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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 .. مقدمة وتمهيد

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم أنبياء هللا وصفوة رسله 

 ..ثم أما بعد  وااله؛سيدنا دمحم بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه ومن 

تشدد  ه من األهميةفإن واجهة الغلو والتطرف والفكر الم  عالجة وم  فتح ملف م 

عالجوهذه  تقدمة على طريق الم  همة وم  ة الحقيقة لظاهرة الغلو خطوة م 

والتطرف التي أفرزت مخاطر جسيمة تمثلت في أشكال وصنوف من 
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، بل يهدد األمن الداخلي لدولناأعمال العنف واإلرهاب والتخريب الذي 

 . ي ؤرق وي هدد العديد من دول العالم

متدة  وظاهرة الغلو والتطرف والعنف التي نتصدى لها هي ظاهرة م 

سع، تخبو وتتقد، لكنها ال تنقطع، وليس لها ه ـوية أو تاريخيًا، تضيق وتت

مكان أو زمان أو دين، وهي صناعة بشرية أواًل وأخيًرا حتى لو م ورست 

 . باسم الدين، وجاءت فلسفتها ثمرةً للوٍن من التدين المغشوش

من "! واستحضارها واستدعائها  صناعتها" طر من هذه الظاهرة هو واألخ

تتالالابع مالالن مراقالالى وق الالوى خالالالل هالالذا الهجالالوم ال العالالداء والكراهيالالة ب عالميالالة،م 

 ً  اإلسالالالالم العظالالاليم، وحضالالالارتهدمالالالي ديالالالن  واالسالالالتكبار، حيالالالو ت حالالالاول حثيثالالالا

سالوًتا للتالدخل فالي ال مجيدة، بالعنف ووصالمها باإلرهالاب، حتالى ي شالكل ملالو م 

 . شؤونها والسيطرة على مواردها والتحكم بمصيرها

برر م ن هذه القوى على عدم وضع واعتماد ومن هنا يأتي اإلصرار تير الم 

تعريفالالات محالالددة للعنالالف والتطالالرف واإلرهالالاب المقصالالود الالالذي ي مكالالن إدانتالاله 

وتجريمه والتصدي له بكل حسم، األمر الذي ي تيح لها أن تنفرد وحالدها دون 

سالالوتات التالالي تناسالال بوضالالع التفسالاليراتتيرهالالا  بها وتشالالكل لهالالا الذريعالالة والم 

برر  .والم 

تحاول أن تفرض نوًعا من اإلرهاب الفكري لتطارد  وليس ملو فقط، وإنما 

قل من يحاول أن يبحو الظاهرة، ويحرر مفهومها وينظر في أسبابها، 

نه من األفضل أن يظل اإلرهاب الفكري ربما ألوي حاول أن يتلمس الحلول 

شهراً  سلمين؛ فتتداخل األمور وتظل الرؤية  سالحا م  سلطا على رقاب الم  م 

تأجيج الصراع ل قتهمة ومريعة اإلرهاب واتخام مصطلح ضبابية تائمة

قاومةحتى داخل بالد اإلسالم،  حتل الغاصب لديار المسلمين في  م  الم 

ً  اعتبارهم عاقبة اإلرهابي  ؛ دون أنإرهابا  !الجانيتتم م 

التعامالل مالع الغلالو والتطالرف مشارقة في جهود ونحن إم ن قدم هـذه الورقة  -

تشالالدد بكافالالة صالالوره وأشالالكاله وصالالنوفه، يجالالب أن يكالالون مالالن أهالالم  والفكالالر الم 

أالَّ نختلالف لحظالة واحالدة : المنطلقات التي ننطلق منهالا لعالالظ ظالاهرة العنالف

قالالعنف ذي ينتج عنه سلوقا مادياً في تخطئة وإدانة مسلو الغلو والتطرف ال

نا وهناك، والتأقيد على أنها ليست وساليلةً وإهدار الدماء البريئة ه والتخريب

 .من وسائل إلصالح المنشود، هذا أوال شرعيةً 

 ً فإن الغلو والتطرف والعنف ظاهرة تتالداخل عالدة أسالباب وباالستقراء  :وثانيا

االسالالتبداد السياسالالي ، والظلالالم االجتمالالاعي ، : فالالي نشالالوئها وتالالداعياتها، منهالالا

وإيجاد التغطية الشرعية أو الدينية للظلم والطغيان واالستبداد الالذي ت مارساله 

اقمة في بعض البالد، وما يفرزه ملو ويستتبعه من الممارسات السلطات الح
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، وال يخفالالى ويالةنيالالة ومحالاوالت الهيمنالة وتالالذويب الهوالتحالديات الثقافيالة والدي

قالالوة الفهالالم والالالوعي عنالالد الشالالعوب انن بعالالد أزمنالالة مالالن الغفلالالة حيالالو تالالدرك 

جتمعالالة إلحالالداف الفوضالالى والخالالرابقالال ثمالالة الشالالعوب وبقالالوة أن وعالالدم  وى م 

إال بالحوار وال سبيل للخروظ من هذه األزمة  ،في ديار المسلمين االستقرار

 .والشورى، وقاية وعالًجا

ولمالالا قالالان للتطالالرف والعنالالف أسالالبابه العديالالدة؛ فمالالن الطبيعالالي أن تتنالالوع س الالبل 

العالظ التي تعمل على إزالة هذه األسباب، ونظرا لغيالاب التصالور الصالحيح 

ظنالا " الحل األمني"تلجأ الدول إلى لكيفية العالظ لهذه الظاهرة الخطيرة؛ لذا 

منها  أنه أسهل الحلالول وأقصالرها وأناله هالو الحالل الوحيالد القالادر علالى إنهالاء 

هذه الظاهرة والقضاء عليها ؛ إال أنه مما ي جمع عليه فقهالاء القالانون وخبالراء 

السياسالالالة الجنائيالالالة وعلمالالالاء علالالالم اإلجالالالرام ودراسالالالة الظالالالواهر اإلجراميالالالة أن 

ظ لهالا فتنهالار ( نيةمشكلة أم)التطرف ليس  نحرفالة ي الرو  فقالط، بالل هالـو ثقافالة م 

طائفيالالالة ال فالالالي دوامالالالات قالالالواه وقدراتالالاله والالالالدخول طاقالالالة المجتمالالالع، وتتشالالالتت

ولذلو فإن شيوع التطرف خطر داهالم، ألناله انتهالاك لقاليم . غامضةالفكار األو

 .المجتمع وثقافته

ولة سالالائل إعالميالالة تيالالر مسالالؤوتسالالوقها ووأن المعالجالالة األمنيالالة التالالي تبررهالالا 

وبعالالض المؤسسالالات الدينيالالة الرسالالمية بمالالا ي صالالاحبها مالالن اعتقالالاالت وتعالالذيب 

وسالالجون وانتهالالاك لحرمالالة اإلنسالالان وآدميتالاله، وتجالالاوزات صالالارخة للقالالانون 

رف الالذي صالاحبه ساللوك والدستور وقافالة المواثيالق؛ زادت مالن وتيالرة التطال

 إرهابي عنيف،

واجهة الحل األمنياورفعت من وتيرته  . ؛ قرد فعل في م 

وممالالا ينبغالالي أن يكالالون موضالالع اهتمالالام وعنايالالة عنالالد النظالالر إلالالى قافالالة األبعالالاد 

سالالالالببة للظالالالالاهرة مالالالالا يقالالالالوم بالالالاله أصالالالالحاب بعالالالالض األفكالالالالار والتوجهالالالالات  الم 

تطرفالالة  غالالايرة   -واأليالالدلوجيات العلمانيالالة واليسالالارية الم  والتالالي تحمالالل أفكالالارا م 

ز من تدين فطري وحب لإلسالالم واعتالىاالمنطقة اإلسالمية لما عليه شعوب 

؛ والالالذين يتخالالذون مالالن اإلسالالالم ومالالن الصالالحوة اإلسالالالمية ألهالالل السالالنة  -بالاله 

والجماعة على وجه الخصوص موقف العداء؛ إم ينتهىون الفرصالة لتصالفية 

تدينين عبر وسائل  ؛ مستخدمين أسلوب التحالريض االتصالالحسابات مع الم 

مجتمالع والتشويه على قل ما هو إسالمي، و إمقاء نار الفتنة بالين الشالباب وال

من جهة والحكام من جهة أخرى؛ اتساقا مع الحرب العالمية علالى مالا ي سالمى 

هالي مالن اإلعالمية العدائية الخطيرة أن هذه السلوقيات  مع علمناباإلرهاب، 

 .وتغذيه تصنع اإلرهاب
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أن بعض الالدول والحكومالات تسالتخدم بعالض العلمالاء ومن األساليب الخاطئة 

مالالة واالسالالتبداد السياسالالي والقمالالع الالالذي والالالدعاة فالالي تبريالالر السياسالالات الظال

واطنيهالالا؛ فيالالدفعون الشالالباب دفعالالا إلالالى الغلالالو  ت مارسالاله هالالذه الحكومالالات علالالى م 

 .!(سلطةعلماء )والتطرف وعدم الثقة بالعلماء الرسميين على اعتبار أنهم 

ثم إن أيضالا وسالائل اإلعالالم الوطنيالة فالي بعالض الالدول اإلسالالمية أصالبحت  

التطالالرف " أبالالواق ومنالالابر ت الالروظ لمالالا تبثالاله بعالالض الالالدوائر الغربيالالة مالالن أن 

، ثم ي فاجأ الشباب أن من يتصدر منابر اإلعالم " واإلرهاب صناعة إسالمية

ة والتوجيالالاله هالالالم فئالالالة مالالالن األعالالالداء التالالالاريخيين األلالالالداء للصالالالحوة اإلسالالالالمي

تطالالرفين الالالذين  عاصالالرة مالالن تالالالة العلمالالانيين والشالاليوعيين واليسالالاريين الم  الم 

يحتلالالون المنالالابر اإلعالميالالة فالالي العديالالد مالالن الالالدول اإلسالالالمية، ويسالالعون بكالالل 

سالالبيل إلالالى تنحيالالة اإلسالالالم العظالاليم وشالالريعته الربانيالالة وإقصالالائها مالالن حيالالاة 

تالالالديينين واسالالالتفى ازهم المسالالاللمين، والقضالالالاء علالالالى صالالالحوته عبالالالر تشالالالويه الم 

ودفعهالالم إلالالى الغلالالو والتطالالرف وتحالالريض الالالدول والحكومالالات علالالى هالالؤالء 

؛ حيو يدفعون الشباب والحكومات دفعا إلالى !!الشباب وتخويفهم من تدينهم 

واجهات عنيفة ت دمر البالد وتستنىف خيراتها  .الدخول في م 

إلالالى وضالالع اسالالتراتيجية نبحالالو الظالالاهرة ونسالالعى ومالالن الجالالدير بالالالذقر ونحالالن 

عالج واجهالالة األمنيالالة واإلعالميالالة  لهالالذه الظالالاهرة قالالد تهالالالم  ؛ ن ؤقالالد علالالى أن  الم 

أخالالذت حيالالىا  قبيالالرا مالالن االهتمالالام؛ ولكنهالالا أثبتالالت أنهالالا وحالالدها تيالالر قافيالالة 

عالجة ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة انخذة في النمو واالزدياد؛ وأنه قالد  لم 

عالجالالالة وم  وسالالالائلنا المأمونالالالة أصالالالبح لىامالالالا علينالالالا تفعيالالالل قافالالالة  واجهالالالة فالالالي م 

كافحة سائر أشكال وألوان الغلو والتطرف ؛  الغلو األمني فالي بما في ملو وم 

التعامل مع الظاهرة ؛ والغلو العلماني اإلقصائي الذي يستغل وسائل اإلعالم 

الوطنيالالة فالالي تالالأجيج الظالالاهرة وامتالالدادها وانتشالالارها؛ وتلالالو بعالالض العلمالالاء 

 . بجميع أشكالهوالدعاة في تبرير االستبداد 

أجل ملو، قان ال بد من التعامل مع ظاهرة التطرف والعنف، من خالالل من 

سالالتوعبة لجميالالع جوانالالب المشالالكلة، أمالالراً ضالالرورياً  تناسالالقة م  تكاملالالة م  رؤيالالة م 

 .لمعالجة هذه الظاهرة، والقضاء على العنف الناتج عنها

واجهالالة الغلالالو والتطالالرف والفكالالر  عالجالالة وم  إن الطريالالق لرسالالم اسالالتراتيجية لم 

تشالالدد ي راجعالالة والنقالالد والتحالالرر مالالالن الم  تطلالالب المىيالالد مالالن الم صالالارحة والم 

التطرف صناعة إسالمية وأن المتطرفين هم قناعات وأحكام مسبقة قاعتبار 

عالجالالالة  المسالالاللمون وحالالالدهم دون تيالالالرهم؛ واختالالالىال الحلالالالول المطروحالالالة لم 

 .الظاهرة في الحل األمني
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راجعالالات أوقعنالالا فالالي إشالالكاليات عديالالد ة وأبعالالدنا عالالن ملالالو أن تيالالاب النقالالد والم 

 وأصالبحت قاللتلمس الحل األمثل لعالظ ظالاهرة الغلالو والتطالرف البغيضالة؛ 

الحلالالول هامشالالية ال تنفالالذ إلالالى العمالالق الحقيقالالي للمشالالكلة بكالالل أبعادهالالا وآثارهالالا 

دمرة  .الم 

نشالالئة لهالالا، و عنالالد التعامالالل مالالع هالالذه الظالالاهرة ينبغالالي أن ننظالالر فالالي األسالالباب الم 

اسالالالتمرار الظالالالاهرة وتجالالالذرها  وعالالالدم االقتصالالالار علالالالى معالجالالالة انثالالالار؛ ألن

نشالئة لهالا، وهالذا ال يعنالي  وتغلغلها سوف يستمر طـالما استمرت األسالباب الم 

عالجة انثار؛ ألن معالجة انثالار لاليس خيالاًرا وإنمالـا  التوقف أو العدول عن م 

 .ضاإلسعـاف الضروري للمريقهـو 

 حتالالى الحالالل األمنالالي لظالالاهرة العنالالف يبقالالى مطلوباًلالا قعالالالظ مؤقالالت يحالالول دون

امتداد انثار، حتى ولو لم يشكل حالاًل، لكالن عالدم التالوازن فالي التعامالل معاله، 

؛ ألن يكون وعدم إدراك المسافة بينه وبين حدود حقوق اإلنسان قد ينتهي به

 .مشكلة بدل أن يكون حالً 

وفالي تقالالديرنا أن عالالالظ ظالاهرة العنالالف والتطالالرف واإلرهالاب والوقايالالة منهالالا؛ 

نحالازة،  يتطلب إخضالاع هالـذه الظالاهرة لدراسالات موضالوعية ومتأنيالة تيالر م 

تخصصالالين بشالالعب المعرفالالة االجتماعيالالة واإلنسالالانية جميعاًلالا، وفالالي  مالالن قبالالل م 

رقبالالة وال يعالالود  عقالالدة وم  مقالالدمتها الدراسالالات الشالالرعية؛ ألن هالالـذه الظالالاهرة م 

تشالالكيلها لسالالبب واحالالد وإنمالالا لتالالوافر مجموعالالة أسالالباب؛ سياسالالية واقتصالالادية 

لذا ال بد أن يكون الحل مدروسا بعنايالة  إلخ،... واجتماعية وشرعية وتربوية

بعيدًا عن الحلول والمقترحات االرتجـالية، التي تجنح فالي الغالالب إلالى الحالل 

  !األمني

ه الظالالاهرة؛  إنمالالا هالالـي وأن محاولتنالالا للتأقيالالد علالالى أهميالالة دراسالالة أسالالباب هالالذ

تخصصالالين  استحضالالار واسالالتدعاء واسالالتنفار لكافالالة الطاقالالات العلميالالة مالالن الم 

ساهمة  في تقديم العالظ الناجع  لهذه الظالاهرة الخطيالرة  -قل في مجاله  –للم 

نشالالئة لهالالا؛ والقيالالام بتفسالالير  مالالن خالالالل وضالالع اليالالد علالالى األسالالباب الحقيقيالالة الم 

ا وساليلة مالن وسالائل التبريالر والتسالويي وتحليل لمسبباتها ودوافعها؛ وليس أبد

تولالالد، وبالالاق  تالالوافرة فالالإن العنالالف م  لهالالا؛ ألننالالا نعتقالالد أنالاله طالمالالا أن األسالالباب م 

نتشالالر، وعملياتالاله اإلجراميالالة آخالالذة فالالي االزديالالاد؛ وال ي مكالالن أن  سالالتمر، وم  وم 

 .ستوى البعيد إال بمعالجة أسبابهينقطع العنف على الم

فالي  فالي دولالة قطالر وزارة األوقالافربة تج)وقد احتوت الدراسة التي ث مثل *

واجهة التطرف  عالجة وم   مجال م 

تشددة  :على العناصر التالية( واألفكار الم 

وجىة ت مهد للموضوع -  .مقدمة م 
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أسالالالباب نشالالالوء ظالالالاهرة : )؛ بعنالالالوان(نظالالالري مالالالدخل تمهيالالالدي)فصالالالل أول  -

 : ؛ ويشمل ما يلي(التطرف وقيفية عالجها

نشالالئة لظالالاهرة الغلالالو والتطالالرف فالالي بيالالان أهالالم األ: المبحالالو األول سالالباب الم 

 .والعنف

قتالرح لظالاهرة الغلالو : المبحو الثاني في بيان أهم عناصالر وأسالس العالالظ الم 

 .والتطرف والعنف

واجهالة  يةقطروزارة األوقاف ال تجربة: )فصل ثان؛ بعنوان - عالجالة وم  في م 

تشددة  : ؛ ويشتمل على ما يلي(ظاهرة التطرف واألفكار الم 

نطلقالالالات األساسالالالية التالالالي : و األولالمبحالالال - اسالالالتفادت منهالالالا المرتكالالالىات والم 

تشددة الوزارة واجهة التطرف واألفكار الم   .في م 

وزارة فالالي مواجهالالة الالالالسياسالالات التالالي تقالالوم عليهالالا جهالالود : المبحالالو الثالالاني -

تشددة  .التطرف واألفكار الم 

قطالالر  اإلجالالراءات التالالي اتبعناهالالا فالالي الالالوزارة فالالي دولالالة: المبحالالو الثالالالو -

تشددة  .لمواجهة ظاهرة التطرف واألفكار الم 

 (.النتائج والتوصيات)خاتمة تضمنت أهم  -

 .فهرس للموضوعات -

ً تكون تجربتنا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن  عالجالة فالي  إسهاما طريالق الم 

واجهة الحقيقية لظاهرة الغلو والتطرف  إِْن أ ِريد  إِال  اإِلْصالََح “والعنف؛ والم 

ِ َعلَْيالِه تََوق ْلالت  َوإِلَْيالِه أ نِيالب   داعالين المالولى  ؛"َما اْستََطْعت  َوَمالا تاَلْوفِيِقَي إِال  بِالا  

ساللمين واحالة ليمالن واإليمالان  جلَّ في ع الاله أن يجعالل بالدنالا وسالائر بالالد الم 

والسالمة واإلسالم؛ إنه ولي ملالو والقالادر علياله؛ وآخالر دعوانالا أن الحمالد هلل 

 .رب العالمين

 .وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 

******* 
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 (مدخل تمهيدي)الفصل األول 

 (أسباب نشوء ظاهرة التطرف وكيفية عالجها: )في
 

بيثثاأ أهثثم األسثثباب الُمظشثثةة لغثثاهرة الفلثثو والتطثثرف )فثثي : المبحثثا األول

 (والعظف

 

عقدة، تتداخل في تشكيلها عدة  قبة م  سبق القول بأن ظاهرة العنف ظاهرة مر 

وتضييق ، بجميع أشكاله وأساليبهأسباب، يأتي في مقدمتها االستبداد 

من شيوع  ةالمساواة وتكافؤ الفرص االقتصادي اختالل ميىانو الحرية،

يحقاد ، بجانب استئثار فئة بالموارد والثروات المنتجة لفقر والحرمانال

والفوارق الطبقية فيتشكل السبب االجتماعي في ظاهرة العنف واالنحراف 

 .إلخ... إضافة إلى أسباٍب أخرى ثقافية وتربوية 

وي عمق من استمرار هذه األسباب القبول بالهيمنة التي ت مارسها بعض القوى 

جالاد لتذويب الهوية وإيجاد البلبلة والفوضى الفكرية في بالد المسلمين؛ مع إي

التغطيالالة الشالالرعية للظلالالم والطغيالالان واالسالالتبداد الالالذي ت مارسالاله السالاللطات فالالي 

سياسات الظلالم والقمالع تسويي بعض البالد، ثم ما تقوم به وسائل اإلعالم من 

حالالالاوالت اإلصالالالالح السالالاللمي ليوضالالالاع  حاربالالالة قافالالالة م  والقهالالالر والفسالالالاد، وم 

 . الفاسدة

قالراه ولاليس مالن الفقالر فالتطرف فالي قثيالر مالن األحيالان يتولالد مالن القهالر واإل

والحاجة؛ قما تىعم بعالض الدراسالات التالي ت حالاول باسالتماتة اختالىال أسالباب 

 (.الفقر والحاجة والحرمان)ظاهرة الغلو والتطرف والعنف في 

نشالئة للتطالرف  حاولة الجادة لتناول أهم األبعاد واألسباب الم  لذا قانت هذه الم 

ن اإلسالالمية بدولالة قطالر؛ مالن والعنف والتي ت قدمها وزارة األوقالاف والشالؤو

خالالالالل دراسالالالتها للواقالالالع الالالالذي تعيشالالاله أمتنالالالا، ومنطقتنالالالا الخليجيالالالة والعربيالالالة 

