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ُّیعد اإلعـالم، ووسـائله مـن أقـوى أدوات االتـصال العـصریة، التـي تعـین الفـرد علـى 

ًمعایــشة العــصر والتفاعــل معــه، كونــه جــزءا رئیــسا فــي حیاتنــا الیومیــة ُّكمــا یعــد االعــالم . ً

ــة فــي بنــاء قناعــات الــشباب و توجهــاتهم، ومعتقــداتهم، بــل صــار اإلعــالم فــي األداة الفاعل
القرن الحادي والعشرین صاحب الكلمة الفصل، فـي ظـل ثـورة االتـصال والمعلومـات التـي 

  . نشهدها

َّوان المكانة التي تحتلها وسائل االعالم في المجتمع، ونوعیة العالقة التـي تربطهـا  ٕ
ظـام االجتمـاعي العـام، ونعنـي مع مؤسساته المختلفة، تؤثر على دور هذه الوسـائل فـي الن

. الــدور الــذي تمارســه وســائل االعــالم بالنــسبة لعملیــات التغییــر البنــائي فــي المجتمــع: هنــا
ــي اهتمـــت بهـــا كثیـــر مـــن المـــداخل النظریـــة  ــذا الموضـــوع أحـــد المجـــاالت التـ ّولقـــد مثـــل هـ

  .المختلفة، الوظیفیة منها والنقدیة

ًصــرة المتنوعــة تــشكل مفــصال مهمــا فــي َّوالــذي ال یخفــى أن االعــالم ووســائله المعا ً
الــذي صــار ) األمــن الفكــري عنــد الــشباب(تعزیــز القــیم المجتمعیــة الرائعــة، وفــي مقــدمتها 

ضـــرورة ملحـــة لتقـــدم المجتمعـــات ورقیهـــا، حتـــى یعـــیش أهلهـــا بطمأنینـــة، ووئـــام، ورفاهیـــة، 
  . وسالم

ز مــصادر الثقافــة ّفإنــه یــشكل أبــر) ال ســیما التلفــاز(وباالنتقــال إلــى البــث الفــضائي 
اإلعالمیــة، فهــو وســیلة بالغــة الخطــورة، وتكمــن خطورتهــا فــي عــدم القــدرة علــى الحــد مــن 
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تأثیرات التلفاز السلبیة، على الرغم من الجوانب اإلیجابیـة التـي یحملهـا، وتلـك االیجابیـات 
ًتشكل مصدرا جیدا للثقافة اإلعالمیة ً .  

إلعــالم تــأثیر بــالغ علــى تكــوین ثقافــة َّوتؤكــد معظــم الدراســات العلمیــة أن لوســائل ا
  .الفرد وسلوكه، وخاصة السلوكیات السلبیة في حیاة كثیر من الشباب

ُأما البرامج التلفازیة الهادفة، والمخطط لها بحرفیة ودقة، فإنها یمكـن أن تـسهم فـي 
تنمیة الوعي لدى الشباب بالعادات الصحیحة، واحترام مؤسسات الدولـة، والمحافظـة علـى 

ًنها، وتـوقیر أبنـاء المجتمـع، فـضال عـن البنـاء الفكـري الـسلیم، وتنمیـة القـیم االجتماعیـة كیا
، والتعـــاون، ]بكافـــة أنواعـــه وأشـــكاله وصـــوره[اإلیجابیـــة لـــدیهم، كحـــب الخیـــر، وكـــره الـــشر 

ــوابطهما،  ـــروج عــــن ضـــ ــدم الخــ ـــصام بهمـــــا، وعــ ـــاب والـــــسنة، واالعتـ ـــاهج الكتـ ــزام بمنــ وااللتــ
  . ومعالمهما

ٍاألنترنــت، فــإن القیــام بأیــة مقارنــة بــین إقبــال الــشباب علیــه، واطالعهــم وأمــا وســیلة  ِ َّ

ــواده الفلمیـــة والعلمیـــة المنبثقـــة عنـــه،  ـــشوراته ومـ ـــین التـــأثر بمن ـــى محتویاتـــه وأفكـــاره، وب ِعل

ًسـلبا أو إیجابـا) األمــن الفكـري(ُسـندرك أثـره فـي حیـاة الــشباب، وانعكـاس ذلـك علـى  ومــن . ً
ًیخلــق فكــرا ال بــد أن نعمــل جاهــدین ]  مــن أهــم الوســائل اإلعالمیــةوهــو[َّهنــا فــإن األنترنــت  ُ

ــنهم  ـــار الــــشباب، بمــــا یخــــدم دیــ ـــقل أفكـ ــى اســــتغالله اســــتغالال ناجحــــا ومثمــــرا، فــــي صـ ُعلــ ِ ً ً ً
ًومجــتمعهم؛ ألن الــشباب هــم ثــروة األمــة الغالیــة، وذخرهــا الثمــین، وســیكون الــشباب خیــرا  َّ

ُونعمة حینما یستثمر في الخیـر والبنـاء ُ ً، ویغـدو ضـررا مـستطیرا، وشـرا وبـالء حـین یفترسـه ً ً ً ً
  .الشر والفساد

لقـد أصـبحت المـادة اإلعالمیــة الموجهـة للـشباب مــن أخطـر الـصناعات اإلعالمیــة 
واألمـن الفكـري كجـزء مـن مظـاهر . في العصر الحالي، ولها تأثیر على البیئة االجتماعیة
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ع، وبالتـالي فكلمـا زاد التركیـز فـي اهتمـام المنظومة االجتماعیـة یتـأثر بتـأثر البیئـة والمجتمـ
ــائج إیجابیــة ورائعــة ولقــد أكــد المتخصــصون . االعــالم بالوظــائف االجتماعیــة ســتظهر النت

علـــى ضـــرورة تـــوافر جملـــة مـــن المراحـــل إلشـــاعة األمـــن الفكـــري عنـــد الـــشباب مـــن خـــالل 
ـــ ، ثـم )مرحلة التقـویم(م ، ث)مرحلة الحوار(، ثم )الوقایة(وسائل االعالم، تبدُأ تلك المراحل ب

ـــ)مرحلة المحاسبة(   ).مرحلة االصالح(، وتنتهي ب

Abstract 

 In medid and its means is the strongest trendy communication 

that the person can live with the age and intract with it. It’s the main 

part in our life as we consider the media an active tool in building the 

thoughts of youth in their divections and believing s but the inedia 

becomes in first twenty age the final word he big revolution in 

communica tion and in formation. 

The place of media in onr society and the realationship that 

connect. With differeuf establish ments It effect with the role of the 

meaus in genera I system of community. We meaus the role that media 

play in changeable formative society. 

This subject show the one of field that in therest the de fferent 

inner views for the prac tical and criticisim. We can find media and its 

means which is trendy and verily it forms the impor tamt part in 

building up the valne of the. Wonderful society in advance the security 

of ideational that become urgent neceyssaiaity for developments that 

socieky and their progress. So the poople can live in quity, love, 

welfare and peace. We can move to the trausmission (e.g. Tv.) it forms 

the most important topics in culture media. It is very dangerouse 
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means, we can find its dangerousity that we can not prevent the 

negative in fluauce for Tv, in spite of positive side that carries. 

The emphasis of scientific studies the media effect most on the 

culture of human and its behavior especitize the negative behavior of 

young people. 

Wherever the good programs which are planning proffisonal and 

fitness. Push the youth to good wayin correct , respect the establish 

meuts of govermeuts , maitevance its entity and respect its society in 

addition to the developmeut the good behavior. For example , do the 

good things and hate the bad one cooprafion , commitmeuts in eslowic 

religion , holy quran and Al-sona iuvolveueut in the my iwpolitness for 

them and theiv landmarks. 

In conclusion the media material become very dangerous for 

youth nowadays , it effecfou the social enviromeat and the security of 

ideational. If we focusein media at the jobs of society we can find the 

positiue and good vesults . 

The experts of media emphasise  on mang steps in extending the 

security of ideational to the youth . we begin these steps by prevention, 

discussion, estimation and punishmeuts allthese leads ho reformation  . 
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  .هول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن واالالحمد هللا، والصالة والسالم على رس

  ...أما بعد

ُّفإن مرحلة الشباب تعد من أخطر المراحل في حیاة اإلنسان، وهي المرحلة التي  َّ

َّتعكس صورة عموم المجتمع، بمعنى أن الشباب هم عماد المجتمعات، وصالحها 

  . بصالحهم، والعكس صحیح

ًأن وسائل اإلعالم المتنوعة صارت جزءا : ّهذه حقیقة، وثـمة حقیقة أخرى، وهي َّ

  . من حیاة الناس، یتأثرون بها، ویتبعون خطاها

االنحراف (ّولـما كان مجتمعنا یعاني من بعض األمراض، ویقف في مقدمتها 
 إصالح ُالذي ابتلي به بعض الشباب المسلم، فما هو واجب اإلعالم، ودوره في) الفكري

حال هؤالء الشباب، والعمل الدؤوب على وقایتهم من مظاهر هذا االنحراف؟ هذا هو 
  . التساؤل األبرز الذي یجیب عنه البحث

ِوال أرید أن أقوم هنا بتفصیل الجزئیات؛ ألن كل ذلك سیأتي في محله من  َّ

  .صفحات البحث، بإذن اهللا

  أهمیة البحث :  

دور ((َّلذي یتحدث عنه، وال شك أن موضوع تنبع أهمیة بحثي من الموضوع ا
ًیعد موضوعا مهما للغایة؛ ألنه )) االعالم الجدید في تعزیز األمن الفكري عند الشباب ً ّ

ًموضوع العصر، ذلك أن االنحراف الفكري عند بعض الشباب قد أخذ مداه، وصار لزاما  َّ

 الذي یشهده واقعنا على كل مفاصل المجتمع العمل الجاد إلیقاف هذا المرض الخطیر،
  . المعاصر
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وتأتي أهمیة البحث من كونه یبحث التأثیر الفكري لإلعالم الجدید على شبابنا 
على األمن الفكري، ] سیما التلفاز واألنترنتال[نا، وبیان أثر وسائل االعالم وأبناء مجتمع

