بسم اهلل الرمحن الرحيم

األمــــن الفكـــــري
إعداد المرشدة الطالبية  /إيمان علي هوساوي
الثانوية الثانية بينبع الصناعية (مقررات)
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آية قرآنية

َّ ِ
ِ
ك لَ ُه ُم ْاْلَ ْم ُن َو ُه ْم
يمانَ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولَئِ َ
ين َ
سوا إِ َ
{الذ َ
آمنُوا َولَ ْم يَ ْلب ُ
ُم ْهتَ ُدو َن} [اْلنعام]82 :
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اإلهداء

إىل كل من أضاء بعلمه عقل غريه
أو هدى باجلواب الصحيح حرية سائليه
فأظهر بسماحته تواضع العلماء
وبرحابته مساحة العارفني
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الفصل األول
املدقدمة وجرراءا
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الحث

مقدمة:
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فهو المهتد ،ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا:
تتنوع معاني األمن التي يحتاجها المجتمع ،فهناك األمن النفسي واالستقرار األسري وهناك ما
يسمى باألمن الغذائية وأمن الصحة الوقائي وكذلك األمن البيئي ،والزراعي مما يوفر حياة
سليمة من األمراض العدوى وعلى صعيد آخر هناك األمن العقدي ،والدعوي ،والفكري،
والعلمي ،واالقتصادي وكذلك األمن العسكري ،والسياسي.
فالحاجة إلى األمن بكافة صوره وأشكاله من أهم الحاجات الفطرية التي ال يمكن أن يكون سلوك
اإلنسان سويا بدونها ،وكما أنه ال حياة للبدن إال بإشباع حاجاته الفطرية ،كذلك ال حياة وال
سرور وال قرار وال استقرار للقلب والنفس والروح إال بهذا األمن.
إن الغزو الفكري أخطر من الغزو بالسالح ،ألنه يغير األفكار والقيم والمفاهيم تراكميا ،بطرق
خفية ال شعورية ،مما يدفع الفرد إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية ،حيث أن فتنة اإلنسان
في دينه أخطر وأكبر وأشد من التعرض للقتل .ويعتبر اإلعالم بوسائله المختلفة من أشد وأخطر
األمور إذا استخدم لغرض التأثير السلبي على األفراد فكريا وعقديا من خالل القنوات الفضائية،
واإلنترنت ،واإلذاعة والصحف.
ولما كان األمن الفكري أهم أٌقسام األمن إذ هو يمثل القلب النابض في الجسد بالنسبة ألنواع
األمن األخرى ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على األمن الفكري وأهميته ومصادر تهديده وكيفية
حمايته .ونسأل هللا اإلعانة والتوفيق.

5

مشكلة البحث:
يمر العالم العربي واإلسالمي بأزمات كبيرة ،ومشكالت عديدة من أبرزها مشكلة األمن الفكري
وخصوصا لدى فئة الشباب ،إذا يالحظ عليهم وجود بعض األفكار الهدامة واالنحرافات الفكرية
التي تدعوهم للحياد عن طريق الحق واالستقامة ،وتقودهم إلى طريق الضياع ،وعليه يمكن
صياغة مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية:
 ما هو األمن الفكري وما أهميته؟ ما هي ضرورات األمن الفكري وما هي ضوابطه؟ -ما هي مهددات األمن الفكري ووسائل الوقاية منها؟

أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث في كونه يتصل اتصاال مباشرا بدين األمة ومعتقداتها ،وتحقيق الحماية للدين
من األعداء ،وحيث تشهد الساحة اإلسالمية والعالمية انحرافات عقدية وفكرية ،وتهديدا يمس
مقومات االعتقاد ،بل وانتقاال من فساد الفكر إلى فساد األرض برفع السالح والعدوان على
الخلق ،وشهدت أرض الحرمين بعض االعتداءات ،وجرائم استهدفت أمن الناس بنيت على فساد
عقدي.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 /1تعريف األمن الفكري وأهميته.
 /2التعرف على الضرورات الخمس وضرورات األمن الفكري وضوابطه.
 /3الوقوف على مهددات األمن الفكري ووسائل الوقاية منها.

منهج البحث:
سوف تستخدم الباحثة المنهج التاريخي الوثائقي من خالل تتبع قضية األمن الفكري ومحاولة
اإللمام بكافة ما يتعلق بها وتأطيرها وفق إطار علمي موثق ،ووفق منهج إسالمي شرعي.
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الدراسات السابقة:
دراسة عبدالرحمن بن معال اللويحق ،بعنوان :األمن الفكري في ضوء السنة النبوية ،بحث
مقدم لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية ،فرع السنة النبوية ،الدورة السادسة،
2012م.
وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 /1تعريف األمن وضرورته ،والضرورات الخمس ،ومفهوم األمن الفكري.
 /2التعرف على األسس والمقومات اإليمانية والعلمية والمنهجية واالجتماعية والتربوية.
 /3التعرف على التحصينات والحماية من الفرق المخالفة لمنهج الحق والتحذير من الغلو
وأخبار األمم السابقة وأسباب ضاللهم.
 /4وضع الحلول والمعالجات من خالل االعتصام بالكتاب والسنة والتوازن والرجوع إلى
الوسطية.
دراسة عبدالرحمن السديس وآخرون ،بعنوان األمن الفكري ،الرياض :جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية2005 ،م.
هدف الدراسة إلى اآلتي:
 /1دراسة أثر الشريعة اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري.
 /2تعريف األمن الفكري وماهيته وضوابطه.
 /3التعرف على واقع األمن الفكري.
 /3معرفة دور األسرة في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري.
 /4دراسة أهمية التنسيق بين مراكز البحوث للتصدي لمهددات األمن الفكري.
 /5معرفة وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.

