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 إهــــــداء
ميو و ما كيا ميفعل موال ثوفيلو ورمحتو بيا   امحلد هلل كثريا عىل ما وفلنا ا 

 وىمتىن ب ن ىكون كد وفلنا يف ا هناء ىذا امعمل  

 ال وىل ا ىل من فاركتيا يف ىذه ادلهيا ورحلت  يتب ىدي مثرت هجدي ا ىل مربي

 "امياكوث".عيا ا ىل دار امبلاء جديت امغامية 

 وضعت اجلية حتت ب كداهما اىل امشمعة اميت حترتق وثيضء دريب وثيري طريليا ىل من 

 ."ب يم احلبيبة"اىل ب غىل ما يف اموجود  

 ا ىل من زرع يف احلب ورابين عىل امفضيةل وال خالق وغرس فيا املبادئ 

 ."ب يب امغايل"واملمي اميبيةل 

 ."عبد اميور"رفيق دريب يف احليات ا ىل من اكن س يدا يل يف ادلراسة زويج امغايل  ا ىل

 ا ىل لك ب خوايت مفيدت وسفيان زوهجا، عفاف وعادل زوهجا، سارت وصبحي زوهجا 

 ا ىل ا خواين صالح ادلين و س يف ادلين  ا ىل لك ب طفال امعائةل

هللا ودمحم، صاحل، مشس ادلين، جالل وعبد اموىاة ا ىل لك عائليت اجلديدت ب يم امعزيزت خرضت وب يب عامر رمحو 

 وزوجاهتم ا ىل هورت، عليةل وسيلية وب زواهجم و ا ىل لك ب طفاهلم

 راحب منامشةكام ب ثوجو جبزيل امشكر ا ىل ال س تاذ املؤطر ادلكتور 

 اذلي مل يبخل علييا بتوجهياثو املمية 

 من مساعداث  عىل لك ما كدمو يل ىزيو برمضانكام ب ثوجو بشكر خاص نلس يد 

 وثوجهياث طيةل مساري اجلامعي

 ا ىل لك ال حبة وال صدكاء

 طلبة امعلوم اال وساهيةب ساثذت و ا ىل لك 

 ا ىل لك من سامه من كريب ب ومن بعيد يف ا جناز ىذا امعمل املتواضع

 ا ىل لك من خاهتين ذاكريت يف ذكرمه

 

 

 فاطمة امزىراء                                                         
 

 
 



 

أوال لك احلمد ريب على كثًن فضلك ومجيل عطائك وجودك، 
احلمد هلل ريب ومهما محدان فلن نستويف محدك والصالة والسالم 

 على من ال نيب بعده

اىل ذلك احلرف الالمتناىي من احلب والرقة واحلنان اىل اليت 
بصرىا بحبناهنا ارتويت و بدفئها احتميت و بنورىا اىتديت و 

وحلقها ما وفيت اىل من يشتهي اللسان نطقها وترفرف اقتديت 
العٌن من وحشتها و اليت كانت تتمىن رؤييت واان احقق ىذا 

 النجاح وشاء هللا ان أييت ىذا اليوم.... اىدي العمل اليك امي

اىل درعي الذي بو احتميت ويف احلياة بو اقتديت اىل الذي 
مري وصدر اماين احرتقت مشوعو ليضيء لنا درب النجاح ركيزة ع

 يب اطال هللا يف عمرهأوكربايئي و كراميت 

اىل من قامسوين حلو احلياة ومرىا حتت سقف واحد  اخويت فريدة 
رزيقة وردة دمحم يسمينة جناة فهيمة رمزي اىل الكتاكيت خاصة 

 انفال ادم نور مجال ومهند

 ،اىل احسن من عرفين هبم القدر االصدقاء سومة وامها الغالية
 فافا ،نورة ،وابنها احلبوب دمحم، كرمية، زينة، دودو ، المية منال

قاء الدراسة رفيقة دريب واليت اعتربىا اخيت الصغرى داىل اص
روع من عرفت حبيبيت نور أئة الرائعة سارة، اىل داخللوقة اهلا

 اهلدى

اىل كل من مل يدركهم قلمي اقول هلم بعدمت ومل يبعد عن القلب 
 حبكم



 

 االىداء
 بسم هللا الرمحان الرحيم

 قل اعملو فسَتى هللا عملكم ورسولو وادلؤمنون
 صدق هللا العظيم

 اىل من بلغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمةاىل نيب الرمحة
 ونور االمة...

 سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اىل من كللو هللا ابذليبة والوقار
 اىل ايب احلنون

العطاء دون انتظار.. اىل من امحل امسو بكل افتخار اىل من علمٍت  
 ارجو من هللا ان يطيل يف عمرك ويشفيك..ارجو من هللا ان ميد

 يف عمرك لًتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك
 جنوم اىتدي هبا اليوم والغدا واىل االبد..

 اىل امي
بسمة احلياة والتفاين. إىلنان اىل مالكي يف احلياة ..اىل معٌت احلب واحل  

 وسر الوجود اىل من وفقت يف احلياة بدعائها اىل اغلى احلبايب
 اىل من بوجودىا اكتسب قوة وحمبة ال حدود ذلا شفاك هللا اي ايتها الغالية وعافاك

 اىل اخي
يف هناية مشواري الدراسي ال شيءورفيق دريب يف ىذه احلياة بدونك اان   

ى مواقفك النبيلة اىل من تطلعت لنجاحياريد ان اشكرك عل  
 بنظرات االمل

 اخوايت كل ابمسو
يف اعينهم لتفاؤلسامية اندية صباح حورية وسيلة وىاب اىل من ارى ا  

فيا االمل ايشجعوين على الدراسة اىل من زرعو  اوالسعادة يف ضحكتهم اىل من كانو   
واحفاد العائلة سندس الُت ايمسُت رفيف وسَتين دون ان انسى امُت وزاكي اىل كتكواتت  

 اىل االخوات اللوايت مل تلدىم امي.. اخص ابلذكر زىريت ورفيقة دريب الصحفية زىرة
 كانت مبثابة االخت الكربى اقول ذلا احًتمك واقدرك حىت النخاع

  اىل زمالء الدراسة اىل من كانوابلوفاء والعطاء اىل ينابيع الصدق الصايف ااىل من متيزو 
 معي على طريق النجاح واخلَت اىل من عرفت ان اجدىم وان ال اضيعهم

 صديقايت امساء عبَت نسرين زىرة مٌت كهينة امينة اىل كل من تذكرتو اىل كل من نسيتو خطا
اءااىل االخت صربينة اليت كانت معي طيلة ىذه الفًتة  اىل من بذلتم جهدا... وامثرمت عط  

 



Résumé : 

 
L'étude spirituelle intitulée: « La réalité des médias électroniques 

algériens vis-à-vis de  la sensibilisation aux dangers du terrorisme »,  vise à nous 

montrer, comment utiliser les médias électroniques pour une sensibilisation 

contre les dangers du terrorisme et cela Par la chaîne algérienne (Al-Nahar), par 

le biais de sa chaine youtube. Pour cela il a été souligné les méthodes prises  

dans la forme et le contenu pour le traitement de l'incident (Tiguentourine) 

considérée comme parmi l’un des attentats terroriste les plus grave en Algérie, 

venue après la réconciliation nationale, d’ailleurs ce qui a beaucoup préoccupé 

l’opinion nationale et même mondiale. Un discours restant public et individuel 

jusqu’ici surtout avec la couverture médiatique continue . 

 

L'étude vise à identifier comment la chaîne Al-Nahar a pu utiliser la 

chaine YouTube et de ce qu’elle pouvait donner comme possibilité a éditer un 

matériel visuel dans le but de sensibiliser aux dangers du terrorisme visant ainsi 

un public encore plus  large, particulièrement les jeunes, ainsi que l’affluence 

publique pour ces matériaux . 

 

Cette recherche s’inclue parmi les études descriptives dans lesquelles nous 

avons adopté la méthodologie descriptive analytique, en utilisant  l'analyse du 

contenu comme outil de collecte des données, incluant ainsi un certain nombre 

de catégorie d’analyses, là où on a pris en considération la forme et le contenu .  

  

Un échantillon pris intentionnellement composé de sept vidéos sur 20 

disponible sur la chaine Al-Nahar de YouTube ; de l’incident de Tiguentourine 

diffusé entre la période du 16 janvier 2013 au 15 Mai 2018.  

 

L'étude a pu conclure que la chaîne Al-Nahar était plus intéressée par la 

formalité de sa publication de son matériel sur YouTube, sauf que le contenu ne 

servait pas en réalité le côté sensibilisation et ce qui lui était nécessaire, bien que 

le suivi médiatique pour cet incident qu’est Tiguentourine existe jusqu’à présent, 

ce qui a été mis en évidence lors du traitement de chaque type. 



 ملخص

كيفية واقع االعالم االلكًتوين اجلزائري يف التوعية من خماطر االرىاب "،   "تناولت الدراسة ادلعنونة: 
استغالل االعالم االلكًتوين بغرض التوعية من خماطر االرىاب من طرف قناة )النهار( اجلزائرية، من خالل موقعها 

ومضموان حلادثة )تيقنتورين( اليت تعترب من اخطر على اليوتيوب، اذ سلط الضوء على طرق ادلعاجلة شكال 
اذلجومات االرىابية اليت عرفتها اجلزائر بعد مشروع ادلصاحلة الوطنية ، وقد شغلت ىذه احلادثة الرأي العام الوطين 

 وحىت العادلي وبقيت حديث العام واخلاص اىل حد اآلن خاصة مع التطرق االعالمي ادلتواصل ذلا .

وقع يوتيوب اما يتيهو من إمكانية لعرض قناة النهار دل كيفية استغالل ىل التعرف على  هتدف الدراسة إ
مواد مصورة بغرض التوعية من خماطر اإلرىاب واليت تستهدف مجهورا واسعا من الناس، وخاصة فئة الشباب وكذا 

  .ادلوادىذه مدى إقبال اجلمهور على 

ابستخدام  ،وصفيالنه  ادلميكن إدراج ىذا البهث ضمن الدراسات الوصفية اليت اعتمدان فيها على 
حتليل ادلضمون كأداة جلمع البياانت، تضمنت عددا من فئات التهليل، و اليت راعينا فيها جانيب الشكل 

على قناة يوتيوب رة وادلضمون. وقد استخدمت عينة قصدية متكونة من سبعة فيديوىات من اصل عشرين متوف
 . 3162ماي  61إىل  3162جانفي  61ادثة تيقنتورين واليت بثت يف الفًتة ادلمتدة من النهار حل

توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادىا أن قناة النهار قد اىتمت بشكليات نشر مادهتا على اليوتيوب ولكن 
ادلتابعة اإلعالمية حلادثة تيقنتورين مازالت قائمة حلد اآلن ادلضمون مل يكن خيدم قضية التوعية وما يلزمها رغم ان 

 وبرز ذلك من خالل نوع اجلوانب ادلعاجلة.
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 ةـــــــــــــدمقـم

 

 أ
 

 ة ـــــــمقدم

ادلتزايد للنمو حتمية االتصاالتوادلعلوماتواليتجاءتكنتيجة يفتكنولوجيا نوعية قفزة العامل شهد
للحاجاتاالتصاليةللفردومنبينهااحلصولعلىادلعلوماتواالخباروكلماحيدثيفالعاملالذييعيشفيو

واألمرالذياغرىجهاتعدةتسعىلتحقيقتوجيوالرأيالعامويفصياغةمواقفووسلوكياتو،وىيفمايساىم
 اىدافها السلبية يسمى ما ظهور بعد خاصة دتوقعها كان حيثما منابإلعالمادلختلفة دييزه وما االلكرتوين

علىاحلكوماتاليت خصائصقويةجعلتادلعلومةيفمتناولاالفرادبعدماكانتيفوقتمناالوقاتحكرا
ادلتباينةاىدافهمومصادرىممندول،منظمات،احزاب،عصاابت...اخل،دلرسلنيامستاحللقةاالضعفبنيا

وحرفتضوابط ادلنطقواحلقيقة عن خرجترسائلىؤالء ما إذا خاصة الدولوأمنها استقرار يهدد ما وىذا
.االعالماذلادفيفظلغيابتلكاليتختصاالعالمااللكرتوين

الساحةاالعالميةحالياىيظاىرةاالرىاببتنوعاشكالووغاايتو،ىذهلعلابرزالقضاايادلطروحةعلى
الرأيالعاماحملليمالظاىرةاليتهتددأمنالدولوتسببيفشيوعالفوضىواىتزازىيبةاحلكوماتومؤسساهتااما
االعالمااللكرتوين واستغلوا بذلكجلأتاىلالتكنولوجيا اهمهاوالدويلخاصةواناالطرافادلعنية لغاايتعدة

نشرالفنتوادلغالطاتوالتجنيدااللكرتويندمادفعابلدولادلستهدفةاىلتبينخطةسياسةدفاعيةاعالميةمتطورة
مبايكفلالتصديذلذاجلهاتوخلقوعياجتماعي،سياسيوامينيشكلمناعةومواكبةللتكنولوجيااحلديثة

  .تاسرتاتيجياهتااالمنيةاولوايويدخلضمنضدىذهالتيارات،

للتصديىناكمقابلذلك  مناعية االلكرتوينكبنية لتبيناالعالم الدولاليتالتزالخطواهتا عديد
.بطيئةوضعيفةرغمانالواقعيفرضعكسذلك لإلرىاب

يفظلىذهالظروفتسعىاجلزائربصفتهامنبنيالدولاليتتضررتكثرياجراءظاىرةاالرىابعرب
 االلكرتوين تقنياتاالعالم استغالل خالل من امنية اعالمية اسرتاتيجية وضع اىل متعددة، وحقباتزمنية

واليوتيوباشكالو الفايسبوك خاصة اال.ادلتنوعة للهجمات التصدي بغية وادلستغلة..اخل ذلا ادلوجهة عالمية
احلياة تيقنتورينواذلجومادلسلحعلىمركبالبرتولوالغازبقاعدة الداخليةواخلارجيةعلىغرارحادثة لظروفها

عاملوجرحاخرينبعدعمليةحتريرللرىائنوصفتابألجرأواالكثراحرتافيةللجيش83والذياسفرعنمقتل
العم اعقبىذه انزالاعالميكثيفعلىمستوىشبكاتالتواصلاالجتماعيوابقيالفضاءاتاجلزائري، لية

.االلكرتونيةادلتنوعةواليتكانتتعجأبفكارومعلوماتدتساستقراراجلزائروتضربيفعمقوحدهتا

لتوعيةمنبنيادلؤسساتاالعالميةاجلزائريةاليتاستغلتاالعالمااللكرتوينوابلتحديداليوتيوببغيةا
منخماطراالرىابذمدقناةالنهاروىيحملدراستنااليتاشتملتعلىاربعةفصول:



 ةـــــــــــــدمقـم

 

 ب

 

الدراسة اهمية تتجلى وفيها ادلشكلة حتديد وكذا للدراسة، ادلنهجي االطار فيو تناولنا : األول الفصل
االعالم ادلادة حملتوىوشكل وصفية ىيحتليلية الدراسة ان ومبا علىواسباباختيارىا، النهار بقناة اخلاصة ية

.اليوتيوبفقداتبعناادلنهجالوصفيالتحليليمعتمدينعلىاستمارةحتليلاحملتوى

ادلبحثاألوليتحدثعن الفصلللحديثعناالعالمااللكرتوين، الفصلالثاين:متختصيصىذا
الثالثخصائ ادلبحث مفهومو، الثاين ادلبحث االلكرتوين، االعالم اشكالونشأة الرابع ادلبحث صو، ادلبحث،

.اخلامسللحديثعنبيئةاإلعالمااللكرتوينوأخرياادلبحثالسادسوخيصاإلعالماإللكرتوينيفاجلزائر

االرىابواالرىابااللكرتوين للحديثعنظاىرة فقدخصصناه الثالث: الفصل اما ادلبحث، اوال
لثاينيتحدثعنادلفهوم،ادلبحثالثالثتطرقنااىلاالنواعوتضمناالوليتحدثعننشأةاالرىاب،ادلبحثا

كلمناالنواعحيث:الغاية،منحيثادلدىواآلاثرواخريامنحيثالتنفيذ،ادلبحثالرابع،ثالثةمطالب
خصصلصوراالرىاب،ادلبحثاخلامستطرقنافيواىلاساليباالرىاب،ادلبحثالسادسحتدثعناإلعالم
اإللكرتوينوالتوعيةمنخماطراإلرىابوأخرياادلبحثالسابعادلخصصللحديثعنمعيقاتاإلعالماإللكرتوين

.للتوعيةمنخماطراإلرىاب

لنختمابلفصلالرابعالذيتناولنافيوحتليلالبياانت،تفسريىاوأتويلاالرقاموالنسبومثالنتائجالعامة
 .ضورالتساؤلالرئيسيوالتساؤالتالفرعيةواخريااخلادتةللدراسةاليتاستخلصتعلى
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 الفصل االول : االطار املنهجي

 : ياملشكلة البحثية والتساؤل الرئيس 1-1

وبكل ما حيملو من خصائص التنوع، ادلرونة، الشيوع، الكلفة  فرض اإلعالم االلكًتوين جبميع أشكالو  
ومع تطور وسائلو  زلور احلياة ادلعاصرة، فرض واقعا إعالميا جديدا بكل ادلقاييس وأصبح وخاصة التفاعلية،

وتقنياتو زاد أتثَت اإلعالم وزادت قدرتو على اذليمنة على االفراد واجملتمعات وانتقل من دوره الكالسيكي أببعاده 
ا او التنبؤ إبمكانياهتا وترتبط ارتباطا وثيقا ادلعهودة اذل دور اكثر تعقيدا افرز قوالب إعالمية متنوعة ال ديكن حصرى

 .أبىداف وأغراض يصعب فك شفرهتا

 عماذلا ما ىو اجيايب وما ىو سليببناءا على ذلك وكأي تكنولوجيا تظهر يف اجملتمعات ويتمخض عن است  
 أصبح اإلعالم االلكًتوين خبصوصيتو وحبساسية أتثَته سالحا ذو حدين خاصة يف ظل معطيات الساحة

ىذه االخَتة اليت تشهد منافسة قوية بُت  جتماعية بتعدد رلاالهتا السياسية، االقتصادية، الثقافية واالعالمية،اال
ما جعلها من جهة أداة فعالة  النت ضعف الضوابط ادلسيطرة عليها،سلتلف مصادرىا وتعرف مادهتا على شبكة 

 تراعي اد ى اخأخالق والقي  اإلنسانية ومن منظمات ودول تسعى لتحقيق أىداف خاصة قد ال ،يف يد أشخاص
جهة أخرى ستكون مادة دمسة وسريعة االمتصاص يف عقول تفتقر للوعي واإلدراك والثقافة وىي عقول شبابية 

 .بنسبة كبَتة إذا ما اشران أبن جيل اليوم ىو جيل شبكي بكل ما تعنيو الكلمة

ديد اإلعالم االلكًتوين من أى  الوسائل ادلستخدمة من وكنتيجة حتمية أصبح اإلعالم وابلتح ،يف ادلقابل  
إقليميا و عادليا ابعتبار مشاكل وحروب  اليت تواجهها رلتمعاهت  وطنيا، قبل احلكومات للتصدي لكل اخأخطار

وىو ما دفع  وزبتلف سبام عن احلروب التقليدية،اليوم داخلية كانت أو خارجية ىي متعددة اخأبعاد واخأىداف 
لدول إذل تبٍت خطة هتيئة الرأي العام إعالميا خاصة ما تعلق ابلقضااي االمنية على مجيع االصعدة وبناء بعديد ا

اسًتاتيجية متينة دبقاربة شاملة تؤكد على ضرورة التنسيق ما بُت االجهزة االمنية وبُت االعالم  يف اطار ما يسمى 
ئق وادلعلومات يف نفس االعالمي وادلبالغة يف عرض احلقااالمٍت وما يفرضو من توازن يبتعد عن التعتي   ابإلعالم
 .الوقت

وىي االرىاب ىذه  منية العادلية،تنظَت وحتمية اعالمية فرضت نفسها خاصة مع أكرب واخطر القضااي اال  
الظاىرة اليت ما فتئت تربز يف اشكال تلوى االخرى وتستهدف عديد االوطان خاصة العربية واالسالمية وتزج هبا 

وخأن  ،نيا وتصدعا اجتماعيا يصعب ترميمويف حالة من الفوضى والصراع ادلريرين ما افرز تدىورا اقتصاداي وام
اصبح  ل احدث التقنيات للًتويج لشبكاتو،عابرا للقارات يستغ ظاىرة االرىاب يف تطور مستمر ونشاطو ابت
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االعالم االلكًتوين سالحا خطَتا يف يد االرىابيُت وادلتطرفُت من اجل زرع االفكار ادلسمومة والتجنيد االلكًتوين 
 .والتاريخ يشهد على خطورة ىذه اخأخَتة ادلثَتة للفنت وادلغالطة للواقع، وعرض ادلواد ادلزيفة

لى سبيل ادلثال ال احلصر تسلط ىذه الدراسة الضوء على تعامل اجلزائر مع ظاىرة اإلرىاب من الناحية ع  
عملية استهدفت مصنع دورل للغاز الطبيعي ادلعروف بقاعدة احلياة اإلعالمية وابلتحديد حادثة تيقنتورين وىي 

أسفرت عن  و تابعة لوالية اليزي ابجلزائر،ك  من مدينة عُت أمناس ال 41على بعد )تيقنتورين( ادلتواجدة دبنطقة
 .2013 جانفي 06 بتاريخ جرحى، شخص و37مقتل 

على مستوى ىذه االحداث اليت اعقبها انزال للمواد االعالمية من قبل  بعض ادلؤسسات االعالمية    
اجل غلق االبواب  موقع اليوتيوب بصفتو قناة مؤثرة من قنوات االعالم االلكًتوين حاولت استغاللو لصاحلها من

على ادلستثمرين يف تفاصيل العمليات االرىابية  من جهة ومن اجل نشر الوعي  بُت ادلواطنُت حول خطورة ىذه 
، وعلى غرار كل ادلؤسسات االعالمية اجلزائرية اليت واكبت احلدث سلطنا الضوء على الشبكات من جهة اخرى

قناة النهار بصفتها السباقة الستغالل موقع اليوتيوب  لدع  رسائلها االعالمية وابلتحديد اخلاصة بتيقنتورين حيث 
وى ىذه ادلوقع مع االلتزام حظي ىذا احلدث ابىتمام كبَت من قبلها ذبلى من خالل التغطية ادلستمرة على مست

 التحليل ادلتعدد اجلوانب والذي ينضج عام  إبحياء ذكرى حادثة تيقنتورين كل عام و استذكار التفاصيل وحىت 
بعد عام مع استكمال التحقيقات وتوضح الصورة، وكل ذلك يرافقو تطوير ادلوقع دبا يناسب االىداف ادلرجوة.اال 

دبا خيدم الرسائل التوعوية يبقى زلل االستفهام بناءا على عديد ادلعطيات اليت ان مدى صلاعة ادلضمون وقالبو  
 سنحاول ان نسلط عليها الضوء من خالل دراستنا.

 تساؤالت الدراسة: 

"، اإلجابة عن يف التوعية مبخاطر اإلرىاب اجلزائري واقع اإلعالم االلكرتوينرباول الدراسة ادلعنونة: "  
 : التارل السؤال

  ؟  من حيث الشكل واحملتوى مدى معاجلة موقع اليوتيوب لقناة النهار حلادثة تيقنتورينما 

 سئلة الفرعية التالية:تندرج ضمن ىذا السؤال اخأ

 ؟ من انحية الشكل (حلادثة )تيقنتورين لقناة النهار اليوتيوبموقع معاجلة  ما مدى .1
 ؟من انحية املضمون  ()تيقنتورينلقناة النهار حلادثة  اليوتيوبموقع معاجلة  ما مدى .2
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 أمهية الدراسة:  1-2

ترتبط أمهية الدراسة ابخأىداف ادلتوقع بلوغها من وراءىا، وىذا ابلنظر إذل أن دراسة اإلعالم االلكًتوين    
 ىو:وما يزيده أمهية  كشكل جديد من أشكال اإلعالم ما زال حيظى ابدلناقشات من قبل الباحثُت وادلختصُت،

  ارتباطو يف ىذه احلال بظاىرة )عابرة للقارات( وىي اإلرىاب، الذي يشكل  عامل هتديد عادلي، وأكثر من
ذلك أنو أصبح يستهدف بشكل خاص فئة الشباب، ويفد إليو من خلف التطبيقات احلديثة، لذلك رأت وسائل 

 اإلعالم ضرورة محايتو، توعيتو وربصينو من سلاطره ابستخدام نفس التقنيات.

