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  دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري
  "دراسة تطبیقیة علي إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة"

  ١ محمد سعد بداح جدعان الهاجري/ د
  :المستخلص

دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة تعرف  وهدفت الدراسة إلي
 "،إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة بالتطبیق عليالفكري " قضایا التطرف

اقتصرت الدراسة و ، التحلیلي والمسح بالعینةالمنهج الوصفي  الدراسة استخدمتو 
موظف بمكاتب إدارة الثقافة بالدول العربیة األعضاء بالجامعة  ١١٠علي عدد 

الفترة الزمنیة  سة فيوتم تطبیق الدرا موظفین بكل دولة، ٥دولة بواقع  ٢٢وعددهم 
، تضمن عدة محاورت ةنااستب، باستخدام ٢٠١٨حتي یونیو  ٢٠١٧دیسمبر من 

أن إدارة الثقافة تعمل علي التعاون مع المنظمات المعنیة  وتوصلت الدراسة إلي
بالحفاظ علي التراث، وتكثیف حضورها عالمیا لالهتمام بالتراث العربي، وٕاصدار 

بقضایا الثقافة، ووجود استراتیجیات لحمایة وصون  التقاریر الدوریة المعنیة
بالعمل علي كافة المستویات الدولیة واالقلیمیة  وأوصت الدراسةالموروث الثقافي، 

والمحلیة والتي من شأنها دعم مسیرة الحفاظ علي الثقافة العربیة رائدة بین الثقافات 
  د الشعوب جمعاء.والحضارات حفاظا علي الموروث االنساني المشترك الذي یوح

  جامعة الدول العربیة. -إدارة الثقافة -التطرف الفكري - الدور :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

 
The study aimed to recognize the role of the 

organization concerned with culture in facing the 
intellectual extremism issues “by applying on the culture 
management in the Arab League”. The study used the 
analytical descriptive methodology and the sample survey. 
The study limited on 110 employees in the offices of culture 
management in the Arab countries that are members in the 
Arab League, and there are 22 countries, 5 employees in 
each country. The study has applied from December 2017 to 
June 2018 by using a questionnaire including many 
points,The study found that the culture management 
cooperates with the concerned organization to maintain the 
heritage, intensify its presence internationally to take care of 
Arab heritage, issue periodic reports concerned with culture 
issues, and exist strategies to maintain and preserve the 
culture heritage. The study recommended by working at all 
international, regional and local levels to support the process 
of keeping the Arab culture prominent among cultures and 
civilizations to maintain the common human heritage that 
unites all peoples. 

Key words: role - intellectual extremism – culture 
management – Arab League.  
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   :المقدمة - أوال
  :مقدمة الدراسة - ١

 وطمسها، الحقائق وتشویه المفاهیم قلب على بقدرته المتطرف الفكر یتسم
 مبهمة بمعان الكلمات واستعمال للواقع، مناقضة أو كافیة وبراهین غیر أدلة وتقدیم
 تكمن المتطرف الفكر لدى الحقائق ومختلفة وتشویه متقلبة بمعان أو محددة غیر
 والقدرة والتسفیه التحریف والتشویه طریق عن واألدلة للحقائق القاطع ضالرف في

إلى  والمیل فیهم، الثقة وعدم اآلخرین تكذیب إلى إضافة األكاذیب، خلق على
 إلى والمیل فیها والتشكیك الحقائق إخفاء طریق عن علیهم والتآمر التحریض
 الواحد) البعد (عقلیة عقلیةال وأحادیة السلوكي – التناقض الفكري والصراع الخالف
 یتعارض امتسقً  اسلوكً  المعرفیة والمزاجیة الخصائص تشكل حیث الرؤیة، وأحادیة

 مسارات صارمة وفق ویتحرك الجدید ویتجنب البدائل ویرفض التنوع قبول مع
 ضیقة ألهداف نفسه ویكرس مجتمعه عن نفسه العقلیة هذه صاحب ویعزل

 ال إنه حیث من المتطرف الفكر خصائص مع هذه الخاصیة وتتوافق ،ومحددة
 أن كما المتاحة، االختیارات عند تنوع یتوقف وال جدیدة، تفكیر أسالیب عن یبحث
 تنوع وعمق من تتضمنه بما اإلنسانیة الحیاة ثراء مع یتناقض المتطرف الفكر

 یؤمن حیث واالنتقام العداء إلى بالترعة المتطرف الفكر یتسم وتفاعل كذلك
 العنف، خالل من إال وجوده وٕاثبات رسالته إلى توصیل سبیل ال بأن فالمتطر 

 ویتبنى ینحرف ما ولكنه سرعان مقبولة براقة بمفاهیم المتطرف الفكر یبدأ وقد
  .والمجتمع للفرد مدمرة شریرة مسالك
 :مشكلة الدراسة -٢

 الیوم، الدولي المجتمع تواجه التي الظواهر خطرأ من اإلرهاب ظاهرة تعد
 المادیة الخسائر وفي اإلرهاب ضحایا عدد في الظاهرة هذه خطورة تضحوت

 أفراد مجموعةأو  فرد یرتكبها أفعال على الیوم اإلرهاب یقتصر وال، عنه الناجمة
 الواسعة الحمالت أیضا یشمل نهإ بل سیاسیة أو مادیة منافع على الحصول بدافع
 اتجاهات أو سیاسات رضلغ أو وطنیة تحرریة حركات لقمع الدول تشنها التي

 تنفیذ أدوات من أداة إلى اإلرهاب یتحول وهكذا أخرى دول على خارجیة أو داخلیة
 للدول الداخلیة الشؤون في التدخل وسائل من وسیلة والى الخارجیة السیاسة
 إلى النهایة في یدفعها قد مما بینها العالقات تأزم إلى یؤدي هذا نأ والشك األخرى
 .مدمرة مسلحة تنزاعا أو قطیعة
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 الباردة الحرب نهایة منذ خاصة وبصفة الدولیة األسرة تعیشه الذي التطور إن
 التعامل دینامیة في األساسیة العناصر حدأ الدولة إرهاب من جعل ،وحتي اآلن

 السیاسة تنفیذ أدوات من فاعلة أداة اإلرهاب استخدام وأصبح. المعاصر الدولي
 المتغیرات من مجموعة بسبب األمریكیة المتحدة یاتللوال بالنسبة وخاصة الخارجیة

 یرتبط ما ومنها المعاصر، الدولي المجتمع بخصائص ما یتعلق منها .الدولیة
 ذاته اإلرهاب خصائص إلى یعود ما وأخیرا الدولیة، األسرة تعیشها التي بالتغیرات

 .السیاسي العمل أدوات من كأداة
ع المیة مثلما الحادث في موضو وعندما یكون موضوع الدراسة ظاهرة ع

اسب مع الموضوع لذا حث، فیجب علي الباحث أن تكون دراسته التطبیقیة تتنالب
دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف تعرف رأي الباحث 

  علي إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة" بالتطبیق الفكري
  تساؤالت الدراسة:  - ٣

  یس: التساؤل الرئ
مع المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري "ما دور 

  "؟إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة اإلشارة إلي
  :التساؤالت الفرعیة

  ة الحس القومي لدي شعوب الجامعة؟ما دور إدارة الثقافة في تنمی -
 ء؟الحفاظ علي تراث الدول األعضا ما دور إدارة الثقافة في -
  كالت المتعلقة بالثقافة العربیة؟ما دور إدارة الثقافة في التعامل مع المش -
  فیة بعیدة المدي إلدارة الثقافة؟ما المشروعات الثقا -
دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة هل یوجد فرق دال احصائیًا في  -

 طبقًا للمرحلة العمریة؟قضایا التطرف الفكري 
دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة ال احصائیًا في هل یوجد فرق د -

  طبقًا للمؤهل العلمي؟قضایا التطرف الفكري 
  :أهداف الدراسة - ٤

   :الهدف الرئیس
دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري تعرف 

   ".إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة بالتطبیق علي"
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   :لفرعیةاألهداف ا
  تعرف دور إدارة الثقافة في تنمیة الحس القومي لدي شعوب الجامعة. -
 دور إدارة الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول األعضاء. تعرف  -
  تعرف دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعلقة بالثقافة العربیة. -
  قافة.تعرف المشروعات الثقافیة بعیدة المدي إلدارة الث -
  :الدراسة أهمیة - ٣

