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   شكر وتقدیر                           

ِئْن َشَكرْ  ( قال تعالى بُُّكمْ َل َن رَ إِْذ تََأذَّ رب العالمین  الحمد والشكر هللا )7: إبراهیم() تُمْ َألَِزیَدنَُّكمْ وَ

الحمد و ...أختار طریق العلم والمعرفة لیكون نورًا یضيء ما تبقى من حیاتي على أنالذي هداني وأعانني 

 ها هدفًا نبیالً من أسعى أن أحققي على إنجاز هذه الرسالة التي والشكر هللا رب العالمین الذي أعانن

  .فیداً وم

الدكتورة حمیدة سمیسم على تفضلها باإلشراف  أستاذتي الفاضلةبجزیل الشكر والعرفان إلى أتقدم 

ه الرسالة بصورتها النهائیة ى هذثة، للوصول إلیعلى هذه الرسالة وسعة صدرها لرعایتها ومتابعتها الحث

  .وز اإلعالم العربيأن یمدها بالصحة والعافیة لتبقى رمزًا شامخًا من رمعز وجل أسال اهللا 

الموقرة كل الشكر واالمتننان على لجنة ل الدكتور رائد البیاتي رئیسا: والى أعضاء اللجنة الكرام

غناء الدراسة بخبرته الكبیرة ، والدكتور توجیهي وارشادي بكل صدق وامانه  قة عضوًا ر شامتیسیر ال وإ

بداء الرأي والنصیحة فقد شاركة بلى الملتفضلك بالموافقة ع شكراخارجیا في اللجنة  مناقشة رسالتي ، وإ

  .قیمة العلمیةلمالحظاتكم وآرائكم وتوجیهاتكم قیمة كبیرة اعطت الرسالة قدرا كبیرا من الموضوعیة والكان 

هذا الصرح العلمي الكبیر الزاخر بالكفاءات أتقدم بالشكر والتقدیر إلى جامعة الشرق األوسط و 

 ممثلة  كلیة اإلعالم بالشكر والعرفان وكل الكوادر العاملة فیها، وأخصي من رئاسة وكادر اكادیمي وادار 

وجمیع األساتذة األفاضل لما االستاذ واالخ والصدیق والموجه والمعین،  الدكتور كامل خورشیدبعمیدها 

  .علم ومعرفة ورعایةمن قدموه 

حظاتهم القیمة التي كان ة الدراسة على ماللألساتذة األفاضل المحكمین ألداوكل الشكر والتقدیر 

خراج اإلداة بالشكل الصحیحصكبیر في تالثر األلها  ، والى قادة الراي والشخصیات االعتباریة الذین میم وإ

د ید العون والمساعدة  ،استجابوا لالجابة على اسئلة المقابلة   .وجزیل الشكر والعرفان لكل من ساهم ومّ
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  إلهداءا

اللهم اجزیهم عني ....كان دعاؤهما سر نجاحي  إلى روح والدّي الكریمین اللذین
  .جزاء الصالحین وارزقهم الجنة یارب العالمین 

الذي كان وال زال ..زوجي الحبیب ورفیق دربي الكابتن نهاد خیر الدین صوقار إلى 
المساند والمشجع والمعین والقدوة والمثل االعلى للجمیع ، ورمزا للعطاء والمثابرة واالخالص 

  .لك كل الشكر والحب والعرفان ....  والنجاح

الذین كانوا معي على طریق الخیر .. الى أوالدي قرة عیني ومصدر عزي وافتخاري 
  ..الحب والرضا . والنجاح

  .. ا دنی.. دانییل .. شامل .. نتاشا .. الى وفا 

  .القیصر الصغیر سیزار شعلة الذكاء والنور ومصدر التفاؤل والسعادة الى 

  .رفقاء الدرب ومصدر العون والمساعدة والحب والحنان إخوتي واخواتي الى اهلي 

زمالئي وزمیالتي كل المحبة والشكر والعرفان .. اصدقائي وصدیقاتي .. الى جمیع 
ستبقى ذكراكم صورة حلوة رائعة كروعتكم لن .. والى كل من رافقني في هذه الرحلة العلمیة 

  . أنساها أبدًا 

  .     بكل الحب واالمتننان  المتواضع ثمرة جهدي إلیكم جمیعًا أهدیكم
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  الملخص

 منظورالفضائیات لقضایا التطرف الدیني من  تغطیةییم هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تق
قادة الرأي وقیاس الفروق في اتجاهات قادة الرأي نحو معالجة قضایا التطرف الدیني في الفضائیات 

اإلجابة على  لوذلك من خال). النوع االجتماعي،التحصیل العلمي، القناة الفضائیة(باختالف المتغیرات
رجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار ما د :ةالتساؤالت التالی

هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا طیة اإلعالمیة في الرأي العام؟ و التغ
  التطرف من حیث النوع االجتماعي ؟

داتي االستبیان والمقابالت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، مستخدمًة أ وقد اعتمدت
الوزراء والنواب، ورؤساء (السیاسیین : وهم األردنویمثل مجتمع الدراسة؛ مجموعة من قادة الرأي في 

، اإلعالمیین )والعلوم السیاسیة في الجامعات اإلعالم أساتذة(  األكادیمیین، )، محللین سیاسییناألحزاب
وبلغ  ،)المرئي والمسموع اإلعالمحفیین، رئیس هیئة مدراء تحریر، في الصحف والفضائیات، نقیب ص(

؛ حیث توزعوا ) 150( اإلحصائيعدد أفراد عینة الدراسة الذین خضعوا للتحلیل   فرداً ) 13( إلىمستجیبًا
واعتمد التحلیل على برنامج  األكادیمیینمن  فرداً ) 85(، واإلعالمیینمن  فرداً ) 52(من السیاسیین، و

ن تقییم ؛أالستخراج نتائج الدراسة التي من أهمها (SPSS) ي للعلوم االجتماعیةرزمة التحلیل اإلحصائ
تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة في الرأي العام 

فضائیة حیث جاء بالمرتبة األولى طبیعة التغطیة الفضائیة وبالمرتبة الثانیةسمات التغطیة ال ،مرتبة تنازلیاً 
وأن قادة الرأي یتابعون القنوات الفضائیة المحلیة والعربیة ، التغطیة الفضائیة آثار والمرتبة الثالثة

وأن معدل متابعة قادة الرأي % 46.7واألجنبیة فیما یتعلق بقضایا التطرف بشكل متقطع بنسبة بلغت 
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فیماكانت معدل % 31.3بنسبة بلغت  الیومیة للبرامج الخاصة بقضایا البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني
المزید من الدراسات حول  ضرورة إجراءالى  الدراسة وتوصلت. % 68.7بمعدل  األسبوعیة المتابعة

في التأثیر على كافة شرائح  ة الفضائیات یا التطرف بهدف التعرف على  قدر تغطیة الفضائیات لقضا
جراء المزید من الدر . المجتمع وخاصة شریحة الشباب اسات حول دور وسائل اإلعالم بشكل عام وإ

بشكل موضوعي  واإلعالم اإللكتروني بشكل خاص حول دور الفضائیات في الحد من التطرف الدیني
یستطیع أن یخدم المجتمع ولتجنب الفضائیات واإلعالم الموجه الذي یتبع سیاسیات مالكیه  ومنطقي
  .وموظفیه

  قادة الرأي في األردن، طرف الدینيالت، تغطیة الفضائیات: الكلمات المفتاحیة
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Evaluation of Satellite T.V Coverage the Issues of Religious 
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Abstract 
The study aimed to identify the evaluation of satellite coverage to the issues of 

religious extremism from the perspective of opinion leaders, and measuring the  differences 

in the trends of opinion leaders toward addressing religious extremism in satellite  channels  

issues depending on different variables (gender, educational qualification and the satellite 

channel) though answering the following questions: What is degree of satellite  coverage 

evaluation for religious extremism issues in terms of characteristics, nature and effects of 

media coverage in the public opinion? Do the assessments of opinion leaders differ 

regarding the degree of evaluation of  satellite channels coverage for extremism issues in 

terms of gender? 

This study depended on the descriptive analytical approach using two tools of 

questionnaire and interviews. the study target group is a group of opinion leaders in Jordan 

who are: politicians (ministers, MPs, heads of political parties, political analysts), academics 

(media and political science Ph.Ds at universities), media (Edition managers at newspapers 

and satellite channels,  press leaders , the head of the Audio-Visual Media Commission). 



 م 
 

The number of sample members who have been subjected to statistical analysis are (150) 

person.  They were divided into (13) politicians, (52) media members, (85) academics. The 

analysis adopted statistical analysis package for Social Sciences (SPSS ) to extract the 

results of  the study in which the most important one is that the evaluation of satellite 

channels coverage for extremism issues in terms of characteristics , nature and effects of 

media coverage in the public opinion are ranked in descending order. The  first place is for 

the nature of satellite coverage, second place is for  satellite coverage characteristics and 

the third place is for effects media coverage.  In addition , opinion leaders watch local, Arab 

and foreign satellite channels regarding extremism issues intermittently at a rate of 46.7%, 

the watching rate of e opinion leaders for programs specialized in  programs' issues  related 

to daily religious extremism is 31.3% while the weekly following-up rate is at   68.7%. The 

study recommends on the need  to conduct further studies on satellite channels coverage of 

extremism issues in order to identify its ability to affect all  society categories, especially the 

youth and to conduct further studies on the role of the media in general and E- media in 

particular on the role of satellites in the reduction of religious extremism. 

Keywords: Satellite T.V Coverage, the Issues of Religious Extremism, opinion 

Leaders in Jordan 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  :تمهید

شهد العالم  تحوالت كبیرة في العقود األخیرة في مجال تكنولوجیا االتصاالت وفي مجال ی

یصل إلى لحیث ظهرت القنوات الفضائیة وشبكات اإلنترنت التي تبث موادها بشكل حر  ،اإلعالم

ن حاجز احتكار وسائل االتصال فة المناطق بغض النظر عن أماكن تواجد المتلقي مما كسر مكا

  .من اإلطالع على األخبار بأنواعها المختلفة من خالل هذه القنوات المتلقي یمّكنو 

تصال والتواصل على المستوى العالمي في زمن العولمة سیؤدي حتمًا إن انفتاح قنوات اإل

ها ت بین الثقافات المختلفة، فلم تعد هناك في الوقت الراهن ثقافات منكفئة على ذاتإلى تبادل التأثیرا

حیث تؤثر العولمة من خالل أدواتها وأهمها القنوات الفضائیة على  ،حتى في أكثر األماكن انعزاالً 

ئات مكونات الهویة الوطنیة والثقافیة للمتلقي من خالل البرامج التي تستهدف التأثیر على بعض الف

وأهمها فئة الشباب التي ما تزال ثقافته وشخصیته في مرحلة التكوین ومن السهولة بمكان التأثیر 

  . علیها

في الرابع من تشرین ) 1-سبوتنیك(منذ أن أطلق القمر الصناعي الروسي شهد العالم 

في تنافسًا  1958في عام ) 1-إكسبلورر(كي ثم أعقبه القمر الصناعي األمری 1957األول عام 

غزو الفضاء الخارجي متمثًال بعملیات إطالق متتابعة لألقمار الصناعیة وتطورت الصناعات 

  .)270: 1998النابلسي،(من حیث التقنیة والدقة والكفاءة ،الفضائیة
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بإنشاء شبكة اتصاالت م قرارًا 1973اتخذ وزراء االعالم والثقافة في الدول العربیة في عام 

الجتماعیة والثقافیة للدول العربیة بالتعاون مع اتحاد اإلذاعات العربیة فضائیة لدعم الفعالیات ا

)(ASBU . بیة لالتصاالت ودخل العالم العربي معترك الفضاء الخارجي مع إنشاء المؤسسة العر

بتوقیع  1981في عام وقامت المؤسسة العربیة لالتصاالت الفضائیة  ، 1976الفضائیة عام 

بأقمار "لتصنیع سلسلة من األقمار الصناعیة عرفت  Aerospatialeیة اتفاقیة مع الشركة الفرنس

عربسات (وأعقبه القمر الصناعي ) A1عربسات (حیث أطلق القمر الصناعي األول  ،"الجیل األول

B2 ( اتخذت عربسات قرارًا یعكس الرغبة في اعتماد األسس  1990، وفي عام 1985في عام

واستمر هذا التطور  ،هداف التي أنشئت بموجبها المؤسسةلى األالتجاریة في التشغیل مع التأكید ع

  ).271: 1998النابلسي،(یةتصاالت الرقمفي مجال تكنولوجیا اإل وخصوصاً 

اضات التغییر السیاسي وما ینتج عنه من تبعات وتأثیرات على تشهد المنطقة العربیة مخ

دورًا أساسیا وشكل عامًال حاسمًا في ى تها اإلعالم الذي أدمختلف جوانب الحیاة األخرى وفي مقدم

ات السیاسیة في ر التغییر بغض النظر عن مصداقیته أو براءته في التعامل مع تلك األحداث والتغیی

  .المنطقة

على اختراق  العابر للحدودولدیه القدرةأصبح التفلزیون في عصرنا الحاضر التلفزیون و 

في أدوات الغزو األمریكي الصهیوني ألمتنا الحواجز بكل أنواعها، وأصبح التلفزیون األخطر 

  .الیحتاج إلى مهارات الستقبال رسائلههیة إلى جانب وسائل اإلعالم األخرى، كما انالعرب

أصبحت الوقائع والبراهین ترى أن الفضائیات العربیة األخباریة ولدت من تقاطع كما 

لنظام السیاسي القائم لي تعطي مشروعیة النظام العالمي الجدید مع الحاجة لتدعیم العادات والقیم الت

  ).2005دلیمي، ال(في الدول التي أطلقت هذه الفضائیات أو التي تتبع لهاالقوى الممولة 
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في تقصي الحقائق وتوصیل  يكعامل أساسدورًا مهمًا اإلعالم بكل أشكاله  ؤديی

كل منطقي، كما أن له المعلومات واألخبار ومتابعة األحداث وتوصیل الحقائق وتحلیل الوقائع بش

قافي؛ وفي إتاحة المعلومة دورًا بارزًا وفعاًال في تعزیز الوعي الدیني والسیاسي واالجتماعي والث

وبما أن وسائل اإلعالم تمتلك إمكانات مهمة، خاصة التلفزیون الذي ینفرد من بین وسائل  ،للجمیع

میزة التأثیر في تكوین قناعات جدیدة، اإلعالم األخرى بمیزة االستخدام األكثر من قبل الجمهور، و 

یجاد نوعًا جدیدًا من الجمهور، وتكوین قناعات جدیدة لدیه والتأثیر المتدرج في الفرد من حیث  ،وإ

فكره السیاسي والثقافي، ومن خالل إمداده بالمعلومات والمعارف وصوًال إلى تشكیل أرائه ومعتقداته 

   . اهاته ومن ثم سلوكه داخل المجتمعواتج

سارعت وسائل  ،مرةمستال تزال العربیة و  طقاالمنبعض في أحداث الربیع العربي منذ بدایة 

 ،فبرزت الفضائیات األكثر مشاهدة ،اإلعالم بأشكالها المتنوعة بأخذ مواقع متقدمة في نقل الخبر

الدیني وهي قضایا التطرف  ،األحداثهذه القضایا األبرز في  لتغطیةواألكثر تأثیرًا على المتلقي 

بما  هذه القضایاعن سیاساتها وتوجهاتها في معالجة هذه الفضائیات وعبرت  ،والحركات المتطرفة

  .یخدم سیاستها

قضایا التطرف الدیني التلفزیونیة تغطیة الفضائیاتل وبناًء على ذلك تبحث هذه الدراسة في

من الشباب كبیرًا دًا ألن هذه الظاهرة أصبحت تستقطب عد ،في االردن من وجهة نظر قادة الرأي

شاعة الفكر المتطرف، كما تبحث في تاریخ ومراحل تطور الإلى التنظیمات والخالیا المتطرفة 

تنظیم (مثلوالعنف واالرهاب التطرف اتي أّدتالى اسباب األعوامل و الالحركات اإلسالمیة المتطرفة و 

  .)"داعش"الدولة اإلسالمیة 
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  : مشكلة الدراسة وأسئلتها

 الدینیة ماتیظواالنتشار الواسع للتنالعربیة في المنطقة ارع األحداث السیاسیة ظل تس في

دیاد عدد الفضائیات بشكل كبیر، والتباین ، واز التي غیرت في جغرافیة المنطقة وطبیعتها المتطرفة

فإن مشكلة الدراسة تنبثق من السؤال الرئیسي .نظر قادة الرأي  من وجهةفي كیفیة تغطیتها لالحداث

لقضایا ) ،واالحنبیة الناطقة بالعربیةوالعربیة ،المحلیة(؛ الفضائیات بعض كیفیة تقییم تغطیة: لتاليا

الفائدة  التغطیة، وما إذا كانت تُحقق هذه في األردن التطرف الدیني من وجهة نظر قادة الرأي

  المتوخاة منها؟

تقییم تغطیة الفضائیات ما درجة :  تسعى هذه الدراسة لالجابة على السؤال الرئیس التالي

  من منظور قادة الرأيلقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة 

  :وانبثق عن هذا السؤال عدة تساؤالت أهمها 

الدیني  هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف  -

  من حیث النوع اإلجتماعي ؟

الفضائیات لقضایا التطرف من حیث تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة هل تختلف  -

  الفئة العمریة ؟

هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف من حیث  -

  المؤهل العلمي ؟

ي الدین م تغطیة الفضائیات لقضایا التطرفهل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقیی -

  تغطیة الفضائیة من حیث العمل الوظیفي ؟لل
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:أهمیة الدراسة  

 ،تكمن أهمیة هذه الدراسة، كونها تتناول موضوع یقع على جانب كبیر من األهمیة

أمن واستقرار الشعوب، حیث تأثیرات سلبیة على  لهظاهرة تواجه معظم دول العالم فالتطرف أصبح 

عمومًا  براز هذه تلعب وسائل االعالم دورًا كبیرًا الظاهرة الخطیرة والفضائیات بشكل خاص في نقل وإ

نعكاس هذه التأثیرات على المتلقي ، حسب واوأجنداتها ها یة التي تعبر عن اتجاهاتها وسیاساتبالكیف

  .الدراسة الشخصیات االعتباریة من قادة الرأي وكیفیة متابعتهم واهتمامهم لمتابعة هذه الفضائیات 

أولى الدراسات التي تبحث في هذا الموضوع كونها أهمیتها التطبیقیة منكما تستمد الدراسة 

تُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات األكادیمیة على مستوى كلیات اإلعالم  حیث یمكن أن ،المهم

لهذه كون مرجعًا تویمكن أن  ،في الجامعات األردنیة، التي تبحث في موضوع التطرف الدیني

والحركات اإلسالمیة لكل من یبحث في هذا  ،اهرة قضایا التطرف الدینيالدراسات المتعلقة بظ

والتنظیمات الدینیة المتطرفة المؤثرة في ،الموضوع كونه سیدرس جزء هام من تاریخ هذه الحركات

  ".داعش"تنظیم الدولة اإلسالمیة  تحویل المنطقة الى االنقسام مثل

 تقییمة المرجوة منها، في الكشف عن درجة تأمل الباحثة في أن تحقق هذه الدراسة الفائدو 

 ومدى التزامهاالفضائیات ألهم القضایا السیاسیة واإلعالمیة المتصدرة وسائل اإلعالم حالیًا؛ 

األمر الذي یساهم في تحسین مستوى أداء التلفزیونات الفضائیة في ،بأخالقیات العمل اإلعالمي

  .والحساسة قضایا المهمةمثل هذا النوع من الكیفیة التعامل مستقبًال ل
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:مصطلحات الدراسة  

  م ، یقیم :لغة  :التقییم م الشيء تقییمًا أي قّدر قیمته ، بین قیمته  "أعطى قیمة للشيء"قیّ ، قیّ

التحدید المنهجي لقیمة شيء ما أو أهمیة فكرة معینة أو شخصیة : ، وهو)معجم الوسیط( 

التقییم هذه تستخدم في مجاالت واسعة من  كان، وعملیة معینة أو نفوذ معین أو تأثیر أیاً 

  ). ar.wikipedia.org(النشاط اإلنساني والخدمات اإلنسانیة 

  غطى الصحفي أنباء المؤتمر أوفاها حقها من الرعایة (حسب معجم المعاني  :التغطیة

  ).واالهتمام استوعبها ولم یترك منها شئیاً 

 المرئیة والمكتوبة (ل فیها المؤسسة اإلعالمیة هي طریقة تتناو  :التغطیة الفضائیة التلفزیونیة

مختلف الجوانب المتعلقة بالحدث من خالل رصد مجریات الخبر وتحلیل أبعاده ) والمسموعة

وذلك بغرض إیصال رسالتها إلى جمهور الرأي العام والتأثیر علیه بهدف إحداث  ،وآثاره

 ).168 :2010مشاقبة،(التغییر،

 تشمل كل ما تقدمه الفضائیات من أخبار وبرامج  الدراسةحسب هذه : التغطیةالفضائیة

 وتقاریر وتصاریح ومقابالت وندوات وتوجیهات وحوارات مصورة وغیر مصورة، وتعني أیضاً 

كما أن  ،مدى شمولیة وموضوعیة التغطیة وسرعة لمتابعة وبث األحداث من قلب الحدث

ه الدول وسیاستها عن طریق البث وأجنداتها ترتبط بإستراتیجیة هذ إستراتیجیة الفضائیات

 .الفضائي لألحداث

 وهي الفضائیات المتخصصة بالقضایا الدینیة ، وتختص بكل ما یتعلق :الفضائیات الدینیة

 .بالدین سواء االسالمي او المسیحي بما یتوافق مع توجهات مالكي القناة 

 اإلخباري، أي هي فضائیات متخصصة بطبیعة الخطاب اإلعالمي  :الفضائیات اإلخباریة

  ". البرامج اإلخباریة، واألخبار" أنها متخصصة بنوعیة المادة اإلعالمیة التي تقدمها 
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 حّد الشيء وحرفه؛ والتطرف مشتق من الطرف : (التطرف حسب معجم المعاني هو :التطرف

  ).تدال للحدود المعقولةعأي الناحیة، وجاوز حّد الوسط واإل

   وفي قاموس وبستر)Webster (التطرف یشیر إلى االبتعاد بشدة عما هو منطقي، أو  إنف

إلى أي ناحیتین تكونان ) Extreme(وتشیر كلمة ، معقول، أو مقبول كالتطرف في الرأي

 .متناقضتین ومتباعدتین في المسافة عن بعضهما مثل انفعال األلم أو السرور

)Webester,1984: 316(. اسیة أو الدینیة، هو المغاالة السیحسب هذه الدراسة  التطرفو

  .أو المذهبیة، أو الفكریة، وهو أسلوب خطر على الفرد والجماعة

 ي المجتمعات إن تفسیر التطرف الدیني هو أمر نسبي، وهو األكثر انتشارًا ف: الدیني التطرف

) العقلي، الوجداني، الحسي الحركي(مجاالت اإلنسان الثالث  خل فيالبشریة؛ لكونه ید

، وعلى تجاهل الواقع الموضوعي ومعناه؛ إن التطرف  الدیني یقوم على الغلو في الدین علمیًا

 .)2014إدریس،().والسنن اإللهیة،التي تضبط حركته

 قادة الرأي یضم زعماء المجتمع واألكادیمیین والمثقفین، والسیاسیین، كل منهم في  :قادة الرأي

تهم  اإلطار الذي یعمل به، ویعملون على التأثیر في رأي الجماهیر والمتلقین ویؤشرون ببوصّل

إلى مجمل القضایا التي تشغل بالهم وتصب في اهتماماتهم السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة 

  ).33: 1997الكیالي،. (واالقتصادیة

 المعنیین في الدراسة هم قادة الرأي األردنیین الذین لهم إسهامات ودراسات : الرأي قادة

والمحللین االستراتیجیین  ،والمفكرین، واألكادیمیین وكتابات واضحة في مجال اإلعالم

  .والسیاسیین والمتخصصین في مواضیع التطرف الدیني
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 فیلیة ن: الرأسمالیة الُط ما هي تنمو هي الرأسمالیة ال عالقة باإلنتاج الصناعي أو الزراعي وإ

 خدرات وتجارةغیر شرعیة، یأتي في مقدمتها تجارة المالنشطة األمن  مجموعةنموًا سرطانیًا و 

 .العملة والمضاربة

 سرائیل تهدف إلى إسقاط الدول المحیطة بإسرائیل  :الطوق النظیف اتفاقیة موقّعة بین أمریكا وإ

ئب الرئیس األمریكي نا "دیك تشیني"، وضعها من العراق ثم سوریا واألردن ومصربدءاً 

جل تحقیق أمن " لحروبالجیل الرابع من ا:"  طلق علیههذه الخطة عبر ما أُ  تنفذاألسبق و 

  )2014توقة، (. .حلم إسرائیل

 هي منهجیة لتناول ظاهرة معینة، أو دراسة، أو مشكلة؛ وتحلیلها وتفسیرها إلبراز  :المقاربة

  .التفاعل والترابط بین مختلف عناصرها

 خطر أادمة لدى حركة الجهادیة العالمیة، وهذه المرحلة عنوان للمرحلة الق:إدارة التوحش

تمر بها األمة، حیث یمر المجتمع الدولي بحالة من الفوضى، بسبب انهیار االتحاد مرحلة س

بالقوة العالمیة، حیث تمر هذه المرحلة بین الوالیات المتحدة االمریكیة السوفیتي متفردة 

إقامة الدولة (، والثانیة، )توجیه ضربات عسكریة نوعیة(األولى " النكایة والتمكین"شوكتي 

 ).2012أبو رمان، ( .)وعودةاإلسالمیة الم

 قصد بها تلك الحالة من الفوضى " ادارة التوحش"كلمة استعملها مؤلف كتاب : التوحش ویٌ

التي ستدب في أوصال دولة ما أو منطقة بعینها اذا ما زالت عنها قبضة السلطات الحاكمة  

ن هذه الحالة ستكون    )2015،یدیا ویكیبموقع ( سیعاني منها السكان المحلیون" متوحشة"وإ

 قصد  به حالة  :الفوضى الخّالقة ُ مصطلح من ادبیات الماسونیة القدیمة ، مصطلح سیاسي ی

سیاسیة بعد مرحلة فوضى متعمدة  االحداث یقوم بها اشخاص معینین بدون الكشف عن 

رجیة ادلت وزیرة الخا 2005في مطلع عام . هویتهم، وذلك بهدف تعدیل االمور لصالحهم  
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بحدیث صحفي مع جریدة واشنطن بوست االمریكیة اذاعت حینها  "كوندالیزا رایس"األمریكیة 

عرف ب ءوالبد ،عن نیة الوالیات المتحدة بنشر الدیمقراطیة بالعالم العربي  ُ " بتشكیل ما ی

في الشرق االوسط عبر االدارة " الفوضى الخالقة"كل ذلك عبر نشر" ق االوسط الكبیرالشر 

  . )ویكیبیدیا( .االمریكیة

 هي المرحلة الثانیة التي تأتي بعد مرحلة التوحش، وتأتي بعدها : شوكة النكایة واالنهاك

مرحلة التمكین وهي المرحلة الثالثة ؛ أي اقامة الدولة االسالمیة حسب الخطاب الجهادي  

 .) 2015،ویكیبیدیا موقع (

 یرمز عادة إلى السیاسات هي فكر أیدیولوجي مبني على اللیبرالیة االقتصادیة و : رالیةبالنیولی

الرأسمالیة المطلقة وتأیید عدم التدخل وتقلیص القطاع العام إلى أدنى حد والسماح بأقصى 

. حریة في السوق وهذا التعبیر خاصًا بالیساریین یستخدمونه لتشویه فكرة السوق الحر

)www.wikipedia.org ( 

 اربة أطرفًا أخرى للقتال بدًال عنها هي حرب تنشأ عندما تستخدم القوى المتح :حروب بالوكالة

لقوى استخدمت حكومات أخرى كوكالء للحرب، إال أن ابشكل مباشر على الرغم من أن 

الحرب ( :مثل عینة الغیر قانونیة وأطراف أخرى یتم استخدامها أكثرمالمرتزقة واألطراف ال

  )www.ar.wikapedia.com(). ، لبنان، سوریاالباردة، فیتنام

  :دات الدراسةحدود ومحد

  :تم تنفیذ الدراسة ضمن الحدود اآلتیة

 CNNالتلفزیون األردني، رؤیا، الجزیرة، العربیة،(الفضائیات التلفزیونیة، : الحدود المكانیة

،BBC،RT (  
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تتمثل في قادة الرأي العام في المجتمع األردني على اختالف تخصصاتهم : الحدود البشریة

  . السیاسیةالدینیة و وانتماءاتهم 

، وهذه الدراسة هي امتداد 2014- 2013فترة إجراء الدراسة هي السنة الدراسیة :  الحدود الزمانیة

، الذي أخذ اإلعالم بكل أشكاله )الربیع العربي( لمرحلة سیاسیة بدأت منذ بدایة 

  .15/04/2015، وحتى انتهاء هذه الدراسة رًا أساسیًا فیه وخاصة الفضائیاتدو 

  :محددات الدراسة

وموضوعیة قادة الرأي في اإلجابة على  موضوع  قیةاصدمحدد نتائج الدراسة بمستوى تت

في  بعضهم استجاباتحیث أن الباحثة وجدت صعوبات في الوصول إلى قادة الرأي وعدم  ،الدراسة

  .أو في المقابلة تعبئة اإلستبیان
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 الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة األدب

الفضائیات عالم المنافسة بتطور البث الفضائي والتطورات التكنولوجیة ولم تتوقف دخلت 

الفضائیات نشاطاتها بل اتسعت وتعددت تقدیماتها، وال شك أن لكل فضائیة أهدافًا وغایات تخطط 

غایات تجاریة مادیة لا بعضهللوصول إلیها، وتختلف هذه األهداف والغایات من فضائیة ألخرى 

  .سیاسیةوغایات هداف ألخر والبعض األ

ستندت إلیها، أالنظریات اإلعالمیة التي و  یتضمن هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة

تعرض الباحثة أهم الدراسات السابقة ذات الصلة كماو ،ألهم األدبیات حول موضوع الدراسةإضافة 

  .بالموضوع

 :نظریات الدراسة:  المبحث األول
سات اإلعالمیة في المجتمع ومدى التحكم بالوسیلة اإلعالمیة ترتبط نظریات اإلعالم بالسیا

وفرض الرقابة علیها وعلى مضامینها التي تنشر أو تذاع من خاللها لیبرز  ،من النواحي السیاسیة

سؤال؛ هل تسیطر الحكومة على وسائل اإلعالم؟ أم إن لها مطلق الحریة في التحرك؟ أم التقیید 

نین النافذة؟ ووفق منهجیة البحث العلمي تتناول الباحثة في هذا اإلطار بالقواعد التي تحددها القوا

  :النظریات التالیة

  : Media Dependency Theoryنظریة االعتماد على وسائل اإلعالم  : أوال 

وسائل االتصال ال یتم بمعزل عن تأثیرات النظام النظریة على أن استخدام هذه  تبین

ع وسائل االتصال تتأثر م تفاعلالستخدام و االى حد سواء، وطریقة ال علاالجتماعي ووسائل االتص

یتلقاها ن أي رسالة إمن وسائل االتصال،فتعلمناه ما  إلى جانبمن المجتمع  یتعلمه االنسانبما 
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السابقة عن  ةخبر القد یكون لها نتائج مختلفة اعتمادًا على المحیطة تصال االمن وسائل الشخص 

على الرغم من اختالف ). 60: 2002سمیسم ،.(وف االجتماعیة المحیطةالموضوع وتأثیرات الظر 

تعریفات الباحثین في الدراسات اإلعالمیة واالتصالیة لمفهوم النظریة، فإنها تجمع على أن الهدف 

 ،منها هو الوصول إلى استنتاجات علمیة یضعها الباحث لمعرفة العالقة بین تلك المتغیرات البحثیة

  ).  85: 2006العبداهللا، (أو التحكم في الظاهرة المدروسة لتنبؤ بهدف الوصف أو ا

رف الدیني التي تبثها ترتبط هذه الدراسة بوجهات نظر قادة الرأي إزاء قضایا التط

" نشأت نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم  ؛ إذبنظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، الفضائیات

اس وجود عالقة قویة قائمة بین الجمهور ووسائل اإلعالم منذ السبعینات وهي قائمة على أس

  ).125: 2000مكاوي، والشریف، ." (والنظام االجتماعي

عرض األفراد أنفسهم لوسائل اإلعالم،   ُ وتُعد هذه النظریة  المفتاح لتفسیر متى ولماذا ی

وسائل اإلعالم  وتأثیرات هذا التعرض على معتقداتهم وسلوكهم، والطرق التي یستخدم فیها الناس

  ). 424 :1999ر، و روكتیش، و فلدی( كمصادر لتحقیق أهدافهم 

عتماد على وسیلة معینة كمصدر عتماد على وسائل اإلعالم درجة اإلباإلویقصد ”كما  

فقد یقضي الفرد فترة طویلة : ستخدامهاإعتماد على وسیلة بوالقضایا المثارة، وال یرتبط اإل لألحداث

ستخدام یعني وسیلة أخرى كمصدر لمعلوماته، فاإلبینما یعتمد على  ،معینة في  استخدام وسیلة

عتماد فیعني درجة أهمیة هذه الوسیلة للفرد كمصدر لمعلوماته واختیاره أما اإلمعدل المتابعة، 

  )32: 2008مصطفى،(" وتفضیله

ع فإن التّغیر االجتماعي والصرا هناك ارتفاع في نه حینما یكونأ"تفترض هذه النظریة  

رائهم، تجبر الناس على إعادة تقییم آ ،المؤسسة القائمة والمعتقدات والممارسات التي تواجه التحدي
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ن اعتماد الناس على وسائل اإلعالم یزداد إوفي مثل هذه األوقات ف،وتضعهم أمام عدة اختیارات

  )78: 1999 ،أبو إصبع". ( للحصول على المعلومات التي تساعدهم في االختیارات

  :ركائز النظریة

طین أساسیین تشترطهما النظریة الجمهور ووسائل اإلعالم، هناك شر ولوجود اعتماد متبادل بین 

  :وهما

عتماد المجتمع على زاد ا ، إذا قامت وسائل اإلعالم بتحقیق وظائف مهمة للمجتمع .1

نها فإذا قامت وسائل اإلعالم بعمل الوظائف المناطة بها، وأصبح بإمكا ،وسائل اإلعالم

  .إشباع حاجات الجمهور زاد ذلك من اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم

أو التغییر السیاسي، أو االقتصادي، ،في الحروبعلى سبیل المثال ارتفاع حدة الصراع  .2

م نتیجة الظرف الذي یؤثر على درجة اعتماد الفرد على وسائل اإلعال ،أو االجتماعي

توجده الحروب أو التغییرات السیاسیة أو  بمعنى أن الظرف الذي ،أوجده الصراع

وأبرز مثال لذلك هو  ،وسائل اإلعالماالقتصادیة یؤثر على كثافة اعتماد الجمهور على 

  . حرب الخلیج الثالثة، أو العملیات اإلرهابیة في المملكة العربیة السعودیة

  :اإلعالم على تحقیق مراحل أساسیة تعمل نظریة االعتماد على وسائل

 هذه المرحلة إلى الجمهور النشط الذي یختار مضمونًا معینًا أو وسیلة معینة من  تشیر

أما األفراد العادیون غیر النشطین  ،وسائل اإلعالم وفقًا لضوابط ودوافع موجودة من قبل

مكاوي، (فإنهم أما إن تُستثار دوافعهم لیتم التعرض، أو أن یخرجوا نهائیًا من هذه العملیة،

  ).127 :2000والشریف،
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  زادت االستثارة المعرفیة معلومات مفیدة لتلقيالتأكید على أنه كلما زاد توقع األشخاص ،

  .والعاطفیة وبالتالي زادت المشاركة 

 علومات مفیدة زادت قوة التأكید على أنه كلما زاد توقع األشخاص لتلقي م

  ).426: 1999، وروكتیش، ورفلدی(.اعتمادهم

 الندماج زادت احتماالت حدوث التأثیرات المعرفیة أو العاطفیة توضح أنه كلما زادت درجة ا

مكاوي (نتیجة االعتماد على وسائل اإلعالم في الحصول على المعلومات، ،والسلوكیة

  ).127: 2000والشریف، 

  :ما یليت الناتجة عن هذه النظریة بتتمثل مجاالت حدوث التأثیرا

 ج عن افتقاد المعلومات الكافیة لفهم الحدث وذلك زالة الغموض الناتإمثل : التأثیرات المعرفیة

دراك الجمهور لألهمیة إیضًا التأثیر في أللحدث، و بتقدیم معلومات كافیة وتفسیرات صحیحة 

اصة بالقیم لى التأثیرات المعرفیة الخإ، باإلضافة النسبیة التي تمنحها لبعض القضایا

  ) .280: 2003، اسماعیل( والمعتقدات 

 صاحبا النظریة أن ) ملفین دي فلور، وساندرا بول روكیتش(یذكر : وجدانیةالتأثیرات ال

، ویعرضها على النحو العاطفة، والخوف: المشاعر مثل: الوجدانیة هو باآلثارالمقصود 

  :التالي

الشعور بالفتور  إلىیؤدي بالفرد  اإلعالمفكثرة التعرض لوسائل : الفتور العاطفي -

دة اآلخرین وهذا نتیجة التعرض لمشاهد العنف التي العاطفي، وعدم الرغبة في مساع

  .تصیب الفرد بالتبلد
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، بالخوف،لمشاهد العنف یصیب الفرد المتلقيالتعرض  أنیفترض : الخوف والقلق -

  .یكون ضحیة لها  أنأو ، األعمالوالقلق، والرعب من الوقوع في هذه 

 ثقافته،عن  اإلعالم عندما ال تعبر وسائل اإلعالموذلك أن وسائل : الدعم المعنوي -

  .وانتمائه فیحس بإحساس الغربة

 في اتجاهین اإلعالمعتماد على وسائل لسلوكیة باإلا اآلثارتنحصر : التأثیرات السلوكیة:  

، وهذا هو اإلعالمالتنشیط؛  یعني قیام الفرد بنشاط ما نتیجة التعرض لوسائل : األول -

  . المعرفیة بالوجدانیة اآلثارالمنتج النهائي لربط 

، ولم یلحظ هذا الجانب بالدراسة الكافیة، لخمول؛ یعني هذا العزوف عن العملا: الثاني -

، وروكتیش، فلور دي. (ویحدث العزوف نتیجة التغطیة المبالغ فیها، مما یسبب الملل

1999 :436 -437.( 

وقد إعتمدت الباحثة نظریة اإلعتماد على وسائل اإلعالم في هذه الدراسة كونها تتناول 

حیث أن المتلقي العربي واألردني   ،وضوع تغطیة الفضائیات التلفزیونیة لموضوع التطرف الدینيم

أصبح یعتمد على الفضائیات في متابعة األخبار السیاسیة والتحلیالت المتعلقة بقضایا التطرف في 

لى ومن هنا فإن هذه النظریة تساعد على فهم األهداف والدوافع التي تؤثر ع ،الوطن العربي

  .المتلقي لمتابعة تغطیة الفضائیات التلفزیونیة لقضایا التطرف الدیني

یجاد تفسیر لكیفیة استخدام المتلقین إالرأي فإن هذه النظریة تساعد في أما بالنسبة لقادة 

لبرامج الفضائیات على اختالفها بهدف تحقیق ما تصبو الیه، والوقوف على ما یترتب من نتائج 

  .ج والتغطیات االخباریةعلى مشاهدة البرام
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  )   Agenda-Setting Theory) (األجندة(نظریة تحدید األولویات : ثانیاً 

إحدى نظریات اإلعالم التي تبحث في تأثیر وسائل االتصال، إذ تهتم یةتعد هذه النظر 

 بدراسة العالقة المتبادلة بین وسائل اإلعالم، والجماهیر التي تتعرض لهذه الوسائل ومقدرة تلك

الوسائل على تحدید أهمیة، وأولویة بعض القضایا السیاسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، وغیرها 

وجود عالقة ارتباط ایجابي بین بروز على التي تهم كل قطاعات المجتمع، وتؤكد هذه النظریة 

من خالل تركیز هذه الوسائل على  ،قضیة ما في وسائل اإلعالم، وبروزها لدى الرأي العام

همالها لموضوعات أخرى ضوعاتمو  ، مما یؤثر على الرأي العام بالتركیز على بعینها، وإ

اة لنقل المعلومات فقط الموضوعات المطروحة في وسائل اإلعالم، وبذلك لم تعد وسائل اإلعالم أد

حدى العوامل الرئیسة التي تؤثر في أفكار الجمهور، واتجاهاته، وسلوكه من خالل إبل أصبحت 

ائمة من القضایا التي ترتبها طبقًا ألهمیتها عن طریق انتقاء قصص إخباریة معینة، طرحها لق

همال قصص أخرى، وبذلك یعتقد الجمهور أن قضیة ما مة ألن وسائل اإلعالم قضیة مه ،وإ

ختالف إستمرار، لذلك تقوم نظریة ترتیب األولویات على رؤیة مفادها أن وظیفة اإلعالم بإتتناولها ب

من خالل التركیز على قضایا معینة،  ،العمل على تشكیل اتجاهات الرأي العام هي ،وسائله

 2007العبد، والعبد،(.اعل للعوامل والمتغیرات الوسطیةوتهمیش قضایا أخرى مع مراعاة الدور الف

:328.(  

لم الذي یكونونه في أذهانهم أكثر الصورة الع األفرادعلى استجابة “Lippman”أكد لیبمان 

 Lazarsflied and“1948" میرتن"و" الزار سفیلد" وأشار،بتهم ألحداث العالم الحقیقيمن استجا

Mertonفي تحدید حالة وضع المجتمع الراهن طریقة تركز االنتباه على  اإلعالموظیفة وسائل  إلى

  ).  61-60: 2006الحدیدي، (أهمیة في المجتمع األكثرالشخصیات الهامة، والقضایا 
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من حیث أولویات وذلك وفق نظریة تحدید األولویات، یات الجمهور یرتب اإلعالم أولو 

، وهذه )المستوى الثاني(، ومن حیث وجهة النظر وجزئیات القضایا )المستوى األول(القضایا 

، وهي بمجموعها تؤكد بشكل  Framing"التأطیر"، و Priming" اإلبراز"النظریة تدعمها نظریتا 

حدد األولویات، ویرسم الصور الذهنیة، ویؤطر وجهات النظر، یصعب التشكیك فیه أن اإلعالم ی

هذه الرؤى بشكل كبیر، ویصبح كثیر منهم أسیرًا لها في تفكیره، ستأخذبوأن الناس عبر الزمن 

  ).89: 1997الشناوي، وعلي،. (وقراراته

بعالقة وسائل االتصال بالجمهور، وأن  وسائل االتصال هي  مفهوم نظریة األجندةیتصل 

تي تحدد االولویات التي تتناولها األخبار فهي تعطي أهمیة خاصة لهذه الموضوعات مما یجعلها ال

وضوعات التي یراها المحررون ذات ن المإمن االولویات الهامة لدى الجمهور، وهكذا فتصبح 

ن مجرد النشر في حد ذاته إ، فهمیة هي التي یتم نشرها حتى لو كانت غیر ذلك في الحقیقةأ

بحیث یراها الجمهور ذات أهمیة تفوق غیرها من  ،همیة مضاعفة لتلك الموضوعاتأیعطي 

رؤیته ي العام و أفي تشكیل الر  تسهم كثیراً فإنها ، وبناًء على ذلك )6: 2009زكریاء،(الموضوعات 

خرى تحدد وسائل االعالم أن خالل التركیز على قضیة وتجاهل ، فمللقضایا التي توجه للمجتمع

البشیر، (هتمام بالقضایا المتعلقة بقطاعات متنوعة في المجتمع د المجتمع في اإلفراأولویات أ

2003 :45.(  

 أول من أجریا) MC Combs-et Show" ( دونالد شو" و" ماكسویل ماكومبس"كان 

مبریقي لنظریة ترتیب األولویاتاختبار  بالرغم من التأثیرات : "،وكان الغرض الرئیسي لدراستهما هوإ

ن تقوم أنه یفترض أ ي بعض األحیان لوسائل اإلعالم على نوع أو شدة االتجاه إالالمحدودة ف

وسائل اإلعالم بتحدید األولویات للحمالت السیاسیة ویكون لتلك الوسائل تأثیر على شدة 
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واعتمدت هذه الدراسة على أسلوب تحلیل المحتوى  ،"ت نحو القضایا السیاسیة المثارةاالتجاها

واألخبار السیاسیة عن  ،والتلفزیون ،والمجالت ،یة التي قدمت بها الصحفللتعرف على الكیف

وظل هذا االتجاه المنهجي مسیطرًا على  ،المرشحین والقضایا االنتخابیة خالل فترة زمنیة معینة

، حتى یتم الربط بین الموضوعات التي تطرحها وسائل وضع األولویات حتى الوقت الحاضر بحوث

إلى الجانب األخر " شو"و " ماكومبس"كما أشار  ،الجمهور لتلك الموضوعات اإلعالم وبین إدراك

لهذه األخیرة دور : أجندة وسائل اإلعالم بقولهما أن دور الجمهور في وضع أشاراإلىحیث  ،للنظریة

رئیس في تحدید القضایا العامة الیومیة، لكنها لیست المحددة ألولویات الجمهور، نظرًا للتفاعل 

 هم تلك التفاعالتأو  ،ینهما وبین مصادرها بالشكل الذي یؤثر في وضع أجندتها بنفسهاالحاصل  ب

- 285: 2006مكاوي، السید،( .عتبارها ما هو مقبول لدیهمإالكائنة مع جمهورها بحیث تأخذ ب

288.(  

  :العوامل المؤثرة على ترتیب أولویات الجمهور المتلقي

: 1997عبدالحمید، (؟ ومنهاعدة متغیرات ائل اإلعالم بت الجمهور في وستتأثر عملیة ترتیب أولویا

274-275.(  

  یمكن أن یدعم أو ینافس وسائل  إذ، له تأثیر كبیر في هذه العملیةو :الشخصي تصالاإل

على أحكام  اإلعالم في وضع أجندة الجمهور ذلك أن العملیات االجتماعیة تؤثر أیضاً 

التصال الشخصي یعزز تأثیر أجندة كما أن ا ،لجمهور حول أهمیة قضیة أو شخص ماا

، بینما یمكن أن ینافس أجندة وسائل القضایا التي یتم تغطیتها بتوسع وسائل اإلعالم حول

تیب ال یوجد اختالف واضح في تر .(اإلعالم فیما یتعلق بالقضایا التي تم تغطیتها بدرجة اقل
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رافیة أو العامة مثل ختالف الخصائص أو السمات الدیموغإاألجندة بین أعضاء الجمهور ب

  ).النوع، التعلیم، أو الحالة االقتصادیة

 فحیث ترتفع درجة  الخصائص،التي یتسم بها المجتمع في هذه وهی:درجة التجانس

لوسائل اإلعالم في وضع أجندة  اد االتصال الشخصي بحیث یصبح منافساً یزدباالتجانس، 

ي أجندة المجتمع المحلي المحدود مساندتها حسب أهمیة الوقائع واألحداث ف أوالجمهور، 

  .أو الجماعات المتنازعة

 رة لهذه الجماعات أو بتعادها عن الخبرة المباشإ أو ومدى اقترابها  :طبیعة القضیة

، وكلما كانت القضیة قریبة من الخبرة المباشرة للجمهور انخفضت قدرة وسائل المجتمعات

بینما في القضایا البعیدة عن الخبرة  اإلعالم على ترتیب أجندة الجمهور في هذه القضایا،

  . المباشرة تنجح وسائل اإلعالم في التأثیر على أجندة الجمهور

، ووفقًا لما تطرحه الدراسة أن وسائل "تحدید األجندة"من خالل هذه النظریة  یتضحو 

ي اإلعالم هي التي توجه االهتمام نحو قضایا بعینها، فهي التي تطرح الموضوع، وتقترح ما الذ

یعرفوه، وما الذي ینبغي ینبغي أن یفكر فیه األفراد بوصفهم أعضاء في الحشد، وما الذي ینبغي أن 

به، فحین تقرر وسائل اإلعالم تخصیص معظم الوقت والمساحة في التغطیة اإلخباریة  اأن یشعرو 

ة ، سوف تكتسب أهمی"مثًال قضیة التطرف الدیني موضوع البحث"فإن هذه القضیة  ،لقضیة ما

  ". الفضائیات" قصوى لدى الجماهیر التي تتعرض لتلك الوسائل
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  :العربیة التلفزیون والتغطیة الفضائیة :الثانيالمبحث 

 إذي وحواسه كأنها فعل ساحر، تتمتع الصورة بمقدرة كبیرة في االستحواذ على اهتمام المتلق

وات الخارجة من الصندوق إن التدفق الهائل والمتغیر باستمرار للصور واألص" (وینماری"تقول

العجیب والتنوع غیر المنتظم للمشاهد التي تصدم العین، وهدیر األصوات البشریة وغیر 

دخل المشاهد  ُ , 301979:(.في وهم لعیش تجربة كثیرة التنوعالبشریة التي تنقض على اإلذن ی

Winn(  

لصوت والصورة من مكان نه طریقة إرسال واستقبال اأ: علمیاً  عبدالنبي عرفه الدكتور سلیمكما 

آلخر بواسطة الموجات الكهرومغناطیسیة واالقمار الصناعیة، حیث بدأت الوالیات المتحدة 

، ولكنه لم 1908إذ طور مبدأه في عام )  جنكزتشارل ( األمریكیة أبحاثها بواسطة العالم 

عد  إذ، 1925كن من ترجمة أبحاثه حتى عام یتم ُ  1927عام قدم اإلثباتات المیكانیكیة، وی

 1931في عام و موعد ظهور التلفزیون في المخابر وتاریخ أول بث تلفزیوني على المباشر، 

اخترع صمام تصویر فقد  1937في عام أما ، أنبوب الصورة المستقبل)  زواكین(اخترع 

بعد ذلك ظهر التلفزیون الكابل وقد دخلت هذه الكابالت بسرعة إلى حیز االستخدام ، الكتروني

برامج التلفزیون عبر مسافات طویلة وأدت مهمتها بنجاح ، وكان استخدام الكابالت في لبث ال

عبد النبي ، . (تطبیقًا واضحًا لمهمتها) مقابل رسم معین(نقل اإلشارات التلفزیونیة الى المنازل 

2010 :24-25.(  

عد ُ ة لمعرف وسیلة اإلعالم الجماهیري األولى والمفضلة للحصول على معلومات التلفزیون ی

ل البث الوسیلة األوسع انتشارًا والتي أصبح نظامها بفضما یحدث في المجتمعات المعاصرة، و 

، وكذلك هو وسیلة اإلعالم بحت جماهیرها تشمل سكان المعمورة، وأصالفضائي یشمل الكون بأسره
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یجعل بكل أبعاده بحیث ) اإلرهابي( الجماهیري التي تمكنها خصائصها التقنیة من نقل الحدث 

  ).162-161،ص2009خضور، (المشاهد یشعر وكأنه یعیش الحدث ولیس فقط یشاهده 

عد التلفزیون كما و  ُ حیث یحقق  ،أهم وسائل االتصال العصریة الحضاریة الجماهیریةمن ی

یدور في آفاق المعرفة واآلراء المختلفة والمتبادلة ، إذ نه یتوجه إلى العقلأعدة جوانب مهمة منها 

إضافة إلى الجوانب العاطفیة، حیث یولد الشعور مع التعاطف مع اآلخرین، والتلفزیون  في المجتمع

هم بشكل فعال في رفع مستوى الجمهور المتلقي عقلیًا وذهنیًا وفنیًا احیث یس ،قوة إعالمیة أخرى

ع في یتیح فرصة اكبر لإلبدا ، إذة للفكر والفن والثقافةوبصورة تلقائیة، كما أنها تؤدي أغراض نافع

  . سیما في التألیف واإلخراج لألعمال التلفزیونیة،الكافة مجاالت الحیاة

من قبل الزعماء والمسؤولین وكبار الشخصیات  أصبح التلفزیون الوسیلة األكثر استخداماً  

كبر للمتلقین بمتابعة الخطب واألحادیث أمة ، وهذا ما یعطي حز سیاسیة والثقافیة والفنیة وغیرهمال

