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أواًل : اإلطار الفكري واملرجعي 

بانتشار الفوىض واتساع دائرة العنف والتنابذ والتباغض والتقاتل. ويعاين  الزمن املعارص  يتسم 
العامل اإلسالمي أكرث من غريه، من هذا الوضع املهدد الستقرار املجتمعات اإلسالمية وأمنها، حيث 
أصبحت دول العامل اإلسالمي هدفاً للتنظيامت اإلرهابية والتيارات الهّدامة التي تعمل عىل ترسيخ 
واملذهبية،  والعرقية  القبلية  النعرات  وتأجيج  اإلسالم  صورة  وتشويه  والطائفية  املتطرف  الفكر 
ونرش ثقافة التبديع والتفسيق والتكفري والتقتيل، يف تعارض صارخ مع مقاصد الدين اإلسالمي 
اقتصادياتها  ومكلفة  ومتاسكها،  واستقرارها  اإلسالمية  املجتمعات  أمَن  بذلك،  دة  ُمهدِّ السمحة، 

الكثري من الخسائر، مام يُضيّع عليها فرص تحقيق اإلقالع االقتصادي املنشود.

الدين  ومقاصد  قيم  مع  وتفصيالً  جملة  تتعارض  هذه،  واإلرهاب  والطائفية  التطرف  ثقافة  إن 
اإلسالمي، فقد متيزت املجتمعات اإلسالمية عىل مدى عصور من الزمن، بكونها مجتمعات تنعم 
بالسلم االجتامعي والتامسك والوئام بني مكوناتها العرقية واللغوية والدينية، بفضل سيادة قيم 

الحق والعدالة واحرتام االختالف مع اآلخر وشيوع ثقافة التسامح والعيش املشرتك.

وإن املؤرخني الغربيني املنصفني للحضارة اإلسالمية، يؤكدون عىل كون الحوارض اإلسالمية، وعرب 
قرون طويلة، كانت فضاءات للعلم واملعرفة والحوار والتفاعل الحضاري البناء، ومنارات للتسامح 
الديني، القائم عىل قيم الرحمة واإلنسانية املستمدة من روح الرشيعة اإلسالمية. وإن الشواهد 
التاريخية عىل ذلك يف سرية املصطفى عليه الصالة والسالم والخلفاء الراشدين وكذلك يف باقي 

األمصار اإلسالمية، كثرية ومتعددة.

مختلف  مع  والتعايش  األمان  بضامن  تتميز  كانت  اإلسالمية،  البلدان  كون  يف  أحد  يجادل  وال 
الطوائف الدينية واألعراق، وتعتمد مبدأ احرتام االختالف بني املذاهب املتعددة، ومجادلة أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن؛ وتصون كرامتهم وتحميهم من كل أشكال التمييز الثقايف والديني، وفقاً 
لقول الله عز وجل : ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن�ث وجعلناكم شعوباً وقبائل 

﴾ )الحجرات - اآلية: 13(. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خب�ي
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كام أن الثقافة السائدة بني املسلمني، كانت تحذر من خطورة رمي املسلمني بالفسق والتبديع 
والكفر؛ وعدم االستخفاف بذلك، ملا يرتتب عليه من تداعيات. فسلوك املسلمني االعتدايل كان 
مراعياً ملآالت األفعال واألقوال، ومنضبطاً بقواعد التحري والحذر والتقوى والورع، ومتوخياً 
ملقصد االئتالف واملحبة والتناصح بالحكمة. فكانت بذلك الثقافة السائدة هي رعاية حقوق 

الله وحقوق الخلق.

إن تنامي ثقافة التطرف واإلرهاب والطائفية واستفحال خطرها املدّمر، يستدعي حشد الهمم 
وتعبئة الفاعلني للنهوض بالعمل الثقايف مبدلوله الشامل يف املجاالت املعرفية والثقافية والرتبوية 
واإلعالمية، لدعم املقاربة األمنية لهذه الظاهرة، والتكامل معها يف إطار مقاربة شمولية ملواجهة 

خطر انتشار ثقافة التطرّف والعنف بأشكالها املتعددة واملتجددة بفعالية أكرب.

وهو ما يسعى إىل تحقيقه »مسار املنامة« كوثيقة توجيهية تؤكد مضامينها حاجة العامل اإلسالمي 
امللحة إىل :

تجديد الوعي بأهمية االنخراط العميل والتشاريك يف مواجهة جميع أشكال التطرف  -
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  بني  وتكاملها  الجهود  والطائفية وتضافر  واإلرهاب 
الترشيعية والقضائية واألمنية وهيئات املجتمع املدين، وتنسيق املبادرات بشأن ذلك.

تفنيد املزاعم و دعوى تقصري دول العامل اإلسالمي يف مواجهة التطرف واإلرهاب والطائفية. -

املتطرف  - الفكر  ملواجهة  واملتوسط،  القريب  املدى  عىل  شامل  عمل  برنامج  وضع 
املقاربة  مع  واإلعالمية  والثقافية  الرتبوية  مقارباته  تتكامل  واإلرهاب،  والطائفية 

وتعززها. األمنية 

الوسطية  - املبنية عىل  وقيمها ومقّوماتها  اإلسالمية  الحضارة  مكانة  إىل  االعتبار  إعادة 
اآلخر. مع  والثقايف  الحضاري  والتفاعل  والسالم 

ويستند »مسار املنامة« إىل مرجعيات العمل الثقايف اإلسالمي والدويل املشرتك ذات الصلة 
مبحاربة التطرف والطائفية واإلرهاب، ويف مقدمتها »االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي« 
يف صيغتها املعّدلة واملعتمدة من املؤمتر اإلسالمي العارش لوزراء الثقافة )الخرطوم، 2017(، 
و»اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي«، و»اسرتاتيجية التقريب بني 
املذاهب اإلسالمية« التي اعتمدها مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته العارشة )بوتراجايا، ماليزيا: 
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اإلسالمي  املؤمتر  من  املعتمد  الثقايف«  التنوع  حول  اإلسالمي  و»اإلعالن  2003م(.  أكتوبر 
الرابع لوزراء الثقافة )الجزائر، ديسمرب 2004(، و»اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية« 
الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة )املدينة املنورة، يناير 2014(. و»خطة 
عمل حول تجديد السياسات الثقافية يف الدول األعضاء ومواءمتها مع املتغريات الدولية« 
و»خطة   ،)2007 نوفمرب  )طرابلس،  الثقافة  لوزراء  الخامس  اإلسالمي  املؤمتر  من  املعتمدة 
اإلسالمي  املؤمتر  من  املعتمد  اإلسالمي«  العامل  يف  الثقافية  الوساطة  بدور  للنهوض  عمل 
عىل  للرد  العمل  لربنامج  العام  و»اإلطار   ،)2015 نوفمرب  )مسقط،  الثقافة  لوزراء  التاسع 
حمالت التشويه اإلعالمي لإلسالم والحضارة اإلسالمية« املعتمد من املؤمتر اإلسالمي الرابع 
ملعالجة  واإلعالميني  الصحفيني  لتكوين  الدرايس  و»املنهاج  )الجزائر2004(،  الثقافة  لوزراء 
الصور النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية« املعتمد من املؤمتر اإلسالمي 
السابع لوزراء الثقافة )الجزائر 2011(، ومن املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم )ليربوفيل 
2012(، والدراسة العلمية حول »املضامني اإلعالمية الغربية حول اإلسالم يف ضوء القانون 
الثقافة )مسقط 2015(، ومن املؤمتر  التاسع لوزراء  الدويل«، املعتمدة من املؤمتراإلسالمي 
اإلسالمي الحادي عرش لوزراء اإلعالم )جدة 2016(، و»معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي 
ملكافحة اإلرهاب الدويل«، و»االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب«، و»بالغ مكة املكرمة« 
 ،)2015 فرباير  املكرمة،  )مكة  اإلرهاب«  ومحاربة  العاملي »اإلسالم  املؤمتر  أصدره  الذي 

واالتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

ثانيًا: جماالت العمل املستهدفة

ثقافة  مضامني  تقوية  خالل  من  والطائفية،  واإلرهاب  التطرف  مبواجهة  املنامة«  »مسار  يهتم 
االعتدال يف مختلف القطاعات الثقافية والوسائط ذات الصلة من جهة، وتعزيز هذه املضامني يف 

مجاالت داعمة ومكملة للعمل الثقايف، من جهة أخرى.

املجال  هي  واألولوية،  باألهمية  تحظى  أن  يجب  التي  املجاالت  أن  املنامة«  »مسار  يرى  ولذا 
الترشيعي، باعتباره اإلطار القانوين الذي يجب أن يفصل يف عدم قانونية الظواهر املتطرفة، ويجرّم 

واملجال  والطائفية،  العنف  املحرّض عىل  السلوك  من  املجتمع  ويحمي  كافة،  اإلرهابية  األفعال 
الحقوقي، الذي يقوم عىل اعتامد ثقافة حقوقية جديدة، لدعم خطط مواجهة أشكال االعتداء 

عىل حقوق الفرد واملجتمع. واملجال الرتبوي، الذي من خالله يتم التنبيه إىل رضورة إعادة النظر 
يف املنظومات الرتبوية والتعليمية، بشكل يتالءم مع التوجه الرامي إىل وقاية املجتمع من النزوع 
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إىل العنف بأشكاله املتعددة، واملجال االجتامعي، الذي يسعى إىل تجديد ثقافة الرتاحم والتكافل 
والتآزر والتضامن، للحد من آفة تشكل الحواضن االجتامعية للتطرف واإلرهاب والطائفية، واملجال 
اإلعالمي الذي يضطلع بدور حاسم يف توعية املجتمعات مبخاطر اإلرهاب والتطرف والطائفية، 

والرقي باملضامني اإلعالمية لتكون داعية إىل السلم والتساكن االجتامعي، واملجال االقتصادي، الذي 
والفقر  العوز  مواجهة  القادرة عىل  التضامنية،  االقتصادية  التنمية  يف  منهج جديد  تبني  يتطلب 
والهشاشة االجتامعية، املحفزة عىل االرمتاء يف حضن اإلرهاب، واملجال الديني والفكري، الذي يتم 
من خالل تفعيل إسهام األمئة والدعاة واملثقفني واملفكرين يف تحليل خطابات املتطرفني واإلرهابيني 
ونقدها،  وتصحيح املغالطات بشأنها، واملجال الفني، الذي سيتم الرتكيز فيه عىل توعية الرشائح 
االجتامعية بخطورة اإلرهاب والتطرف والطائفية، من خالل الوسائط الفنية والثقافية املتعددة، 
والتي لها تأثري حاسم يف تشكيل الوعي الجامعي، ومجال الثقافة األمنية، من خالل ترسيخ ثقافة 
السلم، وبناء جسور الثقة بني املواطنني والقامئني عىل شؤون األمن، والوعي بقيمة الجهود األمنية 
يف حامية املجتمع من مخاطر التطرف واإلرهاب والطائفية، املهددة لالستقرار واألمن املجتمعي.

أجل متكني  التدريب، من  مجال  األخري، وهو  العمل  مجال  العمل هذه يف  وتشرتك مجاالت 
جميع الفاعلني املعنيني من املهارات والكفاءات الالزمة للقيام بأدوارهم يف مواجهة التطرف 

والطائفية. واإلرهاب 

ثالثًا : املضامني التفصيلية ملجاالت العمل

املجال الترشيعي:. 1

يُعّد الترشيع مظهراً للوعي القانوين ملمثيل املجتمع يف املؤسسات الترشيعية، ويُجيّل َسنُّ القوانني 
يقظَة مؤسسات الدولة، واستعداَدها لحامية املواطنني من كل أشكال وأنواع االعتداء عىل الحقوق 
الفردية والجامعية، وبخاصة عندما يتعلق األمر مبكافحة التطرف واإلرهاب والطائفية، وتحصني 

املجتمع ومؤسسات الدولة، من أفعال وسلوكيات قادرة عىل تقويض أمنه الشامل. 

ويستهدف »مسار املنامة« دعم جهود الدول األعضاء يف هذا املجال، وحث جهات االختصاص 
التطرف  أشكال  كل  مبكافحة  املتعلقة  والعقوبات  لألحكام  القانونية  النصوص  تطوير  فيها عىل 

: املثال  الصلة، ومنها عىل سبيل  واإلرهاب، ومواكبة املستجدات اإلجرائية وامليدانية ذات 

العنف  - عىل  التحريض  وسلوكيات  اإلرهابية  الظواهر  تجريم  عىل  الدستوري  التنصيص 
التي  املدينة«  اإلسالمية »لصحيفة  املضامني  الطائفية، واستثامر  نعرات  والتطرف وتأجيج 
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اشتملت عىل قيم التساكن بني األعراف والطوائف الدينية كافة، يف العهد النبوي، واعتبارها 
عليا.  مرجعية 

السعي الدائم إىل مواءمة القوانني وتحيينها الستيعاب املتغريات يف مجال اإلرهاب والطائفية  -
والتحريض عىل العنف والتطرف. وكذلك سن قوانني زاجرة للمضامني الثقافية التي تُِشيُد أو 

تحرّض عىل العنف والطائفية واالزدراء بالرموز الحضارية.

قوانني  - وترشيع  اإلرهاب،  لتمويل  مصدراً  يكون  ال  حتى  والوقفي  اإلحساين  العمل  تقنني 
االلكرتوين. التجنيد  وتجريم  االفرتايض،  العامل  يف  والطائفية  واإلرهاب  للتطرف  زاجرة 

إحداث هيئات قضائية مختصة بقضايا اإلرهاب والتطرف والطائفية، وتعزيز املوجود منها  -
باإلطار القانوين والترشيعي املالئم للسياسات الوطنية للدول األعضاء، ودعمها بإنشاء لجان 
»اليقظة الترشيعية«، التي ستتوىل رصد مختلف التطورات الترشيعية ذات الصلة وتكييفها 
والطائفية  للتطرف  املتوقعة  الظواهر  واسترشاف  املحلية،  واملتطلبات  السياقات  مع 
واإلرهاب، وتعزيز تبادل وتشبيك الخربات اإلقليمية والدولية بشأن الترشيعات ملواجهتها.

