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  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  :مقدمة

 مشلـت   ، لكوا أزمة فكر وواقع معاً     الثة املاضية أزمة ذات طابع مركب     واجه الوطن خالل العقود الث    
 لـدوره   ، ومثل الفكر أمهية خاصة ضمن هذا الطابع نظـراً          الثقافية واالجتماعية والسياسية   خمتلف املستويات 

 .أم صياغة سبيل للخروج منها،  فيها سواء على صعيد خلق األزمةاحملوري
نحرفة من جرائم خترج عن نطـاق التـصور   امل فئةهذه القترفته  ا على ما  شاهداً سجل التاريخ  وسيظل        

  سيئة، وسـيطرة   بأفكار وتكبيل العقل    ، نتيجة لضحالة املعرفة   إال وما ذاك    ،وختالف الفطرة اإلنسانية السليمة   
 الذي  ومنهجها الغراء اإلسالميةالشريعة  الفهم الصحيح ملبادئصور يف تنم عن لبس شديد، وق خاطئةاجتاهات

،  إليها  زاوية يتم النظر   ي رؤية احلقيقة على حنو موحد من أ       ثنا على االستفادة من الطاقات اخلالقة للفكر يف       حي
  .وبصرف النظر عن هوية الناظر

من و،  )١( رب الوطنية يف ظل العوملة    واجلرمية ع  الواقع واألحداث    استقراء من   رؤية الباحث  تبلورتوقد  
 سيظل عرضة ،هب املفتوح، وهو يستقبل كل ما حييط واإلعالمعصر العوملة   يفين العقل البشرأالفهم بتأكد مث 

رحلـة  هذه امل  يفخاصة   فكرية رشيدة ومستمرة،     تنقية، و تقنيةمل يصاحبه     براثن الوهم واخلطأ ما    لالنزالق يف 
  .  صلى اهللا عليه وسلم حممد ورسولهاإلسالمة الشرسة على  للهجمتشهد تصاعداًاليت 

مـن   )إستراتيجية تعزيز األمن الفكري   (  حتت عنوان  ببحث هذا املؤمتر    يف على املشاركة    تحرصوقد     
 من صعوبات   يواجههوما  ،  فكري، والتأثريات اخلارجية عليه   دراسة حتليلية موجزة ملفهوم وواقع األمن ال       خالل

 يف بناء أهداف ومقومات هذه      وكان األساس . د فعل حتمية فرضها الواقع ملواجهة التحديات       وردو ،وحتديات
ها وآليات تنفيذها على الشمولية، وتتضح اخلارطـة        على مناهج العلم، ويف حتديد براجم     االعتماد  اإلستراتيجية  

  . املعتمدةمع اهليكلة التنفيذيةالفكرية هلا 
  :لبحث األمهية العلمية ل-أوالً

 ،، واألمنية يف حتقيق التنمية املستدامة     )٢( لسياسات التربوية  ا  على مرتكزاً" األمن الفكري " موضوع   ظلسي
تبين رؤيـة   يتم   مل   فإذا،  ى جمتمعنا اإلسالمي  ، وأن ينعكس أثره عل    اًيمشروعاً وطن  األمن الفكري جسد  يحيث  

الفجيعة ستصبح أكـرب ألن الـسلوك       و،  كبريةستكون  ن الطامة   شروع لسبب أو آلخر فإ    إستراتيجية هلذا امل  
رجـال األمـن   والخيفى على أحد دور    سيمضي حسب اهلوى ووفق املؤثرات اخلارجية والتعصبية واملذهبية،         

                                                
الوطنية حسب نتائج دراسة األمم املتحدة االستقصائية الرابعة عن اجتاهات اجلرميـة وعمليـات نظـم         يقصد مبفهوم عرب      )١(

العدالة اجلنائية بأا اجلرائم اليت متس بدايتها أو ارتكاا أو آثارها املباشرة أو غري املباشرة أكثر من بلد واحد، د حممـد                      
مكافحـة االجتـار    (ار باألشخاص، حبث مقدم إىل الندوة العلمية        فتحي عيد، عصابات اإلجرام املنظم ودورها يف االجت       

  .٤٣م، ص١٧/٣/٢٠٠٤–١٥،  العربية للعلوم األمنية، الرياض، جامعة نايف)باألشخاص واألعضاء البشرية
ـ   القطرية لألوقاف  ، اهليئة كيف نرىب أبنائنا  سلسلة أبنائنا ،     )٢( ، ١، ط الدوحــة ، إسالم ويـــب    اف،  ، وزارة األوقـ

 االجتمـاع   ، حبث مقـدم إىل    وقاية أبنائها من االحنراف الفكري     رها يف ، األسرة ودو  أحسن مبارك طالب  .  د ،م٢٠٠٨
جامعة نايف العربيـة    ) األمن الفكري (مية حول ، ومكافحة اجلر  التنسيقي العاشر ملديري مراكز البحوث والعدالة اجلنائية      

بحـوث واألوراق   ، سـجل ال   ١٠٣، ص هـ، املدينة املنـورة   ٨/٨/١٤٢٥-٦،  ألمنية، بالتعاون مع جامعة طيبة    للعلوم ا 
-١٢(ة امللك فهـد األمنيـة، الريـاض       ، كلي )أعمال اجللستني الرابعة واخلامسة   ( العلمية املقدمة يف ندوة اتمع واألمن     

 ة دورا الثالث  يف ندوة اتمع واألمن     بحوث واألوراق العلمية املقدمة يف    ، سجل ال  ٤٣٤-٢٧١ ص ،)هـ١٥/٢/١٤٢٢
  .٢، ج١،ج)هـ٢٤/٢/١٤٢٥–٢١(كلية امللك فهد األمنية، الرياض" شتركة املةاملسؤولي: املؤسسات اتمعية واألمنية"
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افة مناذج  لك بالفاتورة املسددة عن التصدي واملواجهة       ،مادياً ومعنوياً الوطن  ه  دفعيمة ما   قوفئات اتمع كافة،    
  .ملرحلة السابقةوصور االحنراف واإلرهاب خالل ا

  
  :أهداف البحث -ثانياً

 ءاسـتقرا  نوإ ،يواجه حتديات عصيبة على كافة األصعدة      املعاصرأن األمن الفكري    لعل من الواضح    
 ما ميكن أن حييط بالوطن من خماطـر      و ،األهداف واألبعاد عن   يكشف جبالء سجل التاريخ القـدمي واملعاصر     

  :يف اآليتلذلك تتبلور أهم أهداف هذا البحث  )١(
 مبا يزيل كـل     ،حتديد اخلصائص الذاتية لألمن الفكري الرشيد، ومقوماته الرئيسة يف إطار الواقع املعاصر            -١

 .  ويرسخ القواعد واألصول،لبس أو التباس يف املفاهيم
 .حتديد طبيعة ودور الوسائط التربوية، والعمل املؤسسي يف تعزيز األمن الفكري باعتباره مشروعاً وطنياً -٢
تعتمـد  ومرنة   ان أثر وخماطر الغزو الثقايف على األمن الفكري استناداً إىل منهجية فكرية وثقافية جريئة             بي -٣

   .ألعمى بالقدمي وترفض تكريس اجلمود والتعصب والتشبث ا،لتنبؤ الواعي، واستشراف املستقبلعلى ا
  .بناء إستراتيجية تعزز األمن الفكري تستند إىل الواقع وتستشرف املستقبل -٤
  :   البحث منهج-ثالثاً

، )٢(   يعد استخدام البحث العـلمي أمراً مـن املسلمات، إذ من خالله تتحدد مشكلة البحث وفروضها
وهنا تكمن أمهيـة   ، معاجلتهاأو أكثر يف )٣( ، مث تطبيق منهجة جلمع املعلوماتفضالً عن حتديد املداخل الالزم    

، ١جملة البيان، مستقبل العامل اإلسالمي حتديات يف عامل مـتغري، اإلصـدار الثـاين، الريـاض، ط                : ملزيد من التفصيل      )١(                                                
–١٥ب، معامل املوقف اإلسالمي بـني اإلرهـاب واالسـتبداد ص     هـ، حيث تضمنت الة دراسات نبيل شبي      ١٤٢٥
، ملخص لدراسة الوجه األخر للحركة      ٢٧٨-٢٥٣، حسن الرشيدي، الشرق األوسط الكبري والنتات اخلفية، ص        ٣٨ص

، ملخص لدراسة ايار العرب، إصدار مركز       ٥١٢–٤٩١م، ص ٢٠٠٣اإلسالمية، إصدار مركز كارينجي للسالم، يناير       
، ملخـص   ٥٣٢ –٥١٥م، ص ٢٠٠٣ات الشرق أوسطية واإلفريقية اإلسرائيلي، جامعة تل أبيب، خريف          ديان للدراس 

، ملخص لنشرة استخبارات الشرق األوسط لعام       ٥٥٠–٥٣٥م، ص ٢٠٠٣لنشرة توقعات مركز جايف اإلسرائيلي لعام       
 مـن   ، ملخصات موعـة   ٥٧٩–٥٦٩م، ص ٢٠٠٣، ملخص لنشرة واشنطن الفصلية لعام       ٥٦٦–٥٥٣م، ص ٢٠٠٣

ملخص لكتاب مستقبل اإلسالم السياسي، ملخص لكتاب وجها لوجه مع اإلسـالم            :(اإلصدارات اجلديدة بالعامل أمهها   
السياسي، ملخص لكتاب اإلسالم واليهودية والدور السياسي للدين يف الشرق األوسط، ملخص لكتاب مشكلة القـوة                

، ١واتمع العريب املعاصر، القاهرة، دار الفكر العريب، ط       حممد سيد حممد، الغزو الثقايف      . ، د ٥٩٨-٥٨٣األمريكية، ص 
هــ، عبـد    ١٤١٢،  ١م، نبيل عبد الرمحن احمليش، الغزو الفكري للعامل اإلسالمي، اإلحساء ،مكتبة النور، ط            ١٩٩٤

فى مصط. هـ، د ١٤٢٢،  ١الوهاب أمحد عبد الواسع، األمة اإلسالمية وقضاياها املعاصرة، الرياض، مكتبة العبيكان، ط           
. هــ، د  ١٤١٨،  ١دار الدعوة ، ط   : حلمي، الفكر اإلسالمي يف مواجهة الغزو الثقايف يف العصر احلديث، اإلسكندرية          

  .م١،١٩٨٣املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: عزيز احلاج، الغزو الثقايف ومقاومته، بريوت
، جممع اللغة العربية ، املعجم الوجيز ، مـصر ،اهليئـة   ريها ال يفهم حىت يدل عليه دليل غ     امللتبس أو م   تعين: املشكلة لغة     )٢(

ينال املراد منـه إال   املشكلة ما ال  ( ، كما ورد يف التعريفات للجرجاين     ٣٤٩م، ص ١٩٦٤ املطابع األمريية،    نالعامة لشؤو 
      .)بالتأمل بعد الطلب 

هج اصطالحا هو الطريق املؤدى إىل كشف احلقيقـة         هو الطريق الواضح ومنه منهج أو مناهج التعليم، واملن        : املنهج لغة     )٣(
 عبد الرمحن بدوى، ٠بواسطة طائفة من القواعد اليت يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة حمددة ، د             

    .٣،ص١٩٧٧، ٢مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة املطبوعات، ط
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 ٤

على املنهج الوصفي التحليلي ، فنحلـل     فيه   تمدتاع الذيا البحث   يف هذ  )١( . باعتباره العمود الفقري   املنهج
 من هذا البحث، املنشودة من زاوية املعطيات النظرية، مث نرتقي ذا التحليل إىل التأصيل، بغية حتقيق األهداف 

  .إستراتيجية لتعزيز األمن الفكري إطار واملتمثلة يف
  : خطة البحث -رابعاً
  : متهيدي على التفصيل التايلمبحث يسبقها مباحث من خالل أربعة عاجل املوضوعنسبيل تكامل البحث يف 

  .أهم مفاهيم ومصطلحات البحث:  التمهيدياملبحث
  .طبيعة وخصائص األمن الفكري الرشيد   :   األولاملبحث
  . العوامل املؤثرة  يف استقرار األمن الفكري     : الثايناملبحث
  .عاصر لألمن الفكريالواقع امل  :  الثالثاملبحث
  .اإلستراتيجية املقترحة لتعزيز األمن الفكري:  الرابعاملبحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، د حممد شـفيق،     ١٢٤م، ص ١٩٨٢،  ٨علمي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط    عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث ال      . د    )١(

حامد حممد عمار، املنهج العلمي يف دراسة اتمـع      ٠، د ٨٧م، ص ٢٠٠١البحث العلمي، اإلسكندرية، املكتبة اجلامعية،      
ي أ) (curriculumكان أول ظهور لكلمـة      ( م،  ١٩٦٠وحدوده، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية،        

 مـن هـذا   م١٩٢٨ وعرفها بأا مقرر دراسي خاصة يف اجلامعة، واشترطت طبعة  ،م١٩٠٦عام  منهج يف قاموس وستر     
ينبغي أن يؤدي إىل احلصول على درجة       :  فتقول بأن املقرر   م١٩٥٥القاموس أن يكون هذا املقرر معينا وحمدداً، أما طبعة          

جمموعة املقررات اليت يقـدمها معهـد       : عة تقول بأن املنهج هو    علمية، كما أضيفت تعريفات أخرى املنهج يف هذه الطب        
  .٢٩م، ص ١٩٩١، ٣اصره، القاهرة، دار املعارف، ط إبراهيم بسيوين، املنهج وعن٠د) تربوي
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 ٥

  
  
  
  

  : أهم مفاهيم ومصطلحات البحث-املبحث التمهيدي
أن حيـث   يف البحث  استخدامه يتم لكل مصطلح  )١(  رأى الباحث أن يضع تعريفاً      باملنهج العلمي  التزاماً

هيم يبدد كل غموض، ومينع كل لبس أو التباس، فضالً عن األثر االجيايب لذلك يف حتقيق    التحديد الدقيق للمفا  
   .للقارئالفهم الصحيح لتكون مسرية الباحث واضحة 

 وملا كانت أية حماولة لفهم أي مصطلح جيب أن تستقى من معناه اللغوي، حيث جذره ونبعه يف معاجم                  
تطرق أيضاً إىل معاين بعض املصطلحات املستخدمة نكما س. املصطلح االستخدام الفعلي هلذا حيث يتبنياللغة، 

ختار منها أحسن ما فيها وفق نظرية التكامل بني العلوم اإلنسانية ومنـاهج  ، لن من وجهة نظر العلوم اإلنسانية    
  .يساعدنا يف حتقيق غايتنا البحثيةمبا و،  فيهاالبحث

لتنوع البيئة  ليس من حيث طبيعة الفكر ذاته، وإمنا        نه  فإ ،الفكر النظرة إىل  يفاختالف   كان هناك مثة     وإذا
  . اليت ترسخهت واأليديولوجيا،الفكر  األطر اليت حتددواإلنسانية 

ويكاد يتطابق هذا املعىن يف  )٢( أمن من الشر  : " سلم/ اطمأن ومل خيف  : أمنا وأمانة : أمن: تعريف األمن لغة   - أ
قق الطمأنينة وعدم اخلوف باعتباره عكس أو نقيض األمـن،          كافة املعاجم اللغوية حيث تعتمد على مدى حت       

 .بة للمجتمع أو ألفراده جانب يتعلق بالشعور أو اإلحساس الذايت، سواء بالنس:يوهو يف تقدير
ن بعض  بل إ شيوع استخدامه،على الرغم من حول مفهوم األمن اآلراء تتباين: األمن اصطالحاً  تعريف    - ب

، حيث يتـضح مـن   )٣( يرون أن هذا املفهوم الزال غامضاً ومتشابكاً       والسياسي  األمين املتخصصني يف اال  
املقارنة بني آرائهم أن جل اهتمامهم ينصرف إىل القضايا املتعلقة بالقوة والدفاع وصد العدوان حلماية السيادة             

ول تعريف األمن   فضالً عن حتقيق احلرية والتنمية، وهي قضايا نؤكد على أمهيتها، ومن اآلراء اليت طرحت ح              
 : على سبيل املثال ال احلصر

إنه حالة غياب كل خطر وكل ديد للحياة وهذا التهديد أو هذا اخلطر هو حالة يستـشعرها احليـوان                   -١
  .)٤(بالغريزة، أما اإلنسان فيدركها مبلكة العقل وخربة املمارسة عند اإلنسان األول

 اليت تتهددها داخلياً وخارجياً، وتـأمني مـصاحلها، ويئـة       إنه تأمني كيان الدولة واتمع ضد األخطار      -٢
 .)١( الظروف املناسبة اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق األهداف والغايات اليت تعرب عن الرضا العام يف اتمع

  .١٤٥هو حتديد الشيء بذكر خواصه املميزة،املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، القاهرة، ص:التعريف لغة     )١(                                                
  .٤٣، ص م٢٠٠٢اللغة العربية املعاصرة، بريوت، دار املشرق ، ط املنجد يف     )٢(
التفكري حـول األمـن     " براون  "من الوطين اهليكل والتحليل، ووزير الدفاع األمريكي األسبق         األ،دانيل كوفمن وآخرين        )٣(

، أكادميية نايف العربية للعلوم )اإلرهاب الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض ( علي بن فايز اجلحين، .د" ولتر ليبمان"الوطين، و
  .٥٢٥٣هـ، ص ١٤٢١األمنية، الرياض ،

حممد احلبيب حريز، واقع األمن الفكري حبث مقدم يف االجتماع التنسيقي العاشر الذي نظمته جامعة نـايف العربيـة                      )٤(
) األمن الفكري (  حول   حة اجلرمية للعلوم األمنية بالتنسيق مع جامعة طيبة ملديري مراكز البحوث والعدالة اجلنائية ومكاف           

   .٨٠ص،هـ١٤٢٦، معة نايف العربية للعلوم األمنية، جا، األمن الفكري)هـ٨/١٤٢٥/ ٨-٦(املدينة املنورة
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 ٦

 أغفلت جانب الـشعور     دافه، بل إا   أن هذه اآلراء قد خلطت بني مفهوم األمن وإجراءاته وأه          والواقع
قد بكونه احملور الذي تدور حوله كافة القواعد املوضوعية واإلجرائية اليت يتم اعتمادها لتحقيق األمن، الذي نعت

 نـا وحىت ال نسهب يف عرض التعريفات فإن       )٢(  )الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف      ( :قال سبحانه 
لقواعد املوضوعية واإلجرائية اليت يتم اعتمادها من     هو شعور نفسي يتحقق من خالل جمموعة ا       "رى أن األمن    ن

وبناء عليه يرتكز األمن يف رأينا على ثالثة " السلطة التشريعية والتنفيذية باتمع رعاية للمصاحل حمل احلماية فيه
 : عناصر هي

 .األمن حالة من الشعور النفسي للمجتمع وأفراده  -) ١(
 .تتسم بالنسبية من حيث الزمان واملكان، ااألمن حالة نفسية ذاتية، ميكن التعبري عنه -) ٢(
  ). حماكمة، حتقيق حتري واستدالل، ،وقاية( األمن يعتمد على جمموعة القواعد املوضوعية واإلجرائية  -) ٣(

  .  األمنية تستند إىل اخلربات التراكمية، وتتسم باملرونة لتتصف باملعاصرة اإلجراءاتهذه و    
يشعر بـه أو   ، أو ما خيطر بقلب اإلنسان من معاين ما          العقل فيه وتأمله  أعمل  :  األمر فكر يف  :معىن الفكر لغة  

   .)٣(  فكره، ويقال عظمة اإلنسان يفيريده
 وال عجب يف ذلك يف الدراسات اإلنسانية فذهب  مفهوم الفكر بشأناآلراء تعددت  :مفهوم الفكر اصطالحاً  

هين، وعطاؤه الفكري، فيما يعرض عليه من        صيغة العقل اإلنساين، ومسرح نشاطه الذ      : هو إىل أن الفكر  رأي  
   .)٤( قضايا الوجود واحلياة

 العمليات العقلية املعرفية ويـأيت يف       ، بل ميثل أهم   أنشطة العقل نشاط من    : أن الفكر هو    إىل وذهب رأي آخر  
كها العقـل   احملصلة النهائية للمعطيات اليت يدر    : أن مفهوم الفكر هو    ونعتقد )٥( مرتبة األنشطة العقلية العليا   

اإلنساين باحلواس، أو االستنباط، باعتبار العقل هو مركز تقومي وبلورة كافة املعطيات يف إطار ما ترسخ لديه                 
  .من القيم والعلوم واملعارف واخلربات املكتسبة

  املختصنيالنظرة إىل الفكر حبسب أيديولوجية اتمع، وتارخيه فقد تعددت آراءختتلف : مفهوم األمن الفكري
  :الباحثني املهتمني بقضايا الفكر اإلنساين حول مفهوم األمن الفكري ومن هذه اآلراءو
إن األمـن   : "  مسو األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية إطار األمن الفكري بقول مسوه              سيدي  حدد -١

ر وإن مبعثـه  الفكري جزء من منظومة األمن العام يف اتمع بل هو ركيزة كل أمن وأساس لكـل اسـتقرا                
  .)٦( ومظهره التزام باآلداب والضوابط الشرعية واملرعية اليت ينبغي أن يأخذ ا كل فرد يف اتمع

  
، ومـا  ١٢م، ص١٩٨٤، ينـاير  ٣٥ عربية، عدد  ندراسة يف األصول، جملة شؤو    :، األمن القومي العريب   علي الدين هالل      )١(                                                                                                                                                   

   .بعدها
    ).٤(رقم ية ، اآلسورة قريش    )٢(
   ٠  ١١٠٤ ص ،مرجع السابق، املنجد    )٣(
 سعود بن حممد بن خريف، دور وكالء اإلدارة املدرسـية يف حتقيـق              ٠مرجع أشار إليه د   ) ١١ ، هـ١٤٠٧(،  اخلويل    )٤(

   .هـ١٤٢٧ ،، الرياض للعلوم األمنية مقدمة إىل جامعة نايف العربية ماجسترياألمن الفكري لدى الطالب، رسالة
حيدر بن عبد الرمحن احليدر، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا،                ٠د      )٥(

