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ABSTRACT  
 

Malaysia is one of the countries with a heavy utilization of modern means of 

communication, due to its relatively thriving economy at the local and global levels. 

Consequently, social networks play a key role in this rapidly growing society. Since 

Malaysia is one of the largest Muslim communities in Southeast Asia and because 

of the interlinked problems, the social networks such as Facebook, YouTube, smart 

phone applications and others are an effective and dangerous tool at the same time 

influencing the mindset of the younger generation and shaping their vision and 

direction within this Muslim community. Social networks are full of different parties 

of extremist groups and subversive ideologues who want to attract the young 

generation to their ranks vigorously! Accordingly, this study has adopted an 

analytical documentary approach to achieve a number of objectives, including: 1) to 

establish a clear picture of the current reality of social networks in Malaysia, 2) 

Determine the Islamic position of the reality of social networks in Malaysia. 3) 

Demonstrate the efforts to spread the Moderate Islamic Ideology through social 

networks in Malaysia and its contributions. 4) To identify the means to increase the 
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efforts of spreading the moderate ideology through social networks. This study 

highlighted many examples and statistics confirm the widespread of Malaysian 

social networks among young university students of both sexes. It showed that those 

groups targeted the Malaysian Muslim youth to get them out of the Moderate Islamic 

Ideology and push them to join the path of extremism and terrorism through social 

media. Some of the solutions for that problems are: to create a number of responsible 

networks and groups that can challenge these problems and promote moderate 

awareness among the different activities of youth in schools and universities and in 

daily life, also to intensify the efforts so that moderation is the daily and continuous 

practice. 
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 ملخَّص

 
إنَّ ماليزيا متثِّل واحدةً من الدُّول ذات االستخدام املتنامي لوسائل االتِّصال احلديثة، وذلك راجٌع إىل اإلنعاش االقتصاديِّ 

بكات التَّواصل االجتماعيِّ والعاملي. بناًء على ذلك، فإنَّ ش النِّسيبِّ الذي يتمتَّع به اجملتمع املاليزيُّ على الصَّعيد احملليِّ 
تقوم بدوٍر حموريٍّ يف هذا اجملتمع املتنامي بشكٍل متسارع. ومبا أنَّ ماليزيا تعدُّ كذلك من أكرب اجملتمعات اإلسالميَّة 

، وتطبيقات يوتوبْ فيْس بوْك، و جبنوب شرق آسيا، ونظرًا للمشكالت املتشابكة، فإنَّ شبكات التَّواصل االجتماعيِّ من 
تمع املسلم، وغريها، متثِّل أداًة فعالة وخطرًة يف الوقت نفسه يف التَّأثري على فكر اجليل النَّاشئ يف هذا اجمل اهلواتف الذَّكيَّة

صحاب أويف تشكيل رؤيته وتوجيهه. فشبكات التَّواصل االجتماعيِّ تَعجُّ بأطراٍف خمتلفة من اجلماعات املتطرِّفة، و 
امة الذين يريدون جذب اجليل الشَّاب إىل صفوفهم بكلِّ ما استطاعوا من قوَّة! ذلك، فإنَّ  بناًء على األفكار اهلدَّ

( رسم صورة واضحٍة عن الواقع احلايل 1الدراسة احلالية قد انتهجت منهًجا وثائقيًّا حتليليًّا لبلوغ عدَّة أهداف، منها: 
( حتديد املوقع اإلسالميِّ من هذا الواقع لشبكات التَّواصل االجتماعي مباليزيا. 2مباليزيا،  لشبكات التَّواُصل االجتماعي

( 4( بيان اجلهد املبذول يف نشر الفكر الوسطي اإلسالميِّ عرب شبكات التَّواصل االجتماعيِّ مباليزيا وإسهاماهتا. 3
تَّواصل االجتماعي.  نشر الفكر الوَسطيِّ عرب شبكات الاستخالص الوسائل الكفيلة باالرتفاع مبستوى اجلهود املبذولة يف

كشفت هذه الدِّراسة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل االجتماعي املاليزيِّ، خاصَّة   وقد 
واخلروج سلم املاليزي الشَّباب امل. ووجود حماولٍة من أجل السَّيطرة على بني الشَّباب من طلبة اجلامعات من كال اجلنَسني

مَّا أ الَوَسطيِّ لإلسالم، وإدخاله يف دروب الغلو والتَّطرُّف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي.به عن املوقف 
إنشاء شبكات وجمموعاٍت شبكيَّة تكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي الوَسطي بعض احللول، فهي: 

عًيا يوميًّا و الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف احلياة اليوميَّة، وتكثيف اجلهود حىت تكون الوسطيَّة يف خمتلف أنشطة 
 وممارسًة متواصلة.

 إنرتنت، تطرُّف، شبكات التواصل، فيْسبوك، ماليزيا، وسطيَّة. كلمات دالَّة:
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 مقدمة
إنَّ موضوع شبكات التَّواصل االجتماعيِّ اليوم قد أصبح موضوًعا حَيويًّا؛ ملا يكتنفه من سالٍح ذي حدَّين، وما تفرضه 

 هذه الوسيلة من هْيَمنٍة طاغية يف صعيد عصر االتِّصال وخاصَّة يف أوساط األجيال الشَّابة.
، فال بدَّ للدَّعوة اإلسالميَّة من خوضها ومواجهتها  بناءً على هذه الطَّبيعة الفاعلة لشبكات التَّواصل االجتماعيِّ

ا يف ظلِّ توظيف هبى ُصَورها، وهو أمٌر قد أصبح أكثر إحلاحً وتوظيفها. بل ترويضها لصاحل تبليغ الدَّعوة اإلسالميَّة يف أ
 شبكات التَّواصل االجتماعيِّ لإلساءة إىل قيم اإلسالم وإىل الفهم الصَّحيح لِـُمثُله وتعاليمه.

