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مقدمة:

أصبحــت الصــورة الصحفيــة نمًطــا مــن أهــم أنمــاط الرســائل االتصاليــة فــي صحيفــة اليــوم لمــا 
تمتلكــه مــن إمكانيــات تحمــل دالالت فكريــة متنوعــة لهــا عالقــة بصناعــة الوعــي وتشــكيله وتوجيهــه 
ذا  فردًيــا كان أو جماعًيــا, فالصــورة أداة خطيــرة لتحريــك الجماعــات عبــر مــا تبثــه وســائل اإلعــالم, واإ
كان بوســعنا اليــوم الحديــث عــن رأي عــام عالمــي فالفضــل األول فــي ذلــك يعــود للصــورة وانتشــارها 

المذهل.
وعلى الرغم من التزايد الكمي في الدراسات اإلعالمية يبدو أن هناك غياًبا في بحوث الكشف 
عــن أهميــة الصــورة الصحفيــة وتعبيرهــا عــن السياســة التحريريــة للنظــم والمؤسســات الصحفيــة، 
ودورهــا فــي العمليــات المعرفيــة للقــارئ بوصفهــا األداة الرئيســية فــي جــذب االنتبــاه، وتدعيــم إدراك 
القــارئ للنصــوص اللفظيــة، وتقديــم معــان إضافيــة تعــزز قيمــة هــذه النصــوص، إضافــة إلــى تدعيــم 
عمليــة التذكــر لزيــادة قيمــة الصــورة فــي هــذه العمليــة بمــا تضيفــه مــن معــان تتعــدد بتعــدد المثيــرات 

التــي تحتــوي عليهــا الصــورة.)1(
 وتعتمــد الصــورة الصحفيــة علــى الرمــوز غيــر اللفظيــة, ويتوقــف علــى اختيارهــا الســليم نجــاح 
عمليــة االتصــال غيــر اللفظــي، ويجمــع مفهــوم االختيــار الســليم بيــن قــدرة الصــورة علــى أن تعكــس 
أهــداف القائــم باالتصــال واتجاهاتــه ونوايــاه, وعالقتهــا بغيرهــا مــن الرمــوز التــي تتجــاور معهــا علــى 

الصفحــة وأهمهــا النصــوص.
وتمثــل الصــورة الصحفيــة إحــدى أبــرز األدوات التــي تســتخدم فــي تغطيــة أنشــطة التنظيمــات 
اإلرهابيــة, فهــي بمثابــة تســجيل حــي وواقعــي لمختلــف جوانــب أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة, وتعطــي 
األحــداث والموضوعــات حيويــة ومصداقيــة, فهــي رســالة اتصاليــة ال تخاطــب حاســة البصــر لــدى 
المتلقــي فقــط, بــل تحــرك أحاسيســه وعواطفــه, وتتميــز بأنهــا تنقــل الرســالة إلــى القــراء بأقــل قــدر مــن 
التحريــف واألخطــاء, لذلــك فإنهــا رســالة تتميــز بقــدرة إقناعيــة عاليــة, عــالوة علــى دورهــا فــي إثــراء 
المحتــوى ودعمهــا للمــادة التحريريــة, وذلــك ألن المعلومــات التــي يتلقاهــا القــراء مــن خــالل الصــور 

تبقــى مــدة أطــول فــي الذاكــرة مــن المعلومــات المســتقاة عــن طريــق القــراءة.
فالصحــف تعتمــد علــى الصــور الصحفيــة فــي تغطيــة أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة ولــم يعــد 
دورها يقف عند وظيفة جذب انتباه القارئ أو إثارة اهتمامه, ولكن تنزع إلى تقديم رســالة مشــحونة 
بــاألدوات التعبيريــة التــي تحمــل أفــكار ومعــان تدعــم إدراك القــارئ للنصــوص اللفظيــة, وتقــدم معــان 

إضافيــة تعــزز مــن قيمــة النصــوص.
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وألول مــرة فــي تاريــخ البشــرية يظهــر هــذا الكــم الهائـــل مـــن العنـــف واإلرهـــاب، ويـــشمل مناطــق 
متعــددة علــى اتســاع العالــم، ويتحــول لمصــدر خطــر يؤثــر فـــي المجتمـــع اإلنـــساني برمتـــه، وأصبــح 
اإلرهــاب فــي الوقــت الراهــن ظاهــرة عالميــة، ال تـــرتبط بمنطقـــة أو بثقافـــة أو بمجتمـــع أو بجماعــات 
دينيــة أو عرقيــة معينــة، ولكنهــا ترتبــط بعوامــل اجتماعيــة وثقافيـــة وسياســـية وتكنولوجيـــة أفرزتهــا 
التطورات الســريعة المتالحقة في العصر الحديث، فقد شــهدت العقود األخيرة مـــن القـــرن العشــرين 
بــروز الكثيــر مــن التنظيمــات اإلرهابيــة المســلحة فــي أنحــاء مختلفـــة مـــن العـــالم، وأخـــذت العمليــات 
اإلرهابيــة تتزايــد فــي مختلــف المجــاالت )االقتصاديــة والسياســة،... الــخ( وتعـــدت طابعهـــا التقليــدي 
الفــردي إلــى الطابــع الجماعــي المنظــم، وأصبحــت مهنــة لهــا مؤسســاتها وخططهــا وبرامجهـــا، ومــن 

ثــم أصبحــت عنصــًرا مــن عناصــر الدمــار والتخريــب.
التنظيمــات اإلرهابيــة علــى اهتمــام وســائل اإلعــالم كافــة الســيما مواقــع  وقــد حــازت جرائــم 
الصحــف اإللكترونيــة نظــًرا لمــا أوجدتــه مــن زعزعــة فــي الــرأي العــام الدولــي،)2( إذ أفــردت مواقــع 
الصحــف مســاحات فــي صفحاتهــا االلكترونيــة للتغطيــة الصحفيــة لتلــك الجرائــم مــن خــالل الكثيــر 

مــن األشــكال والفنــون، ســواًء علــى شــكل: أخبــار، تقاريــر، مقــاالت، وصــور.
ولــم تعــد الصــور والفيديوهــات كأدوات إعالميــة ســالًحا خفًيــا فــي يــد التنظيمــات اإلرهابيــة حــول 
العالــم, وقــد تحولــت إلــى أحــد أهــم أدوات الجيــل الرابــع مــن الحــروب, ومعــارك الســيطرة علــى العقــول 
والقلــوب, والتأثيــر فــي الــرأي العــام, والتــي أبــدت تنظيمــات إرهابيــة إجــادة فــي توظيفهــا لتحقيــق 
أهدافهــا, الســيما وأنهــا أظهــرت إدراًكا مبكــًرا ألهميــة وســائل اإلعــالم فــي دعــم ونشــر مســيرتها بيــن 

مريديهــا.)3(
وفــي إطــار ذلــك يســعى اإلرهابيــون إلــى تحقيــق الشــهرة، واإلعــالم، واإلعــالن المجانــي عنهــم، 
الــذي توفــره لهــم وســائل اإلعــالم عنــد تغطيتهــا ألنشــطتهم، وتحــرص التنظيمــات اإلرهابيــة علــى 
تحقيــق التواصــل الدائــم مــع الجماهيــر الواســعة مــن خــالل اســتخدامها لوســائل اإلعــالم التقليديــة، 

واإللكترونيــة )اإلنترنــت خاصــة(.
 وفــي ضــوء مــا بــات يمثلــه اإلعــالم مــن ســالح أساســي للتنظيمــات اإلرهابيــة, ليــس مكمــاًل أو 
ــا, فــإن الهــدف منــه لــم يعــد مجــرد اســتجالب المؤيديــن وحشــد المتعاطفيــن, بــل امتــدت أدواره  ثانوًي

إلــى مــا يأتــي:
أواًل: المســاهمة فــي خلــق جــو مــن الخــوف والقلــق فــي المجتمــع, فأجهــزة اإلعــالم تعمــل علــى زيــادة 
ثــارة خــوف رجــل الشــارع مــن أنــه  شــاعة جــو الرعــب والقلــق بيــن المواطنيــن, واإ التوتــر والخــوف, واإ
ثــارة الشــعور العــام بــأن  عرضــة ألن يصبــح فــي أي لحظــة ضحيــة لهجــوم إرهابــي فــي مــكان عــام, واإ
المجتمــع بقوانينــه ومؤسســاته وأجهزتــه األمنيــة عاجــز عــن مواجهــة العنــف أو كبــح جمــاح اإلرهــاب.
ثانًيــا: تتيــح أجهــزة اإلعــالم الفرصــة لإلرهابييــن إلذاعــة ونشــر أفكارهــم ومعتقداتهــم علــى نطــاق 

واســع, فاإلرهابــي يلجــأ إلــى العنــف لفــرض أرائــه التــي تفتقــر إلــى التأييــد الشــعبي.
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ومن هنا تأتي أهمية دراسة الرسائل اإلعالمية التي تنطوي عليها الصور الصحفية المصاحبة 
لتغطيــة أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة, ونظــًرا ألن طبيعــة الدراســة تتنــاول -بالتركيــز وبشــكل أكثــر 
عمًقــا- المحتــوى الباطــن أو الضمنــي، فســيتم االعتمــاد علــى إجــراء تحليــل كمــي بتحويــل الرمــوز 
والمعانــي لمضمــون الصــورة إلــى وحــدات قابلــة للعــد والقيــاس، وتصنيفهــا إلــى فئــات وتحديــد وحــدات 
للوصــول إلــى المغــزى أو القيمــة الحقيقيــة مــن الصــورة, ومــن جانــب أخــر تحــاول الدراســة إجــراء 
تحليــل المحتــوى الســيميولوجي، الــذي يركــز علــى المحتــوى الرمــزي، وال يهتــم بالمحتــوى الظاهــر 
نمــا يبيــن دالالت هــذه الصــور مــن خــالل الكشــف عــن طبيعــة الدالئــل الظاهــرة  للرســالة فقــط، واإ

والعميقــة التــي تحتــوي عليهــا الصــور.
الدراسات السابقة:

تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين يتعلق كل محور بجانب من جوانب الدراسة: 
المحور األول: الدراسات التي تناولت التغطية اإلعالمية والصحفية تجاه قضايا اإلرهاب. 

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التحليل السيميولوجي للصورة.
المحور األول: الدراسات التي تناولت التغطية اإلعالمية والصحفية تجاه قضايا اإلرهاب:

رصــدت الباحثــة اهتمــام عــدد كبيــر مــن الباحثيــن بدراســة التغطيــة اإلعالميــة والصحفيــة تجــاه 
قضايــا اإلرهــاب، وقــد توصلــت هــذه الدراســات إلــى عــدد مــن النتائــج التــي أمكــن تقســيمها فــي إطــار 

العناصــر اآلتيــة: 
1- دراسات تناولت واقع التغطية اإلعالمية والصحفية ألحداث اإلرهاب:

واعتمــاد  العربيــة،  الصحــف  فــي  اإلرهــاب  معالجــة قضايــا  إلــى ضعــف  الدراســات  أشــارت   -
التغطيــة علــى الجانــب األمنــي لمواضيــع اإلرهــاب، واحتلــت األخبــار المرتبــة األولــى بيــن أنمــاط 
التغطيــة، وتصنــف هــذه األخبــار بــأن لهــا قيمــة إخباريــة عاليــة لمــا تنطــوي عليــه مــن قــدر 
متزايــد مــن الصــراع، وأكــدت الدراســات علــى وجــود عالقــة بيــن التعــرض لقضايــا اإلرهــاب فــي 
دراك الــرأي العــام لبــذور قضايــا اإلرهــاب، كمــا تتســم المعالجــة الصحفيــة  المضمــون اإلخبــاري واإ
بغلبــة الطابــع المحافــظ، واالقتصــار علــى تزويــد المواطــن بالمعلومــات دون تفســيرها وتحليلهــا، 
كمــا أن أولويــات المعالجــة الصحفيــة لظاهــرة اإلرهــاب فــي الصحــف الحزبيــة تختلــف وفًقــا 

التجاهــات الصحــف وأيديولوجيتهــا وبرامجهــا الحزبيــة.)4(
- مــن ناحيــة أخــرى أشــارت الدراســات إلــى قضيــة االزدواجيــة فــي مفهــوم اإلرهــاب وعــدم التمييــز 
بين اإلرهاب والمقاومة، مما يؤكد على الحاجة للمزيد من التعمق في فهم منطلقات التغطية 
بشــكل عــام تجــاه قضايــا اإلرهــاب، فهنــاك غمــوض يحيــط بمفهــوم اإلرهــاب، فمفهــوم اإلرهــاب 
هــو مفهــوم نســبي متبــدل ويختلــف باختــالف العوامــل والظــروف التــي تســبق أو تصاحــب 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة  الحاكــم والبيئــة  التاريخــي  الحــدث اإلرهابــي، والمرجــع 
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المالزمــة لــه.)5( 
- أشــارت نتائــج الدراســات أن التنظيمــات اإلرهابيــة تحــاول تحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة 
لقضايــا  اإلعالميــة  التغطيــة  تحكــم  التــي  العوامــل  مــن  عــدد  وهنــاك  اإلعالميــة ألعمالهــا، 
اإلرهــاب منهــا حريــة الصحافــة، والمــوارد االقتصاديــة المتاحــة للصحــف، والعوامــل الثقافيــة، 
والــدور االجتماعــي للمؤسســة الصحفيــة، وقــدرة الصحفــي علــى ممارســة المهنــة فــي إطــار 
مــن المســئولية والســرعة الالزمــة فــي عصرنــا الرقمــي، وعالقــة المؤسســة الصحفيــة بالســلطة 
السياســية، وهــل تتعامــل معهــا كأداة أم طــرف أم مســرح تطــرح فوقــه القضايــا والصراعــات 

السياســية ذات البعــد الدولــي.)6(
- توصلــت الدراســات الســابقة إلــى أن المعالجــة اإلعالميــة لقضايــا اإلرهــاب تنقســم إلــى قســمين، 
القســم األول يســهم بشــكل كبيــر فــي نشــر األفــكار اإلرهابيــة بــل والتشــجيع علــى المزيــد مــن 
العنــف، وبذلــك فــإن تغطيــة قضايــا اإلرهــاب قــد تقــدم دعًمــا لإلرهابييــن فتكــون جــزًءا مــن العمليــة 
اإلرهابيــة وتحديــًدا مــن البعــد االتصالــي الدعائــي فيهــا، بينمــا يشــير القســم الثانــي إلــى أن 
اإلعــالم هــو ضحيــة مــن ضحايــا اإلرهــاب، فعــدم نشــر األخبــار الروتينيــة المرتبطــة باإلرهــاب 

لمجــرد أنهــا مرتبطــة باإلرهــاب قــد يفقــد الصحيفــة مصداقيتهــا لــدى الجمهــور.)7(
- تشــير دراســة “محمــد بــن مســعود” إلــى أن تغطيــة الصحــف الســعودية لقضايــا اإلرهــاب لــم تــرق 
إلــى المســتوى المهنــي المطلــوب، ويعــود ذلــك إلــى وجــود بعــض الصعوبــات المهنيــة والتنظيميــة 
ســتراتيجية أمنيــة للتعامــل مــع األحــداث  التــي يتمثــل أهمهــا فــي عــدم وجــود سياســات صحفيــة، واإ
اإلرهابيــة، وتــرى دراســة “فهــد العســكر” أن ثمــة تطــوًرا نســبًيا اتســم بــه تعامــل األجهــزة األمنيــة، 
ووســائل اإلعــالم الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع قضايــا اإلرهــاب فــي جانبــي 
التغطية والمعالجة، وقد اتسم نشر الصحف السعودية لبعض المعلومات بالتسرع والتسطيح، 
إلــى جانــب مبالغــة عــدد مــن الصحــف الســعودية فــي تبنــي الموقــف الحكومــي؛ األمــر الــذي قلــل 
مــن فــرص تقديــم هــذه الصحــف التصــال تفاعلــي يســاعد الجمهــور علــى فهــم حقيقــة مــا يجــري، 
ويمكنــه مــن اإلســهام الفاعــل فــي المواجهــة، كمــا أن اإلســهام اإليجابــي لوســائل اإلعــالم فــي 
التعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب فــي المجتمــع رهــن بمــدى وجــود إســتراتيجية للتعامــل اإلعالمــي 
مــع قضايــا اإلرهــاب فــي هــذا المجتمــع، بحيــث تنظــم اإلســتراتيجية المنطلقــات، واألهــداف 
اإلســتراتيجية، والمرحليــة للتعامــل مــع هــذه القضايــا إلــى جانــب تحديدهــا لــأدوار المنتظــرة، مــن 

األجهــزة األمنيــة والوســائل اإلعالميــة فــي هــذا المجــال.)8(
- وحاولــت دراســة Satti إلــى بحــث التغطيــة اإلعالميــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي إقامــة 
دولــة خالفــة فــي الشــرق األوســط فــي موقعــي الجزيــرة وBBC واعتمــدت الدراســة إلــى تأطيــر 
المعالجــة وتوصلــت إلــى أن إطــار الطبيعــة العدوانيــة للتنظيــم هــي أكثــر األطــر التــي كشــف 
عنهــا التحليــل، واعتبــرت الدراســة أن هــذا التنظيــم كيــان عدوانــي ذو ميــل أصولــي ويتصــدر 

أجندتــه قتــل كل مــن يعاديــه.)9( 
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2- دراسات تناولت التغطية الصحفية المصورة:
 أمكــن االطــالع علــى عــدد مــن الدراســات والبحــوث األكاديميــة العربيــة واإلنجليزيــة، والتــي 
اهتمــت بدراســة كيفيــة اســتخدام الصــور الصحفيــة فــي وقــت الحــروب، والهجمــات اإلرهابيــة، وانتهــت 

الدراســات إلــى عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: 
- أكــدت بعــض الدراســات إســهامات الصــور الصحفيــة فــي تغطيــة العمليــات العســكرية تجــاه 
األحــداث اإلرهابيــة، فدورهــا ليــس قاصــًرا علــى تســجيل الهجمــات اإلرهابيــة، ولكــن أيًضــا 
ظهــار بشــاعة اإلرهــاب، وهــو نفــس الــدور المؤثــر الــذي أدتــه الصــورة  التأثيــر فــي الــرأي العــام واإ
الصحفيــة فــي حــرب فيتنــام عندمــا قامــت بتعميــق وعــي الــرأي العــام الدولــي ضــد الحــرب، 
وأثــارت الــرأي العــام األمريكــي ضــد حكومتــه عندمــا بــدأت فــي نشــر صــور الخســائر البشــرية 

األمريكيــة المتواصلــة.)10( 
- وقــد أكــدت نتائــج دراســة Keith التــي تناولــت تأطيــر التغطيــة المصــورة للصــراع الســوري فــي 
المجــالت األمريكيــة السياســية والعامــة، وبتحليــل 193 صــورة للصــراع الســوري الــذي نشــأ 
فــي 2011-2012م، أن الصــور المنشــورة فــي المجــالت العامــة تركــز علــى تأطيــر الســالم 
والمظاهــر الســلمية بنســبة أعلــى مــن الصــور المســتخدمة فــي المجــالت السياســية والتــي ركــزت 

