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يف ظل الفنت اليت متر على أمة اإلسالم والضغوط اليت متارس على هذه البالد بشكل خاص تتأكد أمهية 

ن هذا الوطن اآلمن، والبالد ى أعل مزايدة الو  بقوة ضد مهدداهتا، والوقوف ،الثوابت وضرورة التمسك هبا التأكيد على
تمكني، النصر، والسر العز، و هذه الثوابت هي ؛ على أسس شرعية، وعلى ثوابتبفضل هللا تعاىل املباركة قامت 

  .بفضل هللا تعاىل واخلريات اليت نعيشها
ماية النشء من املؤثرات حلرق ل والطالوسائ ":لتسلط الضوء علىمن هذه األمهية جاءت هذه الورقة و 
 البحث هدف هذايو  .اهتامن مهدد جمتمعهاوحتصني  ،للحفاظ على هويتها العامل تتمعاجم سعىت؛ يف وقت " اخلارجية

 :إىل
 أمر تشرتك فيه اجملتمعات.ؤثرات اخلارجية ماية النشء من املالسعي حل بيان أن-1
 .االستفادة منها وطرق ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلتمعية اجملعاملية التجارب ال ذكر بعض-2
 .ملؤثرات اخلارجيةنشء من اماية الحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميئل والطر االوس أهم يضاحإ-3

 كما يلي:  وخامتة وفهارس ومطلبنيى مقدمة البحث عل ىاحتو ولقد 
 ه وخطته.جهاملقدمة وفيها أمهية البحث ومشكلته وأهدافه ومن

 .ت العاملية وأبرز جتارهبااعيف اجملتم النشء من املؤثرات اخلارجيةأمهية محاية  املطلب األول:
 .ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميلطر ئل وااالوس أهم: املطلب الثاين
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمــــــــة

فال من يهده هللا  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،غفرهإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونست
أما  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،مضل له

 بعد:
أطاع، ومنذرين  جلنة ملنبشرين ابفإن هللا تعاىل مل يزل يرسل النبيني واملرسلني داعني الناس إىل الدين احلق وم  

حىت بلغ م اإلسالودعا إىل دين  ،الذي جاهد يف هللا حق جهاده ني مبحمد حىت ختم النبي ؛ابلنار ملن عصى وأعرض
، احملقق للبشرية السعادة  آخر األداين الدين العاملي وهو هوودينه ، مشارق األرض ومغارهبا، وكانت دعوته خامتة 

افَّ آماُنوا اْدُخُلوا ﴿ايا أاي ُّهاا الَِّذينا ، قال تعاىل :  ةمان يف الدنيا واآلخر واأل ْلِم كا ًة واال ت اتَِّبُعوا ُخطُوااِت الشَّْيطااِن ِإنَُّه لاُكْم يف السِ 
 ﴾لاِمنيا ناِذيرًا لِياُكونا لِْلعاا هِ ْبدِ ت ابااراكا الَِّذي ن ازَّلا اْلُفْرقاانا عالاى عا  ﴿ :قال تعاىل، و  (208/  البقرة ) عاُدوٌّ ُمِبنٌي﴾

 .(107) األنبياء/  ﴾لِْلعاالاِمنيا  رامْحاةً  ِإالَّ  ْرساْلنااكا أا  واماا ﴿: تعاىل هللا، وقال (1/الفرقان)
فقال سبحانه ؛ ، ولفت أنظار الناس إليهاجملتمع مناإلسالم أب والناظر هلذا الدين العظيم يظهر له جليا اهتمام

تااِء واالصَّ ورة قريش ه به يف سممتنا على عباد ا اْلب اْيِت * الَِّذي ﴿إِليالِف قُ راْيٍش * ِإيالِفِهْم رِْحلاةا الشِ  ْيِف * ف اْلي اْعُبُدوا رابَّ هاذا
ُهْم ِمْن ُجوٍع واآمان اُهْم ِمْن خاْوٍف﴾ أا   .ْطعاما

ُ وا  عاىل: ﴿دداته فقال تهبيان أسباب حتصيله والتحذير من م : ومن عنايته ابألمن ولفت األنظار إليه عادا اَّللَّ
ا اْستاْخلافا الَِّذينا آماُنوا ِمْنُكْم واعاِمُلوا الصَّا ُْم ِدين اُهْم الَِّذي  حِلااِت لاياْستاْخِلفان َُّهم يف األاْرِض كاما نانَّ هلا الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهْم والاُيماكِ 

لان َُّهْم ِمْن ب اْعِد  ُْم والايُ بادِ  ْوِفِهْم أا اْرتاضاى هلا ْيئًا واماْن كافارا ب اعْ ْعبُ ْمنًا ي ا خا دا ذاِلكا فاُأْولاِئكا ُهْم اْلفااِسُقونا﴾ ُدوناِِن ال ُيْشرُِكونا ِب شا
 ْرِض ﴾﴿والاْو أانَّ أاْهلا اْلُقراى آماُنوا واات َّقاْوا لافاتاْحناا عالاْيِهْم ب اراكااٍت ِمْن السَّمااِء وااألا وقال جل وعز : ،  (55)النور: /

 . (96 /عراف األ)

من أمهية كربى، فأي حضارة من حضارات العامل ال بد أن يكون هلا ثوابت؛ ألن هذه  ا للثوابتال خيفى مو 
كون حصانة للمجتمع.  فمجتمع بال ثوابت هو تُ و  ،ثل هويتهالثوابت هي األسس اليت يقوم عليها أي جمتمع. وهي مت

 . إىل الزوال، وال شك أنه جمتمع مآله جمتمع بال هوية، وجمتمع بال مرجعية
ويف ظل الفنت اليت متر على أمة اإلسالم والضغوط اليت متارس على هذه البالد بشكل خاص تتأكد أمهية 

ن هذا الوطن اآلمن، والبالد ى أعل مزايدة الو  بقوة ضد مهدداهتا، والوقوف ،الثوابت وضرورة التمسك هبا التأكيد على
تمكني، النصر، والسر العز، و هذه الثوابت هي  على أسس شرعية، وعلى ثوابت.بفضل هللا تعاىل املباركة قامت 

  .بفضل هللا تعاىل واخلريات اليت نعيشها
 هويتها الوطنية، حافظت عليه وهي تسعى حلفظومنذ أتسيس هذه البالد املباركة اليت قامت على التوحيد و 

دخل اإلمام حممد بن سعود بن حممد آل مقرن على زوجته فأخربته مبكان حيث ؛ أمنها الفكري مبكوانته األصيلةو 
، مث دخل على أخيه ، فقبل قوهلا«ما خصك هللا بهم تننيمة فاغهذا الرجل ساقه هللا إليك وهو غ»الشيخ وقالت له: 

د إىل مكان الشيخ ورحب به وأبدى ه مشاري فأشارا عليه مبساعدته ونصرته. فذهب اإلمام حممد بن سعو ثنيان وأخي
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لعزة ابر دك وأبشغاية اإلكرام والتبجيل، وأخربه أنه مينعه مبا مينع به نساءه وأوالده. وقال له: "أبشر ببالد خري من بال
 الوهاب: واملنعة"، فقال الشيخ حممد بن عبد

، وهذه كلمة ال إله إال هللا من متسك هبا وعمل هبا ونصرها ملك هبا البالد تمكنيابلعزة وال "وأان أبشرك
على ، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أوهلم إىل آخرهم، وأنت ترى جندًا وأقطارها أطبقت والعباد

 .1عليه املسلمون وذريتك من بعدك" جلهل والفرقة وقتال بعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماماً جيتمعواك الشر 
 من فضل هللا-، فهذه بالدان احلبيبة ترفل بثياب العز والتمكني الوهاب كان كما قال الشيخ حممد بن عبدو 

لتسلط من هذه األمهية جاءت هذه الورقة و  ،أمنهااس أس إذ تعي متاما أنهحمافظة على عقيدهتا وثوابت دينها  -تعاىل
للحفاظ  العامل تتمعاجم سعىت؛ يف وقت " رق يف محاية النشء من املؤثرات اخلارجيةل والطالوسائ ": الضوء على
 .اهتامن مهدد جمتمعهاوحتصني  ،على هويتها
 : البحث ةكلشم

 :هذه األسئلة ستجيب هذه الورقة العلمية عن
لعربية فرد به اململكة اوأمر تن ،املسلمة تابجملتمعاخاص ء من املؤثرات اخلارجية النش مايةالسعي حلهل -1
 السعودية؟

 ممكن االستفادة منها ؟ ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلجد جتارب عاملية جمتمعية هل تو -2
 ؟اخلارجيةماية النشء من املؤثرات حلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميئل والطر االوس أهم ما-3

 :أهداف البحث
 أمر تشرتك فيه اجملتمعات.ؤثرات اخلارجية ماية النشء من املالسعي حل بيان أن-1
 .االستفادة منها  وطرق ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلتمعية اجملعاملية التجارب ال ذكر بعض-2
 .ملؤثرات اخلارجيةنشء من اماية الحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميئل والطر االوس أهم ايضاح-3

