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تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن أطــر تغطيــة الصحــف اإللكترونيــة العربيــة واألجنبيــة ألحــداث اإلرهــاب 
ــة الدراســة يف  ــل عين ــي، وتتمث ــة اإلطــار اإلعالم ــة، مــن خــالل نظري ــة الصحفي ــة أســاليب التغطي يف مصــر ومعرف
الصحــف اإللكترونيــة العربيــة ومتثلهــا اليــوم الســابع واألهــرام، واألجنبيــة متثلهــا صحيفتــا اجلارديــان البريطانيــة 
والنيويــورك تاميــز األمريكيــة، وكشــفت الدراســة عــن اهتمــام الصحــف اإللكترونيــة محــل الدراســة باخلبــر الصحفــي 
ــة  ــة اللحظي ــة التغطي ــا طبيع ــي تتســم به ــة والســرعة الت ــا يعكــس الفوري ــة، وهــو م ــة الصحفي ــب التغطي كأهــم قوال
لهــذه األحــداث، وكذلــك افتقــار الصحــف اإللكترونيــة العربيــة إلــى التقريــر والتحقيــق يف التغطيــة الصحفيــة، 
كذلــك بــروز اإلطــار األمنــي والعســكري يف الصحــف اإللكترونيــة العربيــة وإطــار الصــراع والنتائــج االقتصاديــة يف 
الصحــف اإللكترونيــة األجنبيــة، وكذلــك عــدم اهتمــام الصحــف اإللكترونيــة العربيــة واألجنبيــة بالتغطيــة املتوازنــة 
للحــدث اإلرهابــي، واهتمــت الصحــف اإللكترونيــة العربيــة بالشــرح والتحليــل وعــرض الوقائــع علــى عكــس الصحــف 
ــى  ــر، وتعتبــر احلــرب عل ــى األحــداث وعــرض خلفيــات عــن كل خب ــة التــي اهتمــت بالتعليــق عل ــة األجنبي اإللكتروني
اإلرهــاب مــن أهــم اآلليــات التــي اســتخدمتها مواقــع الصحــف اإللكترونيــة العربيــة علــى عكــس  الصحــف األجنبيــة 

التــي ظهــر فيهــا التضخيــم والتهويــل بنســبة عاليــة يف املضمــون الصحفــي بشــكل عــام. 

الكلمــات املفتاحيــة: أطــر تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة - اجتاهــات النخبــة املصريــة- الصحــف اإللكترونيــة العربيــة 
واألجنبيــة

The study aims to uncover the frameworks of the Arab and foreign electronic news-
papers’ coverage of terrorist events in Egypt and to know the methods of press cover-
age through the theory of the media framing.

The study of journalistic news as the most important forms of press coverage, which 
reflects the urgency and speed that characterizes the nature of the momentary cover-
age of these events, as well as the lack of reporting and investigation of press coverage 
in Arab electronic newspapers, as well as the emergence of the security and military 
framework in Arab electronic newspapers and the framework of conflict and econom-
ic results in foreign electronic newspapers, Likewise, the Arab and foreign electronic 
newspapers are not interested in balanced coverage of the terrorist event. Arab Online 
newspapers have been interested in explaining, analyzing and presenting the facts, 
unlike foreign electronic newspapers that are concerned with commenting on events 
and presenting backgrounds for each news. The war on terrorism is considered one of 
the most important mechanisms used by Arab electronic newspapers websites .unlike 
the foreign that appeared exaggeration with a high rate in the press content in general.

Keywords: Framing terrorism attacks-Egyptian elites’ attitudes- Arabic and for-
eign electronic newspapers

ملخص الدراسة

Abstract



 

               1219 

 
 

 
  
 

ــواقعي  ــهدين الـ ــني املشـ ــلة بـ ــت املســـاحة الفاصـ ــي تالشـ ــالم الرقمـ ــر اإلعـ يف عصـ
واإلعالمي؛ ففي نفس حلظة وقوع احلدث يتم نشره علـى الصـحف اإللكترونيـة باللقطـات 
والصــور احليــة، التــي تقــوم بــدورها بــالترويج للحــدث عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي 

ا وغيرها مـن   تطبيقـات وأدوات اإلعـالم اجلديـد املختلفـة، ويف أوقـات األزمـات، وخصوصـً
األحداث اإلرهابيـة، أصـبحت وسـائل اإلعـالم تـؤدي أدوارًا مركبـة تتجـاوز مسـألة األخبـار 
وتزويــد اجلمهــور باملعلومــات؛ فهنــاك أدوار أخــرى منهــا مــا هــو دعــائي ودبلوماســي وأيضــا 

، ولكي تكون للتغطيـة الصـحفية )1(حلرب اإلعالمية"قتالي وهو ما اصطلح على تسميته "با
للحدث اإلرهابي دورًا فعاًال يجـب أن تبنـى علـى احلقـائق وأن يتفاعـل الصـحفي مـع املنـاخ 
ا يف نقــل املعلومــات واألحــداث حتــى يكتســب مصــداقية  املحــيط باألزمــة، وأن يكــون دقيقــً

بعد ذلـك بالعمـل مـع كـم هائـل مـن املعايشة اإلخبارية الالزمة بكل أبعادها، التي تسمح له  
املعلومــات بشــكل ســريع وحتديــد موضــع املعلومــات يف مكانهــا املناســب مبخطــط القصــة 
اخلبرية، كذلك القيـام بـدوره يف التوعيـة والتوجيـه وتشـكيل إدراك حقيقـي لـدى اجلمهـور 
ــى التضــمني  ــوي عل ــة تشــكيل األطــر حتت ــه بكــل جوانبهــا، حيــث أن عملي للظــاهرة ومعرفت

ــتم واإلق ــي ي ــة مــن احلقيقــة الت ا جلوانــب معين ــار وتســتدعي انتباهــً ــا تخت صــاء، فهــي ذاته
    .)2(مناقشتها، وهو ما أشبه بإطار النافذة الذي ميكن رؤيته من خاللها

وتعرضت العالقة بني اإلعالم واإلرهاب بشكل عام للدراسة يف العديد من األبحـاث 
العلمية، التـي أكـدت علـى أن هنـاك نـوع مـن التعـايش بـني اإلعـالم واإلرهـاب؛ حيـث يقـدم 
اإلرهــاب األخبــار املثيــرة التــي تتمثــل يف قصــص العنــف الدمويــة التــي تســاعد علــى تــرويج 

نتج الصـحفي، بـل وتعطـي اإلرهـابيني وسـيلة لنشـر رسـالتهم األخبار بشكل كبير وترويج امل
وخلق اخلوف والكراهية بني اجلمهور، وعادة ما يكون هدف هـذه اجلماعـات هـو أن تكـون 
ا أن أغلبيـة  محور اهتمام اإلعالم وجذب انتباه القائمني على االتصال لهجماتهم، خصوصـً

ذلك يعتبــر اإلنترنــت مــن أهــم هــذه اجلماعــات تعتمــد علــى مصــادر ضــئيلة يف  متويلهــا، لــ
الوســائل اإلعالميــة التــي اســتطاعت عــن طريقهــا بــث الرعــب وســط اجلمهــور ســواء عــن 
طريــق مقــاطع الفيــديو ورســائل التهديــد أو مواقــع التواصــل االجتمــاعي، يف املقابــل قامــت 
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الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة بتغطية هذا النوع من النشاط على صـفحاتها ومواقعهـا 
كترونية على السواء، خصوًصا يف أوقات الهجمات اإلرهابية التـي تنشـط فيهـا وسـائل اإلل

ــر أفكــار  ــة لتمري ــة احلــدث، وألن اإلعــالم اآلن أصــبح وســيلة دعائي اإلعــالم وتقــوم بتغطي
العنــف والتطــرف قصــد حتقيــق أهــداف املتطــرفني واإلرهــابيني يف مختلــف دول العــالم 

ــة ــه ؛ )3( خاصــة العربي ــة والتصــدي فإن ــأن يتحــول إلــى وســيلة للمواجهــة والتوعي مطالــب ب
لتــداعيات اإلرهــاب والعنــف لــدى اجلمهــور بطريقــة وأســلوب التغطيــة والتنــاول لألحــداث 

و مـن اإلرهابية بشكل عام وما تنشره مواقع هذه اجلماعات على اإلنترنت بشـكل خـاص، أ
ــّ  ــات اإلرهابي ــة املجــردة، جنــد أن العملي ــة اإلعالمي ــورة   –ةالزاوي ــت وث ــل اإلنترن ــى قب حت

عادة ما حتظى بتغطيات إعالمّية مكثفة، حيث جتـد فيهـا وسـائل اإلعـالم مـادة   -االتصال
صحفية مثيرة فتتناولها بشكل مركز وفق منطق احلدث اإلرهابي، ولعل هذا ما دعا بعـض 

عــن  -حتــت ضــغط املنافســة-اخلبــراء إلــى التحــذير مــن أن وســائل اإلعــالم قــد تنحــرف 
ها يف البناء االجتماعي إلى الترويج لإلرهابيني الـذين يسـتغلون مبهـارة مسـألة حـرص دور

اإلعالميني على السبق الصحفي لتمرير أيدلوجية معينة بهدف كسب تعاطف الرأي العـام 
  مع قضاياهم.

ويف مصـــر تغيـــرت أجنـــده اإلعـــالم بعـــد حادثـــة الشـــيخ زويـــد، حيـــث صـــدر قـــانون 
ــة ــكرية والعقوبـ ــة العسـ ــع  املحاكمـ ــى مواقـ ــه علـ ــد يف معلوماتـ ــحفي يعتمـ ــديدة ألي صـ الشـ

بناء عليه تغيرت اإلستراتيجية التي يتعامل بها الصـحفيون يف مصـر اجلماعات اإلرهابية؛  
كما أن هناك العديد من األحداث اإلرهابية التـي لـم يـتم اإلعـالن ،  )4(مع احلدث اإلرهابي

  .)5(عنها ولم تتناولها وسائل اإلعالم بالذكر
 Unabomberوهذا يرجع الذاكرة إلى حادثة اإلرهابي األمريكـي املعـروف باسـم "

، حيث أجبـر جريـدتي الواشـنطن بوسـت والنيويـورك تـاميز علـى نشـر 1995"يف سبتمبر  
بيان له مـدعًيا أنـه سـيوقف باملقابـل أعمـال العنـف والتخريـب التـي يقـوم بهـا، وجعـل هـذا 

يـث مت اتهـام الصـحيفتني بـالتواطؤ وخلـق سـابقة وسائل اإلعالم يف حالة انقسام شـديد ح
، وهذه الرسائل يف العادة تكون مشـفرة وتتضـمن أهـداًفا مثـل جتنيـد أعضـاء أو )6(خطيرة

تأجيج اخلوف أو التسـبب يف تـداعيات سياسـية يف البلـد املسـتهدف، وألن هـذه األحـداث 
ال مقنعـة فـإن وسـائل التي يقوم بهـا اإلرهـابيون تبحـث يف أن تكـون جـزًءا مـن عمليـة اتصـ

ــل  ــؤثر يف إدراك ووعــي ك ــة برســائل مريضــة ت ــوم بنشــر هــذه األحــداث املحمل اإلعــالم تق
شخص يتعرض لها؛ فكلما تركت هـذه األحـداث أثـًرا يف نفـس املتلقـي كلمـا كـان اإلرهـابي 
أقرب إلى هدفه، فهذه اجلماعات تبحث عن االنتباه بقدر اإلمكان يف وسائل اإلعالم علـى 
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ــر اخــتالف  ــة التعبي ــزة حري ــل يســتغل اإلرهــابيون مي أشــكاله احلــديث والقــدمي، ويف املقاب
ا يف هـذه  ليقوموا بتوصيل رسـائلهم ويحصـلوا علـى أعلـى مشـاهدة؛ وهـذا مـا يحـدث دائمـً

  األحداث.
وتــرى الباحثــة أن اإلرهــاب والصــحف اإللكترونيــة، مبعــايير االنتشــار، قــد يكــون هنــاك 

ــالم واإلرهـــ  ــدها اإلعـ ــافع يحصـ ــة منـ ــحافة اإللكترونيـ ــم أن الصـ ــبعض، ورغـ ــهم الـ ــن بعضـ اب مـ
تســتطيع العــيش بــدون اإلرهــاب فــإن اآلخــر ال وجــود لــه بــدونها؛ لــذلك البــد مــن وضــع هــذه 
ــور  ــا اجلمهـ ــة التـــي ينظـــر بهـ ــة الصـــحفية التـــي تـــؤثر علـــى الطريقـ ــاء التغطيـ ــارات أثنـ االعتبـ

  للحدث اإلرهابي وشدته.
ــة يبحــث عــن إرســال ر ــر اإلرهــاب يف النهاي ــًدا، واألث ــدنيني عم ســالة ويســتهدف امل

النفسي للعمل اإلرهابي هو املقصـود، وال يسـتهدف اإلرهـاب هزميـة عـدو بقـدر رغبتـه يف 
نشــر فكرتــه ورســائله املشــفرة عــن طريــق أعمــال العنــف؛ فاإلرهــاب كمصــطلح أســوأ مــن 

  التعذيب واخلطف والقتل واحلرب.
بة توثيق للحظات مأسـاوية يف تـاريخ وميكن القول إن الصحافة اإللكترونية هي مبثا

أي مجتمع، ولكي يكون هذا التوثيق يف صالح املجتمـع وثباتـه واسـتقراره ويف نفـس الوقـت 
مع ضمان حرية التعبيـر وحـق املـواطن يف املعرفـة، كـان هـذا البحـث ليختبـر تلـك التغطيـة 

النهايــة  الصـحفية يف حلظـة وقـوع احلــدث اإلرهـابي ويف أي جانـب يــتم وضـعها لتظهـر يف
ا يف وطــن آمــن  ا قامتــة حتمــل رســالة ومعنــى وهــدًفا ورمبــا حلمــً كلوحــة فنيــة براقــة وأحيانــً

  وحياة هادئة.
  مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة البحث يف الوقوف على الدور الذي تقوم به الصحف املحلية والعاملية 
أشكالها وأمناطهـا يف نشـر يف التصدي لظاهرة اإلرهاب من خالل تأثير رسائلها مبختلف  

املعرفة، وتتبلور مشكلة الدراسة يف عـدم تـوافر مؤشـرات علميـة حـول املعاجلـة اإلعالميـة 
للصحف اإللكترونيـة علـى اإلنترنـت لظـاهرة األحـداث اإلرهابيـة مبختلـف أنواعهـا مبصـر 

  حيث مت مالحظة اآلتي: 2013يونيو   30منذ ثورة  
ة بــني الصــحف، وهــي علــى مســتوى املوضــوع أن هنــاك اختالفــات يف أســلوب التغطيــ -

والشكل، وكذلك يف رؤية القضـايا وترتيبهـا وأهميتهـا، كمـا مت مالحظـة اعتمـاد بعـض 
الصحف علـى مواقـع اجلماعـات املتشـددة اإللكترونيـة وشـبكات التواصـل االجتمـاعي 

  ونقلها لألخبار التي تصدرها دون معاجلة أو نقد.
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لـى اإلنترنـت مـن الناحيـة التقنيـة والفنيـة، حيـث ضعف مواقع اجلماعـات اإلرهابيـة ع -
بدت بدائية جًدا؛ ورغم ذلك فإن أي منشور كان يستحوذ على اهتمام وسـائل اإلعـالم 

  العاملية واملحلية.
وبناء عليه تتحدد املشكلة يف الكشف عن أهم األطر الصحفية التـي اسـتخدمتها الصـحف 

الصــحف اإللكترونيــة العربيــة واألجنبيــة يف اإللكترونيــة يف نشــر األحــداث، واملقارنــة بــني 
 إستراتيجيات وسمات التأطير لألحداث اإلرهابية.

 الدراسة االستطالعية:  -
قامت الباحثة بعمل دراسة الستكشاف مجتمـع الدراسـة الـذي مت اختيـار العينـة التحليليـة 

ساسـها منه، كما قامت باستعراض أهم الدراسات السابقة يف املجال، التـي عّمقـت مـن إح
  باملشكلة البحثية إلى حد كبير، وكانت النتائج على النحو التالي:

  2016وحتى يناير    2015استكشاف الصحف اإللكترونية عينة الدراسة من أكتوبر  - 
رصــدت الدراســة اختالفــات علــى مســتوى الشــكل واملضــمون وأطــر التغطيــة بــني  -

  الصحف األجنبية والعربية.
العربيـة واألجنبيـة علـى مصـادر ثانويـة منحـازة وممتلئـة اعتمدت بعـض الصـحف   -

بالدعاية والكراهية، مثل مواقـع احلركـات املتشـددة سـواء علـى الويـب أو شـبكات 
التواصل االجتماعي، متثل ذلك يف تصريحات وفيديوهات دون معاجلـة صـحفية، 

 وقدمتها للجمهور على أنها حقائق مسلّم بها.
حف األجنبيــة باألحــداث اإلرهابيــة يف ســيناء، كشــفت الدراســة عــن اهتمــام الصــ -

وملحت بشكل كبير أن مصر غير آمنـة للسـائحني، وظهـر ذلـك بشـكل واضـح أثنـاء 
، حيـث عكسـت التغطيـة ادعـاءات 2016تغطية حـادث الطـائرة الروسـية أكتـوبر  

اســتباقية بــأن احلــادث مــدبّر وأن الطــائرة مت تفجيرهــا بشــكل مقصــود، رغــم أن 
روسية والطـائرة تخضـع للصـيانة الروسـية؛ إال أن الصـحف ألقـت الشركة املالكة  

ــرية  ــحف املصـ ــة بالصـ ــت التغطيـ ــرية، يف حـــني عكسـ ــة املصـ ــى احلكومـ ــوم علـ اللـ
اإللكترونية عـدم وجـود أي إسـتراتيجية ممنهجـة للتعامـل مـع مثـل هـذه األحـداث 
ــة، حيــث تســابقت يف نشــر املعلومــات للجمهــور دون التأكــد مــن صــحتها  اإلرهابي

 لها دون معاجلة سواء من الصحف العاملية أو مواقع التواصل االجتماعي.ونق
سادت نبرة الشجب واالستنكار بـني الصـحف املصـرية أكثـر مـن تركيزهـا يف نقـل  -

 احلدث بدقة ورصد مسبباته وتداعياته.
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  أسباب اختيار املوضوع:
 واملوضوعية، هي كاآلتي:املوضوع جملة من األسباب الذاتية هذا أدى إلى اختيار  

دعوة الرئيس املصـري عبـد الفتـاح السيسـي إلـى إغـالق املواقـع اخلاصـة باإلرهـابيني  -
يونيـو   30ومحاربتهم إعالمًيا، كذلك تصاعد الهجمات اإلرهابيـة يف مصـر بعـد ثـورة  

  ، وظهور احلاجة إلى محاربة اإلرهاب بكافة السبل ومنها اإلعالمية والفكرية.2013
 25اث والدراسات املرتبطة بالتغطية خالل األحداث اإلرهابيـة بعـد ثـورة  نقص األبح -

ــاير  ــورة  2011ينـ ــد ثـ ــام وبعـ ــكل عـ ــو  30بشـ ــيما  2013يونيـ ــاص؛ ال سـ ــكل خـ بشـ
الدراسات العلمية املتخصصة التي تربط بني أطر التغطية لألحـداث اإلرهابيـة وردود 

ا وك ا، وهــو مـا يؤكــد حاجــة األفعـال وأســباب انتشــار هـذه الظــاهرة يف مجتمعنــا كمـً يفــً
املجتمــع لــيس فقــط لترســانة مــن وســائل اإلعــالم القويــة وإمنــا إلــى اســتغاللها بشــكل 
حقيقي يف مواجهة اإلرهاب والدعايـة التـي تنشـرها اجلماعـات اإلرهابيـة، وباعتبارنـا 
جزًءا من هـذا املجتمـع يسـتلزم تفاعـل اجلمهـور ووعيـه واجتاهـه نحـو القضـية بشـكل 

  لوقوف على أسبابها وآثارها.خاص، علينا ا
االهتمـــام الواســـع الـــذي أصـــبحت حتظـــى بـــه قضـــية اإلرهـــاب يف مصـــر والهجمـــات  -

 اإلرهابية بسيناء خاصة من اإلعالم الغربي.
تقوم الدراسة بعمل مقارنة بني الصحف العربية واألجنبية، وهو ما يعطى بعًدا عميًقا  -

  للدراسة.
نية كجزء مـن إسـتراتيجية اإلرهـابيني يف نشـر تهتم الدراسة بظاهرة اإلرهاب اإللكترو -

 اخلوف وسط املواطنني، وتبحث يف سبل محاربتها إعالمًيا.
  أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهـــمية الــدراسة فيما يأتي:  
ــاهرة اإلرهـــاب  - ــة اإلعالميـــة وظـ ــاليب التغطيـ ــات التـــي تناولـــت أسـ نـــدرة الدراسـ

يونيــو  30بشــكل عــام وثــورة  2011ينــاير  25التقليــدي واإللكترونــي بعــد ثــورة 
  بشكل خاص. 2013

ميكــن أن تفيــدنا هــذه الدراســة يف معرفــة الــدور الــذي تلعبــه وســائل اإلعــالم يف  -
عمليــة تشــكيل الــوعي بظــاهرة اإلرهــاب مــن خــالل مــا تقدمــه لنــا مــن معلومــات 
ــع  ــر يف إدراك الواق ــدر كبي ــي تســهم بق ــذا املوضــوع، الت ــيالت له وتفســيرات وحتل

 .االجتماعي
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تســـاعدنا هـــذه الدراســـة يف الوقـــوف علـــى فاعليـــة وســـائل اإلعـــالم يف مواجهـــة  -
الظــاهرة، مــن خــالل كشــف طبيعــة العالقــة بــني الصــحف اإللكترونيــة واألحــداث 
اإلرهابية املختلفة، كذلك مواقع اجلماعات املتشددة على صفحة اإلنترنـت ومـدى 

 اعتمادها عليها يف تغطية هذه األحداث. 
ــف ال - ــة كشـ ــداث محاولـ ــوعات األحـ ــار وموضـ ــر أخبـ ــني نشـ ــة بـ ــوض يف العالقـ غمـ

اإلرهابيـــة مبصـــر يف الواقـــع والتصـــوير اإلعالمـــي لهـــا مـــن خـــالل تقـــدمي حلـــول 
 مقترحة.

