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مقدمة

اس��تأثرت ظاهرة اإلرهاب العاملي يف اآلون��ة األخرية خصوصاً مع نهاية 
الق��رن العش��رين وبداية القرن الواحد والعش��رين باهتم��ام متزايد من 
البلدان املتقدمة والنامية ، وترجع أس��باب هذا االهتمام لألثار السلبية 
اليت يغلفها اإلرهاب كظاهرة واإلرهابيون كأشخاص يف نفوس الشعوب، 
وتراج��ع اقتص��ادات ال��دول ال��يت تتعرض ل��ه واحمليطة به��ا، إذ ارتبط 
اإلره��اب دائماً بتطور األحداث اجلارية يف الس��احة السياس��ية والبيئية 
واالجتماعي��ة، وانعكس ذلك على مفهوم وتعريف اإلرهاب إعالمياً  حتى 
ب��ات عنوان��اً ملا ال عنوان ل��ه وصبغة يصطبغ بها املتش��دقون من جانب 
ووصم��ة  يل��وح بها املتآم��رون عليه م��ن االجانب اآلخر، ومأس��اة يعيش 

ضحاي��اه من اجلهالء واألبرياء على حد س��واء. 

وق��د رأينا خالل األع��وام األخرية كيف تس��تقطب اجلماع��ات اإلرهابية 
جمموعات الشباب وتبنيهم تنفيذ أفكارها اخلبيثة ، وتدمري احلضارات 
وتراث الش��عوب ، من خالل اس��تخدام احدث وسائل العصر يف اإلعالم 
احلديث وشبكات التواصل االجتماعي، مما يستدعي ليس فقط تكثيف 
اجله��ود والتعاون العربي املش��رك يف مواجهة هذا اخلطر وحتجيمه، 
وإمنا العمل على تغيري االس��راتيجيات اإلعالمية والثقافية والبحث يف 
اساليب اكثر تطوراً وفعالية للوصول إلي قطاعات الشباب املستهدف 
ونبذ األفكار اهلدامة، وإعالء قيم البناء واملواطنة وترس��يخ قيم التسامح 
والس��الم اليت جاءت بها مجيع األديان الس��ماوية واملتس��قة مع األعراف 

اإلنسانية. 
السفرية د. هيفاء أبو غزالة 	 	 	 	 	

 	                                         األمني العام املساعد
                        رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
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احللقة النقاشية البحثية الرابعة

دور اإلعالم العربي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب

يف اط��ار تنفي��ذ الق��رارات الص��ادرة ع��ن جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب يف دورته 
العادي��ة )47( وال��ذي ن��ص » عل��ى الرتحيب باس��تضافة مملك��ة البحرين اعمال 
احللق��ة النقاش��ية البحثي��ة الرابع��ة ح��ول دور اإلع��الم العرب��ي يف التص��دي 
لظاه��رة اإلره��اب خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن الع��ام 2016، والطل��ب م��ن إدارة 
األمان��ة الفني��ة جملل��س وزراء اإلع��الم الع��رب التعاون والتنس��يق معها لتنظيم 

أعم��ال ه��ذه احلقلة.«
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وبن��اء عل��ى دع��وة كرمي��ة م��ن مملك��ة البحري��ن وحت��ت رعاي��ة معال��ي الوزير 
علي بن حممد الرميحي - وزير شؤون اإلعالم مبملكة البحرين ، عقد قطاع 
اإلعالم واالتصال بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم مبملكة البحرين اجتماع 
اعم��ال احللق��ة النقاش��ية البحثي��ة الرابع��ة يف العاصم��ة البحرينية املنامة يف 
16 نوفم��ر 2016 ، حبض��ور ممثل��ي ال��دول العربي��ة م��ن وزارات اإلع��الم ووزارات 
الداخلية التالية: اململكة األردنية اهلامشية ��� دولة اإلمارات العربية املتحدة 
����� مملك��ة البحري��ن ����� اململك��ة العربي��ة الس��عودية ����� مجهوري��ة الس��ودان ����� 
مجهورية العراق ��� سلطنة عمان ��� دولة فلسطني ���� دولة قطر ��� دولة الكويت 
����� اجلمهوري��ة اللبناني��ة ����� دول��ة ليبي��ا ����� مجهوري��ة مص��ر العربي��ة ����� اململك��ة 
املغربي��ة ����� اجلمهوري��ة اإلس��المية املوريتاني��ة ������ اجلمهوري��ة اليمني��ة، كم��ا 
شارك يف االجتماع من املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية كل من:  
األمان��ة العام��ة جملل��س وزراء الداخلي��ة العرب ��� جامع��ة نايف العربية للعلوم 
األمني��ة  ����� ش��ركة ن��ور س��ات ���� املنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم ���� 
األمان��ة العام��ة جملل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ���� مؤسس��ة اإلنت��اج 
الراجم��ي املش��رتك ل��دول اخللي��ج العربية ��� جهاز إذاع��ة وتليفزيون اخلليج .

 افتتح��ت االجتم��اع معال��ي الس��فرية د. هيف��اء أب��و غزالة �� األمني العام املس��اعد، 
رئي��س قط��اع اإلع��الم واالتص��ال باألمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة، 
بكلمة ترحيبية بالس��ادة املش��اركني، مش��يدة بزخم مشاركة الدول العربية 
يف ه��ذه الفعالي��ة وال��ي تؤك��د ح��رص ال��دول األعضاء على تفعي��ل دور فريق 
اخلراء الدائم املعين مبتابعة دور اإلعالم العربي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب 
إذ يعاني العامل أمجع يف الوقت الراهن من خماطر اإلرهاب والتطرف ، حيث 
أصبح��ت ظاه��رة اإلره��اب م��ن أب��رز التحديات ال��ي تواجه معظم بل��دان العامل 
وخصوص��ًا منطقتن��ا العربي��ة، فانتش��ار اجلماع��ات اإلرهابي��ة املتطرف��ة يف 
مناطق خمتلفة من وطننا العربي جترنا على تعزيز العمل العربي املشرتك 

ملواجه��ة ومكافحة ه��ذه الظاهرة.  
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كم��ا أش��ادت معال��ي الس��فرية إىل دور مملك��ة البحري��ن الداع��م واملس��اند 
ملس��رية اجلامع��ة العربي��ة وم��ا تقوم به من عمل مش��رتك، ومب��ا يعكس حرص 
قي��ادة مملك��ة البحري��ن عل��ى محاي��ة األم��ن القوم��ي العرب��ي وخدم��ة املص��احل 
املش��رتكة لل��دول العربي��ة وش��عوبها يف حاضره��ا ومس��تقبلها. وأثن��ت معال��ي 
الس��فرية باملش��اركة الفاعل��ة لل��دول العربي��ة م��ن خ��الل األوراق ال��ي قدم��ت 

يف ُورش العم��ل.

 وخ��الل االجتم��اع مت اس��تعراض ومناقش��ة أوراق العم��ل املقدم��ة م��ن 
كل م��ن وزارة اإلع��الم جبمهوري��ة مصر العربية وزارة ش��ؤون اإلعالم، 

ووزارة الداخلي��ة مبملك��ة البحري��ن .

    * جــاء انعقــاد الحلقــات النقاشــية البحثيــة حــول دور اإلعــام العربــي فــي التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب مــرة 
واحــد مــن كل عــام فــي إحــدى الــدول األعضــاء لــدى الجامعــة العربيــة ، وذلــك بنــاء علــى توصيــة صــدرت 
عــن الفريــق الخبــراء المعنــي بالــدور اإلعــام العربــي فــي التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب، وعقــدت الحلقــة النقاشــية 
البحثيــة األولــى بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ينايــر 2010 ، كمــا عقــدت الحلقــة النقاشــية الثانيــة 
بجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ينايــر 2011 ، وفيهــا تســتعرض 

أوراق العمــل المقدمــة مــن الــدول األعضــاء ومــن قبــل المشــاركين فــي الحلقــة.
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أوراق العمل
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ورقة عمل حول

دور االعالم يف دفع الشباب لكسر احللقة املفرغة 
لإلرهاب

إعداد: د. حممد اهلاجري

باحث مشارك، مركز البحرين للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة
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ملخص تنفيذي

يع��د االره��اب ظاه��رة عاملي��ة عاب��رة، كث��رت يف ش��أنها التحلي��الت. هنال��ك م��ن 
يرى االرهاب أداة مؤامرة لتنفيذ خمططات التقسيم الغربية لوطننا العربي، 
غري أن احلقيقة الثابتة هي واقع اس��تغالل الش��باب العربي يف تنفيذ هجمات 
ارهابي��ة داخ��ل وخ��ارج الوط��ن العرب��ي. لذل��ك ال ب��د من احملافظة على الش��باب 
م��ن االن��زالق إىل ه��ذه اهلاوي��ة اخلط��رة خاص��ة وأن جمتمعاتن��ا العربي��ة ه��ي 

جمتمعات فتية.

هدفت هذه الورقة إىل تناول ظاهرة االرهاب من خالل كونه صناعة تفرزه 
حلق��ة مفرغ��ة تعي��د إجي��اد ذات النتائ��ج غ��ري املرغوب��ة، وقدم��ت الورقة منوذج 
هلذه احللقة املفرغة املنتجة لالرهاب، وهي تتكون من مخسة مراحل. كما 
اقرتحت الورقة أن يتم التحكم بهذه احللقة املفرغة من خالل عنصرين هما 

العنصر الفكري، والعنصر البشري-الشبابي.

وت��رى الورق��ة أن دور االع��الم جوه��ري وأساس��ي يف وض��ع االس��رتاتيجية 
العام��ة ال��ي م��ن ش��أنها أن تدف��ع الش��باب لتنفي��ذ مب��ادرات متنوع��ة تص��ب يف 
نهاية املطاف يف إبطاء سريورة احللقة املفرغة وصواًل إىل حماولة كسرها.
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مقدمة

يف 25 يوني��و 1996، مت اس��تهداف جمم��ع س��كين يقطن��ه عس��كريون أمريكي��ون 
م��ن أف��راد س��الح اجل��و األمريك��ي، ونت��ج ع��ن تل��ك العملي��ة مقت��ل 19 عس��كريًا 
أمريكي��ًا، وج��رح 372 آخري��ن، كم��ا أصي��ب العش��رات م��ن جنس��يات متع��ددة، 
باإلضاف��ة إىل انهي��ار جزئ��ي للمبن��ى الس��كين، ومت تنفي��ذ االنفج��ار الكب��ري 

بواس��طة بصهري��ج مفخ��خ. 

وق��د كش��ف رئي��س مكت��ب »إف ب��ي آي” الس��ابق لوي��س فري��ه يف كتاب��ه “م��ن 
حتطيم املافيا إىل التحقيق مع الرئيس بيل كلنتون إىل خوض احلرب ضد 
اإلره��اب” وال��ذي ص��در يف العام 2007 عن تفاصيل هذه التفجريات الي حدثت 
يف مدين��ة اخل��ر باململك��ة العربي��ة الس��عودية، حي��ث ق��ال أن��ه »قب��ل العاش��رة 
مس��اء بالتوقي��ت احملل��ي بقلي��ل يف ال���25 م��ن يوني��و 1996 توقف��ت س��يارة ن��وع 
داتس��ن يقوده��ا هان��ي الصاي��غ، وه��و عض��و ب��ارز يف الف��رع الس��عودي حل��زب اهلل، 
يف الزاوي��ة البعي��دة ملوق��ف الس��يارات املالص��ق للبن��اء 131، وكان البن��اء املؤل��ف 
م��ن مثاني��ة طواب��ق ج��زءاً من جممع س��كين يعرف بأبراج اخل��ر، وكان وقتها 
م��أوى ألكث��ر م��ن ألف��ني م��ن الق��وات األمريكي��ة والريطاني��ة والفرنس��ية 
والسعودية، وكان البناء 131 يقطنه حصريًا أفراد القوة اجلوية األمريكية، 
ال��ي كان��ت تطب��ق ق��رار حظ��ر الط��ريان، ال��ذي كان جي��ري تنفي��ذه يف جنوب 
العراق منذ نهاية حرب اخلليج األوىل، وكان مع الصايغ يف س��يارة الداتس��ن 
عبد اهلل اجَلَرش الذي مت جتنيده يف صفوف حزب اهلل يف مقام الس��يدة زينب 
بدمش��ق،  وبع��د دقائ��ق ع��دة دخل��ت س��يارة ش��فروليه بيض��اء ذات أربع��ة أب��واب 
من نوع كابريس إىل موقف الس��يارات، وانتظرت كي تقوم س��يارة الداتس��ن 
بإش��عال وإطف��اء أنواره��ا األمامي��ة بس��رعة، معطي��ة بذل��ك إش��ارة واضح��ة 
متامًا. وعندما فعلت الداتسن ذلك، تبع صهريٌج سيارة الشفروليه إىل موقف 
الس��يارات، وكان ذل��ك الصهري��ج مت ش��راؤه يف وق��ت س��ابق م��ن ذل��ك الش��هر 
مببل��غ 75 أل��ف ري��ال تقريب��ًا، وُأخ��ذ إىل مزرع��ة خ��ارج القطي��ف، تق��ع عل��ى 
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بع��د مس��افة عش��رين دقيق��ة أو حن��و ذل��ك، وهن��اك مت جتهي��زه حب��واىل 5 آالف 
جني��ه إس��رتليين م��ن املتفج��رات، حبي��ث أصب��ح قنبل��ة ضخم��ة. وبعدم��ا توقف 
الصهري��ج جب��وار الس��ياج، متام��ًا أم��ام احلائ��ط الش��مالي م��ن البن��اء 131، قف��ز 
الس��ائق، أمح��د املغس��ل، وه��و قائ��د اجلن��اح العس��كري ل���حزب اهلل يف الس��عودية، 
وزميل��ه عل��ي احل��وري، وهو منظم عناصر أساس��ي يف حزب اهلل، من الصهريج 
مس��رعني إىل س��يارة الش��فروليه وانطلق��ا بس��رعة تتبعهم��ا الداتس��ن، وكان 
الرقيب »ألفريدو غريورو” يقوم مبهمة احلراسة من على سطح البناء عندما 
رأى السائق والراكب ينزالن من الصهريج، والسيارتني تنطلقان مسرعتني، 
فق��ام وحارس��ان آخ��ران بإط��الق ج��رس اإلن��ذار، بعدما تأكدوا متام��ًا من أنهم 
كان��وا حيدق��ون بقنبل��ة يف موق��ف الس��يارات أس��فل منه��م، وبع��د ذل��ك ن��زل 
“غريورو” حمذراً الناس إلخالء املكان مباشرة. وأخلى الرقيب القسم األكر 
يف طابق��ني عندم��ا انفج��ر الصهري��ج خملف��ًا حف��رة عمقه��ا 35 قدم��ًا وعرضه��ا 

185 قدم��ًا، مدم��راً الواجه��ة الش��مالية م��ن البن��اء متامًا«.

