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 لمستخلص :ا

 

 : المفتاحيةالكلمات  

 .الجيل الرابع والخامس، المؤسسات الحكومية، المواقع اإللكترونية، التوعية ، حروب 

 

التعرف على األساليب والبرامج واألنشطة التي تستخدمها مؤسسات الدولة تهدف هذه الدراسة إلى 

وذلك كما عكسته المواقع االلكترونية التابعة لكل المختلفة فى التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس 

مؤسسة . وقد تم اختيارأربع مؤسسات مصرية حكومية بطريقة عمدية كمجال للدراسة ، حيث دعى تنوع 

حروب الجيلين الرابع والخامس إلى التنوع فى استخدام المؤسسات حيث اختلفت فى أهدافها   اّليات

متخصصة للرد على الشائعات(،وذلك لمخاطبة جميع الفئات و تم  –شاملة  –شبابية  -وتوجهاتها  ) دينية

خاصة بالتوعية اختيارالمواقع  الخاصة بهذه المؤسسات على الشبكة العنكبوتية لرصد وتحليل انشطتها ال

. و تُعد هذه الدراسة من الدراسات  6118-8-01إلى  6112-1-1وكانت المدة الزمنية للعينة الوثائقية من

الوصفية  التحليلية ، فقد تم تحليل كيفى للصفحات اإللكترونية لرصد وتحليل اساليب التوعية المستخدمة 

 ( تركيز1اقع الخاصة بها.وقد توصلت إلى )من قبل المؤسسات مجال الدراسة ، وقامت بنشرهاعلى المو

( 6المواقع اإللكترونية للمؤسسات مجال الدراسة على قضايا أو آليات دون غيرها. )على روابط التوعية 

ل لألشكايًّا توظيفًا تقليدأن هناك لى إباإلضافة ، هذا مًااستخدوءة هي األكثر المقرل األشكاأن ايتضح 

ألقل تُعدُّ التي الصوتية الرسائل ف الك بخال، وذالتصاليةل األشكاانب اجو تشكل جانبًا منوصفها لمرئية با

قع بالنسبة المون امضموإعطاء الزائر فرصة للتصويت والتعبير عن آرائه تجاه ( عدم 0لك.)ذتوظيفًا في 

 .؛ من خالل االستقصاءات ومسوح الرأي اإللكترونيةلتوعيةلقضايا ا
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 المقدمة

فأصبح قرية ن االستخدام الواسع لإلنترنت بجميع تطبيقاته أدى إلى سيطرته على المجتمع ككل إ

المعلومات صغيرة تعكس هيمنة من يصنع التكنولوجيا ومن يتحكم في محتوياتها، األمر الذي أكسب 

ومحاولة هدم الدولة، باإلضافة إلى استخدامها كأداة  خطورة كبيرة الستخدامها في نشر الشائعات

وفرض واقع جديد على األرض لخدمة للتحريض على العنف ونشر الكراهية ودعم األعمال اإلرهابية، 

؛ وكل ذلك يأتي في إطار الحروب التقليدية نفسها، ولكن بتكلفة بشرية ومادية أقل أهدافالعدو وتحقيق 

 تحقيق هدفين هما "الدولة الفاشلة، ثم اإلكراه لتنفيذ إرادة العدو". 

وتندرج هذه األساليب جميعها تحت ما يسمى بحروب الجيلين الرابع والخامس، التي تُعد من 

لك؛ فإن أخطر أنواع الحروب، الستخدامها استراتيجية هدم الدولة المستهدفة من الداخل. وبالرغم من ذ

مواجهتها ليست مستحيلة، ألن مواطني الدولة المستهدفة هم المكون الداخلي الذي ينفذ بنفسه الجزء األكبر 

 من هدم الدولة، فيجب أن يعوا ذلك ويفطنوا لهذا الشكل الجديد من أشكال الصراع، وسماته، وأدواته

وتزيد من التحديات أمام ،وأساليبه، وطبيعته، التي تختلف كليًّا عن الحروب السابقة التي تتعقد فيها األمور 

مؤسسات الدولة بصفة خاصة والمجتمع ومكوناته المختلفة بصفة عامة، وهذه التحوالت محليًّا وإقليميًّا 

ذه التحديات العديدة في مجال التوعية ضد وآليات كبيرة ومنهجية منتظمة لمواجهة ه اودوليًّا تتطلب جهودً 

هذه الحروب. وهذا ما يعني بالضرورة التركيز على التوعية وعلى االّليات العلمية والمتطورة لتحقيقها، 

األمر الذي يجعل الفرد مسؤواًل وواعيًا بواجباته إزاءها سواء تعلق األمر باإلرهاب أو الشائعات أو 

ختلفة األبعاد واألنواع، حيث إن الجهل بها وبقوانينها وتشريعاتها يؤدي التطرف وغيرها من األساليب م

 إلى انتشارها في المجتمع يوًما بعد يوم. 

ومن هنا يكون األسلوب األفضل للمواجهة هو اليقظة والوعي والتحليل العلمي لألحداث الداخلية  

 واإلقليمية والدولية من خالل مؤسسات الدولة.

 

 راسة وأهدافها:مشكلة الد -أواًل 

اهتمت بعض الدراسات السابقة بأشكال الحروب وأهدافها، وكيف تطورت من الجيل األول إلى أن 

 تصيب التي األضرار عن الدولي اإلعالم مسئولية وصلت إلى الجيل الخامس، فيما كشف بعض آخر عن

وكان الموجهة، وكيفية إدارة المواقع اإلخبارية آللياتها.  الدولية اإلعالمية الرسائل من والمؤسسات الدول

إلى حدٍّ ما للدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات بعينها في التوعية ضد هذه الحروب،  هناك إغفال

التعرف على األساليب والبرامج وهذا ما تقوم به الدراسة الحالية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في 

كما خدمها مؤسسات الدولة المختلفة في التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس، واألنشطة التي تست

 تعكسها المواقع اإللكترونية التابعة لكل مؤسسة. 

وتتمثل األهداف في معرفة أساليب التوعية التي استخدمت من قبل مؤسسات الدراسة، وذلك من 

المستخدمة في التوعية بحروب الجيلين خالل الكشف عن اإلجراءات الفعلية، واألنشطة االتصالية 

 الرابع والخامس. 

 الدراسات السابقة:  –ثانيًا 

تم استعراض بعض الدراسات السابقةالتي تناولت حروب الجيلين الرابع والخامس، والتي بيَّنت كيف 

أصبح اإلعالم من أهم أدواتها، باإلضافة إلى توضيح كيفية تراجع مفهومْي الحرب والعنف بشكلهما 

كدت عليه، كما المعتاد عليه في الوقت الراهن، وذلك بحسب معظم الدراساتالتي أشارت إلى ذلك؛ بل وأ

،  Ghanshyam Singh (2005)في عديد من الدراسات األجنبية والعربية، منها: دراسة غانشيام سينغ 
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(التي 6115ودراسة محمد إبراهيم موسى )(، Warter D.Gevham ) 6110ودراسة وارتر جفهام 

 Van  يشيلفان م مدى التغيير في الحروب التقليدية وتقلص دور الجيوش، كذلك دراسة ناقشت 

Messel  (6115و ،) دراسةMichelle    (، ودراسة 6118) ميشيلDonald  ( التي 6118دونالد )

أن تغير شكل الحروب وطبيعتها كان لهما الدوراألكبر في تغير طبيعة الصراع اإلنساني، واتفقت رأت 

التي أكدت ذلك، حيث إن مفهوم حرب الجيل الرابع هو  Phelan Pat  (6111)دراسة بات فيالن معها 

وتأكيًداعلى أنها تطور لألجيال الثالثة للحروب جاءت وصف مقبول للقدرات المتطورة لهذا التغيير. 

لتوضيـح مالمح األجيال  (،6112شادي عبد الوهاب )(، ودراسة 6110أدمام شهرزاد )دراسة كل من 

إلـى الرابـع، ثـم عـرض حـروب "الجيـل الخامــس"، والفــرق بينهــا  المختلفة مـن الحـروب مـن األول

 . وبيــن األجيال الســابقة

مجموعة من التكتيكات والتقنيات واإلجراءات التي استخدمت على مر  هذا باإلضافة إلى كونها

خالل دراسات  التاريخ، وسوف تستمر في استخدامها من قبل الخصوم في المستقبل. واتضح ذلك جليًّا من

Paul Jackson (6112 ،)(، ودراسة بول جاكسون 6112) T. X. Hammesتوماس هامس   كل من

 Yun(، ودراسة مينو ين 6116)   Vasile دراسة فاشيل وDonald  (6118 )ودراسة دونالد 

Minwoo (6111   ودراسة خورشيد خان ،)Khurshid Khan and AfifaKiran  (6116 ،)

(التي رأت أيًضا أن حروب الجيل الرابع والخامس تشبه تحوالت من 6112ليم )ودراسة أحمد س

الميكانيكية إلى المعلوماتية؛ وذلك لتحقيق أقصى قدر من قوة التمرد. كما أن األحداث األخيرة مثل صعود 

، وتفجيرات مدريد عام 6112-6110وهجمات الريسين  6111قراصنة الكمبيوتر، والجمرة الخبيثة عام 

، وظهور تنظيم القاعدة جميعها قد أظهرت خصائص حروب الجيل الخامس. وذلك في دراسة 6112

(؛ حيث يعتمد التنظيم على اإلرهاب اإللكتروني فيقوم بنشر كل العمليات التي يقوم 6112زينب حسنى )

ية بوال“بها في صورة تقارير مصورة وتسجيالت مرئية عالية الجودة على الموقع الرسمي له المسمى 

ويُالحظ أن التنظيم له عديد من المجالت اإللكترونية التي تصدر بلغات مختلفة والقنوات ” البركة

التي تؤثر على األطفال ” صليل الصوارم“التعليمية، باإلضافة إلى التطبيقات على الهواتف المحمولة مثل 

مهارات موثوقية المعلومات ( لتنمية 6112والشباب. ومن هذا المنطلق جاءت دراسة غادة عبد الفتاح )

واالتصاالت الرقمية لدى طالب كلية التربية في ضوء أدوات حروب الجيل الخامس؛ وذلك للتأكد من 

حجم متابعة الشباب  (6112صحة كل معلومة تصل إليهم، وبالتالي رصدت دراسة نسرين حسام الدين )

ها وأبعادها، مع تحديد مصادر لقضايا حروب الجيل الرابع، والتعرف على مدى إدراكهم لمخاطر

 معلوماتهم بشأنها.

( إلى التعرف على األسلحة اإللكترونية 6112وفي السياق ذاته هدفت دراسة سهيلة هادي )

والقطاعات المستهدفة في الحروب اإللكترونية لمعرفة الفروق بين هذه األخيرة والحروب العسكرية. مع 

واإلحاطة بأساليب عملها، وإبراز اآللياتالتي يجب اتباعها رصد استراتيجيات الحروب الإللكترونية، 

 لمواجهة مخاطرها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واألمنية.

وهناك دراسات أخرى تطرقت إلى دور السياسة األمريكية في إحداث فوضى خالقة في المنطقة 

 مثل: دراسة ليروي ديفيد مع رصدها وتحليل تأثيرها على تطورات الوضع في المنطقة العربية، العربية، 

 وذلك لمعرفة (.6112)دراسة دينا رحومة (، و6112(، ودراسة  أحمد سليم عبد هللا )6118)

 بين مشترك شامل نهج على أكثر تركز أن التي ينبغي المتحدة للواليات الحالية العسكرية االستراتيجية

 على الطويلة الحرب في أعدائها لهزيمة الوطنية القوة عناصر جميع لتركيز فعالية أكثر كوسيلة الوكاالت
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(  مراحل تطور الفكر االستراتيجي 6112اإلرهاب. بينما استعرضت دراسة  أسامة خليل الكرد )

واليات المتحدة األمريكية األمريكي الذي انتهج سياسة الفوضى الخالقة، إلحداث التغيراتالتي  تريدها ال

لتحقيق أثر الفراغ التشريعي على وسائل اإلعالم، حيث تم تحويل وسائل اإلعالم لسالح، كما وقفت 

الدراسة على األبعاد والجذور التاريخية والفكرية والعقدية لنظرية الفوضى الخالقة. وأثر هذا المخطط 

ي، وحاولت الدراسة استشراف مستقبل المنطقة األمريكى على المنطقة، وتداعياته على األمن العرب

 العربية ووضع سيناريوهات مستقبلية للمنطقة.

أيمن  ولم تترك الدراسات دور اإلعالم أو مسؤوليته تجاه هذه الحروب، فجاءت دراسة أحمد

 تصيب التي األضرار عن الدولي اإلعالم مسؤولية الدولي في مسألة التشريعي الفراغ ( لتناقش6115)

 الفراغ أثر والتأصيل بالتحليل وناقشت الموجهة، الدولية اإلعالمية الرسائل من والمؤسسات دولال

 ما يسمى تشن التي والمؤسسات للدول معاون لسالح اإلعالم تحويل على اإلعالم، حيث تم التشريعي

من خالل -التركيز ( 6112والخامس. كذلك حاولت دراسة بشير سبهان أحمد ) الرابع الجيلين حروب

على موقف القانون الدولي العام من جهة والقانون الدولي اإلنساني والقانون  -التحليل القانوني المقارن

 الجنائي الدولي من جهة أخرى، حيال الحرب بالوكالة. 

(، ومحمود محمد 6112ندية عبد النبي ) دراستاوكان من أقرب الدراسات للدراسة الحالية، 

نحو أليات النخبة المصرية طالب الجامعات واتجاهات سعت هاتان الدراستان إلى رصد ( حيث 6161)

، ومن الدراسات ذات الصلة حروب الجيل الرابع وتحليلها وتفسيرها، وذلك كما عكستها المواقع اإلخبارية

( لتوضيح العالقة بين التعرض للصحــافة المطبوعة 6112نسرين حسام الدين )أيًضا دراسة 

لكترونية ومستوى معرفة الشباب الجامعي بقضايا األمن القومي، وأيًضا دراسة محمد سيد محمد واإل

( للبحث عن مــدى اعتمــاد وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف علــى مواقــع التواصــل 6161)

 االجتماعــي بوصفها وســيلة للتواصــل مــع الجمهــور في برامجهــم التوعويــة.

( لتفسير تلك الحروب من 6112نظر إلى المجال األنثربولوجي ذهبت دراسة إسالم عيسى )وبال

خالل تناول األساس العلمي الذي تقوم فلسفتها عليه، وإظهار أهمية علم األنثربولوجيا من خالل دوره 

 فيها، وكيف أن لهذا العلم أثًرا في نجاح الحرب أو فشلها ومواجهتها.  

(، بالمـنهج التـاريخي الذي 6112استعانت دراسة أحمد سليم عبد هللا ) جيةومـن الناحية المنه

يعتمد على دراسة األحداث والوقـائع التـي يمكـن رصـدها فـي مراحـل تاريخيـة معينـة، والمـنهج 

التحليلي النظمي لمتابعة خطوات السياسة األمريكية حيال الدول العربية وتحليلها. وأضافت دراسة أسامة 

( المنهج االستشرافي بجانب المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، وذلك للعمل 6112دي )الكر

ورفع الروح المعنوية للشعوب العربية، وتعميق إدراك المواطن بمخاطر على إصالح األنظمة العربية 

 ( على المنهج الوصفي لواقع6112) يواستعرضت دراسة أحمد حسن فولالمخططات األمريكية، 

العالقات الدولية وما تشهده من ظواهر تؤثر على استقرار السالم الدولي؛ مثل حروب الجيل الرابع، 

والمنهج التحليلي الذي تم استخدامه لدراسة حالة القانون الدولي الراهنة، ومدى قدرة أدواته المتمثلة في 

قدرة هذا القانون على حماية  االتفاقيات والهيئات الدولية على مواجهة هذه الظواهر بإيجابية لضمان

( بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج 6112إسالم عيسى )كذلك استعانت دراسة السالم واألمن الدولي. 

 التاريخي.

( ، 6112( ، ونسرين حسام الدين )6112فقد اعتمدت دراسات سهيلة هادي ) وبالنسبة لألدوات

ة االستقصاء لجمع البيانات من المبحوثين ( على صحيف6161(، ومحمود محمد )6161ومحمد سيد )

( بأداتْي تحليل المضمون، والمقابلة، ولكن 6112عينة الدراسة، بينما استعانت دراسة حنين سعد هللا )
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(بعدم استخدامها أليٍّ من األدوات السابقة، حيث استخدمت أدوات 6112اختلفت دراسة غادة عبد الفتاح )

لطالب من مهارات موثوقية المعلومات واالتصاالت الرقمية، واختبار إعداد اختبار لقياس مدى تمكن ا

 لقياس اتجاهات الطالب نحو مهارات موثوقية المعلومات واالتصاالت الرقمية.

المصلحة القومية في دراسة أسامة الكردي  فقد استخدمت نظرية أما بالنسبة للمداخل النظرية

(، ومدخال التهديدات المجتمعية وإدارة 6112دي )إدراك المخاطر في دراسة سهيلة ها(، و6112)

(، والمدخل اإلقناعي 6161(، ودراسة محمود محمد )6112الصراع في كلٍّ من دراستْي ندية عبد النبي )

(. بينما استعانت دراسة 6112لالتصال، والمدخل اللغوي واإلدراكي لالتصال في دراسة حنين سعد )

اد على وسائل اإلعالم ومدخل فجوة المعرفة، ونظرية انتقال ( بنظرية االعتم6112نسرين حسام )

 (. 6161المعلومات على مرحلتين في دراسة محمد سيد )

 تعقيب على الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت تطورأشكال الحروب حتى تحولت من الميكانيكية إلى  -1

المعلوماتية، وأظهرت دور اإلدارة األمريكية في هذه الصناعة، وركز معظم الدراسات العربية على 

لرابع ، في حين ال العالقة بين تعرض الشباب للمواقع اإلخبارية ومستوى معرفتهم بآليات حروب الجيل ا

توجد دراسة واحدة اهتمت بتحليل المواقع اإللكترونية فيما يخص األنشطة والبرامج الخاصة بالتوعية 

 ضد آليات حروب الجيلين الرابع والخامس. 

وظَّفت هذه الدراسات منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، وتباينت المداخل النظرية التي اعتمدت  -6

 بينها، وكذلك اختالفها مع المدخل النظري المستخدم في الدراسة الحالية.عليها فيما 

 تساؤالت الدراسة: –ثالثًا 

 ما البرامج واألنشطة الخاصة بالمؤسسات المعنية للتوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس؟ -1

   ل ذلك؟إلى أي مدى تتباين األنشطة والبرامج الخاصة بالتوعية بين مؤسسات الدراسة، وما عوام -6

ما أبرز القضايا أو الموضوعات التي تم التركيز عليها في برامج التوعية، وكما تعكسها المواقع  -0

 اإللكترونية لهذه المؤسسات؟، وما داللة ذلك؟

 أهمية الدراسة: -رابًعا

حداثة الموضوع، ومدى أهميته على الساحة الدولية عموًما وعلى مستوى  في تكمن أهمية الدراسة 

المجتمع المصري على وجه التحديد. لذا؛ فإن نتائجها قد تلفت أنظار المسؤولين إلى إدراك أهمية 

التخطيط لهذه النوعية من الحروب، وقد تسهم في نشر ثقافة التوعية ضدها وتفعيل دور المؤسسات بها، 

تسليط الضوء على وإظهار دور الجهة المعنية في التوعية للحد من خطورة هذه الحروب، باإلضافة إلى 

 مضامين التوعية وأساليبها لمنشورات الجهة المعنية.

