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ملخص:
ي�سعى الباحث اإىل اإبراز دور امل�ؤ�س�سات املجتمعية – الأ�رسة 
اأمن  – يف مكافحة التطرف الفكري الذي يهدد  واملدر�سة وامل�سجد 
املجتمع وا�ستقراره، وقد بَينّ الباحث دور الأ�رسة يف تن�سئة اأبنائها، 
يف  املتطرفة  الأ�رسة  دور  وكذلك  الفكري،  التطرف  من  وحمايتهم 
تطرف اأبنائها وجل�ئهم اإىل العنف والتطرف، كما بَينّ دور املدر�سة 
ودور  �سل�كهم،  وتهذيب  الن�شء  تنمية  يف  التدري�سية  والهيئات 
امل�سجد يف الت�عية والت�جيه، واجلهات امل�رسفة على امل�ساجد يف 
تفعيل اأدائها يف مكافحة التطرف الفكري للحفاظ على اأمن املجتمع 

وا�ستقراره.
الكلمات املفتاحية: امل�ؤ�س�سات املجتمعية، مكافحة التطرف 

الفكري.

The Role of Community Organizations in combat-
ing intellectual Extremism

Abstract: 

In this study, the researcher seeks to highlight 
the role of the community associations , the family, 
the school and the mosque in combating intellectual 
extremism which threatens the security and stability 
of the society. 

The researcher focusses on the role of the family 
in bringing up their sons and daughters and protecting 
them from intellectual extremism and the impact of 
the extreme families on their sons and daughters and 
leading them to violence and extremism. 

The researcher also tackles the role of the 
school and its academic staff in raising the youth and 
managing their behavior. He also highlights the role 
of the mosques in guiding and raising the awareness 
as he stresses the importance of activating the role of 
the mosques in confronting the intellectual extremism 
to maintain the security and stability of the community. 

Key words: community organizations, combating 
intellectual extremism

مقدمة:
تعمل ال�رسيعة الإ�سالمية على بناء امل�اطن ال�سالح يف نف�سه، 
يتمثل  عظيمًا  جهداً  يتطلب  وهذا  ملجتمعه،  النافع  لغريه  امل�سلح 
يف تربيته على التقيد التام بال�رسيعة الإ�سالمية، واحرتام العادات 
وحرياتهم،  الآخرين  حق�ق  واحرتام  ال�سليمة،  املجتمعية  والتقاليد 
باللتزامات  لت�عيته  الالزمة  واملهارات  باملعارف  وتزويده 
يف  م�سلًحا  �ساحلًا  م�اطنًا  لي�سبح  عاتقه؛  على  امللقاة  الأخالقية 
الرتبية متكاملة من خالل جت�سيد  اأن تك�ن هذه  وينبغي  جمتمعه، 

ال�سالح  امل�اطن  بناء  اإىل  ي�ؤدي  ب�سكل  والعاطفية  الفكرية  الناحية 
القادر على امل�ساركة يف حتقيق اأمن املجتمع وا�ستقراره، بعيًدا عن 

التطرف الفكري.
 والتطرف الفكري هو: جماوزة حد العتدال والت��سط، اإفراًطا 
الدنيا،  اإىل  والرك�ن  التهاون  حيث  تفريًطا  اأو  والت�سدد،  الغل�  حيث 
الروحية والأخالقية واحل�سارية للمجتمع،  القيم:  وه� فكر يخالف 
الآخرين  حق�ق  وليحرتم  ال�سليم،  والتفكري  املنطق  ويخالف 
وحرياتهم، وه� اآفة خطرية ت�ؤدي اإىل تفكيك وحدة املجتمع وكيانه، 
الأفراد  لدى  والنف�سي  الجتماعي  ال�ستقرار  وزعزعة  العنف  ون�رس 

واملجتمع.
�صلة  له  ما  منها  �صاأذكر  كثريٌة،  اأ�صباٌب  الفكري  وللتطرف 

بال�صيا�صة ال�رشعية، وهذه الأ�صباب هي:
النظرة العدائية للحياة: هي نظرة ق�م راأوا احلياة مبنظار . 1

قامت، فاعتقدوا اأن احلياة رج�ٌش من عمل ال�سيطان؛ فرتك�ا ملذاتها 
ومتعها جميعًا حتى احلالل منها، ونظروا اإىل من ظهر عليه �سيء من 
نعيمها، نظرة الدون واتهم�ه يف دينه ول� كان من العلماء والأتقياء، 

وهذا اإفراط، اأي غل� وت�سدد وه� اأحد �سقي التطرف.
احلياة . 2 غرَّتهم  ق�ٍم  نظرُة  هي  للحياة:  الغرتارية  النظرة 

الآخرة،  عن  وغفل�ا  و�سه�اتها  وزينتها  مبتاعها  فخدعتهم  الدنيا، 
وترك�ا ال�ستعداد ملا فيه خال�سهم وجناتهم بي يدي اهلل عز وجل، 
وهذا تفريط، اأي تهاون ورك�ن اإىل الدنيا، وه� ال�سقُّ الآخر للتطرف.

اجلهل بفقه الواقع: اإن اجلهل بفقه ال�اقع املعي�ش، واأح�ال . 3
على  احلكم  يف  كبري  خلل  اإىل  ُيف�سي  واأفكارهم،  وظروفهم  النا�ش 

الأ�سياء، ي�سل غالًبا اإىل التطرف.
ال�رسيعة، . 4 مقا�سد  اإهمال  اإن  ال�رشيعة:  مقا�صد  اإهمال 

امل�سكلة  اإن  اإذ  التطرف،  اإىل  ي�ؤدي  فقط،  الن�س��ش  بظ�اهر  والأخذ 
ال�سحيحة،  الن�س��ش  من  امل�ستنبطة  املع�س�مة  القيم  يف  لي�ست 

واإمنا يف كيفية التعامل معها.
وعدم . 5 الختالف،  بفقه  اجلهل  اإن  الختالف:  بفقه  اجلهل 

بالراأي،  والعتداد  التع�سب  اإىل  ي�ؤدي  و�س�ابطه،  باآدابه  اللتزام 
وعدم قب�ل الآخر، ما ي�ؤدي اإىل التطرف.

قبل . 6 من  التطرف  �سناعة  وتك�ن  التطرف:  �صناعة 
احلك�مات التي تظلم �سع�بها، ومتنعهم حق�قهم وتنتهك حرياتهم)1(.

الدهماء  اأو�ساط  يف  ن�رسه  اإىل  يهدف�ن  الفكر  هذا  واأ�سحاب 
واجلهلة واأن�ساف املتعلمي، فه� يرتعرع يف بيئة اجلهل والتخلف؛ 
جهدها  ق�سارى  تبذل  اأن  جميعا  املجتمعية  امل�ؤ�س�سات  على  لذا 
اأمن املجتمع  الذي يعمل على زعزعة  الفكر املتطرف  ملكافحة هذا 

وا�ستقراره. 
الأفراد  من  جمم�عة  عن  عبارة  هي  الجتماعية  وامل�ؤ�س�سة 
لهم ذاتية وبنية اجتماعية حمددة، يتفاعل�ن فيما بينهم، فيتك�ن 
لديهم اأمناط �سل�كية واأدوار متيزهم، وهي ت�سم م�ؤ�س�سات اجتماعية 
وامل�سجد،  واملدر�سة  الأ�رسة  منها:  املجتمع  يف  �رسورية  اأ�سا�سية 
اخلريية،  واجلمعيات  الن�ادي،  منها:  ثان�ية  اجتماعية  وم�ؤ�س�سات 
يف  و�ساأحتدث  الرتويحية،  واملنا�سط  الجتماعي،  الت�ا�سل  وم�اقع 
هذا البحث- اإن �ساء اهلل تعاىل- عن دور الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد؛ 
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لأنها من امل�ؤ�س�سات الجتماعية الأ�سا�سية ال�رسورية يف املجتمع 
التي لها دور بارز يف تن�سئة اجليل، ومكافحة التطرف الفكري )2(.

 وتقع كذلك م�س�ؤولية كبرية على عاتق امل�ؤ�س�سات احلك�مية، 
يحتاجها  التي  الإمكانات  كافة  ر  ُت�سخِّ اأن  عليها  ينبغي  التي 
الرتب�ي�ن مراعيًة اأ�س�ش ال�سيا�سة ال�رسعية)3(؛ ليتمكن�ا من حت�سي 
من  نهم  ميكِّ الذي  الفكر  نح�  وت�جيهم  املتطرف،  الفكر  من  الن�شء 
امة،  الهدَّ املدمرة  الأفكار  اعتناق  من  بدًل  واأمتهم،  دينهم  خدمة 
يك�ن  قد  واأثره  خطره  من  واحلد  ملكافحته،  ن�سعى  الذي  والتطرف 
واأم�الهم،  ودماءهم  امل�سلمي  اأعرا�ش  ي�ستبيح  فرد  عن  �سادراً 
ويعتدي على ممتلكاتهم العامة واخلا�سة ويف�سد عليهم حياتهم، وقد 
القراآن  فتغلق دور حتفيظ  تتطرف وتغايل،  اأو حك�مًة  يك�ن نظامًا 
الكرمي واجلمعيات اخلريية والأهلية، وتقمع احلريات وتكمم الأف�اه، 
اآرائهم ب�س�رة �سلمية، وتعتدي على  ول ت�سمح للنا�ش بالتعبري عن 
الراأي، و�سنتحدث يف  الختالف يف  النا�ش وحريتهم ملجرد  حق�ق 
التطرف  مكافحة  يف  املجتمعية،  امل�ؤ�س�سات  دور  عن  البحث  هذا 
الفكري، وعن دور الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد؛ لأنها من امل�ؤ�س�سات 

الجتماعية الأ�سا�سية والفاعلة يف املجتمع.

مشكلة البحث: 
التطرف اآفة خطرية تزعزع اأمن املجتمع وا�ستقراره؛ لذا على 
جميع اجله�د اأن تت�سافر من اأجل مكافحته وم�اجهته، وهنا يثار 
ت�ساوؤل: هل لالأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد - من امل�ؤ�س�سات املجتمعية 

الأ�سا�سية- دور يف مكافحة التطرف الفكري؟

أسئلة البحث:
يجيب البحث عن الأ�صئلة الآتية:

ما دور الأ�رسة يف تن�سئة اأبنائها؟ ◄
ت�رسفاتها،  ◄ يف  الأ�رسة  تطرف  بي  عالقة  هناك  هل 

وتطرف اأبنائها؟
ما دور املدر�سة يف تربية الن�شء وتنميتهم؟ ◄
كيف ت�سهم الهيئات التدري�سية يف ت�جيه الن�شء وتهذيب  ◄
�سل�كهم؟
الن�شء  ◄ ت�جيه  يف  التعليمية  الرتب�ية  املناهج  دور  ما 

وتنميتهم؟
ما دور اجلهات امل�رسفة على امل�ساجد يف تفعيل اأدائها؟ ◄

أهداف البحث:
 يهدف البحث اإىل بيان دور امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف مكافحة 

التطرف الفكري من خالل: 
تنمية ال�عي مبفه�م التطرف الفكري.. 1
اإبراز دور الأ�رسة يف تن�سئة اأبنائها. 2
ت��سيح العالقة بي تطرف الأ�رسة وتطرف اأبنائها.. 3
بيان دور املدر�سة يف تربية الن�شء وتنميتهم.. 4
اإبراز دور امل�سجد يف الت�عية والت�جيه.. 5

أهمية البحث:
 تنبع اأهمية البحث من خالل تطرقه ملعاجلة ق�سية يف غاية 
الق�سية  هذه  تغطية  عدم  وكذلك  الفكري،  التطرف  وهي  الأهمية 

بال�سكل املطل�ب بح�سب معل�مات الباحث.

