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 ة اإلعالمية لقضايا اإلرهابعاجلتقييم اإلعالميني للم

 مسجد الروضة ببئر العبدو الواحات البحريةدراسة حالة على حادثتي 

 هالة الطلحاتي. د

 مقدمة:

ً بأشكاله وأدواته المختلفة ظاهرة عالمية تخطت أخطارها كل  أصبح اإلرهاب حاليا

كما  .1الم وشعوبه بدرجات متفاوتةالحدود، وباتت تعاني ويالته العديد من دول الع

يشهد الوطن العربي تنامي ظاهرة اإلرهاب وتعدد المنظمات اإلرهابية التي تهدف من 

وراء أعمالها اإلرهابية إلى زعزعة األمن واالستقرار وانتشار الرعب والخوف في 

 .2نفوس األفراد، حيث تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا األبرياء

هو ظاهرة تاريخية عرفها العالم منذ وقت بعيد، والتي ال تزال تأثيراتها  فاإلرهاب

 السلبية مستمرة إلى وقتنا الراهن خاصة خالل العقدين األخيرين. 

ومصر كغيرها من هذه الدول التي عانت وتعاني من هجمات أرهابية شرسة على 

وجنسيات  مدنيين عزل، وسياسيين وضباط وجنود جيش وشرطة أبرياء، وسائحين

أجنبية بهدف ضرب السياحة وتدمير االقتصاد المصري، وبالتالي يحدث إنهيار الدولة 

المخطط له والمراد الوصول إليه، ولكن مصر المحروسة بالعناية اإللهية وبتوحد 

 شعبها تحارب وتتصدى لتفاقم ظاهرة اإلرهاب بكل قوة.

وأكد  2016خالل عام  3بوقد أصدر مركز األهرام االستراتيجي دراسة عن اإلرها

فيها تصاعدت وتيرة األعمال اإلرهابية في مصر خالل الفترة األخيرة بمعدالت عالية 

وغير مسبوقة، وأن عدد العمليات اإلرهابية خالل األشهر الثالث األخيرة من عام 

خالل العام. كما جاءت العمليات  لها، وهو أعلى معدل عملية ١٠٤حوالي  ٢٠١٦

لتأخذ منحى جديد من حيث المستهدفات، وتمثل هذا المنحى  ٢٠١٦عام اإلرهابية في 

في ثالث مستويات، األول هو استهداف القيادات العسكرية الكبرى باجهزة األمن، 

والثاني هو استهداف شخصيات عامة ورجال دولة، والثالث استهداف الكنائس. وتعتبر 

لمستهدفات عدة سيطرت على المستهدفات الثالثة السابقة هي أهداف جديدة تضاف 

سواء المتمثلة في أعمال   ،٢٠١٥-٢٠١٤ يأداء التنظيمات اإلرهابية خالل عام

وسائل  –خطوط غاز  -إرهابية ضد بنية الدولة باستهداف مرافق عامة )كهرباء

 .شرطة(-من )جيشو استهداف قوات األأمواصالت(، 

لتفاقم ظاهرة اإلرهاب، وفي وكان اإلعالم حاضراً على الدوام بوصفه محدداً مهما 

فقد تزايد استخدام كلمة "اإلرهاب" بشكل كبير  ذات الوقت وسيلة مهمة للقضاء عليها.

                                                           
    بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. –العالقات العامة واإلعالم بقسم تم ترقية سيادتها بهذا البحث لدرجة استاذ مساعد 



 تقييم اإلعالميين للمعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب

2020 200

 2001في جميع وسائل اإلعالم العربية واألجنبية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

ب" في الواليات المتحدة األمريكية وتكوين ما يسمى "بالتحالف الدولي لمحاربة اإلرها

والذي بدأ بأفغانستان ثم العراق واليمن وليبيا وسوريا و.... وغيرها من الضربات 

 االستباقية الممنوحة لهذا التحالف.

من الحقائق الثابتة أن وسائل اإلعالم تؤثر في األفراد والمجتمعات، ويختلف تأثير و

الثقافية وسائل اإلعالم حسب وظائفها، وطريقة استخدامها، والظروف االجتماعية و

ً إلحداث التأثير، أو عامالً  المحيطة بها، واختالف األفراد أنفسهم، وقد تكون سببا

 .4مكمالً ضمن عوامل أخرى

وفي هذا اإلطار فإن عملية المعالجة اإلعالمية للقضايا والمشكالت المختلفة تشير إلى كل من 

والتبليغ، وقد يتعدى ذلك فقد يقتصر الهدف على مجرد اإلحاطة . 5المواقف والطرق واألهداف

 .6إلى السعي لتغيير االتجاهات وتعديل المواقف والتصورات لدى الجمهور

واختلفت اآلراء حول التغطية اإلعالمية للحوادث اإلرهابية التي تضرب الوطن في الفترة 

خاصة وأن أجمع معظم العاملين في المجال اإلعالمي بأن التعامل اإلعالمي مع األخيرة، 

يا والحوادث اإلرهابية يبقى محفوفا بكثير من المخاطر واالنزالقات والمشاكل التي يجب القضا

الحذر منها. مما أدى إلى العديد من االنتقادات التي وجهت لهذه التغطيات من قبل الجمهور العام 

وكذلك استعراض لنقاط القوة والضعف فيها، وتضاربت اآلراء حولها خاصة من والنخبة 

ة عالجفي المجال اإلعالمي. لذا تسعى هذه الدراسة للتعرف على تقييم اإلعالميين للمالعاملين 

مسجد و الواحات البحريةاإلعالمية لقضايا اإلرهاب، خاصة المعالجة اإلعالمية لحادثتي 

 .اإلرهابيتين الروضة ببئر العبد

 الدراسات السابقة

 خلفيللة تكللوين علللى الباحثللة تراثًللا نظريًللا يسللاعد الدراسللات السللابقة تمثللل

 التكللرار وتجنللب البحثيللة المشللكلة تحديللد ثللم الموضللو ، ومللن عللن نظريللة

 تلللرتبط التلللي ملللن الدراسلللات علللدد بمسلللح الباحثلللة قاملللت المتطلللابق. للللذا

 المعالجلللة تناوللللت التلللي السلللابقة وهلللي الدراسلللات البحلللث، بمجلللال

 إعلللداد فلللي عليهلللا االعتملللاد تلللم والتلللي اإلعالميلللة وظلللاهرة اإلرهلللاب

 األحدث لألقدم. من زمنيًا مرتبة راستنا،د موضو 

 :إلى السابقة تقسيم الدراسات وتم

العربية التي تناولت المعالجة اإلعالمية للقضايا اإلرهابية واألطر  الدراسات :أولا 

 الخبرية للتغطية:

بعنوان "دور الصحافة اإللكترونية الليبية في  2017دراسة محمد علي أحمد عبيدي 

تجاهات الشباب الليبي نحو اإلرهاب واتجاهات الشباب الليبي نحو تشكيل معارف وا

منها أن القيم االخبارية األكثر  توصلت إلى عدد من النتائج. والتي 7قضايا اإلرهاب"
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َ في المعالجة الصحفية لقضايا  كانتا  ،اإلرهاب في الصحف محل الدراسةاستخداما

 . %15.8سانية في المركز الثاني تليها قيمة االهتمامات اإلن ،%27الصرا  بنسبة 

بعنوان "رصد العمليات اإلرهابية في مصر  2017أما دراسة أحمد كامل البحيري 

 .8"2016عام 

 األربعة السابقة اتخلذت أشلكاالً  األعوام تلك خالل اإلرهابية العمليات أن وتوصلت إلى

 التالي: في أهمها رصد يمكن األرض على متنوعة

 الحديلد والسلكة واالتصلاالت الكهربلاء شلبكات فلي متمثللة الدوللة بنيلة اسلتهداف 

 .العامة والمواصالت

 .لقضاء رجال وأ جيش او شرطة قوات كانت سواء مناأل لقوات متزايد استهداف 

كشلركات  االقتصلادية الشلركات ضلد الموجهلة اإلرهابيلة العمليلات معلدالت ارتفا  

 كوسليلة الناسلفة العبلوات تخداماسل معلدالت ارتفا و الكبرى(. المطاعم – االتصاالت(

 .االرهابية العمليات في

بعنوان "تعرض الشباب الجامعي لإلرهاب  2016ودراسة الء عادل عبد علي عبيد 

، ومن أهم 9اإللكتروني عبر مواقع التواصل الجتماعي وعالقته باستخدام اإلنترنت"

مون مواقع بلغت نسبة متعرض لإلرهاب اإللكتروني ممن يستخدإنه  :هانتائج

 من إجمالي عينة الدراسة. %23.01التواصل االجتماعي بصفة منتظمة )نعم( حوالي 

جاء في الترتيب األول التهديد األخالقي من أبرز التهديدات التي تعرض لها و

 .%50.45المبحوثون عبر مواقع التواصل، وبنسبة بلغت 

سائل اإلعالم في بعنوان "دور و 2016وأيضا دراسة تحسين محمد أنيس شرادقة 

 توصلت إلى نتائجالتي ، و10مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف" دراسة ميدانية
مفادها عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس وفقا 

لمتغير المرتبة األكاديمية نحو دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب 

إلى الرؤية الفكرية اإلسالمية الحقة التي ينطلق منها  والتطرف ويمكن أن يعزي ذلك

جميع أعضاء هيئة التدريس في سعيهم إلى نبذ العنف والتطرف واإلرهاب باإلضافة 

 لرفضهم كل أشكال التدمير التي تجلب الخراب والهالك للمجتمعات.   

تشكيل  "دور الصحافة اإللكترونية في 2016كما أن دراسة رانيا زكريا السيد أرمل 

اتجاهات ومعارف الشباب الجامعي نحو اإلرهاب في مصر، دراسة تحليلة 

جاءت التقارير اإلخبارية على قائمة  أهمها: عدة نتائج ى، توصلت إل11ميدانية"

األشكال الصحفية التي استخدمت في تغطية قضايا اإلرهاب في صحف الدراسة 

الت المرتبة األولى في القضايا احتلت تفجيرات ميديريات األمن واإلغتياو .الثالثة

 اإلرهابية التي اهتمت بها صحف الدراسة.
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بعنوان "التعاطي اإلعالمي  2015وبالنظر في دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية 

اقتراح عدد من  أوصت هذه الدراسة الدولية إلى، 12"مع ظاهرة التطرف واإلرهاب

لعربي مع ظاهرة التطرف واإلرهاب اإلجراءات العملية لتطوير التعاطي اإلعالمي ا

التخلي عن خطاب العنف والكراهية والتحـريض فـي الخطاب اإلعالمي الذي  منها:

إصدار مدّونة سلوك وميثاق أخالقيات يتّم فيه و يعالج قضايا التطرف واإلرهاب.

 ضبط قواعد التعامل مع األحداث اإلرهابية.

رهاب واإلعالم: بين الوطنية وح  بعنوان "اإل 2012ونجد أن دراسة محمد قيراط 

استحالة تجاهل وسائل اإلعالم لألعمال  إلىوقد توصلت  13"المعرفة والبتزاز

اإلرهابية، إذ إنه من حق الجمهور معرفة ما يجري من حوله وما يؤثر في أمنه 

محفوفا بكثير من المخاطر  ىواستقراره وسالمة حياته، لكن التعامل مع اإلرهاب يبق

 قات والمشاكل التي يجب الحذر منها.واالنزال

 مع اإلعالمي التعامل"بعنوان  2005 العسكر عبد العزيز بن فهد وحاولت دراسة

 التعامل طبيعة على التعرف 14"السعودية العربية المملكة اإلرهاب في قضايا

 الدراسة هذه اعتمدت وقد السعودية، العربية المملكة في اإلرهاب مع قضايا اإلعالمي

 السعودي اإلعالم أن إلى الدراسة وتوصلت المسئولية االجتماعية.  نظرية على

 موقف تبنى في الصحف فيه تبالغ منطلق أمني وفق اإلرهاب، قضايا مع يتعامل

 .الحكومة

 تشكيل في اإلعالم وسائل دور"بعنوان  2003 حسن الدين صالح خالد أما دراسة

 التعرف إلى الدراسة هذه قد هدفتف 15"اإلرهاب نحو المصري العام معارف الرأي

 اإلرهاب.  نحو المصري، العام الرأي معارف تشكيل اإلعالم في وسائل دور على

 قيمة ذات أحداث من له لما وأحداثه، اإلرهاب اإلعالمي بقضايا االهتمام على وأكدت

 التعرض بين عالقة وجود وأكدت الدراسة يحتويه من صرا ، بما عالية، إخبارية

 .اإلرهاب قضايا العام لبروز الرأي وإدراك اإلخباري، المضمون في اإلرهاب لقضايا

 اإلرهاب لظاهرة اإلعالمية بعنوان "المعالجة 2004تامي  نصيرة ورصدت دراسة

 مع الجزائري التليفزيون تعامل كيفية 16الجزائري التليفزيون خالل من في الجزائر

 التليفزيون انتهجها التي المعالجة يعةطب وتحديد الجزائر، اإلرهاب في ظاهرة حقيقة

بداية  في الجزائر عرفتها جديدة اإلرهابية كظاهرة األحداث ألكبر تناوله في

 الجزائري التليفزيون أن :منها اآلتية، النتائج عن الدراسة وأسفرت ؟التسعينات

 التهويل "بين  ما أربع مراحل تراوحت خالل من اإلرهاب ظاهرة مع تعامل

 ظلت البحث مدار فترة طيلة اإلرهاب لظاهرة التليفزيونية المعالجة وأن ."والتهوين

 .وموحدة واضحة غياب استراتيجية إعالمية على يدل وهذا فعل انفعالية، ردود بمثابة

 نحو اإلعالميين اتجاهات"بعنوان  2002دراسة جيهان يسري  أسفرت نتائجكما 

 المصريين اإلعالميين حرصأن  عن 17"اإلرهاب المصري ألحداث اإلعالم تغطية
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 عليها واالعتماد أو أجنبية عربية أو كانت مصرية اإلعالم وسائل جميع على متابعة

 األول المركز الفضائية القنوات واحتلت .اإلرهاب أحداث عن للمعلومات كمصادر

 سبتمبر، 11 أحداث عن للمعلومات وأساسي أول كمصدر المصريين اإلعالميين لدى

 .الكلية الدراسة عينة إجمالي من %30.8 في مقدمتها بنسبة "الجزيرة" قناة وجاءت

 المصرية اإلعالم لوسائل اإلعالميين تعرض بين ارتباط عالقة وجود عدمو

 .اإلرهاب أحداث عن للمعلومات كمصادر عليها وبين االعتماد واألجنبية،

ضايا اإلرهابية واألطر األجنبية التي تناولت المعالجة اإلعالمية للق الدراسات :ثانيا

 الخبرية للتغطية:

 Moran Yarchi ،Gadi Wolfsfeld ،Tamirدراسة  أشارات نتائج

Sheafer and Shaul R Shenhav ،2013  بعنوان "تعزيز روايات اإلرهاب

عوامل الحدث  إلى أن 18في وسائل اإلعالم الدولية: دراسة للدبلوماسية العامة

طريقة التي تغطي بها وسائل اإلعالم األجنبية المحوري له تأثير كبير على ال

الصراعات، وعندما يتعلق األمر بتغطية اإلرهاب، يكون الصحفيين أكثر اهتماما ببناء 

 رواية درامية أكثر من وضع األحداث في سياق سياسي أعم.

 Ashley Marie Nellis and Joanne Savage 2012دراسة وأستهدفت 

أهمية التعرف على  19خبار على الخوف من اإلرهاب؟"بعنوان "هل تؤثر مشاهدة األ

التعرض لوسائل اإلعالم للخوف من اإلرهاب، حيث أننا نجد أن التعرض لألخبار 

التي تتعلق باإلرهاب يرتبط بشكل إيجابي بالمخاطر المتوقعة من اإلرهاب على النفس 

 وعلى اآلخرين فضال عن الخوف على اآلخرين وليس على النفس.

بعنوان "ينبغي  Maura Conway, Lisa McInerney ،2012دراسة وأكدت 

عدم التقليل من أهمية وسائل اإلعالم "القديمة" "الصحف واإلذاعة والتليفزيون" 

على إنه لبد من األخذ في العتبار دراسة اإلرهاب ووسائل اإلعالم  20على اإلرهاب"

 .  الجديدة ول سيما اإلنترنت

بعنوان برامج الرأي اإلخبارية ورأي  Blue Anthony 2008وانطلقت دراسة 

 اإلرهابية الهجمات كانت معظم 11/9/2001 أحداث قبل أنه مفادها فكرة من 21القادة

 سبتمبر تحول من أحداث الحادي عشر بعد لكن ضعيفة، إعالمية بتغطية تحظى

استبعاد  تم لالمقاب في األمريكية باسم الحكومة الرسمي الناطق إلى أنواعه بكل اإلعالم

  األخرى. النظر ووجهات اآلراء

بعنوان وسائل اإلعالم  Buragohain Monmi 2005كما تناولت دراسة 

 بين العالقة 200522حتى  1970واإلرهاب: تحليل ألدب التواصل الجماهيري من 

 التي والكتب من الصحف عينة محتوى تحليل تم حيث ،واإلرهاب اإلعالم وسائل

 أن الدراسة إلى نتائج خلصت وقد .واإلرهاب اإلعالم وسائل ينب العالقة تناولت

 على التحريض في وسائل اإلعالم إمكانية حول فرضية في تشكك األكاديمية األبحاث
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 قليلة فئة وهناك ومنفذيه، التشهير لإلرهاب في تساهم اإلعالم وسائل أنو اإلرهاب،

 .اإلرهاب في مكافحة ماإلعال لوسائل اإليجابي الدور على أكدت الباحثين من

 العنف لظاهرة اإلعالمية بعنوان المعالجة MC Connell 2002وقامت دراسة 

 أدق بمعنى أو المكتوبة، غير النصوص بتحليل 23الصحافة الكندية في واإلرهاب

 صورة رسم في واستخدامها توظيفها يتم كيف وتبين الصور والرسوم، تدرس

 وقد .العنف واإلرهاب أحداث فيها بما ة الكندية،الحيا في السيئة والقضايا األحداث

 اإلعالم لوسائل "القاعدة"تنظيم استخدام يرتبط :يلي ما إلى هذه الدراسة توصلت

 ارتباًطا منه أكثر الوسائل، هذه الذي تخلفه لألثر التنظيم هذا بتقدير وثيقًا ارتباًطا

 اإلعالم تكنولوجيا استخدامأن اإلعالمية و الوسائل لهذه والديني اإليديولوجي باالتجاه

 جمهور إلى من إيصال رسالته "القاعدة"تنظيم مكن األنترنت، في باألساس المتمثلة

 .محدود غير

 :على الدراسات السابقة التعلي 

 يمكللن واألجنبيللة العربيللة السللابقة للدراسللات المتقللدم العللرض خللالل مللن

 :اآلتي استخالص

 االهتمام حجم وعلى اإلرهاب، على مفهومطرأ  أن هناك تغيراً  أظهرت الدراسات 

 اإلرهلاب العلالمي بقضلايا االهتملام تزايلد ظلل فلي بقضلاياه، والصلحفي اإلعالمي

 سبتمبر. من عشر الحادي أحداث بعد الدولي

أكدت الدراسات أن القيم االخبارية األكثر استخداماَ فلي المعالجلة الصلحفية لقضلايا  

 هتمامللات اإلنسللانية، واعتمللاد كتللاباإلرهللاب فللي الصللحف كانتللا الصللرا  واإل