  .٢٢، ص١م، ط ٢٠٠٢أكادميية مبارك لألمن، القاهرة، 
   .٤ هـ ص١٤٢٠ حمرم ٢٦ ، الصادر يف ٩٧٢٢صحيفة اجلزيرة ، عدد     )٦(
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 ٧

 على مـا   نه أن يقضي  ألن ذلك من شأ   ..  محاية فكر اتمع وعقائده من أن يناهلا عدوان أو يرتل ا أذى            -٢
   .)١( د حياة اتمععور باهلدوء والطمأنينة واالستقرار ويهدشلدى الناس من 

 إنه خلو أفكار وعقول أفراد اتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ، مما قد يشكل خطراً على نظـام                    -٣
الدولة وأمنها، و حتقيق األمن واالستقرار يف احلياة االجتماعية، ويكون من خالل برامج وخطط الدولة الـيت                 

ع من مجيع النواحي السياسية واالقتصادية والتعليمية وغريها؛ واليت         تقوم على االرتقاء بالوعي العام ألبناء اتم      
  . )٢( تعمل على حتقيقها أجهزة الدولة عرب مؤسساا وأجهزا ذات االهتمام واليت تترابط يف خدمتها وتتواصل

م أن يعيش املسلمون يف بالدهم آمنني علـى مكونـا       "  السديس" ويف حتديد ملفهوم األمن الفكري لدى      -٤
   .من الكتاب والسنةاألصلية وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية ومميزات فكرهم املنبثقة 

 تـداخالً بـني   يرى، حيث  من تعريفاتأنه ال جدال يف التباين الواضح يف ما مت عرضه        يعتقد الباحث و
  .، والوسائل واألساليب، واإلجراءاتههدافأو األمن الفكريهوم مف

رى أن األمـن  نلذا  .)٣( ة يقصد به جمموع الصفات واخلصائص املوضحة ملعىن كلي  وملا كان املفهوم لغ   
شعور الدولة واملواطنني باستقرار القيم، واملعارف واملصاحل حمل احلمايـة بـاتمع، ووحـدة           :" الفكري هو 

مـع بـني   ولعل يف هذا التعريف ما جي" السلوك الفردي واجلماعي يف تطبيقها، والتصدي لكل من يعبث ا،   
  :خصائص وصفات األمن الفكري من حيث

  .األمن حالة شعورية نفسية -١
٢- تمعالفكر حمصلة ونتاج ملا يدركه العقل اإلنساين من قيم، ومعارف، وعلمباملصاحل حمل احلماية يف ا . 
يانة املصاحل حمل وحدة السلوك العام لدى اتمع أفراداً ومجاعات يف تطبيقهم للقيم واملعارف، وااللتزام بص         -٣

 .احلماية باتمع، مبا يؤكد الوالء واالنتماء للوطن
 .بلورة رأى عام رافض لكل ما ميس القيم واملعارف واملصاحل حمل احلماية-٤
التصدي الفردي واجلماعي ألي حماولة متس جمموعة املصاحل املعتربة يف اتمع سواء من خـالل احلـوار،                 -٥

ة و املقارعة باحلجة والبيان، أم من خالل تطبيق احلدود على مـن أراد اإلفـساد أو                 ، واملناقش )٤( واملناصحة
 .اإلخالل بأمن اتمع

يـل   امل :تعصبالنصره، و : تعصب له، وتعصب معه   : تعصب أي شد العصابة، ويقال    : )٥( معىن التعصب لغة  
  . أو مذهب، أو رجل ذي تفان أعمى بإفراط يف امليل واالحنيازإىل رأيعمى األ
 امليل أو التأييد املشمول بالغلو وعدم الـوعي للفكـر           : هو  التعصب الفكري اصطالحاً   وميكن القول بأن    

    .موضوع التعصب سواء من حيث الغاية واهلدف أم من حيث األسلوب والوسيلة واإلجراء
  ".تأزم املوقف " تأزم اشتد وازداد ضيقا وخطورة ، وتفاقم : )١(التأزم لغة 

                                                
 يف كتاب حنو إستراتيجية     خصائصه وكيفية حتقيقه، دراسة   مفاهيمه و : من الفكري والعقائدي  ادوب، األ   أمحد علي  .د    )١(

   .٥٤ ص، هـ١٤٠٨عربية للتدريب يف امليادين األمنية، ندوة علمية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
    .٢٣ ص  السابق ،املرجع،  مواجهة املؤثرات الفكريةحيدر عبد الرمحن احليدر، األمن الفكري يف    )٢(
   ٤٨٣,٠املعجم الوجيز مرجع سابق     )٣(
أنشأت جلنة للمناصحة تقوم عليها وترعاها إدارة الشئون العامة باملديرية العامة للمباحث بـوزارة الداخليـة ـدف                      )٤(

   .بوية السليمةالتواصل مع أصحاب الفكر املنحرف، وتصحيح املفاهيم املغلوطة لديهم فضالً عن ترسيخ املبادئ التر
   .٩٨٢املنجد ، املرجع السابق ص     )٥(
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 ٨

بأنه حالة إشكالية ذاتية، ترجع لعدم يئة العقل للتكيف والتعامل، خاصة إذا مت             : ً  كري اصطالحا التأزم الف و
تطبيق املنهج املقارن بني الثقافات واألولويات يف غياب خصوصية القيم والعقيدة الرشيدة، والرؤية احلضارية              

اب مبا ميكنهم على بلورة املفاهيم      للوطن من خالل تعميم قواعد التفكري الصحيح وبصفة خاصة بني فئة الشب           
  .وتشخيص العيوب واألخطاء الفكرية قبل االنزالق يف براثن الفتنة

 مرحلة تؤدي إىل صورة من صور االحنراف الفكري خاصة مـع تعـدد         :أن التأزم الفكري هو   ب  القائل ؤيدون
   .)٢(الوسائل املستحدثة للغزو الفكري األساليب و
    .)٣(  وختلف عن القوم إذا تراجع عنهمقعد عنهم ومل يذهب معهم: مختلف عن القو: التخلف لغة

وضعية عامة تصيب األمة نتيجة القصور املـستمر        " ذهب رأي إىل أنه      : التخلف الفكري اصطالحاً   مفهوم
  . )٤( "لقرون طويل يف أعمال العقل وطرق حبثه عن احلقيقة 

ر تصيب العقل بسب نـدرة أو سـطحية القـيم            حالة من القصو   أن التخلف الفكري هو   يعتقد الباحث   و
واملعارف، أو حداثة اخلربة مبا يسهم يف تقييد العقل بأساليب تفكريية غري رشيدة، وسيطرة املفاهيم واملعتقدات  
اخلاطئة عليه، ذلك ألن التخلف يف طرق التفكري يرجع ابتداء إىل ندرة املعطيات أو التراكمية الثقافية اليت يمن 

     ٠ات العقل وتؤثر يف خمرجاته من معتقدات أو تصورات أو آراءعلى عملي
 حاد عن   ويقال احنرف الرجل إذا    .ل عن االعتدال، أو مال عن جادة الصواب       امليتوعك،  ال: )٥( االحنراف لغة 

  .الطريق املستقيم
دل وتـرك   اخلروج عن جادة الصواب والبعد عن الوسط املعت       " ذهب رأي أنه    : االحنراف الفكري اصطالحاً  

  . )٦( " جبانب األمر دون حقيقتهاالتزان والتمسك
  . )٧(والنظم االجتماعية .. الفكر الذي ال يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد واألعراف" وذهب رأي آخر أنه 

 عدم االتساق أو تطابق الفكر الشخصي بانطباعاته، وتصوراته، وآرائه مـع            :بأنهاالحنراف الفكري   ونعرف  
 الفكر وهذه احلالة من االحنراف يف .املبادئ والقيم العقائدية والثقافية، أو السياسات املستقرة يف اتمعجمموعة 

  .              كما هو احلال لدى اجلماعات التكفريية، أو املذاهب اهلدامة،أفرادمستوى قد تكون فردية، أو على 
  .غارة عليههو اجتياح بلد أو اإل: )٨(الغزو لغة 

                                                                                                                                                   
   .٢١املنجد ، املرجع نفسه ، ص      )١(
 هـ،  أيـاد شـاكر       ١٣٩٢حممد حممد حسنني، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر، بريوت، دار النهضة العربية             . د    )٢(

،د عبد الكـرمي بكـار،   ١٥ –١٣م، ص ١٩٩٩ م حرب احملطات الفضائية، األردن، دار الشروق، ٢٠٠٠البكري، عام   
   .١٦ -١٤، ص١ هـ، ط١٤٢٧كرية، دمشق التأزم الفكري يف واقعنا اإلسالمي املعاصر، مركز الراية للتنمية الف

   . ٢٠٨املعجم الوجيز مرجع سابق ص     )٣(
   .٢٣ عبد الكرمي بكار ، التأزم الفكري يف واقعنا اإلسالمي املعاصر ، املرجع نفسه ص٠د    )٤(
   . ٢٧٣املنجد ، املرجع السابق ص     )٥(
    .١٦٣ هـ ص ١٤١٤حممد الزحيلي، اإلسالم والشباب ، دمشق ، دار القلم ،     )٦(
علي بن فايز اجلحين، رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرف ، الـة العربيـة للدراسـات األمنيـة                    . د    )٧(

   ٠ ٢٦٤ هامش ص ،هـ١٤٢٠نايف العربية للعلوم األمنية،  الرياض، جامعة ٢٧والتدريب، عدد 
   .١٠٥٣ ص   السابق ،، املرجع املنجد   )٨(
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 ٩

حماولة أمة من األمم السيطرة الفكرية على أمة أخرى وجعلها تابعة هلا يف األفكار              : ًزو الفكري اصطالحا  الغ
  . )١( ربية واحلضارة واألخالق والسلوكواملعتقدات ومناهج الت

 إىل حتقيق تغـيري يف األيـدلوجيات أو     يهدف كل نشاط إنساين     : أن الغزو الفكري هو    يرى الباحث   بينما  
وهذا السلوك املتعمد، واحملـدد األهـداف   ، لدى اآلخرين حبيث يترك فيهم أثراً وفق الغاية املنشودة  االجتاهات

  .سلفا قد يكون عمالً مؤسسياً تتبناه دولة أو جمموعة من الدول أو من خالل مجاعات أهلية أو حىت من األفراد
  : طبيعة وخصائص األمن الفكري الرشيد- األولاملبحث

مسو األمري نايف بن عبد العزيز وزيـر        طالقاً من إطار األمن الفكري الذي حدد معامله         ان :متهيد وتقسيم 
إن األمن الفكري جزء من منظومة األمن العام يف اتمع بل هو ركيـزة كـل أمـن      :" الداخلية بقول مسوه    

نبغي أن يأخذ ـا     وأساس لكل استقرار، وإن مبعثه ومظهره التزام باآلداب والضوابط الشرعية واملرعية اليت ي            
 فيـه  ننـاقش : األول مطلبني من خالل طبيعة األمن الفكري وخصائصه نناقشلذلك  )٢( ،كل فرد يف اتمع   

  .  خصائص األمن الفكري نبحث يف:والثاين ،طبيعة األمن الفكري
  :لفكري الرشيد طبيعة األمن ا- األولاملطلب

شعور الدولة واملواطنني باسـتقرار      :" لفكري بأنه   أوضح الباحث من قبل رؤيته حول مفهوم األمن ا             
القيم، واملعارف واملصاحل حمل احلماية باتمع، ووحدة السلوك الفردي واجلماعي يف تطبيقها، والتصدي  لكل    

  :ويف إطار هذه الرؤية تتضح لنا جبالء طبيعة األمن الفكري على التفصيل التايل .من يعبث ا
 املفتوحة، حيث تتجلـى العوملـة يف        الفضاءاتيعيش العامل عصر    : رتكز على اهلوية   األمن الفكري ي   -أوالً

،  والعوملـة صورها املتعددة وما أسفرت عنه الثورة العلمية التكنولوجية من ظهور ما يسمى مبجتمع املعلومات        
 العوملة مبا ميكن من األمر الذي يستلزم من املسئولني اإلدراك الواعي والقائم على التبصر، والفهم الصحيح ملعىن

وملا كانت هوية الوطن حيـددها  ، .اختاذ املوقف الصحيح منها خاصة ما يتعلق باخلطر الذي يهدد هوية الوطن 
موقعه املكاين والعقيدة اليت ينتمي إليها، وخصائص الشعب وذاتيته، فضالً عن تارخيه، وتراثه ونطاق إسهاماته               

  : ركائز هي ثالثة  يف رأي الباحث علىاهلويةتقوم و . يف حياة األمم األخرى
ملا كان للمكان عبقريته، فاخلرائط إذا دلت على الدول فهي تثبت حدودها ووحدة             إذ   : املكانية الركيزة -١

 منبعأراضيها إطاراً لشخصية وطنية، وتعبرياً عن استقالل أمثره النضال وتوحيد الوطن، فإن وطننا يفخر بكونه    
إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركـاً   (: مركزه، حيث أول بيت وضع للناس     النور بالنسبة للكون و   

 نيالَمى لِّلْعدهومنه بدأت الدعوة يف إرساء دعائم الرسالة اخلامتة لنبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم،                )٣ ()و ،
طننا يف التاريخ القدمي واملعاصر على كافة املسارات من بداية وحبكمة قيادتنا الرشيدة تعددت املواقف اخلالدة لو

 - طيـب اهللا ثـراه     – توحيدها على يد املؤسس املغفور له بإذن اهللا امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود             
ل سعود  وأبناء اململكة العربية السعودية إىل قائدها احلايل خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آ              

 حممد  ٠، د .٥ هـ ص  ١٤١٢،  ١، اإلحساء، مكتبة النور، ط    ش، الغزو الفكري للعامل اإلسالمي    نبيل بن عبد الرمحن احملي       )١(                                                
 مصطفى حلمي، الفكر ٠ د   ٠ ٢٢-١٧م، ص   ١٩٨٩،  عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، القاهرة ، مطابع الشروق         

   .١٠٠ص١٩٩٨ ، ١اإلسالمي يف مواجهة الغزو الثقايف يف العصر احلديث، اإلسكندرية، دار الدعوة ، ط
   .، مرجع سابق٩٧٢٢، عدد صحيفة اجلزيرة  )٢(
   .)  ٩٦( رقم سورة آل عمران، اآلية    )٣(
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 ١٠

حمددات شخصية اململكـة العربيـة       ومن هنا نؤكد على العبقرية املكانية باعتبارها جمموعة من           -حفظه اهللا -
  .، وأا ستبقى كامنة فيها ومستدميةالسعودية

أن العوملة استهدفت أنشطة الدول معتمـدة علـى منطقهـا           بشهد القرن العشرين    ي:  الوطنية الركيزة - ٢
 اقتحمت البىن الثقافية واحلـضارية      حيثود ثقافية أو إعالمية أو بيئية أو اقتصادية،         األساسي عامل بدون حد   

امـدة إىل   للشعوب ومل يكن وطننا مبعزل عن ذلك، فلم تقف العوملة عند التدخل يف االقتصاد بل تعدتـه ع                 
الـتفكري واألذواق   فأصبحت األوطان سوقاً مفتوحاً أمام املنتجات الثقافية، وأمنـاط          ،  جماالت احلياة الثقافية  
ذَلك جعلْنـاكُم  وكَ( :ما شكل مساساً وية الوطن اليت تقوم على قول احلق سبحانه       ،  وأسلوب احلياة الغربية  

 اليت حلت   املؤسفة وما األحداث    .)١( )أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً         
نا خالل العقود الثالثة املاضية إال أحد خمرجات الفكر املنحرف الذي مس اهلوية الثقافية للوطن والـذي             بوطن

  .كان للعوملة بوسائلها وأدواا دور يف تشكيله
 ال يرى يف العوملة إال اجتاهاً متزايداً حنو تقسيم العمل وانتـشار التكنولوجيـا   يف البعض بأنه  إننا نلحظ   

رجاء املعمورة، وهو يف ذلك مستعد ألن يغفر للعوملة أي تأثري سليب على اهلوية الثقافية للوطن، احلديثة لتغطي أ 
 بل قد يذهب إىل حد القول بأن         أو اليذكر   بسيط بأن هذا األثر السليب على اهلوية     بل قد نراه مستعداً للقول      

  .)٢( هاتنافسها أو حتد مناهلوية الثقافية سوف تستفيد من العوملة بدال من أن 
 يف إطار املنظومة األمنية استناداً       واحلضارية ن هويتنا اإلسالمية ستظل مرتكزاً جلميع االجنازات التنموية       إ

رشـــد  أن األمن والتنمية مها وجهان لعملة واحدة يقويهمـا وي      ب  واليت تقضي  إىل احلقيقة املاثلة يف عقولنا    
  .)٣(  شـىت مناحي احليـاةهما وما يفمسارمها ويرعامها هوية راسخة تدور مع

يسجل التاريخ أن القرن العشرين مر بثالثة حروب عاملية اثنان سـاخنتان والثالثـة       :  العقائدية الركيزةـ  ٣
كانت باردة، فكان حبق هو قرن الصراع العاملي، ومع انتهاء احلرب الثالثة خرج علينا صمويل هنتنجتون مبقالة 

 يتنبأ فيها بانتهاء احلرب الباردة وزوال الصراع األيـديولوجي  foreign affairs يف جملة ١٩٩٣يف صيف
أن الصراع يف القـرن  ن بني احلضارات، وقد بني الكاتب    بني الرأمسالية والشيوعية، وأن الصراع القادم سيكو      

   ٠القادم سيكون بني اإلسالم يف مواجهة الغرب
وب اإلغريق مع الفرس، وحـروب العـرب    حر إنوملا كان استقراء التاريخ يؤكد وجود هذا الصراع حيث       

واإلسالم مع الروم و الفرس، واحلروب الصليبية وغريها ميكن أن تندرج يف هذا اإلطـار، ولكـن األخطـر                 
واألكثر تأثرياً هو صراع اجلماعات املتشاكسة داخل احلضارة الواحدة، حيث اختالف الفكر واملنهج، وشيوع      

 العربية السعودية، ومصر، واجلزائر، وأفغانستان،وسوريا أم غريها من بالد اجلماعات املتعصبة، سواء يف اململكة
العامل اليت تعيش حتت وطأة سلوكيات اجلماعات االنفصالية، وما ترتب على سلوكها اهلدام من قتل وتـدمري          

                                                
    . ) ١٤٢(رقم سورة البقرة ،اآلية    )١(
، ملخصات أحباث مؤمتر    وية الثقافية واتمع التكنولوجي احلديث، الس األعلى للثقافة، القاهرة        ، العوملة واهل  جالل أمني    )٢(

ملخـصات أحبـاث      فاحل عبد اجلبار، معىن العوملة،     ٠، ، د  ٨٥م، ص ١٩٩٨/ ١٦/٤–١٢العوملة وقضايا اهلوية الثقافية،     
أحباث   حممد اجلوهري، العوملة واهلوية رؤية أنثروبولوجية ،       ٠، د ٣ املرجع نفسه، ص     ،مؤمتر العوملة وقضايا اهلوية الثقافية    
   .٧٩، املرجع نفسه،  صمؤمتر العوملة وقضايا اهلوية الثقافية

   .٥٠- ٤٥، ص طه حسني، مستقبل الثقافة يف مصر ، القاهرة    )٣(
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 ةاملـسؤولي غري مربر قد أعطى للغري فرصة مت استثمارها إعالمياً، فوضع اإلسالم واملسلمني يف قفص االـام و   
  .لفترة قد ال تكون قصرية

عتقد أنه يف ظل وحدة األمن الفكري ألبناء الوطن قد يكون التخوف من زوال اهلوية العقائدية نتيجة                 ن
التقاء احلضارات يف غري موضعه ألن الكثري من جوانب التالقي واألخذ والعطاء على مر التاريخ كـان يعـد                   

يس ديداً هلا، وأن احلوار مع الغري يضرب جبذور عميقة إىل بنية الوسـطية              تأكيداً للهوية وإبرازاً لألصالة ول    
  .وغاياا
 هي اخلالص من مأزق العلمانيـة والـصراع          والتمسك باألخالق احلميدة   أن الوسطية ب على يقني  ناإن

ـ                ائفي، احلضاري، لكوا تعتمد فكرة احلوار وهو سنة احلياة ورفض إشكالية املوقف من اآلخر والتعصب الط
وأا يئ العقل، للتكيف والتعامل مع التقنيات احلديثة شريطة أن يكون ذلك حمكوماً باألطر الشرعية، ومنطق 
أخالقي حيول دون الظلم واهليمنة ولغة االستعالء واهلدم، وهذا ما أكده خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا                

ية السعودية يف خطابه الشهري أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بن عبدالعزيز آل سعود قائد مسرية اململكة العرب
  .هـ١٤/١١/١٤٢٩يوم األربعاء املوافق 

إن املتغريات اهليكلية واجلذرية والسريعة اليت يشهدها عاملنا املعاصر         : األمن الفكري يتصف باملعاصرة    -ثانياً
 مواكبة التطور والتقدم انطالقاً من فلسفة ورؤية تفرض علينا أن يكون لدينا من الفكر الواعي ما يساعدنا على

كلية ترتبط وتنبثق من فلسفة اتمع، وتعكس مصاحله العليا، وتستجيب الحتياجاته وتطلعاته يف غد أفـضل              
ن عدم توظيف القدرات العقلية لتنهل من املفاهيم واألفكار واألطروحـات           ومن مث فإ  وأكثر تطوراً وتقدماً،    

مات املتوافرة والتفاعل معها دف العمل يف إطارها سيؤدي بالضرورة إىل ختلـف يف الفكـر             السائدة واملعلو 
 حتمية تغيري لكافة العادات التفكريية السيئة، ومناهضة سـيطرة          مما يفرض . ينعكس سلباً على األمن الفكري    

بحث عن احلقيقة يف إطار قواعـد  األفكار واملفاهيم اخلاطئة، وصوالً إىل إعمال العقل ويئة املناخ املالئم له لل      
  :يت الصحيح وبرؤية معاصرة تتسم باآلالتفكري
 .تأصيل فهم مقاصد اإلسالم احلضارية على حنو عميق ودقيق -١
  .العمل على توظيف مبادئ اإلسالم ومنطلقاته الكربى يف حتسني نوعية احلياة اإلسالمية والتفكري الرشيد -٢
احنراف ( منها الوطن، يعاين لدى النخبة يف حل أهم املشكالت الـيت     فرة الذهنية املتو  استثمار اإلمكانيات  -٣