 منهج البحث:
 في .املنهج الوصهذه الورقة ت يف أتبع

 خطة البحث:
 كما يلي:  وخامتة وفهارس ومطلبنيى مقدمة البحث عل ىاحتو 

 ه وخطته.جهاملقدمة وفيها أمهية البحث ومشكلته وأهدافه ومن
 .ت العاملية وأبرز جتارهبااعيف اجملتم النشء من املؤثرات اخلارجيةأمهية محاية  املطلب األول:
 .ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميلطر ئل وااالوس أهم: املطلب الثاين

 .اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
 الفهارس
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 هبا عات العاملية وأبرز جتار يف اجملتم النشء من املؤثرات اخلارجيةأمهية محاية  املطلب األول:
 

يري واملثل وأمناط السلوك اليت ن يقبل أفراده القيم واملعامتماسكا متحدا ومتضامنا ال بد من ألكي يظل اجملتمع 
 .2 أفراد اجملتمعأداة توحيد بنية يضعها اجملتمع فالثقافة الواحد

املسلمة  تابجملتمعا اخاصوليس  تشرتك فيه اجملتمعات اأمر ماية النشء من املؤثرات اخلارجية السعي حل لذا كان
 .وديةتنفرد به اململكة العربية السع اأمر  وأ

 ؟ اذا اهلوية الثقافية والوطنية أمر حاسم ابلنسبة لبلد مامل
 –دراسات االتصاالت يف هونغ كونغ  - لثقافة واجملتمع والدولة يف آسيااموقع  -(2007) تشنج يو حتدث

 :فقال وتطورها لالدو  استقرار يف الثقافية اهلوية مهيةأ عن -2007
اهلوية الثقافية جتعل الشخص يشعر أبنه ، و واملعتقدات والسلوكالثقافة هي إحساس مشرتك ابلعادات واللغة  

ينتمي إىل بعض اجملموعات اليت توفر الشعور ابألمان الذي يتيح الفرصة لبناء عالقة مع شخص يتقاسم نفس الثقافة. 
 .ية للغاية ستؤثر على بناء العالقات بني اجملموعات املختلفةفإن اهلوية الثقافية القو  ؛يف املقابل
 التفكري تعِن الواحدة الثقافية اهلوية نإ حيث الدولة تقدم ذلك سهل واحدة ثقافية ةيهو  املواطنون تشارك ذاإ

 الصينية التبت يف حيدث ما مثل ذلك من العكس وعلى والتطور االزدهار عملية استقرار وابلتايل للمواطنني املشرتك
 .البالد جتاه الوالء يضعف امم الصينني الرعااي مع املواطنون ثقافة ختتلف حيث

مع اهلوية الوطنية نفسها تعِن أهنا تنتمي إىل اجملموعة بنفس اللغة والنسب والثقافة والدين. إن مشاركة البلد 
ملون نفس اهلوية الوطنية متاسك هائل على األقل بعض املعايري احلامسة هي نفسها. سيكون ملواطِن البالد الذين حي

، فإن الدولة ستحاول بناء وتعزيز اهلوية لبلد ما جتاه نفسه. مبا أن اهلوية الوطنية مهمة جًداوستتحسن الدولة يف اال
 .3الوطنية.

 تأاثر  ال غرابة إذو  جية،رات اخلار ميها من املؤثوحت ملواطنيها الوطنية اهلوية وحدة على حترص لالدو  مجيعإن 
 للتنوع اجلانبية االاثر من الوطنية اهلوية على خوفا املتحدة والوالايت اوروابو  اسرتاليا قلق والالجئني اهلجرة موجات
 .4(2017 ستوكس.)الثقايف

اليت اطلعت تمعية اجملعاملية التجارب الز بر أ، ومن من املؤثرات اخلارجية ياهلاأج مايةحلتسعى القوية  ةإن الدول
هيئة الربجميات  ءنشاإبقامت فء أدركت خطورة التقنية واأللعاب االلكرتونية على النش حيث ةالتجربة األملاني :عليها

 Entertainment Software )ابإلجنليزية (USK)هيئة التنظيم الذايت للربجميات الرتفيهية أو التنظيم الرتفيهية ذاتية 
 

 6200-مصر-ار الكتب القانونيةد،   451،زكراي املصري  ،حقوق االنسان 2
 000:1عند  16/12/1440ده يف اسرتدامت  – 2007 –دراسات االتصاالت يف هونغ كونغ  - لثقافة واجملتمع والدولة يف آسياا انظر 3
 Yu Ching, Wendy. (  2007)  CULTURE, SOCIETY AND THE STATE IN ASIA. COMMUNICATION STUDIES IN HONG KONG 

https://hkuspace1.wordpress.com/2007/11/12/why-cultural-and-national-identity-is-crucial-for-a-country 
  ) Research Center).WHAT IT TAKES TO BE ONE OF US. PEW 2017Stokes,Bruce - املواقف واالجتاهات العامليةانظر  4

https://www.pewresearch.org/global/2017/02/01/what-it-takes-to-truly-be-one-of-us/ 
 1:00 عند 16/12/1440 يف اسرتداده مت

https://hkuspace1.wordpress.com/2007/11/12/why-cultural-and-national-identity-is-crucial-for-a-country
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Self-Regulation Bodyية: ( )ابألملانUnterhaltungssoftware Selbstkontrolle)  تعرف اختصارا ب  و
USK  يف أملانيا قديرات ألعاب احلاسوبهي منظمة مسؤولة عن تو. 

تتَّجه اجلهود األملانية يف الوقت الراهن حنو تشكيل أكرب جمموعة أللعاب الكمبيوتر يف العامل. فمن املفرتض إذ 
 جمموعة واحدة وذلك لفردية مث ضمها مًعا يفب التابعة للمجموعات العالعبة من األ 50000أن يتم تسجيل أكثر من 

 مة االحتادية. بتمويل من احلكو 
 Digitaleولتحقيق هذا الغرض اشرتكت مًعا ثالثة جهات: پيرت تِشرنه )پ . ت .( وهو املدير التنفيذي ملؤسسة "

Spielekultur "س الجِنه )أ. ل .( وهو مدير )مؤسسة ثقافة اللعب الرقمية( واليت تتوىلَّ تنظيم وتنسيق املشروع. أندراي
برلني أللعاب الكمبيوتر( والذي سيساهم مبجموعة )متحف " Berliner Computerspielemuseumsمتحف "

 Digitalيف جمال الوسائط اإلعالمية ويتوىلَّ تنسيق مركز "ألعابه يف املبادرة. سيباستيان كورينج )س . م.( وهو ابحث 
Games Research Centerوعة ألعابه عاب الرقمية( التابع جلامعة بوتسدام وسيساهم مبجمحباث األل" )مركز أ

 ا يف املبادرة.أيضً 
. مورينج )س سيباستيان فيجيب  ما سبب وجود جمموعة من ألعاب الكمبيوتر يف متحف من األساس؟أما 

 م.(: 
عنا من التعامل مع ألعاب بوصفي ابحثًا يف الشؤون الثقافية ويف جمال الوسائط اإلعالمية ال أرى سبًبا مين

ألعمال األدبية واملوسيقية. السيما وأن األمر يتعلق بنوع من الوسائط ترتعرع حتت واالكمبيوتر كما نتعامل مع األفالم 
وسواء شئنا أم أبينا: ستظل مالمح عاملهم ترتسم هبذه التجارب. إذن، فإنه ملن األمهية أن أتثريه نسبة كبرية من الشباب. 