ويواص��ل الكات��ب أن��ه »م��ع بداي��ة أبري��ل 1997 مت إلق��اء القب��ض يف الس��عودية 
عل��ى ثالث��ة متآمري��ن آخري��ن، ويف الواق��ع كان يف اململك��ة ع��دد م��ن اخلالي��ا 
التابع��ة ل���حزب اهلل، فكلم��ا ُاكتش��ف أم��ر واح��دة وألق��ي القب��ض عل��ى أفراده��ا 
كان املتآم��رون يفّعل��ون أخ��رى، وهك��ذا أصب��ح بوس��ع حمللين��ا وخ��راء األدل��ة 

اجلنائي��ة الوص��ول إىل نتائ��ج جدي��دة«.

وم��ن املفي��د ذك��ره أن ه��ؤالء االرهابي��ني ق��د قام��وا بتهري��ب املتفج��رات إىل 
الس��عودية من لبنان. ويف الس��عودية مت ش��راء ش��احنة صهريج غاز كبرية مت 
حتويله��ا إىل قنبل��ة ش��ديدة االنفجار حي��ث بات هوالء لديهم حوالي 5,000 رطل 
من املتفجرات، األمر الذي يكفي إلنتاج قنبلة بقوة 20,000 رطل على األقل من 

م��ادة ت��ي ان ت��ي، حبس��ب تقيي��م تقييم وكالة الدف��اع اخلاصة. 

ويف 26 أغسطس 2015، وبعد مرور 19 عامًا، متكنت األجهزة األمنية السعودية، 
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يف عملي��ة مباغت��ة، م��ن القب��ض على املتهم الرئيس��ي يف تفجريات أبراج اخلر 
وه��و أمح��د املغس��ل )م��ن موالي��د القطي��ف يف 26 يوني��و 1967(، وتس��جل ه��ذه 
العملي��ة النوعي��ة لألم��ن الس��عودي، بعد مالحقة اس��تمرت 19 عام��ًا، ألحد أهم 

املطلوب��ني واملس��جلني عل��ى قوائم اإلره��اب الدولية.

مت  ال��ذي   - املغس��ل  )إف.ب��ي.آي(  الفيدرال��ي  التحقيق��ات  مكت��ب  ويصن��ف 
ختصيص مكافأة مالية تبلغ مخسة ماليني دوالر نظري املساعدة يف القبض 
علي��ه- ومع��ه مطلوب��ون آخ��رون يف الئح��ة تض��م م��ا يعت��ره أب��رز املطلوب��ني 
للعدال��ة لتورطه��م يف هجم��ات ض��د الوالي��ات املتح��دة، وه��و يف نف��س القائم��ة 
ال��ي ضم��ت زعي��م تنظي��م القاعدة أس��امة بن الدن وخليفته أمي��ن الظواهري، 
وهم��ا املس��ؤوالن ع��ن تنفي��ذ اهلجم��ات اإلرهابي��ة ال��ي وقع��ت يف نيوي��ورك 

وواش��نطن 2001.

الش��ك ب��أن القب��ض عل��ى املغس��ل يف ب��ريوت، ومن ث��م نقله إىل الري��اض منجزاً 
أمني��ًا نوعي��ًا كب��رياً، خاص��ة وأن الرج��ل ظ��ّل متخف��ي ع��ن االظه��ور، رغ��م أن 
الري��اض مل تته��م رمسي��ا طه��ران بالوق��وف خل��ف ه��ذا التفج��ري، وقي��ل إنه��ا 
قاوم��ت ضغوط��ات أمريكي��ة لتوجي��ه اتهام��ات رمسي��ة هل��ا، ف��إن األمريكيني 
وجهوا االتهامات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري باملسؤولية عن جتنيد 

املتهم��ني والتخطي��ط للتفج��ري.

الس��عودية كان��ت تطال��ب طه��ران بتس��ليمها  الس��لطات األمني��ة يف  إال أن 
أمحد املغس��ل مع ثالثة مطلوبني س��عوديني آخرين، وهم علي س��عيد بن علي 
احلوري )مواليد 11 يوليو 1965(، والذي ترصد املباحث الفيدرالية األمريكية 
مكافأة تبلغ مخس��ة ماليني دوالر ملن يرش��د عن مكان وجود، وإبراهيم صاحل 
حمم��د اليعق��وب )موالي��د االحس��اء 16 أكتوب��ر 1966 (، وعبدالكري��م حس��ني 
حمم��د الناص��ر )موالي��د األحس��اء(، وه��ؤالء األربع��ة ضم��ن الئح��ة تش��مل 13 
متهمًا سعوديًا بتفجري اخلر، باإلضافة للبناني واحد. كما أنه كان من بني 
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املتهم��ني الذي��ن تس��لمتهم الس��عودية كان املوق��وف هاني الصاي��غ الذي اعتقل 
يف كن��دا ع��ام 1999 وج��رى تس��لميه بواس��طة الس��لطات األمني��ة األمريكي��ة 
إىل الري��اض يف 10 أكتوب��ر 1999. وكذل��ك مته��م آخ��ر ه��و مصطف��ى القص��اب 
الذي قيل إن تعاونًا أمنيًا مع السلطات اللبنانية أوقع به يف أحد فروع البنوك، 

وج��رى ترحيله للس��عودية.

ملاذ يكون العنصر الشبابي عنصر رئيسي يف صناعة االرهاب؟

بالرج��وع إىل أمح��د املغس��ل جن��د أن��ه كان يبل��غ م��ن العم��ر 29 عام��ًا عندم��ا مت 
تنفيذ عملية تفجري أبراج اخلر، وعلي سعيد بن علي احلوري كان يبلغ 31 
عام��ًا، وإبراهي��م ص��احل حمم��د اليعق��وب كان يبل��غ 30 عام��ًا. مقاب��ل ذل��ك جن��د 
أن منف��ذي أح��داث 11 س��بتمر أيض��ًا ت��رتاوح أعماره��م ب��ني 21 و 33 عام��ًا. إن��ه 
م��ن احمل��زن ج��داً أن تك��ون فئة الش��باب هي من ينف��ذ هذه العملي��ات االرهابية، 
وه��ي الفئ��ة ال��ي م��ن املؤمل أن يلقى على عاتقها مس��ؤولية مس��تقبل األوطان 

وتنميتها.

ومم��ا يؤك��د ه��ذه املالحظ��ة دراس��ة ص��ادرة ع��ن احلكوم��ة الريطانية نش��رت 
يف 25 مارس 2015 ذكرت بأن الفئات العمرية املنخرطة يف االعمال االرهابية 
كان��ت كالتال��ي: أق��ل م��ن 18 س��نة بنس��بة 3%، م��ن 18-20 س��نة بنس��بة 8%، م��ن 
21-24 س��نة بنس��بة 16%، من 25-29 س��نة بنس��بة 25%، وفوق 30 عامًا بنس��بة %47. 
لذلك جند أن اكثر من نصف املنضمني هلذه احلركات هم من فئة الشباب، 
األمر الذي يطرح تس��اؤالت هامة حول االس��باب الي جتعل الش��باب خيتارون 

هذا املس��لك غري الس��وي يف حياتهم. 

إن املراقب للمشهد السياسي العام يرى بوضوح على االمتداد اجلغرايف العربي 
خالل السنوات املنصرمة قد شهد هزات قوية، مل تكن معهودة من قبل، مقابل 
ع��دم وج��ود وف��رة يف الدراس��ات ال��ي تتن��اول عالق��ة الش��باب بانثروبولوجي��ا 
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التط��رف بش��كل أكادمي��ي، كما أن��ه من الصعب مبكان االخن��راط العملي يف 
صفوف التنظيمات اإلرهابية، ومعاينة طريقة االستقطاب والتجنيد، لوضع 
رؤي��ة دقيق��ة م��ن قب��ل الباحثني، إال أنه باالمكان عن طريق دراس��ة عينات من 
اإلرهابيني الش��باب التائبني دراس��ة املوضوع، ويف هذا الصدد باإلمكان االش��ادة 

بالتجري��ة الس��عودية »املناصح��ة” ال��ي س��اعدت يف وض��ع تفس��ريات لطبيع��ة 
الديناميكي��ة ال��ي تس��لكها عجل��ة االره��اب.

ي��رى أس��تاذ العل��وم السياس��ية جبامع��ة حمم��د اخلام��س د. خال��د يامي��وت أن��ه 
عل��ى الرغ��م م��ن أن »اإلره��اب ظاه��رة مفتوح��ة ومعق��دة، وتتطل��ب دينامي��ة 
فكري��ة ت��وازي دينامي��ة وفاعلي��ة التنظيم��ات الديني��ة العنيف��ة، م��ن ناحي��ة 
تطوره��ا وتوس��عها. وإن تن��اول الظاه��رة عر البحث امليدان��ي العملي، قادر على 
تس��ليط الض��وء عل��ى دور كل العوام��ل املعق��دة املنتجة لإلرهاب؛ س��واء كانت 
ذات طبيع��ة سياس��ية، أو اجتماعي��ة، أو ديني��ة، أو نفس��ية، أو ثقافي��ة أو غ��ري 
ذل��ك. ويضي��ف ب��أن »ه��ذا املس��لك املنهج��ي اإلنرتبولوج��ي ميكنن��ا م��ن التحلي��ل 
الدقي��ق للظاه��رة، كم��ا يوصلن��ا إىل معرف��ة س��ياق تط��ور العن��ف، بوصف��ه 
دينامي��ة داخلي��ة جملتم��ع مع��ني، وكون��ه مرتبط��ا بدينامي��ة خارجي��ة أوس��ع، 

تتعل��ق بتكوي��ن اهلوي��ة والقي��م اجملتمعي��ة العام��ة العربي��ة«. 

كم��ا ي��رى أن  الس��ياق الداخل��ي للجماع��ة الدول��ة، خيتل��ف ع��ن س��ياق اهلوي��ة 
الديني��ة اجلامع��ة األم��ة، وأن االس��تعداد الفط��ري البش��ري للعن��ف ال يرتب��ط 
بالعنص��ر الوراث��ي، أو الدي��ين، بق��در م��ا يرتب��ط بالس��ياق اجملتمع��ي، وم��ا ي��دور 
بداخل��ه وخارج��ه م��ن تفاع��الت، تنم��ي العن��ف وجتعل منه نس��قا ثقافي��ا رائجا.

ويؤك��د عل��ى أن اهلوي��ة والنس��ق القيم��ي ال ينف��كان ع��ن التماس��ك االجتماعي 
وع��ن سلس��ة اإلدراك وش��بكة التص��ورات القبلي��ة للمجتم��ع، كم��ا ان عن��ف 
الدينامي��ة اخلارجي��ة يف عالقته��ا بالعومل��ة والصراعات الدولي��ة، جعل القيمة 
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الديني��ة تتع��رض خللخل��ة م��ن جه��ة اإلدراك بش��كل مل يك��ن معروف��ا عن��د 
األجي��ال الس��ابقة. 

ال��ذي  االجتماع��ي  التماس��ك  أن  إىل  الباحث��ني  بع��ض  يذه��ب  ذل��ك  مقاب��ل 
خيلق��ه اجلي��ل الش��بابي، جيع��ل م��ن الدي��ن نظري��ة جاذب��ة يف ع��امل مضط��رب؛ 
مم��ا يضم��ن ألف��راد اجلي��ل ق��درة عل��ى املقاوم��ة واالس��تمرار يف مجاع��ة ديني��ة  
قابل��ة للتوس��ع، وخل��ق رمزية كب��رية تفتح التماس��ك االجتماعي الديين على 
آفاق عاملية، تتخذ من اإلرهاب قيمة »المحة« للمشرتك اجلماعي لعامل جيل 

اإلنرتن��ت حبس��ب وصف��ه.