  أهداف الدراسة:
تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية التــي تصــف، وتفســر، وحتلــل، وتقــّوم 

يـد، أو دراسـة احلقــائق خصائص مجموعة معينة أو موقف معـني تغلـب عليـه صـفة التحد
ــداث أو  ــاس أو األحـ ــن النـ ــة مـ ــف أو مجموعـ ــاهرة أو موقـ ــة الظـ ـــة بطبيعـ ـــة املتعلقـ الراهنـ
األوضـــاع، وذلـــك بهـــدف احلصـــول علـــى معلومـــات كافيـــة ودقيقـــة عنهـــا دون الـــدخول يف 

، كمــا يهــدف هــذا النـــوع مــن البحــوث إلــي تقــدير عــدد مــرات )7(أســبابها أو الــتحكم فيهــا
الظــاهرة ومــدى ارتباطهــا بظــاهرة أو مجموعــة أخــرى مــن الظــواهر واســتجابة حــدوث 

لألغـــراض التـــي تهـــدف إلـــى حتديـــد خــــصائص وشــــكل ومــــضمون املعاجلــــة الصـــحفية 
  .2013يونيو   30لإلرهاب بعد ثورة  

  وميكن تلخيصها فيما يأتي:
مارســات تـوفير مــادة علميـة تشــتق مـن الواقــع الفعلـي، توظــف مـن أجــل القضـاء علــى امل -

اإلعالميـــة غيـــر املهنيـــة، التـــي تتمثـــل يف التغطيـــة اإلخباريـــة لألحـــداث اإلرهابيـــة بكافـــة 
  أشكالها.

الكشــــف عــــن كيفيــــة معاجلــــة وســــائل اإلعــــالم لظــــاهرة اإلرهــــاب بنوعيــــه الــــواقعي  -
  واإللكتروني.

التعـرف علـى مـواطن القصـور التـي تواجههـا وسـائل اإلعـالم يف معاجلـة الظـاهرة أثنــاء  -
  ثها.حدو

  :الدراسات التي تناولت التغطية الصحفية لألحداث اإلرهابية
عــن التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث  )Zachary S،& Steven M 2020  )8دراســة  -1

: ســعت الدراســة إلــى اإلرهابيــة فيمــا بعــد أحــداث ســبتمبر بصــحيفة النيويــورك تــاميز
حتليــل محتــوى التغطيــة  الصــحفية لألحــداث اإلرهابيــة التــي تلــت هجمــات ســبتمبر 

بالواليات املتحدة األمريكية، حيث رّكز الباحثان على عينة من األحداث منذ   2011
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وعمــل مقارنــة بــني الفتــرتني، وأكــدت الدراســة علــى بــروز  2015حتــى  2001عــام 
إطار التدويل يف التغطية الصحفية لألحداث اإلرهاب، كما أكـدت أن األحـداث التـي 
زت عليهـا الصـحيفة وتابعتهـا  نتج عنها أموات وضـحايا وإصـابات أكثـر هـي التـي ركـّ

م على املنشـآت والشـركات بالتفاصيل على الرغم من اعتبارها أقلية يف مقابل الهجو
  واألعمال التخريبية األخرى.

عــن العالقــة بــني الهجــرة واإلرهــاب: حتليــل  )Galantino،M. G  2020 ()9دراسـة ( -2
سـعت هـذه الدراسـة إلـى :  "التغطية الصحفية األملانية واإليطالية لـــ "أزمــة الالجئــني

ــق بقضــايا املهــاجرين  ــة فيمــا يتعل ــة واإليطالي ــاء اخلطــاب للصــحف األملاني ــل بن حتلي
وعالقتها باألحداث اإلرهابية، والكشف عن الروابط السببية بني ارتباط القضـيتني، 

ــدد  ــي لع ــل الكيف ــة و 2باســتخدام التحلي ــل  2صــحيفة إيطالي ــر التحلي ــة، ويظه أملاني
الســببية داخــل املــنت الصــحفي وجــود خلــط بــني خطــاب اإلرهــاب املتعمــق للــروابط 

حيث أن  اجلدل حول العالقة بني الهجرة واإلرهاب كان بارًزا للغاية يف كل والهجرة،  
من الصحافة األملانية واإليطالية؛ ال سيما فيمـا يتعلـق بالهجمـات اإلرهابيـة، وكـذلك 

 ًثا ووصفها باألزمة.الربط بني عمليات فتح احلدود ووفود املهاجرين حدي

ــة (  -3 ــن  )Matthew J. Dolliver & Erin M. Kearns()10  2019دراسـ عـ
: التصــورات العامــة لإلرهــاب والتــأطير اإلعالمــي حلادثــة إطــالق النــار يف الس فيجــاس

ا حــدًثا  ا معينــً هــدفت الدراســة إلــى الوصــول إلــى تفســير: ملــاذا يعتبــر الــبعض حادثــً
ا؟، حيـــث ســـعت الدراســـة إلـــى حتليـــل التـــأطير  ا بينمـــا يعتبـــره الـــبعض عنفـــً إرهابيـــً
اإلعالمــي لألحــداث اإلرهابيــة مبــا يف ذلــك األيــدلوجيا السياســية والعــرق وكراهيــة 

الغمـــوض يف التغطيـــة الصـــحفية  اإلســـالم، وأكـــدت الدراســـة علـــى وجـــود نـــوع مـــن
لألحداث العنيفة، ونوع من االستهالك لظـاهرة اإلسـالموفوبيا وكراهيـة اإلسـالم يف 
تـــأطير األحـــداث، خاصـــة مـــع عـــدم وضـــوح مفهـــوم اإلرهـــاب لـــدى اجلمهـــور العـــام 
واستهالكهم لألطر التي تصدرها وسائل اإلعالم، كذلك أثبتت الدراسة أن اجلمهـور 

ة نظـره نحـو طبيعـة احلـدث اإلرهـابي وتصـنيفه علـى أنـه مجـرد مستعد لتغييـر وجهـ
 عنف خاصة إذا كان الفاعل غير مسلم.

ــيوني  -4 ــراهيم بســ ــة (إبــ ــاب يف  )11()2019دراســ ــايا اإلرهــ عــــن اخلطــــاب الصــــحفي لقضــ
ســـعت الدراســـة إلـــى رصـــد وحتليـــل اخلطـــاب الصـــحفي العربـــي املنطقـــة العربيـــة: 

ــي نحــو قضــايا اإلرهــاب يف املنطقــة ــة، للكشــف عــن ســماته واألطــر  واألجنب العربي
الفاعلــة واألطــر اإلعالميــة بالتغطيــة الصــحفية العربيــة واألجنبيــة، وأكــدت الدراســة 
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، كــذلك اســتخدام علــى تــأثر التغطيــة الصــحفية بالــدول التــي تصــدر عنهــا الصــحف
االصــــحف  ا يف إطــــار نظريــــة الصــــراع، داعمــــً ا هجوميــــً لظــــاهرة  األجنبيــــة خطابــــً

  اإلسالموفوبيا التي تعاني منها دول الغرب وأمريكا.
ــي  -5 ــة (والء الربيعــــــ ــاب يف  )12() 2019دراســــــ ــاهرة اإلرهــــــ ــة لظــــــ ــر اإلخباريــــــ ــن األطــــــ عــــــ

سـعت الدراسـة الفضائيات الدولية املوجهة بالعربية (دراسة حالــة قنــاة روســيا اليــوم): 
إلى الكشف عن أهم األطر التي اهتمت بها قناة روسـيا اليـوم يف النشـر عـن أحـداث 

 54.5اإلرهاب بسوريا، وأكدت الدراسة على بـروز إطـار التعـاطف اإلنسـاني بنسـبة  
% عن بقية األطر، وجـاء تنظـيم داعـش مـن أهـم الشخصـيات يف التغطيـة اإلعالميـة 
ــارز يف إطــار  ــة بشــكل ب ــاة، وظهــر إطــار األهــداف السياســية لألحــداث اإلرهابي للقن

 الكشف عن أهداف اإلرهابيني.
ــة ( - 6 ــة  )Boyle،K & Mower ،J ()13 2018دراسـ ــة اإلعالميـ ــر التغطيـ عـــن أطـ

: ســعت الدراســة لتحليــل مضــمون األطــر اإلعالميــة التــي للنشــاط اإلرهــابي لــداعش
استخدمتها املنظمات اإلعالميـة األمريكيـة والبريطانيـة والشـرق أوسـطية يف تغطيـة 
ــه يف حــني قامــت صــحيفة  ــا، وأكــدت الدراســة أن ــة بينه ــة واملقارن األحــداث اإلرهابي

طير األزمـــة يف املنطقـــة علـــى أنهـــا ثـــورات إقليميـــة يف ســـوريا الشـــرق األوســـط بتـــأ
والعــراق، اســتخدمت صــحيفتا الــديلي ميــل والنيويــورك تــاميز إطــار الصــراع بشــكل 
بــارز، وهــو مــا يعكــس وجهــة النظــر األمريكيــة والبريطانيــة يف األحــداث التــي كانــت 

 دائًما تؤيد التدخل العسكري.
عــن حــدود تــأطير اإلرهــاب ) ThomasNathan Walter& :()14 2017دراســة ( - 7

دراســـة علـــى إطـــارات الـــذنب والضـــحايا بـــالتطبيق علـــى حـــادث إطـــالق النـــار بأورالنـــدو 
: سعت الدراسة إلى اختبار إطار كراهية املثليني وكراهية اإلسـالم الـذى يـتم 2016

، استخدامه بوسائل اإلعالم وتأثيره على الشعور اجلماعي بالذنب لدى أفـراد العينـة
وذلك بالتطبيق على تغطية إطالق النـار علـى ملهـى ليلـي يف أورالنـدو لتوضـيح كيـف 
أن اإلطارات اإلعالمية (جرمية كراهيـة املثليـني والهجـوم اإلرهـابي اإلسـالمي) تعـزز 
ــة ــة والعواطــف اجلماعي ــآت االجتماعي ــن خــالل إثــارة الفئ ، التفســيرات املتنافســة م

طارين يعزز من التضامن املجتمعي وأثبتت الدراسة أن استخدام هذين اإل
مــع قضــية املثليــني بغــض النظــرعن وجــود املثليــني كأعضــاء يف الشــبكة 

 االجتماعية لألفراد.
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ــود  -8 ــن  )15()2016دراســـة (جليـــل حمـ ــة عـ ــة (دراســـة حالـ عـــن اإلعـــالم يف البيئـــآت املتأزمـ
ــى البحــث يف دور اإلعــالم يف وقــت األزمــة، خاصــة مــع  العــراق): ســعت الدراســة إل

وأكـدت الدراسـة أن النمـو   تصاعد ظاهرة اإلرهاب يف العراق وتفاقم الوضع األمنـي،
ا  املتسارع يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقـروءة ال يعكـس فضـاًءا دميقراطيـً

ــر ــه مجـ ــل إنـ ــة، بـ ــات األمنيـ ــالج األزمـ ا يعـ ــً ــوتني حقيقيـ ــني قـ ــرب بـ د أداة إلدارة احلـ
  متصارعتني.

عـــــن أســـــاليب العنـــــف الفكـــــري  )16()2016دراســـــة (أســـــماء اجليوشـــــي وســـــحر مـــــؤنس  -9
: للتنظيمات اإلرهابية يف مواقع التواصــل االجتمــاعي إلقنــاع الشــباب املصــري بأفكارهــا
 هدفت الدراسة إلى معرفة كيف يـتم اسـتخدام التنظيمـات اإلرهابيـة ملواقـع التواصـل
ــري  ــد الفك ــع يف التجني ــا دور هــذه املواق ــا، وم ــاع الشــباب بأفكاره االجتمــاعي يف إقن
اإللكتروني للجمهور، وأثبتت الدراسة أن أهم دوافع تعرض املبحـوثني ملواقـع التواصـل 
االجتماعي للتنظيمات اإلرهابية هـو متابعـة املبحـوثني لألحـداث والقضـايا املعاصـرة، 

تفادتهم مــن املواقــع اإللكترونيــة يف تكــوين رأي حــول واحلصــول علــى املعلومــات، واســ
مشـــكالت املجتمـــع، وجـــاء يف مقدمـــة دوافـــع تعرضـــهم ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 
للتنظيمـات اإلرهابيــة، يليهـا تعبيــر تلــك املواقـع عــن اهتمامــاتهم، ثـم التســلية وتقضــية 

  وقت الفراغ.
 اإلرهــاب يف اإلعــالم املصــري:عــن معاجلــة ظــاهرة  )17()2015دراســة (أشــرف جــالل  -10

سعت الدراسة إلـى حتليـل مضـمون عينـة عشـوائية مـن البرنـامج التليفزيـوني اليـومي 
احلياة اآلن (قناة احلياة)، وبرنامج بانوراما النيل (قناة النيل لألخبـار)، وموقـع الهيئـة 

هر العامة لالستعالمات، وكشفت الدراسة على اجتاه اإلعالم املصري لالهتمام مبظـا
األزمــة ولــم يركــز علــى كيفيــة املواجهــة والعــالج، وال يوجــد تــأثير لــنمط امللكيــة علــى 
إستراتيجية القائم باالتصال بشـأن بنـاء الرسـالة اإلعالميـة، وصـعوبة تـأثير الرسـائل 

 محل الدراسة على تشكيل الرأي العام الفتقارها للعمق وانطالقها من أطر تقليدية.
ــة ( -11 ــل ) 2013Frederick romanus( )18دراسـ ــبكات التواصـ ــتخدام شـ ــن اسـ عـ

ســعت الدراســة إلــى معرفــة مــدى اســتخدام  االجتمــاعي واإلرهــاب يف الــدول الناميــة:
 Westgateشبكات التواصل يف فترات أحداث العنف، بدراسة حالة على هاشـتاج #

أحــداث الهجـــوم علــى مـــول ويســت جيـــت يف نيروبــي بكينيـــا، حيــث مت قيـــاس عـــدد 
ا يف التصويتات واالخت الفات اخلاصة باجلنس والسن ومـدى التفاعـل والـرد خصوصـً

الــدول الناميــة، وأثبتــت الدراســة أن عــدد التويتــات مــن كينيــا يف وقــت الهجمــات كــان 
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ا مـن التويتـات مـن  األعلى بالنسبة لبقية الدول النامية، وإن كـان هنـاك عـدًدا ملحوظـً
كانـت أصـلية بقلـم أصـحابها % مـن التويتـات  65إجنلترا وأمريكا، كما أكـدت علـى أن  

  % كانت مجرد ردود.8% كانت ريتويت و27و
ــادق  -12 ــادل عبدالصــ ــة (عــ ــدأ  )19()2009دراســ ــاب اإللكترونــــي علــــى مبــ ــر اإلرهــ ــن أثــ عــ

ســعت الدراســة إلــى معرفــة اآلثــار والتــداعيات  اســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة:
اآلونــة األخيــرة، وتأثيرهــا املترتبــة علــى ظــاهرة اإلرهــاب اإللكترونــي التــي ظهــرت يف 

على استخدام القـوة يف العالقـات الدوليـة وعلـى الطـابع السـلمي للفضـاء اإللكترونـي 
، وأثبتـت الدراسـة أن الفضـاء اإللكترونـي أصـبح 2011خاصة بعد أحـداث سـبتمبر  

وسيًطا فاعال لألعمال العدائية وعنصًرا من عناصر القوة يتم استخدامها يف حاالت 
لهجوم من قبل الفاعلني يف املجتمع املعلومـاتي العـاملي، كمـا رصـدت وجـود الدفاع أو ا

دور قوي للثورة التكنولوجية يف التأثير على بيئة العالقات الدولية وأطرافها وعناصـر 
  القوة والصراع.

عـــن اإلعـــالم واخلـــو ف واإلرهـــاب ) MAURA CONWAY 2008 ()20دراســـة ( -13
هــدفت الدراســة إلــى قيــاس مــدى تــأثير اإلعــالم السياســي  اإللكترونــي كخطــر بــديل:

على تشكيل املعلومـات املتاحـة والطـرق التـي يتعامـل بهـا اجلمهـور مـع فكـرة التهديـد، 
وكذلك النخبة السياسية التي تقـوم بتشـكيل آراء اجلمهـور بنـاء علـى رؤيتهـا اخلاصـة 

  لقضية األمن القومي والسياسة املتبعة يف التعامل معها.
 2011ت الدراسة أن نسبة كبيرة من األمريكيني خصوًصا قبل أحداث سبتمبر أكد -

 يرون أن اإلرهاب اإللكتروني يشكل خطًرا وتهديًدا على األمن القومي األمريكي.
جتاهلــت وســائل اإلعــالم األمريكيــة يف تغطيتهــا خطــر حــدوث إرهــاب تقليــدي قبــل  -

  لى اإلرهاب اإللكتروني.يف حني مت التركيز بشكل أكبر ع 2011أحداث سبتمبر  
ــي  - ــاب اإللكترونــ ــطلح اإلرهــ ــل مصــ ــة يف حتويــ ــالم األمريكيــ ــائل اإلعــ ــت وســ جنحــ

CYBERTERRORISM  .على أنه أمر واقع وتهديد حقيقي لألمن الوطني 
عــن اخلطــاب املصــري يف مواجهــة ظــاهرة  )21()2007دراســة (حمــادة محمــد الهنيــدي  -14

اإلرهــــاب، حتليــــل سوســــيولوجيا للخطــــاب الثقــــايف والسياســــي واألمنــــي يف الفتــــرة مــــن 
: تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مالمـــح اخلطـــاب الرســـمي )2005 - 1995(

(الرئاسي واألمني) املهـتم باإلرهـاب، كـذلك التعـرف علـى النسـق القـانوني لتشـريعات 
فحــة اإلرهــاب، ومالمــح اخلطــاب الثقــايف اخلــاص بظــاهرة اإلرهــاب، واتفاقيــات مكا
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- 1995فضـــال عـــن حتليـــل التصـــريحات الصـــادرة عـــن اجلماعـــات اإلرهابيـــة مـــن 
2005.  

