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  ورقة مفاهيمية
 بشأن  ورشة عمل

 التطرف خطاب الكراهية و توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة
 2019/ 2/ 28  اخلميس املوافق -: القاهرةاألمانة العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار العام:
استكماالً جلهود األمانة العامة جلامعة الدول العربية )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية(، باستهداف 

"، توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرفإقامة ورشة عمل متخصصة حول "
 .2019ة السنوية لعام وذلك يف إطار خطة عمل اإلدار

من أقوى أدوات االتصال يف الوقت احلايل اليت تعني اجلمهور العربي املتلقي تعترب  ،الرقمي وسائل اإلعالمأن 
أن حماربة لذا ف من املمكن االستفادة منها من قبل التنظيمات اإلرهابية،واليت  ،على معايشة العصر والتفاعل معه

رياً، ال تقل أمهية عن حماربته أمنياً وعسكرياً، بل قد تكون أكثر أمهية، ملا لإلعالم التطرف واإلرهاب إعالمياً وفك
 من تأثري مباشر يف نشر قيم التسامح والتعايش املشرتك، وقبول اآلخر، وترسيخ اإلجيابية يف اجملتمعات. 

 
 خلفية املوضوع:

االحنراف عن الطريق السوي املعتدل، وال خيفى على أحد، إن اإلرهاب يتحرك، حني يبدأ الفكر اإلنساني ب
وتزداد الفجوة اتساعاً، كلما نشب خمالبه يف الشخصية والسلوك، ثم يتطور ليصبح فكراً متطرفاً، ويستخدم 
خطاب الكراهية واحلقد على اآلخر، ويف تلك املرحلة بالذات، قد يصبح مهيّأً ملمارسة اإلرهاب الفعلي وارتكاب 

  اجلرائم.
جيب على اإلعالم العربي أن يؤدي دوراً حمورياً بكافة وسائله، يف مواجهة خطاب ، يف هذا الصددو

الكراهية والتطرف، وأن تلك املواجهة لإلرهاب، تتطلب اجتثاث جذوره الفكرية املنحرفة، وكشف زيف خطاب 
 بية والعامل.التنظيمات اإلرهابية، واستغالهلا الدين اإلسالمي السمح، للتغرير بالشباب يف املنطقة العر
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قد حنتاج إىل وقفة جريئة ملراجعة املنظومة الفكرية اليت تسبب االحنراف، وتؤدي إىل الكراهية ضد اآلخر، 
ثم تصل إىل احتكار احلق والصواب، وعلينا أن نبحث جيداً يف ذلك الفراغ الذي ينشأ عند اخنفاض مستوى 

ضمن بث اخلطاب املعتدل، الذي يركز على القيم السلوكية التعليم والثقافة عند األطفال والشباب، ونضع خمططاً ي
والروحية، والتحلي باألخالق الكرمية واملثل اإلنسانية النبيلة، كالتعايش السلمي، وأمهية املسامهة يف بناء األسرة 

 واجملتمع والوطن، وحتقيق التكافل والرتاحم وقبول اآلخر.
امهة يف نشر قيم التسامح والوسطية والتعايش، وإحياء القيم الدور املطلوب منا مجيعاً، هو املسفإن لذا 

واملثل النبيلة، من دون االعتبار للفروقات يف العرق أو الدين أو الثقافة، والتصدي لألجندات اإلرهابية املشبوهة، 
واملقاتلني، واليت تسعى إىل إثارة الفوضى واالضطراب، وفضح اجلهات اليت تقوم بتمويل اإلرهاب وإمداده بالسالح 

 وكل من يقوم بتشجيع اإلرهاب مادياً وإعالمياً، وذلك من خالل املؤسسات اإلعالمية الوطنية املتخصصة.
عملية التقييم يف إىل إعادة تفكري جدية  املؤسسات اإلعالمية حباجةلكل العوامل الواردة أعاله، جند أن 

من خالل حتديد أهم التحديات والتهديدات  لعام العربيعلى تكوين الرأي ا اإلعالم املضللتأثري الدقيق ملخاطر 
اإلعالم ثله مياليت  فاملخاطرواملخاطر ونقاط الضعف، واستشراف البعد املستقبلي للتهيؤ إىل خبايا املستقبل، 

تقييم احلصانة الفكرية والثقافية للمجتمع ملواجهة فكر غري مسبوق بتطرفه ومغاالته، إضافة  ا، تستوجب مناملضلل
من قبل دها اعتميتم أ املتخصصة الستيعاب كل االسرتاتيجيات والتكتيكات اليت ةجهزاألإىل تطوير مهارات 

