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هى سلسلة من دراسات السياسات Policy Studies، تهتم بالقضايا التى  تشغل صناع القرار، والتى تؤثر على 
الشرق  بإقليم  تتعلق  خارجية  قضايا  أو  داخلية،  قضايا  كانت  سواء  املقبلة  املرحلة  خالل  املصرية  الدولة  استقرار 
األوسط أو بالنظام الدولي، وذلك بقدر تأثيرها على مصر، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو تكنولوجية. 
وتقدم هذه الدراسات فى معاجلتها ألى من هذه القضايا "بدائل" سياسية، أو توصيات لصناع القرار فى التعامل 

معها، وذلك من واقع اخلبرات الدولية، أو من واقع اخلبرات السابقة فى التعامل مع القضية محط االهتمام. 

السياسة التحريرية:

- تقوم السياسة التحريرية على التكليف، من خالل خطاب يحدد القضية املراد معاجلتها.
. Policy Studies الدراسات التى تنشر فى بدائل، هى دراسات سياسات -

- تخضع دارسات السياسات املقدمة لدورية بدائل للتحكيم العلمى.
- يشترط فى الدراسات املقدمة للنشر أال تكون مقدمة للنشر أو للتحكيم فى أى جهة أخرى.

- يتراوح حجم دراسات السياسات بني 7000 - 10000 كلمة، شاملة الهوامش، ويتم توثيقها وفق نظام شيكاغو 
للتوثيق.

يمكن احلصول عىل دورية "بدائل" من املكتبات العامة ومكتبات األهرام ومراكز توزيع األهرام، فضاًل عن إمكانية االشرتاك 
السنوى ىف تلك اإلصدارات عن طريق إدارة اشرتاكات األهرام، ومركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.

موسسة األهرام - شارع اجلالء - ص ب : 11511 
تليفون: 25786037 - 202+
+202 - 27705127              
http://acpss.ahram.org.eg

http://ahramdigital.academia.edu/بدائلALTERNATIVES
https://www.facebook.com/بدائل Alternatives-749383905141094/?ref=hl
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في  داعش  تنظيم  أفكار  تأثير  انتشار  لتزايد  كان 
الدوائر  انشغال  في  دوره  العالم،  دول  من  العديد 
احلالية بسؤال  الفترة  والسياسية خالل  األكادميية 
تبنتها  التي  السياسات  فاعلية  مبدى  مرتبط  محدد 
يطرحها  التي  التهديدات  ملواجهة  الدول  من  العديد 
تلك  قدرة  هو  بالفاعلية  واملقصود  التنظيم.  هذا 
أفكار  جاذبية  من  احلد  أو  تقليص  على  السياسات 
استخدامه  خالل  من  جنح  وأنه  السيما  التنظيم، 
اإلعالم  ووسائل  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
بأنواعها املختلفة في أن يزيد من انتشار تلك األفكار، 
ال  جدد  أتباع  لتجنيد  الالزمة  املدة  يجعل  أن  وفي 
تتطلب أكثر من أسبوع، في حني كانت املدة الالزمة 

لذلك في فترات سابقة ال تتعدى مدة 6 أشهر. 

تتطلب  داعش  تنظيم  مواجهة  يجعل  الوضع  وهذا 
صياغة حمالت فكرية قادرة على تفنيد أفكار التنظيم 

وأيًضا طرح أفكار بديلة لها. 

التعامل مع  في  الفكري  املدخل  تبني  أهمية  وتتزايد 
تنظيم داعش، مع استمرار املواجهات العسكرية معه 

في العراق وسوريا والتي يقودها التحالف الدولي، وذلك فضاًل عن العمليات العسكرية التي ينفذها اجليش الوطني 
للتنظيم  انضموا  الذين  األجانب  للمقاتلني  العكسي  التدفق  املواجهات  هذه  على  يترتب  أن  املتوقع  من  حيث  ليبيا،  في 

* ساعد فى إعداد املادة التوثيقية اخلاصة بهذا العدد األستاذ مصطفى كمال وله جزيل الشكر والتقدير.

أهمية املواجهة الفكرية للتطرف

املصدر:
 "حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي جلريدة عكاظ السعودية )اجلزء الثاني("، موقع الهيئة العامة 

لالستعالمات، 3 نوفمبر 2014: 
http://www.sis.gov.eg/Story/92459?lang=ar 

استعرض السيد الرئيس خالل حواره مع صحيفة عكاظ السعودية رؤيته الشاملة 
ملكافحة اإلرهاب حيث صرح بأنه "أود أن أوضح أن مصر تؤكد على أهمية أن تتم 
العسكري، وإمنا  الشق  على  فقط  يقتصر  اإلرهاب من منظور شامل، ال  مكافحة 
أن  يجب  الرؤية  واالجتماعي.  االقتصادي  بشقيها  التنموية  األبعاد  ليشمل  ميتد 
تكون واضحة مبا يضمن عدم تكرار ظهور وانتشار هذه اجلماعات املتطرفة التي 

تستهدف مقدرات الدول وتسيء إلى اإلسالم". 
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أو  لدولهم  يعودون  بحيث  املاضية  الثالث  السنوات  في 
يستقرون في دولة ثالثة، وفي كلتا احلالتني، فإن حتولهم 
لفكر  يروجون  دعاة  إلى  التنظيم  في  مقاتلني  كونهم  من 
ظل  في  خاصة  بقوة،  قائًما  يظل  عودتهم  بعد  التنظيم 
من  العائدين  موجة  من  املستفادة  التاريخية  الدروس 

العراق وأفغانستان وألبانيا.

وفي هذا اإلطار، مت تخصيص هذا العدد من دورية بدائل 
ألفكار  الفكرية  املواجهة  لكيفية  استراتيجية  رؤية  لتقدمي 
تنظيم داعش، ويجادل الدكتور عبد الغفار الدويك األستاذ 
نايف  بجامعة  واألمنية  االستراتيجية  للعلوم  املشارك 
أفكار تنظيم داعش هي تعبير  للعلوم األمنية بأن  العربية 
عن الفكر املنحرف الديني، والذي يعد أحد درجات وصور 
ويخالف  »يحيد  الذي  الفكر  أنه  على  وتعرفه  التطرف، 
املقاصد  مع  يتفق  ال  مبا  السمح  اإلسالمي  الدين  تعاليم 

العامة للدين اإلسالمي«. 

األمن  مفهوم  الدراسة  هذه  في  الدويك  دكتور  ويتبنى 
الفكري باعتباره املفهوم الرئيسي الذي ترتكز عليه الرؤية 

الفكري  األمن  لتحقيق  السعي  أن  ويرى  يقترحها.  التي 
في بعده الديني في مصر وغيرها من الدول العربية التي 
خالل  داعش  من  العائدين  للمقاتلني  وجهة  تكون  ميكن 
الفترة املقبلة، هو املدخل األكثر مالءمة حلماية الشباب من 

االجنذاب الفكري لهذا التنظيم.

وفي بنائه للرؤية املقترحة، يؤكد دكتور الدويك على أنها 
األمنية  الدولة  مؤسسات  بني  حقيقية  شراكة  إلى  تستند 
عن  فضاًل  املجتمع،  في  والدينية  الثقافية  واملؤسسات 
منظمات املجتمع املدني، وتستهدف في جوهرها بث أفكار 
التعاليم السمحة للدين اإلسالمي من خالل  دينية تعكس 

مؤسسات التنشئة املختلفة.

يظل ما يطرحه هذا العدد من دورية بدائل يعبر عن محاولة 
إلثراء النقاش الدائر حول كيفية التعامل مع تنظيم داعش 
في الفترة التالية على هزميته عسكرًيا في العراق وسوريا، 
القيام به في مجال  وذلك من خالل لفت االنتباه ملا ميكن 

املواجهة الفكرية للتنظيم. 

رئيس التحرير
د.إميان رجب
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* دكتور عبدالغفار عفيفي الدويك، يعمل حالًيا  أستاًذا مشارًكا للعلوم االسرتاتيجية واألمنية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية، وهو حاصل  

اجلمهورية  رئاسة  املعارص يف  تاريخ مرص  للجنة  التنفيذي  املدير  القاهرة يف 2002. وكان شغل منصب  بجامعة  اآلداب  كلية  االجتامع من  الدكتوراه يف علم  عىل درجة 
)2009-2003(،  و مستشار إدارة املعلومات بمجلس الشورى املرصي ) 2010-2009(. وعمل  مدرًسا زائًرا يف كلية اآلداب ويف كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، وشارك يف تأسيس كلية العلوم االسرتاتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف 2010  ويف تأسيس املجلة الدولية ألبحاث األزمات التي تصدر عن 

نفس اجلامعة يف 2017.

رؤية استراتيجية لتحقيق األمن الفكري في 
مرحلة ما بعد هزمية داعش

أستاذ مشارك للدراسات االستراتيجية واألمنية -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

د. عبد الغفار عفيفي الدويك  *
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مقدمة:
في ظل حالة السيولة السياسية في بعض بلدان الربيع العربي، وتزايد تدخل القوى اخلارجية في البلدان العربية، راجت جتارة اإلرهاب 
وصفقات السالح واالجتار في البشر حتت زعم "اجلهاد"، بعد أن بلغ تعداد املنتمني للخاليا العنقودية لتنظيمي القاعدة وداعش اآلالف من 
املغرر بهم بحديث اإلفك عن "اجلهاد"، وتؤكد عدد من التقارير الدولية بأن عدد مقاتلي تنظيم داعش في كل من العراق والشام قد وصل 

إلى 27 ألف مقاتل قادمني من 86 دولة، كما أكدت التقارير على سعي هؤالء املقاتلني على إقامة حتالفات مستدامة فيما بينهم1.
الدول  التونسيني هم األكبر عدًدا من  املقاتلني  ICSR بأن عدد  السياسي  التطرف والعنف  الدولي لدراسة  للمركز  وقد كشف إحصاء 
العربية داخل تنظيم داعش بواقع 3000 مقاتل، فيما يعد املقاتلون الفرنسيون والبريطانيون هم األكبر عدًدا بني املقاتلني من الدول الغربية 

داخل تنظيم داعش بواقع 1200 مقاتل فرنسي و600 مقاتل بريطاني2.
السياسي  والدعم  التمويل  خالل  من  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  سواء  اإلرهاب  ومساندة  دعم  في  إقليمية  دول  عدة  وتشارك 
اإلرهابية في  العمليات  العديد من  التي تشهد  البلدان  اإلرهابية في  العمليات  للتواصل مع مرتكبي  اإللكترونية  املواقع  والدعائي وإنشاء 
داخلها، كما تعمل هذه الدول على التحريض ضد أنظمة احلكم وترويع األفراد والشعوب من خالل دعم جماعات داخلية وإثارة الشكوك في 

