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مقدمة

ونحن نعي�ش ع�ص���ر ما ي�ص���مى باالت�صاالت اأو التقنية 
اأو ع�ص���ر املعلوم���ة ومع التق���دم التقني الهائل واملت�ص���ارع 
والذي قدم ت�ص���هيالت كبرية للب�ص���رية و�صاهم يف تقارب 
اأفراده���ا وجمتمعاتها حتى لكاأنه���ا تعي�ش يف قرية واحدة، 
مما �صاعد الدعاة وامل�صلحني على ن�صر ما لديهم من علم 
وفكر وف�صيلة يف كافة اأرجاء املعمورة كما �صاعدت التقنية 
عل���ى حفظ تلك املواد اخل���رية ونقله���ا اإىل اجلهة املرادة 
ب���كل ي�صر و�صهولة، ومع كل تلك االإيجابيات التي اكت�صبتها 
املجتمع���ات من التقنية، اإال اأن هناك من حاول ع�صف هذا 
التق���دم ويل عنق���ه لي�صتفيد منه يف حتقي���ق ماآرب خا�صة 
تخ���دم اأهداف يعلم اأ�صحابها قبل غريهم اأنها فا�صدة وال 
تخ���دم دين وال وطن، واإن حاولوا التخفي خلف قناعيهما. 
وبعد اأن اأيقن االإرهابيون بخ�صارتهم احلرب امليدانية من 
خالل املواجهة املبا�صرة م���ع احلكومات، بداأوا �صن حرب 
ولك���ن من نوع خمتلف حي���ث ت�صتهدف الفك���ر واأدواتها ال 
تتطلب اأ�صلحة تقليدية ي�صع���ب اقتنائها، بل و�صائل �صهلة 
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ومتوف���رة وال يث���ري التعامل بها اأي ريب���ة اأو�صبهة ميكن اأن 
ت�صتخ���دم يف مرحلة ال�صراع احلالي���ة اأو ما ت�صمى مرحلة 
ح���رب االأف���كار تلك احل���رب التي ميك���ن اأن نطل���ق عليها 

اإعالمية اأكرث منها حرب تقليدية. 
ويف مرحل���ة حرب االأفكار، يالح���ظ الكاتب اأن هناك 
�صع���ف يف اجلوان���ب الثقافي���ة واملعرفي���ة ل���دى كث���رٍي من 
ال�صباب نت���ج عنه و�صول بع�صه���م اإىل مرحلة اأن يو�صموا 
)بخواة الفكر( نتيجة ملا تعك�صه �صلوكياتهم واأخالقياتهم 
وحت���ى اأ�صالي���ب حديثه���م التي ت���رز ال�صطحي���ة الفكرية 
لديه���م، مما نتج عنه وقوع بع�صه���م فري�صة �صهلة ملروجي 
الفكر ال�صال ب�صقيه املتحرر واملت�صدد، خا�صة االأخري، وهو 
مو�ص���ع بحثنا هنا، وتبني بع�صهم لتل���ك االأفكار والرتويج 
لها واكتف���اء اآخرين بالتعاطف مع م���ا يتلقون دون اإدراك 

خلبايا تلك الب�صاعة الدخيلة.
وتزامن تف�صي �صعف بع�ش ال�صباب الفكري الناجت عن 
قلة ح�صيلتهم ال�صرعية والعامة مع توجه رموز اجلماعات 
املتطرف���ة اإىل الو�صائل التقنية االإعالمية املتنوعة وتكثيف 
عمله���م من خاللها حماولة منهم الو�ص���ول اإىل اأكر قدر 
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من ال�صب���اب والعمل على اإغوائهم خا�ص���ة واأن هذه الفئة 
� ال�صب���اب � ه���ي االأك���رث ا�صتخدامًا لتل���ك الو�صائل التقنية 
التي ج���رى يُل عنقها لت�صبح معول ه���دم باأيدي املنتمني 
لذل���ك الفكر الظالم���ي التدمريي بداًل م���ن اأن تكون اأداة 
بن���اء وتوا�ص���ل اإيجابي بني اأف���راد املجتمع م���ن جهة ومع 

املجتمعات الب�صرية املختلفة من جهة اأخرى.
ومن هنا فقد برزت هذه امل�صكلة املتمثلة بوجود البيئة 
املنا�صب���ة واالأر�ش اخل�صب���ة لقيام اجلماع���ات املتطرفة 
بغر�ش ب���ذور فكرهم يف تلك العق���ول امل�صطحة من خالل 
التوا�ص���ل معه���م ع���ن طريق الو�صيل���ة التقني���ة االإعالمية 
الت���ي لديهم وميكن الأي اأحد حيازته���ا دون اأن يكون حمل 

اعرتا�ش عرفًا اأو قانونًا. 
وله���ذا يه���دف هذا الكت���اب اإىل ت�صلي���ط ال�صوء على 
خط���ورة اخللي���ط البيئ���ي املوؤل���ف م���ن: )ال�صب���اب خاوي 
الفكر، واأ�صحاب الفكر ال�صال ال�صاعني لن�صره، باالإ�صافة 
اإىل وج���ود و�صيلة التقارب والتوا�ص���ل وتوفرها باأيدي كال 
الفئت���ني االأوىل والثانية( وبي���ان اأن ذلك اخلليط غالبًا ما 
يرتت���ب عنه نتائج �صلبية ما مل يتم االلتفات لتلك املخاطر 
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ومعاجل���ة كل واحٍد منها على حدة. ويتمحور الكتاب حول 
نقطت���ني رئي�صت���ني هم���ا االأمن الفك���ري كمطل���ب وغاية، 
واخل���واء الفكري كم�صكلة رئي�صي���ة اأرى اأنها ميكن اأن تعد 
�صبب���ًا رئي�صيًا يف تخلف املجتمعات و�صببًا رئي�صيًا يف تعرية 
االف���راد وجعلهم عر�ص���ة لالن�صالخ من اأع���راف وتقاليد 

ورمبا معتقدات املجتمع.
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الف�صل الأول

األمن الفكري والخواء 

الفكري
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الفصل األول 
الأمن الفكري واخلواء الفكري

حتديد مفهوم الأمن الفكري: 
ميكن تعريف االأمن الفكري باأنه " �صمان �صالمة   
فك���ر الفرد م���ن االنحراف واخلروج ع���ن املنهج الو�صطي 
اإىل الفك���ر املت�صدد اأو االنح���اليل اأو التطرف يف الوالءات 
غ���ري الوطنية مبا ي�ص���كل تهديدًا لالأم���ن الوطني. ويدخل 
يف ه���ذا التعري���ف �صالم���ة الفكر م���ن االأف���كار املتطرفة 
التكفريية، وكذلك االإباحية وال�صذوذ اجلن�صي، باالإ�صافة 
اإىل ال�صالم���ة م���ن االنتم���اءات غ���ري الوطني���ة كالتع�صب 
القبلي واملذه���ب واملناطقي وحتى الريا�ص���ي ب�صكل ي�صر 

باالأمن الوطني للبلد.
ويقاب���ل االأم���ن الفك���ري اأو ي�ص���اده التط���رف ال���ذي 
يبق���ى كمفهوم من امل�صائل املختل���ف عليها بني املخت�صني 
يف معاجل���ة وبحث هذه الظاه���رة. واإن كان ميكن تعريف 
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التط���رف من حي���ث اللغة باأنه جماوزة احل���د، والبعد عن 
التو�ص���ط واالعتدال، اإفراط���ًا اأو تفريط���ًا يف جميع �صوؤون 
احلي���اة. اإال اأن التعري���ف اال�صطالحي للتط���رف يتفاوت 
م���ن بلد الآخ���ر. فعلى �صبي���ل املثال، تع���رف اال�صرتاتيجية 
الريطاني���ة ملكافحة االإره���اب )CONTEST( التطرف 
الريطاني���ة  للقي���م  الفع���ل  اأو  بالق���ول  "الرف����ش  باأن���ه: 
االأ�صا�صية، مب���ا يف ذلك الدميقراطي���ة، و�صيادة القانون، 
واحلري���ة ال�صخ�صي���ة، واالح���رتام املتب���ادل، والت�صام���ح 
ب���ني االأدي���ان واملعتق���دات املختلفة" )Lowe ل���و، 2017، 
����ش919(. بينما ينظ���ر اإىل التطرف يف اململك���ة العربية 
ال�صعودية باأنه "كل �صلوك بني على اأ�صا�ش عقدي، اأو ديني 
اأو فك���ري اأو غري ذل���ك يخالف مبادئ الدول���ة املن�صو�ش 

عليها يف النظام االأ�صا�صي للحكم".
وهذا يعني اأن ن�صعى اإىل اإبقاء كل فرٍد يف هذا املجتمع 
يف دائرة الو�صط فال يت�صدد ويتنطع يف اآرائه وينجرف حتى 
ي�ص���ل اإىل مرحلة التكفري التي تقود اإىل ا�صتخدام العنف 
وقت���ل االأبرياء دون وجه ح���ق. وباملقابل ال يرتك له احلبل 
على الغ���ارب في�صطح جهة الي�صار والتحرر واالنحالل بال 
ح�صي���ب وال رقيب حتى ي�صل اإىل احتق���ار مبادئ املجتمع 
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ومعتقداته وت�صفي���ه املتم�صكني بها. وبني هذين النقي�صني 
ت���رز اأهمية االأم���ن الفكري و�صرورة �صب���ط جميع اأفراد 
املجتم���ع و�صم���ان ع���دم خروجه���م ع���ن مواق���ع الو�صط. 
واالإ�ص���كال هنا يتاأتى م���ن اأن كل فريق يوؤج���ج االأخر حتى 
ي�ص���ل املنتمون ل���كل ط���رف اإىل مرحل���ة ال ميكنهم معها 
التعاي�ش ب�ص���الم، مما ينعك�ش اأثره عل���ى املجتمع باأ�صره، 
وم���ا مل تب���ادر اجله���ات املعني���ة بو�صع احلل���ول واخلطط 
الكفيل���ة باإعادة االأمور اإىل ن�صابه���ا ورجوع املتطرفني يف 
كال اجلانب���ني اإىل دائ���رة الو�صطي���ة، فاإن ذل���ك غالبًا ما 
يقود اإىل ات�صاع م�صاحة االأطراف وتال�صي منطقة الو�صط 
�صيئ���ًا ف�صيء حتى تختفي متامًا وه���ذا يقود اإىل �صراعات 
ال تنته���ي ومعه���ا ال ميكن ملجتم���ٍع اأن ينعم باأم���ن وال رقي 
وال تق���دم اإن كان يف حال انع���دام ا�صتقرار وطماأنينة ومن 
هن���ا ترز اأهمي���ة االأمن الفكري مرة اأخ���رى ويت�صح دوره 
يف حماي���ة املجتمع من تلك ال�صراعات الفكرية التي تبداأ 
بالورق���ة والقلم واإتالف االأع�ص���اب، ورمبا تطورت لت�صل 

اإىل ا�صتخدام البندقية واإ�صالة الدماء واإزهاق االأرواح. 
اخلواء الفكري:

ميكن القول باأن املق�ص���ود باحلواء الفكري اأو الفراغ 
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الفك���ري هو افتقار الف���رد اإىل املعرفة الكافية التي متكنه 
من التمييز بني االعت���دال والتطرف، وغياب الفهم الذي 

�نه من التاأثر بالر�صائل االإعالمية املتطرفة.  يح�صّ
وه���ذا ال يعن���ي بال�ص���رورة اأن كل �صخ����شٍ لي�ش لديه 
املعرف���ة الكافي���ة حتمًا �صيق���ع يف براثن تل���ك اجلماعات 
املتطرف���ة، اأو غريه���ا. كم���ا اأن���ه ال يل���زم م���ع قدرته على 
التمييز بني احلق والباطل عدم تاأثره بالر�صالة املتطرفة؛ 
حيث اإن هناك ع���ددًا لي�ش قليل ممن يظنون اأنف�صهم من 
طلب���ة العلم ال�صرع���ي وقعوا يف هذا املنزل���ق و�صلكوا درب 
اأ�صالفه���م م���ن اخلوارج عل���ى الرغم من اأن���ه ال ميكن اأن 

يقال باأن لديهم خواء فكري.
ومن هنا اأ�صدد على اأهمية عدم جعل اخلواء الفكري 
�صماع���ة نعلق عليها ال�صب���ب يف اعتناق بع����ش االأ�صخا�ش 
اأف���كار تل���ك اجلماع���ات ال�صال���ة واأن���ه ل���و مت حت�صينهم 
فكري���ًا ملا �صقط���وا يف ذل���ك املنزلق، واحلقيق���ة اأن هوؤالء 
ميك���ن درا�صة اأو�صاعه���م واأ�صب���اب تبنيهم له���ذا الفكر، 
واإن كن���ت اأظ���ن باأن التزم���ت والغلو يف الدي���ن امل�صتمدان 
م���ن غ���ري امل�ص���ادر ال�صرعي���ة املعت���رة اأو ب�صب���ب الفهم 
القا�صر والتاأوي���ل اخلاطئ لتلك الن�صو�ش ال�صرعية رمبا 
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يك���ون عاماًل رئي�صيًا واأر�صية جي���دة ميكن االنطالق منها 
لدرا�صة حال من لديه علم، ولكنه اأ�صاء ا�صتخدامه واأ�صهم 

يف ت�صليل غريه. 
وقب���ل اأن اأذهب يف حديثي اإىل �صفات تلك الفئة التي 
ه���ي حمور حديثي، لعلي اأ�صوق على عج���ل تنديدًا باإغفال 
اجلان���ب املع���ريف واأن���ه �صبب���ًا للتخل���ف واجله���ل والعنف 
والت�ص���دد، حي���ث يذكر الدكت���ور. اأحمد زويل: ب���اأن وجود 
قاع���دة علمية قوية ونظام تعلي���م متطور وبحوث متقدمة، 
ميك���ن ل���كل ذلك ب���اأن يرتق���ي بالثقاف���ة العلمي���ة وي�صجع 
التفك���ري العق���الين وتعلي���م العامة وتثقيفه���م، ولكن حني 
يغي���ب ذلك �صتظهر لنا فجوة كب���رية يف التفكري التحليلي 
ممل���وؤة باجله���ل والت�ص���دد والعن���ف)1(. ولي�ش بعي���دًا عن 
ذلك م���ا ن�صت عليه اإح���دى تو�صيات املوؤمت���رات العربية 
املتعلق���ة مبكافح���ة االإرهاب الت���ي �صددت عل���ى االهتمام 
بجي���ل ال�صباب وتوفري فر�ش العم���ل والرعاية الالزمة له، 
مبا يكفل ابتعاده عن الت�صليل الفكري وتاأثريات الظاهرة 

)1(  الدكت���ور. اأحمد زويل، حوار حول احل�صارات، دار ال�صروق، القاهرة، 
الطبعة االأوىل 1428ه�
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االإرهابي���ة واأخطاره���ا)1(. وال اأظ���ن ب���اأن هن���اك تف�صريًا 
للرعاي���ة الالزمة التي تكف���ل االبتعاد ع���ن الفكر ال�صال، 
اأن�ص���ب م���ن االهتم���ام والعناي���ة بعملي���ة تثقي���ف ال�صباب 
وتوعيته���م باملخاطر املحدقة بهم ب�صت���ى اأ�صكالها وحينها 
�صتك���ون م�صاألة التمنع �صد الفك���ر ال�صال جمرد حت�صيل 

حا�صل.
اأما بالن�صبة للفئة التي هي حمور حديثنا هنا فهي 

تت�صف بثالث �صفات:
• اأوله��ا: اأن���ه لي�ش لديه���ا العل���م ال�صرعي الكايف 	

ال���ذي يكفل لها التمييز بني اخلري وال�صر اأو احلق 
والباطل؛ ولذلك فاإنه من ال�صهولة مبكان التغرير 

بها وخداعها.
• ثانيتها: اأن ه���ذه الفئة من النا�ش لديها القابلية 	

للم�صارك���ة والتفاعل مع االآخرين وهوؤالء ميكن يف 

)1(  الفق���رة )ب( من البند ال�صابع املتعل���ق بالتاأثريات اجلديدة لظاهرة 
االإره���اب على املجتمع، م���ن التو�صيات ال�صادرة ع���ن املوؤمتر العربي 
احل���ادي ع�ص���ر للم�صوؤولني عن اأجه���زة مكافحة االإره���اب يف البلدان 
العربي���ة ال���ذي عقد يف مق���ر االأمانة العام���ة ملجل����ش وزراء الداخلية 

