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جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

هي احللقة األهم يف عملية التنشئة االجتامعية والسياسية ،فالعالقات
األرسة األرسية ليســت عالقات نفعية ،وإنام هي عالقات محيمية ترتكز عىل
التفاعل املســتمر ،وبدرجة عالية من االرتباط بــن أفرادها ،واعتامد
بعضهم عىل بعض ،باإلضافة إىل ذلك تؤدي عالقات الســلطة القائمة بني أفراد األرسة
دور ًا ًّ
مهم يف عملية اإلقناع واالقتناع؛ لذلك ما تزال األرسة هي املؤسسة األهم يف تنشئة
األجيال ،مع أمهية املدرسة واإلعالم.
والتنظيامت املتطرفة ،وتلك التي تســتند إىل أيديولوجيات شــمولية ،تدرك ذلك
جيد ًا؛ لذا تلجأ إىل تنظيم األشخاص املهمني يف األرسة ،الذين هم مصدر التأثري ،عالو ًة
عىل الثقة املوجودة عادة بني أفراد األرسة الواحدة ،فتصبح األرسة بنظر هذه التنظيامت
خلية تنظيمية .وتستفيد هذه التنظيامت من النزعة الطبيعية لدى اآلباء واألمهات يف تربية
أبنائهم تربية دينية ،وتشجيعهم وحثهم عىل التدين أو االلتزام الديني.

وانطال ًقا من أمهية هذا املوضوع نظمت كلية العلوم االجتامعية بجامعة نايف العربية
للعلوم األمنية امللتقى العلمي عن دور األرسة يف الوقاية من التطرف خالل الفرتة من:
17ـ 1438/1/18هـ( ،املوافق  18ـ 2016/10/19م) وذلك بحضور العديد من
الباحثني واملهتمني باألرسة يف اجلامعات العربية ،وقد حرض وفود من وزارات الداخلية،
والعدل ،واإلعالم ،والتعليم العايل ،والشئون االجتامعية ،واألوقاف والشئون الدينية،
واملنظامت العربية املختصة بقضايا األمن الفكري ،واملؤسسات اإلعالمية يف العامل العريب.
املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل طه عبد العاطي مصطفى نجم drtahanegm@hotmail.com
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ومتثلت أهداف امللتقى فيام ييل:

 ١ـ إظهار الدور الوقائي الراهن لألرسة يف الوقاية من التطرف.

 ٢ـ التعرف عىل الوسائل الوقائية لدور األرسة يف الوقاية من التطرف.

 ٣ـ تعزيز العالقة بني األرسة ومؤسسات التنشئة االجتامعية يف جمال الوقاية من التطرف.
 ٤ـ االســتفادة من التجارب العربية والعاملية الرائدة يف جمال تفعيل دور األرسة يف
الوقاية من التطرف.
 ٥ـ تقديم تصورات مستقبلية لدور األرسة تعزز قيم االعتدال والوسطية.
 ٦ـ إبراز أمهية اإلعالم يف توعية األرسة والوقاية من التطرف.

 ٧ـ إبراز أمهية دور الرشاكة بني األرسة واملؤسسات االجتامعية يف الوقاية من التطرف.

وتركزت جلســات امللتقي يف ثالثة حماور أساســية ،اهتم األول بتحديات الدور
الوقائي لألرسة يف احلامية من التطرف ،وقد عربت عنه أربع أوراق علمية متت مناقشتها
يف أعامل اجللسة األوىل للمؤمتر:

حتدثت األوىل عن التدابري الوقائية االجتامعية حلامية األرسة من التطرف ،من خالل
اإلشــارة إىل أخطار التطرف ،وأشكال انتشاره ،واإلســراتيجيات املختلفة ملواجهته،
ووســائل احلد من انتشاره ،وقد أشار الباحث إىل أن أهم وسيلة للحد من التطرف هي
الوقاية ،التي تتمثل يف الوقاية األولية ،والوقاية الثانوية ،والوقاية الثالثية ،ويأيت ذلك من
خالل حتليل الوضع الراهن باســتخدام التحليل اإلسرتاتيجي بست  ،PESTوهي أداة
مفيدة يف فهم البيئة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،والتقنية.