التطورات السياسية اجلارية خاصة في البلدان التي تستهدف استكمال إعادة بناء مؤسساتها.
وخالل السنوات املاضية تشكلت خريطة جديدة لإلرهاب خرجت ميليشياتها من عباءة قوى اإلرهاب من املتأسلمني وعلى رأسها جماعة 
إرهابية جديدة من  الشرق األوسط ظهرت جماعات  األحداث ودخول متغيرات جديدة على منطقة  القاعدة، ومع تطور  اإلخوان وتنظيم 
بينها جبهة النصرة، وقوات احلشد الشعبي التي تعد اآلن مبثابة ميليشيات مسلحة موازية للجيش العراقي، ولديها ارتباط وثيق باحلرس 
الثوري اإليراني، االمر الذي أدى إلى تصنيفها على أنها جماعة إرهابية فى غالبية دول اخلليج، هذا باإلضافة إلى اتهامها من قبل منظمة 
العفو الدولية بقتل عشرات املدنيني السنة فيما وصف باإلعدامات العشوائية، كما وصفت ممارساتها بأنها تصل ملستوى جرائم حرب3، 
هذا باإلضافة إلى جماعة احلوثيني في اليمن والتي تسعى احلكومة الشرعية هناك إلى تصنيفها كجماعة إرهابية من خالل مخاطبة األمني 
العام لألمم املتحدة ومجلس األمن الدولي التخاذ خطوات في هذا الصدد4، ويضاف للجماعات اإلرهابية جماعة أنصار بيت املقدس والتي 

تتركز عملياتها اإلرهابية في سيناء.    
ومنذ بروز تنظيم داعش في يونيو 2014، تبلور ما ميكن تسميته بالتنافس اإلرهابي بينه وبني تنظيم القاعدة، خاصة أن القاعدة كانت 
صاحبة النفوذ التقليدي في املنطقة منذ احتالل العراق في 2003، فقد جاء متدد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا على حساب نفوذ 
ومتدد الفصائل املرتبطة بتنظيم القاعدة، كما زاد إعالن داعش ملا أسماه "اخلالفة اإلسالمية" في ظل جناحات عسكرية حققها من جاذبيته 

وجناحه في احتواء مجموعات وفصائل وقيادات عسكرية وشرعية مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
املهم هنا أن هذا التنافس بني التنظيمني انعكس بصورة كبيرة على خريطة التنظيمات اإلرهابية املوالية لكال التنظيمني، ولم يقتصر هذا 
ملا سبق -صراعات وتبدل  التي شهدت -تبًعاً  اإلرهابية احمللية  للتنظيمات  انتقل  بل  للحدود،  العابرة  التنظيمات  والتنافس على  الصراع 

والءات بني التنظيمني داعش والقاعدة.

1 -" تنظيم "الدولة اإلسالمية": القصة الكاملة"، موقع بى بى عربي، 27 إبريل 2016:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story 
2  - "Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s", the International Centre for 
the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), January 26, 2015:
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/  

3 - »العراق. دمج ميليشيات احلشد الشعبي الطائفي باجليش«، موقع العربية نت، 28 يوليو 2016:
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/07/28/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html 

4 - "تصاعد القتال في اليمن.. وحكومة هادي تسعى لتصنيف احلوثيني جماعة إرهابية"، بوابة احلركات اإلسالمية، 19 فبراير 2017:
http://www.islamist-movements.com/39172  
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وتعتبر احلالة املصرية مثااًل واضًحا على ذلك بسبب تعدد العمليات اإلرهابية التي يقوم بها كل تنظيم أو مجموعة موالية حتى يؤكد 
حضوره، ففي سيناء على سبيل املثال مت رصد أكثر من 20 تنظيم مسلح منذ عام 2013، من بينهم تنظيم التوحيد واجلهاد في مدينة رفح، 
وتنظيم الرايات السوداء في مدينة الشيخ زويد وتنظيم اجلهادية السلفية في أبورديس، وتنظيمي أنصار اجلهاد وأنصار بيت املقدس في 

سانت كاترين وتنظيم شورى املجاهدين في جبل احلالل5.
ويالحظ أنه قد صيغت العديد من االستراتيجيات في العقود األخيرة من القرن العشرين في كل من مصر واجلزائر والسعودية، بهدف 
مكافحة اإلرهاب،6 ويالحظ أن أغلبها كما يتضح في اجلدول التالي كانت تركز على أبعاد التنمية الشاملة، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه 
تطوير سياسات تعالج االنحراف الفكري الذي يعد احملرك الرئيسي للعمليات اإلرهابية، والذي يعد مسئواًل عن تطور اإلرهاب الذي وصل 

إلى حالة من التوحش في سوريا والعراق فاقت جرائم عصابات املافيا. 
اجلدول رقم  )1( 

أولويات العمل في العديد من البلدان العربية في مراحل مكافحة اإلرهاب

الدولة
ترتيب األولويات يف مراحل إدارة اسرتاتيجية 

األوىل الثانية الثالثة )احلالية(

مرص أمني تنموي/ أمني أمني/ فكري

اجلزائر أمني تنموي/ أمني أمني/ سيايس

السعودية أمني فكري/ أمني فكري/تنموي/ شامل
                                                         اجلدول من إعداد الباحث.

باالنحراف  واملقصود  اإلرهاب،  مكافحة  في  الرئيسية  اخلطوة  باعتبارها  الديني  الفكري  االنحراف  مكافحة  على  الدراسة  هذه  وتركز 
الفكري هو عدم االلتزام بالقواعد الدينية والتقاليد واألعراف والنظم االجتماعية املعمول بها. أي إنه الفكر الذي "يحيد ويخالف تعاليم الدين 

اإلسالمي السمح مبا ال يتفق مع املقاصد العامة للدين اإلسالمي"7.  
الفكري،  االنحراف  تنامي ظاهرة  إلى  القرن احلادي والعشرين  بداية  املتسارعة منذ  اإلقليمية  املجتمعية واألمنية  التحوالت  أدت  حيث 
خاصة في ظل اإلعالم اجلديد وأدواته أصبحت في متناول اجلميع، وهو ما ييسر على التنظيمات اإلرهابية التواصل من خاللهم مع الشباب 

بكل مستوياتهم العلمية واستقطابهم وتضليلهم.
وبذلك يعد االنحراف الفكري أحد أشكال التطرف والذي يقصد به مجموعة من األفكار التي متثل خروًجا عن التيار املألوف وعلى النظام 
السائد في املجتمع واملنصوص عليه في الدستور على النحو الذي يترتب على تنفيذه تغير جذري في الوضع القائم في املجتمع وتوجهاته 
واالقتصادية  والسياسية  الدينية  املجاالت  من  العديد  يشمل  قد  بل  معني  دين  أو  مجال  على  مقتصًرا  التطرف  يكون  ال  وبذلك  العامة8. 

واالجتماعية، وكافة األديان السماوية وغير السماوية.
وانعكاسها  املنحرفة  األفكار  العتناق  خطورة  هناك  وتكون  الديني،  الفكري  االنحراف  على  يعتمد  اإلرهاب  أن  الدراسة  ترى  كما 
القناعات الفكرية إلى ممارسات عنيفة ضد اآلخرين، من أجل إحلاق الضرر بالفرد واجلماعة وفرض أفكار  على السلوك حينما يتجاوز 

وتصورات تتعارض مع الثوابت والقيم املتعارف عليها9. 
5 - "خريطة جماعات اإلرهاب في مصر.. حتالف املصالح"، موقع جريدة الشرق األوسط، 16 سبتمبر 2015:

https://aawsat.com/home/article/453526/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D
8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

6 - رونالد كريلينستني، مكافحة اإلرهاب، ترجمة أحمد التيجاني، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات مترجمة العدد 44، أبو ظبي2001.
7- علي فايز اجلحني، االنحراف الفكرى واألمن االجتماعي، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1437ه(، ص ص 68-56،67-55

8 -  إميان رجب، " التطرف: التعريف والسياق احلاكم"، دورية أحوال مصرية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الرابعة عشر، العدد 60، ربيع 2016.
9- على فايز اجلحنى، رؤية استراتيجية لتحقيق األمن الفكري واالجتماعي، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 2016( ، ص 125.
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ومن ثم فإن اخلطوات األولى ملعاجلة اإلرهاب تبدأ من معاجلة االنحراف الفكري الذي منه تنشأ بذور اإلرهاب. 
   وتأتي ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية ملواجهة ظاهرة االنحراف الفكري مرتبطة بتزايد احتمال جتدد موجة املقاتلني/اإلرهابيني 
العائدين من تنظيم داعش في العراق وسوريا بعد جناح العمليات العسكرية في إحلاق هزائم بالتنظيم هناك، وقد شهدت املنطقة العربية في 

الفترة التالية على احتالل العراق موجة مماثلة10.
كما أصبح واضًحا من خبرة الدول العربية في مكافحة اإلرهاب أن اعتماد احللول األمنية وحدها ال تكفي، كما أنها ال تسهم في عالج 
اخللل الفكري واالنحراف الديني، وال متنع من ظهور أجيال جديدة حتمل نفس األفكار املنحرفة. إلى جانب ذلك فإن استخدام التنظيمات 
اإلرهابية وسائط ووسائل التواصل االجتماعي، خصوًصا في مجال اإلنترنت مكنها من أن تنشر أفكارها املنحرفة، وتنفيذ عمليات إرهابية 

دون أوامر مباشرة من قيادات بعينها11. 
وفى ضوء ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقدمي رؤية استراتيجية تهدف لوقاية الشباب من االنحراف الفكري، مستخدمة مفهوم األمن 
لدى  الفكري  االنحراف  األول طبيعة وأسباب  القسم  يناقش  التالي،  النحو  أقسام رئيسية على  إلى ثالثة  الدراسة  الفكري، وتنقسم هذه 
الشباب، ويحلل القسم الثاني أهمية ودور األمن الفكري، ويقترح القسم لثالث رؤية االستراتيجية لوقاية الشباب من االنحراف في مرحلة 

ما بعد هزمية داعش.
أوالً: طبيعة وأسباب االنحراف الفكري لدى الشباب:

كما أشرت في مقدمة الدراسة أن االنحراف الفكري الديني صورة من صور التطرف، والذي يعرف بأنه زيادة الشيء عن حده الطبيعي 
مبكر،  وقت  منذ  وغربية  عربية  بلدان  في  الباحثني  اهتمام  شدت  التي  السيكولوجية  املوضوعات  من  التطرف  وموضوع  شيء،  كل  في 
وصدرت الكثير من الدراسات عن التطرف في السلوك بوجه عام في مقابل ما يعرف باسم االعتدال في السلوك، ولقد اتضح من الدراسات 