كما تسعى إلى تعزيز الدراساتالتي تناولت الموضوع من الناحية األكاديمية نظًرا لقلة المراجع العربية 

التي تناولت قضية حروب الجيلين الرابع والخامس؛ وذلك بسبب حداثة الموضوع في حقل دراسة 

سياسات الدولية، وعلى جانب آخر يمكننا الوقوف على أسلوب إدارة المؤسسة لها من خالل العالقات وال

 تناولها كيفية زيادة الوعي تجاه موضوع الدراسة. األساليب المتبعة لمواجهتها، باإلضافة ل

 اإلطار النظري للدراسة: –خامًسا 

الستخدامها كإطار تفسيرّي في   اعتمدت هذه الدراسة على نظرية "االتصال الحواري عبر اإلنترنت"

مجال توظيف اإلنترنت؛ بما يحويه من وسائط إعالمية إلدارة حوار وتفاعل  بين القائمين على إدارة 

مواقع المنظمات على اإلنترنت وجماهيرهم؛ حيث تؤكد النظرية على أهمية إجراء هذا الحوار من خالل 
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والحرص على إثراء هذه العالقات والحفاظ عليها؛ من سعْي المنظمات للتجاوب مع احتياجات الجماهير، 

( ، التي قام بوضع تطبيق استخدامها 126: 6115خالل مجموعة من المبادئ الحوارية )وديع عزيز، 

Kent& Taylor  لتشمل مجالين هما "بناء العالقات الحوارية"  ؛6111عامDialogue in relations 

building  سواء بين المنظمة وجمهورها أو بين الجمهور العام وبعضه بعًضا؛ بينما تمثل المجال اآلخر

نةً مجال )اإلعالم  Dialogue in mediated communicationفي "الوسائط اإلعالمية"  ؛ المتضمِّ

 : لتصبح كالتالياإللكتروني ومواقع الويب(  

: وهي تلك المعلومات التي تضمن  of informationusefulness : المعلومات المفيدةالمبدأ األول

تصميم الموقع علي الوجه األمثل الذي يلبي تساؤالت واحتياجات الزوار، ويتم تقديمها في شكل هرمي 

  Kent , 2002 : 21)) منطقي متدرج من المعلومات العامة، ثم األكثر خصوصية لموضوع الموقع 

: وتعني القدرة على استخدام الموقع والحصول interface of Easeسهولة االستخدام : المبدأ الثاني

علي المعلومات المطلوبة منه من قبل أي زائر بغض النظر عن خلفيته العلمية، وكذلك قدرة الموقع على 

 (.11: 1222محمد مصطفى،  (التكيف مع حاجات زواره

: 12)وتتمثل في النقاط التالية : : Conservation of visitors: االحتفاظ بزوار الموقع المبدأ الثالث

1221, Michael L. Kent 

 وضع المعلومات المهمة في الصفحة األولى مع عرض المعلومات عالية الطلب. -1

 تضمين الويب وصالت )عناوين( للمواقع ذات الصلة. -6

 احتواء الموقع على الخدمات المتنوعة التي تجذب المستخدمين. -0

 وجودة تصميمه.مراعاة المظهر الجمالي للموقع،  -2

: ولكي يبني Return visit encouragementالتشجيع على معاودة زيارة الويب : المبدأ الرابع

فإنه يجب أن يتضمن مجموعة   ؛الموقع عالقات طويلة األمد مع زواره ، ويشجعهم على تكرار زيارته

  Kent , 2002 : 71)) من الخصائص الحوارية التالية : 

 باستخدام بحوث السوق.؛ وار الموقع ومعدالت زياراتهمالتعرف على خصائص ز -1

 التحديث المستمر لمعلومات الموقع، وتقديم دعوة صريحة لتكرار ومعاودة زيارته. -6

 كالطباعة وإرسال الرسائل.  ؛تخفيض تكاليف إجراء المعامالت اإللكترونية المختلفة عبر الويب -0

 كالخصومات والمسابقات والسحب اإللكتروني.؛ تضمين الموقع بالعروض الترويجية المختلفة -2

 تضمين الموقع بروابط تحث العميل على االشتراك الفوري في أنشطة المنظمة. -5

)لبنى مسعود ، تقديم المعلومات المهمة للزوار بطريقة أوتوماتيكية عبر البريد اإللكتروني.  -2

1221  :112) 

تسم الحوار اإللكتروني بكونه اتصااًل ثنائي ي: Dialogic loop إنشاء حلقة حوارية: المبدأ الخامس

االتجاه أو متعدد االتجاهات؛ ويتميز بالتفاعل بين الجمهور والقائم باالتصال "محررو الويب ومسؤولوه" 

؛وكذلك بين الجمهور والمحتوى بأشكاله المختلفة، ومن ثم تكوين حلقة حوارية إلكترونية بين أنماط 

فضًال عن تضمين الحوار اإللكتروني  ؛عضها وتتبادل المعامالت االتصاليةمتعددة من الجماهير ترتبط بب
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) لبنى مسعود ،  لعنصر رجع الصدى، وإعطاء المستخدم حرية توجيه أسئلته للمنظمة والرد عليها.

1221  :112) 

 خصائص هذا المبدأ في العناصر التالية: ((Kent et al 2003وحدد 

المستخدم، وتخصيص خبراء لإلجابة عن هذه األسئلة في وقت  تخصيص رابٍط لتلقي استفسارات -1

 قصير.

توفير مختلف بيانات االتصال بموظفي العالقات العامة بالموقع من ) تليفون أرضي، فاكس، موبايل،  -6

 بريد إلكتروني، صندوق بريد، عناوين مباشرة للمنظمة صاحبة الموقع وراعيته، ومكاتبها اإلقليمية(.

من خالل االستقصاءات ؛ الزائر فرصة للتصويت والتعبير عن آرائه تجاه القضايا المختلفةإعطاء -0

ومسوح الرأي اإللكترونية، مع أخذ هذه اآلراء في الحسبان لتحقيق أقصى معدالت الرضا لدى عمالء 

مضيفةً بعض  (6111وهو ما يتفق مع دراسة )مروة شميس، ، )Kent  ,(71 :2002 وزوارالويب 

حيث إمكانية استقبال  ؛االشتراك في القوائم البريديةرات الحوارية األخرى متمثلةً في كل من: المؤش

، وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل المستخدم لنشرة بريدية من قبل الموقع على بريده اإللكتروني الخاص

سائل إلكترونية على إمكانية إرسال المستخدم رمتعددة لألفراد المنضمين لهذه القوائم، باإلضافة إلى 

 . البريد اإللكتروني ألعضاء الموقع، خاصة التي تحمل مضمونًا يدعم قضاياه

بناء العالقات الحوارية" كموجه لها، وذلك ألن نشر التوعية إزاء " وتتخذ الدراسة المبدأ الخامس 

قضية أو موضوع ما يتطلب إقامة عالقات حوارية مع الجمهور حتى تتضح الرسالة والهدف منها. ويتم 

تضمين الحوار اإللكتروني لعنصر رجع الصدى وإعطاء المستخدم حرية توجيه أسئلته ذلك من خالل 

وذلك لتشكيل الوعي والمعرفة المطلوب تقديمهما لمتابعي الصفحات الرسمية  للمؤسسة والرد عليها؛

 لمؤسسات الدراسة. 

 اإلطار المفاهيمي للدراسة: -سادًسا

: يقصد باألساليب هنا األنشطة والبرامج المستخدمة من قبل المواقع الرسمية للمؤسسات مجال األساليب-2

 الدراسة في التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس. 

المقصود بها توفير المعلومات والبيانات الالزمة والكافية حول وawareness raising :   التوعية-1

قضية أو قضايا معينة من أجل استيعابها وفهمها والتعامل معها بمسؤولية وكفاءة واقتدار. والهدف منها 

هو التأثير في اإلدراك، ومن ثمَّ في الفهم واالتجاهات والقناعة، وأخيًرا السلوك. فالفرد الواعي بقضية ما 

عرف مضامينها وخفاياها وأبعادها، األمر الذي يؤثر على فهمه لها والتعامل معها بطريقة إيجابية ي

 ، فهيبالنسبة لموضوع الدراسة الحالية (، وبالنظر لمفهوم التوعية21: 1221)محمد قيراط، وفعالة. 

هيئة العامة خلق وعي عند الجمهور من خالل برامج وأنشطة التوعية الصادرة عن مواقع مؤسسات ال

لالستعالمات ووزارة الشباب والرياضة واألزهر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ 

وذلك من أجل إدراك خطورة آليات حروب الجيلين الرابع والخامس؛ من خالل التعرف على جوانبها 

 المختلفة لفهمها والتفاعل معها بطريقة واعية ومسؤولة وإيجابية. 

هي معركة عقول :    fourth and fifth generation warsحروب الجيلين الرابع  والخامس - 1

أكثر من كونها معركة معدات. فهي حرب غير متكافئة، تستخدم وسائل غير عسكرية تقليدية لتحقيق 

غير  أهداف عسكرية، وقد تتبنى تكنيكات مختلطة تجمع بين اإلرهاب والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك قاعدة

وطنية أو عابرة للحدود مثل األيديولوجية، والهجوم المباشر على ثقافة العدو، وتجاوز الجيش والدولة 

نفسها.  كذلك الحرب النفسية المتطورة للغاية. ذلك السالح هو التشغيل االستراتيجي السائد في شكل تدخل 
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الم لتغيير الرأي المحلي والعالمي إعالمي/ معلوماتي. والخصوم فيها بارعون في التالعب بوسائل اإلع

إلى الحد الذي يؤدي فيه االستخدام الماهر للعمليات النفسية في بعض األحيان إلى الحيلولة دون التزام 

والمقصود بها في هذه الدراسة الوسائاللتي  توظفها الدول   (Lind, William, 1989 : 26 ).القوات

مخططاتها في الدول المستهدفة، ومن أهم هذه اآلليات: اإلرهاب، الفاعلة في حروب الجيل الرابع لتنفيذ 

 الشائعات، اإلعالم الجديد، األمن القومي، حرب المعلومات، الحرب البيولوجية.

مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو  :websitesالمواقع اإللكترونية  - 2

عرض المعلومات والبيانات عن جهة ما أو مؤسسة ما،  المترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف إلى

بحيث يكون الوصول إليها غير محدد بزمان وال مكان، وله عنوان فريد محدد يميزه من بقية المواقع على 

. وبالنظر إلى المفهوم من خالل الدراسة الراهنة، فهو (12: 1222) محمد مصطفى، شبكة اإلنترنت 

سات الدراسة، وما تقوم بنشره من مضامين خاصة بالتوعية بحروب يتضمن المواقع الرسمية لمؤس

 الجيلين الرابع والخامس. 

هي تلك القطاعاتالتي  تقدم خدماتها  :Governmental institutionsالمؤسسات الحكومية  -2

للمجتمع، وتكون مملوكة للدولة ال لألفراد؛ بحيث تتولى اإلشراف عليها كما تتكفل بدفع رواتب موظفيها، 

والمقصود  (. 1:   1221) نعمات محمد ، وإما أن تكون خدمية وخيرية، أو استثمارية ربحية. 

ياضة، الهيئة العامة لالستعالمات األزهرالشريف، مركز "وزارة الشباب والر بالمؤسسات الحكومية هنا

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء(.

 :اإلجراءات المنهجية –سابًعا 

: تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث تهتم بتوضيح األشكال التي اعتمدت نوع الدراسة – 2

المضامين التي قدمتها على موقعها لنشر الموضوعات عليها المؤسسات مجال الدراسة، واألساليب، و

 المتعلقة بالتوعية ضد حروب الجيلين الرابع والخامس.

تعتمد الدراسة على المسح اإلعالمي بالعينة، وذلك من خالل تحليل المضامين لما منهج الدراسة:  – 1

تقدمه المواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسسات مجال الدراسة )البرامج، األنشطة، الموضوعات( للتوعية 

ضد حروب الجيلين الرابع والخامس، والكشف عن أساليب وأشكال الممارسة المتنوعة المستخدمة من 

 .6118-8-01إلى  6112-1-1خالل الفترة منبلها للتوعية، وذلك ق

تم اختيار كل من: )الهيئة العامة لالستعالمات، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز مجتمع الدراسة:  – 1

 وتم اختيار هذه المؤسسات لألسباب التالية: المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومشيخة األزهر(

 لذي يعد الطريق السريع للمعلومات في عالم اليوم الذي له أهميته وخطورته.أهمية اإلنترنت ا – 1

تم اختيار أربع مؤسسات مصرية حكومية بطريقة عمدية كمجال للدراسة، حيث دعا تنوع آليات  - 6

حروب الجيلين الرابع والخامس إلى التنوع في استخدام المؤسسات؛ التي اختلفت في أهدافها وتوجهاتها 

 .متخصصة للرد على الشائعات(، وذلك لمخاطبة جميع الفئات –شاملة  –شبابية  -)دينية 

 

 نتائج التحليل الكيفي للمواقع اإللكترونية:  -ثامنًا

تحلل هذه الدراسة ما قامت به المؤسسات مجال الدراسة من أنشطة وبرامج توعوية ضد أدوات 

 تخدام الوسائط اإللكترونية.وآليات حروب الجيلين الرابع والخامس، وذلك في ضوء اس

 سيتم عرض نتائج هذا التحليل من خالل:و

 : تحليل السمات العامة لمواقع الدراسة.أواًل  

 : عرض القضايا والموضوعات التي تناولتها برامج وأنشطة التوعية.ثانيًا
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 بالتوعية.: الفنون الصحفية واألشكال االتصالية المستخدمة في عرض القضايا الخاصة ثالثًا 

وتتمثل هذه المواقع في: الموقع الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات   

https://www.sis.gov.eg الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ، و

https://www.emys.gov.eg/ar والموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،

https:/www.idsc.gov.eg  والموقع الرسمي لبوابة األزهر ،http://www.azhar.eg  

 السمات العامة لمواقع الدراسة: -أواًل 

ا في قياس كفاءة األداء في عرض  تمثل السمات العامة بالنسبة للمواقع عينة البحث جانبًا مهّمً

دافه المضمون، حيث إن تميز هذه الخصائص يمثل عنصر جذب لإلقبال على المضمون المطلوب استه

من خالل طرحه ضمن مختلف الروابط في الموقع، وفيما يلي عرض لمختلف الخصائص العامة للمواقع 

 فيما يرتبط بقضايا التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس.

: وتُعدُّ التوعية بهذه النوعية وجود الرابط على الصفحة الرئيسية والصفحات الرئيسية المرتبطة بها -أ

المحاور الحيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجابهتها، والتي تستلزم مختلف من الحروب من 

الجهات المعنية بالتوعية كوزارة األوقاف أو الثقافة أو أيٍّ من المؤسسات التي تناولت برامج أو لقاءات أو 

له عالقة بالتوعية، وذلك من خالل عرضها ضمن روابط تسهل على المتصفح لمواقعها ، يكون حدث ما

اإللكترونية الحصول على المعلومات المتصلة بذلك بسهولة. ومن خالل رصد الروابط المتعلقة بالتوعية 

ية على من خالل المواقع اإللكترونية الخاصة بمؤسسات الدراسة، فقد تبيّن عدم وجود روابط معنية بالتوع

 رابط خاص تحت مسمى أبجدياتصفحاتها الرئيسية فيما عدا صفحة األزهر الشريف، حيث وجد 

)حمالت توعية(؛ الذي تطرق لعديد من الموضوعات، ولكن بالنسبة للموضوعات الخاصة بالتوعية ضد 

، والحث آليات حروب الجيل الرابع والخامس فيُالحظ أنه ركز على ثالث قضايا؛ متمثلة في: اإلرهاب

 على التسامح وقبول اآلخر، ومحاربة كل دعاوى التعصب والتطرف التي يمارسها المنحرفون فكريًّا. 

تستهدف القوائم المطروحة داخل المواقع في المقام األول المواطن والمقيم  اللغات المستخدمة للرابط: -ب

نطاق اإلفادة من خالل هذه المواقع، على حدٍّ سواء؛ لذلك كان االهتمام باستهداف لغات متعددة لتوسيع 

ولعل الذي يظهر من خالل رصد اللغات المستخدمة فعليًّا في المواقع محل البحث يوضح أن جميعها 

تستخدم اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى اللغة العربية في مختلف روابطها؛ وذلك ألن اللغة اإلنجليزية لغة 

ظ أن هناك ثالثة من هذه المواقع تستخدم الفرنسية والساحلية كما في عالمية فعليًّا، وعلى جانب آخر يُالح

وزارتْي الشباب والرياضة ومرصد األزهرالشريف والهيئة العامة لالستعالمات. وأن اثنين من هذه 

المواقع يستخدمان اإلسبانية والصينية؛ وذلك كما جاء في مرصد األزهر الشريف والهيئة العامة 

أحد هذه المواقع يستخدم الفارسية واألردو، والتركى؛ وذلك في الصفحة الخاصة لالستعالمات، وأن 

عين األزهر »بمرصد األزهر وليس الموقع األساسي لمشيخة األزهر. هذا المرصد الذي تم وصفه بــ 

ية، ، السيما وأنه يعمل باللغات )اإلنجليزية، الفرنسية، األلمانية، اإلسبانية، األرد«الناظرة على العالم

الفارسية، اللغات اإلفريقية، الصينية، اإليطالية، العبرية( باإلضافة إلى اللغة العربية؛ حيث تنشر كل وحدة 

مخرجاتها من أخبار ومتابعات ومقاالت ورسائل توعوية باللغة على الصفحة المخصصة لهذه اللغة على 

نظًرا إلى أن الصفحة الرئيسية مطروحة  الفيسبوك وبوابة األزهر اإللكترونية. ولكن هذا التنويع غير مجدٍ 

 باللغتين العربية واإلنجليزية فقط، األمر الذي يعيق الوصول إليها.
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: تتسم الموضوعات المتعلقة بالتوعية بالثبات ن الخاص بالتوعية ) دورية التحديث(لمضموتحديث ا -جـ 

ا ال يستهان به  يست لتحديث لكثير من والتغيير لزم اأي دون تحديث لها، رغم أن هناك جانبًا مهّمً

أن هناك نسبة ما تقوم لبحث فإنه يتضح التي تمثل عينة اقع الموالى إبالنظر ولمتصلة بها. الموضوعات ا

هناك نسبة لمقابل افي ات التي تطرأ على المجتمع، ولمستجداحسب ؛ وذلك تحديث لمضمونهابإجراء 

تجري لتي اقع  الموز ابرألعل ا لهذه المستجدات، وقً فولمضمونها ت تحديثاأخرى ال تقوم بإجراء أي 

دوري هي الهيئة العامة لالستعالمات، ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحديث لمضمونها على نحو 

احتوت كلٌّ منهما على رابط خاص آلخر األخبار وأحدثها، باإلضافة إلى احتواء صفحة الهيئة العامة 

حدث في مصر يوميًّا. كما تعرض صفحة ي؛ الذي يقوم بنشر كل ما لالستعالمات على رابط "مصر اليوم"

ا بأحدث األخبار. بينما تعرض بوابة األزهر اإللكترونية أخباًرا متعلقة  مرصد األزهر رابطًا خاّصً

 بنشاطها فقط، بينما ال يعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيًّا من هذه الروابط.

ط تبارالالتعزيز ت جدونما إلتوعية انب ابمختلف جوتُعنى لتيابط والرن اإ وجود نافذة لالتصال: -د

المشاركة يسهم في تعزيز أن من شأنه ي لذالوعي اعالية من ت جل تحقيق مستوياأمن ر بالجمهو

وى لشكاالتلقي مختلف ل لالتصاة نافذد جوم وما يستلزفي التصدي لهذه الحروب، وهذا لمجتمعية ا

اتضح أن جميع المواقع فإنه ؛ لعينةدات الى مفرعنها.  وبالنظر إإلجابة ر واولجمهامن رات الستفساوا

، ولكن اختلف نوع التواصل بينهم، حيث للموقعالرئيسية لصفحة ل امن خالل لالتصاة على نافذي تحتو

جاءت صفحتا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واألزهر الشريف؛ لتتواصل مع الجمهور من خالل 

لتليفونية والفاكس والبريد اإللكتروني، بينما جاءت صفحتا الهيئة العامة لالستعالمات ووزارة األرقام ا

الشباب والرياضة؛ ليكون التواصل عبر البريد اإللكتروني فقط.  أما بالنسبة لقنوات التواصل االجتماعي، 

ستجرام، باإلضافة إلى فكان هناك اتفاق بين مؤسسات الدراسة على استخدام الفيس بوك والتويتر واإلن

موقع لينكدإن وذلك على الموقع الخاص بمركز المعلومات. كما يوجد لديهم قنوات خاصة على اليوتيوب، 

 باإلضافة إلى إذاعة خاصة بموقع وزارة الشباب والرياضة.

