
 )والتحدیات المفاھیم( الفكري لألمن األول الوطني المؤتمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 
 

١ 

  
  

 واإلشكاالت العلميـة احملددات بني الفكري األمن مفهـوم
  املعاصـرة املنهجيـة

  "للمؤسسات اتمعي والدور للتعريفات حتليلية دراسة"
  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  عزمي أمحد إميان/ إعداد
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٢

  سعود امللك جامعة – اتمع وخدمة التطبيقية الدراسات بكلية حماضرة
  
  

  
  

  تقـدمي. ١

 طريق إىل يهتدي فبه اخللق، من غريه على ا وكرمه اإلنسان على ا أصبغ اليت اهللا مكرمات أحد هو العقل
 أحد هو والعقل. احلياة هذه يف الوجود من الغاية وحتقيق األرض يف اخلالفة إىل السبيل جيد وبه احلق

 يعين عليه واحلفاظ واملال، والعرض والعقل والنفس الدين ضمن عليها احلفاظ الواجب اخلمس الضرورات
  ).٢٠٠٧ العتييب،( للعقل طبيعيا نتاجا يعد الذي الفكر على حفاظا

 واحلفاظ. جمتمعه يف الفرد ا يندمج اليت والوسائل والقيم واملهارات املعارف اكتساب على تقوم الفكر وتنمية
 لنظام األساسية احلريات من حرية ألنه احلياة جماالت شىت يف إعماله على واحلث حريته ضمان يعين الفكر على

  ).هـ١٤٢٣ احليدر،( العقيدة أصول من أصل هدم إىل بالضرورة يفضي ومنعه اإلسالمي احلكم

 سريعة تغريات من يشهده ما فمع وحرياته، لقدراته حد دون الفكر على احلماية هذه حتتم العصر هذا وحياة
 وانفتحت احلدود فيها وتالشت املسافات ا واقتربت الزمن ا طوي ةوتكنولوجي علميا متالحقة وتطورات

 وهنا. واجتماعيا ثقافيا فكرهم على وحتافظ أبنائها عقول حتمي أن األمة على الالزم من بات الثقافات، ا
  .النظر وجهات تتعدد

 العوملة على ثقيال عبئًا يعد والدينية واالجتماعية والثقافية التارخيية وجذوره خبصوصيته املاضي أن يرى فالبعض
 الفكرية املؤثرات أن يرى اآلخر والبعض  ،)١٢٤ص ،١٩٩٧ هالل،( منه التحرر ينبغي الرأمسالية واالنفتاح

 الفرقة وبث املسلمني حدة وإضعاف اإلسالم حماربة إىل جمملها يف دف متعددة صور يف ظهرت إمنا العاملية
 هذا أن يرى الثالث البعض فإن عدمها من هؤالء فكر سالمة عن النظر وبغض). ٢٠٠٧ العتييب،( بينهم

 كاحنراف البعض عند" الديين التطرف" أو فهمه وسوء الدين يف الغلو ظاهرة تفشي يف سببا كان االعتقاد
 كىذوأ الصلوات أفضل عليه حممد الرمحة بنيب أسوة اإلسالم إليهما يدعو الذي واالعتدال الوسطية عن فكري
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٣

 ممن البعض قيام إىل أدى البداية منذ الفكري التحصني غياب عن جنم الذي الفكري االحنراف هذا. التسليمات
  ).٢٠٠٧ العتييب،( وإرهام دمائهم واستحالل املسلمني بتكفري طريقه سلكوا

 للمؤثرات بالتصدي للمجتمع واستقرار أمن من حيققه أن ميكن مبا كمفهوم الفكري األمن أمهية بقوة تربز وهنا
 للمجتمع األمين للتخطيط األولوية له تعطى كأساس الفكري التحصني على والعمل الفكرية واالحنرافات

 يف األمن تلقائيا حيقق أن شأنه من اتمع أفراد لدى الفكري األمن حتقيق أن اعتبار على ،)هـ١٤٠٧ الرباق،(
  ).هـ١٤٢٣ احليدر،( الشامل األمن ليحقق وسائله أحكمت ما اذإ مقاصده مجيع

  البحث أهداف. ٢

 حقوق من له وما باآلخرين وعالقته بربه وعالقته فيها وجوده وغاية للحياة الفرد تصور الفكري األمن حيدد
 يقوم بذلك وهو). هـ١٤١٨ الوادعي،( اهللا آيات يف والتأمل النصوص فهم خالل من واجبات من عليه وما
 على والقدرة التفكري وسرعة املرونة درجات أقصى الفرد إكساب بغرض الفكرية والتربية التحصني على

 كفلها اليت العامة احلقوق احترام أساس على) هـ١٤٢٣ حسن،( الفاعل والفكري االجتماعي التكيف
 والعرض والنسل والنفس الدين يف املسلم اتمع الستقرار وحتقيقا األمن على حفاظا محايتها وشرع اإلسالم
 اهلدامة األفكار به تواجه أن ميكن يذالـ اإلجيايب الوعي تكوين على القدرة أساس على وأيضا واملال، والعقل

  ).٢٢ ،١٣ ،١٠ص هـ،١٣٩٤ السعودية، العربية اململكة يف التعليم سياسة( املضللة واالجتاهات

 الفكري واألمن اتهذ حد يف األمن ما: التالية التساؤالت خالل من احلايل البحث مشكلة صياغة ميكن هنا ومن
 معاصرة كتحديات الفكري األمن قضية تواجه اليت الفكرية املؤثرات وما واصطالحا؟ مضمونا خاصة بصفة
  الفكري؟ األمن مبفهوم املرتبطة املنهجية واإلشكاالت العلمية احملددات هي وما مفهومه؟ إىل تستند

 املقام هذا يف وجاهته له مما وغريها البحثية التساؤالت تلك عن اإلجابة إىل احلايل البحث يسعى عليه، وبناء
 من عقوهلم لسالمة وتأمني اتمع، أفراد لفكر حتصني من تتضمنه مبا الفكري األمن قضية أن اعتبار على

 وعلى مبوضوعية األمور جمريات وتفسري حتليل على وقدرة واخلارجية، الداخلية الفكرية واالحنرافات املؤثرات
 كان إن واملستقبلية احلالية األوضاع حتتمه ضروريا ومطلبا ملحة حاجة أضحت ومتفتح، وسطي فكري أساس
 األمن مفهوم وحترير تأصيل بغرض لكذو الراهن العصر يف جمتمعها ومتاسك أفرادها أمن حتمي أن لألمة
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٤

 عنها متخضت اليت املفهوم إشكاالت ومناقشة العلمي، املنهج يف املفاهيم صياغة ضوابط وفق الفكري
  .جمتمعيا الفكري األمن لتحقيق املقترحة والتوصيات النتائج وطرح السابقة، واملعتقدات واألفكار الدراسات

  احلاضر الوقت يف العربية للمجتمعات الفكري األمن واعتبارات مربرات. ٣

 العلمية احملددات على الوقوف يف البحث هذا من الغاية حتقيق إىل تدفع الشأن عظيمة قضايا هنا تربز
  :التالية الضرورات من جليا ذلك ويتضح الفكري األمن ملفهوم املنهجية واإلشكاالت

 خلطر درًءا املغايرة والعقائد األفكار عدوان من العربية الثقافية واهلوية والعقائدي الفكري الكيان محاية. ١. ٣
  .أخالقي ونظام وشريعة كعقيدة اإلسالم إىل املستند اإلسالمي والفكر اإلسالمية العربية الشخصية تشويه

 الثقايف االنفتاح ظل يف اإلسالمي العريب اتمع أمانتها حيمل اليت والتوحيد اإلميان رسالة على احلفاظ. ٢. ٣
  .احلايل العصر معطيات تفرضها اليت احلضارية والعوملة

 بقاء وواجبات مسئوليات حتمل على ينطوي والذي اإلسالمية الدعوة نشر يف القيادي بالدور القيام. ٣. ٣
 اإلسالمية واألخالق والعادات واملثل القيم تركت إذا حتقيقه الميكن ما وهو ونقية وسليمة ونشطة حية الدعوة
  .معه ومتعارضة بعيدة تكون كثرية أحيان يف اليت الوافدة واألخالق والعادات للقيم عرضة لتصبح محاية بدون

  واصطالحا لغة األمن. ٤

 شعور على اللغوي املعىن يدل فبينما داليل، بينهما واالختالف اصطالحي واآلخر لغوي أحدمها معنيان لألمن
 بالعمل إليهم يعهد األفراد من عددا يضم الذي النظام أو اجلهاز على االصطالحي املعىن يدل معني؛ إنساين
  ).٢٠٠٩ ادوب،( واستمراره وبقائه – باألمن الشعور أي – الشعور هذا إلجياد

