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جلسة بمجلس األمن حول
مكافحة اإلرهاب برئاسة مصر

(news/details/1171248/)
منظمتان حقوقيتان تطالبان

السيسي بدعم ضحايا اإلرهاب:
10 ماليين دوالر لكل أسرة

 الذي صدر قرار جمهورى بتشكيله مؤخرا، إن قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، عضو المجلس القومى لمواجهة اإلرهاب والتطرف،
الخطاب الدينى التنويرى هو الذي يقدم لنا تفسيرات قرآنية جديدة بدال من التي مضى عليها ما يزيد على 1400 عام، موضحا ضرورة إعمال العقل
لفهم النص وتقديم تفسيرات تساعد على مواجهة اإلرهاب، والدليل أن المرأة لم تبدأ في الحصول على حقوقها إال بعد تغيير األفكار القديمة، الفتا
إلى أن أكشاك الفتوى في مترو األنفاق تؤجج الفتنة الطائفية وتجلب السخرية وكان من األفضل أن تكون هذه األكشاك لتقديم الموسيقى والثقافة

التي يحتاجها الشعب بدالً من فتاوى الـ«تيك أواى».

 للصحة  الرئيس  مستشار  مصر،  علماء  لكبار  الرئاسى  االستشارى  المجلس  عضو  أيضًا عكاشة
النفسية والتوافق المجتمعى أكد في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الجماعات المتطرفة تستخدم
 استسالم  يضمن لها  ما نظرية «غسيل المخ» للسيطرة على النشء عن طريق الحرمان الحسى،
 الذي  األمر  للتطرف،  أن بعض األطفال يولدون ولديهم استعداد  مؤكدا الضحية ألى توجيهات،
تستغله الجماعات اإلرهابية، لتجنيد الشباب في سن مبكرة، وانتقد الحكومات السابقة ألنها تركت
جماعة اإلخوان اإلرهابية تعمل في البالد سنوات طويلة، ما أدى إلى انتشار أفكارها الخبيثة بين

شرائح المجتمع المختلفة.

وحذر عكاشة من اإلنترنت، حيث يسمح لفرق العنف باصطياد أشخاص جدد وضمهم إليها، مطالبا
 التي تواجه  المشكلة  أن  إلى  مشيرا  خطره،  لمواجهة  الدولة  قبل  من  استراتيجية  وضع بأهمية
 يهدف  بينما  والوزراء،  المسؤولين  تغيير  في  تتمثل  االستشارى  الرئاسى  المجلس  في عملهم

نصالحوار: وإل اإلرهاب ات م م للحد ة المجتمع الطاقات حشد إل اإلرهاب لمكافحة القوم المجل

عكاشة يتحدث لـ«المصرى اليوم»

(editor/details/752/) تصوير : سمير صادق
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المجلس القومى لمكافحة اإلرهاب إلى حشد الطاقات المجتمعية للحد من مسببات اإلرهاب.. وإلى نص الحوار:

■ في البداية ما طبيعة عمل المجلس القومى لمواجهة اإلرهاب الذي أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية قبل أيام؟

 وتحاول الحكومات واألنظمة في جميع  النمو والتقدم،  وهى معضلة تواجه  خاصة مصر،  المجلس يعمل على أزمة اإلرهاب التي تضرب العالم، 
 قرارا  أصدر  السيسى،  الرئيس عبدالفتاح  لذلك  أبنائها،  وسالمة  القومى  األمن  على  حفاظا  ومواجهتها  معها  للتعامل  حلول  إيجاد  العالم عواصم
 بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات اإلرهاب ومعالجة  بتشكيل المجلس القومى لمواجهة اإلرهاب والتطرف، جمهوريا
 األمن وتمكين الخطاب  المؤسسات الدينية وأجهزة  لمواجهة اإلرهاب بالتنسيق مع  استراتيجية وطنية شاملة  إقرار  اختصاصاته  ومن أبرز آثاره،
الدينى المعتدل الوسطى من الوصول للجميع، ووضع خطط إلتاحة فرص عمل في مناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها، والتنسيق بين الدول
المجاورة في هذا الشأن، فضال عن متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات اإلرهابية ورصد تحويالتهم من الخارج، وبالطبع سوف يتم

وضع خطط لتحقيق هذه األهداف.

■ هل للمجلس صالحيات لتنفيذ القرارات؟

 بكل تأكيد ستكون له صالحيات تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، لكن الحقيقة المجلس لم يجتمع لآلن، ولذا هناك أمور كثيرة سوف تتضح معالمها
في أول لقاء يجمع األعضاء معا، حيث من المفترض أن نتفق على طريقة وأسلوب العمل وفق الخطوط التي رسمها القرار الجمهورى الذي صدر قبل

أيام، ووقتها سيتم اإلعالن عن كل شىء بالتفصيل.

