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مقدمة
استش��عاراً من قطاع اإلعالم واالتصال خبطورة اإلرهاب الذي بات أحد 
أب��رز التحدي��ات اليت تواج��ه معظم بل��دان العامل وخصوص��اً املنطقة 
العربي��ة وال��يت تعد من أكثر مناطق العامل اس��تهدافاً من قبل املنظمات 
اإلرهابي��ة اليت تس��تقطب فئة كبرية من الش��باب حتى أصبح فريس��ة 
س��هلة لالنسياق وراء األفكار املتطرفة واهلدامة، كما ان أحد أسباب منو 
ظاهرة التطرف يف املنطقة هو انتشار اخلطاب املتشدد واملعتقدات 
اخلاطئ��ة ح��ول تعاليم الدين اإلس��المي واألف��كار املتطرف��ة على نطاق 
واسع عن طريق بعض القنوات الفضائية املتطرفة، أو عن طريق مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي عل��ى ش��بكة االنرتن��ت، أو الكت��ب واملطبوعات 
جمهولة املصدر، واليت يصعب فرض الرقابة عليها واحلد من انتشارها.

وعلي��ه بات م��ن الض��روري ان تتكاتف مجيع اجله��ات ملواجهة خماطر 
اإلرهاب وإيالء اهتماماً كب��ريا مبراجعة اخلطاب الديين احلالي وجتديد 
مضامين��ه والعم��ل على نش��ر اخلطاب املت��وازن ، ولتحقي��ق ذلك تقع 
املس��ؤولية الك��رى على عات��ق األئمة والقائم��ن بدور العبادات لنش��ر 
الفكر الصحيح عن األديان وابعاد الناس عن املعتقدات اخلاطئة ونش��ر 

القي��م املعتدلة اليت تدعو إلي احملبة والس��الم بن الش��عوب.

وعلى وسائل اإلعالم العربية ان تتحمل مسؤوليتها يف مواجهة اإلرهاب، 
واحلف��اظ عل��ى دورها األساس��ي يف تش��كيل فكر اجملتمع��ات وتنويرها 
وإبقاء الش��عوب مطلعة على األحداث والتطورات اليت يشهدها العامل 
من حوهلا، وكذلك مراجعة وجتديد املضمون والرسالة اليت تقدمها مبا 

يتناس��ب مع التطورات واألحداث اليت تشهدها املنطقة.

	 
                                                السفرية د. هيفاء أبو غزالة

                                                                        األمن العام املساعد

                        رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
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ورشة العمل حول 
»اخلطاب الديين ودوره يف مكافحة اإلرهاب«

انطالق��ًا م��ن الق��رار الص��ادر ع��ن جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب يف 
دورت��ه العادي��ة )45( وال��ذي ن��ص« املوافق��ة عل��ى مش��روع االس��راتيجية 
اإلعالمي��ة العربي��ة املش��ركة ملواجه��ة ظاه��رة اإلره��اب » ، وأيض��ًا  » 
دع��وة وس��ائل اإلع��الم العام��ة واخلاصة يف الدول العربية باالسرش��اد 
مبا جاء باالسراتيجية اإلعالمية العربية املشركة ملواجهة ظاهرة 
اإلره��اب إلنت��اج برام��ج إعالمي��ة تتص��دى لإلره��اب أي��ًا كان مص��دره.

وتنفي��ذاً لتفعي��ل اخلط��ة املرحلي��ة الس��راتيجية اإلعالمي��ة العربي��ة 
املشركة ملكافحة اإلرهاب، واليت تبناها الدول األعضاء لدى اجلامعة 
العربي��ة عل��ى م��دار مخس س��نوات وال��يت تتضمن : تنظي��م اجتماعات - 

مؤمت��رات - دورات التدريبي��ة - ورش أعم��ال - دراس��ات وحب��وث« 
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- ق��ام قط��اع اإلع��الم واالتص��ال بتعمي��م ورش العم��ل املدرج��ة باخلطة 
املرحلية لتحقيق اهداف االسراتيجية اإلعالمية املشركة ملكافحة 
اإلره��اب عل��ى مجي��ع ال��دول األعضاء ل��دى اجلامعة ، ملوافاته��ا بالرغبة 
الدول يف اس��تضافة احدى ورش العمل، تلقت األمانة العامة جلامعة 
ال��دول العربي��ة ) قط��اع اإلع��الم واالتص��ال( مذك��رة م��ن املندوبي��ة 
الدائمة جلمهورية السودان متضمنة موافقة مجهورية السودان على 
استضافة ورشة » اخلطاب الديين ودوره يف التصدي لظاهرة اإلرهاب.

وبن��اء عل��ى رغب��ة مجهوري��ة الس��ودان الس��تضافة اعمال هذه الورش��ة ، 
عقد قطاع االعالم واالتصال ورشة عمل حول » اخلطاب الديين ودوره 
يف التص��دي لظاه��رة اإلره��اب » بالعاصم��ة الس��ودانية خرط��وم بقاع��ة 

الصداق��ة خ��الل الف��رة من 18- 19 اغس��طس 2016.
و افتتح أعمال الورش��ة نائب األول لرئيس مجهورية الس��ودان الفريق 
أول رك��ن بك��ري حس��ن ص��احل وال��ذي دع��ي يف بداي��ة  كلمته ضرورة 
مواجه��ة اإلره��اب والتص��دي ل��ه واش��اد ب��دور اجلامعة  العربي��ة ووزارة 
اإلع��الم يف عق��د ه��ذه الورش��ة اهلام��ة مش��رياً يف ذات الوق��ت إىل أن 

الس��ودان ينطل��ق م��ن رؤي��ة واعي��ة يف معاجل��ة ه��ذه الظاه��رة .
واس��تعرض س��عادة الس��فري/ أمحد بن حلي نائب األمني العام جلامعة 
ال��دول العربي��ة جه��ود اجلامع��ة العربي��ة يف التص��دي لإلره��اب ، كم��ا 
حت��دث معال��ي الدكت��ور أمحد ب��الل عثمان وزير اإلع��الم  جبمهورية 
الس��ودان ع��ن جه��ود الس��ودان وجتربت��ه يف التص��دي لظاه��رة اإلره��اب 
مثمن��ًا دور اجلامع��ة ووزراء اإلع��الم الع��رب يف تب��ين معاجل��ة ظاه��رة 

اإلرهاب.
وش��ارك يف ه��ذه الورش��ة ع��ددا م��ن الس��ادة ممثل��ي ال��دول األعض��اء يف 
جامع��ة ال��دول العربي��ة واالحت��ادات واملنظم��ات ، ولفي��ف م��ن أعض��اء 
الس��لك الدبلوماس��ي، ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، وع��دد م��ن أس��تاذة 
اجلامع��ات وط��الب الدراس��ات العلي��ا واملهتمني بدور اإلع��الم العربي يف 

التص��دي لظاه��رة اإلره��اب. 
وخ��الل الورش��ة مت اس��تعراض ومناقش��ة ثالث��ة أوراق العم��ل املقدم��ة 
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للورش��ة األوىل ح��ول) دور اخلط��اب الدي��ين يف مكافح��ة اإلره��اب ( 
األستاذ الدكتور عصام أمحد البشري �� رئيس جممع الفقه اإلسالمي 
بالس��ودان ،  والثاني��ة ح��ول » جه��ود الس��ودان يف مكافح��ة اإلره��اب » 
األس��تاذ معاوي��ة مدن��ي أمحد �� مدير اهليئ��ة الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
، والثالث��ة ح��ول »رؤي��ة إعالمي��ة اس��راتيجية » الل��واء دكت��ور حمم��د 

عثم��ان األغب��ش. 
- كم��ا عق��دت ن��دوة مس��ائية جبامع��ة إفريقي��ا العاملي��ة ح��ول » مناه��ج 
التعليم ودورها يف التصدي لظاهرة اإلرهاب« واس��تعرض فيها معالي 
د. كمال حممد عبيد ��� مدير اجلامعة جتربة اجلامعة يف هذا اإلطار، 
وتناول��ت الن��دوة مناه��ج التعليم ودورها يف التصدي لظاهرة اإلرهاب .

وحبض��ور وتش��ريف فخام��ة الس��يد املش��ري عم��ر حس��ن أمح��د البش��ري 
رئي��س مجهوري��ة الس��ودان، وس��عادة الس��فري/ أمح��د ب��ن حل��ي ���� نائ��ب 
األمني العام جلامعة الدول العربية، أختمت أعمال ورشة العمل حول 
اخلط��اب الدي��ين ودوره يف التص��دي لظاهرة اإلرهاب، وخالل اجللس��ة 
اخلتامي��ة اش��ار الس��يد أمح��د بن حل��ي ان اجلامعة ظلت تتاب��ع باهتمام 
دعم السودان للجامعة العربية متكينًا لتأدية رسالتها وتعزيزاً للعمل 

العربي املش��رك.

الع��رب االس��راتيجية اإلعالمي��ة العربي��ة املش��ركة ملكافح��ة  * أق��ر جمل��س وزراء اإلع��الم 
اإلره��اب يف ع��ام 2014 وخطته��ا التنفيذي��ة يف ع��ام 2015، وال��يت تعم��ل عل��ى تطوي��ر منظوم��ة العم��ل 
العرب��ي املش��رك يف جم��ال اإلع��الم، حي��ث تق��وم ه��ذه االس��راتيجية عل��ى تكثي��ف اس��تخدام وس��ائل 
اإلع��الم لتنمي��ة الوع��ي العرب��ي والوطين والقومي، كما توضح أهمية دور وس��ائل اإلعالم واثارها 
يف حتقي��ق االم��ن الفك��ري، والتأكي��د عل��ى أهمي��ة املصداقي��ة واملوضوعي��ة يف الرس��الة اإلعالمية، 

وكذل��ك جتدي��د لغ��ة اخلط��اب اإلعالم��ي.
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أوراق العمــــــل
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دور اإلعـــــــالم العربي يف التصــــدي 
لظاهـــــرة اإلرهــــــــــــاب

) رؤية اسرتاتيجية (

إعداد وتقديم :

لواء دكتور / عثمان حممد االغبش يوسف
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وسائل اإلع���الم
مقدمة

م��ن أق��وى أس��باب انتش��ار فك��ر اجلماع��ات املغالي��ة يف الدي��ن، أن ه��ذه 
اجلماع��ات وظف��ت مجي��ع الوس��ائل اإلعالمي��ة واإللكرونية ومل ترك 
جتمع��ا ش��بابيا إال خاطبت��ه. وللتدلي��ل عل��ى ذل��ك أورد ملخص��ا ملقابل��ة 
أجري��ت م��ع عمي��ل ملكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي األمريك��ي )إف ب��ي 
آي( كان يعم��ل مرمج��ا. فعندم��ا س��ئل عن اس��راتيجيتهم اإلعالمية، 
أجاب بقوله: »العاملون باجملموعة على دراية كبرية بوسائل التواصل 
االجتماع��ي، ويعرف��ون جي��دا كي��ف ُت��دار دفته��ا ويس��تخدمون وس��ائل 
ع��دة حبس��ب املن��ر االجتماع��ي، وأين ينتش��ر بكثرة ؟ فهم يس��تخدمون 
)توي��ر( يف اخللي��ج مث��ال، ولك��ن يف س��وريا يس��تخدمون )فيس��بوك(.. 

اجملموع��ة ال مركزي��ة بش��كل كب��ري، وه��ذا أم��ر مث��ري«.
»داع��ش« ه��ي املنظم��ة األوىل م��ن نوعه��ا ال��يت تع��ي وت��درك أهمي��ة 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي.. وحن��ن عل��ى عل��م جبي��ش م��ن املدّون��ني 
والكت��اب واملتفّرغ��ني ملتابع��ة اإلعالم االجتماع��ي الذين يعملون لصاحل 
ه��ذا التنظي��م، طبق��ا الس��تقصاءاتنا. ب��دأت تل��ك اجله��ود ع��ن طريق »أبو 
عمرو الشامي« )سوري(، وحنن على علم اآلن بأن هناك )12000( حساب 
عل��ى »توي��ر«، يف وق��ت م��ا كانوا مرتبطني بها. هذا واحد من األس��اليب 
ال��يت تس��تخدمها: »الالمركزي��ة يف الدعاي��ة«. لقد وس��ع تنظيم داعش 
التحّك��م يف رس��الته وخطابات��ه بالتخل��ي ع��ن التحك��م يف م��ن يرس��لها 
ويس��تقبلها.. فهم يس��تخدمون قنابل »توير«، كما تسمى، عر متابعة 
أكث��ر »اهلاش��تاغات« رواج��ا عل��ى »توي��ر«، مث��ل »هاش��تاغ كأس الع��امل 
2014« مثال، ويرسلون رسائل باستخدامها حتى يراها كل متابع لذلك 
»اهلاشتاغ«، حتى ولو مل يكن مهتما مبا يقوله »داعش«. فيحصلون على 
متابع��ني وعامل��ني لصاحلهم من وس��ط مش��جعي ك��رة القدم، وهناك 

املالي��ني م��ن البش��ر حول الع��امل يلتقطون الرس��الة
لدى »داعش« وصول ُمذهل، وهم يطمحون فقط الس��تهداف 1 أو 2 يف 
املائة ممن يصلون إليهم، يف يونيو 2014 كان لديهم 12000 مقاتل أجنيب، 
ولك��ن اآلن لديه��م 16000، إنه��م يرس��لون رس��ائلهم مبختل��ف اللغ��ات. 
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ومواجهة »داعش« عر أساليب مثل إغالق حسابات »توير« معينة مثال 
أمر صعب للغاية، فإذا أغلقت إدارة »توير« واحدا من احلسابات فإنهم 

يفتح��ون تلقائيا واحدا آخر.
وملواجهة هذه اجلرمية إعالميًا البد من:

أ. تب��ين مفه��وم األم��ن الش��امل واجملتمع��ي وإش��راك منظم��ات اجملتم��ع 
املدن��ي يف حمارب��ة ه��ذه اجلرمي��ة تطبيق��ًا )لش��عار األم��ن مس��ؤولية 

اجلمي��ع(.
ب. تش��خيص ه��ذه اجلرمي��ة بص��ورة علمي��ة وواقعي��ة وحتدي��د الس��بل 

العلمي��ة ملكافحتها.
ج���. تتب��ع ه��ذه اخلط��ط م��ن واقعن��ا اإلعالم��ي واألم��ين وع��دم االعتم��اد 

عل��ى خط��ط وقوال��ب م��ن اخلارج.
د. توف��ري م��وارد مادي��ة وبش��رية وفني��ة مناس��بة للتعام��ل م��ع ه��ذه 

اجلرمي��ة يف جم��ال التوعي��ة األمني��ة.
ه�. توفري املعلومات الالزمة والدقيقة حول جرمية اإلرهاب يف الوطن 

العربي وتبادل املعلومات يف هذا اجلانب املهم.
د. م��ن أه��م مه��ام التخطي��ط اإلعالم��ي يف جم��ال التوعي��ة جبرمي��ة 

اإلره��اب ه��ي :
)1( توف��ري مقوم��ات الفه��م العمي��ق لظاه��رة اإلره��اب يف الوط��ن العرب��ي 

عل��ى وج��ه اخلصوص ويف الع��امل بصورة عامة.
)2( التع��اون م��ع مراك��ز حبثي��ة ت��درس مث��ل ه��ذه الظواه��ر اخلط��رية 

خاص��ة يف الوط��ن العرب��ي لتوف��ري معلوم��ات علمية مناس��بة.
)3( تغطية كافة اجلوانب األمنية والربوية واالجتماعية والثقافية 
عن��د التغطي��ة اإلعالمي��ة وذل��ك الرتب��اط ه��ذه اجلوان��ب م��ع بعضه��ا 
البع��ض ، لوض��ع مث��ل ه��ذه اخلط��ط ينبغ��ي أن يك��ون هنال��ك تنس��يق 
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كب��ري ب��ني األجه��زة اإلعالمي��ة واألمني��ة والربوي��ة واجله��ات ذات 
الصل��ة كم��ا جي��ب أن تك��ون أه��داف اخلط��ة واضح��ة لكاف��ة العامل��ني 
يف اجمل��ال اإلعالم��ي. والب��د أن تتمي��ز أه��داف اخلطة بالوض��وح والدقة 
والفه��م م��ع القابلي��ة للتنفي��ذ يف اجملتمع��ات العربية واإلس��المية، وأن 
تس��تجيب أله��داف االس��راتيجية العام��ة للدول��ة وال تتع��ارض معه��ا ، 
وأن تس��تجيب ه��ذه األه��داف ملتطلب��ات اجلمه��ور يف جم��ال مكافح��ة 
، وأن تك��ون ه��ذه األه��داف قابل��ة للقي��اس أثن��اء تنفيذه��ا  اإلره��اب 
بالوس��ائل املختلف��ة ، وحتدي��د آلي��ات مناس��بة لتنفي��ذ ه��ذه األه��داف ، 
وحتديد جهة معينة )آلية( ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقييمها بعد ذلك .

نس��تطيع به��ذا التخطي��ط أن نس��هم يف عملي��ة فه��م ظاه��رة اإلره��اب 
يف الوط��ن العرب��ي ، وخل��ق رأي ع��ام واع ض��د ه��ذه الظاه��رة اخلط��رة 
، ونس��تطيع كذل��ك أن نس��هم يف حتدي��د األه��داف وامله��ام املطل��وب 
تنفيذه��ا ، وتوف��ري الدع��م الف��ين والتق��ين والبش��ري ال��الزم لتحقي��ق 
املهام املطلوبة ، وحتديد أفضل املناهج إلجناز اخلطة، وحتديد الوقت 
املناسب إلجنازها إىل جانب حتقيق قدر كبري من التنسيق بني كافة 
األجه��زة واملؤسس��ات ذات الصلة مبوض��وع اإلرهاب ، وباإلمكان حتقيق 
تكاملية التعامل مع هذه الظاهرة مع إشراك اجملتمع احمللي ملكافحة 
جرمية اإلرهاب ، وحتديد معوقات تنفيذ اخلطة، والتخطيط العلمي 

امل��دروس والبع��د ع��ن العفوي��ة يف العمل.
مفهوم التخطيط االسراتيجي لإلعالم 

حتقي��ق  عل��ى  اإلعالم��ي  االس��راتيجي  التخطي��ط  مفه��وم  يق��وم 
الس��يطرة اإلعالمية وتوفري الس��ند املطلوب لتحقيق املصاحل الوطنية 
االس��راتيجية مب��ا يش��مله م��ن الق��درة عل��ى إح��داث تأث��ري أساس��ي يف 
اجلمه��ور العامل��ي والق��درة عل��ى بل��ورة رأي عامل��ي ، وذل��ك ع��ر بل��ورة 
أه��داف اس��راتيجية يت��م م��ن خالهل��ا  حتقي��ق بن��اء فك��ري أساس��ي أو 
إحداث تغيريات فكرية أساسية من خالل استيفاء العناصر األساسية 

خلمسة   ا
 ) حتديد املداخل اإلعالمية املناسبة والراكمات املعلوماتية املنظمة 
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، اإلرس��ال االس��راتيجي ال��ذي يص��ل للجمه��ور املس��تهدف ، بلغت��ه ، 
وباجل��ودة العاملي��ة( ، بغ��رض مواجه��ة التحدي��ات يف البيئ��ة احمللي��ة 
واإلقليمية والعاملية، ويتضمن حتقيق القدرات التنافسية اإلعالمية 

العاملي��ة وامت��الك الق��وة االس��راتيجية اإلعالمي��ة.
خارطة املسار االسراتيجي اإلعالمي

تأتي اسراتيجية اإلعالم عقب االنتهاء من كافة عمليات التخطيط 
االسراتيجي القومي عدا التعليم.

تعت��ر خارط��ة املس��ار االس��راتيجي م��ن الوس��ائل املهمة ال��يت ميكن من 
خالهلا حتقيق التناس��ق والتكامل والرابط بني أنش��طة الدولة .

توجي��ه أه��داف اس��راتيجية مباش��رة حن��و القضاي��ا االس��راتيجية ، 
بعضها مباشر مثل حتقيق رأي عاملي جتاه موضوعات  معينة وبعضها 
أو  االجتماع��ي  الس��لوك  تغي��ري  االس��راتيجي مث��ل  بالتغي��ري  يتعل��ق 
السياسي السليب ، وبعضها يصوب حنو نقاط الضعف أو املهددات اليت 

ت��رد خبارط��ة املس��ار االس��راتيجي.
العناصر اخلمسة األساسية لإلعالم االسراتيجي

1.حتديد املداخل اإلعالمية املناسبة 
2.تفعيل الراكمات املعلوماتية املنظمة 

3.اإلرسال االسراتيجي الذي يصل للجمهور املستهدف 
4.اللغة املناسبة 

5.اجلودة العاملية
بناء املعلومات 

يق��وم املفه��وم االس��راتيجي عل��ى توصي��ل الرس��الة إىل املس��تقبل ع��ر 
مراح��ل طويل��ة وبه��دوء ، ليت��م م��ن خالهل��ا إح��داث تغي��ري معلومات��ي أو 
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بن��اء معلومات��ي يق��وم عل��ى ترس��يخ مفاهي��م وحقائ��ق أساس��ية .
إن التعامل اسراتيجيًا مع بيئة دولية معقدة كما هو جمسد يف الواقع 
الراهن ، ال ميكن أن يتم إال عر إعالم مبادر يتيح تراكمات إعالمية 

متناسقة ومتكاملة تعمل على حتقيق األهداف اإلسراتيجية . 
تغيري األمناط االستهالكية جلمهور معني أو تغيري ديانته أو ثقافته 
أو قناعاته ، مبجرد إرسال الرسالة البسيطة بالكيفية املعروفة،  فهذا 
تغي��ري أساس��ي جي��ب التعام��ل معه باعتب��اره بنيانًا ضخم��ًا يتطلب بناؤه 

خبطوات ومراحل. 
املدخل اإلعالمي 

حتليل البيئة من منظور إعالمي.
- حتليل سلوكي نفسي.

