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 امللدص: 

الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية، التعرؼ عمى الدراسة إلى ىدفت 
 نتائج الدراسة ما يمي:وقد استعانت الدراسة في ذلؾ بالمنيج الوصفي. وكاف مف أىـ 

تجاوزت المممكة العربية السعودية مجرد التركيز عمى المقاربة األمنية إلى تبني استراتيجية  -
 شاممة تقؼ عمى األسباب والدوافع المرتبطة بالفكر المتطرؼ في مختمؼ تجمياتو.

ات أىـ مظاىر التطرؼ الفكري التي تعكس درجتو وانتشاره في الكثير مف المجتمعتتمثؿ  -
التشدد في إلزاـ الناس بما لـ يمزميـ  ،في )التعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخر

التقميد  ،النظرة الخاطئة لممجتمع وما يجب أف يكوف عميو ،سوء الظف باآلخريفاهلل بو، 
 األعمى، والسقوط في ىاوية التكفير(.

مف العوامؿ منيا التطرؼ ليس نتاج عامؿ واحد بعينو بؿ ىو نتاج تضافر مجموعة  -
، العامؿ التربوي والتعميمي، والعامؿ العامؿ الديني ،العامؿ االجتماعي، العامؿ السياسي

 اإلعبلمي.
يسيـ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بشكؿ بارز في مواجية فكر التطرؼ  -

ى بأساليب تربوية ونفسية واجتماعية وثقافية بالتوافؽ مع أساليب األمف القائمة عم
 الضبط وتطبيؽ القانوف.

رؤية مقترحة لتعزيز الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة قدمت الدراسة  -
 والرعاية في مواجية التطرؼ الفكري بالمممكة العربية السعودية.   

 

 الرعاية. ،المناصحة، التأىيؿ اإلرىاب، التطرؼ، الوقاية، الكممات المفتاحية:
 

 
 

 
 

 

  



 مقترحةرؤية  الجهود التربوية لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة التطرف الفكري:

- 242 - 

The Educational Efforts of Mohammed Bin Nayef Center for 

Counseling and Caring for the Elimination of Intellectual 

Extremism: A Proposed Vision 
Dr. Abdullah bin Muzil Al-Harbi 

Associate Professor Fundamentals of Education 

University of Hafr AlBatin 

Abstract 
The study aimed at identifying the educational efforts of 

Mohammed bin Nayef Center for Counseling and Care. The study 

used the descriptive approach. The most important results of the 

study were: 

- Saudi Arabia has simply gone beyond focusing on the security 

approach to adopting a comprehensive strategy that stands on 

the real causes and motives of extremist ideology in its various 

manifestations. 

- The most important aspects of intellectual extremism which 

reflect its degree and spread in many societies is represented in 

(intolerance of opinion and non-recognition of the other 

opinion, the strictness of committing people to what God did 

not require., the bad thinking of others, the wrong view of 

society and what it should be like, blind imitation, and the fall 

in the abyss of thinking).  

- Extremism is not the product of one particular factor but 

rather the product of a combination of many factors including 

the Social, Religious, Educational, Political and Media factors. 

- Mohammed Bin Nayef Center for Counseling and Care 

contributes significantly to the elimination of extremist ideology 

through educational, psychological, social and cultural methods 

besides security methods based on discipline, and law 

enforcement. 

- The study presented a proposed vision to reinforce the 

educational efforts of Mohammed Bin Nayef Center for 

Counseling and Care in the Elimination of Intellectual 

Extremism in Saudi Arabia. 

Keywords: terrorism, extremism, prevention, counseling, 

habilitation, care. 
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 املقدمة:

بعض القضايا االجتماعية والسياسية والدينية ظاىرة  تجاه واألفكار اآلراءفي يعد التطرؼ 
المجتمعات  في -ولكنيا  ؛في كؿ المجتمعات وفي جميع العصور ميمااحتمت موقعا  اجتماعية
 تأكيد إلىبعد لجوء بعض المتطرفيف  واإلرىابعندما ارتبطت بالعنؼ  جديداً  عداً ب   أخذت -الحديثة 

 األمفوتخريب الممتمكات والتصادـ مع السمطة وزعزعة  األبرياءوجودىـ مف خبلؿ العدواف عمى 
  .في المجتمع

 إال - تعد ضرورة لمواجية ىذه الظاىرة التي - األمنيةالمبلحقة  أىمية الرغـ مف عمىو 
واالقتصادية ىا النفسية واالجتماعية أبعادف التطرؼ الفكري مشكمة ليا أل  ؛ليست كافية أنيا

 .(8998 ،)عيسى وغيرىا والسياسية
مواجيتيا لضرورة يناؾ فومف ثـ  ،قضايا العصر كإحدىقصوى أىمية  كما أف ليا

مف القرف العشريف األخير يـ خبلؿ العقد مف ت  بسموكيات بعض المسمميف لصؽ أما لتنقية 
 ،ـ ونتائجيا3008سبتمبر  88 أعقبتالتي  األحداثنتيجة زيادة حساسية السعودييف تجاه 

التي طالت بعض مدف المممكة العربية السعودية في السنوات  اإلرىابيةالحوادث  إلى إضافة
 ،مف قبؿ القوى الغربية يسبلملمفكر االو سياـ النقد يفي توج التي كانت سبباً و  ،األخيرة

 ،واإلعبلـلمدراسات والبحوث  راأسب)مركز في تكويف ىويتيـ  أساسيةعدونو ركيزة الذي ي  و 
لمكافحة التطرؼ  األبعادالذي جعؿ المممكة تفكر في استراتيجية متعددة  األمر ،(8421
 .(,Gendron 2010)ـ 3002التي بدأت في عاـ  االرىابيةبعد العمميات  واإلرىاب

مف  أف يرىبالجريمة والعقاب  المتعمؽ واإلنسانياالجتماعي  األدبلتاريخ  والمستقرئ
سيا أخمؿ في بعض وسائط التنشئة االجتماعية وعمى ر وجود الفكر المتطرؼ  بيف أسباب

سسات المؤ  باإلضافة إلى ،وغيرىا واإلعبلـ األقرافوجماعة  كاألسرةالمؤسسات البلنظامية 
بعض المفاىيـ ل وعدـ الفيـ ىذا إلى جانب النقص الواضح ،النظامية كالمدرسة والجامعة

 .الدينية منيا الثقافية وبخاصة
ليا دور في تعديؿ سموؾ  طر اجتماعية وتربويةأ  المرتكزة عمى  اإلصبلحيةف البرامج إف ،لذا 

أىـ سياسة التأىيؿ تعد مف  أفكما  ؛وبخاصة في المؤسسات العقابية األوؿالمنحرؼ في المقاـ 
لجميع  ىاجساً  تمك  شي تالجريمة وال إلى ةلمنزالء خصوصا بعد ارتفاع نسبة العودالمقدمة  البرامج

 .اإلصبلحالميتميف بقضية 
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 فيؤالء ال ،الفكر المتطرؼ أصحابمف  األفرادكمف في وجود بعض ت ال الخطر وحقيقة  
نما ،منيـتيار سياسي  أوديف  مجتمع أو أييكاد يخمو  كمف في انتشار فكر التطرؼ ت وا 

 .ومحاولة فرضو كجزء مف ثقافة المجتمعواتساع نطاقو 
الذي و  ،مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية المممكة العربية السعودية أنشأت ،لذلؾ

إلى جادة الصواب والمواطنة  - خاصة الشباب -كثير مف المغرر بيـ  إعادةسببا في  كاف
لى المشاركة الفاعمة في بناء الوطف وتصحيح ما لدييـ مف أفكار مف خبلؿ  الصالحة وا 

 .لفكر التطرؼنى التحتية الب   استيداؼ
مف  مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعايةعدد المتعاونيف المشاركيف مع  بمغ وقد
في التخصصات  ا( متعاونً 363األكاديمية والعممية والبحثية المتخصصة ) الجياتمختمؼ 
( شراكات. وقد 9وبمغ مجموع الشراكات مع الجيات الحكومية وغير الحكومية ) ،المتنوعة

)مركز محمد بف نايؼ  ىػ8427( مستفيدًا حتى نياية عاـ 2202استفاد مف برامج المركز )
ف المركز يضـ مف برامج التأىيؿ التربوية إلى أىذا باإلضافة  (.8428 ،لممناصحة والرعاية

لى وظيفة المؤسسات التربوية يجعمو نقطة مرجعية تضاؼ إما واالجتماعية واالقتصادية 
عادة الشخصية لمتكيؼ مع المجتمع  .البلنظامية والتي تسيـ في تشكيؿ وا 

خاصة  ،شادة دوليةجربة إصبلح الموقوفيف أمنيا وتأىيميـ عمى إحظيت تفقد  ،ولذلؾ
المقاييس العالمية العممية في الحد مف نسبة  استعراضأف النتائج األولية تؤكد تميزىا عند 

ال سيما برنامج  –السعودية  ستراتيجيةأسفرت اإلد فق (.3008، بوشيؾ)لمتطرؼ  ةدو الع
تأثيرىا عمى فيما يتعمؽ ب عف نتائج إيجابية ومثيرة جداً  –إعادة التأىيؿ ومكافحة التطرؼ 

عادة  تطرؼإلى ال عودةمعدالت ال وبذلؾ صارت والمستفيديف،الموقوفيف  عتقاؿ منخفضة االوا 
، السحيمي% )93%؛ أي أف نسبة النجاح وصمت إلى 8ال تتجاوز بنسبة إلى حد كبير 

8421.) 

 الدراسة:مشكلة 

مف  االنتقاـمف فكرة  واالنتقاؿالدراسة حوؿ فكرة اإلنسانية في تطبيؽ العقوبة  مشكمةتدور 
الديني ويخالؼ  اإلطارويخرج عمى حدود عتناؽ أفكار متطرفة ايبالغ في الذي  اتطرؼ فكريً الم

تكفير الجماعة  إلىفي النياية  األمربؿ ويصؿ  ،وأحكاموما يتعارض مع تعاليـ الديف  إلىجادتو 
وكؿ ذلؾ  ،رضوا بكفر الحكاـ ألنيـوتكفير الناس جميعا  ،وتكفير مف شؾ في حكميـ ،السياسية
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 ذلؾ الجـرأدت بو إلى  التياألسباب الموضوعية  استئصاؿإلى  يتطمب العمؿ الجاد اليادؼ
  .(8994، عمراف ؛3083 ،بورني)

إنسانية العقاب تخدـ أىداؼ العدالة أكثر  أف  البعض  حيث يرى ،فكر اإلصبلح أومف ىنا بد
مف العقاب يتمثؿ في تعديؿ نسؽ القيـ لدى  األساسيوأف اليدؼ  ،مما تخدميا قسوة العقاب

العقوبة ولكف عمى الجيود  تنفيذ عمى آليةاألمر ال يتوقؼ  ،إذاً  (.8998، الضحيافالمنحرؼ )
عكس عمى نبالضرورة ت يوى ،والتربوية االجتماعيةالمبذولة لئلصبلح بما يضمف تحقيؽ الرعاية 

 لمدولة. الفكري موقؼال
المممكة العربية بيا والعبلج التي قامت  اإلصبلحف جميع محاوالت إفبطبيعة الحاؿ و 

نو في حاجة ، وأرؤية جديدة قواميا اعتبار المتطرؼ مريضا وليس مجرما عمى ارتكزتالسعودية 
ومحاولة المناصحة  العقوبةالسياسة المينة في تنفيذ  فمف حاجتو لمعقاب، وأ أكثرالعبلج  إلى

 مركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة ما يقدموتتمثؿ فيالعبلج والتي  أدواتىي والتأىيؿ والرعاية 
 اإلنسانيةالسياسة  وأىداؼيخدـ فمسفة  إنو حيث ،(Saba & Shagufty, 2009) والرعاية
فقد تقضي المواجية العنيفة عمى المتطرفيف وال ، بما يتماشى مع ثقافة المجتمع السعودي لمعقوبة

وفي نفس  ،بؿ وقد يؤدي ذلؾ إلى زيادة الفجوة بيف فئات مجتمعية متعددة ،تقضي عمى التطرؼ
 الوقت قد يؤدي ذلؾ إلى وجود تنافر اجتماعي.

توجد صيغة واحدة قادرة عمى التعامؿ مع جميع  ال بأنو يمكف القوؿ اإلطاروفي ىذا 
 توجد وصفة واحدة لمنجاح. ال انيكما أ ،في المنطقة الواحدة التطرؼ حاالت

 أصبحتالفكر المتطرؼ  مواجيةممركز في التربوية ل جيودمحاولة فيـ الف ، فإلذلؾ
استثمار جيد  بأنوالمجتمع  إقناع إلى باإلضافة ،فضؿاألنحو العمى بالمركز ضرورية لمنيوض 

ومف ىنا تحاوؿ الدراسة  باالستقرار السياسي واالجتماعي. الرتباطو في تصحيح الفكر المتطرؼ
 اآلتية: إجابة األسئمة

 وما أىـ مظاىره؟  الفكري؟ التطرؼمفيـو ما  -8
  ؟الفكري متطرؼل ة التي تؤديالمجتمعي عوامؿال ما -3
 لممناصحة والرعاية ؟ مركز محمد بف نايؼوأىداؼ  فمسفةما  -2
 ؟التطرؼ الفكري مواجيةفي  والرعاية التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة جيودالما  -4
  التطرؼ الفكري؟ مواجيةبعض الدوؿ في  خبراتما  -1
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لممناصحة والرعاية في  التربوية لمركز محمد بف نايؼجيود التعزيز المقترحة ل رؤيةما ال -6
 السعودية؟بالمممكة العربية  التطرؼ الفكري مواجية

 الدراسة: أيداف

 :اآلتيعمى النحو  عرضيايمكف 
 .ىـ مظاىرهأ لقاء الضوء عمىا  و الفكري التطرؼ قضية تحاوؿ الدراسة فيـ  -
 .الفكري لتطرؼالى التي تؤدي إالمجتمعية العوامؿ  عمى التعرؼ -
 والرعاية. مركز محمد بف نايؼ لممناصحة إنشاء وأىداؼ التعرؼ عمى فمسفة -
التطرؼ  مواجيةوالرعاية في  وية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحةالترب الجيود التعرؼ عمى -

 .الفكري
 الفكري.التطرؼ  مواجيةبعض الدوؿ في  خبراترصد  -
لممناصحة  بف نايؼ التربوية لمركز محمد جيودالتعزيز ل رؤية مقترحة إلىوصؿ الت -

 .في المممكة العربية السعودية التطرؼ الفكريمواجية في  والرعاية

 الدراسة: أينية

 :اآلتييمكف عرضيا عمى النحو 
 التقميديح دور المممكة العربية السعودية غير توض التينيا تعد مف الدراسات الكاشفة إ -

وبخاصة في عبلء القيـ اإلنسانية ا  في مواجية التطرؼ باستخداـ نيج الحوار والتوعية و 
 واالجتماعية.مؤسساتيا التربوية  ىحدإ

تميد لمكثير مف الدراسات الميدانية في مرحمة الحقة لممراجعة  التيالدراسات  إحدىتعد  -
 ظؿ التطورات المستقبمية.واإلضافة في 

دعـ تعمؿ عمى  والتي (Non Formal) نظاميةير الغمميزات التربية  إحدىتمثؿ الدراسة  -
عمى المستوى  التربويفي تحقيؽ قضايا اإلصبلح  النظاميةمع مؤسسات التربية التعاوف 

 .يجتماعاال

 مهًج الدراسة:

مف خبلؿ  (Anderson & Arsenault, 2000)الوصفي المنيج الدراسة  تستخدـ
لقاء الضوء عمى أىـ مظاىرهالتطرؼ قضية  توضيحلدراسة نظرية وصفية إجراء  ، الفكري وا 
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مركز محمد بف نايؼ لممناصحة لنشأة  وعرض ،ليوإالعوامؿ المجتمعية التي تؤدي  تحديدو 
باإلضافة  ،خبرات بعض الدوؿ في مواجية التطرؼ الفكريورصد وفمسفتو وأىدافو،  والرعاية

 .لممركزالتربوية  دراسة تحميمية لمجيودإجراء إلى 

 مصطلحات الدراسة:

 :اآلتييمكف عرضيا عمى النحو 
مجموعة مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ ىي  :Educational Efforts التربويةجيود ال -

والمبادئ واالتجاىات التي ينبغي عمى المتعمميف تطبيقيا تطبيًقا عمميًّا، ووعييا ومعايشتيا 
بطريقة تنمي قدراتيـ عمى األداء العممي بشكؿ جيد، وتساعدىـ عمى تكويف السموكيات 

شب اع حاجاتيـ بشكؿ إيجابي والعادات واالتجاىات الحسنة، وتعمؿ عمى تنمية ميوليـ وا 
. وىي أيضا أنشطة (8994، واخروف الفاربي)لتحقيؽ الشخصية المتكاممة لئلنساف الصالح 

وتنمي ىواياتيـ وتوجييا التوجيو الصحيح الذي  ،تمبي حاجات المتعمميف ،تربوية متنوعة
 (. 8439،يرتقي بيـ نحو الصبلح )الحازمي

التربوية  واألنشطةمجموعة مف البرامج "التربوية في ىذه الدراسة  جيوداليقصد بو 
 ."الفكر المتطرؼ مواجيةفي التي يقـو بيا مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية 

الفساد فيو الصبلح والنيي عما فيو  ما إلى الدعوةىي  :Counseling المناصحة -
مع  والمنظمة في التعامؿة د الصادقو بذؿ الجي أيضاىي و  .(8488، الجرجاني)

يـ ومعالجة ئومف ثـ احتوا ،انحرافيـ أسبابعنى بمعرفة المنحرفيف فكريا بطريقة تربوية ت  
السممي، النحرافيـ وفؽ منيج تربوي فعاؿ ) أدتالشبيات والمفاىيـ الخاطئة التي 

الخاطئة ونقض الشبيات الشرعية  األفكارلتصحيح  األولىالخطوة  أيضاوىي  .(8428
حبلؿ فكري يعتمد عمى  تأىيؿ إعادةبرنامج  إلىاستنادا  ،المفاىيـ الصحيحة بدال عنيا وا 

قائـ  ىادئويتـ في صورة حوار  ،العممي والشرعي تحييدا لمتصورات الخاطئة األسموب
المناقشة والموعظة الحسنة مف قبؿ مختصيف في المجاؿ الشرعي والنفسي  أساليبعمى 

 (.3084مغايض، بو أ) واالجتماعي
 أسسالمناصحة في ىذه الدراسة "تمؾ العممية التربوية التي تقوـ عمى يقصد بو 

الفكرية المتطرفة التي ال تتوافؽ مع  األطر أصحابمعرفية ونفسية وتربوية لمتعامؿ مع 
طارهرؤية المجتمع  الفكري مف خبلؿ الحوار والمناقشة والتدريب والتعميـ والترويح لخمؽ  وا 
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 األطريجابيا مع ؿ إونفسية ليـ تتسـ باالنفتاحية والتسامح والقدرة عمى التعامبنية فكرية 
 واالنتماء والوالء لؤلمة". المجتمعية

 .(3002منظور، )ابف  المحافظة عمى الشيء ومراقبتو ومبلحقتو ىي :Care الرعاية -
التوافؽ  إعادةالمؤسسات العقابية عمى  إحدىرج عنو مف ف  مساعدة الم   أيضا ىيو 

