
Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

 ) JHDESR   التخصصية  لألبحاث والتعليم  البشرية  التنمية مجلة (
http:// jhdesr.siats.co.uk                              e-ISSN 2462-1730 

م2020  ، 1العدد  ،   6اجمللد    - Vo: 6, No: 1, 2020 
Page from 01 to 31 

 
 

 

THE IMPACT OF EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST 
TERRORISM- SAUDI ARABIA AND MALAYSIA AS A MODEL 

 اململكة العربية السعودية وماليزاي أمنوذجا   -دور الوسائل الناعمة ملكافحة اإلرهاب 

               Omar Abdullah Al-Otaibi  عمر عبدهللا العتييب

 جامعة املالاي 

 الدكتور عبد الوهاب حمبوب 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية 

 جامعة املالاي 

 omar_sa_ru@hotmail.comالربيد االلكرتوين :  

 

 

 

 

2020 

mailto:omar_sa_ru@hotmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 01-31\Vo: 6, No:1, 2020 

 

2 
 

                            

Received  20/9/2019   - Accepted 21/12/2019 - Available online 15/1/2020 

 

Abstract: 

 In this context, the study emphasizes the importance of these methods in the fight against 

terrorism through the following points: 

First, the family is the first and main stage in the prevention of terrorism and violent extremism. 

However, activating this role requires enhanced cooperation and coordination with official 

bodies and civil society organizations. 

Second: Education is an important element in the strategy aimed at combating terrorism, 

especially the preventive role. Education contributes to the promotion of moderation and 

moderation in societies. The competent authorities should activate the role of training and 

qualification of teachers to ensure the graduation of generations holed up against deviant and 

extremist ideas. If it is not enough to design curricula that promote moderation and moderation 

only, the teacher is the means by which pupils receive knowledge and knowledge, and does not 

hide the emotional impact of the teacher in his pupils. 

Thirdly, "strict" means alone are not enough to fight terrorism, especially since the battle with 

terrorism is originally an intellectual battle. Therefore, it is important to adopt "soft" strategies 

aimed at rehabilitating those convicted of terrorist crimes. These strategies have proven 

successful in many of the countries that have implemented them, As Saudi Arabia and Malaysia. 

 ملخص البحث 

خالل العقدين األخريين أدركت حكومات الدول، اليت تعاين من انتشاااااااااااار ارر ال والت أن الع   ، أ   

تبين االساااااااااامات   ا األم  ا والعاااااااااااكأيا وحد ا ي مكاحلدا ارر ال ال  دآ ي ا د من  ديدات  و  ر ، ل ل ،  

   الدين لصااااااي تعليل الوسااااا  ا واالعتدال حلقد ازداد الوعي أبمه ا إيالء اال تمام لعوامل أخأى حلاعلا تشااااامل تو  

ي اجملتمعاات دادالم من رااردتا  دوماااااااااااااااا  مصاااااااااااااادرام لار اال والت أنل  ا ا اال اا  عأن حاال اام، ي ك ري من الادول 

واجملتمعات، ابساااااو االوساااااا ل الل  اا هكاحلدا ارر ال والت أن الع    اليت ابتت تو  ا تمامام كبريام للدور الااعل 

والتعل و ي   ا الصاااددل تت اول     الدراساااا دور الوساااا ل ال اعما هكاحلدا ارر ال اا ي ئل  الوساااا ل  لألساااأ  
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المدويا والاكأيا، والتعل ول ي   ا الصاادد، حل   الدراسااا تااالء الىااوء علل  أديت كل من اهملكا العأد ا الاااعوديا 

رر اال والت أن الع    دومااااااااااااااا اا ت ب قاا عمل اا لاااعل اا  وماال ل  ي إعااد  ي  ال امكوم  ي ايىاااااااااااااااا  تتعل  اب

الوساااا ل ال اعما ي مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ل تب ت الدراساااا اه     الومااااي والتدل لي للكشااا  عن 

 دور الوسا ل ال اعما هكاحلدا ارر الل  

 

Keywords: Extremism,  The impact of education in the fight against terrorism, Means of 

combating terrorism. 

 الت أن، أثأ التعل و ي مكاحلدا ارر ال، وسا ل مكاحلدا ارر ال ل:  الكلمات املفتاحية

 متهيد

  اك اعتقاد شااااارت لام  مااد  أ    اك تقا عما د  ين كل من حقون ارناااااا  والدين مل األمن القوميل  ري أ   

ا كومات واجملتمعات ابتت أك أ وع ام دتكامل األدوار د      الع امااااااأ ال الثال حلقد ازداد الوعي أبمه ا تو     

دالم من راردت  دوماااااااا  مصااااااادرام لار ال والت أنل   ا الدين لصااااااااي تعليل الوسااااااا  ا واالعتدال ي اجملتمعات د

اال ا  عأن حال ام ي ك ري من الدول واجملتمعات ابساااااو االوساااااا ل الل  اا هكاحلدا ارر ال والت أن الع    اليت 

 ابتت تو  ا تمامام كبريام للدور الااعل لألسأ  والتعل و ي   ا الصددل  

أخأى تعلز من  اا ا الاادول اااا ي ئلاا  دأامل التااي  اال ال ااااااااااااااااي، وال امل وي بغي األخاا  ي االعتبااار وساااااااااااااااا اال  

االجتماع ا، وال قاحل ا، والمحل   ا، اليت  دن، ي هنايا اه ان، إىل إعاد  ي  ل امكوم  ي جأا و إر اد ا، ومن  

 ل  1مثَّ دجم و ي اجملتمل دوما و أسو ء ومؤ ل  ل ال أسأ و وجمتمعا و

 
1Huq, Aziz. (2016). The Uses of Religious Identity, Practice, and Dogma in 'Soft' and 'Hard' 

Counterterrorism. Public Law and Legal Theory Working Papers. University of Chicago Law Schoo. 

Retrieved on 29 May 2019 from: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_leg

al_theory 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
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العديد من الدول م ا ل خمتلاا ئات الصااالا ابلاااا اساااا االل  اا هكاحلدا ارر الل من د      الدول  وايد اتبعت 

كاااناات  ول اادا، واهملكااا اهتدااد  من أوا اال الاادول اليت تب اات  اا ا ال ورت من االساااااااااااااامات   اااتل ويشااااااااااااااماال ئلاا  

وايااد تب اات دعد الاادول  ل  2التاادخالت من ايباال اهعلم  واألخصااااااااااااااااا    االجتماااع  ، وخاادمااات  ااايااا ال ااال

 ارسالم ا اسمات   ات ال  اا مشاهبا من د   ا اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل  ل

ال ميكن راردا ارر ال عن  أي   ا ل أسباد  اجل ريال ل ل ، ي بغي ت ويأ اسمات   ا شاملا هكاحلدا ارر ال  

ارحباط وال يس ال آ يغ آ كل األعمال ارر اد ا، داعال ا من خالل دراساااااا الاأون اليت تؤدآ إىل الغىااااا ، و 

حلىااالم عن المك ل علل األحلأاد واه امات اليت تدعو ارر الل ألن  مل  ا ل الاأون االجتماع ا والااا اساا ا اليت 

تااااب  ال يس، ميكن أ  تقوآ موااي  ارر اد  ل وي اهقادل، حل   تااايو الاأون اليت تااااب  االسااات اء وارحباط 

غىاااااا ، يعلز عمل ا تغ يا ارر الل كما أ  ا أما  من ا قون األساااااااساااااا ا لاخأين من ايبل ا كومات اليت وال

تااتددم أج ل  أمن الدولا والقو  اهاأ ا رساكات ال قاد واهعار اا الاا اسا ا من شايهنا إ اعان ج ود مكاحلدا  

 ل3أن ي مج ل أحناء العاملارر ال، وجي   ا   مات قعات سوء اهعاملا والالو ال آ يولد الت 

وخالل حأل الدول علل الت ا مات ارر اد ا الداخل ا كانت   اك ثالثا خ ارات، أوالم: االسااااااااااتمأار ي  ارسااااااااااا 

 ال شاط ارر ايب مل اجلماعا أو الت ا و اهعين؛ اخل ار ال اين  و اهوت أو الا ن علل يد الدولال وأخريام، م ح

 
2Huq, Aziz. (2016). The Uses of Religious Identity, Practice, and Dogma in 'Soft' and 'Hard' 

Counterterrorism. Public Law and Legal Theory Working Papers. University of Chicago Law Schoo. 