املتعددة أنه "سمة نفسية لها عالقة بأبعاد أخرى بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي أو سياسي"12. 
وقد قمت بدراسة اجلماعات املتطرفة في عصرنا احلاضر مثل القاعدة، وتنظيم "داعش" وقبلهما اخلوارج، ثم جماعة جهيمان "اجلماعة 
السلفية احملتسبة باململكة العربية السعودية" في بداية القرن اخلامس عشر الهجري احلالي، وجماعة "التكفير والهجرة" في ستينيات 
القرن العشرين امليالدي، ووجدت أن أصولهم اجلامعة هي التكفير لعامة املسلمني، واستحالل دمائهم وأموالهم، ثم التفجير والتدمير. وأن 
السبب األساسي األول لتبنيهم ألفكار منحرفة هو التربية الدينية املبنية على أسس خاطئة من اإلفراط والتفريط، والبيئة احلاضنة التي لها 

دور في نشأة اإلنسان سلبًا وإيجاًبا.
وبوجه عام هناك عدد من اخلصائص التي يتصف بها الشخص املنحرف، وميكن إجمالها في اآلتي13:

فقد البصيرة وعدم القدرة على االستبصار واالبتكار.   .1
اجلمود والتصلب العقلي والوجداني.   .2

عدم القدرة على حتمل الغموض.   .3
اللجوء إلى سلوك العنف كتعبير عن وجهة النظر الشخصية.   .4

عدم التسامح مع اآلراء املخالفة.  .5
14 التوتر النفسي وما يصاحبه من أزمات.   .6

10 - " خطر اإلرهابيني العائدين من سوريا والعراق"، موقع إسكاى نيوز عربية، 18 أغسطس, 2016:
https://www.skynewsarabia.com/web/article/867363/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%
B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF%D-
9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

11 - " املقاربة األمنية والقانونية في تونس ال تكفي وحدها حملاربة اإلرهاب"، موقع صحيفة العرب اللندنية، 16 سبتمبر 2015:
http://alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88
%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD/61897/manifest.html 

12- حمزة املزيني، ثقافة التطرف والتصدي لها والبديل عنها، )بيروت، دار االنتشار العربي، 2008(، ص ص 95 – 97.
13- عبد احلميد رشوان،  اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع، )اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 1991(،  ص ص 123 – 127، وأيًضا في: حسن عالم، املثقفون واإلرهاب، )القاهرة، 

الهيئة العامة للكتاب، 2002( ص54.
14 - يوسف ورداني، "youth extremism: مداخل مكافحة التطرف بني الشباب"، دورية بدائل، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، العدد 10، السنة السادسة، يناير 2015، ص ص 10-11.
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وميكن القول بأن هذه اخلصائص تدفع الشخص املنحرف إلى تغيير املظهر العام والسلوك حيث تؤدي إلى إحساسه باالغتراب والعزلة 
وإيجاد حالة من القطيعة مع األسرة واألصدقاء ومن ثم املجتمع والدولة، مما يولد لديه شعور بأنه يعيش في سجن داخلي، وهو ما يحمله 

دوافع انتقامية ضد املجتمع والدولة على نحو يجعله أكثر عرضة لالستقطاب من قبل اجلماعات املتطرفة.
وتزداد أهمية قضية حماية الشباب من االنحراف الفكري خاصة وأنهم األكثر عرضة آلليات االستقطاب اجلديدة للتنظيمات املتطرفة 
التي تعتمد على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة، على نحو بات معه ضرورًيا البحث عن وسائل جديدة حلماية الشباب من مخاطر 

االنحراف الفكري وهو ما تقترحه هذه الدراسة في اجلزء الثالث منها. 
1 - عوامل تدعم االنحراف الفكري لدى الشباب: 15

فيما  خاصة  سلبية  وتداعيات  عوامل  عدة  العوملة  عن  جتلى 
الهويات  على  كبير  بشكل  أثرت  حيث  الثقافي،  باملجال  يتعلق 
والعادات  واللغة  الدين  في  الرئيسية  ومقوماتها  القومية 
فئات  لتعرض  الطريق  مهد  مما  السلوك،  وأمن��اط  والتقاليد 
عديدة من الشباب إلى االنحراف الفكري ومن بني تلك العوامل: 
خالل  من  العوملة  ساعدت  الوطني:  االنتماء  ضعف  أ - 
الوطني  باالنتماء  الشعور  ضعف  على  الشعوب  بني  التقارب 
الوالءات  زيادة  مقابل  في  النامية  الدول  داخل  الشباب  لدى 
إلى املنظمات واملؤسسات الدولية مما يعني أن العوملة تتضمن 

منوذج مغاير ملفهوم املواطنة. 16
العوملة  أتاحت  والفكرية:  الثقافية  الهوية  تغييب  ب - 
تغييب  على  ساعد  مما  الدول  بني  الثقافي  للغزو  أكبر  فرًصا 
الهوية الثقافية والفكرية املميزة لدى بعض الدول، خاصة في 
الفكري  التكوين  مرحلة  في  هم  ممن  الشباب  استقطاب  ظل 
على نحو جعلهم فريسة للتبعية واالنقياد من أطراف قد تكون 
االستقرار  تزعزع  منحرفة  بأعمال  القيام  على  حتثهم  معادية 

الثقافي واألمني وحتدد وحدة ومتاسك املجتمع.
خالل  من  العوملة  أدت  السلوك:  أمن��اط  في  التغير  ج�- 
البنية  تشوه  إل��ى  االستهالكية  والثقافة  السلوك  انتشار 
أضعف  مما  فيها،  السائد  السلوك  وتغير  التقليدية  املجتمعية 
الذي  األمر  واأليديولوجية  والوطنية  الدينية  املواطنني  قناعات 
يتعلق  فيما  املادي  بشقيها  للثقافة  مستهلكني  مواطنني  جعلهم 

بالسلع واخلدمات واملعنوي فيما يتعلق باألفكار والقناعات. 17
املختلفة  الثقافات  انتشار  ظل  في  باالغتراب:  الشعور  د - 
شعور  إلى  ذلك  أدى  العوملة،  إطار  في  العربية  املجتمعات  في 

مواطني املجتمعات العربية خاصة فئات الشباب باالغتراب، حيث يعيش هؤالء الشباب بني العديد من الثقافات املختلفة واملتعارضة فيما 
بينها مما يجعلهم يعانون من حالة من االغتراب الفكري والثقافي. 18  

القصير،)،  السعودية، جامعة  العربية  اململكة  العوملة، (  تداعيات  الفكري لطالبه في ضوء  األمن  اجلامعي في حتقيق  املعلم  راضي محمد، دور  الناصر  عبد  و  الثويني  العزيز  عبد  15- محمد 
1434/1433، ص ص  25-21.

16 -  محمد مجاهد، مخاطر العوملة على هوية الشباب, )القاهرة، مجلة مستقبل التربية، 2002( ، ص13.
17 - محمد مجدي حجازي، الثقافة العربية في زمن العوملة، )الرياض, دار قباء، 2001(،  ص، 30.

18 - ثناء الضبع، دراسة عن مشكلة االغتراب لدى عينة من طالبات اجلامعة السعوديات في ضوء عصر العوملة، ندوة العوملة وأولويات التربية، ) كلية التربية جامعة امللك سعود, من1-3 مارس 
2004( ، ص- ص410-365.

املصدر: 
الوطن،  جريدة  باملدارس"،  والتطرف  العنف  ظاهرتي  ملواجهة  الفكري«  »األمن  استراتيجية  "اعتماد 

.2014 28 ديسمبر 

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، استراتيجية األمن الفكري 
االستراتيجية  مدة  اجلامعي.  قبل  بالتعليم  والتطرف  العنف  ظاهرتي  ملواجهة 
 ،2017/2016 في  وتنتهي   2015/2014 الدراسي  العام  من  تبدأ  سنوات،   3
عينة  واختيار  األدوات  إعداد  فيها  يتم  األولى:  املرحلة  مراحل،  ثالث  إلى  وتقسم 
املدارس،  داخل  الفكري  األمن  ثقافة  بنشر  والبدء  احملافظات،  داخل  املدارس  من 
وتدريب املعلمني واملوجهني والقيادات التربوية والتعليمية وأولياء األمور، كما يتم 
إنشاء »نادي األمن الفكري واملعلوماتي« داخل املدارس، وتدريب معلمي األنشطة 
في  البدء  فيها  يتم  الثانية  املرحلة  أما  الفكري.  األمن  مكونات  تنمية  بأعباء  للقيام 
واحدة  حصة  خالل  من  الطالب،  مع  واملعلوماتي  الفكري  األمن  مكونات  معاجلة 
أسبوعيًا، أو بالتناوب مع حصة املكتبة، إضافة إلى تفعيل أندية األمن الفكري. وفي 
املرحلة الثالثة يتم فيها متابعة التجربة، وإعداد دورات تدريبية لعالج الصعوبات، 
جميع  على  تعميمها  إمكانية  دراسة  مع  امليدان،  داخل  الفكرة  إلرساء  ضماًنا 
املدارس، ودمجها في اخلطة االستراتيجية للتعليم قبل اجلامعي حتى عام 2030.
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ه� - التبعية وضعف الثقة: أدى الضخ الكبير لألفكار نتيجة العوملة وثورة االتصاالت إلى حالة من الفوضى في املجتمعات العربية، 
حيث ساعدت حالة تسطيح األفكار والثقافة على تفكيك العالقات االجتماعية وإضعاف الثقة في النفس واالنتماءات الوطنية، مما أدى إلى 

حالة من التبعية وفقدان الثقة بالذات داخل املجتمعات العربية.
و-الفضاء اإللكتروني: أدت زيادة استخدام الفضاء اإللكتروني إلى زيادة فرص اختراق األمن الفكري خاصة في ظل انتشار كثير من 
الرسائل التي قد حتمل في طياتها العديد من السلبيات في اجلوانب األخالقية والثقافية والصحية واالجتماعية واألمنية، على نحو أثر في 
النظام التعليمي واحلياة الثقافية واالجتماعية ومنط احلياة االقتصادية في العالم العربي، األمر الذي أدى إلى زيادة التبعية الثقافية والعنف 

واجلرمية وإهمال مصادر املعلومات األخرى.  
2 - مؤشرات االنحراف الفكري19:

في  متاًما  متضادين  شكلني  يتخذ  أنه  ويالحظ  عنه،  التعبير  ومظاهر  أشكال  وتتعدد  اإلنسانية،  الظواهر  أحد  الفكري  االنحراف  يعد 
شكل  ويأخذ  األول  االجتاه  عكس  والثاني  واالعتدال  الوسطية  عن  واالبتعاد  التطرف  إلى  األول  الشكل  يتجه  حيث  العربية  املجتمعات 

اإلعراض عن الدين وصواًل إلى مرحلة اإلحلاد20. 
وتكمن خطورة االنحراف الفكري عندما يتنقل من مرحلة األفكار واآلراء املتشددة إلى مرحلة املمارسة الفعلية باستخدام وسائل العنف 
من قتل واغتياالت وتفجيرات لتحقيق أهداف هذا الفكر املنحرف، ومن ثم يتحول االنحراف الفكري إلى اإلرهاب مما ميثل تهديًدا لألمن 

القومي للدولة بأبعاده املختلفة.
وبالنظر إلى أشكال ومظاهر االنحراف الفكري السائدة بني الشباب في املجتمعات العربية، جند أنه يعبر عن حالة من االقتناع بكون 
العنف هو الوسيلة الوحيدة التي حتقق األهداف، وهو ما ينتج عنه القيام بالعمليات اإلرهابية، ولكي ميكن حتصني الشباب من االنحراف 

الفكري البد من التعرف أواًل على مؤشرات ومظاهر هذا االنحراف، وميكن حتديدها في اآلتي:
أ- االنطواء على النفس وتكفير املجتمع: والذي يعد من أكثر مظاهر االنحراف الفكري شيوًعا في املجتمعات وأكثرها خطورة، حيث 
يبدأ الشخص املنحرف فكرًيا انطالًقا من تعصبه لرأيه باعتزال املجتمع واالنطواء على نفسه، ومن ثم تكفير املجتمع من حوله مبا فيهم 
أبناء ديانته ومن ثم يعتقد بضرورة قتلهم، وحاول البعض ربط العمل اإلرهابي بالدين اإلسالمي إال أن هذا األمر ال ميكن تعميمه والقبول 
به بصورة مطلقة، حيث إن ممارسة التكفير ومن ثم ممارسة اإلرهاب يأتي من جماعات خارجة عن اإلجماع اإلسالمي املعتدل، وتعد هذه 

اجلماعات تنظيمات منحرفة بأفكارها وسلوكها وممارستها التي يحكمها التكفير والتحريض على الكراهية ورفض اآلخر21. 
الغلو والتشدد في الدين: يعد الغلو والتشدد من مظاهر االنحراف الفكري، حيث يلزم املتشددون أنفسهم مبا ال يلزمهم به الله  ب- 
اعتقاًدا بأن ذلك يقربهم من الله، ويضاف لذلك استخدامهم للعنف إلجبار غيرهم على فعل ذلك، ومن مظاهر وسمات الغلو والتشدد التعالي 
الدين بال أصول وال ضوابط واالستبداد  لقواعد  العلم واالحتكام  االكتمال، وادعاء  لبلوغ  املتشدد عن رغبة نفسية  والغرور، حيث يعبر 
بالرأي وجتهيل اآلخرين وعدم االعتراف برأيهم، والطعن في االعتداء على علماء الدين، والتركيز على بعض اجلوانب الشكلية في الدين 

وإهمال اجلوانب األساسية22.
العنف واإلرهاب  الدائمة في ممارسة  الرغبة  الفكري هي  الرغبة في ممارسة اإلرهاب والعنف: يعد من أهم مظاهر االنحراف  ج�- 
باعتبارهما وسيلة لتحقيق األهداف، كما يعد اإلرهاب والعنف أكثر أشكال االنحراف الفكري وضوًحا، حيث يعبر العمل اإلرهابي عن الفكر 
الذي يتبناه منفذوه، وميكن تعريف اإلرهاب على أنه استخدام القوة والعنف خارج إطار القانون من أفراد وجماعات ضد أفراد وجماعات 
وتنظيمات ودول وحكومات أخرى بهدف زعزعة األمن واالستقرار وخلق أجواء من التوتر والقلق واخلوف وعدم االستقرار، وذلك لتحقيق 

أهداف سياسية أو أيديولوجية أو إجرامية23.

19 - عبد الغفار عبد الصادق عفيفي الدويك، منظمات املجتمع املدني ومدى ارتباطها بقضايا األمن الشامل: حقوق اإلنسان – تعزيز األمن الفكري، )جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية 
العلوم االستراتيجية، 2011(، ص ص 40-31.

الغلو  الشبل،  العزيز  انظر: على عبد  وللمزيد   .208 1423 هـ( ص  املنصورة كلية احلقوق،  )املنصورة: جامعة  الفكرية،  املؤثرات  الفكري في مواجهة  األمن  احليدر،  الرحمن  20 - حيدر عبد 
والتطرف، )الرياض: دار الوطن، 1417(، ص ٢٣ .

21- "إرهاب األصولية اإلسالمية"، صحيفة املثقف، األربعاء 27 يوليو 2017:
http://www.almothaqaf.com/qadaya2016/904051.html 

22 - حيدر بن عبد الرحمن احليدر، مرجع سبق ذكره. ص 198، وعلى بن عبد العزيز الشبل، مرجع سبق ذكره. ص 198.
23 - رشيد مقتدر، "مفهوم العنف السياسي عند اجلماعات اإلسالمية: مساهمة للبحث عن جذور التطرف اإلسالمي1/2"، أسبوعية البيضاوي العددين 60/59 الصادر في يونيو 2003:

http://www.aljabriabed.net/n77_02moktadir.)2(.html
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13 األمن الفكرى بعد هزمية داعش

د- تبني مفهوم مضلل للجهاد: يعتمد الكثير من دعاة االنحراف الفكري ورموزه على توظيف املصطلحات والنصوص الدينية خلدمة 
مصاحلهم لتبرير انحرافاتهم الفكرية وسلوكهم العنيف، ويعد مصطلح اجلهاد أكثر املصطلحات استخداًما من قبل املنحرفني فكريا بذريعة 
أن ما يقومون به من عمليات إرهابية وأعمال تخريب وتدمير للممتلكات هو جهاد في سبيل الله، وهو فهم مغلوط ملفهوم اجلهاد في سبيل الله. 
ه�- تبرير االعتداء على رجال األمن بدفع الصائل: يعد االعتداء على رجال األمن من اجليش والشرطة سواء في مصر أو غيرها من 
البلدان العربية من قبل اجلماعات اإلرهابية أحد أبرز مظاهر االنحراف الفكري في الوقت احلالي، حيث يبرر أفراد اجلماعات والتنظيمات 
املنحرفة فكرًيا ما يقومون به بأنه دفاًعا عن النفس استناًدا إلى مبدأ شرعي وهو دفع الصائل24 إال أن هذا املبدأ ال ينطبق إال في ظروف معينة 
ال تنطبق على رجال األمن من اجليش والشرطة؛ فما يقومون به هو عمل مشروع بحكم اختصاصهم الذي نص عليه الدستور والقانون 

لتحقيق األمن واالستقرار.
و - احلرب ضد الغرب: يزعم أصحاب االنحراف الفكري أن عدم اعتناق اآلخر لإلسالم هو مبرر كافي للدخول في حرب معه وقتله 
باعتباره كافًرا، حيث يرى أصحاب الفكر املنحرف أنه يجب محاربة وقتال غير املسلمني، لذلك قسموا في أدبياتهم البلدان إلى دار اإلسالم 
ودار الكفر، ومن ثم فإن قتال الكفار في رأيهم واجب وفريضة دينية25 وهو ما يتعارض مع تعاليم ونصوص الدين الصحيح في قوله تعالى 

( )البقرة: من اآلية ٢٥٦  (.  ْشُد ِمَن الَْغِيّ َ الُرّ )ال إِْكَراَه ِفي الِدّيِن َقْد َتبنََيّ
ز- الرغبة في إقامة دولة "اخلالفة اإلسالمية": وهو سبب يقدمه املنحرفون فكرًيا لتبرير ما يقومون به من أعمال إرهابية ؛ ويرون 

أن الدول املعاصرة كافرة أو مرتدة. 
ح- تكفير االنضمام للمنظمات الدولية: يكفر أصحاب الفكر املنحرف االنضمام إلى املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة، باإلضافة إلى 
حترمي إبرام االتفاقيات واملعاهدات الدولية باعتبارها مخالفة للشرع، مبررين ذلك بأن كل ما يتم االحتكام إليه من غير شرع الله فهو كفر 

حسب وجهة نظرهم.
ط- الفهم املغلوط لألحكام الشرعية: يعد من مظاهر االنحراف الفكري الفهم املغلوط لألحكام الشرعية واحلكم عليها في غير موضعها 
وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في تناول النص دون إدراك مقاصده ودون االطالع على مقاصد الشريعة، ويستسهل أصحاب هذا املنهج 

التحرمي دون تقدمي األدلة الشرعية على إثبات ذلك.  
واستقطاب  املنحرفة  لألفكار  شرعي  غطاء  إليجاد  الفتاوى  هذه  املنحرف  الفكر  أصحاب  يستخدم  والعنف:  القتل  فتاوى  تبني  ي- 

أعضاء جدد، وقد أسهمت هذه الفتاوى في تنفيذ عدد كبير من املتحمسني لهذه األفكار عمليات إرهابية على نطاق واسع.
ك- الفتوى بغير علم: يرتبط هذا املظهر بالسابق، حيث يعتمد أصحاب الفكر املنحرف على إصدار فتاوى سواء بالقتل أو بالتكفير أو 

التحرمي دون أي فهم صحيح للنصوص القرآنية وأحكامها ومقاصدها، ودون أي تأهيل علمي شرعي إلصدار األحكام والفتاوى الدينية.
ل- التعصب للرأي وعدم قبول اآلخر: يتسم أصحاب الفكر املنحرف بالتعصب الشديد آلرائهم فال يعترفون بوجود من يختلف معهم، 
مما يؤدي إلى انغالقهم عند النظر في األمور االجتهادية ويزداد األمر خطورة عندما يحاول املتعصب فرض رأيه بالقوة ويسعى إلقصاء 

اآلخرين من خالل اتهامهم بالكفر واخلروج عن الدين.
م- االنقياد والتقليد األعمى: من مظاهر االنحراف الفكري االنقياد والتقليد األعمى لبعض الرموز والقادة الدينيني والتنظيميني، حيث 
يلتزم اتباعهم التزام أعمى برأيهم ومنهجهم دون أي مراجعة أو نقد. ويضاف لذلك تقديس بعض الرموز والقيادات، ومن ثم القبول املطلق 
مبا ينادون به وعدم قبول االعتراض أو النقد العلمي آلرائهم، بل ميتد األمر إلى شن حمالت عنيفة من قبل أتباع هؤالء الرموز ضد كل من 

ينتقد أو يفند آرائهم.
التي  اجلماعة  أو  الشخص  في  املطلقة  واملعرفة  احلق  حصر  على  الفكري  االنحراف  أصحاب  يعمل  للعلماء:  املعنوي  االغتيال  ن- 
يتبعونها، على اعتبار أن ذلك هو احلق والعلم، ومن ثم فعندما يكون هناك اختالف لدى بعض العلماء عن الشخص أو اجلماعة املتبعة من 

قبل أصحاب الفكر املنحرف يشنون حمالت التشويه واالغتيال املعنوي بأبشع الصفات.   