 العقالنية. االستمالة على الصحف

 التليفزيونيلة المحطلات فلي اإلرهلاب لقضلايا اإلعالميلة المعالجات أساليب تنوعت 

 توقيلت إلى ذلك ويعود واألجنبية، العربية معظم الدراسات في والصحافة المكتوبة

 ملن عشلر الحلادي أحلداث فقبلل السياسلية، وعالقتله بلالمتغيرات وحجمله الحلدث

بتحليلل  االهتملام بينملا زاد اإلرهلاب المحللي، عللى دراسلة التركيلز كلان سلبتمبر

 نظلراً للتحلول سلبتمبر، ملن عشلر الحلادي أحلداث بعلد اإلرهابيلة الظلاهرة وتفسير

 الغربيلة واإلعالميلة السياسلية األوسلاط لللدى مفهللوم اإلرهللاب فللي الحاصلل

 .تحديدًا منها واألمريكية

 تسعى التي الفئات أهم من باعتبارها الشباب، فئة من الدراسات على لعديدا ركزت 

 .المجتمع داخل النخبة فئة على التركيز تم يليها فيها، للتأثير وسائل اإلعالم

 ملنهج على معظمها واعتمدت إلى الدراسات الوصفية، تنتمي هذه الدراسات أغلب 

 هلذه الدراسلات بلين فلي لبيانلاتا جمع أدوات تنوعت المقارن. كما المسح والمنهج

 كلل دراسلة، وطبيعلة نلو  حسلب المضلمون تحليلل االسلتبيان، واسلتمارة استمارة
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 معظلم الدراسلات التلي فلي استخداما األداة األكثر هي االستبيان استمارة بقيت وأن

 .الميداني الطابع عليها غلب

 اإلعلالم وسلائل تلعبله اللذي الدور جدلية األجنبية على خاصة كما أكدت الدراسات 

 خلالل ملن مقصلودة بطريقلة غيلر اإلرهلاب تلدعم قلد فهلي اإلرهلاب، قضلايا تجلاه

 قوالب إعالمية تقدم قد كما اإلرهابيين، ألفكار والترويج اإلرهابية العمليات تغطية

 .ألفكاره والتصدي اإلرهاب لمكافحة الجماهير خاللها من تدعو متخصصة

 النحلو عللى السلابقة من الدراسات االستفادة تم :ةالسابق من الدراسات الستفادة حدود

 :التالي

 فلي عليها التركيز يتم التي األبعاد أهم تحديد خالل من للدراسة، عام تصور وضع 

 .اإلرهاب تناول ظاهرة

 وتحديلد صلياغة فلي سلواء للدراسلة المنهجلي البنلاء تحديلد فلي ساعدت الدراسلات 

 إللى تحتلا  المدروسلة الظلاهرة أن صلةخا وتسلاؤالتها، وأهلدافها المشلكلة البحثيلة

 السلابقة أفلادت الدراسلات بهلا. تحليط التي العديدة نظراً لإلشكاليات التحديد الدقيق،

 لها.  البيانات المناسبة جمع وأسلوب العينة واختيار الدراسة منهج تحديد في

 مشكلة الدراسة:

ته من األبرياء سواء أدى توالي الضربات اإلرهابية الموجعة على أبناء الوطن وزهرا

جيش أو شرطة أو مدنيين، ومشاهدها المفزعة والحزينة في كل التغطيات والمعالجات 

اإلعالمية، إلى تأثيرات سلبية وانتقادات ورفض للكثير منها لدى الجمهور المصري 

 والنخبة بكل أشكالها وخاصة الممارسين للعمل اإلعالمي.

ة اإلعالمية لقضايا عالجيم اإلعالميين للمفي رصد تقيلذا تتحدد مشكلة الدراسة 

مسجد و الواحات البحريةاإلرهاب، دراسة حالة على المعالجة اإلعالمية لحادثتي 

 .اإلرهابيتين الروضة ببئر العبد

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في:

اإلرهللاب،  ة اإلعالميللة المتعلقللة بقضللاياعالجللتحديللد تقيلليم اإلعالميللين للمتسهههم الدراسههة فههي  

مسللجد و الواحللات البحريللةوذلللك مللن خللالل تقيلليم اإلعالميللين للتغطيللة اإلعالميللة لحللادثتي 

 .الروضة ببئر العبد

التعللرف علللى تقيلليم اإلعالميللين واحللدة مللن الدراسللات التللي تتطللرق إلللى  تعههد هههذه الدراسههة 

 هذه القضايا.، وأبرز المعالجات اإلعالمية لالمي للقضايا واألحداث اإلرهابيةلتناول اإلعل

لتغطيلة ا والسهتمالت المسهتخدمة فهي األطهر اإلعالميهةأههم  رصهدإللى  تتطرق هذه الدراسهة 

 .اإلرهابيتين مسجد الروضة ببئر العبدو الواحات البحريةاإلعالمية لحادثتي 
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التلي وجهلت للتغطيلة اإلعالميلة لحلادثتي  التعرف على أهم النتقادات ونقاط القهوة والضهعف 

 .اإلرهابيتين مسجد الروضة ببئر العبدو ريةالواحات البح

 :الدراسة أهداف

 تهدف هذه الدراسة التوصل إلى: 

 . لهااإلعالميين ، وتقييم رصد أبرز المعالجات اإلعالمية للقضايا واألحداث اإلرهابية 

 وبئر العبد.الواحات تقييم اإلعالميين لآلداء اإلعالمي في التغطية اإلعالمية لحادثتي  

 ألفضل الوسائل اإلعالمية في هذه التغطيات للحادثتين.إلعالميين ا تصنيف 

تقييم أكثر هذه العناصر أهميلة وتلأثيراً فلي هلذه التغطيلات اإلعالميلة للحلادثتين فلي بنلاء وعلي  

 وطني بكيفية مواجهة اإلرهاب.

 .رصد أهم األطر اإلعالمية واالستماالت الموظفة في معالجة هذه التغطيات للحادثتين 

 .للحادثتينلتغطية اإلعالمية لونقاط القوة والضعف التي وجهت  األخطاءيد أهم تحد 

 :تساؤلت الدراسة

 : ما أبرز المعالجات اإلعالمية للقضايا واألحداث اإلرهابية؟1س

 اإلعالميين للممارسة اإلعالمية المتعلقة بقضايا اإلرهاب؟  مدى رضا: ما 2س

 إلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابية؟ما أسباب عدم الرضا عن التغطية ا: 3س

فللي التغطيللة اإلعالميللة  ومللدى المصللداقية مللا تقيلليم اإلعالميللين لللآلداء اإلعالمللي :4س

 ؟مسجد الروضة ببئر العبدلحادثتي الواحات البحرية و

فلي هلذه التغطيلات المسلتخدمة ما تصنيف اإلعالميين ألفضل الوسائل اإلعالميلة : 5س

 ؟للحادثتين

 ؟للحادثتينالمستخدمة في التغطية اإلعالمية  واالستماالتوا  األطر : ما أن6س

داء اإلعالملي للألما أهم اإلخطاء واالنتقادات ونقاط القوة والضعف التلي وجهلت : 7س

 ؟للحادثتينفي التغطية اإلعالمية 

لمعالجة اإلعالمية في مواجهة سطحيتها لتحقيق ل مقترحات اإلعالميين: ما 8س

 لوطن؟استقرار وأمن ا

 الدراسة:ومنهج نوع 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تسعى لرصد وتوصيف 

وتقييم اإلعالميين التغطيات اإلعالمية للقضايا اإلرهابية في وسائل اإلعالم المختلفة، 

مسجد و الواحات البحريةحادثتي للآلداء اإلعالمي في هذه التغطية اإلعالمية وخاصة 

، وذلك من خالل االعتماد على األساليب الكمية اإلرهابيتين روضة ببئر العبدال

منهج المسح  باستخدام والكيفية والتحليل االحصائي للبيانات والنتائج الواردة.

Survey .باعتباره أكثر المناهج العلمية مالئمة ألغراض الدراسة 
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 مجتمع وعينة الدراسة:

فئات مختلفة من من عمدية مفردة  120 عدد منالميدانية يتشكل مجتمع الدراسة 

القنوات والمواقع والعمل خاصة في مجال لعمل اإلعالمي والخبراء في االممارسين 

 -مذيعين -صحفيين -مستشارين عسكرين وأمنيين -أكاديمينخبراء )اإلخباري 

في خمس يعملون ، القائمين على صفحات التواصل االجتماعي( -معدين -مراسلين

، صدى البلد، التليفزيون dmc ،Live ON ،CBCفضائية إخبارية منها:  قنوات

المصري. وأربع صحف منها: جريدة األهرام، جريدة األخبار، دار الهالل، جريدة 

. ومواقع إخبارية منها: البوابة نيوز، شركة دي ميديا، وكالة رويترز. اليوم السابع

كز أبحاث امر، MTIكلية اإلعالم ، أكاديمية ناصر العسكريةوخبراء أكاديمين من 

 .ودراسات

 أساليب جمع البيانات:أدوات و

نظًرا لحجم وطبيعة الدراسة البحثية الحالية وما يتطلبه اإلطار النظري المستخدم 

)نظرية األطر اإلخبارية( من تحليل مضمون لألطر واالستماالت المستخدمة في 

ية، كان من الصعوبة بمكان أن تتضمن التغطيات اإلخبارية للقضايا والحوادث اإلرهاب

دراسة ميدانية لتقييم باإلضافة إلى هذه الدراسة تحليل مضمون لهذه التغطيات 

وخاصة  يةاإلرهابوالحوادث قضايا لالممارسين للعمل اإلعالمي للمعالجة اإلعالمية ل

، خاصة وأن هذه حادثتي الواحات البحرية ومسجد الروضة ببئر السبع اإلرهابيتين

منهم كانت مشاركة فعليًا في هذه –العينة تعتبر نخبة متخصصة خصوًصا وأن نسبة 

 .التغطيات

تضم عدد من األسئلة ميداني تصميم استمارة استبيان وتم استخدام أداة االستبيان لذا 

حول األطر واالستماالت المستخدمة في التغطية اإلخبارية لحادثتي الواحات البحرية 

تم عمدية مفردة  120 المكونة من عينة الدراسةوتم توزيعها على ومسجد بئر السبع، 

خبراء )اإلخباري في المجال لعمل اإلعالمي والخبراء في امن الممارسين اختيارهم 

 -معدين -مراسلين -مذيعين -صحفيين -مستشارين عسكريين وأمنيين -أكاديمين

هم للمعالجة اإلعالمية القائمين على صفحات التواصل االجتماعي( للوقوف على تقييم

 بئر السبعمسجد الروضة بو الواحات البحريةلقضايا اإلرهاب وخاصة حادثتي 

  .اإلرهابيتين

 اإلطار النظري للدراسة:

 يعتمد اإلطار النظري للدراسة على:

تُعد أحد الروافد الحديثة فلي دراسلات تلأثير وسلائل اإلعلالم، والتلي وهي : األطرنظرية 

المحتلللوى الضلللمني للرسلللائل اإلعالميلللة التلللي تعكسلللها وسلللائل تتللليح للباحلللث قيلللاس 

أن األحللداث ال تنطللوي فللي حللد ذاتهللا علللى مغللزى  وتفتههرض هههذه النظريههة .24اإلعللالم
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يحلددها وينظمهلا  (Frameإطهار  معين، وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضلعها فلي 

ورية التي تنظم ويضفي عليها قدًرا من االتساق، فاإلطار اإلعالمي هو تلك الفكرة المح

 .25حولها األحداث الخاصة بقضية معينة

قللد أوضللحت الكثيللر مللن الدراسللات العلميللة أن األطللر الخبريللة وثيقللة الصلللة بالقضللايا و

اإلرهابية، فاإلطار يشكل الحوارات العامة والتنلاول بلين المهتملين بالقضلايا واألحلداث 

لهلذا سلوف صلود بصلددها، اإلرهابيلة واكتسلاب المعلوملات عنهلا وإحلداث تلأثير ملا مق

  تعتمد الدراسة الحالية على نظرية األطر اإلخبارية.

ويعتبر وضع اإلطار هو المسلتوى الثلاني ملن مسلتويات وضلع األجنلدة، حيلث يشلارك 

األجنللدة فللي جللذب انتبللاه واهتمللام الجمهلللور برسللائل محللددة فللي التغطيللة اإلعالميلللة 

وراء األجندة للتعرف على تأثير اإلطلار  لألحداث اإلرهابية ويمتد تحليل اإلطار إلى ما

عللللى إدراكهلللم وأفكلللارهم واتجاهلللاتهم وسللللوكهم نحلللو القضلللايا اإلرهابيلللة والعناصلللر 

 .26المختلفة التي تتشكل منها

والتللأطير لإلحللداث اإلرهابيللة فللي وسللائل اإلعللالم يعنللي تصللوير هللذه الحللوادث بحللدود 

بطريقة تجذب انتباه القلار   معينة مقصودة ومتحيزة من خالل عرض المعلومات عنها

-، مثللل العنللف الموجلله ضللد األفللراد )الشخصلليات العامللة27لجللزء محللدد مللن الحللوادث

-األقبلاط-رجلال األملن لالجليش والشلرطة  -السلائحين-النسلاء-األطفلال-المدنيين العزل

منشلتت عسللكرية -مسلاجد-كنلائس-فنلادق-المسللمين المصللين،،،،،،(، أو األملاكن )ملدن

صلللالة -موللللد النبلللي-أعيلللاد المسللليحيين-توقيتلللات )المناسلللبات القوميلللةوشلللرطية(، أو ال

 الجمعة،،،،،،(، حجم العنف والتدمير والخسائر،،،،.

أو تقللل ملن أهميلة أجلزاء أخلرى أو حتلى تتللرك بعلض الجوانلب بلال اهتملام مثلل حجللم 

التلللدمير والخسلللائر فلللي العمليلللات العسلللكرية، القصلللور بعلللض الشللليء فلللي االسلللتعداد 

 ، قلة المعلومات المتاحة،،،،،. بحيث يتم إبراز بعضها وإخفاء بعضها. والمواجهة

وقللد يللتم إضللفاء المعنللى أيضللا مللن خللالل الكلمللات والرمللوز والصللور التللي توظفهللا 

المعالجللة الخبريللة فللي تقللديم الحللدث مثللل تكللرار كلمللات المصللابين عللن كيفيللة وقللو  

ر علرض صللور ولقطللات الحلادث وأصللابتهم، وكلملات ودمللو  أهللالي الشلهداء، وتكللرا

العنللف والتللدمير والخسللائر والمصللابين والشللهداء وأعللداد الضللحايا. وعلللى ذلللك فللإن 

اإلطار يعني اختيار وتنظيم والتأكيد على أوجله معينلة ملن الواقلع الملراد التركيلز عليله 

 وإبرازه، واستبعاد الجوانب األخرى لنسج القصة الخبرية المقصودة.  

وضللع ، Framingالتللأطير : 28وهلليلههى عمليههة التهه طير وهنههاث ثالثههة عناصههر تههدل ع

 .Effectsتأثيرات اإلطار ، Frames in throwاإلطار 

الدراسللة الراهنللة فللي معرفللة  وبنههاءاا علههى مهها سههب  تفيههد نظريههة تحليههل األطههر الخبريههة

الواحههات البحريههة ومسههجد األطللر عنللد معالجللة القضللايا اإلرهابيللة وخاصللة حللادثتي "
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االقتصللادية وألمنيللة وا السياسلليةاألطللر " عينللة الدراسللة. ومنهللا الروضههة اإلرهههابيتين

هللذا باإلضللافة إلللى أطللر . إطللار القضلليةإطللار االهتمللام اإلنسللاني، وو، واالجتماعيللة

وكللذلك  ، وأطللر الشخصلليات البللارزة، وأطللر الكلمللات والعبللارات المسللتخدمة،الصللرا 

ستماالت المسلتخدمة فلي واال أطر الموقف الرسمي المعلن واألطر المصورة للقضايا...

هذه التغطيات بمختلف أنواعها العاطفية والعقالنية والتخويف، وتقييم عينة الدراسة ملن 

 اإلعالميين لهذا االستخدام. 

 اإلطار المعرفي:

 مصطلحات الدراسة:

 لقضايا اإلرهاب: اإلعالمية المعالجة .1

 حلدث، متابعلة أو ملا فكلرة طلرح أو ما قضية عرض في المستخدم التكتيك بها ويقصد

 طرحها وكيفية المطروحة، القضايا مختلف مع خاللها التعامل من يتم التي الكيفية فهي

 .29اإلخبارية البرامج في

يهدد بشكل واضلح أملن مصلر والمنطقلة  يوتواجه مصر مخاطر اإلرهاب األسود، الذ

ه ضلوء تشلكيل يبأهميلة خاصلة فل يالمصلر يوالعالم بأسره، ويحظلى التنلاول اإلعالمل

 يللرأى العام إزاء قضية اإلرهاب بكلل مخاطرهلا الحاليلة والمسلتقبلية، وكلذلك دوره فل

المواجهللة الشللاملة لإلرهللاب.  يتحقيللق جبهللة داخليللة متماسللكة ومسللاندة لللدور الدولللة فلل

مواجهلة اإلرهلاب تخصليس مسلاحات إعالميلة كبيلرة  يفل يويحسب لإلعلالم المصلر

دث إرهابيللة، وعظمللت وسللائل اإلعللالم دور لتقللديم تطللورات مللا تشللهده الللبالد مللن حللوا

 ياألجهزة األمنية في ضبط الخارجين على القانون، والقبض على الشخصيات النافذة فل

التخطيط للعمليات اإلرهابية، وضبط كميات كبيرة من األسللحة والمتفجلرات التلي كلان 

ل الجليش يتم إعدادها لتنفيذ عمليات إرهابية، كما قدمت وسلائل اإلعلالم تضلحيات رجلا

والشرطة في مواجهة اإلرهاب. كما أفردت وسائل اإلعلالم مسلاحات واسلعة لتحلليالت 

الخبلللراء والمتخصصلللين وعلملللاء اللللدين لتفسلللير دوافلللع سللللوك التطلللرف واإلرهلللاب، 

وأبرزت طبيعلة التحالفلات اإلقليميلة والدوليلة التلي تسلتهدف اسلتقرار مصلر، ومعالجلة 

ظلرة شلاملة لملا تواجهله المنطقلة برمتهلا ملن اإلرهاب اللذي تواجهله مصلر فلي إطلار ن

مخططلللات، وتنميلللة اللللوعي بسللليناريوهات تمثلللل خطلللًرا حقيقيًلللا عللللى األملللن القلللومي 

 المصري والعربي في حال تنفيذها. 

كلل ملرة  يفف ،إال أن هناك بعض المتخذ على األداء اإلعالمي في معالجة هذه األحداث

نفللس األخطللاء.. أخطللاء التسللر   يفلل ييضللربنا اإلرهللاب األسللود يقللع اإلعللالم المصللر

وإذاعة بيانات وأرقام غير دقيقة، وبث صلور وأفلالم غيلر مطلوبلة، واستضلافة أدعيلاء 

، وإشلاعة المخلاوف لللدى اللرأى العلام، والفشلل فلى بنللاء يواالسلتراتيج يالتحليلل األمنل

بكيفيلة مواجهلة اإلرهلاب، وملع كلل هلذه األخطلاء يسلار  الجميلع بتسلويد  يوطن يوع
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ذروة الحداد واإلشادة بالشلهداء تبلث  يال معنى له، ألنه ف يشاشات وإعالن حداد شكلال

 تحتللرم مشللاعر الحللزن واأللللم الجمعللي القنللوات نفسللها إعالنللات اسللتهالكية خليعللة ال

   .30للمصريين

التعامللل مللع حرمللة المللوت فللي تغطيللة  يافتقللدت بعللض وسللائل اإلعللالم المهنيللة فللكمللا 

بح عرض صور جثامين الموتى ومشلاهد العنلف أملرا معتلادا األحداث اإلرهابية، وأص

على شاشات الفضائيات، كما روجت بعض المعالجات اإلعالمية العديلد ملن فيلديوهات 

الذبح والقتل البشع الذي نفذته المنظمات اإلرهابيلة، ودعلم نشلر هلذه الفيلديوهات بشلكل 

ت بعللض المعالجللات غيللر مقصللود الحللرب النفسللية التللي تنفللذها هللذه المنظمللات، وخلطلل

حوادث اإلرهاب بين اإلعالم والدعاية، كما خلطت المعلوملات لاإلعالمية في معالجتها 

باآلراء على حساب المهنية، إضلافة إللى التلأثير السللبي للسلبق اإلعالملي عللى دقلة ملا 

 ينشر من أخبار بشأن بعض حوادث اإلرهاب التي شهدها المجتمع المصري.