7

دراسة أسماء محمد أحمد بشير ،األمن الفكري في اإلسالم وأهميته في النظام السياسي ،مجلة
بحوث ودراسات ،فبراير 2015م.
هدفت الدراسة إلى تعريف األمن الفكري ووسائل الحفاظ عليه ،وضرب المثل بالتدابير الوقائية
التي قامت بها المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على أمن الفكر فيها ،مستدلة باآليات
القرآنية واألحاديث النبوية ،وكالم أهل العلم الموثوقين.
دراسة إبراهيم بن عبدهللا الزهراني ،بعنوان :األمن الفكري ،ضرورته ومجاالته ،ورقة عمل
لالجتماع الدوري الخامس لهيئة التدريس بكلية الملك فهد األمنية.
هدفت الدراسة إلى تعريف مفهوم األمن الفكري وضرورته ،وتوصلت إلى عدة نتائج منها:
 .1أن األمن بالنظر إلى مقاصد الشرع هو :الحال التي يكون فيها اإلنسان مطمئ ًنا في نفسه،
مستقرً ا في وطنه ،سالمًا من كل ما ينتقص دينه ،أو عقله ،أو عرضه ،أو ماله.
 .2وأن األمن ال يتحقق ما لم يكن هناك حفظ للضروريات الخمس التي جاءت الشريعة
اإلسالمية بحفظها.
 .3أن الفكر يشمل النظر العقلي ،وما ينتج عن ذلك النظر والتأمل من علوم معارف.
 .4أن األمن الفكري هو :الحال التي يكون فيها العقل سالمًا من الميل عن االستقامة عند تأمله،
ً
متفقة مع منهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصالح ،وأن يكون
وأن تكون ثمرة ذلك التأمل
المجتمع المسلم آم ًنا على مكونات أصالته ،وثقافته المنبثقة من الكتاب والس َّنة.
 .5أن األمن الفكري شام ٌل للفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقوالت،
والموضوعات التي أنتجها العقل البشري ،وكذلك شامل لفكر الفرد ومكونات فكر المجتمع ،وأن
األمن الفكري ال يتحقق إال بااللتزام بمنهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصالح.
 .6أن األمن الفكري حاجة ضرورية ال تستقيم الحياة بدون توفره؛ ألنه أحد مكونات األمن
بصفة عامة ،بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها.
 .7أن اإلخالل باألمن الفكري يؤدي إلى تفرق األمة وتشرذمها شيعً ا وأحزابًا ،وتتنافر قلوب
أبنائها ،ويجعل بأسهم بينهم ،فتذهب ريح األمة ،ويتشتت شملها ،وتختلف كلمتها.
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 .8وجوب توجيه األنظار إلى العناية بالفكر بتوفير كل أسباب حمايته واستقامته والمحافظة
عليه .وكذلك العمل على رصد ودراسة كل ما من شأنه التأثير على سالمة الفكر واستقامته.
 .9وجوب العمل على معالجة أسباب اختالل األمن في المجتمع بشكل متكامل ومترابط من غير
فصل بين أنواع األمن ،وال تفريق بين تلك األسباب.
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الفصل الثاني
تعريف األمن الفكري وأهميته
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أوال :تعريف األمن الفكري:
األمن واألمان في اللغة مصدران بمعنى الطمأنينة وعدم الخوف ،قال ابن منظور في لسان
العرب :األمان واألمانة بمعنى وقد أَ ِم ْنت فأَنا أَ ِمنٌ وآ َم ْنت غيري من األمن واألمان واألمن ضد
الخوف(.)1
والفكر في اللغة معناه :إعمال النظر في الشيء(.)2
أما مصطلح (األمن الفكري) فهو مكون من مجموع كلمتي (األمن) و(الفكر) ،وهذا المصطلح
المركب ليس له تعريف ثابت إال تعريف الدكتور محمد الحضيف ،حيث ذكر أن معنى األمن
الفكري :هو إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي ،الذي يرتب العالقات بين
أفراده داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر وافد ،بإحالل ال قبل له برده ،سواء من
خالل غزو فكري منظم ،أو سياسات مفروضة(.)3
واألمن والخوف نقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان ،بمعنى أن اإلنسان ال تخلو حياته منهما فهو
إما في أمن أو خوف ،وليس األمن متمثال في اطمئنان اإلنسان على نفسه وماله فقط ،بل يتعدى
األمن بمفهومه الشامل هذا الجانب إلى جوانب أخرى مهمة ،فهناك األمن الفكري واألمن النفسي
واألمن االجتماعي واألمن االقتصادي.
وألهمية األمن في القرآن الكريم فإن هللا سبحانه وتعالى قد امتن على الناس باألمن ،وهذا يدل
ك
على كونه نعمة كبرى تستحق الشكر والمحافظة كما قال تعالى { َو َقالوا إِنْ َن َّت ِب ِع ْالهدَ ى َم َع َ
ن َت َخ َّطفْ مِنْ أَرْ ضِ َنا أَ َولَ ْم ن َم ِّكنْ لَه ْم َح َرمًا آ ِم ًنا يجْ َبى إِلَ ْي ِه َث َم َرات ك ِّل َشيْ ء ِر ْز ًقا مِنْ لَد َّنا َولَكِنَّ
ون} [القصص.]57 :
أَ ْك َث َره ْم َال َيعْ لَم َ
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية :يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم
ك ن َت َخ َّطفْ مِنْ
اتباع الهدى حيث قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إِنْ َن َّت ِب ِع ْالهدَ ى َم َع َ
أَرْ ضِ َنا) أي :نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى ،وخالفنا من حولنا من أحياء العرب
 ) 1ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر1414 ،هـ  ،باب أمن ،ج،13
ص21
 ) 2الفيروز آبادي ،مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،8
2005م ،.ج ،1ص.484
 ) 3موقع الدكتور محمد الحضيف ،على الرابط/http://www.alhodaif.com :
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المشركين ،أن يقصدونا باألذى والمحاربة ،ويتخطفونا أينما كنا ،فقال هللا تعالى مجيبا لهم (أَ َولَ ْم
ن َم ِّكنْ لَه ْم َح َرمًا آ ِم ًنا) يعني :هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ ألن هللا جعلهم في بلد أمين،
وح َرم معظم آمن منذ وضع ،فكيف يكون هذا الحرم آمنا في حال كفرهم وشركهم ،وال يكون
َ
آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟(.)4
ال بيو ًتا
وامتن على أصحاب الحِجْ ر باألمن والتطور الصناعي فقالَ { :و َكانوا َي ْنحِت َ
ون م َِن ْال ِج َب ِ
ِين} [الحجر.]82 :
آ ِمن َ
ِين)
ال بيو ًتا آ ِمن َ
(و َكانوا) من كثرة إنعام هللا عليهم ( َي ْنحِت َ
قال الشيخ السعدي رحمه هللا َ
ج َب ِ
ون م َِن ْال ِ
من المخاوف مطمئنين في ديارهم ،فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السالم ألدرّ
هللا عليهم األرزاق ،وألكرمهم بأنواع من الثواب العاجل واآلجل.)5( .
بل إن القرآن جعل األمن المطلق ثوابا وجزاء وإكراما منه ألوليائه من أهل اإليمان فقال
ون} [األنعام،]82 :
ِك لَهم ْاألَمْن َوه ْم م ْه َتد َ
ِين آ َمنوا َولَ ْم َي ْل ِبسوا إِي َما َنه ْم ِبظ ْلم أولَئ َ
سبحانه{ :الَّذ َ
وهذا يشمل األمن في الدنيا واآلخرة.
وجعل هللا األمن قرينا ألهل اإليمان في الدنيا واآلخرة ،إن هم قاموا بشريعة هللا على الوجه
األكمل ففي الحياة الدنيا قال هللا تعالىَ { :و َعدَ َّ
ت لَ َيسْ َت ْخ ِل َف َّنه ْم
ِين آ َمنوا ِم ْنك ْم َو َعمِلوا الصَّال َِحا ِ
هللا الَّذ َ
ضى لَه ْم َولَي َب ِّدلَ َّنه ْم مِنْ َبعْ ِد
ِين مِنْ َق ْبل ِِه ْم َولَي َم ِّك َننَّ لَه ْم دِي َنهم الَّذِي ارْ َت َ
ف الَّذ َ
ض َك َما اسْ َت ْخلَ َ
فِي ْاألَرْ ِ
َخ ْوف ِِه ْم أَمْ ًنا} [النور.]55 :
وفي اآلخرة قال هللا أيضا عن المؤمنينَ { :منْ َجا َء ِب ْال َح َس َن ِة َفلَه َخ ْي ٌر ِم ْن َها َوه ْم مِنْ َف َزع َي ْو َمئِذ
ون} [النمل.]89 :
آمِن َ
وفي السنة النبوية نجد النبي صلى هللا عليه وسلم يصف المؤمن الحقيقي بأنه من أم َِن الناس
شره ،وهذا يجعل المجتمع المؤمن متمتعا باألمن على كافة األصعدة الشخصية والمالية والفكرية
واالجتماعية ،قال عليه الصالة والسالم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،والمؤمن من
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)(.)6

