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  بية بية العرالعر  اإلعالميةاإلعالمية  اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجية
  املشرتكة ملكافحة اإلرهاب املشرتكة ملكافحة اإلرهاب 


 من أصحاب المعالي وزراء اإلعالم العرب بخطورة  من أصحاب المعالي وزراء اإلعالم العرب بخطورة استشعارااستشعارا

، ولما لوسائل اإلعالم من تأثير على تغذية هذه ، ولما لوسائل اإلعالم من تأثير على تغذية هذه ظاهرة اإلرهاب ظاهرة اإلرهاب 
الظاهرة والحد من آثارها ومكافحتها فقد عمل مجلس وزراء اإلعالم الظاهرة والحد من آثارها ومكافحتها فقد عمل مجلس وزراء اإلعالم 
العرب جنبًا إلى جنب مع مجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب جنبًا إلى جنب مع مجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل 
العرب على التصدي لهذه الظاهرة المقيتة ، وأسهم اإلعالم العربي العرب على التصدي لهذه الظاهرة المقيتة ، وأسهم اإلعالم العربي 

روني في الوقوف بحزم أمام هذه روني في الوقوف بحزم أمام هذه المسموع والمرئي والمقروء واإللكتالمسموع والمرئي والمقروء واإللكت
الظاهرة منذ بواآيرها من منطلق أن العرب والمسلمين هم الظاهرة منذ بواآيرها من منطلق أن العرب والمسلمين هم 

، ، لتي استهدفت البشر والشجر والحجرلتي استهدفت البشر والشجر والحجرالمتضررون من هذه الظاهرة االمتضررون من هذه الظاهرة ا
وشكلت أبرز معوقات التنمية المستدامة على الصعيد العربي وشكلت أبرز معوقات التنمية المستدامة على الصعيد العربي 

  . . واإلسالمي والدوليواإلسالمي والدولي

 أن  أن مرارًامرارًاير ير وقد أآد ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية غوقد أآد ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية غ
اإلرهاب ال وطن له والدين ، وهو ظاهرة دخيلة على الوطن العربي ، اإلرهاب ال وطن له والدين ، وهو ظاهرة دخيلة على الوطن العربي ، 
وأن اإلسالم والعرب بريئون منه ، ألنه عدو لألديان وللشعوب على وأن اإلسالم والعرب بريئون منه ، ألنه عدو لألديان وللشعوب على 

  . . حد سواءحد سواء

ولقد شهدت العديد من الدول العربية عمليات إرهابية مروعة ولقد شهدت العديد من الدول العربية عمليات إرهابية مروعة 
 ،  ، خاصة في المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربيةخاصة في المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية

والمملكة األردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، والجمهورية اليمنية والمملكة األردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، والجمهورية اليمنية 
، والجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
، ومملكة البحرين ، وجمهورية العراق ، والجمهورية اللبنانية ، ، ومملكة البحرين ، وجمهورية العراق ، والجمهورية اللبنانية ، 
وغيرها من الدول ، فضًال عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وغيرها من الدول ، فضًال عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل 
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في األراضي الفلسطينية مستهدفًا المقدسات والمواطنين والممتلكات في األراضي الفلسطينية مستهدفًا المقدسات والمواطنين والممتلكات 
  . . على حد سواءعلى حد سواء

ومن هنا تأتي هذه اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة ومن هنا تأتي هذه اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة 
المقترحة لمكافحة اإلرهاب التي تقدمها المملكة العربية السعودية ، المقترحة لمكافحة اإلرهاب التي تقدمها المملكة العربية السعودية ، 

  شأنه تطوير منظومة العمل العربي في مجال اإلعالمشأنه تطوير منظومة العمل العربي في مجال اإلعالم مقترح من  مقترح من وووهوه
بة مستجداته بة مستجداته بما يتناسب مع التطورات المذهلة في عالم اإلعالم ومواآبما يتناسب مع التطورات المذهلة في عالم اإلعالم ومواآ

؛ خاصة وأن اإلعالم العربي يشهد في هذا العصر ؛ خاصة وأن اإلعالم العربي يشهد في هذا العصر على الساحة العالميةعلى الساحة العالمية
حراآًا ديناميكًا ، ال ينحصر في اإلعالم الحكومي الرسمي ، بل هنالك حراآًا ديناميكًا ، ال ينحصر في اإلعالم الحكومي الرسمي ، بل هنالك 
اإلعالم الخاص الذي بات يشكل حضورًا متميزًا إلى جانب اإلعالم اإلعالم الخاص الذي بات يشكل حضورًا متميزًا إلى جانب اإلعالم 

