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  رهابعالم والمجتمع المدني في مكافحة اإلتشاركية وسائل اإل
  جرائية في ضوء مدخل تقاسم المعرفةإرؤية 

  حنان يوسف.د

  :استهالل

في الوقت الذي أصبح فيه اإلرهاب بكافة أشكاله ظاهرة عالمية تخطت أخطارها كل الحدود، 
 ىلتصدي له، كان اإلعالم حاضرا علوأدركت كل دول العالم وشعوبه حتمية تنسيق الجهود لمحاصرته وا

 أن تكون أدوات فاعلة للتصدي -  إذا ما أحسن توظيفها - الدوام بوصفه أحد أهم الوسائل التى يمكن 
  .لإلرهاب والقضاء عليه

ا في مکافحة ا رئيسا مهمالمنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني دوري تؤدذاته، وفي الوقت 
مواجهة  فی   دور المجتمع المدني والمنظمات األهلية   أهمية تلف الوثائق الدولية وقد أکدت مخ،اإلرهاب 
  .األبعاد والمتعددة  المعقدة  التحديات اإلرهابية  

عالم والمجتمع المدني في همية تشارك قطاعي كل من اإلأ فقد تبين ؛رهابا لتعقد ظاهرة اإلونظر
 هذه العالقة التشابكية تطرح هذه الورقة تبني فرضية تقاسم محاولة ناجزة للتصدي لهذه الظاهرة، وبدراسة

 ،عالم والمجتمع المدنيطر تنظيمية للعمل بين كل من وسائل اإلأ ضرورة بناء ىلإ والتي تشير ،المعرفة
ن كان البد من إ و،خر وهناك دوائر للحركة تميز كل قطاع منهما عن اآل،خرفكالهما يؤثر ويتأثر في اآل

  .رهابحداث نتائج ملموسة في مكافحة ظاهرة اإلإجل أما من التشبيك بينه

 ىحدإ رصد تطبيق مدخل تقاسم المعرفة الذي تبنته ىلإجرائية  الورقة في صيغتها اإلىوعليه تسع
 من خالل نشاطها المدني - المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي - منظمات المجتمع المدني العربية 

رهاب عالمية لمكافحة اإلإطالق الستراتيجية عربية  إال"الذي انبثق منها قاعدة  و،رهابفي مواجهة اإل
ا من مدخل تقاسم المعرفة بالتشبيك مع عدد كبير من ، حيث قامت المنظمة بعد ذلك انطالقً"٢٠١٥- ٧-٢٩

تراتيجية  لتبني بناء اسيجل محاولة تكوين تيار معرفي تراكمي مدنأالهيئات المحلية والعربية والدولية من 
  .ا من العمل في محاوالت فردية ال تكون لها قوة مؤثرةرهاب بدلًمتكاملة لمكافحة اإل

 تقاسم  مبدأ ىعالمية والمدنية لتتبنهمية تحفيز قطاعات المجتمع العربي اإل أ تتولد؛ومن هنا
فة على مدى قابلية تعتمد فاعلية تقاسم المعروهم عوامل تبادل المعرفة التنظيمية، أ باعتباره من ،المعرفة

                                                   
 ورئیس المنظمة العربیة للحوار عالم بجامعة عین شمسستاذ اإلأ  
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التواصل حول :  حيث يشمل مفهوم تقاسم المعرفة؛شخاص العاملين على المشاركة وتقاسم المعرفةاأل
 أو من مشاركة من خالل ،المعرفة ضمن مجموعة من األفراد، ويتم تقاسم المعرفة من شخص إلى شخص

داء المدني في ن ينجح فيه بكفاءة األأمر الذي يمكن  األ؛دارة المعرفة من خالل شبكة مفتوحةنظم حكيمة إل
 وهو ما سوف يتم ،رهابطار تنظيمي وفكري موحد لمكافحة اإلإيجاد تشبيك قوي لجهود مبعثرة تحت إ

جرائيةا عبر هذه الورقة اإلتناوله اختصار:  

  :رهابعالم في مواجهة اإلاإل: ا أولً

  اا لتفاقم ظاهرة امبرزت أهمية دور اإلعالم بوصفه محددوسيلة هامة ذاته إلرهاب، وفي الوقت هم
للقضاء عليها، ولطالما اتهمت وسائل اإلعالم بتوفير بيئة خصبة إلنتاج وصناعة اإلرهاب بما تنشره 
وتروج له من قيم وأفكار متطرفة، كما أنها كثيرا ما تكون منابر يخاطب ـ من خاللها ـ اإلرهابيون كل 

 .مبررين أعمالهم اإلرهابية وداعين لمزيد من الدعم والتأييدشعوب العالم مدافعين عن وجهات نظرهم و

