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  :ملخص الدراسة

خالل النصف الثاين من القرن العشرين،شهدت معظم دول العامل تعدد املفاهيم وتنوع أهدافها ووسائلها    
 األخطاريد من  ملواجهة العداألمنيةوقد تنوعت املفاهيم . واملعتقداتواألفكارباختالف اتمعات والدول 

 واألفكار يف ظهور العديد من املعتقدات املفاهيمحيث سامهت بعض هذه سياسية واالقتصادية واالجتماعية،ال
حيث شهد العامل بعض هذه املفاهيم اختذت منحى آخر، أن إال واتمعات،اإلنساناليت ساهم بعضها يف تقدم 

.  اجلماعية منها والفرديةاإلرهابية واألعمال االنفصالية خالل الفترة ذاا العديد من احلروب وظهور احلركات
، أشكاله بكافة اإلرهاب ظهور أن املتعددة، على األمنويتفق الكثري من الساسة والعلماء والباحثني يف جماالت 

ومنها على سبيل املثال ال  ، الصفة الفردية أو عوامل جمتمعةتأخذ عدد من العوامل اليت إىليعود يف معظمه 
العدالة  ،واجلماعات،والدول،وفقداناألفراد بني األخالقيةضعف الوازع الديين وتالشي القيم  احلصر،

وسيطرة اقتصاديات الدول ،والقهر السياسي،وضعف اقتصاديات الدول النامية،اإلنسانوحقوق االجتماعية،
. واألغنياءواالجتماعية بني الفقراء وتنامي الفروق الفردية  االقتصادية،وظهور فكرة العوملة،األسواقالغربية على 

 ومنها أشكاله بكافة األمن املنحرفة واهلدامة نتيجة غياب األفكار نشأة العديد من إىل هذه العوامل أدتوقد 
بدءاً من ا العديد من العلماء والباحثني،وعلى الرغم من تعدد جماالت األمن واليت تناوهل. الفكرياألمنغياب 
من املعلومات أ املائي والغذائي وواألمنلسياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية  يف ااالت ااألمن

 يف مجيع األمن الفكري ودوره يف حتقيق األمن أمهية أدرك العامل أن إال،األمنواملنشآت وغري ذلك من جماالت 
  .هارها، وعامل مهم يف حتقيق استقرار اتمعات وازدإليها اإلشارةااالت اليت سبقت 

 اتمع من أو اإلنسان تصون اً مجاعي يتضمن أفكارا وقيمأو تصور فردي أو الفكري هو مفهوم واألمن   
 وحتميه من عوامل اخلوف والسعادة الطمأنينة أسباب تعمل على توفري أفكاراعوامل االحنراف ومتنحه 

 أو اقتصادية أويف نشأا من عوامل دينية ،وهذه العوامل تنطلق عه من اجلنوح حنو اجلرمية والعنف ومنواإلرهاب
  . نفسيةأو اجتماعية أوسياسية 

  كلمات البحث

  األمن الوطن-التطورات-املفاهيم-ياألمن الفكر
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  مقدمة

   شهدت الفترة اليت تلت احلرب الباردة تطورات فيما يتعلق باحلدود السياسية بني الدول من جهة، وبني 
وتطرق التطور ليشمل حقوال وظيفية مثل السياسة واالقتصاد واتمع، وقد أدى الدولة واتمع املدين، بل 

ومن هذه . التحول إىل فتح جماالت سياسية يف العالقات الدولية لتضم يف جنباا العديد من الفرص واألخطار
والتدهور ،ينالتحوالت التوسع يف مفهوم األخطار األمنية واليت تشمل العديد من املشاكل مثل النمو السكا

     (وتدمري ثقافات الشعوب األصلية، واجلرمية املنظمة عرب احلدود،وريب املخدرات ، الطاقة،ونقص البيئي
Vayrynen,1995:259 - 260.(  

 وظهور النظام العاملي اجلديد، ، وسقوط االحتاد السوفييت، اية احلرب الباردة   كما أدى ظهور ما أطلق عليه
واألخطار ،دول العامل الذي تعيشه اث حتول جذري يف الساحة الدولية من العامل التقليديواحلاجة إىل إحد

ياجات متعددة على  حتديات خمتلفة واحت ظهورإىل، والصراعات الداخلية يف الدولة،بو وخطر احلر،العسكرية
حتياجات حتوالت ليست جتريبية فقط،بل هي مطلوبة على أسس معيارية دف حتقيق االو.مستوى عاملي
  ).Miller,2001:18(والقيم اإلنسانية

   واألخطار الفكرية املؤثرة ،عات والدول إىل أنواع متعددة من الضغوطتم ونتيجة لذلك تعرضت قيم ا 
  تعرض مفهوم األمن باعتباره مفهوما رئيساًمن هذه التحدياتوا وتطلعاا ضمن اتمع الدويل،على استقالهل

وعدم ، يشهدها العامل ال يزالقد سامهت األزمات الدولية اليتف.  إىل التغيري والتحوليةيف العالقات الدول
وعجز ، وغياب إنفاذ القانون على الصعيد العاملي،وغياب القواعد واألسس يف النظام الدويل اجلديد،التعاون

إىل تشكيل سلطة   واتمعات عوامل دفعت الدول،كلهااملؤسسات الدولية عن إدارة الصراعات الدولية
 والنظام واحتكار وسائل ،ولية األمنكيز املؤسسات داخلها على حتمل مسؤتتحكم باألمن داخل إقليمها وتر

  .)Miller,2001:15(مقاومة العنف
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،خاصة فيما يتعلق  يترك الباب مفتوحا على مصراعيهأن ومفاهيمه بأنواعه األمن  ومن املهم عند تناول 
 . مبفهومه الشاملاألمنتؤثر على ،وجتريبيا،منطقيا  أاظرف  حتت،والتفسريات،نظرياتوال ، العرضيةبالعوامل 
 األمن الشامل بكافة أجزائه أنىل إ الشامل مبفهومه العام،واألمن من اً يكون جزءا رئيسأن الفكري جيب فاألمن
د واتمع سواء كانت دولة أو ن تأثريه يشمل أيضا الفرأ، و اتمعأو الفكري للفرد باألمنة  بصورة رئيسيتأثر

  .اتمع الدويل بأسره

   وبينما يركز املفهوم التقليدي لألمن على الوسائل العسكرية والقوة لتحقيق األمن، إال أن العديد من 
دفعت ذا املفهوم للخروج من املفهوم  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية بأبعادها املختلفة،التطورات

 لتشمل حل الصراعات سلميا،والتنمية يق لألمن إىل املفهوم الواسع،دف خفض مستوى املخاطر األمنيةالض
ومن املهم أيضا دراسة .مل اإلقليمي،وإحالل الدميقراطيةوالتكااالت املتعددة،والتعاون يف ااالقتصادية،

  ).Miller,2001:18(الظروف واالستراتيجيات البديلة اليت حتقق األمن حتت الظروف املختلفة

 على رد الفعل العسكري ألية رئيسة   قبل اية احلرب الباردة ،كان املفهوم التقليدي لألمن يتمحور بصورة 
وقد كانت معضلة األمن يف جمملها عبارة عن قوة عسكرية دف إىل مقاومة أية . مصادر للتهديد أو اخلطر

 الدول  اعتداءالدولة تسعى إىل بناء قوة عسكرية ملنعقوة عسكرية تعرض األمن الوطين للخطر،مما جعل 
أي إستراتيجية بناء القوة، ميكن أن حتقق اهلدف األول لألمن وهو  هذه اإلستراتيجية،.رضةااألخرى وقمع املع

-Miller,2001:17( حتقيق األمن بصورته األولية وهي غياب األخطار وليس مواجهتها بقدرات مناسبة
18.(  

  أهداف الدراسة

   -:إىلدف هذه الدراسة 

  . الفكري وتطوره بصفة خاصةواألمن بصفة عامة، األمندراسة مفهوم جماالت -١

  . الفكرياألمندراسة التطورات اليت طرأت على مفهوم -٢

  .   الفكرياألمن اليت تواجه مفهوم اإلشكاالتو  األبعاد دراسة-٣

  . وسبل مواجهتهاوضع منوذج لألمن الفكري واألخطار اليت يتعرض هلا -٤

  تساؤالت الدراسة 
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فهوم األمن مل  يعد أساس املنظومة األمنية املتكاملة، فهل كظاهرة أمنيةإذا كان مفهوم األمن الفكري -
منهجية وهل يتطلب ذلك ؟نية األخرىمفاهيم حمددة ختتلف ا عن غريها من الظواهر األم،الفكري

د يساعد تبين هذا املفهوم يف حتقيق األمن الشامل يف وإىل أي ححمددة تلتقي مع مفهوم األمن الشامل؟
 اتمع؟

 والعالقة بني مفهومي  من جهةكيف ميكن تصور التطورات اليت طرأت على مفهوم األمن الفكري -
 ؟ من جهة أخرى نظرية األمن الشامل والتوجه الدويل الذي يتبىناألمن الفكري

واإلشكاليات اليت يواجهها تطبيق الشامل كظاهرة أمنية؟  األمن الفكري يف التعامل مع األمن أبعاد  ما -
من األ محاية اتمع و حتقيق  اليت تسعى إىل األنظمة و القواننيمفهوم األمن الفكري وذلك من خالل

  ؟الفكري

 األمن مبفهومه هل يساعد وضع منوذج لألمن الفكري يف مواجهة األخطار اليت يتعرض هلا مستقبال -
  ؟الشامل

   بحثمنهج ال

 الفكري واألمن بصفة عامة األمن مفهوم جماالت  التحليلي دف دراسةييستخدم الباحث املنهج الوصف   
 منألدف الوصول إىل استنتاجات تسهم يف حتقيق ابصفة خاصة والتطورات اليت طرأت على هذه املفاهيم 

لتحليلي من خالل عدة أساليب مثل كما تعتمد الدراسة على استخدام املنهج االستقرائي ا.الشامل للمجتمع
 واألسلوب التحليلي املقارن للمقارنة بني  الفكرياألمنمكونات مفهوم و  تعريفاتاألسلوب الوصفي لدراسة

    .مبفهومه الشامل ودورها يف حتقيق األمن  الفكرياألمن اليت تواجه مفهوم اإلشكاالت

ها واألجنبية كما تتناول اخلامتة بعض املالحظات والنتائج تعتمد الدراسة على املصادر واملراجع احمللية من    
     .والتوصيات