M  الكرمي القرآن ويف الكفر، ضد واإلميان اخليانة، ضد واألمانة اخلوف، ضد األمن العرب لسان ويف
   5  4  3  2L وجل عز ويقول، ٤: قریش  M  j  i  h  g  fL أي،  ٥١: الدخان 

 نفسه على ليأمن املستجري هو واَألمن شيء، كل يف أحد كل يأمنه أي أُمنة ورجل الغري، من فيه يأمنون
 وأصله اآليت الزمن يف مكروه توقع عدم هو االصطالح يف واألمن). ١٥١٨ص هـ،١٤٠٧ الفريوزآبادي،(

  ).٩٤ص م،٢٠٠٢ املناوي،( اخلوف وزوال النفس طمأنينة
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٥

 البالد يف يقع ال حني تتوفر اليت احلالة بأنه خالهلا من تعريفه ميكن داللة لألمن أن الدراسات بعض وجدت وقد
 الوقائية التدابري اختاذ إىل يدعو خطر نشاط صورة يف أو عليها، يعاقَب جرائم صورة يف إما بالنظام إخالل

 إحساس هو الوقت نفس ويف اجلرائم، من جرمية إىل نفسه يترجم أن من اخلطر النشاط منع يتم حىت واألمنية
 املادي مبظهريه األمن دوافع قمتها على يأيت واليت والنفسية العضوية دوافعها بإشباع البشرية واجلماعة الفرد

 املستقر، الدائم كالسكن املادي الدافع هذا مظاهر يهدد ما زوال إىل اتمع اطمئنان يف متمثال والنفسي
 ومكانته ودوره بالفرد اتمع اعتراف يف املتمثلة النفسية الدوافع جانب إىل الغري، مع والتوافق اجلاري والرزق

 العتييب،( نسيب هدوء يف اتمع حياة بسري تفي اليت العامة السكينة بلفظ عنه يعرب أن ميكن ما وهو فيه،
  ).١٠ص ،١٩٧٥ ونافع، ،٢٠٠٣ وأمحد، هـ،١٤٢٥ وحممد، هـ،١٤٢٥ والشدي، ،٢٠٠٧

 سياسي، أو نفسي أو معيشي أو أخالقي هو ما وبني واخلاص العام بني تتعدد كثرية أنواع لألمن يكون وبذلك
 فطرية وغريزة بشرية وضرورة إنسانية حاجة األمن أن هنا الثابت احلايل، البحث نطاق عن خترج مجيعا أا غري
 يطمئن وبه بتوفريه، مرهونة واتمع الفرد مصاحل ألن فقداا مع االستقرار واليدوم بدوا السعادة تتحقق ال

  .  بأمتهم وينهض جمتمعهم شأن من يرفع ما إىل تفكريهم ويتجه وأعراضهم وأمواهلم وأنفسهم دينهم على الناس

 ينطوي فقط وشرفه وعرضه وماله نفسه على الفرد اطمئنان يف اصطالحا باألمن الشعور أسباب حصر ولكن
 احلد إىل وجاهتها هلا أخرى أمور من باألمن وشعوره إحساسه يستمد اإلنسان ألن ذلك جلي، نظر قصر على
 والعقيدة كالفكر معنوية طبيعة هلا األمور هذه. عامة باألمن إحساسه انعدم فيها باألمن شعوره انعدم إذا الذي
  .باألمان للشعور توفريها حيث من املادية الطبيعة ذات األمور من غريها تفوق تكن مل إن أمهية تقل وال

 الرادعة السبل فأوجدت للمجتمع، واالستقرار األمن حيقق أن شأنه من ما بكل اإلسالمية الشريعة عنيت وقد
 وعليه والعرض، واملال والعقل والدين النفس حلفظ القائمة واملرتكزات املقاصد أهم من ألنه باألمن للعابثني
 مرتبط اإلسالم يف األمن أن كما). هـ١٤٢٠ اجلحين،( املشروعة ومطالبه كرامته واحترام اإلنسان سعادة تبىن

 اللغوي مبدلوله وهو واألمان؛ الطمأنينة خالله من النفس تستشعر اإلميان ألن ذلك وعمليا، منهجيا باإلميان
 نظام خالل من باإلميان الداخلية الراحة فتستشعر النفس وأما للغري، والزم النفس ضرورات من والشرعي
 يورث اإلميان عدم أن البعض جيد ولذلك النفسية، والراحة والسكينة والطمأنينة األمان فضائل من متماسك

  ).هـ١٤٢٣ احليدر،( اإلجرام إىل ويدفعه السلوك احنراف إىل الفرد يعرض قد مما االطمئنان عدم
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٦

  واصطالحا لغة الفكري األمن. ٥

 ،)٥٨٨ص هـ،١٤٠٧ الفريوزآبادي،( بكسرمها والفكري كالفكرة الشيء يف النظر إعمال هو اللغة يف الفكْر
 بالنظر ذهنا أو روحا أو قلبا كان سواء – اإلنسان يف املفكرة العاقلة القوى ترِد لعملية اسم هو االصطالح ويف

 العلواين،( األشياء بني النسب أو األحكام إىل الوصول أو املعلومة؛ األمور من اهولة املعاين لطلب – والتدبر
 املعنوية القيم من والدين العقل إعمال من للفكر ينسب ما كل تشمل كصفة والفكْرِي). ٢٧ص هـ،١٤١٣

 واملظاهر املؤسسات اصطالحا الكلمة تشمل كما الفكرية، والفلسفة املبدئي املضمون ذات واخلُلُقية والروحية
 وليةؤمس م املناط واألفراد واملؤسسات واهليئات االقتصادية كاألنظمة السابقة القيم على تقوم اليت املادية
  ).٦ص ت،.د محدان،( املتعددة املذهبية والنشاطات احلكم ومظاهر اتمع محاية

 ووجهات ومنتجاته ومعارفه ومبتكراته وفكره اإلنسان عقل محاية أنه على الفكري األمن البعض يعرف وعليه
 هـ،١٤٠٦ الدعيج،( الغري قبل من أو نفسه الشخص قبل من سواء مؤثر، أي من رأيه وحرية نظره
 كل من اتمع أفراد وعقول أفكار خلو تأمني أنه على الفكري األمن اآلخر البعض يعرف حني يف ،)١٠٤ص
 يف واالستقرار األمن حتقيق إىل يهدف ومبا وأمنها الدولة نظام على خطرا يشكل قد خاطئ ومعتقد شائب فكر

 مجيع من اتمع ألبناء العام بالوعي االرتقاء على تقوم اليت الدولة وخطط برامج خالل من االجتماعية احلياة
 عرب الدولة أجهزة حتقيقها على تعمل واليت وغريها، والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية السياسية النواحي

  ).٢٠٠٠ الربعي، هـ،١٤٢٣ احليدر،( وتتواصل خدماا يف تترابط واليت االهتمام ذات وأجهزا مؤسساا

 من عقله وخلو وفهمه اإلنسان فكر سالمة أنه على الفكري األمن األخرى الدراسات بعض عرفت وقد
 والتفكري الفهم يف واالعتدال الوسطية عن واخلروج االحنراف إىل به تؤدي قد اليت اخلاطئة واألفكار املعتقدات

 أيضا الفكري األمن على يطلق أخرى، نظر وجهة ومن). ٢٠٠٧ العتييب،( الدنيوية أو الدينية األمر يف سواء
 ويؤمن العقل ويصدقها القلب يف تقر اليت العقيدة رسوخ هو به الشعور منبع أن اعتبار على العقائدي األمن

 وعقائده اتمع فكر محاية أنه على العقائدي أو الفكري األمن الدراسات بعض عرفت ولذلك الفكر، سالمتها
  ). ٢٠٠٩ ادوب،( أذى ا يرتل أو عدوان يناهلا أن من

 من جمموعة هو الفكري األمن أن الدراسات بعض ترى اتمع، يف الفكرية احلماية حتقيق وليةؤمس ميدان ويف
 فكرية شوائب واجلماعات األفراد لتجنيب واتمع الدولة بني املشتركة وليةؤاملس ذات والتدابري النشاطات
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٧

 املهالك يف لإليقاع سببا أو الصواب جادة عن واألخالق واألفكار السلوك احنراف يف سببا تكون أونفسية
  ).هـ١٤١٣ نصري،(

 بعضهما، عن مبعزل وليس معا والفكر األمن مفهومي على كاملة تنصب أا السابقة التعريفات من ويالحظ
 عاتق على وتنصب واتمع الدولة بني ومشتركة عامة وليةؤمس هي الفكري األمن حتقيق وليةؤمس وأن

 ال آخر إىل جمتمع من ختتلف املفاهيم هذه أن أيضا املالحظ من أنه غري عام، بشكل املدين اتمع مؤسسات
 بالدراسة حذا ما وهذا اتساعه أو املفهوم ضيق حيث من وإمنا العقيدة، شكل أو األمن أو الفكر نوع حيث من