ي بط فوالرامختلف د زوار عد، والًاجمإلموقع د زوار اعدن بيا: إن وار وأعدادهملزالرصد ة نافذ -هـ 

أن جميع مواقع مؤسسات الدراسة تضح اقد ، وتقويمهعلى  لتي تساعد ات المؤشرامن دُّ يعيًال لموقع تفصا

 ال تضمن هذه النافذة. 

كثير عم دلدين في اتوظيف تعاليم أن :  مما ال شك فيه التوعيةمج الدين في تعزيز براتوظيف تعاليم  -و 

ت لتوجهاافي تحفيز دور لديني له ازع الوإن احيث ، ابهاالهتمام نب ابتحقيق جويٌر جدالمفاهيم من 

لى إبالنظر وملحة. ورة لصناعة ضرهذه افي كان توظيف الدين لك االهتمامات، ومن أجل ذصناعة و

تُعدُّ لدين اتعاليم ن فإنه يتضح بأها؛ تعزيزولتوعية وأنشطة امج الموظفة لدعم بروالمستخدمة دوات األا

رتباطها بنوعية القضايا التي تقّدم بصددها التوعية، وبالنظر إليها يُالحظ أن ؛ وذلك الفعاليةأكثرها من 

غالبيتها متعلقة باإلرهاب، وتجديد الخطاب الديني، والفكر المتطرف، والتسامح وقبول اآلخر، والفتنة 

 عينة-أن جميع مواقع الصفحات لتوعية انب المختلف جون لمضمواتحليل ل تضح من خالاقد الطائفية. و

، ما عدا الموقع الخاص باألزهر الشريف، حيث احتوى لديناعناية لتوظيف تعاليم تولي أية ال  -الدراسة

على رابط "مقاالت اإلمام" التي تتضمن: "فوضى الفتاوى، وتهديد االستقرار المجتمعي، والمواطنة 

ورة، واستباحة الدماء، الكاملة واالندماج اإليجابي، والعيش المشترك مطلب ديني وإنساني، والتجديد ضر

والحوار ومؤتمر السالم، واإلسالم والسالم العالمي، ومذهب التكفير وثقافة الكراهية، ونعم للتجديد ال 

 للتبديد".
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م لعلوا توظيفأن : مما ال شك فيه وأنشطة التوعيةمج االجتماعية في تعزيز برم العلواتوظيف  -ز

الوقوع في لمجتمع من الوقاية ؛ لتوعيةامج اتعزيز بروعم دآلخر في هو ايسهم أن الجتماعية من شأنه ا

تضح من اقد أمن المجتمع واستقراره. ومختلف ما يمس ت ومازألبراثن الفكر المتطرف، كذلك افتعال ا

ٌف توظييُوجد نه ال ألبحثية ا لعينةالتي تمثل انية وإللكتراقع الموالتوعية في ابط محتوى رواتحليل ل خال

ولكن هناك دوًرا لبعض  قنٌع لعلم النفس واالجتماع  في تحليلهم لشخصية المتطرف أواإلرهابي مثًال،م

المؤسسات في مواجهة هذا الفكر المتطرف، يؤّكد هذا ما جاء في العدد األول من " دراسات في حقوق 

وعية ومسئولياتها في مواجهة التطرف العنيف مؤسسات الت الذي استعرض دور 6118اإلنسان" مايو 

والحض على الكراهية، كما حذرت المواد القانونية من خطورة االنسياق وراء الجماعات اإلرهابية، أو 

 القيام بأي عمل إرهابي من شأنه اإلضرار بالمجتمع أيًّا كانت صوره. 

 لتوعية: لقضايا اقع بالنسبة المون امضمو -ثانيًا

لتي تشكل عنصر ت الدالالامن كثير نية عن وإللكتراقع المواعليه ي تحتوي لذن المضموايعبر 

، نبالجودة امتعدت لموقع على موضوعااء احتوأن اال شك ، ولموقعابط رواللمتصفح لمختلف ب جذ

ن هذه من مضمودة الستفااالً على باقإيحقق أن من شأنه ت لموضوعادثة امحول، ولتناامتنوعة و

، لمتصلة بذلكانب الجوامضمونه على مختلف ي يحتوأن لتوعية ال بد ابط أن راال شك ت، ولموضوعاا

نية وإللكتراقع المواعليها ت حتوالتي الخاصة بالتوعية انب الجوافيما يلي تحليل موضوعي لمختلف و

 للمؤسسات، عينة الدراسة. 

بالهيئة العامة لالستعالمات باهتمام كبير من  الخاص بقطاع اإلعالم الداخلي الرابط : حظياإلرهاب –أ 

خالل شرح كيفية مواجهة آليات حروب الجيلين الرابع والخامس، واتضح ذلك من خالل عرضه للبرامج 

التوعوية لهذه اآلليات التي تمثلت في اإلعالن عن ندوات تمت أو حمالت مستقبلية عن التوعية ضد 

كذلك تجديد الخطاب الديني، وقيم التسامح وقبول اآلخر، اإلرهاب ومخاطره على األمن القومي، و

رابط "حوارات الوطنية وكيفية التمسك بها، والتصدي لمن يحاولون زعزعته. كما جاء والهوية 

" الذي تتضمن لقاءات قام بها رئيس الهيئة العامة للرد على أية هجمات إرهابية، أو إدانة ألي وأحاديث

خصصت ، وقد دراسات في حقوق اإلنسانة مصر في الخارج. وكذلك فعل إرهابي، أو لتصحيح صور

دراسات منها للتصدي لعديد من المشكالت التي تثيرها ظاهرة الجماعات اإلرهابية المسلحة واإلرهابيون 

األجانب، خاصة من ناحية تحديد الطبيعة القانونية لتلك الجماعات، والتحليل القانوني الدقيق ألنماط 

هابية التي ترتكبها مع وضع الخطوط القانونية العريضة لالستراتيجيات الميدانية الالزمة الجرائم اإلر

حيث لمواجهتها، والطبيعة القانونية لرد سلطات الدولة عليها، في ضوء القواعد والممارسات الدولية، 

وكيفية مجابهة الجماعات آثار اإلرهاب على التمتع بحقوق اإلنسان، ، ليتناول 6118جاء العدد األول مايو 

وتحقيق التوازن بين حق الدولة السيادي في مواجهة خطر اإلرهاب واحترام حقوق  اإلرهابية المسلحة،

التقرير اإلنسان،  عن مركز حقوقالتقارير الصادرة اإلنسان والحريات األساسية،  ومن هنا استعرضت 

( ، المعني 61، القرار )6112( في ديسمبر 26الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها )الصادر عن 

بآثار اإلرهاب على تمتع المواطنين بحقوقهم، وصوتت مصر لصالح هذا القرار. وجاء القرار على خلفية 

عمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته بجميع أشكاله ومظاهره، في إدانة الجمعية العامة لألمم المتحدة لكافة أ

( لعام 20( في دورته )22أي مكان وأيًّا كانت هوية مرتكبيه بغض النظر عن دوافعه. وكذلك القرار)

. وكانت من ضمن التقارير الذي جاء في التقرير الخاص بمكافحة اإلرهاب المتسلح بالدين 6118

، تقرير خاص بالمعالجة الدرامية لمواجهة خطاب العنف والكراهيةنسان، الصادرة عن مركز حقوق اإل

الذي أوضح كيفية معالجة الدراما التليفزيونية لهذا الداء المسمى باإلرهاب، وذلك من خالل استعراضه 

http://www.sis.gov.eg/UP/Human%20Rights%20%20studies/3.pdf
http://www.sis.gov.eg/UP/Human%20Rights%20%20studies/3.pdf
http://www.sis.gov.eg/UP/Human%20Rights%20%20studies/3.pdf
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لعدد من المسلسالت التي تناولت هذه القضية متمثلة في مسلسل "الجماعة" بجزأيه األول والثاني، 

"عد تنازلي، قاسم أمين، الداعية". وجاء مسلسل "دوران شبرا"؛ ليوضح العالقة باآلخر من  ومسلسالت

خالل عائلتين إحداهما مسلمة واألخرى مسيحية يسكنان سويًّا في إحدى العمارات القديمة بحي شبرا، 

  .لضراءوكيف ربطت العشرة الطيبة بينهما، برباط وثيق من المودة والمحبة والرحمة، في السراء وا

على الموقع الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات،  الرابط الخاص بالمؤتمراتكما استعرض 

المؤتمرات المحلية التي قامت بها الدولة، والتي جاءت متمثلة في منتدى شباب العالم الذي استخدمت من 

، والتي تهتم بقضايا وسائل التواصل االجتماعي لالتصال بمجموعات شبابية في مختلف دول العالمخالله 

ومشكالت ذات اهتمام عالمي مشترك، وعلى رأسها قضايا حقوق اإلنسان. وكان من أهدافه االستثمار في 

الشباب وقدرات البشر على التعايش والتحاور إلحالل السالم العالمي ومواجهة اإلرهاب واألفكار الهّدامة 

الذي تناول عديًدا من الروابط  بإصدارات الهيئة العامةعالوة على الرابط الخاص  باإلبداع والتنمية.

األعمال اإلرهابية ظاهرة الذي تناول دراستين بعنوان  دراسات وبحوث،المتعلقة بهذه اآللية. فمنها رابط: 

 رابط: جريدة الجرائد العالمية، كذلك  والحرب على اإلرهاب في سيناء، وال وطن -لها  -عالمية ال دين 

مقااًل بعنوان "اإلرهاب (، التي نشرت 222عددها )الدوريات الخاصة بإصدارات الهيئة في عن الصادرة 

، الذي استعرضت من خالله إحصائية عن عدد القتلى الناجم عن الهجمات اإلرهابية وباء ينحسر عالميًّا"

عن  تقريره( في 221. وعددها )6112ألف شخص عام  18على مستوى العالم،  الذي تجاوز أكثر من 

الرابط الخاص بالكتب ، واستعرض الحرب على اإلرهاب والحرب على المخدرات وأوجه الشبه بينهما

ومعاهدة منظمة  التابع إلصدارات الهيئة، االتفاقيات اإلقليمية والعربية لمكافحة اإلرهاب،والبانوراما 

، كذلك 1222يل اإلرهاب لعام واالتفاقية الدولية لقمع وتمو المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي،

على الرابط الخاص بالدوريات الصادر عن الهيئة العامة  عددها الرابعفي  دورية آفاق عربيةنشرت 

 6112، وأيًضا في عددها الثاني ديسمبر مستقبل اإلرهاب وجماعات العنف بعد انحسار التهديد الداعشي

حرب على اإلرهاب، وجاءت أعمال القمة لتناقش عن القمة العربية اإلسالمية األمريكية بالرياض وال

الذي جاء عن التنظيمات اإلرهابية في الدول  6112كيفية مكافحة تنظيم داعش. كذلك العدد األول مارس 

 العربية وإجراء مواجهتها وجدلية العالقة بين اإلعالم واإلرهاب في العالم العربي. 

الرابط الموجود على  منألباالخاص  الرابط كما جاءت جهود الدولة في مكافحة اإلرهاب على

على الصفحة الرئيسية للهيئة العامة لالستعالمات التي جاءت "بوثيقة األزهر لنبذ  الخاص بالمزيد

العنف"، والتي يلتزم الموقعون عليها بالتأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة. 

رضها الرابط الخاص باألمن على الرابط المتعلق بالمزيد على الصفحة ومن الحوادث اإلرهابية التي تم ع

هجوم كنيسة حلوان اإلرهابي، حادث الروضة اإلرهابي، حادث  الرئيسية للهيئة العامة لالستعالمات:

طريق الواحات، هجوم منطقة القواديس، حادث العريش اإلرهابي، هجوم رفح اإلرهابي، الحادث 

حادث المنيا اإلرهابي، حادث كنيستْي طنطا واإلسكندرية، هجوم على كمين النقب اإلرهابي بالبدرشين، 

 رابط المزيد على الصفحة الرئيسيةبالوادي الجديد، حادث  الكنيسة البطرسية؛  ومن الجدير بالذكر أن 

 وقد ُعرض من خالله مؤتمرات وقضايا أمنية،ثم  مهرجانات ومؤتمراتتتفرع منه تفريعات أخرى؛ منها 

الذي أكد على  الدور المهم الذي يضطلع به األزهر   6112"مؤتمر رودس لألمن واالستقرار" مايو 

الشريف ودار اإلفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، ودحض الفتاوى التكفيرية، ونشر رسالة 

وأيًضا  .6112يناير  مؤتمر األمن الديمقراطى في عصر التطرف والعنف"اإلسالم المعتدلة. كذلك "

رابط السياسة المتفرع من رابط مهرجانات ومؤتمرات المتفرع "مؤتمر ميونيخ للسياسة واألمن" على 
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والهدف من هذا المؤتمر هو معالجة القضايا األمنية الرئيسية ومناقشة وتحليل التحديات  من رابط المزيد،

 األمنية الحالية والمستقبلة وفقًا لمفهوم األمن على الشبكة. 

؛ الرابط الخاص باألنشطة الشبابيةوبالنسبة للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة فجاء 

الذي ركز على التوعية بتعاليم الدين الصحيح ومحاربة الفكر ملتقى "أنا عربي ضد اإلرهاب" ليعرض 

ات التي المتطرف، وإحياء روح المواطنة لدى الشباب المشارك، والتقارب الفكري، وإظهار حجم التحدي

وتم التركيزعلى عدد من المحاور؛ من  .تواجه الشباب العربي، وصواًل لرؤية أوسع في مواجهة اإلرهاب

بينها: الهوية العربية، اإلرهاب وأسبابه وتأثير وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي والتصدى 

ة شبابية عربية لمواجهة اإلرهاب، له، واإلرهاب والمصالح اإلقليمية والعالمية، ومخاطر اإلرهاب، ورؤي

 .باإلضافة إلى دور الشباب والمجتمع المدني في الحفاظ على سالمة الوطن العربي واستقراره

بعدد من  بمجمع البحوث اإلسالمية على الموقع الرسمي لمشيخة األزهرعرض الرابط الخاص 

الفكر المتطرف والجماعات المتشددة تعمل على توعية المواطنين وتحذيرهم من الحمالت التوعوية،التي  

التي تحرص على االستقرار في المناطق النائية؛ وتعمل على استقطاب الشباب، ومنها "مبادرة احترام 

اإلنسان"؛ التي أكدت على حرية اإلنسان في العقيدة والمذهب والفكر، وهذه الحرية مسؤوليةٌ وحق أصيل 

دين معين أو مذهب أوفكر معين أو مصادرة حقه في المعرفة أو لكل إنسان، فال يقبل إكراهه على اعتناق 

كما استعرض هذا الرابط التعاون بين  .ممارسة أي نوع من اإلرهاب عليه أو تكفيره أوالوصاية على عقله

"مجمع البحوث اإلسالمية" و"قطاع المعاهد األزهرية" في إعداد حمالت التوعية واألنشطة الثقافية، التي 

، باإلضافة  6112أكتوبر  62تمثَّلت في عقد دورات تدريبية في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية 

 ي حربها على اإلرهاب. إلى حمالت توعية لدعم جهود الدولة ف

، رابط: الندوات والمؤتمرات على الصفحة الرئيسية لمجمع البحوث اإلسالميةكما استعرض 

العديد من الندوات التي تندد بالفكر المتطرف والعمليات اإلرهابية، وذلك من خالل ندوة بعنوان "مًعا ضد 

اد الشعب في كل المجاالت الحوار المجتمعي بين أفرالعنف" التي حرصت على توضيح أهمية 

كما جاء أيًضا رابط: والتخصصات؛ ألنه السبيل األسرع لتحقيق مجتمع خاٍل تماًما من العنف واإلرهاب. 

المؤتمر  المؤتمرات، المتفرع من رابط مشيخة األزهر الموجود على الصفحة الرئيسة لبوابة األزهر،

على وجه -ل التراث الثقافي العربي". الذي اهتم الدولي تحت عنوان: "التطرف وأثره السلبي على مستقب

تطوير خطط العمل المناهضة للتطرف الفكري الباعث على اإلرهاب، الهادم للتراث بما ب -التحديد

يتناسب مع مستجّدات العصر، كذلك استنهاض همم المعنيين بالتراث للحفاظ على هِويَّتنا وأصالتنا، 

مع تثمين الدور الذي يضطلع به األزهر الشريف وجامعة الدول وحمايتها من االندثار أو التزييف، 

  العربية في الحفاظ على الهوية والتراث.

رابطًا فرعيًّا  استعرض رابط مشيخة األزهر الموجود على الموقع الرسمي لبوابة األزهركما 

والندوات التي تطرقت للعالقة بين اإلسالم والغرب وكيفية نبذ العنف ونشر  المؤتمراتيتضمن العديد من 

قيم التسامح، وذلك كما جاء في ندوة "اإلسالم والغرب .. تنوع وتكامل" التي  تطرقت إلى أن الرسالة 

ما السامية لألديان السماوية قد يُساء استخدامها نتيجة الفهم الخاطئ من بعض المنتسبين لألديان، وهو 

حدث بالفعل مع اإلسالم، مطالبين في ذلك المجتمع المسلم واألئمة بمواجهة هذه اإلساءة ومجابهة 

رابط: مقاالت جاء اإلرهاب من منطلق رسالتهم الوسطية القائمة على التعاليم الصحيحة لإلسالم، كما 

التقارير، ليستعرض عدًدا من  على الصفحة الرئيسية بمرصد األزهر لمكافحة الفكر المتطرف

والمؤتمرات والمقاالت المتعلقة بهذه القضية، حيث استعرضت وحدة اللغة اإلنجليزية مؤتمًرا دوليًّا 

، الذي نوقشت فيه ظروف بالغة التعقيد مر بها 6112مارس  2بعنوان "المصريون وتحدي اإلرهاب" 
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في العريش على يد تنظيم داعش المجتمع عندما قامت األحداث اإلرهابية الدامية التي تعرض لها األقباط 

اإلرهابي؛ خالل فترة ماضية بعد مقتل سبعة مسيحيين على يد هذا التنظيم اإلرهابي ليؤكد المؤتمر على 

غ الظلَم أو  قيم المواطنة، وأنها حق للجميع في بالد العالم اإلسالمي، ويؤكد على أن اختالف الدين ال يسوِّ

لفة أو تحقيَرهم أو التقليَل من شأنهم . كما جاء مقال "خطر اإلرهاب أم التضييَق على أتباع الديانات المخت

، ليوضح أن المنظمات الدولية الكبرى تنفق المليارات من أجل مواجهة 6112مارس  68خطر الجوع" 

 إرهاب هنا أو هناك، أو هكذا يزعمون.