ا هو ضرورٌة ملحَّة تستلزمها طبيعة التَّجدُّد واالبتكار  عليه، فإنَّ توظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ إَّنَّ
واحدة،  ال تعرف اجلمود أو السُّكون أو التَّحجُّر على وسيلةٍ  -ينبغي أنْ –ملطلوب يف وسائل الدَّعوة اإلسالميَّة اليت ا

وإالَّ خرجت الدَّعوة اإلسالميَّة عن مسار "احلكمة واملوعظة احلسنة" اليت رمسها القرآن الكرمي للدُّعاة يف كلِّ زماٍن 
مبَن أْعَلُم ُهَو  َربَّكَ  ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِإىَل  ادْعُ ومكان. قال تعاىل: }

ٍر: ص(. وقال أيًضا يف صالحيَّة الدَّعوة اإلسالميَّة لكلِّ عْصٍر وم121{ )النحل:َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
 (.22أ:{ )سباَل يـَْعَلُمونَ  النَّاسِ  َولََِٰكنَّ َأْكثـَرَ  َبِشريًا َونَِذيرًا لِّلنَّاسِ  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّةً }

يف هذا اإلطار، تأيت هذه الورقة من أجل النَّظر يف توظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ لنشر الوعي الَوَسطيِّ 
يًا كبريًا من لُدن أطراٍف كثرية خارجٍة عن اجللإلسالم باجملتمع املال ادَّة يزيِّ. وتأيت هذه الورقة يف حني تشهد ماليزيا حتدِّ

ف والغلو واإلرهاب من أجل بثِّ روح التَّطرُّ  -شبكات التَّواصل االجتماعيِّ –اإلسالميَّة ممَّن يوظِّفون هذه الوسيلة الفاعلة 
هم رق لإلسالم. وهي أطراٌف كثرية من متشيِّعني، ومجاعات "داعش"، وغريهم.. كلُّ يف نفوس النَّاشئة، وتشويه الوجه املش

 متكالبون على اجليل الشَّاب املاليزيِّ؛ ملا يُعَلُم يف هذا اجليل من حبٍّ لإلسالم، ومبادرٍة لالخنراط يف ُنصرته.
 

 االجتماعيِّ في المجتمع الماليزيأرقام وإحصاءات عن التَّواصل 
شبكات التَّواصل االجتماعيِّ هي اخلدمات الشَّبكيَّة اليت توفِّر للمستخدم بناَء معرٍَّف شخصيٍّ بنفسه وربطه 

فراد ألابسلسلٍة من املعرَّفات الشَّخصيَّة لغريه ممَّن يقامسون االهتمامات وامليول واهلوايات واآلراء. ويتمُّ تباُدل التَّواصل بني 
: نصوص مكتوبة، وُصَور، وفيديوهات يتبادهُلا الشَّخُص املشارك ميف شبكات التَّواصل االج ع تماعيِّ عرب ُصَوٍر شىتَّ

 1َمْن خيتاره من األعضاء اآلخرين.
( 34تأيت على رأس شبكات التَّواصل االجتماعيِّ يف الوقت الرَّاهن: شبكة فيسبوْك، اليت سجَّلت حوايل )

م(، ويف املستوى العاملي، حيث يبلغ مستخدموها 2002مريكيَّة وحدها عام )مليون مستخدًما يف الواليات املتَّحدة األ
. وسرعان ما قفز هذا العدد عام 76( مليون نسمة. وجمموع )82) ( مليون نسمة ممَّن يستخدمونه على شكٍل يوميٍّ

                                                           
1 B. Mathews, “Online Social Networking”, in Courtney, N. ed. Library 2.0 and beyond: Innovative Technologies and 

Tomorrow’s User, Libraries Unlimited, Westport, CT, 2007. 
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ومعىن ( مليون مستخدم غري نشطني. 410كثر من )أ( مليون مستخدٍم نشطني، و 100م( إىل أكثر من )2010)
، ويقضون حوايل ) ( دقيقة أو أكثر يف استخدامه. أمَّا اإلحصاءات 20"نشطني" هنا، من يستخدمونه بشكٍل يوميٍّ

 م(.2013( مليون مستخدًما عام )610األخرية، فتفيد أنَّ مستخدمي فيسبوْك قد بلغوا )
، منها: من املستخدمني هذا، باإلضافة إىل شبكاٍت تواصليَّة اجتماعيَّة أخرى تستقطب عشرات اآلالف

(Friendster, 2002( و ،)MySpace, 2003(و ،)Twitter, 2006( اليت يبلغ مسجِّلوها ،)مليون نسمة. 111 )
، ولعلَّ Smartphoneوجمموعة أخرى كبرية من تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة ) ( املصمَّمة خصِّيًصا للتَّواصل االجتماعيِّ

 (.Line(، واليْن )Viberوفايرب )(، Whatsappأشهرها: واْتساب )

، وذلك راجٌع إىل  يف هذا السِّياق، فإنَّ ماليزيا تُعدُّ من الدُّول األكثر َّناًء يف جمال شبكات التَّواصل االجتماعيِّ
مستوى املعرفة يف استخدام اإلنرتنت باجملتمع املاليزيِّ، واعتماد معظم اخلدمات احلكوميَّة ويف القطاع اخلاصِّ على 

( من مستخدمي اإلنرتنت %70ستخدام اإلنرتنت يف خمتلف مناشط احلياة اليوميَّة. وتفيد اإلحصاءات أنَّ نسبة )ا
2( عاًما.21-13مباليزيا هم شباٌب ما بني )

من مستخدمي شبكات  اكما أكَّد الباحث حممد طاهر وزمالؤه أنَّ كثريً    
ا ينضمُّون لتلك الشَّبكات من أجل إشباع رغباٍت نالتَّواُصل االجتماعيِّ مباليزيا أو بغريها من اجمل فسيَّة تمعات، إَّنَّ

 3واجتماعيَّة ال جيدوهنا يف احلياة اليوميَّة.
أيًضا، تفيد اإلحصاءات أنَّ مستخدمي اإلنرتنت املاليزيِّني يستخدمون شبكات التلفزيون واملوسيقى واأللعاب 

، ويستخدمون%46بنسبة ) (، بنسبة chat) شة""الدَّرد الرَّسائل النَّصيَّة القصرية، واحملادثة اآلنية ( من االستخدام اليوميِّ
 (، على األقلِّ.%31(، وقراءة الصُّحف واجملالَّت بنسبة )41%)

( من املاليزيِّني يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة األوىل لديهم يف جمال %80كذلك، فإنَّ حوايل )
 يت( يستخدمون توتري. وتأ%1186ة )( منهم شبكة يوتوْب، ونسب%1114دم )يستخالشَّبكات االجتماعيَّة. بينما 

 4بعد ذلك الشَّبكات والربامج األخرى بأقلَّ نسبة.
( %32م(، فإنَّ تعداد مستخدمي فيسبوك قد بلغ عشرة ماليني نسمة مباليزيا، وبنسبة )2010ومنذ عام )

ماليزيا يف املرتبة السَّابعة عشرة عامليًّا يف استخدام فيسبوْك،  (. وهذا جيعل من24-12منهم من الشَّباب فيما بني )
أما عن اهلواتف احملمولة الذَّكيَّة، فقد أفادت دراسة الباحثة  5والثَّالثة يف جنوب شرق آسيا، بعد أندونيسيا والفلبني.