- حتليل اقتصادي.
- حتليل سياسي .
- حتليل قانوني .

- حتليل تارخيي .
- حتليل تقين.

يف جمال التنمية الثقافية 
تس��اهم وس��ائل اإلع��الم املختلف��ة ب��أداء وظائفه��ا اليومي��ة يف تثقي��ف 
فه��ي  وبالتال��ي  وتطوراته��ا،  األح��داث  املواط��ن مبس��تجدات  وتوعي��ة 
تتحم��ل قس��طا كب��رياً م��ن املس��ئولية يف إع��داد املواط��ن معنوي��ًا خ��الل 
ف��رات الس��لم واحل��رب ويوظ��ف اإلع��الم رس��الته يف جم��االت التثقي��ف 

والتوعي��ة والرفي��ه م��ن خ��الل :
أ.املس��اهمة يف تكوي��ن ال��رأي الع��ام املس��تنري وتش��كيل ال��ذوق الع��ام ال��ذي 
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يرتب��ط بالقي��م األصيل��ة للمجتم��ع وباالجتاه��ات احلضاري��ة ال��يت 
تتناس��ب م��ع ه��ذه القي��م.

ب.التص��دي ألجه��زة اإلع��الم األجنبي��ة ال��يت حتاول بث بع��ض الرامج 
الثقافي��ة املضلل��ة وذل��ك بتوعي��ة الش��باب بالتحدي��ات واملخاط��ر ال��يت 
تواج��ه اجملتم��ع وكذل��ك مطالب��ة وس��ائل اإلع��الم املرئي��ة واملس��موعة 

واملق��روءة بب��ث الرام��ج املض��ادة م��ن أج��ل بن��اء املواط��ن الص��احل.
ج���. توف��ري املعلوم��ات الصحيحة للش��عب وكافة اجلهات احلكومية يف 

الوقت املناسب لرفع قدرة الدولة على إعداد دفاعها. 
د. ع��رض املش��كالت االجتماعي��ة  وع��رض أراء املختص��ني يف ح��ل ه��ذه 

املشكالت.
التطرف واإلرهاب 

- التأكيد على أن اإلرهاب ليس ظاهرة إقليمية بل هو ظاهرة عامليه.
- التأكيد على أهمية توضيح أبعاد الظاهرة وخطورتها.

-  توضي��ح ض��رورة تضاف��ر جه��ود املواطن��ني م��ع الس��لطات احلكومي��ة 
ملواجه��ة ه��ذه الظاه��رة والس��يطرة عليه��ا وحماربته��ا.

وإب��راز  املختص��ة  العلمي��ة  الديني��ة  املرجعي��ات  - دع��م وتعزي��ز دور 
جهودها يف إرس��اء وغرس القيم اإلس��المية وتنقية الراث مما يش��وبه 

م��ن املدع��ني واملبتدع��ني.
- توضي��ح أهمي��ة ممارس��ة الش��باب يف التعب��ري ع��ن رأيه��م م��ن خ��الل 
القن��وات العدي��دة واملش��روعة ال��يت أتاحتها سياس��ة الدول��ة واحلكومة .

الواق��ع  يف  املنش��ود  التغي��ري  يف  ب��دوره  يق��وم  ال  الرمس��ي  اإلع��الم   -
االجتماع��ي الداخل��ي فب��داًل م��ن أن يس��عى ملعاجل��ة القضاي��ا واملش��اكل 
امللحة واملطروحة على الساحة كمشكلة األمية ، البطالة ، العشوائيات 
، ظاه��رة أطف��ال الش��وارع ، قضاي��ا امل��رأة ، التخل��ف التكنولوج��ي ، ضعف 



-16- 

اإلنتاجي��ة ، ظاه��رة انتش��ار املخ��درات ، اهلج��رة غ��ري الش��رعية ، انتش��ار 
الفساد ، الزواج العريف ، تلوث البيئة وغالء املعيشة ، جند أن كل هذه 
القضاي��ا ال جت��د هل��ا املس��احة الكافي��ة عل��ى خريط��ة اإلع��الم الرمس��ي ، 
بينم��ا ينص��ب ج��ل اهتم��ام القائم��ني علي��ه  ) بقص��د أو غ��ري قص��د ( عل��ى 
تغيي��ب وتزيي��ف وع��ي اجلماه��ري م��ن خ������الل الركي��ز عل��ى اجلان��ب 
االس��تهالكية  للمفاهي��م  والروي��ج  الدعائ��ي  اإلعالن��ي  الرفيه��ي 
واقتصاد الس��وق وترس��يخ القيم املادية النفعية وتعظيم قيمة ومكانة 
الفنان والراقصة والعب الكرة على حس��اب العامل والطبيب واملهندس 
واملخ��رع واملثق��ف وكل م��ا ذكر ميثل بيئة للغل��و والتطرف والعنف.

بع��ض قن��وات اإلع��الم اخل��اص ال تقدم س��وى مواد إعالمي��ة تثري الفنت  
، بدع��وى تقدي��م احلقائ��ق وكش��ف املس��تور حتت ش��عار حرية اإلعالم 
وحق املواطن يف املعرفة ، من خالل أداء اتسم إىل حد بعيد بالسطحية 
وج��ذب املش��اهد بعي��داً ع��ن واقعه ومش��كالته ومصاحله القومي��ة أحيانًا 
مبمارس��ة النف��اق اإلعالم��ي حت��ت س��تار العب��ارة الش��هرية ) اجلمه��ور 
ع��اوز ك��ده ( وأحيان��ًا باملتاج��رة مبش��اكل املواطن��ني بالنف��خ يف صغائر 

األم��ور وحتويله��ا إىل معضالت اجتماعية وسياس��ية.
كل ذل��ك باإلضاف��ة إىل عوام��ل أخ��رى كث��رية ومتش��ابكة ومرتبط��ة 

بعومل��ة اإلع��الم أدت جملموع��ة م��ن النتائ��ج نذكر منها :
أ. فص��ل امل��كان ع��ن اهلوي��ة والتقلي��ل م��ن مش��اعر ال��والء واالنتم��اء إىل 

الوط��ن .
ب. اهتزاز كثري من القيم واملفاهيم العربية واإلس��المية اليت بعضها 
م��ن ثواب��ت الدين من خ��الل إثارة اجلدل حول بعض األحكام اخلاصة 

بامل��رأة والط��الق واإلرث وخالف��ه.
ج���. حماول��ة تذوي��ب الثقاف��ة العربي��ة اإلس��المية يف إط��ار الثقاف��ة 
العاملي��ة، وحماول��ة ترس��يخ مفه��وم تف��وق الثقاف��ة الغربي��ة األمريكي��ة 

عل��ى نظريته��ا العربي��ة اإلس��المية.
د. إع��ادة ترتي��ب القضاي��ا واملواق��ف واالهتمام��ات، وبن��اء أجن��دة ثقافي��ة 
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إعالمي��ة مغاي��رة لألجن��دة احلقيقي��ة ال��يت ينبغ��ي أن تش��غل املواط��ن 
العرب��ي.

ه���. غي��اب السياس��ات اإلعالمي��ة املبني��ة عل��ى دراس��ات علمي��ة وع��دم 
وض��وح األه��داف والغاي��ات لإلع��الم اخل��اص.

و. غي��اب الرؤي��ة القومي��ة الكلي��ة للكث��ري من احملط��ات الفضائية وعدم 
وجود رابط مشرك بينها واعتماد كل منها على خطة عمل منفردة.

ز. عدم وجود شركات إنتاج إعالمي عمالقة توفر اإلمكانيات الالزمة 
لتطوير الرامج والكوادر اإلعالمية لتصل إىل املستوى العاملي.

ح. س��يطرة الغاي��ات الرحبي��ة واالهتمام��ات املادي��ة يف صناع��ة الرس��الة 
اإلعالمي��ة على حس��اب اجلوانب الربوي��ة والتنموية. 

ط. ع��دم وج��ود صيغ��ة إعالمي��ة مناس��بة حت��رم وتراع��ي الش��رائع 
الديني��ة وتقالي��د وع��ادات اجملتم��ع.

تص��ور الس��راتيجية مقرح��ة لإلع��الم ، تزي��د م��ن قدرته عل��ى التأثري 
اإلجيابي وتعزز دوره يف التغيري املنشود ملنظومة القيم السائدة بإعالء 
القي��م العربي��ة واإلس��المية األصيل��ة ، حت��ى يتمك��ن م��ن املش��اركة 
بفاعلية يف خمططات وخطط التنمية اجملتمعية ويسهم يف التصدي 
ال��يت  هل��ذا الغ��زو الفك��ري واالخ��راق اإلعالم��ي واحل��رب النفس��ية 
تفرضه��ا طبيع��ة مرحل��ة مت��وج بالعدي��د م��ن املتغ��ريات واملس��تجدات 
اإلقليمية والدولية ، وذلك يف إطار جمموعة من الشروط والعناصر 
واملتطلب��ات الواج��ب توافره��ا لنج��اح ه��ذه االس��راتيجية ، تأسيس��ًا عل��ى 
عدد من األسس والركائز واحملددات، ينبغي االلتفات إليها عند  رسم 

السياس��ات التخصصي��ة الفاعل��ة وص��واًل أله��داف حم��ددة  .
لتحقيق النتائج املرجوة  من االسراتيجية جيب أن يتم ذلك يف إطار 

االعتبارات املهمة التالية :
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أ. مطالب��ة اإلع��الم العربي باالهتمام بالبناء الثقايف والقيمي للمواطن 
من خالل الوصول إىل صيغة مشركة مليثاق شرف للبث الفضائي.

تتص��دى  مش��ركة  إعالمي��ة  عربي��ة  صناع��ة  خلل��ق  التع��اون  ب. 
للمضامني اليت يقدمها النموذج الغربي للجماهري العربية، من خالل 
تدعيم مؤسسات العمل اإلعالمي العربي لتتحول إىل كيانات كبرية 

ت��رز اهلوي��ة املش��ركة وتك��رس للوف��اق وتنبذ الفرق��ة واخلالف.
ج���. وض��ع السياس��ات والرام��ج التخصصي��ة ال��يت تق��وم عل��ى االعت��زاز 
باحلض��ارة وال��راث والتاريخ العربي اإلس��المي وتعزز مش��اعر االنتماء 
هل��ذه الثقاف��ة، وجتن��ب كل م��ا من ش��أنه زيادة ش��قة اخل��الف وتعميق 

االنقسام.
د.   تأكي��د القي��م الديني��ة اإلنس��انية يف الرام��ج واخلط��ط الثقافي��ة 
اإلعالمي��ة ودع��م ثقاف��ة احل��وار وثقاف��ة االخت��الف وقب��ول اآلخ��ر يف 
إط��ار املمارس��ة الدميقراطي��ة، م��ع ض��رورة احملافظ��ة عل��ى التقالي��د 

والع��ادات والقي��م األصيل��ة العربي��ة واإلس��المية.
ه���. الت��زام أجه��زة الفضائي��ات العربي��ة بالتعب��ري ع��ن قضاي��ا ومش��كالت 
املواط��ن العربي وزيادة مس��احة الرام��ج التفاعلية اليت تتيح للمواطن 
املش��اركة يف العم��ل اإلعالم��ي والتعب��ري ع��ن رأي��ه ودع��م م��ا يس��مى 
بدميقراطي��ة االتص��ال، وختطي��ط الرام��ج اإلذاعي��ة والتليفزيوني��ة 
خلدمة نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومحاية املستهلك وحماربة الفساد.

والدولي��ة  اإلقليمي��ة  واهليئ��ات  واالحت��ادات  باملنظم��ات  االتص��ال  و. 
املعني��ة بالقضي��ة الفلس��طينية واليت تقوم بتوثي��ق جرائم احلرب اليت 
يرتكبه��ا الكي��ان الصهيون��ي وإع��ادة بثه��ا لتظ��ل القضي��ة حاض��رة يف 

األذه��ان والعق��ول، )اره��اب الدول��ة(.
ز. الس��عي حن��و إجي��اد آلي��ات تس��اعد عل��ى اإلب��داع وذل��ك م��ن خ��الل 
املش��اركة م��ع اهليئ��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة والتجمع��ات والش��ركات 
العام��ة واخلاص��ة به��دف تنمي��ة اإلنت��اج اإلعالم��ي العرب��ي والدول��ي 

املش��رك لاللتقاءح��ول القي��م االنس��انية العلي��ا وتعزيزه��ا
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ح. احلف��اظ عل��ى ال��راث التليفزيون��ي االس��راتيجي القوي��م ع��ن طريق 
صيانة وتنظيف وترميم الوسائط القدمية ونقله إىل وسائط حديثة. 

 املتطلب��ات الرئيس��ة لضم��ان جن��اح تنفي��ذ السياس��ات التخصصية 
هلذه االس��راتيجية  منها :

أ. إن اإلع��الم واحلم��الت الدعائي��ة عل��ى كاف��ة مس��توياتها وأنواعه��ا 
تعت��ر يف ح��د ذاته��ا أح��د أه��م عوام��ل التغي��ري يف اجملتمع��ات، مل��ا هل��ا م��ن 
تأثري واضح يف تغيري االجتاهات عن طريق تغيري أو خلق اإلدراك لدى 
األف��راد داخ��ل اجملتم��ع، ولضم��ان حتقي��ق ذلك جي��ب أن تراعي اجلهات 
املس��ئولة ع��ن ختطي��ط ه��ذه احلمالت العدي��د من املتطلبات األساس��ية 
لضم��ان جن��اح وتكام��ل التخطي��ط وحتقي��ق اهل��دف م��ن احلم��الت 

اإلعالمي��ة، وم��ن أه��م ه��ذه املتطلب��ات م��ا يلي: 
والبدائ��ل  املتغ��ريات  وض��ع  م��ع  التخطي��ط  يف  وال��ذكاء  املرون��ة   )1(
املتوقع��ة ال��يت تعاون اجيابي��ًا يف تطوير احلمالت اإلعالمية مع مراعاة 

ارتباطه��ا ودعمه��ا للسياس��ات التخصصي��ة .
الكش��ف  تس��تهدف  ال��يت  املتخصص��ة  امليداني��ة  الدراس��ات  إع��داد   )2(
والتحدي��د للمش��كالت ال��يت جي��ب التص��دي هل��ا وحتدي��د األولوي��ات 
وك��ذا التحلي��ل العلم��ي لألهداف املخاطبة يف كل مش��كلة مع إعطاء 

عناي��ة خاص��ة باإليض��اح 
)3(التحديد الدقيق لكل من : 

)أ(املستوى التعليمي والثقايف للهدف املخاطب.
)ب( العوام��ل البيئي��ة املؤث��رة عل��ى اهل��دف الكتش��اف وحتدي��د 

نق��اط الق��وة والضعف.
)ج�( اخلصائص الدميغرافية لألهداف املخاطبة.
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)د( االهتمامات واالحتياجات الرئيسية لألهداف املخاطبة.
ب. يف اخلتام  يأتي العنصر البشري على رأس عناصر صناعة اإلعالم 
الناج��ح وعل��ى رأس عوام��ل إع��داد اإلعالم��ي املتمي��ز ترب��ع العملي��ة 
التدريبية اليت جيب أن تواكب التطورات واملستجدات واملتغريات اليت 

حت��دث يف العامل 
ج���. للتأث��ري يف مضم��ون الرس��الة وش��كل وتقني��ة تقدميه��ا اىل املتلق��ي 

الب��د م��ن االتي:
1- تنمي��ة الك��وادر اإلعالمي��ة وإع��ادة تأهيله��ا مبا خي��دم حتقيق 

التنمي��ة املتواصلة هلذه الكوادر.
التط��ورات  تواك��ب  ال��يت  التدريبي��ة  الرام��ج  ختطي��ط   -2
واملستجدات واملتغريات وخاصة يف جمال تكنولوجيا االتصاالت 

واملعلوم��ات وفن��ون اإلع��الم.
3- رب��ط العل��م والتأهي��ل والتخص��ص باملمارس��ة مب��ا ينعك��س 

عل��ى ارتف��اع األداء اإلعالم��ي.
4- التوس��ع يف عق��د املؤمت��رات والن��دوات وحلق��ات احل��وار ح��ول 
املوضوع��ات ذات األولوي��ة عل��ى الس��احة الوطني��ة، اإلقليمي��ة 

والدولي��ة. 
5- التع��اون م��ع املؤسس��ات وبي��وت اخل��رة العاملي��ة يف جم��ال 
ب��ني  واحل��وار  التع��اون  أواص��ر  وتعزي��ز  اإلعالم��ي  التدري��ب 
التدري��ب  مراك��ز  يف  واملتخصص��ني  الوطن��ني  اإلعالمي��ني 

اجمل��ال. ه��ذا  املتخصص��ة يف 
التأكي��د عل��ى عنص��ر آخ��ر أكث��ر أهمي��ة ينبغ��ي االلتف��ات إلي��ه وه��و 
عنص��ر اللغ��ة فنظ��راً ألتس��اع رقع��ة االتص��ال اجلماه��ريي ، ف��إن مي��دان 
الص��راع احلض��اري احلقيق��ي الي��وم ق��د حت��ول إىل اإلع��الم ، وذل��ك ألن 
مجي��ع مص��ادر التش��كيل الثق��ايف والقيمي على تنوعه��ا أصبحت حبوزة 
اإلع��الم ،مم��ا يؤك��د عل��ى أن قضي��ة اللغ��ة والتح��دي ال��ذي تواجه��ه 
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ينبغ��ي أن يش��غال ب��ال خمطط��ي العم��ل اإلعالم��ي ، فنح��ن حباج��ة إىل 
تنمية امللكات اللغوية للمجتمع، ) فمن ال ميلك مقومات لغته ال ميلك 

مقوم��ات احلف��اظ عل��ى قيم��ه وأرض��ه(.  
 ض��رورة التح��ول م��ن أس��لوب اإلدارة التقليدي��ة ال��يت يقتص��ر أداؤه��ا 
يف مراحل اإلنتاج والتمويل والتس��ويق ،إىل أس��لوب اإلدارة اللوجس��تية 
واليت تهتم بكافة أنشطة ومراحل العملية اإلنتاجية للعمل اإلعالمي،  
فاختيار قادة تتوافر لديهم السمات والصفات الشخصية اليت جتعلهم 
قادري��ن عل��ي العم��ل يف ظ��ل اآللي��ات احلديث��ة ووفق��ًا لل��رؤى واخلطط 
االسراتيجية القومية 0يستلزم ضرورة األخذ بأسباب التقدم العلمي 
خاصة يف جمال أحباث التنوع اجليين واهلرموني والسمات الشخصية 

ل��دي القادة واملبدعني.
ُيعد اس��تخدام التنميط اجليين يف انتقاء القيادات يف خمتلف اجملاالت 
اجتاهًا عامليًا جديداً ، حتى أصبح البعض يطلق على هذا القرن )القرن 
البيولوج��ي(  وذل��ك الكتش��اف أكث��ر م��ن  20 : 30 أل��ف ج��ني تقريب��ًا 
جبس��م اإلنس��ان، فاس��تخدام ه��ذا التصني��ف اجلي��ين يف انتق��اء عناص��ر 
اإلدارة يس��اهم يف تطوي��ر القوان��ني اخلاص��ة باختي��ار قي��ادات تتواف��ر 
لديهم الس��مات والصفات الش��خصية اليت تؤهلهم للقيام بعبء العمل 
اإلداري ، وهذا س��يؤدي بالضرورة إلي اختيار قادة متميزين ومبدعني 
يف جم��ال العم��ل اإلعالم��ي مب��ا ميثل��ه م��ن أهمي��ة جوهري��ة وخط��وة 
مهمة حنو الوجود الدولي والعاملي لإلعالم العربي يف عصر الس��موات 

املفتوحة.

التوصيات واملقرحات:
تدعي��م فك��رة إنش��اء مفوضي��ة عام��ة لإلع��الم العرب��ي: تك��ون مهمته��ا 
تنظي��م الب��ث الفضائ��ي اإلذاع��ي والتليفزيون��ي العرب��ي وتفعي��ل ميث��اق 
الش��رف اإلعالم��ي العرب��ي وإنش��اء ش��ركة إعالمي��ة عربي��ة تناف��س 
الش��ركات متع��ددة اجلنس��يات الغربي��ة العامل��ة يف نف��س اجمل��االت 

وب��رأس م��ال ضخ��م حيق��ق اهل��دف م��ن إنش��ائها وف��ق االت��ي :
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أ.أس��لوب التنفي��ذ : تعم��ل املفوضي��ة عل��ى ش��راء مس��احات يف الصح��ف 
األجنبي��ة  والتلفزيون��ات  الرادي��و  بش��بكات  ب��ث  وس��اعات  األجنبي��ة 
والعربي��ة، تس��عى لتحقي��ق التحالف��ات واالندماج��ات املطلوب��ة ب��ني 
العربي��ة  والتكنولوج��ي  واإللكرون��ي  اإلعالم��ي  اإلنت��اج  قطاع��ات 

واألجنبي��ة.
ب.اجلهة القائمة بالتنفيذ : أمانة جملس وزراء اإلعالم العرب التابع 

جلامعة الدول العربية.
ج�.املدى الزمين للتنفيذ : عام واحد.