  الدراسات السابقة

 مصادر الغزو الثقايف أن" الثقايف على سلوك الشباب العريب  تأثري الغزو"يف كتابه ) ١٩٩٨، احلسن( ذكر     
 املختلفة تستخدم وسائل اإلعالمبية اليت والشعو،الشيوعية،والصهيونية،و العامليةاإلمربياليةاملتعددة و اليت تشمل 
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 السليب فكريا يف قيم التأثري إىل أدتقد ، يف تسهيل عملية الغزو الثقايف العربيةيةودور اجلماعات املؤسس
  .ة يف شخصيته زرع السمات السلبينسان العريب واإل

 إشكالية "ة الفكر املنحرفسبل مواجهرؤية لألمن الفكري و" بعنوان دراسةيف  ) ١٤٢٠،اجلحين( ويناقش    
 هذا أنو، من جهة أخرى  يف الغرباإلستراتيجية من جهة وعلماء األمن و من املسلمنيمفهوم األمن لدى كل

مؤكدا على أمهية األمن الفكري يف ،لى النهج الرباين بالسري عالرتباطه عمقا و مشوال أكثر اإلسالماملفهوم يف 
 ،ن الفكريأي األم،نهأ إىلخيلص ، واضح املعامل يف اإلسالمفكري واألمن ال أن أساس على حياة اإلنسان

 نتيجة عدد من األخطار اليت دده الذي يأيتيسعى إىل محاية عقل اإلنسان وفكره وأن االحنراف الفكري و
 أوحرف خمتتما دراسته بأمهية مواجهة الفكر املن،االحنرافاتشد أنواع أ الداخل هو من أوسواء من اخلارج 

  .غازي نظرا خلطورته على أمن الدول واتمعاتال

وم املفهريفه وتعمفهوم األمن العريب و"املعوقاتاملقومات و:األمن العريب"يف كتابه) ٢٠٠٠،البشرى(ويتناول     
نه أ إال، يتناول األمن الفكري مبفهومه احلديث صراحةوعلى الرغم من أنه مل.اإلسالمي لألمن واألمن الشامل

عرضه من خالل الشريعة اإلسالمية اليت  النفسي ودينه وعقله وماله وأمنه عن والؤ الفرد مسباعتبار إليه أشار
 أو ،ألسرته أو ،عقله سواء له كفردته ومجاعية متنحه فرص احملافظة على صحته وقوسائل فردية ووفرت له و

   .جمتمعه

 السلبية و اآلثار بني إلنترنتالشباب ل األمنية الستخدام اآلثارعن يف كتاب ) ٢٠٠٤، عسريي(ويقارن     
 بني فئات إلنترنتفعلى الرغم من اآلثار االجيابية الستخدام ا،إلنترنتل الستخدام الشباب العريب اإلجيابية

 أن إال،  بني طبقات اتمع ورفع املستوى التعليماالجتماعيةتضيق الفجوة  مثل توسيع آفاقهم والشباب العريب
نشأة عدد من األضرار العقائدية فقد سامهت هذه اخلدمة يف ، جتاهلهاأو ال ميكن إغفاهلا نترنتإل السلبية لاآلثار

 وضع إلنترنتسائل دعم إجيابيات ان من وأ واألمنيةصحية والواألخالقية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية و
 السلبية اآلثار مواجهة ألسرة يف أمهية دور اإىلباإلضافة ،اإلسالمية األخالق من أسسه يستمد ينظام أخالق

  .إلنترنتل

 يف تدعيم األمن الفكري من الدراسات  اجلادة اليت عن وظيفة األسرة) ٢٠٠٤، اجلحين(    وتعد دراسة 
 التنشئة الصاحلة من حيث التفكري السليم و وتنشئتهم أبنائها يف حتمل مسؤولياا يف توعية األسرةتناولت دور 

باتمع  أفراده هي النظام االجتماعي األول الذي يرتبط مجيع األسرة نأحرفة على اعتبار تصحيح املفاهيم املن
  .  حتقيق األمن الفكري ألفراد األسرة اآليت باتمع والنفسية والسياسية واالقتصادية و النظم االجتماعيةبقيةبو
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ة األول يف تنمية الوعي  أمهيإىل "مياإلعالاإلعالم األمين و األمن "يف كتابه عن  ) ٢٠٠٤، حوشان(ويشري    
توفري على توجيه األفراد و اتمعات و تعمل وثيقةهومي اإلعالم واألمن هي عالقة  العالقة بني مفاألمين وأن

 األمن أن إىلمشريا ، السوية ومواجهة الغزو الفضائياالجتماعية التنشئة إىلباإلضافة ،األمن مبفهومه الشامل
ى املتناقضات يف القيم الدينية هزة األعالم دف حتقيق أمن اتمع من خالل القضاء علالفكري مسؤولية أج

 وأجهزة الدولة والعمل معا املتعددةالتنسيق بني األجهزة اإلعالمية وحتقيق التكامل و، للمجتمعاالجتماعيةو
  . محاية اتمع من اآلثار السلبية لإلعالم لإلصالح و البناء و

 عدد من إىل "املواجهةأزمة الشباب اخلليجي و إستراتيجيات "يف كتابه عن  ) ٢٠٠٤، لبازا( ويتطرق    
 - الالمباالة -سوء التكيف ( االجتماعيةاألزمات اليت تواجه الشباب اخلليجي مثل املشكالت املشكالت و

 وعلى رأسها صاديةاالقتاملشكالت واملشكالت النفسية و)  الفكري االحنراف - السلوكي  االحنراف –الفراغ 
ية املؤسس واالجتماعية واالقتصاديةت عن عدد من العوامل السياسية وت هذه املشكالالبطالة وقد جنم

التوظيف اليت تشري  بعدد من اإلستراتيجيات العامة والتعليمية واألمنية واإلعالمية وخمتتما دراسته،ميةاإلعالو
   .ين لتحقيق األمن الفكري للمجتمعات اخلليجية أمهية تعميق مناهج التعليم الديإىلبعضا منها 

جعله من  األمن النفسي وإىل"تصور شامل: األمن الوطين"يف كتابه عن )  ٢٠٠٤، الشقحاء(وتطرق   
 حتقيق األمن النفسي الذي يشعر به اإلنسان هو وقاية اتمع من أنأولويات األمن الوطين للدولة مؤكدا على 

وعدم ،وهذه العوامل تشمل خوف الفرد وقلقه.  العام إضعاف أمن الدولةإىل عوامل سلبية متعددة تؤدي
 أنو. قوع يف الرذائل الوأو،اته الروحية واجلسدية احتياجإشباععدم قدرة الفرد على و،استقرار ظروفه احلياتية

اعتباره ري وا تناول األمن الفككم. وتزيد من شعوره باألمن الشاملاإلنسانحتمي زيادة درجة األمن النفسي 
الوطين للدولة وعالجا ملشكالت األمن الوطين من خالل وضع تصورات ملعاجلة هذه  مهما يف األمن عامال

  .  املشكالت

  األمن بصفة عامةارتباط إىل "ماهيته وضوابطه: األمن الفكري "يف دراسته عن  ) ٢٠٠٥ ،لوحيقا(وتطرق    
 يعمل األول الذي العقل هو اهلدف أنو،ل واملال والعرض وهي الدين والنفس والعقحبفظ الضرورات اخلمس

ن األمن الفكري هو القاعدة اليت وأ، احلياة اإلنسانية السويةإىلالدين على حفظه و أمهيته يف السمو باإلنسان 
ة كفيلة بتدمري  الصراعات الفكرية املنحرفأن وباألمةعالقة الفرد باآلخرين و واألمةحفظ هوية على تعمل 
 باألمن الفكري من خالل االختاللتشعب األمن الفكري بدءا من كما تطرق إىل تعقد و.اجلماعات واألمم

  .انتهاء بالفكر الضال املنحرف للجماعات اإلرهابيةملذاهب واحلضارات و األديان املخالفة وا

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

http://www.pdffactory.com


 إبراهيم بن حممد علي الفقي. دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 

 

٨  

من  األأمهية،ته عن الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكرييف دراس) ٢٠٠٥، السديس(وتطرق    
الت  إختالإىل حدوث األمن الفكري سيؤدي اختاللأن  و،الفكري يف محاية اتمعات والدول واألفراد

قيدة اإلسالمية لألمن  الدراسة على الضوابط الشرعية يف العاقتصرتوقد .خطرية يف أفرع األمن األخرى
  .لفكريأهم املعوقات اليت تواجه تعزيز األمن ا وهق حتقيقائطرالفكري و

 إىلحيث أشار ، عن واقع األمن الفكري من الدراسات املتعمقة يف هذا اال  ) ٢٠٠٥،حريز(وتعد دراسة    
األديان ودور ودوره يف حتقيق التفاهم والتسامح بني الثقافات واحلضارات و،عالقة األمن الفكري بالسياسة

أن العالقات بني  األفراد واتمعات على حد سواء و رفاهيةاآليت واالقتصادية الفكري يف حتقيق التنمية األمن
  أنابكة  مؤكدا علىمتش وحوار األديان هي عالقة متداخلة واالقتصادهة والسياسة واألمن الفكري من ج

  .  الفكري التعصبزيادة ة على غياب األمن الفكري و هي عالمانتشارهظاهرة اإلرهاب و

 منظومة إىلالدويل  الفكري وعالقته باألمن الوطين واالحنرافعن يف كتابه ) ٢٠٠٥، اخلطيب( ويتطرق     
ودور  العقلي أو النفسي أواألوىل تتعلق بأمن الفرد الفكري ، تتكون من ثالثة مستوياتأا الشامل واألمن

 الثاين بينما يتناول املستوى،عاجلة مشكالت البطالة والفقر واحلريات يف حتقيق األمن الفكريقدم ملاحللول اليت ت
 والعنف االضطراباتنبذ  واملتمثل يف منع الظلم واالجتماعيمن منظومة األمن الوطين ماله عالقة باألمن 

الذي يهتم حبماية اتمع من ن األمن الوطين باألمن اخلارجي وبينما يرتبط املستوى الثالث م،اإلرهابو
الثقايف  األمن اليت تشمل األمن الفكري ونظومة مأن إىل مشريا االقتصادي الفكري والغزو العسكري واالحنراف

  .متداخلة مع بعضهاظومة متشابكة غري ذلك هي منالنفسي واالقتصادي والسياسي وو

 دراسة من خالل ومزاياهمقوماته  : اإلسالميف دراسة عن األمن الفكري يف ) ٢٠٠٥، رعةالقرا(ويناقش    
 الصاحلة باألفكاراليت تشمل حتصني النفس البشرية املقومات وفكر اإلنساين بعدد من دور اإلسالم يف محاية ال