 ) 4ابن كثير ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة ،ط1999 ،2م ،.ج ،6ص247
 ) 5عبدالرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ج ،1ص.434
 ) 6رواه ابن ماجة في سننه برقم  ،3934وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .2555
12

بل إن األمن يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة حيث حصر علماء الشريعة المقاصد الضرورية
في حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل ،وال يكون حفظ هذا الضروريات
وحمايتها بغير األمن ،ولو زال األمن في أي مجتمع ألصبح حفظ هذه الضروريات مستحيال.
إن األمن الفكري ينبغي أن يتوج بحفظ عنصرين عظيمين؛ أال وهما :عنصر الفكر التعليمي،
وعنصر األمن اإلعالمي ،إذ يجب على األمة من خالل هذين العنصرين أال تقع مزالق االنحدار
والتغريب ،والتي هي بدورها تطمس هوية المسلم ،وتفقده توازنه األمني واالعتزاز بتمسكه
بدين ه ،إذ إن األمن على العقول ،ال يقل أهمية عن أمن األرواح واألموال ،فكما أن للبيوت
لصوصا ومختلسين ،ولألموال كذلك ،فإن للعقول لصوصا ومختلسين .بل إن لصوص العقول
أشد خطرا ،وأنكى جرحا من سائر اللصوص.
فحماية التعليم بني المسلمين من أن يتسلل لواذاً عن هويته ،وحماية التعليم في إيجاد اآللية الفعالة
في توفير سبل العلم النافع؛ الداعي إلى العمل الصالح ،والبعد عن التبعية المقيتة ،أو التقليل من
شأن العلوم النافعة ،والتي لها أساس في حياة األمم ،من الحيثية الشرعية الدينية ،التي يعرف بها
المرء ربه ،وواجبه المفروض عليه ،ان التهوين من شأن علوم الدين و استثقالها على النفوس،
لمن شأن ذلك كله أن يضعف المجتمعات  ،وأن تندرس معالم األمن الفكري فيه إبان عصر
التحكم المعرفي ،واالتصاالت العلمية والثقافية التي غلبت على أدوار األسر والبيئات التي تنشد
الصالح العام(.)7

ثانيا :أهمية األمن الفكري:
يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياسا ً لتقدم
األمم وحضارتها ،وتحتل قضية األمن الفكري مكانه مهمة وعظيمة في أولويات المجتمع الذي
تتكاتف وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم األمن الفكري تجنبا ً لتشتت
الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة ،وبذلك تكون الحاجة إلى تحقيق األمن
الفكري هي حاجة ماسة لتحقيق األمن واالستقرار االجتماعي .
األمن بمفهومِه الشامل مطلَبٌ رئيس لك ِّل أمّة إذ هو
يقول د  .عبد الرحمن السديس " ومع أنَّ
َ
َ
وأخطرها ،فهو
استقرارها وأساس أمانها واطمئنانها إالَّ أنَّ هناك نوعًا يعدَ أه َّم أنواعِ ه
ركيزة
َ
ِ
 ) 7أسماء محمد أحمد بشير ،األمن الفكري في اإلسالم وأهميته في النظام السياسي ،مجلة بحوث ودراسات،
2015م.
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الجسد لِما له من الصِّلة الوثيق ِة بهويّة األمّة وشخص ّيتِها الحضارية  ،حيث ال
بمثاب ِة الرأس من
َ
وركيزته الكبرى  ،ذلكم هو األمن الفكريّ .
غِ نى لها عنه ،وال قيم َة للحياة بدونه ،فهو لبّ
األمن َ
ِ
وثوابت وأمِنوا على ما لدَ يهم من ِق َيم ومثل ومبادئ
فإذا اطمأنَّ الناس على ما عندهم من أصول
ِ
نبل َمراميه ".
فقد تح َّقق لهم األمن في أَسمى َ
صو ِره وأجلَى معانيه وأَ ِ
فاألمن الفكري يأتي في الدرجة األولى من حيث األهمية والخطورة ،وتصرفات الناس تنطلق
من قناعاتهم التي تستند إلى أرصدتهم الفكرية واالعتقادية ،وبهذا يكون منطلق كل عمل
يمارسه اإلنسان ويظهر في سلوكه من خير أو شر مركوزاً في كيانه الفكري واالعتقادي
ومستكنا ً في داخل النفس وأعماقها(.)8

ثالثا :ضوابط األمن الفكري:
هناك عدد من الضوابط المهمة لألمن الفكري ،أهمها:
 /1أن يكون منبثقا من ديننا الحنيف ومعتقداتنا الصحيحة الراسخة.
 /2أن يتمشى مع مقاصد الشريعة وحكمها ،وتحقيقها للمصالح ودرئها للمفاسد.
 /3تحقيقه للوسطية واالعتدال بفهم الصحابة األخيار واألئمة الكبار.
 /4أن يتلقى من المصادر الصحيحة ،ويتولى ذلك العلماء الربانيون.
 /5أن يحقق لألمة وحدتها وتالحمها.
 /6أن يحافظ على ثقافة األمة ومكونات أصالتها وقيمها.
 /7أن ينجح في تحديد هوية األمة وتحقيق ذاتيتها ،وإبراز شخصيتها.
 /8السمو بالفرد والمجتمع إلى أعلى درجات الطهر والعفة والنبل.
 /9أن يكون طريقا لتحقيق األمن بمفهومه الشامل بعيدا عن االزدواجية والفوضى الفكرية
واالجتماعية.

 ) 8مسعد محمد زياد ،دور المدرسة والمعلمين في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب ،مقال منشور الرابط:
/http://www.drmosad.com
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عالوة على ما جاءت به الشريعة من محاسن وفضائل ،وما دعت إليه من التعاون والتعارف،
ان} [المائدة.]2 :
اإل ْث ِم َو ْالع ْد َو ِ
قال تعالى { َو َت َع َاونوا َعلَى ْال ِبرِّ َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َاونوا َعلَى ْ ِ
ارفوا}
وقال سبحانه { َيا أَ ُّي َها ال َّناس إِ َّنا َخلَ ْق َناك ْم مِنْ َذ َكر َوأ ْن َثى َو َج َع ْل َناك ْم شعوبًا َو َق َبا ِئ َل لِ َت َع َ
[الحجرات ]13 :وما اتسمت به من الرفق والتسامح ومراعاة حقوق اإلنسان والشعوب ،وتحقيق
الحرية الشرعية والعدل والحق والمساواة ،والحوار وم ّد الجسور مع الحضارات اإلنسانية
األخرى وما قررته من الحرص على شتى المعارف النافعة وأن الحكمة ضالة المؤمن أنى
وجدها أخذ بها ،وقد تم ذكر ذلك ألن اإلخالل باألمن الفكري ينتج عن عالقة هذه األمة بغيرها
فالبد من وضع الضوابط لذلك(.)9