املجال احلقوقي:. 2

يتميز السياق املعارص بشيوع الحديث عن الحقوق، والتفصيل فيها إىل فروع متعددة، إىل درجة 
اعتامد مؤرش الحقوق، ومن ضمنها الحقوق الثقافية، لتصنيف املجتمعات والحكم عليها بالتحّض 
بغياب  واإلرهاب  والطائفية  الفكري  التطرف  تنامي ظواهر  ربط  أصبح شائعاً  التخلّف. كام  أو 

متكني األفراد والجامعات من حقوقهم املدنية واالقتصادية والثقافية.

كبري  بشكل  َمعني  املعضلة،  هذه  من  دوله  بعض  تعاين  الذي  اإلسالمي  العامل  أن  جلياً  ويبدو 
السلم واألمن لألفراد  الداعية إىل توفري  بالقيم اإلسالمية  املرتبطة  الحقوقية  ثقافته  ببيان تجذر 
والطائفية واإلرهاب، وحرصه عىل متكني جميع  والتطرف  العنف  أشكال  والجامعات، ونبذ كل 
فئات املجتمع من كامل حقوقهم، وفق مقاربته التي تتميز بتغليب حقوق املجتمع عىل حقوق 

الحق. والواجب عىل  األفراد، 

وألجل ذلك يتوخى »مسار املنامة« توسيع دائرة الوعي بالحقوق وإرساء ثقافة الواجب واملسؤولية، 
من خالل :
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الدفاع عن أمن املجتمع  - التأكيد عىل ضامن حق املواطنني يف األمن، وإبراز واجباتهم يف 
العامل اإلسالمي  الحكومية واألهلية يف  الثقافية  اعتامد املؤسسات  واستقراره، ماّم يتطلب 
الناس يف  الصاعدة عىل حق جميع  ثقافية متكاملة، تستهدف تنشئة األجيال  اسرتاتيجية 
وتضمني  البناء،  والحوار  والتفاعل  باملشاركة  املجتمع  شؤون  وإدارة  واالستقرار،  األمان، 
وأمنه،  واستقراره  املجتمع  لحقوق  حامية  حقوقية،  مضامني  الثقافية  وبرامجها  سياساتها 
واالعتامد يف ذلك بصفة خاصة عىل الحوامل والوسائط الثقافية الجديدة، لضامن االنتشار 
الواسع للثقافة الحقوقية، وبيان حقوق املواطنني كافة يف العيش يف مجتمع آمن، يسود فيه 

املحافظة عىل األمن االجتامعي. لقواعد  املتبادل والتوافق واالنضباط  االحرتام 

تجديد الثقافة الحقوقية، مبا من شأنه ترسيخ مبدأ الرتبية عىل الواجب واملسؤولية. فمن واجب  -
كّل مواطن االعرتاف بحق اآلخر يف اكتساب مثل حقوقه والتمتع بها كام هو الحال بالنسبة له. 

ومن واجب كل مواطن حامية حقوق اآلخرين، وتحمل مسؤولية ضامنها والدفاع عنها.

التأكيد عىل تفعيل مضامني »اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقايف«، من أجل إعالء الحق  -
املنضبط بالقانون واملواثيق املعمول بها، والحرص عىل ضامن  التنوع والتعدد،  الثقايف يف 

التوعية الشاملة بذلك للجميع.

املجال الرتبوي:. 3

إن من أهم عوامل اختالل املنظومات التعليمية يف عدد من الدول اإلسالمية، عدم مواءمة التعليم 
لروح العرص، وعدم استرشاف مآالت التحوالت االجتامعية وتغري أمناط التفكري لدى جيل األلفية 
الناجعة  والطرق  ولطموحاته،  لقضاياه  جيد  إدراك  وإىل  خاصة  رعاية  إىل  يحتاج  الذي  الثالثة، 
مجاالت  يف  الجديدة  التحديات  ملواجهة  واملهارات  املعارف  واكتساب  للتعلم  اهتاممه  لجذب 
التنمية بصفة عامة، واالنعكاسات الخطرية لظاهرة التطرف واإلرهاب والطائفية بصفة خاصة؛ 

انتشارها. واتساع دائرة 

وهناك وعي سائد لدى املجتمعات اإلسالمية كافة، بأن الرتبية والتعليم كفيالن بصيانة املجتمع 
وأفراده من االنزالق يف مستنقع التطرف واالنحدار إىل هاوية التطاحن العرقي والديني. فالتعليم 
يف الزمن املعارص، هو أساس أي إقالع اقتصادي وتقدم تنموي ورقي حضاري، وكل تخلف عن 
األخذ برشوط التجديد الرتبوي والتعليمي، ميكن أن يؤدي إىل انحطاط املجتمع وفقدان هويته 

وعرقلة مساره نحو الرقي.
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وألجل ذلك يحث »مسار املنامة« جهات االختصاص التعليمية والرتبوية عىل :

تضمني السياسات التعليمية الربامج واألنشطة الصفية والالصفية التي أثبتت نجاعتها يف تحصني 
الناشئة من األطفال والشباب ضد الفكر املتطرف والكراهية، بدءاً بالتأكيد يف املناهج التعليمية 
عىل كون اإلسالم دين محبة وسالم وليس دين تباغض وتحارب، وأن األصل يف الجدال مع اآلخر 
املختلف عّنا، هو الحوار بالتي هي أحسن، والتخلّق معه بسلوك الرحمة والسالم، ثم تنقيح هذه 
املناهج من كل أشكال التبديع والتفسيق والتكفري والدعوة إىل التقتيل بغري حق، وتعليم التالميذ 
العرقي، وبأن األمر باملعروف والنهي عن  العنرصية والكراهية والتعايل  التنديد بثقافة  والطلبة 
املنكر له ضوابطه وآدابه ويشرتط العلم واملعرفة وُحسن الخلق، وأن االحتساب هو من وظيفة 
السلطة الساهرة عىل النظام األمني، والتأكيد عىل احرتام األديان الساموية وعدم السخرية منها، 

وترك الخالفات العقدية ألهل االختصاص والعلم.

وسلوك  - أذهان  يف  والتسامح  املحبة  قيم  استنبات  عىل  الحضانة  دور  مرحلة  يف  الرتكيز 
األطفال، واعتامد معايري صارمة ملراقبة هذه املؤسسات مبا يضمن تحقيق ذلك، وتكوين 

املالءمة. والطرق  املناهج  عىل  واملربيات  املربني 

محاربة الهدر املدريس، من خالل إعادة تأهيل التالميذ املترسبني لضامن عدم استقطابهم  -
من طرف التنظيامت اإلرهابية التي تقّدم لهم تعليام بديال متطرفا، ومعالجة أسباب العنف 
املدريس، من خالل برامج التوعية وحامية محيط املؤسسات التعليمية من تجار املخدرات 
واملمنوعات واملنحرفني الذين يؤثرون عىل املسار الرتبوي والتعليمي للتالميذ، وإنشاء خلية 
رصد يف املدارس لألمناط السلوكية املنحرفة ولبوادر التطرف وامليل إىل العنف والكراهية 

عند التالميذ.

