
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا أثًرا لإلعالم أن في جديد   ال  لدى سلبية أو إيجابية أفكار وتثبيت العام، الرأي اتجاهات تكوين في مهمًّ

م وإعالء المجتمع، ين في العالم شهده فيما الجديد لكن   أخرى. تهميش أو ِقي   استحداث   الماضيين، الِعقد 

ات أدوات زت جديدة وِتقني  رات عز   مسيطرةً  والتقنيات األدوات   تلك أصبحت حتى ره،تأثي ومجاالت اإلعالم قد 

ا السائد فصار اإلعالمي. العمل طبيعة على عرف ما هو حاليًّ Social  المجتمع )إعالم أو الجديد( )اإلعالم بـ ي 

Media.) ِضج   الذي المفهوم وهو قها وهيمنتها، اإللكتروني، الفضاء في التواصل مواقع بظهور ن   على وتفوُّ

 المستخِدمين، بين واالتصال التواصل في التفاعلية الطبيعة بين تجمع   فصارت التقليدية. الماإلع وسائل

  التقليدي. اإلعالم من المـ ستقاة القديمة والوظيفة

 للتطرف ُمواتية خصائص

زة خصائص   الجديد لإلعالم  التفاعل نطاق واتساع االنتشار جهة من سواء   التطرف، بظاهرة مرتبًطا تجعله مميِّ

م جهة من أو وإيجاًبا، سلًبا المتطرفة؛ األفكار مع  وإجراء المعلومات، تحصيل وسهولة المعلوماتي، الزخ 

ين، واقفم في الكبير األثر عن فضاًل  المتطرفة، الطروحات عن المقارنات  تكوين في واإلسهام المتلقِّ

ا العام الرأي اتجاهات ا فرديًّ  .وجماعيًّ

: يمكن وهنا ع طبيعة إن القول  مة للوسائط التنوُّ  عالية، نسبية ميزةً  تمنحها الجديد، اإلعالم في المستخد 

ما وال التقليدي، باإلعالم مقارنةً  ي من واسعة فئة في التأثير على القدرة سي  هات مختلفي نالمتلقِّ  التوجُّ

عي ين من فكثير   االهتمامات. ومتنوِّ دُّ  حين في لألخبار، المصاحبة الوسائط   تجذبهم المتلقِّ ع   الخبر نقل سرعة ت 

ثة؛ اإلعالمية الوسائل تلك عن بالرضا كثيرون ويشعر آخرين، لدى كبرى ميزةً  تيحه لما المستحد   ساحات من ت 

زمة بواسطة المستخِدمين اهتمام استالب على العالية والقدرة والسرعة نوع  الت وإن األفكار. وتبادل للحوار  ح 

ابة وسائط   ها تفاعلية(، وصفحات   ومرئية، صوتية ومقاطع   )صور، جذ   يخضع كبيرة جذب قوة   باتت كلُّ

ت وإن الطاغي، لتأثيرها المستخدم ل، التفاعل على تعتمد الظاهر في بد  ض معادلة إلى وتستند المتباد   المحرِّ

 . والمستجيب

ا ها التواصل شبكاِت  فإن عقلية، ال عاطفية ظاهرةً  التطرف   كان ولمـ   نجحت الجديد، اإلعالم وسائل من وغير 

د التطرف إلى ينزع اإلنسان ألن االتجاهات؛ مختِلف من إليها المتطرفة األفكار أصحاب جذب في  حين والتشدُّ

سم   اجتماعية، غير بيئة في يعيش أو ينشأ يها، أو الوعي مصادر بغياب تت   عن فضاًل  النقدي، التفكير وتراجع تدنِّ

ات على االنكفاء وي  قة. االجتماعية والتكوينات اله   األفكار لذوي نجاة طوق   التواصل وسائل ظهور   فكان الضيِّ