س أبيقاهتا يأيت على ر واتف الذكية وتطعْدلينا عبد احلليم عن حصر هوايات الشَّباب واملراهقني مباليزيا، أنَّ تصفُّح اهل
(، وتأيت بعد ذلك مشاهدة الفيديو، والعمل على تطبيقات الكمبيوتر احملمول، والسينما، %81مجيع اهلوايات بنسبة )

                                                           
2 Muhammad Tahir, Jan. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim 

Users Perspective”, Journal of Economics, business and Management. Vol. 3, No. 2, February, 2015. p.268. 
3 Ibid., p.267. 
4 Muhamad Zaki, Mustafa, et al. “Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia”, American 

International Journal of Social Science, Vol.2, No.8, December, 2013. p.174. 
5 Ibid. 
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ولعب الكرة، وسياقة السَّيارات. فجميع تلك اهلوايات جمتمعًة ال تبلغ هواية تصفُّح اهلواتف الذَّكيَّة، وهي هواية حديثة 
م "شباب"، فإنَّ حيازة  سريعة النُّمو بني املراهقني والشَّباب، وحىت َمن ال يوصفون يف الدِّميغوغرافيَّة االجتماعيَّة بأهنَّ

 6اهلواتف الذَّكية وتصفُّحها يشكِّل نشاطًا كبريًا بني أولئك من الرَّاشدين.
ة، هي: فها إىل ثالث فئاٍت أساسيَّ وطبًقا لنتائج دراساٍت كثرية، فإنَّ استخدامات اإلنرنت ميكن تصني

كما أنَّ دميوغرافيَّة املستخدمني من حيث العمر تؤثِّر مباشرًة يف امليل إىل واحدة   7اجتماعيَّة، وترفيهيَّة، وتعليميَّة ترفيهيَّة.
خلطابات، ا من أجل االطِّالع على األخبار، وإرسال تمن الفئات الثَّالث املذكورة، فكبار السِّن يستخدمون اإلنرتن

فيه واالجتماع.  8واالطِّالع على املعلومات ذات العالقة بالصِّحة. باملقابل، فإنَّ الشَّباب يستخدموهنا من أجل الرتَّ

 
 وقائع وإشكاالتأحداٌث و 

، واالهتمام ةإنَّ ما سبقت اإلشارة إليه من تناٍم مطَّرٍد الستعمال شبكات التَّواصل االجتماعي مباليزيا، بأنواعها املتعدِّد
املتزايد هبا من قبل الشَّباب واملراهقني، قد رشَّح لظهور مشكالت اجتماعيَّة عدَّة، منها التَّأثري السِّليب لشبكات التواصل 

 االجتماعي على أفكار الشَّباب، وسقوط بعض أولئك ضحيَّة ألصحاب بعض األفكار املتطرِّفة.
هو وجود تأثرٍي سليب ملستخدمي شبكات التَّواصل االجتماعي من إنَّ ما ال يكاد خيتلف حوله اثنان اآلن، 

ويج خطره يف أنَّه ملبٌَّس بغالٍف ديينٍّ، حيث يعمد بعض األف باب، وهذا التَّأثري السليب يأيتاملراهقني والشَّ  راد إىل الرتَّ
ط يف راإىل االخن ء مبستواهم الرُّوحيلألفكار املتطرِّفة باسم الدِّين اإلسالمي، ويقنعون الشَّباب الباحثني عن االرتقا

صفوفهم وتبين تلك األفكار اخلارجة عن الوسطيَّة اإلسالميَّة الصَّحيحة. بتعبرٍي آخر، فإنَّ الشَّباب الذين يتأثَّرون 
ا هم من الشَّباب اجليِّدين املتديِّنني، ، إَّنَّ لكنَّهم خيطأون و  باألفكار املغلوطة املتطرِّفة عرب شبكات التَّواُصل االجتماعيِّ

 يف التَّشخيص.
ا يتمُّ عرب ISISالتَّقارير أنَّ جتنيد الشَّباب املاليزيِّني املقاتلني يف صفوف داعش )على سبيل املثال، تفيد  ( إَّنَّ

 ( من الشَّباب املاليزيِّني قد تَّ 40م(، أفادت التَّقارير أنَّ حوايل )2014شبكات التَّواصل االجتماعيَّة، ويف مقاٍل )
9جتنيدهم يف صفوف تنظيم داعش عرب الفيس بوك وغريها من شبكات التَّواصل االجتماعي.

وقد أكَّد هذا التَّقريَر   
( من اجملنَّدين يف تنظيم داعش من ماليزيا، %61وزير الدَّاخليَّة داتؤ سري أمحد زاهد حامدي الذي أفاد بأنَّ نسبة )

ا يتمُّ عرب اإلنرتنت، وأضاف بأنَّ حوايل )  10يم.ظ( من القوَّات املسلَّحة املاليزيَّة، يُعتقد أنَّ هلم صلة وانتماء بالتَّن60إَّنَّ
                                                           

6 Adlina, AB. Halim. “Cultural Globalisation and its Impact upon Malaysian Teenagers, Journal Pengajian Umum 

Bill. No.8, p181. 
7 Muhammad T.J. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites”, Op. Cit., p.268. 
8 Ibid. 
9 See: LEE SHI-IAN, “Malaysian militants for Isis recruited through social media”,  22 September, 2014. 

http://www.themalaysianinsider.com/ 

Suman, Varandani. “ISIS Recruitment: 75% Of New Islamic State Group Supporters In Malaysia Are Recruited  10

-supporters-group-state-islamic-new-75-recruitment-http://www.ibtimes.com/isisOnline”, IBT, 25 May, 2015. 

on: 8 February 2016.Accessed . 1936440-online-recruited-are-malaysia 

http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
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م( تناقلت وسائل اإلعالم خرب انفجاٍر بسوريا والعراق، أودى حبياة 2017الثَّاين من يناير )أيًضا، بتاريخ 
عاما( من والية 27( ضحيَّة، وأنَّ شاَبني ماليزيَّني مرتبَطنْي هبذا االنفجار، أحدمها: حممد أمريوْل أمحد رحيم، )33)