  .آخر إىل جمتمع من وتتباين تنشأ اليت املنهجية وإشكاالته العلمية حمدداته حيث من املفهوم هذا حتليل إىل احلالية

  الرأمسايل الغرب يف الفكري األمن مفهوم.  ١.  ٥
 أو الدميوقراطي" السياسي الفكر على يقتصر الرأمسايل الغرب يف الفكرية احلماية مفهوم أن البعض يرى

 من اعترب والذي والعقائدي االجتماعي الفكر دون" الشيوعي أو الرأمسايل" االقتصادي والفكر ،"اجلمهوري
 ادوب،( اتمع من تدخل دون يشاء كيفما يستخدمها أن منفردا للفرد جيوز اليت اخلالصة الفردية احلقوق
 النفس على االطمئنان هي باألمن الشعور توفر اليت األسباب أن يرى الغرب علماء بعض جتد وهلذا). ٢٠٠٩
 الشريعة يف واملال النفس إىل األخرية الثالثة األسباب تنخرط حني يف والدين، والعقل العرض دون واملال

  .فقداا نسبة حبسب محايتها بدون ينقص أو باألمن الشعور ينعدم اليت اخلمس املصاحل ضمن اإلسالمية

 الدين استبعاد إىل أدى بشكل الغرب يف الفردية احلرية مفهوم يف فيه املبالغ التوسع إىل يرجع إمنا االختالف هذا
 والبغاء، الزنا دون فقط االغتصاب على وديده العرض مفهوم واقتصار احلماية، واجبة املصاحل من والعقل
 أو صحيحا الدين هذا يكون أن فسيان اعتنق وإذا عدمه، من معني دين اعتناق يف احلق للفرد يكون وعليه

 يفرط، ال أو عرضه يف يفرط وأن حيفظه، ال أو سالمته من ينتقص ما ضد وحيصنه عقله حيفظ أن وله فاسدا،
 وأطلق العقل، على سيء تأثري من هلا ما مع واملنبهات املخدرات وتعاطي اخلمر شرب شاع حىت وهكذا
 العالقة وجود مع الزنا واعترب الزوجية العالقة إطار خارج اجلنسية املمارسات شاعت حىت عقاله من اجلنس

  .)١(انتهى فأمره الدين أما الزواج، عقد يف اآلخر الطرف حنو شخصي بالتزام إخالل جمرد الزوجية

  الشيوعية الدول يف الفكري األمن مفهوم.  ٢.  ٥
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٨

 عموما الشيوعية والدول الشرقية أوروبا ودول سابقا السوفييت االحتاد دول يف الفكري األمن مفهوم ينصرف
 الوقت يف ويعمل محايتها إىل فيسعى والثقافية واالقتصادية والسياسية االجتماعية النظم ليشمل العمومية إىل

 للفكر خاضعة والتزال كانت اليت اتمعات يف – وعقيدة فكرا بالقوة ولو – وتغلغلها انتشارها على نفسه
  ).٢٠٠٩ ادوب،( )٢(الشيوعي

 وراءه خيفي واضح تناقض على ينطوي إمنا الشيوعي الفكر يف الفكري لألمن العمومي اإلطار هذا أن غري
 فإنه عليه والقضاء الدين حماربة على اإلطار هذا فيه يقوم الذي الوقت ففي أخرى، مآرب هلا أن يبدو أهدافا
  .غريه على حرمه ما لنفسه ليبيح" لينني" و" ماركس" اصطنعها وضعية عقيدة محاية إىل نفسه الوقت يف يسعى

 له شأن ال االختالف هذا وأن آلخر، جمتمع من خيتلف الفكري األمن مفهوم أن يالحظ سبق ما على بناء
 العليا املصلحة االختالف هذا تفرض وإمنا أثر، مثة هلا كان وإن االقتصادية وظروفه احلضارية اتمع بأوضاع

 إمنا وعقيدته فكره عن يتخلى الذي اتمع أن هنا الثابتة احلقيقة. الوجود من والغاية البقاء اعتبارات متليه وما
  .الفكري أفراده أمن عن اتمع وليةؤمس على وبقوة أخرى مرة ليؤكد رسالته عن ويتنازل وجوده عن يتخلى

   اإلسالمية الشريعة يف الفكري األمن مفهوم. ٣. ٥
 اإلسالمي العريب فاتمع اإلسالمية، الشريعة يف الفكري األمن مفهوم فحوى يف العجب جيد التاريخ يف املتفكر

 ثرواا وسلب اتمعات من غريه على السيطرة أجل من قرنا عشر أربعة منذ العربية اجلزيرة شبه من ينطلق مل
 نصرا اهللا نصره أن فكان دينه ونشر كلمته وإعالء العزيز اهللا سبيل يف فاحتا غازيا خرج وإمنا مواردها، وب
  .واجلنوب والشمال والغرب الشرق يف املزدهرة والقرى العامرة املدن أبنائه أيدي على وفتح مؤزرا

 القدمية العصور يف االمرباطوريات أجلها من قامت اليت كتلك حينها أخرى مآرب أو اًهدف هناك أن ولو
 واإلجنليز والفرنسيني والرومان واإلغريق والفرس القدماء املصريني كامرباطوريات احلديثة أو أوالوسطى

 ممتد اإلسالمي اتمع هو ها ولكن االندثار، أو الزوال أي – كمصريها اإلسالمي عاتم مصري لكان وغريها،
  .)٣(عليها وحريصا منها وواثقا ا مؤمنا رسالته على أمينا مازال ألنه إال لشيء ال األرض قاعأص شىت يف

 موارده يف عددية قوة من اهللا حباه ما مع سيما ال اإلسالمي العريب اتمع يف الرسالة على واحلرص اإلميان هذا
 الفكري األمن منبع هو الطاقة، ومصادر األولية املواد حيث من االقتصادية موارده يف وضخامة البشرية

 ذلك بداهة يأيت أمر وهو السامية، رسالتها محاية إىل اإلسالمية الشريعة يف يهدف والذي القدم منذ اإلسالمي
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٩

 وشريعة كعقيدة اإلسالم والزال كان. )٤(احلياة يستحق ال جمتمع هو رسالة له بأن يؤمن ال الذي اتمع ألن
 هدفا جعله الذي األمر جمملهما، يف والشيوعي الرأمسايل الغريب الفكر يدعمها اليت التوجهات بني مميز وفكر

  .الغربية الرأمسالية بالعلمانية أخرى وتارة الشيوعي باإلحلاد تارة واحتوائه إلضعافه حماولة يف كليهما لعدوان

  

  املنهجية واإلشكاالت العلمية احملددات. ٦

 الوقوف يتسىن حىت الشخصية وتكوين والنفسية العقلية بني التفرقة ينبغي الفكري لألمن علمية كمحددات
. اتمع يف الفكرية واحلماية األمن مفهوم تعزيز إليها املناط اجلهات وحتديد العملية والتوصيات النتائج على

 قاعدة على قياسها خالل من باملعلومات الواقع ا يربط اليت الكيفية هي والعقلية العقل، نتيجة هو فالفكر
 وهكذا، الفوضوية والعقلية الشيوعية والعقلية الرأمسالية والعقلية اإلسالمية كالعقلية معينة قواعد عدة أو واحدة

  .املنهجية اإلشكاالت وتربز العقليات اختالف يأيت هنا ومن

 اإلشباع دوافع ربط فيه يتم بشكل العضوية واحلاجات الغرائز إشباع عليها جيري اليت الكيفية فهي النفسية وأما
 لديه املوجودة واملفاهيم دوافعه بني اإلنسان داخل طبيعيا جيري الذي احلتمي االرتباط من مزيج فهي باملفاهيم،

  ).٢٠٠٩ ادوب،( احلياة عن مبفاهيمه واملرتبطة اإلشباع عن

 كان وإن – اإلدراك أو العقل ألن ذلك باالنتباه جديرة نقطة وهنا الشخصية، تتكون والنفسية العقلية ومن
 واحلاجات الغرائز إلشباع امليول ووجود اإلنسان، بفعل جيري تكوين هو – إنسان لكل حتميا ووجوده فطريا

: منطني وفق ذلك ويتم اإلنسان، بفعل جيري النفسي التكوين أن إال إنسان كل لدى وحتمي فطري العضوية
 جيري اليت القواعد أو القاعدة نفس هي العقلية تكوين عليها جيري اليت القواعد أو القاعدة كانت إذا األول
 القواعد أو القاعدة كانت إذا الثاين النمط وأما. خاص بلون متميزة شخصية تنشأ هنا النفسية، تكوين عليها
 اإلنسان عقلية تكون هنا العقلية، تكوين عليها جيري اليت القواعد عن منفصلة النفسية تكوين عليها جيري اليت
 متباينة خمتلفة شخصية فيصبح عقليته ا تكونت اليت املفاهيم غري مبفاهيم دوافعه يقيس حينئذ ألنه نفسيته غري