، 6112يوليو  16ضحايا اإلرهاب" الدُّمى وورصدت وحدة رصد اللغة اإلسبانية مقااًل بعنوان "           

لم تعد كلمة طفل ترتبط بالبراءة، بل أصبح هناك مرادفات أخرى ترتبط  الذي أوضح أن في عصرنا هذا

بالطفولة؛ منها: معاناة األطفال، وغرق أطفال الالجئين، وأطفال تحمل السالح، وأطفال تتهدم ديارهم فوق 

مكان ويََرْون الموت يتجّسد أمام أعينهم في جميع أفراد رؤوسهم، وأطفال يجدون رائحة الموت في كل 

أسرهم، هؤالء األطفال الذين يستغلهم تنظيٌم إرهابي مثل تنظيم "داعش"، ويوظفهم الرتكاب أعمال قتالية 

كما استعرضت أيًضا هذه  .تنتهك طفولتهم وبراءتهم، فهم ضحايا صراعات دولية ال تضع لهم أيَّ حسابٍ 

االعتداءات اإلرهابية األخيرة في برشلونة، التي تَعالْت خاللها بعض األصوات متهمة الدين  الوحدة بعض

اإلسالمي باإلرهاب، كما هو المعتاد بعد كل عمل إرهابي في أي مكان في العالم. وذلك كما جاء بمقالْي 

ناعة "هل التطرف ص . ومقال6112سبتمبر،  1بتاريخ  اإلسالم واإلرهاب .. لماذا الخلط؟""

 .6118نوفمبر،  10بتاريخ إسالمية؟"

، بوحدة اللغة 6112أكتوبر 12بتاريخ  "خفافيش الظالم واإلرهاب في أفريقيا"وأوضح مقال 

األفريقية، أنه ليس من الصواب قَْصر اإلرهاب والمسؤولية على العنف والتوترات األمنية وضرب 

ة باالسم؛ مثل: داعش، وبوكو حرام، والشباب، استقرار البالد وترويع العباد على التنظيمات المعروف

وطالبان، وغيرها؛ إذ ثَمَّة مصادر أخرى للترويع والقتل، فمهما كان الدافع والتوّجه فليس هناك ما يسّوغ 

 حمل السالح والخروج على األمن.

وبالنظر إلى بعض األسلحة المستخدمة من قبل التنظيمات اإلرهابية، فقد تم استخدام أسلحة 

نوعة كان من بينها الشاحنات، وهذا بيَّنه مقال "عندما تصبح الشاحنات سالًحا في يد اإلرهاب" الذي مت

المركبات والشاحنات كوسيلة لتنفيذ  ، حيث تم استخدام6112نوفمبر  2نشرته وحدة اللغة األلمانية بتاريخ 

القنابل والرصاص، مستفيدين  الهجمات اإلرهابية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهذا بديل عن استخدام

من عدم الحاجة إلى المخاطرة في توفير متطلبات الهجمات اإلرهابية التقليدية، فالسيارات في كل مكان 

 متوافرة، واالشتباه بها معدوم ومنعها أمر شبه مستحيل، والحيطة منها أمر ليس يسيًرا.

التحالف بين الجماعات مقال " اءوعن مصادر الدخل التي اعتمدت عليها الجماعات اإلرهابية ج

، الذي ركز على أن هناك حقائق أخرى 6112نوفمبر  12المتطرفة وتجار السالح والمخدرات" بتاريخ 

حول مصادر الدخل بالنسبة للتنظيمات اإلرهابية، تكمن في العصابات اإلجرامية ومافيا المخدرات 

نظيمات اإلرهابية، والتي تعمل فيها بشكٍل مباشٍر من والتهريب وغسيل األموال التي توفر أموااًل طائلة للت

خالل االتجار أو توفير الحماية الالزمة لعبور المواد المخدرة والبضائع المهربة عبر األماكن التي 

يسيطرون عليها. ويذكر التقرير العالمي حول المخدرات الذي نشرته األمم المتحدة عن أن تنظيم طالبان 

مليون دوالر بفضل اإلتاوات التي تفرضها  611و 151ة كبيرة تتراوح ما بين يحصل على مبالغ مالي

على زراعة األفيون واالتجار به في أفغانستان، األمر الذي يشكل على األقل نصف دخل هذه الجماعات 
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من هذا  %51مليون دوالر، ويمثل  211اإلرهابية. كما يُقدر معدل دخل تنظيم داعش السنوي بما يقارب 

 .م حصيلة االتجار بالمخدراتالرق

وتتنوع مدخالت الوعي الجمعي، ما بين دينية وتعليمية وثقافية، فال تجد نظاًما سياسيًّا يبحث عن 

البقاء واالستمرار، إاّل وقد أحكم سيطرته على تلكم المحاور، ووضع لها محّدداٍت رئيسيةً تعمل بموجبها، 

ذه النقطة جيًدا؛ ألنه أدرك أن الهدف الرئيسي من نشأة والواقع أن تنظيم "داعش" اإلرهابي، أدرك ه

: مناهج دراسية تستهدف "اإلرهاب التعليميوهذا ما تضمنه مقاالها  .التنظيم، هو التأسيس لقيام دولة

"، اللذان نشرتهما وحدة اللغة "مدخالت صناعة الوعي اإلرهابي، و6118يوليو  11تكوين جيٍل مقاتل"  

، وتم التركيز فيهماعلى توضيح 6112نوفمبر  61، بتاريخ الخاص بمرصد األزهر الفارسية على الرابط

عاًما،  15إلى  8المنظومة التعليمية التي وضعها تنظيم داعش، واستهدف من خاللها الفئات العمرية من 

س هذه المنظومة لمبادئ التنظيم متخذة من العنف وسيلة لتأسيس  دولتهم باعتبارهم "األشبال"، وتَُكرِّ

المزعومة، والقاعدة األساسية التي يحرص التنظيم على ترسيخها في أذهان الطالب، وهي: "استمرار 

د في أرض هللا".  التمدُّ

، و"اإلرهاب وباء 6112نوفمبر  10أسباب اإلرهاب"، بتاريخ "واستعرضت وحدة اللغة الفارسية 

االنضمام إلى الجماعات اإلرهابية، هو سرطاني خطير غريب على المصريين" لتبين أن أحد أسباب 

التطرف الديني، إضافة إلى عوامل أخرى رئيسية، يختلف بسببها تقبل شخص ما لفكر متطرف عن 

شخص آخر، فالبعض يقف عند تبني الفكر المتطرف، بينما يرفضه بعض آخر، فيما بعض ثالث يحول 

 ها العديد من األبرياء.هذا الفكر إلى أفعال، ويرتكب أعمااًل إرهابية يذهب ضحيت

ثنائية الكذب واالستغالل" بتاريخ وحدة اللغة العربية مقااًل بعنوان " المرأة واإلرهاب... ونشرت 

، بينت من خالله مدى اتخاذ الجماعات اإلرهابية من المرأة وسيلة لها لالنتشار والتمدد 6112ديسمبر  01

باب المتطرف عن طريق إغرائه بالزواج من النساء داخل المجتمع اإلنساني، فمرة تكون آلة جذٍب للش

المهاجرات، أو بسبيهن والتمتع بهن، وتارة أخرى تكون المرأة هي الرائدة والسيدة التي تربّي المجاهدين 

وترفع بهم راية الجهاد واإلسالم الحق ــ من منظورهم ــ ويُالحظ أن المرأة في ظروف أخرى تُمثّل 

واستكمااًل للمقال السابق جاء مقال  !تُمنع من الظهور حتى ال تفتن الرجاللإلرهاب "فتنةً" يجب أن 

، الذي نشرته وحدة اللغة اإلنجليزية، 6118نوفمبر  61المنظمات اإلرهابية وتجنيد النساء" بتاريخ "

وأوضحت من خالله العوامل التي ساعدت التنظيمات اإلرهابية على استغالل النساء، حيث إن من بينها 

عور بالعزلة والتهميش الذي ينتاب بعض اإلناث بسبب تعرضهن للعنف المنزلي وعدم مساواتهن مع الش

الجنس اآلخر، وكذلك التمثيل المنخفض للمرأة اجتماعيًّا، إذ إن النساء المتأثرات سلبًا بهذه العوامل يسهل 

هريين وسط التنظيم أو استقطابهن حيث تغويهن الجماعات المتطرفة بأنهن سوف يحظين بمكانة ودور جو

 "دولة الخالفة" على نحو يعوضهن عن شعورهن بالنقص الذي ينتابهن في مجتمعاتهن وأسرهن. 

واستكمااًل لسلسلة التجنيد، نشرت وحدة اللغة التركية على الرابط الخاص بالمرصد، مقااًل بعنوان 

شباب الذين كانوا يذهبون إلى من ال %25، موضًحا أن 6118نوفمبر  0" ، بتاريخ حتى ال يستقطبوهم"

؛ لينضّموا إلى التنظيمات اإلرهابية، كانوا ينضمون إلى 6112حتى  6112سوريا والعراق في الفترة من 

وكانوا ينضمون إلى الجماعات اإلرهابية األخرى. والسبب الرئيسي  %65تنظيم داعش اإلرهابي، مقابل 

لة اإلعالمية لتنظيم داعش في تلك الفترة، ُمقاَرنةً بالتنظيمات : هو قّوة اآل-َوفقًا لهؤالء الباحثين-في ذلك 

ه في المقام األول إلى الشباب،  اإلرهابية األخرى، حيث استطاع التنظيم من خالل خطابه اإلعالمي المَوجَّ
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من تحفيزهم واستقطابهم، ُمخاِطبًا كلَّ فئة شبابية بما تحب، فأغروا الشباَب الطموح المحب للزعامة 

قيادة، وأقنعوهم كذبًا بأنهم بعد االنضمام إليهم سيشاركون في كتابة تاريٍخ جديد للعالم، وتغيير خريطته؛ وال

فانخدعْت طائفةٌ من الشباب وذهبت إليهم من أجل تحقيق هذا الهدف، كما خاطبوا الشباَب المتدين بأنهم 

 "داعش" يعيشون دين اإلسالم في دولتهم المزعومة.

وتيرة التطور التاريخي لإلرهاب التي انعكست على عصرنا الراهن إلى خمس لقد أمكن تقسيم 

فبراير  62" الذي نشرته وحدة اللغة التركية، بتاريخ "اإلرهاب الفوضويموجات إرهابية، تناولها مقال 

، وهي: فوضوية، وعنصرية، وعقائدية )اإلرهاب األيديولوجي(، ودينية، وإلكترونية. وتختلف هذه 6118

َمة األساسية لألعمال اإلرهابية في المو جات عن بعضها بعًضا بحدوٍد قاطعة وفاصلة، لكن الهدف والسِّ

مرحلٍة ما هما ما يُحدِّدان اسم الموجة اإلرهابية؛ لذلك توجد في األحداث اإلرهابية التي تقع في كل 

ات األخرى. فعلى سبيل العصور امتداداٌت للسِّمات واألهداف األساسية للعمليات اإلرهابية في الموج

المثال؛ فإن في مرحلة اإلرهاب الديني تظهر بصماٌت من اإلرهاب اإللكتروني، وكذلك توجد انعكاساٌت 

      .لموجتَْي اإلرهاب الفوضوي والعقائدي

هو "االنتماء الزائد لجماعة ما، واالرتباط بها لدرجة تصل إلى استبعاد   الفكر المتطرف ) التعصب( -ب 

 تقرير الفكر المتطرف حق أصيل من حقوق اإلنسان. ومن هنا أبرز "وإقصاء وكراهية اآلخر المختلف

الصادر عن مركز حقوق اإلنسان، ألهم أدوات مواجهة هذا الفكر، التي تمثلت في التعليم والوعي الثقافي 

الرابط الخاص بالمكتبة بالموقع الرسمي للهيئة العامة عايش وتحقيق السالم والتسامح. كما عرض والت

 التطرف العنيف والحض على الكراهية دور مؤسسات التوعية في مواجهة، كتابًا عن لالستعالمات

ثاني والثالث سلط الضوء على المؤتمر الدولي السنوي الذي عقد بالقاهرة في يومْي الها، الذي ومسؤوليات

، وفيه تناول دور مؤسسات التعليم واإلعالم في مواجهة التطرف العنيف، وأكد على ذلك 6112من يوليو 

الذي جاء "بعنوان التعليم  6112المؤتمر الصادر عن دوريات آفاق عربية في عدده الثانى، ديسمبر أيًضا 

بالنظر لتأثيرها العميق في هذا الشأن،  والتطرف واإلرهاب"، باإلضافة إلى دور الدراما التليفزيونية

 عالوة على دور رجال الدين في مكافحته. 

  الدوريات المتفرع من الرابط الخاص بإصدارات الهيئة العامة لالستعالماتكما استعرض رابط 

ليعرض إشكالية مواجهة التطرف وتقويم الشخصية  6118لدوريات آفاق عربية، الذي جاء عددها الرابع 

العربية باستخدام المناهج التعليمية، والذي ركز على كيفية تكوين أجواء العنف والتطرف، ودور التعليم 

 في مواجهة التطرف، مع وضع مجموعة من اآلليات لمواجهته.

، على 6112المؤتمرات الصادرة عن آفاق عربية في عددها األول مارس ندوات ووجاءت ال

موقع الهيئة بالمؤتمر الدولي الثالث لمكافحة التطرف )العالم ينتفض... متحدون في مواجهة اإلرهاب( 

التي تناولت جلساته وضع المرأة، ودور اإلعالم، والتنوع الديني والثقافي، ورصد خطابات التطرف، 

الرأي. كما احتوى أيًضا الموقع، رابط مهرجانات ومؤتمرات، الذي ضم مؤتمرات واستطالعات 

اجتماعية؛ تمثلت في "المشاركة المصرية في مؤتمر السالم العالمي"، الذي عرض للمشاركة المصرية 

في مؤتمر السالم العالمي، ومؤتمر األزهر العالمي للسالم، ومؤتمر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية. العرب

لموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الرابط المتعلق باألخبار الخاصة بينما عرض ا

لعدد من الفعاليات والملتقيات، وكذلك الحلقات النقاشية، التي اهتمت بتوضيح ماهية  باألنشطة الشبابية،

فعاليات الملتقى العربي األفريقي لمكافحة الفكر الفكر المتطرف وآليات مواجهته، وذلك كما جاء في "
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المتطرف" الذي تمت مناقشته من منظور أمني، حث فيه الشباب بعدم االنصياع وراء المؤامرات 

 والشائعات أو ما يسمى بالفوضى الخالقة، مع توضيح الفرق بين محاربة الفساد وإسقاط الدولة.

، بعنوان وحدة رصد اللغة التركية بمرصد األزهررته انطالقًا من النقطة السابقة، أكد مقاٌل نش

، أن الفن رسالة، وإن لم يكن له رسالة، فهو فن هابط ومدمر، لذلك الفن الهادف في محاربة التطرف""

البد أن تكون للفن رسالة، فمقاومة التطرف واإلرهاب ليست أمنية وعسكرية فقط كما يعتقد البعض، بل 

ك مجابهة األفكار الظالمية الهدامة عن طريق الفكر والتنوير. لذلك؛ فإن الفن يجب أيًضا بالتوازي مع ذل

الهادف بجميع أنواعه قادر على أن يكون سالًحا فكريًّا قويًّا يستطيع مجابهة التطرف عن طريق تعميق 

 وحدة رصد اللغة االنجليزية بمرصد األزهرثقافة السالم والحوار داخل المجتمعات. ومن هنا رصدت 

اللذين  "الجهل بالدين رافًدا لإلرهاب"،" و"الفقر والجهل جذور للتطّرف يجب استئصالهامقالين بعنوان 

بيَّنا أن الجهل بشكٍل عام والجهل بالدين بشكٍل خاص، أهم روافد التطرف وإإلرهاب؛ فالجهُل دائًما مصدُر 

راشدة، فإنها تُوظّف هذا الدين في  الدمار والهالك، وخاصة إذا انضم إلى هذا الجهل عاطفةٌ دينية غيرُ 

 .اتّجاٍه ُمعاكٍس لمقاصد الدين العليا وغاياته السامية

وفي محاولة "مرصد األزهر العالمي لمكافحة التطرف" تفكيك األيديولوجية المتطرفة؛ فإنه 

المتطرفين يسعى للكشف عن مصادر هذه األيديولوجيات، مستعينًا في ذلك باألخبار التي ترصد تحركاِت 

وأنشطتَهم، في محاولٍة للتعّرف على هذه العقلية اإلرهابية. وقد نَشر "مرصد األزهر" قبل ذلك ما يفيد أن 

بة من "داعش" أَظهرْت أّن غالبية المنضمين لـ "داعش" ال يعرفون شيئًا عن الدين  الوثائق الُمسرَّ

ولتأييد هذا الكالم فقد َصدرْت  .لالندهاش والتعجب اإلسالمّي، حتى وإن كان هذا األمُر طَبَعيًّا وليس مدعاةً 

مؤّخًرا دراسةٌ عن األمم المتحدة أَوضحْت أّن المقاتلين األجانب في سوريا يَفتقرون إلى الفهم الصحيح 

حيث إن الشباب الذين يغادرون منازلهم    .Independentلإلسالم؛ وذلك حْسَب ما أورده موقع صحيفة

لجماعات اإلرهابية في سوريا يأتون أساًسا من خلفيّاٍت محرومة ومستوياِت تعليٍم وأوطانهم لاللتحاق با

منخفضة، و"يَفتقرون إلى أيِّ فهٍم أساسيٍّ للمعنى الحقيقي للجهاد، أو حتّى للعقيدة اإلسالمية". وأكد على 

وكشفت حقيقة ، اللغة األلمانية بمرصد األزهرالذي  نشرته وحدة  "ثنائية الجهل والتطرف"ذلك مقال 

جهل داعش بتعاليم الدين، وقد اتضح ذلك جليًّا في التسريبات التي ظهرت مؤخًرا حول الثقافة الدينية لدى 

خبًرا بعنوان "استمارات تجنيد  6112أغسطس  15يوم   Daily Mailمقاتلي داعش، فقد نشر موقع

ا عن اإلسالم"؛ بل إن بعضهم قد من مقاتلي التنظيم ال يكادون يعرفون شيئً  %21داعش، وقد أظهرت أن 

، وهو كتاب مبسط للتعريف بالقرآن وتاريخه "The Koran for Dummies"اشترى نسخة من

 .ولغته... إلخ من أجل مساعدة البسطاء من الناس الذين ال يمتلكون معرفة كافية بالقرآن

؟" نهاية اإلرهابالقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق .. هل يعني ومن هنا جاء مقال "

، بمرصد األزهر، ليوضح معاناة معظم دول أوربا والشرق األوسط من ظاهرة 6112ديسمبر  11بتاريخ 

بدأت قديًما، وازداد لهيبها في مطلع القرن الحادي والعشرين خاصة مع تفجيرات الحادي عشر من 

تشددة، وظهر مصطلح "اإلرهاب ، وعندئٍذ ارتبطت األحداث اإلرهابية بالميول الدينية الم6111سبتمبر 

اإلسالمي" مشيًرا إلى العمليات اإلرهابية التي تنفذها الجماعات والتنظيمات اإلرهابية ذات الخلفيات 

 الدينية، كالقاعدة وداعش "والدولة اإلسالمية في العراق والشام". 

بط الدعوة را، من خالل القوافل التوعوية على صفحة مجمع البحوث اإلسالميةوبالنظر إلى 

على مواجهة األفكار والمفاهيم الشاذة، من خالل توضيح  -في مجملها-يُالحظ أنها احتوت  والوعظ

الجوانب اإلنسانية في اإلسالم، وقيم الرحمة والمحبة والتعاون والتكافل بين الناس، والعمل واإلنتاج 
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فاهيم واألفكار الخاطئة لديهم، ولم واالنتماء للوطن، وقيمة األمل؛ وذلك بتبصير المواطنين، وتصحيح الم

تقتصر القوافل التوعوية على األفراد فقط، وإنما عرضت ورش عمل تفاعلية لمجموعة من وعاظ األزهر 

من مناطق متنوعة تحت عنوان "كيف تحاور متطرفًا"، حيث تقوم بتأهيل هؤالء الوعاظ وتدريبهم على 

مخاطبة الشباب وشرائح المجتمع المختلفة بطريقة إجراء الحوارات والنقاشات الفكرية، فضًال عن 

واضحة وعملية تيسر لهم التعرف على مغالطات تيارات العنف والتكفير، وتم عمل اثنتْي عشرة ورشة 

عمل؛ ركزت الورشة األولى على بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بفكر الجماعات المتطرفة التي 

ار المنحرفة، وقد تم في ورش العمل هذه بيان رؤية األزهر تعمل على تلويث عقول الشباب باألفك

 الشريف في التعامل مع هذه القضايا لحماية الناس من خطرها.  