علــى صــور الصــراع والضحايــا.)11( 
- وتشــير إحــدى الدراســات التــي طبقــت علــى الصــور الصحفيــة كإحــدى أدوات إدارة الصــراع 
اإلعالمــي أثنــاء الحــروب العربيــة اإلســرائيلية إلــى ارتفــاع نســبة الصــور الصحفيــة غيــر محــددة 
المصــدر فــي جميــع الحــروب العربيــة اإلســرائيلية، وهــذا يــدل علــى قصــور فــي مجــال التغطيــة 
المصــورة واالعتمــاد علــى مصــادر أخــرى خــالل أزمــات حــادة تحتــاج إلــى وجهــة نظــر مصريــة 
فــي المقــام األول، إضافــة إلــى غلبــة الصــور ذات االتجــاه اإليجابــي فــي جميــع الحــروب 
التــي اشــتركت فيهــا مصــر عســكرًيا، لرفــع الــروح المعنويــة وتقويــة الجبهــة الداخليــة، وتجنــب 
التركيــز علــى الجوانــب الســلبية حفاًظــا علــى التماســك الداخلي.)12(وتتفــق مــع النتيجــة الســابقة 
إحــدى الدراســات التــي اســتهدفت التعــرف علــى موضوعــات الصــورة الصحفيــة فــي تغطيــة 
الغــزو األمريكــي البريطانــي للعــراق فــي المجــالت المصريــة واألمريكيــة إلــى ارتفــاع نســبة 
الصــور مجهولــة المصــدر فــي المجــالت المصرية.)13(واتفقــت دراســة أخــرى مــع مــا جــاءت 
بــه الدراســات الســابقة مــن أن أكثــر مــن نصــف إجمالــي الصــور الصحفيــة التــي نشــرت فــي 
صحيفــة األهــرام المصريــة وأخبــار الخليــج البحرينيــة مصدرهــا وكاالت األنبــاء العالميــة. )14( 
وأشــارت دراســة “ســحر فــاروق” إلــى أهميــة الصــور الفوتوغرافيــة فــي إبــراز القيــم التــي تعكــس 
الرؤيــة العربيــة تجــاه أحــداث العــدوان علــى العــراق.)15( وأكــدت دراســة أخــرى علــى عــدم اهتمــام 
الصحــف الخليجيــة بذكــر أســماء المصوريــن وأن ذلــك ال يتفــق مــع التقاليــد المهنيــة، ويعــد 
مساًســا بحــق الجمهــور فــي معرفــة مصــادر الصــور.)16( وأشــارت نتائــج دراســة أخــرى إلــى أن 
الصــراع العســكري ســيطر علــى التغطيــة المصــورة لحــرب لبنــان التــي دامــت ســبعة أســابيع، 
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مــع التأكيــد علــى التأثيــر الســلبي للحــرب.)17( وأكــدت دراســة Klaus أنــه كلمــا زادت حصــة 
األخبــار المصــورة المتعلقــة بالهجمــات اإلرهابيــة، كلمــا تســبب ذلــك فــي المزيــد مــن األنشــطة 

اإلرهابيــة.)18(
- أمــا بخصــوص معاييــر انتقــاء الصــورة الصحفيــة وقــت األزمــات، فقــد انتهــت بعــض الدراســات 
إلــى نتائــج تفيــد تأثــر انتقــاء الصــورة الصحفيــة بعــدد مــن القــوى المؤثــرة عليهــا فــي المؤسســات 
الصحفيــة منهــا البيئــة أو الســياق االجتماعــي، والخصائــص الشــخصية للقائــم باالتصــال، 
والمحتــوى الــذي يقــوم بإعــداده، والضغــوط السياســية والرقابيــة واالقتصاديــة، كمــا تتأثــر عمليــة 
االنتقاء بالسياق التنظيمي، والتأثيرات التقنية، وعامل الوقت، والمتابعة اإلخبارية، والعالقات 
بمصــادر الصــور والمعلومــات، وأظهــرت النتائــج أيًضــا تأثيــر السياســة التحريريــة علــى نوعيــة 

القضايــا التــي ركــزت عليهــا الصــورة الصحفيــة.)19(
المحور الثاني - دراسات تناولت التحليل السيميولوجي للصورة:

 - أشــارت نتائج الدراســات الســابقة أن هناك مســتويين لقراءة الصورة ســيميولوجيا: مســتوى تعيين 
ومســتوي تضميــن، المســتوى التعيينــي فيظهــر عليــه بأنــه بســيط، فهــو يمثــل مــا تعرضــه الصــورة 
مــع الواقــع بيــن الــدال والمدلــول، أمــا المســتوى التضمينــي، فهــو األكثــر تغطيــة أو يعبــر عمــا 
يــراد قولــه فــي الصــورة عــن طريــق تفكيــك مدونــة المرســل، يتدخــل هنــا عامــل القــراءة الشــخصية 

وتكــون نابعــة عــن انطباعــات وثقافــة الفــرد، باالعتمــاد علــى عناصــر القــراءة التعيينيــة.)20( 
- أمــا بخصــوص المعاييــر التــي يتــم علــى أساســها التحليــل الســيمولوجي، فقــد انتهــت دراســة 
“زكــي” إلــى اقتــراح عــدة معاييــر منهــا التكويــن المســاحي والســيادة واأللفــة والواقعيــة والحــس 
وهــي معاييــر خاصــة بالمجــال الفنــي للصــورة، إضافــة إلــى معيــار الحيويــة، والوضــوح واإلقناع، 

ومعيــار األمانــة، والتصاحــب والمجــاورة األيقونــة اللفظيــة. )21( 
- أشــارت النتائــج إلــى أن الصحــف تختلــف فيمــا بينهــا فــي التركيــز علــى بعــض الصــور التــي 
غفــال بعــض الصــور األخــرى.)22(وأن الرمــوز التــي تكــون الصــورة  تخــدم توجهاتهــا وسياســتها، واإ
الفوتوغرافيــة تضفــي ســمات ومالمــح للمحتــوى وتعطــي مصداقيــة وتدعــم الرســالة االتصاليــة 

وتقويهــا.)23( 
- ومــن ناحيــة أخــرى توصلــت دراســة “فايــز يخلــف” التــي اعتمــدت علــى التحليــل اإليقونــي 
للصــور اإلعالنيــة أن هنــاك تناقًضــا بيــن القيــم السوســيوثقافية للملتقــي حيــث لــم تجســد الصــورة 
اإلعالنيــة “صــورة- ذات” المســتهلك ولــم تنجــح فــي ربــط الخصائــص الموضوعيــة للمنتــج أو 
الخدمــة بالخصائــص الثقافيــة للمســتهلك المســتهدف - وبيــن التضميــن األيديولوجــي العميــق 

الــذي انطــوت عليــه الصــورة.)24(
- واســتهدفت دراســة “عفــان” البحــث عــن فاعليــة الــدور االتصالــي الــذي يمكــن أن تؤديــه الصــورة 
بشــكلها الفنــي، وبالتالــي إبــراز قــدرة اللغــة البصريــة علــى توصيــل المعانــي والرســائل والكشــف 
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عــن الرســائل والــدالالت التــي يمكــن أن تحملهــا الصــورة الفنيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 
العمــل الفنــي يمكــن أن يســتخدم للدفــاع عــن المقومــات الحضاريــة والتاريخيــة ألمــة بأكملهــا كان 
يعمــل مســتعمرها بشــتى الوســائل علــى محــو هويتهــا وطمســها بهــدف القضــاء علــى مقوماتهــا 

واقتالعهــا مــن جذورهــا.)25(
- ومــن ناحيــة أخــرى حاولــت دراســة “الزبيــر” قــراءة المنمنمــات الجزائريــة مــن خــالل التحليــل 
الســيميولوجي، ومحاولــة ربطهــا بالســياق التاريخــي االجتماعــي وخاصــة السياســي الــذي أحــاط 
ــا  بــه، وتوصلــت الدراســة إلــى أن فــن المنمنمــات نشــأ بــإرادة السياســة االســتعمارية وكان تابًع
لهــا، وأن أعمــال الفنانيــن الجزائرييــن هــي إعمــال موجهــة ومســيطر عليهــا وال تحظــى بأدنــى 
ــا لمقاومــة األخــر.)26( حــد مــن الحريــة، وأن أعمالهــم لــم يكــن لهــا فــي يــوم مــن األيــام دافًعــا وطنًي

التعليق على الدراسات السابقة:
- تناولــت أغلــب الدراســات تحليــل الصــورة الصحفيــة تحليــاًل كمًيــا للتعــرف علــى موضوعاتهــا، 
والقيــم التــي تعكســها والمصــادر التــي اعتمــدت عليهــا، وتوصلــت نتائــج هــذه الدراســات أن 
هنــاك قصــوًرا فــي مجــال التغطيــة المصــورة لأحــداث، وخاصــة فيمــا يتعلــق بنشــر الصــورة 
المتعلقــة  المصــورة  األخبــار  كلمــا زادت حصــة  أنــه  الدراســات  وأكــدت  المصــدر،  مجهولــة 
بالهجمــات اإلرهابيــة، كلمــا تســبب ذلــك فــي المزيــد مــن األنشــطة اإلرهابيــة كمــا هــو الحــال 
علــى ســبيل المثــال فــي دراســتي ) دراســة Klaus B. Backmann ودراســة محمــد عثمــان 
حســين(، وتنــاول بعضهــا معاييــر اختيــار الصــورة الصحفيــة وتأثرهــا بالعديــد مــن القــوى، منهــا: 
الضغــوط السياســية والرقابيــة واالقتصاديــة والســياق التنظيمــي للمؤسســة الصحفيــة والسياســة 
التحريريــة، والتأثيــرات التقنيــة، وعامــل الوقــت والعالقــة بمصــادر المعلومــات، كمــا ظهــر مــن 

خــالل دراســتي ) دراســة الســيد البهنســي ، ودراســة محمــد عبــد الحميــد(. 
- وفــي المقابــل لــم تظهــر الدراســات العربيــة اهتماًمــا يذكــر بتنــاول الصــورة الصحفيــة ســيميولوجيا، 
ــا لمحتواهــا  علــى الرغــم مــن أهميــة التحليــل الســيميولوجي للصــورة الصحفيــة لفهــم أكثــر عمًق
الباطــن أو الضمنــي وكشــف المعنــى الحقيقــي للرســالة المقدمــة مــن خاللهــا، حيــث لــم ترصــد 
مــراد”  “رانيــا  دراســة  أحدهمــا  دراســتين،  ســوى  الدراســات  هــذه  مــن خــالل مطالعــة  الباحثــة 
تناولــت التوظيــف السياســي للصــورة الصحفيــة فــي الصحافــة المصريــة، والثانيــة دراســة “ 
ســاعد ســاعد”، الصــورة الصحفيــة: دراســة ســيميولوجية، وركــزت بعــض الدراســات علــى تحليــل 

الكاريكاتيــر ســيميولوجيا، وتحليــل الصــورة اإلعالنيــة، والفنيــة.
- زيــادة االهتمــام بدراســة واقــع التغطيــة اإلعالميــة والصحفيــة تجــاه قضايــا اإلرهــاب، ودور وســائل 
اإلعــالم فــي تشــكيل الــرأي العــام المصــري نحــو اإلرهــاب، وأكــدت هــذه الدراســات علــى غلبــة 

الطابــع اإلخبــاري فــي المعالجــة واالقتصــار علــى تقديــم المعلومــات دون تفســيرها وتحليلهــا.
- اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي البنــاء النظــري لموضــوع الدراســة، وتوســيع 
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القاعــدة المعرفيــة الخاصــة بالمشــكلة البحثيــة، ممــا ســاعد علــى تحديــد المشــكلة البحثيــة بدقــة، 
وتحديــد أهــم النقــاط التــي ُأغفلــت فــي هــذا الســياق، والتــي كان أبرزهــا مــا يتعلــق بالتحليــل 
الســيميولوجي للصورة الصحفية ودراســة دالالتها، ومن خالل مســح الدراســات الســابقة تعرفت 
الباحثــة علــى أكثــر المناهــج المســتخدمة فــي هــذه الدراســات، وبنــاًء علــى ذلــك اختــارت الباحثــة 
أكثــر المناهــج العلميــة المالئمــة للدراســة، وعلــى التوالــي تمكنــت الباحثــة مــن تحديــد األدوات 
العلميــة المناســبة، وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة حيــث تناولــت دراســة 
تحليليــة كميــة وكيفيــة لــدالالت التغطيــة الصحفيــة المصــورة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة.  

 مشكلة الدراسة: 
أهــم  مــن  اإلعــالم, واعتبارهــا  شــتى وســائل  فــي  المختلفــة  بتجلياتهــا  الصــورة  نظــًرا النتشــار 
العناصــر الجرافيكيــة واإلخراجيــة فــي الصحافــة اإللكترونيــة؛ ألهميــة الــدور الــذي تؤديــه فــي عصــر 
تســوده لغــة بصريــة جديــدة، نشــأت نتيجــة التقــدم التكنولوجــي فــي وســائل االتصــال, أصبــح تحليلهــا 

ــا مجــااًل مهمــا فــي مجــال البحــث للتعــرف علــى البعــد الداللــي والضمنــي لهــا. كًمــا وكيًف
وباإلطــالع إلــى مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثيــن أن ثمــة ســلبيات تنطــوي عليهــا عمليــة توظيــف 
األجهــزة اإلعالميــة علــى اختالفهــا لتغطيــة أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، منهــا الترويــج للخطــاب 
اإلرهابــي علــى نحــو يــؤدي إلــى تحفيــز فئــات اجتماعيــة مســحوقة، أو جماعــات عرقيــة وقوميــة 
ومذهبيــة مهمشــة إلــى ســلوك ســبيل الخيــار اإلرهابــي العنيــف للمطالبــة بحقوقهــا، مــن ناحيــة أخــرى 
قــد تــؤدى بعــض التغطيــات اإلعالميــة عــن العمليــات وتضــارب المعلومــات واألخبــار والقصــص 
حولهــا إلــى بــث بعــض مــن البلبلــة والغمــوض، ممــا قــد يــؤدي إلــى هــروب بعــض الفاعليــن، أو 
عــدم القــدرة علــى تحديــد الجهــات القائمــة بالعمــل اإلرهــاب، وقــد تــؤدى بعــض التغطيــات اإلعالميــة 
محــدودة المســتوى والكفــاءة المهنيــة إلــى خلــق تعاطــف بعــض الجمهــور مــع اإلرهابــي، ومــن ناحيــة 
أخــرى، وقــد يشــكل اإلعــالم دور الوســيط بيــن القائــم باإلرهــاب، والمســتهدف سياســًيا بالعمليــة 

اإلرهابيــة. 
ونظــًرا لخطــورة جرائــم التنظيمــات اإلرهابيــة واتخذهــا صفــة العالميــة, فقــد شــهد الربــع األخيــر 
مــن القــرن العشــرين ظهــور عــدد مــن التنظيمــات المســلحة والعمليــات اإلرهابيــة فــي مناطــق متعــددة 
مــن العالــم, حيــث تعــد مــن أكثــر الجرائــم التــي تعرقــل جهــود الــدول مــن أجــل التنميــة, فينصــب 
االهتمامــات مــن قبــل الــدول علــى المجــال األمنــي وزيــادة اإلنفــاق عليــه مــن أجــل رفــع مســتوى 
رجــال األمــن لمحاربــة اإلرهــاب, وبالتالــي يــؤدي ذلــك إلــى عــدم االهتمــام بالخطــط التنمويــة للدولــة, 
كمــا تؤثــر هــذه الجرائــم علــى بنــاء المجتمــع بســبب تأثيراتهــا التــي تصيــب كل فــرد مــن أفــراده، ســواء 
كان ذلــك بفقــد ضحايــا أبريــاء أو معانــاة أســر، ومــع االهتمــام البحثــي المتزايــد مــن جانــب الدراســات 
اإلنســانية وخاصــة فــي أدبيــات السياســة واالجتمــاع بدراســة ظاهــرة اإلرهــاب؛ تنصــب دراســتنا فــي 
البحــث عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الصــورة الصحفيــة كأداة إعالميــة فــي هــذا المجــال، وتســتعين 
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الدراســة بالتحليــل الكمــي وبمقاربــة التحليــل الســيميولوجي, باعتبــار الصــورة منتــج يحتــوى علــى دوال 
ظاهــرة ومدلــوالت ضمنيــة، حيــث يعــد التحليــل الســيميولوجي مناســب لمثــل هــذه الدراســة الوصفيــة.

ومن هذا المنطلق , فإن مشكلة الدراسة تتمثل في:
 الكشــف عــن دالالت التغطيــة المصــورة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي المواقــع اإللكترونيــة 
التنظيمــات  أنشــطة  تغطيــة  تجــاه  الصحيفتيــن  موقــف  بيــن  التبايــن  ومعرفــة  العربيــة,  للصحــف 
اإلرهابيــة، مــن خــالل دراســة الصــور المصاحبــة للمعالجــة الصحفيــة ألنشــطة تلــك التنظيمــات فــي 
موقــع صحيفتــي األهــرام المصريــة والشــرق األوســط الســعودية، وذلــك بإجــراء تحليــل كمــي وكيفــي 
عــن  للكشــف  الســيميولوجي  التحليــل  الســيميائية إلجــراء  المعرفــة  مســتثمرين  الصــورة  لمضمــون 

المعنــى الحقيقــي للرســائل التــي تحملهــا الصــورة.
أهمية الدراسة: 

1- تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الصــورة الصحفيــة، فلــم يعــد مــن الممكــن تصــور 
الصحــف بــدون صــور، فأحــداث العالــم كلــه مــن لقــاءات، مؤتمــرات، احتفــاالت، وحــروب،...
وغيرهــا، تنتقــل كلهــا إلــى كل مــكان فــي العالــم عــن طريــق الصــورة، فلــم يعــد هنــاك قــرب وبعــد، 
بــل هنــاك دائًمــا »الصــورة« التــي تجعــل المتلقــي فــي قلــب الحــدث، أدى ذلــك كلــه إلــى ظهــور 

قضيــة مهمــة وهــى كيفيــة التحليــل الموضوعــي للصــورة.
2- كمــا تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن خــالل معالجتهــا موضوًعــا مهًمــا وهــو جرائــم التنظيمــات 
اإلرهابيــة والبحــث فــي كيفيــة معالجــة الصــورة الصحفيــة ألنشــطة هــذه التنظيمــات, وهــذا يتواكــب 
مــع االهتمــام المتزايــد بهــذه الظاهــرة ســواًء علــى مســتوى المجتمــع والــدول, أو علــى المســتوى 

األكاديمــي أو علــى مســتوى الممارســات اإلعالميــة.
3- تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا مــن الدراســات القليلــة التــي تتنــاول الصــورة الصحفيــة 
بشــكل عــام, والصــورة الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة بشــكل خــاص, رغــم 

أهميــة هــذا الشــكل االتصالــي.
4- أن هــذه الدراســة تطبــق التحليــل الكمــي والكيفــي للصــورة الصحفيــة، وتأتــي أهميــة التحليــل 
الكيفــي )الســيميولوجي( فــي أنــه محاولــة للخــروج مــن النمــاذج الراهنــة التــي تهيمــن علــى 
الدراســات اإلعالميــة والتــي تعتمــد علــى إجــراء البحــوث الكميــة اإلحصائيــة, كمــا يعــد التحليــل 
الســيميولوجي مــن أقــدر األســاليب فــي التعامــل مــع الرمــوز والعالمــات االتصاليــة وكشــف 

داللتهــا ووظائفهــا.
أهداف الدراسة:

 يتمثل الهدف الرئيس للدراســة في التعرف على دالالت التغطية المصورة ألنشــطة التنظيمات 
اإلرهابيــة فــي موقــع األهــرام المصريــة, وموقــع الشــرق األوســط الســعودية , ويتفــرع عــن الهــدف 
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الرئيــس عــدد مــن األهــداف يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
1- رصد موضوعات الصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية في موقعي الدراسة.