رابعا :ضرورة األمن الفكري:
ال شك في أن األمن الفكري حاجة ضرورية ال تستقيم الحياة بدون توفره .وذلك لعدة
أسباب()15؛ منها:
أوالً :أن األمن الفكري أحد مكونات األمن بصفة عامة ،بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها
واستمرارها ،واألمن هو النعمة التي ال يمكن أن تستقيم الحياة بغيرها .ولذلك امتنَّ هللا بهذه
ت{}3الَّذِي أَ ْط َع َمه ْم مِنْ جوع َوآَ َم َنه ْم
النعمة على كفار قريش .قال تعالىَ ( :ف ْل َيعْ بدوا َربَّ َه َذا ْال َب ْي ِ
مِنْ َخ ْوف{()}4قريش) ،وقال تعالى( :أَ َولَ ْم َي َر ْوا أَ َّنا َج َع ْل َنا َح َرمًا آ ِم ًنا َوي َت َخ َّطف ال َّناس مِنْ َح ْول ِِه ْم
ون{()}67العنكبوت).
هللا َي ْكفر َ
ون َو ِبنِعْ َم ِة َّ ِ
أَ َف ِب ْالبَاطِ ِل ي ْؤمِن َ
وجعل الرسول -صلَّى هللا عليه وسلَّمَ -منْ توفر له األمن كمن حيّزت له الدنيا كلَّها ،فقد أخرج
صن ْال َخ ْط ِم ّىي َعنْ أَ ِبي ِه َو َكا َن ْ
ت لَه
ْن مِحْ َ
ْن ع َب ْي ِد هللا ب ِ
الترمذي -وحسَّنه األلبانيَ -عنْ َسلَ َم َة ب ِ
صحْ َب ٌة – َقا َلَ :قا َل َرسول هللا-صلَّى هللا عليه وسلَّمَ « :-منْ أَصْ َب َح ِم ْنك ْم آ ِم ًنا فِي سِ رْ ِبهِ ،م َعا ًفى فِي
ِيز ْ
َج َس ِدهِ ،عِ ْندَ ه قوت َي ْو ِم ِه َف َكأ َ َّن َما ح َ
ت لَه ال ُّد ْن َيا»(.)16
إن النظر إلى أن األمن الفكري هو أسمى أنواع األمن وأساسها يفيدنا في:
 /1أن نوجه األنظار إلى العناية بالفكر بتوفير كل أسباب حمايته واستقامته والمحافظة عليه.
وكذلك العمل على رصد ودراسة كل ما من شأنه التأثير على سالمة الفكر واستقامته.
 ) 9عبدالرحمن السديس ،الشريعة اإلسالمية وأثرها في تعزيز األمن الفكري ،الرياض :جامعة نايف للعلوم
األمنية2005 ،م،ص19
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 /2أن نعمل على معالجة أسباب اختالل األمن في المجتمع بشكل متكامل ومترابط من غير
فصل بين أنواع األمن ،وال تفريق بين تلك األسباب.
إن النظرة الشاملة تجعل المعالجة شاملة ومتكاملة ،وهو ما يوفر على الجهات المختصة بأمن
المجتمع الجهود ،ويحمي األمة من تبعات الفصل في المعالجة بين أسباب اختالل األمن،
ويوصل إلى النتائج المثمرة ،والغايات المحمودة في أسرع وقت.
 /3أن تكون المعالجات األمنية من واقع األمة ،مستقاة من مصادر فكرها وعقيدتها ،وبنا ًء على
مقتضيات حاجتها ً
بعيدا عن التقصير والشطط.
ثانيًا :أن األمن الفكري يتعلق بالمحافظة على الدين ،الذي هو إحدى الضرورات الخمس التي
جاءت الشريعة اإلسالمية بحمايتها والمحافظة عليها.
هللا اإلِسْ الم)(آل عمران ،)19:واإلسالم هو مصدر
ين عِ ْن َد َّ ِ
إن اإلسالم هو دين األمة( :إِنَّ ال ِّد َ
عزها وقوتها ،وهو أساس تمكينها في األرض ( َو َعدَ َّ
ت
ِين آ َمنوا ِم ْنك ْم َو َعمِلوا الصَّال َِحا ِ
هللا الَّذ َ
ضى لَه ْم
ِين مِنْ َق ْبل ِِه ْم َولَي َم ِّك َننَّ لَه ْم دِي َنهم الَّذِي ارْ َت َ
ف الَّذ َ
ض َك َما اسْ َت ْخلَ َ
لَ َيسْ َت ْخ ِل َف َّنهم فِي األَرْ ِ
ك هم
ون ِبي َش ْي ًئا َو َمنْ َك َف َر َبعْ دَ َذل َِك َفأ ْولَ ِئ َ
َولَي َب ِّد َل َّنه ْم مِنْ َبعْ ِد َخ ْوف ِِه ْم أَمْ ًنا َيعْ بدو َننِي ال ي ْش ِرك َ
ون{()}55النور).
ْال َفاسِ ق َ
واإلسالم هو مصدر ثقافة األمة ،ومستند علومها ومعارفها ،وهو أساس علوها وتميزها ،لذلك
كان في األمن الفكري الحماية لهذه األسس والمرتكزات ،واإلخالل به إخالل بها ،وهو ما يجعل
األمة عرضة للزوال ،والتأثر بأديان األمم األخرى وثقافاتها وأفكارها ،وبذلك تفقد سر تميزها،
وأساس وجودها وعظمتها.
ً
ثالثا :أن األمن الفكري يتعلق بالعقل ،والعقل هو آلة الفكر ،وأداة التأمل والتفكر ،الذي هو أساس
استخراج المعارف ،وطريق بناء الحضارات ،وتحقيق االستخالف في األرض ،ولذلك كانت
ً
مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وسالمة
المحافظة على العقل ،وحمايته من المفسدات،
العقل ال تتحقق إال بالمحافظة عليه من المؤثرات الحسية والمعنوية.
رابعً ا :أن األمن الفكري غايته استقامة المعتقد ،وسالمته من االنحراف ،والبعد عن المنهج
الحق ،ووسطية اإلسالم ،ولذلك فإن اإلخالل به يعرض اإلنسان ألن يكون عمله هبا ًء منثورً ا ال
ثقل له في ميزان اإلسالم ،قال تعالىَ ( :و َقدِمْ َنا إِلَى َما َعمِلوا مِنْ َع َمل َف َج َع ْل َناه َه َبا ًء
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اك َحدِيث ْال َغاشِ َي ِة{}1وجوهٌ َي ْو َمئِذ َخاشِ َع ٌة{َ }2عا ِم َل ٌة
َم ْنثورً ا{()}23الفرقان) ،وقالَ ( :ه ْل أَ َت َ
َناصِ َب ٌة{َ }3تصْ لَى َنارً ا َحا ِم َي ًة{()}4الغاشية) ،وذلك هو الخسران المبين؛ ( َفاعْ بدوا َما شِ ْئتم مِّن
ِيه ْم َي ْو َم ْالقِ َيا َم ِة أَ َال َذل َِك ه َو ْالخسْ َران
ين الَّذ َ
دو ِن ِه ق ْل إِنَّ ْال َخاسِ ِر َ
ِين َخسِ روا أَنف َسه ْم َوأَهْ ل ِ
ْالم ِبين{()}15الزمر).
خامسً ا :أن اإلخالل باألمن الفكري يؤدي إلى تفرق األمة وتشرذمها شيعً ا وأحزابًا ،وتتنافر
قلوب أبنائها ،ويجعل بأسهم بينهم ،فتذهب ريح األمة ،ويتشتت شملها ،وتختلف كلمتها.
ولقد نهى هللا عن االختالف في محكم التنزيل ،فقالَ ( :وأَنَّ َه َذا صِ َراطِ ي مسْ َتقِيمًا َفا َّت ِبعوه َوال
ون{()}153األنعام ،)153 :وقال:
َت َّت ِبعوا السُّب َل َف َت َفرَّ َق ِبك ْم َعنْ َس ِبيلِ ِه َذلِك ْم َوصَّاك ْم ِب ِه لَ َعلَّك ْم َت َّتق َ
ِين َت َفرَّ قوا َو ْ
ك َله ْم َع َذابٌ
اخ َتلَفوا مِنْ َبعْ ِد َما َجا َءهم ْال َب ِّي َنات َوأولَ ِئ َ
( َو َال َتكونوا َكالَّذ َ
َعظِ ي ٌم{()}105آل عمران).
وال شك في أن من أعظم أسباب اختالف القلوب وتفرق الصفوف هو الخالف العقدي ،فبه
تستحل الدماء ،ويلعن بعض األمة بعضها اآلخر.
ون م َِن
اوز َح َنا ِج َره ْمَ ،يمْ رق َ
ون ْالقرْ َ
ولذلك كان من صفات الخوارج أنهم « َق ْو ٌم َي ْق َرء َ
آن ،الَ ي َج ِ
َ
وق ال َّسهْم م َِن الرَّ ِم َّيةَِ ،ي ْقتل َ َ
ين مر َ
ان ،لَئِنْ أَ َنا أَ ْد َر ْكته ْم
اإلسْ الَ ِمَ ،و َيدَع َ
ون أَهْ َل األ ْو َث ِ
ال ِّد ِ
ون أهْ َل ِ
ِ
ألَ ْقتلَ َّنه ْم َق ْت َل َعاد».
وما تعيشه األمة اليوم بسبب انحراف فكر بعض أبنائها من تكفير ،وتفجير ،وشدة اختالف ،يشي
بخطورة االختالف بدافع عقدي(.)10