أكدت الدراسة على عدم تبني اخلطـاب الرئاسـي واألمنـي لتعريـف محـدد لإلرهـاب سـواء  
تبطـة بـوزراء الداخليـة، وكـان إطار النصـوص املتعلقـة بـرئيس اجلمهوريـة والنصـوص املر  يف

اخلطاب حريًصا على التفرقة بني اجلماعات اإلرهابية وحركات املقاومة من أجـل التحريـر 
 كحركة املقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي املحتلة.

وتوجه اخلطاب نحو التغطية على األسـباب والعوامـل الداخليـة املؤديـة لإلرهـاب والتركيـز 
ز اخلطـاب الصـحفي يف معاجلتـه  على اجلانب املتعلق بالبعـد اخلـارجي لإلرهـاب، كمـا ركـّ
علــى القصــور األمنــي يف التعامــل مــع احلــدث، مســتجيًبا يف ذلــك للطــرح الرســمي املتعلــق 

  باإلرهاب.
عن قضــايا اإلرهــاب يف اخلطــاب الصــحفي املصــري   )22()  2007دراسة (نسرين رياض    -15

هدفت الدراسة إلى فهـم أعمـق لسـمات   ):2004-2000ودي (واخلطاب الصحفي الســع
اخلطــاب الصــحفي املصــري والســعودي كجــزء مــن اخلطــاب العربــي يف قضــية اإلرهــاب، 
واألســباب الكامنــة وراء ذلــك يف ضــوء منظومــة معقــدة مــن املتغيــرات السياســية الدوليــة 

  )، وتوصلت إلى:2004-2000وذلك خالل الفترة من (
اإلرهــاب عــن اخلطــاب الصــحفي الســعودي جلريــدة الريــاض قبــل غــاب مصــطلح  -

  واستخدمت بدًال منه مصطلح احلرب. 2011أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
رصدت الدراسـة تـأثر اخلطـابني املصـري والسـعودي بـاملفهوم األمريكـي لإلرهـاب  -

خصوصا بعد أحداث سبتمبر، وظهر ذلـك واضـًحا يف أسـلوب اخلطـاب الصـحفي 
  املستخدم.

عـــــن احلـــــرب علـــــى اإلرهـــــاب يف ضـــــوء  )23()2007دراســـــة (عبـــــد الـــــرحمن عطيـــــة اهللا  -16
-1991ســعت الدراســة إلــى حتليــل األحــداث يف الفتــرة مــن ( القــانون الــدولي املعاصــر:

) حيث وقعت فيها العديد من األحداث وما صـاحبها مـن جـدل وتطـور كبيـر علـى 2004
النظـر إلـى مشـروعية اسـتخدام القـوة املسـلحة املستويني القانوني والسياسي، خاصة يف  

، وموقف القانون الدولي منهـا، 2001يف العالقات الدولية؛ السيما بعد أحداث سبتمبر  
  حيث تسعى إلى معاجلة القضية يف ضوء قواعد القانون الدولي املعاصر.

كشفت الدراسة أن البيئة الدولية غير محايدة بالنسـبة لإلرهـاب، ومـن مالمـح ذلـك  -
دم قدرة األمم املتحدة علـى حتقيـق أهـدافها وتطبيـق مبادئهـا الهادفـة لوضـع حـد ع

  لكل أشكال العنصرية والظلم واالضطهاد.
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رصدت الدراسة وجود أسباب داخلية وطنية لإلرهاب، منها مـا هـو سياسـي، ومنهـا  -
  ما هو اقتصادي أو اجتماعي.

وإطالق سراح املعتقلني،   تتمثل األهداف املباشرة لإلرهاب يف احلصول على األموال -
وغيـــر املباشـــرة تتمثـــل يف أضـــعاف احلكومـــة وإظهارهـــا بـــالعجز حمايـــة مواطنيهـــا 

  واحلصول على اعتراف رسمي من الدولة بوجود املنظمة اإلرهابية.
هناك فرق بني اإلرهاب والكفاح املسلح الذي يقوم بحركات التحرير من أجـل تقريـر  -

ــاك أو ــة واملشــروعية والغــرض املصــير واالســتقالل، ولكــن هن جــه اخــتالف يف الغاي
 والهدف وعواطف الناس.

عـــن التغطيـــة اإلعالميـــة ألحـــداث )BRIGITTE 2007 L.NACOS.  ()24دراســـة ( -17
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة وتأثيرهــا علــى املــواطنني األمــريكيني:  2011ســبتمبر 

املـواطنني األمـريكيني، علـى   2011مدى تأثير التغطية اإلعالمية ألحـداث سـبتمبر  
خاصة يف الفترة التـي تلـت تلـك األحـداث، حيـث تبحـث يف إذا مـا كانـت التهديـدات 

  التي نشرتها وسائل اإلعالم تلقت تغطية مكثفة خاصة يف البث التلفزيوني.
أكدت الدراسة أن كال من جماعة بن الدن وحكومة الرئيس بوش علـى السـواء اسـتخدموا  

لثقافة اخلوف باستخدام أسلوب التغطية املكثـف لألحـداث اإلرهابيـة، اإلعالم يف الترويج  
وهو ما ساهم يف خلق ثقافة هستيرية عن اخلوف أو ما ميكن تسميته منـاخ اخلـوف، وهـو 
الذي ساهم يف التفاف املواطنني حول الرئيس بـوش، وعلـى الـرغم مـن أن رسـالة بـن الدن 

ئيس بوش واألمريكيني أنفسهم ساعدوا علـى اإلعالمية كانت ضعيفة ولم تنجح؛ إال أن الر
  جناحها ونشر أهدافها اإلرهابية املرجوة.

عن عالقة تعرض الشباب للصحافة باجتاههم نحــو )  25(  )2006دراسة (سهير عثمان    -18
تهدف الدراسة إلى رصد العالقة بـني تعـرض الشـباب املصـري للصـحافة   ظاهرة اإلرهاب:

إلرهاب، من خالل رصد سـمات وخصـائص هـذه الفئـات املطبوعة واجتاههم نحو ظاهرة ا
  وطبيعتها، وكذلك تهدف لتحليل مضمون مواد الرأي اخلاصة بالظاهرة.

أبــرزت الدراســة غيــاب تعريــف محــدد لظــاهرة اإلرهــاب وتعــدد العوامــل املؤديــة لنموهــا، 
ــائج  واخللــط بــني مفهــوم اإلرهــاب واملقاومــة املشــروعة يف الفكــر الغربــي، كمــا أشــارت نت
الدراسة إلى أن هناك ثمة عالقة بـني توقيـت وقـوع األحـداث اإلرهابيـة يف مصـر ومسـيرة 
ــن خطــر  ــة الشــباب م ــع املــدني يف وقاي ــدت علــى دور املجتم اإلصــالح السياســي، كمــا أك

  االنحراف.
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عن تقييم دعاية احلركــات اجلهاديــة  )26(MANUAL R.TORRES 2006)دراسة ( -19
: تهــدف الدراســة إلــى عــرض حتليــل خلصــائص دعايــة وعالقتهــا بــالعنف السياســي

  اجلماعات اجلهادية املسلحة عبر اإلنترنت ودورها يف كسب اجلمهور وتأييدهم.
ــح  - ــدد املالمـ ــني محـ ــور معـ ــة جلمهـ ــة موجهـ ــة اجلهاديـ ــة أن الدعايـ ــت الدراسـ أثبتـ

تأييــده بــل وجتنيــده، خاصــة اجلمهــور الــذي يشــاركهم واخلصــائص بقصــد كســب 
  نفس األيدلوجية.

كـان ملنظمــة القاعـدة اإلرهابيــة دور كبيـر يف جــذب انتبـاه وســائل اإلعـالم العامليــة  -
  للجماعات اجلهادية حيث أنها أصبحت أيقونة جماعات اجلهاد.

هـور رصدت الدراسة مدى صعوبة قياس التأثير احلقيقي لهذه الدعاية على اجلم -
  الغربي واملجتمع اإلسالمي بأوربا.

) عــن دور اإلعــالم يف تكــوين تصــورات النخبــة حــول مفهــوم 2002دراســة (حنــان جنيــد  -20
ــومي اإلرهــاب  : )27(اإلرهــاب ــل مــن مفه ــي شــهدها ك ــت الدراســة التحــوالت الت تناول

ــه إال أن بــذور اإلرهــاب ــة ملواجهت ــى الســواء، وأنــه رغــم اجلهــود املبذول  واإلعــالم عل
ــا اســتهدفت  ــوم، كم ــذا املفه ــى محــددات له ــاق عل ــت قائمــة يف ظــل عــدم االتف الزال

  الكشف عن التصورات املختلفة لدى النخبة ملفهوم اإلرهاب.
كشفت الدراسة عن عدم وجـود إسـتراتيجية واضـحة يف التفريـق بـني إرهـاب الفـرد 

  والدولة، كذلك عدم وجود تعريف محدد لإلرهاب.
 عن ســيكولوجية اإلرهــاب، كمــا يعكســه اإلعــالم: )28()2001رحمن دراسة (غادة عبد ال-21

هدفت الدراسة إلى حتديـد املالمـح املميـزة لصـورة اإلرهـاب كمـا تعكسـها الصـحف 
  ممثلة يف صحيفة األهرام والوفد والشرق األوسط.

ــيكولوجية  ــة السـ ــن الناحيـ ــزت مـ ــاب متيـ ــة لإلرهـ ــة اإلخباريـ ــة أن التغطيـ ــفت الدراسـ كشـ
يوجـــه بالتفاعليـــة والـــدراما وتعتمـــد اآلثـــار العاطفيـــة دون مناقشـــة موضـــوعية حيـــث لـــم 

االهتمام إلى العوامل األخرى وراء احلدث أو السبب فيـه، كمـا كشـفت عـن افتقـاد وسـائل 
 اإلعالم احليادية واملوضوعية.

وأثبت الدراسة ثقة النخبة املصرية يف مساهمة مواقع التواصل االجتماعي يف حل األزمـة 
قـع التواصـل األمنية، وعلى الرغم من ذلك كـان هنـاك حـرص مـن النخبـة علـى متابعـة موا

بســبب تغطيتهــا الفوريــة لألحــداث، كــذلك اعتمــادهم علــى اإلعــالم اجلديــد كمصــدر مهــم 
 لألحداث واملعلومات خالل أوقات األزمات األمنية.
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    التعليق على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:

الدراســة، شــكّلت نتــائج األطروحــات الســابقة األســاس العلمــي الــذي اعتمــدت عليــه  -
وكانت املرشد للباحثة لتناول اجتاه جديد املوضوع لتقدمي إضافة علمية، واستفادت 
مــن مطالعتهــا بشــكل أساســي يف مقارنــة نتائجهــا بنتــائج الدراســة الراهنــة، وكشــف 
االســـتطالع وجـــود اجتـــاه بحثـــي ضـــعيف، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بتحليـــل التغطيـــة 

بيــة، وكــذلك الشــق اخلــاص بتكتيكــات يونيــو لألحــداث اإلرها 30اإلعالميــة بعــد 
  اإلرهاب اإللكتروني وتوظيفه لإلعالم يف فترة األزمات.

لــم تقــدم الدراســات الســابقة تكتيكــات وإســتراتيجيات إعالميــة ملواجهــة الدعايــة  -
اإلرهابية خصوصا وقت الهجمات، ولم تذكر بأي طريقة ميكن بها التعامل مـثال مـع 

العنف وليس فقط علـى مسـتوى احلـدث اإلرهـابي النشرات اإللكترونية وفيديوهات  
 الفعلي.

الحظت الباحثة وجود اجتاه بحثي ضعيف يف معاجلة األحداث اإلرهابية، خصوًصا  -
التــي تروجهــا اجلماعــات املتشــددة بشــكل إلكترونــي بــدون وجــود دليــل مــادي وال 
حقيقي علـى حـدوثها، مثـل إعـالن داعـش مسـئوليتها عـن سـقوط الطـائرة الروسـية 

 تلها لعدد من الرهائن املصريني والترويج لذلك عبر اإلنترنت.وق
 لم تتفق الدراسات السابقة على تعريف معني لإلرهاب. -
يونيـو، وهـي فتـرة مهمـة يف   30ندرة الدراسات العربية التي تهتم بالفترة التـي تلـت   -

تاريخ مصر، خصوًصا بعد إعالن جماعة اإلخوان املسـلمني جماعـة إرهابيـة وتزايـد 
 طر اإلرهاب محلًيا وعاملًيا.خ

تضيف الدراسة إلى الدراسات السابقة بعًدا إلكترونًيا، خصوًصا ما تقوم به وسـائل  -
اإلعالم من تغطية ألنشطة اجلماعات اإلرهابية وما تبثه من معلومات على مواقعهـا 

 على اإلنترنت.
تبحــث الدراســة يف كيفيــة تعامــل الصــحف مــع الهجمــات اإلرهابيــة التــي تتبناهــا  -

ا بعــد مالحظــة الباحثــة تخصــيص بــاب  اجلماعــات املتشــددة مثــل داعــش، خصوصــً
ــة يف مصــر، حيــث قامــت بإنشــاء صــفحة خاصــة  ــار احلركــات اإلرهابي خــاص ألخب

امـت النيويـورك لتغطية كل ما يتعلـق باجلماعـات املتشـددة، وعلـى املسـتوى العـاملي ق
 تقوم بتحديثها بشكل دوري.  The latest news from ISISتاميز بتخصيص  

رّكزت الدراسات السابقة على البـث التلفزيـوني والصـحافة املطبوعـة، ولـذلك تتجـه  -
 هذه الدراسة للبحث يف وسائل اإلعالم اجلديدة ومنها الصحف اإللكترونية.
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ي تتبناهــا النخبــة جتــاه التغطيــة الصــحفية ألحــداث تبحث الدراسة يف األطر واالجتاهات الت
  .اإلرهاب وهو ما لم تتعرض له الدراسات السابقة بشكل مفصل

 :التســاؤالت
  ما أنواع القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر؟  
 ما مصادر املعلومات التي اعتمدت عليها يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر؟  
  يــتم توظيــف تكتيكــات التغطيــة الصــحفية خــالل احلــدث اإلرهــابي بالصــحف كيــف

  اإللكترونية محل الدراسة؟
  كيــف مت توظيــف املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا الصــحف اإللكترونيــة يف تغطيــة

  احلدث اإلرهابي؟
 ما أنواع األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية؟    
  تغطية األحداث اإلرهابية؟ما اجتاه املادة الصحفية يف  
 ما القوى الفاعلة يف النص؟  

تعد هذه الصحف األكثر متابعة على اإلنترنت وفًقا إلحصائيات جوجـل العينة املوضوعية:  
ا لنتـائج الدراسـة االستكشـافية والتقـارير املنشــورة ، )29( وترتيـب موقـع إلكسـيا، وذلـك وفقـً

كذلك تعتمد على نتيجة الدراسة امليدانية التي نـتج عنهـا اختيـار صـحف إلكترونيـة معينـة 
بالتوافق مع إحصائيات موقع إلكسـيا، ومتثلـت العينـة يف كافـة األخبـار والفنـون الصـحفية 
املصاحبة لألحـداث اإلرهابيـة املوجـودة علـى مواقـع الصـحف اإللكترونيـة محـل الدراسـة، 

  سباب اآلتية:ويرجع اختيارها لأل
مت اختيــار عينــة مــن املواقــع الرصــينة األشــهر واألوســع انتشــارًا، التــي متيــل إلــى التحليــل 
والتفسير واالهتمام بالشئون املحليـة بجانـب العامليـة وتسـعى إلـى ربـط األحـداث الراهنـة، 

يـة وفًقا لنتائج الدراسة االستكشافية، فضال عن قـوة أدائهـا النابعـة مـن كونهـا األكثـر تغط
لألحــداث اإلرهابيــة، والقــدرة علــى فوريــة وســرعة الرصــد والتنــوع يف العــرض والتقــدمي، 

  واستخدام أحدث التقنيات يف التصميم والشكل واملحتوى، والتنافس على اإلنترنت.
مت اختيار العينة وتصنيفها إلى عربية وأجنبية مــن حيــث اللغــة ولــيس اجلنســية، ومت 

غة اإلجنليزية حلجبه يف مصر، وكذلك موقــع جريــدة الشــرق استبعاد موقع اجلزيرة نت بالل
األوســط لعــدم وجــود كثافــة يف التغطيــة، ومت االختيــار بنــاء علــى نتــائج موقــع إليكســا ونتــائج 

 الدراسة امليدانية.
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  : تثبا لا وا  قد ص ال  رات با ت خ ا
يف قيـاس   دم خ ت س م ال  س یا ق ال  ب و لس أ  ة ءم ال م  ىد م  نا وتعني ه  الصدق:  اختبارات :  وًال أ

املوضوعات التي يسعى القائم بالتحليل إلى قياسها، ومدى قدرة هذا األسلوب على تـوفير 
  املعلومات املطلوبة، أي أن تقيس االستمارة ما استهدفت قياسه.

  من خالل: المضمون   وصدق   الظاهري   الباحثة بتطبیق الصدق  وقامت 
ــة ال  ة ث ح با ال  م یا ق   - ١   ا ـ اته ی و ت ح م  ص ـ ح ف و   ة ر تما ـ س ال ا  ة لئ ـ س أل   ة ر تم ـ س م باملراجعـــــــــــــــــــــــــ

  . 30:مها ی و ـق ت و
قامـــت بعـــرض االســـتمارة علـــى عـــدد مـــن أســـاتذة اإلعـــالم والسياســـة واخلبـــراء    - 2

للتأكد من وضـوح ودقـة الفئـات وقابليتهـا للتحليـل، ومتثلـت املالحظـات املتخصصني  
  يف اآلتي:

  حذف الفئات اخلاصة بالشكل التي ليس لها عالقة مبضمون الدراسة. -
  الفئات املوجودة بغير مكانها.إعادة ترتيب بعض   -
ــاء  - التأكيــد علــى ضــرورة اســتخدام فئــة "أخــرى" حتــى ال تواجــه الباحثــة صــعوبة أثن

  التحليل.  
  حذف عبارة "إلى حد ما" من بعض األسئلة.   -
  إعادة صیاغة بعض الفئات لتتناسب مع مضمون الدراسة.  - 
الرئیســیة الواحـــدة ألن كثرتهـــا ســـتؤدي إلـــى  اختصــار الفئــات الفرعیــة داخــل الفئــة   - 

  تشتیت النتائج وعدم إحكام الباحثة استمارتها. 
  ثانًیا: اختبارات الثبات:

فــإن أنســب خيــار هــو إعــادة االختبــار أو   Reliabilityثبــات األداة: إلثبــات املقيــاس
وقواعــده، وقامــت تعــدد القــائمني باالختبــار علــى مــادة التحليــل نفســها وتعليمــات الترميــز 

الباحثة بعد شهر من االنتهاء مـن عمليـة حتليـل املضـمون بإعـادة التحليـل مبسـاعدة زميلـة 
أخرى، وظهرت تغيرات بسيطة بني نتـائج التحليـل يف املـرة األولـى ونتـائج التحليـل يف املـرة 

داللـة % وفًقا ملعادلة هولستي، وهى نسبة كافيـة لل89.7الثانية، وبلغت نسبة ثبات التحليل 
  على ثبات املقياس يف جميع النتائج.