 ). فكري، ختلف فكري، تأزم فكري
استثمار اإلمكانات املتاحة لتهيئة القدرات الذهنية وتنمية مهارات اإلبداع والتجديد واالبتكار لدى أبناء              -٤

 .الوطن يف مراحل التعليم املختلفة
تية وبصفة خاصة لدى فئة الشباب مثل تنمية االنتماء والوالء، فن املناقشة            بناء التوجهات االجتماعية املوا    -٥

  .        املشاركة يف خدمة اتمعو والسلوكي، ط القيمياالنضباوالدقة، واملوضوعية، وواحلوار، 
 على اإلسهام الفعـال يف حتقيـق    أن هذه السمات اجلوهرية للتفكري املعاصر ستجعله قادراً        بوال ري     

  .ن الفكري املنشود ويعكس اإلطار اجلامع اتمعي، للتعامل مع حتديات القرن احلادي والعشريناألم
احلقيقة أن األمن الفكري لدى كافة األمم ليس مطلقاً، وما صـراع            :  األمن الفكري يتصف بالنسبية    -ثالثاً

، منظمة ثوار البريو، منظمة     اجليش اجلمهوري السري األيرلندي   (تلك احلركات االنفصالية يف الدول األجنبية       
، وغريها من املنظمات اليت مت تصنيفها باعتبارها منظمـات          تنظيم القاعدة  إيتا االنفصالية العسكرية بأسبانيا،   

  .إرهابية إال منوذجاً يكشف عن نسبية األمن الفكري يف كثري من الدول
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  :على املستوى الوطين ما يلي سبباً للقول بنسبية األمن الفكري تعدولعل من أهم العوامل اليت 
عدم االستفادة من أصولنا اهلادية يف معاجلة مشكالتنا سواء األخالقية أم العقائدية وحىت السياسية وحسبنا        -١

 ادع إىل سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحـسن ( : يف ذلك قول احلق سبحانه 
 يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كب١( .)إِنَّ ر(  

إن حالة التحضر والرفاهية اليت يعيشها اتمع قد زادت من االهتمام بالتفاصيل واإلعراض عن االهتمـام        -٢
، مما أدى إىل عدم اسـتقرار يف األمـن       باألصول واملبادئ والقضايا الكربى، فانتشر الفكر املذهيب، والتعصب       

نتيجة ما أصاب الفكر العام واخلاص من تلوث أدى إىل تفكري معوج أو سطحي أو تعصيب يغري حالة األمـن                 
 .الفكري من العمومية إىل النسبية

إن معظم املناهج الدراسية قد خلت من برامج لتنمية وحتسني املهارات العقلية لدى الناشئة مـن خـالل           -٣
ريب على التفكري الواعي املنضبط شرعاً، وبلورة املفاهيم والقدرة على تشخيص وفحص العيوب واألخطاء التد

 .املسلكية والفكرية مبا حيد من التصلب الفكري
إن هناك حالة من البطء أو انعدام التطور الفكري لدى الكثريين إما بسبب اخلوف من اجلديد والعمل على  -٤

 .  أو عدم التفاعل معه وعدم الوقوف منه املوقف الصحيح مقاومته ألن العقل يرفضه،
ألن العقـل إذا مـا مت        عدم وضوح أمهية اخلربة ووسائل االتصال احلديثة يف عمل العقل وتأهيل الفكر،            -٥

تزويده ببيانات أو معارف خاطئة وبصفة خاصة يف مرحلة التنشئة واإلعداد فإن النتيجة النهائية ستكون عقوالً    
           .اقصة وهذا بطبيعة احلال ليس بسبب طبيعة العقل وتركيبته ولكن بسبب مـا مت تزويـده بـه                 مشوهة أو ن  

 الصعوبة تكمن يف أن     لكن مشكلة جيب التصدي هلا،       بوجود إن نسبية األمن الفكري تنبع من إحساسنا        
دما يتعلق األمـر    التعامل مع العنصر البشري لتشخيص حالة األمن الفكري لديه هي مهمة صعبة، خاصة عن             

 .        ببحث تراجع تأثري القيم واملبادئ يف توجيه السلوك، وضعف االهتمام باألهداف الكربى للوجود يف احلياة
  

  :خصائص األمن الفكري الرشيد - الثايناملطلب
  :نوجزها يف اآليتينفرد األمن الفكري مبجموعة من اخلصائص الذاتية 

الثابت شرعاً أن قواعد الشريعة اإلسالمية قد حفظت للناس كافة  إذ: رعية يستمد وجوده من قواعد ش-أوالً
  :عقيدا ومكتسباا باآليت

  :  من خاللاإلسالمي داخل اتمع -١
  )٢("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد         :" النهى عن االبتداع يف الدين لقوله صلى اهللا عليه وسلم           - أ

    ٠)٣("احلديث..اكم وحمدثات األمور فان كل حمدثة بدعة إي:"وقوله صلى اهللا عليه وسلم
 :حترمي اإلفتاء بغري علم دف عدم إثارة الفتنة أو الفوضى الفكرية يف اتمع كما جاء يف قـول احلـق          - ب
لْم إِنَّ السمع والْبصر    والَ تقْف ما لَيس لَك بِه ع      ( : وقوله سبحانه )١(  )وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ      (

  )٢( ).والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤوالً 

                                                
   . ) ١٢٥(سورة النحل ،اآلية رقم     )١(
   ٠، الرياض ، طبعة دار السالم  )٢٦٩٧( الصلح ، رقم رواه البخاري ،كتاب   )٢(
   ٠، طبعة بيت األفكار الدولية ) ٢٦٧٦( رواه الترمذي ، كتاب العلم ، رقم   )٣(
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 ١٣

نظمت قواعد الشريعة يف غري موضع قواعد التعامل مع غري          : اإلسالمي يف تأصيل العالقة خارج اتمع       -٢
  :املسلمني صيانة لألمن الفكري من املساس به من ذلك

وقولـه   )٣( .)لَكُم دينكُم ولي دينِ   (: م األمر بعدم االلتقاء معهم يف قوله سبحانه       زد ج بالنسبة للعقيدة فق    - أ
وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَالَ تقْعدواْ معهم حتى        (: تعاىل

   )٤(. ) في حديث غَيرِه إِنكُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللّه جامع الْمنافقني والْكَافرِين في جهنم جميعاًيخوضواْ
ويف جمال املعامالت االجتماعية واالقتصادية فقد بنيت على أساس من الدعوة، و احلـوار والـسماحة                  - ب

  .فع مبا يفيد البشرية مجعاء وتبادل املنامان،واألمانة واالستئ
شر عن األمن الفكري أن كثرياً مـن        لقد تبني من خالل ما ن     :  إن تأثري األمن الفكري واسع النطاق      -ثانياً

األحداث اليت أصابت غالبية الدول إمنا هو حمصلة موعة من األفكار والفتـاوى غـري املنـضبطة شـرعاً،                  
  : ري ممتد األثر والتأثري ليشمل اجلوانب التاليةواأليديولوجيات اهلدامة، وأن األمن الفك

 باعتبارمها أساساً دميقراطية،إنه يتصل ويؤثر يف اجلانب السياسي حيث حرية التعبري عن الرأي، واملمارسة ال  - أ
  .لتجاوز االنغالق، أو التعصب، أو االحنراف الفكري مبا لذلك من نتائج سلبية على األمن السياسي

 تأصيل مفاهيم احلـوار  من خاللالشاملة واستمرارها رهني باستقرار األمن الفكري إن مستقبل التنمية     - ب
 .والتسامح

 إن بلورة مبادئ الفكر األمين الوطين املعاصر حتتاج إىل إعادة النظر يف قواعد وإجراءات وأسـاليب بنـاء    - ج
 مع احلضارات الكونيـة،      خطوة حتمية مبا يناسب ويعزز دور وطننا يف التفاعل االجيايب          العقل والتفكري، وهي  

 :واالستفادة من التقدم التقين املعاصر، مبا حيقق مزيداً من الرقي للوطن، وذلك من خالل
احلد من أسباب التفكري السطحي القائم على الثقافة الشفهية وفهم األشياء بعيداً عن بيئتها والعالقات اليت   -١

  .تربطها بغريها
 التربية تقوي احلس األخالقي لدى اإلنسان مبا جيعله يضبط       ألن  الفكري  ترسيخ العالقة بني التربية واألمن      -٢

  .سلوكه يف إطار األخالق كما جيعله يسعى إىل حتقيق مصاحله يف إطار املبادئ اليت يؤمن ا
  . كسر اجلدليات السيئة من خالل دور للرواد النجباء على كافة األصعدة حىت تنجلي الغمة عن الوطن-٣
إىل التأزم رات الشباب يف جمال احلد من حتكم العاطفة يف املواقف احلياتية ألن ذلك قد يؤدي م  تنمية مها-٤

  . عامل سليب مؤثر يف استقرار األمن الفكري الرشيدنا يف رأي وهويالفكر
احلد من السلوك التعصيب ألنه ميثل ظلماً يف اجتاهني أو ميالً عن العدل أو القصد ألن الـشرع والعقـل                     -٥
قضيان بأن جنعل من خالفاتنا أو التفاوت الكائن بيننا ميداناً فسيحاً إلعمال املقارنة واملوازنة على أساس من                 ي

  .الفهم العميق مبا يسهم يف حترير احلكم العقلي من سيطرة العواطف أو التعصب الفكري
البحـث يف علـم     :  الشامل إن األمن الفكري يعد احملور الرئيس يف استقرار منظومة األمن مبفهومه           -ثالثاً

 وأن أسباا متنوعة،  قدمية قدم اتمعات اإلنسانية،فهي اجلرمية يوضح أا ليست جديدة على احلياة اإلنسانية،

   .)  ٣٣( ، من اآلية رقم سورة األعراف   )١(                                                                                                                                                   
   .)  ٣٦(   سورة اإلسراء، اآلية رقم   )٢(
   .)  ٦( سورة الكافرون، اآلية رقم     )٣(
    . ) ١٤٠ (  النساء ، اآلية رقم سورة    )٤(
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 ١٤

، بيـد أن املؤكـد أن       من حيث النشأة والطبيعة واآلثار    وأن مفهومها األخالقي خيتلف عن مفهومها القانوين        
ني كافة صور السلوك اإلجرامي، يرجع إىل خلل يف املبادئ واملفاهيم واألفكار العنصر الفاعل والرابط املشترك ب

،وقد يصيب العقل حال كونه مهيأ بطبيعته لقبول ذلك، وال ميلك مناعة ذاتية حتول بينه وبني اجلرمية      والسائدة،  
ا إىل ارم، حىت    اختالف وجهة نظر اتمعات حول املفهوم القانوين واألخالقي للجرمية، واختالف نظر          ظل  

جاءت الشريعة الغراء فغريت من وجهة النظر تلك، وإن كان استيعاب الفكر الغريب للفكر اإلسالمي فيمـا                 
يتعلق بالتشريع، وما يرتبط به من حقوق اإلنسان، كان بطيئاً بسبب ارتباط هذه املسائل اجلوهرية بالعقيـدة                 

  .)١(  أفق متسعاإلسالمية اليت مل يتقبلها الغرب برحابة صدر أو
االجتاه التكاملي بني العوامل الداخليـة      ( ووفق الدراسات والبحوث املعنية بتفسري السلوك اإلجرامي        

رى أن اجلرمية سواء أكانت تقليدية أم مستحدثة ستظل عمالً يرتكبه اإلنسان خللل يف فكره،               ن )٢() واخلارجية
عوامل النفسية واالجتماعية أم العوامل  النفسية والعضوية، سواء بسبب تفاعل العوامل األخالقية والنفسية أم ال      

  .وأا ستظل مصدراً لتهديد األمن مبفهومه الشامل
  

  : العوامل املؤثرة يف استقرار األمن الفكري- الثايناملبحث
رمه على سائر املخلوقات حيث منحه عقـالًً، وزوده مببـادئ      وكخلق اهللا اإلنسان،     :متهيد وتقسيم 

كفل له حياة يظللها األمن والرخاء، وهذه املبادئ إذا أحسن اإلنسان توظيفها ودعمها باملعـارف               أساسية، ت 
أكثر وة اهللا لنا يف     عإجابة لد ذلك  وىف   مقام االبتكار واإلبداع،     واخلربات الرشيدة، انتقل من حال احملاكاة إىل      

  . والتعقلكتابه سبحانه إىل التفكر والتدبر موضع من من
جمموعة القيم العقائدية، واملفـاهيم  (  الفكر هو نتاج موعة املدخالت الثقافية مبعناها العام      وملا كان    

واليت يدركها العقل بأساليب ووسـائل االتـصال    ) واألفكار، والنظم والعادات واألعراف السائدة يف الوطن      
و أحد السياسات اليت تسري يف إطـار        ن بناء هذه الثقافة العامة ه     املراحل العمرية املختلفة، وحيث إ    يف   الذاتية

 بنوع وطبيعة هذه مرتبطاً سيظل نا املنهجية وفقاً لرأيهمنهجية األمن الفكري يف اتمع، لذلك فإن استقرار هذ    
        تمع، وهو أمرميكن تصوره مع الطبيعة الذاتيـة لألمـن          ال املدخالت، وثبات مستوى اإلدراك لدى أفراد ا

   )٣ (. إليهنار أشماحنو بية واملعاصرة على تكز على اهلوية ويتصف بالنسالفكري، من حيث كونه ير
رى أن استقرار األمن الفكري يف ظل التحديات واملتغريات املعاصرة، يعتمـد علـى بنـاء                لذلك ن 

 نإستراتيجية متثل مشروعاً وطنياً تشارك فيه كافة أطياف اتمع، للحد من العوامل السلبية ذات الصلة باألم

، الظاهرة اإلجرامية بني الشريعة اإلسالمية والفكر الوضـعي، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة،                أمحد علي ادوب  . د   )١(                                                
   . وما بعدها٥، صم١٩٧٥

   . وما بعدها١٨٦أمحد علي ادوب، املرجع نفسه، ص. د    )٢(
    . من هذا البحث١١ -٩ص ص     )٣(
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فكري، وتنمية جمموعة املدخالت الثقافية العامة اليت تطور اهتمامات العقل يف عصر االتصاالت و التأثريات ال
  .وهنا تكمن غاية هذا البحث )١( السلبية حلرب الفضائيات على كافة األصعدة،

  مطلـبني  من خـالل     العوامل اليت تؤثر يف استقرار األمن الفكري       همأل يف إجياز غري خمل      ونستعرض
تناول فيه التحديات املعاصرة    ن:  لبحث العالقة بني العوامل التربوية واستقرار األمن الفكري، والثاين         :األول

  .    حتمل يف طياا اخلطر الذي يهدد أمننا الفكريواليت تواجهها اتمعات 
  : العالقة بني العوامل التربوية واستقرار األمن الفكري- األولاملطلب

التربوية من خالل السياسات املعتمدة إىل إعداد األجيال، وبناء شخصيتهم للدخول إىل دف العوامل 
معترك احلياة املستقبلية على أساس من التوازن النفسي واملعريف، وتسهم يف هذا اإلعداد املتكامـل جمموعـة                 

   : النسبية األثر على التفصيل التايلمتنوعة من العوامل التربوية
تعد األسرة خلية اجتماعية هلا وظائفها املتباينة، و        : سرية ودورها يف استقرار األمن الفكري     التربية األ  -أوالً

الشك أن  و. أساليبها وضوابطها سواء يف جمال التربية أم يف العالقات والتواصل، فضالً عن االمتداد والتفاعل             
  .ببحثنام ما يتصل التحوالت املعاصرة كان هلا تأثري سليب على الكثري من وظائف األسرة وأه

ال تبدأ التنشئة الفكرية للطفل مع ميالده، بل إن احلقيقة العلمية املستحدثة تقر بأا تتم               : التنشئة الفكرية   - أ
 تقسيم الدماغ يف رحم األم، حيث تسهم األم من خـالل سـلوكها            اختيار األم الصاحلة وبعدها مرحلة    منذ  

يف استقرار املزاج العام للطفل  ) التربية غري املباشرة    ( ناول املواد املنبهة  العام، وعاداا الغذائية واحلياتية، وعدم ت     
   .)٢( وهدوء طبعه

مث ميضي اإلنسان مراحله العمرية املختلفة حيث تتكون وتترسخ يف وجدانه أهم  القيم الدينية القائمـة                 
تسهم فترة الطفولة اإلنسانية    على صحيح قواعد الدين، واملفاهيم والسمات السلوكية، واالجتاهات املختلفة و         

الطويلة يف تلقي الناشئة ألساسيات التربية الصاحلة، حيث تستقي الطفولة من األسرة ما حيدد معامل شخصيتها، 
           حيط بالوسط الطفويل من عالقـات،      فضالً عن توفري املناخ املناسب، و استمرار املتابعة واملراقبة الدائمة ملا ي

إن هـذا   .  لصور االحنراف الفكري والسلوكي، وحتديد العالج املالئم يف حينه         وسلوكيات، والكشف املبكر  
الدور الديين والتربوي بالنسبة للتنشئة الفكرية خالل هذه املرحلة املفصلية يف حياة األجيال هو الذي جيعلـها            

وين خياراـا   قادرة على التفكري السوي وإجياد احللول يف كل ما ميكن أن يصادفها أو يعترض طريقها؛ وتك               
احلياتية وهذه الوظيفة ال ميكن ألي جهة غري األسرة مبفهومها البيولوجي القيام به على النحو الذي يتسق مع                  

  . اإلعداد الرشيد لرباعم اتمع  املعاصر
يقر الباحث بأنه ينتسب جليل كان أكثر حظاً يف تواصـله           : استمرار التواصل بني الطفل وأفراد األسرة       - ب

 رغم حمدودية الثقافة لدى البعض منهم كل ما يدور خبلدنا، بل         ا جيل أبنائه، فعرف آباؤنا وأمهاتن     األسري من 
نراهم اخترقوا وأزالوا كافة احلواجز مبا يعزز املعنويات، وينمي الشخصية، فضالً عن تبصرتنا بكل ما خيفى أو                 

                                                
 وما بعدها حيث عرض املؤلف التأثريات احملتملـة        ٢٥٣ ص   ،ياد شاكر البكري، حرب احملطات الفضائية، مرجع سابق       إ   )١(

   .للبث املباشر الوافد إىل الوطن العريب
ة رقم  الرسال( حممد زياد محدان ، الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم، دراسة فسيولوجية ملاهياا، ووظائفها، وعالقاا               ٠د   )٢(

   .م١٩٨٦ن، دار التربية احلديثة ، ، سلسلة املكتبة التربوية السريعة، عما) ٤٩
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 قادرين علـى    مبا جعلنا   ة السلوكية،   يعترض حياتنا من مشكالت حتول بيننـا و بني الشعور باألزمة احلياتي          
 إىل االبتكار واإلبداع سعيوالاالستخدام األمثل للمعارف والتعبري مبوضوعية وأمانة يف كل ما يعرض علينا، بل 

واخفـض  ( :يف كل ما يسند إلينا من مهام، إما بصدق يستحقان أن ندعو هلما دائماً مبا علمنا ربنا سبحانه            
 التعقيدات احلياتيـة     كانت   وإذا. )١( )لذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغرياً          لَهما جناح ا  

 أواملعاصرة قد قلصت من أساليب ووسائل هذا التواصل األسري، فال جيد غالبية األطفال الصحبة مع أسرهم، 
د جيد اإلنسان نفسه أسرياً لفكر ضال، أو أجواء احنرافية شريرة     األسوة والقدوة احلسنة، عندها تقع الواقعة، وق      

  .         ومصريٍ معتمٍ مبا يؤثر على األمن الفكري له ولوطنه
يشكل العلم واملعرفة وسيلة لكل تقدم على مستوى        :  متابعة األبناء خالل مراحل التعلم واكتساب املعرفة       -ج

كانت متعلمة أم أمية تسعى إىل االرتقاء مبستوى تعليم وثقافة أبنائها، الفرد واتمع ،واألصل أن األسرة سواء أ
 األسرة يف عملية متابعة التعلم،      ةإما استكماالً لدور، أو تعويضاً ملا فات من قيمة، ومما الشك فيه أن مسؤولي             

 وغري مفيدة حياتياً    واكتساب املعرفة، يصاحبها يف الوقت الراهن أزمة شديدة متباينة األبعاد بني معرفة متوافرة            
وعملياً، ومعرفة منشورة مشوهة، إضافة إىل التكلفة املادية العالية للتعلم، وكيفية االختيار بني املعارف املتوافرة     

  .يف عصر االنترنت
 ةمـسؤولي و ،إن غاية متابعة التعلم واكتساب املعرفة هي وظيفة أبوية قبل أن تكون وظيفة مؤسسية             

ل األبناء واكتساب املعارف جيب أال تقف عند متابعة دخول الطفل أو الطالب إىل باب األسرة يف متابعة حتصي
املدرسة، بل جيب أن متتد إىل غاية أكرب وهي أن تتأكد األسرة أن هذه العلوم واملعارف سديدة وسليمة، وأا                   

اذ موقف اجيـايب    توافق صحيح الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان، فإذا تبني هلا غري ذلك وجب عليها اخت               
لتغيري املنهج التعليمي أو األسلوب التربوي حىت ال يقع األبناء يف أزمات املعرفة أو ازدواج القيم اليت تبدد أمنهم 

  .ومتس استقرار اتمع، الفكري 
اتمـع  تعد التربية الصاحلة الوسيلة الوحيدة اليت يطور ا         :  تطبيق املناهج احلديثة يف التعامل مع الناشئة       -د  

. نفسه وناشئته، ويف غياا يبدأ احنالل عقد األمن الفكري للفرد، ويتقهقر اتمع، وتضمحل منجزاته احلضارية
كثرياً من الوقت واجلهد واملال يبذل يف عقد ندوات ملناقشة قضايا فرعية، دون النظر أو التقدير ملـشكلة              ألن  