د.   عنص��ر التكلف��ة :  حن��و ملي��ار دوالر أمريك��ي ، 500 ملي��ون رأس امل��ال 
املص��در يف ش��كل أس��هم و500 ملي��ون رأس امل��ال املدف��وع كبداي��ة ميك��ن 

زيادتها.
الفض��اء  ع��ر  والتليفزيون��ي  اإلذاع��ي  الب��ث  وثيق��ة  مب��ادئ  تفعي��ل 
كخطوة بديلة يف حالة عدم إنشاء املفوضية العربية لإلعالم حتقق 
االهتم��ام بالبن��اء الثق��ايف والقيم��ي للمواط��ن م��ن خ��الل الوص��ول إىل 

صيغ��ة مش��ركة مليث��اق ش��رف للب��ث الفضائ��ي عل��ى النح��و التال��ي:
- اجلهة القائمة بالتنفيذ : أمانة جملس وزراء اإلعالم العرب 

التابع جلامعة الدول العربية.
- املدى الزمين للتنفيذ : 6 شهور.

- عنصر التكلفة : بدون تكلفة حقيقية.
وض��ع إط��ار تش��ريعي عرب��ي مش��رك للعم��ل اإلعالم��ي :وذل��ك بع��د 
الوصول لصيغة مشركة ملبادئ تنظيم البث الفضائي وبنود مقبولة 
مليث��اق الش��رف اإلعالم��ي، حبي��ث يت��م صياغ��ة ه��ذه املب��ادئ يف ش��كل 
تش��ريع ميك��ن م��ن خالل��ه حماس��بة املقصري��ن وغ��ري امللتزم��ني مب��ا مت 

االتف��اق علي��ه ووض��ع الضواب��ط القانوني��ة للمحاس��بة.
اجلهة القائمة بالتنفيذ :جلنة قانونية تشكل بقرار من جملس وزراء 

اإلعالم العرب التابع جلامعة الدول العربية.
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املدى الزمين للتنفيذ : عام واحد.
عنصر التكلفة : 100000 دوالر ) مائة ألف دوالر امريكي(

إنش��اء جهاز رقابي عربي مش��رك: تكون مهمة هذا اجلهاز مراقبة أداء 
الب��ث الفضائ��ي ووض��ع التوصي��ات الالزم��ة لتف��ادي الس��لبيات وتعظيم 
اإلجيابي��ات مب��ا خي��دم أه��داف العمل اإلعالمي يف إطار ميثاق الش��رف 
، والتقييم املستمر لكفاءة وتأثري احلمالت اإلعالمية والعمل املستمر 
عل��ى تطويره��ا وفت��ح آف��اق جدي��دة م��ع خمتل��ف اجله��ات واملؤسس��ات 
العامل��ة يف جم��ال اإلع��الم والقياس��ات والعل��وم الس��لوكية والنفس��ية 

واالجتماعي��ة .
اجله��ة القائم��ة بالتنفي��ذ : أمان��ة جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب التاب��ع 

جلامع��ة ال��دول العربية0
املدى الزمين للتنفيذ : عامان

عنص��ر التكلف��ة : تكلف��ة املق��ر حس��ب دول��ة املق��ر باإلضاف��ة إىل تكلف��ة 
املوظفني.

إنش��اء ش��ركة إنت��اج عربي��ة مش��ركة ، وأكادميي��ة عربي��ة 
لعل��وم اإلع��الم : 

به��دف التع��اون خلل��ق صناع��ة عربي��ة إعالمي��ة مش��ركة تتص��دى 
للمضامني اليت يقدمها النموذج الغربي للجماهري العربية، من خالل 
كيانات كبرية ترز اهلوية املشركة وتكرس للوفاق وتنبذ الفرقة 
واخلالف0وتض��ع أولوي��ات إلنت��اج أعمال تقوم عل��ى االعتزاز باحلضارة 
وال��راث والتاري��خ العرب��ي اإلس��المي وتع��زز مش��اعر االنتم��اء هل��ذه 

الثقافة.
أس��لوب التنفي��ذ : إنش��اء ش��ركة مس��اهمة عربي��ة تس��اهم فيه��ا ال��دول 
العربية حبصص متفاوتة يف رأس املال ويتم توزيع األرباح واخلسائر 
بنف��س نس��ب حص��ص رأس امل��ال ، مب��ا حيق��ق تط��وراً إعالمي��ًا ويق��ي 
اجلماه��ري العربي��ة م��ن س��يطرة اآلل��ة اإلعالمي��ة الغربي��ة عل��ى عقول 
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املش��اهدين ، كم��ا تعم��ل عل��ى ترتي��ب أولوي��ات األح��داث ونش��رها وبثها 
وف��ق األولوي��ات العربي��ة ولي��س الغربي��ة .

اجله��ة القائم��ة بالتنفي��ذ :أمان��ة جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب التاب��ع 
جلامع��ة ال��دول العربية.

املدى الزمين للتنفيذ : عامان.
عنص��ر التكلف��ة : الب��د من إجراء دراس��ة جدوى ج��ادة وحقيقية لتقيم 

هذا العنصر.
إنش��اء هيئة دولية لدعم الش��عب الفلس��طيين :تكون مهمة هذه اهليئة 
التعاق��د م��ع وزارات وهيئ��ات االتص��االت يف مجي��ع دول الع��امل حلج��ز 
خط��وط تليف��ون بأرق��ام ممي��زة واإلع��الن عنه��ا حبي��ث متك��ن الراغب��ني 
)من املناصرين لقضية الش��عب الفلس��طيين من مس��لمني ومس��يحيني 
ومدافع��ني ع��ن حق��وق اإلنس��ان( م��ن تقدي��م الدع��م امل��ادي م��ن خ��الل 
الترع مبكاملة أو رسالة تليفونية مقابل دوالر واحد شهريًا وختصص 
حصيل��ة ه��ذه اخلدم��ة التليفوني��ة لص��احل دع��م الش��عب الفلس��طيين 
بعي��داً ع��ن اخلالف��ات السياس��ية ، ويتوق��ع يف ح��ال تنفي��ذ ه��ذا االق��راح 
أن يبلغ املبلغ املتحصل عليه حوالي 200 مليون دوالر شهريا وفق االتي:

- اجلهة القائمة بالتنفيذ : أمانة جملس وزراء اإلعالم العرب 
التابع جلامعة الدول العربية.

- املدى الزمين للتنفيذ : مبجرد صدور القرار بتأسيس اهليئة.
ج��ادة  ج��دوى  دراس��ة  إج��راء  م��ن  الب��د   : التكلف��ة  عنص��ر   -

العنص��ر. ه��ذا  لتقي��م  وحقيقي��ة 
إدارة لألرش��فة  إنش��اء  :يت��م  اإلذاع��ي والتليفزيون��ي  ال��راث  أرش��فة 
اإلليكروني��ة تق��وم عل��ى إع��ادة أرش��فة ال��راث اإلذاع��ي والتليفزيون��ي 
على وسائط دجييتال رقمية وحفظها على أجهزة كمبيوتر عمالقة 
م��ن خ��الل برام��ج متك��ن م��ن اس��تدعاء أي معلوم��ة بالس��رعة املطلوب��ة 

عل��ى النح��و التالي:
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- اجلهة القائمة بالتنفيذ اذاعات الدول العربية.
- املدى الزمين للتنفيذ : مخسة أعوام.

- عنصر التكلفة : 20 مليون دوالر.
ش��بكة  ع��ر  العرب��ى  اإلع��الم  لذاك��رة  إليكروني��ة  بواب��ة  إنش��اء 
املعلوم��ات الدولي��ة : عل��ى الت��وازي م��ع أرش��فة ال��راث يت��م إنش��اء بواب��ة 
إليكروني��ة لذاك��رة ال��راث اإلعالم��ي العرب��ي ، حبي��ث يت��م م��ن خالهل��ا 
حتدي��د صالحي��ات الوص��ول لقاع��دة بيان��ات األعم��ال الفني��ة اإلذاعي��ة 
والتليفزيوني��ة ، ومتك��ن املس��تخدم يف أي م��كان بالع��امل م��ن اس��تدعاء 
ه��ذه امل��واد اإلعالمي��ة يف مقاب��ل مبل��غ حي��دد طبقًا لنوعية امل��ادة ) برنامج 
- مسلس��ل - فيل��م000اخل (- أو م��ا يع��رف بنظ��ام التج��ارة اإلليكروني��ة م��ن 

خ��الل االت��ي:
أ.اجلهة القائمة بالتنفيذ : احتاد اإلذاعات والتليفزيون العربي

ب.املدى الزمين للتنفيذ : يبدأ مع نهاية أول عام لألرشفة.
ج�.عنصر التكلفة : 5 مليون دوالر.

اس��تحداث م��ادة للربي��ة اإلعالمي��ة يف مراح��ل التعلي��م املختلفة : بهدف 
توعي��ة الن��شء والصغ��ار وخل��ق ال��روح النقدي��ة ال��يت متل��ك الق��درة عل��ى 
التمييز بني الغث والثمني، مع حتديد نشاطات طالبية يقوم بها الطلبة 
م��ن خ��الل جمموع��ات عم��ل مث��ل ) جمموع��ة للتعلي��ق عل��ى األح��داث 
تليفزي��ون   - الدولي��ة  لألح��داث  وثالث��ة  لإلقليمي��ة  وأخ��رى  احمللي��ةً 
وصحاف��ة وإنرن��ت( وبذل��ك ينش��غل الصغار يف موضوع��ات مفيدة تبتعد 
بهم قلياًل عن جمرد التسلية والرفيه وتنمي لديهم احلس االجتماعي 

وح��ب املعرف��ة واالط��الع عل��ى النح��و التال��ي:
- اجله��ة القائم��ة بالتنفي��ذ :وزارة الربي��ة والتعلي��م - وزارة التعلي��م 

العال��ي بالتع��اون م��ع مراك��ز األحب��اث والدراس��ات املتخصص��ة .
- املدى الزمين للتنفيذ : بداية من العام 2017م.

- عنصر التكلفة : مليون دوالر.
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ورقة عمل بعنوان 
جهود السودان يف مكافحة اإلرهاب 

 

د. حممد مجال الدين

مدير اهليئة الوطنية ملكافحة اإلرهاب

اخلرطوم  أغسطس 2016
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مقدمة:
        يش��كل اإلرهاب والتطرف العنيف تهديداً للس��لم واألمن الدوليني 
فى مجيع الدول. وترجع األسباب اجلوهرية لإلرهاب اىل: الفقر، وعدم 
الفهم الس��ليم جلوهر األديان الس��ماوية، واالحتالل األجنيب، وانتهاك 
واالس��تالب  واالجتماع��ي،  االقتص��ادي  والتهمي��ش  اإلنس��ان،  حق��وق 
احلضاري، والعقوبات االقتصادية الغربية األحادية اجلائرة املمارسة 

على الش��عوب والدول النامية، والصراعات القبلية.
، وحتت��اج  واإلره��اب والتط��رف هلم��ا ج��ذور عميق��ة يف اجملتمع��ات 
مكافحتهم��ا اىل جه��ود اجملتم��ع الدول��ي ومبش��اركة كاف��ة فعالي��ات 
اجملتم��ع ومكونات��ه ومؤسس��اته ع��ر تفعيل األطر القانونية واألنش��طة 
اإلره��اب  أنش��طة  م��ن  تقل��ل  ال��يت  اجلي��دة  واملمارس��ات  التجريبي��ة 

والتط��رف. 
وتعزي��زا هل��ذا ال��دور ، ظ��ل الس��ودان من��ذ الع��ام 2003م حاض��راً وفاع��اًل يف 
احملاف��ل اإلقليمي��ة والدولية ، وعلى املس��توى الوطين ملكافحة اإلرهاب 
والتط��رف، وذل��ك ع��ر تطوي��ر قوانين��ه وآليات��ه ومؤسس��اته العدلي��ة 
والسياس��ية، ومؤسس��ات انف��اذ القان��ون م��ن أجه��زة عدلي��ة وأمني��ة 
وشرطية وقوات مسلحة. كما تطورت اآللية الدبلوماسية العاملة يف 
هذا اجملال وصواًل اىل املستوى املتميز الذى وصلت إليه جهود السودان 

يف ه��ذا احمل��ور.
وق��د ارتك��زت جه��ود الس��ودان يف مكافح��ة اإلره��اب والتط��رف عل��ى 
انته��اج الوس��طية والفك��ر املعت��دل، واملعاجلات الفكرية، وإع��ادة اإلدماج 
يف اجملتمع يف منظومة قانونية حترم حقوق االنسان وكرامته بدال 
ع��ن االج��راءات االمني��ة التقليدي��ة منف��ردة ال��يت اثبت��ت التجرب��ة ع��دم 

فاعليته��ا يف مكافح��ة االره��اب .
أسباب انتشار الفكر املتطرف) اإلرهاب(:

وعل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر ترج��ع اس��باب انتش��ار الفك��ر املتط��رف 
لألس��باب االتي��ة:
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1- ب��روز ح��ركات التط��رف واإلره��اب واس��تغالهلا لتحقي��ق 
أجن��دات سياس��ية يف ظ��ل احل��رب الب��اردة، ال س��يما بني القطبني 
الس��وفييت  واالحت��اد  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  الكبريي��ن 

)س��ابقًا(.
2-فش��ل الدول��ة العربي��ة احلديث��ة يف إجن��از- عق��د اجتماع��ي- 
م��ع مواطنيه��ا ، حيفظ منظومة احلق��وق واحلريات والواجبات 

للمواطنني.
3-انتشار اجلهل حبقيقة مفاهيم وتعاليم الدين.

4-غياب دور علماء الوسطية فى مقابل األصوات العالية لدعاة 
التطرف.

5-ضعف دور املؤسسات الدينية الرمسية واملؤسسات الدعوية .
6-اختالل معايري العدالة فى تقسيم الدخل القومي والثروة.

7-تفشى البطالة بني الشباب واتساع دائرة الفقر.
8-انتش��ار بع��ض املفاهي��م املغلوط��ة للقيم الديني��ة كاخلالفة، 

واجله��اد، واحلاكمي��ة. اخل واخراجه��ا من س��ياغها الصحيح .
9-تفش��ى مظاه��ر الفس��اد واإلفس��اد واإلحباط��ات املس��تمرة يف 

قضاي��ا األم��ة اجلوهري��ة ) قضي��ة فلس��طني( منوذج��ًا.
10-تفاق��م اإلحس��اس بالتهمي��ش االقتص��ادي واالجتماعي س��يما 

بني فئات الش��باب.
سياسة الدولة يف مكافحة االرهاب:

    تقوم هذه السياسة على رؤية تتمثل فى : حتصني ومحاية اجملتمع 
م��ن األف��كار املتطرف��ة واألعم��ال اإلرهابي��ة، ورس��الة فحواه��ا: التمك��ني 

ملفاهيم الوس��طية والتس��امح واالعتدال. وتهدف اىل اآلتي:-
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1-حماربة مظاهر اإلرهاب والتطرف وغرس قيم الدين األصيلة.
واالعت��دال  الوس��طية  مفاهي��م  حن��و  وقيادت��ه  اجملتم��ع  2-تزكي��ة 

والتس��امح.
3-التأسيس لثقافة التسامح والعفو واجملادلة بالتى هى أحسن وعدم 

اإلكراه.
4-تنمية املؤسسات وترسيخ ثقافة االعتذار واإلختالف.

5-إص��الح املؤسس��ات الدعوي��ة والقانوني��ة والعدلي��ة والعلمي��ة ع��ر 
منه��ج متف��ق علي��ه حملارب��ة التط��رف واإلره��اب.

6-اإلنفتاح على املوروث اإلنس��انى ملناهضة التطرف ونبذ العنف  بنقد 
املفاهيم الداعية اىل حشد الشباب حول مفاهيم مغلوطة باسم اجلهاد، 

واحلاكمية ، واخلالفة.
اإلطار القانونى يف مكافحة االرهاب:

    إن إس��راتيجية مكافح��ة اإلره��اب آلب��د أن يس��ندها إط��ار قانون��ى 
واإلقليم��ى  الوطن��ى  املس��توى  عل��ى  واملؤسس��اتى  التش��ريعى  بش��قيه 
والدوىل. وفى هذا اإلطار فقد جاءت جهود السودان  متمثلة فى قوانني 
ولوائ��ح وآلي��ات وطني��ة، وإتفاقي��ات عل��ى املس��توى اإلقليم��ى وال��دوىل:

أواًل: اإلطار التشريعى واملؤسسى:
أ -اإلطار التشريعى الوطنى ملكافحة االرهاب:

1-القوانني:
-قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2001م.

-قان��ون مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب لس��نة 
2014م.
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-قانون مكافحة اإلجتار بالبشر لسنة 2014م.
-قانون جرائم املعلوماتية لسنة 2007م.

2- القرارات واللوائح:
-ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م )358( لس��نة 2014م لتنفي��ذ ق��رارات 
جمل��س األم��ن ال��دوىل باألرق��ام) 1989/1988/1267( اخلاص��ة 
باألش��خاص والكيان��ات اإلرهابي��ة التابع��ة لتنظي��م القاع��دة 

وطالب��ان.
-ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م )359( لس��نة 2014م لتنفي��ذ ق��رار 
اخل��اص  لس��نة2001م   )1373( رق��م  ال��دوىلى  األم��ن  جمل��س 

اإلرهابي��ة. احمللي��ة  والكيان��ات  األش��خاص  بتس��مية 
-ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م )360( لس��نة 2014م اخل��اص بتش��كيل 

اللجن��ة الفني��ة لتنفيذ القرارات أعاله.
جم��ال  ف��ى  2014م  لس��نة  ال��دوىل  التع��اون  إج��راءات  -قواع��د 

اإلره��اب. ومتوي��ل  األم��وال  غس��ل  جرائ��م  مكافح��ة 
-ق��رار وزي��ر الع��دل بتأس��يس نياب��ة متخصص��ة جلرائ��م غس��ل 

األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب بتاري��خ 14 ابري��ل 2014م.
-ق��رار رئي��س القض��اء اخل��اص بتش��كيل حمكم��ة متخصص��ة 

جلرائ��م اإلره��اب.
للضواب��ط  املتضم��ن  )2014/8م(  رق��م  الس��ودان  بن��ك  -منش��ور 
التنظيمي��ة والرقابي��ة للمؤسس��ات اخلاضع��ة لرقاب��ة البن��ك 
املرك��زى  بش��أن مكافح��ة جرائ��م غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب.

- الئح��ة اجلم��ارك اخلاص��ة باإلفص��اح ع��ن العنلي��ات واألوراق 
املالي��ة القابل��ة للت��داول حلاملها عر احلدود لس��نة 2015م.

-الئح��ة مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل اإلره��اب لس��نة 2015م 
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التابع��ة هليئ��ة الرقاب��ة على ش��ركات التأمني.
-املرس��وم الدس��توري رق��م )45( لس��نة 2015 لتاس��يس اجملل��س 
االعل��ى للرعاي��ة والتحص��ني الفك��ري وال��ذي انش��أ مبوجب��ه 

مرك��ز أحب��اث الرعاي��ة والتحص��ني الفك��ري .
ب-اإلطار املؤسساتي الوطين ملكافحة االرهاب :

اصدرت الدولة مراسيم وقرارات انشئت مبوجبها جلان دائمة ختتص 
مبكافحة االرهاب وجرائم غسل االموال وتتمثل يف االتي :

1- اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة جرائ��م غس��ل األم��وال ومتوي��ل 
اإلره��اب.

2-اللجن��ة الفني��ة لتنفي��ذ قرارات جملس األم��ن الدولي املعنية 
مبكافحة اإلرهاب ومتويله.