Retrieved on 29 May 2019 from: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_leg

al_theory 
  جمال، بوأزدية. )2012(. االستراتيجيات المغربية لمكافحة اإلرهاب. رسالة دكتوراه، قسم الدراسات الدولي ة، كلية العلوم السياسية  3

الرابط:   الوصول  17  مارس  2019  على  تاريخ  الدولية.  -http://biblio.univوالعالقات 

alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf
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ي والاالوكي، أآ الاامال للمت أحل  ابالاأاط ي اجملتمل ابعتبار و موا    ماا   دو   حلأماا للتغ ري األيديولوج

 ل4مواج ا العقوابت الشديد  اليت تاأ  ا الدولا عاد  ي م ل     ا االت

ال آ  ب  ي إي ال ا خالل حقبا ال مان  ات من القأ  اها ي،   dissociatiيعود اتريخ   ا ال  ل إىل ناام  

اااىت معدالت اجلأا و ارر اد ال اشتمل ال انمل علل الامال للا  اء للعمل خارج   1987حلبدلول العام  

د الا ن أث اء حلم  حكم و، واالنتقال إىل س ن أايل تق  دما حىت يتاىن هلو البدء ي و ل األسس   ا  كأميا دع 

ارحلأاجل الا  اء ال ين خىعوا هل ا ال انمل ع وا عن ال دم عن اجلأا و اليت شاركوا ي ارتكاهبا، واي عوا رواد  و 

 ل5مل اه امات ارر اد ا اليت كانوا يعملو  حل  ال أثبتت اخل ا جناحا كبريا ي خاد معدالت اجلأا و ارر اد ا

تتكو  من رورين،     اثلا س اسا ي ل  عل  ا اإعاد  اردماج االجتماعيا  ، س اسا  1982ايدمت إسبان ا ي عام  

األول يأتكل علل الدعو  إىل واي  الع  ، وال اين يقوم علل استمأار ا ملا علل ارر الل ابلتا ، حل   الا  اء 

   ل6ال ين مشل و امور األول ميك  و التقدم من خالل اماكو للدصول علل ارحلأاج اهبكأ 

وي دن نلرت الت أن إىل م ل اهليد من الع   اهت أنل حلىالم عن حل  االرتباط مل الت ا مات ارر اد ا من أجل 

خل  الاأون اهوات ا للدوارل وابلتا  حل   نلرت الت أن  و أدا  اسمات   ا م ما ي الكاال  د ارر الل ل ل ، 

 ل7اب س ما أن  حق  جناحات كبري  ي  س ا ومشال أحلأيق ا حلمن اه ر أ   د الت أدا ا تمامام كبريام ي أورو 

 

 
4Silke, Andrew. (2011). Disengagement or Deradicalization: A Look at Prison Programs for Jailed 

Terrorists. Combating Terrorism Centre, 4 (1), 18-21. Retrieved on 8 March 2019 from: 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2011/05/CTCSentinel-Vol4Iss16.pdf 
5Michael von Tangen Page, Prisons, Peace and Terrorism: Penal Policy in the Reduction of Political 

Violence in Northern Ireland, Italy and the Spanish Basque Country, 1968-97 (London: Palgrave 

Macmillan, 1998). 
6 Same refrence 
7Norzikri K. Mohd. (2017). Terrorist Deradicalisation Programme in Malaysia: A Case Study. Journal 

of Media and Information Warfare Vol. 10, 25-49. Retrieved on 10 March 2019 

from:https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/vol10chap2.pdf 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2011/05/CTCSentinel-Vol4Iss16.pdf
https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/vol10chap2.pdf
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 املبحث األول: وسائل مكافحة اإلرهاب الرتبوية والفكرية

يااتعأ    ا اهبد  الوساا ل المد ا والاكأيا هكاحلدا ارر ال من خالل م لب ، األول المد ا األساأيا، وال اين 

 الوسا ل التعل م ا ي مكاحلدا ارر الل

 األول الرتبية األسرية املطلب

تؤدآ األسأ دورام ح و م ي م ل ومكاحلدا الت أن الع   ل يبدأ   ا الدور من تشك ل اهوااي   ا  الالع   إىل 

العمل ك  ا حلاعلا ي خء اهواج ا من خالل حتديد دوادر الت أن الع   ، وم ل   ور   ا الت أن، والتدخل 

ء ر  ا   ي دأامل مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ، لك  و ل اوا ي دا أ   ي عمل ا الت أنل ومت ل األسأ شأكا

ا تمام الال ات اهاؤولا عن مكاحلدا ارر الل ل ل ، حل   العديد من التدد ت جي  و ع ا ي االعتبار ع د 

اهدا أ، وحتديد إشأاك األسأ ي     ال امل، من د      التدد ت معودا الع ور علل شأكاء حق ق  ، وإدار   

أحلىل حلأص للتدخلل س ما أن  ي دعد األح ا ، ميكن أ  يكو  أحلأاد األسأ  جلءما من اهشكلا، خامام ع دما 

 ل 8تكو  العالايا د  الوالدين وال ال  ري موجود  أو معبا 

 ل كما تلع  الشبكات واألسأ ، كق ا  لل قاحلا واهعتقد، ميكن أ  تلع  دورا رور  ي تشك ل اهوااي   ا  الالع 

االجتماع ا وجمموعات األايأا  دشكل عام دورما عم قما ي تا  ل أو تقويد عمل ات الع   ل الشبكات االجتماع ا 

ارجياد ا م ما ي تعليل القواعد اليت حتمي من الع  ل حلقد وجدت دعد األحباث أ  األسأ  أك أ أمه ا من األنوارت 

ي تشك ل وج ات ناأ حلأديا حول الالع  ل يبدو أ  التيثري األدوآ ل  أمه ا األخأى من الشبكات االجتماع ا  

 
8Global Counter Terrorism Forum. (2016). Initiative to Address the Life Cycle of Radicalization to 

Violence, The Role of Families in Preventing and Countering Violent Extremism: Strategic 

Recommendations and Programming Options. Access on 17 March 2019 from: 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-

PCVE.pdf 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-PCVE.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-PCVE.pdf


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 01-31\Vo: 6, No:1, 2020 

 

7 
 

خامال ع دما يكو  للوالدين يثري أايل علل عمل ا م ل القأار اخلاما أب ااهلو، يكونو  أايل ايدر  علل ا مايا 

 ل  9من الت أن الع    

د والت بؤ اقدمات اه ل حنو الت أن وتشكل األم ات ي ايل  األسأ ، و البما ما تكو  ي و ل أحلىل للتددي

الع   ، والأد علل نقاط الىع  امتملا ي   ا الصددل لكن ي بغي االنتبا  إىل أن  ي ك ري من ا االت، حتاول 

األم تقدمي روا ت مىاد  ايد ت ر الع   من خالل إ ااء ال ادل ارنااين علل يثري ارر ال، أو تال ء الىوء 

الايتصاديال جي  إشأاك األم ات ي أداء   ا الدور من خالل، متل   اهعلومات هلن، والعمل علل عل   اهصاع  ا

متك   ن من أداء   ا الدور داخل اه لل واجملتمل ام ءل حلقد حتدد األم ات خما أ أوالد ن وم وهلو، لكن ايد ال 

 ل10تتوحلأ لدي ن األدوات أو الدعو ه ل األ اال من ارتكال جأميا

 العديد من ال قاحلات، يتصأن الأجل كقا د ر  اي لألسأ  واجملتمل ام ء، ل ل ، حل   تعاوهنو رجنال دور وي

األسأ  ي ا مايا من الت أن الع    ال يقل عن أمه ا دور األم ي ناس اهاتوىل ول س اآلابء واألم ات حلدا ، 

أيىا يشكلو  حل ال كور وارانث  و  أحلأاد األسأ   أيىام  الت أن دل  ا مايا من  قا مأكليا ي تشك ل ماا  و 

الع   ل وئل  من خالل تعليل اي و ثقاحل ا  ري ع  اا  مايا األسأ  من الت أن الع   ل كما جي  علل الال ات 

 
nfs almrj'e 

  alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh. (24 sbtmbr 2018). m'etmr alamm almthdh alrab'e 'eshr lmn'e 

aljrymh wal'edalh aljna'eyh. tarykh alwswl 22 fbrayr 2019 'ela alrabt: 

https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CO

NF234_PM1_a_V1806327.pdf 
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اهدتصا ابلتعاو  مل م امات اجملتمل اهدين العمل معام علل تعليل ال امل اليت تااعد ي دعو األم ات واآلابء 

 ل11لقدرات واه ارات، اا ي ئل  ك ا ا التوامل مل األ اال، رجنال دأامل ا مايا من الت أن الع    لب اء ا

وميكن أ  تؤدآ ال امل األسأيا دورما م مما ي الوايايا من الت أن الع   ، كما ميكن اللتلامات اللوج ، أو األد اء، 

عاما اهااعد  للوايايا من الت أن والع  ل وتشمل     أو كبار الان، أو أحلأاد األسأ  اآلخأين أ  تشكل الد 

االلتلامات العالايات ا م م ا د  أحلأاد األسأ  اليت من شيهنا أ  تتغل  علل األيديولوج ات اهت أحلا لبعد أحلأاد  

