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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 means. 

The emphasis of scientific studies the media effect most on the culture of human 

and its behavior especitize the negative behavior of young people. 

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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 الملخص

يعدُّ اإلعالم، ووسائله من أقوى أدوات االتصال العصرية، اليت تعني الفرد على معايشة العصر والتفاعل معه، كونه 
جزءاً رئيساً يف حياتنا اليومية. كما يعدُّ االعالم األداة الفاعلة يف بناء قناعات الشباب وتوجهاهتم، ومعتقداهتم، بل 

 ثورة االتصال واملعلومات اليت نشهدها. صار اإلعالم صاحب الكلمة الفصل، يف ظل 
والذي ال خيفى أنَّ االعالم ووسائله املعاصرة املتنوعة تشكل مفصالً مهماً يف تعزيز القيم اجملتمعية الرائعة، ويف مقدمتها 
)األمن الفكري عند الشباب( الذي صار ضرورة ملحة لتقدم اجملتمعات ورقيها، حىت يعيش أهلها بطمأنينة، ووئام، 

 ورفاهية، وسالم. 
الفضائي )ال سيما التلفزيون( فإنه يشّكل أبرز مصادر الثقافة اإلعالمية، فهو وسيلة بالغة وباالنتقال إىل البث 

اخلطورة، وتكمن خطورهتا يف عدم القدرة على احلد من تأثريات التلفزيون السلبية، على الرغم من اجلوانب اإلجيابية 
 . اليت حيملها، وتلك االجيابيات تشكل مصدراً جيداً للثقافة اإلعالمية

وتؤكد معظم الدراسات العلمية أنَّ لوسائل اإلعالم تأثري بالغ على تكوين ثقافة الفرد وسلوكه، وخاصة السلوكيات 
 السلبية يف حياة كثري من الشباب.

وميكن أن ُتسهم الربامج التلفزيونية اهلادفة يف تنمية الوعي لدى الشباب بالعادات الصحيحة، واحرتام مؤسسات 
ية فظة على كياهنا، وتوقري أبناء اجملتمع، فضالً عن البناء الفكري السليم، وتنمية القيم االجتماعية اإلجيابالدولة، واحملا

 لديهم.
وأما وسيلة األنرتنت، فإنَّ القيام بأيِة مقارنٍة بني إقبال الشباب عليه، واطالعهم على حمتوياته وأفكاره، وبني التأثر 

( ية املنبثقة عنه، سندرُك أثره يف حياة الشباب، وانعكاس ذلك على )األمن الفكريمبنشوراته وموادِه الفلمية والعلم
سلباً أو إجياباً. ومن هنا فإنَّ األنرتنت خيلُق فكراً ال بد من استغالله استغالالً ناجحاً ومثمراً، يف صقِل أفكار الشباب، 

 حينما وذخرها الثمني، وسيكون الشباب خرياً ونعمةً  مبا خيدُم دينهم وجمتمعهم؛ ألنَّ الشباب هم ثروة األمة الغالية،
 ُيستثمُر يف اخلري والبناء، ويغدو ضرراً مستطرياً، وشراً وبالًء حني يفرتسه الشر والفساد.

ولقد أكد املتخصصون على ضرورة توافر مجلة من املراحل إلشاعة األمن الفكري عند الشباب من خالل وسائل 
حل بـــ)الوقاية(، مث )مرحلة احلوار(، مث )مرحلة التقومي(، مث )مرحلة احملاسبة(، وتنتهي بـــ)مرحلة االعالم، تبدأُ تلك املرا

 االصالح(.
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 مقدمة:
 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن واآله، احلمد هلل

وعات اليت الشباب(، تناولُت فيه عدداً من املوضفهذا هو حبثي املوسوم بــ)دور اإلعالم يف تعزيز األمن الفكري عند 
أجدها مهمة، لعلها تسهم يف إثراء جانب من أبرز اجلوانب الفكرية املعاصرة، وفيما يأيت تفصيل للطريقة اليت سرت 

 عليها أثناء البحث:
  : خالصة الموضوع 

ىن أنَّ عكس صورة عموم اجملتمع، مبعتعدُّ مرحلة الشباب من أخطر املراحل يف حياة اإلنسان، وهي املرحلة اليت ت
 الشباب هم عماد اجملتمعات، وصالحها بصالحهم، والعكس صحيح. 

هذه حقيقٌة، وثـّمة حقيقة أخرى، وهي: أنَّ اإلعالم ووسائله املتنوعة صارت جزءًا من حياة الناس، يتأثرون هبا، 
لي به يف مقدمتها )االحنراف الفكري( الذي ابتُ ويتبعون خطاها، ولـّما كان جمتمعنا يعاين من بعض األمراض، يقف 

بعض الشباب املسلم، فما هو واجب اإلعالم، ودوره يف إصالح حال هؤالء الشباب، والعمل الدؤوب على وقايتهم 
 من مظاهر هذا االحنراف؟ هذا هو التساؤل األبرز الذي جييب عنه البحث.  

  : أهمية الموضوع 
تنبع أمهية حبثي من املوضوع الذي يتحدث عنه، وال شك أنَّ موضوع ))دور االعالم يف تعزيز األمن الفكري عند 
الشباب(( يعّد موضوعاً مهمًا للغاية؛ ألنه موضوع العصر، ذلك أنَّ االحنراف الفكري عند بعض الشباب قد أخذ 

جلاد إليقاف هذا املرض اخلطري، الذي يشهده واقعنا مداه، وبالتايل صار لزامًا على كل مفاصل اجملتمع العمل ا
 املعاصر. 

وتأيت أمهية البحث أيضاً من كونه يبحث أيضاً التأثري الفكري لإلعالم على شبابنا وأبناء جمتمعنا، وبيان أثر وسائل 
سائل يف بناء لو االعالم ]ال سيما التلفزيون واألنرتنت[ على األمن الفكري، وبيان طرق االستخدام األمثل لتلك ا

 ورقي اجملتمع. 
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  : أهداف الموضوع 

لعل اهلدف من املوضوع واضح يف اإلطار العام لعنوان البحث، وذلك أنين أهدف يف التوصل إىل قناعة تامة يتضح 
، (من خالهلا بيان األثر الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم يف تعزيز جانب مهم من جوانب األمن، أال وهو )األمن الفكري

 الذي صار األساس ضمن أنواع األمن الفكري املختلفة.
  : تساؤالت الموضوع 

 هناك عدة تساؤالت للبحث، أمهها ما يأيت: 
 هل هناك ترابط بني االعالم والرتبية والتنشئة االجتماعية؟  (1)
 هل االعالم له تأثري على األمن الفكري عند الشباب املسلم؟  (2)
 سلبية لبعض وسائل االعالم على الشباب املسلم؟ما هي طرق الوقاية من اآلثار ال  (3)
 ما حقيقة إسهامات االعالم يف خلق وتعزيز األمن الفكري يف اجملتمع اإلسالمي؟  (4)
 ما طبيعة العالقة بني االعالم التقليدي واالعالم اجلديد؟   (5)
  : أسباب اختيار الموضوع 

 تعود أسباب اختياري هلذا املوضوع إىل ما يأيت:
 اجلهود يف الكتابة والبحث يف قضايا الفكر اإلسالمي املتنوعة، ال سيما القضايا املعاصرة منها.( مواصلة 1)
( التعرف عن كثب على مدى تأثري اإلعالم يف حتقيق األمن يف اجملتمع، ال سيما األمن الفكري، الذي يعدُّ من 2)

 أهم وأخطر املوضوعات.
 اجملتمع، ال سيما مشكالت الشباب، وحماولة وضع العالج املناسب هلا.( الوقوف على األدواء اليت مير هبا أبناء 3)
  :منهجية البحث 

استخدم الباحث )املنهج الوصفي التحليلي(؛ لكونه أفضل املناهج اليت تساعد على حتديد أهداف الدراسة. واهلدف 
ة باملخططات من الفكري، مع االستعانمن املنهج املتبع، هو: مجع احلقائق والبيانات عن ظاهرة األثر اإلعالمي على األ

 املطلوبة.
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وأما طريقيت يف نقل النصوص أو االستفادة منها، فإنين أقوم باالستفادة من كل فكرة، أو مادة، أو نص خيدم موضوع 
حبثي، فحيثما وجدت بعض ذلك أفدُت منه، سواءٌ من املصادر واملراجع، أو من بعض الدراسات واألحباث املنشورة 

 شبكة األنرتنت، مما كتبه املتخصصون. جزاهم اهلل خرياً. على
وقد عزوت اآليات القرآنية إىل سورها وبّينت أرقامها، وخّرجت األحاديث النبوية الواردة يف البحث، ذاكرًا مظاّن 

 وجودها، مع االشارة إىل اسم الكتاب، والباب، واجلزء والصفحة، ورقم احلديث. 
ات والرسوم واملخططات لزيادة الفائدة للقارئ الكرمي؛ ألنَّ هذا األسلوب العصري وقد قمت بعمل بعض املشجر 

 يطبع يف ذاكرة القارئ، فتكون الفكرة حاضرة بني يديه.
  : حدود الموضوع 

من املعلوم أنَّ ما يتعلق باإلعالم وتأثريه على األمن موضوع متشعب وطويل، كما أنَّ الوسائل اإلعالمية باتت متنوعة 
رية، ولذلك صار من الضروري وضع حدود معلومة ملوضوع حبثي، فإنين سأتناول حتديداً: دور اإلعالم يف تعزيز وكث

األمن الفكري فقط، وذلك من خالل الرتكيز على دور البث الفضائي )التلفزيون(، وشبكة األنرتنت، دون التطرق 
 إىل بقية الوسائل االعالمية األخرى.

