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 :الممخص
تيدف ىذه الدراسة الى معرفة مؤشرات العنف والتطرف في 
استخدامات وسائل االعالم االلكترونية الحديثة في تعاطييا 
مع االخبار والتقارير لمواقع العنف والحروب واإلرىاب 

 والتطرف بأشكالو كافة في دول العالم المتنازعة . 
وركزت الدراسة عمى موقع سكاي نيوز االخباري االلكتروني 
والعائد الى شبكة سكاي نيوز وقناتيا الفضائية اإلخبارية في 
تعاطيو وتغطيتو لجوانب االزمة التي تعصف بسوريا والتي 
دار فييا صراع إقميمي اشتركت فيو اقطاب دولية مثل روسيا 

عن الجماعات وتركيا والواليات المتحدة االمريكية فضال 
المسمحة والحركات المتطرفة ، وقامت الباحثة بإجراء مسح 
شامل لمموقع لمدة شيرين متتابعين مستخدمة المنيج 
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الثالث عمى تحميل البيانات الخاصة بالبحث عبر فئات 
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Abstract: 

This study aims to identify indicators of violence and 

extremism in the uses of modern electronic media in 

their dealings with news and reports of sites of violence, 

war, terrorism and extremism in all forms in the 

conflicting countries of the world . 

The study focused on sky news website and return to 

Sky News and its satellite news channel in its coverage 

of the aspects of the crisis that is ravaging Syria, which 

involved a regional conflict involving international poles 

such as Russia, Turkey and the United States of America 

as well as armed groups and extremist movements, and 

the researcher conducted a comprehensive survey of the 

site for two consecutive months using the descriptive 

method and the survey method - analytical, and included 

the research included three chapters of the investigations, 

the first chapter (systematic framework of research) 

while the second included the second chapter The third 

chapter focused on analyzing data on research across 

major and subgroups and interpreting their results . 
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 المقدمة
تطور تكنولوجيا االعالم الحديثة اثرت في السنوات العشرين األخيرة تأثيرًا بالغًا في  ان

االخباري بمضامينو كافة الى المستقبل الذي صار يعيش يومو كاماًل مرافقًا إيصال الخطاب 
ليذه التكنموجيا وتطبيقاتيا المختمفة سواء عمى الياتف المحمول او عمى شبكات االنترنت 
بشتى الوسائل ، وبما ان العنف والتطرف أضحت المادة االدسم في عالم االخبار متصدرة 

عواجل التي تبرق من خالل تطبيقات المواقع اإلخبارية الى الجميور العناوين في النشرات او ال
المشترك بيذه المواقع او المتصفح او عبر القوائم البريدية ، حتى صارت وسائل االعالم 

لتطرف في خطابيا الجديدة جزءًا مساىمًا وفعااًل في تصنيع الوعي وصناعة مؤشرات العنف وا
من خالل المفردات المستخدمة باالخبار او التقارير او من خالل الصورة  االخباري سواء

 والفيديو والبث االخباري الحي وغيرىا من التطبيقات التي تتبعيا وتتفاعل بيا مع الجميور .. 
ان وجود مؤشرات لمعنف والتطرف في الخطاب االخباري ليست حديثة العيد باالعالم 

الم االخباري السياسي لكنيا صارت اكثر تميزًا ووضوحًا عقب بل انيا موجودة منذ نشأة االع
أصبحت اكثر نشاطًا وتحريكًا لمشاعر  ألنياانتشار تكنولوجيا االتصال واالعالم الجديد 

في قناعاتيم وتوجياتيم الفكرية والعقائدية ، سيما في ظل انتشار التطرف  والتأثيرالجميور 
كان ىذا التعصب او التطرف سياسيًا او عقائديًا  سواء لتشدد في كل انحاء العالموالتعصب وا

 او ايديولوجيًا او مذىبياً  . 
ومع انطالق ما اطمق عميو ب)  0211وبما ان االزمة السورية التي اندلعت منذ عام 

الربيع العربي ( فان ىذه االزمة تفاقمت وتشابكت اكثر ودخمت فييا اطرافًا إقميمية ودولية 
مسار االزمة ، لكن ىذا البحث ركز عمى اخر حمقة في سمسمة ىذه االزمة لتكون جزءًا من 

التي ما تزال مستمرة ، اذ ركز عمى مؤشرات العنف والتطرف في الخطاب االخباري اثناء 
وحتى نياية شير اذار في مدينة ادلب السورية مع تقدم  0202االزمة التي اندلعت في شباط 

الروسية المتحالفة مع سوريا ضد تركيا ، لتطيير المدينة من القوات التركية ومشاركة القوات 
الجماعات المسمحة التي تراىا الحكومة السورية والقيادة الروسية خارجة عن القانون بينما 
تراىا تركيا مجموعات من المواطنين المطالبين بحقوقيم والثوار ضد النظام ، مما افرز اعدادًا 

فضاًل عن اشكال عديدة لمتطرف والعنف وظيور جماعات   كبيرة من المياجرين والالجئين
 مسمحة جديدة جراء العمميات العسكرية العنيفة التي حدثت خالل ىذه المدة . 
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 الفصل األول : المنيجي
العنف والتطرف في تناول  تتعمق مشكمة البحث بدراسة مؤشراتمشكمة البحث : 

في وسائل االعالم االليكترونية الحديثة من  0202اخبار االزمة السورية المتفاقمة حتى عام 
خالل خطابيا االخباري ومدى مينية وسموكية االعالم الجديد في التعاطي مع اخبار العنف 
والتطرف والحرب واإلرىاب وكل المصطات ذات الصمة التي تناولتيا ىذه الدراسة في ظل 

غمب وسائل االعالم عدم وضوح الرؤى واالىداف في سياسة فن التحرير الصحفي لدى ا
 العربية وتداخل أدوارىا وتسقيط السياسة العامة عمى السياسة اإلعالمية .

االعالم الجديد في  إلداءتكمن أىمية البحث في التوصيف العممي أىمية البحث : 
التعاطي مع االحداث المتسارعة عالميًا وعربيًا وسيطرة وىيمنة القوى الدولية عمى كثير من 

والتطرف في الداخل السوري وتفاقم الصراع الدولي مما يجعميا مادة إعالمية  مشاىد العنف
ذات بعد عالمي عالي ومشتمل عمى األىمية واالثارة والحداثة والتنوع والغزارة اإلخبارية اليومية 

أىمية ىذا البحث من شمولية  تأتيلوسائل االعالم االلكترونية عمى وجو الخصوص ، لذا 
 .  0211عمى االزمة والصراع في سوريا منذ عام  ءالضو التي تسمط المادة الصحفية 

 يطرح البحث عدة تساؤالت : تساؤالت البحث : 
اواًل: ماىي الفنون الصحفية التي استخدمتيا وكالة سكاي نيوز اإلخبارية في تغطياتيا 

 الخبار العنف والتطرف في سوريا ؟
ثانيًا : ما حجم اىتماميا بكل نوع اخباري قدمت فيو اخبارًا او تقارير صحفية تضمنت 

 كافة ؟  بأشكالوالعنف والتطرف 
ايجابيُا في  تأثيراعمى اخبار العنف والتطرف  ءالضو ثالثًا : ىل تشكل ظاىرة تسميط 

 مسار الصحافة االلكترونية ؟
القوالب اإلخبارية التي تقدميا وكالة  رابعًا : ىل سيطرت مؤشرات العنف والتطرف عمى

 الجديد ؟  لألعالمسكاي نيوز اإلخبارية كنموذج 
خامسًا : ما مدى تفاعمية االعالم الجديد مع العنف والتطرف باستخدام كل أنواع 

 التقنيات الحديثة وتسخيرىا لخدمة المادة الصحفية ؟ 
مالئمًا لتمبية  ه منيجاً الباحثة المنيج المسحي باعتبار  استخدمتمنيج البحث : 

احتياجات اجراء مثل ىذا البحث وطريقة مناسبة لجمع المعمومات من مصادرىا األساسية فيو 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)317 ) 
 

العنف والتطرف بكل اشكالو خالل مدة البحث في موقع سكاي  ألخباريتضمن مسح شامل 
 نيوز االخباري .