كومي ومن شأن هذا اإلعالم الخاص مساندة اإلعالم الحكومي كومي ومن شأن هذا اإلعالم الخاص مساندة اإلعالم الحكومي الحالح
الرسمي في التصدي لهذه الظاهرة وآشف زيف اإلرهابيين ومن يقف الرسمي في التصدي لهذه الظاهرة وآشف زيف اإلرهابيين ومن يقف 

  . . وراءهم وراءهم 

ومما الشك فيه أن اإلعالم بوسائله المختلفة والمتعددة أصبح ومما الشك فيه أن اإلعالم بوسائله المختلفة والمتعددة أصبح 
في صياغة الكثير من األمور الحياتية اليومية في صياغة الكثير من األمور الحياتية اليومية إحدى الدعائم األساسية إحدى الدعائم األساسية 

  .. أهم المؤثرات الرئيسة في سلوك البشر أهم المؤثرات الرئيسة في سلوك البشر، وواحدًا من، وواحدًا من

حتها الثورة حتها الثورة وقد استفاد اإلعالم آثيرًا من األدوات التي أتاوقد استفاد اإلعالم آثيرًا من األدوات التي أتا
، األمر الذي أدى إلى تعاظم أهمية تأثير وسائل ، األمر الذي أدى إلى تعاظم أهمية تأثير وسائل التكنولوجية الحديثةالتكنولوجية الحديثة

اإلعالم في عصر الفضاء المفتوح في التوعية األمنية ، وفي رفع اإلعالم في عصر الفضاء المفتوح في التوعية األمنية ، وفي رفع 
م توجيهًا صحيحًا ، م توجيهًا صحيحًا ، مستوى الحس األمني لدى المواطنين وتوجيههمستوى الحس األمني لدى المواطنين وتوجيهه

  . . والتأثير في توجهاتهم وانتماءاتهم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنوالتأثير في توجهاتهم وانتماءاتهم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن

ومن المعلوم إن الدور اإليجابي الذي يمارسه اإلعالم في دراسة ومن المعلوم إن الدور اإليجابي الذي يمارسه اإلعالم في دراسة 
ومناقشة وتحليل الظواهر المستحدثة ومنها ظاهرة اإلرهاب والتطرف ومناقشة وتحليل الظواهر المستحدثة ومنها ظاهرة اإلرهاب والتطرف 

اته توخي اته توخي سستطلب من اإلعالم ومؤستطلب من اإلعالم ومؤسالتي تالتي توتفنيد مزاعمها وأباطيلها وتفنيد مزاعمها وأباطيلها 
وعلى وعلى . . ، والبعد عن التهويل أو التهوين، والبعد عن التهويل أو التهوينالدقة في عرض الحقيقةالدقة في عرض الحقيقة

السلطات األمنية تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات والحقائق عن تلك السلطات األمنية تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات والحقائق عن تلك 
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الظاهرة اإلرهابية وأحداثها وما يستجد بشأنها في الوقت المناسب بما الظاهرة اإلرهابية وأحداثها وما يستجد بشأنها في الوقت المناسب بما 
  يوضح الصورة الحقيقية وبما ال يترك فراغًا يستثمره اآلخر على نحويوضح الصورة الحقيقية وبما ال يترك فراغًا يستثمره اآلخر على نحو

وفي الوقت نفسه فإن الدور اإليجابي لإلعالم يتطلب وجود وفي الوقت نفسه فإن الدور اإليجابي لإلعالم يتطلب وجود . . سيء سيء 
آوادر إعالمية على مستوى الحدث تنمى باستمرار بالتدريب وبتقوية آوادر إعالمية على مستوى الحدث تنمى باستمرار بالتدريب وبتقوية 
الوازع الديني والوطني واإلنساني حتى ال تنساق وراء مزاعم الوازع الديني والوطني واإلنساني حتى ال تنساق وراء مزاعم 
وضالالت أباطرة اإلرهاب ، وينبغي لذلك توافر تخطيط إستراتيجي وضالالت أباطرة اإلرهاب ، وينبغي لذلك توافر تخطيط إستراتيجي 

  . .  الحاضر ومتطلبات المستقبل الحاضر ومتطلبات المستقبلمناسب لمواجهة تحدياتمناسب لمواجهة تحديات