أنشــطة  الدراســة عنــد تغطيــة  التــي اعتمــد عليهــا موقعــي  الصــور  الكشــف عــن مصــادر   -2
اإلرهابيــة. التنظيمــات 

3- التعــرف علــى النطــاق الجغرافــي للصــورة الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة 
فــي موقعــي الدراســة.

4- الكشــف عــن مــدى اهتمــام الصحــف بكتابــة شــرح للصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات 
اإلرهابيــة.

5- التعرف على أنواع الصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية في موقعي الدراسة.
6- إبــراز مختلــف الــدالالت والمعانــي الخفيــة للصــورة الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات 

اإلرهابيــة فــي موقعــي الدراســة وذلــك بتحليــل الرســالة األيقونيــة والتشــكيلية والتضمينيــة.
للصــور  اســتخدامهما  فــي  الدراســة  بيــن موقعــي  مــدى االتفــاق واالختــالف  التعــرف علــى   -7

اإلرهابيــة. التنظيمــات  ألنشــطة  المصاحبــة  الصحفيــة 
تساؤالت البحث:

يهدف البحث إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
التنظيمــات  المصاحبــة ألنشــطة  الصحفيــة  الصــور  التــي ركــزت عليهــا  الموضوعــات  مــا   -1

الدراســة؟ فــي موقعــي  اإلرهابيــة 
2- ما المصادر التي اعتمد عليها موقعي الدراسة للحصول على الصورة الصحفية؟

3- مــا النطــاق الجغرافــي للصــورة الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي موقعــي 
الدراسة؟

فــي موقعــي  التنظيمــات اإلرهابيــة شــرح وتعليــق  4- هــل يرافــق الصــور المصاحبــة ألنشــطة 
الدراســة؟

5- ما أنواع الصور الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية ونشرها موقعي الدراسة؟
6- كيــف عبــرت الصــورة الصحفيــة عــن أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، ومــا المعانــي والــدالالت 

الضمنيــة التــي نقلــت للمتلقــي عــن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي موقعــي الدراســة؟
الصحفيــة  للصــور  اســتخدامهما  فــي  الدراســة  بيــن موقعــي  االتفــاق واالختــالف  أوجــه  مــا   -7

اإلرهابيــة؟ التنظيمــات  ألنشــطة  المصاحبــة 
فروض الدراسة:

ســعت الدراســة إلــى اختبــار مجموعــة مــن الفــروض التــي تتصــل بمشــكلتها البحثيــة وأهدافهــا 
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ويمكــن إجمالهــا علــى النحــو اآلتــي:
1- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة والموضوعــات المصاحبــة ألنشــطة 

التنظيمــات اإلرهابيــة.
2- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة ومصــادر الصــور المصاحبــة ألنشــطة 

التنظيمــات اإلرهابية.
3- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة والنطــاق الجغرافــي للصــور الصحفيــة 

المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة.
4- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة وأنــواع الصــور الصحفيــة المصاحبــة 

ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة.
5- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة وكتابــة شــرح أو تعليــق للصــور 

اإلرهابيــة. التنظيمــات  ألنشــطة  المصاحبــة  الصحفيــة 
علي الصورة.

المفاهيم والتعريفات اإلجرائية:
الصــورة الصحفيــة: هــي عنصــر جرافيكــي يشــترك فــي بنــاء الصفحــة داخــل الموقــع اإللكترونــي 
للصحيفــة ويهــدف إلــى دعــم المــواد التحريريــة وتوصيــل رســالة بصريــة يتــم مــن خاللهــا تقديــم 

معلومــات وأفــكار وآراء, تحمــل فــي طياتهــا معانــي عــدة وتأويــالت عميقــة.
الســيميولوجيا: هــو علــم دراســة العالمــات والرمــوز كعناصــر للســلوك التواصلــي، وتمتــد إلــى جميــع 
اإلشــارات غيــر اللفظيــة، فالصــورة الصحفيــة تحمــل دالالت، والســيميولوجيا هــي العلــم الــذي يــدرس 

هــذه الدالئــل فــي خضــم الحيــاة االجتماعيــة.
التنظيمــات اإلرهابيــة: وهــي تنظيمــات تقــوم علــى اســتخدام أســاليب غيــر قانونيــة كاإلرهــاب والعنــف 

أو التهديــد, لتحقيــق أهــداف سياســية أو عرقيــة أو دينيــة.
اإلطار المنهجي واإلجرائي للدراسة:

نــوع الدراســة: تقــع هــذه الدراســة فــي إطــار الدراســات الوصفيــة, التــي تقــوم علــى رصــد وتوصيــف 
دقيــق للصــور الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة بطريقــة كميــة وكيفيــة خــالل فتــرة 
زمنيــة معينــة, ومــن ثــم تحليــل وتفســير داللــة التغطيــة المصــورة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 

المواقــع اإللكترونيــة للصحــف العربيــة.
المناهــج المســتخدمة: تســتخدم هــذه الدراســة منهــج المســح اإلعالمــي, لمســح مضمــون الصــور 
الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي موقعــي الدراســة خــالل الفتــرة )1 ينايــر – 

31 مــارس 2015م( 
أسلوب المقارنة: الذي يقوم على مقارنة مختلف أوجه التشابه واالختالف بين موقعي الدراسة.
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أدوات الدراسة: تعتمد الدراسة الحالية على األدوات اآلتية: 
 - أداة تحليل المضمون: لتحليل مضمون جميع الصور الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات 

اإلرهابيــة فــي موقعــي الدراســة بطريقــة الحصــر الشــامل خــالل فتــرة الدراســة, وقــد مثلــت كل صــورة 
وحــدة للتحليــل, وفًقــا لتســاؤالت البحــث , حيــث قامــت الباحثــة بإعــداد فئــات تحليــل المضمــون اآلتيــة:

1- فئة موضوعات الصور الصحفية وهي كما يأتي:
- جهــود مكافحــة اإلرهــاب وتشــمل )جهــود الســلطات والحكومــات – جهــود المنظمــات الدوليــة – 
جهــود المنظمــات العربيــة – التحقيقــات القانونيــة – النشــاط العســكري – المعــدات العســكرية- 

الــدور الدينــي(.
- صــور النشــاط اإلرهابــي وتشــمل )التفجيــرات اإلرهابيــة – عمليــات االغتيــال – جرائــم القتــل 

واإلعــدام – تدميــر منشــآت – االســتيالء علــى مناطــق(.
- ضحايا اإلرهاب وتتضمن )األشخاص – المؤسسات وموارد عامة – عمليات التهجير( 

- مرتكبي حوادث اإلرهاب وتتضمن )صور جماعات مسلحة – أدوات اإلرهاب(.
2- فئة المصدر وتشــمل )مصور الصحيفة – وكاالت األنباء – صحف عربية وأجنبية – شــبكة 

اإلنترنــت – غيــر مبيــن(.
3- فئــة الهويــة الجغرافيــة وتتضمــن )تغطيــة محليــة – تغطيــة عربيــة – تغطيــة دوليــة – تغطيــة 

مختلطــة(.
4- فئة أنواع الصور وتشمل ) شخصية – موضوعية (.

5- فئة شرح الصورة وتشمل )يوجد شرح – ال يوجد شرح(.
- التحليل السيميولوجي: 

دراك الــدالالت الرمزيــة للصــورة الصحفيــة المصاحبــة   حيــث إن الدراســة تهــدف إلــى فهــم واإ
المعانــي  علــى  للتعــرف  المحتــوى  مكونــات  تفكيــك  إلــى  وتســعى  اإلرهابيــة  التنظيمــات  ألنشــطة 
الضمنيــة. فقــد تــم االعتمــاد علــى التحليــل الســيميولوجي لمضمــون الصــورة وهــو »ذلــك اإلجــراء أو 
اإلســتراتيجية البحثيــة التــي تســتهدف استكشــاف الوحــدات البنائيــة للنســق االتصالــي, فــإذا كان هــذا 
النســق صــورًة أو رســًما فــإن التحليــل هنــا هــو تجزئــة مكونــات هــذه البنــاءات لمعرفــة مــدى تماثلهــا, 
أو تقابلهــا باعتبارهــا نظائــر, ومــن ثــم معرفــة الصيغــة الوظيفيــة التــي تحكــم هــذا البنــاء والتفاعــل 
الداللــي لهــذا النســق)27(. ونجــد أن التحليــل الســيميولوجي يعتمــد عــدة مقاربــات, واقتضــت طبيعــة 

دراســتنا االعتمــاد علــى مقاربــة روالن بــارث ومارتــن جولــي , وتشــمل شــبكة التحليــل مــا يلــي: 
- المقاربة الوصفية.
- المقاربة األيقونية.

- المقاربة السيميولوجية أو التضمينية.
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- الرسالة التشكيلية.
واســتخدمت الدراســة عــدة برامــج ومواقــع لتوصيــف الســمات التقنيــة والتصميميــة للصــور فــي 

موقعــي الصحــف موضــع الدراســة وفًقــا ألهــداف البحــث وهــى: 
- موقــع http://webspeedtest.cloudinary.com  للتعــرف علــى درجــة جــودة الصــورة، 

وحجــم الصــور، ودرجــة ضغــط الصــور. 
- تم استخدام أداة جوجل page speed Insights للتعرف على سرعة المواقع وسرعة تحميل 

الصور والصفحات. 
 Load للتعــرف علــى وقــت تحميــل الصفحــة http://webpagetest.org وتــم دراســة موقــع -

time وتحميــل المســتند ) الصــورة ( ووقــت التحميــل الكامــل للملــف.

مجتمع البحث:
 يمثــل موقــع جريــدة »األهــرام« وموقــع جريــدة »الشــرق األوســط« مجتمــع البحــث , خــالل الفتــرة 

مــن 2015/1/1م إلــى 2015/3/31م – ثالثــة شــهور- وذلــك لأســباب اآلتيــة:
1- بالنسبة لموقعي الدراسة حرصت الباحثة في اختيارهما أن يتميزا بما يأتي:
 أ- المواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وتقنيات تصميم المواقع الصحفية.

 ب- إنهــا تصــدر عــن صحــف يوميــة منتظمــة الصــدور لهــا مواقــع الكترونيــة، كمــا أنهــا صحــف 
سياســية بالدرجــة األولــى، لــذا فإنهــا تولــي اهتماًمــا كبيــًرا بتنــاول موضــوع الدراســة.

 ج- االنتشار في الدولة نفسها والدول العربية األخرى.
 وفًقــا لمــا ســبق فقــد قامــت الباحثــة بإجــراء الدراســة علــى موقــع صحيفتــي األهــرام المصريــة، 
والشــرق األوســط الســعودية, فجريــده األهــرام أقــدم صحيفــة عربيــة تصــدر حتــى اآلن منــذ عــام 
1875م, وتعــد الصحيفــة الرســمية لمصــر ممــا جعلهــا محــوًرا لعــدد كبيــر مــن الدراســات التــي تناولــت 
معظــم الجوانــب الصحفيــة بهــا)28(. كمــا أنهــا تعــد أكثــر الصحــف المصريــة وعًيــا بأنشــطة التنظيمــات 
اإلرهابيــة باعتبارهــا الصحيفــة الرســمية للدولــة, إضافــة إلــى اهتمامهــا للصــورة الصحفيــة حيــث كانــت 

أول صحيفــة مصريــة تنشــر صــورة علــى صفحتهــا األولــى عــام 1881م )29(.
 كمــا تتميــز صحيفــة الشــرق األوســط بأنهــا صحيفــة عربيــة يوميــة شــاملة, ذات طابــع إخبــاري 
عــام, موجهــة إلــى القــراء العــرب فــي كل مــكان, األمــر الــذي يجعــل القضايــا العربيــة ومــن أهمهــا 
جرائــم التنظيمــات اإلرهابيــة فــي المنطقــة العربيــة تحتــل مكانــة وأهميــة علــى صفحــات »الشــرق 

األوســط«.
2- بالنســبة لإلطــار الزمنــي للدراســة: قامــت الباحثــة باختيــار مــدة التحليــل ثالثــة شــهور وذلــك 
مــن 2015/1/1م حتــى 2015/3/31م, ألن هــذه الفتــرة شــهدت عــدًدا مــن الجرائــم التــي نفذتهــا 
التنظيمــات اإلرهابيــة, وتعاظــم دور هــذه التنظيمــات فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ,الســيما مصــر 
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وســوريا واليمــن, وغيرهــا مــن الجرائــم تــم ارتكابهــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
المعالجة اإلحصائية للبيانات:

 تــم اســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي للعلــوم االجتماعيــة SPSS للحصــول علــى الجــداول 
الخاصــة بالدراســة واســتخدمت الدراســة مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة المتمثلــة بالتالــي:

- التكرارات والنسب المئوية.
- اختبار مربع كاي , إليجاد الفروق بين موقع الصحيفتين في كل فئة من فئات التحليل.

اإلطار المعرفي للدراسة:
التنظيمات اإلرهابية:

 تعــرف التنظيمــات اإلرهابيــة بأنهــا: التنظيمــات التــي تســتخدم الوســائل اإلرهابيــة فــي حروبهــا 
مــع أعدائهــا كالقنابــل فــي تفجيراتهــا والســيارات الملغومــة فــي اعتداءاتهــا واغتيــال مناهضيهــا، كمــا 
أنهــا تســتهدف المدنييــن فــي ممارســة أفعالهــم اإلرهابيــة, وقــد صنفــت التنظيمــات اإلرهابيــة إلــى: 
تنظيمــات ذات أهــداف سياســية، وتنظيمــات ذات أهــداف عرقيــة أو قوميــة، تنظيمــات ذات أهــداف 

دينيــة أو إســالمية)30(.
هنــاك عــدة مالمــح ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة, منهــا أن مــا تقــوم بــه التنظيمــات مــن جرائــم 
وســيلة وليــس غايــة, وأن الوســائل المســتخدمة عديــدة ومتنوعــة بطابــع العنــف وتخلــق حالــة مــن 
الفــزع والخــوف, وأكــدت األمــم المتحــدة علــى العالقــة بيــن الجريمــة المنظمــة وجريمــة اإلرهــاب)31(.

وهنــاك الكثيــر مــن األســباب التــي تقــف وراء تشــكيل هــذه التنظيمــات ونموهــا, فيــرى البعــض أن 
أهــم أســباب تعــود إلــى انتشــار البطالــة, واألزمــات االقتصاديــة, وغيــاب الديمقراطيــة, والرغبــة فــي 
الوصــول إلــى الحكــم, والفــراغ الدينــي ممــا يجعــل مــن الســهل اســتغالل هــذا الفــراغ لترســيخ مفاهيــم 
خاطئــة, بينمــا يــرى البعــض أن انتشــار الفســاد فــي المجتمــع وغيــاب القــدوة فــي ظــل وطــأة األزمــات 
االقتصاديــة قــد يــؤدي إلــى ظهــور اإلرهــاب, كمــا يرجــع البعــض األخــر أســباب ظهــور اإلرهــاب 
إلــى افتقــار المشــروع القومــي وغيــاب الهــدف المجتمعــي, وســيادة مــا يســمى بالحــل الفــردي ووضــوح 

التباينــات االجتماعيــة الطبقيــة )32(. 
 ومن أبرز جرائم التنظيمات اإلرهابية التي قامت بها على المستوى الدولي والمحلي:

االغتيــال: ويقــع االغتيــال علــى شــخصيات لهــا تأثيرهــا فــي السياســة العامــة للدولــة, ولهــم اتجاهــات 
وآراء وأفــكار معينــة وتعتبــر مــن أبشــع الجرائــم وتحديــًدا إذا كانــت مرتبطــة باختــالف أيدلوجــي.)33(

المتفجــرات: وأصبحــت تســتخدم علــى نطــاق واســع لســهولة اســتخدامها, وســهولة الحصــول عليهــا, 
وتتصــف بدرجــة عاليــة مــن حيــث اآلثــار الناجمــة عنهــا والخســائر التــي قــد تتســبب بهــا, فضــاًل عمــا 
تحدثــه مــن ردود فعــل واســعة وتأثيــر نفســي)34(. ويعــد هــذا األســلوب مــن أكثــر األســاليب شــيوًعا فــي 
العالــم, حيــث احتــل المرتبــة األولــى فــي أســاليب اإلرهــاب بنســبة 46% والهجــوم فــي المرتبــة الثانيــة 
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22% واختطــاف الطائــرات 12% واالغتيــاالت 9,5% واختطــاف األفــراد %6)35(.
الكمائــن: نــوع مــن أنــواع الهجــوم المفاجــئ, يتــم بمقتضــاه االســتيالء علــى الهــدف بعيــًدا عــن أنــواع 

الحمايــة أو الحراســة المخصصــة لــه, أو تحيــط بــه فــي مــكان إقامتــه أو مقــر عملــه)36(.
احتجــاز الرهائــن واالختطــاف: كل عمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى القبــض علــى فــرد أو أكثــر أو 
حبســه أو احتجــازه , بقصــد إجبــار طــرف ثالــث علــى االســتجابة لتنفيــذ أمــر مــا أو شــرط معيــن)37(.
 التخريــب: يســتهدف المرافــق والمنشــآت العامــة والخاصــة ووســائل النقــل بهــدف زعزعــة الكيــان 
ثــارة الرعــب والفــزع بيــن المواطنيــن للتأثيــر علــى سياســة الدولــة فــي موضــوع معيــن. السياســي واإ

اإلرهــاب البيولوجــي: وتعــد مــن أشــد األســلحة فتــًكا وتدميــًرا, إذ يمكــن اســتخدام وســائل الــرش علــى 
هيئــة رذاذ, أو مــن خــالل نقــل العــدوى إلــى حيــوان أو حشــرات يتــم نشــرها فــي األماكــن المســتهدفة, 
هــذا إضافــة إلــى صعوبــة اكتشــافها, نظــًرا ألنهــا ال تظهــر إال بعــد فتــرة حضانــة معينــة, وهنــا يكــون 
الفاعــل الحقيقــي قــد اختفــي, كذلــك مــن الصعــب التفرقــة بيــن العامــل البيولوجــي المســتخدم واألوبئــة 

الطبيعيــة التــي قــد تحــدث بيــن الحيــن واآلخــر.
كراه األخرىن. اإلرهاب اإللكتروني: يعتمد على استخدام إمكانيات الحاسب اآللي في ترويع واإ

