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واًل : البد من وضع إستراتيجية  قومية لمواجهة التطرف واإلرهاب ، تستند إلى مجموعة من أ
                       األسس  تنبثق  من األسس التى تجمع عليها االستراتيجية المقترحة من

 0202رؤية مصر 
اب هو س اإلرهفي أية برامج وقائية يمكن أن تتم ، فأسا تطوير العقل هو القاعدة األساسية -1

لفه خ الفكر المتطرف الذى يجب أن توجه الجهود لتغييره وتعديل المعتقدات الخاطئة التى تقف
 فيما يتعلق باألفكار التكفيرية.

تفعيل اللقاءات المباشرة مع الشباب وتعزيز حرية الحوار معهم بالشكل الذى يمكنهم من التعبير  -0
وأن يكون الحوار بين أساتذة الجامعة وطالبهم ، الوطن عن أنفسهم وابداء آرائهم في كل قضايا 

 هو النموذج األمثل لذلك.
المحور السياسى ، والمحور األمنى أن مواجهة اإلرهاب تحتاج للوفاء بستة محاور نوعية هى : -0

، والمحور التقنى ، كل محور منها له أهدافه العامة وآليات تنفيذه لمواجهة اإلرهاب ومعالجة 
 المتطرفة. األفكار

 يجب توحيد الجهود المزمع القيام بها وتكاملها ، وأن تتم بالتنسيق فيما بينها. -4
التعامل مع اإلرهاب في ضوء خطة واضحة األهداف ، واآلليات اإلجرائية التى يمكن تنفيذها  -5

 على أرض الواقع. 
  تتوقف.  أن تستمر هذه الجهود ، وال يكون بعضها استجابة لظروف طارئة ، ثم -6
إن االهتمام بالجوانب االجتماعية والتربوية والثقافية هى حجر الزاوية في كل برامج مكافحة  -7

 التطرف واإلرهاب.



 
 ثانيًا : آليات تنفيذ االستراتيجية على المحاور المختلفة :

  للمحور  االجتماعى والنفسى والتربوي :
، والمدرسة ،، وهى األسرةود الممكنة من خاللها قنوات أساسية ، يمكن تقديم بعض الجههناك ثالث 

 ودور العبادة ، ومن ثم تتمثل األهداف العامة التى يمكن تحقيقها في اآلتى :
، وتحقيق التفاعل البناء بين أفرادها ، وتلبية تمكين األسرة من المحافظة على تماسكها -1

 االحتياجات األساسية والمتكاملة.
فكير ، بما فى ذلك مهارات التالطالب ، وتنمية مهارات التفكير لديهم تغيير طرائق تفكير -0

 النقدى ، ومهارات التفكير اإلبداعى واالبتكارى كمتطلبات جامعة في كل التخصصات األكاديمية.
تفعيل دور النخبة الجامعية في تعزيز آليات الوقاية من الفكر المتطرف ، واالنزالق إلى براثن  -0

  اإلرهاب.
 وتعزيز قيم المواطنة ، وغرس القيم اإليجابية. -4
 تطوير محتوى الخطاب الدينى  ، وتنمية قدرات الدعاة الشخصية والمهنية. -5
( اضية والفنيةة واالجتماعية والرياألدبية والثقافيتيسير قيام الطالب بمختلف األنشطة الطالبية ) -6

 غهم تحت إشراف تربوى من أساتذتهم.التى تكفل لهم استغالل طاقاتهم وشغل أوقات فرا
     التقنى :للمحور  

) االستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات المكانية ( في  الحديثة تفعيل االعتماد على التقنيات -1
 عمليات الرصد والمواجهة للعناصر المتطرفة.

 الجتماعى.ا تعزيز معرفة الشباب بضوابط االستخدام اآلمن لمواقع االنترنت وشبكات التواصل -1
تنمية مهارات الشباب في مواجهة الشائعات والحرب النفسية التى تبث ضد الوطن على شبكات  -2

 االنترنت والقنوات الفضائية.
   

 للمحور  االقتصادى : 
دعم توجه الدولة فيما تنفذه من المشروعات التنموية التى تستوعب أكبر قدر ممكن من األيدى  -1

 إلى الحد األدنى من معدالت البطالة بين الشباب.العاملة الوطنية وصوال 
دعم وتعزيز التوجه إلى إقامة المشروعات الصغيرة وتيسير سبل تمويلها بين فئات الشباب في  -0

 مقبل العمر.
 للمحور  اإلعالمى : 

العوة إلى االلتزام بمواثيق الشرف اإلعالمى في نقل الحقيقة بمصداقية مع مراعاة البعد عن  -1
 هث وراء اإلثارة والبلبلة. الل



تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في الدفاع عن قضايا األمة المشتركة وعلى رأسها  -0
 قضية التطرف واإلرهاب.

العمل على تصحيح الصورة الذهنية لعلماء الدين في وسائل اإلعالم ، واألعمال الفنية حتى  -0
 طه االجتماعى .تعود له هيبته وقيمته ، وتأثيره في محي

  الفتوى والتشريع:
 في توجهها لتجديد الخطاب الدينى في ضوء ما يستجد من مقتضيات العصر.دعم الدولة  -1
وضع خطة قومية لالهتمام بالدعاة على المستوى اإلنسانى وتلبية احتياجاتهم األساسية  من  -0

ول يمكنهم من القيام بدورهم المأم ناحية ، ومن ناحية أخرى تأهيلهم التأهيل العلمى والمهنى الذى
  وتعزيز روح التسامح والتعايش بين مكونات الشعب الواحد.، في نشر ثقافة اإلسالم السمح 

 