  دواعي ومبررات اإلستراتيجية دواعي ومبررات اإلستراتيجية 

يشير الواقع إلى أننا بحاجة إلى إعالم مستنير يعمق الوسطية بكل يشير الواقع إلى أننا بحاجة إلى إعالم مستنير يعمق الوسطية بكل 
قيمها النبيلة، إعالم يعترف باآلخر ويناقش قضاياه بكل حرية وأمانة قيمها النبيلة، إعالم يعترف باآلخر ويناقش قضاياه بكل حرية وأمانة 
حتى يثق آل مواطن بما يتناوله ، وإال فالبديل جاهز، وهو اإلعالم حتى يثق آل مواطن بما يتناوله ، وإال فالبديل جاهز، وهو اإلعالم 

ضع السم في الدسم وينقل المعلومات من وجهة نظر ال ضع السم في الدسم وينقل المعلومات من وجهة نظر ال الحاقد الذي يالحاقد الذي ي
ومن هنا ومن هنا . . تخلو في بعض األحيان من تزييف للحقائق وتزيين للباطلتخلو في بعض األحيان من تزييف للحقائق وتزيين للباطل

تأتي الحاجة إلى إستراتيجية عربية إعالمية لمكافحة اإلرهاب، علمًا تأتي الحاجة إلى إستراتيجية عربية إعالمية لمكافحة اإلرهاب، علمًا 
بأن اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب التي أقرها مجلس وزراء بأن اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب التي أقرها مجلس وزراء 

م، قد نصت على تكثيف استخدام م، قد نصت على تكثيف استخدام 19981998 عام  عام الداخلية والعدل العربالداخلية والعدل العرب
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لتنمية الوعي العام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لتنمية الوعي العام 

  . . العربي والوطني والقومي وإبراز الصورة الصحيحة لإلسالمالعربي والوطني والقومي وإبراز الصورة الصحيحة لإلسالم
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  التصور المقترح لإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمكافحة اإلرهابالتصور المقترح لإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمكافحة اإلرهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 . تأآيد أن اإلرهاب ليس له وطن وال وهوية -

تطوير المؤسسات اإلعالمية العربية لمجابهة  -
 . اإلرهاب والتصدي لمفهومه المرفوض

مواجهة مؤيدي اإلرهاب وأنصاره باألسلوب  -
 . الذي يفهمونه

إنتاج البرامج الهادفة لتحقيق أهداف  -
 . اإلستراتيجية ومتطلباتها

 
 

 
ابتكار أساليب ووسائل إعالمية مناسبة لمواجهة اإلرهاب والتصدي  -

 . لمفهومه 
 . تطوير أساليب وآليات قانونية في مواجهة اإلرهاب والتصدي لمفهومه -
لمواجهة اإلرهاب والتصدي اختبار أساليب وآليات اجتماعية مناسبة  -

 . لمفهومه
 . وضع أساليب وآليات فنية مالئمة لمواجهة اإلرهاب والتصدي لمفهومه -

  نحو إستراتيجية إعالمية عربية 
 "  أمة بال إرهاب " 
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ز زترتك ة     ترتك شترآة لمكافح ة الم ة العربي تراتيجية اإلعالمي ة      اإلس شترآة لمكافح ة الم ة العربي تراتيجية اإلعالمي  اإلس
  : : التاليالتالياإلرهاب على اإلرهاب على 

وين         )1)1 ي تك رة ف دني واألس ع الم سات المجتم ة دور مؤس وين       أهمي ي تك رة ف دني واألس ع الم سات المجتم ة دور مؤس أهمي
ق األمن    ، وأهمية ت  ، وأهمية ت   الفرد وميوله واهتماماته وسلوآه     الفرد وميوله واهتماماته وسلوآه    شخصية ق األمن    حقي حقي

  . الفكري لدى المواطنينالفكري لدى المواطنين
شخصية

 .

ذي             )2)2 ذي           أهمية دور وسائل اإلعالم وأثرها في تحقيق األمن الفكري ال   أهمية دور وسائل اإلعالم وأثرها في تحقيق األمن الفكري ال
ة           ة          تهدده وسائل اإلعالم المعادية ما يحتم وضع إستراتيجية إعالمي تهدده وسائل اإلعالم المعادية ما يحتم وضع إستراتيجية إعالمي
ين                ع الملق ا يقن ه وبم ديني والتصدي ل ين               مناسبة لمواجهة التطرف ال ع الملق ا يقن ه وبم ديني والتصدي ل مناسبة لمواجهة التطرف ال