سالالالتفيدين مالالالن عشالالالرات المالالالؤتمرات والنالالالدوات والدراسالالالات  واإلسالالالالمية؛ م 

عمقة التي تناولت هذه الظاهرة بدراسات عميقة رصينة  .الم 

ملتهالا ال  غرافيالة ونود التأقيد أيضا على أن هذه األسالباب فالي ج  قعالة ج  ت مثالل ر 

عينة؛ سواء قانت دولة أو إقليما أو تجمعا من الدول بعيناله؛ بالل هالي أسالباب  م 

عامة ت مثل أجىاء واسعة من دول العالم اإلسالالمي؛ نالذقرها فالي هالذا المقالام؛ 

حتى وإن قان بعضها بعيدا عنا؛ من باب التحذير من الوقوع فيها؛ والتحرك 

 التالي ال تََمالل بعيالدا عالن اإلثالارة خلصالة الجالادةالجاد عبر قنوات النصاليحة الم  

سالالعيا لالالدفع بوادرهالالا، وإبعالالاد شالالرورها عالالن بالدنالالا الطيبالالة انمنالالة  التهويالالل،و

قدمالة دراسالة هالذه  بفضل هللا تعالى؛ حيالو يالأتي اسالتدعاء هالذه األسالباب فالي م 
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حاولة لتسليط الضالوء علالى أهالم أسالباب ن شالوء وتمالدد هالذه القطرية تجربة ال م 

تخصصالالة التالالي ت قالالدم الظالالاهرة  الخطيالالرة؛ قمقدمالالة جالالادة لوضالالع الدراسالالات الم 

سالالالتوى منطقتنالالالا الخليجيالالالة وأمتنالالالا  الحلالالالول الناجعالالالة لهالالالذه الظالالالاهرة علالالالى م 

دمر، وهذ ه هالي أهالم األسالباب اإلسالمية التي أتى على بعضها هذا العنف الم 

 .من وجهة نظرنا

 :أهم األسباب السياسية لظاهرة التطرف: المحور األول

 :ن اعتبار أهم األسباب السياسية لنشوء هذه الظاهرة ما يليويمك

 :أسباب داخلية*

ومصالادرة الحقالوق منطق القوة في إدارة الشعوب والتصرف في شؤونها -7

وبالتالي احتقان مجتمعي والحريات أو االستبداد وسوء استخدام الصالحيات 

 .شعبي

ثل عدم مصداقية بعض الحكومات والنظـم السياسية فيما -7 تدعيه في م 

تعسفة  مارساتها الم  المنتهكة لحقوق وآدمية اإلنسان، وقيم؛ ت ناقضها م 

 .مع شعوبهاوتتجاوز فيها قافة القوانين واألنظمة 

تشريعات وقوانين وأنظمة ليست مات قصد ( صناعة)سن وإصدار -4

 تنظيمي بل بقصد مصادرة الحقوق والحريات، واإلقصاء واإلبعاد عن

الحياة العامة وعن مؤسسات وقيانات رسمية سياسية وإعالمية وفكرية 

وبالتالي يختل ميىان تكافئ الفرص وتتسع الفجوة بين األطراف، . وتيرها

وتتسع دائرة االحتقان من فئة محدودة تم إقصاؤها إلى فئة أقثر وهي 

 .ضل لشؤونهاالشعوب التي تم مصادرة حقها في إدارة أف

ً عدم القدرة أ-3 ً عدم الرتبة في استيعاب واحتواء انخر حيانا ، وأحيانا

وتغليب جانب الشو وسوء الظن في الوالءات واعتماد هذا الشو في 

االختيارات والتكليفات الرسمية وإبعاد أهل العلم والخبرة والكفاءة، فيؤدي 

في  ملو لالحتقان الداخلي إضافة إلى ضعف اإلدارة واإلنتاظ فيكون هدر  

ت مع المىيد من الهدر في األموال واألوقات والجهود، وعدم الكفاءا

االستقرار في الهياقل والمناصب اإلدارية لكثرة التغيرات والتعديالت، 

يصاحبه فساد إداري ومالي لفساد التصرفات والذمم نتيجة وتالبا  أن ملو 

 .سوء االختيار المبني على سوء الظن في انخرين

واالستئثار، ويالزم  أو فساد إدارة المال العام والملفات االقتصادية ءسو-1

والشعور بالظلم ملو قنتيجة ظهور الثراء الفاحش في طبقة من األفراد، 

 .وضياع الحقوق لدى طبقة من المجتمع، وتدهور الحالة االقتصادية
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رأي، إلى القمع والحلول األمنية قأسلوب لمعالجة قضايا الفكر والاللجوء -6

وإقصاء انخر وعدم االعتراف به وارتكاب مظالم باسم القانون واألنظمة، 

 .ضاءوربما بالق

 :أسباب خارجية*

صناعة اإلرهاب العالمي وصناعة مجموعات توصف باإلرهابية -7

وصناعة قوانين تناسب الحالة قمبرر لشرعية التهديد والقيام بأعمال قمعية 

الحقوق والحريات، وبها يتم تجاوز قافة واستبدادية تنتهو وتصادر بها 

القوانين واألنظمة الطبيعية المحلية والعالمية، وما يحدف في العراق 

 .وسوريا نمومظ لممارسة اإلرهاب المصنوع

وما ي صاحبه من  االستعماري ليمةاالستفىاز والتحدي الحضاري -7

 .الهوية ومعالم دينيةالقيم تذوب معها ال ،فرض أنماط وعادات وثقافات

تالاريخي الزال  ، وهالو إرفخم مالن المظالالمما تختىنه األمالة مالن إرف ضال-4

تيالر  الالوعي بحقيقتالهمصاحباً ليمة، واألمة لم تنساه ولم تغفل عنه ولالم تفقالد 

مالالع اتسالالاع دوائالالر التعلالاليم  خاصالالة فالالي أوسالالاط الشالالباب يتصالالاعد أنالاله انن بالالدأ

اإلعالميالة الحديثالة و المعلوماتيالة وشيوع اليقظة اإلسالمية، إلى جانب الثورة

 .المعروفة

العالمي ليمة وما يالزم هالذه  قشاهد على الظلم واالحتالل قضية فلسطين-3

عالن حلهالا، مالع عالدم تقالديم الالدعم الحقيقالي القضية الكبيرة الخطيرة من عجى 

، وقالل ملالو فالي ظالل المقاومالة للعالدوان واالحالتالل والظلالمو التحرر لحرقات

 .غتصبالمان انحياز سافر للكي

تعميالق ؛ والعمل علالى العالميعلى القرار السياسي ع مق سيطرة اللوبيات -1

المعاديالالة للعالالرب والمسالاللمين، وقالالد ظهالالر هالالذا جليالالا فالالي التعامالالل مالالع  سياسالالتها

 الحالرب علالى اإلرهالاب ، ثم تىو العالراق وسالوريا فالي موجالةقضية فلسطين

 .المصنوع

الثوابالت والرمالوز  جالاهظهور موجة منظمة السالتفىاز مشالاعر المساللمين ت-6

لنظالرة العدائيالة للصالحوة ملسو هيلع هللا ىلص؛ وا المتكررة للنبيالمقدسة في األمة قاإلساءات 

، والتالالالدخل السالالالافر فالالالي اختيالالالارات الالالالدول والشالالالعوب اإلسالالالالمية؛ اإلسالالالالمية

وتيرهالالا مالالن التوجهالالات العدائيالالة التالالي أدت إلالالى شالالعور عالالام باالسالالتياء فالالي 

 .أوساط المسلمين

الهجوم على العمل الخيري واعتباره دعما وتمويال لإلرهاب ووقف عمل -1

، ومنعهالا مالن المؤسسات الخيرية األهلية وم صادرة أموالها في بعالض الالبالد

، والتضالالالييق عليهالالالا وأهالالالل الحاجالالالات فقالالالراءالالقيالالالام بواجبهالالالا فالالالي رعايالالالة 
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، وس الالمعة تصالالفها باإلرهالالاب لتشالالويه س الالمعتها، وإطالالالق حمالالالت طاردتهالالاوم  

 .عمل الخيري اإلسالمي في قل مكانال

 

 :أهم األسباب االجتماعية لغاهرة التطرف: المحور الثاني

 :ويمكن اعتبار أهم األسباب االجتماعية لنشوء هذه الظاهرة ما يلي

 

زيادة الظلم والفساد االجتماعي، وفشل مشاريع وخطط التنمية، و - 7

 . فرص العملوعجى خلق البطالة، معدالت 

جتمالالالع األهلالالالي ضالالالعف - 7 ؤسسالالالات الم  وعجىهالالالا عالالالن  -عالالالدداً وعالالالدة  – م 

 .االضطالع  برسالتها

العنالالالف األسالالالري، ودوره فالالالي التفكالالالو واالنحالالالالل االجتمالالالاعي، وبالالالروز  - 4

 .ظاهرة التشرد

الظالالالروف المعيشالالالية والماديالالالة الصالالالعبة نتيجالالالة للحرمالالالان مالالالن الحقالالالوق  - 3

باالة لدى بعض األنظم  .ةوالفرص، وحالة التهميش أو الالم 

والنظالرة اإلنسالانية، وشاليوع المجتمعالي تياب الحوار الهالاد  والتسالامح  - 1

 .التصنيف البغيض للناس

 .انتشار التقنيات الحديثة وسهولة الوصول إليها، واالستغالل السيء لها – 6

االنسالالحاب مالالن المجتمالالع، والحكالالم عليالاله عالالن بعالالد، والتحالالول إلالالى العمالالل  - 1

 .السري

 

األبعالالالاد أو : صالالاللة وثيقالالالة باألبعالالالاد االجتماعيالالالة ومالالالن األمالالالور التالالالي لهالالالا -* 

 :األسباب التربوية والنفسية لظاهرة التطرف

 : األبعاد التربوية: أوال

في بيئٍة  خاصة إما تربىيعيش فيه الفرد؛ التي البيئة والتنشئة االجتماعية  -7

تيالالر دينالالي توجالاله ال تهالالتم بالتوجيالاله الالالديني ألفرادهالالا جملالالة، أو يالالروظ فيهالالا 

فيكالون مالن آثالار ملالو الوضالع جنالوح  الفالرد وانحرافاله ووقوعاله تحالالت ، سالوي

 .وطأة الظروف العامة

والمدرسالالالة والمحاضالالالن  األسالالالرة أو ضالالالعف أو فقالالالدان سالالاليطرة تيالالالاب  - 7 

، مما ينالتج عناله الكثيالر مالن العلالل واألمالراض النفسالية واالنحرافالات التربوية

 . العديدة

إلالى التطالرف يرجالع إلالى  وقد أقدت العديد من الدراسات أن جنوح الشباب -

أسالالالباب نفسالالالية؛ ومالالالن أهمهالالالا عالالالدم إشالالالباع الحاجالالالات الضالالالرورية، أو النمالالالو 

المضالالطرب للالالذات، أو بسالالبب الحرمالالان مالالن الوالالالدين؛ وخاصالالة األم، بالالل إن 
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مالالن أسالالباب ظهالالور تلالالو المجموعالالات هالالـو بالالديل لمالالا يعانيالاله الفالالرد مالالن  قثيالالراً 

 . الحرمان النفسي

رة الواحدة، وتسلط بعض انبالاء فالي اتبالاع انعدام الحوار بين أفراد األس – 4

راعالالالاة لمشالالالاعرهم  أسالالاللوب فالالالرض األوامالالالر علالالالى أبنالالالائهم بالالالال نقالالالاش دون م 

 . ورتباتهم

تالالأثرين بمكائالالد  - 3 عالالدم التعامالالل األسالالري الحكالاليم مالالع التالالىام أبنالالائهم دينيالالا م 

أعداء اإلسالم وإرهالابهم الفكالري الالذي مارسالوه لتشالويه الصالحوة اإلسالالمية 

عاصالالالرة،  فتعالالالاملوا بأسالالالاليب عنيفالالالة مالالالع أبنالالالاءهم أو اسالالالتخدموا أسالالاللوب الم 

فالدفعوهم إلالى التطالرف دفعالا . السخرية والتحقير واالتهام بالتخلف والرجعيالة

 !.من حيو ال يدرون 

عالالالدم االلتالالالىام بأسالالالس ومقومالالالات التربيالالالة اإلسالالالالمية وال سالالاليما التربيالالالة  – 1

 .الروحية والوجدانية والخلقية واالجتماعية

 .القدوة في البيت والمدرسة والمجتمع رعدم توف – 6

 . انعدام اإلحساس باألمن واالستقرار األسري – 1

عدم اهتمام األبوين بما يطالرأ علالى أوالدهمالا مالن ساللوقيات وتصالرفات  – 1

 .وتغيرات مفاجئة في المظهر والملبس وما يصدر من أقوال

لالالق وجالالود المتناقضالالات فالالي المجتمالالع ممالالا يوقالالع الشالالباب فالالي حيالالرة وق – 1

 . وتخبط

الفراغ الذي يعاني منه الشالباب مالن الجنسالين وعالدم اسالتغالل طاقالاتهم  – 71

 .وتنمية قدراتهم فيما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع والفائدة

غالالاالة بعالالض انبالالاء فالالي الترفيالاله عالالن أبنالالائهم بإعطالالائهم نقالالودا تفالالوق  – 77 م 

 .احتياجاتهم، والسماح لهم بالسفر إلى الخارظ بمفردهم

 .سوء اختيار الرفقة واألصحاب – 77

 

 : األبعاد الظفسية: ثانيا

وهالالي ت مثالالل انحرافالالا ماتيالالا عنالالد بعضالالهم، قالالد : الشخصالالية النمطيالالة العنيفالالة - 7

يكون مرضا وراثيا أو انعكاسالا لمالؤثرات خارجيالة، ولاليس للتالدين أي عالقالة 

باشرة، فقد تكون الشخصالية المتطرفالة إسالالمية   وتيالر إسالالمية، بالل وتيالرم 

 . مسلمة

قالالد يغلالالب عليهالالا الجانالالب الحرقالالي الميالالداني؛ فتكالالون تنفيذيالالة لمهمالالات  - 7 

يرسمها تيرها، أو يغلب عليهالا الجانالب الجالدلي الفكالري االنطالوائي؛ فتكالون 

 .تنظيرية وقيادية

 .عدم الثقة بالنفس وهو أحد انفات الخطيرة التي تدفع إلى التطرف – 4
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و العجلالة تريالىة نفسالية فالي  :النفساليةو هي مالن هالـذه األسالباب : العجلة - 3 

بِل عليها، قال هللا جل  وعال الواًل   واإلسالالم : اإلنسان، ج  نَسان  َعج  ﴿ َوَقاَن اإْلِ

 .نهانا عن العجلة وأمرنا بتهذيبها؛ ألن في العجلة مضرة وخطورة

 : من دوافع العجلة

 . الحماسة الفائرة والعاطفة الجامحة -

 . فسادانتشار قثير من مظاهر ال -

 . الرتبة الشديدة في جني ثمرة الجهد والعمل في الحال -

 . قلة التحمل والخبرة وندرة التجربة -

 . الفقر في منهج اإلصـالح، والجهل بفقه األولويات -

طالبتها بما ي ثقل عليها -  . الجهل بطبيعة النفس البشرية فيتعجل م 

 . الهوى -

وهالي مالن انفالات النفسالية التالي  (واالسالتعالءالكبالر )االستعالء بالطاعالة  - 1

عبالادة الظالاهرة وأقثالروا منهالا، لكالن الابتلي بها طائفة من الغالة؛ فأقبلوا على 

راقبة نفوسهم، فتسلل إلاليهم الكبالر واالسالتعالء، فالاحتقروا تيالرهم مالن  فاتهم م 

 .العصاة والم قصرين وعباد هللا أهل الطاعات، فضالً عن

فالالي ( الالالذات)بحصالالر  احتكالالار الحقيقالالة؛: الخطيالالرة ومالالن انفالالات النفسالالية – 6

إطـار ما تعتبره الحقيقة المطلقة، ورفض قل شيء سوى ما تؤمن به، وعدم 

فالالي االختيالالار ( انخالالر)ومصالالادرة حالالق . قبالالول أي انفتالالاحٍ سالالوى علالالى نفسالالها

 .واالختـالف

. أو المنطقالة والبيئالة تلبة الغضب والشدة والتعصب علالى أفالراد األسالرة - 1

 . يجد الشباب عالقات أو وسائل تأثير معتدلة أخرىدون أن 

 

 

 

 

 :أهم األسباب الثقافية لغاهرة التطرف: المحور الثالا

 :ويمكن اعتبار أهم األسباب الثقافية لنشوء هذه الظاهرة ما يلي

شالاليوع التعصالالب وتيالالاب ثقافالالة الحالالوار والتعدديالالة، والحجالالر علالالى حريالالة  - 7

 .الرأي والتعبير

نفتحالالة تؤهالالل العجالالى الثقالالاف - 7 ي فالالي البالالرامج والمنالالاهج عالالن تقالالديم ثقافالالة م 

 .للتعامل مع الواقع
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محاوالت الهيمنة الحضارية، والترقيى على العالالم اإلسالالمي، والالدعوة  - 4

، والسالكوت عالن إدانالة (إقصالاء اإلسالالم عالن حيالاة األمالة)إلى تجفيف المنابع 

 . اإلرهاب والعنصرية في العالم

 .ة للتجارب السابقة وعدم تأصيل أدب االختالفتياب النقد والمراجع - 3

قصالالور فالالي التربيالالة والتعلالاليم أد ى إلالالى ضالالعف فالالي المحصالالول المعرفالالي  - 1

لعوامل قثيرة، قد يكون من بينها عدم إتاحـة الفرصـة لتلقي التعليـم المناسب 

 .والمعلمفي الوقت المناسب، أو انحراف في المنهج 

العديالد مالن نظريالات األخالالق واالقتصالاد  احتواء المناهج التعليمية على – 6

الثقافالالة أو حالالذف االهتمالالام ضالالعف مالالع  للالالدين،مناقضالالة  والسياسالالة واالجتمالالاع

 .من المناهجاإلسالمية 

إفسالالاح المجالالال للتيالالار اإلقصالالائي للتغلغالالل فالالي مفاصالالل مؤسسالالات التعلالاليم  – 1

علالى نقالل التجربالة  وتيرهالا، واإلصالرارواإلعالم والثقافة والفكالر والتوجياله 

دون اعتبالار وبناء الحياة علالى أسالاس مالادي  ها،استنساخ مجتمعاتو؛ جنبيةاأل

 مالموروثالات االجتماعيالة الفاضاللة؛ حيالو ت عتبالر مالن وجهالة نظالرهللثقافات و

 . عوائق ق برى عن التقدم والحضارة والرقي

الهيمنالالة الحضالالارية وتجفيالالف المنالالابع التالالي طالالالت منالالاهج التعلالاليم والثقافالالة - 1

االستعمارية التي تعمل على إقصاء اإلسالم عن حيالاة األمالة استجابة للهيمنة 

بكالالل الطالالرق والوسالالائل، والتشالالكيو بالالالتراف والهويالالة والقالاليم، واالعتالالالراف 

 .بالمرجعية الفكرية والسياسية الغربية

السياسالالالات مالالالا تبثالالاله وسالالالائل اإلعالالالالم برعايالالالة وإشالالالراف وتوجيالالاله بعالالالض - 1

المالواد وتيرهالا مالن الفكريالة  من المالواد الفاسالدة واإلباحيالة والسالموم الحاقمة

باشالالرة للشالالعائر واألخالالالق والعبالالادات  باشالالرة أو تيالالر م  التالالي تحمالالل إسالالاءة م 

 .اإلسالمية في استهانة واضحة بعقيدة الناس ودينهم

منع أطراف مات رؤية إسالمية واجتهاداتهالا الواقعيالة في بعض البالد ت– 71

عاصالالرة مالالن الوصالالول إلالالى الجمالالاهير عبالالر  أجهالالىة اإلعالالالم فالالي المسالالائل الم 

 .الرسمية، وإعطائهم الفرص اإلعالمية المتساوية مع تيرهم

احتكار وسائل اإلعالم وساليطرة اتجالاه إقصالائي يسالتخدم لغالة التحالريض -77

ض الشالالباب إلالالى الغلالالو وبالالو الكراهيالالة علالالى قالالل مالالا هالالو إسالالالمي؛ يالالدفع بعالال

 .والتطرف دفعا

فالم انتشالرت علالى انتشار ثقافة العنف في وسائل اإلعالم؛ من خالل أ – 77

ليطفال امتيت بمشاهد العنف والبطوالت  أفالم الكرتوننطاق واسع؛ حتى 

فالي  الساللبية الخطيالرة تأثيراتهالاوالتي تجالنح إلالى القتالل والتالدمير والتخريالب؛ 

شاهديهاالممىوجة بترس واالنحرافات السلوقية   .العنف في نفوس م 
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 :والدعويةالفقهية أهم األسباب : المحور الرابع

 :ويمكن اعتبار أهم األسباب الفقهية والدعوية لنشوء هذه الظاهرة ما يلي

تراجالالالع االجتهالالالادات الفقهيالالالة والدعويالالالة المناسالالالبة للنالالالوازل والقضالالالايا  – 7

 .تطلبات األمة وطبيعة العصر ومقاصد الدينالمعاصرة التي تلبي م

مجتمعالالات المرجعيالالة الدينيالالة فالالي ال تعالالدد وانحسالالار واضالالح لالالدور وتالالأثير-7

