
وسائل وطرق مقترحة لتعزیز الھویة وحمایة المجتمع من المھددات الفكریة

Suggested Procedures and Methods for Promoting the National Identity and

Protecting the Community from Ideological Threats

اعداد

أ.د. اسماء بنت سلیمان السویلم
PREPARED BY: PROFESSOR ASMAA SULEIMAN AL-SUWAILEM

جامعة الملك سعود
KING SAUD UNIVERSITY

أستاذة العقیدة في قسم الدراسات اإلسالمیة
ISLAMIC STUDIES

1



الملخص

الثوابتأھمیةتتأكد،علیھاتمارسالتيوالضغوطالمسلمةالمجتمعاتعلىتمرالتيالفتنظلفي
لیسلطالبحثھذاجاءاألھمیةھذهومنمھدداتھا،ضدبقوةوالوقوفالوطنیة،الھویةعلىالحفاظوضرورة
تسعىوقتفي"؛الفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزمقترحةوطرقوسائل"على:الضوء

مجتمعات العالم للحفاظ على ھویتھا، وتحصین مجتمعھا من مھدداتھا. ویھدف ھذا البحث إلى:

المجتمعات.فیھتشتركأمرالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالسعيأن-بیان1

الفكریة.المھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالمجتمعیةالعالمیةالتجارببعض-ذكر2

منالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزیسلكھاأنلمجتمعنایمكنالتيوالطرقالوسائلأھم-إیضاح3
المھددات الفكریة.

ومشكلتھالبحثأھمیةوفیھاالمقدمةیلي:كماوفھارسوخاتمةومطلبینمقدمةعلىالبحثاحتوىولقد
فيالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةتعزیزأھمیةعن:األولوالمطلبوخطتھ.ومنھجھوأھدافھ

یسلكھاأنلمجتمعنایمكنالتيوالطرقالوسائلأھمعن:الثانيوالمطلبتجاربھا.وأبرزالعالمیةالمجتمعات
لتعزیز الھویة وحمایة المجتمع من المھددات الفكریة.

أفراده؛بینتوحیدأداةھيإذالمجتمعفيالواحدةالثقافةأھمیةمنھا:النتائجمنعددإلىالبحثوخلص
بالمجتمعاتخاصاولیسالمجتمعاتفیھتشتركأمراالخارجیةالمؤثراتمنالنشءلحمایةالسعيكانلذا

المسلمة أو أمرا تنفرد بھ المملكة العربیة السعودیة.

المؤثراتمنالنشءلحمایةالناجحةالمجتمعیةالعالمیةالتجاربمناالستفادةأھمیةلناویبرز
أصبحتبلمناسبا؛نراهفیمانستخدمھاأدواتتعدلماالجتماعيالتواصلوسائلإنیعلمأنبدوالالخارجیة.

الفكریةالمناعةلتكوینالمستمرالعملالضروريمنفكانحیاتنا.أنماطوتغییرعلیناللسیطرةتستخدمأدوات
الخصوص،وجھعلىوالشبابالمجتمعلدىالسلوكیةاالنحرافاتأبرزمنالفكريالفراغیعدإذالشباب،لدى

وھو من أكبر التحدیات التي تواجھ األمن االجتماعي.

– إرھاب- إلحادأمن المجتمع – ھویة وطنیة- مھددات فكریةكلمات مفتاحیة:
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Summary

In the light of the temptations as well as the pressures imposed on the Muslim communities
nowadays, there is a critical need to maintain the fundamentals, preserve national identity, and

stand firmly against what threatens them. Therefore, this research shall highlight the “Suggested
Procedures and Methods for Promoting the National Identity and Protecting the Community

from Ideological Threats”; at a time, in which all societies worldwide are striving to preserve their
identity, and confronting such threats. Our research aims to:

1. Demonstrate international solidarity regarding the preservation of national identity and
protect the community from ideological threats.

2. Give examples of global communities` experiences of preserving national identity and
protecting the community from ideological threats.

3. Illustrate the major procedures and methods for promoting the national identity and
protecting the community from ideological threats.

This research consists of an introduction, two chapters, a conclusion, and a number of indexes as
follows:

● The Introduction includes; an overview of the research, its significance, problem,
objectives, approach, and plan.

● The first Chapter includes; the importance of promoting national identity and
protecting the global communities from ideological threats, as well as its most
prominent experiences.

● The second Chapter includes; the major procedures and methods for promoting
the national identity and protecting society from ideological threats.

● Research conclusions include the following outcomes; the importance of single
homogeneous culture among the community, as it is an instrument for unifying
community members. Therefore, striving to protect young people from external
influences is something that all world communities share and is not limited to
Muslim communities or the Saudi community.

The research also highlights the importance of utilizing the successful experiences of global
communities in order to protect young people from external influences, and it should be known
that social media are no longer tools that we use as we desire, but it has become tools used to
control us and as a stimulus to change our lifestyles. Consequently, the ongoing work in order to
build the ideological immunity of youth became a necessary need, as intellectual idleness is one
of the most prominent behavioral deviances in the community, and it is considered one of the
biggest challenges threatening community safety.
Keywords: Community Safety - National Identity - Ideological Threats - Terrorism – Atheism.

3



بسم هللا الرحمن الرحیم

المقدمــــــــة

هللایھدهمنأعمالنا،سیئاتومنأنفسناشرورمنبا�ونعوذونستغفره،ونستعینھنحمده�الحمدإن
عبدهمحمداأنوأشھدلھ،شریكالوحدههللاإالإلھالأنوأشھدلھ،ھاديفالیضللومنلھ،مضلفال

ورسولھ، أما بعد:

أطاع،لمنبالجنةومبشرینالحقالدینإلىالناسداعینوالمرسلینالنبیینیرسلیزللمتعالىهللافإن
دینإلىودعاجھاده،حقهللافيجاھدالذيبمحمدالنبیینختمحتىوأعرض؛عصىلمنبالنارومنذرین
،األدیانآخروھوالعالميالدینھوودینھ،خاتمةدعوتھوكانتومغاربھا،األرضمشارقبلغحتىاإلسالم
َھا﴿َیا:تعالىقال،واآلخرةالدنیافيواألمانالسعادةللبشریةالمحقق ْلِمِفياْدُخلُواآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ َوالَكافًَّةالسِّ
ِبُعوا ْیَطاِنُخُطَواِتَتتَّ ُھالشَّ َلالَِّذيَتَباَرَك﴿تعالى:وقال،)208/البقرة(ُمِبیٌن﴾َعُدوٌَّلُكْمإِنَّ َعْبِدِهَعَلىاْلفُْرَقاَنَنزَّ
).107األنبیاء/(لِْلَعاَلِمیَن﴾َرْحَمًةإِالَّأَْرَسْلَناَكَوَما﴿تعالى:هللاوقال)،1(الفرقان/﴾َنِذیًرالِْلَعاَلِمیَنلَِیُكوَن

فقالإلیھ؛الناسأنظارولفتالمجتمع،بأمناإلسالماھتمامجلیالھیظھرالعظیمالدینلھذاوالناظر
َتاِءِرْحَلَةإِیالِفِھْم*قَُرْیٍش﴿إلِیالِفقریشسورةفيبھعبادهعلىممتناسبحانھ ْیِفالشِّ َھَذاَربََّفْلَیْعُبُدوا*َوالصَّ

اْلَبْیِت * الَِّذي أَْطَعَمُھْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُھْم ِمْن َخْوٍف﴾ .

تعالى:فقالمھدداتھمنوالتحذیرتحصیلھأسباببیان:إلیھاألنظارولفتالمجتمعاتبأمنعنایتھومن
ُ﴿َوَعَد الَِحاِتَوَعِملُواِمْنُكْمآَمُنواالَِّذیَنهللاَّ ُھمالصَّ َننََّقْبلِِھْمِمْنالَِّذیَناْسَتْخَلَفَكَمااألَْرِضِفيَلَیْسَتْخلَِفنَّ َلُھْمَوَلُیَمكِّ
ُھْمَلُھْماْرَتَضىالَِّذيِدیَنُھْم َلنَّ ُھْمَفأُْوَلِئَكَذلَِكَبْعَدَكَفَرَوَمْنَشْیئاًِبيُیْشِرُكوَنالَیْعُبُدوَنِنيأَْمناًَخْوِفِھْمَبْعِدِمْنَوَلُیَبدِّ

َقْواآَمُنوااْلقَُرىأَْھَلأَنَّ﴿َوَلْو:وعزجلوقال،)55/(النور:اْلَفاِسقُوَن﴾ َماِءِمْنَبَرَكاٍتَعَلْیِھْمَلَفَتْحَناَواتَّ السَّ
.)96/(األعراف﴾َواألَْرِض

ألنثوابت؛لھایكونأنبدالالعالمحضاراتمنحضارةفأيكبرى،أھمیةمنللثوابتمایخفىوال
بالفمجتمعللمجتمع.حصانةوُتكونھویتھ،تمثلوھيمجتمع.أيعلیھایقومالتياألسسھيالثوابتھذه

ثوابت ھو مجتمع بال ھویة، ومجتمع بال مرجعیة، وال شك أنھ مجتمع مآلھ إلى الزوال.

