ، عامالعاني دراسة عامر وهاب -5
 :(6)املقاومة،حيث سعت الدراسة لتحقيق العديد من األهداف، من أبرزها

 دراسة اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب.-

 تسليط الضوء على وسائل اإلعالم وتأثريها على اجملتمع.-

 :وقد توصلت للعديد من النتائج أمهها

 حية السلبية واإلجيابية.هناك دور كبري لإلعالم يف حياة اجملتمع اإلنساين من النا-

 نم أحيان كثرية وسطاً ناقاًل لإلرهاب بقصد أو يف عدم إمكانية اإلعالم يف حتجيم ظاهرة اإلرهاب بل يكون-
 دون قصد.

إن ايحملة ملكافحة اإلرهاب ال ميكن أن تنجح من خالل البحث يف الرتكيز على اإلرهاب وبشكل سطحي -
جتماعية وعدم قدرة اإلعالم على البحث والتقصي باجلذور واألسباب واملرور دون اخلوض يف األسباب السياسية واال

 هبا كأي حالة عابرة.

 ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة:

لقد اطلع الباحثان على الدراسات واستفادا منها وبنيا حبثهما عليها فأبانا العالقة اجلدلية بني اإلعالم واإلرهاب 
 :ولعل أبرز ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقةالتصال، من وجهة نظر القائم با

 تركيزها على وجهة نظر القائم باالتصال يف وسائل اإلعالم اليمنية جتاه قضايا اإلرهاب.-

                                                           
 .2511اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واملوقف من املقاومة، عّمان، دار ايحامد للنشر والتوزيع،  العاين، عامر وهاب)6(
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 .6111تنفيذها يف خضم األحداث العنيفة اليت تعيشها املنطقة العربية، السيما منها اليمن خالل عام -

 القائمة بني اإلعالم وقضايا اإلرهاب يف ظل التطورات املتسارعة. توضيحها للعالقة اجلدلية-

كما يف دراسة   ،فيما تناولت الدراسات السابقة املوضوع من خالل عناصر االتصال األخر ، كالوسيلة
(، أو التأثري كما يف دراسة 6111(، أو الرسالة كما يف دراسة )أمحد، 6111و)سعيد والسنوسي،  ،(6111)تامي،
(، ومعظم تلك الدراسات اهتمت باإلعالم الفضائي وهو أحد وسائل اإلعالم بينما هذه الدراسة 6111ورونر، )فري 

تعاملت مع القائم باالتصال بغض النظر عن نوع الوسيلة اليت يعمل فيها. ونأمل أن تكون هذه الدراسة إسهاماً وإضافة 
 علمية مفيدة للجهود العلمية السابقة.

 الدراسةتاسعاً: مصطلحات 

على الرغم من تعدد تعريفات مفهوم "اإلرهاب"، إاّل أن هناك اجتهاد من بعض القو  واملنظمات الدولية يف 
تعريفه وتفسريه من وجهة نظرها ومبا خيدم أهدافها ومصايحها، ولكن املعجم املفهرس أللفاظ القران الكرمي أرشدنا إىل 

د ن اهلل عز وجل، يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه )ألنتم أشعدة قضايا ضمت مفردة معناها الرهبة واخلوف م
رهبة يف صدورهم من اهلل ذلك بأهنم قوم ال يفقهون(، وقوله تعايل )وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيي فارهبون(، أي 

 اخشوين

، أي "وعدوكم دو اهللوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به ع"من دون غريي، وقوله تعايل 
 ختيفون بتلك القوة الكفار وأعداء اهلل وأعداءكم.

وتشري العديد من املوسوعات واملعاجم العربية أن تعريف "اإلرهاب" لغة، هو كلمة مشتقة من فعل مزيد "أرهب" 
رد من املادة اجملأما الفعل ، ويقال أرهب فالنًا أي خوفه وأفزعه، وهو املعىن الذي يدل عليه الفعل املضعف "رهب"

وعرف قاموس روبري اإلرهاب: بأنه االستخدام املنظم لوسائل تستخدم  ،(7)يرهب فيعين خاف وفزع –نفسها وهو َرهب 
 .(8)العنف من أجل حتقيق هدف سياسي

                                                           
 .1، ص2510، لتعليم اجلامعيدور اإلعالم يف حل القضايا املعاصرة )اإلرهاب، جرائم االنرتنت، قضايا العوملة(، اإلسكندرية، دار اطه، جنالء عبد الفتاح)7(
 ، 2512جملة البحوث اإلسالمية،  (8(
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لوجية لإلرهاب ألسباب متليها الظروف السياسية واأليديو  ددأما اصطالحاُ، فال يوجد اتفاق على حتديد مفهوم حم
فما يراه أهل ثقافة وبلد إرهاباً قد يعده آخرون بطولة وشجاعة ومقاومة وحترراً ، (9)لنظم السائدة يف اجملتمعات املعاصرةل

 .(10)لذلك ساهم هذا اإلشكال يف االلتباس والتداخل والفوضى يف الطرح واملعاجلة والتحليل

بداد ا أن اإلرهاب: نوع خاص من االستوتعددت تعريفات اإلرهاب وتشعبت ووصلت إىل حد التباين نذكر منه
غري مقيد بقانون وقاعدة وال يعري اهتمامًا لضحاياه وهو يوجه ضرباته اليت ال تأخذ منطًا حمددًا جتاه أهدافه املقصودة 

 وهنا خنتار التعريف الذي وضعه املرصد العريب للتطرف. هبدف خلق جو من الرعب واخلوف وشل فاعلية الضحايا
ا ملسنا به من وضوح وإجياز ومشولية. والذي يشري إىل إن اإلرهاب "هو أي عمل يهدف إىل ترويع فرد أو واإلرهاب مل

 .(11)"زها القوانني احمللية أو الدوليةمجاعة أو دولة بغية حتقيق أهداف ال جتي

 المبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة

الربط وسوف حناول هنا توضيح وجهات النظر املتصلة بلقد سبق وأن مت توضيح مفهوم اإلرهاب لغًة واصطالحاً، 
ايحاصل بني املفاهيم النظرية املتصلة باإلرهاب، مثل أشكاله وأهدافه وآثاره، مع الرتكيز على العالقة )ايحميمة( أو اجلدلية 

 .القائمة بني اإلعالم واإلرهاب

 أوالً أشكال اإلرهاب:

 :(12)ولعل من أهمهايشمل اإلرهاب عدة أشكال، 

 اإلرهاب الفردي: وهو فعل يرتكبه الفرد منفرداً كالعنف اجلسدي والقذف والتكفري واالفرتاء. -

اإلرهاب اجلماعي غري املنظم: وهي أفعال تقوم هبا عصابات غري منظمة لتحقيق مآرب خاصة هبا، مثل  -
 التخريب واإلكراه والتهديد والعنف اجلسدي.

                                                           
 .185، ص2515الدليمي، عبد الرزاق، الدعاية واإلرهاب، عمان، دار ابن جرير لننشر والتوزيع،  9

 .2512، 2د قرياط، حممد، شاهد أم متواطئ تعاطي اإلعالم مع اإلرهاب، حبث منشور يف جملة احتاد اإلذاعات العربية، تونس، العد 10
 /http://arabobservatory.comاملرصد العريب للتطرف واإلرهاب، موقع إلكرتوين،  11
 .التعريفات السابقةينظر: توضيح مفهوم اإلرهاب، مصطلحات الدراسة يف  12

http://arabobservatory.com/
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رسات تقوم هبا مجاعات منظمة متوهلا جهات أو هيةات أو دول معلنة أو اإلرهاب اجلماعي املنظم: وهي مما -
غري معلنة وتشرف عليها سعيًا لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو مذهبية، وأبرز مظاهره اإلرهاب الفكري والضغط 

 النفسي والعنف اجلسدي والتصفية اجلسدية والتفجريات.

 :13ى نطاقه وامتداد تأثيره إلى األقسام اآلتيةويمكن تقسيم اإلرهاب المنظم باالستناد إل

 إرهاب حملي: تنحصر ممارسته وعملياته داخل الدولة.-1

 إرهاب دويل: متتد آثاره إىل خارج حدود الدولة.-6

 ثانياً: أهداف اإلرهاب:

هتدف إىل هدم معنويات اخلصم وإحداث اضطراب نفسي وميكن  ،عملية نفسية أياإلرهاب على يطلق مسمى 
 :14خيص أبرز أهدافه يف اآلتيةتل

 يسعى اإلرهاب إىل ترويع اآلمنني، والتهديد والفزع واهللع والذعر والفتنة واالضطراب العنيف.-1

 يرمي اإلرهاب إىل إشاعة اخلوف من أجل السيطرة أو التسلط، وذلك لتحقيق أغراض سياسية.-6

 ثالثاً: آثار اإلرهاب:

ا وجتاوز آثاره الزمان واملكان الذي وقع فيه، ونشري هنا إىل بعض ما تتعدد آثار اإلرهاب حبيث يصعب حصره
 :15ذكرت

إن أعمال اإلرهاب عدوان على النفس واملال وقطع الطريق وترويع االمنني، بل وعدوان على الدين، حيث -1
ن ويشكلون خطراً مويو يصور اإلرهابيون أن الدين يستبيح الدماء واألموال، ويرفض ايحوار كما يصورون املسلمني بأهنم د

على األمن والسلم الدوليني وعلى القيم ايحضارية، وحقوق اإلنسان؛ وهذا يؤدي إىل أضرار ومفاسد تنعكس على 
 مصاحل األمة وتضر بعالقة املسلمني مع غريهم اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً مع غريهم من الشعوب.

