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 المتطرف الفكر لمواجهة فكرية حلول
  

 

 تفعيل جرى ومتى عالج، وله مرض وكل وقاية، أدوات وله خطر وكل عقاب، لهاو جريمة كل

 في وال المستهدف في يؤثر ولن محاصرًا سيصبح خطر أي فإن المضادات، وتوفير الحماية،

 .حوله من

 

 فمن تلوث، وبعضها بل متضررة، وهي أتت أجيااًل نعاصر اآلن نحن بل مقبلة، أجيال أمامنا

 جذب وقوانين مختلف، بفكر تنهض أن المدني، والمجتمع الدول مؤسسات كل على الواجب

 تتخللها الفكري، األمن حماية في وتستخدم ُتستحدث متطورة، لوسائل وبدائل مختلفة،

 لو مافي أجملها وما متنوعة، اهتمامات تستهدف متعددة ومواضيع مناسبة، عمرية تصنيفات

 شتى من والحزبيين الحركيين الدخالء وجاثوم الرقاد، غبار لتنفض تعليمية، جهات تبنتها

 وِعَظم الفكر برقي لها عالقة ال اهتمامات في األجيال تحصر أجندة يحملون الذين المجاالت،

 .واألوطان المواطنين يخدم الذي اإلنتاج

 

 به االنزالق شأنها من شعارات أي خلف االنسياق من المجتمع لحماية المهمة الخطوات من

 اتخاذ األمني، أو الفكري المستوى على األزمات خلق نحو به تذهب خطرة منعطفات نحو

  والتطرف. الطائفية تجاه العام للرأي مثير أي حق في المناسب جراءاإل

 

 المعتقد بحرية تؤمن مجتمعات في إال ذلك يتمثل وال والمساواة، بالعدل إال األمم ترتقي ال

 الكل أنَّ فطالما اللون، أو العرق أساس على للتمييز ُمسبٍب أيَّ تجد ال وأيضًا والمذهب، والدين

 .طبيعية وحياة وسكونًا أمانًا إال تجد فلن وإنسانية، وأخالقية دينية ضوابط خلف يسيرون

 

 العبادة دور -

 
 والدعاة الخطباء بعض يبث خطابي، اقتتال ساحة إلى المسجد تحول ،طويلة عقود مدى على

 ُيقيِّم سياسيا مجلسا أصبح بل والتحريض، والطائفية الُكره خالله من والحركيين الحزبيين

 إدراك بال أخرى، تارة اإلسالم وخيانة والكفر تارة بالزندقة ينعتهم بل وقراراتهم، الدول ساسات

 الحزبية اآلراء ببث كناهي االختصاص، عدم مجال في الخوض ذلك قبل بل الصريخ، ذلك لنتائج

 وإخراجهم الداخل، شيعة على المنطقي غير والتشنيع اإلسالمي، الدين بأسس يلصقونها التي

 التي الصحوة ماتتراك عن عوضا أحيانا، األكاذيب وبث عزلهم ومحاولة الوطنية، منظومة من

 من بعض نشأ أن إلى آخرون، دعاة كشفه الذي بعضها زيف شاهدنا حتى ،المجتمع في نخرت

 يبرر أو له ويرّوج المتطرف الفكر مع يتعاطف آخر بعضا أنتج بل والمعاداة، الُكره ينهج جيل

 حتى أو نقدهم قبول وعدم الدعاة بعض تقديس في الغلو كله ذلك من وأعظم أصحابه، ألفعال

 ".الهوى عن ينطقون ال" كأنهم طروحاتهما حول النقاش طلب مجرد

 

 الفكر واعتدال التنوير مصادر من مصدر فهو واإلعالم، والجامعة والمدرسة كالمنزل المسجد

 حتى الصحيح اإلسالم مفهوم حضن إلى والجوامع المساجد تعود لنو األمة، حال واستقامة

 الشؤون وزارة» مرجعهم توجيهات الخطباء ويلتزم عليها، والمؤذنون األئمة ُيستأَمن

 طرح في اإلبداع للخطيب وُيترك موّحدة، عناوين يفرض جديد قرار تخاذا عبر ،«اإلسالمية

 لمعايير والخطيب والمؤذن اإلمام إخضاع واألهم عليها، المنصوص الضوابط حسب الفكرة

 على يتوجب وذاك، هذا قبلو ،عقود منذ الحاصل العشوائي التعيين من بدال وظيفتهم، تؤهل
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 الحزبيين حال في والنظر ووطنيتهم فكرهم محيصوت المسؤولين هيكلة إعادة الوزارة،

 .المشهد على ويسيطرون يديرون الذي والحركيين

 

 

 التعليم -
 

 المقابل في إمراضه، أو عودهم كسر يحاول من فهناك أبنائهم، في الخير اآلباء صنع مهما

 مسيرته، تحدد أجيال ثالثة منا كٍل حياة في أحدهم، قال وكما ،وتفعيله لتقويمه يسعى من هناك

