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 ١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  

  "حنو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم " 
  
  

 بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري

  »المفاھیم والتحدیات«
  ھـ١٤٣٠ جماد األول ٢٥- ٢٢في الفترة من 

  كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 
  ك سعوداألمن الفكري بجامعة المل

  
  

  إعداد 
  ∗ بقمي حممد ال سعود بن سعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   باحث تربوي ، ماجستري يف األصول واإلدارة التربوية  ∗
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 ٢

  
  
  
  

  : املقدمة
السـتمرار تنميتـها،    لدوامها و ميثل األمن هاجس األفراد واتمعات، فتسعى الدول لتحقيقه              

مدى حمافظة أفراده   يعكس  فالتنمية املستدامة ال تدوم بغياب األمن، كما أن األمن يعد مرآة اتمع و            
 جمتمعهم، عالوة على استقرار حيام، فباألمن تسمر وتزهر احلياة ، وبانعدامـه تتهـدد               على هوية 

  . تطلعات وآمال الشعوب واتمعات
 لبناء املفاهيم واالجتاهات لألفراد واجلماعات يف أغلب اتمعـات ،           الرئيستعد التربية احملور          و

اهات الصحيحة، فإنه يقع على عاتقها مسؤولية       فكما تتحمل مؤسساا بناء وتكوين املفاهيم واالجت      
احلفاظ على هوية اتمع وأفراده من خالل تصحيح االجتاهات اخلاطئة، وذلك بتعـديل مـساراا               

  . وقيادا إلرسائها على شواطئ األمن مبعناه الشامل
ة املؤسـسات      إن املسؤولية األمنية مل تعد تقع على عاتق رجال األمن فقط، بل البد من مـسامه        

التربوية يف املنظومة األمنية، وخصوصا املؤسسات التعليمية، لذا فإن املؤسسات التعليميـة إحـدى               
املؤسسات التربوية اليت تعول عليها اتمعات إذا ما قامت بدورها على الوجه األكمل من خـالل                

هدامة تؤول ا إىل االيار     مشاركتها يف املنظومة األمنية، لتكون سداً منيعا ضد أي تيارات منحرفة            
  . والدمار

إنه من الصعب حتقيق األمن يف اتمع إال باالستفادة القصوى من التعليم من خالل أساليبه ووسائله                "
التربوية اليت تسهم يف وقاية اتمع بشكل عام، حيث مسؤولية مواجهة االحنراف ليست مـسؤولية               

ا إىل مجيع املؤسسات ومن أمهها املؤسسة التعليمية، وذلك         أجهزة األمن فقط، وإمنا تتعدى مسؤوليته     
من خالل إسهامها يف إرساء القيم الروحية واألخالقية والفكر اإلسالمي الصحيح، وما يتضمنه مـن       

  .)٤٠، ٢٠٠٦الشهري ، ( "مواعظ تربوية ومن تسامح واعتدال
 على عقول الناشئة والـشباب،       مشاركة املؤسسات التربوية أمراً ملحاً للحفاظ       أصبحت لذا        

وحتصينهم ضد الغزو الفكري وتياراته املنحرفة، ومن بني هذه املؤسسات التربوية املدرسة اليت تعتـرب      
من أهم حمصنات األمن من خالل تثقيف الطالب وزيادة الوعي األمين والثقايف وذلك إلبعادهم عن               

  .نية السليمة ومن مث الوقوع يف اجلرميةاخلروج على األنظمة والقيم والعادات والتعاليم الدي
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 ٣

  
  
  
  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها
    لقد استشعر الباحث ما حدث يف اململكة العربية السعودية من احنرافات فكرية كـان نتاجهـا                
  .الترويع والتخريب، وقعت وخلفها مسببات عديدة متنوعة قد يكون منها قصور املؤسسات التربوية

ديد من الدراسات لتقصي دور املؤسسات التعليمية يف تعزيز األمن الفكري، والـيت      وقد سعت الع  
   .شئة وحفظها بتحصينها من االحنرافاتفقت على أمهية دورها يف بناء وتكوين شخصيات النا

اإلشراف املدرسي أحد عوامل انتشار اجلرميـة،       التربية و أن ضعف    إىل   أشارت الدراسات ولقد       
م ا مركز أحباث اجلرمية أجراها على عينة من ثالث جمموعات سحبت األوىل مـن               ففي دراسة قا  "

دور املالحظة االجتماعية والثانية من السجون واإلصالحيات والثالثة متثل املـسؤولني يف اهليئـات              
من أفراد الدراسة يعترب ضعف اِإلشراف املدرسـي        % ٦٥االجتماعية واألمنية، أظهرت نتائجها أن      

  ).٤٩، ٢٠٠١السعدوي، " (عوامل انتشار اجلرميةأحد أهم 
املؤسسات التعليمية، وبناء مشروع تعزيز األمـن       فاعلية     لذا ستحاول الدراسة التعرف على واقع       

الفكري بوزارة التربية لضمان استمرارية تفعيل املؤسسات التعليمية يف تعزيز األمن الفكري حـىت ال            
حديات املستقبلية لتعزيز األمن الفكري من خـالل الـسؤالني   تصبح ضمن املهددات واملعوقات والت    

  : اآلتيني
  ما واقع فاعلية املؤسسات التعليمية يف تعزيز األمن الفكري؟ : السؤال األول
  ما هو املشروع املقترح لتعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم؟: السؤال الثاين

  
  :أمهية الدراسة

سة على املستوى العلمي من الدور الذي جيب أن تقـوم بـه املؤسـسات               تربز أمهية هذه الدرا   -١
  .التعليمية من حيث التوعية الشاملة لتحصني وتعزيز أفكار الطالب

 تستمد الدراسة أمهيتها على املستوى العملي من خالل النتائج اليت ستتوصـل إليهـا لـتمكني          -٢
ن الفكري بوزارة التربية والتعلـيم،      ومساعدة صانعي القرار من خالل بناء مشروع تعزيز األم        

  .لضمان استمرارية تفعيلها ومن مث حتقيق الطمأنينة على فكر الشباب واألجيال الناشئة
  : أهداف الدراسة   

 .إلقاء الضوء على أمهية األمن الفكري، ومهدداته، وآثار انعدامه -١
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 ٤

  . يالتعرف على واقع فاعلية املؤسسات التعليمية يف تعزيز األمن الفكر -٢
 . بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم -٣

  
 

  : منهج الدراسة
  .سيستند هذا العمل العلمي على املنهج الوصفي 

  : من خالل استخدام مدخالن من مداخل املنهج الوصفي 
من خالل اسـتقراء  ) Documentary Approach(مدخل الدراسات الوثائقية -١

ة والثانوية من تقارير وكتب مؤلفة ورسائل علميـة وحبـوث         العديد من املصادر األولي   
  . ومقاالت منشورة يف دوريات عملية حمكمة أو مقدمة إىل ندوات ومؤمترات علمية

 Intera(و التحليل املتعمق ) Reflecting Thinking(مدخل التفكري التأملي -٢
Analysis (          الفكـري    من أجل تتبع  الشواهد وصوال إىل بناء مشروع تعزيز األمن 

 .بوزارة التربية والتعليم
 

  :الدراسات السابقة
دراسة هدفت إىل التعريف مباهية ومفهوم األمن الفكري وتوضـيح           ) ٢٠٠١(       أجرى احليدر   

املؤثرات الفكرية، والعالقة بني األمن الفكري وبني املؤثرات الفكرية املختلفة، وتوصلت إىل عدد من             
  -:النتائج من أمهها

 .من الفكري يعد ضرورة من ضروريات احلياة اآلمنة املستقرةن األأ -
ن حتقيق األمن الفكري لدى أفراد اتمع، حيقق تلقائيا األمن من مجيع مقاصـده إذا مـا                 أ -

   .أحكمت وسائله، وهو ما ميكن أن نطلق عليه األمن الشامل
خـاطر والتحـديات   أن ظاهرة الغلو يف الدين واليت تعرف بالتطرف الديين تعد من أكرب امل   -

 .الفكرية يف العامل املعاصر من حيث آثارها املدمرة على أبناء األمة العربية واإلسالمية 
 .ن املؤسسات التعليمية تتوىل دوراً كبرياً يف مراجعة وصياغة وتنقية الفكر من االحنرافأ  -

ب املرحلـة   إىل دراسة مظاهر االحنراف األمين لـدى طـال        ) ٢٠٠٤(     وهدفت دراسة السميح    
الثانوية، وأسباا وحتديد املقترحات اليت تسهم يف احلد منها،وتكون جمتمع الدراسة مـن املـدارس               

) ٨١(مرشـداً طالبيـاً و  ) ٢٧(مديراً و) ٢٧(الثانوية يف منطقة الرياض، وتكونت عينة الدراسة من   
  :معلماً، وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج منها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )المفاھیم والتحدیات( لألمن الفكري األولالمؤتمر الوطني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 

 ٥

ب حول أضرار وخماطر االحنراف، وضرورة التعاون بني البيت واملدرسة،          أمهية توجيه الطال   -
  وأمهية التنسيق بني املدارس واألجهزة األمنية، 

التأكيد على تفعيل مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية، وإقامـة املعـارض األمنيـة يف                -
اضرات للطالب،  املدرسة، وإعداد وتوزيع النشرات وامللصقات األمنية وعقد الندوات واحمل        

والعمل على وضع برامج تعليمية مرتبطة باألمن بصورة مشوقة يف القنوات الفضائية بدرجة             
  .عالية

إىل التعرف على أثر الوسطية يف اإلسالم يف حتقيق األمـن           ) ٢٠٠٤(       وهدفت دراسة املغامسي    
 مـسؤوليات املؤسـسات   والتحصني من االحنرافات الفكرية واجلرائم اإلرهابية، والوقوف على أهم     

  : من أمهها عدةالتربوية يف التربية على الوسطية لتحقيق األمن الفكري، وتوصل الباحث إىل نتائج
أن األمن الفكري يف اإلسالم أساس األمن واالستقرار االجتماعي وهو سالمة فكر اإلنسان              -

    .وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال
 املؤسسات التربوية على التربية على الوسطية وحتصني الطالب ضـد االحنـراف             أمهية قيام  -

الفكري واجلرائم اإلرهابية، وضرورة زيادة فاعلية التوجيه واإلرشاد التربوي جلميع الطالب           
  . صفية يف الربامج وتربية الطالب وفق منهج الوسطيةغري الومشول األنشطة 

 هدفت إىل الكشف عن أسباب اإلرهاب وأسباب االحنـراف          بدراسة) ٢٠٠٥(       وقام املالكي   
الفكري املؤدي إليه، كما هدفت إىل الكشف عن دور املؤسسات التعليمية يف حتقيق األمن الفكري                

عضو هيئة تدريس يف اجلامعات السعودية، ومن أبرز نتائج هـذه  ) ٩٧٥(وتكونت عينة الدراسة من  
  :الدراسة
مباشرة تتضمن أسباب وعوامـل     : قد تؤدي إىل اإلرهاب نوعان    أن العوامل واألسباب اليت      -

فكرية ودينية وسياسية خارجية وسياسية داخلية، وغري مباشرة تشتمل على أسباب شخصية            
  . وتربوية تؤدي إىل االحنراف الفكري الذي يقود إىل اإلرهاب