حدود البحث: 
اقت�رس هذا البحث على بيان دور الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد 
يف مكافحة التطرف الفكري، باعتبارها من امل�ؤ�س�سات الجتماعية 
التطرف  م�اجهة  على  القادرة  املجتمع،  يف  والفاعلة  الأ�سا�سية 
بال�سيا�سة  ال�سلة  ذات  بالق�سايا  والهتمام  ومكافحته،  الفكري 

ال�رسعية.

الدراسات السابقة:
يف  واملراأة  ال�سباب  )دور  بعن�ان:   :)2015 )حممد،  درا�سة 
مكافحة التطرف العنيف( . هدفت الدرا�سة للتعرف على دور ال�سباب 
املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  العنيف،  التطرف  مكافحة  واملراأة يف 
لل�سباب  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأهم  من  وكان  التحليلي،  ال��سفي 
دوًرا كبرًيا يف حماربة ظاهرة التطرُّف العنيف ومكافحتها والق�ساء 
عليها، وذلك من خالل فهمهم ابتداًء لهذا املفه�م، ومن ثمَّ تعاملهم 
للمراأة دوٌر كبرٌي  لهم وملجتمعاتهم، كذلك  ي�سبب �رسراً  معه مبا ل 
ب�اجب  قيامها  يف  تتمثَّل  العنيف،  التطرُّف  ظاهرة  حماربة  يف 
الرتبية والتن�سئة الإ�سالمية ال�سحيحة يف امل�اقع كافة التي ت�جد 
عاطفة  ت�ستغل  املتطرِّفة  واجلهات  املنظمات  بع�ش  اأن  كما  فيها، 
ال�سباب للعمل لالإ�سالم، اأو جهلهم اأحيانًا باأحكامه فتق�م بتجنيدهم 
املتابعة  غياب  واأن  متطرِّفة،  وعمليات  ماآرب  لتنفيذ  وح�سدهم 
اأي�سًا ب�س�رٍة كبريٍة  اأو ويل الأمر، ي�سهم  املنزلية ب��ساطة ال�الدين 

يف وق�ع ال�سباب يف براثن العنف والتطرُّف والغل�.
درا�سة )الظاهري، 2006(: بعن�ان: )دور املدر�سة يف مكافحة 
الإرهاب من منظ�ر الرتبية الإ�سالمية(. هدفت الدرا�سة للتعرف على 
الإ�سالمية  الرتبية  منظ�ر  من  الإرهاب  مكافحة  يف  املدر�سة  دور 
من  كل  حتليل  يف  التحليلي  ال��سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
الأ�س�ش التي جاءت يف وثيقة �سيا�سة التعليم يف ال�سع�دية، وكذلك 
الأهداف الرتب�ية يف املرحلة الثان�ية، اإ�سافة اإىل وظائف املدر�سة 
اقت�رست  وقد  الإرهاب،  مب�اجهة  ال�سلة  ذات  الدرا�سية  واملقررات 
هذه  نتائج  اأهم  من  وكان  الإ�سالمية،  الرتبية  مناهج  على  الدرا�سة 
الدرا�سة، بيان اأهمية وظائف املدر�سة الثان�ية والأن�سطة املدر�سية 
به  تق�م  اأن  ميكن  وما  والإرهاب،  التطرف  مب�اجهة  ال�سلة  ذات 
اآفة  �سد  الطالب  وحت�سي  واأمنه،  املجتمع  ثقافة  على  للحفاظ 
لهذه  الرئي�ش  ال�سبب  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  والإرهاب،  التطرف 

الظاهرة ه� اجلهل بالدين امل�ؤدي اإىل التطرف والإرهاب. 
درا�سة )مرجتى، 2004(: بعن�ان )مدى ممار�سة طلبة املرحلة 
حمافظة  يف  معلميهم  نظر  وجهة  من  الأخالقية  للقيم  الثان�ية 
املرحلة  درجة ممار�سة طلبة  الك�سف عن  اإىل  الدرا�سة  غزة(. هدفت 
حمافظة  يف  معلميهم  نظر  وجهة  من  الأخالقية  للقيم  الثان�ية 
وا�ستخدم  املمار�سة،  درجة هذه  املتغريات يف  بع�ش  غزة، وعالقة 
الدرا�سة  هذه  نتائج  من  وكان  التحليلي،  ال��سفي  املنهج  الباحث 
الإ�سالم،  امل�ستمدة من م�سادر  الأخالقية  بالقيم  �رسورة الهتمام 
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لهم ملمار�سة  املنا�سبة  البيئة  بال�سباب وتهيئة  الهتمام  و�رسورة 
الأن�سطة  من  الإكثار  الثان�ية  املدر�سة  ومطالبة  النافعة،  الأن�سطة 
جه�د  تكاتف  و�رسورة  الهادفة،  والثقافية  والرتب�ية  الجتماعية 
م�ؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية؛ لغر�ش القيم الأخالقية يف املجتمع 
ل�سيما ال�سباب منهم، والهتمام بدرا�سة الرتاث الإ�سالمي الرتب�ي، 
املختلفة  الرتب�ية  بالأ�ساليب  واملعلمات  املعلمي  اإملام  و�رسورة 

حلث الطلبة وت�سجيعهم على ممار�سة القيم الأخالقية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
اتفق معها  الباحث قد  فاإن  ال�سابقة،  الدرا�سات  اإىل  بالرج�ع 
يف اأهمية دور ال�سباب واملراأة واملدر�سة، وكذلك الهيئات التدري�سية 
وقد متيزت هذه  الفكري،  التطرف  مكافحة  املدر�سية يف  والأن�سطة 
الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها حتدثت عن دور الأ�رسة ب�سكل 
املتطرفة  الت�رسفات  اأثر  عن  وكذلك  اأبنائها،  تن�سئة  يف  متكامل 
واجلهات  امل�سجد  دور  اإىل  اإ�سافة  اأبنائها،  تطرف  على  لالأ�رسة 
امل�رسفة عليه يف احلد من تطرف ال�سباب، كما اأنها جمعت بي اأدوار 
كل من: الأ�رسة واملدر�سة واملجتمع يف مكافحة التطرف يف درا�سة 

واحدة؛ وهذا يعطي �س�رة اأو�سح ملكافحة هذه الظاهرة.

منهج البحث: 
اتبعت يف بحثي املنهج الو�صفي التحليلي.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من ثالثة مباحث، ت�صبقها مقدمة وتعقبها 
خامتة على النحو الآتي:

الفكري،  ♦ التطرف  الأ�رسة يف مكافحة  الأول: دور  املبحث 
وفيه مطلبان:

املطلب الأول: دور الأ�رسة يف تن�سئة اأبنائها �
املطلب الثاين: دور الأ�رسة املتطرفة يف تطرف اأبنائها  �
املبحث الثاين: دور املدر�سة يف مكافحة التطرف الفكري،  ♦

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: دور املدر�سة يف تربية الن�شء وتنميتهم �
املطلب الثاين: دور الهيئات التدري�سية يف ت�جيه الن�شء  �

وتهذيب �سل�كهم
املطلب الثالث: دور املناهج الرتب�ية التعليمية يف ت�جيه  �

الن�شء وتنميتهم
املبحث الثالث: دور امل�سجد يف مكافحة التطرف الفكري،  ♦

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: دور امل�سجد يف الت�عية والت�جيه  �
يف  � امل�ساجد  على  امل�رسفة  اجلهات  دور  الثاين:  املطلب 

تفعيل اأدائها
اخلامتة. ♦

املبحث األول: دور األسرة يف مكافحة التطرف الفكري
للمجتمع  الأوىل  الن�اة  لأنها  اجتماعية؛  م�ؤ�س�سة  اأهم  الأ�رسة 

لها وظائفها  اجتماعية  اأو خلية  اعتبارها جمتمعًا م�سغراً،  وميكن 
العالقات  يف  اخلا�سة  وطرقها  ونظمها  وتقاليدها  و�س�ابطها 

والت�ا�سل والتفاعل)4(.
قد  الإ�سالمي،  عاملنا  يف  الأ�رس  من  كثرياً  فاإن  ولالأ�سف، 
والتن�سئة  الرتبية  مبهمة  بالقيام  الجتماعية  امل�ؤ�س�سات  ف��ست 
اأن هذه امل�ؤ�س�سات الجتماعية ت�سهم  الجتماعية، وعلى الرغم من 
يف تنفيذ بع�ش ال�ظائف التي يجب اأن تق�م بها الأ�رسة، اإلَّ اأنها ل 
ت�ستطيع اأن تك�ن بدياًل عنها، اأو اأن تق�م مقامها يف اأدائها ملهامها 
ووظائفها ب�سكل كامل؛ وكذلك التفكك الأ�رسي الذي قد يعرتي بع�ش 
والعطف،  احلنان  الأطفال من  اإىل حرمان  ي�ؤدي  الذي  الأمر  الأ�رس، 
اأداء  يف  تق�رسِّ  التي  والأ�رسة  والتطرف،  اجلن�ح  اإىل  بهم  يدفع  ما 
وملجتمعها  ولنف�سها  لأبنائها  اأ�ساءت  قد  تك�ن  الرتب�ية،  ر�سالتها 
املجتمع  اأمن  يهدد  اأن  ميكن  ما  بذور  زرعت  قد  تك�ن  لأنها  كله؛ 
وا�ستقراره)5(، و�سنتحدث يف هذا املبحث عن دور الأ�رسة يف مكافحة 

التطرف الفكري، يف مطلبي، على النح� الآتي: 

املطلب األول: دور األسرة يف تنشئة أبنائها

املتطرف،  الفكر  من  اأبنائها  حماية  يف  عظيم  دور  لالأ�رسة 
يجعلهم  الذي  ال�سليم  والفكر  وال��سطية  العتدال  نح�  وت�جيههم 
ثقيلة،  واأمانة  عظيمة  م�س�ؤولية  وهي  واأمتهم،  اأوطانهم  خدمة  يف 
�سيحا�سب عليها الآباء والأمهات بي يدي اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: 
َباِل})6(، وقال  ِ َواجلجْ َوالأَرجْ�ِض  َماَواِت  ال�صَّ َعَلى  الأََماَنَة  َنا  َعَر�صجْ ا  {اإِنَّ