 نعيش الذين ونحن حياتنا، من جزء وهم الماضي في قدموه بما الحاضر صنعوا الذين اآلباء

 المستقبل هذا راية لحمل وتربويًا علميًا يتأهلون الذين واألبناء المستقبل، بناء أجل من الحاضر

 .والمجتمع للوطن جديدة آفاق إلى

 

 يفخرون أجيااًل تصنع التي المجتمع بناء وسائل من جوهرية وسيلة الصحيحة العملية الحصيلة

 عن بعيدة صالحة أسس على مبنيًا السليم التعليم يكون فعندما وطنهم، وفي أنفسهم في

 ويحولها المتلقي، منها يستفيد كامنة معارف يملكون تربويين بيد ويكون المتناحرة، األدلجات

 بالحوار إال الكامنة المعارف هذه تنباطاس يمكن وال المعرفة، مبادئ وفق إنسانية خبرات إلى

 ويجعلهم ويسعدهم بهم االهتمام سيزيد التواصل هذا أن شك وال الجيل، هذا أبناء مع والتواصل

 .والقيم والمعارف بالحضارة الُمجتمع تنمية على قدرة أكثر

 

 لتعليما وزارة ترعاها نموذجية صفوف في إال تتم ال والتربويون األجيال بين التواصل لغة

 وقيم آفاق نحو بنا ترتقي حتى معرفيًا باألجيال للنهوض التعليمية الخطة في أساسي كمنهج

 علميًا ومتطور ومتماسك قوي مجتمع بناء في يؤديه ما وأهمية األمين المعلم دور ألن نبيلة؛

 .الكثيرون يعرفه ال وعمليًا

 

 يولد فالعلم المجاالت، من كثير في وتقدمها الشعوب تطور عتبات أول هو النموذجي التعليم

 الرأي قبول ويرسخ احترام بكل بينهم التعامالت ويجعل األجيال بين الثقة ويبني منظمًا مجتمعًا

 البالد تقدم في تسهم التي اآلراء أفضل إلى للوصول ووعي بهدوء بينهم فيما المتبادل اآلخر

 .وتطورها

 

 التعصب عن تبتعد أجيااًل اآلخر، وتقبل الفكر، ةبحري تؤمن قادمة أجيااًل ننتظر أننا الحقيقة

 واالختراع، واالبتكار والمنافسة واإلنتاج المعرفة تعشق أجيااًل لهما، يؤديان وما والطائفية

 تعيش أجيااًل وعي، بال منقادة تكون وأن القراءة وتعشق المعلومة عن بالبحث تؤمن أجيااًل

 األجيال هذه تصل حتى تدمير أو تربص دون بهايناس بما عمرها مراحل كل وتعيش طفولتها،

 .منتجة مدركة واعية المطاف نهاية في
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  اإلعالم -
 

 الوسائل كل في واإلرهاب التطرف رفض على والتأكيد الشجب وترديد التنديد تكرار يعد لم

 فحسب، اإلجرامي الفكر رفض منه ُيفهم مقنعًا، أو مجديًا أمرًا االجتماعي والتواصل االعالمية

 التي العبارات تلك إن أي متطرفة، تنظيمات تتبناها مسلحة عملية أو تفجير عملية كل مع وذلك

 براثن من المجتمع تثقيف في تؤخر وال تقدم ال مملة أصبحت الفضاء ومألت ونسمعها نقولها

 .بأكمله الوطن مصلحة فيه لما بتوجيهه للقيام مثلى طريقة وليست العفن، الفكر

 

 البرامج وإخضاع التطرف، مكافحة في التخصص إلى تفتقد الفضائية، القنوات تزال ال

 المحاور دفة يديرون مختصين إلى المتطرف، الفكر لمحاربة تتطرق التي والعناوين

 اآلخر. الطرف حجة تقّوي لألسف والتي المغلوطة االجتهادات من بداًل المطروحة،

 

 

 الفن -
 

 مشكالته، وتالمس احتياجاته وتستشعر طموحاته ُتدَّعم المجتمع، على تشرف نافذة الفن سيظل

 الصراع ذروة فيها العربي العالم يعيش التي اآلونة هذه في يتضاعف العربي الفنان ودور

 حياة تدمر مخيفة تدمير أسلحة من تحمله وما العسكرية القوة سطوة تحت األحداث، وتصاعد

 الفن يزال وال الحضارات، بطمس وتهدد بل والمرأة، لشيخوا والكبير بالصغير وتفتك الشعوب

 .المجتمعات به وتتميز األمم به ترتقي أسلوبًا األزل منذ

 

 والفن األولى، بالدرجة اإلنسانية تخدم راقية صورة تكون ،المجتمع صور من صورة الفن

 ،فن لقب عليه نطلق أن إال شيء كل يكون أن يمكن اليوم نراه ما لكن نبيلة، إنسانية رسالة