عاما( من والية سيالنغور. وبذلك فإنَّ الشَّباب املاليزيِّني املرتبطني باالنفجارات 31سامل ) دترينغانو، واآلخر َشذواْن حمم
وأكَّد ذلك رئيس املعهد الدُّويل للدِّراسات  11( فرًدا.16االنتحاريَّة بسوريا والعراق حتت تنظيم داعش، يبلغ )

(، وأنَّ ISISدروا ماليزيا لالنضمام إىل مجاعات )االسرتاتيجيَّة وشؤون األمن، مضيًفا  بأنَّ حوايل مائة من الشَّباب قد غا
 12( آخرين.110األمن قد قبض على حوايل )

وحىت على املستوى الدَّاخلي، فإنَّ شبكات التَّواُصل االجتماعِي هي مسؤولٌة عن التَّهديد اإلرهايّب الدَّاخلي، 
( شخًصا داخل ماليزيا من 12الشَّائعات بوجود )وقد أكَّد ذلك رئيس الشُّرطة املاليزيَّة خالد أبو بكر؛ حيث انتشرت 

م مستعدُّون للقيام بعمليَّاٍت يف خمتلف املواقع املاليزيَّة. كذلك، يف دراسٍة ملركز ) (، العاملّية حول PEWاالنتحاريِّني، وأهنَّ
طفون مع التَّنظيم، وأنَّ نسبة ( من املاليزيِّني متعا101000استطالع آراء املاليزيِّني عن تنظيم داعش، تبنيَّ أنَّ حوايل )

 13( من املسلمني املاليزيِّني ينظرون بإجيابيَّة إىل تنظيم داعش، وأعماهلا بسوريا والعراق.12%)

هذا، وال خيفى أنَّ مجيع األفراد املتعاطفني لتنظيم داعش أو غريه من التَّنظيمات، ال عالقة مباشرة هلم هبذا  
ا عرب تكوين اآلراء من خالل شبكات التَّواصل االجتماعيِّ وغريها من الوسائل املرئيَّة، ومن  التَّنظيم على اإلطالق، وإَّنَّ

ابط املتشعِّب  راط يف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ؛ حيث إنَّ النَّجاح يف استقطاب فرٍد ملساندة قضيَّة أو االخنخالل الرتَّ
ا ييف مجاعة أو تنظيم، ال يعين فقط ذلك  هاته، فالنَّجاح ممَّن يشاركون هذا الفرد آراءه وتوجُّ  عين أفراًدا آخرينالفرد، وإَّنَّ

ن، وهكذا قد يُقنعون أصدقاء آخري -بَدْورهم–يف إقناع شخٍص مَّا يعين إقناع سلسلٍة من أصحابه وأصدقائه الذين 
 ومن هنا تأيت أمهيَّة شبكات التَّواصل االجتماعيِّ وخطورهتا يف الوقت نفسه. َدوالَيك.
باإلمجال، فإنَّ كلَّ تلك األحداث تؤكِّد لنا خطورة شبكات التَّواصل االجتماعي سواء يف اجلانب اإلجيايب أم  

السِّليب، ودورها الفعَّال يف تكوين الرَّأي العام لدى الشَّباب؛ لكوهنا أهمَّ مصدٍر يف الوقت الرَّاهن يستقون منه معلوماهتم، 
رورة تحون من خالهلا على العامَل وعلى القضايا البعيدة، وهذا ما حيملنا على النَّظر يف ضويكوِّنون عربه صداقاهتم، وينف

الشَّباب املستهَدفني األوَّل  ونشره بني التَّدخُّل يف تلك الوسائل من أجل توظيفها توظيًفا إجيابيًّا لتأكيد الفكر الوسطي
 لالحنرافات الفكريَّة.

احلكومة املاليزيَّة قد قامت بالكثري من اإلجراءات الوقائيَّة والعالجيَّة يف جمال األمن هذا، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ 
ن اإلجراءات م، ويف التَّعاون من املراكز الدَّعويَّة واالجتماعيَّة من أجل نشر الوعي الصَّحيح باإلسالمي، و األلكرتوينِّ 

 من الوطني لإلنترنتقانون األتبينِّ  ات التَّواصل االجتماعيِّ اليت قامت هبا احلكومة املاليزيَّة حيال اإلرهاب على شبك

                                                           
11 K.K. Tan. “ISIS and Present danger to our country”, The Sun, Thursday 28, January, 2016, p12.  
12 Shannon, Teoh. “Rising concern over trend of Malaysian ISIS suicide bombers”, The Straits New Times, 12 January, 

2016. http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rising-concern-over-trend-of-malaysian-isis-suicide-bombers. 
13 Ibid. 
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(The National Cyber Security Policy, NCSP( وذلك عام ،)واهلدف األساس العتماد هذا القانون 2001 ،)م
لفئات اإلنرتنت امواجهة احتماالت املخاطر النَّامجة عن استخدام اإلرهابيِّني واإلجراميِّني والقراصنة يف استخدام تلك 

 14من أجل النُّفوذ إىل اجملتمع أو إىل األفراد، وإحداث هتديد حلياهتم أو ممتلكاهتم، أو باألمن الوطين.
هذا، باإلضافة إىل التَّنسيق مع مؤسَّسات أمنيَّة كثرية على شبكات اإلنرتنت وشبكات اهلواتف اليت تتعاون مع 

 ض تلك املؤسَّسات.رموز بعأدناه  حتقيق أهدافها، وهي كثرية، ويف الصُّورةاحلكومة يف تنفيذ خطواهتا األمنيَّة ويف 

 
 

ويف رأي  السَّيد تان سري يل الْم يت، نائب الرَّئيس ملؤسَّسة مكافحة اإلجرام مباليزيا، إنَّ من واجب احلكومة مراقبة 
الجتماعيِّ تطرفني يف شبكات التَّواصل اشبكات التَّواصل االجتماعي من أجل احلدِّ من التَّطرف، ذلك أنَّ تأثري امل

 15ت ويقومون بالتَّجنيد ونشر الرأي املتطرف.م يؤثرون على األفراد واجملموعاواضٌح، وأهنَّ 
 

 االجتماعيِّ في المجتمع الماليزيدراساٌت وأبحاث عن شبكات التَّواصل 
ىل ظهور دراساٍت  تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة، قد أدَّى إإنَّ تنامي وسائل تكنولوجيا االتِّصال السَّريع، خاصًَّة عرب 

يَّة، ئل توظيف تلك التَّطبيقات وآثارها على حياة املستخدمني يف أبعادها املختلفة: دينيَّة، واجتماعساكثرية معنيَّة بو 
 واقتصاديَّة، وفكريَّة، وغريها.