ى جمع البيانات كما يعد ىذا البحث من البحوث الوصفية التحميمية التي تعتمد عم
ووصف ظاىرة من الظواىر لموصول الى أسبابيا والعوامل التي تتحكم فييا واستخالص 

 1النتائج والتعميمات من خالل تجميع البيانات وتنظيميا وتحميميا 
 حدود البحث :

المجال المكاني : اختارت الباحثة موقع سكاي نيوز االخباري عمى االنترنت  -1
وىو احد المواقع االلكترونية اإلخبارية التابعة لمؤسسة سكاي نيوز عربية مجااًل مكانيًا لمبحث 
 من دولة االمارات العربية المتحدة وليا موقع الكتروني مرتبط بيا . التي تبث عبر التمفاز

المجال الموضوعي : ويتضمن دراسة مؤشرات العنف والتطرف في الخطاب  -0
االزمة السورية واحداث العنف فييا اذ احصت االخباري ) الخبر والتقرير الصحفي ( إزاء 

الباحثة الفنون اإلخبارية أعاله التي نقمت واقع االزمة وكانت حصيمة المسح الحصري الشامل 
 :  يما يأتلمموقع 

 مادة انقسمت الى :  149بمغ مجموع االخبار والتقارير  -
 تقريرًا صحفيًا .  04خبرًا ،  105 -
 0202ية لشيرين متتابعين شباط واذار من عام المجال الزماني : المدة الزمن -3

 –روسية  -وىي المدة التي مثمت امتداد لالزمة السورية المتفاقمة وشيدت معارك سورية 
 أمريكية  عمى األراضي السورية . –تركية 

 إجراءات البحث وادواتو :
 خطوات تحميل المضمون وتضمنت : -1
ي ىذه الدراسة عمى وحدة المضمون تحديد وحدات التحميل : اعتمدت الباحثة ف –أ 

 باعتبارىا وحدة لمتحميل
 تحديد فئات التحميل : –ب 

وضعت الباحثة أربعة عشر من فئات التحميل الرئيسة وتخممتيا الفئات الفرعية والتي 
 اعتمدتيا بعد عرضيا عمى ثالثة محكمين مختصين وكالتالي: 
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وشممت فئات فرعية ) فئة الفنون اإلخبارية لموضوعات العنف والتطرف :  .1
الخبر الصحفي / بسيط او مركب ( ) تقرير صحفي / اخباري ، حي ، عرض لمشخصيات ( 

 ) صورة صحفية / خبرية ، ارشيفية (
فئة مؤشرات التطرف : وتضمنت ) التطرف لفكرة محددة فقط ، التطرف  .0

 لمعتقد ، الطرف المذىبي ، التطرف االيدولوجي  ، التطرف السياسي ( .
الرنانة ، خطاب الكراىية  تالشعاراعالمات الفكر المتطرف : وشممت ) فئة  .3

 ضد األقميات ، ىجوم ضد اشخاص محددين يتحدون الجماعات او ضد النظام الحاكم (
فئة مؤشرات العنف : وتضمنت ) القتل ، السب والشتم ، الحصار ،  .4

 لطرد (المقاطعة ، االقصاء والتيميش ، الالجئين ، التعسف واالعتقال وا
فئة أنواع العنف االخباري : وشممت ) عنف الجرائم الفردية ، عنف الجريمة  .5

المنظمة ، عنف الحركات والجماعات اإلرىابية ، العنف االسري ، العنف الجنسي ، العنف 
 الفردي ، عنف الدولة (

فئة المصطمحات األخرى المرتبطة بالعنف االخباري : وتشمل ) الصراع /  .6
 سياسي ، الحرب والحرب االىمية ، العدوان ، اإلرىاب ( –ديني  –ان كان فكري 

فئة نوع القراءات اإلخبارية عن مؤشرات العنف والتطرف : ) قراءة سياسية ،  .7
 قراءة امنية ، قراءة اجتماعية ، قراءة اقتصادية ، قراءة نفسية وصحية (

داخمية : فئة المصادر اإلخبارية لموضوعات العنف والتطرف : ) مصادر  .8
مراسل ، شيود عيان ، محرر ، مصادر خارجية : وكاالت االنباء ، صحف ، قنوات فضائية 
، اذاعات ، وسائل اعالم اليكترونية ، مصادر غير معروفة " مجيولة " ، مصادر مقربة ، 

 مصادر عميمة ، مصدر مسؤول ، مصدر لم يكشف اسمو (
اتجاه إيجابي ، اتجاه فئة اتجاىات تناول موضوعات العنف والتطرف :  .9

 سمبي
فئة جغرافية تناول مؤشرات العنف والتطرف : ) عمى المستوى المحمي ،  .12

 العربي ، اإلقميمي ، الدولي (
 سمبي ، إيجابي () فئة اتجاه الفنون اإلخبارية :  .11
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فئة التطبيقات والتقنيات االتصالية عمى االنترنت : ) البريد االليكتروني ،  .10
يات التواصل المباشر ، القوائم البريدية ، المواقع الفردية الشخصية ، غرف الحوار ، برامج

 المدونات االليكترونية ، مواقع التواصل االجتماعي ، المواقع اإلخبارية (
فئة ممفات تقديم موضوعات التطرف والعنف : ) فيديو ، صورة ، صوت ،  .13
 جميعيا (

) النظام الحاكم ، فئة اطر القوى الفاعمة في احداث العنف والتطرف :  .14
الحركات والجماعات المسمحة ، الدول اإلقميمية ، القوات الدولية ، منظمات دولية ، منظمات 

 محمية ( .
 الفصل الثاني : االعالم و خطاب العنف

 المبحث األول : الخطاب االعالمي
يعد الخطاب االعالمي صنفًا من الخطابات المتغمغمة في اعماق الحياة االجتماعية 

لمؤثرة فييا والمتأثرة بيا ، مقامو من المقامات التي ليا السيادة في سمم الخطابات المعرفية ا
بأتم معنى الكممة تتكاثف عمى  3، ويعتبر الخطاب االعالمي صناعة ثقافية  0االخرى 

انتاجيا وسائط متعددة ويظير ذلك في طبيعة الرسائل التي تتدفق عبر ىذا الخطاب وسرعتيا 
زيعيا وكيفيات تمقييا ، االمر الذي جعل من االعالم محورًا اساسيًا في منظومة وطرائق تو 
 المجتمع .