اإلخــوان  بجانــب  التنظيمــات اإلرهابيــة،  قائمــة تضــم  اإلماراتــي  الــوزراء  اعتمــد مجلــس  وقــد 
المســلمين وداعــش وجبهــة النصــرة والحوثييــن، هنــاك دعــوة اإلصــالح جمعيــة اإلصــالح« اإلماراتية، 
»حركــة فتــح اإلســالم« اللبنانيــة، “الرابطــة اإلســالمية” فــي إيطاليــا، “خاليــا الجهــاد” اإلماراتــي، 
“عصبــة األنصــار” فــي لبنــان، “الرابطــة اإلســالمية” فــي فنلنــدا، “منظمــة الكرامــة”، تنظيــم “القاعــدة” 
فــي بــالد المغــرب اإلســالمي، “الرابطــة اإلســالمية” فــي الســويد، “أحــزاب األمــة” فــي الخليــج، 
كتيبــة »أنصــار الشــريعة« فــي ليبيــا، »الرابطــة اإلســالمية« فــي النرويــج، تنظيــم »القاعــدة، جماعــة 
»أنصار الشــريعة« في تونس منظمة »اإلغاثة اإلســالمية« في لندن، حركة »شــباب المجاهدين« 
الصوماليــة، مؤسســة »قرطبــة« فــي بريطانيــا، تنظيــم »القاعــدة« فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، جماعــة 
»بوكــو حــرام« فــي نيجيريــا، هيئــة »اإلغاثــة اإلســالمية« التابعــة لـ«تنظيــم اإلخــوان المســلمين« 
الدولــي، »أنصــار الشــريعة« فــي اليمــن، كتيبــة »المرابطــون« فــي مالــي، حركــة »طالبــان« فــي 
باكســتان، حركــة »أنصــار الديــن« فــي مالــي ،كتيبــة »أبــو ذر الغفــاري فــي ســوريا«، “الجماعــة 
اإلســالمية” فــي مصــر، شــبكة “حقانــي” الباكســتانية، لــواء “التوحيــد” فــي ســوريا، جماعــة “أنصــار 
بيــت المقــدس” المصريــة، جماعــة “لشــكر طيبــة” الباكســتانية، كتيبــة “التوحيــد واإليمــان” فــي ســوريا، 
جماعــة “أجنــاد مصــر”، حركــة “تركســتان” الشــرقية فــي باكســتان، كتيبــة “الخضــراء” فــي ســوريا، 
مجلــس شــورى المجاهديــن ، “أكنــاف بيــت المقــدس”، “جيــش محمــد” فــي باكســتان، ســرية “أبــو بكــر 

الصديــق” فــي ســوريا،...... وغيرهــا)38(.
التحليل السيميولوجي:

 نظــًرا ألن طبيعــة الدراســة الحاليــة تتنــاول بالتركيــز وبأكثــر عمًقــا المحتــوى الباطــن أو الضمنــي, 
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فســيتم االعتمــاد علــى نــوع مــن أنــواع تحليــل المحتــوى أال وهــو تحليــل المحتــوى الســيميولوجي, الــذي 
يركــز علــى المحتــوى الرمــزي, وال يهتــم بالمحتــوى الظاهــر للرســالة, حيــث يهتــم تحليــل المحتــوى 

بالمعانــي الضمنيــة والدالليــة لمختلــف الرســائل.
 ولمــا كانــت الرمــوز واإلشــارات ذات داللــة موجــودة فــي كل األرجــاء حــول اإلنســان فيمــا يصــدر 
عنــه مــن أقــوال وأفعــال, كانــت الســيميولوجيا أداة لقــراءة كل مظاهــر الســلوك اإلنســاني بــدءا مــن 

االنفعــاالت البســيطة, ومــروًرا بالطقــوس االجتماعيــة, وانتهــاء باألنســاق األيديولوجيــة)39(.
 وتعــرف الســيميولوجيا بأنهــا: علــم العالمــات أو اإلشــارات أو الــدوال اللغويــة أو الرمزيــة ســواًء 

أكانــت طبيعيــة أم اصطناعيــة)40(.
 يهتــم تحليــل المضمــون الســيميولوجي, بالتحليــل الكيفــي لنظــام الرســائل بمعنــى الكشــف عــن 
المعنــى الحقيقــي للرســالة, وكــذا المعانــي الخفيــة الغائبــة عــن ذهــن القــارئ, لهــذا يفيــد هــذا المنهــج 
فــي الرفــع مــن القيمــة الجماليــة واالتصاليــة للصــورة وتطويــر حســن المالحظــة ودقــة النظــر واكتســاب 

المعــارف وتوســيعها)41(.
 إن الســيميولوجيا أو الســيميوطيقا أو الســيمياء, لــدى دارســيها تعنــي علــم دراســة العالمــات 
دراســة منظمــة ومنتظمــة, فهــي تــدرس مســيرة العالمــات فــي كنــف الحيــاة االجتماعيــة وقوانينهــا 
التــي تحكمهــا مثــل أســاليب التحيــة عنــد مختلــف الشــعوب وعــادات األكل والشــرب... الــخ , إال أن 
األوروبيــون يفضلــون مصطلــح الســيميولوجيا التزاًمــا منهــم بالتســمية السويســرية, نســبة إلــى “دي 
ســوير” , أمــا األمريكيــون يفضلــون مصطلــح الســيميوطيقا التــي جــاء منهــا المفكــر والفيلســوف 
األمريكــي »تشــارلز ســندرس بيــرس« أمــا العــرب يترجموهــا إلــى الســيمياء محاولــة منهــم فــي تعريــب 

المصطلــح.)42(
 وتســتند الســيميولوجيا منهجًيــا إلــى عمليتــي التفكيــك والتركيــب ونعنــي بهــذا أن الســيميوطيقي 
يــدرس العالمــة أو الرمــز فــي نظامــه الداخلــي مــن خــالل تفكيــك عناصــره وتركيبهــا مــن جديــد 
عبــر دراســة شــكل المضمــون, ويبحــث مــن ســنن االختــالف وداللتــه, فعبــر التعــارض واالختــالف 

والتناقــض والتضــاد بيــن الــدوال يكتشــف المعنــى وتســتخرج الداللــة)43(.
مقاربات التحليل السيميولوجي:

 يعتمد التحليل السيميولوجي على عدة مقاربات منها:
 * مقاربــة مارتــن جولــي Martine Joly: تــرى أن األنســاق البصريــة تتميــز ببنــاء محكــم تتضافــر 

فيــه مختلــف مكوناتــه التعبيريــة لتبليــغ رســالة محــددة, وهنــاك بعــض العناصــر التــي تتوفــر فــي نســق 
وتغيــب فــي أخــر, إال أن هنــاك عناصــر مشــتركة فــي كل نســق بصــري وتشــمل عالمــات أيقونيــة 

وعالمــات تشــكيلية.
 تعتمــد العالمــات األيقونيــة علــى مبــدأ التشــابه بيــن الــدال والمدلــول, وتشــكل مكوًنــا أساســها مــن 
مكونــات األنســاق البصريــة, ليــس باعتبارهــا عامــاًل مســاعًدا علــى استنســاخ الواقــع وتقديمــه فقــط, 
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بــل لمــا تضمــره مــن أبعــاد إيحائيــة عديــدة ومتشــعبة, حيــث إن الصــورة تحــاول أن تقــول دائًمــا أكثــر 
ممــا تعرضــه بالدرجــة األولــى. كمــا أن تأويــل األيقونــات فــي الرســالة البصريــة يتــم علــى أســاس 
إجــراءات إيحائيــة متعــددة مؤسســة علــى مؤثــرات مختلفــة تتــوزع بيــن االســتعماالت السوســيوثقافية 

للصــورة وأشــكال وطــرق عرضهــا علــى المشــاهد)44(.
 أمــا العالمــات التشــكيلية تتمثــل فــي مجمــل العناصــر التشــكيلية المضافــة للعالمــات األيقونيــة 
والمســاهمة فــي تشــكيل النســق البصــري الســيما الصــورة, فهــي ليســت مــواد تزينيــه وتكميليــة للعالمــة 
األيقونية فقط, بل تســهم في تحديد مضمون الرســالة, حيث إن كل عنصر له مســاهمة في توجيه 

المشــاهد نحــو قــراءة محــددة)45(.
 * مقاربــة روالن بــارث: مــع بدايــة الســتينيات قــام روالن بــارث بتوظيــف التحليــل الســيميولوجي 
علــى الصــورة, حيــث بيــن أن المعانــي توجــد فــي نظاميــن أو مســتويين: المســتوى التعيينــي للدليــل 

والمســتوى التضمينــي للدليــل.
 ويعني المستوى التعييني المعنى الفوري أو البديهي السطحي للصورة أو القراءة األولية, فهو 
وصــف أولــي تعيينــي للصــور, هــذا المســتوى هــو وصــف جزئــي ال يمكنــه أن يوصلنــا لــكل معنــى 
الصــورة ففــي هــذا المســتوى نقــوم باإلجابــة علــى الســؤال »مــاذا« فهــو يســاعد علــى تحديــد الموضــوع 

الــذي تعالجــه الصــورة ويعرفنــا علــى محتواهــا.
 أمــا المســتوى التضمينــي فهــو النظــام اآلتــي للفهــم وهــو أعمــق مســتوى فــي قــراءة الصــورة, 
والوصــول إلــى المعنــى الحقيقــي العميــق للصــورة ويتــم علــى مســتوى المدلــول أو الداللــة التضمينيــة 
فالصــورة فــي مســتواها التضمينــي تصبــح نســيًجا مــن العالقــات التــي تنبثــق مــن قــراءات متعــددة وهنــا 

يطــرح الســؤال »لمــاذا« )46(.
 وعلــى هــذا األســاس الــذي قدمــه بــارت ولــوران جيــر فيــرو فــي تحليــل الصــورة, وهــي الطريقــة 
التــي تعتمدهــا الدراســة الحاليــة كونهــا طريقــة واضحــة الخطــوات ويســيرة مــن حيــث التطبيــق, كمــا 
تعتبــر طريقــة شــاملة فــي تحليــل الصــورة الصحفيــة الثابتــة بجميــع أنواعهــا ومجاالتهــا)47(. وعلــى 
حــد تعبيــر »جيرفيــرو« إن مــا يهــم الســيميولوجي )الباحــث فــي الســيميولوجيا هــو معنــى الصــور( مــا 
الــذي أراد أن يعبــر عنــه الفنــان أو المصــور, ومــا هــي الرمــوز التــي اســتعملها مــن أجــل ذلــك, وعلــى 
هــذا فالســيميولوجيون يتجــاوزون فــي دراســتهم مــا نســميه بـــ« الــدال« أي المعنــى األول القاعــدي إلــى 

المدلــول أي المعنــى اإلســقاطي)48(.
 وعلى هذا األساس تتمثل شبكة التحليل السيميولوجي للصورة الصحفية فيما يلي:

أواًل- المقاربــة الوصفيــة: يبنــي التحليــل مــن العناصــر المتحصــل عليهــا عــن طريــق الوصــف البســيط 
وتتضمن مجموعة من الخطوات وتشــمل:

1- الجانب التقني: ويقصد بها المعطيات والمعلومات المادية التي تخص الصورة المعنية.
2- الجانــب التشــكيالتي: ويتضمــن القيمــة الفنيــة للصــورة مثــل اســتخدام ألــوان معينــة يســاعد 
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علــى حســن التأويــل, فاأللــوان لهــا وظيفــة رمزيــة, ولقــد حــدد الســيميولوجون لــكل لــون داللتــه. 
فالتكويــن الجيــد هــو الــذي ال يشــتت العيــن مــن خــالل تــوازن العالمــات التــي تحتويهــا الصــورة, 
وتكامــل معانيهــا حتــى نصــل إلــى المعنــى النهائــي والمقصــود وتحقيقــه مــن وراء هــذه الرســالة 
)49(. ويشــمل: حركــة العيــن، وضــع المركــز البصــري، األلــوان)50(. رمــوز بصريــة أخــرى مثــل 

األعــالم، رمــز المالبــس والــزى العســكري، تعبيــرات الوجــه, رمــز الحركــة داخــل الصــورة.
3- شبكة التحليل , وتتضمن: 

- المرسل أو مبدع أو مصور الصورة.
- الرسالة )الصورة( عنوان الرسالة وتاريخها ونوعها.

- محــاور الرســالة )محــاور الصــورة( وتشــمل كل الرمــوز البصريــة المتعلقــة بالصــورة أي كل مــا 
هو موجود في الصورة من أشخاص وأدوات )بنادق – سيارات – متفجرات -.... ( وهو ما 
يســمي بصــورة الصــورة, وكذلــك الرمــوز البصريــة غيــر المتعلقــة بالصــورة أو مــا يســمي )صــورة 

الــال صــورة( مثــل الرســالة األلســنية الكلمــات واألحــرف ومــا يســمي المونيمــات)51(.
- الموضوع.

ثانًيــا- المقاربــة األيقونيــة: وتشــمل التمثيليــات األيقونيــة التــي جــاءت فــي الصــورة, ومنهــا مــا يرتبــط 
بالهيئــة اإلنســانية واألشــكال الحيوانيــة والنباتيــة أو باألشــكال الهندســية )52(.

ــة إلــى الهــدف المنطقــي مــن  ــا- المقاربــة الســيميولوجية ) التضمينيــة(: نصــل فــي هــذه المرحل ثالًث
خطــوات التحليــل الســابقة وهــي القــراءة التضمينيــة بالداللــة الحقيقيــة للدليــل, بحيــث أنهــا تربــط هــذا 

األخيــر وواقعــة الخارجــي)53(.
نتائج الدراسة:

 أواًل: تحليل التقنيات المستخدمة في معالجة الصور في موقعي الدراسة:
البرامــج  باســتخدام  الدراســة  محــل  الصحــف  مواقــع  فــي  المســتخدمة  الصــور  معالجــة  يتــم   
المتخصصــة فــي معالجــة الصــور ومنهــا برنامــج Adobe Photoshop ، مــع النمــو الهائــل فــي 
اســتخدام شــبكة االنترنــت مــن قبــل الصحــف، أصبحــت مواقــع الصحــف تواجــه ثــالث تحديــات 

رئيســية هــي: 
- جذب زوار لزيارة الموقع ألول مرة )وصول الزوار للموقع(.

- جذب زوار للبقاء داخل الموقع )الوقت الذي تستغرقه كل زيارة(.
- إقناع الزوار بتكرار زيارة الموقع )الزيارات المتكررة على مدى فترة زمنية محددة(.

وتعــد الصــورة المســتخدمة فــي المواقــع اإللكترونيــة مــن أهــم العناصــر التــي تحــدد كفــاءة الموقــع. 
ومراعاة األســاليب الفنية إلنتاج الصورة الرقمية، ومطابقتها للمواصفات الفنية لمتطلبات صفحات 
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الويــب أمــًرا ضرورًيــا)54(. بحيــث تكــون الســعة التخزينيــة للصــور أقــل مــا يمكــن، وقــد بلغــت الصــور 
الصحفيــة التــي نشــرت فــي موقعــي الدراســة األهــرام والشــرق األوســط خــالل فتــرة الدراســة )301( 
صــورة، توزعــت بيــن الصحيفتيــن كمــا يأتــي: موقــع صحيفــة األهــرام بعــدد )129( صــورة بنســبة 
43%، وموقــع صحيفــة الشــرق األوســط بعــدد )172( صــورة بنســبة 57% مــن إجمالــي الصــور 

المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة.
جدول )1( التحليل التقني للصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية في موقعي الدراسة

أوجه المقارنة

www.aawsat.comwww.ahram.org.eg

129172إجمالي عدد الصور الخاضعة للتحليل

درجة الجودة للصور
Page Image Score

جيدجيد

إجمالي حجم 50 صورة
Total Image Weight

1MB646KB

درجة ضغط الصور
Potential Compressed Weight

%25.50%47.70

درجة جوجل ألهمية الصفحة
Google Page Rank

88

استخدام لغة
CSS + HTML5YesYes

هل الموقع متجاوب
Responsive Web

YesYes

الروابط الخارجية للموقع
External Back links1,507,3062,328,761

 يشــير الجــدول الســابق إلــى نتائــج تحليــل موقعــي الدراســة باســتخدام برامــج ومواقــع توضــح 
الســمات التقنيــة والتصميميــة للصــور الخاضعــة للتحليــل إلــى مــا يلــي: 

 ،Page Image Score 1- اشــترك موقعــا األهــرام والشــرق األوســط فــي درجــة جــودة الصــورة
فجــاءت جيــدة حيــث تــم معالجــة الصــورة باســتخدام برنامــج Adobe photo shop الــذي 
)55(.Adobe Acrobat يعتبــر البرنامــج الرائــد فــي ســوق التعامــل مــع الصــور إضافــة لبرنامــج

2- بالنســبة لحجم الصورة Total Image Weight، كشــف التحليل أن موقع األهرام يســتخدم 
صــوًرا أقــل فــي الحجــم مــن صــور موقــع الشــرق األوســط، ففــي األهــرام بلــغ حجــم 50 صــورة 
) 646 ك.بايــت(، بينمــا بلــغ حجــم 50 صــورة فــي موقــع الشــرق األوســط )1ميجــا بايــت).)56(



دالالت التغطية املصورة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية ...

166

 Potential Compressed Weight 3- لجأ موقع الشرق األوسط إلى درجة ضغط للصور
أقل من موقع صحيفة األهرام، فجاء بنســبة ضغط 25,5 % بينما كان موقع األهرام يضغط 
الصــور بنســبة 47,7 %)57(، وممــا ال شــك فيــه أنــه كلمــا زادت نســبة ضغــط الصــورة، كلمــا 
أعطــى ذلــك صــورة اقــل جــودة، فمــن أهــم المشــكالت التــي تعتــرض التعامــل مــع الصــور 
الفوتوغرافيــة الرقميــة كبــر حجــم الملفــات اإللكترونيــة المعبــرة عنهــا، وكلمــا زادت دقــة الصــورة، 
كلمــا احتاجــت إلــى قــدر أكبــر مــن الذاكــرة ولذلــك تعتبــر عمليــة الضغــط ضروريــة بالنســبة 
للصــور الرقميــة ألن الصــور المضغوطــة تحتــاج إلــى ســعة تخزينيــة أقــل ممــا تحتاجــه الصــور 

غيــر المضغوطــة)58(. 
4- أتفــق موقعــا الدراســة فــي حصولهمــا علــى نســبة ) 8 درجــات ( مــن حيــث أهميــة الموقــع 
بالنســبة لمحــرك البحــث جوجــل، وقــد وضعــت جوجــل دليــاًل لتحســين توافــق الموقــع اإللكترونــي، 
ويعنــى هــذا حصــول الموقــع علــى أفضــل ترتيــب مــن ناحيــة الظهــور فــي نتائــج محــركات 
البحــث، ويعتمــد الترتيــب علــى وجــود رتبــة الصفحــة Page Rank وهــى مــن صفــر إلــى 10 

درجــات، وكلمــا زادت الدرجــة كلمــا ارتقــى الموقــع)59(. 
5- يســتخدم موقعــي الدراســة مــع تقنيــة HTML لغــة برمجــة CSS بهــدف إنشــاء صفحــات ويــب 
تفاعليــة، وتعــد تقنيــة صفحــات األنمــاط المتتابعــة Cascading Style Sheets امتــداد 
للغــة HTML وتــم إضافــة هــذه التقنيــة كتغذيــة عمــل مســاعدة للغــة HTML حيــث تتيــح لــكل 
مصممــي صفحــات اإلنترنــت والمســتخدمين المزيــد مــن التحكــم فــي كيفيــة عــرض صفحــات 

الموقــع. )60( 
المحمــول  شاشــة  علــى  للعــرض  متجاوبــا  الدراســة  موقعــي  تصميــم  أن  النتائــج  أظهــرت   -6
Responsive web، بحيــث يكــون الموقــع متــاح للمســتخدمين مهمــا كان الجهــاز المســتخدم 

في تصفح الموقع، مع الحفاظ على المحتوى وعناصر بناءه.)61( لقد أصبحت قابلية الوصول 
Accessibility مــن أبــرز المواضيــع تــداواًل بيــن مطــوري المواقــع الصحفيــة وكذلــك توافــق 

 Responsiveصفحــات الموقــع مــع الهواتــف الجوالــة وهــو مــا يعــرف بــــــ التصميــم المتجــاوب ـ
)62(.Adaptive Web Design والتصميــم المتالئــم ،Web Design

7- حــرص موقــع صحيفــة األهــرام علــى التواجــد فــي المواقــع األخــرى عــن طريــق روابــط أو 
وصــالت أكثــر مــن موقــع صحيفــة الشــرق األوســط، وبمجــرد الضغــط علــى هــذه الروابــط تنقــل 
المســتخدم إلــى موقــع الصحيفــة وتعتبــر هــذه أكبــر الوســائل للتعريــف بالموقــع وزيــادة فــي شــهرته 
ووصــل عــدد هــذه الروابــط فــي موقــع األهــرام 2,328,761 رابًطــا، وفــى موقــع صحيفــة الشــرق 

األوســط 1,507,306 رابًطــا.)63(



 د. رحاب الداخلي

167 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

ثانيا- نتائج التحليل اإلحصائي للصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية: 
 يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة نتائــج التحليــل الكمــي واإلحصائــي للصــور المصاحبــة ألنشــطة 

التنظيمــات اإلرهابيــة، حيــث تــم تحليــل مضمــون 301 صــورة تــم نشــرها فــي موقعــي الدراســة.