                                                           
 .151، ص2511واملوقف من املقاومة، عّمان، دار ومكتبة ايحامد للنشر والتوزيع،  العاين، عامر وهاب، اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب 13
 .12، ص2510 جنالء عبد الفتاح، دور اإلعالم يف حل القضايا املعاصرة: اإلرهاب جرائم االنرتنت وقضايا العوملة، اإلسكندرية، دار التعليم اجلامعي،طه، 14
 .21-20حل القضايا املعاصرة، مصدر سابق، صطه، جنالء عبد الفتاح، دور اإلعالم يف  15
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ذي يعيشون دول غري إسالمية وتعزهلم عزالً تاماً عن اجملتمع ال التضييق على اجلاليات اإلسالمية اليت تقيم يف-6
 فيه مع مصادرة حقوقهم.

من أهم آثار اإلرهاب العاملي عدم االستقرار يف العامل كله فاإلنسان ال يشعر باألمن والسالم يف أي مكان -1
 يف العامل.

جملتمع راض تؤثر مباشرة على تركيبة اينتج عن اإلرهاب األمراض العصبية والنفسية والعضوية، وهذه األم-1
 وأخالقه وسلوكه خاصة يف الدول اليت ميارس فيها اإلرهاب بصورة واضحة.

 ينتج عن اإلرهاب مقاومة مضادة حيث تتشكل قوة تقف وتقاوم هذا اإلرهاب بكل الوسائل املتاحة. -1

 رابعاً: وسائل اإلعالم وقضايا اإلرهاب:

ها ال تزال متثل املصدر الرئيس للمعلومات اليت تستأثر باهتمام اجلمهور، ال سيما إن وسائل اإلعالم على اختالف
تلك اليت هتم حياهتم وأمنهم واستقرارهم ومصايحهم الفردية أو اجلماعية، ومن هنا تّعد تغطية وسائل اإلعالم لألحداث 

 مقدمتها ل مع أية قضية حساسة ويفوإيصاهلا للجمهور مبهنية عالية وبشكل موضوعي وصادق قضية مهمة جداً للتعام
 .16األحداث األمنية

دعائية لتمرير أفكار العنف والتطرف قصد حتقيق أهداف املتطرفني  ائللقد أصبحت وسائل اإلعالم وس
واإلرهابيني يف خمتلف دول العامل، ال سيما يف الدول العربية، باملقابل هو مطالب أن تتحول إىل وسائل ملواجهة قضايا 

 فأوىل مهام وسائل اإلعالم هي توعية الرأي العام، ومتكني املواطنني من فهم وحل ب والعنف والتصدي لتداعياهتا.اإلرها
 مشكالت العصر، وتُعد قضايا اإلرهاب والصراعات الدامية من أخطر القضايا املطروحة حالياً وأوسعها انتشاراً.

تطرف واإلرهاب والعنف لد  الرأي العام من خالل وبإمكان اإلعالم أن يساهم يف ترسيخ اجتاهات رافضة لل
العمل من خالل براجمه و  تناول األحداث اإلرهابية، وحتليل أسباهبا والتوعية حبجم الدمار واآلثار السلبية املرتتبة عليها.

 .17ابيةهاملتنوعة على إزالة أسباب اإلرهاب اليت ال تقل أمهية إن مل تزد عن إزالة اإلرهابيني والتنظيمات اإلر 

                                                           
 .18، ص2515الدليمي، عبد الرزاق، الدعاية واإلرهاب، عمان، دار ابن جرير لننشر والتوزيع،  16
 .5582 العنزي، عبد الرمحن، املتويل، حممد، حتليل السياسات العامة ملواجهة التطرف واإلرهاب يف دولة الكويت، الكويت: دار اإلميان للطباعة، 17
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وايحقيقة املاثلة للعيان ت ربز من استمرار اإلشكالية القائمة ما بني وسائل اإلعالم اجلماهريية واإلرهاب، وكذا 
استمرار عدم وجود أجوبة منطقية وهنائية عن األسةلة اليت تطرحها هذه اإلشكالية، السيما السؤال احملوري وهو: هل 

رهاب والعمليات اإلرهابية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، مقصودة وواعية تقدم وسائل اإلعالم من خالل تناوهلا لإل
غري مقصودة وغري واعية، خدمًة ما لإلرهابيني، السيما فيما يتصل بنقل رسائلهم إىل اجلماهري الواسعة، ونشر  أو

ية والتعاطف؟ دير والشرعأفكارهم ومبادئهم ومطالبهم، وإظهارهم كأصحاب قضية، واملسامهة يف كسبهم االحرتام والتق
أم أن وسائل اإلعالم تساهم يف معاجلة إعالمية لقضايا اإلرهاب، تدعم اجلهود السياسية واألمنية ملواجهتها والتصدي 
هلا؟ ويبقى هذا السؤال قائمًا ومطروحًا بشدة لصعوبة تقدمي جواب هنائي وحمدد عنه، وذلك لعدة أسباب حصرت 

يف العصر ايحايل وبقوة تساؤالت عديدة حول شرعية التغطية اإلعالمية للنشاط اإلرهايب، الدراسة عدداً منها. وتطرح 
وما إذا كانت التغطية اإلعالمية ختدم الرأي العام فعاًل أم أهنا ختدم وبدرجة عالية اإلرهابيني. كما تطرح عند القيام 

 .بالتغطية إشكاالت عديدة تتصل بكيفية املعاجلة اإلعالمية وأساليبها

 :خامساً: التغطية اإلعالمية لقضايا اإلرهاب

د أصبح اإلرهاب لق، ينطوي على قيمة أو غاية يف ذاته اإلرهاب ال ميثل ظاهرة جديدة فهو قدمي قدم البشرية وال
الدويل اليوم املوضوع األكثر تداواًل يف املؤمترات والندوات اليت تعقد بني ايحني واألخر، وختصص له وسائل اإلعالم 

د أن برزت عنه يف بثها وبراجمها، وذلك بع يف صفحات الصحف، وايحديث لوطنية والعربية والعاملية مساحة واسعةا
تأثرياهتا من خالل العديد من األحداث والتداخالت وايحروب، اليت تدبر وتسخر ملعاقبة األفراد وايحكومات، حتت 

ة هامشية ومل يعد اإلرهاب ظاهر واخلضوع للقرارات الدولية.  غطاء أو م ربر رفض األوامر أو هبدف االنصياع واالستسالم
حيث صارت ظاهرة اإلرهاب ظاهرة عاملية فهناك أكثر  .18عابرة، وإمنا هو نقلة نوعية وجوهرية يف بنية النظام الدويل

 .19منظمة إرهابية يف العامل 111من 

خيلق منه ئي يف اإلساءة ملن يصوره و د اخلطاب الدعايتكثيف وتصع ، ومتوانتشر مصطلح اإلرهاب بشكل واسع
)عدواً( لتقدمها ورفاهها ومصايحها، ومهدداً ألمنها القومي للت ربير إىل استخدام القوة ضماناً الستمرار احتفاظها بلقب 
الدولة العظمي الوحيدة يف العامل، وهذا اهلدف جعلها ختلق م ربرات واهية لكي تستخدم فيها قواهتا، ورأت أن املهدد 

ي جيب أن تواجهه هذه املرة هو )اإلرهاب اإلسالمي(، وهلذا فقد وظفت كافة إمكانياهتا لتمريره باستخدام كافة الذ
                                                           

 .181-181العنزي، عبد الرمحن، املتويل، حممد، حتليل السياسات العامة ملواجهة التطرف واإلرهاب يف دولة الكويت، مصدر سابق، ص 18
 .15، عبد احملسن، دور برامج اإلعالم يف تنمية الوعي األمين ومكافحة اإلرهاب: املعوقات والتحديات، صأمحد 19
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األساليب، ودعت الدول ايحليفة والصديقة هلا إىل حتشيد كافة اجلهود حملاربة هذا العدو )كما تزعم(، والنصر عليه 
صفهم بأهنم ن تالذلن(، او طورة اليت يشكلها )اإلسالم واملسلمتم الرتكيز الدعائي على اخليو . ووقف امتداده وخطره

ية مت من خالهلا ختذت على ضوء ذلك خطوات عملايبيتون النية السيةة لتدمري ايحضارة الغربية على اختالف شعوهبا، و 
هنا تشكل م أتسخري طاقاهتا وإمكانياهتا املتعددة لغرض حماربة )اإلرهاب اإلسالمي(، من أفراد ومنظمات ودول، بزع

 : 20وذلك من خالل، خطراً كبرياً على تقدم الدول الصناعية ورفاهها االقتصادي

نع التعامل دول العامل مبإلرهابية(، كما تزعم، وإلزام حتديد أمساء الدول واملنظمات الراعية واملخططة لألعمال )ا-1
 معها.

ن م م، لتفويت فرص التمويل والدعم، وحماسبةجتميد أموال )أرصدة( الدول واملنظمات واألفراد املشتبه هب-6
 خيالف هذه األوامر والتوجيهات.