■ على أي أساس تم اختيار أعضاء المجلس؟

 المجلس يضم 14 شخصية عامة، وتم اختيارهم من بين المفكرين وأصحاب الرأى والنخبة، وهم كثر في مصر، إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء
 واالتصاالت والعدل  والخارجية  الدفاع والداخلية  ووزراء  اإلدارية  والرقابة  مثل رئيس المخابرات العامة  مختلفة،  في مواقع  الكبار والمسؤولين
والتربية والتعليم، ورئيسى مجلس النواب والوزراء، وشيخ األزهر وبابا اإلسكندرية، ويترأس المجلس رئيس الجمهورية، والمقصود إيجاد ائتالف
 يقوم  النهاية  وفى  األجهزة  قبل  الترشيحات من  وتكون  اإلرهاب،  ظاهرة  لمكافحة  عمل  خطط وآلية  لوضع  والمسؤولين  والمثقفين  المفكرين من

الرئيس باالختيار.

■ كيف عرفت أنك ضمن أعضاء المجلس؟

 اتصل بى أحد كبار رجال رئيس الجمهورية، وقال لى: «الرئيس اختارك لتكون ضمن أعضاء المجلس القومى لمواجهة اإلرهاب والتطرف هل تقبل
ذلك؟، وهو عمل تطوعى، وهل أنت قادر على المساهمة في هذا العمل من أجل الوطن؟»، وبالطبع قبلت فورا، ألنه عمل وطنى، وأتمنى أن أقدم مع
باقى الزمالء حلوال تحد من التطرف، وال يمكن ألحد أن يتوانى عن خدمة مصر البلد العظيم الذي أفتخر باالنتماء إليه، وال يمكن إلنسان وطنى أن

يعتذر عن المشاركة في حماية البالد طالما ال يوجد ما يمنعه من ذلك.

■ كثر الكالم عن الخطاب الدينى المعتدل، من وجهة نظرك كيف الوصول إليه؟

 بمعنى أن القرآن صالح لكل مكان وزمان،  النص،  على إعمال العقل في فهم وتفسير  أساسا  نحن نحتاج إلى خطاب تنويرى يقوم  بكل بساطة 
 العالم وتجددت  الحضارات وتطور  في الوقت الذي تغيرت فيه  من 1400 عام،  أكثر  مضى عليها  قديمة جدًا  لدينا  الموجودة والتفسيرات الحالية
 وهناك أمثلة تؤكد كالمى،  اإلنسان،  للقرآن يتواكب مع الظروف الحضارية التي يعيشها  آن األوان أن يكون هناك تفسير  ولذا العوامل اإلنسانية،
فالمرأة قديما كانت وظيفتها اإلنجاب والخدمة في منزل الزوجية فقط، أما اآلن فأصبحت شريكا في الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل، وأصبحت
تتولى المناصب القيادية المختلفة، واعتلت مواقع المسؤولية، وأظهرت كفاءات في جميع المجاالت، فالمرأة لم تبدأ في أخذ حقوقها إال بعد تغيير
األفكار والمفاهيم الخاطئة التي سادت قديما، لذلك هناك تفسيرات تحتاج استخدام العقل بصورة جيدة بالنظر للواقع الذي نعيشه حاليا، مع اإلشارة
إلى ثبات النصوص حتى ال يأتى أحد ويقول إننا نتحدث عن النص، فهذا ال يمكن أن نقترب منه، ولدينا أمثلة كثيرة على تفسيرات قرآنية خاطئة
سائدة في المجتمع، كالذى يقول إن المقصود بـ«غير المغضوب عليهم وال الضالين» المسيحيون واليهود، وبالطبع هذا كالم ال أساس له من الصحة،
 وإيجاد معان جديدة واقعية وموافقة للعصر وهى إحدى الطرق  فهى تفسيرات متطرفة يجب إزاحتها ألن اإلسالم يؤمن بكل األديان السماوية،

الهامة للحد من اإلرهاب ومواجهة التطرف.

