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 ةـــدمـــقـم
يشكككككككاب اإلرهكككككككاب أركككككككد أخطكككككككر الجملكككككككواهر اإل راميكككككككة التكككككككى عرفت كككككككا اجملتمعكككككككات           

احلديثككككة ملككككا تثلككككط مككككر ت ديككككد خطكككك  للياككككر والعقيككككدة والايككككا  ال يا ككككى للشككككعوب  وهككككو         

ملككككد  مككككر تككككيد ات بعيككككدة ا هلككككامنيككككة ملككككا مي ومككككة أضككككرى مككككر أبككككر  امل ككككددات ا  بإت ككككا  

ذات الصكككككلط القويكككككة  يعكككككد مكككككر الجملكككككواهر ال كككككار ة   وخطكككككورة علكككككى اإلة كككككاةية  افكككككة   وأي كككككا    

ات العصر ) مر تقدم تانولو ى ( فى جمال املعلومات واإلتصال . مب تجد

ا جمككككككا ت مككككككعلككككككى أة رتككككككى وقككككككن قريككككككر  ككككككا  ينجملككككككر إ  التطككككككرف واإلرهككككككاب        

للكككك  ور مككككى التماضككككى عككككر مشككككار ة املككككرأة فككككى ذلكككك    ومككككى ذلكككك  فككككي  تطككككرف املككككرأة     

بككككككط  ة   ياككككككاد ياكككككو   ككككككاهرة  ديكككككدة   ت ككككككت   ومشكككككار ت ا فككككككى املنجملمكككككات اإلرهابيكككككك  

عككككككر  خطككككككارات املتواليككككككطفككككككى األوةككككككة ا خكككككك ة بعككككككد اإل إ  و ككككككاالب اإلعككككككالم الدوليككككككة

موعكككككة وتكككككور  جم ة كككككاا  كككككابات فكككككى ةيجريكككككا  هجمكككككات تيج يكككككة إةتراريكككككة قامكككككن ب كككككا  

م   وراح ضكككككريت ا 2002مكككككر الن كككككاا اإلةترايكككككارت فكككككى رصكككككار مصكككككنى مو كككككاو فكككككى عكككككام  

وهككككككو مككككككا يؤ ككككككد أ  التطككككككرف    خصككككككا  وفقككككككا  ملنجملمككككككة ا مككككككر والتعككككككاو  الدوليككككككة   130

 تاكككككككككككككر أ  يعكككككككككككككى عكككككككككككككر ةي كككككككككككككط بي كككككككككككككاال  تليكككككككككككككة   فكككككككككككككى رككككككككككككك      

                                                                                                                                       خلكككككككي  مكككككككر   يصككككككك ا متطرفكككككككا  هكككككككى  أ  الجملكككككككروف التكككككككى تكككككككؤد  بصكككككككار  ا إ  أ     

 العوامككككككككككب التارسيككككككككككة وال يا ككككككككككية واإلقتصككككككككككادية   حمككككككككككددة ال ككككككككككيا  مؤ ككككككككككرات 

شخصكككككية والني كككككية ف كككككى عنصكككككر م ككككك   كككككر    واإل تماعيكككككة   و ككككك ل  تصكككككرفات املكككككرا ال 

فكككككى تشكككككايب  ال شكككككر  اجلكككككن ةكككككو    وهكككككو الكككككدور الككككك   يلع كككككط  اإللتيكككككات إليكككككط بعنايكككككط

                   خكككككككىة الشكككككككخو فكككككككى التطكككككككرف   وعلكككككككى  ككككككك يب املثكككككككال هنكككككككا  عوامكككككككب حمكككككككدد   

قكككككد تكككككؤد  إ  التطكككككرف بككككك  الن كككككاا تتمثكككككب فكككككى التمييككككك  القكككككاال  علكككككى ةكككككو  الرعايكككككة  

املدةيكككككة  وإخنيكككككا  فكككككرد العمكككككب وعكككككدم القكككككدرة علكككككى  ار كككككة احلقكككككو       الصكككككرية  
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ط فكككككى العمليكككككط ال يا كككككية   وتعرضككككك ر إلةت كككككا  رقكككككوق ر       املشككككك وال يا كككككية واملشكككككار ة ال  

.    إ دياد را ت العنف والتررش ضدها فى جما ت  ث ة

املختليكككككة ومكككككر دككككك  فكككككإ  اإلركككككا  إ  تعجملكككككي  دور املكككككرأة فكككككى الق كككككايا اإل تماعيكككككة        