ِليُكمجْ َناًرا})7(. هجْ ِذيَن اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َصُكمجْ َواأَ َها الَّ تعاىل: {َيا اأَيُّ
َوُكلُُّكْم  َراٍع،  وقال ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: )ُكلُُّكْم 
ُجُل َراٍع يفيِ  ، َوالرَّ هيِ تيِ يَّ ، الإيَِماُم َراٍع َوَم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ هيِ تيِ يَّ َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ
َها َوَم�ْسُئ�َلٌة  َيٌة يفيِ َبْيتيِ َزْوجيِ ، َوامَلْراأَُة َراعيِ هيِ تيِ يَّ اأَْهليِهيِ َوُهَ� َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ

 .)8() هيِ تيِ يَّ هيِ َوَم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ ُم َراٍع يفيِ َماليِ �َسيِّديِ َها، َواخَلاديِ تيِ يَّ َعْن َرعيِ
�رسورة  اإىل  ال�رسيف  واحلديث  الكرميتان،  الآيتان  تر�سدنا 
تعليم الآباء والأمهات اأنف�سهم اخلري، وتط�ير معارفهم ومهاراتهم؛ 
ليك�ن�ا قادرين على حماية اأنف�سهم ووقايتها من كل ما من �ساأنه 
العلمية  الأ�ساليب  اأن يعكر عليهم نقاء عقيدتهم وفكرهم، وت�ظيف 
اخلري  حب  على  �ساحلة  تربية  وتربيتهم  اأولدهم  مع  تعاملهم  يف 
تربيتهم  م�س�ؤولية  عليهم  وتقع  عليهم،  م�ؤمتن�ن  فهم  والت�سامح، 
التي تف�سد عليهم حياتهم،  الهدامة  الأفكار  ورعايتهم وحفظهم من 
َواأَهلُه  َنْف�َسُه  َيقي  الرَّجل  َكاَن  َذا  َواإيِ وا�ستقراره،  اأمنه  املجتمع  وعلى 
اأن  َكذلَك  َفاإنَّ عليه  النار،  فتاأكلهم  ، ول يرتكهم هماًل  الآخرةيِ عذاب 
نيا وهي املعي�سُة املنغ�سُة بالنحراف والتطرف؛ وذلك  يهم َناَر الدُّ َيقيِ
بتاأديبهم وتهذيبهم وتعليمهم حما�سن الأخالق، وحفظهم من قرناء 
اأمانته بحقها، فازوا جميًعا بخريي  ال�س�ء، فاإن قام ب�اجبه واأدى 

الدنيا والآخرة)9(.
وميكن لالأ�رشة اأن تقوم بدورها يف توجيه اأبنائها وتن�صئتهم، 

من خالل ثالثة اأدوار هي:
لأبنائها، . 1 الأ�رسة  تن�سئة  على  ويعتمد  البنائي:  الدور 

ال��سطية  قيم  وتعزيز  ال�سحيحة،  ال�سليمة  العقيدة  على  وتربيتهم 
الذي  الأول  املح�سن  فهي  لديهم،  واحل�ار  والت�سامح  والعتدال 
يبداأ منه حت�سي الأبناء، اإذ تق�م بدورها يف بناء �سخ�سيتهم بناًء 
متكاماًل وفق العقيدة ال�سحيحة، والقيم واملبادئ ال�سليمة املنبثقة 

من ال�رسيعة الإ�سالمية. 
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د. خالد محمد ترباندور املؤسسات اجملتمعية في مكافحة التطرف الفكري

 الدور الوقائي: تقع على الأ�رسة امل�س�ؤولية الأوىل لل�قاية . 2
وتن�سئتهم  اأطفالها  تربية  تت�ىل  باعتبارها  املتطرفة،  الأفكار  من 
وخ��سهم  اأنف�سهم  على  والعتماد  ال�سحيحة،  الجتماعية  التن�سئة 
الإ�سهام  قادرين على  اجتماعيي  واأمل، وجتعل منهم  بثقة  للحياة 
يف بناء جمتمعهم والعمل على تقدمه ورفعته، ومهما ي�سنع الآباء 
ينفعهم  كما  ذلك  ينفعهم  ل  �سلطان،  اأو  جاه  اأو  ثروة  من  لأولدهم 
وتخطي  احلياة  اأم�ر  تدبر  على  وقدرتهم  اأنف�سهم،  على  اعتمادهم 
عقباتها وم�سكالتها، كما اأن على الأ�رسة اأن تغر�ش فيهم ما يحقق 
وحفظها  الآخرين  حلق�ق  احرتاٍم  من  وا�ستقراره،  املجتمع  اأمن 
ووقايتهم  اأطفالها  تربية  يف  الأ�رسة  ق�رست  ما  واإذا  ورعايتها، 
اأمنه  يزعزع  ما  ملجتمعها  قدمت  قد  تك�ن  املنحرفة،  الأفكار  من 

وا�ستقراره. 
اإن الأ�رسة ت�ؤثر ب�سكل فاعل يف �سخ�سية الفرد و�سل�كه، وهي 
اخللية الأوىل التي ت�ستقبل الإن�سان اأول عهده بالدنيا، فتت�سكل فيها 
يقتب�ش  ومنها  الأوىل،  احلياتية  جتاربه  ميار�ش  وفيها  �سخ�سيته، 
التي تغر�ش فيه  والتقاليد الجتماعية، وهي  العادات  الفرد  ويتعلم 
القيم واملبادئ الإ�سالمية الراقية، التي حتفظه من ال�ق�ع يف �رسك 
يتعلق  فيما  واخلطاأ  ال�س�اب  الفرد  يتعلم  وفيها  امة،  الهدَّ الأفكار 
بال�سل�ك، وه� دور ل بد اأن تق�م به الأ�رسة يف العمل على التحذير 
من الأفكار املنحرفة؛ لي�اجه الفرد احلياة بفكر م�ستنري وعقل �سليم.

يف . 3 الأ�رسة  جتده  ما  معاجلة  يف  ي�سهم  العالجي:  الدور 
ال�سليم لديهم، وت�ؤثر  التفكري  اأفكار متطرفة تهدم معامل  الأبناء من 
ومتابعة  جهد  اإىل  يحتاج  وهذا  املجتمع،  يف  �سل�كاتهم  على  �سلبًا 
وت�ا�سل مع اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�ش؛ لذا ينبغي على الأ�رسة 
تهذيبها  اأجل  من  الفكرية،  ت�جهاتهم  على  للتعرف  اأبنائها  مراقبة 
يف مرحلة مبكرة، ومراقبة الأن�سطة التي يق�م�ن بها داخل املنزل 

وخارجه؛ للتاأكد من �سالمتها وبعدها عن التطرف والنحراف)10(.

املطلب الثاني:دور األسرة املتطرفة يف تطرف أبنائها

الآباء م�س�ؤول�ن اأمام اهلل �سبحانه وتعايل عن تن�سئة اأبنائهم 
الف�سيلة  وغر�ش  ومبادئه،  الإ�سالم  قيم  على  وت�جيههم  وتربيتهم 
واملروءة فيهم، وقد يت�رسف الآباء اأحياًنا ت�رسفاٍت قد تك�ن بدافع 
اأف�سل  اأبناوؤهم  اأن يك�ن  اأو الهتمام الزائد؛ لأنهم يتمن�ن  احلر�ش 
منهم؛ لأن الأبناء جزء من الآباء، وقد تك�ن هذه الت�رسفات نابعة 
من ق�س�ة قلب اأو �سدة يف الطبع، واأًيا كان الأمر فاإن لهذه الت�رسفات 
�سلبيًة  اآثاًرا  اأبنائهم وتربيتهم،  تن�سئة  للحد يف  املجاوزة  املتطرفة 
يتطرف  ملن  واأنى  والنحراف،  التطرف  نح�  بهم  تدفع  قد  عليهم 
يف تن�سئة اأبنائه وتربيتهم اأن ي�اجه التطرف ويكافحه، واأن يحفظ 
اأبناءه ويحميهم من ال�ق�ع فيه! ومن هذه الت�رشفات املتطرفة ما 

ياأتي:
الإ�رشاف يف العقاب البدين: من حق الآباء تاأديب اأبنائهم، . 1

الآباء  لأه�اء  الأمر  يرتك  مل  الذي  ال�رسع،  حددها  ب�س�ابط  ولكن 
واأمزجتهم)11(، ومع ذلك من الآباء من يبالغ وي�رسف يف ا�ستخدام 
العقاب البدين يف تن�سئة اأبنائه وتربيتهم، فيك�ن له اأثٌر �سيٌئ عليهم، 
من  النتقام  فكرة  لديهم  تت�لد  اأو  اآبائهم  على  يحقدون  فلرمبا 

جمتمعهم، فيتبن�ن اأفكاًرا متطرفًة غاليًة. 

اأقربائهم: . 2 اأبناء  اأو  اأقرانهم  من  بغريهم  الأبناء  مقارنة   
يق�م الآباء بهذه املقارنة؛ لإظهار ق�س�ر اأبنائهم وف�سلهم، ظًنا من 
الآباء اأن هذا الت�رسف رمبا يحفز الأبناء على اجلد واملثابرة، ويف 
حقيقة الأمر فاإنَّ تعر�ش الأبناء لالحتقار من اآبائهم اأو اأقرانهم اأو 
وال�سلبية  للعزلة  وميلهم  ذواتهم  بازدراء  ي�سعرهم  جمتمعهم،  اأبناء 
ما  والقان�ن يف املجتمع؛  والنظام  الآباء  �سلطة  التمرد على  ورمبا 
يدفعهم للخروج عليه وميلهم لالنتقام منه؛ ليندفع�ا نح� التطرف 
اأن  ينبغي  الذي  الأمر  مت�سددٍة،  متطرفٍة  اأفكاٍر  وتبني  والنحراف 

ي�ؤخذ بعي العتبار عند تن�سئة الأبناء وتربيتهم. 
الأبناء جل� . 3 الأ�رشي: يحتاج  والتفكك  الزوجية  اخلالفات   

اأ�رسي هادئ ومريح واإيجابي ي�سعرون فيه بالأمن والأمان ودفء 
ولكن  بالنف�ش،  الثقة  فيهم  يغر�ش  الذي  الأمر  واحلنان،  العاطفة 
ت�سعرهم  الأبناء  عليها  لع  اطَّ اإذا  ا  وخ�س��سً الزوجية  اخلالفات 
بالتيه وال�سياع والقلق والت�تر، مع التاأكيد على اأن التفكك الأ�رسي 
وا�سطراب  و�سياع،  ت�رسد  من  ي�ساحبها  وما  الطالق  وحالت 
من  بغريها  الأ�رسة  عالقة  اأو  بع�سًا،  بع�سهم  مع  الإخ�ة  عالقات 
اإىل  يلج�ؤون  فقد  وتطرفهم،  الأبناء  بجن�ح  كبرية  عالقة  له  الأ�رس، 
فري�سًة  فيقع�ن  بهم؛  باإح�سا�سه  وُي�سعرهم  فراغهم  عليهم  ميالأ  من 
اأفكاًرا  يتبن�ن  وقد  اأمثالهم،  عن  تبحث  التي  املتطرفة  للجماعات 
متطرفًة معاديًة ملجتمعهم؛ لذا يت�جب على الآباء جتنب اخلالفات 
بينهما، اأواإخفاوؤها كي ل ت�ؤثر على اأبنائهم، واأن يعمل�ا على تق�ية 
عالقة الإخ�ة ببع�سهم، وحل اأي خالف ين�سب بينهم، وكذلك العمل 
على  مبنية  العالقة  هذه  تك�ن  واأن  باجلريان،  العالقة  متتي  على 
هادٍئ  اأ�رسيٍّ  جٍ�نّ  ظل  يف  حياتهم  الأبناء  ليعي�ش  الإ�سالمية؛  القيم 
اأثره  ينعك�ش  الذي  الأمر  والرعاية،  واحلب  والعطف  باحلنان  مفعٍم 
والثقة والأمن والأمان،  النف�سي  الأبناء، في�سعرون بال�ستقرار  على 