 التنظيمات اإلرهابية. 
لتطوير املؤسسات ضاء جبامعة الدول العربية من هنا انطلقت فكرة ورشة العمل هذه ملساعدة الدول االع

 اإلعالممؤسسات تقديم حلول جادة متكن و لتستوعب كل املخاطر اليت حتيق مبنطقتنا العربية،اإلعالمية العربية 
قضية  وعلى وجه اخلصوص، اتنا العربيةمن القيام بأدوار أكثر فعالية يف مواجهة التحديات اليت تواجه جمتمع العربي

 .منطقتنا العربيةاليت تطرح نفسها على املشهد السياسي واألمين  واالقتصادي واالجتماعي يف  اإلرهاب
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كون مرجعية ورشة العمل يف حتديد مفاهيم األمن القومي العربي هي الوثائق العليا للعمل العربي توسوف 
عاهدة الدفاع العربي املشرتك املشرتك إن جاز التعبري، وهي على سبيل احلصر ميثاق جامعة الدول العربية، وم

 عاموالتعاون االقتصادي بني الدول االعضاء فيها، ومجيع قرارات قمم العربية وبياناهتا اخلتامية اعتباراً من قمة 
 .2018وحتى قمة الرياض يف  1945

 :ورشة العملاملرجوة من  األهداف
تحديااد الثغاارات النظريااة يف  ل بيااةجامعااة الاادول العر  الاادول االعضاااء يف ب املؤسسااات اإلعالميااة  مساااعدة -

 .الرأي العام العربيتكوين على  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتأثري اخلاصة بتقييم خماطر  امنهاجيته

 بيان دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمعات العربية لتكوين الرأي العام العربي. -

 ية والتطرف.كيفية املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراه -

 تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية العربية ملواجهة تلك الظاهرة.آليات  -
 حماور ورشة العمل:

 خطاب الكراهية والتطرف -اإلعالم الرقمي -مفاهيم عامة حول: اإلعالم احملور األول:
 دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمع احملور الثاني:
 األساليب الفنية من جتارب الدول االعضاء ملواجهة خطاب الكراهية والتطرفعرض  احملور الثالث:

 ومناقشات )العصف الفكري( حول: 
 املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراهية والتطرف. -1
 .تفعيل دور اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرة -2

 : ورشة العملمن اجلهات املستفيدة 
 .ة الدول العربيةلدى جامعللدول األعضاء  املندوبيات الدائمة   -1

 .يف وزارات اإلعالم بالدول العربية اإلعالميةبالبحوث والدراسات اجلهات املعنية    -2

 .اإلعالم واالتصالاألمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص قطاع  يفالعاملون     -3

 يف الدول العربية. ومكافحة التطرف واإلرهاب باإلعالمالباحثني املتخصصني    -4

 العربية.يف الدول ات االسرتاتيجية مراكز البحوث والدراس   -5
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  جـــدول أعــمالمشروع 
 ورشة عمل بشأن

 توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف
 م28/2/2019  اخلميس املوافق القاهرة:-األمانة العامة

 

 املوضوع اجللسة الوقت

10:00-10:30 
 اجللسة االفتتاحية 

  الرتحيب

 االفتتاحية الكلمات

  تسجيل املشاركني وتوزيع الوثائق -
 ملشاركني واخلرباءامعلومات متهيدية وتقديم  -

  صورة مجاعية 10:30-11:00

11:00-12:30 

 
 
  األول اجللسة

 

خطاب  -اإلعالم الرقمي -مفاهيم عامة حول: اإلعالم
 الكراهية والتطرف

 دقيقة(. 20ورقة عمل. ) -1

  نقاشات مفتوحة. -2

 ات.االستنتاج -3

 اسرتاحة                 12:30-13:00

13:00-15:30 

 
 
 
 
 

 ثانية ال اجللسة
 

تأثريها على مدى دور وسائل اإلعالم العربي و -
 اجملتمع

 دقيقة(. 20ورقة عمل. ) -1

  نقاشات مفتوحة. -2

 االستنتاجات.  -3
 جتارب الدول االعضاءعرض األساليب الفنية من  -

 ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف
 حول: شات )العصف الفكري(مناق -

 املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراهية والتطرف. -1

 تفعيل دور اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرة. -2

 
 مالحظة: تتحمل اجلهات املشاركة مصاريف وإقامة مشاركيها يف ورشة العمل.

 