 إضافة للًتاك  ادلعريف، من خالل تزويد ادلكتبة العربية بنسق معلومايت حول معاجلة ظاىرة اإلرىاب  لدراسةا
والنظر إليها ضمن سياقات زللية ودولية  اليت تعد ظاىرة عابرة للحدود والقارات، والبحث يف سبل الوقاية منها،

لذلك فإن اخأمر يتطلب تبٍت مسعا توعواي يكون ومن جوانب سلتلفة، تتداخل فيها عناصر وأطراف سلتلفة، 
بطريقة  التعامل معو أبدواتو اليت يتقنهاو  و، من خالل سلاطبة الشباب بلغتولوسائل اإلعالم االلكًتوين دورا ابرزا في

 توعوية وإرشادية، وزلاولة معاجلة اخلطر حبلول استباقية. 

  دع  توجهات وسائل اإلعالم اإللكًتونية عموما يف النتائج ادلتوقع بلوغها من الدراسة، قد تساعد على
 .التصدي لظاىرة التطرف واإلرىاب يف اجلزائر

 

 :اسباب اختيار املوضوع 1-3

  نقص االحباث والدراسات ادلرتبطة إببراز امهية االعالم االلكًتوين يف التوعية من سلاطر االرىاب رغ  توفر
التوعية من سلاطر االرىاب مع العل  ان االعالم االلكًتوين ىو اعالم تلك اليت تدرس دور االعالم بصفة عامة يف 

 ادلستقبل.

  تنامي ظاىرة االرىاب وهتديدىا خأمن واستقرار العادل عامة واجلزائر خاصة وىو ما يلزم ضرورة دراسة كل
 السبل الالزمة دلكافحتها على غرار االعالم االلكًتوين.
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 أىداف الدراسة:   1-4

ونية احلديثة منها حوامل وادلواقع االلكًت النهار للتلفزيون  كيفية استغالل هتدف الدراسة إذل التعرف على    
و الكشف عن مواطن  التوعية من سلاطر اإلرىاب واليت تستهدف مجهورا واسعا من الناس،بغرض  موقع يوتيوب

مدى إقبال اجلمهور وكذا  نتورين هبدف التوعية،القصور يف ىذه ادلعاجلة االعالمية من خالل اليوتيوب  حلادثة تيق
  .ذه التلفزيوانت عرب موقع يوتيوبعلى ادلواد اليت تبثها ى

 

 مفاىيم الدراسة ومصطلحاهتا:  1-5

 ي: ـــــاإلعالم االلكرتون 

وادلبادئ العامة واخأىداف، ويتميز عنو  ،نوع جديد من اإلعالم، يشًتك مع اإلعالم التقليدي يف ادلفهوم  
هبدف  ،ابعتماده على وسيلة جديدة من وسائل اإلعالم احلديثة وىي الدمج بُت كل وسائل االتصال التقليدي

ومؤثرة بطريقة أكرب، وتتيح االنًتنت لإلعالميُت فرصة كبَتة لتقدمي  ،إيصال ادلضامُت ادلطلوبة أبشكال متمايزة
بطريقة الكًتونية حبتة دون اللجوء إذل الوسائل التقليدية كمحطات البث، ادلطابع  ،دلختلفةموادى  اإلعالمية ا

وغَتىا بطرق ذبمع بُت النص والصورة والصوت، واليت ترفع احلاجز بُت ادلتلقي وادلرسل، وديكن أن يناقش 
 .1تعترب أى  ميزة فيو ىي )التفاعلية(ادلضامُت اإلعالمية اليت يستقبلها، إما مع إدارة ادلوقع أو مع متلقُت آخرين، و 

كما عرف اإلعالم اإللكًتوين توسعا يف الوقت احلارل لتتداخل فيو أجهزة أخرى، منها اخأمنية من خالل   
 قدرهتا على التواجد على شبكة االنًتنت. 

 اب: ـــاإلرى 

، وصدرت عن رللسي 1998أفريل  22اليت أبرمت ابلقاىرة يف  نصت االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب،  
فعل من أفعال العنف أو التهديد بو  كل" اإلرىاب: يف ادلادة اخأوذل منها على أن  وزارة الداخلية والعدل العرب،

أاي كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا دلشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إذل إلقاء الرعب بُت نفوس 

                                                             
1 - http://etudiantdz.com/vb/t26739.html 
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و تعريض حياهت  أو حريته  أو أمنه  للخطر، أو إحلاق الضرر ابلبيئة، أو أبحد أو ترويعه  إبيذائه  أ الناس
 1يض أحد ادلوارد الوطنية للخطر"ادلرافق، أو اخأمالك العامة أو اخلاصة، أو احتالذلا أو االستيالء عليها، أو تعر 

 ةــــــــــــــــــــــــالتوعي: 

 ة : ــــــــــــلغ -1

التفهي  والتوضيح واإلرشاد، و ىي مأخوذة من الوعي وىو : احلفظ والفه  لتوعية مصدر وعي وىي ا  
واإلدراك والعمل، واخأصل يف الوعي ض  الشيء، و ما التوعية إال ض  معلومات اذل معلومات، وىي دبثابة إفهام 

 .2الغَت وربفيظه  ما ينبغي عليه  فعلو وإرشادى 

 اصطالحا : -2

 :3فقد عرفت بعديد التعريفات منهامن منطلق مشول التوعية و عمومها 

  نشر ادلعرفة الصحيحة ليتسٌت للمتلقي ذبنب الضرر أو ذبنب الكارثة اليت قد ربدث قبل وقوعها 

  جعل الناس على عل  أبمر ما ديٍت أو دنيوي، و إقناعه  بو للعمل دبقتضاه، أو ىي رلموعة من اخأنشطة
  أو دنيوي يف نفوس الناس، يًتج  إذل سلوك وعمل التواصلية والًتبوية اذلادفة إذل إجياد حس ديٍت

     وتبصَته ابجلوانب ادلختلفة  ، إذل إكساب الفرد وعيًا حول أمر ما أو أمور بعينها تسعىىي العملية اليت
 هبا.احمليطة 

 اإلجرائي: -3

 ربة. وديكناخلالتوعية هتدف يف بؤرة اىتمامها إذل التوجيو واإلرشاد للتزود ابدلعرفة وإكساب واكتساب   
وعمومًا فالتوعية ، القول أن التوعية تشَت إذل مدى التأثَت يف إنسان أو مجاعة أو رلتمع لقبول فكرة أو موضوع ما

 :4ما يليبشيء تعٍت 

 

                                                             
 االسالمية. اجلماعات الوطنية التشريعات و الدولية اإلتفاقيات بُت:  اإلرىاب/االسالمية اجلماعات/البحثية الدراسات -1
2

 .6/124ابن فاري،  معج  مقاييس اللغة،   -
3

 .39ص د.عمر صاحل بن عمر، مفهوم الوعي والتوعي و وأمهيتهما، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية،   -
 4  - https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 .معرفة ماىية وظروف ىذا الشيء  -1

 إجيابية أو سلبية؟ ، وىل ىي مفيدة أو ضارة حركتو،فه  طبيعة   -2

 .والسيطرة عليو الشيء،التوصل إذل أسل  الطرق ادلمكنة واقعياً للتعامل مع ىذا  -3

 :نوع الدراســة ومنهجها  1-6

 ةـــــــــنوع الدراس - أ

إن السمة الرئيسية اليت سبتاز هبا البحوث العملية تتجسد يف أهنا تنطوي على مشكلة زلددة حباجة اذل من   
جوانبها ادلتعددة، وىي ربتاج إذل من حيددىا بشكل واضح، وتعد من أى  يتصدى ذلا ابلدراسة والتحليل من 

اخلطوات البحثية اليت يقوم عليها البحث، أو اهنا تعٍت أن ىناك خلل أو غموض أو مشكلة تكتنف قضية ما أو 
موقف ما أو ظاىرة ما، حبيث ربتاج تلك ادلشكلة اذل البحث والدراسة والتحليل والوصف من خالل بعض 

جراءات العلمية والعملية، وعندما تكون ىناك مشكلة أو ظاىرة علمية تربز احلاجة اذل دراستها عن طريق اإل
 .1اخأسلوب العلمي للوصول اذل نتائج خاصة هبا، واخلروج ابستنتاجات وكتابة توصيات

ضمن  "،اإلرىاب"يف التوعية مبخاطر اجلزائري اإلعالم االلكرتوين  واقع"ندرج الدراسة ادلعنونة: "ت  
 الوصفية ادلعتمدة على: "وصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا كميا، عن طريق مجع معلومات مقننة عن اخأحباث

 2 ادلشكلة وتصنيفها وربليلها، وإخضاعها للدراسة الدقيقة"

طريقة البحث وتعتمد على منهج ادلسح االجتماعي ابلعينة، حيث مت اختيار ىذا ادلنهج لكونو   
االجتماعي اليت تتيح إتباع خطوات البحث العلمي لدراسة ظاىرة معينة، أو مشكلة أو أوضاع اجتماعية سبيز 
منطقة جغرافية، وىو ما يتطابق وحبثنا ادلخصص لدراسة ظاىرة اتصالية ابالعتماد على وسائل اإلعالم االلكًتوين 

  لتحقيق التوعية اخأمنية دبخاطر اإلرىاب.

من اخأحباث الوصفية ىو تصويري للواقع ادلدروس، رىن ذلك فهي ال تستخدم دف العلمي واذل  
الفرضيات يف ربقيق نتائجها النهائية، لكوهنا ليست احبااث تفسَتية للعالقات السائدة بُت ادلتغَتات، بل تستخدم 

 3نهائيةوفق ما يستجيب خأىدافو ال التساؤالت حىت يتمكن الباحث على التطوير السلي  دلسارات البحث

                                                             
 .168ص  ،2004للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،   ، دار اذلدى»منهجية العلوم االجتماعية«، بلقاس  سالطنية وحسان اجليالين - 1
 .19، ص 2017ارلد للنشر والتوزيع، عمان،  التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل ام صراع، دارمهند محيد التميمي،  - 2
 .85، ص 1993أمحد بن مرسلي، مناىج البحث العلمي استخدام مصادر ادلعلومات، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  - 3
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 منهج الدراسة - ب

 ويهت  الواقع يف توجد كما الظاىرة دراسة : "أبنو ، الذي يعرف الوصفي التحليلي اعتمدان على منهج   
 التعبَت أما ,خصائصها ويوضح الظاىرة يصف الكيفي فالتعبَت .كميا أو كيفيا عنها ويعرب دقيقا وصفا بوصفها
 1" اخأخرى الظواىر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاىرة ىذه مقدار يوضح رقميا وصفا فيعطيها الكمي

 دلوضوعمناسًبا  ، حيث مت اختيار ىذا ادلنهج لكونو الوصفي التحليلي نهج ادلعلى  الدراسة  تعتمد        
الظواىر أو ادلشكالت االجتماعية  البحث العلمي اليت تدور حولأنو يهت  دبوضوعات  اعتباردراستنا على 

واإلنسانية، ومن مث احلصول على الوصف الكيفي الذي يتمثل يف سلوك خارجي للظواىر، والوصف الكمي الذي 
 وىو احمليطةتمثل يف الوصول إذل أرقام تتعلق ابدلشكلة أو الظاىرة، أو أرقام ذلا داللة يف عالقة الظاىرة ابلظواىر ي

  .الًتكيز عليو يف درستنا ىذه ما مت

حيث ديكننا من خالل ىذا ادلنهج استخدام أداة ربليل احملتوى لتحصيل ادلعلومات والبياانت، واليت   
ا بعد عملية التصنيف والتحليل خأغراض البحث العلمي، والتوصل إذل نتائج قابلة للتطبيق ديكننا االستفادة منه

 وادلقارنة مع حبوث أخرى.

 

 حدود الدراسة:  1-7

  :من  يف التوعية مبخاطر اإلرىاب"  اجلزائري اإلعالم االلكرتوين واقعتتناول الدراسة "احلدود املوضوعية
على دلكافحة احلركات اإلرىابية  اليوتيوب ها علىعلى موقعا قناة النهار، هتخالل دراسة عينة للفيديوىات اليت نشر 

 موقع )يوتيوب(.

 

 

 

 

                                                             
 .87،مرجع سابق ص دمحم كامل ،ادلغريب  1
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  ىذه الدراسة على ربليل زلتوى لعينة من الفيديوىات ادلنشورة على موقع )يوتيوب(  رتقتص املكانية:احلدود
 .لقناة النهار

  :مت إعداد الدراسة من خالل ربليل زلتوى لعينة من الفيديوىات ادلنشورة على موقع احلدود الزمانية
وقد دامت ادلدة الزمنية ذلذه الدراسة عام دراسي أبكملو حيث مت إصلاز )يوتيوب( لقناة النهار عن حادثة تيقنتورين 

 ادلذكرة وفق أربعة مراحل 

 .ديسمرب( مت فيها ضبط موضوع وخطة ادلذكرة –غرقت شهرين تقريبا )نوفمرب تاس املرحلة األوىل :

مارس( وىي مرحلة القراءات ومجع ادلعلومات النظرية مع -فيفري–دامت ثالثة أشهر )جانفي  املرحلة الثانية :
 ربديد العينة.

 افريل( مت فيها ربضَت وضبط الفصول النظرية -دامت شهرين )مارس املرحلة الثالثة :

وىي مرحلة الدراسة التطبيقية اليت كانت طيلة شهر ماي حيث مت فيها تفريغ ادلعلومات، ربليلها،  املرحلة الرابعة :
 .ةالتعليق عليهاو كذا عرض نتائج الدراس

   :عملية استهدفت مصنع دورل للغاز الطبيعي ادلعروف بقاعدة احلياة ادلتواجدة دبنطقة أحداث تيقنتورين 
    شخص37عن مقتل  ابجلزائر وأسفرتك  من مدينة عُت أمناس التابعة لوالية اليزي  41)تيقنتورين(على بعد

 .2013 جانفي 06 بتاريخ ،ستة آخرين جرحو 
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 : مجع البياانت أدوات  1-8 

تمثل يف رلموعة من اخلطوات وت كأداة جلمع البياانت،   ربليل احملتوى،اعتمدان يف ىذه الدراسة  على   
من خالل البحث   إذل اكتشاف ادلعاين الكامنة يف احملتوى والعالقات االرتباطية هبذه ادلعاين،ادلنهجية اليت تسعي 

 .1وادلنظ  لسمات الظاىرة يف ىذا احملتوى الكمي ادلوضوعي

يعد ربليل احملتوى واحدا من أكثر اخأساليب البحثية ادلستخدمة لفه  الرسائل اإلعالمية الصحفية، وىو   
ي يسعى إذل وصف احملتوى الظاىر وادلضمون الصريح للمادة اإلعالمية ادلراد ربليلها من اسلوب للبحث العلم

حيث الشكل وادلضمون تلبية لالحتياجات البحثية ادلصاغة يف تساؤالت البحث أو فروضو، وأن يستند الباحث 
 .2صفة أساسيةب يف عملية مجع البياانت وربليلها على اخأسلوب الكمي والكيفي دلضمون وسيلة االتصال

تعترب استمارة ربليل ادلضمون إحدى أدوات مجع ادلعلومات والبياانت اخأساسية خصوصا يف حبوث   
اإلعالم شأهنا يف ذلك شأن صحيفة االستقصاء أو دليل ادلقابلة أو ادلالحظة أو التصمي  التجرييب، وتت  عملية 

 .3العلمية ادلتتابعة حىت تصبح صاحلة للتطبيقتصمي  استمارة ربليل ادلضمون دبجموعة من اخلطوات 

وتنقس  استمارة ربليل ادلضمون اذل : وحدات التحليل و فئات التحليل ولقد قمنا إبعداد استمارة ربليل   
مضمون هتدف اذل ربليل عينة تض   سبعة فيديوىات بثتها قناة النهار على حساهبا على اليوتيوب عن حادثة 

ىدف ربليل ادلضمون ىو وصف احملتوى وتصنيفو أبعلى نسبة شلكنة من ادلوضوعية  تيقنتورين، خاصة و أن
 .والشمول الستخراج النتائج

  :فئات التحليل 

 أوال : فئات املوضوع :

واليت تستهدف اإلجابة على السؤال : جوانب معاجلة قضية تيقنتورين، وقد قسمت فئات ادلوضوع اذل الفئات 
 اآلتية :

 

 
                                                             

 .132 ص ،1997 الكتب، القاىرة عادل ،» ةحبوث الصحاف« احلميد، عبد دمحم - 1
 .883، ص 2011، 99يف الصحافة العراقية، رللة كلية اآلداب، العدد العزيز رشيد بتول، علي مراد فاتن، ادلعاجلة لقضااي التنمية االقتصادية  -2
3

 .83، ص1993، دار ادلعارف، القاىرة، 1دمحم عبد احلميد، دراسة اجلمهور يف حبوث االعالم، ط -
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 :  فئة املوضوع - أ

تستخدم لغرض الكشف عن مراكز االىتمام يف احملتوى ابجلوانب وادلوضوعات ادلختلفة اليت عوجلت على      
 أساسها حادثة تيقنتورين من خالل حساب قناة النهار على اليوتيوب، وقد مت رصد ادلواضيع التالية :

 الرىائـــن ربريــــــــــــــــــر -1
 اجليش احًتافيـــــــــــــــة -2
 االجنيب التدخل رفض-3
 االرىايب اذلجوم منفذي ىوية-4
 تيقنتورين ىجوم عن والنروجيي االمريكي التحقيق-5
 تيقنتورين قضية يف االجنبية التحقيقات قضية يف القانونية الناحية-6
 االرىاب مكافحـــــــــــــة-7
 االرىايب اذلجوم من تيقنتورين رلمع تضرر-8
 ادلركب انتاج طاقة ارتفاع-9

 تيقنتورين ىجوم تغطية يف النهار قناة احًتافية جرأة-10
 تيقنتورين ذلجوم االعالمية التغطية حول االجنبية القنوات مغالطات-11
 السوداء العشريــــــــــــــــــــــــة-12
 اجلزائــــــــر اتريخ عظمـــــتة-13

 : فئة املصدر - ب

تستعمل ىذه الفئة لتحديد مصادر ادلضامُت اإلعالمية لذلك حددان مصادر ادلادة االعالمية لقناة النهار       
 اليت بثتها على حساهبا على اليوتيوب وادلتعلقة حبادثة تيقنتورين  كاآليت :

 والصحفيون ادلراسلون -1
 اجلزائرية االنباء وكالة-2

 العادلية االنباء وكالة-3    
 ارضيــــــــة قنوات-4    

 :فئة اجلمهور املستهدف   -ج

 يقصد هبذه الفئة اجلمهور الذي تستهدفو ىذه فيديوىات العينة وقد قسمنا الفئة اذل ما يلي :      
 العام اجلمهور-1 
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 اخلاص اجلمهور-2 

 فئة متاشي التعليق مع املوضوع : -د

ضلاول من خلل ىذه الفئة أن نعرف اذباه التعليق مع مضمون التعاليق دبوضوع الفيديوىات، وقد مت تقسي      
 الفئة كاآليت :

 اجيايب -1
 سليب -2
 زلايد -3
 صفري -4

 :فئة القيم  -ر

حيث نريد أن نعرف من خالل دراستنا القي  اليت رباول فيديوىات العينة إيصاذلا جلمهورىا وقد رصدان القي       
 اآلتية : 

 التحــــــــــــــــــــدي -1
 االحًتافيــــــــــــــــة -2
 السيـــــــــــــــــــادة -3
 االخــــــــــــالص -4
 االصلــــــــــــــــــــاز -5
 الوطنيـــــــــــــــــة -6

 فئة األساليب اإلقناعية : -م

و نقصد هبا نوعية اخأساليب ادلستغلة هبدف إقناع اجلمهور دبضمون فيديوىات العينة  وقد مت تقسي  الفئة اذل     
 ما يلي :     

 عقالنية استماالت -1
 عاطفية استماالت -2
 التخويف استماالت -3

 فئة االجتاه : -ه
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وىي أكثر الفئات شيوعا، ومن خالل دراستنا حاولنا معرفة اذباه فيديوىات العينة ذباه جوانب معاجلة حادثة     
 تيقنتورين  وقد قسمنا الفئة اذل ما يلي : 

 السليب االذباه -1
 اإلجيايب االذباه -2
 احملايد االذباه -3

 فئة الرد على التعليقات : -و

نريد أن نعرف من خالل ىذه الفئة مدى اخأمهية اليت يوليها القائمُت على حساب قناة النهار على اليوتيوب 
 لتعاليق اجلمهور ادلتفاعل مع قضية تيقنتورين وقد قسمنا الفئة اذل ما يلي : 

 يوجد -1
 يوجد ال -2

 ا : فئات الشكل :ـــــــــــــــــــــــاثني

 وىي الفئات اليت يت  من خالذلا وصف اسلوب العرض، وقد كانت تناولت رلموعة البحث التقسي  اآليت :     

 الدراسة :  عينة يف املتواجدة فئة القوالب - أ

 ونقصد هبا القوالب ادلعتمدة  يف فيديوىات العينة السبعة و قد كانت كاآليت :
 اخلرب -1
 التقرير -2
 التغطية -3
 الربوراتج -4
 احلوار -5

 : الوسائط املتعددةفئة  - ب

 نقصد بو نسيج الوسائط ادلتعددة ادلستخدم يف فيديوىات العينة لدع  احملتوي وقد قسمناه اذل ما يلي :
 الصورة -1
 مكتوب نص -2
 رابط -3
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 فئة لغة النشر : -ج

 ونقصد هبا اللغة اليت اعتمدت يف الفيديوىات وقد قسمنا ىذه الفئة اذل ما يلي :     
 عربيــــــــــــــــــــة -1
 فرنسيــــــــــــــة -2
 فرنسية+ عربية -3

 :فئة أشكال التفاعل مع الفيديو  -ر   

 رلموعة البحث اخأشكال التالية : وقد تناولتوىي من أى  فئات الشكل        
 اعجاب -1
 تعليق -2
 مشاركة -3

 : فئة لغة التعليق -و   

 وقد قسمناىا كما يلي : وىي الفئة اليت توضح اللغة ادلستخدمة من قبل ادلتفاعلُت مع الفيديوىات      
 العربية  -1
 الفرنسية -2
 فرنسية حبروف عربية -3
 
 وحدات التحليل : 
 
أو والعد بسهولة، ويعطي وجودىا أو غياهبا أو تكرارىا ىي وحدات احملتوى ال ديكن اخضاعها للقياس   

وفروضو يبدأ الباحث يف تقسي  ابرازىا دالالت تفيد الباحث يف تفسَت النتائج الكمية وتبعا خأغراض البحث 
 .احملتوى اذل وحدات قابلة للعد والقياس اصغرىا الكلمة واكربىا الفكرة مث ادلوضوع 

ملة، رة، وحدة اجلمن وحدات التحليل ادلستعملة يف ربليل ادلضمون نذكر : وحدة الكلمة، وحدة العبا  
، اضافة اذل وحدة الفكرة اليت قد تكون عبارة او مجلة وقد سبتد على طول الفقرة وقد وحدة الفقرة ووحدة ادلوضوع

 . وىذا ما سنحرص عليو يف دراستنا بتحديد وحدة الفكرة بدقة متناىية . 1يكون احملتوى عبارة عن فكرة واحدة 
 



 االطار املنهجي                                                                       الفصل األول:

17 

1 

 :جمتمع الدراسة وعينتو 1-1

يعد رلتمع الدراسة، مصطلحا علميا منهجيا يراد بو كل ما ديكن أن تصم  عليو نتائج البحث، سواء   
أو ىو ، قا للمجال ادلوضوعي دلشكلة البحث.. اخل، وذلك طب.أكان رلموعة أفراد، أو كتب، أو مباين مدرسية

             اجملموعة اليت يهت  هبا الباحث، واليت أن يريد يعم  عليها النتائج اليت يصل إليها من العينة، ويقس  
وىو الذي يود الباحث ابلفعل أن يعم  نتائجو عليو، وىو  اجملتمع إذل مصطلحُت أساسيُت مها: اجملتمع اخأصلي،

تاح، ويكون الباحث قادرا على تعمي  نتائجو عليو ابلفعل، وديثل اخأول اندرا ما يكون متاحا للباحث، واجملتمع ادل
 .2االختيار النموذجي للباحث، والثاين اختياره الواقعي ادلتاح

يزىا عن غَتىا من العناصر : "رلموعة عناصر لو خاصية أو عدة خصائص مشًتكة سبىو  رلتمع البحث  
 .موقع اليوتيوب لقناة النهار وديثل رلتمع الدراسة يف ىذه احلال 3يت جيري عليها البحث أو التقصي"،وال اخأخرى

يقصد دبجتمع البحث يف ربليل ادلضمون: "رلموع ادلصادر اليت نشر أو أذيع فيها احملتوى ادلراد دراستو   
خالل اإلطار الزمٍت للبحث"، كما يقصد ابجملتمع رلموعة الرسائل ادلتماثلة أو ادلعربة يف حوامل اليت يريد الباحث 

 معرفة خصائص مفرداهتا. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 68عبد الحميد دمحم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2
 .3-2ص.ص ، 2009 (، جامعة دمحم خيضر )بسكرة4رللة الواحات للبحوث والدراسات، العدد ، »العينــــة  «عادل مرابطي، عائشة ضلوي، -

3
 .62 ص اجلزائر ،2 ط القصبة، دار ،» اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية«  ،(2006) وآخرين، صحراوي بوزيد ترمجة أصلرس، موريس -
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  :عينة الدراسة 

ويشًتط عند اختيارىا أن تكون )شلثلة( للمجتمع  اختيار عينة الدراسة عادة بطبيعة ادلوضوع،يرتبط   
اخأصلي ليتسٌت أخذ ولو صورة مصغرة منو، وتعرف العينة أبهنا: "عبارة عن رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة يت  

تعميمها على كامل رلتمع الدراسة ومن مث استخدام النتائج و   اختيارىا بطريقة معينة، وإجراء الدراسة عليها
 2.الدراسة، وىي  بذلك سبثل رلموعة من اخأفراد الذين خيتارى  الباحث للمشاركة يف 1اخأصلي

بذلك فهي: "اجملموعة اليت تؤخذ ادلعلومات منها إلجراء دراسة ما، أما اجملتمع فهو تلك اجملموعة الكبَتة   
ويف معظ  البحوث تكون العينة أصغر من اجملتمع، وذلك خأن الباحث  اليت ينوي الباحث أن يعم  النتائج عليها،

ال يستطيع الوصول إذل كافة أفراد اجملتمع إال اندرا". لذلك فإن أسلوب ادلعاينة يقلل الزمن والتكلفة للدراسات 
النتائج أسرع كملو، وتكون البحثية، كما أن الدراسة يف معظ  احلاالت تكون دقيقة أفضل من استخدام اجملتمع أب

 أيضا. 