ولذلك فإن عالقة اإلرهاب باإلعالم لها أبعاد خطيرة ، فإذا كان اإلعالم تعبيرا شامالً عن الواقع بكل 
ما يتضمنه من أحداث فإن اإلرهاب يستغل هذه الوظيفة اإلعالمية فى ترويع اآلمنين، وإثارة البلبلة، 

 ،ا إلى الخراب والتدمير الشامل، الذي يحقق له أهدافه الشريرة، وغاياته الخبيثةوضى، وصولًوتحقيق الف
  :رهابحداث اإلخطر األدوار السلبية لوسائل اإلعالم في تغطيتها ألأومن 

  إثارة الجماهير وتضخيم المعاناة وعدم اإلحساس بالرضا والقناعة من خالل بعض البرامج
  . الظلم االجتماعيوالمقاالت التى تتحدث عن

 وترك ،عدم قيام وسائل اإلعالم بدورها فى التنشئة االجتماعية السوية والتربية الدينية الصحيحة 
 .الساحة للمتطرفين فى تفسير الدين بما ال يتفق مع اإلسالم الصحيح

  إضفاء البطولة الزائفة على اإلرهابيين وتسليط األضواء عليهم من خالل التركيز المستمر فى
 وهو ما يحقق لهم دعاية مجانية واسعة تدفعهم إلى ؛مختلف الوسائل على تفاصيل العمليات اإلرهابية

 .التمادي فيما يفعلون، وتدفع بعض الساخطين إلى االنضمام إليهم

ومن هنا كانت المعادلة الصعبة بين اإلعالم الصادق من األحداث، وتجنب اآلثار السلبية للتفاصيل 
 مستغلة وسائل اإلعالم فى تحقيق ،ي محاولة لفهم البيئة التى يعمل من خاللها اإلرهاب وذلك ف،المثيرة

  .غاياته فى التخريب والتدمير للواقع وخريطة العقل العربي
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المجتمع المدني في مواجهة اإل: ا ثانيرهاب عربياا ودولي:  

ي واالقتصادي واالجتماعي طار السياس من هذا الكل الذي هو اإلاإن المجتمع المدني يمثل جزء
اوالثقافي بالتفاعل معه سلب سهام المجتمع إن أبه المجتمع المدني، كما  فيه ويتأثر  بحيث يؤثر،اوإيجاب

برزها قدراته أ ،رهاب وقيامه بدور فعال يتوقف على عدة متغيراتالمدني في مواجهة التطرف واإل
 ثم طبيعة ،ن خالله والمنظور األمني لتعامل الدولة معهطار التشريعي الذي يتحرك مالبشرية والمادية واإل

 .القيادات والنخب في مؤسسات المجتمع المدني

ن كان الرهان على دور فاعل للمجتمع المدني يتوقف إلى حد كبير على قدرة مؤسسات المجتمع إو
تبني خطاب سياسي  و، والخروج من إطار النخبوية إلى الجماهير،المدني في االلتحام بالقواعد الشعبية

وهذا المفهوم يشير إلى تدخالت منظمة تهدف ، وبناء قدرات المجتمع المدني مبسط وآليات ومنهج مختلف
 بحيث تنعكس على ؛إلى توفير الكفاءات والمهارات للعاملين والمتطوعين ورفع كفاءة أداء المنظمة ككل

  .  وتنعكس على تفعيل عالقتها بالمجتمع،وأهدافها رسالتها

 ومن أبرز ،التي يجب أن يتسلح بها نخب المجتمع المدني أول مالمح بناء القدرات تبدأ من الرؤيةو
 وأن تتسم بمرونة كبيرة ،مالمحها أن تكون مؤسسات المجتمع المدني فاعلة في عملية التغيير االجتماعي

وراً واضحاً للخريطة  وأن تمتلك تص،في استجابتها للبنية االجتماعية والنزوع للعمل الطوعي وتقويته
 وعليها أن تنتقل ، وأن تعمل من منطلق التضمين وليس اإلقصاء،القوة فيها االجتماعية والسياسية ومصادر

  . ا لردود أفعالتعمل وفقً  أي ال؛ أو المبادرةيءمن الدور اإللحاقي إلى الدور الباد

 وقد أکدت ،اإلرهاب ي مکافحة ا فا رئيسالمنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني دوري وتؤد
التحديات اإلرهابية  مواجهة  فی   ودور المجتمع المدنی والمنظمات األهلية  أهمية  مختلف الوثائق الدولية

األمم المتحدة أصدرت في الثامن من سبتمبر عام  لمنظمة  األبعاد، فالجمعية العمومية  والمتعددة  المعقدة  
٢٠٠٦اإلرهاب، وطلبت من الدول األعضاء في المنظمة  تراتيجية لمواجهة ا يهدف إلی وضع اس قرار