وتعد الدعاية جزءًا مهمًا ومكماًل وحمسوبًا ألية عملية إرهابية، إذ يسعى اإلرهابيون إىل ضرورة هتيةة الظروف 
يف وسائل االتصال ل ايحاص املالئمة هبدف عرض قضيتهم من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، ومت استغالل التطور التقين

معلومات دولية  قنوات فضائية وشبكاتصحافة ورقية وصحافة إلكرتونية واملواقع اإللكرتونية و ، من )وسائطهامبختلف 
  واسطوانات مدجمة(، لالستفادة القصو  يف سبيل بث أخبار وصور األفعال اليت يقومون هبا.

ورية ألفعال الفو يف الدعاية الواسعة  واملواقع اإللكرتونية ليةوتساهم وسائل اإلعالم وشبكات املعلومات الدو 
اإلرهابيني، وحبسن نية تساعد هذه الوسائط على توسيع قاعد اإلرهاب، وحيصل اإلرهابيون من خالهلا على حضور 

أو  طعلى اتساع اجلمهور يف دول العامل، من دون أن يبذلوا أي جمهود يذكر يف ابتكار هذه الوسائمكثف إعالمي 
ني( حيث يالحظ أن اإلرهابيني يتطوعون باالتصال بوسائل اإلعالم )خبالف اجملرمني العادي ينفقوا عليها أية مبالغ مالية.

ض أن تقتصر تغطية ويفرت . ويلحون كثرياً يف عرض أفكارهم وأنشطتهم اليت شهدت اتساعاً كبرياً يف السنوات األخرية
، وذلك هبدف حرمان اإلرهابيني من حتقيق إغراضهم اليت يسعون إىل حتقيقها األفعال اإلرهابية على مساحة حمدودة

  :21من خالل االنتشار الواسع، اليت تكسب عملياهتم شهرة )دعائية( واسعة وتوفر هلم فرص ومميزات مالئمة، منها

                                                           
 .2552دعاية األمريكية إزاء اإلرهاب الدويل، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة بغداد: كلية اإلعالم، نفل، نزهت حممود، اجتاهات ال 20
 .255عبد الرزاق، الدعاية واإلرهاب، مصدر سابق، صالدليمي،  21
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بد من معاجلة ال وبالتايل وأنه صاحب قضية وجيب االعرتاف به، ،جذب انتباه اإلعالم إىل أن اإلرهايب موجود-1
 قضيته.

  حصول اإلرهايب على الشرعية الدولية يف عرض قضيته.-6

ويقال إن اإلرهايب حيظى بتجاوب وسائل اإلعالم معه، ولكن ليس من الضروري أن يكون من خالل التعاطف 
ويتم ذلك  العام،معه إمنا من خالل قيام هذه الوسائط بنقل )رسالته( وعرضها على أوسع قطاع ممكن من مجهور الرأي 

من خالل اعتماد اإلرهايب على )غريزة رجل اإلعالم وميوله( يف إبراز )املثري( من األخبار والصور، ويعتمد ذلك على 
 الصفحات األوىل ويف املطبوعات الصحفية يف ترويسات )منشتات( االهتمام )اخلاص( بنشر وبث املثري من العمليات

 . مج القنوات الفضائية ويف مطلع نشرات األخباريف أهم برا، و وعلى أغلفة اجملالت

أن وسائل اإلعالم تؤدي دوراً كبرياً يف تضخيم املؤثرات النفسية للحوادث اإلرهابية من خالل ويشري د. العاين إىل 
 .22نشر الصور وأفالم الرعب والتشجيع على اجلرمية بقصد التأثري يف سلوك األفراد وتوجيهها باجتاهات حمددة

، ومت إضافة وصف آخر لرجل اإلعالم، إذ يري ان الصحفي يوصف في أدبيات اإلعالم بأنه )مخبر(كلقد  
عالم بعض الدارسني أن العالقة بني اإلرهاب واإل)أن اإلعالم أفضل صديق لإلرهاب(، وير   الكتاب واملثقفني بعض

بعد من ذلك، أويذهب رأي أخر إىل أصبحت تشبه شراكة بني مؤسستني إحدامها تقوم بصنع ايحدث واألخر  تسوقه. 
)أن اإلعالمي هو شريك اإلرهايب(، وأن )العمل اإلرهايب ليس شيةًا يف حد ذاته، فالتشهري هو كل شيء(، إذ ير  
ن أمهية أي عمل إرهايب تقاس مبد  قدرته على شد اهتمام الرأي العام إىل القضية، من خالل ما حيصل عليه إوعليه ف

اسعة، ومن أجل ايحصول على هذا النوع من التغطية يلجأ اإلرهابيون إىل اختيار أفضل الفضاءات من تغطية إعالمية و 
لتكون )مسارح( لعملياهتم، واليت تتوفر فيها عناصر ومقومات اإلثارة الضرورية، ألن إسرتاتيجية اإلرهاب هي 

 .23نفسية( وليست عسكرية فحسب -)سيكولوجية

وال يزال وفق النظرة الغربية، املفهوم األكثر تداواًل، وروجت هلذا املفهوم  ومفهوم )اإلرهاب اإلسالمي(، كان
وسائل إعالمها من خالل استخدام منظم ألساليب دعائية حمكمة، هبدف إشاعة التأثري واإلقناع خبطر )العدو 

 ام األساليبواستخد لاإلسالمي(، كما يزعمون، والذي حيتم على أمريكا ودول الغرب الرأمسايل مواجهته بكافة الوسائ

                                                           
 .111عامر وهايب، اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واملوقف من املقاومة، مصدر سابق، صالعاين،  22
 .220الدليمي، عبد الرزاق، الدعاية واإلرهاب، مصدر سابق، ص 23
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املتاحة لتحجيم خطره وعدم انتشاره، ضمن ما أشاعه منظروهم وسياسيوهم يف تشخيص طبيعة الصراع ايحضاري، 
 الذي يتوجب على الواليات املتحدة األمريكية اجتيازه لصاحل ايحياة الغربية املتقدمة.

دما تعرضت نيويورك وواشنطن لتفجري ، عن11/1/6111أن العداء لإلسالم واملسلمني مل يكن وليد أحداث 
املبين التجاري العاملي ومبىن وزارة الدفاع )البنتاجون( بل قبلها بكثري، عندما تعرضت منظمات عديدة حكومية اقتصادية 
وأمنية وعسكرية داخل الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوين وخارجهما إىل هجمات مسلحة وتفجريية، وجهت 

 :24األمريكية آنذاك أصابع االهتام إىل فةات ومنظمات ودول عربية وإسالمية، مثلما حصل يفاإلدارة 

 . 1116تفجري السفارة الصهيونية مبدينة بوينس إيرس يف األرجنتني عام -1

 .1111انفجار يف املبىن التجاري العاملي يف نيويورك عام -6

رجنتني م أعضاء املؤسسة التعاونية التجارية ليهود األطوابق يف األرجنتني، يض سبعةمؤلف من  انفجار مبىن-1
 .1111د املؤسسات اليهودية يف عام ووف

 . 1111الفيدرايل االحتادي يف مدينة )أوكالهوما سىت( عام مقر حادث تفجري -1

رتبية، ، هو شاب أمريكي املولد وال1111االحتادي الفيدرايل عام  ايةتبني بعد التحقيق أن منفذ عملية تفجري بنو 
من أعضاء منظمة أمريكية متطرفة هي )دافيد كورش(، وهو من احملاربني الذين شاركوا يف و امسه )تيموثي ماكيفاين(، 

 .1111ايحرب العدوانية اليت تزعمتها الواليات املتحدة األمريكية ضد العراق يف عام 

 المبحث الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية لمعالجة قضايا اإلرهاب

 : مجتمع الدراسة الميدانية وعينتها:أوالً 

هبدف تنفيذ الدراسة امليدانية قام الباحثان بإعداد استمارة استبيان، وعرضاها على جمموعة من اخل رباء )احملكمني( 
ن اإلعالميني ، إذ وقع االختيار على عينة عشوائية م*لتقوميها، واستفادا من مالحظاهتم وآرائهم بشأن اختيار عينة الدراسة

                                                           
 .101نفل، نزهت حممود، اجتاهات الدعاية األمريكية إزاء اإلرهاب الدويل، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، مصدر سابق، ص 24
د، ود. ، ود. خالد درار أستاذ مساعاخل رباء الذين أطلعوا على استمارة االستبيان لغرض حتكيمها، هم: د. حممد فياض أستاذ مشارك *

 عمر بن عمر أستاذ مساعد، وهؤالء الزمالء هم أعضاء هيةة التدريس يف كلية اإلمارات للتكنولوجيا بأبو ظيب.



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 111 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

مت و اليمنيني املنتمني إىل نقابة الصحفيني اليمنيني، ويعملون يف خمتلف وسائل اإلعالم اليمنية )حكومية وأهلية وحزبية(، 
، وذلك بسبب ختصصها الدقيق ومعايشتها لواقع 25مفردة من اجلنسني 111توزيع عينة عشوائية بسيطة قوامها مائة 

 اإلعالم اليمنية، هبدف التعرف على اجتاهاهتا إزاء هذه الظاهرة، واخلروج املعاجلة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب يف وسائل
بدالئل ومؤشرات ونتائج علمية عن دور القائم باالتصال يف تناول قضايا اإلرهاب واملعاجلة اإلعالمية هلا من كافة 

 .**اجملاالت

 ثانياً: بيانات المبحوثين عينة الدراسة:

ة الميدانية من الذكور يبين عينة الدراس 1الجدول رقم 
 واإلناث

 النسبة العدد النوع
 %1621 11 ذكور
 %121 1 إناث
 %111 16 اإلمجايل

 من خالل اجلدول يتضح اآليت:

، فيما جاء عدد اإلناث ست إعالميات %1621إعالمياً، بنسبة  11بلغ عدد الذكور من أفراد عينة الدراسة -1
 ،***إىل قلة عدد اإلعالميات اليمنيات مقارنة بعدد اإلعالميني من الذكوروهذه النتيجة تشري . %121فقط، بنسبة 

وميكن أن يكون جمال العمل اإلعالمي يف اليمن، كوظيفة ومهنة وممارسة، متفوق يف فةة الذكور، ورمبا يعود بسبب ذلك 
 إىل طبيعة العمل واملخاطر اليت يواجهها من ميارس مهنة اإلعالم.