تتأكدخاصبشكلالبالدھذهعلىتمارسالتيوالضغوطاإلسالمأمةعلىتمرالتيالفتنظلوفي
الوطنھذاأنعلىمزایدةوالمھدداتھا،ضدبقوةوالوقوفبھا،التمسكوضرورةالثوابتعلىالتأكیدأھمیة
العز،سرھيالثوابتھذهثوابت.وعلىشرعیة،أسسعلىتعالىهللابفضلقامتالمباركةوالبالداآلمن،

والنصر، والتمكین، والخیرات التي نعیشھا بفضل هللا تعالى.
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ھویتھالحفظتسعىوھيعلیھوحافظتالتوحیدعلىقامتالتيالمباركةالبالدھذهتأسیسومنذ
زوجتھعلىمقرنآلمحمدبنسعودبنمحمداإلمامدخلحیثاألصیلة؛بمكوناتھالفكريوأمنھاالوطنیة،
ثمقولھا،فقبلبھ"،هللاخصكمافاغتنمغنیمةوھوإلیكهللاساقھالرجل"ھذالھ:وقالتالشیخبمكانفأخبرتھ

مكانإلىسعودبنمحمداإلمامفذھبونصرتھ.بمساعدتھعلیھفأشارامشاريوأخیھثنیانأخیھعلىدخل
"أبشرلھ:وقالوأوالده.نساءهبھیمنعبمایمنعھأنھوأخبرهوالتبجیل،اإلكرامغایةوأبدىبھورحبالشیخ

ببالد خیر من بالدك وأبشر بالعزة والمنعة"، فقال الشیخ محمد بن عبد الوھاب:

البالدبھاملكونصرھابھاوعملبھاتمسكمنهللاإالإلھالكلمةوھذهوالتمكین،بالعزةأبشرك"وأنا
أطبقتوأقطارھانجداًترىوأنتآخرھم،إلىأولھممنالرسلإلیھدعتماوأولالتوحیدكلمةوھيوالعباد،

منوذریتكالمسلمونعلیھیجتمعإماماًتكونأنفأرجوبعض،بعضھموقتالوالفرقةوالجھلالشركعلى
1.بعدك"

هللافضل-منوالتمكینالعزبثیابترفلالحبیبةبالدنافھذهالوھاب،عبدبنمحمدالشیخقالكماوكان
لیسلطالبحثھذاجاءاألھمیةھذهومنأمنھا،أساسأنھتماماتعيإذدینھاوثوابتعقیدتھاعلىمحافظةتعالى-
تسعىوقتفي؛"الفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزمقترحةوطرقوسائل"على:الضوء

مجتمعات العالم للحفاظ على ھویتھا، وتحصین مجتمعھا من مھدداتھا الفكریة.

مشكلة البحث:

ستجیب ھذه الورقة العلمیة عن ھذه األسئلة:

وأمرالمسلمة،بالمجتمعاتخاصالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالسعي-ھل1
تنفرد بھ المملكة العربیة السعودیة أم یشاركھا أخرون؟

یمكنالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالمجتمعیةالعالمیةالتجاربأبرز-ما2
االستفادة منھا ؟

المھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزیسلكھاأنلمجتمعنایمكنالتيوالطرقالوسائلأھم-ما3
الفكریة؟

أھداف البحث:

المجتمعات.فیھتشتركأمرالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالسعيأن-بیان1

الفكریة.المھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالمجتمعیةالعالمیةالتجارببعض-ذكر2

1/41،بشربنلعثماننجدتاریخفيالمجدعنوان1
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منالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزیسلكھاأنلمجتمعنایمكنوطرقوسائلواقتراح-إیضاح3
المھددات الفكریة.

منھج البحث:

أتبعت في ھذه الورقة المنھج الوصفي .

خطة البحث:

احتوى البحث على مقدمة ومطلبین وخاتمة وفھارس كما یلي:

المقدمة وفیھا أھمیة البحث ومشكلتھ وأھدافھ ومنھجھ وخطتھ.

ولقد احتوى البحث على مقدمة ومطلبین وخاتمة وفھارس كما یلي:

المقدمة وفیھا أھمیة البحث ومشكلتھ وأھدافھ ومنھجھ وخطتھ.

وأبرزالعالمیةالمجتمعاتفيالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةتعزیزأھمیةاألول:المطلب
تجاربھا .

منالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزیسلكھاأنلمجتمعنایمكنالتيوالطرقالوسائلأھمالثاني:المطلب
المھددات الفكریة.

الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات.

فھرس المراجع

المطلب األول: أھمیة تعزیز الھویة وحمایة المجتمع من المھددات الفكریة في المجتمعات
العالمیة وأبرز تجاربھا

وأنماطوالمثلوالمعاییرالقیمأفرادهیقبلأنمنبدالومتضامنامتحدامتماسكاالمجتمعیظللكي
2.السلوك التي یضعھا المجتمع فالثقافة الواحدة أداة توحید بین أفراد المجتمع

2006القانونیة-مصر-الكتبدار،451،المصريزكریااالنسان،حقوق2
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ولیسالمجتمعاتفیھتشتركأمراالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزالسعيكانلذا
خاصا بالمجتمعات المسلمة أو أمرا تنفرد بھ المملكة العربیة السعودیة.

لماذا الھویة الثقافیة والوطنیة أمر حاسم بالنسبة لبلد ما ؟

كونغھونغفياالتصاالتدراسات-آسیافيوالدولةوالمجتمعالثقافةموقع)-2007(تشنجیوتحدث
فقال:وتطورھاالدولاستقرارفيالثقافیةالھویةأھمیةعن-2007–

یشعرالشخصتجعلالثقافیةوالھویةوالسلوك،والمعتقداتواللغةبالعاداتمشتركإحساسھيالثقافة
یتقاسمشخصمععالقةلبناءالفرصةیتیحالذيباألمانالشعورتوفرالتيالمجموعاتبعضإلىینتميبأنھ

نفس الثقافة. في المقابل؛ فإن الھویة الثقافیة القویة للغایة ستؤثر على بناء العالقات بین المجموعات المختلفة.

تعنيالواحدةالثقافیةالھویةإنحیثالدولةتقدمذلكسھلواحدةثقافیةھویةالمواطنونتشاركإذا
فيیحدثمامثلذلكمنالعكسوعلىوالتطوراالزدھارعملیةاستقراروبالتاليللمواطنینالمشتركالتفكیر

التبت الصینیة حیث تختلف ثقافة المواطنون مع الرعایا الصینین مما یضعف الوالء تجاه البالد.

والثقافةوالنسباللغةبنفسالمجموعةإلىتنتميأنھاتعنينفسھاالوطنیةالھویةمعالبلدمشاركةإن
الوطنیةالھویةنفسیحملونالذینالبالدلمواطنيسیكوننفسھا.ھيالحاسمةالمعاییربعضاألقلعلىوالدین.
بناءستحاولالدولةفإنما،لبلدجًدامھمةالوطنیةالھویةأنبمانفسھ.االتجاهفيالدولةوستتحسنھائلتماسك

3.وتعزیز الھویة الوطنیة.