 األسأ ل وإئا مل تتمكن من ئل ، حل   األسأ  تكو  عأ ا للتاك  واحتمال ااأاط األد اء ي أعمال ع   وت أن 

 ل12ال  دد األسأ  حلدا ، دل اجملتمل ام ء ك ل  

وإعاد   التي  ل  إعاد   وأيىام ي  الع     الت أن  من  الوايايا  األسأ  ي  إىل دور  ت تب   ددأت  الدول  من  والعديد 

ااأ وا اردماجل س ما أ    ا الدور ال يقتصأ حلقء علل الوايايا، إئ ميكن لألسأ  أ  تااعد ي إعاد  أد ا  ا ال ين  

 ل13ي ت ا مات إر اد ا ومت أحلا، من خالل اهاامها ي دأامل إعاد  التي  ل والدمل اجملتمعي 

و البما ما تكو  العا الت اليت لدي ا أحلأاد مت أحل  ايل لا اهعأحلا ابألدوات الالزما ه ل الت أن أو التعامل مع  داخل 

عار، واللوم، وا كو اجملتمعي أو القبلي، والشعور ابخللآ، األسأ ، حلىالم عن  ع  مواج ا خ أ التعأ  للومو ابل 

والت ديد داقدا  الو ا  ، حلىالم عن اعتبار الدخول ي حوار خ ام أ أامل د  ما ي دعد ا االت، حل   اآلابء  و 

 
  nfs almrj'e.  

  rwnald stayl, wmark fryman. (2018). hdwd al'eqab: al'edalh alantqalyh walttrf al'enyf. m'ehd al'emlyat 

alantqalyh, jam'eh alamm almthdh. tarykh alwswl 17 mars 2019 'ela alrabt: 

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3298/LimitsofPunishmentFrameworkPaperARABIC.p

df 

  alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh. (24 sbtmbr 2018). m'etmr alamm almthdh alrab'e 'eshr lmn'e aljrymh 

wal'edalh aljna'eyh. tarykh alwswl 22 fbrayr 2019 'ela alrabt: 

https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CO

NF234_PM1_a_V1806327.pdf 

alywnysyf. (2019). hmlh alqda' 'ela al'enf. tarykh alwswl 15 mars 2019. 'ela alrabt: 

https://www.unicef.org/ar 

 

 

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_PM1_a_V1806327.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_PM1_a_V1806327.pdf
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دا ما ملودين ابه ار  الوايت ناا  ل اوا  الع   ، لك  و ي  للت أن  اهبكأ   العالمات  يتعأن علل  ات أول من 

الالزما للتصدآ للقىا  الا اس ا وال اا ا واالجتماع ا واأليديولوج ا اهأتب ا حبالا الت أنل ل ل ، ي بغي علل 

اه امات العاملا ي   ا اجملال، أ  ت ا  دأامل وأنش ا لتلويد     األسأ ابهعأحلا واألدوات الالزما ه ل الت أن 

 اليت من د   ا:

 التعأي  دعالمات التد يأ من الت أن الع   ؛  ل1

 ختص ص دأامل رعايا تات دن اهأا ق  ح   أهنو أك أ عأ ا أليديولوج ا الع   اهت أن؛  ل2

 استددام التك ولوج ا، ال س ما الوسا ء االجتماع ا ي األنش ا وال امل؛  ل3

 د اء جمتمل نشء وم مأ من خالل ال قاش وا وار الب اءل ل4

ىما أ  تكو    اك اي وات  م ا لاابء لادالغ عن عالمات الت أن اهبكأ  للع  ، وإشأاك اخل اء كما جي  أي

ل 14القادرين علل التعامل مل الشبال الىدا  كتددري احمازآ ايبل أ  تصل ا الا اهع  ا مأحلا اهعاجلا األم  ا

  د األحلأادل ي دعد الب ئات االجتماع ا، وميكن تش  ل األسأ علل العمل مل الال ات ه ل الت أن الع    و 

حل   عدم ال قا ي الال ات الأمس ا يؤدآ ي أ ل  األح ا  إىل ت ب ء ج ود الوايايا القا ما علل األسأ ل س ما أ  

ال ب عا األم  ا ه ا ىا ارر ال  البام ما تا و ي التقل ل من استعداد األسأ لادالغ عن اهدا أ للال ات، أو 

اهااعد  ع دما يقل األ اال حتت يثري ماؤو  الت   د التادعا للت ا مات ارر اد ال ي دعد ا االت،   ل ل 

ايد ي اأ إىل التعاو  مل الال ات علل أهنا ايد تؤدآ إىل نتا ل عكا ا وخ ري ل ابلتا ، لكي تكو  مشاركا 

ليل ال قا د  العا الت واي اد  اجملتمل والال ات اهعلومات حلعالا، حلال جي  إساء  استددام     اهعلومات، وجي  تع

امل ال و در ارشار    ا إىل دور اي ادات اجملتمل املي ح   أ  لدي و حىور وأمه ا لدى الال ات اهدتصا، 
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كما ميكن الومول إىل جمموعا واسعا من األشداص من خالل هنل أك أ مشوال لدعو األحلأاد الىعااءل وال  ل 

 ل15ل  روادء مل اجل ات الااعلا واهؤساات االجتماع ا اا ي ئل  م امات اجملتمل اهدين الشامل يت 

متتل   ل ات حل  القويا  االجتماع ا  والشبكات  اهشمكا،  الق و  من  ايوآ  لدي ا رم د  اليت  واجملتمعات  واألسأ 

إىل اجملال العام ردود للغايال اهشكالتل ومل ئل ، حل ن  ي العديد من اجملتمعات، حل   ومول ال ااء واأل اال  

د اء عل  ، حل       العللا االجتماع ا تكو  داب  دعد الق ود ال قاحل ا، والعادات اجملتمع ا، األمأ حيد من تااعل 

    الائا مل الال ات، اا ي ئل  القانو  ومؤساات إناائ ، وابلتا ، يقلل من الاأص اهتاحا للعا الت، 

دل اهعلومات مل العا الت األخأى خارج اه للل يمت  عن ئل ، تقويد ج ود مكاحلدا وخاما األم ات، لتبا

الت أن والوايايا م  ل ل ل  ي بغي علل الال ات اهدتصا ابلتعاو  مل م امات اجملتمل اهدين أنتمتل اأونا أك  

ش  عن معلوما ول وابل اأ إىل ي ا أكا والوسا ل والاأص للومول إىل األسأ اليت هبا جم دين رتمل  دو  الك

 ب عت ا ا ااسا، ميكن للتدخالت علل ماتوى األسأ  أ  تعأ  اهشارك  عن  ري ايصد للد أ وايد تلع  دورام 

اخلارج،  التدخالت تدخل  ، تامشد من  تعت       الع   ل ح    الت أن  الت   د وتغ يا  تعليل عمل ات  ي 

واهشاركا د شاط ي   -جائد ا سأد التو   ل حتديد شأكاء رل   موثون هبو  و ديدا للق و امل ا، ايد تا و ي  

 ل16وابلتا  أك أ من أولويا  - تصم و ال انمل االستشارآ والت ا    

 
15   alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh, mjls hqwq alensan, aldwrh (33). (21 ywlyw 2016). tqryr 'en afdl 

almmarsat waldrws almstkhlsh bshan alkyfyh alty tsahm hqwq alensan wt'ezyzha fy mn'e alttrf al'enyf 

wmkafhth. 
16   alwkalh alamrykyh lltnmyh aldwlyh, mktb almrah. (2009). aldlyl altdryby lmstshary almjtm'e: 

alt'eaml m'e al'enf alqa'em 'ela alnw'e alajtma'ey fy almdars wkyfyh tjnbh. tarykh alwswl 17 mars 2019 

'ela alrabt: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Arabic_Doorways_II_Counselor_Manual_5

08.pdf 

 akhrjhma albkhary wmslm fy shyhhma 'en abn 'emr.   
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 ا سب ، حل   المد ا األسأيا  ي اهأتكل ي الوايايا من ارر ال والت أن الع   ل حلاألسأ  تشكل الوحد  األساس 

اهكون  للم تملل حل ئا ما مت تأك ل اجل ود علل تعليل الوعي ادا أ ارر ال والت أن لدى اليت ت شئ األحلأاد  

األسأ ، حل   الك ري من الوايت، واجل د، واهال ميكن توحلري ل وارسالم و ل علل عات  األم واألل ماؤول ا ت شئا 

ْدِن ُعَمَأ يَاُقوُل: مسَِْعُت َرُسوَل اّللَِّ َملَّل اّللَّ َعَلْ ِ    األوالد والب ات ل كونوا أحلأادام ما   ومصلد ، َعْن َعْبِد اّللَِّ 