    ، وىي سبثل عينة )قصدية(ابلنسبة لدراستنا وحىت تكون العينة شلثلة للمجتمع اخأصلي، فقد مت اختيار   
ادليول ادلقصود الذي ينتهجو الباحث يف اختيار العينة ووحداهتا، وىو يلجأ اذل ذلك عندما يكون إما رلتمع حبث "

خصائصو، وعليو فليس ىناك أي معيار أو طريقة ديكن أن يتبعها غَت واضح حيث يصعب ربديده وربديد 
الباحث يف اختيار ىذا النوع من العينات، فلو أن خيتار أفراد عينتو كما يشاء وابلعدد الذي يراه مناسبا لتحليل 

على  يف رلموعة فيديوىات بثتها قناة النهار على موقعا الرمسي عينة الدراسة  تتمثل. و 3إشكالية    حبثو"
 )يوتيوب( وتتعلق حبادثة تيقنتورين وقد مت اختيار العينة او الفيديوىات بناء على عدة اسباب امهها : 

فيديو واحد من كل عام عدا العام االول  اخذان  اثنُت نظرا لكثافة االنزال آنذاك وامهية الفًتة  اخًتان   
وكذا مدى تطور ادلعاجلة من حيث مرور سنوات نربز متابعة القناة للحدث واحيائها للذكرى رغ  وىذا حىت 

 ادلضمون والشكل دبا خيدم اذلدف التوعوي.

 
                                                             

1
 .8 م. عبيدات، وآخرين، ادلرجع السابق ذكره، ص -

2
 .3 ع. مرابطي، ع. ضلوي، ادلرجع السابق ذكره، ص -

3
 .37 36ص ، ص1992مبارك دمحم الصاوي، البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو، ادلكتبة اخأكادديية، القاىرة،  -
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 وعينة الدراسة تتكون من الفيديوىات التالية :

 

 

  خربين بعنوان 

افريل  2، اضيفت ادلادة للموقع يوم تيقنتورين ىجوم يف شاركا نياللذ الكندين االرىابُت ىوييت كشف -1
  اثنية 46 مدة الفيديو، 2013

جوان  07اضيفت ادلادة للموقع يوم  تيقنتورين معتقلي مع للتحقيق جوان هناية اجلزائر يزور امريكي وفد -2
 دقيقتُت و اثنية واحدة. مدة الفيديو ،2013

 ىناك كذلك تقريرين بعنوان : 

ن،  اضيفت ادلادة للموقع يوم تيقنتوري" بـ احلياة قاعدة على االرىايب اذلجوم اجليش قوات اجهضت ىكذا  -1
 دقيقتُت و اثنية واحدة. مدة الفيديو ،2016جانفي  15

مدة  ،2018جانفي 17؟ واضيفت للموقع يوم  تغَت ماذا"...تقنتورين" حادثة على سنوات مخس/ طاقة  -2
 اثنية. 22دقيقتُت و الفيديو

 ىناك تغطية بعنوان : 

 مدة الفيديو ،2017ماي  02واضيفت يوم  مكعب مًت ماليُت 9 اذل تيقنتورين دبركب االنتاج ارتفاع...الطاقة 
 اثنية  38دقيقة و 

 كذلك يوجد حوار مع مدير قناة النهار بعنوان : 

مدة  ، 2017جويلية  07و اضيف يوم  واحًتافية جبرأة تيقنتورين حادثة النهار قناة نقلت ىكذا رمحاين أنيس 
 اثنية. 34دقيقتُت و  الفيديو
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  ربوراتج بعنوانواخريا : 

 اثنية. 30مخسة دقائق و مدة الفيديو ،.2015افريل  10واضيف يوم  أمناس عُت أحداث ابلتحدي تفوز اجلزائر 

 

 

 

  اإلطار النظري للدراسة  1-11

اليت تستخدم كمقاربة حبثية لتحديد ظاىرة معينة، ويتعلق  (البنائية الوظيفية)لنظرية تعتمد دراستنا على ا  
يف التوعية مبخاطر اجلزائري اإلعالم اإللكرتوين  دور": يفاخأمر يف ىذه احلال بدراستنا القائمة حول البحث 

اد على وسائل "، حيث يربز دور اإلعالم اإللكًتوين ضمنيا يف إحداث ىذه التوعية، من خالل االعتماإلرىاب
 سلتلفة متاحة على شبكة االنًتنت.

الساحة  ىأن عنصر )التوعية( يعد من أى  ادلطالب ادلطروحة عل ىذا البحثيربز من خالل مشروع   
للتصدي لظاىرة اإلرىاب واحتواءىا، وخاصة فيما يتعلق ابلشباب الذي ديكن والتونسية،  الفرنسية، اجلزائرية

الباحثُت من ىتمام كما أن ىذا العنصر حيظى اب  )موقع يوتيوب(  االلكًتونية احلديثةسلاطبتو من خالل التطبيقات 
الطابع النفسي للظواىر أكدوا على  الوجود كماأساس  (الوعي)ن سلموا أبالذين ة، منظور البنائية الوظيفي

وأن  ،ةر ذات طبيعة فكريت القائمة بُت البشر ما ىي إال ظواىن سائر العالقاأويستندون إذل افًتاض  ،االجتماعية
 . ويتمثل يف الثقافة االجتماعية ،يقوم على تلك الروابطبظاىرة ما وعي االجتماعي ال

 

  ةـــالدراسات السابق 1-11

مي معتمد اخأحباث، عند القيام أبي حبث علال شك يف أن الدراسات السابقة أمهية كبَتة لدى كافة ومراكز 
عند القيام أبي حبث علمي معتمد ورصُت   ه الدراسات الباحثون ومراكز اخأحباث،ذورصُت، وقد يستفيد من ى

 أو اجلهات البحثية اخأخرى، إذا كانت تتعلق دبواضيع حبوثه  أو تقًتب منها يف اإلجابة على تساؤالت الدراسة
وقد تسه  يف إثراء  يق أىدافها، ومن خالذلا يتوصلون إذل نتائج واستنتاجات ومقًتحاتوصياغة فرضياهتا وربق
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سبقتها، ومن أى  الدراسات اليت  مواضيعه  البحثية، واليت من شاهنا أن تعوض النقص احلاصل يف الدراسات اليت
 تتقاطع مع موضوع دراستنا نذكر ما يلي:

 

 

 إدارة اإلعالم  –العوضي رئيس قس  النشر واإلعالم اإللكًتوين ادلقدم حسُت زلمود  : الدراسة االوىل
اإلعالم "  بعنوان ،مشرف عام موقع وزارة الداخلية على شبكة االنًتنت –والعالقات العامة سلرج تلفزيوين 

 دراسة مقدمة لدورة اإلعالم واإلرىاب ادلنعقدة ابلرايض عاصمة  1" التقليدي واإللكرتوين يف مواجهة اإلرىاب
 .ىـ1430صفر لعام 2زلرم إذل 27خالل الفًتة من  العربية السعودية .ادلملكة

 : تساؤل الدراسة -
 ؟ يفكديكن مواجهة اإلرىاب ابإلعالم التقليدي واإللكًتوين.. و  ىل 

 : ملخص الدراسة -

 تتحدث الدراسة عن جانيب اإلعالم التقليدي واإللكًتوين وكيف تعامال مع اخأحداث اإلرىابية اليت  
وقعت يف العادل إضافة إذل دورمها يف التصدي لإلرىاب من خالل تكثيف اجلهود يف نشر الرسائل اخأمنية والتوعوية 
ادلباشرة وغَت ادلباشرة واليت تساى  يف توعية اخأبناء من خطر االخًتاق اإلرىايب لعقوذل  عرب اإلنًتنت والفضائيات 

عالمية الرخيصة أو اليت ديكن تسميتها ابلفضائيات الصفراء على غرار اذلابطة اليت تقدم على شاشاهتا ادلفاىي  اإل
 .الصحافة الصفراء واليت زاد عددىا يف الوقت احلاضر وبدأت تطل خبطرىا عرب شبكة اإلنًتنت

 : نتائج الدراسة  -

 التصدي لإلرىاب يتطلب من اجلميع وقفة جادة على كافة اخأصعدة وىنا يقع احلمل اخأكرب على عاتق   
اإلعالم العريب يف توجيو رسائل إرشادية حول خطر االضلراف ضلو اذلاوية عرب ادلواقع اإللكًتونية وادلنتدايت 

خأن سالمة اخأوطان واجملتمعات اذلانئة ذلا أعداء ال يرغبون يف االستقرار ذلذه اخأوطان بقدر ما يهمه  ، ادلشبوىة
شياطُت القرصنة والتجسس خلدمتها ومع النقلة  نشر أفكارى  عرب اإلعالم وشبكات اإلنًتنت وتسخَت

التكنولوجية احلديثة لعادل الشبكات أييت دور احلماية جليل الشباب من ىذه اخلدمة النافعة الضارة يف آن واحد 
 .تلك الفئة اليت تقوم على أكتافها هنضة اخأم  اليت جيب احلفاظ عليها قبل أن تقع فريسة لإلرىاب ورلرميو

                                                             
1

 . مشرف عام موقع وزارة الداخلية على شبكة االنًتنت ،" اإلعالم التقليدي واإللكًتوين يف مواجهة اإلرىاببعنوان   " ، حسُت زلمود العوضي  -
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  دمحم أنيس شرادقة الدكتور ادلساعد يف جامعة الزرقاء كلية الصحافة واإلعالملدكتور ربسُتا ثانية:الالدراسة  
ورقة عمل مقدمة للمؤسبر الدورل احملك  ، 1""دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاىرة اإلرىاب والتطرف نبعنوا

 .2016  شعار: عادل بال إرىابدور الشريعة والقانون واإلعالم يف مكافحة اإلرىاب ربت  :ربت عنوان

هتدف إذل التعرف على دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاىرة اإلرىاب والتطرف، عرب تبصَت الرأي العام العريب 
أبن اإلرىاب يستهدف ترويع اآلمنُت وسفك دماء اخأبرايء، وتدمَت ادلنشآت احليوية، وتكوين رأي عام مناىض 

إضافة إذل ربقيق وحدة العمل اإلعالمي العريب وتكاملو ابلكشف عن وجود فروق للغلو والتطرف بصوره ادلختلفة، 
 دالة إحصائيا فيما يتعلق آبراء أفراد يف ىذا اجملال.

 منهج الدراسة -

اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي، مستعينا يف ذبميع ادلعلومات على أداة ربليل احملتوى لعدد من وسائل 
فيها دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاىرة اإلرىاب من وجهة نظر أعضاء ىيئة اإلعالم، حيث رصـد الباحث 

 .التدريس يف بعض اجلامعات اخأردنية

 عينة الدراسة  و  اجملتمع االصلي -

يتكـون رلتمـع الدراسـة مـن أعضـاء ىيئـة التـدريس فـي بعـض اجلامعـات اخأردنيـة، فـي خطـوة اتليـة اختـار الباحـث 
 .ثلت العينة حسـب متغيـر الرتبـة االكاددييـةو معضو ىيئة تدريس.  25عينة قصدية مؤلفة من 

 نتائج الدراسة  -

ذات داللة إحصائية بُت استجاابت أعضاء ىيئة التدريس وفق توصلت الدراسة إذل نتائج تفيد بعدم وجود فروق 
ادلتغَت ادلرتبة اخأكادديية ضلو دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاىرة اإلرىاب والتطرف، وديكن أن يعزى ذلك إذل 

طرف الرؤية الفكرية اإلسالمية احلقة اليت ينطلق منها مجيع أعضاء ىيئة التدريس يف سعيه  إذل نبذ العنف والت
 واإلرىاب، ابإلضافة إذل رفضه  كل أشكال التدمَت اليت ذبلب اخلراب واذلالك للمجتمعات.

 

                                                             
1

"دور وسائل اإلعالم يف مكافحة ظاىرة اإلرىاب  نبعنوا ربسُت دمحم أنيس شرادقة الدكتور ادلساعد يف جامعة الزرقاء كلية الصحافة واإلعالم -
 .والتطرف"
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 وعضو ابدلعهد العريب االوريب للدراسات  دكتوراه يف القانون العام لدكتور عادل عامرا:  الدراسة الثالثة
ابراز الظاىرة االرىابية ومكافحة املنافذ االعالمية ودورىا يف بعنوان " .السياسية واالسًتاتيجية بفرنسا

مقدم للمؤسبر العملي الدورل الثاين للجنة علوم االدارة ابجمللس اخأعلى للثقافة( ربت عنوان االدارة حبث  1" التطرف
 .2018 ( فرباير24اجملتمعية دلكافحة االرىاب يوم السبت ادلوافق )

توضيح واظهار كيف ديكن لوسائل اإلعالم أن تواجو ادلهّمة ادلعّقدة ادلتمثلة يف إقامة  هتدف الدراسة اذل  
توازن بُت واجبها يف إعالم اجلمهور، واخلطر يف أن تصبح أدوات يف أيدي اإلرىابيُت. لذلك جيب ان تعمل 

 ربول دون احلصول على الرسالة االعالمية على التمسك جبميع عناصر التوازن وجيب ادلناورة بُت العقبات اليت
ادلعلومات ادلطلوبة )على حق أم ال( خأسباب أمنية خاصة هبا، وضعف فه  احلدود الفاصلة بُت حق اجلمهور يف 

 .احلصول على ادلعلومات ودورىا يف مكافحة اإلرىاب

الدور تسليط الضوء على ان كل مؤسسة ذلا دور يف زلاربة التطرف واإلرىاب لكن الدور اخأساس و  اذ مت  
ادله  ينُصب على االعالم وبقوة حملاربة ىذه التنظيمات واجلماعات التكفَتية، الن اإلرىاب والتطرف يُعدان من 
الظواىر البارزة اليت ذلا صلو قويو دبتحداثت العصر من حيث التقدم يف رلال ادلعلومات واالتصال والسيما مواقع 

ماعات ادلسلحة لنشر افكارى  وكل شيء يتعلق هب  ويراه اغلبية التواصل االجتماعي فهي تعد االى  ابلنسبة للج
 . الناس وحقا ىنُاك من يتأثر

لإلعالم دور يف أعداد برامج مدروسة تتعامل وتواجو مشاكل االرىاب وأساليبه  وكذلك ربارب فكرى    
رف معرفته  ابإلسالم وتطرفه  وأعداد برامج دينيو تؤثر ابلشباب وتزيد معرفته  للتطرف وقبل معرفته  للتط

 .احلقيقي

 منهج الدراسة  -

عتمد الدراسة الراىنة على منهجية ادلنهج التحليلي الوصفي يف ربليل اسباب تنامي التطرف وأسبابو اليت ا  
دفعت االرىاب واالرىابُت يتبنون منهجية فكرية خارجة من نطاق التفكَت التكفَتي لألخر وعدم االعًتاف 

 و.وربمي اجلميع وااثرة ادلتعددة واالسباب ادلؤدية الي ابلوطنية اليت رببوا
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ادلنافذ االعالمية ودورىا يف ابراز ." بعنوان للدراسات السياسية واالسًتاتيجية بفرنسا ابدلعهد العريب االوريبوعضو  دكتوراه يف القانون العام عادل عامر -
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 فرضية الدراسة       -

الفرضية تقوم على اإلشكالية اخأساسية لألدوار الوظائفية يف القرن الواحد والعشرين وخاصة تلك اليت   
خالل ادلعلومات سبس كرامة الفرد وحياتو ال يستطيع أي شخص تكوين موقف معُت أو تبٍت فكرة معينة، إال من 

أي ال بد من معلومات سابقة يف العقل خأجل إحداث عملية تفكَت سليمة، ودبا أن  توفَتىا، يت  والبياانت اليت
اإلعالم يساى  بشكل مباشر يف إعطاء ادلعلومات اليت يسوِّق ذلا ابلكيفية اليت حيددىا وفقًا لصياغة اخأخبار 

ن وما زال لديو القدرة على إحداث تغيَت يف ادلفاىي  والسلوك. ومواجهة  فكا معينة، بصرية بطريقة معينة ودبؤثرات
 كافة اخأفكار التطرفية اليت تدع  اإلرىاب ادلوجهة ضد الدولة وافرادىا الذين على غَت منهجه  الفكري والعقائدي

 نتائج الدراسة  -

والدين الصحيح ونشر الثقافة االسالمية  : االعالم ادلعتدل وىو االعالم الذي ندعو اليو يف نشر الدين ادلعتدلاوال
 .والرسالة االسالمية الصحيحة ونشر الدروس واحملاضرات اليت تُعرف ابإلسالم وان االسالم ىو الرمحة واإلنسانية

: االعالم ادلتطرف او االعالم الذي يشوه صورة االسالم اجلميلة اليت نعرفها واليت منذ صغران تعلمنا أبن اثنياً 
 .ين الرمحة والعدالة واإلنسانيةاالسالم د

 

  :التعليق على الدراسات السابقة 1-12

يتضح من خالل أىداف الدراسات السابقة ونتائجها، أهنا زبتلف مع الدراسـة احلاليـة فـي جوانـب،   
وعينتهـا جعلهـا أن اخـتالف ىـدف الدراسـة احلاليـة وأسـئلتها  وتتفـق معهـا فـي جوانـب أخـرى. وشلـا يسـتحق الـذكر

مـن الدراسـات  تاسـتفاد دراستنا سلتلفـة عـن الدراسـات السـابقة، مـع اإلشـارة أن ىـذا االخـتالف ال ينفـي أن
وىـذا يعنـي أن الدراسـة احلاليـة   ،م فـي مكافحــة ظـاىرة اإلرىـابدور وســائل اإلعـال ابرازفـي  ونتائجها  السـابقة

للدراسات السابقة من حيث أمهية توجيـو ادلؤسسـات اإلعالميـة ضلـو البحـث والتنقيـب عـن السـبل  جاءت امتدادا
 .الكفيلـة للقضاء على ظاىرة اإلرىاب والتطرف

وما يعاب على ىذه الدراسات ىو تطرقها لدور وسائل االعالم بصفة عامة والكالسيكية خاصة يف   
ًتكيز على االعالم االلكًتوين رغ  التطور الكبَت الذي تعرفو وسائل االعالم التوعية من سلاطر االرىاب وامهال ال

واالتصال ورغ  خصوصية االعالم االلكًتوين من حيث تقنيات ادلعاجلة اليت استغلتها معظ  الدراسات فقط 
 للحديث عن دورىا السليب وادلسمى ابإلرىاب االلكًتوين.
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كما دلس كذلك ان الدراسات ركزت على نوع واحد فقط من االرىاب و ىو ارىاب التطرف يف حُت   
ان لإلرىاب انواع سلتلفة وتتطلب ميكانيزمات متطورة دلواجهتها ال جيب التقليل من شأهنا على ادلستوى االعالمي 

 وخلفياتو وابلتارل ربديد نوعو. واجلدير ابلذكر يف ىذا الصدد ان االرىاب ابت معقدا ويصعب تفكيك شيفراتو 

 ركزت على الرسائل التوعوية اليت "  اإلعالم التقليدي واإللكرتوين يف مواجهة اإلرىاب"  :الدراسة االوىل
ربذر من ادلغالطات و الفنت والتحريض على النت، يف حُت ان دراستنا ركزت على مضمون الرسائل وعالقتها 

ما يقوي فعال اجلانب التوعوي الذي يوجب ان يكون مستقبل الرسالة ابحلدث االرىايب يف حد ذاتو وىو 
ادلستهدف على دراية كافية بطبيعة وحقيقة ما يواجهو، فلن جيدي التحذير من خطر معُت حىت يدرك ادلعٍت اوال 

 خلفيتو وابلتارل يرفض بعد ذلك اية مغالطات تنشر على النت.

 

 رغ  حداثة ىذه الدراسة  "  مكافحة ظاىرة اإلرىاب والتطرفدور وسائل اإلعالم يف"  :الدراسة الثانية
اال اهنا تطرقت لدور االعالم بصفة عامة دون ان تتطرق لإللكًتوين منو رغ  امهيتو واختالفو عن االعالم 
الكالسيكي فيما خيص تقنيات ادلواجهة،  على خالف دراستنا اليت تطرقت لإلعالم االلكًتوين ابلتحديد ضف 

ان ىذه الدراسة ركزت يف مفهوم ادلواجهة على ارىاب التطرف فقط رغ  تشابك ادلعطيات الراىنة فيما اذل ذلك 
خيص االعمال االرىابية اما دراستنا فل  يت  فيها التطرق ابدا دلسألة التطرف وامنا تعاملت من خالل مضمون 

ع االكادديي كعينة للدراسة رغ  ان الفيديوىات مع احلدث على انو ارىاب دورل،  توجهت ىذه الدراسة للمجتم
ظاىرة االرىاب ىي قضية رأي عام وكل مواطن معٍت ابلتوعية اال اذا كانت ابعاد ىذه الدراسة ترمي اذل خلق 
وسائط للتوعية من اجملتمع اما اجلمهور ادلستهدف يف دراستنا  ى  ادلواطنُت عامة ابختالف مستوايهت  االكادديية 

توى االكادديي ودورة يف تقبل ادلضمون وخاصة ادلعاجلة االعالمية لألحداث االرىابية ومدى وىنا تربز مسألة ادلس
 توازن طرحها ومصداقيتها.