ا  ككككككة التطككككككرف واإلرهككككككاب    ملو   ودعكككككك  مشككككككار ت ا فككككككى احليككككككاة ال يا ككككككية ومتاين ككككككا  

ا منككككى أضكككك ا ضككككرورة ملرككككة ت كككك   بياعيليككككة فككككى  ككككاح  ليككككات موا  ككككة       وتنميككككة وعي ككككا 

   الورقككككة ال رثيككككط اإلمككككار العككككام لككككدور املككككرأة      التطككككرف واإلرهككككاب   و ككككوف تتنككككاول هكككك    

تتمثــــل  عــــدو  ــــاوروذلكككك  مككككر خككككالل  ...ضككككد العنككككف والتطككككرف تنميككككة الككككوعى فككككى 
-: اآلتىفى 

. اإلرهاب أخطر اجلراال  امل ددة  مر اجملتمى :  احملور األول -

 .وأ االط الوعى مي وم  :  احملور الثانى -

. الومنىالوعى  تنميةفى املرأة  دور :  احملور الثالث -

 . متا  املرأة ملوا  ة العنف والتطرف :  بعااحملور الر -

 -:  ذل  على النرو التا ةيصب و
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أوال : اإلرهاب أخطر اجلرائم املهددو ألمن اجملتمع

رتكككككى األ    يو كككككد مي كككككوم حمكككككدد لإلرهككككككاب فثمكككككة  كككككدل   كككككث  أدككككك  رككككككول                  

مي كككككوم اإلرهكككككاب   و  يكككككت  اإلتيكككككا  بعكككككد ركككككول تعريكككككف حمكككككدد لكككككط  لككككك ل   كككككاات        

فمككككا يعككككد إرهابككككا  لككككد  ف ككككة مككككر النككككا  ياككككو  مشككككروعا         و  ككككات النجملككككر  مت اينككككط رولككككط  

 لي كككككة  خكككككر   كككككا أد  إ  التكككككداخب وال ككككك ابية فكككككى مي كككككوم اإلرهكككككاب   لاكككككر علكككككى       

  مككككر  ككككب ذلكككك  فككككإ  هنككككا   كككك ة إتيككككا  علككككى أ  اإلرهككككاب يتمثككككب فككككى تلككككك             غرالكككك 

 ا عمال اإل رامية التى تث  الرعر والي   بقصد حتقيق أهداف حمدد  .

بيةكككككط )  كككككب فعكككككب مكككككر أفعكككككال    العربيكككككة ملاافركككككة اإلرهكككككاب  يكككككةعرفتكككككط اإلتياقوقكككككد          

بواعثككككككط أو أغراضككككككط يقككككككى تنييكككككك ا  ملشككككككرو  إ رامككككككى    العنككككككف أو الت ديككككككد أيككككككا   اةككككككن 

                                          وي كككككككككككككدف إ  إلقكككككككككككككاا الرعكككككككككككككر بككككككككككككك  النكككككككككككككا         فكككككككككككككرد  أو  كككككككككككككاعى  

                            أو رريكككككككككككات   أو أمكككككككككككن   للخطكككككككككككر أو تكككككككككككرويع   إلذاال ككككككككككك  أو تعكككككككككككري  ريكككككككككككات 

             أو إرتالهلككككككا  أو إحلككككككا  ضككككككرر بال ي ككككككة وأرككككككد املرافككككككق أو ا مككككككال  العامككككككة أو ا اضككككككط    

.( أو اإل تالا علي ا أو تعري  أرد املوارد الومنية للخطر 

-:  أسباب ودوافع اإلرهاب

وأ كككك اب اإلرهككككاب وفقككككا  لط يعككككة ا عمككككال اإلرهابيككككة التككككى يككككت  إرتااب ككككا         تتعككككدد دوافككككى  

-: سبيل املثال ال احلصروة  ر من ا على 

ــــــية – 1 ــــــدوافع ال  ص وهككككككى التككككككى تتعلككككككق باهلككككككدف الشخصككككككى ملرتاككككككر    -: ال

 . اجلرتة
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لليككككرد مثككككب أر ككككا    وهككككى تتصككككب بال نككككاا ال ككككياولو ى     -:  الــــدوافع الن  ــــية -2

وإفتقكككككاد  للعوامكككككب التكككككى ت كككككاعد  علكككككى حتقيكككككق  وبم كككككط للمجتمكككككى   الشكككككخو بالدوةيكككككط 