ولع��ل ه��ذا التوج��ه العلم��ي امليدان��ي ه��و ال��ذي من��ح أعم��ال اإلنثربولوج��ي 
األمريك��ي س��كوت أت��ران مدي��ر األحب��اث اإلنثربولوجي��ة يف املرك��ز الوط��ين 
للبحث العلمي يف باريس أهمية بالغة يف هذا اجملال، وميثل كتابه »احلديث 
إىل الع��دو: الدي��ن واألخ��وة وصناع��ة اإلرهابي��ني وتفكيكه��م« ال��ذي ص��در 
ع��ام 2010م واح��دا م��ن األحب��اث اإلنثربولوجي��ة امليداني��ة ال��ي اش��تغلت عل��ى 
جمموعة من اإلرهابيني السابقني، وخرجت خبالصات علمية تتعلق بطرق 
تكوي��ن وإنت��اج اجلي��ل اجلدي��د م��ن اإلرهابي��ني، وط��رق تش��كيل الوع��ي ونوعية 
التص��ورات والس��لوكيات ال��ي ميارس��ونها، داخ��ل مجاعته��م الداخلي��ة، وم��ع 

احملي��ط اخلارج��ي ال��ذي يعدون��ه ع��امل م��ن الكف��ر.

وانطالق��ا م��ن ه��ذه اخللفي��ة البحثي��ة، ينته��ي مدي��ر األحب��اث اإلنرتبولوجي��ة 
يف املرك��ز الوط��ين للبح��ث العلم��ي يف باري��س إىل أن قضاي��ا اإلره��اب والعن��ف 
والدين يف العامل اإلس��المي معقدة، ويرى أن جممل الش��باب الذين يلتحقون 
باحل��ركات اإلرهابي��ة، يقوم��ون بذل��ك بداف��ع م��ن االقتناع املب��ين على اإلميان 
بقضي��ة م��ا واإلخ��الص هل��ا. فه��م يع��دون أنفس��هم يف مجاع��ة عقدي��ة متحدة، 
يف ش��كلها األصيل املتضامن بش��كل إنس��اني بدائي، وهذا بدوره يفس��ر س��هولة 
التجني��د املب��ين عل��ى القراب��ة العائلي��ة، واالنتماء ألصدقاء املعس��كر، واملدرس��ة، 
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ورفاق الرياضة، وزمالء العمل. مما يعين أن حنو ثالثة أرباع التجنيد لفائدة 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة يك��ون خ��ارج مؤسس��ة املس��جد، ال��ي أصبح تأثريها ش��به 
غائب يف هذا اجملال، ولعل تطورات اهلجمات اإلرهابية لباريس يف س��نة 2015	.

كم��ا ينب��ه س��كوت أت��ران أن��ه لي��س كل االنتحاري��ني هل��م داف��ع دي��ين، حيث أن 
اجملموع��ات العلماني��ة قامت بتفجريات انتحارية عدة، ومنها منور التاميل يف 
س��ريالنكا، وه��ي تنظي��م قوم��ي هندوس��ي، كم��ا وقع��ت مث��ل تل��ك اهلجم��ات يف 

الس��ابق يف لبن��ان، ونفذها قومي��ون وعلمانيون. 

فالقضية حبس��ب أتران  »ليس��ت دينية، وال هي حرب ش��املة، خيوضها ش��باب 
متعطش للدماء ضد العامل. إنه جيل من الشباب، جيب علينا مواجهته، خبلق 
أمن��اط وص��ور جدي��دة عن أبط��ال ميثلون تصوراته ورغباته غري املفصولة عن 

الواقع، فهو جيل طموح ومبادر، ويس��عى إىل الروز«. 

لذل��ك فالتعام��ل مع��ه ال جي��ب أن يك��ون بالقناب��ل والرص��اص، وال باإلث��ارة 
اإلعالمي��ة ال��ي جتع��ل منه��م أبط��اال وق��ادة يق��ودون احل��روب باس��م داع��ش أو 
القاع��دة أو ح��زب اهلل أو أنص��ار اهلل أو احلش��د الش��عيب. وخيل��ص أت��ران إىل 
الق��ول أن الواق��ع م��ا زال يؤك��د أنه��م أقلي��ة هامش��ية، وجي��ب أن يبق��وا كذلك 

كم��ا ه��م فعال.

م��ا س��بق كان خالص��ة جه��ود غ��ري عربية، جملموعة من أحب��اث مدير مركز 
باري��س، س��كوت أت��ران، ال��ذي ح��رص عل��ى العم��ل ميداني��ًا م��ع زمالئ��ه عل��ى 
إج��راء مقاب��الت وجه��ًا لوجه مع مقاتلني م��ن جبهة النصرة ومجاعات مقاتلة 
أخرى يف س��وريا، وكذلك داعش يف العراق. وحاول اإلجابة فيها على أس��ئلة 
مركزي��ة م��ن مث��ل مل��اذا ينض��م الش��باب للجماع��ات اإلرهابي��ة؟ وم��ا قناع��ات 
وط��رق تفك��ري ه��ذا الن��وع من البش��ر؟ وما األس��باب والعوامل الي تدفع الش��باب 
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املس��لم املول��ود بأوروب��ا، ال��ذي عاش وتربى ودرس فيه��ا، إىل اهلجرة وااللتحاق 
بداعش؟ 

احللقة املفرغة لصناعة االرهاب

مث��ة دائ��رة مفرغ��ة لصناع��ة االره��اب، ونع��ين بالدائ��رة املفرغ��ة ه��ي األس��باب 
والتفاع��الت املتسلس��لة ال��ي ت��ؤدي إىل ظه��ور ذات النتائ��ج غ��ري املرج��وة. لذلك 
ال ب��د م��ن تفكي��ك ظاه��رة اجن��ذاب الش��باب اىل االره��اب، وق��د أب��دى العديد من 
املهتمني واحملللني نظرات متقاربة يف سعيهم إىل تفكيك االرهاب كصناعة 
تس��اهم يف تعزيزها عدة عناصر، وتعد البطالة والفقر أحد االس��باب الظاهرة 
وذلك للحاجة لألموال الي تش��بع الرغبات املادية واملعنوية األساس��ية للفرد. 
ومن جهة أخرى تعد عناصر مثل الرغبة يف حتقيق الذات والطموح اجلامح 
وغريزة السيطرة من العناصر الي قد تدفع الشباب لالنتماء هلكذا تنظيمات 
الش��باع حاجاته��م، كم��ا أن للجان��ب الفك��ري واأليديولوج��ي والعقائ��دي دور 
كب��ري خاص��ة عندم��ا يك��ون الف��رد واجملتم��ع منغلق��ني عل��ى ذاتيهم��ا، مقاب��ل 
ع��دم وج��ود  تب��ادل ألطراف احلوار ووجهات النظر جلميع التيارات والثقافات 
املوجودة مع ظل تالشي وانهيار مبدأ احرتام الرأي اآلخر تصبح اآلراء و االفكار 
املتزمت��ة وصاح��ب الص��وت العال��ي ه��و م��ن يف��رض الس��يطرة عل��ى جمري��ات 
الواق��ع، بينم��ا أصح��اب املواقف املعتدلة يرتددون يف اختاذ موقف نظراً التس��اع 
حجم اخليارات الي لديهم نظراً النفتاحهم على رؤى اجلميع. كما أن مثة 
أس��باب سياس��ية، حيث يعد الصراع السياس��ي الذي ينبذ املش��اركة السياس��ية 

يف صن��ع الق��رار س��ببًا آخ��ر يف العناصر املؤدي��ة إىل صناعة االرهاب. 

وعموم��ًا يعتق��د الباح��ث أن احللق��ة املفرغ��ة لصناع��ة االره��اب تتك��ون م��ن 
مخ��س عناص��ر أو مراح��ل رئيس��ية، ه��ي أواًل: مرحل��ة إجي��اد األس��باب والبيئ��ة 
املؤدي��ة للتط��رف، ثاني��ًا: مرحل��ة نش��وء الفك��ر املتط��رف، ثالث��ًا: مرحل��ة تكوي��ن 
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العناص��ر املتطرف��ة، رابع��ًا: مرحل��ة تنفي��ذ العم��ال االرهابي��ة، خامس��ًا: مرحل��ة 
تعم��ق اآلثار الس��لبية يف نس��يج اجملتم��ع واألفراد.

شكل رقم 1 – الحلقة المفرغة لصناعة االرهاب والتطرف

أواًل: مرحلة إجياد األسباب والبيئة املؤدية للتطرف
أش��ار الدكت��ور مج��ال نص��ار إىل أس��باب العم��ل اإلرهاب��ي ودوافع��ه وذل��ك 
باخت��الف ن��وع العم��ل وممن صدر )فرد أو مجاع��ة أو دولة(؛ ووضع جمموعة 
من األسباب والدوافع املتعددة واملتباينة الي من شأنها أن تنشئ بيئة خصبة 

لنم��و االره��اب والتط��رف. وق��د قس��مها إىل م��ا يلي: 
1- الدواف��ع واألس��باب الش��خصية: تتن��وع الدواف��ع الش��خصية ال��ي تدف��ع 
اإلرهابي إىل ارتكاب جرميته لتحقيق هدف ش��خصي، أو بس��بب عامل يتعلق 

بش��خصيته، وه��ذه الدواف��ع ه��ي دواف��ع نفس��ية، وسياس��ية، وإعالمي��ة.
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أ- دواف��ع نفس��ية: يلع��ب البناء الس��يكولوجي للف��رد دوًرا هامًا يف تفاعله 
مع جمتمعه، وقد أثبتت الدراس��ات بأن تطور النمو اجلس��مي والعقلي 
واالنفعال��ي املضط��رب يف البيئ��ة االجتماعي��ة غ��ري الس��ليمة هل��ا عالقة 
مباش��رة بالعم��ل اإلرهاب��ي. مقاب��ل ذل��ك تش��ري بع��ض الدراس��ات إىل أن 
القائم��ني عل��ى العم��ل اإلرهاب��ي جتم��ع بينه��م خصائ��ص متماثل��ة، 
كالطفول��ة املضطرب��ة، واالنط��واء عل��ى النفس، والعالق��ات املضطربة 

يف األس��رة خاص��ة م��ع الوالدي��ن، واالنقط��اع ع��ن األصدقاء.

ب- دواف��ع سياس��ية: يف كث��ري م��ن األحيان يكون داف��ع العمل اإلرهابي 
سياس��يًّا، للفت نظر اجلهة املس��تهدفة من هذا العمل، ويف الغالب تأتي 
الدواف��ع السياس��ية ألس��باب عدي��دة مث��ل تهمي��ش املواط��ن، وانته��اك 
حقوق��ه وحريات��ه، مب��ا يش��عره بالكب��ت والقهر السياس��ي، وأن��ه ُمهمل ال 
دور له. كما تعب الرغبة يف حق تقرير املصري دوراً ملحوظًا  قد يدفع 
األف��راد لعم��ل بع��ض األعم��ال اإلرهابي��ة لتخليص الوطن مم��ن يرونه 

عدوا.

ج- دواف��ع إعالمي��ة: نتيج��ة للتط��ور التكنولوج��ي يف وس��ائل االتص��ال، 
والتواصل االجتماعي، يف نشر األخبار والوقائع فور حدوثها، قد يكون 
م��ن دواف��ع العم��ل اإلرهاب��ي لف��ت أنظ��ار ال��رأي الع��ام العامل��ي إىل قضية 
م��ن القضاي��ا، جل��ذب االنتب��اه إلجي��اد ن��وع م��ن التعاط��ف م��ع القائ��م 
بالفع��ل اإلرهاب��ي، خاص��ة وأن وس��ائل اإلع��الم ه��ي الوس��يلة املثلى الي 
ميك��ن ع��ن طريقه��ا يس��تطيع اإلرهابي��ون ط��رح ش��روطهم ومطالبه��م 

وآرائه��م وش��رح قضاياه��م. 

2- الدواف��ع اجمُلتمعي��ة: وه��ي الدواف��ع: حبس��ب نص��ار- ال��ي يك��ون للمجتم��ع 
ال��ذي يعي��ش في��ه مرتِك��ب العم��ل اإلرهاب��ي دور كب��ري يف دفع��ه إىل اإلره��اب، 
وميكن تقسيم هذه الدوافع إىل: دوافع اقتصادية، ودوافع اجتماعية، ودوافع 

تارخيي��ة، ودواف��ع إثني��ة، ودواف��ع أيديولوجية.
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أ- دوافع اقتصادية: إن احلاجة والفقر والعوز االقتصادي قد تكون هلا 
آثار سلبية على البناء اجملتمعي، مما ينتج سلوًكا عدائيًّا ضد اجملتمع 
ال��ذي يعي��ش في��ه الف��رد، وم��ن أب��رز ه��ذه املش��اكل: التخل��ف الناتج عن 
السياس��ات االقتصادية غري املالئمة للواقع االجتماعي للدولة، حبيث 
تتك��ون فج��وة تتس��ع تدرجييًّ��ا بني الفق��راء واألغنياء، األم��ر الذي يؤدي 
إىل خلق حالة من النقمة والغضب على فئات من اجملتمع، قد يصحبه 

ردَّة فع��ل بارتكاب عمل إرهابي معني.

