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افتتــح ورشــة العمــل الســفري/ د. بــدر الديــن عــاليل – األمــني العــام املســاعد رئيــس 

ــن  ــري ع ــا بالتعب ــتهل فيه ــة اس ــة بكلم ــدول العربي ــة ال ــال بجامع ــالم واالتص ــاع اإلع قط

ــن  ــرام م ــوف الك ــب بالضي ــة، وبالرتحي ــة االفتتاحي ــذه الجلس ــاركة يف ه ــعادته للمش س

ممثــي املندوبيــات الدامئــة لــدى جامعــة الــدول العربيــة واألكادمييــني والخــرباء يف مجــال 

اإلعــالم عــىل املســتوى العــريب والــدويل، كــام نقــل تحيــات معــايل األمــني العــام لجامعــة 

الــدول العربيــة الســيد/ أحمــد أبــو الغيــط ومتنياتــه بــأن تنبثــق عــن أعــامل هــذه الورشــة 

توصيــات تســهم يف تعزيــز العمــل اإلعالمــي العــريب املشــرتك.

الجلسة االفتتاحية
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وفيــام يــي كلمــة ســيادته »نلتقــي اليــوم يف إطــار هــذه الورشــة املتخصصــة ملناقشــة 

دور االعــالم العــريب يف التصــدي لخطــاب الكراهيــة والتطــرف ومــدى تأثــري اإلعــالم عــىل 

ــراز املامرســات  ــة ملؤسســات االعــالم العــريب وإب ــام يف ضــوء التجــارب العملي ــرأي الع ال

ــه  ــا، وإن ــتفادة منه ــبل االس ــة وس ــدول العربي ــتوى ال ــىل مس ــأن ع ــذا الش ــىل يف ه الفض

لحــري بنــا أن نعمــل عــىل تبــادل الخــربات واملعــارف، وأن نكثــف لقاءاتنــا الفكريــة إىل 

جانــب اجتامعاتنــا الرســمية ســعياً نحــو الخــروج بأفــكار واقرتاحــات تعــزز مســرية العمــل 

اإلعالمــي العــريب املشــرتك. وال يخفــى عــىل أحــد أن ظاهــرة االرهــاب التــي تعــاين منهــا 

ــأيت مــن فــراغ بــل هــي وليــدة فكــر متطــرف مبنــي عــىل أفــكار  ــة ال ت ــا العربي منطقتن

مغلوطــة ومضللــة، فكــر يؤمــن ويــروج لخطــاب الكراهيــة والعنــف وعــدم قبــول اآلخــر. 

ــل  ــا التواص ــتخدامه لتكنولوجي ــرب اس ــار ع ــبيله يف االنتش ــاب س ــذا الخط ــد ه ــد وج وق

الحديثــة الســتقطاب عقــول الشــباب العاطــل والفئــات املهمشــة واســتغالله ألوضاعهــم 

ــة. املعيشــية املتدني

وقــد واجهــت الــدول هــذا الوضــع بالرتكيــز عــىل التدابــري االمنيــة ملواجهــة التطــرف 

واالرهــاب قبــل ان يتضــح جليــا رضورة نهــج مقاربــة شــمولية باتخاذ عــدة تدابري سياســية 

واقتصاديــة وثقافيــة واعالميــة ومشــاركة جهــات متعــددة حكوميــة وقطــاع خــاص 

ومجتمــع مــدين ومجــايل املدرســة واألرسة وذلــك الســتئصال هــذه اآلفــة مــن جذورهــا، 

ــاب  ــأن االره ــامً ب ــول عل ــدودة املفع ــى مح ــة تبق ــة القطري ــاً أن املقارب ــني أيض ــد تب وق

ــن االقليمــي  ــايل وجــب التنســيق والتعــاون عــىل الصعيدي ــرة للحــدود وبالت ظاهــرة عاب

ــدويل. وال

ويف هــذا االطــار فــإن لإلعــالم دور محــوري بحيــث ميكن أن يســهم بفاعليــة يف اجتثاث 

جــذور الفكــر املنحــرف والرتويــج لخطــاب االعتــدال وقيــم التعايــش والتســامح وقبــول 

اآلخــر، وذلــك عــىل مختلــف األصعــدة القطريــة واالقليميــة والدوليــة، باســتخدام أحــدث 

ــة  ــة مبكافح ــات املعني ــع كل الجه ــام م ــجام الت ــيق واالنس ــل والتنس ــا التواص تكنولوجي

التطــرف واإلرهــاب. 

ــدف  ــدة به ــادرات عدي ــت مبب ــة قام ــة العربي ــأن الجامع ــر ب ــا أن نذك ــا يجــدر بن هن

ــاب. ــرف واالره ــر املتط ــة الفك مواجه

أخــذاً باالعتبــار القــرارات الصــادرة عــن مؤمتــرات القمــة العربيــة، بشــأن مكافحة . 1

ــة  ــبكاته، ومعالج ــك ش ــذوره وتفكي ــن ج ــه م ــكاله واقتالع ــكل أش ــاب ب اإلره

أســبابه.

وانســجاماً مــع مــا دعــا إليــه ميثــاق الــرف اإلعالمــي العــريب مــن رضورة الحرص . 2

ــاً  ــاً أو ديني ــاً أو عرقي ــكاله، وطني ــت أش ــا كان ــب أي ــز والتعص ــذ التميي ــىل نب ع

ــن أن تشــكل  ــواد ميك ــة م ــر أي ــث أو ن ــة أو ب ــرض وإذاع ــن ع ــاع ع ، واالمتن

تحريضــاً عــىل العنــف واإلرهــاب والتطــرف ، 

ووعيــاً بــدور اإلعــالم يف توعيــة الفــرد واملجتمــع مــن مخاطــر اإلرهــاب، . 3

ــة التســامح والتواصــل  ــاً بأهمي ــه، وإميان وتحصينهــام مــن الظواهــر الســلبية ل

بــني املجتمعــات اإلنســانية عــىل اختــالف ألســنتها وأعراقهــا وعقائدهــا،

وحرصــاً عــىل قيــام اإلعــالم العــريب، مؤسســات وأجهــزة وإعالميــني ، بــدوره كامــال . 4

يف التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب والتطــرف،

ــم عــىل  ــد دائ ــإدراج بن ــرب ب ــالم الع ــرر وزراء اإلع ــد ق ــا فق ــارات كله ــذه االعتب  وله

ــريب يف التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب«،  ــالم الع ــوان: »دور اإلع ــم تحــت عن جــدول أعامله

ــرة. ــذه الظاه ــة ه ــاً ملحارب ــة إعالمي ــف العربي ــيق املواق ــك لتنس وذل

ــق  ــس وزراء اإلعــالم العــرب يف عــام 2006 بتشــكيل فري ــرر مجل ويف هــذا الصــدد ق

عمــل دائــم يتكــون مــن خــرباء إعالميــني لبحــث ودراســة املســتجدات التــي تطــرأ عــىل 

ــع  ــني يف الســنة وترف موضــوع دور اإلعــالم العــريب يف التصــدي لإلرهــاب« ويجتمــع مرت

ــة الدامئــة لإلعــالم العــريب.  ــه إىل اللجن توصيات

وكان مــن أهــم توصيــات فريــق الخــرباء ســالف الذكــر عقــد حلقــة نقاشــية بحثيــة 

حــول »دور اإلعــالم العــريب يف التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب« دوريــاً كل عام. ويف هــذا اإلطار 

قــام قطــاع اإلعــالم واالتصــال )األمانــة الفنيــة ملجلــس وزراء اإلعــالم العــرب( بعقــد ســتة 

حلقــات حتــى تاريخــه يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة العربيــة الســعودية 

ــاء  ــة األنب ــة الهاشــمية )وكال ــة للعلــوم األمنيــة(، واململكــة األردني )جامعــة نايــف العربي

ــود  ــات وف ــراق. ويشــارك يف هــذه الحلق ــة الع ــن، وجمهوري ــة البحري ــة(، ومملك األردني
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مــن وزارات اإلعــالم والداخليــة بالــدول العربيــة، وأيضــاً املنظــامت واالتحــادات املامرســة 

ملهــام إعالميــة. 

ومــن أهــم مخرجــات عقــد الحلقــات النقاشــية البحثيــة وضــع االســرتاتيجية اإلعالميــة 

العربيــة املشــرتكة ملكافحــة اإلرهــاب، والتــي اعتمدهــا مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب يف 

عــام2014، ومتــت املوافقــة عــىل الخطــة املرحليــة لتنفيــذ أهــداف هــذه االســرتاتيجية يف 

عــام 2015. 

وترتكــز منطلقــات هــذه االســرتاتيجية عــىل تنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات العلميــة 

والثقافيــة وذلــك بإقامــة املؤمتــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة وإجــراء الدراســات، 

، ويقــوم قطــاع اإلعــالم واالتصــال يف جامعــة الــدول العربيــة مبتابعــة تنفيذهــا بالتعــاون 

مــع الــدول األعضــاء بالجامعــة العربيــة واملنظــامت واالتحــادات العربيــة املامرســة ملهــام 

إعالميــة. 

ــاع  ــة لقط ــرتاتيجية التابع ــات االس ــوث والدراس ــري إىل ان إدارة البح ــا أود أن أش وهن

ــات  ــم عــدة فعالي ــا الســنوي بتنظي ــذ برنامجه ــوم مــن خــالل تنفي اإلعــالم واالتصــال تق

مســاهمة منهــا يف تحقيــق األهــداف املنشــودة مــن هــذه االســرتاتيجية، وينــدرج تنظيــم 

هــذه الورشــة اليــوم يف هــذا اإلطــار.

وأود أن أعــرب يف هــذه املناســبة عــن تقديــر جامعــة الــدول العربيــة لجميــع الحضــور 

ــوث  ــا إدارة البح ــي تعقده ــة الت ــذه الورش ــة يف ه ــاهمتهم القيم ــىل مس ــاركني ع واملش

والدراســات االســرتاتيجية يف إطــار خطتهــا الســنوية لعــام 2019، والتــي تتضمــن العديــد 

مــن األنشــطة والفعاليــات العلميــة والبحثيــة ملناقشــة شــتى املواضيــع الراهنــة يف املنطقة 

العربيــة. ويف الختــام، أمتنــى ألعاملنــا التوفيــق والنجــاح يف الوصــول إىل توصيــات تســهم يف 

دعــم العمــل اإلعالمــي العــريب املشــرتك.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،«

السفري/ د. بدر الدين عاليل

األمني العام املساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

التعريف بورشة العمل املتخصصة وأهدافها

اإلطار العام:
اســتكامالً لجهــود األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة )إدارة البحــوث والدراســات 

االســرتاتيجية(، باســتهداف إقامــة ورشــة عمــل متخصصــة حــول »توظيــف اإلعــالم 

وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف«، وذلــك يف إطــار خطــة عمــل 

ــام 2019.  اإلدارة الســنوية لع

وتعتــرب وســائل اإلعــالم الرقمــي مــن أقــوى أدوات االتصــال يف الوقــت الحــايل التــي 

تعــني املتلقــي عــىل معايشــة العــرص والتفاعــل معــه، والتــي مــن املمكــن االســتفادة منهــا 

مــن قبــل التنظيــامت اإلرهابيــة، لــذا فــأن محاربــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف إعالميــاً 

ــد تكــون أكــر  ــل ق ــاً وعســكرياً، ب ــة اإلرهــاب أمني ــة عــن محارب ــاً، ال تقــل أهمي وفكري

أهميــة، ملــا لإلعــالم مــن تأثــري مبــارش عــىل املجتمعــات. 

خلفية املوضوع:
ال يخفــى عــىل أحــد، إن اإلرهــاب يتحــرك، حــني يبــدأ الفكــر اإلنســاين باالنحــراف عــن 

ــه يف الشــخصية  ــزداد الفجــوة اتســاعاً، كلــام نشــب مخالب الطريــق الســوي املعتــدل، وت

والســلوك، ثــم يتطــور ليصبــح فكــراً متطرفــاً، ويســتخدم خطــاب الكراهيــة والحقــد عــىل 

ــأً ملامرســة اإلرهــاب الفعــي وارتــكاب  اآلخــر، ويف تلــك املرحلــة بالــذات، قــد يصبــح مهيّ

الجرائــم. 

ويف هــذا الصــدد، يجــب عــىل اإلعــالم العــريب أن يــؤدي دوراً محوريــاً بكافــة وســائله، 

يف مواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف، وأن تلــك املواجهــة لإلرهــاب، تتطلــب اجتثــاث 

ــة، واســتغاللها  ــامت اإلرهابي ــف خطــاب التنظي ــة، وكشــف زي ــة املنحرف جــذوره الفكري

الديــن اإلســالمي الســمح، للتغريــر بالشــباب يف املنطقــة العربيــة والعــامل 3 .

)1( أنظــر: نرميــن عشــرة: حلــول مبتكــرة لتفعيــل دور اإلعــالم فــي مواجهــة اإلرهــاب، دراســة نشــرت بتاريــخ 2018/11/19 

على موقع الوفد )البوابة اإللكترونية(. 

)1(
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ــة  ــة املنظوم ــة ملراجع ــة جريئ ــاج إىل وقف ــا نحت ــون، أنن ــن اإلعالمي ــب م ــرى جان وي

الفكريــة التــي تســبب االنحــراف، وتــؤدي إىل الكراهيــة ضــد اآلخــر، ثــم تصــل إىل 

ــد  ــأ عن ــذي ينش ــراغ ال ــك الف ــداً يف ذل ــث جي ــا أن نبح ــواب، وعلين ــق والص ــكار الح احت

ــال والشــباب، ونضــع مخططــاً يضمــن  ــد األطف ــة عن ــم والثقاف انخفــاض مســتوى التعلي

بــث الخطــاب املعتــدل، الــذي يركــز عــىل القيــم الســلوكية والروحيــة، والتحــي باألخــالق 

الكرميــة واملثــل اإلنســانية النبيلــة، كالتعايــش الســلمي، وأهميــة املســاهمة يف بنــاء األرسة 

واملجتمــع والوطــن، وتحقيــق التكافــل والرتاحــم وقبــول اآلخــر. لــذا فــإن الــدور املطلــوب 

منــا جميعــاً، هــو املســاهمة يف نــر قيــم التســامح والوســطية والتعايــش، وإحيــاء القيــم 

واملثــل النبيلــة، مــن دون االعتبــار للفروقــات يف العــرق أو الديــن أو الثقافــة، والتصــدي 

لألجنــدات اإلرهابيــة املشــبوهة، والتــي تســعى إىل إثــارة الفــوىض واالضطــراب، وفضــح 

ــوم  ــن يق ــني، وكل م ــداده بالســالح واملقاتل ــل اإلرهــاب وإم ــوم بتموي ــي تق ــات الت الجه

ــة  ــة الوطني ــات اإلعالمي ــالل املؤسس ــن خ ــك م ــاً، وذل ــاً وإعالمي ــاب مادي ــجيع اإلره بتش

ــة)4(. املتخصص

لــكل العوامــل الــواردة أعــاله، نجــد أن املؤسســات اإلعالميــة بحاجــة إىل إعــادة تفكــري 

جديــة يف عمليــة التقييــم الدقيــق ملخاطــر تأثــري اإلعــالم املضلــل عــىل تكويــن الــرأي العام 

ــف،  ــاط الضع ــر ونق ــدات واملخاط ــات والتهدي ــم التحدي ــد أه ــالل تحدي ــن خ ــريب م الع

واســتراف البعــد املســتقبي للتهيــؤ إىل خبايــا املســتقبل، فاملخاطــر التــي ميثلــه اإلعــالم 

املضلــل، تســتوجب منــا تقييــم الحصانــة الفكريــة والثقافيــة للمجتمــع ملواجهــة فكــر غــري 

مســبوق بتطرفــه ومغاالتــه، إضافــة إىل تطويــر مهــارات األجهــزة املتخصصــة الســتيعاب 

كل االســرتاتيجيات والتكتيــكات التــي يتــم اعتامدهــا مــن قبــل التنظيــامت اإلرهابيــة. 

ــة  ــدول االعضــاء بجامع ــل هــذه ملســاعدة ال ــة العم ــرة ورش ــت فك ــا انطلق ــن هن م

الــدول العربيــة لتطويــر مؤسســاتها اإلعالميــة لتســتوعب كل املخاطــر التــي تحيــق 

ــام  ــا العربيــة، وتقديــم حلــول جــادة متكــن مؤسســات اإلعــالم العــريب مــن القي مبنطقتن

ــىل  ــة، وع ــا العربي ــه مجتمعاتن ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــة يف مواجه ــر فعالي ــأدوار أك ب

ــي   ــي تطــرح نفســها عــىل املشــهد الســيايس واألمن ــة اإلرهــاب الت وجــه الخصــوص قضي

ــة.  ــا العربي ــي يف منطقتن ــادي واالجتامع واالقتص

)2(أنظر: المرجع السابق.

)2(

ــن  ــم األم ــد مفاهي ــل يف تحدي ــة العم ــة ورش ــة مرجعي ــة العام ــدت األمان ــد اعتم وق

القومــي العــريب عــىل ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، ومعاهــدة الدفــاع العــريب املشــرتك 

والتعــاون االقتصــادي بــني الــدول االعضــاء فيهــا، وجميــع قــرارات قمــم العربيــة وبياناتهــا 

الختاميــة اعتبــاراً مــن قمــة عــام 1945 وحتــى قمــة الظهــران عــام 2018.

األهداف املرجوة من ورشة العمل:
تهــدف هــذه الورشــة إىل طــرح رؤى مســتقبلية تســهم يف تفعيــل دور اإلعــالم العــريب 

يف مواجهــة اإلرهــاب مــن خــالل تحديــد األدوار املنوطــة بــه يف إطــار اســرتاتيجية إعالميــة 

شــاملة. كذلــك تهــدف إىل:

ــة . 1 ــدول العربي ــة ال ــاء يف جامع ــدول االعض ــة بال ــات اإلعالمي ــاعدة املؤسس مس

لتحديــد الثغــرات النظريــة يف منهاجيتهــا الخاصــة بتقييــم مخاطــر تأثــري 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــىل تكويــن الــرأي العــام العــريب.

ــة . 2 ــات العربي ــىل املجتمع ــا ع ــدى تأثريه ــريب وم ــالم الع ــائل اإلع ــان دور وس بي

ــريب. ــام الع ــرأي الع ــن ال لتكوي

كيفية املعالجة اإلعالمية لخطاب الكراهية والتطرف.. 3

آليات تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية العربية ملواجهة تلك الظاهرة.. 4

محاور ورشة العمل:
املحور األول: مفاهيم عامة حول: اإلعالم- اإلعالم الرقمي- خطاب الكراهية     

                 والتطرف.

املحور الثاين: دور وسائل اإلعالم العريب ومدى تأثريها عىل املجتمع.

املحور الثالث: عرض األساليب الفنية من تجارب الدول االعضاء ملواجهة  خطاب   

                        الكراهية والتطرف.

املحور الرابع: مناقشات )العصف الفكري( حول:

املعالجة اإلعالمية لخطاب الكراهية والتطرف.. 1  

تفعيل دور اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرة.. 2  
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الجهات املستفيدة من ورشة العمل:
 املندوبيات الدامئة للدول األعضاء لدى جامعة الدول العربية.. 1

ــدول . 2 ــالم بال ــة يف وزارات اإلع ــات اإلعالمي ــوث والدراس ــة بالبح ــات املعني  الجه

ــة. العربي

 العاملون يف األمانة العامة، وعىل وجه الخصوص، قطاع اإلعالم واالتصال.. 3

 الباحثني املتخصصني باإلعالم ومكافحة التطرف واإلرهاب يف الدول العربية.. 4

 مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الدول العربية.. 5

 املنظامت واالتحادات املامرسة ملهام إعالمية.. 6

 اإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل.. 7

 جلسة العمل األوىل

املحور األول: مفاهيم عامة حول: اإلعالم- اإلعالم الرقمي- خطاب الكراهية  

                    والتطــرف.

املحور الثاين: دور وسائل اإلعالم العريب ومدى تأثريها عىل املجتمع.

جلسة العمل الثانية
املحور األول: عرض األساليب الفنية من تجارب الدول االعضاء ملواجهة خطاب    

                      الكراهيــة والتطــرف.

املحور الثاين: مناقشات )العصف الفكري( حول:
املعالجة اإلعالمية لخطاب الكراهية والتطرف.. 1

تفعيل دور اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرة.. 2

التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العمل )طاولة مستديرة(
التساؤل األول: 

ما املقصود باملفاهيم التالية: »اإلعالم- اإلعالم الرقمي-  خطاب الكراهية     

       والتطرف«؟ وماهي األسباب التي أدت إىل انتشار خطاب الكراهية؟.

التساؤل الثاين: 

  ما هو دور وسائل اإلعالم العريب ومدى تأثريها عىل املجتمع.؟

التساؤل الثالث: 

 ما هو دور مؤسسات االتصال املبارش ومدى تأثريها عىل املجتمع.؟

التساؤل الرابع:

  كيف ميكننا تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية يف الدول العربية 

    للتصدي لخطاب الكراهية.؟

التساؤل الخامس:

        ما هي الخطوات واإلجراءات التي ميكن أن تتخذها املؤسسات اإلعالمية العريب    

            للتصدي لتلك الظاهرة.؟

التساؤل السادس:

   ما هي التبعات الخطرية التي سترتتب عىل استمرار خطاب الكراهية والتطرف؟.

التساؤل السابع: 

التكنولوجيا وصناعة اإلرهاب: ألعاب الفيديو أمنوذج.؟  

التساؤل الثامن:

  الجيوش اإللكرتونية وحروب اإلنرتنت وعالقتها بصناعة اإلرهاب.؟

التساؤل التاسع: 

الرتبية اإلعالمية وتنمية العاملني يف مجال اإلعالم.؟  

وملــا تقــدم، تحــرص إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــىل أن تقــدم للقــارئ 

العــريب أوراق ووثائــق هــذه الورشــة التــي نقلــت منهــج البحــث حــول موضــوع توظيــف 

ــة والتطــرف مــن مــدار البحــث  ــا االتصــال ملواجهــة خطــاب الكراهي اإلعــالم وتكنولوجي

والدراســة التحليليــة لهــذه الظاهــرة اىل الغــوص يف التدابــري الالزمــة واإلجــراءات الواجــب 

ــا  ــن نره ــل م ــا يجع ــو م ــرة، وه ــذه الظاه ــرية له ــات الخط ــدي للتبع ــا للتص اتخاذه

ــادل األفــكار حــول هــذه التطــورات، فضــال عــن أن يف النــر  مســاهمة متواضعــة يف تب

مــا يدعــو اىل مزيــد مــن فتــح الحــوار والنقــاش مــام يحقــق عائــدا أكــرب لــورش العمــل 

القادمــة.

وزير مفوض/ أ.د. عالء التميمي

مدير إدارة البحوث والدراسات 

االسرتاتيجية
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 األمن القومي 

الجلسة األولى 
املحور األول: 

مفاهيم عامة بشأن: 

اإلعالم- اإلعالم الرقمي- خطاب الكراهية والتطرف

                    أوراق علمية بعنوان:
1- آليات مناهضة خطاب الكراهية.   

2- ظاهرة التطرف وتداعياتها عىل األمن القومي .. املنظور اإلعالمي.    

                  3- جدلية العالقة بني القانون واإلعالم ملواجهة اإلرهاب والتطرف.

   

املحور الثاين:

دور وسائل اإلعالم العريب ومدى تأثريها عىل املجتمع 

                  أوراق علمية بعنوان:
               1- املسؤولية االجتامعية واألمنية لوسائل اإلعالم املرصية يف تناول قضايا 

                 اإلرهاب والتطرف.

               2- التحريض عىل الكراهية والعنف بأقالم غربية تخدم مصالح وأهداف    

                  سياسية: كتابات صامويل هنتنجتون منوذجا.

               3- اإلبراهيمية: سالم عاملي أم غطاء ملخطط غريب جديد؟. 

               4- خطاب الكراهية بني غياب املهنية وتراجع الوعي. 
                 5- هل استبدلت الحروب العسكرية بالحروب اإلعالمية. 

                 6- ماهية اإلعالم الرقمي، التطرف،الفكر اإلرهايب آليات مناهضتها.

19



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

2021

قــدم ورشــة العمــل وأدار النقــاش وزيــر مفــوض/ أ.د. عــالء التميمــي- مديــر إدارة 

ــات  ــد دارت مناقش ــاركني، وق ــادة املش ــاً بالس ــرتاتيجية، ُمرحب ــات االس ــوث والدراس البح

جــادة وعميقــة ومســتفيضة تــم مــن خاللهــا تبــادل األفــكار والــرؤى والخــربات العمليــة 

ــات لتفعيــل دور  ــم التوصــل إىل عــدد مــن التوصي مــن جانــب املشــاركني كافــة، وقــد ت

ــذه الظاهــرة.  ــريب للتصــدي له ــالم الع مؤسســات اإلع

كام قدم رئيس الجلسة محوري الجلسة، وكذا عرضا موجزا عام يي:

الدراسات واملقاالت السابقة التي تناولت موضوع ورشة العمل.. 1

نبــذة عــن فريــق الخــرباء الدائــم املعنــي مبتابعــة دور اإلعــالم العــريب يف التصــدي . 2

ــرة اإلرهاب. لظاه

نبذة عن االسرتاتيجية اإلعالمية العربية املشرتكة ملكافحة اإلرهاب.. 3

        حيث شهدت أعامل الجلسة األوىل تقديم أوراق عمل ومداخالت من قبل 

        املشاركني، وعىل النحو اآليت:

املحور
األول

مفاهيم عامة بشأن: اإلعالم- اإلعالم الرقمي- خطاب 
الكراهية والتطرف
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آليات مناهضة خطاب الكراهية   

  تقديم: أ.د. ايناس محمد أبو يوسف)3(

يســتخدم العديــد مــن خــرباء اإلعــالم الرقمــي اليــوم مصطلــح »الــذات املمتــدة« أو 

»امتــداد الــذات«، واملســتعار مــن علــم النفــس، لإلشــارة إىل الهويــة التــي نخلقهــا ألنفســنا 

عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي. وبــدون شــك ان اإلعــالم الرقمــي أصبــح يلعــب دورا 

ــدت مؤخــرًا  ــف. فامت ــض عــىل العن ــة والتحري ــات الكراهي ــث خطاب ــه ، وب ال يســتهان ب

ســاحات القتــال لتجعــل مــن فيســبوك وتويــرت ويوتيــوب وانســتليجرام وغريهــا ســاحات 

رئيســة تحــاول فيهــا أطــراف أن تجعــل صوتهــا األعــىل، ورســائلها األكــر انتشــاًرا، ورؤيتهــا 

هــي الحقيقــة)4(.

ثقافة الكراهية:
ويــرى باهــراث جانيــش الباحــث مبعهــد اســكفورد لإلنرتنــت أن تشــويه الواقــع يكــون 

وســط املجموعــات املتطرفــة عــىل شــبكات االنرتنــت، قائــال »الشــبكات واألماكــن التــي 

ــة والتشــهري والتحقــري مــن  ــل الكراهي تنشــأ عــىل االنرتنــت تهــدف إيل خلــق ثقافــة تقب

اآلخريــن... فــإذا اعتــد بهــذا النــوع مــن اللغــة، فقــد يخلــق مناخــا ميكــن أن تصبــح فيــه 

الكراهيــة والعنــف أمــرا مروعــا«.

تأثري خطاب الكراهية عىل مستخدمي منصات التواصل االجتامعي : 
قــد يــؤدي تعرضنــا لجرعــات معينــة مــن املعلومــات ســواء صحيحــة أو مغلوطــة إىل تغيــري . 1

ــة  ــا يف الهوي ــك »اآلخــر« لن ــا لـ»اآلخــر«. وبغــض النظــر عــن مخالفــة ذل أو ترســيخ رؤيتن

ــة،  ــة أو الديني ــة أو االثني االجتامعي

)3(عميدة كلية اإلعالم - جامعة األهرام الكندية.

)4(أنظر: محمد عالم - محلل إعالمي في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بجينيف.

ــر . 2 ــاه اآلخ ــيتنا تج ــن حساس ــل م ــؤدي للتقلي ــد ي ــي ق ــاب تحري ــا لخط تعرضن

ــا ــبقة لدين ــكام املس ــزات واألح ــن التحي ــزز م ــام يع ــا م ــد بينن ــادة التباع وزي

ــتمر . 3 ــا يس ــادة م ــة ع ــاب الكراهي ــري خط ــإن  تأث ــي ف ــتوى  املجتمع ــىل املس ع

ــة. ــود قادم ــف لعق ــات ال تتوق ــه نزاع ــج عن ــد تنت ــال وق ألجي

أمــا يف ليبيــا، وهــي بلــد صغــري مقارنــة مبيامنــار، يبلــغ عــدد ســكانه 6 ماليــني نســمة 

تقريبًــا، فيلعــب فيســبوك ومواقــع التواصــل أدواًرا متنوعــة ال تقــل خطــورة عــن مثيلتهــا 

ــه  ــذي يعــاين أهل ــد ال ــزاع املســلح وانتشــار األســلحة يف البل يف ميامنــار. ففــي خضــم الن

مــن ويــالت الحــرب، وجــد تجــار األســلحة والبــر عــىل حــد ســواء يف املوقــع أداة فعالــة 

ــائل  ــث الرس ــي لب ــالم الرقم ــتخدام اإلع ــد أن اس ــم. ونج ــم وخدماته ــج ملنتجاته للرتوي

ــابات  ــات وحس ــىل صفح ــه ع ــف يف كون ــا، ال يختل ــاعات أحيانً ــر اإلش ــة ون التحريضي

الــدول ومؤسســاتها وقواتهــا املســلحة مــن جانــب، أو الجامعــات املســلحة غــري النظاميــة 

ــة امتــداد لســاحة  مــن جانــب آخــر. فالــكل يعتــرب فيســبوك وغــريه مــن املنصــات مبثاب

قتــال يجــب التفــوق فيهــا والفــوز باملعركــة.

الفئات املستهدفة يف خطاب الكراهية :
االقليات االثنية والعرقية والدينية. . 1

االطراف املتنازعة سياسيا. . 2

االجانــب )أظهــرت دراســة حديثــة وجــود ارتبــاط بــني منشــورات الكراهيــة عــىل . 3

مواقــع التواصــل االجتامعــي ومامرســة العنف بشــكل حقيقي. ويف هذا الســياق 

كانــت مؤسســة أماديــو أنطونيــو قــد رصــدت 1700 جرميــة معاديــة لألجانــب(. 

)أصــدر باحثــان يف جامعــة وارويــك الربيطانيــة دراســة بعنــوان »التحريــض عــىل 

الكراهيــة: التواصــل االجتامعــي وجرائــم الكراهيــة«، حيــث قامــا بدراســة كل 

الهجــامت التــي اســتهدفت الالجئــني يف الفــرتة بــني 2015 و2017.

وخلــص التقريــر إىل أن الهجــامت التــي اســتهدفت الالجئــني تحــدث بكــرة يف األماكــن 

التــي يتزايــد فيهــا اســتخدام فيســبوك ويف األوقــات التــي كان ينــر فيهــا اليمــني املتطــرف 

ــع  ــه مبوق ــىل صفحات ــني ع ــا« منشــورات ضــد الالجئ ــن أجــل أملاني ــل م أو »حــزب البدي

فيســبوك(.



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

2425

كيفية مواجهة خطاب الكراهية : 
يف مواجهــة هــذه التأثــريات املتزايــدة مــن العنــف علينــا العمــل بشــكل جــاد لتحقيــق 

التــوازن الصحيــح بــني حريــة التعبــري التــي تعتــرب مــن أهــم حقــوق اإلنســان األساســية، 

مــن ناحيــة، والحاجــة بنفــس القــدر لحاميــة املجتمعــات واألفــراد مــن التمييــز والعنــف.

آليات مناهضة خطاب الكراهية: 
ــي . 1 ــني التونســيني( الت ــة للصحفي ــة الوطني ــة النقاب ــل التجرب انشــاء املراصــد )مث

ــل :  ــف مث ــة والعن ــري لرصــد خطــاب الكراهي وضعــت عــدة معاي

التغطيــة -  يف  املســلحة  النزاعــات  يف  املهنيــة  اإلخــالالت  رصــد  معايــري   

اإلعالميــة، والتــي تشــتمل عــىل :دعــوة للقتــل ، ودعــوة لالنتقــام املعنــوي، 

ودعــوة لالنتقــام املــادي ، ودعــوة لإلقصــاء، ودعــوة للعنف، والتحقــري، واملس 

مــن كرامــة األشــخاص، والتمييــز، والســب والشــتم، والوصــم، وتضليــل الــرأي 

العــام. 

 معايــري رصــد اإلخــالالت املهنيــة يف التغطيــة اإلعالميــة :  عــدم التثبــت يف - 

املصــدر، ونــر االشــاعة، واالثــارة والتهويــل، ونــر صــور للقتــىل وعائالتهــم، 

ونــر صــور وفيديوهــات متجــد اســتهداف املدنيــني، ونــر بيانــات متجــد 

اســتهداف املدنيــني تجاهــل الروايــة الرســمية.

معايــري رصــد اإلخــالالت املهنيــة يف التغطيــة اإلعالميــة لإلرهــاب: عــدم الدقة - 

والحيــاد، ونــر مصطلحــات خاصــة بالجامعــات االرهابيــة، ونــر تســجيالت 

الجرائــم االرهابيــة، تنزيــل بيانــات الجامعــات اإلرهابيــة حرفيــا، ونــر صــور 

ــد،   ــدر واح ــاء مبص ــة ، واالكتف ــن تحريضي ــر عناوي ــم، ون ــىل وعائالته للقت

وتجاهــل املصــادر الرســمية، وعــدم التثبــت مــن مهنيــة اســتطالعات الــرأي 

ــة  ــام بالدعاي ــة ، والقي ــار العاجل ــة االخب ــت يف دق ــدم التثب ــا، وع ومصادره

ــار  ــر اخب ــة ، ون ــة جاري ــات قضائي ــر تحقيق ــة ، ون ــات اإلرهابي للجامع

ــة،  ــة 276 حال ــو 2016 : خطــاب الكراهي ــة )يوني ــة جاري ــة امني حــول عملي

شــملت الشــتم والثلــب والتمييــز والدعــوات إىل اإلقصــاء واالنتقــام.(

2 . defyhatenow يســعى الدليــل امليــداين الخــاص ب  defyhatenow :عمــل أدلــة

ــن  ــد م ــع العدي ــاون م ــراد أو بالتع ــا كأف ــون إم ــن يعمل ــك الذي ــم أولئ إىل دع

ــامت  ــالم واملنظ ــاء الس ــامت بن ــدين ومنظ ــع امل ــودانيني، واملجتم ــباب الس الش

ــوب الســودان. كــام  ــة والكنائــس واملــدارس يف جن ــوكاالت الدولي ــة وال اإلعالمي

ــا. ــدا ومــرص وكيني ــا يف أوغن ــل أيًض اســتخدام الدلي

  والدليل عبارة عن أداة تقدم اسرتاتيجيات وموارد للتخفيف من خطاب 

الكراهية ومكافحته سواء عرب اإلنرتنت أو يف أرض الواقع يهدف الدليل        

       امليداين بشكل خاص إىل أولئك الذين يريدون أن يكون لهم تأثري إيجايب،      

       من خالل تطوير مهارات وسائل التواصل االجتامعية.

