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امللدص:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية،
وقد استعانت الدراسة في ذلؾ بالمنيج الوصفي .وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
 تجاوزت المممكة العربية السعودية مجرد التركيز عمى المقاربة األمنية إلى تبني استراتيجيةشاممة تقؼ عمى األسباب والدوافع المرتبطة بالفكر المتطرؼ في مختمؼ تجمياتو.
 تتمثؿ أىـ مظاىر التطرؼ الفكري التي تعكس درجتو وانتشاره في الكثير مف المجتمعاتفي (التعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخر ،التشدد في إلزاـ الناس بما لـ يمزميـ
اهلل بو ،سوء الظف باآلخريف ،النظرة الخاطئة لممجتمع وما يجب أف يكوف عميو ،التقميد
األعمى ،والسقوط في ىاوية التكفير).
 التطرؼ ليس نتاج عامؿ واحد بعينو بؿ ىو نتاج تضافر مجموعة مف العوامؿ منياالعامؿ االجتماعي ،العامؿ السياسي ،العامؿ الديني ،العامؿ التربوي والتعميمي ،والعامؿ
اإلعبلمي.
 يسيـ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بشكؿ بارز في مواجية فكر التطرؼبأساليب تربوية ونفسية واجتماعية وثقافية بالتوافؽ مع أساليب األمف القائمة عمى
الضبط وتطبيؽ القانوف.
 قدمت الدراسة رؤية مقترحة لتعزيز الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحةوالرعاية في مواجية التطرؼ الفكري بالمممكة العربية السعودية.
الكممات المفتاحية :اإلرىاب ،التطرؼ ،الوقاية ،المناصحة ،التأىيؿ ،الرعاية.
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 رؤية مقترحة:الجهود التربوية لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة التطرف الفكري

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.
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املقدمة:
يعد التطرؼ في اآلراء واألفكار تجاه بعض القضايا االجتماعية والسياسية والدينية ظاىرة
اجتماعية احتمت موقعا ميما في كؿ المجتمعات وفي جميع العصور؛ ولكنيا  -في المجتمعات
الحديثة  -أخذت بعداً جديداً عندما ارتبطت بالعنؼ واإلرىاب بعد لجوء بعض المتطرفيف إلى تأكيد

وجودىـ مف خبلؿ العدواف عمى األبرياء وتخريب الممتمكات والتصادـ مع السمطة وزعزعة األمف

في المجتمع.
وعمى الرغـ مف أىمية المبلحقة األمنية  -التي تعد ضرورة لمواجية ىذه الظاىرة  -إال
أنيا ليست كافية؛ أل ف التطرؼ الفكري مشكمة ليا أبعادىا النفسية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية وغيرىا (عيسى.)8998 ،
كما أف ليا أىمية قصوى كإحدى قضايا العصر ،ومف ثـ فيناؾ ضرورة لمواجيتيا
لتنقية ما ألصؽ بسموكيات بعض المسمميف مف ت يـ خبلؿ العقد األخير مف القرف العشريف
نتيجة زيادة حساسية السعودييف تجاه األحداث التي أعقبت  88سبتمبر 1338ـ ونتائجيا،
إضافة إلى الحوادث اإلرىابية التي طالت بعض مدف المممكة العربية السعودية في السنوات
األخيرة ،والتي كانت سبباً في توجيو سياـ النقد لمفكر االسبلمي مف قبؿ القوى الغربية،
والذي يعدونو ركيزة أساسية في تكويف ىويتيـ (مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعبلـ،
 ،)8381األمر الذي جعؿ المممكة تفكر في استراتيجية متعددة األبعاد لمكافحة التطرؼ
واإلرىاب بعد العمميات االرىابية التي بدأت في عاـ 1338ـ (.)Gendron, 2010
والمستقرئ لتاريخ األدب االجتماعي واإلنساني المتعمؽ بالجريمة والعقاب يرى أف مف
بيف أسباب الفكر المتطرؼ وجود خمؿ في بعض وسائط التنشئة االجتماعية وعمى أرسيا
المؤسسات البلنظامية كاألسرة وجماعة األقراف واإلعبلـ وغيرىا ،باإلضافة إلى المؤسسات
النظامية كالمدرسة والجامعة ،ىذا إلى جانب النقص الواضح وعدـ الفيـ لبعض المفاىيـ
الثقافية وبخاصة الدينية منيا.
لذا ،فإف البرامج اإلصبلحية المرتكزة عمى أطر اجتماعية وتربوية ليا دور في تعديؿ سموؾ
المنحرؼ في المقاـ األوؿ وبخاصة في المؤسسات العقابية؛ كما أف سياسة التأىيؿ تعد مف أىـ
البرامج المقدمة لمنزالء خصوصا بعد ارتفاع نسبة العودة إلى الجريمة والتي شكمت ىاجساً لجميع
الميتميف بقضية اإلصبلح.
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وحقيقة الخطر ال تكمف في وجود بعض األفراد مف أصحاب الفكر المتطرؼ ،فيؤالء ال
يكاد يخمو أي مجتمع أو ديف أو تيار سياسي منيـ ،وانما تكمف في انتشار فكر التطرؼ
واتساع نطاقو ومحاولة فرضو كجزء مف ثقافة المجتمع.
لذلؾ ،أنشأت المممكة العربية السعودية مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ،والذي
كاف سببا في إعادة كثير مف المغرر بيـ  -خاصة الشباب  -إلى جادة الصواب والمواطنة
الصالحة والى المشاركة الفاعمة في بناء الوطف وتصحيح ما لدييـ مف أفكار مف خبلؿ
استيداؼ البنى التحتية لفكر التطرؼ.
وقد بمغ عدد المتعاونيف المشاركيف مع مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مف
مختمؼ الجيات األكاديمية والعممية والبحثية المتخصصة ( )161متعاوًنا في التخصصات

المتنوعة ،وبمغ مجموع الشراكات مع الجيات الحكومية وغير الحكومية ( )9شراكات .وقد
استفاد مف برامج المركز ( )8838مستفيداً حتى نياية عاـ 8387ىػ (مركز محمد بف نايؼ

لممناصحة والرعاية .)8388 ،ىذا باإلضافة إلى أف المركز يضـ مف برامج التأىيؿ التربوية
واالجتماعية واالقتصادية ما يجعمو نقطة مرجعية تضاؼ إلى وظيفة المؤسسات التربوية
البلنظامية والتي تسيـ في تشكيؿ واعادة الشخصية لمتكيؼ مع المجتمع.
ولذلؾ ،فقد حظيت تجربة إصبلح الموقوفيف أمنيا وتأىيميـ عمى إشادة دولية ،خاصة
أف النتائج األولية تؤكد تميزىا عند استعراض المقاييس العالمية العممية في الحد مف نسبة
العودة لمتطرؼ (بوشيؾ .)1338 ،فقد أسفرت اإلستراتيجية السعودية – ال سيما برنامج
إعادة التأىيؿ ومكافحة التطرؼ – عف نتائج إيجابية ومثيرة جداً فيما يتعمؽ بتأثيرىا عمى

الموقوفيف والمستفيديف ،وبذلؾ صارت معدالت العودة إلى التطرؼ واعادة االعتقاؿ منخفضة
إلى حد كبير بنسبة ال تتجاوز %8؛ أي أف نسبة النجاح وصمت إلى ( %91السحيمي،
.)8381

مشكلة الدراسة:
تدور مشكمة الدراسة حوؿ فكرة اإلنسانية في تطبيؽ العقوبة واالنتقاؿ مف فكرة االنتقاـ مف
فكريا الذي يبالغ في اعتناؽ أفكار متطرفة ويخرج عمى حدود اإلطار الديني ويخالؼ
المتطرؼ ً
جادتو إلى ما يتعارض مع تعاليـ الديف وأحكامو ،بؿ ويصؿ األمر في النياية إلى تكفير الجماعة
السياسية ،وتكفير مف شؾ في حكميـ ،وتكفير الناس جميعا ألنيـ رضوا بكفر الحكاـ ،وكؿ ذلؾ
 - 8885
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يتطمب العمؿ الجاد اليادؼ إلى استئصاؿ األسباب الموضوعية التي أدت بو إلى ذلؾ الجرـ
(بورني1381 ،؛ عمراف.)8993 ،
ومف ىنا بدأ فكر اإلصبلح ،حيث يرى البعض أف إنسانية العقاب تخدـ أىداؼ العدالة أكثر
مما تخدميا قسوة العقاب ،وأف اليدؼ األساسي مف العقاب يتمثؿ في تعديؿ نسؽ القيـ لدى
المنحرؼ (الضحياف .)8998 ،إذاً ،ال يتوقؼ األمر عمى آلية تنفيذ العقوبة ولكف عمى الجيود
المبذولة لئلصبلح بما يضمف تحقيؽ الرعاية االجتماعية والتربوية ،وىي بالضرورة تنعكس عمى

الموقؼ الفكري لمدولة.
وبطبيعة الحاؿ فإف جميع محاوالت اإلصبلح والعبلج التي قامت بيا المممكة العربية
السعودية ارتكزت عمى رؤية جديدة قواميا اعتبار المتطرؼ مريضا وليس مجرما ،وأنو في حاجة
إلى العبلج أكثر مف حاجتو لمعقاب ،وأف السياسة المينة في تنفيذ العقوبة ومحاولة المناصحة
والتأىيؿ والرعاية ىي أدوات العبلج والتي تتمثؿ فيما يقدمو مركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية ) ،(Saba & Shagufty, 2009حيث إنو يخدـ فمسفة وأىداؼ السياسة اإلنسانية
لمعقوبة بما يتماشى مع ثقافة المجتمع السعودي ،فقد تقضي المواجية العنيفة عمى المتطرفيف وال
تقضي عمى التطرؼ ،بؿ وقد يؤدي ذلؾ إلى زيادة الفجوة بيف فئات مجتمعية متعددة ،وفي نفس
الوقت قد يؤدي ذلؾ إلى وجود تنافر اجتماعي.
وفي ىذا اإلطار يمكف القوؿ بأنو ال توجد صيغة واحدة قادرة عمى التعامؿ مع جميع
حاالت التطرؼ في المنطقة الواحدة ،كما أنيا ال توجد وصفة واحدة لمنجاح.
لذلؾ ،فإف محاولة فيـ الجيود التربوية لممركز في مواجية الفكر المتطرؼ أصبحت
ضرورية لمنيوض بالمركز عمى النحو األفضؿ ،باإلضافة إلى إقناع المجتمع بأنو استثمار جيد
في تصحيح الفكر المتطرؼ الرتباطو باالستقرار السياسي واالجتماعي .ومف ىنا تحاوؿ الدراسة
إجابة األسئمة اآلتية:
 -8ما مفيوـ التطرؼ الفكري؟ وما أىـ مظاىره؟
 -1ما العوامؿ المجتمعية التي تؤدي لمتطرؼ الفكري؟
 -8ما فمسفة وأىداؼ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ؟
 -3ما الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية التطرؼ الفكري؟
 -1ما خبرات بعض الدوؿ في مواجية التطرؼ الفكري؟
 - 8816
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 -6ما الرؤية المقترحة لتعزيز الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في
مواجية التطرؼ الفكري بالمممكة العربية السعودية؟

أيداف الدراسة:
يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
 تحاوؿ الدراسة فيـ قضية التطرؼ الفكري والقاء الضوء عمى أىـ مظاىره. التعرؼ عمى العوامؿ المجتمعية التي تؤدي إلى التطرؼ الفكري. التعرؼ عمى فمسفة وأىداؼ إنشاء مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية. التعرؼ عمى الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية التطرؼالفكري.
 رصد خبرات بعض الدوؿ في مواجية التطرؼ الفكري. التوصؿ إلى رؤية مقترحة لتعزيز الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحةوالرعاية في مواجية التطرؼ الفكري في المممكة العربية السعودية.

أينية الدراسة:

-

يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
إنيا تعد مف الدراسات الكاشفة التي توضح دور المممكة العربية السعودية غير التقميدي
في مواجية التطرؼ باستخداـ نيج الحوار والتوعية واعبلء القيـ اإلنسانية وبخاصة في
إحدى مؤسساتيا التربوية واالجتماعية.
تعد إحدى الدراسات التي تميد لمكثير مف الدراسات الميدانية في مرحمة الحقة لممراجعة
واإلضافة في ظؿ التطورات المستقبمية.
تمثؿ الدراسة إحدى مميزات التربية غير النظامية ( )Non Formalوالتي تعمؿ عمى دعـ
التعاوف مع مؤسسات التربية النظامية في تحقيؽ قضايا اإلصبلح التربوي عمى المستوى
االجتماعي.

مهًج الدراسة:
تستخدـ الدراسة المنيج الوصفي ) (Anderson & Arsenault, 2000مف خبلؿ
إجراء دراسة نظرية وصفية لتوضيح قضية التطرؼ الفكري والقاء الضوء عمى أىـ مظاىره،
 - 8887
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وتحديد العوامؿ المجتمعية التي تؤدي إليو ،وعرض لنشأة مركز محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية وفمسفتو وأىدافو ،ورصد خبرات بعض الدوؿ في مواجية التطرؼ الفكري ،باإلضافة
إلى إجراء دراسة تحميمية لمجيود التربوية لممركز.

مصطلحات الدراسة:

-

يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
الجيود التربوية  :Educational Effortsىي مجموعة مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ
والمبادئ واالتجاىات التي ينبغي عمى المتعمميف تطبيقيا تطبي ًقا عمميًّا ،ووعييا ومعايشتيا
بطريقة تنمي قدراتيـ عمى األداء العممي بشكؿ جيد ،وتساعدىـ عمى تكويف السموكيات

والعادات واالتجاىات الحسنة ،وتعمؿ عمى تنمية ميوليـ واشباع حاجاتيـ بشكؿ إيجابي
لتحقيؽ الشخصية المتكاممة لئلنساف الصالح (الفاربي واخروف .)8993 ،وىي أيضا أنشطة
تربوية متنوعة ،تمبي حاجات المتعمميف ،وتنمي ىواياتيـ وتوجييا التوجيو الصحيح الذي
يرتقي بيـ نحو الصبلح (الحازمي.)8319،
ويقصد بالجيود التربوية في ىذه الدراسة "مجموعة مف البرامج واألنشطة التربوية

-

التي يقوـ بيا مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية الفكر المتطرؼ".
المناصحة  :Counselingىي الدعوة إلى ما فيو الصبلح والنيي عما فيو الفساد
(الجرجاني .)8388 ،وىي أيضا بذؿ الجيود الصادقة والمنظمة في التعامؿ مع
المنحرفيف فكريا بطريقة تربوية تعنى بمعرفة أسباب انحرافيـ ،ومف ثـ احتوائيـ ومعالجة
الشبيات والمفاىيـ الخاطئة التي أدت النحرافيـ وفؽ منيج تربوي فعاؿ (السممي،
 .)8388وىي أيضا الخطوة األولى لتصحيح األفكار الخاطئة ونقض الشبيات الشرعية
واحبلؿ المفاىيـ الصحيحة بدال عنيا ،استنادا إلى برنامج إعادة تأىيؿ فكري يعتمد عمى
األسموب العممي والشرعي تحييدا لمتصورات الخاطئة ،ويتـ في صورة حوار ىادئ قائـ
عمى أساليب المناقشة والموعظة الحسنة مف قبؿ مختصيف في المجاؿ الشرعي والنفسي
واالجتماعي (أبو مغايض.)1383 ،
ويقصد بالمناصحة في ىذه الدراسة "تمؾ العممية التربوية التي تقوـ عمى أسس
معرفية ونفسية وتربوية لمتعامؿ مع أصحاب األطر الفكرية المتطرفة التي ال تتوافؽ مع
رؤية المجتمع واطاره الفكري مف خبلؿ الحوار والمناقشة والتدريب والتعميـ والترويح لخمؽ
- 883 -
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بنية فكرية ونفسية ليـ تتسـ باالنفتاحية والتسامح والقدرة عمى التعامؿ إيجابيا مع األطر

-

المجتمعية واالنتماء والوالء لؤلمة".
الرعاية  :Careىي المحافظة عمى الشيء ومراقبتو ومبلحقتو (ابف منظور.)1338 ،
وىي أيضا مساعدة المفرج عنو مف إحدى المؤسسات العقابية عمى إعادة التوافؽ
المتبادؿ بينو وبيف المجتمع كمحاولة لمنع عودتو إلى ارتكاب أي أفعاؿ مضادة لقيـ
المجتمع وقوانينو وليمارس حياة سوية كمواطف شريؼ (عبد العاؿ.)8338 ،
ويقصد بالرعاية في ىذه الدراسة "الجيود المنظمة والمقصودة الموجية مف قبؿ
مؤسسات الدولة سواء كانت إصبلحية أـ تربوية ،بيدؼ مواجية الجيد الخاص بالتطبيع
النفسي والفكري واالجتماعي والثقافي لممفرج عنيـ مف مركز محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية بيدؼ تأكيد اندماجيـ وفؽ المنظومة المجتمعية واالنخراط سموكيا وفكريا في

-

إطار المعايير االجتماعية والثقافية لممجتمع السعودي ضمف مناخ الثقافة اإلسبلمية".
التطرؼ الفكري  :Extremist Ideologyىو اتجاه سالب أو موجب يؤازر أو يضاد أي
فرض لـ تقـ عمى صحتو أي دالئؿ ويصطدـ دائما بشحنة انفعالية ويحوؿ بيف الفرد
وتفكيره السميـ (الكردي .)8386 ،وىو أيضا الخروج عف جادة الصواب والبعد عف
الوسطية المعتدلة وترؾ االتزاف والتمسؾ بجانب األمر دوف حقيقتو (الزحيمي.)8383 ،
ويقصد بالتطرؼ الفكري في ىذه الدراسة "جممة األفكار المضادة لممعايير المتعارؼ
عمييا اجتماعيا ضمف ثقافة المجتمع مف أساليب لمتفكير وأنماط سموؾ الفرد في إطار
الجماعة ،وىذا النمط لو مف الدوافع والمظاىر ما يجعؿ صاحبو يؤمف بامتبلكو لمحقيقة

المطمقة وبشكؿ م ِ
رض ،وبالتالي ،فكؿ ما لدى غيره مف رؤى أو أفكار أو أنماط لمسموؾ
خطأ .وعميو ،فيو دائما في صداـ مع مجتمعو وبالتالي ىو خارج عميو".

حدود الدراسة:

-

يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
حد موضوعي :الجيود التربوية غير النظامية لمواجية التطرؼ الفكري ،والتي يضطمع
بيا مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.
حد زمني :خبلؿ الفترة مف  8381/8388ىػ إلى  8388/ 8387ىػ.
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-

حد مكاني :مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في المممكة العربية السعودية.

الدراسات الشابقة:
تـ انتقاء أكثر الدراسات ارتباطاً بالموضوع ،نعرضيا وفؽ التسمسؿ التاريخي إلجرائيا

مف األقدـ إلى األحدث عمى النحو اآلتي:
-

دراسة محمود وعطية ( :)1338ىدفت إلى الكشؼ عف أبعاد ظاىرة التطرؼ والعنؼ

وكاف مف أىـ نتائجيا أف األسباب التربوية تمعب دو ار واضحا في تفسير ظاىرة التطرؼ
والعنؼ في المجتمع ،كما أف لمتعميـ وبنيتو وتنظيمو ومضمونو وأساليبو عبلقة بمظاىر

التطرؼ والعنؼ ،تجسدت ىذه العبلقة في القصور في تحقيؽ التنمية المتكاممة

لمشخصية ،كما يجعؿ المتعمـ عرضة لتيارات ثقافية مضادة وسيولة تشكيمو مف قبؿ
جماعات تثير حماسو ،خصوصا في ضوء عدـ تبنيو موقفا فكريا محددا تجاه ما يثار

حولو.