  . وبیان طرق االستخدام األمثل لتلك الوسائل في بناء ورقي المجتمع

 ت البحثتساؤال :  
  : هناك تساؤالت عدة للبحث، أهمها ما یأتي

  هل هناك ترابط بین االعالم الجدید والتربیة والتنشئة االجتماعیة؟ )١(
 هل االعالم الجدید له تأثیر على األمن الفكري عند الشباب المسلم؟ )٢(
ما هي طرق الوقایة من اآلثار السلبیة لبعض وسائل االعالم على الشباب  )٣(

 لمسلم؟ا
ما حقیقة إسهامات االعالم الجدید في خلق وتعزیز األمن الفكري في المجتمع  )٤(

  اإلسالمي؟
 منهجیة البحث :  

؛ لكونه أفضل المناهج التي تساعد )المنهج الوصفي التحلیلي(استخدم الباحث 
  . على تحدید أهداف الدراسة

 ظاهرة األثر جمع الحقائق والبیانات عن: والهدف من المنهج المتبع هو
  .اإلعالمي على األمن الفكري، مع االستعانة بالمخططات المطلوبة

وأما طریقتي في نقل النصوص أو االفادة منها، فإنني أقوم بجمع كل فكرة، أو 
ٌمادة، أو نص یخدم موضوع بحثي، فأین ما أجد بعض ذلك أفدت منه، سواء من  ُ

اث المنشورة على شبكة األنترنت، مما المصادر والمراجع، أو من بعض الدراسات واألبح
  .ًكتبه المتخصصون، جزاهم اهللا خیرا
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ّوقد عزوت اآلیات القرآنیة إلى سورها وبینت أرقامها، وخرجت األحادیث النبویة  ّ
ّالواردة في البحث، ذاكرا مظان وجودها، مع االشارة إلى اسم الكتاب، والباب، والجزء  ً

  . والصفحة، ورقم الحدیث

بعمل بعض المشجرات والرسوم والمخططات لزیادة الفائدة للقارئ وقد قمت 
َّالكریم؛ ألن هذا األسلوب العصري یطبع في ذاكرة القارئ، فتكون الفكرة حاضرة بین 

  .یدیه

 محتویات البحث :  

جاء المبحث األول . احتوى البحث على هذه المقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة
ًالتعریف باإلعالم لغة واصطالحا، : بین، األولّللتعریف بالمصطلحات، وضم مطل

، أما المبحث )ًمركبا(ًالتعریف باألمن والفكر، لغة واصطالحا، واألمن الفكري : والثاني
الثاني، فقد خصصته إلیضاح أهمیة اإلعالم، واألمن الفكري في المجتمع، وقد احتوى 

جاء الثاني لبیان أهمیة األمن على مطلبین، جاء األول منها لبیان أهمیة اإلعالم، بینما 
ُالفكري، وأما المبحث الثالث فقد تحدثت فیه عن دور االعالم في تعزیز األمن الفكري 
ُعند الشباب، واحتوى على ثالثة مطالب، تكلمت في األول منها عن أثر الفضائیات في 

من تعزیز األمن الفكري، وتكلمت في المطلب الثاني عن أثر األنترنت في تعزیز األ
ِالفكري، بینما تحدثت في المطلب الثالث عن دور اإلعالم في التنشئة االجتماعیة وأثر  ُ

الواقع والمأمول لدور : ذلك في بناء األمن الفكري، أما المبحث الرابع، فقد جاء بعنوان
  ). وفیها أهم النتائج(ثم الخاتمة . اإلعالم في تعزیز األمن الفكري

  . لي التوفیق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر علیهَواهللا تعالى أسأل أن یكتب
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، وفي الحدیث )١(اإلیصال: لیغ واإلبالغ، أياإلعالم، من أعلم یعلم، وهو التب

ٕلیسارع كل سامع إلى تبلیغ وایصال ما :  أي)٢())بلغوا عني ولو آیة: ((النبوي الشریف
، )٤())فلیبلغ الشاهد الغائب: ((...ًوفي الحدیث أیضا. )٣(له من اآلي لآلخرینوقع 

  . )٥(اإلعالماإلشاعة و: والمقصود بالتبلیغ

  
                                                 

للعالمة جمال الدین ابن منظور اإلفریقي، دار صادر، بیروت، لسان العرب، :  للمزید من التفصیل، ینظر)١(
ومعجم اللغة العربیة المعاصرة، الدكتور أحمد مختار عبد الحمید ، ١٢/٤١٨  هـ،١٤١٤الطبعة الثالثة، 

 . ٢/١٥٤١م، ٢٠٠٨ -  هـ١٤٢٩عمر، عالم الكتب، الطبعة األولى، 

من حدیث عبد اهللا ) ٣٤٦١( برقم ٤/١٧٠ما ذكر عن بني إسرائیل، : أخرجه البخاري في صحیحه، باب )٢(
  .بن عمرو 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالني، قام بإخراجه وصححه وأشرف : ینظر )٣(
عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار : محب الدین الخطیب، وعلیه تعلیقات العالمة الشیخ: على طبعه

  .٦/٤٩٨هـ، ١٣٧٩ بیروت، -المعرفة 

، )١٧٤١( برقم ٢/١٧٦الخطبة أیام منى، : صحیح البخاري، باب :  متفق علیه من حدیث أبي بكرة )٤(
 ). ١٦٧٩( برقم ٣/١٣٠٦تغلیظ تحریم الدماء واألعراض، : وصحیح مسلم، باب

 بیروت، الطبعة الثانیة، -دار إحیاء التراث العربي شرح النووي على صحیح مسلم، لإلمام النووي، )٥(
  . ١١/١٦٩ و٩/١٢٨هــــ، ١٣٩٢
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ٌوهناك ربط بین اإلعالم واألخبار واألنباء، وهو وارد في اللغة، یقال نبأ الشيء : ٌ
ًنبئا ونبوءا َأخبر، وأنبأه : ُلع علیهم وهجم، ونبأ الرجلارتفع وظهر، ونبأ على القوم ط: ً

ًنبأت زیدا عمرا خارجا: أخبره، ویقال: الخبر ً ً   .  )١(أعلمته: ُ

 

  : ًریف االعالم اصطالحا تعریفات عدة، منهاذكر الباحثون لتع

كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكریة والسلوكیة، بطریقة معینة، (( .١
  . )٢())خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر

ُكل : ((وزاد بعضهم على التعریف السابق جملة توضیحیة في آخره، فقال .٢
ٍنقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكریة والسلوكیة، بطریقة معینة، خالل  ٍ

أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، الظاهرة والمعنویة، ذات الشخصیة الحقیقیة 
ّر موضوعیا أو لم یعبر، وسواء كان ّأو االعتباریة، بقصد التأثیر، سواء عب ً

  . )٣())التعبیر لعقلیة الجماهیر أو لغرائزها

                                                 
المعجم الوسیط، لمجموعة من المؤلفین في مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، نشر دار الدعوة، :  ینظر)١(

٢/٨٩٦.   

اإلعالم والمجتمع، للدكتور ابراهیم جابر السید، دار التعلیم الجامعي، ، مصر، االسكندریة، عام  )٢(
  .١٤١م، ص٢٠١٥

اتجاهات اإلعالم الحدیث والمعاصر، للدكتور حسین عبد الجبار، دار أسامة للنشر والتوزیع، المملكة  )٣(
  .١١ – ١٠م، ص٢٠١١ّاألردنیة الهاشمیة، عمان، الطبعة األولى، عام 
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ٍبار في إطار من المنطق، وتلقائیة المعلومات، علم معالجة األخ(( .٣

  .  )١())واالتصاالت البشریة لمعرفة اإلعالم

  :ٌملحوظة
َّولعل من المناسب هنا، اإلشارة إلى أن المصادر  ذات المرجعیة العربیة تتفق َّ

ـــ َّ، ولكن الخالف حاصل في المراجع األجنبیة الحدیثة، )االعالم(على تسمیة هذا العلم بـ

لدقته وشموله وتالؤمه مع التطور ) اإلعالم(فالمصادر الفرنسیة تحاول تثبیت مصطلح 
ي، وهي صاحبة السبق اإلعالم[بینما المصادر األمریكیة . التكنولوجي والعلمي

وسائل االتصال (ُتصر على تسمیته بــــمصطلح ] والصحافة المزدهرة، واألجهزة المتطورة
  .  )٢(، بالرغم من عدم تطابقه الدقیق مع جمیع جوانب المعنى المقصود)بالجماهیر

 

 
 

  

 

ُسكون : والمراد به. ضد الخوف: وهو. ، ونهو واألمان، واألمانة بمعنىاألمن لغة. أ
بمعنى التصدیق، وفي : ُضد الكفر، واإلیمان: ُواإلیمان. ضد الخیانة: ُالقلب، واألمانة

                                                 
االعالم صناعة العقول، للدكتور فاضل محمد البدراني، منتدى المعارف، بیروت، لبنان، الطبعة األولى،  )١(

 .٢٥م، ص٢٠١١عام 

 فیه إشكال لفظي في اللغة العربیة،) وسائل االتصال بالجماهیر(مما ینبغي التنبه إلیه أن تسمیة االعالم بـ )٢(
ارسال (فهي تسمیة لیست دقیقة وال وافیة؛ ألنها ال تعبر عن الجانب النهائي من العملیة اإلعالمیة، وهو 

االعالم : ینظر. ً، فضال عن تغافلها عن الجانب األول، المعبر عن استقبال المعلومات)المعلومات
  .٢٦صناعة العقول، ص
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ٍآمنهم من خوفَو: ((...التنزیل العزیز ِْ َ ْ ْ ُ َ وفي الحدیث النبوي الشریف، قال علیه . )١())َ
ُوتقع األمنة في األرض: ((...الصالة والسالم ُمن، یرید أن األرض تمتلئ األ: ، أي)٢())ُ