العرب بتون�ش يف الفرتة من 21-1429/6/22ه�.
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حال ا�صتثارتهم وتاأليبهم على جهة ما اأن ياأخذوا 
ه���ذا االأم���ر على حمم���ل اجل���د وب�ص���كل مت�صرع 
ومته���ور ودون اإم�ص���اء اأي وق���ت للتفك���ري اأو بذل 
اأي جه���اد للبحث وال�صب���ب يف ذلك رمبا يعود اإىل 
ع���دم اإدراك هوؤالء االأ�صخا����ش للقيمة احلقيقية 
الأفئدته���م وعقولهم فيعم���دون اإىل تاأجريها اإىل 
اآخري���ن يح�صونه���ا مب���ا يري���دون دون اإب���داء اأي 
اعرتا����ش. كما اأنه���م على ا�صتع���داد لبذل كل ما 
ميلكون من غايل ونفي�ش وال يوفرون حتى االأنف�ش 
طاع���ة وامتث���ااًل الأوام���ر قاداتهم ال���ذي ملكوهم 

االأدمغة فح�صوا فيها ما اأرادوا.
• ثالثتها: وجود الو�صيلة التي تخلق البيئة اخل�صبة 	

الت���ي جتعل الفرد جاهز للم�صاركة وتلك الو�صائل 
بالطب���ع متنوع���ة وكل واح���دٍة منه���ا له���ا فعله���ا 

وتاأثريها اخلا�ش.
ولكني اأوجز تلك ال�صف���ات فاأقول باأنها )عدم وجود 
العلم ال���كايف، القابلية للتفاعل، خلق بيئ���ة نف�صية داخلية 

تتقبل االن�صياع للتاأثريات(.   
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اأ�صباب اخلواء الفكري:
الإهمال الأ�صري:

تع���د االأ�صرة �صمام االأمان بالن�صب���ة الأفرادها خا�صة 
�صغ���ار ال�صن وحديثي التجربة منه���م، وما مل تقم االأ�صرة 
بدورها يف حت�صني االأبناء والبنات وتنبيههم اإىل املخاطر 
واملنزلق���ات املحيط���ة بهم من خالل توعيته���م وتعويدهم 
على الق���راءة والبحث واال�صتنباط من���ذ ال�صغار؛ لعل يف 
ذل���ك عون عل���ى معرفة كثري م���ن احلقائ���ق والتمييز بني 
الغ���ث وال�صم���ني. ومهم���ا بذلت االأ�ص���ر وانفق���ت من مال 
للخروج باأبناء حمب���ني للقراءة واالإطالع فلن تنجح كثريًا 
يف ذلك ما مل تكن تلك العادة والثقافة متف�صية يف االأ�صرة 
نف�صه���ا فيت�صربها الطفل وي�صب ث���م ي�صيب عليها وهذا ما 
يقول���ه بورديو: "اإن االعتياد يق���وم باإعادة اإنتاج مكت�صبات 
ال�صابقني اإىل االآِخرين". ويعلق على ذلك الكاتب الفرن�صي 
دوين كو����ش بقول���ه: "اإن االعتي���اد هو ما ي�صم���ح لالأفراد 
بالتوجه يف الف�صاء االجتماعي الذي هو ف�صائهم واعتماد 
ممار�ص���ات تتطاب���ق وانتمائه���م االجتماع���ي".)1( وم���ن 

)1(  دوين كو����ش، مفه���وم الثقافة يف العلوم االجتماعي���ة، ترجمة الدكتور 
قا�صم املقداد، من من�صورات احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2002م
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ه���ذا املنطلق يج���در بنا اأن ن�صاأل اأنف�صن���ا قباًل: هل عودنا 
اأبنائن���ا على حب القراءة، وهل زرعن���ا بدواخلهم الرغبة 
يف اال�صتك�ص���اف واال�صتنب���اط وتقيي���م االأم���ور واخل���روج 
بقرارات موقفية اأو لنقل نتائج حلظية تكفل حمايتهم من 
اأي تاأث���ريات خارجية قد تت�صب���ب يف انحرافهم عن امل�صار 

الذي نرغب اأن يدوموا عليه.
ولك���ن االإ�ص���كال اأن االأ�ص���ر كث���ريًا م���ا تتقاع����ش عن 
القي���ام بدوره���ا يف �صق���ل اأبنائه���ا وتزويده���م باملعارف 
وتعليمه���م ال�صلوكي���ات ال�صرورية مما ينت���ج عنه ارتكاب 
بع�صه���م خا�ص���ة االأحداث منه���م الأفعال غ���ري مقبولة قد 
ي�صل بع�صها اإىل ح���د اأن ي�صنف على اأنه جرمية ي�صتحق 
فاعلها العقوبة ويذكر الدكتور اإح�صان احل�صن: "اأن عامل 
التن�صئ���ة االجتماعية اخلاطئة الت���ي يتلقاها االأحداث من 
عوائله���م وجمتمعهم املحل���ي ياأتي يف املرتب���ة الثانية بعد 
العام���ل االقت�ص���ادي يف دفعه���م اإىل ارت���كاب املخالف���ات 

واجلرائم)1(".  

)1(  الدكتور / اإح�صان حممد احل�صن، علم اجتماع الفراغ، الطبعة الثانية 
2009م دار وائل للن�صر.
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كم���ا ت�صري كث���ري م���ن البح���وث اإىل اأن �ص���وء معاملة 
الوالدين لالأبناء حتدث �صروخًا و�صقوقًا و�صعفًا يف جوانب 
�صخ�صي���ة االأبناء يظهر انعكا�صها يف الفكر وال�صلوك، وقد 
يوؤدي باالبن اإىل اخلوف اأو االنتحار اأو مقاتلة الوالدين اأو 
اإىل ترك البيت مما يعاني���ه من الق�صوة واملعاملة االأليمة. 
وق���د وجد اأن معظم امل�صاركني يف اأحداث التفجريات التي 
حدث���ت يف اململكة العربي���ة ال�صعودي���ة والكويت هم ممن 
انف�صل���وا عن اأهليهم ومتردوا عليهم وخرجوا من بيوتهم 

منذ فرتة طويلة)1(.
وم���ن هنا ف���اإين اأ�صدد عل���ى اأهمية اأن تق���وم االأ�صرة 
بدوره���ا الرتبوي والتوعوي وعدم االكتفاء بالت�صمني فقط 
حت���ى ال تكون املخرج���ات امل�صتقبلي���ة اأجيااًل له���ا اأج�صام 
"اجلمال" واأحالم الع�صافري، بل نريد �صبابًا لديه القدرة 
عل���ى التمييز بني ما هو نافع وما هو �صار، يعرف االأخطار 
الت���ي حتدق ب���ه وباأمته فيح���ذر ويحذر غ���ريه منها، وهذا 
لعم���ري لن ُيتح�صل اإال حني ت�صت�صعر االأ�صرة دورها وتقوم 

به على الوجه املطلوب.

)1(  الدكت���ور. حممد دغيم الدغيم، االنح���راف الفكري واأثره على االأمن 
الوطن���ي يف دول جمل�ش التع���اون لدول اخلليج العرب���ي، اأمانة جمل�ش 

التعاون، 1427ه�.
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ثم اإن غر�ش تلك ال�صلوكيات احلميدة ال يتاأتى باحلث 
والت�صجي���ع فق���ط، بل بالق���دوة وم���ا مل يك���ن رب االأ�صرة 
اأمن���وذج يحتذى بفعله فلن تكن خمرجاته خمتلفة عنه اإال 
م���ا ندر، اأما اأن ُيطلب من االأبناء اأمر بينما يفعل اأمٌر اأخر 

فلعمري اإن هذا بال�صبط ما ذهب اإليه ال�صاعر يف قوله:
ي���ا اأي��ه�����������������ا ال��رج��������������ل امل��ع��ل��������������م غ��ريه 

ال��ت��ع��ل��ي�����������م ذا  ك�����ان  ل��ن��ف�����ص�����������������ك  ه����ال 
ال�ص���نى  وذي  ال�صق����ام  لذي  ال��دواء  ت�صف 

 ك��ي��م��ا ي�����ص�����������ح ب���ه واأن������ت ���ص��ق��ي��������������م)1(
ق�صور يف الدور املدر�صي:

قب���ل اأن اأخو�ش يف دور املدر�ص���ة واأهميته يف حت�صني 
الط���الب م���ن خ���الل ت�صجيعهم عل���ى الق���راءة واالطالع 
والبحث واال�صتنتاج وغريها من الو�صائل املعينة على تقوية 
اجلان���ب املعريف، بودي اأواًل اأن اأذك���ر اأن حممد �صلى اهلل 
عليه و�صل���م كان املدر�صة االأوىل يف زمان���ه وما يزال؛ فهو 
املعلم واملرب���ي و�صحابته ومن تبعهم كانوا تالميذ يف تلك 
املدر�ص���ة التي قامت على �صواعد ال�صباب فهذا علي وذاك 

)1(  تن�صب هذه االأبيات اإىل اأبي االأ�صود الدوؤيل.
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اأ�صام����ة وابن عمر وابن عبا�ش وغريهم ر�صوان اهلل عليهم 
اأجمعني، مم����ن كانت اأعمارهم ال تتج����اوز طلبة مدار�صنا 
املتو�صطة والثانوية ولكن حممدًا عليه ال�صالم نظر اإليهم ال 
على اأنهم طلبة اأو اأع�صاء هام�صيني و�صب جل تركيزه على 
كبار ال�صحابة كاأبي بكر وعم����ر وعثمان و�صلمان وغريهم 
ر�صي اهلل عنه����م اأجمعني. ولكنه عليه ال�صالم كان يتعامل 
معهم على اأنهم هم م����ن �صيتوىل زمام االأمور يف امل�صتقبل 
القري����ب ومن هنا فقد كان يعاملهم معاملة الرجال وي�صيد 

بهم ويدعو لهم ويكلفهم مبهام ج�صام.
ولعل���ي اأوجز تلك الطريقة الت���ي نظر بها حممد عليه 

ال�صالم اإىل ال�صباب بالنقاط التالية:
كان علي���ه ال�صالم ي���رى اأنهم م���ن �صيتوىل زمام . 1

االأمور يف امل�صتقبل القريب.
وكان يتعامل معهم بطريقة ال تختلف عن طريقته . 2

يف التعامل مع بقية اأ�صحابه.
كان يكلفهم مبهام ج�صيمة.. 3
وف���وق كل ذلك كان يوجهه���م وي�صحح اأخطائهم . 4

مبا�ص���رة، ويدع���و لهم وي�صيد به���م ويثني على ما 
يقومون به.
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و�صوؤايل هل القائمني على مدار�صنا يف الوقت الراهن 
يظن���ون يف الطلبة ويتعاملون معهم كم���ا كان يفعل حممٌد 
علي���ه ال�صالم، واالإجاب���ة املتفائلة �صتكون ب���اأن قلة ي�صرية 
م���ن القائمني على املدار�ش رمبا كان لديهم �صيئًا من تلك 
النظ���رة املحمدية العبقرية، وهذا قد يعن���ي اأن كثريًا من 
املعلمني لي����ش لديهم نف�ش النظرة امل�صتقبلية الثاقبة التي 
ل���دى بع����ش اأقرانهم � وه���م قلة كما اأ�صلف���ت � مما يرتتب 
عليه ن�ص���وء الالمباالة لدى املعلم وعدم اهتمامه باإي�صال 
الر�صالة احلقيقية للطالب واالكتفاء ب�صرح الدر�ش ومن ثم 
اخلروج من الف�صل دون اأن يكت�صب الطالب تلك اجلوانب 
االإيجابي���ة التي كانت �صتعينه عل���ى ا�صت�صعار اأهمية املادة 
التي يتعلمه���ا فتتحول العملية التعليم���ة برمتها من عملية 
تثقيفي���ة وتوعوي���ة اإىل مهم���ة تخت���زل بدرو����ش وواجبات 
يتحايل الطالب على املعلم من اأجل اخت�صارها يف ورقات 
ق���د ال تتجاوز اأ�صابع الي���د الواحدة يف بع�ش املواد. ويكون 
الطال���ب بهذا االإجراء قد خ�صر علمًا كان من املفرت�ش اأن 
يكت�صب���ه، ووقتًا كان ميكن اأن مي�صيه يف القراءة واالإطالع 
ورمب���ا يحبب���ه يف اإم�ص���اء املزي���د م���ن الوق���ت يف البحث 
واال�صتنت���اج. وحول ذلك يقول الفيل�ص���وف الفرن�صي جان 
بول �صارتر: اإن هناك من يرى اأن املعلم يفر�ش عل النا�ش 
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اأف���كاره با�صم معرفة قام بجمعه���ا دون اأن يكون مل�صتمعيه 
ح���ق االعرتا�ش، ومعرف���ة ال يوجه اإليها النق���د با�صتمرار 
لتتجاوز نف�صها اأو لتتاأكد بوا�صطة هذا النقد لهي معرفة ال 
قيم���ة لها)1(. وهنا تاأتي اأهمية منح الطالب كامل الفر�صة 
للنقا�ش وحم���اورة املعلم ال جعله جمرد وع���اء ي�صتقبل ما 
ياأتي���ه دون اأن يكون له حق متحي�ش تلك املعلومة وال يتاأتى 
ه���ذا احلق اإال من خ���الل ت�صجيعه على االط���الع والبحث 

والتق�صي بنف�صه.
ولعلي هنا اأعلنها �صراح���ة اأن املدر�صة تتحمل �صطرًا 
كبريًا من م�صئولية عزوف ال�صباب عن القراءة وان�صغالهم 
حلد االإغراق باأمور غ���ري ذات اأهمية كان ميكن للمدر�صة 
اأن تخلق نوعًا من التوازن بني هذا وذاك لو عمد القائمون 
على الرتبية والتعليم با�صتخ���دام بع�ش االأ�صاليب املحببة 
واجلاذبة من جهة واالإلزامية من جهة اأخرى الأ�صبح حال 
�صبابنا الي���وم اأف�صل بكثري مما هو علي���ه واقعهم احلايل 
ولرمب���ا م���ا كنا لنق���راأ ع���ن اإح�صائيات تتح���دث حول اأن 
القراءة يف العامل العربي �صبه معدومة كما ي�صري اإىل ذلك 

)1(  اآين كوه���ني �ص���والل، كتاب جان بول �صارت���ر، ترجمة د. جورج كتورة، 
دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت 2008م
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مركز ال�صرق العربي للدرا�صات اال�صرتاتيجية واحل�صارية 
الذي يذك���ر: باأن االن�ص���ان العربي يقراأ 6 دقائ���ق �صنويًا، 
واأن كل 300 األ���ف عرب���ي يقراأون كتابا واح���دًا يف ال�صنة، 
كم���ا اأن ميزاني���ات العامل العربي تنفق م���ا ن�صبته 5% على 
التعلي���م وحمو االمية وبناء املدار�ش واجلامعات، مما نتج 
عن���ه ارتفاع ن�صبة االمية يف العامل العربي لت�صل اإىل %45 

وت�صل يف مناطق اأخرى اإىل %65 .
 ولع���ل كل ذلك ميكن فهمه حني نع���رج على راأي اأحد 
املخت�صني يف هذا املجال حي���ث يذكر د. �صاجد العبديل، 
موؤل���ف كتاب القراءة الذكية: باأن ال�صبب يف عزوف �صغار 
ال�صن عن القراءة يعود اإىل املناهج التعليمية التي ال حت�ش 
على القراءة، بل تركز على املادة العلمية فقط، م�صيفا اأن 
اأ�صالي���ب تنمي���ة مهارة القراءة يف جمي���ع املراحل ال تتغري 
حتى املرحل���ة الثانوية وتدعو اإىل امللل وعزوف الطفل عن 

القراءة.)1(

)1(  �صحيف���ة ال�ص���رق االأو�ص���ط الع���دد 10739  االأربعاء 17 ربي����ع الثان�ى 
1429ه�.
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قرناء ال�صوء: 
كان ميك���ن اأن اأكتفي باالأق���ران هنا ودورهم يف جتذر 
اخل���واء الفك���ري لدى م���ن ي�صحبه���م، ولكن���ي و�صفتهم 
بال�ص���وء م���ع العلم اأن���ه لي����ش بال�ص���رورة اأن تك���ون �صفة 
االن�ص���راف عن الق���راءة حكرًا على قرن���اء ال�صوء فقط، 
ولكن ما اأق�صده هنا اأن هذا ال�صنف من القرناء ال يكتفي 
ب�ص���رف املرء عما ينفعه بل ويزي���ده بتزيني الباطل بغ�ش 