■ لكن هناك من يقولون إن القرآن أعطى المرأة كامل حقوقها منذ بداية اإلسالم.. ما ردك؟

 أقول لهم إذا كان القرآن أعطى المرأة حقوقها قديما في عصور الظالم والجاهلية، فإننا نرغب أن نعطيها حقوقها في 2017 بعد الحداثة والتقدم
 والفكر المتطرف يعتمد على تفسيرات والتكنولوجيا الهائلة، وأقول لهم كلما اختلفت العصور اكتشفت حقوق كثيرة يجب أن تحصل عليها المرأة.
خاصة به لنشر أفكاره والوصول إلى مأربه، ونقول دائما إن الفترات الزمنية الطويلة كفيلة بتغيير التفسيرات، ألن تناقلها عبر أجيال وأزمنة مختلفة

تؤدى إلى تحريف لذلك نحتاج إلى تفسيرات جديدة.

■ كيف ترى دور األزهر في تجديد الخطاب الدينى؟

 األزهر هو القيمة العليا لإلسالم المعتدل في العالم، ويقوده رجال ذو مكانة علمية ومستقبلية تنويرية، وقد استعان بجميع األطياف في محاوالته
تجديد الخطاب الدينى، وهو فكر تنويرى يحسب له، وأعتقد أنه يحتاج إلى تنقية األزهر من القوى الناعمة التخريبية الموجودة داخله، إضافة إلى

إزاحة التفسيرات القديمة والخرافات التي قد توجد في بعض األمور، لكن بشكل عام فإنه يعمل بقوة، وهذا ماعهدناه دائما من األزهر الشريف.

■ ما تفسيركم للفكر المتطرف؟
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 الفكر المتطرف ضالل نفسى، والضالل اعتقاد خاطئ بأشياء ال تستند إلى أي منطق، ولكن ال يمكن مناقشة صاحبها فيها، ومن المستحيل إقناعه
 أو من يتصور أن أجهزة االستخبارات تتابعه كونه  أو من يرى أنه أذكى شخص أو أعظم شخص، بالصواب مثل الذي يعتقد أنه المهدى المنتظر،
صاحب عقلية جبارة، وصاحب هذا الفكر غير قابل للمجادلة في األمر تماما، ويعيش مصرا على رأيه وال يقبل الرأى اآلخر مطلقا، ويكون من السهل
إعداد هؤالء األشخاص منذ الصغر عن طريق تنشئتهم بصورة معينة مثل جماعة اإلخوان اإلرهابية، التي علمت األطفال أن ما هو غير تابع لهم كافر
 وهؤالء  لهم،  االنضمام  استعداد  لديهم  لمن  المخ»  «غسيل  عملية  عن  فضال  مبكرا،  النشء  أفكار  اإلرهابية  المجموعات  قيادات  وتشكل وملحد،
األشخاص يولدون ولديهم نسب في التطرف ألشياء بعينها مثل من يتطرفون إلى الرياضة ويعشقون الكرة أو الملذات والحب والجنس، وتصطاد
قيادات اإلرهاب وجماعات العنف هؤالء األشخاص إلعدادهم كانتحاريين مثلما يفعل تنظيم «داعش» اإلرهابى، ويوهمون الضحية بأن تنفيذ األعمال

االنتحارية واإلرهابية بطولة دنيوية تضعه في الجنة.

■ لماذا يولد الشخص ولديه ميول للتطرف؟

 ال يوجد في العلم إجابة عن هذا السؤال، ورغم أنه من الممكن أن يولد الشخص ولديه ميول للتطرف، إال أنه ال يمكن قياس ومعرفة هذه الميول
 االتزان  باستعداد  أو  االنبساطية  أو  لالنطوائية  بسمات االستعداد  مثال  يولد  والطفل  ذلك،  في  دخل  ليس لها  البيئة  أن  كما  عاما،  الـ18  سن قبل
االنفعالى أو غير المتزن أو يولد لديه ذكاء أكاديمى وعاطفى، وليس لألب واألم دخل في هذه الصفات، والتطرف شىء متعب للشخص ولمن حوله،

وأحب أن اؤكد على حقيقة تقول إنه ال يوجد شىء اسمه تطرف دينى ألن األديان ليست متطرفة.