                                                           
يف البحوث االستطالعية ميكن تصغري حجم العينة، حبسب إمكانيات الباحث من حيث الوقت واجلهد واملال، حبيث ال يقل حجمها  25
استمارة استبيان  155(. وقد مت توزيع مائة 1980ة، مما يسمي بنظرية املعاينة الصغرية. )أمحد، زكي وروفائيل صليب، وحد 15عن 

 استمارة، والبقية أمهلت يف عملية التحليل. 82على اإلعالميني اليمنيني، واسرتجع منها 
الل عام اإلعالميني املرافقني لوفدي التفاوض بدولة الكويت خ أتيح لنا توزيع جزء من استمارات االستبيان يدوياً، من خالل مقابلة **

، واجلزء اآلخر مت توزيعها إلكرتونياً من خالل شبكة اإلنرتنت لتجاوز عائق البعد اجلغرايف والظروف األمنية اليت تعيشها اليمن، 2511
 خالل مدة الدراسة.

إعالمي، فيما عدد  1151إلعالميني املسجلني يف نقابة الصحفيني اليمنيني من فةة الذكور تشري املعلومات حسب بيانات موقع النقابة إىل أن عدد ا ***
 إعالمية. 195اإلعالميات من اإلناث ال يتجاوزن 
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الوصول إىل أك رب عدد ممكن من املبحوثات من اإلناث، حبيث يكون عددهن متقارب حرص الباحثان على -6
مع عدد املبحوثني من الذكور، لكن ذلك مل يتحقق، بسبب حمدودية عدد اإلناث اللوايت ميارسن مهنة اإلعالم يف 

تمع اليمين اإلناث كون اجملوسائل اإلعالم اليمنية، مقارنة بعدد الذكور، فضالً عن صعوبة التواصل مع اإلعالميات من 
جمتمع حمافظ، فلم يتمكن الباحثان من التواصل املباشر معهن كما هو متاح هلما مع الذكور فكان النصيب األك رب من 
االستمارات الغري مسرتجعات هي استمارات اإلناث فأد  إىل ذلك التفاوت الواضح يف نتائج املبحوثني، وتدين نسبة 

 اإلناث.

 ت العمرية لعينة الدراسة الميدانية:ثالثاً: الفئا

 ينب الفةات العمرية لعينة الدراسة 6اجلدول رقم 
 النسبة العدد العمر
 %1126 16 11-61ما بني 
 %1121 11 11-11ما بني 
 %121 1 11-11ما بني 

 %621 6 11أكثر من 
 %111 16 اإلمجايل

 من خالل اجلدول يتضح اآليت:

، %11عاماً، حيث بلغت النسبة  11 – 61نة الدراسة ترتاوح أعمارهم ما بني أن العدد األعلى من عي-1
. وميكن أن تكون هذه النتائج طبيعية كون %11بنسبة  11 – 11يليهم اإلعالميني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

 املرحلتني مها من أهم مراحل العمل والعطاء والنشاط واالستقرار الوظيفي غالباً.

 .%621عاماً، وبنسبة  11األقل من عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم أكثر  أن العدد-6

عاماً، كوهنا مرحلة دراسة وهتيةة، وال يتوفر  61ومل يكن من خيارات استمارة االستبيان الفةة العمرية األقل من 
 فيها االستقرار الالزم ملمارسة مهنة اإلعالم كوظيفة أساسية.
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 لعينة الدراسة:رابعاً: المؤهالت العلمية 

 يبني املؤهالت العلمية لعينة الدراسة 1اجلدول رقم 
 النسبة العدد المؤهالت الدراسية

 %121 1 ثانوية عامة
 %1121 11 بكالوريوس
 %1121 16 ماجستري
 %121 1 دكتوراه
 %111 16 اإلمجايل

 

 من خالل اجلدول يتضح اآليت:

 من عينة الدراسة حاصلون على مؤهل بكالوريوس. %1121إن ستة ومخسني مبحوثاً ويشكلون نسبة -1

 من عينة الدراسة حاصلون على مؤهل ثانوية عامة. %121إن ستة مبحوثني فقط ويشكلون نسبة -6

عينة الدراسة من ذوي الكفاءات العلمية يف حتصيلهم الدراسي، وميكن االعتماد على غالبية وهذا يعين أن 
 لى استيعاب وفهم قضايا اإلرهاب، وبالتايل التجاوب مع فقرات االستبانة.إجاباهتم، مبعىن أهنم قادرون ع

 خامساً: الحالة االجتماعية لعينة الدراسة:

 يبني ايحالة االجتماعية لعينة الدراسة 1اجلدول رقم 
 النسبة العدد الحالة االجتماعية

 %11 11 أعزب
 %11 11 متزوج
 %1 1 مطلق
 %111 16 اإلمجايل
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 جلدول اآليت:يوضح ا

من عينة الدراسة، متزوجون، وهذه النتيجة تتناسب مع نتائج  %11إن أربعة وستني مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
الفةة العمرية، وميكن أن تشري إىل أن عينة الدراسة تعي" استقراراً أسرياً وعاطفياً، ميكن أن ينعكس بشكل إجيايب على 

 طبيعة عملها.

 عينة الدراسة:سادساً: الدخل الشهري ل

 يبني الدخل الشهري لعينة الدراسة 1اجلدول رقم 
الدخل الشهري لعينة 

 الدراسة
 النسبة العدد

 %1121 61 ألف لاير ميين 11-11من 
 % 61 11 ألف لاير ميين 11-11من 
 %11 11 ألف لاير ميين 161-11من 

 %1121 61 ألف لاير ميين 161أكثر من 
 %111 16 اإلمجايل

 خالل اجلدول يتضح اآليت:من 

وجود تفاوت يف مستو  الدخل الشهري لعينة الدراسة، حيث أن ثلث العينة فقط من يتجاوز دخلهم -1
 شهرياً. -دوالر 111الف لاير ميين، ما يعادل أربعمائة  161الشهري 

 611دل مائتان ألف لاير ميين، أي ما يعا 11الثلث اآلخر من عينة الدراسة ال يزيد دخلهم الشهري عن -6
شهرياً. وهذا املبلغ متدين بالنسبة الرتفاع ايحياة املعيشية واألوضاع االقتصادية، وال يكفي لتغطية النفقات  –دوالر 

 األسرية، مما يعين أن اإلعالميني يعانون ضغوطاً مالية ميكن أن تؤثر سلبياً على أدائهم املهين.
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 سابعاً: جهة عمل عينة الدراسة:

 يبني جهة عمل عينة الدراسة 1رقم  اجلدول
 النسبة العدد جهة عمل عينة الدراسة

 %6121 66 حكومي
 % 11 11 أهلي )خاص(
 %121 1 خمتلط
 %121 1 عاطل
 %111 16 اإلمجايل

 من خالل اجلدول يتضح اآليت:

 من عينة الدراسة يعملون يف القطاع األهلي )اخلاص(. %11إن مخسني مبحوثاً ويشكلون نسبة -1

 من عينة الدراسة يعملون يف القطاع ايحكومي. %6121إن اثنني وعشرين مبحوثاً ويشكلون نسبة -6

يادة عدد ز وتشري هذه النتائج إىل أن غالبية عينة الدراسة تعمل يف القطاع األهلي اخلاص، ويعكس ذلك 
، فبعد أن  6111املؤسسات اإلعالمية اخلاصة من صحف وقنوات تلفزيونية وغريها من الوسائل، السيما بعد ثورة 

، زاد عدد القنوات التلفزيونية، وعدد الصحف 6111كانت شبه سيطرة حكومية على كافة وسائل اإلعالم قبل عام 
ضطرهم نتائج إىل ضعف استيعاب املؤسسات ايحكومية لإلعالميني مما يالورقية واملواقع اإللكرتونية اخلاصة. كما تشري ال

 إىل االلتحاق باملؤسسات اخلاصة.

 ثامناً: المؤسسات اإلعالمية التي تعمل بها عينة الدراسة:

 يبني املؤسسات اإلعالمية اليت تعمل هبا عينة الدراسة 1اجلدول رقم 
المؤسسة اإلعالمية التي تعمل بها عينة 

 ةالدراس
 النسبة العدد

 
 %16 61 صحيفة
 % 1 1 حمطة إذاعية
 %61 61 قناة تلفزيونية
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 %11 1 موقع إلكرتوين
 %61 61 26غري ذلك
 %111 16 اإلمجايل

 

 من خالل اجلدول يتضح اآليت:

 من عينة الدراسة يعملون يف صحف ورقية. %16إن ستة وعشرين مبحوثاً ويشكلون نسبة -1

 من عينة الدراسة يعملون يف قنوات تلفزيونية. %61وثاً ويشكلون نسبة إن أربعة وعشرين مبح-6

من عينة الدراسة، موزعني على  %11بقية أفراد العينة يشكلون تسعة وعشرين مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 جهات أخر .