مع، وهي كيف ميكن تطبيق املناهج السليمة يف التعامـل مـع       رئيسة تنعكس أثارها السلبية على الفرد و ات       
  .األطفال ملواجهة األخطاء املسلكية، أو السلوكيات االحنرافية

 مـستقبالً،   متمناها هل نإن قواعد التعامل مع األطفال، وتقومي سلوكهم ، دف إىل أفضليات حياتية             
من الفكري األسري، ومنها ما هو موجه لـسد         منها ما هو موجه إلشباع حاجات أسرية مباشرة يف تنمية األ          

له إنسانيته  .. حاجات األمن الفكري اتمعي، ومنها ما يغذي حاجات عليا للطفل كراشد أو مواطن صاحل               
  ٠ مث تمعه الواسع واحلياة بشكل عام، وشخصيته وقيمته احلضارية اخلاصة به أوالً

تؤدي إىل نتائج عكسية تصل إىل قد  يف مرحلة الطفولة إن تطبيق أسلوب العقوبة البدنية، أو اعتمادها  
 يف جسمه ونفسه وتعايشه الكرمي مع اآلخرين، مث يف إدراكه، حيث يفقد الطفل معظم أنواع بقاء الطفل متأزماً

نشاطه ككائن حي بدءاً من التفكري والتعبري والتعامل مع اآلخرين والبيئة احمليطة، ويف مرحلة متقدمة متتد أزمته    
  .  إىل الوظيفة فيظل خمطئاً وضاراً يف سلوكه اليومي بوجه عام وهو ما يؤثر يف استقرار األمن الفكري للمجتمع

   ).٢٤ (  رقم السورة  اإلسراء ،اآلية    )١(                                                
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عدم تطبيق األساليب احلديثة يف تعليم وتقومي سلوك الناشئة سيجعلهم يعانون من أزمات أخـرى     إن
 وة اجلدوى الفردية يف اتمع واحلياة، يف أزمكما حل العمر امرتبطة بالتصرف يف احلياة، ومبفهوم الذات يف مر

 أيضاً سـتظهر يف     ، وهي يف نطاق االلتزام أو مراعاة القواعد الشرعية والقانونية املعتمدة لتنظيم سلوك اتمع           
  .حالة االنتماء ، واملواطنة الصاحلة، وهذا كله يعد مقدمة لإلخالل باألمن الفكري اتمعي

تعد املناهج التربوية املعتمدة يف مجيع مراحـل        : التربوية واستقرار األمن الفكري   العالقة بني املناهج     -ثانياً
 هذا الدور املؤسسي    إنالتعليم إلعداد الناشئة هي احملور الرئيس يف حتقيق أهداف البقاء اتمعي اآلمن فكرياً،              

م التطور والترابط والتخـصص،  هو أكثر األدوار حسماً لنظام بقاء اتمع وتقدمه يف مجيع ااالت، ألنه حبك    
تتحقق احلاجات النفسية للناشئة من خالل فهمها ملوقعها اإلنـساين           واملساحة الزمنية لتنفيذ املناهج املعتمدة،    

واالجتماعي يف اتمع الذي تنتمي إليه، وتأصيل احلاجات الثقافية واإلنسانية هلا، إضافة إىل حتقيق اإلبـداع                
  .ملواهب الفردية وتنميتهاالفردي من خالل اكتشاف ا

عـدم تـوازن    كذلك  لناشئة هي عدم معاصرة املناهج التربوية، و      بالنسبة ل املؤسسية األوىل   القضية  إن  
تركيزها الديين والتربوي والثقايف، وعدم وضعها يف إطار املستويات اإلمنائية للمتعلمني، إن هذه املناهج هـي                

 .ب تصميمها وتنفيذها هي يف األصل من أهم سياسات اتمع         عمل اجتماعي مؤسسي، وإن حمتوياا وأسالي     
 تشمل مراحل التعلم مبفهومهـا  ةملناهج التربوية املعتمدة وفق رؤية مجاعية متكاملوبات من الضرورة مراجعة ا   

   :لتحقق للناشئة األهداف التاليةالواسع 
 . بالنسبة لكل مرحلةتوفري األطر املعرفية املرغوبة واملطلوبة للموقف العملي واإلنساين -١
تنمية مهارات التفكري السوي من خالل مواد معرفية ترتقي مبستوى اإلدراك مبا ميكن الناشئة من القـدرة         -٢

على اإلحاطة باملعارف القدمية، واملفاهيم اجلديدة، والربط بينها وفق املبادئ املعرفية، إضافة إىل جتاوز عقبات               
 . املواقف املتباينةالتعبري اليت تؤثر يف صناعة القرار يف

تطبيق استراتيجيات التفكري مبا ميكن املتعلم من استخدام املعرفة يف أسلوب حل املشكالت، واختيار البديل  -٣
 . املختلفة املناسب يف املواقف احلياتية

تنمية مهارات التحليل والتركيب واالستنتاج حىت ال يكون املتعلم عاجزاً عن تفسري األحداث واملواقف،               -٤
 حتديد العناصر، أو اخلصائص والصفات املكونة هلا، وكشف العالقات اليت تربط بينها مجيعاً، أو تؤثر فيها                 أو

 .ريادية مبا حيقق مزيداً من األمن الفكري اتمعي وفق رؤية 
تنمية مهارات اإلبداع لدى الناشئة منذ نعومة أظافرهم للحد من التقليد والنسخ الـروتيين يف األفكـار                  -٥

 .قوال واألفعال بشكل عامواأل
تأصيل مفهوم ماوراء املعرفة مبا ميكن املتعلم من التفكر يف كل ما سبق إدراكـه مـن أقـوال وأفعـال،         -٦

 . وسلوكيات وتقييمها موضوعياً يف إطار القواعد الشرعية الصحيحة، وحيقق أمن اتمع
يا املعاصرة واملستجدة، مثل قضايا حقوق      أن تتضمن املناهج املعتمدة ترسيخا ملفهوم النظرة العاملية للقضا         -٧

 .اإلنسان، والبيئة، مبا جيعل األجيال قادرة على فهم دورها والتعامل معها
   التحديات املعاصرة اليت يواجهها اتمع: املطلب الثاين                     

 واتمع –ن اجلاهلية بعد حني من الدهر ختبطت فيه البشرية يف دياجري م - رسالة اإلسالم    اشراقةمنذ  
 للوحدانية،  )صلى اهللا عليه وسلم   (اإلسالمي يعاين من حتديات متالحقة بدأت من أول يوم دعا فيه رسول اهللا              

 يشهد على تنوع هذه التحديات، وآليات تطبيقها مع وحدة اهلدف بينها مجيعـاً،              خوالتاري،  وحىت يومنا هذا  
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إال أن هذا   . الصهيونية واملاسونية وأخرياً العوملة   مث   أساليبه ونظرياته ، واالستعمار ب  )١(فكان االستشراق بأهدافه  
وتوفق بني األمن الفكري للفـرد واتمـع        كله مل ينل من احلضارة اإلسالمية اليت جتمع بني اإلميان والعلم،            

ء، فكانت املواجهة لكل نوع من التحديات تتم بنفس مطمئنة، وعزم التلني معه إرادة حيث يـشخص الـدا          
 تـأثرياً    األكثر  التحديات ه هذ ومن مث يتعني حتديد   ،  التحدياتهذه  بالنظر إىل   و. وحيدد العالج، ويعود الرشد   

  : على استقرار األمن الفكري مبفهومه الشامل على التفصيل التايل
ستقرار األمن قبل أن أشرع يف تناول البث املباشر باعتباره أحد التحديات اليت تؤثر على ا:  البث املباشر-أوالً

 أمـراً   معهـا عدم التواصـل    أن  على يقني   ه   ألن ،ية االنفتاح املنضبط على التقنية    حبتمالباحث  ؤكد  يالفكري  
 يف حتقيق ه وما يساعدعقيدتهيتفق و  منها مالينهلسعى إىل املعرفة والعلم ي ه من الناحية العملية، بل إنمستحيالً

مع، فضالً عن متابعة ما حيدث على املعمورة من أحداث، ومـن هـذا          ، واملشاركة االجيابية يف تنمية ات     تهذا
 املعاصر بني اإلعالم بوسائله املختلفة، والسياسة اخلارجية قد أحدث تـأثرياً علـى              طرى أن االرتبا  ياملنطلق  

ى حيث خطر الدعاية االقتصادية والتجارية، وتسليط ثقافة على أخر        ،)٢( األفكار واالجتاهات لدى الرأي العام    
 الباحث ة عما تتضمنه الربامج من مواد إعالمية وثقافية هدامة تؤدي إىل االحنراف الفكري، و يؤكد نظر      فضالً

أكثر البلدان يف العامل اليت تبث      ألا   اهلدف األول هلذا البث      هيحول تأثري البث املباشر أن اتمعات العربية        
  . أو القرية الكونيةة االلكترونيةهلا اإلذاعات املوجهة من كل اجتاه حتت مظلة القري

أن مترد الطفل العريب على أسرته واتمع        تفيد إحدى الدراسات  :  أثر البث املباشر على األمن الفكري      -أ  
 الدول اليت أسهمت يف      بعض سيزداد بسبب تأثري البث املباشر، خاصة فيما يتعلق بالسلوك العدواين، حىت أن           

قد بدأت تشعر خبطر السم الذي وضعته يف العسل عندما بدأ أثره ينتشر يف ها دافصناعة البث املباشر لتحقيق أه
  .)٣(  للحد من األضرار اليت حلقت الهخناع أبنائها، فبدأت تعيد النظر يف اآلثار السلبية 

  :  أهم  أخطار البث املباشر بالنسبة تمعنا- ب
  .ل املفاهيم اخلاطئةي على العقل وتأصبالتأثري العقيدة اإلسالمية،  البث للتشكيك يف هذااستخدام-١
  . ضرب الوحدة الوطنية، وتفتيت التالحم الوطين-٢
  .)٤( نشأة ظواهر وعادات وتقاليد حتت مسمى حرية الفكر واالعتقاد ختالف القواعد الشرعية الثابتة-٣
 وزير الثقافة الفرنسي، اضمحالل الثقافة الوطنية، وقد سبقت فرنسا إىل الكشف عن هذا اخلطر عندما بني          -٤
   .)١( وزراء كندا واليونان خطر أن تصبح شعوم ضحية لالستعمار الثقايف األمريكييرئيسو

                                                
وإذا وجد القائـد املناسـب   (م يف خامتة مقاله١٩٦٨املستشرق الربيطاين يف جريدة التاميز اللندنية، يف مارس   : يقول    )١(

ب عن اإلسالم فإن من املمكن هلذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمـى يف                الذي يتكلم الكالم املناس   
   ).العامل مرة أخرى 

ذو احلجـة   ) ٧٠( عربيـة، عـدد    نسوزان يوسف أمحد، االختراق العاملي األجنيب يف الوطن العريب، جملـة شـؤو            ٠د    )٢(
   .هـ١٤١٢

ميدانية حول دور وسائل اإلعالم يف نشر العنف واجلرمية بـني الـشباب      وزارة اإلعالم، إدارة البحوث والترمجة، دراسة          )٣(
 انشراح الشال، بث وافد على شاشات التليفزيون، القـاهرة، دار الفكـر العـريب،               ٠، د ١٦٤م، ص ٢٠٠١الكوييت،  
ـ             ١٤٢م، ص ١٩٩٤ المية  وما بعدها، عايض اخلشيم، حتمية مواجهة السيطرة اإلعالمية املعادية، الرياض، املطابع اإلس

  .  ٨٣، ص١العربية، ط
    .٦٥هـ، ص١٤١٢، ١ناصر بن سليمان العمر، البث املباشر حقائق وأرقام، الرياض، دار الوطن، ط. د   )٤(
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ـ ل االنترنت مما أدى  الواقع باستمرار البث املباشر، واتساع نطاق استخدام        وحيث يفيد    بعـض  ر  وظه
رى أن هـذا   لذلك ن  ،السعودي اتمع   تتحول إىل ظاهرة تفتك بقيم     وحىت ال  ،السلوكيات اخلاطئة واملنحرفة  

 إعالمية تربوية معمقة واضحة املعامل لدى كافة الوسائط التربويـة   يفرض علينا ضرورة تطبيق سياسة    التحدي  
بناء الرسالة اإلعالمية، واملتخصصون يف العملية التربوية،  جمال  يشارك يف صياغتها األكادمييون املتخصصون يف       

السلبية التحديات مواجهة يقدمون رؤية مشتركة لكيفية ف فس، وفقهاء العلوم الشرعية،وخرباء األمن، وعلم الن
    ٠املصاحبة هلذا البث اخلطري، ومبا يناسب ويواكب معطيات العصر ومتطلباته

 الربهـان   قدمخ مفهوم األمن الفكري     ي اليوم من خالل ترس    يأ ظالله ي نتف الذ اإلدراك بأن   اً يقين ونؤكد
 خصوصية حضارية فنحـافظ  عد ي ا منلك اإلرادة والقيمة اليت جتعلنا قادرين على التمييز بني ما       الدامغ على أنن  

يؤثر يف مسرية  نكون قد أجنزنا اجنازاً ذا معىن       عليه وما هو مشترك إنساين فنسعى المتالكه واإلبداع فيه، وهنا           
  .و الظروف غري مالئمةجمتمعنا، ويسهم يف تنمية الفكر اإلنساين العام مهما كانت األوضاع أ

  :  اإلرهاب واألمن الفكري-ثانياً
يواجه االستقرار األمين مبفهومه الشامل حتدياً خطرياً وسلوكاً ممقوتاً، ليس          : الجتهاد لتحديد مفهوم اإلرهاب   ا

رغبة ملة أو حنلة، أو نطاق مكاين أو زماين، ومل يتحدد له تعريف عام منذ القدم نظراً ملرونة هذا املصطلح، وال                  
 اإلرهاب مصطلحامللحة الستخدامه مبا يتفق مع األيديولوجيات، وحيقق األهداف وقد أطلق على هذا التحدي 

، حىت بلغت إىل درجة   فهو يقع يف منطقة شائكة وقلقة من الضمري اإلنساين         الذي تباينت الرؤى حول مفهومه    
   ٠من التناقض يستعصى على املالئمة والتوفيق

 كل "بأنهكتفي بعرض التعريف اإلسالمي لإلرهاب ننا نلتعريفات املتباينة للفظ اإلرهاب فإ يف ا نسرفوحىت ال
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، 

و أعراضهم أو حريام أو أمنهم ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حيام أ 
أو حقوقهم للخطر، أو إحلاق الضرر بالبيئة، أو بأحد املرافق، أو األمالك العامة أو اخلاصة، أو احتالهلـا، أو                   
االستيالء عليها، أو تعريض املوارد الوطنية أو املرافق الدولية للخطر، أو ديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية،                

االتفاقية العربية ملكافحـة اإلرهـاب      ب  جاء   الذي والتعريف،"اسية، أو سيادة الدول املستقلة      أو الوحدة السي  
 عمل فردى أو مجاعي يستهدف إلقاء الرعـب         ": م١٩٩٨الصادرة عن جامعة الدول العربية يف مارس سنة         

 اإلرهـاب كظـاهرة،     لفلسفية لتفسري اوأمام تباين التعريفات، واالجتاهات     ،"والفزع واإلخالل بالنظام العام     
 تتـسم   لإلرهاب  علمياً  نظرية عامة تقدم تشخيصاً    إىل حباجة   فإنناوحتديد طبيعته وبواعثه، وجذوره وأسبابه      

  .)٢(بالواقعية والتكامل 
إن التاريخ القدمي   :  نشأة وتصدير اإلرهاب وعوملته بصرف النظر عما إذا كان إرهاباً أو مقاومة مشروعة             -ب

ورة وتنامي اإلرهاب الذي بدأ يف أمريكا وأوروبا بشكل منظم، ويف إطار منهجيـة        واحلديث يشهد على خط   
   .٤٣م، ص ١٩٩٦، ١املسلمون يف مواجهة البث املباشر، الرياض، دار طويق للنشر والتوزيع، ط    )١(                                                                                                                                                   

موسوعة الـسياسة،   (اسية والعاملية   ملفهوم اإلرهاب سواء يف املوسوعات السي     ت التعريفات اليت مت صياغتها      تباينت وتعدد    )٢(
، قاموس الـسياسة    القاموس السياسي، قاموس السياسة، قاموس العلوم االجتماعية      (  أم املعاجم اللغوية   )املوسوعة العاملية 

كثر مـن    أل ثه يف ذات السياق    يف حب   على بن فايز قد عرض     ٠أن د ته املؤلفات والبحوث ويؤكد ذلك      نوما تضم ) احلديثة
 الفهـم املفـروض   :اإلرهـاب (ف أهداف وأيديولوجيات الباحثني   أحد عشر تعريفا لإلرهاب تباينت فيما بينها باختال       

      .١٨ – ١٤ سابق ص ، مرجع) املرفوضلإلرهاب
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قامت على أساس استعمار الشعوب وسلب املقدرات،كما أن متحيص العقود الثالثة السابقة يكشف النقاب              
 احلرب  :م، هي انعكاس ألحداث ضخمة سابقة عليها أمهها       ٢٠٠١ سبتمرب   ١١عن حقيقة مفادها أن أحداث      

وبعيداً عن التعصب العقائدي، فال يوجد صاحب فطرة أو عدالـة إال            وما واكبها من استراتيجيات،      اردةالب
 ممن يدعى فريقاًويقر أن اإلرهاب ولد يف الغرب، وأن اإلسالم بريء منه، وأن االحنراف الفكري الذي أصاب   

ن العدل يف كثري من الـسياسات جتـاه   خللط يف املفاهيم، واختالل ميزاإىل ا أنه حتت مظلة اإلسالم إمنا يرجع       
نا رسولل  الوداعالشعوب، وذلك ألن اإلسالم قد حرم األذى واإلفساد واالعتداء، وأن املدرك ملا تضمنته خطبة 

  .)١( صلى اهللا عليه وسلم جيد ما يغنيه إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدحممد
إلرهاب ونتائجه وآثاره السلبية سواء يف تصدع العالقات مع التسليم خبطورة ا:  تصدي اإلسالم لإلرهاب-ج 

وهو واقع له نظائر وأشباه يف أكثر من منطقة يف العامل، بيد            ،  الدولية والسياسية، أو البناء االجتماعي الوطين       
د  اإلسالمي كان أسبق النظم يف رفض هذه اجلرمية الشنيعة يف إطار املقاصالتشريع اجلنائيأن الباحث يؤكد أن 

أو الضرورات اخلمس اليت كفلت ا الشريعة اإلسالمية استقراراً للفكر األمين مبفهومه الـشامل علـى حنـو      
وتسعى ما يكسبه البقاء، باملقارنة بكافة التشريعات الوضعية اليت تباينت فيما بينها،            تسم باملوضوعية   متكامل ي 

  .ها يف ذات املوضوع سد النقص فيها مبا نشهده من تعديالت متالحقة عليحملاولة
  

  :الواقع املعاصر لألمن الفكري - الثالثاملبحث
 كد أننا نعاين  وقعت بالوطن تؤ   اليت   املؤسفة اإلرهابية اتمع بعد األحداث     الشك أن  :متهيد وتقسيم 

صياغة مشروع وطين إلستراتيجية تعزز      من خالل    ننا الفكري أم سارمل اً تصحيح مما يستلزم أزمة فكر وواقع،    
 وعلى ذلك نقسم الواقع املعاصر لألمن       .املختلفةمن الفكري، وتكفل استقراره يف مواجهة كافة التحديات         األ

جهود اململكة يف عن : والثاين. نتحدث فيه عن آفاق الرؤية الراهنة لألمن الفكري: ، األول مطلبنيالفكري إىل   
   .تقومي األمن الفكري باتمع

  
  
  

  :الراهنة لألمن الفكري آفاق الرؤية -املطلب األول
تمكن من وضع رؤية أولية تعتمد على مناهج العلم وأساليبه يف تشخيص الواقع املعاصر لألمن               حىت ن 

 إىل بيـان    نعمـد الفكري الوطين، متهيداً الستشراف املستقبل يف إطار املتغريات املتباينة اليت حتيط باملعمورة،             
  : واستقراره على التفصيل التايلالفكري رة بزعزعة األمن جمموعة العوامل واألسباب اليت هلا صلة مباش

 عند املفهوم املألوف وهو عدم القـدرة علـى القـراءة            ناال يقف معىن األمية يف نظر     :  إشكالية األمية  -أوالً
والكتابة، بل يقصد باألمية هنا أمية املواطن يف فهم العقيدة، فالواقع كشف عن وجود التباس شديد يف فهـم                 

 كثر االختالف   كما  د الشرعية طال بعض فئات الشباب بشكل خاص و بعض املواطنني بشكل عام،              القواع
واالبتداع يف الدين واخلروج عن جادة احلق بالقول على اهللا ويف اهللا، ويف كتاب اهللا بغري علم، ومبا خيالف ما                    

لوم األمنية، مركز الدراسـات      حممد فتحي عيد، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، الرياض، أكادميية نايف العربية للع             ٠د   )١(                                                
   .٤٢ – ٣٤م، حيث أشار إىل أشكال اإلرهاب، ص١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠والبحوث 
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 ٢١

قد تكون قادرة على جتاوز مثـل هـذا   استقر يف املنهج السلفي القومي، وإذا كانت األمة تبتلى بأعدائها، فإا     
االبتالء بتحكيم شريعة اهللا يف كل أمر، أما عندما يكون االبتالء من كيان األمة ذاا حيث املبتدعة، وأصحاب 
الشعارات الضالة واملضلة، والداعني إىل نشر منهج اخلوارج يف التكفري، فإن األزمة الفكرية تكون أعمق وأشد      

  .ة الوطن حنو التنميةخطورة وضرراً على مسري
وإذا كان القرن العشرون هو أكثر القرون وحشية يف التاريخ حيث الصراعات الفكريـة واألزمـات،            

 األمن الفكري لن يستقر يف ظل هذه األميـة  فال مرية أنواالغتياالت والتفجريات بسبب االحنراف الفكري،      
 إلعادة بناء الفكر، وحمو األمية العقائدية       اًشتركم اًدهذه األزمة يستلزم جه   من  الفكرية العقائدية وأن اخلروج     

