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 الدراسة ملخص

ُ
 
ُُتهدف

 
ُالتطرفُنقديُُتحليلمُديقتُإىلُالحاليةُالدراسة امجُمكافحة بشكلُُنجاحهُاومدىُلبر

ُمواجهةُ ي
 
ُف ُُ،والتطرفُاإلرهابمباشر

 
ت ُأُوقدُاخبر

 
ُالفكريُالمطبقةُحد ُُنماذجُبرامجُالوعي ي

 
ف

ُ ي
ُالوقائ  ي

نامجُالوطن  ُُُ.فطن(ُ-المملكةُالعربيةُالسعوديةُ)البر المنهجُُوتستخدمُالدراسةُأدوات 
ُلتحديدُاإليجابياتُوا ي

ُبرنامجُفطن،ُُبياللسالوصف  ي
 
نامجُكمُاتُف حاتُلتطويرُالبر بماُُ،تقدمُمقبر

عىلُإىلُُتحولهإىلُُيؤدي ُُ.ُ.منهُالمرجوةُواألهدافُالغاياتُتحقيقبرنامجُقادُر

ُ
 
ُالفصلُُوقدُتناولت ي
 
ُاألولُف

 
ُدورُ ُمقدمة ُحمايةُاأُلُتبي   ي

 
بويةُف جيالُالمؤسساتُاالجتماعيةُوالبر

ُالفكرية امج ُالبر ُبتعزيز ُوذلك ُُكانُُيفوك، ي
ُالنر ُالفكرية ُالمعاناة ُدفع ي

 
ُف ُأهمية ُفطن نامج لبر

ُاجتاحتُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُأُل ُالمؤسساتُالتعليميةُفيهُا،ُمنُثالثةُعقوُدُكب  ي
 
ُوخاصةُف

ُُ.برامجُمتنوعةُوذلكُمنُخالل

ُثمُأ
 
ُهذاُالفصلُخذت ي
 
ُللدراسةُ،ف ي ُالبناءُالمنهجر ي

 
ُُ،ف

 
وحدودهُاُ،فيهاُتساؤالتُالدراسةُوضحت

ُُ.جراءاتُالدراسة،ُوالمنهجُالمستخدمُفيها،ُوإهدافهُاوأهُاتميهوأ

ُُ ي
ُالفصلُالثائ  ي

 
ُاجتاحتُالعالمُبدأتُبمقدمةُتبي  ُُ،ف ي

ُظاهرةُالتطرفُُالمهدداتُالفكريةُالنر ي
 
ف

ُدعتوموقفُاأُلُ،اإلرهابُو ي
ورةُتعزيزُاأُلُُ.طيةُونبذُالعنفالوسإىلُُديانُالسماويةُالنر منُوض 

ُالمجتمعات ُُ،الفكريُلتأمي   ُالفكريلمُؤاُعبر ُُُ.سساتُالمعنيةُبالوعي

ُ
 
ُختمت ُُالفصلُ ُثم ي

ُُوُالثائ  ُالعالمية ُالتجارب ُُاإلقليمية؛بأبرز ُ،والجزائريةُاإلماراتية،التجربة

ُُتوصياتُوُ،والسعوديةُ،والمرصيةُ،والمغربية الدوىلي ُالوقايةُمنُُوالمؤتمُر ي
 
التعليمُف ُاإلرهابدوُر

ُعاونُومنظمةُالتُ،منيةاأُلُملُوتهُجامعةُنايفُالعربيةُللعالذيُنظمُوالتطرف ُُاإلسالمي ي
 
بريلُأ9ُف

ُرضُفيهُوالذيُعُ ُ،م2019 ُُخمسُمنُأكب  ُُ،تجربةُةعشر ُالمنظمةُعدة؛ُأمنُدول  ي
 
ُُُ.عضاءُف

ُالفصلُهدفي  ُوُ؛الفصلُالثالث ُأدواتُالبحإىلُُهذا ُأكاديميُ ُ،ثُبشكلُمتكاملبناء ُُاوتحكيمها

ُوالتوصيات ُالنتائج ُواستخراج ُلتطبيقها ُذموشُُ.والتهيئة ُلتحديدُل ُرأي ُاستطالع ُتطوير لك

ُوالمهتمي  ُ نامج ُالبر اء ُخبر ُلبعض ُوتقديمها ُفطن ُبرنامج ُالمقابالتُُوُ،مشكالت ُبعض إجراء

ُعددُ  ُمع ُفطنُالمعمقة ُبرنامج ُوتنفيذ ُتخطيط ُمسؤوىلي ُثم ُُُ.من ُبناءُُومن ي
 
ُف توظيفُذلك

حا ُوالمقبر ُوأبرزُالحلول ُفطن، ُأبرزُمشكالتُبرنامج ُلتحديد ُموسع وتمُُطويره،تلتُاستبيان

هُا وتفسب  ُُ.تطبيقُاالستبيان،ُوسيتمُعرضُنتائجهُوتحليلهُا

ُ ُختام  ي
 
ُُ،الدراسةُوف

 
ُعد ُقدمت ُلبناء ُتوصيات ُ ة ُممب  ُالتطرف ُلمكافحة ُُ،برنامج

 
ُعد ةُوكذلك

احاتُمستوحا ُ ُ.ةُمنُنتائجُاالستطالعاقبر

ُُالتطرف،ُمكافحةُفطن،ُبرنامج:ُالداللية الكلمات ُُ.ريالفكُاألمنُالفكري،ُالوعي
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 الجوانب المنهجية: الدراسةإىل  مدخل



 

(4) 
 

 أوال: مقدمة

ايموجُُ
ُاليومُ  ُُلعالم ات  ُُبتغب  ُنتجُعنها ة، ُكبب  ُوالعقائدية،ُعدُدفكرية ُمنُاالنحرافاتُالسلوكية

ُإىلُُوصلت
 
ُحاالتُعد ي

 
ُرُُوأصبحة،ُالتطرفُالفكريُف يةُُكثب  ُحالةُ يمنُالمجتمعاتُالبشر ي

 
ُعيشُف

ُفالُمن ُُ؛وعدمُاالستقراُروض 
 
ُعملتُعىلُبث ي

الكراهيةُُبسببُانتشارُالجماعاتُالمتطرفةُالنر
ُالواحُد ُالمجتمع ُأفراد ُُ؛بي   ُاختالف ُُ،معتقداتهمُوُ،وتوجهاتهمُ،ثقافاتهمعىل ي

 
ُبعضُوف

ُُالجماعاتُهذهُتطرفُتزايُدُالمجتمعات ُهذهُاإلرهابُوُالعنفُممارسةإىل ُوأصبحت ،
يةُومستقبلهُاتمعاجالمُوسالمةهددُأمنُتالجماعاتُ ُُ.تُالبشر

ُالطرقُوالوسائل،ُُتركُز هذهُالجماعاتُعىلُفئةُالشباب،ُوتحاولُالسيطرةُعىلُعقولهمُبشنر
وريُاالتجاهُُ،ومنُهنُا ُالرص  ُمن ُإىلُُكان ُُ،الشبابتوعية ي

 
ُُخاصةُ،المجتمعاتُهذهُف

 
ُالبالط

ُُ،والطالبات ُالجماعاتُُوُبأهداف  ُإهذه
 
ُالُيكونواُفريسة ُوذلكُ،مهُلهلسهُيضاحُخطرهمُحنر

خاللُمنظومةُهادفةُُمنتضافرُجهودُأجهزةُالدولةُومؤسساتها،ُومؤسساتُالمجتمعُواألفرادُب
ُُ.وفاعلةُلألمنُالفكري

بويةُُوتعتمُد لحمايةُاألجيالُالجديدةُُفيهُامعظمُدولُالعالمُعىلُالمؤسساتُاالجتماعيةُوالبر
ُالتوعيةُمن ُبرامج ُوالعقلُ،خالل ُالنفسية ُالجوانب ُوتنمية ُديهملية ُاألفكاُرُمنُليتحصنوُا،

بويةُبماُيُ  ُحمايةُالطالبُوالطالباتالمتطرفة،ُوتقعُعليهاُمسؤوليةُوضعُالخططُالبر ي
 
ُ،سهمُف

ُُ.وتنميتهمُلخدمةُالوطنُوالحفاظُعىلُأمنهُومقدراتهُ،فكرًيُا

امجفإنُتعزيزُُ،لذلك ُُالبر
 
ورة ُوالفكريُوالسياُ،ملحةُالفكريةُأصبحُض  ي

 
ُظلُالتلوثُالثقاف ي

 
ُف ُُ.سي

ُبهاُ ُتقوم ي
ُالنر ُواألنشطة ُالفعاليات ُمجموع ُالفكري ُاألمن ُوجهود ُالفكرية ُالتوعية وتمثل

ُ ُعقول ُلتحصي   بوية ُالبر ُبالدينُُاألفكاُربُوالطالباتُالطالبالمؤسسات ُالمتعلقة السليمة
ُ ُمواجهة ي

 
ُف ُوالثقافة ُإلعدادُُاألفكاُروالسياسة ُالمجتمع ي

 
ُف ُالصحيح ُالفكر ُمع ُتتعارض ي

النر
ُُُ.السويةُالفاعلةُ،معُالعالمُ،المنفتحةُةخصيالشوتكوينُ

ُرُو ُكثب  ُُيرى
 
ُأهمية ُالباحثي   ُُبرامجُمن ُُالوعي ي

 
ُف ُأنُ،المدارسالفكري ورة ُعىلُقائمةُُوض  ي

يأئر
ُ بويةاألولويات ُُالبر ُألمن  ا

ً
ُمحقق ُالمجتمعاتُباعتباره ُُوأهميةُ،واستقرار ُالمؤسساتاستثمار

ُ ُتحقيقُاألمنُعبر ي
 
بويةُف ُُ،فةالمختلُآلياتهُاالبر

 
ُُخاصة

 
ُت ي

ُالمدارسُالنر مؤسساتُالتنشئةُُمنعتبر
ُتستندُإليهاُتربيةُالطالبُوتهذيبهمُوتعليمهمُوتهيئتهمُلمستقبلهمُومجتمعهمُ ي

االجتماعيةُالنر
ُُ.وحمايتهمُمنُاالنحرافُالفكري

ُ
 
لتحقيقُالمجتمعُاآلمنُالمستقر،ُُها،تعزيزُاألمنُالفكريُلدىُالناشئةُأقرصُالطرق،ُوأفضلُويعد
ُكانُدُالااُُزفكلم ا؛

ً
ُفردُوعًياُوفهًماُوإدراك ُللوطن،ُُوُانتماءُ ُأكب  وإذاُُُُ.حرًصاُعىلُأمنهُواستقرارهُأكب 

ُشأنهاُُمناألمنُالفكريُُبرامجاإلبداعُوالعبقريةُوالنبوغ،ُفإنُإىلُُكانتُاألممُتسىع المناخُُتوفب 
ُوالحضارة،ُفالحضاراتُالراقيةاُلتحقيقالمالئمُ ي

ر
ُُماُقامتُ،خي    تاُرعىلُمرُالُ،إلبداعُوالرف

 
عىلُُإل

ُمجتمعُماُبدونُوجودُُُ،فكرُحرُوبيئةُآمنةُمطمئنة ي
 
ُالرخاءُاالقتصاديُالُيتحققُف

َّ
ُهذهكماُأن

وي    جُُهناكُُ.(2013ُ،43ُن،ا)شلدُالبيئة ُوالمتطرفونُللبر سةُيشنهاُأعداءُاإلنسانية، هجمةُشر
ُالنش ُعىل ُوالتأثب  ُالوسطية، ُومنهج ُاالعتدال ُوترك ُُولإلرهابُوالغلو، ُلشبااء ،ُاإلعالمبُعبر



 

(5) 
 

ُ نت، ُاإلنبر ُومواقع ُاالجتماعي ُالتواصل ،ُيشجتوالومواقع ُ)التميمي ُالدماء ُوسفك ُالقتل ُعىل ع
2017ُ:5).ُُُُُ

يُكوقودُ إىلُُيةاإلرهابُاألفكاُرمروجُوُويعمل
وي    جُألفكاُرُاستخدامُالعنرصُالبشر لها،ُمنُخاللُالبر

ُسمدُراتُالاإلداُرتزدادُمسؤوليةُُولهذُاُمخالفة،ومناهجُ ي
 
ُةقادُرالاألمنُالفكريُُبرامجُُتعزيُزيةُف

ُوالمدنيةُعىل ُيتوافقُوالقيمُاالجتماعية ُبما ُاُوُ،بناءُشخصياتُالناشئةُوصقلها
ً
أنُتشكلُسد

ضدُاالنحراف ُالمجتمعُ)السليمان،ُُ،منيًعُا ي
 
لألمنُواألمانُف رئيًسُا ُُ.(2006ُ:3وداعًمُا

ُ ُُتعزيُزُفإنلذا ُالتطرفُُجتمعمالُأعضاءقبلُُمن وممارستهُالفكريُالوعي ُمحاربة ي
 
ُف المدرسي

وري ُاُض 
ً
ُالطاُلُ؛جد ُألن ُالمرحلةُب  ُهذه ي

 
ُوتولدُالقناعاتُ ف ُونموُالشخصية ُطورُالتنشئة ي

 
ف

ُب ُويقومون ُلديهم، ُوتُتكوينالفكرية ُلذا ُاالعتقادي، ُالنهج ي
ُبن  ُحاجةُ فإنهم ي

 
ُف ةُُُيكونون كبب 

ُ ُُهنُاُومنُُ.للتوضيحُوفهمُاألمورُبصورةُأكبر ي
ُُتمعجالمُدوُرُأهميةُتأئر يمثلُقدوةُُالذيُالمدرسي

تربويُبيقومُُوُ،حقيقيةُلهم ُشخصيتهمُيحققُوُ،عليهمُيؤثُردوُر ي
 
ُالهادفُف ُُُ.التغيب 

ُُلقُد ُُعانت 
 
ُالسعوديةُالمملكة ُإخراجُالكفارُمنُُالتطرفُمنُالعربية ُبفكرة ُوالذيُبدأ الفكري،

ُُ،الوطنُأبناءُمنُوالعسكريي  ُُالمدنيي  ُُقتلإىلُُ،جزيرةُالعرب صُدُالدينية،ُافقُرالمُوتفجب  ُوالبر
ُأماكنُالرصاعاتُُ،يةاإلرهابااللتحاقُبالتنظيماتُُعىلالشبابُُتشجيعُوُوقتلهم؛ُمناأُلُلرجال ي

 
ف

ُ ي
 
ُُ،ذلكُولمواجهةُُ.والعراقُسوريُاُف ُُعززت 

 
ُُالدولة

 
ُبوسائلُالمتطرف،ُالفكُرُلمكافحةُهُاجهود

ُأبريلُُهُاضمنُومنُمتنوعة، ي
 
ُالذيُبدأُعملهُف ُلوقايةُُرنامجبوهوُُُ.2015برنامجُفطن، ي

وطن 
ُواالقتصادية،ُ ُوالصحية ُوالثقافية ُواالجتماعية ُاألمنية ُالمهددات ُمن ُالسعودي المجتمع

ُالتعليمية ُُ،يستهدفُالمجتمعات ُالمؤسساتُذاتُالعالقة، ُمع ُالشؤونُُومنهُابالتعاون وزارة
ُ ُُواالجتماعية، ُالداخلية، ُُووزارة ُالصحة، ُالشؤونُُووزارة لرعايةُُلعامةااسةُالرئُوية،ُاإلسالموزارة

ُُُ.الشبابُوالجامعات
 
ُُوتمثلتُرسالة ُالنفسي ُالتحصي   ي

 
ُلإلسهامُف ُالسىعي ي

 
ُف نامجُوأهدافه، البر

ُوالسلوكياتُ ُالمخدرات ُآفة ُمن ُلوقايتهم نامج، ُالبر ُيقدمه ُما ُخالل ُمن ُوالطالبات، للطالب
ُُ.المنحرفةُاألفكاُرالخطرة،ُُو

ُالموقعُ ُاإلويشب  ي
وئ  نامجُ)ُلكبر سىعُلتحقيقُغاياتهُُأنهإىلُ(،com.ftnmoe.http://wwwُللبر

ُعدادُوتصميمُإمنُخاللُ ُُأدوات 
 
ُت

َّ
ُ،مدربونُوُ،)حقائبُتدريبيةُمنهُاُمُللمجتمعاتُالمستهدفةقد

ُوبناءُعالقاتُفاعلةُمعُالمؤسساتُذاتُُوُ،توعويةُتحماُلُوُ،برامجُتدريبية مراكزُاستشارات(
ُالتواصلُمعُالجميعُمنُخاللُموقعُوعيةُبطفرقُتُوُ،العالقة ي

وئ  هُمنُوسائلُالتواصلُُإلكبر وغب 
ُوالمعنويُ؛األخرى ُالمادي ُمصادرُالدعم ُعىلُومنهُاُكافة،ُُمستثمرين ُيعتمد اكاتُمعُُما الشر

ُالخاص ُُُ.القطاع وعات  ُمشر ُعدة نامج ُُ؛واستهدفُالبر ُوالتثقيف،ُمنها ُوالمسابقات، التدريب،
ُوتنم ُالمواالستشارات، ُاسية نامجُُُ.الجتماعيةؤولية ُيسىعُالبر ي

ُالمشكالتُالنر وقدُحددتُأهم
ُُ،لمواجهتهُا ُوالمهدداتُاألمنية،ُُوهي ُونقصُالمهاراتُالشخصيةُواالجتماعية، )غيابُالهوية،

ُأكتوبرُُُ.وتشتتُالجهود( ي
 
نامجُلمزيدُمنُالدراسةُوالتطويُر2017ُوف بماُيحققُُ،تمُإيقافُالبر
ُمنُتحقيقهُمنُتمكنُمُاُومدىُفطن،ُبرنامجُبهُقامُالذيُالدوُرُلتقييمُوُُ.األهدافُالمرسومةُله

نامجُواضحةُصورةُتقديمُمحاولةإىلُُالبحثيةُالورقةُهذهُتسىعُأهداف، ُُُ.للبر
ُ
ُ

http://www.ftnmoe.com/
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 الجوانب المنهجيةثانيا: 

 تساؤالت الدراسة -1

ُةفطنُبصوُرُمنُاألسئلةُمنُشأنهاُتسهيلُعمليةُتقييمُبرنامجُعىلُعددُ الدراسةُاإلجابةُُتحاول
ُتوصياتُأليُبرامجُأخرىُشبيهةُيمكنُالنهوضُبها،ُخاصة،ُوتق ديمُتصورُلماُيمكنُأنُيعتبر