  :محتويات البحث 
احتوى البحث على هذه املقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة. جاء املبحث األول للتعريف باملصطلحات، وضّم مطلبني، 
األول: التعريف باإلعالم لغة واصطالحاً. والثاين: التعريف باألمن والفكر، لغة واصطالحاً، واألمن الفكري )مركباً(. 

جاء  عالم، واألمن الفكري يف اجملتمع. وقد احتوى على مطلبني،أما املبحث الثاين، فقد خصصته إليضاح أمهية اإل
األول منها لبيان أمهية اإلعالم، بينما جاء الثاين لبيان أمهية األمن الفكري. وأما املبحث الثالث فقد حتدثُت فيه عن 

نها عن أثر مدور االعالم يف تعزيز األمن الفكري عند الشباب، واحتوى على ثالثة مطالب، تكلمُت يف األول 
الفضائيات يف تعزيز األمن الفكري، وتكلمت يف املطلب الثاين عن أثر األنرتنت يف تعزيز األمن الفكري، بينما 
حتدثُت يف املطلب الثالث عن دوِر اإلعالم يف التنشئة االجتماعية وأثر ذلك يف بناء األمن الفكري. أما املبحث 

 ل لدور اإلعالم يف تعزيز األمن الفكري. مث اخلامتة )وفيها أهم النتائج(. الرابع، فقد جاء بعنوان: الواقع واملأمو 
 واهللَ تعاىل أسأل أن يكتب يل التوفيق والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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 . ( من حديث عبد اهلل بن عمرو 3461برقم ) 4/170أخرجه البخاري يف صحيحه، باب: ما ذكر عن بين إسرائيل،  (1)
عليقات تينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، وعليه  (2)

 . 6/498هـ، 1379بريوت،  -العالمة الشيخ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة 
(، وصحيح مسلم، باب: تغليظ حترمي الدماء 1741برقم ) 2/176: صحيح البخاري، باب: اخلطبة أيام مىن،  متفق عليه من حديث أيب بكرة  (3)

 (. 1679برقم ) 3/1306واألعراض، 
 .  11/169و 9/128هــــ، 1392بريوت، الطبعة الثانية،  -دار إحياء الرتاث العريبشرح النووي على صحيح مسلم، لإلمام النووي،  (4)
 .  2/896ينظر: املعجم الوسيط، جملموعة من املؤلفني يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، نشر دار الدعوة،  (5)
 . 141م، ص2015جابر السيد، دار التعليم اجلامعي، مصر، االسكندرية، عام  اإلعالم واجملتمع، للدكتور ابراهيم (6)

 
 المبحث األول

 التعريف بالمصطلحات
 المطلـب األول
 لغة واصطالحاً  تعريف االعالم

 تعريف اإلعالم لغة:  : (الفرع األول)
أي: ليسارع كل سامع  (1)هو التبليغ واإلبالغ، أي: اإليصال، ويف احلديث النبوي الشريف: ))بلغوا عين ولو آية((

، واملقصود (3)ويف احلديث أيضاً: ))...فليبلغ الشاهد الغائب(( .(2)ات لآلخرينياآلما وقع له من  وإيصال إىل تبليغ
 . (4)بالتبليغ: اإلشاعة واإلعالم

على . ونبأ تفع وظهرار  :ونبوءاً  الشيء نبئاً ومثة من ربط بني اإلعالم واألخبار واألنباء، وهو وارٌد يف اللغة، يقال: نبأ 
 .  (5)أعلمته :خارجاً  عمراً  زيداً  نبأتُ  :ويقال، وأنبأه اخلرب: أخربه. أخربَ  :ونبأ الرجلُ ، وهجمالقوم طلع عليهم 

 تعريف االعالم اصطالحاً:  : (الفرع الثاني)
 تعريفات عدة، ومنها:  لإلعالمكر يف التعريف االصطالحي ذُ 

ل اإلعالم معينة، خالل أدوات ووسائ))كل نقل للمعلومات واملعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة  .1
 . (6)والنشر((
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م، 2011ألوىل، عام ااجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر، للدكتور حسني عبد اجلبار، دار أسامة للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية، عّمان، الطبعة  (7)

 . 11 – 10ص
 .25م، ص2011دكتور فاضل حممد البدراين، منتدى املعارف، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عام االعالم صناعة العقول، لل (8)
رب عه إليه أن تسمية االعالم بـ)وسائل االتصال باجلماهري( فيه إشكال لفظي من حيث العربية، فهي تسمية ليست دقيقة وال وافية؛ ألهنا ال تمما ينبغي التنبّ  (9)

العملية اإلعالمية، وهو )ارسال املعلومات(، فضالً عن تغافلها عن اجلانب األول، املعرب عن استقبال املعلومات. ينظر: االعالم صناعة عن اجلانب النهائي من 
  . 26العقول، ص

  . 4سورة قريش، اآلية  (10)
 (. 9632برقم )  15/398أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، من حديث أيب هريرة  (11)
  6/493ح صحيح البخاري، البن حجر حىت ترتع األسود مع اإلبل، والذئاب مع الغنم. ينظر: فتح الباري شر  وهذا األمن يتحقق عند نزول عيسى  (12)
 . 13/21هـ،  1414للعالمة مجال الدين ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، ينظر: لسان العرب،  (13)

 
وزاد بعضهم على التعريف السابق مجلة توضيحية يف آخره، فقال: ))كُل نقٍل للمعلومات واملعارف والثقافات  .2

قية يالفكرية والسلوكية، بطريقة معينٍة، خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، الظاهرة واملعنوية، ذات الشخصية احلق
 . (7)أو االعتبارية، بقصد التأثري، سواء عرّب موضوعياً أو مل يعرّب، وسواء كان التعبري لعقلية اجلماهري أو لغرائزها((

 .  (8)))علم معاجلة األخبار يف إطاٍر من املنطق، وتلقائية املعلومات، واالتصاالت البشرية ملعرفة اإلعالم(( .3
إىل أنَّ املصادر ذات املرجعية العربية تتفق على تسمية هذا العلم بــــ)االعالم(، ولكنَّ ولعلَّ من املناسب هنا، اإلشارة 

اخلالف حاصل يف املراجع األجنبية احلديثة، فاملصادر الفرنسية حتاول تثبيت مصطلح )اإلعالم( لدقته ومشوله وتالؤمه 
ة، بة السبق اإلعالمي، والصحافة املزدهر مع التطور التكنولوجي والعلمي. بينما املصادر األمريكية ]وهي صاح

واألجهزة املتطورة[ ُتصر على تسميته بــــمصطلح )وسائل االتصال باجلماهري(، بالرغم من عدم تطابقه الدقيق مع 
 .  (9)مجيع جوانب املعىن املقصود

 المطلـب الثاني
 من الفكري لغة واصطالحاً تعريف األ

 : واصطالحاً  لغة منتعريف األ : (الفرع األول)
: اإلميانُ : ضد اخليانة. و واألمانةُ واملراد به: سكوُن القلب. : ضد اخلوف. هوواألمانة مبعىن. و  ،األماناألمن، و  .1

. ويف احلديث النبوي (10)((َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ ))...ويف التنزيل العزيز: . : مبعىن التصديقضد الكفر. واإلميانُ 
، يريد أن األرض متتلئ األمنُ ، أي: (11)((يف األرض األمنةُ  وتقعُ ))... سالم:عليه الصالة والالشريف، يقول 

  .(13)فال خياف أحد من الناس واحليوان (12)باألمن
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م. كتبها الدكتور إبراهيم 2011/يناير/18األمن الفكري: مفهومه، ضرورته، جماالته، دراسة منشورة على شبكة األنرتنت، على موقع )السكينة(، بتاريخ  (14)

 بن عبد اهلل الزهراين، مقدمة إىل الدوري اخلامس هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
آبادي، إشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة  وس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزالقامو ، 5/65ينظر: لسان العرب،  (15)

 . 458م، ص2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .  4/367هــــ، 1356فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لإلمام عبد الرحيم املناوي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة األوىل،  (16)
 .45م، ص2002 -هــ 1423األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، للدكتور حيدر عبد الرمحن احليدر، الطبعة األوىل،  (17)
اية اململكة العربية السعودية به، للدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، كتاب منشور على األنرتنت، وأصله حماضرة ألقيت يف مدينة األمن الفكري وعن (18)

 . 57هـــ، ص5/3/1422تدريب األمن العام مبكة املكرمة، بتاريخ 

 
 فكأنَّ املراد باألمن لغًة: سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه، وتّوقعه. 