3-وحدة املعلومات املالية.
وتنض��وى حت��ت ه��ذه األجس��ام كاف��ة مؤسس��ات الدول��ة السياس��ية 
واملالي��ة  والش��رطية  والعس��كرية  والعدلي��ة  واألمني��ة  والتنفيذي��ة 

. الداخل��ى ملكافح��ة اإلره��اب  املعني��ة بالتنس��يق  والدبلوماس��ية 
ثانيًا: التعاون اإلقليمى والدوىل ملكافحة اإلرهاب:

أ -اإلتفاقي��ات والروتوك��والت ذات الصل��ة مبكافح��ة اإلره��اب ال��يت 
وقع��ت وصادق��ت عليه��ا حكوم��ة الس��ودان م��ن 1956- يوني��و 2016م:

تاريخ املصادق/ االنضمامنوع االتفاقيةاسم االتفاقيةالرقم
اتفاقية قمع االستيالء 1

غري املشروع على 
الطائرات- الهاى لسنة 

1970

مصادقة 7/27/ 1999دولية



-32- 

االتفاقية الدولية 2
ملناهضة أخذ الرهائن 

املوقعة يف 1979م

مبوج��ب دولية 1990م   /5/18 مصادق��ة 
بالتصدي��ق قان��ون 

اتفاقية منع ومعاقبة 3
اجلرائم املرتكبة ضد 
األشخاص املتمتعني 

حبماية دولية 
بصفتهم موظفني 
دبلوماسيني 1973م

مبوج��ب دولية 1994م   /7/9 انضم��ام 
بالتصدي��ق قان��ون 

الروتوكول املتعلق 4
بقمع األعمال غري 

املشروعة يف املطارات 
اليت ختدم الطريان 

املدني الدولي املكمل 
التفاقية قمع األعمال 
غري املشروعة املوجهة 

لسالمة الطريان 
املدني- مونريال 

1988م املوقع يف 1991م

مصادقة 7/4/ 1999مدولي

اتفاقية متييز 5
املتفجرات البالستيكية 

بغرض كشفها - 
مونريال

مصادقة 7/4/ 1999مدولية

االتفاقية الدولية 6
لقمع اهلجمات 

اإلرهابية بالقنابل 
لسنة 1979م

بالتصدي��ق دولية مجه��وري  مرس��وم 
2000م /9 /2

االتفاقية الدولية 7
لقمع ومتويل اإلرهاب 

املوقعة يف 1999م

باملصادق��ة دولية مجه��وري  مرس��وم 
20م 03 /7 /15



-33- 

اتفاقية منظمة الوحدة 8
األفريقية ملنع اإلرهاب 

ومكافحته

بالتصدي��ق إقليمية مجه��وري  مرس��وم 
2003م /7 /15

معاهدة املؤمتر 9
اإلسالمي ملكافحة 

اإلرهاب

مجه��وري إقليمية مرس��وم  مبوج��ب 
2م 0 0 3 /2 /2

االتفاقية العربية 10
ملكافحة اإلرهاب

مصادق��ة ملوجب مرس��وم مجهوري إقليمية
1998/10/28م

االتفاقية العربية 11
ملكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب

مرس��وم إقليمية مبوج��ب  مصادق��ة 
2012/5/31م مجه��وري 

االتفاقية الدولية 12
لقمع متويل اإلرهاب

مبوج��ب دولية انضم��ام  2003/7/15م 
بالتصدي��ق قان��ون 

معاهدة احلظر الشامل 13
للتجارب النووية

مرس��وم دولية 2003/8/10م  انضم��ام 
ي ر مجه��و

اتفاقية طوكيو 14
اخلاصة باجلرائم 

وبعض األعمال 
األخرى املرتكبة على 

منت الطائرات ، املوقعة 
يف 1964/9/14م 

مبوج��ب دولية 1999/7/4م  انضم��ام 
بالتصدي��ق قان��ون 

اتفاقية مكافحة 15
األعمال غري 

املشروعة ضد سالمة 
املالحة البحرية 

والروتوكول امللحق 
بها 

قان��ون دولية مبوج��ب  مصادق��ة 
1999/7/4م بالتصدي��ق 

معاهدة قمع االستيالء 16
غري املشروع ضد 

سالمة الطريان املدني 

مصادقة 1975/10/15مدولية

ب - التنسبق والتعاون مع املؤسسات واآلليات اإلقليمية والدولية:
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     لق��د تط��ورت عالق��ات الس��ودان ف��ى جم��االت التنس��يق والتع��اون 
ال��دوىل واإلقليم��ى م��ن خالل خلق عالقات وروابط مس��تدامة وفاعلة 

م��ع املؤسس��ات التالي��ة:
1- األم��م املتح��دة: لق��د مت��ت دع��وة اهليئ��ة الوطني��ة ملكافح��ة 
اإلرهاب) اللجنة الفنية( مرات عديدة للمش��اركة واملس��اهمة 
ف��ى مناقش��ة تقري��ر األم��ني الع��ام لألم��م املتح��دة ح��ول تنفي��ذ 

إس��راتيجية األم��م املتح��دة ملكافح��ة اإلره��اب.
2-اإلحت��اد األفريق��ى: يش��ارك الس��ودان بص��ورة دائم��ة وراتب��ة 
فى كافة مناشط إدارة جملس السلم واألمن األفريقى التابع 

ملفوضي��ة اإلحت��اد األفريق��ى فيما خيص مكافح��ة اإلرهاب.
3-منظم��ة اإليق��اد: للهيئ��ة الوطنية ملكافحة اإلره��اب) اللجنة 
الفني��ة( عالق��ات متمي��زة م��ع منظم��ة اإليق��اد وبرنام��ج إيق��اد 
للقط��اع األمن��ى، وتت��م املش��اركة الراتب��ة والدوري��ة ف��ى كاف��ة 

املناش��طة املعني��ة مبكافح��ة اإلرهاب.
4-اجلامع��ة العربي��ة: يش��ارك الس��ودان م��ن خ��الل مؤسس��ات 
مكافح��ة اإلره��اب ف��ى كاف��ة مناش��ط فري��ق اخل��راء الع��رب 
املعنى مبكافحة اإلرهاب، كما يتم حضور املناشط ذات الصلة 

مبكافح��ة اإلره��اب.
5-مؤمت��ر موس��كو ملكافح��ة اإلره��اب: تش��ارك اهليئ��ة الوطني��ة 
ملكافحة اإلرهاب) اللجنة الفنية( وجهات انفاذ القانون االخرى 
بص��ورة دائم��ة ف��ى مناش��ط مؤمت��ر موس��كو الس��نوى املعن��ى 

مبكافح��ة اإلره��اب.
 ( األوس��ط  والش��رق  افريق��ا  لش��مال  املالي��ة  6-اجملموع��ة 
املينافات��ف(: تت��م املش��اركة بص��ورة راتب��ة ف��ى أنش��طة ه��ذه 

فيه��ا. الس��ودان  عضوي��ة  خ��الل  م��ن  اجملموع��ة 
7- جمموعة العمل املاىل الدولية )الفاتف(: يتم حضور كافة 
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مناشط هذه اجملموعة من واقع عضوية السودان فى اجملموعة 
اإلقليمية هلذه اجملموعة ) مينفاتف(.

8-الفريق اإلقليمى للمراجعة املستهدفة: لقد نفذ هذا الفريق 
زي��ارة ميداني��ة للس��ودان ف��ى س��بتمر 2015م، وأش��اد باجله��ود 
الت��ى تبذهل��ا الدول��ة ف��ى مكافح��ة اإلره��اب، ومبوجب��ه اص��درت 
جمموع��ة العم��ل املال��ي الدولي��ة ق��رارا بتاري��خ 23 اكتوب��ر 2015 
خبروج السودان من قائمة الدول اليت لديها قصورا يف مكافحة 

جرائ��م متوي��ل االره��اب وغس��ل االموال.
ثالثًا: أنشطة وبرامج إنفاذ السياسات:

      لق��د تضاف��رت جه��ود املؤسس��ات االمني��ة م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع 
املدن��ي ممثل��ة يف مرك��ز النهضة والتواصل وجممع الفقة االس��المي 
يف مكافح��ة اإلره��اب فى الس��ودان وذلك من خ��الل احلوار واملناصحات 
اهلادف��ة اىل مكافح��ة  والن��دوات  التدريبي��ة واحملاض��رات  وال��دورات 
اإلره��اب والتط��رف العني��ف م��ن ج��ذوره بط��رق غ��ري تقليدي��ة حت��رم 
حقوق االنسان وكرامته ، والتى ميكن أن تشكل مالمح إلسراتيجية 

إعالمي��ة عربي��ة ملكافح��ة اإلره��اب والتط��رف، والت��ى تق��وم عل��ى:-
أ -املعاجلات الفكرية:

     ميث��ل برنام��ج املعاجل��ات الفكري��ة أح��د وس��ائل العم��ل الفّعال��ة ف��ى 
مكافح��ة التط��رف الفك��رى العني��ف وس��ط اجملتم��ع، ويت��م ذل��ك من��ة 
خ��الل تصحي��ح األف��كار اخلاطئ��ة الت��ى يعتنقه��ا املتطرف��ون. وق��د ب��دأ 
تطبي��ق ه��ذا الرنام��ج من��ذ الع��ام 2008م، ويت��م تطبيقه ع��ر عدة مراحل 

هى:
1.مرحل��ة التحلي��ل النفس��ى للموق��وف: وف��ى ه��ذه املرحل��ة، 
يق��وم اخل��راء واملختص��ون ف��ى عل��م النف��س بتحلي��ل ش��خصية 
املوق��وف وحتلي��ل س��لوك وإجتاه��ات اجلماع��ات اإلرهابي��ة الت��ى 

ينتم��ى إليه��ا.
2.مرحل��ة إكتش��اف وحتليل أف��كار ومعتقدات املوقوف: فى 
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ه��ذه املرحل��ة تت��م دراس��ة التكوي��ن الفكرى والعق��دى للموقوف، 
وحتدي��د األف��كار اخلاطئ��ة الت��ى يعتنقه��ا . وق��د أظه��رت ح��االت 
الدراس��ة الت��ى  اجري��ت عل��ى أف��كار  ومعتق��دات املوقوف��ني ف��ى 

اآلتى:-
-ع��دم تطبي��ق الش��ريعة اإلس��الرمية بالص��ورة الصحيح��ة ف��ى 

السودان.
-املوافق��ة عل��ى إنفص��ال جن��وب الس��ودان وترك��ه حلكوم��ة غ��ري 

إسالمية.
-من��ع اهلج��رة اىل مناط��ق القت��ال ملناص��رة املس��تضعفني م��ن 

الغ��زو الغرب��ى.
-التعاون مع الواليات املتحدة فى حربها على اإلرهاب.

-القبول بدخول القوات األجنبية فى دارفور وأبيى.
3.مرحل��ة دراس��ة وحتلي��ل األف��كار: ف��ى ه��ذه املرحل��ة يت��م 
ع��رض األف��كار املس��تخلصة م��ن املوق��وف عل��ى متخصص��ني 
م��ن علم��اء الدي��ن وعل��م النف��س واإلجتم��اع لدراس��تها وحتليله��ا 

لوض��ع منه��ج وطريق��ة للح��وار والتعام��ل م��ع املوق��وف.
4.اجللس��ة املش��ركة: ف��ى ه��ذه املرحل��ة تعق��د جلس��ة أولي��ة 
مش��ركة ب��ني جمموع��ة احل��وار واملوق��وف بغ��رض التع��ارف 
وبن��اء الثق��ة خ��ارج حم��ل اإليق��اف ف��ى م��كان جمه��ز بالوس��ائل 

املرحي��ة للح��وار.
5.مرحل��ة املناقش��ة: ف��ى ه��ذه املرحل��ة تت��م مناقش��ة املوق��وف 
ح��ول األف��كار الت��ى يعتنقه��ا ، وغالب��ًا م��ا تس��تغرق ه��ذه املرحل��ة 
ع��دة جلس��ات . وف��ى بع��ض األحي��ان ق��د تت��م دع��وة بع��ض أقرب��اء 

وأصدق��اء املوق��وف حلض��ور جلس��ة النق��اش.
6.مرحل��ة الدم��ج ف��ى اجملتم��ع: ف��ى ه��ذه املرحل��ة يت��م  إطالق 
املتطرف��ة  ومعتقداته��م  أفكاره��م  تصحي��ح  مت  الذي��ن  س��راح 
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ودجمه��م ف��ى اجملتم��ع. وف��ى ه��ذه املرحل��ة يتم التع��اون مع عدد 
من اجلهات ذات الصلة لتحقيق اإلدماج فى اجملتمع، منها على 

س��بيل املثال:
-وزارة التعلي��م الع��اىل والبح��ث العلم��ى، وذل��ك ملواصلة التعليم 

للذين تركوا الدراس��ة والتحقوا مبناطق القتال.
- صن��دوق العف��اف ودع��م ال��زواج، وذل��ك للذي��ن يرغب��ون ف��ى 

ال��زواج واإلس��تقرار األس��رى.
- يتم ربط مجيع الذين مت إطالق سراحهم بالرامج املستمرة 

مبركز ومنتديات الفكر اإلسالمى الوسطى.
ب -حتصني ومحاية اجملتمع: 

     يه��دف برنام��ج حتص��ني ومحاي��ة اجملتم��ع اىل نش��ر وتوعي��ة  كاف��ة 
قطاع��ات اجملتم��ع م��ن خ��الل نش��ر جمموع��ة م��ن الرام��ج التثقيفي��ة 
واحلواري��ة مب��ا فيه��ا املمارس��ات اجلي��دة لتصحي��ح األف��كار واملفاهي��م 
اإليديلوجي��ة اخلاطئ��ة للذين خضعوا لرامج املعاجلة الفكرية، ويتم 

ذل��ك ع��ر ع��دة وس��ائل منها:-
1-وس��ائل اإلع��الم: وتس��هم وس��ائل اإلع��الم ب��كل أنوع��ه م��ن 
إذاع��ة وتلفزي��ون وصح��ف ..اخل بق��در واف��ر ف��ى تش��كيل األف��كار 

والثقاف��ات مب��ا متلك��ه م��ن ق��درة تأث��ري فائق��ة م��ن خ��الل:
-بث الوعى مبخاطر التطرف واإلرهاب على األسرة واجملتمع.

-التنبي��ه ملظاه��ر العن��ف الس��البة ف��ى اجملتم��ع والتص��دى هل��ا 
محاي��ًة لألس��رة.

-نش��ر الرام��ج الديني��ة وبرام��ج مكافح��ة اإلره��اب والتط��رف 
للوقاي��ة م��ن األخط��ار املس��تقبلية بتقدي��م بدي��ل ي��وازن ب��ني 

مصلح��ة الف��رد واجملتم��ع والدول��ة ف��ى األم��ان واإلس��تقرار.
2-املس��اجد ودور العب��ادة: متث��ل املس��اجد ودور العب��ادة حماض��ن 
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إمياني��ة آمن��ة للعب��ادة، وه��ى به��ذا ت��ؤدى رس��الة ديني��ة تعبدي��ة 
وجمتمعي��ة تس��اعد ف��ى تغيري أفكار اجملتم��ع اىل اجملادلة بالتى 
هى أحسن وبث القيم اإلخالقية وحب الناس بداًل عن الكراهية 

والتط��رف واإلره��اب امل��ؤذى للمجتمع.
ج� -دور األسرة فى احلماية من التطرف:  

1.يتمي��ز اجملتم��ع الس��ودانى بطبيع��ة يغل��ب عليه��ا طاب��ع التدي��ن 
الوس��طى الراف��ض للتط��رف والغل��و ف��ى الدي��ن ورف��ض العن��ف 
كوس��يلة للتغي��ري والعم��ل عل��ى تنمي��ة مفاهي��م الوس��طية 
واإلعت��دال .وق��د مت توظي��ف دور األس��رة ف��ى عملي��ة املعاجل��ة 
الس��لفى  الفك��ر  انتهج��ت  الت��ى  املوقوف��ة  للعناص��ر  الفكري��ة 
اجله��ادى ال��ذى يق��وم على تكف��ري احلكام واخل��روج على الدولة 

وإس��تهداف الوج��ود األجنب��ى بالب��الد.
2. فى إطار اخلطوات العملية لإلستفادة من األسر فى برنامج 
املعاجل��ات الفكري��ة مت التواص��ل م��ع أس��ر العناص��ر املوقوف��ة 

املس��تهدفة باحل��وار ، به��دف:
الش��رعية  باخلل��وات  والس��ماح  بأس��رهم،  املوقوف��ني  -رب��ط 

املتزوج��ة. للعناص��ر 
-تنويره��م ع��ن برنام��ج املعاجل��ة الفكري��ة وفت��ح قن��وات إتص��ال 
به��م متهي��داً إلش��راكهم فى عملية احلوار حبس��بان أن األس��رة 
حلق��ة أصيل��ة ف��ى عملي��ة املعاجل��ة مس��تقباًل ال ميك��ن جتاوزها.

-إحاطته��م علم��ًا بأوض��اع أبناءه��م املوقوف��ني وكيفي��ة املعامل��ة 
الت��ى جيدونه��ا وموقفهم م��ن القضية.

-إعادة بناء الثقة ومد جذور التواصل مع األسر مستقباًل.
-أخ��ذ ضمان��ات كافي��ة م��ن تل��ك األس��ر باإلحاط��ة بأبناءه��م 

عق��ب إط��الق س��راحهم ومراقب��ة حتركاته��م وعالقاته��م. 
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د -تقييم برنامج املعاجلة الفكرية:
  بع��د جلس��ات احل��وار الفك��رى الت��ى مت��ت للعناص��ر املوقوف��ة وإط��الق 

س��راحهم، انقس��م التي��ار الس��لفى اجله��ادى اىل س��ت فئ��ات رئيس��ية:
1-الفئ��ة األوىل والسادس��ة: اس��تجابت لرنام��ج احل��وار الفك��رى 
والتزمت بنبذ العنف وممارسة أى نشاط خيل بأمن واستقرار 
الب��الد، ومت دجمه��ا ف��ى اجملتم��ع. وه��ى متث��ل نس��بة 74% م��ن 

العناص��ر الت��ى مت حواره��ا.
2-الفئ��ة الثاني��ة: التزم��ت بع��دم ممارس��ة العن��ف داخ��ل الب��الد، 
ودجمت فى اجملتمع، لكنها ارتبطت مبفهوم نصرة املستضعفني 
ف��ى مناط��ق الصراع��ات والنزاعات املس��لحة )الصومال- س��وريا- 
م��اىل- الع��راق (. وه��ى متث��ل نس��بة 8% م��ن العناص��ر الت��ى مت 

حواره��ا وه��م عناص��ر ناش��طة اآلن ف��ى ب��ؤر النزاع. 
3-الفئ��ة الثالث��ة: ه��ذه الفئ��ة مل حيص��ل هل��ا دم��ج ف��ى اجملتم��ع، 
وكان��ت تس��عى دائم��ًا لتنفي��ذ أعمال عنف وإره��اب داخل البالد، 
وظل��ت تتش��كل ف��ى ش��كل خاليا وجمموع��ات إرهابية تس��تهدف 
أمن واس��تقرار البالد . ومتثل هذه الفئة نس��بة 6% من العناصر 

الت��ى مت حوارها.
ت��زال  ال  موقوف��ة  عناص��ر  جمموع��ة  ه��ى  الرابع��ة:  4-الفئ��ة 
حت��ت احل��وار وعدده��م )20(، أغلبه��م هل��م صل��ة بتنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية ف��ى الع��راق والش��ام) داع��ش(، بلغ��ت نس��بة ه��ذه 

العناص��ر 8% م��ن الع��دد الكل��ى.
5-الفئ��ة اخلامس��ة: عدده��م )10( عناص��ر. توف��ى منه��م )8( ف��ى 
مناط��ق الن��زاع خ��ارج الس��ودان، وتوف��ى منهم )2( داخل الس��ودان، 

وميثل��ون 4% م��ن الع��دد الكل��ى.
6-الفئ��ة السادس��ة: متث��ل جمموع��ة م��ن العناص��ر املتطرف��ة مل 
يت��م إيقافه��م، ومت حواره��م بطريقة غري مباش��رة خارج املعتقل 
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م��ن خ��الل بع��ض العلم��اء والوس��طيني العامل��ني ف��ى اجلامع��ات 
والناش��طني ف��ى مس��اجد األحي��اء وامل��دن م��ن خالل التنس��يق مع 
املراك��ز واملنتدي��ات الت��ى يش��رف عليه��ا جه��از األم��ن واملخابرات 
الوطن��ى. وبلغ��ت نس��بة ه��ذه الفئ��ة ح��واىل 43% من الع��دد الكلى.

ه� -احصائية بأعداد العناصر التى مت حوارها حتى يناير 2016م:
	

ملحوظاتالعدداحلالةم
)12( عائدين من 82مت دجمهم فى اجملتمع1

غوانتنامو
مشاركني فى بؤر 2

الصرعات باخلارج
20

عناصر مت حوارهم خارج 3
املعتقل

113

20معتقلني جارى حوارهم4
مت إطالق سراحهم بعد 5

احلوار
عناصر نشطة15

10توفوا6
260اجل�������ملة

اخلالصة:
      إن أي اس��راتيجية ناجح��ة ملكافح��ة اإلره��اب آلب��د أن تش��تمل عل��ى 
مجل��ة معطي��ات لنجاحه��ا، يرس��م خارطته��ا النه��ج املتب��ع للتعام��ل م��ع 
املتطرف��ني بالوس��ائل الت��ى تالئ��م ظ��روف وثقاف��ة اجملتمع. وال ش��ك أن 
القان��ون ومؤسس��اته وآليات��ه تلع��ب دوراً كب��رياً ف��ى معاجل��ة الظواه��ر 
اإلرهابية. كما أن معاجلة الظروف واألسباب املؤدية لإلرهاب حتتاج 

لتضاف��ر اجله��ود الوطنية واإلقليمي��ة والدولية.
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وفى كل األحوال تبقى للقيم الدينية، واملؤسس��ات الدينية من خالل 
نش��اط املس��اجد ودور العب��ادة، ووس��ائل اإلع��الم املختلف��ة بالغ األثر فى 
تش��كيل ذهني��ة اجملتم��ع لرف��ض العن��ف والتطرف.. وكل ه��ذه اجلهود 
مطل��وب تضافره��ا ملعامل��ة خاص��ة للموقوف��ني ف��ى جرائ��م اإلره��اب 
الفاس��دة  معتقداته��م  ع��ن  للراج��ع  أفكاره��م  ومراجع��ة  والتط��رف 

للرج��وع والدم��ج ف��ى اجملتم��ع.
وال ش��ك أن الس��ودان وم��ن خ��الل نش��اط مؤسس��اته العامل��ة ف��ى جم��ال 
مكافحة اإلرهاب قد بذل جهوداً كبرية أسفرت عن إصدار جمموعة 
العم��ل امل��اىل الدولي��ة ) الفات��ف( قراره��ا بتاري��خ 2015/10/23م ال��ذى مت 
مبوجبه رفع الس��ودان من قائمة الدول التى لديها قصور فى مكافحة 
جرائ��م غس��ل االم��وال ومتوي��ل اإلره��اب وإعتب��ار الس��ودان مس��توفيًا 

للمتطلب��ات الفني��ة ف��ى ه��ذا اخلصوص.
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دور اخلطاب الدعوي
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف

أ.د. عصام أمحد البشري
رئيس جممع الفقه اإلسالمي- السودان
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مدخ�����ل ع���ام
ق  الب��د عند التعرض لدراس��ة أية ظاه��رة اجتماعية، من البحث املتعمِّ
ف��ى أس��بابها القريب��ة والبعي��دة، لئ��ال ُنش��َغل بع��الج الع��وارض، بينم��ا 

تتفاع��ل أس��بابها مؤِذن��ًة بتج��دٍد النهائ��ىٍّ م��ن الظواه��ر املماثل��ة.
وعن��د تأم��ل ظاه��رة الُغُل��و والُعْن��ف ي��درك الباحث��ون اجل��ادون أن مث��ة 
أس��بابًا وعوام��َل عميق��ة أدت إليهم��ا، ت��راوح بني اس��تعداد ذات��ي، وتدافع 
ُعد  خارجى، ومتازج بني هذا وذاك، أفرز آثاراً بالغة االحتقان على الصُّ
كافًة. من خالل هذه الدراسة البد من التعريف مبعاني املصطلحات 

التالية:
الغل��و: ه��و جت��اوز احل��ّد املش��روع إىل الوق��وع يف احل��دِّ املمن��وع ) إياك��م 

والغل��وَّ يف الدي��ن(.
عون( التنّطع: التعمق والتشّدد يف غري موضعه) هلك املتنطِّ
التطّرف: الوقوف عند أحد الطرفني اإلفراط أو التفريط.