 إىلتؤدي رجية اليت حتدق بالنفس البشرية واخلا األفراد واتمعات واملواجهة األخطار الداخلية ومنحتقق أاليت 
ن حنو اإلنساهلي يسمو بتاز بعدد من اخلصائص كونه مفهوم إ مياإلسالم األمن الفكري يف أن إىلمشريا ،هالكها

  .العامل أمجع من جمتمعه ودولته وأ ينعكس على اآليتري والفكحتقيق أمنه النفسي و

 متالزمةأن العالقة بني املفهومني عالقة عالقته باحلس األمين و الفكري واألمن) ٢٠٠٦اجلحين، (تناول    و
يه ستنعكس عليه من طه الذي يعيش ف حميأووأن حالة األمن الفكري اليت يعيشها اإلنسان سواء مع نفسه 

  )٩:٢٠٠٦، اجلحين(تفاعله مع مؤشرات احلس األمين  و استجابتهخالل
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   األمن الفكريتعريف

ات  لفظ األمن الوارد يف هذه الدراسة جاء يف اآليأن إال،والت الكرمي بعدة مدلالقرآن    ورد لفظ األمن يف 
) ٨٣سورة النساء اآلية ( Mb  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc  L   :قال اهللا تعاىل : تيةاآل

 وقال تعاىل) ٨١ األنعام اآليةسورة (  M×  Ö  Õ  ÔØ   Û           Ú   Ù  L " : وقال اهللا تعاىل 

:  M   )  (  '  &    %  $  #  "  !L  ) وقال تعاىل، ) ٨٢سورة األنعام اآلية  :

 M  ³     ²  ±  °  ¯  ®L )  ىلوقال تعا  )١٢٥سورة البقرة اآلية : M  S  R  Q
U  TV  L  ) ٥٥سورة النور اآلية(  

ن اخلوف يعين أ واإلنسان واخلوف معا لدى األمن ارتباط لفظي إىل "املوسوعة السياسية املعاصرة"  وتشري 
 األمن للبحث عنه من خالل احلصول على وسائل متعددة لتحقيق لإلنسان مما جيعل فقدانه حافزا األمنفقدان 

: ١٩٩١داود،( االقتصاديةأوالسياسية  أوه ومعتقداته على كافة املستويات سواء الشخصية على حياته وحريت
٩٢-٩١(  

الفكرية اليت من لالجتاهات قدرته على التصدي إىلاطمئنان جمتمع الدولة  " بأنهف الشقحاء األمن الفكري يعر 
 و هوامشها وتناقضاا الداخلية ه ورؤية أسباا وجذورها وصلبها ملشكالته تؤثر سلبا على تصورأنشأا 

املصاحل صحيح رشيد مستقيم يراعي الواقع وتقرير حلوهلا وفق منهج  من مثوعالقتها التبادلية مع غريها و
   ) ٨٤:٢٠٠٤، الشقحاء  ( " وأصوهلا الثابتة الكربىمبادئهاينسجم مع  للدولة واحلقيقية

عقول أفراد اتمع من كل فكر شائب و معتقد  وفكارأمني خلو تأ"بأنه "األمن الفكري" ويعرف اجلحين    
االستقرار يف احلياة  حتقيق األمن وإىليهدف ،مما قد يشكل خطرا على نظام الدولة وأمنها،ومبا خاطئ

 اجلحين" ( اتمع ألبناءعي العام  بالواالرتقاءخطط الدولة اليت تقوم على وذلك من خالل برامج و،االجتماعية
  ) ٢٣:٤٢٢، احليدر (نقال عن  ) ١٨٥:٢٠٠٥، 

 وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن الوسطية اإلنسانسالمة فكر " ويعرف اجلحين األمن الفكري بأنه    
 اإلحلاد إىل أو ،التنطعلو و الغإىل للكون مبا يؤول به هتصور الدينية و السياسية ولألمور يف فهمه االعتدالو
  ٥٠هـ ص١٤١٨ نقال عن الوادعي )١٨٥: ٢٠٠٥،اجلحين " (  الشاملة العلمنةو
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١٠  

يب األفراد اتمع لتجنابري املشتركة بني الدولة والتدو النشاط" يعرف اجلحين األمن الفكري بأنه    و
 عن جادة األخالقبا يف احنراف السلوك و األفكار و تكون سب نفسيةأو فكرية أواجلماعات شوائب عقدية و

  )١٢ص١٤١٣نصري  نقال عن) ١٨٥-١٨٤ :٢٠٠٥، اجلحين( ملهالك  يف الإليقاعسببا  أوالصواب 

أن يعيش الناس يف بلدام "آليت تعريف عام صاغه على النحو ااألول،الفكري لألمنتعريفني     ويضع السديس
 وتعريف" وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية،أصالتهم مطمئنني على مكونات آمنني،جمتمعام وبني وأوطام

 يعيش املسلمون يف بالدهم آمنني على أن" : صاغه على النحو اآليتاإلسالمية باألمة خاص ن الفكريلألم
    )١٦: ٢٠٠٥السديس،"( الفكرية املنبثقة من الكتاب والسنةومنظومتهم وثقافتهم النوعية أصالتهممكونات 

 تكفل صيانة الفكر قيم اليتبالتصورات وال "األول الفكري،يعىن لألمنتعريفان ) ٢٠٠٥القرارعة،(   ويورد
 التلوث اليت متثل عامال خطريا على الفكر متيل به عن وأسبابمن عوامل الشطط وبواعث االحنراف وحفظه 

 ٍظف احلياة بالسلوك القومي واآلثار النافعة وحإثراءاليت تتمثل يف ،األساسيةاجلادة وخترجه عن وظيفته 
 األمنويتناول التعريف الثاين " روريات اتمع ومصاحلهللضروريات،فيغدو عامل ختريب وديد لكل ض

 السالمة بأسبابعتقادية واملبادئ الثقافية والقيم والقناعات اليت تشي املفاهيم والتصورات اإل"فكري بأنهال
 ومسببات اخلطر وحنوها من واإلرهابوالطمأنينة والسعادة،وتشيعها وتبثها يف اتمع وتقيه من عوامل اخلوف 

 أو األعراض أو العقائد أو األموال أوافع اجلنوح حنو اجلرمية والعنف اليت دد النفوس دو
  ) ١٥-١٤: ٢٠٠٥القرارعة،"(العقول

   األمن البشري" األمم املتحدةمجعيةف وتعر)"Human Security(حبماية البشر من املخاطر  املعين بأنه 
 هذه التهديدات سواء كانت هذه التهديدات نامجة عن الشديدة و املخاوف من خماطر احلياة بغض النظر عن

.  سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة و، سواء تقع داخل الدولة أو خارجها، طبيعيةأخطار بشرية أو أنشطة
أن األمن يركز على حرية الفرد من اخلوف ،و مجاعاتأو إفرادا على البشر رئيسةأن التركيز بصورة و

  )  Thakur , 2004: 348(واألخطار و التهديد 

 :اآليت Security ألمنويعرف قاموس وبستر  ا

 حالة من الشعورأو طر والشك ، وما إىل ذلك ؛من ؛ والتحرر من اخلوف والقلق واخلحالة من الشعور باأل"
 " اليقنيبالسالمة أو

 Security األمنويضيف القاموس تعريفا آخر ملصطلح  
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 Webster's new world)"اخلالتدخل ، والتجسس،أو الدفاع ، واحلماية ضد أي هجوم "
dictionary, 1982: 1288)  

 -:اآليت على النحو    intellectual   الفكريويعرف القاموس ذاته مفهوم  

إىل ذلك ؛ قوة األفكار ؛ لفهم أو إدراك العالقات واخلالفات ، وما القدرة على سبب أو "هي"اسم"الفكري 
 ".عملية استخدام الذكاء ؛ التفكري ؛ اإلدراك"فهي "صفة " الفكريةأما ".العقل

  -: فهيIntellectualismأما التفكريية 

 Webster's new world)( "دون معونة من احلواسية ، وبسببالمن مبدأ املعرفة اليت تأيت نقية "
dictionary, 1982:732)            

موضحا أن األمن يتحقق من خالل  "املخاطرالتحرر من التهديد واخلوف و "اآليت األمن Millerويعرف 
 والثاين إذا حدث خطر هلذه القيم ،مفهومني األول عندما ال تتعرض القيم املكتسبة للفرد أو اجلماعة لألخطار

 :Miller,2001( سيكون آمنا يف حال توفر القدرة على الدفاع ضد مصادر اخلطر بقدرات مناسبة فالفرد
16  (  

ن األمن الوطين وأ. واطنة أو طريقة حياة اتمعما يعرض للخطر بقاء النظم أو امل"من بأنه     ويعرف ماندل األ
 "احلكومية ملنع وقوع التهديدات املباشرة واليت تنبع أساسا من اخلارج السياسات ينطوي على

)Vayrnen,1995: 260(  

م وضع برنامج األمم املتحدة ١٩٩٤م بعد انتهاء احلرب الباردة،شهد العامل مفهوما جديدا لألمن،ففي عا     
 Human Security"األمن البشري"منتقال يف ذلك من األمن النووي إىل مفهوم ،.U.N.D.Pللتنمية

األمن من األخطار املزمنة مثل اجلوع واألمراض "أو إىل املفهوم األساسي لألمن البشري الذي مت تعريفه بأنه
 International ،أما اللجنة الدولية للحاكمية الدولية" واملؤذيةوالقمع واحلماية من االضطرابات املفاجئة

Commission On Global Governanceأن األمن العاملي جيب أن " فأوردت تعريفا لألمن هو
                                    )Miller,2001:13"(خيرج من إطاره التقليدي،أمن الدول، إىل أمن الشعوب والكرة األرضية

راد و اتمعات بدال من هو أمن األف) Human Security( إىل أن األمن البشري Leaning    ويشري
ويرى أن األمن البشري عنصر ضروري لالستقرار و التنمية .النفسيةى الرفاهية االجتماعية وعلالدول واألمم و
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١٢  

على املستوى احمللي صبح ضرورة لتحقيق األمن البشري الوطين أار واألمن البشرية وأن االرتباط بني االستقر
  )  LEANING , 2004 : 345( جودها من غياا دف حتديد و

 على أمن الفرد وجيعله حموراً يف التحليل والسياسة ،والدولة )Human Security(ويركز األمن البشري   
 رفاهية، وأن العنصر األساسي لتحقيق األمن البشري هوالة وتعزيز  حلماية احلياة البشريإمكانيااتضع مجيع 

 من األخطار و حتقيق األمن البشري وحتقيق أمنه الشخصي وخاصة من األخطار اخلارجية ومن اإلنسانمحاية 
 هي صراعات لإلنسانمعظم الصراعات اليت حتدث أن العوامل الداخلية حىت ممن يفترض فيهم محايته ، و