والالخارجیة،المؤثراتمنوتحمیھالمواطنیھاالوطنیةالھویةوحدةعلىتحرصالدولجمیعإن
منالوطنیةالھویةعلىخوفاالمتحدةوالوالیاتواوروبااسترالیاقلقوالالجئینالھجرةموجاتأثارتإذغرابة
4.)2017الثقافي.(ستوكسللتنوعالجانبیةاالثار

المجتمعیةالعالمیةالتجاربأبرزومنالخارجیة،المؤثراتمنأجیالھالحمایةتسعىالقویةالدولةإن
بإنشاءفقامتالنشءعلىااللكترونیةواأللعابالتقنیةخطورةأدركتحیثاأللمانیةالتجربةعلیھا:اطلعتالتي
(باإلنجلیزیة)USK(الترفیھیةللبرمجیاتالذاتيالتنظیمھیئةأوالتنظیمذاتیةالترفیھیةالبرمجیاتھیئة

Stokes,Bruce-العالمیةواالتجاھاتالمواقفانظر4 ( 2017).WHAT IT TAKES TO BE ONE OF US. PEW
Research Center

https://2u.pw/HVsXB1:00عند16/12/1440فياستردادهتم

عند16/12/1440فياستردادهتم–2007–كونغھونغفياالتصاالتدراسات-آسیافيوالدولةوالمجتمعالثقافةانظر3
1:000

Yu Ching, Wendy. ( 2007) CULTURE, SOCIETY AND THE STATE IN ASIA. COMMUNICATION
STUDIES IN HONG KONG

https://2u.pw/HFg8f
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Entertainment Software Self-Regulation Body(:باأللمانیة)Unterhaltungssoftware

Selbstkontrolle(بـاختصاراوتعرفUSKألمانیا.فيالحاسوبألعابتقدیراتعنمسؤولةمنظمةوھي

فمنالعالم.فيالكمبیوترأللعابمجموعةأكبرتشكیلنحوالراھنالوقتفياأللمانیةالجھودتتَّجھإذ
فيمًعاضمھاثمالفردیةللمجموعاتالتابعةاأللعابمنلعبة٥٠٠٠٠منأكثرتسجیلیتمأنالمفترض

مجموعة واحدة وذلك بتمویل من الحكومة االتحادیة.

لمؤسسةالتنفیذيالمدیروھوتـ.)(پـ.تِشرنھپیترجھات:ثالثةمًعااشتركتالغرضھذاولتحقیق
"Digitale Spielekultur"أندریاسالمشروع.وتنسیقتنظیمتتولَّىوالتيالرقمیة)اللعبثقافة(مؤسسة

Berliner"متحفمدیروھولـ.)(أ.النِجھ Computerspielemuseums"أللعاببرلین(متحف
مجالفيباحثوھوم.)(سـ.كورینجسیباستیانالمبادرة.فيألعابھبمجموعةسیساھموالذيالكمبیوتر)
Digital"مركزتنسیقویتولَّىاإلعالمیةالوسائط Games Research Center"األلعابأبحاث(مركز

الرقمیة) التابع لجامعة بوتسدام وسیساھم بمجموعة ألعابھ أیًضا في المبادرة.

(سـ.مورینجسیباستیانفیجیباألساس؟منمتحففيالكمبیوترألعابمنمجموعةوجودسببماأما

م.):

معالتعاملمنیمنعناسبًباأرىالاإلعالمیةالوسائطمجالوفيالثقافیةالشؤونفيباحًثابوصفي
الوسائطمنبنوعیتعلقاألمروأنالسیماوالموسیقیة.األدبیةواألعمالاألفالممعنتعاملكماالكمبیوترألعاب

التجارب.بھذهترتسمعالمھممالمحستظلأبینا:أمشئناوسواءالشباب.منكبیرةنسبةتأثیرهتحتتترعرع
ھأناألھمیةلمنفإنھإذن، علىكبیرتأثیرلأللعابأنأیًضاوأؤمنالوسائط.منالنوعھذانحوجھودنانوجِّ

ر ثقافتنا في المستقبل. كیفیة تطوُّ

النوعھذاأھمیةمدىتبیِّنذاتھاحدفيالنسبةوھذهیلعبون.األلمانجمیعمنبالمائة٥٠إن:تِشرنھپیترویقول
من الوسائط.

وإذاوثقافتنا.مجتمعناتغییرعلىالرقمیةالتقنیاتانتشارمدىللتوأدركنا:النِجھأندریاسویقول
أمامالكمبیوتراستخدامفرصةأتاحالذياألولالتطبیقھياأللعابأنلوجدناالتاریخیة،الناحیةمنإلیھانظرنا
خاللمنسیكونوالكمبیوتراألطفالبیناتصالفأولأیًضا،المستقبلفيسیحدثماوھذاالمختصین.غیر

األلعاب

المرحلةناحیةمنلتصنیفھاالتنظیمذاتیةالترفیھیةالبرمجیاتھیئةإلىاأللعابتسلیمیتمألمانیافي
البرمجیاتھیئةإلىُتَسلَّمالتياأللعابمنالعدیدأنإالألمانیا.علىتركیًزالیخلقاألرشیفھذاوإنالعمریة.

USKالصعبمنإنھمحلیة.ألمانیةنسخھیئةفيربماوأمریكیة،یابانیةألعاببینھامنالخارج،فيإنتاجھایتم
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نحرصالسببولھذاتاریخھ.وفيالوسائطمنالنوعھذافيالقادمالجیلانتباهستسترعيالتيبالمشكالتالتنبؤ
5.على خلق قاعدة عریضة

ألمانيموقعوھو،deutschland.de."دویتشالند"-موقعالشبابلحمایةالرائدةالتجاربومن
الخدماتوتقدیمواأللعابوالسفرواالعالموالترفیھوالتقنیةوالدراسةالعملجھةمنالشبابیھممابكلیعتني

تتعاون.ومحفزةشیقةبطریقةواحدموقعفيیقدمھذلكوكلویوجھھمویرشدھمالشباب...وحمایةاالستشاریة
عدد من الجھات لتقدیم ھذه الخدمات وھذه نماذج من ذلك أنقلھا كما ھي من مواقعھم:

معھد ھانس بریدوف للبحث اإلعالمي:

الشموليالمنظورھواإلعالميللبحثبریدوفھانسمعھدفياإلنسانعلیھایعتمدالتياألمورمن
المتخصصةاالتجاھاتمعُمركزتبادلالحالیةاإلعالموسائلتطوراتتحلیلعندیحدثاألساسھذاوعلى

6.األخرى

للبحث في وسائل اإلعالم:المعھد البیداغوجي 7

وسائللھمتعرضماذااإلنترنت؟وشبكةوالحاسبالتلفزیونیةالمحطاتوالشباباألطفالیستغلكیف
فيللبحثالبیداغوجيالمعھدیبذلالتيالمركزیةالقضیةتتمحورالیومیة؟حیاتھمفيتؤثروكیفھذهاإلعالم

8.وسائل اإلعالم قصار جھده من أجلھا حول كیف یتعامل الشباب مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعھا

للتلفزیون الخاص بالشباب والتعلیم:. المعھد الدولي المركزيمعھد تقنیات اإلذاعة والتلفزیون 9

مثلالتلفزیونیة؟البرامجأحدمشاھدةعندُیبھركالذيالشيءمااألطفال؟تضحكالتياألشیاءھيما
وتلفزیونإلذاعةالتابعوالتعلیمبالشبابالخاصللتلفزیونالمركزيالدوليالمعھدیناقشھاوغیرھااألسئلةھذه

10.والیة بافاریا

شبكة المكتبات اإلعالمیة:

Netzwerk(اإلعالمیةالمكتباتشبكةتعرض Mediatheken(جمیعإلىالمباشرالدخولخدمة
وذلكالجمھوریةأنحاءجمیعفيالمتوفرةاإلضافیةاإلعالمیةوالموادالبصریةالسمعیةوالمراجعالمصادر

10www.br-online.de/jugend/izi/

9www.irt.de

8www.jff.de

أي التربوي7
6www.hans-bredow-institut.de

فيرائدمشروعبعنوان:مقالاأللمانیة-للحكومةوالتابعالعالمأنحاءكافةفيالعاملالثقافيالمعھدوھوجوتھمعھدانظر5
الحفاظ على األلعاب

https://2u.pw/iZevK
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بوتسدام.بمدینةالتلفزیونیةوالبرامجاألفالمصناعةأكادیمیةأولإلذاعةاأللمانيباألرشیفاألمرتعلقسواء
والمتاحفلتوثیقاومراكزوالمكتباتاألرشیفاتمنھاالمشتركةالھیئاتمنمجموعةالرابطةسقفتحتیدخل

11.ومؤسسات البحث العلمي

مجموعة العمل األلمانیة لحمایة األطفال والشباب:

القانونیة-بالقضایامسجلة–جمعیةوالشباباألطفاللحمایةاأللمانیةالعملمجموعةوتعتنيتھتم
والتربویة والھیكلیة الخاصة بكل ما یدور حول موضوع حمایة األطفال والشباب في ألمانیا.