 :اإلرهابي الواحات البحريةحادثة  .2

ملن عناصلر بقطلا  األملن اللوطني، خرجت قلوة أمنيلة  2017في العشرين من أكتوبر 

معسللكر لإلرهللابيين فللي موقللع لمداهمللة وإدارة العمليللات الخاصللة واألمللن المركللزي 

وضلللبط العناصلللر بالصلللحراء الغربيلللة قريلللب ملللن طريلللق الواحلللات ووادي الحيتلللان 

، شخًصلا 120ال يقلل علدده علن اخل الواحات والتي كونت تشكياًل د اإلرهابية المختبئة

لكن فور وصول إشارة إلى معسكر أحمد الكبير على الطريق الصلحراوى بلالقرب ملن 

، وفاجلأوا القلوات فلور تبادل إطالق نيلران بلين الطلرفينو ت اشتباكاتحدث 135الكيلو 

 ، مملا«آر بي جلي»وصولها إلى موقع تمركزهم بوابل من الرصاص الحي، ودانات الـ

تسللبب فللي تللدمير المدرعللة األولللى التللي دخلللت إلللى موقللع االحللداث وتحركللت قللوات 

كيللو متلًرا فلى عملق  20يبعلد عنهلا بمسلافة  يإضافية فى اتجلاه موقلع االشلتباكات، اللذ

 .31الصحراء

إال أن العناصر اإلرهابية رصدت دخول قلوات اللدعم، واسلتعدت للمواجهلة، وضلربت 

ما دفع عدد من الضباط إللى طللب إسلناد جلوي، قبلل القول المدر  بأسلحة آر بي جي، 

انقطا  االتصال، وكانت المجموعات اإلرهابية مزودة بأجهزة لقطع اإلرسال، حتلى ال 

وتللدخلت القللوات المسلللحة  .تللتمكن القللوات مللن االسللتغاثة بأكمنللة إضللافية مللن الخللار 

وبللغ علدد  .32وقوات إسناد من الشرطة، لمطاردة بقايا اإلرهابيين في جلوف الصلحراء

ً  13و، شلهيدًا 16 حلادث الواحلات يشهداء الشلرطة فل علدد قتللى العناصلر أملا  .مصلابا

، زعمللت جماعللة لللم تكللن 2017فللي الثالللث مللن نللوفمبر و .33قتلليال 15 هللو اإلرهابيللة

الهجوم اللذي وقلع هذا معروفة من قبل، وهي جماعة "أنصار اإلسالم"، مسئوليتها عن 

ووجهلت تللك الجماعلة اإلرهابيلة المواليلة للقاعلدة، في الواحات البحرية غلرب مصلر. 

نداًء إلى الشعب المصلري، لتطللب ملن المصلريين إملدادها بكافلة أشلكال اللدعم الملادي 

 .34والبشري



 تقييم اإلعالميين للمعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب

2020 211

ملن حيلث المسلتويات القصلور واألخطلاء اب التغطية اإلعالمية لحادث الواحات شوقد 

ألجنبللى. فكانللت هنللاك المهنيللة واألخالقيللة سللواء علللى صللعيد اإلعللالم المصللرى أو ا

. فقلد ، خاصة أعداد الشلهداء والجرحلىحول الحادث رقاماألحقائق والتضارب  ةإشكالي

أخطأت معظلم وسلائل اإلعلالم المصلرية العاملة والخاصلة عنلدما صلمتت طلوياًل، وللم 

تشر من قريب أو بعيد لما يجرى، انتظاًرا لبيلان وزارة الداخليلة اللذي تلأخر ألكثلر ملن 

 وكانت كافية لظهور اإلشاعات واألخبلار غيلر الصلحيحة أو الملزّورةخمس ساعات.. 

Fake News  ،يفكانلت وسلائل التواصلل االجتملاععبر وسائل التواصلل االجتملاعي 

والميديا الغربية والعربية تنقل الحقائق واألكاذيب دون أي مسلؤولية مهنيلة أو أخالقيلة، 

 مللا يللرد لهللا مللن أخبللار أووأخطللأت بعللض قنللوات التليفزيللون الخللاص عنللدما نقلللت 

تلؤذي مشللاعر وأيضلا إذاعتهلا لصللور  ،دون التحقللق ملن صللحتها أكاذيلبأو  فيلديوهات

إضلافة إللى استضلافة ا على معنوياتهم، وتفقدهم الثقة فلي قلواتهم. المشاهدين وتؤثر سلبً 

عدد من أدعياء التحليل األمني واالستراتيجي، ممن انقطعت صللتهم ومعلرفتهم بلالواقع 

اذبلللة وبنلللاء تحليلللل معلوملللات وأخبلللار ك يوات طويللللة، وملللع ذللللك انطلقلللوا فلللمنلللذ سلللن

  .35العام، وتتالعب بمشاعره ومخاوفه وآماله سيناريوهات تضلل الرأي

ملن  اً علدد تشهيدًا، بينما أذاع 16عن سقوط في بيان رسمي فقد أعلنت وزارة الداخلية 

 -صللدور بيللان الداخليللة  قبللل -« بللى بللى سللى»والللـ )رويتللرز( وكللاالت األنبللاء الغربيللة

 يوأخالقل يشهيدًا! مما كشف عن خطلأ إعالمل 60و 53أرقاًما غير دقيقة تراوحت بين 

وحدث نو  ملن الفوضلى واالرتجلال  .رقاًما مزيفة وغير صحيحة بالمرةأ وهيجسيم، 

انتشار تسجيالت  األولفي تغطية حادث الواحات إعالمياً، ربما كان الجديد فيه أمران، 

عبر وسائل التواصل االجتماعي لشخس يدعي أنه أحلد الضلباط اللذين بركة مفصوتية 

شاركوا في العملية يروي ما حدث بأسلوب ولغة تُمسرح الحدث في شكل علاطفي يثيلر 

ممللا كلان للله أثلًرا سلللبياً كبيلراً علللى الللروح  المخلاوف ويشللكك فلي قللدرات قلوات األمللن

تللوّرط  :والثههاني. صللفة خاصللةالمعنويللة عنللد الجمهللور بصللفة عامللة ورجللال األمللن ب

فلي أخطلاء مهنيلة وأخالقيلة « بي بلي سلي»وكاالت أنباء دولية وقنوات أجنبية أشهرها 

تشكك في ادعائها الحيلاد وتقلديس الخبلر، وربملا تفضلح تحيضزهلا ضلد مصلادر األخبلار 

 .المصرية الرسمية

إن وصلرح بل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم،هذا الرأي وأكد 

علللدداً ملللن الصلللحف والفضلللائيات ارتكبلللت تجلللاوزات أثنلللاء تنلللاول حلللادث الواحلللات 

اإلرهللابي، ممللا سللاهم فللي بعللض التضللليل للللرأي العللام وخلللق منللا  مللرو  لمللزاعم 

اإلرهابيين وأهدافهم.. كما ظهر في عدد من وسائل اإلعالم كثير ملن اللذين أدعلوا أنهلم 

بللراء وروجللوا لقصللس ال أسللاس لهللا مللن عللالمين ببللواطن األمللور تحللت مسللمى الخ

  .36الصحة
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 :اإلرهابي مسجد الروضة ببئر العبدحادثة  .3

نللوفمبر  24تشللير المالبسللات المحيطللة بللالهجوم اإلرهللابي الللذي وقللع ظهللر الجمعللة )

محافظللة ( فللي أحللد مسللاجد قريللة الروضللة التابعللة لمركللز بئللر العبللد فللي شللمال 2017

ملن الخسلائر فلي األرواح كلان أحلد أهلم أهلداف سيناء، إلى أن إحداث أكبر قلدر ممكلن 

هللذه العمليللة )وأحللد مفللاتيح تفسلليره أيًضللا( بغيللة الحصللول علللى أكبللر قللدر ممكللن مللن 

" المللرجح وقوفلله وراء هللذا تنظههيم "وليههة سههيناء -فيمللا يبللدو-الدعايللة التللي احتاجهللا

  .37الحادث الدموي بامتياز

زر  عبلوات ناسلفة شلديدة االنفجلار، وقد وقع الحادث أثناء أداء صالة الجمعة حيث تم 

وتم تفجيرها عبر جهاز تحكم عن بعد، حيث تلم اسلتخدام ملواد شلديدة االنفجلار، مشليرا 

إلى أن مجموعة من شهود العيان أكدوا هلروب اإلرهلابيين بسليارات دفلع ربلاعى فلور 

 ارتكاب الحادث.

بلاه إللى أنله قلد جلرى من حيث اإلعداد والتخطيط لهذه العمليلة، ال يوجلد ملا يلفلت االنتو

تنسيق أو إعداد معقد وذو مستوى عاٍل لضمان نجاح العملية... فالهدف فلي النهايلة يُعلد 

مللن األهللداف السللهلة التللي فللي متنللاول اليللد، وال يتطلللب أي جهللد معتبللر مللن التخطلليط 

إذ لهم يسهب  مهن قبهل أن تقريبا، بلالنظر إللى أن المسلاجد غيلر مؤمنلة بطبيعلة الحلال... 

 .38ت مساجد في أي هجوم إرهابي حدث في مصراستُهدف

بخالف ذلك ال يوجد ما يلفت االنتباه بشأن تكتيكات العمليلة سلوى اإلصلرار )كملا سلبق 

شلارك حايا في هذا الحادث، بدليل أن عدد من اإلشارة( على اإليقا  بأكبر عدد من الض

فلاد بهلا بعلض عنصلًرا مسللًحا )بحسلب المعلوملات التلي أ 20 -15في هذه العملية نحو 

شهود العيان( الذين لم يكتفوا باقتحام المسلجد فقلط، وإنملا أحلاطوا بله ملن الخلار ، ملن 

أجل النيل من كل المصلين الذين حاولوا الفرار من موت محقلق داخلل المسلجد، كلي ال 

 ينجو أحد تقريبًا.

ي حهادث مسهجد الروضهة ههو الهجهوم اإلرههابهنا بالذات، تشير أعداد الضحايا إللى أن 

أعللداد ، متجللاوًزا (طفللالً  27، مللنهم شللهيد 305) األكثههر دمويههة فههي التههاري  المصههري

أكتلللوبر  31ضلللحية( فلللي  224)حلللادث التفجيلللر اإلرهلللابي للطللائرة الروسلللية ضللحايا 

والللذي راح  1997. ومتجللاوًزا كللذلك حللادث األقصللر الشللهير فللي نللوفمبر عللام 2015

 .39السياحة في مصر سائًحا، وكان له أثر سلبي كبيًرا على 58ضحيته 

عللى مسلجد  يتغطيلة الهجلوم اإلرهلاب يف يإدارة المشهد اإلعالم ينجحت الدولة فوقد 

الروضة بمدينة بئر العبد، بدءاً ملن إعلالن وقلو  الحلادث، ملروراً بالكشلف علن أعلداد 

 الضحايا لحظة بلحظة.

ين، وبسللبب اإلعللالن والكشللف المبكللر عللن تفاصلليل الحللادث وأرقللام الضللحايا والمصللاب

أغلقللت الدوللللة بللاب االجتهلللاد أمللام المحطلللات اإلخباريللة ووكلللاالت األنبللاء األجنبيلللة، 
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مما حظى بإشلادة غالبيلة  .40حادث الواحات يبثت أخباراً مغلوطة ف يخصوصاً تلك الت

 العاملين في المجال اإلعالمي سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

المصللادر كافللة وسللائل اإلعللالم بللااللتزام نجللاح التغطيللة اإلعالميللة بللأن طالبللت  بللدأو

باعتمللاد ثللم  ،بالبيانللات الرسللمية التللي تُصللدرها مؤسسللات الدولللة تباًعللا حللول الحللادث

 يالقنوات العالمية على نقل الحدث وتفاصيله من التليفزيلون المصلري، المنبلر اإلعالمل

عللداد أخبللار أو شللائعات تتعلللق بأ صللر، فضللالً عللن عللدم االعتمللاد علللى أيلم يالرسللم

 يتلم اإلعلالن عنهلا، فل يالضحايا والمصابين، وتطابقت أرقام الضلحايا والمصلابين التل

 مقلدمتها وزارة الصلحة وهيئلة اإلسلعاف. يتنسيق كبير بين إدارة الدولة وأجهزتها، وفل

التزمت القنوات المحلية الخاصة بوضع شلارة الحلداد عللى شاشلاتها، منلذ اإلعلالن كما 

أيام، كما التلزم أغللب اإلعالميلين والضليوف  3التى استمرت عن حالة الحداد  يالرسم

الذين خرجوا عللى مختللف الشاشلات بارتلداء مالبلس سلوداء، تعبيلراً علن حاللة الحلداد 

 .41على أرواح الضحايا

إال إن لجنة الرصد والتقييم اإلعالمي التابعة للمجلس األعلى لتنظليم اإلعلالم فلي تقريلر 

ي التغطيلة الخاصلة بالحلادث اإلرهلابي لمسلجد الروضلة، لها خاص باألداء اإلعالمي ف

رصدت بعض المخالفات واألخطاء المهنية بالشاشلات والصلحف واإلذاعلات والمواقلع 

اإلخبارية وتضمن التقرير األخطاء المهنية التي ارتكبتها صلحيفة يوميلة خاصلة نسلبت 

علللى  تصللريحات ألشللخاص مجهللولين تفيللد بوجللود تحللذيرات لإلرهللابيين بشللن هجللوم

الفرنسلية  24وكلذلك األخطلاء التلي وقعلت فيهلا قنلاتي فرنسلا  .مسجد الروضة منذ فترة

والـ"بي بي سي" الرسميتين حيث استضافتا خبراء قلدموا معلوملات خاطئلة للمشلاهدين 

 .42وحملوا أجهزة األمن مسؤولية ما حدث من خالل تقصيرها في منع وقو  الحادث

م بأنله للم يهلتم بتغطيلة مقتلل المصللين وتفلر  فقلط كما أدان الكاتلب وحيلد حاملد اإلعلال

 . 43لتسليط الضوء على المسجد والتلفيات التي حدثت به

أهتمللت وأبللرزت فقللد ، العالميللة لحللادث الروضللة اإلرهللابي الصللحفية تنوعللت التغطيللة

وكاللة "أسوشليتد بلرس" فلي سجلت العديد من وسائل اإلعالم العالمية تغطية الحادث، ف

ا لمللا جللرى، ا تفصلليليً ادات النللاجين مللن الهجللوم والللذين قللدموا وصللفً هشللموقللع الحللدث 

وركلزت العديلد  وقدمت الوكالة شرحا لألسللوب اللذي اتبعتله داعلش فلي تنفيلذ الهجلوم.

 .44من الصحف األجنبية على االستراتيجية التي تتبعها مصر في سيناء

لتزامهللا بالمهنيللة إال أن هنللاك بعللض وسللائل اإلعللالم األجنبيللة واجهللت انتقللادات بعللدم ا

ونقلت معلومات غير صحيحة. وأن بعض وكاالت األنباء أدعت، على خالف الحقيقلة، 

بأن مسجد الروضة بالعريش كان به مؤيدون لقوات األمن، ملا يبلرر جلرائم الجماعلات 

اإلرهابيللة، ممللا دفلللع هيئللة االسلللتعالمات بمناشللدة وسللائل اإلعلللالم االلتللزام بالبيانلللات 

 ىالوكلاالت والصلحف االجنبيلة وعللبعلض  تدكملا انتقل للق بالحلادث.الرسمية فيملا يتع

مصللطلح لعللدم تنللاولهم ورويتللرز وواشللنطن بوسللت وغيرهللا،  رأسللها البللي بللي سللي،



 تقييم اإلعالميين للمعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب

2020 214

بلدالً ملن « أو مقلاتلون مسللحون»فظ على استخدام ل ارهمصروإ على الحادث ياإلرهاب

 .45«إرهابيون»

 نتائج البيانات الشخصية:

 الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:( نوع عينة 1جدول رقم  

 % ث النوع

 66 79 ذكر

 34 41 أنثى

 100 120 اإلجمالي

ملن الممارسلين والخبلراء فلي معظلم عينلة الدراسلة  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

من اإلناث، وقد يفسلر هلذا  %34مقابل  %66كانت من الذكور بنسبة العمل اإلعالمي 

عالمي فلي القنلوات والمجلال اإلخبلاري قلد تتناسلب إللى حلد ملا ملع أن طبيعة العمل اإل

 طبيعة الذكور.  