على درب  "املنافذ االعالمية ودورىا يف ابراز الظاىرة االرىابية ومكافحة التطرفبعنوان ": الدراسة الثالثة 
الدراسات السابق ذكرىا دل تركز ىذه الدراسة على االعالم االلكًتوين وامنا مرت عليو مرور الكرام اال اهنا تقاطعت 
مع دراستنا احلالية شكليا يف نقطة الًتكيز على مضمون الرسائل التوعوية وعدم االكتفاء ابلتحذير فقط وامنا تزويد 

ين قاعدة معلومات كافية ولكن نقطة االختالف ىو طبيعة ادلعلومات اليت ادلستقبل ابدلعلومات الالزمة لتكو 
تتضمنها الرسائل فهذه الدراسة تركز على تقوية اجلانب الديٍت ونبذ التطرف اما دراستنا فًتكز على ادلعاجلة 

دراكي االعالمية الذي زبص احلدث االرىايب وضرورة ان يتحصل ادلتلقي على احلقائق اليت تنمي جانبو اال
 وتكسب ادلؤسسات االعالمية ثقتو.
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نالحظ حسبما سبق ذكره ىو ان معظ  الدراسات حىت اليت دل يت  التطرق ذلا من خالل دراستنا تعاجل   
فقط ارىاب التطرف رغ  ان العادل حاليا يشهد انواعا عدة من االرىاب اخطر بكثَت من ارىاب التطرف وابلتارل 

بطريقة او أبخرى يف التغطية على ابقي انواع االرىاب وجعل العادل ينسب نلمس ان ىذه الدراسات تساى  
نقطة اخرى غائبة يف ىذه الدراسات واليت ركزان ، االرىاب دائما لقضية التطرف ما يسه  يف تشويو صورة االسالم

االرضية االساسية عليها يف دراستنا احلالية وىي مسألة ادلصداقية يف الطرح خاصة ما تعلق ابخأخبار اليت تعترب 
 لتكوين وعي متُت ذباه االرىاب بصفة عامة.
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 قبل إعطاء نظرة عن اإلعالم االلكًتوين ينبغي أن نتطرق إذل مفهوم اإلعالم ككل. 

 فهوم اإلعالم:م

عملية اإلخبار ونقل ادلعلومات مع التثقيف واإلفادة والتبليغ من شخص إذل آخر  إعالم تعٍت أساساكلمة  
ويتضح يف ىذه العملية وجود رسالة إعالمية تنتقل يف اذباه واحد من مرسل إذل مستقبل، ويعرف أبنو وسيلة 

 اجتماعية رئيسية للتعليم و التواصل بُت اجلماىَت.

شغول ومتعجل ومتعب، ولديو مستوى معُت، لذا جيب أن يتميز ابإلضافة إذل انو يقدم مادة جلمهور م 
 ابلوضوح والسالسة واإلجياز والسهولة يف إلقاء ادلعلومة .

 اإلعالم لغـــــــــــــــــــة : 

 1اسم ادلصدر من َأعلَم يُعلُم، أي َأخرَب خُيرُب وىو التبليغ واإلخبار واإلبالغ أي اإليصال. 

 8اإلعالم اصطالحا 

وىو رلموعة من الوسائل اليت هتدف اذل ربقيق االتصال وتبادل ادلعلومات بُت اجلماىَت بغية التأثَت  
 وتشكيل رأي األمة مستخدما أساليب اإلقناع بواسطة أفضل الوسائط.

 

 2: اإلعالم اإللكرتونــــــــــــــــــــــــــــــــي:  األولاملبحث 

االلكًتوين يف مقدمة ادلفاىيم اليت افرزهتا الثورة التكنلوجية احلديثة والذي دل يتفق حلد يعد مفهوم االعالم       
 . لذلك تعدد التعريفات وكذلك ادلسميات واالتصال على وضع تعريف واٍف لو،  االن علماء االعالم

در للمعلومات فكان من مع اذباه ادلزيد من الناس ضلو االنًتنت كمورد ومصمفهوم االعالم االلكًتوين ظهر      
 –دخول االنًتنت عادل االعالم  -فقد استوقفت ىذه الظاىرة   ، الطبيعي لوسائل االعالم ان تتجو او تتبع ذلك

 وعلى ضوئها عرف االعالم االلكًتوين. ، الكثَت من الباحثُت والدارسُت 
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 التعريف االصطالحي :

يطلق على اإلعالم اإللكًتوين تسمية االعالم التفاعلي فعرفو د.حسنُت شفيق أبنو 8" ىو عملية الدمج  
تكون ادلادة أو الرسالة ىي زلور ىذا الدمج  ، اآلين أو ادلتأين يف اسلوب االتصال والتواصل بُت ادلرسل وادلستقبل 

فالتفاعلية من أىم اخلصائص اليت اختص هبا  ، او االستدراك حوذلا  ، بغرض توصيل الفكرة او االقناع هبا 
 االعالم االلكًتوين بشكل شليز عن بقية وسائل االعالم االخرى لدرجة ان اطلق عليو االعالم التفاعلي" .

تعريفًا علميًا لإلعالم االلكًتوين أبنو 8" كل انواع االعالم  (Sheridan)وضعت كلية شريدان التكنلوجية  
وىناك حالتُت سبيزان اجلديد من القدًن حول الكيفية اليت يتم هبا بث  ، بشكل رقمي وتفاعلي الرقمي الذي يقدم

فهو يعتمد على اندماج النص والصورة  ، والكيفية اليت يتم من خالذلا الوصول اذل خدماتو ، مادة االعالم اجلديد
أما التفاعلية  ، عملية االنتاج والعرضفضاًل عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسية لو يف  ، والفيديو والصوت 

 .1"فهي سبثل الفارق الرئيسي الذي دييزه وىي اىم مساتو

 التعريف االجرائـــــــــــــــــــــــــــــي:

اإلعالم الكًتوين ىو نوع جديد من اإلعالم يشًتك مع التقليدي يف األساسيات وادلبادئ العامة          
واألىداف وخيتلف عنو يف اعتماده على خاصية الدمج  بُت كل وسائل االتصال التقليدي هبدف واحد وىو 

فرصة كبَتة لتقدًن موادىم اإلعالمية إيصال ادلادة اإلعالمية أبشكال متميزة وبطريقة الكًتونية يتيح لإلعالميُت 
أبشكال متميزة وبطريقة مؤثرة أكثر كما من اإلعالم االلكًتوين يتيح لإلعالميُت فرصة كبَتة لتقدًن موادىم 

وادلطابع وغَتىا   اإلعالمية ادلختلفة بطريقة الكًتونية حبثو دون االعتماد  على الوسائل التقليدية كمحطات البث و
 2وترفع احلواجز بُت ادلتلقي وادلرسل.. ، ى اجلمع بُت النص والصوت والصورة بطرق تعتمد عل
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 1نشأة اإلعالم اإللكرتوين:  يناملبحث الثا

حيث كان  ، إن تطور مراحل الشبكة العادلية ) االنًتنت( أدى اذل حدوث خلط يف نشأة اإلعالم االلكًتوين    
(حيث اضطرت اذل خلق شبكة  اتصاالت  تساعدىا يف  9747أول ظهور لو يف الوالايت ادلتحدة عام )

االتصاالت احلربية وكانوا حريصُت عليها وعلى استمرارىا يف حالة التعرض للهجمات أو احلروب كما أهنا 
 استعملت كتجربة إللقاء الصواريخ .

 بدأت تقدم للناس عمليا كانت تلك األحباث  دبثابة العمود الفقري للبنية التحتية  للشبكة ادلعلوماتية واليت 
 ، وكان عدد ادلشاركُت يتزايد حىت أصبحت تعرف ابلشبكة الكربى يف اتريخ البشرية.9763سنة 

  ومن ىنا بدأت عالمات ظهور اإلعالم اإللكًتوين، بظهور الصحف، واجملالت اإللكًتونية اليت غدت
موجة تغزو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وسامهت جبذب اجلماىَت إذل رلال اإلعالم فسارعوا إذل إنشاء  مواقع 

عادل العريب ىي صحيفة أمريكية  واليت على االنًتنت دلواكبة التطور احلاصل وكانت أول نسخة الكًتونية  يف ال
 صحفية حول العادل. 9311( بعدىا بثالث سنوات، تعدت الضعف اإللكًتونية ال  9771صدرت يف) 

  أما يف الدول العربية أول صحيفة ربمل نسخة الكًتونية، وىي صحيفة الشرق األوسط، ويف نفس الوقت
ددت ادلواقع اليت ربمل أمساء صفحات العربية الكثَتة إذن صدرت صحيفة النهار اللبنانية، ومنذ ذلك الوقت تع

أصبح اإلعالم االلكًتوين لو أمهية كربى حيث استطاع ان يفرض واقعا  سلتلفا للجانب اإلعالمي خاصة على  
 شبكة االنًتنت . 

 

 2أشكال اإلعالم اإللكرتويناملبحث الثالث : 

لقد شهدت شبكة االنًتنت العديد من التطورات اليت   فرضت نفسها على اإلعالم االلكًتوين، وخاصة  
 حيث تعد شبكات التواصل االجتماعي من ابرز تطبيقاهتا. 0.1يف ظل اإلمكانيات اليت أاتحها الويب 

اجلماىَتي، احدثت أشكاال  ومع تدفق التقنيات اإلعالمية اجلديدة، فإن ادلفاىيم اإلعالمية ونظم االتصال   
جديدة وأجربت الوسائل التقليدية  على التكيف مع ادلتغَتات اليت فرضتها شبكة االنًتنت، واليت ازبذت معايَت 

                                                             
 . 0191ماي  7االصدارات  ادلسابقات  شبكة االلوكة مقالة. االعالم الرقمي اجلديد.ملخص حبث  -1
مسؤولية االعالم الكًتوين، رلالت وصحف على شبكة االنًتنت تقدم زلتوى خاص يفرض ان يكون ذليئة ربرير تعرف بنفسها ويتحمل من يراسها  -2

 داب وتشريعات مهنية احملتوى الصحفي .النشر، ويلتزم آب
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جديدة لالتصال  اجلماىَتي، وىنا يشَت )برودي ( بينما يستمر التلفزيون لدوره كنافذة على العادل، فإن اإلعالم 
 ستخدم ابلعادل طادلا ىو متصل ابألنًتنت.الرقمي استطاع أن يوصل ادل

 تتعدد أشكال اإلعالم اإللكًتوين لتشمل 8     

 .ادلواقع الكًتونية على شبكة االنًتنت 

 األنًتنت على ادلباشر احلي البث خدمات ، اإللكًتونية التليفزيونية القنوات 

 .الصحافة االلكًتونية8 خدمات النشر الصحفي عرب مواقع الشبكة 

 .اإلذاعة االلكًتونية8 خدمات البث احلي ادلباشر على االنًتنت 

 .خدمات إعالنية ترفيهية 

  ادلدوانتBlogs 

 .قنوات التواصل االجتماعي8 فيسبوك والتويًت 

 .خدمات اذلاتف اجلوال وتشمل البث احلي على اذلاتف احملمول 

  رسائلMMS  ،SMS . على اذلاتف 

 . بث خدمات األخبار العاجلة 

 

 املبحث الرابع : بيئــــــــــــــــــــــة اإلعالم االلكرتوين

عرفت بيئة العمل االعالمي لسنوات طويلة منهج يقوم على النموذج اخلطي وذلك ابنتقال احملتوى  
االعالمي من النقطة ليصل اذل نقطة يف مسار زلدد ومضبوط فيصل اذل اجلمهور بشكل خرب ، تقرير ، رسالة 

 .األذن عرب األثَت أو عرب التلفزيون أو الصحف الورقيةتلتقطها 
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أما ابلنسبة لإلعالم االلكًتوين فقد تغَت ادلسار اخلطي سباما ليتخذ مسار يتميز ابلتنوع وقائم على التعدد  
 1.مراحل  أربعة غيطاس وضع والبدائل واخليارات وقد

 املرحلة األوىل:

ربتوى على صحفيُت زلًتفُت ينتمون اذل صحف أو قنوات فضائية فقط ال  ادلعلومات ومصادر األحداث ساحة
 .بل أصبحت ربتوي على صحفيُت ىواة ذوي انتماءات مغايرة وأىداف سلتلفة مستعدين لدفع االخبار

  املرحلة الثانية:

 عمل ومناذج ادلتعددة اإللكًتونية والقنوات التفريعات من ادلزيد وتظهر التنوع يزداد وفيها ، االتصال جهة 
 وىيئات مؤسسات يوجد أيضا صحفيُت، وغَت صحفيون وجد فمثلما ، أسس أو قواعد ذلا ليس ومنهجية  سلتلفة

 أو دولية، وجهات منظمات أو مستقلُت أفراد منها الصحيفة، وتنافس االتصال جهة بدور تقوم صحفية غَت
  .مدونُت أو ىواة أو أحزاب

 فعلى الواردة، ادلعلومات مع التعامل وطبيعة الداخلية الوظائف انحية من أيضا األمر اختلف كذلك 
 إلكًتونيا موقعا تدير أن عليها ألن حدى، على مادة كل تناسب بطريقة اخلرب أو ادلعلومة بتحرير القيام الصحيفة
 سواء اإلعالمية الوسيلة على وابت أيضا، إعالم خدمة احملمول اذلاتف عرب وتبث الوقت ذات يف ورقية ونسخة
 قواعد وربديث لديها اإللكًتوين األرشيف مراجعةو  أيضا ربرير بعملية ادلعلومة مع التعامل التليفزيون أو اإلذاعة

 اإلخبارية ابلقصة العالقة ذات ادلواقع عن والبحث ادلقدمة، للمادة إضافية ومراجع مصادر عن والبحث البياانت
 الصحفيُت بُت اإلجيايب والتداخل التفاعل من نوعا لديها يتوافر أن اإلعالم وسائل من مجيعا يتطلب شلا ادلقدمة،

 البياانت وقواعد ، ادلوقع وإدارة ويب صفحات تصميم إخصائي إذل ابإلضافة متكامل، تقٍت عمل وفريق جهة من
 لوسائل اإلعالمي الدور أصبح لذلك للمحتوى، الدوري ابلتحديث اخلاصة الربرليات وتركيب وربديثها وأتمينها
 التكامل خللق اإلعالمية والتخصصات الفئات بُت كامل تنسيق وجود يتطلب شلا التعقيد غاية يف اإلعالم

 .اإلعالمي العمل يف واالنسجام

 

 

 
                                                             

معة انيف العربية قينان عبد الغامدي8 التوافق والتنافر بُت اإلعالم التقليدي واإلعالم الكًتوين، ورقة حبثية مقدم إذل )اإلعالم واألمن الكًتوين(، جا -9
 . 0190للعلوم األمنية، 
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 املرحــــــــــــــــــــلة الثالثة:

وسيلة اتصال، وىنا ضلن بصدد نسخة ورقية مطبوعة لكن عن موقع الوسيلة اإلعالمية على االنًتنت أو  
قناة معلومات صحفية تبيعها احملتوى دبقابل مادي، ويف كل األحوال ضلن أمام وسائل متنوعة سبثل الوسيلة ادلطبوعة 

 على ادلنافسة وتنويع مصادر الدخل.  عمودىا الفقري فيما تعمل الوسائل األخرى كأجزاء داعمة لقدرهتا

 8املرحلة الرابعــــــــــــــــــــــــة

 كلية سلتلف مجهور إذل السابقة الثالث رحل ا ادل بنا تصل أن ابلطبع ادلنطقي من وىنا ، ادلتلقي، اجلمهور 
 واألدوات البدائل من بقدر مزود جلمهور الفرصة هتيئ ادلتنوعة وادلنتجات فاخلدمات ، اخلطي النموذج مجهور عن
 مقدم مع أيضا ولكن لو يقدم ما مع فقط ليس ، إبجيابية يتفاعل مجهور غلى بسلبية يتلقى مجهور من تنقلو اليت

 الوصول للجمهور يتيح الذي السريع البديل أصبح االنًتنت على اإلعالمية الوسيلة فموقع ، صنعو من أو اخلرب
 أيضا .حلظيا األحداث ساحة يف جيري ما إذل االستماع للجمهور يتيح اآلخر وبعضها ر ا فو والصحفيُت للكتاب

 ، ويتفاعل ويبحث ويرى ويسمع مجهور يقرأ إذل فقط الوسيلة يقرأ مجهور من اجلديد اإلعالم وسائل مجهور ربول
 ادلعلومات بعض فَتفض السيطرة من نوع أيضا عليها وديارس ، و آراء تعليقات من يبديو ما خالل من مشاركا بل

 .لألخبار صانعا يصبح وأحياان بل ، األخر البعض ويتقبل

ويف بيئة اإلعالم اجلديد أصبح ادلواطن ديلك كافة الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تستخدمها ادلؤسسة  
ح شريكا اإلعالمية. وىذا بضبط الذي يواجهو اإلعالم التقليدي بكل صوره فلم يعد ادلواطن مفعوال بو بل أصب

 ليصنع الرسالة اإلعالمية يف عادل ادللتيميداي

 

 1املبحث اخلامس : خصائص اإلعالم االلكرتوين

 8 خاصية التوفر -9

وكما ديكن إعادة نشرىا على اي  ، يقصد هبا توفر ادلعلومة اإلعالمية يف اي وقت سواء لإلعالمي او ادلواطن    
 موقع الكًتوين دون طلب ترخيص، كما يوجد أرشيف يطلع عليو اجلميع دون أي قيود.

 

 
                                                             

 .47، ص0199خالد بن وليد زلمود، شبكات التواصل االجتماعي وسياسي والتغيَت يف العال العريب، دار مدارك للنشر، بَتوت،  -9
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 8 خاصية الشمولية -0

وفر اإلعالم االلكًتوين علينا مشكل يطرحو اإلعالم التقليدي أال وىو نقص يف وجود مساحة سلصصة لطرح     
قالة، عرب سلتلف وسائل االعالم التقليدية  لكن بفضل شبكة االنًتنت، موضوع خاص ابإلعالم، او حىت كتابة م

 لكن بفضل االنًتنت اصبح ابإلمكان إنشاء مواقع ومدوانت وصحف ورلالت الكًتونية .

 خاصية املرونة : -1

ازدادت تربز خاصية ادلرونة بشكل واضح نسبة  للمتلقي إذا كان لديو احلد األدىن من ادلعرفة ابألنًتنت وكلما     
قدرات الكومبيوتر تزداد مرونة التعامل مع االنًتنت من الناحية التقنية، أما على ادلستوى اإلعالمي فتربز خاصية 
ادلرونة من خالل قدرة ادلستخدم على الوصول بسهولة إذل عدد كبَت من مصادر ادلعلومات وادلواقع وىذا ما يتيح 

وصادقة والتمييز بينها وبُت ادلواقع اليت تقدم معطيات مزيفة مع العلم أن لو فرصة انتقاء ادلعلومات اليت يراىا جيدة 
القدرة على تزييف ادلعلومة قد ازدادت كثَتًا مع ظهور االنًتنت الذي سهل كثَتًا من عمليات تركيب الصور 

 وتعديل األصوات وغَتىا.  

 خاصية االنفتاحية: -2

ىو نوع ما رلاين حيث ساىم حدود معينة اذل إضعاف اذليمنة             تتميز ابالستقاللية عن ادلؤسسات احلكومية و     
 ..الكبَتة لرأس ادلال والشركات الكربى واحلكومات على اإلعالم يف العادل

 خاصية التوطئة:  -3

ساىم اإلعالم االلكًتوين يف بناء عالقات تقوم على االتصال والتواصل بُت مرسل الرسالة ومستقبلها حيث      
سامهت التكنولوجيا الرقمية يف إاتحة الفرصة للجمهور ابلتعبَت عن رأيو من خالل شبكات التواصل والتعود على 

 تقبل وجهات النظر، وتنمية طرق احلوار.

 يع:خاصية التطور السر  -4

إن اإلعالم االلكًتوين يتطور بشكل سريع ومتواصل أصبح ظاىرة عادلية ال ديكن االستغناء عنها، حيث      
 .ونظرا الرتباطو شبكة االنًتنت الذي تعترب وسيلتو االساسية  ، أصبح عنصر فعال يف االقتصاد واإلدارة...اخل
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 خاصية التفاعلية : -15

ماده على خدمات تفاعلية، إذ ادخل اجلمهور كشريك أساسي يف صنع احملتوى سرعة استجابة اجلمهور واعت    
وحفظ نسخة  اإلعالمي من خالل تفاعلو يف ادلادة اإلعالمية )سواء كانت نص، صورة، أو صوت أو فيديو( .

 من النص وسهولة الرجوع للنص يف أي وقت أو إرساذلا لشخص آخر، أو التعليق على اخلرب أو ادلقال وقراءة
 تعليقات وآراء اآلخرين على ادلوضوع.

 خاصية التحديث: -16

يتمتع خباصية تقدًن األخبار وادلواد اإلعالمية ابستمرار دون مواعيد سابقة، فاحملتوى اإلعالمي االلكًتوين          
 اإلعالمية.يتمتع ابلسبق والقدرة على التفاعل واستخدام الوسائط ادلتعددة، شلا يعطي تفاعال مع ادلواد 

  خاصية املستقبلية: -17

مسي إبعالم ادلستقبل وابعتماده على التكنولوجيا احلديثة، دبا خيفض من تكاليفو ويوسع من دائرة  
مستخدميو فوسائل االتصال االلكًتونية احملمولة يستطيع حاملها الدخول إذل االنًتنت، والتطلع على موقعو 

 اي زمان. االلكًتوين ادلفضل من أي مكان ويف

 : املساحة اجلغرافية  -91

إذل سلتلف أضلاء العادل على عكس عدد كبَت  –عن طريق االنًتنت  -ديكن للموقع االعالمي أن يصل  
حبدود جغرافية زلددة. وحىت إذا  –يف أغلب االحيان  –جّدا من وسائل االعالم التقليدية اليت تكون مقيدة 

ة من ذباوز "زلليتها " فإهنا ال تضمن نشر رسائلها االعالمية إال على عدد سبكنت بعض وسائل االعالم التقليدي
لذلك تسعى غالبية الوسائل االعالمية إذل شق طريقها واستحداث نسخة الكًتونية  ، زلدود من ادلتلقُت يف العادل

 ذلا يف االنًتنت .
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 1املبحث السادس :سلبيات  االعالم اإللكرتوين:

 والتحقق من صحة وصدق العديد من البياانت وادلعلومات اليت ربويها بعض ادلواقع يف صعوبة الوثوق  -
 .ظل احلاجة إذل التعزيز ادلتواصل للقدرات الثقافية والتعليمية للمتلقي

 .ضعف ضبط الضوابط الضرورية لضمان عدم ادلساس ابلقيم الدينية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات -
 .ى نشر العنف والتطرف واالرىابضعف ضوابط السيطرة عل -
عدم التوازن بُت حجم ونوعية الرسائل اإلعالمية ادلوجهة وبُت استعداد ادلتلقي ذلما فيما يتعلق ابلرأي  -

 .والرأي اآلخر
 .تفتيت دائرة ادلتلقي، والًتكيز على سلاطبة األفراد واجلماعات الصغَتة وفق ادليول واالحتياجات الفردية -
 .النشر وادللكية الفرديةانتهاك حقوق  -
 .ارتكاب اجلرائم االلكًتونية ابستخدام التقنيات احلديثة -

 

 2اإلعالم االلكرتوين يف اجلزائر املبحث السابع:

اصبحت تقنية اإلعالم اآلرل يف اجلزائر عامال تكنولوجيا ابلغ األمهية يف احلياة ادلهنية لألفراد كما          
للمؤسسات اليت اختارت توجها جديدا النتشارىا زلليا وإقليميا وحىت على ادلستوى الدورل وىذا ابزباذ الشبكة 

ة يف إيصال السلع ادلادية وادلعنوية والفعالية ابختيارىا العنكبوتية لتحقيق ىذا االنتشار الذي جيمع بُت السرع
اإلعالم االلكًتوين اجلزائري  أصبح يشكل ربداي جوىراي، مقارنة ابإلعالم الوطٍت   ،والتفاعلية مع الزبون أو ادلتلقي

الم الكًتوين لكن وسائل اإلعالم االلكًتونية اجلزائرية دل تصل إذل االحًتافية، إذ الحظ أىل االختصاص أن اإلع
 يف اجلزائر أصبح دبثابة الفضاء ادلفتوح على كل شيء.

حيث صرح اإلعالمي "وطار" أبن ىذه الفًتة تشكل بعض ادلخاوف اليت يثَتىا الفضاء االلكًتوين من       
زائرية شتائم، تضارب يف ادلعلومات وهتويل الرأي العام، مثال ذلك إطالق بعض ادلنصات اإلخبارية اإللكًتونية اجل

  يف السنتُت األخَتتُت يف اجلزائر، حيث خلقت نوعا من التفاعل داخل مواقع التواصل االجتماعي.

                                                             
 مدونة الصحافية نسرين حسونة. -1
2

مارس 96قلة فايرة لعمامري 8 اإلعالم الكًتوين يف اجلزائر ال زال أعرجا ونظرة إعالمية لقاصرة، صحة مداي، جريدة احلوار يومية أسبوعية وطنية مست -
0196. 
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إضافة إذل ىذا كلو أطلق على اإلعالم الكًتوين اجلزائري صفة األعرج عكس بعض الدول العربية الشقيقة       
سبب تدفق االنًتنت الضعيف أن دل يكن متقطعا تونس، ادلغرب فادلمارسة عرب الشبكة العنكبوتية ال تزال قاصرة ب

 يف  بعض  االماكن العمومية.

