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النشْر العِلْمِيَّة
شُرُوْطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشرمن تحقق الشروط العلمية اآلتية:

ً
.
ا
ر
 -1أن يكون البحث باللغة العربية حص
ُ
ً
َّ ً
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى ،سواء كليا ،أم جزئيا.
 -2أن ال يكون البحث قد ن ِشر ،أو ق ِبل
ِ
ُ -3يشترط في البحث املقدم للنشر الصالة من حيث العنوان واملضمون ،ويجوز تقديم بحث في
موضوع مدروس بشرط تضمنه إضافة جديدة ،مع ذكر أبرز الدراسات السابقة ،وما يتميز به البحث
عنها.
ُ -4يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 -5ال تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إال إذا اعتمدت على نسختين اثنتين ،وال ُيقبل التحقيق على
نسخة واحدة إال بتحقق ضوابط معينة.
 -6ال تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو جهات معينة.
 -7تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ال تزيد نسبة االستالل في البحث عن:
( ،)%20ونسبة االقتباس عن ،)%30 ( :وفق التعليمات النافذة.
 -8تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث من
ً
علما َّ
أن موافقة الهيئة ال تعني
دون بيان السباب ،على أن ال تتجاوز مدة نظر الهيئة عشرة أيام،
بالضرورة قبول البحث للنشرَّ ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 -9يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي الدقيق ملوضوع البحث ،وفي
ُ
ً
حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي،
في مدة ال تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
ُ
 -10ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،وال ينشر البحث إال بعد الخذ بها.
 -11على الباحث إرسال نسخة جديدة من البحث بعد الخذ باملالحظات ،وفي حال تأخر إرسالها أكثر
من شهرَّ ،
فإن املجلة غير ملزمة بنشر البحث.
ُ -12يطالب الباحث بملخص للبحث ال يزيد عن ( )150كلمة ،وكلمات مفتاحية ال تزيد عن ()3
ً
كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من مكتب
معتمد.
َّ
َّ
 -13يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ -14يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
خطي ًا يتعهد فيه َّ
قدم للنشر هو ٌ
بأن البحث املُ َّ
ُ -15يقدم الباحث إقرا ًرا َّ
جهد خالص له ،ويتحمل
املسؤولية القانونية كاملة في حال االعتداء على الحقوق الفكرية لآلخرين.
 -16البحوث املنشورة ال تمثل أي املجلةَّ ،
وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ر
ُ
ُ
 -17املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم ينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُوْطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشرالشروط الف ِنية اآلتية:

ً
 -1يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد املجلة اإللكتروني:
aujis@uoanbar.edu.iq

ُ -2يطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
ً
 -3يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (3سم) ،يمينا ويسارا (3سم) أيضا ،وحجم
الورقة ،)A4( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
 -4تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون السود.
 -5يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة الولى :عنوان البحث الرئيس،
أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع
ً
ُ
ُ
ُ
الكلمات املفتاحية ،ث َّم املقدمة ،ث َّم املباحث أو املطالب ،ث َّم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر.
ُ -6يكتب على الصفحة الولى فقط من البحث :مجلة جامعة النبار للعلوم اإلسالمية.
 -7يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة الولى.
ُ
 -8تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة الولى،
أسفل عنوان البحث.
ُ
 -9تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُ -10يكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
 -11تكتب العنوانات الولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة ،الهوامش ،املصادر) بالحجم
( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
 -12تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين الصفحة.
ُ
ُ -13يكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة بادئة قدرها (1سم) للسطر
الول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
 -14تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي سفلية) أسفل متن
البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا ،)1( :مع خيار الترقيم لكل صفحة.
ُ -15يشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف املدينة النبوية للنشر
الحاسوبي.)2
ً
 -16يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،) .... ،مرقمة
ً
ً
ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
 -17املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ( )30صفحة.

النشْــر
أُجـُـوْر َّ
أجورالنشر في الجلة على النحو اآلتي:

ً
ُ
قدره :مائة وخمسة وعشرون ألف
ُ -1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا
( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة الولى من البحث ،فإن زاد على ذلك ُيضاف
ُ
كل صفحة.
مبلغ قدره :ثالثة آالف ( )3000دينار عراقي عن ِ
ُ -2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغ ًا ُ
قدره :مائة وخمسة وعشرون دوالر،)125$( ،
عن الـ( )25صفحة الولى من البحث ،فإن زاد على ذلك ُيضاف مبلغ ُ
قدره :ثالثة دوالرات

كل صفحة.
( )3$عن ِ
َّ
َّ
ُ -3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية لجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور التحويل كافة.
 -4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم تسل ُ
الباحث
مه من
ِ
ً
مخصوما ُ
منه أجور الخبراء فقط.
َّ
 -5ال ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،وال ُينشر بحثه إال بعد دفع الجور كاملة.
 -6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية ،وفي العدد الذي َّ
نص عليه
خطاب قبول النشر ،وبحسب ظروف النشر.
ُ -7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،يمكن تنزيلها من موقع املجلة.


الباحث
السيد شاكر حممود مهدي النعيمي
أ.م.د .حممد طارق محودي اجلبوري

الصفحة

البحث
ت
شبهات عقدية منسوبة للفيلسوف أبي
36-1
1
بكر الرازي )ت313هـ(
اختيارات القاضي األَسْبِيْجَابِيّ يف شرح
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66-37
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املقاصدُ القرآنية عند الشيخ عبد
الرمحن حسن حبنكة امليداني يف
م.م .وسام مسري عبد الرزاق الفهداوي
 5تفسريه معارج التفكر ودقائق التدبر،
170-135
أ.د .حممود محيد جمبل العيساوي
سورة الفاحتة واملسد والتكوير
واألعلى ،أَمنوذجًا
االختيارات الفقهية لإلمام العز بن عبد
السيد زيد خلف ذياب
السالم يف كتابه القواعد الكربى
206-171
6
أ.د .عبد حممود عزيز
املتعلقة ببعض مسائل املعامالت دراسة -
فقهية مقارنة -
االختالف يف التفسري بني ابن مسعود
السيد حممد عطا اهلل رشيد
 7وابن عباس رضي اهلل عنهما اجلزء
266-207
أ.م.د .فاضل حممد كمبوع
األول أمنوذجاً

ت

8

9
10
11
12

البحث
تفسري جزء عَمَّ من كتاب اإلجياز يف
غرائب القرآن الكريم ولطائفه
وحقائقه ،لعبيد اهلل بن عبد العزيز
السمرقندي املتوفى سنة (701هـ)،
املعروف بالبارشاه
األحاديث اليت ضعفها العقيلي يف كتابه
الضعفاء وأخرجها مسلم يف صحيحه
دراسة نقدية
أدوات االئتمان املصريف التقليدي يف
البنوك الربوية
دور املؤسسات الرتبوية يف حتقيق األمن
الفكري
السُّمَنِيَّة يف املصادر اإلسالمية القدمية
واملعاصرة مجع ودراسة
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السيد أمحد جاسم حممد عواد
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أ.د .قيس جليل كريم

324-267

م.م .طارق دحام وهيب
م.م .حتسني غالب معيوف

364-325

م.د .أروى نهاد إمساعيل

392-365

أ.د .عبدالقادر بن حممد عطا صويف

436-393

أ.م.د .عبد الغين بن محاد الزهراني

484-437

السيد عمر علي سليمان
أ.د .طه إبراهيم شبيب.

522-485

األستاذ الدكتور
عبد القادر بن حممد عطا الصويف
اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة
كلية الدعوة وأصول الدين
pr.soufi@hotmail.com
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ملخص باللغة العربية

11
أ.د .عبد القادر بن حممد عطا صويف

َّ
المؤسسات التَّربويَّة؛ من مدارس ،وجامعات ،وأندية أدبية وغير
يتحدث البحث عن دور
َّ

أن األمن الفكري يسود في المجتمعات التي َّ
ذلك في تحقيق األمن الفكري؛ ِّ
مبي ًنا َّ
تتحقق
الوسطية ،ويغلب على ِّ
جوها االعتدال .والعمل على ترسيخ وسطيَّة اإلسالم ،واعتدال
فيها
َّ
الب ْع ُد عن الوسطيَّة
مبادئه في المجتمع ٌ
أمر عالي األهميَّة بالنسبة لتحقيق األمن الفكرِّي .و ُ
ِّ
المؤدي إلى انعدام األمن بالكلية .وتحقيق
ئيسا لالنحراف الفكري،
واالعتدالُ ،يعد ً
سببا ر ً
مؤسسةٌ بعينها ،بل ال ُبَّد من تضافر جهود
الوسطيَّة ال ُيمكن أن تقوم به أو تعمل عليه َّ

المؤسسات ،وعلى رأسها:
أهم هذه
مؤسسات المجتمع
جميعا للعمل على تحقيق ذلك .ومن ِّ
َّ
َّ
ً
المؤسسات التَّربويَّة؛ من مدارس ،وجامعات ،ونواد أدبيَّة ،وغيرها .فغالبيةُ أفرِّاد المجتمع
َّ

المؤسسات (المدارس والجامعات) بدورها التربوي أهميَّة قصوى في مجال
ُيولون قيام هذه
َّ
تحقيق األمن الفكري ألفراد المجتمع ،ووقايتهم من االنحراف الفكري ،وغيره .وأكثر َّ
الناس
ُي ِّ
ِّ
المدرسين ،واألساتذة والمدربين ألبنائهم ،وتوعيتهم ،وتحذيرهم من
عولون على توجيهات

المؤسسات التربوي الهام في
االنزالق في مهاوي االنحراف الفكري .من هنا برز دور هذه
َّ
تحقيق األمن الفكري.
الكلمات املفتاحية :مؤسسة ،تربية ،أمن ،جمتمع ،فكر ،دور ،إسالم.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ACHIEVING
INTELLECTUAL SECURITY

Prof. Dr. Abdul Qader bin Muhammad Ata Soufi
ummary: The research talks about the role of educational
institutions in achieving intellectual security. Noting that
intellectual security prevails in societies where moderation
is achieved. Working to establish the moderation of Islam and the
moderation of its principles in society is of high importance to
achieving intellectual security, and keeping away from moderation
is a major cause of intellectual deviation, which leads to insecurity.
Achieving moderation cannot be done by a specific institution, but
the efforts of all societal institutions must be combined to work
towards achieving this. The most important of these institutions are:
educational institutions; From schools, universities, literary clubs,
and others. The majority of society members attach the utmost
importance to schools and universities in their educational role in
achieving intellectual security for members of society and
protecting them from deviation. Most people rely on the guidance
of teachers and professors for their children, and educate them
against slipping into the abyss of intellectual deviation. Hence, the
important role of these institutions in achieving intellectual security
emerged.
Keywords: institution, education, security, society, thought, role, Islam.
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املقدِّمة
وبع ــد:

نبي بعده ،وعلى آله وصحبه،
الصالةُ و َّ
وحده ،و َّ
الم على َم ْن ال َّ
الحمد هلل َ
ُ
الس ُ

َّ
االعتناء
أهم القضايا َّالتي ينبغي
فإن
قضي ٌة من ِّ
تحقيق األمن ،والمحافظ َة عليه َّ
َ
ُ
ام واألم ِّن ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الف ْكرِّ
ِّي عالق ٌة
الع ِّ
األم ِّن َ
ْ
بها ،والسيَّما في أوقات الفتَ ِّن والَقالقل .والعالق ُة بين ْ
يتحقق األمن ُّ َّ ِّ
امل .واألمن ِّ
تحقق األمن الفكريَّ ،
طردي ٌة؛ فبَق ْدر ُّ
ود في
َّ
الف ْكر ُّ
ِّي َي ُس ُ
ُ
ُ
العام الش ُ
الب َيئ ِّة َّالتي تَْنهج نهج الوس ِّطيَّةِّ .
ِّ
وبمْق َد ِّار ا ْقِّتر ِّ
ِّ
االعتدال في الفكر،
الو َس ِّط ،و
اب َ
َ
الخْلق من َ
َ ُ َْ َ َ َ
ِّ
ِّ
أبعد.
تتفاوت مراتبهم في إصابة
أقرب ،كان عن الخطأ َ
فم ْن َ
كان إلى الوسط َ
الحق؛ َ
النعم َّالتي أنعم هللا  بها على ِّ
الفه ِّم ِّمن أَج ِّل ِّ
ابن القيِّم
َّ
يقول ُ
َ
وصحةُ َ ْ ْ َ
الع ْبدُ .
َ ُ

أعظم ِّنع ِّم هللا َّالتي أنعم بها على ِّ
ِّ
عبدِّهَ ،ب ْل
القصد ،من
وح ْس ُن
رحمه هللا:
َّ
ِّ َ
(صح ُة الفهمُِّ ،
َ
ما أ ِّ
وقيام ُه
ضل ،وال أجل منهماَ ،ب ْل ُه َما ساَقا اإلسالمِّ،
بعد
ِّ
ُعط َي ٌ
طاء َ -
اإلسالم -أَ ْف َ
ْ
ُ
عبد ع ً
ـمغضوب عليهم؛ َّالذين َفس َد َقص ُدهم ،وطريق َّ ِّ
ِّ
ين
يق ال
الضال َ
َ
ْم ُن اْل َع ْب ُد طر َ
َ َ ْ ُْ
عليهما ،وبهما َيأ َ
َّ ِّ
ِّ َّ
ِّ
ود ُه ْم؛ َو ُه ْم
صُ
الذ َ
ام ُه ْمَ ،وُق ُ
وم ُه ْمَ ،وَيص ُير من ال ُـم ْن َع ِّم عليه ْم؛ الذين َح ُس َن ْت أَ ْف َه ُ
ين َف َس َد ْت ُف ُه ُ
الصر ِّ
اط الـمستقيمَِّّ ،الذين أ ِّ
أهل ِّ
ط ُه ْم؛ في ُك ِّل صالة.
ُم ْرَنا أن
َن َي ْه ِّد َيَنا ص ار َ
نسأل هللاَ أ ْ
َ
َ
ُ

الحق و ِّ
ِّ
ِّ
حيح واْلَف ِّ
ِّ
اس ِّد ،و ِّ
الباط ِّل،
وصحةُ ِّ
الص ِّ
َّ
بين َّ
نور َيْقذ ُف ُه هللاُ في َقْل ِّب اْل َع ْبدُ ،ي َمِّي ُز به َ
الفهم ٌ

اله َدى و َّ
الرَش ِّاد)(.)1
الغي َو َّ
الض َال ِّلَ ،و ِّ
َو ُ
بن العبَّاس  :أن يَف ِّقهه هللا في ِّ
عمه ِّ
البن ِّ
عبدهللا ِّ
رسوُلنا ِّ 
الدين ،وأن
ُ َُ ُ
وقد َد َعا ُ
َن رسول َّ ِّ
ِّ
َّ
ض َع َي َدهُ َعَلى َكِّت ِّفي -أ َْو َعَلى
فع ِّن ْاب ِّن َعبَّاس
َّللا َ و َ
أويل؛ َ
أ َّ َ ُ َ
ُيعل َمه الت َ

( )1إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيِّم ،محمد بن أبي بكر الزرعي ،بيروت ،دار الجيل1973 ،م،
. 87/1
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«الله َّم َف ِّقهه ِّفي ِّ
م ْن ِّكِّبي -ثُ َّم َقالَّ :
ِّ
َّ
الد ِّ
يل»(.)1
ُ ُْ
ينَ ،و َعل ْم ُه التأ ِّْو َ
َ
َ
للدين ،وهو مرتبةٌ فوق مر ِّ
يح ِّ
المجرد.
تبة العلم
َّ
الص ِّح ِّ
بالف ْه ِّم َّ
اء َ
َ
فهذا ُد َع ٌ