■ ماذا عن آليات عالج المتطرفين؟

 هناك طريقتان األولى تعنى بالنشء في مرحلة مبكرة جدا من الطفولة، وتتمثل في الوقاية، حيث يتم الحفاظ عليهم بعيدا عن األماكن التي تدعم
 المدروسة  المناهج  طريق  عن  والعلم  النصائح  تقديم  إلى  إضافة  ألوالدنا،  السم  تدس هذا  التي  بعض المدارس والحضانات  هناك  ألن التطرف،
والموضوعة من قبل فكر واع رشيد، أما الطريقة الثانية لعالج التطرف فتتلخص في التعامل مع األشخاص المرضى، وهو ما يسمى باإلصالح عن
 ومخططات  أفكار  تنفيذ  الذي يخلفه  التي تثبت الدمار  للحاالت المرضية  األدلة  ويجب تقديم  الوسطى،  والمنطق والدين طريق الشرح والتفسير
القيادات اإلرهابية، وكشف أهداف الجماعات المتطرفة حتى تصل بهم إلى نتيجة إيجابية، وتوجد أشياء في غاية األهمية لدفع خطر التطرف فضال
 الثورة  ألن  اإلنترنت،  دور  إلى  إضافة  والتقدم،  لإلصالح  وهادية  وكاشفة  مرشدة  تكون  بحيث  عام،  بشكل  الثقافة  نغفل  أال  يجب  إذ  سبق، عما
 إذ إن الفرق المتطرفة تستخدمه لتجنيد الشباب، ويجب أن ننتبه لهذا األمر، وأن يكون لدينا استراتيجية في هذا اإلطار المعلوماتية سالح فتاك،
 فيجب رعايتهم  اإلنترنت ساعات طويلة  تستخدم  الجديدة  ننسى أن األجيال  وال  المتلونة،  وكشف وجوهه  اإلرهاب ودحض مخططاته لمواجهة

والحفاظ عليهم دائما.

■ الجماعات المتشددة تطلق ألقابا مختلفة على منفذى عملياتها وتسميهم بالفدائيين أو الشهداء كيف ترى هذه التسميات؟

 هم يضللون الشباب ويحاولون كذبا ترويج أن االنتحاريين شهداء أو فدائيون، لكن يجب أن نعلم أن االنتحارى شخص يقدم على عمل يعلم أنه
ميت فيه، ويكون متوهما كما أقنعوه انه شهيد، نظرا لتعرضه لعملية «غسيل مخ» من قبل الجماعات المتطرفة، ولألسف هناك من ينصاعون لمثل
 الدولى الذي تم  أن أثمن القرار  وأود  الفدائى فهو شخص يدخل عملية ويكون لديه احتمال الموت مثل الفدائيين الفلسطينيين،  أما  الحيل، هذه
اتخاذه بمنع إذاعة أي عمليات إجرامية يبثها «داعش» والجماعات والتنظيمات اإلرهابية، بهدف ترويع المواطنين وإجبارهم على االنصياع ألفكارهم،
 صمتت  لماذا  وهو  دائما،  حيرة  في  يجعلنى  سؤال،  يراودنى  ودائما  الشر،  مخططات  إفساد  أجل  من  جدا  هام  العمليات  هذه  مثل وإيقاف نشر

الحكومات المتعاقبة على وجود اإلخوان كل هذه السنوات؟ إذ استطاعت الجماعة بث أفكارها الخبيثة في كل مكان.

■ اشرح لنا كيف تتم عملية «غسيل المخ»؟

 المقصود منها أن تصنع إنسان ال يتقبل أي أفكار أو آراء خالفا عما يتم تلقينها له، بحيث يكون الشخص المستهدف مخلصا ومطمئنا تماما لفكر
القادة، ومقتنعا بما يأمرونه به، ويتم ذلك عن طريق ما يسمى الحرمان الحسى، وهو حجب كل شىء عن الهدف، سواء آراء وأفكار ومناقشات، وكذا
إبعاده جذريا عن الحياة وما يدور فيها حتى ال يستطيع معرفة شىء عن العالم الطبيعى لمدة من الزمن، وأثناء ذلك يتم ملء دماغه بأفكار تلك
 والمقصود من الحرمان الحسى أن يصل إلى مخ هش، بحيث يسهل السيطرة عليه، وهى عملية معروفة في عالم المخابرات، الجماعات ورغباتها.
حيث تعمد بعض األجهزة االستخباراتية إلى تجنيد أشخاص للعمل معها بمثل هذه الطرق، وبعد السيطرة على األشخاص يتم الزج بهم في العنف
والقتل، ولكن حال فشل االنتحارى في مهمته يتم استبعاده وال يمكن أن يقدموه مرة أخرى، لعلمهم أن هذا الشخص قد يكون له رأى آخر بعد تجربته

التي فشلت.

■ ما رأيك في أكشاك لجان الفتوى في محطات المترو والمعنية بتقديم الفتاوى في األمور الدينية؟

 هذه األكشاك أعتبرها فكرة تدعو للفتنة وتؤجج الطائفية، ومن السهل جدا أن تجد من يطالب بعمل فتاوى لعقائد مختلفة، وأستغرب موافقة وزير
 الكالم، وكيف من لديه  وكان من األجدر أن توجد أكشاك للموسيقى أو الثقافة بدال من هذا النقل على السماح بعمل أكشاك فتاوى في المحطات،
 وهل المشايخ قادرون على الرد بهذه السرعة مشكلة معينة ويرغب في الحصول على فتوى أن يحصل عليها في وسط الزحام والمترو والركاب،

الهائلة؟!