 .الخطـاب الدعويودور العلماء،  وبالتالي ضعفاإلسالمية، 

 في تير الشرعية، وتنىيل النص أو توجيهه معانيلبعض الالفهم  إشكالية-4

 .، ققضية الىهد وقضية الوالء والبراء وتيرهامقاصده

لالو معيالارا للحالق الالذي التعصب ليفكار والكيانات واألشخاص؛ وجعالل م-3

  .وفي هذا السياق يأتي التعصب المذهبي والطائفيال محيد عنه، 

 .ومحاولة إسقاطهتياب أدب االختالف والتنقص من المخالف؛ بل -1

ظالاهرة المنالالاظرات العلنيالالة فالالي المسالالائل الفكريالة الكبيالالرة التالالي تحتالالاظ إلالالى -6

بحوف ودراسات هادئة بعيدا عن الجمهور؛ الذي يدفع طرفي المنالاظرة إلالى 

 .على حساب الحق (الخطأ)مقوت بالرأي التعصب والتشبو الم

 ،(الخطالاب الالديني)بالدعوى تجديالد الخطالاب الالدعوي استنىاف واسالتفىاز -1

حتالالواه؛ ليظالالل  ونحسالالب أنهالالا دعالالوات تسالالتهدف إفالالراغ الخطالالاب الالالديني مالالن م 

وتمريالر  ،وترساليخ ثقافالة الهىيمالة النفسالية الطغالاة،لتصالرفات خطابا تبريريا 

 .وثقافة األمة وتاريخ وحضارةدين المشاريع التي تنال من 

أتراض سياسالية تخالدم  المؤسسة الدينية فيب للىظ الحكومات بعض سعي-1

أعمالالالال أجهالالالالىة القمالالالالع والظلالالالم الرسالالالالمية، وإعطائهالالالالا  مصالالالالحها ولتسالالالالويي

 .، فاهتىت فيها ثقة العامة والخاصة من الشعوبالمشروعية

الشالباب التوجياله دوره تجاه الشباب؛ فالال يجالد فياله أداء  المسجد عن تغييب-1

ثلالالى لجذبالاله؛  األمثالالل، وال يجالالد فيالاله مالالا يجيالالب عالالن تسالالاؤالته؛ وال الطريقالالة الم 

 .ووجود فجوة بين الشباب والعلماء والدعاة

أسلوب التربية الخاطئة التي ينتهجها بعض المشايخ والدعاة في التعامل -71

مع الشالباب مالن حيالو الفظاظالة والشالدة وعالدم الصالبر؛ وفالي المقابالل يريالدهم 

  .لهتابعين  عض أن يكونوا سقفا ألفكاره ورؤاهلبا
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نشئة لظالاهرة التطالرف والعنالف مالن وجهالة  قانت هذه هي بعض األسباب الم 

باشالالرة فالالي  نظرنالالا؛ قتالالرح لظالالاهرة الغلالالو )وسالالنعرظ بعالالدها م  بيالالان العالالالظ الم 

 .هذا وباهلل التوفيق؛ والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات(. والتطرف

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.بياأ العالج الُمقترح لغاهرة الفلو والتطرف)في : المبحا الثاني 

 

وبعد القيام بعمليالة مسالح واسالعة لعشالرات البحالوف والدراسالات التالي تناولالت 

رأينالالا أنالاله  وعالجهالالا؛ظالالاهرة الغلالالو والتطالالرف واألفكالالار المتشالالددة، وأسالالبابها 

قترحات العالظ على النحو التالي  :حتى يكون العالظ ناجحا ي مكن أن تكون م 

 (: البدايات)الخطوة األولى 

إنشاء مرقى لبحوف ودراسالات ظالاهرة الغلالو والتطالرف علالى مسالتوى : أوال

دول مجلالالس التعالالاون الخليجالالي؛ يتكالالون مالالن علمالالاء الالالدين وأسالالاتذة الشالالريعة 

اإلسالالالمية، ورجالالال قالالانون متخصصالالون مالالن القضالالاة والمحالالامين وأسالالاتذة 

وخبالراء فالي علالم اإلجالرام  واالجتمالاع،القانون؛ وعدد من علماء علالم الالنفس 

الظالالواهر اإلجراميالالة؛ وخبالالراء أمنيالالين؛ وحقالالوقيين معنيالالين بحقالالوق  ومكافحالالة

 .اإلنسان

القيالالام بالرصالالد الالالدقيق للظالالاهرة مالالن خالالالل الخبالالراء المعنيالالين، وتحديالالد : ثانيالالا

األسباب الحقيقية لهذه الظاهرة مع االستعانة بالبحوف والدراسات والنالدوات 

ة التالالي تناولالالت هالالذه والحلقالالات النقاشالالية؛ واالسالالتفادة مالالن قافالالة الجهالالود السالالابق

الظاهرة بالدراسة والتحليل؛ مع التأقيد على خصوصية منطقة الخلاليج؛ ملالو 
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أن إن الخالالروظ مالالن مالالأزق الغلالالو والتطالالرف والعنالالف والقضالالاء علالالى آثالالاره، 

 .يتأتى بدراسة أسبابه وتشخيصها، فالتشخيص مرتبة قبل إعطاء الدواء

الخطيالرة، وأخالذ األمالر  السعي الجالاد الم خلالص إلزالالة أسالباب الظالاهرة: ثالثا

 على محمالل الجالد حتالى يسالود األمالن واألمالان واالسالتقرار لبالدنالا والمنطقالة؛

ونحالالافع علالالى ثرواتنالالا مالالن الضالالياع؛ وبخاصالالة ثروتنالالا البشالالرية مالالن الشالالباب 

 .وأبناء المجتمع؛ وهي األسباب التي تناولناها باستفاضة في هذه الورقة

ولسالعات السالياط داخالل  تغليالب لغالة الحالوار علالى أصالوات الرصالاص: رابعا

السجون والمعتقالت؛ التي ت نتهالو فيهالا آدميالة وقرامالة اإلنسالان؛ مالع الترقيالى 

علالالى أهميالالة الحالالوار بالالين العلمالالاء والالالدعاة ومالالن ناحيالالة والشالالباب مالالن ناحيالالة 

 .أخرى

اعتماد الحوار قثقافة وجسرا للتفاهم والتعايش فالي هالـذا الكالون ومالع : خامسا

ما آمنالا وسالالما للجميالع، بمختلالف أجناسالهم جميع البشالر، والالدعوة لجعلاله مالال

وأعراقهم وأديانهم وتوجهاتهم؛ ألنه مهمالا طغالى اإلنسالان وتجبالر، فالإن اللالين 

والكلمالالة الطيبالالة السالالبيل األول للتوت الالل إلالالى أعماقالاله، ويبقالالى التوجيالاله اإللهالالي 

 .صالحا لمخاطبة قل جبار وطاتية دون انتظـار ثمرة ملو الخطاب

واجهالالة ظالالاهرة التطالالرف  ومالالع أهميالالة الالالدور: خامسالالا عالجالالة وم  األمنالالي فالالي م 

عنالالدما تتحالالول إلالالى ع نالالف مالالادي؛ إال أن االعتمالالاد عليالاله وحالالده لالالن ي الالؤدي إلالالى 

عالجة هذه الظاهرة الخطيرة أو ي مهد للقضاء عليها  . م 

راجعة ونقالد علالى درجالة قبيالرة مالن : سادسا أهمية أن نقوم بإجراء عمليات م 

التالالي قمنالالا بهالالا لمعالجالالة ومكافحالالة هالالذه  الالالوعي لكافالالة السياسالالات واإلجالالراءات

 . الظاهرة

تعلقاتالالاله؛ : سالالالابعا القيالالالام بالتحديالالالد والتحريالالالر الالالالدقيق لمصالالالطلح التطالالالرف وم 

كافحته والقضاء عليه  . وصياتة أهداف واضحة لعالجه ، وم حاصرته ، وم 

إطالق حمالت إعالمية وتوعوية تجالوب قافالة أرجالاء العالالم لتصالحيح : ثامنا

ن العالالرب والمسالاللمين؛ وعالالن منطقالالة الخلالاليج علالالى وجالاله الصالالورة الذهنيالالة عالال

عادية بتمويل اإلرهاب  .التحديد التي ت تهم من قبل دوائر م 

ضرورة العدل؛ فغيالاب العالدل منبالع التطالرف؛ والعالدل أسالاس الملالو، : تاسعا

والمجتمعالالات ال يمكالالن أن تقالالوم علالالى الظلالالم أبالالدا، وهللا تعالالـالى ينصالالر الدولالالـة 

، وال ينصر الدولة الظالمة ولو قانت مساللمة، ولعالل العادلـة ولو قانت قافرة

العالدل وإعطالاء موي الحقالوق حقالوقهم، : أفضل عالظ للحيلولة دون التطرف

 .سواء قانت الحقوق مالية أو شخصية أو سياسية
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الحرية الكاملة بمعناهالا اإلسالالمي، وهالي الحريالة التالي تضالمن للنالاس : تاسعا

التعبيالر عناله بالالطرق الساللمية وحريالة حرية العبادة والتفكير وإبالداء الالرأي و

 .التعليم

 

 (: اإلجراءات)الخطوة الثانية 

خلالص لتبنالي سياسالات  إصالالحية وتتمثل هذه اإلجراءات في السعي الجاد الم 

قافة المجالاالت، والقيالام بالإجراءات وتعالديالت تشالريعية واضالحة لتعىيالى  في

وإزالة المظالم، وإقرار العدل والمسالاواة ودولالة القالانون، وتحقيالق  المواطنة،

العدالالالة االجتماعيالالة؛ والتوزيالالع العالالادل للسالاللطة والثالالروة؛ وملالالو علالالى النحالالو 

 : التالي

 

عالجات في الجانب السياسي أهم-: أوال  : الم 

عالجالالات فالالي الجانالالب السياسالالي علالالى النحالالو  ويمكالالن طالالرح بعالالض الحلالالول والم 

 :التالي

 

اإلصالالالح للشالالأن العالالام بالالالالمنهج الرشالاليد الالالذي يعتمالالد الحكمالالالة  واصالاللةم  - 7

والتبصر والروية وسيلة للعمل، بحيو يتم القضاء على جميع مظاهر الفساد 

بأشكاله وصنوفه، خاصة الفساد المالي واالقتصادي بصورة عامة، والفسالاد 

اإلداري، والفسالالاد فالالي إدارة الشالالؤون العامالالة؛ والضالالرب بيالالد مالالن حديالالد علالالى 

قدرات البالد  .أيدي الفاسدين والعابثين بم 

إطالالالق الشالالورى، وحريالالة الالالرأي والتعبيالالر؛ حيالالو قالالان لغيالالاب القنالالوات  – 7

العملية للشورى، وعالدم وجالود آليالات إلبالداء الالرأي، أو المشالارقة فالي اتخالام 

القرارات العامة أو نقدها وتقـويمها في البالد اإلسالمية أثره البالي في نشوء 

 .يقهاألزمة وتعم

باقتصالالالاديات المجتمعالالالات وتحقيالالالق التنميالالالة الشالالالاملة، وإقامالالالة  النهالالالوض- 4

األنظمة والسياسات االقتصادية والسياسية التي تتوخى العدالة، وضمان حق 

رة الكريمة  .قل مواطن في الحياة الح 

 والجماعيالالة؛االهتمالالام بملالالف حقالالوق اإلنسالالان، وإزالالالة المظالالالم الفرديالالة  – 3

 .اتوإقرار الحقوق والحري

التوسع في فالتح بالاب العفالو لمالن يرتالب فالي العالودة إلالى الطريالق القالويم  – 1

والتخلالالي عالالن الفكالالر المتطالالرف، والكالالف عالالن م الحقتالاله قضالالائيا؛ وتغليالالب لغالالة 

الحوار بدال من االنتقام والمعالجة األمنية فقط التي ساعدت علالى نمالو الفكالر 
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سات علم اإلجرام المتطرف بممارساتها؛ قما أقد ملو الخبراء المعنيون بدرا

 .ومكافحة الظواهر اإلجرامية؛ وعلماء القانون وعلم النفس واالجتماع

راعالالالاة- 6 التقيالالالد بالضالالالوابط القانونيالالالة فالالالي التعامالالالل مالالالع أصالالالحاب الفكالالالر  م 

تطرف، بحيو يطبق القانون في حقهم تطبيقًا دقيقاًلا، وال يقالع أي خالرق أو  الم 

ن التجربالالالة أثبتالالالت أن انتهالالالاك أو تجالالالاوز للقالالالانون، مهمالالالا تكالالالن الظالالالروف؛ أل

قيالد بالضالوابط القانونيالة معهالم، تالبالا مالا يكالون  اإلفراط فالي التعامالل تيالر الم 

سببًا في زيادة التطرف والغلو  والتشدد، ويقطع الطريق علالى قالل مالن يكالون 

ستعدًا للتوبة والتراجع والعودة إلى سواء السبيل  .م 

والقالوانين التالي أنظمالة الحكالم وترشاليدها؛ وملالو بوضالع األنظمالة  إصالح- 1

تتفالالق مالالالع أحكالالام شالالالريعة هللا، ودعالالوة الحكالالالام إلالالى تطبيالالالق أحكالالام الشالالالريعة 

اإلسالمية، وعدم وضع القوانين التي تخالفها مخالفة صريحة، وعدم التفرقة 

والتمييى بين أفراد الشعب الواحد، واالبتعاد عن التعسف واالسالتبداد، وعلالى 

ء ومصادرة الحريات واسالتعمال األجهىة األمنية أن تكف عن تعذيب األبريا

 العنف ضـد دعاة اإلصالح،

ألصحاب القرار في البالد اإلسالمية بأهمية امتصالاص االحتقالان  اإليعاز- 1

المتىايالالد، والب عالالد عالالن القالالرارات التالالي قالالد تىيالالـد مالالن األجالالـواء التالالي يستالالـغلها 

 .البعض في الترويج للمواجهة العنيفة مع الدولة

العدالة االجتماعية؛ وملالو بالعمالل علالى رفالع الظلالم، ورد الحقالوق،  تحقيق-1

عتالالدين والم خطئالالـين، وإلغالالاء  حاسالالبة الم  ومالالنح الفالالرص بنالالاًء علالالى الكفالالاءة، وم 

 . الفوارق التي ال تسـتند على دليل أو برهان

عالجة- 71 الفقالر والحرمالان؛ وملالو بالعمالل علالى توزيالع الثالروات الوطنيالة  م 

حاربالالالة نهالالالب المالالالال العالالالام، والعدالالالالة فالالالي الوظالالالائف بالعالالالدل واإلنصالالالاف وم

واألعمال وعدم التمييى فيها على أسس طائفية أو عرقية أو قبلية أو حىبيالة، 

قذلو تطبيق أحكام الشالريعة اإلسالالمية فالي الجانالب المالالي، وإخالراظ الىقالاة 

سالالتحقيها، وتالالوفير الرعايالالة الصالالحية،  والعمالالل علالالى جمعهالالا وتوزيعهالالا علالالى م 

 .حتاجين، ليشعر قل فرد في المجتمع بالحرية والحياة الكريمةوالتعليم للم

السعي الجاد للتحرر من قل ألوان وأشكال التبعية والهيمنة فالي جميالع  – 77

المجاالت السياسالية واالقتصالادية والفكريالة والثقافيالة واألدبيالة؛ والعمالل علالى 

تغيير السلوك االستعماري الغربي تجاه األمة وجماهيرها؛ حيو أن تجالارب 

السالالافر فالالي العنالالف ستتواصالالل، مالالع اسالالتمرار الهيمنالالة علالالى األمالالة والتالالدخل 

 . من مآسي المسلمين والعراق وتيرهاشؤونها، واستمرار مأساة فلسطين 

 

عالجات في الجانب الشرعي والدعوي أهم-: ثانيا  : الم 
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عالجات في الجانب الشرعي والدعوي علالى  ويمكن طرح بعض الحلول والم 

 :النحو التالي

البنالاء السياسالي  وجعلاله الرقيالىة األساسالية فالياالنتماء لهذا الالدين؛  تفعيل- 7

حافظة الذي ي مثل الدين لهالا  واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لمجتمعاتنا الم 

 .قل شيء ثقافة وحضارة وشريعة وتاريخا ومجدا واعتىازا

وتفعيالل توقير العلماء والالدعاة الربالانيين، وتمكيالنهم مالن القيالام بالواجبهم،  –7

ؤسساتهم، ومعالجة جو  عدم الثقة بهم، فهم مالن دورهم دون قيود، وتطوير م 

شكلة الغلو والتطالرف والقضالاء علالى جالذورها،  أقدر من يساهم في معالجة م 

وفتح انفاق لكلمتهم إعالميا، وتسخير إمكانيات األمالة لهالذا الغالرض، وربالط 

الشالالباب بهالالم، مالالن خالالالل عقالالد النالالدوات و اللقالالاءات المفتوحالالة معهالالم، وتسالالهيل 

 . الوصول إليهم

التالالالي ت ظهالالالر الصالالالورة ميالالالة والدعويالالالة واإلعالميالالالة إيجالالالاد القنالالالوات العل -4

الصالالحيحة الشالالاملة لإلسالالالم، و تقالالوم بتقريبالاله للنالالاس دينالالا وعقيالالدة وشالالريعة 

وعبالالادة ومنهالالاظ حيالالاة،  وتعريالالف النالالاس بالالدينهم الحالالق، والتحالالذير مالالن البالالدع 

نكالالرات واألفكالالار المنحرفالالة والمالالذاهب الهدامالالة؛  وأن عالالدم والخرافالالات والم 

   :ؤدي إلى أمرين في تاية الخطورة؛ هماالقيام بهذا الدور ي  

شالالاليوع المنكالالالرات الفكريالالالة والخلقيالالالة بالالالال نكيالالالر، وهالالالذا يالالالؤدي إلالالالى : األول

 .التطرف

نحرفة، التي تجد آمانا صاتية من الناس: الثاني  .تدد الدعوات الم 

أن يقالالوم العلمالالاء والالالدعاة بالالأداء دورهالالم ورسالالالتهم التالالي أمالالرهم هللا أن   -3

ناصالالالالحتهم للحكالالالالام ي بينونهالالالالا للنالالالالاس و ال يكتمونهالالالالا، فالالالالي تبيالالالالان الحالالالالق وم 

والمحكومين على حد سواء، وأال يترددوا في رفض الخطأ وإدانته، أي الا قالان 

مصدره، بأوضح عبارة وأبين إشارة، مع االستدالل والتوضاليح وبيالان سالوء 

عواقالالالب االنحالالالراف، قالالالل ملالالالو بلغالالالة هالالالـادئة وأسالالاللوب سالالالليم حكالالاليم؛ وأن ال 

سياسات الظالمة واالستبداد السياسي، وأن ال يتورطالوا يتورطوا في تبرير ال

 .في إدانة الشباب بدال من العمل على الحوار معهم واحتوائهم

وتطالالوير دور المؤسسالالة الدينيالالة، وإطالالالق يالالد العلمالالاء والالالدعاة فالالي  تقويالالة-1

توعية وحوار جاد مع الشباب، واالبتعاد عالن سياسالة  على حمالتاإلشراف 

قالالررات سالالابقة مالالن الخطالالب والالالدروس،  واإلقالالرار بالالأن الالالدين هالالـو فالالرض م 

العنصالالر األسالالاس فالالي حفالالع أمالالن واسالالتقرار المجتمعالالات الخليجيالالة والعربيالالة 

واإلسالمية؛ وهو األقدر على توجيه الناس إلى الخير وحمايتهم من مخالاطر 

  :ويتم ملو من خالل رهاب؛االنحراف والتطرف واإل
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بإعالالادة النظالالر فالالي الخطالالاب الالالدعوي الحالالالي،  :تجديالالد الخطالالاب الالالدعوي –أ 

ينفالالالذ التوجيالالاله اإلسالالالالمي  ، بحيالالالو(تجديالالالد أسالالالاليبه ووسالالالائله)والعمالالالل علالالالى 

الصحيح للناشئة إلى األعماق، لي حدف في النفس التغيير اإليجابي المطلوب، 

لمسالالاجد والمحاضالالن التربويالالة، وأن يكالالون قالالادرا علالالى جالالذب الشالالباب إلالالى ا

على تنميته وتقدماله ورقياله وازدهالاره؛  المجتمع؛ والعملوالتفاعل مع قضايا 

لول الناجعالة لمشالكالتهم؛ والسالعي  واإلجابة على تساؤالت أفراده، وتقديم الح 

 .للنهوض بواقعهم

عالجة الغلو والتطرف بكافالة  تأصيل-ب  وبيان منهج الوسطية اإلسالمية، وم 

بالحوار العلمي الرصين البعيد عالن االسالتفىاز أو االحتقالار،  كالهصوره وأش

أو احتكالالار الحالالق، مالالع السالالعي إلالالى تقويالالة وتنميالالة الالالوازع الالالديني لالالدى أفالالراد 

 .المجتمع

االهتمام بموضوع اإلفتاء الشرعي، وتوحيد مرجعية الفتوى فالي الدولالة  -ظ 

وتجالالاوز حالالالة  الواحالالدة، واختيالالار قبالالار العلمالالاء الموثالالوقين لمنصالالب اإلفتالالاء؛

التضارب في الفتالاوى الالذي ي حالدف نوعالا مالن االضالطراب والبلبلالة والتخالبط 

الفكالالري لالالدى الشالالباب؛ حيالالو أن وظيفالالة المفتالالي ت عالالد مالالن إحالالدى الوظالالائف 

الكبرى  في جميع العصور اإلسالالمية التالي أسالهمت فالي تجالاوز المجتمعالات 

تفاقمالالة، فكانالالت  اإلسالالالمية ألزمالالات حضالالارية قبالالرى، ومشالالكالت اجتماعيالالة م 