المكتب االتحادي لمراقبة وسائل اإلعالم الضارة بالشباب:

وفیدیوھاتالمتطرفالیمینموسیقىوسلبیاتأثارمنالوقایةإلىماسةحاجةفيوالشباباألطفال
المكتبیعملالغرضلھذاالساقطة.الدعارةوأفالمصورتعرضالتياإلنترنتمواقعمشاھدةأوالعنفأعمال

Bundesprüfstelle(بالشبابالضارةاإلعالموسائللمراقبةاالتحادي für jugendgefährdende

Medien(اإلنترنت،علىالمعروضةالكومبیوتروألعابالموسیقیةواألغانياألفالمومراقبةتصنیفعلى
وتشجیعدعمفيطاقتھاوتبذلالشباببحمایةالجمھوروإشعارتحسیسعلىالحكومیةالمصلحةھذهوتسھر

التربیة اإلعالمیة.

كیفیة التجول في اإلنترنت بكیفیة سلیمة ؟

الذیناألطفالوجھفيFragFINNاإللكترونيالموقعیفتحوآمن:سلیمبشكلاإلنترنتفيالتجول
ومواضیعمحتویاتعلىباالعتمادواالطالعللتصفحمناسباًمجاالًعشروالثانیةالثامنةبینأعمارھمتتراوح
المعلوماتعنالعمیقوالتنقیبالبحثخاللمناإلعالمیةالتربیةرجالطرفمنالدقیقةللمراقبةتخضع
إظھارفقطألطفالھمیمنحبشكلالمتصفحبرنامجوتعدیلضبطإمكانیةلآلباءاإلنترنت.شبكةفيالقیمة

الصفحات اإللكترونیة التي تتناسب مع أعمارھم، وقد وضع البرنامج الضروري لذلك مجاًنا رھن اإلشارة.

التلفزیون وآثاره السلبیة على األطفال:

وتطورنموعلىیؤثرأنیمكنوالسینمائیةالتلفزیونیةاإلنتاجاتفيوالجنسالعنفمشاھدعرضإن
1993سنةخاصةتلفزیونیةقناة13أسستالخطرھذاضدوللوقوفمستدامةسلبیةبكیفیةوالشبیبةاألطفال

Freiwillige(-مسجلةجمعیة-االختیاریة"الذاتیةوالمراقبة"التلفزیونجمعیة Selbstkontrolle

https://2u.pw/kEFPuانظر11
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Fernsehen e.V(التلفزیونیةالبرامجبمراقبةالمستقلینواألخصائیینالخبراءبتوكیلالجمعیةھذهوتقوم
لضبط مدى تأثیرھا وانعكاساتھا على الشبیبة.

خدمات اإلعالم المتعدد الوسائط والمراقبة الذاتیة التطوع:

المنتجاتلعارضيواسعاومرتعاجھةمنجداالمھمةاإلعالمیةالمصادرمناإلنترنتشبكةأنشكال
العالمیةالشبكةأنالقولیمكنبھذاأخرى،جھةمنوالعنفالجنسومشاھدصورفيالمتمثلةقانوناالمحظورة

سنةالمشتركةوالمؤسساتاإلعالمرابطاتقامتالخطرھذاولمكافحةاالستعمال،وسوءالتطفلمنآمنةغیر
–جمعیةالتطوعیة"الذاتیةوالمراقبةالوسائطالمتعدداإلعالم"خدماتجمعیةبتشكیل1997

Freiwilligeمسجلة–( Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V(األطفالتحميكي
والشبیبة من المحتویات الغیر القانونیة المفسدة للفكر واألخالق.

شبكة حمایة الشباب:

لقد أصبح التجول على اإلنترنت والدردشة أمرا بسیطا حتى للصغار ومن أجل حمایة ھذه الفئة من مشاھدة
أحداث العنف والمحتویات العنصریة والجنسیة الخلیعة تسھر المؤسسة الحكومیة لحمایة الشباب

jugendschutz.netواالتصاالتاإلعالمخدماتمحتویاتفيالمبادئھذهاحترامدرجةمراقبةعلى
األلمانیة.

مكتب مراقبة البرامج الترفیھیة:

حمایةأجلمنوالمتطوعینالحكومیةالدوائربینالمشتركالعملالترفیھیةالبرامجمراقبةمكتبیمثل
البرامجلشركاتالمتطوعةالذاتیةوالمراقبةالتفاعلياإلعالموتقییممراقبةالمكتبھذامھامومنالشباب،

المقصودةالفئةھيمنوتحدیدالقانونیةالناحیةمنالمتعددةالمنتجاتسالمةمدىمراقبةتتمالترفیھیة.
12".بالخطاب الموجھ بطلب من المنتجین

الشبابیھممالكلشمولیتھبھیتمیزوالذيألمانیا،فيالشبابحمایةوطرقلوسائلنموذجكانھذا
للمحتوىبیاناتقاعدةوجودوكذلكالعالجي،والجانبالوقائيالجانبعلوالعملواحدمكانفيواجتماعھ
قداألھمیةبالغأمروھذاالبیانات،ھذهمنواالستفادةاألطفالتخاطبالتيااللكترونیةاأللعابخاصةالرقمي

یغفل عنھ.

https://2u.pw/HYSyGانظر12
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المطلب الثاني : أھم الوسائل والطرق التي یمكن لمجتمعنا أن یسلكھا لتعزیز الھویة وحمایة
المجتمع من المھددات الفكریة

بعضنذكرأنعلیناالفكریةالمھدداتمنالمجتمعوحمایةالھویةلتعزیزوالطرقالوسائلذكرقبل
األرقام:ھذهعن2019للشبابالعالميالیومبمناسبةإصدارھافيلإلحصاءالعامةالھیئةأفصحتحیثاألرقام

عمرومنالسكانتعدادمن36,7یبلغالسعوديالمجتمعفي34-15عمرمنالشبابنسبة✔
%30,3یبلغ0-14

مناطقفيانتشارھمجھةمنتوازننجدوكذلكواالناث،الذكوربینماالشبابأعدادتقارب✔
98,3بنسبةفجیدةالصحیةحالتھمأما،38,4حتى–35,2بینماالمملكة

استخدامھمنسبةأما،92,6یبلغالشبابمناالجتماعيالتواصللمواقعالمستخدمینعدد✔
13.تقریبا%97بلغتولإلنترنتالذكیةللھواتف

شھدتحیثالیومیة،حیاتھمفيتأثیرھاوتزایدالتواصلبوسائلالسعوديالمجتمعاھتمامتنامىلقد
النشطینالمستخدمینعددتضاعفحیثالمملكة،فيمستخدمیھاعددتزایدالتواصلوسائلوبرامجتطبیقات
مستخدمملیون18.3إلىعددھموصلأخیراثمملیون12.8إلىمستخدمملیون8.5مناألخیرةاألعوامخالل
السعودیة.العربیةالمملكةسكانتعدادمن%58یعادلبما

دخولمعدلویقدراالجتماعي،التواصللشبكاتالدخولفياألكبرالمنصةالذكیةالھواتفوتعد
یومیاً.دقیقة260بـالذكیةالھواتفباستخدامالتواصلشبكاتعلىالواحدالشخص

حیثالمملكة،فيالتواصلوسائلمستخدميمنعددأكبرعلى"تویترو"بوكفیسمنكلواستحوذ
مستخدم.ملیون9"تویتر"مستخدموعددوصلبینمامستخدم،ملیون11بوكفیسمستخدموبلغ

مشاھدةعلىالسعودیةفيمستخدمملیون7حرصفقدعالیة،مشاھدةبنسبةیوتیوبموقعوحظي
یومیاً.ساعة105900بمعدلالیوتیوبمقاطع

"،شاتسناب"التواصلموقعاستخدامفيعالمیاًوالثانیةعربیاًاألولىالمرتبةفيالمملكةوجاءت
وللواتساب،%22بنسبةالمختلفة،االجتماعيالتواصلمنصاتاستخدامنسببوكوفیسواتسابوتصدر

14بوك."للفیس21%

13استردادهتمhttps://2u.pw/ksZpiالسعوديالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتوزارةموقع-بالوزارةاالعالميالمركز14
ھـ1440الحجةذو

2019للشبابالعالميالیومبمناسبةاصدارھافيلإلحصاءالعامةالھیئةاصدار،أرقامفيالسعوديالشباب13
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بعضھممعتفاعلھمكیفیةفيالحداثةھذهتنعكستقدمیة،أكثرعقلیةنحویتحركالسعوديالمجتمعإن
فياإلنترنتمستخدميعددارتفعفقدواإلنترنت.االجتماعيالتواصلوسائلعلىالعالمبقیةومعالبعض
.2018عامبدایةمعشخصملیون30إلىلتصلبسرعةالسعودیةالعربیةالمملكة