أما الورقة الثانية فقد ركزت عىل الرؤية املستقبلية لوقاية األرسة من التطرف ،وقد
ركــز خالهلا الباحث عىل املوجهات النظرية للتطرف ،وأبعاده ،وعالقة التطرف بالبناء
االجتامعــي ،وآثاره عىل الفرد واملجتمع ،وقد حرص الباحث عىل إبراز هذه الرؤية من
خالل وضع سياسة تنموية متكاملة ،وتشجيع منابر احلوار واملشاركة بني خمتلف التيارات
الفكرية والدينية والثقافية ،باإلضافة إىل بناء الوعي واملامرسة من خالل وسائل االتصال
املبارش واإلعالمً ،
فضل عن إعالء اهلوية العربية اإلسالمية وتعزيز ثقافتها.
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أما الورقة الثالثة فقــد أبرزت دور اإلعالم اجلديد يف توعية األرسة من التطرف،
حيث أشــار الباحث إىل دور اإلعــام اجلديد يف ظهور أنواع جديــدة من العالقات
االجتامعية ،األمر الذي نتج عنه تشــكيل مجاعات وشبكات من األفراد الذين تربطهم
اهتاممات وأهداف مشــركة .ويرى الباحث أن عرص اإلعالم اجلديد يغلب عليه طابع
الالمركزية ،كم أن اجلمهور يتفاعل معه بطريقة اختيارية أو تطوعية.
وبالنســبة للورقة الرابعة واألخرية يف املحور األول ،فقد ركزت عىل دور املسجد
يف الوقاية من التطرف ،حيث يعد املســجد أحد أهم مؤسسات التنشئة االجتامعية ،إذ
يكمل دور األرسة من خالل توعية األفراد بخطورة التطرف ووقاية املجتمع من الوقوع
يف االنحرافات الفكرية ومعاجلة ما قد يقع .وأشــارت الورقة إىل دور املسجد يف توجيه
املجتمع وتثقيفه من خالل مكانته يف نفوس املسلمني.
أما املحور الثاين ،فقد ركز عىل الرشاكة واآلفاق املستقبلية لدور األرسة واملؤسسات
االجتامعية والرتبوية يف الوقاية مــن التطرف ،ويأيت ذلك من خالل أربع أوراق علمية
متت مناقشتها يف اجللسة الثانية ألعامل املؤمتر:

اهتمــت الورقة األوىل بإلقاء الضوء عــى دور األرسة يف الوقاية من التطرف من
خالل الرتكيز عىل أمهية رشاكة األرسة مع املؤسسات األمنية يف الوقاية ،وذلك من خالل
توضيح الدور الوظيفي لألرسة يف رشاكتها مع املؤسسات األمنية ومقارنته بالدور الفعيل
عىل أرض الواقع ،وبيان مستويات االتفاق واالختالف بني الدورين ،من خالل حتديد
عوامل التطرف والتدابري والربامج املصممة للوقاية.
واهتمت الورقة الثانية بتحدي األرسة يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية ،حيث ركزت
الباحثــة عىل الدور الذي يمكن أن تقوم بــه األرسة يف التعامل مع أبنائها ومحايتهم عرب
تزويدهم بإطار أخالقي وقيمي حيكم تفاعالهتم مع شــبكة اإلنرتنت ،وما تســببه من
ســلبيات ،وشــارت الباحثة إىل رضورة غرس قيم املواطنة الرقميــة يف نفوس األبناء
بالرشاكة مع املدرسة ومؤسسات املجتمع املحيل يف ظل إطار مؤسيس الستمرارية هذه
العالقة وحتقيق التكامل بينهام ،ومقاربة الفجوة.
وتناولت الورقة الثالثة الرشاكة بني األرسة واملؤسسات الرتبوية ملواجهة التطرف،
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حدد خالهلا الباحث أمهية هذه الرشاكة ،وأسســها ،ووسائلها مع بيان نموذج تطبيقي
لتلك الرشاكة.
وتــأيت الورقة الرابعة واألخرية من هذا املحور لتقدم رؤية مســتقبلية يف الرشاكة
بني األرسة واملؤسســات االجتامعية ،وقد أشــارت الورقة إىل أمهية رشاكة املؤسسات
االجتامعية مع األرسة وإعانتها عىل رعايــة أبنائها ،وقد حاولت الباحثة بحث العالقة
بني األرسة واملؤسسات االجتامعية وواقع الرشاكة بينهام.