النظر عن ماهية �صالله �صواء متحررًا اأو منغلقًا.
واملالح���ظ اأن االأ�صدق���اء والزم���الء يف وقتنا الراهن 
تربطه���م هم���وم م�صرتك���ة كث���رية وه���ذا م���ا ينم���ي لدى 
االإن�صان حب النهل من ذل���ك والتزود والتعرف واالإحاطة 
باأ�ص���رار وخلفيات ذلك الهم امل�ص���رتك، ولكن ما اأالحظه 
اأن ن���زرًا ي�ص���ريًا جدًا من �صبابنا يجمعه���م َهُم التباري يف 
االإط���الع والت���زود باجلديد من م���ا ت�ص���دره دور الن�صر، 
ويعل���م اهلل اأن اجلهات املعنية ل���و تعلمت العزف على هذا 
الوت���ر املتعل���ق بالرتغي���ب اجلماعي لالأ�صدق���اء واالأقران 
وب���ث روح التناف�ش يف املجاالت الثقافي���ة واملعرفية بينهم 
كم���ا تفعل و�صائل االإعالم يف جم���االت التناف�ش الريا�صي 
وتاأجيجها ال�صب���اب وحتري�صهم عل���ى امل�صاركة والتفاعل 
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وح�ص���ور املباري���ات الريا�صي���ة، خا�ص���ة واأن االأمر هنا ال 
يتعل���ق بالو�صيلة االإعالمية اأو بدار الن�ص���ر ولكنه اأبعد من 
ذلك حي���ث ترتكز اجلهود هنا على �صح���ن االأنف�ش وجعل 
م�صاألة القراءة واالإطالع هما �صخ�صيًا يجول بخاطر املرء 
ويخالج م�صاعره لدرج���ة ي�صل معها اإىل تف�صيل احلديث 
ح���ول هذا املو�صوع مع اأقرانه والزهد مبا �صواه وهنا يكون 
العم���ل احلق يف جتذير حب املعرفة يف النفو�ش ولو ح�صل 
ِلع ولتبدلت كثرٌي من االإح�صائيات  ه���ذا خلرجنا بجيل مطَّ
احلالية املتعلقة بن�صب القراء واالإ�صدار والرتجمة وغريها 

يف عاملنا العربي.
ويف هذا املق���ام هناك اأمٌر يجدر ب���ي اأال اغفله يتعلق 
باإغفال بع�ش اجلماعات االإ�صالمية � وهي تدخل يف نطاق 
الرفق���اء ولكنه���ا رفقة خري � حي���ث تغفل م�صاأل���ة القراءة 
واالإط���الع على امل�صتج���دات بل وحت�صر نف�صه���ا واأتباعها 
يف كت���اب اأو اثن���ني ال يج���در بالع�صو يف تل���ك اجلماعة اأن 
يتجاوزهم���ا اإىل غريهما. ومم���ا يوؤخذ على تلك اجلماعة 
اأنها اأغفلت م�صاألة الفكر، فهي ال ترد على ملوثي فكر االأمة 
وغزاة العقول، بل اإنها رمبا تعادي من يهتم بهذه اجلوانب 
احليوي���ة؛ وال�صبب يف ال مباالتهم يف هذا اجلانب، وميكن 
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اأن نقول باأنه نتيجة له اأي�صًا، اأن اأ�صحاب تلك اجلماعة ال 
يقراأون اإال كتابًا واحدًا فقط � كما يقول ال�صيخ القر�صاوي 
� وهو كتاب ريا�ش ال�صاحلني، وقد ي�صاف اإليه كتاب حياة 

ال�صحابة. 
ويخ�صى على تلك اجلماعة التي اأهملت م�صاألة تثقيف 
اأ�صحابه���ا بق�صايا الواق���ع املعا�صر من اأن تخرتق من قبل 
بع�ش اأ�صحاب الفكر ال�صال، مع اأن هناك بع�ش املوؤ�صرات 
عل���ى ح���دوث ذلك ومن���ه م���ا ن�صرت���ه جري���دة الغارديان 
الريطاني���ة من اأن اآالف ال�صباب امل�صلم يح�صرون درو�صًا 
�ص���رق لن���دن كل ا�صب���وع تنظ���م من قب���ل جماع���ة الدعوة 
والتبلي���غ، حيث يتم ا�صتغالل تل���ك الدرو�ش من قبل بع�ش 
املت�صددي���ن لتجنيد عنا�صر جديدة)1(. وبهذا اخل�صو�ش، 
فق���د ن�ص���رت �صحيفة نيوي���وك تامي���ز االأمريكي���ة بتاريخ 
2005/4/28م تقري���را كتب���ه ال�صحف���ي جري���ك �صميث 
حول جماعة الدعوة والتبليغ ذكر من خالله: اأنه وبح�صب 

)1(  انظ���ر �صحيفة اإيالف بتاريخ 2006/8/19م كما ميكن الو�صول اإليها 
على الرابط التايل: 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006170738/8/.
htm?sectionarchive=Politics
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م�صئ���ويل مكافح���ة اإره���اب اأوربيني ف���اإن ح���االت اإرهاب 
كث���رية قد خرجت من حت���ت عباءة اجلماع���ة التي ت�صكل 
اأر�صا خ�صب���ة لالإرهاب، وي�صت�صه���د التقرير بعدة اأ�صماء 
مل�صتبهني بق�صاي���ا اإرهابية كانوا يف فرتة من الفرتات من 
اأع�صاء اجلماعة وهم: زكريا املو�صوي املوقوف يف اأمريكا 
على خلفية اأحداث �صبتمر وهريف لوا�صو وهو �صاب م�صلم 
فرن�ص���ي اجلن�صي���ة قت���ل يف الق�صف االأمريكي لت���ورا بورا 
وجمي���ل بغ���ال الفرن�صي من اأ�ص���ل جزائ���ري، والذي كان 
منتمي���ا جلماعة الدع���وة والتبليغ منذ عق���د م�صى والذي 
اع���رتف بانتمائه للقاعدة. ويعل���ق على ذلك الكاتب يا�صر 
�صع���د يف جمل���ة الع�ص���ر بقول���ه: "م���ن املع���روف وامل�صلم 
ب���ه ل���دى امل�صلم���ني وغ���ري امل�صلم���ني العادي���ني واملطلعني 
واملخت�صني باأن جماعة الدع���وة والتبليغ بعيدة متاما عن 
ال�ص���وؤون ال�صيا�صية اأو ما ي�صمى باالإ�ص���الم ال�صيا�صي ومن 
ب���اب اأوىل الفك���ر واخل���ط اجله���ادي. فاجله���اد واالآيات 
واالأحادي���ث الداعية اإليه والدالة علي���ه تف�صر وتوؤول دائما 
عن���د التبليغيني عل���ى الهمة للخ���روج والدع���وة لالإ�صالم 
واأخالقياته باأ�صلوب هادئ و�صلمي للغاية. بل اإن كثريا من 
النا�صط���ني امل�صلمني ياأخذون على جماعة الدعوة والتبليغ 
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�صلبيتها وانعزالها يف ال�صاأن الع���ام وامل�صمار ال�صيا�صي". 
وهذا م���ا يتوافق مع ما ذهب اإليه ال�صي���خ القر�صاوي وهو 
نف�ص���ه ما يعزز ال�صكوك حول وج���ود اخرتاق للجماعة من 
قبل بع�ش املنتمني للفكر ال�صال؛ ب�صبب �صحالة فكر كثرٍي 
من املنتمني جلماعة الدع���وة والتبليغ، ومعه ي�صهل جتنيد 

بع�صهم.)1(
طبيعة العمل:

ال يل���زم اأن تك���ون طبيعة العمل �صبب���ًا يف العزوف عن 
االط���الع امل�صب���ب الرئي�صي للخواء الفك���ري، خا�صة واأننا 
نلتق���ي باأ�صخا�ش ممن يعمل���ون يف اأماكن قد ت�صنف على 
اأنها ت�صغل �صاحبها لدرجة ال ت�صمح له باالإطالع على كثرٍي 
مما يدور حوله، ولكننا نالحظ نوعية ممن يعملون يف ذاك 
ال�صن���ف من العمل ولديهم ثقافة وا�صع���ة واإحاطة �صاملة 
مب���ا يجري ويدور يف ال�صاحة الثقافي���ة وتلم�ش من اآرائهم 
وحتى تعبرياتهم واأ�صاليب طرحهم اأنهم مل يقعوا يف نف�ش 

)1(  انظ���ر جملة الع�ص���ر بتاري���خ 2005/4/30م مقالة بعن���وان )التبليغ 
وتفري���خ العنف.. احلرب على االإرهاب اأم على االإ�صالم؟( بقلم يا�صر 

�صعد.
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.
con&contentID=6604
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ال�صراك الذي وقع به كثريون من اأقرانهم ممن يعملون يف 
نف����ش املجال. بل اإين الأظن ب���اأن حاالت �صاذة جدًا و�صلت 
ملرحل���ة تو�صف باأن لديه���ا خواء فكريًا دفعه���ا لتبني فكر 
الفئات ال�صالة واالإنغما�ش معهم يف اأعمالهم، وذلك عائد 
اإىل عوام���ل اأخرى متعلقة بدرجة الن�صج التي و�صلوا اإليها 
بحكم خراته���م العملية وتقدمهم يف ال�ص���ن وامل�صئوليات 
العائلي���ة التي تقع على كواهله���م كل ذلك يكبل االأغلبيات 
ال�صاحق���ة ومينعها من امل�صاركة الفعلية با�صتثناء احلاالت 
ال�ص���اذة، وهذا ال يعيقني من القول باأن من تلك الفئة من 
كان يتعاط���ف م���ع الفئ���ات ال�صالة يف بداي���ة االأمر ب�صبب 
جهل���ه بحقيق ما يدور ولكن مع ت���وايل االأحداث واطالعه 
على كث���رٍي من النتائج املرتتبة على تل���ك االأعمال العنيفة 
واالأه���م من ذلك كله احلمالت الوطني���ة التوعوية املكثفة 
عل���ى كافة االأ�صع���دة جعلت حتى املتعاطف���ني منهم يوقف 
في����ش م�صاعره ودعواته لتل���ك الفئات ال�صال���ة وي�صتبدل 

ال�صجب واال�صتنكار بها. 
امل�صتجدات التقنية والف�صائية احلديثة:

اعتقد اأن هذا العامل من اأهم العوامل فهو يجمع بني 
العوام���ل امل�صبب���ة للخواء الفكري جميعًا م���ن جهة، ثم اإن 
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الو�صيل���ة التقنية �ص���ارت متوافرة يف كل م���كان ولي�ش من 
ال�صهولة ال�صيط���رة على اجلانب ال�صلب���ي منها، حتى واإن 
تاأت���ى ذلك لبع����ش االأ�صر من خالل املن���ع اإال ان اخلطورة 
من اإ�صاءة ا�صتغاللها تبق���ى على درجة عالية جدًا وميكن 
اأن توؤث���ر نف�ش العوام���ل حمل البحث يف كيفي���ة ا�صتخدام 
هذه الو�صائل من حيث االإيجاب وال�صلب ولعلي اأحتدث عن 
اأهم الو�صائ���ل املوؤثرة اأو لنقل امل�صببة للخواء الفكري لدى 
املجتمعات ب�ص���كل عام واملجتمعات العربي���ة ب�صكٍل خا�ش 
والتي تتمثل بالقن���وات الف�صائية باالإ�صاف���ة اإىل الو�صائل 
التقنية االإعالمي���ة االأخرى )الهاتف اجل���وال، االإنرتنت، 
و�صائ���ل التخزي���ن ال�صوتي���ة واملرئي���ة املختلف���ة، االألعاب 
االإلكرتوني���ة( والت���ي �صاأحتدث عن كل واح���ٍد منها ب�صكل 
مف�ص���ل خا�صة فيم���ا يتعل���ق بدورها يف االإخ���الل باالأمن 
الفكري وتبني �صيا�صة العنف، اأما هنا ف�صاأركز على الدور 
الذي تلعبه الف�صائي���ات يف ت�صطيح عقول ال�صباب وغر�ش 

البذرة االأوىل للخواء الفكري يف ذواتهم. 
ولعل���ي اأق���ول م���ن ب���اب العل���م بال�ص���يء اأن االأطباق 
الف�صائي���ة املثبت���ة على اأ�صط���ح املنازل ميك���ن اأن ت�صتقبل 
اآالف املحط���ات الف�صائية من جميع اأقط���ار الدنيا. يتابع 
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امل�صاهد العربي وال�صعودي القنوات الريا�صية 26%، مقابل 
25% يتابع���ون قن���وات االأف���الم، و17% للقن���وات الغنائية 
ا�صتنادًا مل���ا اأظهرته درا�صة م�صحي���ة دعمتها مدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقني���ة)1( �صملت 1235 �صابًا ترتاوح 
اأعماره���م بني 15 و25 �صن���ة والتي كانت تهدف اإىل قيا�ش 
الت�ص���ورات الذاتي���ة لتاأثري البث الف�صائ���ي على منظومة 
القي���م الدينية واالجتماعية واالنتماء الوطني، كما هدفت 
اإىل قيا����ش الت�ص���ورات الذاتي���ة لتاأث���ري الب���ث الف�صائ���ي 
على انح���راف االأح���داث، وقيا�ش ت�ص���ورات الن�شء لدور 
املوؤ�ص�ص���ات التعليمية والدينية واالجتماعي���ة، واإثبات دور 
االأ�صرة يف دعم اإيجابيات البث الف�صائي وحتييد �صلبياته.
ول���و اأمعنا النظر يف تل���ك الدرا�صة لوجدنا اأن جمموع 
ال�صباب مم���ن يتابعون القنوات الت���ي ال تقدم ما يحتاجه 

)1(  اأج���رى الدرا�صة الدكت���ور �صعد بن معيوف الثمايل م���ن جامعة امللك 
عبد العزي���ز وكانت بعنوان )الف�صائيات واأثرها على الن�شء واملجتمع 
درا�ص���ة م�صحية لتاأثري مركزية التحكم على ت�صور الن�شء للم�صمون( 
موج���ز الدرا�ص���ة متوفر عل���ى موقع مدين���ة امللك عبد العزي���ز للعلوم 

والتقنية على الرابط التايل: 
http://www.kacst.edu.sa/Ar/aboutkacst/media/Lists/
Press%20Releases/DispForm.aspx?ID=47
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ال�صب���اب الإ�صباع اجلانب املعريف لديهم يتجاوز 68% وهذا 
موؤ�ص���ر خطري يدل عل���ى اأن هذه الن�صبة م���ن ال�صباب واإن 
ناأوا باأنف�صهم عما يقدم من مواد هابطة يف قنوات االأفالم 
والقنوات الغنائية الهابطة، اإال اأن ثقافة من يتابع القنوات 
الريا�صي���ة وهم 26% �صتبق���ى �صحلة جدًا وذلك عائٌد اإىل 
اأن تلك القنوات ال تق���دم املعلومة االإثرائية التي يحتاجها 
ال�ص���اب يف هذا العم���ر)1(، خا�صة واأن بع����ش من �صملتهم 
الدرا�ص���ة كانوا يف�صلون م�صاهدة مباريات قدمية �صبق اأن 

�صاهدوهن على م�صاهدة برامج اأخرى.
ويج���در بن���ا اأال نن�صى ب���اأن تلك القنوات ق���د �صرفت 
ال�ص���اب العربي عن القراءة واالإطالع من خالل ما تقدمه 
من برام���ج م�صلية وجذابة ومتنوعة يف معظمهما وبالطبع 
فهي تهدف اإىل الت�صلية والرتويح واللهو بغر�ش ا�صتقطاب 
اأكر �صريحة ممكنة من اجلماهري، بل اإن اإحدى الدرا�صات 
ت�صري اإىل اأن ن�صبة الرامج الرتفيهية امل�صتوردة يف معظم 
القن���وات العربي���ة ت�ص���ل اإىل 88% بينم���ا ال ت�صت���ورد تلك 
)1(  ما ذكرته حول القنوات الريا�صية ال يعني اأين �صد م�صاهدة اأو متابعة 
الريا�ص���ة، ولكني مع املوازنة فلي�ش م���ن املقبول اأن مي�صي ال�صاب جل 
وقت���ه يف متابع���ة اأمور لي�صت بذات فائدة حقيقي���ة على ح�صاب مناهل 

اأخرى كان ميكن اأن ترثيه وتعزز من قدراته الذهنية واملعرفية.
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القنوات �صوى 12% من الرام���ج الثقافية)1(. وهنا يت�صح 
الدور امل�ص���رتك الذي جّذر ثقافة الت�صلية وال�صطحية لدى 
معظم املتلقني العرب، وت�صبب يف �صحالة الفكر لدى كثرٍي 
منهم ولعلي اأوجز ما اأقول يف نقطتني بغر�ش جعل الفكرة 