-

دراسة ىورجاف وبرادوؾ ( :)Horgan & Braddock, 2010ىدفت إلى تقييـ فعالية
برامج اجتثاث التطرؼ في أيرلندا الشمالية وكولومبيا واندونيسيا واليمف والسعودية .وكاف

مف أىـ نتائجيا أنو ال توجد معايير واضحة لمنجاح مع أي مبادرة ،وأف ىناؾ القميؿ مف
البيانات المرتبطة بأي مف ىذه المبادرات التي مف الممكف أف تكوف موثوقة بشكؿ كبير،
ولـ يكف ىناؾ أي جيد منيجي لدراسة أي جانب مف جوانب ىذه البرامج.

-

دراسة السممي ( :)8388ىدفت إلى بياف مفيوـ المناصحة في التربية اإلسبلمية،

والتعريؼ بأبعاد االنحراؼ الفكري ،وبياف أسس معالجتو في ضوء منيجية المناصحة،
والتعرؼ عمى منيجية المناصحة في معالجة االنحراؼ الفكري ،ودور لجاف المناصحة في

تطبيقيا .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وكاف مف أىـ نتائجيا أف عممية المناصحة
مف أفضؿ طرؽ إصبلح المنحرفيف فكريا وتقميص دوافعيـ اإلرىابية ،وأف تأثر الموقوؼ

(المنصوح) باألقراف داخؿ التوقيؼ يشكؿ عائقا كبي ار دوف تحقيؽ أىداؼ المناصحة.
-

دراسة اليميؿ ( :)8388ىدفت إلى الكشؼ عف واقع الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ مف

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

-

دراسة المرواني ( :)1388ىدفت إلى التعرؼ عمى تجربة المممكة العربية السعودية في

مكافحة اإلرىاب .وكاف مف أىـ نتائجيا اعتبار معظـ الحوادث اإلرىابية في المممكة ىي
في أصميا مستوردة مف الخارج وليست نابعة مف صميـ المجتمع السعودي ،كما أنيا
أبرزت أىـ مبلمح تجربة المممكة ودورىا في معالجة ومواجية جرائـ اإلرىاب ،والدور

التكاممي لممؤسسات االجتماعية واألمنية المعنية بمكافحة اإلرىاب والبرامج التي يتـ

تنفيذىا إلعادة تأىيؿ ومناصحة ذوي الفكر المتطرؼ.

-

دراسة جونس ) :(Jones, 2013ىدفت إلى التعرؼ عمى الطرؽ األكثر فاعمية في تعديؿ

سموؾ المتطرفيف اإلسبلمييف مف خبلؿ برامج مكافحة التطرؼ ،محاول ًة اجتثاث التشدد

وتسييؿ اندماجيـ مجددا في المجتمع في المممكة العربية السعودية وماليزيا واليمف .وكاف

مف أىـ نتائجيا أف استخداـ :رجاؿ الديف المعتدليف ،ورعاية المتطرفيف بعد اإلفراج عنيـ،
والحوافز المالية ،واحتواء األسرة نيج يمعب دو ار رئيسا في نجاح برامج القضاء عمى التطرؼ.

-

دراسة القحطاني ( :)1388ىدفت إلى التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية والنفسية
والفكرية لحاممي الفكر الضاؿ .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .وكاف مف أىـ

نتائجيا حداثة سف معتنقي الفكر الضاؿ (في الغالب تراوحت أعمارىـ ما بيف 81-89

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

وعدـ االتزاف ،وقد تـ إعدادىـ لمفكر الضاؿ عف طريؽ الرحبلت داخؿ المممكة العربية

-

ميما في نشر الفكر الضاؿ والتواصؿ بيف معتنقيو.
السعودية ،كما أف لئل نترنت ًا
دور ً
دراسة اليبداف ( :)8383ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج الرعاية والتأىيؿ
الذي يقدمو مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بالرياض مف وجية نظر

المستفيديف .وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف برنامج الرعاية والتأىيؿ بمركز محمد بف
نايؼ لممناصحة والرعاية يسيـ بشكؿ كبير في تصحيح سموكيات المستفيديف.

-

دراسة السياط ) :(Alsayat, 2014ىدفت إلى التعرؼ عمى إسيامات برامج إعادة التأىيؿ

والرعاية لئلرىابييف .وكاف مف أىـ نتائجيا تأكيد الدور الميـ لمركز محمد بف نايؼ
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Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 8

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

لممناصحة والرعاية بسبب نجاحو في مساعدة اإلرىابييف عمى تغيير سموكيـ ليصبحوا أفرادا

منتجيف في المجتمع.
-

دراسة مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعبلـ ( :)8381ىدفت إلى تقديـ مؤشرات

تعكس درجة تديف السعودييف ،والتعرؼ عمى موقؼ الشباب مف مشكمة الغمو والتطرؼ

الديني في المجتمع السعودي .وكاف مف أىـ نتائجيا وعي الجنسيف  -ذكور واناث -

بأىمية مواجية مشكمة الغمو والتطرؼ الديني وبنسب مرتفعة جدا مع زيادة النسبة بشكؿ

طفيؼ لدى اإلناث ،وضرورة توجيو جيود الدولة في الحاضر والمستقبؿ القريب لمعالجة

ىذه المشكمة.

-

دراسة العمري ( :)8381ىدفت إلى التعرؼ عمى دور الثقافة األمنية في الوقاية مف الفكر

المتطرؼ في المجتمع السعودي .وكاف مف أىـ نتائجيا تدني الثقافة األمنية لدى مؤسسات
وأفراد المجتمع السعودي ،وأف أىـ ما يميز المبلمح الثقافية والسموكية لمف يعتنؽ الفكر

المتطرؼ ىي :تأويؿ النصوص الشرعية لتسويغ األعماؿ المتطرفة واإلجرامية ،الغمو
والتعصب ،الخروج عف طاعة النظاـ الحاكـ ،فرض المعتقدات بالقوة والعنؼ ،تشويو
وتضميؿ الحقائؽ ،وصؼ رموز ومؤسسات الدولة بمصطمحات غير أخبلقية ،القسوة في

الخطاب الدعوي.
-

دراسة أسمـ وآخروف ) :(Aslam et al., 2016ىدفت إلى التعرؼ عمى برامج القضاء

عمى التطرؼ واعادة تأىيؿ المتطرفيف في ماليزيا وتايبلند واندونيسيا وسنغافورة .وكاف

مف أىـ نتائجيا أف ىذه البرامج تجمب اآلثار اإليجابية لممجتمع ككؿ .وقد أسيمت في

عودة المتطرفيف إلى الطريؽ الصحيح لتعاليـ اإلسبلـ ،باإلضافة إلى ضرورة أف يمعب

المجتمع دو ار في تحفيز المتطرفيف السابقيف حتى ال ينتكسوا.

التعليق العام على الدراسات الشابقة:
ىناؾ تبايف واضح بيف عنواف الدراسة الراىنة وعناويف الدراسات السابقة ،كما يظير
التبايف نفسو في أىداؼ الدراسة وبنيتيا .ومع ذلؾ فيناؾ قواسـ مشتركة بيف الدراسة الراىنة
والدراسات السابقة ،ولعؿ أىـ ىذه القواسـ ما يمي:
-

اتفاقيا مع الدراسات السابقة في أىمية دراسة برامج القضاء عمى التطرؼ الفكري ،مثؿ
دراسة ىورجاف و برادوؾ ( ،)Horgan & Braddock, 2010ودراسة السياط
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) ،(Alsayat, 2014واليبداف ( ،)8383ودراسة أسمـ وآخروف (Aslam et al.,
) ،2016ودراسة العمري ( ،)8381ودراسة السممي ( ،)8388ودراسة المرواني
( ،)1388ودراسة جونس ) ،(Jones, 2013ودراسة اليميؿ (.)8388
-

تتشابو الدراسة الراىنة مع بعض الدراسات السابقة في تحديد األسباب التي تمعب دو ار
واضحا في تفسير ظاىرة التطرؼ والعنؼ في المجتمع ،وأيضا في استخداميا لممنيج
الوصفي ،مثؿ دراسة محمود وعطية ( ،)1338ودراسة مركز أسبار لمدراسات والبحوث
واإلعبلـ ( ،)8381ودراسة القحطاني (.)1388

-

استفادت الدراسة الراىنة مف الدراسات السابقة في فيـ بعض جوانب القضية المطروحة
بسياقيا التاريخي واالجتماعي .ومع ذلؾ فإف الدراسة الراىنة تتميز عف الدراسات السابقة
بأنيا تحاوؿ التعرؼ عمى الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في
مواجية التطرؼ الفكري.

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

التطرؼ الفكري :المفيوـ – المظاىر.

-

العوامؿ المجتمعية التي تؤدي لمتطرؼ الفكري.

-

فمسفة وأىداؼ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.

-

الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية التطرؼ الفكري.

-

خبرات بعض الدوؿ في مواجية التطرؼ الفكري والسمات المشتركة بينيا.
الرؤية المقترحة لتعزيز الجيود التربوية لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في
مواجية التطرؼ الفكري بالمممكة العربية السعودية.
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أوالً :التطرف الفكري :املفًوم  -املظاير
 - 0مفًوم التطرف الفكري:
يحاوؿ عمـ اجتماع التربية فيـ الفعؿ اإلنساني وتأويمو داخؿ بنية مجتمع ما ،وذلؾ
برصد مختمؼ الدالالت والمعاني والمقاصد التي يعبر عنيا ىذا الفعؿ أثناء عممية التفاعؿ
والتواصؿ االجتماعي .ومف ثـ كاف التفسير والفيـ والتأويؿ مف أىـ الخطوات الرئيسة لدراسة
الظاىرة االجتماعية والتربوية (حمداوي.)1381 ،
ولذا ،فقد ركزت بحوث عمـ اجتماع التربية عمى الجوانب االجتماعية لؤلنظمة التربوية
في المؤسسات التعميمية كنتائج محتممة لطبيعة المشكبلت العامة في أبعاد التركيبة البنائية
لممجتمع ،وليس كنتيجة حتمية لمممارسات التربوية في تمؾ المؤسسات بعيدة عف قولبتيا
االجتماعية المختمفة والمتباينة في جوىرىا وتركيبتيا السياسية واالقتصادية والثقافية
(الثبيتي.)1339 ،
ولقد أشار توريف ( )1388إلى أف المقوالت االجتماعية التي سيطرت عمى الدراسات
الفكرية واالجتماعية خبلؿ العقديف المنصرميف والمتمثمة في الدولة والطبقية والمدرسة واألسرة
والمجتمع والمعايير االجتماعية والنسؽ االجتماعي لـ تعد كافية وحدىا لتفسير الظواىر في
القرف الواحد والعشريف .ولذا ،البد مف دعميا بمقوالت ثقافية تعبر عف حقيقة األوضاع
واألزمات المجتمعية .وتأتي في مقدمة ىذه المقوالت :الصراعات الثقافية ،والتطرؼ الديني
والفئات الميمشة ،والتمزقات العرقية والدينية ،وانتشار العنؼ والنزعة الطائفية ...إلخ.
وسواء اقتنع البعض بالتفسير االجتماعي والتربوي لظاىرة التطرؼ باعتبارىا مقوالت
اجتماعية أو اعتبرىا البعض مف المقوالت الثقافية ،فيي في نياية األمر تفسيرات ليا مبررات
ومذاىب ومدارس وخيارات فكرية ،كما أف الحدود بينيا متداخمة ومتفاعمة ،فمف الصعب فصؿ
ما ىو اجتماعي عما ىو ثقافي.
ولعؿ اإلشكالية المطروحة حوؿ تفسير مقاومة التطرؼ ترتبط في ىذا البحث تحديدا
بفكرة العقاب والتقويـ االجتماعي والتربوي ،وىذه القاعدة ميمة عند التفسير ،أل ف فكرة
اإلنسانية في فمسفة العقاب ليا مف الضوابط االجتماعية والتربوية ،والتي يعتقد الباحث أنيا
ضرورة منيجية لنجاح ىذا التفسير والمعالجة في مؤسسات اإلصبلح المختمفة .ولذا ،فيناؾ
بعض المبلحظات التي يمكف االنطبلؽ منيا في ىذا السياؽ ،وىي:
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-

أف اليدؼ مف المناقشة والتفسير ىنا ىو محاولة البحث عف أطر ومداخؿ تربوية
لمتعامؿ مع الظواىر اإلنسانية في ممارستيا التطبيقية ،عمى ركائز مف القيـ
اإلنسانية الحوارية والتسامحية األمر الذي يعني أف التربية فكرة إنسانية حتى مع
تطبيؽ القانوف.

-

أف اليدؼ األساسي ىو التمييز بيف نزعة تريد مواجية روح الديف وأخرى تعتقد
بامتبلؾ الحقيقة المطمقة مما يؤدي إلى نفي األمر المختمؼ ،وذلؾ ىو طريؽ
التطرؼ .وعميو ،فالذيف يعدوف كؿ تديف تطرفا ليسوا طرفا في المناقشة اآلف.

-

ثمة تفرقة ضرورية  -أيضا  -بيف الفكر المتطرؼ والفعؿ ذاتو ،الفكر يناقش ويحمؿ
ويفسر ،أما الفعؿ يمكف أف يكوف موضع المناقشة طالما ىو ممتزـ بالقانوف
وضوابطو ،أما مف تجاوز القوانيف والضوابط فالعقاب والقانوف ىو العبلج المنتظر.

-

يرتبط التطرؼ بالعديد مف المصطمحات منيا الدوجماطيقة والتعصب .وىو يرتبط
بالكممة اإلنجميزية  Dogmatismأي الجمود العقائدي واالنغبلؽ العقمي .والتطرؼ
بيذا المعنى ىو أسموب لمتفكير يتسـ بعدـ القدرة عمى تقبؿ أية معتقدات تختمؼ عف
معتقدات الشخص أو الجماعة أو التسامح معيا .ويتسـ ىذا األسموب بنظرتو إلى
المعتقد عمى أنو صادؽ ومطمؽ قد يصمح لكؿ زماف ومكاف وال يحتاج إلى برىاف أو
أدلة تؤكده ،فيو المصدر الرئيس لممعرفة ،فرضو بالقوة والمواجية في حاؿ االختبلؼ
معو (الخواجة.) 1381 ،
وفي ىذا اإلطار يشير مفيوـ التطرؼ إلى المبالغة في التمسؾ بجممة مف األفكار قد

تكوف سياسية أو دينية أو عقائدية أو اقتصادية أو أدبية أو فنية تشعر القائـ بيا بامتبلؾ
الحقيقة المطمقة ويخمؽ فجوة بينو وبيف النسيج االجتماعي الذي يعيش فيو وينتمي إليو،
األمر الذي قد يؤدي إلى غربتو عف ذاتو وعف الجماعة ويعوقو عف ممارسة التفاعبلت
المجتمعية التي تجعمو فردا منتجا (البرعي.)1331 ،
منيجا يعتمد عمى اإلفراط والغمو في الديف إلى حد مخالفة
وىكذا يكوف التطرؼ الديني
ً
القيـ والمبادئ اإلسبلمية ،مما يؤدي بصاحب ىذا الفكر إلى التعصب لرأي أو حكـ دوف دليؿ
قطعي ،ويرتكز عمى تأويبلت وأسانيد باطمة ،ويتضمف سوء الظف باآلخريف والزاميـ بأمور ال
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مرجعية ليا سواء في الشرع أو النظاـ ،والحكـ عمى مف يخالفيا بالكفر واىدار الدـ دوف
مسوغ شرعي (العمري.)8381 ،
وبصفة عامة يفسر التطرؼ عمى أنو كؿ تفكير خرج عما ىو مألوؼ مف معايير
المجتمع في سموكو وفكره عند تعاممو مع اآلخريف ،ويسعى إلى فرض أفكاره عمى اآلخريف
بشتى الوسائؿ وفي شتى مناحي الحياة .وىو نوع مف أنواع التفكير غير الموضوعي ،حيث
يقوـ عمى الربط المباشر بيف المظاىر الخارجية لؤلشياء فيغدو األمر خمطا ما بيف الذات
والموضوع (الطريؼ.)8381 ،
وفي تطور لتفسير ظاىرة التطرؼ ،والذي يعكس العبلقة بيف الجانب االجتماعي والتطرؼ،
يرى البعض أف المتطرؼ ال يولد متطرفا بالفطرة بؿ يصير كذلؾ عبر مؤسسات التنشئة
االجتماعية وعف طريؽ التعميـ ،كما أف التطرؼ ليس نتاج شخصية محددة أو سمة شخصية أو
نفسية أيضا ،وال يمكف ألي أحد الجزـ بأف ىذه الشخصية أو تمؾ ستصبح متطرفة أو إرىابية
(خربوش .)1383 ،وىذه النظرة تشير إلى أف أسباب ظيور التطرؼ متعددة ،منيا ما ىو ديني
ومنيا ما ىو أيديولوجي ومنيا ما ىو سياسي .ويتفرع عف أصوؿ األسباب ظواىر ،منيا السبب
االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
كما أف التطرؼ ظاىرة تمس األدياف كميا كما تمس المواقؼ األيديولوجية والسياسية،
فميس التطرؼ سمة موصولة إلى الثقافة اإلسبلمية بقدر ما ىي مبلزمة لنسؽ بشري تموثو
ناتجا عف
االنحرافات إفراطا وتفريطا (عمراف .)1338 ،وعميو فإف التطرؼ ال يمكف أف يكوف ً
اجعا لجينات معينة عند بعض الناس دوف آخريف .ولعؿ التفسير الذي
ميراث فطري لمفرد أو ر ً

أشار إليو البعض يمكف أف يضع وصفا قاببل لمفيـ عف ماىية التطرؼ ،منيا:
-

التطرؼ ىو مجاوزة الحد والبعد عف التوسط واالعتداؿ إفراطا أو تفريطا ،أو بعبارة أخرى
زيادةً أو نقصا سواء كاف بغمو أـ ال ،إذ العبرة ببموغ طرفي األمر وىو الغمو .ومف ىنا
يمكف القوؿ بأف التطرؼ ىو االنحياز لطرفي األمر (الشبؿ.)8311 ،

-

التطرؼ بمفيومو االجتماعي ىو الخروج عف المألوؼ السائد لدى عموـ أفراد المجتمع
وليس بالضرورة الكؿ ،فالتطرؼ قد يكوف فكريا أو عقائديا أو سياسيا أو مذىبيا أو
طائفيا أو حزبيا .وبيذا يكوف التطرؼ أقرب إلى االعتقاد والقيـ منو إلى السموؾ الظاىري
عكس اإلرىاب الذي يكوف أقرب لمسموؾ أو الفعؿ منو لمفكر ،واف كاف ينطمؽ مف فكر
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متطرؼ ومنحرؼ عف المألوؼ والمتوقع في المجتمع ،فبل إرىاب ًأيا كاف إال ولو منطمؽ
تطرفي (عبداهلل.)1386 ،
ومف خبلؿ العرض السابؽ يمكف القوؿ إف التطرؼ الفكري ىو جممة األفكار المضادة
لممعايير المتعارؼ عمييا اجتماعيا ضمف ثقافة المجتمع مف أساليب لمتفكير وأنماط سموؾ
الفرد في إطار الجماعة ،وىذا النمط لو مف الدوافع والمظاىر ما يجعؿ صاحبو يؤمف بامتبلكو