مضادة لقيـ  أفعاؿ أيارتكاب  إلىالمتبادؿ بينو وبيف المجتمع كمحاولة لمنع عودتو 
 (.8408العاؿ،  )عبد المجتمع وقوانينو وليمارس حياة سوية كمواطف شريؼ

في ىذه الدراسة "الجيود المنظمة والمقصودة الموجية مف قبؿ  الرعايةبويقصد 
بيدؼ مواجية الجيد الخاص بالتطبيع  ،تربوية أـ إصبلحيةمؤسسات الدولة سواء كانت 

لممناصحة النفسي والفكري واالجتماعي والثقافي لممفرج عنيـ مف مركز محمد بف نايؼ 
اندماجيـ وفؽ المنظومة المجتمعية واالنخراط سموكيا وفكريا في  تأكيدوالرعاية بيدؼ 

 ".اإلسبلميةناخ الثقافة المعايير االجتماعية والثقافية لممجتمع السعودي ضمف م إطار
 أي ادضي أوموجب يؤازر  أوىو اتجاه سالب  :Extremist Ideology الفكري التطرؼ -

وؿ بيف الفرد ح  ويصطدـ دائما بشحنة انفعالية وي   دالئؿ أيفرض لـ تقـ عمى صحتو 
الخروج عف جادة الصواب والبعد عف  أيضا ىوو . (8426الكردي، ) وتفكيره السميـ

 (.8484الزحيمي، دوف حقيقتو ) األمرالوسطية المعتدلة وترؾ االتزاف والتمسؾ بجانب 
جممة األفكار المضادة لممعايير المتعارؼ في ىذه الدراسة "التطرؼ الفكري ويقصد ب

 إطارسموؾ الفرد في  وأنماط لمتفكير أساليبثقافة المجتمع مف  ضمفاجتماعيا عمييا 
لمحقيقة  يجعؿ صاحبو يؤمف بامتبلكو لو مف الدوافع والمظاىر ماوىذا النمط  ،الجماعة
لمسموؾ  أنماط أو أفكار وألدى غيره مف رؤى  فكؿ ما ،م رِض، وبالتاليوبشكؿ  المطمقة

 .دائما في صداـ مع مجتمعو وبالتالي ىو خارج عميو"فيو  ،وعميو .خطأ

 حدود الدراسة:

 :اآلتييمكف عرضيا عمى النحو 
والتي يضطمع  ،الفكري التطرؼ لمواجيةنظامية غير الالتربوية  جيودال حد موضوعي: -

 بيا مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.
 ىػ. 8428/ 8427 ىػ إلى 8428/8423خبلؿ الفترة مف  حد زمني: -
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 العربية السعودية. المممكة مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في حد مكاني: -

 الدراسات الشابقة:

 نعرضيا وفؽ التسمسؿ التاريخي إلجرائيا، بالموضوع كثر الدراسات ارتباطاً أتـ انتقاء 

 :اآلتي النحو عمى األحدث إلى األقدـ مف
إلى الكشؼ عف أبعاد ظاىرة التطرؼ والعنؼ ىدفت  :(3008دراسة محمود وعطية ) -

أف األسباب التربوية تمعب دورا واضحا في تفسير ظاىرة التطرؼ  نتائجيا أىـوكاف مف 
كما أف لمتعميـ وبنيتو وتنظيمو ومضمونو وأساليبو عبلقة بمظاىر  ،والعنؼ في المجتمع

تجسدت ىذه العبلقة في القصور في تحقيؽ التنمية المتكاممة  ،التطرؼ والعنؼ
مف قبؿ  وادة وسيولة تشكيمكما يجعؿ المتعمـ عرضة لتيارات ثقافية مض ،لمشخصية

خصوصا في ضوء عدـ تبنيو موقفا فكريا محددا تجاه ما يثار  ،جماعات تثير حماسو
 حولو.

قييـ فعالية ت إلىىدفت  :(Horgan & Braddock, 2010وبرادوؾ ) دراسة ىورجاف -
وكاف  .ندونيسيا واليمف والسعوديةا  يرلندا الشمالية وكولومبيا و أفي  برامج اجتثاث التطرؼ

القميؿ مف  ف ىناؾأو  ،مبادرة أيتوجد معايير واضحة لمنجاح مع  أنو النتائجيا  أىـمف 
 ،تكوف موثوقة بشكؿ كبير أفالبيانات المرتبطة بأي مف ىذه المبادرات التي مف الممكف 

 ولـ يكف ىناؾ أي جيد منيجي لدراسة أي جانب مف جوانب ىذه البرامج. 
 ،اإلسبلميةبياف مفيـو المناصحة في التربية  إلىىدفت  :(8428) دراسة السممي -

 ،معالجتو في ضوء منيجية المناصحة أسسوبياف  ،االنحراؼ الفكري بأبعادوالتعريؼ 
ودور لجاف المناصحة في  ،والتعرؼ عمى منيجية المناصحة في معالجة االنحراؼ الفكري

عممية المناصحة  أفيا نتائج أىـوكاف مف  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .تطبيقيا
ف تأثر الموقوؼ أو  ،اإلرىابيةالمنحرفيف فكريا وتقميص دوافعيـ  إصبلحطرؽ  أفضؿمف 

 .المناصحة أىداؼداخؿ التوقيؼ يشكؿ عائقا كبيرا دوف تحقيؽ  باألقراف)المنصوح( 
واقع الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ مف كشؼ عف لإلى اىدفت  :(8428) دراسة اليميؿ -

منيا في مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مف النواحي االقتصادية أالموقوفيف 
عممية الرعاية الفكرية البلحقة  أف نتائجيا أىـوكاف مف  والفكرية،واالجتماعية والنفسية 
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معرفة المفرج عنيـ عدـ باإلضافة إلى  ،مف بيف مجاالت الرعاية البلحقة األقؿىي 
 بالكثير مف الخدمات والمساعدات التي تقدـ لعموـ المفرج عنيـ.

ىدفت إلى التعرؼ عمى تجربة المممكة العربية السعودية في  :(3088دراسة المرواني ) -
وكاف مف أىـ نتائجيا اعتبار معظـ الحوادث اإلرىابية في المممكة ىي  .مكافحة اإلرىاب

كما أنيا  ،خارج وليست نابعة مف صميـ المجتمع السعوديفي أصميا مستوردة مف ال
والدور  ،أبرزت أىـ مبلمح تجربة المممكة ودورىا في معالجة ومواجية جرائـ اإلرىاب

التكاممي لممؤسسات االجتماعية واألمنية المعنية بمكافحة اإلرىاب والبرامج التي يتـ 
 .تنفيذىا إلعادة تأىيؿ ومناصحة ذوي الفكر المتطرؼ

ديؿ في تع فاعميةالتعرؼ عمى الطرؽ األكثر  إلىىدفت  :(Jones, 2013) دراسة جونس -
اجتثاث التشدد  محاولةً  ،مف خبلؿ برامج مكافحة التطرؼالمتطرفيف اإلسبلمييف  سموؾ

وكاف  .في المممكة العربية السعودية وماليزيا واليمف تسييؿ اندماجيـ مجددا في المجتمعو 
 ،بعد اإلفراج عنيـ المتطرفيفرعاية و  ،المعتدليف رجاؿ الديف :نتائجيا أف استخداـ أىـمف 

 التطرؼ. القضاء عمىا في نجاح برامج حتواء األسرة نيج يمعب دورا رئيسوا ،والحوافز المالية
تعرؼ عمى الخصائص االجتماعية والنفسية لإلى اىدفت  :(3082دراسة القحطاني ) -

وكاف مف أىـ  .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .الضاؿ والفكرية لحاممي الفكر
 21-89بيف  ما أعمارىـ ي الغالب تراوحتف)نتائجيا حداثة سف معتنقي الفكر الضاؿ 

وقمة العمـ وسطحية المعرفة بالديف وتدني المستوى التعميمي ألكثرىـ وانخفاض  ،(سنة
كما اتسمت المعاممة الوالدية بالقسوة والعصبية  ،المستوى الثقافي والمعرفي لموالديف

تـ إعدادىـ لمفكر الضاؿ عف طريؽ الرحبلت داخؿ المممكة العربية  وقد ،وعدـ االتزاف
 في نشر الفكر الضاؿ والتواصؿ بيف معتنقيو. اميمً  انترنت دورً ئل لكما أف  ،السعودية

التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج الرعاية والتأىيؿ  إلىىدفت  :(8424) دراسة اليبداف -
الذي يقدمو مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بالرياض مف وجية نظر 

محمد بف  الدراسة أف برنامج الرعاية والتأىيؿ بمركز ئجنتا أىـوكاف مف  .المستفيديف
 .يفيـ بشكؿ كبير في تصحيح سموكيات المستفيدنايؼ لممناصحة والرعاية يس

 أىيؿالت إعادةبرامج  إسياماتالتعرؼ عمى  إلىىدفت  :(Alsayat, 2014) دراسة السياط -
الدور الميـ لمركز محمد بف نايؼ  تأكيدنتائجيا  أىـوكاف مف  .لئلرىابييفوالرعاية 
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أفرادا يصبحوا لتغيير سموكيـ  عمى اإلرىابييففي مساعدة  نجاحولممناصحة والرعاية بسبب 
 .المجتمعمنتجيف في 

تقديـ مؤشرات  إلىىدفت  :(8421)واإلعبلـ سبار لمدراسات والبحوث أدراسة مركز  -
مف مشكمة الغمو والتطرؼ  عمى موقؼ الشبابوالتعرؼ  ،ف السعودييفدي  تعكس درجة ت  

ناث ذكور - نتائجيا وعي الجنسيف أىـوكاف مف  .الديني في المجتمع السعودي  - وا 
الديني وبنسب مرتفعة جدا مع زيادة النسبة بشكؿ  مواجية مشكمة الغمو والتطرؼ بأىمية

لمعالجة  بوضرورة توجيو جيود الدولة في الحاضر والمستقبؿ القري ،اإلناثطفيؼ لدى 
 .ىذه المشكمة

في الوقاية مف الفكر  األمنيةالتعرؼ عمى دور الثقافة  إلىىدفت  :(8421) دراسة العمري -
لدى مؤسسات  األمنيةنتائجيا تدني الثقافة  أىـوكاف مف  .المتطرؼ في المجتمع السعودي

يميز المبلمح الثقافية والسموكية لمف يعتنؽ الفكر  ما أىـ أفو  السعودي،المجتمع  وأفراد
الغمو  واإلجرامية، متطرفةال األعماؿالشرعية لتسويغ  النصوص تأويؿ: يالمتطرؼ ى
تشويو  والعنؼ،فرض المعتقدات بالقوة  الحاكـ،الخروج عف طاعة النظاـ  والتعصب،

وة في القس ،أخبلقيةوصؼ رموز ومؤسسات الدولة بمصطمحات غير  ،وتضميؿ الحقائؽ
 الخطاب الدعوي.

القضاء  برامجالتعرؼ عمى  إلىىدفت  :(Aslam et al., 2016) وآخروفسمـ أ دراسة -
عادة التطرؼ و  عمى وكاف  .ندونيسيا وسنغافورةا  في ماليزيا وتايبلند و  تأىيؿ المتطرفيفا 
في  أسيمتوقد  .برامج تجمب اآلثار اإليجابية لممجتمع ككؿىذه ال أفنتائجيا  أىـمف 
معب ي ، باإلضافة إلى ضرورة أفالطريؽ الصحيح لتعاليـ اإلسبلـ إلىالمتطرفيف  عودة

 .ينتكسواحتى ال  السابقيفالمتطرفيف  دورا في تحفيزالمجتمع 

 التعليق العام على الدراسات الشابقة:

كما يظير  ،بيف عنواف الدراسة الراىنة وعناويف الدراسات السابقةواضح ىناؾ تبايف 
ومع ذلؾ فيناؾ قواسـ مشتركة بيف الدراسة الراىنة  .تياوبني ىداؼ الدراسةأفي  التبايف نفسو

 يمي: القواسـ ماىـ ىذه أولعؿ  ،والدراسات السابقة
مثؿ  ،التطرؼ الفكري القضاء عمىدراسة برامج ىمية أ فيتفاقيا مع الدراسات السابقة ا -

 دراسة السياطو ،(Horgan & Braddock, 2010) و برادوؾ دراسة ىورجاف
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(Alsayat, 2014)  ،وآخروفسمـ أودراسة  ،(8424) اليبدافو (Aslam et al., 

دراسة المرواني و  ،(8428) دراسة السمميو  ،(8421) دراسة العمريو  ،(2016
 .(8428) اليميؿدراسة و ،(Jones, 2013) دراسة جونسو ،(3088)

تحديد األسباب التي تمعب دورا في  الدراسات السابقةبعض الدراسة الراىنة مع  وتتشاب -
ممنيج ل ياوأيضا في استخدام ،واضحا في تفسير ظاىرة التطرؼ والعنؼ في المجتمع

سبار لمدراسات والبحوث أمركز دراسة و  ،(3008دراسة محمود وعطية )مثؿ  ،الوصفي
 .(3082دراسة القحطاني )و  ،(8421)واإلعبلـ 

فيـ بعض جوانب القضية المطروحة استفادت الدراسة الراىنة مف الدراسات السابقة في  -
الدراسات السابقة ف الدراسة الراىنة تتميز عف إومع ذلؾ ف .بسياقيا التاريخي واالجتماعي

 في ة والرعايةحز محمد بف نايؼ لممناصالتربوية لمرك جيودتحاوؿ التعرؼ عمى النيا أب
 .الفكريالتطرؼ  مواجية

 خطوات الدراسة:

باتباع مجموعة مف  وذلؾ ،تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف أسئمتيا وتحقيؽ أىدافيا
 اآلتية:الخطوات يتـ مف خبلليا تناوؿ الموضوعات 

 ر.المظاى –المفيـو  :الفكري التطرؼ -
 .الفكري متطرؼلتؤدي التي المجتمعية العوامؿ  -
 .لممناصحة والرعاية مركز محمد بف نايؼ وأىداؼ فمسفة -
 .التطرؼ الفكري مواجيةفي  والرعاية مركز محمد بف نايؼ لممناصحةلالتربوية  جيودال -

 التطرؼ الفكري والسمات المشتركة بينيا. مواجيةبعض الدوؿ في  خبرات  -
لممناصحة والرعاية في  بف نايؼ التربوية لمركز محمد جيودتعزيز الالرؤية المقترحة ل -

 .التطرؼ الفكري بالمممكة العربية السعودية مواجية
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 املظاير -املفًوم  :تطرف الفكريال :أواًل

 التطرف الفكري: مفًوم -0

وذلؾ  ما،داخؿ بنية مجتمع  وتأويمو اإلنسانيفيـ الفعؿ  يةاجتماع التربيحاوؿ عمـ 
عممية التفاعؿ  أثناء لمقاصد التي يعبر عنيا ىذا الفعؿبرصد مختمؼ الدالالت والمعاني وا

ة لدراسة خطوات الرئيسال أىـوالتأويؿ مف  ومف ثـ كاف التفسير والفيـ .والتواصؿ االجتماعي
 .(3081حمداوي، الظاىرة االجتماعية والتربوية )

التربوية  لؤلنظمةالجوانب االجتماعية  عمى ةيجتماع الترباركزت بحوث عمـ  فقد ،ولذا
التركيبة البنائية  أبعادمة في العا المشكبلتفي المؤسسات التعميمية كنتائج محتممة لطبيعة 

عف قولبتيا  ةفي تمؾ المؤسسات بعيدوليس كنتيجة حتمية لمممارسات التربوية  لممجتمع،
االجتماعية المختمفة والمتباينة في جوىرىا وتركيبتيا السياسية واالقتصادية والثقافية 

 .(3009الثبيتي، )
المقوالت االجتماعية التي سيطرت عمى الدراسات  أف إلى (3088) توريف أشارولقد 

 واألسرةوالمدرسة  الفكرية واالجتماعية خبلؿ العقديف المنصرميف والمتمثمة في الدولة والطبقية
لتفسير الظواىر في  كافية وحدىاوالمجتمع والمعايير االجتماعية والنسؽ االجتماعي لـ تعد 

 األوضاععف حقيقة تعبر  ثقافية بمقوالت دعمياالبد مف  ،ولذا .القرف الواحد والعشريف
والتطرؼ الديني  ،الصراعات الثقافية :في مقدمة ىذه المقوالت وتأتي .المجتمعية واألزمات

 .لخإ ...وانتشار العنؼ والنزعة الطائفية ،والدينيةعرقية والتمزقات ال ،والفئات الميمشة
وسواء اقتنع البعض بالتفسير االجتماعي والتربوي لظاىرة التطرؼ باعتبارىا مقوالت 

تفسيرات ليا مبررات  األمرفي نياية  فيي ،اعتبرىا البعض مف المقوالت الثقافية أواجتماعية 
فصؿ فمف الصعب  ،متداخمة ومتفاعمةالحدود بينيا  أفكما  ،مدارس وخيارات فكريةو ومذاىب 

 .ثقافي ىو عماىو اجتماعي  ما
رتبط في ىذا البحث تحديدا تالتطرؼ مقاومة المطروحة حوؿ تفسير  اإلشكالية ولعؿ 

ف فكرة أل  ،القاعدة ميمة عند التفسيرىذه و  ،بفكرة العقاب والتقويـ االجتماعي والتربوي
 أنياحث اوالتي يعتقد الب ،في فمسفة العقاب ليا مف الضوابط االجتماعية والتربوية اإلنسانية

يناؾ ف ،ولذا .المختمفة اإلصبلحضرورة منيجية لنجاح ىذا التفسير والمعالجة في مؤسسات 
 :وىي ،في ىذا السياؽ االنطبلؽ منيابعض المبلحظات التي يمكف 
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طر ومداخؿ تربوية أعف البحث محاولة ىو اليدؼ مف المناقشة والتفسير ىنا  أف -
عمى ركائز مف القيـ  ،اإلنسانية في ممارستيا التطبيقيةواىر لمتعامؿ مع الظ

 معف التربية فكرة إنسانية حتى أمر الذي يعني اإلنسانية الحوارية والتسامحية األ
 تطبيؽ القانوف.