 ري كبري على كيفية تطوُّر ثقافتنا يف املستقبل.ثالنوع من الوسائط. وأؤمن أيًضا أن لأللعاب أتهودان حنو هذا نوجِ ه ج
 حد ذاهتا تبنيِ  مدى أمهية هذا النوع من ابملائة من مجيع األملان يلعبون. وهذه النسبة يف 50إن : پيرت تِشرنه  ويقول 

  الوسائط.
افتنا. وإذا نظران إليها و مدى انتشار التقنيات الرقمية على تغيري جمتمعنا وثقا للتأدركن: أندرايس الجِنه  قولوي 

احية التارخيية، لوجدان أن األلعاب هي التطبيق األول الذي أاتح فرصة استخدام الكمبيوتر أمام غري املختصني. من الن
 سيكون من خالل األلعابسيحدث يف املستقبل أيًضا، فأول اتصال بني األطفال والكمبيوتر  وهذا ما

هية ذاتية التنظيم لتصنيفها من انحية املرحلة العمرية. وإن هيئة الربجميات الرتفييف أملانيا يتم تسليم األلعاب إىل  
يتم إنتاجها يف  USKهذا األرشيف ليخلق تركيزًا على أملانيا. إال أن العديد من األلعاب اليت ُتسالَّم إىل هيئة الربجميات 

عب التنبؤ ابملشكالت اليت نية حملية. إنه من الصية وأمريكية، رمبا يف هيئة نسخ أملا، من بينها ألعاب ايابناخلارج
 .  5 ستسرتعي انتباه اجليل القادم يف هذا النوع من الوسائط ويف اترخيه. وهلذا السبب حنرص على خلق قاعدة عريضة

، وهو موقع أملاين يعتِن  deutschland.de. -د""دويتشالنموقع جارب الرائدة حلماية الشباب ومن الت
اخلدمات االستشارية وتقدمي  أللعابواالعالم والسفر وا هوالرتفي التقنيةو  لشباب من جهة العمل والدراسةبكل ما يهم ا

 
 احلفاظ على األلعابرائد يف  مشروع مقال بعنوان:  -لعامل والتابع للحكومة األملانيةهو املعهد الثقايف العامل يف كافة أحناء او معهد جوته انظر  5

.html20917902https://www.goethe.de/ins/eg/ar/kul/mag/  

https://www.goethe.de/ins/eg/ar/kul/mag/20917902.html
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تتعاون عدد من اجلهات  ... ويرشدهم ويوجههم وكل ذلك يقدمه يف موقع واحد بطريقة شيقة وحمفزة .ومحاية الشباب
 :كما هي من مواقعهمأنقلها  مناذج من ذلك تقدمي هذه اخلدمات وهذه ل

 :للبحث اإلعالميمعهد هانس بريدوف 
هو املنظور الشمويل وعلى  من األمور اليت يعتمد عليها اإلنسان يف معهد هانس بريدوف للبحث اإلعالمي

 .6خرىصصة األهذا األساس حيدث عند حتليل تطورات وسائل اإلعالم احلالية تبادل ُمركز مع االجتاهات املتخ
 :للبحث يف وسائل اإلعالم 7املعهد البيداغوجي

فال والشباب احملطات التلفزيونية واحلاسب وشبكة اإلنرتنت؟ ماذا تعرض هلم وسائل اإلعالم غل األطكيف يست
داغوجي للبحث يف وسائل اإلعالم هذه وكيف تؤثر يف حياهتم اليومية؟ تتمحور القضية املركزية اليت يبذل املعهد البي

 .8مبختلف أنواعهاجهده من أجلها حول كيف يتعامل الشباب مع وسائل اإلعالم  ارقص
 :املعهد الدويل املركزي للتلفزيون اخلاص ابلشباب والتعليم .9معهد تقنيات اإلذاعة والتلفزيون

هذه ؟ ما الشيء الذي يُبهرك عند مشاهدة أحد الربامج التلفزيونية؟ مثل ما هي األشياء اليت تضحك األطفال
 .10 التابع إلذاعة وتلفزيون والية ابفارايون اخلاص ابلشباب والتعليم األسئلة وغريها يناقشها املعهد الدويل املركزي للتلفزي

 :ةيشبكة املكتبات اإلعالم
( خدمة الدخول املباشر إىل مجيع املصادر Netzwerk Mediathekenتعرض شبكة املكتبات اإلعالمية )

هورية وذلك سواء تعلق األمر ابألرشيف ة واملواد اإلعالمية اإلضافية املتوفرة يف مجيع أحناء اجلمواملراجع السمعية البصري
اين لإلذاعة أو أكادميية صناعة األفالم والربامج التلفزيونية مبدينة بوتسدام. يدخل حتت سقف الرابطة جمموعة من األمل

 .11وثيق واملتاحف ومؤسسات البحث العلمياهليئات املشرتكة منها األرشيفات واملكتبات ومراكز ا لت
 :والشبابنية حلماية األطفال جمموعة العمل األملا

لقانونية والرتبوية ابلقضااي ا-مجعية مسجلة –هتتم وتعتِن جمموعة العمل األملانية حلماية األطفال والشباب 
 .ول موضوع محاية األطفال والشباب يف أملانياة بكل ما يدور حواهليكلية اخلاص

 :ملراقبة وسائل اإلعالم الضارة ابلشباب االحتادياملكتب 
ت أعمال األطفال والشباب يف حاجة ماسة إىل الوقاية من أاثر وسلبيات موسيقى اليمني املتطرف وفيديوها

بة ملراق االحتاديم الدعارة الساقطة. هلذا الغرض يعمل املكتب العنف أو مشاهدة مواقع اإلنرتنت اليت تعرض صور وأفال

 
6 institut.de-bredow-www.hans 
 أي الرتبوي 7
8 www.jff.de 
9 www.irt.de 

10 online.de/jugend/izi-www.br/ 
 -mediatheken.de-www.netzwerkانظر  11

alalamy-walalam/albhth-deutschland.de/ar/topic/althqaft/alatsalathttps://www. 
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على تصنيف ومراقبة ( Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medienوسائل اإلعالم الضارة ابلشباب )
يس املعروضة على اإلنرتنت، وتسهر هذه املصلحة احلكومية على حتس األفالم واألغاين املوسيقية وألعاب الكومبيوتر

 يع الرتبية اإلعالمية.وإشعار اجلمهور حبماية الشباب وتبذل طاقتها يف دعم وتشج
 ؟ ة سليمةفييكيفية التجول يف اإلنرتنت بك

يف وجه األطفال الذين ترتاوح  FragFINN التجول يف اإلنرتنت بشكل سليم وآمن: يفتح املوقع اإللكرتوين
مراقبة ابالعتماد على حمتوايت ومواضيع ختضع لل واالطالعًا للتصفح أعمارهم بني الثامنة والثانية عشر جمااًل مناسب

الدقيقة من طرف رجال الرتبية اإلعالمية من خالل البحث والتنقيب العميق عن املعلومات القيمة يف شبكة اإلنرتنت. 
ية اليت تتناسب مع ء إمكانية ضبط وتعديل برانمج املتصفح بشكل مينح ألطفاهلم فقط إظهار الصفحات اإللكرتونلآلاب

 جمااًن رهن اإلشارة. أعمارهم، وقد وضع الربانمج الضروري لذلك
 :التلفزيون وآاثره السلبية على األطفال

فزيونية والسينمائية ميكن أن يؤثر على منو وتطور األطفال إن عرض مشاهد العنف واجلنس يف اإلنتاجات التل
مجعية  1993قناة تلفزيونية خاصة سنة  13اخلطر أسست  والشبيبة بكيفية سلبية مستدامة وللوقوف ضد هذا

( Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V) -مجعية مسجلة  -" االختياريةزيون واملراقبة الذاتية "التلف
اساهتا على هذه اجلمعية بتوكيل اخلرباء واألخصائيني املستقلني مبراقبة الربامج التلفزيونية لضبط مدى أتثريها وانعكوتقوم 

 الشبيبة.
 :قبة الذاتية التطوعخدمات اإلعالم املتعدد الوسائط واملرا

ال شك أن شبكة اإلنرتنت من املصادر اإلعالمية املهمة جدا من جهة ومرتعا واسعا لعارضي املنتجات 
العاملية غري آمنة  احملظورة قانوان املتمثلة يف صور ومشاهد اجلنس والعنف من جهة أخرى، هبذا ميكن القول أن الشبكة

بتشكيل  1997اإلعالم واملؤسسات املشرتكة سنة  ا اخلطر قامت رابطات، وملكافحة هذاالستعمالمن التطفل وسوء 
 Freiwillige)–مسجلة مجعية–خدمات اإلعالم املتعدد الوسائط واملراقبة الذاتية التطوعية" مجعية "

Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V)   كي حتمي األطفال والشبيبة من احملتوايت الغري
 األخالق.ية املفسدة للفكر و القانون

 :شبكة محاية الشباب
لقد أصبح التجول على اإلنرتنت والدردشة أمرا بسيطا حىت للصغار ومن أجل محاية هذه الفئة من مشاهدة أحداث 

على مراقبة  jugendschutz.netاحلكومية حلماية الشباب  املؤسسة العنف واحملتوايت العنصرية واجلنسية اخلليعة تسهر
 .األملانية واالتصاالتهذه املبادئ يف حمتوايت خدمات اإلعالم  احرتام درجة

 :مكتب مراقبة الربامج الرتفيهية
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واملتطوعني من أجل محاية الشباب، ومية احلك العمل املشرتك بني الدوائرميثل مكتب مراقبة الربامج الرتفيهية 
ركات الربامج الرتفيهية. تتم مراقبة مدى مراقبة وتقييم اإلعالم التفاعلي واملراقبة الذاتية املتطوعة لش ومن مهام هذا املكتب

 ".12تجنياملن سالمة املنتجات املتعددة من الناحية القانونية وحتديد من هي الفئة املقصودة ابخلطاب املوجه بطلب من
واجتماعه  لكل ما يهم الشباب مشوليته، والذي يتميز به اية الشباب يف أملانيوسائل وطرق محاهذا كان منوذج ل