ب- دواف��ع اجتماعي��ة: إن األس��رة املفكك��ة املثقل��ة باملش��اكل األس��رية 
وضع��ف مس��توى التعلي��م، ي��ؤدي إىل ضع��ف الرقاب��ة عل��ى األبن��اء، مم��ا 
ي��رتك آث��اًرا س��لبية فيه��م، تس��هم يف احنرافه��م، واس��تغالهلم م��ن ِقب��ل 
بعض اجملموعات اإلرهابية. من جانب آخر ُيس��هم ضعف دور املدرس��ة 
يف الرتبي��ة والتنش��ئة الس��ليمة، باالضاف��ة إىل افتق��اد لغ��ة احل��وار 
والتفاه��م، إنت��اج ممارس��ات خارجة ع��ن النظام والتقالي��د االجتماعية. 
الش��عبية،  واألحي��اء  املس��اكن  وانتش��ار  التخطي��ط،  س��وء  أن  كم��ا 
وع��دم توف��ر احل��د األدن��ى للمعيش��ة، يدف��ع الش��باب إىل الش��عور بالقهر 
االجتماع��ي ال��ذي يدفعه��م إىل االحن��راف وارت��كاب األعم��ال اإلرهابي��ة.

ج- دواف��ع تارخيي��ة: ُتتخ��ذ احل��وادث التارخيي��ة ال��ي حدث��ت يف ف��رتة 
زمني��ة بعي��دة س��بًبا م��ن األس��باب الدافع��ة الرت��كاب العم��ل اإلرهاب��ي.

الس��لطة  عل��ى  الِعرقي��ة  النزع��ة  تس��يطر  عندم��ا  اثني��ة:  دواف��ع  د- 
احلاكم��ة، تلج��أ بع��ض اجلماع��ات إىل ممارس��ة العن��ف واإلرهاب ضد 

اجلماع��ة األخ��رى األق��ل ق��وة. 

ه���- دواف��ع أيديولوجي��ة: ق��د يدف��ع التعص��ب ملب��دأ فك��ري أو دي��ين إىل 
اللج��وء إىل اس��تعمال العن��ف وممارس��ة اإلره��اب م��ن ِقب��ل فئ��ة معين��ة 
حت��اول ف��رض مبادئه��ا ال��ي تؤم��ن به��ا عل��ى اجملتم��ع الذي تعي��ش فيه، 
ورمب��ا تس��عى تل��ك الفئ��ة إىل حماول��ة الوص��ول إىل الس��لطة لتس��هيل 
نش��ر تل��ك املب��ادئ وتطبيقه��ا، ومن أمثلة ذلك: الص��راع بني الرأمسالية 
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واالش��رتاكية، والصراع بني الروتس��تانت والكاثوليك ألس��باب دينية، 
كم��ا يتمث��ل ذل��ك يف تب��ين بع��ض اجلماع��ات ال��ي ُيطل��ق عليه��ا أحياًن��ا 
اجلماع��ات األصولي��ة رف��ض الثقاف��ات واحلضارات األخ��رى، ومقاومة 

االتص��ال الثق��ايف ب��ني احلض��ارات املختلف��ة.

ثانيًا: مرحلة نشوء الفكر املتطرف
يف ه��ذه املرحل��ة يص��ل العق��ل إىل مس��توى م��ن التش��بع باألف��كار الس��لبية 
والوص��ول إىل درج��ة م��ن االعتق��اد ب��أن مث��ة حاج��ز كب��ري ب��ني الواق��ع املع��اش 
والرؤي��ة ال��ي ارتس��مت يف ذه��ن العق��ل املتط��رف. حي��ث أن نش��أة ه��ذا الفك��ر 
املتش��دد مل يك��ن ب��ني ي��وم وليل��ة ب��ل نت��اج فك��ر وتغلغ��ل نش��ط يف عق��ول الن��اس 
س��واء كانوا أس��وياء وغري أس��وياء حتى وصل هذا الفكر إىل االنتش��ار والتبشري 

ب��ه وحماول��ة اقن��اع اآلخري��ن ب��ه.

ثالثًا: مرحلة تكوين العناصر املتطرفة
يف ه��ذه املرحل��ة تك��ون األف��كار تع��دت النط��اق الفكري الذاتي للف��رد، ومت البدء 
بالرتوي��ج هل��ا م��ن خ��الل ش��تى الوس��ائل املتوف��رة واملمكن��ة. ويت��م تروي��ج ه��ذه 
األفكار إىل الشباب بشكل خاص كونهم مادة خام يف طور التشكل، وبعد ذلك 
تت��م التوافق��ات الفكري��ة بني الش��باب ويتجمع��ون ويتواصلون ملناقش��ة رؤيتهم 
وهمومه��م وس��بل التغي��ري والتأث��ري يف حميطه��م. وي��رى »رودن��ي س��تارك«، يف 
كتابه »علم االجتماع« أن مثة أربعة عوامل تؤثر يف تكوين اجلماعات بشكل 

عام هي: 
“الش��أن املش��رتك”، حيث يتش��ارك جمموع من الناس يف هم معني أو 	- 

معاناة معينة ويرومون إىل تغيري ذلك الشأن، سواًء بإحداث تغيري يف 
اجملتمع أو منع حصول تغيري. 
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“التف��اؤل بالنج��اح”، حي��ث ال ب��د أن يك��ون ل��دى أعض��اء احلرك��ة 	- 
االجتماعي��ة تف��اؤل بتحقي��ق النج��اح ويعتق��دون باحتمالي��ة جناحه��م. 

“الوق��ت املناس��ب”، فغالب��ًا يك��ون هنال��ك ح��دث ع��ارض يس��هم يف إثارة 	- 
معاناته��م مم��ا ي��ؤدي إىل اقتناع الناس بأنه حان الوقت لعمل ش��يء ما 

لتعديل وضعهم. 
وج��ود »ش��بكة اتص��االت اجتماعي��ة«، حي��ث أن وج��ود ش��بكات داخ��ل  -4

اجملتم��ع تق��وم بعملي��ات التجني��د للحرك��ة االجتماعي��ة، حي��ث تت��م 
دع��وة الن��اس لالنضم��ام للح��ركات االجتماعي��ة م��ن خ��الل ش��بكات 
موج��ودة أص��اًل يف اجملتم��ع. فمث��اًل تت��م الدع��وة ع��ن طري��ق األقرب��اء، 

الزم��الء، املراك��ز الرتفيهي��ة وماش��ابه ذل��ك.

رابعًا: مرحلة تنفيذ األعمال االرهابية
يف ه��ذه املرحل��ة يت��م فيه��ا تنفي��ذ األف��كار الوس��ائل ال��ي ت��ؤدي إىل حتقي��ق 
رؤى الفك��ر املتط��رف، وأح��د أبش��ع االدوات ه��ي االعم��ال االرهابي��ة ال��ي ت��ؤدي 
إىل اش��اعة اخل��وف وزعزع��ة االس��تقرار وازه��اق االرواح يف اجملتمع. حيث يتم 
اللج��وء إىل اس��تخدام العن��ف للتعب��ري ع��ن توجه��ات اإليديولوجي��ة املتطرف��ة 
املنس��وب إىل  التط��رف  أو  الش��يوعية  أوروب��ا  اليس��ارية يف  كاإليدولوجي��ة 

الديان��ات الس��ماوية.
وقد قس��م ميش��يل فيفوركا رئيس مركز البحوث السيوس��يولوجية بفرنس��ا 
اجملموع��ات ال��ي تق��وم بأعم��ال إرهابي��ة إىل قس��مني، األول يق��وم باعتم��اد 
ارتكاب األعمال اإلرهابية كوسيلة لتحقيق أهدافه، حيث يتم القيام بتنفيذ 
أعم��ال إرهابي��ة إلره��اب جمموع��ة معينة من اجملتمع، أو إليصال رس��الة إىل 
جمتمعه��م. والقس��م اآلخ��ر وه��و اإلره��اب اخلال��ص وال��ذي يك��ون في��ه اإلرهاب 

هو الوس��يلة والغاية.

خامسًا: مرحلة تعمق اآلثار السلبية يف نسيج اجملتمع واألفراد 
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يف ه��ذه املرحل��ة تتول��د ظ��روف وعوام��ل م��ن ش��أنها أن ت��ؤذي اجملتم��ع وأف��راده 
بش��كل عمي��ق ج��داً يع��ب مداوات��ه، وه��ذه الش��روخ واجل��روح العميق��ة تتح��ول 
فيما بعد جراء تبعات اهلوة العميقة إىل عناصر سلبية دائمة احلضور تصب 
يف إط��ار صناع��ة الفك��ر املتط��رف ل��دي الضحاي��ا وأقربائه��م.  وم��ن ث��م خيل��ف 
اإلره��اب حال��ة م��ن الذع��ر واخل��وف ل��دى عام��ة الن��اس، وخيل��ف آث��اراً س��لبية 
عديدة، كالضرر االقتصادي على س��بيل املثال يتمثل يف األضرار الي تلحق 
باالقتص��اد ومؤسس��اته ونظام��ه، والض��رر السياس��ي ال��ذي يتجل��ى يف ع��دم 
االس��تقرار، والض��رر االجتماع��ي ال��ذي يتض��ح فيما حيدثه اإلره��اب من نتائج 
خط��رية عل��ى اجملتم��ع كالبطال��ة والفقر. كم��ا أن من أبرز تأث��ريات اإلرهاب 
إضعاف الكيانات السياسية واالجتماعية، ومنها ما هو هش وضعيف ومؤهل 

ب��أن يك��ون بيئ��ة صاحل��ة لنم��و االره��اب والتطرف.

السبيل إىل كسر احللقة املفرغة لالرهاب
ي��رى ع��دد م��ن املراقب��ني ب��أن االره��اب أصب��ح صناع��ة دولي��ة، حي��ث أن الع��امل 
مشغول باحلرب ضد اإلرهاب، وهو األمر الذي يعين أنه هذه الظاهرة حتتاج 
امكاني��ات حملاربته��ا ردح��ًا م��ن الزم��ن، ورمب��ا س��يكون هن��اك »تواط��ؤ« لضم��ان 
استمرار هذه الظاهرة والي تستخدم كأداة للتدخل يف شؤون الدول وصواًل 
إىل تنفي��ذ أجن��دات تص��ب يف مص��احل خاص��ة. لك��ْن األم��ر ال��ذي يعنين��ا يف ه��ذه 
الورق��ة ه��و كي��ف باالم��كان أن يك��ون الش��باب ج��زء م��ن احلل، ولي��س جزء من 
املش��كلة ال��ي س��ببها الفك��ر املتط��رف؟  يعتق��د الباح��ث أن��ه باالم��كان التحك��م 
يف عنصري��ن م��ن عناص��ر احللق��ة املفرغ��ة ال��ي س��بق ذكره��ا، وهم��ا العنص��ر 
الفك��ري املتمث��ل يف املرحل��ة األوىل، والعنص��ر البشري-الش��بابي املتثم��ل يف 

املرحل��ة الثالثة.

حي��ث ميك��ن أن يق��وم الش��باب بكس��ر بقي��ة العناص��ر إن مت توجيهه��م التوجي��ه 
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األمث��ل م��ن قب��ل االعالم الذي س��يدفعهم إىل احلد من تس��ارع عجلة التطرف 
واالره��اب وبالتال��ي إىل حماول��ة كس��ر احللق��ة املفرغ��ة املؤدي��ة للتط��رف 

واالره��اب.

دافعية الشباب
لطامل��ا يتج��دد احلدي��ث ع��ن الش��باب وأن��ه لبن��ة رئيس��ية يف مش��اريع التغي��ري، 
وم��ن ه��ذا املنطل��ق فإن��ه جي��در تن��اول موض��وع الش��باب والتغيري ضم��ن األدوات 
الرئيس��ية يف عملي��ات بالتخطي��ط االس��رتاتيجي والتنفي��ذ واملتابع��ة. حي��ث 

ميتل��ك الش��باب خص��ال ظرفي��ة تؤهل��ه لالخن��راط بق��وة يف ه��ذه املش��اريع.
وتع��د الس��نوات العمري��ة م��ن 18 – 22 عام��ًا م��ن أه��م مراح��ل املش��اركة 
الفاعلة وبناء الش��خصية والتفاعل مع احمليط، فيما متثل الس��نوات العمرية 
من 35-22 مراحل القيادة والتفرد يف البناء والتوجيه ملشاريع نهضة األمم. 
شكل رقم 2  السبيل إىل كسر احللقة املفرغة لالرهاب من خالل التحكم يف العنصر 

الفكري، والعنصر البشري
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ويتمثل دور الش��باب اليوم يف مس��ارات ثالثة، املس��ار األول: مش��اركة الش��باب 
يف التخطي��ط واإلدارة والتطوي��ر لضم��ان اس��تمرار حيوي��ة املش��روع وجت��دد 
أف��كاره، املس��ار الثان��ي: التفاع��ل االجياب��ي م��ع البيئ��ة احمليطة وال��ي ينتج عنها 
التجدي��د احلض��اري ال��ذي حيد دون اجلمود أو التخلف عن ركب التقدم. اما 
املس��ار الثالث فيعنى بضمان اس��تمرار صعود زخم املش��روع دون انهياره، وذلك 

م��ع ب��ذل التضحي��ات يف س��بيل جناحه، واالس��تعداد لتحمل تبع��ات املواجهة.