الفتوى األمينة التي ينشد صاحبها الحق والعدل ومصلحة األمة، وما زالالت، 

عطيات العصر والواقع  .هـي المدخل األمثل للتعامل مع النوازل وم 

قالالي تكالالون المسالالاجد مراقالالى إشالالعاع دينالالي  إحيالالاء دور ورسالالالة المسالالجد؛ –د 

الؤهل طبالاء الم  ين شالرعيا وثقافي وحضاري والعمل على تىويدها باألئمة والخ 

 .وعلميا وخلقيا، مع خبرة في واقع الناس

تفعيالالل دور الالالوعع واإلرشالالاد؛ بإقامالالة المراقالالى الدعويالالة فالالي األحيالالاء  –هـالالـ 

تنوعالالة فالالي األحيالالاء السالالكنية لتجالالذب فئالالات  والمنالالاطق والتالالي ت قالالدم أنشالالطة م 

الطالب والشباب إلى المساجد وأنشطتها مالن خالالل بالرامج خاصالة مدروسالة 

 .الحتواء الشباب

وإعطائالاله مسالالاحة وحيالالىا معقالالوال فالالي المنالالاهج  بالالأدب الخالالالف؛ االعتنالالاء-و 

عالالين علالالى  الدراسالالية وفالالي الخطالالاب الالالدعوي ووسالالائل اإلعالالالم؛ ألنالاله خيالالر م 

 . واحتكار الصواب بالرأي،اجتثاف التعصب واالستبداد 

بالالالإبراز أهالالالم التحالالالديات الفكريالالالة  الالالالدعوي؛ضالالالرورة أن يهالالالتم الخطالالالاب  –ز 

شالالالويه التالالي ت واجالالاله األمالالالة اإلسالالالمية، وتبنالالالي قضالالالايا والثقافيالالة وحمالالالالت الت

سالاللمة المنتشالالرة فالالي العديالالد مالالن دول العالالالم، وتنالالاول  األقليالالات والجاليالالات الم 

وعدم تجاهل ما يحدف لهم في أنحالاء  قضايا وهموم األمة ومآسي المسلمين؛
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العالم، تربية للشباب على االنشالغال بالأحوال أمالة اإلسالالم؛ وعالدم إدراظ هالذا 

فالالي الخطالالاب الالالدعوي الرسالالمي ي عتبالالر مالالن العوامالالل التالالي ت سالالاعد علالالى األمالالر 

 .إنبات الغلو والتطرف

 

عالجات في الجانب الثقافي أهم-: ثالثا  : الم 

عالجالالات فالالي الجانالالب الثقالالافي علالالى النحالالو  ويمكالالن طالالرح بعالالض الحلالالول والم 

 :التالي

جهالالاز التعلالاليم مالالن خالالـالل العمالالل علالالى تطالالـوير وضالالبط المنالالاهج  إصالالالح- 7

التعليميالالالالة والتربويالالالالة وربطهالالالالا بالالالالدين هالالالالـذه األمالالالالة وتاريخهالالالالا وحاضالالالالرها 

ومسالالتقبلها، والتالالي تعمالالل علالالى بنالالاء وإيجالالاد الشخصالالـية اإلسالالالمية المتكاملالالة 

توازنة المتمكنة  .الم 

أسالس التربيالة  ومراعالاة االلتالىام بتطبيالق التعليم؛عدم فصل التربية عن  – 7

 .اإلسالمية في مناهج التعليم وطريقة تدريسها

االهتمام بتنمية المواهالب العلميالة ورعايتهالا وتوجيههالا توجيهالا صالحيحا  – 4

 .وتسخيرها في سبيل الخير لتكون نافعة لإلسالم والمسلمين

إعادة قتابة التاريخ اإلسالمي وفق المنهجية العلميالة للتفسالير اإلسالالمي  – 3

وتنقيتالالاله مالالالن اإلسالالالرائيليات والباطنيالالالات والروايالالالات الموضالالالوعة  للتالالالاريخ،

 .والشامة

إعالالادة قتابالالة تالالاريخ األدب العربالالي مالالن منظالالور إسالالالمي، وتنقيتالاله مالالن  – 1

شالالوائب الطائفيالالة واإللحالالاد والىندقالالة والشالالعوبية والخمالالور والفحالالش وسالالائر 

 .الموبقات

السالالعي إلالالى أسالاللمة العلالالوم اإلنسالالانية مالالن جغرافيالالا وعلالالم نفالالس واجتمالالاع  – 6

وتيرهالالا وتعريالالب العلالالوم التجريبيالالة مالالن طالالب وهندسالالة؛  وإدارة،واقتصالالاد 

 لتعىيالالى مكانالالة لغتنالالا العربيالالة ، ورفالالع قالالدرها واالعتالالىاز بهالالا لالالدى الناشالالئة؛

 .وأهمية االستفادة من الجهود السابقة في هذا اإلطار

قالال – 1 سالاللمة ليعالالرف قالالل مالالن تالالدريس م  ررات خاصالالة بالشالالباب والمالالرأة الم 

 .الرجل والمرأة ما له وما عليه

علمالين والمعلمالات الالذين يعملالون فالي حقالل  – 1 سالتوى الم  العمل علالى رفالع م 

التعلالاليم فالالي مراحلالاله المختلفالالة، ورعالالايتهم وتطالالويرهم مالالن الناحيالالة التربويالالة 

والتعلالاليم والتوجيالاله علالالى ة والتدريبيالالة والماديالالة؛ للقيالالام بمسالالؤولياته فالالي التربيالال

 .أقمل وجه

عالجات في الجانب اإلعالمي -  :                                                    وأهم الم 
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عالجالات فالي الجانالب اإلعالمالي علالى النحالو  ويمكن طرح بعالض الحلالول والم 

 :التالي

 

اإلعالم؛ بجعل وسائل اإلعالم أداة بناء وتنمية ونهضة حضارية  إصالح- 7

مالن روافالد الالدعوة إلالى الخيالر واإلصالالح، والعمالل علالى حفالع  ليمة، ورافد

تماسو المجتمع واستقراره، بدال من أن تكون أداة هدم للثوابت والقيم، وبالو 

وإعالادة  واإلثارة واالستفىاز، وتصفية الحسالابات وإلقالاء الالتهم جىافالا، الفتن،

 .النظر في األسلوب المتبع في التغطية اإلعالمية ليحداف

أجهىة اإلعالم مما يخالالف اإلسالالم عقيالدة وأحكامالا وأخالقالا، ومنالع  تنقية- 7

 .المساس بالدين وأهله

فتح وسائل اإلعالالم أمالام العلمالاء والالدعاة الربالانيين، وإعطالائهم مسالاحة  – 4

واالبتعاد عن سياسة اإلقصالاء للعلمالاء قبيرة لبو المفاهيم الصحيحة لإلسالم 

تدين، وال تخالدم سالوى  والدعاة الصادقين التي تعمل على استفىاز الشباب الم 

 .المتشددة وانتشار األفكارالتطرف 

اإلقثالالار مالالن البالالرامج التالالي ت عالالالج مشالالكالت الشالالباب وقضالالاياهم بأسالاللوب  – 3

ع إلالى آرائهالم هاد ؛ وفتح المجال للشباب للمالداخالت والمناقشالات واالسالتما

 .وتصحيحها وتقويمها بهدوء

مالالع التأقيالالد علالالى أهميالالة إظهالالار التطالالرف والعنالالف فالالي وسالالائل اإلعالالالم   – 1

باعتباره ظاهرة سلبية؛ لها آثارها الخطيرة؛ وانحرافاًلا وشالذومًا عالن الطريالق 

القويم، وإجراما في حق المجتمع يضع صاحبه تحت طائلة القانون، والسعي 

عالجالالة إلدانتالاله وتجريمالاله، وا لتحالالذير منالاله، وضالالرورة م حاصالالرته، وأهميالالة م 

أسبابه؛ إال أنه ينبغي عدم التجاوز واإلفراط في التجالريم وإلقالاء الالت هم جىافالا 

حتى ال تطال أبرياء؛ وملالو قبالل أن ت الدلي س اللطات التحقيالق واالتهالام  برأيهالا 

رتكبيها؛ حيو أن الغلو فالي التعامالل مالع مثالل  في موضوع الجريمة وتحديد م 

ل مع قل ذه األحداف والتوسع في االتهام، ي ؤدي إلى تفاقمها، وأهمية التعامه

 . حالة وحدف بما ي ناسبه

عالجات في الجانب االجتماعي -: رابعا  : أهم الم 

عالجات في الج انالب االجتمالاعي علالى النحالو ويمكن طرح بعض الحلول والم 

 :التالي

العقيالدة فالي نفالالوس الشالباب وااللتالىام بمبالالاد  الالدين؛ فعقيالدة التوحيالالد  بنالاء- 7

ترتفع بكرامة اإلنسان، وت حرر العقول مالن الخضالوع للخرافالات والماديالات، 

وهي تلقائيًا تنتهي إلالى المسالاواة بالين النالاس؛ ألن خالالقهم واحالد، وهالم جميعاًلا 

 . عبيد لهذا اإلله الواحد
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لمناشالط والبالرامج الشالبابية واالجتماعيالة الشباب وتوسيع وتفعيالل ا احتواء-7

فالالي األحيالالاء والمسالالاجد والمالالدارس بشالالكل علنالالي ونظالالامي، يسالالتوعب جميالالع 

الشباب، وي حسن تالربيتهم وتالوجيههم، لالئال يتوجهالوا إلالى المحاضالن السالرية، 

بعيدا عن أعين المربين وأولياء األمالور؛ ألن أي  تضالييق علالى تلالو البالرامج 

علنة، سيىيد األمر سوءا ية الم   .وتموضا وسر 

األوضالالالاع الشالالالرعية واألخالقيالالالة فالالالي المجتمعالالالات اإلسالالالالمية  إصالالالالح- 4

من االنحالل الخلقي، ودعم وإيجاد المؤسسات اإلصالالحية القائمالة  وحمايتها

على حماية األدب واألخالق، وقما يوجد جهاز مختص لمكافحة المخدرات، 

مكنالة ومات صالالحية و اسالعة أيضالا فالي يجب أن يكون هالـناك أجهالىة قويالة م 

 .مكافحة ألوان الجرائم التي ال يقرها الشرع

سالالاهمة مؤسسالالات المجتمالالع األهلالالي فالالي القيالالام بالالأدوار مختلفالالـة  أهميالالة- 3 م 

سببة للعنف  .للتصدي للمشاقل االجتماعية الم 

. لكل من األسرة والمدرسة والمجتمع في نبذ العنف الدور اإليجابي أهمية-1

؛ قونهالا قالد (األم واألخالت والىوجالة والمعلمالة)مع الترقيى علالى دور المالرأة 

اخترقت في العالم اإلسالمي فضالاءات العلالم والمعرفالة؛ بالل وأصالبح لهالا فالي 

 . المجتمع حضور ثقافي متميى

تعىيى اإلبداع ؛ حيو أن متطلبات األمة اإلبداعية يجب أن تكالون قائمالة  - 6

تطلبات العقل والروح والجسد ، ولن تتغ ير أحالوال األمالة على التوازن بين م 

إبالالداعيًا؛ إال إما نبالالذت فكالالرة قبالالول الفالالراغ؛ و إن أدق عبالالارة لوصالالف اإلبالالداع 

هالالـو أنالاله صالالناعة متميالالىة السالالتثمار أفكالالار العلالالم والالالدين والمجتمالالع والثقافالالة 

اقتسالالاب المهالالارات ، )وصالالبها فالالي قوالالالب جديالالدة مفيالالدة للبشالالرية؛ مالالن خالالالل 

ستمر ، وتنمية فكرة ا ، .. (لتطوع لمساعدة انخالرين والتدريب والتطوير الم 

فيالد؛ وتوجياله  وتيرها من أوجه اإلبداع التي تشغل أوقات الشالباب بالنالافع الم 

 .طاقاتهم للبناء والتنمية واإلبداع

حالالب التطالالوع والخيالالر لإلنسالالانية جمعالالاء؛ حيالالو أن التطالالوع خدمالالة  تنميالالة- 1

ة األجيالال إنسانية جليلة، ي ؤديها اإلنسان خدمة للمجتمع بال مقابالل، مالع توعيال

 . بأهمية التعاون ومردوده النفسي الطيب

تعىيالالى المالالودة والعالقالالات الطيبالالة بالالين النالالاس مالالن خالالالل إطالالالق حمالالالت  - 1

يشارك فيها دعاة وعلماء نفس واجتماع؛ لبيان آثار تعىيى المودة والعالقات 

الطيبة بين الناس حيو ت طيل العمر، وتفيد صحة اإلنسان الجسالدية والنفسالية 

نويالالة، بالالل ي جمالالع علمالالاء الالالنفس والكيميالالاء الحيويالالة علالالى أن اإلنسالالان ال والمع

يستطيع العيش حياة سوية طويلة من دون الحب؛ ومفهوم الحب واسالع جالدًا؛ 

ألنالالاله يتسالالالع ليشالالالمل الهوايالالالات وتيرهالالالا مالالالن االهتمامالالالات الخاصالالالة؛ وجميالالالع 
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األنشطة التي يرقى فيها المرء على عمل تنقطالع معاله عالقتاله بالالىمن، هالـي 

شطة حب؛ وتعىيى هذا السلوك الطيب له آثاره الطيبة في عدم التوجه إلالى أن

 . رف ، والنفور من العنفالتط

عالجات في الجانب النفسي -  : وأهم الم 

يمكن طرح عدد من الحلول العالجية النفسالية للحالد مالن أسالاليب العنالف، مالن 

 خالالالل االرتكالالاز إلالالى أن الفالالرد يصالالل للتالالوازن النفسالالي ومالالن ثالالم للشخصالالية

 :المترابطة المتىنة عند تحقيق ما يلي

إشالالـباع معقالالول للحاجالالات البيولوجيالالة، مالالع وجالالود إشالالباع عالالاطفي  وجالالود-7 

وروحاني مما ي حققه التدين المعتدل فالي الغالالب، قالذلو عنالد تكامالل القالدرات 

 .واألنشطة العقلية العامة مع التوافق االجتماعي

بية، وتىيالالالد مالالالن أعمالالالال مات إنجالالالازات تخفالالالض التالالالوترات السالالالل وجالالالود- 7

األحاسيس اإليجابية؛ مثل األنشطة الترفيهية والمشارقة في التطوع والعمالل 

 .الجماعي

 

عالجة الجادة: خامسا راعاة الربط بين العناصر المتقدمة قأسس للم   :م 

عالجالة أسالباب التطالرف  - يجب الربط بين العناصر والمحاور المتقدمة فالي م 

والعنالف، بحيالو يتالوازى العمالل علالالى إصالالح الخطالاب الالدعوي، مالع العمالالل 

على اإلصالح السياسي واالقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة الذي ينبغالي أن 

يكالون جالالىءاً مالالن اإلصالالالح العالالام الالالذي يشالالمل جميالالع المجالالاالت، حتالالى يكالالون 

إصالحاً حقيقياً ما فعالية ومالردود؛ إم ال يسالتقيم األمالر إما لالم تتكامالل الجهالود 

واجهة التطرف والعنالف مالع بقالاء االسالتبداد السياسالي  في هـذا المجال، ألن م 

تفشالياً فالي  ستشالرياً فالي المجتمالع، والفسالاد م  والديكتاتورية، و الفقر والبطالة م 

والسياسالالالالات االقتصالالالالادية المرافالالالالق العامالالالالة وفالالالالي االختيالالالالارات السياسالالالالية، 

والتعليمية، لن يحقق المالراد، وساليكون جهالداً تيالر مثمالر، ودورانالاً فالي حلقالة 

 .مفرتة

******* 
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 الفصل الثاني

تجربة دولة قطر في ُمعالجة وُمواجهة ظاهرة التطرف 

 واألفكار الُمتشددة
 

واجهالالة  عالجالالة وم  تقدمالالة فالالي مجالالال م  لقالالد قامالالت دولالالة قطالالر بجهالالود حثيثالالة وم 

تشالالددة،التطالالرف واألفكالالار  تميالالىة،اشالالتملت هالالذه الجهالالود علالالى خطالالوات  الم   م 

سنعرضها من خالل ثالثة عناصر على وسياسات واضحة ، وجهود حثيثة؛ 

  :النحو التالي

نطلقات األساسية التي استندت عليهالا الدولالة  :العنصر األول المرتكىات والم 

تشددة واجهة التطرف واألفكار الم   .في م 

السياسات التي تقوم عليهالا جهالود وزارة األوقالاف والشالؤون  :العنصر الثاني

تشددة  .اإلسالمية في مواجهة التطرف واألفكار الم 

قطالالر لمواجهالالة ظالالاهرة اإلجالالراءات التالالي اتبعناهالالا فالالي دولالالة  :العنصالالر الثالالالو

تشددة  .التطرف واألفكار الم 

 :وبيان ملو م فصال على النحو التالي

نطلقات األساسية التي استندت عليهالا الدولالة : العنصر األول رتكىات والم  الم 

تشددة واجهة ظاهرة الغلو والتطرف واألفكار الم  عالجة وم   في م 

 : ومن أبرزها ما يلي
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ه دولالة قطالر؛ حيالو قالان للسياسالة الرشاليدة لدولالة الحرية الذي تنعم ب مناخ-7

قطالالالر فالالالي إطالالالالق الحريالالالات العامالالالة وحريالالالة التعبيالالالر واإلبالالالداع دورهالالالا فالالالي 

تشدد  .م حاصرة التطرف والفكر الم 

دولة قطر الرشيدة ومواقفها الواضحة فالي تبنالي قضالايا المساللمين،  سياسة-7

ناصرة المضطهدين والمظلومين حول العالم  .وم 

ابي لحكومالالة قطالالر الرشالاليدة الالالداعم لقضالالية فلسالالطين؛ قضالالية اإليجالال الموقالالف-4

سلمين المرقىية، ومناصرتها وانحيازها للطرف الضعيف المظلوم  .الم 

بادرات اإلصالح بين الف رقاء السياسيين  – 3 سياسة دولة قطر الحكيمة في م 

 .في بعض الدول العربية واإلسالمية

مالع العلمالاء والمشالايخ والالدعاة؛ العالقة المتميىة لحكام قطر حفظهالم هللا  – 1

باشرة لشؤون الدعوة واألوقاف والشؤون اإلسالمية  .ورعايتهم الم 

تبادلة بالين حكالام قطالر حفظهالم هللا وبالين العلمالاء والمشالايخ  الثقة-6 الكبيرة الم 

 .والدعاة؛ واالحترام الكبير الذي يحظى به العلماء والدعاة بدولة قطر

رية للعلماء والمشالايخ والالدعاة لإلبالداع فالي إعطاء مساحة قبيرة من الح   – 1

تميى يتناتم مالع حاجالة المجتمالع القطالري  بدعة لخطاب دعوي م  تقديم رؤية م 

 .وتطلعاته

السياسالالة الرشالاليدة للدولالالة فالالي عالالدم التالالدخل فالالي توجيالاله الخطالالاب الالالديني  – 1

غالالايرة  عينالالة أو تتبنالالى رؤى م  وجهالالة سياسالالية تخالالدم أشخاصالالا أو توجهالالات م 

 .ع القطري وواقع األمة والتحديات التي تواجههالطبيعة المجتم

سياسة الدولالة الرشاليدة فالي إقالرار العالدل والمسالاواة والمواطنالة وتحقيالق  – 1

التمييالى، وترسيخ دولة القانون وإطالق الحريات، وعدم  االجتماعية،العدالة 

بالادرة إلالى تبنالي  المجتمالع،الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في  ورعاية والم 

مكنةمظال  .م الناس والسعي في حلها بأقصى سرعة م 

الحوار المستمر والمتواصل بين القيادة الحكيمة للبالد وعلمائه ودعاته  –71

جتمالع؛ وسياسالة تعىيالى  قضالايا المجتمالع  التواصالل، وتنالاولمع قافة فئات الم 

شالكالت وإزالالة الخالفالات عبالر  حرية،بكل  بادرة إلالى حالل الم  المجالالس )والم 

تميى في هذا اإلطار( مفتوحةالقطرية ال  .التي تقوم بدور م 

عالالالدم اإلقصالالالاء ألي أحالالالد مالالالن موي التوجهالالالات الوسالالالطية اإلسالالالالمية؛  -77

تميالالىة  والتجربالالة خيالالر دليالالل وب رهالالان؛ وتجربالالة قطالالر فالالي هالالذا البالالاب ثريالالة وم 

ورائالالدة؛ حيالالو احتضالالنت دولالالة قطالالر الكثيالالر مالالن العلمالالاء والالالدعاة وأصالالحاب 

منذ عشرات السنين؛ وال زالالت الدولالة بفضالل  التوجهات اإلسالمية الوسطية

هللا تعالى؛ ثم بفضل السياسة الحكيمة الرشيدة لحكام دولالة قطالر حفظهالم هللا؛ 

علالى هالالدوءها واسالتقرارها وتماسالالكها ووسالالطيتها واعتالدالها، وأمنهالالا وأمانهالالا 



71 

 

( الغلالالو والتطالالرف واإلرهالالاب)الالالذي تحمالالد هللا عليالاله قثيالالرا، حيالالو لالالم يجالالد 

مو عليها ، أو يترعرع فيها بدولة قطر حفظها هللا من قل وأفراخه؛ أرضا ين

سالالوء؛ بالالل علالالى العكالالس وجالالد أرضالالا صالاللبة صالاللدة ترفضالاله رفضالالا قاطعالالا، 