  )    Thakar, 2004:347(داخلية 

على عوامل اجتماعية ونفسية وسياسية )Human Security(مل مفهوم تنمية األمن البشري شتي   كما 
وأنه جيب أن تكون .واقتصادية تعمل على تعزيز ومحاية الرفاهية االجتماعية والفرد دف احملافظة على أمنه

 على الطعام واملاء واملأوى ودرجة من محاية احلياة من  يف حده األدىن،على احلصولهناك القدرة لتحقيق أمنه
   :اآليتاملخاطر وخاصة النفسية منها وهذه االحتياجات ميكن وصفها على النحو 

  .فواألمن املرتبط باملكان والذي يشمل محاية املسكن والتحرر من اخل-

 . أو جمتمع ماةاألمن املرتبط باتمع سواء كانت أسر-

-Leaning, 2004 : 354(.ول باألمن يف املاضي واحلاضر واملستقبلقبن ويشمل الزمبالاألمن املرتبط -
355 (  

 الروحي والنفسي  باألمنالشعور"بأنه  ويرى الباحث أنه ميكن يف نطاق هذا البحث تعريف األمن الفكري 
ليت يؤمن ا الفرد  مبا ال يتعارض مع الدين واملبادئ واملثل العليا واألخالق ا واملاديواجلسدي والعقلي

  "واتمع وال تؤثر سلبا على أفكار وحياة اآلخرين 

  مفهوم األمن

 واألمن ، األمن النفسي،يتصف مفهوم األمن بصفة عامة بالشيوع من حيث التداول واالستخدام فهناك  
ف أيضا بصفة إال أنه يتص،وعلى الرغم من صفة الشيوع واالستخدام،واألمن البيئي،واألمن االقتصادي،الفكري

الغموض والذي يرجع تركيزه كمعظم املفاهيم الفكرية اإلنسانية إىل ارتباطه الشديد باإلنسان واتمع الذي 
  ).٩٦: ٢٠٠٨،حكيم (يظهر منه هذا املفهوم 
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١٣  

بل واستقرار الشعوب ،لفرد واتمع استقرار اامل عامال مهما من عوامل محاية و  يعد األمن مبفهومه الش
أن األمن الفكري يف املنهج والغاية،خاصة واتمع وحدة الفكر وهو من منظور إسالمي حيقق للفرد واألمم وو

شكاهلا للمجتمع اتمع اإلسالمي يستمد مفاهيمه من العقيدة اإلسالمية اليت تسعى إىل حتقيق التنمية بكافة أ
 : ٢٠٠٥،السديس ( للجرمية بكافة أنواعها التصدي اهلدامة الداخلية وخاصة أفراده من األفكارووقاية اتمع و

١٨ – ١٧(       

من معناه الضيق الذي يعين األمن الشرطي أو اجلنائي إىل مفهوم  إىل التغيري لينتقل  مفهوم األمن تعرض وقد
ا ،كما شهد هذالبيئية واملائية وغريهامناحي احلياة السياسية واالقتصادية واإلعالمية ومجيع آخر يشمل األمن يف 

 األمنية اليت تضم اجلهات احلكومية واخلاصة واألفراد املسؤوليةاملفهوم توسعا يف جماالته ليشمل 
  ).١٦-١٥: ٢٠٠٣ ، خضور.(واتمع

وعلى الرغم من تعدد أنواع األمن،إال أن األمن الفكري حيتل أمهية قصوى من خالل مفهومني األول قدرة 
 ( لبية واليت تنتشر من خالل البث اإلعالمي وشبكة املعلومات الدوليةالدولة يف التصدي لالجتاهات الفكرية الس

 والثاين قدرة الدولة على حتقيق األمن الوطين من ،اليت ال تزال متارس دورا مهما يف الغزو الفكري)  إلنترنتا
  )١٠١-١٠٠: ٢٠٠٥اخلطيب،(خالل تعزيز األمن الفكري ومقاومة أشكال االحنراف الفكري

 بكافة فبينما يتصف مفهوم األمن،مفهوم األمن بصفة عامة يف اإلسالم عن مفهومه لدى الغرب      خيتلف 
مما أدى إىل االختالف حول ،نه لدى الغرب يتصف بالغموض والتشابكإال أ، يف اإلسالم بالوضوحأشكاله

،  اتمعات اإلسالمية عنتعريف لألمن حيظى بالقبول أو تعدد املفاهيم نتيجة الختالف ثقافة اتمعات الغربية
حيث خيتص األمن يف الغرب حبماية األمة و احملافظة عليها من االعتداءات اخلارجية،بينما يبدأ مفهوم األمن يف 
اإلسالم يف مرحلة مبكرة من حياة الفرد و ارتباطه باتمع عرب عدد من املراحل و اخلطط اليت حتقق له األمن 

   )٢٤٨- ٢٤٧  :١٤٢٠، اجلحين (بكافة أشكاله 

ن أألمن هو الشعور باألمن واألمان وريب يف أن اغلألمن بصفة عامة مع املفهوم ال ويتفق املفهوم اإلسالمي    
بل ،على ما سبق ال تقتصرأن هذه احلماية  حممية وه اإلنسان وأحاسيسه ومصاحله الذاتية ومصاحل جمتمعةحيا

-٩٥: ٢٠٠٨حكيم ، (ة واملادية و االجتماعية واإلنسانية متتد لتشمل األمن يف مجيع  مناحي حياته املعنوي
٩٦(  

   -:يتكون مفهوم األمن الوطين من مخسة أبعاد هي
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١٤  

  مصدر التهديد أو اخلطر-١

  وهذه التهديدات تشمل التهديدات من الدول ااورة واليت متتلك القدرات واحلوافز لتكون مصدرا للصراع 
  .فية والقومية أو من خالل التهديد من دول عظمىمثال ذلك الصراعات احلدودية والطائ

  طبيعة التهديد أو اخلطر-٢

  واليت تشمل القدرات اهلجومية العسكرية أو املعارضة، وعلى الرغم من عدم وضوح الفواصل بني قدرات 
د اهلجوم أو الدفاع أو املعارضة من دول جماورة أو دول عظمى،فهذه التهديدات تعد مصدرا حمتمال للتهدي

حيتاج بالضرورة إىل حتقيق التوازن بني ردود األفعال،باإلضافة إىل ذلك يعد منو قدرات املعارضة اهلجومية 
  .مصدرا من مصادر التهديد مثل حشد القوات أو درجة التأهب العالية أو تركيز قواا على احلدود

  االستجابة-٣

لح أو تأهب القوات أو التحالف الدبلوماسي أو    والذي يشمل االستجابة العسكرية أو الردع من خالل التس
  .العسكري

   حتقيق األمن مسؤولية-٤

 والضامن الوحيد لتحقيق املسؤولةنظرا لعدم وجود مصدر ميكن االعتماد عليه يف حتقيق األمن، تعد الدولة هي 
  .من األفراد واتمع برمتهأأمنها و

  قيم اتمع اجلوهرية-٥

الدولة إىل الدفاع عنها حىت ولو أدى الدفاع عنها إىل قيام حرب دف احملافظة على    وهي القيم اليت تسعى 
  )Miller,2001:16-17.(استقالهلا ووحدة تراا

  -:     ويضع اخلطيب ثالثة مستويات متداخلة ومتشابكة لألمن الشامل هي

  . والعقلأمن اإلنسان على الضرورات اخلمس وهي النفس واملال والعرض والدين: األوىل

  .األمن املرتبط باألمن االجتماعي الداخلي:  الثاين
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١٥  

األمن الوطين املرتبط باألمن اخلارجي والذي يشمل احلماية من الغزو الفكري والعسكري واالقتصادي :الثالث
ن منظومة األمن تشمل التكامل بني أنواع األمن أن هذه املستويات متداخلة وال ميكن الفصل فيما بينها وأو
( فكري والثقايف والعقائدي واألخالقي والنفسي والغذائي والصحي واالقتصادي والسياسي وغري ذلكال

    )١(شكل رقم)٩٨-٩٧: ٢٠٠٥اخلطيب،

    مستويات األمن الشامل)١(شكل رقم

  
  ) م ٢٠٠٩ (الشكل من إعداد الباحث

   -: على عدد من األبعاد هيألمن الفكريويشتمل ا

  لألمن الفكري األبعاد السياسية :األول

   . من خالل مدى توفر احلرية و الدميقراطية كمنطلق إلبداع الفكروذلك

   لألمن الفكرية و احلضاريةد الدينيابعاأل: الثاين
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١٦  

 حتقيق األمن و االستقرار و التنمية يف اتمعات هي نتاج احلوار البناء بني الثقافات و احلضارات و األديان   إن
 ال تقتصر على محاية الفرد و اتمع من األخطار اخلارجية و لكن أيضا سؤوليةمو إن األمن الفكري هي 

  )٢(شكل رقم .تشمل احلماية من األخطار الداخلية و خاصة التطرف و اإلرهاب

  ألمن الفكريأبعاد ا) ٢(رقمشكل 

  ) م ٢٠٠٩ ( الشكل من إعداد الباحث

   لألمن الفكريةد االقتصاديابعاأل: الثالث

  . )٨٣ – ٨٢ : ٢٠٠٥، حريز ( سس األمن الفكري أالرقي و التنمية ال تتم إال من خالل دعم  أسباب  إن

  األبعاد االجتماعية لألمن الفكري:الرابع

    األبعاد النفسية لألمن الفكري:اخلامس
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١٧  

عات وتشري أدبيات األمن عموما إىل التوسع يف مفهوم األمن متجاوزة التركيز على العنف املنظم أو الصرا    
املسلحة وذلك نتيجة لفقدان الترابط الفكري ملفهوم وجمال األمن وأيضا بسبب األمهية املتبقية من مسالة احلرب 
والعنف يف ظل الفوضى اليت يشهدها العامل، وعلى اجلانب اآلخر جند أن املنظرين التقليديني لألمن والذين 

ى أن من اخلطأ التقليل من أمهية السالم باعتباره عنصرا يتجنبون هاتني املشكلتني احملتملتني والذين يؤكدون عل
 يف جمال األمن أو العمليات غري العسكرية املؤثرة على األمن الوطين أو اإلقليمي أو رئيساً
             .)Miller,2001:14.(الدويل

  مفاهيم األمن الفكري يف اإلسالم 

على وحدانية اخلالق سبحانه وتعاىل وأن اهللا خلق اإلنسان يستند أساسا ،  اإلسالم رسالة مساوية واضحة املعامل
M  G  F  E  D   C : يف أحسن صورة لعبادته واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قال اهللا تعاىل 