ُجُل رَارٍت ِي أَْ ِلِ  َوُ َو َمْاؤوٌل َوَسلََّو يَاُقوُل:)ُكلُُّكْو رَارٍت وَُكلُُّكْو َمْاؤول َعْن َرِع َِّتِ ، اِرَماُم رَارٍت َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّتِ ، َوالأَّ 

- ْن َرِع َِّتِ ،  ْلَمْأأَُ  رَاِعَ ٌا ِي دَاْ ِت َزْوِجَ ا َوَمْاؤولٌَا َعْن َرِع َِّتَ ا، َواخْلَاِدُم رَارٍت ِي َماِل َس ِ ِدِ  وَمْاؤوٌل عَ َعْن َرِع َِّتِ ، َوا

 ل17ارٍت َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّتِ (وَُكلُُّكْو رَ   - ايَاَل: َوَحِاْبُت َأْ  اَيْد ايَاَل: َوالأَُّجُل رَارٍت ِي َماِل أَدِ ِ  َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّت ِ 

ومل ئل ، حل   الت ور التك ولوجي، خالل العقدين األخريين، ايد عقد من م ما األسأ  ي تأد ا األد اء، حللو تعد 

األسأ  وحد ا تشأن علل     العمل ا، دل إ  مواايل التوامل االجتماعي، وشبكا ارنمنت أمبدت تا و ي 

ل ل ل ، حل   تأك األسأ  وحد ا ي اال  الرت هب   اهاؤول ا س ىع  من دور ا  ا     العمل ا دشكل مباشأ

اهت أحلا الحتوا  و   لل  ات  ال أي   مي د  دل  اه دأحلا،  واهعتقدات  للتيثأ ابألحلكار  والب ات عأ ا  األوالد  جيعل 

 وإ وا  و، وابلتا     د و لت ا   أج د و ي اجملتمعات اليت يع شو  حل  ال 

عل  ، حلمن األمه ا اكا  عمل شأاكا تشمل الال ات اهع  ا، ومؤساات اجملتمل املي، واألسأ، من أجل   د اء

التعاو  ي تعليل الوعي أبمه ا وسا ل التوامل االجتماعي وشبكا ارنمنت ي تعليل الوعي من خما أ ارر ال 

 وعي واهعأحلا د  الشبالل والت أن، وت ا و دأامل اجتماع ا، وثقاحل ا، وتأحل   ا لت  يأ ال
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 املطلب الثاين: الوسائل التعليمية يف مكافحة اإلرهاب 

خالل الا وات العشأ اها  ا حتول رور االسمات   ات الدول ا والو   ا هكاحلدا ارر ال من استددام تدادري 

ات   ات أرجعت األسبال أم  ا مشدد  هكاحلدا الت أن الع    وارر ال إىل هنل متعدد الق اعاتل     االسم 

اجل ريا للع   اهت أن وارر ال ي اهقام األول إىل الاقأ ونقص التعل و، وا  ت اه امات الدول ا إىل ز د  

اهااعدات التعل م ا كوس لا رهناء ارر ال والت أنل ومل ئل ، وجد دعد الباح   أ  االرتباط د  العامل  

لأدء د  الاقأ وارر ال ل س ل  يثري كبريل  ري أ  مواج ا الت أن الع    من  ع  ، وأشاروا أيىا إىل أ  ا

خالل التعل و  و ما وم جديد ناب ا ي اخل ال الدو  وايد مت  أيب  من خالل العديد من ال امل الو   ا والدول ا 

 ل18والا اسات

ل حل   19واج  العباد  وعمار  األر    وارر ال والت أن يا ما  ي تع  ل ا  ا  اليت تكو  من خالل أداء

الغايا من خل  البشأ إمنا  ي عباد  هللا سبدان  وتعاىل، كما ورد ي القأ   الكأمي ايول  تعاىل: )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ 

ْنَس ِإالَّ لِ َاْعُبُدوِ (  والاعي حل  ا ابرمالل ال ل والعباد  ددور ا تعد ارناا  خلالحلا هللا ي األر  دتعمري ا  20َواْرِ

 
18de Silva, Samantha. (2017). Role of Education in Prevention of Violent Extremism. Access 

on 17 March 2019 from: http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/120997-

WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf 

bazmwl, muhmdَ bn 'emr. (1426h). dwr altrbyh fy mkafhh alttrf walerhab. mhadrh qdmt dmn f'ealyat 

"mkhَ almkrmَh 'easmh althqafh aleslamyh lsnh 1426h". jam'eh am alqra, almmlkh al'erbyh als'ewdyh. 

s 17. 
19aldaryat: 56. 

hwd: 61 

khlyl, kmal 'ebdalmn'em muhmdَ. (2016). 'emarh alard wajb ensany. shbkh alalwkh, tarykh alwswl 

28/1/2019 'ela alrabt:https://www.alukah.net/sharia/0/108349/ 

alqrdawy, ywsf. (1996). dar alfrqan llnshr waltwzy'e. 'eman, alardn, s 17. 

aljmhwr, 'ebdalrhَmn. (1423h). alt'elym aleslamy fy alghrb ela ayn? ktab mjlh albyan 

Bhui, K., Sokratis, D. & Jones, E. (2012). Psychological Process and Pathways to Radicalization. 

Journal of Bioterrorism & Biodefense. S5:003. doi: 10.4172/2157-2526.S5-003, 1-5. Access on 17 

March 2019 from: https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-

to-radicalizationp-7236.html 

nfs almrj'e. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/120997-WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/120997-WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf
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ل وايد أابنت اآل ت القأ ن ا، واألحادي  ال بويا 21ابرحلاادل ايال تعاىل: )ُ َو أَْنَشَيُكْو ِمَن اأْلَْرِ  َواْستَاْعَمأَُكْو حِل َ ا(

ئل ، ل وتتعدد مور ارعمار لألر ، ويشمل  22أ  عمار  األر  إمنا تشكل كلما حل   نال للعباد، والاأد، واجملتمل

 ل 23د ل كل ما من شين  ارمالل ي ح ا  األحلأاد واجملتمعات 

إ  ا صول علل التعل و الديين دشكل مد ح، وا صول عل   ي وايت مبكأ أمأ أساسي ه ل انتشار اريديولوج ات 

يتعل    اهت أحلال جي  أ  يصبح اهالمو ، الصغار والكبار علل حد سواء، أك أ ت ق اما حول الدين، خاما حل ما

اب أل والاالمل وحيتاج اهالمو  إىل حل و حدي  وس اايي لاميا  من ايبل علماء مؤ ل ل   ا يااعد ي د اء 

معأحلا سل مال وحال ام، يتو تدريس الدراسات ارسالم ا ي اه ازل، واهدارس، واهأاكل ارسالم ا، وأماكن العباد ، 

 235ما د و    2100ألمأيك ا، علل سب ل اه ال، يوجد حوا   وعلل ارنمنت ك ل ل ي الوال ت اهتدد  ا 

 ل  24مدرسا إسالم ا ددوام كامل 

ال يلال الشبال  و األك أ عأ ا لتبين أيديولوج ات دي  ا مت أحلا وعلل وج  اخلصوص من ال ين تماول أعمار و 

 اس والبد  عن معىن ي عامما ح   ياعو  للكش  عن  ويت و، ويت لعو  إىل تعليل ال قا ابل  25و  15د   

العال ال وابلتا ،   اك حاجا ملدا  الائا العمأيا ئات توج  عملي للغايا وتتم ل عاد م ابهدا أ   ح ا ول     

 ل25للكش  عن تصور     اجملموعا للت أن الديين ومشاركا اهوا  ا ي الدول الغأد ا اليت يع شو  حل  ا 

 
aljmhwr, 'ebdalrhَmn. (1423h). alt'elym aleslamy fy alghrb ela ayn? ktab mjlh albyan. 

 

 

 

25Bhui, K., Sokratis, D. & Jones, E. (2012). Psychological Process and Pathways to 

Radicalization . 