  .)٥(لألشياء ميله عن خيتلف وجه على الوقائع ويدرك واجلمل األلفاظ يفهم ألنه ميوله غري أفكاره

 وغرائزه العضوية حاجاته عن الصادرة اإلنسان أعمال عاجل وأخالق وشريعة عقيدة كونه حيث من واإلسالم
 تطلقها وال وتنسقها تكبتها وال الغرائز تنظم صادقة معاجلة نفسها العقيدة هذه عن املنبثقة الشرعية باألحكام
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١٠

 بقاء ضمن الذي هو التكوين هذا. والنفسي العقلي جانبيها يف املتكاملة اإلسالمية الشخصية بذلك لتكون
 لوجوده سابقة أخرى جمتمعات فيه زالت الذي الوقت يف اآلن وحىت النبوية اهلجرة منذ اإلسالمي العريب اتمع

  .)٦(له معاصرة أو

 محاية يف اتمع ملؤسسات اتمعي والدور وأخالق، وشريعة كعقيدة اإلسالم أمهية سبق مما بداهة ويستنتج
 جيري اليت القواعد وبني النفسية تكوين عليها جيري اليت القواعد بني واالرتباط التوازن وحتقيق أفراده فكر

 بعضهما األبوين تعامل يف األسرة وهي األوىل لبنته من ابتداًء واإلدراك الفكر مث ومن العقلية تكوين عليها
 اإلعالم وسائل وحىت األصدقاء أو األقران ومجاعة باملسجد مرورا ويترعرع الفرد عليه ينشأ وما البعض

  . )٧(املدين اتمع يف والتربية والعمل التعليم مؤسسات وكافة واملدرسة الشبابية واملراكز واألندية

 موضع والنفسي العقلي بشقيها آنفا بياا مت اليت الصورة على الفكري األمن مفهوم وضع عند فإنه وعليه
 ومنوذج كقدوة مكان كل يف العريب اتمع إىل تنظر اليت اإلسالمية للمجتمعات املثل ضرب يتم التطبيق،
 أن ذلك شأن فمن التوحيد، رسالة على املؤمتن وهو فكره يف ويتساهل عقيدته يف يفرط وجدته فإن. به حيتذى
  . والتساهل بالتفريط األخرى هي هلا يوحي

 نطاق عن خترج خمتلفة وعوامل كبرية أسباب نتيجة وهن من اإلسالميني والفكر العقيدة أصاب مما الرغم وعلى
 عشر أربعة قرابة به تقوم ظلت الذي العظيم بدورها للقيام صالحيتها تفقد ومل قائمة تزال ال فإا البحث، هذا
 قرآنه يف تعاىل أقره ما هذا. اليوم عامل يف كانوا أينما املسلمني بني تربط قوية حقيقية كرابطة أكثر أو قرنا

M : تعاىل وقوله، ٩٢: األنبیاء M 4  3  2  1  0  /   .  -L  الكرمي
9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .L          

  ".بعضا بعضه يشد كالبنيان للمسلم املسلم: "الشريف احلديث وأظهره، ١١٠: عمران آل

  الفكري األمن تواجه اليت الفكرية املؤثرات. ٧

 األخطار هذه اليوم، عامل يف تواجههما اليت األخطار من والفكر العقيدة محاية إىل أساسا الفكري األمن يهدف
 وحىت. عصر كل مستجدات مع وتتكيف وتتطور تتشكل أا غري القدم؛ يف الضاربة وجذورها أصوهلا هلا

 يتعني إليها يستند اليت والعملية العلمية املفاهيم منطلق من عمليا وتطبيقه الفكري األمن مبفهوم األخذ يتسىن
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١١

 ألن ذلك غريه عن شأنه لقلة أحدها عن التغاضي ميكن ال واليت والفكر العقيدة دد اليت األخطار وإدراك فهم
  :التايل النحو على األخطار تلك اجلزء هذا يناقش وعليه. والفكر للعقيدة ديدها يف تتساوى مجيعها

  

  

   )٨(العلمانيـة. ١. ٧
 مظاهر وكافة والقانون واالقتصاد واالجتماع والسياسة الدين بني أو والدنيا الدين بني الفصل إىل الدعوة هي

 من به يلتزمون ما حتديد يف املطلقة احلرية لألفراد يترك شخصي التزام جمرد لتصبح األخرى الفكرية احلياة
 أحكام أما اآلخر، البعض ويتركوا بعضه يفعلوا أن أو ال، أو وحيجوا ويزكوا ويصوموا يصلوا أن فلهم عدمه،

 إىل لتتحول أحدا تلزم ال فإا وغريها والطالق والزواج واملرياث والوصية والبيع والقصاص باحلدود املتعلقة اهللا
  ).٢٠٠٩ ادوب،( واحلفالت املآمت يف القارئ هاؤيقر أو يصلي حني املسلم هاؤيقر آيات جمرد

 ليموت به يترفق ولكنه الدين إلغاء إىل الدعوة حد إىل يذهب ال والدولة الدين بني الفصل هذا أن يالحظ
 اليت والطريقة بالكيفية مواجهته يتسىن حىت املقام هذا يف االجتاه هذا أنصار إليه يستند ما معرفة اهلام ومن. ببطء

 احلضاري التقدم أمام عثرة كحجر يقف الدين بأن زعمهم ومنها الفكري، واألمن الفكر محاية قضايا تستلزمها
 حرية كانت سواء صورها كل يف احلرية مع يتعارض وأنه أخرى، تارة العقل ومع تارة العلم مع يتناقض وأنه

 زاخر فروعه بشىت العلم ألن ذلك صحيحة غري مزاعم كلها أن الواضح ومن. غريها أو سياسية أو اجتماعية
 احلذر تستوجب حبق أا غري االدعاءات، هذه مثل اختالل يف باليقني الشك ويقطع يثبت مبا أبيه بكرة عن

  .اتمع يف والعقائدي الفكري األمن حتقيق على القائمني جانب من اهتمام من تستحقه مبا واملواجهة

  املاركسي اإلحلاد. ٢. ٧
 جاهدا ويسعى العداء ينصبهما وهو نشأ أن منذ ألنه البيان عن وغين واضح اإلسالمي والفكر الدين من موقفه
 إىل يوجهها وأسلحة أدوات منهم واختذ م التغرير يف جنح الذين املسلمني بعض بواسطة حىت عليهما للقضاء

 رسوله نبوة وتنكر باهللا لتكفر إمياا من ويضعف عقيدا يف ويشكك عضدها يف ويضرا اإلسالمية األمة قلب
 أمهية إىل جليا النظر يلفت أنه غري سبيال وأضل أشد حبق ذلك ويعد -  وسلم عليه اهللا صلى - حممد الكرمي

 حيول أن شأنه من والذي البحث هذا منت يف ورد الذي والنفسي العقلي باملفهوم الفكرية واحلماية التحصني
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١٢

 وإدراكها األمور وتقييم احلكم على قادر رشيد ناضج فكر من سلوكه نبع ما إذا العقل جتنيد أو التغرير دون
 اليت تلك مع العقلية تكوين عليها جيري اليت القواعد فيها تتفق وشخصية راسخة عقيدة منطلق من فيها والبت
  .فكريا وجمتمعها نفسها محاية على والقادرة الواعية اإلسالمية الشخصية لتشكل النفسية تكوين عليها جيري

 حيث غايام، لتحقيق اإلحلادي املاركسي الفكر أنصار ا يتغلغل اليت الكيفية واالعتبار باملالحظة جدير ولعله
 السابقة أخطائهم من ملحوظة بدرجة استفادوا أن بعد مباشر بشكل الدين على اهلجوم توجيه عن كفوا مإ

 كل مع تتماشى جديدة خطة فوضعوا اإلسالم، من للنيل الذكر سابق مبفهومها العلمانية أنصار حماوالت ومن
 قواعده ينقضون وال أحكامه يعارضون فال الداخل، من لضربه اإلسالم إىل التسلل سياسة على وتقوم عصر
 خوف بدون عليها الناس يقبل مث ومن أفكارهم مع متفقا ظاهره يف ليبدو تأويله يعيدون قوهلم حد على وإمنا

  .)٩(االسم إال منه يبقى فال حقيقة اإلسالم على القضاء يتم رويدا ورويدا. االرتياب جمرد حىت أو

  الديين الفهم سوء. ٣. ٧
 العريب للمجتمع الفكري األمن وحتقيق الفكرية احلماية يستوجب مما سبيال وأضل خطرا أشد التهديد هذا يعد