ضف إذل ذلك االستعماالت اليومية لألنًتنت مع اذلواتف ال تزال ذات طابع كالسيكي، وال تتعاطى          
صحفيُت وادلواقع اإلخبارية ادلختلفة. كما أضاف احد الصحفيُت سعدي " د الًتا  صوت " من جهة أن معظم ال

يصبون اىتمامهم على اإلعالم الكالسيكي كالصحف الورقية، ومن جهة أخرى أتخر انتشار  التدفق العارل 
 لإلنًتنت.

 1االطار القانوين لإلعالم اإللكرتوين يف اجلزائر 
ألن ادلنظومة القانونية يف اجلزائري، رلربة اليوم اكثر من اي وقت مضى على مواكبة كل التطورات  

والتحوالت احلاصلة يف رلال تكنولوجيا االعالم واالتصال، فقد اورد ادلشرع اجلزائري ألول مرة موادا قانونية 
، تنص 44حيث صلد ادلادة  لكًتونيةعالم اإلجانب وسائل اإل تتحدث عن النشاط االعالمي على االنًتنت، اذل

التسجيل ومراقبة صحة ادلعلومات، إبيداع  اإلجراءاتعلى ان سبارس نشاط االعالم عرب االنًتنت حبرية، وخيضع 
تصريح مسبق من طرف ادلدير ادلسؤول عن جهاز االعالم عرب االنًتنت، ربدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة عن 

 طريق التنظيم.

ا مواد حول وسائل االعالم االلكًتونية، جات يف رلمله 4وكان الباب اخلامس من ىذا القانون قد تضمن         
تعريفية اب الدرجة االوذل، ودل تكن واضحة من الناحية القانونية، فمثال صلد ان الصحافة اإللكًتونية يف مفهوم ىاذا 
القانون يقصد هبا كل خدمة اتصال مكتوب موجهة للجمهور او فئة منو، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص 

، ودل يستثٌت من "45ادلادة "ا االفتتاحي حسب نص طبيعي او معنوي خيضع للقانون اجلزائري، ويتحكم يف زلتواى
كل   "51-47"وسائل االعالم االلكًتونية ما تعلق خبدمة السمعي البصري عرب االنًتنت، فقد جاء يف ادلادتُت 

اذاعة موجهة للجمهور او فئة منو، وتنتج وتثبت -تلفزيون، واب-خدمة اتصال مسعي بصري عرب االنًتنت واب
 ل شخص طبيعي او معنوي خيضع للقانون اجلزائري،  ويتحكم يف زلتواىا االفتتاحي.بصفة مهنية من قب

يتمثل النشاط السمعي البصري عرب االنًتنت يف انتاج مضمون اصلي موجو للصاحل العام وجيدد بصفة   
منتظمة وحيتوي خصوصا على اخبار ذات صلة ابألحداث، وتكون موضوع معاجلة ذات طابع صحفي وال تدخل 

حصراي عرب االنًتنت وقد اضاف ادلشرع ابن  ضمن ىذا الصنف اال خدمات السمعي البصري اليت سبارس نشاطها
شلارسة نشاط الصحافة االلكًتونية والنشاط السمعي البصري على االنًتنت يكون يف ظل احًتام ما جاء بو من 

                                                             
 .0194نوفمرب9ف من االعالم الكًتوين  يف اجلزائر، اجلزائر و سلا ،ماموشز فتيحة  -1
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ل اداة للًتويج او فردبا لنشاط صناعي او ىذا القانون العضوي، كما تستثٌت من ىذه التعاريف االخبار اليت تشك
 .ذباري
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 ابــــــــي اإلرهــــــــــــــــــــــــمن معان: األولاملبحث 

 املفهوم العام لإلرهاب: 

  أا رلرع  اارلنف،  ووا  كان عف، جدي اإلرهاب كلمة ترمز إذل كل ما هو عمل إجرامي مصحوب اب  
اقتل  اوفك رليما رلك اإلرهاب ينرف أبنه كل فنل مفظم يفجم عفه أعمال رللنف،  أا هتييي ذماد  أا منفو  ك

ادارلك ابوتخيام اوائل منيفة 1رلألرااح ا ارلقيام ابالغتيال  ا حجز رللرهائن  اتفجَت رللمفرقنات أا غَتها 
تدتطيع خلق حارلة من اػبطر ارلنام رليى اعبماهَت رللخضوع ااالوتدالم ايصير  غارلبا عن صباعة منيفة  بغرض 

 . ربقيق أغراض وياوية  أا أ  أنشطة أخرى

  اللغوي لإلرهابالتعريف: 

يره   رهبة  ارهبا  ابرلضم ارهبا أ  خاف اره    ره " ره  ابرلكدركلمة إرهاب مأخوذة من   
ارلشي  رهبا  ارهبة  "ارجل رهبوت يقال رهبوت خَت من رضبوت أ  الن تره   خَت من ترحم .اتره  غَته  

يه اؼبناين  اػبوف  اارلره  اارلتهييي ك يف ارللغة ارلنربية  قبي  تنري، اإلرهاب  ييار حول هذرلأ  توعيه  رل
 .2اارلفزع

 التعريف االصطالحي لإلرهاب 

  اإلرهاب هو مصطلح أاثر ارلكثَت من اعبيل  حبيث يني من ارلفاحية   األخالقية اهو ولوك عيااين يًتجم رلفا
 صور ارلنف، يف اجملتمنات اؼبناصرة من خالل ارلتني  على اإلندان "دمه امارله اعرضه".

  ونت اعبمنيات األمفية إذل ارلتحلي بكافة اغبلول رلقمع هذه  ينرف كي،عبميع األمفية فاأما من ارلفاحية
 .3ارلظاهرة

 4ك رليس هفاك تنري، ؿبيد رلإلرهابذرلرل  كما ينرف أبنه ظاهرة اجتماعية ذات متغَتات عييية رللغاية 
 األضرار ارليت خيلفها ديكففا منرفته.اعليها فليس هفاك داع رلتنري، اإلرهاب ألنه دبجرد مشاهيته من خالل 

 

                                                             

 يف ارلقانون اعبفائي. هاؼببذارلة ؼبكافحته  روارلة دكتوراااعبهود د خارلي ارلديي  اإلرهاب ارليارل  -1
 .1748  ص 1955  2  دار اؼبنارف  جبَتات ارلنرب دمحم بن علي األنصار  ابن مفظور  رلدان  -2
 .240  ص94  ؾبلة ارلبحوث االوالمية  جاؼبتخصص يف ارلقانون ارليارل  د عصام رمضان -3
 5ص  2017 اوات ارلنلمانية يف ارلنادل ارلنريباألحباث اارلير  مركز اإلرهاب تنري،  ارلكرد . إشكارليةإكرام زادة  -4
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 التعريف اإلجرائــــــــــــــــــــــي 

هو فنل عفي، يهيف مرتكبوه إذل إشاعة ارلذعر اارلرع  اارلًتايع يف اجملتمع  إبتباع أوارلي  خطَتة     
رليخلق حارلة كارلقتل ااغبرق اارلفه  اارلتيمَت  يكون موجها كبو اؼبينيُت ااؼبؤودات ااغبكومات على حي ووا  

 1ع.عيم االوتقرار تفنكس ولبا على ارلبفا  ارلثقايف ااالجتماعي ااالقتصاد  اارلدياوي يف اجملتم

 اإلرهاب من منظور اإلسالم 

حيث عرفه اجملمع ارلفقهي على انه: " ارلنياان ارلذ  دياروه أفراد أا صباعات أا دال بغيا على اإلندان   
صفوف ارلتخوي، ااألذى اارلتهييي اارلقتل بغَت حق اما يتصل بصور )ديفه دمه اعقله امارله اعرضه( ايشمل 

اكذرلك  اإيذائهماغبرابة اإخافة ارلدبل  اقطع ارلطريق ارلنف، اارلتهييي يهيف إذل إرلقا  ارلرع  بُت ارلفاس اتراينهم 
ة رللخطر فكل امن صفوفهم إغباق ارلضرر ابرلبيئة ااألمالك ارلنامة ااػباصة أا تنريض احي اؼبوارد ارلوطفية أا ارلطبيني

 .2هذا من صور ارلفداد يف األرض ارلذ  هنى هللا وبحانه اتناذل عفه 

  اجلرمية اإلرهابية يف نظر القانون اجلزائري 

يف ابدئ األمر ؼبكافحة ظاهرة  03/92اذبه اؼبشرع اعبزائر  إذل مواجهة ظاهرة اإلرهاب إبصياره ؼبرووم        
اؼبؤرخ  05/93اإلرهاب متضمن ارلنييي من األحكام اعبزائية مث جا  بنيه مرووم اؼبتمم ااؼبنيل اهو اؼبرووم رقم 

 اجا  هذا اؼبرووم بطبينته اؼبزداجة فهو من جهة قوانُت نظرا رللقوة ارليت ربوزها ااؼبيادين ارليت تفظمها . 1993عام 

 10/95فاقم ارلظاهرة اإلرهابية اأصبحت من األفراد مفظمات إرهابية اكتائ  ازعما  صير أمر ارلكن بني ت      
يونيو  8اؼبؤرخ يف  155/66ينيل ايتمم األمر رقم  1995فرباير  25هجر  اؼبوافق  1415اؼبؤرخ يف رمضان 

فنال إرهابية أا زبريبية ااؼبتضمن قانون ارلنقوابت أضي، فيه قدم رابع مكرر بنفوان اعبرائم اؼبوصوفة أب 1966
ايناق  ابإلعيام مرتك  األفنال ارليت تتنلق  90اؼبواد اؼبناق  عليها اإلعيام عقوبة اإلعيام تفص عليها اؼبادة 

 .3ابؼبواد اؼبتفجرة اأية مادة تيخل يف تركيبها أا صفاعتها كاألولحة اارلقفابل

 

 

 
                                                             

1
 .2002  دار ارلكتاب ارلنريب  اعبزائر  1مفهوم االرهاب يف ارلقانون ارليارل  دراوة قانونية انقية  ط -
  .1433  اإلصيار 97ارلرائوة ارلنامة رللبحوث ارلنلمية ااإلفتا    ارلفرق بُت اعبهاد ااإلرهاب  ؾبلة ارلبحوث ارلدياوية  ارلنيد  -2

3
- http://www.droit-dz.com/forum/threads/6616/ 
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 نشأة وتطور اإلرهاباملبحث الثاين :

قيم ارلبشرية رلذرلك عرفت بوجود  اإلرهايب إذلظاهرة اإلرهاب رليدت ظاهرة حييثة فإن ارلبنض يرجع ارلنمل   
فارلقرآن ارلكرًن حيثفا عن قتل األخ قبيل ألخيه هبيل اهذه ابعتبارها أال جردية تبنتها 1ارلصراع بُت بٍت ارلبشر 

رلقرن ارلدابع قبل اؼبيالد اوتنياد رللحضارة األجيال  على أواس أهنا اويلة ارلقتل رللحصول على مبتغاها فكان ا
ااألطفال  األشورية ابوتخيام ارلطرق  ااألوارلي  ابإلضافة إذل ارلووائل اإلرهابية ارليت كانت اويلة رللًتهي  ارلفدا 

 .2اارلضنفا 

كما عاىن األفراد يف ارلنصر ارلراماين من ايالت اإلرهاب حيث كان من ارلصن  ارلتفريق بُت ارلدياوة    
ابُت اػبطر اؼبوجه داخليا اخارجيا  بني ارلنصر ارلراماين عرف اإلرهاب اصففوه كوويلة رلديطرة على ظاهرة ك

  3مقاطناهتم.

قبل اؼبيالد من خالل مؤامرة رمديس  1198ندتطيع ارلقول أن ارلفراعفة أال من رلفظوا كلمة اإلرهاب وفة   
جردية وياوية  ينٍت أهنم ربط اإلرهاب ابرلدياوة ارلثارلث  اؼبرهبُت امفهم اضطراا رلتدمية كل فنل يضر ابجملتمع 

من خالؽبا ونت ارلثورة إذل ارلقضا  على ظاهرة اإلرهاب  1789ااوتمرت إذل غاية قيام ارلثورة ارلفرندية عام 
دان أن هنمل األنظمة اؼباركدية اارليت  .4ااألعمال اإلرهابية ااعترباها اويلة رلضغط أا رلتحقيق مفافع شخصية 

 من أعمال ارلنف، ااإلجرام  حيث كان أيفما اجيت األحزاب اجي اإلرهاب. تضررت هي كذرلك

دخل اإلرهاب مرحلة من ارلتقيم حيث كان تركيزه يف مفطقة ارلشرق األاوط بُت  1960يف أااخر عام   
اعبرائم ارلبشنة يف ارلضفة ارلغربية رلغزة اصحرا  وفا   امن هفا توونت اعبماعات اإلرهابية اتطورت ازاد حجم 

رلتصل إذل اوتخيام اؼبتفجرات ااألولحة اؼبتطورة ايف عصران اغبارل  اأداات اإلرهابؼبفااشات اتطورت اوائل ا
اتفريغ رلشحفات  اارلبحث عن مصاحل على عكس ارلنصر ارلقيًن كان مقتصرا على  فنلنرى اإلرهاب أبنه ردة 

ييي من اجملتمنات ارلنربية اارلغربية  مثال صباعة منيفة  أا ضي صباعة منيفة رلكن أصبح اآلن ظاهرة تشتكي مفها ارلن
 اإلرهاب اؼبتفشي يف ووراي اارلنراق اغَتها من ارليال .

هفا قبي كافة ارليال اجملاارة تتضرر هي األخرى  رلذرلك جي  اضع اآلرليات ارلالزمة ؼبكافحة هذه ارلظاهرة   
 ااجملتمع. من خالل شرحها   اوائل اإلعالم افضح اعبرائم اتفييي خبطورهتا على ارلفرد

                                                             

 .2007جويلية  2  دية ارلنراقية  مقاالت حول ارلنادلاإلرهاب مفهومه انشأته  االربا  مهي  ؾبيي -1
 مهي  ؾبيي  نفس اؼبرجع ارلدابق.-2
 مهي  ؾبيي  نفس اؼبرجع ارلدابق. -3
 .112  ص2002 اإلوالمية ظاهرة اإلرهاب اؼبناصرة طبينتها عواملها ااذباهاهتا  ارلرايض  مركز فيصل رلليراوات اارلبحوث   مصلح ارلطاحل-4
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  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع اإلرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباملبحث الثالث :

رلقي عاىن ارلنادل ارلكثَت من األخطار ااغبراب ااالوتنمار اارلكثَت من أنواع االضطهاد ااالوتبياد  رلكفه   
يناين من ايالت اإلرهاب ارلذ  أضحى ظاهرة خطَتة على ارلفرد ااجملتمع  ارلكن امع تنيد صور ارليوم أصبح 

اأشكال اإلرهاب  ا اختالف أهيافه امضاميفه  قبي ان هفاك من قدم اإلرهاب اذل عية تقديمات ارليت اردت 
رلقانون ارلنام  إرهاب يف شكل أنواع  فهفاك من قدمه إذل اإلرهاب ارلفرد  ااعبماعي إرهاب اجتماعي  إرهاب ا

 إرهاب عرقي أا االنفصارل... دارل

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنوع األول: من حيث الغاي

 :اهفا ديكن تقديمها اذل

 ارهاب القانون العام  -1

ارلنام  هذا ارلفوع ينتمي على تففيذ اعبرائم ارلبشنة  انشر ارلرع  بُت ارلفاس بيافع االختالف اارلقانون   
ارليدت بيافع وياوي  ااعبرائم ارليت يرتكبها سبثل يف اػبط،  احتجاز ارلرهائن   ارلتهييي  اغَتها من األعمال 

 َتية مكاو  مادية  امن األمثلة ارليت نشأ ارلشفينة ارليت أيمل اإلرهابيون ابرتكاهبا بغية ارلتحصل على فيية أا
 تشاهبة.إرليها  هي عصاابت اؼبافيا اغَتها من ارلنصاابت اؼب

 اإلرهاب االجتماعي  -2

فهو يدنى اذل ارلقيام بتغَتات جذرية يف توزيع " يطلق على هذا ارلفوع من اإلرهاب "ابإلرهاب ارلثور    
 ارلدلطة اارلثورة يف اجملتمع  اينملون على تغيَت ارلفظام االجتماعي. 

 أركانه  اتفويض تيمَته إذل يدنى أعلى هيفزه ارليديقراطية  و ايتخذ هذا اإلرهاب من ارلفظام ارلرأظبارل ارم  
نه ييار يف فلك  اإليييورلوجية اؼباركدية على أكما   ارلربارليتاراي ويطرة ربقيقا اذرلك ارلنف، اوبل اوائل دبختل،

 .رلييها ارلثور  اؼبفهوم أواس على ارلثور  اإلرهاب تتبٌتانه ديكن ارلتمييز بُت اجملموعات ارليت  

لة اجملموعات اإلرهابية ارليت ثارليدار تقارليي طويلة يف  اتريخ اإلرهاب  امن ام أيضا إرهابكما يطلق عليه   
ارلكن امفظمة األارلوية اغبمرا  يف ايطارليا  ارلنمل اؼبباشر يف فرندا   يف أؼبانيا ابدرمايفهوفتتبع  هذا ارلفوع  مفظمة 

 هذا ال ينٍت ان ارلفظام ارلرأظبارل بنيي كل ارلبني عن اإلرهاب .
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 العرقي أو االنفصايلاإلرهاب  -3

أن رله امتياد بُت فئات  يتميز هذا ارلفوع من اإلرهاب ابرلنف، ارليمو  اابالوتمرارية اابرلطابع ارلشنيب  أ   
هذا ارلفوع  أنارلشن  ارليت ينرب عفها اينمل ربت اظبها  كما أنه ينتمي على أتييي ارلنييي من فئات ارلبديطة  كما 

األقلية هفا ال  مثل يف ارلنمل على خلق كيان قومي مدتقيل  ااؼبالحظ أنمن اإلرهاب ربكمه احيات اؽبيف اؼبت
تشنر براح ارلوطفية اان ارليارلة اؼبتماثلة تتبع وياوة ارلتفريق بُت األجفاس ايفتشر هذا ارلفوع من اإلرهاب يف أماكن  

االيررلفي  يف بريطانيا كثَتة من دال ارلنادل  اهذا ما يطارل  به ارلشن  ارلكرد  يف تركيا اإيران ااعبيش اعبمهور  
 حيث ترى كل هذه ارليال من فرندا  اوبانيا  تركيا أبهنا مفظمات إرهابية تدنى رلتفريق بُت هذه ارليال.

 الثاين من حيث الــــــمـــــــــــــــــدى واآلثــــــــــــــــــــــــــار نوعال 

 اإلرهاب الوطين الداخلي -1

ية ؿبليا أ  ديس ارلقطاع ارلياخلي رللوطن  حيث تتم اعبردية اربقيق أهيافها يكون هذا ارلفوع من األعمال اإلرهاب
 : ارلظراف ارلتارليةداخل ارلقطاع ارلكي يتم هذا ارلفوع من ارلنمل اإلجرامي جي  أن تتوفر 

 . تكون نتائج ارلفنل اإلرهايب دائما داخل حياد ارليارلة 

  ااإلقليمية رلتلك ارليارلة.أن يكون ارلتخطيط رللنمل اإلرهايب يف نطاق ارلديادة ارلقانونية 

 . أن تكون اعبماعات اإلرهابية اؼبشاركة يف نفس ارليارلة 

 أن ال يكون هفاك أ  دعم ماد  أا منفو  رلذرلك ارلفشاط اإلرهايب من اػبارج . 

 : إرهاب مفظمة هذا ارلفوع من اإلرهاب خيضع رلالختصاص ارلنقايب رلليارلة دان تيخل خارجي امن أمثلته  
 من أ.م.ارلو تفج دل كما إوبانيا يف إيتا مفظمة إيطارليا  يف اغبمرا  األرلوية مفظمة إرهاب"ابدرماهوف" يف أؼبانيا  

 على ارليالئل أحي هي دبرتكبها مؤخرا اإلعيام حكم نفذ اارليت وييت أاكالهوما حادثة اكانت ارلياخلي  اإلرهاب
 اارلتجانس ااؼبداااة رلليديقراطية مثال اأبنه رلالخًتاق  قابل غَت أنه غَته من أكثر ييعي ؾبتمع يف تصيعات اجود
 . ارلبالد تيمي ارليت اغبركات من اغَتها ااؽبفياس  ارلديخ تطرف من اؽبفي تناين كما مواطفيه  بُت
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 1اإلرهاب الدويل  -2

دارا هاما يف إبراز ايقصي ابإلرهاب ارليارل ارليت تقوم به بنض ارليال ضي األفراد  فما كان رلإلرهاب ارلناؼبي      
هذه ارلظاهرة  أكثر بني أحياث عاصمة نيويورك  ااألمراض ارليت بيأ يناين مفها اجملتمع األمريكي دان أن يير  
احي حىت اآلن عن مرولُت ارلطراد اعبرثومية  ااإلرهاب ارليارل هو ذرلك اإلرهاب ارلذ  أيخذ بني طابع دارل 

 ايتمثل يف :

 نمل اإلرهايب .اختالف جفدية اؼبشاركُت يف ارل 

 .اختالف جفدية ارلضحية عن جفدية مرتك  اعبرم اإلرهايب 

 .ارلنمل اإلرهايب يكون دائما خارج نطاق ارليارلة ارليت يفتمي إرليها 

  اارلدفن.ارلنمل اإلرهايب دائما يكون ضي اوائل ارلفقل ارليارل كطائرات 

 يف ن تففيذ اارلتخطيط دائما يكون اختالف بُت مكان ارلتنياد اارلتجهيز امكان تففيذ ازبطيط اارلتجهيز امكا
 ارل،.ـب أا إقليمارلفة ـب دارلة

 . اقوع ارلنمل اإلرهايب بتحريض من دارلة أخرى من خالل تقيًن ارليعم اؼباد  أا اؼبنفو 

  أخرى.دارلة  ـبططاهتم إذلعبو  مرتكيب هذه اعبراثيم بني تففيذ 

 ذــــــــــــــــــــالثالث: من حيث التنفينوع ال

 تقديمها :اهفا ديكن 

 إرهاب مباشر -1

يتم بطريقة مباشرة كاغتيال اؼبلك إلعالن اعبمهورية إرهاب غَت مباشر هذا ارلفوع  ال يهتم رلفشاط كتزيي،      
 اتزاير رلألاراق  ؿبل تففيذ ارلفنل  أا تدًت إعطائه ما يلزمه رلتففيذ ارلفنل اهو أنواع.

 

 

                                                             
 .2016أنواع اإلرهاب اارلفرق بيفه ابُت أعمال اؼبقاامة  مفصة والم ابكورة مشاريع ربصُت    -1
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 مباشر غري إرهاب -2

 اإلرهايب نقل رلتأمُت ارلدفر اجوازات األاراق اتزاير كتزيي، رللفشاط اؼبباشر ابؽبيف ينتٍت ال ارلفوع هذاو   

 : ارلفنل اهو أنواع رلتففيذ يلزمه ما إعطائه لهتد أا ارلفنل  تففيذ ؿبل رللبلي

 : 1اإلرهاب ارلفكر 

 يطلق اإلرهاب من ارلفوع اهذا جييي  فكر اغرس ارلقائم ارلفكر ؿبور يدتهيف  أنواع اإلرهاباهو اخطر       
 من فقط رليس ارلرقابة  أداات من أداة تكون أن ديكن ارللغة أن من انطالقا ارللغو   اإلرهاب مصطلح ارلبنض عليه
 تبيعها ارليت ااآلرا  اؼبقيم اإلعالم امنط اؼبفقورلة االتصاالت شكل يف أيضا ارلكن هبا تفاد  ارليت األفكار خالل
 يدتهيف غَتهم ضي سباروه أا مواطفيها  مواجهة يف األنظمة بنض سباروه ارلذ  ارلفوع اهذا تفرضها ارليت اارليعاية
 :   مفها ارلفتائج من ؾبموعة إذل ارلوصول

  ارلقضااي ارلنامةفرض ؾبال احياد يفبغي ارلوقوف عفيها عفي ارلتنبَت عن ارلرأ  يف ـبتل، ارلقضااي ارلنامة. 