 كبیر باهتمام عنیفة كظاهرة اإلرهاب موضوع یحظى الماضي القرن بدایة منذ
 في الخوض عن یتردد ال التي الحیویة الموضوعات من عنه الكالم وأصبح
 السیاسة، ورجال والفقهاء المفكرین فیهم بما ، حدا على كل المتخصصون غمارها
 دولیة ومؤتمرات لقاءات لعدة اأساسیً  امحورً  كلیش اإلرهاب موضوع أصبح وعلیه
 الذي والشيء ، فیها البحث بصدد نحن التي الدراسة هذه أهمیة تأتي هنا ومن

 ،المنظمات المعنیة بالثقافة لمتغیر تناولنا هو أكبر أهمیة الموضوع على أضفي
 تربیةكال العلم میادین شتى في الباحثین اهتمام على استحوذت التي األخیرة هذه

 التي الهامة المكانة عن الكثیرون عبر وقد النفس، وعلم االجتماع وعلمواإلدارة 
 فمن اإلنساني بطابعنا لها ندین فنحن متعددة، بطرق المجتمع في الثقافة تشغلها
 وفي الناس مع انسجام في العیش على والقدرة والمعاییر القیم تتشكل خاللها

 . جتماعیةاال وطباعنا میولنا تتشكل محیطها
 من المجتمع في هام كنسق الثقافة أهمیة من عرضه تم ما على وتأسیسا

 فإن أخرى، جهة من النسق هذا تأثیرها طال التي یةاإلرهاب الظاهرة وخطورة جهة،
  . ضرورة من أكثر یصبح التأثیر هذا ودرجة شدة وكشف تقصي
  :اإلطار النظري -ثانیا

  :مصطلحات الدراسة - ١
  ر:الدو  -
الدور في قاموس ویبستر بأنه مجموعة الصفات أو األفعال المتوقعة یعرف 

من شخص یؤدي وظیفة معینة، وهو جزء من الفرد، أو سمة شخصیة له عندما 
  s, 2014; P. 1043  ’ (Webster (.یتم ممارسته وأداؤه

نموذج السلوك الذي یتطلبه مركز اجتماعي معین، ویتحدد سلوك الفرد  وهو
ه وتوقعات اآلخرین منه، وهذه تتأثر بفهم الفرد واآلخرین للحقوق في ضوء توقعات

  ).٣٩٥، ص ٢٠١٢أحمد زكي بدوي، (والواجبات المرتبطة بمركزه االجتماعي
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التي تؤسس لها وتبذلها إدارة الثقافة بجامعة الدول تلك الجهود ویعرفه الباحث بأنه 
  الفكري.والتطرف  اإلرهابالعربیة لتقدیم خدماتها بهدف مواجهة 

  :اإلرهاب -
إنما یستخدم لوصف  اإلرهابترى دائرة المعارف االجتماعیة األمریكیة بأن تعبیر 

نهج أو أسلوب یحاول من خالله مجموعة منظمة أو حزب تحقیق أهدافها المعلنة 
  .)٢٢، ص ٢٠١٤محمد عبد اهللا العمیري، ( باستخدام العنف المنظم بصفة أساسیة

  ا یلي:كم اإلرهابتعریف  ویمكن
عمل عنفي وهو جریمة مقصودة ذات بعد سیاسي غالبا،  اإلرهابیعد "

ترتكب من قبل فرد أو جماعة أو منظمة أو نظام حاكم یمثل الدولة، ویهدف لنشر 
الذعر والرعب وتحقیق أهداف معینة كزعزعة نظام سیاسي قائم أو محاولة 

ه المباشرة من فزع وخوف ي لیس مقصورا علي آثار اإلرهاباستبعاده"، وعلیه فالعمل 
ي من خالله اإلرهابوخسائر، بل هناك هدف حقیقي مبطن غیر مباشر، ویعمد 

  إلي إثارة فصول الرأي العام للبحث عن هدفه الجوهري.
 :الفكري التطرف -

 بمعناه المنضبط قدیما العربیة والمراجع الكتب في یعرف لم مصطلح التطرف
 التطرف استخدموا كلمة قدیما العلماء بعض كان وان الراهن الوقت في اصطالحا

 الفعل وعلى المخالف للشرع القول للشرع، وعلى المخالف القائل على الدیني
 وروح الشارع مقصود بعیدا عن فهما الشرعیة النصوص فهم للشرع، فهو المخالف
 المكروهتین، النتیجتین إحدى إلى الذي یؤدي الفهم الدین هو في فالتطرف اإلسالم

 عن والجافي حدوده المتجاوز هو الدین والمتطرف في التفریط، أو اإلفراط اوهم
 ویسره وبنظرة لوسطیته مجاف فیه دینه متطرف في مغال فكل وهدیه، أحكامه
 إلى یؤدي ما كل المصادر بعض بحسب أّنه نجد التطرف مفهوم على اشمل

 في الشائعة وكیةواألسالیب السل والمعاییر والقیم الفكریة القواعد عن الخروج
 مختلفة ومعاییر ِقَیم تبني واالنسحاب، أو بالسلبیة أو بالعزلة عنه ُمعبراً  المجتمع،

 جماعي سلوك أو فردي شكل العنف في نحو االتجاه إلى عنها الدفاع یصل قد
  على اآلخرین. بقوة الرأي المجتمع وفرض في التغیري إحداث بهدف منظم،
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   :قةاستقراء الدراسات الساب -٢
 التهدیدات أخطر من العنف أعمال تعد :٢٠١٦ مصطاف عادل دراسة

 ،واستقراره المجتمع أمن وتهدد الداخلي كیانها تمس كونها المجتمعات تواجه التي
 العربیة المجتمعات في تظهر بدأت التي األمنیة األزمات أنواع كإحدى وتصنف

 هذه خطر دائرة تتسعو  عمومًا، العالم بلدان معظم وفي خصوصاً  واإلسالمیة
 بلدان جمیع منه تعاني الذي اإلرهاب حالیاً  ظواهرها أخطر من والتي األزمة
 الحرب من بدًأ بأخرى أو بصورة المجتمع أعماق في التوغل بدأ والذي العالم،

 والیابان الغربیة أوربا في الیساریة الحركات ظهور إلى دفعت التي الثانیة العالمیة
 إلى تهدف وٕایدیولوجیات أفكار ظهور نتیجة البلدان من غیرهاو  وٕایطالیا وفرنسا
 نمواً  شهدت التي العشرین القرن ستینیات نهایة مع خصوصاً  السیاسي التغییر
 امتدت التي یةاإلرهاب الجماعات ونمو الظاهرة هذه تأثیر وامتداد اإلرهاب لظاهرة

 یعرف ما في رهاباإل نطاق اتساع إلى أدى مما الوطنیة حدودها خارج أنشطتها
 . الدولي اإلرهابب

 من واإلسالمیة العربیة المجتمعات في تظهر یةاإلرهاب العملیات وبدأت
 منظمات وتعدد اإلرهابو  العنف ظاهرة تنامي العربي العالم یشهد إذ آلخر، حین

 المناطق في العنیفة التیارات من غیرها عن تختلف التي الدیني السیاسي العنف
 .المالع من األخرى

 أو فكریة توجهات من تنطلق كانت إذا یةاإلرهاب العملیات خطر ویعظم
 بحیث المجتمع أفراد على تأثیرها دائرة وتتسع معینة فئة تخدم اقتصادیة مصالح

 والعامة الخاصة الممتلكات بسببها وتتلف معصومة وأنفس بریئة أرواح فیها تزهق
 یةاإلرهاب األعمال هذه وتؤدي ها،فی تنشط التي المناطق في والهلع الرعب وتنشر

 في وتتسبب األفراد نفوس في والخوف الرعب وانتشار واالستقرار األمن زعزعة إلى
  .الضحایا من كبیرة أعداد سقوط

 ٢٠١٥ اإلرهاب مكافحة في األمنیة واالجهزة اإلعالم دور حول العمل ورشة -
 بكافة اإلرهاب لظاهرة والتصدي للوقوف المبذولة یةاإلعالم الجهود لتعرف