الدور االعالمي
ذل��ك ال ميك��ن أن يت��م دون وج��ود اس��رتاتيجية ش��املة تنظ��م احل��راك الش��بابي 
يف ه��ذه املس��ارات وتضم��ن اندف��اع الش��باب حن��و حتقي��ق رؤي��ة طموح��ة هل��م 
وألوطانهم. لذلك يأتي دور االعالم والذي يغطي جوانب صناعة الفكر وهي 
الصناعة األثقل، ودور العالقات العامة، واالتصال، وصواًل إىل تش��كيل الرأي 

العام.
وحت��ى نتمك��ن م��ن تفعي��ل وتطوير دور الش��باب وذلك عن طريق مش��اركتهم 
الفاعل��ة يف برام��ج التنمي��ة وال��ي يك��ون التص��دي لإلره��اب أح��د حماوره��ا 
الرئيس��ية كونه مهدد جوهري، من املفيد تبين اس��رتاتيجية تتناول حتصني 
الش��باب ض��د التط��رف )املناع��ة الفكري��ة(، واقتن��اع م��ن قب��ل صانع��ي الق��رار 
وواضعي السياسات بأن الشباب جزء من احلل، والتعرف على هموم وتطلعات 
الش��باب، ومناقش��ة قضاي��ا الش��باب، وص��واًل إىل وض��ع مب��ادرات اعالمي��ة يق��وم 
الش��باب  ال��ي ينبغ��ي عل��ى  الق��دوات اجملتمعي��ة  الش��باب بتنفيذه��ا، وإب��راز 

حماكاته��ا، ومعاجل��ة اخلط��اب املتش��دد ال��ذي يتطل��ب جه��داً اس��تثنائيًا.
وم��ن املعتق��د أن بالتدخ��ل يف هذي��ن العنصرين باإلمكان ابطاء س��رعة احللقة 
املفرغ��ة، وص��واًل إىل الق��درة عل��ى أن التكون خمرجات هذه احللقة تهدد أمن 

اجملتمع.
لذل��ك فاملطل��وب ان يق��وم اإلع��الم ب��دور املن��اط ب��ه يف تثقي��ف الش��باب وتنمي��ة 
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مداركه��م وصيان��ة أمنه��م الفك��ري، وبن��اء الوع��ي وتعمي��ق االنتم��اء للوط��ن، 
وتعزي��ز القي��م واألخ��الق، واالعت��زاز باهلوي��ة.

شكل رقم 3 دور االعالمي يف دفع الشباب لكسر احللقة املفرغة لإلرهاب
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خامتة

إن صانعي االرهاب هم أقلية هامشية، وجيب أن يبقوا كذلك، غري أن 
تداعيات االرهاب باتت تهدد أمن واستقرار دولنا، وتضيع مستقبل شبابنا 
الطامح لغد أفضل. وبال شك فإن الشباب هم الوقود الذي يغذي خمتلف 
املشاريع، لذلك من املهم جداً أن ينظر إليهم بأنهم جزء من احلل وليس 

جزء من املشكلة العصية على احلل.

ومن هذا املنطلق فإنه جيب من واضعي السياسات ومتخذي القرار النظر 
بتمعن يف متكني الشباب واالستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وابداعاتهم يف 

مشاريع التنمية والبناء، حيث أن هذه الطاقات والقدرات الشبابية إن مل يتم 
استغالهلا يف البناء سيتم استغالهلا يف اهلدم.

جيب على االعالم أن يلهم الشباب وأن يتقدم مببادرات من شأنها أن جتعل 
الشباب حيملون هم الوطن وأن يتصدروا لتنميته ومحاية أمنه واستقراره 

ويتصدوا للمهددات الي من شأنها أن توقع بالوطن يف مشاكل ومآسي 
يعيش فيها اآلن بعض أقطار وطننا العربي الكبري.

قائمة املراجع:
النيص، كمال، ظاهرة اإلرهاب: املفهوم واألسباب والدوافع، احلوار . 1

املتمدن، العدد: 3419 – 7 يوليو 2011.
السويدي، مجال سند، السراب )مركز اإلمارات للدراسات والبحوث . 2

االسرتاتيجية 2015(.
منصور، واصف، بني االرهاب والعوملة أي مستقبل )منتدى . 3

املعارف2015(.
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الرزن، مجال، تدويل االعالم العربي الوعاء ووعي اهلوية )دار . 4
صفحات للدراسات والنشر 2007(.

كصاي، حسام، االسالم الراديكالي بني األصولية واحلداثة )دار . 5
الفكر 2016(.

جرجس، فواز، القاعدة الصعود واألفول تفكيك نظرية احلرب على . 6
االرهاب )مركز الوحدة العربية 2012(.

احليدري، ابراهيم، سوسيولوجيا العنف واالرهاب )دار الساقي . 7
.)2015

سولومون، نورمان، احلروب امليسرة كيف يستمر الرؤساء . 8
والنخبويون يف تضليلنا حتى املوت )شركة املطبوعات العربية 

.)2013
العجاني، حممد، جيل الشباب يف الوطن العربي ووسائل املشاركة . 9

غري التقليدية من اجملال االفرتاضي إىل الثورة )مركز الوحدة 
العربية 2013(.

العموش، أمحد فالح، أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب، ضمن أعمال . 10
ندوة تشريعات مكافحة اإلرهاب يف الوطن العربي، أكادميية 

نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 
.1999

نصار، مجال، نظرات يف الفكر والسياسة، املركز احلضاري . 11
للدراسات املستقبلية، القاهرة، الطبعة األوىل 2010.

ياميوت، خالد، االنثروبيولوجيا وعالقة الشباب باالرهاب، جريدة . 12
الشرق األوسط، 18 أبريل 2016.

نصار، مجال، ظاهرة اإلرهاب: حمدداته وحقيقة املواجهة . 13
والتناقضات الدولية، موقع اجلزيرة، 15 أبريل 2015.
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ورقة عمل

تقييم مدى تنفيذ االسرتاتيجية اإلعالمية العربية 

يف مكافحة اإلرهاب

اعداد املقدم/ أنس هالل الشاجيي

وزارة الداخلية
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أواًل: أهمية عقد احللقات النقاشية حول املوضوع:

تكتس��ب فك��رة عق��د حلق��ات نقاش��ية لبح��ث دور اإلع��الم يف التص��دي 
لظاه��رة اإلره��اب أهمي��ة ك��ري، خاص��ة يف ض��وء االعتب��ارات التالي��ة:

 أهمي��ة اس��تمرار علمي��ة تب��ادل اخل��رات واألف��كار ح��ول م��ا مت فعل��ه 	
يف الفرتة الس��ابقة، وما جيب عمله يف املرحلة احلالية على املس��توي 

اإلعالم��ي للتعام��ل مع خط��ر اإلرهاب.

 دخول التنظيمات اجلهادية يف مرحلة االنكماش على أرض الواقع، 	
س��واء يف الع��راق أو س��وريا، مم��ا يدفعه��ا إىل الرتكي��ز عل��ى املرحل��ة 
التالية الي تضمن استمرارية أفكارها اهلدامة من جانب، ووجودها 
عل��ى الس��احة م��ن جان��ب آخ��ر، ويت��م ذل��ك بش��كل رئيس��ي م��ن خ��الل 
اإلعالم، ويف هذا اخلصوص جتدر اإلشارة إىل تركيز إعالم تنظيم 
ما يطلق عليه »الدولة اإلس��المية« على نش��ر الش��ائعات واألكاذيب 
ع��ر وس��ائل إعالم��ه ح��ول صالب��ة موقف��ه، ب��ل ووص��ل األم��ر إىل ح��د 
ادع��اء اغتي��ال رئي��س ال��وزراء العراقي خالل تفق��ده للمواقع األمامية 

للعملي��ة العس��كرية الس��تعادة البص��رة من ي��د تنظيم داعش.

 ض��رورة مراجع��ة اخلط��وات التنفيذي��ة ال��ي مت اختاذه��ا للتعام��ل 	
اإلعالم��ي م��ع ظاه��رة اإلره��اب، وذل��ك به��دف التقيي��م وحب��ث أوج��ه 

القص��ور وحتدي��د أجن��ع وأفض��ل الس��بل للتعام��ل معه��ا.
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 املس��تمر 	 س��عيها  يف  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  عل��ى  الطري��ق  قط��ع 
للحص��ول عل��ى تعاط��ف اجلماهري وبث أفكارها اهلدامة، مس��تغلة يف 
ذل��ك بع��ض األوض��اع االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية يف الع��امل.

ثانيًا: حمورية دور اإلعالم يف التعامل مع ظاهرة اإلرهاب:

م��ن  اإلره��اب  م��ع ظاه��رة  التعام��ل  اإلع��الم يف  دور  أهمي��ة  تنب��ع  	
ال��ي يل��زم الرتكي��ز عليه��ا، وأبرزه��ا م��ا يل��ي: جمموع��ة م��ن االعتب��ارات 

مث��ل اإلع��الم األداة الرئيس��ية ال��ي متكن��ت م��ن خالهل��ا اجلماع��ات ( 1
اإلرهابي��ة م��ن الرتوي��ج ألفكاره��ا، وعلي الرغم م��ن أن التاريخ حيفل 
مبظاه��رة ع��دة الس��تخدام اإلع��الم يف الرتوي��ج لألف��كار، عل��ى النح��و 
ال��ذي اظهرت��ه الدعاي��ة النازي��ة لنش��ر أفكاره��ا اهلادف��ة عل��ى املس��توي 
الداخل��ي لتأم��ني التف��اف الش��عب األملان��ي ح��ول نظ��رة أدول��ف هتل��ر 
لتفوق اجلنس اآلري، وعلى املستوي اخلارجي لزرع اخلشية والذعر 
يف نفوس األعداء، فإن العصر احلالي شهد استخدامًا واسعًا من قبل 
التنظيمات اإلرهابية للتس��ويق ألفكارها الي امتدت لتش��مل كافة 
بق��اع الع��امل، ولي��س أدل على ذلك من التس��جيالت الصوتية الي قام 
تنظيم القاعدة ببثها لزعيمة السابق أسامة بن الدن، والالحق أمين 

الظواهري.
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برع��ت التنظيم��ات اإلرهابي��ة ال��ي ظه��رت مؤخ��راً عل��ى الس��احة، ( 2
وعلى رأس��ها تنظيم داعش، يف اس��تخدام اإلعالم احلديث، من خالل 
اس��تخدام عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن الكف��اءة والتقنية لوس��ائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى ش��بكة اإلنرتني��ت، لب��ث األف��كار وإغ��واء الش��باب على 
االنضم��ام لصفوفه��ا م��ن خ��الل اس��تخدام أس��لوب خطاب��ي مغل��وط، 
ولكن جذاب، حقق جناحًا ملموس��ًا ليس فقط يف صفوف الش��باب يف 
ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة واإلس��المية، ولك��ن أيض��ا يف الع��امل الغرب��ي 

األم��ر ال��ذي أف��رز ظاه��رة املقاتل��ني األجانب.

مل يتوق��ف األم��ر عن��د ه��ذا احلد، بل كان من أخط��ر نتائج احلمالت ( 3
اإلعالمي��ة املنظم��ة للتنظيم��ات اإلرهابي��ة أن ب��دأت يف الظه��ور م��ا 

يعرف باسم »الذئاب 

املنف��ردة« وال��ي تعت��ر اخلط��ر األك��ر عل��ى الع��امل يف ف��رتة م��ا بع��د ( 4
»داع��ش« يف كل م��ن الع��راق وس��وريا.

التنظيم��ات ( 5 املمنه��ج م��ن قب��ل  يف مقاب��ل ذل��ك، اس��فر االس��تخدام 
اإلرهابي��ة لوس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة واحلديث��ة إىل إف��راز ظاه��رة 
خطرية متثلت يف ترسيخ صورة سلبية عن اإلسالم يف الغرب، حيث 
ظهرت مؤش��رات على الش��ك والريبية من كل ما هو مس��لم، وخلط 
يف املفاهيم، وانتش��ار تعميمات غري صحيحة عن اإلس��الم واملس��لمني 

دون تفرق��ة أو متيي��ز.
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ثالث��ًا: ض��رورة التنفي��ذ املتكام��ل والدقي��ق لالس��رتاتيجية اإلعالمي��ة 
العربي��ة املش��رتكة ملكافح��ة اإلره��اب  م��ع فت��ح اجمل��ال أم��ام التطوي��ر 

للتعام��ل م��ع املس��تجدات.

استشعاراً منها خبطوة الظاهرة من جانب، وأهمية التعامل املشرتك  	
املخط��ط إعالمي��ا معه��ا، اعتم��د وزراء اإلع��الم الع��رب ع��ام 2015 االس��رتاتيجية 
اإلعالمي��ة العربي��ة املش��رتكة ملكافحة اإلرهاب، ح��ددت املنطلقات واألهداف 
وآلي��ات التنفي��ذ، مرك��زة بش��كل أساس��ي عل��ى ض��رورة تضاف��ر كاف��ة اجلهود 
واس��تغالل كاف��ة اإلمكاني��ات املتاح��ة وف��ق مراح��ل زمني��ة حم��ددة لتحقي��ق 

الغاي��ة الرئيس��ية ال��ي حددته��ا وه��ي »أمة ب��ال إرهاب«. 

وعل��ى الرغ��م م��ن النجاح��ات ال��ي حققته��ا ه��ذه االس��رتاتيجية، يظل  	
التحدي قائمًا، فاإلرهاب برع يف استخدام اإلعالم، وسبق الدول يف هذه اجملال 
خبط��وات كب��رية، األم��ر ال��ذي يتطل��ب املراجع��ة والتقيي��م ال��دوري للتطبي��ق 
الفعل��ي لالس��رتاتيجية املش��ار إليه��ا، به��دف اس��تباق التنظيم��ات اإلرهابي��ة 
وش��ل حركته��ا اإلعالمي��ة ع��ر تطبي��ق اس��رتاتيجية مض��ادة تتمث��ل أهدافه��ا 

الرئيس��ية يف:

 دحض الفكر بالفكر واحلجة باحلجة.	