أكاديمية الوعاظ على الصفحة كما نظمت دورات تدريبية لتأهيل "وعاظ اللغات" من خالل رابط 

صحيح اإلسالم لغير الناطقين ، وذلك للرد على الشبهات ونشر الرئيسية بمجمع البحوث اإلسالمية

بالعربية، وزيادة المستوى العلمي لهم، من أجل االستفادة بهم في التواصل مع الناس دعويًّا خاصة الذين 

ال يجيدون العربية باعتبار أن هؤالء الوعاظ يتقنون لغات أجنبية مختلفة، وكذلك دورات تدريبية  لتأهيل 

م اإلسالمية وفق المنهجية العلمية الوسطية لألزهر الشريف؛ الطالب الوافدين، وترشيد فهمهم للعلو

لحمايتهم من األفكارالدخيلة والمتطرفة، وحفاظًا عليهم من محاوالت استقطابهم من جانب الجماعات 

المتطرفة والمنحرفة الستخدامهم في نشر األفكارالتكفيرية، وحتى يتم إعدادهم بما يتواءم مع التحديات 

رابط سفراء لألزهر الشريف في بالدهم، كما عرض رابط المؤتمرات المتفرع من  الراهنة ليكونوا

مؤتمرات متنوعة عن عالقة الشرق بالغرب  مشيخة األزهر الموجود على الموقع الرسمي لبوابة األزهر

وكيفية توطيد العالقات بينهم،  حيث جاءت ندوة " اإلسالم والغرب" لترسيخ التعاون ونبذ العنف 

 التطرف.                                           ومواجهة

" برصد ومتابعة ومجابهة األفكار واأليديولوجيات "مرصد األزهر لمكافحة التطرفكما قام

المتطرفة التي تتبناها الجماعات اإلرهابية بشتى أنواعها للوقوف على أحوال المسلمين في جميع أرجاء 

اإلسالم وإبراز دوره في دعم قيمة اإلنسان واإلنسانية، وذلك باثنتْي العالم مع التركيز على نشر صحيح 

 عشرة لغة حية.

وبحسب بعض الدراسات البحثية في هذا السياق يمكن تصنيف اإلرهابيين إلى ثالث فئات؛ أولها 

وأخطرها على اإلطالق "األيديولوجيون" وهم في السياق اإلسالمي، أصحاب فتاوى الجهاد الذين 

ون يحرضون على اإلرهاب تحت مسمى الجهاد، أّما الفئة الثانية فهي فئة "المنفذين" وهم االنتحاري

والمسلحون، والفئة الثالثة هم "الممولون" الذين يضخون األموال بدوافع كثيرة منها العقائدي، ومنها 

 لمكافحة األزهر مرصد يرى لذاالشخصي، ومنها ما ينتج تحت ضغط أو تهديد من قبل اإلرهابيين، 

: ثانيًاربة الفئة األولى، : تجفيف منابع اإلرهاب العقائدي بمحاأواًل  تستلزم: اإلرهاب محاربة أن التطرف

: محاربة الفئة الممولة والتضييق عليها، ثالثًامواجهة أمنية للخطر الذي تمثله الفئة الثانية" المنفذون"، 

، حيث ركزالمرصد من 6112أغسطس  12، بتاريخ تقريرعن مراقبة التطرف العالمي"وهذا ما أورده "

قبة التطرف. ووفقًا لما جاء باإلحصائية التي أصدرها خالله على تقرير مركز توني بلير العالمي لمرا

يوليو لعام  01والصادر في  6112المركز فيما يتعلق بمراقبة التطرف العالمي عن شهر يونيو لعام 

دولة حول العالم، وكان  68حادثة عنف في  012جماعة دينية متطرفة في إثارة  62، وقد تسببت 6112

مس دول هي أفغانستان واليمن والصومال والنيجر والعراق، وراح ضحية أكثر هذه العمليات دموية في خ

قتيًال، كما أوضح مركز الدراسات الدينية والجيوسياسية الذي يترأسه   522هذه العمليات ما ال يقل عن 
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خسائر الحرب ال تقتصر فقط على فقدان األرواح   أن -رئيس الوزراء البريطاني األسبق -توني بلير 

 دد الجرحى؛ بل تتضمن أيًضا خسائر اقتصادية واجتماعية إلى جانب معاناة الماليين من البشر.وزيادة ع

لعدد من  رابط مقاالت على الصفحة الرئيسية بمرصد األزهر لمكافحة الفكر المتطرفوجاء 

 12" التقارير والمقاالت المتعلقة بهذه القضية ، فاستعرض مقااًل بعنوان "معركة الوعي ونهاية التطرف

، اللذين حثَّا 6112يوليو12نظرة دينية"، بتاريخ   –، وآخر بعنوان "الوحدة الوطنية وأثرها 6112أبريل 

على أن المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها العالم بأسره ضد التنظيمات المتطرفة هي معركة 

سالح فقط دون إعالن وفاة الوعي، وال شك أن األفكار التي تدفع للتطرف لن تنتهي على األرض بقوة ال

هذه األفكار إكلينيكيًّا في عقول الشباب، وهذا هو ما تنبه إليه األزهر الشريف ومرصده منذ تأسيسه، وذلك 

 من خالل تعرية تلك الجماعات وأفعالها أمام الشباب حتى ال يقعوا فريسة للتطرف واإلرهاب.

"، "االلتزام الديني ومعاداة التطرف الفكري، مقااًل بعنوان وحدة رصد اللغة الفرنسيةوعرضت 

وقد اتضح من ، 6112يناير  01"سراُب اإلرهاِب "بتاريخ ، ومقااًل آخر بعنوان 6112يناير  12بتاريخ 

خاللهما أن التفرقة بين اإلسالم بمبادئه وتعاليمه وكل ما هو منسوب إليه من أفكاٍر مغلوطة كفيلة أن تنكر 

حيث إننا أمام حالة من أسلمة اإلرهاب ولسنا أمام تطرف اإلسالم. فالدين بحد كل ما جاء به هذ الدين، 

ذاته ليس قاعدة لإلرهاب، والقول بهذا يعد إفساًدا واستغالاًل لبعض األفكار الدينية. ومن هنا نتطرق إلى 

من طرحٍ ما قاله الكاتب والمحلل الفرنسي، المتخصص في الشأن اإلسالمي، جيل كيبيل في كتابه )الشق( 

جيٍد ألساليب تلك الشبكات اإلرهابية ومنطقها السياسي الذي يستخدم بعض األفكار الدينية في سبيل هذا 

 األمر.

، في  "بين التطرف واإلرهاب"مقااًل بعنوان  وحدة رصد اللغة األلمانيةكما رصدت 

يونيو  6بتاريخ  العربية، نشرته وحدة اللغة، الذي ثالثية التطرف" ، باإلضافة إلى مقال " 6112أبريل60

. ليثير عدد من التساؤالت؛ منها: هل يُعدُّ النص الديني ثريًّا ومرنًا وَحّماَل أَْوُجٍه؛ كما يقول السادة  6118

العلماء ــ في غالب أحواله ــ وهل هذه الميزة هي التي جعلت النصَّ ُمستََغًالّ من قِبَل الجماعات المتطرفة 

أن القضية تكمن في طبيعة المتطرف المتلونة التي تسعى بجهٍد كبيٍر الستغالل كل ما قديًما وحديثًا؟ أو 

ا ُمقَدًَّسا؟، الحقيقة أن القضية متشابكة وال يمكن الفصل والقطع فيها  يستطيع استغالله، حتى وإن كان نًصّ

تي تَُشكِّل في النهاية بسبب دون آخر؛ بل هناك تداخل وتالحم بين األسباب والدوافع المتغايرة المختلفة ال

 عقلية وِوجدان المتطرف وتدفعه، بل تسوقه سوقًا نحو المصير األسود الذي نعرفه جميًعا.

، ليبين 6112فبراير  6بتاريخ  هل يبدأ حقًّا التطرف من اإلنترنت؟"ومن هنا جاء مقال بعنوان "

ح بداية ظهور التطرف حقيقة عالقة اإلنترنت باإلرهاب اإللكتروني، ومراحل تطوره، مع توضي

، 6112أغسطس  18"، بتاريخ مسلمو الغرب والتصدي للفكر المتطرفاإلعالمي. كما استعرض مقال "

، الخطوات الجادة للتصدى 6118ديسمبر  12"، في "َدور المجتمع في الوقاية من التطرفومقال 

ك أن هذه فكرة إيجابية، وال بد للهجمات اإلرهابية، في محاولة لتبرئة المسلمين أنفسهم مما يحدث، وال ش

من تفعيلها والتوصل لخطوات ناجحة تقلص من حدة الصورة السلبية عن اإلسالم، وتحاول معالجة 

رابط اإلحصائيات على الموقع الرسمي األخطاء البارزة للجاليات المسلمة في تلك المجتمعات. كما يضم 

اعات اإلرهابية على مستوى العالم طوال عام لمكافحة اإلرهاب والتطرف، أنشطة الجملمرصد األزهر 

، وما يرتكبونه من قتل وتفجير وإعدامات واغتياالت واختطاف مدنيين، مزودة 6112، 6118، 6112

بأرقام ورسوم توضيحية ومرتبة ترتيبًا تنازليًّا حْسَب عدد الضحايا والمصابين، وكذلك إحصائية بعدد 

 أنشطة الجماعات اإلرهابية. الضحايا والمصابين والمعتقلين نتيجة 
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: يرتبط مبدأ المواطنة ارتباطًا وثيقًا ال يقبل التجزئة بمبدأ المساواة، فال يجوز التمييز بين المواطنة –جـ 

المواطنين بأي نوع من أنواع التمييز، سواء على أساس ديني أو طائفي أو اقتصادي أو اجتماعي؛ 

شعور باالنتماء إلى الوطن والمجتمع بما يحمله من هوية تعكس فالمواطنة تحقق الوحدة الوطنية وتغرس ال

ثقافته وتاريخه وهمومه المشتركة؛ وال تعني االنغالق على الذات؛ إنما هي األساس الذي تنطلق منه 

الموجود على الموقع الرسمي  مركز دراسات حقوق اإلنساناالنتماءات األوسع؛ ومن هنا استعرض 

ات، العديد من األبحاث التي منها "حماية الحق في المساواة والقضاء على التمييز للهيئة العامة لالستعالم

: اإلطار الدستوري ثانيًا : مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون،أواًل في مصر" الذي تناول 

ق في المساواة من : الحماية الجنائية للحثالثًاوالقانوني لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في مصر، 

خالل تجريم التمييز بين المواطنين، وتجريم الجماعات اإلجرامية المضرة بالوحدة الوطنية، وبالسالم 

االجتماعي، وحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتجريم التمييز بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 

اء على التمييز العنصري وكراهية األجانب من الدين أو العقيدة. وبالتالي جاءت الدعوة العالمية للقض

ديسمبر  12في دورتها الثانية والسـبعين بتاريخ  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة التقريرخالل 

إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء التام على العنصرية، والتمييز العنصري وكراهية األجانب،  6112

قضاء الدولة الوطنية الحديثة  " .. كيفيةمقال الدولة الوطنية وما يتصل بذلك من تعّصب. كما استعرض "

عاش فيها مجتمع الدول لعشرات القرون، مثل التسليم بوجود طبقات بين  على عديد من الظواهر التي

مواطني الدولة وبعضهم بعًضا، والتمييز في الحقوق والواجبات، مثل تمييز عنصر أو عرق على آخر، 

عديد من الدراسات ، الذي حوى الالرابط الخاص بإصدارات الهيئة العامة لالستعالماتأضف إلى ذلك 

. وبالنظر إلى الدراسات المحلية يُالحظ أن تنوعت بين دراسات محلية وإقليمية ودوليةوالبحوث التي 

؛ الذي كانت فيه الهوية المصرية هي المحور الرئيسي لفعالياته في الهوية المصرية في منتدى شباب العالم

للشخصية  ، من خالل رؤية مستوحاة من كتاب "األعمدة السبعة6118نوفمبر  2 – 0دورته الثانية من 

المصرية". وهي أعمدة سبعة متشابكة ومتنوعة كونت الشخصية المصرية ووجدانها، وهذا التشابك أدى 

إلى التماسك الوطني الذي يعيشه شعب مصر، باإلضافة إلى أنه أدى دوًرا كبيًرا في مقاومة األخطار التي 

، الروماني، القبطي، اإلسالمي، هددت الوطن عبر التاريخ، وهذه االنتماءات هي انتماء مصر الفرعوني

كذلك قمة نيلسون مانديال عن انتماء مصر العربي، انتماء مصر للبحر المتوسط، انتماء مصر األفريقي؛ 

، التي تم من خاللها التركيز على أن السالم هو تهيئة بيئة يزدهر فيها الجميع، بصرف النظر عن السالم

و طبقتهم، أو طائفتهم أو أية سمة اجتماعية مميزة.  كما اهتم عرقهم أو لونهم أو اعتقادهم أو جنسهم، أ

، بصورالمواطنة في فكر وعمل الزعيم سعد "تغلغل فكرة المواطنة في النسيج الوطني المصري"بحث 

 (. 1256(، انتهاًء بثورة يوليو وإرساء المواطنة بمفهومها الشامل )1212زغلول )

   ط الرئيسي المسمى بالمجتمع على صفحة الهيئة العامةرابط الشباب المتفرع من الرابواستعرض 

الذي جاء بنقاط عدة؛ منها: أن تمكين الشباب  6112"ملتقى الشباب للقيم واألخالق والمواطنة" مايو 

جاء على . وواالستفادة من طاقاتهم مطلب ديني ووطني، األخالق والهوية الوطنية والشخصية المصرية

، مقاٌل بعنوان على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضةالخاص بالمقاالت الرابط 

" حث فيه الكاتب الشباب على ضرورة االنتماء لوطن كبير يستحق بالفعل علموا أوالدكم االنتماء للوطن"

يع أن يكون كبيًرا بشبابه، وأن يكون كبيًرا بتطلعاته نحو المستقبل في ظل قيادة سياسية تتحرك في جم

كذلك  .االتجاهات وعلى كافة األصعدة من أجل وضع مصر في المكانة الدولية التي تستحقها عن جدارة

مبادرة ؛ الذي ضم تفريعات أخرى؛ مثل أخبار شبابيةالذي ينبثق منه  األخبار على الصفحة الرئيسيةرابط 

لتحفيز القيادات الشبابية والتركيز على الدعم الثقافي  "القيادات الشبابية تحت شعار "الثقافة حائط الصد



أساليب التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس كما تعكسها المواقع اإللكترونية ببعض المؤسسات المصرية 

  رحاب عبد الفتاح                                                                                الحكومية: دراسة تحليلية

 

 121  1212اكتوبرالجزء الثامن                 12)العلوم اإلنسانية واالجتماعية(                     العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب    

كذلك فعاليات "برنامج التبادل الثقافي الخاص بالقيادة وصناعة وبناء الهوية وتعزيز االنتماء لدى الشباب، 

"،الذي ينفذه شباب تحيا مصر تحت عنوان "القيادة من أجل السالم". كما جاء على الرابط نفسه السالم

" في مجال المواطنة تحت شعار "أنا العربي .. أنا العربية"، لتقى العربي الخامس للطالئعالمفعاليات "

وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة عشر دول عربية )األردن، لبنان، السودان، فلسطين، 

أغسطس  62الجزائر، اليمن، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، مصر( والذي تم تنفيذه خالل الفترة من 

، ويهدف هذا الملتقى إلى ترسيخ االعتزاز بالهوية العربية والثقافة والفن، ونشر 6118سبتمبر  2وحتى 

ثقافة السالم وتعزيز الهوية الوطنية باإلضافة إلى التواصل الفكري بين طالئع العرب، وذلك استعداًدا 

التي تناولت في الجانب الديني " نا من تراثنامبادرة قيم. كذلك "لتقديم نموذج محاكاة داخل الجامعة العربية

ترسيخ القيم الحميدة لدى الطالئع واألخالق الفاضلة وتنمية الهوية وحب الوطن، واحترام المرأة وقيمة 

الوقت في اإلسالم، وتعميق الصلة بين النشء والقيم واألخالق ومعالجة التدهور األخالقي وكيفية 

ت والمعامالت لدى الطالئع، وتزويد الطالئع بمبادئ الديانات السماوية الموازنة بين العقائد والعبادا

السمحة واألخالق السامية النابعة من حضارتنا وتاريخنا ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله، كما 

تضمنت محاور األخالق الفاضلة ومنطلقات اكتسابها، والعزلة الفكرية عند النشء والشباب، وكيفية تشييد 

 مشروع دعم المواطنة للشباب". باإلضافة إلى " القديم بالعلم هذه الحضارة المصري

الرابط وبالنسبة لحمالت التوعية لدعم االنتماء الوطني وتوجيه طاقات الشباب التي جاءت على 

فقد جاءت على هيئة برنامج  الخاص بمجمع البحوث اإلسالمية على الموقع الرسمي لمشيخة األزهر،

لمشكالت االجتماعية التي تتعلق باألسرة لتقديم الحلول الالزمة لها، وبيان األساليب توعوي يناقش ا

التربوية التي أقرها اإلسالم للحفاظ على وحدة المجتمع، واالستفادة من طاقات الشباب المعطلة، وتوجيه 

ي مختلف المجاالت تلك الطاقات لالستفادة بها قدر اإلمكان في تنمية الوطن واالرتقاء بمستويات األداء ف

والوعظ، لينشرقوافل الصفحة الرئيسية لمجمع البحوث اإلسالمية رابط خاص بالدعوة كما جاء على .. 

الذي تناول  ""صدق االنتماء للوطنكذلك قوافل  تحت شعار  ،قيمة االنتماء ومكانة  سيناء"تحث على "

مفهوم االنتماء وأهميته، ومجاالته؛ مثل: االنتماء لألسرة، وللمجتمع، وللوطن، والدين؛ كما ركز على 

مفاهيم عدة تدور حول االنتماء وحب الوطن، والمحافظة على مؤسسات الدولة، باإلضافة إلى قيم التسامح 

 والرحمة.

لقاء  261شطته، التي ضمت تنظيم نحو عن أن له واستعرض مجمع البحوث اإلسالمية في تقرير

من خالل المقاهي الثقافية، لقاءات حثت على القيم األخالقية واالحترام وقبول اآلخر، والنصيحة والبُعد 

عن الشائعات، وخطرها على الفرد والجماعات، فضًال عن قيمة التسامح وبيان دور األزهر الشريف في 

واعظًا إلى عدد من المحافظات  22قافلة شارك فيها  16بلغت نحو المجتمع. باإلضافة إلى قوافل توعوية 

قافلة  122والمدن الجامعية للطالب ومدينة البعوث اإلسالمية للتواصل مع الطالب الوافدين. بجانب 

دعوية إلى عدد من المحافظات؛ منها: اإلسماعيلية، والبحر األحمر، وحاليب وشالتين، وبورسعيد، 

ت تلك القوافل التواصل مع الناس في المساجد والشركات والنوادي إلى غير ذلك وغيرها؛ حيث استهدف

من األماكن التي يوجد فيها الناس بكثافة. كما أشار التقرير إلى أنه تم عقد عدد من المحاضرات أيًضا 

بأكاديمية الشرطة ومراكز التدريب، وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وهو برنامج عمل يؤديه 

الوعاظ شهريًّا في خطة عملهم، هذا باإلضافة إلى المحاضرات في مصلحة السجون المختلفة وقطاعات 

 وزارة الداخلية.