تساؤالتُالدراسة ُ:ُ،ومنُأبرُز ُُالتاىلي

سماتُبرنامجُفطن؟ • ُأبرُز هي  مُا

ُنموذًجُ • ُفطن ُبرنامج ُيعتبر ًُهل ُمعبر ُا ُعن ُالعربيةُُبرامجا ُالمملكة ي
 
ُف ُالفكري الوعي

 السعودية؟ُ

ُُرامجبُمستقبلُهُوُمُا • ُُالفكريُالوعي ي
 
 السعودية؟ُالعربيةُالمملكةُف

امجُهذههلُقامتُ •  الوطنية؟ُالهويةُبتعزيُزُالبر

ُقامتُ • ُُهذههل ُمن ُعقود ُظل ي
 
ُالفكرُالمتطرفُف ُبمعالجة امج ُُاإلرهابالبر والتكفب 

 ُوالقتل؟

حُالتصوُرُمُا • نامجُالمقبر ُالتطرف؟ُلمكافحةُلبر

 : الدراسة حدود  -2

ُُتقترُص
 
ُُنبجالاُتقييمُعىلُالحاليةُالدراسة ُُاألكاديمي ي

ُُوالفن  ي
 
حاتُتقديمُوُُ.فطنُبرنامجُف ُمقبر

ُُتطويرية ي
 
اءُعىلُالدراسةُعينةُتقترُصُوُُ.الدراسةُعينةُراءآُوُ،المقارنةُالدراسةُنتائجُضوءُف ُالخبر
ُاُفطنُبرنامجُمعُالمتعاملي  ُ

ً
،ُُ.سابق اءُرأيُاستطالعتعتمدُأدواتُالدراسةُعىلُُومنُثم  ُعنُللخبر

ُالُوُبرامجُومكوناتُأهداف ُاإليجابياتُلتحديُدُاستبانةُوُ،المدارسُلطالبُالمناسبةُالفكريُعي
ُُوالسلبيات ي
 
اءُتوجهُفطن،ُبرنامجُف نامجُعىلُوالقائمي  ُُللخبر  ُ.البر

راسة -3
ّ
 أهمية الد

ُ
 
ُأهمية راسة تكمن

 
ُُالد ي

 
  تتناول برامج الوع  الفكري ونقدها  ف

أنها األوىل من نوعها الت 
ُظلُ ومناقشتها  ي
 
ُُف ُُومالعالُاتالمتغب  ُُوُ،المحيطةُاإلقليميةية ُالعنف ُأنتجت ي

ُاإلرهابوالنر
،ُاألفكاُروظهورُجماعاتُمتطرفةُتعتنقُهذهُُ،المتطرفةُلدىُمجتمعاتُعديدةُاألفكاُروانتشارُ

مماُيحتمُعىلُالمؤسسةُالتعليميةُدراستهاُوتوعيةُوحمايةُالطالبُمنُأهدافُهذهُالجماعات،ُ
ُيستف أن ويمكن

 
ُ نتائج من يد

 
ُقطاعالد ُاراسة ي

 
ُف ُُتُعديدة امجُالوعي ُببر المجتمعُذاتُالعالقة

ُالفكريُُواأُلُوُالفكري ُبالتطرفُُوُوُ،والتطرفُاإلرهابمن ُ،اإلرهابمراكزُالبحوثُالمتخصصة
الشأنُون،ُوالمهتمُووالباحث  ُُ.نُبهذُا

 : الدراسة أهداف -4

ُُالدراسةُتهدف ُإىل ُتقديم ُنقدي نامجتحليل ُالُكنموذجُُفطنُلبر ُالوعي امج ُوتحديُدلبر ُفكري
ُُو ُلمكافحةُاإليجابيات ُوتطويرُبرنامج ُبناء ي

 
ُف ُتسهم حات ُمقبر ُوتقديم نامج، ُالبر ي

 
ُف السلبيات

ُُ.ذاتُالعالقةُواالهتمامُتالتطرفُالفكريُمناسبُللمؤسسا
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 : المنهج المستخدم -5

ُُالمنهجُالدراسةُتستخدم ي
ُُالوصف  ُُالتحليىلي ي

 
نامجُالمتعلقةُالوثائقُتحليلُف ُوتحليلُفطن،ُببر

ُالشخصيةُُأسلوبُوتستخدمُالمشابهة،ُالعالميةُالفكريةُةوعيتالُبرامجُئقوثا المقابالت
ُرصدُالمشكالتُ ي

 
حاتُبالتوصياتإىلُُلمحاولةُالتوصلواستطالعاتُالرأيُف ُُُ.حلولُومقبر

 : الدراسة إجراءات -6

ُُ،األهدافإىلُُللوصولُالخطواتُمنُبمجموعةُالدراسةُستقوم  ُ:هي

• ُ اءُلبعضُوتقديمهُاُ،فطنُجمبرناُمشكالتُلتحديُدُرأيُاستطالعإعداد نامجُخبر ُالبر
 ُ.والمهتمي  ُ

ُُمنُعددُ ُمعُقةالمعمَُُّالمقابالتُبعضُإجراء • منُُفطنُبرنامجُوتنفيُذُتخطيطُمسؤوىلي
ُالتعليمُ ُالداخليةُُ–القطاعاتُالمعنيةُ)وزارة ُالجامعات،ُُ–وزارة ُالتنميةُاالجتماعية، وزارة

ُالمجتمع( ُمن ُوالمهتمي   ُأبرزُ، ُوأبرُزممشكالتُبرنالتحديد ُفطن، حاتُُج ُوالمقبر الحلول
 ُُ.لتطويره

نامج،ُمشكالتُبأهمُتفصيليةُقائمةُوإعداُدُ،وتحليلهُاُالنتائجُاستخراج • ُالحلولُوأهمُالبر
حات ُُووضعهُاُالتطوير،ُومقبر ي

 
 ُ.متكاملةُقائمةُف

حاتُوالتوصياتُالنتائجُتقديم •  ُ.والمقبر
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   الفصل
 قةمنظرة مع -برامج التوعية الفكرية : الثان 
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ً
 مقدمة: : أول

ُ
 
ُُُدهد ة-ُالعالم  ُاآلونةُاألخب  ي

 
ُرُُتطورُرُ-ف طرفُُوُكبب 

 
ُظاهرةُالت ي

 
،ُوشملتُمناطقُمتعددةُاإلرهابف

ُجميعُدولُالعالمُ ي
 
طرفُظاهرةُعالميةُالُترتبطُبجماعةُُباإلرهاأصبحُحيثُومتنوعةُف

 
والت

عرقيةُمعينةُ)السدالن،ُ ُُ.(2005دينيةُأُو

ُالقضاةُ) ُيُ ُرهابإلا(ُأن2007ُوبي  
 
ُظلُعواملُُعد ي

 
عرعُف ُتنشأُوتبر ي

ةُالنر منُالظواهرُاالجتماعي 
ُهذهُ ك ُوتشبر ُمعينة، ُوثقافية ُواقتصادية ُوتحتُظروفُسياسية ُخاصة، ُواجتماعية نفسية

ُإفرازُظاهرةُُ،بشكلُأوُبآخُرُ،فالعواملُوالظرُو ي
 
ُُاإلرهابف ُالواقعُاالجتماعي ي

 
ُفُُ.ف نُأيةُإومنُثم 

ُتساعدُعىلُوجودُاُحقيقيُ تتطلبُإصالًحُُةمعالجةُجادةُلهذهُالظاهُر ي
ُجملةُهذهُالعواملُالنر ي

 
اُف

ُُ.(2007ُ:30القضاةُ)ُُ.هذهُالظاهرة

طرفُوالغلوُلتشويهُصُوُاإلسالمووقفُ
 
رةُهذاُالدينُالسمحُالقائمُموقفُالرافضُلكلُأشكالُالت

طرفُوالغلوُبأنهاُليستُمنُطباعُالمسلُُ.عىلُالوسطيةُواالعتدال
 
ُالت ُُموبيانُطبيعة ي

الحقيفر
ُالت ُسوء ُعن ُالسليم ُالعقل ُتحجب ي

ُوالنر ُالضوابطُالمتسامح، ُخارج ُاألعم ُواالندفاع قدير
ُالدعوة ورة ُوالخلقيةُوض  ُوالفكرية، حرفُوالفكرُالمتطرفُمحاربةُهذاُالنهجُالمنإىلُُالدينية،

الهادفُالمتسامحُ)رسالةُعمان،ُإىلُُالضال،ُوالدعوة ُُ.(6-4ُ:2004ُالحواُر

ة،إىلُُالسماوية ديانأُلاُجميعُ  حيثُدعت طرف العنف ونبذ الوسطي 
 
 ،ُفقدُنىهاإلرهابُو والت

طرف أشكال كل عن اإلسالم
 
ُ الت ُ حنر ي

 
والوسطيةُ التوازن عىل يحثُاإلسالمف العبادة، مجال ف

ُويدعُووااُل ُ)الظاهري،ُ الناس، عن والعفو الغيظ كظمإىلُُُعتدال، ُالجوار ُوحسن واإلحسان
2002).ُُ

ُ  ما األول، النوع األساليب؛ من نوعي  ُ بي  ُ اإلرهاب لمكافحة ةُوالدوليةحليمال الجهود وتكاتفت 
يعات مثل الصلبة، سمُاألساليبيُ  بات والسجن التشر ُةوإقليمي وقراراتُأممية ،العسكرية والرص 

ُوالعسكرية مواردهم ومحاضة ،ومتابعتهم ،وأنصارهُا الجماعات ومالحقة ومحلية،  المالية
ية ُأ والبشر ، النوع امُ المختلفة، ي

ُ وفه الثائ  زُعىل الناعمة، األساليب 
ّ
ُترك ي

ُالجان والنر الفكريُب
ُُو ي

 
ُ الثقاف ي

 
ُف ُ الجانب مواجهةوالتعليمي ي ُ محاولةُو ،األيديولوجر  تأثرينالم راءآوعقائدُُو أفكار تغيب 
التنظيماتُ رمانُاإلرهاببأفكاُر )أبُو ُُ.(2016يةُعىلُاختالفُمسمياتهُا

ُالُيمنُهناُيصبحُتعزيزُاألمنُالفكُر وراتُالالزمةُلتأمي   حيثُيذكرُ)محفوظ،ُُمجتمع،منُالرص 
ُعىل2006ُ ُواالنطواء ُاألبواب ُغلق ُعن ُهوُعبارة ُالفكري، ُاألمن

َّ
ُبأن ُيعتقد ُمن ُيخط  ُأنه )

ُالئحة الحديثة،ُفاألمنُالفكريُُاإلعالمالممنوعاتُواالبتعادُعنُوسائلُاالتصالُُوُالنفس،ُوتكثب 
ُ
 
ُصد ي

 
ُُملُُ.المحتملةالناسُعنُالمخاطرُُالُيشكلُحالةُسلبيةُتتجسدُف ي

 
يعدُاألمنُالفكريُف

ُوفكري ي
 
ُثقاف ُهدف ُمجرد ُالمعاضة، ُعىلُُ،حياتنا ُينطوي ،

 
ُشامًل ُحضارًيا ا

ً
ُهدف ُأصبح وإنما

ُفاألمنُالفكريُيُ ُ؛تقلُأهميةُعنُجوانبهُالفكريةُجوانبُسياسيةُووطنيةُاُل
 
ُُعد عنرًصاُالُغن 

ُومظه ُاالجتماعية، ُعناضُالنهضة ُمن ُالمؤثراتُرًُعنه ُمن ُالتحرر ُعىل ُالقدرة ُمظاهر ُمن ا
ُالتاري    خالخارجيةُا ُسعتُالقوىُالمعاديةُعبر ي

دادُالهويةُالنر ُفهوُأعىلُمظاهرُاسبر إىلُُلوافدة،
ُالفكرية ُخطوطُالدفاع ُ)محفوظ،ُُُ،والعقديةُإنهاء ُاالستيعابُوالسيطرة ُأوىلُلعملية كخطوة

2006).ُُ
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ُوأفضلُالوسائلُلتحقيقُالُإنُتعزيزُاألمنُالفكريُلدىُالناشئةُيعُد مجتمعُمنُأقرصُالطرق،
ُ
 
ُكانُُاآلمنُالمستقر،ُفكلماُزادُالفرد ا؛

ً
ُوعًياُوفهًماُوإدراك ُانتماءُللوطن،ُُوُأكب  حرًصاُعىلُأمنهُُأكب 

ُكانتُاألمم ُواستقراره،ُُو أعظمُمناخُإىلُُتسىعُإذا اإلبداعُوالعبقريةُوالنبوغ،ُفإنُاألمنُالفكريُهُو
ُللإلبداعُوالنبوغُوا

 
ُفالحضارات ُوالحضارة، ي

ر
ُُماُقامتُ،عىلُمرُالتاري    خُ،الراقيةُعبقريةُوالرف

َّ
إل

ُمجتمعُماُبدُُ،وبيئةُآمنةُمطمئنةُ،حُرُعىلُفكرُ  ي
 
ُالرخاءُاالقتصاديُالُيتحققُف

َّ
ونُوجودُكماُأن

ُُ.(2013ُ،43بيئةُآمنةُمستقرة،ُ)شلدن،

ُدورُر ُالفكريُُوللمدرسة ُاألمن ُتعزيز ي
 
ُف ُالتطرفُ،كبب  ُُ،ومحاربة ُمن ُالطلبة ُاألفكاُروتحصي  

الغامضةُعليهمُُ،الوافدةُمنُالخارجُوالتياراتُالفكريةُالضالة عنُطريقُالتوجيهُوتوضيحُاألموُر
ُتعزُزومناقشتهمُألنهُيكونُقدوةُحقيقيةُلهمُوقائدُ ي

ُمنُالصفاتُالنر تربويُفذُيمتلكُالكثب 
،ُُُ.القناعةُالفكريةُلدىُالطلبة ُُ.(2018)التميمي

ُالطالبُووقايتهمُمنُأيُانحرافُفكريُباتجاهُُمسؤوليةُجسيمةُلفالمدرسةُتتحم ُتحصي   ي
 
ف

ُبكافةُ ُآرائهم ُعن ُللتعبب  ُأمامهم ُالمجال ُوفتح ُالطالب، ُالحوارُمع الغلوُوالتطرفُمنُخالل
ُوعبدُهللا،ُُ،الوسائل ُ)حمدان ُبينهم ُالتسامح ُثقافة ُوترشيح ُالتعليمية، ُمختلفُاألنشطة ي

 
وف

1430ُ:13).ُُ

ُالعقلُاإُل
َّ
ُعلمًياُيإن ي

ُعدةُمؤسساتنسائ  بوية،ُفإذاُُُ،تشكلُنتيجةُتأثب  ومنُأهمهاُالمؤسسةُالبر
ُسليمة ُغب  ُوالنتائج ُالمخرجات ُيعوُدُ،كانت ُحتًما ُفالسبب ُاالنتماء؛ ُتعكس ُُوال هذهُإىل

ُيتعرضُ ُالطالب ُأن ُكما ُوالتعليمية، بوية ُالبر ُأهدافها ُتحقيق ي
 
ُف ُتفشل ُقد ي

ُالنر المؤسسات
ُعُو ُأُوإىلُُملُقدُترجعالالنحرافُبسببُعدة ُالتعليمية ُمًعا،ُإىلُُالبيئة ُكليهما ُأو الطالبُذاته

ُللطلبةُ)الفاعوري،ُإىلُُإضافة ُُ.(2010سوءُمعاملةُبعضُالمعلمي  

ُال2007ُ:55أوضحتُقمرةُ)
َّ
ُأن ُكوسيلةُإىلُُمجتمعاتُالحديثةُلجأت( المؤسساتُالتعليمية

ُ
 
ُتلق ُاجتماعيةُمتخصصة، ُتعليمية ُتربوية

 
ُُعلم ُلاُنُالناشئة

 
ُوتنقلُُوالمعرفة ُالمختلفة، بصنوفها

ُجيل ُمن ُتراكماته ُبكل ي
 
ُالثقاف ُُالموروث ُوتسىعإىل ُُجيل، ُجميعُإىل ُمن ُنموُالناشئة تحقيق

ُُ.الجهات

زُدورُالجامعات ُُ،منُهناُيبر ي
 
بويةف ُوالكوادرُالبر الذيُالُيقترصُعىلُتقديمُُ،ُإعدادُالمدرسي  

ُ ُبإزالة ُوإنما ُفحسب؛ ُوالمعلومات ُعقولُُُرفكااألالمعارف ُمن ُالمنحرفة ُواالتجاهات الشاذة
ب ُ)شلدان،ُُاألفكاُرالطلبة،ُوتحصينهُا ي السلوكُاإليجائر ُينبثقُعنهُا ي

ُُ.(4،ُص2013السليمةُالنر

ُ(ُأنُمراح2006ُ:25سليمانُ)ويرىُ
 
ُمنُأخطُرلُالتعليمُالعامُوخاصةُالمتوسطُوالثانويُت عتبر

ا ُحياةُالطالبُوالطالبات،ُبسببُالتغب  ي
 
ُمنُُتالمراحلُف ُالمرحلتي   ُهاتي   ي

 
ُتحدثُلهمُف ي

النر
ُهذهُا ي

 
ه،ُوف ُاإلداُرلمرحلةُيجبُعىلُالبلوغُوغب  ي

ةُالمدرسيةُأنُتشددُعىلُجوانبُمهمة،ُينبىع 
ُا ي
 
ف ُلطالب،ُمنهاُ:عىلُالمدرسُالحرصُعىلُتحقيقهُا

ُ
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هُ .1
َّ
ُوأن ُالمسؤولية، ُتحمل ُمرحلة بُمن ُيقبر ُأصبح ه

َّ
ُبأن ُالمرحلة ُهذه ي

 
إشعارُالطالبُف

استطاعتهأبإمكانهُ عىلُقدُر ُتحملهُا ي
 
ُيمارسُدورهُف

َّ
ُُ.ن

2. ُ
 
ُلدىُالطالبُملكة ُالسليمُأنُينمي ُُ،التفكب 

 
ُإبداءُالرأيُحولُبعضُالقضايُاُوالمشاركة ي
 
ف

مقبُو عنُقولهُهلُهُو ُمقبولبرصفُالنظُر ُُ.لُأمُغب 
ُُهيوجهُأن .3

 
عهُُالتوجيه ُوالحرصُعىلُأنُيكونُوفقُماُشر ُأفكارهُومعتقداته، ي

 
السليمُف

ُُ.هللا
ُإذُابرُلا .4 ُالخب  ُفعل ُعىل ُوتعينه ُجهل، ُإذا ُتذكره ي

ُالنر ُالصالحة ُالرفقة ُاختيار ُعىل كب  
ُُ.تكاسل

ُمك .5 ُأصبح ُالمرحلة ُهذه ي
 
ُف ه

َّ
ُألن ُالمنبهات؛ ُوترك ُالواجبات ُأداء ُوجوب ُعىل ُحثه

ً
ُالف

ُُ.حاسبُعىلُأفعالهُوأقوالهيُ 
ُأصبحُأن .6 ه

َّ
ُبأن ُليشعره ُالرجل؛ ُالرجلُمع ُالطالبُتعامل ُاألستاذُمع ُُيتعامل ي

 
ُف عضًوا

يهمهُوأنُيكونُنافًعُا ُُ.المجتمعُيهمهُمُا
ُالدولُ .7 ُتجاه ُوالحقد ُبالبغض، ُالشعور ُعنده ُتنمي ي