 الغرض عمومية من به تتسم ما عيب من تعاين التسمية هذه أن غري" دينيا تطرفا" الغرب يسميه. اإلسالمي
 السيئة العادات ضد حبزم والوقوف اهللا شريعة تطبيق إىل والدعوة كاجلهاد أصيلة إسالمية مبادئ تشمل أن منها

 موقف كل باالعتدال يوصف حني يف دينيا، تطرفا باعتبارها عليها القضاء يتم حبيث للدين املناقضة واألفكار
 ،٢٠٠٩ ادوب،( للدين واملناقضة الوافدة والعادات التقاليد قبول حىت أو التساهل عن بوضوح يعرب

  ).١٩٩٣ واخلميسي،

 ينطبق وما. إسالمية جمتمعات بأا توصف نفسها هي جمتمعات من ينبع قد أنه الديين الفهم سوء يف املشكلة
 من جمتمعهم يف الفكري األمن حتقيق على القائمون يتمكن مل فإذا الفرد، على أيضا ينطبق األمة أو اتمع على

 أن ميكن ما مع خاصة الديين الفهم لسوء عرضة هؤالء بات وسلوكيا، وفكريا ونفسيا عقليا أفراده حتصني
 ذاك أو املكان هذا يف احلايل وقتنا وحىت العصور مر على تظهر اليت واالجتماعية السياسية احلركات به توصف

 العقائدي وأمنهم ووحدم وللمسلمني بل فحسب لإلسالم ال ديدا متثل أفكار عن معلنة أو آراء إىل داعية
 كثري إىل صاحبها افتقار على تدل إمنا اختالفها على واألفكار اآلراء هذه ملثل االستجابة إن بل ،)١٠(والفكري

  .سليما حكما األشياء على للحكم الالزمة املقومات من
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١٣

 إىل وميل وعناد مكابرة من الشخص يعيب قد ما تفاقمه من يزيد الذي الفهم لسوء ضحية املرء يقع وبالتايل
 اإلسالمي اتمع خارج من وافدة اآلراء هذه مثل تكون ما وكثريا وغرور، احلق على وجرأة بالعلم التظاهر
  . وهكذا القرآن يليه أوليا هدفا السنة من متخذة داره عقر يف لضربه

  

  

  الثقافية العوملة. ٤. ٧
 ا طوي بسرعة وتبادهلا واملعلومات األفكار النتقال مهد الذي الثقايف االنفتاح هو املقام هذا يف مييزها ما أبرز

 تقنيات أحدثتها اليت اهلائلة الثورة خالل من املعمورة أحناء بني جمهود وبأقل احلدود فيها وتالشت الزمن
 واملواقع وتطبيقاا اآليل احلاسب وأجهزة واملسموعة املرئية الفضائية القنوات عرب واالتصال املعلومات

 االحتكاك من الفرد مكّن مما املختلفة واالتصال اإلعالم ووسائل العاملية املعلومات شبكة على اإللكترونية
  .السليمني واإلدارك والفكر الراجح العقل فيه يبت وطاحل صاحل من حتمله ما مع األخرى بالثقافات املباشر

 قضية تواجه اليت الفكرية للمؤثرات هاما بعدا يشكل العوملة تفرضه الذي الثقايف التحدي أن فيه الشك ومما
 وهويته بثقافته فيها يتشبث ال جديدة ثقافة إىل ينتمي عاملي إنسان تكوين إىل تعمد ألا ذلك الفكري، األمن

 والسلطان، هـ،١٤٢٥ صائغ،( اإلعالمي الفضاء لثقافة واالستسالم االستهالك ثقافة على ويترعرع الوطنية
 العوملة، تلك بتأثريات بالفعل تأثر قد العربية للشعوب اتمعي والنسيج الثقايف البناء أن كما). هـ١٤٢٥

 العربية االجتماعية التنشئة مؤسسات بني والتضارب القيمية املنظومة يف باالختالل يتعلق ما أبرزها من ولعل
 لتقدم واإلسالمي العريب اتمع أفراد عقول إىل لتتسل أن استطاعت اليت واإلعالمية الثقافية اهليمنة نتيجة

 الثقافية للحياة يصلح الذي والوحيد األمثل النموذج أنه على اخلصوص وجه على األمريكي أو الغريب النموذج
  . املنظـم املنهجي والفكر الوطين واالنتماء الثقافية للهوية حقيقيا ديدا بالفعل ميثل بشكل احلديثة واالجتماعية

 الفرد له يتعرض وعقائديا فكريا وخطرا ديدا متثل اليت الفكرية واإلشكاالت املؤثرات خطورة تتضح سبق مما
 غري واملكان الزمان باختالف شكلها يف وتتنوع ختتلف فكرية وتيارات بأشكال اإلسالمية العربية اتمعات يف
 معتقدات كوا ألن ذلك خطرها زوال يعين ال ضبطها جمرد أن هو املرحلة هذه يف اهلام. املضمون يف تتفق أا

 تنتقل فيمن تأثريها تباشر أن تلبث ال العقول يف باقية تصبح فإا والفكر العقل مع تعاملها يف ختتص وأفكار
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١٤

 بشقيه الفكري األمن مفهوم بتطبيق فكريا األفراد ومحاية حتصني يتم أن يتعني ولذلك بأخرى، أو بوسيلة إليهم
 وغرز اتمع يف الفكري األمن حبماية املعنية واملؤسسات اهليئات يف الدولة رجاالت على والنفسي العقلي
 هو اجلهاد أعظم أن منطلق من وأعراقهم وأجناسهم أنواعهم اختالف على اتمع أفراد يف ومعطياته أصوله
  .   السليم الناقد التفكري على والقدرة واملعرفة والعقل العلم هي اجلهاد هذا يف العدة وأن النفس جهاد

  

  والتوصيـات النتـائج. ٨

 العقلي للتحصني أساسا كونه حيث من الفكري األمن مفهوم اعليه يبىن اليت العلمية باحملددات األخذ إن
 ضروري مطلب هلو والنقد والتفنيد والتفكري التحليل على القادرة املسلمة العربية للشخصية املكون والنفسي
 العصر معطيات مع التعامل وحىت األسرة من بدًءا واملؤسسية اتمعية واهليئات اجلهات كافة لتحقيقه تتكاتف
 ال ملحة ضرورة العملي التطبيق موضع والعقائدي الفكري األمن مفهوم وضع ويصبح أشكاله، بشىت احلايل
 والعرض واملال النفس حبماية املعين اجلنائي األمن مفهوم عن األمهية يف يزيد احلقيقة يف ألنه منها مناص

 أن ينبغي الفكري األمن وليةؤمس فإن ولذلك واآلثام، املعاصي ويزيد اجلرائم يضاعف قد وزواله بل والشرف
  ):٢٠٠٩ ادوب،( التالية للشروط وفقا حتملها يستطيع من عاتق على تلقى

 متعلما والفكري العقائدي والتحصني احلماية وتوفري الفكري األمن حتقيق على القائم الفرد يكون أن: أوال
 النافع وبني والدخيل، األصيل بني الثقافة يف مييز أن به يستطيع ومعرفيا فكريا تثقيفا ومثقفا عاليا تعليما

  .والثقافية والدينية السياسية واملعتقدات واملذاهب الدين بأصول كافيا إملاما ملما والضار،

 تأويالت من يظهر مبا وعي وعلى فيها الغالبة واملعتقدات بلده يف السائد بالفكر املؤمنني من يكون أن: ثانيا
  .سليم وإدراك ووعي حبنكة معها التعامل من يتمكن حىت اتمع يف جديدة وأفكار وآراء

 احلوار على والقدرة األعصاب وهدوء الشخصية وقوة والذكاء الرأي على الثبات عنه معروفا يكون أن: ثالثا
  .النظر وبعد املواقف اختاذ يف واحلكمة القرارات إصدار يف والتأين واحلجة واإلقناع

 أن اعتبار على اتمع يف األفراد لكافة ضروريا مطلبا أصبحت إمنا الشروط هذه مثل أن الواضح من ولعله
 واملؤسسات اجلهات كافة لتحقيقه تتكاتف مشتركة وليةؤمس هي الفكري والتحصني احلماية وليةؤمس
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١٥

 األصدقاء أو األقران ومجاعة باملسجد ومرورا األسرة من الواحد اإلسالمي اتمع يف األفراد وحىت واهليئات
 يف والتربية والعمل التعليم مؤسسات وكافة واملدرسة الشبابية واملراكز واألندية اإلعالم وسائل وحىت
  .)١١(اتمع

 م لتناط اختيارهم يتم فيمن ا املرتبطة الصفات وتوافر الذكر آنفة الشروط حتقيق من التأكد يتم وحىت
 اخلطوات اختاذ ينبغي فإنه بذلك املعنية اتمع مؤسسات يف وعقائديا فكريا وحتصينه اتمع محاية وليةؤمس