مات السیاسیة والحروب ت واللقاءات التي تهتم بالشؤون الدولیة والقومیة واألز واالجتماعا

  ).24-23 :2005الدلیمي،.( ما جعل التلفزیون یمثل مركز الصدارة ، موالصرعات

... أغلب اآلالت الحدیثة كالرادیو والتلفزیون (: بقولها  مزایا التلفزیونإلى "جیهان"أشارت

: 2008،رشتي(الواقع، وأكثر فوریة، وهي أمور لم تتوفر للمطبوع، أسرع من الصحافة، وأقرب من 

359.(  

أن في عصرنا الحدیث أصبحت وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة التلفاز ": (مصطفى حجازي"وذكر

من أقوى المؤثرات في حیاة الناس بتغییر توجهاتهم وكبیعة حیاتهم ومواقفهم، فقد طغت وسائل 

مما أدى إلى التأثیر على ثقافة  ،لة بالتلفاز على كل المؤثرات األخرىاإلعالم المرئیة والمتمث

  ) . 64 :2001حجازي،(.اإلنسان وعمله واقتصاده وعلى حیاته االجتماعیة
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عملیات البث الصوري والصوتي المبرمج الهادف عبر األقمار الصناعیة من "هو  :البث الفضائي

تصالیة هذا المصطلح مع ظاهرة الهیمنة اإلاقترن  وقد" مكان إلى آخر على مساحة الكرة األرضیة

ختراق المجتمعات وبالذات دول الجنوب، إلحداث تغییرات ل المتقدمة والتي وجهت أهدافها إلللدو 

في منظومة القیم والسلوك الخاصة بها بحیث تستمر في تبعیتها وتخلفها عن مجاراة دول الشمال 

ومواردها لغیر صالح شعوب هذه الدول، والبث الفضائي التي ستستمر في االستحواذ على خیراتها 

بشریة خالفًا لما التلفزیوني یتیح عملیات االختراق والغزو لآلخرین بأقل كلفة مادیة وبدون خسائر 

حتالل الدول األخرى عبر القوة العسكریة إتعمار القدیم من أسلوب مباشر في سكان یستخدمه اإل

ختراق للدول دیة، وبهذا المعنى فإن عملیات اإلائر البشریة والماالتي كانت تكلف الكثیر من الخس

األخرى عبر البث التلفزیوني المباشر إنما هو احتالل جدید بشكل غیر مباشر عبر السیطرة على 

  ). 2005الدلیمي،(حتالل المباشرالمستهدفة وهو أخطر بكثیر من اإل عقول وغرائز الشعوب

ب التي یراد بها تشكیل سلوك األفراد في المجتمعات البشریة بغض أحد األسالی البث الفضائيویعد 

إذ یطرح من خالله نموذج الحیاة  ،النظر عن كونها تنتمي إلى العالم الغربي أو إلى العالم الشرقي

تصال السریع ونقل حضارة العالم لبدیل، وهو ال یهدف إلى تحقیق اإلاألمریكیة بوصفه النموذج ا

ى إلغاء الهویة الثقافیة، لیتسنى للقائمین على برامج البث طرح أیدیولوجیة المتقدم بل یهدف إل

عبد (بعها من إجراءاتتجاه تفضیل هذه األیدیولوجیة وما یتإلمة ومن ثم تشكیل سلوك األفراد بالعو 

  ).2004اهللا،

جزًء من السیاسة ومن شهدت القنوات الفضائیة العربیة إنتشار واسع وسریع، إذ أصبحت 

أوقفت الوصایة الرسمیة على ما فهي قبل ذلك و كل آراءهم وأفكارهم ومواقفهم،الناس، وتشحیاة 

یشاهده العرب، فقد كانوا قبل ذلك ملزمین بمتابعة ومشاهدة التلفزیون الرسمي في بالدهم، الذي 
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ك، كان یختار لهم األخبار والمعلومات واألفالم والمسلسالت واألغاني والثقافة، أو ما یعتبره كذل

حالة االستسالم لدى الناس للصورة لیصوغهم في مسار واحد من التفكیر والرؤیة، أو لیمنع  مستغالً 

  .عنهم ما ال یریده من الدنیا المحیطة بهم

فقد  ،في مجال االتصال اإللكتروني كبیراً  تطوراً  بدایة القرن العشرینلعالم العربي شهد ا

یة إلى حدوث تغییرات كبیرة في أنظمة االتصال خالل أدى تطور تكنولوجیا البث باألقمار الصناع

الثمانینیات في كل من الوالیات المتحدة وأوروبا لم یتأثر بها العالم العربي بشكل ملموس إال في 

نشوب حرب الخلیج الثانیة، ومشاركة قوات أجنبیة منها)2001لسلي،( التسعینیات وذلك لعدة أسباب

سائل اإلعالم العالمیة بالتغطیة المكثفة للصراع، وتعرض في الدفاع عن الكویت، واهتمام و 

حیث قامت العدید من القنوات  ،اإلخباریة األمیركیة) سي إن إن(المشاهد العربي إلرسال شبكة 

وقد أدى النجاح الكبیر لهذه الشبكة إلى تطلع العرب إلى  ،األجنبیة والعربیة بإعادة بث إرسالها

  .زیوني إلشباع احتیاج الجماهیر للتعرف على األخباردخول سوق جدید لإلرسال التلف

طالق قمر عربسات عام   أدى تطور تكنولوجیا اإلرسال التلفزیوني باألقمار الصناعیة وإ

ونجاح بعض قنوات التلفزیون الفضائیة إلى  ،، والتطور الجدید في تكنولوجیا االتصاالت1985

لى الدول األخرى المجاورة لها أو الوصول إلى تطلع الدول العربیة لدخول هذا المجال للوصول إ

وقد جعلت التكنولوجیا الرقمیة بث عدد كبیر من القنوات في جمیع  ،المهاجرین العرب في الخارج

، األمر الذي وفتحت عهدًا جدیدًا أصبح التنوع والتعدد اإلعالمي ف ،أنحاء العالم ممكناً  یه واضحًا

  . الجماهیري في الدول العربیةتصال أنهى احتكار الدولة لوسائل اإل

اإلخباریة األمیركیة دافعًا لدول غربیة أخرى إلنشاء شبكات ) سي إن إن(وجود شبكة  شّكل

فأنشأت هیئة اإلذاعة البریطانیة خدمة إخباریة تلفزیونیة، وأنشأت أحدى عشرة  ،إخباریة منافسة
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وكان  ،نیوز اإلخباریة بعدة لغات ة یوروقناومنها ) 1983في كانون ثاني (مؤسسة إذاعیة أوروبیة 

وبهذا  ،لمجالمن الطبیعي أن یؤثر هذا الوضع على العالم العربي، وحتمّ دخول الدول العربیة هذا ا

وأصبح في إمكان أي دولة أن  ،سیلة وطنیة إلى وسیلة عالمیة تخترق الحدودتحول التلفزیون من و 

العزلة الجغرافیة والثقافیة، وسمح بتدفق فزیون التل أنهىو  ،بإرسالها إلى جمیع أنحاء العالم تصل

وساعدها على  ،بین الدول من خالل التكنولوجیا الحدیثة لالتصاالت المعلومات بشكل أكثر توازناً 

  .نقل ثقافتها لألمم األخرى 

نشاء قنوات تلفزیونیة فضائیة تعید بث إلالدول العربیة أدت العوامل السابقة إلى اندفاع 

اریة ت األجنبیة أو إنشاء قنوات لها طابع إقلیمي من خارج الحدود العربیة وقنوات تجإرسال القنوا

تجاهل أن اإلعالم الفضائي العربي قلب المعادلة  من عدمرغم ، وبالتخضع لسیطرة القطاع الخاص

اإلعالمیة في الحرب األخیرة على العراق وارتفع بنقل الحدث إلى مستوى عالمي تفوق على آلة 

القنوات لتوجهات  هني هذذلك إلى تبعود مصداقیة واالستقاللیة ویبقي یفتقر إلى الإال أنه  الغرب،

سیاسیة للجهات التي تمولها، حیث نجحت بعض القنوات العربیة ومنها قناة الجزیرة وغیرها في 

اقیة النقل الحقیقي لألحداث وتغطیة الحرب بكافة صورها وأبعادها ومن وجهة النظر األمریكیة والعر 

  ).2004عبدة،(،  ونقل األحداث كما هي وبصورة واقعیة

مدرسة الفكر اإلعالمي التبعي، وما تفعله ، لدان النامیة ومنها العربیةإعالم معظم البیتبع 

هذه المدرسة في أفضل أحوالها هو تردید لما یملیه الغرب علیها من بلورة مواقف وأفكار وتعلیقات 

ًا ما یصاحبها إظهار التباین الحقیقي، لذا فهي المدرسة الالهثة وراء بحیث تقدم بطرق نادر  ،وأراء

أطروحات الغرب والمنفذة ألوامره بصورة عمیاء وهي تابعة ألنظمتها المرتبطة باألنظمة الغربیة 

إلى االنقیاد السیاسي للدول العربیة وعدم القدرة على إنتاج برامج من  لكذعود وی ،أم قسراً  طوعاً 
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على وبالتالي تسیطر شركات كبرى ، منطقيربي تعالج القضایا العربیة بأسلوب علمي و الواقع الع

ورؤوس أموال ضخمة تدیرها آلة إعالمیة  ،معظم وسائل اإلعالم في العالم  لما لها من سطوة

خبار لوسائل إعالمها، مثلما تقوم بتعریف قیم األ دبالالخبار في وهي تقوم بتشكیل وتقدیم اال ،هائلة

في الحصول على األخبار العالمیة إال في االعتماد علیها بشكل كامل  ظم الدول ال تملك خیاراً ومع

وهي بذلك ال تستطیع ادعاء االستقالل بعرضها للخبر  ،كمصدر أساسي لقلة وسائلها اإلعالمیة

  .وبجمعها لألخبار األجنبیة

وال  ،لعربي غیر مطلقةإذ أن حریة اإلعالم ا ،أن تكون حرة فضائیات العربیةال یمكن لل

یمكن القول بذلك ألنها مجرد أسطورة یؤثر علیها اإلعالن بدرجة كبیرة وتسیطر علیها الشركات 

ها على السیاسة وهي ذات مصالح تخدمها ولذا فهي تمارس ضغوط ،الكبرى متعددة الجنسیات

 إذجها في العالم العربي، بث برامالقناة الفضائیة المصریة أول قناة فضائیة ت ، وتعداإلعالمیة للدول

وقد . على قمر عرب سات خالل حرب الخلیج الثانیة 1990بدأت إرسالها في شهر أیلول عام 

، وكان یبث إرساله من لندن 1991أیلول عام  18تالها مباشرة تلفزیون الشرق األوسط في 

وات الفضائیة ي ظهور القنوقد أدى وجود هاتین القناتین إلى توال ،ویخضع للملكیة السعودیة

في تشرین ،و ویعید بث برامج المحطات األرضیة وكان أغلبها یخضع للسیطرة الحكومیة ،العربیة

في تشرین ثاني عام فقد ظهرت قناة أبو ظبي ، وأما ظهرت قناتا دبي والكویت 1992أول عام 

مغربیة وسلطنة ، وقناتا المملكة ال1993، والقناة التونسیة، والقناة األردنیة في كانون أول 1992

، ثم توالى ظهور القنوات فلم تعد هناك دولة عربیة، ال تبث قناة 1993عمان في تشرین ثاني عام 

ثر من ثالثین قناة تبث جمهوریة مصر العربیة أك إذض الدول تبث أكثر من قناة، فضائیة، وبع

  .فةودولة اإلمارات تبث العدید من القنوات من اإلمارات المختل ،فضائیة متخصصة



27 
 

توجهات فكریة معینة مثل المنار اللبنانیة التي یملكها حزب اهللا، وظهرت قنوات عدة لها 

والقناة الكردیة، وقد ظهر في منتصف التسعینیات قناة كردیة تبث إرسالها بثالث لهجات كردیة هي 

یشون في وهي موجهة لألكراد الذین یع ،وباللغتین التركیة والعربیة» كیرمانس، سوراني، وكازاكي«

المناطق الكردیة في تركیا، إیران، العراق وسوریا، وقناتا دریم والمحور المصریتان التي یملكها رجال 

التي تجذب الشباب ى بعض القنوات اللبنانیة الخاصة أعمال مصریین، وقناة المجد هذا باإلضافة إل

  ). 2004غرایبة،(وتحظى بمساندة سعودیة

 ،ةعدد من الشبكات غیر الحكومیة أو شبه الحكومی ظهر إلى جانب القنوات الوطنیة

أو الملكیة السعودیة مما یوضح الدور المهم الذي  ،غالبیتها یخضع للسیطرة السعودیة والغریب أن

تلعبه المملكة العربیة السعودیة في مجال اإلعالم الدولي، وهناك ثالث من هذه القنوات مشفرة 

كما أن ثالثًا منها كان یبث إرساله من خارج العالم  ،تمویلهاوتعتمد على االشتراكات واإلعالن في 

  . العربي

ویمتلكها  ،1991ات التي ظهرتعام تعتبر شبكة تلفزیون الشرق األوسط من أهم الشبك

ة بشعبیة كبیرة في العالم من اإلعالن وتتمتع هذه الشبك رجال أعمال سعودیین وتستمد دخلها أساساً 

ة الوسطى المهتمة باألمور الدولیة والعربیة خاصة الذین یعیشون في وتركز على الطبق ،العربي

أوروبا وأمیركا الشمالیة، وهو سوق جدید یتضمن أكثر من سبعة مالیین عربي منهم خمسة مالیین 

ملیون دوالر،  300وقد بلغ رأسمال القناة عند إنشائها  ،ملیونان  في أمیركا الشمالیةفي أوروبا و 

لى العالم العربي على إ مالیة على قمر یوتلسات الثاني، و ا إلى أوروبا وأمیركا الشوكانت تبث إرساله

وقد تمیزت دائما بتغطیتها اإلخباریة . ملیون فرد 120قمر عرب سات ویزید عدد مشاهدیها على 

  ). 51: 2004غرایبة،(المتمیزة
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لحدیث، فتطورت البیئة االتصالیة في العصر ا إثراءساهم التطور التكنولوجي الهائل في 

عتماد على نظام التوزیع بالكوابل اإلرسال واالستقبال، وبتزاید اإل قوة األقمار الصناعیة في مجال

باإلضافة إلى  ،على مستوى العالم وهو االمر الذي أتاح للمشتركین استقبال مئات القنوات المتلفزة

البث  وأقماراعیة متوسطة القوة الصن األقمارالتقدم الهائل في مجال البث المتلفز الفضائي عبر 

متابعة مئات القنوات الفضائیة العالمیة عن طریق هوائیات  إمكانیةللمشاهدین  أتاحالمباشر، مما 

، ویقصد )1996لبیب،( ودون المرور على رقابة الدولة  Dishes استقبال القنوات الفضائیة

أو هیئات عربیة  أشخاصة لدول أو تلك القنوات الفضائیة المملوك ،بالقنوات الفضائیة العربیة

ویخضع بعضها لسیطرة الدولة بینما یدار البعض اآلخر بواسطة رأس المال الخاص، وتبث هذه 

وفي ظل الثورة التكنولوجیة الهائلة في مجال  ،من داخل المنطقة العربیة وخارجهاالقنوات إرسالها 

حیث یركز  ،1990العربیة منذ عام ة االتصال، انطلقت إلى الفضاءات عشرات القنوات الفضائی

معظمها على الجوانب المرتبطة بالتسلیة والترفیه، والتي تتزاید فرص التعرض لها مع تدني أسعار 

ومن المالحظ على القنوات الفضائیة العربیة أنها تبث إرسالها باللغة العربیة  ،األطباق الفضائیة

 نأاألمر الذي یعني  ،ستثناء قناة النیل الدولیةإا داخل الوطن العربي أو خارجه، بسواء لمشاهدیه

ول داخل الوطن العربي أو خارجة تلك القنوات تستهدف المشاهد العربي في المقام األ

  )1996لبیب،(

مراسیلها إلى الجبهات والمناطق المختلفة  أرسلت، إذتطورت الفضائیات العربیة كمًا وكیفاً 

اق، فیما مثل اإلعالم الفضائي العربي ألول مرة مصدرًا وال سیما خالل أزمات كبرى مثل غزو العر 

في ارتقاء اإلعالم هناك عوامل عدة ساهمت و  ،أیضاً وحسب بل عالمیًا  إقلیمیاً مهمًا لألخبار لیس 

  )2007الشرفي،( :من أهمهاو العربي 
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تصال بین الدول والمناطق في ظل العولمة والتطورات التقنیة، بما في ذلك انفتاح اإل .1

كبر عدد من أاإلعالم المرئي وجعله في متناول مما وسع قاعدة  ،الفضائیة باقطاأل

 .تأثیراً  أكثرالمشاهدین، وبالتالي جعله 

 لألحداثوفي تقدیم تفسیر متحیز  خباراألالعالمیة الكبرى في مجال  األنباءتحكم وكاالت  .2

لفضائیات الغربیة، ما التي تقع في منطقة الشرق األوسط والشعور العربي المتنامي بعدائیة ا

 .بدیالً  إعالماً جعل الفضائیات العربیة 

توفیر تقنیات متطورة للتواصل مع المراسلین مثل الهواتف المحمولة التي تعمل بواسطة  .3

 . الصناعیة األقمار

زیادة الطلب على األخبار لدى المشاهد العربي والحاجة العربیة الملحة لتغطیة إعالمیة  .4

 . اها في دولة عربیة من منظور عربيعربیة لحرب تدور رح

للفضائیات العربیة الخلیجیة، وترسیخ تقالید إعالمیة  أتیحتاإلمكانیات المالیة والتقنیة التي  .5

عربیة جدیدة، ولكن بعض اإلعالمیین یرون أن الفضائیات العربیة متخلفة فكریًا وثقافیًا 

، و  رًا في الفضائیات، لكنه زخم لم یضف ن الساحة اإلعالمیة تشهد زخمًا كبیأومتقدمة تقنیًا

خدمات إلى أفق رتقاء بالهموم والل الموضوعیة وشمولیة التغطیة واإلالكثیر في مجا

 .في العالقة بینهماواقع المشهد العام العربي على وجود خلل كبیر یدل،و عالمي

  )2007طاش،( :إلى عدد من مظاهر ذلك الخلل االشارةویمكن  

في ضآلة نسبة  ذلك یات العربیة، ویتمثلبالثقافة الجادة النافعة في الفضائ هتمامضمور اإل: أوالً 
الریاضیة وغیرها، ویضاف البرامج الثقافیة فیها قیاسًا إلى نسب المواد والبرامج الترفیهیة و 

یة الشاملة ؤ قدمها الفضائیات تفتقر إلى الر ن البرامج الثقافیة المحدودة التي تأإلى ذلك 
یجعلها مجرد  شتات من الثقافة العامة، التي ال یجمعها إطار فكري محدد،  والمتكاملة مما

  . أو توجهها غایات إستراتیجیة، سواًء أكانت إسالمیة أم قومیة أم وطنیة
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غلب االتجاه التغریبي في نسبة عالیة من البرامج والمواد الثقافیة والترفیهیة التي تقدمها : ثانیاً 
توجهاتها أو في مضامینها أو حتى في أسالیب عرضها،  الفضائیات العربیة سواء في

عالنات  ویتمثل هذافیما تقدمه هذه الفضائیات للطفل العربي من برامج ومسلسالت وأفالم وإ
تمتلئ بمشاهد العنف والجریمة والسلوكیات المنحرفة، فضًال عما تنقله من أوضاع وظروف 

أو تتناقض معها بالكلیة، ویتمثل االتجاه وقیم فكریة وثقافیة بعیدة عن ثقافتنا العربیة، 
التغریبي فیما تقدمه الفضائیات العربیة من برامج ومواد للمرأة العربیة، ال تعبر عن القیم 
الدینیة والفكریة للمجتمع العربي المسلم، بل تروج ألسلوب الحیاة الغربیة، وتصور المرأة 

  . راء الرخیصبوصفها سلعة للمتاجرة، أو مجرد أداة للمتعة واإلغ

ضعف المضمون الثقافي والدیني الذي تقدمه الفضائیات العربیة، وافتقاره إلى الشمول والتنوع، : ثالثاً 
 أنویغلب على هذا المضمون الموضوعات التقلیدیة وقضایا التراث المستهلكة ویندر مثًال 

ویقل اهتمام هذه في هذه الفضائیات برامج متقنة، تستهدف تسهیل الثقافة العلمیة ونشرها، 
الفضائیات بالبرامج التي تعنى بالثقافة السیاسیة واالقتصادیة والدینیة، ولیس مجرد العروض 
اإلخباریة اآلنیة، كما یشتكي رجال األدب واإلبداع من محدودیة البرامج التي تهتم بالتیارات 

  .ونتاجات المبدعین في الحقول المختلفة األدبیة

اإلعالمیة،  طیح واللجوء إلى اإلثارة في الخطاب الفضائي، الذي تقدم به المادةالمیل إلى التس: رابعاً 
مما ینتج عنه مسخ وهزل مضمونها  ،بدعوى جعل هذه المادة أكثر جماهیریةویتم هذا 

الثقافي لتكون أقرب إلى المواد االستهالكیة الرخیصة التي تقتات منها الفضائیات لزیادة 
  . تهاحجم جمهورها وزیادة مبیعا

غیاب الحوار الهادف في البرامج والمواد المصنفة في الفضائیات العربیة في باب البرامج : خامساً 
  .)2008اإلجریبیع،(،والمواد الثقافیة اإلعالمیة
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  :عولمة اإلعالم

نما هي قدیمة ،العولمة ظاهرة حدیثة فقط في القرن العشرینال تعد  حیث نشأت  ،وإ

وسیطرت على مناطق واسعة في العالم ولكن لم یتضح مفهوم العولمة الحضارات واإلمبراطوریات 

فقد ظهر االستعمار الحدیث  ،ویستخدم كلفظة إال في القرن التاسع عشر بعد قیام الثورة الصناعیة

والسیطرة على االقتصاد والثقافات ووجود االتفاقیات والتحالفات المختلفة والتقدم الهائل في وسائل 

حنفي، والعظم، . ( علومات وتجاوز الحدود الدولیة سواء كانت سیاسیة أم طبیعیةاالتصاالت والم

1999: 17.(  

تدخل وتّداخل ( :الباحثة أن العولمة هياختلفت االراء حول تعریف العولمة، إذ ترى 

دول (في الشؤون الداخلیة الوطنیة لدول العالم الثالث ) دول الشمال(لدول الكبرى لالشؤون العالمیة 

في جمیع النواحي السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلعالمیة بحیث تنعدم ) جنوبال

اسیًا وثقافیًا والسیطرة على العالم الثالث في جمیع النواحي فكریًا وسی.الحدود والحضارات والثقافات

  ).    26: 2005المصاروه،(. ...)واقتصادیًا 

ن ثورة االتصال التي فرضت أ؛" عولمة التلفزیون"ه في كتاب )61: 2005،الدلیمي( ویذكر

لغاء األبعاد وترابطها وضع  ،في أجواء الثقافة العالمیة السرعة البالغة وسعة المعلومات وتشابكها وإ

المستقبل في ید الثقافات المالكة لوسائل االتصال وهو ما یشكل الخطر األساس على الثقافة 

ن البث الفضائي المباشر لیس من السه،و المستقبل العربیة والذي یمكن تسمیته بصدمة ولة إ

عالمي وأنه اعقد من ذلك بكثیر أوالبساطة كما یتصورها البعض  نه حرب وصراع سیاسي وثقافي وإ

 ،وتقني بین القوى الموجهة المالكة لألقمار الصناعیة والبث المباشر وبین شعوب العالم الثالث

ن العولمة تس. السیما العرب منهم محل القیم ) القیم االلكترونیة(عى إلى إحالل ما یمكن تسمیته وإ
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اإلنسانیة، وان ظاهرة العولمة تسعى إلى جعل اإلنسان متغیرًا تابعًا للتكنولوجیا وكأن التكنولوجیة 

ن القوى التي تقود العولمة تستطیع الوصول إلى كل شيء ،و ي المشكلة لإلنسان وقیمه ومعارفهه إ

نتاج كل شيء ومن    .هتها أو تجنب تأثیراتها المدمرةالصعوبة مواجوإ

إلى أهمیة التغطیة التلفزیونیة في عصر العولمة وثورة  )14: 2013،الحویك(وتشیر 

یقابلها مساوئ ومضار على المجتمع بنفس وما المعلومات وأهمیة هذه الخاصیة ومحاسنها 

م والسیطرة على الرأي العام فهناك لما لها من تأثیر شدید على الجمهور یمكنها من التحك ،األهمیة

وجاء النظام ". من امتلك فقد اإلعالم امتلك القوة"كما یقال ،صراع قائم على امتالك هذه الفضائیات

نتصار لیبرالیة السوق فوسمت إصال المرتبطة بالثورة التقنیة وبالعالمي الجدید وترجمته ثورة االت

عام سقوط جدار برلین 1989عام فكان ،لعالم العربيبدایته المتقدمة العالم وعلى وجه الخصوص ا

عام م بدایة النظام العالمي الجدید و فهو عا 1991وعام نهایة الحرب العراقیة اإلیرانیة، أما عام 

جدیدًا إحدى سماته الثورة التي  هذه الحرب التي أقامت نظامًا إقلیمیاً  ،العراق الحرب األولى ضد

  .حصلت في مجال اإلعالم الفضائي

  :تشكیل الراي العام

یختلف تأثیر وسائل اإلعالم في تشكیل اتجاهات الرأي العام تبعا للبیئات االتصالیة التي 

تتم من خاللها عملیات التلقي، إذ تختلف باختالف وسائل االتصال المقروءة والمسموعة والمرئیة، 

ثیر عن الوسیلة األخرى، فلكل وسیلة إعالمیة عدد من المزایا التي تجعلها تختلف من حیث التأ

وتكرار التعرض لوسائل االتصال یزید من قوة تأثیرها في تشكیل اتجاهات الرأي العام، وقد تمیزت 

شبكات التواصل االجتماعي الرقمیة بقوة التأثیر ألنها جمعت كل مزایا وسائل االتصال التقلیدیة 

ن هناك اتجاهین مختلفین في دراسة تأثیر إ. في الرسالة التي تقدمها) المقروءة والمسموعة والمرئیة(
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االتجاه األول یربط بین التغیرات التي تحدث في الرأي العام على المستوى : وسائل االتصال

، التغییرات التي تحدث في محتوى وسائل االتصال، Aggregate Level Changesالجمعي 

ة بصدد قضیة معینة، فقد یكون وبالتالي فإن وسائل االتصال حین تقدم اتجاهات مختلفة ومتعارض

أما االتجاه الثاني على المستوى الفردي، .ممكنا قیاس تأثیر كل من هذه االتجاهات في الرأي العام

فیوضح اختالف تأثیر وسائل اإلعالم من فرد آلخر، حیث تعتمد التأثیرات على عملیة ذات 

، )مرحلة التلقي(عالم وفهمها التعرض لرسائل االتصال التي تقدمها وسائل اإل: مرحلتین، وهما

وهاتان العملیتان بدورهما تتأثران بمستوى الوعي ) مرحلة القبول(وقبول محتوى هذه الرسائل، 

ومن وجهة نظر جون زیللر وهو أحد الباحثین في العوامل المؤثرة في تشكیل .السیاسي لدى األفراد

أي العام، إضافة إلى طبیعة البیئة اتجاهات الرأي العام، فإن للمیول السیاسیة في تشكیل الر 

المعلوماتیة التي تقدم من خاللهًا الرسائل اإلعالمیة واعتبرها زیللر عامال مهما في طبیعة التأثیرً 

تُّعدُّ وسائل االعالم في عملها مكملة .الذي تحدثه وسائل اإلعالم في تشكیل اتجاهات الرأي العام

تنقل األحداث من أجل إیصال المعلومات واألخبار التي تسهل بإعتبارها تقدم أخبارًا و ،لبعضها البعض

ولكن المالحظ أن كل طرق اإلعالم المستحدثة . على الفرد الحصول علیها بالطریقة السلیمة والسهلة

فقد . من جمهور الوسائل القدیمة وتغیر أنماط إستخدامه وفقًا إلمكانیات الوسیلة الجدیدة  تجذب الكثیر

، إذ أنه ال یعد تطویرًا فقط لوسائل  اإلنترنت فرض ظهور واإلعالم اإللكتروني واقعًا مختلفًا تمامًا

نما هو وسیلة احتوت كل ما سبقها من وسائل، فوجدت هناك الصحافة اإللكترو  نیة اإلعالم السابقة وإ

المكتوبة، وكذلك اإلعالم اإللكتروني المرئي والمسموع، بل إن الدمج بین كل هذه األنماط والتداخل 

موسوعة (.بینها أفرز قوالب إعالمیة متنوعة ومتعددة بما ال یمكن حصره أو التنبؤ بإمكانیاته

  )2015،ویكیبیدیا
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عد أن أصبحت ظاهرة الرأي السیاسیة تعطي اهتمامًا متزایدًا للرأي العام ب األنظمةأخذت 

على السیاسات الحكومیة،  األحیانراتها المختلفة والسریعة في بعض یالعام عملیة أو ظاهرة لها تأث

الدرجة التي أصبحت تأخذ في حسبان  إلىوقد أسهمت عوامل عدیدة في تنامي ظاهرة الرأي العام 

حاول أن تواكب اهتمامات الرأي التي ت اإلعالمكل من رجال السیاسة، كما هي الحال في وسائل 

  . األجندةالعام أو أجندته وهذا ما اهتمت بتوضیحه نظریة 

الرأي السائد الذي ینبع :"دقة هو  األكثرتعریف ظاهرة الرأي العام  إنترى حمیدة سمیسم، 

عي والو اإلرادةبعد السؤال واالستفهام والنقاش، تعبیرًا عن ) الجماهیر(من األفراد وغایته الجماعة 

تجاه أمر ما ، وفي وقت معین ویشترط موافقته للشریعة والسیر في حدودها ، من أجل تنظیم 

العالقة بین الحاكم والمحكوم وترتبط اتجاهاته بالوالء القومي والوطني والدیني ألفراد 

  ).32: 2002سمیسم،".(األمة

: بین الظاهرتینوفي نفس المصدر بینت سمیسم انه لیس أدل على أهمیة التفاعل وارتباط 

فالرأي العام أضحى ظاهرة ال یمكن ألي نظام سیاسي مهما " الرأي العام ، والظاهرة السیاسیة"

  ).27: 2002سمیسم ،.( كانت طبیعته أو شكله أن یتجاهلها 

ف الدكتور عاطف عبید الرأي العام و  الرأي السائد بین أغلبیة الشعب الواعیة حیال :"عرّ

 اإلنسانیةأو قیمها  األغلبیةیحتدم حولها الجدل والنقاش ، وتمس مصالحا قضیة معینة أو أكثر ، 

  ).104: 2002عبید، ".(مّسًا مباشراً 

أن الرأي العام یمثل تیارًا یسري عبر الجماهیر ، ویعكس آفاق  )50: 2011،مراد(یرى 

التي  تطورها ، ویعكس رضاها أو سخطها ویظهر غالبًا في صورة مجموعة من الضغوط واألحكام

تصدرها هذه الجماهیر تجاه عمل من األعمال أو حادثة من األحداث ، فهو یمثل قوة جارفة من 
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الصعب التصدي لها أو التأثیر علیها إال بعد معرفة اتجاه هذا الرأي ، والوقوف على المؤثرات 

طبیعته ، المباشرة وغیر المباشرة في تنشیطه وتحریكه ، وكذا الوقوف على عوامل تكوینه ومعرفة 

  .ذلك أنه یعبر عن اجتماع كلمة الجماهیر 

نتاج للتفاعل الذي یحدث بین جماعات : "العام على انه  الرأي) هربرتبلومر(عرف و 

أو الرأي الشائع بین  األغلبیةمختلفة في سیاق اجتماعي سیاسي، وهو بذلك لیس بالضرورة رأي 

  ).33: 2004مجاهد، .( األفراد

مجموعة من االتجاهات التي تسیطر على الجماعة : " رأي العام هوال) ولیام بیج( وعرف 

  ).12: 1998حجاب، " .(األغلبیةإزاء مشكلة ما ، وتعبر عن رأي 

اصطالح یستخدم للتعبیر عن مجموعة من اآلراء : "عرفه ) جیمس برایس( كما عرف 

  ). 18: 2000حسین،".(التي یدین بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحا العامة والخاصة

  :یتمیز الرأي العام بالعدید من السمات أهمها 

  .یتأثر الرأي العام بكفاءة وقدرة القیادة -

  .یتمیز الرأي العام بحساسیته لألحداث المهمة -

  .یتأثر الرأي العام باألحداث بسرعة أكثر من أي شيء آخر  -

ها تعارض بین رغبات یبقى الرأي العام ساكنًا حتى تبرز قضیة للجماعة ، یحدث فی -

  .الجماعة وبین جهة من الجهات

  .تسبب األحداث في إثارة السخط العام ، مما یحول الرأي العام من النقیض الى النقیض -

یتأثر الرأي العام عادةً في احتیاجات الشعوب ، وخاصة فیما یتعلق بالمطالب المادیة  -

  .للحیاة الیومیة
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ي العام شدید التأثر واالستجابة السریعة لما فیه تجعل الكوارث التي تصیب المجتمع الرأ -

  ).64: 2002حاتم، .(صالح المجتمع ككل

 

  :یمكن حصر وظائف الرأي العام بما یلي و 

  لغائها عن طریق المجالس فالیمكن أن تفرض القوانین النیابیة،یساهم في سن القوانین وإ

  .نظرهمبالقوة على الناس دون إعطاء اعتبار لرأیهم ووجهات 

  یساند المؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة ، إذ أنه تستطیع أي مؤسسة أن تحقق أهدافها

  .والقیام بوظیفتها بدون مساندة الرأي العام ودعم الناس 

  یقوم الرأي العام بدور الحارس على االخالق المستمدة من القیم الدینیة.  

 اسماعیل، .( قسم الرأي العامیحافظ على الروح المعنویة ، وتضعف الروح المعنویة إذا ان

1997 :204.(  

خصت خصائص الرأي العام فیما یلي    )65: 1992دیاب، : (ُل

  ).المؤیدة والمعارضة( الرأي العام یتضمن العدید من اآلراء  -

  ).بدرجة الثبات واالستمراریة( الرأي العام یختلف في مستوى العمق والقوة  -

  ) .حالةمن حالة الى (الرأي العام ظاهرة متغیرة  -

  ).بالنسبة لألهداف التي یتطلع لها الجماهیر ( الرأي العام سهل التبلور  -

    ).بسبب سیطرتهم على وسائل االعالم( یتشكل الرأي العام بواسطة القادة  -
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:نظریة الرأي العام   

الرأي العام ظاهرة قدیمة قدم المجتمعات والتجمعات البشریة ، عرفته مدن الیونان 

ت سطوته، وقد وصف الكتاب في العصور القدیمة والوسطى الرأي العام في كتاباتهم القدیمة،واختبر 

). 58: 1998بدر، (كتخمینات وتوقعات وذلك اقترابًا حتى وصول الصیاغة الحدیثة للرأي العام،

إن معظم الكتابات التي تدور حول الرأي العام حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت ذات طبیعة 

یة ، وذلك كونها دراسات في النظریة السیاسیة أكثر من غیرها في دراسة الرأي العام فلسفیة معیار 

  ). 19: 2004مجاهد،(,ذاته

نظریة الرأي العام نسقًا من المعرفة المعممة وتفسیرًا  )48- 47: 2005سمیسم، ( وتعتبر

وترتبط ارتباطًا لجوانب الواقع المختلفة ، كونها عملیة مركبة تعكس الواقع روحیًا أو عقلیًا ، 

االفتراضات  إلىبالممارسة التي تضع مشكالت ملحة أمام المعرفة ، ویتوجب حلها ، لذلك نلجأ 

التي تصبح غالبًا بعد التأكد قوانین ، وعلیه فإن النظریة تطبق على مجموعة الوقائع المفسرة 

وهي لیست نمطًا مفهومًا  والمنظمة ، وبعبارة أخرى فإن النظریة لیست وصفًا ولكنها أداة تحلیلیة ،

تتركز قیمته في قدرته على توحید الظواهر التي بدون النظریة تكون إما مثیرة للدهشة أو شاذة أو 

وهنا تساعد النظریة في تفسیر الظاهرة والتنبؤ بها ، وهذا ینطبق تمامًا . تترك كلیًا دون أن تلحظ

 أمامها مترددًا كونه لیس من السهل إنشاءفي دراسة ظاهرة الرأي العام التي یقف الفكر السیاسي 

  .نظریة شاملة خاصة بالرأي العام 

والنظام السیاسي عالقة تأثیر وتأثر ، فالصحافة تعزز  اإلعالمن العالقة بین كما أ

مجتمع مدني فعال والى قوى مضادة داخل المجتمع  إلىالدیمقراطیة وتؤثر في المجتمع الذي یستند 

دیمقراطیة وحراك سیاسي یقومان على المراقبة ، وكشف الحقائق، والوقوف  ثقافة إفرازتعمل على 

الرأي العام في عالقة دائریة  إلىوتمتد العالقة . أمام الفساد والتجاوزات واستغالل النفوذ والسلطة 
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مستمرة بحیث تكون السلطات داخل الدائرة ، إذ أن الرأي العام قد یفرض أجندته على السیاسات 

خصوصًا تلك المنتخبة ، ومؤسسات النظام السیاسي تقوم بدورها بمخاطبة الرأي العام  الحكومیة

عن طریق الرسائل المتعددة التي توجه عبر وسائل اإلعالم بمبادرة من المسؤولین أنفسهم أو 

جانبًا من هذه العالقة وعدتها عالقة تبادلیة  األجندةبمبادرة من وسائل اإلعالم ، وقد شرحت نظریة 

  .)320: 1998،مكاوي، والسید (

مهما تعددت المفاهیم والتعریفات للرأي العام فإن القاسم المشترك للمفهوم هو أنه یمثل آراء 

بیر لتصبح أداة عدد من المجموعات البشریة وهذه اآلراء تعكس تأثیرها على الجماهیر بشكل ك

 .ضبط في المجتمع 

  :التغطیة الفضائیة

اختصار لقنوات التلفزیون  بأنها لفظ حدیث فیه":لقنوات الفضائیةا "سلیم عبد النبي"عرف  

الرقمیة التي تبث من خالل األقمار الصناعیة التي تدور حول األرض في مسارات محددة معروفة 

بالزاویة واالتجاه على البوصلة لتحدید اتجاه التقاط كل مجموعة من القنوات الفضائیة  تحدد عموماً 

  ). 25: 2008عبد النبي، (."مر من القنواتالتي یتم بثها على ق

إن التغطیة اإلعالمیة ال عالقة لها بالمعاني القاموسیة لكلمة تغطیة أو  )14: 2013حویك،(ترى

دور حول ، أما المفهوم اإلعالمي الحدیث یذا المفهوم یدور حول مفهوم السترفه" غطى"الفعل 

یقوم اإلعالم برفع الستار  یریدون الكشف عنهان المعلومة التي ال أو  ،الكشف واإلشهار واإلذاعة

م نشرها  ،عنها أي أن اإلعالم وظیفته الكشف عن األخبار والمعلومات التي یحصل علیها ومن ّث

  .یعني كشف الستار عنها ولیس سترها
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أن إستراتیجیة الرسائل اإلخباریة التي تُقدم عن طریق البث "إلى )2005:77، الدلیمي(أشار

تمًا جزء هام من عملیة مخططة وهي مصممة في ضوء اإلستراتیجیة المحددة بهذه الفضائي هي ح

، وتسعى الوالیات المتحدة األمریكیة إلى البث باستراتیجیات الدول الكبرى لذلك ارتبط هذا ،الرسائل

من خالل الصورة وعمومًا یمكن القول أن السیناریو االتصالي القادم یتجسد  ،السیطرة على العالم

حضارة التلفزیون التي تعمل على ترسیخ النموذج األمریكي والغربي فعن طریق المواد اإلعالمیة في 

  ."یتم التأثیر في عقول المتلقین وصبها في قالب الفكر الغربي السیما العالم الثالث

البرامج  نبأ): "إلعالم الفضائي في الوطن العربيا(في كتابه  "صباح یاسین"وذكر 

أن لكل واحدة ى إلى قراءة مختلفة لواقع الحراك من معین مختلف عن غیرها، مدركة التلفزیونیة تسع

یتفاعل  خراآلمع ذلك الجمهور الذي أصبح هو  ، وبالتالي علیها أن تتعاملمنها جمهورها الخاص

مكانیات التواصل من خالل  مع وسائله التواصلیة األخرى ، وبوجه خاص عبر شبكة االنترنت وإ

جمع جمهور  إلىئیة مثل الفیسبوكوالتویتر وغیرها؛ لذا ذهبت الكثیر من البرامج الحواریة النوافذ البی

المتلقین ممن یقف على أطراف أكثر من وسیلة تواصلیة ، والى تحریك ذلك الجمهور عبر كل 

الروابط التواصلیة المتوافرة، حتى تخلق بیئة متنوعة توفر لكل أطرافها إمكانیة المشاركة 

لتدفق البالغ السرعة الذي یجعل مجتمعًا تسوده قیم التواصل وتقنیاتها، وا قدمیالواقع وهذا،المباشرة

  )185 : 2013یاسین، ("لوصول منصة التفاعل معهااإلنسان یندفع بأقصى سرعة 

ئة مناسبة یندفع المتلقي نحوها ویتفاعل معها وترى الباحثة أن الفضائیات تسعى لخلق بی

ستراتیجیة محددة لتوصیل الرسائل وتحقیق وتنفیذ اجندتها وسیاستها والتأثیر كما تعمل على تحقیق ا

 .على عقول المتلقین والسیطرة علیهم 
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  :الفضائیات

م واألج بأنهااتجاهات الفضائیات ) فرانك میرییه(  فعرّ  ندات التي التوجهات واألفكار والقیّ

ة لها على الشاكلة التي یتم بموجبها ضبط ة عن القنوات الفضائیة أو الممولتتبناها الجهة المسؤول

اختیار الفضائیات سیتم وبناًء علیه  .)11: 2003میرییه،(أخبار وفلترتها وفقًا لمبادئها وسیاستها 

، وقناة )یاالتلفزیون األردني، ورؤ (األردنیة  ،عربیًا و )، والعربیةالجزیرة(،محلیًا

)CNN،RT،BBC(تغطیة هذه القنوات ألحداث التطرف  أجنبیة ناطقة بالعربیة لمعرفة مستوى

وهذه الفضائیات متخصصة بمضمون وطبیعة الخطاب  ،یةالدیني ومراحلها منذ بدایة الثورات العرب

لمنافسة تقدم مادة نوعیة محددة للبرامج اإلخباریة، واألخبار وتدخل مجال ا، خبارياإلعالمي اإل

ن القنوات الفضائیة الحكومیة والفضائیة إشارة إلى الفرق بی، وهذه القویة في صناعة األخبار

  .الخاصة

هي قنوات تمتلكها الدولة وتدیرها وزارات اإلعالم في الحكومات :القنوات الفضائیة الحكومیة

العربیة الدولة تمول هذه القنوات من میزانیتها، باإلضافة إلى مصادر تمویل أخري كاإلعالنات، 

من هنا نرى أن هذه القنوات تعبر عن (لهذه القنوات  ینتشرف الدولة على البرامج والمضام كما

  .سیاسة الدولة ومصالحها ومواقعها تجاه القضایا الجماهیریة

رجال أعمال، أصحاب (قنوات تمتلكها رؤس األموال العربیة  يه :الفضائیة الخاصة القنوات

كسر احتكار وهذه القنوات كان لها دور في ) مؤسسات تجاریة، شخصیات عامة سیاسیة ودینیة

ین وذلك بسبب میزانیتها الكبیرة وكوادرها أدى إلى تنوع في البرامج والمضام الدولة لالعالم ومما

  .)2010،شاهین(العالیة المهنیة والمستوى العالي من التكنولوجیا 

  :وهذه نبذة مختصرة عن الفضائیات موضوع الدراسة
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  :الفضائیة األردنیة  .أ 

اسم  ت اإلذاعةحمل 1950القدس الشریف، وفي عام  في 1948كانت البدایة في أیلول 

تم إنشاء محطة ثانیة افتتحها جاللة المغفور  1956في عام و  ".إذاعة المملكة األردنیة الهاشمیة"

تم إرساء حجر  .1966تموز  11له الملك الحسین بن طالل في جبل الحسین بعمان، وفي 

ني إلى نظام األلوان كأول محطة عربیة عام األساس لمبنى التلفزیون، وتحول التلفزیون األرد

مؤسسة اإلذاعة "بصدور قانون  1985تحقق االندماج بین اإلذاعة والتلفزیون عام و ،1974

  ).www.jrtv.org.jo.( "والتلفزیون

 

  :قناة رؤیا  .ب 

ة اإلعالمیة لمجموعة لتنظم إلى الباق 1/1/2011في رؤیا قناة فضائیة خاصة انطلقت 

دارتها لقناة  التي تبث من دبي، وتكمن " صانعو القرار"الصایغ، وتملك خبرة واسعة خالل ملكیتها وإ

الغایة من إطالق قناة تلفزیون جدیدة في إیجاد محطة تقوم على رؤیة فضائیة ذات شكل عصري، 

ي اهتمامات، وتطلعات راقي، ومتطور یرقى بمضمون إعالمي عال من المهنیة، والجودة، ویلب

المشاهد األردني في الداخل، وفي الخارج، حیث تبث القناة مجموعة متكاملة من البرامج اإلخباریة، 

  ).www.roya.tv.2015(.والثقافیة، والترفیهیة الشیقة، والمنوعة بمهنیة

  : قناة الجزیرة  .ج 

منحة من أمیر وهي ملیون دوالر  150بمبلغ  1996في عام بدأت قناة الجزیرة األصلیة 

واحتلت الموقع األول كرائدة 1996نوفمبر  1بدأت القناة البث في ،و قطر حمد بن خلیفة آل ثاني

في تطویر البث التلفزیوني الفضائي وكرائد لتغییر وتطویر اإلعالم التلفزیوني في العالم 
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ناك مالحظات وشكوك تحوم حول هذه القناة من حیث وال تزال ه ،)ar.wikipedia.org(العربي

تأسیسها وأهدافها، وأغلقت عدد من الدول العربیة مكاتب الجزیرة كما حدث في الكویت ویحدث 

  ).132 :2010الدلیمي، ( اآلن في العراق والسعودیة 

منطقة سیاسة غیر مسبوقة في ال بإتباعهاي القنوات العربیة اإلخباریة، تمیزت القناة عن باق

ما أغضب العائلة المالكة في م، متحدیة بشكل واضح سیاسات المنطقة، كل الحقائق واآلراء بطرح

یران و السلطة الفلسطینیة و السعودیة  الصحفي في جریدة  "توماس فریدمان"كما أقر  ،مصر وآخرینو إ

العالم  بأن الجزیرة، لیست فقط أكبر ظاهرة إعالمیة هزت) New York Times(بنیویورك تایمز 

  ) .Rushing,2007:122(العربي منذ اختراع التلفاز، ولكنها أیضًا أكبر ظاهرة سیاسیة 

  :قناة العربیة  .د 

بدأت ،و قناة فضائیة إخباریة سعودیة تهتم باألخبار السیاسیة واالقتصادیة والریاضیةهي 

 مجموعة الحریري MBCتأسست من قبل تلفزیون الشرق األوسط إذ  2003مارس 3البث في 

مع  فقد تماهت كثیراً  ،للجدل مثیراً  سیاسیاً  ومستثمرین آخرین، اتبعت العربیة منذ تأسیسها نظاماً 

ابهة إلى حد السیاسة األمیركیة وحتى اإلسرائیلیة،حاولت تقلید قناة الجزیرة فكانت معظم برامجها متش

قت قائمة من التغییرات حیث اعتن ،، ولكن لم تنجح العربیة في منافسة الجزیرةكبیر لبرامج الجزیرة

 أوالمختلفة عن تلك التي تستخدمها وسائل اإلعالم العربیة فیما یخص الصراع العربي اإلسرائیلي 

  )www.wikipedia.ovg(. ما تبعها من غزو أمریكي للعراق

  :CNNقناة   .ه 

ومقرها الرئیس ) تیدتیرنر(ومؤسسها  ،1980ل عام متأسست شبكة األخبار التلفزیونیة بالكا

وقد استطاعت  ،عابرة القارات في العالم اإلخباریةالشبكات  أهموتعد من  ،الیة جورجیا األمریكیةبو 
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التكنولوجیا  أنتجتهما  أفضلمتالكهاإفي العالم وتتفاخر ب األحداثخطر أتثبت حضورها في نقل  أن

ى به في دتحی نموذجاً  وأصبحتالخبرات والكفاءات البشریة  إضافةإلىالحدیثة في مجال االتصال 

وبرامج میزتها عن سواها من الشبكات  إستراتیجیةوأهدافتمتلك أنها ل العالم و كثیر من دو 

  ).2010:176الدلیمي ، .(ساعة بث متواصلة 24القنوات مشاهدة على مدار  أكثرمن  وأصبحت

  

  :  BBCقناة   .و 

نترنت العالم العربي عبر عدة وسائط تشمل اال إلىوالمعلومات  األخبارهي شبكة لنقل 

تطلقها  إعالمیةخدمة  وأقدمكبر ألهواتف المحمولة، وتُعد بي بي سي العربیة والرادیو والتلفزیون وا

كانون ثاني عام / ینایر  3وقد واصلت تطورها منذ انطالقها في  ،بي بي سي بلغة غیر االنجلیزیة

البث توقف 1996عام وفي ، في العالم اإلعالمیةفي مقدمة المحطات  أصبحتحتى 1938

معهم طریقة بالعربیة مما دفع اغلب العاملین في البرنامج بالتوجه للعمل في قناة الجزیرة ونقلوا 

لمیة والتحلیالت  وهي العا واألحداثالمباشرة  األخباربنقل BBC، وتهتم ال  عمل بي بي سي

ا وتفسیرها اآلنیة بل ومحاولة تحلیله واألحداثالمباشر  األخباركید لیس مجرد نقل أتعمل على ت

  ).183: 2010الدلیمي، ).( حسب توجه بریطانیا(

  :RTقناة روسیا الیوم    .ز 

المستقلة ) تي في نوفوستي( ناطقة باللغة العربیة تابعة لمؤسسة  إخباریةإعالمیةقناة هي 

سیاسیة  أخباریتضمن برنامج بث القناة  2007 أیار/مایو 4في  بثهاحیث بدأت  ،غیر التجاریة

افیة وریاضیة وجوالت في الصحافة وبرامج دوریة وأفالمًا وثائقیة وتحقیقات مصورة، واقتصادیة وثق

 .)www.arabic.rt.com( .الصناعیة األقمارحیث یتم بث برامجها من موسكو بواسطة عدد من 
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ُ  ؟ولماذا سمیت الیوم ؟لماذا روسیا الیوم ن روسیا الیوم هي غیر االتحاد راد االیحاء بأكأنه ی

. ربما لو انطلقت هذه القناة أیام االتحاد السوفیتي لقلنا أنه ترویج للشیوعیة. السوفیتي باألمس

  ).   134: 2011نصراهللا،(

حیث  ،تطورات متالحقة في مجال االتصاالت الرقمیةقد شهد ترى الباحثة أن العالم و 

ة، األمر الذي ساهم بشكل مباشر في زیادة قدرة المتلقي ظهرت شبكات اإلنترنت والقنوات الفضائی

على اإلطالع على األخبار وزیادة كمیة البرامج المعروضة أمام المشاهد من مسلسالت وأفالم 

مما زاد من قدرته على اإلطالع على األحداث بشكل . وبرامج ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة وترفیهیة

ل واإلطالع على الثقافات األخرى، وارتبط انتشارها بشكل مباشر مباشر، ومتابعة األحداث أوًال بأو 

ثارة المخاوف من تأثیرها على الدول النامیة باعتبار أن الدول الكبرى تسیطر على  بالغزو الثقافي وإ

أثارت البرامج التي تبثها الفضائیات جدًال ونقاشًا واسعًا على ، وقد عملیات اإلنتاج لهذه البرامج

 ،وذلك بسبب مستوى تأثیر هذه البرامج وقدرتها على نقل األحداث بسرعة عالیة ،ممستوى العال

حیث أن للقنوات الفضائیة تأثیرًا مباشرًا على إحداث تغییر في سلوك األفراد إتجاه عالقتهم 