 ( سن عينة الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:2جدول رقم  

 % ث السن

 44 53 35إلى  25من 

 35 42 45إلى أقل من  35من 

 21 25 45أكثر من 

 100 120 اإلجمالي

والخبلراء فلي ملن الممارسلين معظلم عينلة الدراسلة  نأتشير نتائج الجدول الساب  إلى 

، وفلي الترتيلب %44( بنسلبة 35إللى  25كانت ملن فئلة الشلباب )ملن لعمل اإلعالمي ا

 45، وفي الترتيلب الثاللث فئلة أكثلر ملن %35بنسبة  45إلى أقل من  35الثاني فئة من 

العملل فلي  مع نتلائج الجلدول السلابق فلي أن طبيعلة وتتواف  هذه النتيجة .%21بنسبة 

هذا المجال اإلخباري تتناسب أكثر مع فئلة الشلباب اللذي فلي مقتبلل عملره العمللي وهلم 

ههاوالفئللة األكثللر،  عامللة طبيعللة العمللل اإلعالمللي )خاصللة فللي  هههذه النسههب تعكههس أيضا

 تناسبًا مع هذه الطبيعة. المجال اإلخباري( والذي تتدر  فيه هذه الفئات

 نة الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:( المؤهل الدراسي لعي3جدول رقم  

 

 

 

 

 

 % ث المؤهل

 73 88 جامعي

 27 32 فوق الجامعي

 100 120 اإلجمالي
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ملن الممارسلين والخبلراء فلي معظلم عينلة الدراسلة  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

ملن  %27كانوا من حملة المؤهالت العليا، وفي الترتيلب الثلاني نسلبة العمل اإلعالمي 

 وتتناسههب هههذه النتههائجر ودكتللوراه. وماجسللتي تحملللة المللؤهالت العليللا مللا بللين دبلومللا

 كمهها تههدل علههى أنجللامعي( مللع نتللائج الفئللات العمريللة الشللابة بالجللدول السللابق،  73%)

( ملن للديهم خبلرات علميلة ومعرفيلة كبيلرة مملا يثلري تقيليمهم %27نسبة ال بأس بها )

  ية. وأرائهم لنتائج الدراسة الميدان

 ( وظيفة عينة الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:4جدول رقم  

 % ث الوظيفة

 3 4 نائب مدير قناة

 5 7 رئيس تحرير

 4 5 مدير تحرير

 2 3 مستشار إعالم عسكري وأمني  

 6 8 صحفي تليفزيوني  

 12 17 صحفي

 11 15 معد

 13 18 مراسل

 12 17 محرر

 7 9 مسئول تقارير

 4 5 مذيع

 7 9 خبير أكاديمي 

 5 6 باحث علوم سياسية

 9 12 قائم على مواقع إخبارية

 100 135 اإلجمالي

 

من فئات مختلفة العمدية عينة الدراسة  عدد وظائف أنتشير نتائج الجدول الساب  إلى 

ويدل مبحوث  120وظيفة لعدد  135بلغ من الممارسين والخبراء في العمل اإلعالمي 

 ،من العينة يشغل أكثر من وظيفة وعمل في وقت واحد مما اهناك عددً  نهذا على أ

شملت مختلفي تخصصات وخبرات العمل ألنها ثرية وأن إجابات هذه العينة ستكون 

فمنها: نواب مديري قنوات، رؤساء  ، وكذلك التدر  الوظيفي اإلعالمي،اإلعالمي

صحفيين تليفزيوني، تحرير، مديرين تحرير، مستشارين إعالم عسكري وأمني، 

صحفيين بجرائد ومواقع، معدين برامج، مراسلين، محررين، مسئولي التقارير، 

 مما يدلمذيعين، خبراء أكاديمين، باحثين علوم سياسية، وقائمين على مواقع إخبارية، 

إجابات المبحوثين عينة الدراسة ستكون شاملة مختلف التقييمات ووجهات  على أن

على مستوى عملي  وأن النتائج ستكونوضو  الدراسة، النظر والرؤى حول م

وعلمي ومصداقية وواقعية كبيرة نظراً لهذا الشمول التخصصي فهي تضم الجانب 

العملي والمهني من الممارسين لمختلف التخصصات في العمل اإلعالمي، وأيًضا 

 تضم الجانب النظري والعلمي من مستشارين عسكريين وأمنيين وخبراء أكاديمين



 تقييم اإلعالميين للمعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب

2020 216

وباحثين في علوم اإلعالم والسياسة لما يربط موضو  الدراسة ويؤثر ويتأثر بالجانب 

)كما ستوضح نتائج  %91 هذا باإلضافة إلى أن غالبية العينة بنسبةالسياسي، 

( قد شاركت بالفعل في تغطية القضايا والحوادث اإلرهابية وخاصة 7الجدول رقم 

 الجدول السابق. حادثتي الدراسة ويؤكد أيًضا على نتائج

 ( جهة عينة الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:5جدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختلفة من عمدية من فئات مالعينة الدراسة  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

شملت العديد من الجهات اإلعالمية المختلفة الممارسين والخبراء في العمل اإلعالمي 

، dmcخمس قنوات فضائية إخبارية منها: فمنها  ،بمختلف تخصصاتها وتوجهاتها

Live on ،cbc صدى البلد، التليفزيون المصري. وأربع صحف منها: جريدة ،

األهرام، جريدة األخبار، دار الهالل، جريدة اليوم السابع. ومواقع إخبارية منها: 

ين من أكاديمية ناصر يوابة نيوز، شركة دي ميديا، وكالة رويترز. وخبراء أكاديمالب

مما يؤكد على نتائج  ، مراكز أبحاث ودراسات.MTI، كلية اإلعالم العليا العسكرية

بما لديهم من خبرات علمية في عينة الدراسة هذا التنو  في أن ( 5:1) ةول السابقاالجد

مختلفة يثري تقييمهم وأرائهم لنتائج الدراسة ومعرفية كبيرة وتوجهات ورؤى 

 الميدانية.

 

 

 

 % ث الجهة

D M C 19 16 

ON 17 14 

 13 15 صدى البلد

CBC 8 7 

 8 9 التليفزيون المصري

 4 5 جريدة األهرام  

 5 6 جريدة األخبار

 4 5 جريدة اليوم السابع

 3 4 دار الهالل

 3 4 وكالة رويترز

 5 6 البوابة نيوز

 3 4 شركة دي ميديا

 MTI 9 8كلية اإلعالم 

 3 3 العليا أكاديمية ناصر العسكرية

 5 6 كز أبحاث ودراساتامر

 100 120 اإلجمالي
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 ( مدة خبرة عينة الدراسة من الممارسين للعمل اإلعالمي:6جدول رقم  

 % ث مدة الخبرة

 42 50 سنوات 5أقل من 

 39 47 سنة 15-5من 

 19 23 سنة 15أكثر من 

 100 120 اإلجمالي

ملللن الممارسلللين للعملللل  ينلللة الدراسلللةمعظلللم ع أنتشهههير نتهههائج الجهههدول السهههاب  إلهههى 

مللن إجمللالي العينللة لهللم خبللرات وممارسللات كبيللرة فللي مجللال  %58بنسللبة  اإلعالمللي

يللليهم فللي  ،سللنة 15سللنوات إلللى أكثللر مللن  5العملل اإلعالمللي بمللدد خبللرة تتللراوح مللن 

، وهلي أيضلا %42سلنوات بنسلبة  5الترتيب الثاني بمدد خبلرة لعينلة الدراسلة أقلل ملن 

ستهان بحجم الخبلرة فيهلا لملا تتسلم بله طبيعلة العملل اإلعالملي ملن السلرعة ي فترات ال

لديهم الخبرة والحنكة والعللم غالبية العينة  أن مما يدل علىوالكثافة والتالحق والتالحم. 

لفتللرات طويلللة مختلفللة واإلعالميللة الجهللات المجللاالت والتخصصللات والفللي والعمللل 

سديدة وصائبة وقيمة وفي صلب موضو  الدراسة إجاباتهم وتقيماتهم وكافية بأن تكون 

 (.6:1الجداول السابقة من ) وتتواف  هذه النتيجة وتؤكد نتائج مما يثري نتائجها.

 :نتائج الدراسة الميدانية

لعينههة الدراسههة مههن الممارسههين للعمههل فههي المجههال وقههد أظهههرت الدراسههة الميدانيههة 

 :النتائج التاليةاإلعالمي 

 في التغطية اإلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابية ةشاركمال (7الجدول رقم  

 % ث المشاركة

 91 109 نعم

 9 11 ل

 %100 120 اإلجمالي

عينللللللللة الدراسللللللللة مللللللللن  غالبيللللللللة تشههههههههير نتههههههههائج الجههههههههدول السههههههههاب  إلههههههههى أن

فلللللللي التغطيلللللللات  تالممارسللللللين للعملللللللل فلللللللي المجلللللللال اإلعالمللللللي قلللللللد شلللللللارك

 %9، أملللللللا نسلللللللبة %91نسلللللللبة ب اإلعالميلللللللة للقضلللللللايا والحلللللللوادث اإلرهابيلللللللة

غالبيلللللة وههههههذا يهههههدل علهههههى أن  والتلللللي للللللم تشلللللارك وهلللللي نسلللللبة ضلللللعيفة جلللللداً.

كون مللللللللن واقللللللللع آراء ورؤيللللللللة الممارسللللللللين يسللللللللوالتقيلللللللليم النتللللللللائج القادمللللللللة 

  .لتغطيات اإلعالميةهذه االفعليين ل

 ( مدى المشاركة في التغطية اإلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابية8الجدول رقم  

 % ث مشاركةال

 57 68 دائما

 34 41 أحياناا 

 9 11 نادراا 

 %100 120 اإلجمالي
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غالبيللة عينللة الدراسللة مللن الممارسللين للعمللل فللي  تشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن

فللي التغطيللات اإلعالميللة للقضللايا والحللوادث اإلرهابيللة  تالمجللال اإلعالمللي قللد شللارك

كانلت مشلاركتهم أحيانلاً،  %34اني وبنسلبة ، وفلي الترتيلب الثل%57بشلكل دائلم بنسلبة 

مع نتائج الجدول السابق في حجلم وهذا يتواف  نادُرا.  %9وفي الترتيب الثالث وبنسبة 

ويؤكلللد ديموملللة واسلللتمرارية هلللذه عينلللة الدراسلللة اإلعالميلللين المشلللاركة الكبيلللر ملللن 

 .العينة مما يثمن تقييم المشاركة، وحجم الخبرة العملية الكبيرة والرؤية الثاقبة

 التغطية اإلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابية الرضا عن( 9الجدول رقم  

 % ث الرضا

 29 35 نعم

 53 64 إلى حد ما

 18 21 ل

 %100 120 اإلجمالي

ملن عينلة الدراسلة راضلية إللى حلد ملا علن  %64 تشير نتائج الجهدول السهاب  إلهى أن

 %35بنسلبة فلي الترتيلب الثلاني ورهابيلة، والتغطيات اإلعالمية للقضايا والحلوادث اإل

غيلر راضلية  %21من العينة راضية عن هذه التغطيات، وفي الترتيلب الثاللث وبنسلبة 

معظللم مللن شللارك فللي هللذه التغطيللات مللن عينللة ممهها يههدل علههى أن  عللن هللذه التغطيللات.

 جلاء تقييمهلا بأنهلا راضلية إللى حلد الدراسة من الممارسين للعمل في المجال اإلعالمي

ما عما قامت بله فلي هلذه التغطيلات، وملنهم نسلبة ليسلت قليللة غيلر راضلية علن األداء 

 والشكل النهائي لهذه التغطيات.

 ( مدى الرضا عن التغطية اإلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابية10الجدول رقم  

 % ث مدى الرضا

 23 28 كبير

 59 71 متوسط

 18 21 ضعيف

 %100 120 اإلجمالي

حجللم الرضللا متوسللط عللن التغطيللات اإلعالميللة  تههائج الجههدول السههاب  إلههى أنتشههير ن

مللن عينللة الدراسللة، وفللي الترتيللب الثللاني  %71للقضللايا والحللوادث اإلرهابيللة وبنسللبة 

ملن العينلة ملدى الرضلا كبيلر علن هلذه التغطيلات، وفلي الترتيلب الثالللث  %28وبنسلبة 

نتلائج الجلدول السلابق يؤكهد  مما مدى الرضا ضعيف عن هذه التغطيات. %21وبنسبة 

وأن معظم من شارك فلي هلذه التغطيلات ملن عينلة الدراسلة ملن الممارسلين للعملل فلي 

 المجال اإلعالمي جاء مدى رضاها متوسط عن هذه التغطيات.
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( أسباب عدم الرضا عن التغطية اإلعالمية للقضايا والحوادث 11الجدول رقم  

 اإلرهابية

 أعارض إلى حد ما أواف  أسباب عدم الرضا  

 % ث % ث % ث

 11 13 38 46 51 61 ت خر المعلومات والبيانات عن الحدث

 13 15 44 53 43 52 عدم دقة المعلومات واألرقام

 14 17 33 40 53 63 تضارب التصريحات 

 13 15 30 37 58 69 الستعانة بمحللين غير متخصصين

 5 6  25 30 70 84 تغليب السب  اإلعالمي على الدقة والت كد

 34 41 40 48 26 31 ضعف مستوى المراسلين

 37 44 46 55 18 21 اللغة واأللفاظ المستخدمة

 9 11 43 51 48 58 الرسائل الموجهة

 14 17 48 58 38 45 التهويل من الحدث

 24 29 57 62 24 29 تهوين الحدث

 31 37 38 46 31 37 صور ومشاهد العنف

 30 36 53 63 18 21 المراسلنبرة صوت المذيع أو 

 28 34 54 65 18 21 لغة جسد واشارات المذيع أو المراسل

 

غالبيللة عينللة الدراسللة مللن الممارسللين للعمللل فللي  تشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن

هللم أالمجلال اإلعالمللي توافلق علللى أن تغليلب السللبق اإلعالملي علللى الدقلة والتأكللد ملن 

، %70اإلعالمية للقضايا والحوادث اإلرهابيلة وبنسلبة  أسباب عدم الرضا عن التغطية

ملن العينلة توافلق علللى أن االسلتعانة بمحلللين غيللر  %58وفلي الترتيلب الثلاني وبنسللبة 

، يليهملللا تضللللارب %58متخصصلللين تعلللد ملللن أهلللم أسللللباب علللدم الرضلللا وبنسلللبة 

، وفللي الترتيللب الرابللع ألهللم أسللباب عللدم الرضللا وبنسللبة %51التصللريحات وبنسللبة 

عللدم دقللة ، وفللي الترتيللب الخللامس تللأخر المعلومللات والبيانللات عللن الحللدثهللو  51%

موافقة من العينة. أما تقييمهم إلى حلد ملا فجلاء تهلوين  %43بنسبة  المعلومات واألرقام

الحللدث ولغللة جسللد واشللارات المللذيع أو المراسللل ونبللرة صللوت المللذيع أو المراسللل 

 (%54-46)متوسلطة بنسلب متقاربلة  دمةاللغة واأللفلاظ المسلتخوالتهويل من الحدث و

 لرسلائل الموجهلة بتقيليم بنسلبلمن تقييم عينة الدراسة. أما أعلى نسب المعارضة فكان 

ضللعف صللور ومشللاهد العنللف، وجللاءت . فللي حللين ( أي نسللب ضللعيفة جللدًا%9و 5)

أن غالبيلللة علهههى يؤكهههد ممههها  كافللة التقييملللات.ملللن بنسلللب متقاربلللة  مسللتوى المراسللللين

علللى تغليللب السللبق اإلعالمللي علللى الدقللة حرصللت الوسللائل اإلعالميللة اإلعالميللين و

أدى إلللى عللدم الرضللا عللن هللذه ممللا والتأكللد فللي تغطيللة الحللوادث والقضللايا اإلرهابيللة 

أن االسللتعانة بمحللللين غيللر إلللى ، باإلضللافة عنللد عينللة الدراسللة التغطيللات بشللكل كبيللر

وشلكل نقلاط عينلة الدراسلة  للدىالرضلا  مة الكبيلرة وعلدللمتخصصين أثار الجدل والبلب

بالضللعف واالرتبللاك لتفسلليراتهم الغيللر مقنعللة والتللي تتسللم فللي هللذه التغطيللات ضللعف 

 .عدم مواكبتها لألحداث أو المنطقواألخطاء و
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 أهم القضايا والحوادث اإلرهابية التي حظيت باهتمام اإلعالميين عينة الدراسة( 12الجدول رقم  

 % ث أهم القضايا

 17 86 البحرية حادث الواحات 

 23 112 بئر العبد

 11 56 الكنيسة البطرسية

 16 81 حوادث الكنائس بالمحافظات

 5 24 محاولت اغتيالت الشخصيات العامة

 13 65 قتل الجنود في سيناء والشي  زويد 

 3 17 كل الحوادث اإلرهابية

 5 23 مديرية أمن القاهرة والقليوبية وقوات الشرطة

 3 16 قع السياحيةتفجير الموا

 3 14 الطائرة الروسية 

 100 494 اإلجمالي

أهم القضايا والحوادث اإلرهابية التي حظيت  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

 باهتمام اإلعالميين عينة الدراسة هو حادث مسجد الروضة ببئر العبد بنسبة اختيار

، وفي %17بحرية بنسبة من عينة الدراسة، يليه حادث الواحات ال %23 وتكرار

من العينة، وفي %16بنسبة اختيار حوادث الكنائس بالمحافظات الترتيب الثالث 

، وفي الترتيب %13الترتيب الرابع حوادث قتل الجنود في سيناء والشيخ زويد بنسبة 

محاوالت اغتياالت ، ثم حوادث %11الخامس حادث الكنيسة البطرسية بنسبة 

مديريات أمن القاهرة والقليوبية وأكمنة وقوات الشرطة حوادث الشخصيات العامة 

حادث حوادث تفجير المواقع السياحية وكل الحوادث اإلرهابية و ، يليهم%5بنسبة 

هاتين الحادثتين محل على أن  مما يدل. من تكرار العينة %3الطائرة الروسية بنسبة 

، عالميين عينة الدراسةالدراسة من أكثر الحوادث اإلرهابية التي حظيت باهتمام اإل

دراسة وأيًضا  46(2016مع دراسة رانيا زكريا السيد أرمل   كما تتفق هذه النتائج

فيما يتعلق بحوادث التفجيرات ألجهزة األمن وسيناء  201747أحمد كامل البحيري 

  .واغتياالت الشخصيات العامة بأنها من أهم القضايا التي يهتم عينة الدراسة بمتابعتها

لتغطية اإلعالمية لحادثتي لعينة الدراسة  ( متابعة اإلعالميين13رقم   الجدول

 بئر العبدمسجد والواحات البحرية 

 % ث المتابعة

 74 89 نعم

 25 30 إلى حد ما

 1 1 ل

 %100 120 اإلجمالي

 عينلة قلد تابعلت التغطيلة اإلعالميلة لحلادثتي الواحلاتالغالبيلة  تشير نتائج الجدول السهاب  إلهى أن

، يليهلا فلي الترتيلب الثلاني متابعلة %74محلل الدراسلة بنسلبة البحرية ومسجد الروضلة ببئلر العبلد 

اهتملام العينلة . ممها يهدل علهى من العينة فقط لم تتابع هلذه التغطيلات %1، و%25إلى حد ما بنسبة 

 بالمتابعة لهذه التغطيات، وبالتالي مصداقية وحقيقية التقييم. 
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 إلعالميين عينة الدراسة للتغطية اإلعالمية لحادثتي الواحات وبئر العبدا رضا( 14الجدول رقم  

 % ث الرضا

 27 32 نعم

 58 69 إلى حد ما

 16 19 ل

 %100 120 اإلجمالي

علن  إلى حد ماأن معظم عينة الدراسة الرضا لديها هو تشير نتائج الجدول الساب  إلى 

، وفللي %58وبنسللبة  بللد محللل الدراسللةالتغطيللة اإلعالميللة لحللادثتي الواحللات وبئللر الع

عللن هللذه التغطيللات، وفللي الترتيللب  يةضللامللن العينللة ر %27الترتيللب الثللاني وبنسللبة 

 . غير راضية %16الثالث وبنسبة 

 ( مدى رضا اإلعالميين عينة الدراسة للتغطية اإلعالمية للحادثتين15الجدول رقم  

 % ث المتابعة

 28 34 كبير

 55 66 متوسط

 17 20 ضعيف

 %100 120 اإلجمالي

حجلللللم الرضلللللا متوسلللللط علللللن التغطيلللللة  تشهههههير نتهههههائج الجهههههدول السهههههاب  إلهههههى أن

عينللللللة الدراسللللللة،  لللللللدى %55اإلعالميللللللة للحللللللادثتين محللللللل الدراسللللللة وبنسللللللبة 

ملللللن العينلللللة ملللللدى الرضلللللا كبيلللللر علللللن  %28وفلللللي الترتيلللللب الثلللللاني وبنسلللللبة 

مللللللللدى الرضللللللللا  %17هللللللللذه التغطيللللللللات، وفللللللللي الترتيللللللللب الثالللللللللث وبنسللللللللبة 

والجلللللدول  نتلللللائج الجلللللدول السلللللابق ممههههها يؤكهههههديف علللللن هلللللذه التغطيلللللات. ضلللللع

وأن معظلللللم ملللللن شلللللارك فلللللي هلللللذه التغطيلللللات ملللللن عينلللللة الدراسلللللة  (4رقلللللم )

سلللللواء لهلللللاتين الحلللللادثتين  جلللللاء ملللللدى رضلللللاها متوسلللللط علللللن هلللللذه التغطيلللللات

 .أو عن التغطية عموًما للحوادث اإلرهابية

ر الوسائل اإلعالمية التي تناولت ( وجهة نظر عينة الدراسة في أكث16الجدول رقم  

 التغطية للحادثتين

 معارض محايد مواف  الوسيلة  

 % ث % ث % ث

 13 16 36 43 51 61 الصحف

 41 49 46 55 13 16 المجالت

 20 24 45 54 35 42 الراديو

 3 4 23 28 73 88 الفضائيات

 8 9 25 30 68 81 وكالت األنباء

 7 8 28 26 72 86 المواقع اإلخبارية

 9 11 20 24 71 86 مواقع التواصل الجتماعي
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التغطية اإلعالمية للحادثتين على الفضائيات أنها أن تشير نتائج الجدول الساب  إلى 

من عينة الدراسة، يليها  %97األكثر وقد حظيت بأعلى نسب )موافقة ومحايدة( 

باء حظوا على نسب المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي ووكاالت األن

من عينة الدراسة، وأعلى نسب محايدة كانت  %93 -91متقاربة )موافقة ومحايدة( 

 كما. %36ثم الصحف بنسبة محايدة  %45، يليها الراديو بنسبة %46للمجالت 

المجالت والراديو  مما يدل على أن. %41أعلى نسب معارضة أيًضا للمجالت  جاءت

لطبيعة سرعة  وربما يرجع هذا ،ة تغطية للحادثتينوالصحف أقل الوسائل اإلعالمي

وتالحق األحداث التي لن تستطيع الصحف والمجالت مواكبتها، وأيضا ألهمية عنصر 

الصورة واللقطة في هذه التغطيات والتي لن يستطيع الراديو تحقيقها، مما يفسر نسب 

العاملين في  ، أو أن يكون السبب هو أن غالبية العينة منالمعارضة الكبيرة له

والتي  201248دراسة محمد قيراط وتتف  هذه النتائج مع  .الفضائيات والمواقع

ستحالة تجاهل التوصلت إلى اهتمام وسائل اإلعالم بتغطية الحوادث اإلرهابية وذلك 

ألعمال اإلرهابية، إذ إنه من حق الجمهور معرفة ما يجري مثل هذه اوسائل اإلعالم 

منه واستقراره وسالمة حياته، لكن التعامل مع اإلرهاب يبقي من حوله وما يؤثر في أ

 محفوفا بكثير من المخاطر واالنزالقات والمشاكل التي يجب الحذر منها.