فينعك�ش اأثره اإيجاًبا على اأمن املجتمع وا�ستقراره.
ال�رشاخ والتوبيخ: قد يلجاأ الآباء لقلة �سربهم على حتمل . 4

م�سقة تربية اأبنائهم، لل�رساخ والت�بيخ جتاه الأخطاء والهف�ات التي 
ت�سدر من اأبنائهم؛ فيفقد الأبناء الثقة باأنف�سهم وي�ؤدي اإىل ازدرائهم 
بينهم  العالقة  الأب�ين جتعل  الت�رسفات من  اإنَّ مثل هذه  لذواتهم، 

وبي اأبنائهم عالقة تنافر، ولي�ست عالقة حمبة وود واألفة. 
 الإفراط يف التوجيه: يبدو الآباء وكاأنهم متفرغ�ن لإ�سداء . 5

الن�سائح والت�جيهات واإ�سدار الأوامر والن�اهي، دون ال�سماح لأحد 
اأو يعرب عن �سع�ره واأحا�سي�سه، فيفقدهم  راأيه  اأن يبدي  الأبناء  من 
يبعث�ا  باأن  مطالب�ن  الآباء  اأن  حي  يف  باأنف�سهم،  وثقتهم  قيمتهم 
اأبنائهم على  اأبنائهم العتزاز بالذات وتقديرها، وتعزيز  يف نف��ش 
ال�سل�كات الإيجابية والإجنازات املتميزة التي ي�ؤدونها، مع التاأكيد 
على التعزيز املعن�ي؛ لأنه اأعظم اأثًرا من التعزيز املادي يف نف��ش 

الأبناء.
الأبناء: من الآباء من ي�جه . 6 التهام لأحد  اأ�صابع  توجيه 

فاعلها  يعرف  ل  م�سكلة  حدثت  كلما  الأبناء،  لأحد  التهام  اأ�سابع 
معادًيا  �سل�ًكا  البن  نف�ش  يف  فيغر�ش  يتحقق،  اأو  يتثبت  اأن  دون 
املتهم  البن  على  �سلًبا  اأثره  ينعك�ش  الذي  الأمر  ولإخ�انه،  لأب�يه 

وعلى جمتمعه.
الف�صائيات . 7 �صا�صات  اأمام  يجل�صون  لأبنائهم  الآباء  ترك 

لن�سغال  رمبا  الأوقات،  معظم  الإلكرتونية،  والألعاب  والإنرتنت 
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الآباء اأو لعدم اهتمامهم باأبنائهم، اإنَّ هذه الأم�ر ت�سجع على العزلة 
ال�سخ�سي امل�ستقل لالبن بعيداً  الرتفيه  الجتماعية، وتدفع باجتاه 
عن اأب�يه، ومن هنا تت�سع اله�ة وامل�سافة الفا�سلة بي اأفراد الأ�رسة 
ال�احدة، على الرغم من اأنهم يعي�س�ن يف بيت واحد، وهنا ل بد من 
تدخل الآباء لردم هذه اله�ة، بتحديد م�عد ي�مي جتتمع فيه العائلة 
اأ�سب�عية لالأ�رسة؛  ي�مًيا ول� لفرتة ق�سرية، واأن تك�ن هناك جل�سة 
جتتمع فيها يف ج�ٍّ هادٍئ مريح، يتم فيها احلث على اللتزام باأداء 
العبادة يف وقتها، والتحلي بالقيم واملبادئ الإ�سالمية؛ لأنها حتقق 
خريي الدنيا والآخرة، وتتدار�ش فيها الأ�رسة ق�ساياها واحتياجاتها، 
وتناق�ش فيها الق�سايا املجتمعية املعا�رسة، وتتالقح فيها الأفكار، 
وي�سمح فيها لالأبناء بالتعبري عن اآرائهم وم�ساعرهم واأحا�سي�سهم يف 

ظل الن�سح والت�جيه من الأب�ين)12(.

املبحث الثاني: دور املدرسة يف مكافحة التطرف 
الفكري، وفيه ثالثة مطالب:

املدر�سة م�ؤ�س�سة اجتماعية ترب�ية هادفة، تق�م بجانب مهمة 
التعليم، مبهمة تربية الن�شء، وتعليمهم ال�سل�ك املقب�ل اجتماعيًا و 
التحلي بالأخالق احلميدة، كما اأن ح�س�ر الأطفال اإىل املدر�سة مفيد 
اأن يعي�س�ا يف املدر�سة حتت  لهم وملجتمعهم؛ حيث يت�جب عليهم 
�سلطة نظام اجتماعي، يبداأ منها يف تعلم ما ينعك�ش بال�رسورة على 
�سل�كه وطبعه، وتكيفه مع املجتمع الذي يعي�ش فيه، ومنها ينعطف 
م�سريته  يف  تق�ده  التي  واملفاهيم  بالقيم  مزوداً  امل�ستقبل  نح� 
وحتدد دوره يف املجتمع، و�سيك�ن هذا املبحث يف ثالثة مطالب، 

على النح� الآتي: 

املطلب األول: دور املدرسة يف تربية النشء وتنميتهم
الطفل  احت�سان  يف  الثانية  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سة  هي  املدر�سة 
لذا  احلياة؛  وميدان  الأ�رسة  بي  ال��سل  حلقة  ومتثل  الأ�رسة،  بعد 
اآثاراً  ترتك  التي  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  بي  بارزاً  مركزاً  ت�سغل  فهي 
بارزة وا�سحة يف تربية الفرد على التكيف مع املجتمع، واملدر�سة 
تكمل الأ�رسة، لأنها ت�ستقبل الطفل يف �سن مبكرة، وي�ستغرق مك�ثه 
فيها مدة ط�يلة من حياته بجانب الأ�رسة، ولها تاأثري مبا�رس على 
�سخ�سية الفرد و�سل�كه، وهي الختبار احلقيقي ملدى مقدرة الطفل 
الجتماعية،  الق�اعد  واحرتام  والن�سباط  ال�اجبات،  حتمل  على 
الأول، ملعرفة مدى تالوؤم  ومن ثم فاملدر�سة هي املعيار احلقيقي 
والتقيد  الجتماعي،  التكيف  على  ومقدرته  حميطه،  مع  الطفل 
اأثناء قيامها بدورها  ال�س�ي، وتعمل املدر�سة  بال�سل�ك الجتماعي 
النف�سية  ال�سحة  لتحقيق  الرتكيز على جمم�عة من املجالت؛  على 
ع�رسه  م�اكبة  على  قادر  متكامل  ب�سكل  �سخ�سيته  ولبناء  للطالب 
بروؤية اإ�سالمية وا�سحة، وت�س�ر �سحيح وعقيدة �سليمة، مبا ينعك�ش 
على  قادًرا  ويك�ن  وملجتمعه،  له  الأمن  حتقيق  على  اإيجاًبا  اأثره 
والتخلف،  اجلهل  بيئة  يف  يرتعرع  الذي  الفكري،  التطرف  مكافحة 

وهذه املجالت هي: 
العقيدة . 1 غر�ش  على  املدر�سة  تعمل  العقدي:  املجال 

الطلبة،  نف��ش  وال�سنَّة يف  الكتاب  امل�ستمدة من  ال�سليمة  ال�سحيحة 
وتق�ية القيم الإ�سالمية لديهم، والتحقق من اإدراكهم لهذه القيم التي 
يف  عليها  واملحافظة  اأوطانهم  حب  نزعة  وتق�ي  بربهم،  تربطهم 
نف��سهم، وحب اخلري لإخ�انهم، ورعاية حق�قهم وحتقيق م�ساحلهم 

تقربًا اإىل اهلل �سبحانه وتعايل.

الطلبة . 2 م�ساعدة  على  املدر�سة  تعمل  العقلي:  املجال   
وتنميتها،  العقلية  م�اهبهم  وبل�رة  ا�ستعداداتهم  اكت�ساف  على 
الفعلية لهم َوفق رغباتهم  التدريب واملمار�سة  وكذلك تهيئة فر�ش 
التطرف  خط�رة  خاللها  من  ليكت�سف�ا  واهتماماتهم،  ومي�لهم 
اأمن املجتمع وا�ستقراره، ومن  الفكري على املتطرف الغايل، وعلى 
الذاتي واملقدرة على حل ما قد ي�اجههم  للتعلم  الطلبة  خالل دفع 
من م�سكالت بناًء على اأ�س�ش علمية، َوفق القيم الجتماعية ال�سائدة 
الإبداعي  التفكري:  على  وتدريبهم  الإ�سالمية،  القيم  من  امل�ستمدة 
قادًرا  ي�سبح  املهارات  هذه  بامتالكه  لأنه  واملنطقي)13(؛  والناقد 
وتقييم  ال�سحيحة،  وغري  ال�سحيحة  املعل�مات  بي  التمييز  على 
الأفكار التي ُتعر�ش عليه، واتخاذ قرارات �سليمة نا�سجة بعيدة عن 
ال�سطحية والع�س�ائية، وتربية الطلبة على احرتام املمتلكات العامة 
وحق املجتمع الذي ي�سمى خلط�رته بحق اهلل �سبحانه وتعاىل التي 
وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  وذلك  وحمايتها؛  حلفظها  الإ�سالم  جاء 
للمجتمع امل�سلم، ونبذ العنف والتطرف كاأ�سل�ب حلل ما قد ي�اجهه 
امة بطريقة علمية واعية. من م�سكالت، وتقييم الأفكار املتطرفة الهدَّ

تقدمي . 3 على  املدر�سة  تعمل  النفعايل:  النف�صي  املجال   
الرعاية النف�سية للطلبة وم�ساعدتهم على حل م�سكالتهم والعتماد 
مع  تت�سق  بطرق  اأهدافهم  حتقيق  اآلية  على  وتدريبهم  اأنف�سهم،  على 
وغر�ش  لديهم،  الأمنية  الثقافة  قيمة  وتعزيز  الجتماعية،  املعايري 
مقدراته  على  واملحافظة  لل�طن  ثم  الإ�سالم،  لقيم  النتماء  روح 
ومكت�سباته، مع احلر�ش على ت�جيههم نح� العمل البناء املثمر الذي 
يحقق م�سلحة املجتمع، واإ�ساعة روح املحبة والت�سامح والتعاون، 
والت�ساحن  والبغ�ساء  الفرقة  ت�سبب  التي  الختالفات  من  والتحذير 
مع التاأكيد على تنمية القيم النبيلة التي ت�ؤدي اإىل دفعهم لالنتماء 

لدينهم واأ�رسهم وجمتمعهم. 
املجال الجتماعي: التاأكيد على رابطة الأخ�ة التي تربط . 4

بي اأفراد املجتمع وحب اخلري لهم، واملحافظة على القيم الجتماعية 
النبيلة التي ت�سجب ما يلحق ال�رسر باأبناء دينه وجمتمعه، ويف�سد 
اأ�سكال  اأمنهم وا�ستقرارهم، وت�ستنكر جميع  عليهم حياتهم ويزعزع 
الغل� والتطرف)14(، اأيًا كان م�سدرها: الفرد اأو اجلماعات اأو الأنظمة 
اأو احلك�مات، التي قد تتطرف وتغايل وتعتدي على حق�ق الآخرين 

وحرياتهم.