عنيَّة عوة والدِّراسات اإلسالميَّة هو نُدرة الدِّراسات املالذي يعرتض الباحث يف جمال الدَّ  غري أنَّ اإلشكال األوَّل 
بتوظيف اإلنرتنت وما تفرَّع عنه من شبكات التَّواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف النَّقالة الذكيَّة يف الدعوة ويف إظهار 

مامات املدعوِّين، تاحة، واهتالقيم اإلسالميَّة بأسلوٍب فاعل وعصريٍّ يواكب لغة العصر، وطبيعة الوسائل احلديثة امل

                                                           
14 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6., p.26. 
15 Laili Ismail. “Social Media Monitoring System Key to Tackling Extremism”, New Straits Times Online, 25 January 

2016. 
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مبَن أْعَلُم ُهَو  َربَّكَ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِإىَل  ادْعُ حتقيًقا لقوله تعاىل: }
 .(121{ )النحل:َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

اجة ماسَّة إىل حب ما زال -ديثةحلاأي الدَّعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة عرب الوسائل التقنيَّة –إنَّ هذا اجلانب  
ة يؤكِّد الباحث سامل احلسن وزمالؤه ندرة وجود حبوث عن توظيف اهلواتف النَّقالة الذَّكيَّ دراساٍت علميَّة يف هذا اجملال. 

-Mن بـ"الرُّغم من وجود دراساٍت كثريٍة يف توظيف اهلواتف يف عمليَّات التَّعليم اليت تعرف اآليف الدَّعوة اإلسالميَّة على 

Learning أي: التَّعليم عرب اهلواتف، سواء يف تعليم اللُّغات األجنبيَّة، أو يف دعم احلوار بني الدَّارسني، أو بينهم وبني "
وبتعبري  16م.لتَّعلم وغري ذلك من استخدامات اهلواتف الذَّكيَّة يف التَّعلياملدرِّس، أو يف مساعدة الدَّارسني البطيئني يف ا

 17حممد طاهر وزمالؤه: "فإنَّ الدِّراسات عن شبكات التَّواصل االجتماعيِّ واستخدامها بني املسلمني قليلة".الباحث 

املسلمني  بكات اإللكرتونيَّة وتوظيفها بني الشَّبابعلى كلِّ حاٍل، فإنَّ عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشَّ 
م(؛ للنَّظر يف العوامل املؤثِّرة يف استخدام 2011دراسة الباحث حممد طاهر وزمالئه )مباليزيا، ومن تلك الدِّراسات: 

هي: العامل  ،الشَّباب املاليزيِّ لشبكات التَّواصل االجتماعيِّ. يف هذا اإلطار، قام الباحثون بتحديد أربعة عوامل
، والعامل التكنولوجي، والتَّعليمي، والتِّجاري الدِّعائي. ومبا أنَّ هذه الدِّراسة كانت يف جمتمٍع متعدِّد اإلثنيَّات  ،االجتماعيُّ

 فقد جاءت على شكل مقارنة؛ ملعرفة توجُّهات املستخدمني باختالف املتغريِّ اإلثين: ماليو، وصينيُّون، وهنود.
 م(، وهي أكثر ختصيًصا يف جمتمع الدِّراسة2013 هذا اجملال، هي دراسة حممد زكي مصطفى )دراسةٌ أخرى يف

لعاصمة  بني الشَّباب املسلم بأحياء نيالْي جنويبَّ ا ؛ حيث هي دراسة ميدانيَّة حول استخدام فيسبوكويف املوضوع
ينيَّ كواالملبور، واستكشاف مدى تأثري استخداماهتا على الشَّباب يف توسيع معر  ة، وفْهِمهم للقضايا فتهم وثقافتهم الدِّ

إناث(. وقد %7313ذكور، و %3716عيِّنة من الشَّباب ) (314املرتبطة باإلسالم. وقد مشلت هذه الدِّراسة )
توصَّلت هذه الدِّراسة إىل أنَّ الشَّباب يستخدمون فيس بوك لتوسيع عالقاهتم االجتماعيَّة مع أقراهنم، وأنَّ استخدامها 

 18يف مستوى فْهمهم لإلسالم. -شيًئا مَّا–يؤثِّر 
، فقد كانت عن استخدام شبكات التَّواصل م(2012أمَّا دراسة الباحث جهاد حممد شرف وآخرين )

(، ومشلت Universiti Teknologi Malaysia, UTMاالجتماعيِّ بني الطَّلبة اجلامعيِّني باجلامعة املاليزيَّة للتكنولوجيا )
شبكات التَّواصل ل( عيِّنة من الطَّلبة. ومن نتائج هذه الدِّراسة اعرتاف جمموعٍة كبريٍة من الطَّلبة بالتَّأثري السِّليب 410)

االجتماعيِّ على مستوى تديُّنهم، مثل العالقة باجلنس اآلخر، والتَّفريط يف أوقات الصَّلوات. كما أنَّ جمموعًة منهم 
ينيَّة عرب شبكاٍت إسالميَّة معروفة.  19أفادوا من استخدامهم لشبكات التَّواصل االجتماعي بزيادة معرفتهم الدِّ

                                                           
16 Salim Ahassan, M Nordin A Rahman, A. Hakim A. “Mobile-Based Da’wah al-Fardiyyah Model Using M-Learning 

Method”, Proceedings of ICIC2015-International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st. 

Century, 6-7th June, 2015. University Sultan Zainal Abidin, Malaysia. 
17 Muhammad T., Jan. et al. “Factors influencing the Adoption”, Op. Ci., p.267. 
18 M. Zaki M. “Facebook as social media tools among Muslim Youths in Malaysia”, Op. Cit. 
19 Gehad M. Sharaf. “An Examination of Social Networking Sites usage among Muslims Student in Islamic 

Perspectives”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT, Vol.1, Issue4, April 2012, 

273-277. 
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اصَّة كثرية إىل أنَّ الستخدامات اإلنرتنت نتائج سلبيَّة كثرية على حياة الشَّباب، خ  وقد توصَّلت نتائج دراساتٍ 
املراهقني، مثل تعاطي املخدِّرات، والعالقات اجلنسيَّة احملرَّمة، واالخنراط يف العصابات اإلجراميَّة، والقيام بأعمال الشَّغب، 

الباحث حممد زكي مصطفى وآخرين، يؤكِّدون وجود توجٍُّه واضٍح  غري أنَّ  20والتَّحرُّش بالنَّاس عرب اإلنرتنت، وغريها.
بني بعض الشَّباب املاليزيِّني يف استخدام اإلنرتنت وشبكات التَّواصل االجتماعيِّ من أجل نشر الدَّعوة اإلسالميَّة، 

يت تعرتض ائل اليوميَّة اليف العبادات واملعامالت وغريها من املس والبحث عن معلوماٍت ذات ارتباٍط بأحكام اإلسالم
 21حياة الفرد املسلم، ويبحث عن إجاباٍت دينيَّة هلا.