املقصود باألمن يف االصطالح: ))احلاُل اليت يكون فيها االنسان مطمئنًا يف نفسِه، مستقراً يف وطنه، ساملًا من   .2
 .(14)كل ما ينتقص ديَنه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله((

 : واصطالحاً  الفكر لغةً تعريف  : (الفرع الثاني)
مبعىن. ورجل  روأفكر فيه وتفكّ  ،ر يف الشيءوقد فكّ  ،والفكرة: كالفكر. إعمال اخلاطر يف الشيءالفكر، هو: . 1

 .(15)ليس يل فيه حاجة :أي ،يقال: ليس يل يف هذا األمر فكر. و التأمل :رُ ــــالتفك. و كثري الفكر:  فكري
ب أمور يف الذهن هو ترتي))وقيل:  ((،تردد القلب بالنظر والتدبري لطلب املعايناملقصود بالفكر اصطالحاً: )) .2

 .(16)((أو ظناً  منها إىل مطلوب علماً يتوصل 
 : مركبــــاً  مــــن الفكريريف األـــتع : (الفرع الثالث)

األمن الفكري مصطلح عصرٌي وجديٌد، وهو مركٌب من كلمتني مها )األمن( و)الفكر(. وقد ذُكر املقصود بتعريفه 
ور واخلروج عن الوسطية واالعتدال، يف فهمه لألممركبًا بأنه: ))سالمُة فكر االنسان وعقله وفهمه من االحنراف، 

 .(17)الدينية والسياسية، وتصوره للكون مبا يؤول به إىل الغلو والتنطع، أو إىل اإلحلاد والعلمنة الشاملة((
ومن أمشل وأخصر ما ُعّرف به األمن الفكري، ما ذكره الدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، إذ قال يف مقصوده: 

يش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني على مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم ))أن يع
 . (18)الفكرية((
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لعلوم ن السديس، حبث مقدم ضمن ملتقى األمن الفكري يف جامعة نايف لينظر: الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري، للدكتور عبد الرمح (19)

 . 16هــ، ص1426األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األوىل، 
 . 31م، ص2004ينظر: اإلعالم واجملتمع، مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، عام  (20)
 . 19م، ص2010 -هــ1431: سياسات اإلعالم واجملتمع، للدكتور طارق اخلليفي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ينظر (21)

 
واجلدير باملعرفة، أنَّ تلك األصالة والثقافة واملنظومة الفكرية ال بد أن تكون تابعة وخاضعة ملا جاء يف كتاب اهلل وسنة 

باعتبارمها األصالن األصيالن اللذان جيب على املسلم التمسك هبما لنيل السعادة يف  ،صلى اهلل عليه وسلمنبيه 
 .(19)الدارين

 
 المبحث الثاني
  .. واألمن الفكريأهمية االعالم

 المطلـب األول
 أهـــــميــــة اإلعــالم

ال شك أنَّ هناك أمهية كبرية لإلعالم يف اجملتمع، ألنَّ مثة ترابط واضح بني اجلمهور وبني وسائل االعالم املختلفة، 
ل االعالمية، حىت صارت تلك الوسائل ضرورة وحنن نرى اعتمادًا متزايدًا من جانب اجلماهري على تلك الوسائ

 اجتماعية، بل صارت من ضرورات احلياة اليومية. 
وقد زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم لتلبية كثري من احتياجاهتم وإشباع رغباهتم، وتضاعف الوقت الذي 

 جزءاً من سائل يف عصرنا احلايلخيصصه الفرد للتعامل مع خمرجات وسائل االعالم أو بعضها، حىت صارت هذه الو 
 . (20)حياة املواطن، أياً كانت خصائصه، أو قدراته، أو مستواه االقتصادي واالجتماعي

وال يقتصر التأثري اإلعالمي على املستوى الفردي، بل يزداد تأثريه أيضًا على املستوى اجملتمعي، وعظم اعتماد 
ات، وابتكاراهتا، وال يوجد جمتمع من اجملتمعات أو مجاعة من اجلماعاجملتمعات قاطبة على وسائل اإلعالم بتقنياهتا 

إال وتربطها عالقات وطيدة، تعتمد على التبادل بوسائل االعالم. حىت أصبحت تلك العالقة من األمور املسّلم هبا، 
لتغريات املتسارعة امع اعرتافنا بتعقيداهتا، بسبب اختالف طبيعة اجملتمعات من حيث الفلسفة واإليديولوجية، وبسبب 

واملتالحقة اليت طرأت على وسائل اإلعالم وتكنولوجياهتا، فضالً عن تداخل املتغريات اليت حتكم هذه العالقة وتنوعها 
 .(21)بني متغريات اقتصادية واجتماعية، وغري ذلك
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مستويات التأثير 

 االعالمي

                                                           
 . 15ينظر: االعالم صناعة العقول، مصدر سابق، ص (22)

 
تمعات وتكوينها يف صقل اجمل ومن خالل املقارنة بني االعالم وصنع الثقافات السائدة يف اجملتمع، تظهر أمهية اإلعالم

إجيابًا أو سلباً، ومن هنا تبدو وثاقة العالقة بني االعالم والثقافة؛ ألنَّ اإلعالم ليس جمرد ناقل حمايد، بل إنه يؤثر 
ويتأثر يف ظل سياق تساهم األحداث املهمة يف دفعه لألمام ألجل االستجابة للمتغريات مبرونٍة تامة. وعرب العصور 

ي حظ توثق العالقة بني الفعل الثقايف والنشا  اإلعالمي، حىت أخذ الرتابط يتعاظم بينهما بعد التطور العلمالزمنية نال
والتقين واملعلومايت. وأضحى االعالم الوعاء املناسب حلمل رسالة الثقافة، إن مل يكن كالمها )االعالم والثقافة( قد 

هومها الواسع بينهما. فاالرتباُ  الوثيق إذن قائم بني الثقافة مبفأسهم حبمل رسالٍة إنسانيٍة مشرتكة، يصعُب الفصل 
ه الذي قد يستوعب احلياة كلها، وبني االعالم بوصفِه حلقة الوصل بني املنتج الثقايف واجملتمع. فاإلعالم بوسائله وآليات

ات االتصال خالل عملي املعروفة يشكل القناة اليت تغذي اإلنسان واجملتمع باملزيد من النتاجات الثقافية، من
. واإلعالم له أمهية  (22)اجلماهريي املستمرة بني مصدر الرسالة الثقافية واجلمهور املتلقي هلا عرب الوسيلة االعالمية

 كربى على املستويات املوضحة يف املخطط التايل:
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 . 143 -142ينظر: االعالم واجملتمع، مصدر سابق، ص (23)
 .  28صدر سابق، صينظر: سياسات االعالم واجملتمع، م (24)
 . 358م، ص1992نظريات وسائل االعالم، ملؤلفه ملفني ديفلري، ترمجة: كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (25)

 

تصادية، الرتبوية، والثقافية، واالجتماعية، والصحية، واالقولإلعالم أهـمية كربى، على مجيع مرافق احلياة اإلنسانية: 
 :  (23)والسياسية، وغريها. وتتضح تلك األمهية يف املرافق املتنوعة اليت أشرنا إليها من خالل النقا  اآلتية

معه،   ليعدُّ اإلعالم، ووسائله من أقوى أدوات االتصال العصرية، اليت تعني الفرد على معايشة العصر والتفاع (1)
 كونه جزءاً رئيساً يف حياتنا اليومية. 

ُيسهم االعالم يف ترمجة التوجهات االجتماعية مبختلف املشارب الفكرية، وتفعيل املشهد الثقايف، والنتاج الفكري  (2)
 واإلبداعي.

ى الرأي العام لصار اإلعالم من أهم الوسائل احلديثة يف خماطبة اجملتمعات االنسانية، وشرح القضايا وطرحها ع (3)
 من أجل هتيئته إعالمياً. 