َّ
وبه كانت و ِّ
صَّيةُ َ ِّ
عمر ِّ
حين
بن الخطاب  ألبي موسى األشعري ؛ َ
الفاروق َ
َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ك،
ص ْد ِّر َ
َب َعثَ ُه َقاض ًيا ،إذ َ
يما تَ َخل َج في َ
قال له –في وصيَّته الطويلة ...( :-اْلَف ْه َم اْلَف ْه َم ف َ
ظ ِّم َّ ِّ
السَّن ِّة .)2()...وما ذلك إال ِّ
ِّم َّـما َلم َيْبُل ْغ َك ِّفي اْل ِّكتَ ِّ
ط ِّر س ِّ
وء الفهم.
اب َو ُّ
لع َ
صحة الفهمَ ،
وخ َ ُ
َ
ْ
االنحراف ِّ
الف ْهمِّ.
الفكر ُّي–وما يتبعه من
ِّ
غالبا إال عن ُسوء َ
نجم ْ ُ
انعدام األمنً -
وال َي ُ

وما نشأت ِّ
الف َر ُق إال بسبب ُسوء الفهم.
ِّ
الع َّالم َة َ ِّ
يقول عن الفرق المنحرفة:
ورح َم هللاُ َ
َ
ابن القيم ،إذ ُ

قص ُروا يف فهمها ** فأُتُوا من التقصري يف العرفان
وهلم
نصوص َّ
ٌ

()3

ِّ
عبر تاريخها الطويلَ ،ي ُج ُد َّ
و َّ
عددا من
إن
المتأم َل في مسيرِّة َّ
أن ً
األمة اإلسالميَّة َ
ِّ
غير َّ
ني على
اف الفكر َّي –ال َـم ْب َّ
أن االنحر َ
أبنائها أُصيبوا بأنواع متعددة من االنحرافاتَ ،

الجهل وس ِّ
الخالصةُ ال ُـم َّرةُ لهذه االنحرافات جميعها.
وء الفهم -هو ُ
ُ

( )1المسند ،ابن حنبل ،أحمد ،المكتب اإلسالمي ودار صادر ،بيروت ،306/5 ،مسند عبدهللا بن عباس.
( )2السننَّ ،
الدارقطني :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ2004-م ،في األقضية واألحكام ،برقم
( ،)4525 ،4524والسنن ،البيهقي :دار الفكر ،بيروت ،ط1405 ،1هـ ،آداب القاضي ،برقم (،)20844
والشهادات ،برقم (.)21042
( )3القصيدة النونيَّة ،ابن القيم ،محمد بن أبي بكر الزرعي ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ط1417 ،2هـ.62/2 ،
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االن ِّحر ِّ
أنكر ُذو الخويصرة(ِّ )1
ض َعَل ْيه( ،)2إال بس َب ِّ
اف
ب
ر
اعت
و
،

النبي
ة
م
س
ق
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َف َه ْل َ َ
َ
َْ

ِّ
الج ْه ِّل ،وس ِّ
الف ْهمِّ.
وء َ
الفكرِّي ،القائ ِّم على َ
ُ
وهل افتر ِّ
األمةُ ،و ْانعدم أمنها ،وأُريَق ْت دماء أبنائهاَّ ،
أعداؤها ،إال
عليها
قت َّ
وتسل َ
ََ َ ُ
ُ
ََْ
ط َ
ُ
ِّ َّ ِّ ِّ
االنحر ِّ
اف ِّ
ِّ
ِّ
اء
الفكرِّي،
ِّ
وسوء َ
بسبب ْ
القائم على َ
الف ْهم؟! َو َهل ْ
الج ْهلُ ،
استُحلت الد َم ُ
ِّ
المعصوم ُةِّ ِّ ،
االنحر ِّ
ـحرم ُةِّ ُ ،
ِّ
اف
ال ال ُـم َّ
بسَب ِّب ْ
ُ
وكف َر ال ُـم ْسل ُم ،وُقت َل ال ُـم َع َ
ونه َبت األمو ُ
اهد ،إال َ
الص ِّ
ِّ
الج ْه ِّل ،وس ِّ
حابة ،
استَ َح َّل الخو ِّارُج
الفكرِّي ،ال ِّ
دماء َّ
وء َ
الف ْهمِّ؟! َ
ـمبني على َ
وهل ْ
ُ
َ
وأمواَلهم إال بذلك؟!
ِّ
ِّ
ِّ
بن َّ
علي ِّ
عثمان ِّ
بن أبي
عفان  ،و
الراشد
دم
الراشد ِّ
الخليفة َّ
الخليفة َّ
َ
َ
وه ْل ُسف َك ُ
طالب  ،والسبط الحسين ِّ ،
ِّ
وغيرهم من
وعبدهللا بن الزبير  ،وسعيد بن ُجبير،
َُ

ِّ
ِّ
األم ِّنَّ ،
وسوء الفهم( .وما
األمة رحمهم هللاُ ،إال
ض َي ِّ
سادات َّ
بسبب َ
الناتج عن َ
اع ْ
الج ْهلُ ،
ِّ
عجت الخليقةُ إلى
اإلمام
الذي َج َّرَد
وض ْرب السياط ،حتى َّ
َ
أحمد رحمه هللا :بين العقابين َ
َ
السجونَّ ،
ومهد لطو ِّ
ائف
وسلط
سيوف التتار على ديار المسلمينَّ ،
وخَّل َد َخْلًقا في ُّ
ربِّهاَ ،
َ
ِّ
اإللحاد ،والزندقة ،و ِّ
َّ
النفاق ،والخوارج ،والفرق
الضالة ،إال االنحراف الفكري)(.)3

َّ
عد
وب َ
( )1هو حرقوص بن ُزَهير بن السعدي ،الملقب بذي الخويصرة .من بني تميمَ .ش ِّه َد صفين مع عليَ .
ظ ابن حجر رحمه هللاِّ :
ِّ
وعندي في ِّذ ْك ِِّّره في
حكيم
التَّ ِّ
قال الحاف ُ ُ
َ
صار من أشد الخوارِّج على علي َ .
فيم ْن ُقِّت َل َّ
الصحابة ،ابن حجر ،أحمد بن
هروان سنة 37هـ .اإلصابة في تمييز َّ
َّ
بالن َ
الصحابة َوْقَفةٌُ .قتل َ

علي العسقالني ،بيروت ،دار الجيل ،ط1992 ،1م .واألعالم ،الزركلي ،خير ِّ
الدين ،بيروت ،دار العلم
للماليين ،ط2002 ،15م.173/2 ،

النِّب ُّي  يْق ِّسم َذات يوم ِّقسماَ ،فَقال ُذو اْل ُخوي ِّ
الَ :ب ْي َنا َّ
(َ )2ع ْن أَِّبي َس ِّعيد اْل ُخ ْدرِّ
ص َ ِّرة َر ُج ٌل ِّم ْن َبِّني تَ ِّميمَ :يا
َْ
َ
ِّي َق َ
َ ُ َ َْ ْ ً
ِّ
رسول هللا! ِّ
َع ِّد ْل» ...الحديث .الصحيح ،البخاري ،محمد بن إسماعيل:
«وْيَل َك َم ْن َي ْعد ُل ِّإ َذا َل ْم أ ْ
ْ
اعد ْلَ .ق َ
َُ َ
الَ :
المناقب ،برقم ( ،)3610واألدب ،برقم ( .)6163والصحيح ،النيسابوري ،مسلم بن الحجاجَّ :
الزكاة ،برقم

(.)2505
( )3اإلرهاب في ضوء َّ
السنة والكتاب؛ تشخيص الداء ووصف الدواء ،السديس ،عبدالرحمن بن عبدالعزيز،
ضمن أبحاث مؤتمر اإلرهاب بين تطرُّف الفكر وفكر التطرُّف ،المحور الثالث.199/3 ،
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الناجم عن ِّ
اف الفكر ُّي َّ
سوء الفهمُ ،يمكن عالجه ِّم ْن ِّقبل بعض
وهذا االنحر ُ
ُ
ِّ
سهم في تحقيق األمن الفكرِّي.
َّ
مؤسسات المجتمع ،م َّـما ُي ُ

سات التربويَّة؛ لِّ َـما لها من أثر بالغ على َّ
الناس،
المؤسسات:
أهم هذه
ومن ِّ
َّ
َّ
المؤس ُ
ِّ
ؤسس ِّ
ات التربويَّة في
وقبول واضح لدى أكثرهم .ألجل ذلك ر ُ
غبت في الكتابة َع ْن َدور ال ُـم َّ َ
تحقيق األَم ِّن ِّ
الف ْكرِّ
ِّي.
ِّ ْ

ـات ،واملفاهيم(:)1
أولا :املصطلحـ ُ
األمن.الفكر.المؤسسة.
 َّ-التربية.

اثنياا :أمهيَّةُ الدراسة:

ِّ
قضي ُة االنحر ِّ
ِّ َّ
اف
عالجها؛ وهي َّ
ظهر َّ
أهمي ُة هذه الدراسة عن طريق المشكلة التي تُ ُ
تَ ُ

الفكرِّيَّ ،الذي أَضحى ظاهرة ،تُ ِّ
وحضارته،
الوجود البشر َّي،
خطر حقيقيًّا ُيواجه
ًا
مث ُل
َ
ً
َ
ْ َ
تحو َل إلى ممارسات عمليَّة ،تَ ْح ِّملُ َها
اف أفكا ًار َّ
دة ،بل َّ
مجر ً
وإنجازاته .ولم َي ُع ْد هذا االنحر ُ
ِّ
َّ
فتؤثر في ِّ
ِّ
ِّ
المجتمع ،وتُ َه ِّد ُد
بناء
مات إجر َّ
ِّ
منظ ٌ
هاب في َفرض َها وتطبيق َها؛ ُ
مارس اإلر َ
اميةٌ ،تُ ُ
تماس َكه.
ُ

لذلك كان تَْق ِّويض االنحر ِّ
ِّ
أهم القضايا
وتحقيق
اف الفكرِّي،
قضي ًة من ِّ
األمن الفكرِّي َّ
َ
ُ
ُ

ط َّ
عليها ،والسيما في أوقات الفتن والقالقل؛ إ ْذ
َّالتي ينبغي
االعتناء بها ،وتسلي ُ
الضوء َ
ُ
تحقق األمن الفكريَّ ،
بَق ْدر ُّ
العام َّ
الشامل.
يتحقق
األمن ُّ
ُ

اثلثاا :مشكلة ِّ
الد َراسة:

ِّ ِّ
ِّ
شك في َّ
ال َّ
اف
تحقيق
أن
األمن الفكرِّي م ْ
طَل ُب الجميع؛ ِّفبتحقيقه ُيَقَّوُم االنحر ُ
َ
( )1توضيح هذه المصطلحات ُّ
محله التمهيد.
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الفكر ُّي ،وب ِّ
الضروريَّات الخمس؛ فيأمن الـمـسلم على ِّ
دين ِّه ،من ْ َّ
ظ َّ
بكْفر ،أو
ِّه تُ ْحَف ُ
هم ُ
َْ
أن ُيت َ
َُ ُْ ُ
ِّ
ُّ
بدعة؛ ويأم ُن على َعْقلِّ ِّه ،من ْ ِّ
اق ِّ
بغير
ويأم ْن على د َمه ،من ْ
أن ُير َ
أن ُتلوثَه الش ُب َهات؛ َ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
أن ُي ْنتَ َه َب.
ويأم ُن على مالِّه ،من ْ
ويأم ُن على ع ْرضه ،من ْ
أن ُي ْستََباح؛ َ
حق؛ َ

تقوم به جهةٌ واحدةٌ ،وال
المطلب –أعني
وهذا
تحقيق األمن الفكرِّي -ال ُي ُ
َ
ُ
مكن أن َ
يمكن أيضا أن ُتلَقى مسؤولي ُة اختاللِّه ،أو ْان ِّعد ِّ
بحيث تكو ُن هذه
مؤسسة بعينها؛
ام ِّه على َّ
ُ
َ
ُْ ُ ً ْ
المؤسس ُة مسؤول ًة َع ْن ذلك كلِّه ،دو َن ِّ
غيرَها.
َّ
المؤسسات االجتماعيَّة؛ الرسميَّة،
حد ُك ُّل
َّ
ف ،وتتعاو َن ،وتتَّ َ
بل ال ُبَّد ْ
أن تَتَ َكاتَ َ
ركب في سفينة واحدة.
نصيب من هذه المسؤولية ،و
واألهليَّة في ذلك ،إذ لكل
ٌ
الجميع َي ُ
ُ

ِّ
الكتابة عن ِّ
ِّ
تحقيق
المؤسسات في
بعض هذه
دور
ظ َه َر ْت َّ
َّ
طَلق َ
ومن هذا المن َ
أهميةُ
ْ
َ

ـمؤس ِّ
ِّ
ِّ
األم ِّن الفكرِّي).
سات التَّربويَّة في
(دور ال َّ
األمن الفكرِّيَ ،
تحت عنوانُ :
تحقيق ْ

ِّ
اسة:
را
ابعا :تَساؤلت الدر َ

ِّ
مشكلة ِّ
ِّ
مفاده:
الدراسة
ُي ْم ِّك ُن صياغةُ
المشار إليها ً
آنفا بتساؤل رئيس جامعُ ،
ِّ
األم ِّن الفكرِّي؟
ـمؤسسات التَّربويَّة في
دور ال َّ
ما ُ
تحقيق ْ

الرئيس تساؤالت فرعيَّة ،هي:
اؤل َّ
ويتفرع عن هذا التَّ َس ُ
-1ما معنى األمن الفكرِّي؟

ـمؤس ِّ
سات التَّربويَّة؟
-2ما المرُاد بال َّ
ـمؤسسات التَّر َّ ِّ
ِّ
األمن الفكرِّي؟
عموما -في تحقيق
دور ال َّ
-3ما ُ
بوية ً -
دور المدارس والجامعات في تحقيق األمن الفكرِّي؟
-4ما ُ
دور الجهات الثقافيَّة في تحقيق األمن الفكرِّي؟
-5ما ُ

أهداف ِّ
الدراسة:
خامسا:
ُ
ا

ِّ
تحقيق َما َيلي:
تسعى هذه الدراسة إلى
بمفهوم « ِّ
ـمؤسسات التَّربويَّة.
 -1بيان المرِّاد
ِّ
األمن الفكرِّي» ،وكذا المراد بال َّ
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األم ِّن الفكرِّي».
ط ِّر ْان ِّ
نبيه إلى َخ َ
 -2التَّ ُ
عدام « ْ
مخاطر «االنحر ِّ
اف الفكرِّي» على أم ِّن األفرِّاد بمفهومه َّ
ِّ
ِّ
الخاص.
الشامل و
بيان
ُ -3
ْ
مؤس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
سات ِّه،
بيان
أم ِّن المجتمع ،وعلى َّ
ُ -4
مخاطر «االنحراف الف ْكرِّي» على ْ
ومقو ِّ
مات ِّه.
ـمؤس ِّ
تحقيق « ِّ
ف على ِّ
ِّ
األمن الفكرِّي».
سات التَّربويَّة في
 -5التَّ ُّ
دور ال َّ
عر ُ
ِّ
ِّ
لتحقيق « ِّ
ِّ
األمن
ـمؤسسات التَّربويَّة
الفاعلة َّالتي
الوسائل
ف على
 -6التَّ ُّ
تمتلكها ال َّ
ُ
عر ُ
الفكرِّي».