اأكرث و�صوحًا: 
والقن���وات  الف�صائي���ات  عل���ى  القائم���ني  اأن   )1
التلفزيوني���ة العربية قد ا�صتمراأوا �صيا�صة بث املادة اله�صة 
بق�صد ا�صتقط���اب امل�صاهدين دون النظر اأو االلتفات اإىل 
امل�صلح���ة العام���ة، مع اأن���ه يفرت�ش اأنهم عل���ى درجة من 
الوع���ي واالإدراك باأن تلك املواد �ص���وف تخرج اأجيااًل ذوي 
ثقاف���ة �صطحية ج���دًا ولي�ش لديهم م���ن مقومات النهو�ش 
مب�صتقب���ل االأم���ة وال النزر الي�ص���ري، وال اأدل على ذلك من 
طبيع���ة املواد الت���ي يتم بثه���ا خا�صة اأوقات ال���ذروة حيث 
نالح���ظ اأنه كلم���ا زادت اأهمية �صاعة الب���ث ب�صبب زيادة 
اأعداد امل�صاهدين وهي يف ال���دول العربية الفرتة امل�صائية 
كما ت�ص���ري اإىل ذل���ك الدرا�صات ومنه���ا الدرا�صة الدكتور 
الثمايل، كلم���ا كانت املادة ه�صة و�صعيف���ة املحتوى ولعلنا 

)1(  الدكت���ور. حممد جاد اأحمد، االإعالم الف�صائي واآثاره الرتبوية، العلم 
واالإميان للن�صر والتوزيع، كفر ال�صيخ، الطبعة االأوىل 2008م.
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نتذك���ر جميع���ًا اأن �صاعة ال���ذروة يف التلفزي���ون ال�صعودي 
والت���ي عادة م���ا تكون بعد ن�ص���رة اأخبار امل�ص���اء الرئي�صية 
كان���ت تخ�ص�ش لتق���دمي امل�صل�صالت الت���ي اأرى من وجهة 
نظ���ري اأنها هابط���ة وال تعالج هموم وم�ص���اكل املجتمع بل 
ر�صخ���ت ثقافات دخيلة م���ا كانت جمتمعاتن���ا تعاين منها 
وعل���ى راأ�صه���ا ح�صا�صيات الن�ص���اء املبالغ بها جت���اه تعدد 
الزوج���ات، وق�ص����ش احلب والغ���رام املفتعل���ة، واخلوف 
اإىل  باالإ�صاف���ة  الدرا�صي���ة،  االمتحان���ات  م���ن  والرهب���ة 
تق���دمي مرتكبي جرائم املخ���درات، والر�صوة، واالختال�ش 
بطرق حم�صنة رمب���ا اأ�صهمت يف تقبل بع�صنا ملرتكبي تلك 
اجلرائم على اأر�ش الواقع وقد تكون �صاعدت اأخرين على 
القيام بتقم����ش اأدوار بع�ش املجرمني يف تلك امل�صل�صالت 
وتطبيقه���ا على اأر�ش الواقع وهذا ما توؤكده نظرية الغر�ش 
George Gerb� جل���ورج غريب���ر cultivation theory
ner والري غرو����ش Larry Gross الل���ذان قام���ا بدرا�صة 
م���دى تاأثري و�صائل االإع���الم على املتلق���ني، و�صبب القيام 
بتل���ك الدرا�صة يعود اإىل تف�ص���ي مظاهر العنف واجلرمية 
واالغتياالت يف املجتمع االأمريكي يف ال�صتينات وال�صبعينات 
م���ن القرن امليالد املن�صرم، وق���د تو�صل الباحثان اإىل اأن 
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مداومة التعر����ش للتلفزيون وملدة طويل���ة ومنتظمة تنمي 
ل���دى امل�صاهد اعتقادا ب���اأن العامل الذي ي���راه على �صا�صة 
التلفزيون اإن هو اإال �صورة من العامل الواقعي الذي يحياه، 
واأن امل�صاهد بحكم الت�صاقه براجمه ي�صدق هذا الواقع 

ويتعامل معه باعتباره حقيقة. 
اأن كثريًا من تل���ك الف�صائيات عملت على تو�صيل   )2
ر�صائ���ل هام�صية وتافهة ذات م�صم���ون يكر�ش روؤى الوافد 
االأجنب���ي يف العدي���د من املج���االت االجتماعي���ة والدينية 
احليوي���ة ومنه���ا: التغري���ب واالزدراء بالقي���م والع���ادات 
والتقاليد، وحماوالت ت�صطي���ح الوعي عند ال�صباب و�صغله 
باأم���ور ثانوية، وخل���ق حاجيات ات�صالي���ة واإعالمية بعيدة 
كل البع���د عن االحتياج���ات واالن�صغ���االت االإن�صانية لديه 
م���ن قبي���ل الفن الهاب���ط، واحل���ب املح���رم، واال�صتهالك 
الالحم���دود والالم�ص���روط، واالهتم���ام بتواف���ه االأ�صي���اء 

وعوار�صها)1(.

)1(  د. رحيمة الطيب عي�صاين، بحث بعنوان تاأثري الف�صائيات على القيم 
االجتماعي���ة لل�صب���اب ال�صباب اجلزائ���ري اأمنوذجا، موؤمت���ر تقنيات 
االت�ص���ال والتغري االجتماع���ي جامعة امللك �صعود عق���د يف �صهر ربيع 

اأول 1430ه�.
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الف�صل الثاين

استغالل الجماعات المتطرفة 
لخواء الشباب الفكري
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الفصل الثاني

ا�صتغالل اجلماعات املتطرفة خلواء ال�صباب الفكري

حر�صت اجلماع���ات املتطرفة عل���ى ا�صتغالل الفراغ 
الفك���ري لدى ال�صباب، حيث يالح���ظ ذلك من داأبها على 
ب���ث الر�صائل امل�صللة مبختلف الو�صائل واالأ�صاليب املمكنة 
واملتاح���ة، و�صعت جلعله���ا جاذبة قدر االإم���كان من خالل 
تنوي���ع االأداة التي حتوي تل���ك املادة: فمرة تك���ون مرئية، 
واأحيان���ًا �صوتي���ة، وغالب���ًا مطبوع���ة. كم���ا اأنها ق���د تكون 
حما�صرة، اأو فتوى، اأو اأنا�صيد، وغريها. باالإ�صافة اإىل كل 
ذل���ك فقد تكون املادة عماًل فال�صيًا، اأو ت�صميمًا م�صورًا، 

اأو مادًة ممنتجة.
هن���اك نقطة من امله���م االإ�صارة اإليه���ا، وتتمثل يف اأن 
تل���ك اجلماع���ات ا�صتخدم���ت اأ�صاليب وط���رق كثرية جدًا 
لن�صر فكرها وجتنيد ال�صباب ممن لديهم �صحالة معرفية 
ويعان���ون من فراغ فكري من خ���الل اأ�صاليب قدمية، ومن 
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ذل���ك البحث عنه���م يف امل�صاج���د، واملدار����ش، وا�صتغالل 
املنا�صبات الثقافية املختلفة وهذه من االأ�صاليب التقليدية 
القدمي���ة، اأم���ا بع���د انت�صار االإنرتن���ت و�صب���كات التوا�صل 
االجتماعي فقد تركز العمل من خاللها فهي بالن�صبة لتلك 
اجلماعات تعد الو�صيلة االأن�صب لن�صر فكرهم والرتويج له 
ب���ني ال�صباب وهناك عوامل عديدة عززت مكانة االإنرتنت 
لي�ش املجال لذكرها)1(، ولكن ما اأرغب التاأكيد عليه هنا اأن 
ال�صراع مع تلك اجلماع���ات االإرهابية �صراع اأفكار اأداته 
و�صائ���ل اإعالمية خمتلفة وميدان���ه الرئي�ش االإنرتنت، وقد 
اأ�صار اأمين الظواهري يف غري مرة اإىل اأن العمل االإعالمي 
ي�صاهي العمل الع�صك���ري، واأن احلرب اإعالمية يف املقام 
االأول. ويذك���ر اأب���و �صع���د العامل���ي يف حديث���ه ع���ن مواقع 
ومنتديات االإنرتنت: "هذه املنابر االإعالمية املباركة نعمة 
من اهلل تعاىل لعب���اده املجاهدين، وك���ذا الأن�صارهم لكي 
يتمكن���وا من التوا�صل فيما بينهم على ن�صرة دين اهلل عز 

)1(   مل���اذا يحر����ش املتطرفون عل���ى ا�صتخدام االإنرتن���ت؟ وملاذا يركزون 
عليه���ا ب�صكل اأكر من الو�صائل االإعالمية االأخرى؟ اأجبت على هاذين 
ال�صوؤالني يف بحث يل بعنوان: )الفراغ الفكري ودوره يف التاأثري ال�صلبي 
لو�صائ���ل التقنية واالت�صال على االأمن الفكري(، بحث حمكم ومن�صور 

من قبل اجلامعة االإ�صالمية باملدينة املنورة، 1431ه� )2010م(.
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وجل؛ فكلنا نعل���م ال�صعوبات التي كان يجدها املجاهدون 
م���ن اأجل التوا�صل – �ص���واء فيما بينهم اأو مع اأن�صارهم- 
وها قد منَّ اهلل عليهم بهذه املنابر االإعالمية لتكون و�صيلة 
ن�ص���ر املنهج احلق ال���ذي يقاتلون يف �صبيل���ه، ثم بعد ذلك 
ن�ص���ر اأخبار جهاده���م وال�صورة احلقيقي���ة لهذا اجلهاد، 
كم���ا اأنها تعتر و�صيلة لالإعداد وا�صتقطاب اجلنود اجلدد 
للعم���ل اجله���ادي ع���ر العم���ل االإعالمي املنظ���م واملقنن 

واالآمن".)1( 
دواعي اإ�صدار املادة الإعالمية

تق���وم التنظيم���ات ال�صال���ة باإ�ص���دار م���واد اإعالمية 
متنوع���ة وبكمي���ات كب���رية ج���دًا، ي�صع���ب عل���ى كثريي���ن 
اإح�صاوؤه���ا ور�صدها، تلك امل���واد ال تن�صر بطريقة عبثية، 
ب���ل اإن كل م���ادة تن�صر لغر�ش حمدد وم���ن خالل جتربتي 
العملي���ة اخلا�ص���ة يف متابع���ة ور�ص���د م���ا تطرح���ه تل���ك 
اجلماع���ات م���ن مواد اإعالمي���ة ا�صتطيع الق���ول اإن هناك 
اأك���رث من ثمانية ع�صر �صببًا تق���ف خلف اإ�صدار تلك املواد 
االإعالمي���ة ولعلي هنا يف هذا الكت���اب وملحدودية امل�صاحة 

)1(  اأب���و �صع���د العاملي، بح���ث بعنوان: )واق���ع ودور االإع���الم اجلهادي( 
موؤ�ص�صة املاأ�صدة، 1431ه� )2010م(.
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اكتفي باحلديث عن بع����ش تلك الدوافع اأو االأ�صباب اأو ما 
اأ�صمي���ه دواعي اإ�صدار امل���ادة االإعالمية، وقد قمت بتناول 
ه���ذه الدوافع يف درا�ص���ة اأخرى بعنوان "اإع���الم القاعدة 
وداع����ش واآلي���ات موجهته: حروب الظ���الم الناعمة لن�صر 

ثقافة االإرهاب با�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة".
التحري����ش عل���ى االن�صمام والدخ���ول يف تنظيماتهم 

بزعم امل�صاركة يف اجلهاد:
وغالب���ًا م���ا ت�صتم���ل الر�صال���ة االإعالمية عل���ى اأربعة 

عنا�صر:
النقد والتقريع.  )1

الت�صجيع والتحري�ش.  )2
ت�صخي�ش امل�صكلة.  )3

طرح احللول.  )4
ن الر�صالة بغر�ش �صحذ الهمم،  فالنقد والتقريع ُي�صمَّ
ث���م ياأت���ي اأ�صل���وب الت�صجي���ع وط���رح االأف���كار والتحري�ش 
النته���اج اأف�ص���ل االأ�صاليب املمكن���ة والناجع���ة � من وجهة 
نظره���م � الت���ي تعني على جتني���د اأكر عدٍد م���ن ال�صباب 
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وك�صبه���م للم�صارك���ة يف اأن�صطة تلك اجلماع���ات املختلفة 
�ص���واء ما كان منها يف مي���دان املعركة، اأو حتى يف امليادين 
االإعالمي���ة التي ال تقل اأهمي���ة � يف نظرهم � عن �صابقتها، 
ثم تختم الر�صالة بت�صخي�ش امل�صكلة وطرح احللول، وهذا 
باملنا�صبة اأ�صلوب راٍق جدًا ويوؤتي ثماره وهو نهج رباين ورد 
يف القراآن يف غري مو�صوع ومنه اآيات حترمي الربا يف اآخر 
�ص���ورة البقرة فقد ج���اء الذم يف البداية موج���ه اإىل اآكلي 

الربا يف قوله تع���اىل: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ    ڀ  ڀ  چ)1( ث���م جاء الثناء على املوؤمنني 

وه���م املخاطب���ون فق���ال تع���اىل: چ ک  گ  گ  گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ      ڳ   گ  
ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ)2( كم���ا �صخ����ش امل�صكلة 
واأنها تتمث���ل يف اأكل الربا واأنه اإثمه ي�صل اإىل حد حماربة 
 اهلل ور�صول���ه، اأم���ا بالن�صبة للح���ل فتمث���ل يف قوله تعاىل:
چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  

ڭ  چ)3(.

)1(  من االآية )275( �صورة البقرة.
)2(   من االآية )277( �صورة البقرة.
)3(   من االآية )278( �صورة البقرة.
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اأم���ا بالن�صب���ة لر�صال���ة التحري����ش عل���ى االن�صم���ام 
للجماعات ال�صالة فتطرح عبارات التوبيخ بطرق خمتلفة 
ومن ذلك ط���رح ت�ص���اوؤالت ظاهرها الب�صاط���ة والتلقائية 
ولك���ن يف حقيقتها قا�صية واأكرث من يفهمها فئة من النا�ش 
املتحم�ص���ني العاطفي���ني، ومن���ه مث���اًل ت�صاوؤل ح���ول غياب 
اجلهاد عن بالد احلرمني )اجلهاد يف بالد احلرمني غري 
موجود ملاذا؟()1( فهذا لي����ش جمرد ت�صاوؤل بل هي ر�صالة 
عت���اب مليئة بعبارات التقريع ويظه���ر ذلك بقول الكاتب: 
"كل رجل يختلي بنف�صه لعبادة اهلل وين�صى اأن يد اهلل مع 
اجلماعة، فعبادة اهلل جماعة اطعم واألذ وخ�صو�صًا عبادة 
اجلهاد يف �صبيل اهلل" فهذه حتمل ر�صالة يف غاية االأهمية 
تتمثل يف اأن م���ن ال يجاهد فهو ال يهتم بجماعة امل�صلمني، 
واأن ل���ذة الطاعة تكمن يف اجلهاد. ثم تع���ود الر�صالة اإىل 
اأ�صل���وب الت�صجي���ع و�صحذ الهم���م والتذكري ب���اأن كثري من 
ال�صب���اب يف بالد احلرمني يتمنى ان يف���دي نف�صه هلل عز 
وجل دون اي تاأخري، واأنه���م اأحفاد ال�صحابة اذا انطلقوا 
فل���ن يردهم ولن تثنيه���م اجلبال، ولو طل���ب منهم ازاحة 