24 - دفع الصائل: الدفع لغة: الدفع: اإلزالة بقوة. دفعه يدفعه دفًعا ودفاًعا ودافعه ودفعه فاندفاع وتدفع تدافعوا الشيء: دفعه لكل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعًضا. )ابن 
منظور، مادة دفع(. والصائل: اسم فاعل من الفعل صال، حيث جاء في لسان العرب: صال على قرئه صوال وصياال وصؤوال وصوالنا وصاال ومصالة: سطا... والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس 
ويتطاول عليهم... وصال عليه إذا استطال، وصال عليه: وثب صوال وصولة. )ابن منظور، مادة صول(. ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي اخلاص بدفع الصائل، وعلى تسمية املعتدي صائال، 

واملعتدى عليه مصوال عليه انظر: عبد القادر عودة، الشرعي اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، )1401 / 1981 م. ج 1(، ص 473.

25 - مطيع اهلل دخيل اهلل احلربي، اإلرهاب في نظر اإلسالم: دراسة علمية حتليلية متعمقة، )الرياض: مكتبة امللك فهد، 1432ه(، ص 134.
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ثانًيا: أهمية األمن الفكري في مرحلة ما بعد داعش:
ترى هذه الدراسة أن العديد من الدول العربية سوف تتعرض خالل الفترة التالية على هزمية داعش في سوريا والعراق ملوجات من 
تدفق املقاتلني العائدين من مناطق الصراع هناك، األمر الذى سوف يعرض املجتمعات العربية خاصة الشباب فيها إلى مخاطر االنزالق 
أو التعاطف مع األفكار املنحرفة، التي يؤمن بها هؤالء العائدون، ولذلك ترى الدراسة أهمية تبني مفهوم األمن الفكري كمدخل رئيسي 
ملواجهة االنحراف الفكري في مرحلة ما بعد هزمية داعش، حيث إن املرجعية الفكرية للعائدين من مناطق الصراع إلى الدول العربية هي 

أفكار منحرفة اعتمدت على مصادر مغلوطة اختلف عليها كافة علماء املسلمني.
ولهذا تعتمد الدراسة على توظيف مفهوم األمن الفكري كقيمة مضافة لتصحيح مسار االنحراف الفكري بعيًدا عن التطرف واإلرهاب، وترى 
أن هناك فرصة متاحة للعديد من الدول في مرحلة ما بعد داعش لم تكن متاحة من قبل مع موجة العائدين من أفغانستان أو العراق في السابق.
ولكي ميكن تقدير أعداد املقاتلني العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق البد من الرجوع إلى التقارير الدولية اخلاصة بعدد 
املقاتلني احملليني واألجانب داخل تنظيم داعش، حيث قدر تقرير صادر عن مجموعة سوفان الدولية عدد مقاتلي تنظيم داعش ما بني 27 
إلى تنظيم داعش واجلماعات املتطرفة األخرى، وهم قدموا من أكثر من  ألف إلى 31 ألف شخص سافروا إلى سوريا والعراق لالنضمام 
86 دولة26، والدول العشر التي تتصدر أعداد املقاتلني هي تونس بعدد 6500 مقاتل ثم السعودية بعدد 2500 مقاتل ثم روسيا بعدد 2400 
مقاتل ويليها األردن بعدد2250، ثم تركيا بعدد 2100، ثم فرنسا بعدد 1700، املغرب بعدد1350، ولبنان بعدد900، ومصر بعدد 800 

وأملانيا بعدد 760 مقاتل27.
املقاتلني  عدد  أن  إلى   ،2015 مايو  بينما أشار تقرير آخر أعدته جلنة مراقبة نشاط تنظيم القاعدة في مجلس األمن الدولي بتاريخ 19 
األجانب قد ارتفع بنسبة 71 % من منتصف 2014 إلى مارس 2015، كما ذكر التقرير أن عدد املقاتلني الذين غادروا أوطانهم لالنضمام 
لتنظيمي داعش والقاعدة في سوريا والعراق قد بلغ أكثر من 25 ألف مقاتل أتوا من أكثر من 100 دولة، وقد أكد مدير جلنة األمم املتحدة 
30 ألف  املقاتلني األجانب في صفوف داعش في سوريا والعراق يقارب  2016، أن عدد  5 يوليو  ملكافحة اإلرهاب جان بول البورد في 

مقاتل، وحذر جان بول من مخاطر ارتكاب هجمات إرهابية حال عودة هؤالء املقاتلني إلى بالدهم األصلية28.
فيما أشار تقرير آخر أعده معهد دراسات احلرب في مارس 2016، إلى أن هناك أكثر من 25 تنظيم ميتلكون النفوذ والقوة والسالح في 

سوريا، ويقدر املعهد أعداد املقاتلني املنضمني لتلك التنظيمات بحوالي 100 ألف مقاتل.
وبتحليل اخلبرات الدولية واإلقليمية في محاربة اإلرهاب والتصدي ملخاطره، نكتشف أن عملية محاربة اإلرهاب تقوم على محورين، 
األول احملور األمني والذي يتعلق باملواجهة العسكرية للعنف واإلرهاب لفرض األمن وحماية االستقرار، كما يتضمن حتقيق العدالة الناجزة 
والتي تعنى الفصل السريع دون تباطؤ في قضايا اإلرهاب، شريطة أن يتم ذلك في إطار سيادة القانون وأحكامه، ويتمثل احملور الثاني في 
املواجهة الفكرية خاصة فيما يتعلق باخلطاب املوجه إلى عناصر اجلماعات اإلرهابية لتصحيح املفاهيم املغلوطة التي مألت عقولهم ولتقدمي 

صورة صحيحة عن اإلسالم .
وميكن القول إنه ال يزال التحرك األمني هو الغالب في أساليب محاربة اإلرهاب والتصدي ملخاطره، حيث قامت  مصر باتخاذ قرار في 
ديسمبر 2014، لتقييد حركة السفر إلى اخلارج لعدد من الدول منها قطر وتركيا واألردن ولبنان وماليزيا وألبانيا لفئة الشباب ما دون 40 
عاًما، وذلك استناًدا إلى معلومات أمنية تتعلق بأن هذه البلدان تعد نقط جذب للشباب املصري الراغب في االنضمام للتنظيمات املسلحة، كما 

وضعت السلطات التونسية ضوابط على سفر املواطنني إلى خارج البالد منذ مارس 2015 لألشخاص ما دون 35 عاما29.

26 - "املقاتلون األوروبيون مع داعش"، موقع السكينة، 25 يونيو 2017، "التقرير السنوي للخارجية األمريكية حول اإلرهاب العاملي"، موقع السكينة، 4 يونيو 2016.
27 - "Foreign Fighters", The Soufan Group , December 2015:
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf   

28- خالد عكاشة، »املصريون في صفوف داعش: إشكالية املخاطر وأزمة العائدين«، امللف املصري، العدد 31،  مارس 2017، ص ص 12-11.
-" Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s", Op. Cit.  

29 - " قيود حكومية على سفر املواطنني إلى 6 دول"، موقع جريدة الوفد، 09 ديسمبر 2014:
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/782339-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9
%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D8%AF%D9%88%D9%84 
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15 األمن الفكرى بعد هزمية داعش

 فيما قامت السعودية بتحذير رعاياها من السفر إلى البلدان التي تعاني من الصراعات واالضطرابات دون إذن مسبق حلماية مواطنيها 
واحلفاظ على أرواحهم، كما أكدت املديرية العامة للجوازات منع الرعايا السعوديني من السفر إلى سوريا واألراضي الفلسطينية احملتلة 

وإيران وسوريا واليمن وتايالند.
وكما ذكرنا سابًقا تتبنى هذه الدراسة مفهوم األمن الفكري باعتباره املفهوم الرئيسي الذي ميكن من خالله تطوير استراتيجية ملواجهة 
االنحراف الفكري املصاحب لعودة املقاتلني من صفوف تنظيم داعش، ويعرض هذا القسم تعريف ملفهوم األمن الفكري وكيفية حتقيقه 

وكيف ميكن توظيفه في التعامل مع قضية املقاتلني العائدين من داعش.
1 -مفهوم األمن الفكري30:

 تتعدد تعاريف األمن الفكري، حيث يراه البعض بأنه "احلالة 
التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة والهدوء واالستقرار والبعد 
حياة  على  اخلوف  أسباب  واختفاء  واالضطراب،  القلق  عن 
"إحساس  في  يتمثل  بأنه  اآلخر  البعض  ويرى  اإلنسان"31، 
ينظم  الذي  األخالقي  ونظامه  الفكرية  منظومته  بأن  املجتمع 
تهديد  موضع  في  ليس  املجتمع،  داخل  األفراد  بني  العالقات 
من  الفكر  سالمة  إلى  "االطمئنان  أنه  أو  إليه"،  وافد  فكر  من 
االنحراف الذي يشكل تهديًدا لألمن الوطني في أحد مقوماته 

الفكرية والثقافية واألمنية" 32.     
وميكن من خالل األمن الفكري حتصني وحماية الشباب في 
خصوًصا  والعنف،  والتطرف  الغلو  لدعاة  والتصدي  مواجهة 
فكرًيا  فراًغا  يعاني  الشباب  من  قليلة  غير  نسبة  أن  أدركنا  إذا 
من  تعليم  تلقوا  قد  الشباب  بعض  أن  كما  ملحوًظا،  وثقافيًا 
بعض  قبل  من  بعضهم  استغالل  مت  وقد  مشبوهة،  مصادر 
العناصر املنحرفة فكريا لغرس أفكارهم املتطرفة لعدم وجود 
العناصر  عملت  لذلك  حتميهم،  الشباب  لدى  فكرية  حصانة 
املنحرفة فكرًيا على تلقني الكثير من الشباب املبادئ واملعتقدات 
لتهديد  ومصدر  والتدمير  للقتل  أداة  أصبحوا  حتى  اخلاطئة، 

أمن املجتمع وترويع أفراده33. 
 وتتبنى هذه الدراسة مفهوم األمن الفكري باعتباره املدخل 
الدينية  االن��ح��راف  ص��ور  كافة  من  العقل  وصيانة  حلماية 

والسياسية والثقافية، وال تعني احلماية هنا التقيد وكبح احلريات مع األخذ في احلسبان أنه ال توجد حرية مطلقة، بل املقصود باحلماية 
الضوابط الدينية واألخالقية واالجتماعية التي يتحقق األمن الفكري باتخاذها، ومنها ما يلي:

أواًل: بناء العقل اإلنساني حتى يكون قادًرا على الفرز واالختيار املبني على إدراك كافة التصورات والرؤى.
ثانيا: حتصني البناء الفكري لكي يستطيع الصمود أمام املؤثرات واالنحرافات الفكرية الوافدة عليه، سواء كانت انحرافات سياسية أو 

أخالقية أو عقائدية.