فكرة األكشاك لن تجلب غير السخرية وسوف تهبط بقيمة الفتوى إلى منزلقات خطيرة جدا، وبكل صراحة هي فكرة خاطئة وسوف تعود بالخسارة
على الفتاوى بكل تأكيد وتقلل قيمتها ألنها ال يمكن أن تقدم بطريقة الـ«تيك أواى».

■ ما أكثر السلوكيات التي ال تعجبك في الشارع المصرى؟
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ي ي

 غياب االنتماء والهوية المصرية، ويظهر ذلك من خالل عدم االكتراث بالنشيد القومى وعلم الوطن في المدارس، وهذه من المشاكل التي خلفها
اإلخوان والتيارات اإلسالمية، حيث حاولوا طمث الهوية المصرية لصالح ما يسمونه الهوية اإلسالمية، ولتنظر إلى أمريكا، هناك توصية بضرورة
إظهار العلم األمريكى مرة على األقل في األعمال السينمائية دعما وترسيخا لعلمهم، واإلحساس بالوطن شىء عظيم، والمواطنة تضم كل العقائد،
 «نحن ال نعيش في الوطن لكنه يعيش فينا»، ومقولة البابا تواضروس:  ولنتذكر مقولة الراحل البابا شنودة الثالث: ألن الدين لله والوطن للجميع،

«وطن بدون كنائس أفضل من كنائس بدون وطن»، لذلك وجب أن ننمى تلك األشياء الهامة في نفوس أبنائنا.

المصريون يعيشون بالطقوس الدينية، وهو ما يعرف بالتدين الذي يختلف عن الدين، ألن األخير هو العقيدة التي تؤمن بها، مثل الدين اإلسالمى أو
المسيحى أو اليهودى، أما التدين فأفعال ظاهرية فقط، لذلك تجد أكثر الناس إقداما على الحج والعمرة هم المصريون، والواجب على الجميع أن

يحرص على جوهر الدين الذي يمتلك النفس ويسكنها ويعصم اإلنسان من الخطأ ويكون مرشدا وهاديا له.

وما يزعجنى أيضًا االنفالت األخالقى وعدم احترام القانون والسخرية من الكبير وضعف ثقافة العمل واإلنتاج، وأخيرا «الفهلوة» التي ال مثيل لها
في العالم.

■ كيف تفسر مشاعر المصريين إزاء النظام الحالى بعد القرارات االقتصادية التي أدت إلى ارتفاع األسعار، ما أصابهم بأعباء مالية مضاعفة؟

 يؤكد أنهم أصبحوا  ما  الجمعى الذي تحول إلى حالة من التفاؤل واألمل في مستقبل مشرق،  يحدث في مصر اآلن هو بداية لوجود الضمير  ما 
واثقين فيما يقدمه السيسى من مجهودات كبرى للوطن. وفترة المعاناة الحالية وقتية، وسوف تنتهى قريبا، ويبدأ معها قطف الثمار، وقد أظهرت تلك
الظروف الصعبة معدن المصرى األصيل الذي يتحمل المشقة من أجل مصر الجميلة، وباءت محاوالت اإلخوان والمتطرفين بالفشل بعد رهانهم على

غضب الشعب، وحاولوا إشعال الفتنة لكنهم يئسوا، خاصة بعد أن علموا ثقة المصريين في رئيسهم وإيمانهم بأنه أكثر حاكم أحب مصر.

■ كونك ضمن أعضاء المجلس الرئاسى االستشارى لكبار علماء مصر. وضح لنا ما طبيعة عملك؟

 نحن نجتمع بشكل دورى وفق استراتيجية عمل واضحة، ونتداول قضايا مختلفة ثم نلتقى بالوزراء وكبار المسؤولين للتفاهم معهم على مقترحاتنا،
ونقدم لرئيس الجمهورية ما توصلنا إليه وما يمكن أن يتم إنجازه، وبكل صراحة هناك كثير من المسؤولين يعملون بجد واجتهاد، ويتعاونون معنا،
والمشكلة التي تصادفنا هي عملية تغيير الوزراء، حيث نضطر للجلوس مع كل وزير جديد لشرح األفكار التي نكون قد تحدثنا عنها من قبل، وعموما

األمور تسير بشكل جيد.
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