والخطاب االعالمي كما حدده احمد العاقد : " ىو مجموع االنشطة االعالمية 
التواصمية الجماىيرية : التقارير االخبارية ، االفتتاحيات ، البرامج التمفازية ، المواد االذاعية 

وىو نسق تفاعمي مركب متشابك يجمع بين المساني  4الخطابات النوعية "  وغيرىا من
وااليقوني ، تتالقى فيو العالمات المغوية وغير المغوية ، يشترك في ىذه الميزة مع خطابات 
اخرى ويختمف عنيا في الوقت نفسو وذلك مثل : الخطاب االشياري والسياسي والدعائي 

جي وكل ذلك يشتغل عبر المغة والصورة ، بما يجعل وبخاصة من حيث الشحن االيديولو 
 5الخطاب االعالمي نسقًا سيميائيًا دااًل قاباًل لمقراءة والتأويل 

 أنواع الخطاب االعالمي -
يحمل الخطاب اإلعالمي سيما خطاب وسائل التواصل االجتماعي والخطاب 

 االلكتروني بصفتو الشاممة والعامة انماطًا معينة تشمل :
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الخطاب الديني المتشدد او المتشنج : وىو نمط معين من الخطاب الذي استغمو  –أ 
البعض في مرحمة ما يعرف ب ) الصحوة ( وما بعدىا وتحويمو الى خطاب تحريضي وتعبئة 
سياسية واضحة ، اذ تعددت صوره من خطب ومواعظ وندوات وحمقات ، وكتب ونشرات 

 وغيرىا .
ح يمكن ان يعرف بكونو " اي عبارات تؤيد خطاب الكراىية :  وىو مصطم –ب 

التحريض عمى الضرر ، خاصة التمييز او العدوانية او العنف ، بحسب اليدف الذي يتم 
ويندرج خطاب الكراىية في مركبات " حرية  6استيدافو وسط مجموعة اجتماعية او سكانية 

 . 7ية والمساواة " التعبير وحقوق االفراد والجماعات واالقميات ومبادئ الكرامة والحر 
 8وتعمل القوانين الحديثة عمى ضمان المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراىية 

وتذكر الفقرة الثانية من المادة العشرون من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
تشكل  ما يمي : " تحظر بالقانون اية دعوة الى الكراىية القومية او العنصرية او الدينية

وتشمل ىذه القوانين منع استخدام عبارات   9تحريضًا عمى التمييز او العداوة او العنف 
 12االىانة او االلقاب لتعيين افراد من المجتمع بناءًا عمى عرقيم او دينيم او توجييم الجنسي 

. 
مايو  31وبما ان شبكة االنترنت اصبحت مرتعًا واسعًا لخطاب الكراىية ففي تاريخ 

وافقت شركات التواصل االجتماعي االلكترونية ) فيس بوك ، جوجل ، ومايكروسوفت  0216
وقدمت ىذه الشركات  11، وتويتر ( عمى مدونة ضبط السموك التابعة لالتحاد االوربي 

تعاريفيا الخاصة بما يشكل خطابًا مفعمًا بالكراىية او العنف لتقوم بدورىا بمنع بثو وتداولو 
 رونية .عمى منصاتيا االلكت
 خطاب العنف

يعرف العنف لغويًا : بانو ضد الرفق ، وعنفوان الشيء : اولو وىو غي عنفوان شبابو 
مما يعني ان العنف ضد الرفق متمثاًل في  10اي قوتو ، وعنفو تعنيفًا : اي المو وعتب عميو 

 استخدام القوة قواًل وفعاًل ضد االخرين .
اما قانونيًا فقد عرفو البعض : بانو المساس بسالمة الجسم وان لم يكن جسيمًا ، بل 

 . 13كان بصورة تعد وايذاء 
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وسايكولوجيًا يعرف العنف : بانو السموك الذي يتسم بالقسوة والشدة واالكراه ، اذ 
طيم لمممتمكات تستثمر فيو الدوافع العدائية استثمارًا صريحًا كالضرب والتقتيل لالفراد او التح

كما يندرج في اطار العنف النفسي ، رفض االخر وعدم قبولو واالىانة والتحقير والتخويف 
 . 14والتيديد والعزل واالستغالل

الحرب والحرب  -0الصراع    -1ويرتبط العنف ببعض المفاىيم االخرى مثل :  
 االرىاب -4العدوان   -3االىمية  

الترابط فيمكن القول بان اقتران العنف بالصراع ياتي واذا اردنا القاء نظرة عمى ىذا 
حين يتناول مسائل او حاجات اساسية تتصل بصورة وثيقة بحياة االنسان اليومية وعمى ىذا 
االساس فان اية محاولة لكبت ىذه الحاجات ومنعيا من الحصول عمى االشباع الضروري ليا 

الحاجة بقدر ارتباط الحاجة بحياة من شانو ان يطمق العنف من عقالو فالعنف مرتبط ب
 . 15االنسان العضوية 

وعن ارتباط العنف بالحرب فان البعض يرى بان الحرب ىي عنف سياسي بقدر ما 
تعبر عن كونيا امتدادًا لمسياسة ، ويذىب ماوتسي تونغ الى ابعد من ذلك اذ يرى بان " 

ري السياسة ضمن نطاق الحرب ىي السياسة " ولكن وسائميا تختمف ، فبعد ان كانت تج
التسويات ، والمساومات السممية ، نراىا في الحرب تتخذ اجراءات تتصف بالعنف ، ويقول 
تونغ : " حين تتطور السياسة الى مراحل معينة حيث ال يمكن ان تواصل تطورىا بالوسائل 

 . 16العادية تندلع الحرب كي تزيل العقبات التي تعترض طريق السياسة "
االىمية ىي اشد اشكال العنف خطورة ودمارًا ، اذ يكون في اقصى درجاتو وتعد الحرب 

 عند نشوب الحرب االىمية داخل الدولة الواحدة .
ويتداخل مفيوم العنف مع مفيوم العدوان ويصبح من الصعوبة تحديد التمييز الدقيق 

جرد اغاظة بينيما فالعدوان يعرف بانو : مجموعة متنوعة من مظاىر السموك تتراوح بين م
ويتضح جميًا من خالل استعراض  17االخرين ، او ابداء العداوة نحوىم الى االعتداء الفيزيقي 

تعريفات متعددة لمعدوان ان بعضيا ىي بعض مضامين العنف ، لذا فان العنف ىو السموك 
 .18الكامن لمعدوان  –الفرد او الجماعة  –البارز والظاىر لميل االنسان 

ثمة اتفاقات واختالفات محددة بين العنف واالرىاب اذ يتمثل االتفاق اما االرىاب فان 
في ان المصطمحين " يعبران عن المضمون نفسو في السموكيات التي تستخدم القوة او تيدد 
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بيا ، لتمحق االذى والضرر لتحقيق اىداف سياسية لجماعات معينة تنتيج ىذه السموكيات 
 . 19عن طريق التخويف "
فيكمن في ان مصطمح العنف يؤشر ظاىرة عامة ولكن االرىاب يصف  اما االختالف

 ظاىرة خاصة ، كما ان العنف وسيمة او اداة ، ولكن االرىاب ناتج لمعنف .
وقد يكون العنف سمة القوى والجماعات والشخصيات العنيفة اي السمة المنطوية عمييا 

–تيا ، في حين يكون االرىاب او انشط طبيعتيا ، والتي تعبر عنيا في الواقع ممارساتيا
 .02وسيمة مدروسة من اجل تحقيق كسب معين  -عادة

 العنف في الخطاب االخباري
يعتقد بعض الباحثين ان نشر االخبار التي تحتوي عمى قدر كبير من العنف واخبار 
الجرائم واالعتداءات يمكن ان تؤدي الى ردود افعال عنيفة بقدر او باخر ، سواء عن طريق 
التحفيز او كردود افعال عمى الوقائع واالحداث التي تحتوييا تمك االخبار اذا كان فييا ما يثير 

ب او الكراىية لدى جميور المتمقين ، مثاًل كانت اخبار العنف غير المبرر مشاعر الغض
الذي تقوم بو القوات االمريكية في العراق وافغانستان او تعذيبيا لمسجناء في سجن ابي غريب 
) فيما عرف بفضيحة ابو غريب ( ، ادت الى تزايد اعمال العنف والعمميات المسمحة ضد 