عات رة والنز  مة، البيئات بتلك المتأثِّ  مع والتفاعل التواصل نطاق اع  واتس اإللكتروني، الفضاء رحابة   حيث المتأزِّ

 مصر باألهرام، اإلقليمية ؤونالش خبير

 راشد سامح

 الجديد اإلعالم
 ومواجهته التطرف احتضان بين 



 

 

ها بلغ مهما واآلراء األفكار بإطالق يسمح بما األمان عن فضاًل  البشر، من محدودة غير أعداد  أو شطط 

 .انحرافها

 التطرف مواجهة في أهمية يقلُّ  ال أثًرا له فإن والمتطرفين، التطرف احتضان في أثر   الجديد لإلعالم كان وإذا

ر ووسيط أداة   فهو .ومصادره أنماطه بجميع ف حسبما يؤثِّ وظ  ه، ي  وج   بين االرتباط رصد   بسهولة ويمكن وي 

 ومدى المحيطة( الدوائر في الثقة وِفقدان واالكتئاب، االجتماعي، )كاالغتراب والِوجدانية النفسية الحالة

 . التطرف فخِّ  في للوقوع مجموعة أو فرد استعداد

 المتطرفة األفكار تدوير

ما وال االجتماعي، التواصل وسائل ظهور تبدايا مع  األشخاص تعريف   لها األبرز األثر   كان فيسبوك، سي 

د، بأصدقاء   ة تقوم التواصل وسائل   وكانت األصدقاء. بين التواصل نطاق وتوسيع   جد   بمهم 

 لذا والفرز؛ للتصفية معايير   أو شروط دون مستخِدميها، بين Engagement التشبيكو Connecting التوصيل

 .ومناقشتها والمشارب االتجاهات كلِّ  من األفكار لعرض ساحةً  كانت

ساع ومع ما وال المستخِدمين، عدد في الكبيرة والزيادة التواصل شبكات استخدام نطاق اتِّ ات سي   ِمنص 

دخلت ويوتيوب، وتويتر فيسبوك  كوذل المستخِدمين، بين والتشبيك التوصيل قواعد على تعديالت   أ 

واِرْزميات باستعمال دة. خ   )معظم( إلى )كل( من فيسبوك مستخِدم أمام يظهر لما تقليص   حدث فمثاًل: معق 

دة فئة على اآلن األمر   اقتصر ثم أصدقاؤه، يكتبها التي المنشورات نتقاة محد   من الكبير العدد من م 

 . المتداولة المنشورات

 الذين المستخِدمون أولئك هم أصحابها أن المستخدم، إلى تقديمهاو الفئة تلك انتقاء في األساسي والمعيار  

 وعلى »Emotion.« ما بتعبير   أو المشاركة أو بالتعليق سواء   بانتظام، معهم هو يتفاعل   أو معه، يتفاعلون

ْلقة أشبه   المستخدمين بين التواصل عملية   تصير التدريج  حين في مًعا، يتفاعلون الذين أولئك بين مغلقة بح 

د ستبع  ن منها ي   االجتماعي التواصل وسائل أن التصفية هذه عن ونتج   التفاعل. محدودو أو مًعا، يتفاعلون ال م 

لت رف إلى تحو  فقين المتشابهين على مغلقة غ  هات وذوي اآلراء، في والمت   مع المتجانسة، والميول التوجُّ

لت على يكونوا أن شرط   مًعا، المختلفين من قليلة نسبة ين وتفاعل واص   . دائم 

 مع أكثر   البشر   يتفاعل ما غالًبا البشرية، الطبيعة وبحكم التفاعل؛ وإنما والتفاهم، االتفاق ليس فالمعيار  

باع عن فضاًل  والفكر، الرأي في موافقيهم د ولهذا النفسية. والخصائص الطِّ عات تلك في تترد   شبِه  التجمُّ

دي كما واألفكار، اآلراء   المغلقة  رأي على جميًعا المشاركين بأن انطباع   ويسود الكهف. في الصوت صدى ترد 