، وكذلك وجود قاعدة بياانت للمحتوى الرقمي خاصة ي واجلانب العالجيوالعمل عل اجلانب الوقائ يف مكان واحد
 .قد يغفل عنهمهية غ األوهذا أمر ابل ذه البياانت،ادة من هواالستف األلعاب االلكرتونية اليت ختاطب األطفال

  

 
 alshbab-walalam/hmayt-opic/althqaft/alatsalathttps://www.deutschland.de/ar/tانظر  12

 

https://www.deutschland.de/ar/topic/althqaft/alatsalat-walalam/hmayt-alshbab
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 ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميئل والطر االوس أهماملطلب الثاين : 
 

يث أفصحت علينا أن نذكر بعض األرقام ح من املؤثرات اخلارجية قبل ذكر الوسائل والطرق حلماية النشء
 :ه األرقامن هذع 2019مبناسبة اليوم العاملي للشباب  صدارهاإيف  لإلحصاءالعامة ة يئاهل

-0مر ومن ع كانمن تعداد الس 36,7يبلغ  تمع السعودييف اجمل 34 -15ر من عم نسبة الشباب ✓
  %30,3يبلغ  14
يف مناطق  مانتشارهجهة توازن من د جنك لوكذ واالانث،ور كما بني الذ الشباب أعداد تقارب  ✓

  98,3ة بنسبة جيدفهم الصحية حالت، أما  38,4حىت  – 35,2ململكة ما بني ا
ا نسبة استخدامهم للهواتف مأ، 92,6تماعي من الشباب يبلغ تخدمني ملواقع التواصل االجعدد املس ✓

 .13تقريبا %97بلغت  ولإلنرتنتالذكية 
حياهتم اليومية، حيث شهدت تطبيقات  اهتمام اجملتمع السعودي بوسائل التواصل وتزايد أتثريها يف ىتنامقد ل

املستخدمني النشطني خالل األعوام  زايد عدد مستخدميها يف اململكة، حيث تضاعف عددوبرامج وسائل التواصل ت
 %58مليون مستخدم مبا يعادل  18.3إىل مليون مث أخريا وصل عددهم  12.8مستخدم إىل  مليون 8.5األخرية من 

 ربية السعودية.من تعداد سكان اململكة الع
الشخص  وتعد اهلواتف الذكية املنصة األكرب يف الدخول لشبكات التواصل االجتماعي، ويقدر معدل دخول

 دقيقة يومياً.  260ية ب  الواحد على شبكات التواصل ابستخدام اهلواتف الذك
لكة، حيث بلغ يس بوك و" تويرت " على أكرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل يف املمواستحوذ كل من ف

 مليون مستخدم. 9خدمو " تويرت " مليون مستخدم، بينما وصل عدد مست 11مستخدمو فيس بوك 
على مشاهدة مقاطع  ةسعودييف ال مليون مستخدم 7تيوب بنسبة مشاهدة عالية، فقد حرص وقع يو وحظي م

 ساعة يومياً. 105900اليوتيوب مبعدل 
اصل " سناب شات "، وتصدر والثانية عامليًا يف استخدام موقع التو  وجاءت اململكة يف املرتبة األوىل عربياً 

للفيس  %21و  ،للواتساب %22جتماعي املختلفة، بنسبة واتساب وفيس بوك نسب استخدام منصات التواصل اال
 14".بوك

لبعض يتحرك حنو عقلية أكثر تقدمية، تنعكس هذه احلداثة يف كيفية تفاعلهم مع بعضهم ا اجملتمع السعوديإن 
بية العر ستخدمي اإلنرتنت يف اململكة عدد م عارتففقد  ومع بقية العامل على وسائل التواصل االجتماعي واإلنرتنت.

 .2018مليون شخص مع بداية عام  30السعودية بسرعة لتصل إىل 

 
 2019اهليئة العامة لإلحصاء يف اصدارها مبناسبة اليوم العاملي للشباب م ، اصدار ودي يف أرقاالشباب السع 13
//:www.mcit.gov.sa/ar/mediahttps-وتقنية املعلومات السعودي ت ارة االتصاالز موقع و  - املركز االعالمي ابلوزارة 14

92952center/news/- ه 1440و احلجة ذ 13 سرتداده مت ا 

https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952-
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952-
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952-
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952-


11 
 

ا يف حياة ٪. بدأت وسائل اإلعالم االجتماعية تلعب دورًا مهمً 91وبلغ معدل انتشار اإلنرتنت يف البالد اآلن 
الجتماعية ، حتولت وسائل اإلعالم اا منصة التواصللتصبح أكثر من جمرد كوهن عة،، وتوس ع استخدامها بسر السعوديني

 .15للتغيري االجتماعي يف اجملتمع السعودي إىل قوة فعالة
نشرهتا  راسةفي دف، وقوة أتثري منصات التواصل االجتماعييف جمتمعنا السعودي ، شباب مما سبق ندرك قوة ال 

من األطفال ميلكون حساابت  %50أن أكدت اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع  أنصحيفة املواطن االلكرتونية 
 .% من البالغني 85، و لتواصل االجتماعيعلى مواقع ا

استخدام  من اآلابء يشرفون علىفقط  %51هلا عرب حساهبا الرمسي مبوقع تويرت ، إىل أن إىل  ولفتت يف تغريدة
 .16نرتنتأطفاهلم لإل

تقنني استخدام أبنائهم للتطبيقات  ى% من األسر ال يعملون عل 80يف حني أشارت دراسة خليجية أن 
مناسبا ؛ بل أصبحت أدوات تستخدم  اصل االجتماعي مل تعد أدوات نستخدمها فيما نراهائل التو . إن وس احلديثة

 .17 وتغيري أمناط حياتنا للسيطرة علينا
 " ، جاء فيها:تقييم اسرتاتيجي لتأثري وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكريدراسة بعنوان :" ويف

وأفكاره عرب هذه  قناعتهمن إجياد جمتمع افرتاضي يشكل  إن ما تقوم به شبكات التواصل االجتماعي"
 النتائج: هذه  وخلصت هذه الدراسة إىل الوسائل.

التسامح واالعتدال مبا يعزز األمن الفكري بل الجتماعي يف حتقيق الوسطية و مل تساهم وسائل التواصل ا -1
 اثرت عليه بوسائل سلبية. 

من الفكري كرتسيخ القيم يف طرح املواضيع اليت تسهم يف تعزيز األمل تستثمر وسائل التواصل االجتماعي  -2
 واحملافظة على التعامل احلسن واألخالق احلميدة. 

ي املسامهة يف تعزيز األمن الفكري من خالل األفراد واآلسرة واجملتمع تواصل االجتماعميكن لوسائل ال-3
تعزيز األمن الفكري من خالل هذه الوسائل مجيع أفراد  وتقع مسؤولية ات واملعاهد واألعالم واملساجد.واملداس واجلامع

 اجملتمع.
 : ذه الدراسةهمن  أهم التوصيات أما
عليا، من مثل قيم حرية التفكري والعدالة وحقوق تعزيز القيم اإلسالمية النشر الثقافة اإلسالمية، و  -1

 والتصورات املنحرفة.اإلنسان وغريها، وتصحيح املفاهيم 
 خلطاب الرابين كما هو من منابعه الصافية، والرجوع إىل العلماء الراسخني. فهم ا -2

 
 2018احصائيات وسائل التواصل االجتماعي يف السعودية  15
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 =48256498http://nabdapp.com/jump.php?idانظر صحيفة املواطن االلكرتونية  16
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جهود وزارات الرتبية والتعليم، اإلسهام يف التحصني الفكري املستمر ألجيال املسلمني، من خالل  -3
علماء واملفكرين، وأتسيس ثقافة اإلسالمية، ووزارات اإلعالم، وجهود الواملعاهد واجلامعات، وأقسام ال

 .18"ؤية مشرتكة هلذه املهمةر 
نت ابت تعبريًا ُمتداواًل حول العامل ُيشري إىل ُكل  ما يرتبط ابلشبكات احلاسوبية واإلنرت « الفضاء السيرباين»إن 

واجهه، كاهلجمات ت يتحيتاج إىل محاية من املخاطر املختلفة ال االلكرتوين والتطبيقات املعلوماتية، وهذا الفضاء
وسات( اليت تزداد شراسة وتعقيدًا يومًا بعد يوم، واليت تعدُّ نوعًا من احلروب املفتوحة قد تقف خلفها اإللكرتونية )الفري 

رتوين( وهي حروب رية واقتصادية. فاحلرب السيربانية )حرب الفضاء اإللكمنظمات أو دول ألهداف سياسية وعسك
ب التقليدية، وال تقيدها احلدود السياسية للدول، هي ميداهنا الفضاء اإللكرتوين ال تنطبق عليها قوانني وأعراف احلرو 