وتهذيب  النشء  توجيه  التدريسية يف  اهليئات  دور  الثاني:  املطلب 
سلوكهم 

الثقافات، ومع  والت�ا�سل وتبادل  الت�سال  مع تعدد و�سائل 
�سه�لة التعر�ش لالأفكار التي تدع� اإىل الغل� والنحراف والتطرف، 
وتتعاظم  التعليم،  يف  دورها  قبل  الرتبية  يف  املدر�سة  دور  ياأتي 
امل�س�ؤولية والأمانة على عاتق كل من له عالقة بالإدارة املدر�سية 
ي�سطلع�ن  ما  لأهمية  ومعلمي؛  ومر�سدين  وم�جهي  مديرين  من: 
الأوىل  فر�سالتهم  والغل�،  التطرف  مكافحة  يف  فاعل  دور  من  به 
الطلبة  قدرات  تنمية  يف  الأهم  الركيزة  هي  واملدر�سة  ترب�ية، 
وتزويدهم باملعل�مات واملعارف، ومتكينهم من املهارات املتعلقة 
لتهيئتهم  لها؛  وَتقبُّ املجتمع  مع  بها  التعامل  يتم  التي  بالطريقة 
للحياة الجتماعية وتزويدهم بقيم الإ�سالم ومبادئه، ومن اأدوارها 
اأمني  فكري  �سياج  وبناء  الإيجابية،  والجتاهات  املهارات  تنمية 
كما  املجتمع،  وخدمة  ال�طن  حب  نح�  وجدانهم  وت�جيه  علمي، 
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ويجب عليها ا�ستثمار وقت الفراغ مبا يع�د بالنفع على الطلبة؛ لأن 
ا�ستثماره يحقق للطلبة اأهدافهم وي�سبع رغباتهم ويحقق حاجاتهم، 
ويف حالة عدم اإ�سباع هذه احلاجات فاإنهم قد ي�سعرون بامللل، ما 
يدفع بهم اإىل النخراط يف اجلماعات املتطرفة التي ت�همهم باأنها 

حتقق لهم ذاتهم، وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم.
اإن  اإذ  الفكري،  التطرف  من  احلد  يف  بارز  دوٌر  وللمعلم 
اخلطط الرتب�ية املراد تنفيذها يف جمال ت�جيه الطالب وتربيتهم 
من  عالية  درجة  على  معلم  اإىل  حتتاج  البنَّاءة  النبيلة  القيم  على 
الكفاية الفنية والإدارية؛ ليك�ن قادراً على اإي�سال الأفكار ال�سليمة 
وجه  يف  وال�ق�ف  اإليهم،  حمببة  ب�س�رة  للطلبة  فيها  املرغ�ب 
اإىل  ترتقي  عظيمة  مهنة  وهي  والتطرف،  والغل�  النحراف  دعاوى 
خمل�ش  معلم  اإل  املهمة  بهذه  القيام  ي�ستطيع  ول  الر�سل،  مهام 
البتعاد عن  منه  يتطلب  الكفاية، وهذا  عالية من  اأمي على درجة 
اأ�سل�ب املحا�رسة والتلقي، والرتكيز على التفكري الإبداعي والناقد 
على  حتت�ي  التي  الأن�سطة  على  والتاأكيد  الطلبة،  لدى  واملنطقي 
اإىل  اململ  التقليدي  اجل�  الطلبة من  ليخرج  العليا؛  التفكري  مهارات 
اأدوار حي�ية يتعاي�ش معها الطلبة بفاعلية تفتح اأمامهم اآفاق احل�ار 
واملناق�سة، واحرتام اآراء الآخرين وحق�قهم، مما يع�د بالنفع عليهم 

وعلى جمتمعهم)15(. 

النشء  توجيه  يف  التعليمية  الرتبوية  املناهج  دور  الثالث:  املطلب 
وتنميتهم

املناهج التعليمية واملنا�سط الرتب�ية يف غاية الأهمية لبناء 
جيل على درجة عالية من ال�عي والثقة بالنف�ش وتقدير الذات؛ لذا 
املق�مات؛  كل  لها  يت�افر  بحيث  وتعزيزها  بها  الهتمام  يت�جب 
لتق�م بدورها يف تعزيز وتنمية مهارات احل�ار والحرتام والتفكري 
عن  والك�سف  الطلبة  قدرات  تنمية  على  ت�ساعد  التي  الإيجابي، 
واأبناء  اأقرانهم،  مع  اجتماعًيا  التفاعل  على  وت�سجيعهم  م�اهبهم، 
جمتمعهم وبيئتهم املحيطة بهم ب�س�رة اإيجابية يف �س�ء املعايري 
حتكم  التي  الإ�سالمية  ال�رسيعة  من  النابعة  الجتماعية  وال�س�ابط 
العمرية  للفئة  واملنا�سط  املناهج  هذه  مراعاة  مع  التفاعل،  هذا 
والفروق الفردية بي الطلبة، واإبراز الفكر ال��سطي املعتدل والتحذير 
امة، وم�سادر الإعالم امل�سب�هة التي تروج  من التيارات الفكرية الهدَّ

للفكر املتطرف املنحرف.
التي  التعليمية  الرتب�ية  املناهج  اأهمية  تظهر  هنا  ومن 
تربية  خاللها  من  يتم  اأن  يفرت�ش  التي  بتنفيذها  املدار�ش  تق�م 
املمكن  من  التي  املفاهيم  بع�ش  وتغيري  �سل�كهم،  وت�جيه  الن�شء 
والتعليمية،  الرتب�ية  فاملناهج  والتطرف،  اجلن�ح  اإىل  تق�دهم  اأن 
اإىل تربية  التي ترمي  الفاعلة هي تلك  الرتب�ية املنتمية  واملنا�سط 
باحلرية  لي�ؤمن�ا  الن�شء؛  لدى  العقلية  الق�ى  وتهذيب  الإرادة، 
لأنف�سهم ولغريهم ويلتزم�ا بالأنظمة والق�اني، ويحرتم�ا العادات 
والتقاليد املجتمعية املنبثقة من ال�رسيعة الإ�سالمية، ما يعمل على 
اأو احلد منه، مبا يع�د بالأمن وال�ستقرار  الفكر املتطرف،  مكافحة 

على املجتمع)16(.

املبحث الثالث: دور املسجد يف مكافحة التطرف الفكري، 
وفيه مطلبان:

ا�ستقبال  يف  دوره  جانب  اإىل  ويعد  تعاىل،  اهلل  بيت  امل�سجد 

ال�عي  لن�رس  مركزاً  اخلا�ش،  مبفه�مها  عبادتهم  لأداء  امل�سلمي 
يف املجتمع ومكانًا لجتماع امل�سلمي ومل �سملهم وت�حيد �سفهم 
تربية  فيها  تتم  اأن  ميكن  بقعٍة  واأطهر  مكاٍن  اأقد�ش  وه�  وكلمتهم، 
عن  بعيداً  م�سلحًا  �ساحلًا  فرداً  ليك�ن  وتن�سئته؛  امل�سلم  الإن�سان 
وال�سكينة،  بالأمن  �سعر  وال�سل�كية، ومن دخله  الفكرية  النحرافات 
قال تعاىل: {َوَمن َدَخَلُه َكاَن اآِمًنا})17(، وقال تعاىل: {َواإِذجْ َجَعلجَْنا 
ر�سالته  ناً})18(، ومن خرج منه وقد فهم  َواأَمجْ ا�ِض  لنَّ لِّ َمَثاَبًة  َت  َبيجْ الجْ
والإ�رسار  والتطرف  العنف  �س�ر  كل  عن  بعيًدا  النف�ش،  طيب  كان 
الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  اأهم  من  امل�سجد  ويعد  وممتلكاتهم؛  بالآخرين 
احلي�ي  الدور  من  امل�سجد  اأهمية  وتنبع  الإ�سالم،  يف  والجتماعية 
الذي ي�ؤديه يف التكامل مع دور الأ�رسة واملدر�سة يف عملية التن�سئة 
هذا  و�صيكون  وتعاليمه،  الإ�سالم  اأ�س�ش  على  املبنية  الجتماعية 

املبحث يف مطلبني، على النحو الآتي:

املطلب األول: دور املسجد يف التوعية والتوجيه 

لالأمن  ح�سًنا  وميثل  للمجتمع،  الأمان  �سمام  امل�سجد 
عليه  ويرتدد  كبرية،  باأعداد  النا�ش  يرتاده  حيث  فيه،  وال�ستقرار 
معظم اأفراد املجتمع لل�سالة فيه خم�ش مرات ي�ميًا، هذه ال�سالة التي 
واخلال�ش  النف�سية  الراحة  حتقق  لأنها  والتطرف؛  النحراف  تعالج 
من الغم والهم؛ باأداء هذه العبادة وامل�اظبة عليها فيه، حيث تتلقى 
النحراف  النف�ش بعيدة عن  اإميانية مت�الية، جتعل  النف�ش جرعات 
اأفراد  الربط الجتماعي بي  والتطرف؛ وقيام هذه امل�ساجد بعملية 
بناء  يف  الإيجابي  لالإ�سهام  مهياأة  يجعلها  ذلك  كل  ال�احد؛  احلي 
�سخ�سيات الأفراد وتك�ين قناعاتهم وتر�سيخ معتقداتهم، وت�سحيح 
وما  لهم من حق�ق  وت�عيتهم مبا  لديهم،  ال�سحيحة  املفاهيم غري 
عليهم من واجبات جتاه دينهم ووطنهم، كما ترتبط اأهمية امل�سجد 
بخطبة اجلمعة ودورها احلي�ي كلقاء اأ�سب�عي متجدد، له اأثر فاعل 
اهلل  �رسع  على  وال�ستقامة  احلق  املنهج  للزوم  النا�ش  ت�جيه  يف 
ال�ستقامة،  الديني، وبيان حما�سن  ال�ازع  �سبحانه وتعاىل وتق�ية 
وم�ساوئ التطرف والنحرافات ال�سل�كية والفكرية؛ لذا من الأهمية 
ت�ظيف هذه اللقاءات الي�مية والأ�سب�عية العامة يف مكافحة الفكر 
املعتقدات  وت�سحيح  والت�جيه  الرتبية  م�س�ؤولية  وتقع  املتطرف، 
على عاتق اجلميع، ويف الطليعة العلماء واملفكرون والدعاة، وذلك 
ه�ؤلء  عمل  ولأن  الدور؛  هذا  تاأدية  على  وقدرتهم  تاأهيلهم  بحكم 
القيادة  الدعاة والعلماء ذو �سلة كبرية بامل�ساجد، فيتطلب ت�ليهم 
الرتب�ية والفكرية للمجتمع؛ لتحقيق الأمن الفكري الذي يعد مبنزلة 
من  ذلك  ويكون  وا�ستقراره،  املجتمع  لأمن  ال�اقي  احل�سي  الدرع 

خالل تركيز امل�صجد يف توعيته للنا�ض على اجلوانب التالية: 
الهدامة . 1 والتيارات  املنحرفة  والأفكار  الت�س�رات  بيان 

املجتمع؛  يف  الرا�سخة  الدينية  واملعتقدات  العق�ل  ت�ستهدف  التي 
لتح�سي الأمن العقائدي والفكري لأفراد املجتمع منها. 