 . ذاتط

 وهكككككى تكككككنعا  عكككككى ال يا كككككات وا فعكككككال غككككك  العادلكككككط  -:  الـــــدوافع ال ياســـــية -3

  . وغ هاوالصراعات احمللية   والقمى ال يا ى 

ــــــادية -4 ــــــدوافع اإلقتص   فككككككى اليقككككككر وال طالككككككة وإت ككككككا  اليككككككوار    وتتمثككككككب -:  ال

 ف ات الشعر .اإلقتصادية ب  

 .مد إفشاا ال عر  وةشر  راال  اإلرهاب وتتع -:  الدوافع اإلعالمية -5

وتتمثكككككب فكككككى التياككككك  ا  كككككر  واليكككككرا  اإل تمكككككاعى   -:  الـــــدوافع اإليتماعيـــــة -6

 وضعف الدور الرتبو  واإل تماعى للمؤ  ات التعليمية .

ـــــع -7 ـــــر  دواف  تتمثكككككب فكككككى ضكككككعف الكككككوا   الكككككدينى لكككككد  بعككككك  ف كككككات      -:   آخ

 اجملتمى والدوافى ا يديولو ية وا دنيط وغ ها .

 ا رككككككدان التككككككى ةعيشكككككك ا إ  أ  معجملكككككك  مرتا ككككككى اجلككككككراال  اإلرهابيككككككة فككككككى   وتشكككككك       

مت  إخنككككرام   فككككى أفاككككار التطككككرف      وقككككد الككككومر العربككككى هكككك  مككككر  كككك اب هكككك   ا مككككة    

تشككككرت   والعنككككف وإ ككككتعداا ا ةجملمككككة احلا مككككة   وهككككو مككككا يتطلككككر القيككككام   ككككود  كككك  ة         

التما كككك  بكككك    حتقيككككقفي ككككا  افككككة مؤ  ككككات الدولككككة وهاضككككط الن ككككاالية من ككككا مككككر أ ككككب       

   0ا  ر  ال   هو أ ا  اجملتمى  وحتقيق الرتاب   أبناا الومر 
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 -:  وأنواعهم هوم الوعى  -ثانياً :

الككككوعى لمويككككا  هككككو  ريككككى الشككككىا ووعككككى الشككككىا أ  يعيككككط وعيككككا  وأوعككككا  أ  ريجملككككط                 

وإضكككككككطالرا  يقصكككككككد بكككككككالوعى عمليكككككككات اإلدرا  املختليكككككككة    ف كككككككو وا      وق لكككككككطوف مكككككككط 

التكككككى يقكككككوم ب كككككا اليكككككرد ل تكككككط وجمتمعكككككط وللعكككككا  ا كككككار ى واإل كككككتجابط هلكككككا  وينعكككككدم       

الكككككوعى إذا  كككككا  اليكككككرد ةاالمكككككا أو  مكككككورا لأو فكككككى رالكككككة إغمكككككاا   ويقابكككككب الكككككوعى رالكككككة   

ليكككككككرد ل اتكككككككط وبي تكككككككط وعاملكككككككط الالوعكككككككى أو الال كككككككعور أو عكككككككدم القكككككككدرة علكككككككى إدرا  ا

ا كككككار ى   ويعكككككد الكككككوعى مكككككر امليكككككاهي  املر  كككككة ذات م كككككتويات ذاتيكككككط وموضكككككوعيط         

ر الكككككوعى بعوامكككككب خار يكككككة تكككككؤدر بكككككدورها علكككككى    يتكككككيدوةي ككككك ط وعمليكككككط وأيديولو يكككككط   و 

ش أو الت يككككككف  ويعككككككد الككككككوعى أ ا ككككككا  القككككككو  اإل تماعيككككككة مثككككككب اإل ككككككتقطاب أو التشككككككوي

عكككككى ا فاكككككار ومكككككر ا فاكككككار  وتثكككككب      ر اإل تماعيكككككط تو كككككد لتطكككككور اجملتمكككككى فكككككالجملواه  

الوعى اجلماعى املصدر احلقيقى لعقالةية اإلة ا  .