.   . تجاه الصحيحتجاه الصحيحوينمي ميولهم واهتماماتهم وسلوآهم في اإلوينمي ميولهم واهتماماتهم وسلوآهم في اإل

الة      )3)3 ي الرس وعية ف صداقية والموض ة الم ى أهمي د عل الة    التأآي ي الرس وعية ف صداقية والموض ة الم ى أهمي د عل التأآي
.رةت  .رةضليل واإلثاضليل واإلثاتاإلعالمية بعيدًا عن الاإلعالمية بعيدًا عن ال

امضرورة ضرورة   )4)4 اماالهتم ى االهتم ًا وقطع الطرق عل ة إعالمي ضايا القومي ى  بالق ًا وقطع الطرق عل ة إعالمي ضايا القومي  بالق
ذه القضية خاصة               ه له زعم تبني ذه القضية خاصة              اإلعالم اإلرهابي المضلل الذي ي ه له زعم تبني اإلعالم اإلرهابي المضلل الذي ي

.   . طين والمشكالت العرقية والطائفيةطين والمشكالت العرقية والطائفيةقضية فلسقضية فلس

شكلة   )5)5 ع م ل م ة للتعام ة وموجه ة مدروس رامج إعالمي داد ب شكلة إع ع م ل م ة للتعام ة وموجه ة مدروس رامج إعالمي داد ب إع
راد        ة لألف راد       اإلرهاب واالهتمام بتوجيه رسائل إعالمي ة لألف ات ات  والمجتمع   والمجتمع  اإلرهاب واالهتمام بتوجيه رسائل إعالمي

.   . خاصة في مناطق القرى واألريافخاصة في مناطق القرى واألرياف

الى     )6)6 ال تع د ق ة ؛ فق صوره المختلف اب ب رم اإلره الم يح الى   إن اإلس ال تع د ق ة ؛ فق صوره المختلف اب ب رم اإلره الم يح   :إن اإلس
              ي اَألْرِض ْسَعْوَن ِف وَلُه َوَي َه َوَرُس اِرُبوَن الّل ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَح

الٍف      َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم وَ         ْن ِخ م مِّ َأْرُجُلُه
َرِة                    ي اآلِخ ْم ِف دُّْنَيا َوَلُه ي ال ْزٌي ِف ْم ِخ َأْو ُينَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُه

   . )المائدة()  )33َعَذاٌب َعِظيٌم

:
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ر    )7)7 سلمين أم غي انوا م واء أآ اء س ل األبري رم قت الم يح إن اإلس
الى      مسلمين َوالَ    ..  : ؛ إذ قال تع ْأُآُلوْا َأْم ِل ِإالَّ      َال َت َنُكْم ِباْلَباِط ُكْم َبْي

اَن                َه َآ َسُكْم ِإنَّ الّل َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم َوَال َتْقُتُلوْا َأنُف
   ).النساء()  ) 29ِبُكْم َرِحيًما

َوَآَذِلَك : ؛ حيث قال تعالى     واالعتدالقيام اإلسالم على الوسطية       )8)8
وُل     َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا  وَن الرَُّس اِس َوَيُك ى النَّ  لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَل

ُع              َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُآنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّب
ِذينَ            ى الَّ  الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َآاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَل

َرُؤوٌف                  اِس َل َه ِبالنَّ اَنُكْم ِإنَّ الّل ِضيَع ِإيَم ُه ِلُي َهَدى الّلُه َوَما َآاَن الّل
  . )البقرة()  )143 رَِّحيٌم

إن اإلسالم ينبذ التطرف والغلو في الدين بشتى صوره ، في حين              )9)9
  . يقوم اإلرهاب على التطرف والغلو

ن    )10)10 الم ع ى اإلس داعنه وم   االبت ين يق ي ح دين ، ف ي ال ر  ف  الفك
  .  والتعنت في الديناالبتداعاإلرهابي المنحرف على 

ى ن   )11)11 سماوية إل ان ال ع األدي دعو جمي ة بت صبية والطائفي ذ الع
ابي   ر اإلره ا الفك ز عليه ي يرتك ة الت ة والمذهبي والجهوي
ة ،                   ين األم تن ب ارة الف ة وإث ق األم ى تفري المنحرف ما يؤدي إل

  . وإلى استعداء الغير

ى       تدعو جميع األديان      )12)12 السماوية إلى اللين والتسامح والتآخي وإل
ر     صرفات ذوي الفك ه ت د عن ا تبتع و م ر وه ع اآلخ ايش م التع