 وتوّضح التنظيمات، تلك مع الواقع ُتصّور العمرية، الفئات لكل موجَّهة فنية ألعمال نفتقر نحنف

 شي كل يتناول وهو ،المجتمع لحاجات يصعد عندما الفن يرتقي وذاك هذا وبين الحقيقة،

 عالية. بمهنية

 

 

 المرأة -
 

 في الطفل فيها يعيش التي بالبيئة إيماننا إلى للمرأة، والثقافي االجتماعي بالدور اهتمامنا يرجع

 الموارد تنمية في رئيسًا دورًا تلعب فالمرأة مستقباًل، نموه وعلى عمره، من األولى السنوات

 يوضع ففيها وتنشئته، الطفل لتربية األولى التربوية المؤسسة هي فاألسرة الصغيرة، البشرية

 يدور ما ويلتقط ويتعوده التوجيه يتقبل طيعة عجينة الطفل يكون حيث التربوي، األساس حجر

 الحياة مبادئ يتعلم أيضًا وفيها فيها، يعيش التي البيئة وثقافة وتقاليد وعادات صور من حوله

 .السليمة الصحية والعادات والمعارف االجتماعية

 

 بدأ ،1996 العام بكين مؤتمر وحتى 1985-1975 عامي بين ما للمرأة العالمي العقد بداية منذ

 والمشاركة الرجل، مثل بفعالية أدوارها أداء من وتمكينها المرأة تنمية بقضية العالمي االهتمام

 وقد والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة مناحي مختلف في القرار اتخاذ في

 واإلقليمية، الدولية والمنظمات والهيئات الدول من كثير اهتمام العالمي، االهتمام هذا واكب

 إلى إضافة والمؤتمرات، العمل وورش والمناقشات، الندوات من سلسلة عقد خالل من وذلك
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 واالقتصاد، والمرأة واإلعالم، والمرأة والمجتمع، والمرأة والسياسة، المرأة حول منتديات عدة

 .عربية دول عدة في عقدت التي المهجر، بالد في والمرأة

 

 واالعتراف إليها، المجتمع نظرة نوعية على تتوقف الدور بهذا يامالق على المرأة قدرة لكن

 لتنمية ومعرفة وعلم وتأهيل تثقيف من نالته ما وبخاصة بحقوقها، وتمتعها ودورها، بقيمتها

 دخول وأيضًا أسرتها، تجاه بمسؤولياتها القيام يمكنها ثم ومن مداركها، وتوسيع شخصيتها

 .العامة الخدمة مجال في والمشاركة العمل ميدان

 

 عنق من األكبر المجتمع إخراج على تعمل بالقليلة، ليست فئات العربية، مجتمعاتنا داخل في

 وصاحبات متعلمات نساء يحوون «الفئات أي» وكونهم والتخلف، والتطرف التشدد زجاجات

 مع جنب إلى جنبًا المشاركة على وبمساعدتهن فإنه عاٍل، تعليم وأيضًا وتجربة، ورأي فكر

 .التغيير تجاه نافذًة قوًة المرأة ستصبح نفسها، المؤهالت تلك يحمل الذي الرجل

 

 الشباب طاقات توجيه -
 

 العمرية فئاته حسب المجتمع أفراد ُتشغل بدائل عن بالتخطيط يتم الضالل، مسببات على لقضاءا

 المجتمع مؤسسات دور وتفعيل وهواياتهم، اهتماماتهم أبرز في والتقصي البحث خالل من

 الداعم ُتعتبر التي الحكومية المؤسسات مع جنب إلى جنبًا الوقوف شأنها من التي المدني

 .التمدد عدم بوتقة في وحصرهم المجتمع مخترقي على التضييق ألجل الرئيس

 

 الجيل لتنمية تذهب الفكري، الغزو تجابه مضادة أموال ضخ من بدءًا ،لتنفيذوا الجد وقت حان

 عبر وإشغاله الظالمي، والتحزب التطرف أذرع تلصص عن لصده طموحاته وتحقيق فئاته بكل

 – مطورين – مبتكرين – هواة" ترعى التي الموسمية والمناسبات الشبابية الملتقيات تكثيف

 ."خبراء – مدربين

 

 مشروع في منهم واالستفادة إيجابًا وتجنيدهم استعمالهم يمكن هائلة ابيةشب طاقات لدينا

 بمهارات ينشغلون فإنهم بمهاراتهم ُيشَغلوا لم إن الشباب فبعض والوطن، الفكر يخدم تنويري

 .السلبية غيرهم

 

 نهضة تجاه بالمجتمع القفز ألجل المتنوعة اإلرهاب منابع تفكيك بيدها التي الجهات أهم من

 والفنون والثقافة السياحة عاتقها على المنوط الوزارات أو الهيئات تلك هي والوطن كرالف

 .والداخلية اإلعالم وزارتا رأسها وعلى الشباب، ورعاية

 