 ياً.يقوم االعالم ببناء الدول، والتأثري يف تنشئتها، ورقي جمتمعاهتا: اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وفكر  (4)
امه هاالعالم له دور فاعل يف إطالع الناس على ما جيري يف العامل من أخبار وأحداث وتطورات، فضالً عن إس (5)

 ورمسه لطريقة التفاعل مع تلك اجملريات.
يعدُّ االعالم األداة الفاعلة يف بناء القناعات، والتوجهات، واملعتقدات، عند األفراد واجلماعات، حىت صار  (6)

 اإلعالم يف القرن احلادي والعشرين صاحب الكلمة الفصل، يف ظل ثورة االتصال واملعلومات. 
دور  وسائل االعالم يف اجملتمع، ونوعية العالقة اليت تربطها مع مؤسساته املختلفة، تؤثر على إنَّ املكانة اليت حتتلها

هذه الوسائل يف النظام االجتماعي العام، ونعين هنا الدور الذي متارسه وسائل االعالم بالنسبة لعمليات التغيري 
تلفة، الوظيفية مت هبا كثري من املداخل النظرية املخالبنائي يف اجملتمع. ولقد مّثل هذا املوضوع أحد اجملاالت اليت اهت

 .(24)منها والنقدية
ولذلك يصف أحد الباحثني عالقة وسائل اإلعالم بالواقع االجتماعي بقوله: ))إنَّ أحد املعامل العظمى النتقالنا إىل 

عرب عن عامٍل ا التمثيل للواقع يعصر وسائل االعالم، هو: أننا على اتصال مبا ميثل أو يقوم مقام الواقع إعالمياً، وهذ
مادي واجتماعي ُمعّقد، أكثر مما تعرب عنه املالمح املوضوعية لعاملنا الشخصي الضيق... لقد أصبحنا نشهد بازدياد 

 . (25)عاملاً تسوده وسائل االعالم أكثر مما نشهد احلقيقة نفسها((
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 . 82 – 80سورة األنعام، اآليات  (26)
 (، عن عبد اهلل بن مسعود 4776برقم ) 6/114روى البخاري يف صحيحه، كتاب: تفسري القرآن، باب: ال تشرك باهلل إنَّ الشرك لظلم عظيم،  (27)

: أال ترون إىل قول لقمان  ل اهلل ، فقال رسو الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم...(( شقَّ ذلك على أصحاب رسول اهلل قال: ))ملا نزلت هذه اآلية ))
حتقيق: أمحد حممد شاكر،  لطربي،))ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم((...((. وينظر: تفسري الطربي املسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، لإلمام حممد بن جرير ا

 . 11/492م، 2000 -هـــ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 
 المطلـب الثاني

 أهـــــميــــة األمن الفكري
قرارهم متس حياهتم واستهي ومجاعات, و  ،فرادى :الفكري من أهم املوضوعات اليت تشغل مهوم الناساألمن يعدُّ 

مة ملا له من الصلة املتينة هبوية األمة. فاأل ؛أهم أنواع األمن وأخطرها. ويعدُّ األمن الفكري من فيها مسًا جوهرياً 
الذي  ذلك الغزو .االضمحالل أمام أخطار الغزو الثقايفوهويتها من  ،وثقافتها ،املسلمة أوىل من غريها حبماية فكرها

 تعددت أساليبه وتنوعت أشكاله اليت تغتال العقائد, وهتدم املبادئ والقيم.
كن حبال من وال مي, ةاإلسالمي، واملبادئ واخللق ،ولذلك فإن االهتمام باألمن الفكري هو يف حقيقته أمن للعقيدة

 مة للحياة بدونه.قياألحوال االستغناء عنه، بل ال 
 كتاب اهلل العزيز يف ناكثرت فيه اآليات واألحاديث, ولو نظر   حديثٌ  نيفاحلديث عن األمن يف الشرع اإلسالمي احلو 

ه واالنقياد وأنه ال ميكن أن يتحقق إال بتوحيد اهلل وخشيت ،وأمهية حتقيقه ،آيات كثرية ركزت على أمهية األمن نالوجد
  لشرعه.

الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ وله تعاىل:قالقرآنية جيُد أنَّ بعضها قد تطرق إىل إبراز حقيقة )األمن الفكري(، كما يف واملتتبع لآليات 
 .(26)﴾ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

. وإذا كان اإلميان (27) يف صحيح السنة املطهرة وسلمصلى اهلل عليه واملقصود بـــ)الظلم(: الشرُك، كما فّسره النيب 
امللبس هو الشرك، فإنَّ اإلميان اخلالص هو التوحيد، املنسجم مع العقل والفطرة السوية، فاألمن من هذا املنظور هو 

 نتيجة ملعطيات فكرية، وليس معطيات حسية. 
 األمن إىل قسمني رئيسني، مها: ومع ما تقدم، فإنَّ املنظور التحليلي، ميكن أن ُيسهم يف تقسيم

 األمن احلسي، وهو األمن املتعلق بأمن األنفس، واألموال، واألعراض. (1) 
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مية، مفهوم األمن الفكري )دراسٌة تأصيليٌة يف ضوِء اإلسالم(، ماجد اهلذيلي، اململكة العربية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالينظر:  (28)

 . 24هـــ، ص1433 -1432
ث مقدم للمؤمتر عبد الرمحن اللوحيق، حباستفدُت املضمون العام للمخطط من دراسة بعنوان: بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي، للدكتور  (29)

 . 20هــــ، ص1430الوطين األول لألمن الفكري، 

 
 .(28)األمن الفكري، وهو املتعلق باملعتقد، وسالمته من االحنراف عن جادة الوسطية اإلسالمية (2)

اصر،  من الفكري، وهي مكونة من مخسة عنولعلي أختم هذه اجلزئية باإلشارة إىل خمطط، يوضح عناصر ومكونات األ
 : (29)كما يف أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االعتصام بحبل 

 هللا تعالى

التأصيل على 

 الحق
التحصين من 

 الباطل

التفاعل مع 

 الثقافات األخرى
معالجة 

 اللـــــــالض
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 المبحث الثالث

  دور االعالم في تعزيز األمن الفكري
 عند الشباب

ية مصدراً د اجتاهاته، بل أصبحت الوسائل االعالمتعدُّ وسائل االعالم من أكثر وسائل التأثري يف الرأي العام وحتدي
أساسيًا للثقافة العامة لكافة فئات اجملتمع، فقد امتد تأثريها إىل معظم أفراد اجملتمع من خالل ما تقدمه من حمتوى 

 حيمل مضامني متعددة تلقى قبوالً لدى هذه الفئات ال سّيما الشباب. 
 مقدمتها عاصرة املتنوعة تشكل مفصالً مهماً يف تعزيز القيم اجملتمعية الرائعة، ويفوالذي ال خيفى أنَّ االعالم ووسائله امل

)األمن الفكري( الذي صار ضرورة ملحة لتقدم اجملتمعات ورقيها، حىت يعيش أهلها بطمأنينة، ووئام، ورفاهية، 
 وسالم. 

أدوار  كون تركيز احلديث عنسي -مع رغبة الباحث باالختصار قدر اإلمكان-وحىت ال تتشعب أطراف احلديث 
أهم الوسائل اإلعالمية املعاصرة، وأثرها يف حتقيق األمن الفكري عند الشباب، مع اإلشارة إىل أنين اخرتت وسيلة 

 إعالمية تقليدية، وأخرى وسيلة جديدة، وذلك عن طريق املطالب اآلتية:
 

 المطلـب األول
 بأثر الفضائيات في تعزيز األمن الفكري عند الشبا

يشّكل البث الفضائي )ال سيما التلفزيون( أبرز مصادر الثقافة اإلعالمية، فهو وسيلة بالغة اخلطورة، وتكمن تلك 
اخلطورة يف عدم القدرة على احلد من تأثريات التلفزيون السلبية، على الرغم من اجلوانب اإلجيابية اليت حيملها، مبا ال 

 اً جيداً للثقافة اإلعالمية.ميكن إنكاره، وتلك االجيابيات تشكل مصدر 
وتؤكد معظم الدراسات العلمية أنَّ لوسائل اإلعالم تأثري بالغ على تكوين ثقافة الفرد وسلوكه، وخاصة السلوكيات 

( من املشاهدين يشاهدون التلفزيون ساعة %21السلبية يف حياة كثري من الشباب. وتشري الدراسات أيضاً إىل أنَّ )
( يشاهدونه ملدة ثالث ساعات، أما الذين تزيد مدة %22,5هدونه ملدة ساعتني، و)( يشا%27,5واحدة، و)

( للربامج %4,5(. أما نوعية الربامج املفضلة لدى الشباب فهي )%29مشاهدهتم عن ثالث ساعات فهم )
 ينية،( للربامج الد%10,5( ملشاهدة املسرحيات، و)%9,5( للربامج الرتبوية والتعليمية، و)%4اإلخبارية، و)
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 . 46 - 45ينظر: اجتاهات االعالم احلديث واملعاصر، ص (30)
 . 76ينظر: املصدر نفسه، ص (31)

 
( %11( ملشاهدة األفالم العاطفية، و)%8( ملشاهدة األغاين واملوسيقى، و)%26( للربامج الرياضية، و)%14و) 

 . (30)( ملشاهدة أفالم الرعب%8( للربامج الثقافية، و)%4,5ملشاهدة العنف واجلرمية، و)
وتأيت التأثريات الثقافية على الشباب من انفتاح الفضاء أمام قنوات خمتلفة، منها ما يسهم إسهاماً إجيابياً، ومنها ما 
يؤدي إىل احنراف فكري وسلوكي لدى بعض الشباب. ومل يعد من املمكن السيطرة على ما تبثه القنوات الفضائية 

 القنوات الرمسية.  ]العربية منها والدولية[ خاصة يف ظل تراجع وضعف
وأمام هذه احلقائق فإنَّ التساؤل هنا: عن مدى إسهام التلفزيون يف تعزيز األمن الفكري يف اجملتمع؟ واحلقيقة أنَّ 
 التلفزيون يعدُّ الوسيلة اإلعالمية األبرز يف توعية أبناء اجملتمع، وبث روح الفضيلة فيهم، وتعزيز أواصر احملبة والوداد،

 هم، مبا يعكس صورة إجيابية رائعة عن اجملتمع املسلم وصورته املثالية. وإشاعة روح االعتدال والتسامح بين
وللتلفزيون دور كبري يف تنمية القدرة على التخيل والتوعية بأمهية دور األبناء والشباب يف احلياة، وحماولة تثقيفهم 

يمتهم ودورهم اإلجيايب فضالً عن ق الثقافة السمحة املبنية على املنهج الوسطي املعتدل، الذي ال إفرا  فيه وال تفريط،
ومسامهتهم يف احلياة، وهو بذلك ميكن أن يسهم بتنمية القيم االجتماعية اإلجيابية لدى املشاهد، مثل احلث على 
مكارم األخالق، والعطف باآلخرين، والتسامح، والتعاطف، والتكاتف، والرتاحم، واحرتام اآلخر، واحملافظة على  

ام ذاته، وخصوصياته. ويتم كل ذلك من خالل املناظر اليت تثري االنتباه واألحاسيس واملشاعر كيانه ووجوده، واحرت 
 لدى املشاهدين. 