 . 01ة الى اعمال االحتجاجات والمظاىرات في العديد من الدول القوات االمريكية ، اضاف
ومن خالل تفحص بسيط لممواقع االخبارية المطبوعة او االلكترونية او حتى المحطات 
التمفازية الفضائية سنجد ان ىناك كمًا كبيرًا من اخبار العنف وااليذاء والقتل ... الخ بمختمف 

 انواعيا .
نف نسبًا كبيرة من المحتوى االخباري العام وفقًا لنوع ويمكن ان تبمغ اخبار الع

واتجاىات الوسيمة االعالمية ويمكن ان تكون ىذه النسب بارتفاع دائم وفقًا لتعريفنا ونظرتنا 
لمفيوم العنف واالفعال العنيفة اذا لم نقتصرىا عمى االفعال المادية والجسدية العنيفة بل نمدىا 

والمعنوي وعندئذ سوف تتوسع فئة االخبار العنيفة ولن يقتصر  لتشمل العنف المفظي والنفسي
حينيا معنى اخبار العنف عمى اخبار الحروب والنزاعات واالعتداءات والجرائم وحوادث 
التيديد واالختطاف ، بل ستمتد لتشمل كل فئات االخبار التي تتعمق بالعنف االسري ضد 

عب سواء من قبل الجماىير المتعصبة او من قبل المرأة والجرائم االخالقية والعنف داخل المال
 الرياضيين ضد بعضيم بعضًا .
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وىناك من ذىب الى تقسيم انواع العنف في االخبار من خالل ميول واتجاىات 
 00القائمين عمييا وما يعتبرونو عنفًا الى عدة اقسام :

والنزاعات عنف الحروب  -3عنف الجريمة المنظمة   -0عنف الجرائم الفردية  -1
عنف الحركات والجماعات واالرىابية والعمميات االرىابية التي تقوم  -4والصراعات المسمحة 

عنف الجماعات  -8العنف الفردي  -7العنف الجنسي  -6العنف االسري  -5بيا 
 عنف الدولة او الدول -9والمجتمعات الصغيرة 

العالمي بمختمف انواعو ويكاد يكون العنف اليوم موجودًا في كل اشكال المضمون ا
ومستوياتو ، ويتضمن العنف في كل اشكال االتصال الحديثة التكنولوجية ، فالمضمون 
االعالمي العنيف اصبح موجودًا في اليواتف المحمولة ، والعاب الفيديو واالنترنت ، وغيرىا 

ا التمفزيونية من االشكال االتصالية الحديثة التي اصبحت كميا ناقاًل لمعنف فضاًل عن الدرام
 والسينما .

وتعد الحروب من اكثر االعمال العنيفة تأثيرا عمى حياة البشرية وسرعان ما تمقي      
 بظالليا الثقيمة عمى بنية الدول والمجتمعات التي تخوضيا في مجاالت الحياة كافة .

وتضطمع وسائل االعالم اإلخبارية منيا عمى وجو الخصوص بدور كبير ونشاط 
في فترات الحروب اذ تنقل صور العنف والدمار والدماء " فأخبار الصراعات او ممحوظ 

الحروب والكوارث تمثل قيمة إخبارية في الدول الغربية وقد ازدادت ىذه القيمة خالل فترة 
 . 03الحرب الباردة ، واحتماالت نشوب حرب بين المعسكرين الشرقي والغربي 

ة والرمزية والمفظية والخطابية ، ىو جزء ال يتجزأ المتعددة المادي بأنماطوويعد العنف 
من االنساق السياسية والدينية واأليديولوجية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات اإلنسانية 

واالقصاءات لفئات وشرائح اجتماعية  االستبعادانة من بومن ثم ينتج اشكااًل متعددة ومرك
، يترتب عمييا بالتالي تراكم االحباطات ،  وناطقيوقومية ولغوية ودينية ومذىبية وعرقية وم

 .04واالحساس بالظمم والحقد والكراىية
 المبحث الثاني : التطرف واالعالم

يعد مصطمح التطرف من المصطمحات الشائكة التي تستمزم التحديد والتعريف بشكل 
لو " قال شمر عممي دقيق ويمكن تعريفو لغًة اذ يعرفو ابن منظور في معجمو لسان العرب بقو 

: اعرف طرفو اذا طرده ابن سيده ، وطرف كل شيء منتياه ، والجمع كالجمع ، والطائفة منو 
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طرف ايضًا ، وتطرف الشيء : صار طرفًا ، وشاة مطرفة : بيضاء اطراف االذنين وسائرىا 
 .05وسائرىا ابيض ، وفرس مطرف : خالف لون رأسو وذنبو سائر لونو " اسويداؤىاسود ، او 

ىو الغمو الشديد ، وتجاوز الحد المعقول ، ومخالفة نصاب  تعريف التطرف اصطالحًا:
التوازن ، وعدم االعتدال في السموك والتصرف ، او ىو عدم التسامح مع الغير كيفما كانت 
ىويتو وممتو ونحمتو وطائفتو المذىبية او السياسية او االجتماعية او الدينية ، كما انو فعل 

ينيًا وغير مقبول قانونيًا ، النو فعل جرمي بامتياز ، قائم عمى الترويع والترىيب غير مشروع د
 .06والتخويف والتيديد والقتل الشنيع ، وقد حرمتو األديان والمعتقدات السماوية جميعًا 

 اشكال التطرف :
 يمكن القول ان ىناك عدة اشكال لمتطرف تتمخص في أنواع عدة ىي :

 -4التطرف في المعتقد  -3تطرف في الفعل ال -0التطرف في القول  -1
 التطرف الفكري

 التطرف السياسي .  -6التطرف اليوياتي  -5
 وىناك عالمات واعراض تشير الى تصاعد الفكر المتطرف في المجتمع من ضمنيا :

ظيور الشعارات الساذجة والعبارات الطنانة حول تسيب المجتمع وضياع اليدف منو  -
 صارمة لمتعامل مع ىذا الوضعوضرورة اتخاذ مواقف 

اظيار المتطرفين بوصفيم ينتمون الى فئة الحق ، بينما ينتمي االخرون الى فئة  -
 .07الضالل 
 توجيو ىجوم ضد أي شخص يتحدى اراء الجماعات المتطرفة . -
ظيور خطاب الكراىية ضد األقميات في المجتمع ورفضيم والتمييز ضدىم بشكل  -
 ممنيج .

والتعصب في المجتمعات طابع التطرف االيديولوجي من جية ، واتخذ ظيور التطرف 
او التطرف الطائفي او االثني من جية أخرى وىما يشتركان في تيديد االستقرار المجتمعي 

 . 08وفي خمق حالة من الصراع بين مكوناتو وجعل الوطن عمى سعتو يضيق ذرعًا بمواطنيو 
ث ان المتعصبين لدييم قناعة راسخة فالتطرف والتعصب يولدان العنف بالضرورة ، حي

بعدالة قضيتيم ، ويتصرفون من منطمق احساسيم بالتفوق ويقينيم الذاتي بانيم مختمفون عن 
 . 09االخرين ويكنون االحتقار لمجتمعيم الصغير والكبير 
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 المبحث الثالث : االعالم الجديد والعنف والتطرف
مات في عالمنا الحديث والمعاصر الى يشير تاريخ تقدم تكنولوجيا االتصاالت والمعمو 

ان القرن العشرين قد اتسم بتحوالت شاممة في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
والعممية ، وخاصًة في العقود الثالثة األخيرة منو ، حيث ركزت فييا التطورات السريعة 

يدة في كل المجاالت المؤثرة في والمتالحقة من خالل االبتكارات والتطبيقات التكنولوجية الجد
 .32نواحي الحياة المختمفة 