حدود ِّ
الدراسة:
سادسا:
ُ
ا

ِّ
ِّ
اجب
ل َّـما َ
جمعاءَ ،
كانت ظاهرةُ االنحراف الفكرِّي تُمث ُل خطورًة على َ
وكان الو ُ
الب َشريَّة َ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
متعي ٌن على ُك ِّل أفرِّاد
األم ُن الفكر ُّي .وهذا
التصدي لها ،وتقويم اعوجاج َها؛ ليتحق َق ْ

مؤس ِّ
ـمؤسسات التَّربويَّة .ول َّـما كانت اإلحاطة ِّ
المجتمع ،وعلى َس ِّ
بكل
ِّ
سات ِّه ،ومنها :ال َّ
ائر َّ
ِّ
الصعوبة بمكان في بحث
مؤسسات المجتمع؛ لبيان دورها في تحقيق
األمن الفكرِّي ،من ُّ
َّ
سات التَّربوي ِّ
ـمؤس ِّ
ِّ
لبيان ِّ
ِّ
دورَها في
َّة فحسب؛
حدود
واحد؛ كانت
البحث مقتصرًة على ال َّ
ُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
الجميع.
مطلب
األم ِّن الفكرِّيَّ ،الذي هو
ِّ
ُ
التصدي لالنحراف الفكرِّي الحاصل ،وتحقيق ْ

الفكرِّي.

ـمؤسسات التَّربوي ِّ
فهذه ِّ
ِّ
ِّ
األمن
تحقيق
َّة؛ إلبرِّاز دورها في
الدراس ُة
تقتصر على ال َّ
ُ

سابعا :منهج ِّ
الدراسة:
ا
ُ

اعتَمدت هذه ِّ
ِّ
تحليل
قائم على
"المنهج التَّحليلي الوصفي" ،وهو
الدراس ُة على
ِّ
ْ ََ ْ
ٌ
منهج ٌ

ِّ
ـمؤسسات التَّربويَّة في تحقيق ا ِّ
اقع؛ ِّبذ ْك ِّر ِّ
وصفا دقيًقا،
ألمن الفكرِّي،
الو ِّ
دور ال َّ
ووصف ذلك ً
يستند إلى إحصائيَّات ،ووثائق.
ُ

اثمناا :اإلطار ُّ ِّ
اسة:
العام للدر َ
ُ

المؤسسات ،في مبحثين ،يس ِّبُقها ِّ
الحديث عن ِّ
وتمهيد،
مقدمةٌ،
دور هذه
ُي ْمكن
َّ
ُ
ٌ
ْ
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ويليها خاتم ٌة ،على َّ
النحو التالي:

ِّ
اختيار هذه ِّ
ِّ
الدراسة للكتابة عنها ،وأهميَّتُ َها ،ومشكلتُها،
سبب
املقدمةُ :وفيها
ُ

العام لها.
وحدودها،
وتساؤالتُها ،وأهداُفها،
اإلطار ُّ
ُ
ومنهج َها ،و ُ
ُ
ـمؤسسات التَّربويَّة،
التَّمهي ُد :وفيه توضيح مفهوم "األمن الفكرِّي" ،وبيان المراد بال َّ

ِّ
ِّ
األمن الفكرِّي.
تحقيق
وأهميَّة

وعددها اثنان ،هما:
المباحث:
ُ
ُ

دور الـمحاضن التَّعليميَّة في تحقيق األمن الفكرِّي.
املبحث َّ
األولُ :
دور الجهات الثقافيَّة والتَّوجيهيَّة في تحقيق األمن الفكري.
املبحث الثاينُ :
أهم النتائج ،وجمل ٌة من التَّوصيات.
اخلامتةُ :وفيها ُّ
المستعان ،وعليه التكالن.
ُ
فاهللُ

ِّ
السابقة:
اسات َّ
ا
اتسعا :الدر َ

وقفت على دراستين سابقتين َّ
المؤسسات التربويَّة في تحقيق األمن
تحدثتا عن دور
َّ
ُ

الفكري ،هما:

بحث
( )1
َّ
المؤسسات التربويَّة ودورها في تحقيق األمن الفكري :دراسة تأصيليَّةٌ .
علمي منشور في َّ
مجلة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة
ٌّ
ٌ
بالسودان ،عام 2014م .يقع في  35صفحة؛ (من ص  255إلى ص
 .)290من إعدادِّ :
الطيب نور الهدى أبو صباح .وهذا البحث يهدف إلى
أهمية األمن الفكري ،ودور األسرة ،والمسجد ،والمدرسة،
التعرف على
َّ
ُّ
ووسائل اإلعالم في تحقيقه.
المؤسسات التربويَّة في تعزيز األمن الفكري لدى َّ
علمي
بحث
( )2دور
َّ
الناشئةٌ .
ٌّ

منشور في مجلة كليَّة اآلداب بجامعة عين شمس ،عام  .2020يقع في
ٌ
 20صفحة؛ (من ص  163إلى ص  .)183من إعداد :أركان سعيد
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المؤسسات التربويَّة في
التعرف على دور
خطاب .وهذا البحث يهدف إلى ُّ
َّ
تعزيز األمن الفكري لدى َّ
الناشئة.
السابقتين:
الفرق بين دراستي ،والدراستين َّ

َقصدت ِّ
بالمؤسسات التربويَّة :البيت ،والمسجد ،والمدرسة،
السابقتان
َّ
الدراستان َّ
ََ

ومؤسسات المجتمع المدني ،وغيرها.
ومؤسسات الدولة،
واإلعالم المرئي والمسموع،
َّ
َّ

أما دراستي َّ
خاصة بالمحاضن التربويَّة ،والجهات الثقافيَّة والتَّوجيهيَّة؛ من
فإنها َّ
َّ

رجى منها أن تُسهم في
مدارس ،وجامعات ،ونواد أدبيَّة فحسب .وهي َّ
مؤسسات تربويَّة ُي َ
تحقيق األمن الفكري .وقد انصبَّت ال ِّدراسة على إبراز دورها في تحقيق األمن الفكري،
فهي َّ
تتحدث عن:

المدارس والجامعات ،كي تُسهم في
 -1الوظائف َّالتي ينبغي أن تضطلع بها
ُ
تحقيق األمن الفكري.
ِّ -2
الصفات البارزة التي ينبغي ُّ
ِّ
الموجه
توفرها في عضو هيئة التدريس ،وفي
التربوي ،كي ُيسهم في تحقيق األمن الفكري.
ِّ -3
المقررات
السمات الواضحة َّالتي يجب أن تشتمل عليها المناهج الدر َّ
اسية و َّ
المدرسيَّة ،كي تقوم بأداء دورها في تحقيق األمن الفكري.

الصفات ،و ِّ
وكل هذه الوظائف ،و ِّ
السمات أوردتُها مدعَّمة بدراسات ميدانيَّة فيها،
ُّ

السعوديَّة .وهذا ما تفتقر إليه الدراستان السابقتان.
قام بها باحثون في المملكة العربيَّة ُّ
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التمهيد:

يف مصطلح "األمن الفكري":
أولا :تعر ُ

يف "األ َْمن" لغةا" :األ َْم ُن" في اللغةُّ :
اء ْاأل ََم َن ِّة.
ان ِّإ ْع َ
تعر ُ
ضد الخوفَ .و ْاأل ََم ُ
طُ
ِّ ِّ
ِّ
َص َال ِّن ُمتََق ِّارَب ِّ
َم َن" اْل َه ْم َزةُ َواْل ِّميم َو ُّ
ان:
قال ُ
َو ْاأل ََم َانةُ ضُّد اْلخ َي َانةَ .
النو ُن أ ْ
ابن فارس"( :أ َ
ُ

ضُّد اْل ِّخيان ِّة ،ومعناها س ُكون اْلَقْل ِّب ،و ْاآلخر التَّ ِّ
أَحدهما ْاألَمانةُ َّالِّتي ِّهي ِّ
يقَ .واْل َم ْع َن َي ِّ
ان
َ َ َ َ َْ َ ُ ُ
َُ َُ َ َ
صد ُ
َ َُ
ْ
َ
طاء ْاألَمن ِّة .و ْاألَمان ُة ِّ
ِّ
ِّ
َك َما ُقْل َنا ُمتََد ِّان َي ِّ
ضُّد
ان ِّإ ْع َ ُ َ َ َ َ َ
يلْ :األ ََم َن ُة م َن ْاأل َْم ِّنَ .و ْاأل ََم ُ
ال اْل َخل ُ
انَ .ق َ
اْل ِّخ َي َان ِّة)(.)1
ِّ
ِّ
ِّ
وآم ْن ُت
َم َن" :األ ُ
ال ُ
وَق َ
َمان واألَمان ُة ب َم ْع ًنىَ .وَق ْد أَم ْن ُت فأَنا أَم ٌنَ ،
ابن منظور"( :أ َ

الخيانة ...وِّفي ح ِّد ِّ
ضد اْل َخو ِّ
ِّ
ضد ِّ
ف .واألَمان ُةُّ :
يث
َ
َغ ْيرِّي م َن األ َْمن واألَمان .واأل َْم ُنْ ُّ :
َ
ُن ُز ِّ
الس َال ُم"َ :وتََق ُع األ ََمنةُ ِّفي األَرض"()2؛ أَي األ َْم ُن،
ول اْل َم ِّس ِّ
الص َالةُ َو َّ
يحَ ،عَلى َنِّبِّيَنا َو َعَل ْي ِّه َّ
()3
ِّ
الن ِّ
اس َواْل َح َي َو ِّ
َحد ِّم َن َّ
أي:
اف أ ٌ
ان) ( .وُف ٌ
ُي ِّر ُيد أَن األَرض تَ ْمَتلئُ باأل َْمن َف َال َي َخ ُ
َم َنةٌْ ،
الن أ َ
ِّ ِّ
أم ُن ُه َّ
اس ،وال َي َخا ُفو َن َغ ِّائَلتَ ُه)( .)4فإذا
َحد ،وَيث ُق ِّبهَ ،
الن ُ
ْم ُن ُك َّل أ َ
وي َ
َيأ َ
الك ِّذ ُبَ ،وَق َع
صَلت الثق ُة ،وإذا ارتََف َع َ
الطمأنين ُة ،وإذا انتََفت الخيان ُةَ ،ح َ

الخوفَ ،وَق َعت
ال
ُ
زَ
التصديق واإلقرُار.
ُ

طلق على
فاألم ُن –على هذا -هو
اطمئنان ،واستقرٌار ،وثق ٌةَ ،
ٌ
فهو ُي ُ
ال َخ ْوف؛ ُ
وزَو ُ
ْ
السالمة ،و ِّ
الخو ِّ
ف.
وك ِّل المعاني َّالتي ال ُيمكن أن
الطمأنينة ،و َّ
الثقةُ ،
َ
تجتمع َم َع َ ْ

( )1مقاييس اللغة ،القزويني ،ابن فارس :بيروت ،دار الفكر ،مادة أمن.133/1 :

ِّ
أحمد في المسند –مسند أبي هريرة  ،-برقم (،9508
اإلمام
حيح َّالذي أخرجه
( )2كما في
الص ِّ
الحديث َّ
ُ
ُ
السالمَ ...« :حتَّى ُي ْهِّل َك هللا ِّفي َزم ِّان ِّه اْل ِّمَل َل ُكَّل َهاَ ،غ ْي َر ِّ
اإل ْسالَمِّ،
 ،)9882وفيه قوله  عن عيسى عليه َّ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
ِّ
يح َّ
ابَ ،وتََق ُع األ ََمَنةُ ِّفي األ َْرض »...الحديث.
َوُي ْهل ُك هللا في َزَمانه اْل َمس َ
َّال اْل َكذ َ
الدج َ
( )3لسان العرب ،اإلفريقي ،ابن منظور ،بيروت ،دار صادر ،مادة أمن.21/13 ،
( )4أساس البالغة ،الزمخشري ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،مادة أمن.35/1 ،
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ِّ
ِّ
ال العقل بالمعلوم للوصول إلى
جم ْع أفكار ،وهو إ ْع َم ُ
تعريف "الفكر" :الف ْك ُرَ :
وتردد الَق ِّ
المجهول()1؛ فهو إعمال الخاطر في َّ
لب َّ
الشيءُّ ،
بالنظر فيه ،والتََّدبُّر؛ لطلب
ُ
()2
توصل بها إلى مطلوب ،يكون ِّعْل ًما ،أو ًّ
ظنا .
تيب أمور في الذهنُ ،ي َّ
المعاني ،وتر ُ

البحث فيها؛ لمعر ِّ
فة حقيقتهاُ .يقال :تََف َّك َر؛ إذا َّ
قلبه
تيب أمور معلومة ،و ُ
ردد َ
أو تر ُ
َّ
َّ
ويقال :لي في األمر
أعمل
األمر :إذا
الخاطر فيه َّ
وتأمَلهُ .
َ
ُم ْع ً
َ
تبرا .وَفكر وأَ ْف َك َر وتََفك َر في ْ
ظر ورؤيةٌ .ورجل ِّف ِّكير :كثير ِّ
ِّ
الف ْكر والتفكير(.)3
ف ْكٌر :أي َن َ ٌ ُ َ َ ُ ٌ ٌ
ُ
وعلى هذا يمكن أن يفهم ِّ
"الف ْكر" في اللغة من مجموع التعريفات اللغويَّة المتقدمة،
ُ
ُ

الخاطر و ِّ
العقل في الشيء؛ َّ
ِّ
َّ
بأنهُّ :
بالنظر ،والتدبُّر،
إعمال
ترد ُد القلب فـي الشيء ،أو
ُ
ليقف َّ
التأمل .أو هوَّ :
وبطالنه)(.)4
اظر على َّ
و ُّ
(الن َ
ظ ُر في األمرَ ،
صحته ُ
الن ُ

ِّ
اإلنسان؛ من
فكل ما أنتجه َعْق ُل
ويدخل في ذلك :التَّركيب ،والتَّحليل ،والتَّنسيقُّ .
تأمل وتحليل وتركيب ،فهو ِّ"ف ْكٌر"(.)5
رأي ناتج عن ُّ

نقولَّ :
إعمال العقل،
الفكر:
ونستطيع في ضوء التعريفات اللغويَّة َّ
السابقة ْ
إن َ
ُ
أن َ
ُ

( )1معجم لغة الفقهاء ،قلعه جي ،محمد رواس ،دار النفائس ،بيروت ،ط1408 ،2هـ ،ص .349
( )2مختار الصحاح ،الرازي ،محمد بن أبي بكر ،دار الفكر ،بيروت ،مادة فكر :ص ،173والمصباح المنير
في غريب الشرح الكبير للرافعي ،الفيومي ،أحمد بن محمد المقري ،بيروت ،المكتبة العلمية،479/2 ،
ولسان العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة فكر.307/10 ،
محمد بن أحمد :تحقيق محمد مرعب ،بيروت ،دار إحياء التراث2001 ،م،
( )3تهذيب اللغة ،األزهريَّ ،
 ،116/10والتعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي :بيروت ،دار الكتب العلمية،217/1 ،
والتوقيف على مهمات التعاريف ،المناوي :تحقيق محمد الداية ،بيروت ،دار الفكر ،ط1410 ،1هـ ،مادة:
فكـر.563/1 ،
ِّ
اإلسالميين ،األشعري ،علي بن إسماعيل :تحقيق هلموت ريتر ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
( )4مقاالت
ط.536/1 ،3
( )5حماية المجتمع المسلم من االنحراف الفكريَّ ،
الزايدي ،عبدهللا بن عبدالعزيز ،مجلة البحوث اإلسالمية،
الرياض ،العدد  ،77ص.238
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ِّ
الحقائق ،في مشكلة من المشكالت ،من أجل اإلحاطة
صول إلى
واستعمالُه،
ُ
للو ُ
وتوظيفهُ ،
الف ْح ِّ
ص عن
بها وفهمها ،و َ
أهل التَّمييز بين األمور ،و َ
أهل الفكر :هم ُ
ط ْرِّح الحلول لها .و ُ
ِّ
رض من ُّ
الصدور(.)1
الشبه في ُّ
َحَقائ ِّق َما َي ْع ُ