 عابرة للقارات.
ترتبط مبقام خادم احلرمني « من السيربايناهليئة الوطنية لأل»لذا، جاء األمر امللكي الكرمي إبنشاء هيئة ابسم  
)االقتصادية واألمنية  كجهة مرجعية ألمن الدولة السيرباين وحلماية معلومات الوطن احليوية  -حفظه هللا  -الشريفني 

 واالجتماعية...( والشبكات والبىن التحتية احلساسة، وتعزيز أنظمة تقنية املعلومات، وتوحيد معايري األمن السيرباين
الوطنية، وبناء الشراكات مع اجلهات املختلفة، حتفيز االبتكار  للدولة، وفق أولوايت معينة أبرزها استقطاب الكفاءات

 .ال األمن السيرباينستثمار يف جمواال
إن الثورة الرقمية واملعلوماتية أصبحت تتحكم يف مناشط حياتنا اليومية، وأصبح أمن الوطن مرتبطًا أبمن 

 .19كن املهددات اخرتاق أمننا الفكري من خالل ذلبح موأص املعلومة،
ن لتحقيق األمن الوطِن ؛ إذ مهما فعلت احلكومات لن تكفي دون تعاون املواط املواطن وهنا أييت دور الفرد:

وتوحيد اجلهود  .توظيف وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز وترسيخ األمن الفكريواألمن الفكري لوطنه ، والعمل على 
 . التقليدية للحد من خماطرها على اجملتمع والوطنمواجهة اهلجمات غرييف 

يبدأ من الداخل وابلرتبية تغرية وامل حمدودةالحلماية النشء من املؤثرات اخلارجية ال لكهطريق نسفأول 
 :بناءاتاالمنائية والوقائية وذلك بعدة 

اجملتمع  لدىرز االحنرافات السلوكية يعد الفراغ الفكري من أبإذ  ،تكوين املناعة الفكرية لدى الشباب أوال: 
فهو من أكرب التحدايت اليت تواجه األمن االجتماعي حيث أشارت بعض الدراسات  وجه اخلصوص، ىعل الشبابو 

 .نوح األحداث تقع خالل وقت الفراغني إىل أن نسبة كبرية من حوادث جاليت أجريت يف جمال األحداث اجلاحن
عقل اإلنسان من  خلو مقصده وليسعقل اإلنسان من الفكر والوعي،  خلوأبنه الفراغ الفكري ويعرف 

خلو عقل اإلنسان من الفكر الذي هو انتج عن مجع معلومات من مصادر خمتلفة وحتليلها واالستفادة ، بل املعلومات
 نها واخلروج بقناعات وثوابت فكرية حمدود.م

 
 /:123456789/63890repository.nauss.edu.sa/handle//httpجامعة األمري انيف  18
  htm8ar/017/201711162jazirah.com/-http://www.al.- - اجلزيرة/16485/ العدد شراري،امد الحل ساحة حروب املستقبل الفضاء السيرباين 19
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تقي  20وحصانة شرعية عدم وجود مناعة فكرية، و والفراغ الفكري يرجع للجهل الناتج عن األمية الفكرية
 .21الفكري واالحنرافعقول من الغلو ال

بعة من طبيعته ومقوماته الذاتية، ومقومات الفكر الفكر املنيع فكر قادر على االستمرار ومناعته ان إن
كان ن إسالمًيا إال إذا  اإلسالمي ليست شيًئا يصنعه الناس جراًي وراء أهوائهم أو اجتهاداهتم الشخصية، فالفكر ال يكو 

طة لألمة ابملصاحل املنضب تكونه يف إطار تعاليم اإلسالم ومقاصده العامة، وال يكون منوه صحيًحا إال إذا كان متصال
 . 22يف اخللق -تعاىل–وابلطبيعة البشرية، وما نعرفه من سنن هللا 

 ج اىلوهذه الرتبية حتتا  ،الفكر املنيعمن أهم مكوانت  والذي يعترب ،للجيلالصحيحة العقلية الرتبية : يااثن
 .عرفة، ويقوى ابملمارسة والتدريب وامل، إهنا عمل مستمر ال يتوقفعليها االستمرارمع  ة االنساننشأ البدء هبا منذ

إنَّ املنهج العقلي الذي يسلكه القرآن الكرمي يف بيان العقيدة وغرسها يف النفوس أييت متسقاً  :يقول ابن تيمية
اىل هج الفطري ومتكاماًل معه؛ ولذلك فإنَّ القرآن الكرمي مل يكن مقصورًا على جمرد اخلرب عن وجود هللا تعمع املن

ووحدانيته وسائر أركان العقيدة، وإمنا أقام الرباهني العقلية اليت هبا تُ ْعلام العلوم اإلهليَّة؛ فكان منهجه ومنهج مجيع األنبياء 
 .23لعقلية والسمعية )الشرعية(عليهم السالم اجلمع بني األدلة ا

 وأتسيسها اإلسالمية العقليةل يساعد على بناء قىل جنب مع النإلدليل العقلي جنبا اباخلطاب العلمي ن تدعيم إ      
اليت اقرتن فيها الشرع مع العقل هو  هبذه القوةوانتحال املبطلني والذهن املؤسس  اجلاهلنيأتويل  على بنيتها من واحملافظة
جن هبا ص الباحث من الثنائيات احلادة اليت يسلمية حمكمة تتحلى ابلفاعلية واالجيابية وختنظرايت عليقدم الذي 

 .24حياانأ
: التمهل يف إعطاء األحكام حلني التفكري الناقد يعِنو ، ري الناقدكمهارات التفعلى  اجليل بناء عقليةاثلثا: 

 أفكار معينة. أو قيمة، أو دقة، أو مصداقية، أو منطقية فكرة أوالتحقق من األمر، وهو يستخدم للحكم على موثوقية، 
تأم ل وهادف، يقوم على احلجج املنطقية، وغايته الوصول إىل أحكام صادقة، التفكري الناقد: نشاط عقلي م إن

وفق معايري مقبولة، ويتألف من جمموعة مهارات ميكن استخدامها بصورة منفردة أو جمتمعة، وتصنف ضمن ثالث 
 اثلة للقراءة والكتابة جيدر ابملؤسسات الرتبوية بدء من األسرةممإنه مقدرة تعليمية  .25فئات، التحليل والرتكيب والتقومي

 .26وف املساعدة لذلكارسته وتوفري كافة الظر متدريب النشء عليه والسماح هلم مب واملدرسة
مي املؤهِ ل إلقامة الواجبات واملقصود به: البناء العل ،على الدليل املستندالصحيح  يالعلم البناء رابعا:

 
آلراء خيلُّ هبما من احلصانة الشرعية: )البناء العقدي املتني من خالل الفهم الدقيق الناضج ملنهاج هللا كتاابً وسنَّة، ووقاية الفكر والعقل من كلِ  ما املقصود اب 20

 .خباب بن مروان احلمد - ة الشرعية وأمهيتها يف تشكيل الشخصية اإلسالميةاحلصان ملنهج أهل السنَّة واجلماعة يف التلقي واالستدالل( الفاسدة، املخالفة
 8ص رانيا نظمي.د، االستخدام السيئ لتقنية االتصاالت احلديثة وأتثرياته على الفراغ الفكريانظر:  21
 /htm29https://www.saaid.net/Doat/bakkar. - 7انظر املناعة الفكرية لعبدالكرمي بكار 22
 (.227، 226/ص 9جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: )جانظر  23
 309هنية العلمية حملمد األنصاري، ذال تكوين انظر 24
 61-60ليم التفكري لفتحي جروان انظر تع 25
 25  مة وفاء العيالتفكري الناقد الليس فشر، تر  انظر 26

https://www.saaid.net/Doat/bakkar/29.htm
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إعطاء اجلانب العلمي مارتابته  رعيَّة، واملؤهِ ل لواِجب اإلصالح والدعوة يف الناس، وممَّا ينباِغي ُمراعاتُه يف هذا اجلانب:الش
غرس الشعور و  األدىن من العلوم الشرعية.االعِتناء بتاعِليم مجيع الشباب احلدَّ و  الالئقة به، بعيًدا عن اإلفراط أو التفريط.