  .وتصحيح املفاهيم امللتبسة خاصة وحنن مقبلون على الثورة البيولوجية اليت مسعنا وقرأنا عنها
 تعدد منابر الفتوى يف يشهديستطيع املتأمل يف الواقع أن :  تعدد الفتاوى والعزوف عن املرجعية الدينية-ثانياً

 مناظرات بني املتصدرين لإلفتاء سواء بعلـم أو    نراها تجري ، بل أن بعض الفضائيات      املختلفةم  وسائل اإلعال 
بغري علم، األمر الذي أوجد فجوة خطرية يف شؤون اإلفتاء، وتسويق غري مـسبوق لالحنرافـات الـسلوكية                

 والتفريط يف ثوابت العقيـدة    إما إىل تيار اجلفاء    لوسطية الكثري من متبعيه واجتهوا    واألخالقية، حيث فقد تيار ا    
والعلم الشرعي، أو إىل تيار الغلو واإلفراط، ومع أزمة األمية العقائدية، ونسبية اإلدراك، وحبكم أثر الصورة يف           

اجتهـوا إىل   و املرجعية الدينية املعتمدة يف جمال الفتوى        بعض الشباب خاصة  التأثري على اإلدراك الفكري ترك      
 عندهم ما يتسق مع فكرهم املنحرف مبا ينذر خبطر داهم وخطري على قضية األمن       أصحاب هذه اآلراء ليجدوا   

الفكري، وهو ما أفرزته األحداث األخرية اليت شهدها الوطن وبتبعاا املتباينة استناداً إىل مستندات، وفتاوى مت 
  .تها صحدخترجيها مبا جيعل املشاركني يقبلون على التنفيذ وليس عندهم أدىن شك يف اعتقا

شهدت السنوات األخرية حماولة تغيري النظم اليت تؤطر :  اخلطاب والتعليم الديينج السعي إىل تغيري منه-ثالثاً
اخلطاب والتعليم الديين من توازن يقوم على مبادئ الشريعة إىل خطاب أيديولوجي مشحون بالعاطفة، يعتمد               

ه الواقع املعاصر من خلل أو زالت واحنرافـات،  على أفضل ما سجله التاريخ يف املاضي، وأسوأ ما يكشف عن         
مت استغالل وسائل البث املباشر لترويج هذه املفاهيم اخلاطئة، وجاء خطاب التعليم الـديين معبئـاً يف                 حيث  

ما أشاع اليأس واإلحباط، وخلق فكراً منحرفاً يسعى إىل التغيري بطرق مرفوضـة،              االجتاهني معاً سلباً وإجياباً   
تة فارتفعت درجة التوتر، وتصاعدت وتفاقمت ظاهرة العنف والتطرف والصراعات ، األمـر             وأساليب ممقو 

ما حدا بكثري من مراكز ، الذي خلق الفرقة والفتنة، وأحدث أزمات اجتماعية وثقافية اعترف ا الغرب نفسه          
 ملاذا يدرس الدين؟ :ه من كانت املتغريات السابقة سبباً لتغيري صيغتسؤالالبحث يف اتمعات الغربية إىل طرح 

وما كان ذلك إال بسبب تغيري لغة اخلطاب والتعليم الديين وما أدت إليـه مـن                )١( كيف يدرس الدين؟     :إىل
  .)١(أوضاع هددت استقرار األمن الفكري يف كثري من الدول 

                                                
إن االضطراب الثقايف الذي جنم عن الثـورات العلميـة والتقنيـة    " األزمة التربوية العاملية"يقول فليبس كوبس يف كتابه       )١(

سة، ففي القرن التاسع عشر كانت هذه التربية تـشكل قاعـدة           األخرية جعل من التربية األخالقية موضوع اهتمام ودرا       
الربامج التعليمية يف مجيع دول أوروبا وأمريكا الشمالية مث أن الطابع القروي كان اليزال قائماً، ومل تكن احلركة العمرانية          

، ومع بداية العقد الرابع مـن   احلديثة قد انطلقت بعد وكانت العالقات األسرية متينة واالعتقادات واملؤثرات الدينية قوية           
م، وبعد األزمة االقتصادية العاملية األوىل حدث تغيري جذري يف املنـاخ االقتـصادي      ١٩٣٠القرن العشرين أي منذ عام،    

والسياسي والتربوي كان من أهم نتائجه اعتبار التربية األخالقية أمرا بائدا ومنطويا على مغالطة تارخيية ، فتم إمهال هذه                   
 من قبل املدرسني، واملشرفني على التعليم وظلت املدارس على هذا احلال حىت اية الـسبعينات وقتئـذ حـدث                    التربية

االضطراب الثقايف وما أعقبه من أزمات اجتماعية متباينة وهكذا تغري اخلطاب الديين و التعليمي و الغريب مبا تبعـه مـن                  
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 ٢٢

هيم وبنـاء   ستظل قضية تـشكيل املفـا     :  حتمية اعتماد منهجية التفكري وبناء املعرفة لدى الناشئة        -رابعاً
 هي املدخل الرئيس لتشكيل الفكر وبناء العقل، مبا حيقق األمن الفكري، وما أحوجنا اليوم               ناالتصورات يف رأي  

بعد ما أصابنا نتيجة فكر املنحرفني أو املنتسبني إىل تيار اجلفاء والتفريط ، أو إىل تيار الغلو واإلفراط إىل اخليط          
عي على بصرية من اهلدى القرآين النظري والنبوي التطبيقي، من خالل جتديد املنهجي الناظم لعملية التفكري الوا

  .مناهج التفكري يف املعرفة اإلسالمية، وأساليب بنائها قبل االهتمام بعملية تلقينها
إن مناهج التعليم املعاصر قد حضرت فيها املعرفة وغابت فيها القدرة على بنا ء املعرفـة، أو مـا وراء                    

ـ         منا خيالف غاية التعليم     املعرفة وهو م    ن تعزيـر   صقل املعارف، وتغيري االجتاهات السلبية بالطرق العلمية م
 سنظل لفترة أطول نعاين عـدم     على ما هو عليه   وعقاب، وتطوير املهارات و القدرات الذاتية، وإذا ظل األمر          

  .باختالف مستويام اإلمنائيةالناشئة  املعرفة، لدى ءاستقرار يف األمن الفكري لغياب منهجية التفكري، وبنا
من املسلم به إن التفجريات واالغتياالت اليت قامت :  أهم أبعاد أزمة األمن الفكري الوطين املعاصرة-خامساً

ا اجلماعات اإلرهابية يف الوطن تستلزم منا أن نعيد التفكري لصياغة مفهوم مقبول حول كيف استطاع الفكر      
ء الذين شاركوا يف تنفيذ هذه اجلرائم البشعة بأن الطرق اليت تؤدي إىل دخـول  اإلرهايب أن يغري من فهم هؤال 

النار ميكن أن تكون طريقاً إىل اجلنة، وكيف يكون نقض العهد واإلفساد يف األرض وإشعال احلرب رحبـاً أو       
 مـن  - الربيئة نصراً، كيف تقبل فكر هؤالء املنفذين بأن االنتحار هو استشهاد يف سبيل اهللا، وأن قتل النفس             

  . اليت حرم اهللا هو املسلك إىل اجلنة-األطفال والنساء واملعاهدين يف الدول املسلمة 
  :  إن هذا الواقع املؤمل يكشف لنا عن جمموعة من األبعاد أمهها

أن الرؤية اإلسالمية لدى فئة اجلماعات املتطرفة يشوا خلط كبري بني العقيدة والفكر وأن هذه الفئة هي                 -١
  .تهدوات اإلرهاب ووقوده وحمرقأ
 هذه الرؤية لدى هذه الفئة جمموعة العوائق النفسية اليت استخدمت يف ترويض             عدم وضوح أنه ساعد على    -٢

 بالقـدر   نصوص دينه ترويض احليوانات الكاسرة، فلم جيرؤ أحدهم على إمعان النظر التحليلي يف            ك م  عقوهل
  . طلب منهم القيام بهي اعة العمياء يف تنفيذ كل ماالطوحتت السيطرة وقعوا والعمق املطلوب، و

 بني ماهو مطلق وأساسي، وما هو حمدود وزمين حىت وان املشاركني أو املنفذين للعمليات اإلرهابية مل يفرقأ-٣
 . بني ما يتعلق باجلوهر أو حىت يناقش ما يتعلق باألداء واألسلوبوامييز
ود املكبلة لرؤية العقل لدى الناشئة والشباب باعتبارهم، األكثر عدداً  وذه القيالغموض    إن استمرار هذا   

سيزيد من اخللط بني الفكر والعقيدة، وبني الغايات والوسائل، وبني الدين والتاريخ،             )٢( يف اتمع السعودي  
                                                                                                                                                   

ة عن املنظومة التعليمية ومن مث اختفت من الربامج الرمسيـة كـل             نتائج أمهها ما حدث يف فرنسا من فصل التربية الديني         
خالـد  ٠ أشار إليـه د مرجع "philip H combs " la cris  mondial de leducation ٠"االله "الواجبات جتاه 

  . وما بعدها١٥م، ص٢٠٠٧دار الفكر، الرمحن حللي، أزمة التعليم الدين يف العامل اإلسالمي، دمشق ،عبد٠الصمدي، د
عقدت مبدينة الدار البيضاء باملغرب ندوة دولية يف إطار حوار الضفتني بتعاون بني مؤسسة امللك عبد العزيز للدراسـات                      )١(

وقد حضره ممثلـو خمتلـف      " كيف يدرس الدين اليوم     " والعلوم اإلنسانية ومؤسسة كونراد ادناور األملانية يف موضوع         
ة والفكرية يف العامل اإلسالمي والغرب ، وطبعت أعمال النـدوة ونـشرت سـنة    الديانات واالجتاهات واملدارس التربوي  

   .م، وكان النقاش حاداً ومثمراً يف طبيعة السؤال املؤطر للندوة بني كيف وملاذا، وأين٢٠٠٤
رة ألقيت  يف اململكة العربية السعودية، حماض     اإلرهاب وحتصني الشباب ضد     الفكري، األمن    يوسف بن أمحد العثيمني    ٠د   )٢(

من جممـوع    % ٦٠ حيث أوضح أن فئة الشباب تتجاوز نسبة           ،هـ١/٣/١٤٢٨، الثالثاء   بالنادي األديب مبكة املكرمة   
    . فتياًالسكان مما جيعله جمتمعاً
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 ٢٣

مـن   حلاالت    جيعل الشباب عرضة   وهذا من شأنه أن   "،  القيم واألحداث وبني املفاهيم والتقاليد    ووبني املبادئ   
 غـري   األمن الفكري ف. )١( "الضياع واالحنراف واالجنراف أو التورط يف املشاكل األمنية والعمليات اإلرهابية         

 وتدهوراً خاصة عندما ختتلف الرؤى والتوجهات وعدم اً يف مكانه ولن يزيد الوطن إال استنـزافاملستقر يراوح 
وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه  (:حيث قال تعاىل  " ب  رد مواضع االختالف إىل األصول الشرعية من الكتا       
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيي عبر اللَّه كُمذَل (: وقوله سبحانه )٢()  إِلَى اللَّه إِلَى اللّه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت

 )أَنما يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّـه (: وقوله سبحانه وتعاىل  )٣( )والرسول
  . فضالً عن السنة وإمجاع األمة )٤(

  
  : جهود اململكة يف تقومي األمن الفكري باتمع- الثايناملطلب

الناس سن النية لدى بعض  متكنت من استغالل حمنذ أن ابتليت اململكة ذه الفئة الضالة املضلة، واليت
 الشباب من حالة     فحولت فريقاً من    يف إنشاء اخلاليا والتنظيمات اإلرهابية، واجلماعات اهلامشية       شباباً وشيباً 

االنتماء للعقيدة والوطن إىل أصحاب فكر إرهايب قادهم إىل مواقف تـصادمية، واضـطرابات يف املفـاهيم                 
  . من البناء والتعمري أحداث القتل والتدمري بدالًيجة ذلك هي نتوالعالقات وكانت

 والواقع أن اململكة مل تدخر جهداً لتقومي األمن الفكري يف اتمع، فاختذت جمموعة من احللول منها                
احلل األمين الذي أدى إىل خفض معدالت العمليات اإلرهابية التخريبية، مث حتمية تأصـيل مفهـوم األمـن     

اة مساندة للحل األمين، مث برنامج املناصحة والرعاية كأسلوب ملكافحة الفكر املنحـرف وفقـاً     الفكري كأد 
وبناء عليه ميكن للباحث أن حيدد أطر تقومي األمن الفكري يف اململكة العربيـة الـسعودية يف       . ملنهجية علمية 
  :)٥( ااالت التالية

خيم و مفاهيم خاطئة،    أفكارهاتمع فئة سيطرت على      ا يف ظهربعد أن    : يف جمال التصدي واملواجهة    -أوالً
اجلهل عليها فزاد اختصارها للقضايا الوطنية الكربى، وانصرفت عن العمل، وسلكت طرقاً تكشف عن إساءة          

 ليكـون سـاحة     - بالد احلرمني الشريفني ومعقل اإلسالم األخـري         -وطن  البالغة للحرية املسئولة، فجروا     
، كما حدث )٦( القتتال والدمار واخلراب وهو ما تأباه و حترمه الشريعة اإلسالمية الغراء         للعمليات اإلرهابية وا  

 هـ، ومدينة اخلرب يوم الثالثـاء       ١١/٣/١٤٢٤هـ، ويوم االثنني    ٢٠/٦/١٤١٦يف مدينه الرياض يوم االثنني    
ـ        ١٤٠٩/ ١٢/ ٧هـ، ومكة املكرمة يوم االثنني    ٩/٢/١٤١٧ صدي هـ ،ومل يكن هنالك من سبيل سوى الت

                                                
    .، الرجع السابق يوسف بن أمحد العثيمني٠د    )١(
    ).١٠( اآلية رقم الشورى سورة ،     )٢(
    ) .٥٩ ( قم اآلية رالنساءسورة ،    )٣(
   )   .٥٠ ( اآلية رقمالقصصسورة ،    )٤(
، جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبويـة   يف مواجهة االحنراف الفكري     أمحد عمر هاشم اإلسالم    ٠د    )٥(

الـد بـن حامـد      هـ ، خ  ١٤٢٤ايف لعام    والثق  املعاصرة، املدينة املنورة، سلسلة النشاط العلمي      والدراسات اإلسالمية 
، بدون ناشر أو سنة للنشر، حممد بن فهـد احلـصني، الفتـاوى     نقض األصول اإلرهابيةالشريف، األجوبة األصولية يف 

   .هـ١٤٢٤، الشرعية يف القضايا العصرية، الرياض
، ١تراث اإلسالمي، ط  ناجح إبراهيم عبد اهللا، علي حممد علي، حرمة الغلو يف الدين وتكفري املسلمني، القاهرة، مكتبة ال                   )٦(

  . ١٩م ص٢٠٠٢
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 ٢٤

واملواجهة احلامسة ، فوضعت اخلطط األمنية ، وتضافرت اجلهود لتنفيذ عمليات الشرطة مبفهومهـا وأصـوهلا       
العلمية واإلجرائية، وقدم الشهداء من رجال األمن أرواحهم إميانا منهم بأن الدماء واألرواح ترخص يف سبيل                

  . اهللا مث املليك والوطن
 حلماية  اضحة املعامل األحداث اإلرهابية املؤسفة، اعتمدت اململكة سياسة و      هذه   بعد   : يف جمال احلماية   -ثانياً

تأمينهم ضد خماطر التيارات الفكرية املنحرفة مهما كانت املغريات أو الدوافع، وقد            األمن الفكري للشباب، ل   
  : يف اآليت أمهها جنملتبلورت السياسة الوقائية حول جمموعة من احملاور

وكَـذَلك   ": لقد حثنا املبدأ الرباين على الوسطية يف قوله سبحانه        : طية اإلسالم  مبدأ وس   وتبيان ترسيخ -١
   .)١( "جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

    ال وما حتقق عنه من نتائج يف         وال ننكر الدور الذي باحلد من صور االحنراف الفكري،    ذل يف هذا ا  
 عـن   الوسطية، فضالً ونطاق وأساليب ووسائل تطبيق     بيد أن املنهجية املفترضة تستلزم حتديداً شامالً ملفهوم         

الضوابط املوضوعية يف اختيار القائمني على ذلك من أهل العلم الشرعي، وأهل اإلفتاء ألن أية قضية تقوم على 
حة يكون التعامل معها شائكا ومرتبكا، كما أن التفكري السطحي يرتع دائماً إىل تعريفات ملتبسة أو غري واض    

       فقط، وإذا توافق التفكري الـسطحي والتحليـل      اإدراك بعض مفردات الظاهرة وبعض عللها وبعض امتدادا 
يف السطحي لدى كافة الوسائط التربوية حول حتمية ترسيخ وسطية اإلسالم، فإن النتائج لن تكون مرضـية             

  .قضيتنا الفكرية
 يف حتديد املواطن اليت تتخذها املختلفةتضافرت اجلهود : واملشاركة الشعبيةحتديد بؤر االحنراف الفكري   -٢

اجلماعات اإلرهابية لترسيخ القيم العقائدية املشوهة يف نفوس الشباب وتغيري اجتاهاته حنو عقيدته ووطنـه، إال   
 مبواطن االلتباس بني العقل والعاطفة والذات -صفة خاصة فئة الشبابوب-رى أن استمرار تثقيف اتمع      ن ناأن

واملوضوع يساعد على مزيد من فرص حترير عقوهلم من سيطرة عواطفهم، خاصة وأنه يكفى لتـأزمي الفكـر     
وشل قدراته أن حيمل اإلنسان يف وعيه مفهوماً خاطئاً عن عقيدته أو ذاته أو بيئته أو حىت عن عدوه، فيقع يف                     

 استمرار البحث عن بؤر االحنراف الفكري لتعديل اجتاهاا وفق برامج مترابطة ضرورةخلطأ، ومن هنا كانت   ا
 عقول الناشئة وحيفظها من  لدى فئة الشباب خاصة سيحمي ألن استقرار األمن الفكري،وتقنية فكرية مستمرة

  .       الوقوع يف الفوضى أو اخلروج عن حدود احلياء الشرعي
 بدور  إمياناً: فكري من خالل مناهج البحث العلمي     احنراف  ما يرتبط ا من      ظاهرة اإلرهاب و   معاجلة -٣

العلم يف حتقيق الفهم الواعي، وزيادة القدرة على التنبؤ، فقد حرصت اململكة العربية السعودية على مشاركة                
الفكري، من خالل فكر علمي     النخبة باجلامعات ومراكز البحث العلمي يف تقدمي معاجلة علمية لقضية األمن            

 لتصحيح العقول املنحرفة اليت استوعبت أفكـاراً  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-يستند إىل كتاب اهللا وسنة نبيه    
ن معاجلة الظاهرة علمياً خطوة يف االجتاه الصحيح لتأصيل دور فإمن مث وهدامة، وتولدت لديها مفاهيم خاطئة 

  . لدفاع عن قضايا العقيدة والوطنالصفوة من الفقهاء والعلماء يف ا
أطل على وطننا الغزو الفكري واخللقي من خالل وسائط ووسائل متباينـة،            : تفعيل دور اإلعالم األمين    -٤

واحلق أن كل حماولة ملنع هذا الغزو لن تكون ناجحة، لذلك اجتهت السياسات إىل توظيف اإلعالم الراشـد                  
 واألخالقي،فعقدت املؤمترات، والندوات وحلقـات النقـاش،        للحد من خطورة وتفاقم نتائج الغزو الفكري      

   )  .١٤٣ (   اآلية رقمالبقرة سورة ،    )١(                                                
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 ٢٥

، إىل الرد على الفكر املنحرف واملشوش، والفهم امللتبس لفئة اخلارجني علـى أحكـام          املتخصصونوتصدى  
هلم ذلك مع    من خالل مناقشة وحتليل وتفسري املستندات واألدلة اليت رأت فيها هذه الفئة أا جتيز                -الشريعة

  . يف إطار كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم-حتها االعتقاد بص
 إمياناً من قياداتنا الرشيدة بأن تعديل الـسلوك  : إىل الصواب االجتاهات واملعتقداتإعادة تبين سياسة  -ثالثاً

 ونطاق انتشاره، ودراسة  وعوامل نشأة هذا الفكر املنحرف،   منا جيب أن ينطلق من حتديد أسباب      واالجتاهات إ 
 املؤثرات اليت جعلت منه حقيقة واقعة هلا أثرها التدمريي مادياً ومعنوياً، مث بيان احلقيقة بالرد على كـل                مجيع

شبهة لدى أصحاب هذا الفكر الضال على أساس من احلوار واملناقشة واملقارعة باحلجة والدليل والربهـان،                
من خالل تشكيل جلان نوعية متخصصة يشارك فيها أهل وارتكزت سياسة التغيري على وضع سياسة إصالحية 

  : على منهجني مهااملختلفةالعلم واخلربة يف العلوم 
كان من األمهية مبكان أن يتم يف مرحلة التعامل مع قضايا األمن الفكري             : )١( منهج املناصحة  -املنهج األول 

 بأن له صلة مباشرة باجلماعات اإلرهابية أن جترى دراسة سلوكية، نفسية، اجتماعية لكل من أفادت املعلومات
أو يؤمن بفكرها، أو أن قرائن احلال تفيد استنباطا أنه تأثر ذا الفكر الـضال، وقامـت اللجـان النوعيـة           
املتخصصة بدورها إمياناً منها أن الفكر السليم يقضى على الفكر الضال مىت توافرت مقومات احلوار الشرعي                

كان من أهم ما حيسب للجان      و) ، التقومي   الفهم، التحليل، املقارنة، التطبيق   ( دئ  والعلمي على أساس من مبا    
املناصحة أا متكنت من خالل حوار شرعي علمي هادئ، أن تكشف الشبهات لدى املوقوفني أمنياً، وتتعرف         

، ء سـبيلهم  والتوصية بإخالهمكثري منال واالعتقاد لدى املفاهيمبل وتصحيح    ، على أسباب االحنراف الفكري   
وبذلك استطاع احلوار أن يزيل جذور الفكر اإلرهايب املتطرف لدى هؤالء املوقوفني وأن يعيدهم إىل جـادة                 
الصواب ليشاركوا على هدى من الشرع الصحيح يف مسرية التنمية، فضالً عن عقد عدد من الدورات العلمية   