إنَّ الربامج التلفزيونية اهلادفة، واملخطط هلا حبرفية ودقة، ميكن أن ُتسهم يف تنمية الوعي لدى الشباب بالعادات 
ليم، كياهنا، وتوقري أبناء اجملتمع، فضاًل عن البناء الفكري السالصحيحة، واحرتام مؤسسات الدولة، واحملافظة على  

وتنمية القيم االجتماعية اإلجيابية لديهم، كحب اخلري، وكره الشر ]بكافة أنواعه وأشكاله وصوره[، والتعاون، وااللتزام 
 مبناهج الكتاب والسنة، واالعتصام هبما، وعدم اخلروج عن ضوابطهما، ومعاملهما. 

من ذلك ]ال قّدر اهلل[ سيسهم عدم التخطيط الناجح للربامج التلفزيونية يف خلق دور سليب عند شبابنا، وبالعكس 
وسنجدهم عند ذلك تائهني، متخبطني، تعصف هبم الرياح الصفراء من هنا إىل هناك، وسيضيعون بني الربامج 

ري واخللقي دي هبم إىل االحنراف الفكالتلفزيونية اهلادمة، اليت ال تفيدهم بشيء، بل على العكس من ذلك، ستؤ 
 .(31)أحياناً، واكتساب القيم اخلطرية على جمتمعنا اإلسالمي
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ريق نظام بإنشاء موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طاملقصود بالتواصل االجتماعي: ))منظومة من الشبكات اإللكرتونية، اليت تسمُح للمشرتك فيها  (32)

 . 43اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين، لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها((. اإلعالم واجملتمع، ص
 . 48 – 47ينظر: اجتاهات االعالم احلديث واملعاصر، ص (33)
 . 54ينظر: االعالم واجملتمع، ص (34)

 
 المطلـب الثاني

 أثر األنترنت في تعزيز األمن الفكري عند الشباب
 تيعدُّ األنرتنت من أبرز وسائل االتصال احلديثة تأثرياً، وأصبح مصدرًا مهمًا للوصول إىل املعلومات، سواء كان

معلومات متخصصة أم عامة، وسواء كانت مقروءة، أم مسموعة، أم مرئية، مع تيسري سرعة الوصول إىل املعلومة، 
 وسهولة احلصول عليها. 

 ومتتاز شبكة األنرتنت بانفتاحها على ثقافات العامل، وتنوع حمتواها، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام املتعامل معها. 
 (32)ت من خالل استخدامها وسيلةً لالتصال عرب الربيد اإللكرتوين، أو بوابات مواقع التواصلوتزداد أمهية شبكة األنرتن

 بني املستخدمني للشبكة. 
ولقد أحدثت شبكة املعلومات )األنرتنت( نقلة مهمة يف آليات التعليم والتعلم، فهمي تعمل على توفري اخلدمات 

ومناهجه  واخلدمات تدعو إىل إعادة النظر يف فلسفة العمل الرتبوي الرتبوية بصورٍة أسرع وتكلفٍة أقل، وهذه املكاسب
 . (33)وآلياته، والعمل على دمج قواعد املعلومات الرتبوية وتكاملها

وباالنتقال إىل معدل السرعة والزمن يف ظل هذه الوسيلة الواسعة االنتشار، فإنَّ األنرتنت يقوم على معادلة زمنية 
ة اللحظية، وسرعة الطواف. وهذا ما يُعرب عنه بــــ)الزمن العاملي(، الذي هو مبثابة الزمن جتمع يف الوقت ذاته السرع

العابر للحدود بني القارات واجملتمعات واللغات، عرب طرق االعالم املتعدد، اليت تنقل الصور والرسائل بالسرعة 
 .(34)القصوى من أي نقطة يف األرض إىل أي نقطة أخرى

موادِه مقارنٍة بني إقبال الشباب على األنرتنت، واطالعهم على حمتوياته وأفكاره، وبني التأثر مبنشوراته و إنَّ القيام بأيِة 
الفلمية والعلمية املنبثقة عنه، سندرُك أثر األنرتنت يف حياة الشباب، وانعكاس ذلك على )األمن الفكري( سلبًا أو 

صقِل  أن نعمل جاهدين على استغالله استغالاًل ناجحاً ومثمراً، يف إجياباً. ومن هنا فإنَّ األنرتنت خيلُق فكراً ال بد
أفكار الشباب، مبا خيدُم دينهم وجمتمعهم؛ ألنَّ الشباب هم ثروة األمة الغالية، وذخرها الثمني، وسيكون الشباب 

 ني يفرتسه الشر والفساد.ح خرياً ونعمًة حينما ُيستثمُر يف اخلري والبناء والفضيلة، ويغدو ضرراً مستطرياً، وشراً وبالءً 
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 . 16سورة االسراء، اآلية  (35)
عربية لمبناسبة احلديث عن االفرا  يف استخدام األنرتنت، فقد اطلعُت على دراسٍة توضح النمو السريع يف عدد مستخدمي األنرتنت، ففي اململكة ا (36)

تصل م: عشرة ماليني شخص، ل2009م : مليون شخص، بينما وصل عدد مستخدميه يف عام 2001السعودية مثالً، كان عدد من يستخدم األنرتنت عام 
مليون  11,4م( إىل 2011م تؤكد وصول العدد يف عام )11/6/2011. ونشرت صحيفة الرياض السعودية تقريراً يف  %33نسبة متوسط النمو حوايل 

 شخص.

 
ومعلوٌم أنَّ االحنراف يف مرحلة الشباب خطرٌي وخميف؛ فمنحرُف اليوم هو جمرُم الغد، ما مل تتداركه عناية اهلل تبارك 
 وتعاىل. وعلى قدر الرعاية بالشباِب والعنايِة هبم، ومراقبِة تصرفاهتم، ومتابعِة هواياهتم، يتحدُد مصري األمة واجملتمع.

نَّ الضرر الذي يتولُد عن االحنراف الفكري والسلوكي لدى الشباب، سيدمُر كياَن األمة، وينخُر جسدها، ويضعُف وإ
َرِفيَها فـََفسَ وجودها، وُيسهُم يف هالكها، وهذه سنة إهلية كونية )) َها َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ ُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

 .(35)((َقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمرياً الْ 
ويرُد هنا مثَة تساؤل: ما هي طرق الوقاية من سلبيات األنرتنت اليت هتدُم اجملتمع، وتشكل خطورة على فكر الشباب؟ 
واجلواب: أنَّ ذلك يتطلُب تفعياًل للمؤسسات الرتبوية، كالبيت واملدرسة واملسجد والنواد االجتماعية، وحماولة غرس 

لقيم املفيدة، واخلصال والصفات احلميدة؛ ألنَّ هذه الوسائل هي اليت أثبتت فاعليتها على مدار التاريخ االجتماعي، ا
 بشر  أن متارس تلك املؤسسات أدوارها بتوازٍن وتكامل، فال يهدُم بعضها ما يبنيه البعض اآلخر.