ِّ
فإذا كان هذا
الواعي المستبصر ،كانت النتيجةُ
ُ
اإلعمال للعقل مبنيًّا على اإلدراك َ
ان قائما على األهو ِّاء واألغر ِّ
نقول :إنه
اض ،كانت النتيج ُة سقيم ًة .وعندها ُ
قويم ًة ،وإذا َك َ ً

حرف.
فكر من ٌ
ٌ
َّ
أن ِّ
يغيب عن َبالِّناَّ :
السلوكيَّات اإلنسانيَّة؛
للفكر عالق ًة وثيق ًة باألنشطة و ُّ
َوَي ْن َبغي أال َ

فشر ،و َّ
وي أسمى َنشاط ذهني وإنساني ،وإ َّن
أن
الس َّ
الفكر َّ
إن َش ًّار َ
إن َخ ْي ًار فخير ،و ْ
ْ
َ
ِّ
االنحرافات الـم ِّ
الشرِّع ،يكو ُن ور ِّ
ـض َّرة بمصالح َّ
وم(.)2
الناس ،ومقاصد َّ ْ
اءها ف ْكٌر ُم ْع َت ٌّل َو َم ْس ُم ٌ
ُ
ََ َ

تعريف مصطلح "األمن الفكري":

ِّ َّ
َّ
مصطلح "األمن الفكري" َّ
تكفل
عرف
ُي َّ
ُ
صُّورات والق َيم التي ُ
بأنه :المحافظةُ على الت َ
ِّ ِّ
االن ِّحر ِّ
ِّ
يان َة ِّ
الف ْكر ِّ
وحْفظه؛ من عوامل َّ
اف ،ومن أسباب َّ
الت ُّلوث َّالتي
ص َ
الشطط ،وبواعث ْ َ
الف ْك ِّر ِّ
تجعل من ِّ
عامل تخريب وتهديد ِّ
لكل ضرورات المجتمع ومصالحهُّ ،
وبث المفاهيم
َ
ُ
َّ
ِّ
يعيش
بحيث
السالم َة والطمأنينة في المجتمع،
تنشر َّ
ُ
ُ
االعتقاديَّة ،والقيم ،والقناعات التي ُ

ِّ
مطمئنين على م ِّ
َّ
كونات أصالتهم ،وثقافتهم،
آمنين،
اس في بلدانهم ،وبين مجتمعاتهم؛
َ
الن ُ
ومنظومتهم الفكريَّة(.)3

( )1جامع البيان عن تأويل آي القرآنَّ ،
محمد بن جرير ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.102/11 ،
الطبريَّ ،
( )2اإلرهاب :الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض ،الجحني ،علي فايز ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض1421 ،هـ ،ص.39
( )3األمن الفكري في اإلسالم :مزاياه ومقوماته ،القوارعة :جميل :ضمن" :رسالة األمن في اإلسالم" ،لمجموعة
من الباحثين ،ص.14
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سات َّ
الَّتبويَّة:
اثنياا :املراد ابل َّ
ـمؤس َ

َّ
المؤنث لمفعول
ؤسسة ،وهي صيغ ُة
سات"
املؤسسات:
يف َّ
جمع ُم َّ
َّ
تعر ُ
"المؤس ُ
ُ
يؤسس ،تَأْسيسا ،فهو م ِّ
"أسس"ِّ ،
البناء،
أس َس
ؤس َسةٌُ .يقالَّ :
وم َّ
ؤس ٌس ،والمفعول ُم َّ
ُ
َّ َ
ؤس ٌسُ ،
ُ
ً
َ
أساسا .قال رب َُّنا  :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
إ َذا َو َ
ض َع َقاعدتهَ ،و َج َع َل َل ُه ً
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ[ التوبة:
.]109

وهذا ِّ
يتضم ُن معنى ِّ
أكان حسيًّا ،أو معنويًّا.
البَناء و
َس َس"
َّ
الف ْع ُل "أ َّ
اإلنشاء ،سواء َ
َ
أس ِّ
ست َّ
دار إليوائهم،
مأوى للعجزة ،إذا َب َن ْت ًا
ويقالَّ :
فيقالَّ :
أس َس المشرو َ
ع ،إذا أ َْن َشأَهُُ ،
ُ
الدول ُة ً

ويقال" :مؤِّسسو الجم ِّعي ِّ
َّة" :لـمن َقاموا ِّبِّإن َش ِّائها ،وإِّ ِّ
"م َؤِّس ُس َّ
الد ْوَل ِّة" :لِّـمـَ ْن
يجاد َهاُ ،
ُ
َْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ويقالُ :
َُ ُ
ِّ ِّ ()1
أََقام َقو ِّ
ِّ
بالع ْدل ،فقد
اع َد َهاَ ،وأ َّ
"وم ْن لم ُيؤسس ُمْل َكه َ
َس َس َها تَ ْح َت ِّرَع َايته ؛ وقد قيلَ :
َ َ

َه َد َم ُه"(.)2

"المؤسس ُة" بتعريفات مختلفة:
وقد ُع ِّرَفت
َّ
ِّ
للحصول على ِّ
الربح(.)3
اإلنتاج ،أَو ال ُـمـبادلة؛
فقيلَّ :إنها ُك ُّل تنظيم َيرمي إلى
ِّ
(ك ُّل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليًّا ،في إطار قانوني واجتماعي معيَّن،
وقيلُ :

َه َدُف ُه َد ْم ُج
ِّ
اقتصاديين

مالئمة)(.)4

تبادل ِّ
عو ِّ
ِّ
السلع والخدمات مع أعوان
ام ِّل اإلنتاجِّ ،م ْن أجل اإلنتاج ،أو
ِّ
تحقيق نتيجة
معا (إنتاج  +تبادل) ،بغرض
القيام
آخرين ،أو
بكليهما ً
َ
ُ
لكن هذا التَّعريف يْقتَ ِّ
َّ
المؤسسات االقتصاديَّة ،دو َن غيرها من
ص ُر على
َّ
َ َ

مؤسسات المجتمع.
َّ

( )1معجم اللغة العربيَّة المعاصرة ،عمر ،أحمد مختار ،ورفاقه ،عالم الكتب ،بيروت1429 :هـ.91/1 ،
( )2أساس البالغة ،الزمخشري :مصدر سابق ،مادة أسس.27/1 ،
( )3جملة ق اررات مجمع اللغة العربيَّة ،مجمع اللغة العربيَّة ،القاهرة1429 ،هـ ،ص.27
المؤسسةُّ ،
العامة ،القاهرة1998 ،م ،ص.11
عدون ،ناصر دادي ،دار
( )4اقتصاد
المحمديَّة َّ
َّ
َّ
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المؤسس ُة ِّ -من ِّقب ِّل آخرِّ ِّ ،-
اجتماعي ،ينشأ
تركيب
كيان أو
وع ِّرَفت
ٌّ
بقوله( :هي ٌ
ُ
ٌ
ْ َ
َ
َّ َ
ِّ
ِّ
خالل طابع بنائي ،وممارسات
لتحقيق أهداف جماعيَّة مشتركة ،من
بطريقة مقصودة،
إداريَّة)(.)1

ِّ
المؤسسة ،تُ ِّ
يف َّ
مث ُل مجموع ًة من األفرِّاد،
عناصر في
مجموعة
رك َز على
َّ
وهذا التَّعر ُ
َ

ِّ
يع المهامِّ ،و ِّاتخاذ
خالل
اإلنتاج؛ من
وفق تنظيم معيَّن في
ِّ
السلطة ،وتوز ِّ
ِّ
تنظيم ُّ
ُ
تتشارك َ
الق اررات.

ِّ
ِّ
َّ
منها
يتكو ُن ِّم ْن مجموعة من
وقيل:
(نظام َّ
األنظمة َ
الف ْرعيَّة ،التي َي ْعتَم ُد ُك ُّل ُجزء َ
ٌ
البيئة الخارجي ِّ
ِّ
ِّ
َّة ،لتَ ْح ِّ
قيق هذه األهداف)(.)2
وبين
على
اآلخر ،وتَتََد َ
القات َ
الع ُ
بينها َ
اخ ُل َ

َّ
فكتَ َب عنه ،دو َن
ال إلى َجانب َي ُخ ُّ
ص ُهَ ،
ُ
َصحاب هذه التعريفات َم َ
وك ُّل َواحد من أ ْ
شمولي ًة .وأرى َّ
لغ َرض ُم َعيَّن ،أو لمنفعة
أن
ينظر نظرًة
أن
َّ
َّ
"املؤسسةَ" :منشأةٌ أ ُْو ِّج َدت َ
َ

عامة ،ولديها من المو ِّ
ارد َما تُ ِّ
سات
مار ُس ِّم ْن خاللِّ َها هذه المنفع َة .ومن أمثلة ذلكَّ :
مؤس ُ
ِّ
وم َراكز ُب ُحوث.
وم ْكتباتَ ،
وم َعاهدَ ،
الجامعة ،بما َي ْتَب ُع لها من ُكليَّاتَ ،

يف َّ
الَّتبية:
تَـ ْع ِّر ُ

ُع ِّرفت التربية بتعريفات َّ
عمليةُ تكيُّف أو تفاعل بين
عدة ،أشملُها فيما أرىَّ :أنها
َّ
نمو الفرد في جميع
تضم األفعال والتَّأثيرات َّالتي تستهدف َّ
الفرد وبيئته َّالتي يعيش فيهاُّ ،
جوانب شخصيَّته ،وتسير به نحو كمال وظائفه ،عن طريق التكيُّف مع ما يحيط به ،ومن
حيث ما تحتاجه هذه الوظائف؛ من أنماط سلوك وُق ُدرات تسعى بالفرد في طريق الكمال؛
من جميع النواحي ،وعلى مدى الحياة(.)3

المؤسسة ،عميش ،سميرة ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة-الجزائر2015 :م ،ص.3
( )1مقياس اقتصاد
َّ
المؤسسة ،عميش ،سميرة ،مرجع سابق ،ص.3
( )2مقياس اقتصاد
َّ

( )3التَّربية والتعليم في األردن منذ العهد العثماني حتى عام  ،1977العمايرة ،محمد حسن ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،األردن ،ط1999 ،1م ،ص.43
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جماعات أ ِّ
سات َّ
ُوج َدت لتحقيق َغ َرض معيَّن ،أو منفعة
الَّتبويَّة :هي
تعريف ال َّ
ـمؤس ُ
ٌ

متين بالتَّربية ،ولديها من المو ِّ
مارس ِّم ْن خاللِّ َها هذه
َما ،لها عالق ٌة وثيق ٌة وارتبا ٌ
ط ٌ
ارد َما تُ ُ
المنفع َة.
ِّ ِّ ِّ
ؤسس ِّ
ات:
وم ْن َهذه ال ُـم َّ َ
-1المدارس-2 .الجامعات-3 .النوادي األدبيَّة.

مهمة في تحقيق األمن ،والمحافظة
جميع َها
وتقوم
سات التَّر َّ
بوظائف َّ
َّ
بويةُ
المؤس ُ
َ
ُ
عليه؛ لِّـما لها من تأثير عظيم في نفوس األفراد ،ولقدرتها الكبيرة على تطويع الشخصيَّة
خير الفرد ،وسالمة المجتمع.
اإلنسانيَّة
تطويعا يضمن َ
ً
فهي تُ ِّ
ِّ
متخصص ،وتنقل
قد ُم التربي َة لمختلف الفئات المجتمعيَّة؛ بشكل عام ،أو
المجتمع ،وفق المنظور التَّربوي َّالذي ُي ِّ
السائدة
العالمي إلى شرائح
الحدث
ِّ
عبر عن الثقافة َّ
َ
َّ

وتتجاوب مع ظروف الحياة المتغيرة ،ومع األحداث المعاصرة ،وفق منهجيَّة
دون مغاالة،
ُ

معتدلة ،ترتكز على مبادئ الوسطيَّة وتطبيقاتها ،وتُجابه الحمالت الفكريَّة المضلِّلة ،أو

ِّ
الفكر من
المشوهة ،أو المغرضة على الثقافة المحليَّة ،ومصادرها ،ونظمها؛ فتحمي بذلك َ
ِّ
ِّ
أن يقعوا فريس ًة لفكر
االنحراف ،وتُوفر الوقاي َة األمنيَّة لكافة فئات المجتمع وشرائحه ،م ْن ْ

ومؤسساته األخرى؛ كاألسرة ،والمسجد،
متطرف؛ فتتكامل بذلك مع أجهزة المجتمع،
َّ

واإلعالمِّ ،
وغيرها.