 وترغيبها وحثها علی العمل ،أکثر من قبل)  غير الحکومية(   المؤسسات المدنية والمنظمات األهليةكإشرا 
 مواجهة  ستراتيجية العالمية فی تم إقرار اال٢٠٠٦ وفي التاسع عشر من سبتمبر عام ،في هذا المجال

مين العام السابق کوفي عنان الجزء ، هذا المشروع الذي شکل اقتراح األ األمم المتحدة ا فی ب رسمياإلرها 
  تحاد في مواجهةاال«ا بعنوان  تقرير٢٠٠٦نيسان من العام /بريلأاألکبر منه، وکان کوفي عنان قد قدم في 

 للمجتمع ى هذا التقرير أعط وفی اإلرهاب العالمي،  اقترح فيه بعض النقاط واألفکار لمواجهة» اإلرهاب
المدني دوراا حياتي اإلرهاب، وقد أشارت   في مواجهة  ستراتيجية العالمية لال ا في الترويج والدعايةوبارز
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في مکافحة   وتأثير المجتمع المدني والمنظمات األهلية   األمم المتحدة إلی أهمية العديد من وثائق منظمة
 في بخارست ٢٠٠١بي قدمت في عام وال نجد أن منظمة األمن والتعاون األوراإلرهاب، فعلی سبيل المث 

مؤسسة الديمقراطية ومؤسسة حقوق اإلنسان«  مباشرةكتنفيذ ذلب وقد کلفت ،ا لمواجهة اإلرهابمشروع «
 ونجد مثل هذا التأکيد علی ،  مؤسسات ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني في البلدان النامية من خالل إقامة

اإلرهاب    في مواجهة  في برنامج دعم الجهود الشاملة منظمات المجتمع المدني والمنظمات األهلية  أنشطة
اإلرهاب بدور المجتمع   حول مواجهة ٢٠٠٢بي واألمن والتعاون األور وقد اعترف بيان منظمة ، ٢٠٠١

دئین أساسيين في مواجهة  حقوق اإلنسان کمب  لفض النزاعات وإشاعة المدني في البحث عن حلول سياسية
 . العنف التي تتبنی   اإلرهاب واألصولية 

دور المجتمع المدني   وأکد خاللها المجتمعون» فيينا« عقد اجتماع في مدينة ٢٠٠٥في العام 
رهاب، ومن الضروري أن تکون المشارکة في هذه اإل الهام في المشارکة بمکافحة  والمنظمات األهلية 
مکافحة اإلرهاب والدفاع عن حقوق اإلنسان  ن انتظار المقابل المادي، وأن مسؤولية األنشطة ذاتية وبدو

ا أن تنمیة المجتمع المدني ا، کما اتضح جليووضع أطر لحرية الدول تعد من األمور المهملة نسبًی
ن التي اإلرهاب والظروف والحقائق السياسية القائمة في البلدا والمنظمات غير الحکومية يرتبط بمکافحة 

 في العديد من   الحکومات هي محدودةكتل ن فرص المجتمع المدنی فی مشارکة أو ،  التنميةكتقوم فيها تل
  . البلدانكتل

فهي بإمکانها  ويمکن للمنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني لعب دور استشاري وتعليمي هام،
 اإلرهاب،   من أجل مواجهة جميع األصعدةمختلفة وعلی  تقديم استراتيجيات وبرامج سياسية وتخصصية 
همة هنا قدرة هذه المنظمات علی دراسة ممن األمور الووهي أدوار قد تعجز الحکومات عن القيام بها، 

المسؤولين الحکوميين باألساليب والطرق المناسبة، ويمکن للمؤسسات  قضايا اإلرهاب واألمن ومواجهة 
خطوات إيجابية في التقرب من الحکومات عن طريق بعض المسؤولين المدنية والمنظمات األهلیة القيام ب

اإلرهاب التي  استشاري إيجابي الستبدال برامج مواجهة  ا لهذه المؤسسات لعب دورالنافذین، ويمکن أيض
القيام بوظائف ومهام تواصلية  لم تنجح ألي سبب کان، ومن البدهي أن يکون باستطاعة المؤسسات المدنية 

 تستطيع لعب دور أساسي في تنمية العقائد واألفکار -  وبعنوان محفز-غاية، وفي هذا الصدد  لل مهمة
، وهي تستطيع تقليل المسافات وردم الهوة  ودائمة الضروریة من أجل قيام منظومة اتصال وارتباط فاعلة 

لبحث في الخالفات  لبيان المعتقدات وا؛وتخفيف الصراعات الموجودة من خالل توفير أجواء مناسبة وآمنة
  .ستفادة من التجارب الشخصيةواال
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هل يجب علی : والمسألة األخری التي تحتاج إلی دراسة أکثر هي محاولة اإلجابة علی هذا السؤال
المجتمع المدني والمنظمات األهلية الدخول في حوار مع األشخاص أو الجماعات المرتطبة والممارسة 