ا بــأن معامــل الثبــات  ، حيــث ت = عــدد احلــاالت التــي تتفــق فيهــا 2+ن1ت /ن2علمــً
عـدد احلـاالت   2عـدد احلـالت يف االختبـار األول، ون  1نتائج االختبار األول مع الثاني، ون

يف حتليـل مضـمون يف االختبار الثاني، حيث يعبـر عـن نسـبة االتسـاق بـني أكثـر مـن باحـث  
  عينة من املواد اإلعالمية باستخدام نفس أداة التحليل.
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  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة امليدانية، مت ترميز البيانـات وإدخالهـا إلـي احلاسـب 

مــة اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتــائج اإلحصــائية باســتخدام برنــامج "احلز
 SPSS " Statistical Package for the Socialاإلحصـائية للعلــوم االجتماعيــة 

Science."  
  ومت اللجوء الي املعامالت واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بيانات الدراسة:

 .التكرارات البسيطة والنسب املئوية  
 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

 بيرسون للعالقة اخلطية بني متغيرين.معامل ارتباط 
 2اختبار كا  )Chi Square Test لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقـة بـني متغيـرين (

  ).Nominalمن املتغيرات االسمية (
 اإلطار النظري التفسيري للدراسة: 

النظريــات املســتخدمة: اســتندت الدراســة احلاليــة يف تفســير املشــكلة البحثيــة إلــى 
  :لنظريات اإلعالمية، من أهمهاعدد مـن ا

  نظرية اإلطار اإلعالمي: 
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ويعد مفهوم األطر اإلعالمية أحد املفاهيم اجلوهرية، الذي يتفاعل يف تكوينه العديد من  
املداخل النظرية التي تسعى لتناول دور وسائل اإلعالم وتأثيراتها، ويعد من أبرز املفاهيم 

وسائل   دور  توضح  التي  حول  احلديثة  واجتاهاته  اجلمهور  معارف  تشكيل  يف  اإلعالم 
أو  للقضية  وحتديد  لألحداث،  وإدراك  لألفكار،  تنظيم  هو  واإلطار  املختلفة،  القضايا 

واالستثناء؛ )31(القصة اخلبرية والتوكيد  واالنتقاء  للتمثيل  أمناط  اإلعالمية هي  واألطر   ،
وهو   للمشكلة،  وتعريف  لألفكار  تنظيم  عن  عبارة  جوانب  فاألطر  لبعض  متعمد  انتقاء 

النص اإلعالمي، واستخدام أسلوب محدد يف   بروًزا يف  أكثر  القضية وجعلها  أو  احلدث 
، وأيًضا  )32( توصيف املشكلة وحتديد أسبابها وتقدمي أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها

وتفسي لترويج  الضوء عليها  وإلقاء  املحسوسة  قليلة من احلقيقة  اختيار عناصر  ر عملية 
معني االتصال؛  )33(وحتقيق هدف  دراسات  احلديثة يف  الروافد  من  األطر  نظرية  وتعد   ،

وسائل  تعكسها  التي  اإلعالمية  للرسائل  الضمني  املحتوى  بقياس  للباحث  تسمح  ألنها 
باستجابات   ذلك  وعالقة  البارزة،  القضايا  حيال  واالجتاهات  األفكار  تشكيل  اإلعالم يف 

  .)34(  نية لتلك القضايااجلمهور املعرفية والوجدا
ومما سـبق، ميكـن القـول بـأن اإلطـار اإلعالمـي وعمليـة التفاعليـة تـتم بـني مكونـات 
العمليــة االتصــالية، بهــدف إبــراز جوانــب محــددة مــن القضــية املطروحــة، وإغفــال جوانــب 
أخــرى مبــا يتناســب مــع أيدلوجيــة القــائم باالتصــال، بهــدف تفســير األحــداث وحتديــد 

ص األســباب، والبحــث عــن حلــول، وتأطيرهــا مبــا يتوافــق والسياســة املشــكالت وتشــخي
  التحريرية للمؤسسة.

أن التهيئة املعرفية كمدخل، ذات عالقة وطيدة باألطر، حيـث  إلى  Entmanويشير
ــتم تشــكيلها مــن خــالل الكلمــات الرئيســة  والوصــف املجــازي  key wordsأن األطــر ي

metaphors، واملفــاهيمconcepts  والرمــوزsymbols   والصــور املرئيــةvisual 
images  والتـدعيم لكلمـات  التي يتم التركيز عليها يف سـرد األخبـار، فمـن خـالل التكـرار

  .)35( وصور معينة يتم إبراز أفكار معينة واستبعاد أخرى
  اإلجراءات املنهجية:

تنتمي هذه الدراسة إلى قائمة البحـوث الوصـفية أو التشخيصـية،  أوًال نوع الدراسة:
التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمـع معـني وموقـف أو جماعـة أو فـرد 
معني (الصحف اإللكترونية)، وعلى ذلك فإن هذا النوع من الدراسات يوفر قدرًا كافًيا من 

ا مـع الغيـاب الكامـل أو النسـبي البيانات واملعلومات عـن الظـواهر محـل الدراسـة خصو صـً
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 لألوصاف الدقيقة لها واحلقائق املتعلقة بطبيعتها وكيفية حدوثها وأسبابها والعالقة بينها

)36(.  
ا: منــاهج الدراســة: ملــا ــدف األساســي للدراســات الوصــفية تصــوير وحتليــل  ثانيــً ــان اله ك

ليـه لتحقيـق هـذا وتقومي خصائص الظاهرة ومجموعة من الظواهر، فإن أهم ما تعتمد ع
  الهدف:

ــات ومعلومــات وأوصــاف عــن  مــنهج املســح: ــى بيان ا للحصــول عل ــً ــًدا علمي ــذي يعــد جه ال
الظاهرة موضوع البحث من عدد املفردات املكونة ملجتمع البحث ولفترة زمنية كافيـة مـن 

  خالل مضمون العينات محل البحث (الصحف اإللكترونية).
اهتمــت معظــم أســاليب الدراســات الوصــفية بجمــع البيانــات واملعلومــات،  املــنهج املقــارن: 

ولكن أسلوب البحـث املقـارن يتعـدى ذلـك ليشـمل إجـراء مقارنـة بـني ظـواهر مختلفـة مـع 
بعضها البعض لتحديد جوانب الشبه واالختالف بينها، ثم التعـرف علـى أسـباب وعوامـل 

ة املحليـة والعامليـة وبعضـها مـن حيـث حدوثها، حيث تتم املقارنة بـني الصـحف اإللكترونيـ
الشكل واملضمون وتأطير األحداث اإلرهابية مبصر، وذلـك إلجنـاز املرحلـة الوصـفية مـن 

 .2018حتى  2016
  أدوات جمع البيانات:

اعتمادنـــا يف هـــذا البحـــث علـــى جملـــة أدوات رأيناهـــا ضـــرورية لتحقيـــق أغـــراض 
وى كــأداة منهجيــة أساســية للتحليــل، الدراســة، متثلــت يف املالحظــة وأســلوب حتليــل املحتــ

حيــث نقــوم بوصــف كمــي أوًال ملعطيــات اســتمارة حتليــل املضــمون، ثــم نحــاول الــربط بــني 
 مختلف املتغيرات وإيجاد تفسيرات منطقية وعلمية.      

وكذلك عمل حصر شامل جلميع األخبـار واملوضـوعات الصـحفية املتعلقـة مبوضـوع 
ومت اختيـار هـذه الفتـرة نظـًرا لتصـاعد الهجمـات ،  2018حتـى    2016الدراسة من عام  

ا ســيناء، وتكثيــف التغطيــة اإلعالميــة املحليــة والعامليــة علــى  اإلرهابيــة يف مصــر خصوصــً
مصر خالل هذه الفترة، كما ظهرت األيدلوجية اخلاصة باحلركات اإلرهابية يف استخدام 

  الشعارات بشكل واضح، وإطالق االتهامات ضد النظام املصري.
  نة الصحف اإللكترونية:عي
كوم   اجلارديان:  - 1 دوت  باسم  TheGuardian.comاجلارديان  سابًقا  املعروف   ،

Guardian.co.uk     وGuardian Unlimited  موقع هو  وإعالم   أخبار، 
 .Guardian Media Group بريطاني مملوك ملجموعة جارديان ميديا جروب

 Theو   The Guardian اجلارديانيحتوي املوقع على جميع محتويات صحيفتي  
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Observer التي فقط  الويب  على  األعمال  من  كبيرة  مجموعة  إلى  باإلضافة   ،
 2014ينتجها موظفوها، مبا يف ذلك خدمة األخبار العاجلة، واعتبارًا من نوفمبر  

مليون قارئ   21كانت ثاني أكبر صحيفة إلكترونية يف اململكة املتحدة مع أكثر من  
لـ  ،Guardian Media Group شهرًيا،  وهي مؤسسة Scott Trust مملوكة   ،

على   واحلفاظ  األبد،  إلى  حتريرًيا  الصحيفة  استقاللية  ضمان  إلى  تهدف  خيرية 
جموعات إعالمية هادفة للربح،  حالتها املالية لضمان عدم تعرضها لالستحواذ من م

  2.والتوصل إلى استقالل التحرير
  صحيفة يومية نشرت يف مدينة نيويورك من قبل سولسبيرغ   :النيويورك تاميز -2

تنشر   التي  تاميز  النيويورك  شركة  ملك  وهي  عاملياً،  ووزعت  صحيفة    15االبن 
الصحيفة   وهي  جلوب،  وبوسطن  إنترناشيونال  تريبيون  الهيرالد  منها  أخرى، 
سجل  صحيفة  األحيان  أغلب  يف  تعتبر  إذ  املّتحدِة؛  الواليات  يف  األكبر  احلضريةُ 

ل  وموثوقة  رسمية  مواد  من  تنشره  ملا  إشارة  وفازت  وطنية،  احلديثة،  ألحداث 
ِمْن أّي صحيفة أخرى، ويختصر أحياًنا اسم    95الصحيفةَ بـ   جائزة بوليتزر، أكثر 

الصحيفة إلى التاميز، واستمرت يف استخدام التكنولوجيا لتوسيع نطاق انتشارها، 
، واستخدمت التصوير الفوتوجرايف امللون  1995فأطلقت طبعة على اإلنترنت عام  

 .1997بوعة عام يف نسختها املط
بدأت نيويورك تاميز، النضال ومواجهة   Times Select وقدمت خدمة اشتراك تسمى

وضعت التاميز سياسة حتريرية ملوقعها    2011محتوى اإلنترنت املجاني، عام 
. 2011اإللكتروني وأطلقته منذ أحداث سبتمبر   

 األهرام :

كمـا يـرأس  عـالء ثابـت، ويرأس حتريرها حاليا قومية مصرية صحيفةهي  جريدة األهــرام
ت، ثـم تطـورت ، بدأت كجريـدة أسـبوعية بـأربع صـفحاعبد املحسن سالمةمجلس إدارتها  

إلى يومية، تصدر صحيفة األهرام حاليا ثالث طبعات يومية محليا إلى جانب طبعة دولية 
 ونيويــورك لنــدنتطبــع يوميــا بعــد أن تنقــل صــفحاتها بواســطة األقمــار الصــناعية، يف 

بوابــة لها مســمى  ، وطبعة إلكترونيـةوالكويت دبي، وطبعة عربية تطبع يف وفرانكفورت
ووفقــا إلحصــاءات جوجــل فهــي مــن  ahramgate.comاألهــرام االلكترونيــة 

 أهم الصحف اإللكترونية القومية يف مصر .
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  اليوم السابع:

موقع اليوم السابع أو البوابة اإلخبارية اإللكترونية جلريدة اليـوم السـابع، يعتبـر مـن أكثـر  
اعتبـارًا مـن  3مواقع يزورها املصريون طبًقا ملوقع إليكسا، فـاملوقع يحتـل املرتبـة رقـم   10

، ويقدم املوقع خـدمات إخباريـة، وتغطيـات، ومسـاحة للكتابـة وعـرض اآلراء، 2019يوليو  
بشـكل أسـبوعي،  2008دة مصـرية يوميـة، صـدر العـدد األول منهـا يف أكتـوبر وهي  جريـ

واجلريـدة سياسـية اقتصـادية منوعـة،  بدأت بالصدور بشكل يومي، 2011مايو  31ومن 
  أسسها وليد مصطفى وهو رجل أعمال مصري.

: أسلوب للبحث العلمي يسعى إلى وصف محتوى الظاهر  استمارة حتليل املضمون
يح للمادة اإلعالمية املراد حتليلها من حيث الشكل واملضمون تلبية  واملضمون الصر

لالحتياجات البحثية املصاغة يف تساؤالت البحث وفروضه، طبًقا للتصنيفات املوضوعية 
  .)37(  التي يحددها الباحث وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك

: مت االعتماد يف اختيار الصحف اإللكترونية على العينـة العمديـة، أمـا يف مجتمع الدراسة
مفردات الدراسة من أخبار وموضوعات صـحفية فسـيتم االعتمـاد علـى احلصـر الشـامل، 
حيث يتم حصر املفردات بالتطبيق على ما يراه الباحث مـن سـمات وخصـائص معينـة مبـا 

  يخدم هدف البحث. 
) 2018-2017-2016ر عينة الصحف املحليـة والعامليـة مـن (مت اختيا  العينة الزمنية:

ا كافيــة  وهــي فتــرة كافيــة للوصــول إلــى نتــائج عميقــة خلصــائص صــحف الدراســة، وأيضــً
يف ضـوء للحصول على قياسات صحيحة الجتاهات النخبة التي تتكون على مدار سنوات،  

- 2017-2016سلســلة مــن األحــداث اإلرهابيــة التــي شــهدتها مصــر خــالل الفتــرة (
ــملت 2018 ــب 842) وشــ ــع القوالــ ــة (جميــ ــة العربيــ ــحف اإللكترونيــ ــن الصــ ــردة مــ مفــ

  الصحفية).  
  وشملت العينة العمدية من األحداث ما يلي:

  أهم األحداث التي اهتمت الصحف اإللكترونية بتغطيتها:
  :2016أوًال: عام 

  الغردقة فيستا" "بيال  فندق على هجوم
أولــى العمليــات اإلرهابيــة لهــذا العــام، إثــر قيــام يف الثــامن مــن ينــاير شــهدت مصــر 

شخصني بالهجوم على فندق بيال فيستا بالغردقـة، وهـو احلـادث الـذي أسـفر عـن إصـابة 
 .ثالثة سياح، ومتكنت القوات األمنية من ضبط متهم وقتل آخر
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 املسلحة  للقوات  ومدرعة  سيارة  استهداف
"داعــش" عربــة تابعــة للجــيش قــرب مدينــة يف الســابع والعشــرين مــن ينــاير، اســتهدفت 

العريش عـن طريـق زرع عبـوة ناسـفة وتفجيرهـا عـن بعـد أثنـاء مـرور سـيارة تابعـة للقـوات 
 .آخرين 12مجندين وإصابة  5املسلحة؛ ما أدى الستشهاد  

 5ويف التاســع والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه لقــي ضــابطان ومجنــد مصــرعهم، وأصــيب 
 .استهدفت مدرعة وسط مدينة العريش  آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة

  الصفـــا كميـن
مـــارس اســـتهدف تنظـــيم داعـــش اإلرهـــابي كمـــني الصـــفا علـــى الطريـــق  20ويف يـــوم 

جنـدًيا، وإصـابة   14ضـباط و  4الدائري جنوب العريش شمال سيناء، ما أسفر عن مقتـل  
 آخرين. 7

 لقبرص بها  والتوجه للطيران ملصر  طائرة اختطاف
ــرج مــارس، اخت ٢٩يف   ــا مــن مطــار ب ــد إقالعه ــران بع ــة ملصــر للطي طفــت طــائرة تابع

العــرب، وكانــت يف وجهتهــا إلــى مطــار القــاهرة، ليتوجــه مســارها للهبــوط مبطــار الرنكــا بـــ 
"قبرص"، بعد تهديد أحد الركاب لقائد الطائرة بتفجير نفسه بحزام ناسف، وكانت حتمل 

 من جنسيات مختلفة. 26مصرًيا و 30
  "باريس  "طائرة سقوط

ويف التاسع عشر من مايو، سقطت طائرة مصر للطيران القادمة مـن بـاريس يف البحـر 
من طاقم الطـائرة، وقـد   10مصرًيا و  30شخًصا بينهم    66املتوسط، ما أسفر عن مقتل  

ــواد  ــار مل ــى آث ــور عل ــى العث ــة بكشــف مالبســات احلــادث إل ــق املكلف ــات التحقي أشــارت جه
حايا بعد انتشـالها األمـر الـذي يـرجح فرضـية أن يكـون احلـادث متفجرة على جثامني الض

 .إرهابًيا
  املساعد العام النائب  اغتيال  محاولة

ــام  ــب الع ــب النائ ويف التاســع والعشــرين مــن ســبتمبر، اســتهدفت ســيارة مفخخــة موك
ــواٍن دون وقــوع  ــا عبــد العزيــز عثمــان، لكنهــا انفجــرت بعــد مــرور املوكــب بث املســاعد زكري

 .إصابات
 ""زقدان  نيكم

ويف الرابع عشر من أكتوبر، هاجم إرهابيون كمني الزقدان جنوب بئر العبـد، مـا أسـفر 
 .آخرين من القوات املسلحة 7وإصابة   مجنًدا 12عن استشهاد 
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  الفتوح أبو  املستشار  اغتيال  محاولة
ويف الرابع من نوفمبر، استهدفت سيارة مفخخة موكب القاضـي أحمـد أبـو الفتـوح، يف 
مدينة نصر، الذي نظر قضية أحداث قصر االحتادية املتهم فيهـا الـرئيس املعـزول محمـد 

 .مرسي، ويف اليوم التالي أعلنت حركة حسم تبنيها للحادث
 الغاز خط على الهجوم

ويف اخلامس والعشرين من نوفمبر استهدف تنظيم والية سيناء التابع لتنظيم "داعـش" 
 13بالعريش، باسـتخدام سـيارة مفخخـة، مـا أسـفر عـن استشـهاد  اإلرهابي نقطة تفتيش  

  .آخرين 12جندًيا، وإصابة  
 الهرم تفجير

شهد محيط مسجد السالم بشـارع الهـرم يف التاسـع مـن ديسـمبر تفجيـر عبـوة ناسـفة 
استهدفت قـوة أمنيـة متمركـزة باملنطقـة ذاتهـا، أسـفر ذلـك عـن استشـهاد ضـابطني وأمـني 

 .آخرين 3ة  مجندين، وإصاب 3شرطة و
  البطرسية تفجير

يف الثاني عشر من الشهر ذاته استيقظت القاهرة على دوي انفجار اسـتهدف الكنيسـة 
آخــرين، وأعلــن الــرئيس  45وإصــابة  25البطرســية بالعباســية، مــا أســفر عــن مصــرع 

عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته يف العزاء الرسمي للمتوفيني عـن منفـذ عمليـة التفجيـر 
 ".محمود شفيق محمد مصطفيويدعى "

 "اجلورة  قرية بـ"  مدرعة تفجير
يف الســادس عشــر مــن ديســمبر، انفجــرت عبــوة ناســفة زرعهــا إرهــابيون بطريــق قريــة 

 .اجلورة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر
 :2017ثانًيا: عام 

  املساعيد حي هجوم
واسـتهدف تفجيـر كمـني شـرطة املطـافئ بحـي   2017ينـاير    9هجوم إرهـابي وقـع يف  

املساعيد يف مدينة العريش مبحافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل تسعة جنـود وإصـابة 
  آخرين.