عمل املبادرات عىل شبكات التواصل االجتامعي. . 3

الرتبية االعالمية وورش العمل والدورات التدريبية. . 4

التجريم القانوين ووضع العقوبات للمحرضني عىل العنف والكراهية.. 5

التوصيات: ) مؤمتر االردن ( 
إدخال »الرتبية اإلعالمية« إىل النظم التعليمية يف العامل العريب.. 1

وبناء قدرات إعالمية تنأى باإلعالم املهني عن خطاب الكراهية.. 2

ووضــع ميثــاق أخالقــي عــام وقواعــد مهنيــة يف تعامــل الصحافــة ووســائل اإلعــالم . 3

املهنيــة مــع املحتــوى الــذي ينتجــه الجمهور. 

تجيب عىل أسئلة مركزية حول حدود الحرية وحدود احرتام األديان. . 4

إصــدار قامــوس أو دليــل أللفــاظ وتعبــريات الكراهيــة يف وســائل اإلعــالم املهنيــة . 5

ويف وســائل اإلعــالم االجتامعيــة.

االلتــزام بالقيــم الصحفيــة وتجّنــب اإلثــارة والتهويــل والتدقيــق يف األخبــار . 6

والتثبــت مــن مصادرهــا وعــدم مامرســة التضليــل ليكــون يف مأمــن مــن إنتــاج 

ــي(. ــد التون ــة )املرص ــاب الكراهي ــج خط أو تروي
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ظاهرة التطرف وتداعياتها عىل األمن    

      القومي .. املنظور اإلعالمي

تقديم: أ.د. حسن عامد مكاوي)5(  

متهيد:
يعــد حــق النــاس يف املعرفــة هــو جوهــر العمــل اإلعالمــي وغايتــه، وهــو مــا يفــرض 

عــىل اإلعالمــي واجــب الحصــول عــىل املعلومــات الدقيقــة مــن مصادرهــا ونقلهــا 

ــي. ــن القوم ــات األم ــامل ومقتضي ــح الع ــىل الصال ــاظ ع ــار الحف ــني يف إط للمواطن

ــا  ــالم وم ــائل اإلع ــف وس ــن الدراســة لوظائ ــرض هــذا الجــزء م ــار، يع وىف هــذا اإلط

ميكــن أن ينتــج عنهــا مــن خلــل وظيفــي، ورصــد الفــروق بــني اإلعــالم التقليــدي واإلعــالم 

ــات هــذه  ــز اإلعــالم ىف القــرن الحــادي والعريــن، وتداعي ــد، والســامت التــي متي الجدي

ــي، ودور  ــىل األداء اإلعالم ــع، وع ــرد واملجتم ــىل الف ــة، وع ــة الوطني ــىل الدول ــامت ع الس

ــف والتطــرف واإلرهــاب. ــة العن ــني يف مواجه ــة، ومؤسســات اإلعــالم، واإلعالمي الدول

وظائف وسائل اإلعالم والخلل الوظيفي:
ــة  ــة الداخلي ــة البيئ ــالم يف مراقب ــائل اإلع ــية لوس ــف األساس ــون الوظائ ــدد الباحث ح

والخارجيــة مــن خــالل تزويــد النــاس باملعلومــات الدقيقــة، وتحقيــق الرتابــط بــني أجــزاء 

املجتمــع وفئاتــه، ونقــل الــرتاث االجتامعــي والثقــايف عــرب األجيــال، والرتفيــه املفيــد الــذى 

يســاعد عــىل تجديــد النشــاط، والتخلــص مــن التوتــر، واالرتقــاء بالــذوق العــام، وأخــرياً 

ــادة الوطنيــة يف أوقــات الحــروب واألزمــات. حشــد الجامهــري خلــف القي

وتعــد وســائل اإلعــالم مــن املكونــات األساســية التــي ال غنــى عنهــا يف البنــاء 

االجتامعــي، ومــع ذلــك قــد ينتــج عــن األداء اإلعالمــي خلــالً وظيفيــاً Dysfunctional، أي 

تحــدث آثــاراً غــري مرغــوب فيهــا للمجتمــع، فقــد يتســبب طوفــان املعلومــات املتدفــق 

مــن وســائل اإلعــالم إىل الجمهــور يف جرعــات زائــدة مــن املعلومــات تحــوَّل معرفــة النــاس 

)5(  أستاذ وعميد كلية اإلعالم السابق بجامعة القاهرة. 

مــن إيجابيــة مفيــدة إىل ســلبية مضللــة، فاإلغــراق يف املعلومــات قــد يــؤدى إىل التنافــر 

املعــريف وعــدم اليقــني بــدالً مــن االســتقرار، وخاصــة إذا كان تأثــري هــذه املعلومــات عــىل 

النــاس هــو اإلثــارة والتحريــض عــىل مامرســة وتبنــى الفكــر والســلوك املنحــرف.

وقــد تعــرض وســائل اإلعــالم للكثــري مــن النــامذج الســيئة التــي توجــه الســلوك عــىل 

ــاالة،  ــدالت الالمب ــادة مع ــام، وزي ــذوق الع ــدار ال ــؤدى إىل انح ــع، وت ــار باملجتم ــو ض نح

ــار األخالقــي العــام،  ــم الســائدة، واملســاهمة يف االنهي ــل إىل انتهــاك  القوانــني والقي واملي

وتشــجيع الجامهــري عــىل الســطحية السياســية، وقمــع القــدرة عــىل التجديــد واالبتــكار.

وقــد أدت التطــورات املتالحقــة يف تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات وظهــور وتنامــى 

وســائط اإلعــالم الجديــد إىل تغــريات جوهريــة عــىل اإلعــالم التقليــدي الــذى ســاد 

ــن. ــرن العري ــوال الق ــات ط املجتمع

الفروق بني اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد:
ــط . 1 ــي تضب ــني الت ــات والقوان ــن التريع ــة م ــدي مجموع ــالم التقلي ــم اإلع يحك

مجالــه وتراقــب توازنــه، بينــام يتحــرر اإلعــالم الجديــد مــن التقاليــد املعرفيــة 

ــدي. ــي تســود العمــل يف اإلعــالم التقلي ــة الت ــة والتنظيمي واملهني

اإلعــالم التقليــدي إعالمــاً مؤسســياً، بينــام اإلعــالم الجديــد إعالمــاً فردياً، فالرســائل . 2

ــة  ــة، والحري ــر والكتاب ــط التحري ــن ضواب ــررة م ــائل متح ــا رس ــة يقابله املدقق

النســبية يف اإلعــالم التقليــدي يقابلهــا حريــة مطلقــة يف اإلعــالم الجديــد تــرى 

ــة،  ــرب إىل املوضوعي ــدي أق ــالم التقلي ــدود. فاإلع ــال ح ــوىن ب ــاء ك ــط فض وس

واإلعــالم الجديــد مفــرط يف الذاتيــة

يعــد اإلعــالم التقليــدي مبثابــة الســلطة الرابعــة Fourth Branch التــي تراقــب . 3

ســلطات الدولــة الثــالث التنفيذيــة والتريعيــة والقضائيــة، بينــام يعــد اإلعــالم 

ــن الســلطة  ــالث فضــالً ع ــب أداء الســلطات الث ــلطة خامســة تراق ــد س الجدي

املجازيــة لإلعــالم التقليــدي. فهــو يقــدم الخطــاب املضــاد، ويتفاعــل فوريــاً مــع 

ــة  ــاكل التنظيمي ــداً عــن الهي ــدات مســبقة، وبعي األحــداث دون ســقف أو أجن

والرقابيــة، وعــن التأثــريات االقتصاديــة والربحيــة.

يســتطيع املســتخدم لإلعــالم الجديــد التحكــم يف املحتــوى الــذى يتعــرض إليــه، . 4
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ويختــار مــن بدائــل غــري محــدودة تلبــى رغباتــه واحتياجاتــه، ويختــار التوقيــت 

املناســب للتعــرض دون أيــة رقابــة أو محاذيــر.

ــالم . 5 ــال يف اإلع ــو الح ــام ه ــلبياً ك ــاً س ــد متلقي ــالم الجدي ــتخدم لإلع ــد املس مل يع

التقليــدي، وإمنــا أصبــح مشــاركاً فعــاالً ىف العمليــة االتصاليــة، وهــو مــا يجربنــا 

عــىل التعامــل بإيجابيــة مــع هــذا الوضــع الجديد الــذى أفرزتــه ثــورة املعلومات 

واالتصــاالت التــي بــدأت ومل تنتهــى بعــد.
عــىل الرغــم مــن املزايــا العديــدة لإلعــالم الجديــد، فإنــه ينطــوي عــىل مخاطــر عديــدة، منهــا . 6

ــج الشــائعات  ــة، وتروي ــة الســائدة، والتجســس، وانتهــاك الخصوصي ــد األمــن والثقاف تهدي

ــن  ــببه م ــام يس ــالً ع ــظايا، فض ــد إىل ش ــور املوح ــت الجمه ــة، وتفتي ــات املغلوط واملعلوم

مشــكالت نفســية وســلوكية مثــل تكريــس الشــعور بالوحــدة والعزلــة، واإلحبــاط، 

ــت. ــان اإلنرتن ــدرايس، وإدم ــاض األداء ال ــل األرسى، وانخف ــص التفاع ــاب، وتقل واالكتئ

سامت اإلعالم يف القرن الحادي والعرشين:
تحــوَّل االتصــال مــن النمــط الــرأيس الهابــط Top / Down comm. إىل النمــط . 1

الشــبيك Networked، ومــن املركزيــة إىل الالمركزيــة.

التفاعليــة Interactivity مبعنــى تبــادل األدوار بــني القائــم باالتصــال واملتلقــي، . 2

وأصبــح املتلقــي هــو العنــرص األقــوى يف عمليــة االتصــال.

ــة . 3 ــري منــط الرســائل املوحــدة للجامهــري العريضــة Mossification إىل تجزئ تغي

.Demassification ــراد ــرية أو أف ــات صغ ــائل لتخاطــب جامع الرس

ــر – . 4 ــوي – الكمبيوت ــف الخل ــة: الهات ــال الفردي ــائل االتص ــتخدام وس ــد اس  تزاي

ــو. ــاب الفيدي ــة – ألع ــجالت الصوتي ــت – املس التابل

5 .Patch- ــاس ــب كل الن ــي تخاط ــة« الت ــدة »املعلب ــائل املوح ــط الرس ــري من تغي

processed إىل منــط »تفصيــل« الرســائل وفقــاً الحتياجــات »الزبــون« املتلقــي 

.Customisation

ــا . 6 ــور Quantity، وإمن ــدد الجمه ــائل أو ع ــم الرس ــاس بحج ــاح يق ــد النج مل يع

.Quality ــودة ــري أو الج ــم التأث ــاس بحج يق

مل يعــد القائــم باالتصــال أو املنتــج هــو الــذى يقــود ويتحكــم يف االتصــال . 7

 Customer / وإمنــا يقودهــا ويتحكــم فيهــا املتلقــي producer / Driven

.Driven

تداعيات عوملة اإلعالم عىل الدولة الوطنية:
تزايــد اســتخدام املواقــع االلكرتونيــة عــرب شــبكة اإلنرتنــت، وتوظيــف أدواتهــا ىف . 1

مخاطبــة الجمهــور بشــكل رأيس قطاعــي وليســت أفقــي عريــض.

فقــدان الحكومــات الوطنيــة الســيطرة عــىل البــث الوافد الــذى يتلقــاه مواطنوها . 2

ســواء البــث اإلذاعــي أو التليفزيــوين أو عــرب مواقــع اإلنرتنت.

ــار . 3 ــث األخب ــة ب ــدويل إىل رسع ــتوى ال ــىل املس ــي ع ــوق اإلعالم ــاح الس أدى انفت

واملعلومــات والشــائعات واألفــكار والنــامذج والســلوكيات املتطرفــة واملنحرفــة 

عــىل نحــو غــري مســبوق، خاصــة يف أوقــات األزمــات، وإثــارة القضايــا الشــائكة 

واملســكوت عنهــا، مــام وضــع ضغوطــاً عــىل الحكومــات الوطنيــة لتلبيــة حاجــة 

املواطنــني إىل املعرفــة ورسعــة بــث املعلومــات، وصعوبــة حجبهــا.

فرضــت عوملــة اإلعــالم حتميــة إعــادة هيكلــة وســائل اإلعــالم الحكوميــة، وفتــح . 4

املجــال أمــام القطــاع الخــاص لتملــك وإدارة مؤسســات إعالميــة خاصــة، بســبب 

ــن  ــث ع ــية، والبح ــة السياس ــة، والتعددي ــروف املنافس ــواق، وظ ــاح األس انفت

منــاخ الربــح.

حقــق اإلعــالم الخــاص طفــرة يف كــر احتــكار الحكومــة ملصــادر األخبــار، . 5

وإفســاح املجــال أمــام طــرح القضايــا الجدليــة والشــائكة، واخــرتاق املحرمــات 

ــس(. ــن – الجن ــة – الدي ــدي )السياس ــالم التقلي يف اإلع

اتسم أداء اإلعالم الخاص بالكثري من السلبيات ومنها:. 6

                 - سيطرة حفنة من رجال األعامل عىل ملكية الفضائيات والصحف                   

                   الخاصة وتسخريها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ونفعية.

 هيمنة رشكات اإلعالن عىل املحتوى اإلعالمي.- 

افتقاد املهنية يف األداء اإلعالمي.- 

تكثيف دراما العنف واإلسفاف واالبتذال واالنحدار بالذوق العام.- 

إعالء شأن النامذج السلبية واملنحرفة.- 

الرتويج للخرافات والسحر والشعوذة.- 

تكريس التعصب والكراهية يف الربامج الدينية والرياضية والحوارية.- 
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تفىش مامرسات السب والقذف والتشهري وانتهاك الخصوصية.- 

إهامل الجوانب الثقافية والتعليمية لصالح الرتفيه الرخيص.- 

تداعيات عوملة اإلعالم عىل الفرد واملجتمع:
زيــادة عــدد منصــات التواصــل اإلعالمــي املؤســي والفــردي محليــاً ودوليــاً عــىل . 1

نحــو غــري مســبوق، وتوســيع دائــرة االختيــار مــن بدائــل غــري محــدودة لتلبيــة 

الحاجــات والرغبــات الفرديــة.

زيــادة قــدرة الفــرد عــىل التحكــم يف نــوع الوســيلة املســتخدمة، وظــروف . 2

االســتخدام، وتوقيتــه، واملحتــوى املرغــوب فيــه.

ــذات، . 3 ــىل ال ــاب ع ــة واالنكب ــواء والعزل ــادة االنط ــراد، وزي ــامم األف ــق اهت تضيي

والشــعور بعــدم اليقــني بســبب تضــارب املعلومــات، وميــل الفــرد إىل تجنــب 

ــا. ــا أو ال يريده ــي ال يألفه ــات الت املعلوم

فقدان التامسك األرسى، حيث يستغرق كل فرد يف عامله االفرتايض الخاص.. 4

تكريــس االســرتخاء والكســل، وفقــدان الدوافــع للعمــل الجــاد واملشــاركة . 5

املجتمعيــة.

تقليــص الخــربات املشــرتكة فيــام بــني أفــراد املجتمــع الواحــد إىل خــربات ضيقــة . 6

مــع املتشــابهني ىف الســامت والخصائــص واآلراء.

تفتيت الرأي العام املوحد وانقسامه بشأن القضايا الحيوية.. 7

ــريف . 8 ــراء املع ــى بال ــة تحظ ــني، فئ ــني متاميزت ــد إىل فئت ــع الواح ــام املجتم انقس

ــزداد  ــاً، وت ــراء معرفي ــة الفق ــل فئ ــدة، مقاب ــا الجدي ــالك التكنولوجي بســبب امت

ــتمرار. ــني باس ــني الفئت ــوة ب اله

زيــادة تشــتت أفــراد األمــة بــدالً مــن توحيدهــم، حيــث يقــل االتصــال النقــدي . 9

ــرصاً  ــد عن ــذى يع ــة Between Groups ال ــات املختلف ــات والجامع ــني الفئ ب

ــه  ــل مكان ــتمراريتها، ليح ــة واس ــة الوطني ــة الثقافي ــىل الهوي ــاظ ع ــامً للحف مه

ــراد كل  ــه أف ــق في ــذى ينغل ــات Within Groups ال ــل الجامع ــال داخ االتص

ــة عــىل أنفســهم. جامع

 تتعامــل وســائل التكنولوجيــا الجديــدة مــع األفــراد باعتبارهــم زبائــن، أو . 10

ــني يعيشــون يف  ــام تتجاهلهــم كمواطن مســتهلكني، أو بائعــني، أو مشــرتين، بين

ــرتكة. ــط مش ــم رواب ــد، ولديه ــع واح مجتم

تداعيات العنف والتطرف عىل األداء اإلعالمي:
ــات  ــتجابة الفرتاض ــرف اس ــف والتط ــر العن ــالم يف ن ــائل اإلع ــة دور وس ــد دراس تع

ثالثــة، أولهــا: وجــود اعتقــاد بــأن برامــج الرتفيــه والتســلية تعــد عامــل قــوى مســتقل يف 

اســتثارة الســلوك العــدواين لــدى املتلقــي، وثانيهــا: تؤكــد أن التعــرض للخيــال العنيــف يف 

وســائل اإلعــالم لــه صلــة بالســلوك الناتــج مــن خــالل التقليــد  والنمذجــة، وثالثهــا: يــرى 

أن األطفــال واملراهقــني تقــل لديهــم الضوابــط الرســمية مــام يجعلهــم أكــر عرضــة للتأثــر 

ــف والتطــرف يف وســائل  ــف يف وســائل اإلعــالم. ولعــل مــن مظاهــر العن مبضمــون العن

اإلعــالم:

تخصــص العديــد مــن الصحــف صفحــات كاملــة لتغطيــة أحــداث العنــف . 1

والجرميــة واالنحــراف والشــذوذ، مــع رسد تفاصيــل الجرميــة عــىل نحــو يغــرى 

ــا. بتقليده

ظهــر العديــد مــن القنــوات الفضائيــة الدينيــة بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 . 2

ــة،  ــة، والوهابي ــن تيمي ــر الســلفي املتطــرف الب ــوات للفك وروجــت هــذه القن

ــارس برهامــي وغريهــم مــن أصحــاب الفكــر  ــا، وســيد قطــب، وي وحســن البن

ــا  ــس له ــة لي ــاءات باطل ــول بادع ــل العق ــم، وغس ــاء دون عل ــرف، واإلفت املنح

ــن. ــح الدي ــة بصحي عالق

ارتفــاع نســبة أفــالم العنــف والجرميــة ســواء املحليــة أو املســتوردة، وتعــد . 3

الواليــات املتحــدة األمريكيــة أكــرب مســوق للعنــف يف أفالمهــا وأعاملهــا الفنيــة 

ــار. ــار أو الصغ ســواء للكب

ــط، دون . 4 ــوت فق ــه بالص ــون وتعريب ــة الكارت ــة بدبلج ــات العربي ــم املؤسس تهت

ــل  ــال، يحت ــم والســلوكيات. وعــىل ســبيل املث تعريــب األفــكار واألخــالق والقي

العنــف نســبة %42 مــن شــخصيات ســالحف النينجــا، و%40 مــن ميــيك ماوس، 

وتتنــوع مشــاهد العنــف بــني املشــاجرات، واملقالــب، واملعــارك، والتعذيــب.
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توجــد قنــاة عربيــة موجهــة لألطفــال باســم Space toon جميع برامجهــا مرتجمة . 5

مــن اللغتــني اإلنجليزيــة واليابانيــة، وتتســم معظــم املضامــني باســتخدام العنــف 

ــة تعمــل عــىل تشــويش  ــة غريب ــات فضائي ــم كائن ــارك، وتقدي واألســلحة واملع

فكــر الطفــل وتســلبه براءتــه.

تقــدم مواقــع اإلنرتنــت العديــد مــن املــواد والربامــج التــي تحــث عــىل مامرســة . 6

العنــف، وتعتمــد عــىل بــث الحــروب والقتــال والدمــاء، مبــا يثــري شــهوة القــوة 

والهــروب مــن الواقــع، حيــث يقــوم الطفــل أو الشــاب املــامرس للعبــة بقتــل 

ــرة  ــاب منت ــاك ألع ــة، وهن ــه االفرتاضي ــىل حيات ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــر م اآلخ

بكثافــة عــىل بعــض مواقــع اإلنرتنــت مبســميات غريبــة تحتــوى عــىل كل أشــكال 

العنــف والرعــب والدمــاء والشــياطني، وتبــدأ معظــم األلعــاب بعمليــات القتــل 

ــة املســتخدم ىف عاملــه  ــا للوصــول إىل الهــدف أو مــن أجــل حامي ــي تفرضه الت

ــا  ــآت والهداي ــد املكاف ــة تزي ــه يف اللعب ــن حول ــل مل ــام زاد القت ــرتايض، وكل االف

للمســتخدم، ومــع االعتيــاد عــىل مامرســة القتــل يف العــامل االفــرتايض، قــد 

ــد يشــجعه  ــلوك املســتخدم، وق ــىل س ــر ع ــادى يؤث ــر ع ــال إىل أم يتحــول القت

عــىل مامرســة ذلــك ىف عاملــه الحقيقــي.

هنــاك بعــض الفئــات »املهمشــة« يف املجتمــع والتــي ال تحظــى غالبــاً باهتــامم . 7

ــائكة  ــا الش ــوض يف القضاي ــون الخ ــايل يتجنب ــة، وبالت ــالم التقليدي ــائل اإلع وس

خوفــاً مــن النبــذ أو اإلقصــاء أو العزلــة مــن جانــب الفئــات املســيطرة أو 

صاحبــة الصــوت العــايل. هــؤالء يلجــأون إىل الصمــت، وتجنــب الحــوار، حيــث 

ــس يف  ــالم Mainstreaming لي ــائل اإلع ــائد يف وس ــاه الس ــعرون أن االتج يش

 Spiral »صالحهــم، وهــذا هــو جوهــر نظريــة إعالميــة تســمى »دوامــة الصمــت

.of Silence

أتاحــت مواقــع التواصــل االجتامعــي عــرب اإلنرتنــت للفئــات املهمشــة منصــات . 8

جديــدة للتعبــري عــن آرائهــم – دون خــوف – يف مختلــف القضايــا الشــائكة أو 

املســتبعدة مــن اهتاممــات وســائل اإلعــالم التقليديــة، وأصبحــت هذه الوســائل 

ــم،  ــري عــن مشــاعرهم، ورفضه ــاح للتعب ــل املناســب واملت ــدة هــي البدي الجدي

وتطلعاتهــم، بعيــداً عــن الوســائل التقليديــة التــي ال تعــرب عنهــم.

قــد ال تكــون الفئــات املهمشــة قليلــة ىف العــدد، ولكنهــا قــد تعــرب عــن األغلبيــة . 9

ــن  ــري قادري ــم غ ــة لكونه ــم أقلي ــا، وهــم يشــعرون بأنه ــة أو جــزء منه الصامت

ــام«  ــال الع ــق »املج ــة بســبب ضي ــم بحري ــن آرائه ــري ع ــىل التواصــل والتعب ع

ــات املهمشــة – خاصــة الشــباب –  ــايل تلجــأ هــذه الفئ Public Sphere. وبالت

الســتخدام أدوات اإلعــالم الجديــد بكثافــة كمنفــذ للتعبــري عــن آرائهــم بحريــة، 

دون تًدخــل أو رقابــة حكوميــة، وســعياً لجلــب الدعــم الجامهــريي ملطالبهــم، 

وتوســيع نطــاق نــر أفكارهــم التــي قــد تكــون منحرفــة.

تعــرب وســائل اإلعــالم التقليديــة عــن الــرأي العــام الظاهــر Manifest، ىف حــني . 10

قــد يعــرب اإلعــالم الجديــد عــن الــرأي العــام الكامــن أو الخفــي Latent. وتشــري 

بعــض الدراســات إىل أن املحتــوى املقــدم عــرب وســائط اإلعــالم الجديــد ميكــن 

ــد يغــري مــن  ــآراء Opinion Climate، وق ــاخ الســائد ل ــر يف إدراك املن أن يؤث

اإلدراك الــذى يتشــكل بفعــل وســائل اإلعــالم التقليديــة.

تحظــى شــبكات التواصــل االجتامعــي بانتشــار كبــري يف املجتمعــات التــي يقــل . 11

فيهــا ســقف حريــة اإلعــالم، وهــو مــا قــد يشــكل تحديــات للثوابــت االجتامعيــة 

والسياســية والدينيــة، واملطالبــة بتغيــري األوضــاع القامئــة أو الســائدة.

اســتخدام الجيــل الرابــع مــن الحــروب Fourth Generation War fare وتقــوم . 12

ــالها،  ــل وإفش ــن الداخ ــة م ــت الدول ــدم وتفتي ــرة ه ــىل فك ــروب ع ــذه الح ه

وذلــك مــن خــالل زرع عــدد مــن العمــالء بالداخــل بهــدف زعزعــة االســتقرار 

الداخــي، وإثــارة املواطنــني للخــروج ضــد األنظمــة الحاكمــة وإســقاطها، 

وتفكيــك مؤسســات الدولــة األمنيــة بدعــوى تجاوزاتهــا يف مجــال حقــوق 

اإلنســان، ويســتخدم ىف ذلــك جميــع املنابــر اإلعالميــة املتاحــة ســواء التقليديــة 

ــدة. أو الجدي

املنظور اإلعالمي ملجابهة العنف والتطرف:
ــر 2011،  ــوريت يناي ــد ث ــة بع ــة الحديث ــاء الدول ــادة بن ــة إع ــرص اآلن مرحل ــوض م تخ

ويونيــو 2013، وذلــك لالنتقــال مــن النظــام الســلطوي الشــمويل إىل النظــام الدميقراطــي، 

ــة: ــادئ التالي ــا مــن املب وصــوالً إىل الحكــم الرشــيد Good Governance انطالق
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ــراط يف . 1 ــىل االنخ ــور ع ــدرة الجمه ــم ق ــى تعظي ــاركة Participation وتعن املش

ــية. ــة السياس العملي

ــري . 2 ــني واملعاي ــق القوان ــة يف تطبي ــى العدال ــون Rule of Law وتعن ــيادة القان  س

ــز. ــاس دون متيي عــىل كل الن

ــق . 3 ــكل الئ ــع بش ــة للمجتم ــري الحاكم ــق املعاي ــى تطبي ــة Dacency وتعن اللياق

ــني. ــني املواطن ــانية وال يه ــة واإلنس ــرتم الكرام يح

ــئولني . 4 ــائلة املس ــىل مس ــني ع ــدرة املواطن ــى ق ــبة Accountability وتعن املحاس

عــن أفعالهــم.

ــام . 5 ــال الع ــة يف املج ــد املطبق ــوح القواع ــى وض ــفافية Transparency وتعن الش

ــة واملجتمــع(. ــني الدول )ب

الفعالية Efficiency: وتعنى االستخدام الكفء للموارد املتاحة دون إهدار.. 6

وتعد وسائل اإلعالم من القطاعات الفاعلة واملؤثرة عىل تحقيق الحكم  

 الرشيد من خالل:
بث املعلومات الدقيقة وتداولها )مراقبة البيئة(.. 1

إتاحة مساحة حرة للحوار والنقاش وتبادل اآلراء.. 2

مراقبة سلطات الدولة لكشف مواطن الضعف والفساد.. 3

 تنوير املجتمع وتثقيف الجمهور، والنهوض مبستوى الذوق العام.. 4

وينطلق املنظور اإلعالمي ملجابهة التطرف واإلرهاب عىل ثالثة مستويات:
دور أجهزة الدولة ومؤسساتها.. 1

دور وسائل اإلعالم.. 2

دور اإلعالمي.. 3

دور أجهزة الدولة ومؤسساتها:
رفــع كفــاءة قــوات األمــن، وتوفــري اإلمكانــات املاديــة والتقنيــة واملعلوماتيــة يف . 1

ــة  ــارج لدراس ــة للخ ــات األمني ــال البعث ــني، وإرس ــني واإلرهابي ــة املتطرف مواجه

ــة. ــل مســتحدثات املواجه وتفعي

تحقيــق العدالــة الناجــزة واختصــار زمــن املحاكــامت دون االنتقــاص مــن حقــوق . 2

ــة  ــات تريعي ــن إصالح ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــة، وم ــة عادل ــني ىف محاكم املتهم

ــة. عاجل
ــوار، . 3 ــوع، والح ــة التن ــم ثقاف ــري، ودع ــام واألزه ــم الع ــية يف التعلي ــج الدراس ــر املناه تطوي

ــر. ــول اآلخ ــامح، وقب ــة، والتس واملواطن

ــة . 4 ــرتن مبامرس ــى وإن مل تق ــة، حت ــىل الكراهي ــض ع ــي تح ــث الت ــكار واملواري ــدي لألف التص

ــف. العن

دعــم مبــادرات التنميــة، ومنظــامت املجتمــع املــدين، ومشــاركة املواطنــني يف صناعــة . 5

القــرارات، وتنفيــذ الربامــج العامــة.

ــة . 6 ــات الطبقي ــة التباين اســتعادة دور األرسة واملدرســة والجامعــة واملســجد والكنيســة وإزال

ــرح  ــون واآلداب وامل ــة الفن ــية يف مامرس ــطة املدرس ــودة األنش ــة، وع ــة والعرقي والديني

ــة. ــاحات الرياضي والس

إعــداد املعلــم املــرن الــذى يتقبــل الفكــر اآلخــر، ويحــرتم ثقافــة االختــالف، وينتهــج أســلوب . 7

الحــوار واملناقشــة بــدالً مــن التلقــني والطاعــة.

اســتعادة دور قصــور الثقافــة ومراكــز اإلعــالم الداخــي التابعــة للهيئــة العامــة لالســتعالمات . 8

ملناقشــة القضايــا املجتمعيــة، ونــر الفكــر الوســطى املعتــدل.

إغــالق املؤسســات التعليميــة التابعــة لجامعــة اإلخــوان اإلرهابيــة، أو تشــديد الرقابــة عليهــا، . 9

وعــزل املعلمــني املتطرفني.

ــع . 10 ــن مواق ــة م ــات الدول ــم يف كل مؤسس ــن مناصبه ــم م ــة وإقصائه ــا النامئ ــد الخالي رص

ــات. ــدارس والجامع ــات وامل ــة والنقاب ــة وقضائي تنفيذي

ــرص . 11 ــي، وق ــاس دين ــىل  أس ــوات ع ــص لقن ــع الرتخي ــرف ومن ــلفي املتط ــر الس ــد الفك تفني

ــم،  ــري عل ــى بغ ــن يفت ــم م ــم، وتجري ــص له ــاء، أو املرخ ــىل دار اإلفت ــة ع ــاوى الرعي الفت

ــني. ــددين واملتطرف ــا املتش ــىل زواي ــة ع ــة األمني ــف املراقب وتكثي

ــخ . 12 ــد دون أن نســقط يف ف ــف ننتق ــة. كي ــا عــىل أســس حضاري ــع تراثن ــح م ــادة التصال إع

ــاميض. ــل لل ــس املجم ــل التقدي ــط إىل وح ــى دون أن نهب ــف ننتم ــالخ، وكي االنس

إيقــاظ الوعــى املــرصي بحجــم التحديــات الكــربى، وتحديــد الرهانــات، والتحســب . 13

وتوطــني  والفكريــة،  العلميــة  املواجهــة  وأدوات  باآلليــات  والتبــرص  للمســتجدات، 

الثقافيــة لخصوصيتنــا. العوملــة  القيــم يف ظــل اســتهداف  التكنولوجيــا، والحفــاظ عــىل 

بنــاء مــروع ثقــايف مــرصي، يحصــن املــوروث الثقــايف ويتحصــن بــه، وينفتــح عــىل اآلخــر . 14

دون الذوبــان فيــه، ينتــج ثقافتــه الخاصــة، ويتعامــل بنديــة ويرفــض التبعيــة، يؤثــر ويتأثــر، 
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ــدة  ــول لفائ ــتثامر يف العق ــة واالس ــات املرصي ــف كل الطاق ــىل توظي ــل ع يعم

التنميــة، واالنخــراط اإليجــايب يف الحضــارة اإلنســانية.