 نش��ر تعالي��م اإلس��الم الصحيح��ة وتنقيته��ا م��ن حم��اوالت التحريف 	
والتشويه.
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 احل��ث على الوس��طية واالعتدال واالع��رتاف باآلخر باعتبارها مبادئ 	
رئيسية يف اإلسالم احلق.

 حتص��ني الش��باب م��ن الس��موم ال��ي تنش��رها اجلماع��ات اإلرهابي��ة 	
وختاط��ب غرائزه��م وتس��تغل افتقاره��م إىل احلنك��ة، وش��عورهم يف 

بع��ض األحي��ان باالغ��رتاب ع��ن اجملتمع��ات.

 العربي��ة 	 االس��رتاتيجية  يف  ال��واردة  املنطلق��ات  إىل  النظ��ر  أهمي��ة 
باعتباره��ا نقط��ة بداي��ة، ولآللي��ات الي أعلن��ت عنه��ا باعتبارها أدوات 
قابل��ة للتطوي��ر للتعام��ل م��ع جمري��ات األح��داث، وال ُيقل��ل ه��ذا م��ن 
ش��أن األس��رتاتيجية املش��ار إليه��ا، حي��ث جت��در اإلش��ارة إىل أن األم��م 
املتح��دة عندم��ا اق��رت اس��رتايتيجية عاملية ملكافحة اإلره��اب عام 2006 
أق��رت معه��ا فك��رة املراجع��ة الدوري��ة كل عام��ني لتطويره��ا وحتديثه��ا.

 يف ه��ذا الس��ياق، جت��در اإلش��ارة إىل موافق��ة جمل��س وزراء اإلع��الم 	
الع��رب خ��الل اجتماع��ه يف 25 ماي��و 2016 عل��ى اق��رتاح مملك��ة الرح��ني 
بش��أن وض��ع آلي��ة لوق��ف ب��ث القن��وات الفضائي��ة املس��يئة أو احملرضة 
عل��ى الكراهي��ة واإلره��اب، وذلك من خالل تش��كيل جلنة من اخلراء 
اإلعالمي��ني لدراس��ة م��دي الت��زام ه��ذه القن��وات واخت��اذ اإلج��راءات 

الالزم��ة لضم��ان احليادي��ة واحل��د م��ن مح��الت اإلس��اءة والتش��وية.
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رابعًا: اهمية تكامل اجلهود اإلعالمية العربية والدولية:

يف ض��وء حقيق��ة أن اإلره��اب ميث��ل »ظاه��رة« ولي��س »دي��ن« أصب��ح 
لزام��ًا عل��ى ال��دول العربي��ة أن ترس��خ إعالمي��ًا ه��ذه احلقيق��ة ال��ي اقرته��ا 
األم��م املتح��دة يف العدي��د من وثائقها وخططها للتعامل مع هذ الظاهرة، 
وم��ن ث��م يل��زم العمل عل��ى الربط العملي واملوضوعي بني  االس��رتاتيجية 
اإلعالمي��ة العربي��ة ملواجه��ة ظاه��رة اإلره��اب م��ن جان��ب، واس��رتاتيجيات 
وبرام��ج األم��م املتح��دة وغريه��ا م��ن التنظيم��ات اإلقليمي��ة م��ن جان��ب 
آخ��ر، به��دف بل��ورة رس��الة اعالمي��ة حم��ددة وواضح��ة تتص��دي خلط��اب 
الكراهية والتطرف واإلرهاب وتسعي إىل الدفع باحلضارات إىل الصدام 

وتش��ويه ص��ورة اإلس��الم وربط��ه باإلره��اب.

ويف ه��ذا اخلص��وص جت��در اإلش��ارة إىل ض��رورة تنس��يق احلم��الت 
اإلعالمي��ة ض��د اإلره��اب م��ع مواق��ف املراك��ز اإلس��المية املعتدل��ة يف 
الع��امل العرب��ي م��ن أج��ل صياغة رس��الة إعالمية موحد تتس��م باجلاذبية 
واملصداقي��ة والدق��ة مب��ا خي��دم اهل��دف املنش��ود يف التعامل م��ع التنظيمات 
اإلرهابي��ة واجلهادي��ة بنف��س أس��لوبها وتوعي��ة الش��باب وتنقي��ة ص��ورة 

اإلس��الم مم��ا أصابه��ا م��ن تش��ويه.
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ورقة العمل املقدمة من 
وزارة اإلعالم جبمهورية مصر العربية 

إع����داد: د. ملياء حممود 
رئيس شبكة صوت العرب 

احتاد اإلذاعة والتليفزيون جبمهورية مصر العربية 
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رمب��ا تك��ون ���� حب��ق ���� ولي��س عل��ى س��بيل اجمل��از كلم��ة اإلره��اب ه��ي الكلم��ة 
األكث��ر ت��ردًدا يف كل األوس��اط اإلعالمي��ة ، ورمب��ا أيًضا يف احلوارات العادية 
ب��ني الن��اس . فق��د طغ��ت على الس��طح بش��كل كبري يف الس��نوات األخرية ، حتى 
ميكنن��ا أن نق��ول إنن��ا نعي��ش موس��م أو عصر اإلرهاب . وص��ور اإلرهاب متعددة 
ومتفاوت��ة ، تب��دأ م��ن التهدي��د بالكلم��ة ، وتص��ل إىل تنفي��ذ التهدي��د ، وإح��داث 
التفج��ري والتدم��ري والقت��ل بأبش��ع الص��ور ، م��روًرا بالكث��ري م��ن الدرج��ات ال��ي 
تص��ب كله��ا يف إح��داث ه��ذا الن��وع م��ن الف��زع والتوت��ر ب��ني الن��اس واملؤسس��ات 
وال��دول ، حي��ث ال يصي��ب اإلره��اب ج��زًءا م��ن اجملتمع ، بل متت��د آثاره إىل كل 

احملي��ط ال��ذى حي��دث في��ه ، وم��ا ج��اوره أو اتص��ل ب��ه يف كل أحن��اء الع��امل . 

وال ننك��ر أن املنطق��ة العربي��ة أصبح��ت بش��كل مجاع��ي �� من��ذ عام 2001 
���� يف مرم��ى اإلره��اب، بش��كل مل يس��بق ل��ه مثيل به��ذه الدرجة والكثاف��ة والقوة 
والعن��ف . وق��د أضاف��ت حال��ة الث��ورات العربي��ة ال��ي اجتاح��ت ع��دًدا م��ن ال��دول 
العربي��ة من��ذ مطل��ع العق��د الثان��ي م��ن الق��رن احل��ادي والعش��رين حال��ة م��ن 
الفوضى ، فسرها البعض بأنها حالة طبيعية يف فرتات التحول والثورات . لكن 
اس��تمرار احلال��ة وتصاع��د قوته��ا ، وتع��دد مظاهره��ا ���� ال��ي وصل��ت إىل درجات 
عالي��ة م��ن االبت��كار �� وبروز مجاعات وتنظيمات متارس العمل اإلرهابي كما 
لو كان لعبة ترفيهية ، هو ما جيعلنا نتوقف لنجد حتلياًل وتفسرًيا ملا نعيش 

يف ظل��ه ويف إط��اره . 

ويف املواجه��ة حن��ن نعي��ش عص��ًرا إعالمًي��ا متمي��ًزا ، فق��د وصل اإلع��الم ألعلى 
تأث��ري ل��ه ���� رمب��ا يف التاري��خ ���� حي��ث توف��رت الوس��ائل املتع��ددة ال��ي أصبح��ت 
حتاص��ر اإلنس��ان يف كل حلظ��ة ، وتتواف��ق م��ع اهتمام��ات كل ف��رد ، وتلب��ى 
احتياجات��ه . فالش��خص التقلي��دي ل��ه وس��ائله ، والش��خص ال��ذى تعام��ل م��ع 
الواقع اإللكرتوني له وسائله ، وكل يوفر أحداث الدنيا كلها يف كل حلظة 
، ولكن من أي وجهة نظر ؟ ولتحقيق أي هدف ؟ هذه هي القضية والفيصل 

يف املوض��وع . 
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فنج��د موضوًع��ا م��ا مرتبًط��ا حب��دث ، ينق��ل بالص��وت والص��ورة ���� 
وكالهم��ا ال يك��ذب ���� ولك��ن التحلي��الت والتعليق��ات تأخ��ذه من أقص��ى اليمني 
ألقصى اليسار ، وكل له مرراته وتفسرياته الي تقنع املتلقي ، حسب درجة 
قناعت��ه وتبني��ه لفك��ر اجله��ة ال��ي تب��ث ل��ه املوضوع ، واس��تعداده الس��تيعاب هذا 
ال��رأي املبن��ى عل��ى فك��ر مع��ني يف اجت��اه مع��ني ، وقناعت��ه بالش��خص ال��ذى ي��رد 
التري��ر عل��ى لس��انه . كل ذل��ك أدى عل��ى وج��ود حال��ة جدي��دة امت��زج فيه��ا 
الواقع احلقيقي الذى نعيش��ه ، والواقع االفرتاضي الذى يعّيش��نا فيه اإلعالم ، 
وبالتال��ي خل��ق درج��ات متفاوت��ة من الرضا وعدم الرضا ع��ن كليهما ) الواقع 
احلقيق��ي والواق��ع االفرتاض��ي ( . حي��دث كل ذل��ك يف ظ��ل وج��ود متلق��ني 
ج��دد فت��ح عليه��م اإلع��الم الفضائ��ي واإلع��الم اإللكرتون��ي ووس��ائط التواص��ل 
االجتماع��ي ���� ال��ي أصبح��ت تدخ��ل يف ع��داد وس��ائل اإلع��الم ���� باًب��ا س��حرًيا أو 
ش��يطانًيا ملعرف��ة الع��امل وم��ا حي��دث في��ه ، فأحدث لديه��م حالة م��ن االنبهار أو 
االجن��راف أو الرع��ب ، ومجيعه��ا يدخ��ل يف إط��ار التأث��ري اهلائ��ل لإلع��الم عل��ى 

إنس��ان الزم��ن احلال��ي.

   ويف ظ��ل تالق��ى كل ه��ذه املعطي��ات بدأن��ا ندخ��ل يف منعطف��ات جدي��دة ، 
رمب��ا مل تك��ن ختط��ر عل��ى ب��ال علم��اء اإلع��الم األوائ��ل الذي��ن عّرف��وا ووّصف��وا 
وتنب��أوا مبس��تقبل اإلع��الم. فأصب��ح اإلع��الم ال��ذى م��ن املف��رتض أن��ه ُيعل��م 
ليزي��د م��ن امت��الك الف��رد ألدوات معيش��ته ، وجيعل��ه أكث��ر خ��رة يف التعام��ل 
م��ع جمتمع��ه ، أصب��ح ه��و عام��ل القل��ق والتوت��ر ال��ذى رمب��ا يصل ب��ه إىل درجة 
الرع��ب . وأصب��ح اإلع��الم ال��ذى م��ن املف��رتض أن��ه حي��ذر الن��اس م��ن املخاط��ر ، 
ه��و جال��ب ه��ذه املخاط��ر هل��م . وأصب��ح اإلع��الم الذى م��ن املفرتض أن��ه يطمئن 
الن��اس ، ه��و الوس��يلة إلره��اب الن��اس . وأصب��ح حارس البواب��ة اإلعالمية الذى 
بي��ده حتقي��ق رس��الة اإلع��الم بدرج��ة م��ن الفه��م واملس��ئولية ، ه��و املش��ارك يف 
كل تل��ك اجلرائ��م . وأصب��ح اإلعالم��ي ال��ذى كان دوره يتمث��ل يف األخ��ذ بي��د 
جمتمع��ه للمعرف��ة والفه��م ، هو أحد املش��اركني يف نش��ر اإلحباط والتش��كيك 

والرع��ب ب��ني أفراد 
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جمتمع��ه ���� واجملتم��ع هن��ا مل يع��د الدولة الواحدة بل تع��داه للعامل الذى يدرك 
اللغة الي  يتحدث بها �� فانقلبت املوازين ، واختلطت األوراق ، وتاهت احلقائق 

، وشوهت الرسالة الي من املفرتض أنها هادفة لتصبح هادمة .  