دام األنرتنت فراغهم، للحيلولة دون االفرا  يف استخوال بد أن يرافق ذلك بيئٌة ومناٌخ مناسبني للشباب، وذلك مللئ 
 .(36)بشكٍل دائم
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 المطلـب الثالث

 دور االعالم في التنشئة االجتماعية
 وأثر ذلك في بناء األمن الفكري

تربية الناشئة هلا دور أساسي يف تعزيز األمن الفكري، ذلك أنَّ تبين الفكر الوسطي املعتدل القائم على احرتام حياة 
اآلخرين وفكرهم السليم املنضبط ال يتأتى إال من خالل التنشئة الصحيحة، القائمة على وفق املبادئ السمحة لديننا 

 العظيم. 
نان على أمهية الدور الفاعل لكافة وسائل االعالم يف تنشئة األجيال. وهنا يربز ومن هنا فإنه ال ميكن أن خيتلف اث

أثر املؤسسة اإلعالمية املتنوعة بتأثريها الكبري وإسهامها الفاعل يف تكوين اجليل والناشئة، ومن مث االسهام يف بلورة 
 اجتاهاته، وقدراته، وقابلياته، وسلوكه، مبا خيدم أهداف اجملتمع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشارع المجتمع المدرسة االعالم لمنزلا



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 146 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
دوة ))جمتمع نمن التفصيل حول مضامني هذا املوضوع املهم، ينظر: دور اإلعالم يف تنشئة األجيال، د. حفيظ الراجحي، دراسة منشورة ضمن ملزيد  (37)

 . 5و  4م، ص2012ظفار الرتبوي((، سلطنة عمان، 
 . 144ينظر: اإلعالم واجملتمع، مصدر سابق، ص (38)

 
وإذا أردنا التوسع قلياًل إلبراز دور اإلعالم يف تأثريه على سلوكيات الشباب والناشئة، ومدى انعكاس ذلك التأثري 

 : (37)على األمن الفكري وشيوعه بني تلك الشرحية املهمة يف اجملتمع، فإنه ال بد من معرفة اآليت
اإلعالم، ووسائله، باتت تعد من أهم أدوات التواصل اجلماهريية بني النشئ والعامل اخلارجي، وقد تطورت تلك  (1)

درجة أنَّ وتوفرت العديد من اخليارات، ل -وخصوصًا يف اجلانب املرئي-األدوات يف السنني األخرية بصورة مذهلة 
صنيف وثقافته الشخصية، مصدُرها وسائل اإلعالم، ولذلك ميكن تجند كثرياً من الناشئة والشباب جل مادته املعرفية، 

 وسائل االعالم بأهنا املؤثر األول واألقوى بني الشباب.
( بلداً يف العامل، وهي تعكس ثقافات، 130تنتمي إىل أكثر من ) -ال سيما املرئية-اإلعالم، ووسائله املختلفة  (2)

ة غري قليلة قد يشعل التنافس بينها صراعاً فكرياً وتأثرياً خطرياً. وإنَّ نسبوديانات، وتطلعات، متباينة أشد التباين، و 
من الناس قد أسلمت أبناءها للفضائيات، ومواقع األنرتنت، وصفحات التواصل، من غري قيود تذكر، فليس مثة 

 ميقة اليت بناها اإلعالم.العرقيب أو حسيب. وصار ما يقوله األبوان يُفهُم لدى هؤالء األبناء يف ضوء اخللفية الثقافية 
أصبحت املادة اإلعالمية املوجهة للناشئة والشباب من أخطر الصناعات اإلعالمية يف العصر احلايل، بل صارت  (3)

من أكثر الصناعات اليت تشهُد إقبااًل من طرف املستثمرين وشركات االنتاج العاملية؛ نظرًا ملا تدره من أرباح كبرية، 
 شرحية واسعة من أهم شرائح اجملتمع، وهي شرحية األطفال والشباب. بسبب استهدافها 

 تتضح أمامنا صورة واضحة املعامل، بانتشار الفضائيات، وظهور شبكة -مثالً -بالرتكيز على تنشئة الطفل  (4)
قد محل هذا و األنرتنت، وعوملة الصوت والصورة، مبا يشهد تنامياً ملحوظاً، وصار أكثر قرباً من الطفل داخل البيت، 
 االنتشار السريع معه أساليب جديدة، وأكثر تطوراً الستمالة الطفل، والسيطرة على عقله وسلوكياته. 

وصارت أجهزة االعالم تلقي بظالهلا على الطفل املعاصر، إجياباً أو سلباً، حىت أنه يصعب عليه أن يفلت من أسارها، 
 . (38)وحتاول أن ترسم له طريقاً جديداً حلياته

إنَّ مما ال ينبغي جتاهله يف هذا االطار هو فاعلية اخلطاب اإلعالمي، وأثره يف تكوين القيم أو املنظمة األخالقية، اليت 
قة تضم بني طياهتا كافة املزايا الفاضلة، والصفات النبيلة، واليت يأيت )األمن الفكري( ضمن أولوياهتا. وبالتايل فإنَّ العال

 نظومة القيم االجتماعية واألخالقية عالقة متداخلة، على اعتبار أن وسائل االعالم هي بني املنظمة اإلعالمية وم
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 . 177ينظر: االعالم صناعة العقول، ص (39)

 
الوسائل الناقلة ألمنا  التفكري واملعرفة والقيم. وستسهم عندئذ يف خلق جانب كبري من الثقافة االجتماعية، ما يعطيها 

 أحقيتها كسلطة إعالمية يف توجيه اجملتمع.
واألمن الفكري كجزء من مظاهر املنظومة االجتماعية يتأثر بتأثر البيئة واجملتمع، وبالتايل فكلما زاد الرتكيز يف اهتمام 
-االعالم بالوظائف االجتماعية ستظهر النتائج إجيابية ورائعة، وحنن نتكلم هنا عن الوظائف االجتماعية املنبثقة 

الغراء )الكتاب والسنة(، ووظيفة االعالم أيضًا مراقبة اخللل أو املظاهر من املصدرين اخلالدين لشريعتنا  -طبعاً 
 واالحنرافات اليت  تقود إىل العنف الفكري، ومعاجلتها قدر اإلمكان، وفق آليات إعالمية ناجعة. 

عرفة موحىت يتضح دور وسائل اإلعالم وأهم وظائفها االجتماعية، يف تعزيز القيم العليا يف اجملتمع، فال بد من 
 :  (39)اآليت
أن يكون االعالم ووسائله أداة وقُــــّبة اجتماعية، حبيث تقوم بتزويدها باملعلومات والتنبيه باملخاطر اليت يتعرض  
 هلا. 
خلق الـُمثل االجتماعية، وذلك من خالل تقدمي وسائل االعالم النماذج االجيابية يف األمور العامة، والثقافة،  

 جملتمع املثايل.والفنون. مبا يسهم يف جتسيد مبدأ ا
التنشئة االجتماعية، وحتقيق التواصل االجتماعي من خالل التعبري عن الثقافة السائدة، والكشف عن الثقافات  

 وحماربة الفكر والعادات املنحرفة، حىت خيلق بيئة تتمتع بكّم مناسب من األمن الفكري. الفرعية،
لبلدان، االجتماعية، وبصفة خاصة يف األزمات اليت تتعرض هلا االتعبئة، ويتمثل ذلك يف االسهام يف احلمالت  

 حبيث ال يستطيع ضعفاء النفوس مكامن الضعف أو اخللل إلشاعة ما يعود بالضرر الفكري أو املادي على اجملتمع. 
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نها اجملتمع إال األدواء اليت يعاين متشخيص الداء مث وضع الدواء املناسب له، يعّد مبدأً إسالمياً أصياًل، مضمونه: أنه ال ميكن حباٍل من األحوال معاجلة  (40)

 مبعرفتها معرفة تامة وتشخيصها جيداً، مث وضع العالج املناسب هلا.
 ينظر: االعالم العريب بني الواقع واألمل، للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفيضة، نشرها موقع )اإلسالم اليوم(. (41)

 
 المبحث الرابع

 لدور االعالم  ولُ ـــوالمأم عُ ـــالواق
 لشبابعند ا في تعزيز األمن الفكري

ليس من العيب االعرتاف بالواقع الذي يشهده أو يعيشه االعالم العريب واإلسالمي، ألنَّ ذلك يدخل ضمن مبدأ 
. واحلقيقة اليت نريد االفصاح عنها يف هذا املقام، وأكدها الباحثون (40)ضع الدواء املناسب لهضرورة تشخيص الداء لو 

والدارسون أنَّ واقع اعالمنا العريب واإلسالمي يشهد سيطرة وهيمنة غربية حمكمة عليه، وهذه اهليمنة قد تركت آثاراً 
 سيئة على وسائل االعالم يف الدول النامية. 