  HL ) ١٧٠:٢٠٠٤، ين اجلح ) (٥٦الذاريات  آية سورة (   

ها األمن مبفهومه الشامل وهي الدين  حبفظ الضرورات اخلمس واليت يستند علية الشريعة اإلسالمي  اهتمت
والنفس والعقل والعرض واملال باعتبارها والية من الواليات العامة اليت يعمل على رعايتها ومحايتها ويل أمر 

  )٦٦-٦٣: ١٩٩٨سيف الدين، (املسلمني

 القرآنة يف    وكما يتصف الدين اإلسالمي بأنه رسالة مساوية تدعو إىل عبادة اهللا من خالل النصوص الشرعي
والسنة،يعد األمن الفكري يف اإلسالم نتاج هذه الرسالة وأن هذا الفكر ينتسب إىل األمة اإلسالمية اليت وصفها 

:  ;  >  =  <    ?  @  M   A:قال اهللا تعاىل  .اهللا سبحانه وتعاىل بالوسطية

E  D  C  BFL ) ١٤٣سورة البقرة اآلية (  

 من الضرورات الدينية اليت جاء ا اإلسالم و مطلب يسعى املسلم و الدولة    يعد األمن الفكري يف اإلسالم
 M  ³     ²  ±  °  ¯  ®L :  الكرمي يف قوله تعاىلالقرآنفقد جاء يف ،  اإلسالمية إىل حتقيقه 

  .) ٣سورة التني اآلية (  L'  )   (    M  : وقوله تعاىل  ) ١٢٥سورة البقرة اآلية (

مية دور كبري يف تعزيز األمن الفكري و ذلك من خالل ما جاءت به الشريعة من احملافظة    للشريعة اإلسال
على الضروريات اخلمس و هي الدين و النفس و العقل و النسل و املال،وتعد احملافظة على العقل من أهم هذه 
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١٨  

السديس ( ريق املستقيم الضروريات،فاالختالل يف الفكر سيؤدي بطبيعة احلال إىل جنوح الفرد واتمع عن الط
:٢٥ : ٢٠٠٥(   

فهو أيضا مفهوم حيتوي بالضرورة على ،يعد األمن الفكري باإلضافة إىل كونه مفهوما دينيا لدى املسلمني   
   :أيتعدد من املفاهيم اليت خيتص ا الفرد املسلم واتمع اإلسالمي بصفة خاصة ميكن إمجاهلا فيما ي

  إسالمي األمن الفكري مفهوم ثقايف -١

اليت حتتوي على عدد من املفردات اليت تشمل لفرد املسلم لثقافته اإلسالمية و   يتضح من خالل رؤية ا
 .جمتمعهلذهنية عن الفرد املسلم والصورة االثقايف واملوروث 

  األمن الفكري مفهوم سلوكي إسالمي-٢

حلضاري الذي يعكس قيم الفرد املسلم     يعرب عن سلوك الفرد املسلم و الذي يشمل اللغة ومستوى السلوك ا
 ومدى االلتزام ، إىل اتمع واتمعات األخرىتهنظر والبيئة األسرية و إىل املرأةتهوهي اليت تشمل اللغة ونظر

 .بالدين واالنتماء السياسي والتنظيم االجتماعي ومدى مشاركته فيه

  األمن الفكري مفهوم رمزي إسالمي-٣

حيث يشمل التقييم واالعتقادات ومقارنتها بغريها من قيم ،ايف للفرد واتمع املسلم    يعكس املستوى الثق
 الرمزية واليت تشمل العادات زاهلا من خالل رؤية الفرد لقيمهواعتقادات اتمعات األخرى واليت ميكن اخت

 . والتقاليد واألخالق اليت تنعكس من خالل نظرة العامل للفرد املسلم

  ي امن مادي ملموس و حمسوس  األمن الفكر-٤

خاصة وأن األمن االندماج يف دورة احلياة تمعه،اتمع يف قدرته على  يسهم األمن الفكري للفرد و   
 الكرمي والسنة النبوية الشريفة وهذه القرآننه مستمد من أالفكري كما سبقت اإلشارة إليه هو من عند اهللا و

نه يناسب الفطرة أفكري من اإلسالم من الشوائب والنواقص البشرية والصفة يترتب عليها نزاهة األمن ال
كما أن األمن الفكري يف اإلسالم .البشرية اليت تلتزم مبا ميليه الفكر اإلسالمي من االلتزامات املعنوية و احلسية

.  أو الرذيلة يرتكز على مبدأ الوقاية من خالل التشريعات اإلسالمية اليت تقي املسلم من الوقوع يف الشبهات
 لتشمل حمافظة الفرد على حفظ النفوس املسؤوليةمن اتمع،بل متتد هذه أوال تقتصر مسؤولية الفرد فقط جتاه 
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١٩  

من  جمتمعه اإلسالمي واتمعات أواألعراض واألموال والدين والعقل ومنع كافة اجلرائم اليت تعرض أمنه و
  . األخرى من األخطار

  : سيمفهوم نفاألمن الفكري -٥

 يف اإلسالم صالحية النفس البشرية وما يغرسه بع منن الكرمي  إىل أن األمن الفكري للفرد يالقرآنيشري    
 أمهية القلب إىل القرآنحيث يشري ،القيم العاليةاملبادئ ونفس املؤمن من االعتقاد باهللا وبرسالته السماوية و

 طريق احلق والتقوى واالستقامة والنهي عن إىلداء السليم ودوره كجزء من األمن الفكري الذي يشمل االهت
وقال ) ١٧٩سورة األعراف اآلية (  M  -  ,  +   *  )L : قال اهللا تعاىل . السيئة واألفعالاملشاعر

M  1  :وقال تعاىل) ٢٤ سورة حممد اآلية ( M  h  g  f  e   d   c  b  aL   :تعاىل
=  <  ;  :  9  8  7    6  5  4  3  2L )٣٧ورة ق اآلية س(    

فاألمن النفسي  األمن الفكري الرتباطهما الشديد،   وميثل األمن النفسي لألفراد واجلماعات مرتبة مهمة يف
عامل من عوامل التحرر الفكري واجلسدي للفرد وابتعاده عن اخلوف والقلق والتوتر، كما يلعب شعور 

ي باهللا والدين والقيم االجتماعية اخلالقة مما يساهم يف اإلنسان باألمن النفسي من خالل مدى ارتباطه العقائد
منع انتشار الشعور بالقلق أو التوتر،بل إن الوقوع يف الرذائل والسلوكيات اخلطرية هي نتاج طبيعي لتالشي 

  ) ١٠٠-٩٩: ٢٠٠٥اخلطيب،(األمن النفسي أو اخنفاض درجته

   لدى الفرد  أو اجلماعةإمياينمفهوم  األمن الفكري -٦  

سورة M  +  *     )  (  '  &  %  $  #  "  !L ) :  قال اهللا تعاىل 

M    4  3  2 :ال اهللا تعاىل ق.  من يكفر بنعمة األمن بالعذاب واخلوفاهللافقد توعد ) ٨٢األنعام اآلية 
  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9  8  7  6  5

 I  H  G  F  E      DL ) ٢٥:٢٠٠٥القرارعة، )( ١١٢سورة النحل اآلية(  

  األمن الفكري مفهوم عقلي-٧
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٢٠  

يرتبط مفهوم األمن الفكري بصورة أساسية بالعقل الذي هو أساس عملية التفكري وأن انضباط عملية    
 الغلو واخلروج عن وسطية أو األساسية،ومتنعه من االحنراف اإلسالم وضمن ثوابت اإلنسانالتفكري لدى 

 املسلم لدينه اإلنسان إىل ارتباط  فهم ياألمن الفكرترجع أمهية  و)٣٧-٣٦ :١٢٤٥املغامسي ، . (اإلسالم
املغامسي . ( اإلسالموعالقته باهللا وعالقته باآلخرين من خالل االعتدال يف التفكري وتبىن منهج الوسطية يف 

،٣٨:١٤٢٥ (  

  وسطية الدين اإلسالمي -٨

للفرد واتمع ودون ام والتطبيق دف حتقيق السعادة األحك باالعتدال يف الفكر و يتصف الدين اإلسالمي
بل واجتهت الشريعة اإلسالمية انطالقا من الوسطية اليت ،د والتنطع الذي يؤدي إىل احنراف الفكرالغلو والتشد

تلتزم ا حنو حماربة الفكر الذي يتجه حنو الغلو أو التطرف واالجتاه حنو السماحة واليسر كجانب وقائي قال 
 ME  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :F  L  : ىلتعا
   )١٥٣ – ١٥١ :٢٠٠٥،القحطاين  ) (١٤٣سورة البقرة اآلية (

  :و حيدد املغامسي عدة صفات لوسطية اإلسالم هي 

  ¢  £  ¤  ¥  M  :حق جلميع بين البشر لقوله تعاىلالعدل الواجب على كل مسلم و-١
 ̈ §   ¦©®  ¬  «  ª  ¯±  °  ² ³   ̧ ¶  µ   ́ L ) سورة املائدة

  )٨اآلية 

 . تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  أمة خريه األمةاخلربية ويقصد ا أن هذ-٢

 .االستعانة وهي السداد واإلصابة يف النيات واألقوال واألعمال -٣

 .نةالتيسري ودفع احلرج نتيجة لوسطية واعتداله ودفع احلرج والدعوة باحلكمة واملوعظة احلس-٤

   ) ٣٠-٢٥ : ١٤٢٥، املغامسي ( احلكمة وإصابة احلق من خالل الوسطية اليت تعين العدل واخلري -٥

 العالقة مع األديان األخرى األمن الفكري و-٢
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٢١  

 وضع اإلسالم دف محاية األمن الفكري يف اإلسالم من األخطار اخلارجية احملدقة به وخاصة من املشركني 
!  "  #  $  %  &  '  M  :كن االلتقاء بني الفكرين قال تعاىل وغري املعتقدين حيث ال مي

7   6   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,     +  *   )  (  <  ;  :  9  8     
@  ?  >  = L  ) ومع ذلك ميكن االلتقاء مع األديان السماوية األخرى واليت تلتقي ) سورة الكافرون

:  ;  >  =  <    ?  @  M   :ته جاء ذلك يف قوله تعاىلمع اإلسالم يف توحيد اخلالق وعباد
R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  AS  U  T  

  Z  Y      X  W  VL )٦٤ سورة آل عمران ، اآلية(.  