  .توسطةمأن املؤسسات التعليمية متارس دورها يف جمال حتقيق األمن الفكري بدرجة  -
التحقق من مستوى فهم طالب املرحلة الثانوية  إىل  دراسة هدفت)٢٠٠٥( العاصم وأجرى      
دور املدرسة يف حتصني الطالب ضد ما خيل بأمنهم الفكري، ة الرياض ملفهوم األمن الفكري، ومبدين
  :، ومن أبرز نتائج هذه الدراسةطالباً) ٢٨٨(تكونت عينة الدراسة من و

كري لدى طالب املرحلة الثانوية غري واضح بالشكل الذي يعينهم على التفريق أن األمن الف -
  .ه وبني االحنراف الفكري واإلرهاببين

 .بعض الطالب املدرسة ال متلك القدرة الكافية لكشف النوازع وامليول االحنرافية لدى أن  -
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 ٦

لتوازن التربوي  يف تعاون املدرسة مع البيت واتمع حتقيقاً لاً ملحوظاً هناك قصورأن -
 . التكاملي، كما أن هناك نسبة من املعلمني يقومون بالفتوى فيما خيص االحنرافات الفكرية

بدراسة هدفت إىل معرفة دور وكالء اإلدارة املدرسية يف حتقيق األمن ) ٢٠٠٦(وقام خريف     
املدارس الفكري لدى الطالب وتكون جمتمع الدراسة من وكالء املدارس الثانوية للبنني ب

من جمتمع الدراسة بلغ عددهم %) ٦٠(احلكومية يف مدينة الرياض، وقد قام باختيار عينة بنسبة 
  : وكيال ، وكان من أهم النتائج) ١٨٠(
 .فقط من أفراد العينة%) ٥٤(أن مفهوم األمن الفكري واضح لدى   -
  . التأكيد على برامج النشاط يف تعزيز األمن الفكري -
 إىل حتديد دور اإلدارات املدرسية يف تعزيـز األمـن          دراسة هدفت )٢٠٠٦(ان   السليم وأجرى      

مديرا من مـديري    ) ٤٠٠(الفكري بني طالب التعليم العام مبدينة الرياض،وبلغ حجم عينة الدراسة           
املدارس احلكومية واألهلية يف املراحل الثالث للبنني مبدينة الرياض، وخلصت الدراسة إىل العديد من              

  : كان من أمهها النتائج 
 بأمهية تعزيز األمن الفكري لدى الطالب يف املراحل         أفراد عينة الدراسة  من   %)٥٨(إدراك   -

   .الثالث
أفراد العينة باألساليب واإلجراءات املتبعة يف تعزيز األمن الفكري بدرجـة  من  %) ٨٢(إملام   -

 . جداكبريةتتراوح ما بني متوسطة و
  .جراءات املتبعة يف تعزيز األمن الفكري يف املدارس كثريامن أفراد العينة اإل%) ٤٩(تطبيق  -
إىل التعرف على أثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة          ) ٢٠٠٧(  القرطون   هدفت دراسة       و

الثانوية من خالل دور املقررات الدراسية ودور املعلمني ودور األنشطة املدرسية يف تفعيل الطـالب               
 تألف جمتمع الدراسة من املدارس الثانوية يف حمافظة عنيزة، وتكونـت            حنو مواجهة اإلرهاب، حيث   

طالبا وطالبـة، وكـان أهـم       )٨٢٦( عينة الدراسة من طالب الصف الثالث الثانوي وبلغ عددهم        
  : نتائجها
 أن األنشطة املدرسية هلا تأثري كبري يف توعية الطالب حنو ظاهرة اإلرهاب،  -
بقيم االعتدال والوسطية يف الفكـر      يد الطالب والطالبات     مستوى فاعلية املدارس يف تزو     أن -

  .متوسط ملواجهة اإلرهاب 
   .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص الدراسي لصاحل التخصص العلمي  -

بدارسة هدفت إىل التعرف على درجة إسهام مديري املدارس الثانوية يف           ) ٢٠٠٨(     وقام البقمي   
فكري مبنطقة الرياض التعليمية ، وقد اختار عينة الدراسة من طالب مـدارس البـنني               تعزيز األمن ال  
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 ٧

للعـام  ) ١٧٥٣( من طالب الصف الثالث الثانوي يف منطقة الرياض التعليمية البالغ عددهم             والبنات
  )٢٠٠٧/٢٠٠٨(الدراسي 

  : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أبرزها 
  .دارس الثانوية يف تعزيز األمن الفكري جاءت متوسطةأن درجة إسهام مديري امل -
ـ             -  ةوجود أثر ذي داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع االجتماعي، والتخصص الدراسي، والبيئ

 .اجلغرافية
 .اجلغرافيةوجود أثر ذي داللة إحصائية تعزى للتفاعل بني متغريي النوع االجتماعي والبيئة  -
 . للتفاعل بني متغريي البيئة اجلغرافية والتخصص الدراسيوجود أثر ذي داللة إحصائية تعزى -
وجود أثر ذي داللة إحصائية تعزى للتفاعل الثالثي بني متغريات النوع االجتماعي والبيئـة               -

 .اإلنترنتاجلغرافية واستعمال 
  

  : التعليق على الدراسات السابقة
اسات على أمهيـة األمـن      تتبع الباحث الدراسات اليت تناولت املوضوع وقد ركزت بعض الدر         

الفكري، وسبل مواجهة االحنراف الفكري، بينما ركزت األخرى على مفهوم وأسباب وآثـار             
  .اإلرهاب

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف ما يتعلق بأمهية حتقيق األمن الفكري وأمهية الدور               
  .التربوي للمؤسسات التعليمية يف تعزيزه

بناء مشروع تعزيز األمن الفكري يف املؤسسات التعليمية من         وا حتاول   وختتلف هذه الدراسة بك   
   .الفكرييف تعزيز األمن عليمية الكشف عن فاعلية املؤسسات التخالل 

  
  : تعريف مصطلحات الدراسة

  : األمن 
   ٢٠٧١، ١٩٩٣اجلوهري، " ( األمن ضد اخلوف ):  "لغوياً          (
 على مصاحل كل الناس اليت خيافون عليها، وحيرصون على حفظهـا  احلفاظ"هو  ): اصطالحاً        (

  )٤٧، ٢٠٠٥اخلليفي، . (ورعايتها، جبلب النفع وحتقيقه، ودفع الضر وإزالته
   .حالة شعور الفرد باالطمئنان على حياته، وممتلكاته داخل جمتمعه:        ويعرف الباحث األمن بأنه

  : الفكر
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 ٨

ك فكر يف األمر فكراً أي أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم       الفكر جاء من قول   ) : لغوياً( 
جممع اللغـة   ( ليصل به إىل معرفة اهول، والفكر إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول             

  ). ٧٢٤، ١٩٨٥العربية،
هو مجلة ما يتعلق مبخزون الذاكرة اإلنسانية من الثقافات والقيم واملبـادئ            ): "اصطالحاً (

، ١٩٩٦التركـي،   "( خالقية اليت يتغذى ا اإلنسان من اتمع الذي ينشأ فيه ويعيش بني أفراده              األ
٦٦ .(  

   األمن الفكري
أن يعيش الناس يف بلدام وأوطام وبني جمتمعـام،         : " يعين األمن الفكري  ): اصطالحاً(

  ).٦٦، ١٩٩٦التركي،"( آمنني على مكونات أصالتهم، وثقافتهم ومنظومتهم الفكرية
 بالتزام بأنه دعامة فكر اإلنسان جتاه التطرف واالحنراف         -:ويعرف الباحث األمن الفكري     

 إىل زعزعة األمـن     امنهج الوسطية واالعتدال يف فهم القضايا الدينية خاصة اليت يؤدي اخلروج عنه           
  . بكل جماالته
  

  : اإلطار النظري 
  :مفهوم األمن الفكري 

لتصورات والقيم اليت تكفل صيانة الفكر وحفظه من عوامل الشطط ا"ن األمن الفكري يعين إ
وبواعث االحنراف اليت متيل به عن اجلادة وخترجه عن وظيفته األساسية، اليت تتمثل يف إثراء احليـاة                 
بالسلوك القومي واآلثار النافعة، وحفظ الضروريات، فيغدو عامل ختريب وديد لكـل ضـروريات            

  ).١٤، ٢٠٠٥رارعة، الق" (اتمع ومصاحله
 عبارة عن سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه مـن          ويرى بعض الباحثني أن األمن الفكري       

االحنراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية، وتصوره للكون مبا قد              
  .)٥١، ١٩٩٧الوادعي ،  (ؤول به إىل الغلو أو إىل اإلحلادي

اطمأن املسلمون على خصائص ثقافتهم ومميزات فكرهم وأمنوا على ذلك من تلوثات  "       فمىت ما
   )٦٦، ١٩٩٦التركي، ". ( الفكر الدخيل وغوائل الثقافة املستوردة فقد حتقق هلم األمن الفكري 

ة     وهذا ال يعين العزوف عن الفكر الغريب مثالً، واالنغالق عن العامل وعن تطوره، بل البد من جمارا
تطور العامل، ولكن مبا يتوافق مع الدين والقيم، للحفاظ على الفكر ونـشره بالـصورة اإلسـالمية             

  .الصحيحة
  

  : أمهية األمن الفكري
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 ٩

األمن من الغايات السامية اليت يسعى إليها اتمع وأفراده، ومن النعم العظيمة اليت أنعم اهللا ا    ن  إ     
تصان، وحتفظ به الدماء واألوطان، ولقد برزت مكانة األمـن يف         على عباده، فباألمن تستقر احلياة و     

   ):٢٠٠٥(اإلسالم وأمهيته من أوجه عدة أبرزها كما ذكر القرارعة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ  :  قال اهللا تعـاىل    .ربط األمن باإلميان فاألول تابع للثاين ومالزم له        .١

  ).٨٢سورة األنعام،آية (  چپ  پ  پ     ڀ  ڀ 
 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  : اهللا سبحانه على عباده بنعمة األمن قال اهللا تعاىل           امتنان .٢

    )٤سورة قريش،آية ( 
ٿ  ٿ  ٿ   چ : توعد اهللا للمتنكرين هلذه النعمة بكفراا وعدم شكرها بزواهلا عنهم قال تعاىل              .٣

    ڃ  ڃٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ 
   ) ١١٢سورة النحل، آية (  چ

وعد اهللا لعباده الصاحلني مبكافأم بالتمكني واألمن يف هذه احلياة الدنيا مما يدل علـى أمهيـة             .٤
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ : األمن، قال سبحانه   

  ڑ  ک  ک   ک  ک  ڑژ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ڎچ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
  ) ٥٥سورة النور، آية (  چگ  گ  
وحدة االعتقاد والفكر ووحدة الـسلوك،      "من منطلق حتقيقه    أمهيته   األمن الفكري    ويستمد

ألنه فكر رسالة مساوية هلذه األمة اإلسالمية، فهو التزام واعتدال ووسطية ومحاية عقل اإلنسان املسلم         
 ألساسية واحلقوق املشروعة املنبثقة من اإلسالم عقيدة وشريعة حيـاة         ه يف إطار الثوابت ا    يوفكره ورأ 

  . )٢٥١-٢٥٠، ١٩٩٩اجلحين ،("
لذا فإن الفكر السليم يعد العمود الفقري لألمن بكل ميادينه املختلفة، وذلـك ألن الفكـر               

  .املنضبط حيقق استقامة حياة الناس وأمنهم
ف بن عبد العزيز آل سعود وزيـر الداخليـة       ويف بيان أمهية األمن الفكري يقول األمري ناي       