دمرة  . وترفض إفرازاته وآثاره الم 

الوحالالالدة الفكريالالالة واالنسالالالجام الكبيالالالر بالالالين الخطالالالاب الالالالديني والالالالدعوي  – 77

 .وسياسات الدولة الرشيدة

فالالي التعامالالل مالالع القضالالايا الفكريالالة؛ وسياسالالة أن الحلالالول األمنيالالة  اعتبالالار-74

القمالالع واالعتقالالال وم صالالادرة الحريالالات لالالن ت جالالدي نفعالالا فالالي مكافحالالة ظالالاهرة 

 .التطرف والتشدد واإلرهاب

وتكالريم  ورياضاليا،احتضان الشباب ورعايتهم علميا وفكريالا وصالحيا  – 73

 .المتفوقين منهم واحتضانهم من خالل برامج رعاية خاصة

وحالة الرخاء  نهائيا؛التشجيع على العمل، والقضاء على البطالة  سياسة-71

التي تعيشها البالد ، والسعي الدؤوب للحكومة لتوفير حياة قريمة للمواطنين 

سالتوى فالي التعلاليم  على أفضل وأحسن ما يكون؛ وتقديم خدمات على أعلالى م 

 .والصحة وقافة احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء

سياسة الدولة الرشيدة وسمو امير البالد حفظه هللا في مكافحة الفسالاد؛  – 76

سالالاواة الجميالالع أمالالام  ومحاسالالبة مالالن يثبالالت تورطالاله فالالي الفسالالاد بكالالل قالالوة؛ وم 

 .القضاء؛ والحرص على استقاللية القضاء استقالال تاما

تعالالددة ولالاليس تطرفالالا دينيالالا  –71 أن التطالالرف والتشالالدد لالاله أشالالكال وصالالور م 

إن هنالاك أنواعالا عديالدة مالن التطالرف والتشالدد واإلقصالاء  إسالميا وحالده؛ بالل

تمامالالا قمالالا ن حاصالالر تيالالره مالالن  ن كافحالاله ون حاصالالرهواإلرهالالاب الالالذي يجالالب أن 

سلمين؛ فهنالاك التطالرف الطالائفي البالاطني  التطرف الذي ي نسب إلى بعض الم 

 اليسالالاري؛وهنالالاك التطالالرف الشالاليوعي  العلمالالاني،وهنالالاك التطالالرف  الخطيالالر،

وهنالاك  االسالتعماري،وهناك التطرف الصليبي  يوني،الصهوهناك التطرف 

عالتقالت  .. التطرف والغلو األمني وظاهرة قمع الفكر والالرأي بالسالجون والم 

باإلضافة إلى صالور أخالرى للغلالو والتطالرف تضالعها دولالة قطالر علالى قائمالة 

اهتماماتها؛ حيو أن التطرف ظاهرة عالمية ال ترتبط بالأرض، أو مكالان، أو 

قوميالة، أو أمالة؛ ونحالن نعمالل علالى حصالاره ومكافحتاله أنالى دين، أو ملالة، أو 

وجالدنا بالوادر لاله فالالي بالدنالا وبيئتنالا الوسالطية السالالمحة التالي تنبالذ قافالة أشالالكال 

 . التطرف وصوره

  

 : قل هذه المرتكىات والمنطلقات الرشيدة للحكومة القطرية؛ أوجدت ما يلي
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قبيرة بين الشعب القطري الكريم من جهة وحكامه وعلمائاله مالن جهالة  ثقة-7

 .أخرى

المواطنين والمقيمين بدولة قطر على العلماء والمشالايخ والالدعاة فالي  إقبال-7

 .فتاواهم وعدم اللجوء إلى مصادر أخرى تبو أفكار التطرف والتشدد

 حاضالالالنة ينمالالو أو يترعالالالرع فيهالالا التطالالالرف واألفكالالالار( بيئالالة)وجالالالود  عالالدم-4

تشددة  .الم 

تقدمالة إلالى  االستقرار-3 طالى م  الكبير الذي تنعم به الدولالة، والم ضالي ق الدما بخ 

الواطنين بفضالل  آفاق التنمية المتكاملة؛ التي انعست آثارها اإليجابيالة علالى الم 

نطلقالات الحكيمالة للحكومالة الرشاليدة فالي التعامالل  هللا تعالى، ثم بفضل هالذه الم 

 .مع هذا التحدي الخطير

 

اسالالة التالالدخل فالالي الخطالالاب الالالدعوي والتضالالييق علالالى حرقالالة الالالدعوة آثالالار سي

 والدعاة في الخبرة القطرية

 

مالالن خالالالل خبالالرة دولالالة قطالالر فالالي التعامالالل مالالع هالالذا الملالالف الخطيالالر؛ وبالالالنظر 

المتأني المدقق في تجارب العديد من الدول التي اعتمدت سياسة التالدخل فالي 

–وة والدعاة؛ رأينالا الخطاب الدعوي وتوجيهه ، والتضييق على حرقة الدع

أن هذا التوجاله الخطيالر  قالان أحالد أهالم األسالباب التالي    -وبكل تجرد وأمانة 

أوجالالدت التطالالرف وسالالاعدت علالالى نمالالو وترعالالرع الفكالالر المتشالالدد؛ بإفرازاتالاله 

الخطيالالالرة والمالالالدمرة مالالالن التكفيالالالر والتفجيالالالر واإلرهالالالاب الالالالدموي وأخواتالالاله؛ 

اسالتنا لهالذه التجالارب ومالن خالالل دروالحكيم العاقل الفطالن مالن اتعالع بغيالره؛ 

واسالالتفادتنا مالالن األحالالوال وانثالالار الكارثيالالة والمالالآالت الخطيالالرة التالالي أوجالالدتها 

سياسة التدخل في الخطاب الدعوي والتضييق علالى حرقالة الالدعوة والالدعاة؛ 

 : خلصنا إلى ما يلي

مالالن أهالالم آثالالار سياسالالة التالالدخل فالالي الخطالالاب الالالدعوي والتضالالييق علالالى  أن-7

تقاد ثقة فئة مهمة من أفراد الشالعب وهالم الشالباب حرقة الدعوة والدعاة هو اف

على وجه الخصوص؛ بالحكام والعلماء والدعاة الالذي يصالفهم الشالباب بالأنهم 

الالدجنين) ؛ األمالالر الالالذي يدفعالاله للبحالالو عالالن مرجعيالالات ومنالالابع (علمالالاء سالاللطة م 

، وإفرازاتاله والتطالرففكرية أخرى؛ ليقع فريسة ولقمة سائغة ألفكار التشدد 

 .ير والتفجير واإلرهاب األعمى بكافة صوره وأشكالهالخطيرة من التكف

تطرفة سالت قدم : ومن انثار أيضا – 7 بكالل  –ظهور أفكار علمانية إقصائية م 

غالالالايرة لطبيعالالالة المجتمالالالع الخليجالالالي وخصوصالالاليته   -تأقيالالالد  رؤى وأفكالالالار م 

الحضارية والثقافية؛ األمر الذي سي ساعد على إيجاد بيئة ينمو فيها التطالرف 
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تالدين قالرد فعالل طبيعالي لمقاومالة هالذه األفكالار والتشدد  لدى بعض الشالباب الم 

تطرفة التي تعمل على تنحية الدين وإقصائه من الحياة بعيدا إلى  العلمانية الم 

المسجد؛ وليس فحسب بل والتطاول والتشغيب علالى أهالل المسالجد ووصالفهم 

شالالاهد فالالي بعالالض البلالالدان التالال ي بالالالتخلف والرجعيالالة والظالميالالة؛ وهالالذا واقالالع م 

تتبنالالى سياسالالة التالالدخل فالالي الخطالالاب الالالدعوي والتضالالييق علالالى حرقالالة الالالدعوة 

 .والدعاة

تطرفالالة تعمالالل علالالى زرع : انثالالار أيضالالا ومالالن- 4 ظهالالور أفالالراد وتنظيمالالات م 

تشددة  .أفكار وآراء وتوجهات م 

ظهور أفراد وتنظيمات قتطور طبيعي لفكالر التطالرف : انثار أيضا ومن- 3

 .جير؛ وتهدد أمن الدولة واستقرارهاوالتشدد تحمل أفكار العنف والتف

لجوء هذه التنظيمات إلى العمل السري الذي يصعب : ومن انثار أيضا – 1

 .تتبعه ومعرفة ما ي ريده من شر وتخريب لمجتمعاتنا انمنة

بالرر للتالدخل فالي شالؤون الدولالة مالن : ومن انثار أيضا – 6 إعطاء مريعة وم 

تكالالرر لهالالا بانتهالالاك حقالالوق خالالالل اسالالتنىافها وتشالالويه سالالمعتها عبالالر اال تهالالام الم 

 .اإلنسان وقمع الحريات؛ والتضييق على المواطنين

الدمرة التالي اصالطلى بنارهالا الالبعض، ونجانالا  وتيرها من انثار الخطيالرة الم 

هللا بفضلة وقرمه ورحمته من شرورها، وهي التي أدرقناها في دولالة قطالر 

بكرا؛ والحمد هلل رب العالمين  . م 

 

السياسات التي تقوم عليهالا جهالود وزارة األوقالاف والشالؤون  :العنصر الثاني

تشددةاإلسالمية في مو  .اجهة التطرف واألفكار الم 

 :وقد اتبعنا في هذا اإلطار عدة سياسات من أبرزها

 7141خطة استراتيجية التنمية ورؤية قطر  تنفيذ-( أ)

 .للعمل الدعوي بدولة قطر التخطيط-( ب)

 .لهيئات والمؤسسات بالدولةالشراقة مع ا تفعيل-( ظ)

 .والتطوير المستمر للدعاة واألئمة والخطباء التدريب-( د)

 .وتفكيو األفكار المتشددة الحوار-( ه)

 .احتواء الشباب –( و)

 

 :وبيان ملو بإيجاز على النحو التالي

 7141تراتيجية التنمية ورؤية قطر خطة اس تنفيذ-( أ)
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إطالالار خطالالة  قطالالر فالاليوتعمالالل وزارة األوقالالاف والشالالؤون اإلسالالالمية بدولالالة 

؛ برقائىها ومحاورها األربعالة  7141؛ ورؤية قطر الوطنية  7176التنمية 

اء  : التالية التي تستند على قيم الشريعة اإلسالمية الغَر 

ستند علالى األخالالق  وآمن،تطوير مجتمع عادل : التنمية االجتماعية ففي-7 م 

وقادر على التعامل والتفاعالل مالع المجتمعالات  والرعاية االجتماعية،ة الحميد

 .األخرى

ليتمكنالوا مالن بنالاء  قطالر؛تطوير وتنمية سالكان دولالة  :التنمية البشرية وفي-7

 .مجتمع م ىدهر

قادر علالى تلبيالة  ومتنوع،تطوير اقتصاد تنافسي  :التنمية االقتصادية وفي-4

احتياجالالات، وتالالأمين مسالالتوى عالالال مالالن المعيشالالة فالالي الوقالالت الحاضالالر وفالالي 

 المستقبل

إدارة البيئالة بشالكل يضالمن االنسالجام والتناسالق بالين  :وفي التنمية البيئيالة – 3

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة

وض ويسالالالعى الخطالالالاب الالالالدعوي إلالالالى تعىيالالالر قالالاليم التنميالالالة والبنالالالاء والنهالالال -

بصالرة  الحضاري واستشراف المسالتقبل؛ برؤيالة إسالالمية وسالطية واضالحة م 

للتحديات التي ت واجه بالدنا مجتمعاتنا الخليجية وعالمنا العربي واإلسالالمي؛ 

 7141التنمية، ورؤية قطر الوطنية  إطار خطةوملو في 

 

 

 للعمل الدعوي بدولة قطر التخطيط-( ب)

كامالالا يهتمالالون بالالأمر فالالإن مالالن عظالاليم فضالالل هللا تعالالالى أن  - هيالالأ لدولالالة قطالالر ح 

ؤسالس الدولالة الشاليخ جاسالم بالن دمحم بالن  الدعوة إلى هللا منذ نشأتها؛ فقالد قالان م 

فتيهالالا؛ وشالاليخها  معالالة والَجماعالالة، وقاضالالي قطالالر وم  ثالالاني يرحمالاله هللا إمالالام الج 

وإمامهالالا األقبالالر وأميرهالالا؛ وإن مالالن عظالاليم فضالالل هللا أيضالالا أن يكالالون الشالاليخ 

يد والسالنة الكبالار الالذي أرسالى دعالائم دعالوة التوحيالد الم ؤسس من دعاة التوح

في الساحل الشرقي لشبه الجىيرة العربية؛ ثم سار األبناء واألحفاد على هذا 

الالالنهج الطيالالب الالالذي حمالالى هللا بالاله دولالالة قطالالر مالالن نىعالالات الغلالالو والتعصالالب 

 .والتطرف والتشدد واإلرهاب

حفيالالد المؤسالالس وقالالد أصالالبح للالالدعوة مؤسسالالتها التالالي ت الالنظم أعمالهالالا علالالى يالالد  -

الشيخ علالي بالن عبالد هللا آل ثالاني يرحماله هللا؛ فقالد تأسسالت المحالاقم الشالرعية 

التالالي أصالالبحت مسالالؤولة عالالن الالالدعوة واإلرشالالاد واألوقالالاف؛ وقالالد تميالالىت هالالذه 

طباعالة قتالب  التوسالع فاليالفترة بتنظيم شؤون الدعوة والمساجد والالدعاة، ثالم 

 .ية والعقديةالفقه وبخاصة الكتبتراف أئمة أهل السنة والجماعة؛ 
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ثالالم تأسسالالت وزارة األوقالالاف والشالالؤون اإلسالالالمية التالالي عملالالت منالالذ اليالالوم  -

لالين فالي الالدعوة إلالى هللا؛ مالع تطالوير العمالل  األول على الجمالع بالين نهالج األَوَّ

الدعوي ق د ما إلى األمام؛ فتأسست إدارة الدعوة واإلرشاد التي قامالت بتنظاليم 

تميىة واألنشالطة مسيرة العمل الدعوي والدعاة؛ وبدأت في ط رح البرامج الم 

 .الدعوية الهادفة

ودولة قطر تعيش لحظة فارقالة فالي تاريخهالا المعاصالر حيالو تشالهد انفتاحالا  -

تيالالر مسالالبوق فالالي قافالالة المجالالاالت، مالالع تعالالدد األنشالالطة والفعاليالالات المحليالالة 

والعالمية التي ت قام على أرضها، األمر الذي فرض حالة مالن الحالرص علالى 

بادرة لمالحقة هذه التطورات والتفاعل معها بإيجابية، من خالل التخطيط  الم 

االستراتيجي الذي جعلت منه دولالة قطالر أساسالا ومنهاجالا فالي جميالع أعمالهالا 

ومشاريعها وبرامجها؛ ودراسالة قيفيالة التالأثير فالي هالذا الواقالع للنهالوض باله ؛ 

ومالالدى االسالالتفادة مالالن الفالالرص المتاحالالة ؛ ومالالدى إمكانيالالة توظيالالف الطاقالالات 

تاحالة؛ وإعالداد المشالاريع والبالرامج والكوادر  ؤهلالة والم  والموارد البشالرية الم 

واألنشالالطة المتميالالىة التالالي تسالالتطيع أن تتجالالاوب مالالع هالالذه المسالالتجدات، وأن 

تسالالتفيد مالالن هالالذه التطالالورات السالالريعة فالالي العمالالل علالالى ترسالاليخ عقيالالدة وقالاليم 

سالن  اإلسالم العظيم من تعميالق الالوالء واالنتمالاء إلالى هالذا الالدين، وتأصاليل ح 

لق والفضيلة والوسطية والتحضر؛ وتيرها مالن القاليم النبيلالة التالي يىخالر الخ  

 .بها هذا الدين العظيم

لالسالالتفادة ( االسالالتراتيجي التخطالاليط)لالالذا فقالالد اعتمالالدت وزارة األوقالالاف مبالالدأ  -

تاحة للدعوة واإلرشالاد فالي بيئالة دولالة قطالر التالي تشالهد مىيالدا  من الفرص الم 

إيصالالال يالالى ومسالالؤولية وإبالالداع إلالالى سالالاعية بكالالل تم واالنفتالالاح؛مالالن الحريالالات 

شالالتى ربالالوع الالالبالد عبالالر خطالالاب دعالالوي  واألمالالان إلالالىرسالالالة الخيالالر واألمالالن 

 . ينهض بالواقع ويستشرف المستقبل

فأصالالالبحت قطالالالر بفضالالالل هللا تعالالالالى قاعالالالدة مهمالالالة مالالالن قواعالالالد الوسالالالطية  -

ثالم  وحالده؛واالعتدال، وواحالة ليمالن واألمالان فالي المنطقالة بفضالل هللا تعالالى 

ة الفكريالالة واالنسالالجام الكبيالالر بالالين الخطالالاب الالالديني والالالدعوي بفضالالل الوحالالد

وماع صاليتها بفضالل هللا تعالالى فالي خدمالة التالراف  الرشيدة؛وسياسات الدولة 

العقالالالدي والفقهالالالي الوسالالالطي ألهالالالل السالالالنة والجماعالالالة؛ وأصالالالبح لالالالدى وزارة 

األوقالالالاف والشالالالؤون اإلسالالالالمية رصالالاليد ال بالالالأس بالالاله مالالالن التجالالالارب الناجحالالالة 

تراقم كافحة أفكار التشالدد والتطالرف والخبرات الم  واجهة وم  عالجة وم  ة في م 

 .بكافة صوره وأشكاله

وترتكى تجربتنا في التخطيط االستراتيجي لتمكين الخطاب الدعوي مالن بالو 

عالجة التطرف والعنف على ما يلي وترسيخ الفكروإشاعة   : الوسطي وم 
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 .عقيدة اإلسالم العظيم وتعميق الوالء واالنتماء إلى هذا الدين ترسيخ- 7

لالالالق والفضالالاليلة والوسالالالطية والسالالالماحة والتحضالالالر ترسالالاليخ قالالاليم  –7 سالالالن الخ  ح 

 .واالعتدال

  .المواطنة تعىيى-4

 .الفكري والعقدي لمواجهة الغلو الباطني التحصين-3

بحسالن مكافحة وحصار فكر التشدد والتطرف بكافالة صالوره وأشالكاله،  – 1 

 .عرض مباد  اإلسالم، والتأقيد على شموليته ووسطيته

التخطيط العلمي الذي ينطلق من رؤيتنا للنهالوض بالالواقع  قله بأسلوبوملو 

 .واستشرافنا للمستقبل

 

( رؤيتنالا ورسالالتنا والقاليم التالي ننطلالق منهالا فالي خطابنالا الالدعوي)حيو تقالوم 

 : على ما يلي

 الرؤية

الريالالالادة والتميالالالى واإلبالالالداع فالالالي إيصالالالال رسالالالالة اإلسالالالالم العظالالاليم بوسالالالطيته 

لله ويالالة ، وتعميقالالا للتالالدين الوسالالطي األصالاليل ، وارتقالالاء  وشالالموليته ترسالاليخا

بالثقافة اإلسالمية الفاعلة التي ت ساهم في التنميالة الشالاملة؛ وفالق فهالم إسالالمي 

 .دقيق ي درك الواقع ويَْستشرف المستقبل

 

 الرسالة

تميالى؛ يسالهم فالي تقديم ا بالدع م  إلسالم العظيم بوسالطيته وشالموليته؛ بأساللوب م 

إيجاد الشخصية المسلمة اإليجابية المتوازنة الفاعلة في حرقة البناء والتنمية 

حفالىة للتميالى واإلبالداع؛ برعايالة  والنهوض الحضاري من خالل إيجاد بيئالة م 

لتقنيالة، والشالراقة الموارد البشرية، والعناية بالموهوبين، والتوظيف األمثل ل

 .سسات الحكومية واألهلية الفاعلةالمحلية مع الهيئات والمؤ

 القيم التي ننطلق منها

 األصالة -

 الوسطية -

 الخصوصية -

 الريادة -

 اإلبداع -

 المرونة -

 الجودة والتميى -

بادرة -  الم 
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 تنمية ورعاية الموارد البشرية -

 رعاية الموهوبين -

 الشراقة -

ساءلةالشفافية  -  والم 

 روح الفريق الواحد -

 العمل المؤسسي -

ستمر -  التطوير الم 

 الكيف وليس الكم -

 ينمومظ لتجربتنا في التخطيط االستراتيجي لتمكين الخطاب الدعوي الوسط

حيالالو ي مكالالن الوقالالوف فيهالالا علالالى  بتنفيالالذها؛بالالين أيالالدينا نمالالومظ لخطالالة نقالالوم 

 .محورين في تاية األهمية

 .ى على تقديم اإلسالم بوسطيته وشموليتهيرتك: المحور األول 

وفقة: المحور الثاني جتمع برؤية وسطية م  عالجة قضايا الم   .م 

تشالدد؛  رتكىات تؤدي إلى حصار التطرف والفكر الم  وبكل تأقيد فإن هذه الم 

فال يجد بابا يلج منه إلى الشباب أو تيرهم إلالى اعتنالاق هالذا الفكالر أو البحالو 

علالى اعتبالار أن الخطالاب الالدعوي الرسالمي قالدم لهالم  ومصالادره؛عن منابعاله 

لالم يغفالل الخطالاب الالدعوي قضالاياهم  وشالمولية؛ ثالماإلسالم بصالورة وسالطية 

 .الرئيسة وقضايا المجتمع الذي ينتمون إليه

 والتطالرف؛وهذا التوجه بفضل هللا تعالى سد قل الطرق الم وصلة إلى الغلالو 

بل إنه قد صنع  قويا؛وأتلق الباب على األفكار المتشددة وحاصرها حصارا 

سالالياجا منيعالالا مالالن التحصالالين الفكالالري والعقالالدي والفقهالالي والتربالالوي والتكالالوين 