ُالنر ُباالنتقادات ُحشوُذهنه عدم
ُتولدُعندهُالتطرفُوالحقدُعىلُوالحكامُوالمجتمع،ُوعدمُإشغالهُبمثلُ ي

هذهُاألمورُالنر
ُُ.المجتمع

8.  ُ ُكثب  ي
 
عيةُف ُة،ُمثل:ُحدُالُشيمنُالمسائلُاألمنُتوضيحُاألحكامُالشر ة،ُوقطعُابُرقة،ُوالح 

بُالخمرُوالزنُا ُوحدُشر ُوالخروجُعىلُالحكام،ُوقتلُالمسلمُوالمعاهدُوالذمي  الطريق،
ُذلك ُوغب 

 
ُليعرف ،ُُ

 
ُأن ُقبل ُاألحكام ُهذه ُيُمثل ُأصحاب  المنحرفة؛ُُاألفكاُرُصطاده

ُمنُالعالجُ،فكرهعليهُُُافيفسدُو ُُُ.والوقايةُخب 

 

 
 
 هتمة باألمن الفكري: لما السابقة الدراسات ثانيا

  مكافحة التطرف  قتراباكادراسات حول  -
 
 جديدة ف

ُ ُكتاب ي
ُيأئر ُاإلطار، ُهذا ي

 
ابات جديدة لمكافحة ا»ف تصميم وتقييم مكافحة  .. اإلرهابقت 

حامدُالسعيدُ«مج اجتثاث التطرفالتطرف وبرا وفيسوُر رئيسُقسمُاالقتصادُُ-،ُمنُتأليفُالبر
ُكليةُإدارةُاألعما ي

 
ُف ُُ،لالسياسي وبوليتان" بجامعةُ"مانشسبر ُالمملكةُالمتحدةُ،مبر ي

 
لُُ،ف

ِّ
حل وي 

ُ ُُالوضعُ ُالكتاب  ُعددُ ُاإلرهابالخاصُبمواجهة ي
 
فُف ُمنُأجلُإبرازُتجربتهُاُوالتطرُّ منُالدول،

ةُمنها،ُومنُتلكُالدولُتركياُوسنغافورةُودولُأخرى،ُحيثُإنُتلكُالدولُيجمعُبينهُاواالستفاد
أنُتلكُالدولُقدُإىلُُوالعنف،ُباإلضافةُاإلرهاباُمنذُعقودُطويلةُمنُهعدةُأمور،ُأهمهاُمعانات

ُ مت 
 
ُُقد

 
ُُالعديد ُاآللياتُلمواجهة ُوالطبيعةُُاإلرهابمن ُالسكان، ُعدد ي

 
ُف ُاختالفها ُمن بالرغم

،ُوالثقافةُالسائدةُوالقيمُالمتعارفُعليها؛ُوهوُماُيمكنُالجغرا فية،ُوالتاري    خ،ُوالنظامُالسياسي
ُ ي
 
ُدولُأخرىُاإلرهابمواجهةُُاالستفادةُمنهُف ي

 
ُُ.ف

ُ

ُ
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  مؤسسات التعليم العاىل   -
 
 دراسات حول مواجهة التطرف ف

ع  )أجرىُ عرفإىلُُهدفت دراسة (2000التر
 
ُ الجامعات دور واقع عىل الت ي

 
ُ مواجهة ف ي

 قضينر
طرفُالفكري

 
ُ والمعلومات البيانات جمع وكذلك الشباب، لدى والعنف الت ي

ُ تفيد النر ي
 
 تحديد ف

بوي أهميةُالدور ُ البر ُ للجامعة والخدمي ي
 
عرف المجتمعية، القضايا هذه مثل مواجهة ف

 
ا والت

ً
 أيض

ُأفكار  بيئاتهم اختالف عىل اآلراء تلك تباين ومستويات آرائهم واستطالع الشباب عىل
ُودياناتهم راسة وسنوات وتخصصاتهم

 
ُُُ.االقتصادية وحاالتهم الد ُ استخدمت 

 
ُ الباحثة

 
 المنهج

ُ ي
ُ الوصف  ُ من طالًبا (443عىلُ) توزيعها استبانةُجرى بتصميم تامقُو ،التحليىلي ُُ.مختلفة كليات 

ُمن ُ النتائج أهم وكان ي
راسة إليها توصلت النر

 
طرف أسباب نأُ:الد

 
 وخارج داخل والعنف الت

ُ تمثلت ةالجامع ي
 
ُلدى الوازع ضعف ف ي

لبة، الدين 
 
ُ الصالحة القدوة غياب الط  للشباب،ُوتفسر

ُ بي  ُ البطالة ظاهرة ي  وانتشار المجتمع، فئات بي  ُ االجتماعية العدالة وغيابُ،معاتجالا خريجر
ُ واالختالسات الرشاوى ُُُ.المستوىُاالقتصادي وتدئ 

ُ ُجانب  عرفُ(2018دراسة الخزاعلة ) هدفتُ،آخُرُمن
 
ُُالت ُإىل ي

 
دريسُف

 
ُالت دورُعضوُهيئة

لبةُبمخاطرُالفكرُ
 
ُالط ُتوعية ي

 
ةُف ُالجامعاتُاألردني  ي ُوتنماإلرهائر ُيُوالمتطرف، ي

ُالحسُالوطن  ة
ُنظرُطلبتهُالدي ُمنُ)ُُ.همُمنُوجهه ُمكونة راسةُجرىُاختيارُعينة

 
(459ُولتحقيقُأهدافُالد

ة،ُجرىُاختيارهُ،طالًباُوطالبة ُالجامعاتُاألردني  ي
 
مُبطريقةُعشوائية،ُمنُمجتمعُممنُيدرسونُف

راسةُالبالغُ
 
ُألف23ُُُىلماُيزيدُعالد ُُُ.وطالبةُ ُطالب 

 
ُلاُواستخدمُالباحثُالمنهج ي

،ُوصف  حليىلي
 
ُالت

ُالمجالُاألولُوتناولُدوُرحيثُص : راسةُاشتملتُعىلُمجالي  
 
ممُاستبانةُخاصةُألغراضُالد

لبةُب
 
ُتوعيةُالط ي

 
ةُف ُالجامعاتُاألردني  ي

 
دريسُف

 
ُمخاطرُالفكرُعضوُهيئةُالت ي ُوالمتطرفُاإلرهائر
ُالج18اشتملتُعىلُ) ي

 
دريسُف

 
هيئةُالت عضُو ُتناولُدوُر ي

ُا(ُفقرة،ُوالمجالُالثائ  ي
 
ةُف معاتُاألردني 

لبة،ُواشتملتُعىلُ)
 
ُللط ي

حيثُُُ.وجرىُالتأكدُمنُصدقهاُوثباتهُاُ،(ُفقرة15تنميةُالحسُالوطن 
راسة

 
ُإىلُُتوصلتُنتائجُالد ي

 
دريسُف

 
ُدورُعضوُهيئةُالت

 
لبةُأن

 
ُتوعيةُالط ي

 
ةُف ُالجامعاتُاألردني 

ُبمخاطرُالفكرُ ي ُلديهمُمنُوجهاإلرهائر ي
ُالحسُالوطن  ُوتنمية ُكانتُُهُوالمتطرف، نظرُطلبتها

راسةُبصورةُعامةُبدرجةُ 
 
ُاُ،متوسطة،ُوأظهرتُنتائجُالد

ً
ُ،ُأيض ذاتُداللةُإحصائيةُُوجودُفروق 

ُُ(a =0.05)عندُمستوىُالداللةُ
 
ُالجنسُولصالت لبةُالذكور،ُووجودُفروقُذاتُعزىُلمتغب 

 
حُالط

ُُ(a =0.05)داللةُإحصائيةُعندُمستوىُالداللةُ
 
ُالكلياتُولصالت ةُحعزىُلمتغب  ُُ.الكلياتُاإلنساني 

ُ ُُ(2008العموش )وأجرى
 
ُُهدفتُدراسة ُمجتمعُإىل ي

 
ُف ُالجامعيي   لبة

 
ُالط ُاتجاهات تحليل

ُاإُل ُنحو ُاإلرهابمارات ُومفهوم ُمنهُاإلرهاب، ُُ،والخوف ُوالحرب ومكافحته،ُُاإلرهابعىل
طرفُُو

 
راسةُاوقدُشملتُُُ.)التنشئةُاالجتماعيةُالخاطئة،ُواألميةُوالفقر(ُاإلرهابوأسبابُالت

 
لد

ُُُ.(ُطالًباُمنُجامعةُالشارقة،ُباستخدامُالعينةُالعشوائية530)
 
ُُوأظهرتُنتائج

 
راسةُأنُالبطالة

 
ُالد

ُ
 
ُالمرتبة ُاأُلُاحتلت ُالمصادر ي

 
ُف ُاألوىل ُللمجتُكب  ا

ً
ُوضعُ تهديد ُوأن ُاإلنسانية، المجتمعُُمعات

ُ ُبعدُأحداثُسبتمبر ا
ً
ُأمن ُأصبحُأقل ي

ُاُُ.اإلنسائ 
ً
ُأيض راسة

 
ُالد ُالعينةُُوبينتُنتائج ُأفراد معارضة

ُُُ.فرادُالمدنيي  ُلقتلُاأل
 
ُت ُفوجدتُبعضُالفروقُاإلحصائية ي

 
ُف اتُالمستقلة عزىُلبعضُالمتغب 

راسة
 
ُُ.الد

  )وهدفتُدراسةُ
ُمُرؤيةُ ُتقديم ُُ(2010الثويت  ي

 
ُف ستقبليةُلتفعيلُدورُمؤسساتُالتعليمُالعاىلي

ُالعنفُُو ُظاهرة ُوالعاُاإلرهابمواجهه ُالمحلية ُالتحديات ُضوء ي
 
ُُولف ُولتحقيقُاإلقليميةمية ،

راسة
 
ُالد ُُ،هدف

 
ُالمنهج ُالباحث ُمحلُُاستخدم ُالبحث ُظاهرة ُوتشخيص ُبوصف ي

الوصف 
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راسة
 
راسةُُ.الد

 
ُتقديمُرؤيةُمستقبليةُلالإىلُُوتوصلتُنتائجُالد رتقاءُبمؤسساتُالتعليمُالعاىلي
ُُو ُالعنف ُظاهرة ُأربعُاإلرهابلمواجهه ُعىل ُاُ؛عناضُرئيسيةُةقائمة ُالبيئة : ُ،جامعيةلوهي

اتُ،والمقرراتُالدراسية جهب  
 
دريسُ،والمرافقُوالت

 
هيئةُالت ُُُ.وعضُو

  المدارس -
 
 دراسات حول مواجهة التطرف ف

ُ ُُ(2018دراسة التميم  )تعتبر ة ُالممب   ُالدراسات ُأرادتُمن ي
ُممارسةُالنر فُعىلُدرجة التعر 

ُالمرحلةُالمتوسطُمديري ي
 
ُالتطرفُف منُوجهةُنظُرُةالمدارسُاألمنُالفكريُلمواجهةُظاهرة

نتُعينةُالبحثُمنُ)ُالمديرين %(ُمنُمجتمع78ُ(ُمديًراُومديرة،ُبنسبةُ)45أنفسهم،ُوقدُتكو 
ُتربيةُمح ُلمديرية ُالتابعة ُالرفاعي ُقسمُتربية ي

 
ُف ُبطريقةُالبحثُاألصىلي وا ُاختب  ُذيُقار، افظة

ُولتحقيقُأهدافُالبح ، ي
ُالبحثُاعتمدُالباحثُالمنهجُالوصف  ُلطبيعة ُونظًرا ُأعدُثالحرص، ،

(ُ نتُمن ُتكو  ُمقسم29الباحثُاستبانة ُفقرة، ُُة( ُمجاالت  ُأولياءُُ؛عىلُأربعة ُ)المدرسون، : هي
عتمدتُحزمةُاألمور،ُالطلبة،ُاألنشطةُالتعليمية(،ُوجرىُالتحققُمنُصدقُاالستبانةُ

ُ
وثباتها،ُوا

(ُ ي
ُاإلحصائ  SPSSُالتحليل ُممارسة ُدرجة

 
ُأن ُالنتائج: ُأظهرت ُإذ ُالنتائج، ُالستخراج ُرييمد(

ُالمرحلةُالمتوسطةُالمدارسُاألمنُ  ي
 
ُالمديرينمنُوجهةُنظرُُ،الفكريُلمواجهةُظاهرةُالتطرفُف

ةُلجميعُمجاالتُأداةُالبحثُ،أنفسهم ُكبب  ُدرجةُممارسةُُ.جاءتُبدرجة
 
المدارسُُمديريُوأن

ُالمرحلةُالمتوسطةُمنُوجهةُنظرُ ي
 
ُ،أنفسهمُالمديريناألمنُالفكريُلمواجهةُظاهرةُالتطرفُف

ُاتباخ ُالذكوُرُ،لجنسالف ُلصالح ُُُ.جاءت ُأوصت  ُُوقد
 
ُتدريبيةُُالدراسة ُدورات ُإقامة ورة برص 

ُمنُقبلُ ُُمديريللمدرسي   ُمدارسهمُلتعزيزُاألمنُالفكريُبصورةُأكبر ي
 
ورةُُ.المداسُف قيامُُوض 

ُُ.والدورات،ُوالخطابةُ،والمشحياتُ،المدارسُبالفعالياتُتخصُاألمنُالفكريُمثل:ُالندوات

ُُ(2005العاصم )ُىأجُرُ،منُجانبه
 
ُتعزيزُاألمنُُإىلُهدفتُدراسة ي

 
التعرفُعىلُدورُالمدرسةُف

ُمدينةُالرياض ي
 
استخدمُُُ.منُوجهةُنظرُالطالبُ،الفكريُلدىُطالبُالمرحلةُالثانويةُالعامةُف

،ُواألداةُاستبانةُمكونةُمنُ)ا ُالتحليىلي ي
(ُفقرة،ُشملتُأربعةُمجاالت،22ُلباحثُالمنهجُالوصف 
وُا(ُطالًبا288ُسةُمنُ)اوتكونتُعينةُالدُر ختب 

ُ
ُُبطريقةُ ُا ُُعشوائية،ُتوصلت 

 
النتائجُإىلُُالدراسة

ُ ُعىلأاآلتية: ُيعينهم ُالذي ُبالشكل ُواضح ُغب  ُالثانوية ُالمرحلة ُطالب ُلدى ُالفكري ُاألمن ُن
ُُو ُاالنحرافُالفكري ُوبي   ُبينه ُأُوُُ.اإلرهابالتفريق

 
ُالمدرسة ُلكشفُُن ُالكافية الُتملكُالقدرة

هاُتؤديُدورهاُالمأمولُمنهُااالنحرافيةُلدىُبعضُالطالب،ُاألمرُالذيُالُيجعلُالنوازعُوالميول
ُتقويمهم ي

 
ُللتوازنُُُ.ف ا

ً
ُتحقيق ُالبيتُوالمجتمع ُمع ُالمدرسة ُتعاون ي

 
ُف ُقصورُملحوظ وهناك

ُوطرقُال ُومقاصده ُالفكري ُلألمن ُالصحيح ُالمعن  ُالطالب ُإفهام ُخالل ُمن ، ُالتكامىلي بوي بر
ُيقومونُبالفتوىُفيماُيخصُاالنحرافاتُالفكريةُىلإُتحقيقه،ُوأشارتُالدراسة أمُاُُ.أنُالمعلمي  

ُتوضيحُمخاطرُاالنحرافُالفكريُوعواقبه،ُوالُ ي
 
ُضعيفةُف المناهجُالدراسيةُ"المقررات"ُفىهي

األمنُالفكريُلدىُالطالبتساعدُعىلُ ُُ.تعزيُز

ُتحقياإلداُرعىلُدورُوكالءُُللتعرفُبدراسةُ ُ(2006خريف )وقامُ ي
 
األمنُالفكريُُقةُالمدرسيةُف

ُا ُالرياضلدى ُبمدينة ُالعام ُبمدارسُالتعليم ُالثانوية ُالمرحلة ي
 
ُف راسةُُُ.لطلبة

 
ُالد واستخدمت

راسة
 
ُبخطواتهُوإجراءاتهُوتوصلتُالد ي

هناكُمفهوًماُواضًحاُلألمنُالفكريُأنُإىلُُالمنهجُالوصف 
اضحُلألمنُالفكري،ُُو%ُفقطُمنُأفرادُالعينة،ُأماُالبقيةُفأفادواُبأنهُليسُهناكُمفهوم54ُلدىُ

ُ ي
 
ُف ُمتخصصة ُتدريبية ُدورات ُعقد ُتفعيل ورة ُبرص  راسة

 
ُالد ُأوصت ُالنتائج ُعىل ةُاإلداُروبناء

ُستنلمالمدرسيةُ ي ُُُ.وبشكلُدوريُ،ةُالمدرسيةاإلداُرُنر
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ُُ(2006سليمان )الجرىُوأ
 
ُتعزيُزاإلداُرتحديدُدورُإىلُُهدفتُدراسة ي

 
ُالمدرسيةُوإسهاماتهاُف ة

ُطلبةُا ُالاألمنُالفكريُبي   ي
ُواتبعُالباحثُالمنهجُالوصف  ،ُتعليمُالعامُبمدينةُالرياض، لتحليىلي

إىلُُ%(ُمنُأفرادُالعينةُمنُمديريُالمدارسُيرونُأنُالحاجة58.2وبينتُالنتائجُأنُماُنسبتهُ)
ةُتعزيُز ُكبب  ُالنتيجةُ،األمنُالفكريُللطلبة ُهذه ُالمديرينإىلُُوتشب  ُتعزيُز إدراكُمعظم أهمية

ُالمراحلُالثالثلاألمنُالفكريُلدىُا ي
 
 ُ.طلبةُف

ُهدفتُ(2012العويوي )أجرتُ بوية المؤسسات دور التعرفُعىل إىلُدراسة  )المدارس البر
ُ الكائنةُالحكومية( ي

 
ُ الخليل مدينة منطقة ف ي

 
ُ العاملي  ُ نظر وجهة من االنحراف من الوقاية ف ي

 
 ف

، المنهج الباحثةُواعتمدت المؤسسات، تلك ي
 البيانات لجمع ةاكأد االستبانة واستخدمت الوصف 