متكني الطلبة والتالميذ من امتالك مهارات حياتية ومهنية وتواصلية، تُعّزز بناء الشخصية  -
القوية واملتواضعة، يف اآلن ذاته، والثقة يف النفس واحرتام اآلخر، والتعبري عن الذات بغري 
عنف، وُحسن إدارة الخالف، واالنسجام يف فريق عمٍل. وميكن االستعانة يف تحقيق ذلك، 
للتوعية مبخاطر اإلرهاب والطائفية، وإقامة  بتنظيم حمالت  املثال ال الحرص،  عىل سبيل 
مخيامت للشباب ومدارس صيفية، تُنظم فيها حلقات للنقاش يعرب فيها األطفال والتالميذ 
والطلبة عن مواقفهم بشأن الفكر املتطرف والتطرف العنيف، وإنشاء إذاعات مدرسية أو 
ثقافة  التالميذ والطلبة لنرش  تُدار من طرف  افرتاضية،  تعليمية  أو منصات  مواقع رقمية 
التنديد بالتطرف واإلرهاب يف أوساطهم، وتخصيص الجوائز التحفيزية إلبداعاتهم بشأنها.
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املجال الديني والفكري:. 4

واإلرهاب  التطرف  ملواجهة  ومهمة  الذكر، رضورية  السالفة  واملداخل  املقاربات  أن  املؤكد  من 
قراءات  إىل  يستند  اإلرهاب  ألن  األساس،  تبقى هي  والفكرية  الدينية  املقاربة  لكن  والطائفية، 
الدعائية للرتويج  الدينية، ويوظف مفاهيم »دينية« منحرفة يف بناء خططه  مغلوطة للنصوص 

الالزمة. الدينية  املعرفة  دامئاً  ميتلك  ال  الذي  الشباب  واستاملة  واإلرهاب،  والطائفية  للتطرف 

وال يزال املجهود املبذول من طرف األمئة والدعاة واملفكرين غري كاف، ألن ثقافة التطرف مستمرة 
البلدان اإلسالمية أو  يف االنتشار، كام أن هناك فئة من الشباب املتعلم يف الجامعات، سواء يف 
خارجها، أصبحت تتبنى األطروحات املتطرفة، مام يؤرش عىل وجود خلل يف املامرسة األكادميية، 
ويف املنظومة الفكرية بشأن فهم الخطابات املتطرفة ونقدها، وتقديم خطابات بديلة، قامئة عىل 

منهج االعتدال والوسطية والعيش املشرتك.

لذا يرى »مسار املنامة« بان هناك رشوطا محددة يجب الوفاء بها لتحقيق يقظة دينية وفكرية 
يف مجال دراسة اإلرهاب والتطرف والطائفية وهي الرشط األخالقي الذي يستدعي تحيل األمئة 
والدعاة والباحثني بالجدية واملوضوعية والصدق واألمانة العلمية، بعيداً عن التعصب الفكري، 
والرشط املعريف الذي يتطلب تجديد املعارف واكتساب طرق جديدة يف التفكري واالطالع عىل ما 
يصنف يف الحقول املعرفية املتعددة، والرشط املنهجي الذي يفرتض إتقان كافة املناهج واملقاربات 

التي ميكن التوسل بها إىل الوصول إىل نتائج مرجوة ومهمة.

ويؤكد »مسار املنامة« أن نجاح املقاربة الدينية والفكرية يف مواجهة التطرف واإلرهاب والطائفية، 
مرتبط باعتامد مجموعة من الوسائل، منها :

ضامن الحرية الفكرية للباحثني مبا ال يتعارض مع الثوابت الحضارية، وإرشاكهم يف وضع  -
الخطط والربامج الكفيلة مبكافحة اإلرهاب، وإحداث جسور بني الحقول املعرفية، وخصوصا 
بني علامء الرشيعة اإلسالمية واألمئة والدعاة والباحثني يف العلوم اإلنسانية، من أجل ضامن 
املزعومة  الرشعية  عن  املغلوطة  املفاهيم  لتصحيح  ومتكاملة  جامعة  عمل  خطة  اعتامد 
للفكر املتطرف والطائفية واإلرهاب، وحث العلامء عىل صياغة ردود مبّسطة عىل دعاوى 

اإلرهابيني، لفائدة الطالب والتالميذ وعموم الجمهور.

اعتامد برامج للدراسات الجامعية العليا يف املؤسسات الجامعية، يف مجال دراسة ظاهرة   -
بحثية مختصة  لها، واحتضان مراكز فكرية  التصدي  والتطرف والطائفية، وسبل  اإلرهاب 
اإلرهاب  محاربة  دراسة  يف  مختصة  محكمة  علمية  مجالت  يف  الباحثني  واستكتاب  فيها، 
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الجوائز  ومنح  املجال،  هذا  يف  الدكتوراه  أطروحات  وإنجاز  الرتجمة  وتشجيع  والتطرف، 
للمتميز منها، وتضمني برامج التوعية الدينية واحرتام االختالف الفكري والتعددية الدينية 

الطلبة من ثقافة فكرية ودينية وسطية. الجامعية، لتمكني  املقررات  واملذهبية يف 

تأسيس قاعدة بيانات لجرد الدراسات املتخصصة يف الفكر املتطرف والطائفية واإلرهاب،  -
وإطالق مواقع رقمية تفاعلية متخصصة يف تفنيد هذا الفكر والرد عىل دعاوى اإلرهابيني 
واملتطرفني، وإنشاء مراصد لليقظة الدينية والفكرية وللتعريف باملراجعات الدينية والفكرية 

التي أنجزت للرد عىل رموز الجامعات املتطرفة. 

تجديد املعرفة الدينية، من خالل انفتاح املؤسسات الدينية عىل جديد املعارف اإلنسانية،  -
وتوجيه العلامء واملفكرين للقيام بحمالت التوعية وإعادة التأهيل الفكري والديني لسجناء 
لتمكينهم من  لإلسالم  الجدد  وباملعتنقني  املهجر  املسلمني يف  بقضايا  واالهتامم  اإلرهاب، 
اكتساب املعرفة الصحيحة بالدين اإلسالمي، وبقيمه الداعية إىل املحبة والسالم، وتحصينهم 
ضد العنف والتطرف والطائفية واإلرهاب، وتشجيع العلامء واملفكرين يف العامل اإلسالمي، 
الفكري،  التطرف  ودعاة  الوسطي،  الديني  الفكر  علامء  بني  فكرية  مناظرات  إجراء  عىل 

ومناظرات مع علامء ومفكري الغرب حول اإلسالم وقضايا اإلرهاب والتطرف.

املجال االجتامعي:. 5

إن املقاربة املتكاملة ملواجهة اإلرهاب والتطرف والطائفية، البد لها أن تأخذ بعني االعتبار الدور 
املحوري للمجال االجتامعي، ذلك أن السلوك اإلرهايب يتغذى عىل العقلية العدوانية والكراهية 
املَرَِضية للمجتمع وأفراده، ويتنامى بسهولة يف كََنف ِمثل هذه الحاضنة االجتامعية، التي متنح له 
املرشوعية وتحميه وتساعده عىل التغلغل يف النسيج االجتامعي. والحواضن االجتامعية تتشّكل 
من األرسة ومن شبكات القرابة واالنتامء القبيل والديني، وعالقات تحالف املصالح، والتي تَنقل 
قيّام وخربات ومتثاّلت للذات واآلخر والعامل إىل باقي املنتمني إليها. والحواضن االجتامعية تصبح 
ل األفراد ثقافياً  حاضنة لإلرهاب، حينام تُريّب النشئ عىل سلوك الكراهية والحقد االجتامعي، وتُأَهِّ

خ الوالء لهم وتَدعمهم.  ونفسياً وعقدياً إىل تََقبُّل أفكار اإلرهابيني واملتطرفني، وتُرسِّ

كام أن هذه الحواضن االجتامعية املتطرفة تتغّذى كذلك من انعدام العدالة االجتامعية، واإلعالء 
ُمعيّنة،  اجتامعية  فئة  احتقار  ثقافة  والديني، وشيوع  العرقي  والتمييز  الكفاءة،  بََدل  الوالء  من 

واإلقصاء االقتصادي لبعض مكونات املجتمع.
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ولذا فإن »مسار املنامة« يدعو إىل إعادة االعتبار لثقافة الرتاحم والتضامن االجتامعي والتعارف 
اإلنساين، وهي ثقافة راسخة يف الدين اإلسالمي ويف سلوك املسلمني. 