 .الوسطي السليم؛ وفق منهج أهل السنة والجماعة الكرام

حيالالو الحظنالالا أن تفريالالي الخطالالاب الالالدعوي مالالن عالالرض اإلسالالالم بوسالالطيته 

صالالار علالالى بالالو المالالواعع والنصالالائح والتوجيهالالات حالالول وشالالموليته، واالقت

وبعض األخالق  والحوار، انخر،وحسن التعامل مع  والسماحة، الوسطية،)

حالددة تالدور  (وانداب مع إلىام الخطباء والدعاة بخطب مكتوبالة ومواضاليع م 

دون أن نقوم ببناء الشالباب بنالاء عقالديا وتربويالا  والتوجيهات،في فلو الوعع 

وال ت قالالدم الحالالل العملالالي النالالاجع فالالي  القضالالية،ال تخالالدم أبالالدا  وفكريالالا صالالحيحا؛

تشددة واجهة ظاهرة التطرف واألفكار الم  عالجة أو م   .م 

 

 :التي تضمنتها بعض الخطط الدعويةوسنعرض بإيجاز ألهم العناصر 

 :الخطةمدة ومراحل تنفيذ 

 : وأهم عناوينها قالتالي ؛(نواتخمس س)وهذه الخطة مدة تنفيذها 



43 

 

مالالاال يسالالع المسالاللم جهلالاله فالالي العقائالالد والعبالالادات ) :األولالالىالسالالنة  عنالالوان-7

عامالت  (.والم 

 (. محاسن اإلسالم) :الثانيةالسنة  عنوان-7

 (.اإلسالم منهاظ حياة) :عنوان السنة الثالثة – 4

 (.عظمة الشريعة اإلسالمية) :الرابعةالسنة  عنوان-3

 (.لهو الح اإلسالم: )الخامسةعنوان السنة  – 1

 

 : مراحل؛ وملو على النحو التالي وتنقسم الخطة إلى ثالثة

 :بعنوان(: سنة واحدة)ومدتها  األولى؛ المرحلة-* 

عامالت)-7  (. ماال يسع المسلم جهله في العقائد والعبادات والم 

 : بعناوين(: سنتان)المرحلة الثانية ؛ ومدتها  -* 

 (.محاسن اإلسالم)-7

 (.حياةاإلسالم منهاظ ) – 7

 : بعناوين(: سنتان)الثالثة ؛ ومدتها  المرحلة-* 

 (.عظمة الشريعة اإلسالمية) – 7

 (.الحل اإلسالم هو) – 7

 

 

 

 عناصر خطة السنة األولى

 (العقائد والعبادات والمعامالت في جهلهماال يسع المسلم : )العامالعنوان 

 :وأهم العناوين الفرعية إجماال

راعالاة المناسالبات (العقيالدة أوال: )األول من السالنةعنوان الربع  -(  أ) ؛ مالع م 

 .اإلسالمية والوطنية المحلية والخليجية والعالمية

 

 :الغايات االستراتيجية للربع األول من الخطة

 :صر إلى تحقيق الغايات التاليةويهدف هذا العن

 .تأصيل قيم الوسطية واالعتدال والحوار وقبول انخر - 7

 .أهمية العقيدة ودورها في بناء الشخصية المسلمة التأقيد على –7

التأصيل اإليماني لمفاهيم العقيدة اإلسالالمية وثمراتهالا الىقيالة فالي نفالوس  –4

 .المسلمين

تثبيت المساللمين علالى العقيالدة الصالحيحة فالي ظالل التحالديات التالي ت واجاله  –3

 .األمة
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الطهالالارة ترتيالالب الناشالالئة فالالي فهالالم قليالالات العقيالالدة اإلسالالالمية وأساسالاليات  –1

 .واألخالق وتعميقها في نفوسهم

راعالالالاة (تحالالالت رايالالالة القالالالرآن والسالالالنة: )الثالالالانيعنالالالوان الربالالالع  –( ب) ؛ مالالالع م 

 .المناسبات اإلسالمية والوطنية المحلية والخليجية والعالمية

 

 

 

 :الغايات االستراتيجية للربع الثاني من الخطة

 :ويهدف هذا العنصر إلى تحقيق الغايات التالية

 .قيم الوسطية واالعتدال والحوار وقبول انخر تأصيل- 7

 .التأقيد على أهمية القرآن والسنة باعتبارهما المرجعية الع ليا لإلسالم –7

ترتيب المسلمين في اإلقبال على القرآن من خالل بيان أوجاله إعجالازه،  –4

 .وبخاصة اإلعجاز العلمي، وقوة بيانه، وحفع هللا له

الرتبط بالالحرص التأقيد على أن ع –3 ودة مجد اإلسالالم؛ ورفعالة شالأن أمتاله م 

 .على تطبيق تعاليم القرآن والسنة

التأقيد على مكانة السنة في اإلسالم؛ وأنها شقيقة القرآن؛ مصالداقا لقولاله  –1

 ".أال إني أ وتيت  الكتاب ومثله معه:" ملسو هيلع هللا ىلص

ديالالو نبينالالا الحبيالالب قيفيالالة التعامالالل الصالالحيح مالالع السالالنة النبويالالة، وأحا بيالالان-6

ستقيم  بفهمملسو هيلع هللا ىلص  .وسطي صحيح سليم م 

حالالالو المسالالاللمين علالالالى اتبالالالاع النبالالالي الحبيالالالب ملسو هيلع هللا ىلص، وتحالالالذيرهم مالالالن البالالالدع  –1

 .والخرافات؛ وبيان أثرها السيء في األمة

 

مالع ؛ (صالح األمة اليالوم فيمالا صاللح باله أولهالا:  )عنوان الربع الثالو –( ظ)

راعاة   .ية المحلية والخليجية والعالميةالمناسبات اإلسالمية والوطنم 

 :الغايات االستراتيجية لخطة الربع الثالو

 :عنصر إلى تحقيق الغايات التاليةويهدف هذا ال

 .قيم الوسطية واالعتدال والحوار وقبول انخر تأصيل- 7

 .وترسيخ مبدأ؛ أن صالح الدنيا ال يتم إال بصالح الدين تأصيل-7

 .التأقيد على أن صالح األمة اليوم لن يكون إال بما صلح به أولها –4

تعميق فقه االقتالداء وبنالاء المرجعيالة اإلسالالمية مالن خالالل االقتالداء بسالنة  –3

 .عينالنبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشدين المهديين رضي هللا عنهم أجم

فضلة –1  .إبراز مكانة الصحابة الكرام، وأهل قرون الخير الم 
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على أن صالح األمة ونهضالتها وقوتهالا بعالد االسالتقامة علالى الالدين  التأقيد-6

 .في وحدة صفها وجمع قلمتها تحت راية أهل السنة والجماعة

 

راعالالاة (اتبالالاع وتىقيالالة.. علالالم وعمالالل : )عنالالوان الربالالع الرابالالع –( د)  ؛ مالالع م 

 .ية المحلية والخليجية والعالميةبات اإلسالمية والوطنالمناس

 :الغايات االستراتيجية لخطة الربع الرابع

 :عنصر إلى تحقيق الغايات التاليةويهدف هذا ال

 .قيم الوسطية واالعتدال والحوار وقبول انخر تأصيل- 7

التربيالالالة اإليمانيالالالة وتىقيالالالة الالالالنفس بالالالانداب واألخالالالالق الفاضالالاللة،  أهميالالالة-7

 .رها في بناء الشخصية المسلمة الصالحةودو

 .مبدأ العلم قبل القول والعمل؛ واقتضاء العلم العمل ترسيخ-4

 .االعتبار إلى أهمية ومكانة العلم والعلماء في اإلسالم إعادة-3

 .الرجوع إلى العلماء وسؤال أهل الذقر أهمية-1

 .ال قهنوت في اإلسالم –6

نجالالىات الحضالالارة اإلسالالالمية فالالي الثقافالالة والعلالالوم  تسالالليط-1 الضالالوء علالالى م 

 .بصفة عامة

 

 

 :هامة مالحظة-* 

وقد وضعنا في االعتبار القيام بإدراظ المواضيع المناسالبة لعناصالر الخطالة  -

األخالالرى التالالي تشالالمل أيضالالا باإلضالالافة إلالالى مالالا سالالبق، العناصالالر التاليالالة ومالالن 

جتمعيالال: )أبرزهالالا ناسالالبات، والظالالواهر الم  ؤسسالالات، الم  ة، والشالالراقات مالالع الم 

سالالالالتجدات والنالالالالوازل  شالالالالكالت، والمسالالالالائل الطارئالالالالة والم  .. والتحالالالالديات والم 

 .قل بما ي ناسبه مقاما وحاال وزمانا ومكانا؛ هذا وباهلل التوفيق (.وتيرها

******* 

 

 .تفعيل الشراقة مع الهيئات والمؤسسات بالدولة -( ظ)

 

وأنشالالالطة وزارة األوقالالالاف والشالالالؤون  الالالالدعوي،حيالالالو يتواجالالالد الخطالالالاب  –

خالالل اإلسالمية في قافة مؤسسات الدولالة المدنيالة والعسالكرية واألهليالة مالن 

 :مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية؛ وأهمها الشراقات

 .وزارة التربية والتعليم الحكومية مدارس-7

 .مالخاصة ومدارس الجاليات التابعة للمجلس األعلى للتعلي المدارس-7
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 .والجامعات الخاصة األخرى الموجودة بالدولة قطر، جامعة-4

 .الدائمة لمكافحة المخدرات والم سكرات بوزارة الداخلية اللجنة-3

 .مكافحة التطرف واإلرهاب لجنة-1

 .األحمر القطري الهالل-6

 (.العوين)مؤسسة الرعاية والتأهيل االجتماعي  –1

 .مؤسسة االستشارات العائلية –1

 .الصحة العامة بوزارة الصحة رةإدا-1

 .إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية –71

 .التثقيف الصحي بوزارة الصحة إدارة-77

 .دمحم بن حمد العسكرية قلية-77

 .القوات المسلحة األميرية وحدات-74

 .اإلصالحية والعقابية المؤسسات-73

 .الشرطة مراقى-71

 .األسرة من خالل التحكيم والمساهمة في الخالفات األسرية محاقم-76

 .رعاية األحداف دار-71

 .األهلية وجمعيات النفع العام المؤسسات-71

 األندية الرياضية والمراقى الشبابية – 71

وتيرهالالا مالالن المؤسسالالات والهيئالالات الحكوميالالة واألهليالالة ومؤسسالالات المجتمالالع 

 .المدني

اقالالالع والقطاعالالالات الحيويالالالة ي عالالالىز فكالالالر والحضالالالور الالالالدعوي فالالالي هالالالذه المو -

قمالا أناله ي سالاهم  القطالري؛الوسطية والتدين األصيل الذي يتميالى باله المجتمالع 

وحصار التطرف واألفكار المتشددة التي لن  المغلوطة؛في تصحيح المفاهيم 

 .تجد لها مكانا مع انتشار المنهج اإلسالمي الوسطي األصيل

 

 .للدعاة واألئمة والخطباءلمستمر والتطوير ا التدريب-( د)

 هالالي المؤسسالالةولمالالا قانالالت وزارة األوقالالاف والشالالؤون اإلسالالالمية بدولالالة قطالالر 

المنوط بها حمل رسالة اإلسالالم، وتبليالي دعوتاله، ونشالر هدايتاله ونالوره علالى 

أرض قطالالر الطيبالالة؛ فإنهالالا قانالالت منالالذ نشالالأتها وط الالول تاريخهالالا أَْولالالى وأشالالد 

حرصا على اإلبداع والتجويد واإلتقان؛ وملو من خالالل التالدريب والتطالوير 

 .عةالمستمر لكوادرها من الدعاة العاملين في مجاالت الدعوة المتنو

والتدريب والتطالوير المسالتمر يأخالذ حيالىا قبيالرا مالن اهتمالام وزارة األوقالاف 

همالالة فالالي اسالالتراتيجيات  والشالالؤون اإلسالالالمية قأحالالد الرقالالائى والسياسالالات الم 

عالجة  واجهة ظاهرةم   .والفكر المتشدد الغلو والتطرف وم 
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ومن هنا ظهرت أهمية التدريب والتطوير منهجا للمؤسسة الدعويالة يفرضاله 

ع والتنالالوع فالالي أعمالهالالا الدعويالالة، فضالالال عالالن التطالالورات والمسالالتجدات التوسالال

المتالحقة، والنوازل المتدفقة التي تضع قضية التدريب والتطوير على قائمة 

أولوياتهالالا، وأجنالالدة اهتماماتهالالا؛ ثالالم هالالذه التحالالديات العقديالالة والفكريالالة المتعالالددة 

ى علالى والتي من أخطرهالا علالى اإلطالالق هالذا التطالرف والتشالدد الالذي يرتكال

الفكالالر البالالاطني ويتالالدثر بعبالالاءة أهالالل بيالالت سالاليدنا رسالالول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويجعالالل منهالالا 

منهجا للدعوة و أساللوبا فالي الحرقالة؛ وملالو قلاله سالعيا إلالى تصالدير التطالرف 

تشالدد والطائفيالة البَغيضالة والشالعوبية المقيتالة مالع الفوضالى التالي ال  والفكر الم 

راسالالات، وأدرقتالاله االسالالتراتيجيات فالالي ت ْبقالالي وال تاَلالذر، وهالالو مالالا رصالالدته الد

طالة التحصالين  المنطقة؛ فراحت ت عطي للدعوة اهتماما وللالدعاة َمسالاحة فالي خ 

نطلقين من  واجهة، م   ".نظرية األمن الفكري"والم 

وقالالان العنالالوان الالالذي رفعنالالاه شالالعارا ومنهجالالا فالالي برنالالامج التالالدريب والتطالالوير 

ستمر لدعاة الوزارة وقوادرها العاملين فالي قا فالة مجالاالت واختصاصالات الم 

سالالالالتجدات الفكريالالالالة، : )الالالالالوزارة هالالالالو جتمعيالالالالة، والم  واقبالالالالة التطالالالالورات الم  م 

 (.نحو تعميق وتعىيى لنظرية األمن الفكري.. والتحديات العقدية 

 

 

دد: )األهداف العامة لبرنامج  الدورات التأهيلية للدعاة الحاليين والج 

 (في المجاالت الدعوية المتنوعة

 : ومن أبرز هذه األهداف ما يلي

 .تعىيى منهج الوسطية اإلسالمية في الدعوة إلى هللا تعالى(  7)

النهالالوض بالالالدعوة إلالالى هللا تعالالالى واالنتقالالال بالعمالالل الالالدعوي إلالالى آفالالاق ( 7)

 .أرحب

.إعداد قوادر دعوية على مستوى عال من التدريب والتطوير واإلبالداع( 4)

  

تدريب والتطوير والتخطيط في االرتقالاء بمساليرة أهمية االعتناء بدور ال( 3)

 .العمل الدعوي

تعميق التواصل بين األجيال من خالل نقل الخبرات والتجارب الدعوية ( 1)

 .الناجحة

صالالياتة حيالاة األمالم، وفالالي  الالدعوة فاليإعالادة االعتبالار إلالى دور ومكانالالة ( 6)

 .ص نع تنميتها ونهضتها وتقدمها وانطالقتها إلى المستقبل
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سالالس العامالالة والمحالالاور التالالي يقالالوم عليهالالا المنهالالاظ الدراسالالي والمحتالالوى األ

 :الدوراتالتدريبي لهذه 

 :يليوأبرز هذه المحاور ما 

 :دراسات في أصول الدعوة النظرية محور-7

تنالالوع، للتأصالاليل المنهجالالي         قالالرر دراسالالي تالالدريبي م  وملالالو مالالن خالالالل م 

همالة ؛ يتم من خالله الترقيال(أصول الدعوة)لمباحو علم  ى علالى الجوانالب الم 

همة وصناعة فكر دعالوي وسالطي رشاليد يحتاجال ه التي ت ؤصل لثقافة دعوية م 

 . الداعية في مجال عمله الدعوي

 (: دراسة في التجارب والخبرات الدعوية)أصول الدعوة العملية  محور-7

وهالالذا المحالالور يقالالوم علالالى استضالالافة العلمالالاء والالالدعاة المشالالهورين الالالذين       

را طيبالالة فالالي الالالدعوة والعمالالل اإلسالالالمي بصالالفة عامالالة، وقالالان لهالالم ترقالالوا آثالالا

عاصالرة؛ لتقالديم خ الصالة  دورهم من قريب أو بعيد في الصحوة اإلسالمية الم 

خبالالالراتهم وتجالالالاربهم فالالالي مجالالالاالت الالالالدعوة واإلرشالالالاد والخطالالالاب الالالالدعوي 

سالالالتقبل الالالالدعوة بدولالالالة قطالالالر ودول مجلالالالس التعالالالاون  الوسالالالطي، ورؤيالالالتهم لم 

تميالىة الخليجي؛ فضالال عالن  االسالتفادة مالن التجالارب والخبالرات الناجحالة والم 

تقدمالة  للالدعاة حالول  تميالىة وم  في قافة المجاالت التي يمكن أن تكالون ثقافالة م 

عالجالة ومواجهالة  قضايا المجتمع القطري ومنطقالة الخلاليج؛ وبخاصالة قيفيالة م 

طهالالا الخليجالالي واإلقليمالالي التحالالديات والمخالالاطر التالالي تواجالاله دولالالة قطالالر وم حي

 .يوالعالم

 : فن التعامل مع الجمهور وصناعة اإلبداع الدعوي محور-4

الالدربي التنميالالة البشالالرية         وهالالذا المحالالور يعتمالالد علالالى استضالالافة بعالالض م 

المتميىين، ممن لهم صلة وثيقة بالعمل الالدعوي، وبالتخصالص الالدقيق الالذي 

تميالالىة تسالالتوعب قافالالة  ت عالجالاله الالالدورات التدريبيالالة؛ وتصالالميم حقيبالالة تدريبيالالة م 

والنهالالوض  الالالدعاة،قالالررات والالالدورات التدريبيالالة التالالي تعمالالل علالالى تطالالوير الم

جتمع ق دما إلى األمام  .بمسيرة العمل الدعوي ودورها التنويري في الم 

 

 

 

 : محور مهارات الدعوة الفردية  -3

قالرر دراسالي نظالري)وهذا المحور يقوم على االسالتفادة مالن دراسالة         ( م 

قالالرر )للتأصالاليل العلمالالي والمعرفالالي لفكالالرة الالالدعوة الفرديالالة؛ باإلضالالافة إلالالى  م 

شالالارقات وتجالالارب بعالالض الالالدعاة ( تالالدريبي عملالالي يعتمالالد علالالى إسالالهامات وم 

الالدربي التنميالالة  تميالالىين فالالي هالالذا البالالاب؛ باإلضالالافة إلالالى إبالالداعات بعالالض م  الم 
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البشالالرية المتميالالىين، ممالالن لهالالم صالاللة وثيقالالة بالعمالالل الالالدعوي، وبالتخصالالص 

 .الدقيق الذي ي عالجه في المجال الدعوي المطروح في هذه الدورات

 

 : محور المشكالت والعقبات والتحديات التي ت واجه الدعوة  -1

حاولة جادة م خلصة لتأصيل منهج علمي في قيفيالة التعامالل مالع         وهي م 

شكالت والعقبات والتحديات والصعوبات التي ت واجه العمالل الالدعوي هذه الم

وملالو مالالن خالالل البحالو الجالالاد أيضالا عالالن  ،(دعالوة، وخطابالالا، ودعالاة)برمتاله 

ويمكالن اعتبالار أهالم المشالكالت والتحالديات أنسب الطالرق لحلهالا ومواجهتهالا؛ 

 :الراهنة التي ت واجه الدعوة هي

تأثيراتاله المسالتقبلية علالى أمالن التمدد الباطني والشالعوبي البغاليض و خطر- 7

 .منطقة الخليج

العقيالالالدة، )مخالالالاطر ضالالالعف وتمييالالالع اله ويالالالة بمكوناتهالالالا الالالالثالف المهمالالالة  – 7

 (.والتاريخ، والثقافة

التنصير؛ وما يستتبع ملو من خلخلالة ليمالن الفكالري يلحقاله بالضالرورة  - 4 

ا تهديد ليمن القومي للالبالد مالن خالالل تواجالد قيانالات علالى األرض مهمالا بالد

ستقبل  بالضغط على الدول من أجل الحصالول  حجمها؛ ي مكن أن تقوم في الم 

-على حقوق وامتيازات واقتساب أوضاع جديدة لم تكالن موجالودة مالن قبالل، 

وهالالذا واقالالع فعالالال فالالي العديالالد مالالن الالالدول العربيالالة واإلسالالالمية التالالي ت وجالالد بهالالا 

سالتقبال-أقليات دينية أو طائفية مالن ضالغوطها  ؛ وربما ت صالعد هالذه الكيانالات م 

بطلب حماية دولية في ظل قوانين دولية تسمح بهذا األمر وت جيىه، وأعراف 

بررا للتدخل في شؤون الدول والحكومالات، وبالتأقيالد  تربية تتخذ من  هذا م 

ستتواصالالالل هالالالذه الكيانالالالات إن عالالالاجال أو آجالالالال مالالالع سالالالفارات دول أجنبيالالالة 