تشجيع اإلبداع واالبتكار يف مختلف مجاالت املعرفة.. 15

تدريــب النــاس عــىل حــب الحيــاة، وتفريــغ طاقــة الشــباب باملنتديــات . 16

الثقافيــة، ومامرســة الرياضــة للجميــع، وســاحات النقــاش، والتوعيــة مــن 

املواقــع االلكرتونيــة  التــي تبــث الفكــر املتطــرف، وأجنــدات منظــامت املجتمــع 

ــارج. ــن الخ ــة م ــدين املدعوم امل

ــات . 17 ــىل املعلوم ــول ع ــالم الحص ــائل اإلع ــل لوس ــي تكف ــات الت ــع التريع وض

الدقيقــة مــن مصادرهــا مــع مراعــاة مصالــح الوطــن العليــا ومتطلبــات األمــن 

ــي. القوم

تعظيــم دور أجهــزة اإلعــالم األمنــي ســواء الشــئون املعنويــة يف القــوات . 18

املســلحة، أو العالقــات العامــة يف وزارة الداخليــة مــن خــالل تأهيــل املتحدثــني 

الرســميني الذيــن يوفــرون املعلومــات الدقيقــة دون تأخــري حتــى يكــون الــرأي 

ــة بأبعــاد الحــدث اإلرهــايب، حيــث أن التأخــري يــؤدى  ــة كامل العــام عــىل دراي

ــوع  ــة، أو وق ــي العدائي ــل االجتامع ــع التواص ــرب مواق ــائعات ع ــار الش إىل انتش

الجمهــور فريســة لوســائل إعــالم معاديــة ميكــن أن تضخــم مــن الحــدث، وتبــث 

ــزع  ــق والف ــن القل ــة م ــاعة حال ــداً إلش ــة عم ــوهة أو مغلوط ــات مش معلوم

ــني. ــة للمواطن ــروح املعنوي ــري الســلبى عــىل ال والتأث

ــات الصحيحــة املتاحــة أوالً . 19 ــث املعلوم ــن ب ــي م ــالم األمن متكــني مســئويل اإلع

بــأول عــرب وســائل اإلعــالم يف شــكل بيانــات متتاليــة تســتعرض طبيعــة الحــدث، 

ومكانــه، وزمانــه، وأســبابه إن أمكــن، وحــرص الخســائر البريــة واملاديــة، مــع 

ــة  ــدث ومالحق ــىل الح ــيطرة ع ــد الس ــور، وتأكي ــة الجمه ــىل طأمن ــرص ع الح

اإلرهابيــني، والعمــل عــىل كســب تأييــد الجمهــور يف الداخــل، وكســب تعاطــف 

ــات أو  ــم املعلوم ــبق يف تقدي ــق الس ــة، وتحقي ــات األجنبي ــعوب والحكوم الش

ــة نقــص املعلومــات. ــي قــد تنتــر يف حال التصــدي الفــوري للشــائعات الت

دور وسائل اإلعالم:
ــة، . 1 ــاء األم ــاً لبن ــون هادف ــرصي أن يك ــالم امل ــة لإلع ــئولية التاريخي ــرض املس تف

ــا، مبتعــداً عــن  ــة العلي ــا الكــربى مبــا يخــدم املصلحــة القومي ــاً لخياراته موجه

إثــارة النعــرات والحساســيات الشــائكة بــني أبنــاء الوطــن الواحــد، كــام يفــرتض 

ــة. ــم الخبيث ــداء لفضــح أهدافه ــع األع ــة م ــة املواجه أن يكــون يف مقدم

ــائل . 2 ــتخدام الوس ــى باس ــتوى الوع ــع مس ــة، ورف ــة والديني ــم الوطني ــث القي ب

ــد الدعــاوى  ــدال، وتفني ــم الوســطية واالعت ــدة يف ترســيخ قي ــة والجدي التقليدي

ــة. ــاوى املتطرف والفت

وضــع سياســات لتفعيــل ثقافــة التســامح، واحــرتام اآلخــر، والحــق يف االختــالف . 3

وترجمــة ذلــك يف برامــج تنفيذيــة تتخــذ أشــكال الحمــالت اإلعالميــة واإلعالنيــة، 

ــاج الدرامــي والوثائقــي  ــات االســتقصائية، واإلنت ــة، والتحقيق ــج الحواري والربام

الــذى يســتهدف دحــض األفــكار املغلوطــة وتصحيــح االنحرافــات الفكريــة.

العمــل عــىل متاســك الجبهــة الداخليــة وتقويتهــا لتكــون ظهــرياً للدولــة يف حربهــا . 4

ضــد التطــرف واإلرهــاب، وتحفيــز املواطــن عــىل اإلبــالغ عــن أي شــبهات.

حظــر تقديــم أى تحليــالت، أو آراء، أو مــواد فيلميــه تخــدم اإلرهابيــني بذريعــة . 5

الحيــاد أو حريــة التعبــري، فــال حيــاد يف مواجهــة العــدوان والتخريــب.

6 . Spot عــدم التعامــل مــع األحــداث اإلرهابيــة باعتبارهــا قصــة إخباريــة منفصلــة

News، أو ســبقاً إعالميــاً، وإمنــا يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا حلقــة يف سلســلة 

أو عمليــة مســتمرة Process تســتهدف العــدوان عــىل الدولــة واملجتمــع.

إبــراز األرضار املبــارشة التــي تقــع عــىل املواطنــني جــراء أعــامل العنــف واإلرهاب، . 7

بحيــث تصبــح قضيــة مجتمعيــة، وليســت قضيــة الحكومــة أو الدولة.

ــاف . 8 ــني أطي ــض ب ــة والحري ــز والكراهي ــري التميي ــا يث ــث كل م ــر أو ب ــب ن تجن

ــدة. ــاج والوح ــل واالندم ــاىن التكام ــىل مع ــز ع ــع، والرتكي املجتم

ــد مواجهــة التطــرف واإلرهــاب، . 9 ــة عن ــة والرتبوي ــد عــىل الجوانــب الثقافي التأكي

والتوعيــة مبخاطــر التطــرف عــىل أمــن املجتمــع واســتقراره.

الدعوة إىل الوسطية واالعتدال، ومكافحة التطرف والتشدد الفكري.. 10
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 التعامــل الحــذر مــع البيانــات التــي تصــدر عــن العنــارص اإلرهابيــة حتــى ال . 11

يتــم ترويجهــا عــىل نطــاق واســع، وعــدم ترديــد رســائل اإلرهابيــني، ومتكينهــم 

مــن اســتغالل وســائل اإلعــالم لصالحهــم.

ــد . 12 ــون عن ــيادة القان ــوق اإلنســان وس ــرتام حق ــىل اح ــة ع ــرص الدول ــد ح  تأكي

ــة. ــارص اإلرهابي ــة العن مواجه

ــة القضــاء عــىل . 13 ــل يف املســتقبل، وحتمي ــة تعكــس األم ــم رســائل متنوع  تقدي

ــم عــىل التحــدي. ــني وقدرته ــة للمواطن ــروح املعنوي ــع ال ــه، ورف اإلرهــاب وداعمي

ــا املتعلقــة . 14 ــة التعامــل مــع القضاي ــني عــىل كيفي ــني واإلعالمي  تدريــب الصحفي

ــاً. ــاً قومي بالتطــرف واإلرهــاب باعتبارهــا أمن

دور اإلعالمي:
نقــل الحقائــق املوثقــة التــي ميتلــك أصولهــا، وعــدم إجــراء أي تغيــري يف النصــوص . 1

أو الوثائــق املتعلقــة بهــا.

عــدم اســتخدام أســاليب غــري مروعــة للحصــول عــىل املعلومــات أو الصــور أو . 2

الوثائــق.

رسعــة التوجــه إىل مــكان الحــدث، واســتخدام أســلوب املالحظــة املبــارشة كلــام . 3

أمكــن.

اســتخدام املصــادر العليمــة أو املوثــوق بهــا فقــط، وإســناد املعلومــات إىل . 4

مصدرهــا األصــي.

تجنب استخدام املصادر املجهلة، واملعلومات املجتزأة أو املبتورة.. 5

ــني . 6 ــاس ب ــدث االلتب ــى ال يح ــية، حت ــار واآلراء السياس ــني األخب ــط ب ــدم الخل ع

ــرأي. ــة وال املعلوم

توخى الحذر الشديد فيام يُبث عرب املواقع اإللكرتونية دون تدقيق.. 7

تجنــب نــر أو بــث مســاحات واســعة للتحليــالت واآلراء قبــل أن تتبــني الصــورة . 8

ــة للحدث. الكامل

رسعة تصويب أية معلومات إذا تبني أنها غري دقيقة.. 9

التقيد باحرتام خصوصية اآلخرين.. 10

ــني، وحظــر اســتغالل األمل . 11 ــة لإلرهابي التيقــن مــن أن الخــرب ال يســتخدم كدعاي

ــا وذويهــم. الشــخيص للضحاي

تجنــب بــث مشــاهد القتــل والذبــح والدمــار لتــالىف التأثــري الســلبى عــىل الــروح . 12

ــات  ــن صدم ــه م ــا تحدث ــني مل ــوة اإلرهابي ــم ق ــم حج ــدم تضخي ــة، وع املعنوي

ــا، ولتأثريهــا الســلبى عــىل النــشء لكونهــا تقلــص مــن  نفســية ألهــايل الضحاي

مشــاعر الرحمــة واإلنســانية، وتؤجــج الرغبــة يف مامرســة العنــف غــري املــروع.
ــه . 13 ــس مشــاركاً في ــه مراقــب للحــدث Observer، ولي ــاً أن ــر اإلعالمــي دامئ يجــب أن يتذك

ــع املجــردة. ــني املشــاعر الشــخصية والوقائ ــه الفصــل ب ــايل يتوجــب علي Participant، وبالت
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ــن  ــة م ــوياً يف مجموع ــابك س ــردات تتش ــالث مف ــاب، ث ــالم .. اإلره ــون .. اإلع القان

العالقــات املتداخلــة، يجمعهــا منهــج واحــد وغايــة واحــدة. فاإلرهــاب مظاهــرة اجتامعيــة 

تنخــر يف جســد املجتمــع تتطلــب مواجهــة قانونيــة حاســمة، يواكبهــا إعــالم موضوعــي 

ونزيــه ينــر ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر.

والقانــون يؤطــر آليــات مامرســة اإلعــالم لرســالته الســامية يف الوجــدان العــريب، كأمــة 

واحــدة تدعــو للمحبــة والســالم وتنبــذ الفرقــة والعنــف يف التعبــري عــن املطالــب املروعة 

وتحــذر مــن ويــالت اإلرهــاب عــىل نســيج األمــة.

واإلعــالم هــو البوتقــة التــي تنصهــر فيهــا القوانــني فتخــرج للمواطــن جليــة واضحــة 

نقيــة ســاطعة يف نصوصهــا وتفســرياتها، وأعنــي بالقوانــني هنــا كافــة األحــكام التــي تحكــم 

ــع يف  ــي تجتم ــة الت ــان الثالث ــاموية، كاألدي ــني س ــت قوان ــواء كان ــانية س ــات اإلنس العالق

دعوتهــا للتعايــش الســلمي بــني بنــي البــر أو القوانــني الوضعيــة، كالدســاتري والتريعات 

عــىل اختــالف تقســيامتها. وهــدف اإلعــالم والقانــون واحــد وهــو القضــاء عــىل اإلرهــاب.

وميثــل القانــون مدخــالً مهــامً يف مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، فالقانــون يعــد زجــراً 

للمجرمــني املارقــني عــىل أحكامــه، وردعــاً لغريهــم ممــن تســول لهــم أنفســهم الخــروج 

ــدد  ــة تح ــة القانوني ــت املواجه ــع، وإن كان ــي للمجتم ــي واألخالق ــوس القيم ــىل النام ع

ــرم  ــوين ال يج ــث أن القان ــايب، حي ــل اإلره ــد الفع ــا بع ــة م ــرف يف مرحل ــاب والتط لإلره

مجــرد األفــكار الدفينــة يف النفــس- مهــام بلــغ انحرافهــا- طاملــا أن مل تســتطل إىل أفعــال 

أو حتــى أقــواك ميكــن إثباتهــا.

)6( رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المركز العربي للوعي بالقانون.

ومــن ثــم تتبــدى األهميــة القصــوى لإلعــالم يف مرحلــة مــا قبــل الحــدث ذات أهميتهــا 

يف التغطيــة اإلعالميــة بعــد الحــدث، فقــد تحــول اإلعالم اليــوم يف عــرص الثــورة املعلوماتية 

واالتصاليــة التــي تجســدها األقــامر الصناعيــة واإلنرتنــت إىل فاعــل أســايس لتعبئــة الــرأي 

العــام العاملــي يف مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف.

ــة مــن أجــل تحــري الدقــة يف موضوعاتهــم بعــدم  ــون جهــوداً مضني ــذل اإلعالمي ويب

ــن  ــون ع ــم يبحث ــب، وه ــدة فحس ــر واح ــة نظ ــن وجه ــا أو م ــد منه ــب واح ــل جان نق

وجهــات النظــر املتعارضــة ويكتبــون عنهــا دون التحيــز لجانــب أو ألخــر. وهــم يناضلــون 

ــن  ــربة ع ــون مع ــع، ال أن تك ــل الواق ــة ومتث ــة وحقيق ــة دقيق ــون الرواي ــن أجــل أن تك م

ــة  ــن صح ــق م ــة إىل التحق ــه، وباإلضاف ــخص بعين ــر أي ش ــة نظ ــم أو وجه ــة نظره وجه

وصــدق الحقائــق، فإنهــم يســعون للتعــرف عــىل وجهــات نظــر مختلفــة يف الحــاالت التــي 

تكــون فيهــا الحقيقــة موضــع نــزاع.

ــر أن  ــه كمبيوت ــن ألي شــخص لدي ــن املمك ــت م ــة جعل ــا الحديث ــري أن التكنولوجي غ

ينــر معلومــات عــىل نطــاق واســع يصــل مداهــا إىل مــا تصــل إليــه قــدرة املؤسســات 

اإلعالميــة أو كاالت األنبــاء، بغــض النظــر عــن مــدى إتقــان مــا يكتــب فيهــا، وهنــا يختلــط 

ــد  ــا ق ــة- مب ــات املغلوطــة أو املشوشــة مصــدراً للمعرف ــل، وتغــدو املعلوم ــل بالناب الحاب

ــة لتتبــع  ــة الوطنيــة والدولي ــر الجهــود األمني تحملــه خطــاب الكراهيــة والتطــرف- تتناث

مصــدر املعلومــة، وال يســتطيع القانــون أن يثبــت املســؤولية الناجمــة عنهــا.

وبعــد كل عمــل إرهــايب تفيــض وســائل اإلعــالم- يف عــرص العوملــة اإلعالميــة- بروافدهــا 

املتشــعبة باألحاديــث املطولــة مــع قياداتهــم يف الداخــل والخــارج، وبتحقيقــات صحفيــة 

عــن حركاتهــم وتاريخهــا، ويف تقديــري أنــه بتلــك الضجــة اإلعالميــة التــي تحــدث حــول 

اإلرهابيــني تتحقــق أهــداف اإلرهــاب الــذي يعتــرب مــدى نجــاح تغطيــة وســائل اإلعــالم 

لجرامئــه هــو مقياســاً هامــاً لنجــاح الفعــل اإلرهــايب نفســه، بــل إن تلــك التغطيــة اإلعالمية 

قــد تــزود اإلرهابيــني مبعلومــات ميكــن أن تســاعدهم يف تضليــل قــوات األمــن، وبالتــايل 

تتعطــل جهــود محارصتهــم والقبــض عليهــم.

ــون أول  ــعى ألن يك ــا ويس ــة القضاي ــة يف تغطي ــاج الحري ــي يحت ــة أن اإلعالم حقيق

مــن يعــرف قصــدة الحــدث اإلرهــايب، فبــث أو نــر الخــرب يف وقتــه الحقيقــي والفعــي 

ــون يف  ــالم واإلعالمي ــائل اإلع ــني وس ــة ب ــة الطاحن ــاً للمنافس ــيئا رضوري ــوم ش ــرب الي يعت
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معظــم األحيــان يريــدون االحــرتاف واالنضبــاط وتحــري الدقــة لــيك ال يعطــوا مصداقيــة 

ــة لحريتهــم يف  ــة قانوني ــدون حامي ــرية، فهــم يري للمعلومــات املشوشــة مهــام كانــت مث

نــر األعــامل اإلرهابيــة نفســها وإال أصبحــوا هدفــاً لهــا، وأثنــاء تغطيــة األعــامل اإلرهابيــة 

يطمحــون أيضــاً يف حاميــة حقــوق املجتمــع، ويأملــون أن يكــون لهــم دور بنــاء يف مكافحة 

الحــاالت اإلرهابيــة بــدون أن يخــروا هــم أنفســهم القصــة الخربيــة حــول الحــدث.

ــم أو  ــات نظره ــني لوجه ــرد ناقل ــوا مج ــم- ليس ــف تخصصاته ــون- مبختل إن اإلعالمي

للمعلومــات التــي يقدمهــا لهــم األخــرون، وال يخلطــون بــني الحقيقــة والــراي والشــائعة 

ــر  ــس التحري ــال رئي ــام ق ــرون، وك ــون وين ــام يقول ــة في ــرارات صائب ــذون ق ــم يتخ وه

التنفيــذي لصحيفــة نيويــورك تاميــز فــإن املســؤولية الرئيســية للصحافــة هــي الحكــم عــىل 

مــا يتوفــر مــن معلومــات.

ووالء اإلعالميــون األســايس يكــون للجمهــور قارئــاً كان أو مســتمعاً أو مشــاهداً، فــإن 

أعظــم مــا متتلكــه أي صحيفــة هــو أمانتهــا. واحــرتام تلــك األمانــة يكــون اكتســابه محفوفــاً 

ــذل  ــة يب ــك األمان ــاآلالم، لكــن ضياعــه يحــدث بســهولة شــديدة. وللمحافظــة عــىل تل ب

اإلعالميــون قصــارى الجهــد لتجنــب تضــارب املصالــح، ســواء كان لــك حقيقــاً أو متوقعــاً.

حفــظ اللــه لنــا إعالمينــا بغيــة املواجهــة الفاعلــة لإلرهــاب يف إطــار حاميــة قانونيــة 

تكفــل لهــم أداء رســالتهم بأمــان وأمــن وطأمنينــة.

وبالله التوفيق والسداد

املسؤولية االجتامعية واألمنية لوسائل  

  اإلعالم املرصية يف تناول قضايا

   اإلرهاب والتطرف

  تقديم: أ.د. هبة شاهني)7(

ــاب  ــا اإلره ــع قضاي ــالم م ــائل اإلع ــل وس ــن لتعام ــع الراه ــم الواق أواًل: تقيي

والتطــرف:
ضعــف أدوات اإلعــالم الرســمي يف التعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب والتطــرف - 

ــا  ــه إعالًم ــور، كــام اتســم أداء اإلعــالم الرســمي بوصف ــريه يف الجمه ــة تأث وضآل

تعبويًّــا يعمــل بشــكل روتينــي؛ مــام يفقــده مصداقيــة الجمهــور، بينــام يتميــز 

اإلعــالم الخــاص بالتأثــري الكبــري ولكنــه يفتقــد لالتجــاه والهــدف الصحيــح 

وميثــل عبئًــا عــىل األمــن القومــي للدولــة باالعتــامد عــىل اإلثــارة والبحــث عــن 

الربــح والعمــل لخدمــة مصالــح مالــيك القنــوات بعيــًدا عــن مفهــوم املســئولية 

ــة.  املجتمعي

ســطحية تنــاول قضايــا اإلرهــاب والتطــرف وتســليط اإلعــالم الضــوء عــىل الحــدث - 

أكــر مــن الرتكيــز عــىل أســباب ظاهــرة اإلرهــاب والتطــرف وجذورهــا العميقــة، 

مــع غيــاب التغطيــة التحليليــة والتفســريية وآليــات املواجهــة. 

)7( أستاذ ورئيس قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عين شمس، ومدير المركز اإلعالمي لجامعة عين      

             شمس، وعضو الهيئة الوطنية لإلعالم.

المحور
الثاني

املحور الثاين: دور وسائل اإلعالم العريب ومدى 

تأثريها عىل املجتمع
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ــاب -  ــا اإلره ــة لقضاي ــة اإلعالمي ــىل التغطي ــاف ع ــاري الج ــع اإلخب ــة الطاب هيمن

والتطــرف واالكتفــاء بالخطــاب اإلعالمــي املوجــه للنخبــة، األمــر الــذي يضعــف 

القــدرة عــىل اإلقنــاع والتأثــري الفاعــل يف الجمهــور، ويــؤدي إىل انــرصاف املواطن 

العــادي.

افتقــاد املعالجــة اإلعالميــة لقضايــا اإلرهــاب والتطــرف لألغــاين والفلكلور الشــعبي - 

واألعــامل الدراميــة التــي متثــل يف الوجــدان املــرصي أقــوى وســائل التأثــري مــن 

خــالل مخاطبــة املواطــن العــادي وتوضيــح مخاطــر اإلرهــاب والتطــرف وتحفيــز 

املشــاركة الشــعبية ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف.

ــا  ــا مــع قضاي ــي تواجــه وســائل اإلعــالم يف تعامله ــات الت ــا: رصــد التحدي ثانًي

ــرف: ــاب والتط اإلره
ــت -  ــث توقي ــن حي ــالم م ــائل اإلع ــة ووس ــزة األمني ــني األجه ــيق ب ــور التنس قص

ــة  ــمية، باإلضاف ــات الرس ــر البيان ــطء، وتأخ ــم بالب ــي تتس ــات الت ــث املعلوم ب

ــة، والســعي للســبق  ــات املقدم ــة املعلوم ــدم دق إىل تضــارب الترصيحــات وع

ــات.  ــة املعلوم ــاب دق ــىل حس ــارة ع ــي واإلث اإلعالم
ــل، -  ــىل رد الفع ــامد ع ــرف، واالعت ــاب والتط ــا اإلره ــع قضاي ــي م ــل اإلعالم ــوائية التعام عش

فاإلعــالم يحســن التعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب والتطــرف يوًمــا ويســتدرج لخدمــة 

ــرأي العــام نتيجــة تضــارب  ــة مــن االرتبــاك لــدى ال ــا أخــرى، ويخلــق حال اإلرهابيــني أياًم

ــة.  ــات املختص ــني الجه ــات ب ــات واإلحصائي الرواي

عــدم وجــود إســرتاتيجية ثابتــة للتعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب والتطــرف، واالقتصار - 

عــىل اإلســرتاتيجية األمنيــة ملواجهــة الجامعــات اإلرهابيــة، باإلضافــة إىل افتقــاد 

اإلعــالم املــرصي للرؤيــة التكامليــة، وتحديــد دور اإلعــالم يف إطــار إســرتاتيجيات 

املواجهــة السياســية والتعليميــة والثقافيــة واألمنيــة. 

ــة -  ــات اإلرهابي ــتغالل الجامع ــث واس ــالم الحدي ــاحة اإلع ــن س ــة ع ــاب الدول غي

ــات. ــائل واملعلوم ــل الرس ــاءة لنق ــدة بكف ــة الجدي ــائط املعلوماتي الوس

افتقــار الجهــات اإلعالميــة للقائــم باالتصــال املؤهــل والواعــي لــدوره الحقيقــي - 

بتقديــم معالجــة مناســبة لطبيعــة الحــدث، باإلضافــة إىل عــدم االســتعانة 

ــة  ــية والرتبوي ــة والنفس ــة واالجتامعي ــاالت األمني ــني يف املج ــرباء واملختص بالخ

لتقديــم التفســريات والــرؤى التــي تســاعد الجمهــور عــىل دعــم جهــود الدولــة 

ــرف. ــاب والتط ــة اإلره ملكافح

ــالم يف  ــل دور اإلع ــي وتفعي ــر األداء اإلعالم ــراتيجية لتطوي ــراح إس ــا: اق ثالًث

ــرف: ــاب والتط ــة اإلره مواجه
إعــداد إســرتاتيجية ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف تتضمــن جوانــب إعالميــة واضحة - 

األهــداف مــن خــالل املجلــس القومــي ملكافحــة اإلرهــاب والتنســيق بــني أجهزة 

الدولــة املختلفــة التــي يتعلــق نشــاطها مبكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، وتنســيق 

عمــل الجهــات املختلفــة وامدادهــا باملعلومــات الالزمــة، واالســتعانة بأصحــاب 

ــداع،. الفكر واإلب

االســتعانة بــأدوات مســاندة لإلعــالم: كمنابر املســاجد، وقصور الثقافــة، ومنظامت - 

املجتمــع املــدين، واملؤسســات غــري الحكوميــة، بهــدف تقديــم توعيــة مجتمعيــة 

ومواجهــة الفكــر بالفكــر، وذلــك لعــزل التيــارات املتشــددة عــن جســم املجتمع 

وعــدم توفــري حاضنــة اجتامعيــة داعمــة لإلرهــاب والتطرف.

ــي، -  ــل االجتامع ــبكات التواص ــىل ش ــث ع ــا يُبَ ــع م ــل م ــائل للتعام ــكار وس ابت

والتواصــل مــع الجمهــور عــرب ســاحة اإلعــالم الحديــث، كالشــبكات االجتامعيــة، 

ــول. ــف املحم ــرتوين، والهات ــاء اإللك والفض

تفعيــل دور املجلــس الوطنــي لإلعــالم لضــامن حريــة اإلعــالم مقابــل إلــزام وســائل - 

اإلعــالم مبســئوليتها املجتمعيــة ومراقبــة األداء اإلعالمــي، وتوقيــع عقوبــات عــىل 

ــي  ــن القوم ــس األم ــة ومي ــئولية املجتمعي ــد للمس ــذي يفتق ــي ال األداء اإلعالم

للدولــة.

ــات ومعــدات -  ــة وإمكاني ــة مؤهل تدريــب العنــرص البــري وتوفــري كــوادر بري

ــة املوجهــة ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف. ــة داعمــة للرســالة اإلعالمي فني

ــدر -  ــه األق ــرف لكون ــاب والتط ــة اإلره ــي يف مكافح ــالم اإلقليم ــل دور اإلع تفعي

عــىل مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف يف البيئــة املحليــة، والتكامــل بــني االتصــال 

واملؤمتــرات  والقوافــل  الــرأي  قــادة  خــالل  مــن  والشــخيص  الجامهــريي 

الجامهرييــة.
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ــة واملوجهــة للعــامل -  ــدويل الناطقــة باللغــات األجنبي االهتــامم بوســائل اإلعــالم ال

الخارجــي لتوضيــح حقيقــة مــا يحــدث يف مــرص، وإبــراز مــا تتعــرض لــه مــرص 

مــن هجــامت إرهابيــة رشســة تســتهدف تقويــض أركان الدولــة.

التحريض عىل الكراهية والعنف بأقالم  

غربية تخدم مصالح وأهداف سياسية:   

كتابات صامويل هنتنجتون منوذجا   
تقديم: أ.د. جامل معوض شقرة )8(   

هــل الغــرب والعــامل االســالمي يتقاســامن أهدافـًـا وقيــامً مشــرتكة ؟ أم هنــاك  تصادًمــا 

بــني وجهــات النظــر يلــوح يف األفــق ؟  هــذا التســاؤل وغــريه طرحتــه مجلــة إيكونوميســت 

الشــهرية   The Economist يف تنبؤاتهــا لعــام 1990 مــن خــالل حــوار خيــايل بــني زعيمــني 

ــال : إننــي أصــاب  دينيــني أحدهــام مســلم  واآلخــر مســيحي ، وقــد تحــدث املســلم قائ

بالحــزن عندمــا أجــد أن عــدًدا كبــريًا مــن النــاس لديه شــبه اعتقــاد بــأن املرحلــة التاريخية 

القادمــة ســوف تشــهد قتــااًل بــني القســم التابــع لكــم وبــني القســم التابــع يل . حقيقــة 

إننــا نعيــش جنبًــا إىل جنــب ، إال أنــه وبعــد مــرور نحــو ألفــي عــام عــىل ميــالد مســيحكم، 

ــأن  ــي ب ــًدا حديث ــي أب ــد دعن ــا محم ــىل  نبين ــام ع ــة ع ــف وأربعامئ ــىل أل ــد ع ــا يزي وم

أتســاءل إذا مــا كان كل ذلــك ممكًنــا . عندمــا طرحــت املجلــة الشــهرية التســاؤل، ونــرت 

الحــوار ، كانــت قــد تأثــرت بطوفــان الكتابــات التــي تناولــت مــا ســمي بالخطــر اإلســالمي 

الدمــوي الزاحــف عــىل أوروبــا بعــد انتصــار الثــورة اإليرانيــة عــام 1979.

ــة الدمياجوجــي القومــي الفينيــي يف  ــون« مقول ــل هنتنجت ــس »صاموي ــا اقتب وعندم

ــون دون  ــاء حقيقي ــك أصدق ــة«  ال ميكــن أن يكــون هنال ــون« »البحــرية امليت ــة »ديب رواي

ــا هــو نحــن  ــا أن نحــب م ــن ميكنن ــس نحــن ، فل ــا لي ــره م ــون وإن مل نك ــداء حقيقي أع

وإننــا ال نعــرف مــن نكــون إال عندمــا نعــرف مــن ليــس نحــن ، وذلــك يتــم غالبــا عندمــا 

ــل كان يبحــث عــن  نعــرف نحــن ضــد مــن مل  يكــن يف الحقيقــة يبحــث عــن عــدو ، ب

تربيــر لحاجــة الغــرب إىل عــدو ، بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي وانتهــاء الحــرب البــاردة 

)8(نائب رئيس جامعة عين شمس السابق.
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 لقــد حــدد هنتجتــون العــدو وصــاغ لــه مــا أســامه بنظريــة صــدام الحضــارات وذلــك 

عادمــا نــرت لــه مجلــة  » Foreign Affairs » األمريكيــة يف صيــف عــام 1993 املقــال 

 The Clash of Civilization and The« ــم ــس االس ــل نف ــاب حم ــول اىل كت ــذي تح ال

»Remaking of World Order

ــون فكــرة   ــث طــرح هنتنجت ــدة ، حي ــاب ردود أفعــال عدي ــال والكت ــار املق ــد أث  ولق

رئيســة عــىل درجــة كبــرية مــن األهميــة والخطــورة مؤداهــا أن » املصــدر األســايس 

للنزاعــات يف العــامل خــالل القــرن الحــايل ، لــن يكــون مصــدًرا أيديولوجيــاً أو اقتصاديــاً يف 

ــام األول،  املق

ــات  ــم ومجموع ــني أم ــة ب ــات العاملي ــية يف السياس ــات  األساس ــتكون  النزاع ــل س ب

لهــا حضــارات مختلفــة ، وسيســطر الصــدام بــني الحضــارات عــىل السياســات الدوليــة ، 

وســتكون الخطــوط الفاصلــة بــني الحضــارات يف املســتقبل هــي خطــوط املعــارك ، حيــث 

ســتحل خطــوط التقســيم بــني الحضــارات محــل الحــدود السياســية واأليديولوجيــة التــي 

فرضتهــا الحــرب البــاردة ... » كــام أشــار يف مقولتــه هــذه إىل أن الــرصاع الرئيــس ســيكون  

ــة  ــا النفطي ــني اإلســالمية بروته ــني الحضارت ــري ب ــف الكب ــوع مــن التحال ــني الغــرب ، ون ب

ومالصقتهــا الجغرافيــة للغــرب والكنفوشيوســية بقوتهــا االقتصاديــة والعســكرية » ولقــد 

اعتــرب هنتنجتــون الــرصاع بــني الغــرب واالســالم النمــوذج األكمــل لصــدام الحضــارات .

ومنــذ هــذا التاريــخ وحتــى اليــوم مل تتوقــف الكتابــات التــي تناولــت مقولــة صــدام 

ــة  ــد ، ولقــد انتقــدت أقــالم غربي ــد أم بالدعــم والتأيي الحضــارات  ســواء بالنقــد والتفني

وعربيــة وإســالمية عديــدة مقولــة هنتنجتــون هــذه ودفعــت مبصطلــح الحــوار كبديــل 

ملصطلــح الصــدام، ودافعــت عــن اإلســالم ووصفــت مقولــة » التهديــد االســالمي للغــرب 

املســيحي بأنهــا أســطورة وليــس حقيقــة .

والالفــت للنظــر ان آلــة اإلعــالم األمريــيك التــي طنطنــت كثــريًا  ملقــال وكتــاب 

ــس ، ودحضــت  ــاه املعاك ــة أخــري أخــذت االتج ــت دراســات أمريكي ــون تجاهل هنتنجت

االتهامــات التــي وجهــت إىل اإلســالم ، ورفضــت مقولــة أن الحــرب بــني الغــرب واملســلمني 

ــني الشــيوعيني والغــرب!!! عــىل وشــك أن تحــل محــل الحــرب ب

وتجــدر اإلشــارة إىل أن صمويــل هنتنجتــون هــو أســتاذ جامعــة هارفــارد ومديــر معهــد 

جــون م. أولــني للدراســات االســرتاتيجية ، ورئيــس أكادمييــة هارفــارد للدراســات الدوليــة 

ــن  ــة األم ــر لجن ــيك مدي ــع بريجينس ــرتة م ــل لف ــه عم ــم أن ــق ، واأله ــات املناط ودراس

القومــي يف إدارة الرئيــس األســبق جيمــي كارتــر .

هــذا العــرض املوجــز يوضــح اســتخدام بعــض الكتــاب ورجــال األعــامل لبــث الكراهيــة 

تحقيًقــا ألغــراض سياســية ولقــد طبقــت أفــكار صامويــل هنتنجتــون يف الــرق األوســط 

ــا واليمــن وغريهــا  ــراق وســوريا وليبي ــا دول الع ــي وقعــت فيه ــة الت ــر الكراهي ــل ب ولع

ــة وعــدم  ــات لصناعــة الكراهي ــل هــذه الكتاب ــه مث ــذي تلعب ــدور الخطــري ال تشــري إىل ال

التســامح مــع اآلخــر.
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اإلبراهيمية: سالم عاملي أم  

  غطاء ملخطط غريب جديد؟

تقديم: الدكتورة/ هبة جامل الدين)9(  

 كــر الحديــث مؤخــرًا عــن األديــان اإلبراهيميــة، أو الديــن اإلبراهيمــي العاملــي، ودوره 

يف تحقيــق الســالم العاملــي واألخــوة اإلنســانية واملشــرتك الدينــي. وقــد وصــل الحــد إىل 

ترديــد شــعار »مًعــا نصــي«، األمــر الــذي يحتــاج إىل تفســري مــا املقصــود؟ ومــا املعنــى 

ــًدا يرســم مســتقباًل  ــا جدي ــل نهًج ــا تحم ــرة، أم إنه ــدف؟ وهــل هــي تســميات عاب واله

ــا؟ مختلًف

ــة  ــع األلفي ــع مطل ــه م ــم إطالق ــح ت ــة« هــو مصطل ــات اإلبراهيمي ــع أن »الديان الواق

ــة. ــاموية الثالث ــان الس ــري إىل األدي ــة ليش الثالث

وجــاء طرحــه ضمــن مفهــوم جديــد لحــل النزاعــات والرصاعــات املمتــدة والقامئــة عىل 

ــان  ــه األدي ــة”، لتمثــل خالل ــة متشــابكة، وهــو مفهــوم “الدبلوماســية الروحي أبعــاد ديني

اإلبراهيميــة أحــد أبــرز أركان هــذا املفهــوم الجديــد. فقــد تــم إطــالق لفــظ “اإلبراهيمية” 

نســبة إىل نبــي اللــه إبراهيــم ورمزيتــه يف األديــان الســاموية الثالثــة، ليكــون بوتقــة لصهــر 

ــتقبل  ــوه« أن مس ــس روزين ــرى »جيم ــار، ي ــذا اإلط ــا. ويف ه ــا جانبً ــات وتنحيته الخالف

العــامل ســريتكز عــىل الســالم العاملــي الــذي ســيتحقق عــرب الديانــات اإلبراهيميــة والعقائــد 

املتداخلــة، كمدخــل جديــد لحــل النزاعــات يف العالقــات الدوليــة، وكطــرح بديــل لنظريــة 

“هنتنجتــون” حــول »صــدام الحضــارات«، ونظريــة »فوكويامــا« حــول »نهايــة التاريــخ«؛ 

بــل ليعكــس نهًجــا جديــًدا داخــل علــم العالقــات الدوليــة كانــت أهــم مالمحــه ظهــور 

مفاهيــم جديــدة؛ كالتســامح العاملــي، واألخــوة اإلنســانية، والحــب، والوئــام، كمفاهيــم 

جديــدة مطروحــة داخــل هــذا الحقــل. 