  . )٤( )٣(باألمن فال یخاف أحد من الناس والحیوان

ًفكأن المراد باألمن لغة   . ّسكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه، وتوقعه: َّ

ًالحال التي یكون فیها االنسان مطمئنا في : ((، والمقصود بهًاألمن اصطالحا .ب ُ
َنفسه، مستقرا في وطنه، سالما من كل ما ینتقص دینه، أو عقله، أو عرضه، أو  ً ً ِ

  . )٥())ماله

 

ّكالفكر، وقد فكر في : إعمال الخاطر في الشيء، والفكرة: ، هوالفكر في اللغة. أ
ــر: ّالشيء، وأفكر فیه وتفكر بمعنى، ورجل فكیر : التأمل، ویقال: ُكثیر الفكر، والتفكــ

  .)٦(لیس لي فیه حاجة: لیس لي في هذا األمر فكر، أي

                                                 
  .٤ سورة قریش، اآلیة )١(

 ). ٩٦٣٢( برقم ١٥/٣٩٨  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، من حدیث أبي هریرة )٢(

فتح : ینظر.  حتى ترتع األسود مع اإلبل، والذئاب مع الغنم وهذا األمن یتحقق عند نزول عیسى )٣(
  .٦/٤٩٣الباري شرح صحیح البخاري، البن حجر 

  .١٣/٢١ لسان العرب، )٤(

، )السكینة(مفهومه، ضرورته، مجاالته، دراسة منشورة على شبكة األنترنت، على موقع : فكري األمن ال)٥(
كتبها الدكتور إبراهیم بن عبد اهللا الزهراني، مقدمة إلى الدوري الخامس لهیئة . م٢٠١١/ینایر/١٨بتاریخ 

 . األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: بو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، إشرافالقاموس المحیط، مجد الدین أو، ٥/٦٥ لسان العرب، )٦(
 لبنان، الطبعة الثامنة، –ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .٤٥٨م، ص٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
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: ، وقیل))تردد القلب بالنظر والتدبیر لطلب المعاني: (( الفكر في االصطالح یراد به.ب
ًور في الذهن یتوصل منها إلى مطلوب علما أو ظناهو ترتیب أم(( ً(()١(.  

 

ٌاألمن الفكري مصطلح عصري وجدید، و ) األمن(ٌهو مركب من كلمتین هما ٌ
ُسالمة فكر االنسان وعقله وفهمه من : ((ًویراد من تعریفه مركبا بأنه). الفكر(و

االنحراف، والخروج عن الوسطیة واالعتدال، في فهمه لألمور الدینیة والسیاسیة، 
  .)٢())وتصوره للكون بما یؤول به إلى الغلو والتنطع، أو إلى اإللحاد والعلمنة الشاملة

ّومن أدق عرف به األمن الفكري، ما ذكره الدكتور عبد اهللا عبد المحسن التركي،  ُ ّ
جتمعاتهم آمنین أن یعیش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبین م: ((إذ قال في مقصوده

  . )٣())على مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعیة، ومنظومتهم الفكریة

َّوالجدیر بالمعرفة، أن تلك األصالة والثقافة والمنظومة الفكریة ال بد أن تكون 

، وأنهما األصالن األصیالن اللذان تابعة وخاضعة لما جاء في كتاب اهللا وسنة نبیه 
  .)٤( الدارینیجب على المسلم التمسك بهما لنیل السعادة في

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، لإلمام عبد الرحیم المناوي، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، الطبعة )١(

  . ٤/٣٦٧هــــ، ١٣٥٦األولى، 
هــ ١٤٢٣ األمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكریة، للدكتور حیدر عبد الرحمن الحیدر، الطبعة األولى، )٢(

 .٤٥م، ص٢٠٠٢ -

 األمن الفكري وعنایة المملكة العربیة السعودیة به، للدكتور عبد اهللا عبد المحسن التركي، كتاب منشور )٣(
على األنترنت، وأصله محاضرة ألقیت في مدینة تدریب األمن العام بمكة المكرمة، بتاریخ 

  .٥٧هـــ، ص٥/٣/١٤٢٢

الشریعة اإلسالمیة وأثرها في تعزیز األمن الفكري، للدكتور عبد الرحمن السدیس، بحث مقدم :  ینظر)٤(
ضمن ملتقى األمن الفكري في جامعة نایف للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، الطبعة 

  .١٦هــ، ص١٤٢٦األولى، 
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َّال شك أن هناك أهمیة كبیرة لإلعالم في المجتمع، ألن ثمة ترابط واضح بین  َّ

ًلفة، ونحن نرى اعتمادا متزایدا من جانب الجماهیر الجمهور وبین وسائل االعالم المخت ً
على تلك الوسائل االعالمیة، حتى صارت تلك الوسائل ضرورة اجتماعیة، بل صارت 

  . من ضرورات الحیاة الیومیة

ٕوقد زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم لتلبیة كثیر من احتیاجاتهم واشباع 
لفرد للتعامل مع مخرجات وسائل االعالم أو رغباتهم، وتضاعف الوقت الذي یخصصه ا

ًبعضها، حتى صارت هذه الوسائل في عصرنا الحالي جزءا من حیاة المواطن، أیا كانت  ً
  . )١(خصائصه، أو قدراته، أو مستواه االقتصادي واالجتماعي

ًوال یقتصر التأثیر اإلعالمي على المستوى الفردي، بل یزداد تأثیره أیضا على 
المستوى المجتمعي، وعظم اعتماد المجتمعات قاطبة على وسائل اإلعالم بتقنیاتها 
وابتكاراتها، وال یوجد مجتمع من المجتمعات أو جماعة من الجماعات، إال وتربطها 

حتى أصبحت تلك العالقة من .  وطیدة، تعتمد على التبادل بوسائل االعالمعالقات

                                                 
قاهرة، عام اإلعالم والمجتمع، منى سعید الحدیدي وسلوى إمام علي، الدار المصریة اللبنانیة، ال: ینظر )١(

  .٣١م، ص٢٠٠٤
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ّاألمور المسلم بها، مع اعترافنا بتعقیداتها، بسبب اختالف طبیعة المجتمعات من حیث 
الفلسفة واإلیدیولوجیة، وبسبب التغیرات المتسارعة والمتالحقة التي طرأت على وسائل 

 تداخل المتغیرات التي تحكم هذه العالقة وتنوعها بین ًاإلعالم وتكنولوجیاتها، فضال عن
  .)١(متغیرات اقتصادیة واجتماعیة، وغیر ذلك

فات السائدة في المجتمع، تظهر أهمیة وعند المقارنة بین االعالم وصنع الثقا
ًاإلعالم في صقل المجتمعات وتكوینها إیجابا أو سلبا، ومن هنا تبدو وثاقة العالقة بین  ً
َّاالعالم والثقافة؛ ألن اإلعالم لیس مجرد ناقل محاید، بل إنه یؤثر ویتأثر في ظل سیاق 

ٍغیرات بمرونة تامة، وعبر تساهم األحداث المهمة في دفعه لألمام ألجل االستجابة للمت

العصور الزمنیة نالحظ توثق العالقة بین الفعل الثقافي والنشاط اإلعالمي، حتى أخذ 
الترابط یتعاظم بینهما بعد التطور العلمي والتقني والمعلوماتي، وأضحى االعالم الوعاء 

ٍ بحمل رسالة قد أسهم) االعالم والثقافة(المناسب لحمل رسالة الثقافة، إن لم یكن كالهما 

ُإنسانیة مشتركة، یصعب الفصل بینهما، فاالرتباط الوثیق قائم بین الثقافة بمفهومها  ُ ٍ

ِالواسع الذي قد یستوعب الحیاة كلها، وبین االعالم بوصفه حلقة الوصل بین المنتج 

الثقافي والمجتمع، فاإلعالم بوسائله وآلیاته المعروفة یشكل القناة التي تغذي اإلنسان 
مجتمع بالمزید من النتاجات الثقافیة، من خالل عملیات االتصال الجماهیري المستمرة وال

، واإلعالم له )٢(بین مصدر الرسالة الثقافیة والجمهور المتلقي لها عبر الوسیلة االعالمیة
  :آلتيأهمیة كبرى على المستویات الموضحة في المخطط ا

                                                 
سیاسات اإلعالم والمجتمع، للدكتور طارق الخلیفي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة : ینظر )١(

  .١٩م، ص٢٠١٠ -هــ١٤٣١األولى، 

  .١٥االعالم صناعة العقول، مصدر سابق، ص: ینظر )٢(
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التربویة، والثقافیة، : ولإلعالم أهـمیة كبرى، على جمیع مرافق الحیاة اإلنسانیة
ة في واالجتماعیة، والصحیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، وغیرها، وتتضح تلك األهمی

  : المرافق المتنوعة التي أشرنا إلیها من خالل النقاط اآلتیة

ُّ یعد اإلعالم ووسائله من أقوى أدوات االتصال العصریة، التي تعین الفرد )١(
ًعلى معایشة العصر والتفاعل معه، كونه جزءا رئیسا في حیاتنا الیومیة ً .  

لف المشارب الفكریة، ُ یسهم االعالم في ترجمة التوجهات االجتماعیة بمخت)٢(
  .وتفعیل المشهد الثقافي، والنتاج الفكري واإلبداعي

 صار اإلعالم من أهم الوسائل الحدیثة في مخاطبة المجتمعات االنسانیة، )٣(
  . ًوشرح القضایا وطرحها على الرأي العام من أجل تهیئته إعالمیا
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ًاقتصادیا، : مجتمعاتها یهتم االعالم ببناء الدول، والتأثیر في تنشئتها، ورقي )٤(
ًواجتماعیا، وسیاسیا، وثقافیا، وفكریا ً ً ً.  