يث تبني النتائج أن حوتشري النتيجة إىل أن الصحافة يف اليمن ال تزال الوسيلة األكثر استيعاباً لعمل اإلعالميني، 
من يعملون يف الصحافة يتجاوزون ثلث أفراد العينة، يليهم العاملون يف القنوات التلفزيونية، يف حني من يعملون يف 

فقط من عينة الدراسة، وميكن أن تكون من أهم األسباب اليت أدت إىل ذلك هو اعتماد  %11املواقع اإللكرتونية 
وسائل اإلعالم التقليدية، نظراً لضعف استخدام التقنيات ايحديثة وحمدودية تواجد  اجلمهور اليمين بشكل رئيس على

خدمة االنرتنت يف املناطق اليمنية، وقلة امتالك األجهزة ايحديثة اليت تدعم تصفح املواقع اإللكرتونية وسبب ذلك يرجع 
 إىل تدين مستو  الدخل وتدهور ايحالة االقتصادية العامة للمواطن اليمين.

 

 

                                                           
 هؤالء اإلعالميني يعملون مستشارين يف املكاتب اإلعالمية، يف املنظمات األهلية والوزارات ايحكومية.بعض  )26(
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 تاسعاً: االنتماء الحزبي والسياسي لعينة الدراسة:

 يبني االنتماء ايحزيب والسياسي لعينة الدراسة 1اجلدول رقم 
االنتماء الحزبي لعينة 

 الدراسة
 النسبة العدد

حزيب )ينتمي إىل حزب 
 سياسي(

11 1121% 

 % 1126 11 مستقل
 %111 16 اإلمجايل

 

ية العظمي من أفراد عينة الدراسة ال تنتمي إىل أحزاب وتنظيمات سياسية وأهنا من خالل اجلدول يتضح إن الغالب
 مستقلة يف توجهاهتا الفكرية واأليدلوجية؛ وهذا ميكن أن يصب يف صاحل نتائج الدراسة امليدانية.

 المعلومات األساسية عن التغطية اإلعالمية لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر عينة الدراسة

 ال أوافق إلى حد ما موافق الفقرة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 9.8 8 48.8 40 41.5 34 تّعد قضايا اإلرهاب من أولويات التغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمين.

 29.3 24 53.7 44 17.1 14 يلتزم اإلعالمي اليمين باملوضوعية يف تغطيته لقضايا اإلرهاب.

 46.3 38 36.6 30 17.1 14 قيقة كما هي بتجرد.اإلعالمي اليمين ينقل ايح

 24.4 20 48.8 40 26.8 22 تصنيف قضايا اإلرهاب ختضع الجتاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية.

 41.5 34 31.7 26 26.8 22 قضايا اإلرهاب متفق عليها لد  كافة اإلعالميني اليمنيني.

 26.8 22 39.0 32 34.1 28 عت ربها كذلكتوجد قضايا يصفها بعض اإلعالميني باإلرهاب وال أ

 24.4 20 43.9 36 31.7 26 يساهم اإلعالمي يف تشويه ايحقائق وال يصف الواقع كما هو.

 31.7 26 46.3 38 31.7 26 لد  اإلعالميني حمددات يلتزمون هبا خالل تغطيتهم للقضايا اإلرهابية.
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 29.3 24 43.9 36 26.8 22 االنتباه. اإلثارة ولفتيهتم اإلعالمي اليمين بقضايا اإلرهاب كوهنا تتسم ب

 9.8 8 56.1 46 34.1 28 يوجد تباين يف وجهة نظر اإلعالميني حول القضايا اإلرهابية.

 2.4 2 31.7 26 65.9 54 يتأثر اإلعالمي اليمين بسياسة املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها

 4.9 4 48.8 40 46.3 38 هه الفكري.رهابية، حبسب اجتايتأثر اإلعالمي اليمين بتغطيته للقضايا اإل

 12.2 10 51.2 42 36.6 30 يتأثر اإلعالمي اليمين بتصنيف اإلعالم الدويل لقضايا اإلرهاب.

 24.4 20 48.8 40 26.8 22 ميكن أن يكون اإلعالمي جزًءا مهماً ومكماًل وحمسوباً ألية عملية إرهابية.

 26.8 22 51.2 42 22.0 18 ل مع اإلعالمي لنشر أفكاره وتنفيذ عملياته.حيرص اإلرهايب على التواص

تساهم وسائل اإلعالم يف االنتشار الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، 
 24.4 20 46.3 38 29.3 24 وتكسب عملياهتم شهرة واسعة وتوفر هلم فرصاً ومميزات مالئمة.

 

 ردة يف اجلدول السابق.حتليل األرقام واملعلومات األساسية الوا

 أواًل: قضايا اإلرهاب والتغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمني:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، أكدوا على أن قضايا اإلرهاب تّعد  %1121إن أربعة وثالثني مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 .من أولويات التغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمين

تّعد قضايا اإلرهاب من أولويات التغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمني

أوافق 41.5

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 9.8
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من عينة الدراسة، موافقني إىل حد ما على أن قضايا اإلرهاب  %1121إن أربعني مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 تّعد من أولويات التغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمين.

فقون على أن قضايا اإلرهاب تّعد من امن عينة الدراسة، ال يو  %121فيما مثانية مبحوثني ويشكلون نسبة -1
 تغطية اإلعالمية لإلعالمي اليمين.أولويات ال

وهذا يعين أن قضايا اإلرهاب حتظى بتغطية واسعة على الساحة العاملية وتأثرت هبا كافة فةات اجملتمع، وتعاين 
منها الدول العربية بشكل عام واليمن على وجه اخلصوص، وصارت أحداث اإلرهاب مثار اهتمام اجلمهور ما جعلها 

 عالمية لإلعالمي اليمين، كما تؤكد على ذلك النسبة العالية من عينة الدراسة.من أولويات التغطية اإل

 ثانياً: التزام اإلعالمي اليمني بالموضوعية في تغطيته لقضايا اإلرهاب:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

عالمي اليمين يلتزم من عينة الدراسة، أكدوا على أن اإل %1121إن أربعة عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 باملوضوعية يف تغطيته لقضايا اإلرهاب.

من عينة الدراسة، موافقني إىل حد ما على أن اإلعالمي  %1121إن أربعة وأربعني مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 اليمين يلتزم باملوضوعية يف تغطيته لقضايا اإلرهاب.

عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ال يلتزم  من %6121فيما ير  أربعة وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 باملوضوعية يف تغطيته لقضايا اإلرهاب.

يلتزم اإلعالمي اليمني بالموضوعية في تغطيته لقضايا اإلرهاب

أوافق 17.1

إلى حد ما 53.7

ال أوافق 29.3
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ويظهر من خالل نتائج التحليل بأن أكثر من نصف العينة يلتزمون إىل حد ما باملوضوعية يف التغطية لقضايا 
 اإلرهاب، فيما ثلث عينة الدراسة ال يوافقون على ذلك.

 قل الحقيقة كما هي بتجرد:ثالثاً: اإلعالمي اليمني ين

 

 تشري نتائج اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ينقل ايحقيقة   %1121نفى مثانية وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 كما هي بتجرد.

ل ايحقيقة كما من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ينق %1121أجاب ثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 هي بتجرد إىل حد ما.

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ينقل  %1121يف حني ير  أربعة عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 ايحقيقة كما هي بتجرد.

ويتضح تقارب نتائج هذه الفقرة مع الفقرة السابقة، وتؤكد ما سبق فاملوضوعية يف النقل تستلزم التجرد يف نقل 
 ة.ايحقيق

 

 

 

 

اإلعالمي اليمني ينقل الحقيقة كما هي بتجرد

أوافق 17.1

إلى حد ما 36.6

ال أوافق 46.3
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 رابعاً: تصنيف قضايا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، على أن تصنيف قضايا اإلرهاب  %6121وافق اثنان وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 ختضع الجتاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية.

من عينة الدراسة، على أن تصنيف قضايا اإلرهاب ختضع  %1121حوثًا ويشكلون نسبة أكد أربعون مب-6
 الجتاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية إىل حد ما.

من عينة الدراسة، على أن تصنيف قضايا  %6121يف حني مل يوافق عشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 اإلرهاب ختضع الجتاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية.

ذه النتيجة تشري إىل أن أكثر من نصف عينة الدراسة تؤكد أن االجتاهات والقناعات الشخصية تؤثر إىل حد وه
ما على اإلعالمي اليمين فيما خيص تصنيف قضايا اإلرهاب، وهذه من أبرز التحديات اليت تواجه املوضوعية والتجرد، 

طالقها غري ممكنة ألسباب عديدة، أمهها االجتاهات وهذا يؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة أن املوضوعية على إ
 الذاتية والقناعات الشخصية لإلعالمي.

 خامساً: قضايا اإلرهاب متفق عليها لدى كافة اإلعالميين اليمنيين:

 

تصنيف قضايا اإلرهاب يخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخصية

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4

.قضايا اإلرهاب متفق عليها لدى كافة اإلعالميين اليمنيين

أوافق 26.8

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 41.5
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 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

يا اإلرهاب متفق عليها من عينة الدراسة، بأن قضا %6121أجاب إثنان وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 لد  كافة اإلعالميني اليمنيني.

من عينة الدراسة، بأن قضايا اإلرهاب متفق عليها  %1121فيما ير  ستة وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 لد  كافة اإلعالميني اليمنيني إىل حد ما.