ومام قد يساعد عىل تحقيق ذلك :

تأهيل األرسة للقيام بأدوار تربوية ووقائية، لتحصني األطفال واألجيال الصاعدة، ضد التطرف  -
والطائفية واإلرهاب، ومن ذلك تربية األطفال عىل العدل واإلنصاف ونبذ الظلم والتمييز 
بني الناس بسبب انتامئهم الديني أو العرقي أو االجتامعي، وتربيتهم عىل حق اآلخرين يف 
االختالف، وتَرِك املؤسسات القانونية القياَم بدورها يف حالة تجاوز املختلفني حدود حريتهم 
االستامع  مهارة  وامتالك  الهادئ  الحوار  ثقافة  عىل  األبناء  وتربية  ورشعا،  قانونا  املكفولة 
وعدم الترسع يف الُحكم عىل اآلخرين. وهو ما يتطلب متكني األرسة من ثقافة دينية ُمبّسطة 
والربامج  القرب  وأنشطة  الوالدية  الرتبية  برامج  من خالل  وتوعيتها  اإلسالم،  وسطية  عن 
اإلعالمية، باملخاطر املتعددة التي من شأنها التأثري عىل أبنائهم، ويف مقدمتها مخاطر العالَم 

الرقمي ومضامينه املُروِّجة للفكر املتطرف.

إحياء مؤسسات الوساطة االجتامعية لتقوم كام كانت بأدوارها يف فّض النزاعات بني األفراد  -
والجامعات واقرتاح الحلول املناسبة لها، وحث القيادات املجتمعية املشهود لها باألخالق 
مبا  وتأهيلها  االجتامعية،  الوساطة  جهود  يف  املساهمة  عىل  الحكيمة  واملواقف  الحميدة 
قيم  نرش  عىل  ويساعد  والطائفي،  والَقبَيل  العرقي  التعصب  لثقافة  التصدي  من  مُيّكنها 
التواضع  وقيم  العطاء  ثقافة  وإشاعة  املجتمع،  مكونات  مختلف  بني  واألخوة  االحرتام 
لدعم  اجتامعية  صناديق  تأسيس  عرب  والتربع،  والوقف  اإلحسان  عىل  ويُشجع  والرتاحم، 

املحتاجني، بعيداً عن أي تحيز طائفي أو عرقي أو ديني.

تأهيل الشباب وتدريبهم عىل العمل التطوعي والخريي، وتوعيتهم بخطورة االنخراط يف  -
بعض الجمعيات الخريية التي تجعل من العمل الخريي َمِطية الستقطاب الشباب من أجل 

تجنيدهم يف صفوف اإلرهابيني.

والتطرف  - اإلرهاب  ملحاربة  املجتمع،  مكونات  كافة  بني  توافقي  اجتامعي  ميثاق  صياغة 
بدوره يف  وينخرط  تأسيسه،  يتم  املدين،  للمجتمع  والطائفية، تحت مظلة مجلس وطني 
هيئة إقليمية يتم إنشاؤها تحت ُمسمى »منتدى العامل اإلسالمي ملؤسسات املجتمع املدين 

الطائفية«. والتطرف  اإلرهاب  ملكافحة 
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املجال اإلعالمي:. 6

لقد ساهمت الثورة الرقمية وتطور وسائل التواصل االجتامعي يف خلق فجوة عميقة بينها وبني 
التنظيامت اإلرهابية باستثامر كبري  التقليدية وخطابها اإلعالمي، بينام قامت  الوسائل اإلعالمية 
املتطرفة،  للتنشئة  الرقمي، وأوجدت من خالله فضاءاً  البرصي والتفاعيل  السمعي –  املجال  يف 
وجسوراً تواصلية مع الشباب واألطفال، من أجل تجنيدهم ألطروحاتها املُغرِضة. وماّم زاد األمور 
يف  املتخصصة  الفضائية  وقنواتها  للطائفية،  املتحيزة  الحوارية  الربامج  تنامي  وتعقيداً،  خطورة 
الفتاوى ونرش ثقافة التبديع والتفسيق والتكفري، وانفالت العالَم الرقمي من الرقابة أو صعوبتها، 
وعجز الجهات الوصية واملعنية عىل ابتكار خطابات جديدة، قادرة عىل تحويل اهتامم الشباب 
الرتويج  يف  اإلرهابية  التنظيامت  بها  تتوسل  التي  باألساليب  انبهارهم  لِِشّدة  الوجهة،  هذه  عن 

لفكرها.  والدعاية 

ويسعى »مسار املنامة« إىل تفعيل دور املنظومة اإلعالمية الحديثة ووسائل التواصل االجتامعي 
»إعالميا«،  اإلرهاب  أمناط  وتفكيك  والكراهية،  والغلو  التطرف  ملواجهة  الشامل  املرشوع  يف 
وإرشاك املواطنني يف التعبري عن رفض السلوكيات العنيفة والفكر املتطرف. ومام قد يساعد يف 

تحقيق ذلك :

 تجديد منظومة اإلعالم، بنيوياً ومضامينياً، من خالل اعتامد مقاربات ووسائل عمل جديدة،  -
الخطاب  تفكيك  عىل  وقدرًة  إقناعاً  أكرث  تجعله  عالية،  وِبِحرَفيّة  هادف  خطاب  وصياغة 

املتطرف وتحصني األفراد والجامعات، وحامية أمنهم النفيس والديني والفكري والثقايف. 

إنتاج الربامج اإلعالمية املراعية للقيم اإلسالمية والضوابط األخالقية، الحريصة عىل صيانة  -
حرمة املسلمني وأعراضهم، وامللتزمة بتجنب سلوك القذف والرتاشق بالسب واالتهامات، 
والتنقيص من اآلخر واالستهزاء بفئات اجتامعية أو عرقية أو دينية ُمعينة، ألن ذلك يساهم 

بشكل كبري يف تأجيج التطرف والطائفية.