ىو التمييز بيف نزعة تريد مواجية روح الديف وأخرى تعتقد ف اليدؼ األساسي أ -
وذلؾ ىو طريؽ  ،مر المختمؼلى نفي األإيؤدي  بامتبلؾ الحقيقة المطمقة مما

 .فاآلوف كؿ تديف تطرفا ليسوا طرفا في المناقشة دالذيف يعف ،وعميو .التطرؼ
يناقش ويحمؿ الفكر  ،الفكر المتطرؼ والفعؿ ذاتو بيف - أيضا - ثمة تفرقة ضرورية -

يكوف موضع المناقشة طالما ىو ممتـز بالقانوف  أفالفعؿ يمكف  أما ،ويفسر
 فالعقاب والقانوف ىو العبلج المنتظر.مف تجاوز القوانيف والضوابط  أما ،وضوابطو

يرتبط التطرؼ بالعديد مف المصطمحات منيا الدوجماطيقة والتعصب. وىو يرتبط  -
أي الجمود العقائدي واالنغبلؽ العقمي. والتطرؼ  Dogmatismبالكممة اإلنجميزية 

بيذا المعنى ىو أسموب لمتفكير يتسـ بعدـ القدرة عمى تقبؿ أية معتقدات تختمؼ عف 
لى إ تومعتقدات الشخص أو الجماعة أو التسامح معيا. ويتسـ ىذا األسموب بنظر 

يحتاج إلى برىاف أو المعتقد عمى أنو صادؽ ومطمؽ قد يصمح لكؿ زماف ومكاف وال 
أدلة تؤكده، فيو المصدر الرئيس لممعرفة، فرضو بالقوة والمواجية في حاؿ االختبلؼ 

 (. 3081معو )الخواجة، 
قد  األفكارالمبالغة في التمسؾ بجممة مف  إلىالتطرؼ مفيوـ يشير  اإلطارفي ىذا و 

فنية تشعر القائـ بيا بامتبلؾ  أو أدبية أواقتصادية  أوعقائدية  أودينية  أوتكوف سياسية 
 ،إليوالحقيقة المطمقة ويخمؽ فجوة بينو وبيف النسيج االجتماعي الذي يعيش فيو وينتمي 

عف ممارسة التفاعبلت  وعف الجماعة ويعوقغربتو عف ذاتو و  إلى يؤدي قد الذي األمر
 .(3003، )البرعي المجتمعية التي تجعمو فردا منتجا

حد مخالفة  إلىوالغمو في الديف  اإلفراطيعتمد عمى  امنيجً  الدينيوىكذا يكوف التطرؼ 
حكـ دوف دليؿ  أوالتعصب لرأي  إلىمما يؤدي بصاحب ىذا الفكر  ،اإلسبلمية والمبادئالقيـ 
لزاميـ باآلخريفويتضمف سوء الظف  ،باطمة وأسانيدويرتكز عمى تأويبلت  ،قطعي  ال بأمور وا 
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ىداروالحكـ عمى مف يخالفيا بالكفر  ،النظاـ أومرجعية ليا سواء في الشرع  الدـ دوف  وا 
 (. 8421 ،)العمري مسوغ شرعي

ىو مألوؼ مف معايير  عماكؿ تفكير خرج نو أعمى تطرؼ يفسر ال وبصفة عامة
 اآلخريف مىع أفكارهفرض  إلىويسعى  ،اآلخريفالمجتمع في سموكو وفكره عند تعاممو مع 

حيث  ،غير الموضوعيالتفكير  أنواعوىو نوع مف  .الحياةبشتى الوسائؿ وفي شتى مناحي 
بيف الذات  خمطا ما األمرفيغدو  لؤلشياءالمباشر بيف المظاىر الخارجية  يقـو عمى الربط

 (.8421الطريؼ، والموضوع )
 ،والذي يعكس العبلقة بيف الجانب االجتماعي والتطرؼ ،وفي تطور لتفسير ظاىرة التطرؼ

التنشئة مؤسسات يولد متطرفا بالفطرة بؿ يصير كذلؾ عبر ال تطرؼ مالف أيرى البعض 
 أوسمة شخصية  أوف التطرؼ ليس نتاج شخصية محددة أكما  ،ـياالجتماعية وعف طريؽ التعم

 إرىابية أومتطرفة  بحتمؾ ستص أوف ىذه الشخصية أحد الجـز بأ ألييمكف  وال ،أيضانفسية 
ىو ديني  منيا ما ،ظيور التطرؼ متعددة أسباب أف إلىوىذه النظرة تشير  .(3080 ،خربوش)

منيا السبب  ،ظواىر األسباب أصوؿويتفرع عف  .ىو سياسي ومنيا ما أيديولوجيىو  ومنيا ما
 .االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 ،والسياسية األيديولوجيةكميا كما تمس المواقؼ  األديافالتطرؼ ظاىرة تمس  أفكما  
مبلزمة لنسؽ بشري تموثو  يى بقدر ما اإلسبلميةالثقافة  إلىفميس التطرؼ سمة موصولة 

عف  ايكوف ناتجً  أفف التطرؼ ال يمكف إوعميو ف .(3008 ،عمرافوتفريطا ) إفراطااالنحرافات 
 التفسير الذيولعؿ  .آخريفلجينات معينة عند بعض الناس دوف  اراجعً  أوميراث فطري لمفرد 

 منيا:  ،ماىية التطرؼ عف فيـلم ضع وصفا قاببلي أفالبعض يمكف  إليو أشار
و بعبارة أخرى أ ،و تفريطاأفراطا إوالبعد عف التوسط واالعتداؿ التطرؼ ىو مجاوزة الحد  -

ومف ىنا  .مر وىو الغموذ العبرة ببموغ طرفي األإ ،ـ الأ كاف بغموأو نقصا سواء  زيادةً 
 (.8431 ،)الشبؿ مراالنحياز لطرفي األف التطرؼ ىو أيمكف القوؿ ب

فراد المجتمع أىو الخروج عف المألوؼ السائد لدى عمـو  التطرؼ بمفيومو االجتماعي -
أو مذىبيا أو سياسيا أو و عقائديا أفالتطرؼ قد يكوف فكريا  الكؿ،وليس بالضرورة 

لى السموؾ الظاىري إى االعتقاد والقيـ منو إلقرب التطرؼ أيكوف وبيذا  .حزبياأو طائفيا 
ف كاف ينطمؽ مف فكر ا  و  ،الفعؿ منو لمفكرأو قرب لمسموؾ أعكس اإلرىاب الذي يكوف 
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ال ولو منطمؽ إا كاف فبل إرىاب أيً  ،متطرؼ ومنحرؼ عف المألوؼ والمتوقع في المجتمع
 .(3086 ،عبداهلل) تطرفي

ىو جممة األفكار المضادة ف التطرؼ الفكري إومف خبلؿ العرض السابؽ يمكف القوؿ 
ثقافة المجتمع مف أساليب لمتفكير وأنماط سموؾ  ضمفلممعايير المتعارؼ عمييا اجتماعيا 

يجعؿ صاحبو يؤمف بامتبلكو  الفرد في إطار الجماعة، وىذا النمط لو مف الدوافع والمظاىر ما
كار أو أنماط لمحقيقة المطمقة وبشكؿ م رِض، وبالتالي فكؿ ما لدى غيره مف رؤى أو أف
 لمسموؾ خطأ. وعميو، فيو دائما في صداـ مع مجتمعو وبالتالي ىو خارج عميو.

لى إعادة قراءة الحياة إحيؿ القارىء والتفسيرات والتحميبلت السابقة لمفيـو التطرؼ ت  
وتداعياتيا المختمفة والممتدة مف  .عتاب القرف الحادي والعشريفأاالجتماعية ومقوالتيا في 

وذلؾ  ،نيا قضايا تحميؿ ثقافيأؿ القضايا االجتماعية والثقافية عمى وٍّ إنما ت ؤ  وغيرىا  العولمة
 لبعض األسباب منيا: 

وما تبع ذلؾ مف تكتبلت  ،والخروج مف المحميات إلى الخارج ،التوسع في التفسير -8
 فكرة يضاؼ إلييا االنخفاض الشديد في مستوى الوعي االجتماعي إنما يطرح ،مجتمعية

 إعادة النظر أو باألحرى البحث عف عوامؿ وتفسيرات جديدة لمتطرؼ.
كما أف  ،ىناؾ رابطة قوية بيف االتجاىات والسموؾ لدى المتطرؼ مقارنًة بغيره مف الناس -3

 ،فسر مف خبلليا كؿ شيءاء سموكياتو وتشكؿ القاعدة التي يمنظومة معتقداتو تقؼ ور 
ؿ التي يمكف أف تعدؿ تفكيره وتقؼ األحواكما أف المتطرؼ متعصب ال يدرؾ الظروؼ و 

 ،)عيسىوىذا ما يسمى بفوضى العقؿ  ،أفكار جعؿ عقمو منغمقًا عمى ما لديو مف وراء
8998.) 

ية ومنيا: الفجوة رؤ مف خبلؿ مؤشراتيا الدالة عمى ىذه اليفسر التطرؼ كظاىرة اجتماعة  -2
 ،وزيادة معدالت البطالة ،وزيادة معدالت الفقر ،الطبقية الواسعة بيف األغنياء والفقراء

يؤدي إلى انعزاؿ سمبي بيف ىو ما و  ،بما يتضمنو ذلؾ مف تدىور مستوى الحياة
وغياب الوعي بالتفكير  ،وشيوع أنماط التفكير الخرافي ،ارتفاع نسبة األميةو ، الطبقات
 ،واالنفصاـ الثقافي بيف النخبة وثقافة الجماىير ،وعدـ توافر مصادر لمثقافة ،العممي

والصراع العنيؼ بيف رؤيتيف لمعالـ إحداىما دينية منغمقة ومتطرفة انجذبت ليا جماىير 
متعددة ال تقـو عمى فيـ صحيح لمديف وتزايد موجات الفتاوى التي تحمؿ وتحـر دوف 
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إنتاج خطاب جماىيري  مراعاة لروح العصر، وأخرى ليبرالية منفتحة مشتتة عجزت عف
 (.3084 ،يسيف) مقنع

وجود بيئات حاضنة اجتماعية وثقافية الستقباؿ  عمىتفسير التطرؼ لو داللة قوية  -4
الظواىر المنحرفة أو العمؿ عمى تزايدىا أو انتشارىا قد تكوف نتيجة عدـ وعي أو بفعؿ 

 .(3006 ،عوامؿ مقصودة )أولريش

بيف  المبلءمة التامةفي تحميبلتو وتفسيراتو إلى  وينظر الى التطرؼ كأزمة مجتمعية -1
تعكس الجانب  أحادية،الظواىر والمؤسسات االجتماعية إنما تحصر تفسيرىا في رؤية 

االقتصادي واالجتماعي المتعمؽ بأزمة أو مشكمة ما. وعمى الطرؼ اآلخر يرى البعض أنو 
الرئيسة فإنو ينبغي  تومشكبل عندما يصاب المجتمع بحالة مف األزمة أو العجز عف حؿ 

 (.8979 ،البحث عف سر أزمة ىذا المجتمع في أوضاعو الثقافية والمثقفيف )مرسي
توفير  مجرد ليست فوظيفتيا ،وظيفة المؤسسات التربوية في المجتمعلالتفسير السطحي  -6

بؿ التعاوف مع  ،قيؽ المرغوب فيو مف قيـ واتجاىاتالظروؼ المناسبة الكفيمة بتح
جؿ تنسيؽ الظروؼ عية األخرى مف أالتربية البلنظامية والمؤسسات االجتما مؤسسات

 (.8981 ،)عفيفي فرادة واالقتصادية التي تشكؿ حياة األوالعبلقات االجتماعي

 ،المقوالت التي اعتمدت في تحميؿ الحياة االجتماعية تفتتت بسرعة ولـ تعد ت جدي نفعا -7
تمؼ المؤسسات االجتماعية لـ تعد تصمح نقطة فالمدرسة والعائمة والدولة والطبقة ومخ

األمر الذي يدفعنا إلى التفكير في  ،ألف ىذه المقوالت فقدت مركزيتيا ،انطبلؽ لمتحميؿ
فاليـو أصبح  اراة العالـ وما يعانيو مف أزمات.طرح مقوالت جديدة أقدر عمى فيـ ومج

وصور مختمفة عف ىناؾ "فاعموف جدد وصراعات مبنية عمى أسس مختمفة عف الماضي 
وأف القضايا الثقافية بمغت مف األىمية حدا يفرض عمى الفكر االجتماعي  ،األنا والجماعة
 (.3088،)توريف "االنتظاـ حوليا

مف الظواىر المعقدة نو حيث إوىناؾ بعض الصعوبات المنيجية لدراسة مفيوـ التطرؼ 
 لى سبب واحد بعينو.الصعوبة ردىا إفمف  ،ولذا ،تجمع بيف أنماط سموكية غير متجانسة التي

 ويصعب ،عمى صراعات داخمية وخارجية في الكثير مف المجتمعات يضاأ تغذىيالتطرؼ و 
  والدولية.لو وتحالفاتو اإلقميمية شكاقراءة المشيد بمعزؿ عف الصراع بأ
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 التطرف الفكري: مظاير -9

 منيا: ،وانتشاره في الكثير مف المجتمعات ىناؾ عدة مظاىر لمتطرؼ الفكري تعكس درجتو
 جمود الشخص عمى فيمو جمودا الىو و : اآلخرالتعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي  -

ويبمغ  ،يسمح برؤية واضحة لمصالح الخمؽ ومقاصد الشريعة وظروؼ العصر الحاضر
 ،وآخروف البدارنة ؛3082 ،)الزىراني اإلسبلـالتعصب تكفير الحكاـ واتياميـ بالبعد عف 

3088.) 
ىذا الجيؿ ناتج عف غياب الوعي الديني والفيـ  :الناس بما لـ يمزميـ اهلل بو إلزاـالتشدد في  -

ومعالجة النوازؿ مف  ،وربما أدى بو ذلؾ إلى الجرأة عمى األحكاـ الشرعية ،العميؽ لمنصوص
 ،خروف)البدارنة وآ وص الشرعية ومعرفة مقاصد األحكاـغير أىؿ االختصاص دوف فيـ لمنص

3088.) 
الحسنة وتضخـ  أعماليـال ترى ، نظرة تشاؤمية لآلخريفالنظر ىو  :باآلخريفسوء الظف  -

 واإلدانةعند المتطرؼ االتياـ  فاألصؿ .لآلخريف األعذارفبل يمتمسوف  ،مف سيئاتيـ
 .(3009 ،وانيف )المرعبخبلفا لما تقرره الشرائع والق

نو مف أف والمتطرف هما يتصور  يىيكوف عميو:  أفلممجتمع وما يجب  النظرة الخاطئة -
المسمـ، في المجتمع  اإلسبلمية الشريعةتحدث بعض المنكرات التي ال تقرىا  أفالممكف 
لـ يقفوا الموقؼ  وحيف لـ يكف المجتمع حسب آماليـ .امبلئكي امثالي امجتمع فأرادوه

الشرعي الصحيح تجاىو بؿ وقفوا موقؼ اليروب والعزلة واالنطوائية والنظرة التشاؤمية لو 
 .(8436 ،)القميطي المجتمع بالقوة والعنؼثـ خرجوا لتغيير  وألفراده

 إلى األمرحيث يصؿ  ،التمحور حوؿ الشخصيات والجماعات يعني :األعمىالتقميد  -
رمز معيف يقمده  أولشخص  المقمد ثقتوومف ثـ يمنح  ،تقديس بعض القيادات والرموز

 (.8420 ،)الدىاش دوف تمحيص ومنيجوبثقة عمياء ويمزمو برأيو 
شد أوىي ظاىرة خطيرة في ذاتيا و  ،التطرؼ أقصى درجاتالسقوط في ىاوية التكفير: ىو  -

مع  أوىو وحده  بأنواالعتقاد  إلىبالمتطرؼ  األمروقد يصؿ  ،خطورة فيما يترتب عمييا
وقد يبدأ بتكفير مف ارتكب  ،مرتدوف عداىـ مف المسمميف كفار وكؿ ما ،جماعتو أمة

 .(3006 ،أسعيد) وأمواليـ اآلخريفدماء  يستبيحو  ،باإلسبلـمعصية حتى لو كاف ممتزما 
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بنظرة ثقافية متعمقة مع تحميؿ  - ف دراسة العوامؿ المجتمعية لفكر التطرؼفإ ،ولذا
 التطرؼ الفكريفي فيـ  ميمةقد تعطي دالالت  - الكامنة وراء ىذه الظاىرةواألسباب القوى 

وىي صعوبة فصؿ  ميمةىناؾ ثمة مبلحظة  أفكما ي في المعالجات. لتعزيز الدور التربو 
 .البعض ألف الكثير منيا متشابؾ ومتداخؿ ويؤثر في بعضو ،القوى والعوامؿ عف بعضيا

 لى التطرؼ.إالعوامؿ التي تؤدي تمؾ ىـ أ يمكف بمورةفيما يمي و 

 الفكري فلتطرلتؤدي اليت اجملتنعية العوامل : ثانيًا
كانت الدوؿ  ،لذا مف التطرؼ في حد ذاتو، خطرلمنظر أف انتشار ظاىرة التطرؼ يعد أ الممفت

و كة في اتجاه القاعدة االجتماعية أوالتطرؼ حر  .دائما تقؼ ضد ىذه الممارسات عبر التاريخ
. إف ىذا بطبيعة الحاؿ حركة تجاوز مداىا الحدود التي ارتضاىا المجتمع ىي ،األخبلقيةأو القانونية 

  .(3081 ،اجو)الخو  يف يبدأ وأيف ينتيي التطرؼاألمر يشكؿ صعوبة جمة إذ يصعب تحديد أ
نيا انتشرت بحكـ عوامؿ كات التطرؼ في الوطف العربي يرى أوالمستقرىء لتاريخ حر 

مشترؾ الف القاسـ . ويبدو أكميا في دولة مف الدوؿأو تتشابو بعض منيا  متعددة قدوأسباب 
كاف نتشار وىذا اال  ،بينيما ىو ظاىرة االنتشار واالتجاه ناحية القاعدة االجتماعية والقانونية

المممكة العربية السعودية مثؿ  لى ظيور بعض الحركات المتطرفة فيمف األسباب التي أدت إ
وحركة  ،مارتي جدة والطائؼإخواف مف طاع اهلل" التي نادت باالنفصاؿ والحصوؿ عمى والية "إ

العنؼ والتفجير  خدـالذي است وتنظيـ القاعدة ،بيت اهلل الحراـل لعتيبي واستباحتياجييماف ا
 وغيرىا. تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـباإلضافة إلى  ،في الرياض
والثقافي سواء مف مف الصعب تفسير ظاىرة التطرؼ بمعزؿ عف الواقع االجتماعي ف ،لذلؾ
لى حد وىي التي تؤىؿ إ ،تماعية والثقافيةزمات مستمرة في البيئات االجفاأل  .أو المصالححيث القيـ 

والقائموف  .(3084 ،يف)يس انتشار ظاىرة العنؼ والتطرؼ واإلرىاب كظواىر مجتمعيةلزيادة كبير 
 :نحو العديد مف العوامؿ واألسباب منياتتجو تفسيراتيـ ليا  مظاىرةعمى التحميؿ الثقافي ل

 :االجتناعي العامل -0

غير مرتبطة  غير متجانسة ومتنوعةالتطرؼ االجتماعية إلى أف ظاىرة تشير األدبيات 
أسبابو ودوافعو كثيرة ومتنوعة وغير محصورة في ثقافة معينة أو اتجاه و  ،و الجنسأبالديف 
منيا ما ىو ذاتي وما ىو فكري ومنيا ف ؛(Crenshaw, 2005 & Spencer, 2006) محدد
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، ومنيا ما ينتج عف ضغوط مختمفة كالظمـ لمتطرؼما ينتج عف البيئة التي يعيش فييا ا
 (. 3003وغير ذلؾ )أبو غزالة،  ،والحرماف

وفي ىذا اإلطار تكوف البيئة االجتماعية والثقافية وغيرىا معرضة لممخاطر. ولعؿ ما 
، والذي "لوجيا المخاطروسيو س"، عالـ االجتماع األلماني في مؤلفة (3006)أولريش أصدره 

ويرد نشوء ىذا المجتمع  ،العولمة والعالمية في إطار تحميؿ ثقافيبربط فيو بيف عبلقة المخاطر 
إلى تسارع التطورات التكنولوجية والذي يؤدي إلى ظيور أنواع جديدة مف المخاطر عمى 
اإلنساف أف يواجييا أو يتكيؼ معيا، ولـ يقتصر عمى الجوانب البيئية والصحية فحسب بؿ 

، سمسمة مف المتغيرات المترابطة والمتداخمة في حياتنا االجتماعية المعاصرة تطرؽ أيًضا إلى
 ،انحسار أثر العادات والتقاليد عمى اليوية الشخصيةو  ،تزايد اإلحساس بانعداـ األمف الوظيفيك
التفكؾ و ، تأثير رفقاء السوء وخاصة المتطرفيف منيـ واستمالتيـو  ،تآكؿ أنماط العائمة التقميديةو 
 فرادحقيؽ االندماج االجتماعي لبعض األوعدـ ت ،غياب االنضباط األخبلقي في المجتمعو ي سر األ

 .(3088 ،؛ الحربي3081 ،؛ الرواشدة3009 ،)يسيف

متطرؼ وسط بيئات اجتماعية العامؿ االجتماعي لو مف األثر الفعاؿ في انتشار الفكر الف
لى إ باإلضافة ،بيف الطبقات االجتماعية فجوةالعدالة االجتماعية وزيادة النوع مف لى تفتقد إ

سرة والمحافظة عمى تكوينيا االجتماعي والعادات المجتمعية المرتبطة باألغياب الكثير مف القيـ 
 وتماسكيا المجتمعي.