  .بالمجتمع الذي ینتمون إلیه، ومن أهم وأخطر هذه التأثیرات التأثیر على الهویة الوطنیة والثقافیة

  



45 
 

:التطرف الدیني: لمبحث الثالثا  

عد األكثر إثارة للجدل وأهمیة من بین الموضوعات التي  ُ إن البحث في هذا الموضوع ی

 ،دتها الوالیات المتحدة األمیركیةالتي شه 11/9/2001تشغل العالم المعاصر، خاصة بعد أحداث 

یین المتشددین، والتالعب بهم منذ عشرات السنین بزراعة وتربیة اإلسالم الوالیات المتحدة فقد قامت

جل تشكیل إمبراطورتیها أحادیة القطب بعد الحرب الباردة والسیطرة على أوخداعهم واستغاللهم، من 

هؤالء المتشددین هم المتطرفین وهم متعارف ، وشمال إفریقیا ووسط وجنوب آسیا الشرق األوسط،

  .فكرالعقیدة أو العلیهم بالغلو في 

  :هرهالتطرف وأنواعه ومظا

صراع  ،عد التطرف ظاهرة عامة أصابت العالم بدون استثناء ألسباب مختلفة منهایُّ 

باإلضافة إلى التفاوت االقتصادي واالجتماعي والبحث عن وسیلة متوفرة للخالص من  ،الحضارات

 .الوضع القائم في األزمات التي یعاني منها األفراد والمجتمعات على حد سواء

ختالف البیئة المحیطة والظروف والمجتمعات، إرف أشكال مختلفة بت ظاهرة التطوقد أخذ

التطرف منها فمنها التطرف الفكري الذي یتمثل بالخروج عن المألوف في األفكار والتصرفات و 

السلوكي الذي یؤدي بالبعض إلى العزلة والسلبیة واالنسحاب من المجتمع، واتخاذ التطرف كوسیلة 

ى اآلخرین، وأن التطرف الذي یقع لفرد أو عدة أفراد قد ال یهدد للتعبیر عن الرأي وفرضه عل

یجب أن تتم المواجهة  ،المجتمعات ولكن ال یجب أن یتم تجاوزه ولكن التطرف الذي یكون جماعي

ن ةألدولاله وال سیما أن اتجه إلى العنف المسلح والذي یهدد كیان الدولة واستقرارها وال تستطیع 

مما یختص به دین  ،الغلو في عقیدة أو فكر أو مذهب أو غیرههو  فالتطرف.تكفل األمن لمواطنیها
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أو مذهب أو جماعة أو حزب، والتطرف في مدلوله العام یعبر عن الخروج عن القواعد الفكریة 

  .والقیم السلوكیة التي یرتضیها المجتمع من أفكار وعادات ومعتقدات

  :أنواع التطرف

  :ومن أنواع التطرف ما یلي

عتقاد بآراء خاصة یصعب تغییرها لدى اإلنسان وقد تخالف وهو اإل :تطرف اإلعتقاديال  .أ

جماع علماء المسلمین(هذه المعتقدات الثوابت اإلسالمیة  وقد تبنت  ،)القرآن، والسنة، وإ

هذه المعتقدات فرق  مثل الباطنیة في عهد الخالفة العباسیة وبعض الحركات المعاصرة 

اإللحاد  هم على الناس والحكومات بالكفر و ة الذین یكونوا في إحكامكجماعة التكفیر والهجر 

  .وألسباب  وقناعات مختلفة لدى هذه الحركات

هو االقتناع بأفكار سیاسیة قد تؤدي إلى المناكفة السیاسیة في أدنى  :التطرف السیاسي  .ب

عتقاد واإلعالها، مستویاتها، والتمرد والعصیان المسلح على الدولة ونظام الحكم القائم في أ

بأن من مع الدولة أو في جهازها الحكومي  حتى لو كان یقدم خدمة إنسانیة للمجتمع 

  .یعتبر حسب رأیهم مرتد

هو الغلو واإلفراط في العبادات وتعذیب النفس بقصد التقرب هللا عز وجل و  :التطرف العملي  .جـ

ذلك إلى تعطیل شؤون الحیاة مما یؤدي  ،مثل صیام دائم أو عدم الزواج والقیام في اللیل

اهللا عز ومتطلباتها، وبرهن النفس ویلحق بها الضرر وهذا مخالف للسنة النبویة  وكما قال 

رَ اْلَحقِّ  ][: وجل وا ِفي ِدیِنُكمْ َغیْ ا َأْهَل اْلِكتَاِب َال تَْغُل من سورة  77 ةاالی() ُقْل یَ

تطرف بالدین إلى غیر مقصده ثم عن الغلو في الدین وهو ال فقد نهى اإلسالم ،)ةالمائد

  .إلصاقه بالدین
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هو كافة األعمال التي یقوم بها المتطرفون في إحداث الذعر والخوف و :التطرف الدولي  .د

باستخدام أسالیب مختلفة مثل هدم المنازل وعملیات التفجیر في المؤسسات العامة 

إرهاب (بما یسمى  وقد یكون من األفراد أو من الجماعات وحتى من الدول  ،والخاصة

  ).2007ابو عقاب،(.سواء كان في زمن الحرب أو السلم) الدول

  :مظاهر التطرف

  :ومن أهم مظاهر التطرف ما یلي

  .اآلخر أيعدم االعتراف بالر   .أ 

  .التزام الناس بالمعتقدات واألفكار المتطرفة  .ب 

  .التشدید في األحكام الشرعیة  .ج 

 .الغلظة والخشونة في الدعوة  .د 

  .سوء الظن بالناس  .ه 

بمعتقدات وأفكار، بعیدة عما هو معتاد ومتعارف علیه سیاسیًا  التطرف الدینيیرتبط 

، ودون أن ترتبط تلك المعتقدات واألفكار بسلوك مادي عنیف في مواجهة المجتمع  واجتماعیًا ودینیًا

 أو الدولة، وأما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادي أو التهدید بالعنف، فإنه یتحول إلى إرهاب،

والتطرف مرتبط بالفكر وعندما یتحول الفكر إلى المتطرف إلى أنماط عنیفة من السلوك، ومن 

اعتداءات على الحریات أو الممتلكات أو األرواح، أو تشكیل التنظیمات المسلحة التي تستخدم في 

یق أداة أو وسیلة لتحق االرهاب فیعتبر ،إرهابدولة؛ فهو عندئذ یتحول إلى مواجهة المجتمع وال

المعارضة أو بین الدول؛  أهداف سیاسیة، سواء كانت مواجهة بین السلطة السیاسیة والجماعات

عملیات مادیة أو معنویة (نمط من أنماط استخدام القوة في الصراع السیاسي، وهو عبارة عن  هوف
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 وهنا علینا ان ).2014ادریس، ).(تحقیق غایة معینة تحتوي على نوع من القهر لآلخرین بغیة

لیه بین ال یوجد تعریف واحد لإلرهاب متفق ع، حیث  لالرهاب نذكر ببعض التعریفات المتداوالة

صطالحیة، الختالف اآلراء واالتجاهات بین من تناولوا الموضوع من المتخصصین من الناحیة اإل

ینظر إلیه البعض  ، حیث أن ما یعتبره البعض إرهاباً أخرىواختالف مواقف الدول من جهة جهة 

نه عمل مشروع كما یدخل تعریف اإلرهاب على عدد من المفاهیم األخرى القریبة منه ااآلخر على 

الجمني، .( كمفاهیم العنف السیاسي، أو الجریمة السیاسیة، أو الجریمة المنظمة ،في المعنى

2001 :14.(  

سطة منهج نزاع عنیف یرمي الفاعل بمقتضاه بوا: "بأنهاإلرهاب  "أدونیس العكرة"ویعرف 

یطرته على المجتمع أو الدولة من الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغلیب رأیه السیاسي أو فرض س

 : 2005سمیسم،(.جل تغییرها أو تدمیرهاأجل المحافظة على عالقات اجتماعیة عامة أو من أ

114.(  

 التهدید به أواستخدام العنف غیر القانوني : "بأنه اإلرهابالموسوعة السیاسیة تفعرّ و 

بأشكاله المختلفة كاالغتیال والتشویه والتعذیب والتخریب بغیة تحقیق هدف سیاسي معین مثل كسر 

لة من و كوسیألمعنویات عند الهیئات والمؤسسات الروح المقاومة وااللتزام عند األفراد، وهدم ا

ئة ف مناوئ لمشیبشكل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طر ،و و مالأوسائل الحصول على معلومات 

  ).153: 1979الكیالي، .(الجهة اإلرهابیة

إن استخدام القوة ونشر حالة الرعب لتحقیق أهداف سیاسة اعتمادًا على مسائل اإلعالم 

والتبریر ألسباب ارتكاب األفعال اإلرهابیة لكسب التعاطف والتأیید الشعبي، وهذه ) الدعایة( بقصد 

فراد وجماعات ومنظمات، إال أن موجهة من قبل أاألفعال ترتكب من قبل الدولة كسلطة سیاسیة أو 
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ختالف یكمن في تحدید مشروعیة الفعل اإلرهابي التي تقف على وجهة نظر من یستعمل اإل

المصطلح الذي تتحكم فیه قوة الدولة وقدرتها على فرض آرائها في المحافل الدولیة وفق ما یعیشه 

الوالیات المتحدة األمریكیة التي تفرض  هامنو  ،المجتمع المعاصر من تحكم واضح للدول الكبرى

  ).183 : 2010الدلیمي، ( العالم ككل عبر إرهابها لآلخرین قراراتها لتسییر حیاة دول

  : األسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور اإلرهاب كظاهرة خطیرة أهمها "عبد الرزاق"حدد 

  تصادي، العامل النفسي، السیاسة االستعمار، القهر السیاسي، العامل االجتماعي، العامل االق

 .الدولیة ، العامل القومي 

في ظل البیئة العالمیة الحالیة تتولد أشكال عدیدة للعنف ":كما قدمه حسن علوان في رسالته : العنف

ویعد اإلرهاب في شكله ، شكل واضح وملحوظوهذه الظاهرة طغت ب) اإلرهاب( أهمها هي ظاهرة

ویقترب في الكثیر من صوره ودوافعه وأهدافه من ) المرضي(ومضمونه نوع من أنواع العنف 

عد سلوكاً  ،السلوك اإلجرامي ُ بسط تعریف للعنف بأنه أو  إجرامیاً  حیث أن أي عنف منظم ومدبر ی

ات اجتماعیة أو دینیة أو استعمال غیر القانوني لوسائل السر المادي آو البدني ابتغاء تحقیق غای

  ).76 : 1983رضا ، ( ".سیاسیة

، فهو یحاول في مرحلة دراسة النظم العنف یعاني العالم االجتماعي صعوبة في تعریف

یتعلق بنظام معایر  هالعنف من مجتمع آلخر الن یختلفولكن،االجتماعیة مالحظة ما یسمى عنف

) ماركس(، وبناء علیه كیف تولد العنف في التاریخ ، یرى )107 : 1993زحالوي ،( المجتمعات 

جتمعات هو تاریخ صراع الطبقات، بین من یملك وسائل اإلنتاج والخیرات، وبین من إن تاریخ الم

القة القائمة على أساس االستغالل، ویرى حیث تقوم الع ،مختلفة خذ الصراع أشكاالً أ، وقد ال یملك

إن الصراع الطبقي یولد شكلین من العنف، عنف سیاسي، وعنف اقتصادي وغالبًا ما ) انجلز(
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األول، ما دام العنصر االقتصادي هو أساس تطور المجتمع  یحدد الثاني

)www.edorous.com. (  

 ُ اللجوء إلى القوة لجواًء كبیرًا أو مدمرًا ضد األفراد أو (نه أعرف على أما العنف السیاسي ی

األشیاء أو لجوء إلى قوة یحظرها القانون موجه إلحداث تغییر في السیاسة في نظام الحكم آو في 

وهو عمل موجه إلحداث تغییرات في وجود األفراد في المجتمع وربما في مجتمعات  ،أشخاصه

أخرى من خالل مهاجمة قوى لشخص اآلخرین ولخبراتهم مباشرة بقصد السیطرة علیهم بواسطة 

  ).2005:201الدلیمي، .( الموت أو التدمیر واإلخضاع أو الهزیمة 

عد من  ُ أكثر الموضوعات التي حركت بحوث وأما موضوع العنف في اإلعالم المرئي ی

إلى أن تراكم هذا العدد الكبیر من المعطیات والدراسات المتخصصة ، االتصال الجماهیريوسائل 

عالم المرئي والسلوك صحة فرضیة وجود عالقة سببیة بین العنف في اإل یبرهن،في هذا الموضوع

  .)230: 1987دومتیاك، (العدواني

  :التطرف الدیني تاریخیاً  

  :شأته ن .1

ن  ن " الما صدق"بین الكلمتین اتفاق في : العالقة بین الكلمتین الغلو والتطرف "البوطي"بیّ وإ

 ،هى عن الغلوكان بینهما اختالف في المفهوم الذهني، ومما الشك فیه أن كتاب اهللا تعالى قد ن

هي عن التطرف، الغلو مستلزمًا للن ، إذن فقد كان النهي عنرًا إلى أن ما صدق الكلمتین واحدونظ

ینعت أو  ، ولكن الخالف یكمن بعد ذلك فیمافقین على ما یوصف بالغلو والتطرفمت الجمیعولكن 

كانت، بالغلو أو  ، أي الغالة في الدین ال ینعتون أفكارهم وسلوكیاتهم أیاً ال ینعت بالغلو والتطرف

ة نهاأالتطرف، بل یرون    ).17: 2006البوطي، ( العدل المتفق مع القرآن والسنّ
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أرسل اهللا رسوله نوحًا  أنى إلالغلو قبل إرسال اهللا تعالى الرسل،وذلك بعد آدم علیه السالم وجد 

فقد غال قوم نوح قبل مجیئه إلیهم في رجال كانوا صالحین فغلو في محبتهم حتى  ،علیه السالم

وال یغوث ویعوق   سواعاً وقالو ال تُذرّن الهتكم وال تذرن وّدا وال( عبدوهم من دون اهللا ، قال تعالى 

الحد الطبیعي في الزیادة  عتبار مجاوزةإ، والغلو أخص من التطرف ب) 23یة سورة نوح آ(  )ونسراً 

، الشبل.( یره یختص به دین أو جماعة أو حزب، وفي عقیدة أو فكرة أو مذهب أو غوالنقص

2006 :12.(  

  :التطرف عند أهل الكتاب  .2

وا  ]في قوله تعالى ایهود ونصارى كمائیل من وجد الغلو عند بني إسر  ا َأْهَل اْلِكتَاِب َال تَْغُل یَ

والتكفیر عند كل من الیهود للنصارى، كما وجد الغلو  .)171سورة النساء، آیة (  )ِفي ِدیِنُكمْ 

ِت النََّص ][: یهود، قال تعالىوالنصارى لل اَل َق ى َشْيٍء وَ َسِت النََّصارَى َعَل یْ ُهوُد َل ِت اْلیَ اَل َق ارَى وَ

ى َشْيءٍ  ُهوُد َعَل یَ َسِت اْل یْ ، حتى أدى بهم األمر إلى استباحة دماء وأعراض )112المائدة ، آیة ( ) َل

قر مبدأ القتال ألنه مرتبط بوجودهم وبقائهم وأنهم أبناء اهللا وأحباؤه وما  ،كل منهما اآلخر ُ فالیهود ی

وخدم " المختار أنهم شعب اهللا" یث سواهم أمیون یجوز أن یفعلوا بهم ما شاءوا على مبدئهم الخب

 علیه السالم كما صلبوا" عیسى"، والنصارى تقرر أنها وارثة الیهودیة بشریعة جلهماللهم مسخرون 

  . )ه1408المحسن، ( عیسى كما یظنون

  :الحركات المتطرفة في اإلسالم

فة التي تعددت التعریفات كما اختلف العلماء بشأنهم، فمنهم من خصهم بالطائ: الخوارج  - 1

كل من خرج على اإلمام الحق الذي : "خرجت على علي بن أبي طالب قال الشهرستاني 
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اتفقت الجماعة علیه یسمى خارجیًا سواء كان الخروج في أیام الصحابة على األئمة 

ومنهم من یقول  ،"لهم بإحسان ولالئمة في كل زمان الراشدین أو كان بعدهم على التابعین

ن بینه وبین معاویة كفریق اأن الخوارج  ، نشق على علّي بن أبي طالب في معركة صفیّ

أن تكون باختیار حر من طوروا نظریة دیمقراطیة في الخالفة تقول بأن الخالفة یجب "

كانت معركة علي بن أبي طالب خاسرة من بدایتها :"  "محمد شحرور"ویقول  ، "المسلمین

خرجت قوة إسالمیة جدیدة لیس لها عالقة ال  "بعد مبایعته خلیفة إثر مقتل عثمان بن عفان 

فالخوارج أنفسهم لم  ، بالصحابة وال بالجیل النبوي هي الخوارج نادت بإطار جدید بالحكم

إلى العنف واالغتیاالت وتكفیر فلجأوا یعرفوا كیف یحولون هذا القول إلى فعل 

  ).67- 66: 2012زهر الدین، .(عارضیهم

–بن عمه اإلسالم، ناظرهم أرسل علّي رضي اهللا عنه إل خرجت في) أول فرقة(والخوارج 

،فرّد جلهم إلى اإلسالم، وبقي منهم نحو ألفین فناظرهم ، كانوا ثمانیة آالف - اسعبداهللا بن عب

، وحاربهم بالسیف أقام علیهم الحجةفتهم فبدأهم بالمناظرة ثم بعد ذلك أن أقاتلهم علّي واستأصل ش

  )15ص -1-  2014،سلسلة الندوات العلمیة( 

 ، وهمالذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري" واصل بن عطاء"وهم أصحاب : المعتزلة - 2

نه حقیقة حیویة  فلم أ، متجاهلین نه مجموعة من العقائدأالذین قصروا إدراكهم للدین على 

ر وارجعوا الدین إلى نسقالمعاني  یحفلوا بأسالیب إدراك الحقیقة إذا كانت ال تقبل التصوّ

علمیة كانت أو ة انتهى إلى موقف سلبي بحت وغاب عنهم بأنه في میدان المعرفة المنطقی

ال یمكن للفكر أن یستقل تمام االستقالل عن الواقع المحقق في عالم دینیة 

نشأ فكرًا "یذهب باحثون آخرون إلى القول إلى أن االعتزال ، و )368-347:أمین،.(ةالتجرب
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البصرة في أواخر العصر  لقرن الثاني الهجري فيقائمًا على النظر العقلي مع بدایة ا

، "ة اإلرادة وصفات اهللا جّل وعالّ ستمرار لموقف القدریة األوائل وجدلهم حول حریإاألموي ك

فراغ  نلقرآن لم تنشأ موالقول بخلق ا" أصحاب الفكر الحرّ  ،محمد شحرور"ووصفهم 

، إال أن المعتزلة أخطأت خطأ قاتالً  في محاولة استعمال السلطة في  ولمتكن ترفًا فكریًا

  ).73: 2012زهر الدین، .("فرض الفكر فأحلوا السیف مكان الحجة والدلیل

نسبة إلى عبد اهللا بن سبأ الهمذاني " السبئیة"غلو : منشؤه عند المسلمین هو :الرافضة  -3

، وكان نة بین الصحابة وبین علي ومن معهالذي أسلم في عهد عثمان وقاد الفت، الیهودي

واإلرهاب في اإلسالم  فقد تجلى مظهر الغلو والتطرف ،اشر مقولة الغالة في تألیه علّي ن

، لس الیهودي في إفساد ملة النصارى، والتأثر بتلك العقائد، القدیمة، مثل بو بهذا الفكر

 .والیونانیون الوثنیون الذین أورثوا العنف والتكفیر واإلرهاب لمن ال یوافقهم في العقیدة الوثنیة

  :العشرینالواحد عض الحركات المتطرفة في بدایة القرن ب

حالة من الفوضى والتمزق والتفتت والتفكك والتجزئة،  اآلن المجتمعات العربیةوتشهد 

قامة ' العودة إلى األصول'وموجة من اإلرهاب تحت الشعار اإلسالمي  ، عالوة ' دولة الخالفة'وإ

كما وینتشر التطرف الدیني . یة والصراعات الطائفیة على تعمق الفتن الداخلیة والنزاعات المذهب

والفكر األصولي السلفي الوهابي ، وتتكاثر كالفطر الحركات والمجامیع التكفیریة والقوى األصولیة 

باكو 'و' القاعدة'و' نصرةوجبهة ال' داعش'السلفیة الرجعیة المتزمتة المتعصبة بمسمیاتها المختلفة كـ

ابات والعناصر اإلرهابیة المأجورة التي تتاجر بالدین اإلسالمي والمشاعر یر ذلك من العصغو ' حرام

  .الدینیة ، وتلقى الدعم المالي واللوجستي من دول إقلیمیة وأجندات خارجیة وشبكات إرهاب عالمیة
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أن هذه الحركات تمارس اإلجرام الدموي الوحشي والقتل الجماعي والذبح والسبي والنهب 

وجهاد النكاح وقطع الرؤوس وتحطیم تماثیل رموز ثقافتنا وأعالم نهضتنا والخراب واالغتصاب 

الثقافیة والعلمیة العربیة ، والقیام بالعملیات االنتحاریة التي یذهب ضحیتها أناس أبریاء ال ناقة وال 

جمل لهم، عدا عن عملیات التهجیر القسري التي طالت أبناء الدیانة المسیحیة في العراق 

   .)2015حسن،(

والدین اإلسالمي بريء من كل هذه األفعال واألعمال والممارسات الوحشیة التي 

  . تتبعها داعش وأخواتها ، وتندرج تحت اإلجرام 

وكلمة " الدولة اإلسالمیة في العراق والشام "هواختصارلـو (:"داعشمنوأمام موجة اإلرهاب الداعشي 

جرائیًا أنها مجموعة من المرتزقة ومن داعش دخلت قاموس العربیة كمرادف لشدة القسوة واإل جرام، وإ

المجرمین والقتلة والمأجورین أتو من كل حدب وصوب ینساق وراءهم المغرر بهم ویتحولون إلى 

والغزو السلفي الجهادي التكفیري الذي تتعرض له المنطقة العربیة، فإن واجب ، ) سفاحین وقتلة

دیمقراطیة والعلمانیة والمؤسسات الثقافیة والمدنیة العربیة النخب المثقفة التقدمیة والقوى الوطنیة وال

خوانیة وداعشیة  التصدي بشكل واٍع ومسؤول لكل حركات اإلسالم السیاسي ، من سلفیة وأصولیة وإ

انزل اللـه ما ، ولمشیخات الفتاوى التي تعیش في عصر ما قبل التاریخ ، التي تصدر الفتاوى التي 

جمیع یعرفها ویمقتها ألنها بعیدة كل البعد عن مبادئ وتعالیم وقیم بها من سلطان ، وأصبح ال

وكذلك محاصرة وتعریة هذه الحركات المتطرفة والمتشددة ونبذ . وجوهر الدین اإلسالمي الحنیف 

أفكارها، وتجدید الخطاب الدیني وتحریر المفاهیم المغلوطة التي تشوه مبادئ اإلسالم وقیم الدین، 

الفكري واإلیدیولوجي والعقائدي والعقالني بین القطاعات الجماهیریة والشعبیة ،  ورفع مستوى الوعي

شاعة الفكر العلمي التنویري التقدمي وثقافة المقاومة ،  وتحصین األجیال الشبابیة الجدیدة ، وإ
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نشاء مجتمعات دیمقراطیة قادرة على مواجهة التحدیات الداخلیة  وتعمیق النضال ألجل إرساء وإ

جیة والخروج من حالة اإلخفاق الراهن ، وصوًال إلى تحقیق أهداف وأماني الشعوب العربیة والخار 

بالحریة والعدالة والدیمقراطیة في ظل نظم تقدمیة علمانیة دیمقراطیة ومدنیة تحقق التقدم والرخاء 

 .)2015حسن،(.واالزدهار االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 مظاهر الغلو والتطرف

الحیاة البشریة، مرتبطةبر الغلو والتطرف والتعصب كظاهرة بشریة طبیعیة تعددت مظاه

ألنه یتعلق بطبائع البشر ومیولهم ونفسیتهم، وكذلك موجود داخل كل جماعة في المجتمع في كل 

لغاء اآلخر ونفیه لیس بالنهج الجدید،  زمان ومكان، ودون استثناء؛ فالتعصب للرأي والقناعات وإ

متشددین، معتدلین، (تصنیفات الشائعة سیاسیًا داخل الجماعات واألحزاب وهذا یفسر سبب ال

لك یعني االنشقاق، ، إذا لم تتعایش األطراف مع بعضها بعضًا فذ...)محافظین، إصالحیین

عتبار التطرف الدیني یمثل أنشطة عن معتقدات، واتجاهات، ومشاعر، واستراتیجیات إواالنقسام، وب

، فذلك یعني حزب بطریقة تبعده عن األوضاع السائدة بین الناس تبناها شخص أو جماعة أو

، الذي عبر عن أفكاره )سید قطب، منظر جماعة اإلخوان المسلمین: (مثال ،جوهر التطرف الدیني

الحكم بجاهلیة المجتمعات اإلسالمیة (وأیدیولوجیته في تلك الفترة، بتكفیر قادة الدول اإلسالمیة؛ أي 

الطریق لفكرته المتطرفة الجوهریة، وهي أنه ال سبیل لتغییر هذه األوضاع إال  ؛ مما مهد)المعاصرة

  ).2014الجابري، . (باالنقالب على الدولة باصطناع العنف
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  :ومن أهم مظاهر الغلو والتطرف 

  :تكفیر اآلخرین  .1

ثمة مفهومًا ذاع وانتشر في العالم اإلسالمي وهو مفهوم التكفیر، كان ابن رشد ضد 

، أي ضد توهم امتالك الحقیقة المطلقة، ألنك إذا توهمت انك تملك حقیقة مطلقة فال بد أن التكفیر

تعادي من یعادي هذه الحقیقة، وبعد أن تعادیه علیك أن تنفیه وأن تتخلص منه وهنا یعتبر اإلرهاب 

-195: 2001وهبة، .(نتیجة حتمیة للتكفیر، والتكفیر نتیجة حتمیة لتوهم امتالك الحقیقة المطلقة

196.(  

وأن . التكفیر حكم شرعي هللا ولرسوله ال یكون التكفیر إال بتوفر شروط، وانتفاء موانعیعد 

یتولى ذلك الراسخون في العلم من األئمة والعلماء والكبار، فالمسائل الكبار، تحتاج إلى علماء كبار 

  ).14: 2015، آل نصر( 

علماء العقیدة اإلسالمیة ، أنه ال یجوز إن المتفق علیه عند أهل السنة والجماعة، جماهیر 

، ما دام احتمال واحد اثرت مؤیدات الحكم علیه بذلك، مهما تككم على المسلم بالرّدة إلى الكفرالح

، ومظهر الغلو في هذا یتجلى في تجاهل الفرق بین المعصیة السلوكیة،  لبقائه على اإلسالم موجودًا

التي تزج صاحبها في الكفر، كما یتجلى  االعتیادیةصیة التي ال تجرّ إلى أكثر من الفسق، والمع

، دون تفصیل وال تفریق ودون أي كل المتلبسین بهذه المعصیة في التوجه بالحكم الجماعي على

المصطفى  ى، كما یتجلى في مخالفة جریئة صریحة لهدللحاالت الخاصة واألوضاع الفردیةتقدیر 

ط في هذا الغلو وذلك في الحدیث الذي رواه مسلم من وتحذیره من التور ) صلى اهللا علیه وسلم(

یكون بعدي أئمة ال یهتدون بهدایتي وال یستنون بسنتي وسیقوم : " حدیث حذیفة بن الیمان انه قال

كیف أصنع یا رسول اهللا إن : ، قال حذیفة وبهم قلوب الشیاطین في جثمان إنسفیهم رجال قل
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ن ضرب ظهرك وأخذ مالكتسمع وتطیع لألمیر، و : أدركت ذلك؟ قال  فقد دّل نّص هذا الحدیث ". إ

ُشرع الخروج  نما ی على أن مجرد شرود الحاكم ال یعّد كفرًا، ومن ثم ال یستوجب الخروج علیه، وإ

علیه بالكفر الصریح الذي ال یحتمل أي تأویل ثم أن هذا الغلو في التكفیر یسري إلى غلو آخر شٍر 

لقتل على كل من تورط فقّدم نوعًا من المعونة لمن سبق الحكم منه وهو الحكم بالكفر ومن ثمّ با

  .)2006البوطي،.(علیه مزاجیًا بالكفر 

  :التعامل مع غیر المسلمین  .2

واإلسالم ركز ) ال إكراه في الدین ( إن اإلسالم ال یكره أحدًا على االعتناق بدین اإلسالم 

لمسلمین والیهود هو خیر دلیل بین ا) نورة المدینة الم( على التعایش السلمي بین األدیان وصحیفة 

، بینما بعض الجهلة بحقیقة الدین اإلسالمي یشیع في األوساط المتدینین أن مجرد الكفر هو ذلك

وهذا جهل بالدین یناقضه صریح اآلیات من القرآن الكریم والسنة  ،سبب كاف الستباحة الدماء

ا یجب التنویه به أن اإلسالم ال یمانع من بر غیر ومم ،لخبرة العملیة للتاریخ اإلسالميالنبویة وا

ال ینهاكم اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم [ :" المسلمین ما داموا مسالمین فقال تعالى

).( 8سورة الممتحنة اآلیة( ] یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا الیهم إن اهللا یحب المقسطین

  ).هنداوي ،موقع الحوار الیوم

التي تناولت موضوع التطرف ) مشروع رسالة عمان( شر المعهد الملكي للدراسات الدینیة ن

والغلو وموقف اإلسالم منها وضرورة الدعوة إلى محاربة هذا النهج المنحرف والفكر المتطرف 

، وتعتبر هذه الرسالة بمثابة وثیقة المتسامحالضال فكر الغلو والتطرف والدعوة إلى الحوار الهادف 

ل امة إلعادة تأسیس حیاة المسلمین المعاصرة على حقائق التعایش مع اآلخرین واالبتعاد عن كه

، وكذلك عززت الدور اإلنساني التعبیرات والسلوكیات المتطرفة، وحمایة دینهم في نفس الوقت
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یات أتباع األدیان والثقافات، وحقوق اإلنسان، والحر  والحضاري لإلسالم عبر نشر ثقافة الحوار بین

، باإلضافة إلى تأسیس أرضیة األسباب الرئیسیة لإلرهاب والعنف، كما تسهم في مواجهة األساسیة

مشتركة تهدف إلى بناء الوعي والفهم الالزمین لتعریف المجتمعات بقیمة العیش مع االختالف 

  ).2013رسالة عمان،.( وقبول التنوع

  :ربط التطرف واإلرهاب باإلسالم .3

 11 بعد أحداثحربه ضد اإلرهاب ) جورج بوش(المتحدة األمریكیة وصف رئیس الوالیات 

، حملة ضخمة تربط اإلرهاب باإلسالم، وقد أعطت إشارة البدء لتصعید بأنها حملة صلیبیةأیلول 

حول تفوق الحضارة المسیحیة على ) بریسكوني(وقد جاءت تصریحات رئیس الوزراء االیطالي 

، وعلى خلفیة الخلط المتعمد بین اإلرهاب واإلسالم أو ما یمكن لحضارة اإلسالمیة في السیاق نفسها

) باتریك مكلیرك(سي وصف المحلل الفرن، )137: 2001ولد أباه،( وصفه بأسلمه اإلرهاب 

، ومن ثم فإن الذبح وقطع الرؤوس ظاهرتان ةنسق فكري یقوم على الحرب المقدس: "االسالم بأنه

دًا صلى النبي محم أن) جیري فالول(اعتبر و ) 15: 2007،اغالدب( تندرجان في قلب اإلسالم ذاته 

المستشار الدیني للرئیس بوش وصف اإلسالم بأنه دیانة ) فرانكلین غراهام(، واهللا علیه وسلم إرهابیاً 

وغیرهما من أركان تیار المحافظین الجدد ) دانیال بایبس، وریتشارد بیرت(شیطانیة مریرة وانتهاًء 

ي ف؛ والذي یعتبرونه خطرًا استراتیجیًا یواجه العالم الغربي نع القرار في واشنطنمین بدائرة صالمتحك

  ).2007الدباغ، (.قیمه ومصالحه الحیویة

اإلرهاب والعنف أسلوب من أسالیب فرض ،فالتطرف باإلرهاب والتعصب والعنفیرتبط 

من خالله الفرد رأیه نه سلوك یفرض أ، أي ن بها الفرد أو تؤمن بها الجماعةوجهة النظر التي یؤم
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من خالل التهدید والقوة وینظر إلى استخدام القوة لتحقیق أغراض معینة أو فرض أفكار معینة بأنه 

  ).153- 147: 2004البیومي، (جریمة ضد القانون 

لى طور یزداد خطر التطرف حین ینتقل من طور الفكر واالعتقاد والتصور النظري إ

یعبر عن نفسه بأشكال مادیة من أعمال قتل وتفجیرات  ، الذيالممارسة والتطرف السلوكي

وتصفیات واستخدام لوسائل العنف المادي المختلفة لتحقیق بعض األهداف، وعادة ما یكون 

التطرف السلوكي والمادي نتیجة وانعكاسًا للتشبع بتطرف سابق في الفكر والقناعات 

  )2007الزیات، (.واالعتقاد

 ،إحدى حقائق العصرفیها مرحلة جدیدة أصبح  2001سبتمبر 11دخل االرهاب بعد 

وقد  ،لقطریة واإلقلیمیة والدولیةالتحدیات الجدیة على األصعدة اأحد حیث یمثل اإلرهاب المعاصر 

بدأ هذا التحدي یبرز على الساحة السیاسیة منذ ستینیات القرن العشرین مع انتشار ظاهرة استخدام 

  .)2009خضور،(العنف في الصراع السیاسي اإلرهاب كأحد أهم أسالیب استخدام 

وبناًء على ذلك، یتم غسل دماغ كوادر الجماعات اإلرهابیة من خالل تنمیة اتجاهات بالغة 

السلبیة إزاء مجتمعاتهم ودولهم من  تقریظ عملیة االنقالب العنیف علیها، حتى ولو أدى ذلك إلى 

ارهم شهداء، ویتم من خالل برنامج للحشد التضحیة بحیاتهم، ألن في ذلك سبیل إلى الجنة باعتب

والتعبئة وتغذیة مشاعر أعضاء الجماعات الذین تم تجنیدهم بكراهیة الواقع االجتماعي الذین 

قناعهم بالقیام باألفعال  یعیشون فیه، تمهیدًا إلقناعهم بإستراتیجیة االنقالب على األوضاع، وإ

ومنابع  الفكر المتطرف الدیني، البد من  اإلرهابیة المنوط بهم تنفیذها، وحتى نفهم أصول

أنشطة : (فهو عبارة عنالتطرف اإلیدیولوجي، فهو األصل والتطرف الدیني فرعًا من فروعه، فهم

، یتبناها  شخص أو جماعة بطریقة )تتمثل في معتقدات واتجاهات ومشاعر، وأفعال واستراتیجیات
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عتبارها شكًال إنشطة تبرز في مواقف محددة، باأل وهذه   بعیدة عن األوضاع السائدة بین الناس، 

  ).2014الزیات،. (عنیفًا من أشكال الصراع بین جماعات متطرفة والسلطة السیاسیة

لتكنولوجي االعنف والتطرف واإلرهاب نتاج هجین للنظام العالمي المنحاز بتفوقها  عدیُّ 

اقع على شعوب سة آمر الو لفرض سیا" حق النقض "وبامتالكه لوسائل الردع النووي وبحیازته 

ونعت كل من  ،، وفرض وجود قهري للكیان الصهیوني في قلب العالم اإلسالميالعالم الثالث كلها

َجر نفسه في ساحة عامة ، أو من یقتل فردًا واحدًا أو یفتفض ضد الظلم والطغیان واالحتاللین

حق "رمة دولیًا تسمیه ظلمًا ، بینما یمارس اإلرهاب الرسمي بجیوش وطائرات وأسلحة محباإلرهابي

  ).2015سلطاني ، "( الدفاع عن النفس

  :أسباب التطرف وكیفیة مواجهتها

ابهم عن التأثیر في مشكلة تخلف المسلمین وانعدام فعالیتهم، وغی "جودت سعید"عرض

هم، لالذي نجح في استضعافهم واستذال، وعجزهم عن مواجهة الغزو االستعماري أحداث العالم

) سنن تغییر النفس والمجتمع: التغییر( بطء انتشار أفكار،و ، واستغالل مواردهماتهمونهب خیر 

یطرة الفكر التقلیدي ، وسحجب الكثیفة المنسدلة على العقولودخولها في وعي المثقفین، بسبب ال

، والخوف من التغییر الذي جعله اهللا تعالى الطریق الوحید للنهوض من العثار في على األذهان

، وما فات علماء المحدثین هو أن ] "بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهمما إن اهللا ال یغیر "[: عالىقوله ت

، إذ هو یجني ثمار كل ما ام بقدر ما یتوقف على قیمة الفردمصیر الشعوب ال یتوقف على النظ

  ). 25-24 : 1994سعید، ( حوله من تفكیر اجتماعي لكنه یفقد روحه

ة أبدًا بین قوم بلیت على األفكار البالیة لن تقوم لها قائم:"  إلى أن" محمد إقبال"أشارو 

، ومع هذا فهناك أناس من عنى بالعمل أكثر مما یعنى بالرأيالقران الكریم كتاب ی، وأن أیدیهم
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العسیر علیهم بحكم مزاجهم أن یتمثلوا عالمًا جدیدًا علیهم لیستأنفوا الحیاة على هذا النسق الخاص 

  ).3: 2000إقبال ، ".( ة التي هي الهدف األسمى للدینبالریاضة الباطنی

o لماذا العقل الدیني المغالي أحادي : أجاب األدرسي على سؤاله الذي ینص على

، رغم دعوة ته إلى المجتمع والواقع وللقضایاوتبسیطي وحّدي ومتطرف في نظر 

من خالل وذلك بالتحلیل  ؟اإلسالم إلى الوسطیة واالعتدال فكرًا ومنهجًا وسلوكاً 

   -:المستویات التفسیریة المركبة التالیة

لنصوص نزع او ، استعمال القوة في القرآن الكریم یشمل سوء فهم مناطات :المستوى الثقافي -

، الوعید اإللهي والمعاملة البشریةالخلط بین و ، خلط مرحلة الدعوة بمرحلة الدولةو ، من سیاقها

  .خلط الحق بالصوابو 

  الذي یعیش رد فعل " سیكولوجیة المقهور"مكن صیاغته وفق قانون ی :المستوى النفسي

  .یقوم بتبني منهجه و ، عنیفا على خصمه

  المتولد عن الحالة اإلعالمیة التي یقودها الغرب  :المستوى الذهني.  

  الناتجة من قراءة مجحفة ذات " العقلیة العسكریتاریة" والمقصود به  :المستوى المنهجي

غفال األبعاد  ،وتاریخ السلف الصالح ،قط للسیرة النبویةطابع عسكریتاري ف  األخرىوإ

والعمرانیة والهندسیة والطبیة والتشریعیة والسلوكیة والبیئیة في الفعل  واإلنسانیةالحضاریة 

  .العسكري الخالص

 ن یعانون حالة من التخلف ، الذیمرتبط بالحالة السیاسیة للمسلمینال :المستوى السیاسي

، فنشأ كرد فعل ال شعوري عند عنه واقع االستبداد والدكتاتوریةما یفصح ، كالسیاسي

شيء،  إلى، وأن الذي ال یملك القوة ال یمكنه أن یصل لمسلمین إیمان بأن القوة هي الحلا
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عبد اهللا عوض أن  أناإلسالم، في حین وتحولت الوسیلة الغایة ُ جاء أساسًا من أجل أن ی

  ). 158-157 :2010،اإلدریسي(. تُعبد القوة

التطرف والغلو  أسباببعض ،)مؤتمر الوسطیة(قدمها في في ورقة عمل  "عوجان"وذكر 

في الغلو، لجهل بعدم معرفة حكم اهللا تعالى، فمن یعرف الكثیر عن الدین یتجنب الوقوع ا :منهاو 

البیئة ،و القصور في مقاصد الشریعة، و الجهل بحدود الشریعة،و ویتمثل الجهل في الدین

  .)2015عوجان، ( للرأي أو المذهب  التعصب،و لیةالمغا

  :الحركات اإلسالمیة في األردن

في األردن إلى ) اإلخوان المسلمین(ل في تأسیس الجماعةیعود الفض: اإلخوان المسلمین

بمؤسس الجماعة في مصر الشیخ حسن البنا،  تواصلالحاج عبد اللطیف أبو قورة الذي كان على 

، وتعود أصول حركة اإلخوان المسلمین في تأسیسیة للجماعة في مصرعضو هیئة وكان أبو قورة

الشرق أردنیین : األردن إلى اندماج جماعتین منفصلتین تمثالن عنصري المجتمع األردني

وقد ظهرت الحركة في نفس الفترة تقریبًا في فلسطین وفي إمارة شرق  ،وفلسطیني الضفة الغربیة

على كال ضفتي نهر  األردنبعد اتحاد الضفة الغربیة مع شرقي  واندمجت الحركتان تماماً  ،األردن

  ).58-47: 1997غرایبة، (  م1950عام  األردن

من حیث التنظیم واجتذاب العناصر  1967شهدت الجماعة نقلة نوعیة بعد هزیمة حزیران 

یعارض التوجه  ر توجهاً و ، وظهنحسار موجة المد القومي والیساريبعد تراجع واو الشابة، 

بفتح باب الجهاد، أسس األخوان قواعد جهادیة ُعرفت باسم  المطالبة، و داخل اإلخوانإلصالحي ا

نفذت سلسلة من العملیات الحربیة الناجحة ضد أهداف عسكریة إسرائیلیة  ،"معسكرات الشیوخ"

، وانتهت التجربة بعد خروج المقاومة الفلسطینیة من األردن عام من الحدود األردنیة انطالقاً 



63 
 

، والتزمت فیها الجماعة بالحیاد وطالبت أطراف النزاع بضرورة حقن الدماء والمحافظة م1970

امتازت عالقة اإلخوان بالنظام في تلك الفترة بصیغة من التعایش القلق ، و على الوحدة الوطنیة

جهة والحذر؛ فعلى الرغم من العمل الرسمي السیاسي والمعلن للجماعة وتأیید اإلخوان للملك في موا

محدودة اال أن بعض مواقف اإلخوان السیاسیة أدت إلى أزمة م، 1957الیساریین والقومیین عام 

، إذ یمكن القول بأن الفترة الممتدة من الخمسینیات والستینیات وبدایة في العالقة مع نظام الحكم

اإلخوان في السبعینیات كانت بمثابة مرحلة التعریف والتأسیس والصعود الهادئ المتدرج لجماعة 

  ).50- 26: 2007العموش،(األوساط االجتماعیة 

بدأ النشاط اإلسالمي في وقت مبكر منذ استقالل األردن عام : من ناحیة التطور التاریخي

عندما تأسست جماعة اإلخوان المسلمین برعایة الملك عبد اهللا األول وحضور بعض  م،1946

أحد ( الشیخ تقي الدین النبهاني  أسس رموز الجماعة في مصر ولم تمض سنوات قلیلة حتى

، ُأطلق علیه اسم  حزب إسالمي جدید) ن المسلمین في فلسطین واألردنالمقربین من جماعة اإلخوا

یحمل إیدیولوجیة متشددة تجاه النظم السیاسیة القائمة مطالبًا بإعادة " حزب التحریر اإلسالمي"

  ).20-9: 2007العموش،(الخالفة اإلسالمیة 

العائدون من الحرب  الجماعات االسالمیة بالعمل المسلح في عقد التسعینیات، إذ قام بدأت

إما إلى فرض أجندتها الدینیةالسیاسیة من  ،األفغانیة، بتنظیم أنفسهم في مجموعات مسلحة تهدف

ما محاوالت العمل المسلح عبر الحدود األردنیة ملیات داخلیة كتفجیر دور السینماخالل ع ، وإ

  )24: 2001محافظة، .( نیةالفلسطی

ر عدة ، كما بدأت تظهبدایة عقد التسعینیاتالفكر اإلسالمي االحتجاجي الرافض  انتشر

یة التأثیر على قیادات ، وقد حاولت هذه التنظیمات العنقودیة في البداقضایا في محكمة أمن الدولة
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) ني أفكار سید قطبكانوا یقتربون من تب(في جماعة اإلخوان المسلمین " الصقور"من تیار 

، إال أن هذه القیادات رفضت ذلك على الرغم من االشتراك الفكري العام في وحركیاً لیؤازروها فكریاً 

والء والبراءة ، وظهر الوجه الجدید لإلسالم السیاسي لاسیاسیة سلفیة كمفهوم الحاكمیة و  مفاهیم

عن اعتقال  ندما تم اإلعالن رسمیاً ع ،1994عام  وواقعیاً  فكریاً  الرادیكالي بصورة أكثر تنظیماً 

سریة تدعو إلى سلفیة  تباعه ینشرون كتباً أالذي كان " أبو محمد المقدسي"المدعو  "عصام برقاوي"

مطالبة النظام السیاسي األردني والنظم العربیة، ومن ضمنها السعودیة وبال" تكفیر"جدیدة تقوم على 

. ن التغیر ال یمكن أن یتم إال من خالل العمل المسلح، وكذلك اإلیمان بأبتحكیم الشریعة اإلسالمیة

)www.Tawhed.ws: 2014.(  

على الساحة األردنیة ) السلفیة الجهادیة(كل من الزرقاوي والمقدسي تیار یحمل فكر  أسس

، بینما نقل الزرقاوي هذا التیار إلى المشهد العالمي القرن العشرینخالل حقبة التسعینیات من 

وبعدها إلى , ، إلى أفغانستان، ثم كردستان1999خروجه من األردن أواخر عام واإلقلیمي بعد 

العراق؛ األمر الذي حول طبیعة التهدید األمني، وطور أدوات التیار السلفي الجهادي ومقدراته 

یجاد حالة من التفاعل والدینامیكیة المتبادلة بین الزرقاوي ومن معه من أردنیین وعرب  التنظیمیة، وإ

ب في شبكته التي أنشأها في الخارج، وبین أتباع وأنصار التیار في الداخل، ثم كانت مرحلة وأجان

السجن إحدى المراحل المهمة في مسار السلفیة الجهادیة في األردن؛ فقد أصبحت تعلن عن 

كفر الدولة، : (أیدیولوجیتها الصارمة بشكل صریح دون خوف أو حساب وأصبحت مفاهیم مثل

مفاهیم شائعة .....) النیابیة، وِرّدة األنظمة العربیة، والحاكمیة، والطاغوت وكفر المجالس 

ومعروفة، وصلت السلفیة الجهادیة ذروتها مع صعود نجم الزرقاوي وقیادته لفرع تنظیم القاعدة في 

، وأدى في النهایة وواضحة وكبیرة على األمن األردنيالعراق ، األمر الذي انعكس بصورة جلیة 
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تفجیرات فنادق (ر عمل تفجیري یتعرض له األردن خالل العقود األخیرة من تاریخه وهي إلى أخط

  ).www.jurdain.net:2010).(2005 عام عمان

  

  :اإلیدیولوجیة السلفیة الجهادیة على المفاهیم األساسیة التالیة تقومو 

  .االنتساب ألهل الحدیث - التاریخیةالتأسیس للمشروعیة الدینیة و  .1

  .المعاصرة" الجاهلیة"مقابل " الحاكمیة اإللهیة"  .2

  .كفر الدیمقراطیة والمجالس النیابیة .3

  .، ونزع الشرعیة الدینیة والسیاسیة عن الحكومات الكفر بالطاغوت .4

  .في التنشئة السیاسیة وتعزیز الوالء للتیار" الوالء والبراء" .5

  . والفتاوى  األحكامر الكفر تسویغ الكثیر من ودا اإلسالمتقسیم دار  .6

  . اإلسالمیةاألخرىالطائفة المنصورة التمایز عن الحركات  .7

  ).344- 328 : 2012أبو رمان، وأبو هنیة،.(التیار ألیدیولوجيالجهاد العمود الفقري  .8

میة إذ تمیزت الحركة الجهادیة األردنیة تاریخیًا بمشاركتها النوعیة في تأسیس الجهادیة العال

هللا ا ینتمي أبرز المنظرین أو القیادیین الجهادیین العالمیین إلى األردن، وفي مقدمتهم عبد

، "أبو أنس الشامي" ، و"أبو مصعب الزرقاوي"، و"أبو قتادة الفلسطیني"و" أبو محمد المقدسي"عزام،و

محمد المقدسي وأبو األول، تولى قیادته عبد اهللا عزام ثم أبو  :وقد انقسمت تاریخیًا إلى منهجین

، كما حدث في "العدو البعید"وأولویة قتال " الجهاد التضامني"قتادة الفلسطیني، ویؤسس لمفهوم 

، وغیرها من الساحات، أما الثاني، فتولى قیادته أبو مصعب الزرقاوي ثم أبو أنس أفغانستان والعراق

  ).2: 2014أبو هنیة، ".(القریبالعدو "وأولویة قتال " الجهاد المكاني"الشامي، ویؤسس لمفهوم 
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متاهات العشرینفي دخلت السلفیة الجهادیة األردنیة منذ نشأتها في تسعینیات القرن 

األولویات، وتمكنت األجهزة األمنیة األردنیة من تفكیك تنظیماتها وخالیاها، وأجبرتها على االنزواء 

من خلق حواضن اجتماعیة ، وحرمتها على البحث دومًا عن ساحات بعیدة ، وحملتهاوالكون

عام " جیش محمد"بدءًا من حقیقًا ألمن المملكة واستقرارها،  وشبكات حمایة؛ إذ لم تشكل تهدیداً 

في " بیعة اإلمام"، و1994عام " األفغان األردنیین"، و1992عام " النفیر اإلسالمي"، و1991

التي أسسها " التوحید والجهادجماعة "وقد جاء االختراق الوحید من الخارج عن طریق  ،العام نفسه

في تشرین " قاعدة الجهاد في بالد الرافدین"، وتطورت إلى تنظیم 2003/الزرقاوي في أیلول

ان المتزامنة في تشرین الثاني"، عندما نفّذت 2004أكتوبر/األول ، والتي 2005نوفمبر/تفجیرات عمّ

صابة أكثر  60استهدفت ثالثة فنادق، وأسفرت عن مقتل  أبو رمان، .(آخرین 100من شخصًا وإ

  ).29- 12: 2009وأبو هنیة، 

؛ إذ تجاوز أتباع  شهدت الجهادیة األردنیة تطورًا ملحوظًا وانتشارًا جغرافیًا ودیموغرافیاً  واسعًا

وتتوزع خریطة وجودهم على جمیع المدن  ،التیار سبعة آالف جهادي، فضًال عن األنصار

الرصیفة ذات مدینتا الزرقاء و  وتعتبر ،جتماعیة كافةوالمحافظات، وتخترق الطبقات والفئات اال

ان الشرقیة الفقیرة،  الكثافة السكانیة العالیة خزانًا أساسیًا، كما یتنامى وجودهم في أحیاء عمّ

. ویفرضون حضورهم في محافظة معان ومدینة السلط، وفي مخیمات الالجئین في محافظة اربد

همیش والفقر والحرمان وغیاب العدالة، وبتنوع جذورهم وتتمیز هذه المناطق بشعور متنام بالت

االجتماعیة من األصول األردنیة والفلسطینیة، ما یشیر إلى بدایة تشكّل حاضنة اجتماعیة للتیار 

الجهادي في األردن، وخصوصًا في معان والزرقاء وبهذا، باتت الجهادیة تتوافر على بیئة منتجة 

سناد، وتتخلق في رحمها الشروط واألسباب الموضوعیة الكافیةلهذا التیار تمّدها بشبكات حمای . ة وإ

؛ فقد تطورت الشبكة التي أسسها الزرقاوي مع دخول سوریة لت المخاطر األساسیة تجاه األردنتبد
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ینایر / ، وبروز جبهة النصرة في سوریة في كانون الثاني2011مارس/دروب الثورة منتصف آذار

2012.  