دعم اإلعالم املقروء واملكتوب وعرب القنوات الفضائية، الذي يحرتم املوضوعية والصدق والذكاء  -
يف التعامل مع األحداث اإلرهابية، وتخصيص الجوائز التشجيعية له، ليك يضاعف جهوده من 
أجل توعية املواطنني، وبخاصة األطفال والشباب بعدم قانونية االنضامم إىل التنظيامت اإلرهابية 
خ يف املقابل يف أذهانهم ويف سلوكهم قيّم املحبة والتسامح يف اإلسالم،  أو اإلشادة بأعاملهم، ويُرسِّ

ويُنبه إىل عدم رشعية خطاب التفسيق والتبديع والتكفري والتقتيل بغري حق يف الدين.
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بناء قدرات اإلعالميني وتدريبهم عىل فهم الظاهرة اإلرهابية والفكر املتطرف والطائفية،  -
الشابكة  يف  اإلرهابية  الهجامت  َصّد  يف  للمساهمة  الشباب  اإلعالميني  من  جيل  وإعداد 
ووسائل التواصل االجتامعي، من خالل إنتاج أفالم وثائقية وبرامج حوارية ومقاطع فيديو 
ُشبُهات  عىل  الرّد  يف  متخصصة  تفاعلية  مواقع  وإنشاء  املتطرف،  الفكر  تَفضح  بسيطة 

اإلرهابيني.  ودعاوى 

تطوير الخطاب اإلعالمي للمؤسسات الدينية، من خالل اعتامد خطط جديدة بشأن إصدار  -
الفتاوى الصحيحة، وتوظيف قنوات التواصل االجتامعي لنرشها، والتصدي يف الوقت ذاته 

لفتاوى الجهات املتطرفة، وبيان تناقضها مع أصول ومقاصد الرشيعة اإلسالمية.

املجال االقتصادي:. 7

تيسري  أسباب  من  االقتصادي،  واإلقصاء  االقتصادية  الفرص  يف  املساواة  وعدم  الفقر  تفيش  إن 
تََشكُِّل الحواضن االجتامعية لإلرهاب، حيث مُيّكن التنظيامت اإلرهابية من استقطاب الساخطني 

لألفضل. االقتصادية  أوضاعهم  لتغيري  الزائفة  بالوعود  وتارة  باملال،  تارة  واملتذمرين، 

فالخطاب اإلرهايب يَعتمد من بني تربيراته عىل الحجج االقتصادية، من قبيل اتّهام األنظمة القامئة 
بالفساد االقتصادي وعدم التوزيع العادل للرثوات الوطنية، والخضوع للرشوط املُجحفة للقوى 
الدولية، والرتويج بكون شعوب هذه األنظمة تعيش تحت وطأة االستعامر االقتصادي، والدعوة 
ادعاءاتهم،  حسب  يضمن  الذي  اإلرهايب  بالتنظيم  وااللتحاق  األنظمة  لهذه  الوالء  تقويض  إىل 

العدالة االجتامعية واالقتصادية املنشودة.

إن الفقر ال يؤدي حتامً لالنضامم إىل التنظيامت اإلرهابية، ولكنه ُمحّفز لعدد من الفئات الفقرية، 
التي تتوفر فيها أساساً العوامل النفسية والعقدية لتَبَّني األفكار املتطرفة واإلرهابية. فالفشل يف 
تحقيق تنمية برشية شاملة، مَينُح التنظيامت اإلرهابية تربيراً قوياً للحصول عىل التأييد املجتمعي 
يُدغدغ  الذي  املثايل  املجتمع  لتحقيق  املهمشني  الدفاع عن هؤالء  وامتالك مرشوعية  املطلوب، 

مشاعرهم وأحالمهم.

ومن أجل املساهمة يف تجفيف منابع استغالل الفقر والهشاشة االقتصادية الستقطاب الشباب 
الفقري والعاطل عن العمل، والزّج به يف عوامل التطرف والعنف واإلرهاب، يدعو »مسار املنامة« 
جهات االختصاص إىل البحث عن بدائل اقتصادية، وبخاصة لفائدة الشباب لتيسري اندماجهم يف 

النسيج االقتصادي، ومنها : 



15

يف  - األولوية  له  وتُعطى  التضامني،  االقتصاد  عىل  يعتمد  جديد،  تنموي  منوذج  ابتكار 
العام والخاص،  القطاع  اإلنتاجية يف  العمومية، وتنخرط فيه جميع املؤسسات  السياسات 
مبا يحقق العدالة االقتصادية، ويساهم يف تقليص الفوارق االقتصادية بني املدن والقرى، 
ُز الشباب إىل العمل، من خالل تقديم املساعدة املالية والتقنية والقانونية واملشورة  ويَُحفِّ
إلنشاء املقاوالت واملشاريع االقتصادية الصغرى واملتوسطة والتدريب عىل إدارتها، وتشجيع 

الضائب. قانونية وإعفائها من  امتيازات  االقتصادية ومتكينها من  التعاونيات 

االقتصادي  - للدعم  الوقف  وأموال  الهبات  توجيه  عىل  الوقفية  والجهات  املحسنني  حّث 
للفئات املحرومة، وللشباب الراغبني يف إقامة املشاريع االقتصادية وإنشاء املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، ولألفراد التائبني من التطرف واإلرهاب لتمكينهم من اكتساب مصادر للرزق 
والعيش الكريم لهم وألرس ضحايا اإلرهاب، من خالل تأسيس مجالس وصناديق محلية، يف 

إطار تفعيل التكافل االجتامعي. 

إرشاك جمعيات املجتمع املدين يف التوعية بثقافة التضامن االقتصادي، ويف حامية االقتصاد  -
الوطني ومؤسساته من هجامت اإلرهابيني املبارشة وغري املبارشة، ومن العمليات واملعامالت 
للمخاطر  مرصد  إحداث  خالل  من  عنها،  والتبليغ  االقتصادي،  باإلرهاب  املرتبطة  املالية 

االقتصادية لإلرهاب.

املجال الفني:. 8

إن التعبريات والوسائط الفنية، تقليدية كانت أو حديثة، من موسيقى وفلكلور وسينام ومرسح 
وفنون تشكيلية، وغريها، كانت والزالت تُجيّل طاقات اإلبداع واالبتكار عند الفنانني واملبدعني، 
للرتفيه  الجمهور،  وأحاسيس  مشاعر  مع  التفاعل  عىل  وقدرتها  الفنون  هذه  جامليات  وترُِبز 
عنهم أو ملعالجة قضاياهم املعيشية أو لتخصيب الوعي الجامعي بشأن قضايا أخرى ذات بعد 

إقليمي ودويل.

وإمياناً بالدور الحيوي للتعبريات والوسائط الفنية يف تشكيل املواقف والسلوك والتأثري فيها، يرى 
العنف  التصدي لظواهر  ناعمة« يف  املساهمة بشكل كبري، »كقوة  بإمكانها  أن  املنامة«  »مسار 
والتطرف والطائفية واإلرهاب، وأن يكون ذلك من أولويات األعامل الفنية للفنانني واملبدعني يف 

الوقت الراهن. وماّم ميكن أن يساعد عىل تحقيق ذلك :
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إعادة االعتبار إىل الرتبية والثقافة الفنية، والتوعية بدور الفنون، مبا فيها الرتاث الشعبي  -
يف ترسيخ القيم اإلنسانية املشرتكة ويف معالجة القضايا االجتامعية، ويف مقدمتها التصدي 
تعميم  عىل  والعمل  عامة،  بصفة  التنمية  وقضايا  واإلرهاب،  والطائفية  العنيف  للتطرف 

الدينية والثقافية للمجتمعات اإلسالمية. القيم  تدريسها، مبا ال يتعارض مع 

عن  - الالزمتني، بعيداً  املهنية  باملوضوعية والجودة  املُناهض لإلرهاب،  الفني  اإلنتاج  زيادة 
بحية، وعن استفزاز املشاعر الدينية، ومبا يالئم الخصوصيات الثقافية  األغراض التجارية والرِّ
تفكيك  عىل  ويساعده  الثقايف،  التنوع  باحرتام  لديه  الوعي  ترسيخ  يف  ويُسِهم  لِلُمتَلَّقي، 

الرصني واملقنع.  الحوار  بأسلوب  املتطرفة،  الخطابات 

دة بالتطرف والطائفية واإلرهاب، وتبادل  - تأسيس قاعدة بيانات حول األعامل الفنية املُندِّ
هة ملكافحتها، وإنجاز أعامل فنية سينامئية أو مرسحية أو موسيقية أو  الخربات الفنية املُوجَّ
تشكيلية مشرتكة، تُعرِّف بسامحة الدين اإلسالمي وبقيمه الداعية إىل السلم واملحبة ونبذ 

العنف، وتُبنّي مخاطر التطرف واإلرهاب.