  :العملي التطبيق حيز الفكري األمن مفهوم لوضع والالزمة التالية اإلجرائية

 قضية أن اعتبار على وغريها والذكاء بالشخصية اخلاصة املقاييس و االختبارات بعض وتطبيق استخدام) ١(
 بل فحسب جمتمعاتنا على ترد اليت واآلراء واألفكار املعاصرة بالقضايا ترتبط ال الفكري واألمن احلماية توفري

 لتحقيق النقطة ذه العناية جدا اهلام من ولذلك وسلوكا، فكرا والنفسي العقلي ببعديها الشخصية ومبكونات
  .الفكري األمن مفهوم تطبيق من املنشود اهلدف

 أمهية من عملهم به يتميز ملا نظرا الفكري األمن ميدان يف للعمل للمرشحني الشخصي التاريخ دراسة) ٢(
 بطبيعتها وهي ومعتقدات ومبادئ أفكار مع الغالب يف يتعامل كونه األعمال من غريه عن خمتلفا جتعله خاصة
 وأدوات واالجتماعات واملنشورات كالكتب مادية بوسائل األحيان بعض يف ارتبطت وإن مادية غري أمور

 واملعتقدات األفكار لترويج إما مجيعها تستخدم واليت والذخائر كاألسلحة التخريب وسائل حىت أو الطباعة
  .بالقوة أولفرضها

 وقدرته مصدرها، كان أيا اتمع إىل الواردة واملعتقدات األفكار طبيعة معرفة على الفرد قدرة من التأكد) ٣(
 وفحوى مضمون فهم يف اخلطأ ألن ذلك سليمة ومبادئ معتقدات من يعرفه ما ضوء يف وتفسريها حتليلها على

 م املناط الفكري األمن أفراد إىل تسيء مشاكل إىل يؤدي ما كثريا واألفكار املعتقدات هذه مثل له تروج ما
 هلم املمنوحة السلطات استخدام يف والتعسف باجلهل اامهم إىل وتؤدي فكريا اتمع أفراد وحتصني محاية
 واألفكار املعتقدات أصحاب مع اجلماهري تعاطف إىل أيضا تؤدي ورمبا جمتمعهم، جتاه مسئوليام قدر على
  .)١٢(اتمع يف الفكري األمن محاية على سليب أثر له يكون مما شعبيتهم وازدياد فهمها أسيء اليت

 توصي ولذلك التدريب، هو اإلجرائية اخلطوات هذه مثل لتطبيق العملية األساليب وأهم أبرز من ولعل
 ينتظمون اتمع يف الفكري األمن محاية على للقائمني تدريبية برامج بتنظيم سبق ما جانب إىل احلالية الدراسة
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١٦

 كافة يف األمهية بالغ دورا يلعب التدريب ألن ذلك احلوافز و للترقية شرطا بنجاح اجتيازها ويكون دوريا فيها
 حىت أو اخلاص أو احلكومي القطاع يف سواء يوفره ملا نظرا األسرة نطاق على حىت واتمعية الوظيفية النظم

 األمن بقضايا يتعلق فيما خاصة ضعيف ا إملامهم أن أو ا إملام لألفراد ليس ومعلومات معارف من التطوعي
 الكمي جانبيه يف األداء مستوى ارتفاع على ذلك فيساعد املنهجية، وإشكاالته العلمية وحمدداته الفكري
  .والنفسي العقلي جانبيه يف الفكري األمن من املنشود اهلدف وحتقيق والكيفي

 مع خاصة التدريب بعمليات القيام عند االعتبار يف أخذها ينبغي اليت األمور بعض إىل يشار الصدد هذا ويف
 األداء أسلوب يف املستمرة التطورات أمام طويال املعارف صمود دون حال الذي املستمر العلمي التقدم ظروف

  :التاليـة باألمور االهتمام يتعني املضمار هذا يف التدريبية الدورات عقد عند فإنه ولذلك وطرقه، وسائله ويف

 يف سواء تظهر اليت واألفكار املعتقدات عن الكافية باملعلومات الفكري األمن محاية على نوالقائم يزود أن) ١(
 املعتقدات هذه معتنقي مع احلوار أساليب على وتدريبهم هلا سليم علمي حتليل مع اخلارج يف أو الداخل

   M¢  ¡  �  ~£  L : تعاىل بقوله اعتبارا احملمود واجلدل بالفكر معهم والتعامل واألفكار

 ما غالبا والقسوة العنف وألن ناحية من احلديثة اآلونة يف فكريا عوملة من العامل يشهده ملا نظرا،  ١٢٥: النحل
 املنطق إىل يستند قوي سليم فكر إال يواجهه ال املختل والفكر أخرى، ناحية من عكسية نتيجة إىل يؤديان
 له قال الذي -  وسلم عليه صلىاهللا - حممد برسولنا اقتداًء الواضح والربهان الصحيح االستدالل على ويعتمد

   ١٢٥: النحل M|  {   z  y  x   w  v}  L : وتعاىل سبحانه اهللا

 والدراية األفق وسعة احلجة بقوة هلم املشهود والفقهاء العلماء بعض مع ولقاءات ندوات تنظّم أن) ٢(
 باجلديد اتمع يف الفكري األمن محاية على القائمة واهليئات األفراد تزويد خالهلا يتم حبيث العلمية بالتطورات
 من ادعاءات تدحض اليت اآلراء و احلالية، العصر معطيات تفرضه ما مع التعامل يف األفكار من واحلديث

 وتنمو أفكارهم تتجدد حىت للدين، ئيالس الفهم أصحاب أو اإلحلادي أو العلماين الفكر إىل األصل يف ينتمون
  .إميام ويزداد معارفهم

 الفكرية األنشطة عن الكشف يف والعملية والتقنية الفنية األساليب استخدام على التدريب يتم أن) ٣(
 احلاسب استخدام تقنيات مع التعامل وطرق تقليدية، إجرامية أنشطة من يصاحبها قد وما املختلفة والعقائدية

 من اإلنترنت صفحات على للجميع املتاحة األفكار هذه مثل الستكشاف الدولية املعلومات شبكة عرب اآليل
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١٧

 واملعتقدات االدعاءات هذه مثل على للرد ومؤهل مدرب فريق وختصيص واملدونات واملنتديات املواقع خالل
  .السليم واحلوار واملنطق احلجة استعراض يف ويسهم والتحصني التوعية مبتطلبات يفي مبا واألفكار

 اجلماعات من العبث أيدي إليها تصل أن من اهلامة الرمسية واملستندات الوثائق محاية على التدريب يتم أن) ٤(
 تقنيات بتطويع واستخدامها تداوهلا ووسائل حلفظها أماكن وتأمني اإلسالميني، والفكر للعقيدة املعادية

 مضموا نشر يف ويسهم ناحية من العبث من عليها احلفاظ مبتطلبات يفي مبا الغرض هلذا احلديثة املعلومات
  .أخرى ناحية من والدليل احلجة وتقدمي وعقائديا فكريا اتمعي والتحصني التوعية لتحقيق السليم

  خامتـة. ٩
 العقلي اجلانبني حيث من البحث هذا منت يف حمدداته استعراض مت الذي بالشكل الفكري األمن مفهوم إن

 يفرضها اليت اإلشكاالت مع تعاملها يف وسلوكا فكرا السليمة املسلمة؛ العربية للشخصية نياملكون والنفسي
 أفرادا املدين اتمع مؤسسات خالل من واحدة بوتقة يف ينصهر وتكامال تكاتفا يستلزم إمنا عصر، كل

 وسائل وحىت األقران ومجاعة باملسجد ومرورا األسرة من بدءا الفكري األمن محاية وليةؤمس لتحمل ومجاعات
 على املدين اتمع يف والتربية والعمل التعليم مؤسسات وكافة واملدرسة الشبابية واملراكز واألندية اإلعالم
 والقدرة السليم واإلدراك الواعي بالعقل الفكري األمن لتحقيق القومي واألصل املتني اتمعي األساس أا اعتبار
 للشخصية العقلي اجلانب مع املتفق النفسي اجلانب يعكسه الذي بالسلوك املدعم الناقد والتحليل التفكري على

̈   ©  M«  ª : تعاىل قوله يصدق النهاية ويف. املسلمة العربية  §¦ ¥  ¤¬     ̄  ®

  °L ١٢٥: النحل.  