 . واحد

دة أفكار على الذهني االنغالق   يتجاوز هنا والخطر   حد  عاد م  ها ي   أحياًنا األمر   يصل إذ بها؛ اإليمان فيزداد ترديد 

 أفكاًرا يستقبلون التواصل، شبكاتل عاديين مستخِدمين بواسطة وشطًطا، جنوًحا المتطرفة األفكار زيادة إلى

جها تقليدية الة   األصل في رو  ين في سواء   المتطرفين، غ  ه أيِّ  في أو الدِّ ل فكري، توجُّ ون أولئك فيتحو   المتلقُّ

نتجين إلى األفكار لهذه المستهلكون ها التي «لمساتهم» إضافة بعد لها، م  د ومع تطرًفا. تزيد   تلك تعدُّ

عات  من بداًل  أنها االفتراضي التفاعل وقنوات االجتماعي التواصل لوسائل النهائي لتقويم  ا يصبح التجمُّ



 

 

م اآلخرين ومعرفة بالحوار واألفكار، والثقافات الشعوب بين التقريب في اإلسهام  بها إذا المتبادل، والتفهُّ

ط وتعميق والتقوقع االنعزال نحو دافعة قوة   ط  وات   فتتسع الفكري، الش  قالتف فج  ر اإلنساني رُّ  عوامل وتتجذ 

 . البشر بين التناحر

ل التطرف سي والتحوُّ  المؤسَّ

عة بيئةً  الجديد اإلعالم وسائل لتهيئة نتيجةً  عات إقامة على مشجِّ ر وقناعاتها، أفكارها في تشترك تجمُّ  يتطو 

ل. واالستقواء النفسي االرتباط من حالة إلى الفكري التوافق   ل لىإ يدفع مما المتباد   من الروابط تلك تحوُّ

د ع مجر  زة مالمح   لها مؤسسية ِكيانات إلى افتراضي، تجمُّ ت سواء   منظمة، وقواعد   مميِّ  العالم في تعمل ظل 

ي العالم إلى انتقلت أو فقط، االفتراضي  . الفعلي المادِّ

عات تلك قابلية   يزيد ومما ل االفتراضية التجمُّ د نهاأ واقعية، تنظيمات إلى للتحوُّ ضجها بمجر   االفتراضي ن 

رعان طط وأهداف وغايات وإدارة قيادة   إلى الحاجة   تبرز ما س  ن وهكذا أعمال. وجدول عمل وخ   وتتراكم تتكو 

ا مات جميع   تلقائيًّ ا، )التنظيم( مقوِّ يًّ  أي   غياب لكن   التمويل. ما حد   وإلى المباشرة، اللقاءات باستثناء ربما مادِّ

 ومع إنتاجها. وإعادة المتطرفة، واألفكار المغلوطة المفاهيم لتداول التراكمي السلبي األثر من حدُّ ي ال منهما

ل ة على الوقوف   يعني ذلك فإن الفعلية، التنظيمية الطبيعة إلى التحوُّ  .العنف إلى التطرف من االنتقال حاف 

ع ال اإللكتروني، الفضاء في والتفاعل التواصل سهولة أن المفارقات ومن  ذوي األفراد تقارب على تشجِّ

لها االستعداد ذوي أو المتطرفة، األفكار ى بل فحسب؛ لتقبُّ  التئام فكرة   تنطبق أي الجماعات، إلى ذلك يتعد 

القة   بينها فيما فتصير والِكيانات، المجموعات على المتشابهين ر قابلة   إيجابي تفاعل ع   أو تنسيق إلى للتطوُّ

 .الفعلي الواقع في اإلرهابية والتنظيمات المتطرفة الجماعات بين ثيحد مثلما اندماج،

  واالستقطاب التجنيد

قت التي المزايا ظلِّ  في رت التقليدية، الوسائل على الجديد اإلعالم وسائل   بها تفو   اإلعالم وظائف   تغي 