راسات القليلة اليت أمكن التَّوصل إليها يف جمال استخدام شبكات التَّواصل  إمجااًل، نستنتج من هذه الدِّ
االجتماعيِّ واالنرتنت من  ئل التَّواصلاالجتماعيِّ مباليزيا، أنَّ الشَّباب املسلم مباليزيا لديه رغبٌة واضحٌة يف توظيف وسا

ابًيا، وإن وجدت كات اإللكرتونيَّة توظيًفا إجيكثريين منهم يستخدمون تلك الشَّب  أجل فهم اإلسالم ونشر تعاليمه، وأنَّ 
 .بعض التَّجاوزات عند بعضهم

ح إذا ما ُوِجد من يقوم الصَّحي وحيدونا هذا االستنتاج إىل أنَّ األمل كبرٌي يف توجيه الشَّباب التَّوجيه اإلجيايب
بذلك، ويوجِّه استخدام شبكات التَّواصل االجتماعي ويعوِّض ما فيها من مضمون سليبٍّ إىل مضمون إجيايب بنَّاء يفيد 

 يف معرفة اإلسالم ويف بناء الفهم الَوَسطي وتعميمه بني املسلمني، وخاصَّة الشَّباب.
 

 لإلنترنيت ووسائل التَّواصل االجتماعيمجاالت استخدام اإلرهابيِّين 
ء على أفكار  لعلَّ من املفيد للباحثني معرفة اجملاالت اليت ينفذ عربها أصحاب األفكار املتطرِّفة من أجل التَّأثري السيِّ

ء ما يأيت االشَّباب، وجعلهم خيرجون عن اجلادَّة، والوسطيَّة اإلسالميَّة يف ميزان األمور. تلك خطوٌة مهمَّة من أجل بن
 بعدها من وسائل مقرتحة لنشر الفكر الوسطيِّ بني الشَّباب باستخدام وسائل التَّواصل االجتماعي.

ا ُتشكِّل أهمَّ االسرتاتيجيَّات اليت  يف هذا اجلانب، يكفينا ما  حدَّده الباحث زهري يوسف من بنوٍد، وجد أهنَّ
األنشطة اإلجراميَّة،  نيد الشَّباب واملناصرين هلم عرب اإلنرتنت؛ لالخنراط يفحني حياولون جت يعتمدها خرباء التَّأثري يف الرَّأي
 22وهي، كما يف الشَّكل اآليت:

                                                           
20 M. Zaki M. “Facebook as social media”, Op. Cit., 173. 
21 Ibid, 173. 
22 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber Dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6. 
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(: Psychological Warefare) الحرب النَّفسيَّة-أ
رِّفة ات املتطتُعدُّ احلرب النَّفسيَّة من لدن اجلماع

يِّ ة عرب شبكات التَّواصل االجتماعاسرتاتيجيَّة قويَّ 
واإلنرتنت، وتتحدَّد هذه االسرتاتيجيَّة مبدى تفوُّق 
أولئك يف اخرتاع الوسائل الناجحة يف إحداث املفعول 
النفسي للمشاهد، ومن وسائلهم عرض ُصَور 

ك التَّفجريات اليت يقوم هبا الفدائيُّون من الشَّباب؛ وبذل
ذ خيرج املشاهد بنتيجة أنَّ أولئك هلم قدرة فائقة يف النفو 

يِّ مكاٍن، وأن "العدو" ضعيف، ودفاعاته إىل أ
مكشوفة، سهلة االخرتاق. مث إنَّ احلرب النَّفسيَّة تصل 
لدرجة أن الذي جينب عن مواجهة أولئك، والوقوف 

 23ضدَّهم إَّنا هو يف غاية اجلنب والضَّعف.
 

 
وي : شبكات التَّواصل االجتماعي(Publicity and Propaganda) الدِّعاية والتَّرويج -ب ج وسيلةٌ رائجةٌ للدِّعاية والرتَّ

لوصول مضمونه مباشرًة إىل املتلقي دون تدخٍُّل فيه، واملرسل يكون يف َسَعٍة من أمره لُيكيِّف هذا املضمون كما يريده 
ويج ال يأيت من فراغ، وإَّنا يستند إىل وقائع، فيأخذها ويفسِّرها حيلِّلها و  أن يصل إىل املتلقي. كذلك، فإنَّ الدعاية والرتَّ

ا مساندته ماديًّا ومعنويًّا. وتنطلق الدعاية  على ما خيدم وجهته، وحيمل املتلقي على قبول رأيه والتَّعاطف معه، ورمبَّ
ويج عرب وسائل متعددة، قد تبدأ بعرض قصص وَّناذج ومشاهد لشباب جماهدين، وعرضهم بوصفهم أبطااًل. كما  والرتَّ

اجلانب اآلخر، وما يقوم به هذا اجلانب من ختريٍب وهتٍك لألعراض، وانتهاٍك ميكن أن تكون بشكل عكسيٍّ بعرض 
 للحقوق..

 

قد ينجح بعض األفراد يف مجع التَّربعات املاليَّة الكبرية عرب شبكات التَّواصل  :(Fundraisingجمع التَّبرعات ) -ج
ويج للقضيَّة اليت ن مجيع األطراف يستخدم أ ون الدِّفاع عنها. واملعروفيدَّع االجتماعي، وذلك بفضل جناح الدِّعاية والرتَّ

 ومجع التَّربعات إلقامة املشروعات املختلفة، وليس هذا األمر حكرًا على اجملموعات اإلنرتنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه،
 غري نزيهة.املتطرفة، ولكن اإلشكال يف صرف تلك التَّربعات يف أهداٍف 

 

                                                           
23 L. E. Prichard, J. J., and MacDonald, “Cyber Terrorism: A Study of the Extent of Coverage in Computer Security 

Textbooks,” Journal of Information Technology Education, vol. 3, 2004. 
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: يعد جتنيد األعضاء عرب شبكات التَّواصل (Recruitment and Mobilization) واالستقطابتجنيد األعضاء  -د
هي من أكثر الوسائل جناًحا بني الشَّباب، وهو يف الوقت نفسه، من أخطر األمور اليت ميارسون أصحاب  االجتماع