فيمھًمادوًراتلعباالجتماعیةاإلعالموسائلبدأت٪.91اآلنالبالدفياإلنترنتانتشارمعدلوبلغ
وسائلتحولتالتواصل،منصةكونھامجردمنأكثرلتصبحبسرعة،استخدامھاوتوّسعالسعودیین،حیاة

15.اإلعالم االجتماعیة إلى قوة فعالة للتغییر االجتماعي في المجتمع السعودي

ففياالجتماعي،التواصلمنصاتتأثیروقوة،السعوديمجتمعنافيالشبابقوةندركسبقمما
من%50أنأكدتوالمسموعالمرئيلإلعالمالعامةالھیئةأنااللكترونیةالمواطنصحیفةنشرتھادراسة
البالغین.من%85واالجتماعي،التواصلمواقععلىحساباتیملكوناألطفال

علىیشرفوناآلباءمنفقط%51إلىأنإلى،تویتربموقعالرسميحسابھاعبرلھاتغریدةفيولفتت
16.استخدام أطفالھم لإلنترنت

للتطبیقاتأبنائھماستخدامتقنینعلىیعملونالاألسرمن%80أنخلیجیةدراسةأشارتحینفي
تستخدمأدواتأصبحتبل؛مناسبانراهفیمانستخدمھاأدواتتعدلماالجتماعيالتواصلوسائلإن.الحدیثة

17.للسیطرة علینا وتغییر أنماط حیاتنا

جاء،الفكري"األمنعلىاالجتماعيالتواصلوسائللتأثیراستراتیجي:"تقییمبعنواندراسةوفي
فیھا:

ھذهعبروأفكارهقناعتھیشكلافتراضيمجتمعإیجادمناالجتماعيالتواصلشبكاتبھتقومما"إن
الوسائل. وخلصت ھذه الدراسة إلى ھذه النتائج:

األمنیعززبماواالعتدالوالتسامحالوسطیةتحقیقفياالجتماعيالتواصلوسائلتساھملم-1
الفكري بل اثرت علیھ بوسائل سلبیة.

الفكرياألمنتعزیزفيتسھمالتيالمواضیعطرحفياالجتماعيالتواصلوسائلتستثمرلم-2
كترسیخ القیم والمحافظة على التعامل الحسن واألخالق الحمیدة.

43صبكارد.عبدالكریم،االجتماعيالتواصلووسائلأوالدناانظر17

https://2u.pw/Un2Reااللكترونیةالمواطنصحیفةانظر16

2018https://2u.pw/fihMJالسعودیةفياالجتماعيالتواصلوسائلاحصائیات15
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واآلسرةاألفرادخاللمنالفكرياألمنتعزیزفيالمساھمةاالجتماعيالتواصللوسائل-یمكن3
ھذهخاللمنالفكرياألمنتعزیزمسؤولیةوتقعوالمساجد.واألعالموالمعاھدوالجامعاتوالمداسوالمجتمع

الوسائل جمیع أفراد المجتمع.

أما أھم التوصیات من ھذه الدراسة:

وحقوقوالعدالةالتفكیرحریةقیممثلمنالعلیا،اإلسالمیةالقیموتعزیزاإلسالمیة،الثقافةنشر-1
اإلنسان وغیرھا، وتصحیح المفاھیم والتصورات المنحرفة.

فھم الخطاب الرباني كما ھو من منابعھ الصافیة، والرجوع إلى العلماء الراسخین.-2
التربیةوزاراتجھودخاللمنالمسلمین،ألجیالالمستمرالفكريالتحصینفياإلسھام-3

العلماءوجھوداإلعالم،ووزاراتاإلسالمیة،الثقافةوأقساموالجامعات،والمعاھدوالتعلیم،
18.والمفكرین، وتأسیس رؤیة مشتركة لھذه المھمة"

الحاسوبیةبالشبكاتیرتبطماُكّلإلىُیشیرالعالمحولُمتداوالًتعبیراًباتالسیبراني»«الفضاءإن
التيالمختلفةالمخاطرمنحمایةإلىیحتاجااللكترونيالفضاءوھذاالمعلوماتیة،والتطبیقاتواإلنترنت
مننوعاًتعدُّوالتيیوم،بعدیوماًوتعقیداًشراسةتزدادالتي(الفیروسات)اإللكترونیةكالھجماتتواجھھ،
السیبرانیةفالحربواقتصادیة.وعسكریةسیاسیةألھدافدولأومنظماتخلفھاتقفقدالمفتوحةالحروب
الحروبوأعرافقوانینعلیھاتنطبقالاإللكترونيالفضاءمیدانھاحروبوھياإللكتروني)الفضاء(حرب

التقلیدیة، وال تقیدھا الحدود السیاسیة للدول، ھي عابرة للقارات.

خادمبمقامترتبطالسیبراني»لألمنالوطنیة«الھیئةباسمھیئةبإنشاءالكریمالملكياألمرجاءلذا،
الحیویةالوطنمعلوماتولحمایةالسیبرانيالدولةألمنمرجعیةكجھة-هللاحفظھ-الشریفینالحرمین

المعلومات،تقنیةأنظمةوتعزیزالحساسة،التحتیةوالبنىوالشبكاتواالجتماعیة...)واألمنیة(االقتصادیة
وبناءالوطنیة،الكفاءاتاستقطابأبرزھامعینةأولویاتوفقللدولة،السیبرانياألمنمعاییروتوحید

الشراكات مع الجھات المختلفة، تحفیز االبتكار واالستثمار في مجال األمن السیبراني.

مرتبطاًالوطنأمنوأصبحالیومیة،حیاتنامناشطفيتتحكمأصبحتوالمعلوماتیةالرقمیةالثورةإن
19.بأمن المعلومة، وأصبح من المھددات اختراق أمننا الفكري من خالل ذلك

األمنلتحقیقالمواطنتعاوندونتكفيلنالحكوماتفعلتمھماإذ؛المواطنالفرد:دوریأتيوھنا
األمنوترسیخلتعزیزاالجتماعيالتواصلوسائلتوظیفعلىوالعمل،لوطنھالفكريواألمنالوطني

الفكري. وتوحید الجھود في مواجھة الھجمات غیر التقلیدیة للحد من مخاطرھا على المجتمع والوطن.

https://2u.pw/udbLB/الجزیرة16485/العددالشراري،لحامدالمستقبلحروبساحةالسیبرانيالفضاء19

https://2u.pw/t7Tl8نایفاألمیرجامعة18
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الداخلمنیبدأوالمتغیرةالالمحدودةالخارجیةالمؤثراتمنالنشءلحمایةنسلكھطریقفأول
وبالتربیة االنمائیة والوقائیة وذلك بعدة بناءات:

لدىالسلوكیةاالنحرافاتأبرزمنالفكريالفراغیعدإذ،الشبابلدىالفكریةالمناعةتكوینأوال:
أشارتحیثاالجتماعياألمنتواجھالتيالتحدیاتأكبرمنفھوالخصوص،وجھعلىوالشبابالمجتمع
تقعاألحداثجنوححوادثمنكبیرةنسبةأنإلىالجانحیناألحداثمجالفيأجریتالتيالدراساتبعض

خالل وقت الفراغ.

مناإلنسانعقلخلومقصدهولیسوالوعي،الفكرمناإلنسانعقلخلوبأنھالفكريالفراغویعرف
وتحلیلھامختلفةمصادرمنمعلوماتجمععنناتجھوالذيالفكرمناإلنسانعقلخلوبلالمعلومات،

واالستفادة منھا والخروج بقناعات وثوابت فكریة محدود.

20شرعیةوحصانةفكریةمناعةوجودوعدمالفكریة،األمیةعنالناتجللجھلیرجعالفكريوالفراغ

21.تقي العقول من الغلو واالنحراف الفكري

الفكرومقوماتالذاتیة،ومقوماتھطبیعتھمننابعةومناعتھاالستمرارعلىقادرفكرالمنیعالفكرإن
إذاإالإسالمًیایكونالفالفكرالشخصیة،اجتھاداتھمأوأھوائھموراءجرًیاالناسیصنعھشیًئالیستاإلسالمي

بالمصالحمتصالكانإذاإالصحیًحانموهیكونوالالعامة،ومقاصدهاإلسالمتعالیمإطارفيتكونھكان
22.المنضبطة لألمة وبالطبیعة البشریة، وما نعرفھ من سنن هللا –تعالى- في الخلق

تحتاجالتربیةوھذهالمنیع،الفكرمكوناتأھممنیعتبروالذي،للجیلالصحیحةالعقلیةالتربیةثانیا:
والتدریببالممارسةویقوىیتوقف،المستمرعملإنھاعلیھا،االستمرارمعاالنساننشأةمنذبھاالبدءالى

والمعرفة.