د فلم وواجباته، ضيف   وإنما االتجاه، أحاديِّ  اإلعالم على تقتصر تع  د التفاعلي، األثر إليها أ  قص   )اإلعالم به وي 

ون وهم المجتمع، أفراد   يقوم إذ المضاد(؛ ين إلى سواء   المرِسل، بوظيفة التقليدي، اإلعالم في المتلقُّ  متلقِّ

ا رسمية، جهات إلى أو آخرين  .لمطالبهم عرًضا أو الدولة، قرارات على ردًّ

ر ومع دة الوسائط استخدام   رانتش ذاتها، االجتماعي التواصل وسائل تطوُّ  المحتوى عرض في المتعدِّ

ن كلِّ  بإمكان فأصبح واألفراد. المؤسسات بواسطة اإلعالمي، ا هاتًفا يحمل م   أو أنباء   من يشاء ما بثُّ  ذكيًّ

،  أو إظهارها يريد وقائع   توثيق   وكذلك شخصية. وقناعات أفكار عرض   أو استقصائية، تحقيقات عمل   أو آراء 

ين في التأثير   أصبح المساعدة، األدوات هذه وبتوافر واسع. نطاق لىع ترويجها  مداركهم وتكوين   المتلقِّ

تاًحا يسيًرا،  .متوسطة إقناعية قدرات ذي لكلِّ  وم 

ين تجنيد تسهيل في جوهرية، وظيفة   الجديد لإلعالم بات وهكذا ه أيِّ  إلى واستقطابهم المتلقِّ  فكري؛ توجُّ

ق وحين إلحادي. أو ديني ة إلى أو الجهد من كثير إلى حاجة   فال غيبية، وقناعات   بمفاهيم   األمر يتعل   واقعية أدل 

م توظيف ظلِّ  في خطًرا األمر ويزداد منطقية. أو د التقني، التقدُّ  بالصوت» والتأثير االتصال وسائط وتعدُّ



 

 

ر للتأثير واسع بمجال يسمح مما والمجموعات، األفراد بين المباشر التواصل في ،«والصورة  المباشر والتأثُّ

عد من الرغم على  .المسافات ب 

 المضادُّ  التطرف

، الخير والباطل، الحقُّ  منها: متالزمة، ثنائيات   الكون في يشيع  بسهولة يمكن   لذا والتطرف. االعتدال والشرُّ

 األديان كلِّ  في وكذلك والحداثي، والليبرالي القومي الفكر في متطرفة واتجاهات أفكار على العثور  

ف األشياء أن وكما السماوية. وغير واإلسالم( والمسيحية )اليهودية السماوية عر   النقائض فإن بأضدادها، ت 

ي غذِّ ها ي   . بعًضا بعض 

بات وأحد   ا النقيضين، بين موصلة تفاعلية وأدوات   وسائط   وجود   المعادلة، هذه متطل  د اإلعالم   كان ولمـ   الجيِّ

ة وتغذية لتفاع أداة   سم   مرتد  ي فإنه والسرعة، بالحيوية تت   لالتجاهات والناقل الرابط الجسر عمل   أيًضا يؤدِّ

ق   وهو جزئي، األول مستويين: على وذلك المتقابلة. المتطرفة واألفكار د تبادل بزيادة المتعلِّ  المـ فضي التشدُّ

ي، واآلخر   التطرف. إلى ق وهو كلِّ لماني الديني التطرفين بين المقابلة سعةالوا بالدائرة المتعلِّ  .والع 

 توسيع في رئيس أثر   اإللكترونية، اإلعالم وسائط   أو االجتماعي التواصل شبكات   سواء   الجديد، ولإلعالم

نات الجماعات مختِلف في وأقطابه، التطرف حواضن بين وتعميقهما والتناقض الفجوة  الدينية والمكوِّ