)1(  مقالة بعنوان: )اجلهاد يف بالد احلرمني غري موجود ملاذا؟( ن�صرت 
يف منتديات �صبكة �صموخ االإ�صالم، بتاريخ 1432/2/25ه� )2011م(.
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اجلبال الأزاحوها هلل عز وجل، فهم يف �صبيل اهلل ذوو بئ�ش 
وق���وة، واإنه على يقني باإذن اهلل اأنه به���م �صيغزون العامل. 
الح���ظ تل���ك الر�صالة التحري�صي���ة وما فيها م���ن عبارات 
الثن���اء والتحفيز، التي جتعل بع����ش متلقيها يت�صور نف�صه 
املعن���ي بتل���ك الر�صالة وتل���ك العبارات. ث���م اإن هذا النوع 
م���ن الر�صائل دائمًا م���ا ينتهي بت�صخي����ش امل�صكلة وطرح 
احلل���ول، فامل�صكلة ق���د تعود اإىل عدم التوح���د واالن�صمام 
كمجموع���ات )نظ���ام اخلاليا(، واحل���ل اأو اآلي���ات العمل 
وتكوين تلك اخلاليا يتمثل يف توجيه الكلمات اإىل املعارف 
"الثقات" ومطالبتهم للتجمع حتت راية )ال اإله اإال اهلل( 
ويف ه���ذا تكف���ري �صمني للمجتم���ع الذي كم���ا يزعمون يف 
�ص���الل واأبعد ما يكون عن كلمة التوحيد، واإن مل ي�صرحوا 
بها يف بع����ش ر�صائلهم، اخلطوة الثاني���ة تتمثل يف البحث 
ع���ن اهل االإميان، ولكن من هم اأه���ل االإميان؟ هم اأولئك 
الذي���ن يقولون هل تعرف طريق للع���راق هل تعرف طريق 
الأفغان�صت���ان ه���ل تع���رف طري���ق لل�صوم���ال؟ فل���و عر�ش 
عليهم تكوين جماع���ة جهاديه يف بالد احلرمني واالإعداد 
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والع���دة �صيوافقون بال تردد، وبعد ذلك يتم تكوين جماعة 
جديرة وكافية للبدء يف اجلهاد، على اأن يتم حتديد مكان 
التدري���ب واإعداد العدة وهناك مدن يف اململكة رائعة جدًا 
للتدري���ب واالإع���داد � بح�صب زعمهم، ث���م عمل الدرا�صات 
اخلا�ص���ة بالتموي���الت املالي���ة الأعمالهم االإرهابي���ة اأو ما 
ي�صمونه���م زيفًا )العم���ل اجلهادي( ثم بع���د ذلك حتديد 
اأماكن التجمع االآمن والب���دء يف العمليات واالإعالم، تاأتي 
بع���د ذلك خامت���ة الر�صالة الت���ي تطلب م���ن املبادرين اأن 
ي���رزوا اأنف�صهم؛ لزرع االأمل يف �صب���اب االأمة وحثهم على 

القيام بذات الفعل.
خط��وات الأف��راد يف تكوين اجلماع��ات اأو اخلاليا 

الإرهابية: 
البحث عن االأ�صخا�ش املنا�صبني وهم اهل االإميان . 1

والتقوى ويعرفون مبكنونهم ونهجهم.
اإي�صال الر�صالة التحري�صية اإليهم، وت�صتمل على . 2

العتب، والتحري�ش، والت�صخي�ش واحللول.
تكوين اخللية، ومن ثم تثبيت اأفرادها بالق�ص�ش . 3

واالأخبار واالأنا�صيد احلما�صية.
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حتدي���د م���كان ثاب���ت للتجم���ع والتدري���ب اأو عدة . 4
اأماك���ن موزع���ة يف مناط���ق خمتلف���ة م���ن البالد 

بح�صب احلاجة.
تاأمني املوارد املالي���ة ل�صد حاجة االأع�صاء اجلدد . 5

وترغيبهم، ومتويل العمليات امليدانية واالإعالمية. 
البدء يف تنفيذ العمليات.. 6

املراحل التي مي���ر بها ال�صخ�ش امل�صته���دف اإعالميًا 
من قبل تلك التنظيمات.

يح���اول اأرباب ذلك التنظيم ن�ص���ر فكرهم من خالل 
الر�صالة االإعالمية التي يقومون ببثها بطرق متنوعة وحني 
تظف���ر تل���ك الر�صالة بقب���ول �صخ�ش ما فاإنه���ا يف بح�صب 
الدرا�صات العلمية ال توؤثر به تاأثريًا حلظيًا فتنقله من حالة 
الالمبال���ة اأو حالة الو�صطي���ة اإىل حالة تبني العنف، ولكن 
ال�صخ����ش هنا مير باأربع مراح���ل ح�صب درا�صة قامت بها 
�صرط���ة والية نيويورك)NYPD( )1(، وتتمثل تلك املراحل 

االأربع مبا يلي:

)1(  تقرير جمل�ش ال�صيوخ، مرجع �صابق
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1 .Pre�(  - Radicalization ال����  قب���َل  م���ا  مرحل���ة 
Radicalization(- وه���ي مرحلة ما قبل التعر�ش 

لالأيديولوجية الراديكالية.
2 . - )Self�Identification( مرحل���ة فق���دان الهوي���ة

املرحلة التي يتباع���د من خاللها املتلقي تدريجيًا 
ع���ن هويت���ه ال�صابق���ة ويب���داأ يف تبن���ي واعتن���اق 

االأيديولوجية الراديكالية. 
3 .Indoctri�  مرحل���ة الرتبي���ة والتلق���ني املكثف ال����

nation - املرحل���ة الت���ي مير م���ن خاللها املتلقي 

بعملي���ة التذويب املنهج���ي الأفكار وقي���م ومبادئ 
ع���ن طريق غ�صيل الدم���اغ، ويتعاطف من خاللها 
مع االأيديولوجية اجلديدة ب�صورة مطلقة ال تقبل 

اجلدال. 
مرحلة ال�  Jihadization – اأو ما اأف�صل ت�صميتها . 4

مبرحل���ة اجلاهزي���ة وه���ي املرحل���ة الت���ي ي�ص���ل 
خاللها ال�صخ�ش اإىل تبني واعتناق االأيديولوجية 
املت�صددة العنيف���ة، التي قد تدفع بالزائر لي�صبَح 

�صالعًا يف تنفيذ عمليات اإرهابية.  
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وطبقًا ملا ج���اء يف التقرير، ف���اإن االإنرتنت تلعب دورًا 
هامًا يف كل مرحلة من املراحل االأربع.    

ت�صنيف متطريف النرتنت
متعاطف��ن: �صب���اب يف بداية الطري���ق نحو التطرف 

من خالل اعجابهم بالفكر املتطرف
املتطرفن امل�صتقلن: يعتنقون الفكر املتطرف لكنهم 

مل ينخرطوا يف التنظيم بعد.
املتطرف��ن املنظمن: يعتنق���ون الفكر املتطرف وهم 

اع�صاء يف التنظيم.    
القيادات: اع�صاء يف التنظيم واأ�صحاب خرة طويلة 

ولديهم القدرة على التاأثري على االخرين.)1(
وميك���ن حتديد متط���ريف االنرتنت من خ���الل حتليل 

الن�ش كما يلي: 
• املوق��ف من ال�ص��لطة: تكفريها والدعوة للخروج 	

عليها.

)1(  الدكت���ور / عبد الرحمن بن عبد العزيز الهدلق، بحث بعنوان: حرب 
االأفكار، املتطرفون واالإنرتنت.
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• املوق��ف من العلماء: التندي���د بالعلماء املعتدلني 	
ورمب���ا تكفريه���م والثن���اء الدائ���م عل���ى العلماء 

املتطرفني.
• مفه��وم اجلهاد: يتم ا�صتخ���دام املفهوم املتع�صف 	

للجهاد مع خمالفات وا�صحة ل�صروطه.
• الهتم��ام اجلغ��رايف: البوؤر ال�صاخن���ة: العراق ، 	

افغان�صتان ، ال�صي�صان ، فل�صطني، وغريها.
• اخلط��اب الدين��ي: يت�صمن الكثري م���ن التعميم 	

وهجومي واأحادي النظرة واإق�صائي ي�صل احيانا 
اىل حد التكفري والدعوة ال�صتخدام العنف.

• ال�صيا�ص���ات 	 اىل  النظ���ر  املحلي��ة:  الق�ص��ايا 
الداخلية انه���ا �صيا�صات كفرية وم���ن ثم الهجوم 
على ال�صخ�صيات ال�صيا�صية وعلماء الدين ورجال 
االم���ن وق���د ي�صل يف ذل���ك اىل ح���د الدعوة اىل 

اغتيالهم وت�صفيتهم.
• الدول���ة 	 ن�ص���ري  املعرف���ات:  ن�ص��ية:  موؤ�ص��رات 

االإ�صالمي���ة، عا�ص���ق احلوريات، حم���ب اجلهاد، 
لبوة االإ�صالم.
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• التوقيع��ات: ن�صو����ش تعك����ش احلال���ة الذهنية 	
والنف�صي���ة للم�ص���ارك. )اآي���ات قراآني���ة اأحادي���ث 

نبوية، ابيات �صعر()1(
ا�صتغالل موقف معن:

ح���ني �صعر املنتمون لتلك اجلماع���ات ال�صالة ب�صعف 
حججهم وبراهينهم، وتغري موقف عامة النا�ش جتاههم ، 
خا�صة بع���د العلميات االإرهابية التي نفذوها يف عديٍد من 
البلدان االإ�صالمية وراح �صحيتها اأبرياء لي�ش لهم اأي عالقة 
مبا تزعم تلك اجلماعات اأنها تنفذ عملياتها �صدهم، ومع 
اجله���ود الدوؤبة يف التوعية الت���ي بذلتها البلدان املت�صررة 
وعلى االأخ�ش اململكة العربية ال�صعودية، عند ذلك ما كان 
لتلك التنظيمات من حيلة للخروج من اأزمة جفاف الفكر، 
وقلة االتباع اإال من خالل ال�صعي ال�صتغالل بع�ش االأحداث 
وامل�صتج���دات الطارئ���ة على ال�صاحة العربي���ة واالإ�صالمية 
وحماول���ة ا�صتغاللها واالنتفاع بها لبث ر�صائل اإعالمية قد 
تنا�ص���ب املرحلة وحتق���ق هدفها يف جتنيد االتب���اع اأو على 

االأقل ك�صب املتعاطفني.

)1(  حرب االأفكار، املتطرفون واالإنرتنت، مرجع �صابق.
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وتنوع���ت تلك املواقف وتباين���ت، ولكن هدفها االأخري 
والنهائ���ي بالن�صبة لتلك اجلماعات االإرهابية كان وا�صحًا 
ويتمث���ل يف ال�صعي ال�صتقطاب االتب���اع واملتعاطفني وميكن 
حتديد تلك املواقف باأربعة مواقف خمتلفة يجمعها الوهج 
االإعالم���ي �صواء كانت عاملي���ة اأو حملية وهو ما تبحث عنه 
القاع���دة دائمًا لتبقى يف االأ�صواء اأطول فرتة ممكنة وهي 
تنج���ح يف ذلك حتى االآن ولعل���ي اأعر�ش لتلك املواقف من 

خالل االأ�صطر التالية:
العم��ل على ا�ص��تغالل كل ما يجري يف فل�ص��طن من 
اأح��داث: اجلماع���ات االإرهابية �صواء القاع���دة اأو داع�ش 
ع���ن التذك���ري باأهمي���ة فل�صطني واأنه���ا ق�صيتهم���ا وق�صية 
تنظيمهم���ا، وقد وجه ابن الدن العدي���د من الر�صائل حول 
فل�صط���ني ومنها ق�صم���ه ال�صهري يف اإح���دى ر�صائله املرئية 
حي���ث ق���ال: "اأق�صم باهلل العظي���م الذي رف���ع ال�صماء بال 
عم���د لن حتلم اأمريكا وال من يعي�ش يف امريكا باالأمن قبل 
اأن نعي�ص���ه واقعًا يف فل�صط���ني". وبالطبع فكما اأن فل�صطني 
الدعاي���ة االأوىل بالن�صب���ة للقاع���دة ال�صتقط���اب تعاط���ف 
العامة وجتنيدهم يف تنظيماته���ا، فاإن اإ�صرائيل هي البلد 
الوحيد الذي �صلم من عملي���ات تنظيمي القاعدة وداع�ش 
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االإرهابي���ة ومل ينله منها �صوءًا حت���ى االآن، وهذه احلقيقة 
تب���ني اأهمية التفكري الناقد و�ص���رورة تعليمه خلواة الفكر 
خا�ص���ة وكذلك ل�صغار ال�صن من ال�صباب واملراهقني؛ كي 
ال يغ���رتوا بهم لتمكينهم من اإعادة النظر يف تلك الدعاية 

الزائفة الباطلة.
ا�ص��تغالل ال�ص��راعات الطائفي��ة: عل���ى الرغم من 
اأن اإيران تع���د من الداعمني الرئي�صيني لتنظيمي القاعدة 
وداع����ش وه���ذا ثابت ومنه عل���ى �صبيل املث���ال ال احل�صر: 
الدعم الذي قدمته اإيران للقاعدة يف هجومها على ال�صفارة 
االأمريكي���ة يف اليم���ن وت�صب���ب يف مقت���ل 16 �صخ�ص���ًا)1(. 
اإ�صاف���ة اإىل �صحن���ة االأ�صلح���ة االإيرانية الت���ي اعرت�صتها 
ق���وات حلف �صمال االأطل�صي املنت�ص���رة يف اأفغان�صتان التي 
كان���ت يف طريقه���ا اإىل عنا�صر طالب���ان)2(، الذين يعدون 
تنظي���م القاع���دة وخا�صة اب���ن الدن والظواهري مرجعية 
�صرعي���ة له���م. واالأهم من ذل���ك اأن جمموع���ة من تنظيم 
القاع���دة وعل���ى راأ�صهم امل�ص���ري �صيف الع���دل و�صعد بن 
)1(   بح�ص���ب م���ا اأورده موق���ع مفكرة االإ�ص���الم بتاري���خ 1429/11/27ه� 

2008/11/25م نقاًل عن �صحيفة التليجراف الريطانية.
)2(   بح�ص���ب ما ذكرته �صحيفة الوا�صنطن بو�ص���ت بتاريخ 1428/9/4ه� 

املوافق 2007/9/16م.
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اأ�صامة بن الدن ف���روا اإىل اإيران بعد �صقوط نظام طالبان 
ع���ام 1422ه���� )2001م(. وال�صواهد كم���ا اأ�صلفت كثرية 
ومع ذلك جند دعاية القاع���دة دائمًا تركز وب�صكل متكرر 
عل���ى اتهام ال�صيعة باخليانة والتاآمر مع الواليات املتحدة، 
كما �صبق اأن �صنت هجوم���ًا اإعالميًا على اإيران ومر�صدها 
االأعل���ى واتهمته بالتواطوؤ مع الوالي���ات املتحدة يف العراق 
واأفغان�صت���ان. كما هاجم التنظي���م حزب اهلل ال�صيعي. كل 
ذلك بق�صد اإثارة الفتنة الطائفية بغر�ش ك�صب مزيد من 
االأتب���اع ويف نف�ش الوقت اإخفاء عالق���ات التنظيم ال�صرية 
باإي���ران، وال اأدل عل���ى تل���ك العالقة من ع���دم ت�صجيل اأي 
عمليات اإرهابية من تنظيم القاعدة على الرتاب االإيراين.
ر�صد ما يجري يف البلدان العربية من حوادث �صلبية 
وحماول��ة النتفاع به��ا: حيث يقوم اأع�ص���اء اجلماعات 
االإرهابي���ة بر�ص���د ومتابع���ة كل ما يجري م���ن اأحداث يف 
البل���دان العربية خا�ص���ة اململكة العربي���ة ال�صعودية، ومن 
ث���م اإ�صدار م���واد اإعالمية تتحدث عنه���ا بغر�ش حتري�ش 
العامة للخروج على احلكام وك�صب بع�ش املتعاطفني ومن 
ذل���ك مثاًل: اإ�ص���دار بع�ش املواد التي تتح���دث عن ق�صايا 
املوقوفني يف ق�صايا اأمنية وت�صوير موقف الدولة جتاههم 
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ب�ص���كٍل �صلبي واأنه خمالف لل�ص���رع الذي تدعي الدولة اأنها 
حتك���م به، ث���م ي�صع���ون اإىل تاأجيج العامة وط���رح احللول 
الرخي�ص���ة اجلاه���زة املتمثل���ة باخل���روج عل���ى احل���كام، 
واالن�صم���ام اإىل تنظيماته���ا متهي���دًا الإقام���ة راية اجلهاد 
يف �صب���ه جزي���رة العرب. ومن خ���الل متابعتهم ور�صدهم 
يتحدثون عن حوادث �صغرية ال تكاد تذكر بغر�ش التغرير 
بعام���ة النا�ش من الب�صطاء وقليل���ي املعرفة، ولهذا فهناك 

ثالثة اأمور البد من التاأكيد عليها يف هذا املقام:
اأن التنظيم���ات االإرهابية ال تاأل���وا جهدًا يف �صبيل . 1

تتبع ور�صد ما ت�صتطيع من احلوادث. 
قيامها بت�صوير احلوادث ب�صكٍل �صلبي مع املبالغة . 2

يف و�صفه بطريقة ال يقبلها من�صف.
اال�صتدالل بتلك ال�صور ال�صلبية على ف�صاد الدولة . 3

واالحتج���اج بها لتكفري احل���كام واخلروج عليهم 
وقتالهم.