ضايا اإلرهاب متفق عليها من عينة الدراسة، بأن ق %1121رفض أربعة وثالثون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 لد  كافة اإلعالميني اليمنيني.

اإلشكالية الواضحة يف تفاوت آراء عينة الدراسة حول قضايا اإلرهاب يعود إىل اخلالف يف تفسري مفهوم اإلرهاب، 
 وميكن أن يكون سبب ذلك اخلالف التمرتس خلف طرف ضد طرف آخر، فعلى سبيل املثال يف ايحالة اليمنية ايحالية
يوجد طرفان كل طرف يتهم اآلخر باإلرهاب وير  نفسه بريء، ويظهر ذلك بوضوح من خالل متابعة وسائل إعالم 

 الطرفني ومع ذلك توجد قضايا إرهابية عامة يتفق عليها اإلعالميون إىل حد ما.

 سادساً: توجد قضايا يصفها اإلعالميون اليمنيون باإلرهاب:

 

  اآليت:تشري بيانات اجلدول السابق إىل

من عينة الدراسة، يرون بأنه توجد قضايا يصفها بعض  %1121إن مثانية وعشرين مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 اإلعالميني باإلرهاب وال أعت ربها كذلك.

من عينة الدراسة، بأنه توجد قضايا يصفها بعض  %1121فيما ير  اثنان وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 وال أعت ربها كذلك إىل حد ما.اإلعالميني باإلرهاب 

توجد قضايا يصفها بعض اإلعالميين باإلرهاب وال أعتبرها كذلك

أوافق 34.1

إلى حد ما 39.0

ال أوافق 26.8
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من عينة الدراسة، بأنه ال توجد قضايا يصفها  %6121يف حني ير  اثنان وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 بعض اإلعالميني باإلرهاب وال أعت ربها كذلك.

 .تؤكد هذه النتائج ما ورد يف الفقرة السابقة من خالف يف وصف وتقييم اإلعالميني اليمنيني لإلرهاب

 سابعاً: يساهم اإلعالمي في تشويه الحقائق:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين يساهم يف  %1121ير  ستة وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 تشويه ايحقائق وال يصف الواقع كما هو.

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين يساهم يف  %11.1فيما ير  ستة وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 تشويه ايحقائق وال يصف الواقع كما هو إىل حد ما.

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين يساهم يف  6121يف حني نفى عشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 تشويه ايحقائق وال يصف الواقع كما هو.

 كبها مجاعة أو جهة بذاهتا، مث يظهر اإلعالمي ي ربر هلا ويضعها يف السياقعندما تكون هناك قضية إرهابية ترت
الطبيعي خارج دائرة اإلرهاب فإنه بذلك يساهم يف تشويه ايحقائق وال يصف الواقع كما هو وهو ما يتفق عليه إىل حد 

 ما أفراد عينة الدراسة.

 

 

 

 

يساهم اإلعالمي في تشويه الحقائق وال يصف الواقع كما هو

أوافق 31.7

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 24.4
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 ثامناً: لدى اإلعالميين محددات يلتزمون بها:

 

 جلدول السابق إىل اآليت:تشري بيانات ا

من عينة الدراسة، بأن لد  اإلعالميني حمددات  %1121يؤكد ستة وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 يلتزمون هبا خالل تغطيتهم للقضايا اإلرهابية.

من عينة الدراسة، بأن لد  اإلعالميني حمددات  %1121أجاب مثانية وثالثون مبحوثًا ويشكلون نسبة -6
 هبا خالل تغطيتهم للقضايا اإلرهابية إىل حد ما.يلتزمون 

من عينة الدراسة، فكرة أن يكون لد  اإلعالميني  %1121رفض ستة وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 حمددات يلتزمون هبا خالل تغطيتهم للقضايا اإلرهابية.

ا خالل لديهم حمددات يلتزمون هبوهذا يشري إىل أن أكثر من نصف عينة الدراسة يرون أن اإلعالميني اليمنيني 
 تغطيتهم للقضايا اإلرهابية.

 تاسعاً: يهتم اإلعالمي اليمني بقضايا اإلرهاب:

 

  

 

لدى اإلعالميين محددات يلتزمون بها خالل تغطيتهم للقضايا اإلرهابية

أوافق 31.7

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 31.7

يهتم اإلعالمي اليمني بقضايا اإلرهاب كونها تتسم باإلثارة ولفت االنتباه

أوافق 26.8

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 29.3
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 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، على أن اإلعالمي اليمين يهتم  %6121أكد اثنان وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 سم باإلثارة ولفت االنتباه.بقضايا اإلرهاب كوهنا تت

من عينة الدراسة، إىل أن اإلعالمي اليمين يهتم بقضايا  %1121أشار ستة وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 اإلرهاب كوهنا تتسم باإلثارة ولفت االنتباه إىل حد ما.

ي اليمين يهتم من عينة الدراسة، أن يكون اإلعالم %6121نفى أربعة وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 بقضايا اإلرهاب كوهنا تتسم باإلثارة ولفت االنتباه.

تّعد قضايا اإلرهاب األكثر إثارة ولفتًا لالنتباه وأكثر متابعة من جهة اجلمهور لذلك تنال النصيب األك رب من 
لبلد أما وسائل مي لاهتمام اإلعالميني. فوسائل اإلعالم ايحكومية هتتم بقضايا اإلرهاب كوهنا قضايا ختص األمن القو 

اإلعالم األهلية، فضالً عن حرصها على املسامهة يف حتقيق األمن من خالل االهتمام بتغطية قضايا اإلرهاب فإهنا تتطلع 
إىل متابعة مجهور أكثر من املتابعني الذين تثريهم وتلفت انتباههم قضايا اإلرهاب وهو ما وافقت عليه إىل حد ما النسبة 

 ة.األك رب من العين

 عاشراً: يوجد تباين في وجهة نظر اإلعالميين حول قضايا اإلرهاب:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، وجود تباين يف وجهة نظر اإلعالميني  %1121ير  مثانية وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 حول القضايا اإلرهابية.

يوجد تباين في وجهة نظر اإلعالميين حول القضايا اإلرهابية

أوافق 34.1

إلى حد ما 56.1

ال أوافق 9.8
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من عينة الدراسة، وجود تباين يف وجهة نظر  %1121يشكلون نسبة فيما ير  ستة وأربعون مبحوثًا و -6
 اإلعالميني حول القضايا اإلرهابية إىل حد ما.

من عينة الدراسة، وجود تباين يف وجهة نظر اإلعالميني  %121يف حني نفى مثانية مبحوثني ويشكلون نسبة -1
 حول القضايا اإلرهابية.

اسة تر  بأنه ال يوجد تباين يف وجهة نظر اإلعالميني حول القضايا وهذا يعين أن أكثر من نصف عينة الدر 
اإلرهابية، وهذا يؤكد الرفض العام لإلرهاب أياً كان شكله ومصدره ولكن التباين حيدث أحيانًا حول تصنيف بعض 

 القضايا كما أشارت إليه نتائج فقرات سابقة من الدراسة.

 مؤسسة اإلعالمية:أحد عشر: تأثر اإلعالمي اليمني بسياسة ال

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، على أن اإلعالمي اليمين يتأثر  %1121أكد أربعة ومخسون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 بسياسة املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها.

أن اإلعالمي اليمين يتأثر بسياسة  من عينة الدراسة، إىل %1121أشار ستة وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها إىل حد ما.

من عينة الدراسة، أن يتأثر اإلعالمي اليمين بسياسة املؤسسة اإلعالمية  %621نفي مبحوثان ويشكلون نسبة -1
 اليت ينتمي إليها.

وامل الضاغطة واملؤثرة على أداء وممارسة وتؤكد هذه النتيجة على أن سياسة املؤسسة اإلعالمية أحد أهم الع
اإلعالمي الذي ينتمي إليها، وهي حقيقة يكاد أن يكون رأي العينة حوهلا إمجاعاً. فاإلعالمي هو اللسان الناطق 

يتأثر اإلعالمي اليمني بسياسة المؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إليها

أوافق 65.9

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 2.4
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للمؤسسة وسياساهتا وتناول قضايا اإلرهاب وفق ما تراه هي ال هو، لذلك يظهر بعض اإلعالميني ليقول: قناعايت 
أكتبه يف صفحايت الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي ال ما أقوله يف عملي، وهذه وإن كانت يف وآرائي هي ما 

الغالب تتسق مع سياسة املؤسسة اليت يعمل هبا إال أنه اعرتاف بأنه يتأثر باملؤسسة وغري قادر على جتاوزها على األقل 
 عند الظهور من خالل وسائلها.

 طيته للقضايا اإلرهابية:اثنا عشر: يتأثر اإلعالمي بتغ

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين يتأثر بتغطيته  %1121ير  مثانية وثالثون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 للقضايا اإلرهابية حسب اجتاهه الفكري.

إىل أن اإلعالمي اليمين يتأثر بتغطيته  من عينة الدراسة، %1121أشار أربعون مبحوثًا ويشكلون نسبة -6
 للقضايا اإلرهابية حسب اجتاهه الفكري إىل حد ما.

من عينة الدراسة، بأن يتأثر اإلعالمي اليمين بتغطيته  %121يف حني نفى أربعة مبحوثني ويشكلون نسبة -1
 للقضايا اإلرهابية حسب اجتاهه الفكري.