Journal of Bioterrorism & Biodefense. S5:003. doi: 10.4172/2157-2526.S5-003, 1-5. Access 

on 17 March 2019 from: https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-

and-pathways-to-radicalizationp-7236.html 

nfs almrj'e . 

https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-to-radicalizationp-7236.html
https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-to-radicalizationp-7236.html
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التدري  ئات الام ال  با حل مكن إنشاء جماالت  م ا روح ام للم اايشا وتعمل مل من خالل دعو م امات  عا 

التاا و وأدوات   ت ويأ  األ ما واهاتشارين والعمال الشبال واياد  اجملتمل رنشاء جمموعا أدوات للمااعد  ي 

ل تشري  أوريا للتصدآ للت أن الع   ، وئل  من خالل ت ويأ اه ا ل ومأاكل التعلو اه اسبال العديد من العوام

إىل أ  التعل و ارسالمي ي الغأل أ لب  معتدل، حلالقاد  والعلماء اهالمو  ي الغأل يدي و  دشد  ويأحلىو  مجل 

أشكال األعمال ارر اد ا واجلماعات اهالدا، اا ي ئل  ت ا و الدولا ارسالم ال من اهؤكد أ  الشبال ياتمعو  

 ل 26ويشا دو  ويدونو      األعمال أيىام 

أ ل  االسمات   ات هكاحلدا ارر ال ت  وآ علل تكلاا اهأاايبا ا كوم ا، ومجل اهعلومات االستدبارات ا، و ري ا 

الك ديا  الو   ا  حلاالسمات   ا ا كوما  ت دو م دل خمتلاامل  ددأت  أ    اك دوالم  القاأيال  ري  من ارجأاءات 

الم من م ل ت ور الت أنل ح   كانت ا كوما الك دياتتبىن هكاحلدا ارر ال  دن إىل واي  أآ   وم إر ايب دد

م ا ا  إىل  الك ديا  ا كوما  ا  ت  ل ل ،  استبااي ا  ول ات  ارر ال  هكاحلدا  تااعل ا  ودأامل  س اسات 

التدول لدى  ارر الل س ما أ  مأحلا  دوما  جانبا  اما ي مكاحلدا  التعل و  تأتكل علل  حلعالا  اسمات   ات 

يكو  ي مم و خ ء الشبال  البام   أ   التعل و جي   حل    ابلتا ،  الت أن،  أيديولوج ا  لتبين  تكو  عأ ا  ما 

مكاحلدا الت أنل وعلل وج  اخلصوص، المك ل علل تعل و األ اال من أجل ت ويأ الق و واه ارات األساس ا 

دت ا كوما الك ديا للالوك ات اليت من شيهنا أ  تىمن هلما ألمن االايتصادآ، واالجتماعي، والشدصيل وشد 

علل أ    ا ال  ل س تو ت ب ق  علل اهدى ال ويل من خالل م ا ا رتوى مج ل اه ا ل الدراس ا، حلىالم عن 

م    ا التدريس اليت تعلز التاكري ال قدآ والالوك األخالايي، كما يشمل أيىا تغ ريات  م  ا ي دأامل تدري  

 
27Wilner, A. S. & Dubouloz, C-J., 2011. Transformative radicalization: Applying learning 

theory to Islamist radicalization. Studies in conflict & terrorism, 34 (5), 418-438. 
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يلمس ال الل أمه ا ما تعلمو ، وتكو  لدي و القدر  علل ت ويأ حل و وي  ل اهعلم ل األ و من ئل ، جي  أ   

 ل27نقدآ للعامل 

إ  دور التعل و ي مواج ا الت أن الديين يشكل العمود الاقأآ ي   ا الصدد، س ما أ  العديد من الت ا مات 

ول حل و يتب و  حللااا التعل و اليت اهت أحلا الدور امورآ للتعل و ل ل ، تأكل علل التعل و كوس لا لتعليل أيديولوج ا 

تأسخ ال اأ  الاالبا للعامل اهت أن وتعمل علل المويل لأليديولوج ات اهت أحلا، م لما حلعلت حأكا  البا  من 

ابكاتا  هلا ي  التادعا  اهدارس  ارعالم 28خالل  وسا ل  تاتددم  اهت أحلا  اجلماعات  حل    أخأى،  انح ا  من  ل 

ال ال لت   د  والعا ا ال االجتماع ا  ال اا ا، والاكأيا،  اجلوان   المك ل علل  التعل و مل  ل ي مج ل ماتو ت 

ابر احلا إىل ئل ، يتو القىاء علل التعل و الغأيب ح  ما كا  ئل   ك ا ه ل تدريس اريديولوج ا  ري ارسالم ا، 

 ل29 ن  ري م ل اهل مات اهدرس ا اليت تش  ا دوكو حأام علل مدارس التعل و ا كومي ي 

ومن خالل     ال أن، يتو ت أن الشبال عن  أي  القو  ال اعما أل  الأوا ت ارر اد ا تصادن دشكل مباشأ 

أو  ري مباشأ، عوا   وأحلكار الشبالل علل   ا ال دو، ميكن أ  تواج  تدادري الدولا القاأيا والعدوان ا اليت 

م  ال ي   ا الصدد تقدر تكلاا مكاحلدا ارر ال د  واحد وتشمل االسمات   ات العاكأيا والتكت كات األ

ومخاا تأيل وانت دوالر أمأيكيل وعلل الأ و من الل د  اهلا لا ي التكلاا واجل ود اهب ولا هواج ا ارر ال حل   

ي ، أعداد الشبال ال آ ي دأط ي الت ا مات ارر اد ا متلايد دشكل مى أدل ووحلقام لاحصا  ات ي   ا الش

 
27Wilner, A. S. & Dubouloz, C-J., 2011. Transformative radicalization: Applying learning 

theory to Islamist radicalization. Studies in conflict & terrorism, 34 (5), 418-438. 
28Mirahmadi, H. et al., 2015. Empowering Pakistan’s civil society to counter global violent 

extremism. Washington: Center for Middle East Policy at Brookings. Access on 9 February 

2019 from: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/01/us-islamic-

world-forumpublications/ 
29IRIN News, 2012. Nigeria: School attendance down after Boko Haram attacks. IRIN News, 

20April. Access on 20 March 2019 from http://www.irinnews.org/report/95327/ 
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ل وابهقارنا مل تو    التعل و ي 2013و    2007% د  عامي  300حلقد زادت اهل مات ارر اد ا د ابا  

 ل30مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ، حل ن  أايل تكلاا دك ري 

ا إ  دور التعل و استباايي ووايا ي ول س تااعالم مل اريديولوج ات اهت أحلال وابلتا ، حل   إمكاانت التعل و هواج 

الت أن الديين وتعليل  يعلز الق ما ارجياد ا دشكل عامل ابلتا ، من أجل مواج ا اريديولوج ا اهت أحلا الع  اا ي 

اهدى ال ويل، د أيقا وايا  ا وحلعالا من ح   التكلاا، جي  ال اأ ي التعل و حل ما يتصل ابسمات   ات ا أل علل 

لتعل و جي  أ  يعلز الا و ال قدآ للعامل وت ويأ اي و وم ارات اهوا  ا ارر ال و الت أن الع   ل   ا الشكل من ا

ا أجا واهأنال ي الواايل،   ا األمأ ال ي  ب  علل التعل و ارسالمي علل وج  اخلصوص، وال التعل و الديين دشكل 

ا أيديولوج ات مت أحلا؛ أل  عام، دل ي بغي أيىام أ  ي  ب  علل اجملتمعات العلمان ا اليت تتبىن م ا ل التعل و لدي 

ل ل ل ، حل ئا 31دور التعل و يكمن حل تمك  اهوا    من نقد كل التقال د الدي  ا اليت حتد من الكأاما ارناان ا

اهعتقدات واهمارسات  حل و واحمام  الشبال علل  أ  يااعد  الديين دشكل مد ح، ميكن  التعل و  متت م ا ا 

لإ  32ما إ  توحلري التعل و الديين اجل د اهاتوى حلقد يااعد ي م ل الت أن وارر ال واألعأان وال قاحلات اهدتلاال ك 

 

30Biglan, A., 2015. Where terrorism research goes wrong. New York Times, 6 March 2015. 

Access on 24 March 24, 2019 from: 

http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/where-terrorism-researchwent-

wrong.html?_r=0 
31Gagné, A., 2015b. Opinion: Secular societies must denounce radicalization. Montreal 

Gazette. 3February. Accessed 24 March 24, 2019 from:  

http://montrealgazette.com/news/world/opinion-secular-societies-must-

denounceradicalization. 
32Ioannis Kagioglidis. (2009). Religious Education and The Prevention of Islamic 

Radicalization: Albania, Britain, France and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
(Master Thesis). Naval Postgraduate School Monterey, California. P 11. 
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التعل و الديين ميكن أ  يلع  دورا  اما ي تعليل التاامح د  ال اس من خمتل  األد  ل وتام  ثقاحلا التاامح 

 ل33أ  ال اس يدركو  د انت الشعول األخأى ورؤيت و العاه ا 

 

 الثاين: جتربة اململكة العربية السعودية وماليزاي املبحث  

تب ت كل من اهملكا العأد ا الااااااااااااعوديا، ومال ل  هن ام مأانم هكاحلدا ارر الل وو اااااااااااعت اجل ات اهدتصاااااااااااا ي 

يثريام البلدين اساااااامات   ات، ودأامل لىااااااما  ت ب     ا ال  ل دااعل ال وعلل الأ و من أ  اهملكا كانت األك أ  