خ�صائ�ص اخلطاب الإعالمي املتطرف
يتميز خط���اب اجلماعات االإرهابي���ة بعدة مزايا، كل 
واحدة منها ت�صتحق وقفة خا�صة؛ فهي تعك�ش حقيقة متثل 
توجه���ات تلك اجلماعات من جهة، كما اأنها تظهر جوانب 
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خمتلف���ة م���ن نف�صياته���م وطبائعه���م ال�صخ�صي���ة، وذلك 
ميك���ن معرفته من خ���الل حتلي���ل خطاباته���م االإعالمية 
املختلف���ة، وهذا ما �صعيت اإىل فعل���ه يف هذا الف�صل حيث 
قمت بح�صر ثمانية وع�صرين خا�صية متيز هذا اخلطاب، 
و�ص���وف اأكتف���ي با�صتعرا����ش بع����ش اخل�صائ����ش يف هذا 
الف�ص���ل، اأما البقية فق���د اأ�صهبت يف تناوله���ا يف درا�صتي 
اأ�صرت  واآليات مواجهته" والتي  القاعدة وداع�ش  "اإعالم 

اإليها يف ال�صفحات ال�صابقة.
وفرة املعلومة وتنوعها:

يف كتاب���ه االإره���اب عل���ى االإنرتن���ت، ي�ص���ري غابريال 
ومي���ان اإىل اإن من دواعي ا�صتخدام االإرهابيني لالإنرتنت، 
التنقي���ب عن املعلومات، وهذا ما وجدته حقيقة من خالل 
بحث���ي يف هذا املج���ال، اإال اأن ما اأرغ���ب التاأكيد عليه هنا 
يتمث���ل يف اأن املعلوم���ات اأو البيان���ات الت���ي يبحث���ون عنها 
غالب���ًا ما يعي���دون �صياغتها لتخدم اأهدافه���م، باالإ�صافة 
اإىل اإن موادهم االإعالمية ذاتها حتتوي على كم هائل من 
املعلوم���ات املتنوعة ذات اجلدوى واجلودة العالية بالن�صبة 
الأع�صاء التنظيم؛ فهي تخدمهم يف جماالت عدة ال ح�صر 
له���ا �صواء كان���ت تلك املج���االت تخت����ش بت�صني���ع املواد 



59 الخواء الفكري

املحظ���ورة اأو حتى باكت�ص���اب مهارات اال�صتخ���دام االآمن 
الأجهزة احلا�صوب واالإنرتنت.

ولك���ن تبق���ى امل���ادة االإعالمي���ة امل�صتملة عل���ى املادة 
ال�صرعية ه���ي االأهم، ولهذا تتنوع ه���ذه املادة ب�صكل كبري 
وه���ي غزيرة ج���دًا، لدرجة ميكن القول ب���اأن معظم املادة 
املن�صورة اخلا�صة باجلماع���ات االإرهابية هي مادة فكرية 

�صرعية تهدف اإىل ثالث اأمور رئي�صية تتمثل فيما يلي:
تثبي���ت اأع�صاء التنظي���م والتاأكيد لهم باأنهم على . 1

احلق. 
توجي���ه اخلط���اب اإىل عامة النا����ش خا�صة قليلي . 2

العل���م ال�صرعي، بغر�ش بث ال�صبهات يف نفو�صهم 
وزعزعة الثوابت، من خالل يل اأعناق الن�صو�ش 
وتف�صريه���ا بطرق تخ���دم توجهاته���م واأهدافهم 
وكذلك اال�صتدالل باالأحاديث ال�صعيفة، اأو اأحيانًا 
تف�ص���ري الن�صو�ش القراآنية وبع����ش اآيات اجلهاد 
بطريق���ة ال ت�صح ومل يقل بها غريهم كتف�صريهم 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ  تع���اىل:  لقول���ه 
ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ  
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ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ    ەئ  
ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ    ۈئېئ  
جئ  حئ   چ)1( واأن املق�ص���ود به���ا � كما يزعمون 
� العمليات االنتحارية حي���ث اأنهم يقتلون عدوهم 
ويقتل���ون اأنف�صهم ويقول���ون اأي�صًا ب���اأن هذه االآية 
ميكن اأن تقراأ ب�صم الياء يف يقتلون االأوىل وفتحها 
يف الثاني���ة وه���ذا ما مل يقل به اح���د بحيث يوافق 
هواه���م بج���واز العملي���ة االنتحاري���ة التي يذهب 

�صحيتها االنتحاري اأواًل ثم يتبعه ال�صحايا.
الرد على م���ن يرد على يفن���د �صبهاتهم و�صعيهم . 3

اإىل اإثب���ات اأنهم على حق و�صح���ة ما ذهبوا اإليه، 
من خ���الل يل اأعناق الن�صو�ش اأي�ص���ًا واال�صتناد 

على االأحاديث ال�صعيفة.
توجيه اخلطاب الإعالمي اإىل الن�صاء و�صغار ال�صن:

ال ت�صتثن���ي اجلماع���ات االإرهابي���ة اأح���دًا يف خطابها 
فه���ي كما اأ�صلف���ت القول ت�صعى لتجني���د ال�صباب يف املقام 

)1(   االآية )111( �صورة التوبة.
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االأول وك�صب تعاطف كل من ال ميكن جتنيده، بحيث اإن مل 
يدعمهم بالنف�ش واملال والكلمة، فاأ�صعف االإميان بالن�صبة 
لهم اأن ال يكون خ�صم���ًا لهم. وهم يرون يف املراأة والطفل 
هدف���ًا مهمًا جدًا لعدة اأ�صب���اب اأ�صتطيع اإيجازها يف اأربعة 

رئي�صة:
العاطفة اجليا�صة لديهما و�صرعة و�صهولة التاأثري . 1

عليهما.
اإمكانية تكليفهما مبهام تخدم اأهداف التنظيمات . 2

االإرهابية دون اأن تلحقهما ال�صبه وال�صكوك.
توفر احلما�ص���ة والرغبة يف امل�صارك���ة يف اأن�صطة . 3

اجلماع���ة التابع���ني له���ا، وع���دم التفك���ري كثريًا 
بالعواقب.
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ا�صتخدامهم يف عمليات التحري�ش والتجنيد من . 4
خالل ن�صر املواقف وال�صور)1(.

وب�صب���ب العام���ل االأول الذي ذكرته، ف���اإن اجلماعات 
االإرهابي���ة تخاط���ب امل���راأة وت�صع���ى لتجنيده���ا من خالل 
ن�صر ال�صور وامللفات املرئية امل�صتملة على م�صاهد حمزنة 
للم�صلم���ني يف مناطق ال�صراع املختلفة م�صحوبة بعبارات 
مكتوب���ة اأو م�صموع���ة حت���ث عل���ى امل�صارك���ة لالنتقام من 
اأع���داء االإ�صالم وحتر�ش على االن�صم���ام اإليهم بو�صفهم 
م���ن ميثلون االإ�ص���الم احلقيقي، وعبارات مث���ل: اأخية )ال 
تخ���ذيل اإخوان���ك واأخوات���ك املجاهدي���ن واملجاه���دات( 

يف اإحدى االإ�صدارات التحري�صي���ة املطولة امل�صحوبة ب�صور االأطفال   )1(
ج���اء الترير الت���ايل: "فت�ص�����ل الر�صال���ة اإىل كب��ار ال�ص���ن اأنه اإن مل 
تن�ص���روا االإ�ص���الم وتنف���روا ل�صاحات اجله���اد ف�صياأخ���ذ "االأ�صبال" 
مكانك���م يف القافل���ة، فالعار كل الع���ار اأن ي�صبقك ال�صب���ل اإىل القافلة 
اأيه���ا االآ�ص���د، فاأين اأنت يا رجل من همة ه���وؤالء االأ�صبال، يقاتلون بكل 
اأنواع ال�ص���الح، متمر�ص��ون يف ح���رب الع�صابات واجلب���ال واالأدغال، 
ينف���ذون عمليات االقتحام واالأ�ص���ر واالغتيال، واأن���ت تقول يف نف�صك 
اإين لبط���ل االأبطال الأنك حتم���ل القلم يف ن�صرة اجله���اد فقط! فاأين 
اأن���ت من الن�صرة بالعرق واجلهد والدماء؟ من ر�صالة بعنوان: )احلق 
بالقافل���ة.. ر�صائ���ل واإ�ص����ارات ودالالت، ودور الأن�ص����ار اجله���اد( من 
اإ�ص���دارات موؤ�ص�ص���ة االأندل����ش لالإنت���اج االإعالمي، ن�ص���ر يف منتديات 

الفلوجة االإ�صالمية، 1431/1/20ه� املوافق 2010/1/5م.
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)والبدار البدار ي���ا اأخت اخلن�صاء( و)املجاهد ال�صغري( 
ور�صائ����ل مثل: "اإن كنت متزوجه ولدي����ك اطفال فهنا تبداأ 
املهمة االأه����م اأن�صيء اأبناءك واأر�صعيه����م مع احلليب حب 
اجله����اد واهله منذ نعومة اأظفاره����م؛ وتتعدد االأ�صاليب يف 
ذلك منها مثال : اطالعهم على ا�صدارات املجاهدين التي 
تطالعينها، ال تقويل الزالوا �صغار ال يفهمون بل هم يفهمون 
وير�صخ يف خميلتهم فقط بيني لهم باأ�صلوب جذاب واأحكي 
لهم ق�ص�ش املجاهدين." وغريها من العبارات والر�صائل 
الت����ي حت�ش على اال�صت�صهاد يف �صبيل اهلل اأو البذل يف هذا 
اجلان����ب لها مفعول ال�صحر على هات����ني الفئتني، وقد تقود 

الن�صمام ن�صب جيدة اإىل تلك اجلماعات. 
وبالطبع فهناك اإ�صدارات متخ�ص�صة موجهة للمراأة 
كمجل���ة حفي���دات اخلن�ص���اء، و�صل�صلة ق�ص����ش حفيدات 
حف�ص���ة، واالإ�ص���دار االأخ���ري ع���ن مرك���ز الفج���ر جمل���ة 
ال�صاخمة اخلا�ص���ة بالعناية باملراأة واآخر �صيحات املو�صة 
وفق روؤي���ة التنظيم، وغريها الكثري م���ن االإ�صدارات، اأما 
بالن�صبة لل�صغار فهن���اك منتدى خا�ش بهم ان�صاأته �صبكة 
التح���دي االإ�صالمية حتت م�صمى )منت���دى اأطفالنا( على 

الرابط التايل:
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http://www.atahadi.com/vb/forumdisplay.
php?f=47 

كم���ا قام ما ي�صمى بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
باالإع���الن عن فلم كرت���وين موجه اإىل االأطف���ال يت�صمن � 
بح�ص���ب �صيغة االإع���الن � حقائق مثل تخ���اذل البع�ش عن 
الدي���ن، وعمالة احل���كام للغرب وغرية م���ن اال�صياء التي 
ي�صفونه���ا باالإ�صالمية، التي حتفز ال�صباب واالأطفال على 
االقتداء بتلك ال�صخ�صيات اجلهادية، ويذكرون باأنه عمل 
دع���وي يه���دف اإىل تربي���ة االأطفال وال�صب���اب على احلياه 
الكرمي���ة يف ظل �صريعة االإ�صالم، ب���داًل مما تبثه القنوات 

امل�صمومة)1(.
وق���د اآتت تلك الدعاي���ة اأكلها �ص���واء بالن�صبة لتجنيد 
املراأة اأو الطفل وال اأدل على ذلك مما اأعلنه القائمون على 
موق���ع ال�صكينة من اأن 40% من املواقع واملنتديات الرقمية 
التابع���ة للجماع���ات االإرهابي���ة واملتعاطفة معه���ا تديرها 

)1(   خ���ر بعنوان: )قريبًا اأ�صخم عمل تلفزيوين جهادي تنظيم القاعدة 
يف جزيرة العرب(، �صبكة التحدي االإ�صالمية، 1432/8/18ه� املوافق 

2011/7/19م.
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وت�صرف عليها ن�صاء)1(. 
وتكل��ف املراأة م��ن قبل اجلماع��ات الإرهابية بعدة 

مهام منها:
جمع االأموال.  )1

جتنيد الن�صاء.  )2
تق�صي اأحوال اأ�صر اأع�صاء اجلماعات االإرهابية.  )3
امل�صاركة امليدانية خا�صة يف املجال االإعالمي)2(.  )4

اإيواء اأع�صاء التنظيم والت�صرت عليهم.   )5
متيز اخلطاب الإعالمي:

املتاأم���ل لفح���وى امل���ادة االإعالمي���ة اخلا�ص���ة لتل���ك 
اجلماع���ات خا�ص���ة املكتوبة منه���ا �صيجد فيه���ا متيزًا يف 
ال�صياغ���ة والتحلي���ل وو�صوح اله���دف، واإن كنت �صبق واأن 

)1(   تقري���ر ن�صرت���ه �صحيف���ة الريا�ش يف عددها رق���م )15321( بتاريخ 
1431/6/22ه���� املوافق 2010/6/5م، من اإعداد حممد الغنيم حتت 

عنوان: )40% من املواقع االإلكرتونية ل� "القاعدة" تديرها ن�صاء(  
)2(   قد يكون للن�صاء ن�صاطات ميدانية ع�صكرية وهذا ما ي�صتخدمه تنظيم 
القاع���دة يف العراق، كما اأن لهن دور يف ت�صجيع ن�صاء املطلوبني لل�صفر 
واللحاق باأزواجهن خارج البالد، وهذا ما قامت به هيلة الق�صري )اأم 
الرباب( حني اأ�صهمت يف ت�صلل وفاء ال�صهري )اأم هاجر االأزدي( اإىل 

اليمن، بالتن�صيق مع زوج "الثانية" �صعيد ال�صهري.
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حتدث���ت حول الغاية اأو الر�صالة التي ي�صبون لتو�صيلها يف 
خطابه���م االإعالمي، فاإنه م���ن املهم اأن اأ�صري اإىل اإن ذلك 
اخلطاب يعك�ش � اأحيانًا � نبوغ الفكر الذي ابتدعه وطرحه 
واالأه���م من ذلك اطالع���ه ومعرفته للح���وادث التاريخية 
وقدرت���ه عل���ى الربط بني م���ا وقع يف املا�ص���ي من حوادث 
وربط���ه مبا يقع يف الزم���ن احلا�صر ومنه تقري���ر)1( اأعده 
ق�صم االإع���الم التوعوي يف اجلبه���ة االإ�صالمية االإعالمية 
يتحدث ع���ن احلرب عل���ى االإره���اب وا�صتنف���ار الواليات 
املتح���دة ودعوتها كاف���ة دول العامل للنف���ري معها مع خلق 
املررات وامل�صوغات الت���ي جتر جميع الدول على اخلنوع 
الإرادته���ا ب�صفتها الدولة االأق���وى، ال ب�صبب تلك املررات 
وي�صب���ه التقري���ر ه���ذا العمل ويربط���ه بحدي���ث الكاتب اأو 
الدبلوما�ص���ي االأملاين ولهلم غرو Wilhelm Grewe الذي 
يذكر باأن الدول القوّية دائمًا ما تقرر �صكل النظام الدويل 
مب���ا يخ���دم م�صاحله���ا م�صت�صه���دًا مب���ا ح���دث يف القرن 
ال�صاد����ش ع�صر، ح���ني اأع���ادت اإ�صبانيا تعري���ف املفاهيم 

عل���ى  احلدي���ث  التم���ّرد  ويكيليك����ش..  )وثائ���ق  بعن���وان:  تقري���ر   )1(
اجليو����ش احلديثة( بقل���م املحلل ال�صيا�ص���ي اأ�صد اجله���اد2، اجلبهة 
االإعالمي���ة االإ�صالمية العاملي���ة، ن�صرته �صبكة �صم���وخ االإ�صالم بتاريخ 