التحذير من ال�سيل الثقايف والفكري القادم عرب الإنرتنت . 2
والقن�ات الف�سائية وغريها من و�سائل الت�سال اجلماهريي؛ التي 
واجب  فمن  وفكريًا،  عقديًا  املتطرفي  اأفكار  ترويج  على  تعمل 
ال�ق�ع يف مثل هذه املنزلقات  التحذير من  اأئمة امل�ساجد والدعاة 
جماعة  لدى  الفكرية  والت�جهات  العتقاد  �سالمة  على  للمحافظة 

امل�سجد.
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بيان مدى فداحة الأ�رسار املرتتبة على التطرف الفكري، . 3
امل�س�نة  والأعرا�ش  املع�س�مة  الأنف�ش  حرمة  هتك  ذلك:  ومن 
الأمن وال�ستقرار،  العامة واخلا�سة، وزعزعة  واملمتلكات والأم�ال 
ومعاي�سهم،  م�ساكنهم  يف  املطمئني  الآمني  النا�ش  حياة  وترويع 

وتعطيل امل�سالح العامة التي ل غنى للنا�ش يف حياتهم عنها.
التحذير من الفنت التي يثريها بع�ش الغالة واملنحرفي، . 4

الفكري،  الأمن  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  الق�سايا  طرح  من  والإكثار 
والدماء  الأعرا�ش  وحرمة  والتف�سيق،  التكفري  الق�سايا:  تلك  ومن 
النتخابات  ودخ�ل  امل�سلمي  غري  وحق�ق  العامة،  واملمتلكات 

والحتجاج ال�سلمي.
اإظهار و�سطية الإ�سالم واعتداله، وذمه للتطرف والنحراف . 5

عن ال��سطية والعتدال.
حماربة اجلهل بالدين الذي يعد من اأهم الع�امل امل�ؤدية . 6

اإىل تبني اأفكار الغالة املتطرفي.
اإن . 7 اإذ  بيان حرمة قتل الأبرياء واإراقة الدماء املع�س�مة، 

احلياة الإن�سانية والنف�ش الب�رسية لها قيمتها يف الإ�سالم، وحرمتها 
ال�رسيعة  حر�ست  وقد  عليها،  التعدي  اأو  انتهاكها  ينبغي  ل  التي 

الإ�سالمية على حماية النف�ش واملحافظة عليها.
ومن . 8 امل�سلم،  املجتمع  يف  امل�سلمي  غري  حق�ق  بيان 

على  العتداء  حترمي  يف  الإ�سالم  حكم  للم�سلي  الدعاة  تبيي  ذلك 
املعاهدين والذميي وامل�ستاأمني.

امل�سجد . 9 تتك�ن منهم جماعة  الذين  والأمهات  الآباء  حث 
باإ�سالح  والهتمام  للن�شء،  ال�ساحلة  بالرتبية  الهتمام  على 
والنحراف،  التطرف  لدعاة  �سائغة  لقمة  تركهم  وعدم  اأبنائهم، 
الذي  الأمر  اأبنائهم،  عن  تعاىل  اهلل  اأمام  م�س�ؤوليتهم  على  والتاأكيد 
ال�س�ء  م�اطن  عن  واإبعادهم  اأبنائهم  �سل�ك  مراقبة  منهم  يتطلب 
ت�فري  على  يقت�رس  ل  الأ�رسة  فدور  امة،  الهدَّ واملعتقدات  والأفكار 
املتطلبات املادية فح�سب، بل ل بد اأن تاأخذ الأ�رسة دورها احلي�ي 

يف الرتبية والت�جيه.
م�قعه . 10 ح�سب  كلٌّ  جميعا،  امل�اطني  اهتمام  على  احلث 

واجب  فمن  امل�ؤ�س�سات،  كل  يف  املجتمع  لأبناء  ال�طنية  بالتن�سئة 
اإليه،  والنتماء  ال�طن  حب  اأهمية  مدى  للنا�ش  يبين�ا  اأن  الدعاة 
ال�اجب  فاإن من  لل�طن حق�ًقا كثرية على م�اطنيه، وبالتايل  واأنَّ 
ال�سع�ر باأهمية هذه الأوطان ومكانتها العظيمة، واحلر�ش  الرتبية 

على متا�سك املجتمع وترابطه وحتقيق الأمن وال�ستقرار فيه.
لتق�مي . 11 امل�سلم؛  املجتمع  داخل  احل�ار  قيمة  على  التاأكيد 

�سيك�ن  ذلك  عن  البديل  لأن  والإقناع؛  باحلجة  الفكري  الع�جاج 
تداول الأفكار املنحرفة املتطرفة وانت�سارها)19(.

املطلب الثاني: دور اجلهات املشرفة على املساجد يف تفعيل أدائها

اأمانة ثقيلة، و تتحمل  اجلهات امل�رسفة على امل�ساجد حتمل 
م�س�ؤولية ج�سيمة يف ن�رس ال�عي والفكر ال��سطي املعتدل؛ لذا عليها 

اأن تقوم بدورها من خالل القيام بالآتي: 
يف . 1 دورها  تاأدية  امل�ساجد  على  امل�رسفة  للجهات  ينبغي 

مراقبة اأداء اخلطباء، وعدم ترك خطب اجلمعة ُتَقدَّم بطريقة تقليدية 
التي  وامل�ستجدات  وت�قعاتهم،  ورغباتهم  النا�ش  حاجات  تلبي  ل 

من  بد  ل  بل  املعي�ش،  واقعهم  تهم  التي  والق�سايا  لها،  يتعر�س�ن 
تفاعل اخلطيب معها وتبيانه مل�قف الإ�سالم منها. 

اأداء ر�سالته ب�سفه عامة، ويف . 2 يت�قف جناح امل�سجد يف 
يق�م  الذي  الدور  على  خا�سة  ب�س�رة  الفكري  الأمن  حتقيق  جمال 
امل�ساجد  على  امل�رسفة  اجلهات  على  ينبغي  لذا  امل�سجد؛  اإمام  به 
�س�ابط  وفق  واخلطباء،  الأئمة  باختيار  تق�م  اأن  عنها،  وامل�س�ؤولة 
يف  املخت�سي  من  الأكفاء  اختيار  على  قادرة  وا�سحة  ومعايري 
املجالت ال�رسعية امل�سه�د لهم بال�رع وال�سدق والكفاية والقدرة 
دورهم  اأداء  على  قادرين  ليك�ن�ا  اخلطابية؛  واملهارات  اللغ�ية 
باقتدار واإمتاع النا�ش واإقناعهم مبا يحمل�ن من اأفكار ومعتقدات، 
اأفكاٍر  تبني  خط�رة  من  امل�سلي  وحتذير  ممتع،  �سائق  باأ�سل�ب 
والغالة  املتطرفي  واإقناع  جمتمعهم،  وعلى  عليهم  متطرفة  غاليٍة 
الهدامة باحلجة  الأفكار  احلا�رسين يف امل�سجد بالبتعاد عن هذه 
والأدلة ال�سحيحة، خ�س��سًا واأن ه�ؤلء الغالة يتحدث�ن با�سم الدين 

وحرا�سة العقيدة.
عقد دورات خا�سة لرفع كفايات الأئمة واخلطباء والدعاة، . 3

وال�سيا�سة  العقيدة  باأم�ر  تتعلق  التي  الق�سايا  على  التاأكيد  مع 
مثل:  التطرف،  اإىل  بها  اجلهل  ي�ؤدي  والتي  ال�سلة،  ذات  ال�رسعية 
دماء  وحرمة  العامة،  احلق�ق  على  العتداء  وحرمة  التكفري  ق�سية 
امل�سلمي يف املجتمع  واأم�الهم، وحق�ق غري  واأعرا�سهم  امل�سلمي 
اأفكاره  على  والتعرف  خطيب،  كلِّ  اأداء  مراقبة  ثم  ومن  الإ�سالمي، 
وت�جهاته، من خالل متابعة خطبه وم�اعظه، وت�جيهه اإىل �رسورة 
اللتزام بالق�اعد ال�رسعية الداعية اإىل ال�حدة والعت�سام، واملنفرة 
من الفرقة والنق�سام، ما ي�ؤدي اإىل مكافحة الفكر املتطرف، وحتقيق 

الأمن وال�ستقرار يف املجتمع)20(. 

اخلامتة:
ت�ستمل هذه اخلامتة على اأهم النتائج التي ت��سلت اإليها من 
خالل البحث، والتو�صيات التي ت�صهم يف مكافحة التطرف الفكري 

اأو احلد منه، وهي يف البنود الآتية:

- النتائج  أولاً

التطرف الفكري ه�: جماوزة حد العتدال والت��سط، وعدم . 1
احرتام حق�ق الآخرين، وه� فكر يخالف القيم الروحية والأخالقية 
وي�ؤدي  ال�سليم،  والتفكري  املنطق  ويخالف  للمجتمع،  واحل�سارية 
اإىل تفكيك وحدة املجتمع وكيانه، ون�رس العنف وزعزعة ال�ستقرار 

الجتماعي والنف�سي لدى الأفراد واملجتمع.
على الأ�رسة اأن تق�م بدورها يف تربية اأبنائها، ومراقبتهم . 2

للتعرف على ت�جهاتهم الفكرية؛ من اأجل تهذيبها يف مرحلة مبكرة، 
للتاأكد  املنزل وخارجه؛  داخل  بها  يق�م�ن  التي  الأن�سطة  ومتابعة 
التي  الأ�رسة  واأن  والنحراف،  التطرف  عن  وبعدها  �سالمتها  من 

تتطرف يف ت�رسفاتها مع اأبنائها، فاإنها تدفعهم للتطرف.
حتقيق . 3 على  العمل  التدري�سية  والهيئات  املدر�سة  على 

ال�سحة النف�سية للطلبة، وبناء �سخ�سيتهم ب�سكل متكامل، قادر على 
وعقيدة  �سحيح  وت�س�ر  وا�سحة  اإ�سالمية  بروؤية  ع�رسهم  م�اكبة 
�سليمة، كي ينعك�ش اأثره اإيجاًبا على حتقيق الأمن لهم وملجتمعهم، 

واحلد من التطرف الفكري الذي يرتعرع يف بيئة اجلهل والتخلف.
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وج�ب اإيالء العناية باإعداد املناهج الرتب�ية والتعليمية . 4
خاللها  من  يتم  اأن  يفرت�ش  والتي  بتنفيذها،  املدار�ش  تق�م  التي 
من  التي  املفاهيم  بع�ش  وتغيري  �سل�كهم،  وت�جيه  الن�شء  تربية 
املناهج  هذه  واإثراء  والتطرف،  اجلن�ح  اإىل  تق�دهم  اأن  املمكن 
قيمة  وتعزز  ال��سطية،  تتبنى  التي  ال�رسعية  ال�سيا�سة  مب��س�عات 

احل�ار واحرتام حق�ق الإن�سان.
وبيان . 5 الفكري،  التطرف  مكافحة  يف  عظيم  دور  للم�سجد 

مدى فداحة الأ�رسار املرتتبة عليه، والتعرف على الأفكار املنحرفة 
يثريها  التي  الفنت  من  والتحذير  �سدها،  املجتمع  اأفراد  وحت�سي 
حتقيق  يف  ت�سهم  التي  الق�سايا  وطرح  واملنحرفي،  الغالة  بع�ش 
على  العمل  امل�ساجد  على  امل�رسفة  اجلهات  وعلى  الفكري،  الأمن 

متابعة اأدائها وتفعيله.