وبالنسبة للتواصل مع الجمهور قامت إدارة الدعوة والوعظ بمجمع البحوث اإلسالمية بعمل 

ف على األفكار التي "مقهى ثقافي" بست محافظات، وذلك للتواصل مع الناس واالستماع إليهم والتعر
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تدور في أذهانهم، واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وتبسيط معاني اإلسالم والتركيز على التعامل 

 .الحسن بين الناس

رابطًا فرعيًّا يتضمن العديد  استعرض رابط مشيخة األزهر الموجود على الموقع الرسمي لبوابة األزهر

"مؤتمر الحرية والمواطنة ... والندوات التي تطرقت إلى االنتماء والمواطنة؛ ومن ذلك  المؤتمراتمن 

، الذي تم نشره من 6112مارس  01بتاريخ صراع بين محبة الوطن والتأليه" وكذلك "التنوع والتكامل"،

نتماء خالل وحدة اللغة اإلنجليزية على صفحة مرصد األزهر، والذي بين مدى حب األوطان وإظهار اال

لها، والتأكيد على الوالء والتضحية في سبيل عزتها والتفاني في خدمتها؛ وذلك من خالل ممارسات 

وأفعال معينة؛ مثل تحية العلم أو الهتاف بشعارات معبرة عن حب األوطان، غير أن بعض الباحثين 

هو الحال في الهند في  يرفض أن تكون هذه الشعارات هي فقط الدليل على االنتماء أو الوالء للوطن، كما

 الوقت الراهن. 

أسهمت مواقع التواصل االجتماعي، وباألخص موقعْي "الفيس بوك وتويتر"، في انتشار : الشائعات –د 

الشائعات بشكٍل ملحوظ، وخاصة في ظل تزايد استخدام هذه المواقع، حيث يوجد نحو ثالثة مليارات 

مليون  51م، ومليارْي مستخدم لفيس بوك، كما يستخدم مستخدم لمواقع التواصل االجتماعي حول العال

شخص في مصر وسائل التواصل االجتماعى يوميًّا، حيث يُعدُّ الفيس بوك هو الموقع األكثر استخداًما من 

خالل الفترة من  % 6.2، وتويتر بنسبة % 2.8يليه إنستجرام بنسبة  % 01.5قبل المصريين بنسبة 

، وبما أن الشائعات من أهم (1228المركز اإلعالمي بمجلس الوزراء: ). 6118نوفمبر(  –)سبتمبر 

، قام مركز اإلعالم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءآليات حروب الجيل الرابع، 

برصد الشائعات وتحليلها والرد عليها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تلك الشائعات التي استهدفت أكثر 

والعمل على بناء  .حياة المواطنين بشكل مباشر؛ كالصحة والتعليم والتموين وغيرهاات التي تمس القطاع

حاجز بين المواطنين والدولة، وهدم كل اإلنجازات الحكومية. لذلك؛ فإن الشائعة غالبًا ما توجه ضد 

القطاعات والهيئات التي تقدم خدمات حقيقية وفعالة لمواطني الدولة، وتحقق نجاحات كبيرة من خالل 

ع التعليم على المرتبة األولى في تقرير المشاريع الوطنية المنفذة على أرض الواقع، لذلك استحوذ قطا

، خصوًصا في ظل التجربة الجديدة في تطوير منظومة % 61.5بنسبة  6118حصاد الشائعات لعام 

التعليم، وكذلك حملتها في القضاء على الدروس الخصوصية وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية من خالل 

تفوق يتمتع بالعديد من المهارات المختلفة، فضًال عن إطالق استراتيجية متكاملة تستهدف بناء طالب م

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة " التابلت" في العملية التعليمية الحديثة، وهو ما جعله في مرمى 

من حصاد الشائعات، وذلك بعدما نجحت  %12الشائعات المغرضة، يليه قطاع التموين الذي جاء بنسبة 

السلع التموينية الضرورية المدعمة من الدولة لصالح المواطنين مستحقي الدعم الوزارة في توفير كافة 

بتكلفة منخفضة ال تقارن مع أسعار السلع التجارية األخرى، باإلضافة إلى دعم رغيف الخبز الذي ال 

تستطيع معظم األسر ذات الدخول المتوسطة أو محدودة الدخل االستغناء عنه، لذلك بعدما قامت بعملية 

لتنقية لتحديد األسر المستحقة للدعم واستبعاد غير المستحقين سواء العاملين بالخارج أو المتوفى ...إلخ، ا

 .وهو ما جعلها عرضة للشائعات المغرضة من جانب الجماعات واألفراد مروجي الشائعات

ج اإلصالح بعدما حقق برنام %15.0ثم يأتي قطاع االقتصاد في المرتبة الثالثة من الشائعات بنسبة 

االقتصادي الذي تبنته الدولة نجاًحا واضًحا بشهادة المؤسسات الدولية كافة، حيث تقدمت مصر في العديد 

المصري وتعافيه، وذلك مثل تقرير التنافسية العالمي  من المؤشرات الدولية المرتبطة بتحسن االقتصاد 

ر، يليه في المركز الرابع قطاع دولة خضعت للتقري 121من بين  22، حيث حققت مصر المركز 6118
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مليون صحة"، التي  111الصحة؛ وذلك عقب النجاحات التي حققتها الوزارة، ومنها المبادرة الرئاسية "

تهدف للقضاء على فيروس سي واألمراض غير السارية، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، 

بعض الخدمات الصحية المتطورة، لتصطدم وكذلك انخفاض اإلصابة ببعض األمراض المنتشرة وتوفير 

ببعض الشائعات المتعلقة بإجبار المواطنين واألفراد للتبرع بالدم وهو ما تم تكذيبه، واستبعاد من ليس 

لديهم تأمين صحي من عالج فيروس سي المجاني، ويحتل قطاع التضامن االجتماعي المركز األخير 

وتمثلت أهم الشائعات في استبعاد بعض األسر من معاش  ضمن أكثر خمسة قطاعات مستهدفة بالشائعات،

تكافل وكرامة بالرغم من تزايد أعداد الحاصلين على المعاش، وجاءت هذه اإلحصائية من خالل أشكال 

 ببليوجرافية قام بها المركز.

 الخاص بالتقارير الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار علىكذلك عرض الرابط  

ينفي من خاللها كل ما تم نشره من أخبار  6112إلى  6112لتقارير من  موقع الهيئة العامة لالستعالمات

مغلوطة من شأنها إثارة الفوضى وعدم االستقرار المجتمعي، وقد تؤدي بدورها إلى قيام االحتجاجات 

فت العديد من قطاعات والمظاهرات التي تعطل مسيرة العمل. وجاء الرد على هذه الشائعات التي استهد

الدولة؛ منها: التعليم، الصحة، التموين، اإلسكان، النقل والمواصالت، التضامن االجتماعي، الوقود 

 6112والطاقة. وكان من أكثر الشائعات التي تم تداولها خالل الفترة المحددة للدراسة الحالية من يناير 

رفع أسعار الكهرباء والطاقة على ن األطفال، رفع الدولة الدعم عن لبما يلي:   6118إلى ديسمبر 

موقع الفيس بوك، تنصت الدولة على مكالمات ، إغالق نقص السلع التموينية في األسواق محدودي الدخل،

طرح وزارة  ، إلغاء وزارة التموين لسلع نقاط الخبز،زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام المواطنين،

ع من البالستيك، قيام وزارة الكهرباء بتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان، التموين أرز مسرطن وُمصنَّ 

إلغاء وزارة األوقاف االعتكاف في المساجد في العشرة األواخر من ، وجود أزمة سكر في السوق المحلية

رفع أسعار البنزين والسوالر بعد إقرار ضريبة  ، زيادة األعباء الضريبية على المواطن ،  شهر رمضان

 ،زيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة ،لقيمة المضافةا

  خفض أجور الموظفين بالدولة.، إلغاء منظومة الخبز الجديدة

كما استعرض رابط" البحوث اإلسالمية" الموجود على صفحة مجمع البحوث اإلسالمية على 

، عدًدا من الحمالت التوعوية، التي أطلقها في كل محافظات الجمهورية الموقع الرسمي لبوابة األزهر

لمواجهة الشائعات والتحذير من خطرها الذي يؤثر تأثيًرا سلبيًّا على الفرد واألسرة والمجتمع، وذلك من 

ع خالل مجموعة من المحاور المهمة التي تم مناقشتها مع األفراد في أثناء الحملة، والتي تدور حول أنوا

  .الشائعات وأخطرها، والهدف من إطالقها في المجاالت الحيوية المختلفة

على موقع الهيئة العامة لالستعالمات لعرض بعض المقاالتالتي  جاء الرابط المتعلق بالمقاالت  

"حماية تحث على الوعي بخطورة اإلرهاب الفكري والمعنوي باستخدام سالح الشائعات؛ وذلك في مقال 

كذلك الرابط الخاص بالمزيد على الموقع الرسمي لوزارة الشباب  الدولة بين الحق والواجب".كيان 

مواجهة الشائعات وتأثيرها والرياضة، ليستعرض البرنامج التدريبي األول إلعداد المدربين في مجال "

القومي المنفذة "، من خالل االستفادة من خريجي دورات االستراتيجية القومية واألمن علي األمن القومي

الرابط الخاص بأخبار األنشطة الشبابية على كذلك عرض  .بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا

البرنامج التثقيفي الحواري حول أهمية األمن القومي ، الصفحة الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة

ي لها. باعتبارها أخباًرا زائفة تفقد وحمايته تحت "عنوان أوعى تصدق ...؟!" لمواجهة الشائعات والتصد

المصدر الموثوق منه إذ تزيد حدتها وخطورتها، باإلضافة إلى توضيح مفاهيم األمن القومي والتحديات 
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والتهديدات المعاصرة المؤثرة على األمن القومي المصري وأسبابها، وطرق مواجهتها، وشائعات حروب 

مطامع الغرب في مصر وتشويه الرمز واإلحباط وتدمير القيم؛ الجيل الرابع؛ والغزو الفكري والثقافي و

 األمر الذي يؤدي إلى قتل روح الوالء، واالنتماء الذي ينتج عن التواصل االجتماعي المغلوط.

أفرزت ثورة تكنولوجيا االتصاالت نمطًا إعالميًّا جديًدا يختلف في مفهومه وسماته  اإلعالم الجديد: –ز 

وخصائصه ووسائله عن األنماط اإلعالمية التقليدية، إذ أوجد ظهور وسائل التواصل االجتماعي قنوات 

للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات االتصالية المعروفة، ويوقف احتكار 

ناعة الرسالة اإلعالمية؛ لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وهذا بدوره أعطى له قوة وقدرة تأثيرية ص

الدراسات المحلية التابع إلصدارات الهيئة وتفاعلية لم يتصّورها خبراء االتصال. ومن هنا عرض رابط 

، التي ركزت على سلبياته "اإلعالم الرقمي .. تطورات متالحقة وتواصل بال حدود، دراسة عن  "العامة

أكثر من إيجابياته، متمثلة في ضعف وضع الضوابط الضرورية لضمان عدم المساس بالقيم الدينية 

واالجتماعية والثقافية للمجتمعات، كذلك ضعف ضوابط السيطرة على نشر العنف والتطرف واإلرهاب. 

هكذا تصبح شبكات التواصل االجتماعى ان "مقااًل بعنو ،228جريدة الجرائد العالمية  العدد  وقد تناولت

، وأكدت على كون شبكات التواصل االجتماعى أداة من و"األخبار في العصر الرقمي"،  أسلحة حرب"

أغلب ما تحتويه يكون ممزوًجا بالشغف واألكاذيب أدوات الحرب للجماعات المتطرفة، حيث يُالحظ أن 

أنه على حق دائًما. فقد أظهرت الدراسات أن هذه الوسائل المذهلة والمروعة؛ ليشعر فيها الشخص بمتعة 

تعمل على نشر الشائعات بشكل أسرع بمعدل ست مرات من الوسائل األخرى، األمر الذي دفع القوات 

بيانات صادرة من خالل رابط المؤسسة العسكرية المتفرع من الرابط الخاص باألمن المسلحة في 

"بعدم االنسياق وراء  على الصفحة الرئيسية للهيئة العامة لالستعالماتالمتفرع من رابط المزيد الموجود 

 مصادر بالتواصل االجتماعي للحصول على معلومة".

وعرض الرابط الخاص باألخبار الموجود على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الذي 

لزيادة  " التواصل االجتماعي التحديات الناجمة من شبكاتتفرع منه رابط األنشطة الشبابية برنامج "

الوعي لدى الشباب لمواجهة مخاطر اإلنترنت والشائعات التي يتم تداولها من خالله، وتوحد الشباب مع 

"، وتهدف مبادرة حصن أمانكذلك "  .عالم افتراضي وهمي يعزلهم عن المشاركة االجتماعية الفعالة

المبادرة إلى نشر الوعي بحفظ المساحات الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك الوصول 

ألقصى درجات األمان والخصوصية على الشبكة العنكبوتية واالستخدام األمثل لإلنترنت واألمن الفكري 

 ضد الشائعات. 

بالتوعية  موقع الرسمي لبوابة األزهرالرابط الخاص بمجمع البحوث اإلسالمية على البينما ُعنَِي 

بخطورة لعبة الحوت األزرق، وذلك ضمن إطار حمالت التوعية التي قام بها المجمع؛ وقد حثت على 

استعادة دور األسرة في التربية والمتابعة المستمرة ألفرادها في مراحلهم العمرية المختلفة، وهو ما 

لألبناء، وليس البناء الجسدي فقط. هذا بجانب التعرف على  يدعونا إلى ضرورة االهتمام بالبناء الفكري

كيفية االستخدام األمثل للتكنولوجيا واالستفادة منها في المعرفة والتواصل البناء دون الوقوع في 

 أضرارها.

منصات التواصل االجتماعي بين الواقع وتولَّت وحدة رصد اللغة العربية نشر مقاٍل عن "

، أوضح الدور  6112يناير  15على الرابط الخاص بمرصد األزهر بتاريخ األحد " والتصريحات المعلنة

شجع  األمر الذيالبارز لشبكات التواصل االجتماعي في نشر أيديولوجية الجهاد والتطرف حول العالم، 
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الجماعات اإلرهابية المتطرفة على إنشاء هيكل تنظيمي إعالمي للعمل على نشر الدعاية اإلعالمية لها، 

وعلى صعيد آخر تستمر هذه المواقع في التصريح بأنها ال تسمح بنشر أي محتوى متطرف رغم استمرار 

 !عرض المنشورات المتطرفة، أو حتى مقاطع الفيديو في هذه الموقع أو ذاك

، عدًدا من الحمالت الرابط المسمى بالمزيد على الصفحة الرئيسية لمرصد األزهرعرض 

دف توعية المجتمعات بخطورة الشائعات التي تسعى إلى خلق جو من الكراهية به تبينواالتوعوية، مثل 

والغضب، والتحذير من األهداف الخبيثة التي يسعى مروجو الشائعات إلى تحقيقها إلشاعة الفوضى بين 

أفراد المجتمع الواحد، مع إبراز أسبابها وأهدافها ووسائل انتشارها، موضحةً كيفية اعتماد التنظيمات 

  .رهابية عليها في ترويج األفكار المسمومة الستقطاب النشء والشباباإل

مقال  رابط مقاالت على الصفحة الرئيسية بمرصد األزهر لمكافحة الفكر المتطرفجاء على كما 

، لتقديم وجه آخر لإلرهاب، حيث يعتقد كثير من  6112مارس  5بعنوان "اإلرهاب األبيض" بتاريخ 

مة اإلرهاب بأنك تقصد الحديث عن الجماعات اإلسالمية، وال يرجع ذلك للشخص الناس عند سماعهم لكل

ذاته بل لما يقوم به اإلعالم سواء المحلي أو الغربي من التركيز على أخبار تلك الجماعات، األمر الذي 

بعض اإلرهابية، وقد ذهب ال  أصبح ارتباطًا شرطيًّا لدى القارئ بأن اإلرهاب هو ما تقوم به الجماعات

ألكثر من ذلك ليربط بين اإلسالم كدين واإلرهاب والتطرف، وهو ما ظهرت آثاره جلية في مظاهر 

 اإلسالموفوبيا في الغرب.

على  221تطرقت جريدة الجرائد العالمية في عددها  األسلحة البيولوجية )الحرب الكيميائية(: -هــ 

الرابط الخاص بإصدارات الهيئة العامة لالستعالمات لهذه القضية عندما أشارت إلى استخدام الحشرات 

سالًحا بيولوجيًّا لنشر الفيروسات، حيث ينص برنامج )أنسكت أيز( الذي تموله وكالة مشاريع أبحاث 

مليون دوالر على استخدام الحشرات  62تابعة لوزارة الدفاع األمريكية بمبلغ الدفاع المتطورة "داربا" ال

في التعديل الجيني للنبات، وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه من الممكن عّد هذا البرنامج جهًدا يهدف 

 لتطوير عوامل بيولوجية ألغراض عدائية.

، بعنوان "االنتخابات واألمن 228ة في عددها  جريدة الجرائد العالميجاء مقال ب  الحرب السيبرانية: -و 

السيبراني" على الموقع الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات، جاء ليؤّكد أن حماية القوانين واألنظمة 

االنتخابية في الدول الديمقراطية مصممة لمنع الهجمات السيبرانية أو اإللكترونية. وإلى وقت قريب كان 

بأن االنتخابات يمكن أن تتأثر أو تعطل أو يوقف عقدها جراء الهجمات  من غير المعقول االعتقاد

السيبرانية، وتوجيه الناخبين بالتصويت في اتجاه آخر من خالل عمليات التأثير والتضليل ونشر أخبار 

 ومعلومات زائفة. 

عينة -وتم رصد األنشطة والبرامج الخاصة بالتوعية؛ وذلك كما عكستها مواقع المؤسسات  

، من خالل عرض الروابط التي تناولت آليات حروب الجيلين الرابع والخامس، كما جاءت -لدراسةا

بالتراث النظري مع كيفية التصدي لها ومواجهتها. ولكن هناك عدد من المحاور التي استعانت بها 

من مؤسسات الدراسة في التوعية ضد هذه اآلليات، وتتمثل هذه المحاور في أهمية الحفاظ على األ

 القومى، وتجديد الخطاب الديني، باإلضافة إلى تدعيم ثقافة التسامح وقبول اآلخر.

لدورية آفاق عربية في  الرابط الخاص بإصدارات الهيئة العامة لالستعالماتعرض األمن القومي:  -أ

، دراسة بعنوان "مهددات األمن القومي العربي في ظل تصاعد تدخالت 6118عددها الرابع مايو 

أطراف إقليمية"، استعرضت الدراسة ماهية األمن القومي العربي ولخصته بكونه قدرة األمة العربية 
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تواجهها، سواء أكان تهديًدا يخص  على حفظ إنجازاتها وأسسها ومبادئها من األخطار والتهديدات التي

قُطًرا عربيًّا أو يخص األمة العربية، باإلضافة إلى التركيز على مستويات التهديد لألمن القومي والمتمثلة 

في ضعف الدولة المركزية، وتزايد انتشار العنف واإلرهاب، وتجدد المشكالت اإلثنية والمذهبية. كذلك 

 – 1222، دراسة بعنوان "إيران واألمن القومي العربي 6112ية مارس تضمَّن العدد األول من آفاق عرب

الرابط المسمى "، ركزت على أنماط التهديد اإليرانى لألمن القومي العربي، كما استعرض 6112

ناقشت دور  المرأة المصرية واألمن القومي"ندوة عن "   بالمرأة، والمتفرع من الرابط الخاص بالمجتمع

في الحفاظ على أمن الحدود، وتنوع العادات والموروثات الثقافية في محافظات الحدود، المرأة المصرية 

ودور األمن القومي في العالقات العربية والدولية، وكيف تناولت المعالجة الدرامية موضوعات األمن 

 القومي.