  اؼبنارضة داخليا اخارجيا. اإطباد األصواتكبت  

  على عقول  اؼبواطفُت ااعيهم .فرض منط منُت من ارلثقافة 

  كما ديكن ارلقول أن هذا ارلفوع  من اإلرهاب ديارس عملية إلقفاع ارلطرف اآلخر اأتيييها احىت االنضمام
 .إرليها

 :اإلرهاب النفسي 

ااالهتامات بصورة  ذي أن سبارس ارلضغوطات  على أ  كان من خالل نشر وتار ااقني من األكا ٍتين       
 قي توازنه.فات ارلفرد مدتمرة حيث  تفهار منفوايت

  :اإلرهاب الرمزي 

اهذه األنواع ارليت وبق ذكرها رلن  .إذل مهاصبته ضحااي يتفقون يف ولوكياهتم مع ارلنيا هيف هذا األخَتي      
 رهابية.اإل نه امع مرار ارلوقت وتظهر أنواع جييية امتنيدة   من األعمالأل األخَتة كونت

 

                                                             
 .2016اإلرهاب ارلفكر   مفصة والم ابكورة مشاريع ربصُت  رللتوعية دبخاطر ارلتطرف ااإلرهاب ااعبردية   -1



 اإلعالم االلكرتوين والتوعية من خماطر االرهاب                                         الفصل الثالث:        
 

47 
 

 صور اإلرهاب الرابع:املبحث 

إن ارلنمليات اإلرهابية تشهي دائما ارلنييي من ارلتطورات نتيجة على ربصلها على ارلتكفورلوجيا اغبييثة   
 1اتطور ارلصفاعات اغبيوية:

 2اإلرهاب الكرتوين: -1

إلرهاب  اقي شاع كًتاين اهو من اخطر أنواع رليف عصر تغزاه ارلتكفورلوجيا اغبييثة ظهر اإلرهاب اال  
اوتخيامه عق  ارلطفرة ارليت حققتها تكفورلوجيا اؼبنلومات  ااوتخيام اغبواوي  اآلرلية   ابتارل أصبحفا ندتخيم 

كًتاين ينتمي على اوتخيام اإلمكانيات  اارلووائل االتصارلية رلمصطلح إرهايب على االنًتنت ـبًتقا  فاإلرهاب اال
إذل ارليمار  أدى 2003ر هبم مثال ذرلك انتشار رلفَتاس "اوًت" وفة من اجل  زرع رلغة ارلتخوي،  اإغباق ارلضر 

منطًا جيييًا من اغبراب ارليت ال تنتمي على اوتخيام األولحة  اغباووب. ايني هذا ارلفوعيف ارلنييي من أجهزة 
رللمخاطر  ااؼبتفجرات ايفطو  على اوتخيام أا اوتغالل اجملرمُت رلنيم ضباية أا قابلية األنظمة اؼبينية اارلندكرية

على ارلفحو ارلذ  يؤد  إذل ارلتأثَت على األمن ارلوطٍت اارلناؼبي  رلذرلك فيشهي مدتقبل اإلرهاب يف ارلقرن اغبارل 
 أوو  أنواع اإلرهاب اإلرلكًتاين.

رلقي أصبح هذا ارلفوع من اإلرهاب دبثابة هاجس خيي، ارلنادل ابعتباره هو اؼبتضرر األال  ايف األخَت يوجي   
 : نتشار هذا ارلفوع  من اإلرهابإذل ا اوائل أدت

    3ضن، بفية شبكة االنًتنت اقابليتها رلالخًتاق. أاال :

غياب ارلرقابة ارلذاتية اغياب ثقافة اجملتمع امن هفا يدتطيع  ـبًتق  اغباووب ان يقيم نفده ابرلضفة ارليت اثنيا :
  ترغ  أن يكون هبا.

 :إرهاب بيولوجي -2

أولحة ارليمار  ضفت من حيث  اػبطورة  على رأسأارليت  ارلبيورلوجية ةحاألول إذل تلجأ اعبماعات اإلرهابية  
ال ربتاج  فتكا اتيمَتا  اهي  اتني من اخطر األولحةارلفقرا  ارلفواية ألهنا وهلة ارلتضييع ارلشامل  ظبيت  بقفبلة 

                                                             
: تفظيم ة  ارليراوات ارلبحثية  دراوة حارلةعلى تغيَت مفهوم ارلقوة يف ارلنالقات ارليارلي اإلرلكًتاين اإلرهابريهام عبي ارلرضبان رشاد ارلنباوي: اثر  -1

 . 2016 ارليديقراطي ارلنريب  اؼبركز  اإلوالميةارليارلة 
 .2010اإلرهاب ارلكًتاين مفهومه اوائل مكافحته  شبكة حيا   مؤسبرات  دراوات  أحباث  -2
 .2017  ابحثة وياوية يف قدم ارليراوات ارليارلية جامنة كربال   مراكز فرات رلتفمية  اارليراوات اإلوًتاتيجيةحورا  رشيي مهي  ارلياور  -3
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ابإلضافة هذا  رزازئة إذل تقفيات  منقية   إذ يتم  نشرها  يف األماكن  اؼبدتهيفة ابوتخيام اوائل  ارلرش على هي
صنوبة اكتشافها  نظرا ألهنا عيدية ارللون اارلرائحة  اأتثَتها يظهر  على اؼبيى  ارلبنيي اتدتخيمها اعبماعات  إذل

اإلرهابية ضي  ارليال اؼبنارضة ؽبا هبيف أحياث ارلكثَت من اػبدائر ارلبشرية  كما تنتمي هذه اعبماعات على 
 ألولحة.ارلنييي من ارلطرق رللحصول على هذه ا

 اإلرهاب النووي: -3

ايهيف اإلرهاب ارلفوا  إذل امتالك اؼبواد ارلفواية اارلتهييي هبا بصورة غَت قانونية اشرعية اخارج اؼبناهيات   
ارليارلية  اهفاك بنض ارلوقائع ااغبوادث ارليت ؽبا صلة مباشر ابإلرهاب ارلفوا  مفها إعالن شرطة اؼبواد ااؼبنيات 

بفدلفانيا خالل مرحلة ارلدتيفيات  عن فقيها رلكمية من ارليورانيوم اؼبخص   اكانت ارلفواية األمريكية امقرها 
صبيع ارليالئل ااؼبؤشرات تؤكي توجه هذه ارلكمية اؼبدراقة خلدة إذل ارلكيان ارلصهيوين  ادل يتفوه أحي بكلمة 

ل ارلفوا  ارلنراقي  ااحية ايتهم ارلكيان ارلصهيوين دبماروة اإلرهاب ارلفوا   أيضًا قيام إورائيل بضرب اؼبفاع
اقيامها ابغتيال ارلنييي من ارلباحثُت اارلنلما  ارلنرب يف ؾبال ارلطاقة ارلفواية. اقي حيد خربا  اكارلة ارلطاقة ارلفواية 

 . ثالث أخطار رلإلرهاب ارلفوا  تتمثل يف: اؼبواد ارلفواية  اؼبفشأة ارلفواية  امصير اإلشناع

 : اإلرهاب الكيميائي -4

ت ارلدامة تتمكن زانوع اإلرهاب ارلفوا  يشمل على اؼبواد ارلكيميائية   ارلغااهي تقريبا شرح عمل   
اؼبراد اوتخيمها  مثال ذرلك انتشار اعبمرة  إذل األماكن أخذها اضبلهااعبماعات اإلرهابية من اوتخيامها  اديكن 

 اػببيثة ارليت شكلت حرب غَت منلفة  حيث كانت رمزا رللهلع ااػبوف.
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 1اإلرهاب أساليب :املبحث اخلامس 

رلقائمُت على  األشخاص إذل تنيد أوارلي  رلقي شاع  مصطلح اإلرهاب  يف ارلوقت اغبارل فبا  أدى       
 ارلنمليات اإلرهابية  امن بُت هذه األوارلي  .

 التفجريات :  -1

ارلنييي  يني هذا األولوب من األوارلي  ارلشائنة يف ارلنادل  اذرلك ابوتخيام ارلقفابل ارلتفجَتية  حيث  حيتل  
ااالغتياالت %  12ااختطاف ارلطائرات %  22ااؽبجوم يف اؼبرتبة ارلثانية  % 46 اإلرهاب من اؼبرات  يف أوارلي 

 .%.4.5اأخرى  %6ااختطاف األفراد %  9.5

 االغتياالت : -2

ينرف االغتيال أبنه هو ارلقتل اؼبنتمي حيث يوجه يف ارلغارل  ضي شخصيات منرافة يف ارليارلة  اتلجأ   
 هذا األولوب دن غَته بغية نشر ارلرع  اارلنف،. اإلرهابية إذلاعبماعات 

 االختطاف -3

يق رلقي شاع هذا األولوب مؤخرا بُت اؼبشاهَت فبن رليدت ؽبم ميول وياوة ؿبيدة  بنرض اؼبشاركة  رلتحق  
أهياف  دعائية  رللمبادئ  ارليت ينتفقها  اإلرهابيون هبم يف إطالق صراح اإلرهايب  اينود اؽبيف من ارا  تلك 

 ارلنمليات إذل شي انتباه ارلرأ  ارلنام.

 : األعمال التخريبية -4

رليارلة  أا تكون األعمال ارلتخريبية ارليت تقوم هبا صباعات  اإلرهابية ووا  على اؼبفشآت  اؽبامة ااغبيوية يف ا  
  اتكون هذه اؼبفشآت داخل إقليم ارليارلة أا خارجها ايتميز هذا األولوب عن غَته ةعلى مفشآت  اقل أمهي

بكثرة ارلضحااي ألنه يدتهيف  أفراد  ال ذن   ؽبم  ووى اجودهم  صيفة  يف اؼبكان ارلذ  كان فيه  ارلتخري   
 ع   بُت اؼبواطفُت  رللتأثَت على وياوة ارليارلة .اإاثرة ارلر  ااؽبيف األواوي ؽبذه األعمال هو زعزعة األمن

 حيث تقوم اعبماعات اإلرهابية بزرع اؼبتفجرات اارلقفابل يف األماكن احمليدة اارليت تكون هيف رلنملياهتم  
راقبة بيقة ااختيار نوع اؼبدقيقة اؿبيدة  من خالل ربييي  اؽبيف  ا  ألوارلي  ايلجأ اإلرهابيون يف تنيد ؿبطاهتم

 ارلفاوفة.ارلنبوة 

                                                             
 .2011ارلرايض    اإلرهابمكافحة  أوارلي ااغبي من ذبفيي ارلشباب   اإلرهايب ارلتصي  رللفكر  ارلطراانة إبراهيمد/ دمحم  -1
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جرائم اإلرهاب من أكثر اعبرائم ارليت تنرقل جهود ارليارلة من أجل ارلتفمية اقتصادايً  ااجتماعياً  حيث    
تفص  االهتمامات من قبل ارليارلة على اجملال األمٍت ازايدة اإلنفاق عليه من أجل رفع مدتوى رجال األمن 

فارلتفمية  صرف ارلفظر اعيم االهتمام ابػبطط ارلتفموية رلليارلةحملاربة اإلرهاب اارلقضا  عليه اابرلتارل يؤد  ذرلك إذل 
بشكل عام عملية اجتماعية اقتصادية تيفع اجملتمع إذل اجتياز كافة ارلصنوابت اارلنراقيل ارليت تنًتض اربقق رله 
جية ارلقيرة على ارلفمو ارلذايت  اعفيما تتنرقل ارلتفمية ذاهتا  فإن ذرلك يؤثر بشكل كبَت على كفا ة ارلفرد اإلنتا

ااكبالل مكوانته ارلشخصية امدتواه ارلتنليمي اارلثقايف. كما تؤثر هذه اعبرائم على بفا  اجملتمع بدب  أتثَتاهتا ارليت 
تصي  كل فرد من أفراده ووا  كان ذرلك بفقي ضحااي أبراي  أا مناانة أور يف هذا اجملتمع األمر ارلذ  يهيد 

افبا الشك فيه أن ارلذ  ييفع شبن هذا اإلرهاب إمنا هم  سباوك اجملتمع اإحياث شرخ كبَت فيه يصن  عالجه.
 . ارلضنفا  اارلبدطا  ارلذين ال حول ؽبم اال قوة يف اجملتمع من شيوخ اأطفال

 
 

 املبحث السادس: التوعية األمنية: 

 تعريف التوعية:أوال: 

  :لغة 

: اغبافظ ارْلَكيُِّس ارلفقيه     ااْوت َْوعاُه: إذا اْوت َّْوَعَبُه. اارْلَوْعُي: اغبفظ فالن: أ  أْحَفُظ َاأَف َْهُم  اارْلَوعيُّ

اارلتقيير اارْلِفْهم اوالمة اإلدراك  اَاَعْيُت ارلِنْلَم أِعيِه َاْعياً  ااَعى ارلشي  ااغبييث يَِنيه َاْعيًا ايف اغبييث 

 1".ارلفبو  ارلشري،: " َنضَّر هللا امرأً ظبع َمقارَليت فَوعاها  فُربَّ ُمب َلٍَّغ أَاعى من واِمع

 :اصطالحا 

ااإلرشاد رللتزاد ابؼبنرفة  ذل ارلتوجيهإإضافة إذل ارلتوعية ابرلفواحي األمفية امن هذا اؼبفطلق فإن ارلتوعية هتيف   

 ااكتداب اػبربة اونت رللتأثَت يف إندان أا صباعة أا ؾبتمع رلقول فكرة أا موضوع ما.

 :اجرائيا 

                                                             
 .21عطية بن حامي بن آل ؿبفوظ ارلغامي   دار ارلشراكة اجملتمنة يف ربقيق ارلفوعية األمفية  دراوته يف طور اؼباجدتَت  جامنة ام ارلقرى  ص  -1
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ية األمفية اهو أدراك كافة أفراد اجملتمع رلليار اؼبطلوب مفهم افبا ويق ارلباحث ارلتنري، اإلجرائي ارلتارل رللتوع  

 1ذباه أنفدهم ااطفهم اآن كل ااحي مفهم هو رجل األمن األال.

 2: التوعية األمنية

اؼبقصود  ابرلتوعية هو توفَت اؼبنلومات اارلدياوات ارلالزمة اارلكافية حول قضية من اجل اوتيناهبا افهمها   

مث يف ارلفهم ااالذباهات اارلتنامل منها دبدؤارليته اكفا ة ااقتيار  ااؽبيف  من ارلتوعية هو ارلتأثَت فن اإلدراك امن  

 .اارلقفاعة

ا ينرف مضاميفها  اخفاايها اأبنادها فبا يؤثر على فهمه  ؼبا م  تفتضيهاأخَتا ارلدلوك فارلفرد ارلواعي   

 اارلتنامل منها  بطريقة اجيابية افنارلة.

 اثنيا: أهداف التوعية األمنية:

هتيف ارلتوعية األمفية إذل تنري، اؼبواطفُت اكافة ارلطرق ااألمناط ارليت تؤد  إذل ارتكاب  اعبردية حيث ال  
 إعطا  فرصة ؼبن وورلت ؽبم أنفدهم ابرتكاب اعبردية اهيف إذل:يتنرض ؽبا اؼبواطفون  اعيم 

 تزايي أفراد اجملتمع ابؼبنلومات ارلالزمة من خالل غرس اؼبنرفة يف أذهاهنم  رلتخفي، األمن اارلدلم. -1

تشجيع أفراد اجملتمع على تغيَت ولوكاهتم  ااذباهاهتم ارلفكرية حيث تقوم كل أفراد اجملتمع رليارهم رلتحقيق  -2
 رلدلم االجتماعي.األمن اا

 تزايي أفراد اجملتمع دبا ديكفهم من منلومات حبقائق زبص ارلقضااي األمفية. -3

 غرس ارلقيم ااألخالق ارلفاضلة يف نفوس أفراد اجملتمع رلتكون دبثابة اغباجز تنيق من ارتكاب اعبردية. -4

 ارلتنري، دبهيدات األمن ارلقومي اكيفية مواجهة ارلتحيايت ربقيقا ألمن ارلوطن . -5

 أفراد اجملتمع رللمشاركة االجيابية اربديدهم آبمن اوالمة ارلبالد. ربفيز -6

                                                             
 دمحم مدنود قَتاط: إعياد ارلربامج ارلتوعية اارلتنليمية حول ارلقضااي األمفية. -1

 نفس اؼبرجع. - 2
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 : اإلعالم اإللكرتوين والتوعية من خماطر االرهاب  السابعاملبحث 
 

تناين اغل  اجملتمنات من ازدايد اكثافة يف ارلنمليات االرهابية  رلكن يف  اؼبقابل يلن  االعالم االرلكًتاين    
ااقع احقيقة هذه  ارلظاهرة فاألعالم  اإلرلكًتاين  واهم يف مواجهة  ارلنييي را رئيديا ابعتباره  روارلة تفقل رلفا دا 

من األزمات ارليت  هتيد األمن اارلدلم ارلناؼبيُت من خالل فضح أوارلي  ارلفكر اإلرهايب   اارلدرعة يف تلقي اؼبنلومة 
اهذه اهم وبل ارلتصي  رلإلرهاب من   قائية ا اغبمالت ارلتوعويةَت ارلو رلتصي  ػبطر االرهاب  اإتباع كافة  ارلتياب

 : خالل اوتغالل االعالم االرلكًتاين

 1اعياد  برامج  رلتوعية اؼبواطفُت بقضية  اوتخيام  االرهاب رلشبكة  االنًتنت اهي ظاهرة خطَتة امتفامية. 

  عليها اإلرهابُت.ارلتنري، ابألنشطة اإلرهابية  اارلتفويه ابؼبواقع اؼبشبوهة  ارليت يديطر 

   ارللجو  اذل مواقع  ارلتواصل  االجتماعي رللتأثَت على ارلرأ   ارلنام  اتوعية  اعبمهور انشر ارلوعي  االجتماعي
 ااطالق ضبالت إعالمية مكثفة من خالل هذه اؼبواقع  تدتهيف ارلفكر اؼبتطرف على اؼبدتوى ارلناؼبي اارلنريب.

   خبطورهتا.فضح حقيقة ارلظاهرة اإلرهابية  اارلتوعية 

    اارلتفديق مع  اعبهات اؼبنفية من خالل ربضَت برامج  ارلًتكيز على اعياد  ارلربامج ارلييفية  اارلتثقيفية  ااالمفية
 تبث مقاطع دعائية  اارلتحذير مفها.

 من أفكار تراجيية قي تؤثر ولبا االجتماعي  مواقع ارلتواصله ظاهرة اإلرهابية من خالل  ما تبثكش، حقيقة ارل
 تمع. على اجمل

 اذل زايدة  راح ارلوطفية اارلتصي   اذل ما تبثه بنض اوائل االعالم من إشاعات   تبٍت برامج اعالمية هتيف
 .2اافكار خاطئة

  رللوقوع يف اعبرم اإلرهايب. يكونوا فريدةأن  امفنهم منتوعية ارلشباب 

 مفاهضة ارلفكر اإلرهايبنمالن على تفنيل دار ارلدلك األمٍت اتففيذ خطة  تيري  اعالمي مشًتكة  ت. 

غل  هذه ارلنفاصر  ال ربقق اهيافها اال اذا مت اوتغالل اعبان  ارلتثقيفي ارلييٍت  فمنظم اعبماعات أ   
اإلرهابية يلجؤان اذل ارليين اإلوالمي رلتوضيح جرائمهم  امن هفا جي  على اوائل اإلعالم عامة ااإلعالم 

                                                             
 .2017 ،اؼبركز ارلكاثورليكي مؤسبر اإلعالم انشر اغبضارات  رهاب  صفاعة ارلرأ  ارلنام امواجهة اإلدار اوائل اإلعالم يف فيصل اؼبتلقم  -1
 . 7102 واحة ارلرأ  وفة مقاامة  ارلفكر اؼبتطرف عمار ونيان ارلبير   اإلعالم اأثره يف  -2
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 .الل فصل بُت االوالم ااإلرهابن خاإلرلكًتاين خاصة ان سبارس دارا تفويراي م

ااعبيير ابرلذكر كذرلك هو دار االعالم االرلكًتاين يف ؿباربة االرهاب يف حي ذاته حيث كشفت جهات    
عية هجمات ارهابية كان  رلووائل ارلتواصل االجتماعي دارا فيها من خالل تبادل اؼبنلومات قبل أمفية ان 

اتصاالت مشبوهة كان ابإلمكان ارلكش، عفها عفي زبطيط اؽبجوم.  ارلنملية  حيث  مت ابرلفنل ارلنثور على عية 
على حقيقة أن ارلقضااي األمفية اؼبتنلقة  فبا يؤكياؼبشفرة   Télégrammeكما مت ارلكش، عن اوتخيام روائل 

 بتكفورلوجيا اؼبنلومات ااالتصاالت اعبييية هي اآلن إشراك شركات ارلوي  بشكل حاوم.

تتوقع حكومة ارلوالايت اؼبتحية ابرلفنل أن تتنرف من خالل اوائل اإلعالم االجتماعية على "ارلدلوك    
يطل  من اؼبضيفُت أن ييانوا رللدلطات أ  "نشاط إرهايب" يكونون على علم به: رلذرلك اقًتح قانون اؼبشبوه  

ن هذا ارلفوع من اؼبماروة ووف ديس هذا ارلقانون قي اضع اؼبنفيُت بشبكة اإلنًتنت يف ضيق كبَت  افقا ؽبم   فإ
 حرية ارلتنبَت على شبكة اإلنًتنت   اويكون أقرب إذل اؼبراقبة اعبماعية.

ا إعياد خوارزمية قادرة على ربييي اقياس درجة  كما تنمل اؼبخابرات األمريكية على تشفَت ارلبياانت    
رلتطرف" ارلنارلية اامكانية ارلكش، اؼبدبق عن ارلدماح دبراقبة األفراد ذا  "درجة اا  تطرف مدتخيمي اإلنًتنت  

شخص راديكارل هبيف اكتشاف كي، ربول  1500ـبططاهتم االرهابية   اتتم اآلن دراوة قاعية بياانت تضم 
 1.هؤال  ارلفاس إذل اإلرهاب

 

 معيقات عمل االعالم اإللكرتوين يف التصدي لظاهرة االرهاب :الثامناملبحث 

يف ؾبال ارلتوعية من اإلجيابيات ااػبصائص اارلدمات ارلنييية من  يتحلى به اإلعالم اإلرلكًتاين مارغم    
 :2اوتغالرله يف هذا اؼبدار امهها إال أن هفاك ؾبموعة من ارلدلبيات اارلنقبات ارليت تواجه ـباطر االرهاب 

  وو  خيمة االنًتنت خاصة يف بنض ارلبليان أدت اذل عيم قيرة ارلتواصل مع االخرين اخاصة ارلشباب
ااالفكار ارلشائنة ارليت تقوم هبا اعبماعات ابعتبارهم عفصر حداس من خالل نشر ارلوعي اارلتصي  رلألوارلي  

غباجة إذل ارلدرعة يف ارلبث ا اتكون اغبمالت ارلتوعوية من خالل مواقع اخبارية اا متخصصة   حيث   االرهابية
اإلرلكًتاين  اارلدرعة والح ذا حيين  قي ربمل اؼبؤودة أا اعبهة اؼبدؤارلة عن اؼبوقع اإلرلكًتاين إذل ارلفجاح أا 

 .قي تيفنه إذل اػبدارة
                                                             

1
- Extrait du livre de "Camille Spokojny" et publié sur le site      https://portail-ie.fr/analysis/1368/lutte-contre-le-

terrorisme-quel-role-pour-la-technologie. 
 . 2012صبهورية مصر ارلنربية. االرلكًتاين   األمٍتعن االعالم  نياة علمية  عرب االعالم االرلكًتاين اإلرلكًتانيةاعبرائم   طارق االضبي  ارلطبيلي -2
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportail-ie.fr%2Fanalysis%2F1368%2Flutte-contre-le-terrorisme-quel-role-pour-la-technologie&h=ATNW2ZJbPDWgWSd4cEUH6KOnmoaeXKCQh3sEqQEWL8iPp-v2xJ-IwuUOj77WfTYlUxeaMbvZY5FmbWLxsSkuiM4bgOcBVK3khx1DGRTu-NBtIfLkvA_W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportail-ie.fr%2Fanalysis%2F1368%2Flutte-contre-le-terrorisme-quel-role-pour-la-technologie&h=ATNW2ZJbPDWgWSd4cEUH6KOnmoaeXKCQh3sEqQEWL8iPp-v2xJ-IwuUOj77WfTYlUxeaMbvZY5FmbWLxsSkuiM4bgOcBVK3khx1DGRTu-NBtIfLkvA_W
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 فبا جينل اوتغالرله ذا قاعية هشة   غياب ارلتخطيط رلإلعالم اإلرلكًتاين نوعاً ما اعيم اضوح ارلرؤية اؼبدتقبلية رله
هات األمفية  اؼبؤودة كما تغي  اوًتاتيجيات ارلتناان على مدتواه بُت األطراف اؼبنفية بنملية ارلتوعية  اعب

 أهل االختصاص  اجملتمع اؼبيين ...اخل . االعالمية 
 

 اإلرلكًتاين . عالماإل اتطور تقيم عملية على أثر فبا ارليال  بنض يف ارلتقفية االمكانيات توفر عيم 
  

  ارلفقل ارلغَت اخالقي عرب اوائل االعالم اإلرلكًتاين واعي على ذبفيي ارلشباب ضمن اػبالاي االرهابية
 اارلتفظيمات اؼبتطرفة فبا ادى اذل نقص اا فقيان اؼبصياقية يف االعالم .