)9( مدرس النظم السياسية بمعهد التخطيط القومي المصري.

بهــذا املعنــى، فــإن األمــر يتطلــب رضورة الوقــوف عــىل مغــزى هــذا الطــرح: هــل هــو 

ــا بهــدف الوصــول للســالم العاملــي؟ أم هــو مجــرد طــرح بديــل لفوكويامــا وهنتنجتــون  حقًّ

ــه  ــق مصالح ــرب وتحقي ــة الغ ــن هيمن ــي م ــي تُع ــة الت ــة الصدامي ــس الغاي ــل نف يحم

باألســاس؟

ــاول أركان مفهــوم “الدبلوماســية  اإلجابــة عــىل هــذه التســاؤل تتطلــب اســتكامل تن

ــان  ــني األدي ــارب ب ــرب التق ــي ع ــالم العامل ــق الس ــادرة لتحقي ــل مب ــي متث ــة”، الت الروحي

ــادة  ــرب إع ــا ع ــف عليه ــة النصــوص املختل ــي، وتنحي الســاموية للوصــول للمشــرتك الدين

قــراءة النــص الدينــي، وترجمتــه عــرب ما يُعــرف بدبلوماســية “املســار الثــاين” أو املفاوضات 

غــري الرســمية، التــي 

تجمــع رجــال األديــان الثالثــة مًعــا بجانــب الساســة والدبلوماســيني لرتجمــة املشــرتك 

ــون  ــة، ليك ــىل الخريط ــق ع ــي الح ــق األص ــاب الح ــاء أصح ــىل األرض، وإلعط ــي ع الدين

ــم  ــز الحك ــاس مرك ــي أس ــتكون ه ــي س ــة الت ــك اآللي ــرارات تل ــن ق ــامل ره ــتقبل الع مس

ــة عــرب »أرس الســالم« و«الحــوار الخدمــي«،  العاملــي التــي ســتدعمها املجتمعــات املحلي

أي الخدمــات واملســاعدات التــي تُقــدم لجــذب أتبــاع يشــعرون باالمتنــان ألصحــاب هــذا 

الفكــر، ومــن ثــم يصبحــون أكــرب الداعمــني لــه.

هــذا الطــرح يحمــل يف ثنايــاه العديــد مــن التســاؤالت، قــد يكــون أبرزهــا: مــن هــم 

أصحــاب الحــق األصــي؟! وهــل ميكــن الربــط بــني هــذا الطــرح والجهــود املبذولــة مــن 

جانــب إرسائيــل للمطالبــة بتعويضــات مــن الــدول العربيــة التــي عــاش داخلهــا اليهــود 

قبــل هجرتهــم منهــا؟ خاصــة يف ظــل ظهــور كتابــات تنــادي بالحقــوق التاريخيــة لليهــود 

مــن قبــل عــدد مــن ضبــاط املوســاد اإلرسائيــي، بــل وتالقــي هــذا الطــرح مــع تأســيس 

جمعيــات بالــدول العربيــة ترفــع شــعار إحيــاء الــرتاث اليهــودي! هــل الهــدف هــو تأصيــل 

االدعــاء بوجــود حقــوق تاريخيــة أصيلــة يف األرض العربيــة؟! هــذا تســاؤل تطرحــه الباحثة 

فقــط عــىل ذهــن القــارئ للتدبــر والتأمــل.



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

5253

األركان األساسية لإلبراهيمية
بالرجــوع إىل مفهــوم »اإلبراهيميــة« ســنجد أنــه يطــرح عــدًدا مــن األركان الرئيســية، 

أبرزهــا مــا يــي:

محوريــة النبــي إبراهيــم باعتبــار أن ذكــره يحمــل القبــول والقدســية والتقــارب، - 

وميثــل املشــرتك بــني األديــان.

أن الديانــات اإلبراهيميــة هــي التــي ســتتحاور لتصــل إىل وضــع ميثــاٍق تكــون لــه - 

القدســية الدينيــة كبديــل عــن املقدســات الســاموية، يؤســس للمشــرتك الدينــي 

بــني هــذه األديــان وينحــي الخــالف.

الجمــع بــني رجــال الديــن والساســة والدبلوماســيني ليعملــوا مًعــا لوضــع املتفــق - 

عليــه دينيًّــا عــىل األرض، وترجمتــه سياســيًّا لحــل الرصاعــات املتشــابكة.

ــة دبلوماســية املفاوضــات غــري الرســمية )دبلوماســية املســار -  ــامد عــىل آلي االعت

ــا  ــن والساســة ملناقشــة القضاي ــال الدي ــاون رج ــل وتع ــاحة لعم ــاين( كس الث

الحساســة خــارج األطــر الرســمية، متهيــًدا إلعالنهــا الحًقــا حــال االتفــاق عليهــا، 

ــا رســميًّا. ــد الســاحة لإلعــالن عنه ومتهي

أن القــادة الروحيــني هــم مــن األدوات املهمــة لنــر هــذا املفهــوم عــىل األرض، - 

وجــذب املريديــن واملؤمنــني بالفكــرة، ويتــم اختيارهــم بنــاء عــىل معايــري كثرية، 

أهمهــا متتعهــم بالتأثــري الفعــي داخــل مجتمعاتهــم، ومتتعهــم بســمعة طيبــة 

وعــدد كبــري مــن املريديــن.

“أرس الســالم« هــي جامعــات قاعديــة تنتــر بكافــة الــدول واملجتمعــات التــي تعــاين 

ــل  ــدف ح ــىل األرض، به ــة ع ــري واضح ــة غ ــات كامن ــة، أو نزاع ــة قامئ ــات ديني ــن نزاع م

الــرصاع والتقريــب بــني القيــادات اإلبراهيميــة عــرب ضامنــة تطبيــق امليثــاق اإلبراهيمــي 

املشــرتك.

»الحــوار الخدمــي« هــو أداة لجــذب املريديــن واملؤيديــن والداعمــني مــن املجتمعــات 

املحليــة، حيــث يتــم نــر األفــكار والحــوار بشــأنها خــالل تقديــم خدمــات تنمويــة عــىل 

األرض تكفــل التخلــص مــن الفقــر العاملــي عــرب خلــق دخــٍل لــألرس الفقــرية لتصبــح مــن 

أصدقــاء الســالم العاملــي.

ــا للتعامــل مــع الفكــرة وتقريــب وجهــات  ــد القيــادات الصوفيــة هــي األكــر قربً تُع

النظــر عــىل األرض، حيــث ال يُنظــر للصوفيــة باعتبارهــا مقصــورة عــىل الديــن اإلســالمي 

فقــط، ولكنهــا متتــد إىل باقــي الديانــات الســاموية، بــل وتشــتمل عــىل امللحديــن أيًضــا، 

كبوتقــة روحيــة قــادرة عــىل خلــق املشــرتك والجمــع بــني املريديــن عــىل األرض.

ــة  البحــث العلمــي املســتمر حــول املشــرتك الدينــي وإعــادة قــراءة النصــوص الديني

ــع الوعــي،  ــه، ورف ــر الفكــر وتحديث ــاق اإلبراهيمــي املقــدس، ون املقدســة لوضــع امليث

وبنــاء الكــوادر العلميــة املتخصصــة، ووضــع خطــط العمــل التنفيذيــة لحــل الرصاعــات.

ــة، ويف  ــات الدولي ــرة، كالجامع ــة للفك ــة الداعم ــات العلمي ــن الكيان ــدد م ــاك ع هن

مقدمتهــا جامعــة هارفــارد ومروعهــا الــذي يرصــد رحلــة النبــي إبراهيــم بــني عــر دول 

لريســخ للفكــرة بــني الــدول املختلفــة.

أن الســالم العاملــي مدخلــه األســايس هــو االســتقرار مبنطقــة الــرق األوســط باعتبارهــا 

أســاس اســتقرار العــامل وفًقــا ألنصــار فكــرة “اإلبراهيميــة”؛ فالــرق األوســط هــو نطــاق 

التطبيــق للمبــادرة.

األدوات املستخدمة لنرش الفكرة:
يحــدد أنصــار فكــرة اإلبراهيميــة عــدًدا مــن األدوات األساســية لتنفيــذ هــذه الفكــرة، 

أبرزهــا مــا يــي:

ــتدامة . 1 ــة املس ــداف التنمي ــرة بأه ــذه الفك ــط ه ــم رب ــد ت ــدة: فق ــم املتح األم

باعتبارهــا تهــدف ملكافحــة الفقــر العاملــي عــرب الحــوار الخدمــي، وكــذا شــمول 

أتبــاع األديــان الســاموية الثالثــة، أي نصــف العــامل، خاصــة أن األمــم املتحــدة 

ــر  ــذا الفك ــق ه ــامل. وبتطبي ــن الع ــامين م ــر العل ــف اآلخ ــم النص ــى بدع تحظ

ــة  ــداف التنموي ــتتحقق األه ــم س ــن ث ــن، وم ــف املتدي ــتيعاب النص ــيتم اس س

ــص  ــيالحظ تخصي ــدة س ــم املتح ــامت األم ــات منظ ــع ملروع ــوة. واملتاب املرج

الدعــم لألنشــطة التــي ترفــع شــعار الســالم العاملــي و« مًعــا نصــي و األخــوة 

ــخ. ــانية«.. إل واإلنس

ــا . 2 ــل تطبيًق ــي متث ــة الت ــل الدولي ــرز املحاف ــن أب ــة: م ــم الدولي ــرات والقم املؤمت

ــي  ــة الت ــة املائ ــه لجن ــىل هامش ــد ع ــذي تُعق ــوس، ال ــر داف ــي مؤمت ــا ه عمليًّ
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ــادات  ــني القي تهــدف بدورهــا إىل الوصــول للمشــرتك اإلبراهيمــي، والتقــارب ب

ــن. ــم املمك ــبل الدع ــري س ــة وتوف ــة والساس الروحي

ــات . 3 ــوى الوالي ــة هــذه الق ــأيت يف مقدم ــريب: وي ــوى العظمــى واملعســكر الغ الق

ــمية يف  ــاتها الرس ــل مؤسس ــر داخ ــذا الفك ــة ه ــدأت مبأسس ــي ب ــدة الت املتح

ــن والسياســة يف وزارة  ــق عمــل حــول الدي ــم إنشــاء فري ــث ت ــام 2013، حي ع

ــال  ــم رج ــون”، يضــم 100 عضــو نصفه ــالري كلينت ــن “هي ــرار م ــة بق الخارجي

ديــن مــن الديانــات الثالثــة، يعملــون جنبًــا إىل جنــب مــع الدبلوماســيني 

بالــوزارة. وال يــزال هــذا الفريــق قامئـًـا يف ظــل إدارة »ترامــب«. ونشــري هنــا إىل 

ــة  ــر الخارجيــة األمريــيك »بومبيــو« أشــار يف كلمتــه بالجامعــة األمريكي أن وزي

ــج  ــتمرار ذات النه ــس اس ــا يعك ــم، م ــاء إبراهي ــا أبن ــا جميعن ــرة إىل أنن بالقاه

بــل والعمــل عــىل ترويجــه. ويالحــظ أن أغلــب مراكــز الدبلوماســية الروحيــة 

ــة، وفرنســية،  ــة، وإنجليزي ــا أمريكي بالعــامل تحمــل جنســيات محــددة معظمه

ــاس. ــة باألس ــة، وإرسائيلي وأملاني

ــا . 4 ــد، وأهمه ــن الواح ــار الدي ــني أنص ــىل األرض ب ــة ع ــة القامئ ــات الديني الرصاع

ــار أن ســلوك  ــول هــذا الفكــر باعتب الــرصاع السني-الشــيعي، فهــو املمهــد لقب

أتبــاع الديــن الواحــد هــو دليــل عــىل غيــاب التســامح داخــل هــذا الديــن، وهــو 

مــا ســينفر أتباعــه، وســيجعلهم يقبلــون باملشــرتك اإلبراهيمــي.

الســياحة الدينيــة املشــركة، خاصــة أن دول املنطقــة تضــم جميعهــا مقدســات . 5

ــاج  ــة تحت ــاكل اقتصادي ــن مش ــه- م ــت ذات ــاين -يف الوق ــة، وتع ــة تاريخي ديني

لتنشــيط مصــدر جديــد يــدر الدخــل كالســياحة الدينيــة املشــرتكة بــني الديانات 

ــة. اإلبراهيمي

ــرية، . 6 ــأرس الفق ــق دخــل ل ــل مدخــاًل لخل ــي متث ــادة األعــامل الت ــات ري مرشوع

وتحظــى بقبــول مجتمعــي، بالنظــر إىل مســاهمتها يف مكافحــة الفقــر وجــذب 

ــن عــىل األرض. املريدي

ــة، خاصــة . 7 ــرأة باملنطق ــر امل ــات النســائية، باعتبارهــا أهــم ســبل لتحري التعاوني

التــي تعــاين مــن تهميــش اقتصــادي، حيــث تحتــل املــرأة مكانــة مهمــة داخــل 

هــذا الفكــر ألنهــا أســاس األرسة خاصــة مبنطقــة الــرق األوســط. 

التواصــل مــع الشــباب، باعتبارهــم أســاس الحركــة املجتمعيــة، وهــم املســتقبل، . 8

عــىل أن يتــم تدريبهــم مــع غريهــم مــن أتبــاع األديــان اإلبراهيميــة، والوصــول 

ــاع  ــدء يف إقن ــة للب ــان الثالث ــني األدي ــتحدثة ب ــدة مس ــة جدي ــوس ديني إىل طق

ــادة. مجتمعاتهــم بتطبيقهــا بالفعــل داخــل دور العب

التداعيات واملخاطر
ــة. أول  ــات واملخاطــر املهم ــن التداعي ــدد م ينطــوي هــذا املــروع الفكــري عــىل ع

هــذه التداعيــات أن انتشــار فكــرة “اإلبراهيميــة”، واتســاع املؤمنــني بهــا، ينطــوي عــىل 

تحــول دور العبــادة باألديــان الثالثــة إىل مراكــز للدبلوماســية الروحيــة، ومــن ثــم ســتفقد 

ــج الســيايس.  ــي، واســتخدامه لتفســري النه ــص الدين ــراءة الن ــادة ق ــك إع قدســيتها. وكذل

ومثــال ذلــك مــا تقــوم بــه جمعيــة املؤرخــني للسياســة الخارجيــة األمريكيــة التــي تعيــد 

قــراءة األحــداث التاريخيــة األمريكيــة مــن منظــور دينــي يــربر كافــة القــرارات السياســية 

حتــى وإن تــم انتقادهــا بســبب عــدم متتعهــا بالرعيــة الدوليــة، حيــث يتــم قــراءة هــذه 

ــر  ــا عــىل تربي ــر هن ــرص األم ــدس. وال يقت ــي مق ــر إله ــن أم ــرب ع ــا تع ــرارات باعتباره الق

املــايض، ولكنهــا ســتمثل صكــوكًا لفعــل أي يشء باملســتقبل.

ــة  ــىل القضي ــة« ع ــرة »اإلبراهيمي ــس فك ــار وتكري ــات انتش ــك تداعي ــف إىل ذل أض

ــات األوىل  ــم املحط ــن أه ــدس م ــت الق ــد كان ــطينيني. وق ــوق الفلس ــطينية وحق الفلس

للتغيــري عــىل األرض؛ فقــد حاولــت منظمــة األونــروا فــور وصــول »ترامــب« إىل الســلطة 

ــف األول إىل  ــية للص ــررات الدراس ــن املق ــطني” م ــة فلس ــدس عاصم ــارة “الق ــذف عب ح

الرابــع االبتــدايئ مبدارســها لتحــل محلهــا عبــارة “القــدس املدينــة اإلبراهيميــة”، كمحاولــة 

لتغيــري وتغييــب هويــة األطفــال خــالل مرحلــة التشــكيل ليكونــوا نــواة التطبيــق للمخطط 

ــن  ــور األردن م ــري غ ــي« تطه ــات »الحــوار الخدم ــرز تجلي ــن أب ــا كان م املســتقبي. أيًض

ــإن  ــك ف ــرتكة. كذل ــة املش ــة اإلبراهيمي ــياحة الديني ــد الس ــد مقاص ــاره أح ــام باعتب األلغ

ــح املجــال  ــد هويتهــم، يفت الحديــث عــن »مفهــوم أصحــاب الحــق األصــي« دون تحدي

ــة  ــوق تاريخي ــن حق ــة تتحــدث ع ــة اإلرسائيلي ــن وزارة الخارجي ــط ع ــام إصــدار خرائ أم

ــة. ــرة العربي ــة، خاصــة يف شــبه الجزي ــدول العربي لليهــود يف ال
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خطاب الكراهية  

بني غياب املهنية وتراجع الوعي   

          تقديم: الكاتب/ رشيف عبد الوهاب)10(

عــىل الرغــم مــن انــه ال يوجــد مفهــوم واضــح لخطــاب الكراهيــة، إذ يأخــذ توصيفــات 

ــز  ــة، والتعصــب الفكــري، والتمي عــده، ميكــن أن نجملهــا يف: العنــف اللفظــي، والكراهي

العنــرصي، والتجــاوزات التعبرييــة، والنظــرة االســتعالئية. وبنــاء عليــه احيلكــم اىل  هــذه 

التقاريــر:

ــا -  ــع مخالفاته ــا يف جمي ــح تحقيق ــة ويفت ــج الرياضي ــالم يحــذر الربام ــىل لإلع االع

ــه ــات صارم ــد العقوب ويؤك

ويتابــع املجلــس االعــىل لتنظيــم االعــالم ببالغ القلــق الرتاشــق اللفظــي والحوارات - 

املتدنيــة التــي تــدور يف عــدد مــن الربامــج الرياضيــة يف الوســائل اإلعالميــة خالل 

ــام املاضية. االي

ويعلــن املجلــس بــدء التحقيــق يف جميــع وقائــع املخالفــات التــي تضمنتهــا هــذه - 

الربامــج والتــي تجــاوزت حــدود الــرأي وحقــوق النقــد هــذا هــو البيــان الــذى 

اصــدره املجلــس االعــىل لإلعــالم يــوم الثالثــاء املوافــق2019/2/26 

وىف يــوم االحــد2018/5/20 رصــد املجلــس االعــىل لإلعــالم يف تقريــره الســنوي، عــن 

حالــه االعــالم املــرصي، حيــث ذكــر التقريــر االيت:

)10( رئيس الشبكة الثقافية باإلذاعة المصرية وأمين عام شعبة اإلذاعيين العرب.

عــرض اإلعالمــي خالــد الغنــدور تقريــرا لالحتفــاالت الصاخبــة يف أحــد مقاهــي . 1

اإلســامعيلية عقــب خســاره األهــي نهــايئ دوري ابطــال افريقيــا  وهــو مــا أثــار 

موجــه مــن الغضــب يف الشــارع الكــروي. 

رصــدت اللجنــة خــالل التعليــق عــىل نتائــج انتخابــات نــادى الزمالــك, تضمنــت . 2

تجــاوزات يف حــق أحمــد مرتــى منصــور، وتكــرر نفــس الخطــأ عقــب انتخابات 

النــادي األهــي والتــي فــاز فيهــا محمــود الخطيــب، واســتخدم مقــدم الربنامــج 

أســلوب التهكــم عــىل محمــود طاهــر الرئيــس الســابق للنــادي األهــي.

ــدى . 3 ــتضافته مج ــالل  اس ــدور خ ــد الغن ــي خال ــه اإلعالم ــة مخالف ــدت اللجن رص

عبــد الغنــى عضــو  االتحــاد املــرصي لكــره القــدم والــذى قــام بالهجــوم عــىل 

ــة. ــراف اإلعالمي ــف كل االع ــارات تخال أحمــد شــوبري مســتخدما الفاظــا وعب

ــة كظاهــره  ــر الســابقة يتضــح، أن خطــاب الكراهي ــاس مــن التقاري مــن خــالل االقتب

ــايض،  ــالم الري ــده يف االع ــا بش ــتطيع أن نرصده ــا، ونس ــا متام ــح واضح ــه، أصب مجتمعي

ــت  ــبكه االنرتني ــي، الن ش ــال االجتامع ــائل االتص ــه إىل وس ــذه االف ــت ه ــايل انتقل وبالت

أصبحــت مــالذا ملامرســه شــتى اشــكال التميــز وانتــاج خطــاب الكراهيــة، وهــو مــا تــم 

ــت. ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــريب ع ــوى الع رصــده للمحت

 ولكــن وكــام رصدنــا أن االعــالم بــدا أوال، بتصديــر خطــاب الكراهيــة، عــىل الرغــم مــن 

أن اإلعالمــي يجــب أن ينتبــه إىل شــكل الخطــاب الــذى يحتــوى عــىل االفــكار العدوانيــة 

ــة  ــى الحيادي ــاب، و يتبن ــذا الخط ــب ه ــة، ويتجن ــف والكراهي ــىل العن ــرض ع ــي تح الت

واالبتعــاد عــن كل مــا مــن شــانه خلــق التوتــر بــني أطــراف املجتمــع، ولكــن يف اإلعــالم 

الريــايض انحــازوا إىل خطــاب الكراهيــة وذلــك لألســباب  التاليــة:

تحــول العبــي كــره القــدم مــن العــب معتــزل إىل إعالمــي ريــايض فجــاه دون أي . 1

تدريــب أو تثقيــف يف فــن الحــوار.

اتجــاه بعــض الصحفيــني اىل تقديــم الربامــج الرياضيــة، دون دراســة لفــن الحــوار  . 2

ــات  ــىل شاش ــة ع ــارب الصحفي ــوا التج ــايل نقل ــوين، وبالت ــي أو التليفزي اإلذاع

التليفزيــون والراديــو، وهنــاك أشــياء تقــرأ وال تســمع وال تشــاهد، ولهــذا انتقلت 

ــة ال  ــة صحفي ــاك مدرس ــارة الن هن ــدف اىل األث ــي ته ــة الت ــارب الصحفي التج

تنــر خــربا يقــول أن كلبــا عــض رجــال ولكــن أنــر أن رجــال عــض الكلــب.



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

5859

ــارة . 3 ــن األث ــث ع ــا تبح ــام جعله ــات م ــىل الفضائي ــات ع ــيطرة وكاالت االعالن س

لجــذب أكــرب عــدد مــن املشــاهدين واملســتمعني دون النظــر يف املحتــوى 

واملضمــون، املهــم عــدد املشــاهدين الجالبــني بالتــايل إىل االعالنــات.

نحــن نعلــم جميعــا أن االنســان كائــن متفاعــل مــع املجتمــع، وبالتــايل تفاعــل جمهــور 

ــل إىل النظــرة االســتعالئية ويحــاول اقصــاء االخــر،  ــذى ميي ــه وال الكــرة املتعصــب بطبع

تفاعــل و اســتثمر هــذه الربامــج، ملهاجمــة االخــر وصــب خطــاب الكراهيــة مــن خــالل 

ــه مــن كــره  ــا عــام يف داخل ــن فيه ــه يعل ــل لهــم  منصــة اعالمي ــذى ميث ــوك، ال ــس ب الفي

وحقــد ومعايــره والفــاظ نابيــه ورمبــا ال يعلــن عــن اســمه الحقيقــي، وينطبــق هــذا عــىل 

الربامــج  الــذى يقدمهــا نجــوم السياســة و الفــن والغنــاء ســواء يف الراديــو أو التليفزيــون، 

وأصبحــت كلمــه إعالمــي وظيفــه أو مهنــه ملــن ال مهنــه لــه. 

وبالفعــل صــارت دعــوه لتفعيــل القوانــني الرادعــة لخطــاب الكراهيــة، أمــرا مهــام أمام 

تنامــى ظاهــرة العنــف املــادي واملعنــوي وامــام عــدم االلتــزام مببــدأ حريــه الــرأي والتعبري 

باســتحضار تــام للمســؤولية، ولكــن االهــم تنقيــة ســاحه االعــالم املــريئ واملســموع، مــن 

املندســني بعــدم جلــوس أي شــخص مهــام كانــت درجــه نجوميتــه امــام امليكرفــون ليقــدم 

برنامــج االبعــد املــرور بــدورات تدريبيــه والنجــاح فيهــا. إليجــاد خطــاب فكــرى إعالمــي 

معتــدل وســطى.

أيهــا الســادة .......نحــن أمــام طريقــني ال ثالــث لهــام أمــا االنســياق لخطــاب املهنيــة 

واالحرتافيــة أو الخضــوع لفــوىض الهــواه وأصحــاب املصالــح.

         هل استبدلت الحروب العسكرية

          بالحروب اإلعالمية؟

           تقديم: الكاتب/ السيد هاين)11(

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــني الع ــاىل األم ــكر اىل مع ــه الش ــدأ أوال بتوجي ــمحوا يل أن أب اس

العربيــة الســيد أحمــد أبــو الغيــط ، عــىل رعايتــه »ورشــة العمــل« هــذه ، التــي تعقــد 

اليــوم يف رحــاب األمانــة العامــة للجامعــة تحــت عنــوان »توظيــف اإلعــالم وتكنولوجيــا 

ــة والتطــرف« ..  ــة خطــاب الكراهي االتصــال ملواجه

كــام أتوجــه بالشــكر اىل ســعادة الوزيــر مفــوض األســتاذ الدكتــور عــالء التميمــي مديــر 

ــاع  ــئولني بقط ــة، واملس ــدول العربي ــة ال ــرتاتيجية بجامع ــات االس ــوث والدراس إدارة البح

اإلعــالم واالتصــال بالجامعــة عــىل الجهــود التــي بذلوهــا لتنظيــم هــذه »الورشــة« ..

إن القضيــة التــي نبحثهــا اليــوم تعــد مــن أهــم القضايــا الجديــرة بالبحــث واملناقشــة.. 

ــت  ــرية ، دفع ــنوات األخ ــة يف الس ــاحة العاملي ــهدتها الس ــي ش ــورات الت ــك ألن التط ذل

ــة ..  ــات الدولي ــة الخطــوط األوىل يف إدارة الرصاع ــالم اىل مقدم بوســائل اإلع

ــة  ــل يف صناع ــي الهائ ــدم التكنولوج ــو التق ــورات .. ه ــذه التط ــم ه ــن أه ــل م لع

األســلحة، الــذى بــات يهــدد الحيــاة عــىل األرض ، ويجعــل مــن أيــة مواجهــة عســكرية بــني 

ــة .. ــة أو املادي ــث الخســائر البري ــني باهظــة الثمــن .. ســواء مــن حي ــة دولت أي

لذلــك اســتبدلت الحــروب العســكرية .. بالحــروب اإلعالميــة .. فأصبــح لــكل دولــة - 

ــىل  ــل ع ــا ، ويعم ــا ، ومصالحه ــن قضاياه ــع ع ــني .. يداف ــن اإلعالمي ــش م جي

ــداف  ــة األه ــدى مروعي ــن م ــر ع ــرصف النظ ــية .. ب ــا السياس ــذ أجندته تنفي

ــدة .. ! التــي تتضمنهــا هــذه األجن

)11( نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
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ســاعد عــىل تعاظــم دور وســائل اإلعــالم يف الســنوات األخــرية .. تطــور آخــر حدث - 

عــىل الســاحة اإلعالميــة .. وهــو انتشــار وســائل االتصــال بالصــوت والصــورة عرب 

الهواتــف املحمولــة ، التــي أصبحــت تغطــى معظــم مناطــق الكــرة األرضيــة .. 

وخلقــت فضــاء واســعا لنــر األفــكار بــني النــاس .. بقــوة تأثــري هائلــة .. تصــل 

ــم  ــا ، ث ــة منه ــكار الصائب ــالع األف ــة« .. واقت ــح األدمغ ــة »مس ــا اىل درج أحيان

اســتبدالها بأفــكار ســامة .!!

داخــل التطــور يف وســائل االتصــال .. حــدث تطــور خطــري آخــر .. وهــو برامــج -   

الرتجمــة الفوريــة اىل جميــع اللغــات ، التــي أصبحــت متوفــرة يف جميــع وســائل 

ــر  ــة .. أن ين ــرة نائي ــش يف جزي ــك ميكــن لشــخص واحــد يعي االتصــال .. بذل

رســائله وأفــكاره ومعتقداتــه يف كل أجــزاء املعمــورة .. بضغطــة »زر« واحــدة .. 

ال تســتغرق ســوى جــزء مــن الثانيــة .

هكــذا أصبحــت وســائل االتصــال ســاحة مفتوحــة للحــروب اإلعالميــة .. وللتيارات - 

املتطرفــة التــي تنــر الكراهيــة بــني النــاس .. وللــرصاع بــني أجهــزة املخابــرات 

العامليــة ..

كــام أصبحــت ســاحة مفتوحــة لتجنيــد العمــالء .. ونقــل األمــوال إليهــم .. وإرســال - 

الرســائل املشــفرة .. والدفــع بهــم لخــوض حــروب بالوكالــة .. بعــد أن أصبحــت 

ــة  ــة عالي ــدول باهظــة التكلف ــوش العســكرية لل ــني الجي ــة ب الحــروب النظامي

املخاطــر..!

مــن هنــا .. تــأىت أهميــة وخطــورة املوضــوع الــذى نناقشــه اليــوم يف »ورشــة العمــل« 

ــرأي ،  ــن ال ــري ع ــات ، والتعب ــق بالحري ــة تتعل ــة إعالمي ــرد قضي ــس مج ــه لي ــذه .. ألن ه

ــة متــس مســتقبل األوطــان ، واملجتمعــات ، وأمــن  أو حقــوق اإلنســان .. إمنــا هــو قضي

ــاس عــىل كوكــب األرض ..! ــاة الن واســتقرار حي

ــدد  ــد تح ــوم ، ق ــا الي ــن فيه ــي نح ــل« الت ــة العم ــن »ورش ــدف م ــا كان اله ــإذا م ف

مــن عنوانهــا .. وهــو »توظيــف اإلعــالم وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهــة خطــاب الكراهيــة 

والتطــرف« .. فأحســب أنــه يجــب أن نبــدأ بتحديــد املصــادر التــى تنــر خطــاب 

ــرف ..! ــة والتط الكراهي

ــا أن مــن بــني هــذه املصــادر زعــامء الــدول الكــربى .. مثــل الرئيــس  فــإذا مــا وجدن

األمريــيك دونالــد ترامــب .. الــذى أصــدر ىف األيــام األوىل مــن توليــه الســلطة قــرارا مبنــع 

دخــول مواطنــي 7 دول إســالمية اىل الواليــات املتحــدة .. ملجــرد أنهــم مســلمون .. فضــال 

عــن عــرات »التغريــدات« عــرب »تويرت«التــى أســاء فيهــا اىل الشــعوب اإلســالمية .. فلــام 

اللــوم إذن عــىل الجامعــات املتطرفــة ..؟!

ــات  ــت يف الوالي ــي حدث ــة الت ــات اإلرهابي ــع العملي ــري اىل أن جمي ــد أن نش ــا الب هن

ــل  ــال العم ــبيل املث ــىل س ــلمون .. ع ــا مس ــرية مل يرتكبه ــنوات األخ ــوال الس ــدة ط املتح

ــى  ــات الجرح ــال ومئ ــه 57 قتي ــاس« ، وراح ضحيت ــدث يف »الس فيج ــذى ح ــايب ال اإلره

ــالم .. ــق اإلس ــيك ال يعتن ــن أمري ــه مواط ارتكب

ــى  ــز« راع ــريى جون ــيك »ت ــس األمري ــون الق ــات التليفزي ــىل شاش ــاهد ع ــا نش عندم

كنيســة »دوف وورلــد أوتريتــش ســنرت« بواليــة فلوريــدا .. وهــو يحــرق نســخة مــن القرآن 

الكريــم يف مــارس عــام 2011 .. أليــس مثــل هــذا التــرصف الهمجــي مــن شــأنه أن يخلــق 

البيئــة الخصبــة لنشــوء جامعــات إســالمية متطرفــة للتصــدي لــه .. خاصــة أن نفــس هــذا 

القــس هــو مؤســس ومديــر جامعــة أمريكيــة متطرفــة اســمها »إنهــي أمريــكا« ..

ــوم 11 ســبتمرب 2013 بإحــراق  ــه إن أنصارهــا ســيقومون ي ــت في ــا قال  أصــدرت بيان

2998 نســخة مــن القــرآن الكريــم حــول العــامل »إلرســال تحذيــر واضــح جــدا لإلســالم« 

ــبتمرب 2001. ــرى 12 ألحــداث 11 س ــبة الذك مبناس

ــم حــزب  ــدرز« مؤســس وزعي ــدي »خــريت فيل ــا نجــد النائــب الربملــاين الهولن وعندم

»مــن أجــل الحريــة« اليمينــي املتطــرف .. ينتــج ىف عــام 2006 فيلــام قصــريا مــن تأليفــه 

مناهضــا لإلســالم تحــت عنــوان »فتنــة« .. يقــول فيه إن أفــكار العنــف والتكفــري واإلرهاب 

ــد  ــم بع ــوت املســلمني .. ث ــرتدد يف كل املســاجد وبي ــة ، وت ــات القرآني ــن اآلي مســتقاة م

ذلــك ينظــم مســابقة للرســوم الكاريكاتوريــة املســيئة لســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــالة 

وأذىك الســالم .. ويعلــن عــن منــح جائــزة 5 آالف يــورو مقدمــة مــن متــربع خفــى .. أليــس 

ىف ذلــك حــض عــىل الكراهيــة والتطــرف ..؟ 

وعندمــا يعلــن ويــىل كاليــس أمــني عــام حلــف شــامل األطلنطــي يف منتصــف 

ــو  ــالم ه ــح اإلس ــيوعية ، أصب ــقوط الش ــد س ــه بع ــايض .. أن ــرن امل ــن الق ــعينيات م التس

أكــرب تهديــد للغــرب .. أليــس يف ذلــك اســتعداء للمســلمني ، وإيجــاد املــربر املوضوعــي 

للجامعــات اإلســالمية املتطرفــة لرتويــج خطابهــا املتشــدد ، وزيــادة أنصارهــا بــني الشــباب 



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

6263

..إن هنــاك عــرات األمثلــة األخــرى لخطابــات الكراهيــة والتطــرف التــي تصــدر ضدنــا 

مــن شــخصيا غربيــة بــارزة .. قــادة سياســيني .. وزعــامء أحــزاب ميينيــة متطرفــة وبرملانيون 

ــا لذكرهــا ..  ــن .. لكــن الوقــت ال يتســع هن .. ورجــال دي

األمانــة تقتــى أن نشــري أيضــا اىل أصحــاب األصــوات العاقلــة يف الغرب الذيــن يرفضون 

ــم لإلســالم واملســلمني .. ويســتحقون أن  ــن احرتامه ــون ع ــة والتعصــب .. ويعرب الكراهي

نتواصــل معهــم لنشــكل جبهــة إنســانية واحــدة ضــد التطــرف والتعصــب والكراهيــة ..