منوذج اإلذاعة املصرية يف التعامل مع الواقع اإلعالمي ومواجهة اإلرهاب :

   أدرك��ت اإلذاع��ة املصري��ة ���� بش��بكاتها املتع��ددة، وكل ش��بكة به��ا ع��دد م��ن 
اإلذاعات �� وهى اإلذاعة العامة اململوكة للدولة يف مصر، ومن أدوارها تناول 
كل املوضوع��ات والقضاي��ا ال��ي  ته��م اجملتم��ع ، والتعام��ل مع��ه ب��كل األس��اليب 
واألش��كال الراجمي��ة والفن��ون اإلذاعي��ة، أدرك��ت خط��ورة ظاه��رة اإلره��اب 
والتطرف بكل أشكاهلا ، وذلك بعد ظهور احلوادث املتكررة يف مصر أو اإلقليم 
العرب��ي أو الع��امل، وتصاع��د وتريته��ا، وال��ي  تعط��ى رس��الة ب��أن ه��ذا ه��و الع��دو 
القادم ، والذى جيب أن نتهيأ ملواجهته بكل ما منلك . وإدراًكا للدور األساسي 
وامله��م ال��ذى ميك��ن أن يؤدي��ه اإلع��الم الع��ام بوج��ه ع��ام ، واإلذاع��ة عل��ى وج��ه 
اخلص��وص ، فكان��ت التس��اؤالت املش��روعة أو الط��رح الض��روري ال��ذى يضم��ن 
أس��باب النج��اح يف التعام��ل م��ع ه��ذه الظاهرة ، وهى : كي��ف ميكن أن نتعامل؟ 
ه��ل بأيدين��ا الع��الج؟ ه��ل منتل��ك اإلرادة والق��درة عل��ى أن نفع��ل ذل��ك؟ م��ع م��ن 

نتكات��ف لنحق��ق اهل��دف املطلوب ؟ 

   ب��دأت اإلذاع��ة املصري��ة القي��ام ���� يف إط��ار دورها اجملتمعي التنم��وي �� التعامل 
مع هذا الواقع من خالل عدد من األدوار سعًيا ألن تتالقى هذه األدوار لتحقيق 
اإلنق��اذ املطل��وب ، وتس��عى كذل��ك م��ن خ��الل ه��ذه األدوار لعم��ل التش��بيك 
ال��الزم ل��كل مؤسس��ات اجملتم��ع املعني��ة ، ب��دًءا م��ن األس��رة انتهاًءا بالدول��ة ذاتها 

. وتتلخ��ص ه��ذه األدوار يف اآلت��ي: 

أواًل : الدور التثقيفي : 
هو دور بنائي وقائي يتطلب وقًتا من الزمن ، حيث يتضمن التوعية 
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اجملتمعية ، الي  تعّرف الفرد حبقائق جمتمعه ، واألدوار املتعددة فيه ، ومن 
يقوم بها ، وكيفية تعامله معها ، واملواجهة الفكرية ، حيث يواجه الفكر بالفكر 
واحلجة باحلجة ، وهذا هو دور قادة الرأي يف اجملتمع ، واملدارس واجلامعات 
واألح��زاب السياس��ية ومنظم��ات اجملتم��ع املدني ، وغريها م��ن اجلهات املعنية ، 
وبالطب��ع يأت��ي اإلع��الم يف مقدمتها . ويعتر هذا الدور ممتًدا متش��عًبا تش��ارك 
في��ه كل قطاع��ات اجملتم��ع . ومتث��ل قي��ام اإلذاع��ة املصري��ة بهذا ال��دور يف عدد 
م��ن الرام��ج ال��ي  تتج��ه حنو تعزي��ز االنتماء للوطن ، بعرض التاريخ املش��رف 
والصفح��ات املضيئ��ة يف التاري��خ العربي القديم واحلديث ، والش��خصيات الي  
كان هلا تأثري إجيابي على اجملتمع املصري والعربي . وقامت مجيع اإلذاعات 
املصري��ة العام��ة ���� كل يف جم��ال اهتمام��ه ���� بتكثي��ف تقدي��م الرام��ج يف ه��ذا 
االجتاه ، مستعينة بأساتذة التاريخ والشخصيات العامة الي  ميكن أن يكون 
هل��ا دور يف حتقي��ق املصداقي��ة ل��دى املتلق��ني . كم��ا قدمت الن��دوات واملؤمترات 
الي  تعقد يف هذا اجملال ، مع استضافة الشخصيات املشاركة فيها ، وتقديم 
املناقش��ات الدائ��رة خالهل��ا ، وال��ي  حتم��ل التوثي��ق والتحليل العلم��ي لألحداث 
. كم��ا س��اهمت األعم��ال الدرامي��ة اإلذاعي��ة ���� مسلس��الت ومتثيلي��ات ���� ال��ي  
مت إنتاجه��ا خصيًص��ا يف املرحل��ة احلالي��ة ، أو املوج��ودة يف املكتب��ة الدرامي��ة 

باإلذاع��ة املصري��ة يف ه��ذا الدور بعرض التاريخ املش��رق يف املراحل 

املختلفة ، والي  تتناول كذلك حياة وإجنازات ش��خصيات مصرية وعربية 
هلا دور يف حتقيق إجنازات مشرفة . ويعتر هذا الدور هو التحصني الضروري 
للمواطن��ني م��ن خط��ر الوق��وع يف براث��ن اجلماع��ات اإلرهابي��ة باالنتم��اء ، أو 

تش��جيع ما تقوم به من أعمال ضد اجملتمع واإلنس��انية . 

   ثانًيا : الدور املباشر : 
   يتمث��ل يف التغطي��ات اإلعالمي��ة لألح��داث املتعلق��ة باإلره��اب بش��كل مه��ين 
يراعى التقاليد املهنية واجملتمعية . وتش��مل هذه التغطية اإلعالمية احلدث 
، والقائمني عليه، وأهدافهم ، ونتائج ما قاموا به ، واألضرار الي  ترتتب عليه 
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مادًي��ا وبش��رًيا ومعنوًي��ا . وتت��م ه��ذه التغطي��ة يف إط��ار املهني��ة اإلعالمي��ة ال��ي  
جي��ب أال حيي��د عنه��ا اإلذاعي��ون ���� وفق ميثاق ش��رف العمل الي  حيرص عليه 
اإلذاعي��ون بدرج��ة كب��رية �� وعدم التزيد مبا يدخل الرعب والقلق والتوتر يف 
نفوس اجلماهري . وال ينكر أحد أن التغطية اإلعالمية �� خاصة التليفزيونية 
���� جلرائ��م تنظي��م داع��ش اإلرهابي ، واللهث وراء ع��رض هذه اجلرائم بكثافة �� 
رغم قساوة املشاهد �� أدى للمزيد من الرتويج هلذا التنظيم مل يكن يصل إليه 
لو استخدم أقوى آلة إعالمية يف الوجود �� رغم امتالكه بالفعل آللة إعالمية 
متمي��زة ج��ًدا ���� ، حي��ث قامت كل وس��ائل اإلعالم بصفة عامة مبش��اركته يف 
حتقي��ق مهمت��ه . أي أن اإلع��الم س��اهم بش��كل كب��ري يف الرتوي��ج هل��ذا التنظيم 
، وب��ث الرع��ب يف النف��وس من��ه وم��ن جرائم��ه ، مما أدى إىل التس��ليم له ولقوته 
، وإعطائ��ه ق��وة أك��ر م��ن قوت��ه الفعلي��ة.  وق��د قام��ت اإلذاع��ة املصري��ة بعم��ل 
تنويه��ات ) بروموه��ات ( ع��ن بع��ض األعم��ال اإلرهابي��ة اخلط��رية ، ورد فع��ل 
املواطن��ني حياهل��ا ، م��ع تك��رار إذاعتها ، لتذكري الناس بش��كل مس��تمر ببش��اعة 

اإلره��اب ، وم��ا يق��وم ب��ه من تدم��ري وختريب يف اجملتمع .

   ثالًثا : الدور املستمر : 
   يس��تهدف بن��اء بيئ��ة آمن��ة ط��اردة للفك��ر اإلرهاب��ي ، ويك��ون ه��ذا ال��دور مرًن��ا 
يس��توعب املس��تجدات ال��ي  تط��رأ عل��ى الس��احة العاملي��ة ، وتصن��ف عل��ى أنه��ا 
أعم��ال تتعل��ق باإلره��اب ، ويتكام��ل ه��ذا الدور م��ع الدور التثقيف��ي يف املعاجلة 
الش��املة ل��كل مناح��ي احلي��اة ، السياس��ية واالقتصادي��ة  والثقافي��ة والفني��ة 
واالجتماعي��ة . وتلع��ب الدرام��ا اإلذاعي��ة ال��دور األه��م يف ه��ذا اإلط��ار ، حي��ث 
ترس��خ مفاهي��م نب��ذ العن��ف واإلره��اب والتط��رف م��ن خ��الل من��اذج حياتي��ة 
معاشة ، وهو ما يقرب الفكرة للمتلقي البسيط الذى يلمس خطر هذا الفكر 
وتأث��ريه املدم��ر عل��ى مف��ردات حيات��ه اليومي��ة . وق��د مت إنتاج عدد م��ن األعمال 
اإلذاعي��ة ال��ي  خت��دم ه��ذا اهل��دف ، وأذيع��ت عل��ى ع��دد م��ن اخلدم��ات اإلذاعي��ة 
لضمان وصول الرسالة ألكر عدد من املتلقني ، هذا باإلضافة إىل الرامج �� 
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بأنواعها املختلفة وباستخدام فنون إلذاعية متعددة �� الي  حتقق هذا الدور .

   ولك��ى حتق��ق ه��ذه الرس��الة اإلعالمي��ة ال��ي  تق��وم به��ا اإلذاع��ة املصري��ة ، 
للوق��وف يف وج��ه التط��رف واإلره��اب أهدافه��ا والنجاح املرج��و منها ، أصبح من 
الض��روري أن يك��ون ه��ذا ال��دور يف إط��ار سياس��ة إعالمية عام��ة لإلعالم العام 
ال��ذى تقدم��ه الدول��ة املصري��ة، كم��ا جي��ب أن تعم��م ه��ذه التجرب��ة املطبق��ة 
بالفع��ل عل��ى أرض الواق��ع لتص��اغ منه��ا اس��رتاتيجية عربي��ة لإلع��الم العرب��ي  
ملواجهة الفكر املتطرف الذى يفضى إىل اإلرهاب الذى أصبح منتشًرا بدرجة 

كب��رية ، عل��ى أن تش��مل املعاجل��ات اإلعالمي��ة العناص��ر التالي��ة : 

املمكن��ة 1.  الوس��ائل  ل��كل  ش��املة  اإلعالمي��ة  املعاجل��ة  تك��ون  أن    
واملتاحة ، تقليدية تتمثل يف الصحف الورقية واجملالت واإلذاعة 
األثريي��ة والتليفزي��ون ، وإلكرتوني��ة تش��مل املواق��ع اإللكرتوني��ة 
عل��ى تع��دد أش��كاهلا ، ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي املتع��ددة ال��ي  
حتق��ق للف��رد جمتمع��ات افرتاضي��ة أصب��ح هل��ا تأث��ري كب��ري يف 
إم��داده باملعرف��ة واألف��كار واآلراء . كم��ا جي��ب أن يك��ون طرحه��ا 
ب��كل األس��اليب واألدوات الفني��ة اإلعالمي��ة ، ومبختلف املس��تويات 
اللغوية املس��تخدمة يف اخلطاب اإلعالمي ، وذلك لتصل الرس��الة 
للمتلقني بشكل متناسق ال يوجد به تنافر أو تناقض . وهذا يتوفر 
بش��كل خ��اص لإلعالم العام ال��ذى يراعى قيم اجملتمع واحتياجاته 

بدرج��ة كب��رية .

  ض��رورة أال يك��ون ه��ذا اجله��د مقتص��ًرا عل��ى دول��ة واح��دة ، ب��ل 2. 
جي��ب أن يك��ون اجله��د تنس��يقًيا عربًي��ا يتبن��ى القضاي��ا ال��ي  تعن��ى 
الع��رب مجيًع��ا ، ويتج��اوز األه��داف واملص��احل القطري��ة الضيق��ة ، 
فاهل��م مل يع��د مقتص��ًرا عل��ى دول��ة بعينه��ا، حي��ث إن اخلطر يداهم 
اجلمي��ع . وه��ذا م��ا تق��وم ب��ه إذاع��ة ص��وت الع��رب بالتع��اون م��ع 
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اإلذاع��ات العربي��ة املختلف��ة ، ال��ي  تعان��ى بلدانه��ا نف��س املخاط��ر 
، ويلع��ب احت��اد إذاع��ات ال��دول العربي��ة دوًرا مهًم��ا يف ذل��ك بتوف��ري 
إمكاني��ة االتص��االت الثنائي��ة واجلماعي��ة لتقدي��م برام��ج ون��دوات 

مش��رتكة مس��تمرة خت��دم ه��ذا اهل��دف .

  ض��رورة توحي��د املصطلح��ات املس��تخدمة يف اخلط��اب اإلعالم��ي 3. 
اخل��اص باإلره��اب ، م��ع تك��رار التعري��ف ب��كل مصطل��ح لتثبي��ت 

مدلول��ه ل��دى املتلق��ني ، وذل��ك لتجن��ب ح��دوث أي التفاف��ات .

  ض��رورة أخ��ذ املب��ادرة يف اخلط��اب اإلعالم��ي ، وأن تت��واىل األدوار 4. 
ال��ي  تت��م باس��تمرار حت��ى حتقق فعاليته��ا ، وحتى ال نكون رد فعل 
فق��ط إلع��الم مض��اد يس��عى لتدم��ري االنتم��اء والفك��ر والقي��م ل��دى 

املواطن��ني . 

  ض��رورة االهتم��ام ببن��اء اخلط��اب اإلعالم��ي الداخل��ي على أس��اس 5. 
تعمي��ق االنتم��اء الوط��ين وإذكاء املش��اعر القومي��ة ل��دى املواطن��ني 
بصف��ة عام��ة ، واألطف��ال والش��باب بصف��ة خاص��ة ، م��ع اس��تخدام 
الش��عارات ذات املدل��ول واجلاذبي��ة ال��ي  تعل��ق باألذه��ان ، وتص��اغ 
يف قوال��ب براجمي��ة متع��ددة ���� مباش��رة وغري مباش��رة ���� حتى تصل 

الرس��الة بش��كل واض��ح ومكث��ف . 