 متوةكككككا  وفل كككككييط    مكككككا تت كككككمر وإ تماعيكككككط وتت كككككمر ماوةكككككات الكككككوعى عناضكككككر دينيكككككط      

ي  وإراهكككككات ومعتقكككككدات مرت طكككككط  يشكككككتمب الكككككوعى علكككككى قككككك و وترادكككككا  ومكككككيدورات  كككككع يط  

 لد  أفراد اجملتمى .  مع  ب لو

  -: الوعى شكالأ

أرككككككد مقومكككككككات اجملتمككككككى   فعنكككككككدما  ككككككا  أع كككككككاا     ينجملككككككر إ  الككككككوعى بإعت كككككككار        

 ةككككككوارىوميردات ككككككا مككككككر   باككككككب  واةككككككر احليككككككاة     اتلمككككككرأة (  –اجملتمككككككى ) الر ككككككب  

وغ هككككككا   فككككككي  ذلكككككك     صككككككريط القاةوةيككككككط   ال يا ككككككيط   القتصككككككاديط   واإل تماعيككككككط   واإل

والككككككوعى اإل تمككككككاعى  يككككككدفى ا فككككككراد إ  التعككككككرف علككككككى ميككككككاهي  التطككككككرف والعنككككككف    

عككككد م مككككا  وضككككروريا   ةككككط يث ككككن مككككى رر ككككة اليككككرد فككككى اجملتمككككى وقيمككككط وعاداتككككط   بكككك ل  ُي
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أ  ياككككككو  عاملككككككا   ميككككككى مككككككا  وتقاليككككككد  ومصككككككاحلط   ويتطلككككككر ذلكككككك  إرامككككككة اليككككككرد   

  وللككككوعى  نارككككدمككككر مشككككاالت   ومككككا  ككككد مككككر أ   ككككايا   ومككككا يقككككى  مككككر ق  ككككدن رولككككط

 -: فيما يلى بإختصار عدة أ اال   ةش  إلي ا 

 - : الوعى ال ياسى

ويتمثكككككككب فكككككككى معرفكككككككة أفكككككككراد اجملتمكككككككى ) ة كككككككاا ور كككككككال ( بكككككككا ر اب ال يا كككككككيط         

وإهككككككداف ا وبراجم ككككككا ال يا ككككككيط   والنجملككككككام ال يا ككككككى القككككككاال  فككككككى اجملتمككككككى  وأهدافككككككط  

تنييككككك  ا هكككككداف   و ليكككككات ركككككب املشكككككاالت والق كككككايا    مكككككا يتمثكككككب     وغاياتكككككط وو كككككاالب  

 الكككككككوعى ال يا كككككككى فكككككككى معرفكككككككة أفكككككككراد اجملتمكككككككى بالنجملريكككككككات ال يا كككككككيط املختليكككككككط   

والعالقكككككككات ال يا كككككككيط القاالمكككككككط بككككككك  الكككككككدول  وفل كككككككية النجملكككككككام احمللكككككككى وإداراتكككككككط    

 املتعدد  واملشاالت القاالمط فى اجملتمى احمللى و  ب معاجلت ا .

ـــــآلال اآلن          عامكككككا  علكككككى ةيكككككب املكككككرأة    50عكككككد مكككككرور مكككككا يقكككككرب مكككككر    : هكككككب ب وال 

ما الككككن رتككككى األ    رككككد هلككككا توا ككككدا  فعليككككا       ككككا ال يا ككككيط  املككككط غكككك  منقوضككككط      حلقوق

على  ارة العمب ال يا ى ؟

فمكككككككا  الكككككككن العكككككككادات والتقاليكككككككد واملككككككك ان الياكككككككر  ال كككككككاالد باإلضكككككككافة إ                    

ا ميككككط وإ ديككككاد ا ع ككككاا علككككي ر يومككككا  بعككككد األخككككر داخككككب وخككككار  املنكككك ل      إرتيككككا  ة كككك ة  

  وبالتككككا  فككككإ   ككككب هكككك   ا  كككك اب تشككككاب معوقككككا   كككك  ا  ي ككككعف مشككككار ت ا فككككى ال يا ككككط     

ومر د  ضعف دورها فى تنمية الوعى اجملتمعى .