یأتيالنفوسفيوغرسھاالعقیدةبیانفيالكریمالقرآنیسلكھالذيالعقليالمنھجإنَّتیمیة:ابنیقول
وجودعنالخبرمجردعلىمقصوراًیكنلمالكریمالقرآنفإنَّولذلكمعھ؛ومتكامالًالفطريالمنھجمعمتسقاً
منھجھفكاناإللھیَّة؛العلومُتْعَلمبھاالتيالعقلیةالبراھینأقاموإنماالعقیدة،أركانوسائرووحدانیتھتعالىهللا

23.ومنھج جمیع األنبیاء علیھم السالم الجمع بین األدلة العقلیة والسمعیة (الشرعیة)

وتأسیسھااإلسالمیةالعقلیةبناءعلىیساعدالنقلمعجنبإلىجنباالعقليبالدلیلالعلميالخطابتدعیمإن

).226،227/ص9(جتیمیة:ابناإلسالمشیخفتاوىمجموعانظر23

https://2u.pw/hwafc-7بكارلعبدالكریمالفكریةالمناعةانظر22

8صنظميد.رانیاالحدیثة،االتصاالتلتقنیةالسیئاالستخدامعلىوتأثیراتھالفكريالفراغانظر:21

منوالعقلالفكرووقایةوسنَّة،كتاباًهللالمنھاجالناضجالدقیقالفھمخاللمنالمتینالعقدي(البناءالشرعیة:بالحصانةالمقصود20
فيوأھمیتھاالشرعیةالحصانةواالستدالل)التلقيفيوالجماعةالسنَّةأھللمنھجالمخالفةالفاسدة،اآلراءمنبھمایخلُّماكلِّ

.تشكیل الشخصیة اإلسالمیة - خباب بن مروان الحمد
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الشرعفیھااقترنالتيالقوةبھذهالمؤسسوالذھنالمبطلینوانتحالالجاھلینتأویلمنبنیتھاعلىوالمحافظة
الحادةالثنائیاتمنالباحثوتخلصواالیجابیةبالفاعلیةتتحلىمحكمةعلمیةنظریاتیقدمالذيھوالعقلمع

24.التي یسجن بھا أحیانا

األحكامإعطاءفيالتمھلیعني:الناقدوالتفكیر،الناقدالتفكیرمھاراتعلىالجیلعقلیةبناءثالثا:
أوفكرةمنطقیةأومصداقیة،أودقة،أوقیمة،أوموثوقیة،علىللحكمیستخدموھواألمر،منالتحققلحین

أفكار معینة.

أحكامإلىالوصولوغایتھالمنطقیة،الحججعلىیقوموھادف،متأّملعقلينشاطالناقد:التفكیرإن
وتصنفمجتمعة،أومنفردةبصورةاستخدامھایمكنمھاراتمجموعةمنویتألفمقبولة،معاییروفقصادقة،
بالمؤسساتیجدروالكتابةللقراءةمماثلةتعلیمیةمقدرةإنھ.والتقویموالتركیبالتحلیلفئات،ثالثضمن 25

المساعدةالظروفكافةوتوفیربممارستھلھموالسماحعلیھالنشءتدریبوالمدرسةاألسرةمنبدءالتربویة
26.لذلك

لالعلميالبناءبھ:والمقصود،الدلیلعلىالمستندالصحیحالعلميالبناءرابعا: الواجباتإلقامةالمؤھِّ
لالشرعیَّة، االناس،فيوالدعوةاإلصالحلواِجبوالمؤھِّ الجانبإعطاءالجانب:ھذافيُمراعاُتھینَبِغيوممَّ
العلوممناألدنىالحدَّالشبابجمیعبَتعلِیمواالعِتناءالتفریط.أواإلفراطعنبعیًدابھ،الالئقةَمرَتبتھالعلمي

النصوصوتعظیمالدین.فيالفقھوتحقیقالضروریة.العلوموتعلیمللتعلُّم.بالحاجةالشعوروغرسالشرعیة.

الواِسعةالقراءةعلىالطالبوَتعِویدالتعلیمیَّة.العملیَّةفيالطالبَدْوِروزیادةالعلمي.التكاُملوتحقیقالشرعیة.
الطالِبوربطورائھ.منطائلالبماشْغلھاعدمبھذاویعنىالعقلیة،الطاقةعلىوالمحافظةالمجاالت.شتَّىفي

27.بالمصادر العلمیَّة والفكریَّة الُمناِسبة لھ. واالعِتناء بطرق التعلُّم الفردي

التلقینعنبعیداالعظیمالدینھذاجمالیاتإلىالنظرولفتوتطبیقاتھ،أسبابھبمعرفةالعنایةعلیناكذلك
لیقبلالمتلقيذھنفيالكلیةصورتھاوبیاناحكامھافيالشریعةتكاملواظھارالشرعیةلألحكامالمبررغیر

على تطبیق احام دینھ بكل قناعة وایمان وعز وسرور.

وجمالھاالصالةحكمفیعرضالدین،ھذاجماللیظھراألخرىوالمجتمعاتالدیاناتفيالضدبیان
وعظمتھا والحكمة من تشریعھا ثم تذكر نماذج من الصلوات في الدیانات األخرى.

تحاكيمثیرةشیقةبصورةوعرضھاالقصیرالعلميوبالفیدیوالمضروبوبالمثلبالصورذلكدعم
عندالحرصجھةمنضرورةأصبحتالعلميبالمحتوىفالعنایةاالجتماعيالتواصلووسائلاالعالماثارة

تقدیمھ على اسالیب التسویق االعالني المعاصر: قصیر ومثیر وملفت.

69صالدویشلمحمدالشبابتربیةانظر27

25العيوفاءترمةفشر،اللیسالناقدالتفكیرانظر26

61-60جروانلفتحيالتفكیرتعلیمانظر25

309األنصاري،لمحمدالعلمیةالذھنیةتكوینانظر24
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المعاصرباألسلوبوالمبادئالقیمعلىنشأتھبدایةمناالنسانتغذيالتياألسریةالتربیةخامسا:
باستخدامولكنمباشربشكلونصحھمحادثتھعندولديیستجیبالقدتقنیاتھ،ومجاراةالعصرمعطیاتووفق
اقصدوالذلك،خاللمنالیھالنفوذممكنتغذیھالتياالجتماعيالتواصلمنصاتمنوغیرهشاتالسناب
المعلومةالجیلمنھایتلقىالتيالمعاصرةالمستجداتمواكبةولكنالمعروفةالتربویةاألسالیباستبعاد

والنصیحة والمعرفة فتسبق االسرة االخرین الیھا.

الصغر،منالجماعةمفھوموتعزیزالوطنیةاللحمةوتقویةالوطنياالنتماءعلىالتربیةسادسا:
ومراعاة مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

النحوعلىوذلكواالجتماعیة،والنفسیةوالدعویةوالُخلقیةالسلوكیةالتربیةبجوانبالعنایةسابعا:
التالي:

بھالَمُنوطعملھوفْھمالدعویَّة،المسؤولیَّةتحمُّلعلىالمسلمالشابتربیةالدعوي:بالجانبالمقصود
اإلداریةالخبراتوتنِمَیةالفردیَّة.الُمباَدرةوتنِمَیةبالمسؤولیة.الشعورینميوھذاوإمكانیَّاتھ.قدراتھحسب

سیة. والمؤسَّ

بالجانبولالعِتناءالطیِّبة،والسلوكیاتالعالَِیةباألخالقاالعِتناءبھفُیقَصدوالسلوكيالخلقيالجانبأما
ُتھ؛السلوكي ًرااألكثرھيوالشبابالطفولةمرحلةوألنالدین،فيعالَِیةمنِزلًةالُخلُقلُِحسنأنوذلكأھمیَّ تأثُّ

ة للُمجَتمعات الیوم َتشَھد خلالً غیَر ھیٍِّن في جانب األخالق 28.بھذا الجانب، كما أنَّ الحالة العامَّ

علیھهللاصلَّىالنبيبشمائلواالعِتناءالحسنة.القدوةابرازوالسلوكیة:الخلقیةالترِبَیةوسائلومن
وسلَّم. وُمجاَلسة الُعَلماء الربانیِّین. ودراسة أبواب األدب والسلوك.