لمحقيقة المطمقة وبشكؿ م ِ
رض ،وبالتالي فكؿ ما لدى غيره مف رؤى أو أفكار أو أنماط
لمسموؾ خطأ .وعميو ،فيو دائما في صداـ مع مجتمعو وبالتالي ىو خارج عميو.
والتفسيرات والتحميبلت السابقة لمفيوـ التطرؼ تحيؿ القارىء إلى إعادة قراءة الحياة
االجتماعية ومقوالتيا في أعتاب القرف الحادي والعشريف .وتداعياتيا المختمفة والممتدة مف
العولمة وغيرىا إنما تؤٍّوؿ القضايا االجتماعية والثقافية عمى أنيا قضايا تحميؿ ثقافي ،وذلؾ

لبعض األسباب منيا:

 -8التوسع في التفسير ،والخروج مف المحميات إلى الخارج ،وما تبع ذلؾ مف تكتبلت
مجتمعية ،يضاؼ إلييا االنخفاض الشديد في مستوى الوعي االجتماعي إنما يطرح فكرة
إعادة النظر أو باألحرى البحث عف عوامؿ وتفسيرات جديدة لمتطرؼ.
 -1ىناؾ رابطة قوية بيف االتجاىات والسموؾ لدى المتطرؼ مقارن ًة بغيره مف الناس ،كما أف
منظومة معتقداتو تقؼ وراء سموكياتو وتشكؿ القاعدة التي يفسر مف خبلليا كؿ شيء،
كما أف المتطرؼ متعصب ال يدرؾ الظروؼ واألحواؿ التي يمكف أف تعدؿ تفكيره وتقؼ
وراء جعؿ عقمو منغمقاً عمى ما لديو مف أفكار ،وىذا ما يسمى بفوضى العقؿ (عيسى،

.)8998

 -8يفسر التطرؼ كظاىرة اجتماعة مف خبلؿ مؤشراتيا الدالة عمى ىذه الرؤية ومنيا :الفجوة
الطبقية الواسعة بيف األغنياء والفقراء ،وزيادة معدالت الفقر ،وزيادة معدالت البطالة،
بما يتضمنو ذلؾ مف تدىور مستوى الحياة ،وىو ما يؤدي إلى انعزاؿ سمبي بيف
الطبقات ،وارتفاع نسبة األمية ،وشيوع أنماط التفكير الخرافي ،وغياب الوعي بالتفكير
العممي ،وعدـ توافر مصادر لمثقافة ،واالنفصاـ الثقافي بيف النخبة وثقافة الجماىير،
والصراع العنيؼ بيف رؤيتيف لمعالـ إحداىما دينية منغمقة ومتطرفة انجذبت ليا جماىير
متعددة ال تقوـ عمى فيـ صحيح لمديف وتزايد موجات الفتاوى التي تحمؿ وتحرـ دوف
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مراعاة لروح العصر ،وأخرى ليبرالية منفتحة مشتتة عجزت عف إنتاج خطاب جماىيري
مقنع (يسيف.)1383 ،
 -3تفسير التطرؼ لو داللة قوية عمى وجود بيئات حاضنة اجتماعية وثقافية الستقباؿ
الظواىر المنحرفة أو العمؿ عمى تزايدىا أو انتشارىا قد تكوف نتيجة عدـ وعي أو بفعؿ
عوامؿ مقصودة (أولريش.)1336 ،
 -1وينظر الى التطرؼ كأزمة مجتمعية في تحميبلتو وتفسيراتو إلى المبلءمة التامة بيف
الظواىر والمؤسسات االجتماعية إنما تحصر تفسيرىا في رؤية أحادية ،تعكس الجانب
االقتصادي واالجتماعي المتعمؽ بأزمة أو مشكمة ما .وعمى الطرؼ اآلخر يرى البعض أنو
عندما يصاب المجتمع بحالة مف األزمة أو العجز عف حؿ مشكبل تو الرئيسة فإنو ينبغي
البحث عف سر أزمة ىذا المجتمع في أوضاعو الثقافية والمثقفيف (مرسي.)8979 ،
 -6التفسير السطحي لوظيفة المؤسسات التربوية في المجتمع ،فوظيفتيا ليست مجرد توفير
الظروؼ المناسبة الكفيمة بتحقيؽ المرغوب فيو مف قيـ واتجاىات ،بؿ التعاوف مع
مؤسسات التربية البلنظامية والمؤسسات االجتماعية األخرى مف أجؿ تنسيؽ الظروؼ
والعبلقات االجتماعية واالقتصادية التي تشكؿ حياة األفراد (عفيفي.)8981 ،
 -7المقوالت التي اعتمدت في تحميؿ الحياة االجتماعية تفتتت بسرعة ولـ تعد تجدي نفعا،
فالمدرسة والعائمة والدولة والطبقة ومختمؼ المؤسسات االجتماعية لـ تعد تصمح نقطة
انطبلؽ لمتحميؿ ،ألف ىذه المقوالت فقدت مركزيتيا ،األمر الذي يدفعنا إلى التفكير في
طرح مقوالت جديدة أقدر عمى فيـ ومجاراة العالـ وما يعانيو مف أزمات .فاليوـ أصبح
ىناؾ "فاعموف جدد وصراعات مبنية عمى أسس مختمفة عف الماضي وصور مختمفة عف
األنا والجماعة ،وأف القضايا الثقافية بمغت مف األىمية حدا يفرض عمى الفكر االجتماعي
االنتظاـ حوليا" (توريف.)1388،
وىناؾ بعض الصعوبات المنيجية لدراسة مفيوـ التطرؼ حيث إنو مف الظواىر المعقدة
التي تجمع بيف أنماط سموكية غير متجانسة ،ولذا ،فمف الصعوبة ردىا إلى سبب واحد بعينو.
والتطرؼ يتغذى أيضا عمى صراعات داخمية وخارجية في الكثير مف المجتمعات ،ويصعب
قراءة المشيد بمعزؿ عف الصراع بأشكالو وتحالفاتو اإلقميمية والدولية.
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 - 9مظاير التطرف الفكري:
ىناؾ عدة مظاىر لمتطرؼ الفكري تعكس درجتو وانتشاره في الكثير مف المجتمعات ،منيا:
-

التعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخر :وىو جمود الشخص عمى فيمو جمودا ال
يسمح برؤية واضحة لمصالح الخمؽ ومقاصد الشريعة وظروؼ العصر الحاضر ،ويبمغ
التعصب تكفير الحكاـ واتياميـ بالبعد عف اإلسبلـ (الزىراني1388 ،؛ البدارنة وآخروف،
.)1388

-

التشدد في إلزاـ الناس بما لـ يمزميـ اهلل بو :ىذا الجيؿ ناتج عف غياب الوعي الديني والفيـ
العميؽ لمنصوص ،وربما أدى بو ذلؾ إلى الجرأة عمى األحكاـ الشرعية ،ومعالجة النوازؿ مف
غير أىؿ االختصاص دوف فيـ لمنصوص الشرعية ومعرفة مقاصد األحكاـ (البدارنة وآخروف،
.)1388

-

سوء الظف باآلخريف :ىو النظر لآلخريف نظرة تشاؤمية ،ال ترى أعماليـ الحسنة وتضخـ
مف سيئاتيـ ،فبل يمتمسوف األعذار لآلخريف .فاألصؿ عند المتطرؼ االتياـ واإلدانة
خبلفا لما تقرره الشرائع والقوانيف (المرعب.)1339 ،

-

النظرة الخاطئة لممجتمع وما يجب أف يكوف عميو :ىي ما يتصوره المتطرفوف أنو مف
الممكف أف تحدث بعض المنكرات التي ال تقرىا الشريعة اإلسبلمية في المجتمع المسمـ،
فأرادوه مجتمعا مثاليا مبلئكيا .وحيف لـ يكف المجتمع حسب آماليـ لـ يقفوا الموقؼ
الشرعي الصحيح تجاىو بؿ وقفوا موقؼ اليروب والعزلة واالنطوائية والنظرة التشاؤمية لو
وألفراده ثـ خرجوا لتغيير المجتمع بالقوة والعنؼ (القميطي.)8316 ،

-

التقميد األعمى :يعني التمحور حوؿ الشخصيات والجماعات ،حيث يصؿ األمر إلى
تقديس بعض القيادات والرموز ،ومف ثـ يمنح المقمد ثقتو لشخص أو رمز معيف يقمده
بثقة عمياء ويمزمو برأيو ومنيجو دوف تمحيص (الدىاش.)8383 ،

-

السقوط في ىاوية التكفير :ىو أقصى درجات التطرؼ ،وىي ظاىرة خطيرة في ذاتيا وأشد
خطورة فيما يترتب عمييا ،وقد يصؿ األمر بالمتطرؼ إلى االعتقاد بأنو ىو وحده أو مع
جماعتو أمة ،وكؿ ما عداىـ مف المسمميف كفار مرتدوف ،وقد يبدأ بتكفير مف ارتكب
معصية حتى لو كاف ممتزما باإلسبلـ ،ويستبيح دماء اآلخريف وأمواليـ (أسعيد.)1336 ،
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ولذا ،فإف دراسة العوامؿ المجتمعية لفكر التطرؼ  -بنظرة ثقافية متعمقة مع تحميؿ
القوى واألسباب الكامنة وراء ىذه الظاىرة  -قد تعطي دالالت ميمة في فيـ التطرؼ الفكري
لتعزيز الدور التربوي في المعالجات .كما أف ىناؾ ثمة مبلحظة ميمة وىي صعوبة فصؿ
القوى والعوامؿ عف بعضيا ،ألف الكثير منيا متشابؾ ومتداخؿ ويؤثر في بعضو البعض.
وفيما يمي يمكف بمورة أىـ تمؾ العوامؿ التي تؤدي إلى التطرؼ.

ثانياً :العوامل اجملتنعية اليت تؤدي للتطرف الفكري
الممفت لمنظر أف انتشار ظاىرة التطرؼ يعد أخطر مف التطرؼ في حد ذاتو ،لذا ،كانت الدوؿ
دائما تقؼ ضد ىذه الممارسات عبر التاريخ .والتطرؼ حركة في اتجاه القاعدة االجتماعية أو
القانونية أو األخبلقية ،ىي بطبيعة الحاؿ حركة تجاوز مداىا الحدود التي ارتضاىا المجتمع .إف ىذا
األمر يشكؿ صعوبة جمة إذ يصعب تحديد أيف يبدأ وأيف ينتيي التطرؼ (الخواجو.)1381 ،
والمستقرىء لتاريخ حركات التطرؼ في الوطف العربي يرى أنيا انتشرت بحكـ عوامؿ
وأسباب متعددة قد تتشابو بعض منيا أو كميا في دولة مف الدوؿ .ويبدو أف القاسـ المشترؾ
بينيما ىو ظاىرة االنتشار واالتجاه ناحية القاعدة االجتماعية والقانونية ،وىذا اال نتشار كاف
مف األسباب التي أدت إلى ظيور بعض الحركات المتطرفة في المممكة العربية السعودية مثؿ
"إ خواف مف طاع اهلل" التي نادت باالنفصاؿ والحصوؿ عمى والية إمارتي جدة والطائؼ ،وحركة
جييماف العتيبي واستباحتيا لبيت اهلل الحراـ ،وتنظيـ القاعدة الذي استخدـ العنؼ والتفجير
في الرياض ،باإلضافة إلى تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ وغيرىا.
لذلؾ ،فمف الصعب تفسير ظاىرة التطرؼ بمعزؿ عف الواقع االجتماعي والثقافي سواء مف
حيث القيـ أو المصالح .فاأل زمات مستمرة في البيئات االجتماعية والثقافية ،وىي التي تؤىؿ إلى حد
كبير لزيادة انتشار ظاىرة العنؼ والتطرؼ واإلرىاب كظواىر مجتمعية (يسيف .)1383 ،والقائموف
عمى التحميؿ الثقافي لمظاىرة تتجو تفسيراتيـ ليا نحو العديد مف العوامؿ واألسباب منيا:

 - 0العامل االجتناعي:
تشير األدبيات االجتماعية إلى أف ظاىرة التطرؼ غير متجانسة ومتنوعة غير مرتبطة
بالديف أو الجنس ،وأسبابو ودوافعو كثيرة ومتنوعة وغير محصورة في ثقافة معينة أو اتجاه
محدد )(Crenshaw, 2005 & Spencer, 2006؛ فمنيا ما ىو ذاتي وما ىو فكري ومنيا
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ما ينتج عف البيئة التي يعيش فييا المتطرؼ ،ومنيا ما ينتج عف ضغوط مختمفة كالظمـ
والحرماف ،وغير ذلؾ (أبو غزالة.)1331 ،
وفي ىذا اإلطار تكوف البيئة االجتماعية والثقافية وغيرىا معرضة لممخاطر .ولعؿ ما
أصدره أولريش ( ،)1336عالـ االجتماع األلماني في مؤلفة "سوسيولوجيا المخاطر" ،والذي
ربط فيو بيف عبلقة المخاطر بالعولمة والعالمية في إطار تحميؿ ثقافي ،ويرد نشوء ىذا المجتمع
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
أيضا إلى سمسمة مف المتغيرات المترابطة والمتداخمة في حياتنا االجتماعية المعاصرة،
تطرؽ ً
كتزايد اإلحساس بانعداـ األمف الوظيفي ،وانحسار أثر العادات والتقاليد عمى اليوية الشخصية،
وتآكؿ أنماط العائمة التقميدية ،وتأثير رفقاء السوء وخاصة المتطرفيف منيـ واستمالتيـ ،والتفكؾ
األسري وغياب االنضباط األخبلقي في المجتمع ،وعدـ تحقيؽ االندماج االجتماعي لبعض األفراد
(يسيف1339 ،؛ الرواشدة1381 ،؛ الحربي.)1388 ،
فالعامؿ االجتماعي لو مف األثر الفعاؿ في انتشار الفكر المتطرؼ وسط بيئات اجتماعية
تفتقد إلى نوع مف العدالة االجتماعية وزيادة الفجوة بيف الطبقات االجتماعية ،باإلضافة إلى
غياب الكثير مف القيـ والعادات المجتمعية المرتبطة باألسرة والمحافظة عمى تكوينيا االجتماعي
وتماسكيا المجتمعي.

 - 9العامل الشياسي:
ينطمؽ ىذا العامؿ مف رؤية ترى أف الفكر المتطرؼ استجابة لظروؼ سياسية قاىرة لؤلفراد
في بعض المجتمعات (الحربي .)1388 ،ولعؿ أىـ ىذه الظروؼ ،التحوالت االقتصادية التي تمر
بالمجتمعات إثر توجيات العولمة عمى مجرى الحياة االجتماعية .فقد أصابت الكياف االجتماعي
وأدت إلى ضعؼ العبلقة بيف األفراد والمجتمع ،مما أفقد األفراد اإلحساس باالنتماء ،وبأنو جزء مف
أيضا بفعؿ ظروؼ
كؿ .ولذا حاوؿ البعض القوؿ بأف الفكر المتطرؼ ليس مسؤولية فردية ولكنو يقع ً

اجتماعية سياسية متعمقة بالبناء السياسي (الرواشدة.)1381 ،

وىذا يؤدي الى ضعؼ العبلقة بيف السمطة والفرد ،وتظؿ العبلقة مع السمطة في ىذه
الحاؿ محفوفة بالمخاطر وتتولد مف خبلليا التوجيات المناىضة وردود األفعاؿ التي ال تجد ما
تصب فييا غضبيا وتفريغ شحنات عواطفيا إال امتطاء صيوة الفكر المتطرؼ (السدالف،
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 .)8311باإلضافة إلى تدني مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب  -ومف مختمؼ الطبقات
 في اتخاذ الق اررات التي تمس حياة المواطنيف بما في ذلؾ الحياة اليومية ،باإلضافة إلىتجاىؿ مطالب األقميات واستخداـ القسر لبعض الجماعات .ولعؿ تجربة المممكة العربية
السعودية في إنشاء مركز الحوار الوطني كانت ميمة الستيعاب الشباب وتعميميـ أساليب
الحوار وتوضيح ما تقوـ بو الدولة مف جيود في ىذا الصدد في الوقت الراىف (اليوسؼ،
 .)1336وىذا ما أشارت إليو نتائج بعض الدراسات والتي أكدت أف مف األسباب السياسية
لمتطرؼ عدـ وجود عدالة سياسية في المجتمع ،باإلضافة إلى القيود التي تضعيا الدوؿ عمى
حرية التعبير ،وقمة االىتماـ بحقوؽ المواطنيف ،وضعؼ المشاركة السياسية وتيميش الشباب
(الرواشدة  ،)1381،وىو ما يعكس الغربة السياسية والثقافية التي يعيشيا الشباب ،والتي قد
تصؿ بيـ  -وبشكؿ قوي  -العتناؽ الفكر المتطرؼ.