  السعف  أحد
شخًصا، يف تفجيرين انتحاريني يف كنيستني مصريتني يف كل مـن   44أبريل، قتل    9يف  

لـتعلن مصـر علـى إثـر احلـادثني، فـرض طنطا واإلسكندرية أثناء االحتفال مبناسبة دينيـة،  
  حالة الطوارئ يف البالد.
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  الواحات طريق هجوم
ضد قـوات األمـن املصـرية يف طريـق الواحـات  تنظيم داعش يف والية سيناء كمني نفذه

، وأعلــن 2017أكتــوبر  20األحــداث يــوم اجلمعــة املوافــق ، وقعــت اجليــزة محافظــة يف
مـن قـوات األمـن املصـرية، وإصـابة   16مصدر حكومي أن العملية أسفرت عن مقتل عدد  

ا 15، وأسفر التعامل مع العناصر اإلرهابية عن إصـابة 13 مـن رجـال  54ومقتـل  شخصـً
  األمن وفًقا لروايات مختلفة.

 العبد بئر هجوم
ــر هجــوم أو ســيناء شــمال هجــوم أو الروضــة مســجد هجــوم ــد بئ ، هجــوم مســلح العب
كـم، وتبعـد عـن   50يقع بقرية الروضة، التي تبعـد عـن العـريش مسـافة    مسجًدااستهدف  

 128قتلـى و 305كـم مبحافظـة شـمال سـيناء، وأسـفر عـن سـقوط   40بئر العبـد قرابـة  
  ومت تصنيف احلادث على أنه األكثر دموية وبشاعة بتاريخ مصر.  مصابًا
  رفح هجوم

هجوم مسلح نّفذته عناصر إرهابية على بعض نقاط التمركز العسكري املصري جنـوب 
، القـوات املسـلحة املصـرية فرًدا مـن أفـراد  26، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد  رفح مدينة

  رهابية.فرًدا من العناصر اإل 40ومقتل أكثر من 
  الغردقة هجوم

ــع يف ــن وقـــ ــادث طعـــ ــو  14 حـــ ــكني يف  2017يوليـــ ــلح بســـ ــه شـــــخص مســـ ــام بـــ قـــ
اســتهدف ســائحات أجانــب، وأســفر احلــادث عــن مقتــل ســائحتني أملــانيتي  الغردقــة مدينــة
  .ية وسائحة أخرى تشيكية وإصابة ثالث سائحات أخرياتاجلنس
  املنيا حافلة حادث

، علــى الطريــق 2017مــايو  26 هجــوم إرهــابي بالرصــاص، وقــع صــباح يــوم اجلمعــة
ديـر  يف طـريقهم إلـى حافلـة كانوا يستقلون  األقباط عشرات  استهدفالصحراوي الغربي،  

ا وإصــابة 29الهجــوم عــن مقتــل ، وأســفر محافظــة املنيــا ، يفاألنبــا صــموئيل  24 شخصــً
  .آخرين
  مارمينا  كنيسة حادث

ديسمبر حدث هجوم مسلح على كنيسة بحلـوان أعلنـت داعـش مسـئوليتها عنـه   29يف  
 آخرين.  5وإصابة  9وأسفر عن مقتل 
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 :2018ثالًثا: عام 
  العملية الشاملة بسيناء 

عمليـات إرهابيـة بدائيـة محـدودة لـم تهـتم الصـحف باحلـديث عنهـا   8شهد هذا العام  
العامة لالستعالمات جنحـت   الهيئةبقدر تغطية العملية الشاملة بسيناء، التي وفًقا لتقرير  

ــام  ــي حــني بلــغ عــدد العمليــات ع ــة بســيناء وتراجعهــا؛ فف ــات اإلرهابي ــاض العملي يف إجه
  .2018عام  8و 2017يف  50 عملية، وصلت إلى 199) 2016(

  الصعيد  -الدلتا  –القاهرة  -سيناء   اإلطار اجلغرايف لألحداث:
 اجلهات املستهدفة بالعمليات اإلرهابية: 

  اجليش -5الكنائس         -3مواطنون مصريون       -1        
  الشرطة  -6املساجد          -4مواطنون أجانب            -2

  38:تثير هذه الدراسة عدًدا من اإلشكاليات والقضايا النظرية بالغة األهمية
  حتديد تعريف محدد للحدث اإلرهابي.   -1
 التغطية الصحفية اإللكترونية وقت حدوث الهجمات اإلرهابية.   -2
 اجتاه النخبة نحو هذه التغطية ومدى تبنيها لألطر التي يعرض بها احلدث. -3

  عينة الدراسة التحليلية  
  ) يوضح خصائص عينة الدراسة التحليلية 1جدول (

 

 

 

 

الصحف 
  اإللكترونية

  املجمـوع أجنبية  عربية

 اليوم السابع  األهرام  املوقع
اجلارديان  
 البريطانية 

نيويورك تاميز 
  األمريكية 

الصحف 
اإللكترونية العربية  

 واألجنبية

  842  157  230  243  212  األحداث

  % 100  %18.6  %27.3  % 28.85  % 25.17  النسبة املئوية
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  :أنواع القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر-1

يف أنواع  لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا2جدول (
  القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر

  الصحيفة
القوالب 

 الصحفية 

 اجلارديان  اليوم السابع األهرام 
النيويورك  

  تاميز 
  اإلجمالي 

  مستوى املعنوية 
  21د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

  36.6  308 29.3  46 30  69 36.2  88 49.5 105  خبر 

120.877  0.001 

قصة  
  خبرية 

33 15.6  48  19.8  15  6.5  10  6.4  106  12.6  

  16.2  136  26.8  42  18.7  43  16.9  41  4.7 10  تقرير 

  6.4  54  5.7  9  10.4  24  3.3  8  6.1 13  حتقيق 

حديث  
  صحفي

9 4.3  0  0  6  2.6  0  0  15  1.8  

  10.7  90  14  22  15.7  36  5.4  13  8.9 19  مقال 

رسوم  
  كاريكاتيرية 

4 1.9  6  2.5  0  0  0  0  10  1.2  

صحافة  
  فيديو 

19 8.9  39  16  37  16.1  28  17.8  123  14.6  

  100  842  100  157  100  230  100  243 100 212  املجموع 

  يتضح من اجلدول السابق :
القوالــب الصــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة % مــن 49.5أن نســبة 

% منهــا قالــب قصــة خبريــة، ونســبة 15.6مبصــر بصــحيفة األهــرام قالــب اخلبــر، ونســبة 
% مــن 36.2% منهــا قالــب مقــال، ونســبة 8.9% منهــا قالــب صــحافة الفيــديو، ونســبة 8.9

حيفة اليـوم السـابع القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصـ
% منهـا قالـب التقريـر، 16.9% منها قالب قصة خبرية، ونسبة  19.8قالب اخلبر، ونسبة  

% مــن القوالــب الصــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر 30ونســبة 
% منهـا 16.1% منها قالب تقريـر، ونسـبة   18.7بصحيفة اجلارديان قالب اخلبر، ونسبة  

% مــن القوالــب 29.3% منهــا قالــب مقــال، ونســبة 8.9ديو، ونســبة قالــب صــحافة الفيــ
الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة نيويورك تـاميز  قالـب 

  % منها قالب صحافة فيديو.17.8% منها قالب التقرير، ونسبة 26.8اخلبر، ونسبة 
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الصحفية املسـتخدمة   يتضح ذلك وجود فروق بني الصحف محل الدراسة يف القوالب
وهـي دالـة عنـد   120.877=    2يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر، حيث كانت قيمـة كـا

  .0.001مستوى داللة 
ويرجع تفسير ذلك إلى أن اخلبر من أهم القوالب املستخدمة يف تغطية األحداث  

بعم أكبر  بشكل  اهتمامها  كان  مبصر  اإللكترونية  الصحف  وألن  حدوثها،  فور  ل الهامة 
الصحف  من  العكس  على  الثانية  املرتبة  يف  اإلخبارية  القصة  قالب  وظهر  للخبر،  متابعة 
حقائق  استعرضت  حيث  الثانية،  املرتبة  يف  التقرير  وضعت  التي  األجنبية  اإللكترونية 

  .وأرقام سابقة وجعلتها كخلفية لتفسير احلدث أكثر منه متابعة ألهم التطورات يف اخلبر
  ت:مصادر املعلوما -2 

  يف مصادر املعلومات لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا3جدول (
  الصحيفة

 مصادر  
 املعلومات

  مستوى املعنوية    اإلجمالي   النيويورك اجلارديان  اليوم السابع  األهرام 
  96د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

ية
سم

 ر
ية

صر
 م

در
صا

م
  

رئيس 
 3.62  65 4.1  25 3.2  12 2.1  8 4.5 20 الدولة 

11
36

.1
56

  

0.001 

رئيس 
  3.62  65  3.6  22  3.8  14  3.2  12  3.8 17 الوزراء 

  6.62  119  4.1  25  4  15  8.8  33  10 46 اجليش 

  6.06  109  3.2  19  4.6  17  7.7  29  9.9 44 الشرطة 

  3.06  55  2.2  13  4  15  0  0  6.1 27 القضاء 

تقارير 
  2.67  48  1.8  11  0.8  3  3.4  13  4.7 21 حكومية

قيادات  
  3.39  61  1.2  7  6.7  25  3.4  13  3.6 16 سياسية

قيادات  
  2.22  40  1.5  9  0  0  2.7  10  4.7 21 مسيحية 

قيادات  
  2.17  39  1.2  7  0  0  3.4  13  4.3 19 إسالمية 

ية 
سم

 ر
ير

 غ
ية

صر
 م

در
صا

م
  

منظمات 
املجتمع 
 املدني

0 0  0  0  16  4.3  0  0  16  0.89  

مواقع 
التواصل 
 االجتماعي 

0 0  35  9.3  15  4  40  6.6  90  5.01  

وسائل 
اإلعالم 
 املصرية 

43 9.6  44  12  39  11  26  4.3  152  8.45  
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  الصحيفة
 مصادر  

 املعلومات

  مستوى املعنوية    اإلجمالي   النيويورك اجلارديان  اليوم السابع  األهرام 
  96د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

منظمات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 حقوقية 

مواقع 
اجلماعات 
 اإلرهابية 

0 0  9  2.4  25  6.7  32  5.3  66  3.67  

شهود  
  7.01  126  3.2  19  4.6  17  16  59  7 31 عيان

ية
سم

 ر
ية

رب
 ع

در
صا

م
  

تصريحات  
  0.17  3  0  0  0  0  0  0  0.7 3 قطرية

تصريحات  
  0.28  5  0  0  0  0  0  0  1.1 5 سعودية 

تصريحات  
  0.72  13  0  0  0  0  0.5  2  2.5 11 إماراتية

جامعة 
الدول 
 العربية 

12 2.7  13  3.4  0  0  7  1.2  32  1.78  

قيادات  
  1.67  30  0  0  0  0  2.7  10  4.5 20 دينية

ية
سم

 ر
ير

 غ
ية

رب
 ع

در
صا

م
  

منظمات 
املجتمع 
 املدني

0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

مواقع 
التواصل 
 االجتماعي 

10 2.2  14  3.7  0  0  37  6.1  61  3.39  

وسائل 
اإلعالم 
 العربية 

15 3.4  42  11  0  0  23  3.8  80  4.45  

منظمات 
حقوقية  
 محلية

0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

مواقع 
اجلماعات 
 اإلرهابية 

0 0  0  0  12  3.2  20  3.3  32  1.78  

شهود  
  4.51  81  3.2  19  2.7  10  0  0  12 52 عيان

ر 
اد

ص
م

ة 
نبي

أج

تصريحات  
  1.89  34  0  0  6.2  23  1.3  5  1.3 6 أمريكية

تصريحات  
  2.89  52  5.6  34  4.6  17  0.3  1  0 0 إسرائيلية 
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  الصحيفة
 مصادر  

 املعلومات

  مستوى املعنوية    اإلجمالي   النيويورك اجلارديان  اليوم السابع  األهرام 
  96د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

تصريحات  
  0.11  2  0  0  0  0  0.5  2  0 0 تركية

األمم 
  3.95  71  4.6  28  7.5  28  2.1  8  1.6 7 املتحدة 

تقارير 
رسمية  
 أجنبية 

0 0  0  0  12  3.2  41  6.8  53  2.95  

تقارير 
رسمية  
 أوروبية 

0 0  0  0  22  5.9  17  2.8  39  2.17  

قيادات  
  0.11  2  0  0  0  0  0.5  2  0 0 دينية

ية
سم

 ر
ير

 غ
ية

جنب
ر أ

اد
ص

م
  

منظمات 
املجتمع 
 املدني

0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

منظمات 
حقوقية  
 أجنبية 

0 0  0  0  24  6.5  0  0  24  1.33  

مصادر 
إعالمية 
 أمريكية

0 0  0  0  10  2.7  44  7.3  54  3  

مصادر 
إعالمية 
 قطرية

0 0  0  0  0  0  13  2.3  13  0.72  

مصادر 
إعالمية 

 تركية
0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

مصادر 
إعالمية 
 إسرائيلية 

0 0  0  0  0  0  49  8.1  49  2.73  

مواقع 
  0.95  17  2.81  17  0  0  0  0  0 0 تواصل 

  100  1798  100  604  100  371  100  377  100 446  املجموع  

% مــــن مصــــادر املعلومــــات الصــــحفية 12يتضــــح مــــن اجلــــدول الســــابق: أن نســــبة 
املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر بصــحيفة األهــرام شــهود عيــان، ونســبة 

% منهـــا مصـــادر رســـمية 9.9ونســـبة % منهـــا مصـــادر رســـمية مصـــرية (اجلـــيش)، 10
% من مصادر املعلومات الصـحفية املسـتخدمة يف تغطيـة األحـداث 16(الشرطة)، و نسبة  
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% منهـا وسـائل اإلعـالم 12اإلرهابية مبصر بصـحيفة اليـوم السـابع  شـهود عيـان، ونسـبة  
% مــن مصــادر املعلومــات 11% منهــا وســائل اإلعــالم العربيــة ونســبة 11املصــرية، ونســبة 

صــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر بصــحيفة اجلارديــان وســائل ال
% منهـا مواقـع اجلماعـات 6.7% منهـا األمم املتحـدة، ونسـبة 7.5اإلعالم املصرية، ونسبة  

% مـن مصـادر املعلومـات الصـحفية املسـتخدمة يف تغطيـة األحـداث 8.1اإلرهابية، ونسبة  
% منهـا 7.3تاميز مصـادر إعالميـة إسـرائيلية، ونسـبة  اإلرهابية مبصر بصحيفة نيويورك  

  % تقارير رسمية أجنبية.6.8مصادر إعالمية أمريكية، ونسبة  
يتضـــح مـــن ذلـــك وجـــود فـــروق بـــني الصـــحف محـــل الدراســـة يف مصـــادر املعلومـــات 

=  2الصـــحفية املســـتخدمة يف تغطيـــة األحـــداث اإلرهابيـــة مبصـــر، حيـــث كانـــت قيمـــة كـــا
  .0.001مستوى داللة  وهي دالة عند1136.156

وهنا ميكن تفسير اعتماد الصحف اإللكترونية املصرية على املصادر الرسمية وشهود 
العيان باستعانتها بشكل أساسي بالقصة اإلخبارية يف تغطية متابعات احلدث علـى عكـس 
ــادر  ــتعانت مبصـ ــي اسـ ــاميز التـ ــورك تـ ا النيويـ ــً ــة وخصوصـ ــة األجنبيـ ــحف اإللكترونيـ الصـ
إســرائيلية بــدال مــن املصــادر الرســمية املصــرية، وإن كانــت املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا 
اجلارديان أكثر مهنية، حيث اعتمدت على وسـائل اإلعـالم املصـرية وتقـارير سـابقة لـألمم 
املتحدة عن الوضع األمني مبصر، ومـن املالحـظ يف هـذا الصـدد أن الصـحف اإللكترونيـة 

تمـد علـى مواقـع اجلماعـات اإلرهابيـة عنـد نقـل احلـدث يف عــام املصـرية واألجنبيـة لـم تع
ولكــن اســتندت إلــى بيانــات الشــرطة واجلــيش وذلــك بســبب انخفــاض األحــداث  2018

  للتطهير يف األراضي املصرية. 2018اإلرهابية وبداية العملية سيناء 
  :توظيف مصادر املعلومات -3

 جدول (4) يوضح قيم كا2 لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة يف توظيف مصادر املعلومات 

  الصحيفة
توظيف  

 املصادر

  اإلجمالي  النيويورك تاميز اجلارديان  اليوم السابع األهرام
  مستوى املعنوية 

  6د ح 

  الداللة  2كا  الرتبة   ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

شرح 
  وحتليل

55 25.9 108  44.4 64  27.8 58  36،9 310  36.8 

عرض   0.001  126.288
  الوقائع 

142 67  74  30.5  85  37  33  21  334  39.7  

  23.5  198  42  64  35.7  81  25.1  61  7.1 15  تعليق

     100  842  100  157  100  230  100  243  100 212  املجموع
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% مـن توظيـف مصـادر املعلومـات الصـحفية 67يتضح من اجلـدول السـابق: أن نسـبة  
املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصـر بصـحيفة األهـرام عـرض الوقـائع، ونسـبة 

% من توظيـف مصـادر 44.4% منها تعليق، ونسبة  7.1ليل، ونسبة  % منها شرح وحت25.9
املعلومــات الصــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر بصــحيفة اليــوم 

% منهــا تعليــق، 25.1% منهــا عــرض الوقــائع، ونســبة 30.5الســابع شــرح وحتليــل، ونســبة 
ــات الصــحفية املســتخدمة يف37ونســبة  ــف مصــادر املعلوم ــة األحــداث  % مــن توظي تغطي

% منهـا شـرح وحتليـل، 35.2اإلرهابية مبصر بصحيفة اجلارديـان عـرض الوقـائع، ونسـبة  
ــبة  ــبة 27.8ونسـ ــق، ونسـ ــا تعليـ ــحفية 42% منهـ ــات الصـ ــادر املعلومـ ــف مصـ ــن توظيـ % مـ

املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابيـة مبصـر بصـحيفة نيويـورك تـاميز  شـرح وحتليـل، 
  % منها عرض الوقائع.20ونسبة % منها تعليق،  36.9ونسبة 

يتضح من ذلك وجود فروق بني الصحف محل الدراسة يف توظيـف مصـادر املعلومـات 
=  2الصـــحفية املســـتخدمة يف تغطيـــة األحـــداث اإلرهابيـــة مبصـــر، حيـــث كانـــت قيمـــة كـــا

  . 0.001وهي دالة عند مستوى داللة   126.288
الوقائع باستخدامها بشكل وميكن تفسير اعتماد الصحف العربية على أسلوب عرض  

ــى املصــادر الرســمية، أمــا  ــذلك اعتمادهــا عل ــة، ك ــر والقصــة اإلخباري ــن اخلب أساســي لف
الصحف اإللكترونية األجنبية فقد اعتمدت على التعليق بنـاء علـى اسـتنادها علـى مصـادر 
غير مصرية واعتمادها على تفسير األحداث من منظور يخـدم سياسـتها التحريريـة، التـي 

بالعديـد مـن   2018اية خاضعة لوجهة النظر الرسمية جتاه مصر، كـذلك متيـز عـام  بالنه
األنشطة العسكرية واألمنية للجيش داخل سيناء فنالحظ اعتماد هذه املواقـع بشـكل أكبـر 

  على املصادر الرسمية وبيانات اجليش املصري.
ة كانـت وهو ما يتفق مـع التفسـير السـابق بـأن مصـادر املعلومـات يف الصـحف املصـري