فإن دخول المجتمع المدني والمنظمات األهلية في  وألسباب متعددة فة للعنف واإلرهاب، من منطلقات مختل
  .؟مثل هذا الحوار أسهل بکثير من دخول الحکومات والدول فيه

وحتی في مثل هذه الحاالت فإن وجود اتجاه انساني هو أمر ضروري، وفي هذه الحوارات يجب أن 
 تي تمارس العنف أي نوع من الشرعية أويتم التأکيد وبوضوح تام أن الحوار ال يعطي الجماعات ال

ا من المهم أن ا، فمبدئيلعب دور بحثي وداعم هام جد التبریر، ويمکن للمجتمع المدني والمنظمات األهلية 
 جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه،   بإدانة يقوم المجتمع المدني والمنظمات األهلية

إلی   منظمات المجتمع المدني أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة وهنا البد أن تستخدم
تجاهات والمسائل اللا  وتأکید بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة لألساليب اإلرهابية  ؛الجماعات المسلحة

طرفي ن موازين حقوق اإلنسان تشمل في أحکامها أ وتطبيقات موازين حقوق اإلنسان، و األخالقية
  . وضحاياها علی حد سواء  األعمال اإلرهابيةي أي منفذ؛المعادلة

الذي يمکن أن تلعبه  ومن الجوانب األخری لنشاطات المجتمع المدني والمنظمات األهلية هو الدور
 اإلرهاب، فالعالقة البناءة مع  هذه المنظمات في التعامل مع وسائل اإلعالم وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة

 ألنها تحتاج إلی وسائل ؛ائل اإلعالم تعد مسألة حياتية بالنسبة للمجتمع المدني والمنظمات األهليةوس
التصورات السلبية وغير المنصفة التي في  كاإلعالم من أجل توفير معلومات تتطابق مع الواقع والتشکي

ل قضايا مثل األمن العام ج للحوار وللمناظرات العامة حويطاعات من المجتمع، ومن أجل التروتمتلکها ق
 في   ألن طرح مثل هذه الموضوعات من خالل قنوات تخصصية ومحترفة؛وحقوق اإلنسان داخل المجتمع

 ويذکرهم بمسؤولياتهم في ،لتفات إلی مسألة مواجهة اإلرهاب نحو اال المجتمع سيدفع بالجماعات الصغيرة
 للمجتمع  ، وبالنسبة  المعلومات الخاطئة والناقصةالحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية أو

العنف و حول اإلرهاب،   ودقيقة ا أن تجري دراسات کاملةمن المهم جدو نفسها،  المدني والمنظمات األهلية
 والظروف التي تنتهي إلی اتساع نطاق اإلرهاب ، ويمکن لهذه الدراسات أن تشکل مجموعة ،السياسي

   وتساؤالت معقدة،العات الرأي حول تأثير إجراءات مکافحة اإلرهاب وتداعياتهاقيمة من األبحاث واستط 
أو  لوجيات األصولية يوالعوامل التي تجعل األشخاص يدعمون األفکار واأليد :أخری حول اإلرهاب، مثل

تمع علی المج   اإلحصائيات وأنشطة السيطرة هي أن زيادة   والحقيقة،العنف التي تدفع بهم نحو ممارسة 
المدني تجعلهم قادرين علی الدخول مع الحکومة في حوار علی أساس الحقائق القائمة وفي أجواء مفتوحة 

ا عن  کأن یجري الحدیث بشکل شفاف مثلً،اتهايثیر أسالیب مکافحة اإلرهاب وتداع لمناقشة تأ؛اتمام
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 والمنظمات األهلیة لعب المیزانیة التي رصدت لمکافحة اإلرهاب، وفي النهایة یمکن للمجتمع المدني
تقویة «ها  ومن،دور قانوني مهم للغایة فیما یتعلق بالمجاالت القانونیة المرتبطة باإلرهاب ومواجهته

خاصة عندما یتم تنفیذ هذه  »ة والقطریة لألنشطة المتعلقة بمواجهة اإلرهابية الدولياألطر القانون
  .ة حقوق اإلنسانيرتبط األمر بحماي و،القوانین

  :منرهاب في مجلس األلجنة مكافحة اإللستفادة من وجود مصر كرئيس اال

لجنة لن كرئيس ا من وجود مصر اآلا وعربي ضرورة االستفادة مصريىلإشارة همية اإلومن األ
من بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة اإلرهاب على  و،منرهاب في مجلس األمواجهة اإل

ختيرت مصر بعد جهود احيث ؛ ى تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلةالمستوى الدولى، واإلشراف عل
دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك، وبإجماع آراء الدول 
األعضاء ودون أي اعتراض في مجلس األمن الدولي، لرئاسة لجنة مكافحة اإلرهاب بمجلس األمن، وذلك 

٢٠١٦عضوية مصر في المجلس شهر يناير ا من بدء اعتبار.  