يتمثكككككب الكككككوعى اإلقتصكككككاد  فكككككى  راا وتصكككككورات وةجملريكككككات        -: الـــــوعى اإلقتصـــــاد 

وقكككككككواة  وفل كككككككيات إقتصكككككككاديط ريكككككككو  تكككككككو  علكككككككى عالقكككككككات اإلةتكككككككا  والتو يكككككككى   

ومثككككككة عالقككككككط بكككككك  الككككككوعى اإل تمككككككاعى واإلقتصككككككاد  مككككككر ةاريككككككط        واإل ككككككت ال  ... 
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مكككككا    ويت كككككمر الكككككوعى اإلقتصكككككاد  داةيكككككط مكككككر ةاريكككككط   والكككككوعى ال يا كككككى واإلقتصكككككاد  

ر جملتمككككى مككككر معلومككككات   ومككككا يتككككوافر لككككدي   مككككر رقككككاالق عككككر املصككككاد        لككككد  أفككككراد ا 

و يييكككككككة إ كككككككتثمار افكككككككراد    يعيكككككككط أو بشكككككككريط  ا  ا كككككككيط للمجتمكككككككى    كككككككواا  اةكككككككن م  

  اجملتمى هل   املصادر إ تثمارا  مييدا  .

علكككككى متتكككككى املكككككرأة  قوق كككككا  قكككككات إقتصكككككاديط هلكككككا تيد هكككككا ال كككككل ى ولاكككككر هنكككككا  معو     

اإلقتصككككككاديط وبالتككككككا  إعاقت ككككككا عككككككر املشككككككار ة فككككككى جمككككككا ت التنميككككككط الشككككككاملط فمككككككر   

و ككككر      مككككة املعككككروف أ  تككككوافر فرضككككة عمككككب وريككككاة  رتككككط يعككككد أرككككد ال ككككماةات امل         

مكككككر  كككككرو  املمار كككككط الدتقراميكككككط ال كككككلميط  وأي كككككا  تي كككككيب القطكككككا  ا كككككاد لتشكككككميب  

. د تر يخا  للتميي  اجلن ى  ويع ال  ور عر اإلةان

ـــدي   ـــوعى ال   كككلو يط ممكككايرة يت كككمر الكككوعى الكككدينى أ كككاا   معرفيكككط وقيميكككط وأ امكككا    : ال

وخكككالق     وبككك  بع ككك   والككك ع  األخكككر ...  مكككا يت كككمر الكككوعى الكككدينى    ركككول عالقكككة ال شكككر

الني كككككى وأي كككككا  يتمثكككككب فكككككى إدرا  اليكككككرد   مي كككككوم العالقكككككط القويكككككط بككككك  ال شكككككر والاكككككو  

ماوةاتكككط واملتمثلكككط فكككى الع كككادات   اد  وواإل تمكككاعى والتصكككور العقلكككى للكككدير مكككر ريكككو أبعككك   

الككوعى   م ككتوايات و الثككواب والعقككاب   والتككى تككؤدر فككى أ ككاال ودر ككات         واألوامككر والنككواهى  

اليكككرد  واجلمكككاعى ... فميكككاب الكككوعى الكككدينى أد  إ  و كككود مكككر   كككث   للتطكككرف بككك           

  ولاكككر  واملتشكككددات دينيكككا  مكككا تشككك  أليكككط إرتيكككا  عكككدد اإلةتراريكككات  ل عاهكككا  كككيورأ ث   الن كككاا

نجملمككككات امل لتككككى مبقت كككاها يككككت  رنيككككد املكككرأة فككككى  هككك   لي ككككن هككككى الو ييكككط الوريككككد  ا  

قيكككاد  التنيي يكككط باإلضكككافط إ   اإلرهابيكككط ف نكككا  إدوار  خكككر  مثكككب اللو  كككتيات   التجنيكككد   وال  

 الصريط ملصابى و ررى العمليات اإلرهابيط .وتقدي  الرعايط   ى املعلومات  
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  لوط دور املرأو فى تنمية الوعى ا -ثالثاً :

إ  معرفكككككككة املكككككككرأة  قوق كككككككا ال يا كككككككيط واإلقتصكككككككاديط واإل تماعيكككككككط وأي كككككككا  وعي كككككككا          

 كككك   بشككككاب  كككك   فككككى   يبككككدورها امل كككك  فككككى بنككككاا اجملتمككككى و ككككعورها بعككككدم الت مككككيش      

جككككك ب وحتكككككد مكككككر عوامكككككب التطكككككرف التكككككى ين   اجملتمكككككى  تنميكككككة الكككككوعى ا منكككككى فكككككى   

أ  اإلغككككككرتاب  ا  ككككككانريككككككو تؤ ككككككد إلي ككككككا الشكككككك اب واليتيككككككات علككككككى رككككككد  ككككككواا     