 لمواجهة ياإلعالمو  األمني والتكامل التعاون أسس وضع خالل من أشكاله
 اإلرهاب مكافحة في والبارز الواضح اإلعالم لدور اً تالف له، والتصدي اإلرهاب

 أنواع لكافةاجتماعیة رافضة  بیئة خلق وفي والشفافیة زاهةالن ثقافة وٕاشاعة ثقافیاً 
 والمقروء والمسموع المرئي) المختلفة اإلعالم وسائل نأ مبیناً  ،اإلرهابو  الفساد
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 ولفتت ،والتقاریر البرامج إعداد خالل من راكبی دورا تلعب الیوم باتت (اإللكترونيو 
 الصادق والتعاون بالتضامن اال رهااثم تؤتي ال اإلرهاب مكافحة أن إلى الورشة

 سیما ال األردن في طاعاتالق كافة بین والمستمر الفعال والتواصل البناءة والجهود
 منابعه وتجفیف اإلرهاب على للقضاء األمنیة األجهزة مع یةاإلعالم المؤسسات
   .مالعال دول جمیع في بل فحسب األردن مستوى على لیس واستئصاله
تلخصت أهداف هذه الدراسة في تحلیل  :٢٠١٣دونج رالف ة دراس

هدف نقد هذه التصریحات، یین باإلرهابعن  اإلعالمتصریحات الحكومة ووسائل 
وقد اشتملت العینة على مجموعة من التصریحات الحكومیة التي نشرت في 

یة كما غطتها نفس اإلرهابیین، واألحداث اإلرهابصحیفة نیویورك تایمز عن 
الصحیفة، وقد استخدم الباحث استمارة تحلیل المضمون في هذه الدراسة التي 

لیل هذه المقاالت والتصریحات، وأظهرت النتائج وصفها بأنها الطریقة الدرامیة لتح
السیاسي یحدث بسبب قیمته الرمزیة حتى من دون تغطیة اعالمیة  اإلرهابأن 

وأن له أهداف استراتیجیة وتكتیكیة أظهرها التحلیل، كما أوضحت النتائج أن 
یة، كما كشف اإلرهابیین تساعد على تنفیذ المخططات اإلرهاباألحزاب خارج دائرة 

التي یمكن أن تظهر وأنه من الصعب  اإلرهابالتحلیل القدرة على التنبؤ بأشكال 
ي اإلرهابال تصور شخصیة  اإلعالمالسیطرة علیها . وأوضحت النتائج أن وسائل 

  .تصویرًا موضوعیًا مبني على الحقائق وٕانما تصویرًا انفعالیاً 
 ،اإلرهاب بمكافحة المعنیة الدولیة المواثیق تناولت :)٢٠١٣( الطیار دراسة

 ،اإلرهاب ومعاقبة لمنع جنیف اتفاقیة أبرزها اتفاقیات لعدة التطرق خالل من وذلك
 والتي لإلرهاب المكونة األفعال مجموعة بالتحدید تتناول بأنها جنیف اتفاقیة وتتمیز
 الجریمة هذه االتفاقیة توضح كما لنصوصها طبقاً  علیها معاقب جرائم تشكل

 تدخل ولم، مرتكبیه ومعاقبة اإلرهاب لمنع الجنائیة واالجراءات یةالوقائ والتدابیر
 ولم الموقعة الدول جانب من علیها التصدیق عدم بسبب التنفیذ حیز جنیف اتفاقیة
 لمعالجة جادة محاولة أول تعد فاالتفاقیة ذلك ومع الهند هي واحدة دولة إال یصدق
 اإلرهاب لقمع األوروبیة تفاقیةاال هناك ثم ،الدولي المستوى على اإلرهاب ظاهرة
 أیضاً  وهناك، نیویورك في الموقعة الرهائن أخذ لمناهضة الدولیة واالتفاقیة لعام

 الدولي المدني رانالطی خدمات في المشروع غیر التدخل بقمع المتعلقة االتفاقیة
  .المدني نالطیرا ضد العنف أعمال تزایدت أن بعد
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 واقع لقراءة محاولة البحث هذا عدی :٢٠١١ حمدان رمضان محمد دراسة
 من ،ةاالجتماعی الزوایا مختلف في والتدمیر الخراب ینتج الذي الدولي اإلرهاب

 عواملها وتحلیل الظاهرة لهذه السوسیولوجي التحلیل مراحل استعراض خالل
 الذي الغموض ومدى التاریخي تطورها مراحل وتتبع لها المفسرة النظریة واألطر
 ومن، العالمي والسلم األمن على انعكاساته أو تداعیاته ومعرفة فهوم،الم هذا یسود

 الذي الدولي اإلرهاب لمواجهة المقبولة المقترحات بعض وضع إلى الوصول ثم
  .برمتها اإلنسانیة المجتمعات طال

هدف هذه الدراسة هو توضیح الدور  :٢٠١٠ .توني جرین ونورم دراسة
 اإلرهابالتلفزیون األمریكي لتغطیة حوادث  الذي تقوم فیه شبكات األخبار في

ذه الشبكات الثالث هي: آي بي سي. سي ودور هذه التغطیة على الرأي العام، وه
. أن بي سي، وعینة الدراسة هي مجموعة من أشرطة الفیدیو مسجل علیها بي أس

أي. ذه الشبكات، وهي اختطاف طائرة (عملیة ارهابیة تمت تغطیتها عن طریق ه
واستخدم الباحثان في هذه الدراسة تحلیل المضمون ، ١٩٨٥تي) یونیو  دبلیو.

كأداة لتحلیل التقاریر المسجلة على شرائط الفیدیو، وقد تم التحلیل على أساس 
المصدر مع تحلیل أحادیث عامة للجمهور مع ردود أفعالهم وقد أشارت نتائج 

من المصادر الدراسة الى أن المادة المصورة التي عرضت على الجمهور 
التلفزیونیة أثناء عملیة االختطاف كانت كلها للرهائن مع التركیز على انفعاالتهم 
النفسیة، ولذلك شكك الباحثان في موضوعیة هذه المصادر في نقل الحدث، كما 
أوضحت النتائج أن كل المقابالت واألحادیث كانت مع أقارب الرهائن والضحایا 

ریین في كل المقابالت مما صبغ الحقائق بصبغة وأسرهم، فكانوا األشخاص المحو 
انفعالیة شدیدة بعیدة عن الحیادیة في نقل الحدث، كما لم تذكر أیة محطة من 

ي اإلرهابالمحطات الثالث أي شيء عن األسباب الحقیقیة والرئیسیة لوقوع الحدث 
 وال عن مطالب القائمین به مما یوضح أن محطات التلفزیون الثالثة كانت غیر

  .موضوعیة في نقل الحدث
وأخطاره  اإلرهابناقشت هذه الورقة  :٢٠٠٦دراسة مراد بن علي زریقات 

ي ومن یصبح اإلرهابومداخل تحلیل السلوك  اإلرهابمن خالل استعراض تعریف 
یة وأسباب اإلرهابیة ومراحل تشكیل الخالیا اإلرهابإرهابیا وتنظیم الجماعات 

  .اإلرهابة السعودیة في مواجهة وأخطاره ومحاور التجرب اإلرهاب
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منذ أكثر من خمس  اإلرهابوالمملكة العربیة السعودیة أحد البلدان التي واجهت 
یة اإلرهابوالمخططین للعملیات  اإلرهابسنوات حیث واجهت حربا شرسة مع 

   .فبینت الورقة محاور هذه المواجهة من خالل ما تم استعراضه
  :االستفادة من الدراسات السابقة

أفــادت الدراســات الســابقة الباحــث فــي اختیــار أســلوب الدراســة واألداة المناســبة 
التي من شأنها تحقیق أهداف الدراسة واالجابة علي فرضـیاتها، وتـوافر المرجعیـات 
النظریــة واألدبیــات الســابقة علــي موضـــوع الباحــث والمتعلقــة بدراســته بغــرض بنـــاء 

  رجوع الیها في الدراسة.االطار النظري للدراسة والتي یجب علیه ال
  :اإلطار النظري للدراسة - ٣