رة ومنظمات دولية وحقوقية للضغط على البالد واستنىافها  لتقديم تنازالت م 

لهالالا بالالدعوى االضالالطهاد الالالديني، أو التمييالالى والفصالالل العنصالالري، أو إهالالدار 

تالوافرة! وامتهان حقوق اإلنسان بالررات م  ، وهللا وحالده !والذرائع قثيرة، والم 

ستعان  .الم 

العلمانيالالالالة، )وروافالالالالده الفكريالالالالة والسالالالاللوقية واالجتماعيالالالالة قالالالالـ  التغريالالالالب- 3

ناسالبات .. جوديالة، والحداثالة والليبرالية، والفلسالفية قالو واالحتفالال بأعيالاد وم 

جتمعاتنالالا  جتمعاتنالالا وتيرهالالا مالالن الظالالواهر التالالي بالالدأت تغالالىو م  تريبالالة علالالى م 

 .الخليجية

 .م شكالت اله وية وتعىيى المواطنة تحديات-1

عدالت السفور التهوين-6  .من قدر الحجاب الشرعي، وازدياد م 
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قالاالختالط بالين الرجالال ). الخلقاليظاهرة الع الري ومظالاهر التحلالل  انتشار-1

جتمعاتنالا ( والنساء وتيرها من المظاهر بصورة الفتة وتأثيرات ملالو علالى م 

حافظة  ..القبلية الم 

التفلالالت مالالن االلتالالىام بالالانداب واألخالالالق والسالاللوقيات والعالالادات  ظالالاهرة-1

 .والتقاليد الخليجية الحميدة لدى قطاع من الشباب

تعالالددة ودور النشالالر التالالي تسالالتهدف نشالالر البحالالوف والدراسالالات الم مراقالالى-1

عينالة بعيالدا عالن االلتالىام بالأخالق وآداب وأحكالام اإلسالالم؛  أفكار وتوجهالات م 

وإعداد جيل من المفكرين والعلماء والباحثين مالن موي االتجاهالات العلمانيالة 

غالالايرة  سالالتوردة مالالن الشالالرق والغالالرب الم  والقوميالالة واأليالالدلوجيات واألفكالالار الم 

جتمعاتنالالا الخليج تدينالالة بفطرتهالالا النقيالالة؛ وملالالو فالالي ظالالل تيالالاب ثقافالالة لم  يالالة الم 

إسالمية أصيلة، وتحصالين تربالوي وعقالدي قالوي، وفالي ظالل تيالاب مشالروع 

تمكنالين يرفعالوا لالواء الالدعوة  فكالرين م  قابل إلعداد وتكوين علماء ودعالاة وم  م 

 .واإلسالم بفهم وسطي ووعي ودراية

ترفالالع شالالعارات تقالالوم بالاله بعالالض مراقالالى البحالالوف والدراسالالات التالالي  مالالا-71

غايرة تحت دعاوى التجديالد وإعمالال (إسالمية) ؛ وهي ت روظ لمفاهيم فكرية م 

مقاصالالد الشالالريعة بالالدال مالالن أحكالالام الشالالريعة فالالي تالالدخل سالالافر منهالالا لىعىعالالة 

حيو تسعى مع سبق اإلصرار جاهدة وبدراسات وتحرقات  اإلسالم،ثوابت 

ي وتمييالالع محسالوبة إلفالالراغ اإلسالالم مالالن مضالمونه العقالالدي والفكالري والالالدعو

 !. أحكامه بدعوى االجتهاد والتجديد والوسطية

من الثوابت والرموز اإلسالمية من خالالل قالم قبيالر مالن المقالاالت  النيل- 77

 .والكتابات الصحفية والبرامج التليفىيونية في الفضاء المفتوح وتيرها

نحرفة؛  األفكار-77 التكفير، العنف، والغلو بكافة صالوره؛ ومالن أبرزهالا )الم 

 (.تطاول على الكيانات الدعوية وعلماء اإلسالم ودعاته ورجالهال

غايرة العادات- 74  .والتقاليد االجتماعية والسلوقية الم 

نقذ ليمة مالن أضالرار ومخالاطر  تياب- 73 الرؤية والتفكير االستراتيجي الم 

 . هذه التحديات الجسام

دت بوادرهالا إحياء نعرات التعصب القبلالي التالي بال)المجتمعية  الظواهر- 71

هالاترات  نتديات قَبَِليَّة الكترونية تشهد سجاالت ونقاشات حادة و م  من خالل م 

األنسالاب؛ نخشالى  والطعن فيت روظ لدعاوى الجاهلية من التفاخر باألحساب 

أن تكون مدخال خطيرا إلمقاء نار الفتنة والعداوة والبغضاء بالين المساللمين؛ 

، والبنالالالات (عضالالالل البنالالالات)ر والحكالالالثالالالم هنالالالاك ظالالالاهرة تالالالالء المهالالالور، .. 

سترجالت، والتالي راحالت ت طالارد شالبابنا، وت شالوه  إلالخ،... والجنس الثالو  الم 

 (. س معة بالدنا في قل مكان
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ظالالاهرة العالالىوف عالالن التفاعالالل مالالع المحاضالالرات والبالالرامج واألنشالالطة  – 71

 .الدعوية

قانت هالذه أبالرز المحالاور الرئيسالة فالي برنالامج التالدريب والتطالوير المسالتمر 

عاة الالالوزارة وقوادرهالالا العالالاملين فالالي مجالالال الالالدعوة والمسالالاجد واألوقالالاف لالالد

 .والشؤون اإلسالمية

 

 .الحوار وتفكيو األفكار المتشددة -( ه)

ولدولة قطر تجربة ثريالة فريالدة فالي هالذا البالاب؛ حيالو اعتمالدت علالى سياسالة 

تشالددة بعيالدا عالن  حكيمة في التعامل مع بعض مظاهر التطالرف واألفكالار الم 

األمنيالالة وسياسالالة القمالالع واالعتقالالال والسالالجن التالالي ثبالالت فشالاللها فشالالال الحلالالول 

بالالالراء  مريعالالالا؛ واسالالالتفادت الدولالالالة ووزارة األوقالالالاف فالالالي هالالالذا الصالالالدد مالالالن خ 

حيالالو تقالالوم فلسالالفتهم علالالى عالالدم االقتصالالار  علالالى سياسالالة ( السياسالالة الجنائيالالة)

عالجالالة  ؛ لمالالا ينطالالوي ملالالو علالالى (الظالالواهر اإلجراميالالة)العقالالاب وحالالدها فالالي م 

حترفالالالي اإلجالالالرام؛ ت الالالؤدي فالالالي النهايالالالة إلالالالى مخالالالاطر مالالالن م   اعتيالالالاد )خالطالالالة م 

؛ لذا لجأت الدولة بسياستها الرشاليدة إلالى اتبالاع سياسالة التوسالع فالي ( اإلجرام

التالي ثبالت أنهالا ( العقوبالات)؛ بدال من التوسع في (التدابير االحترازية)اتخام 

 .وحدها تير قافية في تقويم السلوك اإلجرامي

؛ لالم يتجالاوز بعالد (موضوع فكري)ضوع في األساس هذا فضال عن أن المو

مارسة والسلوك  .إطار الفكر، ولم يصل إلى حد الم 

 المجالال؛لذا قامت وزارة األوقالاف والشالؤون اإلسالالمية بالدور قبيالر فالي هالذا 

تميىة في الحوار مالع بعالض الشالباب الالذي ظهالر علاليهم بعالض  ولديها خبرة م 

نقطالالع النظيالالر فالالي هالالذا ونجحالالت الالالوزارة نجاحالال والتطالالرف،مظالالاهر الغلالالو  ا م 

 : الباب؛ حيو قامت في هذا اإلطار بما يلي

ناقشة أفكار الغلو والتطرف – 7  .إنشاء لجنة لم 

بالالإدارة الالالدعوة واإلرشالالاد الالالديني ( شالالعبة للبيانالالات والدراسالالات)تأسالاليس  – 7

جتمعية ومظالاهر الغلالو والتطالرف  بوزارة األوقاف؛ لرصد وتتبع الظاهر الم 

 . أبرز السب ل لمعالجتها منذ البدايةوالتشدد؛ لتحديد 

تأسيس قسالم لرقابالة المطبوعالات بالإدارة الشالؤون اإلسالالمية، المطبوعالة  – 4

داخل الدولة والواردة إليها؛ مع وحدة لرصد قل ما ينشر في وسائل اإلعالالم 

 .مما يتعلق بمظاهر الغلو والتطرف؛ وتحليل محتواه

 

عالجالة وأمام الجهالود المتكاملالة مالن عالرض اإلسالالم  بوسالطيته وشالموليته، وم 

وفقالالة؛ ثالالم جهالالود جهالالة الرصالالالد  قضالالايا المجتمالالع برؤيالالة إسالالالمية وسالالطية م 
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ومناقشة أصالحاب فكالر الغلالو والتطالرف انحسالر هالذا الفكالر تمامالا والحمالد هلل 

رب العالالالمين؛ حيالالو لالالم يجالالد لالاله أنصالالارا ، بعالالد أن رفضالاله الشالالعب القطالالري 

قيمين على أرضها الطيبة من ضيوف  .قطر الكريم، والم 

 

 

 

 احتواء الشباب  –( و) 

ورعالايتهم دورهالا مالن خالالل إقامالة أنشالطة ( احتالواء الشالباب)ثم قان لسياسة 

وفعاليات دعوية وترفيهيالة متنوعالة؛ حيالو أثمالرت هالذه السياسالة عالن ظهالور 

أجيال من الشباب المتدين الذي يحمل فكالرا وسالطيا رافضالا للعنالف والتشالدد؛ 

مالالن خالالالل عالالدة بالالرامج دعويالالة القالالت ( احتالالواء الشالالباب)وقالالد نشالالطت سياسالالة 

 : حا قبيرا وإقباال الفتا من الشباب؛ من أهمهانجا

تأسالاليس ش الالعبة م ختصالالة للشالالباب بالالإدارة الالالدعوة واإلرشالالاد الالالديني تحالالت  تالالم-7

، تتعاون مالع المالدارس واألنديالة الرياضالية (ش عبة البرامج واألنشطة)م سمى 

 .والمراقى الشبابية وسائر المواقع التي يتواجد فيها الشباب

 .ة وترفيهية في المدارس القطريةتقديم فعاليات دعوي –7

خيمالالات تربويالالة فالالي عطلالالة الربيالالع وفالالي فصالالل الصالاليف؛ ت قالالدم  –4 تنظالاليم م 

شالوق وجالذاب مالن خالالل الترفياله  المعلومات اإلسالمية الصالحيحة بأساللوب م 

 .والمسابقات الثقافية، وتيرها من األنشطة التي ي قبل عليها الشباب

عالالدد مالالن الجوامالالع؛ وهالالو أحالالد  فالالي( المكتبالالات الدعويالالة)إقامالالة برنالالامج  – 3

البرامج الدعوية التي تستهدف الشباب في األحياء؛ وت قدم لهم برامج تربويالة 

وأمسيات ثقافية وتيرها من األنشطة التي تهم  ومخيمات،ودعوية ورحالت 

سالالالاهمة فالالالي تشالالالجيره، والقيالالالام بالالالبعض  أهالالالل الحالالالي الالالالذي يقطنالالالون فيالالاله؛ قالم 

 .األعمال النافعة فيه

 .ت لتكريم المتفوقين دراسياإقامة حفال – 1

تفالالالوق ( ع مالالالرة سالالالنوية)تنظالالاليم رحالالالالت  – 6 تميالالالى  دراسالالاليا،للشالالالباب الم  والم 

شارقين في األنشطة والبرامج الدعوية لوزارة األوقاف  .أخالقيا من الم 

 

اهرة التطرف دولة قطر لمواجهة ظاإلجراءات التي اتبعتها : العنصر الثالو

تشددة  .واألفكار الم 

 :المجال إجراءات عديدة من أبرزهاا في هذا وقد اتبعن

 :فيما يتعلق بالوعع والدعوة واإلرشاد –( أ)
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اختيالالار الالالدعاة والوعالالاظ وفالالق شالالروط ومعالالايير دقيقالالة واختبالالارات  حسالالن-7

 .عديدة

التالالدريب والتطالالوير المسالالتمر للالالدعاة والوعالالاظ علالالى اقتسالالاب المهالالارات  – 7

 .بجانب استمرار التكوين العلمي

كافأة – 4  .المتميىين من الدعاة والوعاظ م 

التواجالالد الالالدعوي فالالي المسالالاجد والمالالدارس وسالالائر المؤسسالالات الحكوميالالة  –3

 .المدنية والعسكرية واإلصالحية

والتالالالىام الالالدعاة والوعالالالاظ بالخطالالة الدعويالالالة  الالالدعوي،التخطالاليط للعمالالالل  –1

قررة  .الم 

لالالى تالالرك المجالالال مفتوحالالا إلبالالداع الالالدعاة والوعالالاظ فالالي إيصالالال دعالالوتهم إ – 6

عين  .الجمهور؛ دون إلىامهم بدروس مكتوبة أو تقييدهم بأسلوب م 

تميىة من  – 1 الثقة الكبيرة إلدارة الدعوة واإلرشاد في دعاتها؛ أوجد حالة م 

الرقابة الذاتية والمسالؤولية والحالرص الكبيالر علالى البالذل والعطالاء؛ واعتبالار 

 .العمل الدعوي رسالة ال وظيفة

تقالوم بكافالة أعمالال  الكبالرى؛عالدد مالن المسالاجد  إقامة مراقى دعوية فالي – 1

الدعوة واإلرشاد، واألنشطة الشبابية في األحياء حيالو تقالوم بالدور قبيالر فالي 

 .احتواء الشباب

 

 

 :لق بالفتوى واالستشارات الشرعيةفيما يتع –( ب)

الالالوزارة بتأسالاليس مكتالالب للفتالالوى واالستشالالارات الشالالرعية بالالإدارة  قامالالت-7

وجعلالالت لالاله االختصالالاص باإلجابالالة علالالى فتالالاوى  الالالدعوة واإلرشالالاد الالالديني؛

 .وأسئلة واستشارات الناس الشرعية

نتقالالالاة مالالالن قبالالالار الالالالدعاة والمشالالالايخ الم ختصالالالين  – 7 واختالالالارت لالالاله ن خبالالالة م 

تمكنالالين فالالي الفقالاله اإلسالالالمي وأصالالوله وأمالالور الفتالالوى، والخبالالرة بالالأمور  الم 

 .وأحوال الناس والشباب على وجه الخصوص

حيالو تالم تخصاليص  الكالريم؛ساليق مالع إماعالة القالرآن قامت الالوزارة بالتن – 4

مسالالالالاحة قبيالالالالرة لمشالالالالايخ مكتالالالالب الفتالالالالوى ليقومالالالالوا باإلجابالالالالة علالالالالى أسالالالالئلة 

ستمعين  .واستفسارات واستشارات جمهور الم 

يقوم مكتب الفتوى بتوثيق قافة األسئلة والمواضيع الذي ترد إلياله لبيالان  – 3

وتحديالالد أهالالم  علميالالة،وملالالو لدراسالالتها دراسالالة  فيهالالا؛حكالالم الشالالريعة اإلسالالالمية 

المواضاليع المطروحالالة علالى مكتالالب الفتالوى والتالالي تكثالر فيهالالا األسالئلة وطلالالب 
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الفتالالوى؛ وملالالو إلدراجالاله قالالأهم المواضالاليع التالالي ينبغالالي أن ي عالجهالالا الخطالالاب 

 .الدعوي عبر برامج الوعع واإلرشاد

 

 :فيما يتعلق بشؤون المساجد –( ظ)

سن اختيالار األئمالة   -7 والخطبالاء وفالق شالروط ومعالايير دقيقالة واختبالارات ح 

 .عديدة

خطاب دعوي ي قدم اإلسالم بصورة وسطية شمولية؛ مع المعالجة  تقديم – 7

 .الحكيمة لمشكالت المجتمع

والتطالالوير المسالالتمر ليئمالالة والخطبالالاء علالالى اقتسالالاب المهالالارات  التالالدريب- 4 

 .بجانب استمرار التكوين العلمي

ب وقدرات المتميىين مالنهم فالي أعمالال صالباحية فالي االستفادة من مواه – 3

 .والفتوى وتيرها والدراسات،والبحوف  واإلرشاد،مجال الدعوة 

 .تأسيس المساجد على أحدف الط رز العمرانية الحديثة – 1

تىايالالد بنظافتهالالا عبالالر شالالرقات متخصصالالة وتهيئتهالالا للعبالالادة  االهتمالالام- 6 الم 

 ..والدعوة والتعليم على أحسن ما يكون

ربط جمهور المساجد بالثقافة اإلسالمية األصاليلة عبالر تأساليس مكتبالات  – 1

وقتالب العلمالاء المعاصالرين فالي الفكالر الوسالطي  التالراف،تحوي أمهات قتب 

 . الرشيد في المساجد الجامعة

ارتبالالالاط خطالالالب الجمعالالالة بالالالالحمالت الدعويالالالة والمناسالالالبات اإلسالالالالمية  – 1

 .الميةوالوطنية المحلية والخليجية واإلقليمية والع

المجالالال مفتوحالالا إلبالالداع األئمالالة والخطبالالاء فالالي إيصالالال دعالالوتهم إلالالى  تالالرك- 1

عين  .الجمهور؛ دون إلىامهم بدروس مكتوبة أو تقييدهم بأسلوب م 

 

 : باألوقاف وشؤون الوقف وفيما يتعلق –( د)

قيام هيئة األوقاف بإدارتها بدور اجتماعي قبير؛ حيو تساهم في تنميالة  – 7

بتقديم العديد من الخدمات التي تشمل قطاع الصحة والتعلاليم المجتمع، وتقوم 

 .والشؤون االجتماعية وتيرها

المشارقة في دعالم العمالل الالدعوي بتقالديم االعتمالادات الالزمالة للبالرامج  – 7

والمشاريع وطباعة الكتب التراثية والكتيبات التي تعمالل علالى ترساليخ الفكالر 

 .اإلسالمي الوسطي

برامج واألنشطة الدعوية الشالبابية فالي إطالار ترساليخ تمويل العديد من ال – 4

 .الوسطية واحتواء الشباب بعيدا عن الغلو والتطرف
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تقالالديم الجالالوائى والمكافالالآت والحالالوافى التشالالجيعية إلالالى الطلبالالة المتفالالوقين  – 3

 . والشباب المتميىين في إطار برامج رعاية الشباب

 

  :بالمطبوعات والشؤون اإلسالمية وفيما يتعلق –( ه)

دعالالم الفكالالر اإلسالالالمي الوسالالطي الرشالاليد بحسالالن اختيالالار وانتقالالاء عنالالاوين  – 7

المطبوعات التي يحتاجها الداعية وطالب العلم والمسلم المعاصالر فالي حياتاله 

 .اليومية

توزيالالع المطبوعالالات علالالى الجمهالالور وفقالالا لتصالالنيف دقيالالق؛ حيالالو هنالالاك  – 7

 تيالرهم؛مية ثالم قائمة لحملة درجة الدقتوراه في الشريعة والدراسالات اإلسالال

ثالالم خريجالالي  العليالالا،ثالالم تالالأتي فئالالة الالالدعاة مالالن تيالالر حملالالة شالالهادات الدراسالالات 

 .ثم عامة الناس الجامعات،

 

  :فيما يتعلق بالعالقات اإلسالمية –( وـ)

 اإلسالالالالمية؛تقالالالوم الالالالوزارة برعايالالالة العديالالالد مالالالن المالالالدارس والمراقالالالى  –( 7)

بعضالالها قالالام سالالمو األميالالر الوالالالد يحفظالاله هللا بتأسيسالاله؛ وإيفالالاد بعالالض الالالدعاة 

تميىين لنشر الفكر اإلسالمي الوسطي بين رواد هذه المراقى فالي أوروبالا  الم 

 .وتيرها

طباعة وتوزيع الكتب اإلسالمية التي ت عىز منهج الوسطية اإلسالمية  –( 7)

 .باللغات األجنبية الواسعة االنتشار

 

 

بالمشالالالالالاريع الثقافيالالالالة وإصالالالالالدارات مرقالالالالى البحالالالالالوف  وفيمالالالالا يتعلالالالالق –( ز)

 :والدراسات بالوزارة

وقالالالالد قالالالالام مرقالالالالى البحالالالالوف والدراسالالالالات بالعديالالالالد مالالالالن المشالالالالاريع الثقافيالالالالة 

عالجالة  اإلسالالمية؛واإلصدارات العلمية الم حكمالة لتعىيالى مالنهج الوسالطية  وم 

واجهالالة الغلالالو والتطالالرف والفكالالر المتشالالدد؛ وملالالو مالالن خالالالل عنالالاوي ن هالالذه وم 

 :اإلصدارات

 إصدارات المشاريع الثقافية: أوال

 

 اإلصدار م
 -عالقته بالموضوع  سظة الظشر

 ونوعه

7 
مالالالن .. ظالالالاهرة التطالالالرف والعنالالالف 

واجهة انثار إلى دراسة األسباب  م 

باشرة  هـ 7371المحرم   عمل جماعي –م 
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7 
.. الخطالالالالاب اإلسالالالالالمي المعاصالالالالر 