اب الرابط الخاص بأخبار األنشطة الشبابية على الصفحة الرئيسية لوزارة الشبكذلك نشر 

"فعاليات سفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل" تحت شعار )حلم واحد.. هدف واحد(  والرياضة

تعزيز قيم التفاهم والحوار من خالل دمج الشباب العربي واألفريقي من خالل أنشطة متنوعة، وإتاحة ، ل

طالق رسالة للعالم باتحاد الفرصة للشباب العربي واإلفريقي للتعرف على حضارات وادي النيل، بجانب إ

مشروع كذلك و شباب الدول العربية واألفريقية للتغلب على التحديات التي تواجه األمن القومي لديهم،

سنة،  18 – 8طليًعا وطليعة في المرحلة العمرية من  251لـ  المليون قائد لطالئع محافظة شمال سيناء،

تعامل بشكل أفضل، وذلك في إطار بناء اإلنسان والنهوض إلكسابهم المهارات الحياتية التي تمكنهم من ال

فعاليات اللقاء الخامس عشر "لشباب العواصم العربية"، و" فعاليات " معسكر الشباب بالوطن، بجانب 

الذي تم  تنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتضمنت العربي " تحت شعار" شبابنا  مستقبلنا" 

صيات الشباب العربي لثالثة محاور؛ تتمثل في مواجهة مخاطر اإلنترنت فعاليات الختام عرض تو

ومواقع التواصل االجتماعي، ودور الشباب العربي في حماية األوطان وتحقيق األمن القومي في ظل 

التهديدات والمخاطر الخارجية على الدول العربية، باإلضافة إلى التوصيات الخاصة بتجديد الخطاب 

 . عنف والتصدي لإلرهاب في الوطن العربيالديني ونبذ ال

 فعاليات ملتقى األمن القومي العربي" " أنا عربي .. ضد اإلرهاب"،أيًضا استعرض هذا الرابط "

الذي تطرق إلى نقاط عدة منها: الهوية العربية ومفهومها، وكيفية التفريق بينها وبين الجنسية الوطنية 

بجانب العناصر الداعمة لها، والتعليم بين األصالة  محلية، ومكوناتها من لغة وتاريخ وطني وثقافة

في كذلك دور وسائل اإلعالم والمعاصرة كونه من العناصر الرئيسية في دعم مفهوم الهوية العربية، 

الوطن العربي وتأثيرها على مختلف شعوب العالم. وبخاصة على دعم الهوية العربية، وأيًضا "دورات 

القومي التحاد شباب الفالحين والقبائل العربية"، التي تناولت أهم التحديات لالستراتيجية واألمن 

والتهديدات التي تؤثر على األمن القومي المصري في مجاالته المختلفة )السياسية واالقتصادية 

يت لماهية داعش وكيفية نشأتها، ولماذا سم والعسكرية واألمنية واالجتماعية والثقافية( داخليًّا وخارجيًّا

 بهذا االسم، ومخطط عملها في مناطق متعددة بالمنطقة العربية. 

كما احتوى الرابط أيًضا على دورات مثل "اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي كمهددات 

لألمن القومي"، التي تناولت التعريف والخلفية التاريخية لإلنترنت، باإلضافة إلى شبكات التواصل 

شرح لكيفية استخدام  ديم حقائق وأرقام حولها، وأهم إيجابياتها وسلبياتها، معوتق ،االجتماعي وأنواعها

شبكات التواصل االجتماعي كمهددات لألمن القومي، وكيفية االستفادة من الخبرات الدولية في مواجهة 

دورة إدارة األزمات"، التي  تناولت و"هذه التهديدات، وكيفية كشف كذب المتحدث عبر اإلنترنت؛ 
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شرح تعريف التخطيط، مع توضيح  اإلجراءات الرئيسية إلدارة األزمة، وهي: التخطيط والتنظيم بال

والتوجيه وتوفير إعداد عناصر إدارة األزمات. و"مبادرة فكرك على جسر أمان"، التي  هدفت إلى تقديم 

البًا وطالبة شرح مفصل عن موضوع األمن الفكري والمعلوماتي من قبل فريق المبادرة لتوعية خمسين ط

دورة االستراتيجية القومية "من الكلية حول التطرفات بأنواعها والشائعات والمعلومات المغلوطة، و

واألمن القومي"، التي تضمنت العديد من المحاور، وجاءت على النحو التالي: مفاهيم وأبعاد أنواع األمن 

نطاقات األمن القومي، دور القوات القومي، تحديات األمن القومي المصري، مقومات نجاح الدولة، 

المسلحة في التنمية الشاملة وعالقتها بالشرطة، التخطيط االستراتيجي القومي وعالقته بإدارة األزمات، 

ثورات الربيع العربي، الصهيونية وقيام دولة إسرائيل، التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني، 

دور حلف شمال األطلنطي في الشرق األوسط، األساليب  المخططات الغربية لتقسيم الشرق األوسط،

المستخدمة في حروب الجيل الرابع، الخلفية التاريخية والقانونية لمثلث حاليب وشالتين، حقوق مصر 

 التاريخية في مياه النيل. 

ين ذكرت احتفالية الجمعية اإلسالمية لشبونة بالبرتغال بمناسبة مرور خمس التسامح وقبول اآلخر: -ب 

الرابط الخاص بالندوات والمؤتمرات على الصفحة الرئيسية لمجمع البحوث  عاًما على تأسيسها، على

، لتبين أن التفاهم والتعايش ال يقومان بين طرفين مختلفين بالفكر والعقيدة، إال إذا توافر لدى كل اإلسالمية

وقبول التعددية في كل تجلياتها  منهما رغبةٌ في العيش المشترك والتسامح في األمور المختلف فيها،

الدينية والمذهبية والفكرية. ولذلك؛ فإن من خصائص الحضارة اإلسالمية أنها ال تحكم بالرفض 

للحضارات أو الثقافات األخرى، بل تعتمد على الحوار واالحترام المتبادل لما لدى اآلخر؛ من أجل تحقيق 

 ة. غاية التعارف والتواصل الحضاري في ظل التعددي

حيث إن البحث في  األمن والمواطنة والمشتركات اإلنسانية"،كما تناولت هذه االحتفالية، قضية "

مفهوم المشتركات اإلنسانية هو بحٌث في المبادئ والقيم الخلقية المشتركة بين الناس، على اختالف 

انتماءاتهم الحضارية والمذهبية والثقافية والدينية، من أجل بناء أسس للتواصل بين مختلف الحضارات 

ناس الكشف عن المؤتلف بينهم الذي غالبًا ما والثقافات اإلنسانية، فمن تمام حسن تدبير االختالف بين ال

 تصرفه حدة االختالف.

" مساجد كما استعرضت وحدة اللغة اإلسبانية على الرابط الخاص بمرصد األزهر، مقااًل بعنوان 

، أكد على مساهمة األعمال 6112نوفمبر  1" بتاريخ إسبانيا ودورها في تعزيز التعايش السلمي

إلعالم، في رسم صورٍة مغلوطة عن المسلمين، وزيادِة ظاهرة اإلرهابية، وبعض وسائل ا

"اإلسالموفوبيا"، التي يعاني منها المسلمون في كثير من دول العالم، وَمن يتخذ ِمن المسلمين موقفًا معاديًا 

 ينظر لُدور عبادتهم على أنها تَُمثّل مصدَر خوٍف وقلق للمناطق الموجودة بها. 

"الدين طريقًا للتعايش وليس دية بمرصد األزهر لنشر مقاالت عن كما جاء رصد الوحدة األر

على مدار التاريخ، وقد أدى استغالل العاطفة الدينية من أجل أغراض سياسية دوًرا رئيسيًّا  لالحتراب"

في ارتكاب أبشع الجرائم؛ فالعاطفة الدينية إضافة إلى تغييبها للعقل ودوره تعمل كذلك على طمس جميع 

اإلنسانية، فهي العاطفة القادرة على إقناع معتنقها بالقتل باسمها حماية للمقدسات، وما التاريخ المشاعر 

 عنا ببعيد فكم من ماليين ماتوا بسببها في كل الديانات.

: قامت الدراسة بالبحث في األساليب المتبعة للنشر والتوعية إزاء هذه القضية، تجديد الخطاب الديني -جــ 

ا من هذه المؤسسات التي تناولتها عبر موقعها اإللكتروني، الهيئة العامة لالستعالمات ، فوجدت أن بعضً 

، رابط إصدارات الهيئة العامة لالستعالمات على الموقع الرسمي لهاومركز حوار األديان ، حيث جاء 
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الثاني  دورية آفاق عربية، العددفي  مشكالت اإلعالم الديني وتحديات تجديد خطاباتهليعرض دراسة 

الذي استعرض إشكالية مصطلح اإلعالم الديني، وتحديات وسائل اإلعالم الديني وسمات القائمين  6112

باالتصال عليه. وأيًضا رابط المجتمع على الصفحة الرئيسية أيًضا، الذي يتفرع منه رابط الشباب، الذي 

 وره في غرس األخالق.، ليحث على تجديد الخطاب الديني ود6112جاء به منتدى الشباب مايو 

ونظًرا ألهمية الحوار بين األديان جاء مركز حوار األديان باألزهر الشريف، لنشر ثقافة الحوار 

بين األديان والحضارات المختلفة، وتدعيم ثقافة قبول اآلخر والتعايش المشترك، والتأكيد على القيم الدينية 

الدينية المختلفة في هذا المجال، وتقديم الدعم لبيت المشتركة، وتدعيم التعاون بين األزهر والمؤسسات 

وفيما يلي بيان بأبرز وأهم ما قام به المركز في الفترة من  .العائلة المصرية في تحقيق أهدافه ورسالته

 ، وذلك على صفحة الموقع الرسمي لبوابة األزهر.   6118حتى نهاية  6115

في أساليبه للتوعية، العديد من اللقاءات وبخاصة  وقد استخدم مركز حوار األديان التابع لألزهر

، بمقابلة الجمعية العامة لألمم المتحدة 6115أبريل  60-66الدولية، حيث قام مركز الحوار فى الفترة من 

بنيويورك، وذلك لتعزيز "التعايش والمصالحة وتقوية المجتمعات السلمية لمواجهة التطرف العنيف"؛ 

، جاءت المقابلة الثانية تحت عنوان "متحدون لمناهضة العنف باسم 6115مبر سبت 0 -6وفي الفترة من 

الدين" لدعم حقوق المواطنة والتعايش السلمي الذي نظمه مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز بفيينا، 

فبراير جاء لقاء "التعايش السلمي مع اآلخر ونبذ العنف" لتوضيح موقف  11 -2وكذلك في الفترة من 

زهر من قضايا التعايش السلمي مع اآلخر ونبذه للعنف واإلرهاب والقتل باسم الدين، وموقفه من األ

 الخالفة اإلسالمية، أو ما يسمى بالدولة اإلسالمية.

، الذي نظمه 6112فبراير  18-12كذلك المشاركة في مؤتمر "إدارة التنوع وبناء السالم" في الفترة من 

وار ببيروت. والمشاركة في ورشة عمل حول "مبادرات مواجهة التطرف " منتدى التنمية والثقافة والح

. والمشاركة في مؤتمر "جدل اإلصالح الديني في العالم العربي" 6112فبراير  68 – 62في الفترة من 

-10الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية )بيروت وعمان( بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في 

 .6112مايو  12

 لتوعية: لموضوعات ابالنسبة ل االتصالية ألشكاا -ثالثًا

فإنه ؛ لتوعيةانب ابالنسبة لما يتصل بمختلف جووء لمقرى المحتواصد ل ر: من خالاألشكال المقروءة -2

، مًااستخداالتصالية ل األشكار أم أنها أكثر ابالصواء أكانت مدّعمة سووءة لمقرل األشكااجميع ن يتضح بأ

ما بين ل ألشكاهذه اقد تنوعت ء، وستثنادون المستهدفة اقع الموالتوعية في ابط روايع ستخدمته جماحيث 

رة، وما بين الدراسات لمصواير رلتقاوالصحفية ايث دألحااما بين ت، ولفعاليار والألخباض لعرل والمقاا

لعينة اضمن وءة لمقرل ابالنسبة لألشكاح لطرافي ع لتنوالى جانب إلنظر والبحوث والكتب. وبا

وءة؛ حيث تعتمد لمقرل الألشكاتنوع نسبة غالبة ال يوجد في طرحها ن هناك فإنه يتضح بأ، لمستهدفةا

معظمها على األخبار لنشر ما تم تنفيذه من فاعليات، أو لقاءات وندوات متعلقة بالتوعية ضد حروب 

الستعالمات، التي بجميع مؤسسات الدراسة ما عدا موقع الهيئة العامة للك الجيلين الرابع والخامس، وذ

 تنوعت جوانب التوعية بداخلها ما بين تقارير، وأبحاث، ومقاالت، وأحاديث صحفية، وكتب.

مختلف ز تعزأن لتي من شأنها ة المؤثراالتصالية ل األشكاالمرئية من الرسائل تُعدُّ ا األشكال المرئية: - 6

ا يشكل جانبًا مهأن من شأنه ل ألشكاالجيد لهذه أن التوظيف اال شك ، ولتوعيةانب اجو نب امن جوّمً

ا بمختلف أشكالها. واتضح أن جميع مواقع مؤسسات الدراسة استخدمت األشكال المرئية ولكنهلتوعية ا
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جاءت بنسب متفاوتة، وإن اتفق جميعهم على استخدام الصور الدالة على الحدث نفسه سواء أكان ندوة أو 

ملتقى، أو مؤتمًرا، ولكن اختلف موقع المركز اإلعالمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعدم 

رد على الشائعات. ولكن اعتماده على هذه األشكال، وهذا يناسب طبيعة الدور الذي يقوم به للتصدي وال

هذا ال يمنع استخدامه للببليوجرافيا في حصر أكثر القطاعات الماسة للفرد والمثار بشأنها أخبار مغلوطة 

 وكاذبة.

ل موقعْي، مركزالمعلومات ودعم اتخاذ يتحقق بحرفية من خاللهذه األشكال لجيد التوظيف أن ايالحظ و

بهما، الحتوائهما على قناة  لمرئية ل األشكاع اتتنوث القرار، وموقع وزارة الشباب والرياضة، بحي

، تبث ما تقوم بعمله هذه المؤسسات من أنشطة مختلفة في جميع المجاالت بشكل عام، وما تلفزيونية

يخص التوعية بموضوع الدراسة على وجه التحديد، باإلضافة إلى بثِّ أفالم كرتونية حرصت وزارة 

التكفيري، وذلك من خالل فيلم كرتون لألطفال تحت مسمى )أنا الشباب على بثها لمواجهة الفكر 

 مصري(.

قع المول التوعية من خالامج اعم بردلصوتية في الرسائل افاعلية ا لعدم نظرً الرسائل الصوتية: -1

كبيرة لمستهدفة العينة امن ، التصاليةل األشكام هذه التي ال تستخداقع الموابلغت نسبة ، فقد نيةوإللكترا

ا، إال أن موقًعا واحًدا فقط يستخدم هذه الرسائل من خالل ما يقوم بنشره من خالل قناته اإل ذاعية، وذلك جّدً

 في إذاعة شباب مصر الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.  

التصالية ل األشكاامن  -كما هو متعارف عليه-ات المصورة لبوسترتُعدُّ ا رة:لمصوات البوسترا -1

ؤسسات ام، ولكن يتم استخدامها بشكل أكثر على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمالستخدة الكثيرا

المعنية بالتوعية، ولكن يقل أو يكاد ينعدم استخدامها على المواقع الرسمية لها، وقداتضح ذلك بالنسبة 

 للمؤسسات مجال الدراسة. 

 مناقشة نتائج الدراسة في إطار األطروحات النظرية والدراسات السابقة:  –تاسًعا 

األنشطة والبرامج التي سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام يتمثل في رصد وتحليل 

استخدمتها مواقع بعض المؤسسات الحكومية المصرية في التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس، وتم 

اختيارهما وتحديدهما على أساس طبيعة نشاط وخلفيات كل منها، وعالقة ذلك بموضوع البحث، وذلك 

ظرية االتصال الحواري عبر اإلنترنت؛ وقد لإلجابة عن عدد من التساؤالت البحثية، واستعانت الدراسة بن

 توصلت إلى نتائج عدة من أهمها:

تتمثل نتائج هذا المحور في الكشف عن مدى التطابق أو االختالف بين الدالالت النظرية للنتائج:  –أ 

لقة نتائج الدراسة الراهنة والمقوالت النظرية التي انطلقت منها؛ حيث انطلقت من المبدأ الخامس )إنشاء ح

 حوارية( لنظرية االتصال الحواري، وقد اشتقت منها مجموعة من القضايا واألطر، هي: 

أن الدراسة أكدت أن المواقع اإللكترونية التابعة للمؤسسات مجال الدراسة ال تعمل وفقًالهذا المبدأ،  (2)

تعدد االتجاهات وهذا يتعارض مع ما فرضته الدراسة من ضرورة أن يكون هناك اتصال ذو اتجاهين أو م

ومن ثم تكوين حلقة حوارية  بين الجمهور والقائم باالتصال، أو بين الجمهور والمحتوى بأشكاله المختلفة،

الذي فقدته جميع مواقع المؤسسات مجال الدراسة بشأن مجال عنصر رجع الصدى  تتضمن إلكترونية

 التوعية ضد حروب الجيلين الرابع والخامس. 

يص خبراء للرد على أي لتلقي استفسارات المستخدم، وتخص رابطأكدت الدراسة عدم وجود أي ( كما 1)

استفسارات بشأن موضوع التوعية، بينما أكدت على توفير مختلف بيانات االتصال بالمؤسسة نفسها من 

 .، بريد إلكتروني، صندوق بريد، عناوين مباشرة للمؤسسة صاحبة الموقعخالل:  فاكس
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قع المون امضموإعطاء الزائر فرصة للتصويت والتعبير عن آرائه تجاه كدت الدراسة عدم كما أ (1)

 .؛ من خالل االستقصاءات ومسوح الرأي اإللكترونيةلتوعيةلقضايا ابالنسبة 

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: –ب 

 تشير نتائج التحليل الكيفي لمواقع المؤسسات مجال الدراسة إلى عدد من القضايا، هي: 

المواقع اإللكترونية للمؤسسات مجال الدراسة )لوزارة الشباب على أن روابط التوعية يالحظ  (1)

  والرياضة، الهيئة العامة لالستعالمات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيخة األزهر(، أن هناك

تركيًزا وبشكل كبيرعلى قضايا أو آليات دون غيرها، وذلك تبًعا لسياسة وأهداف المؤسسة نفسها، حيث 

وتتفق نتائج هذا احتلت فيها قضية "اإلرهاب" المرتبة األولى في العرض واالهتمام على حدٍّ سواء، 

ام الصفحة الرســمية توصلت إلى اهتم( التي 1228صفــاء عــادل الســيد )التحليل مع نتائج دراسة 

للمتحدث الرســمي للقــوات المســلحة المصريــة بجهــود مكافحــة اإلرهــاب في ســيناء علــى 

حســاب التوعيــة ضد اإلرهاب نفسه. وأن اإلعــالم األمنــي يهــدف إلــى حــث المواطنـيـن علــى 

يجابــي يعــزز جهودهــا ويؤازرهــا في مجــاالت التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة وقيامهــم بــدور إ

األمــن ومكافحــة اإلرهــاب والجريمــة بشــكل عــام. بينما جاءت " الشائعات" في المرتبة الثانية 

بجميع مؤسسات الدراسة ما عدا مركز اإلعالم ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء، فقد جاءت في 

(، ومحمود عبد الحليم 1221ســهيلة هــادي )مــع دراســتْي نتيجة المرتبة األولى، واتفقت هذه ال

اللتين أّكدتا  مخاطــر الشــائعات التــي تنطلــق مــن خــالل الوســائل اإللكترونيــة مؤديــة  (1212)

لحــرب نفســية وتالعــب نفســي باألفــراد، حيــث ينتــج مــن الحــروب مخاطــر كثيــرة مهــددة 

ــة، والثقافيــة، وحتــى النفســية، لألمــن القومــي؛ فتداعياتهــا العســكرية، واالقتصاديــة، واالجتماعي

تؤثــر في اســتقرار الدولــة والمجتمــع؛ وهــو مــا دفــع الــدول إلــى اتخــاذ إجــراءات لمواجهــة 

هــذا الجيل مــن الحروب عبــر تقنين خطر التهديــدات اإللكترونيــة، مــن خــالل االســتعانة باألفــراد 

هــارات في العمــل اإللكترونــي، ورفــع تحــدي مواجهــة مخاطــر الحــروب الذيــن يملكــون م

اإللكترونيــة إلــى المنظمــات الدوليــة مــن أجــل التعــاون المشــترك، والتنســيق لمواجهــة تحــدي 

 تهديــدات الحــرب اإللكترونيــة.