30-  يثار اجلدل حول املفهوم من مدخل أنه يشكل حظًرا وقيوًدا على الفكر بينما الهدف الرئيس من املفهوم هو احلفاظ على سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف أو واخلروج عن الوسطية 
واالعتدال في فهمه لألمور الدينية حتديًدا وتصوره للكون مبا يؤول  إلى الغلو أو اإلحلاد، وانظر في: عادل على الشذي، مسئولية املجتمع عن حماية األمن الفكري ألفراده، بحث مقدم في ندوة املجتمع 

واألمن في دورتها السنوية الثالثة املؤسسات املجتمعية واألمنية  املسؤولية املشتركة، ) الرياض: كلية امللك فهد  األمنية، 1425ه (، ص ص -21 24.
31 - بيتر ح-تايلور، "النزعة اإلقليمية في شبكة املدن العاملية"، ترجمة بهجت عبد الفتاح، املجلة الدولية للعلوم االجتماعية، العدد 181,سبتمبر 2004، ص123.

32 - املجدوب أحمد علي، األمن الفكري والعقائدي , مفاهيمه , وخصائصه , وكيفية حتقيقه , الندوة العلمية , نحو استراتيجية عربية للتدريب في امليادين  األمنية ،( الرياض , املركز العربي 
للدراسات  األمنية والتدريب،1418ه(، ص53. 

33 - عبد اهلل عبد احملسن التركي، األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية، )مكة املكرمة، مطابع رابطة العالم اإلسالمي،1423(، ص ص 27-5.

املصدر: 
جريدة  الفكري"،  االنحراف  عالج  في  وأثره  للتراث  الصحيح  الفهم  يناقش:  بأسيوط  دولي  "مؤمتر 

األهرام، 16 فبراير 2016.

نظمت جامعة األزهر فرع أسيوط  املؤمتر الدولي األول حتت عنوان الفهم الصحيح 
للتراث اإلسالمي وأثره في عالج االنحراف الفكري ، وركزت أهداف املؤمتر على 
املنحرفة  األفكار  األدلة والبراهني في مناقشة  املرتكز على  العلمي  اعتماد احلوار 
احلوار  مبدأ  وترسيخ  واملادي،  الفكري  التراث  حلفظ  تشريعية  ضوابط  ووضع 

املوضوعي الهادف في عالج قضايا األمة ومشكالتها.  

مؤمتر الفهم الصحيح للتراث اإلسالمي وأثره في عالج االنحراف الفكري
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ثالًثا: حماية الدولة واملجتمع واألفراد في مواجهة االنحرافات املتمثلة في اآلراء والتوجهات التي يتم التعبير عنها بالكلمة املكتوبة أو 
املسموعة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

رابًعا: معاجلة  االنحرف من خالل احلوار واخلطاب بهدف تصحيح املفاهيم املغلوطة لديه وإزالة كافة الشبهات وااللتباسات العالقة 
بذهنه.    

وترجع أهمية األمن الفكري في بعده الديني إلى أنه يأتي في املرتبة األولى من حيث األهمية واخلطورة، على اعتبار أن األمن الفكري 
الديني أساس كل أمن، والضرر الناجت عن اإلخالل باألمن الفكري في بعده الديني  يتعدى إلى كل شرائح املجتمع على اختالف مستوياتهم، 
ويؤدي كذلك إلى اختالل األمن في اجلوانب اجلنائية واالقتصادية وغيرها، فكثيًرا ما يكون القتل وسفك الدماء، وانتهاك األعراض نتاج 
أفكار خارجة عن دين الله تعالى، واملتأمل في تيارات الغلو والتشدد في املجتمعات املسلمة يجد أن أفعال املتشددين من قتل وتفجير هي 

نتائج فكر ديني مغلوط 34.
2 -  حتقيق األمن الفكري في مرحلة مابعد داعش: 

يتطلب حتقيق األمن الفكري العمل على ثالث مراحل رئيسية. تتمثل املرحلة األولى في مرحلة الوقاية من االنحراف الفكري، ويتم توجيه 
العمل في هذه املرحلة بشكل عام إلى جميع أفراد املجتمع دون أي استثناء من خالل املؤسسات التعليمية في مراحلها املختلفة، بشرط أن 

يكون ذلك وفق خطط تتم دراستها بعناية ويتم حتديد األهداف من التعليم سواء كان التعليم اجلامعي أو ما قبل اجلامعي.
بينما تتعلق املرحلة الثانية مبرحلة املناقشة واحلوار، حيث عادة ال تنجح جهود الوقاية وحدها في منع األفكار املنحرفة من الوصول 
إلى فئات الشباب املختلفة خاصة الشباب في املرحلة اجلامعية سواء كان مصدر هذه األفكار داخليًا أو خارجيًا، حيث تستمر هذه األفكار 
في التوسع واالنتشار واستقطاب عدد كبير من الشباب إلى أن تتوقف مبدى يقظة املسؤولني عن التعليم وقدرة أصحاب الفكر والرأي من 
العلمية واملوضوعية عبر احلوار واملناقشة، وتعد هذه املرحلة  اخلبراء والباحثني على التصدي لتلك األفكار املنحرفة من خالل األسباب 
من أهم مراحل حتقيق األمن الفكري ومتطلباتها، خصوًصا وأن هذه املواجهة الفكرية تستدعي مواجهة الفكر بالفكر، عن طريق احلوار 
خطورة  وتوضيح  واألفكار  املعتقدات  من  سليم  هو  مبا  القناعات  لترسيخ  واملؤثرة  الصادقة  والبراهني  األدلة  بيان  على  القائم  والنقاش 

األفكار املنحرفة على الفرد واملجتمع.
وتتمثل املرحلة الثالثة في مرحلة التقومي والعالج، ويبدأ العمل في هذه املرحلة بتقييم الفكر املنحرف، وتقدير مدى خطورته، ثم ينتقل العمل 
إلى مستوى أعلى وهو تصحيح هذا الفكر، من خالل الدور املهم الذي تقوم به املؤسسات التربوية مثل املدرسة واجلامعة في معاجلة هذا الفكر.
ولكي ميكن االستفادة من هذه املراحل في مكافحة االنحراف الفكري للعائدين من داعش وحماية الشباب من التأثر بأفكارهم، ال 

بد أواًل من حتديد أبعاد البنية الفكرية للعائدين من هذا التنظيم.
وبصفة عامة، لم جتر دراسات حول العائدين، ولكن نظرًيا ميكن توصيف العائدين إلى ثالث حاالت هي العائد احملبط والعائد املتردد 
والعائد املنتقم. فالعائد احملبط هو املهزوم نفسيًا بعد جتربة ثبت له أنها وهم وأكذوبة خارج السياق الطبيعي لألحداث واملتغيرات، أما العائد 
املتردد فهو قد يرى أنها جتربة تاريخية وخطوة في سبيل حتقيق مشروع "الدولة اإلسالمية" املزعومة وأن العالم قد حال دون استكمال 
املشروع وإقامة دولة اخلالفة، أما األخير وهو العائد املنتقم فال زال يحمل نفس األفكار واملعتقدات التي كان ميارسها في العراق وسوريا 

ويصر على ممارسة القتل والدمار والتوحش في مجتمعه بعد عودته انتقاًما من املجتمع الرافض ألفكاره التخريبية.
ويتشارك العائدون من مناطق القتال في العقيدة وهي العقيدة الداعشية التي تعد محصلة لكل ما كتب من أدبيات نظرية مثل كتابات 
التي يعتمد عليها  الكتب  العنف واإلرهاب، ومن بني أهم  البنا مؤسس تنظيم اإلخوان وكتابات سيد قطب منظر  ورسائل ووصايا حسن 
ملا قدمه من  السلفية اجلهادية  لفكر  األساسية  البنية  يعد  الذي  الطريق لسيد قطب،  تنظيم داعش ويستمد منها عقيدته كتاب معالم على 
صياغة في حقبة الستينيات وطرحه لفكرتي اجلاهلية واحلاكمية والسالح للتغيير، وكتاب الفريضة الغائبة حملمد عبد السالم فرج، مؤسس 

اجلماعة اإلسالمية، والذي يعتبر األساس الفكري لتنظيم اجلهاد35.
34- على فايز اجلحني، مرجع سبق ذكره، ص 18. ، عبد الرحمن  معال اللويحق، األمن الفكري: ماهيته وضوابطه، بحث علمي منشور ضمن  أوراق  عمل ندوة  األمن الفكري، )الرياض: مركز 

الدراسات والبحوث  بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1426هـ( ، ص 60.
35 - "حوكمة اخلطاب الديني في مواجهة اإلرهاب"، موقع جريدة احلياة اللندنية، ٢٣ يونيو ٢٠١٧:
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كما يعتمد التنظيم على العديد من الكتب األخرى، مثل كتاب ملة إبراهيم ألبي محمد املقدسي، وكتاب "اجلهاد واالجتهاد: تأمالت في 
املنهج" ألبي قتادة الفلسطيني وكتاب دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ألبي مصعب السوري الذي استأثرت تنظيراته اجلهادية باهتمام 
جميع مراكز األبحاث والدراسات املعنية بدراسة ظاهرة اإلرهاب، وكتاب العمدة في إعداد العدة لسيد إمام الذي يعد مرجًعا جهادًيا في 
مخيمات تدريب القاعدة في أفغانستان، وكتاب "الوالء والبراء: عقيدة منقولة وواقع مفقود" لزعيم تنظيم القاعدة احلالي أمين الظواهري36
وتعبر هذه الكتب في مجملها عن ثقافة اجلهاد التي تزعمها التنظيمات املنحرفة37، والتي استطاعت من خاللها جذب شباب العالم العربي 
واإلسالمي إلى أفغانستان بنهاية القرن املاضي من خالل ما عرف باسم باخلطاب الصحوي، وهو خطاب نشأ باملزج بني التيار الديني 
املتشدد وبرامج احلركات اإلسالمية السياسية املتطرفة وعلى رأسها تنظيم اإلخوان، السيما في ظل ما أشار إليه أنتوني كوردسمان من 
أن "املتغيرات الدولية واإلقليمية منذ أواخر الثمانينات وقيام ما أطلق عليه النظام العاملي اجلديد والعوملة وثورة املعلومات أدت إلى ظهور 