  بن��اء خط��اب إعالم��ي جدي��د يتعام��ل م��ع اخل��ارج ���� بلغات��ه املتعددة 6. 
���� بش��كل خمتل��ف ، ويص��ل م��ن خ��الل وس��ائل اإلع��الم الغربي��ة 
املختلف��ة ذاتها باس��تخدام الصحف والقن��وات واملواقع اإللكرتونية 
األجنبي��ة ، وتق��دم اإلذاع��ة املصري��ة ه��ذا ال��دور م��ن خ��الل ش��بكة 
اإلذاعات املوجهة الي  تبث إرساهلا ملدة واحد وستني ساعة يوميًا، 
مقس��مة عل��ى مخ��س وثالث��ني خدم��ة إذاعي��ة ، باس��تخدام ث��الث 

وعش��رين لغ��ة عام��ة ووطني��ة .  
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  التفري��ق ب��ني اخلط��اب اإلعالم��ي الداخل��ي واخلارج��ي ، حي��ث 7. 
ال يصل��ح اخلط��اب املوج��ه للداخ��ل بثقافت��ه واهتمامات��ه ألن يك��ون 
واخللفي��ات  الثقاف��ات  يف  ختتل��ف  جلماه��ري  خارجًي��ا  خطاًب��ا 

واالهتمام��ات.

  توف��ري الدع��م املال��ي واللوجيس��ي ال��الزم هل��ذه املهم��ة ، حي��ث إنه��ا 8. 
ليست رفاهية ، بل هي ضرورة حتمية فرضتها الظروف ، وعدم 
حتقي��ق النج��اح فيه��ا م��ع الس��رعة يف الدخ��ول إليه��ا ، يتس��بب يف 

تصاع��د املخاط��ر واألض��رار بدرج��ة كبرية .

  ض��رورة املتابع��ة والتقيي��م بش��كل مس��تمر ملعرف��ة أي قص��ور أو 9. 
خلل يف أداء الرسالة يتسبب يف عدم حتقيق اهلدف ، والعمل على 

عالجه بس��رعة . 

10.	 ض��رورة متابع��ة الدعاي��ات املض��ادة واإلع��الم املض��اد ���� ظاه��ًرا كان أو 
مسترًتا �� من خالل مراكز حبثية متخصصة تكون جزًءا من العمل ، 

وإع��داد الرس��الة ال��ي  تواجهه��ا بش��كل علم��ي ومه��ين حم��رتف .  

11.	 أهمي��ة الرتكي��ز عل��ى املواجه��ة بالوس��ائل اإللكرتوني��ة احلديث��ة، 
حي��ث إن ه��ذه ه��ي األدوات ال��ي يقب��ل الش��باب عل��ى التعام��ل معه��ا، 
وتس��تخدم الجتذاب��ه وتس��ميم أف��كاره وتقدي��م الدع��وات ل��ه لالنضم��ام 
هلذه اجلماعات اإلرهابية املتطرفة، ولألسف حققت جناًحا كبرًيا يف 
اجت��ذاب لي��س الش��باب العرب��ي  فقط، بل الش��باب م��ن دول أوروبا أيًضا، 
وذل��ك ب��أن تك��ون رواف��د هن��اك إعالمي��ة إلكرتوني��ة للخدم��ة األثريي��ة 
للوص��ول للش��باب وتوس��يع دائ��رة املتلق��ني، ومتابع��ة وخدم��ة تفاعلي��ة 

للجمه��ور. 
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   ويف النهاية جيب علينا أن نعرتف بأننا نعيش حالة حرب بكل معنى كلمة 
ح��رب، وه��ى ليس��ت حرًب��ا عادي��ة ، ب��ل ه��ي ح��رب وج��ود بالنس��بة ل��كل الش��عوب 
العربية ، وأيًضا اإلسالمية ، وال يوجد فيها أي استثناء ، وتدار هذه احلرب من 
كل أركانه��ا ، السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة باس��تخدام 
آل��ة اإلع��الم ، ال��ي  ص��ارت م��ن أجن��ح األس��لحة يف ح��روب العص��ر احلدي��ث . 
لذلك جيب أن تعد العدة للمواجهة بشكل مجاعي، تتكاتف فيه القوى املادية 
والبشرية والفكرية، ألننا بها ندافع عن اهلوية واملاضي واحلاضر واملستقبل.                                                                                                                                       
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التوصيات الصادرة عن  احللقة 
النقاشية البحثية الرابعة

دع��وة اجله��ات املعني��ة بال��دول األعض��اء لالهتم��ام بفئ��ة الش��باب وتوظيف ( 1
طاقاته��م وإمكاناته��م وقدراته��م م��ن خ��الل إع��داد مب��ادرات ومش��اريع 

متنوع��ة تؤهله��م للمش��اركة يف القضاي��ا ذات األولوي��ة هل��م. 

اخلط��اب ( 2 يف  املس��تخدمة  املصطلح��ات  توحي��د  عل��ي  العم��ل  ض��رورة 
اإلعالم��ي املتعل��ق باإلره��اب ، وجتن��ب اس��تخدام املصطلح��ات ال��ي تص��م 
اإلسالم باإلرهاب)اإلرهاب اإلسالمي( أو )التطرف اإلسالمي( ، مع تكرار 
التعري��ف ب��كل مصطل��ح لتثبي��ت مدلول��ه ل��دى املتلق��ي لتجن��ب ح��دوث أي 

التفاف��ات .

الطل��ب م��ن ال��دول األعض��اء س��ن تش��ريعات تناه��ض خط��اب الكراهي��ة ( 3
والتط��رف يف وس��ائل اإلع��الم املختلف��ة التقليدي��ة منه��ا واحلديث��ة. 

مراجع��ة ( 4 الع��رب  اإلع��الم  وزراء  جملل��س  الفني��ة  األمان��ة  م��ن  الطل��ب 
االس��رتاتيجية اإلعالمي��ة العربي��ة املش��رتكة ملكافح��ة اإلره��اب، ال��ي 
أقرها جملس وزراء اإلعالم العرب يف دورته العادية اخلامسة واألربعني، 
للعم��ل عل��ى تعديله��ا مب��ا يت��الءم م��ع التط��ورات املتس��ارعة لوس��ائل اإلع��الم. 

الدع��وة لتأهي��ل كوادر إعالمي��ة عربي��ة متخصص��ة ق��ادرة عل��ى التعام��ل ( 5
م��ع األح��داث اإلرهابي��ة وتغطيته��ا بالش��كل املناس��ب، لتك��ون ق��ادرة عل��ى 
التعام��ل م��ع العص��ر وتقنيات��ه احلديث��ة ومدرك��ة أله��داف رس��التها 
اإلعالمي��ة العربي��ة ، ودع��وة اخل��راء واملختص��ني يف اجمل��االت األمني��ة 
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واالجتماعي��ة والنفس��ية والرتبوي��ة للمش��اركة يف برام��ج التأهي��ل. 

واخلط��ط ( 6 االس��رتاتيجيات  لتنفي��ذ  واللوجيس��ي  املال��ي  الدع��م  توف��ري 
اإلعالمي��ة اهلادف��ة إىل التص��دي لفك��ر ووس��ائل اجلماع��ات اإلرهابي��ة 
وض��رورة متابع��ة الدعاي��ات املض��ادة واإلع��الم املض��اد ���� ظاه��ًرا كان أو 

مس��ترًتا ���� م��ن خ��الل مراك��ز حبثي��ة متخصص��ة.  

االتص��ال ( 7 لوس��ائل  الس��ليب  االس��تخدام  خماط��ر  عل��ى  الض��وء  تس��ليط 
اإللكرتوني��ة وتأثريه��ا عل��ى أوس��اط الش��باب يف املراح��ل العمري��ة املبك��رة 

جتنب��ًا لتأثريه��ا عليه��م.  

يف ( 8 املتخصص��ني  الع��رب  اإلعالمي��ني  تض��م  قائم��ة  وض��ع  مناقش��ة 
دراس��ة اجلماع��ات اإلرهابي��ة ودعوته��م لعق��د ورش��ة عم��ل متخصصة 
يص��در عنه��ا توصي��ات حم��ددة تس��هم يف حمارب��ة الفك��ر اإلرهابي وفق 

اإلج��راءات واألس��اليب الفعال��ة واملؤث��رة. 

تنوي��ع أس��اليب وأش��كال امل��واد اإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة ال��ي تتص��دى ( 9
لرس��ائل اجلماع��ات اإلرهابي��ة، وذل��ك باس��تخدام برام��ج متنوع��ة مث��ل 
احلم��الت الدعائي��ة والرامج الوثائقي��ة والتقارير والندوات التوعوية 

املختلف��ة والرتوي��ج هل��ا حت��ى حتق��ق أهدافه��ا عل��ى امل��دى البعيد.

كظاه��رة ( 10 اإلره��اب  ظاه��رة  ك��ون  عل��ى  الض��وء  لتس��ليط  الدع��وة 
اجتماعية عاملية هلا أس��بابها وأمناطها وإنها ليس��ت ظاهرة دينية وإن 

أخ��ذت الدي��ن كغط��اًء وس��الحًا لتحقي��ق أهدافه��ا ومصاحله��ا. 

التأكي��د عل��ى أن مس��ئولية مكافح��ة اإلره��اب ه��ي مس��ؤولية فردي��ة ( 11
ومجاعي��ة تضامني��ة وح��ث املؤسس��ات اإلعالمية العربية التب��اع النهج 

التكامل��ي يف التص��دي هل��ذه الظاه��رة . 
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تعزي��ز دور املؤسس��ات اإلعالمي��ة العربي��ة ومس��ؤولياتها جت��اه حماربة ( 12
اإلرهاب من خالل )تكثيف األداء اإلعالمي املوجه خارج الوطن العربي 
�، وذل��ك للتعري��ف بالص��ورة احلقيقي��ة لإلس��الم والعروب��ة ونبذهم��ا 
لإلرهاب مع ال���تأكيد على أن اإلس��الم دين التس��امح ويدعو للتعايش 

الس��لمي بني كل البش��ر وال يفرق بني الديانات والرس��ل.

تعزي��ز الش��راكة اجملتمعي��ة وذل��ك م��ن خ��الل التأكي��د عل��ي أهمي��ة ( 13
دور مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي واألس��رة يف تكوي��ن ش��خصية الف��رد 
وميول��ه واهتمام��ه وس��لوكه م��ع تبص��ري ال��رأي الع��ام مبس��ئولياته 
األس��رية حنو محاية األجيال الناش��ئة من الس��قوط يف براثن اإلرهاب 

واالرتق��اء بوعيه��م الثق��ايف. 

املراك��ز ( 14 قام��ت  ال��ي  العلمي��ة  والدراس��ات  البح��وث  م��ن  االس��تفادة 
البحثي��ة العربي��ة وم��ن بينهم��ا جامع��ة ناي��ف العربي��ة للعل��وم األمنية 
وال��ي تع��اجل اإلره��اب وتدرس أس��بابه وت��رز الدور اإلعالم��ي ملكافحته 
وال��ي تص��ل إىل مئ��ات البح��وث والدراس��ات يف جم��ال التخص��ص ال��ي 

أس��هم فيه��ا اخل��راء املختص��ون.

اس��تمرار احللق��ات النقاش��ية البحثي��ة  ألهميته��ا يف تب��ادل اخل��رات ( 15
واألف��كار وم��ع ض��رورة تقيي��م م��ا مت حتقيقه م��ن نتائج يف الس��ابق وما 
جي��ب القي��ام ب��ه يف املرحل��ة احلالي��ة والقادم��ة على املس��توى اإلعالمي 

ملواجه��ة اإلره��اب واألف��كار املتطرف��ة.

تش��جيع كلي��ات اإلع��الم ومعاه��د الصحاف��ة واملراك��ز البحثي��ة عل��ى ( 16
االهتم��ام بالبح��ث العلم��ي يف جم��ال توظي��ف اإلع��الم اإللكرتون��ي يف 

التص��دي لإلره��اب واألف��كار املتطرف��ة.

تفعي��ل ق��رار جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب رق��م ) ق/376 � دع/44 � ( 17
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15/1/2013 ( اخلاص��ة باس��تضافة مجهوري��ة الع��راق للمرص��د 
االعالم��ي العرب��ي لإلره��اب ل��ه لرص��د ومتابع��ة  حمت��وى مضام��ني م��ا 

تبث��ه للقن��وات الفضائي��ة ووس��ائل االع��الم املختلف��ة.

الدع��وة لتب��ين مق��رتح مجهوري��ة الع��راق باقام��ة ملتق��ى اعالم��ي دولي ( 18
حت��ت ش��عار »ملتق��ى التضام��ن االعالم��ي الدول��ي ملواجه��ة االع��الم 
االرهاب��ي » يت��م  في��ه اس��تضافة منظم��ات دولي��ة مس��ؤولة وخن��ب 

اعالمي��ة.

النع��رات ( 19 يث��ري  م��ا  العربي��ة إىل جتن��ب كل  اإلع��الم  دع��وة وس��ائل 
الطائفي��ة ال��ي تع��د أح��د مصادر اإلرهاب الذي يش��وه اإلع��الم، والعمل 
عل��ى الرتوي��ج لثقاف��ة اح��رتام االنتم��اءات الديني��ة واملذهبي��ة وغريه��ا. 
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