دعم األعامل الفنية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب والتطرف والطائفية، وإىل الرتويج لثقافة  -
السلم والوسطية، وتخصيص الجوائز التشجيعية لها، وتأهيل أطر أكادمييات ومعاهد الفنون 
يف مجال اإلنتاج الفني املوجه للتوعية مبخاطر التطرف العنيف، وحث كُتّاب السيناريو، 
صياغة  عىل  واألطفال،  الشباب  إىل  املوجهة  واملرسحيات  األفالم  سيناريوهات  وبخاصة 

املضامني املعرفية والعنارص الفنية الكفيلة بتفكيك الخطابات املتطرفة وتفنيدها. 

جمال الثقافة األمنية:. 9

ِل قوات األمن يف عمليات استباقية أو أثناء الهجومات اإلرهابية  إن املقاربة األمنية املتمثلة يف تدخُّ
أمر رضوري لتحقيق األمن واالستقرار، إالّ أن الدراسات املتخصصة، تتجه إىل توسيع مفهوم ونطاق 
هذه املقاربة األمنية ومجاالتها، لتشمل مجاالت أمن أخرى، كاألمن الفكري، والديني، واالقتصادي، 
مراجعة  يستدعي  ما  وهو  املجتمعي.  واألمن  والسيايس،  والصحي  والغذايئ،  والبيئي،  والثقايف، 
بلورة هذه  يف  املعنيني  الفاعلني  وإرشاك جميع  املجاالت،  كل هذه  لتستوعب  األمنية  السياسة 
السياسة األمنية وتنفيذها، مع الرتكيز عىل األمن املجتمعي، الذي يراد به كفاءة املجتمع وقدرته 
عىل مواجهة كل املخاطر التي تهدده حاالً ومستقبالً، يف هويته، أو دينه، أو لغته أو ثقافته، أو 

أعراف ومَنط عيشه، ويف متاسكه وبقائه.
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ومن أهم اإلجراءات التي يقرتحها »مسار املنامة« لتحقيق األمن املجتمعي :

إرساء ثقافة أمنية جديدة يف العامل اإلسالمي، ترتكز أوالً عىل تعميق وعي جميع مكونات  -
َدة لألمن واالستقرار،  املجتمع مبرشوعية العمل األمني ملواجهة التطرف، و بأخطاره املُهدِّ
املؤسسات  إىل  موكول  بشأنها،  القوانني  وتنفيذ  األخطار  هذه  من  املواطنني  حامية  وبأن 
القانونية املعنية، وترتكز ثانياً عىل انخراط مكونات املجتمع كافة يف مواجهتها، والتحضري 
ِبِبناء ثقة جديدة بني املواطن واملؤسسات األمنية، وإرساء ثقافة للتعاون املشرتك  لذلك  

القانونية. الشفافية واملصداقية والتوعية  بينهام، مبنية عىل 

عدم انتهاك الثقافة األمنية الجديدة لحقوق املواطنني بدعوى محاربة اإلرهاب، مع التوعية  -
بأولوية األمن املجتمعي وأسبقيته عىل الحقوق الفردية، وضامن التعامل العادل مع الخارجني 
عن القانون، وإخضاعهم إىل املحاكمة العادلة، واعتامد سياسة النُّصح والتصالح وتأهيل املخالفني 
التائبني، وتَبَنِّي مقاربات تربوية وتثقيفية يف السجون واملؤسسات اإلصالحية للمسجونني منهم.

املؤسسات  - مع  وخصوصاً  املجتمع،  مكونات  مع  تواصلية  لخطة  األمنية  املؤسسات  تَبَنِّي 
اإلرهاب  مخاطر  من  للحد  تدخالتها  ونوعية  أهمية  لبيان  والجامعية،  والدينية  املدرسية 
والتطرف، وحث الشباب واملثقفني واملفكرين والقيادات الدينية عىل املشاركة يف مواجهة 
التشاور بشأنها. األمنية وتقييمها وتوسيع مجال  السياسات  اإلرهاب، ويف مناقشة  تحديات 

لفهم  - املعرفية،  قدراتها  وبناء  األمنية  األطر  لتدريب  املستمر  التكوين  سياسة  اعتامد 
املاسرت  الوقاية منها، وإحداث مسالك  املتطرفة وكيفية مواجهتها، وسبل  الخطابات  أنواع 
والدكتوراه يف الدراسات األمنية املعارصة للتخصص يف مكافحة التطرف واإلرهاب، وتطوير 

الصلة. ذات  األمنية  والتحديات  الرصاعات  إدارة  يف  املتخصصة  واملقاربات  املناهج 

واملعاهدات  - االتفاقيات  تنفيذ  عىل  والعمل  األعضاء،  الدول  بني  األمني  التنسيق  تعزيز 
الثنائية ومتعددة األطراف املرتبطة بذلك، والسعي إىل تحسينها وتجويد مخرجاتها، ووضع 

واإلرهاب. التطرف  املجتمعي ومكافحة  األمن  لتحقيق  إسالمية  اسرتاتيجية 

جمال التدريب:. 10

يُعدُّ التكوين وبناء القدرات يف مجال مكافحة التطرف واإلرهاب والطائفية من اآلليات الضورية 
والثقافية  الدينية  والقيادات  واآلباء،  املعلمني،  فتدريب  عليها.  والرّد  املتطرفة  الخطابات  لرصد 
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والفنية والرتبوية، واألمنيني واملنتخبني، وأصحاب املشاريع الوقفية، وتكوينهم عىل فهم مخاطر 
وتحديات اإلرهاب وطرق مواجهته، أمر رضوري ومؤكد لتحقيق الهدف املنشود، واملساهمة يف 
فضح وتعرية كل مظاهر اإلرهاب وثقافة التطرف والكراهية والطائفية. ويدعو »مسار املنامة« 

إىل االهتامم بتكوين الفئات التالية:

أ. فئة املعلمني:

لتحقيق مواجهة ناجحة للتطرف واإلرهاب، البُدَّ من إرشاك أعضاء الهيئة التدريسية يف فهم 
وإدراك مخاطر اإلرهاب وامتالك مهارة نقد مقوالت التطرف وتفنيدها. ومن الضوري إعداد 
ومعرفة  اإلرهابية  التنظيامت  بطبيعة  لإلحاطة  واألساتذة  املعلمني  لفائدة  تدريبية  برامج 
تصحيح  من  ومتكينهم  خطاباتها،  ِبنيَة  تُشكِّل  التي  والدينية  الفكرية  ومرجعياتها  مرتكزاتها 