1- موضوعات الصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية في موقعي الدراسة:
جدول رقم )2( موضوعات الصورة الصحيفة المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية

موضوعات الصور
الشرق األهرام

المجموعاألوسط
الداللة كا2

اإلحصائية
%ك%ك%ك

6248915315351جهود مكافحة اإلرهاب

36.208<0.001**

161262367826ضحايا اإلرهاب

28221163913صور النشاط اإلرهابي

191532227مرتكبي حوادث اإلرهاب

435393أخرى

129100172100301100المجموع الكلي

تشــير بيانــات الجــدول رقــم )2( إلــى أن موقعــي الدراســة عرضــا خــالل معالجتهمــا ألنشــطة 
التنظيمــات اإلرهابيــة )301( صــورة، عالجــا مــن خاللهــا مختلــف أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة 
وجهــود مكافحتهــا، وبلــغ عــدد الموضوعــات الرئيســية التــي توضــح الفكــرة العامــة التــي تشــير إليهــا 
الصــورة وتفيــد فــي الكشــف عــن مراكــز اهتمــام موقعــي الدراســة فــي تغطيــة أنشــطة التنظيمــات 
اإلرهابيــة أربعــة موضوعــات رئيســية جــاءت بالترتيــب اآلتــي: جهــود مكافحــة اإلرهــاب بنســبة %51، 
صور ضحايا اإلرهاب بنســبة 26%، صور النشــاط اإلرهابي بنســبة 13%، صور مرتكبي حوادث 

اإلرهــاب بنســبة 7% مــن إجمالــي الصــور الصحفيــة المنشــورة. 
وتكشــف بيانــات الجــدول عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة قويــة بيــن موقعــي الدراســة فــي 
اســتخدام الصــور المصاحبــة لموضوعــات أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، حيــث جــاءت قيمــة كا2 
36,208 وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,001( وهــذا يــدل علــى وجــود 
اختــالف بيــن الموقعيــن فــي اســتخدامهما للصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة. وقــد 
اتفــق موقعــا الدراســة فــي ظهــور الصــور الصحفيــة المصاحبــة لجهــود مكافحــة اإلرهــاب كأعلــى 
فئــة فــي الموضوعــات التــي اســتخدمت صــور، حيــث بلــغ عددهــا )91( صــورة بنســبة 53% مــن 
إجمالــي الصــور الصحفيــة المنشــورة فــي الشــرق األوســط، وبلــغ عددهــا )62( صــورة بنســبة%48 
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مــن إجمالــي الصــور الصحفيــة المنشــورة فــي األهــرام، وتــدل هــذه النتيجــة علــى ارتفــاع درجــة اهتمــام 
موقعــي الدراســة إلبــراز جهــود مكافحــة اإلرهــاب ســواء مــن جانــب الحكومــات والــدول أو منظمــات 

المجتمــع المدنــي أو الجانــب األمنــي والعســكري.
 واختلــف موقعــا الدراســة فيمــا يتعلــق بدرجــة االهتمــام بصــور ضحايــا اإلرهــاب، فقــد اهتمــت 
صحيفــة الشــرق الوســط بصــور ضحايــا اإلرهــاب وجــاءت بعــدد )62( صــورة بنســبة 36% واحتلــت 
بذلــك الترتيــب الثانــي، بينمــا احتلــت الترتيــب الرابــع فــي موقــع األهــرام وجــاءت بتكــرار 16 صــورة 
بنسبة 12% من إجمالي الصور الصحفية المصاحبة لموضوعات التنظيمات اإلرهابية، واعتمدت 
التنظيمــات اإلرهابيــة علــى اســتهداف قــوات األمــن مــن جهــاز الشــرطة والجيــش، ثــم المدنيــون فــي 
المرتبــة الثانيــة؛ حيــث يلجــأ اإلرهابيــون -ألســباب أيدلوجيــة- لقتــل أولئــك الذيــن ال يتبنــون رؤيتهــم 

لإلســالم.
 وتبايــن موقعــا الدراســة فــي عــرض الصــور المصاحبــة للنشــاط اإلرهابــي، فاحتلــت المرتبــة 
الثانيــة فــي موقــع األهــرام بتكــرار)28( وبنســبة 22% مــن إجمالــي الصــور المصاحبــة ألنشــطة 
التنظيمــات اإلرهابيــة، وجــاءت فــي الترتيــب الثالــث فــي الشــرق األوســط بتكــرار)11( بنســبة %6، 
ومــن المالحــظ أن النشــاط اإلرهابــي جــاء متنوًعــا ومنتشــًرا ولــم يميــز بيــن العالــم العربــي واإلســالمي 
وبيــن العالــم الغربــي، فاأليديولوجيــة المنحرفــة واحــدة والهــدف واحــد هــو شــيوع الفوضــى وعــدم 
االســتقرار، ونشــر ثقافــة الكراهيــة والتخويــن وهــدم الدولــة، ومــن هــذا المنظــور تحــاول الــدول توحيــد 

وتكاتــف جهودهــا مــن أجــل محاربتــه.
التــي اســتخدمت فيهــا صــوًرا صحفيــة، جــاءت صــور مرتكبــي  بالنســبة ألقــل الموضوعــات 
حــوادث اإلرهــاب، فجــاءت فــي الترتيــب الرابــع فــي موقــع الشــرق األوســط بتكــرار)3( صــور وبنســبة 
2%، بينمــا جــاءت فــي موقــع األهــرام فــي الترتيــب الثالــث بتكــرار )19( صــورة وبنســبة 15% مــن 
إجمالــي الصــور، فقــد أشــار الخبــراء أن مــن أهــم الضوابــط الخاصــة بالتغطيــة اإلعالميــة لقضايــا 
اإلرهاب عدم التوســع في نشــر الصور والجوانب الشــخصية لإلرهابيين إال في حدود. فاإلرهابيون 
يســتخدمون ســالح الحــرب اإلعالميــة مــن خــالل مواقــع علــى اإلنترنــت تبــث بعــض الفيديوهــات 
والصــور المفصلــة التــي يحاولــون فيهــا اســتعراض قوتهــم، فقــد بــدأ تنظيــم » أنصــار بيــت المقــدس« 
-حيــث تشــهد ســيناء ظهــوره والــذي يعــد األقــوى واألخطــر مــن بيــن كل التنظيمــات اإلرهابيــة- 
يســتعرض قدراتــه العســكرية وظهــر أعضــاؤه وهــم مســلحون ويســتقلون ســيارات دفــع رباعــي فــي 
منطقــة الشــيخ زويــد، وأصبــح بمثابــة » المظلــة الداعشــية« التــي اجتمــع تحتهــا معظــم التنظيمــات 
اإلرهابيــة، األمــر الــذي جعــل الفكــر الداعشــي هــو الفكــر الــذي يعتنقــه أعضــاء تنظيــم » أنصــار 

بيــت المقــدس« ومعظــم الجهادييــن فــي ســيناء. 
فأهميــة عمــل وســائل اإلعــالم ال تقتصــر علــى تغطيــة ومعالجــة موضوعــات قضايــا التنظيمــات 
تتســم  التــي  اإلرهابيــة  األحــداث  حــول  بالمعلومــات  الجمهــور  إمــداد  فــي  دورهــا  علــى  اإلرهابيــة 
بالخطــورة والتعقيــد، والتداخــل مــع عــدد مــن الظواهــر والقضايــا المجتمعيــة المختلفــة، ممــا يوجــب 
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علــى وســائل اإلعــالم معالجــة هــذه األحــداث بمهنيــة مســئولة تســهم بــدور فاعــل فــي لفــت النظــر 
إلــى الطبيعــة الخطــرة، والمتجــددة لهــذه األحداث.)64(مــع ضــرورة عمــل وســائل اإلعــالم علــى دعــم 
اإلحســاس باألمــن النفســي لــدى الجماهيــر، والــذي تنشــأ الحاجــة إليــه بفعــل االنعكاســات الســلبية 

المحتملــة لأحــداث اإلرهابيــة)65(.
2- التقســيمات الفرعيــة لموضوعــات الصــور المصابــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي موقعــي 

الدراســة: 
جدول رقم )3( التقسيمات الفرعية لموضوعات الصورة الصحفية المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية 

بالمواقع الصحفية

الموضوعات
المجموعالشرق األوسطاألهرام

الداللة كا2
اإلحصائية %ك%ك%ك

 صور جهود مكافحة اإلرهاب
25%1938%3417%21جهود سلطات وحكومات

29.552<0.001**

18%2028%1618%10جهود منظمات دولية
10%1015%9.509%6جهود منظمات عربية

1.30%22%2--التحقيقات القانونية
30.70%4547%9.5041%6النشاط العسكري
6.50%210%132%8المعدات العسكرية

8.50%213%182%11الدور الديني
100%100153%10091%62إجمالي الجهود
 صور ضحايا اإلرهاب
46%5036%3131%5األشخاص

30.868<0.001**

24%2419%2515%4مؤسسات ومواد عامة
30%2623%4416%7عمليات التهجير

100%10078%10062%16إجمالي صور الضحايا
 صور النشاط اإلرهابي

43.50%1346.5436.517التفجيرات اإلرهابية
8%3--311عمليات االغتيال

18%414327.57جرائم القتل واإلعدام
20.50%621.52188تدمير منشآت

10%272184االستيالء على مناطق
100%10039%10011%28إجمالي صور النشاط

 صور مرتكبي حوادث اإلرهاب
45.50%10--1053صور جماعات مسلحة

7.6420.022*

55.50%947310012صور أدوات اإلرهاب
100%10022%1003%19إجمالي مرتكبي حوادث اإلرهاب

3%39%35%4أخرى
129172301المجموع
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يوضح الجدول الســابق التقســيمات الفرعية لموضوعات الصور المصاحبة ألنشــطة التنظيمات 
اإلرهابيــة فــي موقعــي الدراســة، وأشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك فروًقــا ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  قيمــة  وهــي   )29,552( كا2  قيمــة  جــاءت  حيــث  الدراســة  موقعــي 
مســتوى داللــة )0,001( فــي الموضوعــات الفرعيــة لجهــود مكافحــة اإلرهــاب،)66( ويالحــظ أن 
بعــض موضوعــات جهــود مكافحــة اإلرهــاب حظيــت باهتمــام مــن قبــل موقعــي الدراســة، فــي حيــن 
أن بعضهــا اآلخــر لــم يحــظ إال بنســبة قليلــة مــن االهتمــام، وجــاء فــي مقدمــة الموضوعــات التــي 
عالجهــا موقعــي الدراســة، صــور النشــاط العســكري والتــي بلغــت )47( صــورة بنســبة %30,7، 
واحتلــت صــور جهــود الســلطات والحكومــات المرتبــة الثانيــة بإجمالــي)38( صــورة وبنســبة %25، 
تليهــا صــور جهــود المنظمــات الدوليــة بإجمالــي)28( صــورة وبنســبة 18% مــن إجمالــي صــور 
جهــود مكافحــة اإلرهــاب، حتــى بــدت عالميــة التآلــف الدولــي تواجــه عولمــة الهجمــات اإلرهابيــة التــي 
اســتخدمت تكنيــكات مســتجدة وعناصــر مــن جنســيات مختلفــة. ثــم صــور لجهــود منظمــات عربيــة 

والتــي بلغــت )15( صــورة بنســبة 10% فــي المرتبــة الرابعــة.
 أما النتائج التفصيلية الخاصة بكل موقع فكانت كما يأتي:

 - بالنســبة ألعلــى موضــوع فرعــي لموضوعــات مكافحــة اإلرهــاب اســتخدم صــوًرا صحفيــة فــي 
موقعــي الدراســة فقــد جــاء موضــوع جهــود الســلطات والحكومــات فــي موقــع األهــرام بتكــرار)21( 
بنســبة 34% مــن إجمالــي صــور موضوعــات مكافحــة اإلرهــاب، حيــث إن التوجــه الرســمي 
للجريــدة يســهم فــي اتخــاذ الخطــاب اإلعالمــي نزعــة مثاليــة للســلطات والحكومــات والتركيــز 
علــى مــا تقــوم بــه مــن مجهــودات لمواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة، أمــا موقــع الشــرق األوســط 
علــى  الموقــع  وركــز  بنســبة %45،  بتكــرار)41( صــورة  العســكري  النشــاط  موضــوع  فجــاء 
التحالفــات العســكرية، يذكــر أنــه ظهــر فــي الوقــت الراهــن عــدد مــن التحالفــات العســكرية 
لمحاربــة التنظيمــات اإلرهابيــة، فهنــاك تحالــف دولــي يضــم 36 دولــة بقيــادة الواليــات المتحــدة 
لمحاربــة داعــش، وهنــاك التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية إلعــادة الشــرعية فــي اليمــن، كمــا أن 
هنــاك حلــف الناتــو الــذي بــدأ الصــراع فــي ليبيــا، وهنــاك التحالــف اإلســالمي الــذي أعلنــت عنــه 
المملكــة العربيــة الســعودية، ويالحــظ أن األهــرام لــم يســتخدم صــور لموضوعــات التحقيقــات 

القانونيــة والتــي اســتخدمها موقــع الشــرق األوســط بنســبة ضعيفــة %2.
ــا اإلرهــاب فــي الترتيــب الثانــي وبلــغ عددهــا )78( صــورة   - جــاءت صــور موضوعــات ضحاي
الفرعيــة ثالثــة موضوعــات هــي: األشــخاص، مؤسســات ومــوارد  الموضوعــات  وبلــغ عــدد 
التــي عالجهــا موقعــا  الموضوعــات  فــي مقدمــة صــور  التهجيــر، وجــاءت  عامــة، عمليــات 
الدراســة صــور األشــخاص والتــي بلغــت )36( تكــرارا بنســبة 46%، وقــد ركــز موقعــا الدراســة 
علــى صــور ضحايــا اإلرهــاب ممــن ينتمــون لقــوى مؤثــرة فــي العالقــات الدوليــة كاألوروبييــن 
واألمريكييــن وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة جيهــان يســري التــي أكــدت أن 

هنــاك إهمــال وتجاهــل لضحايــا اإلرهــاب فــي الــدول األخــرى كفلســطين المحتلــة )67(.
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 واحتلــت صــور عمليــات التهجيــر المرتبــة الثانيــة بمجمــوع )23( تكــرارا بنســبة %30، 
وجــاءت بذلــك فــي مرتبــة متقدمــة لتعكــس أهميــة مشــكلة الالجئيــن حيــث إنهــا تمثــل واقــع صعــب 
ينــذر بخطــر كبيــر، الخطــر أنــه مــع زيــادة أعــداد الالجئيــن تزيــد الخالفــات السياســية ويؤثــر 
ســلبا علــى الناحيتيــن األمنيــة واالقتصاديــة فــي الشــرق األوســط، فعلــي صعيــد دول المنطقــة 
تأتــي ســوريا فــي المقدمــة ثــم الصومــال، تليهــا الســودان. فمــن الناحيــة األمنيــة يحــدث تغييــر 
التركيبــة الســكانية، مثلمــا حــدث فــي لبنــان، بعــد ارتفــاع معــدالت تدفــق الالجئيــن الســورين 
إليهــا، أغلبهــم مــن المســلمين، ممــا أثــار مخــاوف المســيحيين اللبنانييــن مــن تأثيــرات ذلــك علــى 
التركيبــة الســكانية فــي لبنــان. تلتهــا إتــالف مؤسســات ومــوارد عامــة )19( تكــرارا بنســبة %24 

فــي المرتبــة الثالثــة.
 - بالنســبة ألعلــي موضــوع فرعــي لموضوعــات ضحايــا اإلرهــاب لــكل موقــع، فقــد جــاء فــي موقــع 
األهــرام صــور عمليــات التهجيــر بنســبة 44% أمــا الشــرق األوســط فجــاءت صــور األشــخاص 
بنســبة 50% وذلــك مــن إجمالــي الصــور الصحفيــة المصاحبــة لموضوعــات ضحايــا اإلرهــاب 

لــكل موقــع.
)39( صــورة،  بتكــرار  الثالــث  الترتيــب  فــي  اإلرهابــي  النشــاط  وجــاءت موضوعــات صــور   -
وأشــارت نتائــج الجــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة، حيــث 
جــاءت قيمــة كا2)30,868( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,001( 
واشــترك موقعــا الدراســة فــي احتــالل صــور موضوعــات التفجيــرات اإلرهابيــة المرتبــة األولــى 
بتكــرار)17( صــورة بنســبة 43,50%. فقــد بــرز اســتخدام المتفجــرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
واســتخدمتها أغلــب التنظيمــات اإلرهابيــة كأســلوب إلثــارة الخــوف، ويعــد مــن أقــدم األســاليب 
اإلرهابيــة وأوســعها انتشــاًرا فــي الوقــت الحاضــر لعــدة أســباب؛ منهــا ســهولة االســتخدام وســهولة 

الحصــول علــى المتفجــرات ونجاحهــا.
 واحتلــت صــور موضوعــات تدميــر المنشــآت المرتبــة الثانيــة بتكــرار )8( صــور وبنســبة 
الدولــة«،  »هيبــة  كســر  إلــى  أساســي  بشــكل  اإلرهابيــة  التنظيمــات  تســعى  حيــث   ،%20,5

ظهارهــا بصــورة العاجــز الــذي ال يقــوى علــى حمايــة مواطنيــه ومنشــآت الدولــة.  واإ
 ثــم جرائــم القتــل واإلعــدام التــي بلغــت )7( تكــرارا بنســبة 18% فــي المرتبــة الثالثــة وقــد 
تعددت األســاليب المتبعة وتنافســت في بشــاعتها مما جعل كافة الفئات والمنظمات تســتنكرها 

وحــازت علــى تغطيــة إعالميــة واســعة.
 أمــا المرتبــة الرابعــة، فشــغلها صــور موضوعــات االســتيالء علــى المناطــق بتكــرار بلــغ )4( 
صــور وبنســبة 10% وكانــت تغطيــة ألخبــار المناطــق الواقعــة تحــت قبضــة التنظيــم اإلرهابــي 

داعــش وامتــداد ســيطرته.
 وانفــردت األهــرام بصــور موضوعــات عمليــات االغتيــال وجــاءت بتكــرار)3( صــور بنســبة 
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الدولــة المصريــة ضــد تنظيمــات  التــي تخوضهــا  الحــرب  النتيجــة علــى  11% وتؤكــد هــذه 
شــاعة الفوضــى بقــدر  إرهابيــة، حيــث ال تهــدف تلــك التنظيمــات إلــى مجــرد زعزعــة االســتقرار واإ
مــا تســعى إلــى اســتعراض قواتهــا التســليحية، وهــو مــا ظهــر جلًيــا مــن موجــة العمليــات اإلرهابيــة 
التــي شــملت اغتيــاالت واســتهداف أقســام الشــرطة ومناطــق تمركــز القــوات المســلحة وزرع 