كثر من مناسبة شعوب العالم من خطر أوكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في 
ا من إمكانية اإلرهاب، وانتشار ما أسماها النزعات المتطرفة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، محذر

الب المجتمع الدولي بتوجيه رسالة ضد من يساندون  وط،با خاصة دول شمال المتوسطوامتدادها إلى أور
  .قوى التطرف واإلرهاب

  :رهابمدخل تقاسم المعرفة والتشبيك في مواجهة اإل: اثالثً

استراتيجيات جديدة في إدارة  رهابيطرح اتخاذ المنهج التنظيمي لتبادل المعرفة في مواجهة اإل 
طرح االستراتيجيات التي تعزز تبادل المعرفة ما بين منظمات المجتمع  و،رهاب بفعاليةالمعرفة تجاه اإل

  .عالمالمدني ووسائل اإل
  :رهابدارة المعرفة تجاه اإلإ

وتهتم إدارة المعرفة بخلق واكتساب وتكامل ا،  حيوياأمر رهاب المعرفة تجاه سبل مواجهة اإلدتع
  ). ٢٠٠١شولتز(المعرفة واالستفادة منها داخل سياق اإلعداد التنظيمي 

  :رهاب ما يليوتتضمن أنشطة اإلدارة المعرفية الرئيسية تجاه قضايا اإل

  .رهابخلق المعرفة بموضوعات اإل - ١

 .رهاباكتشاف المعرفة تجاه خطورة اإل - ٢
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 .رهابية شراء المعرفة حول العمليات اإل - ٣

 .رهاباكتساب المعرفة حول قضايا اإل - ٤

 .رهاب توزيع ونشر المعرفة حول اإل - ٥

 .رهاب قيمة إلى بيانات المعرفة من المعلومات خول ظاهرة اإلإضافة  - ٦

 .رهاباسترجاع المعرفة والمعلومات أو البيانات حول اإل - ٧

  ).١٩٩٩- كارين (.رهاب قياس وتحديث المعارف حول معالجة اإل - ٨

  :رهابمعوقات تبادل المعرفة تجاه قضية اإل

 ،منها ما يتعلق بمحتواها الخطرب، تعيق تبادل المعرفة تجاه قضية اإلرهاأسباب عديدة هناك 
 مما يؤثر بصورة ؛ باعتبارها مصدر قوة يشجع على تجميعها،والمعرفة هي القوة التي تحرك وتتحكم

حيث قد نجد أن من يعرف معلومات يجهلها الغير يشعر بزيادة أهميته عن غيره ممن ال يعرفون ؛ سلبية
رهاب، كما أن أسلوب التعامل ال لمعلومات حول اإلوقد يرفض مشاركة غيره في تلك ا، تلك المعلومات

 يشجع على اإلطالق على تبادل المعلومات بأي وسيلة، وبينما يعتقد البعض أهمية تبادل المعلومات إلجراء
 باإلضافة لصعوبة تقييم ، داخل المؤسسةا فإنهم ال يمتلكون وسيلة ليكون التبادل المعرفي إلزامي،التعامل

  .المعلومات

  : المعرفة والمستخدم والمراقبمنظم

 المنظم والمستخدم والمراقب ي وه،تتكون المجموعة الممارسة من ثالثة أنواع من المشاركين
 ،، ويكون لدى المنظم الفضول والرغبة الحقيقية لمشاركة اآلراء مع اآلخرين)٢٠٠٣برازلتون و جوري، (

، ويمثل )٢٠٠٣برازلتون و جوري، ( الممارسة وذلك بابتكار المعلومات وتنظيمها ونشرها بين المجموعة
المعرفة يمكن لألفراد داخل المجموعة  - تطبيق -المستخدم المجموعة األكبر الثانية، فمن خالل استهالك 

  .االستفادة من خبراتهم واإلضافة للمعلومات األساسية

 ،سهم في المعرفةتي ال ت اليمجتمع الممارسة فهي مجموعة المراقبين، وهفي أما المجموعة األكبر 
، )٢٠٠٣برازلتون وجوري، (سعى لنيل بعض القيمة طالما سجل المشاركة يؤكد دخوله بانتظام توإنما 

ول لما تمتلكه من ويمكن اعتبار المنظمات المدنية هنا هي المنظم لعملية تقاسم المعرفة في المقام األ
  .خبرات تنظيمية واسعة
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من استغالل مواردها  عالم والمجتمع المدنيرهاب بتمكين وسائل اإلوتقوم المعرفة تجاه قضايا اإل
 المعرفة قوة  حيث  يتردد الكثير في مشاركتها، ويجب د وتع، سواء كانت مادية أو معنوية،واالستفادة منها