ودخل االعالم الجديد من خالل تكنولوجيا االتصال والمعمومات  الى حياة الجميع 
وبات مؤثرًا في معظم أنشطة االفراد والجماعات واجبرىا عمى التعامل معيا كواقع البد منو ، 

 مفاصل العمل واألنشطة .وصار لزامًا التفكير في كيفية ادماجو في 
وظيرت العديد من التطبيقات والتقنيات االتصالية الحديثة عمى شبكة االنترنت عمى 
وجو الخصوص بدءًا بالبريد االلكتروني وغرف الحوار والتراسل النصي ، وبرمجيات التواصل 

لمواقع التكميمية المباشر والقوائم البريدية وصواًل الى العديد من اشكال الصحافة االلكترونية كا
لوسائل االعالم ، والمواقع الفردية الشخصية ، والمدونات االلكترونية ، فضاًل عن مواقع 

 التواصل االجتماعي بأشكاليا ومسمياتيا كافة .
ان انتشار استخدام االنترنت وتزايد اعداد مواقعو قد أتاح توفير المعمومات العامة 

ة منيا في خمق وابداع مواد جديدة وىو ما يمبي الى حد وتعميميا عمى نطاق واسع ، واالستفاد
التي تؤكد عمى ثراء المجال  36ما اعالن مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعمومات في المادة 

العام يعتبر عنصرًا ضروريًا لنمو مجتمع المعمومات وتحقيق منافع متعددة ، منيا تثقيف 
، من  31فرص لمشاريع االعمال وفرص العمل الجديدةالجميور واالبتكار وتقدم العموم وتوفير 

ىنا نجد ضرورة الوقوف لدى تفصيالت تتعمق باالعالم الجديد من حيث تعريفاتو التي لم 
تتوحد في تعرف نيائي حتى االن ومميزاتو واقسامو وتسمياتو وغيرىا من نقاط االلتقاء 

نف الذي يستعين بيذا االعالم واالفتراق في االعالم الجديد وتكنولوجيا المعمومات والع
 لموصول الى جميور يتأثر و يؤثر بالتالي فيو .

ويعرف االعالم الجديد بانو العممية االتصالية الناتجة عن اندماج ثالثة عناصر ىي ) 
الكومبيوتر والشبكات والوسائط المتعددة ( وال يوجد حتى االن تعريف عممي يحدد مفيوم 
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االعالم البديل واالعالم  30ن لإلعالم الجديد مرادفات عدة منيا : االعالم الجديد بدقة اال ا
 االجتماعي ، صحافة المواطن ومواقع التواصل االجتماعي .

اال ان ليستر عرفُو بالقول : " ىو مجموعة تكنولوجيا االتصال التي تولدت من التزاوج 
لفوتوغرافي والصوت والفيديو بين الكومبيوتر والوسائل التقميدية لإلعالم والطباعة والتصوير ا

"33 
ويعرف ) قاموس االنترنت الموجز ( االعالم الجديد بانو : " أجيزة االعالم الرقمية او 
صناعة الصحافة عمى االنترنت ، ويتضمن التعريف إشارة ألجيزة االعالم القديمة ، وىو ىنا 

مفاز ، المذياع عة ، التتعبير غير انتقاصي لوصف نظم اعالم تقميدية جديدة : الطبا
 .34والسينما"

ومن خالل التعريفات المختمفة يبدو غير ممكنًا بالوقت الحاضر وضع تعريف شامل 
عن االعالم الجديد السباب عديدة منيا ان ىذا االعالم يمثل مرحمة انتقالية من حيث الوسائل 

ريع مما والتطبيقات التي لم تتبمور بشكل كامل وواضح ، فيي ما زالت في حالة تطور س
 يفسر صعوبة وضع تعريف ثابت لإلعالم الجديد يمكن الركون اليو .

 اقسام االعالم الجديد :
 35يمكن تقسيم االعالم الجديد الى أربعة اقسام بحسب مجموعة من الباحثين وكالتالي:

 االعالم الجديد القائم عمى شبكة االنترنت وتطبيقاتيا . -1
المحمولة بما في ذلك أجيزة قراءة الكتب االعالم الجديد القائم عمى األجيزة  -0

 والصحف .
نوع من منصة الوسائل التقميدية مثل الراديو والتمفزيون التي أضيفت الييا  -3

 مميزات جديدة مثل التفاعمية والرقمية واستجابة الطمبات .
االعالم الجديد القائم عمى منصة الكومبيوتر ويتم تداولو اما شبكيًا او بوسائل  -4
ختمفة كاالسطوانات الضوئية وما الييا ، وتشمل كذلك العروض البصرية والعاب الحفظ الم

 الفيديو والكتب االلكترونية وغيرىا .
الميزات التي يتحمى بيا االعالم الجديد  * Negroponteويحصر مدخل نيغروبونتي 

ع بعضيا في : " استبدالو الوحدات المادية بالرقمية ، وتشبيك عدد غير محدود من األجيزة م
البعض ، ويمبي االىتمامات الفردية ، واالىتمامات العامة ، أي ان الرقمية تحمل قدرة 
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المخاطبة المزدوجة لالىتمامات والرغبات وىي حالة ال يمكن تمبيتيا باالعالم القديم ، والميزة 
تمع األكثر أىمية ، ىي ان ىذا االعالم خرج من اسر السمطة التي كانت تتمثل في قادة المج

 .36والدولة الى ايدي الناس
ان البحث عن فكرة االعالم الجديد نوقشت بجدية ضمن مشروع الحالة االنتقالية 

، وقرر ىذا  1999في أكتوبر  بدأتفي مبادرة لمعيد ماسوشستيس األمريكي  37لالعالم 
في حالة انتقالية وان كل أجيزة االعالم كانت  –وسيظل  –المشروع بان االعالم كان دائمًا 

جديدة عندما ظيرت واستخدمت ألول مرة ، وىو يركز في نصو عمى بناء فكرة الجدة في 
 االعالم في سياقاتيا التاريخية .

مية المستحدثة عمى أرضية جديدة ليذا وتدل األسماء المتعددة لمتطبيقات اإلعال
لوصف بعض تطبيقاتو التي تقوم عمى   digital mediaاالعالم ، فيو االعالم الرقمي 

أسس التكنولوجيا الرقمية ) كالتمفاز الرقمي والمذياع الرقمي وغيرىا ( او لإلشارة الى اية 
   interactive mediaمي وسيمة إعالمية تندمج مع الحاسوب ويطمق عميو : االعالم التفاع

طالما توفرت حالة العطاء واالستجابة بين المستخدمين لشبكة االنترنت والتمفاز والمذياع 
يعرف قاموس ،و التفاعميين ، وصحافة االنترنت وغيرىا من النظم اإلعالمية التفاعمية الجديدة 

" اندماج الحاسوب التكنولوجيا الرفيعة او الرقمية االعالم الجديد بشكل مختصر بانو : 
، ومن خالل ما تقدم يمكن القول ان االعالم الجديد 38وشبكات الحاسوب والوسائط المتعددة "

بتسمياتو المتعددة والذي يعتمد اعتمادًا كميًا  عمى شبكة االنترنت ينطوي عمى تطبيقات 
التواصل  إعالمية واتصالية عديدة تتيح الوصول الى المعمومات في المجاالت كافة فضاًل عن

االجتماعي والتفاعمية التي يمتاز بيا االعالم الجديد وصواًل لكل مشاىد واخبار العنف 
 والتطرف من كل انحاء العالم وفي وقت قياسي .