العبــوات الناســفة فــي محيــط الطــرق الرئيســية.
ويتضــح مــن نتائــج الجــدول اشــتراك موقعــا الدراســة فــي صــور موضوعــات التفجيــرات 
اإلرهابيــة فقــد جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة 46,5% فــي األهــرام وبنســبة 36,5% فــي 
الشــرق األوســط وذلــك مــن إجمالــي صــور موضوعــات النشــاط اإلرهابــي الفرعيــة بــكل موقــع.
- وجــاءت موضوعــات صــور مرتكبــي حــوادث اإلرهــاب فــي الترتيــب الرابــع واألخيــر ب)22( 
تكــراًرا ، وأشــارت نتائــج الجــداول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة، 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  قيمــة  وهــي  كا2)7,642(  قيمــة  جــاءت  حيــث 
)0,001(، وجــاءت فــي مقدمــة موضوعــات مرتكبــي حــوادث اإلرهــاب صــور أدوات اإلرهــاب 

حيــث بلغــت )12( صــورة بنســبة 55,5% مــن إجمالــي صــور مرتكبــي حــوادث اإلرهــاب، وقــد 
مثلــت فــي الشــرق األوســط جميــع صــور مرتكبــي حــوادث اإلرهــاب، بينمــا مثلــت فــي األهــرام 
بنســبة 47%، وانفــردت األهــرام بنشــر صــور للجماعــات المســلحة وجــاءت بتكــرار )10( صــور 

بنســبة %53.
3- مصادر الصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية في موقعي الدراسة:

جدول رقم )4( مصادر الصورة الصحيفة المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية

المصدر
المجموعالشرق األوسطاألهرام

الداللة كا2
اإلحصائية %ك%ك%ك

3829.534207224مصور الصحيفة

38.885<0.001

3023965512642وكاالت األنباء
65127186صحف عربية وأجنبية

131085217شبكة اإلنترنت
4232.522136421غير مبين

129100172100301100المجموع الكلي

تكشــف بيانات الجدول رقم )4( عن مصادر الصور المســتخدمة في تناول أنشــطة التنظيمات 
اإلرهابيــة، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول وكاالت األنبــاء وبلــغ )126( صــورة بنســبة 42% ممــا 
يؤكــد علــى اعتمــاد موقعــا الدراســة علــى الــوكاالت فــي حصولهمــا علــى األخبــار والصــور المتعلقــة 
بأنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي الخــارج، وقــد يعــود ذلــك إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه وكاالت األنبــاء 
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فــي تغطيــة األحــداث الدوليــة الخارجيــة. 
وجــاءت مصــوروا الجريــدة فــي الترتيــب الثانــي وبلــغ )72( صــورة بنســبة 24% مــن إجمالــي 
الصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، وهــي نتيجــة طبيعيــة تبــدو واضحــة مــن خــالل 
تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة المحليــة، كمــا أنهــا تعكــس اهتمــام الموقــع بعــرض وجهــة نظــره فــي مثــل 
هــذه الجرائــم، فأهميــة المصــور ال تقــل عــن أهميــة المحــرر، فــال تــزال التنظيمــات اإلرهابيــة تمثــل 
خطــًرا داهمــا علــى الدولــة المصريــة ال يمكــن تجــاوزه وتجاهلــه، نظــرا الســتمرار نشــاطها وتصاعــد 
عملياتــه اإلرهابيــة، فضــال عــن وجــود دعــم خارجــي لهــذه التنظيمــات، وبيئــة حاضنــة تســمح لــه 
باالســتمرار علــى قيــد الحيــاة. وجــاءت الصــور غيــر محــددة المصــدر فــي المرتبــة الثالثــة بتكــرار 
)64( صــورة وبنســبة 21% وهــي نســبة عاليــة، ويعــد هــذا جانًبــا ســلبًيا يؤخــذ علــى موقعــي الدراســة.

الرابعــة-  فــي مرتبــة متأخــرة –  فقــد جــاء  االنترنــت  أمــا بخصــوص االعتمــاد علــى شــبكة   
بتكــرار)21( صــورة وبنســبة 7%، ويعــد ذلــك جانًبــا ايجابًيــا لموقعــي الدراســة، فشــبكات التواصــل 
االجتماعــي تقــوم بإبــراز نشــاط تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة، فقــد تجلــت دمويــة التنظيــم فــي منتصــف 
فبرايــر عندمــا بــث فيديــو تقــوم فيــه عناصــره بذبــح 21 عامــاًل مصرًيــا مســيحًيا، ثــم التقطتهــا الصحــف 
والقنــوات وقامــت بإعــادة نشــرها وبثهــا، حيــث تحمــل تلــك الفيديوهــات والصــور -إلــى جانــب مشــاهد 
القتل والتمثيل بالجثث والخروج عن كل األعراف اإلنســانية- تهديدات مســتمرة لتصدير اإلرهاب.

 وفيمــا يتعلــق بالمصــادر الصحفيــة المســتخدمة فــي كل موقــع علــى حــده، فقــد أظهــرت النتائــج 
أن مصــور الصحيفــة تصــدر موقــع الشــرق األوســط بتكــرار)96( صــورة وبنســبة 55%، تالهــا 
وكاالت األنبــاء فــي المرتبــة الثانيــة وبلغــت)34( تكــرارا وبنســبة 20%، ثــم الصــور غيــر محــددة 
المصــدر فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 13%، أمــا موقــع األهــرام فقــد تصــدر غيــر محــددة المصــدر 
المرتبــة األولــى وبلغــت )42( تكــرارا بنســبة 32,5%، ويعــد هــذا جانًبــا ســلبًيا يؤخــذ علــى موقــع 
األهــرام. وتبيــن بيانــات الجــدول أن هنــاك فروًقــا ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة، حيــث 
جــاءت قيمــة كا2 )38,885( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة)0,001(. 

4- الهوية الجغرافية للصور الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:
جدول رقم )4( الهوية الجغرافية للصور الصحفية المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية

الهوية الجغرافية
المجموعالشرق األوسطاألهرام

الداللة كا2
اإلحصائية %ك%ك%ك

5542.522137725.5محلية

51.746<0.001**
35274224.57725.5عربية
2015.58750.510735.5دولية

191521124013.5مختلطة
129100172100301100المجموع



دالالت التغطية املصورة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية ...

174

أظهــرت نتائــج الجــدول )5( أن الصــور الصحفيــة التــي عالجــت موضوعــات دوليــة كانــت األبرز 
قياًســا إلــى غيرهــا مــن الصــور التــي تناولــت موضوعــات محليــة وعربيــة، فقــد عــرض الموقعــان 
مجمــوع 107 صــورة وبنســبة 35,5% تناولــت شــئون دوليــة، فيمــا عرضــت )77( صــورة بنســبة 
25,5% للشــئون العربيــة والمحليــة لــكل منهمــا، و)40( صــورة بنســبة 13,5% للشــئون المختلطــة.
 أمــا علــى صعيــد كل موقــع علــى حــده، فقــد أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن موقعــي الدراســة إذ بلغــت قيمــة كا2)51,746(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0,001(، وكانــت 
الفــروق لصالــح موقــع الشــرق الوســط الن عــدد تكراراتهــا أكبــر. وقــد احتلــت صــور الموضوعــات 
المحليــة المرتبــة األولــى فــي موقــع األهــرام وجــاءت بنســبة 42,5%، فمصــر تواجــه موجــة مــن 
اإلرهــاب فــي أعقــاب ثــورة 25 ينايــر، والتــي أدت إلــى انتشــار عــدد مــن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
ســيناء، وهــذا مــا حــدث فــي المنطقــة بأكملهــا فــي أعقــاب مــا ســمي » بالثــورات العربيــة« رغــم أن 
الكثيــر مــن المحلليــن والمتابعيــن، قــد اعتقــدوا أن تلــك الثــورات قــد كتبــت بدايــة النهايــة للتنظيمــات 
اإلرهابيــة، إال انــه وبعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة ثبــت أن االعتقــاد الســابق ليــس صحيًحــا، حيــث تبيــن 
أن هــذه الثــورات هــي بدايــة لموجــة »جهاديــة« جديــدة، أشــد ضــراوة مــن الموجــات الســابقة. تلتهــا 
الصــور التــي عالجــت الموضوعــات العربيــة وجــاءت بنســبة 27%، أمــا صــور الموضوعــات الدوليــة 
فــي موقــع األهــرام فقــد جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 15,5%، واحتلــت صــور الموضوعــات 
المختلطــة المرتبــة األخيــرة بأقــل نســبة بلغــت 15%. وبالنســبة لموقــع الشــرق األوســط فتصــدرت 
صــور الموضوعــات الدوليــة المرتبــة األولــى بنســبة 50,5%، تلتهــا صــور الموضوعــات التــي تخــص 
المنطقــة العربيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 24,5%، فصــور الموضوعــات المحليــة فــي المرتبــة 
الثالثة بنسبة 13%، فصور الموضوعات المختلطة بنسبة 12%. وقد تبين من النتائج أن الشئون 
الداخليــة حظيــت باهتمــام الموقــع المصــري أكثــر مــن الشــئون العربيــة والدوليــة، وعلــى العكــس نجــد 
أن الصــور الصحفيــة التــي عالجــت الشــئون الدوليــة تقدمــت علــى الصــور التــي عالجــت الشــؤون 

العربيــة فــي موقــع الشــرق األوســط. 
5- أنواع الصور الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:

جدول رقم )6( أنواع الصور الصحفية المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية بموقعي الدراسة
أنواع الصور 

الصحفية
المجموعالشرق األوسطاألهرام

الداللة كا2
اإلحصائية %ك%ك%ك

433332197525شخصية
7.778<0.001**

86671408122675موضوعية

12910017299.9301100المجموع الكلي

الدراســة  أن موقعــي  يتضــح  الصــور  أنــواع  يوضــح  الــذي   )6( الجــدول  بيانــات  تحليــل  مــن 
استخدما الصور الموضوعية بنسبة75% )أدوات اإلرهاب، والخسائر المادية الناجمة عن حوادث 
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اإلرهــاب(، فــي حيــن جــاءت الصــور الشــخصية )قيــادات، مســئولون رســميون، إرهابيــون( بنســبة 
25%. ويالحــظ بوجــه عــام أن التغطيــة الصحفيــة لظاهــرة اإلرهــاب تميــل إلــى اســتخدام الصــور 
الموضوعيــة بشــكل واضــح، فــي حيــن تقــل الصــور الشــخصية وذلــك تأكيــد علــى الــدور الــذي يمكــن 
أن تقــوم بــه الصــورة الموضوعيــة فــي تدعيــم الرســالة أو النــص وتأكيــد المعنــى ونشــر مــا يتضمنــه 
مــن رمــوز وعالقــات تؤكــد المعنــى كمــا أنهــا تزيــد مــن مصداقيــة الموضــوع. وقــد حــرص موقعــا 
الدراســة علــى نشــر الصــور الموضوعيــة بنوعيهــا، صــور الموضوعــات والصــور اإلخباريــة ويفــرق 
نجــادات بيــن صــور الموضوعــات pictures feature، والصــور اإلخباريــة، فصــور الموضوعــات 
علــى عكــس الصــور اإلخباريــة التــي يمكــن تأجيــل نشــرها ألنهــا فــي الغالــب ال ترتبــط بوقــت أو 
بحــدث إخبــاري عاجــل بــل ترتبــط فقــط بموضوعهــا الصحفــي، بينمــا الصــور اإلخباريــة فيهــا زاويــة 

إخباريــة وال تصلــح للنشــر بعــد مــرور زمــن مــن هــذه الواقعــة اإلخباريــة. )68(
وجــاءت الصــور الشــخصية بورتريــه - فــي بعــض األحيــان - وتــم تصويرهــا عــن قــرب إلبــراز 
مــا فيهــا مــن دالالت ترتبــط بموضــوع النــص، مثــل إيمــاءات الوجــه، عالمــات الغضــب والســعادة 
والحــزن، التأييــد أو االعتــراض، وغيرهــا مــن العالمــات التــي تظهرهــا إيمــاءات الوجــه وتؤكــد دالالت 
النــص ومغــزاه. وقــد ظهــرت بعــض الصــور نصفيــة إلبــراز حــركات األيــد لتأكيــد المعنــى والمغــذي 

الــذي تشــير إليــه الصــورة مســتقلة أو مصاحبــة للنــص. 
وقــد اشــترك موقعــا الدراســة فــي ترتيــب اســتخدامهما ألنــواع الصــور الصحفيــة وعلــى الرغــم 
مــن اختــالف نســبة االســتخدام إال أنهمــا اشــتركا أيضــا فــي ارتفــاع نســبة الصــور الموضوعيــة 
بفــارق ملحــوظ عــن الصــور الشــخصية. ففــي األهــرام جــاءت الصــور الموضوعيــة بنســبة %67 
ثــم الشــخصية بنســبة 33%، وفــي الشــرق األوســط جــاءت الصــور الموضوعيــة بنســبة 81% ثــم 
الشــخصية بنســبة 19% وذلــك مــن إجمالــي الصــور المنشــورة بــكل موقــع. ويتبيــن مــن الجــدول أن 
هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة، إذ بلغــت قيمــة كا2 )7,778( وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 

.)0,001(

6- شرح الصور الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:
جدول رقم )7(شرح الصور الصحفية المستخدمة في تناول أنشطة التنظيمات اإلرهابية

شرح الصورة
المجموعالشرق األوسطاألهرام

الداللة كا2
اإلحصائية %ك%ك%ك

211624144515يوجد شرح
5.860.015**

108841488625685ال يوجد

129100172100301100المجموع الكلي

تبيــن مــن نتائــج الجــدول )7( أن موقعــي الدراســة لــم يعطيــا أهميــة لشــرح الصــورة الصحفيــة، 
فقــد بلغــت نســبة الصــور التــي لــم يتــم شــرحها85%، فيمــا بلغــت الصــور التــي يتــم شــرحها %15، 
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وجــاءت النســب متقاربــة بيــن موقعــي الدراســة، فكانــت نســبة الصــور الغيــر مشــروحة فــي األهــرام 
84%، وفــي الشــرق األوســط 86%. كمــا بلغــت الصــور التــي تــم شــرحها فــي االهــرام16% ، وفــي 
الشــرق األوســط 14%. ويتضــح أيضــا مــن الجــدول أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
موقعــي الدراســة، حيــث جــاءت قيمــة كا2 )5,86( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )0,001( وهــذه العالقــة لصالــح موقــع الشــرق األوســط الن عــدد تكــرارات الصــور بهــا أعلــي 

مــن موقــع األهــرام.
 ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الصــور الصحفيــة ينشــرها موقعــي الدراســة 
دون أن يصاحبهــا شــرح توضيحــي، لمضمــون هــذه الصــور، ممــا يحــد مــن معرفــة القــارئ لمحتويــات 
الصــورة، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة االهتمــام بنشــر شــرح للصــور للتســهيل علــى القــارئ لفهــم 
معناهــا. فعمليــة تحريــر الصــورة الصحفيــة – كتابــة تعليــق الصــورة – تحتــل مكاًنــا هاًمــا فــي التحليــل 
بعناصــر  أهــم مصــادر اإلحاطــة  مــن   Caption التعليــق  يعتبــر  للصــور ، حيــث  الموضوعــي 
المحتــوى الموضوعــي للصــورة ، فأحياًنــا مــا تمثــل الصــورة وكالمهــا موضوًعــا مســتقاًل. ويعبــر عــن 
 ،Cutline هــذا التعليــق فــي الصحافــة بأكثــر مــن مصطلــح، ويــؤدى المعنــى نفســه، مثــل: التعليــق
الشــرح Caption، تعريــف الصــورة Legend. ويحتــاج القــراء إلــى كالم الصــورة ليعرفــوا مــن فــي 
الصــورة ، وعــن أي شــئ تــدور، فعلــى الرغــم مــن أن الجريــدة أو المجلــة – بطبيعــة الحــال – تنشــر 
صــوًرا عــدة لرجــال سياســية ورجــال فــن وشــخصيات مــن المجتمــع، يمكــن تمييزهــم بســهولة بواســطة 
القراء، إال أن هناك قاعدة صحفية هامة تقول: ال تدع صورة في الصحفية بدون كالم أو تعريف 
حتــى لــو لــم يتعــد مجــرد ســطر واحــد يحمــل اســم صاحــب هــذه الصــورة ، لذلــك ال ينبغــي أن يفتــرض 
المحــرر – ألنــه ال يســتطيع التأكــد مــن ذلــك – أن معظــم القــراء يعرفــون أو يميــزون وجًهــا معيًنــا 

لشــخص ، أو صــورة عامــة لمــكان )69(. 
ثالثا- نتائج التحليل السيميولوجي للصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:

الصورة األولي:
الوصــف: صــورة بهــا عــدد كبيــر مــن األســلحة والبنــادق والمتفجــرات نشــرت علــى موقــع األهــرام 
بتاريــخ2015/3/22، وتعكــس نجــاح قــوات حــرس الحــدود المصريــة فــي تنفيــذ عــدد مــن الضبطيــات 

علــى الشــريط الحــدودي بشــمال ســيناء.
الرسالة األيقونية:

المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

أسلحة وبنادق ومتفجرات ودباباتاألدوات
القوة، السيطرة، التحكم

نجاح القوات المسلحة في النيل من 
التنظيمات اإلرهابية التي تمس استقرار 

وأمن البالد

الرســالة التضمينيــة: قــدرة القــوات المســلحة فــي التصــدي لعناصــر العمليــات اإلجراميــة واإلرهابيــة 



 د. رحاب الداخلي

177 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

التي تستهدف المساس باألمن القومي وتوجيه ضربات عنيفة ضدها، وتصفية عدد من العناصر 
اإلرهابيــة مــن المشــاركين فــي العمليــات اإلرهابيــة التــي اســتهدفت القــوات المســلحة والشــرطة.

الرسالة التشكيلية: نلحظ في الصورة توافر عنصر الوضوح من خالل دالالت األلوان المستخدمة 
مــع األدوات العســكرية، مــع تحقيــق الوحــدة فظهــرت المعــدات وكأنهــا مشــدودة بعضهــا علــى بعــض، 
وهــذا مــا أدى إلــى اإلحســاس بالوحــدة فــي التصميــم، وكذلــك تحققــت الحركــة فــي اتجاهــات مختلفــة 
داخــل الصــورة ألنــه ال توجــد بــؤرة بصريــة فــي التصميــم، فتحققــت حركــة العيــن مــن خــالل تتابــع فــي 

الرؤيــة مرتبــط بالتــدرج فــي الحجــم.
الصورة الثانية:

الوصــف: صــورة ألعضــاء التنظيــم اإلرهابــي داعــش نشــرت علــى موقــع األهــرام يــوم 2015/3/4 
يتــم مــن خاللهــا اســتعراض القــوة والثــروة التــي يتمتــع بهــا هــذا التنظيــم. وظهــر ذلــك بشــكل واضــح 
وهــم يرتــدون مالبــس يظهــر عليهــا الثــراء ويســيرون فــي اســتعراضات أســاطيل مــن ســيارات الدفــع 

الرباعــي الحديثــة.
الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

أعضاء تنظيم داعش يرتدون أشخاص
مالبس يظهر عليها الثراء

 جذب المزيد من الشباب العرب واألوربيين 
لالنضمام إلى التنظيم وتوصيل رسالة أن التنظيم 
لديه مصادر تمويل مستمرة ومستقرة ومضمونه.