 مككككيش املككككرأة ب كككك ر التميكككك  فككككى اجلككككن    اإل تمككككاعى فككككى املنككككامق التككككى يككككت  في ككككا ت    

أو عككككدم و ككككود رقككككو  هلككككر قككككد تاككككو  ةقطككككة اإلةطككككال  فككككى  كككك ب الن ككككاا للمنجملمككككات      

الكككك     رككككد لككككط ضككككد  فككككى    تككككى تقككككدم هلككككر الشككككعور باإلةتمككككاا والتيككككو   اإلرهابيككككة  وال

. أوماة ر

فاككككككث ا  مككككككا مت إ ككككككتمالل مشككككككاعر املككككككرأة النارككككككط عككككككر الت مككككككيش والتميكككككك  وعككككككدم          

دفع ر إ  التطكككككرف  شكككككاب مكككككر  ر ق كككككب اجلماعكككككات اإلرهابيكككككة الككككك ير تككككك  امل كككككاواة مككككك 

املتركككككدة مكككككى عكككككدد مكككككر   أ كككككاال التماكككككي    وفكككككى مقكككككابالت أ ريكككككن فكككككى اململاكككككة   

الن كككككاا املنكككككتم  ملنجملمكككككة إ كككككالمية متطرفكككككط ) رككككك ب الترريكككككر ( عكككككى و كككككاالب إعالميكككككط        

و ككككككد أ  معجملكككككك  دوافككككككى إة ككككككمام الن ككككككاا لتلكككككك  املنجملمككككككط املتطرفككككككط تتوقككككككف   اليككككككا  

علككككى رغ ككككت ر فككككى مقاومككككة القككككي  ا بويككككط التككككى ةشككككيت علي ككككا فككككى بيككككوت ر  وامل ككككاهمط         

 لتما    ومكككككر   كككككط  خكككككر  فكككككإ  تنجملكككككي  القاعكككككد    فكككككى إركككككرتام الككككك ات والشكككككعور بكككككا   

" ا خككككوات "   والكككك   يككككت  الرتويكككك  لككككط فككككى     اإلرهككككابى يعكككك   مككككر توا ككككد مككككا يعككككرف ب   

ريكككككككو مت إ كككككككتخدام األيكككككككات " الثكككككككاةى عشكككككككر " جملكككككككت   اإل لي يكككككككة فكككككككى عكككككككددها  

            وتثقيككككككف أبنككككككاال ر وتشككككككجيع     القر ةيككككككة التككككككى حتككككككو الن ككككككاا علككككككى دعكككككك  أ وا  ككككككر 

فككككى م مككككت   اجل اديككككة  وفككككى بعكككك  األريككككا  يككككت  إ ككككتخدام اإلغتصككككاب  تاتيكككك  مككككر         
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ق كككككب بعككككك  املنجملمكككككات اإلرهابيكككككة رتكككككى يشكككككعر الن كككككاا بالعكككككار ويكككككت  إ  كككككارهر علكككككى        

املشار ط فى إرتااب أعمال العنف الشديد .

وفككككككى هكككككك ا ال ككككككيا  وأمككككككام امل كككككك وليط اإل تماعيككككككط والومنيككككككط  ككككككر أ  ةميككككككب دور        

هكككك   امل كككك وليط  ة ككككا هككككى املربيككككط واملعلمككككط وهلككككا تككككيد   كككك   فككككى تاككككوير      املككككرأة فككككى

 ولككككك ل  ةت كككككاالب   فكككككى اجملتمكككككى    وتقكككككوي  ال كككككلو يات لكككككد  أفكككككراد ا  كككككرة وبالتكككككا     

امليكككككرت  فكككككى موا  كككككة التطكككككرف الياكككككر  الككككك   أد       هكككككب قامكككككن املكككككرأة بوا   كككككا  

و كككككاالب اإلعكككككالم  ؟ وهكككككب أهتمكككككن   إ كككككلوبا  مكككككر أ كككككالير اجل كككككاد   اإلرهكككككاب إعت كككككار إ 

وأ كككككالير التوعيكككككط الدينيكككككط واإل تماعيكككككط بكككككدرو املكككككرأة فكككككى ماافركككككة اإلرهكككككاب ؟ وهكككككب    

غيككككب ذلككككك  أو أةكككككط  أ مكككككب وامل كككككترق   أماهككككك ا الكككككدور اإلهتمككككام الا فككككى  املكككككرأة ةالككككن  