في " داعش"ما ظهرت الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وتضاعفت المخاطر عند

لقد ،و في سوریة إلى الفرع العراقي" جبهة النصرة"بعد أن أعلنت عن ضم ،2013أبریل /نیسان

التحق أكثر من ألفي جهادي أردني للقتال في صفوف التنظیمین، وهي أكبر مشاركة جهادیة أردنیة 

  ).5- 4: 2014أبو هنیة،.( خارجیة على اإلطالق

ستراتیجی مخاطر داعش   :ردناأل د ض تهوإ

 10على الموصل في " داعش"تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  وبعد سیطرة

على محافظتي و أخذ یتمدد في محافظات األنبار ونینوى وصالح الدین، ،  1014یونیو/حزیران

أنه أكثر خطورة مما تصورته الرقة ودیر الزور وأجزاء من الحسكة وریف حلب في سوریة، اتضح 

التقدیرات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة، فقد أظهر التنظیم التزامًا واضحًا تجاه إیدیولوجیته السلفیة 

خلیفة للمسلمین في " وتنصیب أبو بكر البغدادي" الخالفة"الدینیة عبر اإلعالن عن قیام دولة 

تطبیق نهجه التوسعي االممي العابر ،وكذلك عبر إصراره وعزمه على 2014یونیو /حزیران29

ُخفي التنظیم . للحدود ویقع األردن في نطاق هذه األهداف اإلستراتیجیة لتنظیم داعش؛ إذ ال ی

وقد نشرت أجهزة التنظیم الدعائیة اإلعالمیة . أحالمه وطموحاته بضم األردن إلى دولته الممتدة

العالم بأسره وتكون قاعدة انطالقه من العراق خریطة أولیة متخیلة لدولة الخالفة المستقبلیة تعمّ 

وقد ساهم نجاح التنظیم عبر  ،إلى فلسطین وسوریة؛ ثم جواره القریب الكویت واألردن ولبنان وصوالً 

ضع عا في ) سایكس بیكومع التقسیم االستعماري ل( 1916م تحدي نظام الدولة القُطري الذي وُ

میة، وتنشیط أیدیولوجیته الدینیة بإعادة رسم صورة تنامي نوعته األممیة العابرة للحدود القو 
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المؤسسة لفقه التغلب والشوكة؛ عبر " األحكام السلطانیة"اإلمبراطوریة اإلسالمیة، استنادًا إلى تراث 

الخریطة المستقبلیة ( )6(انظر ملحق رقم ()2014مجلة دابق،. (فرض سیطرته المكانیة بالقوة

  ).ا في العالم بأسرهالمتخیلة لمنطقة الخالفة ونفوذه

من تحدیات تاریخیة تقلیدیة؛ فقد شكل وجود تنظیم  واجهیواجه األردن خطرًا یختلف عما  

على مشارف الحدود الشمالیة الشرقیة للمملكة قلقًا بالغًا من تنامي النزعة التوسعیة " داعش"

بضم األردن الى حدود  للتنظیم، نظرًا ألیدیولوجیته العابرة للحدود وطموحه االستراتیجي المعلن

لغیاب إستراتیجیة دولیة فاعلة  الشارع األردني نظراً في دولته المستقبلیة وتسود حالة من القلق 

والدولیة على احتواء تقدم التنظیم وصده من  اإلجراءاتاألمیركیةللقضاء على التنظیم، واقتصار 

دید المحدق وارتباطاته الخارجیة یعید تعریف مصادر الته األردنوالیزال ، خالل الضربات الجویة

سناد للجهادیة  األردنوالداخلیة؛ إذ تتنامى خشیة  من والدة حاضنة اجتماعیة توفر شبكات حمایة وإ

البؤس والفقر والتهمیش وضعف  أحزمةالمحلیة مع هشاشة الوضع االقتصادي وانتشار 

ل الدیمقراطي اإلصالحات  األخطارالخشیة من كما تتصاعد  ،السیاسیة وبطء عملیة التحوّ

على الرغم من أن  ،مبدأ السیطرة المكانیة إلى؛ فهو یستند بصراعه "داعش"الجیوسیاسیة لتنظیم 

هویاتیه صریحة تستثمر الصدع الهویاتي الطائفي في أسسبأن التنظیم یقوم على  راسخاً  إقناعاً هناك 

حور حول إ، فردناألبتثبیت سیطرته وهي أسس غیر متوافرة في  ویقومالعراق وسوریة،  ن القلق یتمّ

ومدى مشاركته في التحالف الدولي ضد  األردنياالقتصادي من جهة، وطبیعة الدور  بالجان

یقع في صلب  األردنعلى المدى القریب، لكن  داعش من جهة أخرى، وال یبدو خطر التنظیم مائالً 

ذا لم یجر. المستقبلة اإلستراتیجیةأیدیولوجیته التوسعیة وخططه  دولیة فعالة تقوم  إستراتیجیةبناء   وإ

قلیمیةعلى شراكة محلیة  أبو هنیة، .( یواجه خطرًا حقیقیاً  األردنودولیة للقضاء على التنظیم، فإن  وإ

2014.(  
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د الجهادي  األمنيعلى المنظور  األردناعتماد  یؤدي الخطر الداعشي،  أوفقط لمواجهة المّ

خسارة العدید من  إلىوالعلل التي یعاني منها المجتمع، وابتعاده عن معالجته لألسباب الحقیقیة 

ُستدرجون لالنضمام الشباب و  هذه التنظیمات،  أفكارهذه الجماعات، أو تبني  إلىمستقبلهم، الذین ی

عطائهم الفرص ل عقلهم في تحقیق ذاتهم  توجیهفال بد من تقویة المجتمع المدني وخاصة الشباب وإ

القضاء و ، م بقدر كاف من الحریة والمسؤولیةتهم ولتحقیق طموحاتهوقدرا إمكاناتهموالتعبیر عن 

لى البطالة عقیق العدالة االجتماعیة والقضاء بتح واإلرهابعلى المنابع الحقیقة للتطرف والعنف 

حیاء الطبقة الوسطى قبل  أبناءحرمان و والفقر والجهل  تندثر  أنالمجتمع من التمییز الطبقي وإ

  .نهائیاً 

والرعب لتخویف  اإلرهاباستخدام القوة الوحشیة ونشر  "داعش" تیجیةإسترا تتضمن

معارضیهم ، وال یشعرون بأي ندم في استخدام المدنیین كدروع بشریة مستخدمین حملة هائلة من 

فهم ، متطوعین محلیین وسریعین في التكیف مع أي طرفقات العامة لجذب مقاتلین أجانب و العال

تطلب من ) 190(یات القرآنیة لتبریر مذابحهم ففي سورة البقرة اآلیة انتقائیون في اختیارهم لآل

، ولكنهم یتجاهلون الجزء الثاني ]"وقاتلوا في سبیل اهللا الذین یقاتلونكم[:" المسلمین القتال بقوله تعالى

 وال یهابون شیئاً  ةسیبقى تنظیم داعش دون رحم ،]"اهللا ال یحب المعتدین أنوال تعتدوا " [:من اآلیة 

قذف علیهم، هم مصممون على توسیع حكم  ُ الذي یعتقدون بأنهم من خالله قادرون على  إرهابهمی

نهایة الدین العالمي للسیطرة على الدول العربیة، وجعل اإلسالم في ال اإللهیةتحقیق رسالتهم 

  )18/4/2014العربیة  CNNنقالعن، 2014ر،یئامبن .( الوحید
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  :اربة التطرفالجهود األردنیة الرسمیة في مح

أكد الملك عبداهللا الثاني أن خطر تنظیم داعش بعید عن الحدود األردنیة، وأن المملكة 

وقال ، .والتنظیمات المتطرفة" داعش"تسعى لحمایة ودعم العشائر في العراق وسوریا، لمواجهة 

لها،  أرى أن هناك تحدیات داخل العالم العربي واإلسالمي، وعلینا كعرب ومسلمین أن نتصدى"

وهذا ما یتم الحدیث عنه خالل زیاراتي إلى الخارج، فالیوم حرب التطرف هي حربنا ولیست حرب 

  .)2014المناصیر،("الغرب

أهمیة دعم األطراف االقلیمیة والدولیة لجهود التصدي  ویرى جاللة الملك عبد اله الثاني

أن و , تقرار في المنطقة والعالملإلرهاب والعصابات اإلرهابیة، التي تسعى إلى تقویض األمن واالس

األردن، مستمر في حربه، بالتعاون مع الدول المشاركة في التحالف الدولي، ضد عصابة داعش 

  .)2015موقع الوقائع،(اإلرهابیة، التي تسعى لتشویه صورة اإلسالم السمحة

، 2015في وقال جاللته، في خطاب ألقاه أمام البرلمان األوروبي في مدینة ستراسبورغ 

ُصنع بأیدي البشر، ویجب ” إال أن علینا أن نتذكر أن التعایش القائم على االحترام المتبادل ی

وهذا . وال وسیلة لحمایة المجتمعات، إال بالیقظة والعمل الجاد. ترسیخه من جدید مع كل جیل

ح نفسها باألفكا ر والمبادئ، یتطلب ما هو أكثر من مجرد تدابیر أمنیة، إذ أن على اإلنسانیة أن تسّل

شراك الجمیع اقتصادیا واجتماعیا   .“وبالعدل، وإ

والیوم تكتسب هذه التحدیات أهمیة خاصة، حیث یواجه عالمنا عدوانا ”وبین جاللة الملك 

لیس دافعهم اإلیمان، بل شهوة السلطة؛ السلطة . من إرهابیین یحملون أطماعًا ال تعرف أي رحمة

ن والمجتمعات بإشعال النزاعات الطائفیة، واإلمعان بإنزال األذى التي یسعون إلیها عبر تمزیق البلدا

  .)2015الدار نیوز،(“والمعاناة بالعالم أجمع
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وعزا رئیس الوزراء األردني انتشار التطرف في المنطقة العربیة لعدة أسباب من بینها 

ات العالیة انتشار الجهل بحقیقة الدین، ومفاهیمه وغیاب دور العلماء الوسطیین لحساب األصو 

المتطرفة، وضعف دور المؤسسة الدینیة الرسمیة، وضعف مستوى العاملین في المساجد، وانتشار 

خراجها عن سیاقها الطبیعي كالخالفة والجهاد  بعض المفاهیم المغلوطة للقیم اإلسالمیة وإ

  .والحاكمیة

لتي إحدى أسباب انتشار التطرف تكمن في الظروف االقتصادیة الصعبة ا”وقال إن 

تعیشها معظم المنطقة العربیة واإلسالمیة، وانتشار الفقر والبطالة، حیث تشیر اإلحصاءات إلى أن 

الدول العربیة واإلسالمیة أكبر متلقي للمنح والمساعدات العالمیة فنصفها یذهب لتلك الدول بقیمة 

  .ملیار دوالر سنویا 70تقدر بـ 

، على أن التطرف 2015فبرایر  14في النسور أكد رئیس الوزراء األردنى الدكتور عبداهللا 

واإلرهاب باتا ینشران رائحة الدم والموت وجز األعناق وتهجیر الناس وتدمیر مقدرات األمة بصورة 

الفتا ..تجاوزت كل الحدود والخیال، عالوة على أنهما یهددان فى الوقت ذاته األمن والسلم العالمیین

نم   )2015الیوم السابع،(ا له جذور عمیقة فى التاریخ اإلسالمىإلى أن التطرف لیس أمرا طارئا وإ

ان المملكة باشرت بتنفیذ إستراتیجیة مكافحة الداخلیة األردني حسین المجالي وقال وزیر 

اإلرهاب والتطرف وفقًا لما تم إعداده في المؤتمرات السابقة، وذلك انطالقا من استشرافنا للمستقبل 

سارع لألحداث وفي مقدمتها الغزو الفكري المشوه لعقیدتنا اإلسالمیة ووعینا لما یدور حولنا من ت

السمحة المبني على أسس غیر سلیمة نابعة عن جهل وضیق أفق واستهداف اإلسالم وقیمه 

  .الربانیة من قبل فئة ینقصها الوعي والعلم
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الح واضاف ان االستراتیجیة تضمنت برنامج حوار نزالء الفكر التكفیري في مراكز اإلص

والتأهیل الذي ینفذ ضمن عدة مراحل حیث أظهرت المؤشرات األولیة أن البرنامج أعطى نتائج 

  )2015البشیر،(.إیجابیة الى جانب برامج أخرى استهدفت عددا من الفئات المجتمعیة

  :ظهور الحركات الدینیة المتطرفة وأهدافها

أتباع الكنائس البیزنطیة إن التعصب المذهبي بین المسیحین سادت قبل قرون عدیدة من 

إن ظهور . والكاثولیكیة وارتكب المسیحیین البیزنطیین مذابح رهیبة ضد المسیحیین في مصر

السبعینیات مع تشكیل األب ثیموني  إلىالیمین المسیحي في الوالیات المتحدة یمكن أن یرجع 

لس السیاسة الوطنیة مج"و " األخالقیةالغالبیة "الهاي تحالف كالیفورنیا من الكنائس وظهور 

ومنذ ذلك الحین أصبح المسیحیون المحافظون قوة سیاسیة ..منظمة العائلة "و" والتحالف المسیحي

رئیسیة ، ووجد الیمین المسیحي تأیید فعلي من المتبرعین له خاصة رجاالت النفط في تكساس 

أیضًا في السعودیة  تأیید مماثل من أثریاء البترول اإلسالمیونكما أوجد ( ،  األوسطوالغرب 

ن الیمین المسیحي تحالفًا سیاسیًا سهًال مع الیمین الجمهوري ،حتى أصبحت ....) والخلیج ، وكوّ

  ). 20: 2010دریفوس،.( هذه المنظمات قویة

فیلیة  أنكما  فیلیة ( الرأسمالیة الُط هي الرأسمالیة ال عالقة باإلنتاج :الرأسمالیة الُط

نماالصناعي او الزراعي  ي تنمو نموًا سرطانیًا وتقتات من أنشطة غیر شرعیة، یأتي في ه وإ

الدینیة أي تمولها فهناك عالقة  األصولیةتغذي ) مقدمتها تجارة المخدرات وتجارة العملة والمضاربة

المسیحیین وتجار المخدرات في كولومبیا وفي مصر والعالم العربي والتي  األصولیینوثیقة بین 

، والتي تمول بعض التنظیمات  األصولیةللحركات  األموالتوظیف تعمل على تدعیم شركات 

  ).181: 2001وهبة، .(المتطرفة
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أول زعیم یهودي إرهابي ) مائیركاهانا : (الیهودي  األصوليأما من أهم غالة التطرف 

، وأرض  أرضهمقتل العرب أو تهجیرهم عن  إلىمتعصب ومحرض محترف كان یدعوا بصراحة 

، وكان یحلم  واإلنسانيوا وعاشوا علیها وتركوا علیها تراثهم الفكري والحضاري أجدادهم التي ولد

المبارك  األقصىهدم المسجد  أولهاهامة  أسستقوم على  أغباردون ) یهودیة خالصة(بإقامة دولة 

لیقیم على أنقاضه الهیكل الیهودي الثالث المزعوم ، وقد حقق هذا الرجل تقدمًا و نجاحًا ملحوظین 

ل السود ، وبعد ذلك الروس ، وفي  أمریكابتزعمه الجمعیة الیهودیة للدفاع حیث حارب هناك في  تّث

  ).2003:39,160كاهانا، ( حركة كاخ حارب العرب الفلسطینیین بكثیر من الحقد والضغینة 

البد وأن هناك العدید من الوثائق واالتفاقات السریة أثرت في مسیرة العالم 

الدول المحیطة  إلىإسقاطوتهدف " الطوق النظیف"تعرف باسم  1998عام  خطة أمریكاالعربیوضعت

نائب الرئیس  )دیك تشیني(، وضعها ومصر واألردنبإسرائیل بدءا من العراق ثم سوریا 

من اجل تحقیق " الجیل الرابع من الحروب" علیه  أطلقوتنفیذ هذه الخطة عبر ما  األمریكیاألسبق

وبعد انتشار العشرات . وللحفاظ على أمنها) مملكة داوود (الكبرى  ئیلإسراكما بمملكة  إسرائیلحلم 

المسلحة في مختلف بلدان المنطقة العربیة وهي الجماعات التي عملت  اإلرهابیةمن الجماعات 

مناطق نفوذ وكونت كل جماعة ملیشیات عسكریة تحارب الدولة  إلىعلى تقسیم تلك الدول 

  :الموجودة بها ومنها 

  .الشریعة ، والقاعدة في لیبیا ومالي  أنصارجماعة  -

  .، و التوحید والجهاد في مصر أجناداألرضجماعة بیت المقدس ، و  -

  .جماعة داعش ، وجبهة النصرة ، ولواء التوحید، و القاعدة في بالد الشام  -

  .جماعة القاعدة ،والحوثیین في الیمن -
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    .الجماعات الشیعیة في السعودیة والبحرین -

  ."في العراق والشام اإلسالمیةتنظیم الدولة "إلىجماعة داعش حولت اسمها  -

مخططات غربیة وصهیونیة لتقسیم وتفتیت  إطارظهور هذه الجماعات یأتي في  إن

طائفیة وعرقیة وتدمیر المنطقة العربیة السیما دول الطوق المحیطة بإسرائیل  أسسالمنطقة على 

خطة جدیدة تعرف باسم  إطارهذه الجماعات في  أمریكادم لتظل الوحیدة في المنطقة ، وتستخ

  .التي تحدثت عنها سابقا" الفوضى الخالقة" إلىالجیل الرابع من الحروب الذي یهدف "

  :في الوطن العربي  اإلسالمیةالحركات 

  :المسلمین اإلخوانحركة 

یعة حركة اختلفت اآلراء في أسباب التأسیس اإلخواني كذلك تعددت وجهات النظر في طب

وتبعث  اإلسالميالمسلمین وماهیتها فالبعض یرى أنها هیئة دینیة تعمل على نشر الدین  اإلخوان

فضائله بین الناس والبعض اآلخر یرى أنها حزبًا سیاسیًا متسترًا وراء الدین له أهدافه وبرامجه، 

في مصر والشرق وكما یرى آخر أنها هیئة فاشیة تعمل لمصلحة االستعمار، وأذناب االستعمار 

  ).17 :2006أحمد، . ( العربي

االجتماعي  باإلصالحالمسلمین في مصر كحركة جامعة شاملة  اإلخوانبدأ نشاط 

القاهرة  إلىوما لبثت أن انتقلت  اإلسماعیلیةفي مدینة  1928والسیاسي، أسسها حسن البنا عام 

المسلمین وأصبحوا في  لإلخوانیاسي في ثالثینیات القرن العشرین، وقد زاد التفاعل االجتماعي والس

وخالل الحرب العالمیة الثانیة عمل  1942عداد التیارات المؤثرة سیاسیا واجتماعیا وفي عام 

العاصمة إلىوفلسطین ، كما قام الفرع السوري باالنتقال  األردنعلى نشر فكرهم في كل من  اإلخوان

المسلمون بالمشاركة في حرب  اإلخوانم ، وبعد الحرب العالمیة الثانیة ، قا 1944دمشق عام 
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لتحریر فلسطین بكتائب انطلقت من كل من مصر بقیادة البطل أحمد عبد العزیز والصباغ  1948

محمود لبیب والشیخ محمد فرغلي وسعید رمضان ومن سوریا بقیادة عبد اللطیف أبو قورة وكامل 

الحسیني مفتي القدس وحلت الشریف ومن العراق محمد محمود الصواف ومن فلسطین الحاج 

النقراشي رئیس الوزراء من حرب فلسطین من قبل محمود فهمیالجماعة في أعقاب عودة مقاتلیها 

  .) 2006القرضاوي،"(الدولةمن لتحریض والعمل ضد أا" بتهمة , المصري آنذاك

  : جماعة التكفیر والهجرة /جماعة المسلمین

ن ، وقد تبنت جماعة التكفیر والهجرة الدعوة المسلمی اإلخوانهذه الجماعة خرجت من رحم 

قامة الدولة  إلى عن طریق االعتزال والهجرة ثم استخدام العنف، كما تبنت مقوالت  اإلسالمیةاهللا وإ

من ال یدخل صفوفها فهو  أنالتمایز بقولها  إضافةإلىجاهلیة المجتمعات القائمة وطالبت بتغیرها 

جاءت النزعة التكفیریة ونزعة العنف عن شكري . رع له ولم یص األمركافر إذا كان قد بلغه 

، وهذا التكفیر نفس أخرىمن جهة  إسالمیةمصطفى نتیجة االعتقال والسجن ونتیجة لحالة فكریة 

المسلمین  اإلخوانإن شكري مصطفى اتهم جماعة .  إلىاإلعدامبصاحبه أودىالتكفیر القطبّي الذي 

بنفسه وخاصة رجاله  أودىلم یتذكر عندما " السجون والمشانق  إلىالعظمى وقادوا رجالهم  بالخیانة

  ).77: 1991أحمد،.(وطویت صفحة التكفیر والهجرة 1978مارس /29المشنقة یوم  إلى

  : حركة أمل 

التنظیمات السیاسیة في لبنان ذات األصول الشیعیة المنبثقة من  إحدىتُعد حركة أمل 

في لبنان من حیث تعداد السكان ، وكانت والدة هذه الطائفة الشیعیة التي هي أكبر الطوائف 

المختصر " أفواج المقاومة اللبنانیة" باسم  1975موسى الصدر في تموز  اإلمامالحركة على 

 إعالنتم ( الصدر األب الروحي للحركة، اإلمام، حركة المحرومین ویعد ) أمل( األولىللحروف 
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خارجة " أمل"، ولم تكن )عسكریا تابعا لحركة المحرومین تنظیم أفواج المقاومة اللبنانیة أمل تنظیما

وصراع المحاور العربیة حیث تحالفت مع السوریین الذین قدموا لها  اإلقلیمیةعن سباق التجاذبات 

بقیادة الخمیني قد مّد نجاحًا تشجیعیًا محققًا للشیعة  1979 إیرانالدعم، وكذلك بعد نجاح الثورة في 

عد ) العراقیة( المركز الدیني في النجف  إلىاللبنانیین باإلضافة  ُ ، وأصبح للحركة الشیعیة هذه ب

-323 :2012زهر الدین، . ( دولي على غرار البعد الدولي للموارنة ، والبعد الدولي للسنة 

326.(  

  :حـــــــــــــزب اهللا 

دت ، وحتى الیوم كما تعد1985تباینت اآلراء حول حزب اهللا منذ والدته رسمیا عام 

ي منذ تأسیسه  واإلیدیولوجیةالخالفات من مختلف جوانبها الدینیة والسیاسیة  حول هویته ودوره وسمّ

المیثاق التأسیسي له، "، والتي تُعد بحد ذاتها "الرسالة المفتوحة للمستضعفین في لبنان والعالم"

الشیخ "زب اهللا العام لح األمینیتطرق . األصعدةما یمثله الحزب الیوم على مختلف  إلىوصوال 

ال یحد االلتزام بوالیة الفقیه :" مسألة والیة الفقیه، وقضایا الوطن  إلىفي كتابه حزب اهللا " نعیم قاسم

فهو حزب لبناني بكل خصوصیاته .... من دائرة العمل الداخلي في لبنان وبناء العالقات المختلفة 

ما یجري على ساحته في المیادین الجهادیة ابتداًء من الكادر والقیادة مرورًا بالعناصر وهو مهتم ب

وال . الذي یسعه ویسع اآلخرین في العالم  اإلسالموالسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ، وهو یحمل 

والمستضعفین مع االهتمام بالقضایا الوطنیة التي تكون  اإلسالميیتعارض االهتمام بقضایا العالم 

قاسم، ".(والمصالح األولویاتحقیق العدالة ، ورعایة محكومة لرفض الظلم واالحتالل والسعي لت

2008: 78-79.(  
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السریة للغایة ولم یتسّن الحصول علیها،  األمورتعتبر البنیة التنظیمیة العسكریة للحزب من 

المقاومة : إال أن المصادر أجمعت أن الجناح العسكري لحزب اهللا یتألف من جماعتین رئیستین هما

والغربیة، وحركة  األهدافاإلسرائیلیةالمسئولة عن العملیات االستشهادیة ضد  اإلسالمیة التي كانت

في جنوب لبنان،  اإلسرائیليالجهاد اإلسالمي والمسئولة عن العملیات التقلیدیة ضد قوات االحتالل 

ویتبع الجناح العسكري لقیادة مجلس الشورى المباشرة والذي یقرر نوع العملیات التي تقوم بها طرفي 

لمقاومة ، والمقاومة اإلسالمیة ال تمثل جیشًا مستقًال بل عبارة عن عناصر شبه عسكریة تقاتل ا

عند الحاجة ثم یعود كل الى عمله مما یجعل من الصعوبة یمكن القضاء 

  )Terril,1987:22-35.(علیها

  :اإلسالميحماس ، والجهاد 

في خضم 1987عام " حماس"، اختصارها ) اإلسالمیةحركة المقاومة ( والدة  أثارت

المسلمین  اإلخوانهي ابنة " حماس"وعالمات االستفهام، إذ أن  األسئلةاالنتفاضة الشعبیة كثیرًا من 

 أجبرهمتبین انه حدث تعدیال جوهریًا في الخط السیاسي االخوانی. جذورها اخوانیة أنبمعنى  األم

عد حین بعیدًا عن البرنامج السیاسي على تأسیس الحركة أوًال والمشاركة بزخم وقوة في االنتفاضة ب

ُخرج "في الوقت الذي رأى فیه بعض الباحثین أن . لمنظمة التحریر الفلسطینیة تشكیل حماس ی

من مأزقهم ویحفظ حقهم في المشاركة بأي تسویة الحقة للقضیة الفلسطینیة، وفي حالة  اإلخوان

لونها لحما اإلخوانالفشل فان  س أما في حالة النجاح فمن السهولة یتخلصون من المسؤولیة ویحمّ

أن قیام  اإلخوانیعلم : "القول إلىباحثین آخرین ذهبوا ". انجازات حماس ألنفسهم اإلخوانأن یحول 

ُسعد االحتالل  ألكثر من سبب فعدا عن شقّ  جسم ورأس االنتفاضة ثمة طابع  اإلسرائیليحماس ی

عموما وعلى االنتفاضة بشكل خاص  ئیلياإلسراطائفي یضفیه تشكیل حماس على الصراع العربي 
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 .والمسیحیین،مما یهدد بصدام محتدم داخل صفوف االنتفاضة بین المسلمین 

  ). 1990:55یاسین،(

یرانال تخجل من عالقاتها بكل من سوریا " حماس"إن حركة  ، وال تتبرأ منها على  وإ

تین اللتین هما الحاضنتین مع هاتین الدول اإلستراتیجیةبل هي تفاخر بهذه العالقة  اإلطالق

  ).1993العلمي،.( وأسلوبهاونهجها " حماس"والداعمتین بقوة لسیاسة 

  : القاعدة

ة إسالمیة أصولیة،  القاعدة أو تنظیم القاعدة هي منظمة أوحركة متعدد الجنسیات سنیّ

الجهاد  إلى، تدعو  1990 أوائل/ 1989 أخرو أو  1988تأسست في الفترة بین أغسطس 

، تتركز حالیًا وبكثافة في الیمن، وخاصة في المناطق القبلیة والمناطق الجنوبیة، والمسمى الدولي

هاجمت القاعدة أهدافا مدنیة وعسكریة في مختلف الدول، أبرزها . بتنظیم القاعدة في جزیرة العرب

، اإلرهاببشن حرب على  األمریكیة، تبع هذه الهجمات قیام الحكومة 2001سبتمبر  11هجمات 

تشمل التقنیات التي تستخدمها القاعدة الهجمات االنتحاریة والتفجیرات المتزامنة في أهداف مختلفة، 

الذین  األفرادوالتي یقوم بها أحد أعضاء التنظیم الذین تعهدوا بالوالء ألسامة بن الدن أو بعض 

ة إنهاء النفوذ خضعوا للتدریب في أحد المخیمات في أفغانستان أو السودان ، تشمل أهداف القاعد

نشاء خالفة إسالمیة جدیدة وتعتقد أن هناك تحالفًا مسیحیا األجنبي  -في البلدان اإلسالمیة، وإ

  ).3: 2011الیاسري، . (تدمیر اإلسالم، كما تستبیح قتل المدنیین في سبیل الجهادیأمربیهودیا 

ملیة الدمج وكان ذلك نتیجة لع" قاعدة الجهاد"أصبح اسم المجموعة  2002وفي ابریل، 

بین فرع الجهاد في مصر بقیادة أیمن الظواهري مع بن الدن والجماعات التي تحت سیطرته، بعد 

وفي البدایة كان الهدف من " عودته من أفغانستان في منتصف التسعینات من القرن الماضي 
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 ألفغانواتأسیس القاعدة محاربة الشیوعیون في الحرب السوفیتیة في أفغانستان بین الشیوعیین 

على أنه یمثل حالة  أخرىالمجاهدین من جهة  واألفغانالمتحالفین مع القوات السوفیتیة من جهة 

مولت الوالیات المتحدة عن طریق المخابرات الباكستانیة .فیتيصارخة من التوسع العدوان السو 

ابرات المركزیة الذین كانوا یقاتلون االحتالل السوفیتي في برنامج لوكالة المخ األفغانالمجاهدین 

في الوقت نفسه، تزایدت أعداد العرب المجاهدین المتضمن للقاعدة  - عملیة اإلعصار –سمي 

، بمساعدة من المنظمات األفغانيللجهاد ضد النظام الماركسي " العرب األفغان"الذین أطلق علیهم 

  ).4: 2005الزرقاوي، ( الدولیة  اإلسالمیة

  :تطرف الدینيالنظام العالمي الجدید ومشكلة ال

في قمة مواجهة التطرف العنیف بأن العالم " باراك أوباما" األمریكيلقد صرح الرئیس 

وتصب في المعتقد بأن الكثیر من الشرور في الشرق ... اإلسالمي قد عانى من مظالم تاریخیة 

جزئیًا أو  وعما إذا كانت القوى االستعماریة مالمة". تنساب من تاریخ االستعمار أو التآمر األوسط

كلیًا على ذلك، فهذا ال یكاد أن یكون ذات صلة بالموضوع ألن الجماهیر العربیة مستمرة باالعتقاد 

دتها ، من وجهة نظر أغلبیة العرب فإن . بأن االستعمار كان وراء الشرور والمعاناة التي تكبّ

.( فهمهم ونظرتهم هذهالرئیسیة التي تلت الحربین العالمیتین أكدت ببساطة على  األحداثتطورات 

  ).2015مئیر، 

المتشددین  اإلسالمیینقضت الوالیات المتحدة عقودًا من الزمان في زراعة وتربیة  

ساءة هذا االستغالل باعتبارهم من حلفاء الحرب  والتالعب بهم وخادعهم واستغاللهم بدهاء ،وإ

ت علیها ومارست االنتقام منها، بذلك زرعت قوة انقلب إنهاالباردة ، لكن الوالیات المتحدة اكتشفت 

لكن الغالبیة كانوا من المتطرفین في الدین أصحاب العقول  اإلرهابیینالذین كان بعضهم من 
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الوسطى وفي عصور الحقة كانوا المعارضون المسلمون عبئًا على التحدیث ویرفضون التعلیم 

في  األفغانیاإلسالمیةل الدین ، لكن بعد تشكیل حركة جما اإلنسانالتقدمي والتحرر العقلي وحقوق 

،  1928المسلمون في مصر على ید حسن البنا عام  اإلخوانالقرن التاسع عشر وتأسیس  أواخر

نشاء جماعة أبو علي المودودي  شخصیات  اإلسالمأصبح لدى  1940في باكستان  اإلسالمیةوإ

، األوسطافیة في الشرق رماح الحرب الثق اإلسالمیونتناظر الهاي وفولویل و غیرهم ورفع هؤالء 

دریفوس، (كما فعل نظرائهم المسیحیون من الیمین المسیحي في الوالیات المتحدة ولألسباب ذاتها 

2010 :9-21 .(  

السابقة بصورة متأخرة، لكنها لم تطبقها بصورة  اإلدارةاألمریكیةإن القاعدة التي أدركتها 

هي نتاج تربة خصبة في العالم العربي  أو الجماعات المتشددة اإلسالميصحیحة، أّن التطرف 

السیاسیة وفشل المشاریع التنمویة وغیاب برامج التأهیل  األوضاع، وتتمثل في فساد واإلسالمي

االجتماعي واالقتصادي، وهي جمیعها تمثل البیئة النموذجیة النتشار الخطاب المتطرف ونموه 

  )2001أبو رمان، . ( وانتشاره وصعوده

أن هناك العدید "  حروب الجیل الرابع ، نظریة المؤامرة"ن توقة في بحثه بین الدكتور حسی

من الوثائق واالتفاقات السریة أثرت في مسیرة العالم العربي طوال القرن الماضي وساهمت في 

ن من واجب كل  واإلنساننحت صفحاته عبر أحداث وحروب استنفذت الثروات العربیة،  العربي، وإ

العربي  اإلنسانكرین والمؤرخین العرب الكشف عنها ووضعها بین یدي االستراتیجیین والمف

وثیقة برنار  إلى،ووثیقة كامبل بنرمان ،ووصوًال  األولوأصحاب القرار، بدًء من المؤتمر الصهیوني 

متقاعد من جامعة برنستون عین مستشارَا لوزیر الدفاع لشؤون  أستاذ، األصلیهودي ( لویس،

تمكن تیار المحافظین الجدد من اختطاف السیاسة الخارجیة في كل من  بعد أن) األوسطالشرق 
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في  أیلولظاهریًا السیما بعد وقوع تفجیرات  اإلرهابالوالیات المتحدة وبریطانیا تحت ستار مكافحة 

بشكل یكون دائرًا في فلك السیاسة  األوسطنیویورك ووضعوا مخطط إعادة تشكیل إقلیم الشرق 

، وال شك بأن تعاون برنارد قد أظهره بمظهر العراب إسرائیلمطبعا لوجود وتقبال و  األمریكیة

للمصالح الصهیونیة وتهجمه على كل محاولة من محاوالت السالم بل وتهجمه على القیادة 

المحافظین الجدد  إستراتیجیةاإلسرائیلیة التخاذها قرار االنسحاب من لبنان ، وهو أحد الذین صاغوا 

حیث  2005والمسلمین وقد اتضحت هذه السیاسة في تصریحه المشهور عام  في عدائهم لإلسالم

ولذلك فان الحل السلیم ...إن العرب والمسلمین قوم فاسدون فوضویون ال یمكن تحضیرهم: قال 

 إعادةانه من الضروري ... احتاللهم واستعمارهم وتدمیر ثقافتهم الدینیة  إعادةللتعامل معهم هو 

عقب هذا التصریح وبتكلیف من  .وطائفیةوحدات عشائریة  واإلسالمیةإلىبیة العر  األقطارتقسیم 

وضع لویس مشروعه الشهیر الخاص بتفكیك الوحدة الدستوریة لمجموعة  األمریكیةوزارة الدفاع 

مجموعة من الكینونات  إلىجمیعًا وكًال على حدة، وتفتیت كل منها  واإلسالمیةالدول العربیة 

بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط  أرفقوالدینیة والمذهبیة والطائفیة ، وقد والدویالت العرقیة 

المرسومة تحت اشرافه تشمل جمیع الدول العربیة واالسالمیة المرشحة للتفتیت ، حیث وافق 

الكونغرس االمریكي على مشروع الدكتور برنارد لویس وبذلك تم تقنین هذا المشروع واعتماده 

  )2014توقة،(. لسنوات مقبلة األمریكیةاإلستراتیجیةالسیاسة في ملفات  وأدراجه

إن ما تم توضیحه من االتفاقیات التي عرضها الدكتور توقة  وخاصة مخطط لویس وكل 

 أمریكاقضت  "الطوق النظیف"على تنفیذ المشروع الذي أصبح واقعًا وحقیقة، وتنفیذًا التفاقیة  األدلة

طمتها من الداخل ،ثم بدأت في إیقاظ الخالیا النائمة مثل على جیوش المنطقة ووأدت قوتها وح

الدینیة إلیقاع حرب أهلیة داخل كل من سوریا  اإلسالمیةالمسلمین وعشرات الجماعات اإلخوان

  ..... والعراق ومصر العراق وخاصة عسكریا وكذلك سوریا ومصر والیمن 



82 
 

، خمسة عشر دویلة إلىیة أمریكي لتفتیت خمس دول عرب نيوهذه تفاصیل المشروع الصهیو 

عشرة كانتونات  تقسیما عرقیًا ، وانتزاع جزء من  وأفغانستانإلىوباكستان  إیرانتقسیم  إلىباإلضافة 

  )5(أنظر ملحق رقم . في العراق إقامتهاتركیا وضمها للدولة الكردیة المزمع 

" التوحش"هنالك مرحلة ضروریة وحاسمة وهي مرحلة " التمكین"و" النكایة"بین شوكتي 

الحالیة، حیث یمر المجتمع الدولي بحالة من الفوضى نتیجة انهیار االتحاد السوفیتي، وبقاء 

الوالیات المتحدة متفردة، مؤقتا بالقوة العالمیة الكبرى ، وهي لحظة دولیة تتیح سقوط عدة دول في 

كن مجموعات جهادیة من إیجاد محاضن آمنة   حالة من الفوضى أو ضعف السلطة المركزیة، ما یمّ

إدارة . "ویحمونها ویوجدون قضاًء إسالمیاً  اإلسالمیةأو مناطق یحكمونها ویطبقون  فیها الشریعة 

إذًا هو عنوان للمرحلة القادمة القریبة لدى الحركة الجهادیة العالمیة، وهي مرحلة تقع بین " التوحش

یع والمجموعات الجهادیة المحلیة، ، وتقوم خاللها المجام"شوكة النكایة"ما یسمیه  األولىمرحلتین 

" الموالیة"لألنظمة ) كما حدث في تفجیرات بالي وتركیا( هنا وهناك بتوجیه ضربات عسكریة نوعیة 

 اإلسالمیةالتي یتم من خاللها إقامة الدولة " شوكة التمكین"للغرب ، والمرحلة الثانیة هي 

  ).14-11: 2010ناجي،.( الموعودة

الوالیات  ة التي اتبعتهادالجدی اإلستراتیجیةه اآلن بقوة ما هي السؤال الذي یطرح نفس

؟؟ بعد أن سحبت قواتها العسكریة من أفغانستان والعراق وبعد أن خلفت وراءها دولتین هما  المتحدة

فهل بدأت الوالیات . األمنفسادًا في العالم ، وهما أخطر بلدین في العالم من حیث انعدام  األكثر

یقاظ  "الحرب بالوكالة"ًا جدیدًا من الحروب تحت ما یسمى المتحدة أسلوب أو الحرب باإلنابة وإ

في استنزاف  اإلمعانالخالیا النائمة وتحقیق االنقسام الطائفي والدیني في العالم العربي من أجل 
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جیوشه وقدراته وتفتیت مقوماته السیاسیة واالجتماعیة وخلق شرخ بین مختلف الطوائف الدینیة 

  )2013أولیفر،.(الجدید والربیع العربي  األوسطتحت مسمیات الشرق  میةاإلسال

  :تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني: الرابعالمبحث 

 ُ ه حّل ُ ُشكل النظام العالمي اإلعالمي الجدید إحدى روافع هذا النظام العالمي الجدید بما ی  ی

ل مص .من مفهوم مجتمع االتصاالت المرتبط بالثورة التقنیة مجتمع االتصاالت "إلىطلح تحوّ

ق إعالمیاً  التي كانت تسمى  األفكارفیما یشكل العبور من حرب ) برنار میاج( بحسب .  "المشوّ

مرحلة الحرب الباردة الى حرب الهیمنة على منتجي االتصاالت ووسائطها بدًء بالشركات متعددة 

 إلىولمة النیولیبرالیة والتي تهدف الجنسیات والمنظمات الدولیة التي نمت وتطورت في اطار الع

یرتبط العالم العربي بهذا النظام الجدید ارتباطًا وثیقًا حیث یرتسم على  .تسریع ارساء التنظیم الذاتي

العربیة التي جسدتها  اإلعالمیةساحة الشرق االوسط نظام اقلیمي جدید یشكل اطارًا للثورة 

  ) .160: 2013الحویك، .( الفضائیات العربیة 

من ملكیة " تحریرها" اإلعالمبإصالح وسائل " الكبیر األوسطالشرق " مشروع  كما یطالب

الدولة ، وسیطرتها ، تلك الملكیة المسؤولة لیس حرصًا على مصلحة الشعوب ، بل إن المشروع 

ووسیلة من وسائل الدعایة التي " األدمغةغسل "كأداة من أدوات  اإلعالمتعمیق دور  إلىیسعى 

  ).2005:70االشهب،والحسیني،".(اهیم عدم االنتماء وعدم المسؤولیة الوطنیة واالجتماعیةتسوق مف

عنى به أن ا) میرییه( لقد ذكرنا سابقًا حسب  ُ  واألفكارالتوجهات "تجاه الفضائیات مصطلح ی

من  وهنا البد"التي تتبناها الجهة المسؤولة عن القنوات والفضائیات أو الممولة لها واألجنداتوالقیم 

 اإلعالمإن وسائل :" الشنقیطي رىوی. لظاهرة التطرف والغلو  اإلعالمطرق ومواجهة  إلىالتطرق 

ف فهي بما تقدمه من والتطر  واإلرهابتلعب دورًا ال یستهان به في تغذیة أو دعم أو ظهور العنف 
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مشارك وسیط  األشخاصأو تركیبها، وعن  األحداث،وأخبار، وأسالیب لإلخبار عن برامج وأفالم

التلفاز أو القنوات الفضائیة التي في أغلبها تنتهج نهج  اإلعالمومن وسائل  .لدى عدید من الدول

ثارتها من خالل واألخالقیةالتطرف  فإما االستهتار بالعقول والشعائر الدینیة  ، أو زرع الفتن وإ

الموضوعات وحتى ، والتهویل والتضخیم ولو كان التناول في القضایا و األفكاربعض البرامج أو 

في التفسیر والتحلیل والتعلیق  إلیهایقوم على التعامل مع الحقائق واالستناد  إیمانیاالتحلیالت تناوًال 

وروایتها ومراعاة الحالة النفسیة  األخبارمن  والمعایشة الحیة لألحداث والتحري والتثبّت .. وغیره 

  ) .160- 159: 1998ي،الشنقیط.(المهیأة لدى المستقبل وظروف الزمانوالمكان

نجد  واإلرهابفي التعاطي مع ظاهرة العنف  اإلسالمیةوعندما نستطلع في دور الفضائیات 

للمستمعین  فراغًا عمیقًا في خصوصیة التواصل مع هذه الظاهرة إیجابیًا وقدمت وجبات وعظیهّ 

تمارسها دون التعرض للسیاسات التي " أمراض القلوب"و" بالرقائق" حول ما یمكن تسمیته 

التي دفعت  األسبابالحكومات العربیة لتضمن بقاءها ، ومن ثم لم یكن هناك مجال لعرض 

التورط في ظاهرة العنف والتركیز فقط على شجب العنف بذات الطریقة الحكومیة،  إلىالشباب 

  : طرق المواجهة لظاهرة التطرف والغلو ما یأتيومن 

  .توعیة بعدم المتابعة لها والتحذیر من خطرهاالتصدي لإلعالم الفاسد من خالل حمالت ال -

اع السینما الى توفیر بدائل مجتمعیة متلفزة صالحة لتقدیم العمل  - دعوة كتّاب الدراما وُصنّ

  .الذي یعالج قضایا المجتمع الحقیقة الدرامي البناّء 

بیان خطورة فتنة التكفیر وشق عصا المسلمین وضرورة تحدید مواصفات العلماء الذین  -

  .ولون التعامل مع اإلعالمیت

 .أو الشخصیات التي تروج للتطرف والتكفیر والعنف  إبرازاألخبارعدم  -
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ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني الفكریة ومراكز البحوث خصوصًا في نشر ثقافة  -

  المعلبة االعتدال والتنویر والتحذیر من خطورة التقلید األعمى أو استالم األفكار

  ).2014الفاعوري،(

 إلىفقط بل یجب أن تتعداه  واإلرهابال یقتصر في نقل أخبار التطرف  اإلعالمأن دور " 

 واألفكارتوعیة الجمهور بمخاطر الفكر المتطرف الذي یسهم في هدم المجتمعات وتدمیر العقول 

ضوابط ومحددات تمنع  اإلعالمووسائل  اإلرهاباالیجابیة على أن تضبط العالقة بین تغطیة 

في نشر الوعي  اإلعالميوأن تخدم الدور ,یر على أفكار الجمهور وسلوكیاتهممن التأث ابییناإلره

  .)2014، هعالون( الداعیة للبناء  األفكاروتبني 

في كلمته حول ) من مؤسسة فریدریش ناومان من أجل الحریة ( أكد  بسام الرحیلّ  كما

هذه القضیة تتطلب كما أشار جاللة الملك أن محاربة  إلىقضیة أساسیة وهي التطرف الدیني الفتًا 

مبادئ اإلسالم واعتداله وتسامحه ووسطیته،  إلىمنهجًا فكریًا مستنیرًا یستند : "إلىالثاني  عبد اهللا

مما یحتم  واألدیانوأن التطرف ال یقتصر على الدین وحده فهناك تطرف في مختلف المجتمعات 

  )2014ل، الرحیّ ".(  على كافة الدول التعاون لمواجهة هذا الخطر

من  "ناجي"، یؤطرّ أهدافهالتحقیق  اإلعالمبالمقابل كیف تعتمد الحركات المتطرفة على 

ل للقواعد المرتبط بكل مرحلة  مرحلة شوكة النكایة، ومرحلة شوكة ( خالل تفصیل دقیق مطوّ

" التوحش إدارة"لدور  واإلسالمي،وشروطها وحیثیاتها والدول المرشحة في العالم العربي )التمكین

مؤكدًا على ضرورة الجمع بین الوعي السیاسي بقواعد اللعبة السیاسیة في الدول المختلفة لمعرفة 

-أهداف سیاسیة، مع التأكید إلىنقاط الضعف والقوة والعمل العسكري الواعي القادر على الوصول 
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میة ولتوفیر مورد بشري على دور حیوي ومفصلي لإلعالم لدعم جهود الحركة الجهادیة العال -أیضاً 

  ).23: 2010ناجي،.(لمواجهة التحالف المضاد للجهادیة العالمیة) منالمجندین في المعركة(

إن الخطاب اإلسالمي خطاب دیني منبثق من الدیانة اإلسالمیة، ومستند لها، إال أنه ال 

نما هو خطاب  في " إلسالمیینا"یمثل خطاب اإلسالم ممثًال بنصوص الوحي من القرآن أو السنة وإ

التعبیر عن الرسالة التي یوجهونها إلى اآلخرین في شأن من الشؤون، فاإلسالمیون هم أفراد أو 

جماعات یتمیزون عن غیرهم بقراءة خاصة الدین اإلسالمي، وبما یختلف عن قراءة غیرهم من 

خطاب اإلسالمي وقد میز أبو الحسن األشعري في القرن الرابع للهجرة في مجمل ال. سائر المسلمین

  .)45: 2002ملكاوي، (مقاالت اإلسالمیین "باسم 

فالخطاب اإلسالمي في أصوله وأسسه ال یتغیر ألنه مبني على عقائد وعلى عبادات وعلى 

  .)46: 2002ملكاوي، (قیم وعلى تشریعات ال تتغیر لكن الذي یتغیر هو األسلوب

ال یتعلق بالنص الدیني، قرآنًا كان  أن الخطاب اإلسالمي" أحمد كمال أبو المجد"ویرى     

 –ذلك النص أو سنة، فكتاب اهللا كالم اهللا سبحانه وهو حق وحكمة ونور ، وهو محفوظ بحفظ اهللا 

ُوحى، المعنى فیها من  –صلى اهللا علیه وسلم  –وأحادیث رسول اهللا .. تعالى له هي األخرى وحي ی

م ال صلى اهللا علیه وسلم الذي أوتي جوامع الك، واللفظ من عند رسول اهللاوتعالىعند اهللا سبحانه 

  .)74: 2002ابو المجد،(

مضمون الدعوات التي تحمل عنوان اإلسالم عن "ویمكن القول إّن الخطاب اإلسالمي هو 

فالمضامین اإلسالمیة نفسها " جدارة واستحقاق، وأسلوب طرح تلك المضامین بین الشدة واللین

وهي المعیار لوصف دعوة أو موقف أو تصرف ما باإلسالم، في حكم الثوابت : األول: نوعین

ن تعددت مساراته وتبّدلت : والثاني اجتهادي فإن التزم بعضه بالثوابت یسري علیه الوصف نفسه، وإ



87 
 

بتعدد العلل والظروف، فالمعیار في هذه وذلك ما ُعرف من الدین بالضرورة، ثم ما اتفق علیه 

ن لم یأخذوا به أو في جمهور العلماء، فإن شّد عنهم اجت هاد ما، فهم المرجع في اعتباره إسالمیًا، وإ

أسلوب التعبیر عن تلك "وفي هذا السیاق ینظر للخطاب الدیني على أنه . الحكم علیه في غیر ذلك

ولكن لألسلوب أحكامه اإلسالمیة، فااللتزام بالتبشیر ال التنفیر، وبالتیسیر ال التعسیر، ". المضامین

ین ال العنف والتعصب، فجمیع ذلك ثابت األصل، مستجد مباشرة من النصوص والرفق والل

  .)71: 2004یونس،( المحكمة والقواعد التشریعیة األصولیة

إال أن المفهوم المقصود به الخطاب الدیني اإلسالمي في الفضائیات العربیة محور دراستنا 

یر من الدراسات الحدیثة في مجال یركز على المفهوم المتعلق باللغة واالتصال، حیث نرى الكث

اللغة واالتصال، أن اللغة هي أداة الفكر ومساعدته، وتدور معظم أدوار اللغة بین محورین رئیسین 

الفكر والمجتمع، ویبرز الرباط الوثیق بینهما وهو رباط االتصال، فاللغة هنا تؤدي وظیفة : هما

خالل ربطه بدالالت اللغة وبالسیاق  فدراسة مفهوم الخطاب الدیني اإلسالمي من. اتصالیة

االجتماعي واالقتصادي والسیاسي والثقافي، السائد في المجتمع من خالل الباحثین في مجال علم 

  .بحیث یتصل هذا المفهوم ببنیة التفاعل االجتماعي، كما یتجلى في الحوار اللغوي, االجتماع

لى مجمل الرموز واإلشارات یرى بعض الباحثین بأن الخطاب الدیني اإلسالمي یؤشر إ

التي تصدر عن مرجعیة معینة، تشكل صورتها ومظهرها العام، وتبرز خطوطها الفكریة، عبر 

وسیلة "عملیة تواصل بین هذه المرجعیة الفكریة والجمهور، في عملیة تفاعلیة یكون فیها الخطاب 

ُالحظ المأزق الذي وقع فیه أصحاب األیدیولوجیات "ال غایة لوا الخطاب لغایة  –، وهنا ی عندما حوّ

  .)73: 2004یونس، ( بحد ذاتها، دون النظر إلى ما وراء الخطاب



88 
 

مرادف لتصور أو موقف الشخص أو الجماعة : "كما ویمكن النظر للخطاب على أنه   

بشأن قضیة مطروحة، وعلیه فإن الخطاب یعبر عن أیدیولوجیة األفراد والجماعات على اعتبار أن 

هي مجموعة منتظمة ومترابطة من األفكار واألحكام والمعتقدات الخاصة بجماعة ما  األیدیولوجیة

  .)75: 2004یونس، ( في نظرتها للواقع والجماعات األخرى 

وبناء على ما سبق یمكن تعریف الخطاب الدیني اإلسالمي والذي تناولته هذه الدراسة 

ت العربیة في التعبیر عن الرسالة التي خطاب اإلسالمیین سواء كان فردا أو جماعة عبر الفضائیا

قضایا المجتمع بكافة أنواعها وأشكالها مستندة إلى الدین اإلسالمي بشكل مباشر أو  إزاءیحملونها 

غیر مباشر،مستخدمة عدة أدوات من االستدالالت والحجج بهدف تشكیل معارف،وآراء الجمهور أو 

  .بها أو التأثیر علیة أقناعة

مي ال یكاد یختلف في صفاته العامة عن تلك الخاصة بالخطاب الدیني إن الخطاب اإلسال

بید . مع إدراكنا بأن ثمة فوارق في الدرجة بشأن تلك الخصائص والسمات. التي أشرنا إلیها سابقاً 

أن بعض الباحثین یؤكد تمیز الخطاب اإلسالمي بعدد من السمات التي كانت مسئولة عن انتشار 

في العودة إلیها سبیًال لتحقیق الهدف األساسي للدعوة اإلسالمیة، ولعل من اإلسالم وقوته، ویرى 

  :، كما ینبغي أن یكون، ما یليأهم سمات الخطاب اإلسالمي

 اإلیجابیة بالطرح والدفع بالتي هي أحسن، قال یجب أن یرتكز إلى : اإلیجابیة

  )34سورة فصلت، ( )اْدَفْع ِبالَِّتي ِهيَ َأْحَسُن  ] [:تعالى

 ِة ][: تعالىقال : "عوة بالحكمة والموعظة الحسنةالد بَِّك ِباْلِحْكمَ ى َسِبیِل رَ َل اْدعُ ِإ

َجاِدْلُهمْ ِبالَِّتي ِهيَ َأْحَسُن  ِعَظِة اْلَحَسَنِة وَ وْ اْلمَ  ) 125سورة النحل ، () وَ
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 بحیث یكون لكل زمان لسان، ولكل مكان آذان، ولكل حدث : مراعیًا للزمان والمكان

فالداعیة الحق هو الذي . مقام مقال، ولكل مصاب جواب، ولكل داء دواء حدیث، ولكل

یتناسب خطابه مجال زمانه ومكانه، والقضایا التي تثور، ویجب أن یكون خطابه جوابًا 

 .لمشكالت العصر الذي یعیشه

 والوقوف على سفن التغییر والمدافعة: فهم المرحلة وفهم العصر وتحدید حاجاته. 