 فضل الوسائل في هذه التغطيات للحادثتين( اختيار عينة الدراسة أل17الجدول رقم  

 ضعيفة اإلى حد م أفضل الوسيلة

 % ث % ث % ث

 17 20 41 49 43 51 الصحف

 43 51 51 61 7 8 المجالت

 24 29 63 76 13 15 الراديو

 10 12 34 41 56 67 الفضائيات المصرية

 13 16 58 70 28 34 الفضائيات العربية

 23 28 48 58 28 34 الفضائيات األجنبية

 26 31 48 57 27 32 وكالت األنباء العربية

 22 26 51 61 28 33 وكالت األنباء األجنبية

 23 27 28 33 50 60 المواقع الرسمية للدولة

 13 16 33 39 54 65 المواقع اإلخبارية المصرية

 15 18 58 69 28 33 المواقع اإلخبارية العربية

 13 16 51 62 35 42 المواقع اإلخبارية األجنبية

 16 19 46 55 28 46 مواقع التواصل الجتماعي

غالبيللة عينللة الدراسللة مللن الممارسللين للعمللل فللي  تشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن

المجللال اإلعالمللي توافللق علللى أن الفضللائيات المصللرية أفضللل الوسللائل التللي تناولللت 

، وفلللي الترتيلللب الثلللاني جلللاءت المواقلللع %56بنسلللبة  التغطيلللة اإلعالميلللة للحلللادثتين

لللث وفللي الترتيللب الثا، %54كأفضللل الوسللائل فللي التغطيللة بنسللبة  اإلخباريللة المصللرية

ملن  %43، يلليهم الصلحف بنسلبة أفضللية %50جاءت المواقع الرسلمية للدوللة بنسلبة 

والتههي  49(2003الصههفتى  نههوال وهههو يختلههف مههع دراسههةاختيللارات عينللة الدراسللة 
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 والمعلايير، القليم تفضليالت تشلكيل فلى المصلرية الصلحفأن إمكانيهة توصهلت إلهى 

. أملا أعللى نسلب أفضللية إللى يلرةبفاعليلة كب قضايا اإلرهلاب اتجاه الجمهور واتجاهات

فضللائيات والمواقللع اإلخباريللة ، يليلله ال%63راديللو بنسللبة كانللت للعنللد العينللة حللد مللا 

، ثم وكاالت األنباء والمواقلع اإلخباريلة األجنبيلة والمجلالت بنسلبة %58العربية بنسبة 

ملا  وتؤكهد ههذه النتهائج. %43لمجلالت بنسلبة وجاءت أضعف نسب األفضلية ل .51%

هها توضهه  كمهها فللي الجللدول السللابق،  جللاء مللدى تفضلليل وبالتللالي ثقللة عينللة الدراسللة أيضا

وإن تقيليمهم  لمتابعة التغطيات على الفضائيات والمواقع اإلخبارية والرسلمية المصلرية

، يللليهم خبللار وبيانللات وتغطيللات الدولللة المصللريةأجللاء فللي صللالح الوسللائل الوطنيللة و

السللبب فللي هللذا يرجللع لمصللداقية وحياديللة هللذه الفضللائيات والمواقللع العربيللة، وربمللا 

كثر من المواقع والوكاالت األجنبية التي اتسمت تغطيتها بالكثير من األخطلاء أالوسائل 

ملن الحلادث مملا أفقلدها المصلداقية وخاصة في أرقام ضحايا حادثة الواحلات وتهويلهلا 

حسهن  الهدين حصهال خالهد دراسهة كمها تتفه  مهع عينلة الدراسلة.وبالتلالي المتابعلة عنلد 

 العلام ياللرأ معلارف تشلكيل ياإلعالم فل وسائل دور على أهمية ( والتي تؤكد2003 

 ملن لله لملا وأحداثله اإلرهلاب، بقضلايا ياإلعالمل الهتملاماو اإلرهلاب، نحلو يالمصر

 التعلرض بلين عالقلة ووجلود بصلرا ، يحتويله بملا عاليلة، إخباريلة قيملة ذات أحلداث

 .اإلرهاب قضايا العام لبروزي الرأ وإدراك ،ياإلخبار المضمون يف اإلرهاب لقضايا

كثههر العناصههر أهميههة فههي هههذه التغطيههات ( اختيههار عينههة الدراسههة أل18الجههدول رقههم    

 للحادثتين:

 أقل إلى حد ما أكثر العنصر  

 % ث % ث % ث

 10 13 32 38 58 69 موضوع الحدث

 9 11 22 26 69 83 أهمية الحدث

 10 12 21 25 69 83 نتائج الحدث

 23 28 42 50 35 42 الشخصيات الفاعلة في الحدث

 6 7 18 22 76 91 ضحايا الحدث

 16 19 26 32 58 69 تداعيات الحدث

 12 14 30 36 58 70 مكان الحدث

 31 39 22 26 46 55 توقيت الحدث

ضلحايا ل %76اختيار غالبية عينة الدراسلة وبنسلبة  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

 صلراعن فلي األهميلة الحدث إنه أكثر العناصر أهمية في هذه التغطيات للحلادثتين، يليله

وفلي الترتيلب الثاللث جلاءت ملن العينلة،  %69أهميلة ونتلائج الحلدث بنسلبة و موضو 

، وجاءت الشخصليات %58لعنصري تداعيات ومكان الحدث بنسبة أهمية  االختيارات

أهمية ضعف  مما يدل على. %73وأقل ة إلى حد ما الفاعلة في الحدث أعلى نسبة أهمي

الشخصلليات الفاعلللة فللي هللذه األحللداث علللى اختيللارات عينللة الدراسللة وبالتللالي ضللعف 

ا فللي التغطيللات وقللد يرجللع هللذا لعللدم االكتللراث بهللؤالء الفللاعلين لهللذه عموًملل اهميللتهم
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ن فعلهلم هلو األحداث وأنهم األقل أهمية في كل هذه العناصلر وملا يفعلونله وملا ينلتج عل

وأن ضحايا الحدث وأهميته ونتائجه ومكانه وتداعياته هم العناصر األهم في هلذه  األهم

 .  التغطيات

ت ثيراا في هذه التغطيات ( اختيار عينة الدراسة ألكثر العناصر 19الجدول رقم  

 للحادثتين: 

 أقل إلى حد ما أكثر العناصر  

 % ث % ث % ث

 5 6 15 18 80 96 األخبار

 22 26 49 59 29 35 الرسائل

 5 6 23 27 73  87 الصور

 3 4 30 36 67 80 الفيديوهات

 11 14 38 45 51 61 البيانات الرسمية

 3 4 30 35 68 81 حجم الخسائر

 12 15 48 45 50 60 شخصيات الضحايا

 18 22 28 33 54 65 طريقة تنفيذ الحدث

 11 14 26 31 63 75 نتائج وتداعيات الحدث

حجم الخسائر والفيديوهات هما األكثر تأثيًرا في تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن 

وهو ما تؤكده  )أكثر وإلى حد ما( %97هذه التغطيات عند عينة الدراسة بنسبة 

بث  عمليةحجم التأثير الكبير ل عن أن والتي أسفرت200450تامي  نصيرة دراسة

 .فزيونيالتل شاشات عبر اإلرهابية األعمال تخلفها التي المرعبة الصور والفيديوهات

ما وهو  )أكثر وإلى حد ما( %95والصور بنسبة األخبار وفي الترتيب الثاني جاءت 

والتي اكدت أن القيم الخبرية من  201751حمد عبيدي أدراسة محمد علي  يتف  مع

 جاءت ، وفي الترتيب الثالثأهم أشكال التغطيات اإلعالمية للحوادث اإلرهابية

بنسبة تأثير أكثر وإلى ونتائج وتداعيات الحدث شخصيات الضحايا والبيانات الرسمية 

، وفي الترتيب الرابع جاءت طريقة تنفيذ الحدث بنسبة تأثير أكثر وإلى (%89حد ما )

على حجم  ويدل هذا. متقاربةمتوسطة و. أما الرسائل فجاءت بنسب تأثير %82حد ما 

اللقطات التي تنقل مشاهد الحادث والضحايا ويؤكد نتائج للفيديوهات والتأثير الكبير 

والتي أكدت على  200852دراسة حسن السوداني ، وهو ما يتفق مع الجدول السابق

 أهمية المواد الفيلمية والمصورة في التغطيات للحوادث اإلرهابية. 
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ا في هذه أهم النقاط التي ترى أهمية وجوده( اختيار عينة الدراسة 20الجدول رقم  

 التغطيات للحادثتين:

 غير هام إلى حد ما هام الموضوع 

 % ث % ث % ث

 - - 18 21 83 99 سرعة التغطية للحدث                                         

 3 3 25 30 73 87 التعريف بالحادثة وشرحها

 - - 20 24 80 96 دقة وصدق المعلومات والبيانات واألرقام  

 13 15 28 34 59 71 بيات وإيجابيات الحادثذكر سل

 13 16 11 49 46 55 ت ثير الشخصيات المستعان بها 

 - -  18 21 83 99 عرض صور ولقطات حية

 - - 19 59 51 61 تكرار بعض المعلومات واألرقام الهامة 

 3 4 34 41 63 75 إظهار أسباب الحادث

 3 4 34 40 63 76 إظهار نتائج الحادث

تقيلليم عينللة الدراسللة ألهللم النقللاط التللي يجللب أن  نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن تشههير

تتواجللد فللي هللذه التغطيللات سللرعة التغطيللة للحللدث ودقللة وصللدق المعلومللات والبيانللات 

هللام وإللى حلد مللا،  %100بنسلبة  وتكلرار بعلض المعلومللات واألرقلام الهاملةواألرقلام 

مللا جللاء التعريللف بالحادثللة وشللرحها  هللام وإلللى حللد %97وفللي الترتيللب الثللاني بنسللبة 

 جلاء ذكلر سللبيات وإيجابيلات الحلادث وإظهار أسلبابها ونتائجهلا، وفلي الترتيلب الثاللث

وتتفلق هلذه النتلائج ملع  هام وإللى حلد ملا. %87بنسبة  وتأثير الشخصيات المستعان بها

 (.11نتائج الجدول )

ي حالة الستعانة بها مدى مصداقية وت ثير الشخصيات التالية ف( 21الجدول رقم  

 في هذه التغطيات:

 ضعيف متوسط كبير مصداقية وت ثير الشخصيات

 % ث % ث % ث

 2 3 20 24 78 93 شهود العيان للحادث

 1 2 18 21 81 97 المصابين

 13 16 31 37 56 67 أهالي المصابين والشهداء

 10 12 27 32 63 76 رجال األمن

 18 20 28 33 56 67 المسئولين بالدولة 

 27 32 52 62 22 26 محللين سياسيين وأمنيين

 31 37 54 65 15 18 رجال دين 

 40 48 41    49 19 23 شخصيات عامة ونخبة من المجتمع

 43 52 44 53 13 15 شخصيات عادية من المجتمع

االسللتعانة بالمصللابين فللي التغطيللات اإلعالميللة  أنتشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى 

ملدى مصللداقية و %99والحلوادث اإلرهابيلة جلاءت فلي الترتيلب األول بنسلبة  للقضلايا

(، وفي الترتيب الثاني جاءت شهود العيان للحلادث %18ومتوسط  %81)كبير وتأثير 

وفللي الترتيللب  (،%20ومتوسللط  %78ومللدى مصللداقية وتللأثير )كبيللر  %98بنسللبة 
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ومتوسلللط  %63 وملللدى مصلللداقية وتلللأثير )كبيلللر %90الثاللللث رجلللال األملللن بنسلللبة 

ومللدى مصللداقية وتللأثير )كبيللر  %87(، يلليهم أهللالي المصللابين والشللهداء بنسلبة 27%

ومللدى مصللداقية وتللأثير  %82(، ثللم المسللئولين بالدولللة بنسللبة %31ومتوسللط  56%

(، أما الشخصيات األضعف تأثيًرا في حاللة االسلتعانة بهلا %20ومتوسط  %56)كبير 

دية من المجتمع بملدى مصلداقية وتلأثير ضلعيف في هذه التغطيات فكانت شخصيات عا

بمللدى مصللداقية وتللأثير ضللعيف شخصلليات عامللة ونخبللة مللن المجتمللع يللليهم ، 43%

وأخيلًرا محلللين سياسليين  ،%31بمدى مصلداقية وتلأثير ضلعيف رجال دين ثم ، 40%

الجانللب  وتههدل هههذه النتههائج علههى أن .%27بمللدى مصللداقية وتللأثير ضللعيف  وأمنيللين

ضحايا األحداث وشهود العيان لهلذه الحلوادث وأهلالي عاطفي والمتمثل في اإلنساني وال

 ميلليهالمصابين هم األكثر مصداقية وتأثيًرا في حالة االستعانة بهم للدى عينلة الدراسلة، 

رجلال ثل فلي ممتلوا الجانب األمني والرسمي للدولة في مدى المصداقية والتأثير الكبير

رتفلللا  مسلللتوى الحلللس والثقلللة والمصلللداقية والتلللأثير اأي  ،األملللن والمسلللئولين بالدوللللة

 نحو أجهزة األمن والدولة لدى عينة الدراسة خاصة وعند الجمهور عامة.  الوطني

هم األطر اإلعالمية الموظفة في معالجة ( اختيار عينة الدراسة أل22الجدول رقم  

  :هذه التغطيات

 األطر الموظفة في المعالجة
 مغير مه إلى حد ما مهم

 % ث % ث % ث

 3 3 23 28 74 89 إطار أمنى

 6 7 40 48 54 65 إطار سياسي

 8 9 50 60 43 51 إطار محلي

 9 11 41 49 50 60 إطار دولي

 16 20 37 44 47 56 إطار الصراع

 9 11 37 44 54 65 إطار الخسائر

 8 10 42 50 50 60 إطار الهتمامات اإلنسانية

 19 23 53 64 28 33 إطار الشخصيات

 24 29 56 67 20 24 إطار تاريخي

 32 39 55 66 13 15 إطار الرفض

 43 51 50 61 7 8 إطار التبرير

 21 25 54 65 25 30 إطار هجومي

 22 26 59 71 19 23 إطار دفاعي

 25 30 42 51 33 39 إطار تحذيري

 33 39 52 63 15 18 إطار تحفيزي

 27 32 51 61 23 27 إطار التعبئة والحشد

 24 29 34 41 42 50 إطار التعصب والتطرف

 13 15 54 66 33 39 إطار إبراز اإليجابيات

 24 29 48 57 28 34 إطار إبراز السلبيات

اختيللار عينللة الدراسللة ألهللم األطللر اإلعالميللة  تشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن

ألول جلاء اسلتخدام الموظفة في معالجة هذه التغطيات للحلادثتين كلاألتي: فلي الترتيلب ا
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 بههن فهههد مهها يتفهه  مههع دراسههة وهههو مهللم وإلللى حللد مللا %97اإلطللار األمنللي بنسللبة 

 يكون اإلرهاب قضايا مع تعاملالوالتي توصلت إلى أن  53(2005العسكر  عبدالعزيز

، وفي الترتيب الثاني جلاء الحكومة موقفي تبن فى الصحف فيه تبالغ منطلق أمنى وفق

 عمهر سهعاد وههو مها يتفه  مهع دراسهة مهم وإلى حلد ملا %94اإلطار السياسي بنسبة 

والتلي أكلدت عللى أهميلة اسلتخدام األطلر السياسلية فلي تغطيلة  200754الحريبهي  سالم

ا مهع دراسهةوأيًضا  الحوادث اإلرهابية  200455تهامي  نصهيرة وتتف  هذه النتائج أيضا

 للعملل زملةمال ظهورهلا منلذ كانت الجزائر في اإلرهاب ظاهرة إنوالتي توصلت إلى 

، يللليهم إطللار االهتمامللات اإلنسللانية واإلطللار السلللطة الصللرا  علللى نتيجللة السياسللي

إطلار مهلم وإللى حلد ملا، وفلي الترتيلب الرابلع  %92المحلي في الترتيب الثاللث بنسلبة 

إطلار  لخلامسوفلي الترتيلب امهلم وإللى حلد ملا،  %91اإلطار الدولي بنسلبة الخسائر و

وإلى حد ما. وجلاءت أعللى نسلبة لإلطلار المسلتخدم الغيلر  مهم %87اإليجابيات بنسبة 

غيللر  %32إلطللار التبريللر، يليلله إطللاري الللرفض والتحفيللز بنسللبة  %43مهللم فكانللت 

إبلللراز السللللبيات والتعصلللب والتطلللرف وتحلللذير وال طلللر التعبئلللة والحشلللدأمهلللم، ثلللم 

وبنسللب غيللر مهللم متقاربللة  الصللرا والشخصلليات وهجللومي وال دفاعيوالللتللاريخي وال

على أن تقييم اإلعالميين ألبرز وأهم األطلر التلي يجلب  مما يدل .(17-27تنازلي من )

 دراسهةوهوملا يتفلق ملع  بنسلبة كبيلرة أن تستخدم في هذه التغطيات هو اإلطار األمنلي

، وأنه تم استخدام إطار الصرا  بنسبة أكبر من اسلتخدام إطلار 56(2015جالل   أشرف

والتلي  201757 دراسة محمد علي احمد عبيهديفق مع االهتمامات اإلنسانية وهو ما يت

 أهمية استخدام هاذين اإلطارين في تغطية الحوادث اإلرهابية. أثبتت

الستمالت العقالنية المستخدمة األكثر ( اختيار عينة الدراسة ل23الجدول رقم  

 ت ثيراا في هذه التغطيات:
 عيفض متوسط ت ثير كبير  الستمالت العقالنية المستخدمة

 % ث % ث % ث

 2 3 10 12 88 105 الستشهاد بالمعلومات

 2 3 18 21 80 96 الستشهاد بمصادر

 - - 22 26 78 94 أرقام وإحصائيات

 - - 5 6 95 114 صور ولقطات

 2 3 53 63 45 54 نتائج وف  مقدمات علمية

 22 26 58 70  20 24 وجهات نظر معارضة للحدث 

 7 9 57 68 36 43 د الدولةوجهات نظر مؤيدة لجهو

والصلور واللقطلات تحظلى  حصلائياتاإلرقلام واأل تشير نتائج الجدول السهاب  إلهى أن

اختيههارات عينههة الدراسههة لالسههتمالت العقالنيههة المسههتخدمة مللن  %100بنسللب تقيلليم 