، ويجب )٢٠٠٣اوديل (بطريقة ما تصميم الوسط المالئم ليكون تبادل المعرفة بمثابة تفويض للسلطة 
قوى الكامنة  لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون والمشاركة فيما بينهم سواء كان بشكل رسمي أو تشجيع ال

 بحيث يساعد على تبادل ،ويجب على المؤسسات المدنية المبادرة بتغيير الوسط المحيط، غير رسمي
 من خالل ،لمختلفةرهاب من خالل التزاوج والتفاعل والتشبيك مع  وسائل االعالم االمعرفة تجاه قضايا اإل

  .وجود مؤسسات أكثر قدرة على الحركة والمنافسة

جرائي والتطبيقي البناء اإل: اثاني:  

 ":رهابعالمية لمواجهة اإلإاستراتيجية "بداية فكرة المبادرة 

  من منطلق المتغيرات السياسية المتالحقة وما تعانيه جمهورية مصر العربية من مخاطر وفي
المملوك للدولة  - الغاشم، كان من الضروري مناقشة أداء اإلعالم المصري مقدمتها خطر اإلرهاب

 خاصة بعد حالة الجدل التي أثارها بعد فشله النسبي في تناول ومعالجة العمليات اإلرهابية - والخاص
األداء اإلعالمي المرتبك لقضية اإلرهاب، وهو األمر الذي قد يضر بمصالح ، حيث تابعنا بقلق األخيرة

  .وطن والدولة المصريةال

 لتفتح الباب ألول مبادرة إعالمية في  وجاءت مبادرة المنظمة العربي للحوار والتعاون الدولي
والتي استجابت لها مشكورة مدينة اإلنتاج اإلعالمي، حيث  مصر تجمع صناع القرار اإلعالمي والخبراء،

  . دعوة  نخبة من الشخصيات أصحاب القرار باإلعالم المصريتتم

  وتضمن االجتماع مجموعة من الجلسات من أجل مناقشة معالجة اإلعالم المصري لقضية
ه مستقبالً في هذا ئاإلرهاب، من خالل رصد معالجته الراهنة بما لها وما عليها، وتقديم المأمول لتطوير أدا

اسة المحور العسكري، المحور األمني، محور السي: الصدد، وذلك من خالل عدة محاور تمثلت في
نقابة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة لالستعالمات، : الخارجية، باإلضافة لدور جهات

الصحفيين، وغرفة صناعة اإلعالم في تقديم طرح إعالمي متميز قادر على تطوير معالجة قضية اإلرهاب 
مع صناع القرار أول مبادرة إعالمية في مصر تج  ك٢٩/٧/٢٠١٥وم االربعاء الموافق ي.في مصر 

  .اإلعالمي والخبراء، نخبة من الشخصيات أصحاب القرار باإلعالم المصري
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  :رهابعالمية العربية لمكافحة اإلاالستراتيجية اإل

  :طار االستراتيجياإل:ا ولًأ
رهاب وضرورة زاء قضية اإلإعالمي العربي  وجود سلبيات في الخطاب اإلىهناك توافق عل •

  .رهاب اإلىدوات المواجهة الفكرية في الحرب علأداة من أعالم  ليصبح اإلالسلبياته العمل علي عالج هذ

بحيث تكون جهة باإلرهاب،  وضع الضوابط والمعايير لمهنة اإلعالم فيما يتعلق بصفة خاصة •
ا  على غرار التجارب الدولية المماثلة في أكثر الدول ديمقراطية في تناولها لقضاي،ضابطة لألداء اإلعالمي

 .رهاباإل

عالمية دلة االسترشادية الضابطة في المؤسسات اإلنتاج مدونات السلوك واألإ ىتبني العمل عل •
وإعداد اإلعالميين وتأهليهم للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب وفق مهنية ، رهابالمختلفة في تناولها لقضايا اإل

ات النقاشية وورش العمل الخاصة عالية، وذلك من خالل تنظيم الدورات التدريبية اإلعالمية والحلق
 .بمكافحة اإلرهاب والتطرف

 ،ضرورة حرص وسائل اإلعالم على عدم المبالغة والتهويل في تغطية العمليات اإلرهابية •
ثار السلبية الناجمة عنها، ومناشدة وسائل اإلعالم توخى الحذر الشديد عند تغطية والتركيز على إبراز اآل

  .تبار وسائل اإلعالم التى تدعم تلك التنظيمات جزءا من اإلرهاب التكفيري واع،األحداث اإلرهابية

رهابية وكشف تطوير التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية الرسمية والخاصة لفضح التنظيمات اإل •
  .مصادر تمويلها وتسليحها

فة  خطاب إعالمي تنويري لعرض اإلسالم الوسطي وأسس الدين السمح ونشر ثقايضرورة تبن •
 .باستخدام مختلف وسائل اإليصال الجماهيري تكثيف برامج التصحيح الفكريوالوعى الديني المستنير، 