و السماح     وعلى الرغم من وضوح الرؤية الفكرية يف اإلسالم،إال أن اإلسالم يفسح اال للرأي املخالف 
محايته حىت وإن كان خمالفا للفكر اإلسالمي ومنها االختالف  وملن يؤمن ذا الرأي يف االحتفاظ ذا احلق

  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  ×  Ö  : قال اهللا تعاىل. الفكري بني األديان السماوية األخرى مثل اليهودية والنصرانية
Ú  Ù    ØÛ L ) تعاىل وقال اهللا  ) ٢٥٦سورة البقرة اآلية : M  &  %  $  #  "  !

  (  'L ) ٣٥ – ٣٠ : ٢٠٠٥،القرارعة ) (سورة الكافرون(   

تعد الكلمة حيث ،ترسيخ مفاهيمهواحلوار ر األمن الفكري من خالل الكلمة ونش كما يسعى اإلسالم إىل    
 من  يف اإلسالم األمن الفكرياهلادفة واليت تنشر القيم واألفكار اإلسالمية املستنرية إحدى املفاهيم اليت يتبناها

M   Ë      Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä  : قال تعاىل. خالل تضمني الكلمة احلكمة واملوعظة احلسنة
Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   &  %  $   #  "  !'  L ) سورة

   )٣(شكل رقم )٢٥-٢٤إبراهيم اآلية 

  اإلسالممفاهيم األمن الفكري يف ) ٣(شكل رقم
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٢٢  

  
  )م٢٠٠٩(إعداد الباحثالشكل من 

   الوطنية لألمن رياملعاي

  مصدر التهديد أو اخلطر-١

 بدءاً من اخلطر الداخلي والذي يشمل  على األمن الفكري للفرد أو اتمع   يتنوع مصدر التهديد أو اخلطر
السلطة أو الصراع الداخلي يف الدولة على السلطة أو خطر الدولة على مواطنيها أو التنافس بني النخبة على 

الصراع الطبقي أو العرقي أو الصراع بني األقليات والذي يأخذ صورة حرب العصابات أو اجلماعات 
كما تلعب .اإلرهابية أو املنظمات اإلرهابية اليت جتد يف دول اجلوار ملجأ هلا أو التنقل عرب احلدود السياسية

انتهاك حقوق اإلنسان أو التمييز العرقي أو النوعي الدولة دور كبريا يف كوا مصدرا للتهديد أو األخطار مثل 
وهناك صور أخرى لألخطار تشمل ختلي الدولة عن مواطنيها للعصابات . أو التطهري العرقي أو اإلبادة اجلماعية

باإلضافة إىل ذلك هناك أخطار تقع من الدول على .واملليشيات واإلرهابيني وارمني وحىت منتهكي البيئة
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٢٣  

شكل )Miller,2001:19(ل التلوث وااعات واألمراض واملخدرات أو أسلحة الدمار الشاملمواطنيها مث
  )٤(رقم

  مصادر التهديد ) ٤(رقمشكل 

  
  ) م ٢٠٠٩ ( الشكل من إعداد الباحث

  Nature of Threatsطبيعة التهديد أو اخلطر-٢

يت تعرض نوعية احلياة للخطر مثل   حيث يهدف األمن إىل تلبية متطلبات اإلنسان ومحايته ضد األحداث ال  
ويرى بعض املنظرين يف موضوع األمن إىل أن هناك العديد من األخطار والكوارث . الكوارث الطبيعية والبيئية

ذات الطبيعة غري العسكرية مثل األخطار االقتصادية واليت تشمل انعدام األمن الوظيفي أو البطالة أو الوظائف 
ك األخطار االجتماعية واليت تشمل اهلجرة غري الشرعية والالجئني أو ريب ذات الدخول املنخفضة وهنا

املخدرات أو اجلرائم املنظمة عرب احلدود أو نقص االحتياجات اإلنسانية الضرورية مثل اإلسكان أو املواد 
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٢٤  

بيئية مثل التدهور الغذائية أو انتشار األمراض وخاصة األمراض املعدية العابرة للحدود مثل االيدز أو األخطار ال
وشكل ) ٥(شكل رقم)Miller,2001:20(البيئي  والتلوث أو نفاذ طبقة األوزون أو االحتباس احلراري

   )٦(رقم

  تغري االستجابة-٣

   أدى تشخيص أصل وطبيعة األخطار األمنية إىل تغيري املعاجلة،فإذا كانت طبيعة املشكلة تنبع من صميم 
قوة قد ال تنفع وقد تكون جزءاً من املشكلة،ولعالج هذه املشكلة أو املشاكل النظام فان العالج باستخدام ال

املتعلقة باألخطار الداخلية،وقد يؤدي التوسع يف حتقيق التنمية االقتصادية أو اإلنفاق على االحتياجات اإلنسانية 
سع يف مفهوم االقتصاد نفع ومن ذلك أيضا التوأمثل الغذاء والصحة أو تنمية اتمع املدين قد يكون أجدى و

  )٧(شكل رقم).Miller,2001:20-21(احلر

                              التهديدطبيعة )٥(شكل رقم

                                   
  لشكل من إعداد الباحثا

  

  

   املؤثرة على األمن الفكري األخطار االجتماعية والبيئية)٦(شكل رقم
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٢٥  

  
  ) م٢٠٠٩ ( الشكل من إعداد الباحث

  تغري االستجابة) ٧(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  ) م٢٠٠٩  ( الشكل من إعداد الباحث
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٢٦  

   األمنمسؤوليةتغري -٤

 الدولة لتحقيق أمنها الوطين بكافة جوانبه،إال أن هذه الصورة مسؤولية األمن هي مسؤولية   تقليديا،كانت 
 ،نتيجة لظهور أخطار عاملية تؤثر Common مشتركة وعامة مسؤوليةتغريت جذريا ليصبح مفهوم األمن 

منيا على التعاون أعلى اإلنسانية وال ميكن ألي دولة بعينها القيام ا،وقد أدى ظهور هذا املفهوم إىل التركيز 
وقد دفع التغري يف .الدويل بدال من التنافس والتعددية الدولية بدال من األحادية ملواجهة التحديات األمنية عامليا

 األمن إىل أن تلعب املنظمات الدولية وخاصة األمم املتحدة ومنظماا اإلقليمية إىل القيام اتمسؤوليحتمل 
 أن هذه املؤسسات الدولية ميكن أن حتد من القيم التقليدية بدورها والعمل على حتقيق األمن الدويل املشترك،إالّ

مل أو دعم احلد من انتشار األسلحة أو للدول من خالل التفتيش الفجائي مثل التفتيش عن أسلحة الدمار الشا
 جتاوز ذلك من خالل التدخل ألسباب إنسانية مثل حقوق اإلنسان أو منع التطهري العرقي أو تدفق الالجئني

)Miller,2001:21-23.(  

  قيم اتمع اجلوهرية-٥

ستقالل الوطين    تسعى الدول واتمعات إىل الدفاع عن قيمها اجلوهرية واليت اعتمد عليها مفهوم اال
والسيادة والوحدة الوطنية،إال أن هذه القيم تشهد نوعا من التغيري وهذه القيم املتغرية حتل مكاا نوعا من القيم 
القادمة من خارج حدود الدولة يف كل من الفرد واتمع على حد سواء،وتقترن هذه القيم عادة مع مفهومي 

املستوى العاملي،القيم املشتركة مثل حقوق اإلنسان والدميقراطية حقوق اإلنسان واالحتياجات ومن ذلك،على 
واالقتصاد احلر،ومن جانب آخر ضمان الرفاه جلميع أفراد اجلنس البشري ضد املخاطر من خالل محاية البيئة 

 ويف نفس الوقت تشهد.والتلوث العابر للحدود واألمراض واملخدرات واجلرمية وانتشار األسلحة غري التقليدية
القيم اجلوهرية اخلاصة بالدولة نوعا من االخنفاض نتيجة لظهور قيم جديدة والتقنيات املتطورة العابرة للحدود 

 رئيسةاالقتصادية واليت تقوض إىل حد ما قوة الدولة وجتعلها قابلة لالختراق يف ااالت ال-والقوى االجتماعية
ت املالية والكميات الضخمة من البضائع واخلدمات وانتشار  واملعامالإلنترنتمثل الثورة املعلوماتية من خالل ا

  )٨( شكل رقم)Miller,2001:22-23(األفكار عرب احلدود
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٢٧  

  

  املعايري األمنية) ٨(شكل رقم

     
  ) م ٢٠٠٩ ( من عمل الباحث:   املصدر 

  )اإلشكاليات ( مفهوم االختالل الفكري 

فاختالل األمن ،القتصادية واالجتماعية والنفسية للفرد واتمعارتباط األمن الفكري باجلوانب السياسية وا-١
الفكري سيؤدي بالضرورة إىل اختالل مقومات الفرد واتمع يف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية و 

 . النفسية وأن هذا االختالل هو نتاج أفكار خارجة عن الشريعة اإلسالمية ومفاهيمها األمنية

رار النامجة عن اختالل األمن الفكري هو أضرار تتعدى اإلضرار بالفرد فقط، بل ميتد تأثريها إىل إن األض-٢
 . مجيع فئات اتمع ويف كافة جوانبه 
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٢٨  

ن األضرار النامجة عن اختالل األمن الفكري ليس عمال فرديا فقط، وإمنا قد يكون نامجا عن عمل مجاعي إ-٣
 . هب و األديان  املخالفةيشمل احلضارات و الثقافات و املذا

فالفكر أوسع من أن حيده زمان أو مكان ،احدمين وأ ميكن حصره يف مفهوم ن اختالل األمن الفكري الإ-٤
 . حيتاج حتقيق أمنه إىل حتديد مناهجه و نطاقه حلمايته من الغزو  الثقايف املتعدد الوسائل و الغاياتاآليتو

 مسؤولية فئة معينة دون غريها،وإمنا هو مفهوم خاص للفرد يتوىل ن محاية األمن الفكري ال يقتصر علىإ-٥
 .  محايته األمة جبميع فئاامسؤوليةومفهوم شامل لألمن تتحمل ،محايته 

ن األمن الفكري قد يتعرض لالختالل ليس فقط من أعداء األمة،ولكنه قد يكون أيضا بأيدي بعض أبناء إ-٦
   ).  ٦١ – ٦٠ : ٢٠٠٥، الوحيق ( األمة الذي قد يكون غري واضح ماديا 

   :العوامل املؤدية إىل ضعف األمن الفكري

 الكرمي القرآنأنه مستمد من  ونعم اهللا ا على اإلنسانأاليت  هو نعمة من النعم األمنأن    على الرغم من 
 ها عدد من املشكالت علييترتب واليت ،إال أن هذه النعمة قد تتعرض إىل الضياع وفقدااوالسنة النبوية الشريفة