  . حول الغلو والتطرف وتأصيل منهج الوسطية
شملت فوارتفع مستوى التنسيق فيما بينها، جلان املناصحة هود ج، تكاملت : )٢( نهج الرعايةم -املنهج الثاين

واستكماالً للدور وحتقيقاً لألهداف كان من احلتمي  أن يتم إحلاق من تأكدت             أكثر من أربعة آالف موقوفاً      
ال ا: منهاج التأهيلية الصفية    جلان املناصحة أنه حتقق لديه التوازن النفسي واملعريف مبجموعة أخرى من الربام           

 والنفسي واالجتماعي، واإلرشاد باستخدام الفن التشكيلي، إضافة إىل اال الثقايف، فـضالً عـن                الشرعي
جمموعة من الربامج غري الصفية اليت ارتقت بالفكر من حالة التذكر إىل الفهم والتطبيق الـواعي، إضـافة إىل           

 إىل منهج الرعايـة      قدمت استناداً  د استفاد من الربامج الصفية وغري الصفية اليت       وق،   املقارنة، والتقييم  إمكانية
 يف هذا املنـهج كثري من املؤسسات العاملية والدول بفاعلية وتكامل     أشادت  شخص، و ٢٠٠الالحقة أكثر من    

  . )٣( تصحيح الفكر وإعادة الرشد، على أساس من الفهم، والوعي
                                                

 هـ، لتصحيح مفاهيم احملتجزين أمنيا ممن هلم صلة باألعمال اإلرهابيـة مـن     ١٤٢٥مت تطبيق برنامج املناصحة يف عام           )١(
  . خالل مركز حممد بن نايف للمناصحة والرعاية

سالمة فكرهم  ية من حتققت اللجان النوعية واملتخصصة من        ا مركزا لرع   هـ، ١٤٢٨طلع عام   مبدينة الرياض يف م   أنشئ،     )٢(
ن برامج املتابعة والتأهيل النفسي واالجتماعي       اتمع من خالل جمموعة م     وانتهاء حمكوميام، دف يئتهم لالندماج يف     

     ٠ إطار منهج املصاحلة ة للجان اليت تعمل يفاليت قامت ا جمموعاجلهود   عقوهلم بعدللتأكد من حقيقة ما ترسخ يف
ومـا  .  احلرب الدولية على اإلرهـاب      ذات الصلة باجلهود والنتائج اليت حتققت يف        هيئة األمم املتحدة    تقارير ما تضمنته    )٣(

لتعامـل مـع     تصميم برامج مشاة ل    ادة من منهج املناصحة والرعاية يف     ذهبت إليه وزارة الداخلية الربيطانية من االستف      
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  :ملقترحة لتعزيز األمن الفكري اإلستراتيجية ا-املبحث الرابع

 حتدد الرؤية املـستقبلية     ، هذا البحث وضع إطار عام ملالمح رئيسة       أهم أهداف  يعد: متهيد وتقسيم 
 أن إدراك والريبإلجراءات ووسائل وأساليب استقرار األمن الفكري الوطين يف مواجهة التحديات املعاصرة، 

ذلك فقد اعتمد أسلوب التحليل والتقومي يف الفصول السابقة احلاضر هو أساس لكل ختطيط استراتيجي قومي، ل
لبيان الواقع املعاصر لألمن الفكري، والتأثريات اخلارجية عليه، حماوالً االنتقال من الظروف اآلنية بصعوباا،               

 وكافة معطيات احلاضر وانعكاساا على التحوالت األيديولوجيـة، واجتاهـات          ،وردود الفعل اليت صاحبتها   
تعزز  )١( واألعمال اإلرهابية بصفة خاصة إىل استخالص املالمح العامة لصياغة إستراتيجية           ،جلرمية بصفة عامة  ا

  . التحديات املستقبلية مع تنوع واضطراد،األمن الفكري والوطين
 الذي مت اختياره عنواناً هلذا البحث هـو مثـرة           ،وإذا كان مشروع إستراتيجية تعزيز األمن الفكري      

 اليت نراها تعمل بشكل     ،من املداخل والعوامل العقائدية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية       جمموعة  
متداخل ومتفاعل، بل وتقترن وتتناغم مع بعضها البعض فإن اعتماد منهجية تقوم على اإلعداد الفكري الرصني 

راه معياراً  والذي ن-وك الغلو والتطرفسل واستمرار عالج أسباب وعوامل االحنراف الفكري، وتقومي ،للناشئة
 فإن بناء هذه املنهجية، واعتمادها إستراتيجية ملشروع األمن الفكري الوطين يشكل يف -لتقومي مجيع السياسات

 أخطر وأدق التحديات املفترضة، بعيداً عن التفكري يف إطار العاطفة الذي يتم يف ظل االخـتالل العـام                نارأي
ر إستراتيجية تعزيز األمن الفكري من خالل أطقدم  نوعليه املرء للتوازن واالعتدال، انللمنطق الشخصي، وفقد

  :                                        على النحو التايلمطلبني
  : أهداف ومقومات اإلستراتيجية املقترحة-املطلب األول

ل لإلمكانيات املتاحة لتحقيق األهداف يعتمد التفكري يف بناء اخلطط اإلستراتيجية على االستخدام األمث
 من تنبؤ موضوعي اسـتناداً ملعطيـات       ،املنشودة بكفاءة، ويف إطار اخلصائص الرئيسة للتخطيط اإلستراتيجي       

 ، واملكاين للمتغريات، فضالً عن التقدير الدقيق لإلمكانيات املتاحةالشمولية يف املنظور الزماينالواقع، وضرورة 
 حيث تكون هناك قيادة موحدة يف التخطيط وأمـا التنفيـذ فيتـرك              ،مركزية التنفيذ الوومركزية التخطيط   

  :    ويف هذا اإلطار سيتم معاجلة األهداف واملقومات على النحو التايل للتنفيذيني ليفسح اال هلم لإلبداع
اإلستراتيجية هـو    لكل عمل استراتيجي أهدافه، وهدف هذه        : ملاذا مشروع اإلستراتيجية املقترحة؟    -أوالً

، وبث مباشر، وغياب فلـسفة      تكنولوجية يف ظل تفجر معلومايت هائل، وثورة        ،تعزيز األمن الفكري الوطين   
                                                                                                                                                   

  البحث األكادميي   توصل إليها  النتائج اليت .  العمليات اإلرهابية  سباب املتعاطف معها أنصار الفكر املنحرف أو منفذي       األ
للسالم الدويل بواشنطن حول النجاح الذي حققتـه الـسياسات يف اململكـة العربيـة     " كارنيجي  "  مؤسسة املقدم إىل 

ـ  " إستراتيجية مبتكرة أطلق عليها الباحث اسم        حماربة اإلرهاب من خالل      السعودية يف   مكافحـة  ة يف اإلستراتيجية اللين
ـ      كما أفاد الباح  "  التأهيل، النقاهة،    ، إعادة الوقاية..اإلرهاب دول اسـتفادت أيـضا مـن       ث بأن جمموعة أخرى من ال

، ر مركز املناصحة والرعايـة    تقري( اجلزائر، مصر، اليمن، وسنغافورة     "  مثل    لإلرهاب اإلستراتيجية السعودية يف التصدي   
    ).١١، الرياض، غري منشور،  ص اململكة العربية السعودية

وقد اشتهر  " ستراتيجوس  " يرجع إىل اسم أحد العسكريني اإلغريق ، وكان يدعى          " اإلستراتيجية  "يذكر أن أصل كلمة      )١(
قـف   املوا االحتماالت ملدى ونطاق التغري يف    ر   بعني االعتبا  دى آخذاً وضع خطط احلرب الشاملة بعيدة امل      يفمهارة فائقة   

 ، اإلسـتراتيجية   أمحد جالل عز الـدين     ٠د" القيادة  فن  "  بأا   اًالعسكرية احلالية واملستقبلية، وعرفت هذه الكلمة قدمي      
   .األمنية 
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 وتعكس مصاحله العليا وتضمن     ،تعليمية ذات رؤية كلية تنبثق وترتبط مع فلسفة اتمع ومشروعه النهضوي          
 وال ميكن   ،اً وتربوياً مستحدثاً طرأ على نسيج الوطن      عتقد أن خلالً فكري    مرحلة ن  استمرارية األمن التربوي يف   

  :  يستلزم منا برامج دف إىلاألمر الذياادلة فيه أو املنازعة يف نتائجه 
 وحـصر  ، حيث ردود الفعل ضد االحباطـات ،االنتقال من مرحلة التعامل مع نتائج أزمة األمن الفكري       -١

  . كري بالتحقيق والتفعيل ملواجهة التحدياتالنتائج املؤسفة، إىل منهجية تعزز األمن الف
 واسـتحداث  ، يف جمال اإلعداد الفكري والنفـسي ،استقراء النبت اإلنساين من البذور العقائدية والتربوية   -٢

 .أساليب تؤصل املنهج املناسب للكيان الذي تنبثق منه سياسة اتمع
 اء الرمسية منها أو سو،)١( فة الوسائط التربويةاستشراف مستقبل األمن الفكري يف ظل دور رائد ودائم لكا   -٣

 يربط بني تأصيل الرؤية اإلسالمية والتربية ومناهج التعليم، مبا حيقق توظيف البعد التنموي هلـذه                ،اجلماهريية
 .باعتبارها وسيلته املثلى وسبيله األفضل) يف جمال األمن الفكري( الوسائط 

 اإلمكانيات الالزمة، فإننا سنضمن فاعلية تطبيـق منهجيـة      وتوافرت ،فإذا ما حتققت هذه األهداف       
 حيـث ال    ، ومواجهة كافة التحديات بثبات يف ميدان التدافع احلضاري املستحدث         ،األمن الفكري التربوي  

 .  مكان للضعفاء أو العاجزين واخلائفني
االستراتيجي بلوغه مـن     اهلدف هو الغرض الذي يسعى املخطط        : أهم أهداف اإلستراتيجية املقترحة    -ثانياً

 على كان   ، وعظم قدر األمن الفكري    ،وأبعاده )٢( خالل عمل معني، وإجراءات حمددة سلفاً، ومع تنوع األمن        
بعد أن تناولت مفهوم األمن الفكري وخصائصه والعوامل املؤثرة يف استقراره وواقعه املعاصـر أن أسـتلهم                 

 ،راسات السابقة، ومن اجلوانب التطبيقية لتقومي وترشيد السلوكأهداف اإلستراتيجية املقترحة، مستفيداً من الد
 ، وما اعترض مسرية التنفيذ من سلبيات وقد حرصت على تقسيم األهداف إىل نـوعني     ،وتقدير ما حتقق منها   

  :       استناداً إىل مدى االرتباط بالسياسات، أو اإلجراءات وآليات التنفيذ على النحو التايل
  :عامة وتتمثل يف  األهداف ال-١
من خـالل بيـان     ) الفلسفة، األساليب، الوسائل، اإلجراءات   (  تصور واقع الفكر األمين الوطين املعاصر        -أ

 والنتائج السلبية اليت ترتبت على ذلك ، ليكون ساحة للعمليات اإلرهابية،املربرات واألسباب اليت جرت الوطن

األسـرة،  : (لدور وأمههـا   العملية التعليمية والتربوية مهما قل أو عظم هذا ا         الوسائط التربوية كل من له دور يف      أقصد ب    )١(                                                
االس والديوانيات، دور احلضانة، املدرسة، املسجد، اجلامعة، املؤسسات اإلعالمية، مؤسسات النشر، مراكز البحـث              
العلمي، مراكز إعداد الدعاة، مراكز إعداد الكوادر التعليمية والتربوية، مراكز إعداد الكوادر األمنية، النوادي الرياضـية                

   .)اخل  ... املؤسسات ذات الصلة بتنمية املهارات والفنونواالجتماعية ،
 يرجع الباحـث يف    و من حيث مصدره إىل أمن رباين أو اهلي        يتنوع   األمن أن    املتواضعة ية خلربته املهن   الباحث وفقاًً  يرى    )٢(

،  )٨٢( رة األنعام اآلية    سو" الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون            "  سبحانه   هقوللذلك  
 خطـر    اتمع من كل   يت حتمي  جمموعة السياسات واإلجراءات والوسائل واألساليب ال      إنساين، ويتمثل يف   وأمن بشري 

، يتنوع من حيث نطاقه إىل أمن داخلي وأمن خـارجي      و مجاعي، وأمن    ينقسم من حيث حمله إىل أمن فردي        وأنه يتهدده
ا ينقسم األمن من حيث شكله إىل أمن رمسي، وأمن غري رمسي، ومن حيث هدفه إىل أمن                 ليمي، وأمن دويل، بينم   وأمن إق 

سياسي، وأمن حريب، وأمن اجتماعي،وأمن اقتصادي، وأمن جنائي، وأمن ثقايف، وأمن تربوي، وأمن عقائـدي، وأمـن     
ات املختلفة تقـع حتـت    وكل هذه األنواع والتقسيمي، وأمن فضائي، وأمن جتار معلومايت، وأمن صناعي، وأمن غذائي    

   .يمظلة األمن الفكر
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 اليت دد األمن العقائدي     ،دد الضغوط والوسائل واألساليب   فضالً عن التحديات املستقبلية يف ظل تعاظم وتع       
  . والثقايف ومتس استقرار اهلوية واملواطنة

 استثارة احلس التربوي للوسائط التربوية جتاه خماطر االحنراف أو اخللل الفكري، أو الغلو وعدم وضوح                -ب  
ن تنشئة واعية مستندة إىل األصـول       الرؤية، أو تسطح الفكر حول حقيقة اإلسالم واألمن الفكري، مبا يضم          

  .الشرعية الصحيحة ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء
مبا حيقق األمن الفكري   االستفادة من نتائج تقومي جتربة منهجية املناصحة والرعاية يف تطوير الواقع األمين           -ج  

  .اتمعي استناداً إىل ما تفرضه قواعد ومناهج العلم
 وجمموعة القيم األسرية واالجتماعية     ،ية لتطوير وتأصيل مفهوم األمن الفكري الوطين       طرح رؤية مستقبل   –د  

  .املختلفةبأبعادها ) يف املناهج التربوية، ومناهج إعداد رجال األمن، والربامج اإلعالمية( واحلضارية العليا
 ،دف تطـوير الـذات    إنشاء أجهزة نوعية ختتص بتحديد أنواع وأساليب وخماطر التحديات احملتملة   -هـ

  .لغلو والتطرف والفكر التكفرييارياح لوطن من وحتديد املسار األمثل لألمن الفكري، ومبا حيمي ا
 استخالص املالمح العامة لصياغة االستراتيجيات األمنية والتربوية بصفة عامة، وإستراتيجية األمن الفكري             -د

  .بصفة خاصة
 :  األهداف اخلاصة وتتمثل يف-٢
 مبا حيفظ األمـن الفكـري   ، االجتماعية لدى املواطنني   ة واملسؤولي ،ل مفهوم العمل التطوعي املنضبط     تأصي -أ

- وذلك يف إطار الفهم الصحيح لكتاب اهللا وسنة رسوله         ، وحيمى اتمع من مظاهر الغلو أو التطرف       ،الوطين
  . والقيم اإلسالمية-صلى اهللا عليه وسلم

 ، يسهم يف حفظ األمن الفكرياً شرعيتباره مبدءاً باع، على الرب والتقوى العمل على تأصيل مبدأ التعاون  –ب  
  .األجهزة املعنية والوسائط التربويةكافة  املشتركة بني ةيف إطار املسؤولي

 وفق برامج علمية قصرية إلرساء الوعي الثقايف حول وسـطية           ، تنسيق اجلهود بني كافة الوسائط التربوية      -ج
 املثارة حول الثوابت فضالً عن تعظيم حرمة الدماء املعصومة يف الشريعة، والفكر             اإلسالم، وكشف الشبهات  

  .    التكفريي، والتصدي لكل صور التشويه
 حول االستفادة من الوقت وحسن ، االستفادة من نتائج الربامج املوجهة إىل فئة الشباب يف الدول الشقيقة–د 

واملشاركة يف الدور، فضالً عن تنمية مهارات اإلبداع واالبتكـار،          ،  ةاستغالله، وتعزيز الثقة، وحتمل املسؤولي    
  .  وترسيخ مفهوم الوالء واالنتماء واملواطنة الصاحلة

 علـى عـدة     ، يعتمد البناء االستراتيجي لتعزيز األمن الفكـري       : أهم مقومات اإلستراتيجية املقترحة    -ثالثاً
 مع ضمان استمراره بفاعليـة ويف       ،هداف املنشودة منه   لتحقيق األ  ،يرتكز عليها العمل االستراتيجي   مقومات  

  : غياب هذه املقومات قد يستحيل حتقيق األهداف املطلوبة، وميكن حتديد هذه املقومات يف اآليت
أن اإلرهـاب أضـحى     بقر  نإذ   :وحدة وتكامل السياسات األمنية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية       -١

 من  ناع استط وحيث،  ه وال ملة أو حنلة، وهو أيضاً أمنوذج لضريبة احلضارة         مشكلة العصر باعتبار أنه ال وطن ل      
ل درك أا جعلت جنية سواء العربية أم الوطنية أن ن   خالل االستقراء واملقارنة بني االستراتيجيات واخلطط األم      

شارة إىل املكونـات    اهتمامها ما تعلق مباشرة باجلرمية اجلنائية والسياسية، ومل يلحظ يف هذه االستراتيجيات إ            
االجتماعية اليت تؤثر سلباً على الفكر فتتجه به إىل اهلاوية، وتعمق من أبعـاد ونتـائج االحنـراف الفكـري            
واإلرهاب، كما كشفت البحوث املقدمة حول موضوع األمن الفكري عن عالقة وطيـدة بـني التربيـة،                 
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 ٢٩

زم حبتمية التكامل بني السياسات املؤسسية وجهود ، ومن هنا فإننا جن   راف الفكري   البيئة واالحن وبني  واإلعالم،  
الوسائط التربوية ومؤسسات اتمع املدين، وما يتفرع عنها من استراتيجيات وخطط من جهة وبني اعتبـار                

      .هة أخرى من جهدفاً وطنياً ينبغي مشاركة جمتمعية لتحقيقه األمن الفكري
 يتجسد األمن الفكري يف شعور الدولة بالقـدرة         :لوطناألمن الفكري يضمن محاية املصاحل األساسية ل       -٢

 من خالل ،على التصدي لكافة االجتاهات الفكرية اليت من شأا التأثري يف ثوابتها العقائدية والثقافية، والفكرية
 رمحه  – )١(، وكافة صور االحنراف الفكري، وقد أوضح الشيخ حممد بن عثيمني           الضار مقاومة الفكر الدخيل  

: أهم املفاسد اليت تترتب على االحنراف الفكري واليت تقود إىل األعمـال اإلجراميـة ومثـال ذلـك               –اهللا  
التفجريات اليت وقعت يف البالد، ومن أهم املفاسد اليت ذكرها حول تلك األحداث وتضر مبـصاحل الـوطن                  

  : الرئيسة ما يلي
  . ذلك منالم بريءنه مع أن اإلساس متشويه مسعة اإلسالم وتنفري الن -أ
 إا توجب الفوضى يف البالد اليت ينبغي أن تكون أقوى البالد يف العامل أمناً واستقراراً ألا بيت اهللا الذي -ب

  .جعله مثابة للناس وأمناً، الكعبة املشرفة اليت جعلها اهللا قياماً للناس تقوم ا مصاحل دينهم ودنياهم
  .ألموال العامة واخلاصة إا أدت إىل قتل األنفس الربيئة وإتالف ا-ج

 اجتاهات بارزة هي العالقـة بـني    يف تعريف األمن الفكري إىل ثالث  كما تشري كثري من الدراسات    
األمن الفكري واملمارسة السياسية، والبعد الديين واحلضاري لألمن الفكري، وأخرياً العالقة بني األمن الفكري  

وىف ذلك ما يؤكد االرتباط بني استقرار األمـن   )٢(،ية للمواطننيوحتقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماع  
والغالبية العظمى  )٣( واليت اتفق فقهاء املسلمني، واملصاحل الرئيسة للوطن سياسية واقتصادية واجتماعية،الفكري

  . )٤( حمدود واليت ال ختتلف باختالف الزمان واملكان إال بقدر ،من املفكرين يف العامل على تسميتها باملصاحل
إىل جمموعة مـن االحتياجـات      حيتاج اإلنسان   : استقرار األمن الفكري يرتبط مبناهج التربية والتنشئة       -٣

 واجتماعيـاً يف    ، يف نفسه  ، حىت يكون كرمياً    واملهارات السلوكية  ، واإلدراكية والقيم العقائدية   ،الفسيولوجية
خرين، وتترسخ هذه االحتياجات يف اليقني بنسب متفاوتة  ويف تعامله مع اآل، وآمناً يف فكره ويف وطنه ،سلوكه

 أن من املقومات    جازمنيعتقد  ، ومن هنا ن   السياسات والربامج املعتمدة يف التنشئة     خالل مراحل التنشئة، ووفق   
 وبذر التعاليم الشرعية الصحيحة، وتعميق ،ترسيخ املبادئ األخالقية تكمن يفالرئيسة الستقرار األمن الفكري    

 لةصااأل و ةوياهلبناء  و ، والتطلع حنو مستقبل أكثر أمناً     ،ة لدى الناشئة  م االجتماعية وفق املقومات اإلسالمي    القي
، ويهيئ االنفتاح اآلمن على الثقافات األخرى مع التمسك بالعقيدة          ةضاراحلو تراثالبناًء ميكن من استيعاب     

  واألخالق احلميـدة   بالعلم والريب أن التسلح  . لوطناك و يواحملافظة على املبادئ والوالء واالنتماء هللا مث للمل       
  .    يف اإلشباع الفكري الرشيدتكمنن الرفاهية احلقيقية األمن والتفوق، وأ لنا ضمنيس