 - 3العامل الديين:
يمثؿ النيج اإلسبلمي األصالة في حياة األمة المسممة ،بؿ في حياة البشرية جميعاً،

وأف االنحراؼ عف ىذا النيج يعد جموداً ورجعية (األشقر .)1331 ،ويرى البعض أف ىناؾ

عوامؿ أثرت عمى ذلؾ مثؿ سوء الفيـ والتفسير الخاطئ ألمور الشريعة ،ومعاناة العالـ
اإلسبلمي مف االنقسامات الفكرية الحادة بيف التيارات المختمفة ،وتقصير أىؿ العمـ في القياـ
بواجب النصح واإلرشاد والتوجيو ،واعتماد الشباب عمى بعضيـ دوف الرجوع إلى العمماء ،مع
تمقي الفتوى مف غير المتخصصيف ،مع فراغ الوسط الثقافي مف األ كفاء ،ووجود جرأة مف
غير أىؿ االختصاص عمى معالجة الموضوعات الدينية ،وقصور اإل رشاد والوعظ الديني مع
وجود بعض األفراد المتشدديف دينيا في المجتمع (السدالف8311 ،؛ الظاىري1331 ،؛
الرواشدة1381 ،؛ األشقر.)1331 ،
وليذه المبررات وغيرىا يتجو فكر المتطرؼ إلى الغمو واالنغبلؽ الذي قد ييدد استقرار
المجتمع .ولعؿ مف أخطر أنواعيا ،الفرقة العقائدية؛ فاإلنساف المتطرؼ أسير فكره ومعتقده،
وما عمؿ اإلنساف وسموكو وتصرفاتو في واقع الحياة إال صدى لفكره وعقيدتو .ومف ىنا كاف
بث الفكر المنحرؼ وغرس العقائد الضالة في قموب المسمميف موجباً الختبلؼ المسمميف في

واقع األمر .إف اهلل – تعالى  -أراد ليذه األمة أف تنطوي  -عمى اختبلؼ أجناسيا  -تحت

ا سـ واحد ىو اإلسبلـ ،ولكف الدعوات الضالة لـ تزؿ تطؿ برؤوسيا عبر التاريخ اإلسبلمي
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لتجزئ المسمميف إلى فرؽ وجماعات ،تخالؼ اإلسبلـ مخالفة كمية أو جزئية (األشقر،
.)1331

 - 4العامل الرتبوي والتعليني:
ثمة تزايد لمضغوط التي تجعؿ المسألة التربوية والثقافية واحدة مف أىـ القضايا التي تأخذ
مساحة كبيرة مف اىتماـ المفكريف ومسئولي األجيزة والمنظمات الثقافية والتربوية وغيرىا عمى
الصعيديف المحمي والعالمي ،إال أف ىذه الضغوط تزداد حدتيا عمى الدوؿ النامية بحكـ ظروفيا
وامكانياتيا (طعيمة.)8999 ،
كما أف ىذه الدوؿ بيا بعض البيئات التي تعمؿ كحاضنات مييأة الستقباؿ الظواىر
المنحرفة أو تعمؿ عمى تزايدىا أو انتشارىا نتيجة لعدـ وعي أو بفعؿ عوامؿ مقصودة .ومف
العوامؿ التربوية والتعميمية التي قد تسبب التطرؼ انحدار منظومة القيـ األخبلقية ،والقصور
في التربية السميمة ،وظيور العديد مف التحوالت االجتماعية غير السوية ،واعتماد الكثير مف
المؤسسات التربوية والتعميمية عمى حشو ذىف الطالب مف خبلؿ التمقيف ،وغياب مفيوـ
القدوة الحسنة بالمؤسسات التربوية والتعميمية نصا وممارسة ،مع ىامشية االىتماـ بالتربية
اإلسبلمية واستخداـ أسموب التسمط في عمميات التنشئة االجتماعية ،وقصور دور المؤسسات
التعميمية والتربوية في المجاؿ التثقيفي (الرواشدة1381 ،؛ يسيف1383 ،؛ وطفة8999 ،؛
الخطيب1338 ،؛ الدىاش.)8383 ،

 - 5العامل اإلعالمي:
ال يخفى عمى أحد مخاطر اإلعبلـ بما يسوقو مف برامج وما يعالجو مف موضوعات غريبة
تحد لقيمنا وديننا وحضارتنا الشيء الكثير .كما أنيا موضوعات مشحونة
عف واقعنا وفييا ُّ
باالستف اززات ضد أمتنا العربية وعالمنا اإلسبلمي سواء فيما يعرض مف مسمسبلت أو في توجيو
النشرات اإلخبارية والمقاالت أو الدعاية واإلعبلف وغيرىا (السحمراني .)8998 ،ومف العوامؿ
اإلعبلمية التي قد تسبب التطرؼ التوسع في تأسيس بعض القنوات الدينية غير الممتزمة بالمنيج
الصحيح لمديف ،واستغبلؿ بعض الجماعات ليذه الشبكات لمدعاية لمنيجيا ،واتاحة بعض وسائط
التواصؿ اإللكترونية ترويج التعصب بأوسع أشكالو ،مع تسويؽ االنحرافات السموكية التي جعمت
تيار الوسط يفقد كثي ار مف سالكيو ،وتناوؿ قضايا الشباب بأسموب استفزازي .وأيضا ىناؾ مف
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يضيؼ إلى ذلؾ غياب دور وسائؿ اإلعبلـ في بياف حقيقة التطرؼ ومحاربتو ،واستخداـ أساليب
المنيج الخفي مف ِقبؿ الجماعات المتطرفة عند معالجة بعض القضايا (عتريسي1381 ،؛
العنزي1338 ،؛ الحربي1388 ،؛ .(Gunaratna, 2008

ىذه العوامؿ وغيرىا ساؽ مف خبلليا ٌّ
كؿ مف أولريش ( )1336وعوض ()1333

والدىاش ( )1339رؤاىـ حوؿ مجتمع المخاطر العالمي والذي يتميز بعدـ التمركز ،وال
تقتصر آثاره وأسبابو عمى مكاف أو نطاؽ جغرافي محدد ،وال يمكف حساب نتائجو ،كما أنو
غير قابؿ لمتعويض ،حيث يفقد منطؽ التعويض مفعولو وتحؿ محمو الحماية عف طريؽ
الوقاية.
وىذا ما أدى بدوؿ الخميج العربي إلى الدعوة إلى استراتيجية أمنية موحدة لمكافحة ظاىرة
االنحراؼ الفكري واآلثار المترتبة عمييا في إطار المسئولية التضامنية ألجيزة الدولة في
المكافحة .ومف ثـ فقد أوصت بإنشاء مراكز متخصصة لمحوار الوطني بيف كافة فئات المجتمع
(المتولي والعنزي.)1336 ،
والحقيقة أف تنامي ىذه التحديات  -بصورة تؤثر عمى أمف وسمـ المممكة العربية
السعودية وما رافقيا مف تزايد الشعور بمخاطرىا عمى اإلنسانية جمعاء باعتبارىا أولويات -
أسيـ بصورة كبيرة في إنشاء مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مف ناحية واتساع
ميمتو وبرامجو التربوية واالجتماعية في الوقت الراىف مف ناحية أخرى.
ولعؿ البحث في آليات مناسبة لمناقشة القضية المطروحة يستدعي تفيـ العممية
التربوية وتطبيقاتيا ،واإلدراؾ بأف ىناؾ وسائط كثيرة في المؤسسات غير النظامية تقوـ عمى
عممية التربية واعادة التأىيؿ والرعاية بيدؼ تكويف الشخصية ،أو إعادتيا إلى الحياة
الطبيعية ،فالبنية االجتماعية ككؿ ىي المجاؿ الحيوي لفعؿ التربية لمقياـ بالوقاية والتأىيؿ
والرعاية ،فقد تكوف المسايرة المفرطة لممتطرؼ نتيجة جمود وتعصب فكري مف ناحية،
وتناقض وصراع مع ما اتفقت عميو قيـ المجتمع ومعايير ووسطية العقيدة اإلسبلمية مف
ناحية أخرى .وىذا يتطمب بعض األسس والمعايير عند عبلج الفكر المتطرؼ في المؤسسات
العبلجية ،منيا (اليوسؼ:)1383 ،
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 وجود إطار (فمسفي  -سياسي – اجتماعي -تربوي – ميني) يتـ االعتماد عميو فيتحديد أىداؼ المؤسسة ،والحاجات المطموبة ،وأساليب التنفيذ واإل نجاز ،وعناصر
التدخؿ والتطوير والمتابعة والتقويـ ،وضبط مختمؼ آليات التدبير.
 وجود فمسفة لمتنمية االجتماعية تعتمد عمييا برامج اإلصبلح ،وأف ينظر إلى المستفيدكشخص في حاجة لمرعاية واالندماج االجتماعي ،وربط البرامج بالخطط التنموية في
المجتمع.
 وجود برامج احترافية مناسبة لظروؼ المستفيد وأسباب انحرافو ،ومحاولة تذليؿالصعوبات التي تواجيو ،وربط المستفيد باألسرة والعالـ الخارجي.
 أف يخطط لمبرامج عمى أسس عممية وفنية تساعد عمى إشباع االحتياجات النفسيةواالجتماعية والتربوية لممستفيديف ،واكسابيـ أنماطًا سموكية يرضى عنيا المجتمع،

مع صقميـ بميارات اجتماعية تساعدىـ عمى التكيؼ مع أنفسيـ واآلخريف ،وأف

تحقؽ البرامج التأىيؿ والرعاية المينية واالجتماعية ليـ.
 بناء شراكات مع الميتميف والمتخصصيف في مختمؼ المجاالت بيدؼ المشاركةالفعالة في تنفيذ البرامج المختمفة ،إيمانا بأف القضية ذات أبعاد مختمفة وىي في
حاجة لجيود كافة أطراؼ الجيات المعنية لئلسياـ في تحقيؽ البرامج مف أجؿ
االندماج في المجتمع.
ولذا حاولت الدراسة التطرؽ إلى إحدى مؤسسات التربية غير النظامية بالمممكة العربية
السعودية لمتعرؼ عمى بنيتيا ووظيفتيا التربوية في مواجية التطرؼ الفكري.

ثالجاً :فلشفة مركز حمند بو نايف للنهاصحة والرعاية وأيدافٌ
تبنت المممكة العربية السعودية استراتيجية فكرية في مواجية اإلرىاب تتألؼ مف ثبلثة
برامج رئيسة ومترابطة تتمثؿ في كممة (وتر) ،وىي عبارة عف األحرؼ األولى مف الكممات
الثبلث (وقاية – تأىيؿ  -رعاية) .وتيدؼ تمؾ االستراتيجية إلى وقاية المجتمع وتحصينو مف
األفكار الضالة وتأىيؿ واصبلح مف اعتنقوا ىذه األفكار ،مع توفير الرعاية ليـ خاصة بعد
إطبلؽ سراحيـ؛ حيث ركزت عمى االىتماـ بالفئات األكثر تعرضا ليذه اآلفة الفكرية وىـ الشباب
(اليميؿ .)1388 ،ويمكف توضيح معنى كؿ واحدة منيا عمى النحو اآلتي:
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 الوقاية :ىي العناية بالبنية الفكرية ألبناء المجتمع  -خاصة الشباب منيـ  -أثناءعممية التنشئة االجتماعية والتربية النظامية مف خبلؿ محتوى معرفي وقيـ روحية
وميارات معرفية تتسـ بالوسطية واالعتداؿ.
 التأىيؿ :ىو العمؿ الجاد مف قبؿ مؤسسات المجتمع كافة لمعودة بمف سقط فيىاوية التطرؼ إلى جادة الطريؽ السميـ مف خبلؿ برنامج تربوي وتوعوي واصبلحي
يمكف مف خبللو  -وبمشاركة كافة مؤسسات المجتمع  -العودة بيؤالء المتطرفيف
إلى طريؽ االعتداؿ وسواء الفكر وسبلمة الوجداف.
 الرعاية :ىي متابعة مف تـ تأىيميـ لبلستمرار في الطريؽ السميـ وعدـ العودةلمتطرؼ ببرامج رعاية شاممة.
وتشمؿ االستراتيجية بعض اإلجراءات التي قامت بيا كثير مف الدوؿ إضافة إلى تجفيؼ منابع
اإلرىاب الفكرية وعمى رأسيا برنامج المناصحة ،والذي تطور بعد إنشاء مركز محمد بف نايؼ
لممناصحة والرعاية (المرساؿ8381 ،؛ السحيمي .)8381 ،ويعد المركز مؤسسة إصبلحية تربوية
تعنى بتنمية الميارات المعرفية والسموكية مف خبلؿ مجموعة مف البرامج التي يقوـ عمييا نخبة مف
أصحاب العمـ والخبرة في التخصصات العممية المختمفة لنبذ التطرؼ فك ار وسموكا واإلسياـ في نشر
مفيوـ الوسطية واالعتداؿ وتحقيؽ التوازف الفكري والنفسي واالجتماعي لدى الفئات المستيدفة
(اليبداف.)8383 ،
وقد جاء تشكيؿ المركز منسجما مع الضوابط الشرعية والنظامية التي توازف بيف حؽ
المجتمع في حماية كيانو ووحدتو وسبلمتو ،وحؽ الفرد في ضماف حريتو ،وتوفير العدالة لو،
باإلضافة إلى حفظ حقوؽ شخصيتو المصيقة بصفتو اإلنسانية ،إذ المعالجة تتميز بشموليا
وسعييا لمكماؿ (المطيري.)8381 ،
وجو المركز جيوده  -بشكؿ كبير  -لفئات محددة تعد محور برامج المركز .وتتمثؿ تمؾ
وي ٍّ

الفئات في فئة الموقوفيف وذوييـ ،وفئة المستفيديف وذوييـ ،وفئة العائديف مف مواقع الصراع
وذوييـ ،وفئة ذوي المطموبيف ،وفئة ذوي اليالكيف ،وفئة الموقوفيف والمفرج عنيـ األجانب
وذوييـ المقيميف بالمممكة ،وتقتصر عمى خدمات الرعاية البلحقة (أبو مغايض .)1383 ،ويتـ
تقسيـ المقيميف إلى ثبلث مجموعات ىي (منتيكو األمف المحمي -واألشخاص الذيف اعتقموا وىـ
يحاولوف الذىاب ألماكف النزاع في الخارج أو الذيف عادوا منيا  -والعائدوف مف معتقؿ
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غوانتنامو) .ويتـ الفصؿ بيف ىذه المجموعات الثبلث مف خبلؿ إسكاف كؿ مجموعة منيا في
مكاف منفصؿ؛ كما أف البرنامج الذي تخضع لو كؿ مجموعة يكوف مختمفا قميبل عف برنامج
المجموعتيف األخرييف (اليميؿ .)8388 ،ويمكف توضيح تطور أعداد المستفيديف مف برامج
المركز مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:
جدول ( )1يىضح المستفيدين من برامج المركز حتى نهاية عام 1341هـ
العـام

الدفعـة

العـدد

العـام

الدفعـة

العـدد

1341هـ

5-1

41

1344هـ

42-45

1311

1342هـ

2-6

31

1343هـ

44-43

611

1343هـ

13-13

61

1345هـ

43-44

144

1341هـ

16-15

45

1346هـ

46-45

166

1344هـ

43-11

413

1341هـ

41-41

441

غىانتنامى

 144مستفيدا

المجمىع

 4434مستفيدا

المصدر :مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ( ،)8388حقائؽ وأرقاـ
)http://www.mncc.org.sa (21-9-1438
وقد مر المركز  -بوضعو الحالي  -بثبلث مراحؿ ،ىي (أبو مغايض:)1383 ،
 مرحمة النشأة (8311ىػ 8317-ىػ) :في  8جمادي األوؿ 8311ىػ تـ وضع األسسالعممية والعممية لنشاط لجاف المناصحة لمعالجة الفكر المتطرؼ لدى الموقوفيف داخؿ
سجوف المباحث العامة .وبدأ العمؿ بشكؿ فعمي في  81شواؿ 8311ىػ بسجوف مباحث
الرياض ،ثـ عممت الفكرة عمى بقية سجوف المناطؽ استنادا لنتائجيا اإليجابية.
 مرحمة التأسيس (8318ىػ 8383-ىػ) :تـ تطوير أعماؿ لجاف المناصحة بتاريخ8317/83/81ىػ بناء عمى توجيو وزير الداخمية األمير محمد بف نايؼ بتأسيس مركز
محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية إلى جانب لجاف المناصحة .وقد انطمؽ نشاط المركز
بشكؿ بسيط بداية عاـ 8318ىػ بمستفيد واحد في موقع واحد ،وكانت عبارة عف استراحة
في مدينة الرياض ،ثـ جرى التوسع التدريجي في أعداد المستفيديف وأماكف التنفيذ لتصبح
( )88موقعا لمتنفيذ.
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 مرحمة العمؿ المؤسسي (بداية عاـ 8388ىػ  -حتى اآلف) :تـ رفع مستوى المركز إلىإدارة عامة بمسمى اإلدارة العامة لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مطمع عاـ
8388ىػ ،حيث وضعت الموائح المنظمة ألنشطتو المركز وميامو ،إضافة لمخارطة
التنظيمية وفؽ األسس العممية واإلدارية الحديثة .وبدأ المركز عممو كمؤسسة تربوية
إصبلحية متخصصة في تصحيح المفاىيـ واعادة التأىيؿ والدمج االجتماعي.
ولفيـ الجيود التربوية لممركز ،يجب التطرؽ إلى رؤيتو وأىدافو حتى يتـ توضيح كيؼ
ترجـ المركز ىذه األىداؼ إلى برامج تحقؽ الغايات المنشودة ،ويمكف بمورة ذلؾ فيما يمي:
 الرؤية :تنطمؽ مف نظرة واقعية لمحياة االجتماعية والثقافية والسياسية لممجتمع السعودي؛ إذإف بداية النشأة وما طرحتو مف مقوالت تحاوؿ إعادة النظر في األساليب واإلجراءات
المستخدمة لمواجية التطرؼ ووضع رؤية غير تقميدية ليذا الغرض ،ومف ثـ جاءت الرؤية
لتحقيؽ فمسفة النشأة وتتبمور في" :أف يكوف مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية
نموذجاً عالمياً لتحقيؽ األمف الفكري المرتكز عمى وسطية اإلسبلـ وتعزيز روح االنتماء
الوطني" (اليميؿ 1383 ،أ).

 الرسالة :تحقيؽ األمف الفكري وصوالً إلى مجتمع يطبؽ الوسطية واالعتداؿ فك ارً وسمو ًكا،واإلسياـ في جيود الوقاية مف األفكار المنحرفة ،واصبلح الفئات التي وقعت في ب ارثنيا

مف خبلؿ عمميات عممية متخصصة (السحيمي.)8381 ،
ويبلحظ عمى رؤية المركز ورسالتو تأكيدىما عمى بعض المفاىيـ التربوية فك ارً وممارسة

منيا (األمف الفكري – تعزيز روح االنتماء – االندماج االجتماعي وغيرىا) .وتطمح كمتاىما في
تعدي البعد المحمى في المعالجة والمراجعة إلى البعديف اإلقميمي والدولي ،أي اعتبار ىذا المركز
البرمج المقدمة مف ِقبؿ
نموذجاً يحتذي بو في مجاؿ تحقيؽ األمف الفكري لممجتمعات .وتتميز ا

المركز بطابعيا العممي الواقعي والعممي المتخصص في جميع فروع المعرفة المختمفة لتحقيؽ ما
ىو قانوني وما ىو اجتماعي تربوي.
ولعؿ القراءة السابقة في رؤية المركز ورسالتو توضح أف القائميف عمى شئونو منذ
النشأة إنما وضعوا تصوراتيـ لؤلىداؼ نصب أعينيـ وتكويف حزمة مف اإلجراءات المينة
لتنظيـ االستجابات السموكية لمفئات المستيدفة مف أجؿ تحقيقيا .والمركز يحقؽ األىداؼ
السابقة مف خبلؿ اإلجراءات التالية (البيشي:)1388 ،
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القياـ بأعماؿ المناصحة لمموقوفيف لتصحيح أفكارىـ المغموطة والشبيات لدييـ والعمؿ
عمى تنفيذىا بالدليؿ مف الكتاب والسنة.
تصحيح قناعات الموقوفيف الخاطئة بقناعات صحيحة تتوافؽ مع وسطية اإلسبلـ
وسماحتو.
تنفيذ برامج شاممة توعوية وقائية في األماكف المرشحة لمفكر المتطرؼ تستيدؼ جميع
الفئات االجتماعية مع التركيز عمى فئة الشباب.

استقطاب العمماء المختصيف األكفاء والمؤىميف والثٍّقاة لمناشط المركز.
إيجاد اآلليات التي تعمؿ عمى توسيع مدارؾ ومعارؼ مف انتيت محكوميتو ،وتوعيتو
باألخطار التي يترتب عمييا نيجو الخاطئ.
رعاية أسر اليالكيف مف الفئة الضالة وتوفير كؿ متطمبات الحياة ليـ ومتابعة أحواليـ
الدراسية والصحية واالجتماعية.
التواصؿ مع المطمؽ سراحيـ ،لمتأكد مف ثباتيـ عمى المنيج الصحيح والعمؿ عمى
دعميـ بكؿ ما يخدـ مصمحة الوطف.
إجراء الدراسات واألبحاث العممية الدقيقة عف الحاالت التي تمت مناصحتيا داخؿ السجف
أو مراكز الرعاية.
والمتفحص لبرامج المركز يرى أنيا تمثؿ حزمة إجراءات تنصب في أغمبيا عمى الجانب

التربوي واالجتماعي إيمانا مف القائميف عميو بأف التربية ليا مف الجانب الوقائي والعبلجي ما
يؤىميا لمتصدي لمكثير مف المشكبلت المجتمعية وال سيما التطرؼ.

