
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية، والمعايير األخالقية، والقيم الفكرية، والقواعد الدينية، التعاليم على خروج   والغلو   التطرف في

ف وقد المجتمعات. في الشائعة السلوكية واألساليب  اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز عرَّ

ي بأنه: التطرف   م2020 مارس من األول في واالستخبارات  بعض مواجهة في متشددة   مواقف   الفرد تبن 

 من بدَّ  ال بل فرد؛ سبب أو واحد عامل إلى العنف ظاهرة إرجاع   يمكن وال بها. هتمي التي االجتماعية القضايا

 أو سياسية العوامل   كانت سواء فيها، المؤثرة العوامل جميع ودراسة وترتيبها، تركيبها سياق في فهمها

 دينية. أو ثقافية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية

 واألثر التزامن

ض اإللكتروني للمحتوى الفكري التأثير إن ة، تجاهله ينبغي ال والكراهية العنف على المحر   ثمانينيات فمنذ البتَّ

ر اإلنترنت وشبكة الماضي الميالدي القرن ؤث  ا ت  ا تأثير   التواصل وسائل   وكذلك المجتمعات، تغيير في قويًّ

ما وال الجديد، اإلعالم وقنوات ى في مستخدم مليار 4,3 نم أكثر إلى مستخدميها عدد وصول بعد سيَّ  شتَّ

ا االجتماعي التواصل مواقع فرضت وقد العالم. أنحاء ا نمط   الجديدة الخصائص من الكثير له التواصل في جديد 

رة؛ ات المبتك  ة إخفاء كِتقنيَّ ويَّ  عدد إلى الرسالة ونقل للحدود، العابر السريع والتواصل للمستخِدم، الحقيقية اله 

 .هيرالجما من محدود غير

 إلى يسعى الذي للحدود، العابر التطرف عولمة عن نتحدث أصبحنا الثالثة، األلفية من الثاني الِعقد بداية ومع

ثبت بقوة. والتأثير االنتشار ا الوقائع وت   جماعات   من أو متطرفين، أشخاص   من مذهب   وال دين   يخلو ال أنه تاريخيًّ

نين واإلرهاب التطرف   صار وقد والسلوك. التفكير أنماط في تتشابه متطرفة،  صياغة في متكاملين مكو 

ا التكامل هذا وأصبح والصدام، والصراع الكراهية مجتمع ا تهديد  لم مستمرًّ  جميع في واالستقرار واألمن للس 

ستثنى يكاد ال البلدان،  . بلد منها ي 

ا اإللكتروني والتطرف فق  ولي داالتحا عن الصادر «المعلومات مجتمع» لكتاب و   م2010 سنة لالتصاالت الدَّ

ف التي األنشطة   يشمل  نشر في اإللكترونية، والِخْدمات المحمولة، المتنقلة والهواتف اإلنترنت، شبكة توظ 

ا، الفكري للتطرف المغذية المواد   ضة عموم  ا، العنف على والمحر   المواقع وإنشاء واستقبالها خصوص 

ل التي والِخْدمات سه  ي كان سواء وترويجها، اانتقاله ت  ل أو عليها المشجع أو لها المتبن   لتنفيذها الممو 

ما وال السيبراني، الفضاء امتأل وقد فرد. أو جماعة أو تيار   ترويجها وتوسيع  االجتماعي التواصل وسائِل  سيَّ

رة بالمواد  لصحيحةا الدينية األسس يخلط الذي الديني المحتوى ذات والمسموعة والمقروءة المصوَّ

 لبنان - واإلعالم اإلدارة مجال يف متخصص باحث

 مجّوز مازن د.

 والعنف الكراهية على التحريض
 االجتماعي التواصل شبكات في



 

 

ا التنظيمات هذه أكثر ومن والتكفير. والتطرف الغلو   إلى وصوال   بالمغلوطة، ا تطرف   هذه على واعتماد 

 . مركزية ال إعالمية إستراتيجية اختار الذي اإلرهابي داعش تنظيم   التقنيات

د ؤك   المنشور مقاله في ، )LAU(األمريكية اللبنانية الجامعة في اإلعالم قسم رئيس ملكي جاد الدكتور وي 

 وقرصنة الجماهيري، االستقطاب إلى تستند اإلعالمية داعش تنظيم سياسة أن م،2019 عام مايو شهر في

ى وما )الدردشة(، الحوار وبرامج والتطبيقات، )الهاشتاغات(، الوسوم ة bots( الويب روبوت )يسمَّ  المعدَّ

ا. لسة فالسرعة لسرعة،ا بعامل إال واإلرهاب التطرف مشهد يكتمل وال محليًّ زان والخ   اإلعالمي اإلنتاج   تمي 

ه داعش لتنظيم  في االنتحارية التفجيرات رافق الذي التنظيم لهذا اإلعالمي السلوك فإن ذلك. بعد ونشر 

ا 127 مقتل عن وأسفرت باريس، الفرنسية العاصمة استهدفت التي م2015 نوفمبر 14  من 8و شخص 