  . اإلرهابي المنحرف

من أصول العقيدة اإلسالمية أنها تحذر من تكفير الناس وتحث             )13)13
م شرعي              ر حك على عدم التسرع في الحكم بالتكفير؛ ألن التكفي
مرده إلى اهللا ورسوله، وهذا ما ال تلتزم به توجهات المتطرفين          

  . من أصحاب الهوى والضالل
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زام  )14)14 ة     االلت ضايا الديني ي الق طية ف دعوة والوس وازن ال  بت
  . ي أجهزة اإلعالمالمطروحة ف

" أمنك وطنك     أمنك وطنك     " ، تحت شعار     ، تحت شعار     أهمية األمن للوطن والمواطنين   أهمية األمن للوطن والمواطنين     )15)15
ع            " اإلرهاب  اإلرهاب  " ولما آان   ولما آان    ه يتعارض م وطني فإن دد األمن ال ع            يه ه يتعارض م وطني فإن دد األمن ال يه

  . مصلحة الوطن والمواطنين في آل قطر من األقطار العربيةمصلحة الوطن والمواطنين في آل قطر من األقطار العربية

 " "
 " "

 .

ه      )16)16 ات وأهميت دول والمجتمع تقرار ال ان الس ن واألم ة األم ه    أهمي ات وأهميت دول والمجتمع تقرار ال ان الس ن واألم ة األم أهمي
.    .لتحقيق التنمية الوطنيةلتحقيق التنمية الوطنية

ه              )17)17 ه            أن األمن الوطني رآيزة من الرآائز األساسية لألمن بمفهوم أن األمن الوطني رآيزة من الرآائز األساسية لألمن بمفهوم
. الشامل  . الشامل

ة   )18)18 رورة مواجه ة ض رورة مواجه اب" ض اباإلره ص" اإلره صوالت ن والت ًا لألم ه تحقيق ن دي ل ًا لألم ه تحقيق دي ل
  . واالستقرار

 " "
. واالستقرار

ابي    )19)19 ر اإلره سعى الفك ي ي ة الت دة الوطني ز الوح ة تعزي ابي  أهمي ر اإلره سعى الفك ي ي ة الت دة الوطني ز الوح ة تعزي أهمي
.   . لتهديدها والعمل على تفكيكهالتهديدها والعمل على تفكيكها

تقرا              )20)20 ة واس دول العربي ى أمن ال تقرا            إن تدعيم الحفاظ عل ة واس دول العربي ى أمن ال رها يتطلب   رها يتطلب   إن تدعيم الحفاظ عل
ق  شترآة تحق ة م تراتيجيات عربي ود من خالل إس د الجه ق توحي شترآة تحق ة م تراتيجيات عربي ود من خالل إس د الجه توحي

ة          واالستقراراألمن  األمن   ز التنمي ة           في الدول العربية وتساعد في تعزي ز التنمي  في الدول العربية وتساعد في تعزي
  . الوطنية وتيسير أبعادهاالوطنية وتيسير أبعادها

واالستقرار
 .

اون             )21)21 ز التع اون           إن التصدي لإلرهاب والفكر المنحرف يتطلب تعزي ز التع إن التصدي لإلرهاب والفكر المنحرف يتطلب تعزي
ات نظرًا               ات نظرًا              بين الدول العربية انطالقًا من وحدة الهدف والمنطلق بين الدول العربية انطالقًا من وحدة الهدف والمنطلق

. ل  . وجود نفس التحديات والمهدداتوجود نفس التحديات والمهدداتل

ائل اإلعالم   )22)22 تثمار وس ي الس اون اإلعالمي العرب ائل اإلعالم ضرورة التع تثمار وس ي الس اون اإلعالمي العرب ضرورة التع
ذا العصر                    رين في ه أثير آبي ا من حضور وت ا فيه ذا العصر                   المختلفة لم رين في ه أثير آبي ا من حضور وت ا فيه المختلفة لم
ادل          ادل         وتوظيفها لتحقيق األمن الفكري والمحافظة عليه وتعزيز تب وتوظيفها لتحقيق األمن الفكري والمحافظة عليه وتعزيز تب

.   . المعلومات المتعلقة بالشأن اإلعالميالمعلومات المتعلقة بالشأن اإلعالمي
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ضارات   )23)23 وار الح د ح رورة تأآي ضارات ض وار الح د ح رورة تأآي اع ض ين أتب وار ب دأ الح اع ومب ين أتب وار ب دأ الح ومب
دأ     زز مب ة ويع ى صناع الفرق وت الفرصة عل ا يف ديانات بم دأ    ال زز مب ة ويع ى صناع الفرق وت الفرصة عل ا يف ديانات بم ال