اإلره��اب: اإلره��اب م��ن املصطلح��ات ال��يت ش��ابها كث��ري م��ن اللب��س 
يف مع��رك الص��راع احلض��اري، وال��ذي أث��ر عل��ى كث��ري م��ن املفاهي��م 
واملصطلح��ات وال ب��د م��ن االش��ارة إىل أن ه��ذا املصطلح يش��ري يف داللته 
القرآني��ة إىل معن��ى ال��ردع وك��ف املعتدي عن عدوان��ه عندما يعلم بأن 
هناك قوة قادرة على مقاومته ومواجهته، وحبكم تداول هذا املصطلح 
يف انس��اقنا الفكري��ة املعاص��رة ولتجري��ده مم��ا عل��ق به تواط��أت اجملامع 

الفقهي��ة عل��ى تعري��ف ارتضت��ه، فعرفت��ه بأنه:
)الع��دوان ال��ذي ميارس��ه أف��راد، أو مجاع��ات، أو دول، بغي��ًا على اإلنس��ان؛ 
دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه، ويش��مل صنوف التخويف واألذى 
والتهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور احلرابة، وإخافة السبيل 
وقط��ع الطري��ق، وكل فع��ل م��ن أفع��ال العن��ف أو التهدي��د، يق��ع تنفيذاً 
ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس 
أو ترويعه��م؛ بإيذائه��م، أو تعري��ض حياته��م أو حريته��م، أو أمنه��م أو 
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أحواهل��م للخط��ر، وم��ن صنوف��ه إحل��اق الض��رر بالبيئة أو بأح��د املرافق 
أو األم��الك العام��ة أو اخلاص��ة، أو تعري��ض أح��د امل��وارد الوطني��ة، أو 

الطبيعي��ة للخطر« . 1
كما أن اإلرهاب ال دين له فإن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إرهابية 

ترقى يف بعض صورها إىل جرائم حرب واعتبارها إرهابًا.
وكذل��ك ال ب��د م��ن التش��ديد عل��ى خط��ورة اإلره��اب املنطلق م��ن دوافع 
طائفي��ة كم��ا جي��ري داخ��ل إي��ران من انته��اكات حلقوق أهل الس��نة, 
وم��ا جي��ري يف الع��راق وس��ورية واليم��ن عل��ى ي��د امليليش��يات الطائفي��ة 
ض��د أه��ل الس��نة واجلماع��ة, وال��ذي يعت��ر م��ن من��اذج اإلره��اب املدان��ة 

ومظاه��ره اجللية.
ثانيًا : أسباب اإلرهاب:

��ا إىل حم��اور  وإذا أردن��ا حص��ر ه��ذه األس��باب والعوام��ل، أمكنن��ا ردهُّ
أساس��ية، تتدرج حتتها بعض التفاصيل، ولعل من املناس��ب تكثيفها يف 

ه��ذا املق��ام يف ه��ذه األس��باب:
أ. دينية، ومنها:

ومتعلقاته��ا،  الش��رعية  املفاهي��م  يف  الفك��ري  االحن��راف   -
ودار  وال��راء،  وال��والء   ، واحلاكمي��ة  والتكف��ري،  كاجله��اد، 
اإلس��الم، ودار احل��رب، وم��ا يتعل��ق بذل��ك م��ن أح��كام ينبغ��ي 

املؤهل��ني. الرباني��ني  العلم��اء  إىل  فيه��ا  الرج��وع 

1  التعري��ف الص��ادر ع��ن اجملم��ع الفقه��ي اإلس��المي يف رابط��ة الع��امل اإلس��المي يف دورت��ه السادس��ة 
عش��رة ال��يت انعق��دت يف الف��رة م��ن 21-1422/10/26ه��� اليت يوافقه��ا5-2002/1/10م
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-جتاس��ر اجلهل��ة واملغرض��ني عل��ى الطعن يف العلم��اء املعترين، 
واخت��اذ أنص��اف املتعلم��ني مراج��ع يف فق��ه الدي��ن ورؤوس��ًا يف 
الفت��وى، فأفتوا باس��تباحة الدماء واألموال املعصومة، واخلروج 
عل��ى احل��كام، وذل��ك بغري عل��م وال هدى وال كتاب منري، فَضلوا 

وَأضلوا.
��ج مش��اعر الكراهي��ة، وأثار  - تصاع��د التعص��ب الطائف��ي، مب��ا أجَّ
الع��داوات التارخيي��ة، وجرَّ املس��لمني إىل ف��نت خطرية، وأدى إىل 

افراقه��م إىل فئ��ات متناحرة.
اغرار كثري من الش��باب بدعاوى الفكر املتطرف؛ لقلة علمهم 
وضحالة فكرهم، وضعف فقه التدين عندهم، وجهلهم خبفايا 

األحداث احمليطة بهم.
- التقص��ري يف تطبي��ق الش��ريعة يف معظ��م ال��دول اإلس��المية، 
على الرغم من تشوف املسلمني إليها، وحرصهم على التحاكم 
إليه��ا، مل��ا فيه��ا م��ن حتقي��ق العبودي��ة هلل تع��اىل، وإقام��ة مص��احل 
الن��اس العام��ة واخلاص��ة، وإش��اعة الع��دل والرمح��ة واهل��دى 

واخل��ري يف اجملتم��ع.
- ضع��ف أداء رس��الة املس��جد واملدرس��ة يف الربي��ة واإلص��الح 

والتهذي��ب.
ب. سياسية ومنها:

- االستبداد السياسي.
- القمع والطغيان.

- ضعف الشورى.
- اقصاء املخالف واالنتقاص من حقوق االنسان.
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ج. اجتماعية واقتصادية، ومنها:
- قص��ور برام��ج التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة ع��ن تلبي��ة 
حاج��ات اجملتمع��ات، وارتف��اع مع��دالت البطال��ة والفق��ر، وغي��اب 

العدال��ة االجتماعي��ة يف كث��ري م��ن بل��دان املس��لمني.
الظواه��ر  م��ع  املس��ؤول  التعام��ل  يف  اجملتمع��ات  تراخ��ي   -
االجتماعي��ة الس��يئة، واالستس��الم للتأث��ري اإلعالم��ي الس��الب، 
الس��لوك. يف  واحن��راف  وال��رأي  الفك��ر  يف  تط��رف  إىل  أدى  مم��ا 

- التس��اهل يف كث��ري م��ن اجملتمع��ات اإلس��المية يف محاي��ة 
احلق��وق وتطبي��ق العدال��ة يف التوظي��ف والقض��اء، والته��اون يف 
توف��ري حي��اة كرمي��ة للفق��راء والضعف��اء واحملروم��ني، وع��دم 

االهتم��ام مبش��كالتهم ومطالبه��م.
- تفش��ي الفس��اد اإلداري واملال��ي، وضع��ف احملاس��بة، م��ع تراج��ع 
أداء املؤسس��ات احلكومية يف كثري من بلدان املس��لمني، وفش��لها 
مواجه��ة  يف  وقصوره��ا  املس��تدامة،  للتنمي��ة  التخطي��ط  يف 
املش��كالت واألزم��ات مبا تقتضيه املس��ؤولية م��ن احلزم واألمانة 

والع��دل.
- ضع��ف أث��ر األس��رة يف الربي��ة والتوجي��ه وحس��ن التنش��ئة، 
وتوف��ري املن��اخ النفس��ي املالئ��م ألفراده��ا، مم��ا أس��هم يف التف��كك 

والعن��ف األس��ري والتش��رد.
- ارتفاع نسبة األمية الدينية واحلضارية.

د. ثقافية وإعالمية، ومن أه�مها:
الثواب��ت  التي��ارات املعادي��ة للدي��ن وأحكام��ه، عل��ى  -  تط��اول 
واملسلمات اإلسالمية، وعدم االكراث مبا حيدثه هذا التطاول 

م��ن اس��تفزازات خط��رية لعام��ة املس��لمني.
-  جت��اوزات اإلع��الم العامل��ي، ودأب��ه عل��ى اإلس��اءة إىل األنبي��اء 
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ورساالتهم وأتباعهم، ومحاية القوانني الوطنية للمسيئني من 
العقوب��ة الرادع��ة، بدعوى حري��ة التعبري.

ه�. التحيز العاملي:
رس��الة اإلس��الم اليت تقوم على الوس��طية والعدل واإلحس��ان والرمحة 
بالن��اس، تؤك��د نصوص��ه اجللي��ة على احرام حقوق اإلنس��ان، ورعاية 
الكرام��ة اإلنس��انية ، وص��ون حرم��ة النف��وس واألع��راض واألم��وال 
واملمتل��كات، ق��ال اهلل تع��اىل:)إن اهلل يأم��ر بالع��دل واإلحس��ان وإيت��اء ذي 
القرب��ى وينهى عن الفحش��اء واملنك��ر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ( 

]النح��ل: 90[. ويتلخ��ص ه��ذا البع��د يف:
الثواب��ت  عل��ى  وأحكام��ه،  للدي��ن  املعادي��ة  التي��ارات  1.تط��اول 
واملسلمات اإلسالمية، وعدم االكراث مبا حيدثه هذا التطاول 

م��ن اس��تفزازات خط��رية لعام��ة املس��لمني.
2.تش��ويه ص��ورة اإلس��الم يف الع��امل، وتروي��ج الص��ورة النمطي��ة 
ال��يت تلص��ق اإلره��اب والعن��ف ب��ه، وتس��وغ ألعدائه اتهامه بأبش��ع 
النعوت، ومتهد الطريق أمام اإلعالم املعادي للتمادي يف الطعن 

يف الدي��ن ورموزه.
3.إضع��اف املرجعي��ة اإلس��المية للمجام��ع واهليئ��ات الفقهي��ة 
والعلم��اء املؤهل��ني، وإطالق العنان للتكفري والتفس��يق والتبديع 
بغ��ري عل��م، وتروي��ج اإلش��اعات اليت تطعن يف العلم��اء ،بالدعاوى 
الكاذب��ة، وتغ��ري بالتط��اول عليه��م، والتح��ول عنه��م إىل أدعي��اء 
العل��م وأنص��اف العلم��اء، الذي��ن يفت��ون بغ��ري عل��م وال روي��ة، 

فَيِضل��ون وُيِضل��ون.
4.يف مفتت��ح ه��ذا البح��ث، الذى ننحى في��ه بالالئمة كثرياً على 
أه��ل العن��ف الذي��ن يتخ��ذون القت��ال س��بياًل إىل إيص��ال صوته��م 
إىل الع��امل، إال أن إدان��ة ه��ؤالء ال تنس��حب عل��ى أه��ل املقاوم��ة 
املش��روعة )دين��ًا، وعرف��ًا، وقانون��ًا(.. أولئ��ك يواجه��ون بص��دوٍر 

مكش��وفة وعت��اد قلي��ل االحت��الل الغاش��م والع��دوان الس��افر.
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كم��ا يهمن��ا يف ه��ذا الس��ياق أن نؤك��د أن تعدادن��ا للعوام��ل واألس��باب 
املؤّدي��ة غالب��ًا إىل الغل��و والعن��ف، ال يعن��ى- حب��اٍل أي تس��ويغ أو اعت��ذاٍر 
خيف��ف م��ن ُج��ْرم الغ��الة وأه��ل العن��ف- ب��ل تبق��ى مس��ؤليتهم كامل��ًة 
عما اقرفوا، وتتعاظم هذه التبعُة اليت عليهم مبا لّبُسوا عليهم وسوغوا 
احنراَفه��م مب��ا توهم��وه أدل��ًة وحجج��ًا، وه��ي ال تع��دو أن تك��ون ش��بهاٍت 

كان واجب��ًا عليه��م أن يس��ألوا عنه��ا أه��َل الذك��ر.
أسس الغلو والعنف: املنطلقات املنهجيَّة تتلخص يف أمور:

أوهلا: اجلهاُد هو القتال: ابتساُر مصطلح اجلهاد:
م��ن مواط��ن الزل��ل الب��ارزة ل��دى دع��اة العن��ف اختزاهُل��م مفه��وم اجله��اد 
يف القت��ال، وم��ن َث��مَّ اعتقاده��م ب��أن اجلهاد)القت��ال( غاي��ٌة ف��ى ح��د ذات��ه. 
ولي��س وس��يلة. وال خيف��ى م��ا يلزم ع��ن هذا االعتقاد من مفاس��د. فكون 
اجلهاد)القتال(غاية-لدى هؤالء الشباب - يلزم عنه إقدامهم عليه دون 
النظ��ر فيم��ا ي��ؤدى إليه من مفاس��د ، وما يتحقق من ورائه من مصاحل. 
كم��ا أنَّ جم��ال اجله��اد )القت��ال( م��ن جم��االت فك��ر العن��ف ال��ذي وج��د 
مس��احة واس��عة يف عقول أهله، حيث جنمت عن تصوراتهم وش��بهاتهم 
في��ه الف��نُت احمللي��ة واإلقليمي��ة والعاملي��ة اليت حت��دث يف واقعنا املعاصر 
من تفجريات وقتل لألبرياء واملدنيني واحملرمة أرواحهم يف الشريعة 

اإلسالمية.
وميكن تلخيص هذه املسألة  يف اآلتي: 

-إن اجلهاد موقف يس��تغرق املس��لم احلق، والقتال يف س��بيل اهلل 
أح��د ص��وره وإن ترب��ع عل��ى القم��ة ب��كل ج��دارة،  كم��ا أن��ه ليس 
مث��ة تضحي��ة أغل��ى من الش��هادة حت��ى ُعد هذا الن��وع من اجلهاد 

ذروة س��نام اإلسالم.
-إن كل قت��ال يف س��بيل اهلل جه��اد، ولك��ن لي��س كل جه��اد يف 
س��بيل اهلل ينبغ��ي أن يك��ون قت��ااًل. إن اجلهاد أن��واع ودرجات ولكن 
القتال نوع واحد وصيغة واحدة، بأسباب موضوعية وأخالقيات 

مرعية.
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-اجله��اد مبعن��اه الش��امل ف��رض ع��ني عل��ى كل مس��لم جي��ب أن 
ميارس��ه يف أي ص��ورة يس��تطيعها، والقت��ال عند مجه��ور الفقهاء 
ف��رض كفاي��ة إذا أداه بعض املس��لمني س��قط ع��ن البعض اآلخر.

-واجله��اد به��ذا املعن��ى متصل وم��اٍض إىل يوم القيام��ة، والقتال 
عارض باس��تيفاء ش��روطه، وينتفي بانتقاء موجباته.

-واجله��اد )القت��ال( م��ع كل ه��ذا الفض��ل ه��و حك��م ش��رعي م��ن 
مجل��ة األح��كام الش��رعية. ومعن��ى ه��ذا أن��ه جي��ب أن تتواف��ر في��ه 
أحكام��ه التفصيلي��ة وأس��بابه وش��روطه وتنتف��ي موانع��ه. وه��ذه 
كله��ا أح��كاٌم وضواب��ط ال ميك��ن أخذه��ا إال م��ن مش��كاة الوح��ي، 
وليس من دواوين احلماسة أو ثورات النفوس الغاضبة أو هوى 

القل��وب العابثة!.
-ويرتب على ذلك أيضا أن » القتال« الذي ال ينضبط بضوابط 
الش��رع خي��رج م��ن دائرة اجلهاد املق��دس املعتر، إىل دائرة الفعل 
املنفل��ت امله��در ال��ذي ال مي��ت إىل اجله��اد الش��رعي بصل��ة! وال 
يغ��ري م��ن ه��ذا إط��الق اس��م اجله��اد علي��ه.. ويف ذل��ك يق��ول اب��ن 
القي��م: » الش��ريعُة َمبْناه��ا وأساس��ها عل��ى احلك��م ومص��احل العباد 
يف املع��اش واملع��اد. وه��ي ع��دل كله��ا، ورمح��ة كله��ا، ومص��احل 
كله��ا، وحكم��ة كله��ا. ف��كل مس��ألة خرج��ت ع��ن الع��دل إىل 
اجل��ور، وع��ن الرمح��ة إىل ضده��ا، وع��ن املصلح��ة إىل املفس��دة، 
وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن ُأدخلت فيها 
بالتأوي��ل، فالش��ريعة ع��دل اهلل ب��ني عب��اده، ورمحت��ه ب��ني خلقه ، 
وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى  

اهلل عليه وس��لم أمت داللة وأصدقها »  .2

2«   إعالم املوقعني، 3/3.
3«   الفروق للقرايف،76/1.
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-وك��ون اجله��اد )القت��ال( يف س��بيل اهلل حكم��ًا ش��رعيًا يعين عدة 
أمور:

-الق��ول بإنف��اذ اجله��اد يس��توجب تواف��ر ع��دة أم��ور ه��ي : الس��بب 
الش��رعي املبي��ح ل��ه ، والش��روط الش��رعية املتطلب��ة إلنف��اذه ، 
وانتف��اء املوان��ع ال��يت متن��ع من��ه وغي��اب أيٍّ م��ن ه��ذه األوص��اف 
مين��ع م��ن إنف��اذ اجله��اد وخيرج��ه م��ن الوج��وب ، وق��د يدخل��ه يف 

املمنوع��ات .
-إن اجلهاد تنطبق عليه القاعدة الشرعية املعروفة اليت تقرر« 

كما شرع اهلل األحكام شرع مبطالتها وروافعها » . 3
إذن فاس��تباحة الدم��اء وتروي��ع الن��اس لي��س م��ن جن��س اجله��اد 

حب��ال م��ن األحوال ألم��ور عدة:
1.ملا يرتب على هذه األعمال من مفاسد وإهدار ملصاحل الناس.