االستشللهاد  %98، يللليهم بأغلبيللة مللن العينللة وبنسللبة واألكثههر تهه ثيراا فههي هههذه التغطيههات

 %93فلي الترتيلب الثاللث بنسلبة ومات وبالمصادر ونتائج وفق مقدمات علمية، بالمعلو

وجهات نظر مؤيدة لجهود الدولة، وفي الترتيب األخير جلاءت وجهلات نظلر معارضلة 

عللى إجملا  العينلة عللى  ممها يهدلمن تقيليم العينلة.  %22للحدث كأضعف تأثير بنسبة 
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في هلذه والمعلومات والمصادر الرسمية حجم التأثير الكبير لألرقام والصور واللقطات 

التغطيللات لكونهللا محللددة وموثقللة وموضللحة ومفسللرة وأقللرب إلللى العقللل والمنطللق فللي 

، كما توضح هذه النتائج أن جهود الدولة تحظى بنسب تأييد كبيرة ملن العرض والتناول

هها مههع دراسههة .عينللة الدراسللة والتههي  200458تههامي  نصههيرة وتتفهه  هههذه النتههائج أيضا

 ظللت البحلث ملدار فتلرة طيللة اإلرهلاب لظلاهرة التليفزيونية المعالجة أنت إلى توصل

 .وتتفق مع سياسية الدولة فعل انفعالية، ردود بمثابة

العاطفية المستخدمة األكثر ت ثيراا  ( اختيار عينة الدراسة لالستمالت24الجدول رقم  

 في هذه التغطيات:
 عادية توسطةم أكثر  الستمالت العاطفية المستخدمة

 % ث % ث % ث

 - - 20 24 80 96 ثارة مشاعر الحزن إ

 - - 28 33 73 87 ثارة مشاعر الغضبإ

 - - 35 42 65 78 ثارة مشاعر الرفض إ

اثارة مشاعر المشاركة والت ييد لألهالي المصابين 

 والشهداء

77 64 37 31 6 5 

 3 3 29 35 68  82 الحشد والتعبئة لمواجهة اإلرهاب  

 - - 27 32 73 88 الرغبة في تحقي  األمن والستقرار

أكثللر االسللتماالت العاطفيللة المسللتخدمة واألكثللر  تشههير نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أن

ثللارة مشللاعر الحللزن والغضللب والللرفض والرغبللة فللي إتللأثيراً فللي هللذه التغطيللات هللي 

سلة، وفلي الترتيلب من تقييم عينة الدرا %100تحقيق األمن واالستقرار وبنسب إجما  

مللن إجمللالي العينللة،  %97الثللاني جللاء الحشللد والتعبئللة لمواجهللة اإلرهللاب بنسللبة تقيلليم 

ثارة مشاعر المشاركة والتأييد لألهالي المصابين والشلهداء إوفي الترتيب الثالث جاءت 

شللبه اإلجمللا   علللى  وتههدل هههذه النتههائج علههى مللن إجمللالي العينللة، %95بنسللبة تقيلليم 

تماالت العاطفية في تغطية مثل هذه الحوادث لما لها ملن تلأثير كبيلر عللى استخدام االس

 الجمهور في استمالة مشاعره اتجاه الحادث. 

التخويف المستخدمة األكثر ت ثيراا ( اختيار عينة الدراسة لستمالت 25الجدول رقم  

 في هذه التغطيات:
 عادية متوسطة عالية  استمالت التخويف المستخدمة

 % ث % ث % ث

 5 6 29 35 66 79   اإلحساس بعدم األمان

 7 8 30 36 63 76  القل  والتوتر

 7 8 30 37 63 75 التشكيك في قدرات األمن 

 10 12 28 34 62 74 خطر على األفراد

 16 19 26 31 58 70 خطر معنوي

 13 16 25 30 62 74 خطر اقتصادي

 10 13 32 38 58 69 خطر اجتماعي

 7 8 30 36 63 76 خطر وطني
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غالبية عينة الدراسة كان تقييمها أن اإلحساس بعلدم  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

أنوا  استماالت التخويلف المسلتخدمة تلأثيراً فلي هلذه التغطيلات بنسلبة  علىاألمان هو أ

وخطللر وطنللي ، وفللي الترتيللب الثللاني جللاء القلللق والتللوتر تللأثير عللالي ومتوسللط 95%

، وفللي الترتيلب الثالللث تلأثير عللالي ومتوسلط %93بنسللبة ي قللدرات األملن التشلكيك فلو

خطر تأثير عالي ومتوسط، يليهم  %90وخطر اجتماعي بنسبة  خطر على األفرادجاء 

تلأثير علالي  %84بنسلبة  خطر اقتصلاديتأثير عالي ومتوسط، ثم  %87بنسبة  معنوي

ارتباطهللا الكبيللر بموضللو  النتللائج العاليللة السللتماالت التخويللف  وتههدل هههذهومتوسللط. 

وتتفه  ، وضرورة استخدامها في هذه التغطيات الدراسة وتأثيرها العالي على الجمهور

 Ashleyدراسهة  ، وايَضلا 201659هذه النتائج مع دراسة الء عادل عبد علي عبيد 

Marie Nellis and Joanne Savage ،2012)60 عناصلر لإبلراز  والتهي تؤكهد

واسللتخدام اسللتماالت التخويللف والتهديللد بالمخللاطر  بة كبيللرةنسللبواألخطللار تهديللدات ال

  .بشكل أساسي في مثل هذه التغطيات

لت ثير التغطيات اإلعالمية للحادثتين ( تقييم عينة الدراسة 26الجدول رقم  

 اإلرهابيين في بناء وعي وطني بكيفية مواجهة اإلرهاب

ا التقييم  اا سلبي جد سلبي إلى حد ما إيجابي إيجابي جدا

 % ث % ث % ث % ث % ث

حادث الواحات البحرية 

 اإلرهابي

29 24 32 27 38 32 14 12 7 6 

حادث مسجد بئر العبد 

 اإلرهابي

41 34 35 29 33 28 7 9 4 3 

لحلادث مسلجد الروضلة تلأثير التغطيلات اإلعالميلة  أنتشير نتائج الجدول الساب  إلى 

تقيلليم عينللة فيللة مواجهللة اإلرهللاب كللان فللي بنللاء وعللي وطنللي بكيببئللر العبللد اإلرهللابي 

جدًا وإيجلابي وإيجلابي إللى حلد ملا(، وفلي إيجابي ) %88بنسبة الدراسة له بأنه إيجابي 

)إيجابي جلدًا  %82الترتيب الثاني جاء حادث الواحات البحرية اإلرهابي إيجابي بنسبة 

بالتأثير اإليجلابي  تقييم غالبية عينة الدراسة مما يدل على. وإيجابي وإيجابي إلى حد ما(

الكبير للتغطيات اإلعالمية للحادثتين اإلرهلابيين فلي بنلاء وعلي وطنلي بكيفيلة مواجهلة 

الرضللا المتوسللط لللدى غالبيللة العينللة عللن هللذه  تقييمههاتمههن رغم هههذا بههال، اإلرهللاب

التغطيات اإلعالمية لهاتين الحادثتين من الناحيلة المهنيلة، إال إنهلا اسلتطاعت أن تسلاهم 

وربمهها فللي بنللاء وعللي وطنللي بكيفيللة مواجهللة اإلرهللاب عنللد الجمهللور، جللابي بشللكل إي

طبيعة وبشاعة الحادثتين وطريقلة أن تأثير  الختالف ويفسره هويرجع السبب في هذا 

ا غطلى عللى أوجله القصلور والسللبيات فلي هلذا األداء ملالتنفيذ والتداعيات الناتجلة عنه

أكبر وأعمق في التأثير  تيندثاالح تاوكان ،ورالمهني للمعالجة اإلعالمية لهما لدى الجمه

 سليحدث مسلتقبالً بملا وينلذر خاصلة،  الوطني الجمعي لدى الجمهور بمخلاطر ملا حلدث

كللل طوائفلله وفئاتلله وأماكنلله بمللا يحللاك للله لهللدد الللوطن الللذي يخطللر الجللراس ويللدق أ

 . وتوقيتاته و... عموًما
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غطية اإلعالمية للعمليات التفي استطاعت  ( رأي عينة الدراسة27الجدول رقم  

 :والحوادث اإلرهابية تحقي  اآلتي

 ل إلى حد ما نعم تحقي   

 % ث % ث % ث

تقديم تغطية مهنية ومتوازنة تضمن ح  الجمهور في معرفة 

 األخبار

28 23 65 54 27 23 

منع اإلرهابيين من الستفادة من اإلعالم في شكل غير مباشر في 

 نفسهم ونشر الخوف بين المصرييننشر خطابهم والدعاية أل

22 18 69 58 29 24 

إحداث وحدة في الفكر العام للمجتمع وصياغة رأي عام متف   

 عليه تجاه اإلرهاب

49 41 48 40 23 19 

 5 6 29 35 66 79 توضي  خطر اإلرهاب على األمن القومي المصري

مراعاة متطلبات األمن القومي والحرب على اإلرهاب في 

 اتالتغطي

74 62 40 33 6 5 

 Fake دحض اإلشاعات واألخبار غير الصحيحة أو المزّورة

News  عبر وسائل التواصل الجتماعي 

24 19 63  53 33 28 

 23 28 53  63 24 29 تحليل أمني واستراتيجي للعمليات والحوادث اإلرهابية 

 24 29 63 76 13 15 إزالة المخاوف لدى الرأي العام

 13 15 49 59 38 46 ني بكيفية مواجهة اإلرهاب والتصدي لهوط يبناء وع

الشرح والتحليل والستشراف لإلرهاب كظاهرة اجتماعية 

 وسياسية عابرة للحدود الوطنية

38  32 63 52 19 16 

التغطيلة اإلعالميلة للعمليلات والحلوادث اإلرهابيلة  أنتشير نتائج الجهدول السهاب  إلهى 

لبات األمن القومي والحرب على اإلرهاب فلي التغطيلات استطاعت تحقيق مراعاة متط

)نعلم وإللى  %95توضيح خطر اإلرهلاب عللى األملن القلومي المصلري بنسلبة أيًضا و

بنلاء  إنها اسلتطاعت الدراسة لكل منهما، وفي الترتيب الثاني جاء حد ما( من تقييم عينة

وإللى حلد ملا(، )نعلم  %87بنسلبة  وعي وطنلي بكيفيلة مواجهلة اإلرهلاب والتصلدي لله

إنهلا اسلتطاعت الشلرح والتحليلل واالستشلراف لإلرهلاب كظلاهرة وفي الترتيب الثالث 

)نعللم وإلللى حللد مللا(، وفللي  %84اجتماعيللة وسياسللية عللابرة للحللدود الوطنيللة بنسللبة 

إحداث وحدة في الفكر العام للمجتمع وصياغة رأي عام متفق عليله جاء الترتيب الرابع 

اسلتطاعت  إنهها أمها، الدراسلة وإللى حلد ملا( ملن تقيليم عينلة)نعلم  %81 تجاه اإلرهاب

 تقديم تغطية مهنيلة ومتوازنلة تضلمن حلق الجمهلور فلي معرفلة األخبلار باإلضلافة إللى

وإللى حلد  ال) %77تقديم تحليل أمني واستراتيجي للعمليات والحوادث اإلرهابية بنسبة 

عت إزالة المخلاوف للدى اللرأي إنها استطايليهم ما( من تقييم عينة الدراسة لكل منهما، 

باإلضافة إلى إنها استطاعت منع اإلرهلابيين ملن االسلتفادة ملن اإلعلالم فلي شلكل  العام

بنسللبة  غيلر مباشللر فلي نشللر خطلابهم والدعايللة ألنفسلهم ونشللر الخلوف بللين المصلريين

اسلتطاعت دحلض  ، ثلم إنهلامن تقيليم عينلة الدراسلة لكلل منهملا وإلى حد ما( )ال 76%

عبلر وسلائل التواصلل   Fake News ت واألخبار غير الصحيحة أو الملزّورةاإلشاعا

وتهدل ههذه النتهائج وإللى حلد ملا( ملن تقيليم عينلة الدراسلة.  ال) %72االجتماعي بنسبة 

على إنها بالفعل رغم وجود بعض السلبيات والقصور والرضا المتوسط إلى حلد العالية 
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ي جانب األمن القومي والوعي اللوطني بكيفيلة ما بهذه التغطيات إال إنها كانت إيجابية ف

وفللي الشللرح والتحليللل واالستشللراف لإلرهللاب كظللاهرة اجتماعيللة محاربللة اإلرهللاب 

أمها الجوانهب  وهلو ملا يتفلق ملع نتلائج الجلدول السلابق، وسياسية عابرة للحدود الوطنية

عاليلة  والتي شابها القصلور والخللل فقلد جلاءت بنسلب سللبية )ال وإللى حلد ملا(المهنية 

 ( السابقة.26-14-11-10-9وهو ما يتف  مع نتائج الجداول  

كثر أخطاء اإلعالم في تغطية العمليات ( تقييم عينة الدراسة أل28لجدول رقم  ا

 :والحوادث اإلرهابية

 أقل إلى حد ما أكثر األخطاء  

 % ث % ث % ث

 11 13 36 43 53 64 الفوضى والرتجال في التغطية اإلعالمية

 12 15 53 64 34 41 خطاء في جمع المعلومات أ

 13 16 18 21 69 83 التسرع وإذاعة بيانات وأرقام غير دقيقة

 21 25 39  47 40  48 بث صور وأفالم غير مطلوبة

 18 22 40 48 42  50 استضافة غير متخصصين التحليل األمني والستراتيجي

 26 31 48 58 26 31 إشاعة المخاوف لدى الرأي العام

 35 42 41 49 24 29 الفشل في بناء وعى وطني بكيفية مواجهة اإلرهاب

 15 18 44 53 41 49 إعالن حداد شكلي على الشاشات ل معنى له

التحيز وتوّرط وكالت أنباء دولية وقنوات أجنبية في أخطاء 

 مهنية وأخالقية

63 53 38 32 19 16 

 14 17 34 41 52 62 ثرة الشائعات ت خير بث األخبار والمعلومات يؤدي إلى ك

 18 21 33 39 50  60 سطحية المعالجة بما يؤثر على عدم استقرار وأمن الوطن

أكثر أخطاء اإلعالم في تغطية العمليلات والحلوادث  أنتشير نتائج الجدول الساب  إلى 

حلد )أكثر وإلى  %89الفوضى واالرتجال في التغطية اإلعالمية بنسبة  اإلرهابية كانت

أخطللاء فللي جمللع المعلومللات بنسللبة وفللي الترتيللب الثللاني جللاءت  مللا( مللن تقيلليم العينللة،

التسلر  وإذاعلة وفلي الترتيلب الثاللث جلاء  )أكثر وإلى حد ملا( ملن تقيليم العينلة، 88%

وفلي الترتيلب الرابلع جلاء  ،)أكثلر وإللى حلد ملا( %87بنسلبة بيانات وأرقام غير دقيقة 

)أكثلر وإللى حلد  %86يؤدي إلى كثرة الشلائعات بنسلبة  تأخير بث األخبار والمعلومات

ما(، وفي الترتيب الخلامس جلاء إعلالن حلداد شلكلي عللى الشاشلات ال معنلى لله بنسلبة 

التحيلز وتلوّرط وكلاالت أنبلاء جلاء  وفلي الترتيلب السلادس)أكثر وإللى حلد ملا(،  85%

وفلي ، لى حد ملا()أكثر وإ %84بنسبة  دولية وقنوات أجنبية في أخطاء مهنية وأخالقية

استضافة غير متخصصين التحليل األمني واالستراتيجي وسلطحية  الترتيب السابع جاء

)أكثلر وإللى حلد ملا(،  %82المعالجة بما يؤثر على علدم اسلتقرار وأملن اللوطن بنسلبة 

إشللاعة ثللم  ،)أكثللر وإلللى حللد مللا( %79بنسللبة  بللث صللور وأفللالم غيللر مطلوبللةيللليهم 

الفشلل أملا  )أكثر وإلى حد ما( ملن تقيليم العينلة، %74بنسبة المخاوف لدى الرأي العام 

)ال وإللى  %74 فقد جاء بنسبة سلبية تبلغفي بناء وعى وطني بكيفية مواجهة اإلرهاب 

هنلاك إجملا  بشلكل كبيلر عللى وجلود أخطلاء  مما يدل على أن حد ما( من تقييم العينة،
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نلة الدراسلة وتتلراوح ملا بلين مهنية في التغطيلة وتقلر وتعتلرف بهلا نسلبة كبيلرة ملن عي

 (27-26-14-11-10-9 الجههههداول   وتؤكههههد نتههههائج، وتتفللللق هللللذه النتللللائج 74-89%

فقلد جلاء بنتيجلة سللبية  وطني بكيفية مواجهة اإلرهلاب يالفشل في بناء وعالسابقة، أما 

وطنلي  يعالية، أي أن هنلاك اتفلاق ملن معظلم العينلة عللى نجلاح التغطيلة فلي بنلاء وعل

 (. 27ة اإلرهاب وبما يتفق مع هذه الجزئية في الجدول رقم بكيفية مواجه

 ( أهم نقاط القوة في تغطية حادث الواحات البحرية اإلرهابي 29رقم  الجدول 

 % ث التقييم

 7 8 توجد نقاط قوة كثيرة

 79 95 توجد نقاط قوة متوسطة

 14 17 ل توجد نقاط قوة

 100 120 اإلجمالي

عينلة الدراسلة تلرى أنله توجلد نقلاط  ملن %8نسلبة أن  إلهى ب الساالجدول  تشير نتائج

ليسللت أخللرى ، وهنللاك نسللبة فللي تغطيللة حللادث الواحللات البحريللة اإلرهللابي كثيللرةقللوة 

فلي  توجلد نقلاط قلوة نهلائي من إجمالي العينلة( كلان رأيهلا أنله ال %14)حوالي  ةبالقليل

توجلد نقلاط قلوة متوسلطة  أنلهفجلاءت  عينلة الدراسلة غالبيلة ، أما اختياراتهذه التغطية

علللى نوعيللات هللذه االختيللارات تركللز ومللن اختيللارات إجمللالي العينللة،  %79بنسللبة 

ومجاالت معينة ترى إنها تمثل عناصر القوة في هذه التغطيات ومنها: التوعية والحشلد 

والتأييللد، المعلومللات والتفاصلليل، التنسلليق والتعللاون مللع المصللادر الرسللمية، الحللادث 

وسللائل اإلعللالم، األداء اإلعالمللي  اره، الشللهداء والمصللابين وأهللاليهم،وتفاصلليله وأثلل

التوعيههة والحشههد أمهها بالنسههبة إلههى مهها يتعلهه  باألسللاليب، المصللداقية، و.... المهنللي، 

حشللد التضللامن والتأييللد لللدور وجهللود الدولللة فكانههت أكثههر الختيههارات حههول:  والت ييههد

مللل علللى توحيللد رأي عللام فللي هللذه للتصللدي لإلرهللابين بالصللور والفيللديوهات، والع

القضية وتهيئة الوعي الوطني لمكافحة اإلرهاب، ومحاولة توعية الراي العلام بمخلاطر 

اإلرهاب وإظهار أن اإلرهاب مقصود به العالم كله وليس مصر فقلط، الوحلدة الوطنيلة 

فيمها يتعله  والهوطن. والتكاتف ملع الجليش والشلرطة تجلاه التطلرف اإلرهلابي لحمايلة 

: دقللة البيانللات الرسللمية لللوزارة فكانههت أكثههر الختيههارات حههول علومههات والتفاصههيلالم

الصللحة حللول المصللابين والشللهداء، االعتمللاد علللى البيانللات مللن صللور وفيللديوهات 

مها يتعله  و. ومعلومات بعد انتشلار أخبلار مغلوطلة والتوثيلق بالصلور ألعلداد الضلحايا

المتابعلة  حهول:لهه ت أكثهر الختيهارات بالتنسي  والتعاون مهع المصهادر الرسهمية فكانه

المستمرة مع قيادات األمن، دقلة بيانلات الصلحة حلول المصلابين، إبلراز هويلة وصلور 

بالحهههادث وتفاصهههيله وأثهههاره والشههههداء  خههه وفيمههها يالشلللهداء ملللن رجلللال األملللن. 