حني نقول بأنَّ واقع االعالم يف عاملنا العريب واالسالمي يشكو من مرض بالغ اخلطورة، يتمثل ولن جنانب الصواب 
فيما يسمى بـــ)التقليد والتبعية(، بسبب اعتماد ذلك االعالم على التقنية األجنبية، واستعارة املفاهيم والنظم والنظريات 

ومبادئ اجملتمعات  ال تنبع من قيم -طبعاً -من الدول الغربية وهي االعالمية الغربية، واسترياد املواد والربامج اإلعالمية 
االسالمية، فضالً عن أنَّ اعالمنا العريب واالسالمي يشهد تضخماً ترفيهياً، طغى على مبدأ الرتبية والثقافة، مع اشتداد 

اري، وحماربة البناء احلضحاجة اجملتمعات العربية واالسالمية إىل توظيف وسائل االعالم خلدمة التنمية الفكرية، و 
 .  (41)األفكار املنحرفة، وبناء االنسان الوسطي املعتدل

هذا هو واقع إعالمنا العريب واإلسالمي!! وأمام هذا الواقع املرير، تنقدح أمامنا فكرة اخلالص من هذا الواقع، املتمثل 
نا بناء حضاري ال غىن عنه، إذا أريد لبــ)ضرورة التخلص من التبعية بكافة أشكاهلا(، فهي ضرورة الزمة، ومطلب 

 شبابنا، وصقل أفكارهم وفق منهج اإلسالم املنضبط بالكتاب والسنة، وما ينبع منهما من مكارم وفضائل.
إنَّ حترر االعالم من التبعية والتقليد هو األمل املنشود، الذي يتطلع إليه كل خملص غيور، ولن يتحقق هذا التحرر 

 رة االعتماد على الذات يف مجيع ميادين االعالم املختلفة، صناعًة، وفكراً، ونظاماً، وممارسًة. إال عندما تتوسع دائ
وال بد كذلك من العمل اجلاد على صياغة نظام إعالمي عريب إسالمي، مميٌز يف روحه، وجوهره، ومنطلقاته، وأهدافه، 

 ونظمه، وقوانينه، وطرقه، وأساليبه. 
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 املصدر نفسه. (42)
م، 2009، شهر أغسطس، عام 43مفهومه وأمهيته ومتطلباته، الدكتور عبد احلفيظ املالكي، ضمن جملة البحوث األمنية، العدد ينظر: األمن الفكري:  (43)

 . 57 – 54ص

 
 هو األصل الذي ينبغي أن يصدر عنه ذلك النظام اإلعالمي -كره وقيمه ومبادئه وحضارتهبف-وال شك أنَّ اإلسالم 

املنشود، وهو األساس الذي ينبغي أن يستند إليه صياغته للنشا  اإلعالمي، وحتديد أبعاده ووظائفه ومسؤولياته يف 
 .(42)اجملتمع اإلسالمي

يق عظمى، وأمنية غالية؛ حىت يتمكن أصحاب الصالح من حتق إنَّ تلك الفرصة املأمولة يف تطور إعالمنا، تعّد غاية
السعادة االجتماعية اليت يتمناها كل مسلم، ليدرك اإلنسان املسلم قيمته يف حياته، فيقوم بالدور املنو  به، بعيداً 
ا نعن كل ما يعكر صفو تلك احلياة، من أفكار هّدامة، أسهمت بشكل كبري يف تراجع الدور احلضاري يف بلدان

 العربية واالسالمية.
وما دمنا نتكلم يف احلقائق.. فإنَّ النظر إىل الواقع بتفحص ومتعن سيظهر من خالله مجلة من مظاهر العنف الفكري، 
اليت تسيطر على عقول وأفئدة بعض من تأثروا بالفكر املنحرف. وبالتايل، وأمام هذا الواقع الذي جيب االعرتاف به، 

أمول من وسائل االعالم يف معاجلة هذا الرتدي احلاصل، وكيف ميكن يتبادر إىل الذهن سؤال وجيه، مفاُده: ما هو امل
 اإلسهام يف توضيحه؟ وما هي اآلليات الكفيلة يف عالجه واقتالعه؟ 

واجلواب على ذلك: أنَّ حتقيق األمن الفكري لدى الشباب يتطلب من وسائل االعالم القيام بسلسلة من االجراءات، 
 اآليت: وعلى عدد من اجلبهات، تتمثل يف

 الوقاية -
 المواجهة -
 العالج  -

ولكل واحد من هذه األشياء الثالثة بعض املتطلبات واالجراءات واملقومات، ويذكر املتخصصون لتحقيق ما يصبو 
 : (43)إليه القائمون يف إشاعة األمن الفكري يف وسائل االعالم، القيام باملراحل اآلتية

 

واملقصود هبا الوقاية من االحنراف الفكري، ويتم ذلك من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية األولية والثانوية، 
 وغريها من املؤسسات، ويكون ذلك وفق خطط مدروسة، حتدد من خالهلا الغايات املنشودة، واألهداف املطلوبة.
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قد ال تنجح جهود الوقاية من الفكر املنحرف مع بعض شرائح اجملتمع، بسبب عوامل االستقطاب والتأثري، وعند 
ذلك جيب االنتقال إىل مرحلة أخرى قائمة على النقاش واحلوار وإعمال الفكر،  من أجل التصدي للفكر املنحرف، 

أصحاب هذه األفكار باألدلة القاطعة. ومرحلة احلوار تعدُّ من أهم مراحل التصدي وذلك من خالل التحاور مع 
 للفكر املنحرف، وهي من أهم األساليب اليت مت استخدامها على مدار التاريخ اإلصالحي.

 

املناقشة. ورته، باعتبار ذلك نتيجة حتمية للحوار و يعتمد أساس هذه املرحلة على تقييم الفكر املنحرف، ومدى خط
 مث ينتقل العمل إىل مستوى آخر، وهو: تقومي هذا الفكر وتصحيحه قدر املستطاع باإلقناع وبيان األدلة والرباهني. 
ة يوميكن أن تقوم وسائل االعالم املختلفة يف تبين مثل هذه املرحلة من خالل القيام جبملة من الفعاليات اإلعالم

 والربامج التلفزيونية، ومنتديات احلوار والنقاش البّناء.
 

قد يكون آخر العالج الكي كما يقولون، وهي مرحلة املساءلة واحملاسبة، ملن ال يستجيب للمراحل السابقة، وذلك 
 يتم من خالل مواجهة من حيملون الفكر املتطرف وحماسبتهم. وهذا الفعل منو  باملؤسسات الرمسية والقضائية

 

يف هذه املرحلة يُكّثف احلوار مع األشخاص املنحرفني فكرياً، ويتم ذلك من خالل املؤهلني علمياً وفكرياً، واملؤثرين 
يف طريقتهم، واملقنعني يف أساليبهم، وال سيما العلماء الربانيني، املؤهلني على مقارعة الشبهات، وردها باحلجج 

 اهني الساطعة.والرب 
وليس هناك مثة مانع مينع من استضافة بعض الشباب ممن أكرمهم اهلل تعاىل باهلداية والصالح، وجمانبة الطريق 

لبيان الفكر القدمي  -مثالً -املنحرف.. أقول: ليس هناك من مانع مينع من استضافتهم يف بعض الربامج التلفزيونية 
يههم ناسبة يف إزالة مثل تلك األفكار؛ ملا يسهم ذلك يف نوعية الشباب، وتنبالضال، وطريقة تأثرهم به، واآلليات امل

 خبطورة طرق الغي والضاللة. 
وإذا كان العنف الفكري يوجد أكثر ما يوجد بني شرحية الشباب، فإنَّ الواقُع يقوُل: إنَّ وسائل اإلعالم تؤثر تأثرياً 

  ميكن وسلوكياته، وبالتايل فال ميكن إغفال هذا الواقع، حىت مباشراً يف الشباب، وتستهدف بصورة مباشرة أفكاره
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 .  146يراجع يف ذلك: االعالم واجملتمع، ص (44)

 
استغالله يف وضع اآللية املناسبة هلذا الواقع مبا يعكس صورة إجيابية ومثالية ملا نأمله من وسائل اإلعالم يف تعزيز األمن 

 الفكري يف ربوع اجملتمعات. 
 . (44)اب عقول، وأذهان، وتوجهات، وسلوكيات الشبويوضح املخطط اآليت نسبة تأثري وسائل االعالم املختلفة يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :توصيات للنهوض باإلعالم؛ لتعزيز األمن الفكري 

شهده اليوم، نلعلَّ من املناسب يف آخر هذا املطاف، ويف ظل ما تقدم ذكره من حقائق تتصل بواقع االعالم الذي 
والتزامًا بضرورة توفري االعالم لبيئة آمنة، يتحقق فيها األمن الفكري املنشود، املبين على احلالة املثالية للوسطية 
واالعتدال، فال بد من حتديد مجلة من التوصيات، أو احللول مما يتعلق باجلانب اإلعالمي، للنهوض بدوره ومسؤولياته، 

 وحسب ما يأيت:
 
 
 

 الوسائل التفاعلية

 –]ألعــاب 

 كمبيوتــــر[

 % 30 – 20بنسبة 

 السمعيةالوسائل 

 –إذاعــــة ]

 [كاسيـــت

 % 20 – 10بنسبة 

 الوسائل البصرية

 -ماسين –]تلفاز 

 فيديو[

 % 70 – 60بنسبة 

 المقروءةالوسائل 

 -ب مجالت وكت]

 [قصص

 % 20 – 10بنسبة 
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 .115ر: سياسات اإلعالم واجملتمع، صملزيد من التفصيل، ينظ (45)

 

تخطيُط.. سرُّ النجاح، وينبغي هنا أن خيضع اإلعالم بكافة أجهزته ومؤسساته العاملة، خلطة شاملة، تضع ال (1)

اإلطار العام، واملبادئ الرئيسة، واألهداف املنوطة هبذه العملية، وتكون مهمتها: التخطيط الصحيح، والتوجيه، 
 ألجهزة الفرعية املتخصصة. والتمحيص، واملتابعة، بينما ترتك عمليات التنفيذ والربجمة ل

وفائدة ذلك: منع العشوائية يف العمل، واالرجتال يف التخطيط والتنفيذ؛ ألننا إذا أردنا أن حنقق الغاية املنشودة بتوفري 
 األمن الفكري البد أن نسعى جاهدين لتحقيق النجاح الذي يقود لتلك الغاية.