فردكلِّبینالعالقةإذالمربَّى؛الشابلدىاالجتماعيبالجانباالعِتناءھي:االجِتماعیةوالترِبَیة
.والتأثُّرعالقةومجتمعھ المادیَّة.للحیاةواإلعدادالمسؤولیةتحمُّلویعودالصالحة.بالرفقةالشبابفیربطشكَّ

كما نسعى إلى تنِمَیة القدرة على ِبناء عالقات اجتماعیة ناجحة.

،َلَدىالنفسيبالجانباالعِتناءالمھمومن النفسیَّة،واألمراضالمشكالتمنسالًماممتًعافیكونالشابِّ
االنِفعاالتتوجیھعلىقادرادوره،ألھمیةمدركانفسھمنواثقااالرادة،قويالنفسیَّة.للحاجاتمشبعا

29.والعواطف وضبطھا

ویعنىواإلیمان،التقوىوتحِصیلتعالىبا�الصلةجوانبتقویةبھاوالمقصوداإلیمانیةالتربیةثامنا:
بھ َتعاُھد اإلیمان في النفوس، والسعي لَتنِمیتھ وزیادتھ، وُیطَلق علیھ كذلك (تزكیة النفوس).

201-171-177صالدویشلمحمدالشبابتربیةانظر29

141-111صالدویشلمحمدالشبابتربیةانظر28
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والُمھلِكات،الَعذابمنالِقیامةیوموینجووالشبھات،الِفَتنوجھفيهللاِدینعلىالمرءَیثُبتفباإلیمان
عوبات، وبھ ُیفاِرق المعاصي والشبھات. وباإلیمان ُیواِجھ اإلنسان ُملِمَّات الحیاة والصُّ

تجعلالداخلیةالذاتیةالمراقبةھذهیراك،فإنھتراهتكنلمفانتراهكأنكهللاتعبدأناالیمانیة:فبالتربیة
النشء یواجھ سیل الشھوات الجارف الذي یعرض علیھ لیل نھار.

وتحریروالمراَقبة.التقوىوتحقیقالنفوس،فيهللاتعظیماإلیمانیَّة:الترِبَیةلعملیَّةالفرعیَّةاألھدافومن
ةوسائلخاللمنوذلكالشبھات.وتجنُّبالَوَرعوتحقیقالقلوب.بأعمالوالعنایةهللا.بغیرالتعلُّقمنالقلب عامَّ
ربالقرآن.االعِتناءمنھا:اإلیمانيالبناءفي نافُسوالتعاُونوالوعظالذكروجلساتالمخلوقات.فيوالتفكُّ والتَّ

والقدوةاآلخرة.والدارالموتوتذكُّروصفاتھ.تعالىهللاأسماءبمعرفةواالعِتناءالعبادات.أداءعلىالمشروع
30.الحسنة وُمطاَلعة ِسَیر السلف

كالزجاجةقلبھفیكونوتلونھا،الشبھاتزیغیواجھوالعقليالشرعيوالدلیلالحجةعلىالقائمالشرعيوبالعلم
یحتاجوفكريعقدينھجوھذا،بصالبتھعلیھاویردویدفعھابصفائھویراھاالشبھةفیكشفوصالبھ،صفاء

إلیھ كل مسلم.

اإلسالمشیخليقال...بذلك،كانتفاعيالشبھاتدفعفيبوصیةانتفعتأنيأعلمماالقیم:"ابنیقول
فیتشربھا؛السفنجة،مثلوالشبھاتلإلیراداتقلبكتجعلالإیراد:بعدإیرادعلیھأوردجعلتوقدعنھهللارضي

بصفائھفیراھافیھا؛تستقروالبظاھرھاالشبھاتتمرالمصمتة،كالزجاجةاجعلھولكنبھاإالینضحفال
31.ویدفعھا بصالبتھ، وإال فإذا أَشربت قلبك كل شبھة تمر علیھا صار مقراً للشبھات"

باالعتصامواالعتقاد؛الفكرسالمةعلىالطمأنینة"تحقیقھوالذيالفكرياألمنیتحققالمنھجبھذا
ومعالجةاألخرى،الثقافاتمعالرشیدوالتفاعلالباطل،منالتحصنمعالصحیحة،المصادرمنواألخذبا�،

32.مظاھر االنحراف الفكري في النفس، والمجتمع "

علیھایثبتونكیفوتعلیمھموقلوبھم،أبنائناعقولفيالصحیحةالعقیدةترسیخأننعلمأنیجب
ویناضلون عنھا، بالحجة والدلیل مسؤولیة المربین من أباء ومعلمین ومسؤولین وأصحاب األصوات والمنابر.

ىتعالى:قولھذلكومناإلسالم،علىبالثباتأبناءھمیوصونوالمرسلوناألنبیاءكانوقد بھا(ووصَّ
الحدیثوفي).132(البقرة/مسلمون)وأنتمإالَّتموتنَّفالالدینلكماصطفىهللاإنَّبنيَّیاویعقوببنیھإبراھیم

دانھأبواهوإنَّماالفطرة،علىیولدمولود(كلُّ:وسلَّمعلیھهللاصلَّىالنبيقال سانھ،أویھوِّ ینصرانھ)أویمجِّ
تقویتھفيالطریق(ولیس:هللارحمھوالصوفیةالمتكلمینإماموھوالغزالياإلمامقالومسلم.البخاريأخرجھ

.37صاللویحقد.عبدالرحمنالعلمي،المنھجضوءفيودراستھاالمفاھیمبناء32

).1/443(الجوزیةقیمالبنالسعادةدارمفتاح31

35صالدویشلمحمدالشبابتربیةانظر30
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ویشتغلومعانیھ،الحدیثوقراءةوتفسیره،القرآنبتالوةیشتغلبلوالكالم،الجدلصنعةیعلمأنوإثباتھ 33

منعلیھَیِرُدوبماوحججھ،القرآنأدلَّةمنسمعھیقرعبمارسوخاًیزداداعتقادهیزالفالالعبادات،بوظائف
34.شواھد األحادیث وفوائدھا، وبما یسطع علیھ من أنوار العبادات ووظائفھا"

الفكرياألمنمفھومبوضوحمستحضرةالسعودیةالعربیةللمملكة2030رؤیةجاءتلقد:أخیرا
ومراعیةالعظیم،الدینلھذاواألصولالثوابتوفقلألمامالتقدمبعجلةوالدفعالتطویرإلىفدعتعلیھ؛محافظة

مقومات األمن الفكري لبالدنا الحبیبة .

مجلسرئیسسعود،آلعبدالعزیزبنسلمانبنمحمداألمیرالملكيالسموصاحبالعھدوليیقول
الیومبھاالعملنبدأأننریدالتيللمستقبل،الحاضررؤیةلكمأقّدمأن"یسرني:والتنمیةاالقتصادیةالشؤون

لِلغد، بحیث تعبر عن طموحاتنا جمیعاً وتعكس قدرات بالدنا.

نثقونحنالقوة.مكامنعلىتبنىالتيتلكھيالرؤىوأنجحبرؤیة،النجاحقصصتبدأمادائما
األرض،بقاعأطھرالشریفان،الحرمانففیھالبترول،منأثمنھومباركاًوطناًحباناسبحانھهللاأنونعرف

وقبلة أكثر من ملیار مسلم، وھذا ھو عمقنا العربي واإلسالمي وھو عامل نجاحنا األول... وقال:

أنأومكاننا،فينبقىأنفيمناألحدعذروالمعاً،أھدافناتحقیقمنتمكنناالتيالعواملكلنملكنحن
ومنھجھااإلسالمدستورھاللجمیع،تتسعمزدھرةقویةدولةنریدھا،التيلبالدنارؤیتناهللا.قدرالنتراجع

الوسطیة، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسیلقى كل احترام من جاء لیشاركنا البناء والنجاح"

:نفسھاعنمعرفة2030رؤیةمقدمةفيوجاء

وھذهالطموح،والوطنالمزدھرواالقتصادالحیويالمجتمعوھيمحاورثالثةعلىرؤیتنا"تعتمد
المحاور تتكامل وتّتسق مع بعضھا في سبیل تحقیق أھدافنا وتعظیم االستفادة من مرتكزات ھذه الرؤیة.