وبالنسبة للمحور الثالث واألخري فقد ركز عىل عرض جتارب بعض الدول العربية
يف جمال تفعيل دور األرسة يف الوقاية من التطرف ،وقد تم عرض جتارب مرص واألردن
والسعودية يف اجللسة الثالثة من أعامل املؤمتر:

ويف التجربة املرصية عرضت الباحثة األسباب التي تؤدي إىل اجتاه الشباب للتطرف،
حيث ذكرت من بينها النفســية واالجتامعية ،واالقتصادية ،والرتبوية ،ويرتبط بعضها
باجلهل بقواعد اإلسالم وآدابه وســلوكه ،والغلو يف الفكر ،كام أبرزت الباحثة مظاهر
التطرف الديني يف املجتمع املرصي مثل :إصدار األحكام القاطعة باإلدانة وتكفري األقلية
لألكثرية ،كام استعرضت الباحثة دور األرسة واملجتمع املدين يف حماربة اإلرهاب والعنف،
باإلضافة إىل دور الدولة واألزهر الرشيف يف محاية األبناء من التطرف.
أما التجربة األردنية فقد حاولــت الباحثة من خالل عرضها رصد وحتليل واقع
األرسة األردنية هبدف التعرف عىل خصائصها الديموغرافية واالقتصادية واالجتامعية
والتعليمية ،وحماولة الكشف عن عوامل اخلطورة االجتامعية يف البيئة األرسية األردنية،
وعالقة تلك العوامل باإلرهاب والتطرف .وقد اســتخدمت الباحثة يف دراستها املنهج
الوصفي التحلييل ،واعتمدت عىل أســلوب حتليل مضمون الرسائل العلمية والوثائق
والســجالت والتقارير اإلحصائية الصادرة عن املؤسسات الرســمية واألهلية .وقد
توصلت الدراســة إىل نتائج مهمة ،لعل أبرزها أن البطالة والفقر والعنف األرسي أكثر
العوامل إســها ًما يف احتاملية إنتاج عوامل خطورة اجتامعية أخرى كالطالق والتفكك
األرسي والتــرب مــن املدارس التي قد تدفــع أي منها أو مجيعهــا أفراد األرسة إىل
االنحرافات السلوكية واجلريمة اإلرهابية.

228

تقرير عن :امللتقى العلمي دور األرسة يف الوقاية من التطرف ...أ.د .طه عبد العاطي مصطفى نجم

وبالنسبة للتجربة الســعودية ،فقد أبرز الباحث النجاحات التي حققتها اململكة
يف مواجهة اإلرهاب نتيجة لتدابري وجهود شاملة لوزارة الداخلية بالشق االسرتاتيجي
األمني ومســار املواجهة الفكرية جلذور ظاهرة اإلرهاب .وقد ركز الباحث عىل جتربة
مركز حممد بن نايف للمناصحــة والرعاية يف املعاجلة الفكرية للمتطرفني عرب عمليات
تأخــذ باالعتبار كل األطــراف ذات الصلة ،ومن أبرزهــا األرسة ،حيث يقوم املركز
بعمليــات التصحيح الفكري (املناصحة) والتهيئة النفســية واالجتامعية (التـــأهيل)
والدمج االجتامعي (الرعاية) وكذلك عمليات الوقاية من الفكر املتطرف وبناء املعرفة
واملامرسات األفضل .وأشارت التجربة إىل أن املركز استطاع من خالل عمليات التقييم
املستمر جعل األرسة عنرص ًا ًّ
مهم يف التقييم.

ويف اجللسة اخلتامية انتهى امللتقى إىل جمموعة من التوصيات يمكن حرصها فيام ييل:

 ١ـ إنشاء جملس أعىل لألرسة يف كل دولة من الدول العربية يقوم عىل وضع معايري
الرشاكة بينه وبني باقي مؤسسات املجتمع.
 ٢ـ االهتامم بتوظيف اإلعالم اجلديد يف التوعية.

 ٣ـ التنســيق بني اجلهات املعنية بشؤون املســاجد واملؤسسات الرتبوية لتصحيح
عقيدة املسلم وتقويم سلوكه.
 ٤ـ تفعيل أســاليب الرتبية اإلســامية ألفراد املجتمع حلاميتهم من االنحرافات
الفكرية ونرش مبدأ الوسطية واالعتدال.

229