 وطمسها، الحقائق وتشویه المفاهیم قلب على بقدرته المتطرف الفكر یتسم
 مبهمة بمعان الكلمات واستعمال للواقع، مناقضة أو كافیة غیر وبراهین أدلة وتقدیم
 تكمن رفالمتط الفكر لدى الحقائق وتشویه ومختلفة متقلبة بمعان أو محددة غیر
 والقدرة والتسفیه والتشویه التحریف طریق عن واألدلة للحقائق القاطع الرفض في

 إلى والمیل فیهم، الثقة وعدم اآلخرین تكذیب إلى إضافة األكاذیب، خلق على
 إلى والمیل فیها والتشكیك الحقائق إخفاء طریق عن علیهم والتآمر التحریض
 الواحد) البعد (عقلیة العقلیة وأحادیة لوكيالس – الفكري التناقض والصراع الخالف
 یتعارض متسقا سلوكا المعرفیة والمزاجیة الخصائص تشكل حیث الرؤیة، وأحادیة

 مسارات صارمة وفق ویتحرك الجدید ویتجنب البدائل ویرفض التنوع قبول مع
 ضیقة ألهداف نفسه ویكرس مجتمعه عن نفسه العقلیة هذه صاحب ویعزل

 ال إنه حیث من المتطرف الفكر خصائص مع هذه الخاصیة وتتوافق .ومحددة
 أن كما .المتاحة االختیارات عند تنوع یتوقف وال جدیدة، تفكیر أسالیب عن یبحث
 تنوع وعمق من تتضمنه بما اإلنسانیة الحیاة ثراء مع یتناقض المتطرف الفكر

 یؤمن ثحی واالنتقام العداء إلى عةنز بال المتطرف الفكر یتسم وتفاعل كذلك
 العنف، خالل من إال وجوده وٕاثبات رسالته إلى توصیل سبیل ال بأن المتطرف

 ویتبنى ینحرف ما ولكنه سرعان مقبولة براقة بمفاهیم المتطرف الفكر یبدأ وقد
 .والمجتمع للفرد مدمرة شریرة مسالك
 وممارسة العنف ستعمالال اللجوء إلى دیني أو فكري لمبدأ التعصب یدفع قدو 
 المجتمع على بها تؤمن التي فرض مبادئها تحاول معینة فئة ِقبل من اباإلره
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 لتسهیل السلطة إلى الوصول محاولة إلى الفئة تلك تسعى وربما فیه، تعیش الذي
 واالشتراكیة، الرأسمالیة بین الصراع :ذلك أمثلة ومن وتطبیقها، المبادئ نشر تلك
 في والمسلمین الهندوس وبین ینیة،د والكاثولیك ألسباب البروتستانت بین والصراع

أحیاًنا  علیها ُیطلق التي الجماعات بعض تبني في ذلك یتمثل كما الهند،
 االتصال ومقاومة األخرى، والحضارات الثقافات رفض األصولیة الجماعات

  .)٢٠، ص٢٠١٢على لیلة،( المختلفة الحضارات بین الثقافي
 أحدث باستخدام إلكترونیة واقعوم فضائیة، قنوات إنشاء إلى األمر تطور بل
 معاذ األردني الطیار في إعدام حدث كما التصویر، في التكنولوجیا أدوات

 ذلك، إلى إضافة ،ذبًحا لیبیا في المصریین من مجموعة وٕاعدام حرًقا، الكساسبة
 بمظهر ییناإلرهاب بعض إظهار في ُیسهم لألحداث نقله خالل من اإلعالم فإن

 من أیًضا حدث ما وهذا طریقتهم، على والسیر إلى تقلیدهم یدفع األبطال، مما
 لرؤیتهم "داعش"اإلسالمیة  الدولة تنظیم إلى لالنضمام الشباب من اآلالف تحمُّس

، ٢٠١٧(أبو دامس زكریا، األرض على مكاسب یحققون أنهم اإلعالم خالل من
 ).١٢٥ص

لقرن العشرین خیر من ا) العالمي خالل العقد األاإلرهاباستأثرت ظاهرة (و 
وبدایة القرن الحادي والعشرین باهتمام متزاید من البلدان المتقدمة والنامیة على حٍد 
سواء، وذلك نتیجتًا لألثار السلبیة التي ترتبها في حیاة المجتمعات البشریة، إذ 
ارتبط شیوع هذه الظاهرة بتطور األحداث الجاریة في الساحة السیاسیة وتعمقها، 

) صفة لصیقة لكل حدث سواء كان مخططا أم غیر اإلرهابم (حتى أضحى مفهو 
  ذلك واإلطار العام الرئیس الحاكم لحركة الدول وسیاستها المختلفة.

بین  اإلرهابوهنا فقد اختلفت التفسیرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاهرة 
من یؤكد ان حاالت التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذیة ونمو ظاهرة 

ظاهرة طبیعیة یمكن ان تظهر في أي  اإلرهاب، وبین من یدعي ان رهاباإل
مجتمع مرتبطة بعوامل مختلفة منها البیئة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
والدینیة واالیدیولوجیة، إن أي معالجة لقضیة ذات صلة ببعض المفاهیم تحتاج ان 

  صائصها.تحدد تلك المفاهیم من خالل تعریف یوضح مكوناتها وخ
ینبغي اإلشارة مسبقا إلى أن لفظة  اإلرهابوقبل تحدید معنى ومفهوم 

تعود في أصلها إلى اللغة الالتینیة حسبما تشیر إلى ذلك معاجم  Terror اإلرهاب
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اللغة، وهي كلمة تمتد إلى لغات ولهجات المجموعات الرومانیة ثم انتقلت اللفظة 
  فیما بعد إلى اللغات األوربیة األخرى.

في العصر الحدیث باندالع الثورة  اإلرهابیؤرخ كثیر من الباحثین في ظاهرة 
للداللة علي أعمال العنف  اإلرهاب، حیث استخدام مصطلح ١٧٩٨الفرنسیة عام 

في هذه الفترة لم تكن هناك أي و  ،سواء المرتكبة من قبل الحكام ضد أعداء الثورة
تم العصف بالحریة الشخصیة ضمانات لألفراد في مواجهة تعسف الحكومة، بل 

والسیاسیة لهم، وقد صدر قانون االشتباه الذي تختص بتطبیقه المحكمة التوریة ولم 
یكن للمتهم أي ضمانات المحاكمة، بل كانت المحاكمة صوریة ونهایة الحكم 

، أو تلك األعمال المرتكبة من الشعب ضد الحكام، إضافة إلي تكون باإلعدام
 اإلرهاب، ویمكن ذكر اإلرهابفت فرنسا أنواعا أخري من الثوري، وعر  اإلرهاب

 اإلرهاباالنفصـــــــالي والذي كانت تسعي فیه الجماعات إلي استقالل إقلیم معین و 
 األجنبي اإلرهابالعقائدي بما یشمله من إرهاب الیمین وٕارهاب الیسار، وكذلك 

  .)٥، ص ٢٠١٤عصام عبد الفتاح مطر، (
المماثل لإلرهاب  اإلرهاباألخرى أنماطا كثیرة من كما شهدت مختلف الدول 

  :في فرنسا، فمثالً 
" من أخطر النفصالي، حیث تعد منظمة "إیتاا اإلرهابعرفت  أسبانیافي 

، وتوجه أسبانیاي تحقیق انفصال إقلیم الباسك عن یة إذ تسعي إلاإلرهابالمنظمات 
  والقوات المسلحة. یة ضد رجال الشرطةاإلرهابهذه األخیرة أكثر اعتداءاتها 

یة من أجل االستقالل اإلرهابنجلترا فقد ظهرت الحركة اإلیرلندیة إأما في 
)، إلي جانب منظمة الجیش الجمهوري ١٩٦٠إلي  ١٨٨١بدأت عن بریطانیا(

یة اإلرهابومنظمة جیش التحریر الوطني اإلیرلندي، تركزت اعتداءاتها  ،اإلیرلندي
  االقتصادیة الهامة.في عملیات الخطف وتدمیر المراكز 