ــي انتقــدت  ــال مــريكل ، الت ــة أنجي ــال املستشــارة األملاني مــن هــؤالء عــىل ســبيل املث

ــر  ــوم 18 فرباي ــت ي ــا .. وقال ــة املســلمني مــن دخــول أراضيه ــدول األوربي ــع بعــض ال من

ــس مصــدرا لإلرهــاب« ..! ــن : »اإلســالم لي ــخ لألم ــة ميوني ــام قم 2017 أم

أيضــا ترييــزا مــاى رئيســة الــوزراء الربيطانيــة .. قالــت أمــام أحــد املؤمتــرات ىف 

ــموا  ــون أن يس ــم يحب ــة : »إنه ــة وزارة الداخلي ــوىل حقيب ــت تت ــا كان ــبتم2014، عندم س

ــة ــهم بالدول أنفس

اإلســالمية »داعــش« .. ولكننــي ســأقول لكــم الحقيقــة .. إنهــم ليســوا مــن اإلســالم .. 

وليســوا بدولــة .. هــذه األيديولوجيــة الحاقــدة ال عالقــة لهــا باإلســالم )تصفيــق( .. وهــى 

مرفوضــة مــن طــرف األغلبيــة العظمــى يف بريطانيــا ومســلمي العــامل .. يقــول القرآن)ثــم 

ــا خلقناكــم مــن ذكــر  ــاس إن ــا الن ــا أيه ــة( : »ي ــة التالي ــات القرآني ــزا مــاي اآلي قــرأت تري

وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا« –اآليــة 13 مــن  ســورة الحجــرات- .. ويقــول: 

ــة :  ــاي قائل ــزا م ــرة - .. أضافــت تريي ــة 256 مــن ســورة البق ــن« – اآلي ــراه يف الدي »ال إك

»إذن بلغــوا هــذه الرســالة .. أخرجوهــا مــن هــذه الغرفــة .. املتطرفــون لــن ينجحــوا أبــدا 

يف تفرقتنــا .. بلغــوا هــذه الرســالة اىل كل مــن حولكــم ىف الخــارج .. نحــن اآلن نعــرف أن 

اإلســالم ديــن ســالم ، وال عالقــة لــه بأيديولوجيــة العــدو« ..

هنــاك أيضــا النائــب األمريــيك الســابق بــول فينــدىل الــذى ألــف كتابــا صــدر ىف عــام 

2011 تحــت عنــوان : »كفــى صمتــا – مواجهــة تصــورات أمريــكا الخاطئــة عــن اإلســالم«.. 

ــل  ــة يتدفــق مث ــات املتحــدة األمريكي ــز املعــادي لإلســالم ىف الوالي ــه : »إن التحي ــال في ق

ــي  ــات الت ــى املحادث ــىل األرض .. حت ــب ع ــض املكات ــن بع ــا م ــر .. انطالق ــان مدم طوف

تجــرى عــىل مــن الطائــرات يف الســامء«  .. وقــال أيضــا : »مــن املؤســف لدرجــة محرجــة 

أن عمليــة إظهــار املســلمني يف صــور منطيــة تســئ إليهــم ، هــي عمليــة يتــم صنعهــا ىف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة« ..!

يف هــذا الكتــاب يــرح فينــدىل كيــف إن معــاداة اإلســالم تحولــت يف الواليــات 

املتحــدة اىل »نشــاط اقتصــادي« يــدر املاليــني عــىل املشــتغلني بــه .. مــن خــالل الربامــج 

ــا .. !! ــي ينتجونه ــينامئية الت ــالم الس ــا .. واألف ــي يقدمونه ــة الت التليفزيوني

يعــرض فينــدىل الــذى يعتنــق الديانــة املســيحية تجربتــه .. فيقــول : »لقد اكتشــفت أن 

اإلســالم واليهوديــة واملســيحية لهــم جــذور مشــرتكة متتــد اىل نبــي اللــه إبراهيــم ، وأنهــم 

ــي  ــالل رحلت ــلوك .. وخ ــري الس ــد ومعاي ــدات والتقالي ــري يف املعتق ــد كب ــاركون اىل ح يتش

علمــت أن اإلســالم شــأنه شــأن دينــي املســيحي ، وشــأن الديانــة اليهوديــة .. تتأصــل فيــه 

مبــادئ الســالم ، والوئــام ، واملســئولية األرسيــة ، واالحــرتام املتبــادل للديانــات األخــرى ، 

والتواضــع ، وتحقيــق العــدل بــني كافــة النــاس بغــض النظــر عــن أعراقهــم ، أو جنســياتهم، 

أو عقائدهــم .. إن اإلســالم ديــن عاملــي متعــدد الثقافــات ومتعــدد األجنــاس« .. 

ثــم يشــري فينــدىل ىف كتابــه اىل أن األمــري تشــارلز وىل عهــد بريطانيــا ، الــذى يعــد بحكم 

منصبــه الرئيــس األســمى للكنيســة الربيطانيــة .. يعتقــد أنــه بوســع املســيحيني أن يتعلمــوا 

مــن املســلمني الكثــري .. وىف خطــاب ألقــاه بجامعــة أكســفورد عــام 1993 تحــدث األمــري 

تشــارلز عــن إســهامات اإلســالم يف الحضــارة الغربيــة .. فقــال : »إنــه بإمــكان اإلســالم أن 

يعلمنــا ىف هــذا العــرص أســلوبا للفهــم والحيــاة يف عــامل أصبحــت فيــه املســيحية ىف وضــع 

يدعــو اىل اإلشــفاق نظــرا لفقدانهــا مثــل هــذا األســلوب .. ويوجــد ىف صميــم اإلســالم مــا 

يحافــظ عــىل نظرتــه املتكاملــة تجــاه الكــون ، ذلــك أن اإلســالم يرفــض عــزل اإلنســان عــن 

ــه يحتفــظ بوجهــة نظــر  ــم ، والعقــل عــن املــادة ، كــام أن ــن عــن العل الطبيعــة ، والدي

ميتافيزيقيــة وموحــدة فيــام يتعلــق بذواتنــا وبالعــامل املحيــط بنــا« ..

ــفريا  ــل س ــذى عم ــون« ال ــامر كارلس ــروف »إنج ــويدي املع ــايس الس ــك الدبلوم كذل

للســويد ىف عــدد مــن العواصــم األوربيــة ، كــام عمــل رئيســا لقســم التخطيــط الســيايس 

ــا  ــام 1998 كتاب ــذا الرجــل أصــدر يف ع ــنوات .. ه ــدة س ــة الســويدية ع ــوزارة الخارجي ب

تحــت عنــوان : »اإلســالم وأوروبــا .. تعايــش أم مجابهــة ؟« .. انتقــد فيــه بشــدة السياســة 

العنرصيــة التــي تنتهجهــا الــدول األوربيــة ضــد املســلمني .. قــال يف مقدمــة الكتــاب : »إن 

مــا اســتنتجته يتلخــص يف أن تحــول اإلســالم اىل عــدو للغــرب ، إمنــا يتوقــف يف املقــام األول 

علينــا نحــن األوربيــني ، ذلــك أن العنرصيــة وعــدم التســامح والقوميــة املتزمتــة تســتفحل 
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بشــدة يف ســائر أنحــاء أوربــا« ..!

الغريــب أن كارلســون تنبــأ يف كتابــه الــذى صــدر منــذ قرابــة 20 عامــا ، مبــا يحــدث 

ــال : »إذا مل  ــه .. ق ــذر من ــة وح ــدن األوربي ــن امل ــدد م ــة يف ع ــات إرهابي ــن عملي اآلن م

يتــم اســتيعاب ودمــج املهاجريــن مــن أصــول إســالمية يف مجتمعاتنــا ، وتركناهــم فريســة 

للعزلــة والوصايــة الدينيــة والتهميــش االجتامعــي ، وتركنــا البطالــة ترتفــع بينهــم اىل أكــر 

مــن %50 ، فعلينــا أن نأخــذ يف حســاباتنا انتشــار املــدارس والكتاتيــب القرآنيــة األصوليــة 

ــا ، وهــى مــدارس يــرف عليهــا معلمــون يحرضــون  رسا يف أوســاطهم يف ضواحــي مدنن

عــىل الكفــاح بــكل الوســائل واألســاليب ضــد مــا يعتربونــه مجتمعــا قمعيــا« ..

ــح الحــرب  ــي أن تصب ــن البديه ــال كارلســون : » م وحــول فكــرة رصاع الحضــارات ق

الدينيــة واقعــا مخيفــا يف أوربــا يتجــاوز أســوأ توقعاتنــا .. لكنهــا لــن تكــون حربــا 

عســكرية بــني الغــرب والعــامل اإلســالمي ، بــل ســتكون يف شــكل حــرب عصابــات تنطلــق 

ــا الكــربى ..  ــات« تتنامــى يف ضواحــي مدنن ــة يف »جيوت ــة املنعزل مــن التجمعــات البري

وتحــاىش مثــل هــذا الســيناريو املخيــف يتطلــب انتهــاج سياســة هجــرة ال تــؤدى اىل عــزل 

املســلمني يف »جيوتاتهــم«.. بــل متهــد لنشــوء »إســالم أورويب« يتميــز بالتســامح ، ويكــون 

جــرا بــني أوربــا وجريانهــا املســلمني« ..

انتقــد الســفري كارلســون بشــدة تنــاول الصحــف الغربيــة لشــخصية املواطــن العــريب 

.. قــال : »لقــد أطلــق رســامو الكاريكاتــري العنــان ملخيالتهــم لتصويــر العــرب يف الصحــف 

واملطبوعــات اإلعالميــة بأشــكال وهيئــات وحــاالت مقــززة ومنفــرة .. لقــد كانــت مالمــح 

الشــخصية العربيــة يف هــذه الرســوم منطيــة ، فاألنــوف معقوفــة ، والعيــون ذات نظــرات 

رشهــة تطفــح بالــر ، وعــىل الرغــم مــن اتســاع مســاحة الوطــن العــريب وثــراء طبيعتــه ، 

وتعدديتــه االجتامعيــة والثقافيــة ومســتويات تطــوره ، فقــد اختزلــه رســامو الكاريكاتــري 

ــرتول ،  ــن الب ــرا م ــا بح ــزن يف باطنه ــراء جــرداء تخت ــو مجــرد صح ــة ، فه ــة ضيق يف منطي

ويســكنه قــوم ال توحــى مالمحهــم إال بكونهــم إمــا إرهابيــني جبنــاء ، وإمــا شــيوخا أثريــاء 

مفرطــي البدانــة يلهــون بــإرساف وســط راقصــات رشقيــات يتاميلــن ويهــززن أردافهــن ! 

.. حتــى ديانــة العــرب مل تســلم مــن هــذا التحقــري .. فحــني أراد هــؤالء الرســامون التعبــري 

عــن االرتفــاع الكبــري يف أســعار البــرتول ملصلحــة املنتجــني ، قامــوا برســم املؤذنــني للصــالة 

ــات  ــهم ىف البورص ــعار األس ــارات أس ــاء انهي ــر أنب ــون آخ ــم يتل ــآذن وه ــىل امل ــني ع واقف

العامليــة بــدال مــن كلــامت اآلذان« ..!

ــن  ــلبية ع ــات س ــق انطباع ــة تخل ــورة عام ــوم بص ــت الرس ــون : »كان ــاف كارلس أض

جامعــة منغمســة يف الــرتف والبــذخ واللهــو بــال خجــل ، أو جامعــة مــن النــاس ال تنتظــم 

ــم  ــرص .. فه ــذا الع ــا يف ه ــبة لن ــروف بالنس ــول أو مع ــي مقب ــام قيم ــا يف أي نظ حياته

مجــرد إنــاس تحركهــم الغرائــز والشــهوات ، وميلؤهــم النهــم والطمــع ، ويســتوىل عليهــم 

الخبــث واملكــر .. فاملســلمون بحســب هــذه الصــور النمطيــة يف وســائل اإلعــالم األوربيــة 

ــا عــىل خطــف  ــادون تقليدي ــل هــم معت ــني فحســب ، ب ــة وإرهابي ليســوا مجرمــني وقتل

ــيدة  ــت الس ــد ذهب ــاء .. وق ــنة للنس ــيئة والخش ــم الس ــهورون مبعامالته ــال ، ومش األطف

ــأن  ــول ب ــويد اىل الق ــدة ىف الس ــة الجدي ــزب الدميقراطي ــة ح ــني« رئيس ــان فرانس »فيفي

العــرب ال يكتفــون مبــا يرتكبــون مــن جرائــم قتــل ألطفالهــم، خــالل مامرســتهم لطقوســهم 

وشــعائرهم ، بــل ســيأيت وقــت يجــربون فيــه تالميــذ املــدارس ىف الســويد عــىل الذهــاب اىل 

»مكــة البغيضــة« ليــؤدوا مناســك الحــج والصــالة« ..!

يكشــف لنــا الســفري كارلســون عــن أن الباحثــني عــروا يف نســخة 1980 مــن قامــوس 

روجيــت ثيســاورس األمريــيك عــىل املرادفــات التاليــة لكلمــة )العــريب( : جلــف – نــذل – 

أخــرق – مخــادع –ســاذج  .. ومل تحــذف هــذه املرادفــات مــن القامــوس إال بعــد جهــود 

مضنيــة وضغــوط بذلتهــا املنظــامت العربيــة ىف الواليــات املتحــدة ..!

يشــري كارلســون اىل أن الفيلســوف األمريــيك املعــروف »نعــوم تشومســى« قــد انتقــد 

ــال تشومســى : »إن  ــة لشــخصية املواطــن العــريب .. ق ــاول الصحــف األمريكي بشــدة تن

الصحــف األمريكيــة تجلــب العــار عــىل نفســها عندمــا تتعمــد نــر رســوم كاريكاتوريــة 

ذات محتــوى عنــرصي ، تصــور شــيوخ العــرب وكأنهــم قــرروا تقويــض املدنيــة الغربيــة 

ــود  ــن اليه ــم ع ــا نتكل ــة عندم ــري مامثل ــتعملنا تعاب ــو اس ــرتول .. ل ــعار الب ــم ألس برفعه

ــة  ــودة اىل عــرص النازي ــن الع ــريا ع ــؤرشا وتعب ــا م ــت بوصفه ــد شــجبت وأدين ــت ق لكان

ــز وســرتاير« ..! وعــرص جوبل

ــدول  ــرب ىف ال ــد الع ــة ض ــة العنرصي ــار نزع ــرة انتش ــون ظاه ــفري كارلس ــر الس يف

ــة : ــباب التالي ــة باألس الغربي

هنــاك مــن يعتقــد أن »الحــرب املقدســة« أبديــة .. ألن القــدر هــو الــذى قررهــا . 1

بــني اإلســالم واملســيحية ..
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العنرصية التي نشأت وترعرعت خالل حقبة االستعامر األوريب للرق.. 2

دعايات سياسية معادية للعرب تنتر بسبب املسألة الفلسطينية.. 3

ــتنباط خطــر . 4 ــه ســقوط الشــيوعية ، باس ــذى خلق ــراغ ال ــئ الف الحاجــة اىل مل  

آخــر ألنــه مــن الصعــب بعــث الحيــاة ىف فكــرة »أوربــا املوحــدة« إن مل يكــن 

ــد خارجــي. ــاك تهدي هن

الصــورة الســلبية للبــالد العربيــة التــى ســاهم بعــض السياســيني العــرب أنفســهم . 5

يف خلقهــا. 

يقــول كارلســون : »يبــدو أن العــامل املســيحي مل يســتطع تجــاوز الصدمــة التــي أصابتــه 

ــا  ــتكامال مثالي ــم اس ــوا عقيدته ــن جعل ــدة ، الذي ــة الجدي ــة التوحيدي ــاع الديان ــن أتب م

للديانــة املســيحية .. ومتكنــوا خــالل فــرتة قصــرية مــن الزمــن ، ليــس فقــط مــن اجتيــاح 

مســاحات شاســعة مــن خريطــة العــامل السياســية آنــذاك والســيطرة عليهــا ، ومــن ضمنهــا 

البقــاع املســيحية املقدســة ، وإمنــا هــددوا أيضــا قلــب أوربــا وأراضيهــا« ..! 

التوصيات املقرحة :
ــات . 1 ــن املجتمع ــة والتطــرف ال يصــدر م ــح أن خطــاب الكراهي ــبق يتض ــام س م

العربيــة واإلســالمية فقــط .. إمنــا يصــدر أيضــا مــن املجتمعــات الغربيــة عــىل 

ألســنة رمــوز بــارزة ىف مختلــف املجــاالت السياســية والدينيــة واإلعالميــة .. اىل 

جانــب طبعــا الخطــاب املعتــدل الــذى يصــدر أيضــا مــن شــخصيات بــارزة يف 

الغــرب .. لذلــك أقــرتح يف اللقــاءات القادمــة ســواء كانــت مؤمتــرات أو نــدوات 

أو »ورش عمــل« .. أن توجــه الدعــوة للمشــاركة فيهــا اىل ســفراء الــدول الغربيــة 

ــادل  ــفارات .. لتب ــذه الس ــني به ــارين اإلعالمي ــك اىل املستش ــرة ، وكذل يف القاه

وجهــات النظــر واآلراء .. وتوحيــد الجهــود معــا يف مواجهــة خطابــات الكراهيــة 

والتطــرف التــي تصــدر مــن أي مــكان يف العــامل .. الســيام يف ظــل القفــزة 

ــة . ــة التــي حدثــت يف وســائل االتصــال الحديث التكنولوجي

ــذه . 2 ــه ه ــى إلي ــا تنته ــل م ــفارات بنق ــني يف الس ــارين اإلعالمي ــف املستش تكلي

اللقــاءات مــن توصيــات ونتائــج اىل وســائل اإلعــالم يف بلدانهــم .

عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية .. 3

دعــوة إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية بجامعــة الــدول العربيــة ، . 4

لالســتمرار يف طــرح مثــل هــذه القضايــا الهامــة للبحــث والنقــاش .

ماهية اإلعالم الرقمي، التطرف،

الفكر اإلرهايب آليات مناهضتها

تقديم: مصطفى البلك )12(

ــات وورش  ــن الدراس ــري م ــاج للكث ــائك ويحت ــدا وش ــم ج ــوع مه ــام موض ــن ام نح

ــار التطــرف  ــوي بن ــي تكت ــا الشــعوب الت ــود يف العــامل العــريب ألنن ــر الجه العمــل وتضاف

واالرهــاب ولهــذا اتقــدم بالشــكر لجامعــة الــدول العربيــة االمانــة العامــة إدارة البحــوث 

ــة  ــا االتصــال ملواجه ــف االعــالم وتكنولوجي ــار توظي والدراســات االســرتاتيجية عــي اختي

خطــاب الكراهيــة والتطــرف موضــوع للدراســة والبحــث وايجــاد ســبل الحلــول ، وقبــل 

ــد مــن تقديــم تعريــف عامــة  ــا لورشــة العمــل الب ان نتحــدث عــن الورقــة املقدمــة من

ــة .  ــالم الرقمــي وخطــاب الكراهي لإلع

ــا الفــرق  ــه ومــا هــي خصائصــه وم مــا هــو االعــالم الرقمــي ومــا هــي أدوات

ــدي ؟ ــالم التقلي ــني األع ــه وب بين
يطلــق عــىل اإلعــالم الرقمــي العديــد مــن املســميات منهــا ) اإلعــالم التفاعــي، إعــالم 

 ،online media ،ــال ــوط االتص ــىل خط ــي ع ــبيك الح ــالم الش ــددة، اإلع ــائط املتع الوس

.)HYPER MEDIA اإلعــالم الشــعبي ،CYBER MEDIA اإلعــالم الســيربوين

تعريف اإلعالم الرقمي:
هــو اإلعــالم الــذي يســتخدم كافــة الوســائل االتصاليــة املتاحــة للوصــول إىل الجمهــور 

أينــام كنــا وكيفــام يريــد.

نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية.  )12(
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أدوات اإلعالم الرقمي:
ــع  ــالً م ــواً وتدخ ــاً ومن ــزداد تنوع ــه وهــي ت ــد وأدوات ــالم الجدي ــائل اإلع ــددت وس تع

ــائل:  ــن هــذه الوس ــت وم ــرور الوق م

املحطــات التلفزيونيــة التفاعليــة، والتلفزيــون األريض الرقمــي وتلفزيــون االي يب 

وتلفزيــون االنرتنــت والفيديــو عنــد الطلــب، والصحافــة االلكرتونيــة، ومنتديــات الحــوار، 

ــة،  ــة، ومواقــع الشــبكات االجتامعي ــات، املواقــع الشــخصية واملؤسســاتية والتجاري املدون

ــف  ــة، الهوات ــات الربيدي ــة، واملجموع ــع االفرتاضي ــبكات املجتم ــة، وش ــات الرقمي اإلذاع

ــت،  ــع االنرتن ــون التفاعــي، مواق ــث التلفزي ــة، الب ــات الرقمي ــل اإلذاع ــي تنق ــة الت الجوال

املوســيقى، املتاجــرة باألســهم، الخرائــط الرقميــة، مجموعــات الرســائل النصيــة والوســائط 

املتعــددة.

خصائص اإلعالم الرقمي:
التفاعليــة: حيــث يتبــادل القائــم باالتصــال واملتلقــي األدوار وتكــون مامرســة . 1  

االتصــال ثنائيــة االتجــاه وتبادليــة وليســت يف اتجــاه أحــادي بــل يكــون هنــاك 

حــوار بــني الطرفــني.

الالتزامنيــة: وهــي إمكانيــة التفاعــل مــع العمليــة االتصاليــة يف الوقــت املناســب . 2

للفــرد، ســوآءا كان مســتقبالً أو مرســالً.

املشــاركة واالنتشــار: يتيــح اإلعــالم الجديــد لــكل شــخص ميتلــك أدوات بســيطة . 3  

أن يكــون نــارشاً يرســل رســالته لألخريــن.

ــب . 4 ــث تصاح ــدة بحي ــائل الجدي ــل الوس ــن نق ــث ميك ــة: حي ــة واملرون الحرك  

املتلقــي واملرســل، مثــل الحاســب املتنقــل وحاســب االنرتنــت والهاتــف الجــوال، 

ــلكية. ــبكات الالس ــن الش ــتفادة م ــة، باالس ــزة املكيف واألجه

العامليــة: حيــث أصبحــت بيئــة االتصــال بيئــة عامليــة ، تتخطــى حواجــز الزمــان . 5

واملــكان والرقابــة.

ــل . 6 ــم اســتخدام كل وســائل االتصــال مث ــد يت تعــدد الوســائط: يف اإلعــالم الجدي

ــة  ــوم البياني ــة والرس ــورة املتحرك ــة والص ــورة الثابت ــوت والص ــوص والص النص

ــاد. ــة األبع ــة وثالثي ثنائي

ــل . 7 ــوم بعم ــد يق ــالم الجدي ــائل اإلع ــي يف وس ــراً ألن املتلق ــز: نظ ــاه والركي االنتب

ــن  ــة م ــز بدرجــة عالي ــه يتمي ــه، فان ــل مع ــوى، والتفاع ــار املحت ــل يف اختي فاع

ــون  ــذي يك ــدي ال ــالم التقلي ــائل اإلع ــرض لوس ــالف التع ــز، بخ ــاه والرتكي االنتب

ــلبياً وســطحياً. ــادًة س ع

ــظ . 8 ــفة وحف ــي أرش ــىل املتلق ــهل ع ــث يس ــظ: حي ــن والحف ــيفية والتخزي األرش

ــا. ــيلة بذاته ــص الوس ــدرات وخصائ ــن ق ــزء م ــرتجاعها كج ــة واس ــائل االتصالي الرس

الفرق بني الصحافة التقليدية والصحافة االلكرونية)13(:
الصحيفــة الورقيــة التقليديــة تجمــع األخبــار واملحتــوى وتحررهــا وتخرجهــا يف . 1  

نصــوص وصــور ثابتــه بأنواعهــا ويتــم طباعتهــا ورقيــاً لتــوزع يف اليــوم التــايل.

ــوم . 2 ــوال الي ــا ط ــا وتحديثه ــم تجديده ــة يت ــة آني ــة صحاف ــة االلكرتوني الصحاف  

ــة والرســوم  ــة والصــور الثابت ــوي النصــوص املكتوب ــدار الســاعة وتحت وعــىل م

ــور  ــع الجمه ــة م ــاركة الفعال ــل اآلين واملش ــو والتفاع ــع الفيدي ــة ومقاط البياني

وذلــك يف التعليــق الفــوري عــىل املوضوعــات واألخبار واملشــاركة يف اســتطالعات 

الــرأي.

كــام تتميــز النصــوص املكتوبــة يف الصحافــة االلكرتونيــة بأنهــا )نصــوص نشــطة( . 3

ــة ذات  ــد النقــر عــىل الكلمــة املفتاحي تعطــي تفصيــالت ومعلومــات أكــر عن

ــاً مــا تكــون الكلــامت النشــطة ذات لــون مختلــف يف  الداللــة يف النــص، وغالب

الكتابــة وذات خــط ســفي.

خطاب الكراهية والتطرف: 
ــامل  ــن دول الع ــد م ــل العدي ــن قب ــريب م ــامل الع ــتهداف الع ــة واس ــة الدولي ــاب العدال ــل غي يف ظ

ــر  ــاب انت ــرة اإلره ــور ظاه ــع تط ــه ، وم ــي ثروات ــتيالء ع ــه واالس ــعي لتفتي ــه والس ــاك حقوق وانته

ــىل  ــة ع ــرات قامئ ــن توت ــامل م ــه الع ــا يعيش ــرا مل ــع ،ونظ ــكل واس ــرف بش ــة والتط ــاب الكراهي خط

التعّصــب الدينــي والعقــدي واملذهبــي وحساســيات طائفيــة واجتامعيــة تحمــل نزعــات نحــو رفــض 

ــن جــذوره. ــه م ــه واجتثاث ــص من ــن التخل اآلخــر والحــث ع

)13(أنظر:  مأمون مطر: كتاب االعالم الجديد » استخدامات الشبكات االجتماعية في االعالم
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فعــىل الرغــم مــن الترصيحــات الغربيــة الرســمية التــي تفــرق بــني اإلســالم والتطــرف 

ــا ،أو  ــن أملاني ــزء م ــالم ج ــريكل أن اإلس ــال م ــة انجي ــارة األملاني ــول املستش ــرار ق ــىل غ ،ع

ــن اإلســالم”  ــة والتطــرف “ليســا م ــس أن الكراهي ــل فال ــس وزراء فرنســا مانوي ــول رئي ق

،إال أن جــزء كبــري مــن الخطــاب الغــريب يحــاول الربــط بــني الطرفــني ،مــام أثــار نزعــات 

رافضــة وكارهــة لجمــوع الالجئــني واملهاجريــن املســلمني يف األرايض الغربيــة. ويف الجانــب 

اآلخــر تقــف الكيانــات التــي ترفــع رايــة اإلرهــاب مثــل داعــش والقاعــدة وغريهــام ، وهام 

ــا اإلســالمي وتصنــع منطقــا  صناعــة غربيــة وغريهــا. لتعطــي صــورة مغايــرة متامــا لدينن

تربيريــا جاهــزا لبعــض الدوائــر الغربيــة ملحاربــة اإلســالم باســم محاربــة اإلرهــاب والنيــل 

ــة  ــالم بحج ــة اإلس ــمي محارب ــا يس ــا م ــري، فنش ــرأي والتعب ــة ال ــم حري ــوزه باس ــن رم م

االرهــاب وحريــة الــرأي . 

ــيد  ــادة الس ــرتاتيجية بقي ــات االس ــوث والدراس ــادرة إدارة البح ــاءت مب ــا ج ــن هن وم

الوزيــر املفــوض الدكتــور /عــالء التميمــي مديــر ادارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية 

ــال  ــا االتص ــالم وتكنولوجي ــف االع ــتطيع توظي ــف نس ــوان كي ــل عن ــل تحم ــة عم لورش

ــة والتطــرف    ــة خطــاب الكراهي ملواجه

ومــع تزايــد اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي بشــكل مســتمر بــني كافــة الفئات 

العمريــة والرائــح االجتامعيــة املختلفــة بــدأت التنظيــامت اإلرهابيــة يف توظيــف مواقــع 

التواصــل االجتامعــي لنــر التطــرف والفكــر اإلرهــايب، وهنــا أصبــح مــن الــرضوري الرتكيــز 

عــىل الــدور الــذى تلعبــه هــذه املواقــع يف تجنيــد الشــباب واســتقطابهم لتنفيــذ أغراضهــا، 

حيــث ســخرت هــذه الجامعــات املتطرفــة الشــبكة الرقميــة ألغراضهــا الدعائيــة، فمنــذ 

رشع تنظيــم القاعــدة قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن ىف بــث بياناتــه عــرب اإلنرتنــت، حتــى 

ــع  ــرب مواق ــه ع ــور فعاليات ــات وص ــذه البيان ــويق ه ــال، لتس ــي الفع ــاطه الرقم ــرز نش ب

التواصــل االجتامعــي، الســيام فيســبوك وتويــرت، يف ســعيه لتعزيــز اســرتاتيجية ال تهــدف 

إىل نــر ثقافتــه املتطرفــة و “التكفرييــة” فحســب، بــل إىل شــن حــرب نفســية للتأثــري يف 

الخصــوم، والســعي إىل اســتقطاب الشــباب، للتطــوع يف صفوفــه والقتــال يف البلــدان التــي 

يحــارب فيهــا مثــل أفغانســتان والعــراق وســوريا واليمــن ودول أخــرى وهــذا مــا جعــل 

خطــاب الكراهيــة والتطــرف ضــد العــامل العــريب واالســالمي يف تزايــد .

ــه  ــم صفوف ــش( ال ينظ ــم )داع ــروف باس ــالمية املع ــة اإلس ــم الدول ــا أن تنظي فوجدن

فقــط ميدانيــا وعســكريا، ولكــن أيضــا يقــود معركــة كبــرية وينظــم صفوفــه إعالميــا، كــام 

جــدد مــن فكــره فأصبــح يلجــئ إىل اســتخدام أفضــل الوســائل التكنولوجيــة التــي تتعلــق 

بالحقــل اإلعالمــي يف تطويــر معاركــة التــي يخوضهــا ســواء اعالميًــا أو عســكريًا، فتنظيــم 

ــد  ــد املزي ــكاره وتجني ــر أف ــة لن ــل الحديث ــج التواص ــتغالل برام ــه اس ــش ال يفوت داع

لالنضــامم لصفوفــه. ومــن املؤكــد أن املنتديــات اإللكرتونيــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي 

ــت  ــتغرام” أصبح ــس أب” و”االنس ــبوك” و”الوات ــرت” و”الفيس ــوب” و”توي ــل “اليوتي مث

ــا  ــا ووضــع خططه ــا ومعتقداته ــر أفكاره ــة لن ــات اإلرهابي ــد الجامع األداة األهــم يف ي

وتنفيــذ أهدافهــا وتجنيــد أعضائهــا، ومــام يؤكــد تطــور اســتغالل داعــش ملواقــع التواصــل 

ــس  ــاث مبجل ــث دي ــة اإلســباين خورخــى فريناني ــر الداخلي ــأيت ترصيحــات وزي ــة ت الحديث

النــواب، والتــي تتضمــن أن %80 مــن عمليــات التجنيــد اآلن تتــم عــرب شــبكات التواصــل 

ــذه  ــت ه ــام كان ــاجد، في ــجون أو املس ــل الس ــم داخ ــط تت ــام %20 فق ــي، بين االجتامع

ــني يف الســجون ودور  ــد الجهادي ــم تجني ــث كان يت ــام 2012، حي النســبة منعكســة يف ع

العبــادة بنســبة مثانيــة أشــخاص مــن كل عــرة، بينــام %20 فقــط كان يتــم تجنيدهــم 

عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي؛ فيــام يعكــس تطــورا ملحوظــا يف إدراك أهميــة الوســائل 

ــة. اإللكرتوني

ــه يف مشــهد  ــاذ الكساســبة وقتل ــار االردين مع ــار يف الطي ــم اشــعال الن ــا راي فيل وكلن

ــث  ــر والب ــة يف التصوي ــات الحديث ــتخدام كل التقني ــم اس ــانية ت ــرة االنس ــة الذاك مل تعرف

والعــرض مســتخدمني االعــالم البديــل السوشــيال ميديــا إليصــال رســائلهم الغــري انســانية 

» فــال يحــرق بالنــار اال رب النــار » داعــش فعلتهــا دليــل وحشــية يف وقــت يدعــون فيــه 

ــا ردا  ــيال ميدي ــن رواد السوش ــا وم ــن اعالمن ــد م ــراء ومل نج ــم ب ــالم منه ــالم واالس االس

عــي هــذا الفعــل الــذي يخالــف االعــراف االنســانية والدينيــة غــري اذاعــة وعــرض الفيلــم 

وعمــل شــري لــه .

يف حــني هنــاك حــدث مهــم جــدا تــم يف الرابــع مــن فربايــر املــايض حيــث أعلــن شــيخ 

األزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب، وبابــا الفاتيــكان البابــا فرنســيس، عــن وثيقــة بــني األزهــر 

والفاتيــكان ملحاربــة التطــرف. ، وتهــدف الوثيقــة إىل فتــح بــاب الحــوار بــني األديــان مــن 

الــرق والغــرب، وتعزيــز التســامح بــني األديــان، وأعــرب بابــا الفاتيــكان عــن آمالــه بــأن 
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تكــون الوثيقــة املشــرتكة بدايــة لســالم تنعــم بــه البريــة.

واحتضنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، خــالل الفرتة مــن 3 إىل 5 فربايــر الجاري، 

زيــارة مشــرتكة لشــيخ األزهــر وبابــا الفاتيــكان، تحــت عنــوان “األخــوة اإلنســانية”، هــل 

هــذا الحــدث الهــام تــم ترويجــه عــرب مواقــع السوشــيال ميديــا واالعــالم الرقمــي مثلــام 

حــدث مــع احــراق الكساســبة او مثلــام تــم الرتويــج لحــادث محطــة مــرص وانهــا حــادث 

مدبــر مــن قبــل جامعــات االخــوان املتطرفــة . 

وجامعــة االخــوان االرهابيــة رغــم فشــلها الســيايس اال انهــا نجحــت اعالميــة يف نــر 

ســمومها ومحاربــة اعدائهــا عــرب جهــاز اعالمــي يعمــل بشــكل مــدروس ومنتــر يف ارجــاء 

ــل الضخــم  ــي االن يف ظــل التموي ــة هــي الصامــدة حت ــب االخــوان االعالمي العــامل وكتائ

الــذي ينفــق عليهــا . وهــذا يدفعنــا ايل ســؤال مهــم يجــب ان نبحــث لــه عــن اجابــات 

ألهميتــه هــل نحــن جاهــزون »إعالميــا« ملواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف؟

ــاب  ــة خط ــا » ملواجه ــزون » إعالمي ــن جاه ــل نح ــنا ه ــأل انفس ــد ان نس ــا الب وهن

ــة . ــلمة العميل ــات املتاس ــه الجامع ــذي صنعت ــا وال ــدر لن ــرف املص ــة والتط الكراهي

ــىل  ــدرة ع ــول الق ــاؤل ح ــع للتف ــريب  ال يدف ــا الع ــي يف عاملن ــهد اإلعالم ــع املش   واق

مواجهــة خطــاب الكراهيــة والفكــر املتطــرف ، الــذي أصبــح يرتــع يف حياتنــا ويحارصنــا يف 

الداخــل والخــارج ؛.