   -:أيت فيما ينتيجة لعدد من العوامل اليت ميكن إجيازها

  يةخطار خارجأ-١

 والصراعات الفكرية والقيم املخلة القادمة من اخلارج وال  يف اهلجمات الفكرية الشرسة على اإلسالم تتمثل
 . تتفق مع املبادئ اإلسالمية اليت تؤمن ا اتمعات اإلسالمية والعربية

 :أخطار داخلية و تشمل -٢

  النفسيةخطار األ-أ

قال اهللا . من اتمع فكريا ومادياأم اليت دد اجلرائتشمل إتباع الشهوات و األهواء وظهور املعاصي و   و
  ) ١١٧سورة هود اآلية (  MØ  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  ÑL   : تعاىل

  الفكرية و البدع ت العقائدية واالحنرافا-ب
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٢٩  

 الفكري  التأثري سلبا على األمناآليت الفكرية والسلوكية واألفكار ورافات تؤدي إىل ظهور األخطاءهذه االحنو
!  "  # $  %  &  '  )  M : الغلو الديين قال تعاىل  التعصب العرقي ومن أمثلتهاو

   )L  ) ٢٢-٢٠ : ٢٠٠٥، القرارعة  ) (٧٧سورة املائدة اآلية (  

  الصراعات الفكرية-ج

الصراعات الفكرية واليت تشمل األفكار والتيارات املدمرة ،ألخطار احملدقة باألمن الفكري اإلسالمي   ومن ا
لفكر اإلنسان املسلم واليت تغلغلت بصورة مدمرة يف الثقافة اإلسالمية والعربية من خالل عدد من الوسائل 

 إىل التيارات الداخلية مما يعرض األمن إبعاد الفرد املسلم عن الثوابت والقيم اإلسالمية وحتويل أفكارهم،منها
  )٢٥٨ -٢٥٧ : ١٤٢٠، اجلحين (الفكري للفرد واتمعات اإلسالمية خلطر األفكار الداخلية 

  العوملة و األمن الفكري -٣

العامل قرية    شهد العامل يف الفقرة األخرية تطورا شديدا يف وسائل االتصاالت و املواصالت اليت جعلت من 
 من احلواجز بشكل فعال يف انتشار الكثري من األفكار و املعتقدات خمترقة بذلك العديدرية سامهت وكونية كب

فرض التغري بالقوة  العامل يسري على رأي األغلبية والنفسية سواء لألفراد أو اتمعات مما جعلاللغوية والفكرية و
  ) ٦٢ – ٦١ : ٢٠٠٥، الوحيق (مزيلة بذلك الفواصل بني األمم 

  الصراعات العسكرية واملشكالت االقتصادية واالجتماعية -٤

 ويستقر اتمع تزدهر التنمية وتؤيت أكلها ومثارها   ترتبط التنمية دائما مبدى توفر األمن فحيث يستثب األمن
أن أي تويات تزدهر يف حال توفر األمن والتعليمية يف كافة املسفالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية و ،

 : ١٤٢٠، اجلحين ( نعكس على التنمية يف اتمع يحد منظوماته سأديدات أو خلل يف األمن بصفة عامة أو 
٢٥٦ (   

هناك أخطار اقتصادية مثل الفقر وااعة والبطالة وضعف ف،طار اليت يتعرض هلا األمن الفكري تتنوع األخ   
ثل ايار األسرة أو اتمعات أخرى اجتماعية مسلحة واإلنتاج وأخطار سياسة تشمل احلروب والرتاعات امل

ي ومشاكل نفسية وأخالقية مثل األمراض والعقد ظهور املشاكل االجتماعية مثل الطالق أو العنف األسرو
   )  ٢٥٩ – ٢٥٨ : ١٤٢٠، اجلحين ( اإلدمان النفسية و
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٣٠  

   والعنف املضادالعنف-٥

اب اجلامعي إىل أن الدوافع النفسية جاءت يف املرتبة األوىل    وتشري إحدى الدراسات عن العنف لدى الشب
من الدوافع املسببة للعنف لدى العينة املستخدمة يف الدراسة االستطالعية وهذه  % ٩٠كنسبة مئوية إذ بلغت 

ل العوامل تشمل الشعور باحلرمان وفقدان األمن واألمان بالنسبة للحاضر واملستقبل والنظرة التشاؤمية للمستقب
  ) ٩٠-٨٩: ٢٠٠٧منيب وسليمان،(والشعور بالفراغ

  الغزو الثقايف-٦

  يعد الدين اإلسالمي احملرك األساسي للثقافة العربية،حيث تدين معظم األمة العربية بالدين اإلسالمي واللغة 
دها بني األمم بتفرز األمة العربية  الكرمي،وهذا الترابط بني الدين واللغة العربية ميالقرآنالعربية اليت هي لغة 
ض جلوالت من الغزو الثقايف الذي يهدف إىل التغريب والتفريق بني إال أن هذا التميز تعراجتماعيا وثقافيا،

العروبة واإلسالم خللق هوة ثقافية وفكرية بني الفرد العريب واملسلم وبني مبادئ اإلسالم وتعاليمه السمحة 
    )٣٥: ١٩٩٨احلسن،(مية وتشويه أهدافها الساميةوالعمل على طمس اهلوية العربية واإلسال

 واإلسالمية العربية لألمةميثل الغزو الثقايف أحد األخطار اليت تواجه األمن الفكري، فقد عمل الغزو الثقايف    
، وال لألفراد ومسخ الشخصية الوطنية واإلسالمية العربية األمة أبناء احمللية وتغريب اإلسالميةعلى طمس اهلوية 

 طمس املعامل احلضارية والثقافية وخصوصية إىليقتصر خطر الغزو الثقايف على ما سبق ذكره،بل ميتد تأثريه 
 وغري قادرة على تطوير ذاا وخلوها من القدرة اإلرادة حضارة مسلوبة أا وتصويرها على اإلسالمية األمة
  )١٨-١٦: ١٩٩٨احلسن،(اإلبداععلى 

 واليت لعبت دورا كبريا يف التأثري رئيسةزو الثقايف من خالل عدد من املصادر ال يتعرض األمن الفكري للغ     
 السيطرة على مقدرات وموارد إىلمربيالية العاملية واليت دف اإلومنها .على األمن الفكري للفرد واتمع

 من الدول وليةلسياسية وحصوهلا على املوارد األ اإراداالدول الفقرية واستغالل الدول الكربى بفرض 
 الدول الفقرية وتنمية أبناء الثقافية يف التأثري على األساليبمربيالية كما تستخدم اإل.عمرة بأسعار زهيدةاملست

 وحب الذات ونشر الطائفية والطبقية والعنصرية والفصل العنصري واألنانية اهلدامة مثل الفردية األفكار
 اتمع والتحلل االجتماعي وتدمري الشخصية الوطنية وتشويه أفرادوتكوين الفوارق االجتماعية والثقافية بني 

 وذلك واإلسالمية العربية لألمة الفكري األمنحد مصادر الغزو الثقايف وديد أ ،أيضاوتعد الصهيونية.مسعتها
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٣١  

 على الءواالستي العربية احملتلة األراضي املقاومة العربية يف وإمخاد العدوانية التوسعية األهدافمن خالل 
  )٧٣-٦٧: ١٩٩٨احلسن،( وجري السكان ونشر القيم املدمرة للشعوب العربيةاألراضي

   ويشري احلوشان إىل أمهية اإلعالم األمين واألمن اإلعالمي وعالقتهما يف حتقيق األمن الفكري ومنطلقني يف 
 اجلهات مسؤولية الفكري وهي ذلك من إستراتيجية موحدة تعمل على محاية اتمع مبكافحة اجلرمية يف طورها

ويوضح ) ٤٣-٤٢: ٢٠٠٤احلوشان،( اإلعالمية بينما تسعى األجهزة األمنية مبكافحة اجلرمية يف طورها املادي
ثر التشكيك يف زعزعة اتمع أمن اتمع من خالل عدد من العوامل منها أأيضا اآلثار السلبية لإلعالم على 
  )٢٠٠٤:٥١احلوشان،(متسك اتمعات املسلمة بقيمهاوقيمه ومعتقداته وتارخيه وأمهية 

  إلنترنتاألمن الفكري وا-٧

 على الشباب فهي قد مسحت بتوفري جماالت خصبة إلنترنت اآلثار السلبية لشبكات اإىلتشري دراسة    و
 أو أخالقية أو فكرية أو املنحرفة لدى الشباب سواء كانت هذه االحنرافات عقائدية لألفكار
 إلنترنت ضعف االحتياطات األمنية لكشف جرائم اإىل أيضاوتشري الدراسة ) ٥٠: ٢٠٠٤،يعسري(إجرامية

 من خالهلا لإلبالغ وجود مرجعية أو التبليغ عن هذه اجلرائم أمهيةباألمين لعدة عوامل منها عدم وجود الوعي 
  )٧٨: ٢٠٠٤عسريي،(عن هذه اجلرائم

  األمن الفكري يف األسرة املسلمة -٨

فاألسرة اليت يتصف ،  عماد اتمع سواء كانت هذه األسرة كبرية أو صغرية اإلسالميسرة يف اتمع   تعد األ
 بالطاعة هللا و لرسوله و البعد عن السلوكيات املنحرفة تعترب من األسر اليت االنقيادأفرادها حبسن السلوك و 

تمع الذي يعيشون فيه يتحقق ألفرادها أمنا فكريا ينعكس على سلوكيات أفرادها و على ا .  