جيل جديد من الشباب يتسم بدرجة شديدة من االنحراف الفكري"38.
وفي الوقت احلالي يعتمد تنظيم داعش أيًضا على مجموعة من الكتب أبرزها كتاب مد األيادي ملبايعة البغدادي ألبي همام بكر بن عبد 

العزيز، وكتاب إدارة التوحش ألبي بكر ناجي وكتاب عالم األنام مبيالد دولة اإلسالم عثمان بن عبد الرحمن التميمي39.  
كما يستغل تنظيم داعش حالة العوملة الثقافية لبناء رفض فكري لها من منظور حماية الدعوة والدين والتي يبدأ التوجيه نحو االنحراف 
الفكري الديني منها، حيث يروج هذا الفكر إلى أن العوملة الثقافية يترتب عليها الكثير من األضرار االجتماعية والثقافية واألخالقية والقيمية، 
ويستخدم هذه الفكرة في دعوة الشباب لالنخراط في جماعات رافضة للمجتمع من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي لبث أفكار 
وقيم تستقطبهم  تعتمد على الرفض التام لثقافة العوملة ومن ثم رفض املجتمع، إضافة إلى تلقينهم مفاهيم وثقافة متطرفة بعيدة عن ثقافتنا 

اإلسالمية السمحة متهيًدا لتحويلهم في مراحل الحقة إلى متطرفني ومن  ثم القيام بعمليات إرهابية.
الفكرية املنحرفة واستقطاب والءات جديدة،  القناعات  التواصل االجتماعي لبناء ومترير تلك  التنظيمات املنحرفة على وسائل  وتعتمد 
أطلق عليها  العناصر هي ما  إرهابية، وهذه  للقيام بعمليات  املدن األوروبية  التنظيم باستغاللها وتوجيهها كما شاهدنا في بعض  ويقوم 

الذئاب املنفردة في كثير من البلدان.
وترى هذه الدراسة أن جتربة داعش وقياداته بعد هزميتهم عسكرًيا في العراق وسوريا سوف تستفيد تاريخيًا من خبرات اإلخوان 
املسلمني في مرحلة الكمون األول عقب أحداث 1954 في مصر وعودتهم للظهور في السبعينيات بعد عقدين من الزمن تقريبًا، وسوف 
يظل هدف قادة تنظيم داعش هو احلفاظ على التنظيم كفكرة بعد االنحسار والهزمية العسكرية في سوريا والعراق، مع االنتشار اإلقليمي 
والدولي كهدف في حد ذاته خالل الكمون املرحلي، مستغلني في ذلك كل وسائل اإلعالم اجلديد ووسائل التواصل االجتماعي في العالم 
االفتراضي، مع استهداف الشباب خاصة احملبطني واملهيئني لالنحراف الفكري، كما سوف يستمر التنظيم في الدعوة حتت زعم ما يسمى 
بعاملية اجلهاد ودولة اخلالفة على اتساع اإلقليم والعالم، وسوف يزعم داعش قدرته على إدارة حكم ذاتي في بعض املناطق كما في سوريا 

والعراق، وبغض النظر عن فشل هذه احملاولة إال أنها كشفت عن استراتيجية لتنظيم داعش تفتقدها التنظيمات املرتبطة بالقاعدة.

http://www.alhayat.com/Articles/22513113/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A
E%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9-
%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8 

36- "10 كتب تعتمد عليها اجلماعات التكفيرية واجلهادية في بناء أفكارها"، موقع املصري اليوم، 2 أغسطس 2014:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/493506 

37-  حمزة املزيني، مرجع سبق ذكره، ص 101.
38 - Antony. H Cordosman," Asymmetric Threats and Islamist Extremists – Al- Qaeda in: Saudi Arabia ", Center for Strategic and 
International Studies, January 2005. 

39 - " ما هي أهم الكتب واألدبيات التي يستند إليها تنظيم الدولة؟"، موقع عرب 21، 01 مارس 2015:
http://arabi21.com/story/813660/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%
8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
88%D9%84%D8%A9 
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ثالًثا: رؤية استراتيجية لوقاية الشباب من االنحراف الفكري: 
تتعامل الرؤية االستراتيجية املقترحة في هذه الدراسة مع حتقيق األمن الفكري  على أنه واجب وطني ومسؤولية تضامنية بني الدولة 

واملجتمع بجميع شرائحه ومؤسساته. 
1 - أهداف الرؤية : 

تهدف الرؤية املقترحة إلى ما يلي:
-  حتقيق األمن الفكري املنسجم مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكامها. 

- حتقيق الوسطية واالعتدال فكًرا وممارس���ة لدى جميع أفراد املجتمع.
- تعزيز الوالء واالنتماء واملواطنة الصاحلة. 

- حماية األمن الوطني بجميع مقوماته.  
2 - منطلقات الرؤية: 

 تبنى هذه الرؤية االستراتيجية أساًسا على املنطلقات الشرعية والوطنية، لتستمد منها املشروعية وتلقى القبول والتعاون من اجلميع 
الدين،  في  االبتداع  عن  وينهى  واالعتدال،  الوسطية  على  يقوم  الذي  اإلسالمي  الدين  من  انطالقها  املثال  سبيل  على  ذلك  ومن  لتنفيذها، 
وينهى عن القول على الله بغير علم، ويحرم اإلرهاب بصوره املختلفة ، ويحرم قتل األبرياء دون تفريق بني إنسان وآخر ليشمل املسلم 
وغير املسلم، ويأمر بطاعة ولى األمر املسلم، ويأمر بالعدل واإلحسان للمسلم وغير املسلم، ويدعو  إلى نبذ النزاعات العصبية والطائفية 
واإلقليمية واملذهبية التي تؤدي  إلى الفرقة وإثارة  الفتنة، ويدعو  إلى اللني والتسامح والتآخي، ويحث على حب الوطن واالنتماء إليه، ويكفل 

حتقيق األمن مبفهومه الشامل. وهذه   املنطلقات - وغيرها -  تشكل املرتكزات الدينية التي يجب أن تبنى عليها االستراتيجية. 
 أما على املستوى الوطني فينبغي أن تنطلق من الدستور الذي جاء في عدد من مواده ما يصلح ألن يكون منطلًقا نظاميًا ملا يرد فيها.

أطًرا ومبادئ رئيسية البد من وضوحها، والقناعة  التي تشكل  العامة  السياسات  يتطلب حتديد  الوطنية  وجناح االستراتيجية 
بها، ثم تبنيها لتوجيه العمل في املستقبل وضبطه وليسترشد بها في إعداد اخلطط التنفيذية،  مع ضرورة االعتماد على السلطات 
دون  واألهلية  احلكومية  واملؤسسات  واألجهزة  الوزارات  جميع  لتشمل  واختصاصه،  مجاله  في  كل  والتنفيذية  والقضائية  التنظيمية 
استثناء، وفى مقدمتها املؤسسات الدينية، والسياسية، والتربوية والتعليمية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية واإلعالمية، والشبابية، 

والقضائية، واإلصالحية )العقابية( والبحثية العلمية، وغيرها. 
ومن املهم أيًضا تفعيل دور املؤسسات األمنية في حتقيق األمن الفكري بآليات جديدة وفق طبيعة التهديدات الوافدة مع العائدين من 

داعش، باعتباره من أهم متطلبات حتقيق األمن الوطني واحملافظة عليه؛ وذلك من خالل: 
- التعامل بحزم مع االنحراف الفكري ودعاته 

- تطبيق األساليب العلمية احلديثة في إدارة األزمات األمنية.
 - االهتمام باألماكن ذات الكثافة البشرية العالية التي ميكن أن ينشط فيها دعاة التطرف واالنحراف الفكري لنشر فكرهم وتوجهاتهم.

 - تكثيف املتابعة ملا ينشر ويروج على شبكة اإلنترنت من أفكار منحرفة وحتريض على العنف واإلرهاب، لضبط الفاعلني، واحلد من 
تأثيرها في األمن بصفة عامة. 

- استشراف املستقبل من خالل الدراسات العلمية اجلادة، من خالل حتليل جميع االحتماالت والعوامل املؤثرة مبسار ظاهرة االنحراف 
الفكري مستقبالً، واتخاذ اإلجراءات املناسبة للوقاية واملواجهة والسيطرة على األحداث. 

قبل  من  اختراقهم  عدم  لضمان  أنفسهم  األمن  رجال  لدى  الفكري  األمن  حتقيق  على  تساعد  املجتمعية  للشراكة  عملية  برامج  تبني   -
اجلماعات املنحرفة. 
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كما ينبغي أن يحدد دور للجامعات وقادة الرأي واخلبراء في املجال األمني واالجتماعي للمشاركة في اجلهود اإلعالمية التي تبذل 
لتحقيق األمن الفكري  وتشكيل الوعي االجتماعي، واستثمار شبكة اإلنترنت وتوظيفها للتوعية والرد على املغالطات وترشيد النشر عن 
حوادث اإلرهاب وتغطيتها من قبل وسائل اإلعالم، واملوازنة بني كثافة النشر التي قد تخدم اجلماعات اإلرهابية والتقصير في  التغطية 
يقف خلفها،  الذي  املنحرف  الفكر  لتعرية  تلك احلوادث  املناسبة، واستغالل  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  إلى عدم  يؤدي   قد  اإلعالمية، مبا 

واستغالل قوى املجتمع للتعاون في جهود الوقاية واملكافحة.
3 - الغاية واإلجراءات: 

تسعى الرؤية املقترحة في هذه الدراسة لتحقيق غاية رئيسية هي:" أمن فكري صحيح حلماية الشباب من الفكر الداعشي" السلفي 
اجلهادي التوحشي" حفاًظا على األمن الوطني". ولتحقيق الغاية الرئيسية من هذه الرؤية يلزم تنفيذ بعض اإلجراءات لتحقيق األهداف 

ومن أهمها:
العلمية  املراجع  والتطرف، وتوفير  للغلو  يدعو  لتنقيتها مما  الثانوية واجلامعية  املراحل  للطالب في  املتاحة  العلمية  األوعية  - مراجعة 

املناسبة ملعاجلة االنحرافات الفكرية والسلوكية  لتكون في متناول جميع الطالب.  
-  توظيف مناهج التعليم وربطها بواقع احلياة ومشكالت املجتمع الفكرية املعاصرة، وتوظيفها إليضاح مدى خطورة االنحراف الفكري، 

ولتحصني الشباب من الصراعات الفكرية التي تشهدها الساحة هذه األيام.
- تشجيع الطالب على مناقشة مشكالت املجتمع واألحداث األمنية اجلارية وطرح الرؤى واألفكار املختلفة، وكيفية التعامل مع األفكار 
املضللة والقدرة على كشف زيف أصحاب هذه الدعاوى واألفكار وإقامة احلجج والبراهني على زيف هذه الفئة الضالة، وتوضيح خطورة 

االنقياد لفكر الغالة وخطورته على أمن املجتمع واستقراره.
- تعزيز الوالء واالنتماء للطالب وإرساء مفاهيم املواطنة، وتأكيد ذلك في املناهج واملقررات الدراسية بحيث حتتوي على هذه القيم.  