رابعاً :اجلًود الرتبوية ملركز حمند بو نايف للنهاصحة والرعاية يف مواجًة التطرف
الفكري
تعد التربية ضرورة فردية واجتماعية ،فالتربية تسمو بالفرد لتكويف السموؾ المرغوب
فيو ،أو إعادة توجيو السموؾ غير المرغوب فيو لدى ىذا الفرد إلى سموؾ مرغوب فيو مف
جميع النواحي ،وذلؾ بتحقيؽ أعمى مستوى مف التوافؽ أو التكيؼ مع البيئة التي يعيش
فييا .كما أف المجتمع اإلنساني في حاجة ممحة إلى التربية ومؤسساتيا المختمفة كي يحافظ
عمى التراث الثقافي وعاداتو وقيمو ومعاييره لكي ينقميا لؤلجياؿ.
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وتعد األىداؼ التربوية جوىر اإلنسانية ما دامت تتسـ بالطابع األخبلقي .وحتى في
التعامؿ مع أشكاليا الحياتية ،فيي تعبير عاـ عف القصد أو النية أو الرغبة؛ وتتراوح درجة
عموميتيا مف العاـ إلى الخاص ،كما أف الغايات المقصودة مف رسـ الخطط التربوية البلزمة
لحياة المجتمع وتقدمو ليست غاية نيائية تقؼ عندىا العممية التربوية ولكنيا محاولة لمتنبؤ
بما تنتيي إليو المجيودات التربوية الحاضرة أو ما يجب أف تنتيي إليو ،أي أنيا استبصار
سابؽ لمنياية المأمولة في ظؿ الظروؼ الحاضرة .وبيذا المعنى يوجو النشاط ويؤثر في
الخطوات السموكية المؤيدة لو (الصاوي.)1333 ،
ومف خبلؿ ىذه الرؤية يمكف القوؿ بأف تنفيذ العقوبة ال يتوقؼ فقط عمى تنفيذ حكـ القضاء،
وانما أيضاً عمى الجيود المبذولة لئلصبلح بما يضمف تحقيؽ الرعاية االجتماعية والتربوية وغيرىا

لممذنب.

والمممكة العربية السعودية كدولة إسبلمية استمدت شرعية نظاميا السياسي مف أربعة
مصادر رئيسة ىي :االحتكاـ إلى الديف االسبلمي ،واالستناد إلى اإلنجازات التي حققتيا منذ قياـ
الدولة وحتى الوقت الحاضر ،وااللتحاـ التاريخي بيف العائمة المالكة السعودية والشعب
السعودي ،والقبوؿ العاـ لمنظاـ السعودي في الساحة العربية واإلسبلمية والدولية (وزارة اإلعبلـ،
 .)8996ومع ذلؾ واجيت المممكة أخطر التحديات المتعمقة بعممية التقريب والتوفيؽ ما بيف
مصدرً رئيساً لشرعية النظاـ وما بيف القيـ الحضارية واالجتماعية
ا
القيـ الدينية باعتبارىا

الجديدة التي تضمنتيا سياسة التحديث والتجديد التي التزـ بيا النظاـ (والي .)1338 ،لذا يعد
مركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية مؤسسة إصبلحية تربوية تيتـ بتنمية
الميارات المعرفية والسموكية مف خبلؿ مجموعة مف البرامج التي يقوـ عمييا نخبة مف
أصحاب العمـ والخبرة في التخصصات المتنوعة (اليميؿ1383 ،ب) .ولتحقيؽ رؤية المركز

ورسالتو وأىدافو تـ اعتماد ثبلثة برامج اجتماعية وتربوية تتمثؿ في اآلتي:

 - 0برنامج املهاصحة:
اىتـ مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بتعديؿ االتجاىات وتصحيح المعتقدات
والمفاىيـ الخاطئة وتعديؿ الفكر المنحرؼ لموصوؿ إلى الوسطية واالعتداؿ المنشود (المورعي،
 .)1388وتعد ىذه المرحمة األولى مف برنامج المعالجة الفكرية لممتطرفيف ،وتضـ مجموعة مف
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البرامج التي تنفذ داخؿ دور التوقيؼ وخارجيا وتقوـ عمى األسموب العممي والمفيوـ الشرعي لمنيج
الوسطية واالعتداؿ ،إضافة إلى الجانب النفسي واالجتماعي (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية.)8387 ،
وكاف مف أىـ ما يحسب لمجاف المناصحة أنيا تمكنت  -مف خبلؿ حوار شرعي عممي
ىادئ – مف كشؼ الشبيات لدى الموقوفيف أمنيا ،والتعرؼ عمى أسباب االنحراؼ الفكري،
وتصحيح المفاىيـ واالعتقاد لدى الكثير منيـ ،والتوصية بإخبلء سبيميـ (اليماش.)8383 ،
وييدؼ البرنامج إلى وقاية الفرد واألسرة والمجتمع مف األفكار المتطرفة ،وتعريفيـ بخطورتيا وما
يترتب عمييا مف آثار ،وتصحيح أفكار نزالء السجوف مف الشبيات الفكرية (األحمدي،
 .)8381ويقدـ البرنامج خدماتو مف خبلؿ مساريف ىما (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية 1381 ،أ):
أ -مسار المناصحة الوقائية:
-

برنامج المناصحة التوعوية :ومف خبللو يتـ القياـ بحمبلت توعية وقائية توجو إلى
بعض المناطؽ والمحافظات والمدف واليجر ،وتستيدؼ كؿ مكونات المجتمع
بمحاضرات وندوات وخطب ودورات عممية ومسابقات ثقافية ،وتنفذ في الجوامع
والمساجد وفي المدارس لمجنسيف وفي النوادي والساحات العامة.

-

برنامج المناصحة الموجية :ويعنى باستيداؼ بعض األسر التي يبلحظ عمييا أو عمى أحد
أبنائيا فردا أو أكثر اعتناؽ أفكار خاطئة ،أو أف منيـ مف ذىب إلى مواطف الصراعات
والفتف ،وذلؾ لدراسة أحواؿ تمؾ األسر والتواصؿ معيا مف قبؿ لجاف المناصحة مف الجنسيف
وفي تخصصات مختمفة.

-

برنامج المناصحة اإللكترونية :ييدؼ البرنامج إلى تسييؿ تقديـ المعمومات الشرعية
والنفسية واالجتماعية لمف يحتاجيا ممف لـ تتح ليـ فرصة االلتقاء المباشر بالمختصيف أو
العمماء سواء مف داخؿ المممكة العربية السعودية أو مف خارجيا؛ ويكوف التواصؿ عبر
الموقع اإللكتروني لممركز.
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ب -مسار المناصحة العبلجية:
برنامج المناصحة الفردية :ييدؼ إلى مواجية األفكار الخاطئة واحبلؿ المفاىيـ الشرعية

-

الصحيحة مف خبلؿ عقد لقاء مباشر بيف الموقوؼ منفردا وبيف أعضاء لجاف
المناصحة مف ذوي االختصاص الشرعي حوؿ صور االنحرافات الفكرية التي يحمميا في
المجاؿ الشرعي والتي أدت بو إلى ممارسة السموؾ الذي وقع فيو.
-

برنامج الدورات العممية :ييدؼ إلى التأكد مف استفادة الموقوفيف مف جمسات
المناصحة والبرامج النفسية واالجتماعية المقدمة ليـ مف خبلؿ برامج متخصصة
عمى شكؿ دورات عممية داخؿ السجوف ينفذىا نخبة مف األكاديمييف المتخصصيف،
ويتـ التقييـ وفؽ معايير محددة ومف ضمنيا االختبارات التحريرية.

-

برنامج المناصحة النسوية :ييدؼ إلى تصحيح أفكار العناصر النسائية البلتي وقعف
في براثف الفكر المتطرؼ ،وذلؾ داخؿ مقار التوقيؼ أو السجف ،وتقوـ بذلؾ لجاف
نسائية مؤىمة تأىيبل شرعيا ونفسيا واجتماعيا.

ويتـ تنفيذ برنامج المناصحة داخؿ دور التوقيؼ مف خبلؿ جمسات إرشادية فردية
وجمسات الدراسة المطولة .وتتـ المناصحة كذلؾ خارج دور التوقيؼ مف خبلؿ الزيارات
المنزلية لؤلسر واألشخاص ،وعف طريؽ المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية والمقاءات
المفتوحة ،وأيضا تتـ المناصحة عف بعد إلكترونيا عف طريؽ اإل نترنت (البيشي.)1388 ،
فالمناصحة تقوـ عمى أساس أف الجيد األمني رغـ نجاحو وتميزه في ضربات استباقية
إال أف الحوار والمناقشة والمناصحة واقامة الحجة ىو أسموب شرعي توعوي اجتماعي تربوي
ىدفو محاورة ىؤالء الشباب واإلجابة عمى أسئمتيـ وشبياتيـ واستفساراتيـ حتى يتـ إزالة
المبس الموجود لدييـ .وال شؾ في أف مواجية األسس الفكرية ومعالجة التطرؼ مف خبلؿ
أسبابو أمر في غاية األىمية ،فيذا العمؿ يعد وقاية وعبلج واعذا ارً إلى اهلل عز وجؿ وبيانا

لمحؽ ،وىذا ما قامت عميو المناصحة في المممكة العربية السعودية (الميمف.)8381 ،

ويبلحظ أف برنامج المناصحة ومساراتو المختمفة يعد بمثابة خط الدفاع األوؿ لممستفيد
فيو يعيد إليو ثقتو في نفسو ،وينمي لديو الرغبة في التصالح مع المجتمع ،أل نو برنامج
وقائي ومكاشفة وحوار مع الذات وتصحيح لمشبيات ،كما أنو يساعد عمى فيـ البرامج األخرى
داخؿ المركز ،فيو مدخؿ تمييدي لمعبلج التربوي واالجتماعي.
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 - 9برنامج التأييل:
يمثؿ برنامج التأىيؿ المرحمة الثانية ،وىو عبارة عف مجموعة مف البرامج المتنوعة التي
تقدـ داخؿ المركز في بيئة مختمفة عف بيئة السجف ،وتقوـ عمى األسموب العممي والمنيجي
إلعادة التأىيؿ (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية .)8387 ،وييدؼ إلى تعزيز السبلمة
الفكرية لممستفيد واكسابو الميارات التي تسيـ في إعادة اندماجو في المجتمع وليعود عضواً

صالحا يؤدي دوره االجتماعي بكفاءة واقتدار .وىذه المرحمة ىي أدؽ المراحؿ وأطوليا زمنا وأكثرىا
حساسية ،إذ إف المستفيد رغـ القناعات التي تتكوف مف خبلؿ عمؿ المناصحة إال أنو يواجو
متغيرات وأحواال وظروفا تتشابو مع تمؾ التي مر بيا وكانت سببا في إيقافو (الميمف.)8381 ،
ومكونات البرنامج ىي:
أ -المسار التعميمي:
يتضمف عدداً مف البرامج التعميمية التي تيدؼ إلى تعزيز السبلمة الفكرية واعادة

التأىيؿ النفسي واالجتماعي والتدرج في عممية الدمج تمييدا لبلندماج في المجتمع بعد
اإلفراج (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية 1381 ،ب) .وىي عمى النحو اآلتي
(البيشي:)1388 ،
 البرنامج الشرعي :تعزيز بناء المفاىيـ الشرعية الصحيحة عمى منيج الوسطية واالعتداؿ،وتقويـ المفاىيـ الخاطئة لدى المستفيديف مف خبلؿ إقامة الدروس والمحاضرات في دورات
عممية.
 البرنامج النفسي :يقوـ األخصائيوف النفسيوف بدراسة حالة المستفيد وتعميمو مياراتبناء الذات والتخمص مف المخاوؼ وضبط االنفعاؿ وخطوات التفكير اإليجابي وأثره
في التصور واألحكاـ واعادة تكيفو مع نفسو أوال ثـ مع المجتمع.
 البرنامج االجتماعي :يقوـ األخصائيوف االجتماعيوف بتأىيؿ المستفيد مف خبلؿالمحاضرات والمقاءات األسرية ،وذلؾ لتنمية القدرات االجتماعية لممستفيد التي
تساعده عمى تجاوز ما قد يواجيو مف مصاعب بعد الخروج؛ وتسيـ في تكيفو
واندماجو في المجتمع وتوفير الدعـ االجتماعي لو وألسرتو.
 البرنامج التاريخي :توعية المستفيديف بالتاريخ اإلنساني عبر مختمؼ العصور ،معمحاولة ربط األحداث التاريخية باألحداث الجارية.
 - 33933

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 8

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

 البرنامج االقتصادي :تأىيؿ المستفيد معرفيا ومياريا في مجاؿ التعامؿ االقتصاديبما يحقؽ لو حياه كريمة بعد خروجو.
 البرنامج السياسي :تعريؼ المستفيد بالعبلقات الدولية وآلية االنضماـ لممنظماتوالمعاىدات الدولية والموقؼ الشرعي منيا ،وكذلؾ التطورات المحمية واإلقميمية والدولية
الراىنة ،وتزويده بالمفاىيـ السياسية الصحيحة واآلثار السياسية الخطيرة لمخروج عف
الخط السياسي العاـ.
 برنامج اإلرشاد بالفف التشكيمي :ىو برنامج معرفي ،يدمج بيف نظريات التأىيؿالنفسي والعمميات التشكيمية وتقنياتيا المتنوعة لبلستبصار بالذات والدوافع والحاجات
النفسية ،والبنى المعرفية وأثرىا عمى سموكياتو.
دعما لمقيـ النبيمة ،والتي مف أىميا اإليماف
إف إدخاؿ برامج تعميمية داخؿ المركز يعد ً
بقابمية اإلنساف واستعداده لئلصبلح واعادة التطبيع االجتماعي ،وىو تعبير صريح عف اإليماف
بمسؤولية المجتمع تجاه مختمؼ أفراده ميما اختمفت مستوياتيـ وحيثما وجدوا ،وىو أيضا تكريس
ألىـ حقوؽ اإلنساف التي أكدت عمييا المواثيؽ الدولية (العبيدي.)8386 ،
وىذه الحزمة التربوية التي تضمنيا برنامج التأىيؿ والمتمثمة في المسار التعميمي تعمؿ
عمى إعادة تشكيؿ البنية العقمية لممستفيد ،ومنحو القدرة عمى فيـ متطمبات الحياة
االجتماعية .وتعمؿ ىذه البرامج عمى إعادة تشكيؿ وتأىيؿ الطاقات اإلنتاجية واالبتكارية
لممستفيديف اجتماعيا ونفسيا وسياسيا واقتصاديا وشرعيا وتاريخيا.
ب -المسار التدريبي والميني:
ييدؼ إلى التأىيؿ السموكي والمياري والميني لممستفيد بما يكوف عونا لو عمى االنخراط
في الحياة العممية بيسر وسيولة بعد تخرجو مف المركز مف خبلؿ مجموعة مف البرامج التدريبية
لبناء قدراتو السموكية المتعددة ،إضافة إلكساب المستفيد الميارات المتعمقة بممارسة الحياة بشكؿ
فعاؿ وتعريفو بالميارات المينية التي تتناسب مع قدراتو وتطمعاتو .ومف أىـ البرامج التدريبية
المقدمة لتنمية ميارات المستفيد ما يمي (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية 1381 ،أ):
 برنامج تعمـ المغة االنجميزية :ييدؼ إلى إعداد المستفيد لمتوافؽ مع متطمبات عصرناالحاضر.
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 برنامج استخداـ الحاسب اآللي :لتأىيؿ المستفيد في ميارات الحاسب اآللي المرتبطةبممارسة األعماؿ المختمفة لمتعامؿ مع متطمبات الحياة اليومية.
 البرامج المينية :تيدؼ لتنمية ميارات المستفيد في ميف وحرؼ فنية كالميكانيكاوالكيرباء واإل لكترونيات وأعماؿ النجارة ،وغيرىا.
 برنامج أساسيات النجاح :يتـ مف خبللو تقديـ العديد مف الميارات الحياتية البلزمة لمنجاح. برنامج التفكير اإليجابي :ييدؼ إلى تأصيؿ أىمية الخياؿ لموصوؿ إلى النجاح المنشودلممستفيد.
 برنامج إدارة الوقت :ييدؼ إلى استخداـ المستفيد لموقت المتوفر بالطرؽ المثمىلتحقيؽ أىدافو الشخصية والمينية.
 برنامج فف التعامؿ مع اآلخريف :ييدؼ إلى تزويد المستفيد بالميارات التي تسيؿتفاعمو وتواصمو مع اآلخريف.
مرتكز أساس ًيا لممركز ،أل نو في حد ذاتو يمثؿ رؤية
ًا
ويمثؿ المسار التدريبي والميني
مجتمعية تربط المركز بالمجتمع ،حيث يركز التدريب عمى ميارات عالية الجودة وماسة لسوؽ
العمؿ وىذه البرامج ذات بعد اقتصادي واجتماعي بامتياز.
ج -المسار الثقافي:
يتضمف العديد مف الفعاليات التثقيفية التي تسيـ في تصحيح المفاىيـ المغموطة ورفع
كفاءة المستفيد المعرفية والترويح عنو واإلسياـ في رفع مستواه الثقافي وتعزيز السموكيات
اإليجابية لديو ،بما يعينو عمى االندماج في المجتمع بعد تخرجو .ويقوـ عمى عممية التأىيؿ
المعرفي والوجداني عبر االكتساب ِممف يمكف وصفيـ بالقدوة التي يمكف أف يحتذي بيا أو
المثاؿ الجيد القابؿ لمتأثير في اآلخريف .ويتضمف العديد مف البرامج (مركز محمد بف نايؼ
لممناصحة والرعاية 1381 ،ب):
 برنامج المقاء الثقافي :يتـ  -خبلؿ ىذا البرنامج  -إقامة محاضرات وندوات لعدد مفالشخصيات المرموقة في المجتمع لبللتقاء بالمستفيديف.
 برنامج تجربتي :في ىذا البرنامج يتـ اإلسياـ في تعزيز نجاح كافة البرامج التييقدميا المركز وتحقيقيا ألىدافيا مف خبلؿ االستفادة مف تجارب المستفيديف
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السابقيف الذيف تخرجوا مف المركز ،حيث تتاح ليـ فرصة طرح تجاربيـ عبر لقاءات
مفتوحة مع المستفيديف الجدد.
 برنامج الزيارات :يتيح لممستفيد فرصة الخروج مف المركز في زيارات منتظمةومحددة لمؤسسات حكومية رائدة في مجاليا ،أو لمواقع ومعالـ ذات بعد حضاري ،أو
لفعاليات وطنية أو اجتماعية أو اقتصادية ،وغيرىا بيدؼ اإلثراء المعرفي وتعزيز
البواعث اإليجابية لدييـ وتحقيؽ التنوع في برنامجيـ اليومي.
 برنامج التواصؿ األسري :يتـ تنظيـ برنامج زيارات متعددة يكفؿ تواصؿ المستفيد معأسرتو أثناء إقامتو بالمركز ،مما يساعد عمى االرتقاء بالمستوى المعنوي لممستفيد
وتحقيؽ الجاىزية النفسية لديو لبقية البرامج التأىيمية ،وتمييدا إلدماجو في المجتمع
وفؽ برنامج تكيفي تدريجي يتيح لو قضاء وقت فراغ مناسب مع أسرتو.
وتعمؿ ىذه البرامج عمى تنمية الطاقات الفكرية لممستفيديف مف خبلؿ تنمية اليوايات
الفنية والعممية والعممية التي تعمؿ عمى دعـ القيـ واالتجاىات االجتماعية والثقافية المرغوبة،
وتشكيؿ وبناء شخصية المستفيد ،وزيادة قدرتو عمى إعماؿ عقمو ،وتنمية شعوره باالنتماء
والوالء لوطنو وقيادتو ومجتمعو (متولي.)8386 ،
وىو األمر الذي يؤكد أف الثقافة ىي الحياة نفسيا وأف برامجيا وممارساتيا تعمؿ عمى
تقوية العديد مف القضايا لدى المستفيديف كالمسؤولية االجتماعية وحرية التعبير والحوار واحتراـ
اآلخر ،وغيرىا ،وىي فرصتو لمناقشة النفس ومكاشفتيا وازالة الشوائب المتطرفة فييا مف خبلؿ
ىذا البرنامج.
د -المسار الرياضي والترفييي:
يمارس المستفيدوف بشكؿ يومي ومنتظـ أنشطة رياضية وترويحية متنوعة بما يتناسب مع
مختمؼ األعمار والرغبات واألوضاع الصحية.
وتتنوع األنشطة ما بيف الرياضة التقميدية والترفييية المعززة لمصحة العضوية والنفسية