شهود عيان من قلب احلدث على عكـس الصـحف األجنبيـة التـي اعتمـدت بشـكل أساسـي 
على تقارير وانطباعات الدول املجاورة مثل إسرائيل، ونخص هنا بالذكر النيويـورك تـاميز 
األمريكية وهو ما يفسر أيًضا طبيعة السياسة اخلارجية التي انتهجتها أمريكا يف التعامـل 

فترة، وهو ما يؤكد تبني النيويورك تاميز لوجهة نظر النظام احلـاكم يف مع مصر يف تلك ال
 أمريكا ضد مصر.
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  :سمات توظيف مصادر املعلومات -4

يف سمات  لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا5جدول (
  توظيف مصادر املعلومات

  الصحيفة
سمات  

 التوظيف

  اإلجمالي   النيويورك اجلارديان  اليوم السابع األهرام 
  مستوى املعنوية  

  6د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

خارج 
  السياق 

0 0 41  16.9 84  36.5 33  21 158  18.8 

96.721  0.001 

  34  286  25.5  40  28.3  65  37.4  91  42.5 90  مقتضبة 

كافية 
لعرض  
  الفكرة 

122 57.5  111  45.7  81  35.2  84  53.5  398  47.3  

  100  842  100  157  100  230  100  243  100 212  املجموع

% مـن سـمات توظيـف مصـادر املعلومـات 57.5اجلـدول السـابق: أن نسـبة  يتضح مـن  
الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة األهـرام كافيـة لعـرض 

ــبة  ــرة، ونسـ ــبة 42.5الفكـ ــبة، ونسـ ــا مقتضـ ــادر 45.7% منهـ ــمات توظيـــف مصـ ــن سـ % مـ
صــر بصــحيفة اليــوم املعلومــات الصــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مب

% منهــا خــارج 16.9% منهــا مقتضـبة، ونســبة 37.4السـابع كافيــة لعــرض الفكـرة، ونســبة 
% مــن ســمات توظيــف مصــادر املعلومــات الصــحفية املســتخدمة يف 36.5الســياق، ونســبة 

% منهـا 35.2تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة اجلارديان خـارج السـياق، ونسـبة 
% مـن سـمات توظيـف 53.5% منهـا مقتضـبة، ونسـبة  28.3ونسـبة  كافية لعرض الفكـرة،  

مصــادر املعلومــات الصــحفية املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر بصــحيفة 
% منهــا 21% منهــا مقتضــبة، ونســبة 25.5نيويــورك تــاميز كافيــة لعــرض الفكــرة، ونســبة 

  خارج السياق.
الدراسـة يف سـمات توظيـف مصـادر يتضح من ذلـك وجـود فـروق بـني الصـحف محـل 

 2املعلومات الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر، حيث كانت قيمة كـا
 0.001وهي دالة عند مستوى داللة  96.721= 
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  أنواع األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر: -5
يف أنواع القوالب لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا6جدول (

  الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر

  الصحيفة

 أنواع األطر 

 اجلارديان  اليوم السابع األهرام
النيويورك  

  تاميز 
  اإلجمالي

  مستوى املعنوية 
  24د ح 

  الداللة  2كا  الرتبة   ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

إطار  
  الصراع 

55 
31.
1 

42  
11.
4 

94  
33.
8 

60  
30.
2 

251  
24.
6  

385.87
9  

0.00
1 

إطار  
  املسئولية 

22 
12.
4  

24  
6.5
4  

12  4.3  0  0  58  
5.6
8  

إطار  
النتائج 

  االقتصادية 
7 3.9  4  1.1  85  

30.
6  

38  
19.
1  

134  
13.
1  

إطار  
االهتمامات 

  اإلنسانية 
9 5.1  71  

19.
3  

8  2.9  8  
4.0
2  

96  9.4  

اإلطار  
  العسكري

21 
11.
9  

69  
18.
8  

21  7.6  28  
14.
1  

139  
13.
6  

  إطار األمن 
23 13  78  

21.
3  

17  6.1  24  
12.
1  

142  
13.
9  

إطار  
التطرف 
  الديني

10 5.7  24  6.5  31  
11.
2  

41  
20.
6  

106  
10.
4  

إطار  
اإلصالح  

االقتصادي  
واالجتماع 

  ي

12 6.8  8  2.2  3  1.1  0  0  23  
2.2
5  

إطار  
املؤامرة  
  اخلارجية

18 
10.
2  

47  
19.
3  

7  
2.5
2  

0  0  72  
7.0
5  

  املجموع
17
7 

100  
36
7  

107  
27
8  

100  
19
9  

100  
102

1  
100  

% مــن أنــواع األطــر املســتخدمة يف تغطيــة 31.1يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن نســبة 
% منهــا إطــار 12.4األحــداث اإلرهابيــة مبصــر بصــحيفة األهــرام إطــار الصــراع، ونســبة 

ــائج االقتصــادية، ونســبة  ــا اإلطــار العســكري، ونســبة % م11.9النت ــواع 21.3نه % مــن أن
األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة اليوم السابع إطـار األمـن، 
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ــا إطــار االهتمامــات اإلنســانية، ونســبة 19.3ونســبة  ــؤامرة 19.3% منه ــا إطــار امل % منه
داث اإلرهابيــة % مــن أنــواع األطــر املســتخدمة يف تغطيــة األحــ33.8اخلارجيــة، ونســبة 

% منهـا إطـار النتـائج االقتصـادية، 30.6مبصر بصحيفة اجلارديان إطار الصراع، ونسـبة  
% من أنواع األطر املسـتخدمة يف 30.2% منها إطار التطرف الديني، ونسبة  11.2ونسبة  

تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة نيويورك تاميز  إطـار الصـراع، وهـو مـا يختلـف 
التـي تؤكـد علـى تبنيهـا للتـدويل، ونسـبة  Zachary S & Steven M 2020 ،مـع دراسـة

  % منها إطار النتائج االقتصادية.19.1% منها إطار التطرف الديني، ونسبة 20.6
يتضح من ذلك وجود فروق بني الصحف محل الدراسة يف أنواع األطر املستخدمة يف 

وهــي دالــة عنــد  385.879=  2تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر، حيــث كانــت قيمــة كــا
  0.001مستوى داللة 

  إستراتيجيات التأطير يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر: -6

يف إستراتيجيات لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا7جدول (
  التأطير يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر

  الصحيفة

 إستراتيجيات 

  اإلجمالي  النيويورك  اجلارديان  السابعاليوم  األهرام
  مستوى املعنوية 

  12د ح 

  الداللة  2كا  الرتبة   ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

صناعة  
  اإلجماع

36 17 56  23 73  31.7 46  29.3 211  25.1 

128.354  0.001 

  29.6  249  26.8  42  24.3  56  24.3  59  43.4 92  الترهيب

  15.1  127  22.3  35  16.5  38  12.8  31  10.8 23  التطهير

  20.5  173  21.7  34  27.4  63  23  56  9.43 20  التعتيم

التدويل 
ومخاطبة  

  اخلارج 
41 19.3  41  16.9  0  0  0  0  82  9.74  

  100  842  100  157  100  230  100  243  100 212  املجموع

% من إستراتيجيات التـأطير يف تغطيـة األحـداث  43.4يتضح من اجلدول السابق: أن نسبة  
ارج،  % منها التدويل ومخاطبة اخلـ19.3اإلرهابية مبصر بصحيفة األهرام الترهيب، ونسبة  

% مــن إســتراتيجيات التــأطير يف تغطيــة  24.3% منهــا صــناعة اإلجمــاع، ونســبة  17ونســبة  
ــب، ونســبة   ــوم الســابع الترهي ــة مبصــر بصــحيفة الي ــيم،  23األحــداث اإلرهابي ــا التعت % منه

% مــن إســتراتيجيات التــأطير يف تغطيــة  31.7% منهــا صــناعة اإلجمــاع، ونســبة  23ونســبة  
% منهـــا  27.4يفة اجلارديـــان صـــناعة اإلجمـــاع، ونســـبة  األحـــداث اإلرهابيـــة مبصـــر بصـــح 
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% من إسـتراتيجيات التـأطير يف تغطيـة  29.3% منها الترهيب، ونسبة  24.3التعتيم، ونسبة  
% منهـا  26.8األحداث اإلرهابية مبصـر بصـحيفة نيويـورك تـاميز صـناعة اإلجمـاع، ونسـبة 

  % منها التعتيم. 22.3الترهيب، ونسبة 
الصـحف محـل الدراسـة يف إسـتراتيجيات التـأطير يف    بـنييتضح من ذلك وجـود فـروق  

وهي دالة عنـد مسـتوى  128.354= 2تغطية األحداث اإلرهابية مبصر، حيث كانت قيمة كا 
  .0.001داللة  

ــا إلســتراتيجية صــناعة  ــة بتبنيه ــة األجنبي وميكــن تفســير موقــف الصــحف اإللكتروني
ساسية يف تغطية األحداث بتعدد اآلراء ولكنها انزلقت إلـى اإلجماع بتخليها عن مهمتها األ

فخ الدعاية وتبنى وجهة نظر غيـر موضـوعية، أمـا الصـحف اإللكترونيـة العربيـة فاهتمـت 
  أكثر بتخويف العدو باستخدام إستراتيجيات الترهيب.

  اجتاه املادة الصحفية: -7

يف أنواع  لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا8جدول (
  القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر

  الصحيفة
القوالب 

 الصحفية 

 اجلارديان   اليوم السابع األهرام 
النيويورك 

  تاميز
  اإلجمالي 

  مستوى املعنوية  
  9د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

 41.8  352 10.2  16 23.9  55 53.1  129 71.7 152  إيجابي 

362.554  0.001 

  17.9  151  47.8  75  27.4  63  4.12  10  1.42 3  سلبي

  20.3  171  23.6  37  26.1  60  16  39  16.5 35  متوازن 

غير  

  واضح 
22 10.4  65  26.7  52  22.6  29  18.5  168  20  

  100  842  100  157  100  230  100  243  100 212  وعاملجم
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% من اجتاه املادة الصحفية املستخدمة يف 71.7يتضح من اجلدول السابق: أن نسبة  
 ,% منهـا متـوازن16.1ونسـبة    ,تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة األهرام إيجـابي

% مــن اجتــاه املــادة الصــحفية 53.1ونســبة  ,% منهــا غيــر واضــح االجتــاه10.4ونســبة 
 ,املستخدمة يف تغطيـة األحـداث اإلرهابيـة مبصـر بصـحيفة اليـوم السـابع  قالـب إيجـابي  

% مــن 27.4ونســبة  ,% منهــا متــوازن16ونســبة  ,%منهــا غيــر واضــح االجتــاه26.7ونســبة 
ة الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة اجلارديـان اجتاه املاد

و نســبة  ,% منهـا اجتــاه إيجـابي23.9ونســبة  ,% منهــا متـوازن26.1ونسـبة  ,قالـب ســلبي 
% مـــن اجتـــاه املـــادة الصـــحفية املســـتخدمة يف تغطيـــة األحـــداث اإلرهابيـــة مبصـــر 47.8

%منهـا غيـر 18.5ونسـبة    ,منهـا متـوازن  %23.6ونسـبة    ,بصحيفة نيويورك تاميز  سـلبي  
  واضح االجتاه.

يتضـــح ذلـــك وجـــود فـــروق بـــني الصـــحف محـــل الدراســـة يف اجتـــاه املـــادة الصـــحفية 
 362.554=  2املســتخدمة يف تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة مبصــر، حيــث كانــت قيمــة كــا

مادهـا . ومثلما مت التوضيح سـابقا فـإن األهـرام العت0.001وهي دالة عند مستوى داللة  
  على تغطية الوقائع واالستعانة باملصادر الرسمية فإن االجتاه إيجابيا 

ومن هنا ميكن مالحظة االجتـاه السـلبى للتغطيـة الصـحفية بالصـحف األجنبيـة جتـاه 
األحــداث يف مصــر علــى عكــس الصــحف االلكترونيــة العربيــة التــي تبنــت اجتاهــا مســاندا 

 للحكومة .
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  القوى الفاعلة يف النص: -8
 )  9جدول (

  يف القوى الفاعلة يف النص لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2يوضح قيم كا

  الصحيفة

الفاعلة  القوى  

 اجلارديان  اليوم السابع األهرام
النيويورك  

  تاميز 
  اإلجمالي

  مستوى املعنوية 
  33د ح 

  الداللة  2كا  الرتبة   ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

ية
سم

ت ر
صيا

خ
ش

  

  20.6  186 14.7  28 18.9  48 26.9  89 16.3 21 اجليش

410.266
  

0.001
 

  19.3  175  11  21  14.6  37  28.7  95  17.1 22  الشرطة

رئيس 

  اجلمهورية
19 14.7  12  3.63  57  22.4  4  2.1  92  10.2  

  0.88  8  0  0  0  0  0  0  6.2 8  األحزاب

  0.77  7  0  0  0  0  0  0  5.43 7  النقابات

منظمات 

حقوقية 

  محلية 

11 8.53  0  0  6  2.4  21  11  38  4.2  

  9.06  82  13.1  25  6.7  17  7.9  26  10.9 14  قيادات دينية 

  19.9  180  36.6  70  27.6  70  7.3  24  12.4 16  قيادات دولية 

شهود عيان من  

  قلب احلدث
11 8.5  85  35  19  7.5  22  11.5  137  15.1  

تنظيمات سياسية  

  دينية إخوان 
15 11.6  17  7  24  9.5  14  7.3  70  7.73  

تنظيمات سياسية  

  دينية داعش 
12 9.3  50    60  23.6  70  36.6  192  21.2  

  2.65  24  4.7  9  5.9  15    0  0 0  املخابرات الدولية 

  100  905  100  191  100  254  109  331  100 129  املجموع
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ي الفروق بین الصحف محل الدراسة في القوى الفاعلة ف
النص

األھرام الیوم السابع جردیان نیویورك

 

نسبة   أن  السابق:  اجلدول  من  الصحفي  17.1يتضح  النص  يف  الفاعلة  القوى  من   %
الشرطة   األهرام  بصحيفة  مبصر  اإلرهابية  األحداث  تغطية  يف  ونسبة   , املستخدمة 

القوى  % من  35و نسبة    , % منها رئيس اجلمهورية  14.7ونسبة    ,% منها اجليش16.3
بصحيفة   مبصر  اإلرهابية  األحداث  تغطية  يف  املستخدمة  الصحفي  النص  يف  الفاعلة 

احلدث قلب  من  عيان  شهود  السابع   اجليش28.7ونسبة    ,اليوم  منها  ونسبة   , % 
% من القوى الفاعلة يف النص الصحفي املستخدمة 27.6ونسبة    , %منها الشرطة26.9

اإلرهابية مبصر بصحيفة  األحداث  تغطية  دولية  يف  قيادات  % 23.6ونسبة    ,اجلارديان 
داعش دينية  سياسية  تنظيمات  اجلمهورية 22.4ونسبة    ,منها  رئيس  نسبة   ,%منها  و 

الفاعلة يف النص الصحفي املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية 36.6 القوى  % من 
دولية قيادات  تاميز   نيويورك  تنظيمات سياسية 36.6ونسبة    ,مبصر بصحيفة  منها   %

  %منها اجليش.14.7ونسبة   ,دينية داعش
النص   يف  الفاعلة  القوى  يف  الدراسة  محل  الصحف  بني  فروق  وجود  ذلك  يتضح 

كا قيمة  كانت  حيث  مبصر،  اإلرهابية  األحداث  تغطية  يف  املستخدمة  =    2الصحفي 
 . 0.001وهي دالة عند مستوى داللة   410.266
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  رهابية مبصر: آليات األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإل -9
يف آليات  لداللة الفروق بني الصحف محل الدراسة   2) يوضح قيم كا10جدول (

  األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر
  الصحيفة

آليات  
 األطر 

  مستوى املعنوية    اإلجمالي   نيويورك اجلارديان  اليوم السابع األهرام 
  36د ح 

  الداللة   2كا  الرتبة  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

إضفاء  
طابع 
  الدراما

15 5.7 78  30 5  1.9 0  0 98  11  

510.968  0.001 

اإلحالة  
  2.5  22  3.4  3  1.2  3  1.5  4  4.5 12  إلى األخر 

التدويل  
ومخاطبة  

  اخلارج 
28 10.6  24  9.2  0  0  2  2.3  54  6.2  

بناء 
  20  171  28.4  25  26.3  69  18.8  49  10.6 28  السياقات 

الضحايا  
  12  108  7.9  7  12.2  32  16.9  44  9.4 25  واألبطال 

شيطنة 
  7.7  67  3.4  3  1.15  3  1.5  4  21.5 57  األخر 

شخصنة 
املواقف  
  واألحداث 

32 12.1  5  1.9  52  19.8  19  21.6  108  12  

تنميط  
املواقف  
  واألحداث 

24 9.1  39  15  40  15.3  4  4.6  107  12  

تنميط  
املواقف  
  واألحداث 

44 16.6  13  5 58  22.1  25  28.4  140  16  

التجريد 
من  

  اإلنسانية 
10 3.8  20  7.7  7  2.7  3  3.4  40  4.6  

  3.4  30  0  0  5.3  14  0.4  1  5.7 15  املساواة 

اطار  
احلرب 
على  

  اإلرهاب 

109 41.1  78  30  21  8.1  11  12.5  219  25  

التضخيم  
  9.5  83  30.7  27  13  34  5  13  3.4 9  والتهويل

  100  875  100  88  100  262  100  260  100 265  املجموع
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% من آليات األطر املستخدمة يف تغطية  41.1يتضح من اجلدول السابق: أن نسبة 

ونسبة   ,األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة األهرام اطار احلرب على اإلرهاب

% 30و نسبة   ,% منها تنميط املواقف واألحداث16.6ونسبة  , %منها شيطنة األخر21.5

اإلرهابية مبصر بصحيفة اليوم السابع  من آليات األطر املستخدمة يف تغطية األحداث 

% منها  18.8ونسبة  ,%منها إضفاء طابع الدراما30ونسبة  , اطار احلرب على اإلرهاب

% من آليات األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية 26.3ونسبة  ,بناء السياقات

  ,واألحداث %منها تنميط املواقف 22.1ونسبة   ,مبصر بصحيفة اجلارديان بناء السياقات
% من آليات األطر  30.7و نسبة  ,% منها شخصنة املواقف واألحداث19.8ونسبة 

املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر بصحيفة نيويورك تاميز  التضخيم 
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% منها بناء  28.4ونسبة   ,%منها تنميط املواقف واألحداث28.4ونسبة  ,والتهويل

  السياقات. 

الصـحف محـل الدراسـة يف آليـات األطـر املسـتخدمة يف   يتضح ذلك وجود فـروق بـني
وهـي دالـة عنـد   510.968=    2تغطية األحداث اإلرهابيـة مبصـر ، حيـث كانـت قيمـة كـا

  .0.001مستوى داللة 

  أهم نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
  :القوالب الصحفية املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية مبصر-1

ام الصحف اإللكترونية العربيـة واألجنبيـة محـل الدراسـة بـاخلبر أثبتت الدراسة اهتم
الصحفي كأهم قالب صحفي يف تغطية األحداث اإلرهابية يف مصر، وهو ما يعكس طـابع 
الفورية والسرعة الذي تتسم به طبيعة التغطية اللحظية لهذه األحـداث، ويف حـني اهتمـت 

% بالقصة اخلبرية كأهم ثـاني 15.6 % واألهرام بنسبة19.8صحيفة اليوم السابع بنسبة  
قالب فني بعد اخلبر، جاء اهتمام النيويورك تاميز واجلارديان بـالتقرير كـأهم ثـاني قالـب 

  % على الترتيب.18.8%، و26.8فني بعد اخلبر بنسبة  
وميكــن هنــا مالحظــة افتقــار الصــحف اإللكترونيــة العربيــة إلــى التقريــر والتحقيــق يف 

، واعتمادها على القصة اخلبرية يف إكمـال التغطيـة، وهـو نـوع مـن التغطية الالحقة للخبر
الكتابة الصحفية يقوم على شهادات الضـحايا واجلانـب اإلنسـاني العـاطفي للحـدث، علـى 
عكــس التقريــر الــذي اســتخدمته الصــحف األجنبيــة بكثــرة ومتثــل يف عــرض إحصــائيات 

  وبيانات عن تداعيات الهجمات اإلرهابية يف مصر.