- تبصير جميع العاملني باجلامعة بأن اجلامعة ليست مكاًنا للتحصيل املعرفي واألكادميي فقط بل مهمتها تربوية وتعليمية في املقام األول.  
4 - الفئة املستهدفة:  

· الكتلة السائلة: وهي من الشباب، وقد اجتهت الدولة بكافة أجهزتها في مصر واململكة العربية السعودية وتونس، واجلزائر منذ مطلع 
العام   2016 ، ومن منطلق حمائي ووقائي  إلى تغيير منطلقاتها الرئيسة في التعامل مع الشباب الذي ال ينتمي فكرّيًا أو تنظيميًّا أليٍّ من 

اجلماعات والتنظيمات املتطرفة، وذلك باعتبارهم الكتلة السائلة األكثر احتمااًل  إلمكانية التعرض لألفكار املنحرفة واملتطرفة.
· بيئة الرفاق:

على التوازي مع العملية التعليمية املخططة بعناية، يأتي دور الرفاق، حيث تلعب الصحبة دوًرا مهًما، وغالبًا ما تكون الصحبة هي املصدر 
الذى يزود الفرد باملعلومات الدينية حتديًدا أكثر من اجلامعات.40 

· األسرة:
وال شك أن معظم املشكالت االجتماعية وحلولها ميكن أن نربطها بعوامل مرتبطة باملواقف األسرية، وال يخفى على أحد دور األسرة 

الكبير في وقاية األبناء من جميع أشكال االنحراف الفكري. 
وميكن أن نختصر األدوار التي يجب على األسرة أن تقوم بها جتاه أبنائها إلى ثالثة أدوار، الدور األول هو الدور البنائي، وهو أن تقوم 
به  تقوم  أن  الوقائي، وهو دور البد  الدور  الثاني هو  الصحيحة. والدور  التنشئة اإلسالمية  األبناء وتنشئتهم  تربية  بدورها في  األسرة 
األسرة وهو حماية أفرادها وحتصينهم من األفكار الضالة والتوجهات املنحرفة، فاألسرة هي املسؤول األول عن سالمة أفكار أوالدها 
واحملافظة على أفرادها من األفكار املنحرفة والتوجهات املبتدعة. والدور الثالث هو الدور العالجي، ويجب أال تتهاون األسرة في حل ما 

جتده من انحراف في أفكار األبناء حتى لو أدى ذلك إلى إبالغ السلطات احلكومية.

40 - حسن عبد احلميد رشوان، التطرف واإلرهاب من منظور علم االجتماع، )اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 1997(، ص ص 97 – 99.
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5 - محاور تنفيذ الرؤية: 
في إطار خبرات تنفيذ اخلطط االستراتيجية الكبرى ملكافحة اإلرهاب على املستوى الوطني في العديد من البلدان العربية، والتزاًما مببدأ 
املزج االستراتيجي بني اخلطط فإن الرؤية املقترحة تطرح عدة محاور متوازية لتحقيق الهدف األكبر وهو حتقيق األمن الفكري للشباب 

وذلك من خالل أربعة محاور على النحو التالي:
- احملور األول: هو التشريعي ووسائله وأدواته حوارية / وتصحيحية للمفاهيم.

-  احملور الثاني: هو الدعوي ووسائله وأدواته اإلرشادية والتحذيرية  واإلنذارية. 
- احملور الثالث: عالجي ووسائله وأدواته املناصحة  والرجوع للفطرة الدينية.

- احملور الرابع: عقابي ووسائله وأدواته التجرميية واجلزائية.
 وهناك توصيات مقترحة عند صياغة البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية في كل دولة عربية على حدة ومبا يتالءم مع أوضاعها الداخلية، 

وهي كالتالي :
الفكري، ألنها قادرة على فهم وخدمة املجتمع بالتعاون مع قطاعات  األمن  حتقيق  في  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور  إغفال  عدم   -  1

الشباب في أماكن تواجدهم الكثيف.
2 -  االستفادة من جتارب برامج املناصحة واملراجعات الفكرية التي متت بنجاح وشهدت بها مراكز البحوث والدراسات العلمية، وأتت 
ثمارها في مكافحة اإلرهاب، وتعميمها في البلدان العربية، مع مراعاة البيئة الداخلية لكل دولة، واختالف خصوصية حالة اإلرهاب من 

دولة ألخرى، في إطار مشروع وطني لألمن الفكري واإلنساني.
3 - التأهيل املستمر لعضو هيئة التدريس باملدرسة واجلامعة لتطوير أدائه ورفع كفاءته مبا يضمن تناوله للقضايا املعاصرة واألحداث 
التعليمية في بلورة  البالد، وقدرته على استخدام املواقف  التي متر بها  اجلارية بشكل مبتكر وبعقلية واعية ومدركة خلطورة األوضاع 

مفاهيم األمن الفكري وقيمه املجردة إلى واقع ملموس.
4 - تنمية دور األسر واملراكز في املدارس واجلامعات )القطاع الكبير من الشباب( من خالل اإلشراف على األنشطة الطالبية املختلفة، 

ويبرز دوره فيما يلي:
 -  احلث على ممارسة الطالب لألنشطة الطالبية الالصيفية التي تسهم في إكسابهم مفاهيم األمن الفكري.

ومشكالت  قضايا  في  الطالب  ملناقشة  املجتمع  ومؤسسات  الطالب  بني  بالتواصل  تسمح  التي  واملؤمترات  الندوات  في  املشاركة   -
مجتمعهم، وتبصيرهم مبخاطر االنحراف الفكري، والتصدي للتيارات الوافدة املتطرفة.

الطالب وبعضهم البعض، وإفساح املجال آلراء الطالب وتوجهاتهم ومناقشتهم بصدر رحب  ثقافة احلوار بني  إشاعة  العمل على   -  5
وتقبل الرأي اآلخر ولوكان مخالًفا لرأيهم. 

6 - العمل على اكتشاف أعراض االنحراف مبكًرا لدى الطالب من أجل معاجلتها من بداياتها ودراسة املشكالت التي قد تؤدي إلى انقطاع 
الطالب عن التعليم، أو عدم انتظامهم به، مما يتيح الفرصة اللتحاقهم باجلماعات ذات الفكر املنحرف.

7 - ضرورة وضع استراتيجية إعالمية عربية موحدة حملاربة الفكر الديني املنحرف تعتمد في األساس على ميثاق شرف مهني، وفي 
إطار احترام التشريعات واملواثيق اخلاصة بهذه الظاهرة التي ال تعترف باحلدود اجلغرافية في عصر الفضائيات وثورة املعلومات

اخلامتة:
 انطلقت هذه الدراسة من مقولة رئيسية مفادها أن مواجهة الدول العربية لالنحراف الفكري الديني املصاحب لعودة املقاتلني/اإلرهابيني 
من العراق وسوريا بعد هزمية تنظيم داعش هناك،  تتطلب بناء رؤية استراتيجية باستخدام مفهوم األمن الفكري، بحيث يسير جنبًا إلى 

جنب مع املعاجلة األمنية لإلرهاب. 
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21 األمن الفكرى بعد هزمية داعش

في  كانت سببًا  فكرًيا  للتعامل معهم  استراتيجية  تطوير  إهمال  أن  أفغانستان، عن  العائدين من  مع  التعامل  حيث تكشف خبرة 
استمرار جاذبية أفكارهم املنحرفة ألجيال مختلفة من الشباب، فضاًل عن حتولهم ملمارسة العنف في أوطانهم. 

وتعود أهمية األمن الفكري كمدخل ملكافحة الفكر الديني املنحرف لتنظيم داعش وللعائدين منه إلى حاجة العديد من الدول العربية 
خالل املرحلة احلالية  للتحول من التنظير إلى املكافحة الفعالة لإلرهاب من خالل االهتمام بالبعد الفكري وذلك من منطلق التعامل مع 

األسباب ال النتائج، خاصة وأن االنحراف الفكري الديني من أخطر أنواع االنحراف املهددة ألمن املجتمع واستقراره.
وقد اشتملت الدراسة على ثالثة أقسام، اهتم القسم األول برصد وحتليل طبيعة وأسباب االنحراف الفكري الديني لدى الشباب بالتعرف 
على العوامل التي دعمت حالة االنحراف وحتديد طبيعته ومؤشراته املؤدية بطبيعة احلال إلى اإلرهاب. وتناول القسم الثاني أهمية ودور 
األمن الفكري في حماية املجتمع خاصة وأنه من املتوقع  أن يكون أعداد العائدين من داعش غير قليلة بعد الهزمية في العراق وسوريا، ومن 
احملتمل أن تزداد بعد اخلروج التالي من ليبيا مستقبالً، وقد تشبع هؤالء فكرًي من محصلة العديد من األدبيات التي مثلت أساس للعقيدة 

الداعشية املتوحشة. 
كما اهتم هذا القسم بالتعرف على ماهية مفهوم األمن الفكري  وحيز ممارساته،  ومراحل حتقيق األمن الفكري، وكيفية توظيفه في 

التعامل مع أفكار العائدين من داعش. 
الفكري في مرحلة ما بعد هزمية داعش، ومت حتديد  الثالث رؤية استراتيجية مقترحة لوقاية الشباب من االنحراف  بينما قدم القسم 
الهدف من الرؤية املقترحة ومنطلقاتها ودور بعض اجلهات واملؤسسات على مستوى الدولة كل في اختصاصه مع التركيز الكامل على فئة 

الشباب، وهي املستهدفة من الرؤية، وأخيًرا طرح محاور عامة لتنفيذ تلك الرؤية. 
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