 أصل معتبر في الشرع یؤیده كتعبیر القرآن عن حاجات الناس : قه الواقعفهم المرحلة وف

ویؤكده تغیر الفتوى بتغیر األزمنة واألمكنة واألصول والعوائد، بناء على . والمناسبات

 ) 1985صبري، (اعتبار المرحلة والواقع

 داعیة وبین التبلیغ ومقتضیات العصر، وال: أن یزاوج الداعیة الحق بین الواجب والواقع

 .الموفق هو الذي ارتبط خطابه بزمانه ومكانه وبنیته وحال قومه وأهله

 على قدر ما تعي عقول المخاطبین، روى : أن یكون الخطاب الدیني دائمًا مع الناس

: قال –رضي اهللا عنه  –لي بن أبي طالب البخاري في صحیحه، عن أم المؤمنین عن ع

كّذب اهللا ورسوله" ُ  )البخاري( ؟"حدثوا الناس بما یعرفون أتریدون أن ی

 وكذلك أهدافها الخاصة : تحدید أهداف الدعوة العامة واألساسیة واألهداف المرحلیة

 .المرتبطة بفئة المدعوین ومكانهم

 و أدنىبمعنى ترتیب ما هو أولى وما ه: ترتیب األولویات. 

  ًأن یسعى لتقدیم العالج في كل أمر فاسد رسخ في المجتمع بدیًال إسالمیًا صالحًا نافعا. 

 حول كل ما یهم المسلمین، ویسدد للخطى ویوجه الصف : تكوین الرأي العام الجماهیري

  .وینهى عن الفحشاء والمنكر
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الدراسات السابقة: ثانیاً   

  Abelman.Neuendrof،) 1985(:دراسة 

هدفت الدراسة إلى تحدید األبعاد  ) 1985("البرامج الدینیة في التلفزیون األمریكي": وانبعن

األساسیة لألفكار والموضوعات التي تبثها البرامج األمریكیة في التلفاز األمریكي من خالل 

اعتمادها على تقسیمات أساسیة للمعلومات المتضمنة للبرامج كموضوعات اجتماعیة وسیاسیة 

، حیث تم 1983من خالل اختیار عینة مكونة من ثالث برامج دینیة خالل شهر یولیو  ودینیة،

حلقة تم ) 86(وتم اختیار ثالث حلقات من كل برنامج بمجموع , اختیار البرامج األكثر انتشارا

تحلیلها وقد خلصت الدراسة إلى غلبة المضمون الدیني على هذه البرامج حیث احتلت القضایا 

واالجتماعیة %) 2(من القضایا المطروحة، والقضایا السیاسیة %) 75(ثیة على الدینیة البح

والمسیح واإلنجیل وقوى ما وراء الطبیعة ) اهللا(وتشكلت القضایا المتعلقة للحدیث عن %). 32(

إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على فئات عریضة لتحلیل المضمون الفكري للبرامج . السمه األبرز

ال یعطي فرصة للتعرف على تفاصیل دقیقة للرسالة اإلعالمیة، وال یساعد بالحكم  الدینیة وهذا قد

  .علیها حكمًا دقیقا 

Thomas, S.(1986) "Religion and Social Class".] دراسة 

، وقد هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بین الدین )1986("الدین والطبقة االجتماعیة":بعنوان 

 186یة ، وقامت الدراسة باستخدام تحلیل مضمون من خالل تحلیل  المسیحي والطبقة االجتماع

في ) 1983-1981( برنامجا دینیا بروتستانتینیا ، وذلك من خالل  الفترة  23حلقة من إجمالي 

المجتمع االمریكي ، وقد قّسم الباحث البرامج الدینیة  المدروسة إلى ثالثة مستویات حیث الطبقة 
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باإلضافة إلى  استخدام المقابلة كأداة لجمع  ) عاملة، وسطى،علیا( لیهااالجتماعیة التي توجة ا

  .المعلومات من القائمین على البرامج

ان الطبقة االجتماعیة هي عامل ذو : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها

تتحدث " بقة العاملةالط" داللة في التعالیم المسیحیة، فاألفكار الموجهة إلى  قاع السلم االجتماعي 

عن قبول االنجازات العالمیة  وبعض التعالیم  المسیحیة التقلیدیة ، أما الموجهة للطبقة الوسطى 

فأنها تأخذ موقفا متوسطًا بین القیم المادیة والروحیة ،أما الموجهة للطبقة العلیا فأنها تركز على 

لدراسة إلى أن الرسالة الدینیة التي توجه الجوانب االیجابةي في العالم المادي، كما أشارت نتائج ا

  الى جمهور متجانس تتسم باالتساق االیدیولوجي

Melhim, H, (2005). Arab Media Power and Influence : دراسة   

 :تهدف الرسالة الى اثبات محورین اساسین هما. السلطة والنفوذ –وسائل االعالم العربیة : عنوانب

وهل تمثل وسائل  - الثانيئل االعالم العربیة على اجندتها االخباریة؟ كیف تؤثر ملكیة وسا -األول

  .االعالم العربیة قوة إلصالح الوضع الراهن ، أم هي تدعو الى التطرف ؟

توصل الباحث إلى أن اإلعالمیین الكویتي واللبناني یعّدان مثالین لوسائل اإلعالم العربیة التي  -

اإلعالم اللبناني في انتقاد سوریا ، والحظ أن  تتمتع ببعض الحریة ، وشدد على شجاعة

الرقابة الذاتیة كانت مشكلة مشتركة وأن مثل هذه الرقابة تكون مفروضة عادة من قبل هیئة 

وأن  ،كما أكد انه حتى بالنسبة لوسائل اإلعالم العربیة المملوكة للقطاع الخاص. التحریر 

 .ربیة السیاسة تؤثر وتحد من تأثیر وسائل اإلعالم الع
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M.& Shanahan Morgan,(2006) :دراسة    

 The impact,of communication . On the trends of the individual and 

behavior political.  

، تهدف هذه الدراسة "تأثیر وسائل االتصال على اتجاهات الفرد وسلوكه السیاسي":بعنوان

دمت منهج المسح، فرد وسلوكه السیاسي ، استخإلى معرفة تأثیر وسائل االتصال على اتجاهات ال

  :،وطبقت على عینة من األفراد من الحضر والریف ، وخلصت إلى النتائج التالیةوالمنهج المقارن

إن زیادة تعرض الفرد لوسائل االتصال تزید من الدافعیة السیاسیة لدیه، كما أن زیادة التعرض  -

  .لفرد لوسائل االتصال تزید من االهتمام السیاسي ل

یزداد تأثیر وسائل االتصال على المشاركة السیاسیة للفرد في المناطق الریفیة عنها في  -

 .المناطق الحضریة 

دور الخطاب الدیني في وسائل االتصال في تشكیل " :بعنوان  )2006(الشامي : دراسة

الخطاب  حیث هدفت الدراسة إلى بیان دور "اتجاهات الشباب المصري نحو الفضائیات السیاسیة

الدیني في تشكیل الوعي لدى الشباب وعزى ذلك لسببان أولهما أن الخطاب الدیني یمثل إحدى 

آلیات تشكیل العقل المصري بشكل عام وثانیهما تزامن الدعوة لتجدید الخطاب الدیني وقد استخدم 

یني لیس الباحث دراستین أحدهما تحلیلیة واألخرى میدانیة وتوصلت الدراسةإلى أن الخطاب الد

وهناك , وان الخطاب الدیني یقسم إلى قسمین أحدهما مؤسسي واآلخر غیرمؤسسي " موحدا" خطابا

  .لمصریةاإلعالماالشباب المصري في مصداقیة وسائل  عندشك 

 هدفت الى دراسةذهالوه؟"إلىأین: الخطاب اإلسالمي ": بعنوان، ) 2006(تاجا  :دراسة

سبتمبر /أیلول/11حول تداعیات أحداث ) یةعربیةشخص 19(آراء نخبة من المفكرین  جمع
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إلى " والخطاب اإلسالمي تجاهها ومدى تأثیره وماحدث من تغیرات بعد األحداث المذكورة وصوال

نتائج والكیفیة التي یمكن بها مواجهة هذه النتائج أو الحد من سلبیتهاعلى العالمین العربي 

  .واإلسالمي 

توثیق "  نحو خطاب إسالمي دیمقراطي مدني"  :انبعنو ) 2007(وقائع مؤتمر: دراسة 

وخلصت هذه الدراسة ) شخصیة إسالمیة 25(القدس للدراسات السیاسیة وهي دراسة شملت  مركز

غناء الحوار وبیان السبل لدمج الحركات اإلسالمیة في عملیة التحول الجاریة في إإلى ضرورة 

مي وتسریع عملیة التحول الدیمقراطي في أوساط العالمین العربي واإلسالمي لتجدید الخطاب اإلسال

  .هذه الحركات وفي أوساط مجتمعاتها  على حد سواء 

دور التلفزیون األردني في تشكیل اتجاهات الشباب " بعنوان). 2007(، منصور :دراسة

هدفت الدراسة إلى  ".الجامعي نحو قضیة اإلرهاب في إطار نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم

مدى اعتماد الشباب الجامعي األردني على التلفزیون األردني لتشكیل اتجاهاتهم نحو قضیة  معرفة

استخدام الباحث المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح على عینة من الشباب الجامعي . اإلرهاب

سؤال، ) 13(مفردة تم اختیارهم بشكل عشوائي، وصمم استبانة احتوت على ) 371(األردني قوامها 

  :أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منهاو 

اتفاق نتائج الدراسة المیدانیة مع اغلب الدراسات السابقة والمتاحة في مجال االعتماد على  -

  .وسائل اإلعالم التي تقوم بدور مهم في نشر المعرفة

بروز الفضائیات العربیة واالنترنت كمصادر أولى یتم االعتماد علیها للحصول على معلومات  -

  .یة اإلرهابحول قض
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التلفزیون األردني، : وجود فروق دالة إحصائیًا بین الجنس واالعتماد على المصادر التالیة -

  .اإلذاعة األردنیة، األسرة والجامعة

أهمیة النظر بعین االعتبار لخصائص المعالجة اإلعالمیة المقدمة في التلفزیون األردني إبان  -

  .األزمات والطوارئ

ظاهرة التطرف الفكري ومظاهرها لدى طلبة "بعنوان  ).2008(دراسة بني فیاض، 

هدفت الدراسة إلى ". الجامعة األردنیة وعالقتها بالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة واألكادیمیة

ولتحقیق أهداف الدراسة استخدام الباحث . تعریف التطرف الفكري لدى طلبة الجامعیة األردنیة

وأظهرت نتائج . ح لعینة عشوائیة من طلبة الجامعة األردنیةالمنهج الوصفي باستخدام أسلوب المس

الدراسة أن العوامل االقتصادیة واالجتماعیة لها دور كبیر في التطرف الفكري؛ فقد جاءت العوامل 

  .األكادیمیة بالمرتبة األولى ثم االقتصادي ثم االجتماعي

نحوالمحطات  األردنیةاتجاهات طلبة الجامعات : "بعنوان).2008( ندیمالحسن، :دراسة 

نحو  األردنیةاتجاهات طلبة الجامعات  إلىالتعرف  إلى، تهدف الدراسة  "الفضائیة العربیة

حجم  إضافةإلىالمحطات الفضائیة العربیة والى معرفة العادات االتصالیة وأنماط المشاهدة 

اءت محطة ج: تعرضهم لهذه المحطات ، وجاءت النتائج بالنسبة لترتیب المحطات كالتالي 

)MBC 1  (مشاهدة من قبل الطلبة من بین جمیع المحطات الفضائیة العربیة ،ثم  األكثر)MBC 

جاءت في المرتبة السابعة  األردنیة، والفضائیة )LBC(ثم  اإلخباریة،ثم روتانا ، ثم الجزیرة )2

  .ضمن ما یفضل الطلبة للمشاهدة 

 "اإلرهاب في الفضائیات العربیةموضوعة : "،بعنوان )2008(، علوان ، حسن: دراسة 

في الفضائیات العربیة من خالل دراسة في الشكل  اإلرهابموضوع  إلىأبرازتهدف هذه الدراسة 
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والمضمون لألفالم المیّسرة التي تعرضها بعض الفضائیات لألفراد والجماعات المروجة لإلرهاب 

الفضائي العربي بالنسبة لموضوعة  اإلعالميالتأثیرات المطروحة في الخطاب  أنواعوالتعرف على 

ومعرفة المساحة الزمنیة للصورة التلفزیونیة في هذا الخطاب ومعرفة مدى توافق النص  اإلرهاب

  :، ومن أهم نتائج البحث  اإلعالميفي الخطاب ) الشكل(والصورة ) المضمون(

لعربي بعیدًا اعالمیة موحدة تتوجه الى المتلق ا إستراتیجیةان هناك حاجة ماسة الى تبني  -

عن هیمنة اعالم القطب الدولي الواحد وتكون هذه االستراتیجیة  واضحة  االهداف وغایتها 

تحقیق التوازن في التدفق االعالمي والمعلوماتي وبما یصحح موقف العرب في ان یكونوا 

  .العبین اساسین ولیسوا مجرد مستهلكین 

یة الثقافیة الوطنیة بعیدَا عن خصوصیات ضرورة ان یقوم االعالم بدور اساسي في بناء الهو  -

  .سیاسیة او دینیة 

العمل على تجفیف منابع التطرف الدیني الموجودة حالیَا في عدد من وسائل االعالم  -

  .الرسمي والخاص

من خالل دعم وتطویر ) المتلقین( یجب ان تضطلع وسائل االعالم بمسؤولیاتها تجاه  -

  .الشرف المهني المعاییر المهنیة وااللتزام بمیثاق 

آراء اساتذة العلوم السیاسیة واالعالم بشان ": بعنوان) 2008(الخزندار، سامي : دراسة 

للتعرف الى مدى مهنیة قناة الجزیرة من  االستطالعیة تهدف هذه الدراسة. "مدى مهنیة الجزیرة

سیة خالل بعدي الموضوعیة، والمهنیة من وجهة نظر عینة من المختصین في العلوم السیا

 616منهم . دولة عربیة 19استاذًا جامعیًا من  1251وتكون مجتمع الدراسة من  .عالمواال

تخصص علوم سیاسیة، وقد استخدم اسلوب المعاینة الطبقیة المنتظمة  635تخصص اإلعالم و
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أظهرت الدراسة تمیزًا عالیًا  حسب التخصص والدولة،فئات حیث جرى تقسیم مجتمع الدراسة إلى 

الموضوعیة والمهنیة والمصداقیة والحیادیة : لجزیرة ، وذلك من خالل مؤشرات عدیدة مثل لقناة ا

،أي انه اصبح للقناة حضور قوي في المشهدین السیاسي والثقافي في العالم العربي خالل السنوات 

 . العشر االخیرة ال في العالم العربي فحسب بل في العالم كله

استخدام طلبة الجامعات االردنیة للقنوات ": نوانبع ).2009(،سامر الغلیالتدراسة

، تهدف هذه الدراسة الى التعرف على العادات االتصالیة متمثلة  "الفضائیة واإلشاعات المتحققة

بعادات مشاهدة القنوات الفضائیة من قبل طلبة الجامعات االردنیة والتعرف على اإلشاعات 

ت االردنیة للقنوات الفضائیة وتم استخدام المنهج والدوافع المتحققة من مشاهدة طلبة الجامعا

إن _ :الوصفي التحلیلي من خالل المسح المیداني ، وتوصلت الدراسات للعدید من النتائج أهمها 

الغالبیة العظمى من الطلبة یشاهدون القنوات الفضائیة ، وأن أكثر القنوات الفضائیة العربیة 

احتلت المراتب االولى في درجات المشاهدة، ) MBC(نوات المفضلة كانت قنوات االفالم وعائلة ق

كما انه ال توجد _ إن دوافع الطلبة كانت ایجابیة اعالها دوافع التسلیة واقلها الدوافع االقتصادیة 

_ فروق ذات داللة احصائیة في درجة اإلشباعات لدى طلبة الجامعات حسب اختالف الجامعات 

جعلت طلبة الجامعات االردنیة یعزفون عن مشاهدة الفضائیة كما بینت الدراسة االسباب التي 

 . االردنیة

ظاهرة التطرف الفكري وممارسته عند بعض : "بعنوان ).2009(دراسة الفالحي، عبد اهللا 

هدفت الدراسة إلى . "أوهام التصورات، وأخطاء التصدیقات_الجماعات اإلسالمیة المعاصرة 

هاب والتطرف الفكري وتطبیقاتهما العملیة عند بعض الكشف عن العالقة بین ظاهرتي اإلر 

الجماعات اإلسالمیة المعاصرة وبخاصة العسكریة منها، ولتحقیق هذا الهدف، استخدم الباحث 
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. المنهج التاریخي، والمنهج الوصفي التحلیلي، والمنهج النقدي المقارن: أكثر من منهج علمي هم

  :ن أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج م

  .التغذیة الفكریة الدینیة المنقوصة أو المغلوطة  •

  . دعوى احتكار الحقیقة عند البعض  •

  .ضعف الخطاب الدیني الوسطي العقالني المستنیر  •

  .تعدد وسائط التربیة الفكریة وتناقضاتها  •

  .ارتباك مناهج التربیة في البلدان العربیة وفلسفاتها  •

  .الفقر والبطالة  •

  .والعنف المضاد العنف  •

  .الجدید وتدخالته، ونشره للنعرات الطائفیة والمذهبیة -المستعمر القدیم  •

اتجاهات الجمهور االردني إزاء قضایا :"بعنوان ). 2010( النوافعة، مخلد خلف، : دراسة

على تهدف الدراسة الى التعرف " ناة والعربیة الفضائیتان االخباریتاالرهاب التي تبثها قناتا الجزیر 

اتجاهات الجمهور االردني إزاء قضایا االرهاب التي تبثها قناتا الجزیرة والعربیة االجباریتین ، 

، وخلصت الدراسة الى العدید من ) االستبانة( استخدم الباحث المنهج الوصفي واالسلوب المسحي 

  :النتائج اهمها

اتا الجزیرة والعربیة  ان اتجاهات الجمهور االردني ازاء قضایا االرهاب التي تبثها قن -

؛ ان الجمهور وصل الى درجة من الوعي خباریتان كانت متوسطة وذلك بسببالفضائیتان اال

  .وتحكیم العقل في كافة البرامج المرتبطة بقضایا االرهاب 
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هناك فروق بین متوسط اتجاهات الجمهور االردني إزاء قضایا االرهاب التي تبثها قناتا  -

كان الفرق لصالح قناة الجزیرة ، وذلك یعزى الى قدرة قناة الجزیرة على بث الجزیرة والعربیة ، و 

احداث متعلقة باإلرهاب من موقع الحدث مباشرة باإلضافة الى السبق الصحفي واالعالمي 

  .لها في هذا المجال باستخدام مواد اعالمیة وفلمیه متعددة تجذب انتباه المشاهدین

یالء البرامج واوصت الدراسة بإنتاج برامج تعا - لج قضایا االرهاب بطریقة علمیة موضوعیة ، وإ

والنشرات االخباریة التي تعنى بمواضیع االرهاب اهمیة اكبر ومراعاة الجانب النفسي 

 .واالجتماعي للمشاهد

Mahroum, M. (2011) :دراسة    

“ Journalists of today and tomorrow in Jordan: How they Assess Al 

Jazeera`s coverage of the events of the Arab Spring on the year 

2011”. 

من وجهة نظر  2011تقییم تغطیة الجزیرة ألحداث الربیع العربي عام ": عنوانب

، تهدف هذه الرسالة التعرف إلى مدى موضوعیة قناة "الصحفیین المحترفین والصحفیین الجدد

استخدم . العربیة وایجابیات هذه التغطیة وسلبیاتها  الجزیرة في أثناء تغطیتها اإلخباریة للثورات

الباحث منهج المسح وطبق االستبیان على عینة عشوائیة من الصحفیین المحترفین وطلبة 

الغد،  ةصحفي الیوم وهم المحترفون وصحفی الصحافة في األردن، على اعتبار أن هذه العینة تمثل

  .طلبة الصحافة

  :نتائج منهاتوصلت الدراسة إلى عدد من ال
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أن قناة الجزیرة أدت دورًا كبیرًا في التعریف بالثورات العربیة والتعبیر عن تطلعات تلك  -

  .الشعوب العربیة المتعطشة للحریة والكرامة والعدل والدیمقراطیة

قامت الجزیرة بدور أسهم في التأثیر على المواقف العربیة والدولیة الرسمیة والشعبیة نحو  -

  .العربیة الشعوب واألنظمة

من الصحفیین یعتقدون ان الجزیرة انحازت الى الشعوب %67أظهرت الدراسة أن نسبة  -

  .العربیة الثائرة وقاطعت األنظمة التي شهدت الثورات

من العینة تعتقد بان الجزیرة لم تكن موضوعیة ؛ ألنها تسعى الى تنفیذ %33ان نسبة  -

 .أجندة سیاسیة خاصة مرتبطة بالنظام القطري

AL-Sadi, M. (2011) : دراسة 

 Al- Jazeera Television: Intifada on the Air 

تهدف الدراسة إلى تحلیل خطاب الجزیرة  "انتفاضة على الهواء: قناة الجزیرة":  بعنوان

أن قناة الجزیرة تمثل قوة تدفع الجمهور :تجاه قضایا سیاسیة أساسیة ، وتحلیل صحة فكرتین األول 

لم ". االعتدال"أن الجزیرة وخطابها یزحزح الجماهیر العربیة نحو : والثاني ". طرفالت"العربي باتجاه 

، لكنه اعتمد على مفاهیم دون أن مناهج التقلیدیة في تحلیل الخطابیستخدم فیها الباحث أي من ال

) التوافق االنزیاحي (، فاستخدم ما یسمى ك المفاهیم من مدارس فكریة غربیةیلزم نفسه بما تمثله تل

"Deflective  Identification  " أسلوب یستخدمه الباحث لتقصي استخدام اإلعالمیین : "وهو

وأهم ما خلصت إلیه الدراسة، أن الجزیرة ". إلظهار توافقهم السطحي مع توجهات الجمهور وقناعاته

واإلسالم تسعى بجد؛ إلى تزوید الجمهور العربي بطرح بدیل یستند الى مزیج من اللیبرالیة الغربیة 
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أن الجزیرة تبذل جهدًا لدحض المتنظومات الفكریة  .الوسطي كما تمثله جماعة اإلخوان المسلمین 

  ).اإلسالم الجهادي(التي التتفق مع النظام السیاسي القادم كالخطاب القومي  العربي وما یسمى 

Jialan& Zhou &Chen  ،(2011)دراسة 

A multi-region empirical study on the Internet Presence of global 

Extremist Organizations". 

  دراسة تجریبیة لمناطق متعددة على وجود اإلنترنت من المنظمات المتطرفة العالمیة:بعنوان

هذه الدراسة إلى بیان اعتماد الحركات المتطرفة بشكل كبیر على تقنیات االنترنت،  هدفت 

استخدم  الباحثون الثالثة االنترنت كأداة . ایة لهموالتي تعد خططًا محكمة النتشارهم والدع

ملیون من وسائل ) 7.1(للدراسة باالعتماد على منهج تحلیل محتوى الشبكات من خالل دراسة 

موقع الكتروني؛ إذ تُظهر جمیع المنظمات ) 244(اإلعالم الجماهیري على شبكة االنترنت من 

مستوى عاٍل من التطور التقني على شبكة المتطرفة التي تغطیها هذه الدراسة أنهم على 

االنترنت، وخاصة المنظمات المتطرفة في الشرق األوسط فهم األكثر تطورًا وثراء في وسائل 

ن مجموعة الوالیات المتحدة هي األكثر نشاطًا في دعم االتصاالت على شبكات  اإلعالم، وإ

  .االنترنت

ي في الوطن العربي تحلیل للمضمون والتأثیر اإلعالم الفضائ": بعنوان  )2013(یاسین  : دراسة

 "في النخب والرأي العام

موضوع تأثیر االعالم الفضائي في الرأي العام والنخب العربیة، یبحث دراسة تناول الكتاب 

الكتاب في تكوین أنباء الرأي العام نحو القضایا العربیة المصیریة وفي مقدمتها موضوع تفعیل 

ث التغیر الشامل في الواقع العربي الراهن، استخدم الكاتب االستبیان الحراك الشعبي الذي أحد
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للحصول على رأي النخب في الحصول على رأي النخب العربیة باإلعالم التلفزیوني الفضائي 

العربي تحدیدًا فیما یتعلق بقضایا الحراك الشعبي العربي،توصل الكاتب إلى نتائج أهمها أن 

عي بوحدة الوطن العربي والمصیر المشترك وذلك من خالل تركیزه و لالتلفزیون العربي قد جرد ا

على الهموم العربیة المشتركة والتي تمثلت أخیرًا بالحراك الشعبي العربي والذي طالب في جمیع 

 الدول بالحریة وتحسین األوضاع االجتماعیة والسیاسیة

  

رأي في االردن نحو برامج اتجاهات قادة ال" :  بعنوان)2013(ارتیمة، ایمان نهار:دراسة 

، هدفت الدراسة الى  "التلفزیون االردني، وقناة رؤیا الخاصة: التنمیة السیاسیة التلفزیونیة في

التعرف على آراء قادة الرأي في المملكة االردنیة الهاشمیة في مدى اسهام كل من التلفزیون 

أي االردنیین ممثلین في عدد من االردني وقناة رؤیا في جهود التنمیة السیاسیة ،وأن قادة الر 

االتحادات والنقابات المهنیة االردنیة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمسحي وأداة 

  : االستبانة وخلصت الى نتائج أهمها 

توسیع هامش : أن برامج التلفزیون االردني بحاجة الى تطویر في عدة مجاالت أهمها -

ع القضایا المطروحة وتوسیعها لتكون أكثر شمولیة ، الحریة في برامج التلفزیون، تنوی

  .إفساح المجال لألطروحات االكثر جرأة في معالجة قضایا الرأي العام 

  .أشارت الى أن التلفزیون االردني یوظف كوادر إعالمیة مثقفة في الشأن السیاسي  -

فزیون االردني ، أن النتائج أكدت أن برامج رؤیا تجاوزت الثغرات التي ظهرت في برامج التل -

لكنها أیضًا الزالت بحاجة الى أمرین هما العمل بهامش كاٍف من الحریة ن ثم تعزیز 

 . قدرات الكوادر االعالمیة ذات العالقة بقضایا التنمیة السیاسیة
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المجتمع  بر غورستهدف الدراسة إلى  ، "انا سلفي": بعنوان)2014( ،ابو رمان:دراسة 

تعتمد على شهادات السلفیة أنفسهم عن تجاربهم " روایته الذاتیة" السلفي من الداخل غیر أن

تبحث الدراسة  في الهویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین، إذ یتحدث الشخصیة مع هذا الفكر، و 

عن التیار السلفي األردني، بألوانه المتعددة عبر روایة سردیة من أبنائه ومن منظور سیسیولوجیا 

ني سلفي؟ لماذا تركت السلفیة؟الهویة، لماذا أصب ؟ ماذا یعني أنّ ؟ كیف أصبحت سلفیًا ". حت سلفیًا

واستخدم الكاتب مقابالت . االتجاهات والمواقف تیارات السلفیة، ویصنفها حسبویعرض الكتاب لل

التیارات السلفیة المختلفة یروون بأنفسهم عن رحلتهم مع الفكر  مع شخصیات قیادیة ومع شبان

وف التي اتت بهم الى مجالس الشیوخ والبیئات االقتصادیة واالجتماعیة التي ساهمت السلفي والظر 

ان هناك احكام انطباعیه كبیره وتسطیح لقراءهفي العالم وكان السلفیه كائن فضائي . في تشكلهم

ونوه الى ان هناك فجوه معرفیه بین . غریب مع انه لها مدارسها ووجودها االصیل في مجتمعاتنا

الى ان    وبین السلفي، ولهذا من الضروري محاورتهم ومناقشتهم والسماع منهم، مشیرا المجتمع

 .السلفي شخص یبحث عن هویته السیاسیهوالفكریهكاالخرین

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الفضائیة لقضایا التطرف الدیني  یةالتلفزیونالقنوات تبحث الدراسة الحالیة في تقییم تغطیة 

في االردن، ویمكن ان  والحركات اإلسالمیة المتطرفة، وذلك من خالل استطالع آراء قادة الرأي

تعد من اولى الدراسات المحلیة والعربیة التي تبحث في هذا الموضوع وتتمیز باعتمادها على 

وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات  االستبیان والمقابالت الشخصیة في عرض موضوع الدراسة،

السابقة، بأنها دراسة استطالعیة لقادة الرأي حول تقیمهم لتغطیة التلفزیونات الفضائیة لقضایا 

التطرف الدیني، من حیث كفایة المعلومات المقدمة على شاشات هذه الفضائیات وموضوعیتها 
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وسماتها حیث لم تتطرق أي من تلك والتزامها بأخالقیات المهنة من حیث طبیعة التفطیة  ودقتها

فیما تتفق هذه الدراسة مع . الدراسات الى كییفة متابعة قادة الرأي لتقیمهم لتغطیة الفضائیات 

الدراسات السابقة من حیث تناولها إلحدى أهم الموضوعات المستجدة على الساحتین اإلعالمیة 

كیفیة واالرهاب و والعنف  والجماعات المسلحة" موضوع التطرف الدیني"والسیاسیة في الوقت الراهن 

تصمیم أداة الدراسة من هذه الدراسات في استفادت الباحثة  .ومنهجیة وأداة الدراسةمعالجة ال

 كما استفادت من المقابالت والمؤتمرات والندوات وبناء االطار النظري للدراسة ،)االستبانة(

  ..للوصول إلى نتیجة تخدم الدراسة والدراسات
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  الفصل الثالث

  )لطریقة واإلجراءاتا( منهجیة الدراسة 

  منهج الدراسة: أوًال     

  مجتمع الدراسة: ثانیًا    

  أدوات الدراسة: ثالثا    

  عینة الدراسة: رابعًا    

  متغیرات الدراسة: خامسًا  

  االداة ثباتو  صدق: سادسًا  

  إجراءات الدراسة:    سابعاً 

  المعالجة اإلحصائیة:   ثامناً 

  الصعوبات:   تاسعاً 
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  :منهج الدراسة : أوالً 
  

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي ، مستخدمًة أداتي االستبیان 

یعد المنهج الوصفي المسحي . والمقابالت، ألنه  المنهج االكثر تعبیرًا عما یهدف الیه البحث

ي اطار المنهج فهذا توظیف و االكثر استخدامًا من قبل الباحثین في مجال البحوث اإلعالمیة 

تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني ، كما عن كیفیة أسلوب المسح لمعرفة آراء قادة الرأي 

یهدف الى وصف واقع المشكالت والظواهر للدراسة من خالل اطار نظري ومفاهیمي لقضایا 

ات كما أن هذه الدراسة تهدف الى توصیف البرامج والنشر . التطرف ، والفضائیات ، والرأي العام

التي تبثها الفضائیات عن موضوع والمؤتمرات  والندوات والمقابالت والحوارات والخطابات  اإلخباریة

  التطرف الدیني

عد المنهج الوصفي التحلیلي من أسالیب البحث العلمیة المعتمدة كثیرًا في مجال "كما   ُ وی

ددة األغراض وجدت طریقة بحث متع"بحوث اإلعالم بصفة خاصة ، وقد أورده هولستي على انه 

بمثابة ) من وسائل اتصال (للبحث في أنواع عدیدة من المشكالت، التي یعتبر محتوى ما فیها 

  )133، ص، 2008عمر،". ( األساس المرجعي للبحث

  مجتمع الدراسة: ثانیاً 

ف مجتمع الدراسة بأنه مجموع المفردات التي یستهدف الباحث دراستها لتحقیق نتائج  عرّ ُ ی

و یمثل الجمهور المستهدف الذي یرید الباحث دراسته وتقییم نتائج الدراسة على كل مفیدة، وه

  ).209 :2008عمر، ( مفرداتها
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الوزراء ( السیاسیین : ویمثل مجتمع الدراسة؛ مجموعة من قادة الرأي في االردن وهم 

لوم السیاسیة في االعالم والع أساتذة( ، االكادیمیین )والنواب، ورؤساء االحزاب، محللین سیاسیین

مدراء تحریر، في الصحف والفضائیات، نقیب صحفیین، رئیس هیئة ( ، اإلعالمیین )الجامعات

  ..).االعالم المرئي والمسموع

  :أداة الدراسة: ثالثاً 

  تم اعتماد أداتین للدراسة؛ االستبیان والمقابالت

  : المقابلة: أوالً 

ن جهة وشخص أو أشخاص آخرین من جهة هي محادثة أو حوار موجه بین الباحث م المقابلة

أخرى بغرض جمع المعلومات الالزمة للبحث والحوار یتم عبر طرح مجموعة من األسئلة من 

وهي اداة داعمة ومساندة  الباحث التي یتطلب اإلجابة علیها من األشخاص المعنیین بالبحث

  . لإلستبانة

لین واإلعالمیین واألكادیمیین، ؤو سن المم شخصاً  )12(بلقاء قامت الباحثة  :المقابالت الشخصیة

 )7(أو بشكل شخصي ولكنها لم تتلقى إال  ، إما بالبرید األلكترونيالسبعة إلیهم م توجیه األسئلةوت

وقد أجریت هذه المقابالت كأداة مساعدة في الحصول على المعلومات والتدعیم ، من اإلجابات

  )2(أنظر الملحق رقم . ألسئلة اإلستبانة

  :اإلستبیان:ثانیاً 

  :فهو أداة بحثیة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة  ویقسم في هذه الدراسة الى قسمین

البیانات الشخصیة عن (یهدف الى جمع البیانات التابعة للمتغیرات المستقلة : القسم األول

درجة المشاهدة أفراد العینة من حیث العمر، والجنس، المؤهل العلمي، العمل الوظیفي، ومعدل، و 

  ).والمتابعة ودرجة االقناع
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یتكون من االسئلة والفقرات، إذ انه یشتمل على اربع محاور، كل محور یمثل : القسم الثاني

سؤاًال ، وكل سؤال یتضمن عددًا من األسئلة یتطلب االجابة علیها وفق مقیاس خماسي وهذه 

  :المجاالت هي

  .ن لتغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدینيتقییم قادة الرأي في األرد: الجزء االول

  .سمات التغطیة الفضائیة من وجهة نظر المبحوثین: الجزء الثاني

  .طبیعة التغطیة من وجهة نظر المبحوثین: الجزء الثالث

  .تأثیر التغطیة في الرأي العام من وجهة نظر المبحوثین: الجزء الرابع

القسام واالجزاء، علمًا انه تم توحید الفقرات لجمیع فقرة لجمیع ا 34وقد احتوى االستبیان على 

أنظر الملحق .الفضائیات من أجل المصداقیة والموضوعیة في الحكم علیها من خالل قادة الرأي 

  )1(رقم 
  

  :عینة الدراسة: رابعاً 

 تم تحدید حجم العینةلم تتمكن الباحثة من حصر عدد قادة الرأي بشكل دقیق  حیث 

وتم توزیعها بشكل عشوائي  ؛)السیاسیین، واالكادیمیین، واإلعالمیین  (لرأي من قادة ا) 220(ب

تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني، تم استرجاع ما لوذلك للتعرف على وجهة نظرهم 

لعدم اكتمال المعلومات، وبذلك بلغ عدد أفراد  ةاستبان) 20(استبانة، وتم استبعاد) 170(مجموعه 

تم استخدام التكرارات والنسب مستجیبًا؛ ) 150(ین خضعوا للتحلیل االحصائي عینة الدراسة الذ

فردأ ) 13( المئویة لوصف افراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة جاءت التكرارات كالتالي؛

فردا من االكادیمیین والجدول التالي یبین ) 85(فردا من االعالمیین، و) 52(من السیاسیین، و

  :یوضح ذلك )1( والجدول راد العینة حسب المتغیرات الدیموغرافیةتوزیع أف
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  )1(الجدول 

  توزیع أفراع عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة

  النسبة  التكرار المتغیر الفرعي المتغیر الرئیس

 الجنس
 %56.7 85 ذكر
 %43.3 65 انثى

 العمریة.الفئة

 %10.0 15 سنة فأقل 30
 %34.0 51 سنة 31-40
 %40.7 61 سنة 41-50

 %15.3 23 سنة فأكثر 51

 العلمي.المؤهل

 %2.0 3 الثانویة العامة
 %0. 0 دبلوم متوسط

 %63.3 95 بكالوریوس
 %15.3 23 دبلوم عالي

 %9.3 14 ماجستیر
 %10.0 15 دكتوراه

 الوظیفي.العمل
 %8.7 13 سیاسي
 %34.7 52 اعالمي
 %56.7 85 اكادیمي

  

  :متغیرات الدراسة: خامساً 

 : المتغیرات المّعدلة  - 1

  ).ذكر، أنثى: (النوع االجتماعي* 

  ).سنة فأكثر51سنة،  من 50-41سنة، من40-31سنة فأقل،  من30:   ( الفئة العمریة* 

ثانویة عامة، بكالوریوس، دبلوم متوسط، دبلوم عالي، ماجستیر،    : ( المؤهل العلمي* 

  ).دكتوراه
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  ).سیاسي، إعالمي، أكادیمي: ( ظیفيالعمل الو * 

  : المتغیرات التابعة - 2

درجة تقییم الفضائیات لقضایا التطرف من حیث طبیعة، وسمات، وآثار التغطیة الفضائیة * 

  . على الرأي العام 

  :االداةوثبات صدق : سادسا

عدد من أعضاء هیئة التدریس في  تم عرض اإلستبانة بعد تصمیمها على: صدق األداة

محكمًا خبیرًا  13تم عرضها على حیث للتأكد من صدق محتوى أداة الدراسة، و  معات األردنیةالجا

مختصًا في مجال اإلعالم للحكم على صالحیة األداة ومدى مالئمتها لموضوع البحث، وقد أبدى 

المحكمین مجموعة من المالحظات واآلراء المتعلقة بصیاغة ومضمون األداة، وقد أخذ بعین 

  .)4(رقم  بین بالملحقموكما هو .هذه المالحظات وتم صیاغتها في صورتها النهائیة اإلعتبار

فردًا من قادة الرأي في  20تم عرض اإلستبانة على عینة إستطالعیة عددها : ثبات األداة
األداة بطریقة اإلتساق الداخلي مرة واحدة وثم حساب ثبات ) فارق زمني، أسبوعینب(األردن 

وتبین أن معامالت الثبات مقبول لغایات الدراسة الحالیة كما ) كروم باخ ألفا(بإستخدام معادلة 
  :)2(رقم في الجدول  یظهر

  )2(جدول رقم 

معامل كروم باخ   المجال  الرقم
  ألفا

  عدد الفقرات

  10  0.86  سمات التغطیة الفضائیة .1
  12  0.80  طبیعة التغطیة الفضائیة .2
  12  0.84  آثار التغطیة الفضائیة .3
  34  83.3  كليال .4
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  :اجراءات الدراسة: سابعاً 

 .الحصول على الموافقة الرسمیة لتطبیق اداة الدراسة على العینة المستهدفة   - 1

بناء اداة الدراسة من اجل تقییم تغطیة قضایا التطرف الدیني من حیث الطبیعة والسمات   - 2

 .واآلثار لدى قادة الرأي العام 

 .)االستبانة(  التحقق من صدق وثبات اداة الدراسة  - 3

قیام الباحثة بتوزیع االستبانة على قادة الرأي في االردن وهم السیاسیین واالعالمیین   - 4

حیث قامت الباحثة بتوزیع االستبانة بنفسها مع شرح بیان هدف الدراسة وان ، واالكادیمیین 

ب  البیانات ال تؤخذ اال من اجل البحث العلمي ، وقامت بإدخال البیانات على الحاسو 

والقیام بتحلیلها واستخراج النتائج، علما بأن مدى االجابة على االستبانة مكون من خمس 

قامت الباحثة كما ، ) موافق بشدة، موافق، محاید، غیر موافق، معارض بشدة( بدائل 

باحتساب درجة تقییم تغطیة الفضائیات من قضایا التطرف الدیني من حیث سمات 

 :المیة في الرأي العام وفق المعادلة اآلتیةوطبیعة وآثار التغطیة االع

 

  البدیل االدنى –البدیل االعلى 
  مستویات 3               

  المدى بین الدرجات الثالث؛    1.33=      4 =       1 – 5   
      3           3             

  :واحد 1حیث أن أدنى متوسط ممكن أن یحصل علیه أي فرد على االستبانه هو  -

؛  - الى   1إذًا الفقرة التي تحصل على متوسط حسابي مقدارها من  33،2= 33،1+1إذًا

  .تكون درجة منخفضة في التغطیة  33،2
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الى  2,34توسطها الحسابي بین مإذًا الفقرة التي  3,67=  1,33المدى + 2,34من  -

  .تكون متوسطة  3,67

 .تكون الدرجة مرتفعة  5الى  3,68من  -
  

  معالجة اإلحصائیةال: ثامناً 

 (SPSS)اعتمد التحلیل على برنامج رزمة التحلیل اإلحصائي للعلوم االجتماعیة 

  :الستخراج نتائج الدراسة وباالعتماد على

تم استخدام التكرارات والنسب المئویة لوصف أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات   - 1

 . الدیموغرافیة

افات المعیاریة والرتبة والدرجة لإلجابة على تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحر   - 2

  السؤال األول

العینات المستقلة لإلجابة على السؤال الثاني المرتبط  (T-test)تم استخدام االختبار   - 3

 .بالنوع االجتماعي

لإلجابة على السؤال الثالث  (One way, ANOVA)تم استخدام تحلیل التباین االحادي   - 4

 . والرابع والخامس 

للمقارنات البعدیة للمتغیرات التي ظهرت فیها  (Scheffe test)ستخدام اختبار شیفیه تم ا  - 5

  .الفروق

یالحظ من الجدول السابق أن أعلى تكرار في النوع كان للذكور حیث بلغت نسبتهم 

، وفي الفئات العمریة جاء اعلى تكرار لفئة %) 43.3(أما االناث فقد كانت نسبتهم %) 56.7(

، %) 10.0( بنسبة) سنة فأقل 30(وادنى تكرار لفئة %)  40.7(بنسبة ) سنة 50-41من(لفئة 
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دبلوم (وادنى تكرار لفئة %) 63.3(بنسبة ) بكالوریوس(جاء اعلى تكرار لفئة  العلمي.المؤهلوفي 

، )56.7(بنسبة ) اكادیمي(، وفي العمل الوظیفي جاء اعلى تكرار لفئة %)0.0(بنسبة ) متوسط

  %) .8.7(بنسبة) سیاسي(وادنى تكرار لفئة 

  :الصعوبات: تاسعاً 

على ارض الواقع والتي تأخذ حیزًا كبیرًا على شاشات  الجدیدة والحدیثةكون الدراسة من المواضیع 

فقد وجدت الباحثة صعوبات ، میدانیة تعتمد على أداة االستبانة والمقابلة دراسة التلفزیون ، وكونها 

تمنّع البعض من االجابة حیث فقد إلى بعض قادة الرأي، في الحصول على المعلومات والوصول 

. إلى حد ماكون الموضوع له خصوصیة وحساسیة  ،یرى البعض ان هناك خطورة من نوع ما

إنشغال المختصین إما لسبب السفر أو . ستباناتوكذلك وجدت الباحثة صعوبة في توزیع وجمع اإل

من علما أنه كان واضح االجابة  فيأو الخوف  ترددوأحیانًا ال. أو التمنع ألسباب غیر معروفة

  .الهدف العلمي من االستجوابسریة االستبیان ومن 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضًا ألهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة من خالل تحلیل 

ختبار الفرضیات   :البیانات وإ

قادة تابعها ی الجنبیة الناطقة بالعربیةوالعربیة وا أي من هذه القنوات المحلیة( :لالجابة عن

تم استخدام التكرارات والنسب المئویة والجدول التالي ) ؟ قضایا التطرف الدینيل الرأي في االردن

  :یبین تلك النتائج

  )3(الجدول

التكرارات والنسب المئویة للقنوات  المحلیة والعربیة والعالمیة المتابعة في قضایا التطرف 

  لدینيا

  النسبة  التكرار القناة
 %10.2 43 الفضائیة األردنیة

 %18.1 76 قناة رؤیا
 %26.6 112 الجزیرة
 %24.5 103 العربیة
CNN 43 10.2% 
BBC 32 7.6% 

RT 12 2.9% 
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یالحظ من الجدول السابق أن أعلى تكرار للقنوات  المحلیة والعربیة والعالمیة المتابعة في 

في حین ان %) 26.6(وبنسبة مئویة ) 112(ني هي لقناة الجزیرة اذ بلغ تكرار قضایا التطرف الدی

  %) .2.9(وبنسبة مئویة ) 12(اذ بلغ تكرارهم  RTاقل تكرار جاء لقناة 

معدل متابعتي للبرامج الخاصة بقضایا و  مامدى متابعتي لهذه القنوات(ولالجابة عن 

تم  ) تي للبرامج الخاصة بقضایا التطرف الدینيمعدل متابعو  ،البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني

  :استخدام التكرارات والنسب المئویة والجدول التالي یبین تلك النتائج

  )4(الجدول

التكرارات والنسب المئویة لمدى المتابعة ومعدلها للقنوات  المحلیة و العربیة و العالمیة 

  المتابعة في قضایا التطرف الدیني

  
  النسبة  التكرار

 تابعتي لهذه القنواتم
 %35.3 53 یومیا

 %64.7 97 متقطع

معدل متابعتي للبرامج الخاصة بقضایا البرامج المتعلقة 
 بالتطرف الدیني

 %31.3 47 الیومیة
 %68.7 103 االسبوعیة
 %0. 0 غیر محدد

 معدل متابعتي للبرامج الخاصة بقضایا التطرف الدیني
 %72.7 109 اقل من ساعتین

 %20.0 30 ساعات 2-3
 %7.3 11 ساعات 3اكثر من 

یالحظ من الجدول السابق أن مدى متابعتي لهذه القنواتاحتصل بشكل متقطع على أعلى 

في حین ان اقل تكرار جاء للذین اجابوا %) 64.7(وبنسبة مئویة ) 97(تكرار اذ بلغ تكرار 

ل متابعتي للبرامج الخاصة بقضایا وأن معد%) . 35.3(وبنسبة مئویة ) 53(ذ بلغ تكرارهم ،إیومیا

) 103(على أعلى تكرار اذ بلغ تكرار ) االسبوعیة(البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني  احتصلت 

) 47(اذ بلغ تكرارهم )  الیومیة(في حین ان اقل تكرار جاء للذین اجابوا %) 68.7(وبنسبة مئویة 
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خاصة بقضایا التطرف الدیني  احتصل دل متابعتي للبرامج المعوأن %). 31.3(وبنسبة مئویة 

%) 72.7(وبنسبة مئویة ) 109(على أعلى تكرار اذ بلغ تكرار ) اقل من ساعتین(الذین اجابوا ب

وبنسبة مئویة ) 11(اذ بلغ تكرارهم )  ساعات 3اكثر من (في حین ان اقل تكرار جاء للذین اجابوا 

)7.3.(%  

  )إلعالمیة التالیة؟ما هي درجة متابعتك للمواد ا( ولالجابة عن 

تم استخدام التكرارات والنسب المئویة لتحدید درجة متابعتك للمواد اإلعالمیة التالیة 

  :والجدول التالي یبین تلك النتائج

  )5(الجدول

  التكرارات والنسب المئویة لتحدید درجة متابعتك للمواد اإلعالمیة التالیة

 
 غالبا احیانا نادرا

 
  النسبة  التكرار  النسبة  رالتكرا  النسبة  التكرار

 %48.7 73 %40.7 61 %10.7 16 االخبار.نشرات
 %36.7 55 %53.3 80 %10.0 15 االخبار.موجز

 %19.3 29 %42.0 63 %38.7 58 البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني
 %23.3 35 %54.7 82 %22.0 33 التحلیالت السیاسیة
 %14.0 21 %46.0 69 %40.0 60 الندوات والمقابالت

 %8.0 12 %44.7 67 %47.3 71 الخطابات
 

كان لدرجة متابعتك للمواد اإلعالمیة التالیة یالحظ من الجدول السابق أن أعلى تكرار 

في %) 48.7(وبنسبة مئویة ) 73(اذ بلغ تكرارهم  لبرامج نشرات األخبار للذین اجابوا غالبا لفقرة 

وبنسبة مئویة ) 12(ء لمادة الخطابات  اذ بلغ تكرارهم حین ان اقل تكرار كان للذین اجابوا غالبا جا

)8.0. (%  
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أعتقد أن التنوع في و  ،بالتطرف الدیني أتابع هذا النوع من البرامج المتعلقة(ولالجابة عن 

قنع المشاهد في تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة موضوع التطرف الدیني  ) القنوات الفضائیة یُ

  :لنسب المئویة والجدول التالي یبین تلك النتائجتم استخدام التكرارات وا

  )6(الجدول

التكرارات والنسب المئویة لمدى متابعة هذا النوع من البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني  

قنع المشاهد في تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة  ُ و أعتقد أن التنوع في القنوات الفضائیة ی

  موضوع التطرف الدیني

  النسبة  رالتكرا    
 %27.3 41 البرامج الیومیة أتابع هذا النوع من البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني 

 %21.3 32 البرامج االسبوعیة
 %51.3 77 غیر محدد

قنع المشاهد  ُ أعتقد أن التنوع في القنوات الفضائیة ی
في تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة موضوع 

 التطرف الدیني 

 %25.3 38 كثیرا
 %52.0 78 متوسطا

 %22.7 34 قلیال
  

یالحظ من الجدول السابق أن متابعة هذا النوع من البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني  

في حین %) 51.3(وبنسبة مئویة ) 77(احتصلت فقرة غیر محدد على أعلى تكرار اذ بلغ تكرار 

  %) .21.3(بنسبة مئویة و ) 32(ان اقل تكرار جاء للبراج االسبوعیة  اذ بلغ تكرارهم 

قنع المشاهد في تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة وأن   ُ التنوع في القنوات الفضائیة ی

وبنسبة مئویة ) 78(على أعلى تكرار اذ بلغ تكرار ) متوسط(احتصلت موضوع التطرف الدینی

وبنسبة مئویة  )34(اذ بلغ تكرارهم )  قلیال(في حین ان اقل تكرار جاء للذین اجابوا %) 52.0(

)25.3 .(%  
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ما درجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف من حیث سمات  ):الرئیس(نتائج السؤال 

  وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة ؟

  

لدرجة تقییم لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة في الرأي  تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف من حیث

  .ذلك) 7(بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة،  ویظهر الجدول العام

  )7(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات 

  میة في الرأي العاممرتبة تنازلیاً لقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعال

 الدرجة  الرتبة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المجال  الرقم

 متوسطة 1 0.69 3.18 طبیعة التغطیة الفضائیة 2

 متوسطة 2 0.56 2.90 سمات التغطیة الفضائیة 1

 متوسطة 3 0.50 2.77 اثار التغطیة الفضائیة 3

ة، إذ تراوحت ت األداة جاءت في الدرجة المتوسطأن مجاال) 7(یالحظ من الجدول 

طبیعة التغطیة الفضائیة "، وجاء في الرتبة األولى مجال)2.77 - 3.18.(بینالمتوسطات الحسابیة

وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاء ) 0.69(وانحراف معیاري ) 3.18(، بمتوسط حسابي "

وبدرجة ) 0.56(وانحراف معیاري ) 2.90(بمتوسط حسابي "سمات التغطیة الفضائیة "مجال

وانحراف ) 2.77(بمتوسط حسابي "اثار التغطیة الفضائیة "متوسطة، وجاء في الرتبة االخیرة مجال

  وبدرجة متوسطة  ) 0.50(معیاري 

  :أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي
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  :طبیعة التغطیة الفضائیة - 1

لدرجة تقییم تغطیة سابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب تم حساب المتوسطات الح 

  یوضح ذلك ) 8(لفقرات هذا المجال، والجدول  الفضائیات لقضایا التطرف ،

 )8(الجدول 
لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

  ة تنازلیاً مرتبمجال طبیعة التغطیة الفضائیة في لقضایا التطرف 

  المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  الرتبة المعیاري

ساهمت الفضائیات في إدامة اعمال العنف وتوسع مجالها في  4
 متوسطة 1 1.00 3.39 .عدة مناطق انحاء العالم 

خصصت القنوات الفضائیة مساحة كبیرة في تغطیتها لقضایا  2
 متوسطة 2 0.96 3.23 . التطرف الدیني على مدار الساعة

ركزت الفضائیات على نبذ التطرف من خالل تغطیتها لهذه  6
 متوسطة 3 0.88 3.23 .القضایا 

1 
مدى تقییدها بالقیم والمعاییر والمبادئ : ( أخالقیات اإلعالم 

وقواعد السلوك والممارسة ، للتمیز بین ما هو صواب وما هو 
 ).خاطئ 

 متوسطة 4 0.95 3.19

ت القنوات الفضائیة تبعیتها ألجندة تلك القنوات والقائمین ابرز  3
 متوسطة 5 0.95 3.19 .علیها عند تغطیتها لقضایا التطرف الدیني

تُعد الفضائیات التلفزیونیة أداة اساسیة في اشعال فتیل الحرب  5
 متوسطة 6 1.05 3.03 .وتصاعد العنف واإلرهاب والتطرف 

برامج توعویة وتحذیریة لنبذ ساهمت الفضائیات في تخصیص  7
 متوسطة 7 0.86 2.99 .التطرف والعنف

 متوسطة 0.69 3.18  الدرجة الكلیة
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مجال طبیعة في الفضائیات لقضایا التطرف  أن درجة تقییم تغطیة) 8(یالحظ من الجدول 

، )0.69(وانحراف معیاري ) 3.18(كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي التغطیة الفضائیة 

- 3.39(وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

ساهمت الفضائیات في إدامة اعمال "التي تنص على) 4(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.99

وانحراف معیاري ) 3.39(، بمتوسط حسابي "العنف وتوسع مجالها في عدة مناطق انحاء العالم 

خصصت القنوات "التي تنص على) 2(وبدرجة متوسطة،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة  )1.00(

بمتوسط حسابي "الفضائیة مساحة كبیرة في تغطیتها لقضایا التطرف الدیني على مدار الساعة 

) 5(وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة )  0.96(وانحراف معیاري ) 3.23(

تُعد الفضائیات التلفزیونیة أداة اساسیة في اشعال فتیل الحرب وتصاعد العنف "لىالتي تنص ع

، وبدرجة متوسطة، )1.05(وانحراف معیاري ) 3.03(بمتوسط حسابي "واإلرهاب والتطرف 

ساهمت الفضائیات في تخصیص برامج "التي تنص على) 7(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة 

وبدرجة ) 0.86(وانحراف معیاري ) 2.99(بمتوسط حسابي "ف والعنف توعویة وتحذیریة لنبذ التطر 

  .متوسطة 

  :سمات التغطیة الفضائیة - 2

لدرجة تقییم تغطیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  

  :یوضح ذلك ) 9(لفقرات هذا المجال، والجدول  الفضائیات لقضایا التطرف ،
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 )9(الجدول 
لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب المتوسط

  مرتبة تنازلیاً مجال سمات التغطیة الفضائیة في لقضایا التطرف 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  الرتبة المعیاري

قدرة الفضائیة  باالستعجال في نقل الحدث من :( السرعة  8
 .)أرض الواقع 

 متوسطة 1 0.82 3.30

4 
یقصد بها صدق التغطیة واظهار الحقائق : ( المصداقیة

 متوسطة 2 0.89 3.15 ).والبعد عن التزویر والتلفیق

7 
التأكد واالعتماد والوثوق بمصدر المواد : ( الموثوقیة 

 متوسطة 3 0.77 3.12 ).وصحة نسبتها الى المصدر 

1 
لتطرف الدیني  في اتسمت التغطیة االعالمیة لقضایا ا
 متوسطة 4 0.82 2.92 :الفضائیات التلفزیونیة بالسمات التالیة

قدرة الفضائیة على أن تكون منبرًا للرأي العام : ( المهنیة 9
 ).والمحافظة على دورها بشكل ایجابي 

 متوسطة 5 0.69 2.90

تعني تغطیة الموضوع واحتواءه بشكل كاٍف : ( الشمولیة 5
 ).وىومتنوع في المحت

 متوسطة 6 0.82 2.81

6 
هي التعامل مع االحداث كما هي بواقعیة : ( الواقعیة

 متوسطة 7 0.88 2.69 ) .واالبتعاد عن الخیال 

یقصد بها في هذا البحث التقیید بالموضوع :( الموضوعیة 2
 ).وعدم اضفاء الذاتیة على التغطیة 

 متوسطة 8 0.63 2.61

3 
البحث عدم االنحیاز التجاه  یقصد بها في هذا: (الحیادیة 

عطاء المجال  معین والوقوف موقف العدل واالنصاف وإ
 ).للرأي اآلخر

 متوسطة 9 0.80 2.59

 متوسطة 0.56 2.90  الدرجة الكلیة
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مجال سمات في الفضائیات لقضایا التطرف  أن درجة تقییم تغطیة) 9(یالحظ من الجدول 

، )0.56(وانحراف معیاري ) 2.90(لمتوسط الحسابي كانت متوسطة، إذ بلغ االتغطیة الفضائیة 

- 3.30(وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

قدرة الفضائیة  :( السرعة "التي تنص على) 8(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.59

وانحراف معیاري ) 3.30(سابي ، بمتوسط ح)"باالستعجال في نقل الحدث من أرض الواقع 

: المصداقیة"التي تنص على) 4(وبدرجة متوسطة،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ) 0.82(

) 3.15(بمتوسط حسابي "یقصد بها صدق التغطیة واظهار الحقائق والبعد عن التزویر والتلفیق (

التي تنص ) 2(خیرة الفقرة وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل اال)  0.89(وانحراف معیاري 

یقصد بها في هذا البحث التقیید بالموضوع وعدم اضفاء الذاتیة على :( الموضوعیة"على

، وبدرجة متوسطة، وجاءت في )0.63(وانحراف معیاري ) 2.61(بمتوسط حسابي ").التغطیة

االنحیاز التجاه  یقصد بها في هذا البحث عدم: (الحیادیة "التي تنص على) 3(الرتبة االخیرة الفقرة 

عطاء المجال للرأي اآلخر ) 2.59(بمتوسط حسابي )."معین والوقوف موقف العدل واالنصاف وإ

  .وبدرجة متوسطة ) 0.80(وانحراف معیاري 

  :آثار التغطیة الفضائیة - 3

لدرجة تقییم تغطیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  

  :یوضح ذلك ) 10(لفقرات هذا المجال، والجدول  ف ،الفضائیات لقضایا التطر 
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 )10(الجدول 
لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

  مرتبة تنازلیاً مجال آثار التغطیة الفضائیة في لقضایا التطرف 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
  رجةالد  الرتبة المعیاري

أثرت تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني على  1
 .اتجاهات الرأي العام في االردن

 متوسطة 1 0.85 3.31

أسهم عرض الخطابات والتصریحات والمقابالت مسؤولین  6
 .في اهتمام المشاهدین وقادة الراي 

 متوسطة 2 0.90 3.07

2 
ر استخدام الفضائیات ألحدث التقنیات في عرض االخبا

 متوسطة 3 0.88 2.95 .المصورة واالفالم یمیزها في هذا المجال 

3 
ساهمت الفضائیات بدعم المتطرفین ودعم الحركات 

 متوسطة 4 0.66 2.87 .المسلحة خالل تغطیتها لقضایا التطرف الدیني 

تؤثر االفالم الوثائقیة المتعلقة بموضوع الحدث سلبیًا في  7
 .اث اسلوب تغطیة الفضائیات لألحد

 متوسطة 5 0.77 2.87

استضافة  القنوات الفضائیة لمختصین في تحلیل االخبار،  10
 .من الذین یمثلون وجهة نظر القناة غالبًا 

  متوسطة 6 0.77 2.87

5 
تجذب التغطیة االخباریة والبرامج الحواریة والوثائقیة 

 سطةمتو  7 0.81 2.79 .والتحلیالت والمقابالت والتحقیقات قادة الرأي 

9 
أظهر الخطاب االعالمي المتطرف استخدامه ألحدث 

 متوسطة 8 0.76 2.79 .التقنیات في نقل الخبر عبر الفضائیات 

4 
تلبي تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني حاجة 

 متوسطة 9 0.96 2.75 .المشاهد لمعرفة الحقیقة

8 
تعرض الفضائیات اعالنات تحذیریة بطریقة غیر مالئمة ، 

 متوسطة 10 0.70 2.55 .خدم الموضوع بطریقة سلبیة ت
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12 
دعمت الفضائیات الخطاب االعالمي المتطرف بشكل 

  منخفضة 11 1.06 2.31 .مباشر أو غیر مباشر

11 
استعماریة (لعبت الفضائیات دورًا مهمًا في تحقیق مؤامرة 

نجاحها ) صهیونیة    منخفضة 12 0.92 2.16 .وإ

 متوسطة 0.50 2.77  الدرجة الكلیة

مجال آثار في الفضائیات لقضایا التطرف  أن درجة تقییم تغطیة) 10(یالحظ من الجدول 

، )0.50(وانحراف معیاري ) 2.77(كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي التغطیة الفضائیة 

وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتین المتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة 

أثرت تغطیة الفضائیات "التي تنص على) 1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.16-3.31(بین 

وانحراف ) 3.31(، بمتوسط حسابي "لقضایا التطرف الدیني على اتجاهات الرأي العام في االردن

أسهم "التي تنص على) 6(وبدرجة متوسطة،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ) 0.85(معیاري 

بمتوسط "الخطابات والتصریحات والمقابالت مسؤولین في اهتمام المشاهدین وقادة الراي  عرض

وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة )  0.90(وانحراف معیاري ) 3.07(حسابي 

دعمت الفضائیات الخطاب االعالمي المتطرف بشكل مباشر أو غیر "التي تنص على) 12(الفقرة 

، وبدرجة منخفضة، وجاءت في الرتبة )1.06(وانحراف معیاري ) 2.31(حسابي بمتوسط ".مباشر

استعماریة (لعبت الفضائیات دورًا مهمًا في تحقیق مؤامرة "التي تنص على) 11(االخیرة الفقرة 

نجاحها ) صهیونیة    .وبدرجة منخفضة ) 0.92(وانحراف معیاري ) 2.16(بمتوسط حسابي " وإ

 

ف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا هل تختل: السؤال الثاني

  التطرف من حیث النوع اإلجتماعي ؟
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تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات 

  . ذلك) 11(ویظهر الجدول ) t-test(لقضایا التطرف تعزى لمتغیر الجنس، كما تم تطبیق اختبار 

  )11(ل الجدو
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 

  ، تبعا لمتغیر الجنس)t-test(التطرف ، واختبار 

المتوسط  العدد  الجنس  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  مستوى قیمة ت
 الداللة

 سمات التغطیة الفضائیة
 

 0.613 0.508 0.57 2.88 85  ذكر

   0.54 2.93 65 انثى

 طبیعة التغطیة الفضائیة
 0.009 2.634 0.66 3.05 85 ذكر

   0.71 3.34 65 انثى

 آثار التغطیة الفضائیة
 0.351 0.935 0.49 2.74 85 ذكر

   0.51 2.82 65 انثى

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 11(تشیر النتائج في الجدول  

)0.05≤α( درجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف في مجال آثار التغطیة الفضائیة تعزى ل

وبدرجة داللة ) 0.508(المحسوبة إذ بلغت ) ت(لمتغیر الجنس في مجال السمات استنادًا إلى قیمة 

وبدرجة ) 0.935(المحسوبة إذ بلغت ) ت(، وكذلك في مجال اآلثار استنادًا إلى قیمة )0.613(

) ت(، بینما وجدت فروق في مجال طبیعة التقطیة الفضائیة استنادًا إلى قیمة )0.351(داللة 

، حیث كان الفرق لصالح االناث بدلیل ) 0.009(وبمستوى داللة ) 2.634(المحسوبة إذ بلغت 

  .ارتفاع متوسطاتهن الحسابیة

لقضایا هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات : السؤال الثالث

  التطرف من حیث والفئة العمریة ؟
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لدرجة تقییم لالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  . ذلك) 12(، ویظهر الجدول تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف تعزى لمتغیر الفئة العمریة

  )12(الجدول 
درجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  التطرف تبعا لمتغیر الفئة العمریة

المتوسط  العدد  الفئة العمریة  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مجال سمات التغطیة الفضائیة

 0.62 2.65 15 سنة فأقل 30

 0.56 2.87 51 سنة 31-40

 0.53 2.86 61 سنة 41-50

 0.47 3.25 23 سنة فأكثر 51

 0.56 2.90 150 المجموع

 مجال طبیعة التغطیة الفضائیة

 0.53 2.65 15 سنة فأقل 30
 0.70 3.11 51 سنة 31-40

 0.73 3.29 61 سنة 41-50

 0.50 3.34 23 سنة فأكثر 51

 0.69 3.18 150 المجموع

 مجال آثار التغطیة الفضائیة

 0.50 2.44 15 سنة فأقل 30
 0.52 2.79 51 سنة 31-40

 0.53 2.77 61 سنة 41-50

 0.24 2.95 23 سنة فأكثر 51

 0.50 2.77 150 المجموع

  

وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم ) 12(یالحظ من الجدول      

تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني  تبعا لمتغیر الفئة العمریة ففي مجال سمات التغطیة 
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،وجاء )3.25(على أعلى متوسط حسابي بلغ ) سنة فأكثر 51(حصل اصحاب فئة   الفضائیة

، وجاء اصحاب فئة )2.87(بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ )  سنة 40-31(اصحاب فئة 

،  وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي )2.86(بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )  سنة 41-50(

  ).2.65(إذ بلغ ) سنة فأقل 30(لفئة

على أعلى ) سنة فأكثر 51(وفي مجال طبیعة التغطیة الفضائیة  حصل اصحاب فئة   

بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ) سنة50 -41(،وجاء اصحاب فئة )3.34(متوسط حسابي بلغ 

،  )3.11(بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )  سنة 40- 31(، وجاء اصحاب فئة   )3.29(

  ).2.44(إذ بلغ ) سنة فأقل 30(لمتوسط الحسابي لفئةوأخیرًا جاء ا

على أعلى ) سنة فأكثر 51(وفي مجال آثار التغطیة الفضائیة إذ حصل اصحاب فئة   

بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي )  سنة 40- 31(، وجاء اصحاب فئة )2.95(متوسط حسابي بلغ 

،  )2.77(ثة بمتوسط حسابي بلغ بالرتبة الثال)  سنة 50- 41(، وجاء اصحاب فئة )2.79(بلغ 

  ).2.44(إذ بلغ ) سنة فأقل 30(وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

)0.05≤α(  تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي)One way ANOVA( وجاءت نتائج تحلیل ،

  ):13(النحو الذي یوضحه الجدول التباین على 
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)13(الجدول   

تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 
  التطرف تبعا لمتغیر الفئة العمریة

مجموع  مصدر التباین  المجال
 المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قیمة ف
 الداللة

مجال سمات التغطیة 
 الفضائیة

 0.005* 4.405 1.282 3 3.846 بین المجموعات

 0.291 146 42.493 داخل المجموعات
  

 149 46.340 المجموع
   

مجال طبیعة التغطیة 
 الفضائیة

 0.006* 4.299 1.947 3 5.841 بین المجموعات

   0.453 146 66.125 داخل المجموعات

    149 71.965 المجموع

یة مجال آثار التغط
 الفضائیة

 0.025* 3.214 0.771 3 2.313 بین المجموعات

   0.240 146 35.026 داخل المجموعات

    149 37.339 المجموع

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 13(تشیر النتائج في الجدول         

)0.05≤α(ت استنادا الى لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف في جمیع المجاال

  ف1قیمة

  تم استخدام اختبار شیفیه للفروق ولمعرفة عائدیة الفروق  تبعًا لمتغیر الفئة العمریة 
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 )14(الجدول 
لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني تبعا لمتغیر  للفروق اختبار شیفیه

  الفئة العمریة

  الفئة العمریة المجال
المتوسط 
 الحسابي

  سنة فأقل 30 سنة 50-41 سنة 40-31 نة فأكثرس 51
3.25 2.87 2.86 2.65 

مجال سمات 
 التغطیة الفضائیة

 *0.60 0.39* *0.38 - 3.25 سنة فأكثر 51
 0.22 0.01 -  2.87 سنة 31-40
 0.21 -   2.86 سنة 41-50

 -    2.65 سنة فأقل 30

مجال طبیعة 
  التغطیة الفضائیة

متوسط ال  الفئة العمریة
 الحسابي

  سنة فأقل 30 سنة 40-31 سنة 50-41 سنة فأكثر 51
3.34 3.29 3.11 2.65 

  *0.69 0.23 0.05 - 3.34 سنة فأكثر 51
 *0.64 0.18 -  3.29 سنة 41-50
 *0.46 -   3.11 سنة 31-40

 -    2.65 سنة فأقل 30

مجال آثار التغطیة 
  الفضائیة

  الفئة العمریة
المتوسط 

 سابيالح
  سنة فأقل 30 سنة 50-41 سنة 40-31 سنة فأكثر 51

2.95 2.79 2.77 2.44 
 *0.51 0.28 0.16 - 2.95 سنة فأكثر 51

 0.35* 0.02 -  2.79 سنة 31-40
 0.33* -   2.77 سنة 41-50

 -    2.44 سنة فأقل 30
  0.05( الفرق دال احصائیًا عند مستوى (  

  :نه یظهر من الجدول السابق أ

عند مقارنتها  )سنة فاكثر 51(في مجال سمات التغطیة الفضائیة جاء الفرق لصالح  فئة  -

  .مع جمیع الفئات

في مجال طبیعة التغطیة الفضائیة جاء الفرق لصالح  جمیع الفئات عند مقارنتها مع فئة  -

  .)سنة فأقل 30(
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د مقارنتها مع فئة في مجال آثار التغطیة الفضائیة جاء الفرق لصالح  جمیع الفئات عن -
  ).سنة فأقل 30(

هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا : السؤال الرابع

  التطرف من حیث المؤهل العلمي ؟

لدرجة تقییم لالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  . ذلك) 15(، ویظهر الجدول زى لمتغیر المؤهل العلميتغطیة الفضائیات لقضایا التطرف تع

  )15(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 

  التطرف تبعا لمتغیر المؤهل العلمي
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  المؤهل العلمي  المجال

 یةمجال سمات التغطیة الفضائ

 0.11 2.00 3 الثانویة العامة
 0.57 2.93 95 بكالوریوس
 0.57 2.92 23 دبلوم عالي

 0.54 2.87 14 ماجستیر
 0.43 2.86 15 دكتوراه

 0.56 2.90 150 المجموع

 مجال طبیعة التغطیة الفضائیة

 0.82 2.48 3 الثانویة العامة
 0.73 3.21 95 بكالوریوس
 0.59 3.23 23 دبلوم عالي

 0.67 2.92 14 ماجستیر
 0.56 3.24 15 دكتوراه

 0.69 3.18 150 المجموع

 مجال آثار التغطیة الفضائیة

 0.48 2.28 3 الثانویة العامة
 0.48 2.80 95 بكالوریوس
 0.56 2.76 23 دبلوم عالي

 0.48 2.81 14 ماجستیر
 0.58 2.66 15 دكتوراه

 0.50 2.77 150 المجموع
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وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم ) 15(یالحظ من الجدول      

تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني  تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ففي مجال سمات التغطیة 

،وجاء اصحاب )2.93(على أعلى متوسط حسابي بلغ ) بكالوریوس(الفضائیة  حصل اصحاب فئة 

  ).2.00(بادنى متوسط حسابي بلغ  ) ثانویة عامة(فئة 

على أعلى متوسط ) ماجستیر(وفي مجال طبیعة التغطیة الفضائیة  حصل اصحاب فئة 

  ).    2.48(بادنى متوسط حسابي بلغ  ) ثانویة عامة(، وجاء اصحاب فئة )3.24(حسابي بلغ 

سط على أعلى متو ) ماجستیر(وفي مجال آثار التغطیة الفضائیة  حصل اصحاب فئة  

  ).2.28(بادنى متوسط حسابي بلغ  ) ثانویة عامة(، وجاء اصحاب فئة )2.81(حسابي بلغ 

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

)0.05≤α(  تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي)One way ANOVA( وجاءت نتائج تحلیل ،

  ):16(یوضحه الجدول  التباین على النحو الذي
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)16(الجدول   

تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 
  التطرف تبعا لمتغیر المؤهل العلمي

  درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین  المجال
متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

مجال سمات التغطیة 
 الفضائیة

 0.079 2.139 0.646 4 2.583 ین المجموعاتب

 0.302 145 43.757 داخل المجموعات
  

 149 46.340 المجموع
   

مجال طبیعة التغطیة 
 الفضائیة

 0.242 1.384 0.662 4 2.646 بین المجموعات

   0.478 145 69.319 داخل المجموعات

    149 71.965 المجموع

 مجال آثار التغطیة الفضائیة

 0.386 1.046 0.262 4 1.047 بین المجموعات

   0.250 145 36.292 داخل المجموعات

    149 37.339 المجموع

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ) 16(تشیر النتائج في الجدول         

لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف في جمیع المجاالت تعزى )α≥0.05(مستوى 

  .متغیر المؤهل العلمي استنادا الى قیمة ف المحسوبةل

هل تختلف تقییمات قادة الرأي لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا : السؤال الخامس

  التطرف في مجال آثار التغطیة الفضائیة من حیث العمل الوظیفي ؟

لدرجة تقییم ة لالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

  . ذلك) 17(، ویظهر الجدول تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف تعزى لمتغیر العمل الوظیفي
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)17(الجدول   

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 
  التطرف تبعا لمتغیر العمل الوظیفي

 االنحراف المعیاري ابيالمتوسط الحس العدد  العمل الوظیفي  المجال

 مجال سمات التغطیة الفضائیة

 0.54 2.73 13 سیاسي
 0.55 2.95 52 اعالمي
 0.57 2.90 85 اكادیمي
 0.56 2.90 150 المجموع

 مجال طبیعة التغطیة الفضائیة

 0.72 3.01 13 سیاسي
 0.65 3.14 52 اعالمي
 0.72 3.22 85 اكادیمي
 0.69 3.18 150 المجموع

 مجال آثار التغطیة الفضائیة

 0.57 2.77 13 سیاسي
 0.45 2.82 52 اعالمي
 0.52 2.74 85 اكادیمي
 0.50 2.77 150 المجموع

  
وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم ) 17(یالحظ من الجدول      

في ففي مجال سمات التغطیة تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني  تبعا لمتغیر العمل الوظی

،وجاء اصحاب )2.95(على أعلى متوسط حسابي بلغ ) اعالمي(الفضائیة  حصل اصحاب فئة 

  ).2.73(بادنى متوسط حسابي بلغ  ) سیاسي(فئة 

على أعلى متوسط ) اكادیمي(وفي مجال طبیعة التغطیة الفضائیة  حصل اصحاب فئة 

  ).    2.01(بادنى متوسط حسابي بلغ   )سیاسي(، وجاء اصحاب فئة )3.22(حسابي بلغ 

على أعلى متوسط ) اعالمي(وفي مجال آثار التغطیة الفضائیة  حصل اصحاب فئة  

  ).2.74(بادنى متوسط حسابي بلغ  ) اكادیمي(، وجاء اصحاب فئة )2.82(حسابي بلغ 
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لة ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى دال 

)0.05≤α(  تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي)One way ANOVA( وجاءت نتائج تحلیل ،

  ):18(التباین على النحو الذي یوضحه الجدول 

  )18(الجدول 
تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا 

  التطرف تبعا لمتغیر العمل الوظیفي

 لتباینمصدر ا  المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

مجال سمات التغطیة 
 الفضائیة

 0.431 0.846 0.264 2 528. بین المجموعات
 0.312 147 45.812 داخل المجموعات

  
 149 46.340 المجموع

   

مجال طبیعة التغطیة 
 الفضائیة

 0.528 0.642 0.312 2 624. بین المجموعات
   0.485 147 71.342 داخل المجموعات

    149 71.965 المجموع

مجال آثار التغطیة 
  الفضائیة

 0.676 0.392 0.099 2 198. بین المجموعات
   0.253 147 37.141 داخل المجموعات

   371المجمو 
داللة إحصائیة عند إلى عدم وجود فروق ذات ) 18(تشیر النتائج في الجدول         

لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف في جمیع المجاالت تبعا لمتغیر )α≥0.05(مستوى 

  .العمل الوظیفي استنادا الى قیمة ف المحسوبة
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 نتائج المقابالت مع قادة الرأي في األردن

  تؤكد نتائج المقابالت التي أجرتها الباحثة على 

لراي على ان التطرف الدیني یمثل احد النتائج السلبیة للمغاالة وجود اتفاق لدى قادة ا* 

في الدین واستخدام الدین لغایات وأهداف بعیدة عن الدین اإلسالمي ، وان التطرف غالبًا ما یؤدي 

عة لكافة اعمال العنف والقتل والتدمیرالى القیام باعمال ارهابیة    .مروّ

ت في تغطیتها لموضوع التطرف الدیني ال تلتزم ان الفضائیا وجود اتفاق لدى قادة الرأي*

بالمصداقیة المنهیة والموضوعیة ویعود ذلك لعدة أسباب ترتبط بملكیة القناة واهدفها واتجاهاتها 

وان الفضائیات  ال تلتزم بالموضوعیة والمصداقیة ألنه من یملك الفضائیات . وأجنداتهاالسیاسیة 

وهذا یتفق مع نتائج الدراسة من یحرك هذه الفضائیات هم السیاسیون وهم أصحاب المال الذي 

  .حیث الصدق والمهنیة

التحلیل بموضوعیة ولكن أصبحت هي نفسها لفضائیات لم تعد أداة لنشر الخبر أو وأن ا* 

 9/11منذ أحداث (  في العالمأسلحة بید اإلرهابیین ، وأنها قد ساهمت في إدامة أعمال العنف 

" عربي في تونس ومصر وسوریا والیمن ونقل أخبار الدولة االسالمیة مرورا بأحداث الربیع ال

مع نتائج الدراسة بمساهمة الرأي  لقادةوهذا یدل على انه هناك اجماع على . ) حتى االن" داعش

  .الفضائیات على ادامة العنف

وذلك  ،كما اتفق قادة الرأي على ان كثیر من القنوات الفضائیة شاركت في صنع الحدث* 

، حیث تقوم بأعمال دعائیة  تستطیع أن تقوم بالكذب وتغییر بث أفالم تلفزیونیة كاذبة ومفبركة ب

نشر صور سلبیة جدًا ، دماء ( وتشویه مجریات االحداث ولیس نقل أخبار من أرض الواقع  

  ...) .ومظاهرات معارضة ومذابح وحرق 
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بالتركیز صة الرسمیة وخاوقد كان هناك اجماع أیضا على تقصیر بعض الفضائیات * 

ن وجدت فهي برامج ساذجة وغیر على البرامج التوعویة والتأثیر على الرأي العام وخاصة الشباب  وإ

مؤثرة وضعیفة والتخدم المطلوب منها ، وفشلت في الوصول الى المتلقي الن االعین مصوبة نحو 

  .متابعة أحداث العنف والحرب وترقب النتائج 

ودعم هذه الدراسة باالجابات مقابلة كر واالحترام  لكل من استجاب للم الباحثة بالشتتقد* 

هم ما تائج االستبیان وأل، فقد كان الجاباتهم غنى واثراء للدراسة وتعزیز لنالموضوعیة الصادقة 

  .من نتائج توصلت الیه الدراسة 

حة من ترى الباحثة ضرورة العمل على دعم القنوات التلفزیونیة الرسمیة واعطائها مسا

وایجاد ما یبتغیه من  ،الدعم والحریة واالنطالق بصدق وموضوعیة لجذب المشاهد وتعمیق الثقة بها

معلومات واخبار وبرامج بحاجة الى تلبیة متطلباته وبالتالي تسعى الیجاد الحلول المناسبة والقضاء 

لشعارات واالدانات على اسباب االنحراف والتطرف للشباب بالفعل والتطبیق ولیس بالكلمة ورفع ا

نما بالعمل والنفاق، ولكن بالبحث عن اسباب ولیس المظاهر الن المجتمع ال یعالج بالمظاهر  وإ

  .الصادق 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصیات

  :النتائج: أوال

  :یتناول هذه الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات بناًء على أسئلتها وعلى النحو التالي

ائج إلى أن قناة الجزیرة حصلت على أعلى تكرار من حیث المتابعة في قضایا التطرف أشارت النت

  .روسیا الیوم RTقناةالدیني في حین أن أقل تكرار كان في 

والعملیة قد یكون السبب في ذلك أن قناة الجزیرة تحوي على مجموعة من الكفاءات العلمیة 

عطائها أولویة ممیزة بار التطرف الدیني لذلكوالتكنولوجیا اإلعالنیة التي توظفها في نشر أخ   .وإ

بینت الدراسة أن قادة الرأي یتابعون القنوات الفضائیة المحلیة والعربیة واألجنبیة فیما یتعلق  -

وهي نسبة متوسطة وهذا یشیر إلى أن % 64.7بقضایا التطرف بشكل متقطع بنسبة بلغت 

ل كبیر لوجود قضایا أخرى أكثر أهمیة من قادة الرأي ال یتابعون قضایا التطرف الدیني بشك

  .التطرف الدیني

البرامج المتعلقة بالتطرف لبرامج الخاصة بقضایا متابعة قادة الرأیل معدلبینت الدراسة أن  -

وهذا  %68.7بمعدل االسبوعیة فیما كانت معدل المتابعة. %31.3بنسبة بلغت الدینیالیومیة

لرأي في األردن ال یهتمون بشكل كبیر بقضایا ؤال األول حیث أن قادة اسیؤكد نتیجة ال

نما یهتمون بالقضایا التي تهم المواطن بشكل  التطرف الدیني والیتابعونها بشكل یومي وإ

 .مباشر

للبرامج الخاصة بقضایا التطرف الدینیاقلمن  ة قادة الرأيمعدل متابعبینت الدراسة أن  -

أكثر  وبلغت للفترة %20.0بمعدل ساعات 3- 2:بینما بلغت للفترة %72.7بمعدل :ساعتین

 البرامج التلفزیونیة التي تتعلقن وهنا نالحظ أن قادة الرأي یتابعو %7.3بمعدل ساعات 3من
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التي تتمیز بمدة عرض و سواء كانت على شكل أخبار أو تحلیالت أو مقابالت  بالتطرف

ر بالبرامج قصیر وال تزید عن ساعتین وهذا یشیر إلى أن قادة الرأي یهتمون بشكل مباش

  .التلفزیونیة الصغیرة ذات المدة الزمنیة القصیرة 

بینما بلغت  %48.7األخبار كانت بمعدل نشراتة قادة الرأي لمعدل متابعبینت الدراسة أن  -

لبرامج فیما بلغت نسبة متابعة قادة الرأي ل%53.3: األخبار بمعدل موجزمعدل متابعة 

 لتحلیالت السیاسیةغت نسبة متابعة قادة الرأي لوبل %42.0بمعدل:المتعلقة بالتطرف الدیني

بالتطرف الدیني  المتعلقة لندوات والمقابالتبلغت نسبة متابعة قادة الرأي ل %54.7بمعدل

السیاسیة المتعلقة بالتطرف  الخطاباتوبلغت متابعة قادة الرأي ب %46.0بنسبة 

ألخبار على الفضائیات بشكل وهذا یشیر إلى أن قادة الرأي ال یتابعون نشرات ا%44.7الدیني

الشخصیة أو متابعتهم للمواقع اإلخباریة اإللكترونیة أو شبكات  أعمالهمكبیر ألسباب تتعلق ب

التواصل االجتماعي مما ینعكس على متابعتهم لنشرات األخبار وكذلك یالحظ انخفاض 

ت بمستوى نوات الفضائیة كانمستوى متابعة قادة الرأي لقضایا التطرف الدیني على الق

  .متوسط

أنالتنوع في هم بلبرامج المتعلقة بالتطرف الدیني  وأعتقدقادة الرأي ل متابعة بینت الدراسة أن  -

قنع المشاهد في تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة موضوع التطرف  ُ القنوات الفضائیة ی

رجة المتابعة أما إذا كانت د %27.3كانت بشكل مفید إذا تم التنوع بشكل یومي بنسبة الدیني

یة لقضایا وهذا یشیر إلى أن قیام الفضائیات بالتغطیة الیوم %21.3بشكل أسبوعیة بنسبة 

شكل عام مؤثر على آراء واتجاهات المتلقي فیما یتعلق بالتطرف التطرف على الفضائیات ب

 .الدیني
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قنبینت الدراسة أن قادة الرأي لدیهم اعتقاد  - ع المشاهد في أن التنوع في القنوات الفضائیة یُ

بشكل  %25.3وكانت بنسبة تحصیل معلومات  مفیدة عند  تغطیة موضوع التطرف الدیني 

وهذا یشیر  قلیلبشكل %22.7بینما كانت  متوسطبشكل % 52.0بینما كانت بنسبة  كبیر

  .إلى أن التنوع في اسالیب تقدیم وعرض یساعد في زیادة تأثیرها بالنسبة للمتلقین

ئیات لقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة في تقییم تغطیة الفضا -

وبالمرتبة  طبیعة التغطیة الفضائیةحیث جاء بالمرتبة األولى الرأي العاممرتبة تنازلیاً 

  .اثار التغطیة الفضائیةوالمرتبة الثالثة سمات التغطیة الفضائیةالثانیة

مجال طبیعة التغطیة في ات لقضایا التطرف الفضائی أن درجة تقییم تغطیةاشارت الدراسة  -

  .كانت متوسطةالفضائیة 

مجال سمات التغطیة في الفضائیات لقضایا التطرف  أن درجة تقییم تغطیةبینت الدراسة  -

  .كانت متوسطةالفضائیة 

مجال آثار التغطیة في الفضائیات لقضایا التطرف  أن درجة تقییم تغطیةاشارت الدراسة  -

  .وسطةكانت متالفضائیة 

لدرجة  )α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى اشارت الدراسة إلى  -

تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف في مجال آثار التغطیة الفضائیة تعزى لمتغیر الجنس 

  .كان الفرق لصالح االناث بدلیل ارتفاع متوسطاتهن الحسابیة، و في مجال السمات

 وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم تغطیةاشارت الدراسة إلى  -

تبعا لمتغیر الفئة العمریة ففي مجال سمات التغطیة  الفضائیات لقضایا التطرف الدیني

  .الفضائیة
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وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم تغطیة اشارت الدراسة إلى  -

بعا لمتغیر المؤهل العلمي ففي مجال سمات التغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني  ت

  .)بكالوریوس(الفضائیة  حصل اصحاب فئة 

وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات بینت الدراسة  -

لقضایا التطرف الدیني  تبعا لمتغیر العمل الوظیفي ففي مجال سمات التغطیة الفضائیة  

  .)اعالمي(ئة حصل اصحاب ف

لدرجة تقییم تغطیة الفضائیات )α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

 )ف(لقضایا التطرف في جمیع المجاالت تبعا لمتغیر العمل الوظیفي استنادا الى قیمة 

 .المحسوبة

ون أن قادة الرأي ال یتابع ترى الباحثة :نتائج  مما سبق ومما توصلت الیه الدراسة من -

على الفضائیات یأخذ حیزًا كبیراً و هام وحساس الموضوع بشكل یومي وجدي كونه موضوع 

والخطابات أوالتحلیالت أأنهم ال یهتمون بالبرامج أو المقابالت وبشكل یومي  ومكثف كما 

 التي تعرض على الفضائیات بالشكل المطلوب ، وبالتالي یمكن القول ان قادة الرأي لیس

 .التقییم للتغطیة الفضائیة لظاهرة التطرف الدیني لدیهمالقدرة على 

اكثر االهتمام  ؛أنه ال بد لقادة الرأي والشخصیات االعتباریة ذات النفوذ والتأثیرترى الباحثة  -

الجدیة واالهتمام خاصة المواضیع والتحلي بالصبر والمثابرة واعطاء الدراسات االعالمیة 

 . لى نتائج ذات قیمة عالیة وحقیقة تخدم المجتمع ات القیمة والفائدة للوصول اذالحساسة 
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: توصیـاتال: ثانیاً   
  : في ضوء النتائج  المستخلصة  توصي الدراسة

النھم ھم المسؤلین عن توجیھ متابعة الفضائیات بشكل جدي ومتواصل ینبغي على قادة الرأي  -

 .واصالح المجتمع وایجاد الحلول للتصدي السباب التطرف

والشخصیات  الدولة مؤسسات  خاللمن  فّعالةتطرف بطریقة صحیحة والج ظاھرة الع -

االعالم الرسمي واالھتمام بكیفیة تغطیة التلفزیون الرسمي لھذه واالعتباریة المسؤولة 

  .الظاھرة

إجراء المزید من الدراسات حول تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف بهدف التعرف  ضرورة  -

 .الشباب تلقین من قادة الرأي وكافة شرائح المجتمع وخاصةالمعلى  قدرته في التأثیر على 

بشكل  والفضائیات التلفزیونیةإجراء المزید من الدراسات حول دور وسائل اإلعالم بشكل عام  -

 .خاص حول دور الفضائیات في الحد من التطرف الدیني

تتناول طرح إیجاد سیاسة إعالمیة محددة االهداف، ومتفق علیها من كافة  الدول العربیة  -

 .ومفید  القضایا المعاصرة بشكل علمي

ایجاد الكوادر المتخصصة في مجال  االعالم بشكل خاص وفي المجال االعالمي بشكل  -

عام، واالهتمام بتأهیلهم تأهیًال یمكنهم من القیام بمهامهم بصورة جیدة، فال بد لمن یعمل  في 

 .قضایا الدینیة وأبعادهان یكون على درایة كاملة بالأمجال اإلعالم الدیني 

العربي واألردني ألخطار وتداعیات ظاهرة التطرف على مستقبل وأمن وستقرار توعیة الشباب  -

 .الدول العربیة

العمل على تفعیل دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل اإلجتماعي في الحد من ظاهرة  -

 .التطرف الدیني
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ث الموضوع والهدف واإلجراءات لتجذب ج مدروسة وفعالة ذات قیمة عالیة من حیوضع برام -

 .المواطن

  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم:  
 أحادیث شریفة:  
  ًالمراجع العربیة: أوال:  
دار  :، عمان3، ط االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة.)1999(أبو أصبع، صالح  -

 .آرام للدراسات والنشر والتوزیع
 المكتب الجامعیب :االسكندریة.والتطرف في الوطن العربياإلرهاب .)2001(،احمد،الروسأبو  -

  .اإلسكندریة
الحل اإلسالمي في األردن، اإلسالمیون والدولة .)2012(،حسن،، أبو هنیةمحمد ،أبو رمان -

 .یش ایبرت، عمانر مؤسسة فرید :عمان،ورهانات الدیمقراطیة واألمن
  ).www.judran.net(  ،السلفیة الجهادیة .)2014(،أبو رمان، محمد -
، أنا سلفي ، بحث في الهویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین.)2014(،أبو رمان، محمد -

 .مؤسسة فیرریشأیبرت :عمان
السلفیة الجهادیة في األردن بعد مقتل الزرقاوي، ، )2009(،، وأبو هنیة حسنمحمد ،أبو رمان -

 .   أیبرت، عمانش ، مؤسسة فریدریضبابیة الرؤیة –ادة ، أزمة القیمقاربة الهویة
 .389العدد، مجلة التذكرة،"المتطرفون یشوهون حقائق اإلسالم"، )2007( إبراهیم ،أبو عقاب -
 )http://www.ahewar.org/debath (الموقع عن نقال،المتمدنالحوار ،)2014(ادریس، -
، مجلة المستقبل "العلوم في الدین المظاهر واألسباب"، )2010(أبو زید المقرئ  ،سياألدری -

 .، الرباط، منشورات الزمن، سلسلة منشوراتالعربي
و برامج التنمیة السیاسیة حاتجاهات مادة الرأي في األردن ن، )2013(ارتمیة، إیمان نهار  -

جامعة  )غیر منشورةرسالة ماجستیر  (،صةیزیون األردني وقناة رؤیا الخاوالتلفزیونیة في التلف
 . الشرق األوسط للدراسات العلیا، عمان، األردن
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، الدار العالمیة للنشر مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر.)2003(إسماعیل، محمود حسن،  -
 .والتوزیع، مصر، األهرام

 .، القاهرة، دار النهضة العربیةعلم السیاسة.)1997(إسماعیل، محمود،  -
أم تعمیق تبعیة؟؛ قراءة في  –مشروع إصالح ). 2005(الحسیني، مازن، و شهب، نعیم، اال -

  .دار التنویر للنشر والترجمة والتوزیع: لبنانمشروع  الشرق االوسط االمریكي، 
القاهرة  2عباس محمود، ط: ، ترجمةتجدید التفكیر الدیني في االسالم"). 2000(إقبال، محمد، -

  .والنشر والتوزیع دار الهدایة للطباعة : 
، سلسلة )داعش نموذجاً (خوارج األمس تكفریو الیوم .)2014(محمد موسى ،  ،آل نصر -

 .15- 14الندوات العلمیة، مركز اإلمام األلباني للدراسات واألبحاث في األردن، ص 
 .، دار الكتب العلمیة، القاهرة2، ط فجر اإلسالم.)2004(أحمد ،  ،أمین -
  )www.ar.wikipedia.org(ي، أون الین، قاموس المعان -
دار الجامعة  :، القاهرةوالتنمیة رل بالجماهیر بین اإلعالم والتطویاالتصا.)1998(بدر، أحمد، -

 .الجدیدة للنشر
، جامعة "قصور النظریة في الدراسات اإلعالمیة.")2003( ،البشیر، محمد بن سعود -

 .83، عدد العربیة للعلوم اإلنسانیة المجلة،الكویت
، نقًال عن الرابط، .)2014(بن مائیر، الون، -  WWW.CNNالتدعوا لـداعش مخرجًا

Arabic.com. 

، ظاهرة التطرف الفكري ومظاهرها لدى طلبة الجامعة االردنیة"). 2008(بني فیاض، یحیى،  -

، الجامعة )لة ماجستیر غیر منشورةرسا(وعالقتها بالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة واألكادیمیة، 

  . األردنیة، األردن

القاهرة، دار المعرفة . ظاهرة التطرف، األسباب والعالج.)2004(،محمد أحمدالبیومي، -

 .الجامعیة

كتاب دار  ،بعد الحادي عشر من ایلولالخطاب اإلسالمي إلى أین؟.)2006(،تاجا، وحید  -
 .الفكر المعاصر



143 
 

دائرة المطبوعات : عمانالرهاب في العالمین العربي والغربي، ا .)1998(التل، أحمد یوسف،  -

  .الجامعة األردنیة، األردن.والنشر

 ).www.allofjo.net(،حروب الجیل الرابع،موقع كل االردن.) 2014(توقة، حسین ،   -

 ).www.aljabriabed.net( ،التطرف یمینًا والتطرف یساراً . )2014(الجابري،محمد عابد، -

 الجامعة) رسالة دكتوراه (، الخطاب الدیني في الفضائیات العربیة). 2009(الجریبیع، محمد، -

 عمان:  األردنیة

الحركات اإلسالمیة لیست القاطرة الرئیسیة في الثورات العربیة ، )2011(جرجس، فواز  -
 alraimedia. comعن

الهیئة المصریة العامة :، القاهرةاإلعالم في القران الكریم.)2002(حاتم، محمد عبد القادر، -
 .للكتب

، رؤى مستقبلیة في التربیة والتنمیة، علم النفس والعولمة.)2001( ،حجازي،مصطفى -
 .شركة المطبوعات للتوزیع والنشر: بیروت

، جامعة یثة في دراسة الرأي العامنظریات اإلعالم، اتجاهات حد.)2006(،الحدیدي، محمد -

  . القاهرة، كلیة اإلعالم، مكتبة یاسین، دمیاط

، الریاض أكادیمیة نایف للعلوم اإلرهاب الفهم المفروض.)2010(الحرثي، علي بن فایز، -
 .األمنیة، مركز الدراسات والبحوث

نقال ..!  "الظالمي الداعشي والفكر الدیني التطرف مواجهة"في .)2015(فرید، شاكر حسن، -

 http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=87980:عن الرابط

عالم الكتب  :القاهرة،األسس والنظریة والجوانب المنهجیة، الرأي العام، )2000(حسن، سمیر -
 .للنشر والتوزیع

، الریاض، أكادیمیة نایف للعلوم االرهاب والفهم والمفروض.)2010( ،الحسن، على بن فایز -
 .المنیة، مركز الدراسات والبحوثا
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اتجاهات طلبة الجامعات األردنیة نحو المحطات الفضائیة ، )2008(ي رجالحسن، ندیم  -
 .، عمان، األردنالشرق األوسط، جامعة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، العربیة

، مجلة شئون خلیجیة، "موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب"، )2002(الحقیل، سلیمان،  -
 .28ركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة، العدد م

 .لمعاصردار الفكر ا :دمشق،ما العولمة؟، )1999(صادق جالل  ،حسن ، والعظم ،حنفي -
الفضائیات االخباریة العربیة بین عولمتین؛ جیوبولتیك وخطاب ). "2013(الحویك، حیاة،  -

  .منتدى المعارف:  ، بیروت الحمراالفضائیات االخباریة العربیة

م بشأن مدى مهنیة الجزیرة، أراء أساتذة العلوم السیاسیة العال). 2008(الخزندار، سامي،  -

 )www.sudania.net/articles( ، جمعیة الصحفیین السودانیینودراسات صحفیة أبحاث 

، اإلعالم واإلرهاب، التغطیة اإلعالمیة للملیشیات اإلرهابیة.)2009(خضور، أدیب  -
 .، المكتبة اإلعالمیة الخبرة العالمیة:دمشق

دار المسیرة للنشر  :، عماناالتصال الجماهیري واإلعالم.)2011(خورشید ، كامل مراد،  -
 .والتوزیع

المؤسسة العربیة بیروت،إمبراطوریة تطفو على سطح اإلرهاب.)2007(، ىمصطف ،الدباغ -
 .للدراسات والنشر

ة واتجاهاتها في معالجة الصحف المحلیتحلیل مضمون  .)2006(دراسة الشركة العالمیة، -

 .قضایا اإلرهاب والفكر المنحرف

، لعبة الشیطان، دور الوالیات المتحدة في نشأة التطرف اإلسالمي.)2010(، روبرت ردریغو  -

 .  ترجم أشرف رفیق، مركز دراسات االسالم والغرب

  .األردندار جریر للنشر والتوزیع، : عمان، عولمة التلفیزیون.)2005(عبد الرازق  ،الدلیمي -

 .دار جریر للنشر والتوزیع، األردن : عمان،الدعایة واإلرهاب.)2010(عبد الرازق ،  ،الدلیمي -
، ترجمة كمال 3، طنظریات وسائل اإلعالم.)1999(كتیش، ساندرابول رو ر، ملفین، و و دیفل -

 .الدار الدولیة للنشر والتوزیع :عبدالرؤوف، القاهرة
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  .المطبعة التجاریة الحدیثة :لقاهرةا،5، ط ق قیاسهالرأي العام وطر.)1992(دیاب ، فؤاد  -

، ورشة عمل في جامعة الیرموك، "التطرف الدیني ووسائل االعالم".)2014(الرحیل، بسام،  -

   2014/.21/12من 

 .دار الفكر العربي :، القاهرةاألسس العلمیة لنظریات اإلعالم.)1986(رشتي، جیهان،  -
  .دار الرئیس للكتب والنشر :، بیروتالثائرون،) 2(ح البني المسل .)1991(سید أحمد، ،رفعت -

امعیة، للدراسات والنشر المؤسسة الج :، القاهرةالمجتمع والعنف.)1993(إلیاس ، ،زحالوي -
 .والتوزیع

 .142،  صحیفة القدس العربيالجیل الثاني من القاعدة.)2005(الزرقاوي، فؤاد حسن  -
  .المكتبة المصریة للنشر :ة، القاهر نظریات اإلعالم.)2002(، أحمدءزكریا -

، دار الساقي، بیروت الحركات واألحزاب اإلسالمیة وفهم اآلخر.)2012(صالح،  ،زهر الدین -
 .لبنان

 ).www.alzayat.com(–االسباب والعالج–ظاهرة التطرف .)2014(الزیات، منتصر، -

، 5ط ، بن ادم، مشكلة العنف في اإلسالم مذهب، سنن التفسیر.)1994(سعید، جودت  -

  .دار الفكر المعاصر:بیروت

 .الدار الثقافیة للنشر : ، القاهرةنظریة الرأي العام، )2005(سمسیم، حمیدة،  -
 .، دراسات نماذج ونظریات االتصال.)2002(یم، حمیدة، سسم -
جاهات دور الخطاب الدیني في وسائل االتصال في تشكیل ات.)2007(، الشامي، عالء -

 ).القاهرة كلیة اإلعالم جامعة القاهرة( ، رسالة دكتوراهالقضایا السیاسیة الشباب المصري نحو
 .، القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة2، ط التلفزیون الفضائي العربي.)2010(شاهین، هبة،  -
ف الجذور التاریخیة الحقیقة العلو والتطر .)2006(علي بن عبد العزیز بن علي ، ،الشبل -

 .2-1، عدد ع 50مج  )هدى اإلسالم(واإلرهاب والعنف 
دار المعرفة : ، االسكندریةاالتصال والرأي العام.)1997(الشناوي، فرج، وعلي سعد، اسماعیل، -

  . الجامعیة 
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 .المنهج، الریاض، دار عالم الكتب. اإلعالم اإلسالمي .)1998(ي،تالشنقیطي، محمد سادا -
دار البیروني،  2ط،ع بین التیارین الدیني والعلمانيالصرا.)2009(محمد كامل ، ،ضاهر -

  .بیروت 

، مجلة الفیصل عدد التطرف الدیني عند بني سرائیل.)ه1408(عبد الرحمن ،  ،عبد المحسن -
 .91 -87، ص 134

  .، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردناإلعالم التلفزیوني.)2010(عبد النبي، سلیم، -

دار : ، القاهرةالرأي العام والفضائیات، )2007(بد، نهى عدلي، العبد، عاطف عدلي، والع -

 .الفكر

، دار 1، طدراسة في ترتیب األولیات: اإلعالم السیاسي والرأي العام. )2004(عبده، عزیزه، -
  .الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة

من  ورشة عمل في جامعة الیرموكالتطرف الدیني ووسائل اإلعالم،  .)2014(عالونة، حاتم، -

21/12/2014. 