 والمعلمات والمعلمي  ُ والمديرات المديرين جميع من المجتمع وتكون بالدراسة، المتعلقة
ُ العاملي  ُ والمرشدات والمرشدين ي

 
ُُالحكومية المدارس ف ي

 
 (840) عددهم والبالغ لخليل،ا مدينة ف

ُا
ً
 مجموع غوبل ،راسةالد مجتمع من %15ُبنسبة بسيطة عشوائية عينة الباحثة واختارت،ُفرد
ُُُ.(114الدراسةُ) عينة أفراد ي

 
 عالقاتُبإقامة والمعلمات المعلمي  ُ الباحثة أوصت ضوءُالنتائج وف

ورة الطالب، مع طيبة إنسانية بوية المؤسسات راتاإد قيام وض   تعزز تدريبية برامج بتنفيذ البر
ورة المرشدين أوصت بينما ،العالقات تلك إقامة عىل المعلمي  ُُتاقدُر  بباسأ تشخيص برص 

ُ لقاءات وتنفيذ وإعدادُالطلبة،ُلدىُاالنحراف ودوافع  عىل للحفاظ للطلبة توعية تاونشر
بوية تالمؤسسا اراتإد أوصت وكذلك ،ُاصباًحُُإليهُا مبكرين والحضور المدرسة، ممتلكات  البر
 المعلمي  ُ عالقة لتعزيز سنويةُخطة ضمن للطلبة وثقافية وترفيهية رياضية أنشطة بإقامة
 آليات حولُللمرشدين التدريبية راتُوالد وتكثيف راسية،دال الصفوف حدود رجاخ بالطلبة

ُمجل أوصت كما ُ.عالجهُا وأساليب األحداث انحراف ودوافع أسباب تشخيص أموُر أولياءس 
بوية المؤسسات إدارات شاركةبم الطلبة ُ البر ي

 
 مع بالتجاوب وذلك الطلبة، انحراف من الوقاية ف

ُ ُ.المدرسية الرحالتإىلُُالطلبة ومرافقة زيارات،لا وتكثيف المدرسة،ُخطابات

ُ ُهدفتُ(2017) التميم  أجرى ُ)األشة،ُُإىلُدراسة بوية ُالبر ُالمؤسسات ُدور ُعىل التعرف
ُاأُل ُتنمية ي

 
ُف ُالجامعة( ُالمدرسة، ُضد ُالفكري ُالعرص،ُُاألفكاُرمن ُتحديات ُضوء ي

 
ُف المتطرفة

ُ ُالعراقُللعام ي
 
ُف ُالدراسة ُونظًراُلط2017أجريتُهذه ُب،

ُ
ُا ُالدراسة ُستخديعة

 
ُالمنهج ُُم ي

الوصف 
،ُوقدُتوصلتُالدراسة ي

ُاالستقرائ  ُاالهتمامُباألمنُالفكريُلمُُأهمهُاُنتائجعدةُإىلُُالتحليىلي
َّ
أن

اآلنُبشكلُفاعلُبماُيخدمُالشبابُ توقع،ُولمُيستخدمُلحدالمستوىُالمطلوبُأوُالمإىلُُيصل
ُيتمُتحصينهمُلمحاربةُ ُالواُاألفكاُرلكي ي

 
ُقلةُاالهتمامُباألمنُالفكريُيرجعُُ.عقالمتطرفةُف

َّ
إىلُُإن

بوية،ُإذُلحدُاآلنُلمُيتمُتوجيهُالطاقاتُالشبابيةُنحُو ُعىلُالمؤسساتُالبر سوءُتقديرُالعاملي  
ُوتعليمية ُترفيهية ُ)األشة،ُُُ.متخصصةُمؤسسات بوية ُالبر ُالمؤسسات ُبي   ُكبب  ُتفاوت هناك

ُتعزيزُاألمنُالفكريُبماُ ي
 
ُتكونُيالمدرسة،ُالجامعة(ُف ُمعلوماتُلكي خدمُالواقع،ُولمُيتمُتوفب 

متاحةُلكلُطالب ُومعلومةُ.ُ،مصادرهُا

ُ

ُ
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  مكافحة التطرف و إتجارب عالمية و : ا ثالث

 
 اإلرهابقليمية ف

ُظلُاالنتشارُالمست ي
 
ُوالتطرفُعالميُ ُاإلرهابمرُألفكارُف ي

ا،ُحرصتُالعديدُمنُالدولُعىلُتبن 
ُكمُاُُراانتشخطواتُوسياساتُمنُشأنهاُمكافحةُ الفكرُالمتطرفُوالممارساتُالمتطرفة،ُسواء

ُبرامجُ ي
 
ُف ُباألساس ُتتمثل ي

ُالنر ُالناعمة ُالقوة ُبأدوات ُأو ُالصلبة، ُالقوة ُبأدوات ُاإلشارة سبق
ُهذُُ.المواجهةُالفكرية ي

 
ُوف ي

ُتبن  ي
 
ةُف القسمُنعرضُلبعضُمنُالتجاربُالممب   المواجهاتُُأسلوبُا

ُ ُونعرض ُالفكرية، المرصية،  التجربةُالمغربية،ُالتجربةُالجزائرية،ُبةُرالتجُ،اإلماراتيةالتجربة
ُُُ.السعودية،(ُالتجربة

  : اإلماراتية التجربة -

ُالفالس  )ُيلخص ار، ُض  ،2015ُ ُللتجربة ُالرئيسة ُالمالمح ُُاإلماراتية( ي
 
ُالتطرفف ومُاُ،ُمكافحة

ُويلخ ُالمجتمع(، اكة ُشر ، ُالمتورطي   ُمحاكمة ُعناضُ)التسامح، ُعىل ُتقوم ُبأنها ُعنه ُصينتج
ُ ُُاإلماراتيةالتجربة ،) ُالذكي اص ُ)البر ُمسم ي

 
ُف ُالمكوناتُويصفها ُمن ُلمجموعة ُتراص بأنها

ُالهويةُ؛األساسية ُتأكيد ُالمتدرج، ُالسياسي ُالتمكي   ُالمجالس، ُ)ديمقراطية والمواطنةُُومنها:
ُ ُتعزيزُالثقافةُالدستورية، ُتعزيزُالقيمُالوطنية، بيةُإنشاءالصالحة، ُالخدمةُالوطنية،ُغرسُالبر

ُاتباعُمنهجُأهلُالس نةُوالجماعة،ُتعزيزُثقافةُالتسامح،ُتعزيزُالسعادة،ُغرسُحبُاألخالقية،
ُتعزي ُالخارج، ي

 
ُالطلبةُف ُوثقافةُالحوار،ُوتحصي   ي ُاإليجائر ُوالتفكب  زُمبادراتُاقتصاديةُالقراءة،

ُتعزيزُا يعية، ُتعزيزُالجهودُالتشر منُأُلمثلُصندوقُالزواجُومشاري    عُاإلسكانُوبرامجُالتشغيل،
،ُتحقيقُسيادةُالقانُو ي

المتطرفُوأضاليلهالوقائ  ُُ.ن،ُوكشفُالفكُر

ُ

  مواجهة التطرف و  لتجربةا -
 
ُ: اإلرهابالجزائرية ف

ُ ُُ،الدهيم  )ُيشب  ُاألخرص  ُُإىلُ(2014، ُاإلنسانية ُُتواجهُملأن
 
ُُقضية

 
ُُشائكة ي

 
ُف ُتعيشه ُما مثل

المختلفةُلمُاإلرهابالوقتُالراهنُمنُقضيةُ ُالعصوُر ي
 
ف خلُمنُصوره،ُفهذهُالظاهرةُت،ُمعُأنهُا

ُُُاوإنمُ،اتُصبغةُوطنيةُأوُإقليميةلمُتعدُذ
ً
ُاُدوليُ أخذتُبعد يةُبمثابةُاإلرهابُالجرائم ُُاُوأصبحت 

ُكلُُروتهددُاألمنُوااُلُ،ُتروعُاآلمني  ُمرضُالعرُص ي
 
ف نُمكانُمنُالعالم،ُولمُيهتمُاإلنسانُكستقراُر

ُبقضيةُع يةُبر ُُاإلرهابماُيشغلهُُثلمُخاًصُااُاهتمامًُُوأوالهُاُتاري    خُالبشر ُوقتناُالحاىلي ي
 
ُوبالنظُرُُ.ف

ُ ُاألعمإىل ُاخطورة ُُ،يةاإلرهابل يعة ُالشر ُبأشدُاإلسالمفإن ُالجرائم ي ُواجهتُمرتكنر ُالسمحة ية
ُالدنياُواآلخرة،ُل ي

 
ُاألرضُالعقوباتُف ي

 
ُأفعالهمُمنُمحاربةُللقيمُاإلنسانيةُالفاضلةُوإفسادُف ي

 
ماُف

ُذلكُيقولُهللاُعُز ي
 
ُُوسفكُللدماء،ُوف ي

 
وجل:ُ﴿إنماُجزاءُالذينُيحاربونُهللاُورسولهُويسعونُف

ُ
ً
منُاألرضُفساد ينفوُا ُأُو تقطعُأيديهمُوأرجلهمُمنُخلف  أُو يصلبوُا أُو أنُيقتلوُا ذلكُلهمُُاألرضُا

ول ُالدنيُا ي
 
ُاآلخرةُعذابُعظيم﴾خزيُف ي

 
ُُُ.همُف

يعةُ ُتعاليمُالشر ي
 
نُشأنهُأنُماُمُلمتُكقدُحرُ ُ،يةُالسمحةُنجدها،ُوبالواضحاإلسالموبالتمعنُف

ُكم ُالمجتمع، ي
 
ُُُايؤديُللعبثُباألمنُواالستقرارُف يعة ُاإلسالمحذرتُالشر ُكلُفعلُينشر ُيةُمن

ُ ُالمجتمع،ُوهوُماُيشب  ي
 
يف،ُفقدُقالُرسولُُإليهُالحديثُالنبويُالخوفُأوُاالضطرابُف الشر
داووُد«ُاالُيحلُلمسلمُأنُيروعُمسلمًُ»هللاُصىلُهللاُعليهُوسلمُ ُُ.أخرجهُأبُو
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يلبسُثوبُالدين،ُوتكشفُعنهُالغطاءُالذيُطالماُاستعملهُبسببُماُارتكبهُُاإلرهابعدُيولمُ
ُف ُالشعظمن ُمنها ُعائ  ُوشنيعة ُمروعة ُعشناها ُبصورُفظيعة ُالمعمورة ُسكان ُبها ُندد بُائع

ُُجزائريُبرمته،ُنتجُعنهاُآثارُرال نتيجةُأفكارُمتطرفةُعمياءُترىُأنُاستمرارُوجودهُاُعميقةُومآس 
ُالجزائُرُ،اآلخرينُضاءُوالسيطرةُعىلقمتعلقُبال ي

 
وماُاتسمتُبهُمنُُ،ومعُاتساعُدائرةُالعنفُف

ُالتسعين ُسنوات ي
 
ُف ُبالرعبُيوحشية ُجوُيتسم ُمن ُخلفته ُوما ُللدماء، ُسفك ي

 
ُف ُومغاالة ات

ُحالةُترقبُوانتظارُالمجهول،ُومُاوالفُز ي
 
ع،ُبوجودُخطرُدائمُيهددُالناسُمماُيجعلُالمجتمعُف

ُ ُض  ُمن ُبالمجتمع ُعىللحق ُاألشخاصُوالممتلكاتُواالعتداء ُعىل ُومعنوي المحيطُُرُمادي
ُمسارُالبناءُ ي

 
ُوتصدعُف ُلإلسالم(ُالمنحلةُلإلنقاُذُيةاإلسالم)الجبهةُُلتوظيفُنتيجةُالديمقراطي

يُرُالوطنيةُهويةالُأبعاُدُأحُد ُُالجزائريُالدستوُرُنصُمنُالرغمُعىلُالمتطرفُسلوكهُاُلتبر ي
 
ُالمادةُف

ُُُ.)لدولةادينُُاإلسالمنهُ)م2ُ

ُالتطرفُُوُوقُد ُمكافحة ي
 
ُف ُالجزائرية ُالتجربة ُالعناضُمنها:ُُاإلرهابركزت ُمن عىلُمجموعة

ُُالتصدي ي
ُُوالميدائ  ُُودورُالمؤسساتُاالجتماعيةُتعزيُز، ُُوواألئمةُالعلماءُدوُرُتعزيُز، ُالتصدي،

ُ ي
ُُالقانوئ  يىعي ُُووالتشر ُُالتصدي، ُالرحمة ُ)قانون ُُ-السياسي ي

ُالوطن  ُالوئام السلمُُ-ُسياسة
ُُالتصدي،ُُوةُالوطنية(المصالحُو ُُاإلعالمُدوُرُوتعزيُزُاإلعالمي ي

 
ُُ.اإلرهابُوُالتطرفُمواجهةُف

ُ

  مواجهة التطرف و  المغربية لتجربةا -
 
ُُ:اإلرهابف

ُ 2014ُُ،إبراهيمُ،حمداوي)ُيشب  ُُإىل( ُالطبيعة ُذات ُالقضايا ُتفاقمت ُقد ُمعُاإلرهابأنه ية
اتُماي ُأد2003ُُُوتفجب  ُمما ُالدارُالبيضاء، ُُىبمدينة ُإىل ُرقم ُالقانون 03ُ-03التصويتُعىل

مُظهورُنوعُجديدُمنُثومنُُ،هُتفكيكُعدةُخالياُإرهابية،ُوالذيُتالاإلرهابالمتعلقُبمكافحةُ
ُالجرائمُ إلحصائياتُالمسجلةُضمنُهذاُالبابُلوحظُأنُسنةُلُاومنُخالُُ.يةاإلرهابالجرائمُهي

ُالنوعُمنُالهالمسجلةُضمنُُاإلرهابسجلتُأعىلُنسبةُلعددُقضايا2003ُُ جرائمُ)مجلةُذا
ُ ُبلغت ي

ُوالنر ُالعدل( ُلوزارة ُالجنائية ُالمواليةُُ،قضية2364ُالشؤون ُالسنوات ُعرفت بينما
ُ
ً
ُعددُمثلُهذهُالقضايُاانخفاض ي

 
ف ُُ.ُا

ُالمثال ُسبيل ُعرفُ،فعىل ُ)2005ُتُسنة ُقضية27تسجيل )ُ ،ُ 2006ُُوسنة ُتسجيل 35ُتم
2010ُُسنةُُقضية136ُإىلُُقضية،ُفيماُارتفعُعددُهذهُالقضايُا

ً
ُإىلُُُاليعودُمجدد ي

 
االنخفاضُف

تمُتسجيلُُفيمُاقضية،68ُُحيثُبلغُعددُالقضاياُالمسجلةُعلُمستوىُالمحاكم2011ُُسنةُ
تفعُمرةُأخرىُسنة2012ُقضيةُفقطُسنة31ُُ ورصدتُمصادُرُُ.قضية64ُبتسجيل2013ُُ،ُلب 

أغلبُالمتابعي  ُ ُقضاياُمكافحةُُإعالميةُانحداُر ي
 
إىلُُأغلبهمُاءية،ُوانتمبمنُأوساطُشعُاإلرهابف

ُ ُأشُفقب  ُُةُتسكنُبأحياءُهامشيةُغب 
ً
لُااُبسيطةُ)باعةُمتجولون،ُعمالئقة،ُويزاولُأغلبهمُمهن

ُكالحدادة، ُبعضُالمهن ي
 
ُف ُصغار ُُُوُوحرفيون ُالسوابقُأُكمُاالبناء(، ُذوي ُمن ُكانوا ُبعضهم ن

ُال ُ)المخدرات، ُالعادية (ُشاإلجرامية ي
ُالسكرُالعلن  ُفأغلبُمستوىُالثقليتعلقُباُوفيمُاُُ.قة، ، ي

 
اف

ُ-ُالمتابعي  ُ ُنفس ُُيفتقرونُ-التقريرحسب ُإىل ُحيث ، ُوالعلمي ي
 
ُالمعرف ُمسارهمُإالتكوين ن

ُ، ُغالبُاألحيانُعندُالمستوىُاألساسي ي
 
ُيقفُف ءالدراسي ي

ُالذيُُالسر ُافكريُ ُمؤهلي  ُُيجعلهمُغب 
ُكم ُبشكلُصحيح، ي

ُيفتقرونُألدواتُالتحليلُُُالتأويلُالخطابُالدين  ُُُ.اديقتصالواُالسياسي



 

(17) 
 

ُاومةُمتكاملةُمنُاإلجراءاتُثقافيُ بمنظُاإلرهابواجهتُالمملكةُالمغربيةُالتطرفُُوُ،ذلكُوأمام
ُعىلُتحديدُالمسببُااُوسياسيًُاُوأمنيًُواجتماعيًُ اتُالرئيسةُلتلكُالظاهرة،ُ،ُوركزتُبشكلُأساسي

ُ ُخالل ُمن ُاُإنشاءوخاصة ُجميع ي
 
ُف ُالتحقيق ُتولت ي

ُالنر ُواالنصاف ُالمصالحة حداثُأُلهيئة
الداخليةُشخصيُ  ُُ.ُابرعايةُوزيُر

ُ

  مواجهة التطرف و  المرصية لتجربةا -
 
 : اإلرهابف

ُ ُُاإلرهابأنُتناولُموضوعاتُوقضاياُإىلُ(2014ُُ،عبدُالغفاُرُ،لدويك)اُيشب 
 
ورةُبحثيةُُلمث ض 

ُظلُظروفُُاإلرهابوينشأُ،ُاألهمية،ُعىلُاعتبارُأنهُظاهرةُاستثنائيةُعىلُدرجةُقصوىُمن ي
 
ف

ُولوُحظيتُ،ُفالُتوجدُعمليةُأوُخطةُواحدةُلمكافحتهُومنُثم ُ،ُمتنوعةُالخصائصُبيئية حنر
ُعمومهاُعىلُالمجتمعاتفُ،ببعضُالتوفيق ي

 
ظاهرةُُاإلرهابف،ُالُتخلوُمنُاالنعكاساتُالسلبيةُف

ُجميعُ ي
 
ُمحاربتهُُوُ،ويةُواألعرافُوالمواثيقُالدوليةااألديانُالسمإجراميةُمرفوضةُف ي

 
اتحدتُف

ُالبلدُيه،ُوهناكُبعضُالقواني  ُلوالقضاءُع ي
 
علُأحكامُُاستندتالعربيةُُانالوضعيةُالداخليةُف

يعةُ ُمحاربتهاُلإلرهاب،اإلسالمالشر ي
 
ةُأوُغالبةُعىلُليسُواإلرهابُيةُف طائفةُأوُوطنُُسمةُممب  

ُأوُدينُمعي  ُ ُالعصورُوبلدانُُهاباإلُرُبل، ُجميع ي
 
ُف ُتمتُممارستها ُقديمة، ُاجتماعية ظاهرة

ُُ،عديدة ُُُ.وطنُاُلاهرةُبظفىهي

ُسبتم11ُوقدُأثبتتُأحداثُ ُمنظم2001ُبر ُوصلتُإليه ُمدىُما ُاستخدامُُاإلرهابتُا، من
ُتفوقُ ُخسائرُفادحة، ُمسببة ُوتنفيذها ُمهمة، ُعملياتُضدُأهدافُحيوية ي