 حتقيق التكاُمل العلمي.و  تعظيم النصوص الشرعية.و  حتقيق الفقه يف الدين.و  تعليم العلوم الضرورية.و  ابحلاجة للتعلُّم.
افظة على الطاقة احملو  تاعِويد الطالب على القراءة الواِسعة يف شىتَّ اجملاالت.و  زايدة داْوِر الطالب يف العمليَّة التعليميَّة.و 

ناِسبة له.و  العقلية، ويعىن هبذا عدم شْغلها مبا ال طائل من ورائه.
ُ
االعِتناء و  ربط الطاِلب ابملصادر العلميَّة والفكريَّة امل

 .27بطرق التعلُّم الفردي
غري لقني ات هذا الدين العظيم بعيدا عن التىل مجاليإظر نولفت ال ،عرفة أسبابه وتطبيقاتهعلينا العناية مب كذلك

قبل على تطبيق احام واظهار تكامل الشريعة يف احكامها وبيان صورهتا الكلية يف ذهن املتلقي ليالشرعية  لألحكامربر امل
 .دينه بكل قناعة واميان وعز وسرور
عظمتها فيعرض حكم الصالة ومجاهلا و  ،ليظهر مجال هذا الديناألخرى  واجملتمعات بيان الضد يف الدايانت

 .خرىتذكر مناذج من الصلوات يف الدايانت األمن تشريعها مث واحلكمة 
كي ااثرة االعالم رية حتا مثل املضروب وابلفيديو العلمي القصري وعرضها بصورة شيقة دعم ذلك ابلصور وابملث

عند تقدميه على اساليب  احلرص أصبحت ضرورة من جهة العلمي ووسائل التواصل االجتماعي فالعناية ابحملتوى
 .ملفتو مثري و يق االعالين املعاصر: قصري التسو 

ابألسلوب املعاصر ووفق  واملبادئداية نشأته على القيم باليت تغذي االنسان من  الرتبية األسرية :خامسا
ب ل مباشر ولكن ابستخدام السناكادثته ونصحه بش، قد ال يستجيب ولدي عند حممعطيات العصر وجماراة تقنياته

اد األساليب ، وال اقصد استبعواصل االجتماعي اليت تغذيه ممكن النفوذ اليه من خالل ذلكشات وغريه من منصات الت
اليت يتلقى منها اجليل املعلومة والنصيحة واملعرفة فتسبق االسرة  املعاصرة داتعروفة ولكن مواكبة املستجوية املالرتب

 .االخرين اليها
 مراعاةو  ،ماعة من الصغرالوطنية وتعزيز مفهوم اجل تقوية اللحمةو  نتماء الوطيناالالرتبية على  سادسا:

 .ماعة على مصلحة الفردمصلحة اجل
 التايل: لى النحوع ك، وذلةواالجتماعيوالنفسية  الدعويةو  لقيةاخلخ و السلوكية  العناية جبوانب الرتبية: عاساب
ُنوط به حسب تربية الشاب املسلم على حتمُّل املسؤوليَّة الدعويَّ  جلانب الدعوي:ابصود املق

ا
ة، وفْهم عمله امل

بادارة الفرديَّة.تو  الشعور ابملسؤولية.وهذا ينمي  قدراته وإمكانيَّاته.
ُ
 تنِمياة اخلربات اإلدارية واملؤسَّسية.و  نِمياة امل

 ُيقصاد به االعِتناء ابألخالق العالِياة والسلوكيات الطيِ بة، ولالعِتناء ابجلانبف اجلانب اخللقي والسلوكيأما 
السلوكي أمهي َُّته؛ وذلك أن حِلُسن اخلُُلق منزِلًة عالِياة يف الدين، وألن مرحلة الطفولة والشباب هي األكثر أتث ُّرًا هبذا 

ٍ يف جانب األخالق اجلانب، كما أنَّ احلالة العامَّة للُمجتامعات اليوم تاشهاد  .28خلاًل غريا هنيِ 
 .صلَّى هللا عليه وسلَّماالعِتناء بشمائل النيب و  القدوة احلسنة. ازابر  وسائل الرتبِياة اخللقية والسلوكية:ومن 

 
 69ية الشباب حملمد الدويش صانظر ترب 27
 141-111انظر تربية الشباب حملمد الدويش ص 28
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 دراسة أبواب األدب والسلوك.و  جُمالاسة الُعلاماء الرابنيِ ني.و 
؛ إذ العالقة بني كلِ  فرد وجمتمعه و  الرتبِياة االجِتماعية هي: االعِتناء ابجلانب االجتماعي لدى الشاب املرَّبَّ

كما نسعى إىل   .اإلعداد للحياة املاديَّةو  حتمُّل املسؤولية ويعود بط الشباب ابلرفقة الصاحلة.فري  .عالقة أتثُّر وال شكَّ 
 تنِمياة القدرة على بِناء عالقات اجتماعية انجحة.

ا من املشكالت واألمراض النفسيَّة، ومن املهم 
ً
، فيكون ممتًعا سامل  مشبعااالعِتناء ابجلانب النفسي لاداى الشابِ 

توجيه االنِفعاالت والعواطف قادرا على  ،هدور واثقا من نفسه مدركا ألمهية  ،رادةاالقوي  يَّة.جات النفسحالل
 .29وضبطها

وحتِصيل التقوى واإلميان، ويعىن به تاعاُهد تعاىل  جوانب الصلة ابهللتقوية  اواملقصود هب الرتبية اإلميانية :ااثمن
 وزايدته، ويُطلاق عليه كذلك )تزكية النفوس(. اإلميان يف النفوس، والسعي لتانِميته

هِلكات، ، وينجو يوم الِقيامة من العاذوالشبهاتفباإلميان ياثُبت املرء على ِدين هللا يف وجه الِفنتا 
ُ
اب وامل

 وابإلميان يُواِجه اإلنسان ُمِلمَّات احلياة والصُّعوابت، وبه يُفارِق املعاصي والشبهات.
قبة الذاتية الداخلية جتعل النشء هذه املرا ،نه يراكإه فان مل تكن تراه فترا كأنكن تعبد هللا  أ :ةفبالرتبية االمياني

 .جه سيل الشهوات اجلارف الذي يعرض عليه ليل هناريوا
ب من حترير القلو  تعظيم هللا يف النفوس، وحتقيق التقوى واملراقابة. ومن األهداف الفرعيَّة لعمليَّة الرتبِياة اإلميانيَّة:

 وسائل عامَّة يف البناء اإلمياينوذلك من خالل  حتقيق الواراع وجتنُّب الشبهات.و  اية أبعمال القلوب.العنو  التعلُّق بغري هللا.
 التعاُون والتَّناُفس املشروع على أداء العبادات.و  جلسات الذكر والوعظو  التفكُّر يف املخلوقات.و  االعِتناء ابلقرآن. :منها

 .30القدوة احلسنة وُمطالاعة ِسريا السلفو  تذكُّر املوت والدار اآلخرة.و  وصفاته.تعاىل عرفة أمساء هللا االعِتناء مبو 
زجاجة صفاء ل، فيكون قلبه كاه زيغ الشبهات وتلوهناقائم على احلجة والدليل الشرعي والعقلي يواجوابلعلم الشرعي ال

 .مسلمج عقدي وفكري حيتاج إليه كل هنوهذا  ،بصالبته د عليهاوير  راها بصفائه ويدفعهاويهة بفيكشف الش ،صالبهو 
قال يل شيخ اإلسالم ...  ،ما أعلم أين انتفعت بوصية يف دفع الشبهات كانتفاعي بذلك" :يقول ابن القيم

ا؛ فال عليه إيراد بعد إيراد: ال جتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشرهب وقد جعلت أوردرضي هللا عنه 
ينضح إال هبا ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة، متر الشبهات بظاهرها وال تستقر فيها؛ فرياها بصفائه ويدفعها بصالبته، 

 .31"وإال فإذا أاشربت قلبك كل شبهة متر عليها صار مقراً للشبهات

الفكر واالعتقاد؛ ابالعتصام ابهلل، نينة على سالمة حتقيق الطمأ" الذي هواألمن الفكري هبذا املنهج يتحقق 
واألخذ من املصادر الصحيحة، مع التحصن من الباطل، والتفاعل الرشيد مع الثقافات األخرى، ومعاجلة مظاهر 

 .32"االحنراف الفكري يف النفس، واجملتمع 

 
 201-171-177انظر تربية الشباب حملمد الدويش ص 29
 35 انظر تربية الشباب حملمد الدويش ص 30
 (.443 /1) وزيةقيم اجلالبن  مفتاح دار السعادة 31
 . 37ن اللوحيق ص بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي، د.عبدالرمح 32
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ها ويناضلون كيف يثبتون علي  ، وتعليمهمأبنائنا وقلوهبمترسيخ العقيدة الصحيحة يف عقول ب أن نعلم أن جي
 .، ابحلجة والدليل مسؤولية املربني من أابء ومعلمني ومسؤولني وأصحاب األصوات واملنابرعنها

)ووصَّى هبا إبراهيم  وله تعاىل:ق هم ابلثبات على اإلسالم، ومن ذلكن يوصون أبناءو األنبياء واملرسل وقد كان 
قال النيب  ويف احلديث(. 132م مسلمون( )البقرة/تنَّ إالَّ وأنتبنيه ويعقوب اي بِنَّ إنَّ هللا اصطفى لكم الدين فال متو 

ا أبواه يهوِ دانه أو ميجِ سانه، أو ينصرانه( أخرجه ا صلَّى هللا عليه وسلَّم لبخاري : )كلُّ مولود يولد على الفطرة، وإمنَّ
أن يعلم صنعة  33اتهيف تقويته وإثب : )وليس الطريقإمام املتكلمني والصوفية رمحه هللا وهو  اإلمام الغزايل قال ومسلم.