 االعالم له دور فاعل في إطالع الناس على ما یجري في العالم من أخبار )٥(
  .ًوأحداث وتطورات، فضال عن إسهامه ورسمه لطریقة التفاعل مع تلك المجریات

لتوجهات، والمعتقدات، عند ُّ یعد االعالم األداة الفاعلة في بناء القناعات، وا)٦(
األفراد والجماعات، حتى صار اإلعالم في القرن الحادي والعشرین صاحب 

  . )١(الكلمة الفصل، في ظل ثورة االتصال والمعلومات
التي تربطها َّإن المكانة التي تحتلها وسائل االعالم في المجتمع، ونوعیة العالقة 

مع مؤسساته المختلفة، تؤثر على دور هذه الوسائل في النظام االجتماعي العام، ونعني 
هنا الدور الذي تمارسه وسائل االعالم مع عملیات التغییر البنائي في المجتمع، ولقد 
ّمثل هذا الموضوع أحد المجاالت التي اهتمت بها كثیر من المداخل النظریة المختلفة، 

  .)٢(ة منها والنقدیةالوظیفی

َّإن : ((ولذلك یصف أحد الباحثین عالقة وسائل اإلعالم بالواقع االجتماعي بقوله

أننا على اتصال بما یمثل : أحد المعالم العظمى النتقالنا إلى عصر وسائل االعالم، هو
ّ، وهذا التمثیل للواقع یعبر عن عالم مادي واجتماعي معقد، ًأو یقوم مقام الواقع إعالمیا ُ ٍ

لقد أصبحنا نشهد ... أكثر مما تعبر عنه المالمح الموضوعیة لعالمنا الشخصي الضیق
  . )٣())بازدیاد عالم تسوده وسائل االعالم أكثر مما نشهد الحقیقة نفسها

                                                 
  .١٤٣ -١٤٢االعالم والمجتمع، مصدر سابق، ص: ینظر )١(

  . ٢٨سیاسات االعالم والمجتمع، مصدر سابق، ص: ینظر )٢(

 عبد الرؤوف، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، كمال: نظریات وسائل االعالم، لمؤلفه ملفین دیفلیر، ترجمة )٣(
  .٣٥٨م، ص١٩٩٢القاهرة، 
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فرادى، : ُّیعد األمن الفكري من أهم الموضوعات التي تشغل هموم الناس
ًوهي تمس حیاتهم واستقرارهم فیها مسا جوهریا, وجماعات ُّ، ویعد األمن الفكري من أهم ً

أنواع األمن وأخطرها؛ لما له من الصلة المتینة بهویة األمة، فاألمة المسلمة أولى من 
غیرها بحمایة فكرها، وثقافتها، وهویتها من االضمحالل أمام أخطار الغزو الثقافي، ذلك 

  .المبادئ والقیموتهدم , الغزو الذي تعددت أسالیبه وتنوعت أشكاله التي تغتال العقائد

ولذلك فإن االهتمام باألمن الفكري هو في حقیقته أمن للعقیدة، والخلق، والمبادئ 
  .وال یمكن بحال من األحوال االستغناء عنه، بل ال قیمة للحیاة بدونه, اإلسالمیة

ٌوالحدیث عن األمن في الشرع اإلسالمي الحنیف حدیث كثرت فیه اآلیات 
كتاب اهللا العزیز لوجدنا آیات كثیرة ركزت على أهمیة األمن، ولو نظرنا في , واألحادیث

  . وأهمیة تحقیقه، وأنه ال یمكن أن یتحقق إال بتوحید اهللا وخشیته واالنقیاد لشرعه

َّوالمتتبع لآلیات القرآنیة یجد أن بعضها قد تطرق إلى إبراز حقیقة  األمن (ُ
َالذین آمنوا و﴿: ، كما في قوله تعالى)الفكري ُ َ َ ْلم یلبسوا إیمانهم بظلم ُأولئك لهم األمن وهم َِّ ْ ُ ْ ُ ُْ َ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ٍْ ُْ ِ ِ َِ َ ُ َ
َمهتدون َُ ْ ُ﴾)١(.  

                                                 
  .٨٢ – ٨٠ سورة األنعام، اآلیات )١(



 

 
٣٤٣ 

 

   
 

ـــ ّالشرك، كما فسره النبي ): الظلم(والمقصود ب ُ١ ( في صحیح السنة المطهرة( ،
َّواذا كان اإلیمان الملبس هو الشرك، فإن اإلیمان الخالص هو التوحید، المنسجم مع  ٕ

معطیات فكریة، ولیس العقل والفطرة السویة، فاألمن من هذا المنظور هو نتیجة ل
  .معطیات حسیة

ُتقدم، فإن المنظور التحلیلي، یمكن أن یسهم في تقسیم األمن على ومع ما  َّ

  :قسمین رئیسین، هما
   

  . األمن الحسي، وهو األمن المتعلق بأمن األنفس، واألموال، واألعراض)١(
 األمن الفكري، وهو المتعلق بالمعتقد، وسالمته من االنحراف عن جادة )٢(

  .)٢(الوسطیة االسالمیة

                                                 
 ٦/١١٤َّال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظیم، : تفسیر القرآن، باب: حه، كتاب روى البخاري في صحی)١(

ْالذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم ((لما نزلت هذه اآلیة : (( قال، عن عبد اهللا بن مسعود )٤٧٧٦(برقم  ُ َْ َُ َِ ُِ ْ َ َ َ َ َِّ

ٍُْبظلم َّإن ((أال ترون إلى قول لقمان  : ، فقال رسول اهللا ول اهللا َّشق ذلك على أصحاب رس...)) ِ ِ
ٌالشرك لظلم عظیم ٌِ َ ُْ َ َ ْ ، لإلمام )جامع البیان عن تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري المسمى : وینظر))...)). ِّ

 - هـــ ١٤٢٠ألولى، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا: ي، تحقیقمحمد بن جریر الطبر
 .١١/٤٩٢م، ٢٠٠٠

ِدراسة تأصیلیة في ضوء اإلسالم(ألمن الفكري مفهوم ا:  ینظر)٢( ٌ ، ماجد الهذیلي، المملكة العربیة )ٌ
  .٢٤هـــ، ص١٤٣٣ -١٤٣٢السعودیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 



 

 
٣٤٤ 

 

   
 

ولعلي أختم هذه الجزئیة باإلشارة إلى مخطط، یوضح عناصر ومكونات األمن 
  : )١( أدناهالفكري، وهي مكونة من خمسة عناصر، كما في

  

                                                 
بناء المفاهیم ودراستها في ضوء المنهج العلمي، : ُ استفدت المضمون العام للمخطط من دراسة بعنوان)١(

 .٢٠هــــ، ص١٤٣٠ول لألمن الفكري، للدكتور عبد الرحمن اللویحق، بحث مقدم للمؤتمر الوطني األ

عناصر 
 ومكونات 

 األمن الفكري
 عند الشباب

االعتصام بحبل 
 هللا تعالى

التأصیل على 
 الحق

التحصین من 
 الباطل

التفاعل مع 
 الثقافات األخرى

معالجة 
 اللـــــــالض



 

 
٣٤٥ 

 

   
 

  
  

 

ُّتعد وسائل االعالم من أكثر وسائل التأثیر في الرأي العام وتحدید اتجاهاته، بل 

ًأصبحت الوسائل االعالمیة مصدرا أساسیا للثقافة العامة لكافة فئات المجتمع،  فقد امتد ً
تأثیرها إلى معظم أفراد المجتمع من خالل ما تقدمه من محتوى یحمل مضامین متعددة 

ّتلقى قبوال لدى هذه الفئات ال سیما الشباب ً .  

ًوالذي ال یخفى أن االعالم ووسائله المعاصرة المتنوعة تشكل مفصال مهما في  ً َّ

الذي صار ضرورة ملحة ) فكرياألمن ال(تعزیز القیم المجتمعیة الرائعة، وفي مقدمتها 
  . لتقدم المجتمعات ورقیها، حتى یعیش أهلها بطمأنینة، ووئام، ورفاهیة، وسالم

 - مع رغبتي باالختصار قدر اإلمكان- وحتى ال تتشعب بي أطراف الحدیث 
فإنني سأركز في حدیثي عن أدوار أهم الوسائل اإلعالمیة المعاصرة، وأثرها في تحقیق 

  :وذلك من خالل المطالب اآلتیة..  الشباباألمن الفكري عند

 
 

أبرز مصادر الثقافة اإلعالمیة، فهو ) ال سیما التلفاز(ّیشكل البث الفضائي 
 على الحد من تأثیرات التلفاز وسیلة بالغة الخطورة، وتكمن تلك الخطورة في عدم القدرة

السلبیة، على الرغم من الجوانب اإلیجابیة التي یحملها، بما ال یمكن إنكاره، وتلك 
ًاالیجابیات تشكل مصدرا جیدا للثقافة اإلعالمیة ً.  