1432/1/13ه� املوافق 2010/12/19م.
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االأ�صا�صي���ة للعدالة وال�صمولية العاملية؛ بغر�ش ترير اإبادة 
ال�ص���كان االأ�صلي���ني يف الق���ارة االأمريكي���ة ، ث���م يف القرن 
الثام���ن ع�ص���ر ط���ورت فرن�صا املفه���وم احلدي���ث للحدود 
ومفه���وم توازن الق���وى مت�صيًا م���ع �صطوته���ا القارية، ويف 
الق���رن التا�صع ع�ص���ر ا�صتحدثت بريطاني���ا قواعد جديدة 
فيما يتعل���ق بالقر�صن���ة واحلي���اد واال�صتعم���ار، ليتما�صى 
م���ع م�صالح حم���ددة لها بو�صفها الق���وة املهيمنة يف ذلك 
الوقت. ثم ي�ص���ري التقرير اإىل اأن الوالي���ات املتحدة تكمل 
م�صرية تل���ك الدول املهيمنة، بل ويظه���ر اأنها تفعل اأعظم 
م���ن فع���ل �صابقاته���ا، حي���ث مل يج���روؤ اأحد بع���د اأحداث 
�صبتمر عل���ى حتدي قوتها وقراراتها اأو مناق�صتها اأو حتى 
عدم تاأييده���ا وم�صاعدتها! واأخذ القانون الدويل بالن�صبة 
للوالي���ات املتحدة والذي اأقامته بنف�صه���ا - يف فرتة كانت 
بحاج���ة لرت�صيخه - يفق���د �صلته ب�صكل متزاي���د بالقانون 
الدويل ال���ذي يعمل به ويفهمه االآخ���رون، وو�صعت قواعد 
ا�صتثنائي���ة جديدة لها وحدها، وا�صط���ف العامل كّله معها 
موؤّيدًا ومواليًا له���ا يف حرب تلك الثّلة امل�صلمة التي اأعلنت 
"حرب امل�صت�صعفني" وتبتغ���ي العدل واالإن�صاف واحلرّية 

الأمتها. 
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واحل����ش الثق���ايف ال يتوقف على الق���راءات التاريخية 
كم���ا ذكرت، ب���ل اإن لديه���م ح�ش وحتلي���ل وتنب���وؤ �صيا�صي 
جي���د مع قدرة على ربط بع�ش االأحداث بتغريات �صيا�صية 
م�صتقبلي���ة؛ فبع���د مقتل م���ن ي�صمون���ه اأمري دول���ة العراق 
االإ�صالمية اأبي عمر البغ���دادي، اأ�صاروا �صمن حتليالتهم 
الكثرية لتلك احلادثة وم���ا تبعها من ردود اأفعال مرتبطة 
بها اإىل اأن املالك���ي �صارع باالإعالن عن اخلر عر و�صائل 
االإع���الم متبجح���ًا وملوحًا ب�ص���ور القتيلني كورق���ة اإثبات 
ت�صاع���ده ع���ل االإبقاء عل���ى حظوظ���ه كرئي�ش لل���وزراء يف 
مواجهة خ�صمه ال�صيعي العلماين عالوي الذي تفوق عليه 
بف���ارق �صئي���ل يف م�صرحي���ة االنتخابات العراقي���ة، والتي 
تراوح مكانه���ا وتتجاذبها القوي االإقليمي���ة املختلفة، لكن 
اإي���ران عازمة عل���ى ت�صيق اخلن���اق ال�صيا�صي على عالوي 
للحيلول���ة دون ت�صكيل احلكومة املقبلة الرتباطه باملنظومة 
ال�صعودية االأمريكية. ويف ه���ذا التحليل عدة اأمور ت�صتحق 
اأن اأ�ص���ري اإليها، ولكن���ي اأكتفي باثنني منه���ا، االأمر االأول: 
ربطهم عملية االغتيال باالنتخاب���ات ال�صيا�صية وا�صتفادة 
اأح���د االأط���راف املت�صارعة منها، وهذا م���ا حدث بالفعل 
ويتك���رر حدوث���ه يف عامل ال�صيا�صية وقد مي���ر على كثريين 
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دون اأن يلتفت���وا اإلي���ه. االأم���ر الث���اين: متابعته���م الدقيقة 
للتدخ���الت االإيراني���ة وتنبوؤهم بقدرتها عل���ى ترجيح كفة 

املالكي، وهذا ما ح�صل بالفعل.)1( 
م���ن دالئل احل����ش الثقايف الع���ايل املتوافر لدى بع�ش 
اأع�ص���اء تل���ك اجلماع���ات قدرته���م عل���ى بع���ث الر�صالة 
االإعالمي���ة التي يرغبون بعثها، من خ���الل عملية ميدانية 
لي�ش لها اأي �صفة اإعالمية، ولو ا�صتعر�صنا عملية الطردين 
اللذي���ن بعثهم���ا ما ي�صم���ى بتنظي���م القاع���دة يف جزيرة 
العرب واللذي���ن مت اإحباطهما قبل حتقيق الهدف املن�صود 
منهما)2(، �صنجد اأنهم���ا ار�صال اإىل �صخ�صني يف الواليات 
املتح���دة وحتديدًا يف مدينة �صيكاغ���و، با�صمني اأعجميني، 

مقالة بعن���وان: )قراءة يف حادثة اغتيال ال�صيخني البغدادي واملهاجر   )1(
رحمهما اهلل( ن�صرتها �صبكة التحدي االإ�صالمية، بتاريخ 1431/6/2ه� 

املوافق 2010/5/15م.
ن�صرت وكاالت االأنباء بتاريخ 1431/11/22ه� املوافق 2010/10/29م   )2(
اإع���الن البيت االأبي�ش اأّن الرئي����ش االأمريكي باراك اأوباما �صكر خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، على الدور احليوي 
ل�صلطات االأمن ال�صعودي���ة يف ك�صف موؤامرة الطرود النا�صفة واإحباط 
الهجم���ات. وكانت الطرود حت���وي طابعة و�صعت يف عبوة حرها مواد 
بي���ن املتفج���رة، واأعدت بطريق���ة احرتافي���ة تعمل من خ���الل دائرة 

كهربائية تت�صل ب�صريحة هاتف جوال اأخفيت داخل الطابعة.
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وكل ذل���ك لن يثري الريبة ل���دى املخت�صني يف كل ما يتعلق 
بعملية نقل تلك ال�صحنة حتى ت�صل اإىل وجهتها، ولكن حني 
تبح���ث يف اال�صمني �صتجد اأنهما يرم���زان اإىل �صخ�صيتني 
هم���ا: االإ�صباين دييغ���و والفرن�ص���ي بي���ري)1(، اللذين قادا 
احلم���الت االأوروبي���ة ال�صليبية قب���ل اأكرث م���ن 400 �صنة 
وقت���ال يف فل�صط���ني، والر�صالة تقول الأتب���اع التنظيم: "اإن 
احل���رب ال�صليبية ما تزال م�صتعل���ة". وال تتوقف الر�صالة 
عل���ى اال�صمني فقط ب���ل هناك ر�صالة موجه���ة اإىل الغرب 
تتمث���ل يف �صب���ب ع���دم انفج���ار الطردي���ن حي���ث يع���زون 
ذل���ك اإىل اأنه���م رغبوا اإي�ص���ال ر�صالة حتم���ل دليل مادي 
وحقيقي عل���ى امل�صتوى الذي و�صلوا اإليه يف اإدارة ال�صراع 
م���ع "احلمل���ة ال�صليبية"، فح���ني يتم الك�ص���ف عن طرود 
عل���ى قناب���ل موقوتة ال ت�صتطي���ع اأدق واأح���دث التجهيزات 
التكنلوجية احلديثة اأن تك�صفها، وقد جتولت هذه الطرود 
ع���ر مط���ارات يف غاية الدق���ة والتق���دم التكنولوجي ومل 
يت���م ر�صدها اأو التنبه لها، فهذا بح���د ذاته ي�صكل تهديدا 

للمزي���د اقراأ مقالة لعبد الرحمن الرا�ص���د، بعنوان: )القاعدة تعيد 2   )1(
مات���ا قبل 400 عام(، ن�صرتها �صحيفة ال�صرق االأو�صط يف عددها رقم 

)11664( بتاريخ 1431/11/28ه� املوافق 2010/11/4م.
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خط���ريا يبث الرعب يف الغرب باأكمل���ه ويجعلهم يفتقدون 
اأب�صط معامل االأمن ال�صخ�صي واجلماعي.)1(

مقال���ة بعنوان: )ملاذا مل َتنفجر الط���رود املفخخة؟..وكيف ُك�ِصفت؟(   )1(
ن�صرته���ا �صبك���ة �صم���وخ االإ�ص���الم بتاري���خ 1431/12/1ه���� املواف���ق 

2010/11/7م.
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الف�صل الثالث

تحصين الشباب ودور المدرسة 

واألسرة والجهات المختصة
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الفصل الثالث

حت�صن ال�صباب ودور املدر�صة والأ�صرة 
واجلهات املخت�صة

دور املدر�صة والأ�صرة:
على الرغم من اأين اأرى اأن هناك خم�ش اأ�صباب للخواء 
الفكري كان ميكن الأحدها اأن يقلل من تداعيات وعالمات 
هذا الف���راغ، ولكن لي�ش بال�ص���رورة اأن يق�صي عليه فعلى 
�صبيل املث���ال لو قلنا باأن املدر�صة كان���ت قوية ومتكنت من 
غر�ش عادة حب املعرفة واالطالع لدى الطالب منذ �صغره 

فاإن هذا لن يكون ذا جدوى حقيقة ويعود ذلك ل�صببني:
• الأول: انته���اء عالق���ة الطالب���ة باملدر�صة وهذا 	

يفق���ده املحف���ز والداف���ع لالطالع حي���ث لن يجد 
املعلم الذي ي�صجع���ه ويحثه على القراءة والبحث 
كما اأنه ل���ن يجد الزميل ال���ذي يجاريه ويتناق�ش 

معه وي�صاركه همومه.
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• الث��اين: وجود الطالب يف بيئة حتيط به ال ت�صجع 	
عل���ى اكت�صاب املعرف���ة خا�صة االأه���ل واالأ�صدقاء 
�صتجع���ل يعزف عن الق���راءة حتى ي�ص���ل ملرحلة 
ين�ص���ى ما تعلم���ه اأيام املدر�ص���ة اأو رمبا ي�صبح ما 
لدي���ه من معلومات متقادم ف���ال يفيده يف فهم ما 
ي���دور حول���ه ورمبا يك���ون الطالب املطل���ع يف هذه 
احلالة لقم���ة �صائغة لذوي االأفكار ال�صالة خا�صة 
واأن���ه قد يتوهم اأن ما يطرحونه يجلب له ذكريات 
ح�صن���ة ح���ني كان يتناق����ش م���ع زم���الءه ويج���د 
الت�صجي���ع من معلميه في�ص���ده احلنني لتلك االأيام 
في�صع���ر معها اأن تلك الفئة ه���ي الوحيدة القادرة 
على اأن تعيد له تل���ك الذكريات الطيبة فينخرط 
معها وب�صب���ب �صعف ح�صيلت���ه املعرفية ال ميكنه 
التميي���ز بني الغث وال�صم���ني وال معرفة احلق من 
الباطل في�صت�صلم لتلك الفئات ومنها تبداأ مرحلة 
جدي���دة بالن�صب���ة له يك���ون خاللها مهي���اأ حل�صو 
راأ�صه املتعط����ش اإىل املعرفة مبا ي�صبه اأولئك من 

معلومات.
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وم���ن هنا ف���اإين اأ�صدد عل���ى اأن املدر�ص���ة يف املراحل 
االأوىل م���ن حياة الطالب خا�ص���ة املرحلة االبتدائية ميكن 
اأن تك���ون ذات ج���دوى يف حت�صين���ه من اخل���واء الفكري 
وميك���ن اأن توؤتي تلك اجلهود اأكلها يف حال انتقال الطالب 
اإىل مرحل���ة درا�صية اأعلى حتظى بنف�ش االهتمام والعناية 
خا�ص���ة فيما يتعل���ق بالتحفيز على املعرف���ة وال خوف على 
الطالب يف ه���ذه احلالة من بقية امل�صبب���ات اأو ما اأ�صميها 
العوام���ل امل�صبب���ة للخ���واء الفك���ري، خا�ص���ة يف حال كون 

زمالء املدر�صة هم اأنف�صهم قرناء الطالب خارجها.
اأم���ا يف حال كان���ت املدر�صة �صعيفة ومل ت���وؤدي الدور 
املطل���وب منها يف تنمية الطالب فكري���ًا وتعويده على حب 
االط���الع واملعرف���ة فياأتي دور املنزل ال���ذي اأراه يف املرتبة 
الثاني���ة بع���د املدر�ص���ة ورمب���ا يفوقها يف االأهمي���ة يف حال 
كانت �صخ�صية االأبوين قوية وموؤثرة واإيجابية الأن االأبوين 
الفاعل���ني اأو حتى احدهما ي�صتطيع مراقبة حتركات االأبن 
و�صكنات���ه وميكن اأن يحببه يف الق���راءة واالطالع ويحفزه 
عليهم���ا، واالأهم من ذلك م���ن املمكن لالأبوي���ن اأن مينعا 
ابنهم���ا م���ن خمالطة رفق���اء ال�صوء مع متابع���ة ت�صرفاته 
داخ���ل البي���ت وم���اذا ي�صاه���د وي�صمع م���ع مراقب���ة مواقع 
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االإنرتن���ت التي يت�صف���ح وي���زور وتوجيهه اأواًل ب���اأول وهنا 
الف���رق االأهم بني االأبوي���ن االإيجابي���ني وال�صلبيني، فاالأب 
االإيجابي مع قوة ال�صخ�صية والقدرة على االإقناع والتاأثري 
والتوجيه ال ينفك عن متابعة ابنه ومعرفة املواقع و�صبكات 
التوا�ص���ل التي ي���زور والتحقق من م���دى مالئمتها له من 

ثالث نواح:
ه���ل ه���ذا الب���ث خ���اٍل م���ن امل�صاه���د ال�صلبي���ة . 1

واملخالفات ال�صرعية.
نوعية املادة التي يبثها املوؤثر يف �صبكات التوا�صل . 2

�صواء ال�صن���اب اأو التك توك اأو غريهما والر�صالة 
التي ي�صعى اإىل اإي�صالها.

م���دى منا�صب���ة املحتوى للعم���ر ال�صن���ي والفكري . 3
للمتلقي مع التحقق من ا�صتماله على مادة متنوعة 

تخدم املتلقي وتنمي اجلوانب املعرفية لديه.
وال يتوق���ف دور االأبوين على مراقب���ة مواقع االإنرتنت 
و�صبكات التوا�صل االجتماعي فقط، بل يجب اأن ميتد اإىل 
الو�صائ���ل التقني���ة االأخرى وعلى راأ�صه���ا من�صات االألعاب 
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الرقمي���ة وم���ا يتلقاه االبن م���ن مكامل���ات واإن كان ي�صعب 
فع���ل ذل���ك اإال اأنه ميك���ن ا�صتنتاجه من خ���الل ت�صرفات 
املراه���ق اأثناء تلقي���ه املكاملات الهاتفية حي���ث اإن مغادرته 
امل���كان اأو حديثه ب�صوٍت خافت اأو عدم الرد على املكاملات 
رمب���ا تكون دالئل على وجود خلل لديه وت�صري اإىل ارتباطه 
ب�صحبه غ���ري جيدة ي�صتقي منها م���ا يتعار�ش مع املبادئ 

التي ي�صعى الوالدان اإىل تر�صيخها. 
كم���ا اأنه من االأهمية مبكان اط���الع اأولياء االأمور على 
م���ا يحتوي���ه الهواتف الذكية م���ن ر�صائ���ل ومقاطع مرئية 
وم�صموعة، وما يوؤ�صف له اأن كثريًا من اأولياء االأمور خا�صة 
االأبوين ال يعلمون ما يتلقاه اأبنائهم عر االأجهزة الذكية وال 
من�صات االألعاب الرقمية، وهذا ما تظهره درا�صة ميدانية 
اأجريتها جدة �صملت مئة اأ�صرة كل واحدة منها تتاألف من 
اأح���د الوالدين واأحد االأوالد ذكور واإناث ممن يدر�صون يف 
اإح���دى املرحلتني املتو�صط���ة اأو الثانوية حيث قمت باإعداد 
جمموع���ة من االأ�صئلة موجهة اإىل )االبن/البنت( واأخرى 
�صبيهة بها موجه���ة اإىل )االأب/االأم( بحيث كنت اأخذ كل 
واح���د منهما عل���ى حدة واأطلب منه االإجاب���ة على االأ�صئلة 
الت���ي كانت اأطرحه���ا بنظام املقابلة اأي�ص���ًا بحيث اأح�صل 
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على االإجاب���ة الدقيقة واأ�صمن يف نف�ش الوقت اأن الوالد ال 
ميكنه معرفة اجابات الولد.