  مصادر املعلومات يف الصحف محل الدراسة    -2

ــريحات  ــى التصـ ــا علـ ــة يف اعتمادهـ ــة واألجنبيـ ــة العربيـ ــحف اإللكترونيـ ــت الصـ تقاربـ
ــاميز  ــورك تـ ــحيفتا النيويـ ــت صـ ــن تفوقـ ــاء، ولكـ ــرطة والقضـ ــيش والشـ ــن اجلـ ــمية مـ الرسـ
واجلارديان يف اعتمادهما علـى املصـادر األجنبيـة مثـل تصـريحات أمريكيـة وإسـرائيلية أو 
بعض التقارير الصادرة من األمم املتحدة، كذلك نشرها لتصـريحات اجلماعـات اإلرهابيـة 
على مواقعهـا، فكانـت تقـوم بنقـل بعـض الفيـديوهات املصـورة للحـادث مـن مواقـع داعـش، 
ــان يف توصــيف  ــى تصــريحات شــهود العي ــة باعتمادهــا عل وتفوقــت عليهــا الصــحف العربي

القصـة اخلبريـة يف التغطيـة، ذلـك ألنهـا تعتمـد   %، وهو ما يفسر ظهور11احلادث بنسبة  
  دائًما على تصريحات الضحايا وتوصيفهم للحادث.
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  توظيف املعلومات يف الصحف اإللكترونية محل الدراسة:  -3

%، يف حـني اهتمــت اليـوم الســابع 67اهتمـت صـحيفة األهــرام بعـرض الوقــائع بنسـبة 
ــل بنســبة  ــى نســبة %، أمــا وظيفــة 44.4بالشــرح والتحلي ــق فاســتحوذت عل % يف 42التعلي

ا مـا يفسـر اهتمـام الصـحف  35النيويـورك تـاميز وكـذلك اجلارديـان بنسـبة  %، وهـو أيضـً
األجنبيــة بعــرض خلفيــات عــن كــل حــدث إرهــابي واهتمامهــا بــالتعليق عليــه، علــى عكــس 

  الصحف العربية التي اهتمت بعرض الوقائع وشرحها وحتليلها.

  ت يف الصحف اإللكترونية محل الدراسة:سمات توظيف املعلوما  -4

ــى عكــس  ــف املعلومــات خــارج الســياق عل ــم بتوظي ــم تق أكــدت الدراســة أن األهــرام ل
صحيفة اجلارديان التـي اسـتحوذت علـى أعلـى نسـبة يف توظيـف املعلومـات خـارج السـياق 

%، ولكن أيًضا اتسمت املعلومات يف األهرام باالقتضاب فحصـلت علـى أعلـى 36.5بنسبة  
  %.42.5بة يف فئة مقتضبة بالنسبة لباقي الصحف  نس

  أهم األطر التي استحوذت على اهتمام الصحف اإللكترونية محل الدراسة:  -5

من أهـم األطـر التـي اسـتحوذت علـى اهتمـام صـحيفتي اجلارديـان والنيويـورك تـاميز 
التـي   كان إطار الصراع والنتائج االقتصادية، على عكس صـحيفتي اليـوم السـابع واألهـرام

اهتمت باإلطـار األمنـي والعسـكري، وهـو مـا يعكـس اخـتالف األطـر التـي مت توظيفهـا بـني 
  الصحف العربية واألجنبية.

  إستراتيجيات التأطير املصاحبة للتغطية الصحفية ألحداث اإلرهاب: -6

% كـان إطـار الترهيـب، أمـا 43.4أهم إطار استخدمته األهرام واليـوم السـابع بنسـبة  
تخدمته اجلارديــــان والنيويــــورك تــــاميز كــــان صــــناعة اإلجمــــاع بنســــبة أهــــم إطــــار اســــ

%، وهــو مــا يفســر اســتعراض الصــحف العربيــة للمقاتلــة الباســلة لضــباط %29.3،31.7
الشرطة واجليش وتكتيكهم املنظم يف القضاء على اإلرهاب، كذلك الصور التي مت نشـرها 

ن مـواطن مصـري مسـيحي، حيـث بعد حادثة ليبيا الشهيرة التي قتل فيها أكثـر مـن عشـري
ــي مت تصــفيتها مــن  ا بنشــر صــور العناصــر الت ــً ــر جلي ــًدا ظه اتخــذت الصــحافة دورًا جدي
اجلماعات اإلرهابية، وذلك على عكس الصحف األجنبية التي أهتمت أكثـر بالتـدليل علـى 
وجهـة نظـر معينــة يف األحـداث اإلرهابيــة يف مصـر بنشــر خلفيـات قدميــة للحـدث وكــذلك 

 يانات جلهات أجنبية بل وتصريحات إسرائيلية تخص الشأن يف سيناء.تقارير وب
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  آليات األطر املستخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية: -7

%، 41.1أهم إطار مت استخدامه يف األهرام كـان إطـار احلـرب علـى اإلرهـاب بنسـبة  
إستراتيجية الترهيب، أما يف %، وهو ما يفسر استخدام   30كذلك يف اليوم السابع بنسبة  

%، أما يف اجلارديان كان أهم إطـار 30.7النيويورك تاميز فكان التضخيم والتهويل بنسبة  
ــاء الســياقات بنســبة  ا اســتخدامهم إلســتراتيجية صــناعة 26.3بن ــا يفســر أيضــً %، وهوم

يف فكـرة أن   Gerhards J. & Schäfer M. S-اإلجمـاع، وهـو مـا يتفـق مـع دراسـة
فات بني القنوات والصحف اإلعالمية يف التغطيـة قـد ال تكـون بسـبب ثقـايف مثلمـا االختال

هو متوقع دائًما، ولكن قد يصف مثال أحد املواقع احلـدث بأنـه إرهـابي بينمـا يصـفه آخـر 
  .)39(بأنه عمل إجرامي، وهذا دائًما له عالقة باإلطار الذي يتبناه املوقع

  :األحداث اإلرهابيةاجتاه التغطية الصحفية نحو  -8

ا بنســبة  %، أمــا يف األهــرام فكــان 53.3اجتــاه التغطيــة يف اليــوم الســابع كــان إيجابيــً
ا، أمــا يف الصــحف 71بنســبة  % وبالتــالي يعــد اجتــاه التغطيــة يف الصــحف العربيــة إيجابيــً

%، 47.8%، والنيوريـورك تـاميز بنسـبة  27.4األجنبية فكانت سلبية يف اجلارديـان بنسـبة  
%، إال أن 26.1نت اجلارديان قد اقتربـت مـن نسـبة معقولـة يف فئـة املتـوازن بنسـبة وإن كا

النتائج تؤكـد أن اجتـاه التغطيـة يف كـل مـن الصـحف العربيـة واألجنبيـة هـو عـدم التزامهـا 
  بالتغطية املتوازنة للحدث اإلرهابي.

  القوى الفاعلة يف النص اخلاص باألحداث اإلرهابية يف مصر:  -9

"شهود العيان" أهم القـوى الفاعلـة يف صـحيفة اليـوم السـابع اإللكترونيـة بنسـبة انت  ك
%، ويف األهـرام كـان 16.3%، واجلـيش بنسـبة  26.9%، تلتها بعد ذلك الشرطة بنسبة  35

%، أمــا يف النيويــورك تــاميز فكانــت 16% و17الشــرطة واجلــيش أهــم الفــاعلني بنســبة 
يـادات الدوليـة، وإن كانـت اجلارديـان قـد اهتمـت % تلتهـا الق35احلركات اإلرهابية بنسبة  

% وهي نسبة مقاربة للقيادات الدوليـة واملنظمـات 22بتصريحات رئيس اجلمهورية بنسبة  
 اإلرهابية، وميكن القول بأن تغطية اجلارديان لألحداث كانت شبه متوازنة.
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  التوصيات:

اجلغرافيــة والسياسـية ملكــان وضـع إطــار اإلرهـاب حتــت االختبـار وعالقتــه بـالظروف  -
  الصراع ومالحظة اختالفه مع مرور الوقت.

عمل دراسات عن اجتاهات اجلمهور األجنبي والعربي نحو اإلرهاب مع املقارنـة بينهـا  -
  وربطها بنوعية وخلفيات املصادر التي يتعرضون لها.

يــل اختبــار إطــار احلــرب علــى اإلرهــاب بالصــحف اإللكترونيــة ومــدى فاعليتــه يف تقل -
  احلوادث اإلرهابية.

ــة ومــدى  - ــة الصــحفية للعمليــات اإلرهابي إجــراء دراســة عــن الصــور املصــاحبة للتغطي
  تأثيرها على إدراك اجلمهور ملفهوم اإلرهاب.

إجراء دراسة عـن التغطيـة الصـحفية لإلرهـاب باسـتخدام نظريـة األجنـدة واختبارهـا  -
األجنـــدة التـــي يضـــعها  علـــى القـــائمني باالتصـــال يف غـــرف األخبـــار، حيـــث أن تـــأثير

املسؤول اإلعالمي عن نشر اخلبر هي التـي حتـدد إذا كـان هنـاك حـدث إرهـابي أهـم 
  من آخر، فقد تصاحب بعض األحداث غزارة يف التغطية دون أخرى.

القيام بعمل حتليـل سيميائــي للخطـــاب يف الصحافـــة األجنبيـة، حيــث تــم استخــدام  -
ـــع ـــرى، ومبـــا أن  لفـــظ محــاربني يف بعــض املواضـ ـــع أخـ ـــن يف مواضـ ـــظ مسلحيــ ولفــ

Freedom Fighters   ليست توصيف منصف فإن ذلك يعكس نوع من التعاطف مع
 .اإلرهابيني
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 مناذج  تطبيقية من الدراسة  

تغطية متابعة للجارديان حلادث الروضة يف اطار احلرب على اإلرهاب ، واالهتمامات  -1
  اإلنسانية واجتاه إيجابي نحو السياسة املصرية يف التعامل مع احلادث .

Egyptian warplanes strike 'terrorist' 
targets after mosque attack kills 305 

 
  

Egypt’s military has responded with airstrikes directed at “terrorist” 
locations and vehicles after hundreds of people were killed in a bomb 
and gun assault on a mosque in the north of the country. The Egyptian 
president, Abdel Fattah al-Sisi, delivered a defiant television address 
on Friday evening, vowing to respond with “brute force” and offering 
condolences to the families of victims. “This act will only increase our 
will and unity,” he said. “The police and military will avenge our 
martyrs and restore peace and security.” Hours after the attack, 
Egypt’s military launched airstrikes on targets in mountainous areas 
around Bir al-Abed, security sources and witnesses said. The targets 
were described as vehicles used in the attack and “terrorist” locations 
where weapons and ammunition were stocked. Another witness, a 
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student who gave his name only as Mohamed, told the Guardian he 
had heard calls for help emanating from other nearby mosques after 
Friday’s attack.“I went with my family and friends to the scene of 
the mosque and found ambulances loading bodies and injured,” 
he said. “What happened in al-Rawdah is a massacre against 

peaceful civilians.”  

ونالحــظ اجتاهــا إيجابيــا ومــؤازرة للجانــب املصــري علــى الــرغم مــن اتبــاع سياســة مزدوجــة يف التعامــل مــع نشــر 

تبــاع اجلريــدة سياســة التعتــيم عنــدما يتعلــق األمــر بالضــحايا مــن صــور الضــحايا مــن اجلانــب املصــري خصوصــا مــع ا

ــن األحـــداث نـــذكر منهـــا طـــائرة بـــاريس  ــيات األوربيـــة واألمريكيـــة وهـــو مـــا اتبعتـــه يف العديـــد مـ ،ولكـــن  2015اجلنسـ

إلطار احلرب على اإلرهاب وتــدويل احلــادث ووضــعه يف ســياق   وتبنيهامالحظ هنا اعتمادها على تصريحات رسمية  

يصــف احلــادث بالبشــاعة ويــدعو على اإلرهاب العاملي بنشر تصريحات الرئيس األمريكي ترامب على تويتر   احلرب

ملصر ،وكما ذكرت الباحثة سابقا يف نتائج الدراسة التحليلية أن سياسة الواليات املتحــدة وبريطانيــا تغيــرت 

الرئيس ترامب وتغير السياسة اخلارجية من اتخاذ موقف معادى إلى محاولة للتفاهم خصوصا بعد تولى 

للواليـــات املتحـــدة نحـــو مصـــر وإن لـــم يحـــدث ذلـــك يف النيويـــورك تـــاميز التـــي اتخـــذت خطـــوات بطيئـــة يف 

التعامل مبوضــوعية مــع األحــداث يف مصــر ونالحــظ يف هــذا الصــدد تبنــى اجلارديــان لســياق داعــم للسياســة 

ــارة ــار تــــدويل قضــــية اإلرهــــاب كــــذلك إشــ ــاه للجانــــب اإلنســــاني واالســــتعانة بشــــهادات  املصــــرية يف اطــ االنتبــ

الضحايا وفى هذه املرة كان التعليق عن الضحايا املسيحني قبل ذلك  يف إشارة بعيــدا عــن الصــراع الــداخلي 

 وأن اإلرهاب أصبح ظاهرة عاملية ال ميكن احتمالها .

 
Donald J. Trump 
@realDonaldTrump 
 
Will be calling the President of Egypt in a short while to discuss the 
tragic terrorist attack, with so much loss of life. We have to get 
TOUGHER AND SMARTER than ever before, and we will. Need the 
WALL, need the BAN! God bless the people of Egypt.. 
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التجريد   -2 اطار  يف  الروضة   مسجد  حلادث  وتغطية  االلكترونية  السابع  اليوم  جريدة 
أل   واستراتيجية  اآلخر  الى  واإلحالة  اإلنسانية  باستخدام  Demonization من 

آلخر   ومتابعة    ، احلدث  موقع  من  رسمية  وغير  رسمية  بدون  شهادات  التفاصيل 
األهالي   قدرة  على  بالتأكيد  والفزع  للتهويل  جتنبها  ونالحظ  الصور  استخدام 

  واحلكومة بالسيطرة على تداعيات املوقف .

قتلوهم وهما بيصلوا".. اإلرهاب يستهدف بيوت اهللا فى شمال سيناء وقت صالة اجلمعة..  "
دراإلرهابيون يفجرون عبوة ناسفة فى محيط مسجد الروضة.. مصا  125شهيدا و  184 :

سيارة إسعاف تواصل نقل املصابني للمستشفيات.  50مصابا.. و  

 
حلقــة جديــدة تســجلها االعتــداءات الســافرة للخاليــا اإلرهابيــة، التــي تســتهدف املــدنيني، ورجــال اجلــيش 

والشرطة، حيث شـهدت مدينـة العـريش صـباح اليـوم، تفجيـر عبـوة ناسـفة مبحـيط أحـد املسـاجد، وقالـت مصـادر 

ى شـمال سـيناء حالـة مصـابا. وأعلنـت فـ  125شـهيدا و  184مطلعة إن حصيلة احلادث اإلرهابى حتى اآلن بلغت  

 االستنفار فى املستشفيات ومت استدعاء جميع االطباء وفتح غرف العمليات            

قرية الروضة غرب    ، وأفادت شهود عيان بشمال سيناء بإن إرهابيني اقتحموا مسجد الروضة الكائن فى

من   عدد  وإصابة  مقتل  فى  االنفجار  وتسبب  الصالة،  أداء  أثناء  املسجد  مبحيط  ناسفة  عبوة  وفجروا  العريش 

بقطع   قاموا  ثم  األهالي  سيارات  فى  النار  أضرموا  اإلرهابيني  أن  الشهود  وأوضح  باملسجد.  وتلفيات  املصلني 

من    80ن سيارات اإلسعاف متكنت من إجالء أكثر من  الطريق املؤدى للقرية وأكد مصدر طبى بشمال سيناء أ

اليوم. وأشار مصدر طبى إلى أن   أثناء صالة اجلمعة  لتفجير  الروضة بشمال سيناء الذى تعرض  داخل مسجد 

اإلصابات بعضها بشظايا وأخرى بالرصاص احلى، وهم من مختلف األعمار وبينهم أطفال وكبار سن وشباب. كان  
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الروض الكائن فى  شهود عيان بقرية  الروضة  ال جرير  اقتحموا مسجد  إرهابيني  بإن  أفادوا  ة بشمال سيناء قد 

قرية الروضة التابعة ملركز بئر العبد بشمال سيناء وفجروا عبوة ناسفة مبحيط املسجد أثناء أداء الصالة، وتسبب  

                                                                                                        .                       االنفجار فى مقتل وإصابة عدد من املصلني وتلفيات باملسجد
  

  2017موقع صحيفة األهرام واستراتيجية التعتيم أثناء تغطية حادث الروضة االرهابي  - 3
  

 ننشر أول صورة ملسجد الروضة الذي شهد حادث التفجير بالعريش 

  
املسجد قد تعرض لهجوم إرهابي، بزرع عبوة ناسفة بجوار املسجد، والتي انفجرت عقب انتهـاء الصـالة، كان  

  .وخروج املصلني من املسجد، واستهدف اإلرهابيون كل من حاول الفرار من االنفجار بإطالق األعيرة النارية

شـر صـور الضـحايا مـن داخـل وكان هذا هو اخلبر بنصه ..ففى ظل الوقت الـذى تسـابقت فيـه املواقـع علـى ن

املسجد إالتزمت األهرام بـالتعتيم ورمبـا يعـود ذلـك للطبيعـة املحافظـة التـى اتسـمت بهـا األهـرام علـى مـدار عقـود 

،كـذلك كونهـا صــحيفة قوميـة تلتــزم بسياسـات حتريريـة معــدة مسـبقا عنــد التعامـل مـع هــذه األحـداث التســتهدف 

كــر ــق مــن ف ــة التــرويج وال إحــداث زخــم أكثــر تنطل ــا إلــى رغب كــن هــذا يرجعن ة املســئولية اإلجتماعيــة للصــحافة ول

  اجلمهور يف املعرفة التى قد تدفعه يف هذه اللحظة إلى استقاء املعلومات والتفاصيل من مصادر غير مهنية .
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منوذج آللية بناء السياقات داخل إطار الصراع باجلارديان عن حادث مقتل أبو الضياء  -4
  2016رهابية األنصاري زعيم داعش اإل

Head of Isis in Egypt killed by security forces  

 
A posting on the Facebook page of the Egyptian military’s chief 
spokesman, Brigadier General Mohammed Samir, said Abu Duaa al-
Ansari was killed in an operation south of the Egyptian coastal city of 
el-Arish.  

Several senior aides and at least 45 other militants were killed in an 
operation carried out jointly by the air force and the anti-terrorism 
squad, according to Samir’s statement. 

Since Egypt’s military overthrew the country’s Islamist president, 
Mohamed Morsi, in 2013, jihadis have led an insurgency against the 
army and police involving daily attacks in north Sinai. 

The arid and rugged Sinai peninsula borders Israel and the 
Palestinian Gaza Strip. El-Arish is the provincial capital of North Sinai 
where the jihadis are active. 