2.لتعارض هذه األعمال مع مقصد دعوة اخللق وهدايتهم.
إمج��اال  الش��ريعة  مقاص��د  م��ع  األعم��ال  ه��ذه  لتع��ارض   .3

. تفصي��اًل و
ثانيه��ا وثالثه��ا: التكف��ري واحلاكمي��ة: فه��م قص��ري واحن��راف يف 

التفس��ري:
اعتم��د أه��ل التكف��ري يف تكفريه��م الن��اس عل��ى أدل���ة، وفهموه��ا كم��ا 
تراءى هلم. ولكن عند التحقيق ومراجعة أهل العلم الراسخني؛ يظهر 
أنه��م غال��وا يف فه��م ه��ذه األدل��ة، واحنرف��وا يف تفس��ري ه��ذه النص��وص، 
وزّل��وا يف تبي��ان م��ا تقتضي��ه وتس��توجبه فضّل��وا وأضّل��وا. ومل يقتص��روا 
ر الكافر، وأرادوا بها  عل��ى ذل��ك ب��ل ابتدع هؤالء قاعدة تكف��ري من مل يكفِّ

تكف��ري م��ن خالفه��م الرأي.
رابعه��ا: األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك���ر وج��وب التغي��ري بالي��د 
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حت��ى عل��ى اآلحاد:
إنَّ تغي��ري املنك��ر بالق��وة م��ن القضاي��ا ال��يت ي��دور حوهلا اجل��دل وختتلف 
فيه��ا اآلراء فم��ن الن��اس م��ن يق��ول : إن هذا احل��ق لولي األمر فقط ، أي 
هو من وظائف الدولة ال من وظائف األفراد ، وإال كان األمر فوضى، 
وحدث من الفنت ما ال يعلم نتائجه إال اهلل تعاىل. وذهب بعض الشباب 
الغال��ي إىل الق��ول ب��أن تغي��ري املنك��ر من حق كل مس��لم، ب��ل من واجبه، 
أي��ا م��ا كان زمن��ه، وأي��ًا م��ا كان مكان��ه، وأي��ا م��ا كان��ت اجله��ة املوجهة 
إليها التغيري. وقد تفرعت عن هذا شبهات ومشكالت كثرية. وجممل 
القول يف هذه املسألة يتلخص يف أن للمنكر ش���روط حتى يتم إنكاره:

الش��رط األول: أن يك��ون حمرم��ًا جممع��ًا علي��ه ، ف��ال يدخ��ل يف املنك��ر 
املكروهات، وقد صح يف أكثر من حديث أن رجاًل  سأل النيب صلى اهلل 
عليه وس��لم عما فرض اهلل عليه يف اإلس��الم فذكر له الفرائض ، من 
الصالة والزكاة والصيام ، وهو يسأل بعد كل منها : هل عليَّ غريها؟ 
فيجيبه الرس��ول الكريم :«إال أن تطوع« ، حتى إذا فرغ منها قال الرجل 
: واهلل يا رسول اهلل ، ال أزيد على هذا وال أنقص منه. فقال عليه الصالة 

والسالم: »أفلح إن صدق » ، أو : » دخل اجلنة إن صدق » )متفق عليه( .
الش��رط الثان��ي: ظه��ور املنك��ر ، أي أن يك��ون املنك��ر ظاه��راً مرئي��ًا . فأم��ا 
م��ا اس��تخفى ب��ه صاحب��ه ع��ن أع��ني الن��اس وأغل��ق علي��ه بابه ؛ ف��ال جيوز 
ألح��د التجس��س علي��ه ، بوض��ع أجه��زة التنصت، أو كام��ريات التصوير 
اخلفي��ة ، أو اقتح��ام داره علي��ه لضبط��ه متلبس��ًا باملنك��ر ، وه��ذا م��ا ي��دل 
علي��ه لف��ظ احلدي��ث :« م��ن رأي منك��م منك��راً « فقد ن��اط التغيري برؤية 

املنك��ر ومش��اهدته ، ومل ينط��ه بالس��ماع أو الظ��ن أو التوه��م.
الش��رط الثال��ث: الق��درة الفعلي��ة عل��ى التغي��ري ، أي أن يك��ون مري��د 
التغي��ري ق��ادراً بالفع��ل ، بنفس��ه أو مب��ن مع��ه م��ن أع��وان - عل��ى التغي��ري 
بالق��وة . مبعن��ى أن تك��ون لدي��ه ق��وة مادي��ة أو معنوي��ة متكن��ه م��ن إزال��ة 
املنكر بسهولة. فمن مل يستطع التغيري باليد، فليدع ذلك ألهل القدرة، 

وليكت��ف ه��و بالتغي��ري باللس��ان والبي��ان، إن كان يف اس��تطاعته.
الش��رط الراب��ع: ع��دم خش��ية منك��ر أكر ، أي أال خيش��ى من أن يرتب 
على إزالة املنكر بالقوة منكر أكر منه . وهلذا قرر العلماء مشروعية 
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الس��كوت عل��ى املنك��ر خماف��ة م��ا ه��و أنك��ر من��ه وأعظ��م ، أرتكاب��ًا ألخ��ف 
الضرري��ن. ه��ذه ه��ي الش��روط األربع��ة ال��يت جي��ب أن تتوف��ر مل��ن يري��د 

تغي��ري املنك��ر بي��ده ، أو بتعب��ري آخ��ر : بالق��وة املادي��ة املرغمة .
خامسها: إهمال املآالت والغياب عن الواقع:

وم��ن املنطلق��ات ال��يت وقع��ت فيه��ا كث��ري م��ن مجاع��ات العن��ف ال��يت 
دفعه��ا محاس��ها إىل جت��اوز عواق��ب أفعاهل��م أنه��م مل ينظ��روا إىل م��آالت 
س��لوكهم واختياراته��م ب��ل وجدن��ا م��ن اجلماع��ات يف واقعن��ا املعاص��ر 
من يعتر احلديث عن فقه املآالت والنظر يف نتائج التصرفات »ش��بهة 
فكري��ة«! ي��ردون عليه��ا ب�«األدلة والراهني« 5 متجاوزي��ن أفعااًل أقدموا 
عليه��ا ومارس��وها دون أن تك��ون هل��ا نتيج��ة تذك��ر، ب��ل كان هل��ا م��ن 

النتائ��ج واآلث��ار م��ا ين��دى ل��ه اجلب��ني .
وقد حذر العلماء من االهتمام بالنص دون النظر إىل ما وراءه من علل 
ومقاص��د. يق��ول الش��اطيب - رمح��ه اهلل - : »... وم��دار الغل��ط يف هذا إمنا 
ه��و عل��ى ح��رف واح��د، وهو اجلهل مبقاصد الش��رع، وع��دم ضم أطرافه 
بعضه��ا لبع��ض ف��إن مأخ��ذ الراس��خني إمن��ا ه��و عل��ى أن تؤخذ الش��ريعة 
كالص��ورة الواح��دة حبس��ب م��ا ثب��ت م��ن كلياته��ا وجزئياته��ا املرتب��ة 
عليه��ا، وعامه��ا املرت��ب عل��ى خاصه��ا، ومطلقه��ا احملم��ول عل��ى مقيده��ا ، 
وجممله��ا املفس��ر مببينه��ا .. إىل م��ا س��وى ذل��ك م��ن مناحيه��ا. وم��ا مثلها 
إال مث��ل اإلنس��ان الصحي��ح الس��وي ، فكم��ا أن اإلنس��ان ال يك��ون إنس��انًا 
بالي��د وحده��ا، وال بالرج��ل وحده��ا ، وال بال��رأس وح��ده، وال باللس��ان 
وح��ده، ب��ل جبملت��ه ال��يت مس��ي به��ا إنس��انًا، فكذل��ك الش��ريعة ال يطل��ب 
منه��ا احلك��م عل��ى حقيق��ة االس��تنباط إال جبملتها، م��ن أي دليل كان. 
وإن ظه��ر لب��ادئ ال��رأي نط��ُق ذل��ك الدليل ، فإمنا ه��و توهمي ال حقيقي 
فشأن الراسخني يف العلم تصور الشريعة صورة واحدة، خيدم بعضها 

بعض��ا ، كأعض��اء اإلنس��ان إذا صورت ص��ورة متحدة » .4

4«      االعتصام للشاطبى،312/1.
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 فق��ول اهلل تع��اىل : )َوال َتُس��بُّوا الَّذِي��َن َيْدُع��وَن ِم��ن ُدوِن اهلِل َفيُس��بُّوا اهلَل 
َع��ْدوا ِبغ��رْيِ ِعْل��ٍم( )األنع��ام :108( بالرغم من أن س��ب آهلة املش��ركني أمر 
جائ��ز يف ح��د ذات��ه مل��ا في��ه من إهان��ة الباطل ونصرة احلق إال أن الش��ارع 
احلكي��م مل يق��ف نظ��ره واعتب��اره عند هذه الغاية القريبة، بل نظر إىل 
نتيجة هذا العمل املش��روع، وما س��ينتج عنه من آثار غري مش��روعة، ثم 
قضى بعدم سب آهلة املشركني سدا لذريعة سبهم اهلل تعاىل )انتقاما 
آلهلته��م وانتظ��اراً لباطله��م(؛ إذ إن املصلح��ة ال��يت س��تحصل م��ن إهانة 
آهلته��م أه��ون بكث��ري من مفس��دة س��بهم ل��رب العاملني واملفس��دة إذا أربت 
على املصلحة قدم درء املفسدة على جلب املصلحة . ومن إهمال املآالت:

البن��اء عل��ى الوقائ��ع اجلزئي��ة : اخت��زاٌل للتاري��خ: وب��دا ذل��ك جلّي��ا يف 
االس��تدالل ببع��ض الوقائ��ع واألح��داث ال��يت وقع��ت ع��ر التاريخ لُينس��ج 

منه��ا فك��ر ع��ام جه��ادي جييز: 
-  االغتيال استدالاًل حبادثة كعب بن األشرف .

-  وقت��ل عام��ة الن��اس دون متيي��ز اس��تدالاًل حبادث��ة رم��ي أه��ل الطائف 
باملنجنيق.

- ومقاوم��ة الش��رطة لتجن��ب الوق��وع يف األس��ر اس��تدالاًل حبادث��ة بئ��ر 
معونة.

-  وقتل رجال الشرطة استدالالً جبهاد ابن تيمية التتار.
إىل مث��ل ه��ذه االس��تدالالت واإلس��قاطات التارخيي��ة ال��يت جتاهل��ت 
ضوابط االس��تدالل وش��رائطه!. فإن حوادث السرية املتعلقة باجلهاد ما 
هي إال جزء من القضايا الشرعية اليت يرجع يف فهمها إىل كتاب اهلل 
وس��نة رس��وله صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، وليس��ت ش��يئًا مبت��وراً ع��ن ش��رائع 
الدي��ن. ف��إذا عارض��ت ش��يئا م��ن كلي��ات الدي��ن، وج��ب الرج��وع إىل تل��ك 

الكلي��ات والقطعي��ات، لتفه��م يف ضوئه��ا وم��ن ه��ذه الضواب��ط:
-ض��رورة ض��م النص��وص بعضه��ا إىل بع��ض، والص��دور ع��ن داللته��ا 
جمتمعة، وعدم ضرب بعضها ببعض، أو االنتقاء منها بإعمال بعضها 
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واإلع��راض ع��ن بعض .
-النص��وص م��ن كالم اهلل ع��ز وج��ل، وكالم رس��وله صل��ى اهلل علي��ه 
وس��لم -وأق��وال الصحاب��ة رض��ي اهلل عنه��م وعلم��اء األم��ة الراس��خني 
-رمحه��م اهلل - مت��واردة عل��ى حرم��ة دم من ليس من أهل القتال، وأنها 

مصون��ة حبك��م جل��ّي واضح.
-إذا وج��د م��ن النص��وص م��ا ُيظ��ن خمالف��ة ظاه��رة أص��ل حرم��ة ه��ذه 
الدماء املعصومة؛ وجب اجلمع بني النصوص حبيث تأتلف وال ختتلف.

االطار الفكري للخطاب الدعوي يف مكافحة التطرف:
لكي تكتمل الرؤية ملعاجلة مشكالت الغلو والتطرف من خالل االطار 

الفكري ومصفوفة الرامج ال بد من :
أواًل: املوج��ه�ات :

-اعتم��اد الوس��طية واالعت��دال والدع��وة باحلس��نى أساس��ًا للخط��اب 
ومنطلق��ًا ل��ه.

-الدعوة إىل تعميق قيمة احلوار وجعلها األداة الرئيسة للتواصل بني 
اجلماعات واألفراد.

-انته��اج أس��لوب احل��وار الفك��ري واالبتع��اد ع��ن التعمي��م واحل��ذر م��ن 
تولي��د قي��ادات سياس��ية راعي��ة وحاضن��ة للفك��رة.

-تعزي��ز القي��م األخالقي��ة يف اجملتم��ع وتعمي��ق دور الدي��ن يف التعام��ل 
والتواص��ل األس��ري يف اجملتم��ع.

-توس��يع دائ��رة الش��راكة يف ه��ذه الرام��ج  لتش��مل املؤسس��ات الدعوية 
الرمسي��ة ومؤسس��ات اجملتمع املدني .

-توس��يع دائ��رة املعاجل��ة الفكري��ة للظواه��ر الس��البة خاص��ة يف جم��ال 
التكف��ري والغلو.
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ثانيًا: هناك أهداف العامة تتمثل يف:
-ربط اجملتمع باملنهج الرباني الوسطي الذي جاء به االسالم. 

-بناء وتعزيز القدرات لدى قيادات العمل الدعوي.
-تطوي��ر االس��تفادة م��ن الوس��ائط اإلعالمي��ة والتقان��ة املعاص��رة يف 

تقوي��ة اخلط��اب اإلس��المي املتس��امح  وتوس��عة دائ��رة تأث��ريه.
-معاجل��ة مش��كالت التط��رف والغل��و والتأس��يس ملنه��ج وس��طي معت��دل 

يف التعاط��ي م��ع التحدي��ات والقضاي��ا املعاصرة.
-العمل على جتفيف بؤر اإلحنراف والتكفري واملساهمة يف حقن دماء 
املسلمني وتعظيم حرمتها بالتنسيق مع املؤسسات الرمسية والدعوية.

-تنفي��ذ برام��ج دعوي��ة وأنش��طة فكري��ة , تس��توعب طاق��ات الش��باب  ، 
وتس��اعد عل��ى تنمي��ة ملكاته��م الفكري��ة والنقدي��ة .

-التأط��ري والتأصي��ل للقضاي��ا والتحدي��ات املعاص��رة ع��ر الدراس��ات 
والبح��وث العلمي��ة احملكم��ة.

ثالثًا: النماذج التطبيقية: 
حترير املصطلحات الشرعية املؤسسة لفكر الغلو:

املواطن��ة،  احلاكمي��ة،  وال��راء،  ال��والء  التكف��ري،  القت��ال،  -)اجله��اد، 
املصطلح��ات. تعري��ف  اخلالف��ة( 

-معاجلة املفاهيم اخلاطئة وااللتباسات
-بيان املوقف العقدي واحلكم الفقهي.
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مقرحات وتوصيات لتعزيز اخلطاب الديين ملكافحة التطرف:
 -1 وض��ع خط��ة اس��راتيجية متكامل��ة إعالمي��ة وغريه��ا للوقاي��ة م��ن 
اإلره��اب بأنواع��ه كاف��ة، واالس��تفادة م��ن جت��ارب الدول يف هذا الش��أن، 
والتع��اون م��ع اجملتم��ع الدول��ي يف جم��ال مكافحت��ه، وف��ض النزاع��ات 
اإلقليمي��ة ورعاي��ة التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية وتطبيق معايري 

احلكم الرش��يد.
-2  نش��ر العلم الش��رعي الصحيح املس��تمد من نصوص القرآن والسنة، 

وفق تعزيز نهج الوسطية واالعتدال.
 -3 احل��رص عل��ى توف��ر  الق��دوة الصاحل��ة م��ن العلم��اء الرباني��ني، 
واحلف��اظ عل��ى مكانة العلم وأهل��ه، للقيام بالنصح وبيان أحكام الدين.

وغايات��ه  وضوابط��ه  وأحكام��ه  اجله��اد  حبقيق��ة  الش��باب  توعي��ة   4-  
الش��رعية، وعل��ى املؤسس��ات الديني��ة تصحيح املفاهي��م اخلاطئة حوله، 

وح��ول املصطلح��ات اإلس��المية األخ��رى.
 -5 تعظيم الثوابت، وااللتزام بآداب االختالف واحلوار، وعدم التساهل 

والتسرع يف التكفري والتبديع والتفسيق. 
 -6 نش��ر القي��م اإلس��المية، واس��تثمار املخ��زون الثق��ايف لألم��ة، وإدراج 
م��واد يف مناه��ج التعلي��م ترك��ز عل��ى التس��امح والعدال��ة والس��الم، 

وحتري��م الظل��م، ونب��ذ العن��ف، وحرم��ة الدم��اء.
 -7 ترش��يد مناه��ج الربي��ة والتعلي��م مب��ا يتواف��ق م��ع عقي��دة األم��ة 
وثوابتها، وعالج ضعف املؤسس��ات التعليمية يف اجملتمعات اإلس��المية 
، وتعزي��ز قدرته��ا عل��ى الوقاي��ة م��ن الفك��ر املضل��ل، ودرء االحن��راف 
الس��لوكي والفك��ري، وحتوي��ل املعرف��ة إىل س��لوك مؤث��ر يف ش��خصية 

الن��شء.
 -8 توظي��ف اإلع��الم اجلدي��د وأدوات��ه يف نش��ر الوع��ي ب��ني ش��رائح 
اجملتم��ع - والس��يما الش��باب - مبخاط��ر التعام��ل مع املواقع اليت تش��جع 

عل��ى اإلره��اب ومتويل��ه واالخن��راط يف صفوف��ه. 
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 -9 إيقاف نشر ما يستفز شباب األمة من تطاول على الكتاب والسنة، 
وقدح يف العقيدة الصحيحة، وخدش لألخالق واآلداب اإلسالمية.

 -10 تكثي��ف الرام��ج اإلعالمي��ة ال��يت تؤك��د وس��طية اإلس��الم، وتع��زز 
ثقاف��ة التس��امح واحل��وار ال��ذي يع��زز األواص��ر، ويق��ي م��ن م��وارد النزاع 

والفتنة.
11- اعتماد تعريف املؤمتر اإلسالمي العاملي لإلرهاب.

12- اس��تنهاض هم��ة العلم��اء وأه��ل االختص��اص م��ن أف��راد ومجاع��ات 
ومؤسس��ات لتحقي��ق احلماي��ة والرعاي��ة لقي��م األم��ة وحراس��تها.

13- رص��د املخطط��ات االس��تعمارية ومكائ��د األع��داء اهلادف��ة الضع��اف 
األم��ة وتش��ويه هويته��ا وذل��ك بالتصدي هلا وكش��ف براجمها.

14- مواجهة حتديات العوملة الفكرية والثقافية واالعالمية والتصدي 
هلا بفاعلية واملشاركة واحلضور يف الساحات االقليمية والعاملية مبا 

حيقق اخلري والطمأنينة لألمة.
15- االس��تفادة م��ن طاق��ات العلم��اء واملفكري��ن والعم��ل عل��ى توحي��د 
الرؤى وتنسيق الرامج لتحقيق األهداف املشركة والغايات السامية 

ال��يت يعم��ل م��ن أجله��ا اجلميع.
16- التصدي ملداخل الغلو والتطرف ومنازع التكفري، ومواجهة مداخل 
امليوع��ة والتفل��ت والتخزي��ل، وذلك من خالل برامج علمية واملعرفية، 

حتفظ لألمة استقامتها ووسطيتها.
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إعــــــالن اخلرطــــــوم
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 حبض��ور وتش��ريف فخام��ة الس��يد املش��ري عم��ر حس��ن أمح��د البش��ري 
رئي��س مجهوري��ة الس��ودان، ومبش��اركة معال��ي الس��فري/ أمح��د ب��ن 
حل��ي ���� نائ��ب األم��ني الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة، اختتم��ت اجلمع��ة 
املواف��ق 2016/8/19، أعم��ال ورش��ة العم��ل ح��ول اخلط��اب الدي��ين ودوره 
يف التص��دي لظاه��رة اإلره��اب، وال��يت انعق��دت حت��ت رعاي��ة جامع��ة 
الدول العربية بالتعاون مع وزارة اإلعالم السودانية خالل يومي 18 و 

2016/8/19 بقاع��ة الصداق��ة بالعاصم��ة الس��ودانية اخلرط��وم. 
وبع��د التعقي��ب والنق��اش واملداخالت ح��ول أوراق العمل املقدمة توصل 

احلاضرون للتوصيات التالية: 
1( الطل��ب م��ن املنظم��ة العربي��ة للربي��ة والثقاف��ة والعل��وم )الكس��و( 
األخ��ذ بع��ني االعتبار قضية مراجعة حمتوى وتأثري املناهج الدراس��ية 
يف الدول العربية مبا يضمن خلوها من كل ما يدعو لرسيخ األفكار 

املتطرف��ة ل��دى الط��الب يف املراح��ل الدراس��ية كافة. 
2( العم��ل عل��ى ض��رورة نش��ر القي��م اإلس��المية، واس��تثمار املخ��زون 
الثق��ايف لألم��ة ، وإدراج م��واد يف مناه��ج التعلي��م ترك��ز عل��ى التس��امح 
والعدال��ة والس��الم ، وجتري��م الظل��م ، ونب��ذ العن��ف ، وحرم��ة الدم��اء. 
3( دع��وة وس��ائل اإلع��الم العربي��ة إلب��راز مساح��ة الدي��ن اإلس��المي 
وإعالئ��ه لقي��م الفضيل��ة ونب��ذ اإلره��اب والتط��رف والعن��ف ، وتبن��ى 
برام��ج إعالمي��ة هادف��ة وموجه��ة لتجفي��ف مناب��ع االحن��راف الفك��ري 

وس��د مجي��ع مناف��ذه. 
4( الطلب من الدول األعضاء العمل على إنشاء مراكز لتأهيل األئمة 

والدعاة لتصحيح اخلطاب الديين مبا يالئم روح العصر. 
5( دع��وة ال��دول األعض��اء لالسرش��اد بتجرب��ة مجهوري��ة الس��ودان يف 
جهوده��ا ملكافح��ة اإلره��اب وانته��اج أس��لوب املعاجلات الفكري��ة واحلوار 

باحلسنى. 
6( الطل��ب إىل وس��ائل اإلع��الم العربي��ة تعزي��ز االهتم��ام اإلعالم��ي 
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برام��ج املناصح��ة العربي��ة وإتاح��ة الفرص��ة أم��ام التائب��ني للعودة إىل 
اإلندم��اج يف اجملتم��ع يف إط��ار م��ن الش��راكة ب��ني مؤسس��ات الدول��ة 

وقطاع��ات اجملتم��ع. 
7( ترش��يد مناه��ج الربي��ة والتعلي��م مب��ا يتواف��ق م��ع عقي��دة األم��ة 
وثوابته��ا، وع��الج ضع��ف املؤسس��ات التعليمي��ة ، وتعزي��ز قدرته��ا عل��ى 
والفك��ري،  الس��لوكي  املضل��ل، ودرء االحن��راف  الفك��ر  م��ن  الوقاي��ة 

وحتوي��ل املعرف��ة إىل س��لوك مؤث��ر يف ش��خصية الن��شء.
8( توظيف اإلعالم اجلديد وأدواته يف نش��ر الوعي بني ش��رائح اجملتمع 
- والس��يما الش��باب - مبخاط��ر التعام��ل م��ع املواق��ع ال��يت تش��جع عل��ى 

اإلره��اب ومتويل��ه واالخن��راط يف صفوف��ه. 
9( العم��ل عل��ى ض��رورة دع��م فك��رة إنش��اء مفوضي��ة عام��ة لإلع��الم 
العرب��ي مهمته��ا تنظي��م البث الفضائ��ي اإلذاع��ي والتليفزيوني وتفعيل 

ميث��اق الش��رف اإلعالم��ي العرب��ي . 
10( تفعي��ل مب��ادئ وثيق��ة الب��ث اإلذاع��ي والتليفزيون��ي ع��ر الفض��اء 
كخط��وة بديل��ة يف حال��ة ع��دم إنش��اء املفوضي��ة العربي��ة لإلع��الم . 
11( إنش��اء جه��از رقاب��ي عرب��ي مش��رك تك��ون مهمت��ه مراقب��ة أداء الب��ث 
وتعظي��م  الس��لبيات  لتف��ادي  الالزم��ة  التوصي��ات  ووض��ع  الفضائ��ي 
اإلجيابي��ات مب��ا خي��دم أه��داف العمل اإلعالمي يف إطار ميثاق الش��رف 
، والتقييم املستمر لكفاءة وتأثري احلمالت اإلعالمية والعمل املستمر 
عل��ى تطويره��ا وفت��ح آف��اق جدي��دة م��ع خمتل��ف اجله��ات واملؤسس��ات 
العامل��ة يف جم��ال اإلع��الم والقياس��ات والعل��وم الس��لوكية والنفس��ية 

واإلجتماعي��ة .
12( إنش��اء ش��ركة إنتاج عربية مش��ركة ، وأكادميية عربية لعلوم 
اإلع��الم به��دف التع��اون خلل��ق صناع��ة عربي��ة إعالمي��ة مش��ركة 
تتص��دى للمضام��ني ال��يت يقدمه��ا النموذج الغربي للجماه��ري العربية، 
م��ن خ��الل كيان��ات كب��رية ت��رز اهلوي��ة املش��ركة وتك��رس للوف��اق 
وتنب��ذ الفرق��ة واخلالف0وتض��ع أولوي��ات إلنت��اج أعم��ال تق��وم عل��ى 
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االعتزاز باحلضارة والراث والتاريخ العربي اإلس��المي وتعزز مش��اعر 
االنتم��اء هل��ذه الثقاف��ة.