یة التي قامت اإلرهابیة، ظهرت االغتیاالت اإلرهابوعلي خالف هذه العملیات 
بها المنظمات الثوریة الروسیة كمنظمة اإلرادة الشعبیة ومنظمة األرض والحریة، 

شعارا ومبدأ  ١٩ر من القرن وحمل الحزب الثوري االشتراكي في العقد األخی
 ه، ولكنالقیصریة الفوضى في النظملن یكون فقط وسیلة إلثارة  اإلرهاب" أساسي

، ٢٠١٤محمد عبد اهللا العمیري، ("سیستخدم أیضا كوسیلة من وسائل الدعایة واإلثارة
  ).١٣٦ص 
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 والقیم من الثقافات اإلنسانیة الذاكرة بمخزون یتعلق ما كل األمن ویتضمن
تمعه، ویقصد باألمن الفكري من مج اإلنسان یتلقاها التي األخالقیة والمبادئ

استقرار المكونات األصیلة والمنظومة الفكریة الالزمة لحمایة مكتسبات األفراد 
والشعوب كضرورة ملحة في مواجهة العملیات الممنهجة التي تمارس لإلخالل 
باألمن المجتمعي والذي سینعكس بالضرورة علي مجریات الحیاة االقتصادیة 

 بحق یرتبط ویصبح تهدیدا واضحا للحیاة بشكل عام ، كما واالجتماعیة  والسیاسیة
 في المكتسبة حقوقه كافة في حمایة وأمنه التعبیر وفي التفكیر في اإلنسان
وفي الحریة المسؤولة التي تمنح صاحبها الحریة دونما تعارض مع حریة  االختیار

  ر الفكر.اآلخرین أو مكتسباتهم ،وضمان تحقیق العدالة والعیش بعیدا عن تدمی
Tomlinson, J. 2016, 11 (4): 242-251)(  

، حیث اتفقوا القانون فقهاء عدد منویمكننا تلخیص ما جاء علي لسان 
  والتي حددها الفقیه هوفمان كما یلي:علي مجموعة من العناصر، 

  یكون ذا أهداف ودوافع سیاسیة، ویتسم بالعنف أو یهدد باستخدامه. اإلرهاب -
لتحقیق نتائج نفسیة بعیدة المدى یتجاوز القیمة المستهدفة أنه یكون وهمیا  -

 حالیا.
 أنه یقوم به منظمة ذات قیادة معروفة أو هیكل خالل تآمریه. -
 ترتكبه غالبا مجموعة شبه قومیة أو كیان ال ینتمي للدولة. -
 )٢٢، ص٢٠١٦أحمد العموش، ( ال یحمل أعضاؤها زیا موحدا أو شارات تعریفیة. -

  :اإلرهابت االتفاقیة لتعریف المحاوال
في إطار االتفاقیات والمواثیق الدولیة له أهمیة خاصة،  اإلرهابإن تعریف 

وتحدید األفعال واألعمال التي تدخل في نطاقة تعتبر  اإلرهابحیث أن التعریف ب
  بدایة الجهود الدولیة لمكافحته، من خالل أرضیة مشتركة متفق علیها بین الدول.

حظ علي أغلب االتفاقیات الدولیة التي عقدت بصدد محاربة إال أن المال
، إذا اإلرهاببشتى صورة وأنواعه جاءت دون تحدید متفق علیه لتعریف  اإلرهاب

ال یوجد لحد اآلن إجماع دولي علي هذه المسألة، وهذا راجع بطبیعة الحال إلي 
مفهوم ، حیث أثار )٢٤، ص ٢٠١٢،كمال حماد(العامل السیاسي واإلیدیولوجي

الكثیر من الجدل والخالف بسبب ما أحاط تحدید هذ المفهوم من  اإلرهاب
اعتبارات سیاسة ونظرات مصلحیة، وقد كان هذا االختالف من بین األسباب التي 

 .اإلرهاببشأن  ١٩٣٧كانت وراء عدم التصدیق علي اتفاقیتي جنیف لعام 
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  لمستوى الدولي كما یلي:لي وعلي اویمكننا تسجیل هذه الجهود علي المستوي المح
   :علي المستوي الدولي –

نجد أن أول وثیقة تضمنت تعریفا لإلرهاب كانت اتفاقیة جنیف لقمع ومعاقبة 
األعمال اإلجرامیة المواجهة علي أنه: " اإلرهابحیث عرفت  ١٩٣٧لعام  اإلرهاب

ضد دولة ما، وتستهدف، أو یقصد بها، خلق حالة رعب في إذهان أشخاص 
ص ، ٢٠١٢،أمل یازجي(أو مجموعة من األشخاص أو عامة الجمهور معینین،

٦٣.(  
إن ممارسات بعض الدول ال تدع شكا في أن  :ویمكننا مالحظة ما یلي

یرجع إلي غلبة االعتبارات  اإلرهابالسبب في غیاب تعریف متفق علیه بشأن 
یا السیاسیة علي االعتبارات القانونیة عند تعامل كثیر من الدول مع القضا

  .اإلرهابالمحسوبة علي 
استخداما للقوة أو العنف أو التهدید بصورة ووسائل المختلفة،  اإلرهابیتضمن  –

بما في ذلك األسلحة بأنواعها وسواء كانت هذه القوة أو العنف موجها نحو 
األشخاص أو الممتلكات أو بقصد اإلخالل باألمن العام أو تعریض الجمهور 

  ر.أو المرافق العامة للخط
یكون الغرض من استخدام القوة أو العنف أو التهدید به إحداث رعب أو فزع أو  –

  ترویع في أذهان الشعب بكافة أو جماعة معنیة.
ي بل اإلرهابوال یعد الذعر والخوف هما الناتجان الوحیدان المرجوان من العمل  –

  یسعى هذا األخیر إلي تحقیق أهداف تفوق في أهمیتها هذین العنصرین.
یتضمن إرهاب الدولة عنصرا دولیا وهو تعریض السلم واألمن الدولیین للخطر  –

  أو توجیه الضربة إلي أهداف دولیة.
محمد (وأخیرا هناك اتساقا في نمط انتقاء الرموز أو تمثیل الضحایا أو األهداف –

  ).١٣٠، ص٢٠١٣عبد المطلب الخشن، 
االجتماعي  اإلصالح ملف في لإلسهام ومهیئة مرشحة التنمیة منظمات إن

 الشعبیة، القواعد واالحتكاك مع التعامل قدرات من لها بما واالقتصادي والسیاسي،
خبرات  في الشامل االقتراب خالل من البعض حققها مصداقیة، من لها وبما

 من الفكري األمن وتحقیق إرساء في لها الحیوي الدور ویبرز، التنمیة المحلیة
جمیع  في فكریا وعملیا الفرد إلعداد المؤسسات لكت الذي تؤدیه الدور خالل
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السلیمة،  التنشئة االجتماعیة وتنشئته الفرد تربیة انطالقا من الحیاة مناحي
مؤسسات المجتمع المدني  جمیع تحقیقه في واجبا وطنیا یسهم األمن وباعتبار

 تیجیةاسترا رسم من البد وغیرها، لذلك والدینیة یةاإلعالمو  التربویة والمؤسسات
 توفیر في الدولة طموحات لتتحقق الفكري ودعم األمن لتنمیة وقویة واضحة

المتغیرات والصراعات  ومتابعة الوقائیة، االجراءات وضع في األمن، والمسارعة
 التي قد واألزمات المشاكل لعالج باالستعداد مصحوبة وعالمیاً  إقلیمیاً  الخارجیة

  .)١٢ص  ،٢٠١١ عدلي، عصمت(الفكري الوطني األمن تهدد
 االجتماعي األمن جوانب علیها ترتكز التي القاعدة الفكري األمن ویعد

 القاعدة هذه اخترقت فإذا وغیرها، واقتصادیة وسیاسة معیشیة كانت سواء األخرى
 الفكري إلى التطرف شك بال ذلك یؤدي خلل أو اضطراب الفكر مجال وأصاب

 أهمّیة من له ما باعتبار الجتماعيا النهوض في رجاء ال هذا عند والعقائدي،
-٥٢٢، ص ٢٠١٦العینین أبو هناء الباهي، (زینب تحقیق األمن الفكري في بالغة
٥٧٣.(  