ــوت  ــم وم ــاب التعلي ــدرك ان غي ــد ان ن ــؤال الب ــذا الس ــي ه ــة ع ــل االجاب ــن اج وم

الثقافــة العربيــة اكلنيكيــا صاحبــة انتحــار االعــالم وغيــاب القانــون للتصــدي ملثــل هــذه 

ــة . ــا انتشــار التطــرف واالرهــاب وتصاعــد خطــاب الكراهي ــي صاحبه املوجــات الت

ــرؤي ولكــن ال تخــرج عــن -  ــري مــن البحــوث والدراســات وال ــا الكث ــا يف عاملن لدين

كونهــا حــرب عــي ورق ال تخــرج لحيــز التنفيــذ املشــرتك ليكــون محاربــة االرهاب 

ــه الن  ــن اجل ــود م ــد الجه ــريب تتوح ــي ع ــدف جامع ــة ه ــرف والكراهي والتط

املجنــي عليــه هــو نحــن. 

منلــك الكثــري مــن القنــوات الفضائيــة والصحــف ومواقــع السوشــيال ميديــا ولكــن - 

كلــه يعمــل بنظــام الغنــم الشــاردة والتــي ال تعــرف اتجــاه لهــا وال رؤيــة لطريق 

يصــل بنــا لــرب االمــان .

تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة البــد ان تكــون هنــاك مؤسســات اعالميــة - 

تعمــل بنظــم فكــري متجــدد تشــاركها كل املؤسســات مــن اجــل هــدف اعالمــي 

موحــد وعــي راس هــذه املؤسســات االزهــر والكنيســة ليكــون لدينــا تجديــد 

بــل تصحيــح للخطــاب الدينــي وثقــايف وفكــري وتعليمــي يعمــل عليــه اعــالم 

ــة التطــرف  ــه، وهــذا االعــالم يعمــل عــي محارب ــا نحــن في واعــي بحقيقــة م

واالرهــاب وضــد خطــاب الكراهيــة ومخاطبــة االخــر الــذي صــار يدعــم االرهاب 

والتطــرف يف عاملنــا العــريب ســواء كان عــن قصــد او عــن جهــل 

رضورة انتشــال الحقــل االعالمــي مــن مســار التيــه هــذا عــرب غربلــة العاملــني بــه، - 

متهيــدا لتمهــني املخرجــات وترشــيد املصطلحــات؛

ــدأ -  ــة ونزيهــة؛ تب ــة تشــاوريه مهني ــني عــرب وضــع آلي ــة الحقــل مــن املتطفل تنقي

ــاد الدخــالء .  ــني وابع ــني الحقيقي ــدد االعالمي بإحصــاء شــامل لع

وقــف هــذا الغــزو الكمــي عــىل حســاب الكيــف الــذي تتحملــه مامرســة املهنــة -   

يف العــامل العــريب . 

ــني يف -  ــتهدف العامل ــة تس ــة وتكويني ــة تعلمي ــق بني ــب وخل ــم دور التدري تعظي

ــي . ــل االعالم الحق

رغــم أن الفاتــورة قــد تكــون باهظــة جــدا نظــرا لحالــة التخبــط والفرقــة وعــدم - 

ــم ان يظــل  ــدات هدفه ــة موحــدة ووجــود اصحــاب اجن وجــود سياســة عربي

الوضــع عــي مــا هــو عليــه  . 

ووجــود أجنــدات تخــدم األفــراد وتــرض باملجتمــع، كــام أن التجاهــل أمــر يف غايــة - 

الخطــورة، ورمبــا تدفــع الحكومــات والــدول مثنــه وبتكلفــة أكــر.

أهمية وخطورة املوضوع:
 تتحــدد أهميــة وخطــورة موضــوع شــبكات التواصــل االجتامعــي وعالقتهــا - 

بانتشــار التطــرف وفكــر اإلرهــاب مــن زاويتــني: كثافــة اســتخدام أفــراد املجتمع 

بشــكل عــام لوســائل التواصــل االجتامعــي بــدون وعــي ثقــايف وفكــري يف ظــل 

ــاب  ــرة االره ــي ان اباط ــس معن ــة ولي ــل واالمي ــم وانتشــار الجه ــاب للتعلي غي

ــة فمنهــم  ــا ان لديهــم فكــر وثقاف ــاء ومهندســني وخريجــي جامعــات علي اطب
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العمــالء واالخــر جهــالء بثقافتهــم وبأمــور دينهــم .
ــد -  ــرف وتجني ــر التط ــي لن ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــة ع ــات املتطرف ــامد الجامع  اعت

الشــباب وافســاد رواد السوشــيال ميديــا فكريــا وعقائديــا ونفســيا والتشــكيك 

ــد  ــادات والتقالي ــادئ والع ــم واملب ــة وهــدم القي ــور الحياتي ــن االم ــري م يف الكث

وصــورة االســالم الســمح يف عيــون ابنــاء الوطــن العــريب ولــدي االخــر يف العــامل 

كلــه . اإلنرتنــت والتأثــري عــىل الشــباب وتجنيدهــم األمثلــة عــىل خطــورة 

ــت  ــدول، ثب ــة وقعــت يف ال ــرية، بالنظــر إىل حــوادث إرهابي هــذه الظاهــرة كث

مــن خاللهــا أن الشــباب الذيــن وقعــوا يف فــخ التطــرف تأثــروا بشــكل مبــارش 

بحســابات وصفحــات دعائيــة خاصــة بأفــراد وجامعــات يركــزون عــىل ترويــج 

ثقافــة التطــرف، وعــىل وجــه الخصــوص حســابات يف موقــع “تويــرت”، باإلضافــة 

إىل حســابات تبــث مــواد حامســية عــىل موقــع “يوتيــوب”، إىل جانــب منتديــات 

ــكل  ــي بش ــل االجتامع ــبكات التواص ــتخدام ش ــد اس ــون. ويتزاي ــا متطرف يديره

مســتمر بــني كافــة الفئــات العمرية داخــل األرس والرائــح االجتامعيــة املختلفة. 

إال أن أخطــر املســتخدمني وأكرهــم رضراً وتأثــرياً مــن حيــث نــر امليــول 

ــة،  ــع الجامعــات املتطرف ــدي م ــراد الناشــطني بشــكل عقائ ــة هــم األف اإلرهابي

الذيــن يتــم تكليفهــم عــىل شــكل مجموعــات باخــرتاق عقــول الشــباب والتأثــري 

عليهــم عاطفيــاً، بتوجيــه خطــاب دينــي حــاميس يشــجع عــىل العنف واالنســالخ 

عــن املجتمــع وتكفــري الحكومــات والدعــوة ملناهضــة الحــكام وتأييــد التطــرف 

ــاره يف نظرهــم  ــر منــوذج “داعــش” باعتب ورمــوزه، ويعمــل هــؤالء عــىل تصوي

ميثــل األداة العمليــة لرتجمــة الخــروج عــىل األنظمــة واملجتمعــات. ومــن 

العوامــل التــي أثــرت كذلــك عــىل الشــباب مــا حــدث يف العــراق وســوريا مــن 

تشــكل للبــؤر الجامعيــة لتنظيــم “داعــش” بعــد ســيطرته عــىل عــدد مــن املــدن 

يف البلديــن، وبالتــايل أصبــح التأثــر بالفكــر الداعــي اإلجرامــي ميتلــك مســاحة 

ــاً  ــري عملي ــض إىل التفك ــع بالبع ــذي يدف ــر ال ــع، األم ــىل أرض الواق ــة ع جغرافي

ــض  ــر بع ــديد يتأث ــف الش ــرف. ولألس ــر املنح ــك الفك ــاب ذل ــاق بأصح بااللتح

الشــباب بأســاليب “داعــش” ودعاياتهــا نتيجــة ملتابعتهــم الشــخصية املنتظمــة 

لحســابات وصفحــات يف مواقــع التواصــل االجتامعــي التي تنر مــواداً تحريضية 

تتبنــى فكــر اإلرهــاب. ومــن خــالل تفــي هــذه الظاهرة ميكــن القــول أن خدمة 

ــت مــن نعمــة إىل نقمــة، ومــن  ــع التواصــل االجتامعــي تحول ــت ومواق اإلنرتن

وســيلة حضاريــة إىل وســيلة جهنميــة لتفخيــخ عقــول الشــباب وترويــج األفــكار 

ــب  ــت: يتطل ــق أساســية حــول اإلرهــاب واإلنرتن ــة يف أوســاطهم. حقائ الظالمي

ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــني ملواق ــتغالل اإلرهابي ــوع اس ــل مبوض ــام الكام اإلمل

الرتكيــز عــىل تقديــم إجابــات تفصيليــة للتســاؤالت والنقــاط التاليــة: . طبيعــة 

ــات  ــر اإلرهــاب والتطــرف يف شــبكات التواصــل االجتامعــي والفئ ومنطــق فك

ــني مــن  ــض. . أهــداف اإلرهابي ــة والتحري ــون بالدعاي ــي يســتهدفها اإلرهابي الت

اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي، وتطورهــا مــن الجانــب الدعــايئ 

ــارش واالســتقطاب.  ــد املب واإلعالمــي الرتويجــي إىل التجني

مفهــوم اإلرهــاب اإللكــروين وأســاليب اإلرهابيــني يف تكويــن التنظيــامت عــىل 

شــبكة اإلنرنــت. 
ــبكات  ــرب ش ــة ع ــل الرقاب ــي وتضلي ــل والتخف ــد والتموي ــني يف التجني ــرق اإلرهابي ط

التواصــل االجتامعــي. . مميــزات وخطــورة شــبكات التواصــل االجتامعــي وكيفيــة حرمــان 

اإلرهابيــني مــن توظيفهــا واســتخدامها. . عــرض منــاذج لبعض مواقــع ومنتديــات اإلرهابيني 

ــة الفكــر اإلرهــايب عــرب شــبكات التواصــل  ــة مواجه ــا. . كيفي ــة مواجهته ــا وكيفي لتحليله

االجتامعــي. . مهــارات تتبــع و رصــد و حجــب مواقــع و حســابات التنظيــامت اإلرهابيــة 

عــرب الشــبكة العنكبوتيــة. . الطــرق املســتخدمة ملواجهــة اإلرهابيــني عــىل تويــرت، باعتبــاره 

ــة  ــالم التقليدي ــائل اإلع ــة. . دور األرسة ووس ــة العربي ــتخدم يف املنطق ــع مس ــم موق أه

واملجتمــع يف مكافحــة اإلرهــاب. توظيــف شــبكات التواصــل االجتامعــي ملواجهــة األفــكار 

اإلرهابيــة املتطرفــة.

ما هو الفكر اإلرهايب؟ 
الفكــر اإلرهــايب: هــو الفكــر اإلجرامــي الــذي يؤمــن ويتبنــى اســتخدام القــوة املفرطــة 

املمنهجــة الهادفــة إىل الســيطرة عــىل اآلخــر )دولــة، طائفــة، جامعــة، مؤسســة…إلخ( مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف غــري مروعــة، لعــل مــن أبرزهــا: بــث روح الكراهيــة بــني فئــات 

املجتمــع. هــدم وزعزعــة ثقــة الجمهــور يف الحكومــة. إكــراه طبقــات الشــعب عــىل طاعــة 
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قــادة اإلرهــاب. دفــع الســلطات للخضــوع ملطالــب اإلرهابيني )مثــل اإلفراج عــن معتقلني، 

أو دفــع إتــاوة، أو عــدم املالحقــة القانونية…إلــخ(. قلــب نظــام الحكــم واالســتيالء عــىل 

ــل  ــن قب ــالم م ــائل اإلع ــتخدام وس ــاالت اس ــة. مج ــانيد باطل ــج وأس ــت حج ــلطة تح الس

اإلرهابيــني يســتخدم اإلرهابيــون جميــع الوســائل اإلعالميــة املتاحــة باحرتافيــة عاليــة يف 

املجــاالت التاليــة: التشــويش، والخــداع، والحمــالت املغرضــة. نــر العمليــات اإلرهابيــة 

املرعبــة بهــدف قتــل الــروح املعنويــة واالنهيــار النفــي للحكومات والشــعوب املســتهدفة 

)عمليــات الحــرق والذبــح والتفجــري واالغتصــاب والتعذيب…إلــخ(. نــر املــواد الدعائيــة 

والخاصــة باإلرهابيــني أنفســهم. التجنيــد والحــث عــىل االنضــامم لتنظيامتهــم اإلرهابيــة 

أو االنضــامم للعنــارص املســاعدة التــي توفــر لهــم الدعــم اللوجســتي. ارســال املعلومــات 

وتلقيهــا بــني عنــارص التنظيــم اإلرهــايب. البحــث عــن املعلومــات وطــرق صناعــة املــوت. 

ــرب  ــري ع ــاب الفك ــي. اإلره ــل اإلعالم ــيايس والتضلي ــض الس ــزاز. التحري ــتفزاز واالبت االس

ــه  ــت أن ــرب اإلنرتن ــاب ع ــات اإلره ــن تعريف ــي م ــل االجتامع ــع التواص ــت ومواق اإلنرتن

يهــدف إىل اســتخدام القــوة أو العنــف ضــد األفــراد أو املمتلــكات بقصــد ترويــع أو إكــراه 

ــوغ أهــداف سياســية أو  ــق أو بل ــا لتحقي ــني أو أي رشيحــة تابعــة له ــة أو املدني الحكوم

اجتامعيــة.

أساليب وطرق تكوين التنظيامت اإلرهابية الحديثة 
إنشــاء املواقــع اإللكرتونيــة يقــوم اإلرهابيــون بإنشــاء وتصميــم مواقــع لهــم عىل شــبكة 

اإلنرتنــت: لبــث أفكارهــم الضالــة، الدعــوة إىل مبادئهــم املنحرفــة، وإلبــراز قــوة التنظيــم 

ــني  ــامت والتلق ــاء التعلي ــدد، وإلعط ــني ج ــد إرهابي ــة وتجني ــة الفكري ــايب، وللتعبئ اإلره

اإللكــرتوين، وللتدريــب اإللكــرتوين مــن خــالل تعليــم الطــرق والوســائل التــي تســاعد عــىل 

القيــام بشــن هجــامت إرهابيــة، فقــد أنشــئت مواقــع إرهابيــة إلكرتونيــة لبيــان كيفيــة 

صناعــة القنابــل واملتفجــرات، واألســلحة الكيامويــة الفتاكــة، ولــرح طــرق اخــرتاق الربيــد 

اإللكــرتوين، وكيفيــة اخــرتاق وتدمــري املواقــع اإللكرتونيــة، والدخــول إىل املواقــع املحجوبــة، 

ــات  ــار الجامع ــي انتش ــاعدت ع ــذه االدوات س ــات، وه ــر الفريوس ــرق ن ــم ط ولتعلي

املتطرفــة ودعمهــا وكان ســببا مــن اســباب خطــاب الكراهيــة ووصفنــا بالتطــرف يف 

ــىل  ــة ع ــات التكفريي ــاً الجامع ــاعد أيض ــذي س ــة ال ــة واألرسي ــة الذاتي ــاب الرقاب ــل غي ظ

رواج خطابهــم التكفــريي، كــام أن أكــر األشــياء التــي ســاعدت عــىل رواج خطابهــم عــرب 

مواقعهــم أن الظاهــر واملعلــن يف خطابهــم أنــه ينبنــي عــىل أصــول قــد يتفــق الجميع عىل 

املســلامت بهــا مثــل رفــع الظلــم ونُــرصة األمــة واملســتضعفني، إنــكار مظاهــر الفســاد.. 

اإلرهابيــني أيضــا اســتخدموا اإلنرتنــت كأداة مــن أدوات الحــرب النفســية مــن خــالل نــر 

املعلومــات املضللــة، وتقديــم التهديــدات، ونــر الصــور املروعــة ، وهــذا ايضــا كان ســالح 

ــة بــني  ــه وخلــق حــروب اهلي ــا العــريب واالســالمي والســاعون لتفتي ــد كارهــي عاملن يف ي

ابنــاءه. 

وميكن تحديد الدور اإلعالمي يف محاربة اإلرهاب ضمن األسس التالية: 
تنســيق السياســات اإلعالميــة الوطنيــة بــني وســائل اإلعــالم املختلفــة فيــام يتعلق . 1

ــة  ــت ارشاف جامع ــريب وتح ــامل الع ــي يف الع ــن القوم ــاب واألم ــا اإلره بقضاي

ــد الجهــود .  ــة لتوحي ــدول العربي ال

ــة . 2 ــاد أو حري ــة الحي ــني بذريع ــدم اإلرهابي ــالت أو آراء تخ ــم تحلي ــدم تقدي ع  

التعبــري، فــال حيــاد يف مواجهــة اإلرهــاب والتخريــب. عــدم التعامــل مــع 

ــة أو ســبق إعالمــي، ولكــن  ــا مجــرد قصــة خربي ــة عــىل أنه األحــداث اإلرهابي

ــع.  ــة واملجتم ــىل الدول ــدوان ع ــا ع ــىل أنه ــا ع ــل معه ــم التعام ــب أن يت يج

ــا يف . 3 ــة وحلفائه ــات اإلرهابي ــن للجامع ــرات املنارصي ــاطات ومظاه ــع نش وض  

ــا. ــواء عليه ــليط األض ــدم تس ــي وع ــا الطبيع حجمه

ــة . 4 ــن أرضار فادحــة للدول ــة م ــا تســببه األعــامل اإلرهابي ــز عــىل م رضورة الرتكي

ــع.  واملجتم

إبــراز األرضار املبــارشة التــي تقــع عــىل املواطنــني جــراء أعــامل العنــف واإلرهاب، . 5

بحيــث تصبــح مســألة القضــاء عــىل اإلرهــاب قضيــة شــخصية لــكل مواطن. 

تدريــب العاملــني بوســائل اإلعــالم خاصــة مقدمــي الربامــج التلفزيونيــة والقامئــني . 6

عــىل إعدادهــا عــىل التعامــل العلمــي مــع القضايــا املتعلقــة باإلرهــاب واألمــن 

القومي. 

رضورة الرجوع إىل مصادر موثوقة قبل نر أي أخبار تتعلق باإلرهاب. . 7

االعتــامد عــىل القصــص اإلنســانية لجــذب التعاطــف الواســع مــن املواطنــني مــع . 8



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

7879

ــة  ــارج ومخاطب ــل والخ ــا بالداخ ــاب ونره ــة اإلره ــة يف مواجه ــزة الدول أجه

شــعوب االخــر بهــا . 

ــة االنتصــار عــىل . 9 ــا األمــل يف املســتقبل وحتمي ــة مضمونه ــم رســالة إعالمي تقدي

ــني.  ــة للمواطن ــروح املعنوي ــع ال ــني لرف اإلرهابي

الرتكيــز يف الرســائل اإلعالميــة عــىل دور املواطــن يف دحــض إدعــاءات الجامعــات . 10

اإلرهابيــة واملتعاطفــني مــع الفكــر اإلرهــايب. 

ــالم يف . 11 ــني يف اإلع ــل متخصص ــن قب ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدام وس اس

ــايب،  ــر اإلره ــض للفك ــر املناه ــر الفك ــخصية تن ــة ش ــائل إعالمي ــه رس توجي

وتفضــح إدعاءاتــه يف كل الوســائل التكنولوجيــة املتاحــة عامليــا يف عــرص ثــورة 

ــة. ــا املتالحق ــات وتطوراته املعلوم

ــال . 12 ــم دور رج ــة( يف تعظي ــة والخاص ــة )العام ــالم الوطني ــائل اإلع ــف وس تكات

ــاندة  ــن، ورضورة مس ــن واملواط ــبات الوط ــة مكتس ــن يف حامي ــش واألم الجي

ــا  ــن الخالي ــات ع ــة معلوم ــم بأي ــة وتزويده ــلحة والرط ــوات املس ــراد الق أف

ــها  ــي متارس ــبوهة الت ــاطات املش ــة والنش ــري املروع ــات غ ــة والتجمع اإلرهابي

ــات.  ــك الجامع تل

ــدوات . 13 ــة يف ن ــات اإلرهابي ــال الجامع ــني يف مج ــني معروف ــتعانة مبتخصص االس

إعالميــة يف التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف ووســائل التواصــل االجتامعــي 

ــة واســعة االنتشــار  لدحــض الفكــر اإلرهــايب، مــع اســتخدام الوســائل اإلعالمي

وذات املصداقيــة اإلعالميــة. 

وهنــاك الكثــري مــن الوســائل التــي لجــأت اليهــا دوالً كثــرية يف العــامل لضــامن . 14

ــدة  ــرتاتيجية واح ــالم يف اس ــائل اإلع ــات ووس ــني الحكوم ــم ب ــال والتفاه االتص

ــي  ــة وممث ــي الحكوم ــني ممث ــات مشــرتكة ب ــا : تدريب ــاب منه ــة اإلره ملقاوم

ــن  ــا يضم ــا مب ــة إعالمي ــوادث اإلرهابي ــع الح ــل م ــة التعام ــىل كيفي ــالم ع اإلع

مصالــح املجتمــع، مثــل التدريبــات التــي حدثــت ىف جامعــة جــورج واشــنطن 

بأمــريكا، والعمــل عــي انتشــار هــذه التدريبــات بــني دول العــامل العــريب والــدول 

ــة املناهضــة لإلرهــاب . الغربي

املعوقات  : 
ــة . 1 ــي: غالبي ــل االجتامع ــع التواص ــوى مواق ــل محت ــد وتحلي ــات رص ــرز معوق أب

ــي تتواجــد يف وادي الســيلكون  ــع التواصــل االجتامع ــة ملواق الســريفرات التابع

ــات املتحــدة.  ــة وتحــت ســيطرة الوالي ــدول العربي ــيطرة ال ــارج س خ

صعوبــة التعــاون األمنــي، حيــث أن الحصــول عــىل معلومــات عــن أي حســاب . 2

مشــبوه يف مواقــع التواصــل االجتامعــي يتطلــب أمــر قضــايئ معــرتف بــه حســب 

األنظمــة املعمــول بهــا يف الواليــات املتحــدة. 

لــدى رشكات . 3 بالتنظيــامت اإلرهابيــة مســتضافة  الخاصــة  اإلنرتنــت  مواقــع 

اســتضافة أمريكيــة وال ســيطرة عربيــة عــىل أي منهــا. 

ــات . 4 ــالل Cloudflare وخدم ــن خ ــا م ــم غالب ــت يت ــرب اإلنرتن ــات ع ــرور البيان م

ــدة.  ــات املتح ــرة الوالي ــت إم ــيطرتها تح ــايل س ــابهة وبالت مش

ال يوجــد تعــاون مشــرتك فّعــال بــني الــدول العربيــة يف مكافحــة الجرميــة املنظمة . 5

واإلرهــاب عــرب شــبكة اإلنرتنت. 

التشفري واستخدام تور وvpn  يعّقد من عملية التتبع. . 6  

عــدم فاعليــة برمجيــات تحليــل املحتــوى يف كثــري مــن الحــاالت ويعــزى ســبب . 7

ذلــك للتشــفري. 

حجــب مواقــع اإلنرتنــت وإنعــدام الشــفافية يضطــر غالبيــة املســتخدمني . 8

الســتخدام طــرق تجــاوز الرقابــة مــام يعقــد مــن عمليــة حــرص املشــتبه بهــم. 

ديناميكيــة الشــبكة توفــر مداخــل أخــرى وطــرق بديلــة وأدوت لتجــاوز الحجب، . 9

مــام يجعــل مــن الحجــب مبتغــاً ال ميكــن تطبيقــه. 

التوصيات:
 البد من إدراك خطورة االستهانة بتواجد املتطرفني بكثافة عىل مواقع التواصل  

 االجتامعي. 

ــن . 1 ــات م ــداول املعلوم ــة ت ــة رسع ــة واتاح ــة يف املعلوم ــري الدق ــن تح ــد م الب

ــح املصــدر االســايس لوســائل االعــالم  ــا اصب ــا السوشــيال ميدي مصادرهــا بعدم

ــة. ــة والهدام ــة واملغرض ــار املغلوط ــدرا لألخب ــح مص ــة واصب ــروءة واملرئي املق



 توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف توظيــف اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهة خطــاب الكراهية والتطرف

8081

العمــل عــي عــدة محــاور اهمهــا التعليــم والثقافــة واحيــاء دورهــام والتدريــب . 2

االعالمــي للعاملــني يف الحقــل االعالمــي مبــا يتناســب مــع دور االعالمــي واالعــالم 

يف املجتمــع .

العمــل عــي بنــاء كيانــات ومؤسســات اعالميــة  متلــك مفــردات خطــاب االخــر . 3

بلغتــه، وافضــل لغــة للدفــاع عــن عاملنــا العــريب يكــون بالهجــوم وبيــان ســامحة 

ــكل  ــاب بش ــة االره ــض صف ــة ودح ــجد والكنيس ــود املس ــر جه ــن وتضاف الدي

علمــي وعقــالين .
ــه الكراهيــة فمعالجــة اســباب الجهــل والعنــف . 4 االرهــاب جهــل يــؤدي لعنــف ترتتــب علي

يــزرع الحــب ويقــي عــي الكراهيــة . 

االســتمرار يف توعيــة طــالب الجامعــة واملغرديــن، وحثهــم عــىل اســتخدام . 5

ــة  ــة ملواجه ــة واعي ــروح وطني ــي بشــكل إيجــايب وب ــع التواصــل االجتامع مواق

ــح  ــىل فض ــل ع ــريه، والعم ــت تأث ــوع تح ــن الوق ــذر م ــرف، والح ــر املتط الفك

املســتخدمني املتطرفــني وإيقــاف طموحهــم يف االســتقطاب والتجنيــد والتأثــري، 

ومواجهــة خططهــم الدعائيــة بفكــر ناضــج ومقــاوم لإلرهــاب والتطــرف، عــرب 

خطــاب قــوي مــوازي وقــادر عــىل تفنيــد ودحــض مقــوالت التطــرف، وكشــفه 

أمــام الجمهــور باعتبــاره ســلوك منــايف لإلنســانية والحضــارة والســالم والهويــة 

ــة.  الوطني

رضورة تتبــع حســابات وصفحــات املتطرفــني وإغالقهــا أوالً بــأول، وعــدم االكتفــاء . 6

مبجادلتهــم أو الــرد عليهــم. 

زيــادة مســتوى الوعــي العــام بخطــورة شــبكات التواصــل االجتامعــي، وإمكانيــة . 7

اســتخدامها ملنــع تســلل الفكــر املتطــرف عربهــا. 

ــة . 8 ــن ومســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي خــربات ملواجه ــح املغردي ومن

الفكــر املتطــرف. 

دراســة طــرق وأســاليب املتطرفــني يف نــر فكرهــم اإلرهــايب عــرب وســائل التواصل . 9

االجتامعــي واقــرتاح األســاليب العلميــة للمواجهة الجذريــة الصارمة. 

ــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي، . 10 ــرغ م ــق عمــل متف إيجــاد فري

تكــون لديهــم الخــربة االحرتافيــة للتعامــل مــع الحســابات املشــبوهة للمتطرفني، 

ــابات  ــك الحس ــاب تل ــموم أصح ــن س ــن م ــتخدمني اآلخري ــة املس ــدف وقاي به

والصفحــات املروجــة لفكــر التطــرف واإلرهــاب. إىل جانــب إكســاب املغرديــن 

خــربة تقنيــة مــن قبــل مختصــني يف كيفيــة حجــب حســابات املتطرفــني. 

وضــع اســرتاتيجية شــاملة ملحاربــة التطــرف يف وســائط امليديــا الحديثــة. . 11

اســتثامر املغرديــن املعروفــني يف أوســاط الجمهــور، وإكســابهم خــربة يف مواجهــة 

ــي،  ــبكات التواصــل االجتامع ــرب ش ــاليبه ع ــايب املتطــرف وفضــح أس ــد اإلره امل

ــات  ــتخدام تقني ــوالً إىل اس ــني، وص ــن املتابع ــني م ــابات املتطرف ــان حس وحرم

ــبوهة. ــابات املش ــالق الحس ــب وإغ الحج
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والدراســات  البحــوث  إدارة  مديــر  التميمــي-  عــالء  أ.د.  مفــوض/  وزيــر  رحــب 

ــة  ــة يف ورش ــة الثاني ــامل الجلس ــة يف اع ــأوراق علمي ــاركني ب ــادة املش ــرتاتيجية بالس االس

العمــل املتخصصــة، منوهــا إىل أهميــة الورشــة والحــوار املفتــوح والعصــف الفكــري بــني 

أهــل العلــم مــن أســاتذة وأكادمييــني وسياســيني وشــخصيات إعالميــة للتنبــؤ واســتراف 

املســتقبل بشــأن كيفيــة توظيــف اإلعــالم وتكنولوجيــا االتصــال ملواجهــة خطــاب الكراهيــة 

والتطــرف، كذلــك بيــان الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن التداعيــات الخطــرية 

لهــذه الظاهــرة، كــام أســتعرض التســاؤالت املطروحــة للنقــاش ضمــن ورشــة العمــل، ثــم 

ــة لعــرض آرائهــم، وعــىل النحــو اآليت: ــأوراق علمي أعطــى الكلمــة للمشــاركني ب

المحور
األول

عرض األساليب الفنية من تجارب الدول االعضاء 
ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف
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دور اإلعالم الجديد يف مواجهة األفكار املتطرفة والتنظيامت 

اإلرهابية .. منوذج دار اإلفتاء املرصية
تقديم: حسن محمد مصطفى)14(

                           مقدمة
أصبحــت ظاهــرة اإلرهــاب العنيــف الظاهــرة األكــر بــروزًا يف الوضــع الراهــن، وتكمــن 

أهميــة هــذه الظاهــرة يف ضــوء األبعــاد املتعــددة التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة، فالعــامل 

العــريب أصبــح أكــر ســيولة وتفاعــال مــع وســائل االتصــال الحديثــة، كــام أصبحــت وســائل 

التواصــل املختلفــة عــرب اإلنرتنــت متثــل جــزء مــن حياتــه الشــخصية، وتســاهم –بدرجــة 

ــن  ــا م ــم بثه ــي يت ــة الت ــات املتنوع ــيل املعلوم ــق س ــن طري ــه ع ــكيل وعي ــرية-يف تش كب

خــالل هــذه املنصــات اإللكرتونيــة.

يف ضــوء هــذه الســيولة املعلوماتيــة اســتغلت التنظيــامت اإلرهابيــة آليــات وتقنيــات 

االتصــال الحديــث يف تدعيــم قوتهــا، عــن طريــق تســهيل عمليــات نقــل األفــراد واألمــوال 

واألفــكار التــي تســتخدمها يف جرامئهــا، حيــث تســتخدم هــذه التنظيــامت منصــات اإلعــالم 

اإللكــرتوين لنــر أفكارهــا بــني قطاعــات مختلفــة داخــل املجتمــع والتي تســتهدف بشــكل 

أســايس الشــباب.

فأضحــت العالقــة بــني تكنولوجيــا االتصــال ومنظــامت اإلرهــاب أكــر تعقيــًدا، حيــث 

ــا هــو  ــا مــن خــالل متابعــة كل م ــاظ عــىل كياناته ــامت عــىل الحف تعمــل هــذه التنظي

ــًدا مــن  ــا مزي ــدول ويضفــي عليه ــا ألنظمــة ال ــات اخرتاقه ــد مــن عملي ــد؛ مــام يزي جدي

الغمــوض والريــة، وبهــذا اســتخدمت هــذه التنظيــامت شــبكات التواصــل عــرب اإلنرتنــت 

ــًدا ميثــل شــكالً مــن أشــكال  لتحقيــق أهــداف سياســية خاصــة بهــا، وهــذا النــوع تحدي

االنصهــار بــني أدوات العنــف والتقنيــات الحديثــة يف مجــاالت االتصــال واملعلومــات.

اإلعالم اإللكروين عند التنظيامت اإلرهابية:
ــة بــدأ ظهــور  يعتــرب اإلعــالم اإللكــرتوين أحــد أهــم أدوات عــرص العوملــة، فخــالل العقــود املاضي

العوملــة يف إطــار تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال باتجــاه توحيــد العــامل عــىل أســاس التجانــس الثقــايف، 

)14(مدير مرصد فتاوي التكفير بدار اإلفتاء المصرية- األزهر الشريف .

فضــال عــن أهــداف سياســية واقتصاديــة أخــرى، يف ضــوء هــذه التطــورات اتســعت 

ــة  ــة هــذه التطــورات التكنولوجي ــامت اإلرهابي ــث اســتغلت التنظي ــف حي خريطــة العن

ــذه  ــن له ــأ األم ــي امللج ــت ه ــبكة األنرتن ــت ش ــا، وكان ــق أهدافه ــتخدامها يف تحقي الس

الجامعــات حيــث ســاعدتها عــىل خلــق أعــالم بديــل عــرب منصاتهــا اإللكرتونيــة املختلفــة 

لبــث أفكارهــا.

ــي  ــائل الت ــذه الوس ــه ه ــد ماهيت ــرتوين لتحدي ــالم اإللك ــف باإلع ــم التعري ــن امله فم

ــا: ــر أفكاره ــامت لن ــذه التنظي ــا ه ــل معه تتعام

اإلعــالم اإللكــرتوين: هــو مجموعــة املواقــع عــرب شــبكة اإلنرتنــت التــي تتيــح التواصــل 

ــامم مشــرتك أو  ــم اهت ــرتايض«، يجمعه ــة مجتمــع »اف ــراد يف بيئ ــن األف ــة م ــني مجموع ب

ــة  ــي مجموع ــايل ه ــارف، وبالت ــات واملع ــل املعلوم ــي لنق ــام عامل ــرى، يف نظ ــط أخ رواب

الوســائل التفاعليــة التــي مكنــت مســتخدميها مــن االتصــال بالعــامل، وإعطائهــم فرصــة 

لنقــل أفكارهــم ومعارفهــم ونرهــا.