إن األمن الفكري جزء من منظومة األمن العام، بل هو ركيزة كل أمن وأسـاس لكـل               : السعودية  
استقرار، وأن مبعثه ومظهره التزام باآلداب والضوابط الشرعية املرعية اليت ينبغي أن يأخذ ا كل فرد              

  ). ٢٠٢، ع وزير الداخلية السعودي.( يف اتمع
أمهية األمن الفكري يف أنه حيقق لألمة أهم خصائـصها، وذلـك            ) ١٩٩٦(ويرى التركي           

ويعترب حتقيقه مدخال حقيقيا لإلبداع والتطـور       .بتحقيق التالحم والوحدة يف الفكر واملنهج والغاية      
          تمع وثقافته ، كما يف حتقيقه محاية للمجتمع عامووقاية هلم   ة،خاصة وللشباب   والنمو حلضارة ا 

هدامة، عالوة على صيانة الشريعة والذب عن حياضها والتـصدي          مما يرد عليهم من أفكار دخيلة       
  .للتشكيك فيها، ويف غيابه يؤدي إىل خلل يف األمن يف مجيع فروعه 
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 ١٠

   
  : مهددات ومعوقات األمن الفكري

رابطـة يف أغلـب     إن وراء ظهور االحنرافات الفكرية أساب كثرية متعددة ومتنوعـة ومت           
  . األحيان، دد األمن بشىت جماالته، ويظل خطرها مستمرا إذا مل يتم معاجلتها وتذليل حلول انعدامها

لفكري مهددات ومعوقات ومن خالل مراجعة األدبيات والدراسات يرى الباحث أن لألمن ا
   :   قد تظهر كاآليت

  
 : املهددات واملعوقات الدينية

القـصور يف   تتمثل يف   من مهددات ومعوقات األمن الفكري الدينية       أن  ) ٢٠٠٤(يرى الباز   
فهم نصوص اإلسالم وتعاليمه وتفسريها مبا ال حتتمل، والتحمس واالندفاع، وتغليب العاطفـة دون              

الفجـوة بـني علمـاء الـدين     باإلضافة لتكون . الرجوع إىل أسس الدين الصحيحة والعقل السليم  
 يثق برأي العلماء املعروفني أو فتواهم، ويستأنس بـآراء أنـاس            والشباب، فهناك من الشباب من ال     

آخرين يعتقد أم هم العلماء احلقيقيون وهم حمل الثقة، وإن كانوا يف احلقيقة خالف ذلك، ومـن مث    
  .يستطيع هؤالء التأثري يف أفكار الشباب وتوجيهها إىل االحنراف والتطرف

حنراف الفكري  اخللل يف منهج التلقي، حيث        إىل أن من أسباب اال    ) ٢٠٠٤(ويشري العمرو 
تتلمذ طائفة من الغالة على من عنده ، فال يعتقدون وال يهتدون ملا عليه العلماء والراسـخون، بـل           

مـون العلـم   حرييقدحون فيهم ويلمزوم، وهؤالء الغالة يعتدون بآرائهم، وينساقون مع أهوائهم فَ        
ر الرسالة، ويقعون يف ضروب من الضالل والقول على اهللا بغـري  النافع املتلقى من مشكاة النبوة وأنوا 

علم، واألخذ بظواهر النصوص دون فقه وال اعتبار لداللة املفهوم وال قواعد االستدالل وال اجلمع بني 
 . األدلة ، وال اعتبار لفهم العلماء

كانـاً  ضعف دور املسجد يف إصالح الشباب، حيث أصـبح م         أن  )٢٠٠٤( املغامسي   ؤكدي    و
للصالة املفروضة فقط، بدالً من أن يكون مركزاً لتوجيه وإرشاد وتربيـة الـشباب التربيـة                

  .اإلسالمية الصحيحة، وذلك عن طريق احملاضرات والندوات، واللقاءات وحلقات العلم
 

 : املهددات واملعوقات االجتماعية
 تقـف    تقم بدورها الوقائي، مما    للمؤسسات االجتماعية أثر يف نشوء االحنراف الفكري ما مل                

  .عائقا لتحقيق األمن الفكري
أن من أسباب نشوء األفكار الضالة ظهور التناقض يف حياة النـاس            ) ٢٠٠٤(        يرى السدالن   

وما جيدونه من مفارقات عجيبة بني ما يسمعون وما يشاهدون فهناك تناقض كبري أحيانا بني ما يقرأه    
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 ١١

علمه وما يعيشه، وما يقال وما يعمل، وما يدرس له وما يراه، مما حيدث اختالال            املرء وما يراه، وما يت    
  . يف التصورات وارتباكا يف األفكار 

االستغراق يف التعليم املستند بصفة كلية أو شبه كلية إىل التنظري هو مدعاة لالحنـراف             " عد        وي
 مـع   – جنبـا إىل جنـب       –ب   التربويني حول سلوكيات الطال    حوظاتالفكري، حيث تشري مل   

 اآلباء واألمهات إىل حدوث اختالالت فكرية عديدة يف اجليل اجلديد ميكن أن تعزى إىل               ملحوظات
كثرة التنظري الذي يتعرض له الطالب يف مدارس التعليم العام الذي ال يصاحبه أو يتقرن به ما حيققه                  

  .)١٢٩، ٢٠٠٥اخلطيب ، ("علميا يف عامل الواقع
افة إىل أن تفكك اتمع وعدم ترابطه ال يشعر الفرد أما هذا تمع املفكك باملـسؤولية                      باإلض

  . جتاهه، وال احلرص عليه، وال االهتمام به، وال مراعاة اآلخرين
أبرز األسباب االجتماعية لالحنراف والتطرف وجود الطبقية والطائفية اليت سادت          "أن من   كما        

 تؤدي اخلالفات العقدية واملذهبية والصراعات بني العرقيات املختلفـة إىل           يف بعض اتمعات، حيث   
  . )١٣٨، ٢٠٠٥املالكي ،" (املزيد من التوتر بني الفئات املكونة للنسيج االجتماعي

  : االجتماعية اتمن أسباب االحنرافأن ) ٢٠٠٤(ويرى الباز       
قيام بدورها مما جعل كثرياً مـن       قصور املؤسسات االجتماعية ذات العالقة بالشباب عن ال        -

الشباب يفتقدون التوجيه واملتابعة، مما أدى إىل جلـوئهم إىل أفـراد أو مجاعـات لعـرض       
  .مشكالم وأرائهم عليهم، وبالتايل إىل غرس أفكار منحرفة يف عقول هؤالء الشباب

عالقات ضعف الضبط األسري ووجود خلل يف التواصل بني الوالدين واألبناء، بل أصبحت ال -
داخل بعض األسر تتصف بالطابع الرمسي، وافتقدت العمق يف العالقات الشخـصية بـني              

 . أفرادها فقد ال يعرف الوالدان ما يدور يف عقول أبنائهم وبنام أو توجهام
  :مع الباز يف أن العوامل اليت تؤدي إىل االحنراف ) ٢٠٠٤(ويتفق املغامسي 

 ومن ذلك اإلمهال وعدم العناية بتربية الشباب مـن قبـل           تقصري األسرة يف تربية الشباب ،      -
األسرة، والقدوة السيئة من أحد أفراد األسرة ، والتفكك األسري ، وعدم مراعاة خصائص              

  . النمو وحاجاته
تقصري املؤسسات التعليمية يف أداء مسؤوليتها التربوية، فاملناهج غري اجليـدة يف مـضموا               -

لذين ميثلون قدوة سيئة، واألنشطة غري اهلادفة، مجيعها تؤثر يف          وإخراجها، وبعض املعلمني ا   
 . الطالب يف خمتلف مراحلهم التعليمية، مما جيعلها سببا من أسباب احنرافهم

 
   :املهددات واملعوقات االقتصادية
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 ١٢

 الظروف االقتصادية غري املستقرة واليت ال حتقق احلد األدىن من سـد احتياجـات اإلنـسان                     إن
رية تدفع إىل التعصب، وجتعل النفوس ميالة إىل رفض اآلخرين، ومن أجل هذا يستغل أصحاب    الضرو

  . األفكار واملذاهب املنحرفة، هذا اجلانب إلثارة النفوس على األفكار واملذاهب السائدة
إىل أن الظروف االقتصادية الصعبة اليت تعانيها بعـض اتمعـات،           ) ٢٠٠٤(ويشري الباز   

 يف جعل بعض الشباب يفقد األمل ويستسلم ألي دعوة منحرفة،           لة بني الشباب، سببان   نتشار البطا وا
  .  أو يصبح فريسة سهلة لالستغالل

أن تفاقم املشكالت االقتصادية يف جمتمع ما، من فقـر وبطالـة            ) ٢٠٠٥(العمرييويؤكد            
 أفراده حباالت من اإلحبـاط  وديون وارتفاع يف األسعار مقابل قلة يف الدخل، يؤدي إىل إصابة بعض 

واليأس وإحساس بالعداء جتاه املهيمنني على اقتصاد البلد، مما يتسبب بظهور العنف املمارس من قبل               
أشخاص يعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة ويشعرون بالفوارق الطبقية يف اتمع الذي يعيـشون فيـه،         

حرفة اليت تستغل مثل هـذه الظـروف يف         األمر الذي يسهل استمالتهم من قبل بعض اجلماعات املن        
السيطرة على األشخاص الناقمني على األوضاع االقتصادية، وإغرائهم باألموال أو تضليلهم باسـم             
الدين، حيث ميثل االنتماء إىل تلك اجلماعات خمرجاً مغرياً من تلك املشكالت االقتصادية فهو يقدم               

  . ببديالً ومهياً للحاالت اليت يعاين منها الشبا
  

  : املهددات واملعوقات اجلغرافية
أن التنوع السكاين والتكدس يف مساحات إقليمية حمدودة يف األحيـاء           ) ٢٠٠٥(العمريي       يرى  

السكنية عشوائية التخطيط سواء كان ذلك يف أطراف املدينة أو يف وسطها وعدم توفر أدىن مستويات 
خاصة الشباب القهر من الوضع االجتمـاعي الـذي         املعيشة املناسبة فيها، مما يولد لدى ساكنيها و       

وقد ثبـت أن ظـواهر العنـف    . يعيشون فيه مما يدفعهم إىل االحنراف وارتكاب األعمال اإلجرامية     
والرعب اليت اجتاحت كثرياً من دول العامل خاصة يف فترات أو مراحل التحول االجتماعي كانـت                

 الراسخة وبني الرغبة يف التغيري والتحويل خاصة يف غياب نتيجة التفاعل بني األمناط والعادات املتوارثة    
القيم األخالقية أو افتقادها أو إفسادها، ومن غيبة املثل العليا والقدوة احلسنة ويف ضـعف التوجيـه              

  . والرقابة والتربية
وبة اتساع حدود الدولة بالنسبة لقواا املسلحة وأجهزة األمن فيها يؤدي عادة إىل صع            "أن   اكم     

تأمينها وفرض الرقابة عليها مما يشجع التنظيمات لدخوهلا واالنتشار فيهـا خـصوصا إذا كانـت                
  .)٣٢، ٢٠٠٧العبد اجلبار ، ("تضاريسها تصلح كمخابئ للمنحرفني
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 ١٣

  
  
  

 : املهددات واملعوقات السياسية
(  ما ذكره حلمي         تأيت الدوافع السياسية نتيجة أسباب معينة سواء كانت داخلية أو خارجية منها           