 
العنفُالمفرطُف

حربُشاملة، ُُخسائُر ُتوقيعُالمزيدُمنُاالتفاقاتُوالإىلُُوقدُاتجهُالمجتمعُالدوىلي ُبر ي
 
وتوكوالتُف

اتيجياتلقدُصيغتُالعديدُمنُهذهُُُ.اُالمجالذه ينُبعدُُاالسبر ُمنُالقرنُالعشر ُالعقدُاألخب  ي
 
ف

ُالعديدُمنُالبلدانُالعربية ي
 
سةُف ُمرصُمنُمطلعُُ،هجمةُإرهابيةُشر ي

 
تلتهُاُالسبعينيات،بدأتُف

ُب ي
 
،دايةُالتسعينياتُمنُالقرنُالجزائرُف ي

ُالمملكةُُالماض  ي
 
ُسلسُالعربيةوظهرُف ي

 
ةُلالسعوديةُف

ُلكنهاُتفاقمتُمعُبدايةُاأللفيةُالجديدة،ُوتوسعُالنشاطُُ،فرقةمنُاألحداثُالمت ي ُاُعمومًُاإلرهائر
ُللعراق األمريكي ُالبلدانُالعربيةُمعُالعائدينُمنُأفغانستانُوالغزُو ي

 
ُُ.ف

ُهذاُالسياق ي
 
1998ُُاإلرهابتفاقيةُالعربيةُلمكافحةُوقعتُااُلُ،وف ي ،ُومعُتحولُالحراكُالعرئر

ُالثورة ُُإىلُمن ُُُ.الفوض  ُعام 2013/2014ُُوبداية ُمختلفُأرجاءُُاإلرهاباتضحتُمالمح ي
 
ف

،ُوأصبحُلزامًُ ي دراسةُواقعهُومراجعةُالوطنُالعرئر اتيجياتُا اإلرهابُُبعدُأنُأصبحُمواجهته،ُاسبر
ُُهُو ُاألمنُاألولالخطر ُيهدد ُُالذي ي ُالعرئر ُُوليسُُ.القومي ُُبخاف  اتيجياتأن األمنيةُُاالسبر

ُتحقُنجحتُاإلرهابلمكافحةُ ي
 
،ُلكنهاُتحتاجُيقُالعديدُمنُأهدافهاُعىلف ي

إىلُُالمستوىُالوطن 
ُإطارُماُطرأُعىل ي

 
ُاإلرهابحالةُُمراجعةُرغمُماُحققتهُمنُنجاحاتُبهدفُتطويرهاُوتحديثهاُف

ُمنُحيثُتنظيماتهُوعملياتهُوخروجهُمنُن ُاإلرهابساحاتُأوسعُلممارسةُإىلُُطاقهُالمحىلي
اتخاصةُُا،ودوليًُُُاعربيًُ ُُ.المرصيةاألمنيةُُجيةياالسبر

ُأسباب ُلعدة ُالدراسة ُأهمية ي
ُللربيعُُ؛وتأئر ُالمصاحبة ُالفوض  ُتطورُاألحداثُوحالة منُأهمها

،ُوماُطرأُمنُ ي اتالعرئر ُعليه،ُومنُأهمهاُوصولُُمتغب  قوىُإقليميةُودوليةُأثرتُبشكلُمباشر
ُُاإلسالم ُتونسُومرُصإىلُُالسياسي ي

 
ُُ،وليبيُاُالسلطةُف أنهاُقادرةُُهذهُالقوىُوقدُرأتُ،عىلُالتواىلي



 

(18) 
 

ُدعمُسلطتهاُالسياسيةُاإلرهابُالتنظيماتاستخدامُهذهُُعىل ي
 
ُُغرارُ ُعىليةُف ي

 
ُمرص،ماُجرىُف

ُنجمُعنه ُلإلرهابُمنُوما ُجديدة ُوالعراُ،ظهورُخريطة ُالشام ي
 
ُف ُفاعلُدوىلي ُقيدعمها ي

 
ُوف ،ُ

ُليبيُاُ،مرُص ي
 
ُالجزيرةُالعربيةُ،والجزائُرُ،وف ي

 
لموضوعُلماُجاءُمنُاوتأكدتُأهميةُدراسةُهذاُُُ.وف

ُمارسُتوصياتُ ي
 
مُمنُأهمهاُتقييمُالخطةُاألمنيةُالعربية2014ُلمجلسُوزراءُالداخليةُالعربُف

اتيجيةوتقييمُالخطةُالمرحليةُالسادسةُُ،السابعة ُُ.اإلرهابالعربيةُلمكافحةُُلالسبر

ُُوُوقُد ُمرصُالتطرف ُُاإلرهابواجهت ُمنها: ُاإلجراءات ُمن ُمتنوعة يعُتطويُربحزمة ُتاالتشر
ُُالدينيةُالمواجهةُتعزيُز،ُُواإلرهابُوُالتطرفُلمواجهةُالقانونية ُوخاصةُالدينيةُالمؤسساتُعبر
يفُاألزهُر ُُوالشر ُُووالفكريةُاالجتماعيةُالمؤسساتُدوُرُتطويُر، ُُتطويُر، ،ُيةاإلعالمالمواجهة

ُُالتعاون،ُُووالمعلوماتيةُاألمنيةُُدالجهُوُتعزيُزُو ُُالدوىلي ُُ.واإلقليمي

ُ

   السعودية لتجربةا -
 
ُ: اإلرهاباجهة التطرف و مو  ف

ُ
 
ُالتجربة ُمنُالتطرفُبأنهاُالسعوديةُُتتمب   يُُ:اإلرهابُوواجهتُنوعي   والتطرفُُ،التطرفُالتنظب 

ُ ًُالعمىلي ُماُتركُتأثب 
ر
يحة ُالمملكة،ُحيثُتعرضتُشر ي

 
ُإىلُليستُبالقليلةُمنُالشبابُالسعوديُاُف
ُبراثنُهذهُ ي

 
معُالجماعاتُالمتطرفةُممُاُقاسيةلقدُخاضتُالسعوديةُتجربةُُُ.األفكاُرالوقوعُف

ُ ُتجربتها ُُالمستوىُعىلُمهمةجعل ُالعالمي ُوقد ُالقاسية، ُالتجربة ُهذه ُُأدت ُتؤسسُإىل أن
ُالمملكةُالتحالفُ ُُ.سالميةإُدولة41ُُيضمُاإلرهابُلمكافحةُاإلسالمي

ُ ُُويشب 
ر
ُمؤسسةُُ،(2016،ُبوفسككريستوفر )ومنهمُُ؛منُالباحثي  ُُعدد ي

 
ُف ي اتيجر الباحثُاالسبر

ُ)كا ُالدوىلي ُللسالم ) ي ُواشنطنُ،رنيجر ي
 
ُُكونإىلُُُ،ف

 
ُُالسعوديةُالتجربة

 
ة ُالتطرفُُُمتمب   ُمكافحة ي

 
ف

ُ بويواإلُ،والتوجيهُ،رشاُدتعتمدُعىلُاإلكونها ُالبر ُُ،قناع ي
ُُ،والفكريُ،والدين  والحواُرُ،والنفسي

ح ُوالمناقشةُ،والشر ُُإىلُفتولُُ.والتحليل اتيجية ُاسبر ُُالمناصحةأن ُعىل ُالشبابُإتركز عادة
ُ:نُالتجربةُالسعوديةُترتكزُعىلُثالثةُبرامجُأُوبي  ُالمنهجُالصحيحُإىلُُمغررُبهمال الوقاية،ُُهي
ُإُو امجُالتأهيل،عادة ُالبر ُوتهدفُهذه ُالنقاهة ُُوتوفب  ُاألإىل ُالتطرفُردع ي

 
ُف ُالتورط ُعن فراد

ُبرامجُالنقاهةُلهمُلتسهيلُُ،ومنُسارُمعهمُ،تأهيلُالمتورطي  ُُعادةإوالعنفُُو ُعادةإثمُتوفب 
ُالمجتمعُبعدُاإل ي

 
ُُ.فراجُعنهمدمجهمُف

ُالبيانات ُُوتشب  ُمعدالتُالعودةإىل ُُتراجع ُُوكذلكُ،التطرفإىل ي
ُالنر ُالعناضُالكامنة معالجة

ُالحركاتُأسهلتُظهورُالتطرفُعىلُ ُدونُظهورُالمزيدُمن ُالحيلولة ُالمتطرفةُاإلسالممل ية
ُُُُ.العنيفةُو ُُكماُامتدت 

 
ُواألئمةإتنفيذُبرامجُإىلُُالسعوديةُالتجربة قصاءُإُوُ،عادةُتدريبُالمدرسي  

ُ ُأبرزُجوانبُتلكُُُ.منهمالمشبوهي   ُمن ُالفكرية اتيجيةوتعدُالمعالجة ُيؤديُمركُزُاالسبر ي
النر

ُعملياتُالمعالجةُُ؛محمدُبنُنايفُللمناصحةُوالرعايةُالدورُالمحوريُفيهُا ي
 
ُكمركزُمتخصصُف

ةُللمتورطي  ُ ُجريمةُُالفكريةُالموجهَّ ي
 
ُتاإلرهابف ي

ثالثةُبرامجُرئيسيةُإلعادةُُخاللتمُمنُ،ُوالنر
ُالفكريُللمستفيدُمنُخدماتُالمركُز ُالتأهيل ُالفكريُ)المناصحة(ُ، ُالتأهيل ُبرنامج ي

 
ُف تتمثل

ُوالمهاري ي
 
،ُوينفذُالمركزُعملياتُإُةوبرنامجُالتأهيلُالمعرف ي

ف  عادةُالتأهيلُوبرنامجُالتأهيلُالتكيُّ
ُ ُمركُزُُ.عملُمؤسسُحديثُنظومةُ لُمومنُخالُ،منهجيةُوعلميةُالفكريُوفقُأسس  وقدُتبن 
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ُاأُل ُتنفيذُأنشطتهُمب  ي
 
اكةُف معُمختلفُالمكوناتُُ،محمدُبنُنايفُللمناصحةُوالرعايةُمبدأُالشر

ُرسميةمنُالمجتمعيةُ ُُ.مؤسساتُوأطرافُرسميةُوغب 

 

 عن قربرابعا: برنامج فطن: نظرة 

 نبذة عن برنامج فطن -1

ُُأطلقت
 
ُشُوزارة ي

 
2015ُُهرُمارسُالتعليمُبالسعوديةُف

 
لوقايةُالطالبُالوطنيةُالتوعويةُُالحملة
ُالفكُر ُواالنحرافات ُالسلوكية ُالمشكالت ُمن ُالشخصيةُُ،يةوالطالبات ُمهاراتهم وتنمية

ُقيادةُُ،واالجتماعية ُعىل ُقادرين ُمنهم ُتجعل ي
ُالنر ُالحياتية ُالمهارات ُاكتساب ي

 
ُف لمساعدتهم

ُبإيجابية ُُُ.ذواتهم ُاسمًُواعتمد ُُُا)فطن( نامج ُالحديثُالنبويُللبر ُمن ُمسماه ُاستلهام الذيُتم
يفُ سُفطن"الشر ُكي  ُكمسمُتنطويُعىلُُدُ"المؤمن ُأبرزهاُ:الالتُعدةُمنُمنطلقُأنُالفطنة

ُ ُمنُالشر ُالخب  ،ُالنباهة،ُحسنُاإلدراكُوالترصف،ُالقدرةُعىلُتميب   منُجانبُآخُرُُ.الذكاء،ُالوعي
ُ ُاعتماد ُُتنفيُذتم نامج ُوالمحاالبر ُالمناطق ُمستوى ُعىل ُفظات،

ً
ُلوفق ُوخطةُا ي

ُاإلجرائ  لدليل
ُُ.التدريبُومتطلباتهُا

ُُ،منُجانبهُا
 
اكاتُمعُالتعليمُأنهاُأطلقتُبرنامُأكدتُوزارة ُمنُخاللُعقدُشر ي

ُالوقائ  ي
جهاُالوطن 

ُُالعالقة،عددُمنُالجهاتُذاتُ ُوعقدُاجتماعاتُلمسؤوىلي ُمناطقُُإدارةُللتعليم48ُمنُُأكب  ي
 
ف

نامج،ُلتنفيذُخطةُ،والمحافظاتُبالسعودية ةُالبر ُإىلُُمشب  ُالتغطية ُستستخدم يةُاإلعالمأنها
ُُو امجُوالتدُرُاإلعالمالشاملة ُالجديدُواألنشطةُوالبر ُبالمرحلتي   نامجُالذيُسيتمُفيه ُالبر ي

 
يبُف

ُُ.المتوسطةُوالثانوية

ُ

نامالفكرة العامة  -2   ج: للتر

ُ ُواالجتماعية ُالمهاراتُالشخصية ُيسىعُلتنمية ي
ُوطن  ُمنُُ،اتوالطالبُللطالببرنامج للتمكن
ائحُالمجتمعُلُوُويتعرضُلهاُالمجتمع،ُخطارُأهدداتُُومواجهةُم يحةُمنُشر ُشر قايةُأهمُوأكبر

ُبناءُنهضةُُلالذينُيعوَُّوهمُالشبابُُ،ديالسعُو ي
 
مصافُالدولُإىلُُوالوصولُبهُاُالوطن،عليهمُف

ُالمجتمعاتُ،المتقدمة ُمن ه ُغب  ُعن ه ُتمب   ي
ُالنر ُومبادئه ُعىلُقيمه ُالمحافظة تهدفُيسُوُُ.مع

نامجُ ُ البر ُطالبُوطالبةُأكب  ُُ،منُستةُماليي   ي
 
ُطبقتُف ُُألف40ُمنُُأكب  ُُ.والبناتمدرسةُللبني  

ُ ُاألالموتصل ُرحلة نامجوىل ُالبر ُُمن ُإىل ة ُثالثُفبر ُُسنواتُ:مدتها ي
 
2015ُُبدأتُف ي

 
ُف وتنتىهي

2017.ُ ُ

ُإىلُُ"فطن"يهدفُ ُالدين ُإطارُتعاليم ي
 
ُف ُواألخالقية ُاالجتماعية ُاإلساُلتعزيزُالقيم ُوتنميةُمي ،

ُ ي
نامجُعىلُالمستوىُالوطن  ُمنُخاللُتنفيذُالبر ُالشخصيةُواالجتماعية، ُُ.مهاراتُالمستهدفي  

ُ ي
ُوالمهدداتبرنامجُ)ويأئر ُالمؤثراتُالسلبية ُالشبابُمن ُحماية ي

 
ُف ُالدولة ُلتعزيزُجهود ُفطن(

ُمنُخاللُتطبيقُ ُاأُلأبأنواعها، ُتوصلتُساليبُواإُلفضل ي
ُالدراساتُالحإجراءاتُالنر ديثةُليها
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ُالعالم،ُعىلُمستوىُ ي
ُ أوالنر كب 

ُالحدُمنُهذهُالمؤثراتُمنُالبر ي
 
عىلُبناءُشخصيةُُثبتتُنجاحهاُف

ُُو ُالالزمةإالطالب ُوالمهارات ُوالمعارف ُاالتجاهات ُكسابه ُقادرًُ، ُوالعطاءُليصبح ُالبناء ُعىل ا
ُالبالد، ُنهضة ي

 
ُف ُالفعلية ُُوالمشاركات ُجميع ُُالقادرينوبتكاتف ُتحقيق ناأعىل ُالبر مجُهداف

نامجُوتعاونهم،ُوتفاعلهم ُالبر ي
 
وتعزيزُالمهاراتُ،ُوالسلوكيةُ،الوقائيةُالفكريةُ،لتحقيقُالريادةُف

ُفطنُ.جيلُآمنُإىلُُيةُواالجتماعيةُاإليجابيةُللوصولالشخص

نامجُ ُايسىعُلتحقيقُغُ"فطن"فبر
َّ
ُستقد ي

ائحُياتهُمنُخاللُإعدادُوتصميمُالمخرجاتُالنر مُللشر
وبناءُُاستشارات(توعوية،ُمراكزُُتحماُلُتدريبية،ُة،ُمدربون،ُبرامجتدريبيُحقائب)المستهدفةُ

ُُو ُالمؤسساتُذاتُالعالقة ُمع ُالجميععالقاتُفاعلة ُمع ُبالتواصل ُتطوعية ُخاللُُ،فرق من
ُ ُموقع ي

وئ  ُاُ،إلكبر ُوسائل ُمن ه ُاأُلوغب  ُُ؛خرىلتواصل ُالماىلي ُالدعم ُمصادر ُجميع مستثمرين
ُاُ،والمعنوي ُالقطاع ُمع اكات ُالشر ُخالل ُاستدامةُمن ُلتأمي   ُالدعم ُعىل ُوالحصول لخاص
نامجُ. ُالبر

ُ

 أهداف برنامج فطن -3

ُُ،األهدافُنمُتحقيقُعددُ إىلُُيهدفُبرنامجُفطن إىلُُوتوعيةُمنُخاللُماُيقدمهُمنُتدريبات 
ُُ،الطالب يىلي تلكُاألهدافُمُا  :ومنُأبرُز

وكلُمُاُ،رُالمخدراتالسلبيةُومخاطُاألفكاُرالعملُعىلُوقايةُالطلبةُمنُالسلوكياتُالسيئةُُوُ•
ُُ.بأخرىيؤديُلالنحرافُبصورةُأُو

ُمنُمشكالتُالطالبُالقائمةُلدىُُالعملُعىلُحلُ ُ• ُكمشاكلُالثقةُوأزمةُالهويةُالكثب  بعضهم،
ُاالنتماُء ُاالجتماعيةُُ،ومشاكل ُمهاراتهم ُقلة ُمن ُيعانون ُالذين ُالطالب ُمشاكل ُحل بجانب

ُوالشخصيةُ.

ُالالعملُجديُ ُ• ي
ُالمعائ  ُهدفهاُهُواإلسالمساميةُوالقيمُاُعىلُنشر ي

يةُواالجتماعيةُواألخالقيةُالنر
ُللطالبُال ي

ر
ُواألخالف ي

ُحدودُالتعاليمُالتنميةُللجانبُالدين  ي
 
،ُوذلكُيتمُف ُكافةُُيةاإلسالممتدربي  

ُالعظيمةُ.