 

 
٣٤٦ 

 

   
 

َّوتؤكد معظم الدراسات العلمیة أن لوسائل اإلعالم تأثیر بالغ على تكوین ثقافة 

یات السلبیة في حیاة كثیر من الشباب، وتشیر الدراسات الفرد وسلوكه، وخاصة السلوك
َّأیضا إلى أن  %) ٢٧,٥(من المشاهدین یشاهدون التلفاز ساعة واحدة، و%) ٢١(ً

یشاهدونه لمدة ثالث ساعات، أما الذین تزید مدة %) ٢٢,٥(یشاهدونه لمدة ساعتین، و
ة لدى الشباب فهي أما نوعیة البرامج المفضل%). ٢٩(مشاهدتهم عن ثالث ساعات فهم 

لمشاهدة %) ٩,٥(للبرامج التربویة والتعلیمیة، و%) ٤(للبرامج اإلخباریة، و%) ٤,٥(
%) ٢٦(للبرامج الریاضیة، و%) ١٤(للبرامج الدینیة، و%) ١٠,٥(المسرحیات، و

لمشاهدة %) ١١(لمشاهدة األفالم العاطفیة، و%) ٨(لمشاهدة األغاني والموسیقى، و
  . )١(لمشاهدة أفالم الرعب%) ٨(للبرامج الثقافیة، و%) ٤,٥(العنف والجریمة، و

وتأتي التأثیرات الثقافیة على الشباب من انفتاح الفضاء أمام قنوات مختلفة، منها 
ًما یسهم إسهاما إیجابیا، ومنها ما یؤدي إلى انحراف فكري وسلوكي لدى بعض  الشباب، ً

] العربیة منها والدولیة[ولم یعد من الممكن السیطرة على ما تبثه القنوات الفضائیة 
  . خاصة في ظل تراجع وضعف القنوات الرسمیة

عن مدى إسهام التلفاز في تعزیز األمن : َّوأمام هذه الحقائق فإن التساؤل هنا
ُّالفكري في المجتمع؟ والحقیقة أن التلفاز یعد الوسیلة ا إلعالمیة األبرز في توعیة أبناء َّ

ٕالمجتمع، وبث روح الفضیلة فیهم، وتعزیز أواصر المحبة والوداد، واشاعة روح االعتدال 
  . والتسامح بینهم، بما یعكس صورة إیجابیة رائعة عن المجتمع المسلم وصورته المثالیة

األبناء وللتلفاز دور كبیر في تنمیة القدرة على التخیل والتوعیة بأهمیة دور 
والشباب في الحیاة، ومحاولة تثقیفهم الثقافة السمحة المبنیة على المنهج الوسطي 

                                                 
  .٤٦ - ٤٥اتجاهات االعالم الحدیث والمعاصر، ص:  ینظر)١(



 

 
٣٤٧ 

 

   
 

ًالمعتدل، الذي ال إفراط فیه وال تفریط، فضال عن قیمتهم ودورهم اإلیجابي ومساهمتهم 
في الحیاة، وهو بذلك یمكن أن یسهم بتنمیة القیم االجتماعیة اإلیجابیة لدى المشاهد، 

 مكارم األخالق، والعطف باآلخرین، والتسامح، والتعاطف، والتكاتف، مثل الحث على
والتراحم، واحترام اآلخر، والمحافظة على كیانه ووجوده، واحترام ذاته، وخصوصیاته، 
ویتم كل ذلك من خالل المناظر التي تثیر االنتباه واألحاسیس والمشاعر لدى 

  . المشاهدین

ُ بحرفیة ودقة، یمكن أن تسهم في تنمیة الوعي َّإن البرامج الهادفة، والمخطط لها
لدى الشباب بالعادات الصحیحة، واحترام مؤسسات الدولة، والمحافظة على كیانها، 
ًوتوقیر أبناء المجتمع، فضال عن البناء الفكري السلیم، وتنمیة القیم االجتماعیة اإلیجابیة 

، والتعاون، وااللتزام ]ورهبكافة أنواعه وأشكاله وص[لدیهم، كحب الخیر، وكره الشر 
  . بمناهج الكتاب والسنة، واالعتصام بهما، وعدم الخروج عن ضوابطهما، ومعالمهما

سیسهم عدم التخطیط الناجح لبرامج التلفاز في ] ّال قدر اهللا[وبالعكس من ذلك 
خلق دور سلبي عند شبابنا، وسنجدهم عند ذلك تائهین، متخبطین، تعصف بهم الریاح 

من هنا إلى هناك، وسیضیعون بین البرامج التلفازیة الهادمة، التي ال تفیدهم الصفراء 
بشيء، بل على العكس من ذلك، سنجدها تساعدهم على االنحراف الفكري والخلقي 

  .)١(ًأحیانا، وعلى اكتساب القیم الخطیرة على مجتمعنا اإلسالمي
  

  

  

  

                                                 
  .٧٦المصدر نفسه، ص:  ینظر)١(



 

 
٣٤٨ 

 

   
 

 

 
  

ًیعد األنترنت من أبرز وسائل االتصال الحدیثة تأثیرا، وأصبح مصدرا مهما  ً ً ُّ

للوصول إلى المعلومات، سواء كانت معلومات متخصصة أم عامة، وسواء كانت 
ة الوصول إلى المعلومة، وسهولة مقروءة، أم مسموعة، أم مرئیة، مع تیسیر سرع

  . الحصول علیها

وتمتاز شبكة األنترنت بانفتاحها على ثقافات العالم، وتنوع محتواها، مما یفتح 
  . ًآفاقا واسعة أمام المتعامل معها

ًوتزداد أهمیة شبكة األنترنت من خالل استخدامها وسیلة لالتصال عبر البرید 
  .  بین المستخدمین للشبكة)١(اصلاإللكتروني، أو بوابات مواقع التو

نقلة مهمة في آلیات التعلیم والتعلم، ) األنترنت(ولقد أحدثت شبكة المعلومات 
ٍفهمي تعمل على توفیر الخدمات التربویة بصورة أسرع وتكلفة أقل، وهذه المكاسب  ٍ

والخدمات تدعو إلى إعادة النظر في فلسفة العمل التربوي ومناهجه وآلیاته، والعمل على 
  . )٢(بویة وتكاملهادمج قواعد المعلومات التر

َّوباالنتقال إلى معدل السرعة والزمن في ظل هذه الوسیلة الواسعة االنتشار، فإن 

األنترنت یقوم على معادلة زمنیة تجمع في الوقت ذاته السرعة اللحظیة، وسرعة 
                                                 

ُمنظومة من الشبكات اإللكترونیة، التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء : (( المقصود بالتواصل االجتماعي)١(
موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین، لدیهم االهتمامات 

  .٤٣اإلعالم والمجتمع، ص)). والهوایات نفسها

  .٤٨ – ٤٧اتجاهات االعالم الحدیث والمعاصر، ص:  ینظر)٢(



 

 
٣٤٩ 

 

   
 

ـــ ، الذي هو بمثابة الزمن العابر للحدود بین )من العالميالز(ُالطواف، وهذا ما یعبر عنه بـ
القارات والمجتمعات واللغات، عبر طرقات االعالم المتعدد، التي تنقل الصور والرسائل 

  .)١(بالسرعة القصوى من أي نقطة في األرض إلى أي نقطة أخرى

ٍإن القیام بأیة مقارنة بین إقبا ِ ل الشباب على األنترنت، واطالعهم على محتویاته َّ
ُوأفكاره، وبین التأثر بمنشوراته ومواده الفلمیة والعلمیة المنبثقة عنه، سندرك أثر األنترنت  ِ

َّسلبا أو إیجابا، ومن هنا فإن ) األمن الفكري(في حیاة الشباب، وانعكاس ذلك على  ً ً
ًفكرا ال بد أن نعمل جاهدین على استغالله ُیخلق ] وهو من أهم وسائل اإلعالم[األنترنت 

َّاستغالال ناجحا ومثمرا، في صقل أفكار الشباب، بما یخدم دینهم ومجتمعهم؛ ألن  ُ ِ ً ً ً
ًالشباب هم ثروة األمة الغالیة، وذخرها الثمین، وسیكون الشباب خیرا ونعمة حینما  ً

ًیستثمر في الخیر والبناء والفضیلة، ویغدو ضررا مستطیرا،  ً ُ ًوشرا وبالء حین یفترسه ُ ً
  .الشر والفساد

ُومعلوم أن االنحراف في مرحلة الشباب خطیر ومخیف؛ فمنحرف الیوم هو مجرم  ُ ٌ َّ ٌ
ِوعلى قدر الرعایة بالشباب والعنایة بهم، . الغد، ما لم تتداركه عنایة اهللا تبارك وتعالى ِ

ُومراقبة تصرفاتهم، ومتابعة هوایاتهم، یتحدد مصیر األمة وا ِ   .لمجتمعِ

ُوان الضرر الذي یتولد عن االنحراف الفكري والسلوكي لدى الشباب، سیدمر  ُ َّ ٕ
ُكیان األمة، وینخر جسدها، ویضعف وجودها، ویسهم في هالكها، وهذه سنة إلهیة  ُ ُ ُ َ

َواذا َأردنا َأن نهلك قریة َأمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق عل((كونیة  ً ََ َ ََّ َ َ ََ َ َ َِ ُِ َ َْ ِ ُ ََ ُ َْ ْ َْ ْ ْ َیها القول فدمرناها َِٕ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
ًتدمیرا ِ ْ َ(()٢(.  

                                                 
  .٥٤االعالم والمجتمع، ص:  ینظر)١(

  .١٦ سورة االسراء، اآلیة )٢(



 

 
٣٥٠ 

 

   
 

َویرد هنا ثمة تساؤل ُما هي طرق الوقایة من سلبیات األنترنت التي تهدم : ُ
ًأن ذلك یتطلب تفعیال للمؤسسات : المجتمع، وتشكل خطورة على فكر الشباب؟ والجواب ُ َّ

لمسجد والنواد االجتماعیة، ومحاولة غرس القیم المفیدة، التربویة، كالبیت والمدرسة وا
َّوالخصال والصفات الحمیدة؛ ألن هذه الوسائل هي التي أثبتت فاعلیتها على مدار 

ُالتاریخ االجتماعي، بشرط أن تمارس تلك المؤسسات أدوارها بتوازن وتكامل، فال یهدم  ٍ

  .بعضها ما یبنیه البعض اآلخر

ٌبیئة ومناخ مناسبین للشباب، وذلك لملئ فراغهم، للحیلولة وال بد أن یرافق ذلك  ٌ
  .)١(ٍدون االفراط في استخدام األنترنت بشكل دائم

  

 
 

 
  

َّتربیة الناشئة لها دور أساسي في تعزیز األمن الفكري، ذلك أن تبني الفكر 

الوسطي المعتدل القائم على احترام حیاة اآلخرین وفكرهم السلیم المنضبط ال یتأتى إال 
  . لتنشئة الصحیحة، القائمة على وفق المبادئ السمحة لدیننا العظیممن خالل ا

                                                 
ٍ بمناسبة الحدیث عن االفراط في استخدام األنترنت، فقد اطلعت على دراسة توضح النمو السریع في عدد )١( ُ