 العامل الشياسي: -9

فراد ؼ استجابة لظروؼ سياسية قاىرة لؤلينطمؽ ىذا العامؿ مف رؤية ترى أف الفكر المتطر 
االقتصادية التي تمر التحوالت  ،ىـ ىذه الظروؼعؿ أول .(3088 ،حربي)ال المجتمعاتفي بعض 

فقد أصابت الكياف االجتماعي  .عمى مجرى الحياة االجتماعيةثر توجيات العولمة إبالمجتمعات 
وبأنو جزء مف  ،فراد اإلحساس باالنتماءفقد األمما أ ،وأدت إلى ضعؼ العبلقة بيف األفراد والمجتمع

بفعؿ ظروؼ أيًضا ف الفكر المتطرؼ ليس مسؤولية فردية ولكنو يقع ولذا حاوؿ البعض القوؿ بأ .كؿ
 (.3081الرواشدة، ) تعمقة بالبناء السياسيماجتماعية سياسية 

السمطة في ىذه  معؿ العبلقة ظوت ،ضعؼ العبلقة بيف السمطة والفردوىذا يؤدي الى 
 التوجيات المناىضة وردود األفعاؿ التي ال تجد ماتولد مف خبلليا تالحاؿ محفوفة بالمخاطر و 

 ،السدالف) ال امتطاء صيوة الفكر المتطرؼإتصب فييا غضبيا وتفريغ شحنات عواطفيا 
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 ومف مختمؼ الطبقات - تدني مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب باإلضافة إلى .(8431
 باإلضافة إلى ،في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنيف بما في ذلؾ الحياة اليومية -

بة المممكة العربية ولعؿ تجر  .اـ القسر لبعض الجماعاتاستخدو تجاىؿ مطالب األقميات 
نشاء مركز الحوار الوطني كانت ميمة الستيعاب الشباب وتعميميـ أساليب السعودية في إ

 ،)اليوسؼ في الوقت الراىف مف جيود في ىذا الصدد تقـو بو الدولة الحوار وتوضيح ما
السياسية أف مف األسباب  والتي أكدتدراسات ال ليو نتائج بعضإشارت أوىذا ما  .(3006

القيود التي تضعيا الدوؿ عمى ، باإلضافة إلى لمتطرؼ عدـ وجود عدالة سياسية في المجتمع
 وتيميش الشبابوضعؼ المشاركة السياسية  ،وقمة االىتماـ بحقوؽ المواطنيف ،حرية التعبير
التي قد و  ،الشباببة السياسية والثقافية التي يعيشيا يعكس الغر  وىو ما ،(3081،)الرواشدة 

 المتطرؼ.لفكر عتناؽ اال - قويبشكؿ و  - بيـ صؿت

  :الديين عاملال -3

األصالة في حياة األمة المسممة، بؿ في حياة البشرية جميعًا،  سبلمياإل نيجاليمثؿ 
ف ىناؾ أويرى البعض (. 3001 ،نيج يعد جمودًا ورجعية )األشقرأف االنحراؼ عف ىذا الو 

معاناة العالـ و  ،وء الفيـ والتفسير الخاطئ ألمور الشريعةثرت عمى ذلؾ مثؿ سأعوامؿ 
تقصير أىؿ العمـ في القياـ و  ،يف التيارات المختمفةاإلسبلمي مف االنقسامات الفكرية الحادة ب

مع  ،اعتماد الشباب عمى بعضيـ دوف الرجوع إلى العمماءو   ،بواجب النصح واإلرشاد والتوجيو
وجود جرأة مف و ، فاءك  مع فراغ الوسط الثقافي مف األ  ،صيفتمقي الفتوى مف غير المتخص

اد والوعظ الديني مع رشقصور اإل و ، الدينيةىؿ االختصاص عمى معالجة الموضوعات غير أ
؛ 3003 ،؛ الظاىري8431 ،)السدالف فراد المتشدديف دينيا في المجتمعوجود بعض األ

 (.3001 ،؛ األشقر3081 ،الرواشدة
الغمو واالنغبلؽ الذي قد ييدد استقرار لى إتطرؼ مفكر ال يتجووغيرىا  المبرراتليذه و 
أسير فكره ومعتقده،  المتطرؼ اإلنسافف ؛الفرقة العقائدية ،ياأنواع خطرأ ولعؿ مف .المجتمع
ومف ىنا كاف  قع الحياة إال صدى لفكره وعقيدتو.سموكو وتصرفاتو في واو اإلنساف  وما عمؿ  

الختبلؼ المسمميف في  بث الفكر المنحرؼ وغرس العقائد الضالة في قموب المسمميف موجباً 
تحت  - عمى اختبلؼ أجناسيا -ليذه األمة أف تنطوي  أراد -تعالى  – إف اهلل واقع األمر.

سـ واحد ىو اإلسبلـ، ولكف الدعوات الضالة لـ تزؿ تطؿ برؤوسيا عبر التاريخ اإلسبلمي ا
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 ،لتجزئ المسمميف إلى فرؽ وجماعات، تخالؼ اإلسبلـ مخالفة كمية أو جزئية )األشقر
3001.) 

 :والتعليني بويالرت العامل -4

القضايا التي تأخذ  أىـالثقافية واحدة مف التربوية و تزايد لمضغوط التي تجعؿ المسألة  ثمة
عمى وغيرىا والتربوية والمنظمات الثقافية األجيزة  ومسئوليمساحة كبيرة مف اىتماـ المفكريف 

بحكـ ظروفيا  ط تزداد حدتيا عمى الدوؿ الناميةىذه الضغو  أف إال ،الصعيديف المحمي والعالمي
مكانياتيا  .(8999 ،طعيمة) وا 
الظواىر  ات مييأة الستقباؿحاضنتعمؿ ك التييئات ىذه الدوؿ بيا بعض الب أفكما 

ومف  مقصودة. عوامؿوعي أو بفعؿ  عدـلأو انتشارىا نتيجة  تزايدىاعمؿ عمى المنحرفة أو ت
لقصور وا ،األخبلقيةالقيـ منظومة انحدار التي قد تسبب التطرؼ العوامؿ التربوية والتعميمية 

 مفالكثير واعتماد ، وظيور العديد مف التحوالت االجتماعية غير السوية ،التربية السميمة في
غياب مفيوـ و ، مف خبلؿ التمقيفالمؤسسات التربوية والتعميمية عمى حشو ذىف الطالب 

ـ بالتربية ىامشية االىتما مع، نصا وممارسة القدوة الحسنة بالمؤسسات التربوية والتعميمية
قصور دور المؤسسات و  ،واستخداـ أسموب التسمط في عمميات التنشئة االجتماعية اإلسبلمية

؛ 8999 ،؛ وطفة3084 ،؛ يسيف3081 ،)الرواشدة التعميمية والتربوية في المجاؿ التثقيفي
  .(8420 ،؛ الدىاش3008 ،الخطيب

 :عالمياإل العامل -5

وعات غريبة ضمف مو  ووما يعالجمف برامج  ويسوقبما  اإلعبلـمخاطر  يخفى عمى أحدال 
مشحونة موضوعات  أنياكما  .لقيمنا وديننا وحضارتنا الشيء الكثير عف واقعنا وفييا تحدُّ 

و في توجيو سواء فيما يعرض مف مسمسبلت أ اإلسبلميمتنا العربية وعالمنا باالستفزازات ضد أ
 العوامؿومف  .(8998 ،السحمراني) واإلعبلف وغيرىاالدعاية  أووالمقاالت  اإلخباريةالنشرات 

لتوسع في تأسيس بعض القنوات الدينية غير الممتزمة بالمنيج اة التي قد تسبب التطرؼ عبلمياإل
بعض وسائط  ةتاحا  و ، الجماعات ليذه الشبكات لمدعاية لمنيجيا استغبلؿ بعضو ، الصحيح لمديف
تسويؽ االنحرافات السموكية التي جعمت مع ، أشكالورونية ترويج التعصب بأوسع التواصؿ اإللكت

ا ىناؾ مف وأيض .بأسموب استفزازي تناوؿ قضايا الشبابو  ،تيار الوسط يفقد كثيرا مف سالكيو
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استخداـ أساليب و ، عبلـ في بياف حقيقة التطرؼ ومحاربتوغياب دور وسائؿ اإل يضيؼ إلى ذلؾ
؛ 3081 ،)عتريسي معالجة بعض القضايا بؿ الجماعات المتطرفة عندالمنيج الخفي مف قِ 

 .Gunaratna, 2008)؛ 3088؛ الحربي، 3008 ،العنزي
( 3004) ( وعوض3006ريش )أولكؿٌّ مف وغيرىا ساؽ مف خبلليا عوامؿ ىذه ال
وال  ،بعدـ التمركز ( رؤاىـ حوؿ مجتمع المخاطر العالمي والذي يتميز3009والدىاش )

كما أنو أو نطاؽ جغرافي محدد، وال يمكف حساب نتائجو،  مكافعمى  وأسبابو قتصر آثارهت
حؿ محمو الحماية عف طريؽ تيفقد منطؽ التعويض مفعولو و  حيث، قابؿ لمتعويض غير

 .الوقاية
وىذا ما أدى بدوؿ الخميج العربي إلى الدعوة إلى استراتيجية أمنية موحدة لمكافحة ظاىرة 

امنية ألجيزة الدولة في في إطار المسئولية التضاالنحراؼ الفكري واآلثار المترتبة عمييا 
كافة فئات المجتمع  بيفومف ثـ فقد أوصت بإنشاء مراكز متخصصة لمحوار الوطني  المكافحة.
 (.3006 والعنزي،)المتولي 

لمممكة العربية اسمـ و  أمفبصورة تؤثر عمى  -تنامي ىذه التحديات  والحقيقة أف
 - أولوياتجمعاء باعتبارىا  اإلنسانيةمف تزايد الشعور بمخاطرىا عمى  السعودية وما رافقيا

مف ناحية واتساع  مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية إنشاءبصورة كبيرة في  أسيـ
 ميمتو وبرامجو التربوية واالجتماعية في الوقت الراىف مف ناحية أخرى.

العممية ستدعي تفيـ المطروحة يمناسبة لمناقشة القضية  في آليات البحثولعؿ 
عمى  تقوـالنظامية غير المؤسسات  فيف ىناؾ وسائط كثيرة واإلدراؾ بأ ،التربوية وتطبيقاتيا

عادة التأىيؿ والرعاية بيدؼ تكويف الشخصية لى الحياة ، أو إعادتيا إعممية التربية وا 
لمقياـ بالوقاية والتأىيؿ  فالبنية االجتماعية ككؿ ىي المجاؿ الحيوي لفعؿ التربية ،الطبيعية
 ،لممتطرؼ نتيجة جمود وتعصب فكري مف ناحية المفرطةفقد تكوف المسايرة  ،والرعاية

ومعايير ووسطية العقيدة اإلسبلمية مف  المجتمعوتناقض وصراع مع ما اتفقت عميو قيـ 
بعض األسس والمعايير عند عبلج الفكر المتطرؼ في المؤسسات  ناحية أخرى. وىذا يتطمب

 :(3084)اليوسؼ،  منيا ،العبلجية
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يتـ االعتماد عميو في  (ميني – تربوي -اجتماعي – سياسي -فمسفي )طار وجود إ -
وعناصر  ،نجازوأساليب التنفيذ واإل  ،ات المطموبةوالحاج ،ىداؼ المؤسسةأتحديد 

 ليات التدبير.وضبط مختمؼ آ ،والمتابعة والتقويـ التدخؿ والتطوير

لى المستفيد ف ينظر إوأ ،صبلحتعتمد عمييا برامج اإل متنمية االجتماعيةلفمسفة  وجود -
ربط البرامج بالخطط التنموية في و  ،مرعاية واالندماج االجتماعيلكشخص في حاجة 

 .المجتمع

ومحاولة تذليؿ  ،برامج احترافية مناسبة لظروؼ المستفيد وأسباب انحرافو وجود -
 سرة والعالـ الخارجي.، وربط المستفيد باألالصعوبات التي تواجيو

شباع االحتياجات النفسية عمى أسس عممية وفنية تساعد عمى إ ف يخطط لمبرامجأ -
كسابيـ أ لممستفيديف، واالجتماعية والتربوية  المجتمع،ا سموكية يرضى عنيا نماطً وا 

وأف  ،خريفع أنفسيـ واآلمع صقميـ بميارات اجتماعية تساعدىـ عمى التكيؼ م
 .ليـ ىيؿ والرعاية المينية واالجتماعيةتحقؽ البرامج التأ

شراكات مع الميتميف والمتخصصيف في مختمؼ المجاالت بيدؼ المشاركة  بناء -
 بعاد مختمفة وىي فيمانا بأف القضية ذات أإي المختمفة،الفعالة في تنفيذ البرامج 

جؿ لئلسياـ في تحقيؽ البرامج مف أطراؼ الجيات المعنية حاجة لجيود كافة أ
 االندماج في المجتمع.

حدى مؤسسات التربية غير النظامية بالمممكة العربية إلى إالتطرؽ  الدراسةولذا حاولت 
 في مواجية التطرؼ الفكري.السعودية لمتعرؼ عمى بنيتيا ووظيفتيا التربوية 

 وأيدافٌ والرعاية نايف للنهاصحةمركز حمند بو فلشفة  :ثالجًا

 ةمف ثبلثتتألؼ  اإلرىابالمممكة العربية السعودية استراتيجية فكرية في مواجية تبنت 
مف الكممات  األولى األحرؼوىي عبارة عف  ،)وتر( برامج رئيسة ومترابطة تتمثؿ في كممة

وقاية المجتمع وتحصينو مف . وتيدؼ تمؾ االستراتيجية إلى (رعاية - تأىيؿ – )وقاية الثبلث
صبلح وتأىيؿالضالة  األفكار مع توفير الرعاية ليـ خاصة بعد  ،األفكارمف اعتنقوا ىذه  وا 
الفكرية وىـ الشباب اآلفة ليذه تعرضا  األكثرحيث ركزت عمى االىتماـ بالفئات  سراحيـ؛ إطبلؽ

 :عمى النحو اآلتيمنيا  ويمكف توضيح معنى كؿ واحدة .(3082 ،اليميؿ)
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 أثناء -منيـ  خاصة الشباب -المجتمع  ألبناءالعناية بالبنية الفكرية  ىيالوقاية:  -
عممية التنشئة االجتماعية والتربية النظامية مف خبلؿ محتوى معرفي وقيـ روحية 

 وميارات معرفية تتسـ بالوسطية واالعتداؿ.
لمعودة بمف سقط في ىو العمؿ الجاد مف قبؿ مؤسسات المجتمع كافة  التأىيؿ: -

صبلحلى جادة الطريؽ السميـ مف خبلؿ برنامج تربوي وتوعوي ىاوية التطرؼ إ  يوا 
يؤالء المتطرفيف ب العودة - كافة مؤسسات المجتمع وبمشاركة - يمكف مف خبللو

 طريؽ االعتداؿ وسواء الفكر وسبلمة الوجداف. إلى
لبلستمرار في الطريؽ السميـ وعدـ العودة  تأىيميـىي متابعة مف تـ  ة:الرعاي -

 لمتطرؼ ببرامج رعاية شاممة.
منابع  تجفيؼ إلى إضافةالتي قامت بيا كثير مف الدوؿ  اإلجراءات بعضستراتيجية الا وتشمؿ

مركز محمد بف نايؼ  إنشاءبعد الذي تطور و  المناصحة،الفكرية وعمى رأسيا برنامج  اإلرىاب
تربوية  إصبلحيةالمركز مؤسسة  ويعد .(8421 ،السحيمي ؛8421 المرساؿ،لممناصحة والرعاية )

عنى بتنمية الميارات المعرفية والسموكية مف خبلؿ مجموعة مف البرامج التي يقـو عمييا نخبة مف ت  
في نشر  واإلسياـالعمـ والخبرة في التخصصات العممية المختمفة لنبذ التطرؼ فكرا وسموكا  أصحاب

 مفيـو الوسطية واالعتداؿ وتحقيؽ التوازف الفكري والنفسي واالجتماعي لدى الفئات المستيدفة
 .(8424 ،)اليبداف
المركز منسجما مع الضوابط الشرعية والنظامية التي توازف بيف حؽ  تشكيؿقد جاء و 

لو،  العدالةوتوفير  ،وحؽ الفرد في ضماف حريتو وسبلمتو،ووحدتو  كيانوالمجتمع في حماية 
ة تتميز بشموليا المعالج إذ ،اإلنسانيةحفظ حقوؽ شخصيتو المصيقة بصفتو  إلى باإلضافة

 .(8421 ،المطيريوسعييا لمكماؿ )
وتتمثؿ تمؾ  .محور برامج المركز تعدمحددة  لفئات - كبير بشكؿ - جيودهالمركز  ووجٍّ وي

وفئة العائديف مف مواقع الصراع  ،وفئة المستفيديف وذوييـ ،وذوييـ الموقوفيفالفئات في فئة 
 األجانبوفئة الموقوفيف والمفرج عنيـ  ،وفئة ذوي اليالكيف ،وفئة ذوي المطموبيف ،وذوييـ

ويتـ  .(3084 ،بو مغايضأ)تقتصر عمى خدمات الرعاية البلحقة و  ،وذوييـ المقيميف بالمممكة
يف اعتقموا وىـ الذ واألشخاص -المحمي األمف )منتيكو ىي ثبلث مجموعات إلىتقسيـ المقيميف 

ف مف معتقؿ ووالعائد - الذيف عادوا منيا أوماكف النزاع في الخارج يحاولوف الذىاب أل
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منيا في  كؿ مجموعة إسكافويتـ الفصؿ بيف ىذه المجموعات الثبلث مف خبلؿ  .(غوانتنامو
البرنامج الذي تخضع لو كؿ مجموعة يكوف مختمفا قميبل عف برنامج  أفكما  ؛مكاف منفصؿ
عداد المستفيديف مف برامج ويمكف توضيح تطور أ .(8428 ،اليميؿ) األخرييفالمجموعتيف 

 :اآلتيالمركز مف خبلؿ الجدوؿ 
 هـ1341المستفيدين من برامج المركز حتى نهاية عام  يىضح( 1جدول )