13( دعوة وزارات الربية والتعليم الستحداث مادة للربية اإلعالمية 
يف مراح��ل التعلي��م كاف��ة به��دف توعي��ة الن��شء للتميي��ز ب��ني الغ��ث 

والثمني.
14( دع��وة ال��دول األعض��اء االهتم��ام بالش��باب وح��ل مش��كلة البطال��ة 
العدال��ة  وحتقي��ق  الفق��ر  ح��دة  وختفي��ف  العم��ل  ف��رص  بتعزي��ز 

واملس��اواة.  االجتماعي��ة 
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الكلمـــــات الرمسيـــــة
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كلمة  معالي السيد امحد أبو الغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

يف افتتاح امللتقى العربي حول ظاهرة اإلرهاب

ألقاها نيابة عنه
السفري أح��مد ب���ن ّح��لي

نائب األمني العام

اخلرطوم يف 2016/8/18
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
صاحب املعالي الفريق أول ركن بكري حسن صاحل،

النائب األول لرئيس اجلمهورية
أصحاب املعالي الوزراء

أصحاب السعادة السفراء
السيدات والسادة احلضور الكريم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يس��عدني نياب��ة ع��ن معال��ي األم��ني الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة 
الس��يد أمح��د أب��و الغي��ط املش��اركة يف ه��ذا امللتق��ى اهل��ام ال��ذي يتن��اول 
ظاه��رة اإلره��اب، ال��يت أصبح��ت تش��كل حالي��ًا أح��د أخط��ر التحدي��ات 
لتط��ور جمتمعاتن��ا ومن��ط حياتن��ا، ولعقيدتن��ا الس��محة، وخاص��ة بع��د 
أن استش��رى خطره��ا ع��ر الفضاء اجلغ��رايف العربي وما بعده، وتنوعت 
َطْبَعاُته��ا وصن��وف مس��مياتها. وإن ظ��ل مصدره��ا وهدفه��ا واح��د، وه��و 

الع��داء الس��تقراء أوطانن��ا، واملس��اس ب��كل مص��ادر احلي��اة وتطوره��ا.
وقب��ل أن أتع��رض لبع��ض العناص��ر املرتبط��ة به��ذا املوض��وع، امسح��وا 
ل��ي أن أتوج��ه م��ن اخلرط��وم، م��ن ه��ذه احلاض��رة العربي��ة خبال��ص 
التهاني إىل الش��عب الس��وداني قيادة وحكومة وش��عبا على هذه النهضة 
العمراني��ة واملش��اريع التنموي��ة ال��يت حققه��ا الس��ودان، وال��يت نلمس��ها 
كلم��ا زرن��ا اخلرط��وم، وه��ي يف توس��ع متواص��ل وازده��ار مضط��رد، 

ونتمن��ى هل��ذا البل��د العرب��ي الواع��د مزي��داً م��ن التق��دم والرخ��اء.
السادة احلضور،

نعتق��د أن ه��ذا امللتق��ى يش��كل فرص��ة هام��ة لتقدي��م توصي��ات عملي��ة 
ترك��ز يف املق��ام األول ع��ر أهداف امللتق��ى واألوراق املقدمة إليه، حول 
التداب��ري واإلج��راءات املطلوب��ة املواجه��ة لظاه��رة اإلره��اب والتط��رف 

والغلو.
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ومن ضمن هذه األدوات والوسائل:
أوال: 	

تعبئة املنظومة اإلعالمية والفنون اإلبداعية بتفريعاتها الس��ينمائية 
والفن��ون اإلبداعية األخ��رى، والصحافة االلكرونية والورقية، وأيضا 
ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي بأنواعه��ا املختلف��ة وال��يت أصبح��ت جاذب��ة 
للش��باب من أجل حماربة اإلرهاب فكريًا قبل مقارعته قضائيًا وامنيًا، 
وه��ذا البع��د اإلعالم��ي يتطل��ب االلت��زام ب الكلم��ة األمين��ة واملس��ؤولية 
األخالقي��ة تن��اول األح��داث املتعلق��ة باإلره��اب والوع��ي بالتأث��ريات 
النفس��ية واالجتماعي��ة يف تن��اول قضاي��ا اإلرهاب، واحل��رص على عدم 
الوق��وع يف ش��رك الدعاي��ات املضلل��ة للتنظيم��ات اإلرهابي��ة ال��يت حتاول 
تري��ر جرائمه��ا، وإظه��ار ص��ورة اإلرهابي��ني عل��ى غ��ري حقيقته��م.

ثانيا: 	
حن��ن يف جامع��ة ال��دول العربي��ة ومنظومته��ا، نتوف��ر عل��ى ترس��انة من 
االتفاقي��ات واالس��راتيجيات والق��رارات اخلاص��ة مبواجه��ة اإلره��اب، 
فعل��ى س��بيل التدلي��ل وليس احلصر؛ هن��اك االتفاقية العربية للتعاون 
القضائي، واالسراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب وآلياتها التنفيذية، 
واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واالتفاقية 
العربي��ة ملكافح��ة اجلرمي��ة املنظم��ة ع��ر احل��دود الوطني��ة، واتفاقي��ة 
مكافح��ة جرائ��م تقني��ة املعلومات واالتفاقية العربية ملكافحة الفس��اد، 
وآخرها االسراتيجية اإلعالمية العربية املشركة ملكافحة اإلرهاب 
اليت ٌأقرها جملس وزراء اإلعالم العرب، وهناك العشرات من القرارات 
اخلاص��ة مبكافح��ة اإلره��اب نذك��ر م��ن بينه��ا ق��رار وزراء اخلارجي��ة 
الص��ادر يف س��بتمر 2014، وال��ي اعت��ر اإلره��اب والتط��رف تهدي��د لألمن 
القوم��ي العرب��ي، واملطل��وب يف مثل ه��ذه الن��دوات والفعاليات البحث يف 
وض��ع توصي��ات واقراح��ات ترك��ز عل��ى التداب��ري واإلج��راءات واألدوات 
واألس��اليب العملي��ة اهلدام��ة، ه��ذه املرجعي��ات واألط��ر القانوني��ة حمل 
التنفي��ذ الجتث��اث آف��اق اإلره��اب اهلدام��ة، ال��يت أصبحت ته��دد مقومات 
وأس��س الدول��ة الوطني��ة، ونس��يج اجملتم��ع العرب��ي واألم��ن اجلماع��ي، 
وتعي��ق وت��رية حتقي��ق التنمي��ة واحلي��اة املس��تقرة لش��عوبنا، وتص��ادر 
مس��تقبل ش��بابنا وأحالم��ه وطاقات��ه، للدف��ع ب��ه حن��و اهل��دم والتخري��ب 
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ب��دل البن��اء وحتقي��ق النم��اء، ع��الوة عل��ى م��ا حتدث��ه م��ن تش��ويه خط��ري 
لديننا اإلسالمي احلنيف وقيمه السامية السمحة.	

وبعي��داً ع��ن أي تري��ر لألعم��ال اإلرهابي��ة اهلدام��ة فاملواجه��ة الش��املة 
لإلره��اب، تتطل��ب أيض��ا جتفي��ف املس��تنقعات الفكري��ة واملادي��ة ال��يت 
يتغ��ذى عل��ى طحالبه��ا، وتنقي��ة احلاضن��ات ال��يت يعيش فيه��ا مناخاتها، 
وذل��ك م��ن خل وضع األزمات العربية املفتوحة، والنزاعات املس��تفحلة 
على طريق احلل السياس��ي والس��لمي، وهنا أتوقف عند كلمة إرهاب 
س��لطة االحت��الل اإلس��رائيلي وممارس��اتها اإلجرامي��ة ض��د الش��عب 
الفلسطيين يشكل أحد أوجه اإلرهاب. وجيب أن تنتهي، ويظل أولوية 
يف جتفيف منابع اإلرهاب حتقيق العدالة والتكافل االجتماعي والوئام 
الوطين، والسلمي األهلي وانتهاج احلكم الرشيد، والنظام الدميقراطي، 
وحمارب��ة الفس��اد وكل مص��ادر الظل��م والغ��ن والقه��ر، وتوفري فرص 
العمل، وفتح أبوبا األمل أمام الش��باب العربي لتجنبه الوقوع يف ش��راك 
احملرضني على اإلرهاب وجتار الدين، وبائعي السراب واألوهام الكاذبة.

 ثالثا: 	
إص��الح املنظوم��ة التعليمي��ة واملناه��ج الدراس��ية ال��يت متث��ل املص��در 
األول بع��د األس��رة لتش��كيل وع��ي ومعرف��ة األطف��ال والش��باب، ويف 
ه��ذا اإلط��ار تأم��ل األمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة أن خي��رج 
ع��ن ه��ذا امللتق��ى توصي��ات لوضعه��ا أم��ام املنظم��ة العربي��ة للربي��ة 
والعلم��ي  الثق��ايف  الف��ين  ال��ذراع  تش��كل  ال��يت  والعل��وم،  والثقاف��ة 
للجامع��ة العربي��ة، لتبنيه��ا والعم��ل عل��ى  اجنازه��ا بالتعاون والتنس��يق 
م��ع ال��وزارات واجله��ات املعني��ة باملناه��ج الدراس��ية وتكوي��ن الن��شء.

رابعا: 	
تصحي��ح اخلط��اب الدي��ين م��ن خ��الل تنقي��ة ال��راث العرب��ي مم��ا عل��ق 
ب��ه م��ن خزعب��الت، وأف��كار مشوش��ة، تدع��و إىل العن��ف والغل��و والتش��دد 
وتفس��ريات مغلوط��ة بش��أن اجله��اد وال��ردة ووض��ع امل��رأة، والدع��وة إىل 
التغي��ري بواس��طة العن��ف واخل��روج ع��ن قوان��ني اجملتم��ع. والبح��ث ع��ن 
القي��م الوس��طية واالعت��دال واملس��احات املش��ركة م��ا ب��ني الن��اس، مب��ا 
يت��الءم م��ع روح العص��ر ومقتضي��ات احلي��اة وتصحي��ح اخلطاب الديين 
لي��س معن��اه وض��ع رش��تات لتتل��ى صم��ًا، دون ش��رح أو توعي��ة م��ن قب��ل 
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اإلم��ام وإمن��ا بوض��ع األئم��ة والدع��اة املؤهل��ني والعامل��ني بصحي��ح الدين 
وقيم��ه اإلنس��انية الس��امية يف دور العاب��دة، وإبع��اد اجلهل��ة واملتطرفني 
ع��ن منابره��ا وع��ن مجيع مراكز التأثري وتش��كيل ال��رأي العام العربي. 
تل��ك ه��ي بع��ض األف��كار ال��يت وددت املس��اهمة به��ا يف ه��ذا امللتق��ى.

ويف اخلت��ام أتوج��ه جم��دداً خبال��ص الش��كر جلمهوري��ة الس��ودان عل��ى 
تنظيمه��ا هل��ذه الفعالي��ة، وعل��ى اجله��ود ال��يت بذلته��ا وزارة اإلع��الم 
الس��ودانية وكل القائم��ني على تنظي��م الندوة وعلى احلفاوة األخوية 

ال��يت حظين��ا به��ا يف ه��ذه األرض الطيب��ة م��ن وطنن��ا العرب��ي.
	

    وفقكم اهلل..
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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كلمة الفريق اول ركن / بكري حسن صاحل
النائب االول لرئيس مجهورية السودان

	
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلم��د هلل ال��ذي جع��ل أم��ن الناس مرتكزاً حلركته��م يف احلياة )ولقد 
كّرمن��ا بن��ى آدم ومحلناه��م يف ال��ر والبح��ر ورزقناه��م م��ن الطيب��ات 
وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال ( .. والصالة والس��الم على 
رمحة اهلل املهداة .. نبينا حممد القائل : )من بات آمنًا يف س��ربه .. عنده 

ق��وت يوم��ه .. كان كم��ن حيزت ل��ه الدنيا( ..
األخ الكري��م نائ��ب االم��ني الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة الس��فري امحد 

بن حلي
األخوة الوزراء وقادة العمل اإلعالمي ،،،

أصحاب السعادة ،،
األخوة واألخوات ضيوفنا األكارم ،،،

احلضور الكريم ،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

حتي��ة الس��الم .. يف ي��وٍم نرجت��ى أن نب��ّث في��ه روح الس��الم .. وم��ن عل��ى 
أدي��ٍم مح��ل اخلص��ب والنم��اء والطمأنين��ة ع��ر احلق��ب والده��ور .. فم��ا 
رحل��ة الني��ل عل��ى أرضن��ا .. إال ش��هادٌة م��ن موك��ب احلض��ارات هل��ذه 

األرض بأنه��ا ظل��ت مراح��ًا لألم��ن واالس��تقرار .. طوي��اًل .. طوي��اًل ..
فمرحبًا بكم إذ جتتمعون يف رحابها .. ويف ثنايا أيام من أيامها الضاجة 
باحلركة الدؤوب حبثًا عن مزيد من سبل األمان لشعب السودان .. بل 
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وملن جاوره من األشقاء واألصدقاء ..
أح��ي مجعك��م الكري��م وأعل��م ما يس��تفيض ب��ه من أمل ورج��اء يف ظالل 

هذا املنتدى احليوى : ورش��ة عمل دور اإلعالم يف مكافحة اإلرهاب
وألن تك��ون »ورش��ة عم��ل« فذلك��م أدع��ى لص��دق األم��ل والرج��اء .. إذ 
نتطل��ع معك��م إىل وض��ع اس��راتيجية متت��از ب��روح اجلدي��ة .. وإمكاني��ة 
نق��ل رؤاه��ا م��ن حي��ز الق��ول إىل حي��ز الفع��ل .. فلطامل��ا كث��ر ال��كالم 
والتنظ��ري يف جم��ال اإلره��اب وس��بل مكافحت��ه .. فل��م حيص��د الن��اس إال 
مزي��داً م��ن اإلره��اب .. يف ع��امل بات��ت تتخطف��ه ص��ور امل��وت .. ومش��اهد 

ال��دم املس��فوح يف أرج��اء املعم��ورة ..
أم��ا تركي��ز ورش��تكم عل��ى »دور اإلع��الم« فه��و إش��ارة بليغ��ة إىل األث��ر 
احلاس��م لإلع��الم يف ع��وامل اإلره��اب .. صع��وداً بوتائ��ره م��ن منح��ى .. 
وكّف��ًا ألذاه يف منح��ى آخ��ر .. وب��ني ه��ذى وذاك .. ي��درك اجلمي��ع أن 
رسالة اإلعالم هلا من األهمية ما يوازى سطوة اإلرهاب وهيمنته على 
أج��واء النش��اط اإلنس��اني يف ع��امل اليوم .. وإجب��اره اجملتمع الدولي على 

توجي��ه ك��م هائ��ل م��ن امل��وارد يف ح��رب اجملابه��ة الطويل��ة معه .
ومل��ا كان ه��ذا االهتم��ام املتزاي��د ي��كاد يش��ل رك��ب احلض��ارة اإلنس��انية 
ع��ن مواصل��ة خط��اه يف مراقى العلم واإلب��داع والتثاقف والتعاون .. فإن 
األجدر بكل من يتحلى بروح املسئولية أال يردد يف اإلسهام على درب 
وضع احللول الناجعة إلس��كات صوت الرهيب .. وتغليب مآثر اخلري : 

إخاًء ..وعدالة .. ومس��اواة .. 
فإن اهلل إمنا خلق الناس إلعمار الكون ال خلرابه وذهابه ..

وبه��ذا املنه��ج - أيه��ا الس��ادة والس��يدات - ت��رز أس��ئلة واس��تفهامات 
موضوعية تقتضينا مجيعًا االلتفات إىل شواهد ناطقة تثب إىل أعيننا 

م��ن مش��اهد ح��رب اإلره��اب وتطوراته��ا ..
ومن تلكم الشواهد :
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أواًل : أن اإلرهاب يشكل ظاهرة عاملية ال منجى من التآثر بوتائر بأسها 
املتصاع��د ، إال بص��دق التع��اون والتنس��يق ب��ني ش��تى ال��دول واملؤسس��ات 
الُقطري��ة والعاملي��ة ، وحب��ٍس واع يغلب األهداف العظيمة على املصاحل 

الصغرى 
ثاني��ًا  :إن ظاه��رة اإلره��اب ذات مس��ت مشول��ي .. ال يس��تهدف كيان��ًا 
دون كي��ان .. وال منظوم��ة دون أخ��رى .. وم��ن ه��ذا املأت��ى فإن أي منهج 
انتقائي .. بني قبول هذا ورفض ذاك .. هو منهج مآله إىل الفشل والبوار 

.. فالظواهر الش��املة ال جُتابه إال مبواقف قطعية ش��املة ..
ثالثًا  :إن اإلرهاب ظاهرة متعددة النوازع واألسباب ، تلتقى 	

تياراتها لتعر عن فشل ما ، يف التعاطي إزاء جمتمعات 	
ما .. وبهذا فإن املعاجلة تستدعي تصويب اآلليات حنو 	

ج��ذور املعضل��ة ال إىل مظاهرها ، فاستس��هال البع��ض للظاهرة ، بإلقاء 
االته��ام عل��ى دي��ن بعين��ه ، أو جمتم��ع دون س��واه ، ه��و ردُّ فع��ل بائس إزاء 

ماح��ق. خط��ر 
رابع��ًا  : إن اإلره��اب رغ��م إنته��اء أنش��طته إىل ش��ر واح��د متص��ل بإزه��اق 
األرواح .. ف��إن ه��ذا الوض��وح ينبغ��ي أال ينس��ينا م��ا يتلب��س الظاه��رة م��ن 

تعقي��د ج��ره م��ا أش��رت إلي��ه م��ن مناهج االنتق��اء وغلب��ة املصاحل .. 
إن حص��ار الظاه��رة يقتضينن��ا ابت��داًء حتري��راً ملفهومه��ا .. لنتواف��ق عل��ى 
تعري��ف مان��ع جينبن��ا أخ��ذ ال��ريء جبري��رة اجمل��رم .. وحيفزن��ا عل��ى 

اإلق��دام ص��وب اجملابه��ة بنف��س واث��ق وفع��ل ص��ادع .. 
وبه��ذا الفه��م .. فإن��ين أدعو املنظمات ومراكز البحوث والدراس��ات .. بل 
آمل من جامعتنا العربية .. أن متنح هذه املس��ألة ما تس��تحقه من جهد 
ووقت يف اإلقناع ليستقيم التعاطي مع اخلطر من واقع تعريف ، أعلم 
أن��ه م��ن الصعوب��ة اإلمج��اع علي��ه .. غ��ري أن التواف��ق الغال��ب ه��و الطري��ق 