: م ٢٠٠١عدد من یستخدم األنترنت عام ًمستخدمي األنترنت، ففي المملكة العربیة السعودیة مثال، كان 
عشرة مالیین شخص، لتصل نسبة متوسط : م٢٠٠٩ملیون شخص، بینما وصل عدد مستخدمیه في عام 

م تؤكد وصول العدد في ١١/٦/٢٠١١ًونشرت صحیفة الریاض السعودیة تقریرا في % . ٣٣النمو حوالي 
 . ملیون شخص١١,٤إلى ) م٢٠١١(عام 
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ومن هنا فإنه ال یمكن أن یختلف اثنان على أهمیة الدور الفاعل لكافة وسائل 
وهنا یبرز أثر المؤسسة اإلعالمیة المتنوعة بتأثیرها الكبیر . االعالم في تنشئة األجیال

، ومن ثم االسهام في بلورة اتجاهاته، وقدراته، ٕواسهامها الفاعل في تكوین الجیل والناشئة
  .وقابلیاته، وسلوكه، بما یخدم أهداف المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ًواذا أردنا التوسع قلیال إلبراز دور اإلعالم في تأثیره  على سلوكیات الشباب ٕ
والناشئة، ومدى انعكاس ذلك التأثیر على األمن الفكري وشیوعه بین تلك الشریحة 

  : المهمة في المجتمع، فإنه ال بد من معرفة اآلتي

 اإلعالم، ووسائله، باتت تعد من أهم أدوات التواصل الجماهیریة بین النشئ )١(
-لسنین األخیرة بصورة مذهلة والعالم الخارجي، وقد تطورت تلك األدوات في ا

َّ وتوفرت العدید من الخیارات، لدرجة أن نجد - ًوخصوصا في الجانب المرئي
ُكثیرا من الناشئة والشباب جل مادته المعرفیة، وثقافته الشخصیة، مصدرها  ً
وسائل اإلعالم، ولذلك یمكن تصنیف وسائل االعالم بأنها المؤثر األول واألقوى 

  .بین الشباب

المؤثرات التربویة 
على الناشئة

المن
 زل

االعال
 م

المدر
 سة

المج
 تمع

الشا
 رع



 

 
٣٥٢ 

 

   
 

) ١٣٠( تنتمي إلى أكثر من -ال سیما المرئیة-عالم، ووسائله المختلفة  اإل)٢(
ًبلدا في العالم، وهي تعكس ثقافات، ودیانات، وتطلعات، متباینة أشد التباین، وقد 
َّیشعل التنافس بینها صراعا فكریا وتأثیرا خطیرا، وان نسبة غیر قلیلة من الناس  ٕ ً ً ً ً

ع األنترنت، وصفحات التواصل، من غیر قد أسلمت أبناءها للفضائیات، ومواق
ُقیود تذكر، فلیس ثمة رقیب أو حسیب، وصار ما یقوله األبوان یفهم لدى هؤالء  ُ

  .األبناء في ضوء الخلفیة الثقافیة العمیقة التي بناها اإلعالم
 أصبحت المادة اإلعالمیة الموجهة للناشئة والشباب من أخطر الصناعات )٣(

ًلحالي، بل صارت من أكثر الصناعات التي تشهد إقباال اإلعالمیة في العصر ا ُ
ًمن طرف المستثمرین وشركات االنتاج العالمیة؛ نظرا لما تدره من أرباح كبیرة، 
بسبب استهدافها شریحة واسعة من أهم شرائح المجتمع، وهي شریحة األطفال 

  . والشباب
واضحة المعالم،  وتتضح أمامنا صورة -ًمثال-  التركیز على تنشئة الطفل )٤(

بانتشار الفضائیات، وظهور شبكة األنترنت، وعولمة الصوت والصورة، بما یشهد 
ًتنامیا ملحوظا، وصار أكثر قربا من الطفل داخل البیت، وقد حمل هذا االنتشار  ً ً
ًالسریع معه أسالیب جدیدة، وأكثر تطورا الستمالة الطفل، والسیطرة على عقله 

  . وسلوكیاته
ً االعالم تلقي بظاللها على الطفل المعاصر، إیجابا أو سلبا، وصارت أجهزة ً

ًحتى أنه یصعب علیه أن یفلت من أسارها، وتحاول أن ترسم له طریقا جدیدا لحیاته ً)١( .  

َّوان مما ال ینبغي تجاهله في هذا االطار هو فاعلیة الخطاب اإلعالمي، وأث ره ٕ
في تكوین القیم أو المنظمة األخالقیة، التي تضم بین طیاتها كافة المزایا الفاضلة، 

َّضمن أولویاتها، وفي النتیجة فإن العالقة ) األمن الفكري(والصفات النبیلة، والتي یأتي 
                                                 

  .١٤٤اإلعالم والمجتمع، مصدر سابق، ص: ینظر )١(
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َّبین المنظمة اإلعالمیة ومنظومة القیم االجتماعیة واألخالقیة عالقة متداخلة، على أن 

وستسهم عندئذ في . عالم هي الوسائل الناقلة ألنماط التفكیر والمعرفة والقیموسائل اال
خلق جانب كبیر من الثقافة االجتماعیة، ما یعطیها أحقیتها كسلطة إعالمیة في توجیه 

  .المجتمع

واألمن الفكري كجزء من مظاهر المنظومة اإلجتماعیة یتأثر بتأثر البیئة 
التركیز في اهتمام االعالم بالوظائف االجتماعیة ستظهر والمجتمع، وبالتالي فكلما زاد 

 من -ًطبعا-النتائج إیجابیة ورائعة، ونحن نتكلم هنا عن الوظائف االجتماعیة المنبثقة 
ًووظیفة االعالم أیضا مراقبة الخلل ). الكتاب والسنة(المصدرین الخالدین لشریعتنا الغراء 

العنف الفكري، ومعالجتها قدر اإلمكان، وفق أو المظاهر واالنحرافات التي  تقود إلى 
  . آلیات إعالمیة ناجعة

وحتى یتضح دور وسائل اإلعالم وأهم وظائفها االجتماعیة، في تعزیز القیم العلیا 
  : في المجتمع، فال بد من معرفة اآلتي

 أن یكون االعالم ووسائله أداة اجتماعیة، بحیث تقوم بتزویدها بالمعلومات )١(
  . بالمخاطر التي یتعرض لهاوالتنبیه 

ُ خلق الـمثل االجتماعیة، وذلك من خالل تقدیم وسائل االعالم النماذج )٢(
بما یسهم في تجسید مبدأ المجتمع . االیجابیة في األمور العامة، والثقافة، والفنون

  .المثالي
 التنشئة االجتماعیة، وتحقیق التواصل االجتماعي من خالل التعبیر عن )٣(

ة السائدة، والكشف عن الثقافات الفرعیة، ومحاربة الفكر والعادات المنحرفة، الثقاف
  .ّحتى یخلق بیئة تتمتع بكم مناسب من األمن الفكري
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 التعبئة، ویتمثل ذلك في االسهام في الحمالت االجتماعیة، وبصفة خاصة )٤(
ن في األزمات التي تتعرض لها البلدان، بحیث ال یستطیع ضعفاء النفوس مكام

  . )١(الضعف أو الخلل إلشاعة ما یعود بالضرر الفكري أو المادي على المجتمع
  

 

  

عتراف بالواقع الذي یشهده أو یعیشه االعالم العربي لیس من العیب اال
َّواإلسالمي، ألن ذلك یدخل ضمن مبدأ ضرورة تشخیص الداء لوضع الدواء المناسب 

َّ، والحقیقة التي نرید االفصاح عنها في هذا المقام، وأكدها الباحثون والدارسون أن )٢(له

واقع اعالمنا العربي واإلسالمي یشهد سیطرة وهیمنة غربیة محكمة علیه، وهذه الهیمنة 
  ). الدول النامیة( سیئة على وسائل االعالم فیما یسمى بـــًقد تركت آثارا

َّولن نجانب الصواب حین نقول بأن واقع االعالم في عالمنا العربي واالسالمي 

، بسبب اعتماد ذلك )التقلید والتبعیة(یشكو من مرض بالغ الخطورة، یتمثل فیما یسمى بـــ
یم والنظم والنظریات االعالمیة الغربیة، االعالم على التقنیة األجنبیة، واستعارة المفاه

 ال تنبع من قیم -ًطبعا-واستیراد المواد والبرامج اإلعالمیة من الدول الغربیة وهي 
ًومبادئ المجتمعات االسالمیة، فضال عن أن اعالمنا العربي واالسالمي یشهد تضخما  ًَّ

                                                 
  .١٧٧االعالم صناعة العقول، ص:  ینظر)١(

ً تشخیص الداء ثم وضع الدواء المناسب له، یعد مبدًأ إسالمیا أصیال، مضمونه)2( ً ٍأنه ال یمكن بحال من : ّ
ًني منها المجتمع إال بمعرفتها معرفة تامة وتشخیصها جیدا، ثم وضع األحوال معالجة األدواء التي یعا

 .العالج المناسب لها
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جتمعات العربیة واالسالمیة ًترفیهیا، طغى على مبدأ التربیة والثقافة، مع اشتداد حاجة الم
إلى توظیف وسائل االعالم لخدمة التنمیة الفكریة، والبناء الحضاري، ومحاربة األفكار 

  . المنحرفة، وبناء االنسان الوسطي المعتدل

وأمام هذا الواقع المریر، فإنه تنقدح !! هذا هو واقع إعالمنا العربي واإلسالمي
ضرورة التخلص من التبعیة بكافة (المتمثل بــأمامنا فكرة الخالص من هذا الواقع، 

، فهي ضرورة الزمة، ومطلب حضاري ال غنى عنه، إذا أرید لنا بناء شبابنا، )أشكالها
وصقل أفكارهم وفق منهج اإلسالم المنضبط بالكتاب والسنة، وما ینبع منهما من مكارم 

  .وفضائل

شود، الذي یتطلع إلیه كل َّإن تحرر االعالم من التبعیة والتقلید هو األمل المن
مخلص غیور، ولن یتحقق هذا التحرر إال عندما تتوسع دائرة االعتماد على الذات في 

ًجمیع میادین االعالم المختلفة، صناعة، وفكرا، ونظاما، وممارسة ًً ً .  