ع ذات الدول داخل   ينشأ ألنه بوضوح؛ ظاهر غير   يكون مارب أثر   وهو والثقافية. د المجتمعي، التنوُّ  الديني والتعدُّ

 .والمذهبي

 مرئيةً  واألفكار، واآلراء األخبار بأنواع غنية تواصل وشبكات إخبارية، مواقع   من أفرزته وما اإلنترنت شبكة   فلوال

ت ومقروءة، ومسموعة قة والدائرة أصحابها، أسيرة   االنعزالية واألفكار المتطرفة المواقف   لظل   من الضيِّ

نات في «المتطرف» المضادُّ  السلبي األثر   هذا لها كان ولما بهم، والمحيطين معارفهم  األخرى المجتمع مكوِّ

، تلك تطولها التي رك أو الكفر» موقع في تضعها أو األفكار   الصورة انتشار نطاق   كبير حد   إلى والنحسر   ،«الشِّ

جي لذهنيةا ريها األفكار تلك لمروِّ صدِّ  . األخرى األطراف لدى وم 

ة مدى تقويم عن وبعيًدا  من يسير غير   قدًرا إن خطئها، أو الجانبين من واألوصاف األحكام تلك إطالق صح 

ة، التغذية عزى المرتد   فيصبح وازديادها، وانتشارها األطراف، كلِّ  من الجديد اإلعالم استخدام إلى بامتياز ي 

 .المضاد والتطرف التطرف بين منافسة إلى أقرب   المشهد

 والمتطرفين التطرف معرفة

ق    أثرها مسارات على العمل   هو التطرف، مواجهة في الجديد اإلعالم وسائل لوظيفة األساسي المنطل 

ه أن يمكن ما وأول   للتطرف. المضادِّ  االتجاه في لكن التطرف، دعم في السلبي م   لمكافحة الوسائل   هذه تقدِّ

 هذا في مهم إسهام   وهو لديهم. التطرف طبيعة وتحديد   المتطرفين، معرفة على المساعدة   التطرف،

هاتهم المتطرفون يخفي   أن المعتاد   إذ السياق؛  أمنية، العتبارات سواء   مواتية، غير بيئة أيِّ  مواجهة في توجُّ

ب أو زلة لتجنُّ علن ما اونادرً  االجتماعية. والضغوط الع  هم المتطرفون ي  هاتهم، أفكار  ما وال وتوجُّ  للمجتمع سي 

 .للمتطرفين خاضًعا أو متطرًفا، يكن لم ما بهم، المحيط



 

 

ى ما وإن سم  عهم الجديد، اإلعالم باستخدام معهم االفتراضي( )االشتباك ي  شجِّ  أفكارهم عن اإلفصاح على ي 

ا، ولو ث ما وهو نسبيًّ  واألفكار بالمفاهيم االقتناع دائرة إلى اآلخرين الستدراج منهم بمبادرة   أحياًنا يحد 

ى حين في المتطرفة. ؛المضا باالستدراج أخرى أحياًنا يتأت   هادئ وبأسلوب مفتوح نقاش في بإدخالهم أي دِّ

ظهر ال ومحايد ا موقًفا ي  دة. أحداث   أو قضايا بشأن التطرف، عن بعيًدا محايًدا حتى أو مضادًّ  يفضح وأحياًنا محد 

ظهر نحو على اإلخباري المحتوى مع بتعامله قصد، غير عن اإللكتروني، الفضاء في نفسه المتطرف    الرؤى ي 

ا المتطرف فيقوم تجاهه، المتطرفة واألحكام  لقناعاته، المخالف المحتوى انتقاد أو الغضب، عن بالتعبير عفويًّ

ه م عن خروًجا ويعدُّ  .بها يؤمن التي العليا الِقي 

 الذكي االشتباك

 افتراضية وِكيانات مجموعات في االجتماعي التواصل شبكات بواسطة تنتظم المتطرفة التيارات   كانت إذا

تها ِغرارها، على شبابية مجموعات تكوين   أيًضا الضروري فمن غلقة،م شبه  والتبصير   التوعية األساسية مهم 

 الفكرية القوالب وتفكيك قناعاتهم، بتفنيد المتطرفون؛ األفراد   أولهما مستويين: على وذلك بالواقع.