 ددـالع ةـالدفع امـالع ددـالع ةـالدفع امـالع

 1311 42-45 هـ1344 41 5-1 هـ1341

 611 44-43 هـ1343 31 2-6 هـ1342

 144 43-44 هـ1345 61 13-13 هـ1343

 166 46-45 هـ1346 45 16-15 هـ1341

 441 41-41 هـ1341 413 43-11 هـ1344

 امستفيد 144 غىانتنامى

 امستفيد 4434 المجمىع

 حقائؽ وأرقاـ ،(8428) مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعايةالمصدر: 
http://www.mncc.org.sa (21-9-1438)  

 :(3084 ،أبو مغايض) ىيبثبلث مراحؿ،  - بوضعو الحالي - المركز وقد مر  
 األسستـ وضع  ىػ8431جمادي األوؿ  8في  :(ىػ8437-ىػ 8431) مرحمة النشأة -

العممية والعممية لنشاط لجاف المناصحة لمعالجة الفكر المتطرؼ لدى الموقوفيف داخؿ 
بسجوف مباحث  ىػ8431شواؿ  83 فيوبدأ العمؿ بشكؿ فعمي  .سجوف المباحث العامة

 .جوف المناطؽ استنادا لنتائجيا اإليجابيةثـ عممت الفكرة عمى بقية س ،الرياض
لجاف المناصحة بتاريخ  أعماؿتـ تطوير  :(ىػ8420-ىػ 8438) مرحمة التأسيس -

محمد بف نايؼ بتأسيس مركز  األميربناء عمى توجيو وزير الداخمية ىػ 83/80/8437
وقد انطمؽ نشاط المركز  .جانب لجاف المناصحة إلىمحمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية 

وكانت عبارة عف استراحة  ،بمستفيد واحد في موقع واحد ىػ8438بشكؿ بسيط بداية عاـ 
 لتصبحالتنفيذ  وأماكف المستفيديف أعدادثـ جرى التوسع التدريجي في  ،في مدينة الرياض

 .موقعا لمتنفيذ (88)
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 إلىتـ رفع مستوى المركز  :(اآلف حتى -ىػ 8428)بداية عاـ  مرحمة العمؿ المؤسسي -
 عاـالعامة لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مطمع  اإلدارةعامة بمسمى  إدارة

لمخارطة  إضافةوميامو، المركز  ألنشطتووضعت الموائح المنظمة  ، حيثىػ8428
وبدأ المركز عممو كمؤسسة تربوية  .الحديثة واإلداريةالعممية  األسسالتنظيمية وفؽ 

عادة في تصحيح المفاىيـ متخصصة إصبلحية  .والدمج االجتماعي التأىيؿ وا 
توضيح كيؼ  تـيجب التطرؽ إلى رؤيتو وأىدافو حتى ي ،التربوية لممركز لجيودولفيـ ا

 :يميويمكف بمورة ذلؾ فيما  المنشودة،ترجـ المركز ىذه األىداؼ إلى برامج تحقؽ الغايات 
إذ  ؛السعوديوالثقافية والسياسية لممجتمع  االجتماعيةمف نظرة واقعية لمحياة نطمؽ : ترؤيةال -

إعادة النظر في األساليب واإلجراءات  لنشأة وما طرحتو مف مقوالت تحاوؿف بداية اإ
ومف ثـ جاءت الرؤية  الغرض،ؼ ووضع رؤية غير تقميدية ليذا المستخدمة لمواجية التطر 

ة والرعاية صحأف يكوف مركز محمد بف نايؼ لممنا": لتحقيؽ فمسفة النشأة وتتبمور في
 االنتماءالمرتكز عمى وسطية اإلسبلـ وتعزيز روح  الفكرينموذجًا عالميًا لتحقيؽ األمف 

  أ(. 3084 ،)اليميؿ "الوطني
 ،فكرًا وسموًكا واالعتداؿوصواًل إلى مجتمع يطبؽ الوسطية  الفكريتحقيؽ األمف  الرسالة: -

صبلح الفئات  ،واإلسياـ في جيود الوقاية مف األفكار المنحرفة  ثنياوقعت في برا التيوا 
 (.8421 ،)السحيمي مف خبلؿ عمميات عممية متخصصة

بعض المفاىيـ التربوية فكرًا وممارسة عمى  ىماكيدتأ تورسالالمركز و رؤية يبلحظ عمى و 
 في كمتاىما تطمحو  .(االندماج االجتماعي وغيرىا – تعزيز روح االنتماء – الفكريمنيا )األمف 

ىذا المركز  اعتبار أي والدولي، اإلقميميالبعديف عد المحمى في المعالجة والمراجعة إلى الب   يتعد
بؿ مف قِ  مج المقدمةاميز البر تتو  لممجتمعات. الفكريبو في مجاؿ تحقيؽ األمف  يحتذينموذجًا 
المختمفة لتحقيؽ ما  فروع المعرفةجميع  فيمتخصص ال يعممالو  يواقعال ميعمال ياطابعب المركز

 .يتربو  اجتماعيىو  وما يىو قانون

 ذمنو توضح أف القائميف عمى شئون المركز ورسالتو رؤيةولعؿ القراءة السابقة في 
المينة  اإلجراءاتتصوراتيـ لؤلىداؼ نصب أعينيـ وتكويف حزمة مف  ضعواإنما و  النشأة

األىداؼ المركز يحقؽ و السموكية لمفئات المستيدفة مف أجؿ تحقيقيا.  االستجاباتلتنظيـ 
  :(3088 ،البيشي)السابقة مف خبلؿ اإلجراءات التالية 
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المغموطة والشبيات لدييـ والعمؿ  أفكارىـالمناصحة لمموقوفيف لتصحيح  بأعماؿالقياـ  -
 عمى تنفيذىا بالدليؿ مف الكتاب والسنة.

 اإلسبلـتصحيح قناعات الموقوفيف الخاطئة بقناعات صحيحة تتوافؽ مع وسطية  -
 وسماحتو.

المرشحة لمفكر المتطرؼ تستيدؼ جميع  األماكفتنفيذ برامج شاممة توعوية وقائية في  -
 الفئات االجتماعية مع التركيز عمى فئة الشباب.

 لمناشط المركز.قاة والمؤىميف والثٍّ  فاءاألك  استقطاب العمماء المختصيف  -

وتوعيتو  ،التي تعمؿ عمى توسيع مدارؾ ومعارؼ مف انتيت محكوميتو اآلليات إيجاد -
 .الخاطئالتي يترتب عمييا نيجو  خطارباأل

 أحواليـليـ ومتابعة  الحياةسر اليالكيف مف الفئة الضالة وتوفير كؿ متطمبات رعاية أ -
 الدراسية والصحية واالجتماعية.

مف ثباتيـ عمى المنيج الصحيح والعمؿ عمى  لمتأكد ،سراحيـالتواصؿ مع المطمؽ  -
 .يخدـ مصمحة الوطف دعميـ بكؿ ما

 العممية الدقيقة عف الحاالت التي تمت مناصحتيا داخؿ السجف واألبحاثالدراسات  إجراء -
 و مراكز الرعاية.أ

غمبيا عمى الجانب تنصب في أ إجراءاتتمثؿ حزمة  أنياوالمتفحص لبرامج المركز يرى 
ما ف التربية ليا مف الجانب الوقائي والعبلجي مف القائميف عميو بأ إيماناالتربوي واالجتماعي 

 سيما التطرؼ. متصدي لمكثير مف المشكبلت المجتمعية واليؤىميا ل

التطرف  مواجًةيف  والرعاية للنهاصحةركز حمند بو نايف ملالرتبوية  ًوداجل :رابعًا

 الفكري

السموؾ المرغوب  فالتربية تسمو بالفرد لتكويف واجتماعية،تعد التربية ضرورة فردية 
إلى سموؾ مرغوب فيو مف  لدى ىذا الفردأو إعادة توجيو السموؾ غير المرغوب فيو  فيو،

عيش ي التيوذلؾ بتحقيؽ أعمى مستوى مف التوافؽ أو التكيؼ مع البيئة  ،النواحيجميع 
يحافظ  كيإلى التربية ومؤسساتيا المختمفة  في حاجة ممحة اإلنسانيكما أف المجتمع  فييا.

 .لؤلجياؿينقميا  لكيومعاييره  وعاداتو وقيمو الثقافيعمى التراث 
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وحتى في  .األخبلقيدامت تتسـ بالطابع  وتعد األىداؼ التربوية جوىر اإلنسانية ما
 وتتراوح درجة ؛تعبير عاـ عف القصد أو النية أو الرغبة فيي الحياتية،التعامؿ مع أشكاليا 

ف الغايات المقصودة مف رسـ الخطط التربوية البلزمة كما أ الخاص،عموميتيا مف العاـ إلى 
وية ولكنيا محاولة لمتنبؤ بلحياة المجتمع وتقدمو ليست غاية نيائية تقؼ عندىا العممية التر 

 استبصار ياأن يأ ،إليو ييجب أف تنتي الحاضرة أو ماالتربوية  المجيوداتإليو  تنتييبما 
وبيذا المعنى يوجو النشاط ويؤثر في  ة.سابؽ لمنياية المأمولة في ظؿ الظروؼ الحاضر 

 (.3000 ،ي)الصاو  لوالخطوات السموكية المؤيدة 
حكـ القضاء، تنفيذ ىذه الرؤية يمكف القوؿ بأف تنفيذ العقوبة ال يتوقؼ فقط عمى  خبلؿ ومف

نما أيضًا عمى الجيود المبذولة لئلصبلح بما يضمف تحقيؽ الرعاية اال جتماعية والتربوية وغيرىا وا 
 لممذنب.
ميا السياسي مف أربعة والمممكة العربية السعودية كدولة إسبلمية استمدت شرعية نظا 

يا منذ قياـ تواالستناد إلى اإلنجازات التي حقق ،الديف االسبلمية ىي: االحتكاـ إلى مصادر رئيس
الدولة وحتى الوقت الحاضر، وااللتحاـ التاريخي بيف العائمة المالكة السعودية والشعب 
 ،السعودي، والقبوؿ العاـ لمنظاـ السعودي في الساحة العربية واإلسبلمية والدولية )وزارة اإلعبلـ

وفيؽ ما بيف (. ومع ذلؾ واجيت المممكة أخطر التحديات المتعمقة بعممية التقريب والت8996
لشرعية النظاـ وما بيف القيـ الحضارية واالجتماعية  ًا رئيساً القيـ الدينية باعتبارىا مصدر 

يعد لذا (. 3002 ،الجديدة التي تضمنتيا سياسة التحديث والتجديد التي التـز بيا النظاـ )والي
بتنمية  تيتـإصبلحية تربوية  مؤسسة مركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية

يقوـ عمييا نخبة مف  التيالميارات المعرفية والسموكية مف خبلؿ مجموعة مف البرامج 
 ولتحقيؽ رؤية المركز ب(.3084)اليميؿ،  أصحاب العمـ والخبرة في التخصصات المتنوعة

 :تتمثؿ في اآلتياجتماعية وتربوية برامج  ةثبلث تـ اعتماد تو وأىدافوورسال

 :املهاصحة برنامج -0

حيح المعتقدات اىتـ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بتعديؿ االتجاىات وتص
 ،)المورعي الوسطية واالعتداؿ المنشود إلىوتعديؿ الفكر المنحرؼ لموصوؿ  والمفاىيـ الخاطئة

ـ مجموعة مف ضوت ،مف برنامج المعالجة الفكرية لممتطرفيفاألولى  ىذه المرحمة وتعد .(3088
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العممي والمفيـو الشرعي لمنيج  األسموبالبرامج التي تنفذ داخؿ دور التوقيؼ وخارجيا وتقـو عمى 
)مركز محمد بف نايؼ لممناصحة  الجانب النفسي واالجتماعي إلى إضافة ،الوسطية واالعتداؿ

 (.8427 ،والرعاية

مف خبلؿ حوار شرعي عممي  -تمكنت  أنيايحسب لمجاف المناصحة  ما أىـوكاف مف 
 ،االنحراؼ الفكري أسبابعمى  منيا، والتعرؼالشبيات لدى الموقوفيف أ مف كشؼ – ىادئ
 .(8420 ،)اليماشسبيميـ  بإخبلءوالتوصية  ،واالعتقاد لدى الكثير منيـ المفاىيـح يوتصح

 وتعريفيـ بخطورتيا وما ،المتطرفة األفكاروالمجتمع مف  واألسرةوقاية الفرد  إلىوييدؼ البرنامج 
 األحمدي،)نزالء السجوف مف الشبيات الفكرية  أفكارتصحيح و  ،آثارعمييا مف  يترتب

مركز محمد بف نايؼ لممناصحة )ىما  مساريفمف خبلؿ  خدماتوالبرنامج قدـ يو  .(8421
 :(أ 3081 ،والرعاية

 :المناصحة الوقائية مسار -أ

القياـ بحمبلت توعية وقائية توجو إلى  يتـومف خبللو المناصحة التوعوية:  برنامج -
كؿ مكونات المجتمع  تستيدؼو بعض المناطؽ والمحافظات والمدف واليجر، 

وتنفذ في الجوامع  ،ثقافيةمحاضرات وندوات وخطب ودورات عممية ومسابقات ب
  .س لمجنسيف وفي النوادي والساحات العامةر والمساجد وفي المدا

استيداؼ بعض األسر التي يبلحظ عمييا أو عمى أحد ب ىويعن: المناصحة الموجيةبرنامج  -
أو أف منيـ مف ذىب إلى مواطف الصراعات  ،أو أكثر اعتناؽ أفكار خاطئة اأبنائيا فرد

وذلؾ لدراسة أحواؿ تمؾ األسر والتواصؿ معيا مف قبؿ لجاف المناصحة مف الجنسيف  ،والفتف
  .وفي تخصصات مختمفة

تسييؿ تقديـ المعمومات الشرعية  إلى البرنامج يدؼي لكترونية:المناصحة اإل برنامج  -
 أووالنفسية واالجتماعية لمف يحتاجيا ممف لـ تتح ليـ فرصة االلتقاء المباشر بالمختصيف 

؛ ويكوف التواصؿ عبر مف خارجيا أوالعمماء سواء مف داخؿ المممكة العربية السعودية 
 لكتروني لممركز.الموقع اإل 
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 المناصحة العبلجية: مسار -ب
حبلؿالخاطئة  األفكارمواجية  إلىييدؼ  برنامج المناصحة الفردية: - المفاىيـ الشرعية  وا 

لجاف  أعضاءالصحيحة مف خبلؿ عقد لقاء مباشر بيف الموقوؼ منفردا وبيف 
المناصحة مف ذوي االختصاص الشرعي حوؿ صور االنحرافات الفكرية التي يحمميا في 

 .ممارسة السموؾ الذي وقع فيو إلىبو  أدتلتي المجاؿ الشرعي وا
مف استفادة الموقوفيف مف جمسات  التأكد إلىيدؼ ي :دورات العمميةبرنامج ال -

مف خبلؿ برامج متخصصة المناصحة والبرامج النفسية واالجتماعية المقدمة ليـ 
 المتخصصيف، األكاديمييفينفذىا نخبة مف  عمى شكؿ دورات عممية داخؿ السجوف

 ويتـ التقييـ وفؽ معايير محددة ومف ضمنيا االختبارات التحريرية.
العناصر النسائية البلتي وقعف  أفكارتصحيح  إلىييدؼ : النسوية المناصحةبرنامج  -

قـو بذلؾ لجاف تو  ،و السجفالتوقيؼ أ وذلؾ داخؿ مقار ،المتطرؼفي براثف الفكر 
 .نسائية مؤىمة تأىيبل شرعيا ونفسيا واجتماعيا

فردية  إرشاديةويتـ تنفيذ برنامج المناصحة داخؿ دور التوقيؼ مف خبلؿ جمسات 
دور التوقيؼ مف خبلؿ الزيارات وتتـ المناصحة كذلؾ خارج  .المطولة الدراسةوجمسات 
قات الثقافية والمقاءات المحاضرات والندوات والمسابعف طريؽ و ، واألشخاص لؤلسرالمنزلية 
 (.3088 ،نترنت )البيشياصحة عف بعد إلكترونيا عف طريؽ اإل تتـ المن وأيضا المفتوحة،

وتميزه في ضربات استباقية  نجاحورغـ  األمنيالجيد  أف أساس عمىفالمناصحة تقوـ 
قامةوالمناقشة والمناصحة  الحوار أف إال تربوي اجتماعي شرعي توعوي  أسموبالحجة ىو  وا 

 إزالةسئمتيـ وشبياتيـ واستفساراتيـ حتى يتـ عمى أ واإلجابةىدفو محاورة ىؤالء الشباب 
الفكرية ومعالجة التطرؼ مف خبلؿ  األسسمواجية  أفوال شؾ في  .المبس الموجود لدييـ

عذاراً فيذا العمؿ يعد وقاية وعبلج  ،األىميةأمر في غاية  أسبابو وبيانا  اهلل عز وجؿ إلى وا 
 .(8421 ،)الميمف وىذا ما قامت عميو المناصحة في المممكة العربية السعودية ،لمحؽ

خط الدفاع األوؿ لممستفيد  يعد بمثابةنامج المناصحة ومساراتو المختمفة ف بر أويبلحظ 
نو برنامج ، أل في التصالح مع المجتمعثقتو في نفسو، وينمي لديو الرغبة  إليو فيو يعيد

نو يساعد عمى فيـ البرامج األخرى كما أ ،مشبياتومكاشفة وحوار مع الذات وتصحيح ل وقائي
 فيو مدخؿ تمييدي لمعبلج التربوي واالجتماعي. ،داخؿ المركز
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 :التأييل برنامج -9

وىو عبارة عف مجموعة مف البرامج المتنوعة التي  ،يمثؿ برنامج التأىيؿ المرحمة الثانية
العممي والمنيجي  األسموبوتقـو عمى  ،في بيئة مختمفة عف بيئة السجف المركزتقدـ داخؿ 

وييدؼ إلى تعزيز السبلمة  .(8427 ،مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية) التأىيؿ إلعادة
كسابو الميارات التي تسيـ في إعادة اندماجو في المجتمع وليعود عضوًا  الفكرية لممستفيد وا 

 وأكثرىازمنا  وأطولياالمراحؿ  أدؽوىذه المرحمة ىي  .االجتماعي بكفاءة واقتداره ي دور صالحا يؤد
 يواجونو أ إالالمستفيد رغـ القناعات التي تتكوف مف خبلؿ عمؿ المناصحة  فإ إذ حساسية،
 .(8421 ،)الميمف إيقافوسببا في تمؾ التي مر بيا وكانت تتشابو مع  اوظروف وأحواالمتغيرات 

 ىي:ومكونات البرنامج 

 التعميمي: المسار -أ
عادةتعزيز السبلمة الفكرية  إلىالتي تيدؼ  التعميميةمف البرامج  اً يتضمف عدد  وا 

في المجتمع بعد والتدرج في عممية الدمج تمييدا لبلندماج  واالجتماعيالنفسي  التأىيؿ
اآلتي وىي عمى النحو  .ب( 3081 ،مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية) اإلفراج

 :(3088 ،)البيشي
 واالعتداؿ،تعزيز بناء المفاىيـ الشرعية الصحيحة عمى منيج الوسطية  البرنامج الشرعي: -

لدروس والمحاضرات في دورات ا إقامةلدى المستفيديف مف خبلؿ  المفاىيـ الخاطئة وتقويـ
 عممية.