رسلائل أهلالي الضلحايا اإليجابيلة  فكانهت أكثهر الختيهارات حهول: والمصابين وأههاليهم

رهلللاب، كشلللف حقيقلللة اإلرهلللاب والجماعلللات اإلرهابيلللة والقلللوى التلللي تلللدعم ضلللد اإل

فههي  يليهه وسههائل اإلعهالم واألداء اإلعالمهي المهنههي واألسهاليب والمصهداقية .اإلرهلاب

إعطلاء الحلادث أهميتله التلي يسلتحقها وإتاحلة  حول:له التغطية فكانت أكثر الختيارات 
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شاشلات التليفزيلون والصلحف، العلودة إللى المساحة الكبيرة التي تم إفرادها للحدث فلي 

التليفزيللون الرسللمي إلذاعللة األخبللار الصللحيحة، حللرص بعللض المؤسسللات اإلعالميللة 

علللى عللدم بللث روح الللذعر، ورفللض عللرض الفيللديو المفبللرك للنقيللب األسللير، التحليللل 

االسلللتراتيجي للعمليلللات اإلرهابيلللة، التركيلللز عللللى نجلللاح األملللن فلللي تحريلللر الضلللابط 

غالبيللة العينللة تللرى أن عناصللر القللوة فللي هللذه التغطيللة  مهها يههدل علههى أنمالمحتجللز. 

للدور وجهلود الدوللة  بالحشد والت ييهدمتوسطة وفي مجاالت محدودة، وأهمها ما يتعلق 

لحماية الوطن واألمن القومي وهلو ملا يتفلق ويؤكلد نتلائج  التوعيةللتصدي لإلرهابين و

 ( السابقة.26:28) الجداول

 أهم نقاط الضعف في تغطية حادث الواحات البحرية اإلرهابي ( 30الجدول رقم  

 % ث التقييم

 75 89 توجد نقاط ضعف كثيرة

 25 31 توجد نقاط ضعف متوسطة

 - - توجد نقاط ضعفل 

 100 120 اإلجمالي

 %100إجما  عينة الدراسة بنسبة سلبية النتائج وتشير نتائج الجدول الساب  إلى 

عف في تغطية حادث الواحات البحرية اإلرهابي، وترى نسبة على إنه توجد نقاط ض

من عينة الدراسة أنه توجد نقاط ضعف متوسطة في التغطية، أما اختيارات  25%

من اختيارات  %75كثيرة بنسبة غالبية عينة الدراسة فجاءت أنه توجد نقاط ضعف 

ترى إنها تمثل العينة، وتركز هذه االختيارات على نوعيات ومجاالت معينة إجمالي 

التنسيق وما يتعلق بالمعلومات والتفاصيل،  ومنها:عناصر الضعف في هذه التغطيات 

الشهداء والمصابين والحادث وتفاصيله وأثاره، ووالتعاون مع المصادر الرسمية، 

االستماالت واألداء اإلعالمي المهني، ووسائل اإلعالم، وما يخس وأهاليهم، 

والتفاصيل فكانت أكثر ما فيما يتعل  بالمعلومات أ .عوقاتالم، السلبياتالمستخدمة، 

االختيارات حول: التباطؤ في إصدار البيانات الرسمية، تضارب التصريحات حول 

وما يتعل  بالتنسي  والتعاون مع المصادر  .عدد الضحايا في بداية انتشار الحادث

نقس المعلومات تأخر اإلعالن الرسمي و الرسمية فكانت أكثر الختيارات حول:

وضبابيتها وعدم فهم التفاصيل، عدم وجود إعالم رسمي من الجهات المختصة 

 ما يتعل  بالحادث وتفاصيله وأثاره، والشهداء والمصابين وأهاليهمثم . بالحادث

عدم توضيح تفاصيل تنفيذ العملية اإلرهابية وتداعياتها  فكانت أكثر الختيارات حول:

اقية، تناول الحدث بشكل سطحي وبصورة سلبية أضرت بشكل واسبابها وافتقاد المصد

مؤسسات األمن أكثر مما أفادتها، التركيز أكثر من الالزم على أثر الحادث على 

وبالنسبة لوسائل اإلعالم، واألداء اإلعالمي المهني فكانت أكثر الختيارات ضحاياه. 

لالجتهادات  اكبيرً  ما أعطى مجاالمتأخر المعالجة اإلعالمية ومحدوديتها حول: 

التشتيت والشائعات والمعلومات المغلوطة واالجتهاد في مواقع التواصل االجتماعي، 

الخناقات على الهوا بين ما تغليب السبق الصحفي على الدقة، ، في محتوى األخبار
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إذاعة ، فوضى النشر في مواقع التواصل االجتماعي، يقال عنهم محللين وخبراء

ن السلكي ضباط في الحادث أثرت بشكل كبير على المعنويات م مفبركة تسريبات

، الفوضى في التغطية من قبل بعض القنوات، عدم التركيز على )قناة صدى البلد(

استخدام غير عادل وغير مهني للصور والفيديوهات لدرجة ، أخطاء األمن في العملية

 ثر الختيارات حول:يليهم ما يخ  الستمالت المستخدمة فكانت أك. تثير االحباط

ا السلبيات،  والقلق والتوتر والضعف عند الجمهور. محاولة بث الرعب وأخيرا

منع ، عدم توافر االرسال في مكان الحادثالمعوقات فكانت أكثر الختيارات حول: 

عدم سرعة التواجد في مكان الحادث في ، المراسلين من االقتراب من مكان الحادث

هناك العديد من نقاط الضعف والتي أجمع عليها غالبية  ى أنمما يدل عل. نفس اليوم

أخطاء عينة الدراسة وبتكرارات كبيرة ومعظمها يتفق مع اختيارات العينة ألكثر 

وهذا يؤكد صدق ( 27)نتائج الجدول رقم اإلرهابية في  اإلعالم في تغطية العمليات

ي نتيجة ألسباب التنسيق إجابات المبحوثين، كما أن الكثير من نقاط الضعف ه وثبات

والتعاون الضعيف مع المصادر الرسمية وتأخر بياناتها ومعلوماتها مما يجعلهم يقعوا 

فريسة االجتهادات واإلشاعات سواء من مواقع التواصل االجتماعي أو من المواقع 

 واإلعالم األجنبي.

 عبدمسجد الروضة ببئر ال( أهم نقاط القوة في تغطية حادث 31الجدول رقم  

 اإلرهابي 

 % ث التقييم

 19 23 توجد نقاط قوة كثيرة

 78 94 توجد نقاط قوة متوسطة

 3 3 ل توجد نقاط قوة

 100 120 اإلجمالي

 حلادث مسلجد الروضلة ببئلر العبلدأههم نقهاط القهوة فهي تغطيهة  تشير نتائج الجدول الساب  إلى أن

مهن  %19جد نقاط قوة، بينمها حهوالي فقط من العينة ترى إنه ل تو %3نسبة ب جاءت اإلرهابي

تهرى  %78العينة ترى أن هناث الكثير من نقهاط القهوة، فهي حهين أجمعهت غالبيهة العينهة بنسهبة 

وسللائل و، مللا يتعلللق بالمعلومللات والتفاصلليلأن هنههاث نقههاط قههوة متوسههطة وتتمثههل غالبيتههها حههول 

الحلللادث وتفاصللليله و، يةالتنسللليق والتعلللاون ملللع المصلللادر الرسلللمو، اإلعالملللي المهنللليو اإلعلللالم

 ،الهللدف، الخطللورة، الللوعي الللوطني ومكافحللة اإلرهللاب، الشللهداء والمصللابين وأهللاليهمو وأثللاره

مهها يتعلهه  بالحههادث وتفاصههيله وأثههاره أمهها . االسللتماالت المسللتخدمة، لمصللداقية، االنسلليج الللوطني

ادث وشلرحه، وصف الحدث، تصلوير مكلان الحلدث، التعريلف بالحلفكانت أكثر الختيارات حول: 

االهتمللام اإلعالمللي بالحللادث انعكللس علللى اهتمللام الدولللة بالقريللة، رد الفعللل السللريع لإلعللالن عللن 

مهها يتعلهه  بوسههائل اإلعههالم واإلعالمههي المهنههي فكانههت أكثههر وفيمهها . اتخللاذ قللرارات تجللاه الحللادث

 حللرص بعللض المؤسسللات اإلعالميللة علللى بللث األرقللام والتفاصلليل الصللحيحة الختيههارات حههول:

تلوافر فيلديوهات علن لحظلة وقلو  الحلدث، ، ، االسلتعانة بالصلور والفيلديوهاتالدقيقة علن الحلدث

اظهار الصور الخاصة بالشهداء، الصلورة المباشلرة ملن موقلع الحلدث، االسلتعانة بروايلات شلهود 
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، تغطيللة شخصلليات وجللود مراسلللين فللي مكللان الحللدثالعيللان، االسللتعانة بللالخبراء لتحليللل الحللدث، 

التغطيللات الالحقللة الميدانيللة لمكللان الحللادث وأهللل ، والتوقيللت ونقللل االحللداث والصللور الضللحايا

، سللرعة التغطيللة، المتابعللة وتحللديت أرقللام تغطيللة القنللوات لتللداعيات الحللادث مللن سلليناء، القريللة

: فكانهت أكثههر الختيههارات حههول مهها يتعلهه  بالتنسههي  والتعهاون مههع المصههادر الرسههميةو. الضلحايا

سللرعة نقللل المعلومللات الدقيقللة مللن الجهللات المختصللة إليصللال ، ي لحظللة بلحظللةالتحللديث الرسللم

فكانهت ومهن حيهث المصهداقية ، معلومات دقيقة للمواطنين، سرعة البيانات الرسلمية بشلأن الحلادث

، صلدق المعلوملة، صلدق البيانلات المتاحلة الشلفافية فلي نقلل وقلائع الحلادث :أكثر الختيارات حول

بيللان األزهللر  النسههيج الههوطني فكانههت أكثههر الختيههارات حههول:ا يخهه  ومهه. عللن أعللداد الضللحايا

الوحدة الوطنية التي جمعت المسلمين واألقباط يلدا واحلدة لحمايلة أملن واسلتقرار النسليج والكنيسة، 

 زيادة عمق النسيج الوطني والديني لدى المصلريين عبلر كشلف وتعريلة الفكلر اإلرهلابي.، الوطني

تهيئلة اللوعي اللوطني  لهوعي الهوطني ومكافحهة اإلرههاب حهول:ارات لفي حين كانهت أكثهر الختيه

اسلللتخدام الحلللادث وتوظيفللله إعالميلللاً لنشلللر اللللوعي وبلللث روح الوطنيلللة فلللي ، لمكافحلللة اإلرهلللاب

)وهللو مللا يتفللق مللع نتللائج الجللداول  ، توحيللد الشللعب مللع الجلليش والشللرطةالمللواطنين بهللد الحللادث

أن اإلرهلللاب يسلللتهدف كلللل  :ر الختيهههارات حهههوللخطهههورة فكانهههت أكثهههأمههها بالنسهههبة ل (.29:26)

ا بالنسههبة ل. بيللان ملللدى خطللورة اإلرهلللاب علللى األملللاكن الدينيللة، المصللريين السهههتمالت وأخيهههرا

 .الحادثمنطقة القصس اإلنسانية من أهالي سكان  :المستخدمة فكانت أكثر الختيارات حول

 اإلرهابي ة ببئر العبدمسجد الروض( أهم نقاط الضعف في تغطية حادث 32الجدول رقم  

 % ث التقييم

 66 79 توجد نقاط ضعف كثيرة

 34 41 توجد نقاط ضعف متوسطة

 - - ل توجد نقاط ضعف

 100 120 اإلجمالي

 %100إجملا  عينلة الدراسلة بنسلبة سهلبية النتهائج وتشير نتائج الجهدول السهاب  إلهى 

ببئللر العبللد د نقللاط ضللعف فللي تغطيللة حللادث مسللجد الروضللة ووجلل رفللض عللدمعلللى 

عينة الدراسة أنه توجد نقاط ضعف متوسلطة إجمالي من  %34اإلرهابي، وترى نسبة 

في التغطية، أما اختيارات غالبيلة عينلة الدراسلة فجلاءت أنله توجلد نقلاط ضلعف كثيلرة 

مها يتعله  بالحهادث  وتتمثهل غالبيتهها حهولملن اختيلارات إجملالي العينلة،  %79بنسبة 

األداء اإلعالمههي و وسهائل اإلعهالم والمصهابين وأههاليهم، وتفاصهيله وأثهاره والشههداء

. أمهها مهها السههتمالت، المعوقههات، التنسههي  والتعههاون مههع المصههادر الرسههمية، المهنههي

فكانت أكثهر الختيهارات وأثاره والشهداء والمصابين يتعل  بالحادث وتفاصيله وأثاره 

ت اإلرهللابين لتنفيللذ عللدم تللوافر معلومللات او تقللارير عللن األسللباب التللي دفعلل حههول:

ال وجود واضح لألمن المصري، علدم إعطلاء الحلادث أهميتله التلي يسلتحقها، الحادث، 

عدم معرفة اسباب الحلدث أو تداعياتله أو كيفيلة حدوثله، تشلتت اآلراء واختالفهلا حلول 

الحادث، عدم االهتمام الكافي بنتائج وتداعيات الحدث، عدم توضيح كيفية فرض األملن 

وسهائل اإلعهالم واألداء اإلعالمهي وفيمها يتعله  ب حادث على موقلع المسلجد.قبل وبعد ال
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تلأخر اإلعلالن علن علدد الضلحايا، نشلر مشلاهد  فكانت أكثر الختيهارات حهول: المهني

قللة الجهلات اإلعالميلة التلي نقللت دموية بكثرة، سطحية المعالجلة فلي بعلض األحيلان، 

يلر شلعوراً سللبياً للدى الجملاهير، عرض بعض الصور حتى لو ملن بعيلد مملا يثالخبر، 

، كثلللرة تحلللدث اإلعالميلللين بلللدون معلوملللات كافيلللة، االعتملللاد عللللى مصلللادر ضلللعيفة

المعلوملللات غيلللر الدقيقلللة والخطلللاب العلللاطفي أكثلللر منللله مهنلللي، إتاحلللة مسلللاحة لغيلللر 

المتخصصين بتحليالت وتفسليرات غيلر واقعيلة، سلطحية المعالجلة، التحيلز فلي بعلض 

طع فيديو عللى مواقلع التواصلل االجتملاعي مثلل القنلوات والصلحف تزايد مقا، األحيان

التنسهي  والتعهاون مهع المصهادر  خه مها يو اإللكترونية قبل التأكلد ملن ملدى صلدقها.

بلبللة اللرأي العلام بالمعلوملات األوليلة، تلأخر  فجاءت أكثهر الختيهارات حهول: الرسمية

فكانهت  لمعوقهاتوبالنسهبة ل ايلة.، عدم دقلة البيانلات فلي البداإلعالن عن منفذي الحادث

السيا  األمني حول القرية في أول لحظات وقو  الحلادث، منلع  أكثر الختيارات حول:

، عللدم التواجللد بقللوة فللي تلللك المنطقللة مللن حيللث عللدد المراسلللين مللن زيللارة القريللة

ا  الكاميرات والمراسلين. بلث الرعلب  فكانت أكثهر الختيهارات حهول: الستمالتوأخيرا

 وتدل ههذه النتهائج علهى. المشاهد، بث مشاعر الخوف والقلق في نفوس المواطنينلدى 

إجما  عينة الدراسة بأن رغم كثرة نقاط الضعف في هلذه التغطيلات إال إنهلا تخللوا ملن 

ذكر لعنصر الوعي الوطني واألمن القومي، وهو ما يتفق ويؤكد نتائج الجداول السلابقة 

(26-27-28-29-31.) 

مقترحات عينة الدراسة كمتخصصين للوصول إلى معالجة إعالمية عميقة ( 33الجدول رقم  

  حسب ترتيب الختيارات( في مواجهة سطحيتها لتحقي  استقرار وأمن الوطن

 الترتيب المقترحات

 الول األداء المهني والقائمين بالتصال

 الثاني الوسائل والتغطية اإلعالمية

 الثالث التنسي  مع المصادر الرسمية

 الرابع الدولة والجهات الرسمية

 الخامس المعلومات

 السادس الوعي الوطني واألمن القومي

 السابع الفكر والقيم

 الثامن المصداقية

 التاسع األساليب

 العاشر الشكل

 الحادي عشر المضمون

 الثاني عشر والعقوباتالضوابط 

 الثالث عشر الستمالت

 الرابع عشر المعوقات

اختيللارات عينللة الدراسللة مللن الممارسللين للعمللل  ر نتههائج الجههدول السههاب  إلههى أنتشههي

اإلعالمللي لمقتراحللاتهم للنهللوض بالتغطيللة اإلعالميللة لقضللايا وحللوادث اإلرهللاب بغيللة 

الوصللول إلللى معالجللة إعالميللة عميقللة فللي مواجهللة سللطحيتها لتحقيللق اسللتقرار وأمللن 
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األداء المهنهههي والقهههائمين ولا: كالتهههالي: أ االختيلللاراتاللللوطن جلللاءت فلللي علللدد ملللن 

سرعة الوصول لمكان الحادث، التأكد ملن المعلوملات علن طريلق مصلادرها  بالتصال

، االعتماد على مجموعلة ملن المراسللين األكفلاء فلي التغطيلات ملن الرسمية قبل نشرها

، الجهللات الحكوميللة لبيانللات سللريعة وصللحيحة حللول الحللادث تعطللي متطلبللات اإلعللالم

تللدريب وتأهيللل المراسلللين والمللذيعين والمعللدين علللى األسللاليب والقواعللد العمللل علللى 

التغطيلللة المهنيلللة لألحلللداث  اإلعالميهههةوالتغطيهههة الوسهههائل ثانياههها: . المهنيلللة الصلللحيحة

واستضافة المتخصصين لتحليل االحداث، اإلعالن والنشر المبكر بعد حلدوث الحلادث، 

لرسلللمية(، توحيلللد الخطلللاب علللرض كلللل اآلراء ووجهلللات النظلللر )الرسلللمية وغيلللر ا

اإلعالمي فيما يخس كيفية مكافحة اإلرهاب دون ارتجال، البث الحي في وقت حلدوث 

ا: .الحادث حلق اإلعالميلين فلي التواصلل ملع كلل  التنسهي  مهع المصهادر الرسهمية ثالثا

الحصلول عللى ، الجهات الرسمية والحصول عل المعلوملات الصلحيحة ملن مصلادرها

در معتملللدة، عقلللد ملللؤتمرات صلللحفية فوريلللة لللللرد عللللى معلوملللات دقيقلللة ملللن مصلللا

انتظللار الجهللات الرسللمية لصللدور الدولههة والجهههات الرسههمية  رابعاهها: .االستفسللارات

، البيانات الصحيحة، ضرورة وجود إعالم دولة قوي يكون له الصدارة فلي نشلر الخبلر

ن ملن التعاو ضرورة وجود متحدث رسمي في كل مجال وعلى دراية عالية باألحداث،

قبللل المسللؤولين عنللد وقللو  الحللدث، تكليللف إدارة الشللئون المعنويللة واإلعللالم بللوزارة 

، إعلادة هيكللة القطلا  الداخلية بأهمية اصدار بياناتهم في توقيلت مالئلم لوسلائل اإلعلالم

توافر المعلومات من مصادر الدوللة بملا ال يلؤثر  المعلومات خامساا: .اإلعالمي األمني

، حريللة تللداول المعلومللات الصللحيحة، التصللريح الرسللمي الللوطنعلللى اسللتقرار وأمللن 

، عللدم إذاعللة أي معلومللات أو بيانللات أوليللة دون التأكللد منهللا، تحللري بكافللة المعلومللات

، اسلتقاء المعلومللات الدقلة والتأكلد ملن المعلوملات والبيانللات، االفصلاح علن المعلوملات

ين، التحقللق مللن كافللة والتحللليالت مللن ذوي التخصللس األصلليل مللن المحللللين والبللاحث

هها: .المعلومللات قبللل خروجهللا للجمهللور فضللح  الههوعي الههوطني واألمههن القههومي سادسا

مللؤامرات القللوى الخارجيللة التللي تللدعم اإلرهللاب، مراعللاة متطلبللات األمللن القللومي فللي 

القضلللاء عللللى اإلرهلللاب، االهتملللام فلللي المعالجلللة بلللدعم الشلللعور المتأصلللل بالوطنيلللة، 

وأمنهللا القللومي فللي المعالجللة، توعيللة المجتمللع بأبعللاد  ضللرورة مراعللاة بنللاء الدولللة

تفنيلد الفكلر المتطلرف،  الفكهر والقهيمسهابعاا:  اإلرهاب وخطورتها على األملن القلومي.