   يار بالدر ط التى ي ترق ا ؟؟

رابعاً :  كي ية متكني املرأو ملوايهة العنف والتطرف

بكككككال  ككككك  أ  ركككككال املكككككرأة فكككككى اإلرهكككككاب  راهلكككككا فكككككى اجلرتكككككة عامكككككة   فكككككالواقى             

سىةكككككا أةكككككط تو كككككد إرهابيكككككات  مكككككا تو كككككد ُمجرمكككككات   ولاكككككر إرهكككككاب وإ كككككرام املكككككرأة   

أقكككككب باكككككث  مكككككر إرهكككككاب الر كككككب  ةكككككط ول  ككككك اب بيلو يكككككط وإ تماعيكككككة تشككككك  إ  أ          

مكككككر يقمكككككر ب كككككا    وإ  و كككككد مكككككر الن كككككاا    اجلرتكككككة واإلرهكككككاب همكككككا ضكككككناعة ر اليكككككة     

فكككككى   ويكككككيتى ل  ككككك اب التكككككى تكككككدفى ب كككككر لإلخنكككككرا  فكككككى عكككككا  اجلرتكككككة واإلرهكككككاب      

ا  كككك اب الياككككر ال ككككال الكككك    كككك ب هلككككا الككككدخول فككككى م ككككتنقى التطككككرف        مقدمككككة تلكككك  

والعنكككككف  والككككك    كككككاول داالمكككككا  اإلرهكككككابي  إضكككككطياد فراال ككككك   مكككككر الن كككككاا ليكككككدخلر      

مع   فى ةي  اليار ال ال .

-: وانبيالثة ثى هذا ال أن جيب أن تتجه حنو املرأو فن م ئولية إ
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هكككككو اجلاةكككككر اإلة كككككاةى الككككك   يملكككككر عليكككككط عاميكككككة ا مومكككككة  كككككو مالرجملكككككة        -:  األول

أ  ا م وال و كككككط همكككككا أقكككككرب ا  كككككخاد  تصكككككرفات ا بنكككككاا   وخاضكككككة أةنكككككا ةعلككككك  وةكككككدر 

وم يعكككككة املكككككرأة تتكككككيا هلكككككا اإلمكككككال  الاامكككككب علكككككى أد          إ   يكككككى أفكككككراد ا  كككككرة   

تياضكككككيب خصوضكككككيات الككككك و  وا بكككككر وا بنكككككة بدر كككككط أ كككككى مكككككر غ هكككككا لككككك ل  ياكككككو    

لككككدي ا أ كككككرار  ككككث ة ومتابعكككككة دقيقكككككط ومعرفككككة خيايكككككا متعكككككدد  عككككر م كككككتويات و كككككلو يات     

ةكككككدر   يعكككككا   يكككككف تتاكككككو      مكككككر هنكككككا وتو  كككككات وتصكككككرفات  يكككككى أفكككككراد ا  كككككرة     

 ككككككواا  اةككككككن    مومككككككة أو ال و ككككككط  ككككككو تصككككككرفات  يككككككى أفككككككراد ا  ككككككرة     عاميككككككة ا 

تصرفات إ ابية أو  ل ية .

هكككككو م يعكككككة اجملتمكككككى الن كككككاالى و يييكككككة تكككككيدر  وتكككككيد   فكككككى بع كككككط وهكككككو    -: الثـــــانى  

وقابككككب  لنقككككب اإل ككككاعات والتككككيدر ب ككككا وخاضككككة الي ككككة ا قككككب       جمتمككككى ي كككك ب التككككيد  عليككككط    

الثابككككن أ  الككككرواب  اإلة ككككاةية  ككككواا علككككى م ككككتو       ذلكككك  أةككككط مككككر     تعليمككككا  مككككر هككككر   

أقكككككو  مكككككر عالقكككككات الر كككككال وهاضكككككط  و علكككككى م كككككتو  اجلككككك ا  تاكككككو  عكككككادةا  كككككر أ

خكككككالل املنا ككككك ات اإل تماعيكككككة املتعكككككدد  التكككككى حتكككككرد الن كككككو  علكككككى املشكككككار ط في كككككا    

 ككككال   ومككككر هنككككا أضكككك ا لككككد  املككككرأة القككككدرة ا  ثككككر علككككى التنقككككب   رأ ثككككر مككككر رككككرد ال

ورغككككك  ذلككككك      القكككككات إ تماعيكككككة  كككككريعط ومتعكككككدد  رعلككككك ا بناكككككا  للمعلومكككككات    وبنكككككاا ع

املؤ  كككككات  جملكككككى هككككك ا الكككككدور امل ككككك  الككككك   تقكككككوم بكككككط املكككككرأة بإهتمكككككام مكككككر ق كككككب    

  ومككككر دكككك  فإةككككط بككككتع  إدرا  أهميككككة دورهككككا فككككى موا  ككككة ا فاككككار      الدينيككككة فككككى الدولككككة 

 ال الط . 