وهنا اعتمدت على مصادر من اجليش (صفحة املتحدث العسكري للجيش املصري على الفيس بوك  
)ورغم عرضها للخبر أنه ضمن اجلهود املصرية للحرب على اإلرهاب إال أنها اهتمت ببناء سياق للحدث  

معة اإلخوان محمد مرسى .ثم إشارة بعد ذلك إلى عن طريق ذكر خلفيات عزل الرئيس األسبق التابع جلا
 حدود مصر مع إسرائيل وغزة .



 

 
1268 1268 

االجتاه السلبى لصحيفة النيويورك تاميز جتاه األحداث يف مصر ، متابعة بعد حادث -5
  الروضة جزء من (مقال).

In Egypt, Furious Retaliation but Failing 
Strategy in Sinai 

 
CAIRO — After militants massacred 305 people at a packed mosque 
on Friday in a stunning assault on a sacred place, President Abdel 
Fattah el-Sisi responded as he knows best 

But that furious retaliation, which follows years of battle in Sinai 
against a vicious Islamic State affiliate that downed a Russian 
passenger jet in 2015 and has regularly attacked Egyptian security 
forces there, revived the most troubling question about Mr. Sisi’s 
strategy in the desert peninsula: Why is it failing?                                                

For decades Egypt has seen Sinai through a military prism, taking an 
aggressive approach to an alienated local population. The military has 
engaged in summary executions and the destruction of whole villages, 
while offering little to solve the region’s deep social and economic 
problems, including chronic unemployment, illiteracy and poor access 
to health care.                                                                                 
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يف إطار املتابعة حلادث مسجد الروضة اهتمت النيويورك تاميز بنشر اآلثار االقتصادية السيئة لإلرهاب    
إرهابية أحداث  عن  خلفيات  بعرض  وقامت  اجلمهورية  رئيس  وانتقدت  سيناء  ووصفت   يف  سابقة 

إستراتيجية التعامل يف سيناء بالفاشلة يف جتاهل تام بعد ذلك إلجراءات التطهير التي قامت بها الدولة 
،كما وضعت اإلرهاب يف سيناء يف خانة الصراع ولم تهتم بتوصيفه باإلرهاب يف إطار    2018املصرية عام  

أ أنها  تعاملت معها على  ولكن   ، اإلرهاب عامليا  الداخلي  احلرب على  الشأن  إرهابية يف نطاق  حداث عنف 
    واإلقليمي . 

  2016شرطي بحادث الواحات  35)منوذج من تعليق اجلارديان على خبر مقتل 6(

The Muslim Brotherhood, once Egypt’s largest opposition movement, 
has long denied involvement in the attacks on the authorities. 
Morsi was elected as Egypt’s first civilian president in 2012, but the 
army overthrew him a year later following mass protests against the 
Islamist’s divisive rule. 
Since then, an extensive crackdown on the group has left it in disarray 
with competing wings that have disagreed on whether to resort to 
violence, after police bloodily suppressed their protests. 
Analysts say a section of the Brotherhood has encouraged armed 
assaults against the police. 
Hasm has claimed multiple attacks since 2016 on police, officials and 
judges in Cairo. 
Hundred of soldiers and police have been killed in the grinding Islamic 
State group insurgency in the Sinai Peninsula in the far northeast of 
the country. 
In their statements, none of the militant groups claim any affiliation to 
the Muslim Brotherhood. 
On October 13, the Egyptian army said six soldiers were killed in a 
“terrorist” gun and grenade attack on a security post near the North 
Sinai provincial capital of El-Arish. 
IS has maintained a steady war of attrition with sniper attacks and 
roadside bombings. 
But unlike their parent organisation in Iraq and Syria, they have been 
unable to seize population centres in the peninsula, which borders 
Israel and Gaza. 
Earlier this month, Sisi extended for a second time a state of 
emergency, first declared after bombings claimed by IS in two 
churches killed at least 45 people in April. 
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 ) منوذج الطار احلرب على اإلرهاب بحادث الواحات بسيناء ،بوابة األهرام اإللكترونية7(
 (الصورة املصاحبة للقتلى من اإلرهابيني ).
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الواحات   حادث  يف  اجلناة  مالحقة  على  فيه  تؤكد  الشرطة  من  بيان  بنشر  األهرام  قامت  اإلطار  هذا  وفى 
على   التشديد  يتم  املقابل  يف  أنه  إال  الشرطة  من  للضحايا  نعى  هناء  كان  )،وإن  الترهيب  (استراتيجية 

ان إلى  إشارة  يف  سيادتها  على  احلفاظ  املصرية  الدولة  وإصرار  والتخويف  صور الترهيب  بنشر  رادع  تقام 
  القتلى من اإلرهابيني يف أول حترك للرد . 

  
  2016منوذج لإلطار اإلنساني يف اليوم السابع بحادث كمني الصفا -8
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تاميز يف تغطية متابعة   منوذج إلطار الصراع واالهتمامات اإلنسانية  بالنيويورك  -9
  حلادث الروضة بسيناء 

  

Motives in Egypt’s Deadliest Terrorist 
Attack: Religion and Revenge 

 
  

One day in early November, a small group of elders in a dusty town in 
the northern Sinai Peninsula handed over three people accused of 
being Islamic State militants to Egyptian security forces. It was not the 
first time — they had handed over at least seven other people 
accused of being militants in the previous few months. 
Three weeks later, militants stormed a packed mosque in the town, Bir 
al-Abed, during Friday Prayer, killing 311 people in Egypt’s worst 
terrorist attack. 
While the attack was rooted in rising religious tensions between the 
local affiliate of the Islamic State and the town’s residents, Bedouins 
who largely practice Sufism, a mystical school of Islam that the militant 
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group considers heresy, the motive appears to have gone beyond the 
theological dispute. 
It was payback, residents and officials said, for the town’s cooperation 
with the Egyptian military, and a bloody warning of the consequences 
of further cooperation. 

قصة إخبارية يف إطار تغطية متابعة حلادث الروضة استخدمت فيها النيويورك تاميز مصطلح اإلرهاب 
واإلرهابيني ودموي يف إشارة للصراع يف سيناء ورغم إشارتها إلى املذهب الصويف اإلسالمي الذى يعتنقه 

وأن التفجيرات تأتى كرد على دعم الضحايا إال أنها أكدت على أن األمر أكثر من مجرد خالف مذهبي ، 
املدنيني للجيش املصري وحبهم له ،استخدمت أيضا إطار االهتمامات اإلنسانية وبعض شهود العيان  

 كمصدر للتعليق على ما حدث .
نشر تصريحات عن اجلماعات اإلرهابية (داعش)وإعالن مسئوليتها عن حادث تفجير  - 10

  ارديان )(اجل 2017الكنيسة البطرسية بالقاهرة 
  

Islamic State claims responsibility for 
Cairo church bombing 

Isis says bomb at Cairo church that killed 25 people was part of ‘war 
against apostates’ 
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The Islamic State group has claimed responsibility for a suicide 
bombing at a Cairo church on Sunday that killed 25 people, mainly 
women. In a statement circulated online, it said the bomber had killed 
and injured 80 people, vowing “to continue war against apostates”. 
The Egyptian government earlier released footage showing images 
said to show the alleged suicide attacker 

استهدف (مرتدين )وأن احلرب مستمرة ..يأتي ذلك نقلت اجلارديان عن داعش تصريحها بأن الهجوم  
  اخلبر يف إطار الصراع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               1275 

 هوامش الدراسة 

 
ورقة    )1( مواجھتھ،  وطرق  اإللكتروني  اإلرھاب  المستحدثة،  الجرائم  من  للحد  الحدیثة  اآللیات  دور  محمد،  أیسر 

بحثیة مقدمة في المؤتمر العلمي بكلیة العلوم اإلستراتیجیة، الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحوالت 
  . 4، ص2014اإلقلیمیة والدولیة، األردن 

(2)Alexander spencer, terrorism and media, lessons learnt, arts and humanities research 
council, p2,2012. 

-B Hoffman, inside terrorism, New York, Columbia university press, p199, 2006. 
- Sonise lumebaca, David hagray, the media as an enabler for acts of terrorism, global 

security studies, winter 2011, volume 2, issue1, page 47-48. 
-Philip seib, Diana jambe, global terrorism and new media: the post al-Qaida 

Generation, London: Routledge 2011. 
-Barbara mantel, terrorism and the internet should web sites that promote terrorism be 

shut down?dowenloaded from Universitätsbibliothek Graz .AUSTRIA 29 march 2019. 
(3) Gabriel Weismann, the psychology of mass mediated terrorism ,American behavioral 

scientist vol 52 sage publications ,2008 printed from AMERICAN UNIVERSITY 
IN CAIRO 2016. 

حول تغطیة    2017یولیو    17مقابلة شخصیة مع د. محمد الباز المدرس بكلیة اإلعالم ورئیس تحریر الدستور    )4(
 وسائل االعالم المصریة ألحداث اإلرھاب في سیناء. 

 . 2019مقابلة شخصیة: أحمد كامل بحیرى الخبیر بمركز األھرام السیاسیة واالستراتیجیة أكتوبر  )5(
ز، وسائل االعالم في مواجھة اإلرھاب (دلیل الصحفیین)، منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم جون بول مارتو  )6(

– terrorism and the media hand book for journalists)(  2017فرنسا     83والثقافة، الیونسكو ص
jean Paul 

  2008مصطفى عبد أبو القاسم، تصمیم البحث العلمي في أطار علم لسیاسة، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة    )7(
  . 6ص

  . 2003حسنى محمد نصر، اإلنترنت واإلعالم، الصحافة االلكترونیة، القاھرة، مكتبة الفالح للنشر  -)7
  . 2005الصحافة، القاھرة، العربي للنشر  محمود علم الدین، تكنولوجیا المعلومات واالتصال ومستقبل  -)7

(8 )Zachary S. Mitnik, Joshua D. Freilich & Steven M. Chermak (2020) Post-9/11 
Coverage of Terrorism in the New York Times, Justice Quarterly, 37:1, 161-185, DOI: 
10.1080/07418825.2018.1488985  
 )  9(Galantino, M. G. (2020). The migration–terrorism nexus: An analysis of German 
and Italian press coverage of the ‘refugee crisis.’ European Journal of Criminology. 
https://doi.org/10.1177/1477370819896213 
) 10(Matthew J. Dolliver & Erin M. Kearns (2019) Is It Terrorism?: Public Perceptions, 
Media, and Labeling the Las Vegas Shooting, Studies in Conflict & Terrorism, DOI: 
10.1080/1057610X.2019.1647673  

 
) إبراھیم على بسیوني، الخطاب الصحفي لقضایا اإلرھاب في المنطقة العربیة، دراسة تحلیلیة على عینة من 11(

 . 2019الصحف العربیة واألجنبیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة كلیة االعالم، جامعة األزھر 



 

 
1276 1276 

 
ر اإلخباریة لظاھرة اإلرھاب في الفضائیات الدولیة الموجھة باللغة العربیة دراسة  ) والء محمد الربیعي، األط12(

  . 2019تحلیلیة لنشرات األخبار الرئیسیة في قناة روسیا الیوم، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد، العراق  
(13) Boyle, K., & Mower, J. (2018). Framing terror: A content analysis of media frames 
used in covering ISIS. Newspaper Research Journal, 39(2), 205–219. 
https://doi.org/10.1177/0739532918775667 
(14 )Nathan Walter, Thomas J. Billard & Sheila T. Murphy (2017) On the Boundaries of 
Framing Terrorism: Guilt, Victimization, and the 2016 Orlando Shooting, Mass 
Communication and Society, 20:6, 849-868, DOI: 10.1080/15205436.2017.1334071  

جلیل وادي حمود الجبوري، اإلعالم في البیئات المتأزمة، دراسة وصفیة للحالة العراقیة، المؤتمر الدولي الثاني  )  15(
  . 2016مایو) 4-3والعشرون (اإلعالم وثقافة العنف)، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة (

في    )16( اإلرھابیة  للتنظیمات  الفكري  العنف  أسالیب  الجیوشي،  الشباب أسماء  إلقناع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
المصري بأفكارھا، ورقة بحثیة المؤتمر الدولي الثاني والعشرون لكلیة اإلعالم جامعة القاھرة بعنوان: اإلعالم  

 . 2016) مایو 4-3وثقافة العنف ( 
اسات االعالمیة،  أشرف جالل، المعالجة اإلعالمیة لظاھرة اإلرھاب في االعالم المصري، مركز الجزیرة للدر)  17(

 . 2015ینایر  
(18) Fredrick romanus ishengoma, online social networks and terrorism 2.0 in developing 

countries, international journal of computer science &network solutions, vol 1.No 4, 
December 

، أثر اإلرھاب اإللكتروني على مبدأ استخدام القوة فى العالقات الدولیة، رسالة عادل عبد الصادق محمد الجخة)  19(
 . 2009ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، القاھرة 

(20)Maura Conway, media, fear and the construction of cyber terrorism as the ultimate 
threat to critical infrastructures, working papers in international studies center for 
international studies ,Dublin city university I eland 2008 . 

للخطاب )  21( سوسیولوجیا  تحلیل  اإلرھاب،  ظاھرة  مواجھة  في  المصري  الخطاب  الھنیدي،  كامل  محمد  حمادة 
 الثقافي والسیاسي. 

عبدهللا، قضایا اإلرھاب في الخطاب الصحفي المصري والخطاب الصحفي السعودي، دراسة  نسرین ریاض    )22(
 . 2007، كلیة اإلعالم جامعة القاھرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  2004-2000تحلیلیة مقارنة في الفترة 

ر، رسالة دكتوراه عبد الرحمن بن عطیة هللا الظاھري، الحرب على اإلرھاب في ضوء القانون الدولي المعاص)  23(
 . 2007غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة 

(24) Brigitte L.nacos, yaeli Bloch, Robert y, Shapiro, post9/11 terrorism treats, news 
coverage and public perceptions in the united states .international journal of conflict 
and violence :vol.1(2)2007pp.105-126 

رسالة )  25( اإلرھاب،  ظاھرة  نحو  باتجاھھم  المطبوعة  للصحافة  الشباب  تعرض  عالقة  الحلیم،  عبد  عثمان  سھیر 
 . 2005حتى    1995، في الفترة من  2006ماجستیر غیر منشورة كلیة اإلعالم جامعة القاھرة 

(26)Manuel  R. Torres, Javier Jordan ,Nicola Hesburgh ,analysis and evolution of the 
global jihadist movements propaganda ,terrorism and political violence ,18 :399-
421.routledge 2006 

حنان فاروق جنید، دور اإلعالم في تكوین تصورات النخبة حول مفھوم اإلرھاب، ورقة بحثیة مقدمة بالمؤتمر  )  27(
 . 2002اإلعالم جامعة القاھرة   العلمي األول لقسم اإلذاعة بكلیة



 

               1277 

 
اإلعالم   )28( وسائل  تعكسھ  كما  اإلرھاب  لمضمون  دراسة  اإلرھاب،  سیكولوجیة  السید،  محمد  الرحمن  عبد  غادة 

 . 2001ویدركھ الشباب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، قسم علم النفس، جامعة عین شمس 
 ة:                        الجرائد العربیة األكثر انتشاًرا ومتابع )29(

  www.youm7.comموقع الیوم السابع 
     www.ahram.org موقع األھرام 

 الجرائد األجنبیة األكثر انتشاًرا ومتابعة:
  www.guardian.comموقع الجاردیان البریطانیة 

 www.nytimes.comموقع النیویورك تایمز األمریكیة 
  

  قام بتحكیم االستمارة عدد من الخبراء واألكادیمیین والمتخصصین مرتبین حسب الحروف األبجدیة :30
  أ. أحمد كامل بحیري، الباحث في شئون اإلرھاب بمركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة. 

  أ.د أحمد زارع، أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم جامعة األزھر.
  تاذ الصحافة قسم اإلعالم جامعة حلوان.أ.د أمیمة عمران، أس

  أ.د حنان جنید، األستاذ بقسم العالقات العامة كلیة اإلعالم جامعة القاھرة. 
  أ.د سامي عبد العزیز، األستاذ بقسم العالقات العامة وعمید كلیة اإلعالم األسبق.

  رة.أ.د سعید الغریب النجار، األستاذ بقسم الصحافة كلیة اإلعالم جامعة القاھ
  أ.د شریف درویش اللبان، األستاذ بقسم الصحافة ووكیل كلیة اإلعالم جامعة القاھرة. 

د. صبحي عسیلة، الخبیر بمركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة والمشرف على وحـدة اسـتطالع الـرأي 
  العام.

  قاھرة.أ.د صفوت العالم، األستاذ بقسم العالقات العامة كلیة اإلعالم جامعة ال
  أ.د على عجوة، األستاذ بقسم العالقات العامة وعمید كلیة اإلعالم األسبق.

دقیقة على قناة  90د. محمد الباز، المدرس بقسم الصحافة كلیة اإلعالم ورئیس تحریر جریدة الدستور ومقدم برنامج 
  المحور.

  عة األزھر. أ.د محمود عبد العاطي، رئیس قسم اإلذاعة والتلفزیون كلیة اإلعالم جام
  أ.د وائل عبد الباري، أستاذ الصحافة بشعبة اإلعالم قسم االجتماع بكلیة البنات عین شمس

(31)Robert m.Entman, cascading activation: contesting the white house s frame after 
9\11, political communication, vol20, No, 2003, P.417. 

(32)Entman Robert: framing the US coverage of international news: contrasts in 
narratives of the kal and Iran Air incidents, journal communication. 

 
محمد شومان، إشكالیات في مسار تطور إعالم األزمات والكوارث، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، كلیة   )32(

 . 150، ص 2001، سبتمبر  3القاھرة، العدد اإلعالم، جامعة 
 . 2003،  3جیھان أحمد رشتي، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، القاھرة، دار الفكر العربي، ط  )34(

(35)Robert M. Entman, Framing bias, media in the distribution of power, journal of 
communication, vol 57, 2007, p164 

 . 86، ص  2002، دار الفجر، القاھرة،  3منیر حجاب، أساسیات البحوث العلمیة واالجتماعیة، ط محمد  )36(
وإدار  -37( اقتصادیة  تطبیقات  العلمي:  البحث  مناھج  الرفاعي  حسین  عمان،  یأحمد  للنشر،  وائل  دار  ،  1998ة، 

  . 123ص
 . 183، ص1993رة، محمد عبد الحمید، دراسات الجمھور في بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھ )37(



 

 
1278 1278 

 
تـــم االطـــالع علـــى عـــدد مـــن التقـــاریر التـــي ســـاھمت فـــي تحدیـــد أھمیـــة الموضـــوع وتشـــكیل الفكـــرة:  -) 38

www.alexia.com 2016-2015إحصائیات جوجل 
- Egypt news websites and alternative voices 2014 report. 
- Global terrorism index 2015، institute for economics and peace. 
-The Egyptian experience of the Muslim brotherhood in power 2012. 2013، Bedford 
Row international report.www.gbri.com. 

اإلعالمیـة التـي أقرتھـا جامعـة نـایف ، حیث أقـر اإلسـتراتیجیة  2015توصیات مجلس وزراء اإلعالم العرب مایو  - 
 .2013للعلوم األمنیة 

، جامعة الدول العربیة 2013دیسمبر  19تقریر اإلستراتیجیة اإلعالمیة العربیة المشتركة لمكافحة اإلرھاب، القاھرة  -
  .2015مایو  1، تاریخ الدخول 4ص

لتقـى الـدولي عـن الـرأي العـام فـي عـالم جمال رزن، اإلرھاب واالنترنت، تجلیات رأي عام افتراضـي، أعمـال الم  -
  .2008عربي متحول، معھد الصحافة وعلوم األخبار، تونس 

 
(39)Gerhards, J., & Schäfer, M. S. (2014). International terrorism, domestic coverage? 

How terrorist attacks are presented in the news of CNN, Al Jazeera, the BBC, and 
ARD. International Communication Gazette, 76(1), 3–26. 
https://doi.org/10.1177/1748048513504158 