ثانياًا- التوصيات

يو�صي الباحث يف خامتة هذا البحث بالآتي:
مراعاة الفكر ال��سطي املعتدل يف مناحي احلياة، جميعا . 1

والهتمام بتعزيز ثقافة الأمن الفكري لدى اأبناء املجتمع.
التي . 2 ال�رسعية  ال�سيا�سة  بق�سايا  التعليمية  املناهج  اإثراء 

تتعلق بتعزيز الأمن الفكري، ومكافحة التطرف الفكري، والهتمام 
باملعلم ورفع �ساأنه ومكانته يف املجتمع.

التطرف . 3 م��س�ع  درا�سة  يف  الت��سع  على  الباحثي  حث 
احلل�ل  وو�سع  اأ�سبابه،  على  والتعرف  جميعا،  ج�انبه  من  الفكري 
العملية املنا�سبة ملكافحته، واإعطاوؤه العناية التي تتنا�سب واأهميته 

يف حتقيق اأمن املجتمع وا�ستقراره.

اهلوامش:
ال�رسعية يف �س�ء . 1 ال�سيا�سة  القر�ساوي،   ،)3/83( الباري  ابن حجر، فتح 

حم�ر  الإن�سان  حق�ق  ح�سنة،   ،)230 �ش  ومقا�سدها)  ال�رسيعة  ن�س��ش 
مقا�سد ال�رسيعة )�ش9(. 

اإدارة . 2 اجل�ابي، املجتمع والأ�رسة يف الإ�سالم )�ش92(، خاطر، مقدمة يف 
)�ش  الإ�سالمية  الرتبية  بيئات  حمج�ب،  )�ش9(،  الجتماعية  امل�ؤ�س�سات 

116(، معن، علم اجتماع الأ�رسة )�ش11( .

للتعرف على اأ�س�ش ال�سيا�سة ال�رسعية، انظر: القر�ساوي، ال�سيا�سة ال�رسعية . 3
يف �س�ء ن�س��ش ال�رسيعة ومقا�سدها) �ش 225 وما بعدها(.

�ش . 4  ( الفكري  النحراف  من  اأبنائها  وقاية  يف  ودورها  الأ�رسة  طالب:   
الق�اعد الع�رس« اأهم الق�اعد يف تربية الأبناء ) �ش 9(، معن،  111(، بكار، 

علم اجتماع الأ�رسة )�ش11(.

احل��سان، الإعالم الأمني والأمن الإعالمي )�ش34(، �سامل، طرق تدري�ش . 5
النحراف  من  ال�اقية  التدابري  ال�سليمان،  )�ش39(،  الإ�سالمية  الرتبية 
مكافحة  يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  عيَّاد،  )�ش294(،  الفكري 

الإرهاب )�ش356(. 

�س�رة الأحزاب: الآية )72(. . 6

�س�رة التحرمي: الآية )6(.. 7

القرى واملدن، ح893، . 8 البخاري )كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف  �سحيح 
.)5  /2

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم )6/74(، البي�ساوي، اأن�ار التنزيل واأ�رسار . 9
�رسح  بطال،  ابن   ،)300  /2( املنار  تف�سري  ر�سا،   ،)4/240( التاأويل 
�سحيح البخاري )7/296(، بكار، املراهق« كيف نفهمه وكيف ن�جهه؟« 
الرتبية  اأ�س�ل  النحالوي،  )�ش34(،  الفكري  النحراف  طه،   ،)104 )�ش 

الإ�سالمية واأ�ساليبها )�ش 126(.

الغزايل، اإحياء عل�م الدين ) 3/73(، املالكي، نح� بناء اإ�سرتاتيجية وطنية . 10
لتحقيق الأمن الفكري يف م�اجهة الإرهاب ) �ش 487(، �سلطان، التفكري 
الأمن  الزهراين،  )�ش185(،  الراهن  املاأزق  من  واخلروج  ال�سرتاتيجي 
 ،)107( الإ�سالمية  الرتبية  بيئات  حمج�ب،  �ش22(،   ( اجلميع  م�سئ�لية 

ال�سقعبي، اأبعاد ترب�ية وتعليمية يف تعزيز الأمن الفكري )�ش 36(. 

11 . /5( املحمدية  باملنح  اللدنية  امل�اهب  على  الزرقاين  �رسح  الزرقاين، 
339(، احلر�سي، بهجة املحافل وبغية الأماثل )1/ 247(، الهروي، �رسح 

ال�سفا )2/ 80(.

الغزايل، اإحياء عل�م الدين ) 3/73(، بكار، الق�اعد الع�رس« اأهم الق�اعد يف . 12
رعاية  حتت  الأ�رسة  م��س�عة  �سقر،  بعدها(،  وما   39 )�ش  الأبناء  تربية 

الإ�سالم )4/357(، عل�ان، تربية الأولد يف الإ�سالم ) 1/ 123، 320(.

القدرة على تك�ين تركيبات . 13 الطالب من  الذي ميكن  الإبداعي: ه�  التفكري 
جديدة لالأفكار لتلبية حاجة ما.

التفكري الناقد: ه� الذي ميكن الطالب من القدرة على احلكم على الأ�سياء 
التاأمل والتحليل وطرح  وفهمها وتق�ميها طبقًا ملعايري معينة من خالل 
الأ�سئلة وعقد املقارنات ودرا�سة احلقائق درا�سة دقيقة، وهذا التفكري يركز 
تعريفه  وميكن  عمله.  اأو  به  العتقاد  علينا  ينبغي  فيما  قرار  اتخاذ  على 

ب�سكل �سيق باأنه: تق�مي دقة العبارات.

التفكري املنطقي: ه� التفكري الذي يهتم باملبادئ العامة للفكر ال�سحيح، 
التي ت�ساعد على ال��س�ل اإىل النتائج ال�سحيحة وعدم ال�ق�ع يف اخلطاأ، 
وه� ي�ساعد على التمييز بي الأدلة ال�سليمة وغري ال�سليمة، ويحرر الطالب 
والدليل  احلجة  على  ويق�م  ال�سخ�سية،  والنزعات  العاطفة  تاأثري  من 

والربهان، وي�ساعد على ال��س�ل اإىل نتائج �سحيحة. 

م�سطفى فهيم، مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام ) �ش240، 245(، 
اأبعاد  ال�سقعبي،   ،)66 )�ش50،  التفكري  اأبعاد  واآخرون،  مارزان�  روبرت 

ترب�ية وتعليمية يف تعزيز الأمن الفكري )�ش24، 25(.

مل�اجهة . 14 الثان�ية  املرحلة  طالب  دور  تفعيل  يف  املدر�سة  اأثر  القرم�ط، 
الإرهاب )�ش41-38(، عبد املعطي، وقناوي، علم نف�ش النم� )1/150(، 
الط�اري،  )�ش126(،  ال�ستعباد  وم�سارع  ال�ستبداد  طبائع  الك�اكبي، 

التطرف والغل� )الأ�سباب، املظاهر، العالج( )�ش21(.

البح�ث . 15 لإدارات  العامة  الرئا�سة   ،)4/274( امل�سائل  جامع  تيمية،  ابن 
الأ�رسة  م��س�عة  �سقر،   ،)94/126( الإ�سالمية  البح�ث  جملة  العلمية، 
حتت رعاية الإ�سالم )4/357(، غنامي، حق التعلم )�ش 720(، القرم�ط، 
 ( الإرهاب  مل�اجهة  الثان�ية  املرحلة  طالب  دور  تفعيل  يف  املدر�سة  اأثر 
النحراف  من  اأبنائها  وقاية  يف  ودورها  الأ�رسة  طالب،   ،)46  - �ش42 

الفكري ) �ش137(. 

الزهراين، الأمن م�سئ�لية اجلميع )�ش32، 75(، بكار، الق�اعد الع�رس« اأهم . 16
الق�اعد يف تربية الأبناء« )�ش 12(، الل�يحق، م�سكلة الغل� يف الدين يف 

الع�رس احلا�رس )3/926-928(.

�س�رة اآل عمران: جزء الآية )97(. . 17
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�س�رة البقرة: جزء الآية )125(. . 18

ال�سايع، الإعالم ودوره يف حتقيق الأمن البيئي ) �ش 186(، عبد ال�سالم، . 19
العبد   ،)875 )�ش  الإ�سالم  يف  املجتمعي  الأمن  حتقيق  يف  امل�سجد  دور 

اجلبار، الإرهاب يف ميزان ال�رسيعة )�ش124(.

الفكري يف م�اجهة . 20 الأمن  اإ�سرتاتيجية وطنية لتحقيق  املالكي: نح� بناء 
الإرهاب )�ش191 وما بعدها(، طه، النحراف الفكري )�ش 48، 75(، عبد 

ال�سالم، دور امل�سجد يف حتقيق الأمن املجتمعي يف الإ�سالم ) �ش879(.

املصادر واملراجع

أولاً- القرآن الكريم.

ثانيااً- املراجع العربية: 

اجلامع . 1 256هـ(،  )ت:  اجلعفي  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل،  اأب�  البخاري، 
امل�سند ال�سحيح املخت�رس من اأم�ر ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه 
واأيامه = �سحيح البخاري، حتقيق: حممد النا�رس، �رسح وتعليق: م�سطفى 

ديب البغا، دار ط�ق النجاة، ط1، 1422هـ .

�رسح . 2 449هـ(،  )ت:  امللك  عبد  بن  خلف  بن  علي  احل�سن،  اأب�  بطال،  ابن 
الر�سد  مكتبة  الن�رس:  دار  اإبراهيم،  بن  يا�رس  حتقيق:  البخاري،  �سحيح 

الريا�ش بال�سع�دية، ط2، 1423هـ 2003م. 