خامسا :الضرورات الخمس:
ٌ
ٌ
جليلة ،ومن أهمها المحافظة على الضرورات الخمس وهي:
وغاية
إن «األمن» مطلبٌ عظي ٌم،
الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال ،قال هللا تعالىَ { :فلَنحْ ِي َي َّنه َح َيا ًة َط ِّي َبة}
النحل ،97:وقد قال ال َّنبيّ صلَّى هللا عليه وسلَّم ( :من أصبح منكم آم ًنا في سربه معافى في جسده
سورة

عنده قوت يومه فكأنما حيّزت له الدنيا بحذافيرها ) .وهذا تسعى كل األمم والشعوب إلى تحقيقه،
وتبذل كل الدول الغالي والنفيس للوصول إليه ،والتمتع به؛ أل ّنه هو المظلة التي يمكن من خاللها
 ) 10إبراهيم عبدهللا الزهراني ،األمن الفكري :مفهومه ،ضرورته ،مجاالته ،ورقة عمل بكلية الملك فهد األمنية،
2011م
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تحقيق التطوّ ر واالزدهار ،والوصول إلى النمو واالرتقاء في جميع المجاالت :االقتصاديَّة،
ّ
والطبية ،وغير ذلك ،ففي وجود األمن واألمان تتفرغ
واالجتماعيَّة ،والعلميَّة ،والعمرانية،
الشعوب إلى العلم والتعلم ،وإلى العمل واإلنتاج ،ويتمكن الناس من أداء شعائرهم الدينية ،والقيام
بواجباتهم الوطنيَّة.
أما في حالة انعدام األمن ،وفقدان االستقرار ،فإنَّ األمم تتخلف ،وعجلة النماء تتقهقر ،وعملية
اإلنتاج تتباطأ أو تتوقف ،وينزوي الناس في بيوتهم ،ويقل القيام بالشعائر الشرعية المعلنة،
وينعدم القيام بالواجبات الوطنيَّة ،وهذا أم ٌر ال يحتاج إلى استدالل ،فالواقع خير شاهد على ذلك،
فإننا نرى الدول التي فقدت األمن قد تدهورت أحوالها في جميع المجاالت ،وتراجعت في سلم
ً
عقودا طويلة ،وأزهقت فيها أرواح بريئة ،وترتب على ذلك مشكالت
األمم ،وتخلفت إلى الوراء
عويصة من الناحية النفسية والبدنية واالجتماعيَّة يحتاج عالجها إلى أجيال وعقود.
ومن أجل هذا كانت مسألة األمن في اإلسالم من أهم المسائل والقضايا ،ومن أجل تحقيق األمن
واألمان شرعت الحدود ،وفرض القصاص ،ووجدت األحكام ،والتعزيرات ،وغير ذلك(.)11