حالة المستفيد وتعميمو ميارات  بدراسةالنفسيوف  األخصائيوفيقوـ  البرنامج النفسي: -
 وأثره يجابيوضبط االنفعاؿ وخطوات التفكير اإلبناء الذات والتخمص مف المخاوؼ 

عادة واألحكاـفي التصور   .ثـ مع المجتمع أوالتكيفو مع نفسو  وا 

المستفيد مف خبلؿ  بتأىيؿاالجتماعيوف  األخصائيوفيقـو  البرنامج االجتماعي: -
التي ممستفيد القدرات االجتماعية لوذلؾ لتنمية  ،األسريةالمحاضرات والمقاءات 

وتسيـ في تكيفو  ؛تساعده عمى تجاوز ما قد يواجيو مف مصاعب بعد الخروج
 .ألسرتوتمع وتوفير الدعـ االجتماعي لو و واندماجو في المج

مع  العصور،توعية المستفيديف بالتاريخ اإلنساني عبر مختمؼ  البرنامج التاريخي: -
 .محاولة ربط األحداث التاريخية باألحداث الجارية



 مقترحةرؤية  الجهود التربوية لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة التطرف الفكري:

- 274 - 

تأىيؿ المستفيد معرفيا ومياريا في مجاؿ التعامؿ االقتصادي  البرنامج االقتصادي: -
 .بما يحقؽ لو حياه كريمة بعد خروجو

لممنظمات  االنضماـلية آتعريؼ المستفيد بالعبلقات الدولية و  البرنامج السياسي: -
 والدولية واإلقميميةوكذلؾ التطورات المحمية  ،والمعاىدات الدولية والموقؼ الشرعي منيا

السياسية الخطيرة لمخروج عف  واآلثاربالمفاىيـ السياسية الصحيحة  وتزويده ،الراىنة
 الخط السياسي العاـ.

التأىيؿ يدمج بيف نظريات  معرفي،ىو برنامج  برنامج اإلرشاد بالفف التشكيمي: -
النفسي والعمميات التشكيمية وتقنياتيا المتنوعة لبلستبصار بالذات والدوافع والحاجات 

 .المعرفية وأثرىا عمى سموكياتو والبنى النفسية،

 اإليماف ىمياأوالتي مف  ،النبيمة لمقيـ ادعمً  يعد برامج تعميمية داخؿ المركز إدخاؿ فإ
عادة لئلصبلح هواستعداد اإلنسافبقابمية   اإليمافوىو تعبير صريح عف  ،التطبيع االجتماعي وا 

تكريس  أيضاوىو  ،ميما اختمفت مستوياتيـ وحيثما وجدوا فرادهأمختمؼ  تجاهبمسؤولية المجتمع 
 (.8486 ،العبيديعمييا المواثيؽ الدولية ) أكدتالتي  اإلنسافحقوؽ  ألىـ

عمؿ التعميمي تمسار ال والمتمثمة فيالتربوية التي تضمنيا برنامج التأىيؿ  الحزمةوىذه 
القدرة عمى فيـ متطمبات الحياة لممستفيد، ومنحو  ةبنية العقميال تشكيؿ عمى إعادة
 ؿ الطاقات اإلنتاجية واالبتكاريةتشكيؿ وتأىيوتعمؿ ىذه البرامج عمى إعادة  .االجتماعية
 اجتماعيا ونفسيا وسياسيا واقتصاديا وشرعيا وتاريخيا. لممستفيديف

 :التدريبي والميني المسار -ب
يكوف عونا لو عمى االنخراط  ي والمياري والميني لممستفيد بماالتأىيؿ السموك إلىييدؼ 
عة مف البرامج التدريبية بيسر وسيولة بعد تخرجو مف المركز مف خبلؿ مجمو  العمميةفي الحياة 

المستفيد الميارات المتعمقة بممارسة الحياة بشكؿ  إلكساب إضافة ،السموكية المتعددة وقدراتلبناء 
 البرامج التدريبية أىـومف  .فعاؿ وتعريفو بالميارات المينية التي تتناسب مع قدراتو وتطمعاتو

 :(أ 3081 ،محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية )مركز يمي ما المقدمة لتنمية ميارات المستفيد
المستفيد لمتوافؽ مع متطمبات عصرنا  إعداد إلىيدؼ ي :المغة االنجميزية تعمـ امجنبر  -

  الحاضر.
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المرتبطة  اآلليالمستفيد في ميارات الحاسب  لتأىيؿ :اآلليالحاسب  استخداـ برنامج -
 لمتعامؿ مع متطمبات الحياة اليومية.المختمفة  عماؿاألبممارسة 

كالميكانيكا تيدؼ لتنمية ميارات المستفيد في ميف وحرؼ فنية : مينيةالبرامج ال -
 .وغيرىا ،النجارة وأعماؿ لكترونياتوالكيرباء واإل 

 .تقديـ العديد مف الميارات الحياتية البلزمة لمنجاحيتـ مف خبللو : النجاح أساسياتبرنامج  -
المنشود  تأصيؿ أىمية الخياؿ لموصوؿ إلى النجاح إلىيدؼ ي :برنامج التفكير اإليجابي -

 لممستفيد.
استخداـ المستفيد لموقت المتوفر بالطرؽ المثمى  إلىيدؼ ي الوقت: إدارةبرنامج  -

 .الشخصية والمينية أىدافولتحقيؽ 
الميارات التي تسيؿ بتزويد المستفيد  إلىييدؼ  :اآلخريفبرنامج فف التعامؿ مع  -

 .اآلخريفتفاعمو وتواصمو مع 

يمثؿ رؤية نو في حد ذاتو أل  ،لممركز ًياأساس االمسار التدريبي والميني مرتكزً ويمثؿ 
حيث يركز التدريب عمى ميارات عالية الجودة وماسة لسوؽ  ،مجتمعية تربط المركز بالمجتمع

 العمؿ وىذه البرامج ذات بعد اقتصادي واجتماعي بامتياز.
 الثقافي: المسار -ج

المفاىيـ المغموطة ورفع يتضمف العديد مف الفعاليات التثقيفية التي تسيـ في تصحيح 
وتعزيز السموكيات الثقافي  مستواهفي رفع  واإلسياـكفاءة المستفيد المعرفية والترويح عنو 

 التأىيؿيقـو عمى عممية و . عينو عمى االندماج في المجتمع بعد تخرجوبما ي   ،يجابية لديواإل
 أوبيا  يحتذي أفيمكف وصفيـ بالقدوة التي يمكف  ف  م  مِ عبر االكتساب والوجداني  المعرفي

مركز محمد بف نايؼ ) البرامجالعديد مف  ويتضمف .اآلخريفالمثاؿ الجيد القابؿ لمتأثير في 
 ب(: 3081 ،لممناصحة والرعاية

محاضرات وندوات لعدد مف  إقامة - ىذا البرنامج خبلؿ -يتـ  برنامج المقاء الثقافي: -
 .الشخصيات المرموقة في المجتمع لبللتقاء بالمستفيديف

في ىذا البرنامج يتـ اإلسياـ في تعزيز نجاح كافة البرامج التي  برنامج تجربتي: -
يقدميا المركز وتحقيقيا ألىدافيا مف خبلؿ االستفادة مف تجارب المستفيديف 
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حيث تتاح ليـ فرصة طرح تجاربيـ عبر لقاءات  ،الذيف تخرجوا مف المركز السابقيف
 مفتوحة مع المستفيديف الجدد.

ف المركز في زيارات منتظمة يتيح لممستفيد فرصة الخروج م برنامج الزيارات: -
 أو ،لمواقع ومعالـ ذات بعد حضاري أو لمؤسسات حكومية رائدة في مجاليا، ومحددة

المعرفي وتعزيز  اإلثراءوغيرىا بيدؼ  اقتصادية، أواجتماعية  أولفعاليات وطنية 
 يجابية لدييـ وتحقيؽ التنوع في برنامجيـ اليومي.البواعث اإل

يتـ تنظيـ برنامج زيارات متعددة يكفؿ تواصؿ المستفيد مع  :األسريبرنامج التواصؿ  -
مما يساعد عمى االرتقاء بالمستوى المعنوي لممستفيد  ،بالمركز إقامتو ثناءأ أسرتو

في المجتمع  إلدماجووتمييدا  ،وتحقيؽ الجاىزية النفسية لديو لبقية البرامج التأىيمية
 .أسرتووفؽ برنامج تكيفي تدريجي يتيح لو قضاء وقت فراغ مناسب مع 

تنمية اليوايات  تنمية الطاقات الفكرية لممستفيديف مف خبلؿ تعمؿ ىذه البرامج عمىو 
 ،دعـ القيـ واالتجاىات االجتماعية والثقافية المرغوبةعمؿ عمى الفنية والعممية والعممية التي ت

وتنمية شعوره باالنتماء  ،عقمووزيادة قدرتو عمى إعماؿ  ،تشكيؿ وبناء شخصية المستفيدو 
 (.8486 ،)متولي لوطنو وقيادتو ومجتمعووالوالء 

ف برامجيا وممارساتيا تعمؿ عمى الحياة نفسيا وأ الثقافة ىيف وىو األمر الذي يؤكد أ
حرية التعبير والحوار واحتراـ تقوية العديد مف القضايا لدى المستفيديف كالمسؤولية االجتماعية و 

زالة الشوائب المتطرفة فييا مف خبلؿ  وغيرىا، ،اآلخر وىي فرصتو لمناقشة النفس ومكاشفتيا وا 
 ىذا البرنامج.

 والترفييي:الرياضي  المسار -د
رياضية وترويحية متنوعة بما يتناسب مع  أنشطةيمارس المستفيدوف بشكؿ يومي ومنتظـ 

 .الصحية واألوضاع والرغبات األعمارمختمؼ 
ة التقميدية والترفييية المعززة لمصحة العضوية والنفسية بيف الرياض ما األنشطةوتتنوع 

 3081 ،مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعايةالمجتمع )في اندماجو في والمسِيمة لممستفيد 
أوقات  واستثماريتـ مف خبلؿ ىذا البرنامج اإلسياـ في المحافظة عمى صحة المستفيد و  .ب(

 أنواعوتييئتو مف منظور جسدي ونفسي وذىني لتقبؿ مختمؼ  ،الفراغ لديو بما ىو نافع ومفيد
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والسباحة والمسابقات  بأنواعيالعاب الكرة تماريف المياقة وأ، مثؿ األخرىىيمية أبرامج المركز الت
 السمات السمبية. آثاروسيمة تربوية تسيـ في تخفيؼ  أنيا إلى إضافة ،الترفييية

الفرصة الحتراـ النظاـ  يمنح المستفيدف الترويح نشاط تربوي فعاؿ القوؿ إ يمكفوىنا 
 الناس. معواالمتثاؿ لمقيـ المجتمعية وتكويف عبلقات ذات صبغة اجتماعية 

 :ميالخد المسار -ىػ
 إلعادةتوفير كافة مقومات البيئة المتكاممة والطبيعية لممستفيديف الداعمة  إلىييدؼ 

الخدمية الموجية لتحقيؽ احتياجات المستفيديف  األنشطةمف خبلؿ تقديـ مجموعة مف  ،التأىيؿ
خارج المركز  إلىاالنتقاؿ  األمراالحتياجات التي يتطمب  أو ،داخؿ المركز إقامتيـخبلؿ 

 :اآلتيةظـ البرامج ن. ويب( 3081 ،مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية) لمحصوؿ عمييا
 ،وتوثيؽ صبلتو بيـ بأسرتوالفرصة لممستفيد لبللتقاء  إتاحة برنامج خدمات الزيارة: -

يتضمف مجموعة مف الخدمات الفرعية كالزيارة ، كما وذلؾ بشكؿ منتظـ داخؿ المركز
 )الخموة الشرعية( والزيارة االستثنائية. العائمية والزيارة العامة والزيارة الخاصة

 وأسرتويد لبللتقاء بذويو الفرصة لممستف إتاحةيركز عمى  :األجازاتبرنامج خدمات  -
الوفاة  أجازةمثؿ  ،أياـمف الخروج بشكؿ منتظـ لعدة  تمكينوخارج المركز مف خبلؿ 

 ،واليوـ الوطني ،كاألعيادالرسمية لمدولة  واألجازاتالمرضية  واألجازةالزواج  وأجازة
 الطارئة. واألجازة

تقديـ جميع الخدمات البلزمة لممستفيديف داخؿ المركز  برنامج الخدمات الداخمية: -
 اإلعاشةمثؿ الخدمات الصحية وخدمات  ،األساسيةوالتي تكفؿ كامؿ حقوقيـ 

 .وخدمات المكتبة بأنواعياة وخدمات االتصاؿ وخدمات الضياف
تقديـ خدمات المراجعة خارج المركز لممستفيد مف عبلج  برنامج الخدمات الخارجية: -

 .وغيرىا ،وفتح الحسابات البنكية ةوالمراجعات الحكومي األسرية ؤلوضاعلوتصحيح 
تقديـ مبالغ نقدية محددة كمصروفات لممستفيد عند منحو  المالية: اإلعاناتبرنامج  -

ففي حاالت  ؛اآلخريفيكوف عالة عمى  حتى ال ،وعند التخرج خارج المركز جازةأ
الزواج  جازاتأَّ وفي  3000حاالت الوفاة يمنح  أوالمرضية  أو االعتيادية األجازة

 .َّ كيدية 80000وعند التخرج يمنح 
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واالجتماعية نو مف العمميات التربوية يرى أأف بالمركز  التأىيؿالفاحص لبرنامج  ويستطيع
والجسماني واالقتصادي التوازف المعنوي والفكري إعادة  تعيدوالحضارية التي  واالقتصادية
جاوز ليتمكف مف العيش وممارسة حياة جديدة يتـ فييا تالمفرج عنو  مستفيدلم واالجتماعي

العمؿ عمى مف خبلؿ  ،(8408  )األخرس، التطرؼ الفكريإلى  الظروؼ البيئية التي أدت بو
حياة يحتـر فيو النظاـ  سموؾممارسة  - اإلفراجعقب  - لتي تتيح لوا واإلمكانيات اإلرادة تكويف

 ،شعور بالمسؤولية )موسىالوتنمية  ،ذاتالعمى احتراـ  تشجيعالويشبع فيو احتياجاتو، و 
3006.) 

 ،ويزيد مف عممية التماسؾ المجتمعي بالنسبة لممستفيديعمؿ عمى تقوية الذات  وىو ما
مما يدعـ عبلقات ، داخؿ وخارج المركز ا لبلندماج مع كافة مظاىر الحياةفرصً  يمنحوكونو 

 ممستفيد.لجزائيا في سبيؿ إعادة الحياة الطبيعية التوازف بكؿ أ

 :الرعاية برنامج -3

دـ لممستفيد بعد تخرجو مف عبارة عف مجموعة مف البرامج المتخصصة التي تق وى
بيدؼ تحقيؽ توافؽ المستفيد الذاتي واالجتماعي مع البيئة  سرتوأل اأيضً المركز، كما تقدـ 
 .وتوجييو ومساعدتو عمى االستقامة الفكرية إصبلحوفي عممية  األسرة دورالمحيطة وتعزيز 

 وأسرتو دحالة المستفيتطبيؽ تقنيات دراسة عمى المنيج العممي مف خبلؿ  ىذه البرامج وتقـو
مركز محمد بف نايؼ ) مف قبؿ متخصصيف في الجانب الشرعي والنفسي واالجتماعي

 أسرىـ - عنيـ لممفرج إضافة -كما يستفيد مف ىذا البرنامج ( 8427 ،لممناصحة والرعاية
داخؿ المممكة  اإلرىابية األعماؿالمتوفيف في  وذوو المطموبيف أمنيا وذوو الموقوفيف وذوو

مركز محمد بف نايؼ لممناصحة ىـ )والعائدوف مف غوانتنامو وذوو خارجيا العربية السعودية و 
 ؛3084 ،)أبو مغايض اآلتيةمف خبلؿ البرامج  الرعاية تقدـ خدماتو  .ج(3081 ،والرعاية

Striegher, 2013): 
في عممية إصبلحو  ااحتواء أسرة المستفيد وتعزيز دورى إلىييدؼ  :ةيعاية األسر الر  برنامج -أ

تقديـ الدعـ المادي مف خبلؿ  واحتوائو ومساعدتو عمى االستقامة الفكرية والسموكية
تقديـ الخدمة و  إجراء دراسة الحالة عف طريؽ ،والمعنوي والصحي ألسرة المستفيد

األسرة لمتعاوف معو حياؿ تفعيؿ  أفرادتحديد األنسب مف و  االجتماعية ألسرة المستفيد
 .احتواء المستفيدجيودىا في 
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مف  ـيييواجمساعدة المستفيديف في تجاوز ما  إلىييدؼ  :رعاية الخريجيفبرنامج  -ب
تقديـ اإلعانة المادية لممفرج عنو مف خبلؿ  واإلسياـ في إيجاد الحموؿ ليا ،مشكبلت

لعممو السابؽ أو إيجاد وظيفة جديدة مف  عادتوإاإلسياـ في و  ،عندما تتطمب حالتو ذلؾ
لممؤسسة التعميمية  عادتوإالمساعدة في و  ،خبلؿ برنامج التدريب المنتيي بالتوظيؼ

 ،تسييؿ حصولو عمى فرصة تعميمية جديدة أو ،التي كاف يتعمـ بيا وانقطع عنيا
اط تسييؿ حصوؿ المستفيد عمى ما يحتاج إليو مف وثائؽ ومستندات رسمية ذات ارتبو 

يرافقو  لومكة المكرمة  إلىتوفير حمبلت الحج  إلى إضافة ،بمتطمبات حياتو العامة
 احتراـ الستعادة يضرور  أمر - ببل شؾ - وىو ،(ف مف أسرتو )ممف يعوليـ شرعاااثن

 .المفرج عنو لذاتو

مساعدة المستفيد المفرج عنو عمى التوافؽ الذاتي  إلى: ييدؼ التكيؼ واالندماج برنامج -ج
الدعـ مف خبلؿ  ،واالجتماعي والتكيؼ مع البيئة المحيطة واالندماج في المجتمع

الدعـ المادي لممستفيد الذي تثبت حاجتو ليذا و الدعـ الصحي و الدعـ المعنوي و النفسي 
 .الدعـ
مف فريؽ يناط  أكثرمف خبلؿ تكويف  وأسرىـف يالمتخرج لممستفيديفذ مياـ الرعاية وتنف  

عند  أوسواء بصورة دورية  بعد تخرجو وأسرتوالمقاءات المباشرة مع المستفيد  إجراءبيا 
 ،اداريً وا   اواجتماعيً  اونفسيً  اشرعيً  اويتو مختصً وكؿ فريؽ يضـ في عض .وأسرتوطمب المستفيد 

لمساعدة  ا في الشريعة والخدمة النفسية واالجتماعيةا متخصصً ا نسائيً كما يضـ عنصرً 
 (.3088 ،)البيشيومجتمعو  وأسرتوؽ مع ذاتو المستفيد عمى التواف

الراقي الذي يعيشو الموقوؼ والتسييبلت  اإلنسانيصورة الرعاية والتعامؿ  أفشؾ  وال
 ،)الميمف لديو مف حدة أو احتقاف والخدمات التي توفر لو ىي مف أىـ العناصر التي تكسر ما

8421). 
 ألي إسنادىاالرعاية البلحقة لـ تكف عممية عشوائية يمكف  أفبوفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ 