، أطروحة دكتوراه كلیة موضوعة اإلرهاب في الفضائیات العربیة.)2008(، علوان، حسن -
 .اآلداب والتربیة، األكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك

 ،، الحوار المتمدناالیدیولوجي واالرهاب/العالقة بین التطرف الدیني ، )2014(عمر، إدریس،  -

 ).3300(العدد 

: ، عمان محطات في تاریخ جماعة اإلخوان المسلمین في االردن). 2007(سام، العموش، ب -

  .االكادیمیون للنشر والتوزیع

  .، موقع الجزیرة نتالواجب والممكن, الفضائیات العربیة، )2004(إبراهیم ،  ،غرایبة -
: ، عمان "1196-1946جماعة اإلخوان المسلمین في االردن " ).1997(غرایبة، ابراهیم،  -

  .ز االردن الجدید للدراسات ، دار السندباد مرك

 .، العربي للنشر والتوزیع ، مصرالفضائیات، وقادة الرأي ،)2005(فاطمة ،السید -
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 .دار الهادي، بیروت 5ط،المستقبل....الحریة -حزب اهللا، المنهج، )2008(فاطمة،،نعیم -
المؤتمر الدولي ، مهمات اإلعالم في التصدي للغلو والتطرف، )2014(الفاعوري، مراون، -

 . الثالث لمنتدى الوسطیة للفكر الثقافة، عمان

ظاهرة التطرف الفكري وممارسته عند بعض الجماعات " .)2009(الفالحي، عبداهللا،  -

رسالة ماجستیر غیر ، أوهام التصورات  وأخطاء التصدیقات –االسالمیة المعاصرة 

  .جامعة الریاض.منشورة

م طلبة الجامعات االردنیة للقوات الفضائیة واالشاعات ، استخدا)2009(لیالت، سامر، الغ -

 . ، الجامعة األردنیة، عمان، األردن)رسالة ماجستیر غیر منشورة(التحققة، 

دار : ، عمانأسالیب البحث العلمي، )2002(هاني ،،فوزي، غرایبة ودهمش، نعیم، وابو جبارة -

  . وائل للنشر والتوزیع

  .، القاهرة، دار الطباعة والنشر اإلسالمیةلو في التكفیرظاهرة الغ، )1987(القرضاوي، یوسف -

 .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: ، بیروتموسوعة السیاسة). 1997(الكیالي، عبد الوهاب، -

  .، عویدات للنشر، بیروت1ط, وسائل االتصال المتعددة، )2001(لسلي، فرانو، -
ترجمة فیلیب سیمون، رافائیل  ،غالة التطرف األصولي الیهودي، )2003(، كاهان، مایئر -

 .مرجي، عائدة علم علي، األوائل للنشر والتوزیع، سوریا، دمشق
تـنـفـیـذ إستراتیجیة مكافحة اإلرهاب  األردن باشــرت، )2015(،المـجـالـي -

  htmlhttp://www.absher-jo.com/2015/03/blog-post_262.والتطرف

 .الجامعیة ، اإلسكندریة ، دار المعرفةالرأي العام قیاسه، )2004(مجاهد، جمال  -
، مركز دراسات 1999-1989 ،حالة األردن - الدیمقراطیة المقیدة، )2001(محافظة،علي،  -

 .الوحدة العربیة، بیروت
 .، القاهرةالعنف في القانون الدولي، )1983(محمد جواد رضا،  -
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دار مصر المحروسة، ، 2طاإلخوان المسلمون في المیزان،.)2006(محمد حسن أحمد،  -

  .القاهرة

هدى . (الغلو والتطرف واإلرهاب وموقف اإلسالم منها.)2006(محمد سعید رمضان ،،البوطي -
 .2-1، ع 50مج ) اإلسالم

 .یعدار أسامة للنشر والتوز : ، عمانمناهج البحث األعالمي، )2010(مشاقبة، بسام،  -
، دور الفضائیات العربیة في تشكیل معارف الجمهور واتجاهاته نحو )2008(، هویدا مصطفى -

، تونس، سلسلة بحوث ودراسات دراسة میدانیة على كثیر من الجمهور العربياإلرهاب ، 

 .إذاعیة

، مكتبة الفالح البحث العلمي، مفهومه، إجراءته، ومناهجه، )2008( ،مصطفى، السید أحمد -
 .التوزیع، الكویتللنشر و 

، الكویت، مكتبة 3ط البحث العلمي ،مفهومه، إجراءاته، ومناهجه،،)2008(مصطفى، عمر -
 .الفالح للنشر والتوزیع

نظریات اإلعالم، مركز جامعة القاهرة للتعلیم ، )2000(مكاوي، حسن عماد، والشریف، سامي -
 .المفتوح

الدار  8ط،ونظریاته المعاصرة االتصال، )2009(، السید ، لیلى حسین دمكاوي، حسن عما -
 .المصریة اللبنانیة، القاهرة،

، http://www.alwakaai.com،العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني،)2014(،نادر ،المناصیر -

 .على المدى البعید‘ ایدولوجي‘الصراع مع التطرف : الملك ،2015

ي تشكیل اتجاهات الشباب الجامعي دور التلفیزیون األردني ف) 2007(منصور، تحسین،  -
 .، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمجلة دراسات الجامعة األردنیة، نحو قضیة اإلرهاب

، سلسلة دراسات وبحوث إعالمیة، دار الفجر أساسیات الرأي العام، )1998(حجاب ،  ،منیر  -
 .للنشر والتوزیع

. مركز القدس للدراسات السیاسیة .، نحو خطاب إسالمي دیمقراطي مدني)2007(مؤتمر  -
 .عمان، األردن
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  .دار الوراق: ، عمانومناهج البحث العلمي

تي تبثها اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضایا اإلرهاب ال، )2010(مخلد خلف،  ،النوافعة -
 .، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردنقناتا الجزیرة والعربیة اإلخباریتین

 .، المؤسسة العربیة للعلوم، لبنان، بیروتسبتمبر 11علم ما بعد ، )2001(ولد أباه، السید  -
كتبة م/دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع: جرثومة التخلف، القاهرة،  )1998(وهبة، مراد، -

  .االسرة

، العدد، هل تنطوي صحیفة القاعدة بمقتل بن الدن مجلة المثقف، )2011(الیاسري، محمد،  -
 .3/5/2011، الثالثاء 1746

 ).www.alarabiya.net(,تشریح لظاهرة الفكر المتطرف، )2014(یاسین، السید ، -

في  هلفضائي في الوطن العربي تحلیل للمضمون وتأثیر اإلعالم ا، )2013(صباح  ،یاسین -
 .، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتالنخب والرأي العام

، سینا للنشر، حماس حركة المقاومة اإلسالمیة في فلسطین، )1990(عبد القادر  ،یاسین -

  .القاهرة
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 جامعة الشرق االوسط 

  كلیة االعالم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

المحترم،.............................................األستاذ الدكتور الفاضل   
 

 تحیة طیبة،
 

شرفني أن أضع بین یدیك ھذه االستبانة بصفتھا أداة لجمع البیانات المتعلقة بدراستي ی    
: حول    

"      تقییم تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني ، من منظور قادة الرأي في االردن "
األستاذة الدكتورة الفاضلة  حمیدة سمیسم:بإشراف                            

تطلبات الحصول على درجة الماجستیر في االعالم ،من جامعة الشــرق وذلك كجزء من م

  .االوسـط

ما درجة تقییم تغطیة : تتمحور مشكلة الدراسة في االجابة عن السؤال الرئیس اآلتي    

الفضائیات لقضایا التطرف من حیث سمات وطبیعة وآثار التغطیة اإلعالمیة ؟ إذ تنبثق عنھ تساؤالت 

على تحقیق اھداف الدراسة من اھمھا  ؛ التعرف الى كیفیة تغطیة القنوات  فرعیة اخرى تعمل

الفضائیة لقضایا التطرف الدین من وجھة نظر قادة الرأي ، من ناحیتین المھنیة والموضوعیة  ؛ 

ً لمتغیرات النــوع  االجتماعي،  والتعرف الى اختالفات قادة الرأي في تقییمھم للتغطیة الفضائیة تبعا

  .العمریة، والتحصیل، العلمي والمنصب الوظیفي  والفئة

لذا ارجو التكرم بإبداء رأیكم السدید ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبانة فیما اذا كانت    

صالحة ومدى انتماء كل فقرة للمجال المحدد لھا وبنائھا اللغوي أو أیة اقتراحات أو تعدیالت ترونھا 

  مناسبة لتحقیق ھدف الدراسة
بقبول فائق االحترام والتقدیر،،، وتفضلوا  

. 
  هیام فیاض طه: الطالبة

  401310180:الرقم الجامعي

  0799960005: تلفون 

  tahahiam@yahoo.com: البرید االلكتروني
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  جامعة الشرق االوسط

  كلیة االعالم

  استبانة الدراسة

  عزیزي ،،،...عزیزتي 

  وبعد،،،، تحیة طیبة

تقییم " تقوم الباحثة بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في االعالم تحت عنوان     

  " .قادة الرأي في االردن منظورلقضایا التطرف الدیني من تغطیة الفضائیات  

لذا نرجو التكرم بقراءة كل فقرة بدقة وموضوعیة ، واالجابة على أسئلة الفقرات التي    

  . ، علمًا أنها مخصصة للبحث العلمي ، وسوف نحافظ على مبدأ السریة التامة تعبر عن رأیكم 

  

  شكرًا لتعاونكم،،،

  والتقدیر،، موتفضلوا بقبول فائق االحترا

  

  هـــــــــــــــــــــــــام طـــــــهی

  

  



155 
 

  :والوظیفیة البیانات الشخصیة

  :نوع االجتماعي ال -1

   ذكر      أنثى  

  :الفئة العمریة -2

 30 سنة فأقل.  31 سنة 40سنة  إلى.  

41 سنة 50سنة إلى.    سنة 51أكثر من  

  : المؤهل العلمي -3

الثانویة العامة    دبلوم متوسط  بكالوریوس  

  دبلوم عالي      ماجستیر  دكتوراه  

  : الوظیفي العمل -4

       سیاسي              إعالمي    اكادیمي  

  ...........................................: .....أخرى تذكر 
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لتغطیة الفضائیات التلفزیونیة لقضایا التطرف  األردن ي فيتقییم قادة الرأ(: الجزء األول 

  )الدیني 

ي قضایا التطرف الدیني تتابعها فأي من هذه القنوات المحلیة و العربیة و العالمیة : اوالً 

  ؟

وتفسیره،  هو الغلو في الدین هداف هذه الدراسةأل المقصود من التطرف الدیني" 

والتعصب األعمى لألفكار الدینیة ، والتمییز على أساس طائفي أو دیني، وتكفیر اآلخر ، 

  ". واالعتداد بالرأي الى حد عدم االعتراف بالرأي اآلخر

عد.....، 3، 1،2یرجى التفضل بذكر القناة التي تتابعها حسب األولویة بالترقیم ( ُ الرقم  ی

  )الخ ....... 3ثم  2هو األكثر تأثیرًا ثم  1

 الفضائیة االردنیة  

   قناة رؤیا  

   الجزیرة  

   العربیة  

CNN  

BBC  

RT 

  اخرى یرجى ذكرها..................... ...............  
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  :متابعتي لهذه القنوات : ثانیاً 

 بشكل منتظم(یومیا(             .  متقطع )غیر منتظم(.  

  :البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني  معدل متابعتي للبرامج الخاصة بقضایا:ثالثاً 

البرامج الیومیة              .البرامج االسبوعیة.  

  ؟الدیني للبرامج الخاصة بقضایا التطرف يمعدل متابعت: ًا رابع

أقل من ساعتین.2 -3  ساعات.  
4 ساعات فأكثر.  
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بناًء على متابعتك للفضائیات سابقة الذكر، ما هي درجة متابعتك للمواد : خامساً 

  االعالمیة التالیة ؟

  
  المواد التلفزیونیة

  
  غالباً 

  
  أحیاناً 

  
  نادراً 

        نشرات األخبار الرئیسیة
        مواجیز األخبار

        البرامج المتعلقة بالتطرف الدیني
        التحلیالت السیاسیة

        تالندوات والمقابال
        الخطابات

  

  :بالتطرف الدیني  أتابع هذا النوع من البرامج المتعلقة: سادسا

البرامج الیومیة             .البرامج االسبوعیة.غیر محدد  

  

قنع المشاهد في تحصیل معلومات   أعتقد أن التنوع: سابعا  ُ في القنوات الفضائیة ی

  مفیدة عند  تغطیة موضوع التطرف الدیني ؟

 كثیرًا ًمتوسطا ًقلیال  

  

  

 درجة المتابعة
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 الجزء الثاني: سمات التغطیة الفضائیة من وجهة نظر المبحوثین :

  
  .في المربع الذي یناسب وجهة نظرك )(ضع إشارة 

  الفقرة  الرقم
  

 موافق
  بشدة

  محاید  موافق
  

غیر 
  موافق

  
معارض 

  بشدة

1.  

اتسمت التغطیة االعالمیة لقضایا التطرف الدیني  
  :التلفزیونیة بالسمات التالیة في الفضائیات

یقصد بها في هذا البحث التقیید ( :الموضوعیة
  ).بالموضوع وعدم اضفاء الذاتیة على التغطیة 

    

2.  
یقصد بها في هذا البحث عدم االنحیاز : (الحیادیة 

التجاه معین والوقوف موقف العدل واالنصاف 
عطاء المجال للرأي اآلخر   ).وإ

    

یقصد بها صدق التغطیة واظهار : ( ةالمصداقی  .3
  ).الحقائق والبعد عن التزویر والتلفیق

    

تعني تغطیة الموضوع واحتواءه بشكل : ( الشمولیة  .4
  ). كاٍف ومتنوع في المحتوى

    

5.  
هي التعامل مع االحداث كما هي بواقعیة : ( الواقعیة

  ) .واالبتعاد عن الخیال 
    

لتأكد واالعتماد والوثوق بمصدر المواد ا: ( الموثوقیة   .6
  ).وصحة نسبتها الى المصدر 

    

قدرة الفضائیة  باالستعجال في نقل الحدث :( السرعة   .7
  ).من أرض الواقع 

    

8.  
قدرة الفضائیة على أن تكون منبرًا للرأي : ( المهنیة

  ).العام والمحافظة على دورها بشكل ایجابي 
    

9.  
مدى تقییدها بالقیم والمعاییر : ( اإلعالم أخالقیات 

والمبادئ وقواعد السلوك والممارسة ، للتمیز بین 
  ).ما هو صواب وما هو خاطئ 

    

 درجة االستجابة
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 الجزء الثالث: طبیعة التغطیة من وجهة نظر المبحوثین :

  .في المربع الذي یناسب وجهة نظرك )(ضع إشارة 

  الفقرة  الرقم

  
  

 موافق
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید

  
  

غیر 
  موافق

  
  

معارض 
  بشدة

1.  
غطـــت القنـــوات الفضـــائیة أحـــداث التطـــرف الـــدیني وكأنهـــا 

  . مشاركة في صنع الحدث اكثر منه تغطیة 
          

2.  
خصصت القنوات الفضائیة مساحة كبیرة في تغطیتها لقضایا 

  .التطرف الدیني على مدار الساعة 

          

ــــدة   .3 ــــوات الفضــــائیة تبعیتهــــا ألجن ــــوات ابــــرزت القن ــــك القن تل
  .والقائمین علیها عند تغطیتها لقضایا التطرف الدیني

          

ساهمت الفضائیات فـي إدامـة اعمـال العنـف وتوسـع مجالهـا   .4
  . في عدة مناطق انحاء العالم 

          

تُعــد الفضـــائیات التلفزیونیـــة أداة اساســـیة فـــي اشـــعال فتیـــل   .5
  . الحرب وتصاعد العنف واإلرهاب والتطرف 

          

6.  
ركزت الفضائیات على نبـذ التطـرف مـن خـالل تغطیتهـا لهـذه 

  . القضایا 

          

ســاهمت الفضــائیات فــي تخصــیص بــرامج توعویــة وتحذیریــة   .7
  .لنبذ التطرف والعنف

          

  

  

 درجة االستجابة
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  :تأثیر التغطیة في الرأي العام من وجهة نظر المبحوثین: الجزء الرابع
  .نظركفي المربع الذي یناسب وجهة  )(ضع إشارة 

  الفقرة  الرقم

  
  

 موافق
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید

  
  

غیر 
  موافق

  
  

  معارض
  بشدة

أثــرت تغطیــة الفضــائیات لقضـــایا التطــرف الــدیني علـــى   .1
  .اتجاهات الرأي العام في االردن

ــــــي عــــــرض   .2 اســــــتخدام الفضــــــائیات ألحــــــدث التقنیــــــات ف
  . االخبار المصورة واالفالم یمیزها في هذا المجال 

ســـاهمت الفضـــائیات بـــدعم المتطـــرفین ودعـــم الحركـــات   .3
  .المسلحة خالل تغطیتها لقضایا التطرف الدیني 

تلبــي تغطیــة الفضــائیات لقضــایا التطــرف الــدیني حاجــة   .4
  . المشاهد لمعرفة الحقیقة

تجـــذب التغطیـــة االخباریـــة والبـــرامج الحواریـــة والوثائقیـــة   .5
  .والتحقیقات قادة الرأي والتحلیالت والمقابالت 

أســــــهم عــــــرض الخطابــــــات والتصــــــریحات والمقــــــابالت   .6
  .مسؤولین في اهتمام المشاهدین وقادة الراي 

تــؤثر االفــالم الوثائقیــة المتعلقــة بموضــوع الحــدث ســـلبیًا   .7
  .في اسلوب تغطیة الفضائیات لألحداث 

ـــــة بطریقـــــ  .8 ـــــر تعـــــرض الفضـــــائیات اعالنـــــات تحذیری ة غی
  .مالئمة ، تخدم الموضوع بطریقة سلبیة 

أظهــر الخطــاب االعالمــي المتطــرف اســتخدامه ألحــدث   .9
  .التقنیات في نقل الخبر عبر الفضائیات 

ـــــل   .10 ـــــوات الفضـــــائیة لمختصـــــین فـــــي تحلی استضـــــافة  القن
  .االخبار، من الذین یمثلون وجهة نظر القناة غالباً 

ئیات دورًا مهمـــــــًا فـــــــي تحقیـــــــق مـــــــؤامرة لعبـــــــت الفضـــــــا  .11
نجاحها ) استعماریة صهیونیة (   .وإ

دعمـت الفضــائیات الخطـاب االعالمــي المتطـرف بشــكل   .12
  .مباشر أو غیر مباشر

  شكرا لحسن تعاونكم

 درجة االستجابة
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  )2(الملحق رقم 

  المقابالت

 أسئلة المقابالت: أوالً 

  ما هو مفهومك للتطرف الدیني ؟:  1س

  ؟قد أن كل تطرف دیني یؤدي الى العنف واالرهابهل تعت:  2س

  هل تعتقد ان الفضائیات تتوخى الموضوعیة والمصداقیة في تغطیة التطرف الدیني ؟     :  3س

  هل تعتقد ان الفضائیات تتوخى المهنیة في تغطیتها للتطرف الدیني؟: 4س

  لعالم؟هل ساهمت الفضائیات في إدامة أعمال العنف في عدة مناطق من ا:  5س

هل غطت الفضائیات احداث التطرف الدیني وكأنها مشاركة في صنع الحدث أكثر منها :  6س

  ؟)تُعبر عن سیاسة الفضائیة( تغطیة 

هل ساهمت الفضائیات على نبذ التطرف وخصصت برامج توعویة وتحذیریة لنبذ العنف :  7س

  والتطرف ؟

  هیام فیاض طه

0799960005 /tahahiam@yahoo.com/     
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                                                                   :المقابالت: ثانیاً 
     

مدیر مركز األبحاث والدراسات لألمن  حسین توقةالدكتور مقابلة 

 :القومي

  ما هو مفهومك للتطرف الدیني ؟:  1س

أكثر من مفهوم ولكن أفضل مفهوم ینطبق علیه هو تسییس الدین التطرف الدیني له :  1ج

واستخدامه كغطاء من أجل الحصول على مكاسب سیاسیة  ویحمل في طیاته الخروج عن القیم 

كما أن إرتباط الدین بالتطرف لم یقتصر على الدین . والمعاییر األخالقیة  السائدة في المجتمع  

ي مرت عبر التاریخ بأشكال كثیرة من التطرف أشاع الرعب اإلسالمي فحسب بل كل األدیان الت

في قلوب الكثیرین إثر ممارسات مجموعات دینیة حدیثة مثل القاعدة وجبهة النصرة والدولة 

اإلسالمیة  لكافة أشكال العنف والقتل والتدمیر ولعلي ال أبالغ إذا قلت أن التطرف الدیني  هو أحد 

لى ترویع المجتمعات أوسع األبواب التي تؤدي إلى اإل   رهاب وإ

  ؟هل تعتقد أن كل تطرف دیني یؤدي الى العنف واالرهاب:  2س

نعم أعتقد جازما أن نسبة كبیرة من الحركات التي تمیزت بالتطرف الدیني قد مارست العنف :  2ج

 واإلرهاب في سبیل تحقیق األهداف التي أوجدت من أجلها ولوال أنها مارست العنف واإلرهاب لما

  .كان تم وسمها بالتطرف

  هل تعتقد ان الفضائیات تتوخى الموضوعیة والمصداقیة في تغطیة التطرف الدیني ؟     :  3س
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أنا أشك في أن تغطیة الفضائیات تتوخى الموضوعیة  والمصداقیة  في تغطیة التطرف :  3ج

ها أو تنفق علیها فعلى وذلك ألن هذه المحطات  الفضائیة لها أجندات مختلفة تبعا للدول التي تمول

سبیل المثال لو قارنا بین كل من محطة الجزیرة ومحطة المنار لرأینا التفاوت الكبیر في نقل نفس 

الخبر وفي تحلیله وكذلك الحال بین التلفزیون الروسي والتلفزیون األوروبي واألمریكي في نقل 

كالنسي المذیع في محطة سي إن وقبل شهرین تم طرد جیم . أحداث وأخبار ما یدور في أوكرانیا 

  .إن ألنه نقل أخبارا لیست في مصلحة إسرئیل

  هل تعتقد ان الفضائیات تتوخى المهنیة في تغطیتها للتطرف الدیني؟: 4س

أنا ال أعتقد أن الفضائیات  تتوخى المهنیة  في تغطیتها للتطرف الدیني وعلى سبیل المثال :  4ج

الحال بالنسبة إلى حركة طالبان هم من ثوار الحریة وبعد طرد كانت القاعدة في أفغانستان وكذلك 

رهابیین في نظر الوالیات  الروس من أفغانستان أصبح الثوار من أجل الحریة باألمس  مخربین وإ

فالفضائیات تقوم بوسم ما تغطیه باإلرهاب  حسب ما تطلبه منه الدولة التي تمول . المتحدة الیوم 

تلك الحركات اإلسالمیة بینما تسم استمرار اإلحتالل اإلسرائیلي للضفة وتغذي الفضائیة ال سیما 

وقطاع غزة بأنه حق إسرائیل في العیش اآلمن بینما تصف مقاومة الشعب الفلسطیني وبالذات 

  حركة حماس بأنه إرهاب 

  هل ساهمت الفضائیات في إدامة أعمال العنف في عدة مناطق من العالم؟:  5س

ت الكثیر من الفضائیات في إدامة أعمال العنف في عدة مناطق في العالم ال نعم لقد ساهم:  5ج

سیما وأن الوالیات المتحدة قد شنت حربا إعالمیة كبیرة ضد القاعدة وضد طالبان بعد أحداث 

وتدمیر برجي مبنى مركز التجارة العالمي في نیویورك وهناك أدلة كثیرة من بینها الطریقة  9/11

ضائیة الجزیرة في تغطیة أخبار الحرب الدائرة في سوریا وفي تغطیة ما كان یدور التي تقوم بها ف
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في لیبیا إبان الثورة على القذافي وما كانت تقوم به من تغطیة أخبار مصر ال سیما بعد الثورة على 

سقاطه ونقلها ألخبار الدولة اإلسالمیة في العراق وسوریا    محمد مرسي وإ

احداث التطرف الدیني وكأنها مشاركة في صنع الحدث أكثر منها هل غطت الفضائیات :  6س

  ؟)تُعبر عن سیاسة الفضائیة( تغطیة 

في كثیر من األحیان كانت القنوات الفضائیة تشارك في صنع الحدث وفي بعض األحیان تقوم :  6ج

نیة كاذبة مثل بفبركة الحدث وتقوم  بإذاعة لقطات غیر حقیقیة بل وفي بعض األحیان تبث أفالم تلفزیو 

وبعضها بث مذابح وقعت . قیام الطفل السوري بإنقاذ أخته الذي تم تصویره في إحدى الدول اإلسكندنافیة 

كما أن قیام بعض المحطات بتغطیة محاكمة . في البوسنة والهیرسك واإلعالن عنها أنها مذابح في سوریا 

شاعر أصحاب القناة وكذلك الحال محمد حسني مبارك كانت تحاول أن تفرض على الشعب المصري م

بالنسبة إلى الهجمات اإلرهابیة على الجیش المصري في صحراء سیناء ولعل أفضل مثال على ذلك نقل 

صور حرق الطیار األردني الشهید معاذ الكساسبة مما أثار مشاعر األردنیین وسارع في مشاركة األردن 

تخاذ في حربه ضد داعش حیث كان لنشر هذه الفاجعة وتغط یتها األثر األكبر في صنع الموقف الرسمي وإ

  اإلجراءات العسكریة المتمثلة في تعزیز الغارات الجویة على داعش

هل ساهمت الفضائیات على نبذ التطرف وخصصت برامج توعویة وتحذیریة لنبذ العنف :  7س

  والتطرف ؟

مج من أجل نبذ التطرف وتعریف الناس هناك الكثیر من الفضائیات األجنبیة والعربیة التي تبث برا:   7ج

بالدین الصحیح والوسطیة في اإلسالم والتعاون على البر والتقوى ولكن كل هذه البرامج فشلت في الوصول 

إلى المشاهد العربي ألن كل األعین مركزة ومصبوبة تراقب أحداث العنف وأحداث الحرب وتنتظر بفارغ 

كل من سوریا والعراق والیمن واألحداث المتكررة في مصر حتى  الصبر ما ستسفر عنه الحروب الدائرة في

  أن معظم الناس قد أخذوا یدركون أن القضیة الفلسطینیة لم تعد تحظى باإلهتمام واألهمیة السابقة 
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  .فیصل الشبول مدیر عام وكالة األنباء األردنیة: لقاء األستاذ

أساس أن االنتماء أنا أنظر للمسألة على : يمفهوم التطرف من منظور شخص )1
كل  .إلى دین یعني ممارسة عبادات محدودة وانعكاس هذه العبادات على السلوك

األدیان تتحدث عن المثل والدین اإلسالمي كذلك ولكن السؤال إذا الدین یدعو إلى 
 .راها الیوم؟نالمثل لماذا نعمل هذه الفظائع التي 

وممارسة عكسها، التطرف في  یعني المبالغة في ما بین االدعاء بالمثل: التطرف
األشیاء منبعها االعتماد على آراء سلف أو معاصرین ذهبوا بالدین إلى أهوائهم 
الشخصیة وسجلوا أسماءهم بالتاریخ على أنهم اجتهدوا أو حرضوا الناس على 

هم هذه النصوص، التطرف لیس سمه الذین فأفعال لم ترد بالنص ثم اجتهدوا في 
  .رف سمة المجتمع الغربي غالباً طألنظمة التیقتلون أو داعش أو ا

كل تطرف یؤدي إلى العنف واإلرهاب نعم وهذا ما حصل في أوربا في العصور  )2
بدأت هناك وسالت الدماء وانتهت بالحرب . الوسطى بین البروتستانت والكاثولیك

العالمیة الثانیة، جزء أساسي من األحداث التي تمسنا في المنطقة ناتجة عن 
لكراهیة التي تنعكس باألحداث التي تمر بها المنطقة بسبب أساسي أو جذور ا
دینیة متطرفة والسبب األساسي الحتالل أمریكا للعراق وكان بسبب  أراءالسبب 

أراء دینیة متطرفة وانطالقا من عقائد وتطرف دیني حاولوا زورًا وبرهانًا ربط 
 .اإلرهاب بالعراق وحكم العراق

لموضوعیة والمصداقیة في قضایا التطرف، افترض أننا هل تتوخى الفضائیات ا )3
قناة، الفضائیات التي لها  1400نتكلم عن الفضائیات العربیة والتي مجموعها 

فیها تشظي وتطرف كبیر وواضح أن لدیها أجندة ) المحطات الدینیة(سمات دینیة 
 .ما باسم السنة أو باسم الشیعةإأي ) أما سنیة أو شیعیة(طائفیة 
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 وعیة المصداقیة في تغطیة الفضائیات لقضایا التطرف الدیني غیر الموض
في هذا  منسجمةكل قناة تقدم على هواها، ألن المجتمع تركیبته غیر . موجود

  .ل أن تحكي معه في أصل التطرف أو بتاریخ التطرفباألمر الیق

ف ألنه باالعتماد على النصوص یذبح، وأیضًا باالعتماد على النصوص فیمنع الطر (
  هم النص؟فهل یوصي هذا إلى أنه المشكلة في النص أو ) اآلخر الذبح

لیس هناك مبادرة جریئة أن تقول أو تصدم الرأي العام أو تحكي معه بوضوح في 
  ...هذه القضیة

هناك أناس یضعون أنفسهم مكان العلماء أو في مصافي العلماء ویتكلمون بأشیاء 
 .ناس لسمعتهم ولدیهم اتباعمتخلفة وسخیفة ومؤذیة والمصیبة أن ال

 عن مهنیة الفضائیات البد من نحكي عن موضوعین:  
 .عن أوصول  التعامل اإلعالمي مع األحداث  -1
 .عن میثاق الشرف واألخالق  -2
عالمي غیر مؤهل وجاهل یتحدث بوصفه إعالمیا ویتجاوز كل األعراف والقیم اإل

  .حطت من قدر المهنة المهنیة، واالستثمارات البسیطة التي حدثت في األعالم

تابع الصحفي العالم ومنذ أكثر من قرن وحتى اآلن تبنوا قضایا وأحداث ظهر 
لك الشعوب تالصحفي فیها أبطاًال فالصحفي عندهم مقدر ومحترم وما زالت 

  .متمسكة بهذه الصورة لإلعالمي

صبح أما عندنا وبسبب االبتزاز والشتائم وعدم التقید بأصول المهنة وأخالقیاتها أ
تالي هذا یؤثر على الاإلعالمي أو عدد كبیر من اإلعالمیین مكان اتهام وب

انطباعاته العامة وهذا اإلعالمي الذي ننتظر منه أن یصف لك شيء جدید 
وینورك فكیف؟ وأنت تعامل معه بنظرة دونیة لذلك ال یوجد مهنیة ناتجة هذه 

  .الثقافة
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 هل ساهمت الفضائیات في إدامة أعمال عنف:  

مثال ( ائیات سبب رئیسي فیما یجري ولكنها بالتأكید ساهمت ضدون تحمیل الف من
ملیون  90مصر عندما فتحت الكامیرات في میدان التحریر ظهر كأن الـ 

  ).موجودین في میدان التحریر رغم أنه ال یتسع إال حد أقصى نصف ملیون

لب واخمدوا دمروا وذبحوا في حمص وحماه وح 1982دلیل ثاني النظام السوري (
  )م لم تنشر صورة واحدةو وحتى الی ،ولیس بأشهر وال سنین. ثورة بأیامال

كل إنسان یحس أن هذه القضایا تهمه وتخصه وعنده قصة ینظر إلى متابعة هذه 
  )الفضائیات التي تحمل قضایاه ومشروعه وعقائده

  .ع على إدامة الثورات والصراع هي اإلعالم الفضائیاتجوالذي ش

  وكأنها مشاركة في صنع الحدث؟  هل ساهمت -
على هذا محطة الجزیرة للیوم تسمى داعش الدولة اإلسالمیة رغم  عهناك مثال صرا 

جزء من التحالف الدولي ضد داعشومستحییة لتوجه التحالف بأنه یجب . أنه قطر
عدم االستقرار بهذا وهذا اسم أطلقوا داعش على أنفسهم الدولة اإلسالمیة وال یمكن 

ه بالدولة اإلسالمیة ألن الرأي العام العالمي كلما سمعوا الدولة اإلسالمیة تسمیت
  .یصبح جمیع العرب المسلمین متهمین

سلوك الجزیرة بموضوع مصر إلى الیوم رهیب ومریب وفظیع توجه : دلیل مثال(
اإلسالمي الذي في مصر بحكم اإلخوان المسلمین وكأن الشرعیة لم تكن بیوم من 

مثال تباین الجزیرة ). بمنظور محدود تنظرالجزیرة  ذهحكم اإلخوان هاألیام إال ب
  ..).من حیث الیمن.. والعربیة
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  ؟ ..هل تقدم برامج تحذیریة نوعیة 

أما القنوات المحلیة عاجزة عن التأثیر بالرأي العام هناك  .بعضها قدم هذه البرامج
النسبة لقضیة الطیار ب(مؤثرین ومحدودین التأثیر  نهناك محیطی. فضائیة إذاعیة

تفاعل فیه الرأي العام و . الشاشة اإلعالم الوطني منحمعاذ الكساسبة شفنا كیف 
لم تقدم برامج نوعیة حتى لو قدمت تأثیرها . )ألنه كان مهیأ والموضوع حاسم

  . محدود
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  .مدیر عام هیئة اإلعالم المرئي والمسموع/ الدكتور أمجد القاضي

ائد بطریقة حادة وعندما نتحدث عن التطرف الدیني هو الخروج عن الس: التطرف )1
ثوابت الدین عن قواعده وعن أسالیبه الصحیحة مما یؤدي  نعنى هو الخروج عی

 .إلى استخدامه بطریقة مشوهه
عالقة جدلیة بین التطرف واإلرهاب بشكل عام عندما یكون تطرف یكون هناك  )2

الج بطریقة صحیحة وجیدة تشویه والتشویه یؤدي إلى ممارسات خاطئة إذا لم تع
وتلقى عنایة من المجتمع بشكل عام على مستوى الدولة والمؤسسات االجتماعیة 

 .تزداد حدته، زیادة التطرف یؤدي إلى تشویه الدین بشكل عام
لكن بشكل ) فضائیات مهنیة وغیر مهنیة(عندما نتحدث عن الفضائیات هناك  )3

اسات وقد تؤدي أحیانًا إلى التطرف عام حتى التي تمارس المهنیة أیضًا لتنفذ سی
ولكن عندنا فضائیات مدعومة وبعضها مدعوم من دول وجهات دینیة مختلفة إذا 

ي اإلرهاب وهناك أمثلة كثیرة غذعمل على خلق التطرف وتتتطرف  هناكلم یكن 
تها بطریقة معینة جیدة ویجب أن یكون وماقجدًا هناك فضائیات تعمل على م

قبل المؤسسات السیاسیة واإلعالمیة واالجتماعیة بشكل  برامج تحصین جید من
جید ربما الجمهور یجد ضالته في هذه الفضائیات ولو كان یشاهدها من قبیل 
الصدفة وبعد ذلك من باب الفضول والمعرفة لتبني هذه األفكار وبقائها والدلیل 

وروبا مشاهدة هذه اإلعداد المقبلة على متابعة أخبار داعش وغیرها حتى في أ
 .وأمریكا من وصل هذه األخبار غیر الفضائیات

طبعًا ساهمت الفضائیات في إدانة العنف الحظنا في الربیع العربي بعض  )4
 قكانت تختل اآلخر وجه وبعضهامت مقصره وبعضها كانت ناكالفضائیات 

األحداث وبعضها كانت تغیر في التواریخ وتنقل مشهد من مكان إلى مكان وتغیر 
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لتظهر أن هناك أزمة وتعاطف الناس معها وعملت لحلها وأحیانا  ،طالعنوان فق
 ...تعمل بطریقة صحیحةكانت 

عندما نتكلم عن األخبار نعم هناك فضائیات لدیها مصداقیة وموضوع والمهنیة  )5
والمصداقیة في بعض الفضائیات لدیها هذه الصفات ولكن بالمقابل في فضائیات 

عالمي وبالتالي عندما تقوم إدعائي أكثر منه  ناقلة یمثلها مندوبین تقوم بعمل
بعمل دعائي مسألة طبیعیة لتستطیع أن تقوم بالكذب وتغیر وتشویه وهذا من 

 .طبیعة العمل الدعائي وتغیر األحداث ومجریاتها
ال نستطیع أن نقول أن إعالم نصر اهللا إعالم هو رجل یمارس : مثال حسن نصراهللا

أنه ینتقل باتجاهاته من لیبیا إلى الیمن  يلذاوحدیث الدعایة عند الربط بین حدیث 
  .ومن سوریا إلى العراق  طریقة الرسالة وتوجیهاتها وهناك فضائیات تغدو حدودها

ه أما الفضائیات الكبیرة اضعالمتو  مكانیاتهإلاإلعالم الرسمي مقصر بهذه المسألة 
  .ه آخرالكبیرة شاطرة بالتضلیل والتشویه وتدویر الفضائیات باالتجا

لألسف هذه ردات فعل وقلیلة وتأتي نتیجة : تخصیص برامج توعیة وتحذیریة )6
أحداث معینة وغالبًا تأتي من الفضائیات الرسمیة لیست من الفضائیات األخرى 
بالنسبة لها هذا صید ثمین، تحاول التلفزیون الرسمیة أن خفف من حدة التطرف 

 .لكن األخرى بالعكس على المبالغة والتهویل
یجاد برامج  ونیجب العمل على إیجاد تعا یجاد میثاق مشترك وإ بین الدول العربیة وإ

  .لمواجهة هذه القضایا
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معالي الدكتور صبري ربحیات، ورقة عمل في المؤتمرات السنوي الثاني إلذاعة 
:الجامعة األردنیة بعنوان  

  .21/4/2015). اإلعالم األردني المسموع والوعي المضاد للتطرف الدیني(

  :عنوان الورقة السلطة واإلعالم

اإلعالم یكون وسیلة للتفاعل والتواصل بین الفرد والمجتمع والدولة من أجل الرفاه 
الدولة أن تتخذ قرارات رشیدة أن تتواصل مع الناس  یجب علىوالسعادة في النفس 
المهنیین استقاللیة  اإلعالمیین یكون لهؤالء األشخاص لكيوتتفاعل معهم  

  :اجون إلى ثالث عناصرویحت

 المهنیة العالیة: األول.  
 األخالق في كل عمل: الثاني.  
 واالنتقال فیه من حیث ) المستمد من الدستور(اإلطار التشریعي : الثالث

  .الحریات والحقوق

البد من معالجة التطرف بكل أشكاله والتطرف هو الفعل الذي ینافي الوسطیة 
والفطرة واإلنسانیة والقتل ینافي الفطرة، ما الذي واالعتدال ینافي الطبیعة البشریة 

دفع الناس للقتل؟ البد من البحث عن األسباب مش مع المظاهر ونسب بدنا بناء 
من الظلم ومن جوانب  التطرف مجتمع خالي من التطرف في القرار خالي من 

كثیرة أخرى ویجب بحثها بجدیة ألن تحصین المجتمع ال یأتي بمحسنات ببالش 
غراء بدنا الشخصي بدنا أوالدنا یطلعوا لینضموا مقابل مئة دوالر وما بدنا إ ا ماحنإ

  ....یحس بكرامته یحس بإنسانیته یحس بحقوقه یحس أنه ما في ظلم
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على الموضوع إذا .مدیر مؤسسة یعین أبنه یجب على الصحافة أن ال تسكت(مثًال 
اربة خطة على المحك بدنا تجوزیر عامل ویفتح شركة وهو وزیر یعمل استثمار 

  .)ارب التطرف ولیس بحمل إدانات وكلمات وفلسفة ونفاق لیس له معنىهكذا تح

 .لدینا وسطیة عالیة في الخطاب السیاسي -
 .لكن عندنا تطرف في المواقف -
 التطرف في المطالبة بالموضوعیة مطلوبة -
 .التطرف في تنفیذ العدل مطلوب -

  .                    القرار یكون بیدهن من تحسیفي تمكین و لكن مش التطرف أنه نبالغ 
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  :األب رفعت بدر مدیر عام المعهد الكاثولیكي للدراسات واإلعالم مقابلة

  لدین كعالمة تفرقه بین الناس ولیس عالقة مودة أن االتطرف الدیني هو النظر إلى
 یأخذ اإلنسان بدینه هذا حق له ولكن أن ینظر إلى اآلخر أنه عدو هذا صراحة

خطأ وأن ینظر إلى أبناء دینه مثل أن ینظر إلى أبناء الدیانات األخرى بعین 
التكفیر إذا هم ساروا على طریقة ال یقتنع بها هو، التطرف الدیني النظر إلى األخر 

وكأنها حكر علیه، وكما یقال في خطاب بطارسة اأنه عدو واالعتداء بالصالح 
بینما المؤمن . نفسه ویتوهم بأنه یعبد اهللا المتطرف هو الذي یعبد: الشرق الكاثولیك

 .الحقیقي هو الذي یعبداهللا تعالي ویرى فیه محبه وانفتاح له نحو القلب
التطرف هو عمل فكري داخل اإلنسان قبل أن یتحول عمل خارجي ولكن التربیة  )1

التي ینبت فیها العنف وینبت فیها اإلرهاب ألنه یظن بأنه مدافع عن هي ةالخطئ
ة طو غلهللا في هذا الوجود لذلك ما ینشأ علیه من صغره من أفكار دینیة مكرامة ا

ولیست حقیقة یظنها هي التي تدفعه نحو العنف واإلرهاب ولكنه غالبًا التطرف 
یؤدي إلى تلك األعمال بالرغم من أنه لوحده كافي ألن یبعد اإلنسان عن الجماعة 

 .ویجعله یظن أنه هو الصالح واآلخرون أشرار
 ؟....الفضائیات الموضوعیة والمصداقیةتوخى هل ت 

ال ألنه من یملك الفضائیات الیوم هم السیاسیون وهم أصحاب المال إن  بصراحة
كان السیاسة أو المال أو المال السیاسي الذي یحرك هذه الفضائیات فالكل یرید 

ك تقریبا والسبب بذلك أننا ال نمل" رصهقیرید النار إلى "كما یقال بالعربیة الدارجة 
محددًا لتعریف اإلرهاب، وكل واحد یأخذ اإلرهاب من منظوره الخاص هناك مثل 

هو  نإسرائیل اإلرهاب بالنسبة لها هو الحجر الفلسطیني وبالنسبة للفلسطینیی
  .الممارسات الوحشیة اإلسرائیلیة، لیس هناك نظرة موضوعیة
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تأتي لتخدم لیس الحقیقة تأتي بالنسبة لإلرهاب تتعدد التسمیات بالتالي أو الفضائیات 
ن خلف الشاشة الفضائیة فقط هي و لتخدم أصحابها ومن یقومون علیها ومن یقف

ن كان أیضًا إ.صورة كما یرید مالكها أن تصدق أن كان سیاسیا وبأفكاره كما هي
  .دینیًا أو مالیاً 

  :وهنا نتحدث عن 

إذا نظرنا إلیها بموضوعیة فضائیة دینیة عربیة  89ل  الفضائیات الدینیة هناك دراسة 
فقط تنظر إلى اآلخر وتصدق صورته أنه قریب  تفضائیا 9 وحیادیة نجد أن 

فضائیة تبث الرعب وتكفر اآلخرین لذلك ال أري موضوعیة  80 ًا وأندو عولیس 
  .أبدًا في الوقت الحالي في الفضائیات في التطرف إلى التطرف الدیني

 الفضائیة تتوخي المهنیة….  

طرف الدیني حالیا معرض لألخبار العاجلة في كل لحظة لذلك المهنیة قد ألن الت
عندما نسمع "تسقط بین فنیة وأخرى نظرًا لتسارع األخبار التي یصدقها المتطرفون 

نجد أن هذه ". مسیحي أثیوبي على أیدي اتباع التطرفیین الدیني 29عن قتل 
وًال نتحدث عنها الفضائیات ال تنصف هؤالء كاألشخاص بالحدیث عنهم مط

وخاصة ما ترتكبه هذه الجماعات اإلرهابیة من إبهار المشاهدین بطریقة تصویر 
ي فنیة قد تبهر المشاهد وقد ینسى أن هناك بشر یقتلون ویركز على اإلبهار السمع

البصري الذي تمارسه الجماعات اإلرهابیة والمؤسف فعًال وبالتالي تكون هي قنوات و 
یون والمؤسف أكثر أن هذه االفالم المرعبة قد یصبح أفالما بأیدي هؤالء اإلرهاب

للتسلیة في أیدي األطفال یحاولون تقلید الطریقة التي یقتل بها السجناء والمنخطفون 
  . هذا أمرًا خطیرًا للغایة لذلك تغیب المنهیة الموضوعیة نظرًا لتسارع األحداث
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اإلرهابیة ونظرًا لإلمكانیات البصري الذي تمارسه الجماعات  يفإن لإلبهار السمع
الشخصیة لدى بعض الفضائیات ومنها الفضائیة األردنیة تقارنه بما تنشره القي 

  .الفضائیات

اعتقد أن الفضائیات لم تعد أداة لنشر الخبراء أو التحلیل بموضوعیة ولكن  -
أصبحت هي نفسها أسلحة بید اإلرهابیین أنا أقول أن كل فضائیة تنشر كل ما 

عن تسجیالت صوتیة أو مرئیة یساهم في  ارهابیون ما یقوله أو ینشرو یرید اإل
إدارة أعمال العنف ألنها توصل ما یرید اإلرهابیون ما یوصلوه ألن توصل من 
ترعیب وترهیب للسكان فالفضائیات نعم حالیًا تساهم مساهمة نقالة في نشر 

ن تزاید لماذا یتحدث ع"أوكار التطرف وصور التطرف وجذب مجندین جدد 
تجنید األوروبیین الكندیین یجندون مع داعش بتزاید ألن الفضائیات ساهمت 
بنشر صورة اإلرهابي أنه القوي ألن ما شاهدناه عن قتل األقباط نرى عمالقة 
یجرون أقزاما هذا التصویر قد یبهر المدمن على مشاهدة أفالم األمریكیة 

  .القوى ولیس في الضعیفواأللعاب األمریكیة بأنه یرید أن یكون في صف 

أنا أرى أن الفضائیات ساهمت في إدامة أعمال العنف وفي زیادة عدد المجندین 
  . والمجندات في  المجندات هناك عدد كبیر في هذه الجماعات

 ؟.………كأنها مشاركة الفضائیات أو  هل غطت -
طات نرید أن نعترف أن هنالك فوضى وخاصة الفضائیات العربیة المملوكة من السل 

السیاسیة أنها ترید أن توصل بعض المعلومات واألفكار عن بشاعة ما یرتكبه 
المدى ترید أن تصور أنه بشع  ةاإلرهابیون لكنها صراحة ال تقدم هذه الحلول البعید

ویصدر عن أشخاص بشعین اإلرهاب یصنف العالم أنه سیئ وأسوء والفضائیات 
نها ال تقدم لنا كثیر التخلص من تصور اإلرهابي أنه سيء وأسوء من السیئ ولك

هذه األعمال بطریقة تربویة تربي الجیل الناشيء على االنفتاح الدین وكلمة االنفتاح 
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تعكس الغلو وعكس التطرف وعكس التعصیب الدیني نعم تعبر عن سیاسة 
الفضائیة ولكنها تخدم الجماعات اإلرهابیة لنفس الوقت ال أرید أن أكون متشاءم من 

ولكني أرى أن الفضائیات ال تقوم بواجب سوى القیام بسبق إخباري حتى  اإلجابات
مثال "لو كان على حساب نشر األخبار وأفكار متطرفة ونشر صور سلبیة جدًا 

ولكن كرامة اإلنسان واستخدام " وقت غزة"نحن نعرف أن هذا یحصل : صور الدماء
  ...".اإلنسان بنشر صور دماء یتعدى على كرامته

 ؟....عیةبرامج تو  -
ي أرى أنها برامج ساذجة، كما أن نبرنامج لك بصراحة الفضائیة األردنیة خصصت

المؤتمرات تكرر نفسها وكلها تأخذ نفس العنوان والمؤلم أنها ال تستخدم الموضوع 
الفضائیات بطرق التوعیة والتحذیر خفیفة جدًا ألنها لیست هدف الفضائیات 

بار ولیس التحذیر والتوعیة التلفزیونیة الوطنیة االخباریة هدفها التحلیل ونشر األخ
مثل التلفزیون األردني واجب أخالقي اتجاه المواطنیین ولكن لغایة اآلن لیس هناك 
فلسفة ورؤیة من خالل ما ترید هذه الفضائیة تریدان توجه المواطنین له وأن كان 

  ....لموضوعهناك برامج فإنها ساذجة وسخیفة ال تلفت نظر المشاهد وال تخدم ا
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  )CNN(لقاء األستاذ علي یونس اإلعالمي في قناة 

Question 1: 
Religious extremism is usually defined by the norms and 
culture of a given society. In Islam, religious extremism 
came to represent those teachings that would fall outside 
the society’s norms and culture especially in the religious 
atmosphere. But since societies are dynamic and always 
subject to shifts and change in its norms, religious 
understanding if it does not take into consideration ( but it 
should) the changes within the society thus  it would fall 
under the label of “extremism. 
  
Question 2: Not every religious extremist idea should result 
in violence or terrorism. In other words, in an open 
democratic society, extremists can still have a voice to 
express their views within the boundaries of the law and by 
respecting other views especially the mainstream views of 
the society. This is the case in western countries and other 
liberal democracies. Arab countries are not free and are not 
liberal democracies and have no real market economies 
therefore, such societies tend to be intolerant against other 
views especially when they disagree with such views.   
  
Question 3: Arab satellite channels are not an independent 
and free media, and they are not a business that is subject 
to a market economy of supply and demand. They are , 
instead, owned and semi-owned by governments who are 
repress free speech, and express their own policies through 
these channels. Therefore that Arab satellite channels are 
not credible source to measure and explain what terrorism 
is what terrorism is not. For the most part, such channels 
are following what the government definition of who is the 
enemy and who is the terrorist. 
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Western channels tend to have a space between 
themselves and the government (American or British etc ) 
even though they still express a western point of view when 
they cover what is terrorism and what is legitimate struggle. 
Example in Ukraine, Western channels expressed western 
approach against Russia’s attack against Ukraine. 
  
*No TV news network is objective. But the difference 
between Arab and western ones is how much they try to be 
objective and present BOTH views within the space of time 
or print space in their stories. 
Arab channels tend to be one way, and very biased without 
an attempt to at least bring another opinion to the table. 
  
*Yes, Some Satellite channels in the Arab world have 
supported and expanded extremism in their coverage 
because they are not free and independent media, and 
because they follow government policy of supporting this 
group or opposing that group. 
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  االعالم الدیني ودوره في تعزیز العیش المشترك

  االب رفعت بدر

ان، بتاریخ )یهم كل الكنائس المسیحیة (المركز المجتمعي المسكوني    2014\1\12، عمّ

الخیمـــة ، مـــدیرا وأعضـــاء علـــى دعـــوتي  –بدایـــة، أشـــكر هـــذا المركـــز المجتمعـــي المســـكوني 

،شـــاركتفي  2013\3\16في اء حـــدیث حـــول االعـــالم الـــدیني ودوره فـــي تعزیـــز العـــیش المشـــتركاللقـــ

اإلعالمیــة التــي عملــت علــى تغطیــة أحــداث اســتقالة البابــا  األســرةاللقــاء األول للبابــا فرنســیس مــع 

 .والكرسي الشاغر وانتخاب البابا الجدید

هــا البابــا الجدیــد، وكنــت فــي قاعــة ثــالث نقــاط ركــز علی" أو الطیبــة –الحقیقــة والجمــال والخیــر"

ان : بـــولس الســـادس، أصـــغي الیـــه، عائـــدًا بفكـــري الـــى منطقـــة الشـــرق األوســـط حیـــث أعـــیش وأعمـــل

كـإعالمیین أن نسـعى  -الحقیقة والجمال والخیر هي قیم أساسیة فـي حیـاة االنسـان، ونحـن مـدعوون 

منطقتنـــا، لـــیس فـــي المجـــال  اال انهـــا قـــیم غائبـــة عـــن. الـــى خـــدمتها بكـــل مـــا أوتینـــا مـــن طاقـــة وقـــوة

االعالمــــي فحســــب بــــل وفــــي الحیــــاة الیومیــــة، وأنــــا ال أتكلــــم عــــن بلــــدي األردن الــــذي أحمــــد اهللا أنــــه 

، وأصــبح فــي عطــش "الحقیقــة والجمــال والطیبــة"مختلــف، لكــّن األمــر المــؤرق أن الشــرق غابــت فیــه 

  .دائم الیها

ورة ألن اإل"و: یقـــول الـــدكتور عصـــام الموســـى : االعـــالم الیـــوم  د الث ر ولی الم المعاص ع

ھ ھي اإلعالم  -أخرى مستقبال  مراحـلالتي ھي مرحلة ستتلوھا  -الرقمیة  ة ل إن التسمیة المالئم ف

  .") New Media(ولیس اإلعالم الجدید ) Digital Media(الرقمي، أو الرقمنة، 
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خمـس عشـرة مـن أكثر عرف العالم اإلنترنت والشبكة العنكبوتیة المعروفة عالمیًا بالویب قبل 

، وكــان ذلــك إیــذانًا بعصــر جدیــد للبشــریة وجــاء الویــب بجیلیــه األول والثــاني جالبــًا معــه . ســنة تقریبــًا

قیمه الخاصة، ومعاییره المتفـردة، ممـا أثـار قلـق الكثیـر مـن المفكـرین والمـربین وأصـحاب القـرار فـي 

مادیــًا  اي أو بنــاء المواقـع مكلفــفـي بــدایات االنترنــت كـان النشــر االلكترونـ. أنحـاء مختلفــة مـن العــالم

، لذلك كان إلى حٍد ما حكرًا على كبرى الشركات والمؤسسات والصحف وجمهوره قلیال   . نسبیًا

ولكن مع التطورات االلكترونیهالثوریـه أصـبح األمـر أسـهل مـع مـرور الوقـت و ازداد جمهـوره 

 Content" [المحتـــوى نظـــام إدارة"مـــع االزدیـــاد الكبیـــر فـــي مســـتخدمي االنترنـــت، حیـــث وفـــرت 

Management Systems [المــدونات"و] "Web Blogs [تــدیات نوالم]forums [ بیئـــة

یـــًا مـــع دإلـــى الشـــبكهالعنكبوتیه التــي یـــزداد روادهـــا طر  امحتــوى إلكترونیـــیضـــیفوا  لكـــي نـــاسأســهل لل

اریــه مــن خــالل إرســال النشــرات األخب] Email[باإلضــافه إلــي إســتخدام البریــد اإللكترونــي . الوقــت

]Email Newsletters [إلى قوائم البرید اإللكتروني.  