فــإذا كان للتكنولوجيــا املتطــورة واإلنرتنــت بشــكل عــام حســنات كبــرية عــىل 

املجتمعــات، حيــث شــيدت جــًرا لتقريــب املســافات، وحّولــت العــامل إىل قريــة صغــرية، 

لكــن هــذه التكنولوجيــا عــرب شــبكات التواصــل االجتامعــي -بشــكل غــري مقصود-قدمــت 

خدمــة كبــرية للتنظيــامت اإلرهابيــة التــي قامــت باســتغاللها يف اســتقطاب الشــباب لتلــك 

التنظيــامت، وتجنيدهــم مــن أجــل القيــام بعمليــات إرهابيــة يف مختلــف املناطــق، فقــد 

يــرت لهــا مهمــة نقــل األفــكار والبيانــات واملعلومــات إىل عنارصهــا، وهــو مــا مكنهــا 

مــن اجتــذاب العديــد مــن الشــباب الذيــن وقعــوا يف براثنهــا، وقــام البعــض منهــم بتنفيــذ 

عملياتهــا اإلرهابيــة.

سامت خطاب التنظيامت اإلرهابية عرب اإلعالم اإللكروين:
شــهدت املنطقــة العربيــة يف الســنوات األخــرية بــروز عــدد مــن التنظيــامت اإلرهابيــة 

والتــي اســتغلت حالــة الحــراك الشــعبي التــي مــرت بهــا املنطقــة منــذ نهايــة عــام الـــ 

ــات  ــالل املنص ــن خ ــة م ــا املتطرف ــث أفكاره ــات ب ــذه الجامع ــت ه ــد حاول 2010م، وق

اإللكرتونيــة املختلفــة بطــرق متعــددة منهــا مــا هــو مــريئ ومســموع ومقــروء، وقــد أمتــاز 

خطــاب هــذه الجامعــات مــن خــالل منصاتهــا بعــدد مــن الســامت: 
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ــس -  ــن أس ــة م ــة العربي ــامت يف املنطق ــذه التنظي ــاب ه ــق خط ــعبوي: يتطل ش

ــاع إىل  ــذه األوض ــئولية ه ــل مس ــاع، ويحي ــاد األوض ــىل انتق ــم ع ــة، قائ فوضوي

ــن  ــق م ــري دقي ــض غ ــة بشــكل غام ــا املختلف ــاول القضاي ــان، فيتن ضعــف اإلمي

ــارش. ــعبي مب ــم ش ــاب دع ــل اكتس أج

ديني/رجعــي: ترفــع التنظيــامت املتطرفــة شــعارات دينيــة، وتزعــم العمــل تحــت - 

املظلــة الدينيــة، فهــي املالكــة لحقيقــة الفهــم الصحيــح للديــن، مــا يعنــي أن 

ــث  ــن بحي ــوه للدي ــة املش ــل الرؤي ــودة متث ــة املوج ــات الديني ــدول واملؤسس ال

ــة. تفقــد ترفــع عنهــا رشعيتهــا القانونيــة والتاريخي

ــة، -  ــدود القطري ــر للح ــه عاب ــة بأن ــامت اإلرهابي ــاب التنظي ــز خط ــي: يتمي أمم

ــد  ــة الحــدود واألطــراف، مــن أجــل كســب املزي فيتحــدث عــن »أمــة« مرتامي

مــن املتعاطفــني لــه يف بقــاع مختلفــة، وتكويــن جامعــات تابعــة لهــا يف تنتمــي 

ــودي. ــم بشــكل عنق للتنظي

فئــوي »الشــباب«: يتوجــه خطــاب التنظيــامت اإلرهابيــة إىل الشــباب، مســتغل - 

حالــة االندفــاع الدينــي لــدى الشــباب، فيلعــب عــىل الجانــب العاطفــي لديهــم، 

فاملســلم الحــق هــو »املســلم القــوي«.

ملاذا تفضل التنظيامت اإلرهابية استخدام اإلعالم اإللكروين؟
تعمل التنظيامت اإلرهابية وفق اسرتاتيجية تضمن لها سهول الحركة واالنتشار وتحقق 

لها أعىل نسبة من األمان والرية، وتجد ضالتها يف  واملنصات اإللكرتوين، والتي توفر لها 

عدد من املميزات ميكن تناولها فيام يي:

الرسيــة: تكفــل املنصــات اإللكرتونيــة املختلفــة قــدًرا مــن الريــة عــىل أعــامل - 

هــذه التنظيــامت بحيــث ال ميكــن اخرتاقهــا بســهولة، خاصــة وأنها تعمل بشــكل 

دائــم عــىل تطويــر قدارتهــا التكنلوجيــة مــن اجــل الحفــاظ عــىل هــذه الريــة.

ــدرة -  ــة ق ــة املختلف ــات اإللكرتوني ــرب املنص ــل ع ــائل التواص ــل وس ــار: تكف االنتش

هائلــة عــىل االنتشــار، فبمجــرد بــث محتــوى »مريئ/مســموع/مقروء« تســتطيع 

ــاء. الحصــول عليــه يف مختلــف الجهــات دون عن

ــة تضمــن ســهولة نقــل األفــكار -  االســتمرار: تكفــل أنظمــة املعلومــات اإللكرتوني

وتداولهــا مــا يــؤدي بالــرضورة إىل إثــارة الحديــث حولهــا وجعلهــا مثار التســاؤل 

والبحــث مــام يــؤدي لعمومتيهــا وتكويــن رأي عــام دائــم الحديــث حولهــا مــع 

كل ظاهــرة ميكــن اســتدعائها.

انخفــاض التكلفــة: يوفــر اإلعــالم اإللكــرتوين الكثــري مــن الجهــد والعنــاء واملــوارد - 

املاليــة لنــر اخبــار وأفــكار التنظيــامت املتطرفــة، فيكفــي مجــرد التواجــد عــىل 

شــبكة اإلنرتنــت للحصــول عــىل إصداراتهــا املختلفــة، فمــن قــدر بســيط مــن 

املعرفــة مبهــارات البحــث تســتطيع الحصــول عليهــا دون بــذل أيــة مــوارد ماليــة.

التمكــني: توفــر منصــات اإلعــالم اإللكــرتوين ســهولة االتصــال بالفئــات املســتهدفة - 

مــن خــالل املنصــات املختلفــة، فمــن خــالل الدعايــة املختلفــة تســتطيع هــذه 

التنظيــامت خلــق رأي عــام منــارص لهــا وإيجــاد حاضنــة شــعبية.

دور املؤسسات يف مواجهة اإلعالم اإللكروين للتنظيامت اإلرهابية:
ــد  ــرضورة الح ــو ل ــام يدع ــريا م ــرا كب ــت خط ــرب اإلنرتن ــة ع ــطة اإلرهابي ــت األنش مثل

ــط  ــن اإلشــكاليات ترتب ــد م ــري العدي ــة يث ــه، لكــن إنجــاز هــذه املهم ــه والقضــاء علي من

بإمــكان قيــام تعــاون دويل عابــر للقوميــات، وتريعــات وقوانــني جديــدة تواكــب ظاهــرة 

اإلرهــاب املعــومل، إضافــة إىل اســتحداث منظــامت وآليــات قــادرة عــىل مواجهــة عــدو غــري 

ــة وانتشــار وســائل التواصــل  ــات شــبكة اإلنرتنــت، وجاذبي ــدي، يســتفيد مــن إمكان تقلي

االجتامعــي، خصوصــاً بــني شــباب العــامل.

وقــد جــاء اســرتاتيجية الدولــة املرصيــة يف مكافحــة التطــرف قامئــة باعتبــار التنظيــامت 

اإلرهابيــة عــىل اختالفهــا متثــل تهديــدا متســاويا، وأنهــا تنهــل أفكارهــا مــن ذات املعــني 

ــري  ــار، ت ــذا اإلط ــني. ويف ه ــع اآلمن ــل وتروي ــف والقت ــىل العن ــض ع ــذي يح ــري ال الفك

ــتند  ــي تس ــة الت ــة الفكري ــة املظل ــو مبثاب ــوره ه ــكاله وص ــتى أش ــرف بش ــرص أن التط م

إليهــا التنظيــامت اإلرهابيــة يف نــر رســائلها الهدامــة، واســتقطاب املؤيديــن عــرب تزييــف 

ــة  ــد حرك ــة ض ــة للحيلول ــدات دولي ــية وأجن ــداف سياس ــق أه ــة، لتحقي ــم الديني املفاهي

ــر التــي تشــهدها مــرص يف الفــرتة األخــرية. التنميــة والتطوي

ــة وفــق هــذه االســرتاتيجية يف التصــدي لهــذا الفكــر،  وقــد عملــت مؤسســات الدول

ــدور رئيــي يف  ــاء« ب ــف-دار اإلفت ــة الرســمية »األزهــر الري فقامــت املؤسســات الديني
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ــي  ــادرات الت ــن املب ــدد م ــرب ع ــك ع ــامت، وذل ــذه التنظي ــة له ــة الفكري ــة املواجه عملي

تهــدف إىل تعميــم ونــر الرســائل الدينيــة الســمحة املعتدلــة، وتفكيــك البنيــة الفكريــة 

ــه  ــروج ل ــذي ت ــوي املتطــرف ال ــة، ودحــض املحت ــا التنظيــامت اإلرهابي ــي تقــوم عليه الت

هــذه الجامعــات عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل وجــه الخصــوص.

دار اإلفتاء ومواجهة الفكر املتطرف:
ــف  ــان زي ــة وبي ــامت اإلرهابي ــة التنظي ــرضورة مواجه ــة ب ــاء املرصي ــت دار اإلفت أيقن

أفكارهــا، وتفكيــك املنظومــة الفكريــة القائــم عليهــا هــذا الفكــر املتشــدد، وخلــق إعــالم 

بديــل يعمــل عــىل توضيــح الصــورة الصحيحــة عــن اإلســالم ونــر قيمــه الحضاريــة مــن 

تعايــش وتســامح وغريهــا.

يف ضــوء هــذه الرســالة قامــت دار اإلفتــاء بتأســيس مرصــد للفتــاوى التكفرييــة واآلراء 

املتشــددة بهــدف نــر وعــي مجتمعــي يهــدف لتحقيــق عــدة مظاهــر: 

ــاوى التكفــري واآلراء املتشــددة يف مختلــف وســائل اإلعــالم -  التصــدي لظاهــرة فت

املحليــة والعامليــة

تقديم معالجات فكرية ودينية لتلك الظاهرة وآثارها- 

محاولــة الوقــوف عــىل األمنــاط التكفرييــة واملتشــددة يف املجتمــع لتكــون محــل - 

مزيــد مــن البحــث والدراســة لتقديــم تصــور لعــالج الظاهــرة واملرتبطــني بهــا 

ــي -  ــدد الت ــر التش ــن ظواه ــي م ــاب الدين ــح الخط ــالم وتنقي ــورة اإلس ــني ص تحس

طــرأت عليــه بفعــل أيديولوجيــات وافــدة أو مجتزئــة والتــي تدعــو إىل العنــف 

والتطــرف

متابعــة ومراقبــة وســائل اإلعــالم محليــاً وإقليميــاً وعامليــاً وتقديــم خريطــة - 

ــة  ــة الديني ــرات اإلخباري ــم الن ــا. - تقدي ــة به ــاوى الديني ــات والفت للموضوع

واملركــزة عــىل الفتــاوى واملقــوالت التكفرييــة بشــكل منتظــم ودوري.

خلــق ذاكــرة رصديــة لــدى العــامل اإلســالمي بشــكل عــام، ولــدى مؤسســة اإلفتــاء - 

بشــكل خــاص ميــا يتعلــق مبســائل الفتــوى واآلراء املتشــددة. 

تقديــم االستشــارات اإلعالميــة املتخصصــة -توفــري مــواد إعالميــة باللغــات العربية - 

ــة واألحــداث  ــة والعاملي ــم املشــورة حــول الشــئون اإلقليمي ــة -تقدي واإلنجليزي

ــع  ــل م ــيق والتكام ــة بدلوها.التنس ــة الديني ــا املؤسس ــديل فيه ــي أن ت ــي ينبغ الت
املؤسســات الدينيــة اإلســالمية يف مــرص األزهــر واألوقــاف( وتقديــم توصيــات املرصــد إليهــم 

لتضمينهــا يف الخطــاب الدينــي الرســمي.

تقييــم ردود الفعــل حــول الخطــاب الدينــي والفتــاوى واآلراء الصــادرة عــن - 

ــاف،  ــاء أو وزارة األوق ــف أو دار اإلفت ــر الري ــواء األزه ــة، س ــة الديني املؤسس

ــر. ــزم األم ــح إذا ل ــورة والتوضي ــم املش ــم، وتقدي ــة له ــات التابع والهيئ

عــىل هــذا النحــو حاولــت عملــت الــدار عــىل بنــاء محتــوى إلكــرتوين فعــال ونشــط 

عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي املختلفــة » Facebook / Twitter« حيــث قامــت 

بإنشــاء تســعة صفحــات عــىل هــذه املنصــات اإللكرتونيــة لنــر الصــورة الصحيحــة للدين 

ــور  ــع جمه ــارش م ــل املب ــدار للتواص ــامء ال ــع عل ــارش م ــث مب ــل ب ــم عم ــالمي، فيت اإلس

املســلمني واإلجابــة عــىل أســئلتهم املتنوعــة، باإلضافــة عــىل عــرض التفاعــل الدائــم مــن 

ــا التــي تثريهــا التنظيــامت اإلرهابيــة وبيــان صحيــح الديــن منهــا، وتجــاوز عــدد  القضاي

املتابعــني لتلــك الصفحــات نحــو مثانيــة ماليــني متابــع، كأكــرب منصــة إســالمية رســمية يف 

العــامل العــريب.

وحدة الرسوم املتحركة:
 كــام قامــت الــدار بتأســيس وحــدة خاصــة بالرســومات املتحركــة » موشــن جرافيــك« 

ــريئ، يف  ــوى م ــرب محت ــا ع ــة وإخراجه ــكار املختلف ــة لألف ــة العلمي ــف الرؤي ــدف تكثي به

محاولــة إلحــداث نــوع مــن التكامــل بــني األدوات املعرفيــة، مــن خــالل معايشــة الواقــع، 

ــا لظــروف الراهــن  ــت أن تكــون أكــر وعي ــراءة حاول ــوط، بق ــاط أطــراف الخي عــرب التق

ــون  ــورة مضم ــا الص ــني ثناي ــل ب ــريئ، يحم ــوى م ــرب محت ــك ع ــة ذل ــه، وترجم واحتياجات

ــا  ــي، مل ــكيل الوع ــات تش ــر آلي ــاول تطوي ــرة تح ــي فك ــايل فه ــا، وبالت ــالة وأهدافه الرس

للصــورة مــن قــدرة عــىل الوصــول إىل أكــرب عــدد ممكــن، بفضــل قدرتهــا عــىل التســلل 

ــت محــددات الســلوك ومواطــن اإلدراك. ــة إىل حي ــة فائق مبرون

ويف هــذا املجــال تســعى دار اإلفتــاء املرصيــة، أن تعمــل عــىل تجهيــز وإنتــاج )300( 

ــا  ــذ ولوجه ــدار من ــا ال ــي انتهجته ــرتوين الت ــراق اإللك ــة اإلغ ــق سياس ــري يحق ــو قص فيدي

ــك  ــريا يف تل ــرًا وتأث ــر تأث ــم واألك ــة األه ــتهدف الفئ ــرتايض، مس ــل االف ــات التواص منص

ــا: ــم يف قضاي ــرب مخاطبته ــك ع ــباب، وذل ــم الش ــات وه املنص
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تفكيــك وتفنيــد األفــكار املتطرفــة وفضــح التنظيــامت املروجــة لهــا وذلــك مــن . 1

خــالل انتــاج فيديوهــات قصــرية تناقــش القضايــا الكــربى يف اإلســالم واملفاهيــم 

ــا، وفضــح أكاذيــب  ــة ودحضه ــاوى املتطرف ــك الفت الرئيســية يف اإلســالم، وتفكي

ومغالطــات الجامعــات والتنظيــامت التكفرييــة ونــر ســواءتها أمــام الشــباب.

مناقشــة الشــبهات املثــارة ومواجهــة قضايــا اإللحــاد املتزايــدة اإلجابــة برصاحــة . 2

ــارة مــن مختلــف الجوانــب، وبيــان حقيقــة تلــك  وجــراءة عــىل الشــبهات املث

الشــبهات والــردود العلميــة والرعيــة عليهــا، ومواجهــة ظاهرة اإللحــاد القدمية 

ــكار  ــن األف ــة م ــىل جمل ــر ع ــا يؤث ــا مب ــباب إليه ــزالق الش ــع ان ــددة ومن املتج

ــة واآلخــر. ــق والدول ــدى الشــباب حــول العالقــة بالكــون والخال ــم ل واملفاهي

نــر صحيــح الفتــاوى وإبرازهــا بشــكل يقــي عــىل الفتــاوى الشــاذة والغريبــة . 3

بجانــب تفكيــك األفــكار والفتــاوى املتطرفــة، يجــب العمــل عــىل طــرح 

ــاوى  ــن فت ــم م ــد تخلصه ــباب بع ــدى الش ــراغ ل ــأل الف ــة لتم ــاوى البديل الفت

ــة  ــو ضامن ــني، األول وه ــق هدف ــر يحق ــو ام ــدد، وه ــرف والتش ــف والتط العن

ــن  ــات م ــدى فئ ــددة ل ــاوى املتش ــرف والفت ــر املتط ــدى الفك ــودة ل ــدم الع ع

الشــباب، واألمــر اآلخــر وهــو تحصــني الشــباب ممــن مل ينتمــوا لتلــك األفــكار 

ــة. ــات املتطرف ــامت والجامع ــات التنظي ــف دعاي ــزالق خل ــن االن م

مداخلة الكنيسة القبطية /القس توارضوس أرميا)15(
ــة،  ــف والكراهي ــل والعن ــو الجه ــاب ه ــبب اإلره أن س

ــا  ــراءة وعلين ــة وق ــج عــن عــدم وجــود ثقاف ألن الجهــل نات

مقاومــة ذلــك بالتعليــم للشــباب والنهــوض برتقيــة الثقافــة 

مــن خــالل اإلعــالم وميــول اآلخــر وأيضــا ال بــد مــن مواجهــة 

العنــف والكراهيــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم علينــا تعليــم 

األطفــال وتثقيفهــم عــام يبــث يف وســائل اإلعــالم باإلضافــة 

إىل زرع الحــب يف كل قنواتنــا ودعــا إىل توحيــد الشــعب 

بالكامــل ضــد اإلرهاب.وأشــار إىل عــدة نقــاط :

ــك . 1 ــم املســيحية عــىل ذل ــاء الشــهداء فجــات التعالي ــوى بدم شــجرة االميــان ترت

فجــأت يف انجيــل معلمنــا يوحنــا االصحــاح الثــاين عــدد 16 » ســيخرجونكم مــن 

املجامــع بــل تــأىت ســاعه فيهــا يظــن كل مــن يقتلكــم أنــه يقــدم خدمــه للــه » 

بدايــة مــن ميــالد الســيد املســيح كان االضطهــاد لقتــل هــريودس لــكل اطفــال . 2

بيــت لحــم، وعــام 303 م عــرص دقلديانــوس الــذى ســمى بعــرص االستشــهاد. 

ــه -  ــا صالب ــل زادته ــة املســيحية ب ــادات عــىل الديان ــر هــذه االضطه ولكــن مل تؤث

ــوة واميــان . وق

فجــأت املســيحية برســالة ســالم يف انجيــل معلمنــا لوقــا اإلصحــاح التانــئ عــدد 14 - 

» املجــد للــه يف األعــال وعــىل األرض الســالم وبالنــاس املــرة«

املجد لله عىل االرض السالم بالناس املره 

مفهوم اإلرهاب :
اإلرهــاب هــو الخطــر الــذى يهــدد الشــعوب العربيــة وبخاصــه يف الفــرتة األخــرية ملــا 

لــه مــن تحديــث يف االتصــال واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يف ارهــاب املواطنــني

جهل + عنف + كراهية = إرهاب 

)15( القس تواضروس القس ارميا زاخر- كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس 15 مايو - الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
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ــار  ــية النتش ــباب األساس ــد االس ــي اح ــايف والعلم ــتوى الثق ــدىن املس ــل وت الجه

االرهــاب يف كل العــامل )الجهــل الدينــي ايضــا احــد االســباب ( حيــث ســاهم االعــالم 

بشــكل كبــري يف انتشــار الثقافــات الضعيفــة وتــدىن املســتوى الفكــري مــن معلومــات 

خاطئــة يتــم تداولهــا عــرب صفحــات التواصــل االجتامعــي او االعالم املريئ واملســموع. 

ــدى . 3 ــي او ل ــرصح التعليم ــرية يف ال ــة األخ ــراه يف اآلون ــذى ن ــف وال العن  

البعــض وبخاصــه يف املناطــق البســيطة اجتامعيــا مــن مامرســات وتعاليــم 

خاطئــة تؤثــر عــىل الجيــل القــادم )الصحــة النفســية للطفــل ( وهــو مــا 

يؤثــر عــىل مســتقبل الــدول لوجــود جيــل غــري ســوى يف مامرســاته مــن مــا 

تعــرض لــه مــن عنــف يف طفولتــه. 

 الكراهية ) تعليم ، أعالم (.. 4

 بلغــة كــرة القــدم نتحــدث عــن ان« خــري وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم« . 5

فبنفــس الفكــر يجــب علينــا ان نواجــه تلــك املامرســات مــن حيــث :
-توظيف األعالم لبث الثقافة وحث الشعوب عىل التعلم.    

-نبذ العنف.    

-بث املحبة ونر السالم.    

تحــدث البابــا شــنوده الثالــث فقــال » أزرع الحــب يف االرض تصبــح األرض 

ــربا ». ــح األرض ق ــن األرض تصب ــب م ــزع الح ــامءاً .... أن س

ــائل  ــتخدام كل الوس ــعوب واس ــني الش ــالم ب ــة والس ــر املحب ــا ن ــب علين فيج

مــن اعــالم مــريئ ومســموع ومقــروء لزيــادة الوعــى الدينــي والبعــد عــن الكراهيــة 

ــراد.  ــدى االف ــايف و العلمــي ل والتطــرف والنهــوض باملســتوى الثق

وتعليــق اخــري يجــب أن يســود القانــون وتكــون املحاكــامت الرادعــة وبخاصــه 

فيــام يخــص قضايــا اإلرهــاب .
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مداخلة: اللواء أ.ح/ حمدي بخيت)16(

القاعــدة العامــة لتصنيــف هويــة اإلعــالم 

وانتامءاتــه أنــه ) ال يوجــد إعــالم محايــد( ولكــن 

ميكننــا القــول أن هنــاك محاذيــر لتوجــه اإلعــالم 

  .... القومــي  األمــن  بقيــم  املســاس  أهمهــا 

والواضــح أن اإلعــالم العــريب يوجــه كل جهــوده 

إلضعــاف قيــم األمــن القومــي العــريب ســواء كان إعالمــاَ حكوميــاَ  ) يف بعــض الــدول ( أو 

ــدول ( . ــم ال ــاص ) يف معظ ــالم خ إع

أن درجــة تأثــري اإلعــالم و تكنولوجيــا االتصــاالت عيل نــرش خطاب التطــرف والكراهية 

تعتمــد بالدرجــة األوىل عــىل مســتوي التعليــم والوعــي والثقافــة والتــي تعتــرب متدنيــة 

بــل مرديــة يف معظــم البــالد العربيــة ... األمــر الــذي يفــرض أهميــة االهتــامم بالتعليــم 

والثقافــة كأســاس لبنــاء وعــي األمــة وكالهــام ليــس مســتعصياَ وال صعبــاَ إذا مــا صدقــت 

النوايــا واســتنهضنا الهمــم و أســتعدنا كل مــا منلــك مــن مــوروث حضــاري وثقــايف كان 

لــه عظيــم األثــر يف بنــاء حضــارات أفــادت اإلنســانية.

ــذي  ــة والتطــرف هــو أحــد أشــكال وصــور اإلرهــاب الفكــري ال أن خطــاب الكراهي

يشــكل أهــم مكــون لإلرهــاب يف مجملــه ولذلــك فهــو يســتخدم يف منــاخ الجهــل ونقــص 

الوعــي لخلــق حالــة مــن تخبــط وتزييــف األفــكار واملعتقــدات وقيــم الديــن واملجتمــع 

تنتهــي جميعهــا إىل بنــاء حالــة مــن ســوء الفهــم وســوء التقديــر تلــك الحالــة هــي أكــرب 

ــة –  ــددة ) عرقي ــا املتع ــة الواحــدة يف صوره ــاء األم ــني أبن ــات ب ــدالع األزم مســبب الن

طائفيــة – دينيــة .... وغريهــا ( وميكــن تصنيــف هــذا اإلرهــاب الفكــري املتمثــل يف نــرش 

خطــاب الكراهيــة والتطــرف عــىل أنــه أحــد أدوات الحــرب / العمليــات النفســية وكــذا 

حــرب االســتخبارات تحــت مظلــة واحــدة تعــرف منــذ عــام 2000 م بحــرب املعلومــات 

والتــي مــن خاللهــا يتــم اســتخدام أعــىل فائــض ممكــن مــن التكنولوجيــا يف تفتيــت 

عضو مجلس النواب المصري.  )16(

األمــم وتحويلهــا إىل فــويض و إدخالهــا يف نفــق مظلــم مــن الحــروب األهليــة بأيــدي 

أبنائهــا و باســتخدام الحــروب ســالفة الذكــر دون أن تتكلــف تلــك الدول التي تســتخدمها 

ــالت  ــع و حام ــات واملداف ــرات و الدباب ــة ) كالطائ ــة التكلف ــكرية باهظ ــدة عس أي مع

الطائــرات وغــري ذلــك(.

1- اإلعالم :
يظهــر دور اإلعــالم واضحــاَ جليــاَ يف دعــم ونــر اإلرهــاب الفكــري باســتخدام خطــاب 

الكراهيــة والتطــرف مــن خــالل معــامل وأســاليب وأدوات متعــددة نذكــر منهــا اآليت :

أ-الرصاع بني اإلعالم واإلعالن :

حيــث بــات اإلعــالم مــادة للرتبــح والتكســب غــري املنطقــي حــني خضــع أســرياَ ملاديــات 

اإلعــالن  ) فالنــون هزمــت امليــم ( وبــات اإلعــالن مســيطراَ مهنيــاَ عــىل اإلعــالم ومــن هنــا 

اختفــت البقيــة الباقيــة مــن حياديــة اإلعــالم وأصبــح يلبــي مطالــب كل مــن يدفــع أكــر 

.... األمــر الــذي صــار أكــر شــيوعاَ وانتشــارا يف الــدول الفقــرية واملتخلفــة ومــا أكرهــا يف 

العــامل العــريب .... وبالتــايل انتــرت العديــد مــن الــدول التــي رحبــت ببــث الســموم يف 

مجــال خطــاب الكراهيــة والتطــرف ملــن يدفــع أكــر وتكالــب عــىل الكعكــة عــدد كبــري 

وال حــرص لــه ممــن يدعونهــم باملذيــع النجــم الــذي يقــوم هــو و فريــق األعــداد بصياغــة 

ــة بــني مؤيــد و  ــة يتحــارب مــن خاللهــا الضيــوف الســابق اختيارهــم بعناي مــادة إعالمي

ــد ؟؟؟ (  ــع ؟؟؟ وال ض ــت م ــنتهم ) إن ــىل ألس ــيوعاَ ع ــر ش ــؤال األك ــى أن الس ــض حت راف

وينتقــل هــذا الــرصاع يبتلــع كل قيــم األمــن القومــي حيــث منــاخ الجهــل ونقــص الوعــي .

ب- الشائعات :

ــة  ــك لضعــف وســائل االتصــال وقل ــت الشــائعات تنســج عــىل وهــم وذل ــاَ كان قدمي

عددهــا وبــراءة املفاهيــم يف تلقــي الشــائعة وترديدهــا .... أمــا اليــوم فالشــائعات تعتمــد 

ــرب إىل املنطــق  ــاع هــي أق ــف ( لدرجــة إقن ــا بزي ــات ) أي صناعته ــة املعلوم عــي فربك

ــني  ــني واملثقف ــن املتعلم ــا م ــأس به ــبة ال ب ــل ونس ــني ب ــاف املتعلم ــالء وأنص ــدي الجه ل

ألنهــا تعتمــد عــىل حــدث حقيقــي واقــع وملمــوس ثــم يســتغل هــذا الحــدث يف نــر 

ــة يف  ــة إيجابي ــول أي قيم ــث تح ــه بحي ــة ب ــائعات املرتبط ــب والش ــن األكاذي ــد م العدي

ــا  ــىل أنه ــلبية ع ــة س ــر أي قيم ــو تصوي ــس ه ــلبية والعك ــم س ــدث إىل قي ــوع الح موض

ــة والتطــرف . ــر خطــاب الكراهي ــك عــىل ن ــة وينطــي ذل إيجابي
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ج - الدمياجوجية :

وهــو أســلوب يســتخدم بواســطة شــخصيات عامــة وإعالميــة ومشــاهري يتــم رشاءهــم 

ــة  ــم الفكري ــم وتحيزاته ــتغلني جهله ــعبية مس ــة الش ــاوف الطبق ــاعر ومخ ــة مش ملخاطب

ــة مــن  وذلــك للرتويــج ألفــكار وأســباب ودوافــع تســتخدم الخطــاب املتطــرف والكراهي

أجــل الســيطرة عــىل املجتمعــات ومتزيقهــا وإشــعال الرصاعــات بينهــام ألهــداف سياســية 

ــاس  ــا يســلم الن ــة وفيه ــدات الوطني وتدعــو أيضــاَ إىل العنــف ملعالجــة األزمــات والتعقي

أمورهــم لهــذه الشــخصيات الســابق رشاءهــا مــن قــوي الــر لتقودهــم يف مشــهد الــرصاع 

الداخــي عــىل خلفيــة اإلرهــاب الفكــري والتطــرف وكراهيــة اآلخــر .

ملحوظــة : هنــاك العديــد مــن أســاليب حــرب املعلومات يف مجــال الحــرب والعمليات 

النفســية وتحديــداَ باســتخدام اإلعــالم نحتــاج إىل نــدوات ملناقشــتها والغــوص يف أعامقهــا 

لنعلــم أننــا أمــام آلــة جهنميــة يف الحــروب الحديثــة اســمها اإلعــالم .

2. تكنولوجيا االتصال :
ــبوق يف  ــري املس ــض غ ــتيعاب الفائ ــم أدوات اس ــن أه ــال م ــا االتص ــرب تكنولوجي تعت

تكنولوجيــا املعلومــات حيــث تطــورت لتصبــح أحــد أهــم أدوات الدمــار والتســلط عــىل 

الشــعوب والعرقيــات والعقائــد واألقاليــم حيــث تتســلل دون أي إنــذار أو موانــع وبأوســع 

ــل )  ــائل مث ــدد الوس ــص و تع ــا وبأرخ ــاَ دقيق ــف تصنيف ــاين مصن ــرايف وإنس ــار جغ انتش

ــا ( إليصــال رســائل  ــوب -  إنســتجرام ..... وغريه ــرت – يوتي ــوك – توي ــس ب جوجــل – في

ــات  ــكار وثقاف ــش يف أف ــداف لتنه ــت واأله ــددة التوقي ــامت ومح ــة الكل ــه دقيق ممنهج

واملــوروث الحضــاري وبصــورة شــاملة يف جــذور اإلنســان والشــعوب لتحولهــا إىل مســخ 

ــر أو  ــة دون فك ــم املغلوط ــائعات والقي ــل والش ــرددون األقاوي ــداء وي ــون الن وأرسى يلب

وعــي ليســود عــامل مــن أصحــاب الفكــر املشــوه الذيــن يتبنــوا خطــاب التطــرف والكراهية 

ــرب  ــت وع ــطية يف ال وق ــة والوس ــكار املنطقي ــاد األف ــث وإفس ــاَ لتلوي ــروا إلكرتوني وينت

ــة ال ميكــن تحقيــق األهــداف أو فــرض اإلرادة عــىل شــعوبها بأعــامل  مســاحات جغرافي

القتــال إلتســاع املجــال ومــرح الحــرب وارتفــاع أســعار معــدات القتــال .... وهنــا نذكــر 

ــة والتطــرف . ــا االتصــال املســتخدمة يف نــر خطــاب الكراهي بعــض أدوات تكنولوجي

تزوير الصوتيات واملرئيات :- 

ــا االتصــاالت بالتزويــر يف الصوتيــات واملرئيــات أن تقنــع املشــاهد  تســتطيع تكنلوجي

ــال  ــي أو أي مج ــيايس أو األمن ــهد الس ــة يف املش ــخصية فاعل ــوت أي ش ــتمع بص أو املس

ــوب  ــث يجعــل هــذه الشــخصية تتحــدث مبفــردات محــددة وباللغــة املطل ــوي بحي حي

ــث ممنهــج عــىل  ــا وبحدي اســتخدامها يف إخــرتاق التجمعــات بســائر أشــكالها وتوجهاته

نــر التطــرف والكراهيــة ومــن هنــا يتــم العبــث بأفــكار وثوابــت أي فئــة مســتهدفة يف 

ــال . ــا لتتحــول إىل ســاحة قت أي منطقــة يجــري الــرصاع عــىل أرضه

أ- استخدام املجاالت االفراضية :

تجــاوزت تكنولوجيــا االتصــال كل األبعــاد والحــدود يف بنــاء وتفعيــل املجــاالت 

ــائل  ــالل وس ــن خ ــطاء م ــكار البس ــث بأف ــتخدامها يف العب ــن اس ــث ميك ــة حي االفرتاضي

ــة يف املشــهد يف  ــة لشــخصية محوري ــث مقاطــع مصــورة وناطق التواصــل االجتامعــي بب

مــكان وظــروف غــري منطقيــة ويتحــدث مبفــردات ممنهجــة وغــري واقعيــة وال تتفــق مــع 

ــك أن  ــال ذل ــة ) مث ــرف والكراهي ــو إىل التط ــطية وتدع ــدي الوس ــا و تتح ــت القضاي ثواب

تشــاهد وتســمع حديــث مفــربك وممنتــج لشــخصية دينيــة مرجعيــة أو زعيــم ســيايس لــه 

رصيــد عنــد شــعبه لينطــق بحديــث مغلــوط ويف مــكان غــري منطقــي أن يتواجــد فيــه (

األمر الذي يؤدي إىل استغالل كل فئات املجتمع و يزرع بينهم الفرقة واالنشقاق.