سادسا :الوسطية واألمن الفكري:
األمن الفكري تعبير دقيق يصوّ ر لنا غاية االهتمام بفكر اإلنسان ،وحمايته من منهجي اإلفراط
والتفريط ،أو قل الغلو واالنحراف ،فاألمن الفكري كفيل بإذن هللا بحفظ فكر الفرد المسلم
وحمايته ،وجعله في جادة الوسطية واالعتدال.
ٌ
الخلل في الجانب السلوكيّ واالجتماعيّ  ،وما
طريق إلى
وفي المقابل فالخلل في
األمن الفكريّ
ِ
ِ
والقتل واإلرعاب والتدمير والتفجير إالَّ تشبَّعت
ك العنفِ واإلرهاب
سل َكت فئا ٌم في األمّة مسالِ َ
ِ
وتحسين تصرّ فاتها ،وذلك راجعٌ إلى رصيد
أفكارها وغسِ لَت أدمِغتها بما يسوِّ غ لها تنفي َذ قناعاتها
َ
أفر َز عمالً إجرام ًّيا وسلو ًكا عدوان ًّيا.
فكريّ ومخزون ثقافيّ َ
إن من وسائل تحقيق األمن الفكري االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
فكان من خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم قوله (فإن خير الحديث كتاب هللا ،وخير الهدي هدي
محمد) صلى هللا عليه وسلم ،فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما أصال منهج التلقي،
 ) 11سلمان محمد العمري ،مقال بعنوان :الملك عبدالعزيز أول من أسس دولة تقيم دعائم األمن الفكري ،منشور
على الرابطhttps://www.albiladdaily.com :
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والتمسك واالعتصام بهما كفيالن  -بإذن هللا  -بحماية الفرد والمجتمع في أمنه وفكره .ثم إنه لن
يكون أعلم بهاذين المصدرين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وتابعيهم ،ثم أهل العلم
الراسخين الذين استقوا علمهم من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ومن ثم من هدي
السلف الصالح رحمهم هللا؛ فهم أعلم الناس وخاصة في أوقات الفتن وكثرة الشبهات
والمدلهمات ،فالرجوع إلى رأيهم وعدم مخالفتهم حصن حصين بإذن هللا في كل وقت وحين .لقد
استفاد لصوص العقول وناشرو الفكر المنحرف الضال من حديثي السن أو حديثي التدين أو
قليلي العلم فصوروا لهم المنكر معروفاً ،والباطل حقاً ،وزينوا لهم الشبهات فانطلت عليهم الحيل
فوقعوا في أوحال الغلو والتطرُّ ف .إنَّ الوسطية في كل شيء ومع كل شيء وصفت به هذه
األمة ،وإن من فخرنا أن نكون كما وصفنا ربنا { َو َك َذل َِك َج َع ْل َناك ْم أم ًَّة َو َس ًطا} ،هذا هو المنهاج
الوسط الذي ال إفراط فيه ،وال تفريط ،وال غلو ،وال تقصير .ثم ونحن نتحدث عن األمن الفكري
نؤكد أن طاعة والة أمر المسلمين ولزوم الجماعة من المسائل العقدية المتفق عليها عند أهل
السنة والجماعة ،يؤكدون عليها ،ويقررونها؛ لبالغ أهميتها ،وعظم شأنها ،حيث ال تنظم مصالح
العباد في دينهم ودنياهم إال بالسمع والطاعة لمن واله هللا أمرهم ،فيما ليس فيه معصية هلل عز
وجل.
وهذان األمران ،أي  -طاعة والة األمر ،ولزوم الجماعة  -لهما تأثيرهما الكبير على الفرد
والمجتمع ،واإلخالل بهما ،أو بأحدهما يؤدي إلى عدم استقرار األمن بجميع صوره .إنّ
مسؤولية األمن الفكري ،والحفاظ عليه ،مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات المجتمع وأفراده،
فاألسرة ،والمدرسة ،والجامعة ،والمسجد ،وغيرها ،ك ٌل له جهده المطالب به ،والمسؤول عنه،
والموفق من وفقه هللا.
فاألسرة مثالً هي الخليّة األولى في بناء المجتمع ،والمحضن األول لإلنسان ،ففيها ينشأ
ويترعرع ويكتسب المثل والقيم والمبادئ واألخالق الحميدة ،وهي جزء ال يتجزأ من بناء
شخصية الفرد داخله ،فعلى الوالدين العناية بهذا األمر وتربية األبناء التربية الصالحة التي
تنطلق من منهج الوسطية المأمور به .ويحسن بهم الحرص على معرفة أصدقاء أبنائهم
وقرنائهم ،وتوجيههم متى ما وجدوا ملحوظة على هذا الصديق.
كما ينبغي الحرص أيضا ً على مراقبة األبناء وتوجيههم في تعاملهم مع التقنيات الحديثة وخاصة
ما يسمى باإلنترنت؛ فهو بوابة كبيرة لتبادل المعلومات واالطالع على الثقافات وفيه الصالح
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والطالح ،والحسن والقبيح ،فعلى الشاب أوالً  -المتعامل مع اإلنترنت  -أن يحرص غاية
الحرص ،على أال يجعل ألرباب الفكر الضال على عقله باباً ،باالطالع على مواقعهم أو كتابتهم
حتى من باب الفضول؛ فقد تقع الشبهة ويصعب تداركها ،ويحسن باآلباء مراعاة ذلك والتذكير
به (.)12

 ) 12محمد بن عدنان السمان ،مقال بعنوان :الوسطية واألمن الفكري ،منشور في موقع شبكة السنة النبوية
وعلومها على الرابط/http://www.alssunnah.com :
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الفصل الثال
مهددا

األمن الفكري ووسائل الوقاية
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أوال :األمن الفكري والغزو الفكري:
الغزو الفكري هو بث المفاهيم الفاسدة عن الدين والحياة وعن األخالق والسلوك ،وعن شروط
التقدم الحضاري ووسائله إلى غير ذلك مما يمكن أن يهدم شخصية المسلم واألمة اإلسالمية،
والغزو الفكري أخطر من الغزو بالسالح ألنه يغير األفكار والمفاهيم والقيم تراكميا ً بطرق خفية
ال شعورية وتأثيره أشد وأفتك ،ودليل ذلك قوله تعالىَ ( :وا ْقتلوه ْم َحيْث َث ِق ْفتموه ْم َوأَ ْخ ِرجوهم مِّنْ
َحيْث أَ ْخ َرجوك ْم َو ْالفِ ْت َنة أَ َش ُّد م َِن ْال َق ْت ِل َوالَ ت َقاتِلوه ْم عِندَ ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام َح َّتى ي َقاتِلوك ْم فِي ِه َفإِن
ين) (سورة البقرة  ،)191وقال تعالىَ ( :يسْ أَلو َن َك َع ِن ال َّشه ِْر
َقا َتلوك ْم َفا ْقتلوه ْم َك َذل َِك َج َزاء ْال َكاف ِِر َ
يل ّ
هللاِ َوك ْفرٌ ِب ِه َو ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام َوإِ ْخ َراج أَهْ لِ ِه ِم ْنه
ْال َح َر ِام قِ َتال فِي ِه ق ْل ِق َتا ٌل فِي ِه َك ِبي ٌر َو َ
صد َعن َسبِ ِ
هللا َو ْال ِف ْت َنة أَ ْك َبر م َِن ْال َق ْت ِل( ).سورة البقرة  ،)217حيث توضح اآليتان أن فتنة اإلنسان
أَ ْك َبر عِ ن َد ّ ِ
في دينه أخطر وأكبر وأشد من التعرض للقتل.
ومثال أن تأثيره خفي :األب قد يضع أبناءه ويسلمهم لألعداء في منزله أمام وسائل اإلعالم
الهابطة كالقنوات الفضائية أو اإلنترنت بدون ضوابط ،أو األلعاب اإللكترونية وذلك كل يوم بما
يقرب من ثماني إلى عشر ساعات أو أكثر وأفكارهم ومفاهيمهم وقيمهم تتغير تراكميا ً دون أن
يلقي لذلك باالً ،بينما لو تعرض أحد أبنائه لخطر حسي كمرض أو نحوه الهتم أشد االهتمام
وتجد األب يشتكي من تغير تصرفات وسلوك االبن ويتحدث عن األعراض ولكنه ال ينتبه إلى
جذور المشكلة وهي البيئة اإلعالمية الفاسدة التي أثرت في سلوكهم .كما أن الدراسات
واإلحصائيات تدل على األحداث التي وقعت في بالد المسلمين خالل السنوات األخيرة
كالتفجيرات المؤسفة ،واألفكار التكفيرية الخطيرة ،والخروج على والة األمر ،كان من أهم
أسبابه التأثيرات الفكرية ومن أبرزها التأثر بما ينشر في شبكة اإلنترنت ،وعند النظر إلى
تصرفات وسلوك الشباب والفتيات واختالفها تدريجيا ً عما كان يعهد قبل سنوات قريبة مثل
قصات الشعر والبناطيل غير الالئقة ونحوها ،ودنو اهتماماتهم وعدم وجود أهداف واضحة
يطمح لتحقيقها ،ال شك أن لوسائل اإلعالم دورا في انتشارها ،كما يمكن مالحظة أن هناك فئة
من المجتمع بدأت تتأثر بما يطرح في وسائل اإلعالم من بعض المسلمات ،والثوابت العقدية،
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والقيم االجتماعية ،فأصبحت مجاالً لنقاش عندهم برغم أنها قبل سنوات قليلة لم يكن هناك أي
مجال للحديث حولها(.)13