ع التخطيط شيء آخر، أال وهو: ضرورة انطالق وسائل االعالم الوضوُح.. لكافة األهداف، وهنا ال بد أن يتب (2)

]املقروءة واملسموعة واملرئية[ من فلسفة واضحة، حتدد أهداف العملية االعالمية يف أي بلد من البلدان. وتقوم كافة 
لوقوع يف التناقض ااألجهزة اإلعالمية باالهتداء هبذه الفلسفة، محاية هلا أيضاً من التخبط واالرجتال، الذي يؤدي إىل 

 أحياناً، أو السطحية أحياناً أخرى.

التشخيُص والعالج.. واملراد بذلك أن ال يتم اقتصار االعالم على جمرد القيام بالعملية االعالمية، املقتصرة على  (3)

مية أن تسهم األخبار، أو توصيل املعلومات، بل جيب أن ميتد إىل أبد من ذلك، واملرجتى من العملية والثقافة اإلعال
 يف حتديد املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع، وكذلك تقرير األولويات، مع وضع احللول والبدائل. 

فإذا أردنا إعالماً ناجحاً يسهم يف بناء جمتمع مثايل قائم على احرتام األنسان، ومحاية فكره من الغي والعنف والزلل، 
 ( و)العالج(!!فال بد من خلق مؤسسة إعالمية تتقن )التشخيص

الفكرُة بقدٍر معلوم.. واملقصود بذلك أن ال يذهب اجلهد االعالمي هباًء بال فائدة ترجتى، فضاًل عن تبديد  (4)

اجلهود واألموال يف سبيل الرتويج لفكرة ميتٍة، أو مبدأ زائٍف، أو خطٍة ال يُؤمُل جناحها مسبقاً، وينبغي أن تكون 
 للٍة للجماهري.الفكرة حقيقية ومقنعة، وغرُي مض

وينبغي العلم مسبقاً أنَّ من يروجون للفكر املنحرف أصحاب إمكانية فائقة، وصاروا ميلكون وسائل إعالمية متقدمة 
على شبكة األنرتنت وغريها، فعلى قدر شراسة هؤالء تقابل األفكار، وتبذل اجلهود، حىت يتحقق األمن الفكري 

 . (45)املنشود
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 لخاتمة..ا

 جـــم النتائــفي أه
 أستطيع تلخيص بعض نتائج البحث، وبيان أهم ما يمكن استفادته منه من خالل اآلتي:

االطالع على مضامني األمن الفكري أنَّ املراد به: عيُش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني  تبني يل من خالل (1)
 جمتمعاهتم آمنني على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم الفكرية.

ه اإلعالم له أمهية بالغة يف صقل اجملتمعات وتكوينها سلباً أو إجياباً، وله ارتبا  وثيق بثقافة اجملتمعات، باعتبار  (2)
 القناة اليت تغذي اإلنسان باملزيد من النتاجات الثقافية.

م واستقرارهم يعدُّ األمن الفكري من أهم املوضوعات اليت تشغل مهوم الناس فرادى ومجاعات، وهي متسُّ حياهت (3)
 مّساً جوهرياً، وهو يعدُّ من أهم أنواع األمن وأخطرها؛ لصلته املتينة هبوية األمة وكياهنا.

يشكل التلفزيون أبرز مظاهر الثقافة اإلعالمية، كونه وسيلة بالغة اخلطورة، بينما يعدُّ األنرتنت من أبرز وسائل  (4)
االتصال اليت تسهم يف االنفتاح على ثقافات العامل، وتنوع حمتواها، وله تأثري مباشر يف خلق جو آمن ومطمئن، 

 وأفكارهم.وهلما تأثري بالغ يف خلق ثقافة الشباب وتوجهاهتم 
يعاين إعالمنا العريب واإلسالمي من مرض )التبعية والتقليد(، ولن يتعاىف من هذا الداء إال بعد التحرر منه،  (5)

وذلك بتوسيع دائرة االعتماد على الذات يف مجيع ميادين االعالم املختلفة، صناعًة وفكراً، ونظامًا وممارسًة. ولن 
 يف الشباب ما مل يتم عالجه وإصالحه.  يُؤمل من إعالمنا التأثري اإلجيايب

يؤكد املتخصصون على ضرورة توافر مجلة من املراحل إلشاعة األمن الفكري عند الشباب من خالل وسائل  (6)
االعالم، تبدأُ تلك املراحل بـــ)الوقاية(، مث )مرحلة احلوار(، مث )مرحلة التقومي(، مث )مرحلة احملاسبة(، وتنتهي بـــ)مرحلة 

 صالح(.اال
ينبغي إذا أريد لإلعالم أن ينهَض مبسؤولياته وحيقق بعض غاياته يف إشاعة األمن الفكري: أن يعتمَد على  (7)

التخطيط؛ ألنه سرُّ النجاح، وأن يتبىن أهدافاً واضحة، وأن يشخص الداء ويعاجله، وأن يستغل جهده بتبين األفكار 
 ناجحني، حيملون مهوم األمة وآالمها.املقنعة للشباب، وأن يعمل على بناء إعالميني 
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 المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف الهجاء

اجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر، للدكتور حسني عبد اجلبار، دار أسامة للنشر والتوزيع، اململكة األردنية  .1
 .م2011اهلامشية، عّمان، الطبعة األوىل، عام 

 للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفيضة، نشرها موقع )اإلسالم اليوم(.االعالم العريب بني الواقع واألمل،  .2
 .م2011فاضل حممد البدراين، منتدى املعارف، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عام  د.االعالم صناعة العقول،  .3
 .م2015 اإلعالم واجملتمع، للدكتور ابراهيم جابر السيد، دار التعليم اجلامعي، ، مصر، االسكندرية، عام .4
 .م2004اإلعالم واجملتمع، مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، عام  .5
 .م2002 ،هـ1423حيدر عبد الرمحن احليدر، الطبعة األوىل،  د.األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية،  .6
تاب منشور على ، كالدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكياألمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به،  .7

 هــــ. 5/3/1422األنرتنت، وأصله حماضرة ألقيت يف مدينة تدريب األمن العام مبكة املكرمة، بتاريخ 
األمن الفكري: مفهومه وأمهيته ومتطلباته، الدكتور عبد احلفيظ املالكي، ضمن جملة البحوث األمنية، العدد  .8
 .م2009، عام ، شهر أغسطس43
م.  2011/يناير/18األمن الفكري: مفهومه، ضرورته، جماالته، دراسة منشورة على موقع )السكينة(، بتاريخ  .9

 كتبها الدكتور إبراهيم بن عبد اهلل الزهراين، مقدمة إىل الدوري اخلامس هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ين األول لمي، للدكتور عبد الرمحن اللوحيق، حبث مقدم للمؤمتر الوطبناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج الع .10

 .هــــ1430لألمن الفكري، 
تفسري الطربي املسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، لإلمام حممد بن جرير الطربي، حتقيق: أمحد  .11

 .م2000 -هـــ 1420حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
تنشئة األجيال، د. حفيظ الراجحي، ندوة ))جمتمع ظفار الرتبوي((، سلطنة عمان، دور اإلعالم يف  .12

 م2012
 ،هـ1431طارق اخلليفي، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، د. سياسات اإلعالم واجملتمع،  .13

 . م2010
ية، الطبعة الثانبريوت،  -دار إحياء الرتاث العريبشرح النووي على صحيح مسلم، لإلمام النووي،  .14

 .هــ1392
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الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري، للدكتور عبد الرمحن السديس، حبث مقدم ضمن ملتقى  .15

 .هــ1426األمن الفكري يف جامعة نايف للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األوىل، 
 هــــ. 1422البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، ، لإلمام أيب عبد اهلل البخاريصحيح  .16
 أليب احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلم،  .17
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:  .18

 . هـ1379ريوت، ب -عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة حمب الدين اخلطيب، و 
 .هــــ1356فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لإلمام املناوي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة األوىل،  .19
وسي، مد نعيم العرقسُ القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، إشراف: حم .20

 .م2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .هـ 1414للعالمة مجال الدين ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، لسان العرب،  .21
 عبد شيخ شعيب األرنؤو ، وإشراف د. عبد اهللاإلمام أمحد، أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل، حتقيق: ال مسند .22

 م.2001هـــ ، 1421احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 .املعجم الوسيط، جملموعة من املؤلفني يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، نشر دار الدعوة .23
ة، جامعة اململكة العربية السعوديمفهوم األمن الفكري )دراسٌة تأصيليٌة يف ضوِء اإلسالم(، ماجد اهلذيلي،  .24

 . هـــ1433 -1432اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
نظريات وسائل االعالم، ملؤلفه ملفني ديفلري، ترمجة: كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع،  .25

 .م1992القاهرة، 

 
 
 
 
 