لممستفيد والمس ِيمة في اندماجو في المجتمع (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية1381 ،
ب) .ويتـ مف خبلؿ ىذا البرنامج اإلسياـ في المحافظة عمى صحة المستفيد واستثمار أوقات
الفراغ لديو بما ىو نافع ومفيد ،وتييئتو مف منظور جسدي ونفسي وذىني لتقبؿ مختمؼ أنواع
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برامج المركز التأىيمية األخرى ،مثؿ تماريف المياقة وألعاب الكرة بأنواعيا والسباحة والمسابقات
الترفييية ،إضافة إلى أنيا وسيمة تربوية تسيـ في تخفيؼ آثار السمات السمبية.
وىنا يمكف القوؿ إف الترويح نشاط تربوي فعاؿ يمنح المستفيد الفرصة الحتراـ النظاـ
واالمتثاؿ لمقيـ المجتمعية وتكويف عبلقات ذات صبغة اجتماعية مع الناس.
ىػ -المسار الخدمي:
ييدؼ إلى توفير كافة مقومات البيئة المتكاممة والطبيعية لممستفيديف الداعمة إلعادة
التأىيؿ ،مف خبلؿ تقديـ مجموعة مف األنشطة الخدمية الموجية لتحقيؽ احتياجات المستفيديف
خبلؿ إقامتيـ داخؿ المركز ،أو االحتياجات التي يتطمب األمر االنتقاؿ إلى خارج المركز
لمحصوؿ عمييا (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية 1381 ،ب) .وينظـ البرامج اآلتية:
 برنامج خدمات الزيارة :إتاحة الفرصة لممستفيد لبللتقاء بأسرتو وتوثيؽ صبلتو بيـ،وذلؾ بشكؿ منتظـ داخؿ المركز ،كما يتضمف مجموعة مف الخدمات الفرعية كالزيارة
العائمية والزيارة العامة والزيارة الخاصة (الخموة الشرعية) والزيارة االستثنائية.
 برنامج خدمات األجازات :يركز عمى إتاحة الفرصة لممستفيد لبللتقاء بذويو وأسرتوخارج المركز مف خبلؿ تمكينو مف الخروج بشكؿ منتظـ لعدة أياـ ،مثؿ أجازة الوفاة
وأجازة الزواج واألجازة المرضية واألجازات الرسمية لمدولة كاألعياد ،واليوـ الوطني،
واألجازة الطارئة.
 برنامج الخدمات الداخمية :تقديـ جميع الخدمات البلزمة لممستفيديف داخؿ المركزوالتي تكفؿ كامؿ حقوقيـ األساسية ،مثؿ الخدمات الصحية وخدمات اإلعاشة
وخدمات الضيافة وخدمات االتصاؿ بأنواعيا وخدمات المكتبة.
 برنامج الخدمات الخارجية :تقديـ خدمات المراجعة خارج المركز لممستفيد مف عبلجوتصحيح لؤلوضاع األسرية والمراجعات الحكومية وفتح الحسابات البنكية ،وغيرىا.
 برنامج اإلعانات المالية :تقديـ مبالغ نقدية محددة كمصروفات لممستفيد عند منحوأجازة خارج المركز وعند التخرج ،حتى ال يكوف عالة عمى اآلخريف؛ ففي حاالت
األجازة االعتيادية أو المرضية أو حاالت الوفاة يمنح  َّ 1333وفي أجازات الزواج
وعند التخرج يمنح  َّ 83333كيدية.
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ويستطيع الفاحص لبرنامج التأىيؿ بالمركز أف يرى أنو مف العمميات التربوية واالجتماعية
واالقتصادية والحضارية التي تعيد إعادة التوازف المعنوي والفكري والجسماني واالقتصادي
واالجتماعي لممستفيد المفرج عنو ليتمكف مف العيش وممارسة حياة جديدة يتـ فييا تجاوز
الظروؼ البيئية التي أدت بو إلى التطرؼ الفكري (األخرس ،)8338 ،مف خبلؿ العمؿ عمى
تكويف اإلرادة واإلمكانيات التي تتيح لو  -عقب اإلفراج  -ممارسة سموؾ حياة يحترـ فيو النظاـ
ويشبع فيو احتياجاتو ،والتشجيع عمى احتراـ الذات ،وتنمية الشعور بالمسؤولية (موسى،
.)1336
وىو ما يعمؿ عمى تقوية الذات بالنسبة لممستفيد ويزيد مف عممية التماسؾ المجتمعي،
فرصا لبلندماج مع كافة مظاىر الحياة داخؿ وخارج المركز ،مما يدعـ عبلقات
كونو يمنحو ً
التوازف بكؿ أجزائيا في سبيؿ إعادة الحياة الطبيعية لممستفيد.

 - 3برنامج الرعاية:
ىو عبارة عف مجموعة مف البرامج المتخصصة التي تقدـ لممستفيد بعد تخرجو مف
أيضا ألسرتو بيدؼ تحقيؽ توافؽ المستفيد الذاتي واالجتماعي مع البيئة
المركز ،كما تقدـ ً
المحيطة وتعزيز دور األسرة في عممية إصبلحو وتوجييو ومساعدتو عمى االستقامة الفكرية.
وتقوـ ىذه البرامج عمى المنيج العممي مف خبلؿ تطبيؽ تقنيات دراسة حالة المستفيد وأسرتو
مف قبؿ متخصصيف في الجانب الشرعي والنفسي واالجتماعي (مركز محمد بف نايؼ
لممناصحة والرعاية )8387 ،كما يستفيد مف ىذا البرنامج  -إضافة لممفرج عنيـ  -أسرىـ
وذوو الموقوفيف وذوو المطموبيف أمنيا وذوو المتوفيف في األعماؿ اإلرىابية داخؿ المممكة
العربية السعودية وخارجيا والعائدوف مف غوانتنامو وذووىـ (مركز محمد بف نايؼ لممناصحة
والرعاية1381 ،ج) .وتقدـ خدمات الرعاية مف خبلؿ البرامج اآلتية (أبو مغايض1383 ،؛
:)Striegher, 2013
أ -برنامج الرعاية األسرية :ييدؼ إلى احتواء أسرة المستفيد وتعزيز دورىا في عممية إصبلحو
واحتوائو ومساعدتو عمى االستقامة الفكرية والسموكية مف خبلؿ تقديـ الدعـ المادي
والمعنوي والصحي ألسرة المستفيد ،عف طريؽ إجراء دراسة الحالة وتقديـ الخدمة
االجتماعية ألسرة المستفيد وتحديد األنسب مف أفراد األسرة لمتعاوف معو حياؿ تفعيؿ
جيودىا في احتواء المستفيد.
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ب -برنامج رعاية الخريجيف :ييدؼ إلى مساعدة المستفيديف في تجاوز ما يواجييـ مف
مشكبلت ،واإلسياـ في إيجاد الحموؿ ليا مف خبلؿ تقديـ اإلعانة المادية لممفرج عنو
عندما تتطمب حالتو ذلؾ ،واإلسياـ في إعادتو لعممو السابؽ أو إيجاد وظيفة جديدة مف
خبلؿ برنامج التدريب المنتيي بالتوظيؼ ،والمساعدة في إعادتو لممؤسسة التعميمية
التي كاف يتعمـ بيا وانقطع عنيا ،أو تسييؿ حصولو عمى فرصة تعميمية جديدة،
وتسييؿ حصوؿ المستفيد عمى ما يحتاج إليو مف وثائؽ ومستندات رسمية ذات ارتباط
بمتطمبات حياتو العامة ،إضافة إلى توفير حمبلت الحج إلى مكة المكرمة لو يرافقو
اثناف مف أسرتو (ممف يعوليـ شرعا) ،وىو  -ببل شؾ  -أمر ضروري الستعادة احتراـ
المفرج عنو لذاتو.
ج -برنامج التكيؼ واالندماج :ييدؼ إلى مساعدة المستفيد المفرج عنو عمى التوافؽ الذاتي
واالجتماعي والتكيؼ مع البيئة المحيطة واالندماج في المجتمع ،مف خبلؿ الدعـ
النفسي والدعـ المعنوي والدعـ الصحي والدعـ المادي لممستفيد الذي تثبت حاجتو ليذا
الدعـ.
وتنفذ مياـ الرعاية لممستفيديف المتخرجيف وأسرىـ مف خبلؿ تكويف أكثر مف فريؽ يناط
بيا إجراء المقاءات المباشرة مع المستفيد وأسرتو بعد تخرجو سواء بصورة دورية أو عند
داريا،
ونفسيا و
عيا
طمب المستفيد وأسرتو .وكؿ فريؽ يضـ في عضويتو
اجتماعيا وا ً
ً
ً
مختصا شر ً
ً
متخصصا في الشريعة والخدمة النفسية واالجتماعية لمساعدة
نسائيا
عنصر
ًا
كما يضـ
ً
ً

المستفيد عمى التوافؽ مع ذاتو وأسرتو ومجتمعو (البيشي.)1388 ،

وال شؾ أف صورة الرعاية والتعامؿ اإلنساني الراقي الذي يعيشو الموقوؼ والتسييبلت
والخدمات التي توفر لو ىي مف أىـ العناصر التي تكسر ما لديو مف حدة أو احتقاف (الميمف،
.)8381
وفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ بأف الرعاية البلحقة لـ تكف عممية عشوائية يمكف إسنادىا ألي
جية حكومية أو أىمية لكنيا عممية ىادفة ومقننة يقوـ بيا متخصصوف في السموكيات وعمـ
النفس والتربية واالجتماع ،وىي في نفس الوقت عممية أخبلقية تحض عمى كرامة اإلنساف مف
أجؿ الوصوؿ بالمستفيد إلى أقصى حاالت التكيؼ الممكف (العبد العزيز )1383 ،ألف نجاحيا
بالغ األىمية باعتبارىا الجزء األخير مف برنامج عبلجي متكامؿ لتصحيح الفكر المتطرؼ.
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والحقيقة أف ىذه البرامج الثبلثة (مناصحة – تأىيؿ  -رعاية) تتعدد الجيات المسيمة
فييا ،حيث يشترؾ في تنفيذىا عدد مف الجيات الرسمية الحكومية والقطاع الخاص وأيضا
األفراد مثؿ وزارة التعميـ ،والمؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني ،ووزارة العمؿ والتنمية
االجتماعية ،والصندوؽ الخيري االجتماعي ،ومبادرة باب رزؽ جميؿ ،ومعيد ريادة األعماؿ
الوطني ،وغيرىا ،مف خبلؿ تنظيـ ىادؼ لممحافظة عمى أفراد المجتمع مف الوقوع في
االنحرافات الفكرية ،وكذلؾ المحافظة عمى مف سبؽ وأف أوقؼ أمنيا عمى خمفيات قضايا الفكر
المتطرؼ ممف أفرج عنيـ بعد ظيور استقامة وصبلح حاليـ واصبلح أفكارىـ مف العود لمفكر
الضاؿ مرة أخرى .لذا ،فاألمر يتطمب التأكيد عمى أىمية مؤسسات التنشئة االجتماعية
(اليميؿ.)1388 ،
وىذا النيج المتعدد الجوانب الذي تبنتو المممكة العربية السعودية يحتوي عمى عدد
كبير مف العوامؿ التي تساعد عمى إعادة تأىيؿ المتطرفيف ،باإلضافة إلى كوف مركز محمد بف
نايؼ لممناصحة والرعاية صمـ الستيعاب عممية التأىيؿ مف جميع جوانبيا ،وىو برنامج
سعودي فريد إيجابي تجاه المستفيديف؛ فيو يعمؿ ضمف الثقافة السعودية ( Johnston,
.)2009
في ضوء ما سبؽ يتضح أف الفائدة مف العبلج لف تتـ إذا عاد المستفيد ثانية إلى نفس
البيئة المميئة بالمشكبلت والتي كانت سببا في معاناتو .كما أنو باإلضافة إلى ضرورة تغيير
الفرد واتجاىاتو بالعبلج البد أف يتـ تغيير البيئة التي سيعود إلييا بالتخفيؼ مف حدة العوامؿ
سببا في اضطرابو .وىكذا تكوف البرامج الثبلثة (المناصحة والتأىيؿ والرعاية)
التي كانت ً
حمقات متصمة ومتفاعمة ومتكاممة مف أجؿ نجاح البرنامج العبلجي لتصحيح الفكر المتطرؼ.

خامشًا :خربات بعض الدول يف مواجًة التطرف الفكري والشنات املشرتكة بيهًا
وضعت بعض الدوؿ مجموعة تدابير لمواجية التطرؼ الفكري وفقا لظروفيا الخاصة
وجميعيا تركز عمى تغيير وجيات نظر األفراد المتطرفيف مستندة عمى افتراض أف التطرؼ ىو
مسألة أيدولوجية تنشأ عف سوء تفسير الديف ،مما يؤدي إلى سموكيات اجتماعية ونفسية
منحرفة ) .(Saba & Shagufta, 2009وسوؼ نعرض لبعض أىـ تمؾ التدابير عمى النحو
اآلتي:
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 -اخلربة اإلندونيشية:

جيودا ميمة في مكافحة التطرؼ
تقدـ الوكالة الوطنية اإل ندونيسية لمكافحة التطرؼ
ً
واإلرىاب وتنفذ أعماال عديدة كصياغة السياسات واالستراتيجيات .ويستخدـ المنيج الناعـ في
وقؼ انتشار ىذا الفكر مع تقديـ برامج استشارية لممعتقميف وبرامج التدريب الميني لتطوير
مياراتيـ ،واقامة حوار دائـ بيف المتطرفيف وأساتذة الجامعات ورجاؿ الديف ،واستخداـ الوعظ
واإلرشاد ،وتقديـ تسييبلت كالسماح بزيارة عائبلتيـ والحصوؿ عمى سكف أفضؿ وتقديـ
الرعاية الصحية والدعـ المالي خبلؿ فترة االحتجاز ).(Horgan & Braddock, 2010
واستخدمت الوسائؿ الخشنة والناعمة لمتأكد مف إمكانية عودة المعتقؿ إلى مجتمعو والعيش
بعيدا عف الفكر المتطرؼ ،إضافة لذلؾ ،فإف المتطرؼ المعتقؿ عميو أف يجتاز أربع مراحؿ
حتى يطمؽ سراحو ،وىي (:)Aslam et al., 2016
المرحمة األولى :مرحمة المراقبة وىذه المرحمة يتـ فييا إجراء مقابمة مع المتطرؼ لجمع
معمومات عف خمفيتو فيما يختص بالتعميـ والديف واألسرة ،كما يحدد فييا
السبب الرئيس الذي دفعو إلى التطرؼ.
المرحمة الثانية :تخصص لمف قضى ثمث المدة المحكوـ عميو بيا ،مع االلتزاـ بالسموؾ الجيد؛
وفييا يتـ التأكد مف أف المعتقؿ سيتحمؿ المسؤولية كعضو في المجتمع
حتى يتمكف مف االستقبللية والثقة بالنفس واالندماج مع المجتمع عند
اإلفراج عنو.
المرحمة الثالثة :تخصص لمف قضى نصؼ المدة المحكوـ عميو بيا ،وفي ىذه المرحمة يمكف
أف يعمؿ بصورة عادية في المجتمع وفي مكاف قريب مف مكاف السجف حيث
يخضع لممراقبة مف جانب السمطات الرسمية.
المرحمة الرابعة :تخصص لمف قضى ثمثي المدة المحكوـ عميو بيا وأظير سموكا جيدا ،وىنا
يمنح خروجا يمكنو مف الخدمة لباقي المدة كعضو في المجتمع.

 -اخلربة املاليزية:

يرتكز معظـ برنامج مواجية التطرؼ في ماليزيا عمى التعميـ واعادة التأىيؿ ،حيث يركز

التعميـ عمى تصحيح المفاىيـ الخاطئة عف السياسة والديف .بينما تتبنى استراتيجية إعادة التأىيؿ
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الرصد والمراقبة الشاممة لممتطرفيف المعتقميف بعد إطبلؽ سراحيـ .وتدعـ ماليا أفراد أسرة المعتقؿ
حتى تتمكف مف مواصمة العيش وكاالت حكومية كمصمحة الرفاه االجتماعي والمركز الحكومي
لمزكاة .كما أف إعادة التأىيؿ تخضع ألحكاـ القانوف – قانوف الوقاية مف الجرائـ ،وقانوف الوقاية
مف اإلرىاب  -ويطمؽ عمييا جميعا مصطمح النظاـ اإلنتاجي ).)Saba & Shagufta ,2009
ولكي يطمؽ سراح المعتقميف المتطرفيف يجب عمييـ إنياء برنامج إعادة التأىيؿ ،والذي يتضمف
أربع مراحؿ ىي (:)Aslam et al., 2016
المرحمة األولى :تقوـ فييا مجموعة مف االستشارييف والشرطة بعممية اجتثاث الفكر المتطرؼ
مف خبلؿ مناقشات تحدد فييا المفاىيـ المغموطة عند المتطرفيف.
المرحمة الثانية :يقوـ االستشاريوف بفتح النقاشات وتناوؿ األيدولوجيا التي يساء فيميا.
ويواجو كؿ استشاري ميمة صعبة بسبب مقاومة المتطرؼ.
المرحمة الثالثة :يتـ استبداؿ المفاىيـ واأليدولوجيات اإلسبلمية الممتوية بالتفسيرات الصحيحة
مف القرآف الكريـ والسنة النبوية.
المرحمة الرابعة :تبدأ عممية إعادة تأىيؿ المعتقميف؛ وتوضح الحكومة الماليزية ألسر
المعتقميف المتطرفيف التفسيرات الصحيحة لئلسبلـ والتأكد مف أنيـ لف يقعوا
ضحايا لنفس الفكر المنحرؼ عف اإلسبلـ الوسطي.