ِّ
اثلثاا :أمهيَّة ِّ
حتقيق ِّ
الفكري:
األمن

امتن هللا ِّ ب ِّه على عبا ِّ
ده .وال يع ِّر ِّ ِّ ِّ
ويَق ِّد ُرها
ُ
َْ ُ
ف هذه الن ْع َم َةُ ،
األمن نعم ٌة ُكبرىُ َّ ،
أساسي ِّ
المجتمعات .بل هو
ألي مجتمع من
هام و
َح َّق َق ْد ِّرَها إال َم ْن ُح ِّرَم َها .وهو َم ْ
لب ٌّ
ٌّ
ط ٌ
َ
ِّ ِّ
َّ
الر ِّ
ص ُل التَّ ُّ
الخير،
إحدى َّ
قد ُم ،و ُ
تقوم عليها المجتمعات؛ إ ْذ بوجوده َي ْح ُ
كائز َ
األساسيَّة التي ُ

خاء ،واالستقرُار للمجتمع.
و َّ
الر ُ
ِّ
ِّ
َّ
ص ُن ُي ِّ
َع َد ِّاء
حرُزهم من أ ْ
اإلسالمِّ ،و ُ
أهل اإلسالم هم ُسك ُان ُه؛ فالح ْ
ص ُن ْ
َواأل َْم ُـن (ح ْ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ور
َه ُل
ِّ
ص َن م ْن ْ
اإلسالمِّ ،وأ ْ
أن َي ْهد َم ُه ال ُـمْفس ُدونَ .واأل َْم ُـن هو ُس ُ
حمون هذا الح ْ
ْ
اإلسالم َي ُ
صن ِّب ِّه الـمسلِّمون ،ويصُّد عنهم عدوان الـمْف ِّسدين ،وبغي ِّ
اإلس ِّ َّ
َه ُل
ين .وأ ْ
الباغ َ
الم الذي َيتَ َح َّ ُ
َ َ َ َ
ْ
ُْ َ َ ُ
َُ
ُْ ُ
السور من مع ِّاول اله ْدم ،وي ِّ
حافظون عليه من التَّصُّد ِّع ،و ِّ
االنه ِّ
يار؛
ِّ
ُ
ََ
يحرُسو َن هذا ُّ َ
اإلسالم ُ
َ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اض ،واألَمو ِّ
َعر ِّ
ال ،وتََب ُاد ِّل
ل َـما َج َع َل هللاُ تعالى في بقائه؛ م ْن حفظ الدين ،والدماء ،واأل ْ
ْ
الـمن ِّافع ،وح ِّرية ح ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
السب ِّل َّالتي ي ِّ
ص ُل َّ
اس بها إلى
الحياة في
ركة
ِّ
ََ
َ
جميع نشاطها ،وحْفظ ُّ ُ
الن ُ
َ
ُ

مختَلف البلدان؛ لَقض ِّ
اء حاجاتهم ،ومصالِّحهم ،وجْل ِّ
ب أرزاقهم ،قال هللا تعالى :ﲗ ﲘ
َ
ُ
َ
ُ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
[القصص.]57 :

الطمأنين ُة على ِّ
النفس ،و ُّ
الدين ،و ُّ
إن األَمن هو ُّ
الطمأنين ُة على َّ
َّ
الطمأنين ُة على
َْ
الطمأنين ُة على الـمم َتَل ِّ
كات ،و ُّ
الطمأنين ُة على األموال ،و ُّ
األعراض ،و ُّ
الطمأنين ُة على
ُْ
الخ ِّ
تيس َرت
وف َعَلى َذلك ُكلِّ ِّه .وإذا َم َّن هللاُ 
باألم ِّن على ال ُـمجتمع؛ َّ
بع َد ِّم َ
الح ُرمات؛ َ
ُ
ْ
األنُف ُس،
ال،
طت حياتُه،
وح ِّف َ
أر ازُقه ،ونش َ
ظت ْ
الع ُ
َ
يشُ ،
وطاب َ
َ
المال ،و َ
ازدهرت األحو ُ
وفاض ُ

اخ َت َّل األمن صارت الحياة َ -زمن ْ ِّ
ذات م اررة ،ال
اض .وإذا ْ
االختاللَ -
ُ ََ
ُْ
ال ،واأل ْ
َع َر ُ
َ
واألمو ُ
ُّنا  :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
تُطاقَ ،ك َما ْ
أخ َب َر ربَ

ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

ﱪَّ 
[النحل.)1()]112 :

بمفهوم ِّه َّ ِّ
الف ْكر ُّ ِّ
واألَمن ِّ
ِّ
أساسه
األم ِّن
كنه َّ
الشام ِّل ،بل هو ُر ُ
ُْ
ِّي م ْن أ َ
َه ِّم أنو ِّاع ْ
الركين ،و ُ

العظمى؛ تُقام تحت ظلِّه شعائر ِّ
ويحصل بوجوده االستقرُار،
الدين،
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
الرِّق ِّي.
المجتمع
ظى
بالتقد ِّم و ُّ
وي ْح َ
َ
ُ

وقاعدتُه
المتين،
َ
السعادةُ،
وتَتَ َحَّق ُق َّ
ِّ ِّ
ُّ
ِّ
ِّ
بتكفير أو تبديع أو
أن ُيتَّ َه َم
يأم ُن
وبتحق ِّق
المسلم على دينه من ْ
األمن الفكرِّيَ ،
ُ

الح َذيفي،
( )1بتصرُّف ،من خطبة جمعة بعنوان" :نعمة األمن وأسبابه" ،لفضيلة الشيخ :علي بن عبد الرحمن ُ
بتاريخ1437/11/2 :هـ ،انظر بوابة الحرمين الشريفين .www.alharamain.gov.sa/index.cfm
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ؤخ َذ ِّ
ويأم ُن على َد ِّم ِّه
ُي ْنتَ َه َب أو ُي َ
بغير حقَ ،
ِّ
ستباح بال َس َبب.
أن ُي
م ْن ْ
َ

ِّ ِّ
ِّ
أن
ويأم ُن على مالِّه م ْن ْ
تفسيق بال مسوغَ ،
بحق ِّه ،ويأمن على ِّ
ِّمن أن يسَفك إال ِّ
عرض ِّه
َُ
ْ ْ ُْ َ
ِّ
تبادليةٌ ،وصلتُ ُه بها
تكامليةٌ،
األم ِّن الفكرِّي بأنو ِّاع
َّ
َّ
األمن األُخرى عالقةٌ
وعالقةُ ْ
وجودا وعدما معها ،وبِّ ِّه َّ
خصائص
للمجتمع
تتحق ُق
دور
ِّ
وثيقةٌ؛ فهو َّ
ً
ُ
ام أمان لهاَ ،ي ُ
ً ََ
صم ُ
ِّ
الوحدة ،والتَّالحم ،والتَّعاون ،والتآزر بين أجهزته المختلفة.

ِّ
لتحقيق ِّه ،وأُنفَقت
قديما وحديثًا-
ولذلك ُبذَلت
ُ
الجهود – ً
ِّ
ِّ
فاع عنه ،و َّ
الدول ُة الغالي و َّ
َّ
حياض ِّه ،ومداَف َع ِّة
الذ ِّب َع ْن
فيس للد ِّ ُ
الن َ
َ
منه ،أو االقتراب ِّمن ِّحماه .نسأل هللا ِّ 
بمنه ِّ
جميعا بهذه
المسلمين
وكرم ِّه أن ُي ْن ِّع َم على
َ ْ
َ
ُ
ً
ُ َ
ُ
ِِّّ
وب َذَلت
ال
لتوفيرهَ ،
األمو ُ
م ْن تُ ِّ
سو ُل له َنْف ُس ُه َّ
النْي َل
َ

ِّ
النع ِّ
ِّ
مجيب.
سميع
الجليلةَّ ،إنه
مة
ٌ
ْ
ٌ
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املبحث األول:
دور احملاضن التعليميَّة يف حتقيق األمن الفكري

ِّ
ِّ
عبثون
باألمنَ ،ي ِّج ُد َّأنهم قد أُتُوا من قبل جهلهم ،وضحالة
المتأم ُل في حال َم ْن َي َ
ْ
ُّ
علمهمَّ ،
رؤساء؛ ُيفتونهم ِّ
ونهم.
وقلة فقههم ،واتخاذهم َّ
فيضل َ
بغير علمُ ،
الجهال َ َ
َّ
ِّ
ِّ
الجهل،
محو
وتقصير
المحاضن التعليميَّة في أداء وظيفتها؛ التعليميَّة التي تَ ُ
ُ
َ

ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
األمن ،وانعدامه.
انفالت
أسباب
الفهم ،من
والتربويَّة التي تُحقق َ
العلم والمعرفة ،ذلك َّ
ألن هللا 
وتََق ُع الوظيف ُة
بوي ُة على كاهل أهل ِّ
التعليمي ُة والتر َّ
َّ
حملهم أمان َة ِّ
بذل العلم ،وعدم َكتمه.
َّ

وبذل ُّ
النصح واإلرشاد ،وإبالغ الحق
وهم مسؤولون عن َنشر العلم الصحيحَ ،
والتحذير من الباطل ،وتعليم الجاهل ،وتنبيه الغافل.
ِّ
وتيه للنفوس،
إظالم للقلوبٌ ،
وفي إهمال هذه المسؤوليَّة العظيمة؛ تخر ٌ
يب للبلدان ،و ٌ

الن للباطل ،وتدمير ِّ
ِّ
قيم ومعاني الحياة اآلمنة(.)1
يغ لألفكار عن
لكل ِّ
وز ٌ
َ
الحق ،وصو ٌ
ٌ
وقد تبيَّن عن طريق دراسات استراتيجيَّة َّ
أعدها باحثونَّ :
أن درجة ممارسة
ِّ
ِّ
تحقيق األمن كانت متوسط ًة ،و َّ
تقصير هذه
أن
مجال
المؤسسات التعليميَّة لدورها في
َّ
َ
ِّ
انفالت األمن ،بما ينجم عنه
المؤسسات في أداء وظيفتها التربويَّة والتعليميَّة من أسباب
َّ

()2
ِّ
ِّ
َّ
المدارس ،يتسبَّب في نشوء
األمن الفكري في
عدم تَواُّفر
ن
أ
و
،
من عمليَّات إرهابيَّة
َ
ِّ
الطالب بمجموعات مشبوهة
داخل المدرسة ،و ِّاتصال
جماعات ذات اتجاهات متصارعة
َ

خارجها ،لها القدرة على ِّ
ِّ
الدخول إلى قلبه وعقله ،عن
تقصي ظروف الطالب وحياته ،و
ُ
َ

( )1اإلرهاب والتطرف وجوهر الحل اإلسالمي ،المواجهة ،المثقفون واإلرهاب ،الفنجري ،محمد شوقي ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،طـ1993 ،1م ،ص.217
( )2نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.327
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()1

طريق مواطن ضعفه ،ثُ َّم استغالله لخدمة مصالحهم

11

.

أهمي ُة التحصين العلمي ،واألمن الفكري ،الذي ال ُيمكن أن
ويتضح مما سبق َّ
َّ
بويةُ على تحقيق الغاية التي أُنشئت ألجلها.
المحاضن
يتحقق إال إذا َع ِّمَلت
التعليميةُ والتر َّ
َّ
ُ

وقد َّ
األساسي للحكم على أهميَّة التعليم في مجتمع المملكة العربية
النظام
أكد
ُّ
ُ
السعوديَّة ،من خالل ِّ
نص َّ
التعليم إلى غرس العقيدة
(يهدف
المادة الثالثة عشرة ومنطوقها:
ُ
ُ
أعضاء
اإلسالمية في نفوس النشء ،وإكسابهم المعـ ـ ــارف والمهارات ،وتهيئتهم ليكونوا
َ
نافعين في بناء مجتمعهمِّ ،
محبين لوطنهمِّ ،
معتزين بتاريخهم)(.)2

()3

المحاضن التعليميَّة والتربويَّة في المملكة
وهذا ما تَ ْع َم ُل
ُ
الجامعات.
المدارس ،و
أهمها:
ُ
ُ

على تحقيقه َّالتي من

مت المبحث على ثالثة مطالب:
وإلبراز دور هذه المحاضنَّ ،
قس ُ

املطلب األوَّل:

دور املدارس يف حتقيق األمن الفكريِّ:

َل َّـمـا كانت المدرس ُة هي :أداة المجتمع ووسيلته لتربية وتعليم الصغار ،كان من
ألهم وظائفهاَّ ،التي تُسهم في المحافظة على األمن .و َّالتي منها:
التعرض ِّ
الضروري ُّ

وتطهير أنفسهم؛ من كل الشوائب ،واألخطاء،
 -1تنقي ُة عقول الطالب،
ُ
والمبالغات ،واألكاذيب؛ لتبقى عقيدةُ الناشئين سليم ًة ،وعقوُلهم قويم ًة،

( )1االنحراف الفكري ودور اإلشراف التربوي في تعزيز األمن الفكري ،إدارة اإلشراف التربوي بمنطقة الباحة:
دراسة غير منشورة ُق ِّدمت في اللقاء العاشر لإلشراف التربوي ،الذي نظمته و ازرة التربية والتعليم بمدينة
الطائف ،خالل الفترة من 1426/4/3-1هـ.

( )2النظام األساسي للحكم ،المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ،مصلحة مطابع الحكومة ،الرياض ،ط،1
1425هـ ،ص.12
محمد،
( )3االتجاهات الفكرية لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة جدة "دراسة ميدانية" ،الشيخ ،صالح بن َّ
رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى
بمكة المكرمة1430 ،هـ ،ص .43-38
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ومعارُفهم صحيح ًة(.)1
َّ
المفاهيم الدينيَّة الصحيحة بالمنهجيَّة السليمة ،وترجمة
القيم و
-2
ُ
َ
إكساب الطالب َ
ِّ
السلوكيَّات ،وعدم االقتصار على الشكليَّات.
ذلك عمليًّا في
مختلف ُّ
 -3التَّوعيةُ بأهميَّة المحافظة على تماسك المجتمع ،ووحدته ،وتوازنه ،وذلك وفق
أساليب نظريَّة عمليَّة في آن واحد.

 -4إتاح ُة الفرصة للطالب َّ
ليتعلم التسامح ،والتعاون ،والتراحم ،والحلم ،والشجاعة،
والبذل ،وأساليب َّ
الذوق العام في الخطاب االجتماعي(.)2

إيجاد التَّجانس والتآلف بين الناشئين :وهذا ال يحصل إال
َّ -5
الص ْه ُر والتَّوحيد ،و ُ
الجميع َع ْن ُك ِّل
ويتنازل
تذوب الفوارق،
اإليمان بين قلوبهم ،وحينئذ
إذا َّألف
ُ
ُ
ُ
ُ
الضغائن.

معا؛
-6
إكمال َّ
مهمة المنزل التربويَّة ،وفق مفاهيم وترتيبات نظريَّة وتطبيقيَّة ً
ُ
مهمة في مجال التنشئة االجتماعية ،وتشكيل الفرد
فتقوم المدرس ُة
بوظائف َّ
َ
ُ

تشكيالً متكامالً ،بنقل التر ِّ
اث ،وتبسيطه ،وتنقيته ،ومن خالل تنمية أنماط

سلوكيَّة جديدة لدى التالميذ.

المؤسسات االجتماعية األخرى
 -7تنسي ُق الجهود التربويَّة المختلفة َّالتي تبذلها
َّ
وتصحيح األخطاء التربويَّة َّالتي قد ترتكبها تلك
ذات العالقة بتربية الطفل،
ُ
المؤسسات(.)3
َّ

( )1أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،النحالوي ،عبدالرحمن :النحالوي ،عبد
الرحمن ،دار الفكر ،دمشق ،ط1399 ،1هـ ،ص.146-134
محمد بن شحات ،مرجع سابق ،ص.125
( )2االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني والدولي ،الخطيبَّ ،
محمد :مرجع سابق،
( )3االتجاهات الفكرَّية لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة جدة ،الشيخ ،صالح بن َّ
ص.243
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َّ
ف على المناشط اإلعالميَّة المدرسيَّة؛ من إذاعة وتوجيه،
اف المكث ُ
 -8اإلشر ُ
وصحف حائطيَّة ،ومطويات ،وأشرطة ،وأفالم تعليميَّة ،ودوائر تلفزيونيَّة،
ِّ
للعناية بالجانب الفكري لدى الناشئة،
وتوظيفها
ولوحات إعالنيَّة ،وغير ذلك،
ُ
المفاهيم اإليجابيَّة لديهم ،وتعز ِّ
يز دورهم في البناء والتنمية(.)1
لترسيخ
ِّ
ِّ

أن  %93.6من مجتمع الدراسة يتَّفقون
أحد الباحثين َّ
وقد كشـفت دراس ٌة أجراها ُ
الصفيَّة"،
"الصفيَّة وغير َّ
على أهميَّة اإلشراف المكثَّف على جميع األنشطة الطالبيَّة َّ

َّ
لعالج االنحر ِّ
لضمان عدم توظيفها ِّ
ِّ
اف الفكرِّي،
ف
ِّ
لنشر االنحرافات الفكريَّة ،بل تُوظ ُ
وتحقيق األمن في المجتمع(.)2
 -9متابع ُة الطالب في المدرسة؛ من حيث انتظامهم ،وتحصيلهم ،ورفاقهم،
ِّ
البيت ،إلكمال ما بدأته المدرسـةُ من
وتعاملهم مع اآلخرين ،والتَّنسيق مع
خطوات عالجيَّة.