لكنيا عممية ىادفة ومقننة يقـو بيا متخصصوف في السموكيات وعمـ  أىمية أوجية حكومية 
ف م اإلنسافتحض عمى كرامة  أخبلقيةوىي في نفس الوقت عممية  ،النفس والتربية واالجتماع

ف نجاحيا أل ( 3084 ،العزيز العبدحاالت التكيؼ الممكف ) أقصى إلى بالمستفيد جؿ الوصوؿأ
 ي متكامؿ لتصحيح الفكر المتطرؼ.مف برنامج عبلج األخيرباعتبارىا الجزء  األىميةبالغ 
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يمة تعدد الجيات المست رعاية( - تأىيؿ – مناصحة) الثبلثة برامجال ىذهأف حقيقة الو 
 وأيضا القطاع الخاصو الجيات الرسمية الحكومية  عدد مف تنفيذىايشترؾ في فييا، حيث 

ووزارة العمؿ والتنمية  ،التقني والمينيوالمؤسسة العامة لمتدريب  ،مثؿ وزارة التعميـ األفراد
عماؿ ومعيد ريادة األ ،ومبادرة باب رزؽ جميؿ ،والصندوؽ الخيري االجتماعي ،االجتماعية

المجتمع مف الوقوع في  أفرادتنظيـ ىادؼ لممحافظة عمى  مف خبلؿ ،وغيرىا ،الوطني
منيا عمى خمفيات قضايا الفكر أ أوقؼف وكذلؾ المحافظة عمى مف سبؽ وأ ،ريةاالنحرافات الفك
صبلحعنيـ بعد ظيور استقامة وصبلح حاليـ  أفرجالمتطرؼ ممف  مف العود لمفكر  أفكارىـ وا 
مؤسسات التنشئة االجتماعية  أىميةعمى  التأكيديتطمب فاألمر  ،لذا .أخرىالضاؿ مرة 

 .(3082 ،اليميؿ)
ي تبنتو المممكة العربية السعودية يحتوي عمى عدد ىذا النيج المتعدد الجوانب الذو 

كوف مركز محمد بف  إلى باإلضافة ،المتطرفيف تأىيؿ إعادةكبير مف العوامؿ التي تساعد عمى 
وىو برنامج  مف جميع جوانبيا، التأىيؿمـ الستيعاب عممية نايؼ لممناصحة والرعاية ص  

 ,Johnston) فيو يعمؿ ضمف الثقافة السعودية ؛مستفيديفتجاه ال يجابيإفريد سعودي 

2009.) 
نفس  إلىالمستفيد ثانية  عاد إذاتتـ  لفالعبلج مف فائدة ال في ضوء ما سبؽ يتضح أف

تغيير ضرورة  إلى باإلضافة كما أنو معاناتو.في  سبباالتي كانت و  بالمشكبلتالبيئة المميئة 
 بالتخفيؼ مف حدة العوامؿ إلييايعود سيتـ تغيير البيئة التي  أفالفرد واتجاىاتو بالعبلج البد 

 (والتأىيؿ والرعايةالمناصحة )تكوف البرامج الثبلثة وىكذا  .ا في اضطرابوالتي كانت سببً 
 البرنامج العبلجي لتصحيح الفكر المتطرؼ. نجاحجؿ قات متصمة ومتفاعمة ومتكاممة مف أحم

 التطرف الفكري والشنات املشرتكة بيهًا مواجًةبعض الدول يف  خربات ا:خامًش

التطرؼ الفكري وفقا لظروفيا الخاصة  لمواجية تدابير مجموعة وضعت بعض الدوؿ
فتراض أف التطرؼ ىو فراد المتطرفيف مستندة عمى اعيا تركز عمى تغيير وجيات نظر األوجمي

 لى سموكيات اجتماعية ونفسية، مما يؤدي إيدولوجية تنشأ عف سوء تفسير الديفمسألة أ
عمى النحو أىـ تمؾ التدابير بعض لوسوؼ نعرض  .(Saba & Shagufta, 2009)منحرفة 

 :اآلتي
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 :ةندونيشياإل ربةاخل -

افحة التطرؼ ميمة في مكجيوًدا ندونيسية لمكافحة التطرؼ تقدـ الوكالة الوطنية اإل 
المنيج الناعـ في  ستخدـوي   .ستراتيجياتالعديدة كصياغة السياسات وا واإلرىاب وتنفذ أعماال

وقؼ انتشار ىذا الفكر مع تقديـ برامج استشارية لممعتقميف وبرامج التدريب الميني لتطوير 
قامة حوار دائـ بيف المتطرفيف وأساتذة الجامعات ورجاؿ  ،مياراتيـ واستخداـ الوعظ  ،الديفوا 
وتقديـ فضؿ والحصوؿ عمى سكف أوتقديـ تسييبلت كالسماح بزيارة عائبلتيـ  ،واإلرشاد

 .(Horgan & Braddock, 2010) فترة االحتجاز خبلؿالمالي  والدعـالرعاية الصحية 
لى مجتمعو والعيش لمتأكد مف إمكانية عودة المعتقؿ إالوسائؿ الخشنة والناعمة  استخدمتو 

مراحؿ  إف المتطرؼ المعتقؿ عميو أف يجتاز أربعف ،إضافة لذلؾ ،بعيدا عف الفكر المتطرؼ
 :(Aslam et al., 2016) وىي ،حتى يطمؽ سراحو

جراء مقابمة مع المتطرؼ لجمع المراقبة وىذه المرحمة يتـ فييا إالمرحمة األولى: مرحمة 
د فييا كما يحد ،سرةو فيما يختص بالتعميـ والديف واألمعمومات عف خمفيت

 لى التطرؼ.السبب الرئيس الذي دفعو إ
؛ مع االلتزاـ بالسموؾ الجيد ،لمف قضى ثمث المدة المحكـو عميو بيا خصصت  المرحمة الثانية: 

ف المعتقؿ سيتحمؿ المسؤولية كعضو في المجتمع وفييا يتـ التأكد مف أ
جتمع عند حتى يتمكف مف االستقبللية والثقة بالنفس واالندماج مع الم

 فراج عنو.اإل
، وفي ىذه المرحمة يمكف لمف قضى نصؼ المدة المحكـو عميو بيات خصص المرحمة الثالثة: 

مكاف قريب مف مكاف السجف حيث أف يعمؿ بصورة عادية في المجتمع وفي 
 يخضع لممراقبة مف جانب السمطات الرسمية.

وىنا  ،ظير سموكا جيداعميو بيا وأى ثمثي المدة المحكوـ لمف قضت خصص المرحمة الرابعة: 
 المجتمع.كنو مف الخدمة لباقي المدة كعضو في يم خروجايمنح 

 :ةاليزيامل ربةاخل -

عادة التأىيؿ مواجيةرتكز معظـ برنامج ي ركز ي، حيث التطرؼ في ماليزيا عمى التعميـ وا 
بينما تتبنى استراتيجية إعادة التأىيؿ  .التعميـ عمى تصحيح المفاىيـ الخاطئة عف السياسة والديف
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أفراد أسرة المعتقؿ  وتدعـ ماليا .طبلؽ سراحيـلشاممة لممتطرفيف المعتقميف بعد إالرصد والمراقبة ا
الجتماعي والمركز الحكومي وكاالت حكومية كمصمحة الرفاه احتى تتمكف مف مواصمة العيش 

ة وقانوف الوقاي ،قانوف الوقاية مف الجرائـ –نوف ف إعادة التأىيؿ تخضع ألحكاـ القالمزكاة. كما أ
(. & Shagufta ,2009)  Sabaا مصطمح النظاـ اإلنتاجيويطمؽ عمييا جميع -مف اإلرىاب 

 الذي يتضمفو  ،نياء برنامج إعادة التأىيؿالمعتقميف المتطرفيف يجب عمييـ إ ولكي يطمؽ سراح
 :(Aslam et al., 2016)أربع مراحؿ ىي 

اجتثاث الفكر المتطرؼ ستشارييف والشرطة بعممية قـو فييا مجموعة مف االاألولى: تالمرحمة 
 د المتطرفيف.مف خبلؿ مناقشات تحدد فييا المفاىيـ المغموطة عن

 .يدولوجيا التي يساء فيمياتشاريوف بفتح النقاشات وتناوؿ األالمرحمة الثانية: يقوـ االس
 مة المتطرؼ.ويواجو كؿ استشاري ميمة صعبة بسبب مقاو 

توية بالتفسيرات الصحيحة يدولوجيات اإلسبلمية المميتـ استبداؿ المفاىيـ واألالمرحمة الثالثة: 
 والسنة النبوية.الكريـ ف مف القرآ

وتوضح الحكومة الماليزية ألسر  ؛المرحمة الرابعة: تبدأ عممية إعادة تأىيؿ المعتقميف
نيـ لف يقعوا سبلـ والتأكد مف أرات الصحيحة لئلالمعتقميف المتطرفيف التفسي

 .الوسطي إلسبلـعف اضحايا لنفس الفكر المنحرؼ 

 :يةباكشتانال اخلربة -

أطباء  :فيو مجموعة مف المتخصصيف التطرؼ تشارؾ مواجيةيوجد في باكستاف برنامج ل
 ،مراحؿويتكوف ىذا البرنامج مف خمس  .وعمماء نفس وعمماء ديف وغيرىـ مف المينييف

ويستغرؽ  .نشطة رياضية وترفييية ومشاركات ثقافيةويشتمؿ أيضا عمى اجتماعات أسرية وأ
ويمكف عرض مراحؿ البرنامج  .لى ثبلث سنوات حسب طبيعة الحالةستة أشير إالبرنامج مف 

 (:Basit 2015 ,كما يمي )
تأىيؿ النفسي مف قبؿ خبراء متخصصيف في ولي: يخضع فييا المتطرفوف إلعادة الالمرحمة األ 

وأيضا معرفة ما  لممتطرفيف، عمـ النفس لمتقييـ العاطفي والنفسي والفكري
 يدفعيـ لمميؿ نحو التشدد.

نظر  ةواليدؼ منيا ىو تصحيح وجي ،المرحمة الثانية: وىي عبارة عف االستشارة الدينية
 ددة وتعديؿ السموؾ.المتطرفيف مف خبلؿ تغيير معتقداتيـ الدينية المتش
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لى المرحمة الثانوية لنظامي مف الصؼ األوؿ االبتدائي إالمرحمة الثالثة: يتـ تقديـ التعميـ ا
ميـ العالي في محاولة لمساعدتيـ مف مواصمة تعمي تطرفوفالم يتمكفحتى 
 تبني وجيات النظر المستنيرة وزرع قيـ التسامح والتعددية الدينية.عمى 

التعامؿ مع الميارات الحرفية كمجموعة مف ب يفمتطرفيتـ فييا تزويد الالمرحمة الرابعة: 
، بغرض تقديـ الدعـ وغيرىا ،والميكانيكا ،والبناء ،والنجارة ،اإللكترونيات

عمى اتضح عدـ مقدرتيـ و األكاديمي أ ضعفيـتكشؼ الميني ليـ في حالة 
 .ـوظيفة فعمية عند خروجي يتسنى ليـ إيجادالعثور عمى عمؿ حتى 

مرة أخرى  تطرؼالمرحمة الخامسة: بعد النجاح في المراحؿ األربع السابقة يتـ إعادة دمج الم
جؿ متخصص بزيارتو عمى مدى سنتيف مف أويقـو فريؽ  ،المجتمع في

 .مرة أخرى لى التطرؼلخطر عودة المفرج عنو إالتصدي 

  :يةالصيه ربةاخل -

السياسات التي اتخذتيا السمطات الصينية مؤخرا  إحدىالتطرؼ  القضاء عمىتعد قضية 
يكفياف  ف التدابير العسكرية وتطبيؽ القانوف ال، خصوصا وألمعالجة تصاعد العنؼ والتطرؼ

ية التطرؼ مف خبلؿ تغيير عقم مواجيةلى فكرة دفع السمطات لمتوصؿ إ ماوىو  ،لمكافحتيا
ويمكف عرض  .ف خبلؿ برامج مخططة بعنايةوذلؾ م ،عماؿ إرىابيةالمتطرفيف لمنعيـ مف القياـ بأ

 (:Zhou , 2017البرامج كما يمي )تمؾ مراحؿ 
بالمشاركة مع  ليـ حيث يتـ تقديـ المشورة الدينية ؛مف خبلؿ احتجاز المتطرفيفولي: المرحمة األ 

استخداـ السجناء السابقيف المفرج باإلضافة إلى  ،منظمات المجتمع المدنيبعض 
تبديؿ معيـ بغرض لمتحدث  -تعافييـ مف الفكر المتطرؼ بعد  -عنيـ 

 .لدييـ األيديولوجيا المتطرفة
فراد المفرج عنيـ في المجتمع عف السجناء يتـ إعادة اندماج األ فراجالمرحمة الثانية: بعد اإل

ومساعدة مف يواجو صعوبة في البحث عف عمؿ بصورة عاجمة مف خبلؿ 
 المدني. شراكات وثيقة مع منظمات المجتمع

ويقوـ بيا مركز التأىيؿ االجتماعي والجمعيات اإلسبلمية  ؛المرحمة الثالثة: الرعاية االجتماعية
فراد مف االنضماـ إلى الجماعات وروابط الشباب واالتحادات النسائية لمنع األ
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شاركوا في التطرؼ ولكنيـ ال  مفلى تثقيؼ . وتيدؼ إو دعمياالمتطرفة أ
 لمتطرؼ. أولئؾ المعر ضيفو ، أيستحقوف عقوبة جنائية

  ة:يشهغافورال اخلربة -

 ،االحتراـ والتقدير مع مرور الوقت عمى البرنامج السنغافوري لمكافحة التطرؼ لقد حاز
عادة المتطرفيف آف يكوف مثمرا في تحييد أيمكف ىو برنامج و  لى الوضع السميـ إثار التطرؼ وا 

 International) عمى النحو اآلتيويمكف عرض مراحؿ البرامج  .المجتمع فيواالندماج 

Peace Institute , 2010:) 
ة المناسبة لمتعامؿ معو مف خبلؿ ويتـ تحديد الطريق ،المرحمة األولى: يتـ احتجاز المتطرؼ

ويقيـ مف التطرؼ لديو،  القضاء عمىتى تنجح عممية خصائييف نفسييف حأ
ذا ما أخالناحية األمنية في آخر األ  فراج عنو.فؽ فيو فبل يتـ اإلمر وا 

نياؤه ابعة يجدد كؿ عاميف ويتـ تمديده أو إالمرحمة الثانية: يخضع المفرج عنيـ لنظاـ دقيؽ لممت
ف يتحرر المستفيد مف برنامج المتابعة يكوف . وبعد أالسنوي التقييـوفقا لنتيجة 
 حرا تماما.

المجتمع بصورة كاممة مف خبلؿ برنامج الرعاية  المرحمة الثالثة: يتـ دمج المفرج عنيـ في
 البلحقة وتقديـ الدعـ البلـز لو وألسرتو.

 :التطرف الفكري يف مواجًة الدولية للدرباتالشنات املشرتكة 

مع أساليب األمف القائمة عمى الضبط والمحاكمة وتطبيؽ  استخداـ المنيج الناعـ -8
 التطرؼ الفكري. القضاء عمىفي  القانوف

و سواء في مرحمة االحتجاز أعممية مستمرة التطرؼ  لمواجية استخداـ التدابير -3
 بعدىا.

العقاب تخدـ أىداؼ العدالة أكثر مما تخدميا  إنسانيةتطبيؽ القاعدة التربوية " -2
 القضاء عمىف تعديؿ نسؽ القيـ لدى المتطرؼ ىدؼ حيوي لتدابير القسوة"، وأ

 التطرؼ.
بعد قبؿ و  يـوالخبراء لمحوار مع المتطرفيف وتقديـ المشورة لاالستعانة باالستشارييف  -4

 سرىـ.أومساعدة عنيـ االفراج 



 مقترحةرؤية  الجهود التربوية لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة التطرف الفكري:

- 281 - 

تقديميا لبرامج مينية وميارية وتعميمية لمنزالء ومساعدة المفرج عنيـ في عممية  -1
 التأىيؿ واندماجيـ في المجتمع.

يتجزأ مف البرامج  جزء رئيس الك الشرعييفخصائييف النفسييف والمتخصصيف األب االستعانة -6
 المقدمة.

 بو نايف ركز حمندملالرتبوية  ًوداجلتعزيز ا: الرؤية املقرتحة لًسساد

 التطرف الفكري باملنلكة العربية الشعودية مواجًةالرعاية يف للنهاصحة و

 مهطلقات الرؤية: -0

االقتصار عمى الجانب العقابي وحده في مواجية سموؾ التطرؼ والعنؼ غير مجد  -
 الكافية لمواجية التطرؼ. بالدرجة

تتمثؿ أىـ مظاىر التطرؼ الفكري التي تعكس درجتو وانتشاره في الكثير مف  -
الناس  إلزاـالتشدد في  ،)التعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخرفي المجتمعات 

 أفلممجتمع وما يجب  النظرة الخاطئة ،، سوء الظف باآلخريفبما لـ يمزميـ اهلل بو
 التقميد األعمى، والسقوط في ىاوية التكفير(. عميو،يكوف 

بنية بولكنو يقع بفعؿ ظروؼ مجتمعية تتعمؽ  ،التطرؼ ليس مسؤولية فردية -
 بعاد متنوعة ومتداخمة العوامؿ والمظاىر.فالتطرؼ ظاىرة مركبة األ المجتمع،

التطرؼ ليس نتاج عامؿ واحد بعينو بؿ ىو نتاج تضافر مجموعة مف العوامؿ منيا  -
، العامؿ التربوي والتعميمي، العامؿ الديني ،العامؿ السياسيامؿ االجتماعي، الع

 عبلمي.اإلوالعامؿ 

إعادة تأىيؿ المتطرفيف عممية مف الصعب تنفيذىا إجباريا فيي في حاجة إلى بناء  -
 التطرؼ والنزالء. مواجيةجسر مف التعاوف والثقة بيف العامميف بمؤسسات 

 الرؤية: مرتكزات -9

 -دعـ رأس الماؿ االجتماعي وتنميتو بيف أبناء األمة ممثبل في )الثقة بيف البشر يؤدي  -
توثيؽ الروابط االجتماعية  -نفي الخوؼ مف العبلقات التبادلية بيف أبناء المجتمع 

األفضؿ( إلى الحفاظ عمى تطور المجتمع وتحقيؽ التنمية المستدامة، كما يعد حجر 
 األساس في مواجية التطرؼ.
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بضرورة اإليبلؼ والتآلؼ بيف  -مف قبؿ أولي األمر بالمممكة  -اىتماـ كبير  وجود -
كافة مكونات األمة لمتعايش معا، وأىمية معاممة الموقوفيف )الخارجيف( كمرضى 

ف كاف بأساليب  ،فالمريض حقو الدواء وليس كمجرميف. أما المجـر فحقو الردع وا 
 السمـ األىمي والتعايش القائـ عمى التكافؿ. إنسانية تحافظ عمى تماسؾ األمة ودعـ

ىناؾ دور كبير إلعادة بناء الوعي اإلنساني كآلية في مواجية الوعي المشوه القائـ  -
عمى بنية عقمية أساسيا أحادية الفكر وانغبلقية العقؿ وفساد أساليب االستدالؿ 

 ومناىج التفسير والتأويؿ في المحافظة عمى الوعي االجتماعي لؤلمة.
ف تغيير بيئة المتطرؼ ضرورة اجتماعية لمتخفيؼ مف حدة العوامؿ المسببة لمتطرؼ إ -

 المختمفة. هبمظاىر 

ف عمميات العبلج في البرامج الثبلثة ليست عشوائية ولكنيا مبنية عمى أسموب إ -
 شارؾ فيو جيات مختمفة مف المجتمع.تعممي متخصص 

ؿ الرعاية في الفترة البلحقة، وكذلؾ االستمرار في عممية اإلرشاد النفسي والديني خبل  -
 القضاء عمىالمساعدة عمى التوظيؼ والدعـ األاسري أمر ضروري في نجاح برامج 

 التطرؼ.
 دعـ مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية. -

 دعـ قيـ االنتماء وااللتزاـ والمسؤولية لدى الشباب السعودي. -

 لمتماسؾ المجتمعي.فراد المجتمع كآلية أنشر ثقافة الحوار بيف  -

 .مواجية قضايا التطرؼ الفكريالمنيج العممي في استخداـ  -

 األعراؼ والتقاليد المجتمعية.بشكؿ دوري مع قابمية تعديميا وفؽ البرامج مراجعة  -

 التطرؼ الفكري. مواجيةتنفيذ برامج  المدني فيمنظمات المجتمع  إسياـ -

 الرؤية: حماور -3

نيا تتضمف العديد مف التطرؼ يتضح أ لمواجيةدميا المركز لى البرامج التي قبالنظر إ
الوقاية والتأىيؿ وتعتمد في ذلؾ عمى برامج  ،النواحي االجتماعية والتربوية والنفسية وغيرىا

وفؽ والدراسة الحالية تقدـ رؤية لتعزيز ىذه البرامج في إطار اجتماعي وتربوي والرعاية. 
 :اآلتيةالمحاور 
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 صالح الظًري اجملتنعيإ :احملور األول

تعزيز التحالفات االستراتيجية لمكافحة ىذه الظاىرة عمى الصعيد العالمي مف خبلؿ مبادرات  -
قميمية وجماعية عبر حزمة مف التدابير المرتكزة عمى ركائز ثقافية وتربوية  ثنائية وا 

 واجتماعية واقتصادية.
سعودية ودوؿ الجوار خاصة دعـ التواصؿ الحضاري والثقافي بيف المممكة العربية ال -

والعمؿ عمى التبلقح الثقافي بيف ىذه الدوؿ ضمف أجندة عمؿ محددة  ،الدوؿ العربية
 ومتوافؽ عمييا أساسيا التكامؿ الثقافي واالقتصادي والتوجو نحو المستقبؿ.