 -اخلربة الباكشتانية:

يوجد في باكستاف برنامج لمواجية التطرؼ تشارؾ فيو مجموعة مف المتخصصيف :أطباء

وعمماء نفس وعمماء ديف وغيرىـ مف المينييف .ويتكوف ىذا البرنامج مف خمس مراحؿ،
ويشتمؿ أيضا عمى اجتماعات أسرية وأنشطة رياضية وترفييية ومشاركات ثقافية .ويستغرؽ
البرنامج مف ستة أشير إلى ثبلث سنوات حسب طبيعة الحالة .ويمكف عرض مراحؿ البرنامج
كما يمي (:)Basit , 2015
المرحمة األ ولي :يخضع فييا المتطرفوف إلعادة التأىيؿ النفسي مف قبؿ خبراء متخصصيف في
عمـ النفس لمتقييـ العاطفي والنفسي والفكري لممتطرفيف ،وأيضا معرفة ما
يدفعيـ لمميؿ نحو التشدد.
المرحمة الثانية :وىي عبارة عف االستشارة الدينية ،واليدؼ منيا ىو تصحيح وجية نظر
المتطرفيف مف خبلؿ تغيير معتقداتيـ الدينية المتشددة وتعديؿ السموؾ.
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المرحمة الثالثة :يتـ تقديـ التعميـ النظامي مف الصؼ األوؿ االبتدائي إلى المرحمة الثانوية
حتى يتمكف المتطرفوف مف مواصمة تعميميـ العالي في محاولة لمساعدتيـ
عمى تبني وجيات النظر المستنيرة وزرع قيـ التسامح والتعددية الدينية.
المرحمة الرابعة :يتـ فييا تزويد المتطرفيف بمجموعة مف الميارات الحرفية كالتعامؿ مع
اإللكترونيات ،والنجارة ،والبناء ،والميكانيكا ،وغيرىا ،بغرض تقديـ الدعـ
الميني ليـ في حالة تكشؼ ضعفيـ األكاديمي أو اتضح عدـ مقدرتيـ عمى
العثور عمى عمؿ حتى يتسنى ليـ إيجاد وظيفة فعمية عند خروجيـ.
المرحمة الخامسة :بعد النجاح في المراحؿ األربع السابقة يتـ إعادة دمج المتطرؼ مرة أخرى
في المجتمع ،ويقوـ فريؽ متخصص بزيارتو عمى مدى سنتيف مف أجؿ
التصدي لخطر عودة المفرج عنو إلى التطرؼ مرة أخرى.

 -اخلربة الصيهية:

تعد قضية القضاء عمى التطرؼ إحدى السياسات التي اتخذتيا السمطات الصينية مؤخ ار

لمعالجة تصاعد العنؼ والتطرؼ ،خصوصا وأف التدابير العسكرية وتطبيؽ القانوف ال يكفياف
لمكافحتيا ،وىو ما دفع السمطات لمتوصؿ إلى فكرة مواجية التطرؼ مف خبلؿ تغيير عقمية
المتطرفيف لمنعيـ مف القياـ بأعماؿ إرىابية ،وذلؾ مف خبلؿ برامج مخططة بعناية .ويمكف عرض
مراحؿ تمؾ البرامج كما يمي (:)Zhou , 2017
المرحمة األ ولي :مف خبلؿ احتجاز المتطرفيف؛ حيث يتـ تقديـ المشورة الدينية ليـ بالمشاركة مع
بعض منظمات المجتمع المدني ،باإلضافة إلى استخداـ السجناء السابقيف المفرج
عنيـ  -بعد تعافييـ مف الفكر المتطرؼ  -لمتحدث معيـ بغرض تبديؿ
األيديولوجيا المتطرفة لدييـ.
المرحمة الثانية :بعد اإلفراج عف السجناء يتـ إعادة اندماج األفراد المفرج عنيـ في المجتمع
ومساعدة مف يواجو صعوبة في البحث عف عمؿ بصورة عاجمة مف خبلؿ
شراكات وثيقة مع منظمات المجتمع المدني.
المرحمة الثالثة :الرعاية االجتماعية؛ ويقوـ بيا مركز التأىيؿ االجتماعي والجمعيات اإلسبلمية
وروابط الشباب واالتحادات النسائية لمنع األفراد مف االنضماـ إلى الجماعات
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المتطرفة أو دعميا .وتيدؼ إلى تثقيؼ مف شاركوا في التطرؼ ولكنيـ ال
يستحقوف عقوبة جنائية ،أو أولئؾ المعرضيف لمتطرؼ.

 -اخلربة الشهغافورية:

لقد حاز البرنامج السنغافوري لمكافحة التطرؼ عمى االحتراـ والتقدير مع مرور الوقت،

وىو برنامج يمكف أف يكوف مثم ار في تحييد آثار التطرؼ واعادة المتطرفيف إلى الوضع السميـ
واالندماج في المجتمع .ويمكف عرض مراحؿ البرامج عمى النحو اآلتي ( International
:)Peace Institute , 2010
المرحمة األولى :يتـ احتجاز المتطرؼ ،ويتـ تحديد الطريقة المناسبة لمتعامؿ معو مف خبلؿ
أخصائييف نفسييف حتى تنجح عممية القضاء عمى التطرؼ لديو ،ويقيـ مف
الناحية األمنية في آخر األمر واذا ما أخفؽ فيو فبل يتـ اإلفراج عنو.
المرحمة الثانية :يخضع المفرج عنيـ لنظاـ دقيؽ لممتابعة يجدد كؿ عاميف ويتـ تمديده أو إنياؤه
وفقا لنتيجة التقييـ السنوي .وبعد أف يتحرر المستفيد مف برنامج المتابعة يكوف
ح ار تماما.
المرحمة الثالثة :يتـ دمج المفرج عنيـ في المجتمع بصورة كاممة مف خبلؿ برنامج الرعاية
البلحقة وتقديـ الدعـ البلزـ لو وألسرتو.

الشنات املشرتكة للدربات الدولية يف مواجًة التطرف الفكري:
 -8استخداـ المنيج الناعـ مع أساليب األمف القائمة عمى الضبط والمحاكمة وتطبيؽ
القانوف في القضاء عمى التطرؼ الفكري.
 -1استخداـ التدابير لمواجية التطرؼ عممية مستمرة سواء في مرحمة االحتجاز أو
بعدىا.
 -8تطبيؽ القاعدة التربوية "إنسانية العقاب تخدـ أىداؼ العدالة أكثر مما تخدميا
القسوة" ،وأ ف تعديؿ نسؽ القيـ لدى المتطرؼ ىدؼ حيوي لتدابير القضاء عمى
التطرؼ.
 -3االستعانة باالستشارييف والخبراء لمحوار مع المتطرفيف وتقديـ المشورة ليـ قبؿ وبعد
االفراج عنيـ ومساعدة أسرىـ.
 - 31344

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/8

?? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ???? ????? ???????? ?????? ??????:

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

 -1تقديميا لبرامج مينية وميارية وتعميمية لمنزالء ومساعدة المفرج عنيـ في عممية
التأىيؿ واندماجيـ في المجتمع.
 -6االستعانة باألخصائييف النفسييف والمتخصصيف الشرعييف كجزء رئيس ال يتج أز مف البرامج
المقدمة.

ساد ًسا :الرؤية املقرتحة لتعزيز اجلًود الرتبوية ملركز حمند بو نايف
للنهاصحة والرعاية يف مواجًة التطرف الفكري باملنلكة العربية الشعودية
 - 0مهطلقات الرؤية:
-

-

-

االقتصار عمى الجانب العقابي وحده في مواجية سموؾ التطرؼ والعنؼ غير مجد
بالدرجة الكافية لمواجية التطرؼ.
تتمثؿ أىـ مظاىر التطرؼ الفكري التي تعكس درجتو وانتشاره في الكثير مف
المجتمعات في (التعصب لمرأي وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخر ،التشدد في إلزاـ الناس
بما لـ يمزميـ اهلل بو ،سوء الظف باآلخريف ،النظرة الخاطئة لممجتمع وما يجب أف
يكوف عميو ،التقميد األعمى ،والسقوط في ىاوية التكفير).
التطرؼ ليس مسؤولية فردية ،ولكنو يقع بفعؿ ظروؼ مجتمعية تتعمؽ ببنية
المجتمع ،فالتطرؼ ظاىرة مركبة األبعاد متنوعة ومتداخمة العوامؿ والمظاىر.
التطرؼ ليس نتاج عامؿ واحد بعينو بؿ ىو نتاج تضافر مجموعة مف العوامؿ منيا
العامؿ االجتماعي ،العامؿ السياسي ،العامؿ الديني ،العامؿ التربوي والتعميمي،
والعامؿ اإلعبلمي.
إعادة تأىيؿ المتطرفيف عممية مف الصعب تنفيذىا إجباريا فيي في حاجة إلى بناء
جسر مف التعاوف والثقة بيف العامميف بمؤسسات مواجية التطرؼ والنزالء.

 - 9مرتكزات الرؤية:
 يؤدي دعـ رأس الماؿ االجتماعي وتنميتو بيف أبناء األمة ممثبل في (الثقة بيف البشر -نفي الخوؼ مف العبلقات التبادلية بيف أبناء المجتمع  -توثيؽ الروابط االجتماعية
األفضؿ) إلى الحفاظ عمى تطور المجتمع وتحقيؽ التنمية المستدامة ،كما يعد حجر
األساس في مواجية التطرؼ.
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 وجود اىتماـ كبير  -مف قبؿ أولي األمر بالمممكة  -بضرورة اإليبلؼ والتآلؼ بيفكافة مكونات األمة لمتعايش معا ،وأىمية معاممة الموقوفيف (الخارجيف) كمرضى
وليس كمجرميف .فالمريض حقو الدواء ،أما المجرـ فحقو الردع واف كاف بأساليب
إنسانية تحافظ عمى تماسؾ األمة ودعـ السمـ األىمي والتعايش القائـ عمى التكافؿ.
 ىناؾ دور كبير إلعادة بناء الوعي اإلنساني كآلية في مواجية الوعي المشوه القائـعمى بنية عقمية أساسيا أحادية الفكر وانغبلقية العقؿ وفساد أساليب االستدالؿ
ومناىج التفسير والتأويؿ في المحافظة عمى الوعي االجتماعي لؤلمة.
 إ ف تغيير بيئة المتطرؼ ضرورة اجتماعية لمتخفيؼ مف حدة العوامؿ المسببة لمتطرؼبمظاىره المختمفة.
 إ ف عمميات العبلج في البرامج الثبلثة ليست عشوائية ولكنيا مبنية عمى أسموبعممي متخصص تشارؾ فيو جيات مختمفة مف المجتمع.
 االستمرار في عممية اإلرشاد النفسي والديني خبل ؿ الرعاية في الفترة البلحقة ،وكذلؾالمساعدة عمى التوظيؼ والدعـ األاسري أمر ضروري في نجاح برامج القضاء عمى
التطرؼ.
 دعـ مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية. دعـ قيـ االنتماء وااللتزاـ والمسؤولية لدى الشباب السعودي. نشر ثقافة الحوار بيف أفراد المجتمع كآلية لمتماسؾ المجتمعي. استخداـ المنيج العممي في مواجية قضايا التطرؼ الفكري. مراجعة البرامج بشكؿ دوري مع قابمية تعديميا وفؽ األعراؼ والتقاليد المجتمعية. -إسياـ منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج مواجية التطرؼ الفكري.

 - 3حماور الرؤية:
بالنظر إلى البرامج التي قدميا المركز لمواجية التطرؼ يتضح أنيا تتضمف العديد مف
النواحي االجتماعية والتربوية والنفسية وغيرىا ،وتعتمد في ذلؾ عمى برامج الوقاية والتأىيؿ
والرعاية .والدراسة الحالية تقدـ رؤية لتعزيز ىذه البرامج في إطار اجتماعي وتربوي وفؽ
المحاور اآلتية:
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احملور األول :إصالح الظًري اجملتنعي
 تعزيز التحالفات االستراتيجية لمكافحة ىذه الظاىرة عمى الصعيد العالمي مف خبلؿ مبادراتثنائية واقميمية وجماعية عبر حزمة مف التدابير المرتكزة عمى ركائز ثقافية وتربوية
واجتماعية واقتصادية.
 دعـ التواصؿ الحضاري والثقافي بيف المممكة العربية السعودية ودوؿ الجوار خاصةالدوؿ العربية ،والعمؿ عمى التبلقح الثقافي بيف ىذه الدوؿ ضمف أجندة عمؿ محددة
ومتوافؽ عمييا أساسيا التكامؿ الثقافي واالقتصادي والتوجو نحو المستقبؿ.
 قياـ مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار الوطني بتحميؿ شامؿ وكامؿ لؤلوضاعاالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لممجتمع السعودي لصياغة خطاب ديني
مبني عمى وسطية اإلسبلـ الصحيح.
 تأسيس قناة فضائية وحسابات إلكترونية في وسائؿ التواصؿ االجتماعي بمغاتمتنوعة لنشر الخطاب الديني الوسطي.
 أىمية التكامؿ بيف جميع مؤسسات المجتمع في مواجية التطرؼ ،وأف تعمؿ بشكؿديناميكي متزامنة ومتواكبة وبكؿ وسائميا المختمفة.
 ضرورة أخذ الفتوى مف ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعودية ،وعدـاالنسياؽ إلى الفتاوى مجيولة المصدر أو مف األشخاص غير المرخص ليـ
بالفتوى.
 تطوير اإلعبلـ ليصبح أكثر فاعمية لتوعية األفراد مف خبلؿ البرامج المعدة بشكؿمدروس ومؤثر لتخاطب الفكر والعقؿ معا؛ مع االستعانة بالمتخصصيف في عمـ
النفس والتربية وعمـ االجتماع ليتحدثوا  -عبر وسائؿ اإلعبلـ  -عف خطر غسيؿ
األدمغة عمى الفرد والمجتمع.
 ضرورة إبراز دور المفكريف اإلسبلمييف المؤىميف في العموـ الشرعية والرافضيف لفكرالتطرؼ واإلرىاب.
 ضرورة العمؿ عمى تييئة الظروؼ المجتمعية لتمكيف المستفيد مف سرعة االندماجفي المجتمع بعد خروجو مف المركز.
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 التنسيؽ مع المجنة الوطنية (تراحـ) مف أجؿ االستفادة مف برامجيا المتعددة لخدمةالمستفيديف.
 ضرورة االستفادة مف الطاقات واإلمكانات البشرية والمادية التي تمتمكيا مؤسساتالتربية والتعميـ المختمفة في مجاؿ توعية الطبلب مف أجؿ تدعيـ القيـ الدينية
الوسطية.
 ضرورة تحمؿ األسرة مسؤولية اإلسياـ في إعادة المستفيد إلى تيار الحياةاالجتماعية.
 -االستفادة مف نتائج البحوث والدراسات وتوظيفيا في مجاؿ التوعية والتأىيؿ والرعاية.

احملور الجاني :تهويع األنشطة الرتبوية
 االرتقاء بالممارسة التربوية في مؤسسات التعميـ النظامي ،خاصة في مرحمة التعميـقبؿ الجامعي باعتبارىا مرحمة اإلعداد مف أجؿ المواطنة.
 وضع سياسة تربوية شاممة يمكف مف خبلليا تحقيؽ التكامؿ بيف أىداؼ التربيةالنظامية والتربية غير النظامية.
 دعـ الدور الثقافي لمجامعات في تشكيؿ وتكويف الوعي بمختمؼ مستوياتو وأنواعوألبناء المجتمع بما يتوافؽ مع روح الثقافة اإلسبلمية القائمة عمى التسامح والمحبة.
 تضميف الخطط واألنشطة الدراسية بالمدارس والجامعات موضوعات حيوية تكشؼالحقائؽ والخبرات التربوية التي تسيـ في تعديؿ سموؾ المتطرؼ.
 متابعة مؤسسات الخدمة االجتماعية وتقديـ خدماتيا لممستفيديف باعتبارىا خدمة الحقةضرورية.
 عقد ندوات في مؤسسات التعميـ لتوضيح أضرار الفكر المتطرؼ عمى الفرد والمجتمع. تنمية وتحفيز الشباب لمخدمة التطوعية في المجتمع الستثمار وقت فراغيـ. تقوية الميارات اإليجابية التي يتمتع بيا المستفيدوف أوال ،ثـ إكسابيـ مياراتجديدة.
 التركيز عمى ثقافة الحوار ووسائمو بدال مف اإل لقاء والتمقيف في المؤسساتالتعميمية.
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احملور الجالح :تعزيز أداء مركز حمند بو نايف للنهاصحة والرعاية
 تنمية روح المسؤولية لدى القائميف عمى برامجو ،وتكثيؼ البرامج الموجودةومراجعتيا وفقا لمتغيرات والضرورات الحادثة في المجتمع.
 التوسع في إنشاء فروع لممركز في مناطؽ المممكة العربية السعودية ،مف أجؿ اإلسراعفي إجراءات القضاء عمى ظاىرة التطرؼ الفكري.
 استقطاب المتخصصيف مف أساتذة الجامعات لوضع آليات وبرامج إبداعية مبتكرةلممناصحة والرعاية والتأىيؿ تتفؽ وروح الشريعة اإلسبلمية.
 إنشاء مرصد عممي تابع لمركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية لرصد الجديد فيمجاؿ تطور ظاىرة التطرؼ واإلرىاب محميا واقميميا وعالميا.
 تعزيز الجدارة المينية ألعضاء المركز المتخصصيف ،عف طريؽ عقد الحمقاتالدراسية وورش العمؿ وحمقات التدريب والمؤتمرات.
 إيجاد نوع مف الشراكة المجتمعية مع مؤسسات التعميـ البحثية كالجامعات،واالستفادة مف الجيود البحثية في ىذا المجاؿ.
 عمؿ خريطة مؤسساتية تضـ جميع الخدمات التي تقدميا مؤسسات الخدمةاالجتماعية الحكومية واألىمية لممستفيديف إلمكانية التنسيؽ والمتابعة معيا.
إف نجاح ىذه الرؤية يتطمب االيماف مف جانب جميع قطاعات المجتمع باألىمية القصوى
لمتماسؾ االجتماعي ضمف استراتيجية التنمية االجتماعية المستدامة وفؽ رؤية المممكة
العربية السعودية  1383لتحقيؽ المشاركة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع وقطاعاتو،
خاصة المرأة والمناطؽ النائية والشباب ،السيما في مرحمة التحوؿ االجتماعي والثقافي الحالية
التي تمر بيا المممكة بقيادة رشيدة لتحقيؽ مشروع التقدـ واالنطبلؽ نحو آفاؽ مستقبمية
لكافة مكونات المجتمع ،تتحقؽ مف خبلليا الرفاىية لكافة أبناء المجتمع دوف استثناء ،وكذلؾ
الوعي اإلنساني الناقد بمقومات العصر وخطورة االنعزاؿ عنو وأىمية االنخراط بكؿ ما نممؾ
مف قدرات في تحمؿ تكمفة التنمية؛ وكؿ ذلؾ تحقيقا لمقومات المواطنة وقيـ االنتماء.
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املراجــع
أو ًال :املراجع العربية
 -8ابف منظور ،محمد ( )1338لساف العرب ،جزء ( ،)83بيروت :دار صادر.
 -1أبو غزالة ،حسف ( )1331الحركات األصولية واإلرىاب في الشرؽ األوسط ،عماف :دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -8أبو مغايض ،يحيى ( )1383تجربة مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية في مواجية
الفكر المتطرؼ وتحقيؽ الشراكة المجتمعية ،ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني

في التصدي لئل رىاب ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية 18-16 ،أغسطس،
الجزائر.