ٍوال بد كذلك من العمل الجاد على صیاغة نظام إعالمي عربي إسالمي، ممیز  ٍ

  . لقاته، وأهدافه، ونظمه، وقوانینه، وطرقه، وأسالیبهفي روحه، وجوهره، ومنط

 هو األصل الذي ینبغي أن -بفكره وقیمه ومبادئه وحضارته-َّوال شك أن اإلسالم 
یصدر عنه ذلك النظام اإلعالمي المنشود، وهو األساس الذي ینبغي أن یستند إلیه 

ي المجتمع صیاغته للنشاط اإلعالمي، وتحدید أبعاده ووظائفه ومسؤولیاته ف
  .)١(اإلسالمي

                                                 
االعالم العربي بین الواقع واألمل، للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفیضة، نشرها موقع :  ینظر)١(

 ).اإلسالم الیوم(
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ّإن تلك الفرصة المأمولة في تطور إعالمنا، تعد غایة عظمى، وأمنیة غالیة؛  َّ

 التي یتمناها كل مسلم، حتى یتمكن أصحاب الصالح من تحقیق السعادة االجتماعیة
ًلیدرك اإلنسان المسلم قیمته في حیاته، فیقوم بالدور المنوط به، بعیدا عن كل ما یعكر 
ّصفو تلك الحیاة، من أفكار هدامة، أسهمت بشكل كبیر في تراجع الدور الحضاري في 

  .بلداننا العربیة واالسالمیة

قع بتفحص وتمعن سیظهر من َّفإن النظر إلى الوا.. وما دمنا نتكلم في الحقائق
ُخالله جملة من مظاهر العنف الفكري، الذي یسیطر على عقول وأفئدة بعض من تأثروا 
بالفكر المنحرف، وأمام هذا الواقع الذي یجب االعتراف به، یتبادر إلى الذهن سؤال 

ما هو المأمول من وسائل االعالم في معالجة هذا التردي الحاصل، : ُوجیه، مفاده
  یمكن اإلسهام في توضیحه؟ وما هي اآللیات الكفیلة في عالجه واقتالعه؟ وكیف 

َّأن تحقیق األمن الفكري لدى الشباب یتطلب من وسائل : والجواب على ذلك

  :االعالم القیام بسلسلة من االجراءات، وعلى عدد من الجبهات، تتمثل في اآلتي

 الوقایة -
 المواجهة -
 العالج  -

ألشیاء الثالثة بعض المتطلبات واالجراءات والمقومات، ولكل واحد من هذه ا
ویذكر المتخصصون لتحقیق ما یصبو إلیه القائمون في إشاعة األمن الفكري في وسائل 

  : االعالم، القیام بالمراحل اآلتیة
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 مرحلة الوقایــة : المرحلة األولى  
ؤسسات والمقصود بها الوقایة من االنحراف الفكري، ویتم ذلك من خالل م

التنشئة االجتماعیة األولیة والثانویة، وغیرها من المؤسسات، ویكون ذلك وفق خطط 
  . مدروسة، تحدد من خاللها الغایات المنشودة، واألهداف المطلوبة

 مرحلـــــــة الحــــوار: المرحلة الثانیة  
قد ال تنجح جهود الوقایة من الفكر المنحرف مع بعض شرائح المجتمع، بسبب 

امل االستقطاب والتأثیر، وعند ذلك یجب االنتقال إلى مرحلة أخرى قائمة على النقاش عو
ٕوالحوار واعمال الفكر،  من أجل التصدي للفكر المنحرف، وذلك من خالل التحاور مع 
ُّأصحاب هذه األفكار باألدلة القاطعة، ومرحلة الحوار تعد من أهم مراحل التصدي للفكر 

  .ألسالیب التي تم استخدامها على مدار التاریخ اإلصالحيالمنحرف، وهي من أهم ا

 مرحلة التــقویـــــــم : المرحلة الثالثة  
َّیعتمد أساس هذه المرحلة على تقییم الفكر المنحرف، ومدى خطورته، وان ذلك  ٕ

تقویم هذا الفكر : نتیجة حتمیة للحوار والمناقشة، ثم ینتقل العمل إلى مستوى آخر، وهو
  .اإلقناع وبیان األدلة والبراهینقدر المستطاع بوتصحیحه 

ویمكن أن تقوم وسائل االعالم المختلفة في تبني مثل هذه المرحلة من خالل 
  .ّالقیام بجملة من الفعالیات اإلعالمیة وبرامج التلفاز، ومنتدیات الحوار والنقاش البناء
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 مرحلة المحــاسبة: المرحلة الرابعة  
الكي كما یقولون، وهي مرحلة المساءلة والمحاسبة، لمن ال قد یكون آخر العالج 

یستجیب للمراحل السابقة، وذلك یتم من خالل مواجهة من یحملون الفكر المتطرف 
  ومحاسبتهم، وهذا الفعل منوط بالمؤسسات الرسمیة والقضائیة

 مرحلة اإلصالح: المرحلة الخامسة  
ّفي هذه المرحلة یكثف الحوار مع األشخاص ال ًمنحرفین فكریا، ویتم ذلك من ُ

ًخالل المؤهلین علمیا وفكریا، والمؤثرین في طریقتهم، والمقنعین في أسالیبهم، وال سیما  ً
  .)١(العلماء الربانیین، المؤهلین على مقارعة الشبهات، وردها بالحجج والبراهین الساطعة

ولیس هناك ثمة مانع یمنع من استضافة بعض الشباب ممن أكرمهم اهللا تعالى 
لیس هناك من مانع یمنع من : أقول.. بالهدایة والصالح، ومجانبة الطریق المنحرف

 لبیان الفكر القدیم الضال، وطریقة تأثرهم -ًمثال-ز استضافتهم في بعض برامج التلفا
به، واآللیات المناسبة في إزالة مثل تلك األفكار؛ لما یسهم ذلك في نوعیة الشباب، 

  . وتنبیههم بخطورة طرق الغي والضاللة

ُواذا كان العنف الفكري یوجد أكثر ما یوجد بین شریحة الشباب، فإن الواقع یقول ُ َّ ٕ :
ًعالم تؤثر تأثیرا مباشرا في الشباب، وتستهدف بصورة مباشرة أفكاره َّإن وسائل اإل ً

وسلوكیاته، وبالتالي فال یمكن إغفال هذا الواقع، حتى یمكن استغالله في وضع اآللیة 

                                                 
حفیظ المالكي، ضمن مجلة البحوث مفهومه وأهمیته ومتطلباته، الدكتور عبد ال: األمن الفكري:  ینظر)١(

  .٥٧ – ٥٤م، ص٢٠٠٩، شهر أغسطس، عام ٤٣األمنیة، العدد 
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المناسبة لهذا الواقع بما یعكس صورة إیجابیة ومثالیة لما نأمله من وسائل اإلعالم في 
  . جتمعاتتعزیز األمن الفكري في ربوع الم

ویوضح المخطط اآلتي تأثیر وسائل االعالم المختلفة في عقول، وأذهان، 
  . )١(وتوجهات، وسلوكیات الشباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توصیات للنهوض باإلعالم؛ لتعزیز األمن الفكري:  
  

َّلعل من المناسب في آخر هذا المطاف، وفي ظل ما تقدم ذكره من حقائق 
ًتتصل بواقع االعالم الذي نشهده الیوم، والتزاما بضرورة توفیر االعالم لبیئة آمنة، 

یة واالعتدال، فال یتحقق فیها األمن الفكري المنشود، المبني على الحالة المثالیة للوسط
بد من تحدید جملة من التوصیات، أو الحلول مما یتعلق بالجانب اإلعالمي، للنهوض 

  :بدوره ومسؤولیاته، وحسب ما یأتي

                                                 
  . ١٤٦االعالم والمجتمع، ص: یراجع في ذلك )١(

 

– 
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ُّسر النجاح، وینبغي هنا أن یخضع اإلعالم بكافة أجهزته .. ُ التخطیط)١(
ة، ومؤسساته العاملة، لخطة شاملة، تضع اإلطار العام، والمبادئ الرئیس

التخطیط الصحیح، والتوجیه، : واألهداف المنوطة بهذه العملیة، وتكون مهمتها
والتمحیص، والمتابعة، بینما تترك عملیات التنفیذ والبرمجة لألجهزة الفرعیة 

  . المتخصصة
منع العشوائیة في العمل، واالرتجال في التخطیط والتنفیذ؛ ألننا إذا : وفائدة ذلك

لمنشودة بتوفیر األمن الفكري البد أن نسعى جاهدین أردنا أن نحقق الغایة ا
  .لتحقیق النجاح الذي یقود لتلك الغایة

لكافة األهداف، وهنا ال بد أن یتبع التخطیط شيء آخر، أال .. ُ الوضوح)٢(
من فلسفة ] المقروءة والمسموعة والمرئیة[ضرورة انطالق وسائل االعالم : وهو

میة في أي بلد من البلدان، وتقوم كافة واضحة، تحدد أهداف العملیة االعال
األجهزة اإلعالمیة باالهتداء بهذه الفلسفة، حمایة لها من التخبط واالرتجال، الذي 

ًیؤدي إلى الوقوع في التناقض أحیانا، أو السطحیة أحیانا أخرى ً.  
والمراد بذلك أن ال یتم اقتصار االعالم على مجرد .. ُ التشخیص والعالج)٣(

لعملیة االعالمیة، المقتصرة على األخبار، أو توصیل المعلومات، بل القیام با
یجب أن یمتد إلى أبد من ذلك، والمرتجي من العملیة والثقافة اإلعالمیة أن تسهم 
في تحدید المشكالت التي یعاني منها المجتمع، وكذلك تقریر األولویات، مع 

  . وضع الحلول والبدائل
ًفإذا أردنا إعالما ناجحا ی سهم في بناء مجتمع مثالي قائم على احترام األنسان، ً

وحمایة فكره من الغي والعنف والزلل، فال بد من خلق مؤسة إعالمیة تتقن 
  )!!العالج(و) التشخیص(
ٍ الفكرة بقدر معلوم)٤( ًوالمقصود بذلك أن ال یذهب الجهد االعالمي هباء بال .. ُ

ٍل في سبیل الترویج لفكرة میتة، أو ًفائدة ترتجى، فضال عن تبدید الجهود واألموا
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ًمبدأ زائف، أو خطة ال یؤمل نجاحها مسبقا، وینبغي أن تكون الفكرة حقیقیة  ُ ُ ٍ ٍ
ٍومقنعة، وغیر مضللة للجماهیر ُ.  