ثانيا :العالقة بين األمن الفكري واإلرهاب:
تشير ظاهرة انتشار اإلرهاب في العالم إلى أزمة فكرية تعيشها المجتمعات المختلفة التي ترتبط
بفلسفة العنف في تحقيق أهدافها ،ويعبر تفشي أعمال العنف على الصعيد الدولي عن استقاللية
سياسية وفكرية تتعلق بطبيعة العالقات الدولية ومحاوالت بعض الجهات (دوال كانت أم
مجموعات) السيطرة األيدولوجية والفكرية على البعض اآلخر بهدف خلق نوع من االنحراف
الفكري وصوال إلى جعلها أكثر قابلية للنزعة اإلرهابية.
ولقد عانت عدة دول من هذه المظاهر ،فأضحى غياب التسامح وحضور التعصب سمتين
بارزتين تؤسسان للتطرف األيدولوجي والعنف السياسي أو اإلرهاب الفكري والمادي بصور
عدة ،والدول ذات االستراتيجيات الفكرية والسياسية الصائبة في بعض هذه البلدان هي التي
استطاعت أن تستوعب أسباب هذه الظاهرة والتخلص منها ،بينما الدول التي التجأت فقط إلى
الحلول األمنية البحتة اخفقت في السيطرة على هذه الظاهرة حيث تفاقم العمل اإلرهابي حتى
صار في بعض البلدان وكأنه جزء من الحياة العامة.
ولعل من النقاط ال تي وجب التنبيه إليها هو أن ثقافة ووعي وسلوك ما بعد الحادي عشر من
سبتمبر هي خالصة لنظرة أمريكية أكثر منها غربية شاملة ،ولعل ما عرف عن تلك النظرة من
معالجات فكرة وثقافية وإعالمية ودعائية لمعضلة اإلرهاب هو وجه آخر لقراءة تراث شرقي لم
يعرف عنه أمريكيا إال وجهه المتطرف بل األكثر تطرفا ،فاالنتقائية في التعامل مع موروث
شعب من الشعوب ال يمكن أن توفر أرضية صحيحة ومتوازنة لقراءة وعي ذلك الشعب
وذاكرته ،ومما سيزيد من تعقيد هذه المسألة هو االندفاع بالحلول المبنية على العنف من الجانبين
باعتقاد أن فرض األمر الواقع سيحقق الفوز الساحق وينشر ثقافة مسقطة بالقوة.
وإن معضلة النظرة المتطرفة واالنفعالية هي أنها تندفع نحو حلول هي األخرى متطرفة
وانفعالية ،وهو ما صار يشكل عالمة فارقة في فكرة وثقافة ووعي الغرب الذي تنوعت الحلول
التي يطرحها بتنوع المواقف السياسية السائدة .وإن ما يعرف بثقافة أوروبا الموحدة الجديدة هو
 ) 13عبدالمنعم صالح العمري ،مقال بعنوان :األمن الفكري ،مجلة عيادة الجندي ،األربعاء 25 ،نوفمبر،
2015م ،منشورة على الرابطhtps://magazine.msd.med.sa :
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باألساس خطاب ينطوي على وعي بأهمية الحوار مع ثقافة الجوار ،ثقافة البلدان العربية في
حوض المتوسط وثقافة بلدان المياه الدافئة في الخليج ،لكن هذا الخطاب يتعرض غالبا إلى
تشويش وذلك بتأطيره في دائرة التمرس الغربي باتجاه اإلرهاب الشرق أوسطي أو ما يجري
التعبير عنه بالتطرف .لهذا نجد استحقاقات تخص من يقرأ ويحلل ويرسم مسارات الخطاب
العربي المعاصر ،فعلية أن يقرأ الواقع قراءة نقدية واعية وأن يعزز اللحمة بين التراث وما بعد
الحداثة في إطار تنويري وأن يحلل خطاب الغرب (أمريكيا أو أوروبيا) تحليال موضوعيا
وعقالنيا ،وأن يعزز الصورة التنويرية ،وأن يعرف بمزيد من عناصر القوة واإلشراق في
الخطاب العربي واإلسالمي ،وبعد ذلك على المعنيين بهذا الخطاب أن يرسموا استراتيجية
يجري تداولها والتعبير عنها وانعاش الذاكرة العربية بها ،استراتيجية تنطلق من الهوية ومن
الذات الواعية التي تؤمن بالحوار والجدل وحوار الثقافات ال صراع الثقافات وثقافة العنف
واألمر الواقع والتعصب واإلرهاب(.)14

ثالثا :أسباب ضعف األمن الفكري:
إنَّ المتأ ّم َل في واقع األمن الفكريِّ في األمّة يصاب ّ
يرى كثر َة األسباب والعوامِل
بالذهول وهو َ
ِ
َ
ب:
وزعزعة أركانِه ولعل
التي تس َعى إلى تقويض بنيانِه
أخطر تلك األسبا ِ
َ
وتطبيق الشريعة .
ب العقيدة
 1ـ التقصير في جوان ِ
ِ
 2ـ ترك المرجعية الدينية في مجال الفتوى :فأصبحت نسبة ال يستهان بها من الشباب عازفة
عن مشايخ البالد الكبار زاهدة فيما عندهم ووجدت أو أوجدت فجوة بينهم وبين علمائهم في
مخالفة مؤذنة بالخطر.
 3ـ البث الفضائي المرئي والمسموع وظهور شبكة اإلنترنت  :بما فيها من السلبيات
واإليجابيات مما جعل مصادر التلقي في مجال الفكر والتربية متعددة ومتنوعة ولم تعد
محصورة في المدرسة والمسجد واألسرة ،إضافة إلى تسويق االنحرافات السلوكية واألخالقية
التي جعلت تيار الوسط يفقد كثيراً من سالكيه لصالح تيار الجفاء والتفريط في ثوابت الفكر
والخلق في أكثر األحيان.

) 14محمد الحبيب حريز ،واقع األمن الفكري ،الرياض :جامعة نايف للعلوم األمنية2005 ،م ،ص89 -88
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 4ـ محاولة البعض تغيير الخطاب الديني :فبعد أن كان التوازن هو سمته الظاهرة سعى البعض
إلى تغليب جانب الشحن العاطفي على حساب الجانب العلمي العقلي من الخطاب الديني وتم
التركيز على أفضل ما في الماضي وأسوأ ما في الحاضر مما أشاع جواًّ من اليأس واإلحباط
والرغبة في إحداث التغيير بطرق بائسة يائسة(.)15

رابعا :مصادر تهديد األمن الفكري:
لقد تعددت مصادر تهديد األمن الفكري واختلفت باختالف مروجيها فتأتي أحيانا كثيرة من
جماعات التطرف والتشدد الفكري ،ومثيري الفتن ودعاة الفرقة .ولما كانت الرقابة األمنية او
الضوابط والقيود على ما تقوم بعرضه وبثه تلك الجماعات من خالل البث اإلعالمي واالنترنت
وغيرهما من الوسائل من الصعوبة بمكان نظرا لما يسمى بالعولمة وعصر تدفق المعلومات
بكثافة ،فقد أصبح اللجوء إلى استراتيجية اجتماعية متكاملة أمرا ملحا للمساهمة في الحفاظ على
عقول الشباب وغيرهم من الغزو الفكري وتحصينهم ثقافيا من خالل المعلومات الصحيحة التي
تزيد الوعي األمني والثقافي(.)16