 

   اؼبختلفة فبا  ارليعم االرهايب  رلنمليات توفَت بيئة حاضفةاالمية اإلرلكًتانية اؼبفتشرة حىت االن يف اجملتمع وهلت
 هل االختصاص يف اجياد حلول رللتصي  ؽبذه اعبماعات االرهابية اارلوقوف ضيها.صن  أل

 

 يف اإلوا ة إذل أدى اذرلك رللرقابة  خضوعه اعيم اإلرلكًتاين  اإلعالم بنمل اػباصة اارلضوابط ارلقوانُت اننيام 
اؿبرضة على االرهاب  اكذرلك  رللقوانُت اـبارلفة مشبوهة مواد رلنرض ااوتغالؽبا اإلرلكًتاين اإلعالم تقفية اوتخيام

 انتشار فبا ادى اذل انتشار اؼبواقع اؼبشبوهة ارليت يصن  ارلتنرف عليها اا مواجهتها. 
 

  انتهاك حقوق ارلفشر ااؼبلكية ارلفكرية اوهورلة ارلًتايج رللمنلومات ارلزائفة من خالل االنًتنت اظهور األجيال
فبا يتيح  ثة من أجهزة ارلكومبيوتر اؼبتطورة ارلقادرة على تغيَت شكل اؼبنطيات اخاصة على مدتوى ارلصوراغبيي

 .بفا  آرا  داعمة رللفكر االرهايب فرصة ارلتزاير يف اؼبنلومات ااؼبغارلطات هبيف
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 الفصـــــــــــل التطبيقـــــــــــــــــــــــــــــي 

 أوال: التعريف بقناة النهار

مارس  6تعترب قناة النهار فضائية إخبارية مستقلة أنشأىا رلموعة من اإلعالميُت والصحفيُت اجلزائريُت يف   
ريش، وازبذت ػأبوؿ نشرة إخبارية قدمت من طرؼ الثنائي اإلعالمي رايض بن عمرو و نور اليقُت مغ 2102

القناة مقرىا ابلعاصمة األردنية عماف ليبدأ البث من ىناؾ على قمر انيل سات، يًتأسها اإلعالمي أنيس ر محاين 
 . "شعارىا " القناة اإلخبارية األوىل يف اجلزائر

شأف اإلخباري والسياسي يف اجلزائر وعرفت بعدـ حيادىا يف الربامج الوطنية، وىذا من هتتم القناة ابل  
خالؿ الصحف و كذا أخبار اجلزائر يف االقتصاد وأخبار اجلريدة التابعة، خاصة أماـ احلملة االنتخابية لالنتخاابت 

من الناشطُت اإللكًتونيُت محالت  ، فقد شن عليها وعلى اجلريدة التابعة ذلا بعض 2102الرائسية اجلزائرية سنة 
وتصغَتىا لعقوؿ ادلشاىدين والتحيز جلهة البعض على حساب األخرى  ،  ةمقاطعة بسبب ما وصفوه تفاىة القنا

وقد كاف طاقم القناة يف   ،2واآلف تبث برارلها على األقمار الصناعية الثالثة النايل سات و أو تيل سات وبدر
ية وآنية من موقع احلدث مع االنفراد ابخلرب دائما، إىل جانب بررلة حوارات حصرية بداية عملو يطلق أخبار حصر 

ألىم الشخصيات الوطنية والدولية، وسبكنوا من إطالؽ القناة و اخراج برارلها إىل اجلمهور العريض الذي كاف 
 1.يف ادلئة يف تلك الفًتة 011متعطشا ليشهد ميالد قنوات جزائرية 

  اليوتيوب لقناة النهارموقع : اثنيا 

 احلساب الرمسي على اليوتيوب لقناة النهار تيفي الفضائية اإلخبارية األوىل يف اجلزائر ىو:  
https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE  تبث يف ىذا احلساب وحصراي أىم

ىذه  .ئق قليلة بعد بثها على القناةالفيديوىات اليت تبث على القناة وميزة ىذا احلساب أنو يوفر مواد الفيديو دقا
ضم حساب قناة النهار على اليوتيوب تقريبا مليوف ونصف يادلواد تبث فقط عرب ىذا احلساب الرمسي للقناة، 

ايتو حيث كانت الوتَتة امليوف منخرط، وىذا الرقم يعرؼ تزايدا مستمرا ومتسارعا عكس ما كاف عليو يف بد
 متباطئة.

                                                             
 www.alaraby.co.uk/medianewsاعتماد على الدولة وتقليد الصحافة ادلكتوبة،   -جازية سليماين، الفضائيات اخلاصة ابجلزائر -1

 .2102افريل  10بتاريخ 
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من أجل التعريف بقناة النهار االخبارية يف اطار دور تكميلي ذلا  كمرحلة  2102انشئ ادلوقع يف مارس 
أوىل، مث طورت القناة موقعها على اليوتيوب من خالؿ توسيع االىداؼ ادلرجوة منو خاصة مع ادلكانة اليت تبوأهتا 

ذاؾ وسيلة جلس النبض وقياس الشبكات االجتماعية يف اجملتمع واستقطاهبا دلاليُت التابعُت وادلشاىدين. وكانت آن
نسبة ادلشاىدة فلم تكن ىذه العملية متاحة من قبل حيث ابت إبمكاف القناة اف من خالؿ التعليقات و نسبة 

 ادلشاىدة و التفاعل أبنواعو اف تبٌت اسًتاتيجية القناة وادلوقع التواصلية .

ها على القناة بعد أف كانت سابقا تعرض كل برامج قناة النهار على موقع اليوتيوب بعد دقائق من  بث
تتطلب تقريبا ساعة للعرض على ادلوقع ،  كما تضاؼ كذلك مقاطع مهمة من احلصص بعناوين خاصة للفت 

 انتباه ادلتتبع وكذلك مراعاة لوقت ىذا األخَت .

قناة النهار بصدد تطوير موقعها من خالؿ زبصيص وحدات خاصة  بكل ما ديكن اف يقدمو ادلوقع 
 .عها على شبكات التواصل االجتماعياة كما تعمل القناة على توسيع مواقللقن
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 اثنيا : حتليل النتائج ادلتعلقة بتحليل ادلضمون 

 فئات الشكل  2-1

 ( : القوالب ادلتواجدة يف عينة الدراسة11اجلدول )

بتكرارين من  %25.82من اجلدوؿ اعاله نالحظ اف اعلى نسبة عادت اىل قاليب اخلرب والتقرير بنسبة 
اصل سبعة لكل منهما ويعترب اخلرب ادلادة االساسية يف الفنوف الصحفية ادلكتوبة ،  ادلسموعة وادلرئية وىو عملية 
االبالغ للرأي العاـ عن حدث وقع للتو ابلسرعة ادلمكنة عرب احدى وسائل االعالـ بصدؽ وموضوعية ودقة ،  

لى خاصة العاـ االوؿ من احلادثة نظرا خلطورهتا وطبيعتها احمللية إال انو  كاف من ادلفروض اف تكوف النسبة اع
والعادلية وامتداد التحقيقات لوقت متقدـ اال اف طبيعة عينتنا جعلتنا أنخذ مادتُت فقط العاـ االوؿ ومها ادلتوفرتُت 

ضها فقط ،  اذ يف االصل من جهة ومن جهة اخرى سياسة موقع القناة اليت تقـو حبذؼ ادلواد واإلبقاء على بع
اىل حد اآلف تتحدث عن واقعة تيقنتورين رغم اف االنزاؿ كاف كثيفا جدا  2102فيديو فقط منذ  21يوجد 

 خاصة العاـ االوؿ .

اما فيما خيص التقرير فقد مت الًتكيز عليو كذلك نظرا ألمهيتو يف مسألة التأثَت من خالؿ التقنيات  
أبكثر تفاصيل حوؿ اصل القضية اخلربية فضال عن طرح انطباع ادلعد  ادلستخدمة فيو  فالتقرير الصحفي يتميز

الشخصي عن الواقعة او احلادثة اليت يقـو ابلكتابة عليها من اجل ايصاؿ الرسالة وربقيق االقناع حوؿ االذباه 

 النسبة التكرار الفئة

 %28.57 2 اخلرب

 %28.57 2 التقرير

 %14.28 1 التغطية

 %14.28 1 الربوراتج

 %14.28 1 احلوار

 %111 7 اجملموع
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قي القوالب فتوزعت ادلتبٌت ذباه احلدث  فالتقرير من اقوى االنواع االعالمية اليت تغطي الوقائع برؤية ذاتية،  اما اب
بُت الربوراتج واحلوار كل حسب امهيتو ،  فالربوراتج قد استغل على اساس انو يرتكز على قوة الوصف اليت ال 

دلتابعة مستجدات مصنع  زبلو من العنصر الدرامي والعاطفي حىت يتم ااثرة ادلشاىد،  التغطية  غالبا استغلت 
ة،   اما احلوار فقد كاف مع مدير القناة  لتقوية صورة القناة وادلوقع من حيث الغاز بتيقنتورين من الناحية االقتصادي

االحًتافية واحلصرية خاصة وأف قناة النهار كانت السباقة والوحيدة آنذاؾ اليت سبلك موقعا رمسيا على اليوتيوب ىذا 
 قبل جهات اجنبيو رمسية وغَت رمسية . االخَت الذي شهد انزاال كثيفا للمادة االعالمية ادلتعلقة حبادثة تيقنتورين من

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائط ادلتعددة  :(12اجلدول )

 

 النسبة التكرار فئة الوسائط ادلتعددة

 %71.6 5 الصورة

 %93193 67 نص مكتوب
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 %7.166 59 رابط

 %99. .1 اجملموع

 

وىي   % 60.22تكرار ونسبة  81من اجلدوؿ اعاله نالحظ اف اعلى نسبة عادت اىل الروابط  ب
ليست بروابط دلن يريد ادلزيد من التفاصيل اليت زبص ادلادة قيد العرض وامنا روابط للتشهَت ابدلواقع االخرى للقناة 
وكذلك ىناؾ ادلستحدثة منها للتشهَت بربامج القناة وىذا ما ال يدعم الرسالة التوعوية لقضية تيقنتورين اذ اف ادلوقع  

ى مجيع ادلواد االعالمية اليت خصت احلادثة وىي قليلة جدا ابلنظر اىل السنوات اليت كما سبق الذكر ال حيوي عل
مرت على احلادثة وابلتايل كل من يريد اف يطلع على اكثر التفاصيل لن جيد ظالتو يف ادلوقع مع االشارة اىل اف 

 القناة وادلوقع حريصُت على احياء ذكرى تيقنورين .

وقد خصت ىذه   %20.10تكرار ونسبة  26دت اىل النص ادلكتوب ب اما ادلرتبة الثانية فقد عا
النصوص كل من عناوين الفيديوىات اخلارجية وكذلك الداخلية ،  توضيحات حملتوى ادلواضيع ادلتناولة  يف 

،  وكل ء الشخصيات اليت ادلت  بتصرحياتالقوالب ادلستهلكة يف عينة الدراسة وامساء معدي ادلادة  وكذلك امسا
 ه النصوص تدعم احملتوى وتوضحو اكثر .ىذ

وىي صور إلرىابيُت من اصوؿ سلتلفة  جاءت  %6.02اخَتا الصورة اليت جاءت خبمسة تكرارات ونسبة 
 لدعم طرح التهديد اخلارجي ألمن اجلزائر وكذلك موضوع التدخل االجنيب .

ضم نسيجا من النص ،  اجلرافيك من اىم ما دييز االعالـ اجلديد ىو استعماؿ الوسائط ادلتعددة  اليت ت
وادلزج والتنويع يف  ،2الصوت  الرسـو ادلتحركة والفيديو وعند اضافة التفاعلية اليها تصبح الوسائط ادلتعددة تفاعلية

استخدامها يثَت انتباه ادلتلقي ويدفعو اىل التفاعل معها بًتكيز وتدقيق اكرب ،  كونو فاعال يف العملية االتصالية ،  
كانو اختيار الطريقة اليت يريد التعرض هبا للمادة ادلعروضة امامو حسب رغبتو،  عكس ادلتلقي يف االعالـ اذ إبم

 .3 التقليدي الذي يتميز ابلسلبية والسطحية

                                                             
 .http://WWW.MLTAKA.NET/FORUMS/MULTAKA30898/،  5/05/20 20  الوسائط ادلتعددة،، ابو صياـدمحم  -2
، ندوة االعالـ واألمن االلكًتوين، جامعة االمَت انيف ورقية حبثيةالتوافق والتنافر بُت االعالـ التقليدي واالعالـ االلكًتوين، ، قيناف عبد هللا الغامدي -3

 . 02-06،  ص ص 2102العربية للعلـو االمنية، 
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 ( : لغة النشر 13اجلدول )

 

وىذا  %20.22كما يظهر يف اجلدوؿ اعاله أف اعلى نسبة عادت للغة العربية خبمسة تكرارات ونسبة 
 اجلزائري خاصة والعريب عامة .راجع اىل كوف القناة انطقة ابللغة العربية وموجهة اىل اجلمهور 

وترجع ىذه النسبة لتقرير  %25.82اما اثين نسبة فعادت للعربية متفوقة ابلفرنسية بتكرارين ونسبة  
وتغطية تضمنا تصرحيُت دلسؤولُت دبؤسسة سوانطراؾ و اللذين فضال اللغة الفرنسية رغم اف ادلضموف  ىو عبارة 

قنتورين قد عاد لإلنتاج بطاقة اكرب من ذي قيل وردبا يرجع استعماؿ عن طمأنة للشعب اجلزائري أبف مركب تي
 اللغة الفرسية لكوف التصريح موجو دلراسلُت من دوؿ اجنبية .

 

 ( :  اشكال التفاعل مع الفيديو14اجلدول )
 

 النسبة التكرار الفئة

 النسبـــــــــــــــــــة التكــــــــــــــــــــــرار الفئــــــــــــــــــــــــة

 71.42% 5 عربيــــــــــــــــــــة

 0% 0 فرنسيــــــــــــــة

 28.57% 2 عربية +فرنسية

 100% 7 اجملمـوع
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 %36116 665 اعجاب

 %61.6 5 تعليق

 %9 9 مشاركة

 %99. 699 اجملموع

 

من خالؿ اجلدوؿ اعاله نالحظ اف اكرب تكرار ألشكاؿ التفاعل اليت استخدمها متتبعو فيديوىات العينة 
ويعترب تسجيل االعجاب من اسهل اشكاؿ التفاعل اذ ال  %02.52مرة بنسبة  221ىو تسجيل االعجاب 

يتطلب سوى النقر على زر االعجاب ادلوجود مباشرة ربت ادلنشور ،  وادلالحظ كذلك من خالؿ تفريغنا للبياانت 
اف حصة االسد كانت من نصيب الفيديوىات اليت تستعرض  اصلازات اجليش الوطٍت الشعيب  وتعاملو االحًتايف 

 رير الرىائن اما ابقي الفيديوىات فلم ربصد سوى القليل جدا .مع قضية رب

بتكرار مخسة مرات مع االشارة اف ىناؾ فيديو   %2.02يف ادلرتبة الثانية جاء التعليق بنسبة صغَتة جدا  
ت مت فيو منع التعليق وىو الفيديو اخلاص حبوار مدير قناة النهار،  ضف اىل ذلك اف اغلب التعليقات ىي تعليقا

 شكر واعجاب ابجليش الشعيب الوطٍت .

مع االخذ بعُت االعتبار اف اغلب من يلجوف ادلوقع يلجونو عن طريق اذلاتف النقاؿ وىو ما جيعل عملية 
 التعليق متعبة عند الكثَت .

اخَتا التفاعل عن طريق ادلشاركة كاف منعدما سباما على مستوى كل الفيديوىات مع انو يعترب من بُت  
 كاؿ التفاعل اليت تعرب عن االعجاب الكبَت والقناعة ابدلادة االلكًتونية  .اىم اش

 

 ( لغة التعليق15اجلدول)

 النسبة التكرار الفئة
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خبمسة تكرارات وذلك  %011نالحظ من اجلدوؿ اعاله اف نسبة استخداـ العربية ىي النسبة ادلطلقة 
راجع ابألساس لكوف ادلوقع موجو للجمهور اجلزائري على االقل حاليا وكوف ادلوقع اتبع لقناة النهار الناطقة 
ابلعربية ،  اما اللغة الفرنسية فغائبة رغم اهنا لغة رمسية يف اجلزائر واخَتا العربية ادلكتوبة حبروؼ فرنسية غائبة كذلك 

 مستهلكة جدا عرب الشبكات االجتماعية وابقي ادلساحات التفاعلية االلكًتونية .رغم اهنا 
 

 

 

 

 فئات ادلضمون : 2-2

 ( : فئة ادلوضوع 16اجلدول )

 %111 5 العربية

 %1 1 الفرنسية

 %1 1 عربية حبروف فرنسية

 %111 5 اجملموع

 النسبة التكرار الفئة

 %61.7 6 تحريــــــــــــــــــر الرهائـــن

 %6115. 5 احترافيـــــــــــــــة الجيش

 %.916. 9 رفض التدخل االجنبي
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نالحظ من اجلدوؿ اعاله اف اعلى نسبة عادت اىل موضوع احًتافية اجليش يف تعاملو مع ىجـو 
مع العلم أف اجليش اجلزائري لديو خربة كبَتة يف مكافحة الرىاب،   %02.58تيقنتورين خبمس تكرارات بنسبة 

وكما جاء على لساف مدير ومؤسس مركز الوطن العريب للبحوث السياسية واالجتماعية وسلتص يف شؤوف اجليش 
اجلزائري منذ عشرين سنة السيد رايض الصيداوي حيث يشَت أف خربة اجليش اجلزائري مرت بثالثة مراحل،  اوال 
مرحلة حرب ادلدف وىي االصعب خاصة وأف اجليش اجلزائري عقيدتو سوفياتية ثقيلة،  مث مرحلة الغاابت واجلباؿ 

 لسنوات عدة واخَتا ادلرحلة احلالية وىي مرحلة حرب الصحراء للمساس بعصب االقتصاد اجلزائري وىو البًتوؿ .            

اذ اف اجلزائر  %01.20االجنيب بثالثة تكرارات بنسبة  مث أييت يف ادلرتبة الثانية موضوع رفض التدخل 
تتمسك إبصرار دببدئ عدـ التدخل يف شؤوهنا الداخلية وكذلك شؤوف الدوؿ العربية  وقد ترجم ىذا ادلبدأ يف 

 عديد مواقف اجلزائر ذباه القضااي العربية الراىنة .

 %61.7 6 هوية منفذي الهجوم االرهابي

 %9156 . التحقيق االمريكي والنرويجي عن هجوم تيقنتورين

 %9156 . الناحية القانونية في قضية التحقيقات االجنبية في قضية تيقنتورين

 %9156 . مكافحـــــــــــــة االرهاب

 %61.7 6 تضرر مجمع تيقنتورين من الهجوم االرهابي

 %61.7 6 طاقة انتاج المركب ارتفاع

 %9156 . جرأة احترافية قناة النهار في تغطية هجوم تيقنتورين

 %9156 . مغالطات القنوات االجنبية حول التغطية االعالمية لهجوم تيقنتورين

 %61.7 6 العشريــــــــــــــــــــــــة السوداء

 %61.7 6 عظمـــــتة تاريخ الجزائــــــــر

 %99. 61 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مث أييت يف ادلرتبة الثالثة كل من موضوع ىوية منفذي العملية االرىابية يف تيقنتورين و موضوع العشرية السوداء يف  
الف ضحية،  كذلك موضوع عظمة اتريخ اجلزائر و ما مرت بو من ربدايت  211اجلزائر واليت خلفت ازيد عن 

من اقوى اجليوش يف العامل،  مث أييت كذلك موضوع خاصة فًتة االستعمار الفرنسي اين واجو جيش التحرير واحد 
تضرر رلمع تيقنتورين من اذلجـو االرىايب بعد االشتباكات ادلسلحة اليت حصلت فيو،  واخَتا موضوع ارتفاع طاقة 
انتاج مركب تيقنتورين سنوات بعد اذلجـو االرىايب وىو ما يعترب ربدي كبَت ورسالة قوية للمعتدين خاصة وأنو 

دة اغلب ادلستثمرين االجانب ىناؾ ،  وقد جاءت كل ىذه ادلواضيع كما اشران يف ادلرتبة الثالثة بتكرارين سجل عو 
 . %2.02بنسبة 

أخَتا جاء يف ادلرتبة الرابعة كل من موضوع التحقيق النروجيي واالمريكي عن ىجـو تيقنتورين يف اطار اانبة 
مقتل ثالثة من الرعااي االمريكيُت حيث حيدد قانوف االجراءات قضائية مواصلة للتحقيقات حوؿ احلادثة على اثر 

من اببو الثاين وادلتعلق ابإلانابت القضائية وتبليغ اوراؽ االحكاـ والذي ديكن اي سلطة  220اجلزائية يف مادتو 
اخلارجية اجنبية أبف ربل يف بلد آخر إلجراء ربقيقات كما جيب اف تكوف االانبة عن طريق الدبلوماسية و وزارة 

وىي التفاصيل اليت جاءت يف موضوع الناحية القانونية يف قضية التحقيقات االجنبية يف قضية تيقنتورين كما جاء 
يف ادلرتبة الرابعة  كذلك موضوع مكافحة االرىاب أبنواعو وعلى مجيع االصعدة و موضوع جرأة واحًتافية قناة 

ا كانت ذبربة فتية آنذاؾ وكانت كذلك اوؿ قناة تعتمد موقعا رمسيا النهار يف التغطية االعالمية للحادثة خاصة واهن
على اليوتيوب يف وقت كانت القضية يسودىا الغموض واحلذر الكامل من قبل السلطات اجلزائرية  اليت امتنعت 

ة عن اعطاء اي تفصيل رغم االنزاؿ االعالمي االجنيب الكثيف آنذاؾ  وىو ما ارجعو الكثَت للضرورة االمني
 .وسالمة سَت التحقيق وابلتايل كانت القناة وموقعها على اليوتيوب يف وضع حساس و جريء حيسب ذلا 

خَتا أييت موضوع مغالطات القنوات االجنبية حوؿ التغطية االعالمية حلادثة تيقنتورين خاصة واف أ
تظار نضوج التحقيق شلا فتح السلطات اجلزائرية كانت حذرة يف مسألة تسريب ادلعلومات اىل االعالميُت يف ان

اجملاؿ للتأويالت والتنديد بطريقة تعامل اجليش اجلزائري مع اذلجـو وكل ىذه مواضيع اليت جاءت يف ادلرتبة الرابعة 
 .%2.82كانت بتكرار واحد وبنسبة 

كلها مواضيع ركزت عليها قناة النهار من خالؿ موقعها على اليوتيوب رغم مرور سنوات على حادثة  
قنتورين بل واصبحت ربيي ذكراىا مع حلوؿ كل عاـ على خالؼ ابقي االحداث االرىابية وتطرح اجلوانب تي

ادلختلفة من القضية خاصة واف التحقيق قد نضج نسبيا فهي عل اساس ذلك تعترب ىذه احملطة كنافذة توعية 
 مهمة لكل اجلزائريُت حوؿ قضية االرىاب جيب اف تستثمر فيها .

 

 : فئــــــــــــــــــــــة ادلصــــــــــــــــــادر (17اجلدول )
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 النسبة الكرار الفئة

 %58.33 7 ادلراسلون والصحفيون

 %8.33 1 وكالة االنباء اجلزائرية

 %16.66 2 وكالة االنباء العادلية

 %16.66 2 قنوات ارضيــــــــة

 %111 12 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

نالحظ من اجلدوؿ اعاله اف اعلى نسبة من ادلصادر ادلعتمدة قد عادت للمراسلُت والصحفيُت بسبعة 
وىو ما يوضح استقاللية القناة النسبية يف تغطياهتا واعتمادىا الكبَت على وسائلها  %85.22تكرارات ونسبة 

 اخلاصة يف مجع االخبار.