من عمل اات ارر اال والت أن الع    ابهقاارناا مل ماال ل ، إال أ  األج ل  اهع  اا اكااحلداا ارر اال ي البلادين 

ايد أدركت أ  االايتصااااار علل الوسااااا ل العاااااكأيا، واألم  ا، و و ما يعأن ابلوسااااا ل اخلشاااا ا، ال يكاي وحد  ي 

إىل نتا ل عكاااااااااااا ا، حلىاااااااااااالم عن التكلاا اهال ا العال ا للمكاحلدا  ا دِ  من ارر ال، والت أُّن الع   ، دل يؤدآ 

القا ما علل ال  ل العااااااااكأآ واألمين ابهقارنا مل ال  ل القا و علل اهعاجلا الوساااااااا ل الاكأيا، والمدويا، والتي  ل  

 ال ااي واالجتماعيل

 

 نياملطلب األول: جتربة اململكة العربية السعودية يف إعادة أتهيل املتطرف

واج ت اهملكا العأد ا الاعوديا سلالا من العمل ات ارر اد ا خالل العقدين اها   ، وأدركت أ  االسمات   ا 

األم  ا ي مواج ا الت أن وارر ال ال تكاي وحد ا، ل ل  تب ت اهملكا اسمات   ا اهواج ا الاكأيا عن  أي  

 
33OSCE/ ODIHR Conference On “The Role of Freedom of Religion and Belief in a Democratic 

Society: Searching for ways to Combat Terrorism and Extremism,” Baku, Azerbaijan, 10–11 
October 2002, found in Web site at: 
<http://www.osce.org/search/?a=1&limit=10&res=html&d=0&lsi=1&go- 2=Search...1...- 14k 
->, 61. 
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  ا ي مقادل االسمات   ا الصلبا ي التعامل مل ارر ال والت أنل التوع ا وا وار، و و ما عأن ابالسمات   ا الل

أعل ت الال ات اهع  ا أب  اهلدن من االسمات   ا الل  ا  و راردا األيديولوج ا واألحلكار اه دأحلا اليت يتو تب   ا 

سالمل ود ل ، ايأرت من ايبل اهت أحل  وارر اد  ل س ما أ      األحلكار تات د إىل تااريات خا ئا عن ار

اهملكا مواج ا ارر ال والت أن من خالل االسمات   ت  الل  ا والصلبا معام، إئ إ  اهعاجلا الاعالا للتعامل مل 

 ل34ارر ال والت أن تت ل  تبين االسمات   ت  معام 

مَّد بن انيف للمناصحة والرعاية   أوال: مركز األمري حمح

، أنشيت وزار  الداخل ا الاعوديا مأكل األمري ُرمَّد دن اني  للم امدا والأعايال وتتلدص لت ا   االسمات   ا الل  ا

رؤيا وحللااا اهأكل ي أ  يكو  را دام ي جمال اهعاجلا الاكأيا اليت تا و ي تعليل اه اوما األم  ا وحلقام لىوادء 

تت اد ي التي  ل الاكأآ لىدا  االحنأان الاكأآ الشأيعا ارسالم ا، واهبادئ ارناان ال كما إ  رسالا اهأكل  

من خالل إعداد وت ا   دأامل عمل ا من ايبل خمتص  ي   ا الشي ، وي ناس الوايت، اهاامها ي وايايا اجملتمل 

للائات  االجتماعي  والدمل  وال ااي  الاكأآ  التواز   حتق    إىل  اهأكل  وي دن  اه دأحلال  ابألحلكار  التيثأ  من 

 ل35ااهات دحل

 :36حدد اهأكل ثالثا جماالت لت ا   اسمات   ا العمل اليت تب ا ا، وتشمل     اجملاالت ما يلي 

 أوالم: اه امدا: و ي تشكل الأك ل  األساس ا اليت تات د إل  ا عمل ات التي  ل والأعايال

 
bwshyk, krystwfr. (2008). alastratyjyh als'ewdyh allynh fy mkafhh alerhab: alwqayh we'eadh altahyl 

walnqahh. m'essh karynghy llslam aldwly. washntn. tarykh alwswl 4/2/2018 'ela 

alrabt:https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_arabic.pdf 
35 mrkz muhmdَ bn nayf llmnashh walr'eayh. alt'eryf balmrkz. tarykh alwswl 25/1/2019 'ela 

alrabt:http://www.mncc.org.sa/wps/wcm/connect/4bf9ce13-01d3-406c-b837-2611af219644. 

pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDGxIH1&CVID=lqcMLHJ  

 nfs almrj'e alsabq . 

 37nfs almrj'e alsabq . 
37nfs almrj'e alsabq . 
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مج  برا

 رياضية

 خدمات 

برامج  

 الخريجين 

 مأحلا إعاد  الدمل ي اجملتملل ن ام: التي  ل: وتشكل نق ا التدول من مأحلا ايىاء حلم  العقودا ي الا و  إىل  

  ل ام: الأعايا: وتأكل علل ال امل اليت تااعد الائات اهات دحلا ي االاأاط ي اجملتمل والع ش دشكل  ب عيل 

 ( يو ح اسمات   ا العمل للمأكل 1الشكل )
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 السجن(
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برامج 

 معرفية
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 تثقيفية

مج برا
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رعايةال  
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اهوايوحل  ي جأا و تتعل  القاااااااااو التا  ياااااااااتعأ  ابلتاصاااااااا ل مأاحل اساااااااامات   ات ودأامل اهأكل لتي  ل ورعايا  

 ابلت أن وارر الل

 املرحلة األوىل: املناصحة

 ادن  ا   اهأحلاا إىل تصااااااااااااااد ح األحلكاار اه دأحلاا لادى اهاااااااااااااااتا اد، وئلا  من خالل تا  اد اا وحلقاام ود ااهناا وحل  

ل المك ل علل ال صااااااوص القأ ن ا واألحادي  ال َّبويا ميا حيق  الا و الوساااااا ي اهعتدلل وال تقتصااااااأ     اهأحلا عل

اهااااااااااتا د داخل الاااااااااا ن حلداااااااااا ، دل تااااااااااتمأ حىت دعد خأوج  من الاااااااااا نل وناأام الختالن ا االت د  

اهااتا دين، حل   ال امل ختتل  إىل حد ما من حالا إىل أخأى حاا  الاا ان الاكأآ والاالوك ات اه دأحلا لدى  

 ل 37اهاتا د 

 الربامج:

 :38التال اوتشمل ال امل اجملاالت 

 اه امدا العاما: وتشمل اما أات وال دوات العلم ا اليت يتو ت ا م ا ي م ا   خمتلاا من اهملكال

 اه امدا اخلاما: و ي عبار  عن جلاات حواريا مل دعد األسأ واألحلأادل

 ألحلكار اه دأحلالاه امدا االلكمون ا: وتشمل ال امل التوعويا والت ق ا ا ع  ارنمنت وتات دن تصد ح ا

 :39حتتوآ دأامل اه امدا علل دأامل عالج ا تشمل ما يلي

 اه امدا الاأديا: و ي ي الواايل جلاات حواريا حلكأيا تات دن اهاتا دين ي مأحلا التواي   داخل الا و ل

 
37nfs almrj'e alsabq . 
38nfs almrj'e alsabq . 
39nfs almrj'e alsabq . 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 01-31\Vo: 6, No:1, 2020 

 

21 
 

اخل دوارات علم ا: و ي دورات عمل ا     ا يقدم ا خمتصااااااااو  من جلا  اه اماااااااادا تااااااااات دن اهاااااااااتا دين د

 الا و ل

تشاااكل     اهأحلا الأك ل  األسااااس للمأاحل التال ا سااا ما أهنا تأكل علل تصاااد ح األحلكار وحلقام للتعال و ارساااالم ا 

الوساا  ا، وتعمل علل إزالا األحلكار اه دأحلا اليت دعت  لار ال، حل ي د ل ، مأحلا مت  ديا لتلقي دأامل وأنشاا ا 

 اهأحل األخأىل

 تأهيلاملرحلة الثانية: ال

و ي اهأحلا ما ايبل الدمل الشاااااااااامل ي اجملتمل ح   تشااااااااامل دأامل خمتلاا عن مأحلا ما ايبل الدمل و ي اهأحلا  

 ل40العالج ا

 : الربامج

ويتو تقااادمي  ااا   ال امل ي د ئاااا خمتلااااا كل اااام عن د ئاااا الااااااااااااااا ن، وتقااادم  ااا   ال امل د أيقاااا  ااادن إىل دمل  

 ل41اهاتا دين تدرجي ام ي اجملتمل 

 أوالم: ال امل اهعأحل ا، وتشمل ما يلي:

 دأامل شأع ا ل1

 دأامل ناا ا ل2

 دأامل اجتماع ا ل3

 دأامل عالج ابلان التشك لي ل4

 
40

nfs almrj'e alsabq .. 