 العسكري، واألمن الصحي واألمن الغذائي باألمن تهتم المجتمعات كانت ذاوإ 
 العولمة، ظل في التقني والتطور االتصاالت والمعلومات ثورة سیاق وفي فإنه

 غایة في الشباب أمر وبخاصة المجتمع واألخالقي ألفراد الفكري مناأل أصبح
 یمثل كما الدیني التطرف وخاصة التطرف بقضایا القوي ارتباطه باعتبار األهمیة

 االنحالل من المجتمع ومقومات الوطنیة الهویة على الحفاظ استراتیجیا في بعداً 
 ثورة العولمة، عصر في مالبشریة الیو  دخلت لقد اآلخرین، ذاتیة في والذوبان

 واألخالقي الفكري األمن یهدد مما الفوري والتواصل والمعلومات االتصاالت
 التي السلوكیات أنواع كل یقلد أصبح الذي الشباب وبخاصة للمجتمعات والقیمي
 ویؤدي وأخالقهم أفكارهم على سیؤثر الذي الفضائیات، األمر تلك في یشاهدها

 جدا خطیراً  أصبح الوضع وبالتالي مقومات، من ضمنهتت بما شخصیاتهم سلب إلى
التطرف،  إلى تهدف التي وخاصة المخاطر تلك لمواجهة وقائیة تدابیر إلى یحتاج
 المفكرین باهتمام تستأثر التي المحوریة القضایا من التطرف قضیة وتعد

 المجتمعات أولت حیث االجتماعیة رسم السیاسات عن والمسئولین والمخططین
 فاألمن أحاطت بها، التي الظروف حسب كل القضیة بهذه خاصاً  اهتماما كافة

 أساسي ومرتكز المجتمع بناء ضرورات من ضرورة هو كما لألفراد أساسیة حاجة
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 لهذه واستناداً  أمن بال حضارة وال استقرار بال أمن فال الحضارة مرتكزات تشیید من
 في والمسئولین المهتمین بین مكانًا بارزاً  التطرف قضایا احتلت فقد األهمیة
األمن  یعتبر حیث للمواطن الیومیة والحیاة باألمن التصاله المعاصر المجتمع

 القرارعة عبید بن (جمیلالمؤمنین عباده على بها منَّ  التي وجل عز اهللا نعم من نعمة
  ).١٤ ، ص٢٠١٥
  :جراءات المنهجیة للدراسةاإل -ثالثا

 :نوع ومنهج الدراسة - ١
من أنسب  ألنه، التحلیلي والمسح بالعینةلدراسة المنهج الوصفي ا استخدمت

ألنه یعتمد علي تفسیر المعلومات المناهج لطبیعة الدراسة الحالیة وأهدافها، 
وتحلیلها واستخالص دالالت معینة تهدف الي تقدیم توصیف دقیق لموضوع 

ق أهداف الدراسة انطالقا من األسس العلمیة والمنهجیة التي تعمل علي تحقی
  الدراسة واالجابة علي تساؤالتها.

  :حدود الدراسة - ٢
  :رت حدود هذه الدراسة على ما یلياقتص       

موظف بمكاتب إدارة  ١١٠اقتصرت هذه الدراسة علي عدد  :الحد البشري -
موظفین  ٥دولة بواقع  ٢٢الثقافة بالدول العربیة األعضاء بالجامعة وعددهم 

  .بكل دولة
إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة اقتصرت هذه الدراسة على  رافي:الحد الجغ -

  .من مكاتبها بالدول األعضاء
 ٢٠١٧دیسمبر اقتصرت هذه الدراسة علي الفترة الزمنیة من  :الحد الزمني -

  .٢٠١٨حتي یونیو 
   :أداة الدراسة - ٣

 تعرفمن عدة محاور نستطیع من خاللها تضت ةنااستبقام الباحث بإعداد 
علي  بالتطبیق المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكريدور 

 .إدارة الثقافة بجامعة الدول العربیة"
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   :مناقشة الدراسة المیدانیة -رابعا
   :البیانات األولیة - ١

  النوع) توزیع عینة الدراسة طبقًا ١جدول (
  %  ك  

  ٥٠.٩  ٥٦  ذكور
  ٤٩.١  ٥٤  إناث

  ١٠٠  ١١٠  االجمالي
تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن عینة الدراسة توزعت طبقًا للنوع إلى 

  % لإلناث.٤٩.١% للذكور ونسبة ٥٠.٩نسبة 
  ) توزیع عینة الدراسة طبقًا للمرحلة العمریة٢جدول (
  %  ك  

  ٣١.٤  ٣٥  سنة ٣٠قل من أ
  ٣٤.٩  ٣٨  سنة ٤٠ -٣٠من 
  ٣٣.٧  ٣٧  سنة فاكثر ٤٠من 

  ١٠٠  ١١٠  االجمالي
شیر بیانات الجدول السابق إلى أن عینة الدراسة توزعت طبقًا للمرحلة ت

سنة ونسبة  ٤٠-٣٠% لمن ٣٤.٩سنة ونسبة ٣٠% ألقل من ٣١.٤العمریة إلى 
  سنة فأكثر. ٤٠% لـ ٣٣.٧

  للمؤهل العلمي) توزیع عینة الدراسة طبقًا ٣جدول (
  %  ك  المؤهل العلمي

  ٢٣  ٢٥  قبل الجامعي
  ٢٧,٢  ٣٠    مؤهل جامعي

  ٢٤,٦  ٢٧  ماجستیر
  ٢٥,٢  ٢٨  دكتوراه

  ١٠٠  ١١٠  االجمالي
تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن عینة الدراسة توزعت طبقًا للمؤهل 

% ١٦% للجامعي ونسبة ١٨.٣% لقبل الجامعي، ونسبة ١٥.٤العلمي إلى 
  % للدكتوراه.١٧.١للماجستیر ونسبة 
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   :جابة علي تساؤالت الدراسةاإل
ة الحس القومي لدي شعوب ول: ما دور إدارة الثقافة في تنمیالتساؤل اال 

  الجامعة؟
  ) دور إدارة الثقافة في تنمیة الحس القومي لدي شعوب الجامعة.٤جدول (

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

  موافق  ٧٦.٨  ١.٣٨  ٣.٨٤  تعمل علي توثیق القواسم المشتركة بین شعوبها 
  موافق  ٧٣.٠  ١.١٧  ٣.٦٥  نتاج الفكري والمعرفي  علي نشر اإل تعمل

إجراء البحوث والدراسات المهتمة بالقضایا 
  موافق  ٨٢.٨  ٠.٧١  ٤.١٤  القومیة

  موافق  ٦٩.٦  ١.٥١  ٣.٤٨  قامة المنتدیات الفكریة المتنوعةتعمل علي إ
  قمواف  ٧٦.٨  ١.٣٨  ٣.٨٤  تهتم بتبادل الرؤي واألفكار بین فروعها بالدول 

تنظم المؤتمرات التي تسرد المسیرة القومیة 
  محاید  ٦٦.٨  ٠.٧٦  ٣.٣٤  للشعوب 

دور إدارة  أغلبیة عینة الدراسة ترى أنن ألى إتشیر بیانات الجدول السابق 
تنمیة الحس القومي لدي شعوب الجامعة من خالل توثیق القواسم الثقافة في 

الثقافي الذي یدعم ذلك ج الفكري و نتابین شعوب الجامعة، وتهتم بنشر اإلالمشتركة 
جراء الدراسات والبحوث المعنیة بذلك، مع إقامة المنتدیات الفكریة التوجه، وإ 

والثقافیة التي تنمي ذلك الحس القومي، وتبادل الرؤي واألفكار بین مكاتبها بالدول 
  األعضاء من خالل تنفیذ المؤتمرات التي تسرد المسیرة القومیة للشعوب

  الحفاظ علي تراث الدول األعضاء؟الثاني: ما دور إدارة الثقافة في التساؤل 
  ) دور إدارة الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول األعضاء٥جدول (

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

  موافق  ٧٨.٠  ٠.٩٨  ٣.٩٠  تهتم بالتراث في مختلف الدول بآلیة واحدة
  موافق  ٧٢.٨  ١.٣٤  ٣.٦٤  ریة لالهتمام باللغة العربیةتنظم فعالیات دو 