 ,Social Networks" [شـبكات التواصـل االجتمـاعي"وكانـت الثـورة الكبـرى مـن خـالل  

example: facebook , twitter, youtube,  myspace [ التـي وصـلت إلـى كـل بیـت

، ]comments[لتعلیـق ، ا]publish[بسبب توفیرهـا كـل الخـدمات مـن خـالل موقـع واحـد، النشـر

ـــــــه  ـــــــة النقـــــــاش ]private messages[، الرســـــــائل الخاصـــــــة ]chat[المحادثهالفوری ،  بیئ

]discussion board [ اإلشـــتراك فـــي متابعـــة أخبـــار كینونـــه معینـــه]Groups and 

Pages[وغیرها الكثیر ،.  

  . وما یختص بالمواقع ، یختص ایضا بالفضائیات 
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وحریــة التعبیــر مرتبطــة . وال اعــالم ســلیما بــدون هــذه الحریــة . االعــالم مــرتبط بحریــة التعبیــر

ـــدان العربیـــة ، . وأهمهـــا الحریـــة الدینیـــة : بالحریـــات األخـــرى  فـــي بلـــدنا الحبیـــب ، وفـــي مجمـــل البل

لــیس هنالــك حریــة دینیـة بــالمعنى المكتمــل ، اي حریــة االنســاني فــي اختیــار . عبــادة  حریــاتهنالـك 

هـــذه كـــذلك  مـــن االمـــور الهامـــة التـــي : مســـؤولیة فـــي حریـــة التعبیـــروهنالـــك كـــذلك مبـــدا ال. معتقـــده 

  . ینبغي التركیز علیها 

عنــد الحــدیث عــن الحریــات العامــة «: خطــاب العــرش ، قبــل شــهر ، قــال جاللــة الملــك فــي 

وحق اإلنسان في التعبیر، فإننا نؤمن بتعزیزها قوال وعمال، علـى أن یرافـق ذلـك الشـعور بالمسـؤولیة 

نؤكــد علــى مســؤولیة وســائل اإلعــالم « : وكــذلك قــال جاللتــه. »واحتــرام الــرأي اآلخــروالموضــوعیة 

الرســـمیة والخاصـــة، وأهمیـــة التزامهـــا بالمهنیـــة والحیادیـــة، بعیـــدا عـــن تـــرویج اإلشـــاعات والتشـــهیر، 

 .»والعمل من أجل أولویات المواطن وقضایاه، وبما یثري التعددیة الفكریة

تطــور الواضــح، والــذي ال یســتطیع أحــد أن یــتكهن حــول شــكل إزاء هــذا ال: االعــالم الــدیني 

مســتقبله وآفاقــه الرحبــة، كانــت األدیــان، بمؤسســاتها وأفرادهــا، قــد بــدأت باســتخدام األدوات التقلیدیــة 

لالعــالم واالتصــال ، وال نســتطیع أن ننكــر االدوار الثقافیــة والفكریــة التــي قامــت بهــا ، علــى مــدار 

: متسـائلة: الحـذرلتطورات االخیرة ، بعـین التـوجس والخـوف والترقـب و العصور ، لكنها نظرت الى ا

؟ هـل العـالم مسـتعد " قریـة صـغیرة "هل هو حقیقي ما یشهده العـالم الیـوم الـذي یصـبح رویـدا رویـدا 

والالخصوصــیة ، بهــذا الشــكل المثیــر؟ وقبــل ذلــك ، كــان الحــذر " الالأســرار " للــدخول فــي عصــر 

ى الدین والعقیدة سیحمل هذا التطور ؟ وأیة تـأثیرات علـى االخـالق فـي أیة انعكاسات عل: الواضح 

  العالم سوف تثیر هذه الثورة الحقیقیة؟
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قـد نشـأت " لغـة جدیـدة"اال أن هذه المخـاوف لـم تسـتطع الصـمود طـویال ، فأدركـت األدیـان ان 

لكترونـــي وعـــالم وال مجـــال للبقـــاء فـــي شـــرفة النظـــارة والمتفـــرجین ، وهیـــا للـــدخول فـــي بوابـــة النشـــر اال

ولـــتكن هـــذه الثـــورة الرقمیـــة الجدیـــدة فـــي تـــاریخ البشـــریة عـــامال مســـاعدا . االنترنـــت وعـــالم الفضـــائیات

  !لخدمة االنسان واالنسانیة 

التـي تهـتم باظهـار . رقمـي العدیـد العدیـد مـن القنـوان الدینیـة  –هنالك الیوم في العـالم التكنـو 

وانمـا الحـدیث . مـن صـحف ومجـالت ورقیـة : ؤون العادیـة وال أتكلـم هنـا عـن الشـ. الشؤون الدینیـة 

الــوف المواقــع االلكترونــي ، ومئــات المحطــات : عــن الحضــور الــدیني فــوق الصــفحات االلكترونیــة 

  . ومالییین المواقع الشخصیة التفاعلیة , الفضائیة 

 :أوال الدور االیجابي : الدور الذي یلعبه االعالم الدیني )1

 .التثقیف الدیني : و معرفة كل شخص بدینه ه .1

وتوضـیح . بسـبب المـرض والسـن : مساعدة المؤمنین الراغبین بالصـالة وال یسـتطیعون  .2
 . المعنى الحقیقي لألعیاد والمناسبات

 . معرفة نظرة الدین حول مختلف جوانب الحیاة  .3

 .وبخاصة االنترنت والشباب. أخالقیات استخدام االعالم ، بما یخدم المحبة  .4

نحــن بحاجــة الــى یعــرف . المعرفــة المتبادلــة بــین المســیحیین والمســلمین دعــم الحــوار و  .5
  . ومن الجهل یصدر التعصب . الجهل هو االفة الكبرى التي تواجهنا . الواحد اآلخر 

ـــــة ،  –وتوجیهـــــات  –دعـــــم توجهـــــات  .6 ـــــة االجتماعی ـــــق العدال ـــــدین لعـــــالم السیاســـــة بخل ال
دور الــدین ، فــي دعــم قضــایا العــدل تعزیــز . وبالــدعوات الــى الحــوار والهــوء ونبــذ العنــف

 .والسالم

تســـلیط الضـــوء علـــى المؤسســـات التـــي تملكهـــا الكنـــائس وبیـــوت العبـــادة ، مـــن مـــدارس  .7
تســلیط الضـوء علــى مـا تقــوم بـه المؤسســات الدینیـة الخیریــة . ومستشـفیات ومراكــز ثقافیـة 

 . من مساعدة للفقراء والعاطلین عن العمل والالجئین

نات ولیس االقلیات  في المجتمع الواحدابراز االدوار االسا .8  . سیة التي تقوم بها المكوّ

مســـاعدة العـــائالت علـــى الدیمومـــة والمحبـــة ، مـــن خـــالل ابـــراز القـــیم االساســـیة للعائلـــة  .9
 . المتحابة 
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االســهام فــي خلــق اجــواء االســتقرار واالمــان داخــل المجتمــع ، مــن خــالل تربیــة الحــس  .10

 . الوطني واعالء مبدأ المواطنة

ـــ .11 والتعـــاون بـــین . ى الصـــعید المســـیحیة ، المســـاهمة فـــي مبـــادرات وحـــدة المســـیحیین عل
  . مختلف الكنائس

 :ثانیا الدور السلبي : الدور الذي یلعبه االعالم الدیني )2

 .التركیز على المثیر والخالفي في الحوار االسالمي المسیحي  .1

 .التركزي على الجوانب القشوریة في ازمنة الصوم واالعیاد .2

تشـــــجییش اتبـــــاع : هنــــا نســـــتطیع القـــــول . ب والخطـــــاب االلغـــــائي لآلخـــــر الـــــدینيالتعصــــ .3
الـــدیانات علـــى االنقســـام والتابعـــد والتبـــاغض ، ولـــیس علـــى التعـــاون والحـــوار والمســــاندة 

 . المتبادلة 

 . عدم التواصل ، وعدم التأثیر في االعالم العام  .4

ـــــة هـــــي فضـــــائیات خاصـــــة ، فالفضـــــائیة الدینیـــــة  .5 االســـــالمیة تخاطـــــب الفضـــــائیات الدینی
المســلمین ، والفضــائیات المســیحیة تخاطــب المســیحیین ، أو حتــى أبنــاء الطائفــة الفالنیــة 

 .لم نصل بعد إلى فضائیة جامعة تعزز الحوار وقیم المواطنة والمساواة... والعالنیة 
 

لــــدینا دراســـة عــــن المنــــاهج الدراســــیة لــــدینا ، وهــــي . المنـــاهج المدرســــیة صــــورة عــــن االعــــالم  )3
لبیتهـــا أحادیـــة النظـــرة الـــى وهـــي فـــي غا. تبطـــة طبعـــا ، بمـــا تقدمـــه بعـــض وســـائل االعـــالم مر 

. وتقـدم الوجبــات الدسـمة فــي قشـور الــدین ولـیس فــي الجـوهر والمعنــى الـداخلي العمیــق. الحیـاة
وال نستیطع ان ندعو الى اصالح في المؤسسات االعالمیـة ، دون ان نـدعو الـى اصـالح فـي 

ومناهجنـــا ایضـــا ال تبـــین . عالمنـــا الـــدیني فـــي غالبیتـــه تعصـــبي والغـــائي ا. المنـــاهج التربویـــة 
وتغفـل عـن ذكـر التـاریخ . صورة االخر الدیني ، وهي تقول ان الدین واحد في الـوطن العربـي 

 . العربي المسیحي الحافل والتاریخي 

هل نحن محصنون ضد التعصب ؟ هـل سـتتمكن االجیـال القادمـة مـن الصـمود : والسؤال هنا  )4
فـــي وجـــه التجـــارب الداعیـــة الـــى التعصـــب واالنغـــالق ؟ العملیـــة التربویـــة فـــي الماضـــي كانـــت 

ومنهـــا البیــــت والعائلــــة . الیــــوم هـــي متعــــددة المصــــادر . محصـــورة بشــــخص المعلـــم ، االســــتاذ
علینــا كمــربین ان . وكــذلك االعــالم الــدیني... والشــاعر والمدرســة والكنیســة والجــامع واالعــالم 

 . لتربیة على المحبة والتقبل ، عوضا عن االلغاء والجهل والتعصب نفطن الى ضرورة ا

وابـــراز الجانــب االیجــابي المشــرق فــي االعـــالم : التعــاون بــین مختلــف المؤسســات االعالمیــة  )5
هنـــا اســــمحوا لـــي ان اشــــیر الــــى . وهــــو دعـــم قــــیم العـــدل والســــالم وحقـــوق االنســــان . الـــدیني 

لدراســــات واالعــــالم فــــي االردن فــــي شــــهر حزیــــران المــــؤتمر الــــذي عقــــده المركــــز الكــــاثولیكي ل
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وال . االعالم العربي المسیحي ، فـي خدمـة قضـایا العـدل والسـالم وحقـوق االنسـان : الماضي 
واال . یتســطیع االعــالم ان یكــون ســلیما مــا لــم یســلط الضــوء علــى الحقــوق االساســیة لالنســان 

عوة الـــى االلغــــاء والحــــرب مــــن خـــالل الــــد. فسیصـــبح بــــدون شـــكر وال تــــردد خادمـــا للشــــیطان 
 . والدمار والقتل والتهجیر وهدم بیوت اهللا فوق رؤوس المصلین 

هـــذه ایضـــا مســـؤولیة االعـــالم الـــدیني الجــــاد . التربیـــة علـــى حســـن اســـتخدام وســـائل االعـــالم  )6
هنالـــك ورشـــات عمـــل تعقـــد بـــین الحــین واالخـــر علـــى المهنیـــة االعالمیـــة واالحتـــراف . والمــؤثر

هـــم مـــن ذلـــك هـــو عقـــد دورات تدریبیـــة علـــى اخالقیـــات اســـتخدام وســـائل ولكـــن اال. الصـــحفي 
هــذا . هــذا دور المــدارس والجامعــات . هــذا دور مؤسســات االعــالم الــدیني . االعــالم الحدیثــة 

 . وبخاصة الكنائس والمساجد: دور بیوت العبادة 

شــاركت قبــل اســبوعین . المصــطلحات المســتخدمة فــي وســائل االعــالم حــول الشــؤون الدینیــة   )7
وهــــذا العــــام كــــان حــــول الحقــــوق االساســــیة . فــــي اجتماعــــات االمــــم المتحــــدة لحقــــوق االنســــان

نــــات . لالقلیــــات  ــــین مختلــــف المكوّ وقــــد اقترحــــت فــــي مــــداخالتي وضــــع قــــاموس للعالقــــات ب
مثل االقلیـات والتعـایش والطوائـف ، واهـل : من خالل الغاء بعض المصطلحات . المجتمعیة 

وصـوال الـى مرحلـة متقدمـة .... غاء خانة الدیانة مـن الهویـات الشخصـیةالذمة واهل الكتاب وال
 . وهي مرحلة المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات 

، أود أن اقتـــرح هـــذه األولویـــات االربعـــة للعـــیش المشـــترك مـــن اجـــل أن نأخـــذها بعـــین االعتبـــار )8
عن محاضـرة الكاردینـال جـان لـویس بالتصرف (وهي دعوة الى وسائل اعالمنا العامة والدینیة 

ـان،  توران، رئیس المجلس البابوي للحوار بـین االدیـان، فـي مـؤتمر العـرب المسـیحیین، فـي عمّ
 :)2014\9\4-3بتاریخ 

إن المســـیحیین . دعونــا نســـتمر بـــالعیش بعضـــنا مــع بعـــض ولـــیس بعضـــنا إلــى جانـــب الـــبعض .1

ــــة، إنهــــم ســــكان هــــذه ا ــــذ التبشــــیر األول یعیشــــون فــــي بلــــدهم فــــي األراضــــي العربی لمنــــاطق من

إال أنهـم مجتمـع ذو " قطیـع صـغیر"لقد جعل منهم التاریخ أقلیـة فیمـا یتعلـق بالعـدد . بالمسیحیة

 .أهمیة

أتســاءل كیــف نبــرر تفجیــر .دعونــا نكمــل الطریــق إلــى حــوار األدیــان، بــأن نجعلــه ذا مصــداقیة .2

ألســاقفة، كمــا تشــوه كنــائس خــالل أداء الصــالة ؟ یخطــف المســیحیون، مــن ضــمنهم الكهنــة وا

وعندما یكـون لـدینا هـذه االنـواع مـن األعمـال . بصورة فظیعة كتب مدرسیة تمثل دیانات أخرى



186 
 

فغالبـًا مــا یكــون . المتتالیـة الوحشــیة ننتظـر بعــض اإلدانـات الصــریحة مـن زعمــاء دیـن مســلمین

نعـرف  الجهل من ضمن العوامل األخرى التـي تسـبب العدیـد مـن سـوء الفهـم، فـنحن مـا زلنـا ال

وفـــي هـــذه اإلطـــار، فـــإن المـــدارس والجامعـــات مهمـــة لمســـتقبل . بعضـــنا بعضـــا بصـــورة كافیـــة

 .أفضل

ومــن هــذا . دعونــا نتحــد، مســیحیین ومســلمین، فــي تــذكیر الجمیــع أن الــدین والعنــف ال یتفقــان .3

نما العنف اللفظي  .المنظور فلیس هنالك العنف الجسدي فقط وإ

مســاهمة المسـیحیین فــي المجتمـع تشــكل ضـمانًة للحریــة  وكمـا كانـت الحالــة عبـر التــاریخ، فـان .4

إن الحریات الدینیة تحرر األفراد والمجتمعات وتعطیهم إطارا یسهل علـیهم النظـر إلـى . والتقدم

كمــــا یشـــــكل الــــدین والروحانیــــة عــــاملین أساســـــیین للجمیــــع ولحیــــاة األفـــــراد . الحقیقــــة المطلقــــة

یانات، فالــدیانات تســاعد كثیــرًا فــي الحفــاظ علــى إن للســالم قیمــا عزیــزة لــدى كــل الــد. والمجتمـع

 .النظام العام والمشاركة المدنیة

، على المسیحیین العرب أن یتحلـوا بالشـجاعة لیبقـوا فـي أرضـهم، وان  ، عبر اعالمهم، أخیرًا

 .یثابروا في الحوار بین األدیان، وأن یظهروا بتناغم حیاتهم أن اهللا محبة وسالم
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  والتعصب الدينيالطائفية والمذهبية 
  في مجتمعاتنا العربية

  
 األب رفيق خوري

  
على طريق العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف الشرق "ينّظم مركز اللقاء هذا املؤمتر اهلام حتت عنوان 

لفِت يف هذا العنوان هو الكلمات ". والغرب ُ ويعين ذلك أن العالقات، بشكل ". على طريق العالقات"وامل
 –بتعبري آخر، هذه العالقات . نها العالقات اإلسالمية املسيحية، هي طريق نسري عليهعام، ومن ضم

ا شأن كل عالقة  هي دينامية مستمرة، تواجه املستجدات والتحديات والصعوبات اليت تعرتض  –شأ
ق يف الوجدان اجلماعي. طريقها ر وتتعمّ ا أما إذ. وبينما تواجهها، ترسخ هذه العالقات وتنمو وتتطوّ

ا قد خترج من مسارها وتتفتت، فتصبح عبئا، بدل أن  حتّجرت هذه العالقات وتُركت على سجيتها، فإ
الطائفية واملذهبية والتعصب الديين يف جمتمعاتنا ("يف هذا السياق، يأيت عنوان هذه احملاضرة . تكون فرًحا

  .، لدفع هذه احلركة إىل األمام، الذي ينخرط يف هذه الدينامية، ويندرج يف حركتها احليوية")العربية
أبدأ هذه املداخلة بوصف واقع املشهد العريب الراهن من هذه الزاوية، ومن مث نعرّف الطائفية واملذهبية 
ا على  والتعصب الديين كما نفهمها هنا، ونعرّج على جذورها التارخيية منذ القدم، لكي نصل إىل تداعيا

م املتبادلة  ا، إىل سبل مواجهة هذا الواقع ومعاجلة تصرفات الناس وعالقا ً اليوم، وكل ذلك وصوًال، أخري
ا ألبنائه ّ ي تمع ككل، إذا أراد أن يعّد مستقبال  ا ا ة جيب أن يضطلع    .تداعياته، وهي مهمّ

  
  الواقع الراهن

وهنا، . يلنبدأ بإلقاء نظرة سريعة على الواقع الراهن، الذي نالحظه على الساحة العربية يف الوقت احلا
يكفي أن نتابع األخبار اليت تصلنا من وسائل اإلعالم املختلفة، كي جند أن مظاهر الطائفية واملذهبية 
ا ملموًسا ال خيفى على أحد، يف هذا البلد أو ذاك من املنطقة العربية، ال  ً والتعصب الديين أصبحت جانب

ونتوقف عند بعض األمثلة، اليت . اة العامةبل نالحظ أن هذه املظاهر راحت تأخذ مساحة متزايدة يف احلي
  .يعرفها اجلميع

. نبدأ بالعراق، ونتساءل إذا كان بإمكاننا أن نذكر العراق، على أنه بلد عريب، كما عرفناه وعهدناه دائما
قد و (ما يصلنا اليوم من هذا البلد هو لغة الطوائف واملذاهب املختلفة، اليت مل تعتَْد عليها آذاننا يف السابق 

ا كانت راكدة حتت الرماد ، املذاهب ...)أشوريون، كلدان، سريان(الطوائف املسيحية ): يكون أ
استيقظت ...). األكراد، الرتكمان(، القوميات )شيعة وما يتفرع عنها، وُسنّة وما يتفرع عنها(اإلسالمية 

ها يف صراع مرير يف ما بينه ا من أجل السلطة، مع الطوائف واملذاهب والقوميات ومات الوطن، وكّل
املسيحيني، اليزيديني، (تداعيات هذا الصراع على الطوائف واملذاهب والقوميات الصغرية والقليلة العدد 

ل التداعيات الدموية هلذا الصراع، حيث حياول كل طرف أن يكسب ...)وغريهم ، اليت جيب أن تتحمّ
  .نقطة هنا وأخرى هناك، على حساب هذه األقليات

ومعروفة أيًضا . وهذا معروف منذ نشأة الدولة اللبنانية. فهو مملكة الطوائف واملذاهب بامتياز أما لبنان
ا املتبادلة، ومنها  ا، بشكل دوري، هذه الطوائف واملذاهب يف عالقا الصراعات واألزمات، اليت مرّت 

بشر باخلري، . الصراعات الدموية ُ ا على الساحة اللبنانية ال ي ً ويشري وكأننا وصلنا إىل ذروة وما حيدث حالي
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ومن املؤسف له أن . هذا الصراع الطائفي واملذهيب، وال ندري إىل أين سيؤدي هذا الصراع بلبنان وشعبه
ا ّ ا، بعد أن كان، يف فرتة من الفرتات، جشًدا قومي ا ومذهبي ا طائفي   .احلشد الشعيب راح يأخذ طابعً

ني واملسيحيني، مع ما يرافق هذه األحداث من أفعال وردود ومن مصر، تصلنا أخبار ما حيصل بني املسلم
ا، . أفعال متشنّجة وحمزنة ً ا، مسامل تمع املصري، الذي عرفناه، إىل اآلن، متساحمً وهذا مل يكن معروفًا يف ا

  .متماسًكا
قة ِ قل ُ أن  ولكن اجلميع يالحظون. ويف فلسطني، ليست هذه الصراعات الطائفية واملذهبية والدينية بامل

األجواء العامة تغريت منذ عقود ومل تعد كسابق عهدها، إذ اصبحنا نشاهد بعض مظاهر التعصب الديين 
إن املشهد التقليدي للمجتمع الفلسطيين هو مشهد املشاركة يف األفراح واألحزان، ويف . هنا وهناك

سن، من مسلمني ولكن املتقدمني بال. املناسبات الوطنية وغريها، والعيش املشرتك بكل أشكاله
ا عن هذه الثقافة، ال بل مييل إىل زعزعتها ً . ومسيحيني، يالحظون أن اجليل الصاعد أصبح نوًعا ما غريب

قالء يف جمتمعنا ُ ر ثقافة العيش املشرتك التقليدية يف : والسؤال الذي يطرحه هؤالء الع كيف ميكن أن منرّ
تمع الفلسطينية إىل األجيال الصاعدة؟   ا

. طول الالئحة، لتشمل سوريا واليمن والسعوديية والبحرين والسودان وغريها من البلدان العربيةوميكن أن ت
ال، بل من الضروري أن نفتح عيوننا، كي ال جيرفنا التيار إىل ما ال  ال يكفي أن نتغّين باملاضي يف هذا ا

ذه الصراعات ا لطائفية واملذهبية لغايات يف ُحتمد عقباه، خصوًصا وأن كثريين يف عامل اليوم معنيون 
ا . نفوسهم اة للرحابنة، وعنوا غنّ ُ ، اليت تروي مرحلة هامة "ملوك الطوائف"وهنا تأيت على البال املسرحية امل

فبعد أن كانت األندلس دولة موحَّدة، راحت تنقسم إىل طوائف صغرية . من التاريخ العريب يف األندلس
عي اجلميع "ةمملك"وهزيلة حيكمها، أمري حتت اسم  وكانت هذه الدويالت يف صراع ". ملوك الطوائف"، ودُ

د لنهاية الوجود العريب . بعضها مع بعض، وتستنجد باألجنيب ملؤازرة بعضها على البعض اآلخر وهذا ما مهّ
  !وما أشبه اليوم باألمس، ولكننا ال نتعظ. يف األندلس

الذي يتدّخل يف شؤون بالدنا، ويؤّجج هذه  وهنا يرّدد كثريون أن هذا الواقع هو صنيعة األجنيب،
ولكن االجنيب يستغلّ تربة مؤاتية موجودة . وهذا صحيح. الصراعات الطائفية واملذهبية والدينية ملصاحله

ة يف األجنيب. وهذا ما ال حيّق لنا أن نتغافل عنه. على أرض الواقع ة فينا أيًضا، وهذا ما . فالعّل ولكن العّل
وإن دّل هذا على شيء، فعلى أن اجلذور امللوثة للطائفية . هذا االستغالل األجنيبجيعلنا نتجاوب مع 

وإذا ما أردنا أن . واملذهبية والتعصب الديين موجودة فينا أصًال، وهي اليت يؤججها األجنيب ملآربه اخلبيثة
ى بالشجاعة واجلرأة الكافيتني، لكي نضع االصبع  جنتّث هذا املرض العضال من جمتمعاتنا، فيجب أن نتحّل

على اجلرح ونذهب إىل جذور هذا الواقع يف عقليتنا ونفسيتنا وتعاملنا االجتماعي، وإال بقينا حيث حنن، 
  .ينخر املرض جسدنا ويتلفه، وحنن عنه غافلون

  
  املفردات املستعملة

 ّ حا، كي لتسهيل األمور على القارئ، حنّدد مفهومنا هلذه التعابري، مهما كانت هذا التحديد ذاتي ا ومصطَل
نطلق هنا اسم الطائفة وصفة الطائفية على الكنائس املسيحية املتنوعة اليت . نتقدم خبطى ثابتة وواضحة

ة يف بعض األحيان، على مرّ  ّ ا ما كانت يف صراع يف ما بينها، اتسم بالدموي ً نشأت يف التاريخ، وكثري
ا  ، مع األب الياس خليفة، علىوهنا نعرّف الطائفة. التاريخ جمموعة بشرية يرتبط بعضها ببعض "أ

بعالقات متنوعة، منها اإلتنية والدينية والثقافية واالقتصادية، ومبصري مشرتك واحد إن يف الوطن الواحد أو 
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ا . 1"يف عدة أوطان التوقف عند "أما الطائفية فهي ". الوجه االجتماعي للكنيسة"ويقول كوسيت بنديل إ
ا يف . ة وإمهال رسالتها األصلية املميزةاملظهر االجتماعي للكنيس ً ا اعتبار الكنيسة تكتًال اجتماعي إ

األساس يقوم جتاه تكتالت أخرى، ال مييزه عن اهليئات االجتماعية كافة سوى شعائر فُصلت عن 
ا ولغة أفرغت من معناها وال نسرتسل يف وصف هذه العقلية الطائفية، إذ أُتيحت لنا الفرصة . 2"مضمو

  .3".سر الكنيسة"تّسع فيه، يف ضوء رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك أن ن
ا املذاهب يف االسالم فمن املعروف أن التاريخ اإلسالمي عرف فروقات مذهبية . أما املذاهب، فنعين 

ة، أمهها الشيعة والسنة وما يتفرع عنهما ا ما  . على مرّ التاريخ، أصبحت شيئا فشيئا مذاهب مستقّل ً وكثري
وهذا ما . هذه املذاهب يف صراع يف ما بينها ومل خيل هذا الصراع من طابع دموي يف بعض األحيان كانت

كالطائفة   –فاملذهب . خّلف الكثري من الرواسب النفسية واالجتماعية، اليت تعّطل العالقة السوية املتبادلة
ل إىل راية عداء جتاه املذاهب األخرى –   .ميكن أن يتحوّ

ا، نعين ب ً ا، وأخري ا، ال بل عادئي ق املرء بدينه إىل حد أنه يأخذ موقفا سلبي التعصب الديين  هذه املغاالة بتعّل
ا ما يكون هذا . وهذا ما ينطبق على املسلمني واملسيحيني على حد سواء. من أبناء الديانات األخرى ً وكثري

وجهل مطبق حيال اآلخر  التعصب الديين أعمى وبعيًدا عن أية عقالنية، ويتأسس على افكار مسبقة
أنا وأخي على ابن عمي، وأنا : "وهذا التعصب الديين نعّرب عنه يف جمتمعاتنا باقوال معروفة. املختلف دينيا

ا"أو " وابن عمي على الغريب ا أو مظلومً ً   ".أنصر أخاك ظامل
االنعزال، والرفض، أما الصفات اليت جتمع بني مجيع هذه االجتاهات واحلاالت، فهي التحزّب، واالنغالق، و 

ن ليس من طائفتنا أو مذهبنا أو عصبنا ... واالستثناء، والعداء، واألفكار املسبقة، واجلهل املتبادل جتاه مَ
  .أو ديننا

  
  اجلذور التارخيية لظاهرة الطائفية واملذهبية

  والتعصب الديين يف جمتمعاتنا
نرى إىل أي حد ترمي جذورها يف عمق الزمن يف من املناسب أن نعود إىل اجلذور التارخيية هلذه املظاهر، ل

تمعات العربية، قبل اإلسالم، جمتمعات قبلية وعشائرية، يف نزاع دائمة يف ما بينها، مبا يف . الشرق كانت ا
ة، وجنح إىل حد . ذلك من غزوات واألخذ بالثأر وجاء اإلسالم لكي جيعل من هذه العشائر والقبائل أمّ

شائرية والقبلية ظّلت راسخة ونائمة يف أعماق وجدان اإلنسان العريب، وتستيقظ من ولكن العقلية الع. ما
دمِّر ُ ا بقيت يف العقل . وقت آلخر، وألتفه األسباب يف بعض األحيان، لتفعل فعلها امل وميكن القول إ

تمعاتنا، وتأخذ جمراها يف خمتلف جوانب حياتنا العامة، السياسية والدينية واال . جتماعية وغريهاالباطين 
ة يف جمتمعاتنا إىل وقت قريب، حتت مسميات  ّ ، على "قيس ومين"كما نذّكر أن هذه العقلية كانت حي

ا يف . سبيل املثال ً ا كبري وتظهر هذه العقلية وقت االنتخابات، على سبيل املثال، حيث تلعب دورً
  .االستقطابات السياسية

تمعات يف الشرق، فتعود العقلية فت . الطائفية واملذهبية إىل عمق التاريخ أما يف ا فمنذ فجر التاريخ، خّل
ا  احلروب والغزوات الطاحنة وراءها أقليات أو جمموعات بشرية مطحونة، استماتت للحفاظ على ذا

ل السلطات املهيمنة القائمة َ ب ِ فاحلكم . وهويتها، مقابل العنف والعداء اللذين كانا ميارسان عليها من ق
                                                

، "اللقاء"، مجلة "قافية والنفسية لنشوء االنتماء الطائفي في كنيستنا المشرقيةاألسباب التاريخية والث"األب الياس خليفة، 1
  .22، ص 1/95عدد 

 .40-38، ص 2005، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، بيروت، موقف إيماني من الطائفيةكوستي بندلي، 2
 .45-32، ص 2/2005-1 ، العدد"اللقاء"، مجلة "رؤية مستقبلية... كنائس ام طوائف؟"األب رفيق خوري، : راجع3
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االغريقي، قبل امليالد، بسط سيطرته على الشرق، واشاع ثقافته، لكن السكان احملليني حافظوا الروماين و 

تمع وهذا ما خلق . بعناد على ثقافتهم احمللية، فُأعتربوا  سكانًا من الدرجة الثانية يعيشون على هامش ا
وما كانت . قافية متميزةدينية وث" طوائف"واحات كبرية من األقليات، اليت رفضت هذا النظام، فشّكلت 

ز الروح الرفضية وإرادة التمايز لديها، بالرغم من كل احملاوالت  سياسة القمع، اليت مورست عليها، إال لتعزّ
  .املتكررة والعنيفة خلنقها

لت هذه الثقافات القدمية إىل كنائس حملية، عاشت  وملا جاءت املسيحية ورثت هذا الواقع الثقايف، فتحوّ
ا من أسباب . ام يف ما بينها على أساس الوحدة يف التنوعلقرون يف وئ ً ولكن سرعان ما كان هذا التنوّع سبب

ويف العصر البيزنطي، كانت هذه الكنائس احمللية . االنشقاقات املسيحية، اليت ال تزال قائمة إىل اليوم
ا للمحافظة على نفسها وعلى تراثه دة، مما جعلها تنكفئ على ذا وملا . ا وعلى ثقافتهامهمَّشة ومضطهَ

ق عليها نظام الذمة، الذي كان  ّ جاء االسالم، وجد هذه الكنائس على هذه احلالة من التفكك، فطب
ا للمحافظة على هذه األقليات ً ميشها وتقوقعها على . عامًال حقيقي ولكنه، من ناحية ثانية، عمل على 

ا والعزوف عن احلياة العامة ال االسالمي، مذاهب  يف ذلك األثناء أيًضا،. ذا نشأت شيئا فشيئا، يف ا
بق على مجيع هذه . وما كان بينها من صراع) الشيعة والسنّة وغريمها(متعددة  إبان احلكم العثماين، ُط

ة، الذي أعطى األقليات نوًعا من احلكم الذايت، وهذا ما جعل كل طائفة أو مذهب  الفئات نظام املّل
ّث بثقافته وخصوصياته، مم تمعيتشب ق الروح املذهبية والطائفية يف ا وجاءت التدخالت األجنبية . ا عمّ

وهذا ما جيعل جمتمعاتنا العريب اليوم تتخبط . لكي تلعب على هذا الوتر احلساس وتوّظفه ملصاحلها اخلاصة
ا ما ال ننتبه ً لوجودها  وسط هذه الفئويات الطائفية واملذهبية، وسط جتاذبات حملية وإقليمية ودولية، كثري

  .وعملها
أما الديانات، فكانت هي أيًضا يف حالة صراع متبادل طيلة التاريخ، ويف حرب دائمة بعضها على بعض، 

ر التعصب الديين، الذي بقي راسًخا يف األذهان، وميكن أن يطلّ برأسه يف كل مناسبة إن الرواسب . مما طوّ
فت هذا الوضع من التعصب الديين، وليس م ن السهل التخّلص منه، ألنه راسخ يف الذاكرة التارخيية خّل

  .اجلماعية لكل دين من هذه الديانات
  

  تداعيات هذا الواقع
فه لنا التاريخ، وما رافقه من حاالت نفسية واجتماعية، ال تزال قائمة،  إن تداعيات هذا الواقع الذي خّل

تمع، و . وتفعل فعلها املدمِّر على حياة جمتمعاتنا م ا تضع فئاته يف صراع بعضها مع بعض، فهي تُشرذِ
تمع، يف أجواء من املخاوف املتبادلة واألفكار املسبقة والعداء يكفي أن . فتشيع االضطراب والقلق يف ا

ل إىل فتنة طائفية أو مذهبية أو دينية فكل طرف . حيصل شجار ما، من أي نوع كان، لكي يتحوّ
بعيدة عن التعّقل والعقالنية، حيث أن النَزوات والغرائز  ، وإذا بنا أمام فتنة طائفية"مجاعته"يستدعي 

ا ولكن إىل أي . وهنا، يتدخل العقالء حلل هذه اإلشكاالت بالطرق التقليدية. البدايئة هي اليت تتحّكم 
ها يف  ُصغي إليها الناس؟ أليس من الضروري الذهاب إىل جذور املشكلة حلّل حد بقي هلوالء العقالء كلمة ي

ا اجلانبية؟ مل تعد احللول التقليدية كافية ملواجهة مثل هذا ينابيعها ، بدل العمل على مواجهة تداعيا
ة ّ   .الوضع، بل من الضروري معاجلته معاجلة جذري

: أن العقلية الطائفية واملذهبية والتعصب الديين تطرح علينا جمموعة من األسلئة، وهي أسئلة الهوتية بامتياز
إله قبلي؟ عشائري؟ طائفي؟ مذهيب؟ هل هنالك إله للمسيحيني، وآخر هل هو ... من هو اهللا؟

ي، ال لسبب : والسؤال الثاين هو... للمسلمني، وآخر للشيعة وآخر للسنة؟ من هو اآلخر؟ هل هو عدوّ
، وفق تعبري امني معلوف، أم أمام "هويات قاتلة"سوى أنه خمتلف عين؟ كيف أتعامل معه؟ هل حنن أمام 

ميكن، ال أن تتعايش فحسب، بل أن تعيش معا يف الوئام والتعاون، فتنتقل من التعايش  هويات متكاملة
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هل فراديت . وهذا ما يطرح موضوع اهلوية... من أنا؟ من حنن؟: والسؤال الثالث هو... إىل العيش املشرتك؟
ستثن ة أم تكاملية؟ هل اهلوية مُ ّ ستوعبة؟جيب أن تعين إلغاء اآلخر املختلف؟ هل اهلوية إلغائي ا ... ية أم مُ إ

ا بأن اجلواب عليها مصريي، إذا أردنا أن نبين جمتمعات سليمة  اسئلة كبرية، ومل جنب عليها بعد، علمً
ة ّ ما دامت الطائفية واملذهبية والتعصب الديين راسخة يف النفوس والعقليات، يف األفراد . وصحي

  .واجلماعات، فال ميكن الوصول إىل جمتمع املواطنة
ا، أستشهد بنّص من رسائل بطاركة الشرق الكاثوليك، يتعلق بالتعصب الديين، وينطبق أيًضا على وهن

  :العقلية املذهبية والطائفية
فاملؤمن يستخدمه اهللا، أما املتعصب فإنه يستخدم اهللا؛ واملؤمن : إن الفرق شاسع بني املؤمن واملتعّصب"

هه؛ يعبد اهللا، أما املتعصب فيعبد نفسه، متومهِّا  أنه يعبد اهللا؛ واملؤمن يسمع كالم اهللا، أما املتعصب فيشوّ
نِْزل اهللا إىل مستواه؛ واملؤمن يتقي اهللا، أما املتعصب  واملؤمن يرتفع إىل مستوى اهللا وحمبته، أما املتعصب فيـُ

ه؛ واملؤمن يعمل مشيئة اهللا،  فيهّدد اآلخرين باستمرار؛ واملؤمن يكرم اهللا، أما املتعصب فيحّط من قدره ومسوّ
إن . أما املتعصب فيضع مشيئته هو مكاَن مشيئة اهللا؛ واملؤمن نعمة للبشرية، أما املتعصب فنقمة عليها

ا ل طاقة اإلميان واحملبة إىل طاقات . التعصب شكل من أشكال إنكار اهللا واإلنسان معً يف املتعصب تتحوّ
ا او عرقًا او لغةً او لونًا للكراهية واالعتداء، ظنا منه أنه يؤدي هللا عبادة إذا  ن خيتلف عنه دينً اعتدى على مً

ا ل إىل طاقات تالق وتعاون وبناء. أو تراًث ا تتحوّ   .4"أما يف املؤمن فا
  

  العالج
بعد تشخيص املرض وأسبابه وجذوره التارخيية وتداعياته، نصل إىل سبل مواجهة الطائفية واملذهبية 

ال، أعتقد أنه من الضروري جتاوز مرحلة إعالن املبادئ أو ويف ه. والتعصب الديين وطرق عالجها ذا ا
ومن املعروف أن كل تراث ديين غين . النصوص اجلميلة، اليت تتعلق بالتآلف واالحرتام املتبادل، وما شابه

يف اللقاءات، (مبثل هذه النصوص اجلميلة، وهي النصوص اليت اعتدنا أن نسمعها يف كل مناسبة 
أعتقد أن الوقت قد حان، كما قلنا أكثر من مرة، كي ننتقل من النصوص إىل ...). احلواراتواملؤمترات، و 

ا ما نالحظ أن النصوص يف واد والنفوس يف واد آخر. النفوس ً إن النصوص مجيلة، ولكن ردود الفعل . كثري
ردود الفعل تنمّ إن . القائمة يف الشارع بعيدة كا البعد عن هذه النصوص وروحيتها، ال بل متناقضة معها

ولكي تنتقل . عن جاهلية وعشائرية وقبلية وطائفية ومذهبية وتعصب ال عالقة هلا بروح الدين ونصوصه
البيت، واملدرسة، والكنيسة واجلامع، : النصوص إىل النفوس، ال بّد من قنوات تنقلها إىل النفوس، وأمهها

  ).كاالعالم والدساتري(االجتماعية واملؤسسات الدينية مبختلف اشكاهلا، وغريها من املنابر 
  
تمع: البيت - فيه يتدرب . إن البيت هو الوسيط الثقايف أو احلضاري األول واألساسي يف ا

ا ا ومذهبي ا وديني ا وكنسي ا وثقافي . األطفال، بشكل أو بآخر، على التعامل السوي مع اآلخر املختلف، عائلي
ال نتساءل ا؟ لو أجرينا ماذا يسمع : ويف هذا ا ّ ا او مذهبي ّ ا او طائفي ّ م عن املختلف ديني األطفال يف بيو

ا حول ذلك، القشعرّت أبداننا ا ميداني م . حبثً ل إىل مكان يتعّل كيف نصل إىل البيت؟ وكيف ميكن أن يتحوّ
 يف األطفال ثقافة العيش املشرتك؟

 
 :املدرسة -
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تمع بكل مكوناته، وعلى إن املدرسة هي املكان الذي يساعد الطالب والطالبا ت على االنفتاح على ا
م م وخصوصيا ولكن املدرسة تفتقر إىل مشروع تربوي حقيقي يتناول هذا اجلانب من . اآلخرين بكل فئا

تمع واالفتقار إىل املشروع هو افتقار إىل رؤية حقيقية هلذه االشكالية، وافتقار، بالتايل، إىل . احلياة يف ا
وهذا ما يقضي . ية القادرة على نقل ثقافة العالقة اإلجيابية باآلخر إىل الطالب والطالباتاألدوات البشر 

ا العمل على  ً تطوير رؤية ملثل هذه االشكالية، وحتويلها إىل مشروع، ومن مثّ إىل أدوات حقيقية، وأخري
تمع ر، على علمنا، وهذا كل. تأهيل املعلمني واملعلمات للتعامل مع هذا اجلانب من احلياة يف ا ه غري متوّف

هود الذي تقوم به بعض املؤسسات املدنية  .بالرغم من ا
باإلضافة إىل املشروع الوطين الذي يتناول هذا املوضوع، جيب استخدام دروس الرتبية الدينية، لتوظيفها يف 

لعيش املشرتك والعالقة هل يوجد يف مناهج الرتبية الدينية فصوًال عن احلوار وا. تطوير ثقافة العيش املشرتك
السليمة باآلخر، خصوًصا مع املختلف دينيا؟ أضف إىل ذلك كتب التاريخ والرتبية الوطنية، كي يتدرب 

تمع م على أسس احلياة يف ا تعّل ُ  .إن تأسيس ثقافة جديدة حباجة إىل أدوات تربوية جديدة. امل
ال؟ ذهبية أو دينية بني الطالب، وهذا شيء قد حتدث مشاّدة طائفية أو م... ماذا حيدث يف هذا ا

ا، يف كثري من احليان، تعمل على . طبيعي املوضوع، كي ال " ظبظبة"ماذا تعمل املدرسة يف هذه احلالة؟ إ
ا على مواجهة مثل هذه اإلشكاليات ل املشادة إىل مشكلة عويصة، وذلك لعجز املدرسة وإدار إن . تتحوّ

هلا إىل التعامل الصحيح هو أن تتناول امل درسة مثل هذه االشكاليات مع الطالب والطالبات، كي حتوّ
ي العيش املشرتك إن مثل هذه املشادات هي فرصة . مساحة تربوية، تساعد املعنيني على تبّين القيم اليت تنمّ

وك تربوية، تُعاَجل، ال بالتهرب، بل بوسائل تربوية مناسبة، فتساعد املعنيني على ختطيها وتطوير أشكال سل
 .جديدة حتلّ حمل العقليات الطائفية واملذهبية والتعصب الديين

ا تصدر عن األطفال، مسلمني ومسيحيني ً . يالحظ املربون أن مالحظات مسيئة لآلخرين املختلفني ديني
. من املؤكد أن األطفال مل يغرفوا هذه املالحظات من براءة طفولتهم، بل من أهلهم يف البيت ومن بيئتهم

تمع ككل، كي نصل إىل وسائل تربوية حقيقية تعاجل األمور من وهذا ما  ة تطال ا ّ يتطلب مواجهة جذري
  .جذورها

  
 :الكنيسة واجلامع -

مني على شؤون الدين يف  ّ من املعروف أن جمتمعاتنا تكّن لرجال الدين االجالل واالحرتام، وتعتربهم القي
تمع تمع املختلفةوكل ما يقوله رجال الدين، جيد صداه يف شرا. ا ماذا يسمع املؤمن املسيحي . ئح ا

واملسلم عن اآلخر الديين على منرب الكرازة يف الكنيسة وعلى منرب الوعظ يف اجلامع؟ ما العمل يف هذا 
م الديين  ال؟ ما هو دور الرئاسات الدينية؟ كيف نوّجه الكهنة والقسس والشيوخ، كي يكون خطا ا

ا؟مدعاة إىل العيش املشرك،  ً  بدل أن يكون مدعاة إىل معاداة اآلخرين املختلفني ديني
 
 :املؤسسات الدينية -

ل املؤسسات الدينية مسؤولية جسيمة  البطريركيات، ودور االفتاء، وكليات الشريعة، (كل ما سبق حيمّ
 ما هو اخلطاب الديين الذي يتلقاه الكهنة والقسس والشيوخ على مقاعد...). ومراكز تنشئة االكلريوس

الدراسة؟ هل هو خطاب يدعو إىل التناحر والتنافر أم إىل حسن اجلوار والتآلف والتعاون؟ ما العمل 
 لتثبيت قيم العيش املشرتك يف هذه املنابر؟

 :اإلعالم -
ا يف ...) الفضائيات، التلفزيونات، الصحف، الفيس بوك(يلعب االعالم  ّ يف جمتمعات اليوم دورً أساسي

إىل اي حد تتناول وسائل اإلعالم هذه القضايا؟ كيف توّجه الرأي العام كي . تمعتوجيه الرأي العام يف ا
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ا عاما ُحمّصنا أمام الفنت الطائفية واملذهبية والدينية؟ إن تنقية اإلعالم من بؤر التعصب خطوة ال  ً يكون رأي
تمع من هذه اآلفة  .بّد منها لكي ننّقي ا

  

 :القانون -
تمعإن القوانني هي انعكاس حلي ا  . ولكن القوانني وحدها ال تكفي. اة ا إذا نظرنا إىل الدساتري، جند أ

ها تعلن مساواة اجلميع أمام القانون، وغري ذلك من القوانني اجليدة ولكن هذه االعالنات فارغة من . كّل
ن اي مضمون، إذا مل ترتكز على ثقافة شعبية وجمتمعية حترتم اآلخر وتتقبله وتعيش معه بالرغم م

األول، الصعيد الشعيب لتطوير ثقافة العيش : وعليه، فإن العمل جيب أن يتمّ على صعيدين. االختالفات
  .املشرتك، ومن مث تأيت القوانني لتعطي صبغة قانونية هلذه الثقافة الشعبية

  
  
 
 :البحث األكادميي -

ر ونعين بذلك أن جام. إن مجيع هذه التوجهات الرتبوية حباجة إىل عمل أكادميي عاتنا جيب أن تطوّ
. دراسات ميدانية تتناول اجلذور النفسية واالجتماعية والتارخيية هلذه العقليات، اليت تعّطل مسرية جمتمعاتنا

لوها إىل مشروع تربوي يتناول مجيع  تمع، ليحوّ وهذه هي الدراسات اليت ميكن أن يعتمدها املعنيون يف ا
تمع، لرتسيخ ثقافة جديدة بني  .الناس شرائح ا

 
  خامتة

إن العالقة باآلخر املختلف . من كل ما سبق، يبدو واضًحا أننا أمام مشروع كبري وجوهري لبناء جمتمعاتنا
ا مل ُحتسم بعد يف جمتمعاتنا العربية ّ ا وديني ّ ا ومذهبي ّ فهي ال تزال على مستوى األمنيات اليت ال تقّدم . طائفي

إن . تعمل مجيع املؤسسات على ترمجتها على أرض الواقع املطلوب هو تطوير رؤية جمتمعية. وال تؤخر
وهي مرحلة ال جمال فيها للتواين والكسل، بل . جمتمعاتنا العربية مترّ يف مرحلة دقيقة وحساسة ومصريية

ال للعمل الدؤوب واخلالق ملساعدة جمتمعاتنا على جتاوز هذه املرحلة بأمان وإجيابية صحيح أن . ا
ولكن الطريق ال يزال . ائس وبني األديان وبني املذاهب بدأت تأخذ جمراها يف جمتمعاتنااحلوارات بني الكن

يف مركز اللقاء، هذا هو طريقنا، وسوف نستمر على دربه، مهما كانت الصعوبات . طويال طويال أمامنا
تمعاتنا وللبشرية مجعاء   .والتحديات، خدمةً 
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  )3(الملحق رقم 

  تسهیل مهمة
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  )4(رقم ملحق 

  قائمة المحكمین

  مكان العمل  التخصص  الرتبة  اإلسم  ت
  جامعة الشرق األوسط  علوم تربویة  أستاذ دكتور  غازي خلیفةد .أ .1

عالم  أستاذ دكتور  عبد الرزاق الدلیميد .أ .2   جامعة البتراء  دعایة وإ

  جامعة البتراء  صحافة  أستاذ دكتور  تیسیر أبو عرجةد .أ .3

  جامعة الشرق األوسط  علوم تربویة  ذ دكتورأستا  عباس الشریفيد .أ .4

  جامعة الشرق األوسط  تحریر إعالمي  أستاذ دكتور  أدیب خضور د.أ .5

  جامعة الشرق األوسط  عام رأيإعالم و   أستاذ دكتور  عطا اهللا الرمحییند .أ .6

عمید كلیة اإلعالم في   صحافة  مشارك أستاذ  حاتم عالونة. د .7
  جامعة الیرموك

عمید كلیة اإلعالم في   إعالم  مشارك أستاذ  كامل خورشید. د .8
  جامعة الشرق األوسط

  جامعة الشرق األوسط  إذاعة وتلفزیون  مشاركأستاذ  رائد البیاتي. د .9

  جامعة الیرموك  إعالم   مساعد أستاذ  عالء الدلیمي. د.10

  جامعة الشرق األوسط  صحافة ونشر  مساعدأستاذ  سیناصباح ی. د.11

  جامعة الشرق األوسط  علم نفس تربوي  أستاذ مساعد  سلیم شریف. د.12

عالم  أستاذ مساعد  أمجد الخطاب. د.13   جامعة الشرق األوسط  صحافة وإ
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  )5(الملحق رقم 

وهذه تفاصیل المشروع الصهیو أمریكي لتفتیت خمس دول عربیة الى خمسة عشر 

  :دویلة 

  
تقسیما عرقیًا ،   باإلضافة الى تقسیم ایران وباكستان وافغانستان الى عشرة كانتونات

  وانتزاع
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ن 

  
مجلة : عن, الخریطة المستقبلیة المتخیلة لمناطق الخالفة ونفوذها في العالم بأسره ( 

وهي اول مجلة تتبع دولة الخالفة باللغتین العربیة واالنكلیزیة، نشرت في . 1دابق، العدد 
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