   -: األسرة يف حتقيق األمن الفكري منها على سبيل املثال ال احلصرالعوامل املؤثرة يف دعم دورهناك عدد من 

  .الزواج-

  . الصاحلني نفسيا وجسديا وسلوكيا الزوج و الزوجةختيارا-

  . اتمع يف السلوك والعبادات سواء من أفراد األسرة أو يف الصاحلةتباع القدوةا-

  . والثقافة اإلسالميةالتعليمنشر -
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٣٢  

 وفق الضوابط  للفرد واتمع مثل حتقيق األمن الوظيفي وتوظيف الشبابحتقيق الرغبات و احلاجات-
  .اإلسالمية

  .الشامل بني أفراد األسرة من جهة واتمع ككل من جهة أخرىاحلوار البناء و تبين -

شكل . خاصة املخدرات واألفكار الغريبة عن اتمعات اإلسالميةيك و االيارعوامل التفكمحاية األسرة من -
  )٩(رقم

  

  

  

  

  عوامل ضعف األمن الفكري)٩(شكل رقم
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٣٣  

  
  )  م ٢٠٠٩ ( الشكل من إعداد الباحث

  حنو بناء منوذج لألمن الفكري

يستمد من خالله شرعيته      ال يستطيع أي نظام أمين أن يقوم بعمله بكفاءة واقتدار دون توفر نظام فكري 
وحتقيق متطلباته األمنية سواء للفرد أو اتمع أو يف عالقته باتمعات األخرى،كما ال تتشابه وظائف أي نظام 
أمين بصورة أو بأخرى،فمتطلبات الوظيفة األمنية ميكن إعادة استخدامها ،وخاصة يف حال بناء منوذج هلا، 

ئة مبتطلبات أمنية متخصصة تتشارك مع متطلبات أمنية أخرى من حيث  تزويد احلالة األمنية الطاراآليتو
  .   التطبيق واالستخدام والتحليل دف االستخدام األمثل حلاالت أمنية مشاة

  _: ومنها منوذج لألمن الفكري جيب أخذها يف االعتبار عند وضع املعايري اليتهناك عدد من

  -: دراسة تشملدراسة األخطار األمنية الفكرية واليت -أ

  -: واليت تشملنوعية اخلطر األمين الفكري-
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٣٤  

  .ختريب وتدمري العقول باستخدام املخدرات أو األفكار املنحرفة-     

  .التجسس-     

  .التخريب والتدمري ملقدرات األفراد واتمع-     

  .انتهاك حرمات أفراد اتمع الفكرية-     

  .حتديد نوعية املهاجم-ب

  .اد  ومجاعات إرهابية ومتطرفةأفر-     

  .جنود مرتزقة-     

  .جيوش معادية-    

  . مفكرون-    

  .جواسيس-    

  آلية خطر األمن الفكري-ج

  .إلنترنت سوء استخدام ا-     

  .الغزو الثقايف-     

  .الغزو العسكري-     

  .تغيري القيم واملبادئ اليت يؤمن ا الفرد أو اتمع-     

 ملخاطر األمنية الفكرية مستوى ا_د

  منخفضة -١

 متوسطة -٢

  )١٠( شكل عالية-٣
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  منوذج مقترح لألمن الفكري)١٠(شكل رقم 

  
  ) م ٢٠٠٩(الشكل من إعداد الباحث : املصدر 

  ملواجهة أخطار األمن الفكريمنوذج للمعايري اليت ميكن تبنيها 

كري قادم من الداخل أو من اخلارج أو  وهل هو خطر فIdentificationحتديد اخلطر الفكري القادم -١
  من االثنني معا؟

  . حبيث ميكن التحقق بوجودهAuthenticationتوثيق اخلطر الفكري-٢

ىل أي درجة وصل هذا اخلطر واىل أي مدى يتواجد إ بوجود خطر فكري و Authorizationاإلقرار-٣
  .داخل اتمع
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دى يتمتع هذا اخلطر باحلصانة أو املناعة ومدى  واىل أي مImmunityحصانة اخلطر الفكري ومناعته-٤
  ).احلماية من الغزو الفكري أو العسكري(محاية اتمع أو األفراد من هذا اخلطر 

 أو احلماية ويقصد ا إىل أي درجة تصل محاية الفرد أو اتمع من اخلطر الفكري Integrityالتكامل -٥
  ).طار اخلارجية سواء مت اكتشافها أو توثيقها أو اإلفصاح عنهامثال ذلك محاية الفرد أو اتمع من األخ(

 ويقصد ا إىل أي مدى احملاوالت  Intrusion Detectionاكتشاف التدخل أو التسلل الفكري-٦
  .الناجحة أو الفاشلة اليت استطاع من خالهلا اخلطر الفكري من التوغل أو اليت مت كشفه

ال قصد ا إنكار اخلطر األمين الفكري الذي وقع أو سيقع مشكِّ وي Non repudiationعدم اإلنكار-٧
  .منيا حمتمالأخطرا 

 ويقصد ا إىل أي مدى ميكن االحتفاظ بسرية أو خصوصية املعلومات Privacyاخلصوصية أو السرية -٨
  .األمنية عن األفراد أو اتمع عن اخلطر الفكري

ويقصد ا قدرة األمن على مراجعة الوضع األمين   Security Auditingمراجعة الوقائع األمنية -٩
  .الفكري واستخدام آلية أمنية معينة لتحليله

 ويقصد ا قدرة النظام األمين على الوفاء مبهامه من خالل توفري Survivabilityالقدرة على البقاء -١٠
  .اخلدمات األمنية الضرورية يف الوقت املناسب بالرغم من تعرضه هلجمات فكرية

    )١١(شكل .واتمع  للممتلكات الفكرية لألفراد Physical Protectionاحلماية املادية -١١
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  معايري مواجهة أخطار األمن الفكري) ١١(شكل رقم  

  
  ) م٢٠٠٩(الشكل من إعداد الباحث 

  أهم التوصياتاخلامتة والنتائج و

رض للتغيري نتيجة لعدد من العوامل الداخلية واخلارجية     على الرغم من أن مفهوم األمن بكافة أشكاله قد تع
كما مشل التغيري يف املفهوم .على كافة املستويات احمللية واإلقليمية والدولية وعلى املستوى الفردي واجلماعي

اتية،واليت األمين عدد من ااالت الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية واألمنية والغذائية واملعلوم
  .وأثرت بدورها بصورة أساسية على املفاهيم األمنية بصفة عامة وظهور ما يعرف باألمن الفكري،تأثرت 

وعلى الرغم من حداثة مفهوم األمن الفكري يف الفكر األمين املعاصر ،وعلى الرغم من أن مفهوم األمن      
لرغم من التباين الواضح يف مفهوم األمن الفكري بصفة عامة قد مشله التغيري خالل السنوات املاضية، وعلى ا

نه أاقا يف احلديث عنه وتناوله ،إال بني اإلسالم والغرب،إال أن مفهوم األمن الفكري والذي كان اإلسالم سب
كما . يظهر على الساحة األمنية بصورة قوية ومهمة وذلك لدوره الفعال واملؤثر يف حتقيق مفهوم األمن الشامل

م يركز،مقارنة بالفكر الغريب على أمهية األمن الفكري للفرد واتمع دف حتقيق املفاهيم األمنية أن اإلسال
الشاملة واليت تشمل ااالت الروحية والفكرية واألخالقية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ي عن الغرب والذي يقتصر باألساس على والغذائية واملعلوماتية،يف الوقت الذي يغيب فيه مفهوم األمن الفكر
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محاية الفرد أو اتمع من االعتداء اخلارجي دون التطرق بصورة أساسية إىل أمهية األمن الفكري ودوره 
وأن مواجهة األخطار األمنية جيب أن يسبقها وبصورة .األساسي يف حتقيق األمن للفرد واتمع على حد سواء

 محاية الفرد واتمع على إىل الذي يسعى اإلسالميالتعليمات السمحة للدين مؤكدة فكرا مستنريا نابع من 
 الفكرية ومنع الفوضى الفكرية احلاصلة يف العامل ونشر املعايري األخالقية والفضيلة النابعة األخطارحد سواء من 

صورا شىت أو ذلك ،ومواجهة االختالل الفكري سواء ذلك القادم من اخلارج والذي يتخذ اإلسالميمن الدين 
 اتمعات أو اتمع الواحد أفراد مجاعيا وذلك من خالل احلوار البناء بني أمالنابع من الداخل فرديا كان 

 املستنري مما اإلسالمي بالفكر اإلخالل الصارمة اليت متنع العقوبات من خالل وضع أواألخرى بكافة أطيافها 
تمعيؤثر سلبا على األمن الفكري للفرد وا.  

   ولتحقيق ذلك ،فقد سعى الباحث إىل وضع عدد من النماذج لألمن الفكري منها تلك املتعلقة مبصادر ديد 
 لدراسة األخطار اليت واألسس من املعايري اً تبين عددإىل الوطين،أو أبعاد األمن الفكري ،تلك اليت تسعى األمن

  .  تبنيها لكيفية مواجه األخطار األمنية الفكريةيتعرض هلا األمن الفكري،أو منوذج للمعايري اليت يتم

  .ية النامجة عن  اإلفتاء بغري علمر الفوضى الفكومنعحتديد املخاطر األمنية الفكرية  -أ

   . بني أفراد اتمع ونشر ثقافته وسائل احلوارتقوية-ب

  . وما تبثه من أفكار ضالة ومنحرفة املشبوهةالفضائياتمنع -ج 

  .  يف الشبكات العنكبوتيةيعةواقع اخللامل  حماربةـ د 

   . على الغرب غري الرشيدخماطر العوملة واالنفتاحكشف -هـ

  .اللوائح واألنظمة والقوانني اليت تسهم يف حتقيق األمن الفكري إصدار -و

  .املعايري األخالقية لألمن الفكرينشر -ز

   .تثال لقيمه الفكريةالعقوبات الصارمة اليت يفرضها اتمع على عدم االموضع -ح
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Intellectual Security  
Concept - Developments – Problems 
   
By  
Dr. Ibrahim  Mohamed Ali Al-Faggy  
Assistant Professor of Political Geography  
Institute of Diplomatic Studies - Riyadh  
 
Ifaggy@yahoo.com 
  
Summary      
     
   During the second half of the twentieth century, most countries, 
different societies, and nations of the world has witnessed  multiple 
concepts, means, ideas, beliefs and diversity of security objectives.  
 
   The variety of security concepts are related to many factors such as 
the risks of political, economic and social development, where some 
of these concepts has contributed to the emergence of many  beliefs 
and ideas that contributed to the progress of each human communities, 
but some of these concepts have taken another course, where the 
world has witnessed during the same period, many wars and the 
emergence of separatist movements and terrorist acts. Many  of 
politicians, scientists and researchers in the areas of security, had 
agreed upon the emergence of terrorism in all its forms, mostly due to 
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a number of factors, or as a combination of factors including, the 
weakness of religious morals and the erosion of moral values among 
individuals, groups, and States, the loss of social justice, human rights, 
political oppression, weakness of the economies of developing 
countries, the control of economic markets by Western countries , the 
emergence of the idea of globalization, the growing of social 
differences between rich and poor. Individual and societies, all these 
factors have led to the emergence of many of deviant and destructive 
ideas due to a lack of security in all its forms, including the absence of 
intellectual security. 
 
 Although the multiplicity of the areas of security, which has been 
addressed  by many scientists and researchers, including the areas of 
political, economic, social, military, water, food, and information 
security, the world realized the importance of intellectual security and 
its role in achieving security in all the areas mentioned above, and  
how it is  a very important factor in achieving stability and prosperity 
of any society. 
  
     Intellectual Security is the concept of perception, ideas, and values 
of an individual or a combination of  individual and a society, to 
protect the rights of the deviation factors, and provide him or his 
society with ideas   for security and happiness and  be protected from 
fear, terror and preventing delinquency of some crime and violence.  
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