ر عليها. عقولهم تنغلق التي الجامدة عوا لم الذين أولئك واآلخ   قابلية   لديهم ممن التطرف، فخِّ  في بعد   يق 
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هم؛ المتطرفون يستخدمها التي والموضوعات القضايا بمناقشة ذلك ويكون ق الختراق أنفس   الفكري النس 

ي المجتمع، ألفراد والثقافي ها؛ يحاولون التي والمفاهيم لألفكار والتصدِّ  الخالفية، القضايا هذه بتوظيف بث 

ية المجتمع، تكفير   القضايا: هذه أهمِّ  ومن التقليدي. اإلعالم في عادةً  عنه مسكوت   وبعضها  الفكر وحرِّ

 .والجماعي الفردي السلوك في الحريات وحدود   األخرى، والعقائد الديانات أصحاب مع والتعامل واالعتقاد،

ات مزدوج تأثير  للُخواِرزميَّ

ات باتت أن بعد واِرْزمي  ي الخ  دوير بها، المؤمنين بين األفكار حصر في سلبية ةً وظيف تؤدِّ  القناعاِت  وت 

ات وتحديث البرمجيات، بعلم االستعانة   الضروريِّ  من فيها، المتشابهين بين الشخصية واالهتمامات واِرزمي   الخ 

ات إلى استناًدا  مستخِدمي ينب التفاعل دوائر في والجمود التضييق سلبيات من للحدِّ  االصطناعي، الذكاء ِتقني 

ا ظهرت وقد التواصل. وسائل  تزال ال أنها مع االتجاه، هذا في وتطويرها منها االنطالق   يمكن بوادر   حقًّ

لون أو الحاليون سواء   اإلرهابيين، لمعرفة األمن أجهزة   إليه تحتاج ما على مقصورةً   . المحتم 

نة حسابات   تخضع حين ففي هات لتهاص احتمال في والشكِّ  للمراقبة معي  ر أو إرهابية، بتوجُّ  شخصيات عن تعبِّ

ل قابلة ات ترصد االتجاه، هذا في للتحوُّ واِرزمي   اإلرهابية الميول ذات والجماعات األفراد أنشطة   دقيًقا رصًدا الخ 

ما وال التواصل، شبكات على فة الحسابات سي  ل ثم المقاتلين، وتجنيد األنصار لحشد المستهد  حلِّ القاِت  ت   الع 

أ إليهما، تنضمُّ  ربما جديدة عناصر   وأي والخاملة، الناشطة الخاليا بين  . محتملة إرهابية عمليات بأي وتتنب 

قت وقد نت التي روسيا منها االتجاه، هذا في نجاحات   الدول بعض   حق  ات تلك باستخدام تمك  واِرزمي   على الخ 

 الداعمة المجموعات من كبير عدد   ضبط من (كونتاكت يڤ/Vkontakte) االجتماعي التواصل شبكة

ي ها يمكن شخصي حساب ألف 180 نحو وتحديد والقاعدة، داعش لتنظيم   .متطرف محتًوى ذات تصنيف 
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يات   التطرف يجد   كما غذِّ ضةً  وعوامل   م   تخفيف في أثر   األخير ذلك لكبح سيكون المضاد، التطرف في محرِّ

 اإلعالم من ومطلوب   واإلرهاب. التطرف لتسويغ الرئيسة الروافد أحد انتفاء إلى استناًدا التطرف، منابع

 مختِلف في والوسطية االعتدال شرون التطرف، من للحدِّ  جهد بذل   االجتماعي التواصل وشبكات الجديد