.   . استقرار النسيج المجتمعياستقرار النسيج المجتمعي

ة في إيضاح الصورة              )24)24 ة في إيضاح الصورة            أهمية اضطالع وسائل اإلعالم المختلف أهمية اضطالع وسائل اإلعالم المختلف
ان أن     ييالحقيق اب ، وبي ذهما لإلره ة ونب الم والعروب ان أن     ة لإلس اب ، وبي ذهما لإلره ة ونب الم والعروب ة لإلس

مع اآلخر   مع اآلخر   اإلسالم دين التسامح والعفو، وأنه يدعو إلى التعايش         اإلسالم دين التسامح والعفو، وأنه يدعو إلى التعايش         
؛ والتأآيد  ؛ والتأآيد  بعة من تعاليم اإلسالم وتوجيهاته    بعة من تعاليم اإلسالم وتوجيهاته    على أسس إنسانية نا   على أسس إنسانية نا   

ديانات األخرى   اع ال سلمين وأتب ين الم ة ب ة األخوي ى العالق ديانات األخرى  عل اع ال سلمين وأتب ين الم ة ب ة األخوي ى العالق عل
  . بينهمالمقيمين بين المقيمين بين 

الحقيق

. بينهم

ة         )25)25 سؤولية جماعي ي م اب ه ة اإلره سؤولية مكافح د أن م ة       تأآي سؤولية جماعي ي م اب ه ة اإلره سؤولية مكافح د أن م تأآي
صدي       ي الت املي ف نهج التك اع ال ن اتب ا م د له ضامنية ، والب صدي      ت ي الت املي ف نهج التك اع ال ن اتب ا م د له ضامنية ، والب ت

 والحوار والتسامح ضمن     والحوار والتسامح ضمن    االعتدالب مع تشجيع أساليب     ب مع تشجيع أساليب     لإلرها
  . مفهوم األمن الشاملمفهوم األمن الشامل

االعتداللإلرها
 .

  األهداف األهداف 
              تهدف اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمواجهة تهدف اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمواجهة 

قيق األمن الوطني والمحافظة عليه، وإلى قيق األمن الوطني والمحافظة عليه، وإلى إلى تحإلى تح" " ظاهرة اإلرهابظاهرة اإلرهاب""
  : : تحقيق األهداف التاليةتحقيق األهداف التالية

رويع اآلمنين رويع اآلمنين اب يستهدف تاب يستهدف تتبصير الرأي العام العربي بأن اإلرهتبصير الرأي العام العربي بأن اإلره  --
، وتكوين رأي ، وتكوين رأي وسفك دماء األبرياء، وتدمير المنشآت الحيويةوسفك دماء األبرياء، وتدمير المنشآت الحيوية
.   . عام مناهض للغلو والتطرف بصوره المختلفةعام مناهض للغلو والتطرف بصوره المختلفة

تنقية البرامج اإلعالمية من آل ما من شأنه التشجيع على تنقية البرامج اإلعالمية من آل ما من شأنه التشجيع على   --
.االنحراف  . والغلو والتطرف واإلرهاب والغلو والتطرف واإلرهاباالنحراف
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ئة للجهاد ئة للجهاد تجديد لغة الخطاب اإلعالمي ، وتصحيح المفاهيم الخاطتجديد لغة الخطاب اإلعالمي ، وتصحيح المفاهيم الخاط  --
في سبيل اهللا ، والتمييز بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد في سبيل اهللا ، والتمييز بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد 

في إطار المبادئ المنصوص عليها في الشريعة في إطار المبادئ المنصوص عليها في الشريعة   االحتالل
اإلسالمية وغيرها من الشرائع السماوية ، وآذلك المنصوص اإلسالمية وغيرها من الشرائع السماوية ، وآذلك المنصوص 
عليها في ميثاق األمم المتحدة وغيره من الوثائق الدولية الخاصة عليها في ميثاق األمم المتحدة وغيره من الوثائق الدولية الخاصة 

  . ة المدنيين األبرياءة المدنيين األبرياءبحماية حقوق اإلنسان وخاصبحماية حقوق اإلنسان وخاص

االحتالل

 .