م�ؤ�س�سة . 3 الأبناء(،  تربية  يف  الق�اعد  الع�رس)اأهم  الق�اعد  الكرمي،  عبد  بكار، 
الإ�سالم الي�م، ط1، 1431هـ 2011م.

1433هـ . 4 ط4،  ن�جهه؟(،  وكيف  نفهمه  املراهق)كيف  الكرمي،  عبد  بكار، 
2012م.

ال�سريازي . 5 حممد  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  نا�رس  �سعيد،  اأب�  البي�ساوي، 
الرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  التاأويل:  واأ�رسار  التنزيل  اأن�ار  685هـ(،  )ت: 

املرع�سلي، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت، ط1، 1418 هـ.

ال�سالم . 6 عبد  بن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  الدين  تقي  الَعبا�ش،  اأب�  تيمية،  ابن 
احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت :728هـ(، جامع امل�سائل، حتقيق: حممد عزير 
اأب� زيد، دار عامل الف�ائد للن�رس والت�زيع،  �سم�ش، اإ�رساف: بكر بن عبد اهلل 

ط1، 1422 هـ.

عامل . 7 دار  النا�رس:  الإ�سالم،  يف  والأ�رسة  املجتمع  طاهر،  حممد  اجل�ابي، 
الكتب، ط1، 1423هـ 2000م.

الباري . 8 فتح  852هـ(،  )ت:  ال�سافعي  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد  ابن حجر،   
الباقي،  عبد  حممد  واأحاديثه:  واأب�ابه  كتبه  رقم  البخاري،  �سحيح  �رسح 
وقام باإخراجه و�سححه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد 

العزيز بن باز، دار املعرفة بريوت، 1379هـ. 

893هـ(، . 9 )ت:  العامري  بن يحيى  بكر بن حممد  اأبي  بن  احلر�سي، يحيى 
بهجة املحافل وبغية الأماثل، دار �سادر بريوت.

ح�سنة، عمر عبيد، حق�ق الإن�سان حم�ر مقا�سد ال�رسيعة: وه� بحث من�س�ر . 10
يف كتاب الأمة87، ت�سدره وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية قطر، ط1، 

2002م. 1423هـ 

احل��سان، بركة بن زامل، الإعالم الأمني والأمن الإعالمي، جامعة نايف . 11
العربية للعل�م الأمنية، ط1، الريا�ش، 1425هـ 2004م.

املكتب . 12 النا�رس،  الجتماعية،  امل�ؤ�س�سات  اإدارة  يف  مقدمة  اأحمد،  خاطر، 

اجلامعي احلديث الإ�سكندرية.

الرئا�سة العامة لإدارات البح�ث العلمية والإفتاء والدع�ة والإر�ساد، جملة . 13
البح�ث الإ�سالمية، جملة دورية ت�سدر عن الرئا�سة العامة لإدارات البح�ث 

العلمية والإفتاء والدع�ة والإر�ساد.

)ت: . 14 احل�سيني  الدين  �سم�ش  حممد  بن  ر�سا  علي  بن  ر�سيد  حممد  ر�سا، 
1990م. 1354هـ(، تف�سري املنار، الهيئة امل�رسية العامة للكتاب، 

روبرت، مارزان� واآخرون، اأبعاد التفكري، مطبعة املقداد، 1996م.. 15

الزرقاين، اأب� عبد اهلل، حممد بن عبد الباقي املالكي )ت: 1122هـ(، �رسح . 16
العلمية، ط1،  الكتب  اللدنية باملنح املحمدية، دار  الزرقاين على امل�اهب 

1996م. 1417هـ 

الزهراين، ها�سم بن حممد، الأمن م�سئ�لية اجلميع، ورقة عمل مقدمة لندوة . 17
املجتمع والأمن املنعقدة بكلية امللك فهد الأمنية بالريا�ش 1425هـ.

)مناذج . 18 الإ�سالمية  الرتبية  تدري�ش  طرق  العزيز،  عبد  الر�سيد  عبد  �سامل، 
لإعداد درو�سها(، النا�رس، وكالة املطب�عات، ط3، 1402هـ 1982م. 

�سلطان، جا�سم، التفكري ال�سرتاتيجي واخلروج من املاأزق الراهن، م�ؤ�س�سة . 19
اأم القرى باملن�س�رة،1431هـ 2010م.

ال�سليمان، متيم بن عبد اهلل، التدابري ال�اقية من النحراف الفكري: جامعة . 20
نايف العربية للعل�م الأمنية، 1427هـ 2006م.

 ال�سايع، عبد العزيز عبد اهلل اأحمد، الإعالم ودوره يف حتقيق الأمن البيئي، . 21
جامعة نايف العربية للعل�م الأمنية، 1424هـ 2003م. 

�سقر، عطية، م��س�عة الأ�رسة حتت رعاية الإ�سالم، الدار امل�رسية للكتاب، . 22
ط1، 1410هـ 1990م. 

يف . 23 وتعليمية  ترب�ية  اأبعاد  العزيز،  عبد  بن  �سالح  بن  مروان  ال�سقعبي، 
الفكري  لالأمن  الأول  ال�طني  للم�ؤمتر  مقدم  بحث  الفكري:  الأمن  تعزيز 

بجامعة امللك �سع�د، 1430هـ.

النحراف . 24 من  اأبنائها  وقاية  يف  ودورها  الأ�رسة  مبارك،  ح�سن  طالب، 
الفكري: جامعة نايف العربية للعل�م الأمنية، 2005م.

�س�ء . 25 يف  عالجه(  اأ�سبابه،  )مفه�مه،  الفكري  النحراف  طه،  عابدين  طه، 
الكتاب وال�سنة، بحث من�س�ر على الإنرتنت.

الط�اري، طارق حممد، التطرف والغل� )الأ�سباب، املظاهر، العالج(، ورقة . 26
الك�يت  جامعة  برعاية  ب�س�ي�رسا،  املنعقد  الرابع  الدويل  للم�ؤمتر  مقدمة 

بالتعاون مع جمعية م�سلمي فيفاي ب�س�ي�رسا، اأغ�سط�ش 2005م. 

الرتبية . 27 منظ�ر  من  الإرهاب  مكافحة  يف  املدر�سة  دور  خالد،  الظاهري، 
2006م، على  5 يناير  الإنرتنت بتاريخ:  الإ�سالمية، درا�سة من�س�رة على 

themwl.org/web رابط

على . 28 من�س�ر  الريا�ش،  ال�رسيعة،  ميزان  يف  الإرهاب  عادل،  اجلبار،  العبد 
الإنرتنت.

الإ�سالم، . 29 الأمن املجتمعي يف  امل�سجد يف حتقيق  ال�سالم، جعفر، دور  عبد 
الإ�سالمية  لل�سئ�ن  الأعلى  للمجل�ش  الع�رسين  العام  للم�ؤمتر  مقدم  بحث 

بالقاهرة يف 2008م، بعن�ان: مق�مات الأمن املجتمعي يف الإ�سالم. 

عبد املعطي، ح�سن م�سطفى، قناوي، هدى حممد، علم نف�ش النم�، دار قباء . 30
للطباعة والن�رس والت�زيع. 

عل�ان، عبد اهلل نا�سح، تربية الأولد يف الإ�سالم: دار ال�سالم، ط9،1406هـ . 31
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د. خالد محمد ترباندور املؤسسات اجملتمعية في مكافحة التطرف الفكري

1985م. 

مكافحة . 32 يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  حامد،  علي  �سامي  عيَّاد، 
الإرهاب، دار الفكر اجلامعي،2011م.

عل�م . 33 اإحياء  505هـ(،  )ت:  الط��سي  حممد  بن  حممد  حامد،  اأب�  الغزايل، 
الدين، دار املعرفة بريوت.

غنامي، حممد نبيل، حق التعلم، بحث مقدم للم�ؤمتر العام الع�رسين للمجل�ش . 34
بعن�ان:  2008م،  يف:1429هـ  بالقاهرة  الإ�سالمية  لل�سئ�ن  الأعلى 

مق�مات الأمن املجتمعي يف الإ�سالم، دار الكتب امل�رسية. 

القر�ساوي، ي��سف عبد اهلل، ال�سيا�سة ال�رسعية يف �س�ء ن�س��ش ال�رسيعة . 35
ومقا�سدها، مكتبة وهبة القاهرة، ط4، 1432هـ 2011م.

املرحلة . 36 طالب  دور  تفعيل  يف  املدر�سة  اأثر  �سليمان،  بن  فهد  القرم�ط، 
الثان�ية مل�اجهة الإرهاب، جامعة نايف العربية للعل�م الأمنية، 1428هـ 

2007م. 

ابن كثري، اأب� الفداء، اإ�سماعيل بن عمر القر�سي الب�رسي ثم الدم�سقي، )ت: . 37
774هـ(، تف�سري القراآن العظيم، حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، دار طيبة 

للن�رس والت�زيع، ط2، 1420هـ 1999م.

الك�اكبي، عبد الرحمن )ت1320هـ(، طبائع ال�ستبداد وم�سارع ال�ستعباد: . 38
دار النفائ�ش ط3، 1427هـ 2006م.

، م�سكلة الغل� يف الدين يف الع�رس احلا�رس، . 39 الل�يحق، عبد الرحمن بن ُمعالَّ
م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت، ط2، 1420هـ 1999م.

اإ�سرتاتيجية وطنية . 40 بناء  نح�  اأحمد،  بن  اهلل  عبد  بن  احلفيظ  عبد  املالكي، 
لتحقيق الأمن الفكري يف م�اجهة الإرهاب، جامعة نايف العربية للعل�م 

الأمنية، الريا�ش، 1427هـ 2006م.

الإ�سالمية . 41 اجلامعة  النا�رس:  الإ�سالمية،  الرتبية  بيئات  عبا�ش،  حمج�ب، 
املدينة املن�رة، العدد ال�ساد�ش والأربع�ن، ط12، 1400هـ. 

التطرُّف . 42 مكافحة  يف  واملراأة  ال�سباب  دور  الرحمن،  عبد  الفاحت  حممد، 
العنيف، درا�سة من�س�رة على الإنرتنت بتاريخ: 26 ن�فمرب 2015م، على 

 www.islamtoday.net/bohooth/artshow رابط

الأخالقية من . 43 للقيم  الثان�ية  املرحلة  مرجتى، عاهد، مدى ممار�سة طلبة 
 ،) من�س�رة  ماج�ستري)غري  ر�سالة  غزة،  حمافظة  يف  معلميهم  نظر  وجهة 

جامعة الأزهر، غزة فل�سطي،2004م.

م�سطفى، فهيم، مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام، دار الفكر العربي . 44
القاهرة، ط1، 1422هـ 2002م. 

معن، خليل عمر، علم اجتماع الأ�رسة، النا�رس، دار ال�رسوق الإ�سدار الثاين، . 45
ط1، 2000م.

النحالوي، عبد الرحمن، اأ�س�ل الرتبية الإ�سالمية واأ�ساليبها: ط1، دار الفكر . 46
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)ت: . 47 القاري  املال  الدين  ن�ر  حممد  �سلطان  بن  علي  احل�سن،  اأب�  الهروي، 
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