ـــــث : ا كككككاد بالتشكككككديد علكككككى دور    1325قكككككرار جملككككك  ا مكككككر الكككككدو   رقككككك       -الثال

املكككككرأة فكككككى بنكككككاا ال كككككالم وا مكككككر   وعلكككككى ضكككككرورة املشكككككار ة املتااف كككككة  والتكككككى تقكككككوم    

علكككككى قكككككدم امل كككككاواة   و ككككك ل  مشكككككار ت ا الااملكككككة فكككككى  يكككككى اجل كككككود الراميكككككط إ         
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ملكككككرأة  كككككر أ  ضكككككو  وتقريكككككر ال كككككالم وا مكككككر   ومكككككر دككككك  تاكككككر القكككككول إ  مشكككككار ة ا

تاكككككو  متااملكككككط   وهلكككككا ةشكككككا  فكككككى م كككككادرات ماافركككككة اإلرهكككككاب   التكككككى تشكككككاب  ككككك اا     

 مر  دول ا عمال الشامب حليى ال الم وا مر .

  -: التوصيات 

إ ككككككرتا  املككككككرأة فككككككى عمليككككككات ضككككككنى القككككككرارات املتعلقككككككة بتصككككككمي  وتنييكككككك            -1

ال يا ات واإل رتاتيجيات ا اضط مباافرة اإلرهاب .

اةدة اجلمعيكككككات واملنجملمكككككات الن كككككاالية للقيكككككام بكككككدورها التنمكككككو  فكككككى    دعككككك  وم ككككك -2

جمككككككككا ت احليككككككككاة املختليككككككككة   واملشككككككككار ة الياعلككككككككط فككككككككى تنميككككككككة الككككككككوعى      

اجلماه   ضد اليار ال ال .

إعككككداد بكككككرام  إعالميككككة مدرو كككككط ومو  ككككة لكككككدور املككككرأة فكككككى موا  ككككة اإلرهكككككاب       -3

 على أ  يت  الرت ي  على املنامق الرييية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

                                             

 

 عـمرايـة الـمـائــق                                               
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

تكككككاريب الرتبيكككككة والتعلكككككي  فكككككى مصكككككر .. ) القكككككاهرة عكككككا     – كككككعيد إ اعيكككككب علكككككى  -1

( م 1985الاتر 

. 876  د . ت ( د ) القاهرة   دار ملعارف 1 ل ا  العرب  –إبر منجملور  -2

) ا  ككككككاندرية   دار الياككككككر  2  د 1علكككككك  إ تمككككككا  املعرفككككككط      –ة يككككككب رمكككككك    -3

العربى ( .

اإلعكككككالم وت يكككككف الكككككوعى ) القكككككاهرة   دار الثقافكككككة   –ع كككككد ال ا ككككك  ع كككككد املعطكككككى   -4

. 15( د م 1979 –اجلديدة 

                               1  –اإلرهكككككككككككاب فكككككككككككى و كككككككككككاالب لإلعكككككككككككالم     –أبكككككككككككو احل كككككككككككر  كككككككككككالم    -5

( .م  2005) ا  اندرية   دار الوفاا لدةيا الط اعة والنشر   

الريكككككا     ا مكككككر واإلعكككككالم فكككككى الدولكككككة اإل كككككالمية  –ف كككككد ع كككككد الع يككككك  الكككككدعي   -6

م ( .1986 –املر   العربى للدرا ات ا منية والتدرير 

الريكككككا   املر ككككك     –عالقكككككة اإلعكككككالم بامل كككككاالب ا منيكككككة فكككككى اجملتمكككككى العربكككككى      -7

م .1987درا ات ا منية والتدرير العربى لل

8-                            www.qwled.com/vb/178898.htm1http: //  

9- john duke.interactive video : implicattions for education and training                                              
    ( London.council for educational technologg  1983 ) p.17 . 
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