والطلبة.  التالميذ  أذهان  بشأنها يف  الخاطئة  املفاهيم 

ب. فئة القيادات الدينية:

الجمعيات  لبعض  الدينية  والقيادات  والوعاظ  األمئة  يف  التأثري  عىل  املتطرفة  الجهات  تعمل 
الدعوية، ليك تتبّنى َمقوالتها وتُعلن الوالء إليها. لذا فإن صياغة برامج تدريبية لألمئة والوعاظ 
من  ومتكينهم  املتطرف،  الفكر  هذا  لتحصينهم ضد  ومستعجالً  أمراً رضورياً  يُعّد  والواعظات 
التكوين املناسب لذلك، واالستفادة من الخربات والتجارب الناجحة ذات الصلة، من أجل امتالك 
يكون  حتى  مآالته،  واسترشاف  الواقع  فهم  عىل  والقدرة  الرّصني،  والِحجاج  املُناظرة  مهارات 
الروحي واملجتمعي. لألمن  التطرف والطائفية واإلرهاب، مثمراً وداعامً  الديني ملواجهة  اإلرشاد 

ج. فئة اإلعالميني:

الفكر  عىل  املطلوبة  والصحفية  اإلعالمية  باملَِهنية  الرّد  مجال  يف  تدريبية  برامج  صياغة  إن 
املتطرف أمٌر من األهمية مبكان لتفادي انزالق الخطاب اإلعالمي، أو عدم نجاعته يف خدمة 
األهداف العامة لسياسات مكافحة التطرف واإلرهاب والطائفية. كام أن التطور الحادث يف 
التواصل االجتامعي، وسيادة  الحديثة لالتصال، وظهور أمناط جديدة من  التكنولوجيا  مجال 
التدريب عىل  يقتيض  التداول،  والبرصية رسيعة  والسمعية  النصية  الرسائل  وأشكال  الصورة 
امتالك مهارات جديدة للتواصل مع الشباب واألطفال، إلبالغ رسائل إعالمية هادفة، ومالمئة يف 

املجتمعي. والتحصني  بالتطرف واإلرهاب  التنديد  مجال 
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د. فئة املحسنني وأصحاب املشاريع الوقفية:

من الضوري وضع برامج تدريب خاصة بهذه الفئة، للمساهمة يف تجفيف أحد املنابع الرئيسة 
لتمويل اإلرهاب. فالتنظيامت اإلرهابية تستغل الدين وما يدعو إليه من إحسان وأعامل خريية 
لتحصيل أموال املحسنني وأموال الوقف لتمويل عملياتها اإلرهابية. لذا يتعني تنظيم دورات 
تدريبية لهذه الفئة من املحسنني، لتعريفهم بطرق احتيال املنظامت اإلرهابية يف هذا املجال، 

وتبصريهم باألدلة الرشعية والقانونية عىل تحريم الفعل اإلرهايب ومتويله.

وميكن االستعانة يف هذه الدورات التدريبية بخرباء يف مجال متويل اإلرهاب، لبيان األساليب 
والطرق التي يتم اللجوء إليها لتمويل اإلرهاب، وبالفقهاء لبيان األوجه الرشعية والنافعة 
يف إنفاق األموال واعتامد الوقف،  فيام ينفع املجتمع ويضمن للمحسن السالمة من كل 

احتيال وتلفيق.

هـ. فئة النشطاء يف املجتمع املدين:

تساهم منظامت املجتمع املدين يف تحقيق التنمية االجتامعية، والتخفيف من حدة االختالالت 
فهم  عىل  األهلية،  املنظامت  هذه  وقيادات  أطر  تدريب  فإن  لذا  منها.  والوقاية  املجتمعية 
التطرف واإلرهاب والطائفية، والطرق الناجعة لتفكيك الحواضن االجتامعية للتطرف سيساهم 
بشكل كبري يف ترشيد العمل التطوعي واالجتامعي وتجويده، مبا يعزز توعية املواطنني كافة 
مبخاطر التطرف واإلرهاب والطائفية، ويساعد الجهات الحكومية املسؤولة يف تفعيل جهودها 

واالهتامم بضحايا اإلرهاب والتطرف.

و. فئة الفنانني:

إسهامهم  الضوري  من  ولذلك  واإلرهاب،  التطرف  مواجهة  يف  مهم  دوٌر  واملبدعني  للفنانني 
يف توعية الجامهري من خالل قوالب ووسائط فنية تجمع بني الجاملية الفنية ونبل الرسالة، 

والطائفية. والتطرف  اإلرهاب  من  املجتمع  لتحصني 

ز. اإلرشاد األرسي:

من املهام املساعدة يف مواجهة التطرف واإلرهاب والطائفية تدريب املساعدين االجتامعيني 
املتخصصني يف الرتبية األرسية، عىل التوعية ضد هذه اآلفات، واعتامد خطة محكمة متضمنة 
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لقواعد اإلرشاد األرسي يف هذا املجال، ماّم مُيّكن األرَُس من فهم السلوك العنيف، ويساعدها 
عىل االكتشاف املبّكر لبوادره لدى األطفال والشباب، ويضمن لها الوقاية من اإلرهاب والتطرف 

والطائفية، ويسهم يف تقويض الحواضن االجتامعية للتطرف. 

ح. فئة القامئني عىل اإلصالحيات واملؤسسات السجنية :

من الضوري وضع برامج تدريب خاصة بهذه الفئة التي بإمكانها القيام بدور محوري لتغيري 
فكر وسلوك املعتقلني واملسجونني، بسبب ارتكابهم لجرائم باسم الدين أو املعتقد، أو ثقافة 
التطرف والغلو وإقصاء اآلخر، ومساعدتهم عىل الرجوع إىل املسارات واملامرسات التي تراعي 

القوانني والضوابط املعمول بها، وتحرتم التعددية والتنوع الثقايف والديني.

مراحل وآليات تنفيذ »مسار املنامة«

والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والخطط  االسرتاتيجيات  وتعزيز  مواكبة  املنامة«  »مسار  يتوخى 
ملواجهة التطرف والطائفية واإلرهاب، من خالل املؤسسات والقطاعات الحكومية املعنية، ومن 
خالل الهيئات واآلليات والرشاكات الجديدة التي يقرتح إحداثها ضمن مجاالت عمله، وفق مراحل 

التنفيذ املتدرجة التالية :

لجنة  - إحداث  خالل  من  الوطني،  املستوى  عىل  املنامة«  »ملسار  اإلجرايئ  التصور  صياغة 
والهيئات  الخاص،  والقطاع  الحكومية  القطاعات  من  االختصاصات،  متعددة  موّسعة 

املدين.  املجتمع  وجمعيات  واألمنية،  والدينية  الترشيعية 

تضمني سياسات وبرامج القطاعات الوصية والداعمة، األنشطة واملشاريع الهادفة إىل تفعيل  -
»مسار املنامة«.

تنفيذ هذه األنشطة واملشاريع، من خالل القطاعات الحكومية وهيئات املجتمع املدين. -

تقييم نتائج األنشطة واملشاريع املنفذة، لتجويدها ومواءمتها مع املتغريات ذات الصلة. -

إعداد التقارير الوطنية مبا تم إنجازه يف إطار »مسار املنامة«، وعرضها عىل دورات املؤمتر  -
اإلسالمي لوزراء الثقافة.