اجلدل والكالم، بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسريه، وقراءة احلديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فال يزال اعتقاده 
ن من أدلَّة القرآن وحججه، ومبا يارُِد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها، ومبا يسطع عليه ميزداد رسوخاً مبا يقرع مسعه 

 .34"ئفهات ووظاأنوار العبادا
افظة حم للمملكة العربية السعودية مستحضرة بوضوح مفهوم األمن الفكري 2030جاءت رؤية لقد : أخريا 

ومراعية مقومات األمن  هلذا الدين العظيم، ولواألصعجلة التقدم لألمام وفق الثوابت ب والدفعإىل التطوير  فدعت عليه؛
 بالدان احلبيبة . الفكري ل

، رئيس جملس الشؤون األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو امللكي ويل العهد يقول
أقد م لكم رؤية احلاضر للمستقبل، اليت نريد أن نبدأ العمل هبا اليوم لِلغد، حبيث تعرب  "يسرين أن االقتصادية والتنمية :

 عن طموحاتنا مجيعاً وتعكس قدرات بالدان. 
ا تبدأ قصص النجاح برؤية، وأجنح الرؤى هي تلك اليت تبىن على مكامن القوة. وحنن نثق ونعرف أن دائما م

مثن من البرتول، ففيه احلرمان الشريفان، أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار ركًا هو أهللا سبحانه حباان وطنًا مبا
 ول... وقال:مسلم، وهذا هو عمقنا العرِب واإلسالمي وهو عامل جناحنا األ

حنن منلك كل العوامل اليت متكننا من حتقيق أهدافنا معاً، وال عذر ألحد منا يف أن نبقى يف مكاننا، أو أن 
ر هللا. رؤيتنا لبالدان اليت نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها اإلسالم ومنهجها الوسطية، اجع ال قدنرت 

 كل مكان، وسيلقى كل احرتام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح"تتقبل اآلخر. سنرحب ابلكفاءات من  
 :معرفة عن نفسها  2030رؤية جاء يف مقدمة و 
اور وهي اجملتمع احليوي واالقتصاد املزدهر والوطن الطموح، وهذه احملاور تتكامل رؤيتنا على ثالثة حمتعتمد "

 من مرتكزات هذه الرؤية.وتت سق مع بعضها يف سبيل حتقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة 
أتسيس قاعدة صلبة تبدأ رؤيتنا من اجملتمع، وإليه تنتهي، وميث ل احملور األول أساسًا لتحقيق هذه الرؤية و

زدهاران االقتصادي. ينبثق هذا احملور من إمياننا أبمهية بناء جمتمع حيوي، يعيش أفراده وفق املبادئ اإلسالمية ومنهج ال

 
 التوحيد . يقصد االميان ابهلل ورسوخ 33
 95-1/94إحياء علوم الدين 34
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عتز ين هبويتهم الوطنية وفخورين إبرثهم الثقايف العريق، يف بيئة إجيابية وجاذبة، تتوافر فيها مقو مات الوسطية واالعتدال، م
 .35"يمني، ويسندهم بنيان أسري متني ومنظوميت رعاية صحية واجتماعية ممك نةياة للمواطنني واملقجودة احل

تمع سسات اجمل، أقصد مؤ  من اخلارجون ين الذي نسلكه حلماية النشء من املؤثرات اخلارجية يكالطريق الثا
مقرتح  جأعرض هنا إىل طريقني وابستخدام أسلوبني كنموذ وسلوك الطرق املانعة واملقاومة هلذه املؤثرات اخلارجية ، وس

 جلة :للمعا
 وهي إحدى اسرتاتيجيات برانمج تريز لتنمية التفكري اإلبداعي) "العكسأو  القلب"ية تيجادام اسرت استخأوال: 

ماية واألساليب حل قللخروج ابلطر  ( استخدام إجراءات و طرق معاكسة لإلجراءات املستخدمة عادةرف أبهنا وتع
ن احلرص على الرتبية االمنائية والرتبية الوقائية بل ال بد م وال يكون الرتكيز على العالج فقط ،النشء من هذه املهددات

 اثرهاآلها و ووسائ ،وطرق نفوذها يف اجملتمع ،املهددات اخلارجية ذههاليب دراسة أسهي بوطريقة تطبيقها املقرتحة  .أيضا
أو الوقاية عوضا عما كان يستعمله  جعله أسلواب للدفاعالعمل على  مثه، حصر جرد ذلك و و تمع اجملاألسرة و على الفرد و 

 نا الوطنية، فيقلب األسلوباألعداء للنفوذ والتهديد واخرتاق ثقافتنا اإلسالمية وحلمتنا الوطنية والعمل على سلب هويت
يف استخدامها للوقاية والدفاع ، وسأعرض هنا لبعض األمثلة بعد ألف اجليل هلا و ها يف االخرتاق احويستفاد من جن

 ،والفكر االحلادي ،فكر التكفريي الغايلمثل ال ليبها يف النفوذاوأس اليب وطرق املهددات اخلارجية ألسرائي األويلاستق
 :إىل هذه الطرق منه، الذي خلصت 36وملة الثقافيةعوالهجمات التغريب و 

 .مل احمليط به قادر على التعامل معهابلعالتعليم وضرورة الرتكيز عليه يف بناء جيل واعي ا-1

النري، والعمل على إنشاء  واالستفادة منه يف تربية النشء وتعزيز القيم وبناء الفكره عالم بكل منصاته ومنافذاإل-2
 .جودةوهادفة تسد احلاجة املو نوات جاذبة ق

، والقضية النبيلة معلومة اهلادفةشرة لل، انللمبادئداعية  حاملة للقيم( قدوات -)مشاهري تكوين رموز جمتمعية-3
واالاثرة املوجودة يف مشاهري ذب ، تتوفر فيها عوامل اجلعند أهل البلداملنتشرة  جتماعيعرب منصات التواصل اال النافعة،

 اخلطري. للفراغ الفكري نيواحلاث للمادايت نيروجامل ،التفاهات

أهل العلم واالختصاص يف شىت العلوم والفنون ومن خالل  إبشرافباب نشر املنتدايت الشبابية واليت تدون فيها الش-4
 املثمر.عمل التطوعي دعون للهذه املنتدايت تبث القيم وتنشر الفضائل ويعرف الناس على اخلري وي

املواجهة ذات الصلة ابملرأة وعرض سبل  والبحوث ساتاز املتخصصة للدر كااي املرأة وإنشاء املرا ام بقضماالهت-5
 كافة الوسائل خلدمة هذه األهداف.وكشف املهددات املتعلقة هبا واالستفادة من  

 
  2030رؤية اململكة العربية السعودية  35
 املقرتح يف املعاجلة.حصرها حيتاج لبحث مستقل ولكِن أورد أمثلة لتتضح الفكرة أو األسلوب  36
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ستفادة واال، (34-0حتليل للتغريات اجملتمعية خاصة يف فئة الصغار والشباب_ من عمر مجع و إنشاء مراكز رصد و -6
 .اخلطط االسرتاتيجية داعدمن هذه املعلومات عند إ

رب منصات التواصل االجتماعي واالستفادة من ذلك يف بناء جيل واعي قادر على كشف الزيوف االنتشار املدفوع ع-7
 .واملهددات

جات التقنية حىت تظهر بقوه وتقدر على استخدام أعلى در  ربامجوال الدعم املادي للقنوات واملواقع واملراكز-8
 .طن الغايلهذا الو  القنوات اليت حتمل الفكر املنحرف وتسعى لتهديد أمنتوازي واالحرتافية ل

ح اخلطط االستباقية تقرت تستشرف املستقبل و  كاشفة للمهددات،  ،ات اجملتمعيةلتغري لراصدة  راكز حبثيةء مإنشا-9
 ة.البناء
صة جهات خمتوإنشاء  ،بني احلقائق والشائعات طرق التمييز ما ليمهمتوعية الشباب خبطورة الشائعات ونقلها وتع-10

 أفراد اجملتمع احلصانة ضدها.لك إكساب كشف الشائعات وكذتعتِن ب
فيكون لديهم وعي معلومايت ، بعض احلساابتة توعية الشباب خبصائص مواقع التواصل االجتماعي وعدم موثوقي-11

 دم التسليم لكل ما يقال وينشر عربها.هم يف النقد والتحليل وعذه القنوات اليت يستخدموهنا وهذا يساعدهب
 واحلرص على شيوعها واستخدامها يف األماكن العامة. ،اهلامجالعناية ابللغة العربية وابراز -12

 ة كعلم األوبئة وعلم اجلرمية واالفادة منتها للمهددات احلسيخرى وطرق معاجلساليب العلوم األأالنظر يف اثنيا: 
لوب ، ومثال تطبيقي على هذا األس37جلات وطرق جديدة للمهددات الفكرية والقيميةامع إلجيادساليب األ هذه