 الفصل الثالث : التحميمي
لموقع سكاي نيوز إزاء االحداث  خباريفي الخطاب اإلوالتطرف مؤشرات العنف 

 0202/  4/ 8ولغاية  0/ 8السورية لممدة من 
قبل البدء في الفصل التحميمي البد من إعطاء نبذة مختصرة عن وكالة سكاي نيوز 
اإلخبارية عمى شبكة االنترنت وكما جاء في ديباجة الموقع فانو موقع إخباري شامل يعرض 

ية عمى مدار الساعة، وتغطية مستمرة ألخبار السياسة مستجدات األحداث العربية والعالم
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والرياضة واالقتصاد والعموم والفن والتكنولوجيا. وىو تابع بطبيعة الحال الى قناة سكاي نيوز 
ليو. تبث بشكل  عربية وىي قناة فضائية إخبارية ناطقة بالمغة العربية من العالم العربي وا 

. والقناة ىي استثمار مشترك بين شركة أبوظبي رئيسي لمجميور في منطقة الوطن العربي
لالستثمار اإلعالمي وبين مؤسسة سكاي البريطانية، القناة المدفوعة الرائدة في المممكة 

. وتتخذ 0210مايو  6المتحدة. وقد انطمق بث القناة من العاصمة اإلماراتية أبوظبي في 
، ولدييا twofour54لمنطقة اإلعالمية القناة من مدينة أبوظبي مقرًا ليا، وتقع مكاتبيا في ا

شبكة من المكاتب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مكاتب في لندن 
وواشنطن. كما تستفيد القناة من شبكة مكاتب ومراسمي قناة سكاي نيوز البريطانية في مختمف 

 39أرجاء العالم .
يم إجراءات البحث الى عدة فئات وقامت الباحثة كما أوردت في منيجية البحث بتقس

 رئيسة وفرعية لمتحميل وكاالتي :
شممت وضمت جدوالن اذ  اواًل:فئة الفنون اإلخبارية لموضوعات العنف والتطرف :-

 الصورة الصحفية  -الخبر والتقرير ، ب  -لكل من أ فئات فرعية
 8جدول رقم 

 
والذي يمثل الفئة )أ ( ان الخبر الصحفي )  1تبين لمباحثة من خالل الجدول رقم  -

 75والتطرف بواقع المركب ( قد احتل المرتبة األولى في عدد تكرارتو بتغطية اخبار العنف 
مادة صحفية ، فيما احتل الخبر الصحفي ) البسيط ( المرتبة الثانية  149خبرًا من اصل 

تقريرًا صحفيًا  04خبرًا فقط ، اما التقارير الصحفية فجاءت بالمرتبة الثالثة بواقع 52بواقع 
 % فقط .16وبنسبة 

 المرتبة  النسبة %   التكرار الفنون اإلخبارية
 الثانية %33.5 52 صحفي  ) بسيط (خبر 

 األولى %52.5 75 خبر صحفي  ) مركب (

 الثالثة %16 04 تقرير صحفي
  %122 149 المجموع
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 0جدول رقم 
 المرتية  النسبة % التكرار  الصورة الصحفية 

 األولى %63.3 94 خبرية
 الثانية %36.7 55 ارشيفية

ب/ اما الصورة الصحفية فعمدت الباحثة الى ادراجيا في جدول منفصل الىميتيا  -
ومرافقتيا لجميع المواد الصحفية حتى تمك التي تتخمل فيديوىات ايضًا او ممفات صوتية فكان 
الموقع ال يخمو من ادراج صورة صحفية سواء كانت ارشيفية او إخبارية حية والتي احتمت 

صورة إخبارية حية ، بينما كانت الصور االرشيفية ىي األقل وبواقع  94 المرتبة األولى بواقع
 مادة صحفية.  149صورة ارشيفية من اصل  55

  ثانيًا: فئة مؤشرات التطرف : -
 3جدول رقم 

 المرتبة النسبة % التكرار مؤشرات التطرف
 الثانية %32 45 التطرف لفكرة محددة

 الرابعة %12 15 التطرف لمعتقد
 الخامسة %1.5 0 التطرف المذىبي

 الثالثة %11.5 17 التطرف االيدلوجي
 األولى %47 72 التطرف السياسي

  %122 149 المجموع
فئة مؤشرات التطرف في ىذه الفئة اذ كان التطرف السياسي لو  3يمثل الجدول رقم  -

مادة  72األولوية كمؤشر من مؤشرات التطرف التي نقميا موقع سكاي نيوز االخباري بواقع 
صحفية توافرت فييا مؤشرات العنف السياسي بين األطراف المتنازعة سواء كانت السورية او 

او حتى ما يرد من مؤشرات عنف سياسي في مواقف الواليات المتحدة الروسية او التركية 
% لتحتل المرتبة األولى بين المؤشرات 47االمريكية لطرف إزاء طرف اخر ، مما شكل نسبة 

األخرى ، بينما جاء التطرف لفكرة محددة من كل من األطراف المتنازعة او المتقاتمة في 
 ديولوجي ثم التطرف لمعتقد ومن ثم التطرف المذىبي. المرتبة الثانية ويمييا التطرف األي

  فئة عالمات الفكر المتطرف : ثالثًا: -
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 4جدول رقم 
 المرتبة النسبة % التكرار التطرفعالمات 

 الثانية %14.5 00 الشعارات الرنانة
 الثالثة %13 19 كراىية ضد األقميات

 األولى %70.5 128 ىجوم ضد اشخاص محددين يتحدون النظام الحاكم

  %122 149 المجموع
يتبين ان عالمات الفكر المتطرف متمثمة  4في الفئة الثالثة ومن خالل الجدول رقم  -

بيجوم ضد اشخاص محددين او اشخاص يتحدون النظام الحاكم قد احتمت المرتبة األولى 
كان يطمقيا مادة صحفي خبرية او تقريرية وتاتي بعدىا الشعارات الرنانة التي  128بواقع 

المتقاتمون سواء كان النظام السوري او النظام التركي او الجماعات المسمحة التي كانت تقاتل 
مادة صحفية ، وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة الكراىية  00ضد النظام السوري في ادلب بواقع 

 ضد األقميات .
  5جدول رقم  رابعًا: فئة مؤشرات العنف : -

 المرتبة النسبة% ارالتكر  مؤشرات العنف
 األولى %71 125 القتل

 الرابعة )األخيرة( %2 صفر السب والشتم
 الثانية %6.5 12 الحصار
 الثالثة %3 4 المقاطعة

 الثانية مكرر %6.5 12 االقصاء والتيميش
 الثانية مكرر %6.5 12 الالجئون

 الثانية مكرر %6.5 12 التعسف واالعتقال والطرد
  %122 149 المجموع

ان ىذه الفئة التي بحثت مؤشرات العنف  5تبين لمباحثة من خالل الجدول أعاله رقم  -
في المادة اإلعالمية التي نشرىا موقع سكاي نيوز االخباري االلكتروني ان اخبار القتل 

مادة  125تسيدت في نقل المعمومة اإلخبارية سواء في االخبار او التقارير الصحفية بواقع 
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قياسًا ببقية الفئات الفرعية التي اندرجت تحت فئة مؤشرات العنف  %71صحفية وبنسبة 
ليمييا بالمرتبة الثانية كل من الحصار ، االقصاء والتيميش ، اخبار الالجئين ، التعسف 
واالعتقال والطرد جميعيا بواقع عشرة مواد صحفية لكل منيا ، بينما جاءت فئة المقاطعة 

ثة ، اما الفئة الفرعية السب والشتم والتي ادرجتيا الباحثة بأربعة اخبار فقط بالمرتبة الثال
كواحدة من مؤشرات العنف فقد بمغت صفرا% ، وبما ان الصفر يشكل قيمة رياضية فمم يتم 