ِّ
المظاهر ذات المؤشر االنحرافي ،ودراستها ،سواء
الكشف عن
ودور المدرسة هو
ُ
ُ
أكان فرديًّا أو جماعيًّا ،بالتعاون بين األخصائي االجتماعي والمعلم ،ثم ِّ
االتصال بالبيت؛

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن تُصبح انح ارًفا.
قبل أ ْ
لتنظيم التعاون مع المدرسة ،التخاذ الوسائل الكفيلة بعالجهاَ ،
شير تقر ُير ُد ِّ
ور المالحظة االجتماعية إلى َّ
أن أكثر من ُخ ُمس األحداث
ُ
وي ُ
غير منتظمين في
َ
المودعين بدار المالحظة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية ُ

الدراسة(.)3

( )1نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.211
( )2المرجع السابق ،ص .338
( )3قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ،السدحان ،عبد هللا بن ناصر ،مرجع سابق ،ص.16
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وهذا التَّقر ُير َيستدعي معالج َة ظاهرة انقطاع التالميذ عن الدراسة في َم ْه ِّدها،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجتماعيين ،لمتابعة
نفسيين و
أخصائيين
طالبيين ،و
بتدعيم المدارس بمرشدين
وذلك
ِّ

َّ
الطالب ،وعالج مشكالتهم قبل استفحالها.
وهذا ي ِّ
حت ُم
ُ
وموافاتهم بالتقارير

الطالبيين توثيق ِّ
ِّ
الصلة مع أولياء أمور الطلبة،
على المرشدين
َ
الدوريَّة عن مستوى أبنائهم ،ومدى انضباطهم ،وإبداء الملحوظات

مشفوعا بتوجيهات لولي األمر باتخاذ ما يلزم حيال ابنه ،إذا
العامة على سلوك الطالب،
ً
ِّ
كان هناك ما ُيشير إلى تقصيره ،أو ُّ
األمر
تأخره العلمي ،أو تغيُّبه عن الدراسة ،الستدراك
قبل استفحاله ،وتعديل المعو ِّج بالحكمة والرويَّة.
َ
وقد أظهرت إحدى ِّ
الدراسات َّ
كبير في حماية الطالب
دور ًا
أن لإلدارة المدرسيَّة ًا
خاص ًة مع وجود قنوات ِّاتصال ِّ
جيدة بين المنزل والمدرسة(.)1
من االنحرافَّ ،
وكشَفت دراس ٌة أخرى عن أهميَّة در ِّ
اسة المشكالت َّالتي تُ ِّ
ؤدي إلى انقطاع الطالب
ََ ْ

عن التعليم ،ورأى  %94.8من عينة ِّ
الدراسة َّ
تيح الفرص َة
أن إهمال ذلك من شأنه أن ُي َ
اللتحاقهم بالجماعات المنحرفة.
وأظهرت دراس ٌة

لدى الطالب ،من ِّ
أجل

اض االنحراف الفكرِّي في وقت ِّ
أخرى ضرورَة اكتشاف أعر ِّ
مبكر
معالجتها في بدايتها .وقد اتفق  %97.3من مجتمع ِّ
الدراسة على

أهميَّة ذلك(.)2

( )1دور اإلدارة المدرسية في الوقاية من جنوح األحداث ،ابن سليم ،محمد بن سفر :رسالة ماجستير غير
منشورة ،ص.40
( )2نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.339 ،337
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املطلب الثاني:

اآلمن.

11
دور اجلامعات يف حتقيق األمن الفكريِّ

دور الجامعة ِّ
ِّ
لتحقيق المجتمع
مكم ٌل لدور المدرسة في عمليَّة الوقاية والعالج،
ُ

ِّ
ِّ
بح ْك ِّم كون
قمة
ونظر للمكانة
ًا
الشاب في هذه المرحلة في َّ
المتميزة للجامعات؛ ُ
النشاط ،وتدافع األفكار ،وتجاذباتها؛ وبحكم ما ِّ
َّ
الجامعات من إمكانات ماديَّة وبشرَّية،
توفره
ُ
لذا َّ
المؤسسات التربويَّة قدرًة على بلورة مفهوم األمن ،وتحقيقه .
فإنها تُ َعُّد من أكثر
َّ

المطلوب ،كانوا ًّ
منيعا في
جيه
فإذا َو َج َد
الطالب في (هذه الجامعات التَّ ْو َ
سدا ً
َ
ُ
ِّ
الدور من
مكافحة اإلرهاب؛ وذلك بحماية أنفسهم أوالً ،ومجتمعهم بعد ذلك .ويتأتَّى هذا ُ

خالل الوعي المطلوب توفره لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،ومن خالل المناهج
ِّ
داخل أروقة الجامعات)(.)1
تتم
الدراسيَّة ،ومن خالل
مختلف األنشطة التي ُّ
َ
وم َّـما ينبغي توفره في أعضاء هيئة التدريس ،ما يلي:

وي ْغ ِّفل باقي القدرات العقليَّة األخرى؛
 -1عدم االعتماد على أسلوب التلقين فقطُ ،
كاإلدراك ،والتَّحليل ،واالستنباط ،واالستقراء ،والتَّركيب ،و َّ
النقد(.)2
ُّ
التعلم الحواري؛ القائم على التفكير واإلبداع ،اللذين
تعويد الطالب على
-2
ُ
بتأمل األمور ،ورؤية الحقيقة من أكثر من زاوية .وإعطاء
يسمحان لعقولهم ُّ

الفرصة للطالب للمناقشة والحوار واالختالف .وهذا من شأنه أن ُي ِّ
قوم

االعوجاج الفكري
وبعيدا عن
لتعصب للرأي،
َّ
بعيدا عن ا ُّ
ً
بالحجة واإلقناعً ،
وي ْنأى بهم عن أن
اإلقصائيَّة ،وأُحاديَّة الرؤية لموضوع االختالف والنقاشَ ،

( )1التعليم ووسائل اإلعالم الحديثة وتأثيرهما في المؤسـسات السياسية والدينيَّة ،إيكلمان ،ديل :مرجع سابق،
1999م ،ص.25
( )2طرق تدريس التربية اإلسالمية ،إبراهيم ،محمد عطا ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،ط1981 ،1م،
ص.59
417

ُيصبحوا فريس ًة سهل ًة لألفكار المتطرفة ،والداعية إلى العنف والتخريب(.)1

أحد الباحثين في دراسته إلى َّ
أن  %97.4من مجتمع الدراسة اتَّفقوا
ص ُ
وقد َخلُ َ
على األهميَّة الكبرى للعمل على إشاعة ثقافة الحوار ،وتقبُّل الرأي اآلخر ،في حدود
التعصب للرأي(.)2
بعيدا عن
ُّ
المقبول شرًعاً ،
ِّ
سام عضو هيئة التدريس بالوسطيَّة ،والمرونة ،والتَّسامح ،والظهور بمظهر
 -3ات ُ
َّ
وي ِّ
عما يجول
شجعهم على التعبير َّ
الوالد ،بما ُيشعر الطالب بروح االستقالليَّةُ ،
في أذهانهم ،وإبداء الرأي بقدر أكبر من الحريَّة.

َّ
ِّ
(وقد ُو ِّج َد َّ
سم سلوكهم بالمرونة داخل
أن
َ
طالب األساتذة الجامعيين الذين يت ُ
اهتماما وميالً في أنشطة القاعات الدراسيَّة؛ إذ ظهر من
أكثر
الجامعات المختلفة ،كانوا َ
ً
استجاباتهم :قيامهم بالعمل بروح استقالليَّة أكبر ،و َّأنهم ُي ِّ
عبرون عن مشاعرهم بقدر أكبر

قدر أكبر من االبتكار
ويظهرون ًا
من الحرية ،و َّأنهم أكثر تقد ًما في تحصيلهم العلميُ ،
واإلبداع .بينما َّ
طالب األساتذة المتسلطين كانوا أكثر ميالً أو حاجة إلى تقديم المساعدة
والمعاونة المستمرة لهم)(.)3

َّ
الطالب الثقافيَّة ،واإلجابة عن أسئلتهم
العمل على استيعاب حاجات
-4
ُ
ول بينهم وبين البحث عن إجابة لها خارج المحيط الدراسي،
المطروحة ،بما َي ُح ُ
لئال يكونوا فريس ًة سهل ًة ألصحاب الفكر المنحرف.

خاصة لهم.
امج
المستهدفة ،ومحاولة توجيههم
تحديد الجماعات
-5
ِّ
َّ
َ
ُ
بوضع بر َ

( )1العوامل المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في الجرائم اإلرهابيَّة "دراسة تطبيقيَّة على طالب المرحلة
الجامعيَّة بمدينة الرياض" ،السحيمي ،نايف بن مثيب ،مرجع سابق ،ص.74 ،72-71
( )2نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.336
( )3العوامل المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في الجرائم اإلرهابيَّة "دراسة تطبيقيَّة على طالب المرحلة
الجامعيَّة بمدينة الرياض" ،السحيمي ،نايف بن مثيب ،مرجع سابق ،ص.73
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َّ
محددة داخل مجتمع الجامعةُ ،يمكن أن يكونوا عرض ًة
جماعات
وهي
ٌ
لالنسياق وراء األفكار َّ
ويمكن أن َيَق ُعوا في براثن االنحراف الفكري،
الهدامةُ ،
ِّ
ِّ
األمن ،أو انعدامه.
بانفالت
وما ينجم عن انحرافهم؛ من المساهمة

أن يجعل عضو هيئة التَّدريس من نفسه مثالً أعلى ُيحتذى ِّب ِّه؛ في أخالقه،
ْ -6
وتصرفاته ،وهيئته.
ُّ

املطلب الثالث:
ِّ
الفكري
دور الـمناهج والـمقرَّرات الدراسية يف حتقيق األمن

المقررات الدراسيَّة ِّ
لكل مراحل التعليمَّ :
ئيس في
فإنها
المحور َّ
أما المناهج و َّ
َّ
الر ُ
ُ
الوقاية من االنحراف الفكر َّي ،وفي عالجه ،وفي تحقيق أهداف البقاء المجتمعي اآلمن
فكريًّا.
وتهدف المناهج والمقررات الدراسية الجامعية في مجملها إلى اآلتي:

 -1تقوية الوازع الديين يف نفوس الطالب:
يحتاج إلى رقابة القانون ،وسلطة الدولة ،لكي يرتدع
األصل في المسلم َّأنه ال
إذ
ُ
ُ
عن الجرائم؛ َّ
العبد
ألن رقابة اإليمان أقوى ،والوازع الديني في قلب المؤمن يق ٌ
ظ ،ال ُيفارق َ
المؤمن ،وال َّ
يتخلى عنه .وهذا ما تفتقده َّ
كافةُ المجتمعات األخرى ،م َّـما يجعل أمر المحافظة
()1

.

عسير
ًا
على أمنها
ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تضمين المناهج الدراسيَّة ما ِّم ْن شأنه أن
ُ
نفس ِّ
الموجود في ِّ
كل متَِّّبع لهذا الدين؛ كالحث على مراقبة
اإليماني
الداخلي
قيب
ُيوق َ
َّ
َّ
َ
ظ الر َ

هللا تعالى في القول والعمل ،وفي ِّ
الس ِّر والعلن ،فتكفي كلم ٌة واحدةٌ من ِّ
رب العالمين ،أو
رسوله األمين  في بيان حرمة ِّ
الدماء واألموال ،ووجوب لزوم الجماعة واإلمام ،وحرمة
( )1األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية" ،دراسة ميدانية" ،العتيبي ،سعد بن صالح،
رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى
بمكة المكرمة1430/1429 ،هـ ،ص.35
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ِّ
لك ِّل مسلم.
ادعا ُ
شق عصا الطاعة ،ومفارقة الجماعة ،لتكون ر ً
أحد الباحثين في دراسة أجراها ،إلى َّ
الديني
وتعميق الوازع
أن تقوي َة
ِّ
ولقد َّ
توصل ُ
َ
في نفوس الطالب ،من شأنه أن ُيسهم في تحقيق األمن الفكري ،وُيعالج االنحراف(.)1

 -2تعميق مفهوم الولء الوطين لدى مجيع أفراد اجملتمع:

ض نفسها بإلحاح
فلقد صارت
"الوطنيةُ" في السنوات األخيرة َّ
َّ
قضي ًة مصيرَّي ًة تَْف ِّر ُ
على علماء االجتماع والنفس والسياسة ،وجميع المهتمين بتربية النشء ،حتى أصبحت
التنشئة السياسيَّة إحدى الضرورات األساسيَّة في هذا العصر الذي نعيشه ،إليجاد إحساس
عام بااللتزام والوالء للسلطة الرسميَّة.

ُّ َّ
تتضمنه المناهج المدرسيَّة في تأكيد أهميَّة
َن
الدور
َّ
المهم الذي يجب أ ْ
وهنا يبرز ُ
عملية التربية الوطنية؛ حيث إن األمن َّ
الجميع بمسؤوليتهم نحو
يشعر
يتحقق فقط عندما
ُ
ُ
الوطن()2؛ َّ
الحرص
الدفاع عنه ،و
ألن من مقتضيات االنتماء إلى الوطن:
االفتخار به ،و َ
َ
َ
ولزوم جماعته ،واحتر َام علمائه(.)3
الوقوف مع والة أمره،
على سالمته ،و
َ
َ
توصل إلى أهميَّة التَّربية الوطنيَّة في تحقيق
أحد الباحثينَّ ،
وفي دراسة أجراها ُ
األمن الفكري ،وعالج االنحراف؛ من خالل التأكيد على وجوب طاعة والة األمر ،وعدم

الخروج عليهم ،والقيام بحقوقهم ،والتأكيد على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ،والتأكيد
على تقدير العلماء واحترامهم( .)4وفي دراسة أخرى اتفق  % 96.4من مجتمع الدراسة
على أهميَّة العمل على تنمية قيم االنتماء والمواطنة لدى الطالب؛ من خالل إبراز

( )1األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية ،ص.130
محمد ،ص .112 ،98
( )2التربية الوقائيَّة في عصر اإلرهاب ،القضاة ،السيد َّ
( )3حب الوطن من منظور شرعي ،الزيد ،زيد بن عبدالكريم ،ص.18
( )4األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية ،العتيبي ،سعد بن صالح ،مرجع سابق،
ص.136
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خصائص المملكة الدينيَّة ،واالقتصاديَّة ،واالجتماعيَّة ،والسياسيَّة.
وكذا اتفق  % 96.2على أهميَّة بيان منهج اإلسالم في تنظيم العالقة بين الحاكم
بالغ األهميَّة في الوقاية من االنحراف الفكري وعالجه(.)1
والمحكوم ،لما له من دور ِّ
فالوطنيةُ ليست َّ
سلوك يتفاعل من خالل المواد الدراسيَّة
درس فحسب ،وإنما
َّ
ماد ًة تُ َّ
ٌ

جميعها.

قدوة في تكريس مفهوم
الجميع؛ من مدير ،وأساتذة،
و
يجب أن يكونوا ً
َ
وعاملينُ ،
ُ
الوالء الوطني ،ليكون
بعيدا عن الواقع(.)2
اقعا وممارس ًة ،ال مو َّاد نظري ًة تُ َّ
ً
درس ً
سلوكا وو ً

 -3الوقاية من اجلرمية والحنراف.

