
 

 

 

 

 في مواجهة التطرف نحو خطاب اعالمي عربي بناء

 6102 بغداد -م إعداد أسعد كاظ
ا، ال يمكن تجاهل تبعاته أزمات تعصف في المنطقة بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص      

 تتباين في الوقت ذاته مع نسب التأثير تبعاً للخطاب اإلعالمي والجهات التي تتبناه.  حيث

لم يقف العالم وحكومات الدول مكتوفي اإليدي إزاء ما حصل وما سيحصل خاصة ان التهديد   

طال اإلنسان والعمران والمقدسات والتراث، وما زال التهديد مستمر. المجتمع العربي إزاء 

 تماسك البنية االجتماعية لكل بلد.ات مضاعفة بين صد هذه المخاطر وبين الحفاظ على تحدي

في التخفيف من حدة  الالمهنية(تشذيبه من )ركامات لعمل اإلعالم و المشترك يسهم التنظيم      

فيقع المواطن العربي ضحية ما يملى عليه والتي قد تجتاز خطوط المحذور  التأثيرات آنفة الذكر؛

وتجعله جزء  بإدراكهوالصور وبالتالي تتحكم وسائل اإلعالم التي تعبئه بدفق من المعلومات  من

وهنا  من حالة التوتر فتكون التغذية الراجعة امراً سلبيا يؤثر في االيدلوجيات والتواصل اإلنساني

طرف للت بعيدة عن الوضع الطبيعي بل هي األقربأفكار هجينية  اللبنات األولى لزراعةتبدأ 

 . ورفض اآلخر

كثيرة هي المحطات اإلعالمية )فضائيات ومواقع انترنت واذاعات(، أسهمت في دفع الرأي العام 

التي يمكن  )العينة الخام(الرأي العام  أصبحالعربي الى الدخول في مضمار التأثير والتأثر بحيث 

جهات وقناعات الناس ان تتحكم بصياغتها برامج موجهة او تحليالت او مواقف يمكن ان تغير و

أينما كانوا. فمع وجود داعش هناك ثمة من يسبغ على ذلك )التنظيم الشاذ( صفة إسالمية ويحرك 

والشواهد في هذا المقام كثيرة اقربها ما  الفئات االجتماعية التي بإمكانها ان تتفاعل وتناصر

تزم الصمت امام ، في الوقت ذاته نجد منظمات ودول تلحصل في العاصمة الفرنسية باريس

ديموغرافي يمت بعميق االجرام الداعشي او انها تحابي وتصفه بأنه ردة فعل على تغيير واقع 

الصلة في المعتقدات والمذاهب واستغالل مثل تلك الثغرات لنسف امن واستقرار المجتمعات 

 اآلمنة. 

في إطار التعاون  رفد اإلعالمومن باب أولى فإنه حري بأن تضطلع الجهات المسؤولة عن      

األساسية بدءاً من التنسيق على مستوى الحكومات ومراراً بالتعاون العربي بالمسؤولية 

آنية ومستقبلية تؤسس لمراحل ويمكن ترجمة هذا التعاون في إطار خطط  المؤسساتي الفاعل.

 :فالبد من العمل على اكثر من جانبأكثر نضجاً في التعاطي الخطاب االعالمي المعادي. 

 

 أوالً / على مستوى االعالم الدولي:

  متوافقة تضع التوصيفات الدقيقة لكل توجه اعالمي )مغرض( البد من االتفاق على صيغ

الحقيقية )من تطرف مع توحيد المصطلحات بخصوص وصف )الظاهرة( بمسمياتها 

 وإرهاب وتصفيات واعمال تنسف البنى الحكومية لكل بلد..(..

 وفي أي جزء كان من جسد المنطقة العربية، نفية منذ اول ظهور لها، تطويق الحالة الع

 على القضية المؤسسات اإلعالمية لتسليط الضوءبحيث تتعاضد الجهود على مستوى 

 بيان حجم األثر وما يمكن تقديمه وفعله.و

  الشركاء الممثلين لسلطة يسبق ذلك كله االتفاق والتوقيع على ميثاق عمل أخالقي يلزم

العالم( بالتزام المهنية وعدم االنسياق وراء األهداف الضيقة التي ال تتعاطى مع )ا

القضايا الطائفية او العرقية بحس إنساني يستوعب اآلخر. مع الزام الجميع باحترام بنود 

 ذلك الميثاق والعمل على تطبيقه بشكل يكفل الحفاظ على مهنية االعالم.

 بحق المؤسسات اإلعالمية  قانوني تنسيقي()وفق اطار  اتخاذ إجراءات رادعة

 والفضائيات التي تغذي اإلرهاب وتسهم في الترويج له.

 



 ثانياً / مشاريع إعالمية / 

  يمكن استثمار مناسبات وطنية او ملتقيات دورية تستضيف االشقاء العرب، ومنها

أصيل تاستثمار مناسبة يوم االعالم العربي بعقد ورش متخصصة تتناول موضوعات 

الخبرة اإلعالمية في العمل واعتماد التكنولوجيا واستثمارها في التصدي لإلعالم العكسي 

وفتح الباب واسعا اما طروحات الباحثين والمتخصصين في التطوير اإلعالمي بأن 

 هذه الملتقيات ببحوث ودراسات يمكن ان تسهم في االستقرار والسالم.يسهموا في رفد 

 حثية، وفتح باب المنافسة بين أصحاب األفكار اإلبداعية المميزة والتي تبادل الزماالت الب

منظري االعالم على المستوى العربي وبما يرقى في االعالم تحظى بقبول واستجابة 

 ليكون مساهما حقيقيا في درء اإلرهاب وتقويضه. 

 ديد من البدء بتحديث المناهج التقليدية التي تدرس في االعالم وتمكين النشىء الج

تقديم نتاج الصحفيين ليكون اهال للمسؤولية وقادرا ومؤهالً للتعاطي مع االزمات و

 صحفي يمتاز بالرصانة ويسهم في توازن المجتمع.

 

 ثالثاً / التجربة العراقية / 

  التي ثبت وبما ال يقبل الشك ان الخبرات التي اكتسبها االعالم العراقي والمؤسسات

أساليب عمل خاصة تمكنها مع هة ضد داعش انها اكتشفت عملت في ميدان المواج

التكيف مع األوضاع االستثنائية ومواجهة االزمات )ولنا في تجربة المراسل 

في مواجهة تنظيم  )العالم مسؤول( الحربي( خير مثال في تقديم الصورة الحقيقية

 داعش وكيف يمكن ان يصنع االعالم الوطني صورة حقيقة للنصر.

 لوسائط والتواصل االجتماعي شهد طفرات نوعية اسهم بها المواطن إعالم ا

والمسؤول معاً، بحيث أصبحت االحداث األمنية تنقل من عمق الميدان أوالً بأول 

و)من األرض الحرام( التي يقاتل عليها أصحاب القضية ويمدون الجمهور 

 بالمعلومات والحقائق.

  رائها جعل صانع القرار في المؤسسة اإلمكانات التي سخرتها داعش ومن يقف و

اإلعالمية العراقية على قدر كبير من المسؤولية وعلى دراية في االهتمام بمستوى 

للكلمة التي تبث فإن صر وان كان يصنعه السالح والرجال، التخطيط لما هو آت، فالن

 تحطيم إرادة العدو.وتنشر وقعها المدوي في 

 

 

 التحليل والرصد اإلعالمي                                                                  فريق                                    د / أسعد كاظم     إعد