فونه يف أيِّ وقت شاؤوا. ٍب يعين مكسًبا كبريًا يوظِّ النَّوايا السَّيئة للتَّأثري على الشَّباب؛ ألنَّ جناحهم يف اقتناص أيِّ شا
، وليس يف أعمال عنٍف مباشرة، فقد يكون توظيفهم يف التَّزويد مبعلوماٍت معهمَّة،  ويأيت توظيف األعضاء يف صَوٍر شىتَّ

ينيَّة واالجت ويج هلم لدى أفراد آخرين، أو نشر الفكر املتطِّرف يف القضايا الدِّ  ة والسِّياسيَّة وغريها.ماعيَّ أو جمرَّد الرتَّ
 

: مبا أنَّ املواقع االجتماعيَّة هي باألساس، ذات طابٍع (Social Networking) النُّفوذ إلى المواقع االجتماعيَّة -هـ
، ويكون االنضمام إليها سهاًل، فإنَّ النفوذ إليها سهٌل، وقد ينجح بعض األف األعضاء اآلخرين  اد يف كسب ودِّ ر اجتماعيٍّ

ثقتهم مبا يعلنونه من مبادئ، وما يتَّخذونه من مواقف يف خمتلف القضايا، وهكذا جيدون ألنفسهم شرحيًة كبريًة من و 
"األصدقاء" املتعاطفني معهم، وهكذا يسهل عليهم النفوذ إىل املواقع االجتماعيَّة وكسب األفراد. وقد يستفيدون من 

 هلا هو غري العادل.بعض القضايا العادلة حقًّا، ولكنَّ  توظيفهم 

 
: شبكات التَّواصل االجتماعي وسيلة أيًضا لتبادل املعلومات بني (Sharing Information) تباُدل المعلومات -و

األفراد جبميع أصنافها: نصوص مكتوبة، ورسوم، وصور ثابتة، ومواد مرئية متحركة فيديو، وبرامج مشفرة، وغريها. ومن 
دقيقة،  التَّصدي لذلك؛ لكثرة ما يتم تبادله من معلومات بني األفراد عرب الشبكة العاملية يف كلِّ الصَّعب يف العامل الرقمي 

 ولقدرة بعض األفراد يف إخفاء املعلومات بأشكال شىت.

ا يف : شبكات التواصل االجتماعيِّ وسيلة أكثر جناحً (Planning and Coordination) التَّخطيط والتَّنسيق -ز
 فراد خاصة يف حال املوانع اليت حتدُّ من تالقيهم، وقد حدثت َّناذج عدَّة من التَّخطيطألاتَّنسيق بني التَّخطيط وال

والتَّنسيق عرب شبكات التَّواصل االجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة يف تنظيم العمل، سواء لبلوغ أهداٍف نبيلة 
 24أم غري نبيلة.

 
 الجتماعيِّ في الدَّعوة بماليزياواصل اتوظيف شبكات التَّ خطوات مقترحة ل

إنَّ احلديث عن توظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ يف نشر الوسطيَّة واالعتدال يف الفهم واملمارسة يف اجملتمع 
وفركيم (، Jakimاإلسالميِّ مباليزيا يأيت ضمن جهوٍد عدَّة يف هذا اجملال من لُدن مؤسَّسات دعويَّة رمسيَّة مثل جاكيم )

(Perkim ولكن تلك اجلهود ينقصها الكثري من الصِّياغة اجليدة يف قاَلب جديد يو ،) وطبيعة الوسائل  ي طبيعة العصر،از
 احلديثة.

                                                           
24 A. P. Schmid, “Root Causes of Terrorism: Methodological and Theoretical Notes, Empirical Findings and Four 

Inventories of Assumed Causal Factors,” 2005. 
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يف نشر  يعبناًء على ذلك، فمن اإلمكان القيام جبملة خطواٍت يف سبيل توظيف شبكات التَّواصل االجتما
 الفكر الوسطي بني الشَّباب خاصَّة.

 نشاء مجموعٍة شبابيَّة من الصَّفحات االجتماعيةإ -أ
تكون  -عادةيف ال–هناك الكثري من اجملموعات اإلسالمية على الشبكة العاملية، وكذلك يف ماليزيا، ولكنها 

مشحونًة باملواعظ املطوَّلة، وبنصوص الكتب واجمللدات، وقد ميألها بعضهم بالنَّسخ واللَّصق من مواقع أخرى دون 
ملضمون ما ينقلون، وأخريًا تصبح تلك املواقع عبًئا على القارئ، يسأمها الشخص من أوَّل وهلة. فاملطلوب من متحيٍص 

مثل هذا املوقع أن يكون مضمونه قليالً خمتصرًا، ولكن هادفًا مركَّزًا، سواء أكان نصًّا أم صوتا وصورة، أم غري ذلك من 
 املواد اإللكرتونيَّة.

 
 الوَسطي وترجمته إلى الماليويَّةمتابعة النَّشاط  -ب

على الرغم من أنَّ مفردات "الوسطيَّة، االعتدال، التَّسامح" وغريها هي ملء السَّمع والبصر يف أيَّامنا هذه، 
فإنَّ الكثري من الشباب ما زال غري مدرٍك حلقيقة تلك املصطلحات، وقد تُروَّج له بعض األفكار واملواقف املتطرفة على 

ا هي الوسطيَّة، وهي منافية للوسطيَّة، وقد تلفَّق له بعض الفتاوى املغلوطة أو القائمة على جزء واحٍد من األدلة  أهنَّ
 واحلقائق، فيظن أنَّ تلك الفتاوى هي األصلح، وهي امللتزمة بالوَسط، واحلقيقة غري ذلك. 

الفكر  ائرة حولت والكتب والنقاشات الدَّ يف هذا السياق، ينبغي على العلماء مباليزيا متابعة النَّدوات واحملاضرا
، و  قراءة ملواد، مث عرضها مبا يوافق سرعة الوقت، وطبيعة الشَّباب يف عدم صربهم على الاالقيام بتلخيص تلك الوسطيِّ

ا النُّفوذ مباشرًة إىل اهلدف.  واملتابعة الطَّويلة، وإَّنَّ
 إنشاء وسائط متعدِّدة مركَّزة حول الفكر الوسطي -ج

، سواء من لدن أصحاب  األوَّلمبا أنَّ اجليل الشاب هو املستهَدف  باألنشطة على شبكات التواصل االجتماعيِّ
النَّوايا الطَّيبة أم من لُدن املخرِّبني، فإنَّ ذلك حيتِّم أن ينطلق كلُّ نشاٍط يف مواجهة الفكر املتطرف عرب شبكات التَّواصل 

 سهم، ومبا أنَّ ُجلَّ الربجميات هي اآلن عرب اهلواتف الذكيَّة، فال بدَّ من توظيفاالجتماعي مما يستهوي الشَّباب أنف
 اهلواتف توظيًفا فعَّااًل.