   .١٨٠-١٧٩م، ص٢٠٠٤ يناير٤٨، ع١٢علي اجلحين، الفكر الشرطي، جملد.هـ، أشار إليه د١٣٩٤جملة الدعوة،    )١(                                                
   .٦٠بق، ص اسعود بن حممد بن خريف، مرجع س    )٢(
    . ٢٨٨ – ٢٨٦، املستصفى، اجلزء األول ، ص اإلمام الغزايل    )٣(
، املبادئ العامة،دمـشق، جامعـة      ١ج ،ي والقانون السور  يسالم الفقه اإل   املقارن يف  يعبود السراج، التشريع اجلزائ    .د    )٤(

   .٣٠، ص م١٩٧٦دمشق ،
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 إذا كان شعور املواطن بسلطة القواعـد        : الشرعية واملشروعية  يتوظيف البعد التنموي لتأصيل مبدأ     -٤
 يعد دعامة أساسية لنجاح أي ، واالمتثال ألحكامها ،وواجب االلتزام ا  الشرعية والقوانني الوضعية وهيمنتها،     

إستراتيجية أمنية، فما أحوجنا يف بناء إستراتيجية األمن الفكري إىل استخدام اإلطار العام لـألداء التنمـوي                  
ي إنـساين   عملية تطور حضارعن مفهوم التنمية حيث يعرب ،يف تأصيل مفهوم الشرعية واملشروعية   )١( الراشد

 وأنه سيتعزز ويقوى ، وأن هذا املفهوم سيتسع، بني العوامل املختلفةويشامل ومتوازن تتم من خالل تفاعل س 
 وبرامج تتناول ،، ويف سبيل ذلك فإن احلاجة تصبح ماسة إىل رؤية وخطط وسياسات    ما سبق تأثريه من خالل    

شعور املواطن بالواجـب، وإدراكـه       تنمية   مع .عيعلى صعيد التنظري والواقع قضية التنمية يف تكاملها اتم        
  .  وتقدمي مصلحة الوطن على املصاحل الشخصية، اتمعية بأبعادها املختلفةةللمسؤولي

من املؤكد إنه مهما تعددت     : إن مكافحة ومواجهة اإلرهاب وحتقيق األمن الفكري مسؤولية مشتركة         -٥
 مما يستلزم برامج نوعية لتأصيل مفهـوم  اجلميع نتشار لتؤمن وتوسعت األنشطة األمنية فإا لن تتمكن من اال   

 لكل صور االحنـراف  التصديب، واالستفادة من نتائجها اإلجيابية يف تعزيز األمن الفكري   )٢( الشرطة اتمعية 
م بعـد   ١٩٩٢ الكويت أصدر عام     وزير داخلية ، ومن املناسب القول أن      رهاب بأساليبه ووسائله املختلفة   اإلو
 كان موقعه هو خفري حيرس وطنه، ونعتقد أن ترسيخ مفهوم الـشرطة  أياًحرير قراراً يقضي بأن كل مواطن   الت

 من خالل برامج مؤسسية ملواجهة وجماة أفكار الغالة يعد مقوماً هاماً          ،اتمعية، وتأهيل اتمع رجاالً ونساءً    
  .وسيسهم بدور فاعل يف جناح إستراتيجية تعزيز األمن الفكري

لقد أدركنا التحديات اليت تـسلح ـا         :كفاءة األجهزة املعنية بتنفيذ إجراءات اإلستراتيجية املقترحة       -٦
أساليبهم اإلجرامية، وأيقنا أم على درجة عالية من املهارة والدقة يف           مع  اإلرهابيون، وتعاملنا خبرباتنا األمنية     

 ،، فضال عـن الـسرية   بشكل سيء  حتليل وتفسري الواقع  ، وتطبيق مناهج العلم يف      داءالتخطيط، والتنظيم واأل  
 .وتطبيق أحدث أساليب ووسائل التقنية من وسائل االتصال واالنتقال

هـزة ذات الـصلة بتنفيـذ    إن جناح هذه اإلستراتيجية يتوقف على قدرة وكفاءة كافة األج  فومن مث     
عض منها سيجعلها يف ذاكرة التاريخ،    ن غياب التنسيق بينها أو عدم وضوح االختصاصات لدى الب         براجمها، وأ 

ألن العربة تكمن يف اختيار العناصر البشرية املؤهلة وفق ضوابط موضوعية مع دعمها باحتياجاـا املاديـة،                 
   .وأحدث التقنيات فضالً عن استمرار التنسيق واملتابعة للربامج وفق ترتيب األهداف املعتمدة

                                                
 برامج التعلم املستمر احلديثة لبناء املفاهيم املستمدة من احلياة واليت بدأت تتـشرب ـا                :أقصد باألداء التنموي الراشد      )١(

 من متبنيات جمتمعاا وبذلك يصبح املدخل التنموي أحد مقومات اإلستراتيجية، بل ومـدخل صـحيح    البشرية وجتعلها 
   .ملشروع إستراتيجية األمن الفكري

راجع للباحث، دور وسائل اإلعالم الوطنية يف تنمية احلس األمين يف ظل نظام الشرطة اتمعية، حبـث مقـدم لنـدوة                        )٢(
  .هـ١٤٢٩ف بن عبدالعزيز آل سعود، ناي/ ب السمو امللكي األمريالشرطة اتمعية برعاية صاح
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  :ية تعزيز األمن الفكري برامج وآليات إستراتيج-املطلب الثاين
سواء األمنية أو العسكرية     )١(  تبني من خالل استقراء العديد من االستراتيجيات       : برامج اإلستراتيجية  -أوالً

نه بقدر عمق اإلستراتيجية وواقعيتها، ومرونتها تكون امج العمل الذاتية اخلاصة ا، وأوالتربوية أن لكل منها بر
كل األهداف املنشودة منها، وسوف أسعى إىل وضع برامج عمل اإلستراتيجية املقترحة براجمها املستقبلية ملبية ل

  :وفق ترتيب أمهيتها على التفصيل التايل
أن الربامج الوقائية تتصدر كل بـرامج العمـل    )٢(  تؤكد كافة الدراسات اإلستراتيجية  : الربنامج الوقائي  -أ

، وملا كانت مرحلة التنـشئة     )الوقاية خري من العالج   (قول املأثور   االستراتيجي، إمياناً من الباحثني مبوضوعية ال     
ما لذلك من أثر سليب علـى تـشكيل         و.  ومنها الفكر املنحرف   ،تترسخ فيها األفكار واملعتقدات الالعقالنية    

 علينا النظر   يتوجبلذلك  شخصية الناشئة، وقدراا اإلدراكية، لكل املؤثرات واألحداث احمليطة، وتفسريها،          
وأنه  ، الفكريإىل التعليم الراشد بأنه احملور الرئيس لألمن والنظر ،ىل األمية باعتبارها خطراً على األمن الوطين     إ

 ألننا نعتقد أن االهتمام باجليوش وحدها كركيزة لألمن الوطين أضعفه كثرياً، بل             .املدخل األهم لألمن الوطين   
ماد على التنشئة الصاحلة يف بناء هذه اجليوش، و هنا تكمن وأضعف اجليوش ذاا، رمبا ألنه صوب بإمهال االعت 

أمهية برامج الوقاية من خطر األمية وحتمية سد منابعها، ومواكبة التطور العلمي واألساليب املعرفية واملعلوماتية 
قـائي   ويتضمن الربنامج الو   ، اليت ال تنفصل عن تقاليد وقيم وعادات اتمع السعودي         ،والتكنولوجية احلديثة 

  : جمموعة من الربامج الوقائية الفرعية أمهها
  .عي مضاد لكل صور االحنراف الفكري يف بناء موقف اجتما،ار طاقات العمل املؤسسياستثم-١

                                                
) ١٨(اإلستراتيجية األمنية العربية اليت أقرها جملس وزراء الداخلية العرب يف دور انعقاده الثاين يف بغداد بقـراره رقـم                       )١(

ملؤثرات العقلية اليت أقرهـا     م، اإلستراتيجية العربية ملكافحة االستعمال غري املشروع للمخدرات وا        ٧/١٢/١٩٨٣بتاريخ
م،واإلسـتراتيجية  ٢/١٢/١٩٨٦بتاريخ ) ٧٢(جملس وزراء الداخلية العرب يف دور انعقاده اخلامس يف تونس بقراره رقم  

م، واإلستراتيجية العربية ملكافحـة   ١٩٩٦اإلعالمية العربية للتوعية األمنية والوقاية من اجلرمية اليت أقرت يف يناير من عام              
م، ومالمح اإلستراتيجية التعليمية للقرن القادم، املؤمتر التربوي السادس والعشرون، مجعية         ١٩٩٧اليت أقرت عام    اإلرهاب  

م، واالتفاقيـة  ١٩٩٧م، اإلستراتيجية العربية للحماية املدنية اليت أقرت عام         ٩/٤/١٩٩٧-٥املعلمني الكويتية، الكويت،    
وفر، مدخل إىل اإلستراتيجية العسكرية، تعريب وتعليق أكـرم ديـري،           م، أنريه ب  ١٩٩٨العربية ملكافحة اإلرهاب لعام     

م، ليدل هارت، اإلستراتيجية وتارخيها يف العامل، ترمجة اهليثم األيويب،          ١٩٧٨،  ٣واهليثم األيويب، بريوت، دار الطليعة، ط     
     .م١٩٦٧، ١بريوت، دار الطليعة، ط

ة العربية، االجناز والتطلعات، حبث مقدم إىل مؤمتر التعاون الشرطي األمين           أمحد جالل عز الدين، اإلستراتيجية األمني     . د    )٢(
نظرة مستقبلية، : حممد إبراهيم زيد، اإلستراتيجية العربية خالل العقد القادم       .م، د ٢٢/١٢/١٩٩٢ –٢٠العريب، الشارقة،   

أمحد ضياء الـدين خليـل،      . م، د ١٩٩٢/ ٢٢/١٢–٢٠حبث مقدم إىل مؤمتر التعاون الشرطي األمين العريب، الشارقة،          
حسن عبيـد،  .، دهـ١٤١٢منية والتدريب، الرياض،    أسس اإلستراتيجية وتطبيقاا األمنية، املركز العريب للدراسات األ       

هـ، ١٤٠٧، رجب   ٢٨البعد األمين يف إستراتيجية العمل االجتماعي العريب، جملة األمن، وزارة الداخلية، الرياض عدد              
ألمنيـة  ، حنو إستراتيجية عربية موحدة ملكافحة اإلجرام املنظم، املركـز العـريب للدراسـات ا              حممد فاروق النبهان  ٠د

حنو إستراتيجية أمنية للتدريب يف امليادين األمنية،       : جمموعة أحباث الندوة العلمية الرابعة    . هـ١٤٠٩والتدريب، الرياض،   
     .هـ١٤٠٨لتدريب، الرياض، املركز العريب للدراسات األمنية وا
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 ٣٢

 لتنفيذ براجمه وتطويرها مبا     - بكافة اإلمكانيات    - استمرار دعم مركز حممد بن نايف للمناصحة والرعاية        -٢
  . جتربة رائدة أثبتت فاعليتها يف جمال الوقاية الالحقة باعتبارها،يتفق مع املستجدات

بالنسبة ملن يثبت عالقته ) الواسطة (ةتأصيل مبدأ رفض كل مظاهر الضغط االجتماعي لإلعفاء من املسؤولي    -٣
  .بأصحاب الفكر املنحرف، واجلماعات اإلرهابية

 لتكون قادرة على    ،ا باملعارف املستحدثة   وتزويده ،إنشاء أجهزة أمنية نوعية، مع تأهيلها واستمرار تدريبها       -٤
استخدام التقنية يف أعمال مراقبة أصاب الفكر املنحرف عرب االنترنت، إضافة إىل االستفادة من برامج العمـل   

  .التطوعي يف رصد بؤر اجلماعات اإلرهابية، ومتابعة سلوك من سبق مناصحتهم وتأهيلهم
 ويكفل االستفادة من أوقـات فـراغهم يف اـاالت    ،اب تبين مشروع وطين شامل حيتوي طاقات الشب      -٥

 :التنموية ومنها
  . تصحيح املفاهيم املغلوطة لديهم من خالل رؤية عصرية حتقق االنتماء واملواطنة الصاحلة- ١-٥
 للكشف عن مواهبهم وملكام، وامتصاص       جماالً اعية للشباب وإعطائهم   تنمية القدرات العقلية واإلبد    -٢-٥

  .   والسلوكيات اهلدامة املوجهة ضد الدولة واملمتلكات، العنف والغضبكل أسباب
يف إقامة مسابقات تغرس ) اجلمعية الوطنية لإلبداع السعودي( االستفادة من إمكانات مشروع مقترح -٣– ٥

 يفة، وكيفية االستفادة املثلى من مصادرها، وخلق روح املنافسة الشر         ،يف نفوس الشباب حب املعرفة اإلنسانية     
 وحماكاة جتارب الـدول  ، يف تعزيز قدرام على اإلبداع واالبتكار،واستخدام مناهج وأساليب التفكري العلمي  

  . برامج التنميةيف توجيه طاقات الشباب حنو املشاركة يف )١( الشقيقة
  . والدوليةتنظيم الرحالت الشبابية والزيارات، واملشاركة يف الندوات واملعارض الوطنية واإلقليمية-٤ –٥

زم أن برامج الوقاية من انتشار الفكر الضال واملضل، وتأصيل األمن الفكري، متثل أفقاً وسبيالً لتغيري  ونكاد جن
  .االجتاهات السلبية، وتنمية العوامل االجيابية يف البناء والتنمية

صـحة والرعايـة،    ا استمرار توفري صور الدعم النفسي واملادي ملخرجات مركز حممد بن نايف للمن            -٥-٥
  . إضافة إىل أثر ذلك يف حتقيق األمن االجتماعي، هامة لضمان جناح هذه الربامجباعتبار ذلك وسيلة

 مما الشك فيه أنه كلما أحسنت األجهزة الرمسية اختيار العاملني :ج اختيار وتأهيل العناصر البشرية برنام-ب
 سواء يف اقتراح السياسات وبناء املناهج، وبرامج تنفيذها، ، وإعدادهم مبا حيقق هلم التوازن النفسي املعريف  ،فيها

، وحظيت برضـائه وتأييـده      دادت ثقة اتمع فيها    وضع آليات املتابعة والتنسيق والتقومي املوضوعي از       أو يف 
 لرسالتها التنموية، وكلما كانت االستراتيجيات بناءة، وأهدافها واضحة، وبراجمها علميـة، واملـشاركني يف             

 متطوعني مت تأهيلهم وفق برامج علمية وعملية تؤصل وترعى التخصص املهين،            عاملني أو أكانوا  ذها سواء   تنفي
 أسهم ذلك يف جناح السياسات، وحتقيق استقرار األمن الفكري، وخـري    ،والقيمة والقدرة على العمل اجلمعي    

  . والرعايةشهادة نقدمها ما مت يف شأن اختيار املشاركني يف تنفيذ برنامج املناصحة
، وأن قضية األمن الفكـري ال حتتمـل         ، والعوملة  نعيش عصر املعرفة   إننا :امج البحوث والدراسات   بر -ج

تعد البحوث والدراسات العلمية النظرية وامليدانية، إضافة إىل ورش العمل والندوات واملـؤمترات             ، و التجربة
ات ذات الصلة ا، مث اختيار منهج أو أكثـر مـن    العلمية سبيالً لتحديد املشاكل، ومجع وحتليل كافة املعلوم       

                                                
اهـات   حتويـل وتغـيري اجت   يف ملحوظاً مسابقة التاجر الصغري وقد حققت جناحاًأقامت مؤسسة حممد بن راشد يف ديب         )١(

رهاب يف اململكة العربية  وحتصني الشباب ضد اإليوسف بن أمحد العثيمني، األمن الفكري     ٠الشباب يف املرحلة الثانوية، د    
   . هـ ١/٣/١٤٢٨، الثالثاء كة املكرمةالسعودية، حماضرة ألقيت بالنادي األديب مب
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 ٣٣

مناهج البحث العلمي يف معاجلتها الستخالص أهم النتائج والتوصيات وصوالً حللول تتسم باملوضوعية، ولعل              
  :من أهم الربامج الفرعية اليت تنبثق عن برنامج البحوث والدراسات وحتقق نتائجه ما يلي

الحنراف الفكري والغلو، وارتباطها بفئة عمريـة حمـددة، أو بيئـة     برنامج البحث حول أسباب ظاهرة ا -١
  .  عميقة ومؤثرة، وأبعادن هذه الظاهرة ذات خصائص متشعبةأل ، أو ظروف وأسباب وزمن معني،جغرافية

 برنامج محاية القيم من خالل البحث عن أساليب وقاية الشباب واألحداث من الغزو الفكري واآلثـار                  -٢
  .  وكيفية حماربة الفكر الضال أو املضل بالفكر الرشيد،ام االنترنتالسلبية الستخد

 خاصة مـا    ، برنامج حول أساليب رصد السلوك املخالف للبيئة والقيم األخالقية واالجتماعية للمجتمع           -٣
ت  حبيث تكون مرتبطة باملشكالت ذا     ، وربطها بربامج البحوث والدراسات امليدانية     ،يتعلق بالتقليد أو احملاكاة   

  .اخلصائص االجتماعية واألمنية الواقعية
 تقوم على توفري البيانات األساسية ملشكلة االحنراف الفكري على ، برنامج الستحداث أساليب حبثية نوعية-٤

املستويني الوطين والدويل، وتعميق أواصر التعاون يف جمال الدراسات االستشرافية، والتنبؤ األمـين، وتقـدمي               
  .احللول املوضوعية

 لالستفادة منهم على أساس من ، برنامج لتحديد أفضل الباحثني يف معاجلة قضايا االحنراف الفكري والغلو    -٥
  . والتركيز على الباحثني الشباب لقرم زمنياً من املنحرفني فكرياً،التخصص العلمي والنوعي

األمنية لتطبيق مناهج ومعـايري      برنامج لتطوير أساليب البحث العلمي األمين، وإعداد العاملني باألجهزة           -٦
البحث العلمي األمين يف تشخيص وحتليل مشكالت العمل األمين عامة، ومشكلة االحنراف الفكري والغلـو               

  .بصفة خاصة، وكيفية معاجلتها على أسس علمية
  برنامج لتعزيز ودعم جهود القطاع التربوي، واألفراد يف جمال البحث العلمي لتأصيل ثقافـة الوسـطية                -٧

وإثرائها، واحلد من الغلو والتطرف، واملشاركة االجيابية يف دعم اجلهود املبذولة لوقاية اتمع من اجلرمية بصفة             
  .واإلرهاب بصفة خاصة واالحنراف الفكريعامة، 
  .، واقتراح أفضل أساليب املعاجلةيةمراكز البحثل برنامج لبحث مدى كفاية الدعم احلايل املخصص ل-٨
حث أفضل السبل لتفعيل التعاون والتنسيق بني األجهزة األمنية واملؤسسات واهليئـات العامـة            برنامج لب  -٩

  :مستوينيعلى واخلاصة 
 وذلك من خالل برامج إعالمية تربوية ترتكز على أمهيـة تأصـيل             :)األسرة  ( البيئة الداخلية للجمهور      - أ

ة، مبا حيقق األمن النفسي والتربـوي لـدى          االجتماعية، وترسيخ املفاهيم الصحيح    ةالتعاون، وحتمل املسؤولي  
  . وحيد من ظاهرة الغلو أو التطرف واالحنراف،الناشئة
) رياض األطفال، املدارس، االس، النوادي، اجلامعات، املؤسسات و اجلمعيات: (البيئة اخلارجية وتضم  - ب

 دف دعـم    ،املشتركدف تبادل وجهات النظر حول تنفيذ السياسات، ومستوى التنسيق يف تقومي العمل             
 . اجلهود ذات الصلة بتعزيز استقرار األمن الفكري الوطين

 اليت يتم صياغتها لتحقيق     ، إننا على يقني أن مجيع االستراتيجيات      : آليات تطبيق اإلستراتيجية املقترحة    -ثانياً
قيق أهدافها وبراجمها  مامل تتوافر هلا اآلليات الالزمة لتح،أهداف بذاا تصبح جمرد حروف وسطور على أوراق 

النوعية، كما أننا على يقني بأمهية الدور اإلعالمي يف تفعيلها، ولعل من أهم اآلليات اليت يقترحها الباحـث                  
  :لتطبيق إستراتيجية تعزيز األمن الفكري الوطين ما يلي
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 ٣٤

 ،رى إال خلدمة البشرمل يرسل األنبياء والرسل إال هلداية البشر، ومل تسخر املخلوقات األخ    : اآللية البشرية  - ١
 املدمرة إال لتحقيق الغايـات  ضع االستراتيجيات سواء البناءة أو   ومل حيمل األمانة رغم ثقلها إال البشر، ومل تو        

 األهداف واألمن إال جبهود املخلصني من البشر، وأن حتديـد أعـدادهم وفئـام     ولن تتحقق  ،املتباينة للبشر 
اخلرباء الذين ميكن االستفادة منهم يف اقتراح السياسات وبرامج البحث            املواطنني أو من   وختصصام سواء من  

 االستمرارية يف حتقيق أهداف إستراتيجية تعزيز        تنفيذها واملناصحة والرعاية، وتقومي نتائج األنشطة اليت يضمن      
 .األمن الفكري وفق مبادئ ومنهجية علمية

 كانت بعثة األنبياء اإلبالغ عن ربوبية اهللا، وماكـان          للمعلومة قدر وشأن كبري، وقد     :اآللية املعلوماتية _  ٢
، وما قامت احلروب واخلالفات إال مبعلومة، ومـا كـان   ات اإلميان والكفر إال مبا أستقر يف العقل من املعلوم  

 ليـة واآل. االحنراف الفكري إال مبعلومة ملتبسة أو قول على خالف مع األصل مما جاء يف الكتـاب والـسنة      
 حتـت  ، يف جمال مجع املعلومـات  تعمل متخصصةنوعية كبري من األمهية وتعىن ا أجهزة  على قدر املعلوماتية

مظلة الشرعية واملشروعية، ومن خالهلا سيتم حتديد مظاهر االحنراف الفكري أو الغلو، ومواطن االنتشار سواء       
عاد والنتائج احملتملة، وأفضل األساليب  الفئة العمرية، متهيداً لتحديد األب أو،جغرايفنطاق   ضمنما تعلق بالبيئة