  اهلوامـش

الدين إذا وجهة النظر الشخصية أن مثل هذه العوارض قد تظهر يف كثري من األحيان مع وجود  من يعتقد) ١(
ما أسيء فهمه نتيجة عوارض داخلية أو خارجية بقصد أو بغري قصد، أوكانت وسيلة ترسيخه يف النشء تقوم 

، ئترم العقل وينمي الفكر لدى النشعلى الترهيب املبالغ فيه دون الترغيب أو حتقيق التوازن بينهما بشكل حي
لبا وقالبا بشكل  قد يفضي يف كثري من األحوال فإن انتفى ذلك جتسد التطرف الديين واالحنراف السلوكي ق

إىل ذات نتائج االحنالل إن مل تكن أمر وأقسى مع كوا تنفيسا خمتال لسلوك إنساين يصب كامل غضبه 
وتعطشه الحترام العقل الذي ميزه اهللا به يف الدين خاصة يف طور النمو العقلي والفكري لدى النشأ، ذلك ألن 
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١٨

وهو غري السلوك، والسلوك هو نتيجة الطاقة وهو غري الفكر، وهناك طاقة تتطلب  الفكر هو نتيجة العقل
خمتلف رغم وثاقة االرتباط، فإن ارتبطا بسلوك يدعمه الفكر كانت  المهااإلشباع وهناك عقل يفكر وك

يت تفهم الشخصية، وعندما تتكون املفاهيم من ربط الواقع باملعلومات؛ يتبلور هذا التكوين لتنشأ العقلية ال
فإن مل تكن هناك محاية وأمن . وتعي األلفاظ واجلمل وتدرك املعاين وتصدر أحكامها عليه من واقع ما تستقبله

فكري يسمح بإعمال العقل بعد ترسيخ العقيدة، أضحى اتمع بأسره مدانا حنو أفراده لتفريطه يف محايتهم 
  .ه وحضارته وثقافته بل وحىت اقتصاده وكيانه ككلفكريا وعقائديا بشكل قد جيعل من لبناته معول هدم لفكر

 ١٩٢٩ومرورا بفترة الكساد العظيم عام  ١٩١٤يشهد التاريخ على ذلك منذ احلرب العاملية األوىل عام ) ٢(
وممارسات االحتالل بشىت أنواعه قدميا وحديثا سواء يف الدول الغربية  ١٩٣٩واحلرب العاملية الثانية عام 

اه شعبها من سطوة حكامها وحمتلوها أو ما عانته معظم الدول النامية واليت ينتمي السواد كأملانيا وما عان
األعظم من الدول العربية إليها من ممارسات يف االحتالل اجلغرايف كان يقصد به يف األصل سيطرة واحتالل 

ة وفتوحها منذ نشأا وميكن التمعن أيضا يف تاريخ األمة اإلسالمي. فكري كما حدث يف دول املغرب العريب
  .وحىت يومنا هذا من منطلق أن التاريخ يعيد نفسه

يرى بعض املفكرين أن اخلطر يف رأي الغرب والشرق يكمن يف هذه النقطة، إذ أن كال املعسكرين يف ) ٣(
الفكرين الشيوعي والرأمسايل يدرك ما لإلسالم من قوة عارمة وطاقة رهيبة إذا ما حتركت يف نفوس أتباعه 
ويشهد على ذلك التاريخ الذي ال ينفكون عن دراسته وحتليله واستخالص العرب منه، ولذلك التزال أحداث 
حصار فينا وفتح بلغاريا والصرب واليونان وغريها حية يف أذهام فضال عن فشلهم الذريع يف احلروب 

صالح "د قوادهم على قرب يوم وقف أح ١٩١٤الصليبية اليت ظلت تؤرقهم حىت احلرب العاملية األوىل عام 
  .هاحنن قد عدنا يا صالح الدين، اآلن فقط انتهت احلروب الصليبية: "وقال يف ارتياح" الدين األيويب

كانت فرنسا تردد خالل احلرب العاملية الثانية أا صاحبة رسالة أدبية وفنية وفكرية، وكذلك كانت ) ٤(
الة الرجل األبيض أي حضارا، وها هي وريثتها الواليات بريطانيا اليت احتلت أقاليم شاسعة حبجة نشر رس

املتحدة األمريكية حتل حملها يف محل لواء هذه الرسالة، وكذلك االحتاد السوفييت سابقا الذي محل رسالة اإلحلاد 
والقضاء على األديان، فأي الرساالت أعظم وأنبل وأشرف من رسالة تدعو إىل اهللا الواحد واإلخاء اإلنساين 

  .والرمحة والتكافل والتسامح والصدق والعدل واخلري بشىت صوره مبا يضمن تلقائيا حتقيق مفهوم األمن الفكري
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١٩

، متاح من خالل مكتبة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، اململكة ٢٠٠٩انظر ادوب، ) ٥(
  . العربية السعودية

يف يد االستعمار الغريب وزالت الدولة اإلسالمية العاملية وهي  وحىت عندما سقطت األقاليم اإلسالمية) ٦(
الدولة العثمانية آنذاك، مل تسقط الشخصية اإلسالمية جبانبيها العقلي والنفسي ومل تضمحل أو تتالشى 
واستمرت بغض النظر عن وجود الدولة من عدمه إىل احلد الذي استطرد فيه أحد الباحثني املستشرقني ويدعى 

على الرغم من أن اإلطار السياسي هلذه الدولة قد اوى، فإن الشريعة اإلسالمية "يف قوله بأنه " د توينيبأرنول"
أخذت على عاتقها بأن تسوى اتمع اإلسالمي وتشكله جمتمعا اتصلت حياته رغما عن سقوط اخلالفة، وامتد 

ادوب، " (نوب أفريقيا حىت الصنيجماله حىت غدا يشمل مناطق متتد من أندونيسيا حىت ليتوانيا ومن ج
٢٠٠٩.(  

، ٢٠٠٧ط يئات ومؤسسات اتمع املدين لتعزيز األمن الفكري انظر العتييب، وللمزيد حول الدور املن) ٧(
رسالة الستكمال متطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلداب يف التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

  .اململكة العربية السعودية

العلمانية من املذاهب الفكرية أوروبية املنشأ، وكلمة علمانية هي ترمجة خاطئة للكلمة اإلجنليزية ) ٨(
Secularism  واليت ليس هلا صلة بلفظ العلم أومشتقاته إطالقا ذلك ألن لفظة العلم يقابلها يف اإلجنليزية

science وكلمة ،scientism  تعين املذهب العلمي، أما كلمةscientific  فتعين علمي يف إشارة
فهي الالدينية أو الدنيوية، حيث  secularismوأما عن الترمجة الصحيحة لكلمة . لصفة الشيء بأنه علمي

ورد يف دائرة املعارف الربيطانية عن مادة هذه الكلمة بأا حركة اجتماعية دف إىل نقل الناس من العناية 
ألن الناس يف القرون الوسطى قد انكبوا على الدين وحب اإلله والتأمل باآلخرة إىل العناية بالدار الدنيا فقط 

لتقاوم هذا االجتاه وشجعها على ذلك منو الرتعات اإلنسانية يف  secularismيف اآلخرة، وجاءت الالدينية 
دا للدين عصر النهضة حنو صلة اإلنسان بالدنيا وباعدت بينه وبني الدين، مث منا هذا االجتاه ليصري اجتاها مضا

  ).١٨هـ، ص١٤٠٧العرمايب، (واملسيحية 

مرة أخرى تظهر أمهية قضية توفري األمن والتحصني الفكري وبقوة من الناحيتني العقلية والنفسية لتكوين ) ٩(
الشخصية اإلسالمية املفكرة واحملللة والقادرة على النقد والتفكري السليم ذلك ألن التغرير يف حد ذاته إذا ما 
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٢٠

رة على التفكري ذاتية تنقد وحتلل وتفند ما تستقبله من ادعاءات أو تأويالت ال أساس هلا من الصحة، ووجه بقد
وكان ذلك مدعما بالعلم واملعرفة بأصول الدين األساسية، فإن مثل هذه االدعاءات والتأويالت لن جتد مكانا 

، وهنا تربز أيضا أمهية الدور "الشبهات اتقوا"هلا يف الفكر حىت وإن كان حديث العهد وقليل اخلربة من منطلق 
اتمعي ملؤسسات اتمع يف محاية فكر أفراده وانصهارها معا يف بوتقة واحدة تبدأ من اللبنة األوىل يف األسرة 
ومرورا باملسجد ومجاعة األقران أو األصدقاء وحىت وسائل اإلعالم واألندية واملراكز الشبابية واملدرسة وكافة 

ط يئات ومؤسسات اتمع املدين وللمزيد حول الدور املن. تعليم والعمل والتربية يف اتمع املدينمؤسسات ال
  .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٧لتعزيز األمن الفكري انظر العتييب، 

من ذلك ما يردده البعض من وجوب االعتراف بالقرآن الكرمي دون السنة النبوية مربرين ذلك بأن السنة ) ١٠(
للمزيد .  من التحريف واملوضوعات ضعيفة السند مما جيعل الثقة فيها تز واالطمئنان إليها يضعففيها كثري

  .٢٠٠٩أنظر ادوب، 

توجد جتارب رائدة يف هذا املضمار تستحق التنويه كتلك اليت نشأت عن وعي كامل من مسئويل التربية ) ١١(
الفكري وعظم الدور الذي تلعبه املدرسة كأحد مؤسسات  والتعليم يف اململكة العربية السعودية بأمهية األمن