 اىمالو ايضًا. 
  خامسًا: فئة أنواع العنف االخباري : -

 6جدول رقم 
 المرتبة النسبة% التكرار أنواع العنف االخباري

 الثالثة %3 4 الجرائم الفرديةعنف 
 الرابعة %0 3 جريمة منظمة

 األولى %52 75 عنف الحركات اإلرىابية
 الرابعة مكرر %0 3 العنف االسري
 الخامسة %2 صفر العنف الجنسي
 الثالثة مكرر %3 4 العنف الفردي
 الثانية %42 62 عنف الدولة

  %122 149 المجموع
التي بحثت أنواع العنف  6ومن خالل الجدول رقم  في الفئة الرئيسة الخامسة -

% من المواد الصحفية 52االخباري فقد احتل عنف الحركات اإلرىابية المرتبة األولى بنسبة 
نظرًا لالحداث العنيفة التي حصمت بالفعل اثناء مدة ىذا البحث والصراع التي حدث في مدينة 

ركيا وظيور نشاطات لالعمال اإلرىابية ادلب والمدن السورية الحدودية المحاذية الى ت
والحركات المسمحة في ىذا التوقيت ، اما بالمرتبة الثانية فكانت من نصيب عنف الدولة بواقع 

العنف الفردي في المرتبة الثالثة  ، ومن  مادة صحفية ، وتالىا عنف الجرائم الفردية ، و62
، اما العنف الجنسي بصفتو احد أنواع  ثم الجريمة المنظمة والعنف االسري بالمرتبة الرابعة

 العنف فمم يحز عمى تكرارات وكانت نسبتو صفرا% . 
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  سادسًا: فئة المصطمحات األخرى المرتبطة بالعنف االخباري :-
 7جدول رقم 

 المرتبة  النسبة % التكرار المصطمحات األخرى 
 الثالثة  %02.0 32 الصراع  -1
 األولى %38.5 58 الحرب االىمية -2
 الثانية %06.6 42 العدوان -3
 الرابعة %14.7 01 اإلرىاب -4

  %122 149 المجموع
في ىذه الفئة وجدت الباحثة ان ىناك مصطمحات أخرى ترتبط بالعنف وتواجدت عمى  -

مادة  58نحو واضح في عينة البحث ، فكان مصطمح الحرب االىمية كثير التداول بواقع 
إخبارية ليحتل المرتبة األولى ، بينما جاء مصطمح العدوان بتكرارات بمغت األربعين تكرارًا في 

تكرارًا ليأتي في المرتبة الثالثة ، وحل مصطمح  32ثم مصطمح الصراع بواقع المرتبة الثانية ، 
 تكرارًا .  01اإلرىاب في المرتبة الرابعة واألخيرة بواقع 

 سابعًا: فئة نوع القراءات اإلخبارية عن مؤشرات العنف والتطرف  -
 8جدول رقم 

النسبة  التكرار نوع القراءات
% 

 المرتبة

 األولى %43 64 قراءة سياسية
 الثانية %09.5 43 قراءة امنية

 الثالثة %11 16 قراءةاجتماعية

 الرابعة %8.5 13 قراءة اقتصادية
 الرابعة مكرر %8.5 13 قراءة نفسية وصحية

  %122 149 المجموع
وجدت الباحثة ان ىناك انواعًا لمقراءات اإلخبارية عن مؤشرات في الفئة السابعة  -

المادة اإلخبارية المنشورة بوكالة سكاي نيوز ، اذ جاءت القراءة السياسية العنف والتطرف في 
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بالمرتبة األولى ، وتمتيا القراءة األمنية ثم القراءة االجتماعية بالمرتبة الثالثة ، وجاءت بالمرتبة 
 الرابعة كل من القراءة االقتصادية والقراءة النفسية والصحية في االخبار .

  ادر اإلخبارية لموضوعات العنف والتطرف :ثامنًا: فئة المص -
 9جدول رقم 

 المرتبة النسبة % التكرار المصادر اإلخبارية

 الثانية %08.4 43 مصادر داخمية
 األولى %71.6 126 مصادر خارجية

  %122 149 المجموع
في الفئة الثامنة تنوعت مصادر االخبار الداخمية والخارجية فكانت المصادر الخارجية  -

مثل وكاالت االنباء ، صحف ، قنوات فضائية ، اذاعات ، وسائل اعالم اليكترونية ، مصادر 
غير معروفة " مجيولة " ، مصادر مقربة ، مصادر عميمة ، مصدر مسؤول ، مصدر لم 

مادة صحفية إخبارية ، اما  126األولى في نقل االخبار بواقع يكشف اسمو  في المرتبة 
 المصادر الداخمية والتي تشمل المراسل ، الشيود العيان ، المحرر فقد احتمت المرتبة الثانية . 

 تاسعًا: فئة اتجاىات تناول موضوعات العنف والتطرف : -
 82جدول رقم 

 المرتبة النسبة% التكرار االتجاىات
 االولى %71.6 126 اتجاه سمبي

 الثانية %08.4 43 اتجاه إيجابي
  %122 149 المجموع

ودرست الباحثة اتجاىات تناول موضوعات العنف بشقييا اإليجابي والسمبي فكانت  -
وكالة سكاي نيوز تمتاز باالتجاه السمبي في تناول موضوعة العنف والتطرف بنسبة بمغت 

 %.08.4بالمرتبة الثانية وبنسبة بمغت % ، اما اتجاىيا اإليجابي فكان 71.6
 عاشرًا: فئة جغرافية تناول مؤشرات العنف والتطرف :  -

 88جدول رقم 
 المرتبة النسبة % التكرار جغرافية االخبار

 الرابعة %11 17 محمي
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 الثالثة %13 18 عربي
 األولى %54 81 إقميمي
 الثانية %00 33 دولي

  %122 149 المجموع
العاشرة درست الباحثة جغرافية تناول مؤشرات العنف والتطرف محميًا وعربيًا في الفئة  -

 81واقميميًا ودوليًا وخمصت الى ان التناول اإلقميمي الزمة سوريا احتل المرتبة األولى بواقع 
مادة إخبارية ، نظرًا لالحداث المتسارعة لالزمة السورية والتي شممت اطرافًا إقميمية عدة سوريا 

عمى ما جاء من ردود أفعال دولية  يًا فكان بالمرتبة الثانية بناءيا ، روسيا ، اما دول، ترك
ومواقف لرؤساء دول إزاء ما كان يحدث من نزاع في الحدود السورية التركية والتدخل الروسي 

مادة إخبارية ، وفي المرتبة الثالثة  33روسي لذا احتمت ىذه الفئة  –بناءًا عمى تحالف سوري 
نقل االخبار عربيا من الداخل السوري او من ردود أفعال دول عربية فكان بنسبة بمغت  كان
 % فقط . 11% ، اما محميا فكانت نسبتو 13

 احد عشر: فئة اتجاه الفنون اإلخبارية :  -
 80جدول رقم 

 المرتبة النسبة% التكرار اتجاىات الفنون اإلخبارية
    الخبر :

 األولى %67 122 اتجاه سمبي
 الثانية %16.5 05 اتجاه إيجابي

    التقرير الصحفي:
 الثالثة %10.5 18 اتجاه سمبي

 الرابعة %4 6 اتجاه إيجابي
  %122 149 المجموع

وجدت الباحثة ان اتجاه الفنون اإلخبارية سواء كانت خبرًا ام تقريرًا قد اتخذت ايضًا  -
يجابية وتم تفصيميا بجدول مركب وكاالتي :   اتجاىات سمبية وا 

خبرًا ، اما  122فن الخبر / كان االتجاه السمبي بالمرتبة األولى وبعدد اخبار بمغ  -
 خبرًا ايجابيًا . 05ة الثانية بواقع االتجاه اإليجابي في االخبار فجاء بالمرتب
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 18اما فن التقرير الصحفي / فاالتجاه السمبي فيو ايضًا احتل المرتبة األولى بواقع  -
 تقريرًا ، واالتجاه اإليجابي كان بالمرتبة الثانية .