القوة والثراءسيارات دفع رباعيأشياء

الرســالة التضمينيــة: تنظيــم داعــش يوجــه رســالة نحــو العالــم بأنــه أصبــح األكثــر ثــراًء بيــن التنظيمــات 
اإلرهابيــة المســلحة مــن خــالل رفــع صــور وفيديوهــات علــى اليوتيــوب تنشــره المواقــع الصحفيــة، 

يحــرص فيــه أعضــاء التنظيــم علــى اســتعراض القــوة والثــراء.
الرســالة التشــكيلية: جــاءت الصــورة مفعمــة بالحيويــة، تســتحوذ علــى عيــن القــارئ، ممــا يعطــي 
الصــورة مزيــًدا مــن اإلقنــاع بمضمونهــا المكتنــز بالــدالالت. والتقــت الصــورة باللقطــات البعيــدة فظهــر 
بهــا عــدد كبيــر مــن أعضــاء تنظيــم داعــش إلظهــار القــوة ولترغيــب اآلخريــن فــي االنضمــام، وكذلــك 
أدى التبايــن اللونــي إلــى تحقيــق عنصــر التأكيــد، وتحركــت العيــن وفًقــا ألوليــات عناصــر التصميــم، 

تتجــه مــن ســيارات الدفــع الرباعــي ثــم إلــى األشــخاص داخــل الصــورة.
الصورة الثالثة:

الوصــف: صــورة لذبــح مواطنيــن مختطفيــن فــي ليبيــا وردت فــي موقــع األهــرام يــوم 2015/2/16، 
وتمثــل الصــورة عمليــة قتــل 21 مــن المواطنيــن المصرييــن المســيحيين بمدينــة ســرت الليبيــة، علــى 

يــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي، نقــال عــن بــث علــى موقــع اليوتيــوب.
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الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

أشخاص
أشخاص يرتدون مالبس سوداء يقفون بالخلف وهم 

الوحشية والقسوةأعضاء التنظيم اإلرهابي داعش

الخوف والمعاناةالضحايا المواطنون المصريون يرتدون مالبس صفراء

الظالم، الخوف، الخطرالليلالزمن

الرســالة التضمينيــة: التعاطــف مــع المصرييــن ضحايــا إرهــاب داعــش فــي ليبيــا، والتأكيــد علــى أن 
الجماعــات اإلرهابيــة ومثيالتهــا ومــن خــالل أفعالهــا الشــنيعة وجرائمهــا الوحشــية ال تمــت بصلــة إلــى 
أي ديــن مــن األديــان، وهــي نفــوس مريضــة وشــاذة تعبــث فــي األرض فســاًدا تقتــل وتســفك دمــاء 

النفــوس البريئــة دون حــق.
الرســالة التشــكيلية: حققــت الصــورة إيقاًعــا بتكــرار الشــخصيات بداخلهــا، بهــدف ربــط عناصــر 
الصــورة، وحقــق اللــون األســود الســيادة بارتــداء أعضــاء التنظيــم اإلرهابــي الثيــاب األســود، ويعكــس 
هــذا اللــون الســواد الروحــي الداخلــي ويرمــز إلــى الشــر، وظهــر بالصــورة اللــون األصفــر فــي ثيــاب 
الضحايــا ويعكــس اللــون األصفــر الفنــاء والهــالك، أمــا عــن زمــن الصــورة فــكان الليــل الــذي اتســم 

بالظــالم ممــا يضفــي مشــاعر الخــوف والخطــر.
الصورة الرابعة:

الوصــف: الصــورة وردت علــى موقــع األهــرام يــوم 2015/2/3، بهــا أطفــال يحملــون عصــا خشــبية 
فــي أيديهــم، ويجــرون وســط منــازل منهــارة.

الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

البراءة، التضحية، الصمود، القوة، العطفاألطفالالشخصيات

أشياء
الضعف، العجز، نقص الحيلةعصا خشبية في يد األطفال

السكن، مسقط الرأسمنازل منهارة

ونــال  المدنييــن،  علــى  الثقيلــة  في ســوريا بظاللها  المســتمرة  الحــرب  ألقــت  التضمينيــة:  الرســالة 
تولــدت  اليوميــة،  حياتهــم  تفاصيــل  علــى  ســلبية  آثــار  عبــر  منهــا،  األكبــر  الحصــة  األطفــال 
ســوريا.  فــي  الحــرب  نهايــة  بعــد  حتــى  تفارقهــم،  لــن  ربمــا  ونفســية،  اجتماعيــة   عنها مشــاكل 

آالف األطفــال الســوريين فــي الداخــل ودول اللجــوء تشــكلت لديهــم ذاكــرة لــن تمحــى بســهولة حــول 
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الدمــار والــدم والقتــل، حيــث خلفــت هــذه الحــرب تبعــات نفســية، لتعرضهــم للقصــف المســتمر، 
وتهجيرهــم مــن منازلهــم ومدارســهم وفقدانهــم ذويهــم وأعــزاء علــى قلوبهــم.

الرســالة التشــكيلية: جــاءت الصــورة مليئــة بعنصــر الحركــة فظهــر األطفــال – شــخصيات الصــورة 
– وهــم يجــرون ممــا حقــق للصــورة الديناميكيــة. 

الصورة الخامسة: 
الوصــف: صــورة وردت فــي موقــع األهــرام يــوم 2015/2/3، وهــي صــورة لقــوات األمــن تحمــل نعش 
لشــهداء ســيناء والتــي تعتبــر بقعــة االشــتعال الســريع حيــث تتصاعــد حــدة المواجهــات بيــن قــوات 
الجيــش والشــرطة فــي مواجهــة الجماعــات اإلرهابيــة. وتعكــس الصــورة الحــرب غيــر المتماثلــة بيــن 

الدولــة والجماعــات اإلرهابيــة فــي ســيناء.
الرسالة األيقونية:

المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

الشخصيات

العطاء والتضحية والقوة الصمودرجال األمن

اإلسالم برئ من هذه التنظيماترجال الدين

المواطنون
الحزن والمعاناة

اإلرهاب في سيناء يهز االستقرار ويثير الفزع 
ويؤثر على الصورة الخارجية للدولة

األشياء
المستولية، العمل والعطاءعلم مصر

الحزننعش محاط بعلم مصر

الرســالة التضمينيــة: »المواجهــة المفتوحــة » بيــن أجهــزة الدولــة المصريــة النظاميــة والجماعــات 
اإلرهابيــة وخاصــة تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس، ومــا يحــدث فــي ســيناء ليســت عمليــات تقليديــة 
ونمطيــة تتصــل باغتيــال شــخصيات أو تلغيــم ســيارات أو تدميــر منشــآت، بــل أنهــا تبــدو عمليــات 
حــداث أكبــر قــدر مــن الخســائر البشــرية والماديــة. مركبــة تتســم بحدوثهــا فــي توقيتــات متزامنــة واإ

الرســالة التشــكيلية: جــاءت نقطــة التركيــز والســيادة داخــل الصــورة هــي النعــش، فهــو الجســم الضخــم 
ــا أكبــر وهــو يمثــل الفكــرة الرئيســة التــي تحملهــا الصــورة، وقــد تحقــق »التأكيــد«  الــذي يكتســب وزًن
للفكــرة مــن خــالل الــوزن، وعــادة يســتخدم بالتزامــن مــع الحجــم، وكذلــك التأكيــد مــن خــالل اللــون حيــث 

ظهــر علــم مصــر حــول النعــش ويحمــل ألوانــه األحمــر واألبيــض واألســود.
الصورة السادسة:

الوصــف: صــورة لمســيرة تضــم مئــات اآلالف مــن األشــخاص يتقدمهــم الرئيــس الفرنســي فرانــوا 
هوالنــد والقــادة األجانــب والعــرب الذيــن وصلــوا مــن مختلــف أنحــاء العالــم، لإلعــراب عــن رفضهــم 

لإلرهــاب.)70( ومناهضتهــم 
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الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

الشخصيات

شخصيات ذات مكانة مرموقة 
تمثل زعماء أوروبا والعالم

الوحدة والتعاطف
اإلعراب عن رفض ومناهضة اإلرهاب والتعبير 

عن الوحدة والتعاطف مع فرنسا وضحايا الهجمات 
اإلرهابية التي وقعت في باريس وراح ضحيتها 17 

شخًصا مئات اآلالف من األشخاص

الرســالة التضمينيــة: مشــاركة عــدد مــن زعمــاء أوروبــا والعالــم فــي المســيرة الصامتــة تعبيــًرا عــن 
الوحــدة والتضامــن وكذلــك الشــعور بالصدمــة مــن الــذي حــدث فــي فرنســا والــذي يعــد أســوأ هجــوم 
ينفذه متشددون في مدينة أوروبية منذ تسع سنوات، ظهر في المسيرة إلى جانب الرئيس الفرنسي 
المستشــارة األلمانيــة انجيــال ميــركل، ورئيــس الــوزراء البريطانــي كاميــرون، والعاهــل األردنــي الملــك 
عبــد اهلل بــن الحســين وزوجتــه الملكــة رانيــا العبــد هلل، والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، ورئيــس 

الــوزراء اإلســرائيلي، ورئيــس وزراء تركيــا.
الرســالة التشــكيلية: فاعليــة الصــورة تكمــن فــي واقعيتهــا، فجــاء تكوينهــا الفنــي وألوانهــا انعكاًســا علــى 
المضمــون، فالصــورة مليئــة بالشــخصيات الرســمية ترتــدي مالبــس ســوداء تشــير إلــى الحــزن. تتقــدم 
الشــخصيات فــي مســيرة صامتــة فــي حركــة لأمــام لتؤكــد علــى الوحــدة والتضامــن فــي مواجهــة 

اإلرهــاب. 
الصورة السابعة:

الوصــف: صــورة لرجــال األمــن التونســي ومواطنيــن وعربــات اإلســعاف، حيــث قتــل 19 شــخًصا 
بينهــم 17 ســائًحا مــن جنســيات بولنديــة وايطاليــة وألمانيــة وأســبانية وتونســية فــي الهجــوم اإلرهابــي 
الــذي نفــذه مســلحون علــى متحــف بــاردو غــرب العاصمــة ويعــد األول الــذي اســتهدف أجانًبــا منــذ 

الثــورة التونســية بدايــة 2011م)71(.
الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

الشخصيات
رجال األمن

مواجهة التهديدات والمخاطر
رد إرهابي على قانون مكافحة اإلرهاب الذي كان 

يناقش في البرلمان التونسي
الخوفالمواطنون

عشرات القتلى من السياح من جنسيات مختلفةسيارات إسعافاألدوات

الرســالة التضمينيــة: الهجمــات اإلرهابيــة تســبب ارتبــاًكا داخــل تونــس وتســتهدف االقتصــاد والســياحة 
ومنــذ الثــورة التــي أطاحــت بنظــام الرئيــس األســبق زيــن العابديــن بــن علــى فــي 14 ينايــر 2011، 
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القتلــى  اعتــداءات خلفــت عشــرات  عــن  متطــرف مســئول  إســالمي  لتيــار  تنامًيــا  تونــس  شــهدت 
بيــن قــوات األمــن والجيــش، وتعتبــر” كتيبــة عقبــة بــن نافــع” المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة أهــم هــذه 

المجموعــات المتطرفــة فــي تونــس.
الرســالة التشــكيلية: جــاءت الصــورة مليئــة بالحركــة الســريعة، وذلــك يتناســب مــع مضمــون الصــورة 
الــذي يعكــس حالــة مــن االرتبــاك بيــن المواطنيــن أثنــاء نقــل المصابيــن بعربــات اإلســعاف، فجــاءت 

الصــورة مليئــة بالديناميكيــة.
الصورة الثامنة:

الوصــف: صــورة مركبــة ضمــت الســفير األمريكــي مــارك ليبــرت لــدى كوريــا الجنوبيــة ويظهــر علــى 
وجهــه أثــر لجــروح شــملت80 غــرزه بالوجــه بســبب طعنــة كــوري جنوبــي بســكين فاكهــة صغيــرة أثنــاء 
حضــوره نــدوة فــي ســيول، والجــزء الثانــي مــن الصــورة يمثــل خلفيــة لمتظاهريــن يحملــون العلميــن 

األمريكــي والكــوري الجنوبــي)72(.
الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

الشخصيات

السفير األمريكي وجروح عميقة 
في وجهه

الدبلوماسية
السفير األمريكي يبدو مبتسما رغم ما تعرض له من 

هجوم بسكين فور خروجه من المستشفي

االحتشاد، التحالفمتظاهرون

العلمين األمريكي والكوري األشياء
الجنوبي

متظاهرون يحملون العلمين األمريكي والكوري 
الجنوبي

الرســالة التضمينيــة: إدانــة العمــل المــروع الــذي تعــرض لــه الســفير األمريكــي لــدى كوريــا الجنوبيــة 
واحتجاجــا علــى الهجــوم الــذي تعــرض لــه، وظهــور العلميــن األمريكــي والكــوري الجنوبــي يؤكــد علــى 

التحالــف القــوي بيــن الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة.
الرســالة التشــكيلية: ظهــرت الشــخصية الرئيســية داخــل الصــورة – الســفير األمريكــي – مجســمة ) 
ديكوبيــه(، ويعــد مــن أكثــر أشــكال الصــور حيويــة وحركــة، وظهــر اتجــاه الحركــة داخــل الصــورة 
موجهــا للمتظاهريــن، فيتحــرك بصــر القــارئ صــوب المتظاهريــن بمجــرد االنتهــاء مــن إدراك صــورة 

الشــخصية الرئيســية. 
الصورة التاسعة:

الوصــف: صــورة بهــا شــخصين مــن داعــش أحدهمــا يحمــل ســالح، والثانــي يحمــل علــم داعــش، 
ويبــدو علــى وجههمــا ابتســامة، يركبــون ســيارة دفــع رباعــي حديثــة. بعــد أن قتــل تنظيــم »داعــش« 

ثالثــة صينييــن ممــن انضمــوا إلــى صفوفــه للقتــال فــي ســوريا والعــراق ثــم حاولــوا الهــرب )73(.
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الرسالة األيقونية:
المداليل في المستوى الثانيالمداليل في المستوى األولالدوال األيقونية

أعضاء تنظيم داعش يحملون السالح أشخاص
مبتسمون

الشماتة ورسالة تهديد لمن يحاول الخروج عن 
صفوف تنظيم داعش

الثراء والقوةسيارات دفع رباعياألدوات

االنطالق، العمل، الحياةالنهارالزمن

الرســالة التضمينيــة: داعــش يتهــم بالخيانــة لمــن يحــاول الخــروج عــن صفوفــه، ويوجــه رســالة تهديــد 
لمــن ينضــم إلــى صفوفــه ثــم يحــاول الخــروج، فقــام بقتــل صينــي بالرصــاص وقطعــوا رأس اثنيــن 

أخرىــن مــن الصينييــن بعــد محاولتهــم للهــروب.
الرســالة التشــكيلية: حققــت الصــورة بســاطة فــي تكوينهــا لعــدم ازدحامهــا وبالتالــي جــاءت الحركــة 
ســهلة بيــن عناصرهــا وجــاء زمــن الصــورة فــي النهــار الــذي يــدل علــى العمــل واالنطــالق والحيــاة.

الخالصة ومناقشة النتائج:
نظــًرا ألهميــة األدوار التــي تؤديهــا الصــورة الصحفيــة، فأحــداث العالــم كلــه مــن لقــاءات ومؤتمرات 
وحروب تنتقل عن طريق الصورة، والشك أن ظاهرة اإلرهاب تحظى باهتمام الشعوب والحكومات 
فــي شــتى أنحــاء العالــم لمــا لهــا مــن آثــار خطيــرة علــى أمــن الــدول واســتقرارها، ومــع االهتمــام المتزايــد 
بظاهــرة التنظيمــات اإلرهابيــة ســواًء علــى مســتوى المجتمــع والــدول، وعلــى المســتوى األكاديمــي أو 
علــى مســتوى الممارســات اإلعالميــة، فقــد أجــرت الباحثــة هــذه الدراســة التــي اســتهدفت التعــرف 
علــى دالالت التغطيــة المصــورة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي موقــع األهــرام، وموقــع الشــرق 
األوســط خالل الفترة من 2015/1/1م إلى 2015/3/31م لمدة ثالثة شــهوًرا. وبلغ عدد الصور 
الصحفيــة التــي نشــرت بموقعــي الدراســة )301( صــورة، توزعــت بيــن الموقعيــن كمــا يأتــي: موقــع 
األهــرام بعــدد)129( صــورة، بنســبة 43%، وموقــع الشــرق األوســط بعــدد )172( صــورة، بنســبة 
57% مــن إجمالــي الصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، وأســفرت الدراســة عــن عــدة 

نتائــج مــن أهمهــا:
أوال- التقنيات المستخدمة في معالجة الصور في موقعي الدراسة: 

- اشــترك موقعــا الدراســة فــي درجــة جــودة الصــورة Page Image Score ، فجــاءت جيــدة 
.Adope Photoshop وتمــت المعالجــة باســتخدام برنامــج

- يســتخدم موقــع األهــرام صــوًرا أقــل فــي الحجــم مــن صــور موقــع الشــرق األوســط، فبلــغ حجــم 50 
صــورة فــي األهــرام ) 646 ك.ب(، بينمــا بلــغ حجــم 50 صــورة فــي موقــع الشــرق األوســط ) 

1 ميجــا بايــت(.
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- لجــأ موقــع الشــرق األوســط إلــى درجــة ضغــط للصــور أقــل مــن موقــع األهــرام، فجــاء بنســبة 
ضغط 25,5%، بينما جاء موقع األهرام بنســبة ضغط 47,7%. والشــك أنه كلما زادت نســبة 

ضغــط الصــورة، كلمــا أعطــى ذلــك صــورة أقــل جــودة.
- اتفــق موقعــا الدراســة فــي حصولهمــا علــى نســبة )8 درجــات( مــن حيــث أهميــة الموقــع لمحــرك 
البحــث جوجــل، ويعنــي هــذا حصــول الموقــع علــى ترتيــب متقــدم مــن ناحيــة الظهــور فــي نتائــج 

محــركات البحــث.
- أظهــرت النتائــج أن تصميــم موقعــي الدراســة متجاوبــا للعــرض علــى شاشــة المحمــول، فأصبــح 
الموقــع متــاح للمســتخدمين مــع اختــالف الجهــاز المســتخدم فــي تصفــح الموقــع، مــع الحفــاظ 

علــى المحتــوى وعناصــر بنــاءه.
ثانيا- نتائج التحليل اإلحصائي للصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:

- أظهــرت النتائــج أن هنــاك اتفاًقــا وليــس اختالًفــا بيــن موقعــي الدراســة فــي إعطــاء األهميــة 
تصــدت  فقــد  اإلرهابيــة،  التنظيمــات  ألنشــطة  المصاحبــة  الصحفيــة  الصــورة  لموضوعــات 
موضوعــات “جهــود مكافحــة اإلرهــاب« بقيــة الموضوعــات، ممــا يعنــي أنــه ينظــر إلــى اإلعــالم 
باعتبــاره أداة مهمــة يمكــن أن تســهم فــي مكافحــة اإلرهــاب، وهــذا يؤكــد علــى أهميــة التغطيــة 
الجيــدة لهــذه األحــداث اإلرهابيــة لمواجهــة هــذه التنظيمــات، فجــاءت فــي موقــع األهــرام بنســبة 