١٩٨٨ :(  
السياسات غري العادلة اليت تتخذها الدولة ضد مواطنيها والكبت السياسي الذي متارسه عليهم              .١

وميش دور املواطن وتغييبه عن املشاركة السياسية أو انتهاك حقوقه مما يشعر معه بأنه مهمل               
 .وال دور له

 .شعوب املختلفة أو بينهم وبني السلطةالصراعات احمللية الداخلية سواء كانت بني طبقات ال .٢
تكوين مجاعات وحركات سياسية غري مشروعة وتبنيها ومدها باإلمكانات املادية والفنية مـن      .٣

 .جانب دول أخرى خللق نوع من  زعزعة األمن واالستقرار وخلق الفنت والقالقل داخل الدولة
 

 : املهددات واملعوقات الثقافية
 يف عصر يتصف بفورة ووفرة القنوات الفضائية املنحرفة فكريـا           إن اتمع اإلسالمي يعيش   

ا قد تأيت من الغـزو الفكـري        بل إ وأخالقيا اليت تستدرج الشباب حنو أفكار وتوجهات خاطئة،         
ـ والثقايف واألخالقي حيث يستخدم أعداء اإلسالم كل الوسائل ومجيع الطر          ق الـيت ـدف إىل      ائ

 . هم والقضاء على هويتهم اإلسالميةاضطراب فكر الشباب واحنالل أخالق
أن الفراغ الفكري الذي يعانيه الشباب، وعدم وجود برامج خاصـة          )٢٠٠٤(يرى الباز   و 

  .م تشغل وقت فراغهم مبا يفيدهم يعد معوقا رئيسا لتحقيق األمن
أن تقصري وسائل اإلعالم وهي سالح ذو حدين إذا استخدمت          ) ٢٠٠٤ (املغامسيويذكر  

خلري وما هو مفيد فلها التأثري الكبري يف تربية الـشباب التربيـة الـصحيحة، وأمـا إذا                  لإلصالح وا 
استخدمت لإلفساد والشر، واالحنالل ونقل األفكار اهلدامة واألخالق الفاسدة فإا تكون من أهـم            

  . األسباب املؤدية الحنراف الشباب
 مـن أخطـر     اإللكترونيةفني  أن التأثر مبا يبث عرب مواقع املتطر      ) ٢٠٠٥(ويؤكد الغامدي   

 اإلنترنتأسباب االحنراف الفكري، حيث وجد أصحاب الفكر املنحرف يف تقنيات االتصال وخباصة  
  .وسائل فعالة لنشر مسوم فكرهم

  
  :آثار انعدام األمن الفكري
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 ١٤

إن كال من التشدد والتطرف والتكفري والغلو واإلرهاب والعنف والترويع نتائج لالحنرافات            
املعاصرة، وهي امتداد الحنرافات فكرية سادت منذ بدايات البشرية على مراحل ومستويات            الفكرية  

عدة، وإذا كانت االحنرافات الفكرية املعاصرة متثل هاجس الدول واتمعات املعاصرة نظرا ملا ميكن              
إلقليمية أن تصنعه من اختراق لألمن وإضعافه، فقد دأبت احلكومات املختلفة على األصعدة احمللية وا             

والدولية على سن النظم والقوانني الكفيلة مبعاجلة مسائل االحنراف الفكري والوقايـة منـها، إال أن           
خطورة االحنراف الفكري وتزايد معدالته يف الساحة العاملية أضحى مقلقا ومثرياً، بل أا قد تتعدى               

  : ستويات منها  اتمع بآثار خطرية  على مجيع األصعدة واملىإىل درجة التأثري عل
  

 :اآلثار الدينية
أن لالحنرافات الفكرية آثار خطرية يف الفكر والدين واألخـالق،          )  ٢٠٠٥(يرى العمريي   

فاألفكار املنحرفة واملتطرفة ذات تأثري كبري على الطبقات غري املثقفة يف اتمع، فضالً عن تناقضها مع 
يها، ومن أخطر الفنت اليت تقوض بنيان أية أمة مـن           الدين واألخالق والفطرة اليت فطر اهللا الناس عل       

األمم تلك الفنت اليت تتخذ من الدين شعاراً هلا وتتستر وراءه، فيكون هدفها يف الظاهر نبيال بينما يف                  
الباطن دف إىل أغراض خفية سواء كانت تلك األغراض سياسية أو دينية أو غري ذلك، كما قـد                  

يف نفوس أفراد اتمع وأفكارهم، ومن أهم تأثريات االحنراف الفكـري  تؤثر أقوال وأفعال املنحرفني     
الدينية إحداث صراعات دينية وفتنة طائفية داخل اتمع بني خمتلف طوائفه وطبقاته مما يـؤدي إىل                

  . العداوة وزيادة العنف ورمبا إىل حرب أهلية تؤدي إىل اإلخالل بالتركيبة السكانية للمجتمع
  

 : اديةاآلثار االقتص
يف الدولة استغالل كامل الطاقات املتاحة واملوارد الطبيعية فيهـا،        التنمية االقتصادية " تتطلب         

وتشغيل رؤوس األموال والعمل على التبادل التجاري وتشجيع السياحة والصناعة والتجارة والزراعة، 
 تتسبب يف انتشار العنف والتخريب وعندما يتهدد االستقرار االقتصادي نتيجة االحنرافات الفكرية اليت

واألعمال اإلرهابية فإن ذلك يؤثر على معدالت اإلنتاج فيها ويهددها بالتضخم وترتفـع تكـاليف              
، ٢٠٠٨البقمي ، ("اإلنتاج وتنخفض قيمة عملة الدولة مما ينعكس سلباً على البناء االقتصادي للدولة           

١٦(.  
  : آليت كا )١٩٩٨( يف دراسة شفيق وميكن عرض اآلثار االقتصادية كما وردت    

التأثري على التنمية االقتصادية للدولة ومعدالت اإلنتاج نتيجة حتويل النفقات اليت كانت تـدفع         .١
االت تنموية اقتصادية إىل جمال األمن ملقاومة اإلرهاب ومكافحته، مما يؤثر على خطط التنمية 

 .االقتصادية احلالية واملستقبلية
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 ١٥

احلركة التجارية داخلياً وخارجياً واالستثمارات احمللية نتيجة عدم االسـتقرار          إضعاف جماالت    .٢
االقتصادي مما يؤثر على االقتصاد القومي ومستوى األسعار ومستوى الدخل الفردي وبالتايل             

 .حدوث التضخم وايار العملة احمللية
الثقة باالقتصاد الوطين   هجرة رؤوس األموال الوطنية نتيجة عدم االستقرار االقتصادي وفقدان           .٣

 والعزوف عن االعتماد على املؤسسات الوطنية 
اخلسائر املادية النامجة عن األعمال اإلرهابية الواقعة على املنشآت احليوية واملصانع واألجهـزة              .٤

 .واملعدات
انتشار الفساد اإلداري واالقتصادي واستغالل حالة وعدم االستقرار االقتـصادي يف الـبالد              .٥

 .  املشروعللكسب غري
 

  : اآلثار االجتماعية
 البنية االجتماعية كما تؤثر على أفراد       ىأن االحنرافات الفكرية تؤثر عل    ) ٢٠٠٥(      يرى العمريي   

اتمع ومتاسكهم، وتفشي ظواهر اجتماعية مؤثرة كالفقر والتفكك االجتماعي والتكدس السكاين،           
السلوك لـدى األفـراد داخـل املؤسـسات         وضعف الضبط االجتماعي الذي يعترب أساس توجيه        

  . االجتماعية
   : أيتومن أهم اآلثار االجتماعية لالحنرافات الفكرية ما ي

التأثري املباشر على خطط التنمية االجتماعية اليت دف إىل توفري اخلدمات الضرورية للفرد من               .١
بني طبقـات اتمـع،   تعليم وغذاء وصحة وحنو ذلك لزيادة كفاءته اإلنتاجية وحتقيق التوازن  

وعندما تسود األعمال التخريبية يف اتمع فإنه حيدث تغيري يف البنية االجتماعية نتيجة التحول              
 .عن الصرف على هذه اخلدمات

 .ديد متاسك البنية االجتماعية للمجتمع وتفككه واحنالل مبادئه .٢
ه مـن تغـيري يف التنميـة        هجرة الكفاءات الوطنية، فربوز اإلرهاب وانتشار العنف وما يؤدي         .٣

االقتصادية واالجتماعية للدولة وعدم االستقرار واألمن لدى أفراد اتمع يؤدي بالكفـاءات            
 . العلمية فيها إىل اهلجرة إما للبحث عن االستقرار أو للبحث عن العمل ومورد الرزق

 
 :اآلثار السياسية

، باإلضرار بسمعة الدولـة وهيبـة       تؤدي األعمال التخريبية الناجتة عن االحنرافات الفكرية      
وإحداث الضعف يف خمتلف األجهـزة  . قوانينها وأنظمتها وديد احلرية والدميقراطية واالستقرار فيها  
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 ١٦

واجلماعات والقوى السياسية فيها مما يؤدي إىل شل حركة الدولة سياسياً، وتربز أهم اآلثـار مـن                 
  : لتايلكا) ٢٠٠٥(الناحية السياسية كما وردت يف العمريي 

النيل من مسعة الدولة وهيبتها أمام الرأي العام احمللي واخلارجي مما يشكل ذلك فرصة مواتيـه                 .١
ألعدائها لبث الدعاية املغرضة وترويج الشائعات اليت تؤثر على مسعة الدولة ومكانتـها بـني               

 . الدول
 من التمـزق والفتنـة      إظهار الدولة أمام الرأي العام العاملي بصورة الدولة الضعيفة اليت تعاين           .٢

 . الطائفية
النيل من الثقل السياسي للدولة سواء كان ذلك على املستوى اإلقليمي أو املستوى الـدويل،                .٣

 . وتثبيط جهود رجال السياسة فيها واحلد من نشاطاا اخلارجية واتصاالا الدولية
  

 : اآلثار النفسية
ات اليت مير ا داخـل جمتمـع تـسوده           إن الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الفرد والتغري       

االحنرافات الفكرية، وحدوث حاالت االضطراب، واخلوف املتزايد وعدم وضوح الرؤية املستقبلية،           
مجيعها دد مقومات بناء الشخصية ومنوها، وتترك آثاراً نفسية سيئة على أفراد اتمع رمبا ال تظهر                

من اآلثار النفسية زيادة األمراض النفسية على الفرد        أن  ) ١٩٨٨(إال بعد فترات طويلة، ويرى شفيق       
 .نتيجة كونه يف حالة قلق وتوتر واضطراب مستمر وصراع نفسي دائم

  : أن من اآلثار النفسية  إىل)١٩٩٤(ويشري شورجبي 
نشوء التوترات وردود األفعال حيال التكيف االجتماعي تنعكس على تصرفات األشخاص مما            -

 .ك والتوازن وحدوث االيار االجتماعييهدد بفقدان التماس
ديد االستقرار النفسي لألشخاص نتيجة القلق واالكتئاب مما يـنعكس علـى سـلوكهم               -

وتعاملهم مع اآلخرين، األمر الذي يؤدي إىل ضعف العالقات بني أفراد اتمع القائمة على الثقة               
  .واالطمئنان للغري