التى يجب ، التركيز في الرسائل اإلعالمية الموجهة للخارج على التمييز بين حرية الرأى واإلبداع •
رة احترام عقائد وأديان احترامها واالنحياز لها والدفاع عنها وبين مسئولية اإلعالم الغربي في ضرو

  .االخرين وعدم الربط بين اإلرهاب واإلسالم

إنشاء قاعدة معلوماتية إعالمية حول ظاهرة اإلرهاب، والعمل على تحليل تلك المعلومات بما  •
 .يضمن كشف اإلرهابيين إعالمياً وثقافياً

كامل في الخطاب وضع آليات للتعاون بين التنسيق اإلعالمي واألمني بحيث يحدث تقارب وت •
 .رهابعالمي في مواجهة اإلاإل
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يضا وأ عالمية بناءة تجاه قضايا اإلرهابضرورة استثمار اإلعالم الجديد في تقديم معالجة إ •
 . شبكه االنترنتىرهاب االلكتروني عل اإلةمكافح

ب   وتكريس ح،رهابتبني برامج إعالمية شاملة تهدف إلى تنمية الوعي الوطني العام ضد اإل •
نتماء إليه في أوساط المجتمع، والتصدي لما يطرح عبر وسائل اإلعالم من مغالطات الوطن وأهمية اال

 .وأفكار مغرضة للتأثير السلبي على الشباب

مان أمن واستقرار الوطن وى أعالم بمسئوليتها االجتماعية في الحفاظ علالتزام وسائل اإل •
 . وحدته الوطنيةة وسالمةالمواطنين ورعاي

 المدراس والجامعات والجمعيات األهلية والمنظمات ةنشطأ تفعيل ىعالمي علتركيز الخطاب اإل •
  . شبكات التواصل االجتماعيى وخاصة عل،رهابالحكومية في مواجهة اإل غير

جرائي طار اإلاإل :اثاني:  

عالم توحيد جهات إصدار التراخيص لوسائل اإلعالم، وسرعة إصدار التشريعات المنظمة لإل •
حرية تداول المعلومات، وانين لبكافة روافده المرئى والمسموع والمقروء وبخاصة اإللكترونى، وإصدار ق

ا للتعامل وسرعة إصدار تشريعات منظم لنقابات اإلعالميين، ووضع خطة إعالمية محدودة للدولة وتحديد
 ال يقع المواطن  تحت تأثير  العاجل فى حاالت األزمات وفى حاالت الحوادث اإلرهابية حتىياإلعالم

اإلعالم اآلخر، واإلسراع بوضع خطة محددة وعاجلة لتجديد الخطاب الدينى بما يتوافق مع روح العصر، 
وتكثيف برامج لتدريب اإلعالميين لزيادة مهارات الصحفيين واإلعالميين فى التعامل مع أدوات العصر، 

بواسطة نقابة الصحافة واإلعالم والمتحدثين الرسميين وسرعة إصدار مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية 
   .فى المؤسسات المختلفة

تطوير اإلعالم األمنى ليتواكب مع الحاجة المتزايدة لإلعالم فى مواجهة اإلرهاب، وإعادة النظر  • 
واطن فى سياسة إعالم الخدمة العامة للدولة لضمان دعمه وتقوية تأثيره وفاعليته، واالهتمام بثقافة الم

ا فى المراحل المبكرة من العمر عبر مؤسسات الثقافة المختلفة لضمان عدم وقوعهم فى براثن وتحديد
  .اإلرهاب والتطرف

 ، والحرية هى ضمان لمواجهة اإلرهاب،تكريس العمل بمبدأ ال تعارض بين الحرية والمسئولية •
 ،والتفسيرى فيما يتعلق بجرائم اإلرهابوالتقييد يسمح بتوصيل رسائله، والتركيز على الجانب التحليلي 

القدوة  على عالمي يركزإوتقديم خطاب ، وعدم بث الصورة التى تبث الرعب فى قلوب المواطنين
 مع ،الصالحة والنماذج البناءة التى تعمل لصالح المجتمع، وتهيئة روح المشاركة اإليجابية فى التنمية
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 واالستعانة بالدراما فى الكشف ، المغرضين وصناع اإلثارةاالستعانة ببعض البرامج فى الرد على مزاعم
 .عن الوجه القبيح لإلرهاب

 وأنهم معرضون لهذه الخسائر إذا لم يشاركوا فى ،توعية الجماهير بالخسائر التى سببها اإلرهاب •
سرهم  والتركيز على مصير اإلرهابيين المحتوم الذى ال فرار منه إال بالموت لهم والخراب أل،مواجهته