48%، وفــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة %53. 
- تبايــن موقعــا الدراســة فــي عــرض “صــور النشــاط اإلرهابــي” فاحتــل المرتبــة الثانيــة فــي موقــع 
األهــرام بنســبة 22% مــن إجمالــي الصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، بينمــا 
جــاء فــي الترتيــب الثالــث فــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 13%، ويعــد هــذا قصــوًرا فــي 
تغطيــة موقــع األهــرام لمثــل هــذه األحــداث، فنشــر صــور النشــاط اإلرهابــي يــؤدي -وبــدون 
قصــد- لترويــج غايــات تلــك المنظمــات اإلرهابيــة، وتحقيــق شــهرة وتأثيــر فكــري، فاإلرهابيــون 
يحصلــون علــى دعايــة مجانيــة ألعمالهــم، فتغطيــة النشــاط اإلرهابــي يعــد بمثابــة جائــزة أو 
مكافــأة لهــم علــى أفعالهــم اإلجراميــة، فعــرض المناظــر والمشــاهد وتصويــر األضــرار وعــرض 
صــور اإلرهابييــن تشــكل ردود فعــل ســلبية مــن شــأنها خدمــة العمــل اإلرهابــي، خاصــة فــي ظــل 
تنافــس وســائل اإلعــالم والمواقــع االلكترونيــة علــى النقــل الفــوري لأحــداث المتعلقــة بأنشــطة 
التنظيمــات اإلرهابيــة مــن أجــل تحقيــق ســبق صحفــي الســتقطاب أعــداد متزايــدة مــن جمهــور 
القــراء. وقــد أثبتــت دراســة ))Pohl,2015 أن التنظيمــات اإلرهابيــة تحــاول تحقيــق أقصــى قــدر 
مــن التغطيــة اإلعالميــة ألعمالهــا اإلجراميــة. وقــد توصلــت دراســة أخــرى إلــى أهميــة التركيــز 
علــى مظاهــر ســلمية – تأطيــر الســالم - بــداًل مــن الصــراع فــي التغطيــة المصــورة للصراعــات 
 )2015,Greenwood & Jenkins( والحــروب فــي المجــالت السياســية والمجــالت العامــة
- كمــا اختلــف موقعــا الدراســة فيمــا يتعلــق بنشــر صــور” ضحايــا اإلرهــاب” فاحتلــت المرتبــة 
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الثانيــة فــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 26%، واحتلــت المرتبــة الرابعــة فــي موقــع األهــرام 
بنســبة 12%، الشــك أن هنــاك ضــرورة مــن تقليــل جرعــات المشــاهد الدمويــة والقتــل والدمــار، 
فاألفضــل التركيــز علــى الجانــب العالجــي لظاهــرة اإلرهــاب، ال علــى تغطيــة الحــدث اإلرهابــي 
والتركيز على تفاصيل العمليات اإلرهابية. وقد أشارت دراسة )بهنسي، 2000( أن السياسة 
التحريريــة للصحيفــة، وعامــل الوقــت، والضغــوط السياســية والرقابيــة، والخصائــص الشــخصية 
للقائــم باالتصــال، والمحتــوى الــذي يقــوم بإعــداده تعــد مــن أهــم عوامــل المؤثــرة فــي انتقــاء 

الصــورة الصحفيــة. 
- وفــي إطــار التقســيمات الفرعيــة لموضوعــات الصــور المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة 
اتفــق موقعــا الدراســة علــى التركيــز علــى صــور” جهــود الســلطات والحكومــات” كأعلــى قضيــة 
فرعيــة اســتخدمت فيهــا صــور صحفيــة فجــاءت فــي المرتبــة األولــى فــي موقــع األهــرام بنســبة 
34%، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة فــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 25% مــن إجمالــي صــور 
جهــود مكافحــة اإلرهــاب، بينمــا احتلــت صــور” النشــاط العســكري” المرتبــة األولــى فــي موقــع 
الشــرق األوســط بنســبة 31% مــن إجمالــي صــور جهــود مكافحــة اإلرهــاب، ويعــد ذلــك اختــزااًل 
التنظيمــات ال يكــون  التنظيمــات اإلرهابيــة، فمحاربــة هــذه  التنــاول الصحفــي ألنشــطة  فــي 
نمــا بإظهــار جهــود كافــة مؤسســات  بتغطيــة اإلجــراءات األمنيــة والجهــود الحكوميــة فقــط، واإ
الدولــة، ومقاومــة هــذا الفكــر المتطــرف والحيلولــة دون تمكينــه مــن التأثيــر فــي الــرأي العــام 
وتحديــًدا فــي شــريحة الشــباب، لضمــان عــدم تدفــق أي دمــاء جديــدة فــي شــريان اإلرهــاب بحيــث 
يســهل محاصرتــه ومــن ثــم تصفيتــه. ويبــدو أن هــذا القصــور فــي المعالجــة وجهــت إليــه عــدد 
مــن الدراســات الســابقة االنتقــادات للتغطيــة الصحفيــة فــي تعاملهــا مــع جرائــم اإلرهــاب أهمهــا 
التقليديــة فــي التغطيــة والتركيــز علــى الجهــود الرســمية وتوســيع دائــرة االســتنكار لأحــداث أكثــر 

مــن ممارســة المهنيــة فــي نقــل الحــدث ورصــد مســبباته وتداعياتــه.
- بالنســبة ألعلــى موضــوع فرعــي مــن موضوعــات »ضحايــا اإلرهــاب« اســتخدم فيــه صــوًرا 
صحفيــة فــي كل موقــع فقــد اتضــح تبايــن موقعــا الدراســة فــي عــرض صور«ضحايــا اإلرهــاب« 
فاحتلــت بذلــك الترتيــب الثانــي فــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 36% مــع التركيــز علــى صــور 
الضحايــا مــن “األشــخاص”، بينمــا احتلــت المرتبــة الرابعــة فــي موقــع األهــرام بنســبة 12% مــع 
التركيــز علــى “عمليــات التهجيــر”. غيــر أن اهتمــام موقــع الشــرق األوســط ركــز علــى صــور 
ضحايــا اإلرهــاب مــن األشــخاص ممــن ينتمــون لقــوى مؤثــرة فــي العالقــات الدوليــة مــع إهمــال 
وتجاهــل لضحايــا اإلرهــاب فــي دول أخــرى، وهــذا مــا توصلــت إليــه دراســة )مكــي، 1997( 
ودراســة ) يســري،2002( أن هنــاك تركيــز علــى ضحايــا اإلرهــاب األوروبييــن واألمريكييــن مــع 

إهمــال أو تجاهــل لضحايــا اإلرهــاب فــي الــدول األخــرى مثــل فلســطين ولبنــان.
- اشــترك موقعــا الدراســة فــي عــرض صــور” التفجيــرات اإلرهابيــة” كأعلــى فئــة لصــور النشــاط 
اإلرهابــي، فجــاءت بنســبة 46,5% فــي موقــع األهــرام وبنســبة 36,5% فــي الشــرق األوســط مــن 
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إجمالــي صــور موضوعــات النشــاط اإلرهابــي، حيــث بــرز اســتخدام المتفجــرات فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم واســتخدمتها أغلــب التنظيمــات اإلرهابيــة إلثــارة الخــوف.

- أظهرت النتائج الخاصة بمصادر الصورة الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية، 
تبايــن موقعــا الدراســة فــي اعتمادهمــا علــى هــذه المصــادر، فبينمــا جــاءت فــي موقــع األهــرام 
ــا ســلبًيا  ــر محــددة المصــدر فــي المرتبــة األولــى بنســبة 32,5%، ويعــد هــذا جانًب الصــور غي
يؤخــذ علــى موقــع األهــرام، وقــد توصلــت دراســة ) حســن، 2006( إلــى نفــس النتيجــة والتــي 
تؤكــد علــى ارتفــاع نســبة الصــور مجهولــة المصــدر فــي المجــالت المصريــة عنــد تغطيــة الغــزو 
األمريكــي البريطانــي للعــراق. يليهــا اعتمــاد الموقــع علــى مصوريــن صحفييــن لديــه بنســبة 
بينمــا احتلــت  المحليــة.  نتيجــة طبيعيــة تعكــس تغطيــة األحــداث اإلرهابيــة  29,5%، وهــي 
صــور”وكاالت األنبــاء” الترتيــب األول فــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 55%، حيــث اعتمــد 
الموقــع علــى تغطيــة األحــداث الخارجيــة مــن خــالل وكاالت األنبــاء، وقــد أشــارت إحــدى 
الدراســات إلــى أهميــة أن تبــرز الصــور الصحفيــة القيــم التــي تعكــس الرؤيــة العربيــة تجــاه 

األحــداث الخارجيــة )فــاروق، 2004(.
- أظهــرت النتائــج تبايــن موقعــا الدراســة فــي الهويــة الجغرافيــة للصــور الصحفيــة المصاحبــة 
ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، فكانــت صــور “الموضوعــات المحليــة” هــي األبــرز فــي موقــع 
األهــرام، قياســا إلــى غيرهــا مــن الصــور التــي تناولــت شــئون عربيــة ودوليــة. أمــا موقــع الشــرق 
األوســط تصــدرت صــور “الموضوعــات الدوليــة” المرتبــة األولــى تليهــا صــور الموضوعــات 

التــي تخــص المنطقــة العربيــة.
- أظهــرت النتائــج وجــود تقــارب بيــن موقعــي الدراســة فــي نوعيــة الصــور المصاحبــة ألنشــطة 
التنظيمــات اإلرهابيــة، فقــد حظيــت الصــور الصحفيــة الموضوعيــة باهتمــام موقعــي الدراســة 
أكثــر مــن الصــور الصحفيــة الشــخصية، إذ بلغــت نســبة صــور األحــداث واألنشــطة فــي موقــع 
األهــرام 67%، وفــي موقــع الشــرق األوســط 81%، وهــذا يعكــس اهتمــام الموقعيــن بالصــور التــي 

تتنــاول الموضوعــات ألنهــا مكملــة للمحتــوى وداعمــة لــه وتزيــد مــن مصداقيــة الخبــر.
- وبنتائــج متقاربــة أيضــا لــم يعطــي موقعــي الدراســة أهميــة لشــرح الصــورة الصحفيــة، فقــد بلغــت 
نســبة الصــور التــي لــم يتــم شــرحها فــي موقــع األهــرام 84%، وفــي موقــع الشــرق األوســط بنســبة 
القــارئ  فــي توضيــح مضمــون الصــور ممــا يحــد مــن معرفــة  86%، ممــا يعنــي وجــود قصــور 

الصــورة. لمحتويــات 
اختبار صحة الفروض:

1- ثبــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة وموضوعــات الصــور المصاحبــة 
ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، وقــد اتفــق موقعــا الدراســة فــي ظهــور الصــور المصاحبــة لجهــود 

مكافحــة اإلرهــاب كأعلــى فئــة فــي الموضوعــات التــي اســتخدمت صــور.
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2- ثبــت أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة ومصــادر الصــور المصاحبــة 
ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة، حيــث جــاءت الصــور “غيــر محــددة المصــدر” فــي المرتبــة 
األولــى فــي موقــع األهــرام، بينمــا جــاءت صــور »وكاالت األنبــاء« فــي المرتبــة األولــى فــي 

موقــع الشــرق األوســط.
3- ثبــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة والنطــاق الجغرافــي للصــور 
الصحفيــة، حيــث اهتــم موقــع األهــرام بصــور” الموضوعــات المحليــة”، بينمــا اهتــم موقــع الشــرق 

األوســط بصــور” الموضوعــات الدوليــة”.
4- ثبــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة وأنــواع الصــور الصحفيــة 
الصــور  فــي ســيطرة  الدراســة  اتفــق موقعــا  ن  واإ التنظيمــات اإلرهابيــة،  المصاحبــة ألنشــطة 

الشــخصية. الصــور  علــى  الموضوعيــة 
5- ثبــت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن موقعــي الدراســة وكتابــة شــرح أو تعليــق علــى الصــورة، 
واتفــق موقعــا الدراســة فــي عــدم إعطــاء أهميــة لشــرح الصــورة الصحفيــة، فجــاءت الصــور التــي 

لــم يتــم شــرحها بنســبة أعلــي مــن الصــور التــي تــم شــرحها. 
ثالثا- نتائج التحليل السيميولوجي للصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية:

 انطالقــا مــن التحليــل الســيميولوجي للصــورة الصحفيــة المصاحبــة ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة 
بهــدف معرفــة أبعادهــا ودالالتهــا، حيــث تعــد الصــورة نســق أيقونــي دال يتضافــر ويتفاعــل بداخلــه 
مجموعــة مــن العالمــات والرمــوز، توصلــت الدراســة إلــى وجــود اختــالف بيــن موقعــي الدراســة فــي 
غفــال البعــض اآلخــر، فقــد ركــز موقــع األهــرام فــي أغلب  التركيــز علــى بعــض موضوعــات الصــور واإ
صــوره علــى إبــراز جهــود القــوات المســلحة فــي مواجهــة هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة، وكذلــك الجهــود 
الرســمية للدولــة المصريــة ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة والجماعــات الجهاديــة والحــركات المتطرفــة 
فــي مســارح عمليــات مختلفــة. وبالتالــي جــاءت أغلــب الصــور تؤكــد علــى ســيطرة المقاربــة األمنيــة 
فــي مواجهــة اإلرهــاب علــى بقيــة المقاربــات، فمواجهــه اإلرهــاب ال يمكــن تحقيقــه بعيــًدا عــن مقاربــة 
شــمولية متعــددة التخصصــات تأخــذ بأهميــة دور مؤسســات المجتمــع المدنــي واألســرة فــي تكويــن 
الفــرد، وأهميــة تحقيــق األمــن الفكــري لــدى المواطنيــن، أي أن جميــع أجهــزة الدولــة يجــب أن تعمــل 
في إطار منظومة واحدة شــاملة، وأال يعمل كل طرف بمعزل عن اآلخر، إلى جانب جهود قواتنا 
المســلحة، كل هــذا يتــم فــي إطــار خطــة موحــدة واضحــة المعالــم تعكســها تغطيــة صحفيــة مصــورة 

تتمتــع بكفــاءة مهنيــة عاليــة للتصــدي لمثــل هــذه األحــداث التــي تهــدد أمــن المجتمــع وســالمته.
 مــن ناحيــة أخــرى فــان نشــر صــور ألطفــال فــي أحــداث اإلرهــاب فــي موقــع األهــرام يــزرع فكــر 
االنتقــام فــي عقــول الصغــار، فاألطفــال ال يفقهــوا بعــد مــا تدبــره هــذه التنظيمــات، وهــذا يغــرس 

إيديولوجيــة االنتقــام فــي نفوســهم مبكــرًا.
 وركــز موقــع الشــرق األوســط علــى الجهــود التــي تبذلهــا القــوى الدوليــة واإلقليميــة الرســمية 
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للتصــدي لمثــل تلــك األحــداث اإلرهابيــة، مــع التأكيــد علــى توحيــد الجهــود والتعــاون العربي المشــترك، 
كمــا ركــزت علــى جانــب التحالفــات الدوليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، ولــم يبــدي الموقــع اهتماًمــا 
بتوظيــف الصــورة الصحفيــة لبــث رســائل إرشــادية وتثقيفيــة وتوعويــة تنطــوي علــى بــث الطمأنينــة 
لــدى النــاس، ويبــدو أن هــذا يعــد اختــزال فــي التنــاول الصحفــي ألنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة 
الصحــف  تغطيــة  أن  إلــى  وتوصلــت  البشــر، 1425ه(  دراســة)  النتيجــة  هــذه  إلــى  أشــار  وقــد 
الســعودية لقضايــا اإلرهــاب لــم تــرق إلــى المســتوى المهنــي المطلــوب، ويعــود ذلــك إلــى وجــود بعــض 
الصعوبــات المهنيــة والتنظيميــة التــي يتمثــل أهمهــا فــي عــدم وجــود سياســات صحفيــة، واســتراتيجيات 
أمنيــة للتعامــل مــع األحــداث اإلرهابيــة. وأكــدت دراســة )العســكر، 2005( أن الصحــف الســعودية 
تبالــغ فــي تبنــي الموقــف الحكومــي األمــر الــذي قلــل مــن فــرص تقديــم هــذه الصحــف التصــال تفاعلــي 

يســاعد الجمهــور علــى فهــم حقيقــة مــا يجــري، ويمكنــه مــن اإلســهام الفاعــل فــي المواجهــة.
التوصيات: 

 توصي الباحثة باآلتي:
1- وضــع ضوابــط ومعاييــر وأدلــة استرشــادية ضابطــة للصــور الصحفيــة التــي تعالــج قضايــا 
اإلرهــاب، بحيــث تلتــزم بهــا المؤسســات الصحفيــة )الرســمية- الخاصــة( عنــد التعامــل مــع هــذا 

النــوع مــن القضايــا. 
2- للخــروج مــن ســيطرة الــوكاالت العالميــة المصــورة يجــب تعزيــز االهتمــام بالصــور فــي وكاالت 
األنباء المحلية واإلقليمية ومؤسسات اإلنتاج اإلعالمي والمكاتب اإلعالمية العربية للتصدي 
للصــور التــي يبثهــا اإلعــالم اإلرهابــي المضلــل عبــر وســائله اإلعالميــة التقليديــة والحديثــة، 
والواليــات  األوربيــة  الــدول  الخارجــي وخاصــة  المجتمــع  لــدى  ذهنيــة حســنة  ولخلــق صــورة 
نشــاء شــبكة مــن  المتحــدة ومســح الصــورة الذهنيــة الســائدة اآلن عــن اإلســالم والمســلمين، واإ
المراســلين المدربيــن علــى مهــارة التصويــر وتوفيــر االعتمــاد المالــي لعمــل المراســل المصــور.
3- أن تجتهــد المؤسســات الصحفيــة فــي وضــع السياســات الفكريــة والخطــط المهنيــة التــي تنهــض 
بمســتوى التغطيــة الصحفيــة التحريريــة والمصــورة لمثــل هــذه األحــداث التــي تهــدد أمــن المجتمــع 

وسالمته.
4- تكويــن مكتبــة أرشــيفية للصــور المتعلقــة بقضايــا اإلرهــاب يمكــن الرجــوع إليهــا فــي إعــداد 

الجامعيــة. الدراســات والبحــوث  أو  التقاريــر والموضوعــات الصحفيــة 
5- ضــرورة أن تعتمــد الصحــف علــى مصوريهــا، وأن يصــوروا الحــدث مــن أرض الواقــع بصــورة 
نزيهــة وموضوعيــة، والبعــد عــن الصــور المقتبســة الموجهــة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 

والمواقــع اإلخباريــة األخــرى علــى االنترنــت.
6- تأهيــل كــوادر إعالميــة متخصصــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي وتنميتهــا لتكــون مؤهلــة للتعامــل 

مــع ظاهــرة اإلرهــاب بمهنيــة عاليــة.
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7- عــدم نشــر الصــور مجهولــة المصــدر، الن وجــود مثــل هــذه الصــور يمثــل اعتــداء علــى الملكيــة 
الفكريــة ويؤشــر علــى وجــود خلــل فــي الجوانــب المهنيــة لــدى موقــع الصحيفــة االلكتروني.

8- الحــرص علــى نشــر الصــور الصحفيــة مــع الشــرح والتعليــق عليهــا، الن اســتمرار عــرض نســبة 
مــن الصــور دون شــرح أو تعليــق يشــكل عالمــة ســلبية علــى الصحفيــة.

9- التركيــز علــى الصــور التــي تحقــق الــوالء واالنتمــاء والمواطنــة الصالحــة وتزيــد مــن توعيــة 
الشــباب فكرًيــا واجتماعًيــا، وعــدم بــث الصــور التــي تبــث الرعــب فــي قلــوب المواطنيــن.
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