41nfs almrj'e alsabq .. 
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  ن ام: ال امل التدريب ا )ت م ا القدرات واه ارات(

اجملتمعيل ويتو ت ا       ال امل  دن إىل تلويد اهاااااااتا دين ابه ارات والقدرات الالزما لتااااااا  ل عمل ا الدمل  

     ال امل داخل وخارج اهأكلل وتشمل ال امل التال ا:

 ال امل اه   ا ل1

 ل أساس ات ا اس  اآل  ل2

 أساس ات ال  ال ل3

 التاكري ارجيايب ل4

 تعلو اللغا ارجنل ليا ل5

 التعامل مل اآلخأين ل6

 إدار  ال ات ل7

شاااارك  ابه ارات، واهعارن الالزما رعاد  دجم و ي مأحلا التي  ل، اا حتوي  من دأامل شااااملا ومتكاملا، تلود اه

اجملتملل وابلتا ، ال يواج و  مشاكلا ي التعامل مل أحلأاد وحلئات اجملتمل اهدتلاا، حلىاالم عن متك   و من اه احلااا 

 ي سون العمل وكاالا أناا و وأسأ و دو  ا اجا إىل دعٍو من الدولا واه امات اجملتمع ا األخأىل

 ثا : الربامج الثقافيةاثل

ي دن   ا ال ورت من ال امل إىل تلويد اهااااااااااتا دين يأعات ت ق ا ا تاااااااااااعد ي إكاااااااااااهبو اهعارن واخل ات من  

 :42تعليل عمل ا الدمل اجملتمعيل وتتم ل     اجلأعات ي ال امل أدان 

 دأانمل  أديت ل1

 
42nfs almrj'e alsabq .. 
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 اللقاء ال قاي ل2

 التوامل األسأآ ل3

 الل رات ل4

 الربامج الرايضية والرتفيهيةرابعا :  

و دن إىل إكااااال اهااااتا دين اه ارات الأ  ااا ا اليت تاااااعد و ي د اء جااااو مااادي معا ، وي ئات الوايت،  

 ل43تشغل أوايا و اا  و ما د ومديل حلىالم عن ال امل المحل   ا اليت تااعد علل تشك ل وجداين وئ ين متلن 

 خامسا : برامج اخلدمات

  ل اخلدمات اهااعد  أث اء دخوهلو إىل اهأكل، مأورام دام  دقا  و، وانت اءام دتدأج و م  لوتشمل مج

 املرحلة الثالثة: الرعاية

تبدأ     اهأحلا، و ي األخري ، دعد عمل ا إعاد  التي  ل، وتعىن دشاااكل ر  ااااي دعمل ا الدمل اجملتمعيل وتشااامل  

و  ا ا، واالجتماع ا، والدعو اهادآل وميكن تصااا    ال امل اهقدما  حلما من اخلدمات الصاااد ا، والتعل م ا، والت

 :44للماتا دين خالل     اهأحلا كما يلي

دأانمل الأعايا األساااااااااأيا، وي دن إىل إشاااااااااأاك أساااااااااأ اهااااااااااتا دين من خالل التعاو  مل اهأكل من أجل  ل1

الاكأيا والتواز  ال ااي ال آ اكتاب  خالل وجود   مااعد  اهاتا دين من العمل علل اماحلاا علل االستقاما 

ي اهأكلل كمت تتو متادعا اهاااااااااااتا د من خالل دأانمل التواماااااااااال األسااااااااااأآ، والل رات اهاتوحا، واهشاااااااااااركا ي 

 اه اسبات العاما، ودأامل ا ل والعمأ  اليت تشمل اهاتا دين وأسأ و اأاحلقا خمتص  من اهأكلل

 
43

nfs almrj'e alsabq . 

44nfs almrj'e alsabq .. 
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 ، وي ااادن إىل مااااااااااااااااااعاااد  اهاااااااااااااااتا ااادين من اهتدأج  ي  ااااوز العقباااات اليت  دأانمل رعااااياااا اخلأجي ل2

 االجتماع ا، وال اا ا، واالايتصاديا اليت ايد تواج  و أث اء عمل ا الدمل اجملتمعيل

دأانمل التك   واالنادمااج،  ي عباار  عن ز رات م ادان اا دورياا للدأجي  من أجال متاادعاا عمل اا اهادمل   ل3

 لوالتك   اجملتمعي

خالل الا وات اخلمس األوىل من ت ب       االسمات   ا أساأت عن العديد من ال تا ل ارجياد ا اليت تشمل ما 

 :45يلي

 خاد معدالت العود  إىل  ارسا ارجأام، وابلتا  اااىت معدالت إعاد  االعتقالل  ل1

    الدول، الوال ت اهتدد   لبت العديد من الدول من اهملكا الأ با ي ت ب   الت أدا، ومن د    ل2

 األمأيك ا، إندون ا ا، مال ل ، أوكأان ا، اجللا أ ومصأ واألرد  وال من وس غاحلور ل 

تأك ل ا علل معاجلا  اهت أحل  ي  إعاد  ي  ل ورعايا  الاعوديا ي  الأ  س ي جنال االسمات   ا  العامل  ويكمن 

 ل46 ول إىل الت أنالع امأ الكام ا اليت تاببت دشكل مباشأ ي اجل

تشكل     اهأحلا هنايا اه ان لل انمل،  ري أهنا تاتمأ حىت تىمن أ  اهشارك اهعين ايد دلغ ماتوى عاٍل من 

التواز  ال ااي والاكأآ اا يؤ ل  لالاأاط ي اجملتمل حلأدام سو م، ما ام ومصلدام، دل ويا و، من خالل الت أدا 

 مل من األحلكار اه دأحلا واهت أحلا اليت تدمأ األسأ واجملتمعاتل اليت مأ هبا، ي وايايا اجملت

 

 

 
46 mrkz muhmdَ bn nayf llmnashh walr'eayh. alt'eryf balmrkz. tarykh alwswl 25/1/2019 'ela 

alrabt:http://www.mncc.org.sa/wps/wcm/ 

connect/4bf9ce13-01d3-406c-b837-2611af219644. 

pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDGxIH1&CVID=lqcMLHJ 
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 املطلب الثاين: التجربة املاليزية 

 أوال : التأسيس

ال آ يعت  ع صأام  امام ي االسمات   ا   Deradicalisationتب ت ا كوما اهال ليا اسمات   ا نلرت الت أن  

وي الع   ل  والت أن  ارر ال  هواج ا  الدي  ا اهال ليا  اهاا  و  داب   الأاديكال ا  هعاجلا مشكلا  ال انمل   دن 

ا تعاون ما وشامالم د  شأ ا مال ل   اخلا ئا، وإعاد  ي  ل ودمل اهت أحل  ي اجملتمل اهال لآل     اهبادر   ي ج دم

ال ل ، إدار  الا و  اهال ليا، اهلك ا و ري ا من اجل ات ا كوم ا ئات الصلا، اا ي ئل  إدار  ارسالم ا الت م ا م

القىا  ا  والال ا  واجلماعاا،  الا ا  اأ ل  هنل  علل  ال انمل  ويات د  والتعل ول  العا   التعل و  مؤساات  وزار  

ارسالم ا هواج ا التااريات اهت أحلا لاسالمل ي ح  يتو و ل اهعتقل  ي جمموعات مغري ، كما أهنو يتعأ و  

% داب  تأك ل  علل 97يت  أآ ي مواايل دع د  عن مأاكل االحت از وايد جنح ال انمل د ابا  جللاات اهشور  ال 

رحلا  ا امت لين وعا ال ول وي مأحلا ما دعد ارحلأاج عن ال ين مت ي  ل و، يتو تقدمي اهااعد  والدعو لىما  أ  

 ل47أن اهعتقل  اهاأج ع  و ميك  و االستمأار ي الع ش دو  اخلىورت للت 

والقمل  و واحد من التدادري اليت اخت  ا ا كوما اهال ليا ي ج ود ا الأام ا إىل التدلص من ارر ال خاما  د 

ارر ال القا و علل األيديولوج ا أو التشدد الديينل  ري أهنا أدركت أ  اسمات   ا نلرت الت أن  ي األسلول 

ت ي التدلي عن األنش ا ارر اد ا اليت تلد  الىأر ابألمن القوميل الاعال القا و علل إشأاك األحلأاد أو اجملموعا

الش وع    اهتمأدين  اهال ليا دأانجمام مشاهبام ل ل  خالل ا أل  د  ، 1970ل ي عام  48وايد  بقت ا كوما 

 
47A. Z. Hamidi, (2016). “Malaysia’s Policy On Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy,” 

Journal of Public Security and Safety, 6 (2). Retrieved on 10 March 2019 from: 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf 
48Comber, L. (2008). Malaya’s Secret Police 1945-60: The Role of the Special Branch in the Malayan 