  موافق  ٧٦.٢  ١.٠٢  ٣.٨١  التعاون مع المنظمات المعنیة بالحفاظ علي التراث 
  موافق  ٧٢.٤  ١.٠٣  ٣.٦٢  تكثیف حضورها عالمیا لالهتمام بالتراث العربي

  موافق  ٨٣.٨  ٠.٧٨  ٤.١٩  إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة المعنیة بالتراث 
  موافق  ٧٣.٦  ١.١٥  ٣.٦٨  تتابع تنفیذ التوصیات الخاصة بالتراث الثقافي للدول

دور إدارة  أغلبیة عینة الدراسة ترى أنن أتشیر بیانات الجدول السابق الى 
الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول األعضاء یتم من خالل اعتمادها علي 
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در االهتمام في كافة الدول، االهتمام بتراث الدول األعضاء بآلیة واحدة وعلي ق
والعمل علي تنظیم فعالیات دوریة لالهتمام باللغة العربیة، والعمل بتعاون مع كافة 
المنظمات المعنیة بالحفاظ علي التراث، واهتمام اإلدارة بتكثیف حضورها العالمي 

ع لالهتمام بالتراث العربي، وٕاجراء البحوث النظریة والتطبیقیة المعنیة بالتراث، م
  متابعة حثیثة للتوصیات التي تصدر عن األمانة العامة والخاصة بالتراث الثقافي.
قة التساؤل الثالث: ما دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعل

  بالثقافة العربیة؟
  ) دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعلقة بالثقافة العربیة٦جدول (

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

  موافق  ٦٨.٢  ٠.٩٩  ٣.٤١  تنظم المنتدیات لمناقشة الموضوعات ذات الشأن  
تنسیق جهود المنظمات الدولیة واالقلیمیة المعنیة لخدمة 

  موافق  ٨٠.٨  ٠.٨٧  ٤.٠٤  الثقافة العربیة

  موافق  ٦٠.٦  ١.٤٨  ٣.٠٣  المشاركة في الفعالیات المتعلقة بقضایا الثقافة 
  موافق  ٦١.٠  ١.٢٦  ٣.٠٥  توفر قواعد البیانات الخاصة بقضایا الثقافة العربیة

  موافق  ٦٦.٨  ٠.٩٥  ٣.٣٤  تهتم بدعم الفعالیات في الجامعات والمدارس وغیرها
  موافق  ٥٧.٤  ١.٣٦  ٢.٨٧  توحید المفاهیم ومواثیق العمل المعنیة بالثقافة العربیة

دور إدارة  أغلبیة عینة الدراسة ترى أنن ألى تشیر بیانات الجدول السابق ا
تتمثل في تنظیم  الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعلقة بالثقافة العربیة

المنتدیات لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالثقافة العربیة، وتعمل علي المشاركة في 
اعد البیانات الخاصة الفعالیات المتعلقة بقضایا الثقافة، وتهتم إدارة الثقافة بتوفیر قو 

بقضایا الثقافة العربیة، ودعم الفعالیات في الجامعات والمدارس التي تتعلق بمهام 
وأنشطة إدارة الثقافة، وتعمل االدارة جاهدة علي توحید المفاهیم ومواثیق العمل 

  المعنیة بالثقافة العربیة.
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  الثقافة؟یة بعیدة المدي إلدارة التساؤل الرابع: ما المشروعات الثقاف
  ) المشروعات الثقافیة بعیدة المدي إلدارة الثقافة.٧جدول (

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

وجود استراتیجیات لحمایة وصون الموروث 
  موافق  ٧٤.٨  ١.١١  ٣.٧٤  الثقافي 

مؤتمرات سنویة لالهتمام باللغة العربیة 
افق مو   ٩١.٠  ٠.٤٩  ٤.٥٥  وفعالیاتها 

  بشدة
غیر   ٢٧.٦  ٠.٧٤  ١.٣٨  المشاركة في الورش التدریبیة وحلقات النقاش 

  موافق
  محاید  ٦٦.٤  ١.٥٠  ٣.٣٢  إلصدار التقاریر الدوریة المعنیة بقضایا الثقافة

إعداد الموسوعات المتخصصة في التراث 
  موافق  ٧١.٦  ١.٣٠  ٣.٥٨  والفكر 

تنفیذ مشروعات بحثیة وعلمیة مع الجهات 
  موافق  ٧٢.٤  ٠.٥٥  ٣.٦٢  یمیةاألكاد

إدارة الثقافة  أغلبیة عینة الدراسة ترى أنن أتشیر بیانات الجدول السابق الى 
لدیها خطط مستقبلیة لمشروعاتها التي تعمل علي نهضة الثقافة العربیة بشكل 
عام، ومن هذه الخطط وجود استراتیجیات لحمایة وصون الموروث الثقافي، ومنها 

السنویة التي تهتم باللغة العربیة وقضایاها، من خالل المشاركة في عقد المؤتمرات 
الورش التدریبیة وحلقات النقاش، مع االهتمام بإصدار التقاریر الدوریة المعنیة 
بقضایا الثقافة، وٕاعداد الموسوعات المتخصصة في التراث والفكر، مع التركیز 

األكادیمیة المعنیة بالتراث علي تنفیذ المشروعات البحثیة والعلمیة مع الجهات 
  الثقافي.

دور المنظمات المعنیة التساؤل الخامس: هل یوجد فرق دال احصائیًا في 
  طبقًا للمرحلة العمریة؟ بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري
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  دور المنظمات المعنیة بالثقافة ) ٨جدول (
  ةطبقًا للمرحلة العمریفي مواجهة قضایا التطرف الفكري 

مستوى   قیمة ف  البیان
  الداللة

  غیر دالة  ١.٢٧٩  ما دور إدارة الثقافة في تنمیة الحس القومي لدي شعوب الجامعة؟
  غیر دالة  ١.٩١٧ ما دور إدارة الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول األعضاء؟

ما دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعلقة بالثقافة 
  یر دالةغ  ١.٣٦٨  العربیة؟

  غیر دالة  ١.٦٥٠  ما المشروعات الثقافیة بعیدة المدي إلدارة الثقافة؟
دور تشیر بیانات الجدول السابق إلى عدم وجود فرق دال احصائیا في 

طبقًا للمرحلة المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري 
  .العمریة

دور المنظمات المعنیة في  التساؤل السادس: هل یوجد فرق دال احصائیاً 
  طبقًا للمؤهل العلمي؟بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري 

  دور المنظمات المعنیة بالثقافة  )  الفرق في٩جدول (
  طبقًا للمؤهل العلميفي مواجهة قضایا التطرف الفكري 

قیمة   البیان
  ف

مستوى 
  الداللة

  غیر دالة  ١.٠٤٣  لدي شعوب الجامعة؟ ما دور إدارة الثقافة في تنمیة الحس القومي 
  غیر دالة  ١.٩٣٣ ما دور إدارة الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول األعضاء؟ 

ما دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت المتعلقة بالثقافة 
  غیر دالة  ١.٨٣٢  العربیة؟

  الةغیر د  ١.٤٠٦  ما المشروعات الثقافیة بعیدة المدي إلدارة الثقافة؟ 
دور تشیر بیانات الجدول السابق إلى عدم وجود فرق دال احصائیا في 

  طبقًا للمؤهل العلمي.المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة قضایا التطرف الفكري 
  :النتائج -خامسا

% ٤٩.١% للذكور ونسبة ٥٠.٩عینة الدراسة توزعت طبقًا للنوع إلى نسبة  -
  لإلناث.