قياـ مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار الوطني بتحميؿ شامؿ وكامؿ لؤلوضاع  -
ة واالقتصادية والسياسية لممجتمع السعودي لصياغة خطاب ديني االجتماعية والثقافي

 .مبني عمى وسطية اإلسبلـ الصحيح
في وسائؿ التواصؿ االجتماعي بمغات إلكترونية وحسابات  تأسيس قناة فضائية -

 الخطاب الديني الوسطي. متنوعة لنشر
بشكؿ أىمية التكامؿ بيف جميع مؤسسات المجتمع في مواجية التطرؼ، وأف تعمؿ  -

 ديناميكي متزامنة ومتواكبة وبكؿ وسائميا المختمفة.
وعدـ  ،عمماء بالمممكة العربية السعوديةضرورة أخذ الفتوى مف ىيئة كبار ال -

االنسياؽ إلى الفتاوى مجيولة المصدر أو مف األشخاص غير المرخص ليـ 
 بالفتوى.

 امج المعدة بشكؿتطوير اإلعبلـ ليصبح أكثر فاعمية لتوعية األفراد مف خبلؿ البر  -
مدروس ومؤثر لتخاطب الفكر والعقؿ معا؛ مع االستعانة بالمتخصصيف في عمـ 

عف خطر غسيؿ  - وسائؿ اإلعبلـ عبر -النفس والتربية وعمـ االجتماع ليتحدثوا 
 األدمغة عمى الفرد والمجتمع.

لفكر  ضرورة إبراز دور المفكريف اإلسبلمييف المؤىميف في العمـو الشرعية والرافضيف -
 التطرؼ واإلرىاب.

ضرورة العمؿ عمى تييئة الظروؼ المجتمعية لتمكيف المستفيد مف سرعة االندماج  -
 .مف المركز وفي المجتمع بعد خروج
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لخدمة  برامجيا المتعددةاالستفادة مف  مف أجؿ)تراحـ( التنسيؽ مع المجنة الوطنية  -
  لمستفيديف.ا

ضرورة االستفادة مف الطاقات واإلمكانات البشرية والمادية التي تمتمكيا مؤسسات  -
تدعيـ القيـ الدينية  مف أجؿالتربية والتعميـ المختمفة في مجاؿ توعية الطبلب 

 الوسطية.

في إعادة المستفيد إلى تيار الحياة  اإلسياـسرة مسؤولية تحمؿ األ ضرورة -
 االجتماعية.

 والتأىيؿ والرعاية.راسات وتوظيفيا في مجاؿ التوعية البحوث والد االستفادة مف نتائج -

 ع األنشطة الرتبويةيتهو: احملور الجاني

االرتقاء بالممارسة التربوية في مؤسسات التعميـ النظامي، خاصة في مرحمة التعميـ  -
 قبؿ الجامعي باعتبارىا مرحمة اإلعداد مف أجؿ المواطنة.

بيف أىداؼ التربية  يمكف مف خبلليا تحقيؽ التكامؿمة وضع سياسة تربوية شام -
 النظامية والتربية غير النظامية.

في تشكيؿ وتكويف الوعي بمختمؼ مستوياتو وأنواعو  اتمجامعلالثقافي دور الدعـ  -
 .ألبناء المجتمع بما يتوافؽ مع روح الثقافة اإلسبلمية القائمة عمى التسامح والمحبة

موضوعات حيوية تكشؼ طة الدراسية بالمدارس والجامعات الخطط واألنش ضميفت -
 الحقائؽ والخبرات التربوية التي تسيـ في تعديؿ سموؾ المتطرؼ.

لممستفيديف باعتبارىا خدمة الحقة خدماتيا وتقديـ الخدمة االجتماعية  مؤسساتمتابعة  -
 ضرورية.

 الفرد والمجتمع.ضرار الفكر المتطرؼ عمى أالتعميـ لتوضيح عقد ندوات في مؤسسات  -
 .لمخدمة التطوعية في المجتمع الستثمار وقت فراغيـ تنمية وتحفيز الشباب -

كسابيـ ميارات ، ثـ إأوال وفيجابية التي يتمتع بيا المستفيدتقوية الميارات اإل -
 جديدة.

التمقيف في المؤسسات لقاء و اإل التركيز عمى ثقافة الحوار ووسائمو بدال مف  -
 التعميمية.
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 حمند بو نايف للنهاصحة والرعاية داء مركزأ عزيزت :الجالحاحملور 

وتكثيؼ البرامج الموجودة  ،لقائميف عمى برامجودى اتنمية روح المسؤولية ل -
 ومراجعتيا وفقا لمتغيرات والضرورات الحادثة في المجتمع.

مف أجؿ اإلسراع  السعودية،العربية  لمممكةفي مناطؽ االتوسع في إنشاء فروع لممركز  -
 .ظاىرة التطرؼ الفكري القضاء عمىإجراءات في 

استقطاب المتخصصيف مف أساتذة الجامعات لوضع آليات وبرامج إبداعية مبتكرة  -
 لممناصحة والرعاية والتأىيؿ تتفؽ وروح الشريعة اإلسبلمية.

 فيإنشاء مرصد عممي تابع لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية لرصد الجديد  -
قميميا وعالميا. مجاؿ تطور  ظاىرة التطرؼ واإلرىاب محميا وا 

عف طريؽ عقد الحمقات  ،تعزيز الجدارة المينية ألعضاء المركز المتخصصيف -
 الدراسية وورش العمؿ وحمقات التدريب والمؤتمرات.

 ،الجامعاتكمؤسسات التعميـ البحثية  معإيجاد نوع مف الشراكة المجتمعية  -
 .لجيود البحثية في ىذا المجاؿواالستفادة مف ا

عمؿ خريطة مؤسساتية تضـ جميع الخدمات التي تقدميا مؤسسات الخدمة  -
 مكانية التنسيؽ والمتابعة معيا. إللممستفيديف االجتماعية الحكومية واألىمية 

ىمية القصوى ف نجاح ىذه الرؤية يتطمب االيماف مف جانب جميع قطاعات المجتمع باألإ
االجتماعي ضمف استراتيجية التنمية االجتماعية المستدامة وفؽ رؤية المممكة لمتماسؾ 

 ،لتحقيؽ المشاركة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع وقطاعاتو 3020العربية السعودية 
في مرحمة التحوؿ االجتماعي والثقافي الحالية  السيما ،اصة المرأة والمناطؽ النائية والشبابخ

فاؽ مستقبمية آالتي تمر بيا المممكة بقيادة رشيدة لتحقيؽ مشروع التقدـ واالنطبلؽ نحو 
وكذلؾ  ،تحقؽ مف خبلليا الرفاىية لكافة أبناء المجتمع دوف استثناءت ،لكافة مكونات المجتمع

نممؾ  ىمية االنخراط بكؿ ماأالنعزاؿ عنو و الوعي اإلنساني الناقد بمقومات العصر وخطورة ا
 وكؿ ذلؾ تحقيقا لمقومات المواطنة وقيـ االنتماء. ؛مف قدرات في تحمؿ تكمفة التنمية
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 عاملراجــ

 : املراجع العربيةأواًل

 (، بيروت: دار صادر.84( لساف العرب، جزء )3002ابف منظور، محمد ) -8

دار الفكر : عماف ،( الحركات األصولية واإلرىاب في الشرؽ األوسط3003حسف ) ،أبو غزالة -3
  .لمطباعة والنشر والتوزيع

( تجربة مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية 3084يحيى ) ،مغايض أبو -2
دور مؤسسات المجتمع المدني  ندوة ،الفكر المتطرؼ وتحقيؽ الشراكة المجتمعية

 أغسطس، 38-36 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، رىاب،في التصدي لئل 
 الجزائر.

( تقويـ برامج األمف الفكري مف خبلؿ لجاف المناصحة، المؤتمر 8421األحمدي، عبد العزيز ) -4
الثاني لمكافحة اإلرىاب "مراجعات فكرية وحموؿ عممية"، الجامعة اإلسبلمية، 

 جمادي الثاني، المدينة المنورة. 33-32

( البرامج التأىيمية وتحقيؽ الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ )في الرعاية 8408خرس، محمد )األ -1
البلحقة لممفرج عنيـ بيف النظرية والتطبيؽ(، الرياض: المركز العربي لمدراسات 

 األمنية والتدريب.
، المظاىر، األسباب، العبلج في لغموا( 3006أسعيد، عميواف ) -6 جامعة مجمة ، الديف: المفيـو

 .834-802(، ص ص 30عدد ) األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية،
( نحو ثقافة إسبلمية أصيمة، عماف: دار النفائس لمنشر 3001األشقر، عمر سميماف ) -7

 والتوزيع.

ترجمة عبل عادؿ ) بحثًا عف األماف المفقود، العالمي( مجتمع المخاطر 3006) ، بيؾأولريش -8
 لمترجمة. يالقوم المركز(، القاىرة: خروفآو 

( مدى شيوع مظاىر التطرؼ 3088البدارنة، حاـز و بني فياض، يحيى و عيروط، مصطفى ) -9
الفكري لدى طمبة الجامعة األردنية وعبلقتيا بالعوامؿ االقتصادية واالجتماعية 

-201، ص ص 17واألكاديمية، مجمة اتحاد الجامعات العربية، عماف، عدد 
229. 

دور الجامعة في مواجية التطرؼ الفكري، اإلسكندرية: دار المعرفة ( 3003البرعي، وفاء ) -80
 الجامعية.
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تأىيؿ المساجيف،  بإعادةلممؤسسات العقابية وعبلقتو  ي( الدور التربو 3083) بورني، نسيـ -88
 . 96 – 81، ص (34)عدد  ،ضر بسكرة، جامعة محمد خياإلنسانيةمجمة العموـ 

عادة  ( االستراتيجية3008بوشيؾ، كريستوفر ) -83 السعودية المينة في مكافحة اإلرىاب: الوقاية وا 
التأىيؿ والنقاىة، مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدولي/برنامج الشرؽ األوسط، بيروت، 

 (، سبتمبر.97عدد )
 ندوة ،عرض تجربة المممكة العربية السعودية في المناصحة والتأىيؿ (3088) سعيد ،البيشي -82

 .الرياض ،سبتمبر 87-81، األمنيةبية لمعموـ جامعة نايؼ العر  اإلرىاب،كافحة م
مركز سميماف(، بيروت: ترجمة جورج ، )اليـو جديدة لفيـ عالـ براديغما( 3088توريف، أالف ) -84

 دراسات الوحدة العربية. 

 الرياض: مكتبة الرشد. ،(3( عمـ اجتماع التربية، ط )3009الثبيتي، عبد اهلل ) -81
(، بيروت: دار الكتاب 3)تحقيؽ إبراىيـ األبياري(، ط )( التعريفات، 8488الجرجاني، عمي ) -86

 العربي.

 المدينة المنورة: دار الزماف. ،(2ط ) ،( أصوؿ التربية اإلسبلمية8439خالد ) ،الحازمي -87
( اتجاىات الشباب السعودي نحو ظاىرة التطرؼ الفكري: دراسة 3088الحربي، عمي ) -88

لة ماجستير، الجامعة اجتماعية عمى عينة مف طمبة جامعة القصيـ، رسا
 األردنية.

( عمـ االجتماع بيف الفيـ والتفسير، مجمة الغدير، بيروت، عدد 3081حمداوي، جميؿ ) -89
 .828-76(، ص ص 68)

( سيكولوجية المتطرؼ االنتحاري: انتحاريي الدار البيضاء 3080خربوش، عبد الودود ) -30
-28ص ص  (،36-31نموذجا، مجمة شبكة العمـو النفسية العربية، عدد )

21. 

( التعميـ واألمف الوطني في المممكة العربية السعودية، مجمة جامعو 3008الخطيب، محمد ) -38
(، ص ص 82اإلسبلمية(، المجمد )العمـو التربوية والدراسات الممؾ سعود )

867-898. 

( التطرؼ الديني ومظاىرة الفكرية والسموكية، الرباط: مؤسسة 3081الخواجة، محمد ) -33
 حدود لمدراسات واألبحاث. مؤمنوف ببل

الفكر انتشار الشبكة العنكبوتية في مواجية  استخداـ( 3009محمد خميفة ) ،الدىاش -32
 .جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المتطرؼ
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( التطرؼ األيديولوجي مف وجية نظر الشباب األردني: دراسة 3081الرواشدة، عبلء ) -34
لممظاىر والعوامؿ، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، سوسيولوجية 

-88(، ص ص 62(، العدد )28جامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنية، مجمد )
830. 

 ( اإلسبلـ والشباب، دمشؽ: دار القمـ.8484الزحيمي، محمد ) -31

عودية في ( دور مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية الس3082الزىراني، عبد اهلل ) -36
(، 813مواجية مظاىر التطرؼ الفكري، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، عدد )

 .799-770ص ص 

( العنؼ واإلرىاب: الجذور والتحديات وسبؿ العبلج، المؤتمر الدولي 8998السحمراني، أحمد ) -37
"العمـو االجتماعية ودورىا في مكافحة جرائـ العنؼ والتطرؼ في المجتمعات 

 يونيو، القاىرة. 20-38"، جامعة األزىر، اإلسبلمية
( تقويـ برامج األمف الفكري مف خبلؿ تجربتي في لجنة 8421السحيمي، عبد السبلـ سالـ ) -38

المناصحة، المؤتمر الثاني لمكافحة اإلرىاب "مراجعات فكرية وحموؿ عممية"، 
 جمادي الثاني، المدينة المنورة. 32-33الجامعة اإلسبلمية، 

مؤتمر موقؼ اإلسبلـ  ،أسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ (8431لح بف غانـ )السدالف، صا -39
 الرياض.ربيع األوؿ،  8 ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، مف اإلرىاب

منيجية المناصحة في التربية اإلسبلمية في معالجة ( 8428السممي، عبد المحسف ) -20
، رسالة دكتوراه، دراسة ميدانية -لجاف المناصحة أنموذجًا  :االنحراؼ الفكري

 الجامعة اإلسبلمية.

 مؤتمر ( الجذور التاريخية لحقيقة الغمو والتطرؼ واإلرىاب والعنؼ،8431الشبؿ، عمي ) -28
ربيع  2-8اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، سبلـ مف موقؼ اإل

 األوؿ، الرياض.

دراسة تحميمة  الخميجي،جمس التعاوف أىداؼ جامعة دوؿ م (3000محمد وجيو ) ،الصاوي -23
ص  (،10) العدد (،4، مجمد )المجمة التربوية ،مقارنة في ضوء بعض المعايير

71-828. 

( البرامج اإلرشادية في السجوف ودورىا في الحد مف العود 8998الضحياف، سعود ) -22
(، 38لمجريمة، مجمة كمية اإلنسانيات والعمـو االجتماعية، جامعة قطر، عدد )

 .328-302ص  ص
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( جيود المممكة في التخفيؼ مف تطرؼ الشباب السعودي، مجمة 8421الطريؼ، غادة ) -24
 .79-82(، ص ص 17البحوث األمنية، كمية الممؾ فيد األمنية، عدد )

( التعميـ المصري واالختراؽ الثقافي: دراسة تحميمية، مجمة كمية 8999طعيمة، سعيد ) -21
 .61-39، ص ص (32التربية، جامعة عيف شمس، عدد )

دار عالـ الكتب  :الرياض ،( دور اإلسبلمية في مواجية اإلرىاب3002خالد صالح ) الظاىري، -26
 لمنشر والتوزيع.

( تجارب وخبرات محمية ودولية في الرعاية، الرياض: المركز 8408عبد العاؿ، عبد الحميـ ) -27
 العربي لمدراسات األمنية والتدريب.

، )281عدد ) (،22مجمد ) ،مجمة األمف والحياةعاية البلحقة، ( الر 3084العبد العزيز، دنيا ) -28
 .47-46ص ص 

( اإلرىاب والتطرؼ في ظؿ تطور شبكة المعمومات العالمية 3086عبداهلل، عبداهلل ) -29
)اإلنترنت(: الممارسة واألبعاد االجتماعية وسبؿ المكافحة، المجمة الميبية 

 .87-8، ص ص 8جامعة بنغازي، عدد  ،العالمية

( دور الخصائص النفسية واالجتماعية لنزالء المؤسسات اإلصبلحية 8486عبيدي، األسعد )ال -40
وخصائصيا في تشكيؿ وتوجيو العممية التعميمية والتربوية بيا، ندوة التعميـ داخؿ 

صفر،  38-36المؤسسات اإلصبلحية، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 
 الرياض.

ص  (،68) مجمة الغدير، العدد االجتماعية لظاىرة التكفير، األبعاد( 3081) طبلؿ، عتريسي -48
 .42-36ص 

( في أصوؿ التربية: األصوؿ الثقافية لمتربية، القاىرة: مكتبة 8981عفيفي، محمد اليادي ) -43
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