  .وسخط المجتمع عليهم لما يسببونه من خسائر مادية وبشرية

• إلعالم أن يجمع األمة حول أهداف مشتركة لتحقيق الخير والنماء لمن أهم األدوار إن ا فوختام
من ومستقر آرهاب ينمو في وطن إرهاب، فال يوجد للمجتمع، وبناء االستقرار الذي هو الرادع الحقيقي لإل

  . والمساواة والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميعيؤمن بالحرية

  :مستويات تقاسم وتحويل المعرفة

طالق االستراتيجية قامت المنظمة بعدة ممارسات تجسد مراحل وتقاسم المعرفة مع عدد من إوبعد 
  : النحو التاليىالمجموعات الممارسة الشريكة عل

  :والترويج للمعرفة  النشرىمستو: اولًأ

  :رهابعالمية لمواجهة اإلإتية لنشر التوصالت في خطة واصل مع الجهات اآلتم الت

  .رئاسة الجمهورية بمصر •

  .مجلس الوزراء المصري • 

  .جامعة الدول العربية •

  .مم المتحدة بالقاهرةمكتب األ •

 .عالم مصرية وعربية ودوليةإوسائل  •

  .جانب بمصرهيئة المراسلين األ •

  :تحويل المعرفة ومرحلة تقاسم: ثانياً 

رهاب من عالمية لمواجهة اإلإليها خبرة المنظمة في بناء خطة إتم تقاسم المعرفة التي توصلت 
ممارسة  التي لديها برنامج المشاركة واللمجموعات المدنية اخالل الحوار والمشاركة المعلنة مع عدد من 

  : ومنها،رهابنشاط في مواجهة اإل

  .يئة القبطية اإلنجيليةاله:  الوطني ى المستوىعل •
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  .ردناأل ــ  المعهد الملكي–عالميات العربيات مركز اإل: العربيى  المستوىعل •

  :رهاببرز نتائج التقاسم المعرفي لمواجهة اإلأ

 مع  ،طراف المشاركة والمنطلقات لكل طرف من األى قواسم مشتركة تجمع بين الرؤىلإالوصول  •
 وبصفة خاصة ،رهابقدمة من قبل المنظمة العربية للحوار في مكافحة اإلعالمية المطرح االستراتيجية اإل

  .نسانما يرتبط منها مع العهد الدولي لحقوق اإل

 اختالف طبيعة النظم السياسية واالجتماعية في المنطقة العربية ىلإظهرت تباينات وفروق تعود  •
، وضاع السياسية في كل دولةيعة األرهاب بطبعالمية لظاهرة اإلحيث تأثرت المعالجات اإل؛ وخارجها

  .و ملكية خاصةأعالمية ما بين ملكية للدولة ثير قوي لمتغير ملكية الوسيلة اإلأ ظهور تىلإضافة إ

ن هناك صورة سلبية لإلسالم في العقلية الغربية أأظهرت هذه المرحلة من التقاسم المعرفي  •
 دون الرد عليها في ،عالم باإلسالمي وسائل اإلرهابية فعمال اإلمرجعها ارتباط خاطيء لعدد من األ

 ىلإيثير الدعوة من جديد   وهو ما،سالم الصحيحةالمحافل الغربية بطريقة عقالنية توضح صورة اإل
  .اسيقها في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين خارجينضرورة تكثيف الجهود وت

  :التحرك المستقبلي:  الثالثىالمستو

  : عدة دوائرعن طريقللتحرك المستقبلي لتقاسم المعرفة من خالل خطة وذلك 

مزيد من التفاعل االجتماعي في جهات مصرية وعربية ودولية ذات صلة بخطط واستراتيجيات  •
 .رهابمكافحة اإل

 .رهابفضل السبل العملية في مكافحة اإلأنتاج إجل أالحوار مع الفرق والمجموعات الشريكة من  •

 والتجميع واالستفادة من الخبرات المشتركة من الجهات الشريكة في الوثائق توسيع دوائر الدمج •
 .والتدريب وقواعد البيانات وغيرها 

  :الخالصة 

 ضرورة ىلإليه الورقة المقدمة إعاله يمكن استخالص ما دعت أا من العرض الموجز انطالقً
جل تبني تيار متكامل أ من ؛م المختلفةعالاالهتمام بتفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع وسائل اإل

 يعمل بمنهجية تقاسم وتبادل المعرفة والخبرات في ،حكومي علي حد سواءال الحكومي وغير ى المستوىعل
 والتعامل معها باعتبارها ظاهرة شديدة التعقيد يتطلب مواجهتها التكاملية ،رهابمواجهة ظاهرة اإل
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مة ا لألا واستقرارمنًأكثر أجل مستقبل أتمع العربي أجمع من  المجىوالتشبيك من قبل كافة قطاعات وقو
  .العربية

________________  
  :الوثائق والمراجعهم أ
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