خامسا :تحقيق األمن الفكري:
يتحقق األمن الفكري عندما يتم التوافق بين ما تؤمن به الجماعة  ،وما تطالـب بتأديته  .ويتحقق
عندما ال تكون شرعية وجود أي مجموعة ،من خالل المنظومة الفكرية والقيمية التي تؤمن بها
مهددة بممارسات مفروضة ال تستطيـع مدافعتها .ويتحقق األمن الفكري عندما تنسجم السياسات
التنموية مع الثوابت ،وعندما ال تكون تلك السياسات التنموية ،بحكم كونها طريقة تفكير،
وأسلوب حياة ،موضع قلق للشرعية التي يستمد منها الكيان االجتماعي أو السياسي .كما يتحقق
ِكره المستنير وثقافتِه األصيلة ويأمن
األمن الفكري عندما يطمئن المجتمع على مبا ِدئِه و ِق َيمه وف ِ
المستوردَ ة .
وغوائل االنحرافات الفكريّة
ت المبادئ الوافدَ ة
على ذلك من لوثا ِ
َ
ِ

 ) 15مسعد محمد زياد ،دور المدرسة والمعلمين في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب ،مقال منشور الرابط:
/http://www.drmosad.com
 ) 16نفس المصدر السابق.
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سادسا :وسائل حماية األمن الفكري:
تتطلب حماية األمن الفكري وجود وسائل وقائية ،وأخرى عالجية وهي على النحو التالي :
أوال :بعض الوسائل الوقائية:
 1ـ إظهار وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه ،وترسيخ االنتماء لدى الشباب لهذا الدين الوسط
وإشعارهم باالعتزاز بهذه الوسطية.
 2ـ معرفة األفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها  :فال بد من تعريفهم بهذه األفكار
وأخطائها قبل وصولها إليهم منمقة مزخرفة فيتأثرون بها؛ ألن الفكر الهدام ينتقل بسرعة كبيرة
جداًّ وال مجال لحجبه عن الناس .
 3ـ إتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد  :وتقويم االعوجاج
الفكري بالحجة واإلقناع ؛ ألن البديل هو تداول هذه األفكار بطريقة سرية غير موجهة وال
رشيدة مما يؤدي في النهاية إلى اإلخالل بأمن المجتمع.
 4ـ االهتمام بالتربية  :في المدارس والمساجد والبيوت  ،وغيرها من مؤسسات المجتمع
األخرى .
 5ـ هناك نسبة ال بأس بها من المنحرفين هم من الطالب  ،لذا يجب أن يحصل تفاعل بين
المؤسسات التعليمية ومحيطها ،بحيث يجعل منها مؤسسات مفتوحة رائدة في تعميم التربية
والمعرفة ،مما يسهل لها متابعة رسالتها السامية في إيجاد المواطن الصالح ،بحيث يتهيأ ذهنيا ً
ونفسيا ً للتوافق مع متطلبات الحياة االجتماعية .
 6ـ إن من أهم ما ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية أن تضمن برامجها فصوالً عن األمن
الفكري تصب في قناة الوقاية من االنحراف الثقافي والغزو الفكري ،وذلك عن طريق نشر
المبادئ الفكرية القويمة ومبادئ الفضيلة واألخالق .
 7ـ من األهمية بمكان أن يتعلم الطالب كيف يتحقق أمن المجتمع بصفة عامة ،وأمنه بصفة
خاصة ،من خالل تهيئة نفسية واجتماعية للتكيف مع القيم واآلمال وتطلعات المجتمع .
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 8ـ ينبغي أال نغفل أهمية دور المدرسة في الكشف عن المظاهر ذات المؤشر االنحرافي الفكري
أو األخالقي منذ بدايتها ،ودراستها دراسة دقيقة ومعالجتها عبر اإلرشاد الطالبي بالمدرسة،
واالتصال بولي أمر الطالب لتنظيم التعاون مع اإلدارة المدرسية قبل استفحال المشكلة ،
وعالجها قبل أن تصبح سلوكا ً اعتياديا ً.
ثانيا ً ـ بعض الوسائل العالجية:
 1ـ دعوة المخطئ إلى الرجوع عن خطئه  :وبيان الحق بالمناقشة العلمية الهادئة دون اتهام
للنيات فقد تكون صادقة  ،ولكن هذا ال يغني عن صاحبها شيئاً.
 2ـ تجنب األساليب غير المجدية :فالمصاب بهذا المرض ال يعالج بالتركيز على الوعظ
والتخويف من عقاب هللا ،ألن هذا األسلوب في الغالب ال يجدي معهم نفعا ،فأمثال هؤالء يرون
أنهم على صواب ودين فكيف تعظ إنسانا ً يظن أنه على الدين الحق قبل أن تبين له خطأه الفكري
فيما يراه حقا ًّ.
 3ـ وجوب األخذ على أيديهم  :ومنعهم من اإلخالل باألمن الفكري للمجتمع ولو أدى ذلك إلى
إجبارهم على عدم مخالطة اآلخرين التقاء شرهم .
 4ـ النهي عن مجالسة أهل االنحراف الفكري :الذين يريدون خرق سفينة المجتمع وإغراق
أهلها بخوضهم في آيات هللا وتجرئهم على الفتيا بغير علم .
 5ـ ضرورة التفريق بين االنحراف الفكري الذي لم يترتب عليه فعل ،وبين من أخل بفعله
باألمن في مجتمعه :فمن ظهر منه عمل تخريبي وثبت عليه شرعا ً فيجب محاسبته على ما بدر
منه كائنا ً من كان ،وعقابه بما يستحقه شرعا ً حتى ولو كان ظاهره الصالح واالستقامة(.)17

 ) 17نفس المصدر السابق.
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعباد وبعد:
فقد تناول هذا البحث موضوع األمن الفكري ،وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول؛ تناول
الفصل األول مقدمة عامة وإجراءات البحث ودراسات سابقة ،أما الفصل الثاني فتناول تعريف
األمن الفكري وأهميته وضوابطه وضروراته ،وذكر الضرورات الخمس والوسطية واألمن
الفكري .أما الفصل الثالث فتناول مهددات األمن الفكري والعالقة بين األمن الفكري واإلرهاب،
وأسباب ضعف األمن الفكري ،ومصادر تهديده ووسائل حماية األمن الفكري.
ملخص النتائج:
وتوصل البحث إلى النتائج التالية:
 األمن الفكري هو إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي الذي يرتبالعالقات بين أفراده داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر واحد.
 األمن الفكري ينبغي أن يتوج بحفظ عنصرين عظيمين أال وهما عنصر الفكر التعليميوعنصر األمن اإلعالمي إذ يجب على األمة من خالل هذين العنصرين أال تقع مزالق
االنحدار والتغريب.
 تحتل قضية األمن الفكري مكانة مهمة وعظيمة في أولويات المجتمع الذي تتكاتفوتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم األمن الفكري.
 أهم ضوابط األمن الفكري أن يكون متمشيا مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ويحققالوسطية واالعتدال بفهم الصحابة واألئمة األخيار ،وأن يتلقى من المصادر الصحيحة
ويحقق لألمة وحدتها وتالحمها.
 أبرز مهددات األمن الفكري هي الغزو الفكري واإلرهاب واألعمال اإلرهابيةوالجماعات المتشددة فكريا ودعاة الفرقة.
 أبرز أسباب ضعف األمن الفكري التقصير في جوانب العقيدة وتطبيق الشريعة وتركالمرجعية الدينية في مجال الفتوى والبث الفضائي وشبكة اإلنترنت.
 من وسائل حماية األمن الفكري إظهار وسطية اإلسالم وترسيخ االنتماء وتحصينالشباب من األفكار المنحرفة وإتاحة الفرصة للحوار الرشيد.
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