إبراز أن الدين اإلسالمي يدعو إلى إعالء قيم التسامح ونبذ إبراز أن الدين اإلسالمي يدعو إلى إعالء قيم التسامح ونبذ   --
والعمل على أن تسعى البرامج والعمل على أن تسعى البرامج . اإلرهاب والتطرف والعنف اإلرهاب والتطرف والعنف 

اإلعالمية لتقديم الدين في صورته الصحيحة وأن تنقي البرامج اإلعالمية لتقديم الدين في صورته الصحيحة وأن تنقي البرامج 
  . من الدعاة الجدد وفتاواهم المضللةمن الدعاة الجدد وفتاواهم المضللة

 .

 .

تكامله في مجال مكافحة تكامله في مجال مكافحة تحقيق وحدة العمل اإلعالمي العربي وتحقيق وحدة العمل اإلعالمي العربي و  --
اإلرهاب والتطرف لتعميق التضامن والتآخي بين الدول العربية اإلرهاب والتطرف لتعميق التضامن والتآخي بين الدول العربية 

. االنسياب  .  اإلعالمي بينها اإلعالمي بينهااالنسياب، وتوفير ، وتوفير 

تأهيل وتنمية آوادر إعالمية عربية قادرة على التعامل مع تأهيل وتنمية آوادر إعالمية عربية قادرة على التعامل مع   --
العصر وتقنياته الحديثة ، ومدرآة ألهداف رسالتها اإلعالمية العصر وتقنياته الحديثة ، ومدرآة ألهداف رسالتها اإلعالمية 

. ية  . يةالعربية لتحقيق أهداف اإلستراتيجالعربية لتحقيق أهداف اإلستراتيج

تفعيل دور المكاتب اإلعالمية العربية ، ومؤسسات اإلنتاج تفعيل دور المكاتب اإلعالمية العربية ، ومؤسسات اإلنتاج   --
.   . العربي العربي اإلعالمي اإلعالمي 

تبصير الرأي العام العربي بمسؤولياته األسرية نحو حماية تبصير الرأي العام العربي بمسؤولياته األسرية نحو حماية   --
األجيال الناشئة من السقوط في براثن اإلرهاب واالرتقاء بوعيهم األجيال الناشئة من السقوط في براثن اإلرهاب واالرتقاء بوعيهم 

. الثقافي  . الثقافي
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ي المجتمع ي المجتمع ندماج فندماج فتأآيد إتاحة الفرصة أمام التائبين للعودة إلى اإلتأآيد إتاحة الفرصة أمام التائبين للعودة إلى اإل  --
في إطار من الشراآة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، في إطار من الشراآة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، 

. االهتمام  .  اإلعالمي ببرامج المناصحة العربية اإلعالمي ببرامج المناصحة العربيةاالهتماموتعزيز وتعزيز 

دعوة المؤسسات اإلعالمية العربية للقيام بمسئولياتها تجاه دعوة المؤسسات اإلعالمية العربية للقيام بمسئولياتها تجاه   --
 للعرب والمسلمين في  للعرب والمسلمين في الدور الحقيقيالدور الحقيقيوإبراز وإبراز . محاربة اإلرهاب محاربة اإلرهاب 

 النمطية عن العرب  النمطية عن العرب مكافحة اإلرهاب، وتغيير الصورةمكافحة اإلرهاب، وتغيير الصورة
  . والمسلمين

 .

. والمسلمين

توعية المواطن العربي وجعله دائمًا على اطالع بما يدور حوله توعية المواطن العربي وجعله دائمًا على اطالع بما يدور حوله   --
وترسيخ الوعي المجتمعي وترسيخ الوعي المجتمعي . ويحاك ضده من أعمال إرهابية ويحاك ضده من أعمال إرهابية 

  . حيال النتائج الوخيمة لظاهرة اإلرهابحيال النتائج الوخيمة لظاهرة اإلرهاب
 .

 .

تكثيف األداء اإلعالمي الموجه إلى خارج الوطن العربي تكثيف األداء اإلعالمي الموجه إلى خارج الوطن العربي   --
. عربية  . عربيةللتعريف باإلسالم والحضارة الللتعريف باإلسالم والحضارة ال

تجفيف منابع االنحراف الفكري وسد جميع منافذه من خالل تجفيف منابع االنحراف الفكري وسد جميع منافذه من خالل   --
.  .برامج إعالمية هادفة وموجهةبرامج إعالمية هادفة وموجهة

 والمواطنة الصالحة لدى جميع  والمواطنة الصالحة لدى جميع واالنتماءزيادة تحقيق الوالء زيادة تحقيق الوالء   --
  . أفراد المجتمعات العربيةأفراد المجتمعات العربية

واالنتماء
 .