  
 :  اآلثار األمنية

  إن مكافحة االحنرافات الفكرية تتطلب ضرورة اختاذ إجراءات أمنية على خمتلف األصعدة            
يف الدولة ذلك أن هذا العمل يشكل قضية م اتمع بأسره، وظهورها يؤدي إىل عدم االسـتقرار                 
 وانعدام الطمأنينة والشعور باخلوف على األنفس واملمتلكات مما يتطلب من الدولة مضاعفة جهودها            
األمنية لطمأنة املواطنني واحلد من انتشار جرائم أخرى يف اتمع، وتكمن اآلثار األمنية اليت ختلفهـا                

   : يتكاآل) ٢٠٠٥(االحنرافات الفكرية كما وردت يف العمريي 
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 ١٧

انعدام الشعور باألمن وعدم الطمأنينة واخلوف عند ممارسة شؤون احلياة العادية نتيجة حالـة               .١
  يعيشه الفرد القلق الدائم الذي

فقدان الثقة باألجهزة األمنية وما يعكسه ذلك من آثار تتطلب زيادة احلذر واختاذ احليطة، ورمبا         .٢
أدى ذلك بفئة معينة من املواطنني إىل توظيف أجهزة محاية خاصة، األمر الـذي يـؤدي إىل                 

وز الـشائعات   اخنفاض الروح املعنوية لدى الفئات األخرى اليت ال تستطيع محاية أنفسها، وبر           
 .واالستماع إليه وتصديقها

زيادة عدد أفراد رجال األمن واألجهزة مما يؤثر على نواح أخرى اقتصادية وأمنيـة، وهـدر                 .٣
واسترتاف الوقت الذي ميضيه رجال األمن يف تعقب املنحرفني ومقاومتهم وكان األحرى صرفه 

 .يف جماالت أخرى
  

  : املدارس واألمن الفكري
ن التعليم يعد أحد الركائز األساسية اليت يسعى اتمع من خالهلـا            أ) ٢٠٠١(وسف  يؤكد الي        

إىل حتقيق األمن واالستقرار، فاألمن واالستقرار لن يتحققا إال من خالل الوعي العميـق بالعقيـدة،            
والقدرة على التمييز بني الصواب واخلطأ، والقدرة على حتفيز الذات الكتساب املزيد من املعرفـة،               

ويرتبط األمن ارتباطـا وثيقـاً      . وهو ما دف إليه  املؤسسات التعليمية مبراحلها وأنواعها املختلفة         
بالتربية والتعليم، إذ بقدر ما تغرس القيم األخالقية، والغايات النبيلة لدى أفردا اتمع يسود ذلـك                

تلعب دوراً مهماً يف احلفاظ على اتمع األمن واالستقرار، وتعد التربية أحد األنساق االجتماعية اليت         
  وبقاءه  اتمع ناءبناء اتمع واستقراره حيث يرى علماء النفس أن للتربية وظيفة مهمة وحيوية يف ب             

  . لمجتمع من  جيل إىل آخرلمن خالل ما يقدمه النظام التعليمي من معايري وقيم 
تقتصر على تعليم القراءة والكتابـة   ال مهمة املؤسسات التعليميةأن ) ٢٠٠٤(       ويذكر القرين 

الناس ما حيتاجون إليـه يف حيـام العلميـة     وإعطاء مفاتيح العلوم للطالب دون العمل على تعليم
أهم شيء حيتاجونه وال حياة هلم بدونـه هـو   إذ يلمسه الناس  والعملية وترمجة هذه العلوم إىل واقع

  .ن األمن هو مسؤولية اجلميعألاألمن يف األوطان 
يرى املـالكي        ومبا أن املدرسة هي اليت قد حتول دون احنراف الطالب، فإا قد تتسبب فيه، لذا              

أن تعمل املؤسسات التعليمية على أن ال تكون منطلقا لالحنرافات الفكرية، وأال جيد دعاا          ) ٢٠٠٦(
ري مـن دعـاة الفكـر       مناخا مالئما لنشر أفكارهم داخل املدرسة اليت متثل بيئة مغرية ومناسبة لكث           

الوظيفة األساسية للمدرسة يف نظر اإلسالم هـي حتقيـق التربيـة            هلذا كانت   .تطرفاملنحرف وامل 
  . اإلسالمية بأسسها الفكرية والعقيدية
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 ١٨

 من أجل حتقيق أهداف معينة، وكل أسلوب جيـب أن يكـون       وللتربية أساليب تتعدد ممارساا        
ف التربوي، ومتغريا بتغريه يف اجتاه األهداف التربوية املنـشودة،          منسقا ومنظما ومرتبطا بطبيعة املوق    

  لـديهم   النشء من خالهلا حىت تعزز األمن الفكري       تربيةاستغالهلا ل يف املدارس قنوات جيب     وللتربية  
  -: وتتمثل يف 

  
  : التربية باحلوار

ـ  " يعرف احلوار بأنه   سؤال حديث جيري بني شخصني أو أكثر يف قضية ما ، عن طريـق ال
  ).١٦٦، ٢٠٠٧النحالوي ،  ( "واجلواب شريطة الوحدة يف املوضوع

ن احلوار ضرورة مستدمية للحفاظ على الوفاق الوطين، كونه آليـة           أ) ٢٠٠١(  علي ويرى
 من خالل اجتهاد وطين ممارس على حنو شفاف، موضوعي، ومنـصف،             شعيب ناجحة لبلورة وفاقٍ  

 األعراق واألديان واملذاهب، ومتعددة الروىء ومتشعبة املصاحل        فاتمعات املعاصرة يف غالبها متعددة    
 حوار حياجج   –واالهتمامات، وهي لذلك ليست يف غىن عن ممارسة حوار صريح، نشط، ومتواصل             

باملنطق ، يزيل الشبهات ، يعري احلقائق، يوطد الثقة ، ويف مجيع األحوال حيـتكم إىل مقتـضيات                  
طين كهذا  يف أيسر آثاره جيهض اهود الوطين ويف أسوء عواقبـه             الصاحل العام، ويف غياب حوار و     

  .يفجر صراعات أهلية يصعب إمخادها قبل أن تسبب دمارا فادحا على الصعيد الوطين
ثقافة احلوار ثقافة مطلوبة من اجلميع وعلى خمتلف الفئات العمرية          ) ٢٠٠٣(  احلارث   عتربوي

ري من دعاة التطرف والعنف إىل منهجية احلوار، مما يدفعهم إىل           أو الثقافية أو االجتماعية، ويفتقر الكث     
  .  قناعية املواجهة االالعمل حتت مظلة العمل السري والسلوك القمعي، وذلك لعدم قدرم على

فوائد عظيمة تتمثل بتنمية العقل وتوسيع اإلدراك وزيادة النشاط للكـشف  "للحوار كما إن  
ثمراً إذا ما متتع مبساحة للرأي، ويعترب آلية يتم من خالهلا الوقايـة           عن حقائق األمور ويكون احلوار م     

  ).٤٢، ٢٠٠٥السعيدين، ( "من الفكر املتطرف من خالل مساع الرأي والرد عليه
 إىل أن التربية على احلوار تقوم بتعزيز جمموعة من القيم وتقريب            )١٩٩٨(خلف اهللا   ويشري  

كما أن التربية باحلوار تؤدي  إىل . ع الرأي والرأي اآلخروجهات النظر من خالل إفساح اال لسما
آثار اجيابية يف الفكر ومن مث يف  سلوك الفرد تتمثل يف بناء شخصية متزنة وسوية، بعكس تربية القمع          

  .اليت تورث اآلثار النفسية السلبية 
عة ثقافة احلـوار يف          هلذا ينبغي تنشئة الطالب على استخدام أسلوب احلوار، والعمل على إشا          

حميط املدرسة، واستغالله يف توعية الطالب ومناقشتهم ، من خالل توسيع قنوات االتـصال بـني                
الطالب ومعلمه ، والنظر يف شكاوى الطالب مثل ما يتعلق بإعداد األسئلة وآلية تقومي الطلبة وتوطني           
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 ١٩

صال أصوات الطلبة والتخطـيط     أنفسنا على احلوار والنقد، وضرورة تفعيل وجود جمالس الطلبة إلي         
  . ألنشطة طالبية ، أكثر فاعلية مما هو عليه 

 
  :التربية باملالحظة واملوعظة 

أن التربية باملالحظة تتمثل مبالزمة الطالـب يف التكـوين العقيـدي            )٢٠٠٨( البقمي   رىي
  .واألخالقي والفكري، ومراقبته ومالحظته يف اإلعداد النفسي واالجتماعي

أفكار وتصرفات وتصورات الطالب وتصحيح اخلطأ باللني       "ية باملالحظة على     الترب وتعتمد
والرفق،  وال بد أن تكون املالحظة شاملة جلميع جوانب الشخصية، كما ينبغي عدم حتويل املالحظة              

  .)٧٦، ٢٠٠٤اخلطيب ، ("إىل جتسس أو تضييق لكي ال تز ثقة الطالب بنفسه
الج للتصحيح الفكري للطالب من خالل التربية باملوعظة وهذا يتمثل يف جوانب الوقاية والع

التذكري باخلري واحلق على وجه وج الذي يرق له القلب ويبعث علـى العلـم               "منهج  اتباعوذلك ب 
   -):٢٠٠٤( وللموعظة أنواع كثرية منها ما ذكره اخلطيب).٢٢٦، ٢٠٠٧النحالوي، "(
 جذاب استطاع شد االنتباه والتأثري فيمن  وكلما كان القاص ذا أسلوب متميز     : املوعظة بالقصة  .١

  . يصغي إليه وهو أكثر األساليب جناحاً
 . املوعظة بضرب األمثال اليت ترشد للمعىن ويعني على الفهم .٢
املوعظة باحلدث فكلما حدث شيئاً معني وجب على املريب أن يستغله تربويا كالتعليق علـى                .٣

  . اإلرهابمشاهد الدمار الناجتة عن احلروب وااعات، و
    وألمهية االهتمام بطالب املدرسة من الناحية الفكرية والسلوكية، حىت يتدارك أي خلل قبل 

استفحاله، بالتعاون مع مؤسسات اتمع حىت تتم السيطرة على أي بوادر الحنرافات فكرية ، جيب 
احلوار معهم من اتباع مالحظة ما يقوم به الطالب، والكشف عن توجهام الفكرية، ومناصحتهم ب

  .أجل تأهيلهم ملواجهة ما قد يقابلهم من أفكار هدامة
 

  : النشاط املدرسي
ي  عبأنه خطة مدروسة ووسيلة أثراء املتجمع وبرنامج تنظمه املؤسسة         : ف النشاط املدرسي  ر

ية وتربويـة   التعليمية يتكامل مع الربنامج العام خيتاره املتعلم وميارسه برغبة وتلقائية، له أهداف تعليم            
وثيقة الصلة باتمع املدرسي أو خارجه، داخل الصف أو خارجه خالل اليوم الدراسي أو خـارج                
الدوام مما يؤدي إىل منو املتعلم يف مجيع جوانب منوه التربوي واالجتمـاعي والعقلـي واالنفعـايل                 

، ١٩٩٨حممـود،   (واجلسمي واللغوي مما ينجم عنه شخصية متوافقة  ومتوازنة قادرة على اإلنتاج             
١٤٨(  
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 ٢٠

ذلك الربنامج الذي تنظمه املدرسة متكامالً مع الربنامج التعليمي، والذي يقبل        "      كما يعرف بأنه    
عليه الطالب برغبته، ويزاوله بشوق وميل تلقائي حبيث حيقق أهدافا تربوية معينة سواء ارتبطت هذه               