ويتم ذلك من خالل تعليم َّ
المسؤولي َة عن أفعالهم وسـلوكيَّاتهم االجتماعيَّة،
الطالب
َّ
ُّ

(والحفاظ على سالمتهم ،وسالمة زمالئهم ،وسالمة المؤسسات االجتماعيَّة؛ من خالل

تعليمهم أهميَّة احترام الشريعة ،و ِّ
النظام ،ومعرفة مقاصد الشرع ،ومن خالل مواقف سلوكيَّة

معادية لالنحراف والجريمة .هذه المعارف يجب أن تُ َّقدم بمنهجيَّة وأسلوب علمي مدروس،
يجعل التالمي َذ ُيدركون خطورَة الجريمة واالنحراف ،واألفكـار االنحرافيَّة في المجتمع)(.)3
ُ

عد من ِّ
 -4التحذير من الحنراف الفكري الذي يُ ُّ
أهم أسباب النفالت األمين:

المناهج التعليميَّة ما ي ِّ
وضح مدى خطورة االنحراف الفكري،
ويتم ذلك بتضمين
ِّ
ُ

وفداحة األضرار َّالتي تترتَّب عليه –دينيًّا ،واجتماعيًّا ،وأمنيًّا ،وسياسيًّا ،واقتصاديًّا،-

ِّ
الصورَّ ،
ألن في ذلك
والتحذير من التستُّر على أصحاب الفكر
المنحرف ،بأي صورة من ُّ
ودعما لهم لتوسيع دائرة نشاطهم وتخريبهم.
مشـارك ًة لهم في جرمهم وفي انحرافهم،
ً
( )1نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.362 ،335
( )2العوامل المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في الجرائم اإلرهابيَّة ،السحيمي ،نايف ،مرجع سابق ،ص.76

( )3األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ،طالب ،أحسن مبارك ،بحث مقدم لمؤتمر األمن
الفكري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،ط1426 ،1هـ 2005-م ،ص.56
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السائدة ،و َّالتي يجب تنبيه ُّ
الطالب إليها وتحذيرهم
ومن أبرز صور االنحراف َّ
ُ
منها :التكفير ،والغ ُّلو في ِّ
طرف ،و ُّ
اللجوء إلى العنف؛ لتحقيق أهداف الجماعات
الدين ،والتَّ ُّ
ُ
ُ
َّالتي تَتََبَّنى ذلك الفكر الدخيل(.)1
ِّ
َّ
أحد الباحثين إلى َّ
أن  % 97.8من عينة الدراسة
وقد خلصت الدراسةُ التي أجراها ُ

يتَّفقون على أهميَّة توعية الطالب؛ بأخطار التكفير ،والغلو في ِّ
الدين ،واللجوء إلى العنف،

لِّما يترتب على اعتناق تلك المبادئ من أعمال إجراميَّة ،تُ ِّ
األمن واالستقرَار ،وتنتهك
هدد
َ
َّ
اإلسالم بصيانتها ،والمحافظة عليها(.)2
َم َر
ُ
الح ُرمات التي أ َ
ُ

 -5تنمية التَّفكري واحلوار اإلجيايب:

المقررات َّ
كافة لتحقيقها؛ حيث
تنمية مهارات التفكير من ِّ
أهم األهداف َّالتي تسعى َّ

كثير من الباحثين َّ
تعليم التفكير ُيمكن أن ُيسهم في تطوير البنية المعرفيَّة
أن
ُ
(يعتقد ٌ
َ
للطالب ،وينبغي أن تكون النقطة َّالتي يرتكز عليها)(.)3
المجتمع ينظر إلى العمليَّة التربويَّة بجميع عناصرها- ،وفي
االعتقاد َج َع َل
وهذا
ُ
َ
مجرد تلقين المعلومات والمعارف
مقدمتها المناهج -على أنها وسيل ٌة لغاية أكبر من َّ
َّ
للطالب ،أال وهي تعليم الطالب وتدريبهم على مهارات التفكير العلياَّ ،التي تُساعدهم على

ِّ
الحياة ،و َّ
قائما على التأني في إصدار األحكام،
االندماج في
النجاح فيها؛ فيكون تفكيرهم ً
والتوثُّق من سالمة األخبار ،واالبتعاد عن األقران الذين ي ِّ
ؤثرون على ِّ
الفرد ،ويجعلونه
ُ
التطرف(.)4
السوء واالنحراف و ُّ
يسلك مسالك ُّ

( )1نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.193
( )2المرجع السابق ،ص.361 ،333
( )3تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي ،البكر ،رشيد بن النوري ،الرياض ،مكتبة الرشد1428 ،هـ،
ص.224
( )4األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية ،العتيبي ،سعد ،مرجع سابق ،ص.145
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وكذا تربي ُة الطالب على أهميَّة الحوار اإليجابي -الذي ُيراعي ضوابط الحوار
ِّ
إعداد
أساليب الحوار وطرق اإلقناع المناسبة ،-من شأنه أن ُيسهم في
وآدابه ،ويختار
َ

ويتفه ُم واقعه وبيئته ،ويعرف واقع اآلخرين.
ويتفه ُمها،
ف ِّقَي َمه،
َّ
َّ
جيل َي ْع ِّر ُ

 -6توضيح عالقة األمة اإلسالمية مع غريها من األمم:

الجامعيةُ- ،ومنها مقررات الثقافة اإلسالمية وغيرها -هي المناسبة
المناهج
تُ َعُّد
َّ
ُ
داخل المجتمع المسلم،
المعاهدين والمستأمنين-
إلبراز حقوق غير المسلمين -من
َ
َ

ِّ
المنظمة
وتوضيح طبيعة العالقة بين المسلمين وغيرهم من األمم ،مع بيان القواعد الشرعيَّة
لهذه العالقة ،وإيضاح طرق التَّعامل معهم وفًقا لشريعة اإلسالم .وتوضيح هذه األمور من

التطرف(.)1
شأنه أن ُيسهم في تحقيق األمن الفكري ،وعالج االنحراف و ُّ
أن  %91.1منهم يرون
أحد الباحثين َّ
وقد أظهرت استجابات
ِّ
مجتمع دراسة أجراها ُ

افيا لحقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم،
َّ
شرحا و ً
أهمي َة تضمين المناهج الدراسيَّة ً
استنادا إلى مبادئ الشريعة اإلسالميَّة وتعاليمها(.)2
ً

( )1األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية ،العتيبي ،سعد ،مرجع سابق ،ص-140
.142
( )2نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.366
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املبحث الثاني:
دورُ اجلهات الثقافيَّة والتوجيهيَّة يف حتقيق األمن الفكري

ِّ
للجهات الثقافيَّة والتَّوجيهيَّة أهمي ٌة بالغ ٌة في تحقيق األمن الفكري ،ومعالجة

االنحرافات الفكريَّة َل َدى َّ
الشباب الجامعي.
ويأتي في مقدمة هذه الجهاتَّ :
المؤسسات الرياضيَّة.
النوادي األدبيَّة والترفيهيَّة ،و َّ

وش ْغ ُل أوقات
الهدف َّ
ئيس من هذه التَّنظيمات المجتمعيَّة :هو تربيةُ الشبابَ ،
و ُ
الر ُ
فراغهم بالمفيد و َّ
النافع؛ عقليًّا ،وجسميًّا ،واجتماعيًّا؛ َّ
يقيهم من
ألن ذلك من شأنه أ ْ
َن َ
االنحراف الفكري؛ إذ الف ارغُ المقترُن مع ِّ
ِّ
يتحول
الص َّحة في
البدن ،والوفرة في المال ،قد َّ
ِّ ِّ
حسن استغالله ،واالستفادة
إلى نقمة على صاحبه ،ومن َّ
ثم على المجتمع بأكمله ،إذا لم ُي َ
مؤسسات المجتمع ،فلم تُعطه َّ
حقه ِّمن االهتمامِّ،
منه بشكل إيجابي ،أو إذا أهملته َّ

و ِّ
العناية(.)1

أحد الباحثين عن طريق استجابات مجتمع الدراسة َّالتي أجراها َّ
أن
وقد توصل ُ
 %97.9منهم يرون َّ
أن َش ْغ َل أوقات الفراغ لدى األبناء بالمفيد ،يقيهم من االنحراف،

باحث آخر إلى َّ
أن عدم َش ْغل أوقات
وتوصل
ويساعد على المحافظة على األمن(.)2
َّ
ٌ
ُ
الفراغ لدى الشباب بممارسة األنشطة الثقافيَّة والترفيهيَّة النافعة من أسباب انحرافهم

باحث ثالثِّ - ،م ْن َو ِّاق ِّع خبرته العمليَّة في إدارة رعاية األحداث بو ازرة
وتوصل
فكريًّا(.)3
َّ
ٌ
العمل والشؤون االجتماعيَّة في المملكة ،-إلى َّ
المودعين
أن أكثر من ُخ ُمس األحداث
َ
غير منتظمين في
بدار المالحظة االجتماعية خالل األعوام "1411-1410-1409هـ" ُ
الدراسة.

( )1دور األنشطة الطالبيَّة في وقاية الشباب من االنحراف مدخل وقائي ،السدحان ،عبدهللا بن ناصر ،بحث
منشور في مجلة البحوث األمنية ،م ،10ع  ،19شعبان 1423هـ ،ص.225
( )2نحو بناء استراتيجية وطنيَّة لتحقيق األمن الفكري ،المالكي ،عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.310-309

( )3العوامل ِّ
المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في الجرائم اإلرهابيَّة ،السحيمي ،نايف ،مرجع سابق ،ص.166
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أثار تساؤالً َح ْو َل :عالقة وقت فراغهم باالنحراف(.)1
وهذا َ
َن تُسهم في الوقاية من االنحراف الفكري
ويمكن للجهات الثقافيَّة والتوجيهيَّة أ ْ
ُ

وفق اآلتي(:)2
وعالجهَ ،
 -1تحرِّي الدقة في اختيار مرتاديها ،مع إبقاء المرتادين تحت المتابعة
واإلشراف.

وم ْن في حكمهم؛ ِّم َّـمن يقوم على
 -2ضمان ُحسن اختيار المشرفين والمرشدينَ ،
هذه المؤسـساتِّ ،م َّـمن هم على قدر عال من الثقافة التربويَّة ،واالهتمام

بالشباب ،وبقضاياهمُ ،ليمكن التأكد من مسيرة هذه األنشطة في بيئة
اجتماعيَّة سليمة.
السليم تجاه مختلف الممارسات التي تقوم بها هذه
 -3ضمان التَّوجيه َّ
ممكنا من خالله بث أو نشر أفكار
المؤسسات ،بحيث ترتقي بشكل ال يكون ً

هدامة.

 -4استهداف التربية الثقافيَّة والرياضيَّة والترفيهيَّة تنمي َة الشعور باالنتماء إلى
وترسيخ الهوية الثقافيَّة األصيلة ،مع الموازنة بين
األمة والتراث،
الوطن و َّ
َ
األصالة والمعاصرة.

 -5عمل المؤسسات الرياضيَّة والترفيهيَّة والثقافيَّة على تنمية (الوالء للثقافة
المحليَّة والوطنيَّة ،وتحصين األفراد ضد النزعات القبليَّة والطائفيَّة واإلقليميَّة،
واحترام قوميَّات اآلخرين ،والتعايش معهم في إخاء ،باعتبار الوطن جزًءا

( )1قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ،السدحان ،عبد هللا بن ناصر ،مرجع سابق ،ص.16
محمد بن شحات ،مرجع سابق ،ص-137
( )2االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني والدولي ،الخطيبَّ ،
.138
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من المجتمع اإلنساني العالمي)(.)1

 -6اتساع أنشطة المؤسسات الرياضيَّة والترفيهيَّة والثقافيَّة وأهدافها ،بحيث ِّ
تعمق
الشعور بالتقدير االجتماعي ،وأهميَّة المكانة االجتماعيَّة لمختلف الشرائح
المجتمعيَّة ،وتنمية العمل التعاوني المشترك ،وتبادل األدوار ،وتحمل
المسؤوليَّات ،وغير ذلك.
 -7قيام المؤسسات الرياضيَّة والترفيهيَّة والثقافيَّة بجهود واضحة في تنمية الحس
الجمالي ،واكتساب االتجاهات اإليجابيَّة نحو البيئة ونحو الحياة.
 -8قيام المؤسسات الرياضيَّة والترفيهيَّة والثقافيَّة بإعداد األفراد وتنمية مقدرتهم

ُّ
التعلم الذاتي المستمر ،وعلى امتالك مهارات التعامل مع التقنية
على

الحديثة ،وتنمية المهارات اإلبداعيَّة ،وتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين،
واحترام القانون واألنظمة ،وااللتزام باألعراف المجتمعيَّة ،إلى جانب مهارات
التواصل مع اآلخرين.
أساسي ًة في
 -9قيام األندية الرياضية بتصميم برامج متنوعة لتكون ركيزًة
َّ
اإلستراتيجيَّة الوطنيَّة -لتكريس األمن ،والوقاية من االنحراف وعالجه -من
خالل المناشط الثقافية والرياضية والترويحية.

( )1الطفل والتربية الثقافيَّة :رؤية مستقبليَّة ،العلي ،أحمد بن عبدهللا ،ص.42
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اخلامتة

الرحمة المهداة،
الم على َّ
الصالةُ و َّ
الصالحات ،و َّ
تتم َّ
الحمد هلل َّالذي بنعمته ُّ
ُ
الس ُ
وبعد :فهذه مجموع ٌة
وعلى اآلل واألصحاب والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينُ ،

إليها هذا البحث ،مع بعض التوصيات ،أوجزها فيما يأتي:
من النتائج التي َّ
توصل َ

العامة:
َّتائج َّ
َّأولا :الن ُ

بمفهوم ِّه َّ ِّ
ِّ
الركين،
األم ِّن
-1
األمن الفكر ُّي ِّم ْن ِّ
كنه َّ
الشام ِّل ،بل هو ُر ُ
ُ
أهم أنو ِّاع ْ
وأساسه المتين ،وقاعدتُه العظمى؛ تُقام تحت ظلِّه شعائر ِّ
ويحصل
الدين،
ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
الرِّق ِّي.
المجتمع
ظى
بالتقد ِّم و ُّ
بوجوده االستقرُار ،وتَتَ َحَّق ُق َّ
وي ْح َ
السعادةَُ ،
ُ
ِّ
تبادليةٌ ،وصلتُ ُه
تكامليةٌ،
اع
َّ
َّ
األم ِّن الفكرِّي بأنو ِّ
األمن األُخرى عالقةٌ
 -2عالقةُ ْ
صمام أمان لها ،يدور وجودا وعدما معها ،وب ِّ
ِّه َّ
تتحق ُق
ً
َ ُ
ً ََ
بها وثيق ٌة؛ فهو َّ ُ
ِّ
الوحدة ،والتَّالحم ،والتَّعاون ،والتَّآزر بين أجهزته
خصائص
للمجتمع
ِّ
ُ
المختلفة.

الناس على عقيدتهم وثوابتهم وقيمهم ،فقد َّ
َّ
األمن
تحقق لهم
 -3متى
ُ
اطمأن َّ ُ
الفكر ُّي.
َّ -4
أمر
أن
العمل على ترسيخ وسطيَّة اإلسالم ،واعتدال مبادئه في المجتمع ٌ
َ
عالي األهميَّة؛ لتحقيق األمن الفكرِّي ،و َّ
الب ْع َد عن الوسطيَّة واالعتدال،
أن ُ
ِّ
ُي ُّ
المؤدي إلى انعدام األمن.
ئيسا لالنحراف الفكري،
عد ً
سببا ر ً
َّ -5
بيان مقاصد اإلسالم وغاياته من حفظ الضرورات الخمس ،من المهام
أن َ
عالية األهميَّة في مجال تحقيق األمن ،وعالج االنحراف.