  وتفعيل  أمهية زيادة  ومن مث تبدو  نطلق جلميع السياسات،    امل وملا كانت هذه املعلومات هي       ،والوسائل العالجية 
 والواجب الذي    الدور اإلجيايب للمواطنني يف هذا  اال استناداً للمسؤولية         تنشيط مع   ،أجهزة مجع املعلومات  

  .)١(  وإنشاء وتفعيل دور مراكز قياس الرأي العامين،حيمي األمن الوط
اليت تلزم   )٢( ، واالتفاقيات األنظمة وتتمثل يف إصدار واستمرار تطبيق أحكام        :)النظامية(القانونية  اآللية   - ٣

لتحقيق سياسات األمن االجتماعي، أو تعديل القائم منها مبا يتسق مع األهداف املنشودة مع حتديد اجلهـات              
 حتدد السياسات التربوية العتماد مناهج تعليمية تفجر الطاقـات          أنظمة أمهية إصدار    تبدو وهنا   .لصلةذات ا 

 وتعـديل   ، يف إطار العقيدة الصحيحة، إضافة إىل تقنني شروط شغل وظـائف التعلـيم             ،اإلبداعية للطالب 
 شروط الترقيـة يف الـسلم        يتم الربط بينها وبني    ،املستويات املالية للمعلمني، واستحداث برامج تدريب هلم      

 لتويل أكرب املهام تأثرياً يف خلق العناصر الصاحلة لبناء النسيج ،الوظيفي التربوي، مبا يكفل انتقاء أفضل العناصر     
  . وهو خري ما حيسب للسياسات يف سجل التاريخ،االجتماعي للوطن

 ذات الـصلة   ،ت التنظيمية والتنفيذية   والقرارا  مبختلف أنواعها   وتتمثل يف إصدار اللوائح    :اآللية التنظيمية - ٤
، وأجهزة بتطوير السياسات التربوية واألمنية، حلماية األمن الفكري اتمعي، وإنشاء املراكز البحثية واإلعالمية

 النتائج اليت أسفر عنها برنامج املناصحة والرعاية، واستحداث أجهزة تعىن بتوجيه طاقات الشباب متابعة وتقومي
، وحتديـد االختـصاصات     ت مع وضوح األهداف واملسؤوليا    ، جمال التنمية املستدامة بالوطن    واستثمارها يف 
 . وسبل تنسيق العالقات مع األجهزة ذات الصلة حبماية األمن الفكري،وجماالت العمل

هـزة   وتشمل حتديد كافة اإلمكانيات املادية الالزمة لتنفيذ الربامج املعتمدة لدى مجيع األج : اآللية املادية  - ٥
 .املعنية بتطبيق السياسات واألهداف ذات الصلة بإستراتيجية تعزيز األمن الفكري

                                                
 لندوة إدارة وتطوير أداء مراكز      ني مقدم ني حبث  وقياس الرأي العام االلكتروين،    ماهية الرأي العام،  ،  شمتعب بن شديد اهلما      )١(

ف العربيـة  قياس الرأي العام أمنياً، جملة األمن واحلياة، جامعة ناي     . م٢٠٠٨ نوفمرب   ٢٠-١٦م، الشارقة،   قياس الرأي العا  
   .هـ١٤٢٣للعلوم األمنية، 

   .أحكام االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، ومجيع االتفاقيات العاملية ذات الصلة    )٢(
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 ٣٥

 تعد آلية التنسيق واملتابعة من أهم ما يضمن حتقيق األهداف، حيث يتم من خالهلا             :آلية التنسيق واملتابعة  - ٦
ولقد تبني مـن خـالل      مراقبة تنفيذ الربامج، وحتديد املعوقات فضالً عن احلد من التنازع على االختصاص،             

واالستراتيجيات أن غياب آلية التنسيق واملتابعة قد جعل منها حـرباً علـى ورق،               )١( استقراء بعض اخلطط  
 ،وأضحت من قبيل االستهالك أو العروض اإلعالمية، مما جيعل املشكلة اليت وضعت اإلستراتيجية  حللها قائمة               

 ودور األجهزة املعنية به من أجل تطبيق إستراتيجية ،ق واملتابعةؤكد على آلية التنسي نهلذاوقد تتنامى وتتشعب، 
 .تعزيز األمن الفكري، واحلد من االحنراف والتطرف، فضالً عن ترشيد الربامج وفق األهداف املنشودة

  
  
  

                                                
ـ                  تعثر   )١( ائف تنفيذ أهداف اخلطة األمنية الوقائية العربية األوىل اليت سبق أن أقرها املؤمتر الثالث لوزراء الداخلية العرب بالط

ـ ١٤٠٠ شوال   ١٧ -١٥( رها جملـس وزراء الداخليـة    أقلخطة األمنية العربية األوىل اليت، وكذلك احلال بالنسبة ل   ) ه
 وحدد هلا مخس سنوات لتنفيذها إال أن عدم تنفيذ بعض بنود            م،١٩٨٦ عام      يف ٥٢العرب يف الدار البيضاء بقراره رقم       

   .م١٩٩٢ اية عام ستلزم متديد ها ملدة عامني لتنتهي يفاخلطة ا
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 ٣٦

 : ةـاخلامت
من املسلم به أننا نعيش عصراً تعددت وتنوعت فيه التحديات الفكرية، ومن هنـا كانـت  أمهيـة                    

 اإلسـالم للبـشرية   ولقد حفظ   وع هذا املؤمتر الذي عىن باألمن الفكري باعتباره جممل األمن ومظلته،            موض
عامة، وللمسلمني خاصة أمنهم الفكري إال أن التاريخ يشهد منذ القدم على كثري من العقول البشرية اليت مل                  

ل يف البيئة والثقافـة، أو لعـدم اإلميـان    تدرك احلقيقة، إما كرباً وتكرباً، أو لقصور يف الفهم والوعي، أو خلل   
 اتمعية الوقائية، فكان االضطراب والتفجريات والقتل والتدمري، الذي أحدث خلالً باألمن احلسي، ةباملسؤولي

  .  ستظل أثاره منطبعة يف الذاكرة ألمد طويل
استقراراً لألمن الفكري ولقد سعينا ما استطعنا إىل وضع إطار إلستراتيجية علمية قابلة للتطبيق تكفل        

من خالل إلقاء الضوء على مفهوم األمن الفكري، وأهم املفاهيم املرتبطة به، وموضحاً طبيعتـه وخصائـصه              
وأهم العوامل املؤثرة يف استقراره ومستلهماً من الواقع املعاصر لألمن الفكري حتديداً إلطـار اإلسـتراتيجية                

  .   املقترحة لتعزيزه كمشروع وطين تنموي
  :التوصيات 

  :  بالنسبة ملواجهة الواقع املعاصر-أوالً
 منـه، وإن تعـدد   رأن يتم التعامل مع ظاهرة االحنراف الفكري باعتبارها واقع معاصر فرض علينا وال مف - ١

 .التحديات وما صاحبه من قصور قد زاد من عمق املشكلة مما يستلزم موضوعية يف املعاجلة
 . العاليةلضمان الفعالية والرعاية وتقومي النتائج موضوعياً ناصحةامل االستمرار يف تطبيق منهج - ٢
 وحيسن تعليمهم ويعدل اجتاهات اجليـل احلاضـر          بإدراك إنه من واجب اتمع أن يريب األجيال القادمة       - ٣

 .ليتمسك بقيم وسلوكيات الدين احلنيف
 حتقيق دعائم األمن الفكـري الـذي         من أجل  حيسن باألجهزة األمنية املعنية التنسيق والتعاون فيما بينها       – ٤

 .سيجلب الفوائد العظيمة للجميع، ألن الرفاهية احلقيقية تكمن يف اإلشباع الفكري اآلمن
إعادة النظر يف قواعد اختيار املعلمني، وبرامج تدريبهم، ومتابعة سلوكهم وأدائهم يف تنفيذ الربامج التربوية  - ٥

ء من فلسفة اتمع التعليمية والتربوية يسهم يف تعزيـز عناصـر            والتعليمية املعتمدة على أساس أن ذلك جز      
 .السلوك والقيم األخالقية، ويؤصل الوسطية والتسامح، باعتبارها من مقومات األمن الفكري

االستمرار يف تنمية وتعزيز سياسة التعليم واإلرشاد املستمر جلميع أفراد اتمع من خالل استحداث صيغ               - ٦
 .ب عاملي الزمان واملكان وكافة املعوقات أمام املعرفة اليت حتقق الوعي واألمن الفكريمالئمة تكفل تذوي

  :  بالنسبة لإلستراتيجية املقترحة-ثانياً
  .استحداث وتطوير أجهزة وأساليب ووسائل مجع املعلومات حول مظاهر وصور التطرف الفكري -١
هر الفكر املنحرف، والغلو، وصنوف التطرف      تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال تبادل املعلومات حول مظا         -٢

 . الفكري دف تطوير وتعزيز الربامج الوقائية والعالجية املالئمة
أن تتبىن اهليئة العلمية للمؤمتر دعوة الباحث للقيادة احلكيمة الرشيدة إىل اعتماد اإلسـتراتيجية املقترحـة             -٣

 .لمشروع الوطين حلماية األمن الفكري بالوطنبأهدافها، ومقوماا، وبراجمها، وآليات تنفيذها كأساس ل
تأصيل وترسيخ مفهوم العمل التطوعي يف إطار قواعد الشريعة وإيثار مصلحة الوطن لدى اجلمهور مـع                 -٤

  .زيادة وسائل االتصال اجلمعية بينهم مبا يضمن الفاعلية يف تنفيذ برامج الوقاية والعالج
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 ٣٧

  املراجع
  :  املصادر الشرعية-أوالً 
  .الكرميرآن لق ا-أ

  :كتب احلديث -ب 
  .، طبعة دار السالم،كتاب الصلح، الرياض)صحيح البخاري(البخاري إمساعيل عبد اهللا حممد  أيب اإلمام-١
  .، كتاب العلم، طبعة بيت األفكار الدولية)سنن الترمذي( اإلمام احلافظ أيب عيسى حممد الترمذي -٢
  :)املعاجم(كتب اللغة  -ثانياً
  .م١٩٦٤، طبعة  املطابع األمرييةنلشؤواهليئة العامة  :القاهرةلغة العربية، املعجم الوجيز،  جممع ال-١
   .م٢٠٠٢، ط ملشرق دار ا: املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، بريوت-٢
  :دكتوراة واملاجستريالرسائل : ثالثاً 
ية، رسالة دكتوراة غـري منـشورة،   حيدر بن عبد الرمحن احليدر، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكر    -

   .هـ١٤٢٢، أكادميية الشرطة، مجهورية مصر العربية
 ، رسـالة  قيق األمن الفكري لدى الطـالب      حت اإلدارة املدرسية يف  ، دور وكالء     سعود بن حممد بن خريف     -

  .م٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٧، الرياض للعلوم األمنية جامعة نايف العربية إىل مقدمة ماجستري
 اإلرهـاب،   مواجهـة إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يفحنو بناء  ،املالكيحلفيظ بن عبد اهللا   عبد ا -

  .م٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧، ، الرياض للعلوم األمنيةامعة نايف العربيةمقدمة جلرسالة دكتوراة، 
 دار املعرفـة    : اإلسـكندرية  ، وفاء حممد الربعي، دور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري، رسالة دكتوراة           -

 .م٢٠٠٢، اجلامعية
 : حبوثموعات  سجالت -رابعاً

، كلية )امسة أعمال اجللستني الرابعة واخل(  ندوة اتمع واألمن بحوث واألوراق العلمية املقدمة يف  سجل ال-
   ). هـ١٤٢٢ صفر١٥ –١٢(امللك فهد األمنية، الرياض 

ات اتمعيـة   املؤسـس "  دورا الثالثة    وة اتمع واألمن يف   بحوث واألوراق العلمية املقدمة يف ند      سجل ال  -
   ).هـ١٤٢٥ صفر٢٤–٢١(، الرياض كلية امللك فهد األمنية" شتركة  املةاملسؤولي: واألمنية

 املنعقد برعاية جامعة اإلمام حممد      اإلرهاب من   اإلسالم عن موقف    البحوث املقدمة يف املؤمتر العاملي     سجل   -
   . هـ١٤٢٥، الرياض، اإلسالميةبن سعود 

ركز ، املإحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري واخللقي طرق وعات الدورة التدريبية السابعة ، سجل موض-
 . هـ١٤٠٤  اجلزء الثاين،العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض

–١٦لريـاض ، ايـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة     ، أكادمي اإلرهـاب  سجل أعمال ندوة مكافحة      -  
   .هـ١٨/٢/١٤٢٠

ـ ، تنظيم جامعة العاشرسجل جمموعة البحوث املقدمة يف االجتماع التنسيقي -  ة   نايف العربية للعلوم األمني
 ) األمن الفكـري  ( كافحة اجلرمية حول     مراكز البحوث والعدالة اجلنائية وم     بالتنسيق مع جامعة طيبة ملديري    

 . )٢٠٠٤ /٩/ ٢٢- ٢٠افق  املو١٤٢٥ / ٨ / ٨-٦( املدينة املنورة 
 / ١٦/٤–١٢  الس األعلى للثقافة،   :ة الثقافية، القاهرة   سجل ملخصات أحباث مؤمتر العوملة وقضايا اهلوي       -

  .م١٩٩٨
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 ٣٨

  : ندوات ومؤمترات علمية   حبوث فردية مقدمة يف-خامساً
إىل مؤمتر التعاون األمين     مقدم   ، االجناز والتطلعات، حبث   اإلستراتيجية األمنية العربية  ،  أمحد جالل عز الدين   -

   .م١٢/١٩٩٢ / ٢٢ –٢٠،، شرطة الشارقةم١٩٩٢ إىل م١٩٧٢ خالل الفترة من الشرطي العريب
 كتـاب حنـو     مفاهيمه وخصائصه وكيفية حتقيقه، دراسـة يف      :  أمحد ادوب، األمن الفكري والعقائدي     -

  .هـ١٤٠٨يف العربية للعلوم األمنية،  ناجبامعةاألمنية، ندوة علمية  امليادين إستراتيجية عربية للتدريب يف
، جائزة نايف بن عبد العزيز العاملية للسنة النبويـة       اإلسالم يف مواجهة االحنراف الفكري     أمحد عمر هاشم ،    -

  .هـ١٤٢٤ لعام الثقايف واإلسالمية املعاصرة، املدينة املنورة، سلسلة النشاط العلميوالدراسات 
مكافحة االجتار (لندوة، حبث مقدم اإلجرام املنظم ودورها يف االجتار باألشخاص ، عصابات  حممد فتحي عيد   -

  .م١٧/٣/٢٠٠٤ –١٥ الرياض، ،العربية، جامعة نايف )عضاء البشريةباألشخاص واأل
  : علمية  جمالتمنشورة يفوتقارير حبوث  -سادساً

  .م٢٠٠٤، )٤(عدد ،الشرطي، الشارقةفايز اجلحين، وظيفة األسرة يف تدعيم األمن الفكري، جملة الفكر  علي-
 لندوة إدارة وتطـوير  ني مقدمني، حبث وقياس الرأي العام االلكتروين   ، ماهية الرأي العام   شديد اهلماش  متعب   -

  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٠-١٦أداء مراكز قياس الرأي العام، الشارقة، 
 األمنيـة، مركـز     ف العربية للعلوم   أكادميية ناي  :اإلرهاب يف الوطن العريب، الرياض    ، واقع   حممد فتحي عيد  -

 .م١٩٩٩،   هـ١٤٢٠ ،الدراسات والبحوث
، "نشر العنف واجلرميـة بـني الـشباب         اإلعالم يف دور وسائل   " دراسة حول     يوسف الشهاب وآخرون،   -

  .م٢٠٠١  إدارة البحوث والترمجة،،اإلعالم وزارة :الكويت
  :الكتب -سابعاً

   .م١٩٩١، ٣ دار املعارف، ط:لقاهرةبسيوين، املنهج وعناصره، اإبراهيم  -
   .م٢٠٠١، لعريب املكتب ا:اإلسكندرية، يف الدول العربية اإلرهاب والتطرف والعنف، أمحد أبو الروس -
، دار النهضة العربية:  والفكر الوضعي، القاهرةاإلسالمية بني الشريعة اإلجرامية، الظاهرة  ادوبعلي أمحد  -

  .م١٩٧٥
  .م١٩٩٤دار الفكر العريب، :  وافد على شاشات التليفزيون، القاهرة الشال، بث انشراح-
    .م١٩٩٩دار الشروق، :  حرب احملطات الفضائية، عمانم٢٠٠٠ إياد شاكر البكري، عام -
، ة، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربي دراسة اتمع وحدوده، املنهج العلمي يفحامد حممد عمار  -

   .م١٩٦٠
 املطـابع اإلسـالمية     : املعاديـة، الريـاض    اإلعالميـة ، حتمية مواجهة الـسيطرة       ناصر اخلشيم   عايض -

    .١ طهـ،١٤١٠،العربية
  .م١٩٨٢ ، ٨، القاهرة، مكتبة وهبة ، طعبد الباسط حممد حسن، أصول البحث العلمي -
  .م١٩٧٧، ٢عبد الرمحن بدوي، مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة املطبوعات، ط - 
  .م٢٠٠٧ دار الفكر، ،، دمشقاإلسالميعبد الرمحن حلي، أزمة التعليم الديين يف العامل  -
 .١، طهـ١٤٢٧،  مركز الراية: دمشقعبد الكرمي بكار، التأزم الفكري يف واقعنا اإلسالمي املعاصر، -
  .هـ١٤٢٢ ،انمكتبة العبيك: اإلسالمية وقضاياها املعاصرة، الرياض، األمة الواسعأمحد عبدالوهاب  عبد-
 مطبوعـات   :، دمـشق  ١ ج السوري، والقانون   اإلسالمي عبود السراج، التشريع اجلزائي املقارن يف الفقه         -

  .م١٩٧٦جامعة دمشق ،
  .م١٩٨٣، ١املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط :، بريوت عزيز احلاج، الغزو الثقايف ومقاومته-
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 ٣٩

  .هـ١٤٠٣ ،لرياض، مطبعة املعارفاإلسالم، ا ضوء  بن فايز اجلحين، األمن يفعلي-
  . هـ١٤٢١ية نايف العربية، ، أكادمي) الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض :اإلرهاب(  علي فايز اجلحين، -
  . هـ١٤١٤، اإلسالم والشباب، دمشق، دار القلم،  حممد الزحيلي-
  .هـ١٤٢٤، ، الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية، الرياض فهد احلصني حممد بن-
، وعالقاـا   ، ووظائفهـا  علم، دراسة فسيولوجية ملاهياا    والذكاء والت  واإلدراك، الدماغ   حممد زياد محدان  -
  .م١٩٨٦ن، دار التربية احلديثة، ، سلسلة املكتبة التربوية السريعة، عما)٤٩رسالة رقم ال(
  .م١٩٩٤، ١كر العريب، ط حممد سيد حممد، الغزو الثقايف واتمع العريب املعاصر، القاهرة، دار الف-
  .م٢٠٠١، املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية،  حممد شفيق، البحث العلمي- 
 أكادميية نـايف    : الرياض ،إلستراتيجية الضبط االجتماعي يف الدول العربية     ، منوذج   حممد صفوح األخرس   -

  . هـ١٤١٨ العربية للعلوم األمنية،
  .هـ١٣٩٢،  دار النهضة العربية:دب املعاصر، بريوت حممد حممد حسنني، االجتاهات الوطنية يف األ-
  .هـ١٤٣١،  مكتبة العبيكان:مد نصري، األمن والتنمية، الرياض حممد حم-
  . هـ١٤١٨، ١، ط دار الدعوة:اإلسكندرية، إلسالمي يف مواجهة الغزو الثقايف مصطفى حلمي، الفكر ا-
   . هـ١٤١٢، ١ دار الوطن، ط:الرياض، ناصر بن سليمان العمر،  البث املباشر حقائق وأرقام-
  . هـ١٤١٢، ١، طمكتبة النور: اإلحساء،  نبيل عبد الرمحن احمليش، الغزو الفكري للعامل اإلسالمي-

  :املدونات واالتفاقيات األمنية  - ثامناً
  .م١٩٩٦اإلرهاب،  جملس وزراء الداخلية العرب ملكافحة دونة قواعد سلوك الدول األعضاء يف م-
 .م١٩٩٨ ، القاهرة، ابريل،ء الداخلية والعدل العربجملس وزرا، اإلرهابفاقية العربية ملكافحة  االت-
  .م٢٠٠٤،  مايو ، الكويتاإلرهاب اتفاقية دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة -

  : تقارير وحماضرات -تاسعاً
ــار، جتــربيت  - ــد اجلب ــداهللا العب ــن عب ــاًعــادل ب ــوفني أمني ــع املوق ــسعودية  يف م ــسجون ال  ال
،saaid.net/Doat/adel/index.htm:// http   
  . حممد بن نايف للمناصحة والرعاية، اململكة العربية السعودية، الرياض، تقرير غري منشورمركز -
يوسف بن أمحد العثيمني، األمن الفكري وحتصني الشباب ضد اإلرهاب يف اململكة العربيـة الـسعودية،                 -

   .هـ١/٣/١٤٢٨بالنادي األديب مبكة املكرمة، الثالثاء حماضرة ألقيت 
  : الصحف واالت  - عاشراً

  . هـ١٤٢٥، ١رياض، ط، الاإلصدار الثاين،  جملة البيان، مستقبل العامل اإلسالمي حتديات يف عامل متغري-
  . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،لة األمن واحلياة ، الرياضجم-
  . )٧٠(وعدد ) ٣٥(ة، عدد  عربينشؤو جملة -
  .م١٩٦٨ اللندنية ، مارس ،  جملة التاميز-
   .م١٩٩٨ / ٨ / ٢٧، العدد الصادر بتاريخ  صحيفة األهرام املصرية-
  . هـ١٤٢٠ حمرم ٢٦ ، الصادر يف ٩٧٢٢، عدد  صحيفة اجلزيرة-
  . هـ١٤٢٩ رجب ١   الصادر يف،١٤٦٢٠ ياض، عددالر صحيفة -

 