 -3األحمدي ،عبد العزيز ( ) 8381تقويـ برامج األمف الفكري مف خبلؿ لجاف المناصحة ،المؤتمر
الثاني لمكافحة اإلرىاب "مراجعات فكرية وحموؿ عممية" ،الجامعة اإلسبلمية،

 18-11جمادي الثاني ،المدينة المنورة.

 -1األخرس ،محمد ( )8338البرامج التأىيمية وتحقيؽ الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ (في الرعاية
البلحقة لممفرج عنيـ بيف النظرية والتطبيؽ) ،الرياض :المركز العربي لمدراسات

األمنية والتدريب.

 -6أسعيد ،عميواف ( )1336الغمو في الديف :المفيوـ ،المظاىر ،األسباب ،العبلج ،مجمة جامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية ،عدد ( ،)13ص ص .813-838

 -7األشقر ،عمر سميماف ( )1331نحو ثقافة إسبلمية أصيمة ،عماف :دار النفائس لمنشر
والتوزيع.

 -8أولريش ،بيؾ ( )1336مجتمع المخاطر العالمي بحثاً عف األماف المفقود( ،ترجمة عبل عادؿ
وآخروف) ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة.

 -9البدارنة ،حازـ و بني فياض ،يحيى و عيروط ،مصطفى ( )1388مدى شيوع مظاىر التطرؼ
الفكري لدى طمبة الجامعة األردنية وعبلقتيا بالعوامؿ االقتصادية واالجتماعية

واألكاديمية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،عماف ،عدد  ،17ص ص -831

.889

 -83البرعي ،وفاء ( )1331دور الجامعة في مواجية التطرؼ الفكري ،اإلسكندرية :دار المعرفة
الجامعية.
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 -88بورني ،نسيـ ( )1381الدور التربوي لممؤسسات العقابية وعبلقتو بإعادة تأىيؿ المساجيف،
مجمة العموـ اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،عدد ( ،)13ص .96 – 81

 -81بوشيؾ ،كريستوفر ( )1338االستراتيجية السعودية المينة في مكافحة اإلرىاب :الوقاية واعادة

التأىيؿ والنقاىة ،مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدولي/برنامج الشرؽ األوسط ،بيروت،

عدد ( ،)97سبتمبر.

 -88البيشي ،سعيد ( )1388عرض تجربة المممكة العربية السعودية في المناصحة والتأىيؿ ،ندوة
مكافحة اإلرىاب ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية 87-81 ،سبتمبر ،الرياض.

 -83توريف ،أالف ( )1388براديغما جديدة لفيـ عالـ اليوـ( ،ترجمة جورج سميماف) ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.

 -81الثبيتي ،عبد اهلل ( )1339عمـ اجتماع التربية ،ط ( ،)1الرياض :مكتبة الرشد.

 -86الجرجاني ،عمي ( )8388التعريفات( ،تحقيؽ إبراىيـ األبياري) ،ط ( ،)1بيروت :دار الكتاب
العربي.

 -87الحازمي ،خالد ( )8319أصوؿ التربية اإلسبلمية ،ط ( ،)8المدينة المنورة :دار الزماف.
 -88الحربي ،عمي ( )1388اتجاىات الشباب السعودي نحو ظاىرة التطرؼ الفكري :دراسة

اجتماعية عمى عينة مف طمبة جامعة القصيـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة

األردنية.

 -89حمداوي ،جميؿ ( ) 1381عمـ االجتماع بيف الفيـ والتفسير ،مجمة الغدير ،بيروت ،عدد
( ،)68ص ص .888-76

 -13خربوش ،عبد الودود ( )1383سيكولوجية المتطرؼ االنتحاري :انتحاريي الدار البيضاء

نموذجا ،مجمة شبكة العموـ النفسية العربية ،عدد ( ،)16-11ص ص -88

.81

 -18الخطيب ،محمد ( ) 1338التعميـ واألمف الوطني في المممكة العربية السعودية ،مجمة جامعو
الممؾ سعود (العموـ التربوية والدراسات اإلسبلمية) ،المجمد ( ،)88ص ص

.898-867

 -11الخواجة ،محمد ( )1381التطرؼ الديني ومظاىرة الفكرية والسموكية ،الرباط :مؤسسة
مؤمنوف ببل حدود لمدراسات واألبحاث.

 -18الدىاش ،محمد خميفة ( )1339استخداـ الشبكة العنكبوتية في مواجية انتشار الفكر
المتطرؼ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.
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 -13الرواشدة ،عبلء ( )1381التطرؼ األيديولوجي مف وجية نظر الشباب األردني :دراسة
سوسيولوجية لممظاىر والعوامؿ ،المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب،

جامعة األمير نايؼ لمعموـ األمنية ،مجمد ( ،)88العدد ( ،)68ص ص -88

.813

 -11الزحيمي ،محمد ( )8383اإلسبلـ والشباب ،دمشؽ :دار القمـ.
 -16الزىراني ،عبد اهلل ( )1388دور مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعودية في
مواجية مظاىر التطرؼ الفكري ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،عدد (،)811

ص ص .799-773

 -17السحمراني ،أحمد ( )8998العنؼ واإلرىاب :الجذور والتحديات وسبؿ العبلج ،المؤتمر الدولي
"العموـ االجتماعية ودورىا في مكافحة جرائـ العنؼ والتطرؼ في المجتمعات

اإلسبلمية" ،جامعة األزىر 83-18 ،يونيو ،القاىرة.

 -18السحيمي ،عبد السبلـ سالـ ( )8381تقويـ برامج األمف الفكري مف خبلؿ تجربتي في لجنة
المناصحة ،المؤتمر الثاني لمكافحة اإلرىاب "مراجعات فكرية وحموؿ عممية"،

الجامعة اإلسبلمية 18-11 ،جمادي الثاني ،المدينة المنورة.

 -19السدالف ،صالح بف غانـ ( )8311أسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ ،مؤتمر موقؼ اإلسبلـ
مف اإلرىاب ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية 8 ،ربيع األوؿ ،الرياض.

 -83السممي ،عبد المحسف ( )8388منيجية المناصحة في التربية اإلسبلمية في معالجة
االنحراؼ الفكري :لجاف المناصحة أنموذجاً  -دراسة ميدانية ،رسالة دكتوراه،
الجامعة اإلسبلمية.

 -88الشبؿ ،عمي ( )8311الجذور التاريخية لحقيقة الغمو والتطرؼ واإلرىاب والعنؼ ،مؤتمر
موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية 8-8 ،ربيع
األوؿ ،الرياض.

 -81الصاوي ،محمد وجيو ( )1333أىداؼ جامعة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،دراسة تحميمة
مقارنة في ضوء بعض المعايير ،المجمة التربوية ،مجمد ( ،)3العدد ( ،)13ص

.888-71

 -88الضحياف ،سعود ( )8998البرامج اإلرشادية في السجوف ودورىا في الحد مف العود
لمجريمة ،مجمة كمية اإلنسانيات والعموـ االجتماعية ،جامعة قطر ،عدد (،)18

ص ص .188-138
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 -83الطريؼ ،غادة ( )8381جيود المممكة في التخفيؼ مف تطرؼ الشباب السعودي ،مجمة
البحوث األمنية ،كمية الممؾ فيد األمنية ،عدد ( ،)17ص ص .79-88

 -81طعيمة ،سعيد ( )8999التعميـ المصري واالختراؽ الثقافي :دراسة تحميمية ،مجمة كمية
التربية ،جامعة عيف شمس ،عدد ( ،)18ص ص .61-19

 -86الظاىري ،خالد صالح ( )1338دور اإلسبلمية في مواجية اإلرىاب ،الرياض :دار عالـ الكتب
لمنشر والتوزيع.

 -87عبد العاؿ ،عبد الحميـ ( )8338تجارب وخبرات محمية ودولية في الرعاية ،الرياض :المركز
العربي لمدراسات األمنية والتدريب.

 -88العبد العزيز ،دنيا ( )1383الرعاية البلحقة ،مجمة األمف والحياة ،مجمد ( ،)88عدد (،(881
ص ص .37-36

 -89عبداهلل ،عبداهلل ( )1386اإلرىاب والتطرؼ في ظؿ تطور شبكة المعمومات العالمية
(اإلنترنت) :الممارسة واألبعاد االجتماعية وسبؿ المكافحة ،المجمة الميبية

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

 -33العبيدي ،األسعد ( )8386دور الخصائص النفسية واالجتماعية لنزالء المؤسسات اإلصبلحية

وخصائصيا في تشكيؿ وتوجيو العممية التعميمية والتربوية بيا ،ندوة التعميـ داخؿ
المؤسسات اإلصبلحية ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية 18-16 ،صفر،

الرياض.

 -38عتريسي ،طبلؿ ( )1381األبعاد االجتماعية لظاىرة التكفير ،مجمة الغدير ،العدد ( ،)68ص
ص .38-16

 -31عفيفي ،محمد اليادي ( ) 8981في أصوؿ التربية :األصوؿ الثقافية لمتربية ،القاىرة :مكتبة
األنجمو المصرية.

 -38عمراف ،عفاؼ ( )8993األبعاد االجتماعية واالقتصادية لظاىرة التطرؼ الديني بحث تطبيقي
عمى بعض فئات المجتمع المصري بمنطقة المنيرة الغربية ،مجمة دراسات تربوية،
رابطة التربية الحديثة ،مجمد ( ،)9عدد ( ،)68ص ص .838-168

 -33عمراف ،كماؿ ( )1338اإلرىاب والتطرؼ والعنؼ والغمو الديني في صفوؼ الشباب :األسباب

والمعالجة ،مؤتمر قضايا الشباب في العالـ اإلسبلمي :رىانات الحاضر وتحديات
المستقبؿ ،المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموـ والثقافة 16-13 ،نوفمبر ،تونس.
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 -31العمري ،عبد اهلل ( )8381دور الثقافة األمنية في الوقاية مف الفكر المتطرؼ في المجتمع
السعودي ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 -36العنزي ،ناصر حماد ( )1338مجمس التعاوف الخميجي والتحديات األمنية العربية (-8993
 ،)1336رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية.

 -37عوض ،السيد ( ) 1333التطور التكنولوجي والجريمة ،المؤتمر السنوي الرابع والثبلثوف
"قضايا السكاف والتنمية" ،المركز الديموجرافي 11-89 ،ديسمبر ،القاىرة.

 -38عيسى ،محمد ( )8998مصادر التطرؼ كما يدركيا الشباب في مصر والكويت :دراسة

مقارنة ،مجمة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،عدد ( ،)88ص ص -77

.838

 -39الفاربي ،عبدالمطيؼ و الغرضاؼ ،عبدالعزيز و موحي ،محمد و غريب ،عبدالكريـ ()8993
معجـ عموـ التربية :مصطمحات البيداغوجيا والديداكتيؾ ،الدار البيضاء :مطبعة

النجاح الجديدة.

 -13القحطاني ،مشبب ( )1388الخصائص االجتماعية والنفسية والفكرية لحاممي الفكر الضاؿ،
رسالة دكتوراه ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 -18القميطي ،سامي ( )8316ظاىرة الغمو في الديف  -دراسة وتحميؿ ،مجمة جامعة طيبة (العموـ
التربوية) ،عدد ( ،)1ص ص .879-883

 -11الكردي ،خالد ( )8386الرعاية والمناصحة مف الجوانب النفسية :نحو برنامج إرشادي نفسي،
ممتقى دور الرعاية والمناصحة في مواجية الفكر التكفيري ،جامعة نايؼ العربية

لمعموـ األمنية 88-9 ،رجب ،الرياض.

 -18المتولي ،محمد و العنزي ،عبد الرحمف ( )1336أثر االنحراؼ الفكري عمى األمف الوطني
الخميجي ،الكويت :دار اإليماف لمطباعة.

 -13متولي ،مصطفى ( )8386نموذج مقترح لبرامج تعميمية تربوية داخؿ المؤسسات اإلصبلحية
والعقابية في الدوؿ العربية ،ندوة التعميـ داخؿ المؤسسات اإلصبلحية ،أكاديمية

األمير نايؼ العربية لمعموـ األمنية بالتعاوف مع المنظمة العربية لمتربية والثقافة
والعموـ 18-16 ،صفر ،تونس.

 -11محمود ،سعيد و عطية ،سعيد ( )1338األبعاد االجتماعية والتربوية لظاىرة التطرؼ والعنؼ
في المجتمع المصري :دراسة تحميمية نقدية ،مجمة كمية التربية بالزقازيؽ ،جامعة

الزقازيؽ ،عدد ( ،)88ص ص .13-8
 - 38354

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/8

?? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ???? ????? ???????? ?????? ??????:

الجهود التربوية لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة التطرف الفكري :رؤية مقترحة
 -16المرساؿ ،ماجد ( )8381برامج المناصحة :الواقع والتطمعات ،ممتقى تقويـ جيود المناصحة
وتطوير أعماليا ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية 19-18 ،صفر،

الرياض.

 -17مرسي ،فؤاد ( )8979أزمة المجتمع ىي أزمة المثقفيف ،الندوة الدولية "المثقفيف والتغير
االجتماعي في العالـ العربي" ،مركز بحوث الشرؽ األوسط -جامعة عيف شمس،

 6-8نوفمبر ،القاىرة.

 -18المرعب ،منيرة ( )1339ظاىرة التطرؼ الفكري والتربوي عند طبلب كميات التربية لمبنيف في
مدينة حائؿ :المظاىر واألسباب والحموؿ المقترحة "دراسة ميدانية" ،مجمة القراءة

والمعرفة ،عدد ( ،)89ص ص .83-83

 -19مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعبلـ ( )8381تديف السعودييف ،الرياض :مركز أسبار
 -63مركز

-68

مركز

لمدراسات والبحوث واإلعبلـ.

محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ( )8387برامج المركز:
http://www.mncc.org.sa/wps/wcm/connect/main/Counseling+c
enter+AR/Main/Home/?presentationtemplate=Design/MNCC/
)#MNCC+AR (8-10-1437
محمد

بف

نايؼ

لممناصحة

والرعاية

()8388

حقائؽ

وأرقاـ:
http://www.mncc.org.sa/wps/portal/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJ
ABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQ
x8vb39jc3cDR18vNyswwwNPA31Q9HVWBgGuRs4GhmFup
uYhZkYOJjqB9FlH4cwNGASP24FUThN96LsAVRqEoMTIx
dgUrMnUICA7wMDYxN0RWgmeGOoQBLIBFyZnBikX5Bb
mhoRGWwZ5aJoyIAerozHw!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80T
mxFL1o2XzBJNDRIMTQySzA0M0UwQTU3QlRRUEoxMEs
)/y (21-9-1438

 -61مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ( 1381ب) منشور عف برنامج التأىيؿ ،الرياض:
مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.

 -68مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ( 1381ج) منشور عف الرعاية البلحقة ،الرياض:
مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.

 -63مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية (1381أ) منشور عف مركز محمد بف نايؼ
لممناصحة والرعاية ،الرياض :مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية.
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 -61المرواني ،نايؼ ( )1388تجربة المممكة العربية السعودية في مكافحة اإلرىاب ،مجمة الفكر
الشرطي ،مركز بحوث شرطة الشارقة ،مجمد ( ،)13عدد ( ،)76ص ص -61

.99

 -66المطيري ،عبد الرحمف ( )8381المعالجة الصحفية لبرامج المناصحة والرعاية في الصحؼ

السعودية ،الممتقى العممي لتقويـ جيود المناصحة وتطوير أعماليا ،جامعة اإلماـ

محمد بف سعود اإلسبلمية18 ،صفر ،الرياض ،ص ص .618 -171

 -67المورعي ،أحمد ( )1388سبؿ مواجية الفكر المنحرؼ في إغواء الشباب ،ندوة التصدي

لمفكر اإلرىابي والحد مف تجنيد الشباب ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،

 13-88مارس ،الرياض.

 -68موسى ،مصطفى ( )1336إعادة تأىيؿ المتيميف والمحكوـ عمييـ في قضايا اإلرىاب،
الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 -69الميمف ،إبراىيـ محمد ( )8381برامج المناصحة :قوى مؤثرة ورؤى تطويرية ،المؤتمر الثاني
لمكافحة اإلرىاب "مراجعات فكرية وحموؿ عممية" ،الجامعة اإلسبلمية18-11 ،
جمادي الثاني ،المدينة المنورة.

 -73اليبداف ،أحمد ( ) 8383فاعمية برنامج الرعاية والتأىيؿ بمركز محمد بف نايؼ لممناصحة

والرعاية بالرياض مف وجية نظر المستفيديف ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ

العربية لمعموـ األمنية.

 -78اليميؿ ،عبد العزيز ( )8388واقع الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ مف الموقوفيف امنيا في مركز
محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية بالرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ

العربية لمعموـ األمنية.

 -71اليميؿ ،عبد العزيز ( )1388لمحة عف االستراتيجية الفكرية السعودية في مواجية اإلرىاب،
مجمة األمف والحياة ،عدد ( ،)879ص ص .78-71

 -78اليميؿ ،عبد العزيز ( 1383أ) مركز محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية ،مجمة األمف
والحياة ،عدد ( ،)887ص ص .37-36

 -73اليميؿ ،عبد العزيز ( 1383ب) مركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة والرعاية :أنموذج عالمي
في تحقيؽ األمف الفكري ،مجمة األمف والحياة ،عدد ( ،)893ص ص .31-33
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 -71اليماش ،متعب شديد ( )8383استراتيجية تعزيز األمف الفكري ،المؤتمر الوطني األوؿ لؤلمف
الفكري"المفاىيـ والتحديات" ،كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف

الفكري ،جامعة الممؾ سعود 11-11،جماد األولى ،الرياض.

 -76والى ،خميس خزاـ ( )1338إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية ،بيروت :مركز
الوحدة الوطنية والدراسات.

 -77وزارة اإلعبلـ ( )8996المممكة العربية السعودية ،مسيرة البناء ،الرياض :وزارة اإلعبلـ.

 -78وطفة ،عمي ( )8999بنية السمطة واشكالية التسمط التربوي في الوطف العربي ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.

 -79يسيف ،السيد ( )1339شبكة الحضارة المعرفية مف المجتمع الواقعي إلى العالـ االفتراضي،
سمسمة العموـ االجتماعية ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب.

 -83يسيف ،السيد ( )1383التحميؿ الثقافي لممجتمع :نحو سياسة ثقافية جماىيرية ،القاىرة :دار
نيضة مصر لمنشر.

 -88اليوسؼ ،عبد اهلل ( )1336األنساؽ االجتماعية ودورىا في مقاومة اإلرىاب والتطرؼ،
الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 -81اليوسؼ ،عبد اهلل ( )1383البرامج اإلصبلحية والتأىيمية في المؤسسات اإلصبلحية في
المممكة العربية السعودية ،ط ( ،)8الرياض :كمية الممؾ فيد األمنية.
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