ب- الربامج الخبيثة :

وهــي مــن أهــم وســائل تكنولوجيــا االتصــاالت يف اخــرتاق قواعــد البيانــات واالســتيالء 

عليهــا والعبــث بهــا لــيك تســتخدم كأدلــة يف إثبــات صحــة االدعــاءات املزيفــة بإظهــار أن 

لديهــم معلومــات مؤكــدة عــن موضــوع النقــاش أو الــرصاع وبالتايل يثــق املتابعــون يف آراء 

تلــك الفئــة التــي تســتخدم هــذه الرامــج وتتعامــل مــع كل مــا تصــدره عــىل أنــه معلومــة 

ــة الدامغــة مــن الحقائــق املســتويل عليهــا  مؤكــدة ... ويف الوقــت نفســه تثبــت و باألدل

ــة باملواجهــة  ــة آراء وتوجيهــات الجهــات املعني ــة عــدم دق ــات املخرتق مــن قواعــد البيان

مــن أجهــزة و مؤسســات الدولــة املســتهدفة

التوصيات :
ميكــن حــرص التوصيــات يف اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا ملواجهــة نــر خطــاب 
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ــا االتصــاالت مــن خــالل اآليت : التطــرف والكراهيــة مــن خــالل اإلعــالم وتكنولوجي

ســعي أجهــزة الدولــة املعنيــة بالعمــل يف مجــال دعــم وحاميــة األمــن القومــي . 1

بقــوة وإرصار نحــو تحديــد حجــم وعمــق وأهــداف التهديــدات املؤثــرة عــىل 

نــر خطــاب التطــرف والكراهيــة داخليــاَ و خارجيــاَ .

ــال و . 2 ــع املج ــتباقي الواس ــي االس ــل اإلعالم ــورة يف العم ــات متط ــتخدام آلي اس

ــة والتطــرف  ــذار املبكــر عــن أســاليب بــث خطــاب الكراهي ــد املــدي لإلن ممت

باســتحداث نــرات توعيــة ودعايــة مضــادة لــه ورســم خريطــة إعالميــة تلبــي 

ــف ضــد هــذه األعــامل . احتياجــات املواطــن يف الوعــي والتثقي

ــق . 3 ــر الحقائ ــم األمــن القومــي ( يف ن ــرض بقي ــة ) مبــا ال ي الشــفافية واملصداقي

ــرأي  ــىل ال ــرة ع ــية واملؤث ــداث الرئيس ــن األح ــات ع ــار واملعلوم ــداول األخب وت

ــل  ــة بتحوي ــي ميكــن اســتغاللها يف نــر خطــاب التطــرف والكراهي العــام والت

ــىل  ــق ع ــع الطري ــاَ لقط ــلبية وأيض ــات س ــا إىل تداعي ــة فيه ــب اإليجابي الجوان

الجهــات املعاديــة و حرمانهــا مــن التســلل إىل فكــر وعقيــدة وثقافــة و وعــي 

ــني . املواطن

أهميــة وجــود وزارة إعــالم / جهــة ســيادية عــىل مســتوي الدولــة تضــع . 4

االســرتاتيجية االعالميــة يف كافــة املجــاالت ومنهــا مجــال مواجهــة الفكــر 

ــل  ــب العق ــة تخاط ــة متزن ــة إعالمي ــالل خريط ــن خ ــة م ــرف والكراهي املتط

والفكــر و وجــدان الشــعوب قبــل العبــث بشــهوات النــاس طمعــاَ يف التكســب 

ــا . ــات بعينه ــم جه ــي ودع اإلعالم

لــن تحقــق أي مــن أســاليب املواجهــة املذكــورة يف هــذه الورقة أو عــرب الصفحات . 5

التــي تكتــب يف هــذا املجــال إال بتوافــر ثــالث عنــارص تتفاعـــل لبنــاء أمة قـويـــة 

هـــي  ) الوفــاق الوطنــي – الوعــي الوطنــي – اإلرادة الوطنيــة ( وهي مســئولية 

ــامت  ــزاب ومنظ ــة واألح ــة والجامع ــن واألرسة واملدرس ــدء باملواط ــة تب تضامني

املجتمــع املــدين الوطنيــة واإلعــالم بــكل صــوره مســموع أو مقــروء أو مــريئ .

السالح اإليديولوجي .. التطرف كأداة للدمار الشامل
تقديم: أحمد املسلامين)17(

أن خســائر الدمــار األيديولوجــي تفــوق بعــض أســلحة 

ــا هريوشــيام  الدمــار الشــامل، وال يخفــى عــىل أحــد أن ضحاي

التــي ال تفــوق %85 مــن ضحايــا االرهــاب يف الــرق األوســط 

اإلعالميــة خلقــت  اإلضــاءة  أو  االعالميــة  التغطيــة  ولكــن 

صدمــة يف اليابــان ويف العــامل بــأرسه. يف حــني الحــرب العامليــة عــىل االرهــاب هــي حــرب 

ــرق إىل العــرب  ــامت التطــرف مــن ال ــة تنظي ــاً حســم كاف غامضــة مــن الصعــب علمي

ومــن الشــامل إىل الجنــوب مــن بوكــو حــرام إىل داعــش يعنــي أكــر مــن 60 دولــة تحــارب 

ــم معاملــه إذن الغمــوض هــو ســيد املوقــف يف الحــرب عــىل االرهــاب. ــم ال يعل تنظي

وأن ســيد املوقــف يف الحــرب العامليــة عــىل االرهــاب جوجــل، ووصفــه بالشــيخ جوجل 

وخطورتــه تكمــن يف أن األجيــال الجديــدة ال تعــرف ســوى جوجــل يلجــأون إليــه وهــو 

األهــم يف العــامل.

مشــرياً أن الفقــر والجهــل ليــس ســبب التطــرف الرئيــي بــل تنظيــم القاعــدة هــو مــن 

ــس األفضــل اآلن لســوء  ــا لي ــني واملتعلمــني. والوضــع يف أفريقي ــراء واألمني ــاء والفق األغني

ــك مســلامً  الحــظ والخــوف عــىل اإلســالم والخــوف مــن اإلســالم يف نفــس الوقــت وكون

تكــون يف دائــرة االتهــام وتدمــري مهمــة اإلســالم هــي مســؤولية املســلمني يف إشــارة للجهــاد 

العلمــي يف القــرن 21.

وتســاءل هــل الحداثــة أم اإلســالم؟ ألن املســجد والحداثــة ال يتناقضــان والجهــاد 

العلمــي يف القــرن الحــايل و مكافحــة هــذا األمــر مواجهــة صعبــة ألنهــا مواجــه فكريــة 

ــي. ــدأ إال لتنته ــدأ وال تب ــي إال لتب ــة ال تنته وتقني

)17( كاتب ومفكر
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مداخلة الكاتب/ محمود الورواري)18(
ــا هــي  ــي ببعــض التســاؤالت؛ م ــد حديث أب

ــاب  ــني اإلره ــط ب ــا الرب ــم به ــي يت ــة الت الزاوي

واإلعــالم ووصــف اإلعــالم بأنــه وســيلة اإلرهــاب 

محتــوى وشــكل مشــريا إىل رضورة وجــود ورشــة 

عــن اإلعــالم واإلرهــاب قائــال أن مارجريــت 

ــود اإلرهــاب  ــت أن اإلعــالم هــو وق ــر قال تات

ــت  ــي أخاف ــة فيديوهــات لداعــش الت ــن الدن وإذاع ــة فيديوهــات ألســامة ب ــل إذاع مث

النــاس بالذعــر والخــوف ونحــن نســتخدم مصطلحاتهــم مثــل لتطعيــم الدولــة اإلســالمية.

أصبحنــا اآلن أمــام إعــالم مناطقــي وإعــالم ايديولوجــي علينــا أن تحــدد مــاذا نريــد من 

اإلعــالم العــريب وعــىل القــوة التــي توليــد االفــكار والقــدرة عــىل ايصالهــا فهــي مؤمتراتنــا 

تضــع الفكــرة ولكــن علينــا البحــث عــن آليــات التفعيــل.

مــا هــي الزاويــة التــي يبــت بهــا الربــط بــني اإلرهــاب واإلعــالم ووصــف اإلعــالم بأنــه 

وســيلة واإلرهــاب محتــوى وشــكل مشــرياً اىل رضورة وجــود ورشــة عــن اإلعــالم واإلرهــاب، 

قائــالً أن مارجريــت تاتــر قالــت أن اإلعــالم هــو وقــود اإلرهــاب مثــل إذاعــة فيديوهــات 

ــر والخــوف  ــاس بالذع ــت الن ــي أخاف ــة فيديوهــات لداعــش الت ــن الدن وإذاع ألســامة ب

ونحــن نســتخدم مصطلحاتهــم مثــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية.

أصبحنــا اآلن أمــام إعــالم مناطقــي وإعــالم أيديولوجــي علينــا أن نحــدد مــاذا نريــد من  

اإلعــالم العــريب وعــىل القــوة عــىل توليــد األفــكار والقــدرة عــىل إيحالهــا يف مؤمتــر تضــع 

الفكــرة ولكــن علينــا البحــث عــن آليــات التنفيــذ.

وهنــاك مجموعــة مــن النقــاط نحــاول طرحهــا يف مثــل هــذه املؤمتــرات إىل املامرســني 

ملهنــة اإلعــالم:

أوال : أتحدث عن اإلرهاب والكراهية من منظور اعالمي. 

)18( مذيع أول- أخبار وبرامج- قناة العربية مكتب القاهرة.

نفــرط يف الحديــث عــن اإلعــالم منفصــال واإلرهــاب منفصــال مــع انــه مــن املفــروض أن 

نتحــدث عــام يجمــع االثنــني. واإلفــراط يف رشح الظاهــرة مــن منظــور نظــري دون الولــوج 

إىل الجــزء املامرســايت فيهــا. وبالتــايل ال يجــد املــامرس شــيئا قابــال للتنفيــذ. هــي محــض 

كالم فقــط.

والحديــث عــن ميثــاق رشف اعالمــي، هــو حديــث خــارج الزمــن، وغــري قابــل للتنفيــذ. 

ألننــا لســنا امــام اعــالم عــريب واحــد. بــل امــام اعالمــات عربيــة ، وال ميكــن ان يجمعهــا 

يشء واحــد ســوى املهنيــة ، وهــي نســبية.

مداخلة الدكتور/ عبد الرحمن خالد 
املدفع)19(

بينهــا 86%  مــن  قنــاة  أن هنــاك 1122 

تلتــزم مبعايــري ومواثيــق  قنــوات خاصــة ال 

الــرف مشــريا إىل أننــا أمــام موجــة كبــرية مــن 

ــة وطالــب بــرضورة  ــدات داخلي ــات ونواجــه تهدي تدفــق املعلومــات وهــذه تعــد تحدي

ــريب كل 6  ــالم الع ــرتاتيجية اإلع ــث اس ــريب وتحدي ــي الع ــرف اإلعالم ــاق ال ــل ميث تفعي

أشــهر، مــع تبنــي آليــة التفعيــل مــع تطبيــق املحاســبة والعقــاب للمخطئــني واألهــم مــن 

ــي.  ــت الداخ ــالح البي ــو إص ــارج ه ــالح الخ ــن إص ــك م ذل

وهنــاك 1122 قنــاة مــن بينهــا %87 قنــوات خاصــة ال تلتــزم مبعايــري ومواثيــق الــرف، 

ــا أمــام موجــة كبــرية مــن تدفــق املعلومــات وهــي تعــد تحديــات نواجــه  مشــرياً إال أنن

تهديــدات داخليــة، وطالــب بــرضورة تفعيــل ميثــاق الــرف اإلعالمــي العــريب وتحديــث 

اســرتاتيجية اإلعــالم العــريب ككل، الســعي عــىل تبنــي آليــة التنفيــذ مــع تطبيــق املحاســبة 

وللعقــاب للمخطئــني واألهــم مــن ذلــك مــن إصــالح الخــارج هــو إصــالح البيــت الداخــي.

)19( محرر ومذيع أول- إدارة األخبار- وزارة شؤون اإلعالم- مملكة البحرين. 
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مداخلة السفري محمود عفيفي)20(
ــة وســائل اإلعــالم  تحــدث الســفري محمــود عفيفــي عــن عالق

ــر منظمــة توضــح  ــد أن اليونســكو أك ــة وأك وخطــاب الكراهي

ــاب  ــي أن خط ــال عفيف ــة وق ــاب الكراهي ــالم بخط ــة اإلع عالق

الكراهيــة ليــس بجرميــة والقانــون األمريــيك ال يحــرم الكراهيــة 

إال ملعــاداة الســامية يف حــني أن الصــور املســيئة للرســول مل يتــم تجرميهــا ولكنهــا جرميــة 

كراهيــة ويف يونيــو صــدر قــرار واضــح 1618 الهــدف منــه وقــف اإلجــراءات التــي ميكــن 

ــد أن يكــون  ــة، وقــال أن دور اإلعــالم الب ــز عــىل الكراهي أن تســتهدف األشــخاص للتحفي

لــه دور رئيــي يف التعامــل مــع هــذا املوضــوع للخطــاب الصحفــي: فهنــاك نقــاش دويل 

حــول إذا أمكــن منــح الـــBloggers  هــل الحــق أن يكــون عضــو يف نقابــة الصحفيــني أمــا 

يف وطننــا ولدينــا فإننــا ال نعــرتف بــه كصحفــي مــن أصلــه.

ــاج إىل انخــراط حــول  ــه نحت ــد مــن النقــاش حول بالنســبة للصحفــي االســتقصايئ الب

ــاوز حــدوده  ــذي يتج ــي ال ــع الصحف ــل م ــة للتعام ــادة صحيح ــاك م ــم هن ــك املفاهي تل

ــىل  ــث ع ــان ويح ــوق اإلنس ــع حق ــارض م ــري يتع ــق العب ــان، إذا كان ح ــوق اإلنس يف حق

ــوراً. ــه ف ــد مــن إيقاف ــة الب الكراهي

كل  ظــروف  عــىل  يتوقــف  فإنــه  األمــور  هــذه  مــع  التعامــل  حــدود  أمــا 

الــرف. كميثــاق  املــاس  بــه  يلتــزم  إعالمــي  ميثــاق  بوجــود  وطالــب   دولــة 

مداخلة الدكتور/ أحمد دويدار)21(
أن االعــالم ال بــد أن يكــون صاحــب رؤية وتوجــه و مواجهة 

ــات  ــق أن املصطلح ــن طري ــا ع ــن مواجهته ــد م ــرف ال ب التط

ــس وال  ــح ال تبخي ــت مصطل ــة تح ــا قداس ــس فيه ــة لي القدمي

تقديــس أي ال نبخــس وال نقــدس وتحــدث 

)20(  المتحدث الرسمي لمعالي األمين العام لجامعة الدول العربية.

)21( رئيس المركز اإلسالمي بوسط نيويورك.

الخطــاب اإلعالمــي غــري منضبــط يعنــي غيــاب االنضبــاط يف األداء ال بــد مــن مواجهته، 

ــة يف  ــاط ويلعــب عــىل اضعــف منطق ــأن ؟؟؟ االنضب ووضــح أيضــا الخطــاب الوعظــي ب

الجســم هــي القلــب يعنــي يحــاول جــذب الجامهــري إليــه دوه وجــود آليــات.

حيــث أن الفكــرة ليســت محاربــة اإلرهــاب فقــط ولكــن ال بــد مــن معرفــة مــا بعــد 

اإلرهــاب.

ودعــا ختــام حديثــة إىل رضورة العمــل عــىل إنشــاء شــبكة عربيــة بهويــة اســالمية عــىل 

غــرار الفيــس بــوك واالنرتنت.

مداخلة: األستاذة منى الوكيل)22(
ــر  ــال تظه ــىل األطف ــيَّة ع ــة النَّفس ــاب اإللكرتوني أن أرضار األلع

ــة: ال يجــد  ــور التالي ــا باألم ــن متييزه ــث ميك دة، حي ــدِّ بأشــكاٍل متع

ــذه  ــته له ــاء مامرس ــعادة إال أثن ــة والسَّ ــوة والرفاهي ــعور بالنَّش الش

ــري. ــاب ال غ األلع

ــه  ــه وأعامل ــام بواجبات ــه القي ــك بســبب عــدم رغبت ــة، وذل ــاة العملي  الفشــل يف الحي

املفروضــة عليــه. العصبيــة والعدوانيــة، حيــث يصبــح عصبيــاً ألنــه ال يريــد فراقهــا، وإمنــا 

يريــد أن يبقــى ويســتمر باللعــب، كــام أن بعــض هــذه األلعــاب تحتــوي أمــوراً خطــرية، 

قــة، وغريهــا مــن األمــور املحرَّمــة رشعــاً وُعرفــاً، مــام يؤثــر بشــكٍل مبــارٍش  كالجرميــة، والرَّ

عــىل شــخصيَّة الِطفــل املســتقبلية. فقــدان اإلرادة الحقيقيــة، حيــث إنــه يصبــح عبــارة عن 

ــه عليهــا. فقــدان مهــارات التواصــل مــع اآلخريــن، حيــث  عبــد لهــذه اللعبــة، ال إرادة ل

يفقــد الطِّفــل القــدرة عــىل فتــح مواضيــع متنوعــة خــارج نطــاق األلعــاب اإللكرتونيــة؛ 

ــارب.  ــل واألق ــع األه ــة أو م ــن يف املدرس ــع اآلخري ــل م ــد التَّواص ــده ال يجي ــك تج ولذل

فقــدان الــذَّكاء وروح االخــرتاع، فتجــده يــرى كل يشٍء يحيــط بــه وكأنــه شــبيه ملــا يوجــد 

ــٍق  يف اللعبــة، وهــذا مــا يجعــل تفكــريه وذكاؤه محــدوداً يف نطــاٍق ضيِّ

)22(عضو مجلس النواب المصري.
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سلبيات األلعاب اإللكرونية عيل الطفل: 
وجــد املتخصصــون ان لأللعــاب اإللكرتونيــة أثــر يف تغــري ســلوك الطفــل للســوء حيــث 

انهــا تدفعــه لألنانيــة وحــب الــذات وزيــادة الســلوك العــدواين لديــه ورمبــا تدفعــه للرقة 

للحصــول عــىل هــذه األلعــاب وتجديداتهــا مــن األســواق او لــراء األجهــزة التــي يتمكــن 

مــن مامرســه هــذه األلعــاب عليهــا حيــث انهــا تكــون مبثابــة ادمــان لــه.

وبعض اآلباء يرتكون األطفال ملامرسه األلعاب فهي امنه عن املواقع الجنسية ولكن 

ما ال يعلموه انها تحمل نفس خطورة هذه املواقع وتأثريها لذلك يتطلب األمر املتابعة 

الدامئة من األباء واألمهات.

التوحد واأللعاب اإللكرتونية: كرة استخدام الطفل لألجهزة اإللكرتونية تجعله مييل 

للعزلة واالنقطاع عن العامل وبالتايل تظهر لديه مشاكل نفسية وصحية كالتوتر والقلق 

والعصبية وقله النوم وانخفاض املستوي الدراىس.

حلول لتجنب ارضار هذه األلعاب: - يجب تحديد وقت معني ملامرسه هذه األلعاب 

وال تكون طول اليوم للسيطرة عىل ادمان الطفل لهذه األلعاب.- وضع برنامج مراقبه 

ملعرفه ما يفتحه الطفل من ألعاب.- جعله ميارس هذه األلعاب مع أصدقائه حتى ال 

ينعزل عنهم.- تخصيص وقت ملامرسه األنشطة الرياضية.  - غرس حب القراءة يف نفس 

الطفل.- جعله يخرج طاقته من خالل الرسم لزيادة قدرته عىل التخيل واالبداع. 

التوصيات 
  مجموعة من التوصيات للحد من خطورة وسائل التواصل اإلجتامعي والتصدي لها 

قدر املستطاع لننقذ ما ميكن إنقاذه قبل أن يستفحل األمر ويصعب علينا تداركه

.  إعــداد برنامــج وطنــي للتوعيــة اإللكرتونيــة مــن خــالل كافــة وســائل  اإلعــالم . 1

املــرىئ واملســموع وشــبكة اإلنرتنــت التواصــل اإلجتامعــي .

 توعية وتحصني الفرد ضد أي أخطار محتملة قبل وقوعها.. 2

إستثامر الوقت بالرتفيه والقراءة والرياضة وتنمية الهوايات.. 3

نر ثقافة اإلستخدام اآلمن للتقنية من خالل عدة قنوات الكرتونية .. 4

اســتحداث مجموعــة مــن األلعــاب الذكيــة التفاعليــة والتــي ترتكــز عــىل الثقافــة . 5

املحتمعيــة والتاريخيــة .

تقديــم العــاب ذكيــة تربويــة تســاعد عــىل التعــرف وكيفيــة اإلســتخدام اإليجــايب . 6

لتلــك الربامــج

مراقبــة األبنــاء صغــاراً وكبــاراً ومتابعــة ســلوكياتهم للتدخــل لــو طــرأ أمــر مخالف . 7

للســلوك الصحيح 

الوعي الديني والرتبية السليمة . 8

متابعة الربيد اإللكرتوين لتوخي الحذر مام يرسل عليه. 9

 تنبيههــم بــرضورة عــدم الكشــف عــن معلوماتهــم الشــخصية ألي شــخص عــىل . 10

الشــبكة حتــى ال يكونــوا عرضــة لإلبتــزاز

عــىل اآلبــاء أن يعيشــوا عــرص أبنائهــم بــكل معطياتــه ومميزاتــه وأن يتواصلــوا . 11

معهــم وال يجعلــوا وســائل التواصــل اإلجتامعــي تأخــذ دورهــم .

إعطــاء األبنــاء التقديــر واإلهتــامم ومناقشــتهم والتــودد لهــم وإغــداق العاطفــة . 12

عليهــم حتــى ال يبحثــوا عنهــا لــدى الغربــاء فيقعــوا فيــام ال تحمــد عقبــاه 

إيجــاد لغــة حــوار مشــرتكة بــني اآلبــاء واألبنــاء وخلــق جــو مــن الفــرح واملــرح . 13

إلعــادة جــو األرسة املتامســكة مــن جديــد .

ــىل . 14 ــة ع ــة صارم ــرض رقاب ــة وف ــع الهادف ــاً للمواق ــالم إيجابي ــز دور اإلع تعزي

ــأ ــباب يف الخط ــع الش ــأنها أن توق ــن ش ــي م ــيئة والت ــع املس املواق

ــر . 15 ــة بخط ــارضات للتوعي ــدوات ومح ــد ن ــة بعق ــة والجامع ــز دور املدرس تعزي

ــع  ــك املواق تل

اعطــاء الشــباب فرصــة للتعبــري عــن آرائهــم وأفكارهــم اإلبداعيــة وتحفيزهــم . 16

عــىل ذلــك 

ــا . 17 ــباب إىل م ــرصف الش ــازات لين ــه يف اإلج ــيطة ومؤقت ــل بس ــرص عم ــاد ف إيج

ــم ينفعه

ــب . 18 ــد تواك ــي مل تع ــدة والت ــد البائ ــادات والتقالي ــض الع ــر يف بع ــادة النظ إع

التقــدم والتطــور ، فيجــب أن نعــرتف بأهميــة وســائل التواصــل اإلجتامعــي مــع 

تأكدنــا مــن أن لهــا إيجابيــات وســلبيات نأخــذ منهــا مــا يفيــد ونــرتك مــا يــرض . 
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مداخلة: األستاذة/ فاطمة غندور)23(
تحدثــت بخصــوص: ان نوظــف اإلعــالم االلكــرتوين كآليــة مــن 

آليــات التعاطــي يف مكافحــة خطــاب الكراهية...الــدول التــي تعاين 

ــا  ــي أن توليه ــريات ينبغ ــن متغ ــه م ــاج ماخاضت ــا نت ــا وتطرف عنف

جامعــة الــدول أولويــة وباالمــكان انتهــاج طرائــق اســتخدمتها دول 

ــة  ــاتها املدني ــتناد اىل مؤسس ــة باالس ــات ناجع ــا آلي ــتقرة وله مس

واألهليــة واألمنيــة والُرطيــة ..وشــددت عــىل رضورة التحالــف والتشــبيك بني  مؤسســات 

االعــالم واملؤسســات الحكوميــة واملدنيــة املســتقلة فــام نعيشــه ومنــر بــه يســتلزم تضافــر 

الجهــود وأن اليســتقل االعــالم بوزاراتــه ويقــيص ادوارا باملُكنــة التنســيق والتشــاور معهــا.

)23(عضو مجلس النواب المصري.
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الجلسة الختامية 

تــرأس الجلســة الختاميــة لورشــة العمــل املتخصصــة وزير مفــوض/ أ.د. عــالء التميمي، 

ــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية. حيــث تقــدم رئيــس الجلســة يف كلمتــه  مدي

بالشــكر الكبــري للســادة املشــاركني ســواء الذيــن تقدمــوا بــأوراق علميــة، والســادة اللذيــن 

شــاركوا مبداخالتهــم والتــي بــال شــك أثــرت عملنــا هــذا، والشــكر موصــول للســادة ممثــي 

ــل  ــدا لتفعي ــا جدي ــة منطلق ــذه الورش ــكل ه ــال يف أن تش ــاركني، آم ــة املش ــدول العربي ال

ــة والتطــرف ، وقــد أجمــع املشــاركون  وســائل اإلعــالم العــريب ملواجهــة خطــاب الكراهي

عــىل توصيــات ورشــة العمــل، وهــي عــىل النحــو اآليت :
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التوصيات:
توصــل املشــاركني يف ورشــة العمــل إىل أن اإلعــالم العــريب قــدم تغطيــة إعالميــة واســعة 

لعمليــات القــوات املســلحة والرطــة يف مواجهــة اإلرهــاب. كذلــك عظــم دور الجيــش 

ــات كبــرية مــن األســلحة واملتفجــرات التــي  والرطــة يف ضبــط اإلرهابيــني، وضبــط كمي

كان يتــم إعدادهــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة. وكــذا تضحيــات رجــال الجيــش والرطــة يف 

مواجهــة اإلرهــاب، وقــد ركــز الخطــاب اإلعالمــي عــىل رضورة املواجهــة الشــاملة لإلرهاب، 

وتجديــد الخطــاب الدينــي، وتفعيــل دور املؤسســات الدينيــة يف شــيوع الفكــر اإلســالمي 

املعتــدل.

ودارت مناقشــات مســتفيضة ملوضــوع ورشــة العمــل، وتوصــل خاللهــا املشــاركون إىل 

عــدد مــن التوصيــات محاولــة منهــم يف اســتراف املســتقبل والتنبــؤ مبــا ســوف يحــدث 

مــن تداعيــات وتبعيــات انتشــار خطــاب الكراهيــة والتطــرف، 

ويف الختام أوىص املشاركون مبا يي: 

إن املرحلــة الحاليــة تحتــاج إىل مراجعــة دقيقــة لالســرتاتيجية اإلعالميــة العربيــة . 1

املشــرتكة ملكافحــة اإلرهــاب، ورضورة تحديثهــا مبقاربــات جديــدة وعــىل 

مســتوى األمــة العربيــة واالســالمية، كمــروع جديــد ملواجهــة التحديــات 

ــرف.  ــة والتط ــاب الكراهي ــار خط ــرة انتش ــتقبلية لظاه ــة واملس الحالي

ــة لتفعيــل دور . 2 االســتفادة مــن تجــارب الــدول االعضــاء بجامعــة الــدول العربي

ــة والتطــرف. اإلعــالم العــريب يف التصــدي لظاهــرة أنتشــار خطــاب الكراهي

رضورة إعــداد » دليــل مهنــي« يرشــد أداء اإلعالميــني يف التعامــل مــع حــوادث . 3

ــا اإلرهــاب. وقضاي

أهميــة تأســيس مرصــد عــريب يعنــي برصــد وتحليــل املحتــوى اإلعالمــي املتعلــق . 4

بخطــاب الكراهيــة والتطــرف.

 أكــد املشــاركني عــىل رضورة اســتمرار األمانــة العامــة بعقــد مثــل هــذه الــورش . 5

املتخصصــة، ورضورة طباعتهــا عــىل شــكل كتيــب لالســتفادة منهــا مســتقبال. 
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ــة قطــاع  ــة العام ــر اىل األمان ــام توجــه الســادة املشــاركون بالشــكر والتقدي ويف الخت

االعــالم واالتصــال- إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــىل حســن إدارتهــا لورشــة 

العمــل املتخصصــة، والحــوار بــني املشــاركني وجهودهــا القيمــة يف إعــداد الوثائــق وتنظيــم 

العمــل، بهــدف متابعــة ومناقشــة تطــورات انتشــار ظاهــرة خطــاب الكراهيــة والتطــرف.

قائمة المشاركين في
ورشة العمل المتخصصة بشأن توظيف اإلعالم 
وتكنولوجيا االتصال لمواجهة خطاب الكراهية 

والتطرف
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الحالة الوظيفيةاالسمالدولةت

1

مملكة

 البحرين

عبد الرحمن خالد

 أحمد املدفع

رئيس تحرير نرات 

األخباربتلفزيون البحرين

2

جمهورية

 العراق

السفري

 زيد عز الدين

رئيس الدائرة املالية بوزارة 

الخارجية العراقية

3

جمهورية

 العراق

مستشارة د. سمية جابر 

رشيد

 رئيس قسم املندوبية 

الدامئة

4

دولة

 فلسطني

   املستشارة 

   جامنة الغول

  املندوبية الدامئة

5

دولة 

ليبيا

محمود البشري 

لسوكني 

املستشار اإلعالمي مبندوبية 

ليبيا

6

الجمهورية اإلسالمية 

املختار امباباملوريتانية

مستشار أول السفارة و 

املندوبية الدامئة

7

الجمهورية

 اليمنية

سكرتري ثالث باملندوبية األستاذة/ شايفة مهدي

الدامئة

جمهورية مرص 8

العربية 

مدير مرصد فتاوي التكفري حسن محمد مصطفى

بدار اإلفتاء

قامئة ممثيل الدول األعضاء 

املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بشأن

 توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة

 بشأن توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية 

والتطرف

الحالة الوظيفيةاالسمت

خبري معلومات وجرافيك الكرتونيةالسيد ابراهيم أحمد محمدين1

صحفيفراس خضري حسني2

مدرس النظم السياسية معهد التخطيط القومي د. هبة جامل الدين3

املرصي

إعالمي وكاتبمحمود ورواري4

أ.د. حسن عامد عبد املنعم 5

مكاوي

استاذ إعالم عميد كلية اإلعالم سابقا

عضو مجلس النواب املرصياللواء/ حمدي بخيب6

استاذ ورئيس قسم علوم اإلعالم جامعة عني هبة أحمد شاهني7

شمس

دكتور جنايئ دويلد.إيهاب محمد يوسف8

نائب رئيس تحرير الجمهوريةالسيد هاين9

رئيس املركز اإلسالمي بنيويورد. أحمد السيد دويدار10

رجل دين بالكنيسة القبطيةالقس توارضوس11

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة

 بشأن توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية 

والتطرف

الحالة الوظيفيةاالسمت

رئيس املنتدى املرصي لإلعالماللواء/طارق املهدي12

عميدة كلية اإلعالم جامعة األهرام الكنديةإيناس محمد أبو يوسف13

استاذ بجامعة عني شمسأ.د. جامل أبو شقرة14

استاذ جامعي بيت العائلة املرصيةأ.د. سعد سيد عويس15

مدير تحرير جريدة األهرام للشؤون العربيةمحمد مطر16

إذاعة صوت العربوليد الرمايل17

مديرة مكتب القاهرة- جريدة اليقني األمريكيةرنده رفعت18

مدير ملتقى الهناجر الثقايف بدار األوبراناهد عبد الحميد أحمد19

إعالم مكتب وزير الرتبية والتعليممنى الوكيل20

ماجد عجيب عطيه 21

سداروس

مدير املكتب الثقايف القبطي األرثودوكس
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة

 بشأن توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية 

والتطرف

الحالة الوظيفيةاالسمت

صحفي- وكالة األنباء الروسية بالقاهرةمصطفى محمد شاهني22

رئيس الشبكة الثقافية باإلذاعة املرصيةرشيف عبد الوهاب23

رئيس محكمة االستئنافخالد القايض24

عضو بيت العائلة املرصيةخالد سمرة25

نائب رئيس اإلذاعة املرصيةأمل مسعود26

نائب رئيس تحرير الجمهوريةمصطفى البلك27

صحفيأرشف عبد البهي28

كاتب وصحفي مرصي احمد املسلامين29

قامئة املشاركني من االمانة العـامة لجامعة الدول العربية

القطاع أو اإلدارة االسمت

األمني العام املساعدالسفري/ د. بدر الدين عاليل1

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 

املتحدث الرسميالسفري/ محمود عفيفي2

ملعايل األمني العام 

مديرة إدارة الرصد ومتابعة وزير مفوض/ ايناس مكاوي3

األزمات

مدير إدارة البحوث والدراسات وزير مفوض/ د.عالء التميمي4

االسرتاتيجية

مديرة إدارة االتصال والتواصل وزير مفوض/ جيهان اشكناين5

االجتامعي

مديرة إدارة اإلعالممستشارة/ نسيمة رشيط6

سكرتري أول- وحدة التنسيق السيدة/ زينب الجمل7

واملتابعة مبكتب رئيس القطاع

سكرتري أول- إدارة اإلعالمالسيد/ البشري الهرجاين8

سكرتري أول- إدارة املنظامت السيد/ يوسف تلوانت9

الدولية

سكرتري ثان-إدارة البحوث السيدة/ نجاة أمرايب10

والدراسات االسرتاتيجية
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قامئة املشاركني من االمانة العـامة لجامعة الدول العربية

القطاع أو اإلدارة االسمت

مكتب األمني العامالسيد/ أبو بكر منصور11

سكرتري ثان- إدارة االتصال السيدة/ أنجي محمود12

والتواصل االجتامعي

سكرتري ثان-إدارة املنظامت السيدة/ حسنا حسن13

الدولية

سكرتري ثالث-إدارة اإلعالمالسيدة/ أمال التليدي14

ملحق أول- إدارة الرصد السيد/ بلقاسم عي مخلوف15

ومتابعة األزمات

ملحق أول- إدارة اإلعالمالسيد/ مروان العلوص16

متعاقد- مكتب رئيس القطاعالسيد/ صالح كامل17

متعاقد- إدارة األمانة الفنية السيد/ عبد املنعم السباعي18

ملجلس وزراء اإلعالم العرب

متعاقد- إدارة االتصال السيد/ أحمد عامد الدين19

والتواصل االجتامعي

متعاقد- إدارة االتصال السيدة/ دينا أحمد طه20

والتواصل االجتامعي

القطاع أو اإلدارة االسمت

متعاقد- إدارة االتصال األنسة/ رنا هاين21

والتواصل االجتامعي

متعاقد- إدارة الرصد ومتابعة السيد/ عزيز صدقي22

األزمات

متعاقد- إدارة املعلومات السيد/محمد عبد الهادي الزرقاين23

والتوثيق والرتجمة

متعاقدة- مكتب رئيس القطاعالسيدة/ نجوى البخاري24

متعاقد- إدارة العالقات السيد/ عالء أبو الوفا25

االقتصادية

قامئة املشاركني من االمانة العـامة لجامعة الدول العربية
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