َّوینبغي العلم مسبقا أن من یروجون للفكر المنحرف أصحاب إمكانیة فائقة،  ً
نترنت وغیرها، فعلى قدر وصاروا یملكون وسائل إعالمیة متقدمة على شبكة األ

شراسة هؤالء تقابل األفكار، وتبذل الجهود، حتى یتحقق األمن الفكري 
  . )١(المنشود

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١١٥سیاسات اإلعالم والمجتمع، ص: لمزید من التفصیل، ینظهر )١(
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  في أهــم النتائـــج

  
أستطیع تلخیص بعض نتائج البحث، وبیان أهم ما یمكـن اسـتفادته منـه مـن خـالل 

  :اآلتي

ُعـیش النـاس : َّ تبین لي من خالل االطالع على مضامین األمن الفكري أن المراد به)١(
ــافتهم فــــي بلــــدانهم وأوطــــا ــالتهم وثقــ ــى مكونــــات أصــ ــین علــ ـــاتهم آمنــ ــین مجتمعـ نهم وبــ

  .النوعیة، ومنظومتهم الفكریة

ًاإلعــالم لــه أهمیــة بالغــة فــي صــقل المجتمعــات وتكوینهــا ســلبا أو إیجابــا، ولــه ارتبــاط ) ٢( ً
وثیــق بثقافــة المجتمعــات، باعتبــاره القنــاة التــي تغــذي اإلنــسان بالمزیــد مــن النتاجــات 

  .الثقافیة

ُّد األمن الفكري مـن أهـم الموضـوعات التـي تـشغل همـوم النـاس فـرادى وجماعـات، یع) ٣(

ُّوهي تمس حیاتهم واستقرارهم مسا جوهریا، وهو یعد من أهم أنواع األمـن وأخطرهـا؛  ً ً ّ ُّ
  .لصلته المتینة بهویة األمة وكیانها

ُّة، بینمـا یعـد یشكل التلفاز أبرز مظاهر الثقافة اإلعالمیـة، كونـه وسـیلة بالغـة الخطـور) ٤(

األنترنــت مــن أبــرز وســائل االتــصال التــي تــسهم فــي االنفتــاح علــى ثقافــات العــالم، 
وتنوع محتواها، وله تأثیر مباشر فـي خلـق جـو آمـن ومطمـئن، ولهمـا تـأثیر بـالغ فـي 

  .خلق ثقافة الشباب وتوجهاتهم وأفكارهم
  



 

 
٣٦٣ 

 

   
 

، ولـن یتعـافى مـن هـذا )دالتبعیـة والتقلیـ( یعاني إعالمنا العربي واإلسالمي من مـرض )٥(
ـــذات فـــي جمیـــع  الـــداء إال بعـــد التحـــرر منـــه، وذلـــك بتوســـیع دائـــرة االعتمـــاد علـــى ال

ًمیادین االعالم المختلفة، صـناعة وفكـرا، ونظامـا وممارسـة ًً ُولـن یؤمـل مـن إعالمنـا . ً
  . ٕالتأثیر اإلیجابي في الشباب ما لم یتم عالجه واصالحه

ــة مــن المراحــل إلشــاعة األمــن الفكــري  یؤكــد المتخصــصون علــى ضــرورة تــو)٦( افر جمل
مرحلــة (، ثــم )الوقایــة(عنــد الــشباب مــن خــالل وســائل االعــالم، تبــدُأ تلــك المراحــل بـــــ

ـــ)مرحلة المحاسبة(، ثم )مرحلة التقویم(، ثم )الحوار   ).مرحلة االصالح(، وتنتهي ب

ته في إشاعة األمـن َ ینبغي إذا أرید لإلعالم أن ینهض بمسؤولیاته ویحقق بعض غایا)٧(
ًأن یعتمد على التخطیط؛ ألنه سـر النجـاح، وأن یتبنـى أهـدافا واضـحة، وأن : الفكري ُّ َ

یــــشخص الــــداء ویعالجــــه، وأن یــــساغل جهــــده بتبنــــي األفكــــار المقنعــــة للــــشباب، وأن 
  .یعمل على بناء أعالمیین ناجحین، یحملون هموم األمة وآالمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٣٦٤ 

 

   
 

 
 مرتبة حسب حروف الهجاء

اتجاهات اإلعالم الحدیث والمعاصر، للدكتور حسین عبد الجبار، دار أسامة للنشر  .١

  .م٢٠١١ّوالتوزیع، المملكة األردنیة الهاشمیة، عمان، الطبعة األولى، 

االعالم العربي بین الواقع واألمل، للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفیضة،  .٢
 ).اإلسالم الیوم(قع نشرها مو

االعالم صناعة العقول، للدكتور فاضل محمد البدراني، منتدى المعارف، بیروت،  .٣
  .م٢٠١١لبنان، الطبعة األولى، 

اإلعالم والمجتمع، للدكتور ابراهیم جابر السید، دار التعلیم الجامعي، ، مصر،  .٤
  .م٢٠١٥االسكندریة، 

ي وسلوى إمام علي، الدار المصریة اللبنانیة، اإلعالم والمجتمع، منى سعید الحدید .٥
  .م٢٠٠٤القاهرة، 

حیدر عبد الرحمن الحیدر، الطبعة . األمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكریة، د .٦
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣األولى، 

األمن الفكري وعنایة المملكة العربیة السعودیة به، الدكتور عبد اهللا عبد المحسن  .٧
ور على األنترنت، وأصله محاضرة ألقیت في مدینة تدریب األمن التركي، كتاب منش

ـــ٥/٣/١٤٢٢العام بمكة المكرمة، بتاریخ    . هـ
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مفهومه وأهمیته ومتطلباته، الدكتور عبد الحفیظ المالكي، ضمن مجلة : األمن الفكري .٨
  .م٢٠٠٩، شهر أغسطس، ٤٣البحوث األمنیة، العدد 

، )السكینة( مجاالته، دراسة منشورة على موقع مفهومه، ضرورته،: األمن الفكري .٩
كتبها الدكتور إبراهیم بن عبد اهللا الزهراني، مقدمة إلى . م٢٠١١/ینایر/١٨بتاریخ 

  . الدوري الخامس لهیئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بناء المفاهیم ودراستها في ضوء المنهج العلمي، للدكتور عبد الرحمن اللویحق،  .١٠
  .هــــ١٤٣٠قدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري، بحث م

، لإلمام محمد بن )جامع البیان عن تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري المسمى  .١١
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، : جریر الطبري، تحقیق

  .م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢٠

 النهضة العربیة، بیروت، طارق الخلیفي، دار. سیاسات اإلعالم والمجتمع، د .١٢
  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١الطبعة األولى، 

 - شرح النووي على صحیح مسلم، لإلمام النووي، دار إحیاء التراث العربي .١٣
  .هــ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة، 

الشریعة اإلسالمیة وأثرها في تعزیز األمن الفكري، للدكتور عبد الرحمن السدیس،  .١٤
من الفكري في جامعة نایف للعلوم األمنیة، المملكة بحث مقدم ضمن ملتقى األ

  .هــ١٤٢٦العربیة السعودیة، الریاض، الطبعة األولى، 
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یح البخاري، لإلمام أبي عبد اهللا البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، صح .١٥
  . هــــ١٤٢٢

الباقي، محمد فؤاد عبد : صحیح مسلم، ألبي الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق .١٦
  .دار إحیاء التراث العربي

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالني، قام بإخراجه  .١٧
عبد : محب الدین الخطیب، وعلیه تعلیقات العالمة: وصححه وأشرف على طبعه

  . هـ١٣٧٩ بیروت، -العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار المعرفة 

صغیر، لإلمام المناوي، المكتبة التجاریة الكبرى، فیض القدیر شرح الجامع ال .١٨
  .هــــ١٣٥٦مصر، الطبعة األولى، 

: القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، إشراف .١٩
 –ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة، 

لسان العرب، للعالمة جمال الدین ابن منظور اإلفریقي، دار صادر، بیروت،  .٢٠
  . هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

الشیخ شعیب : مسند اإلمام أحمد، ألبي عبد اهللا أحمد بن حنبل، تحقیق .٢١
عبد اهللا عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة . ٕاألرنؤوط، واشراف د

 .م٢٠٠١ ، هـــ١٤٢١األولى، 
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أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتب، .معجم اللغة العربیة المعاصرة، د .٢٢
  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة األولى، 

المعجم الوسیط، لمجموعة من المؤلفین في مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، نشر  .٢٣
  .دار الدعوة

ِدراسة تأصیلیة في ضوء اإلسال(مفهوم األمن الفكري  .٢٤ ٌ ، ماجد الهذیلي، المملكة )مٌ
  . هـــ١٤٣٣ -١٤٣٢العربیة السعودیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

كمال عبد الرؤوف، الدار : نظریات وسائل االعالم، لمؤلفه ملفین دیفلیر، ترجمة .٢٥
  .م١٩٩٢الدولیة للنشر، القاهرة، 

  