 :  اثنا عشر: فئة التطبيقات والتقنيات االتصالية عمى االنترنت -
 83جدول رقم 

 المرتبة %النسبة  التكرار االتصاليةفئة التطبيقات 
 الرابعة %3.5 5 البريد االلكتروني

 الثالثة %4 6 غرف الحوار
 السادسة %0 3 التراسل النصي

 الثالثة مكرر %4 6 برامج التواصل المباشر
 الخامسة %0.5 4 قوائم بريدية
 الرابعة مكرر %3.5 5 مواقع فردية

 السابعة %1.5 0 مدونات
 الثانية %5 7 اجتماعيتواصل 

 األولى %74 111 مواقع إخبارية
  %122 149 المجموع

في ىذه الفئة كان ىناك تواجد لمتطبيقات االلكترونية الحديثة في موقع سكاي نيوز  -
شانو شأن اغمب المواقع االلكترونية اإلخبارية الحديثة واستندت في ىذه التطبيقات في 
تغطيتيا لمشأن السوري واالزمة فيو عبر منظومة حديثة من التطبيقات لكن ابرزىا كانت 

مرتبة االولى وتمتيا مواقع التواصل االجتماعي ، تالىا غرف الحوار المواقع اإلخبارية بال
وبرامج التواصل المباشر، ومن ثم البريد االلكتروني والمواقع الفردية لشخصيات معروفة او 
مصادر إخبارية معروفة وناشطة ، و القوائم البريدية ، يمييا التراسل النصي ، وجاءت 

 مستخدمة . المدونات في نياية التطبيقات ال
  ثالثة عشر: فئة ممفات تقديم موضوعات التطرف والعنف : -

 84جدول رقم 
 المرتبة % النسبة التكرار ممفات تقديم العنف والتطرف

 الثالثة %16.5 05 فيديو
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 األولى %57 84 صورة
 الرابعة %0.5 4 صوت
 الثانية %04 36 جميعيا
  %122 149 المجموع

والمعني بفئة ممفات تقديم موضوعات التطرف والعنف  14يتبين من الجدول رقم  -
والذي يشمل : ) فيديو ، صورة ، صوت ، جميعيا ( ان فئة الصورة قد شغمت المرتبة األولى 

مادة صحفية ، وحمت الفئة جميعيا مجتمعة في المادة  149صورة من اصل  84بواقع 
مادة إخبارية ، ثم جاءت فئة الفيديو بالمرتبة الثالثة بواقع  36 الخبرية بالمرتبة الثانية وبواقع

 مادة إخبارية ضمت فيديو فقط ، وحمت فئة الصوت أخيرة بواقع أربعة مواد فقط .  05
 :  فئة اطر القوى الفاعمة في احداث العنف والتطرف أربعة عشر: -

 85جدول رقم 
فئة اطر القوى الفاعمة في احداث العنف 

 والتطرف
 المرتبة %النسبة التكرار

 الثانية %05 37 النظام الحاكم
 الثالثة %16 03 الحركات والجماعات المسمحة

 األولى %43 65 اإلقميميةالدول 
 الرابعة %7 11 القوات الدولية
 الخامسة %6.8 12 منظمات دولية
 السادسة %0.0 3 منظمات محمية

  %122 149 المجموع
اما الجدول األخير فيمثل فئة اطر القوى الفاعمة في احداث العنف والتطرف ، والذي  -

يتبين من خاللو ان الدول اإلقميمية قد احتمت المرتبة األولى في تواجدىا ضمن األطر الفاعمة 
الروسي ، اما النظام الحاكم السوري فقد احتل المرتبة  –التركي  –في احداث العنف السوري 

، والمرتبة الثالثة جاء فييا الحركات والجماعات المسمحة ، في المرتبة الرابعة كانت الثانية 
القوات الدولية العبًا ضمن األطر الفاعمة في احداث العنف ، يمييا المنظمات الدولية التي 
اكتفت بالتعبير ببيانات دولية عن االستياء والقمق والتحذير من احداث العنف والتطرف ، 
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مواد  3انت الحمقة األضعف لممنظمات المحمية السورية بالمرتبة السادسة بواقع واخيرًا ك
 إخبارية فقط . 

 االستنتاجات والتوصيات:                                                                                         
م بيا ىذا البحث توصمت الباحثة من خالل ىذه الدراسة الى عدة استنتاجات نختت

ان مؤشرات العنف والتطرف في الخطاب االخباري لوسائل االعالم الجديدة قد اخذ ، العممي 
يطغى عمى اغمب وسائل االعالم اإلخبارية نتيجة العنف المستشري عالميًا وعربيًا لذلك كان 
انعكاسًا لمواقع الذي تعيشو اغمب الدول عمى اعتبار ان االعالم يشكل مرآة لمواقع وتأسيسا 

النتائج والتي يمكن ذكرىا باالتي فيما يتعمق بعينة البحث الخاصة بوكالة  لذلك وجدنا بعض
 السورية تحديدًا :  وباألزمةسكاي نيوز 

استخدمت وكالة سكاي نيوز اإلخبارية فني الخبر والتقرير الصحفي كاىم  -1
أنواع التغطية الخبرية لالزمة السورية الي شكمت محاور إقميمية تضمنت اقطابيا كل من 

 سوريا ، تركيا وروسيا . 
اىتمت من خالل تغطيتيا بالخبر الصحفي بنوعيو البسيط والمركب اكثر من  -0

 صحفية وفقًا لمنسب التي توصمت الييا الباحثة . اىتماميا بالتقارير ال
كانت الصورة اإلخبارية الحية اكثر استخدامًا من الصور االرشيفية في تغطية  -3

مؤشرات العنف والتطرف لالزمة السورية ، مما يعني منح االخبار والتقارير مصداقية اعمى 
 في النقل الحي وليس االرشيفي من خالل استخدامات الصورة . 

عمى اخبار العنف والتطرف تأثيرًا  سمبيًا عمى  ءالضو كمت ظاىرة تسميط ش -4
مسار الصحافة االلكترونية لكونيا تعد مغذيًا مستمرًا بالمعمومات والصور والفيديوىات لمكثير 
من المتمقين بفئات عمرية مختمفة قد تتأثر بنمط العنف والتطرف في التعاطي السياسي 

اًل ، فضاًل عن إمكانية تعرض المراىقين او المتعصبين فكريًا والعسكري واالجتماعي اجما
وعقائديًا ليكذا معمومات وصور واستخداميا ذريعة لحمل السالح واالفراط في العنف بأشكالو 
كافة ، سيما وان االعالم الجديد يدخل في كل بيت ولكل شخص قد يستخدم ىاتف محمول 

 فر المعمومة (. وليس مجرد حاسبة او كومبيوتر ) سيولة تو 
سيطرت مؤشرات العنف والتطرف عمى اغمب القوالب اإلخبارية التي قدمتيا  -5

 وكالة سكاي نيوز اإلخبارية االلكترونية كنموذج لإلعالم الجديد . 
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تفاعمت وكالة سكاي نيوز اإلخبارية في تقديميا مواد العنف والتطرف  -6
مات من صوت وصورة وفيديو وبث حي مستخدمًة جميع التقنيات الحديثة في نقل ىذه المعمو 

مباشر لمعمميات العسكرية واعمال العنف او اليجرة القسرية التي حصمت بسبب معارك مدينة 
 ادلب السورية فضاًل عن جميع مشاىد القصف الحي . 
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