•ُُ العملُعىلُتحصيلُجيلُاألمهاتُواآلباءُبكافةُطرقُالبناء،ُبحيثُيكونُالجميعُمنُالمربيي  
ُكلُُُا،ُفيمكنهمُالمساهمةُجديُ كافةُُماُيحيطُباألبناءبىلُعلمُوالمربياتُع ُوقايةُالمجتمعُمن ي

 
ف

ُبالوطنُوالدين ُالوطنُالذينُبُ،ماُيرص  ُكلُأعداء حيثُيتمُتوحيدُاألهدافُوالتوجهاتُناحية
ُالنيلُمنه ي

 
ُُ.يرغبونُف

ُاأُلُ• ،ُويكونُهدفُالمتطوعي   نامجُبشكلُتطوعي ُفرقُتعملُبهذاُالبر ُالعملُعىلُتوفب  ساسي
نامجُعىلُأوسعُنطاقُبداخلُمحافظاتُُُاهوُأنُيقدمُو ُالبر ُالدعمُوالتنفيذُلهذا ي

 
مساهمتهمُف

ُُ.ةومناطقُالمملك
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ُمنُالطالبُمنُاالستخداماتُُةالعملُعىلُالتعزيزُمنُالجانبُالتوعويُلدىُخمسُ• ماليي  
ُكافةُ.ُُالخاطئةُوالضارةُللوسائلُالتكنولوجيةُالحديثة

ُعىلُُ• ُقادرة ُأجيال ُبناء ُوالسلوكياتُُاألفكاُررفضُأيُمن ُالضالة ُُوصحيحةالُغب  ُجيلُ، بناء
ُُ.يةسالماإُلعىلُعاتقهُالرسائلُالساميةُللعقيدةُُيحمل

نامجُ ُيسىعُالبر ي
هاُ:ُأهمُالمشكالتُالنر

ِّ
ُإىلُحل

ُُ.منيةالمهدداتُاأُل،ُومواجهةُنقصُالمهاراتُالشخصيةُواالجتماعية،ُُوالهويةُأزمة

الصدُدُو ُهذُا ي
 
نامجُف ُُاعتمدُالبر

ً
منُاآللياتعدد :ُُُ؛ُا ُكالتاىلي

1-ُُ ُُتدريب،التدريبُ)برامج ُمكتبة ُبعد، ُعن ُتدريبية ونيبرامج ُورشُإلكبر ُالوقائية، ُاألفالم ة،
ُُ.عمل(

ُُمسابقاتُ:ُ-2 ُُفطن،)جائزة ة،قصة ُُقصب  ُرسم ي
وئ  ُإلكبر ُأفضل ُمتنوعة، ُمسابقات ،ُتعليق،

(،ُأفضلُمقطعُةتغريدُأفضل ي
ُُ.مرئ 

اتُالوقائية،ُالقصص،ُاُفالممعارض،ُاألالتثقيف:)ُ-3 ُُ.المقاالت(لتعليمية،ُالنشر

االستشاراتُالفكريةُوالسلوكية(ُاالستشاراتُ: -4 ُُ.)مركُز

ُُ.المسؤوليةُاالجتماعية -5

ُ
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ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة تطبيق: الثالث الفصل
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ُي
 
ُالفصلُهدف ُإىلُُهذا ُأكاديميُ أدواتُالبحبناء ُلتطبيقهُاُُاثُبشكلُمتكاملُوتحكيمها والتهيئة

استطالعُرأيُلتحديدُمشكالتُبرنامجُفطنُُوشملُذلكُتطويرُ ُُ.ستخراجُالنتائجُوالتوصياتوا
ُوالمهتمي  ُ نامج ُالبر اء ُخبر ُلبعض ُعددُ ُوُ،وتقديمها ُمع ُالمعمقة ُالمقابالت ُبعض منُُإجراء

ُتخطيطُوتنفيذُبرنامجُفطن ُبناءُاستبيانُموسعُلتحديدُأبرُزُمنُثم ُُوُُ.مسؤوىلي ي
 
توظيفُذلكُف

حاتُمشكالتُبرنامجُ وتمُتطبيقُاالستبيان،ُوسيتمُعرضُُلتطويره،فطن،ُوأبرزُالحلولُوالمقبر
ُالفصلُ ي

 
ف هُا وتفسب  ُ.نتائجهُوتحليلهُا ُالتاىلي

 
ً
 : الدراسة أدواتُبناء : أول

اء رأي استطالع .1  ومكافحة الفكري لوع  ا برامج ومكونات أهداف عن والمهتمي    للختر
 . المدارس لطالب المناسبة التطرف

ُ ي
 
اتُالعالميةضوءُاألدبيُف اءُُ،اتُالسابقةُوالتجاربُوالخبر تمُبناءُاستطالعُرأيُموجهُللخبر

ُبرامجُ ي
 
ُأنُتكونُف ي

ُينبىع  ي
ُأهمُاألهدافُوالمكوناتُالنر ي

 
ُللتعرفُعىلُوجهةُنظرهمُف والمهتمي  
ُالفكريُومكافحةُالتطرفُالمناسب ُصورةُُُ.ةُلطالبُالمدارسالوعي ي

 
ونيوتمتُصياغتهُف ُ،ةإلكبر

ُبحيثُيُ 
 

استجاباتهمُوفقُالوقتُالمناسبُلهم،ُُنويكتبُوُ،االستطالعُللمستهدفي  ُُرسلُرابط
ُمنُبدءُاالستطالع ةُأسبوعي   بعدُفبر ُُُ.ويتمُجمعُاالستجاباتُوتحليلهُا

 : تضمنت مفتوحة االستطالع أسئلة وكانت

ُُبرنامجُبناءُيمكنُكيف •  ؟المدارسُلطالبُالتطرفُومكافحةُالفكريُللوعي

ُُبرامجُأهدافُأهمُمُا •  ؟المدارسُلطالبُالمناسبةُالتطرفُومكافحةُلفكرياُالوعي

ُُبرامجُنجاحُمقوماتُمُا •  ؟المدارسُلطالبُالتطرفُومكافحةُالفكريُالوعي

ُُُفشلُأسبابُمُا • ُُبرامجُمنُكثب   التطرف؟ُومكافحةُالفكريُالوعي

ُالفكريُُمُا • برامجُالوعي ومحليُ قليميُ إُوُُاومكافحةُالتطرفُعالميُ أبرُز  ؟ُُاُا

ُُلكتبواُالمراجعُأفضلُمُا • ي
ُُبرامجُتناولتُالنر  التطرف؟ُومكافحةُالفكريُالوعي

 
 لتحديد من مسؤوىل  تخطيط وتنفيذ برنامج فطن  قة مع عدد  شخصية معم   مقابلة .2

   والسلبيات اإليجابيات
 
  . فطن برنامج ف

ُ ي
 
ُالتعامُف ي

 
ُف اتُالسابقة ُالخبر ُتمُضوء ُمعه، ُوالمتعاملي   ُعىلُبرنامجُفطن ُالقائمي   لُمع

ُ اءُمنُالذي10ةُمنُ)تحديدُقائمةُصغب  ُعىلُُُن(ُخبر ُ،تخطيطُوتنفيذُبرنامجُفطنكانواُقائمي  
ُُ:المقابالتُمنُنوعي  ُُعقُدُوتم

ُكلُ ُمقابلة • ُُفرديةُمع ُُ.منهم،ُوتمُفيهاُطرحُاألسئلةُوالحصولُعىلُإجاباتُمنهمُشخص 
ُإُو

 
ُمنُُعطاؤهمُنسخة

ً
 ُُ.لعقدُجلسةُجماعيةُبعدُأسبوعي  ُُُااألسئلةُتمهيد

ُإقةُمنُخاللُجلسةُعامةُمعهمُوقدُتمُجماعيةُمعمُمقابلة •
ً
ُُاعطاؤهمُاألسئلةُمسبق
ُالعصفُ ُواستخدام ُالموجهة ُاألسئلة ُبنظام ُالمقابلة ُوأديرت ُالفردية، ُالمقابلة خالل

ُ ُللحصولُعىلُاستجابات  ي
ُمنهمُ.متنوعةُُالذهن 
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  المقابلة الفردية والمقابلة الجماعية أسئلة مفتوحة غت  األسئلة المقد وكانت
 
مة لهم ف

: م   قيدة، ليمكن الحصول عىل استجابات تباعدية متنوعة، وه 

ُالمملكةُالعربيةُُُايمكنُنقدُبرنامجُفطنُباعتبارهُنموذًجُُكيف • ي
 
ُالفكريُف امجُالوعي لبر

 السعودية؟ُ

ُُبرامجُمستقبلُهُوُمُا • ُُالفكريُالوعي ي
 
 السعودية؟ُبيةالعُرُالمملكةُف

امجُهذهُتقمُلمُلماذُا •  الوطنية؟ُالهويةُبتعزيُزُالبر

ُظلُعقودُمنُُاذُالم • ي
 
امجُبمعالجةُالفكرُالمتطرفُف ُُاإلرهابلمُتقمُهذهُالبر والتكفب 

 ُوالقتل؟
 

حاتُ .3 الحلولُوالمقبر مشكالتُبرنامجُفطن،ُوأبرُز ُُُ.لتطويرهاستبيانُموسعُلتحديدُأبرُز

ُ ي
 
تمُبناءُاستبيانُلتحديدُأبرُزُ،بلةُالشخصيةُالفرديةُوالجماعيةاستطالعُالرأيُوالمقاُضوءُ ُف
ُمشكاُل حات ُوالمقبر ُالحلول ُوأبرز ُفطن، ُبرنامج ُبرامجُُلتطويره،ت ُومكونات ُأهداف وكذلك

ُ ُللوعي ُتصورُلتطويرُبرنامج ُبناء ي
 
ُف ُتوظيفها ُلطالبُالمدارسُليمكن ُالمناسبة ُالفكري الوعي

ُالمملكةُالعُر ي
 
:ُُُ.بيةُالسعوديةالفكريُلطالبُالمدارسُف ُوكانتُأسئلةُاالستبيانُهي

برنامجُفطن؟ُُمُا •  هُو

نامجُالقتكعُمُا •  فطن؟ُببر

 فطن؟ُبرنامجُبناءُتمُكيف •

 فطن؟ُبرنامجُأهميةُمُا •

 أهدافُبرنامجُفطن؟ُُمُا •

ُُاإليجابيةُالنقاطُأهمُمُا • ي
 
 فطن؟ُبرنامجُف

ُُالسلبيةُالنقاطُأبرُزُمُا • ي
 
 فطن؟ُبرنامجُف

نامجُالعامةُالخطةُمُا • ُلها؟ُتقييمكُومُاُفطن؟ُلبر

 
 
 : الدراسة أدوات تطبيق ثانيا

ُهذاُالفصل،ُحيثُتمُتطبيقُاستطالعُالرأيُتطبيقُأدواتُالدراُتم ي
 
سةُوفقُماُتمُاستعراضهُف

ُالفكريُومكافحةُالتطرفُالمناسبةُلطالبُ ُعنُأهدافُومكوناتُبرامجُالوعي اءُوالمهتمي   للخبر
ُعُ ُُ.المدارس ُُوثم ُالفردية ُتخطيطُُمعُعددُ ُ،الجماعيةقدتُالمقابالتُالشخصية منُمسؤوىلي

ُاإليج ُلتحديد ُفطن ُبرنامج ُفطنوتنفيذ ُبرنامج ي
 
ُف ُوالسلبيات ُتم ُُُ.ابيات ُاستبيانُُثم تطبيق

حاتُ الحلولُوالمقبر مشكالتُبرنامجُفطن،ُوأبرُز  ُُ.لتطويرهلتحديدُأبرُز

ُ
 
يحتي  ُُاالستبيانُتمُتطبيق ُُ:عىلُشر

يحةُاأل ُبرنامجُُالعاملي  ُمنُ)%70ُوىلُالشر ي
 
ُالميدانُفطنف ي

 
امجُف اءُالذينُنفذواُالبر (ُوهمُالخبر

بوي ُُسحملةُالبكالوريُووهمُمنُُ،البر (وتمُتدريبهمُبدوراتُخاصةُبمسمُ)ُ،والماجستب  ُخبب 

يحةُالثانيةُ 30ُُالشر ُوالمهتمي   ُالفكريُومكافحةُب ُ%ُوهمُمنُالباحثي   ُُ.المتطرفبرامجُالوعي
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 : التطبيق : ا ثالث

يحتي  ُتمُتطبيقُاالستبيانُعىلُ ُاشر يحة: ُمنُ%ُ)70وىلُاألُلشر ي
 
ُف ُوهمُبرنامجُفطنالعاملي   )

ُ بويالخبر ُالبر ُالميدان ي
 
ُف امج ُالبر ُنفذوا ُالذين ُُ،اء ُالبكالوريوسُوالماجستب  ُحملة ُمن وتمُوهم

(تدريبهمُبدوراتُخاصةُبمسمُ) يحةُالثانيةُُوُ،خبب  30ُالشر ي
 
ُف ُوالمهتمي   %ُوهمُمنُالباحثي  

ُالفكريُومكافح ُالبدايةُُُ.ةُالمتطرفبرامجُالوعي ي
 
ُدراسةُاجراءُتمُ،الدراسةُمشكلةُمنُللتأكُدوف

اء(10ُ)ُعىلُستطالعيةا ُاُفطنُبرنامجُمعُالمتعاملي  ُُمنُخبر
ً
ُوتصوراتهمُرؤاهمُلتحديُد،ُسابق

نامج،ُوتقييمهم ُُكمُاُُاجاباتهمُوكانتُللبر ُُ:يىلي

ُ

 االستجابة المحور

أهمية برنامج 

 فطن

• ُ ُمخاطبة ُمن نامج ُالبر ُوتوجيههمنبعتُأهمية ُُذاتُاألفراد ُإىل ي
ُينبىع  ما

ُ ُسلوكهمُاليومي ي
 
ُتعديلهُوتقويمهُف همُالمستقبىلي  ُ.ُوتفكب 

• ُ ُأوُسلوكي ُفكري ُتغب  ُأي ُلمواجهة ي
ُالمتلفر ُلدى ُالالزمة ُالمهارات تنمية

ُالفكريُلمواجهةُماُيمكنُأنُيؤثرُعليهُفكريُ  اُوذلكُطارئُوتعزيزُالوعي

ُُكيةُاُلالفكريةُوالسلُوُاالنحرافاتللوقايةُمنُ ي
 
اتُف ُوجودُمتغب  ي

 
سيماُف

ُ ُالعرصُالحاىلي ي
 
 ُُ.وسائلُالتواصلُف

ُالفكريةُ • ُاالنحرافات ُمن ُوالطالبات ُالطالب ُلحماية ي
ُوقائ  برنامج

ُ ُواع ُُنشاءإُلوالسلوكية ُبدينُجيل ُومعبر  ُاألمُرُهبذاته ُبوالة وفخور

 ُهللاُ.حفظهمُ

• ُ ُُالسليمُالسلوكبناء ُاالنحراف ُمن ُاأُلوالوقاية ي
ر
الشخصيةُُوبناءُخالف

ُُ.الناقدة

أهم النقاط 

  اإل 
 
يجابية ف

 برنامج فطن

ًُالبدايةُاإُل • ُكبب  ُجعلتُلهُصدى ي
ُُاعالنيةُالقويةُالنر ُالمشاركةُبابُوفتح،

،ُوتقبلُالجميعُبدونُاستثناُءإللجميع،ُُو وإعطاؤهمُُ،تاحةُحريةُالتعبب 

ُ
 
لديهمُفرصة أفضلُمُا  ُ.ليظهروُا

ُُو • ُالمجتمعية ُُوالتدريبُعىلُتعزيزُالمسؤولية ُالعالقات، ُالرأيُإبناء بداء

ام  ُ.باحبر

ُمتنوع • ُتدريبية ُبرامج ُومجتمعيةُتقديم ُأشية ُنقاشُلمشاكل ُوحلقات ة

 ُ.متنوعة

ُوبناتُةشمول •  ُ.لجميعُالمدارسُبني  

ُُ.عالميةُمناسبةإوجودُخطةُ •
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 االستجابة المحور

أهم النقاط 

  
 
السلبية ف

 برنامج فطن: 

• ُُ ُثباتُتبعيته ُداريةاإُلعدم ي
 
ُف ُوتنقلهُبي  ُإ، ُمحددة داراتُمختلفة،ُإُدارة

ُ ُوظهورُالعاإلداُروضعفُمهنية نامج، ُللبر ُالتنفيذية ُة ُاختياُرشوائية ي
 
ف

ُ ي
 
نامجُف ُالبر  ُ.اتاإلداُرمسؤوىلي

ُال • ُاألشخاص ة ُتنفيذية/ُكب  ُلجنة ُرئيسية/ ُ)لجنة نامج ُالبر ي
 
ُف عاملي  

ُ  ُ.(ميشُُ/منسق/ُخبب 

نامجُوهمُمثقل • ُومعلماتُبمهامُالبر  ُ.ميةنُبالمهامُالتعليُوتكليفُمعلمي  

• ُ ي
 
نامجُف انيةُللبر انيةُاإلداُرعدمُوضعُمب    ُ.بالوزارةات،ُحيثُكانتُالمب  

ُلمُيكنُأثرهُعىلُمستوىُالدعمُوالزخمُ • ُُ.اإلعالمي

• ُ
 
ُواضحة ُالمقررة ُالتدريبية ُالحقائب ُتكن ُالكفايةُُلم ُفيه ُبما وضيحة

 ُ.لتحقيقُاألهدافُالمعلنة

ُالطالبُوالطالبات • ُأثرُواضحُعىلُواقع ُيكنُله ُيتعلقُبمحاربةُُلم فيما

ُُ.اإلرهابالتطرفُُو

ُحواف • ُوإعطاء ُقواعد ُوضع ُفقطُعدم ُالميدان ي
 
ُف ُيعملون أيام٣ُُزُلمن

ُح ُ ُإجازة ُآراء ُبسبب ُاألغلبية ُمنها ُاإلداُرُمديريرم ُات ُالُغب  مقتنعي  

نامج  ُ.بالبر

ُالتوجيهُ • ُبرامج ُوكذلك ُحصانة ُبعضُبرامج ُمع ُالمقدمة امج ُالبر تقاطع

 ُُ.شاُدُرواإل

ُُ.المدرسيةطُبرامجُفطنُبمفرداتُالمقرراتُعدمُرب •

تقييم خطة 

برنامج فطن 

  
 