اتمع املدين يف تعزيزه لدى الطالب والطالبات، فقد أعدت وزارة التربية والتعليم ممثلة يف اإلدارة العامة للتربية 
عميمه وقامت بت" تعزيز األمن الفكري بني الطالب والطالبات: "والتعليم مبنطقة الرياض مشروعا تربويا بعنوان

على مجيع املدارس لتطبيقه دف تعميق الوالء هللا ولكتابه ولرسوله ولوالة األمر يف هذه البالد، وتأكيد حب 
الوطن واالنتماء له قيادة وشعبا، وحتصني عقول النشء ووقايتها من االحنرافات الفكرية، والتعرف على مظاهر 

كما قامت اإلدارة ). هـ١٤٢٥، أارة التربية والتعليموز(االحنراف الفكري والسلوكي يف املدارس ومعاجلتها 
ومت توزيعه على املدارس " األمن الفكري"العامة للتربية اإلسالمية بشؤون تعليم البنات بإصدار كتيب بعنوان 

، فضال عن الندوات اليت عقدت يف هذا الشأن مما يستحق اإلشادة يف )هـ١٤٢٥، بوزارة التربية والتعليم(
  .التطبيق العملي لألخذ باجلوانب العلمية حملددات مفهوم األمن الفكري من جانبيها العقلي والنفسيطريق 

ط ا حتمل مسئولية األمن الفكري جتاه اتمع وقد حيدث العكس، أي أن يهمل األفراد أو اجلهة املن) ١٢(
ارة أو معتقدات خطرة، بل ورمبا دليال مهما ككتاب أو منشور أو غري ذلك لعدم فهم ما يتضمنه من أفكار ض

يتأثر البعض منهم ذه األفكار ذات املعاين املضللة واملظهر الزائف على اعتبار أا تدعو إىل التقدم أو حتبذ 
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٢١

 من عليه حترض أو احنالل من تتضمنه مبا يماحلرية أو تبشر باملساواة بينما هي يف احلقيقة حتارب كل هذه الق
  .وكراهية وصراع انفالت

   املراجـع

، جملة األمن واحلياة، "وسائل االتصال ودورها يف محاية األمن الفكري"، ٢٠٠٣أمحد، حممد موسى،  §
 .هـ، الرياض، السعودية١٤٢٤، حمرم ٢٢، السنة ٢٤٨أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، العدد 

ماجستري، املركز العريب للدراسات ، رسالة "اإلرهاب الوقاية والعالج"هـ، ١٤٠٧الرباق، سامل سامل،  §
 .األمنية، الرياض

دور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب يف اتمع "م، ٢٠٠٠الربعي، وفاء حممد أمحد،  §
 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية جبامعة اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية"املصري

، الة العربية "الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرفرؤية لألمن "هـ، ١٤٢٠اجلحين، علي فايز،  §
، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، حمرم، الرياض، ١٤، الد ٢٧للدراسات األمنية والتدريب، العدد 

 .اململكة العربية السعودية

، ، جملة الفكر الشرطي"وظيفة األسرة يف تدعيم األمن الفكري"م، ٢٠٠٤، ----------------  §
 .، مركز حبوث الشرطة، اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة٤، العدد ١٢الد 

، رسالة دكتوراه "األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية"هـ، ١٤٢٣احليدر، حيدر عبد الرمحن،  §
 .منشورة، أكادميية الشرطة، الطبعة األوىل، مجهورية مصر العربية

، السنة ٢٦، جملة التربية املعاصرة، عدد "تربية التسامح الفكري"م، ١٩٩٣السيد سالمة، اخلميسي،  §
 .العاشرة، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، مجهورية مصر العربية

، دار النشر باملركز العريب "األمن واإلعالم يف الدولة اإلسالمية"هـ، ١٤٠٦الدعيج، فهد عبد العزيز،  §
 .والتدريب، الرياض، اململكة العربية السعودية للدراسات األمنية

، حبث مقدم لندوة العوملة وأولويات "املدرسة وحتديات العوملة"هـ، ١٤٢٥السلطان، فهد سلطان،  §
 .التربية، كلية التربية جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية
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٢٢

، ورقة عمل "اية األمن الفكري ألفرادهمسئولية اتمع عن مح"هـ، ١٤٢٥الشدي، عادل بن علي،  §
مقدمة لندوة اتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية، الرياض، السعودية، متاحة على املوقع 

 www.minshawi.com: اإللكتروين

، "ةدور املعلم يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوي"م، ٢٠٠٧العتييب، عبد ايد بن سلمي،  §
رسالة مقدمة للحصول على درجة ماجستري اآلداب يف التربية، قسم التربية بكلية التربية، جامعة امللك 

 .سعود، الرياض، السعودية

، دار العاصمة، "نشأة العلمانية ودخوهلا إىل اتمع اإلسالمي"هـ، ١٤٠٧العرمايب، حممد زين اهلادي،  §
 .السعوديةالطبعة األوىل، الرياض، اململكة العربية 

، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، "األزمة الفكرية املعاصرة"هـ، ١٤١٣العلواين، طه جابر،  §
  www.eiiit.org، الواليات املتحدة األمريكية، .سي.واشنطن دي

، حتقيق مكتب حتقيق التراث، مؤسسة "القاموس احمليط"هـ، ١٤٠٧الفريوزآبادي، جمد الدين حممد،  §
 .لرسالة، الطبعة الثانية، بريوت، لبنانا

، متاح "األمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية حتقيقه"م، ٢٠٠٩ادوب، أمحد علي،  §
 .إلكترونيا من خالل مكتبة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، اململكة العربية السعودية

حممد رضوان الداية، : ، حتقيق"التوقيف على مهمات التعاريف"م، ٢٠٠٢املناوي، حممد عبد الرؤوف،  §
 .دار الفكر، الطبعة الثانية، دمشق، سوريا

، جملة األمن "األمن الفكري اإلسالمي أمهيته وعوامل بنائه"هـ، ١٤١٨الوادعي، سعيد بن مسفر،  §
 .و احلجةذ، اململكة العربية السعودية، ١٧، السنة ١٨٧واحلياة، العدد 

، حبث "أدوار املعلم بني الواقع واملأمول يف مدرسة املستقبل"هـ، ١٤٢٣سيد حممد أبو هاشم، حسن، ال §
 .، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية"مدرسة املستقبل"مقدم لندوة 

الطبعة األوىل،  ، مكتبة الصديق،"املفهوم والوسائل واحملاوالت: الغزو الفكري"ت، .محدان، نذير، د §
 .الطائف، السعودية

، وزارة التربية والتعليم، اململكة العربية ٢هـ، ط١٣٩٤سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية،  §
 .السعودية

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

http://www.minshawi.com
http://www.eiiit.org
http://www.pdffactory.com


 عزمي أحمد إیمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 
 

 
 

٢٣

، حبث مقدم لندوة العوملة "تربية العوملة وعوملة التربية"هـ، ١٤٢٥صائغ، عبد الرمحن أمحد حممد،  §
 .ربية جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعوديةوأولويات التربية، كلية الت

، حبث مقدم لندوة اتمع واألمن "دور األسرة يف أمن اتمع"هـ، ١٤٢٥حممد، إدريس بن حامد،  §
، مركز البحوث والدراسات، كلية امللك )املسئولية املشتركة: املؤسسات اتمعية واألمنية: (السنوية الثالثة

 .صفر، الرياض، اململكة العربية السعودية٢٤-٢١نية، فهد األم

 .، مؤسسة دار الشعب، الطبعة األوىل، القاهرة، مصـر"األمن القومي"م، ١٩٧٥نافع، حممد عبد الكرمي،  §

، دار العبيكان للطباعة، الطبعة األوىل، الرياض، "األمن والتنمية"هـ، ١٤١٣نصري، حممد حممد علي،  §
  .السعودية

، ٤٦، جملة التربية املعاصرة، العدد "التربية بني الكونية واخلصوصية الثقافية"م، ١٩٩٧لدين، هالل، عصام ا §
 .، إبريل، مجهورية مصر العربية١٤السنة 

، اإلدارة العامة للتربية "تعزيز األمن الفكري لدى الطالب والطالبات"هـ، ١٤٢٥، أوزارة التربية والتعليم §
 .الرياض، اململكة العربية السعودية، )بنني(والتعليم مبنطقة الرياض 

، اإلدارة العامة للتربية والتعليم "دليل التعليم العام"هـ، ١٤٢٥، ب-------------------  §
 .هـ، الرياض، اململكة العربية السعودية١٤٢٦/ ١٤٢٥، )بنني(مبنطقة الرياض 

  

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

http://www.pdffactory.com