 مهارة، أم اجتاه علمي أم عملـي، علـى أن           األهداف بتعليم املواد الدراسية، أم باكتساب خربة، أم       
يؤدي ذلك إىل منو يف خربة الطالب وتنمية هواياته وقدراته يف االجتاهـات التربويـة واالجتماعيـة              

  ) ٥، ٢٠٠٤، وزارة  التربية والتعليم. (املرغوبة
ويؤدي النشاط املدرسي دوراً حيوياً يف العملية التعليمية، ألا حترر الطـالب مـن قيـود                

 ٢٠٠٦(وتتمثل أمهية األنشطة يف نقاط عديدة منها ما أورده الزكي.ملقررات الدراسية الثابتة واجلامدةا
:(  
تعد جماالً لتعبري الطالب عن ميوهلم، وتنمية مواهبهم، وإشباع حاجام، وجتنبـاً جلنـوحهم               .١

  . وميلهم إىل التمرد
ارسة األساليب الدميقراطية لفهم    تسهم يف التنشئة االجتماعية السليمة للطالب وتدرم على مم         .٢

ن مل  إمشكالت جمتمعهم واإلسهام يف حلها ألا يئ الطالب ملواقف شبيهه مبواقف احليـاة              
 . تكن مثيله هلا

تعمل كمجال لتزويد الطالب باملهارات واخلربات االجتماعية واخللقية، مثل التعاون وحتمـل             .٣
 . ناملسؤولية والقيادة والتبعية واحترام اآلخري

 . تعمل كمجال للتعاون بني املدرسة واتمع احمللي مبا يعود بالنفع عليهما معاً .٤
تعمل على إشباع احلاجات اجلسمية واالجتماعية واالنفعالية للفرد وتساعده علـى التكيـف              .٥

االجتماعي واالستقرار النفسي، وتنمية هويته الذاتية، وهو ما يؤدي إىل صحة نفسية سـليمة              
 . ويوتكيف نفسي س

  . تعمل على حتقيق مهارة حتمل املسؤولية والعمل التعاوين لدى أفراد اجلماعة الواحدة .٦
 أن طـول  ) ٢٠٠٥(يرى اخلطيـب    تنعكس أمهية النشاط املدرسي يف سلبية إمهاله حيث         و

 انعكاسـات   يففترات جلوس الطالب على مقاعد دراسية سواء كانت مرحية أم غري مرحية يتسبب              
لطالب النفسية واالجتماعية ، هذا إىل جانب تعويد الطلبة اخلمول والكسل       صحة ا سلبية عديدة على    

وقلة احلركة واستمرار ذلك يف خمتلف املواقف، حيث تشري امللحوظات إىل أن التركيز على الـتلقني                
دون األخذ يف االعتبار ملشاركة الطالب ودوره يف املوقف التعليمي جيعل الطالب أكثر عدوانية وشغبا        

  . متردا على النظم املدرسيةو
ولكي تتحقق أهداف النشاط املدرسي البد من إسهام املدرسـة يف تفعيلـه مـن خـالل             
التخطيط لتنفيذ برامج وخدمات إرشادية وقائية للطالب دف توعيتهم خبطورة االحنراف الفكـري         

  .وذلك من خالل العديد من األنشطة
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 ٢١

طة املدرسية لتعزيز األمن الفكري يف عدة جوانـب    وهلذا يتمثل دور املدرسة يف تفعيل األنش      
من خالل اإلشراف املباشر على األنشطة املدرسية ومتابعتها،وتوعية الطالب بأمهية النشاط املدرسي            
وأهدافه،وتوزيع اجلماعات على األنشطة ،وتضمني حمتويات األنشطة املدرسية برامج تعزيز األمـن            

  .)٢٧، ٢٠٠٨البقمي، (الفكري
  

  : املدرسة مبؤسسات اتمع احملليعالقةتنمية 
    إن املدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية متثل جزء من النظام االجتماعي، ال ميكن أن تقوم بعمليـة                
التطبيع االجتماعي مبفردها أو مبعزل عن بقية املؤسسات التربية األخرى، وحـىت تـؤدي املدرسـة              

مع اتمع فتربية النشء لن تتحقق دون تعاون وثيق بـني        واجباا يف حتقيق أهدافها ال بد أن تتفاعل         
  .مؤسساته 

أن عبء التنشئة االجتماعية تتحمله مجيع الوسـائط التربويـة           )١٤١٥متويل وآخرون، (ويرى      
فالفرد يتأثر يف تربية وتنشئته باحمليط االجتماعي كله، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق بني كافة هـذه                

 من أجل حتقيق التكامل يف عملية التربية ، وتعمل املدرسة على تنسيق اجلهود الـيت              الوسائط التربوية 
   . تبذهلا الوسائط التربوية يف اتمع

      ومبا أن االحنراف الفكري يؤدي إىل التفرقة واالنقسام االجتماعي لذا تتحمل مؤسسات اتمع             
ة ، بتحقيق النمو املتوازن الشامل للطالب إميانيا        مسؤولية حتقيق التكامل االجتماعي يف التنشئة الفكري      

وعلميا وجسميا ونفسيا واجتماعيا وفكريا ، ليتحقق التكيف االجتماعي يف عصر يتسم باالنفجـار              
  .  الثقايف ألخذ املفيد ومقاومة الضار واملتعارض مع مقتضيات الدين اإلسالمي

ملؤسسات التربوية األخرى، ولذا يتوجب     وال ميكن أن تؤدي املدرسة دورها التربوي مبعزل عن ا         
على املدرسة تذليل الصعوبات يف سبيل تعزيز األمن الفكري من خالل التواصـل والتفاعـل مـع                 

   : تيةمؤسسات اتمع التربوية اآل
 
  : األسرة )أ(

ـ         سات       تعترب األسرة املؤسسة التربوية األوىل ملا هلا من خصائص أساسية مميزة هلا عن سائر املؤس
" االجتماعية ، فهي كما تعد أساس التكوين العقيدي عند الطفل لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم               

البخاري ، . (احلديث ..... ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه         
ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  چ  :  تتحمل أيضا مسؤولية تربيتها لقول اهللا تعاىل  فهي،  )١٧٩٢: ٤ج

كلكم راع وكلكـم    " ،وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم       )٦التحرمي ، آية    . ( اآلية چ  ...ۉ   ې
  ).١٩٨١: ١البخاري ، ج" (مسؤول عن رعيته 
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 ٢٢

 تعمل على االستمرار املادي للمجتمع بإمداده بأعضاء جدد عـن طريـق             "إذا كانت األسرة  و     
عضوي، فإا تتوىل أيضا االستمرار املعنوي هلذا اتمع وذلك بتأصـيل           التناسل، وذا حتفظ كيانه ال    

       ـذا حتفـظ كيانـه     قيمة ومعايري سلوكه واجتاهاته وعوائده وطرائقه عند أطفال هـذا ا ،تمـع
  ).٣٠٤، ٢٠٠٥الرشدان، ("الثقايف

بـرز وأقـوى     األسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت حتقق أول وأ         )٢٠٠٥(   ويعترب اخلطيب   
صورة لألمن لدى أفرادها، وبقدر ما تكون صورة األمن يف األسرة قوية بقدر مـا يتـأثر أفرادهـا              
باستيعاب وامتثال ومتثل احلالة األمنية يف نفوسهم،ولذلك فإن األسرة املفككة واألسـرة املـستهترة              

ينبغي تركها بعيداً عـن     واألسرة اجلاحنة حتتاج إىل التدخل السريع من مؤسسات اتمع كلها ، وال             
متناول التنظيم االجتماعي القانوين، ومن ضمن هذه املؤسسات املدرسة اليت تستطيع كشف ذلك من   
خالل التعامل مع أبنائهم وعملية التواصل مع أولياء األمور، وحىت ال يصل األمر إىل التـأثري علـى                  

ألسرة، ومن مث يتم السعي لتحقيـق       األبناء ال بد من حتصني فكر الطالب، مبعاجلة أي جنوح لدى ا           
  األسرة لدورها يف جمال وقاية أفرادها من االحنراف واجلرمية من خالل أسس منها ما ذكره الشقحاء

 )٢٠٠٤ :(  
  . حتقيق العدالة، واملساواة واحترام احلقوق .١
 . االرتقاء باألحوال الشخصية واالجتماعية واالرتقاء مبستوى احلياة .٢
 . اإلجيابيةماعية تعليم األدوار االجت .٣
 . تعزيز وتثقيف األفراد باللغة والقيم واألعراف والتقاليد والسلوك املقبول .٤
 .حتقيق الضبط االجتماعي والتماسك والتزام األفراد باملعايري االجتماعية .٥

تثقيف األبناء ثقافة متزنة، ألن اجلهل بالدين قد يوقع الكثري مـن            "    وتشترك املدرسة مع األسرة يف    
اس يف خمالفات شرعية وعقدية، وبالتايل على األسرة واملدرسة العمل على حتصني األبناء يف مواجهة الن

، ٢٠٠٦املـالكي،  "( االحنرافات الفكرية، بشرح تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة حيال كل منـها          
٢٠٠٢ ( 

 والتواصل املـستمر    قيام املدرسة بالتنسيق والتكامل مع األسرة     أمهية  على  ) ٢٠٠٨(لذا يؤكد البقمي    
من خالل االجتماعات الفردية، وجمالس أولياء األمور بشكل فعال وتفهم ظروف الطالب االجتماعية 
واألسرية ومساعدم، والتعاون مع اإلرشاد الطاليب من حيث املتابعة والعمل على حل مـشكالم              

من خالل تنظيم حماضـرات     ورفع مستوى وعي األسرة وثقافتها يف مجيع ااالت وخصوصا الدينية           
ألولياء األمور بالتنسيق مع دعاة الدين واخلطباء والتربويني واملثقفني، وحثهم على التواصل مع إمـام            
احلي وحضور احملاضرات الدينية املقامة يف املؤسسات الدينية، باإلضافة إىل توعيـة أوليـاء األمـور               
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 ٢٣

 لئال ينجرفـوا   املنحرفةاإلنترنت الفكرية ومواقع    بضرورة متابعة أبنائهم وحتذيرهم من متابعة القنوات      
  .إىل غياهب الفساد

  
   : املسجد) ب(

أنه ال غناء لنا عن االستفادة من التأثري العظيم الذي حتدثـه القـيم              ) ١٩٨١(يرى سرحان   
الروحية يف نفوس األفراد ومن قدرا على تطويع الشخصية اإلنسانية تطويعا يضم خري الفرد وسالمة          

ومبادئه وقيمه التربوية اليت يسعى هتمع، مث إننا ال غناء للمجتمع عن تأثري هذه القيم يف حتقيق أهداف    ا 
  . إليها

ولقد تطورت املؤسسة الدينية يف العصر الراهن تطورا كبرياً يف النواحي الفنية،ومن حيـث              
واألدوار، حيث تركـزت    املرافق والتجهيزات إال أا مل تتطور مبا يكفي يف الوظائف واملسؤوليات            

  .جهود املؤسسات الرئيسة على جوانب الصالة ومجع األموال لصاحل احملتاجني أسبوعياً
املسجد مؤسسة دينية تربوية تسهم يف تكوين اتمـع املـسلم           ) ٢٠٠٦(ويعترب النحالوي   