مكافحة ف

 التطرف

نمُاإ،ُاإلرهابةُالتطرفُالفكريُأوُحلمُتكنُالخطةُتهدفُبوضوحُلمكافُ •

 ُ.منُالفكريُفقطتناولُبسيطُلمفهومُاأُل

امجُالعالج • سواءُفرديًُيةُفكريًُلمُتتطرقُللبر جماعيًُُا أُو  اُا

لماذا تفشل 

افحة برامج مك

 التطرف

يحةُالمستهدفةُبدقة •  ُ.عدمُتحديدُاألهدافُوالشر

نامجُداريةاإُلنيةُاألكاديميةُُوضعفُالب •  ُ.للبر

 ُ.وجودُنخبُمجتمعيةُمتطرفة •

امجُداريةغيابُالقيادةُاإُل •  ُُ.الواعيةُلهذهُالبر
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 االستجابة المحور

ه • نامجُوخطورةُتأثب  امجُبأهميةُالبر ُالبر ُُ.عدمُاقتناعُمسؤوىلي

 

اء رأي استطالع تطبيق نتائج -1  برامج ومكونات أهداف عن والمهتمي    الختر
 . المدارس لطالب المناسبة التطرف حةومكاف الفكري الوع  

ُموجًهُُكان ُوالمهتمي  ُُُااالستطالع اء ُاألهدافُُ،للخبر ُأهم ي
 
ُف ُنظرهم ُوجهة ُعىل للتعرف

ُلطالبُ ُالمناسبة ُالتطرف ُومكافحة ُالفكري ُالوعي ُبرامج ي
 
ُف ُتكون ُأن ي

ُينبىع  ي
ُالنر والمكونات

ُُُ.المدارس

  وكانت
 
: نتائج تطبيق االستطالع كما ي  ىل 

ُاباتاالستجُالسؤالُم

1. ُ

ُبناءُيمكنُكيف
ُُبرنامج ُالفكريُللوعي

ُالتطرفُومكافحة
 ُ.المدارسُلطالب

ُُالواقعُوتحديُدُمسح • ُُالفعىلي ُتشملُدقيقةُبأدوات 
ُجميعُمعُالعملُوورشُالشخصيةُوالمقابالتُاالستبيانات

 ُ.فئةُأليُقصاءإُدونُالمعنيي  ُ

ُواالجتماعيةُالنفسيةُوالخصائصُالصفاتُتحديُد •
 ُ.بدقةُللمستهدفي  ُ

ُللتطرف،ُالمسببةُوالموضوعاتُالقضايُاُأبرُزُُدتحدي •
ُُانفسيًُُمتكاملُبشكلُوتحليلهُاُالمختصي  ُُمعُومناقشتهُا
 ُ.ُاوأمنيًُُُاواجتماعيًُ

نامجُأهدافُتحديُد • ُتنفيذهُأسلوبُوُعملهُوآلياتُوأدواتهُالبر
يةاُالموارُدُوتحديُدُوتقييمه، ُانتقائهُاُعىلُوالعملُالالزمةُلبشر
ُ ُبشكلُوتدريبهُا  ُ.متمب 

امجالُإعداُد • ُعىلُالقائمي  ُُوتدريبُواألنشطةُالفرعيةُبر
،ُتنفيذهُا

 
ُالتجاربُلتنفيُذُالعناُضُأكفُأُواختياُرُأول
 ُ.بعنايةُمدروسةُخطةُوفقُتعميمهُاُقبلُاالستطالعية،

اكإ • ُُشر ُالمدارس ُوطالبات ُ)طالب ُالمعنية ُالفئات ُ–جميع
ُ ُالطاقم ُوالمعلمات، ُواإُلاإلداُرالمعلمي   ُالمدارسي ي

 
ُف ي

 
اف ُشر

ُإُو ،ُدارات ُالمختصي   ُالجامعات ُأساتذة ُوالوزارة، التعليم
ُ ُالعالقةُذاتُالمعنيةُالجهاتممثىلي )ُ ي

 
ُوإعداُدُتخطيطُف

نامج افواإُلُالبر  ُ.وتقييمهُتنفيذهُعىلُشر

• ُ ُُالدعمُتوفب  نامجُلتنفيُذُالمناسبُالرسمي ُوتقييمه،ُالبر
 ُ.باستمراُرُالمعنيي  ُُمعُنتائجهُواستعراض

نامجُتنفيُذ • ُمسبُمحددةُخطواتُوفقُالبر
ً
ُبالتدري    جُوتعميمهُُاق

ُ ي
 
ُُالقصوُرُأوجهُلتالف ي

 
 ُ.األوىلُالتجاربُف



 

(28) 
 

ُاباتاالستجُالسؤالُم

ُُتقييم • ي
نامجُباستمرارُ)تقييمُتكوين  (ُُ–تنفيذُالبر ي

تقييمُنهائ 
ُ ُتغذية ُعىل نامجُُعكسيةوالحصول ُالبر ُلتطوير شيعة

ُُ.باستمراُر

2. ُ
ُمجبراُأهدافُأهمُمُا

ُ ُالفكريُالوعي
ُالتطرفُومكافحة
ُلطالبُالمناسبة
 ُ.المدارس

ُُوالمجتمعُبعامةُجتمعالمُوقاية • ُالوقوعُمنُخاصةُالمدرسي
ُ ي
 
اكُف  ُ.اتجاهاتهُبمختلفُالفكريُالتطرفُشر

ُُالمجتمعُتوعية • ُالفكري،ُالتطرفُبخطورةُواألشةُالمدرسي
 ُ.مبكًرُاُوعالجهُاكتشافهُوكيفية

ُُ.بعامةُوالمجتمعُتقبل،المسُلجيلُالفكريُاألمنُتحقيق •

3. ُ

ُنجاحُمقوماتُمُا
ُُبرامج ُالفكريُالوعي

ُالتطرفُةومكافح
 ُ.المدارسُلطالب

• ُ ُُالدعمُتوفب   ُ.الكاملُالرسمي

• ُ  ُ.الالزمُالتمويلُتوفب 

• ُ طُالعاليةُالكفاءةُذاتُوالفنيةُداريةاإُلُالكوادُرُتوفب  ُبشر
نامجُبأهدافُاقتناعهم  ُ.وأهميتهُالبر

اكإ • ُُي  ُوالمستهدفُالمعنيي  ُُجميعُشر ي
 
ُوتنفيُذُتخطيطُف

نامجُوتقييم  ُ.البر

 ُ.باستمراُرُيةداُراإُلُوُالفنيةُالكوادُرُتدريب •

 للمستهدفي  ُُوالفعالياتُاألنشطةُتنوي    ع •

• ُ نامجُالمناسبةُيةاإلعالمُالتغطيةُتوفب  ُُللبر ي
 
ُمناطقُمختلفُف

ُُ.تنفيذه

4. ُ

ُُُفشلُأسبابُمُا ُكثب 
ُُبرامجُمن ُالوعي

ُومكافحةُالفكري
 التطرف؟

،ُالدعمُغياب •  التمويلُضعفُوُالرسمي

ُُوفنيةُإداريةُكوادُرُُوجوُد • ُُأُوُمؤهلةُغب  ُدافبأهُمقتنعي  ُُغب 
نامج  ُ.وأهميتهُالبر

اكُعدم • ُُوالمستهدفي  ُُالمعنيي  ُُاشر ي
 
ُوتقييمُوتنفيُذُتخطيطُف

نامج  ُ.البر

 ُ.باستمراُرُداريةاإُلُوُالفنيةُالكوادُرُتدريبُغياب •

 ُ.اعدادهُاُوضعفُوالفعالياتُاألنشطةُرتابة •

نامج،ُةياإلعالمُالتغطيةُغياب • ُالجمهوُرُمعرفةُوعدمُللبر
 ُ.بنتائجه

ُوآلياتُبرامجهُمرونةُعدمُأُوُعليهُالقائمي  ُُمرونةُعدم •
 ُ.تنفيذه

ُُنافُذُمتطرفُفكُرُوجوُد • ي
 
ُبوزارةُُاتاإلداُرُبعضُف الهامة

ُوالتوعيةُلمكافحةُالتطرف  ُ.التعليمُتذيبُبرامجُالوعي

ُُالوسطيةُمفهوم • ي
 
امجُف ُُالمقدمةُالبر  ُ.دقيقُغب 

• ُ ُُالواقعيةُوغيابُالزائُدُالتنظب  ي
 
نامجُمحتوىُف ُوأنشطةُالبر

 ُ.تنفيذه
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ُاباتاالستجُالسؤالُم

نامجُأهدافُوضوحُعدم • ُوجمهوُرُوالمنفذينُللمخططي  ُُالبر
 ُ.المستهدفي  ُ

 ُ.الرقابةُغياب •

 ُ.مرةُكلُُجديُدُمنُوالبدءُالسابقي  ُُجهوُدُعىلُالبناءُعدم •

ُبالجوهُرُاالهتمام • ُاالهتمام ُوغياب ُوالشكليات بالمظاهر
 ُُ.والمشكلة

امج،ُلرعايةُحةواضُمظلةُوجوُدُعدم • ُُغيابهُاُأُوُالبر ُبتغب 
ُُ.عنهُاُالمسؤول

5. ُ

ُُبرامجُأبرُزُمُا ُالوعي
ُومكافحةُالفكري
ُعالمًيُاُالتطرف

 ؟ُاومحليًُُُاقليميًُإُو

اتيجيةُاألممُالمتحدةُالعالميةُلمكافحةُ •  ُاإلرهاباسبر

 والرعايةُصحةُللمنُاُنايفُبنُمحمُدُمركُزُتجربة •

 بالسعوديةُالفكريةُالحربُمركُز •

 السعوديةبُاعتدالُمركُز •

ُُللحواُرُالعزيُزُعبُدُالملكُمركُزُتجربة • ي
 الوطن 

ُُالنبويةُالسنة • ي
 
 الفكريُالتطرفُمواجهةُف

 المغربيةُالمملكةُتجربة •

ُالجماعاتُالمتطرفةُُتجربة • ُلمواجهة ُمرصُالعربية جمهورية
ةُ) ُفبر ي

 
 ُُ.(1990ُ-1981ف

 والبحوثُللدراساتُالمسباُرُمركُز •

 االمنيةُللعلومُالعربيةُنايفُجامعة •

لمكافحةُالتطرفُ)ُُمرصُد • يفُبمرص(ُالتابعاالزهُر الشر  ُلألزهُر

• ُ بجامعةُالملكُعبدالعزيُزُلالعتدالخالدُالفيصلُمركزُاألمب 
 بجدة

ُ(النعرفاجاباتُ)ُُوهناك •

6. ُ
ُالمراجعُأفضلُمُا

ُُوالكتب ي
ُتناولتُالنر

ُُبرامج ُالفكريُالوعي
 التطرف؟ُومكافحة

الملكُُاصدارات • ُُعبدالعزيُزمركُز ي
الوطن   للحواُر

 األمنيةُللعلومُالعربيةُنايفُجامعةُاتاصداُر •

 سعودُنبُمحمُدُاالمامُجامعةُاصدارات •

ُ

 

تخطيط وتنفيذ  عن السابقي    مسؤولي   التطبيق المقابلة الشخصية مع  نتائج -2
   والسلبيات اإليجابيات لتحديد برنامج فطن 

 
  . فطن برنامج ف
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ُكانوُا10عقدُمقابلةُشخصيةُمعُمجموعةُمنُ)ُتم اءُمنُالذي ُعىلُُ(ُخبر تخطيطُقائمي  
يةُأديرتُالمقابلةُبنظامُاألسئلةُالمفتوحةُوتمُعقدُمقابالتُفرديةُوجماعُ،وتنفيذُبرنامجُفطن

ُللحصولُعىلُاستجاباتُمتنوعةُمنهم ي
ُُُ.الموجهةُواستخدامُالعصفُالذهن 

 االستجابة السؤال م
ُبرنامجُُكيف1ُ ُنقد يمكن

امجُ فطنُباعتبارهُنموذجُلبر
ُالم ي

 
ُف ُالفكري ملكةُالوعي
 العربيةُالسعودية؟ُ

• ُ ٌّ ي
ُمعن  ُله ق سو  ُي  ُكان ُما ُبحسب نامج البر

ُبس ُفكر ُفيماُالالمة ُالوطن ُوشباب نشء
ُُو ُالتطرف ُضد ُيعمل ُأن ض فبر ُاألفكاُري 

 ُ.اإلرهابالمتطرفةُُو

ُاألجنداتُ • ُذوي ُمن ُعليه ُالقائمي   بعض
ُُ.ةالحزبيةُوالفكري

ُُبرامجُمستقبلُهُوُمُا2ُ ُالوعي
ُُالفكري ي

 
ُالعربيةُالمملكةُف

 لسعودية؟ا

وريُوجودهُا • ُُض  ا
ً
ُالتحدياتُالزدياُدجد

 ُ.عامةُلمجتمعواُالمستقبلُجيلُأمام

ُوسائلُمثلُالعرُصُتقنياتُتوظيفُتحتاج •
ُُالتواصل  ُُ.االجتماعي

ُُواعدة • ُتخطيطهُاُأحسنُإذُاُبالنجاحُوتبشر
ُُودعمهُاُواداراتهُا

ً
ُُماليا

ً
 ُ.واداريا

وريةُالحاجة • ُخاصةُهيئةُاُوُبمركُزُض 
ُُمتخصصة ُومتاحةُالفكريُبالوعي
ُُ.للجميع

امجُهذهُتقمُلمُلماذُا3ُ ُالبر
 ة؟الوطنيُالهويةُبتعزيُز

ُُياإلداُرُالدعمُغياب •  والماىلي

نامجُبناءُضعف • ُاُالبر ُُأكاديمي 
ً
 وفنيا

ُالمؤهلةُوالفنيةُداريةاإُلُالكوادُرُضعف •
نامجُبأفكاُرُوالمقتنعة  ُ.البر

ُُالوضوحُغياب • ي
 
امجُخططُف  ُ.البر

ُُالوضوحُغياب • ي
 
 ُ.واالهدافُالخططُف

االساسيةُجةأدل • امجُواذابةُاهدافهُا ُُ.البر

امجُُلماذُا4ُ ُالبر ُهذه ُتقم لم
ُ ي
 
بمعالجةُالفكرُالمتطرفُف

ُ ُمن ُعقود ُاإلرهابظل
ُوالقتل؟  ُوالتكفب 

ُُالمتخصصُياإلداُرُالدعمُغياب • ُوالماىلي
ُ ي
 
امجُلتنفيُذُالكاف  البر

ُمركزُاُاُل • يوجدُمظلةُرسميةُواضحةُتتبن 
مؤسسةُخاصةُلمحاربةُالتطرفُ  أُو

امجُُرتطُوُلم • ُبمُاُالتدريبيةُوالحقائبُالبر
ُوالظروفُالعرُصُمتطلباتُمعُيتوافق
 ُ.الراهنة

امجُتناقشُلم • ُبشكلُالتطرفُمكافحةُالبر
ُ  مباشر



 

(31) 
 

 االستجابة السؤال م

نامجُبناءُضعف • ُاُالبر  ايُ وفنُأكاديمي 

نامجُالتدريبيةُالحقائبُضعف •  للبر

ُُالمناسبُالمحتوىُغياب •
ً
ُُدينيا

ً
ُومنطقيا

ُ
ً
ُُونفسيا

ً
 ُ.واعالميا

ُالمؤهلةُوالفنيةُداريةاإُلُالكوادُرُغياب •
نامجُبأفكاُرُوالمقتنعة  ُ.البر

 ُ.للتنفيُذُضحةالواُالخططُغياب •

ُبتنفيذُاالهدافُُضعف • تأهيلُالمختصي  
ةُ ُالمباشر

 

موسع لتحديد أبرز مشكالت برنامج فطن، وأبرز ال االستبيان تطبيق نتائج -3
حات    . لتطويرهالحلول والمقت 

ُ ي
 
تمُبناءُاستبيانُلتحديدُأبرُزُ،يةُالفرديةُوالجماعيةضوءُاستطالعُالرأيُوالمقابلةُالشخصُف

ُ ُبرنامج ُمشكالت حات ُوالمقبر ُالحلول ُوأبرز ُبرامجُُلتطويره،فطن، ُومكونات ُأهداف وكذلك
ُ
 
ُتوظيف ُلطالبُالمدارسُليمكن ُالمناسبة ُالفكري ُتصورُ الوعي ُبناء ي

 
ُف ُُها ُللوعي لتطويرُبرنامج

ُالمملكةُالعربيةُالس ي
 
:ُُُ.عوديةالفكريُلطالبُالمدارسُف ُوكانتُأسئلةُاالستبيانُهي

ُ

ُاالستجاباتُالسؤالُم
بُمُاُ .1 ُ • رنامجُفطن؟ُهُو ُللطالبُوالمعلمي   ُموجه ُالفكرية ُللتوعية ي

برنامجُوقائ 
ُواالنحرافاتُ ُالفكري، ُالتطرف ُخطر ُمن للوقاية

 ُ.االجتماعية

ُاألمنيةُ • ُالمهددات ُمن ُالمجتمع ُلوقاية ي
ُوطن  برنامج

ُوالصحي ُوالثقافية ُيستهدفُواالجتماعية ُواالقتصادية ة
ُذا ُالمؤسسات ُمع ُبالتعاون ُالتعليمية تُالمجتمعات

ُُ.العالقة

نامجُعالقتكُمُاُ .2 نامجُضمنُمدرب • فطن؟ُببر  البر

نامجُداريإُمنسق •  للبر

ف • نامجُتنفيُذُمشر  للبر

ُُقضايُاُب ُمهتم • ُالفكريُالوعي
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ُاالستجاباتُالسؤالُم
ُبرنامجُبناءُتمُكيفُ .3

 فطن؟
ُُنشاركُولمُالتعليمُوزيُرُمنُبقراُر • ي

 
ُُ.هئنابُ ُأُوُتخطيطهُف

ُُالمجتمعُوقاية • فطن؟ُبرنامجُأهميةُمُاُ .4  ُ.لفكرياُالتطرفُمنُالمدرسي

ُُالمجتمعُوقاية • ُالسلوكيةُالمهدداتُمنُالتعليمي
ُُ.خالقيةواأُل

 الفكريُالتطرفُبخطُرُوالطالبُالمعلمي  ُُتوعية • أهدافُبرنامجُفطن؟ُُمُاُ .5

ُالسلوكياتُُالتحصي  ُ • ُمن ُوالطالبات ُللطالب النفسي
 ُُ.الفكريةُالخطرةُواالنحرافات