ق الميإع عمل على دلَّ  المتطرفين، د   منسَّ ا، ومع  ي وهذا سابق  ذة العمليات بين التزامن   يجل   والتواصل المنفَّ

 .اإلرهابي المشهد في اإلعالمي

 اإلرهاب أكسجين اإلعالم

 عام الصادر «القاعدة تنظيم بعد ما جيل الجديدة، اإلعالم ووسائل العالمي اإلرهاب» كتاب مؤلفا يرى

سه. الذي رهاباإل أكسجين هو اإلعالم أن م2010  وسبل اإللكترونية الرقابة حال عن السؤال فإن لذلك يتنفَّ

ا الظاهرة هذه مكافحة ا، إقليميًّ وليًّ ما وال ود  ا. أصبح واإلرهاب، التطرف من المتضررة الدول في سيَّ  ضروريًّ

ه فما  واالعتراف عاية  الد يعطيها ونشاطاتها المتطرفة المنظمات هذه ألخبار االجتماعي التواصل مواقع تبثُّ

 . والترويج والمشروعية

ج التي التهديدات أخطر ومن روَّ  والمقاتلون الصراع، مناطق في المنظمة الجريمة الجديد، اإلعالم في لها ي 

 الكيميائية والمواد   المتفجرات باستخدام اإلرهابية واالعتداءات المنفردة، والذئاب األجانب، اإلرهابيون

 يتضح وبهذا المختلفة. والدول المجتمعات في كارثية   نتائج   عن يسفر مما والنووية، عيةواإلشعا والبيولوجية

مة، النامية الدول في مجتمعاتهم الشباب مئات بل عشرات ترك سبب    المحتدم الصراع بؤر   قاصدين والمتقد 

 تلك نجحت بعدما ات،االعتداء وتنفيذ اإلرهابية بالتنظيمات لاللتحاق وغيرها؛ وليبيا والعراق سوريا في

 .  نفوسهم في الغلو   وأفكار التطرف ثقافة زرع في التنظيمات

ذت التي اإلرهابية االعتداءات سلسلة إن ف  ين مدار على ن  ي كأحداث الماضيين؛ الِعقد  رج   في العالميين التجارة ب 

 باريس، العاصمة يف نوفمبر 14 وتفجيرات م،2001 عام سبتمبر 11 بتاريخ األمريكية نيويورك مدينة

ع على والهجوم م،2017 عام بريطانيا في لندن جسر على وقعت التي واالعتداءات  نيروبي في فنادق مجمَّ

ا االجتماعي التواصل شبكات تفتيش إلى اإلنتربول جهاز دفعت م،2019 عام يناير شهر في  توصل أدلة عن بحث 

 تقنيات ومنها االجتماعي، التواصل وسائل تحليل واتأد على باالعتماد االعتداءات، هذه في شاركوا من إلى

 اإلرهابيين كشف أجل من ومقارنتها، البيانات لتعميم جديدة إمكانات توفر التي الوجه ِسمات تحديد

ة المجهولي واألشخاص ويَّ  التواصل شبكات في منشورات في يظهرون قد الذين واألفراد الخِطرين، اله 

 .االجتماعي

ا م،2019 سنة اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم ومركز اإلنتربول أصدر العمل قاتلحل   واستكماال   ب  تي   بعنوان: ك 

د ،«اإلرهاب بمكافحة المتصلة التحقيقات في االجتماعي التواصل وشبكات اإلنترنت استخدام»  يزو 



 

 

قين  التحقيقات، في مجديةال اإللكترونية األدلة الستخراج السبل أفضل عن مفيدة، عملية بإرشادات المحق 

ا وحفظها. وجمعها حال ما وغالب  ولية؛ الحدود عبر األدلة تلك ت   التحقيقات نجاح في اإلسهام أجل من الدَّ

 العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة حكومات من المشروع تمويل كان وقد القضائية. والمالحقات

 .واليابان المتحدة

قه الذي الكبير الحضور وبسبب ْقمي، العالم في اإلرهابي داعش تنظيم حقَّ ت الرَّ رَّ  األمريكية الحكومة   اضط 

ا فأطلقوا االفتراضي، العالم في اإلرهابي التنظيم مواجهة نهج في التفكير إعادة إلى العربية والدول  عدد 

حدون وشعارها م،2015 عام في ياإلمارات «صواب» مركز أطلقها إحداها العربية، المبادرات من  ضد )متَّ

 ماليين ستة تبلغ بميزانية التنظيم، مواجهة في المتحدة الواليات قادته الذي التحالف جهود لدعم التطرف(؛

ز دوالر، ولية الشرطة منظمات مع المعلومات تبادل   المشروع هذا وعزَّ  قريب عن األسر أفراد أحد إبالغ عند الدَّ

ط ا ،باإلرهاب متور  فق   .األمريكي للكونغرس التابعة البحثية CRS مؤسسة لتقرير و 

 السعودية العربية المملكة ملك مع جديدة مبادرة   ترامب دونالد األمريكي الرئيس أطلق م2017 عام وفي