زيادة جرعة القيم المدنية المجتمعية التي تتصدى للعنف وتحلث المجتملع عللى التسلامح 

تلللزام بالمعلللايير والمهنيلللة االل، المصلللداقية فقلللط الالمصهههداقية  ثامناههها: .وقبلللول اآلخلللر

االسلتعانة  األسهاليبتاسهعاا:  اإلعالمية التي تتسلم بالمصلداقية، األمانلة فلي نقلل الحلدث.

، عللدم ، االعتمللاد علللى قللوة الصللورة، االستشللهاد بوصللف تمثيلللي للحللدثبشللهود العيللان

االنسلللياق وراء السلللبق اإلعالملللي واالكتفلللاء بالمعلوملللات الدقيقلللة لعلللدم بلللث فوضلللى 

ا:  بين المواطنين. الشائعات  ، شكل متوازن للعلرض.تنظيم عرض الحدث الشكلعاشرا

ا: ، معالجلة التركيلز عللى األسلباب ومعالجتهلا وكيفيلة دحرهلاالمضهمون  الحادي عشهرا

وتنلاول األحللداث ملن مللداخل ومقاربلات متعللددة، وللليس فقلط مللن زاويلة واحللدة، والتللي 
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الثهاني . يحة وتحلديث الخطلاب اللدينيتكون في الغالب أمنية فقط، التوعية الدينية الصح

ا: عللدم تللدخل السلللطة السياسللية فللي اإلعللالم، ضللرورة بللث  والعقوبههات الضههوابط عشههرا

الثقللة فللي اإلعللالم، تفعيللل المراقبللة علللى وسللائل اإلعللالم، االسللتقاللية بالنسللبة لإلعللالم، 

ى تفعيللل العقوبللات عللل، التغطيللة اإلعالميللة المهنيللة بمعللزل عللن التوجهللات السياسللية

علدم اللجلوء إللى  السهتمالتالثالهث عشهر:  المؤسسات التي ال تلتلزم بدقلة المعلوملات.

السلماح لوسلائل اإلعلالم بسلرعة الوصلول  المعوقاتالرابع عشر: . التهويل من الحدث

 .لموقع الحدث

 النتائج العامة للدراسة:

ملن معظم عينة الدراسة من الممارسين والخبلراء فلي العملل اإلعالملي كانلت أن  .1

طبيعللة العمللل  وقههد يفسهر هههذا أنملن اإلنللاث،  %34مقابللل  %66اللذكور بنسللبة 

اإلعالمللي فللي القنللوات والمجللال اإلخبللاري قللد تتناسللب إلللى حللد مللا مللع طبيعللة 

 الذكور.  

، %44( بنسلبة 35إللى  25معظم عينلة الدراسلة كانلت ملن فئلة الشلباب )ملن  أن .2

تناسلب أكثلر ملع فئلة الشلباب أن طبيعة العمل في المجلال اإلخبلاري توبفسر هذا 

 في مقتبل عمره العملي وهم الفئة األكثر.

من عينة الدراسة من حملة المؤهالت العليا ما بين دبلومات  %27نسبة  أن هناث .3

نسللبة ال بللأس بهللا لللديهم خبللرات علميللة  ممهها يههدل علههى أنوماجسللتير ودكتللوراه، 

 ة الميدانية.  ومعرفية كبيرة مما يثري تقييمهم وأرائهم لنتائج الدراس

أن عينللة الدراسللة العمديللة مللن فئللات مختلفللة مللن الممارسللين والخبللراء فللي العمللل  .4

اإلعالملللي ثريللللة ومتنوعللللة وشللللملت مختلفلللي تخصصللللات وخبللللرات وجهللللات 

 علهى أن مما يهدلوتوجهات العمل اإلعالمي، وكذلك التدر  الوظيفي اإلعالمي، 

نظر والرؤى حول موضلو  إجاباتهم ستكون شاملة مختلف التقييمات ووجهات ال

 الدراسة. 

قلللد شلللاركت بالفعلللل فلللي التغطيلللات اإلعالميلللة للقضلللايا غالبيهههة عينهههة الدراسهههة  .5

غالبيللة النتللائج القادمللة وهههذا يههدل علههى أن ، %91والحللوادث اإلرهابيللة بنسللبة 

والتقيللليم سللليكون ملللن واقلللع آراء ورؤيلللة الممارسلللين الفعليلللين لهلللذه التغطيلللات 

 . اإلعالمية

قللد شللاركت فللي التغطيللات اإلعالميللة للقضللايا والحللوادث  الدراسللة غالبيللة عينللة .6

ديموملة واسلتمرارية هلذه المشلاركة، ويؤكلد ، مما يهدل علهى اإلرهابية بشكل دائم

 .حجم الخبرة العملية الكبيرة والرؤية الثاقبة الذي يثمن تقييم العينة
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علن  نسبة كبيرة مملن شلارك فلي هلذه التغطيلات ملن عينلة الدراسلة غيلر راضلية .7

األداء والشكل النهائي لهذه التغطيات وجاء تقييمها بأنها راضلية إللى حلد ملا عملا 

 قامت به في هذه التغطيات.

أهم أسباب عدم الرضا عن التغطيلة اإلعالميلة للقضلايا والحلوادث اإلرهابيلة هلو  .8

حرص غالبية اإلعالميين والوسائل اإلعالمية على تغليب السبق اإلعالملي عللى 

كللد فلي تغطيللة الحلوادث والقضللايا اإلرهابيلة، باإلضللافة إللى االسللتعانة الدقلة والتأ

بمحللين غير متخصصين والذي أثار الجدل والبلبلة الكبيرة وعلدم الرضلا وشلكل 

 .نقاط ضعف في هذه التغطيات

أهم القضايا والحوادث اإلرهابية التلي حظيلت باهتملام اإلعالميلين عينلة الدراسلة  .9

العبد، يليه حادث الواحات البحرية، ثلم بنسلب أقلل  هو حادث مسجد الروضة ببئر

حللوادث الكنللائس وقتللل الجنللود ورجللال األمللن، وحللوادث محللاوالت اغتيللاالت 

 الشخصيات العامة.

أن مدى الرضا إلى حد ملا علن التغطيلة اإلعالميلة لحلادثتي الواحلات وبئلر العبلد  .10

 . %58محل الدراسة لدى معظم عينة الدراسة وبنسبة 

وربمها والراديو والصحف أقلل الوسلائل اإلعالميلة تغطيلة للحلادثتين أن المجالت  .11

لطبيعة سرعة وتالحق األحداث التي للن تسلتطيع الصلحف والمجلالت  يرجع هذا

مواكبتها، وأيضلا ألهميلة عنصلر الصلورة واللقطلة فلي هلذه التغطيلات والتلي للن 

 يستطيع الراديو تحقيقها.

عينلة الدراسلة لمتابعلة التغطيلات عللى  أن مدى التفضيل وبالتالي الثقلة كبيلر للدى .12

الفضائيات والمواقع اإلخباريلة والرسلمية المصلرية وإن تقيليمهم جلاء فلي صلالح 

الوسللائل الوطنيللة واخبللار وبيانللات وتغطيللات الدولللة المصللرية، يللليهم الفضللائيات 

والمواقع العربية، وربما السلبب فلي هلذا يرجلع لمصلداقية وحياديلة هلذه الوسلائل 

لمواقع والوكاالت األجنبيلة التلي اتسلمت تغطيتهلا بلالكثير ملن األخطلاء أكثر من ا

وخاصللة فللي أرقللام ضللحايا حادثللة الواحللات وتهويلهللا مللن الحللادث ممللا أفقللدها 

 المصداقية وبالتالي المتابعة عند عينة الدراسة.  

ضعف فاعلية تلأثير الشخصليات الفاعللة فلي هلذه األحلداث عللى اختيلارات عينلة  .13

لعللدم  وقههد يرجههع هههذاتللالي ضللعف تللأثيرهم عموًمللا فللي التغطيللات، الدراسللة وبال

االكتراث بهؤالء الفاعلين لهذه األحداث وأنهم األقل أهمية فلي كلل هلذه العناصلر 

وما يفعلونه وما ينتج علن فعلهلم هلو األهلم وأن ضلحايا الحلدث وأهميتله ونتائجله 

 ومكانه وتداعياته هم العناصر األهم في هذه التغطيات.

م الخسائر والفيديوهات هما العناصر األكثر تأثيًرا في هلذه التغطيلات عنلد أن حج .14

أكثللر وإلللى حللد مللا(، يللليهم األخبللار والصللور، ثللم  %97غالبيللة عينللة الدراسللة )
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شخصيات الضحايا والبيانات الرسمية ونتلائج وتلداعيات الحلدث، وأخيلًرا طريقلة 

 تنفيذ الحدث. 

علوملات والبيانلات واألرقلام وتكلرار أن سلرعة التغطيلة للحلدث ودقلة وصلدق الم .15

بعض المعلومات واألرقام الهامة هي أهم النقلاط التلي يجلب أن توافرهلا فلي هلذه 

هام وإللى حلد ملا(، يليهلا التعريلف  %100التغطيات وباجما  كل عينة الدراسة )

بالحادثة وشرحها وإظهار أسبابها ونتائجهلا، ثلم ذكلر سللبيات وإيجابيلات الحلادث 

 خصيات المستعان بها.وتأثير الش

الجانب اإلنساني والعاطفي والمتمثل في ضحايا األحداث وشلهود العيلان لهلذه  أن .16

الحوادث وأهالي المصابين هو األكثر مصداقية وتلأثيًرا فلي حاللة االسلتعانة بهلم، 

يلللليهم الجانلللب األمنلللي والرسلللمي للدوللللة فلللي ملللدى المصلللداقية والتلللأثير الكبيلللر 

والمسلئولين بالدوللة، أي ارتفلا  مسلتوى الحلس والثقلة  والمتمثل في رجال األمن

والمصداقية والتأثير الوطني نحو أجهزة األمن والدولة لدى عينة الدراسة خاصلة 

 وعند الجمهور عامة. 

أهلم األطلر اإلعالميلة الموظفلة فلي معالجلة جاء اإلطارين األمني والسياسي من  .17

، يلليهم إطلار االهتماملات لعينهةوبنسهب اختيهار غالبيهة اهذه التغطيات للحلادثتين 

اإلنسللانية واإلطللار المحلللي، ثللم إطللار الخسللائر واإلطللار الللدولي، وأخيللًرا إطللار 

إلطار التبرير، يليله  وجاءت أعلى نسبة لإلطار المستخدم الغير مهماإليجابيات. 

 إطاري الرفض والتحفيز.

والمعلوملات إجما  العينلة عللى حجلم التلأثير الكبيلر لألرقلام والصلور واللقطلات  .18

والمصادر الرسمية في هذه التغطيات لكونهلا محلددة وموثقلة وموضلحة ومفسلرة 

وأقرب إلى العقل والمنطق في العرض والتناول، وأيًضا أن جهود الدوللة تحظلى 

 بنسب تأييد كبيرة من عينة الدراسة. 

شبه إجما   عينة الدراسة على استخدام االستماالت العاطفية في تغطية مثلل هلذه  .19

الحللوادث لمللا لهللا مللن تللأثير كبيللر علللى الجمهللور فللي اسللتمالة مشللاعره اتجللاه 

أكثر االستماالت العاطفية المستخدمة تأثيراً في هلذه التغطيلات هلي ، وأن الحادث

إثارة مشاعر الحزن والغضلب واللرفض والرغبلة فلي تحقيلق األملن واالسلتقرار 

الحشلللد والتعبئلللة ملللن تقيللليم عينلللة الدراسلللة، يلللليهم جلللاء  %100وبنسلللب إجملللا  

لمواجهلللة اإلرهلللاب، ثلللم إثلللارة مشلللاعر المشلللاركة والتأييلللد لألهلللالي المصلللابين 

 والشهداء.

غالبية عينة الدراسلة عللى االسلتخدام المكثلف السلتماالت التخويلف وذللك إجماع  .20

الرتباطهللا الكبيللر بموضللو  الدراسللة وتأثيرهللا العللالي علللى الجمهللور وضللرورة 

بنسب تلأثير علالي ومتوسلط كبيلرة، وجلاء عنصلر استخدامها في هذه التغطيات و
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اإلحساس بعدم األمان كأعلى أنوا  استماالت التخويف المستخدمة تأثيراً في هلذه 

 التغطيات. 

استطاعت التغطيات اإلعالمية لحادث مسلجد الروضلة ببئلر العبلد اإلرهلابي بنلاء  .21

ة لللدى عينلل %88وعللي وطنللي بكيفيللة مواجهللة اإلرهللاب بنسللبة تللأثير إيجللابي 

الدراسللة، وفللي الترتيللب الثللاني جللاء حللادث الواحللات البحريللة اإلرهللابي إيجللابي 

أن تلأثير طبيعلة  وربما يرجع السبب في هذا الختالف ويفسره هو. %82بنسبة 

وبشللاعة الحللادثتين وطريقللة التنفيللذ والتللداعيات الناتجللة عنهمللا غطللى علللى أوجلله 

 اإلعالمية لهما لدى الجمهور. القصور والسلبيات في هذا األداء المهني للمعالجة

أن أكثر أخطاء اإلعالم في تغطية العمليات والحلوادث اإلرهابيلة كانلت الفوضلى  .22

واالرتجال في التغطية اإلعالمية، ثم أخطاء فلي جملع المعلوملات، يلليهم التسلر  

وإذاعلة بيانللات وأرقلام غيللر دقيقلة، وتللأخير بلث األخبللار والمعلوملات يللؤدي إلللى 

وإعالن حداد شلكلي عللى الشاشلات ال معنلى لله، وأخيلًرا التحيلز  كثرة الشائعات،

وتلللوّرط وكلللاالت أنبلللاء دوليلللة وقنلللوات أجنبيلللة فلللي أخطلللاء مهنيلللة وأخالقيلللة، 

 واستضافة غير متخصصين التحليل األمني واالستراتيجي وسطحية المعالجة. 

ملن  %79جاءت اختيارات غالبية عينة الدراسة أنه توجد نقاط قوة متوسطة بنسبة  .23

العينللة. وتركللز هللذه االختيللارات علللى نوعيللات ومجللاالت معينللة تللرى إنهللا تمثللل 

عناصر القلوة فلي هلذه التغطيلة لحلادث الوحلات ومنهلا: التوعيلة والحشلد والتأييلد 

لجهود الدولة، المعلومات والتفاصيل، التنسليق والتعلاون ملع المصلادر الرسلمية، 

ن وأهلاليهم، وسلائل اإلعلالم، األداء الحادث وتفاصيله وأثاره، الشلهداء والمصلابي

 اإلعالمي المهني، األساليب، المصداقية.، و.... 

عللى إنله توجلد نقلاط ضلعف  %100إجما  عينة الدراسلة بنسلبة سلبية النتائج و .24

التبلاطؤ فلي  ومهن ههذه السهلبيات:في تغطية حادث الواحلات البحريلة اإلرهلابي، 

حللول عللدد الضللحايا فللي بدايللة إصللدار البيانللات الرسللمية، تضللارب التصللريحات 

انتشار الحادث، وإذاعة تسريبات مفبركة ملن السللكي ضلباط فلي الحلادث أثلرت 

 بشكل كبير على المعنويات )قناة صدى البلد(.

تللرى أن هنللاك نقللاط قللوة متوسللطة منهللا: أن  %78أجمعللت غالبيللة العينللة بنسللبة  .25

يلة، وحلرص بعلض االهتمام اإلعالمي بالحادث انعكلس عللى اهتملام الدوللة بالقر

المؤسسات اإلعالمية على بث األرقام والتفاصيل الصلحيحة الدقيقلة علن الحلدث، 

االسللتعانة بالصللور والفيللديوهات، وزيللادة عمللق النسلليج الللوطني والللديني لللدى 

 المصريين عبر كشف وتعرية الفكر اإلرهابي. 

ط على رفلض علدم وجلود نقلا %100إجما  عينة الدراسة بنسبة سلبية النتائج و .26

علدم تلوافر  ومنها:ضعف في تغطية حادث مسجد الروضة ببئر العبد اإلرهابي، 

معلومللات او تقللارير عللن األسللباب التللي دفعللت اإلرهللابين لتنفيللذ الحللادث، ونشللر 
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مشاهد دموية بكثرة، سطحية المعالجة في بعض األحيان، قلة الجهلات اإلعالميلة 

مملا يثيلر شلعوراً سللبياً التي نقلت الخبر، عرض بعض الصور حتى لو ملن بعيلد 

  لدى الجماهير.

عينللة الدراسللة للنهللوض بالتغطيللة اإلعالميللة لقضللايا وحللوادث جههاءت مقترحههات  .27

اإلرهاب بغية الوصول إلى معالجة إعالمية عميقة في مواجهة سلطحيتها لتحقيلق 

وتتعللق بالمجلاالت األتيلة: أوالً:  استقرار وأملن اللوطن فلي علدد ملن االختيلارات

هنللي والقللائمين باالتصللال. ثانيًللا: الوسللائل والتغطيللة اإلعالميللة. ثالثللاً: األداء الم

التنسللليق ملللع المصلللادر الرسلللمية. رابعًلللا: الدوللللة والجهلللات الرسلللمية. خامًسلللا: 

المعلومات. سادًسا: الوعي الوطني واألملن القلومي. سلابعًا: الفكلر والقليم. تاسلعًا: 

 واالستماالت المستخدمة. األساليب والشكل والمضمون والضوابط والعقوبات
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