اكإ • ُُاألشةُشر ي
 
ُالسلوكياتُمنُوالطالباتُالطالبُوقايةُف

 ُ.المخدراتُوادمانُالفكريةُواالنحرافاتُلخطرةا

 الفكريُاألمنُتحقيق •

ُُاالنتماءُتعزيُز • ي
ُواالجتماعيةُالدينيةُوالقيمُالوطن 

ُاإليجابيةُالنقاطُأهمُمُاُ .6
ُ ي
 
 فطن؟ُبرنامجُف

 الفكريُاألمنُحماية •

• ُ  التطوعُثقافةُنشر

 التقنيةُفتوظي •

 والطالباتُبالطالبُاالهتمام •

ُقويُداخُتم • ُكيانُتنظيمي  داراتُالتعليمُإلُبناء

ُعددُُُتدريب • ُمنُالمدربي   ونكبب  ُجميعُُينتشر ي
 
داراتُإف

 التعليم

ُُاالنتشاُر • ُالقويُاإلعالمي

ُُالسلبيةُالنقاطُأبرُزُمُاُ .7 ي
 
ُف

 فطن؟ُبرنامج
 المناسبُالمحتوىُدونُفقطُبالعناوينُاالهتمام •

 ُ.المؤهلةُداريةاإُلُوُالفنيةُادُرالكُوُغياب •

ُُُاقتناعُضعف • نامجُأهدافبُعليهُالقائمي  ُُمنُكثب  ُالبر
 ُ.لهُوحماسهمُاهتمامهمُوغياب

نامجُمساُرُوضوحُعدم •  ُ.العملُوخطةُالبر

ُالجُالحقائب • ُغلبُعليها ُوغيابُالتدريبية انبُالنظري
ُ  ُ.الجانبُالعمىلي

ُتخاطبُولمُوالتطبيقُالنظريةُبي  ُُواضحةُفجوةُوجوُد •
ُُبشكلُالفكريُفالتطُر  ُ.مباشر

نامجُيسُدُلم • ُُالفجوةُالبر ي
 
ُُالتعليمُف ي

 
ُألفكاُراُتشبُف

ُُالمتطرفة ي
 
ُُالسلكُف  ُ.والمناهجُالتعليمي

ُُياإلداُرُالدعمُغياب •  والماىلي

 والتطبيقُالنظريةُبي  ُُالفجوة •

ُاإلُموقعهُفاعليةُعدم • ي
وئ   لكبر
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ُاالستجاباتُالسؤالُم

نامجُالوالءُضعف •  ُ.الرئيسيةُهدافاألُحيثُمنُللبر

ُُعىلُالوزارةُتقياداُمنُالرقابةُضعف • ُالعملُسب 
نامج  ُ.بالبر

امجهُلألداءُقياسرُُوجُديُ ُاُل • ُُ.خططهُُوأُلبر

نامجُالعامةُالخطةُمُاُ .8 ُلبر
ُلها؟ُتقييمكُومُاُفطن؟

ُُتكنُلم •
 
 ُ.داريي  ُإُوُكمدربي  ُُُلنُاُواضحة

ُُتكنُلم • ُُالتدريبيةُالحقائب 
 
ُوأهدافُللموضوعاتُمناسبة

نامج  ُ.عامُبشكلُالبر

ُُكانتُُالخطة •
 
ُُواسعة ةُمحددةُوغب  ُُومتغب  ُةُ.ثابتُوغب 

 

 : الدراسة نتائج ومناقشة تفست  : ا رابع  

ُُأشارت
 
ُوأهمُمشكالتهُأبرُزُوتحديُدُفطن،ُبرنامجُوسلبياتُيجابياتإُتحديُدإىلُُالدراسةُنتائج

حاتُالحلول ُُوالمقبر ي
ُُتسهم ُُأنُيمكنُالنر ي

 
نامج،الُهذُاُمثلُتطويُرُف ُُليحققُبر

 
ُالمنشودةُاألهداف

ُُلهُوالمخططة
ً
ُوتوصُ،ُامسبق ُُلت 

 
ُلبناءُاألساسيةُوالمكوناتُالالزمةُاألهدافُتحديدُ إىلُُالدراسة

ُُالمدارسُلطالبُالمخصصةُالتطرفُومكافحةُالفكريةُالتوعيةُبرامج ي
 
ُالعربيةُالمملكةُف

ُُ.السعودية

ُُوتتفق
 
ُُإليهُأشارتُمُاُمعُالحاليةُالدراسةُنتائج

 
ُُالسابقةُالدراساتُنتائج ي

ُإليها،ُالوصولُتمُالنر
ُُمنهُاُفادةاالستُتمتوس ي

 
حُتصوُرُإعداُدُف ُالفكريةُللتوعيةُبرنامجُلبناءُمقبر ُالتطرفُفحةومكا،

 ُ.السعوديةُالعربيةُبالمملكةُالمدارسُطالبُيناسب

ح لبناء برنامج للتوعية الفكرية ومكافحة التطرف  تصور مالمح  -1  لطالب موجهمقت 
 . المدارس

نامج:  - ُيُ يُ تحديد مصادر اشتقاق التر ُأن ح ناقبر ُالبر ُالتاليةُ:شتق ُالمصادر ُمن ُالقرآنُمج
ُُوالكريم ة، ُالنبويةُالسب  ُالسعوديةُالعربيةُبالمملكةُفيهُاُلمعمولاُاألنظمة، ُالمملكةُرؤية،
ُُو2030ُالسعوديةُالعربية ُومنُخصائصُوالدوليةُاإلقليميةُوُالمحليةُالمماثلةُالتجارب، ،

ُُوالسعوديُالمجتمع ُُوالتهديداتُالتحدياتُوحجمُطبيعة، ي
ُالعربيةُالمملكةُتواجهُالنر

ُُوالسعودية ،ُ ُُالطالبطبيعة ي
 
ُُوالتعليمُمراحلف ُوالكتبُالسابقةُوالدراساتُياتاألدب،

ُُالمرجعية ي
ُُ.الفكريُالتطرفُظاهرةُتناولتُالنر

نامج:  -   تحديد المقومات األساسية لنجاح التر
o ُُخاصُمركُزُأُوُمؤسسةُإنشاء ُُالقراُرُمظلةُتحتُالفكريُللوعي ُوبدعمُالسياسي

ةمبُمنهُوتوجيه  ُ.والنفاُذُالقوةُإلعطائهُاشر
o ُ ُُالدعمُتوفب   ُ.(معلنةُسميةُر)بقراراتُُالكاملُالرسمي
o ُ ُُالدعمُتوفب  ُُالماىلي ي

 
نامجُالكاف  ُ.مراحلهُطوالُللبر
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o ُ نامجُالمستمرةُيةاإلعالمُالتغطيةُتوفب   ُ.للبر
o ُ يةُالموارُدُتوفب  نامجُلتنفيُذُوالالزمةُالكفاءةُذاتُالبشر  ُ.البر
o نامجُوتنفيُذُتخطيطُمراحلُلكافةُالمستمُرُالتقييم  ُ.البر

حات وتوصيات  : خامسا: مقت 

حيُ  ُُيتمَُُّأنُقبر
 

نامجُوبناءُ ُتخطيط ُيُ ُكمُاُُالبر ُُ:ىلي

ُ)بُجراءإ - ُالواقع ُوتحليل ُالمسح ُالتطرفSWOTُُأسلوبعمليات ُظاهرة ُواقع ُلتحديد )
ُوذلكُمنُخاللُ ُذلك، ُحيال ُواالجراءاتُالمناسبة ُلمواجهتها حاتُاألولية الفكريُوالمقبر

ُورشة ُالحكوميةُُعقد ُالجهات ُمختلف ي
 
ُف ُالتطرف ُبمكافحة ُالمعنيي   ُجميع ُتضم عمل

وزارةُُ-رئاسةُأمنُالدولةُُ-وزارةُالداخليةُُ-ومنهاُعىلُسبيلُالمثالُ)وزارةُالتعليمُُُ.األهليةُو
ُ ُاالجتماعية ُوالتنمية ُُ-العمل ُالصحة ُُ-وزارة ُالنفسي ُالطب اء ُالنفسُُ-خبر ُعلم اء خبر

ُ ُالُ-االجتماعي ُأشُشهداء ُالفكريُ-واجب ُالتطرف ُبراثن ي
 
ُف ُوقعوا ُمن ُ-ُأشُبعض

ُبُرُوالمتخرج ُمن ُن ُالفكريةُالمناصحةامج ُمنُطالبُوطالباتُُ-ُوالتوعية ين بعضُالممب  
هم(ُ-ُالجامعاتُوالمدارس نامجُوأخذُمرئياتُُُ.وغب  ُهذهُالورشةُطرحُفكرةُالبر ي

 
حيثُيتمُف

ن ُالبر ُومحتوى ُوموضوعات ُأهداف ي
 
ُف ُاالمشاركي   ُ)عبر ُُرامج ُواستطالعات يُأستبيانات

 ُُ.ومقابالتُشخصيةُوورشُفرعية(
نامج ومنطلقات نجاحه،  عناص  تحديد  - ُُمُاُيتمُالسابقةُالخطوةُانتهاءُبعُدالتر ُتحديُدُُ:يىلي

ُواالجتماعيةُالنفسيةُالخصائصُتحديُد،ُُوالتطرفُومكافحةُالفكريةُالتوعيةُبرنامجُأهداف
ُُوالمستهدفةُللفئات ُالمناسبةجراءاواإُلُاآللياتُتحديُد، ُت حةُاألساليبُتحديُد، ُالمقبر
نامج،ُلتنفيُذ ُوتقييمهُالبر يةالبُالموارُدُديُدتح، نامجُإلدارةُالالزمةُاألساسيةُشر ُالبر ُحديُدت،
 ُ.باستمراُرُتأمينهُاُوكيفيةُالالزمة،ُالماليةُالموارُد

نامج وبناء لتخطيط األساس   الفريق تشكيل - دارةُإمجموعةُأساسيةُلتخطيطُُوُاختياُرُ: التر
ُ ُبالصفاتُالمناسبةالبر ُتتمب   ُالتُ،نامج ُعىل ُالقدرة ُمناسب، ُ)مؤهل ُالتباعدي،ُومنها: فكب 

ُالنقاشُالحرُواإل ُعىل ُالقدرة ، ُالجماعي ُالعمل ُعىل ُالقدرة ُالتوعيةُقناع، ُبرامج ي
 
ُف ة الخبر

ُمجالُُب مهتمُ،ُالفكرية ي
 
تهُف ُُالمناصحةالشأنُالفكريُوالجماعاتُالمتطرفة،ُخبر للموقوفي  

ُال ُقضايا ي
 
ُتخطيطلُالالزمةُكافةُُالمهاراتُعىلُالفريقُأعضاءُتدريبُوُُ.(.......ُ.ُتطرف،ف

نامجُوتنفيُذ  ُ.وتقييمهُالبر
-  
نامج أدوات وبناء تخطيط -  ُ: التر

o ُالفئاتُلتناسبُ،الرأيُواستطالعاتُ،االستبياناتُمنُمتنوعةُمجموعةُإعداُد
ُُالمعنية ي

 
نامجُوتقييمُوتنفيُذُتخطيطُمراحلُمختلفُف ُأوليةُمةقائُإعداُدُوُُ.البر

ُُالرئيسةُبالموضوعات ي
ُُتناولهُاُسيتمُالنر ي

 
نامجُف ُالتطرفُالفكر،:ُ)وسطيةُومنهُاُ؛البر

ُُجموُدُالفكري، ُاالنحاللُمحاربةُواالنتماء،ُالوطنيةُتعزيُزُالفكري،ُواالنغالقُالتفكب 
 ُ.(أشكالهُبكافة

o ُتخصصية،ُندواتُعامة،)ندواتُُالتنفيُذُمناشطُمختلفُعىلُالموضوعاتُتوزي    ع
اتُدريبية،تُحقائب ُمحليةُبمشاركةُنقاشُورشُميدانية،ُزياراتُدورية،ُنشر

 ُ.(..............ُ.ُوعالميةُيميةقلإُو
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o ُمناسبُدينيًُالحقائبُالتدُرُبناء ُوبُااُواعالميًُاُونفسيًُيبيةُبمحتوىُأكاديمي ُأسلوب،
،ُوتحكيمهُا ي

ُتطبيفر  ُُ.عمىلي
o ُوتُإعداُد ُوالتخصصية، ُللندواتُالعامة ُوالفرعية ُالمحاورُالرئيسة حديدُمتحدثي  

 ُُ.يتمُتقييمهمُباستمراُر
o ونيُبوابةُبناء نامجلُرسميةُةإلكبر ُالتواصلُوسائلُعىلُمتنوعةُبحساباتُودعمهُاُلبر

ُ نامجُمواُدُمختلفُلبثُاالجتماعي  ُ.وأنشطتهُالبر
o ُالمقاييس،ُُبناء ُاالستبيانات، ُالرأي، ُ)استطالعات ُومنها: نامج، ُالبر ُتقييم أدوات

ُُ.(الذاتيةُالتقاريُرُ،لمالحظةبطاقاتُاُ،المقابلةُالشخصية
نامج تطبيق -  التر

o ُُخاصةُمؤسسةُإنشاء  ُ.المستقلةُالصفةُلهُاُيكونُالفكريُللوعي
o نامجُلتطبيقُمتكاملةُخطةُوضع  ُ.استطالعيةُبتجربةُتبدُأُمراحلُعىلُالبر
o ُُالتطبيقُأماكنُتحديُد  ُ.االستطالعي
o نامجُهدافأُتتوافقُنأ ُُالتطرفُلمكافحةُساسيةاأُلُهدافاألُمعُالبر ي

 
 ُ.السعوديةُف

o ُُالمشاركةُالكوادُرُاختياُر ي
 
 ُ.يبهُاوتدُرُاالستطالعية،ُالتجربةُف

o ُُوتوظيفهُاُالتطبيق،ُنتائجُوتحليلُوتقييمهُاُاالستطالعيةُالتجربةُتنفيُذ ي
 
ُالمراحلُف

 ُ.التالية
o المعدةُالخطةُوفقُالتطبيقُتجربةُتوسيع.ُ 
o نامجُتطبيقُتقييم  ُ.التجربةُوتطويُرُالبر
o ُُعىلُالتأكيُد ُاُالدعمُتوفب  ُُوُلماىلي يُاإلعالمي نامجُوالبشر  ُ.باستمراُرُللبر
o اكةُتفعيل ُُوالمجتمعُ،الحكوميةُاتمؤسسُمعُالشر ي

 ُ.العالقةُذاتُالمدئ 

نامج  تطوير   التر

o ُُالمشاركي  ُُلجميعُسنوًيُاُعملُورشةُعقُدُيتم ي
 
نامجُف ،ُالبر نامجُلتقييمُوالمهتمي   ُالبر

حاتُووضعُمحتوياته،ُبكامل  ُ.باستمراُرُللتطويُرُمقبر
o امجُداءاأُلُييمتقُعادةإ  ُ.المطروحةُللبر
o نامجُتزويُد  ُ.هدافُالمرجوةتفيدةُلتحقيقُاألالجهاتُالمسُبمتطلباتُالبر
o التطرفُداخليًُُعقُد البحوثُالمهتمةُبقضايُا اكاتُمعُمراكُز وخارجيًُالشر  ُُ.ُاُا
o ينُتكريم يةُالكوادُرُمنُالمتمب   ُُالبشر ي

 
نامجُف نامجُتطويُرُيشجعُبمُاُالبر ُُ.ونجاحهُالبر

  
 
  يوص   لدراسة،ا هذه ختام ف

 
  بما  الباحث

 
 : ىل  ي

نامجُصةوخاُالحالية،ُالدراسةُنتائجُاعتماُد • حُالبر ُومكافحةُالفكريةُللتوعيةُالمقبر
 ُ.التطرف

لالنحرافُالفكريُُالرصُد •  ُُ.للشبابالمبكُر

ُُخاصةُهيئةُأُوُمركُزُاعتماُد • افإُوُبدعمُ؛الفكريُللوعي ةُالدولةُمنُشر  ُ.مباشر

ُُالمجتمعُمؤسساتُجهوُدُتضافُر • ي
ُُالمدئ  ي

 
ُُالمواطنُقدراتُبناءُف ي

 
 ُ.التطرفُمكافحةُف

ُُالدعمُتعزيُز • ُيجواللُوُالماىلي ي
يُسنر  ُ.قدراتهُاُوتعزيُزُمنيةاأُلُللقواتُوالبشر

ُُللدولةُالمختلفةُالجهوُدُظهاُرإ • ي
 
 ُ.التطرفُمكافحةُف
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ُُباعتبارهُاإلعالمُوُالدولةُمؤسساتُبي  ُُاالتصالُحلقاتُتعزيُز •
ً
يك ُُُاشر ي

 
ُعىلُالحربُف

 ُ.اإلرهاب

ُُلألشةُةموجهُعالميةإُميةدراُبرامجُتقديم • ي
 
 ُ.خالقواأُلُالقيمُتعزيُزُف

ُتدُرُدليلُإنشاء • ي ُُالتطرفُلمكافحةُينر ي
 
 ُ.الدولةُمؤسساتُجميعُف

ُُبرنامج • ي ُُوسائلُعىلُللقائمي  ُُتدرينر ُاإلُاإلعالمُوُوالدعايةُالنشر ي
وئ  ُُلكبر ي

 
ُمواجهةُكيفيةُُف

 ُ.اإلرهاب

ُُاعتماُد • ُُالخطابُمعايب  ي
ُُالدين  ُُوالمجتمىعي  ُ.الكراهيةُومعايب 

 ُ.رديةالفُاالجتهاداتُمنُيحُدُالذيُيةاإلرهابُالعملياتُلتحليلُنموذجُعتماُدا •

ُُالمفاهيمُتحليلُ ُيتضمنُالفكريُمناأُلُلمفاهيمُدليلُعداُدإ • ي
ُالتنظيماتُليهُاإُستنُدتُالنر

 ُ.يةاإلرهاب

ُاإُل • ُالدليل ُبناء ُالوظائفُالتعليميةإعادة ُشاغىلي ُلقضايا ي
ُيخوإُ،جرائ  ُما قضايُاُصدراج

 ُُ.اإلرهابالتطرفُُو

 ُُ.لتصحيحُمفاهيمُالتطرفُبشكلُدوريُورشُعملُللطالبُوالمعلمي  ُُعقُد •

ُالوسائلُالمتاحةُوالمعاضةُالمتطرفةُاألفكاُرُمنُفراُداألُتحصي  ُ •  ُُ.عبر

ُالتوعيةُمنُالتطرفُوتعزيُز • ي
 
فيهُوالمناسباتُالوطنيةُواالجتماعيةُف توظيفُبرامجُالبر

 ُُ.القيم

ُبرامجُمكافإ • ي
 
 ُُ.حةُالتطرفعدادُقياداتُمؤهلةُللعملُف

ُالفكريُشمول • ُالتطرف ُأنواع ُلمختلف ُالتطرف ُمكافحة ُُبرنامج ي
ُاليمين  اىلي )الليبر

ُُ-المتطرفُ ُاالقتصارُ ُ-اليساريُالقومي ُوعدم ) ي
ُالدين  ُُعىلُفئةُ ُالتشدد ُواحدة، ُاُلُلكي

نامجُلُ يفش  ُ.البر

• ُ ُُالدعمُتوفب  ُُوُالماىلي يُاإلعالمي  ُ.باستمراُرُوالبشر
 
ُ
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