اله اجلماعة  والتأليف بني أفراده، ومجع مشلهم، وتكوين ثقافتهم االجتماعية وتصورام املشتركة فص          
  .  يف املسجد رمز لوحدة القلوب وحرص على وحدة اجلماعة

         واملسجد يلعب دوراً بارزاً بالغ األمهية يف ضمان األمن الفكري من خالل جوانب عدة منها               
  ):٢٠٠٥(ما أورده اخلطيب 

  .تقدمي التربية الدينية ملختلف الفئات اتمعية بشكل عام أو متخصص .١
لعاملي إىل شرائح اتمع وفق املنظور الديين الذي يعرب عن الثقافة الـسائدة أو              نقل احلدث ا   .٢

 . القائدة فيه دون مغاالة ودون تقليل من أمهيته
التنوير الديين الذي يتجاوب مع ظروف احلياة املتغرية، ومع األحداث املعاصرة، وفق منهجية         .٣

 . معتدلة ترتكز على مبادئ الوسطية وتطبيقاا
٤. ة احلمالت الفكرية املضللة أو املشوهة أو املغرضة على الثقافة احمللية ومصادرها ونظمهاجما . 
محاية الفكر احمللي من االحنراف وجماة التيارات الفكرية الدخيلة اليت ال ختدم البيئة احمللية، أو        .٥

 . قد تتعارض مع مصادر التشريع الديين القائم
فئات اتمع وشرائحه من الوقوع يف براثن الفكر املتطرف أو      توفري الوقاية االجتماعية لكافة      .٦

 . اإلحلاد أو الفنت
توجيه الرأي العام حنو املسائل الدينية، وضرورة تطبيق األحكام الشرعية يف الدين مبا خيـدم                .٧

 . الصاحل العام
 .التكامل مع أجهزة اتمع ومؤسساته األخرى كاألسرة واملدرسة واإلعالم وغريها .٨
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 ٢٤

ن املسجد يشترك مع املؤسسات التربوية للوقاية من التطرف والحنراف الفكري، بل إنه قد              أ ما  ك   
يكون املسؤول عن مسببات االحنراف الفكري الدينية، من ناحية اجلهل بالشريعة وأحكامها وتوعية             

فكـار  األمة ا، لذا جيب أن تتواصل املدارس مع إمام احلي ومناقشته يف ما خيص التـصورات واأل                
املنحرفة والتيارات اهلدامة لتضمينها يف اتمع املدرسي واحلي من خالل عقـد اللقـاءات وإقامـة                

  . )٢٠٠٨،٣٠البقمي ، (احملاضرات والندوات الدينية املتعلقة ا
 

  : اإلعالم) ج(
يعتزويد اجلمهور بأكرب قدر ممكن من املعلومات الصحيحة أو احلقـائق           " ف اإلعالم بأنه    ر

اضحة، وبقدر ما تكون هذه الصحة أو السالمة يف املعلومات أو احلقائق يكون اإلعالم يف ذاتـه                 الو
  ) ١٧، ١٩٩٣العليوات والشبيب ، " (سليما وقوميا

أن اإلعالم مبؤسساته املختلفة وأساليبه لـه آثـاره علـى النـاس             )١٩٩٧(ويرى اجلابري   
ل القضايا الفكرية والدينية وأساليب السلوك      وسلوكهم، ولذلك فإن جماالت اإلعالم يف أي بلد تتناو        

التقليدي والقيمي، بل أن ما يعرضه اإلعالم قد يكون له أثر تدمريي على اتمع والفكـر، وذلـك             
بسبب جهله للقيم الراسخة وأخالق اتمع ودينه وعالقته بل وتشجيعه للفرديـة علـى حـساب                

  . التماسك والوحدة االجتماعية
ة واملسموعة واملرئية أقوى وأشد تأثريا منـها يف        ءالم ومؤسساته املقرو  وأضحت أجهزة اإلع  

  ):٢٠٠٥( األزمنة السابقة من أوجه عدة أبرزها ما ذكره اخلطيب
  . املقدرة على ربط الفكرة املطروحة ببعدي الزمان واملكان .١
 . املقدرة على ترسيخ استيعاب الفكرة املطروحة .٢
 . طروحة من زوايا وأبعاد أخرىاملقدرة على توسيع دائرة الفكرة امل .٣
 . املقدرة على االحتفاظ مبضمون الفكرة املطروحة على مدى زمين ممتد .٤
مساعدة الرسالة اإلعالمية على اكتساب املهارة أو تكوين االجتاه حول فكرة مـا بـشكل                .٥

 . أسرع
ربويـة  حاجة اإلعالم للتربية والتربيـة لإلعـالم وحاجـة الت   إىل  ) ١٩٩٦(العبد الغفور   شري  وي

لإلعالمي، فغياب اإلعالم عن التربية جيعل تقدم التربية بطيئا وتأثريها حمدودا يف الطلبـة ، أمـا                 
غياب التربية عن اإلعالم فهو األخطر والذي من شأنه أن جيعل لإلعالم تأثريا سلبيا على األفراد                

 .ذي بدأه لذلك فإن التربوي حباجة أكرب إىل اإلعالمي يف سبيل أن ال يهدم البناء ال
اإلعالم داعماً من دعائم األمن الفكري مؤثراً فيه إذا قام مبا مـا             ) ٢٠٠٥(ويعترب الغامدي   

  : يلي
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 ٢٥

  . تلبية احتياجات اجلمهور الفكرية .١
 . توفري برامج عملية لتوعية اجلمهور فكرياً .٢
 . التوعية الثقافية والتنوير الديين بأسلوب عصري متطور .٣
  . ألخرى كاألسرة واملدرسة واملؤسسة الدينية وغريهاالتواصل مع مؤسسات اتمع ا .٤

 جتسيد العالقة مع اإلعالم من خالل التواصـل مـع           لذا تتحمل املدرسة مسؤولية حتقيق و     
أجهزة اإلعالم مبختلف أنواعها، وتذليل الصعوبات ملناقشة قضايا الشباب وتفعيـل مـشاركتهم،              

 يف اإلعالم العام حسب الـشريعة       اإلجيابيةكة  وخصوصا القضايا الدينية، وحث الطالب على املشار      
اإلسالمية، وتشجيع الطالب على متابعة الربامج الدينية اليت تناقش الفكر وأمور الدين والداعيـة إىل               

البقمـي   ( والقنوات الفضائية املنحرفة على الطالب     اإلنترنتوتوضيح خماطر   .  الوسطية، يف اإلسالم  
)٣٢-٣١، ٢٠٠٨(.   
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 ٢٦

  
  
   :  والتوصياتنتائجلا

  : يأيت  إىل ما  – بعد انتهاء هذه الدراسة – توصل الباحث
 . إن فاعلية املؤسسات التعليمية يف تعزيز األمن الفكري متوسطة  .١
 .  إن إسهام املدارس يف التربية باحلوار ضعيف  .٢
 .لفكري يف األنشطة املدرسية متوسط إن إسهام املدارس يف تعزيز األمن ا .٣
مع مؤسسات اتمع إن إسهام املدارس يف تعزيز األمن الفكري من خالل تنمية العالقة  .٤

 .احمللي متوسط 
 . عدم وجود آلية ومعايري يقاس ا تعزيز األمن الفكري يف املدارس .٥
 .ضعف متابعة وتقومي برامج تعزيز األمن الفكري .٦
  

  : )مركزية األمن الفكري (روعمبشوبناء على النتائج اليت توصل إليها الباحث فإنه يوصي 
  

  : منطلقات املشروع
  . كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  -١
سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية والقائمة على احترام احلقوق العامة اليت كفلها  -٢

 . اإلسالم وشرع محايتها حفاظا على األمن وحتقيقا الستقرار اتمع 
نشئة فكرية تضمن شعورهم باملسؤولية جتاه جمتمعهم للحفاظ على أمن تنشئة الطالب ت -٣

 . الوطن ومكتسباته ومقدراته
٤- ضد  منيعاًأمهية دور املدارس يف بناء وصقل شخصية الناشئة ومحاية فكرهم لتشكل سدا 

 . التيارات املنحرفة
وذلك باعتبارها من التعليمية  أمهية مسامهة املؤسسات التربوية يف املنظومة األمنية خصوصا -٥

 . نات األمن وأكربها شأنا لتثقيف الطالب ورعايتهمحصمأهم 
  

  :أهداف املشروع
  تعميق الوالء هللا ولكتابه ولرسوله ولوالة األمر يف هذه البالد -١
 . حتصني عقول الناشئة ووقايتها من االحنرافات الفكرية -٢
 . رصد مظاهر االحنراف الفكري يف املدارس ومعاجلتها -٣
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 ٢٧

ن فاعلية املؤسسات التعليمية يف حتقيق األمن الفكري وتقوميها لضمان استمرارية ضما -٤
  . فاعليتها بدرجة حتقق الطمأنينة على مستقبل األجيال األمين الفكري

  آلية تنفيذ املشروع
  
  :  إدارة األمن الفكري -١
تعمل على التخطيط ، تتصف مبرجعيتها لقسم األمن الفكري، واللجنة املدرسية لتعزيز األمن الفكري          

   -:وتقوم بالعديد من املهام منهاواملتابعة 
التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية، ووزارة اإلعالم، ووزارة األوقاف والدعوة اٍإلسـالمية              - أ

 .واإلرشاد
 .الفكريتشريع ورسم اخلطط وآليات العمل ألقسام األمن   - ب
 .متابعة تنفيذ أعمال أقسام األمن الفكري وتقوميها  - ت
 عقد اللقاءات التربوية وورش العمل يف اجلامعات وإدارات التربية والتعلـيم لتطـوير آلياـا                - ج

  .وجماالت إسهامها يف تعزيز األمن الفكري
  
  : قسم األمن الفكري-٢

اإلشراف والتقومي وتقوم بالعديد  يقوم مبراجعة إدارة األمن الفكري وتزويدها بالتقارير من خالل 
  :املهام اآلتيةمن 

تتوىل اإلشراف املباشر على اللجان املدرسية لألمن الفكري ومتابعتها بالتعـاون مـع قـسم                .١
 .اإلشراف التربوي

عقد دورات تدريبية للمشرفني التربويني وجلان األمن الفكري املدرسية عن األمـن الفكـري               .٢
 .   وجماالت اإلسهام يف تعزيزه

فة دعاة الدين، والعلماء يف املدارس وإلقـاء       التنسيق والعمل مع قسم التوعية اإلسالمية الستضا       .٣
 .احملاضرات التوعوية

 .التنسيق مع قسم النشاط الطاليب لتنفيذ برامج وأنشطة مشروع تعزيز األمن الفكري .٤
التنسيق مع قسم اإلرشاد الطاليب والعمل على توثيق عالقة املدرسة باملرتل وعلى اكتشاف أي               .٥

 .وأولياء أمورهم والعمل على عالجهابوادر الحنرافات فكرية بني الطالب 
 .العمل والتنسيق مع قسم اإلدارة املدرسية ملتابعة عمل مديري املدارس .٦
 .العمل والتنسيق مع قسم اإلعالم التربوي على نشر أعمال جلان تعزيز األمن الفكري املدرسية .٧
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 ٢٨

ل تـدريب   االشتراك يف عضوية وعمل جلنة الترشيحات يف إدارات التربية والتعليم من خـال             .٨
 .املرشحني إلدارة املدارس للحصول على دورة تدريبية يف تعزيز األمن الفكري