توعية الشباب فكريًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتوظيف توعية الشباب فكريًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتوظيف   --
.   .  لخدمة الدين ثم الوطن لخدمة الدين ثم الوطنطاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهمطاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم

  

  اآلليات اآلليات 
لتطبيق هذه اإلستراتيجية وفق عمل عربي مشترك تتضافر فيه لتطبيق هذه اإلستراتيجية وفق عمل عربي مشترك تتضافر فيه 
آافة الجهود، واستغالل اإلمكانات المتاحة، وهي إمكانات ضخمة آافة الجهود، واستغالل اإلمكانات المتاحة، وهي إمكانات ضخمة 
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أمة بال أمة بال " " وفاعلة وفق مراحل زمنية محددة للغاية الرئيسة منها وهي وفاعلة وفق مراحل زمنية محددة للغاية الرئيسة منها وهي 
  : : من خالل آليات التنفيذ التاليةمن خالل آليات التنفيذ التالية" " إرهابإرهاب

   :  : اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةفيذ فيذ آليات تنآليات تن

إعداد برامج تبث باللغات المختلفة للتعريف باإلسالم ، وتوضيح إعداد برامج تبث باللغات المختلفة للتعريف باإلسالم ، وتوضيح   --
.  .أن اإلرهاب ليس من العروبة واإلسالم في شيءأن اإلرهاب ليس من العروبة واإلسالم في شيء

إعداد اإلعالميين العرب وتأهيلهم للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب إعداد اإلعالميين العرب وتأهيلهم للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب   --
.   . وفق مهنية عاليةوفق مهنية عالية

إنشاء قاعدة معلوماتية إعالمية حول ظاهرة اإلرهاب والعمل إنشاء قاعدة معلوماتية إعالمية حول ظاهرة اإلرهاب والعمل   --
تحليل تلك المعلومات بما يضمن محاصرة اإلرهابيين تحليل تلك المعلومات بما يضمن محاصرة اإلرهابيين على على 

.  .إعالميًا وثقافيًاإعالميًا وثقافيًا

تعزيز التبادل اإلعالمي بين الدول العربية لتوفير منظور عربي تعزيز التبادل اإلعالمي بين الدول العربية لتوفير منظور عربي   --
.   . مشترك حول األحداث والقضايا اإلرهابيةمشترك حول األحداث والقضايا اإلرهابية

 في المعالجة اإلعالمية لظاهرة  في المعالجة اإلعالمية لظاهرة واالعتدالتعزيز مبدأ الوسطية تعزيز مبدأ الوسطية   --
  . اإلرهاب

واالعتدال
. اإلرهاب

ري باستخدام مختلف وسائل ري باستخدام مختلف وسائل تكثيف برامج التصحيح الفكتكثيف برامج التصحيح الفك  --
 الجماهيري ، وخاصة الشبكة العنكبوتية العالمية ،  الجماهيري ، وخاصة الشبكة العنكبوتية العالمية ، االتصال

  . والمنتديات الثقافية وغيرهاوالمنتديات الثقافية وغيرها
االتصال

 .

تنظيم الدورات التدريبية اإلعالمية والحلقات النقاشية وورش تنظيم الدورات التدريبية اإلعالمية والحلقات النقاشية وورش   --
.  .العمل الخاصة بمكافحة اإلرهاب والتطرفالعمل الخاصة بمكافحة اإلرهاب والتطرف

التابعة التابعة  من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية االستفادة  --
لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنفيذ بعض الخطط المرحلية لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنفيذ بعض الخطط المرحلية 
لإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمكافحة اإلرهاب لإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشترآة لمكافحة اإلرهاب 

  . بصفتها عضوًا مراقبًا في مجلس وزراء اإلعالم العرببصفتها عضوًا مراقبًا في مجلس وزراء اإلعالم العرب

االستفادة

 .
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تبني برامج إعالمية شاملة تهدف إلى تنمية الوعي الوطني العام تبني برامج إعالمية شاملة تهدف إلى تنمية الوعي الوطني العام   --
نتماء إليه في أوساط المجتمع، نتماء إليه في أوساط المجتمع، ، وتكريس حب الوطن وأهمية اإل، وتكريس حب الوطن وأهمية اإل

والتصدي لما يطرح عبر وسائل اإلعالم من مغالطات وأفكار والتصدي لما يطرح عبر وسائل اإلعالم من مغالطات وأفكار 
.   . مغرضة للتأثير السلبي على الشبابمغرضة للتأثير السلبي على الشباب
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