سنة ٣٠% ألقل من ٣١.٤طبقًا للمرحلة العمریة إلى عینة الدراسة توزعت  -
  سنة فأكثر. ٤٠% لـ ٣٣.٧سنة ونسبة  ٤٠-٣٠% لمن ٣٤.٩ونسبة 

% لقبل الجامعي، ونسبة ١٥.٤عینة الدراسة توزعت طبقًا للمؤهل العلمي إلى  -
  % للدكتوراه.١٧.١% للماجستیر ونسبة ١٦% للجامعي ونسبة ١٨.٣
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تنمیة الحس القومي لدي دور إدارة الثقافة في  نأغلبیة عینة الدراسة ترى أ -
شعوب الجامعة من خالل توثیق القواسم المشتركة بین شعوب الجامعة، وتهتم 
بنشر االنتاج الفكري والثقافي الذي یدعم ذلك التوجه، وٕاجراء الدراسات 
والبحوث المعنیة بذلك، مع إقامة المنتدیات الفكریة والثقافیة التي تنمي ذلك 

س القومي، وتبادل الرؤي واألفكار بین مكاتبها بالدول األعضاء من خالل الح
  تنفیذ المؤتمرات التي تسرد المسیرة القومیة للشعوب.

دور إدارة الثقافة في الحفاظ علي تراث الدول  أغلبیة عینة الدراسة ترى أن -
 األعضاء یتم من خالل اعتمادها علي االهتمام بتراث الدول األعضاء بآلیة
واحدة وعلي قدر االهتمام في كافة الدول، والعمل علي تنظیم فعالیات دوریة 
لالهتمام باللغة العربیة، والعمل بتعاون مع كافة المنظمات المعنیة بالحفاظ 
علي التراث، واهتمام اإلدارة بتكثیف حضورها العالمي لالهتمام بالتراث العربي، 

یة بالتراث، مع متابعة حثیثة للتوصیات وٕاجراء البحوث النظریة والتطبیقیة المعن
  التي تصدر عن األمانة العامة والخاصة بالتراث الثقافي.

دور إدارة الثقافة في التعامل مع المشكالت  أغلبیة عینة الدراسة ترى أن -
تتمثل في تنظیم المنتدیات لمناقشة الموضوعات  المتعلقة بالثقافة العربیة

وتعمل علي المشاركة في الفعالیات المتعلقة بقضایا المتعلقة بالثقافة العربیة، 
الثقافة، وتهتم إدارة الثقافة بتوفیر قواعد البیانات الخاصة بقضایا الثقافة 
العربیة، ودعم الفعالیات في الجامعات والمدارس التي تتعلق بمهام وأنشطة 

ل المعنیة إدارة الثقافة، وتعمل االدارة جاهدة علي توحید المفاهیم ومواثیق العم
  بالثقافة العربیة.

إدارة الثقافة لدیها خطط مستقبلیة لمشروعاتها التي  أغلبیة عینة الدراسة ترى أن -
تعمل علي نهضة الثقافة العربیة بشكل عام، ومن هذه الخطط وجود 
استراتیجیات لحمایة وصون الموروث الثقافي، ومنها عقد المؤتمرات السنویة 

یة وقضایاها، من خالل المشاركة في الورش التدریبیة التي تهتم باللغة العرب
وحلقات النقاش، مع االهتمام بإصدار التقاریر الدوریة المعنیة بقضایا الثقافة، 
وٕاعداد الموسوعات المتخصصة في التراث والفكر، مع التركیز علي تنفیذ 

  قافي.المشروعات البحثیة والعلمیة مع الجهات األكادیمیة المعنیة بالتراث الث
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دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة عدم وجود فرق دال احصائیا في  -
  .للمرحلة العمریة طبقاً قضایا التطرف الفكري 

دور المنظمات المعنیة بالثقافة في مواجهة عدم وجود فرق دال احصائیا في  -
  طبقًا للمؤهل العلمي.قضایا التطرف الفكري 
افة المستویات الدولیة واالقلیمیة والمحلیة بالعمل علي ك وأوصت الدراسة

قافة العربیة رائدة بین الثقافات والتي من شأنها دعم مسیرة الحفاظ علي الث
  نساني المشترك الذي یوحد الشعوب جمعاء.والحضارات حفاظا علي الموروث اإل
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  ع ـــــــالمراج
عالم الكتب ، اإلرهاب، أثر التطور التكنولوجي على )٢٠١٧(أبو دامس زكریا

 .الحدیث، األردن
، بیروت، مكتبة معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة ،)٢٠١٢(أحمد زكي بدوي

 .لبنان
مركز الدراسات ، في هذا القرن اإلرهابمستقبل ، )٢٠١٦(أحمد فالح العموش

 والبحوث األمنیة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة.
لدولي الراهن ، حوارات لقرن ا اإلرهاب، )٢٠١٠(أمل یازجي، محمد عزیز شكري

 .٢جدید ، دار الفكر المعاصر، دمشق ، ط
، ترجمة مندور مصطفى، اإلرهاب، التلفزیون و )٢٠٠٠(توني جرین ونورم . ف

 القاهرة.
 " ومزایاه مقومات " اإلسالم في الفكري )، األمن٢٠١٥( القرارعة عبید بن جمیل

 كلیة ، والعربیة سالمیةقسم الدراسات اإل اإلسالم)، رسالة االمن : (في
  الدمام. والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة العلوم،

یاته علي األمن والسلم الدولي وتداع اإلرهاب)، ٢٠١١( حمدان رمضان محمد
 التربیة كلیة أبحاث دراسة تحلیلیة من منظور اجتماعي"، مجلةالعالمي "
  .١ ع ،١١ مجلد األساسیة،

 .٢٠١٣وا أبریاء. ترجمة علیة نصیف، القاهرة یون لیساإلرهابدونج رالف / 
 الجامعات دور )، ٢٠١٦العینین( أبو ربیع التواب عبد هناء الباهي، معوض زینب

 العلمي المؤتمر ، "التطویر وآلیات الواقع" الفكري للشباب األمن تعزیز في
 الخدمة االجتماعیة، جامعة كلیة ،٢٠١٦ مایو والعشرون الخامس الثانوي
  الفیوم.

 بمكافحة المعنیة الدولیة والمواثیق اإلرهاب)، ٢٠١٣بكر الطیار( بن صالح
  ، باریس.األوربیة العربیة الدراسات مركز، اإلرهاب

 الفضائیة للقنوات یةاإلعالم التغطیة دور)، ٢٠١٦( مصطاف الرزاق عبد عادل
 لعینة میدانیة دراسة اإلرهاب نحو الجمهور اتجاهات تشكیل في العراقیة

 جامعة ،اإلعالم كلیة ،ياإلعالممجلة الباحث ، بغداد مدینة مهورج من
  .٣٢بغداد، ع 
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یة، دار المعرفة اإلرهابالجریمة ، )٢٠١٤(عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر
 ، إسكندریة.الجامعیة

 اإلسكندریة، ،"والمجتمع األمن "األمني االجتماع )، علم٢٠١١عدلي، ( عصمت
  .الجامعیة المعرفة دار

، مكتبة األنجلو في زمن العولمة اإلرهاب، تقاطعات العنف و )٢٠١٢(لیلة على
 .المصریة، القاهرة

والمقاومة في القانون الدولي العام، المؤسسة  اإلرهاب، )٢٠١٢(كمال حماد
 .، االسكندریةجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعال

عة نایف للعلوم ، جاماإلرهاب، موقف اإلسالم من )٢٠١٤(محمد عبد اهللا العمیري
 .٣، ط، مركز الدراسات والبحوث، الریاضاألمنیة

، جامعة نایف للعلوم اإلرهاب، موقف اإلسالم من )٢٠١٤(محمد عبد اهللا العمیري
 .٣، ط، مركز الدراسات والبحوث، الریاضاألمنیة

الدولي بین االعتبارات  اإلرهاب، تعریف )٢٠١٣(محمد عبد المطلب الخشن
 .، اإلسكندریةارات الموضوعیة، دار الجامعة الجدیدةواالعتب السیاسیة

وأخطاره،  اإلرهاب، التجربة السعودیة في مواجهة )٢٠٠٦( مراد بن علي زریقات
مرحلة ( ضمن مساق المستوى االستراتیجي لألمن ورقة بحث مقدمة

 )، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة.الدكتوراه
)، ٢٠١٥(اإلرهاب مكافحة في األمنیة واالجهزة اإلعالم دور ولح عمل ورشة

 للصحافة األردنیة الشركة ،)١٧٢٣٩( العدد ة،اإللكترونی الدستور مجلة
  .عمان، والنشر
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