وقد استغلت من قبل  %06.66رضية االجنبية بتكرارين ونسبة مث يليها وكالة االنباء العادلية والقنوات اال 
القناة وموقعها على اليوتيوب يف مسألة ارشيف الصور والفيديوىات اليت تدعم جوانب الطرح لقضية تيقنتورين  
كصور االرىابيُت يف دوؿ اجلوار وصور دلشاىد خراب يف دوؿ عربية جراء تفجَتات ارىابية وكذلك فيديوىات 

 ت رؤساء دوؿ اجنبية حوؿ مسألة االرىاب .لتصرحيا

واقتصر االعتماد   %5.22اما ادلرتبة الثالثة فقد عادت لوكالة االنباء اجلزائرية بتكرار واحد فقط وبنسبة  
على ىذا ادلصدر يف موضوع واحد ووحيد وىو االرشيف اخلاص بصور وفيديوىات اجملاىدين اابف ثورة التحرير 

 وىو ما يبُت قلة تعامل القناة مع وكالة االنباء اجلزائرية خاصة يف القضااي الراىنة.وبعد االستقالؿ ،  

 

 ( : اجلمهـــــــــــور ادلستهدف 18اجلدول )
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وىذا  %011من اجلدوؿ اعاله نالحظ اف النسبة ادلطلقة عادت للجمهور العاـ بسبعة تكرارات ونسبة 
راجع لكوف حادثة تيقنتورين ىي قضية رأي عاـ هتم كل اجلزائريُت و قناة النهار ومواقعها تتوجو بربارلها اىل 

صية التوفر و ادلقصود هبا أنو ادلعلومة خااجلمهور العاـ،  ويقوي ىذا التوجو شليزات االعالـ االلكًتوين وىي 
االعالمية متوفرة يف كل وقت ألين كاف سواء صحفيُت أو مواطنُت حيث إبمكاهنم احلصوؿ على ادلعلومة وإعادة 
نشرىا على أي موقع دوف طلب الرخصة لذلك كما يوجد أرشيف إعالمي إلكًتوين للجميع دوف قيود،  وىو ما 

ة و يرسخها على ادلدى البعيد وىذا ما تريد القناة ايصالو من خالؿ استغالذلا لواحد يدعم بقوة الرسائل التوعوي
 من صور االعالـ االلكًتوين وىو اليوتيوب .

 ( متاشي اجتاه التعليق مع ادلوضوع 19اجلدول )
 

 النسبة التكرار الفئة

 %81 4 اجيايب

 %21 1 سليب

 0% 1 حمايد

 النسبة التكرار الفئة

 %111 7 اجلمهور العام

 %1 1 اجلمهور اخلاص

 %111 7 اجملمــــــــــــــــــــــــوع
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 0% 1 صفري

 %111 5 اجملموع

 

وابقي  ، %51نالحظ من اجلدوؿ اعاله اف اعلى نسبة عادت لالذباه االجيايب أبربعة تكرارات ونسبة 
 اما ابقي االذباىات من زلايدة وصفرية فغائبة . ، %21النسبة عادت لالذباه السليب بتكرار واحد فقط اي نسبة 

معينا للجمهور ذباه ادلادة ادلعروضة  ادلالحظ اف عدد التعليقات قليل جدا وال ديكن اف نبٍت عليو اذباىا  
 على اليوتيوب .

 

 

 

 

 

 ( القيم االخباريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11اجلدول )

 النسبــــــــــــــــــــــــــة التكـــــــــــــــــــــرار الفئــــــــــــــــــــــــــة

 %38.71 24 التحــــــــــــــــــــدي

 %29.13 18 االحرتافيــــــــــــــــة

 %16.12 11 السيـــــــــــــــــــادة
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 %25.21تكرار ونسبة  22نالحظ من اجلدوؿ اعاله  اف اعلى نسبة قد عادت اىل قيمة التحدي ب 
وذبسد ذلك من خالؿ التعليقات والفيديوىات اليت تتكلم عن اصرار اجليش اجلزائري على ربمل ادلسؤولية  إلهناء 
عملية تيقنتورين دوف اي تدخل او مساعدة اجنبية وكذلك رفض الرضوخ ألي ضغوطات من طرؼ االرىابيُت 

د فيديوىات العينة كما ذبلت قيمة الذين حاولوا فرض مطالبهم من خالؿ االتصاؿ احلصري الذي جاء يف اح
التحدي من خالؿ عودة مركب تيقنتورين لإلنتاج يف وقت قياسي وارتفاع مستوى انتاجو ضف اىل ذلك ما جاء 
عن ربدي العماؿ االجانب وعودهتم للمركب بعد اذلجـو  ولإلشارة كذلك أف احد الفيديوىات كاف عنوانو 

 .الداخلي وتبقى اجلزائر يف قلب التحدي 

وتتجلى ىذه القيمة بوضوح يف  %25.12تكرار ونسبة  05مث أتيت قيمة االحًتافية يف ادلرتبة الثانية ب
معظم فيديوىات العينة وابلتحديد التقريرين،  الربوراتج واحلوار واليت اثنت على احًتافية اجليش اجلزائري يف تعاملو 

الة واحًتافية اجليش اجلزائري مع ربفظ البعض اآلخر مع ىجـو تيقنتورين كما اشَت اىل اعجاب عديد الدوؿ ببس
اجتماع مغلق رىينة اجنبية ، إال اف اجلدير ابلذكر حسب تصريح جاء بعد  25خاصة وأف االشتباؾ خلف مقتل 

 ترأسو الرئيس بوتفليقة مع القادة العسكريُت واألمنيُت من اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة وىو القائد ادليداين
الذي عُت لإلشراؼ على رلموعة القوات اليت مت تشكيلها للتعامل مع ادلوقف، حيث قدـ تقييم أويل للخسائر 
البشرية اليت كاف ديكن أف تنتج عن تدخل القوات اخلاصة لتحرير الرىائن وأتمُت ادلنشأة،  وتعتمد وحدات 

قع عند ربرير رىائن ابلقوة يف مواجهة خاطفُت التدخل لتحرير الرىائن مبدأ يشَت إىل أف اخلسائر اليت ديكن أف ت
، وىو ما كاف يعٍت أف عدد الرىائن ادلتوقع سقوطهم يف %21و 01يتمتعوف بتدريب عسكري جيد تًتاوح بُت 

 قتيل . 211و 51العملية يًتاوح بُت 

 %4.83 3 االخــــــــــــالص

 %3.22 2 االجنــــــــــــــــــــاز

 %8.16 5 الوطنيـــــــــــــــــة

 %111 62 اجملمـــــــــــــــــــوع
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من خالؿ  ىذه القيمة اليت ذبلت  %06.02تكرارات ونسبة  01يف ادلرتبة الثالثة أتيت قيمة السيادة ب  
تبٍت اجلزائر موقف صاـر ذباه مسألة التدخل االجنبية يف قضية تيقنتورين خاصة وشؤوهنا الداخلية عامة حيث 
رفضت احلكومة اجلزائرية عديد عروض ادلساعدة دلعاجلة الوضع اخلطَت بتيقنتورين ،  ويف ادلرتبة الرابعة أتيت قيمة 

وىات مشحونة بعبارات حب الوطن والتضحية من اجلو كما الوطنية خبمسة تكرارات حيث كانت بعض الفيدي
 .  فعل االسالؼ اابف حرب التحرير العظمى وىو ما يواصل فعلو  اجليش الوطٍت الشعيب

وذبسدت ىذه األخَتة  %2.52اما قيمة االخالص فقد جاءت يف ادلرتبة اخلامسة بثالثة تكرارات ونسبة  
ي لوطنو وغَتتو عليو رغم كل الظروؼ ورفضو التاـ اف ديس امنو وسلمو من خالؿ تعابَت تتحدث عن وفاء اجلزائر 

واليت برزت من خالؿ تقرير وتغطية على  %2.22،  وأخَتا أتيت قيمة االصلاز يف ادلرتبة السادسة بتكرارين ونسبة 
االعالمية لسَتورة مستوى مركب تيقنتورين والذي ليس فقط عاد لإلنتاج وامنا ارتفع مستوى انتاجو حسب ادلتابعة 

 انتاجو سنوات بعد احلادثة .

ادلالحظ من خالؿ ىذه القيم اهنا مًتابطة ومتكاملة وزبدـ الرسالة التوعوية ورسائل اخرى على مستوى 
 خارجي تدعمها خصائص االعالـ االلكًتوين اليت جعلت احملتوى االعالمي منتشرا وال يعرؼ حدودا . 

 

 
 

 

 قناعيـــــــــــــــــــــــة( األساليب اال11اجلدول )
  

 النسبـــــــــــــة التكــــــــــــــــــــرار الفئـــــــــــــــــــة

 %42.11 16 استماالت عقالنية

 %31.57 12 استماالت عاطفية

 %26.31 11 استماالت التخويف
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 %111 38 اجملمــــــــــــــــــــــــــوع

 

 %22.01تكرار ونسبة  06من اجلدوؿ اعاله نالحظ اف اعلى نسبة تعود اىل اإلستماالت العقالنية ب 
وذبلى ذلك من خالؿ عديد ادلعطيات ،  التعليقات وادلعلومات  اليت زبص قضية تيقنتورين وادلتعلقة دبعاجلة اجليش 

اليت حلت ابجلزائر وكذلك رفض التدخل االجنيب يف اجلزائري دلسألة ربرير الرىائن قضية التحقيقات الدولية والوفود 
عملية ربرير الرىائن على اساس اف ال مصلحة ترجى من اعداء االمس ،  خطورة اذلجـو االرىايب على مركب 
تيقنتورين والذي يعترب من ركائز االقتصاد الوطٍت دوف امهاؿ جانب احلصرية يف ادلادة والنقل اليت كانت حاضرة يف 

العينة  ،  ولإلشارة كذلك أف قناة النهار يف ذلك الوقت كانت يف بداايهتا وموقعها على اليوتيوب فتح فيديوىات 
شهرين تقريبا قبل احلادثة وابلتايل فهي ربتاج لبناء وتقوية مسعتها ومصداقيتها برفع نسبة ادلشاىدة ربت شعار 

مع االستعانة دبعطيات مصادرىا االخرى ،  وكلها  الدقة وادلوضوعية واالرتكاز على ادلعلومات الصحيحة وادلوثوقة
افكار وتقنيات رباكي العقل وذبعلو يستوعب اخلرب ويقتنع بو شلا يثبت مكانة القناة و موقعها على اليوتيوب  يف 
ظل ادلنافسة اليت كانت قائمة آنذاؾ لكسب اكرب عدد شلكن من ادلشاىدات وكذلك التأثَت على العقوؿ دبعلومات 

للمساس أبمن واستقرار اجلزائر و التنديد بعنف اجليش اجلزائري يف تعاملو مع مسألة ربرير الرىائن خاصة  مغلوطة
مع الغياب احملسوب لإلعالـ العمومي اجلزائري وقد ردت القناة واستغلت موقعها على اليوتيوب كفضاء اعالمي 

االرىابيُت للتفاوض على حل سلمي واهناء  ديتلك قاعدة مجاىرية كبَتة ونقلت حصراي مكادلة بُت اجليش واحد
 االمر دوف سقوط  ضحااي  وىو ما ادحض كل االهتامات .

تكرار ونسبة  02يف ادلرتبة الثانية أتيت االستماالت العاطفية واليت زبللت اغلب الفيديوىات ب  
زائر الطاىرة وسبحورت ىذه االستماالت حوؿ شجاعة واخالص اجليش الوطٍت للحفاظ على ارض اجل 20.82%

وكذلك فكرة ضرورة احلفاظ على سيادة اجلزائر اليت ذلا اتريخ عظيم صنعو جيل ضحى دبليوف والنصف مليوف 
شهيد ،  وتبنت ىذه االستماالت قوالب التقرير والربوراتج حيث صلد الرؤى الشخصية والتعابَت القوية الداعمة 

فعاالتو وااثرة حاجاتو النفسية واالجتماعية وااثرة حواسو شلا خيدـ للرسالة االعالمية هبدؼ التأثَت على ادلتلقي وان
ىدؼ ىذه الفيديوىات على ادلوقع  مع العلم اف  االعالـ االلكًتوين  مجهوره شبايب بنسبة كبَتة جدا وىي الفئة 

 ادلستهدفة من قبل االطراؼ اخلارجية  .

وىي  %26.20تكرارات ونسبة  01خَتة باخَتا جاءت  استماالت التخويف يف ادلرتبة الثالثة واال 
االستماالت ادلستخدمة عادة يف احلمالت االعالمية والتحسيسية  إذ أف فيديوىات العينة تضمنت عبارات تثَت 
التخوؼ من حادثة تيقنتورين وابعادىا على الصعيدين االمٍت واالقتصادي واالشارة اىل اخلطر احملدؽ من دوؿ 
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قتل وتفجَت يومية وكذلك بث صور إلرىابيُت مسلحُت من تلك الدوؿ،  كما كاف  الساحل اليت تشهد عمليات
ىناؾ وصف لعملية احلجز مع مشاىد القتلى واعطاء تفاصيل ابستعماؿ عبارات وكلمات مثَتة للتخوؼ اضافة 

ما على وىي الدولة اليت يعض شعبها اصابعو ند اىل ذلك مقارنة اجلزائر مع دوليت افغانستاف و خاصة العراؽ
 الوضع الذي كاف يعيشو سابقا وما آؿ اليو اآلف من عمليات القتل والتفجَت واذللع النفسي الذي يعيشو يوميا 

كما كاف ىناؾ استغالؿ واستحضار دلآسي العشرية السوداء والدموية اليت عاشتها اجلزائر واليت يرفض اي جزائري 
 اف يعاودىا مهما كانت الظروؼ واالسباب .

 

 ( فئـــــــــــــــــــــة االجتاه12) اجلدول
 

 النسبة التكرار الفئة

 %46.15 6 االجتاه السليب

 %31.76 4 االجتاه اإلجيايب

 %23.17 3 االجتاه احملايد

 %111 13 اجملموع

  %26.08نالحظ من اجلدوؿ اعاله اف اعلى نسبة عادت،  اىل االذباه السليب  بستة تكرارات ونسبة  
واستنكار ادلغالطات االعالمية   وبرز ىذا االذباه من خالؿ طرح قضية رفض التدخل االجنيب لتحرير الرىائن

 االجنبية اليت تبعت اذلجـو  والتنديد ابلعمليات االرىابية اليت سبس أمن استقرار واقتصاد الوطن .

وىذا االذباه مستمد من  %21.26نسبة اما االذباه االجيايب فقد جاء يف ادلرتبة الثانية أبربعة تكرارات و 
كما برز االذباه االجيايب كذلك يف   واحًتافيةاالشادة ادلتكررة يف اغلب الفيديوىات إبصلاز اجليش اجلزائري وبسالتو 

مسألة االصلاز احملقق على مستوى ادلركب وارتفاع طاقة انتاجو سنوات بعد االعتداء وكذلك االشادة بتاريخ اجلزائر 
 ابإلضافة اىل احًتافية قناة النهار يف التغطية وادلعاجلة االعالمية حلادثة تيقنتورين .العظيم 

من خالؿ قضييت الكشف عن ىوية  %21.12مث أييت اخَتا االذباه الصفري بثالثة تكرارات ونسبة  
ذين حال ابجلزائر ارىابيُت اجنبيُت مشاركُت يف اذلجـو واالعتداء وكذلك قضية الوفدين النروجيي واالمريكي الل
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وىي مواضيع  للمشاركة  للتحقيق يف حادثة تيقنتورين إبانبة قضائية من السلطات اجلزائرية كما ينص القانوف
 . جاءت يف قالب خرب وىو ما يفسر ىذا االذباه

 ( الرد على التعليقات 13جدول )
 

 النسبة التكرار الفئة

 %1 1 يوجد

 %111 5 ال يوجد

 %111 5 اجملموع

  مالحظـــــــــــــة مت استثنــــــــــــــــاء الفيديوهات اليت مل ترد فيها تعليقــــــــــــــــات 

من اجلدوؿ اعاله نالحظ انعداـ اتـ للردود من قبل القائمُت على ادلوقع  وىو امر ال يعكس بتاات فكرة التفاعلية 
لدرجة االوىل ،  ضف اىل ذلك االكتفاء ابلنشر دوف متابعة بُت اجلمهور وادلوقع اليت سبيز االعالـ االلكًتوين اب

ردود افعاؿ اجلمهور يفقد ادلوقع تفاعل متتبعيو ومنو خيفض من عدد ادلعجبُت وابلتايل عدـ ربقيق اذلدؼ الرئيسي 
من انشائها يف االساس وجيعل مسألة ايصاؿ الرسالة  مسألة صعبة كما ىو احلاؿ ابلنسبة للرسالة التوعوية 

 فيديوىات تيقنتورين .ل
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  قناة النهار استغلت يف موقعها على اليوتيوب اغلب القوالب الصحفية مبميزاهتا ادلختلفة خاصة التقرير
على ادلوقع وذلك  والربوراتج  حىت ختدم اىدافها وىذا ما دلس من خالل الفيديوىات ادلختلفة اخلاصة بتيقنتورين

 للتأثري على كل الفئات ابختالف توجهاهتا .

  استغل ادلوقع من خالل الفيديوىات اخلاصة حبادثة تيقنتورين كل الوسائط ادلتعددة لدعم الطرح مما يوضح
 االىتمام الذي توليو القناة دلوقع اليوتيوب  لدعم رسائلها ادلتعلقة مبسألة االرىاب على وجو اخلصوص.

 االعالمية ادلطروحة على موقع قناة النهار على اليوتيوب واخلاص حبادثة تيقنتورين ال تلقى االىتمام  ادلادة
الكبري من قبل ادلستخدمني وادلنخرطني خاصة والذين بلغ عددىم مليون واربعة مائة الف  إال ان التفاعل 

تفاعل عن طريق ادلشاركة منعدم اما ابإلعجاب ضعيف جدا مقارنة بعدد ادلنخرطني ونسبة ادلشاىدة،  كذلك  ال
 التعليق فكاد ينعدم دتاما،  وىو ما يعرب بوضوح عن وصول و جناح الرسالة االعالمية من عدمو.

  من خالل ادلواضيع ادلعاجلة يف فيديوىات العينة نالحظ اهنا ال ختدم اذلدف التوعوي البحت وامنا ختدم
ائل ضمنية ومشفرة جتسدت يف ارتفاع نسبة موضوع اىداف مسيسة وموجهة ضد عدو معني وجهت لو رس

احًتافية اجليش وحتديو لكل ادلخاطر وىي رسالة لكل من تسول لو نفسو ادلساس أبمن الوطن وارتبط ىذا ادلوضوع 
ارتباطا وثيقا بباقي ادلواضيع ادلطروحة خاصة الًتكيز على مسألة عدم التدخل االجنيب،  ادلغالطات االعالمية 

حلادثة تيقنتورين،  والتذكري ان اجلزائر اليت ختطت ابشع االستعمارات يف العامل وىو االستعمار الفرنسي االجنبية 
واليت ختطت مرحلة العشرية السوداء قادرة على حل مشاكلها بنفسها وال حتتاج ألعداء االمس كما لوحظ ان 

التطرف رغم ان العملية تبنتها القاعدة بل  مضمون ادلواضيع اليت كانت يف الفيديوىات كان خاليا دتاما من قضية
تعاملت مع القضية على اساس انو عدوان حتت غطاء ارىاب دويل ميس امن الدولة وابلتحديد عصب اقتصادىا 

 اي البًتول .

  عدم الرد على التعليقات رغم قلتها يفتح الباب اما عديد التأويالت فيما خيص االمهية اليت توليها القناة
سيلة أتثري ابلرغم من اىتمامها ابلشكليات اخلاصة ابدلوقع فهذا االمر ال يعكس بتاات  نية الرسالة للموقع كو 

 التوعوية ادلوجهة يف االساس للشعب اجلزائري .
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  مضمون التعليقات القليلة اليت وردت مع بعض الفيديوىات ال يعكس مستوى وعي معني جتاه االرىاب
الطرح اليت ركزت كثريا على احًتافية اجليش فكان معظم التعليقات تدور حول ولكنو كان كنتيجة منطقية لطبيعة 
 االعجاب ابجليش الوطين الشعيب .

  القيم اليت دلست من خالل ادلواضيع ادلطروحة على مستوى فيديوىات العينة ال تبين لفكر توعوي يواجو
 خطر االرىاب.



 ةـــــخامت
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 خامتـــــــــــــــــــــــــــــة 

التوعية من خماطر االرىاب من خالل االعالم االلكًتوين جيب اال تبٌت على الشكل فقط وإمنا ادلضمون 
ايضا والذي جيب ان يكون قواي خيدم مفهوم التوعية احلقة اليت تعترب ادلناعة احلقيقية ضد كل ما يسمى ارىاب 

االلكًتوين منو, ىذا األخَت يستغل ضعف التوعية ليتغلغل يف افكار الشعب ادلستهدف مهما كان نوعو وخاصة 
خاصة الشباب وخيلق بداخلو ادلغالطات, الفنت والتطرف و خيدم التجنيد االلكًتوين  وحينها سيكون من الصعب 

جيب على الرسائل جدا حىت جليش حمًتف ودولة لديها اتريخ ان تواجو خطرا داخليا متجذرا يف العقول, كما 
االعالمية ان تلتزم بضوابط االعالم االمٍت واال تغلب التعتيم على حساب ادلبالغة وال ادلبالغة على حساب التعتيم 

 وعي,  قوي ومتطور شكال ومضموان .لتكسب ثقة ادلستخدم وتؤسس إلعالم موض

سواء من خالل االعالم عامة أو اإلرىابية  األحداث مع التعامل قوية ومنظمة يف ذ أن غياب اسًتاتيجيةإ
 تواجهو اليت الوضع خبطورة حقيقي وعي غَت فعالة،  فبدون  ادلواجهة خطط جيعل  االعالم اإللكًتوين خاصة ،

 وضرب امنها ووحدهتا  يصبح  اجلزائر والذي تسعى اطرافو ادلتعددة على عديد ادلستوايت إلضعاف  اجلزائر،
 بدون اسًتاتيجية تدعم وتعمل لبناء قاصرا من الصعب حتقيق اىدافو  تعامال اإلرىاب قضية مع حينها التعامل

 وخلفياهتا. ادلؤامرة بطبيعة حقيقي وعي

ىتمام الالزم دلضمون ادلواد االعالمية من خالل دراستنا ىذه سنعبد الطريق لدراسات اخرى  تويل اال
كذلك تسليط ،جناح ادلادة االعالمية اإللكًتونية " " ركائز ،لكًتونية اذلادفة خاصة للتوعية من خماطر االرىاباإل

الضوء على قضية ادلصداقية ادلفتقرة يف وسائلنا االعالمية الكالسيكية واإللكًتونية واليت يعترب غياهبا احلاجز الكبَت 
 لكًتوين "" أتثَت ادلصداقية  على االعالم اإل ،بُت ادلتلقي وادلستقبل فيحول دون وصول الرسالة وكسب ثقة ادلتلقي

كما تربز احلاجة كذلك لدراسات توضح امهية توازن االعالم االمٍت مبا خيدم الصاحل العام وتسليط الضوء   
على ضرورة تنسيق اسًتاتيجيات التعاون بُت االعالم واالجهزة االمنية ابستغالل االعالم االلكًتوين نظرا 

من اىم اسلحة االرىاب يف ىذا العصر من جهة خلصوصياتو ادلختلفة عن الكالسيكي من جهة ولكونو ابت 
 عالم األمٍت لشبكات التواصل االجتماعي".اخرى "واقع استغالل اإل

اخَتا تفتح ىذه الدراسة الباب او تلفت النظر ان صح التعبَت لضرورة تسليط الضوء على طرق مكافحة  
لكًتوين وابلتحديد خاصية ادلساحة االرىاب بشىت انواعو وليس اخلاص ابلتطرف فقط ابستغالل االعالم اإل

اجلغرافية لتنوير الرأي العام عن حقيقة ما جيري من تطورات على الساحة الدولية خاصة وأن ارىاب اليوم ابت ال 
 دين وال حدود لو "دور اإلعالم اإللكًتوين يف التوعية من خماطر اإلرىاب الدويل ".
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