 آنذاك ترامب ووضع المتطرف، الفكر لمكافحة العالمي المركز بإنشاء سعود، آل العزيز عبد بن سلمان

 السعودية، العربية المملكة العرب؛ الحلفاء كاهل على المعتدل اإلسالم وتعزيز التطرف افحةمك مسؤولية

 إلى م2020 ديسمبر 11 في األوروبي البرلمان توصل كذلك قطر. ودولة المتحدة، العربية اإلمارات ودولة

ت اتفاق عطي مؤقَّ ات أوامر   إصدار في الوطنية للسلطات الحقَّ  ي   الوصول تعطيل أو لمحتوىا إلزالة للِمنصَّ

يهم من واحدة ساعة غضون في دولة، 27 عددها البالغ األعضاء الدول جميع في إليه،  وتشمل اإلزالة. أمر   تلق 

، التسجيالِت  اإلنترنت في النشر مضامين   ض التي المرئية، والمقاطع الصوتية   إرهابية، جرائم   ارتكاب على تحر 

ر أو  .الرتكابها تسهيالت توف 

ة الختامي البيان وفي ال محافظة في أقيمت التي واألربعين الحادية الخليجية للقمَّ  العربية المملكة في الع 

ق ِفقرات   وردت م،2021 عام يناير 5 بتاريخ السعودية  : ومنها اإلرهاب، بمكافحة تتعلَّ

ا والتطرف اإلرهاب تجاه الثابتة التعاون مجلس قرارات تأكيد .1  أشكاله لجميع نبذهو مصدره، كان أيًّ

غاته، لدوافعه ورفضه وصوره،  . تمويله مصادر تجفيف على والعمل ومسو 

ولي التحالف بجهود اإلشادة .2  تنظيم قيادات مالحقة في األمريكية، المتحدة الواليات بقيادة الدَّ

 دول استمرار تأكيد مع والمسلمين، لإلسالم الحقيقية الصورة تشويه على عمل الذي اإلرهابي داعش

ي اإلرهاب محاربة في حلفائها مع الحثيثة جهودها في المجلس  .اإلرهابي للفكر والتصد 

  اإللكترونية لمكافحةا

 مواقعها، على المحتويات لكشف اآللية العمليات استخدام على الكبرى االجتماعي التواصل شركات تعتمد

ا شركة كلُّ  وتستخدم الحاجة، عند وإزالتها عنها، واإلبالغ فق   وذلك اآللية، العمليات من مختلفة أنواع   ما و 

 في اإلرهاب على الحرب نوان:بع م2018 سبتمبر من 20 في الصادر عددها في «فوربس مجلة» أوردته

م اإلنترنت. ستخد  م )فيسبوك( في وي   داعش تنظيمي بدعم تتصل قد التي المنشورات لتقييم اآللي؛ التعلُّ

ي والقاعدة،  بمكافحة المتعلقة فيسبوك موقع لسياسات المنشورات أحد خرق احتمال إلى األداة هذه وتؤد 

ا المراجعين. فريق وتساعد اإلرهاب، فق   بدأت الشركة فإن فيسبوك، في اإلرهاب مكافحة سياسة لمدير وو 



 

 

ة لتقليص االصطناعي الذكاء تستخدم  )تويتر( موقع أما اإلرهابية. الحسابات فيها تظهر التي الزمنية المدَّ

د عتم   .   موقعه على إشكالية تغريدات تنشر التي والسلوكات للحسابات االستباقي التحديد على فيه في 

 على لمراجعته المحتوى عن باإلبالغ له تسمح اآلليات أن له منشور في )يوتيوب( أعلن م2018 عام وفي

ة الفيديو مقاطع ماليين إزالة على يساعد   مما واسع، نطاق ها أن قبل بالشروط المخلَّ  . أحد يشاهد 

رة، ظاهرة   اإللكتروني التطرف إن نقول: الختام وفي  والمبادئ والقيم   والحضاراِت  الشعوب   تستهدف مدم 

نى  الدول مستوى على لمكافحته اإلستراتيجيات تعزيز أهمية وتبرز العالم. دول من كثير في التحتية والب 

ولية، اإلقليمية والمنظمات ة اآلليات وتفعيل والدَّ ين والتنسيق والتعاون إستراتيجية، بكل   الخاصَّ  في الدائم 

تها لتيا المراحل نتائج على للوقوف المجال؛ هذا ق   ومعالجة مرحلة، كل   وتقييم اإلستراتيجيات، تلك حقَّ

غرات  . المنشود الهدف تحقيق إلى وصوال   عليها، الضرورية التعديالت وإدخال اعترضتها، التي الثُّ

 فهم وضرورة أخرى، دول في التطرف مكافحة مجال في نجحت التي الخطط أفضل من االستفادة أهمية مع

ا عنفوال التطرف ظاهرة ا فهم  ا، دقيق   يسهم وذلك تعزيزها، أو اإلستراتيجيات تلك صياغة اعتماد قبل وعميق 

 جذورها. من الظاهرة هذه اجتثاث في