 -6من مقتضيات االنتماء إلى الوطن :االفتخار به ،و ِّ
الحرص
الدفاعُ عنه ،و
ُ
ُ
ولزوم جماعته ،واحترُام علمائه.
وقوف مع والة أمره،
على سالمته ،وال ُ
ُ
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َّ
َّ -7
كل برامج العمل اإلستراتيجي؛ فـ"درهم وقاية
الوقائي َة
امج
َّ
تتصد ُر َّ
أن البر َ
خير من قنطار عالج".
َّ -8
بعيدا
أن إشاعة ثقافة الحوار ،وتقبُّل الرأي اآلخر ،في حدود المقبول شرًعاً ،
سهم في تحقيق األمن الفكرِّي.
عن
ُّ
التعصب للرأي ،من شأنه أن ُي َ

َّتائج ال ُـمـتعلِّقة ابحملاضن التَّعليميَّة:
اثنياا :الن ُ

أن َح َج َر َّ
َّ .1
المقررات ،وال يخفى أهميتها
الزاوية في العمليَّة التعليميَّة هي المناهج و َّ
أهم فئات وشرائح
في غرس القيم والمبادئ ،وتعزيز الجانب القيمي عند ِّ
المجتمع ،وهم الشباب.

َّ
َّ .2
ف على جميع األنشطة الطالبيَّة "الصفيَّة وغير الصفيَّة"،
اف المكث َ
أن اإلشر َ
لضمان عدم توظيفها لنشر االنحرافات الفكريَّةُ ،يسهم في عالج االنحراف،
وتحقيق األمن في المجتمع.

َّ .3
كبير في حماية الطالب من االنح ارف ،وال سيما مع
دور ًا
أن لإلدارة المدرسيَّة ًا
وجود قنوات ِّاتصال ِّ
جيدة بين المنزل والمدرسة.

أن إهمال دراسة المشكالت التي تُ ِّ
َّ .4
ؤدي إلى انقطاع الطالب عن التعليم ،من
َ
تيح الفرص َة اللتحاقهم بالجماعات المنحرفة.
شأنه أن ُي َ
اض االنحراف الفكرِّي في وقت ِّ
اكتشاف أعر ِّ
َّ .5
مبكر لدى الطالبُ ،يساعد
أن
َ
في معالجتها.
َّ .6
الديني في نفوس الطالب ،من شأنه أن ُيسهم في
وتعميق الوازع
أن تقوي َة
ِّ
َ
ويعالج االنحراف.
تحقيق األمن الفكريُ ،

َّ .7
أن تنمي َة قيم االنتماء والمواطنة لدى الطالب؛ عن طريق إبراز خصائص
المملكة الدينيَّة ،واالقتصاديَّة ،واالجتماعيَّة ،والسياسيَّةُ ،يسهم في تحقيق األمن

الفكرِّي.
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َّتائج ال ُـمـتعلِّقة ابجلهات الثقافيَّة والتوجيهيَّة:
اثلثاا :الن ُ

َّ .1
ويساعد على
أن َش ْغ َل أوقات الفراغ لدى األبناء بالمفيدَ ،يقيهم من االنحرافُ ،
المحافظة على األمن.
َّ .2
أن عدم َش ْغل أوقات الفراغ لدى الشباب بممارسة األنشطة الثقافيَّة والترفيهيَّة
النافعة من أسباب انحرافهم فكريًّا.

َّأما عن التَّوصيات:

 -1فأُوصي بالعناية َّ
بالذين يضطلعون
بمهام التَّوجيه والتَّربية والتَّعليم واإلرشاد في
ِّ
المجتمع ،و َّ
النظر في مشكالتهم ،وإعادة تأهيل َم ْن يحتاج منهم إلى تأهيل،
وعقد دورات تخصصيَّة متعددة في :أساليب اإلرشاد ،وأسس ُّ
النصح ،ومفهوم
الوسطية واالعتدال ،وتقبُّل الرأي اآلخر ،والبعد عن التطرف والغلو.
الع َمل َعَلى بيان منهج اإلسالم في تنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم ،لما
َ -2
له من دور بالغ في الوقاية من االنحراف الفكري وعالجه.
الحرص َعَلى توعية الطالب بأخطار التكفير والغلو في الدين واللجوء إلى
-3
ُ
العنف ،لِّما يترتب على اعتناق تلك المبادئ من أعمال إجراميَّة ،تُ ِّ
هدد األمن
واالستقرار ،وتنتهك الحرمات َّالتي أمر اإلسالم بصيانتها والمحافظة عليها.

وصلى هللا َّ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،والحمد هلل ِّ
وسلم على ِّ
رب
نبينا َّ
العالمين.
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.1

املصادر واملراجع

االتجاهات الفكرية لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة جدة "دراسة
محمد الشيخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى
ميدانية" ،صالح بن َّ
قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى بمكة
المكرمة1430-1429 ،هـ.

.2

َّ
السنة والكتاب؛ تشخيص الداء ووصف الدواء،
اإلرهاب في ضوء
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ،ضمن أبحاث مؤتمر اإلرهاب بين
التطرف ،المحور الثالث.
تطرف الفكر وفكر
ُّ
ُّ

.3

التطرف وجوهر الحل اإلسالمي ،المواجهة ،المثقفون واإلرهاب،
اإلرهاب و ُّ
العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،1
محمد شوقي الفنجري ،الهيئة المصرية
َّ
َّ
1993م.

.4

اإلرهاب :الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض ،علي بن فايز الجحني ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1421 ،هـ.

.5

أساس البالغة ،محمود بن عمر الزمخشري ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت.

.6

األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ،أحسن مبارك طالب،
بحث مقدم لمؤتمر األمن الفكري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،ط1426 ،1هـ2005 -م.

.7

الصحابة ،أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،دار
اإلصابة في تمييز َّ
الجيل ،بيروت ،ط1992 ،1م.

.8

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،عبدالرحمن
النحالوي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1399 ،1هـ.
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.9

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
الزرعي ،بيروت ،دار الجيل1973 ،م.

 .10األعالم ،خير ِّ
الدين الزركلي ،بيروت ،دار العلم للماليين ،ط2002 ،15م.
المؤسسة ،ناصر دادي ُّ
العامة ،القاهرة،
المحمديَّة
عدون ،دار
 .11اقتصاد
َّ
َّ
َّ
1998م.
 .12األمن الفكري في اإلسالم :مزاياه ومقوماته ،جميل بن عبيد القوارعة ،ضمن
كتاب" :رسالة األمن في اإلسالم" ،لمجموعة من الباحثين.
 .13األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية "دراسة
ميدانية" ،سعد بن صالح بن رايل العتيبي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
مقدمة إلى قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى
بمكة المكرمة1430-1429 ،هـ.
 .14االنحراف الفكري ودور اإلشراف التربوي في تعزيز األمن الفكري ،إدارة
اإلشراف التربوي بمنطقة الباحة ،دراسة غير منشورة ُق ِّدمت في اللقاء العاشر
لإلشـراف التربوي الذي نظمته و ازرة التربية والتعليم بمدينة الطائف ،خـالل
الفترة 1426/4/3-1هـ .
محمد بن شحات
 .15االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني والدولي،
َّ
الخطيب ،بحث َّ
مقدم لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث
األمنية1426 ،هـ2005-م.
 .16االنحراف في مراحل النمو المختلفة ،مجموعة من الباحثين ،منشور ضمن
كتاب :االنحراف :أسبابه وعالجه ،تصدره جائزة صاحب السمو الملكي
محمد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ،العام ،8
األمير
َّ
1417هـ1997-م.
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 .17التدابير الواقية من االنحراف الفكري "دراسة تأصيليَّة" ،تميم بن عبدهللا
السليمان ،رسالة ماجستير غير منشورةَّ ،
مقدمة إلى قسم العدالة االجتماعيَّة
–تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ،-جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض1427 ،هـ.
محمد القضاة.
 .18التربية الوقائية في عصر اإلرهاب ،السيد َّ

 .19التَّربية والتعليم في األردن منذ العهد العثماني حتى عام  ،1977محمد
حسن العمايرة ،األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1
1999م.
 .20التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،بيروت ،دارالكتب العلمية.
 .21التعليم ووسائل اإلعالم الحديثة وتأثيرهما في المؤسسات السياسيَّة والدينيَّة،
ديل إيكلمان ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيَّة ،اإلمارات،
1999م.
 .22تنمية التفكير من خالل المنهج الدراسي ،رشيد بن النوري البكر ،مكتبة
الرشد ،الرياض1428 ،هـ.
محمد بن أحمد األزهري ،تحقيق محمد مرعب ،بيروت ،دار
 .23تهذيب اللغةَّ ،
إحياء التراث2001 ،م.
 .24التوقيف على مهمات التعاريف ،محمد عبدالرؤوف المناوي ،تحقيق محمد
الداية ،بيروت ،دار الفكر ،ط1410 ،1هـ.
محمد بن جرير الطبري ،بيروت ،دار
 .25جامع البيان عن تأويل آي القرآنَّ ،
الفكر1415 ،هـ.
 .26حب الوطن من منظور شرعي ،زيد بن عبدالكريم الزيد ،دار إمام الدعوة،
الرياض ،ط1427 ،2هـ.
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 .27حماية المجتمع المسلم من االنحراف الفكري ،عبدهللا بن عبدالعزيز الزايدي،
مجلة البحوث اإلسالمية ،الرياض ،العدد .77
محمد بن سفر ابن
 .28دور اإلدارة المدرسيَّة في الوقاية من جنوح األحداثَّ ،
سليم ،رسالة ماجستير ،غير منشورة.
 .29دور األنشطة الطالبيَّة في وقاية الشباب من االنحراف :مدخل وقائي ،عبدهللا
بن ناصر السدحان ،بحث منشور في مجلة البحوث األمنية ،م ،10ع ،19
شعبان 1423هـ.
 .30رعاية األحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية ،عبدهللا بن ناصر
السدحان ،مكتبة العبيكان ،الرياض1417 ،هـ.
محمد ناصر الدين األلباني ،طبع المكتب اإلسالمي،
 .31السلسلة الصحيحةَّ ،
بيروت ،ط1405 ،4هـ.
 .32سنن ابن ماجه ،ابن ماجه القزويني ،طبع عيسى البابي الحلبي ،مصر،
ط1403 ،1هـ.
 .33سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ،طبعة دار الكتب
العلميَّة ،بيروت ،ط1388 ،1هـ1969-م.
 .34السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي ،تصوير دار الفكر ،بيروت ،ط،1
1405هـ.
 .35السنن ،علي بن عمر َّ
الدارقطني ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1424هـ2004-م.
محمد بن إسماعيل البخاري ،طبع المطبعة السلفيَّة،
 .36صحيح البخاري،
َّ
القاهرة ،ط1400 ،1هـ.
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محمد ناصر الدين األلباني ،نشر المكتب
 .37صحيح الجامع الصغير وزيادتهَّ ،
اإلسالمي ،بيروت ،ط1406 ،2هـ.
 .38صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،طبعة دار إحياء الكتب العربيَّة،
القاهرة ،ط1374 ،1هـ1955-م.
محمد عطا إبراهيم ،مكتبة النهضة
 .39طرق تدريس التربية اإلسالميَّة،
َّ
المصرية ،القاهرة ،ط1981 ،1م.
 .40الطفل والتربية الثقافيَّة( :رؤية مستقبليَّة للقرن الحادي والعشرين) ،أحمد بن
عبدهللا العلي ،دار الكتاب الحديث ،اإلمارات ،ط2002 ،1م.
 .41العوامل المسببة لالنحراف الفكري وعالقتها باإلرهاب ،علي بن فايز
الجحني ،بحث نشر في مجلة و ازرة العدل ،العدد 1429 ،39هـ.
 .42العوامل المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في الجرائم اإلرهابيَّة "دراسة
تطبيقيَّة على طالب المرحلة الجامعيَّة بمدينة الرياض" ،نايف بن مثيب
السحيمي ،رسالة ماجستير غير منشـورةَّ ،
مقدمة إلى قســم العلوم الشرطيَّة –
تخصص القيادة األمنية ،-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،
1429هـ2008-م.

 .43القاموس المحيط ،مجد ِّ
مؤسسة ِّ
الرسالة ،بيروت ،ط،8
الدين الفيروزآباديَّ ،
2005م.
 .44القصيدة النونيَّة ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي ،القاهرة ،مكتبة
ابن تيمية ،ط1417 ،2هـ.
 .45قضـ ـ ــاء وقـ ـ ــت الفـ ـ ـراغ وعالقتـ ـ ــه بـ ـ ــانحراف األحـ ـ ــداث ،عبـ ـ ــدهللا بـ ـ ــن ناصـ ـ ــر
الس ـ ــدحان ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير غي ـ ــر منش ـ ــورة ،مقدم ـ ــة إل ـ ــى جامع ـ ــة ن ـ ــايف
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العربيـ ـ ـ ــة للعلـ ـ ـ ــوم األمنيـ ـ ـ ــة .نشـ ـ ـ ــر المركـ ـ ـ ــز العربـ ـ ـ ــي للد ارسـ ـ ـ ــات األمنيـ ـ ـ ــة
والتدريب ،الرياض1415 ،هـ.
 .46لسان العرب ،محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي ،دار صادر ،بيروت.
 .47مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي ،بيروت ،دار الفكر.
 .48المسند ،أحمد بن محمد ابن حنبل ،المكتب اإلسالمي ودار صادر ،بيروت.
 .49المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أحمد بن محمد الفيومي
المقري ،بيروت ،المكتبة العلمية.
 .50معجم اللغة العربيَّة المعاصرة ،أحمد مختار عمر ،ورفاقه ،عالم الكتب،
بيروت1429 ،هـ.
 .51معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعة جي ،دار النفائس ،بيروت ،ط،2
1408هـ.
ِّ
اإلسالميين ،علي بن إسماعيل األشعري ،تح :هلموت ريتر ،دار
 .52مقاالت
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط.3
 .53مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني ،بيروت ،دار الفكر.
المؤسسة ،سميرة عميش ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة،
 .54مقياس اقتصاد
َّ
الجزائر2015 ،م.
 .55نحو بناء إستراتيجيَّة وطنيَّة لتحقيق األمن الفكري في مواجهة اإلرهاب "دراسة
وصفيَّة لدور مؤسسات التنشئة االجتماعيَّة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات السعوديَّة" ،عبدالحفيظ بن عبدهللا المالكي ،رسالة
دكتوراه غير منشورةَّ ،
مقدمة إلى قسم العلوم الشرطيَّة ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض1427 ،هـ2006-م.
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 .56وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري ،علي بن فايز الجحني ،مجلة الفكر
الشرطي ،الشارقة ،ع ،48م2004 ،12م .
 .57الوقاية من الجريمة ،أحسن مبارك طالب ،دار الطليعة للطباعة والنشر،
بيروت2001 ،م.
 .58الوقاية من الجريمة ،نماذج تطبيقية ناجحة ،أحسن مبارك طالب ،مجلة
الفكر الشرطي ،الشارقة ،المجلد السادس ،العدد الثالث1997 ،م.
 .59وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب ،عبدهللا بن ناصر السدحان ،مكتبة
العبيكان ،الرياض1419 ،هـ.
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