ؤكدون على أنه من أقو  العوامل املؤثرة على اإلعالمي عند تغطيته وهذا يعين أن معظم أفراد عينة الدراسة ي
للقضايا اإلرهابية اجتاهه الفكري وخلفيته األيديولوجية بل تؤثر حىت على اختيار املؤسسة اإلعالمية اليت يعمل هبا مامل 

 يضطر لغريها.

 

 

 

يتأثر اإلعالمي اليمني بتغطيته للقضايا اإلرهابية، بحسب اتجاهه الفكري

أوافق 46.3

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 4.9
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 ثالثة عشر: يتأثر اإلعالمي بتصنيف اإلعالم الدولي لقضايا اإلرهاب:

 

 شري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:ت

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين يتأثر بتصنيف  %1121أجاب ثالثون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 اإلعالم الدويل لقضايا اإلرهاب.

من عينة الدراسة، على أن اإلعالمي اليمين يتأثر  %1126أكد اثنان وأربعون مبحوثًا ويشكلون نسبة -6
 ف اإلعالم الدويل لقضايا اإلرهاب.بتصني

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ال يتأثر بتصنيف  %1626فيما ير  عشرة مبحوثني ويشكلون نسبة -1
 اإلعالم الدويل لقضايا اإلرهاب.

وهذا يعين أن أكثر من نصف عينة الدراسة يؤكدون إىل حد ما بأن اإلعالمي اليمين يتأثر بتصنيف اإلعالم 
الدويل لقضايا اإلرهاب، فاليمن كغريها من دول العامل الثالث تتأثر وتلتزم يف بعض ايحاالت بسياسات الدول املتنفذة 

 اليت تتحكم بالقرارات الدولية، وينسحب ذلك على املؤسسات اإلعالمية والعاملني فيها فال ميكن جتاوزها غالباً.

 ومكماًل للعمليات اإلرهابية: أربعة عشر: يمكن أن يكون اإلعالمي جزءاً مهماً 

 

 

 

يتأثر اإلعالمي اليمني بتصنيف اإلعالم الدولي لقضايا اإلرهاب

أوافق 36.6

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 12.2

يمكن أن يكون اإلعالمي جزًءا مهماً ومكمالً ومحسوباً ألية عملية إرهابية

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4
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 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، إىل أنه ميكن أن يكون اإلعالمي  %6121أشار اثنان وعشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 جزءاً مهماً ومكمالً وحمسوباً ألية عملية إرهابية.

ينة الدراسة على أنه ميكن أن يكون اإلعالمي جزءاً من ع %1121أكد أربعون مبحوثًا ويشكلون نسبة -6
 مهماً ومكماًل وحمسوباً ألية عملية إرهابية إىل حد ما.

من عينة الدراسة، بأن يكون اإلعالمي جزءاً مهماً ومكماًل  %6121نفي عشرون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 وحمسوباً ألية عملية إرهابية.

إىل حد ما بأن يكون اإلعالمي جزءاً مهماً ومكماًل وحمسةةةةةةةةةةةةةةوباً ألية عملية معظم أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة يوافقون 
إرهابية، وهو ما أشةةةارت إليه بعض الدراسةةةات واملختصةةةني وسةةةبقت اإلشةةةارة إليه يف اإلطار النظري، وفسةةةروا ذلك بأن 

اد اجملتمع، فر أي عملية إرهابية يهدف منفذوها لتحقيق أهداف عديدة، من أبرزها نشةةةةةةةةةةةةةةر الرعب واخلوف يف نفوس أ
فيحقق اإلعالم ذلك اهلدف من خالل تغطيته اإلعالمية، ويسةةةلط الضةةةوء على ايحدث العنيف، لذلك أصةةةبح اإلعالم 

شار إىل ذلك وسائله املختلفة تتحول إىل أداة تسويقية لإلرهابيني كما أمتهماً بشراكته مع اإلرهابيني يف عملياهتم كون 
 (.611، ص6111)الدليمي، 

 يحرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي: خمسة عشر:

 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

من عينة الدراسة، أن اإلرهايب حيرص على التواصل مع  %6621ير  مثانية عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 اإلعالمي لنشر أفكاره وتنفيذ عملياته.

يحرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي لنشر أفكاره وتنفيذ عملياته

أوافق 22.0

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 26.8

أوافق

إلى حد ما

ال أوافق
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من عينة الدراسة، على أن اإلرهايب حيرص على التواصل  %1126وافق اثنان وأربعون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 مع اإلعالمي لنشر أفكاره وتنفيذ عملياته إىل حد ما.

من عينة الدراسة، أن حيرص اإلرهايب على التواصل  %6121نفى اثنان وعشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 مع اإلعالمي لنشر أفكاره وتنفيذ عملياته.

 ق نتيجتها مع الفقرة السةةةةةابقة فاإلرهايب حريص على التواصةةةةةل مع اإلعالمي لكي حيققوهذه الفقرة تؤكد وتتطاب
( حيةةث ير  أن اإلرهةةابيني يتطوعون 611، ص6111ويؤكةةد مةةا ذهةةب إليةةه )الةةدليمي، أهةةدافةةه وينشةةةةةةةةةةةةةةر أفكةةاره، 

يت شةةهدت اتسةةاعاً  لباالتصةةال بوسةةائل اإلعالم )خبالف اجملرمني العاديني( ويلحون كثرياً يف عرض أفكارهم وأنشةةطتهم ا
 وهو يؤكد ولو بطريقة غري مباشرة التهمة السابقة لإلعالم بأنه شريك لإلرهابيني.كبرياً يف السنوات األخرية 

 ستة عشر: تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع للعمليات اإلرهابية:

 
 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل اآليت:

وسائل اإلعالم تساهم يف من عينة الدراسة، بأن  %6121يشكلون نسبة أجاب أربعة وعشرون مبحوثًا و -1
 االنتشار الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، وتكسب عملياهتم شهرة واسعة وتوفر هلم فرصاً ومميزات مالئمة.

يف وسائل اإلعالم تساهم من عينة الدراسة، على أن  %1121أكد مثانية وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -6
 االنتشار الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، وتكسب عملياهتم شهرة واسعة وتوفر هلم فرصاً ومميزات مالئمة.

وسائل اإلعالم يف االنتشار من عينة الدراسة، بأن تساهم  %6121نفى عشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة -1
 ة وتوفر هلم فرصاً ومميزات مالئمة.الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، وتكسب عملياهتم شهرة واسع

تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعمليات الجماعات اإلرهابية، وتكسب عملياتهم شهرة واسعة 
وتوفر لهم فرصاً ومميزات مالئمة

أوافق 29.3

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 24.4
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وهذا يعين تطابق آراء أفراد عينة الدراسة مع الفقرتني السابقتني حول مسامهة وسائل اإلعالم يف االنتشار الواسع 
لعمليات اجلماعات اإلرهابية. وهناك العديد من العمليات اإلرهابية تظل حمدودة التأثري ال تتجاوز اإلطار الزمين واجلغرايف 

 هلا إىل أن تتناوهلا وسائل اإلعالم وتفرد هلا مساحة من اخل رب والتحليل والنقل ايحي فتتعد  الزمان واملكان.

في األحداث التي تعيشها اليمن، هناك اتهامات بممارسة اإلرهاب،  سبعة عشر: وجهة نظر اإلعالميين
 هاب أبرزها:حيث حددت العينة عدداً من األسباب والتوصيفات التي يكمن فيها اإلر 

 .السياسة الدولية الداعمة لإلرهاب -

 سياسات ايحكومات املتجاهلة لدوافع اإلرهاب كاجلهل والفقر. -

 .الفهم املغلوط للتدين والغلو يف الدين -

 .اإلعالم الذي ساهم يف التكبري والرتويج لتلك اجلماعات اإلرهابية -

 .ل تنفيذ خمططات خاصة هبااستخدام األطراف السياسية املتصارعة هلا من أج -

االجتماعي، والذي حتمله بعض التيارات والتوجهات، ومن خالل -األيديولوجي-الفكري -التطرف الديين  -
 أساليب ووسائل تغذيها أطراف حمددة.

مقترحات المهنية التي يمكن أن تجعل اإلعالمي متوازنًا في تغطيته للقضايا اإلرهابية من ثمانية عشر: ال
 ر اإلعالميين اليمنيين:وجهة نظ

 .االلتزام بايحيادية والتجرد واملوضوعية -

 استقاللية املؤسسات اإلعالمية. -

 التدريب والتأهيل املستمر لإلعالميني. -

 واإلعالميني. ايحماية األمنية من قبل الدولة للمؤسسات اإلعالمية -

 .ايا والعمليات اإلرهابيةاستشعار املسؤولية الوطنية واألخالقية يف التعامل مع القض -
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 :استنتاجات الدراسة وتوصياتها

توصلت الدراسة يف جانبيها النظري والعملي إىل مجلة من النتائج العلمية اليت حتقق أهدافها، ووردت يف ثناياها 
 :ومن أهمهاالعديد منها، 

 :أواًل: االستنتاجات

من آراء  %11المي اليمين، وبنسبة عالية جتاوزت تّعد قضايا اإلرهاب من أولويات التغطية اإلعالمية لإلع-1
 أفراد عينة الدراسة، وهذا انعكاساً للتأثريات الواسعة لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدولية والعربية.