األمث��ل فيه ، لتجن��ب العثرات واملزايدات ..
األخوة واألخ�����وات ..
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إن الس��ودان م��ن واق��ع ه��ذه احلقائ��ق األرب��ع .. ينطل��ق برؤي��ة واعي��ة 
وعادل��ة .. جمس��داً حائ��ط ص��د مني��ع ض��د اس��تفحال ظاه��رة اإلرهاب .. 
ولئن كنا جزءاً من هذا الفضاء الواسع املتأثر مبا يتأثر به اآلخرون .. 
فإن جمتمعنا ينعم بدرجة عالية من ثراء املكونات الثقافية والعرقية 
اليت كانت دائمًا - ويف اللحظة احلامسة - معينًا على انتهاء اخلالفات 

إىل طاول��ة املفاوضات .. 
ولع��ل الس��ودان الي��وم يق��ف بتف��رد مش��هود .. وس��ط ركام م��ن العن��ف 
والدمار .. ليقدم منوذجًا رصينًا يف الرحابة والتسامح والتعايش املسامل 
.. تعايش��ًا ناهض��ًا عل��ى تاري��خ معروف يف الوس��طية والبعد عن التطرف 
والغل��و املذه��يب .. وم��ا مؤمت��ر احل��وار الوط��ين واجملتمع��ي املنتظ��م ه��ذه 
األي��ام يف اخلرط��وم .. إىل جان��ب املباحث��ات املتصل��ة م��ع محل��ة الس��الح 
.. إال دلي��الً عل��ى رجاح��ة يقدمه��ا بلدن��ا هدية للعامل يف س��ياق مكافحة 

اإلره��اب ..
ب��ل إن��ه يذه��ب أكث��ر م��ن ذل��ك فيبس��ط ي��ده ع��ن ثق��ة ومصداقي��ة 
للتع��اون م��ع أش��قائه .. لك��ف غل��واء ه��ذا ال��داء .. نقول ذل��ك وحنن نغالب 
األس��ى والدهش��ة من سياس��ة الكيل مبكيالني لدى بعض القوى .. تلك 
اليت تغض الطرف يف احلالة السودانية مرتني : مرًة وهى تلقى علينا 
باالتهام املتطاول جزافًا .. رغم كل بينات التعاون من جانبنا وشواهده 
.. ومرًة أخرى ، وهى تسكت عن ما تلحقه احلركات املسلحة يف بعض 
أط��راف الب��الد م��ن تروي��ع للمواطن��ني اآلمنني .. ولكن دعون��ي أؤكد .. 
أن ه��ذا كل��ه ال يثنين��ا ع��ن ال��دور املرجت��ى مّن��ا يف م��دار احل��رب عل��ى 
اإلره��اب .. ولع��ل رعاي��ة اخلرطوم هلذه الورش��ة أيها الس��ادة والس��يدات 
، تق��ف ش��اهداً آخ��ر عل��ى إس��هام ل��ن يتوق��ف م��ن تلقائنا .. إس��هام يتحلى 
مبوجب��ات الفك��ر الرش��يد وس��ط ه��ذه الثل��ة م��ن اخل��راء ذوى ال��رأي 
الس��ديد .. وخباص��ة يف جم��ال بال��غ احلساس��ية .. كمج��ال اإلع��الم 

ال��ذي ننتظ��ر من��ه رس��الًة ناصحًة .. رائج��ًة .. أمينًة .. 
تستصحب ما يلي من الرؤى :

أواًل : إن الصورة اإلعالمية أمامها مهمة ذات أولوية قصوى .. تتجسد 
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معاملها يف وجوب استهداف »النفسية العربية« اليت اعتادت على مشاهد 
التعذي��ب والذب��ح والقت��ل اليوم��ي .. حتى أصبحت هذه املش��اهد مش��اهد 

عادية ال حترك ساكنًا من مشاعر الكثريين .. 
إن نفس��ية به��ذا الوص��ف .. س��وف تتح��ول تدرجيي��ًا لتصب��ح ج��زء م��ن 
األزم��ة ال ش��اهداً عليه��ا .. مب��ا يتطل��ب جهداً خارق��ًا إلخراجها من أنفاق 

االعتي��اد الش��ائه إىل فض��اءات العط��اء اإلنس��اني الرفي��ع ..
ثانيًا : إن الصورة اإلعالمية اليت تدمن املظاهر االحتفالية الرفيهية 
.. تتناس��ى أن آخري��ن يعمل��ون لي��ل نه��ار خلل��ق أج��واء م��ن الش��رور 
واالنته��اكات .. تش��كل - ومبفارق��ة واضح��ة - عامل��ًا موازي��ًا .. يس��تدعي 
التعاط��ي مع��ه درج��ة عالي��ة م��ن رصان��ة احملت��وى اإلعالم��ي وجديت��ه 
وجاذبيته يف آن واحد .. إذ بغري هذه الرسالة ، يغدو اإلعالم معينًا على 
اإلره��اب ال منافح��ًا ض��ده ... ال س��يما أن ش��رحية الش��باب ه��ي األكث��ر 

تأث��راً واقت��داًء مب��ا تقدم��ه الشاش��ات م��ن ص��ور ومعلوم��ات .
ثالثًا : ويف سياق حتديد املفهوم الذى أشرنا إليه .. ينبغي على اإلعالم 
- مؤسس��ات وأجه��زة - أن ُيف��رغ جه��ده يف كش��ف حج��م اإلره��اب الذي 
حييق باملس��تضعفني يف مش��ارق األرض ومغاربها .. ويف صدارة ذلك .. 
ما يرزح حتته أهل فلسطني من إرهاب هو األعتى يف التاريخ املعاصر .

رابع��ًا : إن رس��التنا اإلعالمي��ة العربي��ة يف جم��ال مكافح��ة اإلره��اب .. 
تعان��ي قص��وراً واضح��ًا يف بل��وغ اآلخ��ر .. إم��ا لتهاف��ت يف الرس��الة ذاته��ا .. 
وإما لضعف يف إخراج املادة املقدمة .. وإما لعدم إدراك للبيئة النفسية 
اليت تشكل تصورات اآلخر عنا . . فباتت مادتنا اإلعالمية بذلك .. حواراً 
م��ع النف��س ، ب��دل أن تك��ون رس��الًة لآلخ��ر .. وه��ذا يقتض��ى أيض��ًا عم��اًل 

مضني��ًا لتخطي��ه ، عل��ى درب االقناع .
وإذ آم��ل أن يك��ون يف ه��ذه ال��رؤى األرب��ع م��ا يع��ني ورش��تكم عل��ى تلمس 
س��بلها يف أداء مهمته��ا اجلليل��ة املنوط��ة به��ا .. ف��ال أمل��ك إال أن أمث��ن 
التف��ات جامعتن��ا العربي��ة إىل القضاي��ا األش��د تأث��رياً عل��ى حي��اة املواطن 
العرب��ي .. وال ب��د م��ن حتي��ة خاص��ة جملل��س وزراء اإلعالم الع��رب ، وهو 
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يع��ر ع��ن روح املس��ئولية يف التص��دي للظواه��ر املؤث��رة .. 
وامسح��وا ل��ي ختام��ًا أن أج��دد الرحي��ب بك��م .. وأن أعي��د التأكي��د لك��م 
أن اخلرط��وم ال��يت تعرف��ون .. س��تظل على العهد : ظه��رياً منافحًا .. ويداً 

مم��دودة باخل��ري ألمتها العربي��ة .. أمة األجماد ..
وفق اهلل على طريق الرشاد خطاكم ،،،  والسالم عليكم
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كلمة املشري عمر حسن امحد البشري
رئيس مجهورية السودان
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احلم��ُد هلل الواح��د األح��د.. الف��رد الصم��د.. ال��ذي مل يل��د ومل يول��د.. ومل 
يك��ن له كف��وءاً أحد             

والصالة والسالم على نيب اهلِل وِخريته من خلقه سيدنا حممد.
وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إىل يوم الدين.

وعنَّا معهم جبودك وكرمك يا أكرم األكرمني
السالم عليكم ورمحة اهلِل وبركاته

السيد نائب األمني العام جلامعة الدول العربية
السادة الوزراء

السادة أعضاء السلك الدبلوماسي
الضيوف األفاضل والُفضليات

السادة قادة العمل االعالمي والثقايف والفكري
ُيس��رني أن أخاطبك��م الي��وم وأنت��م ختتتمون هذا العم��ل املرور واجلهد 
املش��كور يف ورش��ة العمل عن دور االعالم يف مكافحة االرهاب .. والذي 
نتش��رف مجيع��ًا ب��أن حتتضن��ه اخلرط��وم عاصم��ة الصم��ود يف وج��ه 
الظل��م والطغي��ان .. اخلرط��وم عاصم��ة ال��الءات الثالث��ة .. ال��يت أع��ادت 
األم��ل إىل روح األم��ة ب��أنَّ النكس��ة ليس��ت نهاي��ة التاري��خ.. وأنَّ اخل��ري 
يف ه��ذه األم��ة ب��اٍق حت��ى ي��رث اهلل األرض وم��ن عليه��ا .. اخلرط��وم اليت 
ي املآسي واملرارات  اختارت احلوار سبياًل أوحداً لفض النزاعات .. وختطِّ
.. وه��ا أنت��م تتابع��ون ه��ذه األي��ام اخلط��وات احلثيث��ة يف خت��ام مس��رية 
احل��وار الوط��ين الش��امل وال��ذي تنعق��د عليه اآلمال للخروج م��ن َوِثَباٍت 
حمس��وبة وخناص��ر مقص��ودة.. وُخالص��ات مرص��ودة.. وأي��اٍد بيض��اء 
ممدودة.. لنكتب بها وثيقة وطنية مرأة من الزيغ واهلوى .. ومفعمة 
باخلري والرجاء.. تستهدي بها األجيال من بعدنا.. وتنري طريق مسرية 
بالدن��ا القاص��دة لرض��وان اهلل س��بحانه وتع��اىل .. ث��مَّ الس��تقرار وطنن��ا 
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وعزته.. وس��المة مواطنينا وحقهم يف حياة كرمية آمنة ومس��تقرة.. 
متقدم��ة متحض��رة .. ولتك��ون بالدنا علمًا ب��ني األمم.. وليس بعيداً عن 
هذه األهداف النبيلة جتئ أعمال هذه الورشة يف كيفية درء املفاسد 
ال��يت ينش��رها االره��اب .. وجل��ب املص��احل ال��يت حيققه��ا األمن والس��الم .. 
ودور االعالم يف التبشري بتلك املكاسب .. والتحذير من الردي يف درك 

املساوئ.
بة أال وهي  ولق��د ارتقيت��م ُمرتق��ًى صعب��ًا بتصديك��م هل��ذه املهمة املتش��عِّ
مكافح��ة االره��اب بوس��ائل االع��الم .. وم��ا ال يكتم��ل الواج��ُب إال ب��ه فه��و 
واج��ب .. ودور االع��الم يف مكافح��ة االره��اب واج��ب .. ب��ل هو فرض عني 

ل مس��ئولية الكلمة ويف الب��دء كانت الكلمة. عل��ى كل م��ن حتمَّ
السيد نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

السادة والسيدات احلضور
الضيوف الكرام

تابعن��ا جهودك��م املق��درة يف ه��ذه الورش��ة .. وال ب��د إنك��م ق��د اطلعت��م 
عل��ى املعاجل��ات املتكامل��ة ال��يت نتبنَّاه��ا يف بالدن��ا للتص��دي لظاه��رة 
ف واالره��اب .. عل��ى قلِّته��ا .. ب��ني ش��بابنا ومواطنين��ا.. لك��ن معظم  التط��رُّ
ر .. حي��ث ال جي��ب التقلي��ل أو االس��تهانة ب��أي  الن��ار م��ن مس��تصغر الش��رَّ
حادث��ة حتم��ل ب��ذرة األفكار املتطرفة .. أو العقائد الفاس��دة.. لذا فنحن 
نتص��دى هل��ا باجل��دل الفقه��ي والفك��ري.. قب��ل إعم��ال نص��وص القانون 
أو الق��وة األمني��ة .. أو احملاك��م العدلي��ة .. ه��ذا على الصعي��د الداخلي .. 
أم��ا عل��ى الصعيدي��ن اإلقليم��ي والدولي فإننا ال نتوانى يف اإلس��هام بكل 
م��ا نطي��ق أو م��ا منل��ك يف حمارب��ة ظاه��رة االره��اب يف احملاف��ل كاف��ة.. 
وبالوس��ائل كاف��ًة.. ومواقفن��ا يف  ذل��ك معلن��ة بالق��ول والفع��ل ومثلم��ا 
ننافح بالوس��ائل الدبلوماس��ية والسياس��ية ملكافحة االرهاب.. فإن أبناء 
قواتن��ا املس��لحة يقاتل��ون داخ��ل وخ��ارج ح��دود وطنن��ا لدع��م الش��رعية 
ودح��ر االره��اب .. كم��ا إنن��ا نس��عى جاهدي��ن لتعري��ف ماهي��ة االره��اب 
بعي��داً ع��ن االنتقائي��ة ال��يت تعتمده��ا دول االس��تكبار العامل��ي.. وال��يت 
حت��اول جتي��ري مصطل��ح حمارب��ة االره��اب مب��ا يتواف��ق م��ع مصاحله��م 
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ورفاة ش��عوبها ومكاس��ب ش��ركاتها العابرة للقارات على حساب شعوب 
املنطق��ة ودوهل��ا غ��ري أبه��ة باآلثار املدمرة اليت طال��ت العديد من الدول 
املنضوي��ة حت��ت ل��واء جامعة ال��دول العربية .. ابتداء من قضية الش��عب 
الفلس��طيين العادلة .. والظلم الفدح واملمارس��ات القمعية يف املعتقالت 
والسجون اإلسرائيلية واالغتياالت والتصفيات اجلسدية السياسية .. 
والعملي��ات االرهابي��ة باس��تخدام األس��لحة احملرمة دوليًا على الش��عب 
األع��زل يف غ��زة وغريه��ا .. والنتائ��ج الكارثي��ة يف احل��رب عل��ى الع��راق 
واليت ُأسست على كذبٍة َبْلَقاء .. دمرت مقدرات دولة العراق .. وبددت 
س��ت لطائفي��ة ومذاهبية رعناء  ق��ت أبناء وطنه وكرَّ آم��ال ش��عبه .. وفرَّ
يقت��ل فيه��ا الرج��ل أخ��اه ويقط��ع رمح��ه ويب��وء بذنب��ه .. واألمثل��ة جت��ل 
ع��ن احلص��ر .. ل��ذا ف��إن حمارب��ة االره��اب تب��دأ بتجفي��ف منابع��ه .. ألن 
معاجل��ة الَق��رض ال تصل��ح مل��داواة امل��رض .. وازدواج املعاي��ري لإلره��اب 
حت��ى تتكام��ل كل اجله��ود حملاربت��ه ومكافحت��ه .. واحل��د م��ن غلوات��ه 
ال��ذي يض��رب الع��امل بأس��ره .. دون أن َنْنِس��به لعقي��دٍة بعينه��ا أو أم��ة 
بعينه��ا فاإلره��اب ه��و االره��اب م��ن أي جهة جاء .. ف��رٍد كان أو منظمة 

أو ح��زب أو دول��ة .

السيد نائب األمني العام
السيدات والسادة احلضور

الضيوف الكرام
��ن غالي��ًا دور اإلع��الم يف حياتن��ا العام��ة مبختل��ف  وإذ نق��در عالي��ًا ونثمِّ
مس��اراتها .. وق��د صقلتن��ا التجرب��ة املري��رة م��ع احلم��الت اإلعالمي��ة 
الكاذب��ة واملضلل��ة وال��يت تقوده��ا اآلل��ة الغربي��ة اإلعالمي��ة بأجندته��ا 
املعلنة املستهِدفة لدولتنا وأمتنا .. مقابل تقاصر إمكانياتنا .. احملدودة 
األث��ر عاملي��ًا حت��ى كان��ت معركتن��ا يف قضي��ة دارفور على س��بيل املثال 
معركة إعالمية بامتياز.. ولقد استطعنا بفضل اهلل وعونه.. ثمَّ بوعي 
ش��عبنا وإميانه��م م��ن جت��اوز تلك املرحل��ة واليت زادت م��ن قناعتنا لدور 
االعالم احملوري يف كسب تأييد وتعاطف الرأي العام لصاحل قضايانا 
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العادلة .. مع سالمة املقصد.. واخلروج من الزاوية الضيقة اليت حياول 
أن حيش��رنا فيها أعداء العروبة واإلس��الم .. لكن ش��عبنا املتعدد األعراق 
والثقاف��ات .. املتح��د ال��رؤى واألف��كار .. املعت��د بدين��ه .. املؤم��ن برب��ه ف��وَّت 
الفرص��ة عل��ى املربص��ني وكان لإلع��الم الق��دح املعل��ى لتل��ك اجله��ود 
اجلب��ارة حت��ى بلغن��ا حبم��د اهلل وفضل��ه إىل ه��ذه املرحل��ة املتقدم��ة م��ن 
التعايف الوطين .. بعيداً عن الوعود املطولة برفع احلصار االقتصادي .. 
وف��كَّ االرتب��اط برعاي��ة االرهاب تلك الِفرية اليت حتاول أن تدفعنا بها 

دول العنجهي��ة واالس��تكبار وحن��ن منه��ا ب��راءة واحلمد هلل .
إن ع��امل الي��وم أيه��ا االخ��وات واألخ��وة الك��رام يُع��جَّ باملظ��امل والُغ��ن ومع 
األس��ف ف��إن ري��اح االس��تالب الثق��ايف ته��ب عل��ى منطقتن��ا وتس��تهدف 
ش��بابنا ب��كل الوس��ائل ومنه��ا حم��اوالت اإلغ��راق والتدم��ري باملخ��درات 
واالباحي��ة واالم��راض املنقول��ة جنس��يًا واألم��راض املخلَّق��ة معملي��ًا.. 
إىل زراع��ة الي��أس وإش��اعة األف��كار املتطرف��ة وإحي��اء املذاه��ب الفاس��دة 
وإيق��اظ الف��نت النائم��ة واس��تدعاء القبلي��ة املنتن��ة .. وكل م��ا يفص��ل 
الش��باب ع��ن جذوره��م الديني��ة والقيمي��ة واجملتمعية .. ليكونوا مس��خًا 
مش��وهًا ال يس��ندهم عق��ٌل وال يس��عفهم منط��ق كالث��ور يف مس��تودع 
اخَل��َزِف يدم��رون أنفس��هم ويلحق��ون األذى بأوطانه��م وذويه��م .. وه��ذا 
ع��ني م��ا يرم��ي إلي��ه األع��داء .. وه��ذا ه��و ال��دور املتعاظ��م ال��ذي ينبغ��ي 
إلعالمن��ا أن يق��وم ب��ه ب��كل ال��دأب واإلص��رار والَط��ْرق املس��تمر حت��ى 
اء ُمض��رة يف س��ائر دول  تس��تقيم أم��ور ش��بابنا عل��ى اجل��ادة يف غ��ري ض��رَّ
العامل أن ينروا بأقالمهم ووسائطهم االعالمية املختلفة ملساندة هذه 
اجلهود املخلصة اليت تتبناها جامعة الدول العربية ومنها هذه الورشة 
واخواته��ا حت��ى نرم��ي االره��اب ع��ن ق��وٍس واح��دة فُنصيب��ه يف مقت��ل .. 
وليتكات��ف بعده��ا اجلمي��ع لتب��ادل املناف��ع ب��داًل عن تب��ادل األذى ولينأى 
االع��الم كذل��ك ع��ن الروي��ج للعن��ف والعن��ف املضاد وال��ذي طال حتى 
وص��ل لُلع��ب األطف��ال وبرام��ج الله��و والتس��لية اخلاصة به��ذه النفوس 

الريئ��ة واهلل املس��تعان.

السيد نائب األمني العام جلامعة الدول العربية
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السادة الوزراء
السادة قادة العمل اإلعالمي

السيدات والسادة الضيوف
يف خت��ام كلم��يت أوك��د لك��م ب��أن خمرجات ورش��ة العمل هذه س��تجد 
مًن��ا العناي��ة الفائق��ة .. وس��أعمل ب��إذن اهلل م��ع أخوان��ي مل��وك وأم��راء 
ورؤس��اء ال��دول العربي��ة عل��ى ت��يب كل م��ا م��ن ش��أنه إمخ��اد ن��ريان 
االرهاب بش��تى صنوفه وخمتلف منطلقاته .. فما دخل العنف يف ش��يء 
إاَل ش��انه .. وما دخل الرفق يف ش��يء إال زانه .. وكذلك جعلناكم أمًة 
وسطًا .. وأدعو اهلل خملصًا أن يهدينا مجعيًا إىل إحسان األعمال .. فإنه 
ال يه��دى ألحاس��نها إال ه��و ..الله��م أمن��ا ف��ى أوطانن��ا .. وعافن��ا يف أبدانن��ا 
.. وال تس��لط علين��ا بذنوبن��ا م��ن ال خياف��ك وال يرمحن��ا .. وندعوك��م 
بطيب املقام والعودة بسالم .. وصلى اهلل على سيدنا حممد اهلادي إىل 

الص��راط املس��تقيم وعل��ى آل��ه وصحبه وس��لم
                 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ..
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األمانة العامة جلامعة الدول العربية
قطاع اإلعالم واالتصال

تليفون: 0020225752966
0020225750511 	
فاكس: 0020225740331
0020225761017 	

leagueofarabstates.net

twitter.com/arableague_gs

facebook.com/arableague

youtube.com /leagueofarabstates

flickr.com /leagueofarabstates