 دعوة للتقويم و إعادة النظر

باشرة  هـ 7376 مو الحجة  عمل جماعي –م 

باشرة  هـ 7371شوال  مسلمو الغرب بعد أحداف سبتمبر 4  عمل جماعي –م 

3 
البعالالالالد الرسالالالالالي لمجلالالالالس التعالالالالاون 

 بالد الجىيرة العربية. الخليجي 

باشرة  هـ 7374رمضان   عمل جماعي –م 

1 
اشالالكالية التنميالالة ووسالالائل النهالالوض 

 رؤية في اإلصالح

باشرة  هـ 7371رجب   عمل جماعي –م 

6 
الدور الحضاري لالمة المسلمة فالي 

 عالم الغد

جمالالالالالالالالالالادى انخالالالالالالالالالالرة 

 هـ7377

باشرة   عمل جماعي –م 

باشرة  هـ 7373رمضان  رسالة المسلم في حقبة العولمة 1  عمل جماعي –م 

باشرة  هـ 7347ربيع األول  رسالة القرآن 1  عمل جماعي –م 

 

 علي بن عبد هللا آل ثاني رحمه هللاإصدارات جائىة الشيخ : ثانيا

 

 سنة النشر المؤلف  اإلصدار م

 هــ 7371 د دمحم خليفة حسن احمد. ا الحوار منهجا وثقافة 7

 هــ 7371 دمحم وقيع هللا أحمد. د الشورى ومعاودة إخراظ األمة 7

4 
دور التالالالالراف فالالالالي بنالالالالاء الحاضالالالالر 

 وإبصار المستقبل

 هــ 7371 عمران سميح نىال. أ 

 هــ 7377 سعيد دمحم تانم. د  اشكالية التعليم في العالم االسالمي 3

 هــ 7377 أقرم رضا مرسي. د األسرة المسلمة في العالم المعاصر 1

 هــ 7371 عبد المجيد عمر النجار. د قضايا البيئة من منظور إسالمي 6

 الوقف ودوره في التنمية 1
عبالالالد السالالالتار إبالالالراهيم رحالالاليم 

 الهيتي

 هــ 7371

 هــ 7347 د  نور الدين الخادمي. أ  مقاصد الشريعة.. حقوق اإلنسان  1

 هــ 7343 عادل بن بوزيد عيساوي. د  فقه السنن اإللهية 1

 

 إصدارات قتاب األمة التي لها صلة بالموضوع: ثالثا

حصاد أقثر من ربع قرن في ترسيخ الوسطية اإلسالمية وترشيد الخطاب )

 (الدعوي

  رقم العدد اإلصدار م

  7 مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية 7
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  7 الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف  7

  3 حول إعادة تشكيل العقل المسلم 4

  6 المذهبية اإلسالمية والتغيير الحضاري 3

  1 الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 1

  1 نظرات في مسيرة العمل اإلسالمي 6

  1 اإلسالمأدب االختالف في  1

  77 والحل اإلسالمي.. مشكالت الشباب الحلول المطروحة  1

  71 التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي 1

  71 فقه الدعوة مالمح و آفاق الجىء االول 71

  71 الدعوة مالمح و آفاق الجىء الثانيفقه  77

  71 قضية التخلف العلمي والتقني في العالم االسالمي المعاصر 77

  77 (محنة المسلم مع حضارة عصره)دراسة في البناء الحضاري  74

  77 (7)في فقه التدين فهما وتنىيال  73

  74 (7)في فقه التدين فهما وتنىيال  71

76 
النظام  االستثمار-التوزيع -في االقتصاد اإلسالمي المرتكىات 

 المالي

73  

  76 أزمتنا الحضارية في ضوء سن ة هللا في الخلق 71

  71 مقاالت في الدعوة واإلعالم اإلسالمي 71

  71 مقومات الشخصية المسلمة أو االنسان الصالح 71

  41 إخراظ االمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 71

  41 العقل العربي وإعادة التشكيل 77

  41 (7)قيم المجتمع االسالمي من منظور تاريخي  77

  31 (7)قيم المجتمع االسالمي من منظور تاريخي  74

  37 فقه تغيير المنكر 73

  37 والتغيير الحضاريالمنهج النبوي  71

  34 وصراع الحضاراتاإلسالم  76

  31 قضايا معاصرةرؤية إسالمية في  71

  36 المستقبل لإلســــــالم 71

  31 (الجىء األول)التربية الدعوية  والوساطة فيالتوحيد  71

  31 (الجىء الثاني)التربية الدعوية  والوساطة فيالتوحيد  41

  31 اإلسالم وهموم الناس 47

http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=122
http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=213
http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=213
http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=132
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  13 في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية 47

  11 الحكم على المبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيميةأصول  44

  16 من مرتكىات الخطاب الدعوي في التبليي والتطبيق 43

  11 نحو مشروع مجلة رائدة ليطفال 41

  63 إشكاليات العمل اإلعالمي بين الثوابت والمعطيات العصرية 46

  61 (األول الجىء)مجاالته .. ضوابطه .. االجتهاد المقاصدي حجيته  41

  66 (الجىء الثاني)مجاالته .. ضوابطه .. االجتهاد المقاصدي حجيته  41

  61 القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر 41

  14 أنمومظ مالو بن نبي.. الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري  31

  13 (رؤية شرعية)الترويح وعوامل االنحراف 37

  11 (اصول وضوابط)فقه الواقع  37

  16 ووسائل التسديد...دعوة الجماهير مكونات الخطاب 34

  11 استخــدام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الوسائل التعليمية 33

  11 عالم إسالمي بال فقر 31

  11 (الجىء األول)نحن والحضارة والشهود  36

  17 (الجىء الثاني)نحن والحضارة والشهود  31

  17 القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل اإلسالمي 31

  14 التفكو األسري األسباب والحلول المقترحة 31

  11 دعوة للمراجعة... التفكو األسري  11

  11 محور مقاصد الشريعة.. حقوق اإلنسان  17

  11 والقانونحقوق اإلنسان بين الشريعة  17

  17 الطفولة و مسئولية بناء المستقبل 14

  14 في االجتهاد التنىيلي 13

  13 ال إنكار في مسائل الخالف 11

  11 من أساليب اإلقناع في القـرآن الكريم 16

  16 أفريقيا أنمومجا.. الغرب ودراسة انخر 11

  11 رؤية تأصيلية.. قضية المرأة 11

  11 التعليم و إشكالية التنمية 11

  11 الذات و انخر.. الحوار  61

  711 الخطاب التربوي اإلسالمي 67

  714 مهارات االتصال 67

http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=89
http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/Details.aspx?BookId=89
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  713 علوم حضارة اإلسالم و دورها في الحضارة اإلنسانية 64

  711 الكفائية سبيل تنمية المجتمعإحياء الفروض  63

  716 مهارات التربية اإلسالمية 61

  711 عولمة الجريمة رؤية إسالمية في الوقاية 66

  711 ضوابط في فهم النص 61

  711 بصيرة المستقبل.. في ادب األطفال رؤية الحاضر  61

  771 وثيقة المدينة المضمون و الداللة 61

  777 فهم النصمنهج السياق في  11

17 
التقنيات الحديثة فوائد و أضرار دراسة للتأثيرات السلبية على صحة 

 الفرد

777  

  774 البعد المصدري لفقه النصوص 17

  771 سبيل الحياة الطيبة.. الدعاء  14

  771 النص الشرعي و تأويله الشاطبي أنمومجا 13

  771 فقه الوسائل في الشريعة اإلسالمية 11

  777 الحضارة اإلسالمية جذور وامتدادات 16

  777 حرية الرأي في االسالم مقاربة في التصور والمنهجية 11

  774 االدارة التربوية مقدمات لمنظور اسالمي 11

  771 رؤية ومشروع... توطين العلوم في الجامعات العربية واإلسالمية  11

  776 رؤية ومشروع... واإلسالمية توطين العلوم في الجامعات العربية  11

  771 من وسائل القرآن في اصالح المجتمع 17

  771 تعامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع االطفال تربويا 17

  771 فقه التوسط مقاربة لتقعيد وضبط الوسطية 14

  741 المشروع الحضاري إلنقام القدس 13

  747 انخر.. مقاربة، التراف: إدارة األزمة 11

  747 مقاربة نظرية وتاريخية... نحو فقه لالستغراب 16
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  741 الحرية وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي 17

  741 نحو إنسانية جديدة.. قيم اإلسالم الحضارية  17
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  734 لغة الخطاب الدعوي 14

  711 أخالقيات التعامل األسري في السيرة النبوية 13

  711 أم ضرورةحاجة .. تطوير التعليم الشرعي  11
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  767 بين اإلشكاليات واإلمكانيات.. تكامل الحضارات  11

 

 

 

 

 خاتمة
 

واجهة )هذا قان بإيجاز أهم معالم  -*  عالجة وم  تجربة دولة قطر في مجال م 

تشددة يسالرنا أن نضالعها بالين يالديكم آملالين أن ت سالهم .. ( التطرف واألفكار الم 

واجهالة التطالرف  عالجالة وم  شترك في مجال م  في إثراء مشروعنا الخليجي الم 

تشددة؛ سالائلين المالولى سالبحانه وتعالالى أن يحفالع بالدنالا مالن قالل  واألفكار الم 

 .وأن يجعلها آمنة م طمئنة بفضله وقرمه سوء؛

  والتوصياتأهم النتائج 

جتمعاتنالا اإلسالـالمية هالـو مسالؤولية جماعيالة، يتحملهالا إن أمالن  – 7 بالدنالا وم 

قل عاقل رشيد، والحفاظ علياله هالو مسالؤولية الجميالع، وإناله لمالن الخيانالـة أن 

ل بتحصالالالالـيل المكاسالالالالب ي فالالالالرط أحالالالالـد فالالالالي هالالالالـذه المسالالالالـؤولية، أو أن ينشغالالالالـ

 . واالمتيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازات

شالالرفا مالالن االعتالالىاز باإلسالالالم دينالالا وعقيالالدة  إن – 7 بالدنالالا تحمالالل تاريخالالا م 

وحضالالارة وثقافالالة وشالالريعة ومالالنهج حيالالاة؛ وينبغالالي علينالالا أن نسالالعى جميعالالا أن 

يكون لها دور ريادي في رفع راية اإلسالم الذي هالو أعالى وأتلالى مالا نملالو، 

بارقالالة التالالي تقالالوم بهالالا وزارات األوقالالاف  وهالالذا يتطلالالب م ضالالاعفة الجهالالود الم 

وقرة في دول الخليجوا  .لشؤون اإلسالمية الم 

 

عالجالة ظالاهرة التطالرف والعنالف واإلرهالاب؛  – 4 ونحن نخوض معرقتنالا لم 

ينبغالالي أالَّ نتالالردد لحظالالة واحالالدة فالالي تخطئالالة وإدانالالة مسالاللو التطالالرف والعنالالف 

والتفجيالالالرات التالالالي تقالالالع فالالالي بعالالالض بالدنالالالا الخليجيالالالة والعربيالالالة واإلسالالالالمية 

قيد على أنها ليست وساليلةً شالرعيةً مالن وسالائل وتيرها من دول العالم؛ والتأ

الدان بكالل أشالكاله وألواناله  اإلصالح المنشود؛ فالتطرف والعنالف واإلرهالاب م 

سالالالوتاته ومهمالالالا قانالالالت أسالالالبابه ودوافعالالاله؛ وإن اسالالالتخدم ه وجالالالة التطالالالرف  وم 
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سالالالوغ للحالالالرب والتالالالدخل والتعسالالالف والهيمنالالالة  واإلرهالالالاب مالالالدخال إليجالالالاد م 

فتهالالا وعقيالالدتها ومناهجهالالا؛ أمالالر ينبغالالي أن والعالالدوان علالالى تالالاريخ األمالالة وثقا

 .تتوجه له اإلدانة أيضا

أن العنف والتطرف ظاهرة تتداخل عدة أسباب في نشوئها وتالداعياتها،  – 3

وإيجالاد التغطيالة الشالرعية أو  االجتمالاعي،والظلالم  السياسالي،االسالتبداد : منها

مارسات  والتحديات الدينية للظلم والطغيان، وما يفرزه ملو ويستتبعه من الم 

حيو تتحالف قوى الشر  الهوية،الثقافية والدينية ومحاوالت الهيمنة وتذويب 

 .والهيمنة؛ وال سبيل للخروظ من هذا المأزق الخطير إال بالحوار والشورى

عالالالظ ظالالاهرة العنالالف والتطالالرف واإلرهالالاب، التالالي بالالدأت تأخالالذ شالالكاًل  أن- 1

رة لدراسالات موضالوعية عالميًا، والوقاية منهالا، يتطلالب إخضالاع هالـذه الظالاه

تخصصالالين بشالالعب المعرفالالة االجتماعيالالة  تأنيالالة تيالالر منحالالازة، مالالن قبالالل م  وم 

واإلنسالالانية جميعاًلالا، وفالالي مقالالدمتها الدراسالالات الشالالرعية؛ ألن هالالـذه الظالالاهرة 

تضامنة تير تقليديالة بعيالدًا عالن  ترابطة م  رقبة، وتحتاظ إلى حلول م  عقدة وم  م 

ال تخالرظ مالن قريالب أو بعيالد عالن  التالي قالد االرتجالـالية،الحلول والمقترحات 

الحل األمنالي، الالذي يعالجهالا بالسالوط، بينمالا ي عالجهالا اإلعالميالون ومالن علالى 

 .شاقلتهم بالصوت والضجيج واإلدانة

متالالدة تاريخياًلالا، تضالاليق وتتسالالع،  – 6 إن ظالالاهرة التطالالرف والعنالالف ظالالاهرة م 

هالـي تخبو وتتقد، لكن ال تنقطع، وليس لها هـوية أو مكان أو زمالان أو ديالن، 

ظالالاهرة رافقالالت الوجالالود البشالالري علالالى األرض، وهالالي صالالناعة بشالالرية أواًل 

وأخيًرا حتى لو م ورست باسم الدين، وجاءت فلسفتها ثمرةً للالوٍن مالن التالدين 

 .المغشوش ولتبرير وتسويي االستبداد والتسلط السياسي

إن دمالالي المسالاللمين أو العالالالم اإلسالالالمي بالالالتطرف واإلرهالالاب دون سالالائر  -1

األديان والمجتمعات؛ فذلو يعالود لمواقالف ودوافالع هالـي فالي أساسالها العقائد و

ت حرقهالالا تراقمالالات مالالن األحقالالاد الصالالليبية القديمالالة، إلالالى جانالالب « أيديولوجيالة»

الدوافع االقتصادية والسياسية، فهي ليست موضالوعية، علالى قالل حالال، قمالا 

أن الحيلولالالة دون التفتالاليش عالالن األسالالباب الحقيقيالالة لإلرهالالاب هالالـو نالالوع مالالن 

طيالالالة علالالالى المجالالالرم الحقيقالالالي، أو المحالالالرك الحقيقالالالي، أو قشالالالف المسالالالبب التغ

الحقيقالالي، حتالالى أننالالا نعتقالالد أن االقتصالالار علالالى معالجالالة انثالالار يتحالالول ليصالالبح 

 . مساهمة سلبية تؤدي إلى إخفاء الجريمة والسماح للعنف باالمتداد

نشالئة لهالا، – 1   إننا عند التعامل مع الظاهرة ينبغي أن ننظر في األسباب الم 

وعدم االقتصار على معالجة انثار؛ ألن استمرار الظاهرة وتجالذرها سالوف 

نشالالئة لهالالا، وهالالذا ال يعنالالي التوقالالف أو  يسالالتمر طالالـالما اسالالتمرت األسالالباب الم 
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ل العدول عن معالجة انثار؛ ألن معالجة انثار ليس خيالاًرا؛ وإنمالـا هالـو ي مثال

 .حالة اإلسعـاف الضروري للمريض

ؤقالت يحالول دون رة العنف يبقى مطلوبًا قعالالالحل األمني لظاه حتى- 1 ظ م 

 .امتداد انثار

ضد االقتصار على الحل األمنالي لمعالجالة انثالار دون النظالر فالي  لكننا - 71

الدوافع واألسباب الحقيقية، ملو أن االقتصالار علالى الحالل األمنالي، قمالا دل الت 

ب وإثارتاله الشواهد، لم ي غن شيئًا، وإنما قان سببًا فالي تهياليج العنالف واإلرهالا

 . طبيعية والحجم الحقيقي الم خيفوالخروظ به عن الحدود ال

أي تعامل مع الظاهرة دون الحفر في تربتها، والوصول إلى معرفة  إن- 77

جالالالذورها، والبحالالالو فالالالي أسالالالبابها المنشالالالئة لهالالالا، واالقتفالالالاء بقالالالراءة سالالالطحها، 

ال والتالالوهم بإمكانيالالة حسالالمها مالالن خالالالل المواجهالالة والحلالالول األمنيالالة، فسالالوف 

والشالواهد أقثالر مالن أن ت حصالى، علالى أن .. يىيد الظالاهرة إال تجالذًرا وتأزًمالا

الحل األمني بات عاجًىا عن أن يقدم شيئًا ي ذقر في هـذا المجـال، حيو ثبالت 

قاًلالا ليحقالالاد عملياًلالا أن القمالالع والعنالالف ال ي شالالكل حالالاًل وال يولالالد إال عنفاًلالا وتعمي

 . وتوسيعًا لدائرتها

ونحالالن هالالـنا ال نقلالالل مالالن أهميالالة وضالالرورة وقيمالالة الحالالل األمنالالي، الالالذي  - 77

حاولالة لمحاصالرتها وتالرميم نواتجهالا وآثارهالا،  يتعامل مع آثار الظاهرة في م 

لكن المشالكلة هالـي فالي اإلفالراط باسالتخدام الحالل األمنالي ، ومالن ثالم االقتصالار 

عالجالة عليه قعالظ وحيد لمثل هـذه الظواهر المعقدة المرقبة، التالي تتطلالب م  

نشئة لها؛ ألنه طالما أن األسباب ما تىال قائمة ، فالظاهرة تبقالى  األسباب الم 

رشالالحة للتنالالامي ؛ حتالالى ولالالو بالالدا لنالالا أن الحالالل األمنالالي الالالذي قبتهالالا  موجالالودة وم 

وقمعها إلى حيٍن ، اسالتطاع إنهاءهالا؛ فالالمعروف عقالاًل وواقالـعًا أن العنالف ال 

 . ولد إال اإلرهابيولـد إال العنف، قرد فعل، واإلرهاب ال ي

إن الالالذي يالالدعو لالرتيالالاب فالالي هوجالالة الحالالرب علالالى التطالالرف والعنالالف  – 74

واإلرهالالاب اختيالالار أرض المسالاللمين لتكالالون هالالـي الميالالدان والمحالالل والممالالول 

قالالدم الضالالحايا وال نقالالول التضالالحيات، وقالالأن العنالالف والتطالالرف بالالات حكالالًرا  وم 

يو بدأ شيئًا على بالد المسلمين وأشخاص المسلمين وحتى دين المسلمين، ح

فشيئًا ي عتبر اإلسالم منبالع التطالرف علالى ألسالنة  قثيالر مالن السياساليين وقبالار 

فكالري الغالالرب ودارسالي الحضالالارات،  وأناله ال سالالبيل إليقالالاف رجالال الالالدين وم 

اإلرهاب والتطرف والعنف إال بمحاصرة المؤسسالات والمالدارس والمسالاجد 

رعية، باسالالالم والمنالالالاهج وجمعيالالالات العمالالالل الخيالالالري والعبالالالو بالمفالالالاهيم الشالالال

  .«تجفيف منابع اإلرهاب»
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هالالـنا ال نريالالد أن نعفالالي أنفسالالنا ومجتمعاتنالالا مالالن وجالالود ظالالواهر  ونحالالن - 73

أو حتالالى وجالالود  والدينيالالة،التطالالرف والعنالالف والمتطالالرفين فالالي حياتنالالا الثقافيالالة 

الالالن العالالالدو مالالالن أن يمسالالالو  ويصالالالنع الالالالذرائع، وي مالالالارس  بفتيلهالالالا،قابليالالالات ت مك ِ

ن دراستها، والتعرف علالى آثارهالا الكارثيالة اإلرهاب الفكري الذي يحول دو

 . وما تحمل من السلبيات لديننا وحضارتنا ومجتمعاتنا علينا،

هالالـناك جهالالات مسالالتفيدة ولهالالا مصالاللحة مالالن إشالالاعة أجالالواء اإلرهالالاب  إن - 71

مارسالالاتها العنيفالالة وتالالدخالتها فالالي شالالؤون انخالالرين  والتخويالالف حتالالى ت سالالوغ م 

لالذلو تحالرص هالـذه الجهالات أشالد  واختراق ساليادات الالدول وحقالوق األفالراد،

الحالالرص علالالالى عالالدم وضالالالع تعريالالف لإلرهالالالاب حتالالى ال يتناولهالالالا، ويكشالالالف 

حقيقتهالالا، فالالي الوقالالت الالالذي ت مالالارس اإلرهالالاب الفالالـكري ضالالد قالالل مالالن يحالالاول 

دراسة أسباب اإلرهاب، حتالى ال يطالهالا، وتحالاول اتهاماله بتسالويي اإلرهالاب 

 .وإيجاد المبررات له

بادرة إلالى إقامالة مرقالى متخصالص  بأهمية: الدراسةواخيرا ت وصي  – 76 الم 

لدراسات التطرف والعنف واإلرهاب، يقالوم علياله عالدد مالن العلمالاء والالدعاة 

وخبراء علم اإلجرام ومكافحة الظالواهر  والقانون،وعلماء النفس واالجتماع 

وحالدة  اإلجرامية؛ حيو يقوم هذا المرقى بإعالداد خطالة اسالتراتيجية خليجيالة م 

واجهة  عالجة وم  ظاهرة التطرف والعنالف؛ بعالد االنتهالاء مالن رفالع مرئيالات لم 

 .دول مجلس التعاون وتصوراتها حول الموضوع

 هذا وباهلل التوفيق ؛ 

 وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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