من أفراد عينة الدراسة، على أن اإلعالمي اليمين يلتزم  %1121كد معظم املبحوثني ويشكلون نسبة أ-6
 ضايا اإلرهاب، فيما ثلث املبحوثني ال يوافقون على هذا الرأي.باملوضوعية يف تغطيته لق

من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ينقل ايحقيقة   %1121نفى مثانية وثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة -1
 من عينة الدراسة، بأن اإلعالمي اليمين ينقل %1121كما هي بتجرد، فيما أجاب ثالثون مبحوثاً ويشكلون نسبة 

 ايحقيقة كما هي بتجرد إىل حد ما.

، على أن تصنيف قضايا اإلرهاب ختضع الجتاهات %1121أكد معظم أفراد عينة الدراسة ويشكلون نسبة -1
وقناعات اإلعالمي الشخصية، وهذه التنجية تشري إىل أن االجتاهات والقناعات الشخصية تؤثر إىل حد ما على 

يا اإلرهاب، وهذه من أبرز التحديات اليت تواجه املوضوعية والتجرد، وهذا اإلعالمي اليمين فيما خيص تصنيف قضا
يؤكد على أن املوضوعية على إطالقها غري ممكنة ألسباب عديدة، أمهها االجتاهات الذاتية والقناعات الشخصية 

 لإلعالمي.

حتديد  جود اتفاق علىهناك تباين وأضح يف آراء عينة الدراسة حول قضايا اإلرهاب، ويعود ذلك إىل عدم و -1
مفهوم حمدد لإلرهاب ألسباب سياسية وأيديولوجية وفكرية فعلى سبيل املثال يف ايحالة اليمنية ايحالية يوجد طرفان كل 
طرف يتهم اآلخر باإلرهاب وير  نفسه بريء، ويظهر ذلك بوضوح من خالل متابعة وسائل إعالم الطرفني ومع ذلك 

 عليها اإلعالميون إىل حد ما. توجد قضايا إرهابية عامة يتفق

من املبحوثني  %11يتأثر اإلعالمي اليمين بسياسة املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها وقد وافق على ذلك -1
وهذه النتيجة تؤكد على أن سياسة املؤسسة اإلعالمية أحد أهم العوامل  %6يوافقون إىل حد ما ومل يوافق  %16و
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وممارسة اإلعالمي الذي ينتمي إليها، وهي حقيقة يكاد أن يكون رأي العينة حوهلا إمجاعاً. الضاغطة واملؤثرة على أداء 
 فاإلعالمي هو اللسان الناطق للمؤسسة وسياساهتا وتناول قضايا اإلرهاب وفق ما تراه هي ال هو.

ويل لقضايا دأكثر من نصف املبحوثني يؤكدون إىل حد ما بأن اإلعالمي اليمين يتأثر بتصنيف اإلعالم ال-1
اإلرهاب، فاليمن كغريها من دول العامل الثالث تتأثر وتلتزم يف بعض ايحاالت بسياسات الدول املتنفذة اليت تتحكم 

 بالقرارات الدولية، وينسحب ذلك على املؤسسات اإلعالمية والعاملني فيها فال ميكن جتاوزها غالباً.

ا وسائل أثري ال تتجاوز اإلطار الزمين واجلغرايف هلا إىل أن تتناوهلالعديد من العمليات اإلرهابية تظل حمدودة الت-1
سائل اإلعالم يف و وهذا يؤكد مسامهة اإلعالم وتفرد هلا مساحة من اخل رب والتحليل والنقل ايحي فتتعد  الزمان واملكان 

 ت مالئمة.رصاً ومميزااالنتشار الواسع لعمليات اجلماعات اإلرهابية، وتكسب عملياهتم شهرة واسعة وتوفر هلم ف

 ثانياً: التوصيات:

ختصيص صحفيني مدربني ذو كفاءة عالية لتغطية أحداث اإلرهاب قادرين على التعامل مهنياً وموضوعياً مع -1
 ايحدث ومع اجلهات الرمسية ذات العالقة به وصوالً إىل تغطية ناجحة للحدث.

أك رب من حجمها الطبيعي، والرتكيز على جوانبها التعامل حبرص شديد مع اإلرهاب وعدم إبراز أحداثه ب-6
السلبية املسيةة واملضرة باجملتمعات وانعكاساهتا على اإلعالم ودوره احملوري يف النهوض االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

 رهابية.إلوالثقايف والعمل على إزالة أسباب اإلرهاب اليت التقل أمهية إن مل تزد عن إزالة اإلرهابيني والتنظيمات ا

تفعيل التنسيق بني منظومة اإلعالم العريب ورسائله املقروءة واملسموعة واملرئية، إلحداث تناغم وتكامل يف -1
اخلطاب اإلعالمي من ناحية، وتعظيم التكامل بني هذه املنظومة واألجهزة األمنية لتعزيز تكامل وتبادل األفكار 

 والتجارب واخل ربات.

يد من الدراسات النظرية والتطبيقية عن قضايا اإلرهاب وكيفية معاجلة اإلعالم هلا هبدف أن يقوم الباحثون مبز -1
 االستفادة من أخطاء املاضي والتقومي والتطوير.

أن حيرص القائمون باالتصال يف وسائل اإلعالم على إعداد رؤية وخطة شاملة ومتكاملة هتدف إىل معاجلة -1
التوازن وترتيب األولويات ومبا حيد من استفادة اإلرهابيني من أي تغطية إعالمية إجيابية لقضايا اإلرهاب مع مراعاة 

 لعملياهتم.
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أن يكون لإلعالميني ميثاق شرف يكون مبثابة إطار منهجي ونظري وقيمي يضبط العمل االعالمي يف تغطيته -1
ويستشعرون من  سؤولية أمام اهلل مث اجملتمع،لقضايا اإلرهاب يلتزمون به ويؤكد يف بنوده أن اإلعالم رسالة إنسانية وأهنا م

 خالله املسؤولية الوطنية واألخالقية يف التعامل مع القضايا والعمليات اإلرهابية.
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 المراجع

( األدوات واملفاهيم اإلحصائية للمشتغلني يف العلوم االجتماعية، 1111أمحد، زكي وروفائيل، صليب ) .1
 القاهرة: مكتبة هنضة مصر.

املعوقات -( دور برامج اإلعالم يف تنمية الوعي األمين ومكافحة اإلرهاب 6111احملسن، )، عبد أمحد .6
 والتحديات، دراسة مقدمة لدورة اإلعالم واإلرهاب بالرياض.

(، احتاد اإلذاعات العربية، رابط اجمللة على االنرتنت، 6111) ،اإلذاعات العربيةجملة  .1
04.pdf-http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014 
( بعنوان: دور اإلعالم الفضائي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب: اإلعالم الفضائي 6111تامي، نصرية. ) .1

 عمَّان.العريب أمنوذجاً، دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون وموزعون: 

 ، دار ابن جرير لننشر والتوزيع: األردن، عمان.1(. الدعاية واإلرهاب، ط6111الدليمي، عبد الرزاق ) .1
(، بعنوان: مسات املعاجلة اإلعالمية مللفات اإلرهاب يف الفضائيات 6111سعيد، مروي، السنوسي، ثريا، ) .1

 ومواجهة الدويل العايل لإلعالم بعنوان )اإلعالم العريب العربية، ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي األول للمعهد
 اإلرهاب الضوابط املهنية واخالقيات املمارسة(: القاهرة.

، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1، ط1(. اإلرهاب يف وسائل اإلعالم واملسرح، ج6111) سالم، أبو ايحسن .1
 والنشر: االسكندرية

 .، مكتبة اإلشعاع1لعلمي، ط( مناهج البحث ا1111الشريف، عبد اهلل. ) .1
عمان:  -، األردن 1(، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثني، ط6116الصرييف، حممد عبد الفتاح. ) .1

 دار وائل للنشر.
 –جرائم االنرتنت  –(. دور اإلعالم يف حل القضايا املعاصرة )اإلرهاب 6111طه، جنالء عبد الفتاح ) .11

 امعي: اإلسكندرية.قضايا العوملة(، دار التعليم اجل
( اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واملوقف من املقاومة، دار ومكتبة 6111العاين، عامر وهاب. ) .11

 ايحامد للنشر والتوزيع: عّمان.
(. حتليل السياسات العامة ملواجهة التطرف واإلرهاب يف 6111املتويل، حممد. ) –العنزي، عبد الرمحن  .16

 ار اإلميان للطباعة، ، د1دولة الكويت، ط
اإلرهاب وحقوق اإلنسان يف عصر العوملة، مركز االسكندرية للكتاب:  –اإلعالم  ،(6111عيسى، أمحد ) .11
 اإلسكندرية.
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( الدم وايح رب! لعبة املصلحة املشرتكة بني اإلرهابيني واإلعالم، معهد 6111) ،فري، برونو، رونر، دومينيك .11
 عة زيور:: سويسرا.البحوث التجريبية يف االقتصاد، جام

(، شاهد أم متواطئ تعاطي اإلعالم مع اإلرهاب، حبث منشور يف جملة احتاد 6111)، قرياط، حممد .11
 .1اإلذاعات العربية، العدد

 /http://arabobservatory.comاملرصد العريب للتطرف واإلرهاب، موقع إلكرتوين،  .11

 /http://www.yemenjs.netبة الصحفيني اليمنيني، موقع نقا .11
(، اجتاهات الدعاية األمريكية إزاء اإلرهاب الدويل، أطروحة دكتوراه، جامعة 6116نفل، نزهت حممود ) .11

 بغداد: كلية اإلعالم.
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