ر الذي أدى إلى تهميشها وعدم التوجه لها، ضد قضايا أخرى، األملتوعية اتعزيز في وجود ضعف عام  (6)

، سالمتهولمجتمع امن ية وحماية أقاوفي المشاركة المجتمعية في تعزيز ي لحيوأهميتها ودورها اغم ر

لجانب في بعض هذا التي تعالج ت الصفحاغ ابلوقارئ لاضحة تسهل على وابط رواحيث ال توجد 

وكذلك الحرب السيبيرانية"، وإن كان هناك من األساليب  ، مثل "الحرب البيولوجية أو الكيميائية،قعالموا

التي تطرقت لهما والتي تمثّلت في أبحاث علمية فقط ، نشرت في إحدى المجالت على الموقع الرسمي 

ا وهم من يطلعون عليها.  للهيئة العامة لالستعالمات؛ وبالتالي اقتصرت التوعية هنا على فئة محدودة جّدً

 (، ودراسة أحمد سليم1222) Minwoo Yunدراستْي مينو ين ا كلٌّ من في حين أكدت أهميته

، اللتين استنتجتا أن التغيرات في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمجاالت  (1221)

التقنية تجعل من الممكن لمجموعة صغيرة مرتبطة مًعا من قبل أن تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتغيير 

ولم يقتصر األمر على ذلك؛ ولكن هناك قضية واحدة لم تتطرق إليها جميع دولة القومية. طبيعة ال

مؤسسات الدراسة على اإلطالق وهي قضية المخدرات بوصفها إحدى آليات حروب الجيل الخامس، 

التي لم تلَق اهتماًما من قبل مواقع مؤسسات الدراسة على وجه التحديد، ويرجع هذا القصور من وجهة 

ر الباحثة إلى كونها قضية وجدت منذ زمن بعيد وتم التعرض لها ومحاربتها بجميع الطرق؛ وبالتالي نظ
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لم تكن غريبة أو حديثة العهد على المجتمع، أو لعدم معرفتهم بأنها من ضمن اآلليات المستخدمة في هذه 

 ماًما وتأثيًرا على المجتمع. الحروب، أو العتقادهم بأن القضايا األخرى أو اآلليات األخرى هي األكثر اهت

 

لفاعلية في بعض والحيوية امن ة نسبة جيدوبالنظر إلى حيوية وفاعلية هذه المواقع يُالحظ أن هناك  (1) 

، باإلضافة إلى استخدام عنصر التفاعلية باستخدام خدمة البريد لمبحوثةالعينة المستهدفة من اقع الموا

التي أكدت أن استخدام  (،1221خالد أحمد عبد الجواد )اإللكتروني، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

عنصر التفاعلية يلبّي طلبات الزائرين من معلومات عن مصر ورسالتها ودورها، وبالرغم من اإلسهام 

قع من المواعلى ل إلقبااتحفيز م يستلز، إال أن األمر لمجتمعبالتفاعلية الجانب من اء هذا اثرإفي الكبير 

ن لمضمووالتحديث للشكل العل ضعف ، ولكذجل أئز من اصد جوورية ت دورمسابقااد بإعدم لقيال اخال

ل التصانوافذ التفعيل لاجانب ومن جانب آخر يتم تدعيم عليها. ل إلقبااضعف يؤدي إلى قع الموبعض افي 

تضمن هذه تن أن بمكافمن األهمية لمرتبطة بها. ل االتصاات اقنوكثير توتنويع ل قع من خالالموهذه افي 

 لتي تتصل بالتوعية. ابط والرالموقع بما فيها افي دة لموجوابط والرالمختلف وار للزا صدًرقع الموا

وءة هي األكثر لمقرل األشكاأن افإنه يتضح ؛ لمستهدفةالعينة االتصالية في ل األشكاالى إبالنظر و( 1)

نب اتشكل جانبًا من جووصفها لمرئية بل الألشكايًّا توظيفًا تقليدأن هناك لى إباإلضافة ، هذا مًااستخدا

ويرجع هذا لك. ذألقل توظيفًا في تُعدُّ التي الصوتية الرسائل ف الك بخال، وذالتصاليةا لألشكاا

لها، تحديث د جوم وعدإلى لتوعية امج اببرفيما يتصل لمستهدفة المواقع اتعاني منه ي لذالقصورا

ها التي أوجدية ارلحول األشكاام استخدابينما يضعف ، لتقليديةاإلعالمية ل األشكاباإلضافة إلى وجود ا

 إلنترنت.امن خصائص اإلعالم الجديد وأضفى عليها 

وفي السياق ذاته تنوعت فنون الكتابة الصحفية التي جاءت على مواقع عينة الدراسة، وذلك ما 

بين: خبر، حديث، مقال ، تقارير، تحقيق؛ والذي جاء بها الخبر في المرتبة األولى باإلعالن عن األنشطة 

وحمالت التوعية بجانب البرامج التثقيفية باإلضافة إلى القوافل التعليمية  والمسابقات، وكذلك ورش العمل

ومعسكرات اليوم الواحد؛ ويأتي اإلعالن هنا عن حدث تم وهو األكثر ذيوًعا، أو حدث قيد التنفيذ، أو 

وقع حدث سيقام مستقبليًّا وهذا نادر، وذلك على موقعْي وزارة الشباب والرياضة، واألزهر الشريف. أما م

الهيئة العامة لالستعالمات فتعددت فيه هذه الفنون فال يأتي فن على حساب اآلخر. كما تفرد المركز 

اإلعالمي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستخدامه للببليوجرافيا لعرض اإلحصائيات والنسب 

ثر هذه القطاعات: الصحة المتعلقة بالشائعات الخاصة بقطاعات معينة دون غيرها، حيث يُالحظ أن من أك

والتعليم والتموين، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على إثارة الشائعات بأكثر القطاعات الماسة لمتطلبات 

واحتياجات الفرد، فالتركيز هنا على قلب حياة المجتمع ككل، األمر الذي ينتج عنه ماهو مطلوب من إثارة 

حيانًا المظاهرات، كل هذه المظاهر من شأنها التأثير على الفتن والبلبلة واالعتصامات واإلضرابات وأ

 عجلة التنمية االقتصادية، وهو الهدف الرئيس لحروب الجيلين الرابع والخامس. 

وبالنسبة لمضمون المواقع فيما يتعلق بموضوع الدراسة فتتمثل مخرجاتها في تناول قضية من  (1)

يكون الطرح على مستوى فكري ومنطقي يتناسبان مع  القضايا الفكرية أواألمنية، أو الشرعية، وأن

المتلقي في سياقه،  فإذا تطرقنا إلحدى القضايا التوعوية مثل قضية "تجديد الخطاب الديني"، وذلك على 

سبيل المثال، يُالحظ عدم االعتماد على اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والنصوص الدينية فحسب، إنما 

هًما صحيًحا وكيفية تناولها وتطبيقها وإسقاطها على الواقع في ظل المتغيرات واختالف على كيفية فهمها ف

البيئات والثقافات، األمر الذي ينعكس بالضرورة على تجديد الخطاب الديني ليقدم في النهاية خطابًا 

 متوازنًا يتسم ببساطة األسلوب ووضوح المقصد ودقة العبارة واعتماد الشرع والعقل. 
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اءت محتويات بعض المواقع متعددة، فمنها ما هو تقارير تهتم بنشر ما يدور في العالم العربي ج (1)

وتحليله ونقده، وذلك بموقعْي وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لالستعالمات. وعلى الرغم من 

تناول موقع بوابة ذلك تناول موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الرد على الشائعات فقط، بينما 

األزهر مقاالت تهتم بقضايا اإلسالموفوبيا واألقليات المسلمة، كما يحتوي الموقع على قسم خاص 

بالقضايا الشرعية وبالرد على األفكار المنحرفة والمناهج التضليلية التي تنشرها الصحف الصفراء، 

جهة األفكار المنحرفة التضليلية والتي تروج لها داعش أيًضا؛ وكل هذا يصب في بوتقة واحدة هي موا

باإلضافة إلى ما يقوم مرصد األزهرالشريف بنشره من ردود تُثار  .ومقاومة موجة اإلرهاب في المجتمع

من قبل الجماعات اإلرهابية وأفكارها المتطرفة وتفسيرها المغلوط للنصوص اإلسالمية، باإلضافة إلى 

"حمالت توعية" تستهدف توعية الشباب بالمفاهيم اإلسالمية بمعناها الحقيقي، والعمل على نشر القيم 

نسانية؛ مثل: "يدعون ونصحح"، وحملة "مفهوم الجهاد"، و"قيم إنسانية"، و"كيف لدين؟!" والمبادئ اإل

بهدف توعية المجتمعات « فتبينوا»و"رحمة للعالمين" وحملة "أنِت ملكة". وكذلك حملة عالمية بعنوان: 

ة التي بخطورة الشائعات التي تسعى إلى خلق جو من الكراهية والغضب، والتحذير من األهداف الخبيث

  .يسعى مروجو الشائعات إلى تحقيقها إلشاعة الفوضى بين أفراد المجتمع الواحد

 

 التوصيات :

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تم صياغة التوصيات التالية: 

البد من وجود تخطيط منهجي، ودقيق، وعلمي للعملية برمتها، حيث إن البحث العلمي والتخطيط  -1

أساس نجاح الوصول إلى الجمهور وتحقيق التوعية بحروب الجيلين الرابع  االستراتيجي هما

 والخامس.

التركيز على اإللمام بقضايا التوعية من مختلف جوانبها، وكذلك دراسة الجمهور دراسة متأنية  -6

 ومحاولة الوصول إليه برسالة يفهمها، ويستوعبها، وبوسيلة يتعامل معها باستمرار.

التقييم للتأكد من نقاط القوة والنجاح، ونقاط الضعف والفشل؛ وذلك من خالل  البد من تنمية عملية -0

إنشاء وحدة متخصصة لرصد األثر المباشر الذي حققته برامج التوعية، بما يضمن التعرف على 

 المحتوى األكثر فاعلية بالنسبة للجمهور.

لى واحدة دون أخرى، البد من تناول جميع القضايا المثار بشأنها التوعية دون التركيز ع -2

وباألخص التركيز على قضايا الحرب السيبرانية والبيولوجية بجميع مؤسسات الدراسة، وعلى 

 الشائعات في كلٍّ من وزارة الشباب والرياضة، ومشيخة األزهر.

يجب إشراك المجتمع ومختلف القوى الفاعلة في البرامج واألنشطة الخاصة بالتوعية، من خالل  -5

ارية إلكترونية تتضمن رجع الصدى إزاء ما نشر تجاه مضمون التوعية بحروب تكوين حلقة حو

 الجيلين الرابع والخامس.

البد من وجود رابط لتلقي استفسارات الجمهور، وتخصيص خبراء للرد على استفساراتهم بشأن  -2

 موضوع التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس.

والتعبير عن آرائه تجاه مضمون المواقع بالنسبة لقضايا يجب إعطاء الزائر فرصة للتصويت،  -2

 التوعية بحروب الجيلين الرابع والخامس؛ من خالل االستفسارات ومسوح الرأي اإللكترونية.

 هناك حاجة ملحة لتوظيف األشكال االتصالية وخاصة المرئية دون االكتفاء بالمقروءة فقط. -8

يخص جوانب التوعية، وأن يتم التعامل معها بحرفية البد من تحديث دائم لمضمون المواقع فيما  -2

 ومهنية، وليس بمنطق السبق الصحفي أو اإلثارة، أو بمنطق اإلعالن عنها.
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 المراجـــــــع

 المراجع العربية: –أواًل 

 

االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط: دراسة حالة غزو العراق (، 6112إبراهيم ، احمد، ) .1

 العربي، المركز الديمقراطى العربي.ثورات الربيع  –

https://democraticac.de/?p=35606 https://democraticac.de/?p=35606 

موقف القانون الدولي من الحرب بالوكالة أو اإلنابة )حروب (، 6112أحمد ، بشير سبهان، ) .6

 ، العراق.0الجيل الرابع(، مجلة جامعة تكريت للحقوق، عدد

  https://hrightsstudies.sis.gov.egاإلنسان. .0

(، حروب الجيل الرابع والتحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية، 6112تركية ، بوسعيدي، ) .2

 رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الحقوق جامعة البليدة، الجزائر.

راء تقرير صادر عن المركز اإلعالمى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوز .5

(6118.) 

ي إدراك الشباب المصرعي في دور مواقع التواصل االجتما(، 6112حسام الدين ، نسرين، ) .2

المجلد ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، لمخاطر حروب الجيل الرابع: دراسة ميدانية

51 (6 ) 

 (، الربيع العربي بين الثورة والفوضى، مجلة المستقبل6112خالصي ، خليدة كعسيس، ) .2

 .261العربي، عدد 

 إقليم حالة: دراسة… اإلقليمي األمن على وتداعياتها الخالقة الفوضى (،6112رحومة ، دينا، ) .8

  .6115-6112 العربي، الديمقراطي المركز خاصة، سبتمبر 11 أحداث بعد األوسط الشرق

الشباب (، توظيف وعاظ األزهر لمواقع التواصل االجتماعي في توعية 6161سيد ، محمد، ) .2

 ، كلية اإلعالم، جامعة األزهر.50بقضايا التطرف الفكري والديني: دراسة ميدانية، العدد 

(، الطبيعة الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة، مجلة الندوة للدراسات 6110شهرزاد ، أدمام، ) .11

 (، الجزائر.1)1القانونية، مجلد

دراسة السالم: العامة لالستعالمات في نشر ثقافة دور الهيئة (، 6112عبد الجواد ، خالد أحمد، ) .11

 .16،عدد مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط، تحليلية لموقع الهيئة اإللكتروني

(، تأثير التكامل بين وظائف العالقات العامة والتسويق على 6110عبد العظيم ، لبنى مسعود،) .16

 االتصاالت التسويقية للمنظمة، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة. 

(، برنامج في التاريخ قائم على أدوات حروب الجيل الخامس لتنمية 6112عبد الفتاح ، غادة، ) .10

مهارات موثوقية المعلومات واالتصاالت الرقمية لدى طالب كلية التربية ومدى تأثيره على 

 .28اتجاهاتهم، المجلة التربوية، ع 

(، دور السياسة األمريكية في التحوالت الديمقراطية في المنطقة 6112(عبد هللا ، أحمد سليم،  .12

لوم السياسية، جامعة الشرق األوسط، ( "، كلية اآلداب والعلوم، قسم الع6110 – 6111العربية )

 األردن.
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توظيف الصورة الصحفية في المحتوى الرقمي  (،6112عبد هللا ، حنين سعد عبد هللا، ) .15

للتنظيمات اإلرهابية: دراسة تحليلية لموقع العربية، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية اإلعالم، 

 جامعة تكريت.

 (.1) 1التفجير من الداخل، مجلة اتجاهات األحداث، مجلد (، 6112(عبد الوهاب ، شادى،  .12

 تنظيم القومي: دراسةحالة األمن على الرابع الجيل (، أثرحروب6112) حسني، عزالدين ، زينب .12

 ( ، المركز العربى الديمقراطي.  6112 – 6111اإلسالمية ) الدولة

، القاهرة، دار الكتب 6، ط اإلعالم الجديد: المفاهيم والنظريات(، 6115العزعزي ، وديع، ) .18

 العلمية للنشر.

، آفاق سياسية، األنثروبولوجيا ودورها في أجيال الحروب الحديثة(، 6112عيسى ،إسالم، ) .12

 . 22، عدد الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات

المجلة المصرية ، العامي حروب الجيل الرابع وأزمة القانون الدول(، 6112فولى ، أحمد حسن، ) .61

 .62المجلد ، للقانون الدولي

 الرابع الجيل حروب أسلحة كأحد لإلعالم القانونية المواجهة(، 6112أحمد محسن، )قاسم ،  .61

 ، القاهرة، دار النهضة العربية.1ط، والخامس

اتجاهات النخبة المصرية نحو إدارة المواقع اإلخبارية (، 6112القاضي ، ندية عبد النبي، ) .66

 (. 0)21، مجلد المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، مصرفي آلليات حروب الجيل الرابع 

(، اإلعالم والقضايا األمنية: سبل التوعية وآليات المواجهة، مجلة الحكمة 6112قيراط ، محمد، ) .60

 .10، ص11للدراسات اإلعالمية واالتصالية، العدد

(، نظرية الفوضى الخالقة وأثرها على األمن العربي، أكاديمية 6112الكرد ، أسامة خليل، ) .62

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة األقصى، غزة.

قنوات تعرض طلبة الجامعات آلليات حروب الجيل الرابع بمواقع ال (،6161محمد ، محمود، ) .65

الفضائية اإلخبارية وعالقته بمستويات الوعي بمخاطرها على األمن القومي المصري: دراسة 

 .50في إطار مدخلي إدارة الصراع والتهديدات المجتمعية، مجلة البحوث اإلعالمية، ع

(، الرقابة اإلدارية في المؤسسات الحكومية: دراسة حالة وزارة 6115محمد ، نعمات، ) .62

، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية  1993-2003لخرطوم في الفترة من الصحة والية ا

 الدراسات العليا ، الخرطوم.

 بالشرق األمريكية الرابع في االستراتيجية الجيل (، حروب6115موسى ) إبراهيم فريد محمد .62

مصرالعربية، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية االقتصاد  جمهورية على األوسط: بالتطبيق

 والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

(، تقييم جودة المواقع اإللكترونية: دراسة تحليلية مقارنة بين بعض 6111)محمد، ،  مصطفى .68
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Abstract 

This study aims to identify the methods, programs and activities used by various 

state institutions to raise awareness of the wars of the fourth and fifth 

generations, as reflected by the websites of each institution. Four Egyptian 

governmental institutions were chosen in a deliberate way as a field of study, 

where the diversity of the mechanisms of the fourth and fifth generations wars 

called for diversity in the use of institutions as they differed in their goals and 

orientations (religious - youth - comprehensive - specialized to respond to 

rumors), in order to address all groups and sites were chosen For these 

institutions on the World Wide Web to monitor and analyze their awareness-

raising activities. The time period for the documentary sample was from 1-1-

2016 to 30-8-3018 and this study is considered descriptive and analytical 

studies. How to analyze the electronic pages has been analyzed to monitor and 

analyze the educational methods used by the institutions in the field of study, 

and has published them on their websites .It has reached (1) focusing the 

awareness links on the websites for the institutions in the field of study only on 

issues or mechanisms related to them . (2) It has become clear that the readable 

forms are the most used, moreover, there is a traditional usage of visual forms 

as an aspect of the communication forms, apart from the voice messages that are 

considered  the least used. (3): Not giving the visitor an opportunity to vote and 

express his views on the content of the websites regarding awareness-raising 

issues;  Through online surveys and opinion surveys. 

       

Keywords: Awareness, wars, the fourth and fifth generations, government 
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