على سبيل املثال، هناك الكثري من األلعاب اإللكرتونيَّة، مثل ألعاب القتل والدَّمار، اليت تؤثِّر سلًبا على أفكار 
ح فهل ُوجَدْت حقا برامج وألعاب تعلِّم األطفال والشَّباب مبدأ التَّسام الشَّباب، وهتيِّئهم لقبول اإلجرام والعنف.

رغم  باألطراف املتصارعة إىل التَّفاهم -مثال–اإلسالمي، وقبول الرَّأي اآلخر واحرتامه؟ وهل هناك ألعاٌب تنتهي 
 االختالف، والبناء، وليس حماولة ختريٍب كلِّ طرٍف لآلخر، وحْموِه من الوجود؟

ثل تلك األلعاب اليت نستهني هبا ألطفالنا، ولشبابنا، تقوم بأثٍر كبرٍي يف تسويق فكر اهلدم وإلغاء اآلخر، إنَّ م
يف أذهان الصِّغار والشَّباب. عليه، من اإلمكان تصميم وسائط متعدِّدة من ألعاب إلكرتونيَّة وأفالم  وتكريس فكر العنف
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ة، دون أن شَّباب مباشرًة  بالرتَّكيز على روح التَّسامح والوسطيَّة اإلسالميَّ متحرِّكة، ومقاطع فيديو وغريها، مما خياطب ال
ا توجيهيًّا غري مباشر.  يكون مضمون تلك الوسائط وعظيًّا تلقينيًّا، وإَّنَّ

 الخروج بالشَّباب من مستهلكين إلى متجين -د
ح واخلطأ. من هذا يف معرفة الصَّحي ينبغي اإلميان مبقدرة الشَّباب أنفسهم على اإلبداع، وعلى حتكيم عقوهلم

يبدأ  نْ أاملنطلق، فإنَّ توظيف الشَّباب أنفسهم يف أنشطة مواجهة الفكر املتطرِّف، ونشر الفكر الوسطي ال بدَّ منه. أي 
جل زمام املبادرة من أآخذين ب برنامٍج توَعويٍّ من الشَّباب أنفسهم، فال يكونوا مستقِبلني، وإَّنا منتجني فاعلني أيُّ 

ينيَّة، ومن مث  مواجهة كلِّ فكٍر متطرِّف، ويكفي يف ذلك حيازة الشَّباب ألبسط مبادئ النَّظر الوسطي والثَّقافة الدِّ
ة بوصفهم أعضاء فاعلني موجِّهني لتلك القنوات االجتماعيَّة من أجل استقطاب أقراهنم،  ينطلقون عرب القنوات املعدَّ

ع مي. فالشَّباب ميتلكون الكثري من املقدرة الواعدة يف هذا اجملال، وال بد من زر وتبصري غريهم باملوقف الوسط اإلسال
م قلَّما يقبلون أن يقعوا فريسًة  الثِّقة فيهم بأنفسهم وحتويلهم من مستهلكني إىل منتجني. وإذا ما استقرَّ هذا الوعي فإهنَّ

 .سهلًة لكلِّ من هبَّ ودبَّ من أصحاب األفكار واآلراء املتطرِّفة

 التَّشهير بالفكر المتطرِّف -هـ
من طُرق محاية األفراد من التَّأثري السيء لشبكات التَّواصل االجتماعي، رصد تلك الشَّبكات اليت تسيء إىل 
الفهم الصَّحيح لإلسالم، وكشف زيف أصحاهبا باحلجَّة الواضحة، وليس جمرَّد التَّحذير والتَّخويف منهم، وإالَّ انقلب 

ويج ألفكار أصحاهبا إَّنا جيد أرًضا خصبًة يف غياب النَّقد البناء حوله؛ األمر إىل  ضدِّه. إنَّ تأثري تلك الشَّبكات والرتَّ
. وما مل تتفيظن بعض النَّاس أنَّ تلك أفكار صائبٌة، وأ الرَّأي املتطرف  م هذه اخلطوة، فإنَّ أصحابنَّ أصحاهبا على حقٍّ

، ويسهل عليهسوف جيدون موطئ قَدٍم يف شبكات التَّ  فهم والدِّعاية إقناع األفراد لالخنراط يف صفو  مواصل االجتماعيِّ
  هلم.
 

 خالصة ونتائج
لقد استهدفت هذه الورقة النَّظر يف ُسبل توظيف شبكات التَّواصل االجتماعي من أجل نشر الفكر الوَسطي يف اجملتمع 

داُمها يف اجملتمع قد أسيء استخ -أي شبكات التَّواصل االجتماعي–ثة املاليزيِّ ويف غريه. ذلك أنَّ هذه الوسيلة احلدي
 املاليزيِّ من ِقَبل َمْن يريدون تشويه ُصور اإلسالم.

ولتتبُّع هذا املوضوع، فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل 
ة بني الشَّباب من طلبة اجلامعات من كال اجلنَسني. كما تعرَّضت هذه الورقاالجتماعي يف اجملتمع املاليزيِّ، خاصَّة 

للهجمة الشَّرسة اليت تستهدف الشَّباب املسلم املاليزي من أجل َصرفه عن املسار الَوَسطيِّ لإلسالم، وإدخاله يف دروب 
 الغلو والتَّطرُّف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي.
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ة إنشاء شبكات وجمموعاٍت شبكيَّ  ل:ذه الورقة اقرتاح بعض احللول هلذه املشلكة، مثبعد ذلك، حاولت ه
تكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي الوَسطي يف خمتلف أنشطة الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف 

ل اإلجراام والتَّطرُّف ًة متواصلة. كذلك حماربة وسائاحلياة اليوميَّة، وتكثيف اجلهود حىت تكون الوسطيَّة وعًيا يوميًّا وممارس
، وتعريف الشَّباب حبقيقة اإلرهاب والتَّطرُّف بأسلوٍب يليبِّ ميول الشَّباب.  على شبكات التَّواصل االجتماعيِّ
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