Emergency. Singapore: ISEAS. 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf
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است دان   اعتمدت مال ل  س اسا اهشاركا للتعامل مل الت ديد من اهت أحل  ارسالم   و ري و، وئل  من خالل

ل ومي ح القانو  اهلغي سل ات لواي  وم ل 1960امت لين اوج  ايانو  األمن الداخلي ال آ مت إلغاؤ  اآل   

أآ إجأاء يتد  يىأ ابألمن اهال لآ، حلىالم عن توحلري مالح ات ااالحت از الوايا يا لتعليل األمن القوميل كما 

الت أن يتم ل عن سادقات  ح   يشمك ي ت ا    يامح القانو  إبعاد  ي  ل امت لينل  ري أ  دأ  انمل نلرت 

 ل49وارشأان عل   جمموعا من اجل ات ا كوم ا 

ال آ يت ل  ئل  الدول األعىاء لص ا ا دأانمل للتعامل   2178وحلقا لقأار جملس األمن التادل لألمو اهتدد  رايو  

مل عود  ارر ال األج يب اهقااتل ، حلا   مال لياا اياد أنشايت ماااايلا إزالتاا ا دأانمل لار اد  ل متت تأمجا ال انمل 

والاأنا ا ابر احلا إىل ال ادا دلغا اهاليول الممجا جلء من اجل د لتا  ل   إىل ثالث لغات و ي العأد ا وارجنل ليا

مشاركا ال انمل مل الدول األخأىل إعاد  التي  ل والتدلص من اهاا  و ع امأ م ما ي مال ل  مكاحلدا ارر ال 

ديكال ا داب  الدين اهاا  و واسمات   ا الت أن الع   ل ددأت مال ل  عد  دأامل نلرت الت أن هعاجلا مشكلا الأا

اخلا ئا، مل الغأ  امدد رعاد  التي  ل ودعد ئل  إعاد  دمل الأاديكال   ي اجملتملل     اهبادر   ي تعاون ا 

وج د كلي د  الشأ ا اهلك ا اهال ليا، و ري ا ئات الصلا وكاالت، اا ي ئل  وزار  الت م ا ارسالم ا مال ل ، 

  الا و ، وزار  المد ا والتعل و ومؤساات التعل و العا ل     تعتمد دأامل نلرت الت أن علل هنل اأ لي مال ل  إدار 

الا ا واجلماعاا، اختصاص إسالمي هواج ا التااريات اهت أحلا لاسالمل ي ح  يتو و ل اهعتقل  ي جمموعات 

 ل50 مواايل ا أاسا دع دا عن مأاكل االحت از مغري ، كما أهنو يتعأ و  للاأد جلاات اهشور  اليت  أآ ي

 
49A. Z. Hamidi, (2016). “Malaysia’s Policy On Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy,” 

Journal of Public Security and Safety, 6 (2). Retrieved on 10 March 2019 from: 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf 
50 nfs almrj'e alsabq . 
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 اثنيا : األهداف 

اهال لآ    و المك ل علل رعايا امت لين وعا ال ول ي معاو   deradicalisationجان   ام من ال انمل 

ال ول من ا االت، حل   اهعتقل   و الاا لو  ابخلبل ي العا لا، وس ؤثأ اعتقاهلو ابلتيك د علل سبل الع ش من عا 

خالل الشأ ا اهال ليا،  م ت ا كوما تل  اهااعد  امتدت إىل األسأ اهع  ا لتدا   أعبا  ال وايد ثبت أ  

  ا واحد من العوامل ا  ويا اليت سامهت ي جنال نلرت الت أن اهبادراتل إىل جان  ئل ، تشمل عوامل التداخل 

امت لين وأحلأاد أسأ ول ياتددم ال  ل اه ين واه    ا ي تقدمي األخأى اهشاركا الاعالا د  مو اي ال انمل و 

اهشور  الأاديكال   من أجل عكس إيديولوج ا و اخلا ئا، ويتو إجأاء     اجللاات من ايبل رجال الدين القادرين 

 واهدتار ل

 

 اثلثا : التقييم 

ما دعد إ الن سأال اهعتقل ، وئل  لىما  أ  يشكل التق  و اهأحلا األخري  من ال املل وتاتمأ     اهأحلا  

امت لين اهاأج ع  و يتو إمالح ا دشكل كاملل جلاات اهشاركا د   باط القى ا وامت لين الاادق  تعقد 

 ابستمأارل يتو تقدمي اهااعد  والدعو لىما  ئل  االستمأار ي الع ش دو  اخلىورت للت أنل

 

 خامتة 

الوسا ل ال اعما هكاحلدا ارر ال، واستعأ ت  أدا كل من اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل  ي ت اولت الدراسا  

تبين ما يعأن ابالسمات   ات الل  ا هكاحلدا ارر الل اهقارنا د  البلدين ي   ا الصدد تا أ أ  اهملكا العأد ا 

 ل ، ويعلى ئل  إىل اختالن ي  ب عا  ارسا الاعوديا ايد عانت من ارر ال والت أن الع    أك أ من مال
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التدين ي كال البلدين، حلاهملكا العأد ا الاعوديا تعاين من  ارسات مت أحلا من ايبل الش عا اه شأين ي دعد مد  

اجللء الشأايي من اهملكال وايد دخلت دعد اجملموعات من     ال ا اا ي مواج ات مالدا مل األج ل  األم  ا 

لكا حب   شكَّلوا خ أام علل األمن الو ين الاعودآ، د  ما الش عا ي مال ل ، مل ايلت و، حلال يشكلو   ديدام ي اهم

 أم  امل 

حلىالم عن ئل ، حل   اهملكا العأد ا الاعوديا ايد عانت من يثري جمموعات تكارييا اليت تكاأ ا اكو واجملتمل م ل 

و حكام اهملكا   ودعد الدول ارسالم ا األخأى اواال  الكاار علل اهالم ل د  ما ي ت ا و القاعد  ال آ ا َّ

مال ل ، ال يوجد م ل   ا ال ورت من الت أنل ابلتا ، حل مكن أ  الص إىل أ  مال ل  مل تش د عمل ات إر اد ا 

داخل ا، حل  َّ أ ل  ا وادث كبري  ابهقارنا مل اهملكا العأد ا الاعوديال ود  ما كانت العمل ات ارر اد ا ي اهملكا  

ارر اد ا اليت ش د ا مال ل ، علل ايلت ا، كانت من ايبل جمموعات خارج ا تىو مال لي ، مقل اجلماعا ارسالم ا 

 ي إندون ا ا، وجمموعا اأدو س انا اه تشأ  ي إايل و اماندي اوا ج ول الالب ل 

أيا ال  دآ وحد ا ي مواج ا ارر ال والت أن الع   ، كال البلدين أدرك أ  االسمات   ات األم  ا والعاك

 حلا َّ ت إىل تبين االسمات   ا ال اعما هعاجلا األسبال اجل ريا لار ال والت أن الع   ل 

 نتائج الدراسة

 ي   ا الا ان، حل   الدراسا تؤكد علل أمه ا     الوسا ل ي مكاحلدا ارر ال من خالل ال قاط التال ا:  

: تشكل األسأ  اهأحلا األوىل والأ  ا ا ي الوايايا من ارر ال والت أن الع   ل  ري أ  تاع ل   ا الدور ال  أو 

 يت ل  تعليل التعاو  والت ا   مل األج ل  الأمس ا، وم امات اجملتمل اهدينل 

ص الدور الوايا ي، حلالتعل و : التعل و ع صأ م و ي االسمات   ا اهلادحلا هكاحلدا ارر ال، وعلل وج  اخلصو اثنيا  

يا و ي تعليل الوس  ا واالعتدال ي اجملتمعاتل وي بغي علل ج ات االختصاص تاع ل دور التدري  والتي  ل 
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للمعلم  لىما  ختأيل أج ال متدص ا  د األحلكار اه دأحلا واهت أحلال إئا ال يكاي تصم و م ا ل تعلز الوس  ا 

س لا اليت يتلقل ع  ا التالم   العلو واهعأحلا، وال خيال التيثري الوجداين لدى واالعتدال حلدا ، حلاهعلو  و الو 

 اهعلو ي تالم   ل 

: الوسا ل االصارماا ال تكاي وحد ا ماردا ارر ال، س ما أ  اهعأكا مل ارر ال، ي األمل، معأكا حلكأيا، اثلثا  

هلادحلا إىل إعاد  ي  ل امكوم  ي جأا و إر اد ال وايد ل ل ، من األمه ا اكا  تبين االسمات   ات االل  اا ا

 أثبتت     االسمات   ات جناح ا ي العديد من الدول اليت  بقت ا، اا ي ئل  اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل ل
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