 . املنفذة يف املدارساألمن الفكري أنشطة تقومي خطط وبرامج و .٩
  :  اللجنة املدرسية لتعزيز األمن الفكري -٣

املنفذة، فيتوىل    تقوم اللجنة املدرسية مبراجعة قسم األمن الفكري، وتزويده بالتقارير واألعمال           
مدير املدرسة رئاستها ووكيل املدرسة نائبا له وأعضاءها املرشد الطاليب ورائد النشاط ورائـد              

 : التوعية اإلسالمية للقيام بتعزيز األمن الفكري من خالل
 .تنفيذ برامج وأنشطة تعزيز األمن الفكري   - أ
 .العمل على تطوير واقتراح الربامج اهلادفة  - ب
  .فكري لدى طالب املدارس أو أولياء أمورهمرصد مظاهر احنراف   - ث

  :يبني هيكلة مركزية األمن الفكري) ١(والشكل رقم    
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 ٢٩
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 وزارة التربية والتعليم

 
 

 قسم األمن الفكري إدارة األمن الفكري
اللجنة املدرسية لتعزيز 

 األمن الفكري

  مدیر المدرسة

وكیل 
  المدرسة

المرشد 
  الطالبي

  رائد
  النشاط

رائد التوعیة 
 اإلسالمیة

 تغذیة راجعة   

  اإلعالم التربويقسم 

 التوعیة اإلسالمیةقسم 

 النشاط الطالبي قسم 

 قسم اإلشراف التربوي

 اإلدارة المدرسیةقسم 

 اإلرشاد الطالبيقسم 

 نموذج ھیكلة مركزیة األمن الفكري) ١(شكل رقم 
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  : املراجع واملصادر

  .القرآن الكرمي  
جامعة نـايف   . ستراتيجيات املواجهة إب اخلليجي و  أزمة الشبا .)٢٠٠٤.(الباز، راشد بن سعد     

  . الرياض. العربية
  . ستانبولإ. مكتبة اإلسالمية. صحيح البخاري). ١٩٨١. (البخاري، حممد،

درجة إسهام مديري املدارس الثانوية يف تعزيز األمن الفكري     ). ٢٠٠٨.(البقمي، سعود بن سعد 
رسالة ماجستري . نطقة الرياض التعليميةمن وجهة نظر طالب الصف الثالث الثانوي مب

  .األردن. جامعة مؤتة. غري منشورة
جامعة . األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية     )١٩٩٦(التركي، عبد اهللا بن عبد احملسن       

  . الرياض. نايف العربية
دور مؤسسات الضبط يف األمـن االجتمـاعي نـدوة األمـن            ). ١٩٩٧.(اجلابري، خالد فرج    

  حزيران )٧.(، بغدادجملة بيت احلكمةالجتماعي، ا
الة العربيـة   . رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرف      ).١٩٩٩.(اجلحين، علي فايز    

  ).٢٧(ع.الرياض.جامعة نايف العربية. للدراسات األمنية
ـ  . ١٥اجلـزء   . ٢ط. حتقيق أمحد عبد الغفور عطـار      : الصحاح). ١٩٩٧. (اجلوهري م دار العل

  .٢٠٧١ص . بريوت. للماليني
  )١٠١(ع . الرياض. وزارة التربية والتعليم.  جملة املعرفة.ثقافة احلوار). ٢٠٠٣.(احلارث، عبد اهللا 

. دار النهضة العربية  . اإلرهاب الدويل وفقا للسياسة اجلنائية الدولية     ).١٩٨٨.(حلمي، نبيل أمحد    
  ٢٣ص . القاهرة

رسالة دكتوراه . األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية ).٢٠٠١.(احليدر، حيدر عبد الرمحن 
  القاهرة. جامعة القاهرة. منشورة

  . ، دار اخلرجيي، الرياضأصول التربية اإلسالمية).٢٠٠٤.(اخلطيب، حممد شحات 
، مكتبـة   االحنراف الفكري وعالقته باألمن الوطين والدويل     ). ٢٠٠٥.(اخلطيب، حممد شحات    
  . اضفهد الوطنية، الري

  . ، مكتبة العبيكان، الرياضاحلوار وبناء شخصيته الطفل). ١٩٩٨.(خلف اهللا، سلمان 
  عمان. دار وائل  . التربية والتنشئة واتمع). ٢٠٠٥.(الرشدان ، عبد اهللا 
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 ١

دور األنشطة التربوية يف تنمية الـوعي األمـين لـدى           ).٢٠٠٦.(الزكي، أمحد بن عبد الفتاح      
  جامعة نايف العربية. غري منشورةرسالة ماجسيتر .الطالب

املؤمتر العاملي عن موقف  . أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ).٢٠٠٥.(السدالن، صاحل بن غامن 
  ٣/٣/٢٠٠٤-١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. اإلسالم من اإلرهاب

  .بريوت . دار النهظة . يف اجتماعيات التربية). ١٩٩١.(سرحان، منري 
. دراسة السلوك العدواين يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض      ). ٢٠٠١.(عبد اهللا صاحل    السعدوي،  

  .   إدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض. قسم البحوث التربوية
جملـة  دور املؤسسات التربوية يف الوقاية من الفكر املتطرف،         ). ٢٠٠٥.(السعيدين، تيسري حسني    
  . فهد، الرياض، كلية امللك البحوث التربوية

. اإلدارات املدرسية يف تعزيز األمن الفكري للطـالب      ). ٢٠٠٦.(السليمان، إبراهيم بن سليمان     
  .الرياض. جامعة نايف العربية. رسالة ماجستري غري منشورة

الة العربية  . اإلدارة املدرسية يف مواجهة االحنراف األمين     ).٢٠٠٤.(السميح، عبداحملسن بن حممد     
  ).٣٧. (ألمنيةللدراسات ا

جملة مركـز حبـوث     . اإلرهاب وعالقته باملتغريات االجتماعية واالقتصادية    ) ١٩٩٨(شفيق، حممد 
  ٢٤٥. يوليو) ١٤. (القاهرة. الشرطة

مركز الدراسات والبحوث جامعة    . األمن الوطين تصور شامل   .)٢٠٠٤.(الشقحاء، فهد بن حممد     
  . الرياض. نايف العربية

رسالة ماجستري غـري  دور املدارس الثانوية نشر الوعي األمين،       ).٢٠٠٦.(الشهري، فايز بن علي     
  .الرياض. جامعة نايف العربية. منشورة
املركز العريب  .واالقتصاديةتأثري اجلرمية على خطط التنمية االجتماعية       ). ١٩٩٤.(شورجبي، سيد   

  الرياض. للدراسات األمنية والتدريب
، دراسة ميدانية  لدى الطالب ودور املدرسة يف تعزيزهاألمن الفكري). ٢٠٠٥.(العاصم ، حممد 

ورقة عمل مقدم للقاء اإلشراف التربوي العاشر . على املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
  ٣/٤/١٤٢٦-١واملنعقد يف مدينة الطائف 

مكتبة امللك فهـد  . اإلرهاب يف ميزان الشريعة اإلسالمية    ). ٢٠٠٧.(العبد اجلبار، عادل عبد اهللا      
  .الرياض. وطنيةال

دراسة حتليلية آلراء التربويني واإلعالميني حول طبيعة العالقة بني         ). ١٩٩٦(العبد الغفور، حممد 
  )٣٣(ع. الة التربوية. اإلعالم والتربية وسبل تدعيمها
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 ٢

. ريبالثقافة العربية يف عصر املعلومات، رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف الع). ٢٠٠١. (علي، نبيل علي 
  ).٢٦٥(ع. الكويت". عامل املعرفة"سلسلة 

  . بريوت . دار الصفوة  .اإلعالم يف اإلسالم). ١٩٩٣.(العليوات، حممد و الشبيب، عبد اللطيف
املؤمتر العاملي عن أساب ظاهرة اإلرهاب يف اتمعات الثقافية ، ). ٢٠٠٥.(العمرو، عبد اهللا حممد

  ٣/٣/٢٠٠٤-١ام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلم. موقف اإلسالم من اإلرهاب
. مركز الدراسات والبحـوث   . موقف اإلسالم من اإلرهاب   ). ٢٠٠٥.(العمريي، حممد عبد اهللا     

  .الرياض. جامعة نايف العربية
االحنراف الفكري وأثره على األمن الوطين لـدول جملـس   ).٢٠٠٥.(الغامدي، سعيد بن حممد     
  .الرياض. جامعة نايف العربية. لبحوثمركز الدراسات وا. التعاون اخلليجي
. قسم الدراسات اإلسالمية والعربية   .األمن الفكري يف اإلسالم   ).٢٠٠٥.(القرارعة، مجيل بن عبيد     

  الدمام.جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
أثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية ملواجهـة          ).٢٠٠٧.(القرطون، فهد بن سليمان   

  .الرياض. جامعة نايف العربية.  رسالة ماجستري غري منشورة.اإلرهاب
كليـة  . ندوة اتمع واألمن  . الدور األمين للمؤسسات التعليمية   ).٢٠٠٤.(القرين، حممد بن ناصر   

   ٢٤/٢-٢١.الرياض. امللك فهد األمنية
فكـري يف    وطنية لتحقيق األمن ال    إستراتيجيةحنو بناء   ). ٢٠٠٦.(املالكي، عبد احلفيظ عبد اهللا      

  .الرياض. جامعة نايف العربية.رسالة ماجستري غري منشورة. مواجهة األمن اإلرهاب
املدرسـة  ). ١٤١٥(متويل ، مصطفى وعبد اجلواد ، نور الدين واحلاجي، علي و شريف، عابدين              

 . دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض. واتمع 
  .٧٢٤ص . مصر. دار عمران. اجلزء الثاين. ٢ط. املعجم الوسيط.)١٩٨٥.(جممع اللغة العربية 

  حائل. دار األندلس. النشاط الطاليب.)١٩٩٨.(حممود، محدي شاكر 
الـة العربيـة    . الوسطية يف اإلسالم وأثرها يف حتقيق األمـن       ) .٢٠٠٤.(املغامسي، سعيد فاحل    

  )٢٨. (الرياض. للدراسات األمنية
  . ، دار الفكر، دمشقجتماعية يف اإلسالمالتربية اال). ٢٠٠٦.(النحالوي، عبد الرمحن 
  . ، دار الفكر، دمشقأصول التربية اإلسالمية وأساليبها). ٢٠٠٧.(النحالوي، عبد الرمحن 

جامعة نـايف   . جملة األمن واحلياة  . األمن الفكري اإلسالمي  ). ١٩٩٧.(سعيد بن مسفر  . الوادعي
  ).١٨٧.. (الرياض. العربية

  .الرياض. دليل النشاط املدرسي). ٢٠٠٥.(وزارة التربية والتعليم 
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 ٣

جملـة األمـن    . كلمة أمام اجتماع وزراء الداخلية بدول جملس التعاون       . وزير الداخلية السعودي  
  )٢٠٢. (الرياض. واحلياة

. ندوة األمن الفكـري   . ماهيته وضوابطه : األمن الفكري ). ٢٠٠٥.(الوحيق، عبد الرمحن بن معال    
  .الرياض.نايف العربيةجامعة . مركز الدراسات والبحوث

 كليـة  .الدور الوقائي للمدرسة يف اتمع السعودي). ٢٠٠١.(اليوسف، عبد اهللا بن عبد العزيز    
  . الرياض. مركز البحوث والدراسات. امللك فهد
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