هات ل   لئال   دينية، أو وضعيةً  كانت سواء   الفكرية، التوجُّ  كلُّ  كانت لو كما واحد، اتجاه في العمل إلى األمر يتحو 

ما وال فقط، الدينية المرجعية ذي بالتطرف مرتبطةً  الشرور  . اإلسالمية سي 

ة من وهناك د ما الغربية والمجتمعات الحكومات لبعض الفعلي السلوك في األدل  ع مما هذا، يؤيِّ  به يتذر 

ة النعزالية،ا المتطرفة األفكار في أكثر   لالنغماس الدينيون المتطرفون ج   في ليست الحقيقية األزمة أن بح 

دون أنهم ا، متشدِّ ص» في وإنما دينيًّ ه الذي «داالضطها»و بهم «التربُّ  األخرى المجتمعات   تجاههم تمارس 

ارات صعود   فإن هنا ومن والمسلمين. لإلسالم المعادية   ارات من وغيرها اليمينية، التي   في المتطرفة التي 

تي الغرب، ًغا والمتطرفين للتطرف حي  دهم وحجة لوجودهم، مسوِّ  الجامدة الدائرة تلك على وانغالقهم لتشدُّ

 .لها مخالف لكلِّ  ديةالمعا األفكار من

ب   هو الديني، التطرف يواجه   أن الجديد لإلعالم يمكن   وكما  األخرى، التطرف أنواع مختِلف بمواجهة أيًضا مطال 

ما وال ة. سي  د؛ هذا في أسهل   التواصل وشبكات الجديد اإلعالم مهمة   تكون وربما المضاد  د   األفكار فإن الص 

لمانية د من فيها ما على واليمينية، القومية   والتوجهاِت  الع   قابلية أكثر   إقصائية، وميول وعنصرية تشدُّ

ة   إن الديني. بالتطرف مقارنةً  والترشيد، للتفكيك ات ثم  ن، مستًوى على تصرتق ال الجديد لإلعالم مهم   أو معي 

ل بل التطرف؛ أنماط من واحد نمط مات يضع ،«احتوائي»و توعوي لجهد شاماًل  إطاًرا تمثِّ  أساسيةً  مقدِّ

 . جذورها من اتجاهاته واستئصال التطرف، منابع يفلتجف

ات تلك أبرز ومن ز   أن المهم  ما وال ختلفة،الم المجتمع فئات لدى النقدي التفكير   الجديد اإلعالم يعزِّ  في سي 

ل مراحل  لالنقياد قابل غير جيل إلنشاء الشباب؛ مرحلة إلى وصواًل  الطفولة من بدًءا والِوجداني، العقلي التشكُّ

لح   ضرورة   وهناك تمحيص. دون المتطرفة لألفكار  في الجديد واإلعالم التواصل وسائل الستخدام ةم 

ما وال والدينية، الرسمية المؤسسات ين تعاليم وتوضيح الفتاوى بإصدار يتصل يماف سي   الفقهية واألحكام الدِّ

ة األفكار لبثِّ  التواصل وسائل   يستخدمون فالمتطرفون الخالفية. القضايا في دة، الضال   من بد   وال المتشدِّ

 لدى الوسطية ونشر المعتدل، الفكر توضيح اتجاه في للحكومات المتاحة التقنية اإلمكانات من فادةاالست

 . المستخِدمين

ة المهارات واكتساب الوعي، مستوى برفع االهتمام   أيًضا الضروري ومن  والرسائل المحتوى بتقويم الخاص 

نة ي المهارات تلك أهمِّ  ومن الجديد. اإلعالم في المتداولة الموادِّ  في المضم  ع المحتوى صدق تحرِّ  وتتبُّ

نع،والم األصلي المحتوى وبين والرأي، الخبر بين والتمييز مصادره،  اآلراء عرض في والتنوع والشمول صط 

 اجتزاء. وال انتقاء دون والمواقف،