، ويعرف أبنه إفقاد اجملرم نسبة اجلرمية يف علم القانون اجلنائي خلفضتبعة يز وهو من األساليب املاستخدام نظام التعج
 .38ه وعدم متكينه من فعل اجلرميةعلى اجملرم بتعجيز أو السيطرة  ،م العنفئالقدرة على ارتكاب مزيد من جرا

 كما يلي:هتني  جن م  اخلارجية الفكرية استخدام هذا األسلوب ملواجهة املؤثرات واقرتح
 وذلك :من جهة الداخل: أقصد جهة الشباب واجليل 

ليب االقناع اأس واستخدام ،عتبار مبن حولهالوارفع الوعي لدى الشباب وبيان خطورة األمر وآاثره وحثه على النظر -1
، فيكون املهدد عاجزا عن اخرتاق اجليل ملناعته واالحصاءات العاملية ابألرقامالداللة عليه العلمية والعقلية، و  قائقواحل

 الفكرية..
 ه.، وعدم تركه فارغا ألبتكل ما ينفعيف   توجيه طاقاتهع املناسب له و اشغال الشباب ابلنافع املات-2
 ميله مسؤوليات أسرية وليس فقط كفايته لنفسه بل واجباته جتاه أسرته وجمتمعه.حت-3
 ؤولة.مفهوم احلرية بشكل صحيح لدى الشباب وأهنا مقابل املسؤولية وأهنا حرية منضبطة مسغرس -4

 جهة اخلارج فنطبق مفهوم التعجيز من خالل:أما من 
اللكرتوين وحجب املواقع ذات التهديد واخلطر ودعوة الشباب للمسامهة يف ذلك حتت إشراف فضاء اعلى الالرقابة -1

 منظم.
 

 املقرتح يف املعاجلة.فكرة أو األسلوب لتتضح ال مثاالحصرها حيتاج لبحث مستقل ولكِن أورد  37
 1425-الرايض-األوىل-للعلوم األمنية العربية امعة انيفج- 328-325 جرائم العنف وسبل املواجهة لعبدهللا غامنانظر  38
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 واستفادة من االعالم املدفوع ،جييف االعالم اخلار ة الوطنية ونشر الصور املشرفة لشباب هذا الوطن حداظهار الو -2
 .ليعلم أنه جيل يصعب اخرتاقه

رائم ه، وتوعية اجملتمع مبفهوم اجلطن وأبنائيعكسون صورة سيئة للو ن الذي ، هؤالءوتوعيتهم حماسبة املستهرتين-3
 .االلكرتونية وضوابط النشر الكرتوين

يف موقع واحد جيمع  وتناقش قضاايه اختالف فئاتهعلى  فكر املنحرفمجع املواقع واملنتدايت اليت تعتِن مبعاجلة ال-4
 ت اجملتمع وعرب منصات التواصل االجتماعي.، والسعي للتعريف هبا ونشرها لدى مجيع فئاروابط هذه املواقع

 حت مطلبا ملواجهة املهددات اخلارجية.ديد األساليب ومواكبة التقنيات مل تعد ترفا بل أصبجت-5
والعمل على الوقاية منها قبل وأساليبها، وطرقها  فها القريبة والبعيدةوأهدا ذه املهدداتدائم هلالرصد والتحليل ال-6

 .وفودها إلينا
ار كاخلارجي الذي حيمل األف والتعليمي عالمياالفال بد من مزامحة اهلجوم  ؛حالل ابملزامحةالاستخدام أسلوب ا-7

اليت تعلوه قوة وأتثري إلحالهلا مكان  وأاد البدائل املوازية له واجي ،وهويتنا الوطنية ،ان الثقايفءوالذي يهدد بنا ،املنحرفة
 شر.نتحرف املنالفكر امل
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 : والتوصيات اخلامتة• 
 ذه النتائج:خلص البحث إىل ه

متماسكا متحدا لكي يظل اجملتمع ؛ فه أفرادأداة توحيد بني يف اجملتمع إذ هي ةالثقافة الواحدأمهية -1
 .يري واملثل وأمناط السلوك اليت يضعها اجملتمعن يقبل أفراده القيم واملعاومتضامنا ال بد من أ

املسلمة  تابجملتمعا اخاصوليس  تشرتك فيه اجملتمعات اأمر ماية النشء من املؤثرات اخلارجية السعي حل إن-2
 .وديةتنفرد به اململكة العربية السع اأمر  وأ

 .ماية النشء من املؤثرات اخلارجيةحل الناجحة تمعيةاجملعاملية التجارب ال االستفادة من أمهية -3
ملؤثرات نشء من اماية الحلكن جملتمعنا أن يسلكها ق اليت ميئل والطر االوس أهم أنواعهاكل تعد الرتبية ب-4        

 .اخلارجية
؛ بل أصبحت أدوات تستخدم مناسبا اصل االجتماعي مل تعد أدوات نستخدمها فيما نراهائل التو ن وسإ-5      

 .وتغيري أمناط حياتنا للسيطرة علينا
املناعة الفكرية لدى الشباب، إذ يعد الفراغ الفكري من أبرز االحنرافات السلوكية  تكوينضرورة العمل املستمر ل -6   

 .تمع والشباب على وجه اخلصوص، فهو من أكرب التحدايت اليت تواجه األمن االجتماعيلدى اجمل
 وأوصي مبا يلي:

تمع اجملاألسرة و على الفرد و  اثرهاآلها و ووسائوطرق نفوذها يف اجملتمع  املهددات اخلارجية ذههاليب أس جردو  دراسة-1
وهي إحدى اسرتاتيجيات برانمج تريز لتنمية التفكري ) "العكسأو  القلب"ية تيجااسرت دام وحصر ذلك مث استخ

واألساليب  قللخروج ابلطر  ( استخدام إجراءات و طرق معاكسة لإلجراءات املستخدمة عادةوتعرف أبهنا  اإلبداعي
ص على الرتبية االمنائية والرتبية ن احلر بل ال بد م وال يكون الرتكيز على العالج فقط ،ماية النشء من هذه املهدداتحل

 اسات علمية أكادميية يف ختصص الرتبية اإلسالمية والثقافة اإلسالمية لذلك.صص در اقرتح أن ختُ ، و الوقائية أيضا
أفضل السبل والطرق  إلجيادت حلها يلها وبناء الدراساة والعمل على حتلدجو االستفادة من األرقام واالحصاءات املو -2

 .محايته القوي القائد املؤثر وليس فقطالواعي اجليل لبناء اجليل 
، نعم ا يتناسب مع قيمنا وثوابتنا وحلمتنا الوطنيةمبهنا  املعروضةورة مثل التجربة األملانية ااالستفادة من التجارب اجمل-3

ود يف موقع واحد واملطلوب مجع اجله ،ولكنها متفرقة ،دينا مثل ما هو معروض يف ذاك املوقعل ةقع كثري توجد جهود وموا
حدة أبهداف مو  ،صورة تكاملية متسقةب ،حيمات ومواقع تعتِن ابلشباب وقضاايه من مجيع النواىل خدإينفذ 

 .قبال واالنتشارالكانت أدعى للقبول واكبوابة وطنية لولو كانت   ،ومنطلقات معلنة
امج وحرص اجلميع على خدمة هذا رب رغم كثرة ال ،سيق بينها وهذا مما نفتقده أحيااننهود والتاتف اجلضرورة تك-4

 .ئهالسعي لبناالوطن و 
هذه  من ،ة كعلم األوبئة وعلم اجلرمية واالفادةتها للمهددات احلسيخرى وطرق معاجلساليب العلوم األأالنظر يف -5

 .ملهددات الفكرية والقيميةواجهة اجلات وطرق جديدة ملامع إلجياداالساليب 
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عد حتديد املفاهيم وب ،عياتجاالتفاق على األصول واملر  بعد ايت وذلكاتفها لتحقيق ذات الغاكتضافر اجلهود وت-6
 .مؤسسات اجملتمع نيوتعيني املهددات ب ،واملصطلحات

يف احلياة على هدي من  دي ورسالته اخلالدةن بناء شخصية اإلنسان احلضاري املنتج والنافع ليقوم بدوره الرايإ"
وتشجيع مستمر وجهود جبارة لصهره يف منظومة العمل والبناء واإلنتاج  هللا ونور حيتاج إىل ختطيط سليم وصرب طويل

اهلدم واملثبطني واملعوقني الذين تتقاص  ر مهمهم وتضمحل  أو إغفال وهتميش ملعاول، واإلبداع دون تضخيم وهتويل
فتية املؤمنة برهبا، القادرة على مح  اي  ة ب ن ائها  اول  هم، وت خ   ور ق   واه  م أم    ام س واعد البناء القوية الم، وت ت ه اوى م  ع نفوسه

 .39"وصيانة مكتسباهتا
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