حي���ث بين���ت نتائ���ج الدرا�ص���ة اأن معظ���م الوالدي���ن 
ال يعرف���ون الكث���ري ع���ن اأوالده���م وال عم���ا يفعل���ون داخل 
منازلهم فال نوعي���ة القنوات التلفزيوني���ة التي ي�صاهدها 
االأبن���اء معلوم���ة لكثرٍي من االآباء وال مواق���ع االإنرتنت التي 
يت���م ت�صفحها ونف�ش ال�صيء ينطبق على الهواتف اجلوالة 
واالألع���اب الرقمي���ة اأم���ا اأكرث م���ا اأ�صفت له فهو م���ا يتعلق 
باالإجابة على ال�صوؤال الثامن املوجه اإىل االآباء املتعلق: بهل 
هناك قنوات موجهة لالأطفال تهدف اإىل التاأثري �صلبًا على 
قيمهم وثقافتهم االإ�صالمية والعربية، حيث يرى 53% من 
اأولي���اء االأم���ور ممن ي�صاهد ابنائهم قن���اة )االإم بي �صي( 
الثالث���ة )املوج���ة لالأطف���ال واملراهقني( والت���ي ت�صتاأثر ب� 
72% م���ن االأطفال واملراهقني حمل البحث، اأنهم �صاهدوا 
اأو �صمع���وا عن ما ي���دل على خطر تلك القن���اة على القيم 
االإ�صالمية والعربية وهو ما ميثل 33% من املبحوثني بينما 
يرى 18% منهم عدم وجود قنوات ت�صكل خطرًا على القيم 
االإ�صالمي���ة وهو م���ا ميثل 11% من املبحوث���ني مقابل %29 
منه���م قالوا باأنه���م ال يعلمون اأو غ���ري متاأكدين من وجود 
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اخلطر وم���ع ذلك فاإم بي �صي الثالثة ه���ي القناة املف�صلة 
الأوالدهم وهو ما ميث���ل 18% من املبحوثني، علمًا اأن ن�صبة 
من ي�صاهدون قن���اة )االإم بي �صي( الثالثة ت�صل اإىل %72 
م���ن املبحوث���ني، وباملقابل ف���اإن ن�صبة اأولي���اء االأمور ممن 
ي���رون خطر )االإم بي �ص���ي( على الطفل ت�ص���كل 49% من 

اإجمايل املبحوثني.
وعل���ى اجلانب االأخر فاإن ثب���وت ت�صفح االأوالد ملواقع 
حتتوي عل���ى م�صاهد غري مقبولة اأو م���واد حم�صورة رمبا 
يق���ود اإىل اأن الول���د مرتب���ط ب�صحب���ة غري جي���دة حتاول 
التاأث���ري علي���ه ومن ث���م ا�صتغالله وما مل يتم ت���دارك هذا 
االأمر يف وقت مبكر فاإن االبن قد ي�صل اإىل مرحلة ال ميكن 
معه���ا ا�صتعادته وفيما ل���و و�صلت العالقة ب���ني االبن ومن 
ي�صع���ون اإىل التاأثري عليه وا�صتقطاب���ه اإىل مرحلة متقدمة 
بغ����ش النظر عن تلك اجلهة �صواء كانت ت�صنف على اأنها 
�صالة مت�صددة اأو �صالة متحررة فالنتيجة يف الغالب ت�صري 
اإىل فق���دان االأ�صرة الأحد اأفرادها، وهذا ما كان باالإمكان 
تفادي���ه لو اأن االأبوين كان���ا جادين يف متابعة االبن قبل اأن 
ينخ���رط مع تلك اجله���ة املجهولة التي �ص���ارت بدياًل عن 
اأبوي���ه واأ�صبحت م�ص���درًا موثوقًا به، وهن���ا ال ميكنني اأن 
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األقي بالالئمة اإال على كاهل االأبوين اأواًل واأخريًا اللذين مل 
يكون���ا جادين يف رقابتهما على االبن وامل�صاألة جُد خطرية 
ويج���ب اأن ال يغفل عنها وما يثري االأحزان حقيقة اأن كثريًا 
مم���ن فقدوا اأبنائهم كانوا قد الحظوا بع�ش ما يريبهم يف 
ت�صرفاتهم قب���ل فقدانهم مبدة لي�صت بالق�صرية ولكنهم 
مل يكلف���وا اأنف�صه���م عن���اء البح���ث والتق�ص���ي خلف تلك 
التغريات فكانت النتيجة اأن �صقطوا فري�صة �صهلة يف اأيدي 
تل���ك اجلماع���ات ال�صالة التي وجدت فيه���م مبتغاها، ولو 
كان االآب���اء قد ان�صعلوا قلياًل بتح�صني االأبناء فكريًا ملا اآَل 

حالهم اإىل ما انتهوا اإليه. 
دور القنوات الر�صمية املخت�صة:

يقع على عاتق القنوات الر�صمية املخت�صة اأدور مهمة 
يف التوعي���ة و�ص���ن االأنظم���ة مع تعري���ف النا�ش به���ا، وقد 
قم���ت بر�صد جمموعة من االأنظمة التي تنظم الت�صرفات 
املتعلقة باإ�ص���اءة ا�صتخدام التقني���ة يف املجاالت الفكرية، 
حيث عدتها يف مواطن كثرية جرائم يعاقب عليها النظام 

ومن اأبرزها ما يلي:
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جرائم احلا�صب الآيل والإنرتنت التي مت�ص الأمن الفكري:
اأوًل: جرمي���ة انت���اج، اأو اإع���داد، اأو ن�ص���ر اأو تخزين 
امل���واد التي مت�ش النظام العام: ويق�ص���د بها اإنتاج ما من 
�صاأن���ه امل�صا�ش بالنظام العام، اأو القيم الدينية، اأو االآداب 
العامة، وحرم���ة احلياة اخلا�صة، اأو اإع���داده، اأو اإر�صاله، 
اأو تخزين���ه عن طريق ال�صبك���ة املعلوماتية، اأو اأحد اأجهزة 
احلا�صب االآيل، وت�صدد اململكة عقوبتها على هذا النوع من 
اجلرائ���م لت�صل اإىل ال�صجن خم�ش �صنوات وبغرامة مالية 

ت�صل اإىل ثالثة ماليني ريال.)1( 
ثاني��ًا: اإن�صاء موقع اإلكرتوين ملنظمات اإرهابية: ويتم 
ذلك على ال�صبكة املعلوماتية اأو اأحد اأجهزة احلا�صب االآيل 
اأو ن�صره لت�صهيل االت�ص���ال بقيادات تلك املنظمات، اأو اأي 
من اأع�صائها، اأو ترويج اأفكارها، اأو متويلها، اأو ن�صر كيفية 
ت�صنيع االأجهزة احلارقة، اأو املتفجرات، اأو اأداة ت�صتخدم 
يف االأعم���ال االإرهابي���ة، وقد ت�صل عقوبة ه���ذا الفعل اإىل 
ال�صجن مدة ع�صر �صنوات وبغرامة مالية ت�صل اإىل خم�صة 

ن�صت على ذلك املادة ال�صاد�صة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية   )1(
والذي اأقره جمل�ش الوزراء بتاريخ 1428/3/7ه�.
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ماليني ريال.)1( 
ثالثًا: اجلرائم االأخ���رى: كالتغرير بالق�صر ومن يف 
حكمه���م، وا�صتغاللهم. واإيق���اف ال�صبك���ة املعلوماتية عن 
العمل، اأو تعطيلها، اأو تدمري، اأو م�صح الرامج، اأو البيانات 
املوجودة، اأو امل�صتخدمة فيه���ا، اأو حذفها، اأو ت�صريبها، اأو 
اإتالفه���ا، اأو تعديلها، وقد ت�ص���ل العقوبة اإىل ال�صجن اأربع 

�صنوات وبغرامة مالية ت�صل اإىل ثالثة ماليني ريال.)2(
الآثار ال�صلبية الناجتة عن اإ�صاءة ا�صتخدام التقنية:

قام مركز االأبح���اث الوطني باإج���راء درا�صة)3( حول 
االإره���اب االإلكرتوين واآثاره االأمنية على املجتمع ال�صعودي 
وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من اال�صتنتاجات كان منها 
وج���ود تاأثريات �صلبية ناجتة عن اإ�ص���اءة ا�صتخدام و�صائل 
التقني���ة على جميع االأ�صع���دة �صواء املحلي���ة والدولية من 

)1(  ن�صت على ذلك املادة ال�صابعة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
والذي اأقره جمل�ش الوزراء بتاريخ 1428/3/7ه�

)2(  ن�ص���ت عل���ى ذل���ك امل���ادة اخلام�ص���ة م���ن نظ���ام مكافح���ة اجلرائم 
املعلوماتية والذي اأقره جمل�ش الوزراء بتاريخ 1428/3/7ه�

)3(  مركز االأبحاث الوطني، اإدارة البحوث والدرا�صات، �صعبة الدرا�صات، 
االإره���اب االإلكرتوين، درا�صة حتليلية عن االأبع���اد واالآثار والتداعيات 

االأمنية على املجتمع ال�صعودي، 2006م
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جه���ة اأو ال�صيا�صية واالجتماعية واالأ�صري���ة من جهة ثانية 
وكان من اأبرز تلك التاأثريات ال�صلبية ما يلي:

 تف�ص���ي االأف���كار املناه�صة والهدام���ة، مما ميثل . 1
خط���رًا داهم���ًا عل���ى عق���ول واأف���كار املت�صفحني 

والزائرين.
ا�صتخ���دام �صبك���ة االنرتن���ت و�صب���كات التوا�صل . 2

االجتماعي الأغرا�ش الرتهيب والتخويف لتحقيق 
اأهداف وماآرب �صيا�صي���ة، ومن املتوقع اأن يت�صبب 
االإره���اب االلك���رتوين يف اإحل���اق ال�صل���ل باأنظمة 
القيادة وال�صيط���رة واالت�صاالت، اأو قطع �صبكات 
االت�ص���ال ب���ني الوح���دات والقي���ادة، اأو تعطي���ل 
اأنظم���ة الدفاع اجلوي، اأو اإخ���راج ال�صواريخ عن 
م�صارها، اأو اخرتاق النظ���ام امل�صريف، اأو اإرباك 
حركة الط���ريان املدين، اأو �ص���ل حمطات الطاقة 

احلرارية والنووية.
حتول �صبكة االنرتنت و�صبكات التوا�صل االجتماعي . 3

املتطرف����ون  ي�صتخدم����ه  اإعالم����ي،  �ص����الح  اإىل 
واالإرهابيون لبث ر�صائلهم واأفكارهم وتوجهاتهم.
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متك����ن املن�ص����ات املتطرف����ة م����ن حتوي����ل االأفراد . 4
الب�صط����اء مم����ن ال ميلك����ون املعرف����ة الكافي����ة اإىل 
مقاتل����ني ع����ر االنرتن����ت ب����دون اإع����داد وتدري����ب 
ع�صك����ري مبا�ص����ر، حي����ث تتوىل املنظم����ات تقدمي 
التدري����ب املطل����وب وذل����ك بعر�ش كيفي����ة االإعداد 
للقت����ال وت�صني����ع املتفج����رات وحي����ازة االأ�صلح����ة، 
والتدريب على تنفيذ العمليات االنتحارية وخالفه.

دع���م املخاب���رات الدولية التي تق���ف وراء انت�صار . 5
ع���دد من املنظمات االإرهابي���ة التي مت ا�صتغاللها 
وتوظيفه���ا يف اإط���ار معاداته���م لدوله���م واأنظمة 

حكمهم.
جهود اململكة العربية ال�صعودية يف مواجهة الإرهاب اللكرتوين:
تقوم حكومة اململكة بجهود حثيثة على امل�صتوى املحلي 
واالإقليم���ي وال���دويل يف �صبي���ل مكافحة اجلرائ���م التقنية 
ب�ص���كٍل عام خا�صة ما يتعلق باإ�صاءة ا�صتخدام تلك التقنية 

خلدمة اأهداف اإرهابية ومن ذلك:
املتعلق���ة مبكافح���ة . 1 املوؤمت���رات  عق���د  ا�صتم���رار 

االإرهاب داخل وخارج اململكة العربية ال�صعودية، 
وموا�صلة الك�صف عن الفئات ال�صالة.
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تفعي���ل التعاون مع الدول ذات اخلرة الوا�صعة يف . 2
مواجهة االإرهاب.

اإ�صدار االأنظمة واللوائ���ح والتعليمات والقرارات . 3
ملواجهة االعتداءات االلكرتونية.

تكوي���ن جلن���ة دائم���ة برئا�ص���ة وزارة الداخلي���ة . 4
وع�صوي���ة وزارات ع���دة ملناق�صة م���ا يتعلق مبجال 
�صواب���ط ا�صتخ���دام االنرتن���ت والتن�صي���ق فيم���ا 

يخ�ش اجلهات التي يراد حجبها.
�ص���ن اأنظم���ة وقوان���ني ملكافح���ة غ�صي���ل االأموال . 5

وجتميد احل�صابات امل�صرفية امل�صبوهة.
اإن�ص���اء هيئ���ة مكلف���ة مبراقب���ة ن�ص���اط املنظمات . 6

اخلريية االإ�صالمية وم�صادر متويلها.)1(
معوقات مكافحة اجلرمية اللكرتونية حمليًا ودوليا:

�صعف �صبل املقاومة املتاحة على امل�صتوى الر�صمي . 1
وال�صعبي ب�صريًا وتقنيًا.

)1(  درا�صة حتليلي���ة عن االأبعاد واالآثار والتداعي���ات االأمنية على املجتمع 
ال�صعودي، 2006م، مرجع �صابق
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ندرة املحققني االأكفاء، واالفتقار لو�صائل حتقيق . 2
متقدمة يف جمال اجلرمية االلكرتونية.

تنام���ي التطور االإجرامي التقن���ي الذي ال يتوقف . 3
عن���د حد مع���ني اأو ن�صاط معني وم���ا ي�صتتبعه من 
تكلف���ة عالي���ة الأ�صالي���ب املكافحة م���ن االأجهزة، 

والتعليم، والتدريب.
تط���ور التقنية الرقمي���ة وا�صتخداماته���ا ال�صلبية . 4

التي تعد اأ�صرع من الت�صريعات واالأنظمة اجلزائية 
املكافحة لها.

تطور اخرتاع���ات وو�صائل املكافحة التي غالبًا ما . 5
تاأتي متاأخرة وبعد الن�صاط االإجرامي، مما ميكن 
جمرم���ي االنرتنت م���ن ابتكار و�صائ���ل ون�صاطات 

اأخرى خمتلفة واأكرث تقدمًا وتنوعًا.
تدين م�صتوى الوعي االإداري والثقايف بخطورة امل�صكلة.. 6
العلم���ي . 7 البح���ث  ن���درة اال�صتثم���ار يف جم���االت 

للم�صاهمة يف مكافحة جرائم التقنية.)1(

)1(  درا�صة حتليلي���ة عن االأبعاد واالآثار والتداعي���ات االأمنية على املجتمع 
ال�صعودي، 2006م، مرجع �صابق
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املراجع
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ال�صروق، القاهرة، الطبعة االأوىل 1428ه�

التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمتر العربي احلادي ع�صر . 2
للم�صوؤول���ني عن اأجهزة مكافحة االإره���اب يف البلدان 
العربي���ة ال���ذي عق���د يف مق���ر االأمانة العام���ة ملجل�ش 
وزراء الداخلي���ة الع���رب بتون����ش يف الف���رتة من 21-

1429/6/22ه�.
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د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفييل

• ماج�ست���ر ودكت���وراه عل���م اجتم���اع )تغ���ر اجتماعي( م���ن الواليات 	
املتحدة االأمريكية. 

• ماج�ست���ر عل���وم �سيا�سية )عالقات دولية(، ودكت���وراه علوم �سيا�سية 	
من اململكة املتحدة. 

• بكالوريو�س علوم اأمنية. 	
• دبلوم عايل يف احلا�سب االآيل.	

من موؤلفاته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك االإجنليزية. 	
• كت���اب: 500 كلمة م���ن اأكرث املفردات االإجنليزية �سيوعاً وا�ستخداماً. 	

)اأحد اأف�سل الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع االإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�س. 	
• كتاب: االألعاب االإلكرتونية، خطر غفلنا عنه يهدد االأ�سرة واملجتمع. 	
• كت���اب: التغر االجتماع���ي.. مظاهر التغر يف املجتم���ع ال�سعودي.. 	

املظاهر املادية والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمرتيف كرة القدم الناجحني.	
• كتاب: االإعالم الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�س اأن�سطته
• امل�سارك����ة يف العدي����د م����ن امللتقي����ات العلمي����ة يف الداخ����ل واخل����ارج، واإلقاء 	

املحا�سرات التدريبية والتوعوية يف جماالت متنوعة، وامل�ساركة يف برامج 
توعوية اإذاعية وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل االجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�س( �سابقاً.	

@fahd_alghofaili            fahd@hahona.com             www.hahona.com

املوؤلف يف �صطور