قاعدةوتأسیسالرؤیةھذهلتحقیقأساساًاألولالمحورویمّثلتنتھي،وإلیھالمجتمع،منرؤیتناتبدأ
المبادئوفقأفرادهیعیشحیوي،مجتمعبناءبأھمیةإیماننامنالمحورھذاینبثقاالقتصادي.الزدھارناصلبة

إیجابیةبیئةفيالعریق،الثقافيبإرثھموفخورینالوطنیةبھویتھممعتّزینواالعتدال،الوسطیةومنھجاإلسالمیة
رعایةومنظومتيمتینأسريبنیانویسندھموالمقیمین،للمواطنینالحیاةجودةمقّوماتفیھاتتوافروجاذبة،

35.صحیة واجتماعیة ممّكنة"

2030السعودیةالعربیةالمملكةرؤیة35

95-1/94الدینعلومإحیاء34

یقصد االیمان با� ورسوخ التوحید .33
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مؤسساتأقصد،الخارجمنیكونالخارجیةالمؤثراتمنالنشءلحمایةنسلكھالذيالثانيالطریق
وباستخدامطریقینإلىھناوسأعرض،الخارجیةالمؤثراتلھذهوالمقاومةالمانعةالطرقوسلوكالمجتمع

أسلوبین كنموذج مقترح للمعالجة :

اإلبداعيالتفكیرلتنمیةتریزبرنامجاستراتیجیاتإحدى(وھيالعكس"أو"القلباستراتیجیةاستخدامأوال:
واألسالیببالطرقللخروج) عادةالمستخدمةلإلجراءاتمعاكسةطرقوإجراءاتاستخدامبأنھاوتعرف
االنمائیةالتربیةعلىالحرصمنبدالبلفقطالعالجعلىالتركیزیكونوالالمھددات،ھذهمنالنشءلحمایة
نفوذھاوطرقالخارجیة،المھدداتھذهأسالیببدراسةھيالمقترحةتطبیقھاوطریقةأیضا.الوقائیةوالتربیة

أسلوباجعلھعلىالعملثموحصره،ذلكوجردوالمجتمعواألسرةالفردعلىوآثارھاووسائلھاالمجتمع،في
الوطنیةولحمتنااإلسالمیةثقافتناواختراقوالتھدیدللنفوذاألعداءیستعملھكانعماعوضاالوقایةأوللدفاع
فيلھاالجیلوألفاالختراقفينجاحھامنویستفاداألسلوبفیقلبالوطنیة،ھویتناسلبعلىوالعمل

المھدداتوطرقألسالیباألولياستقرائيبعداألمثلةلبعضھناوسأعرض،والدفاعللوقایةاستخدامھا
الثقافیةوالعولمةالتغریبوھجماتااللحادي،والفكرالغالي،التكفیريالفكرمثلالنفوذفيوأسالیبھاالخارجیة

36، الذي خلصت منھ إلى ھذه الطرق:

معھ.التعاملعلىقادربھالمحیطبالعالمواعيجیلبناءفيعلیھالتركیزوضرورة-التعلیم1

علىوالعملالنیر،الفكروبناءالقیموتعزیزالنشءتربیةفيمنھواالستفادةومنافذهمنصاتھبكل-اإلعالم2
إنشاء قنوات جاذبة وھادفة تسد الحاجة الموجودة.

النبیلةوالقضیةالھادفة،للمعلومةناشرةللمبادئ،داعیةللقیمحاملةقدوات)(مشاھیر-مجتمعیةرموز-تكوین3
الموجودةواالثارةالجذبعواملفیھاتتوفرالبلد،أھلعندالمنتشرةاالجتماعيالتواصلمنصاتعبرالنافعة،

في مشاھیر التفاھات، المروجین للمادیات والحاثین للفراغ الفكري الخطیر.

ومنوالفنونالعلومشتىفيواالختصاصالعلمأھلبإشرافالشبابفیھاتدونوالتيالشبابیةالمنتدیات-نشر4
خالل ھذه المنتدیات تبث القیم وتنشر الفضائل ویعرف الناس على الخیر ویدعون للعمل التطوعي المثمر.

سبلوعرضبالمرأةالصلةذاتوالبحوثللدراساتالمتخصصةالمراكزوإنشاءالمرأةبقضایا-االھتمام5
المواجھة وكشف المھددات المتعلقة بھا واالستفادة من كافة الوسائل لخدمة ھذه األھداف.

)،34-0عمرمنوالشباب_الصغارفئةفيخاصةالمجتمعیةللتغیراتوتحلیلوجمعرصدمراكز-إنشاء6
واالستفادة من ھذه المعلومات عند إعداد الخطط االستراتیجیة.

حصرھا یحتاج لبحث مستقل ولكني أورد أمثلة لتتضح الفكرة أو األسلوب المقترح في المعالجة.36
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كشفعلىقادرواعيجیلبناءفيذلكمنواالستفادةاالجتماعيالتواصلمنصاتعبرالمدفوع-االنتشار7
الزیوف والمھددات.

التقنیةدرجاتأعلىاستخدامعلىوتقدربقوهتظھرحتىوالبرامجوالمراكزوالمواقعللقنواتالمادي-الدعم8
واالحترافیة لتوازي القنوات التي تحمل الفكر المنحرف وتسعى لتھدید أمن ھذا الوطن الغالي.

الخططوتقترحالمستقبلتستشرفللمھددات،كاشفةالمجتمعیة،للتغیراتراصدةبحثیةمراكز-إنشاء9
االستباقیة البناءة.

جھاتوإنشاءوالشائعات،الحقائقبینماالتمییزطرقوتعلیمھمونقلھاالشائعاتبخطورةالشباب-توعیة10
مختصة تعتني بكشف الشائعات وكذلك إكساب أفراد المجتمع الحصانة ضدھا.

وعيلدیھمفیكونالحسابات،بعضموثوقیةوعدماالجتماعيالتواصلمواقعبخصائصالشباب-توعیة11
وینشریقالمالكلالتسلیموعدموالتحلیلالنقدفيیساعدھموھذایستخدمونھاالتيالقنواتبھذهمعلوماتي

عبرھا.

العامة.األماكنفيواستخدامھاشیوعھاعلىوالحرصجمالھا،وابرازالعربیةباللغة-العنایة12

واالفادةالجریمةوعلماألوبئةكعلمالحسیةللمھدداتمعالجتھاوطرقاألخرىالعلومأسالیبفيالنظرثانیا:
األسلوبھذاعلىتطبیقيومثال،والقیمیةالفكریةللمھدداتجدیدةوطرقمعالجاتإلیجاداألسالیبھذهمن 37

إفقادبأنھویعرفالجنائي،القانونعلمفيالجریمةنسبةلخفضالمتبعةاألسالیبمنوھوالتعجیزنظاماستخدام
فعلمنتمكینھوعدمبتعجیزهالمجرمعلىالسیطرةأوالعنف،جرائممنمزیدارتكابعلىالقدرةالمجرم
38.الجریمة

واقترح استخدام ھذا األسلوب لمواجھة المؤثرات الفكریة الخارجیة  من جھتین كما یلي:

من جھة الداخل: أقصد جھة الشباب والجیل وذلك :

أسالیبواستخدامحولھ،بمنواالعتبارالنظرعلىوحثھوآثارهاألمرخطورةوبیانالشبابلدىالوعي-رفع1
عنعاجزاالمھددفیكونالعالمیة،واالحصاءاتباألرقامعلیھوالداللةوالعقلیة،العلمیةوالحقائقاالقناع

اختراق الجیل لمناعتھ الفكریة..

ألبتھ.فارغاتركھوعدمینفع،ماكلفيطاقاتھوتوجیھلھالمناسبالماتعبالنافعالشباب-اشغال2

1425األمنیة-األولى-الریاض-للعلومالعربیةنایف-جامعة328-325غانملعبدهللالمواجھةوسبلالعنفجرائمانظر38

حصرھا یحتاج لبحث مستقل ولكني أورد مثاال لتتضح الفكرة أو األسلوب المقترح في المعالجة.37
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ومجتمعھ.أسرتھتجاهواجباتھبللنفسھكفایتھفقطولیسأسریةمسؤولیات-تحمیلھ3

مسؤولة.منضبطةحریةوأنھاالمسؤولیةمقابلوأنھاالشبابلدىصحیحبشكلالحریةمفھوم-غرس4

أما من جھة الخارج فنطبق مفھوم التعجیز من خالل:

تحتذلكفيللمساھمةالشبابودعوةوالخطرالتھدیدذاتالمواقعوحجبااللكترونيالفضاءعلى-الرقابة1
إشراف منظم.

االعالممنواستفادةالخارجي،االعالمفيالوطنھذالشبابالمشرفةالصورونشرالوطنیةالوحدة-اظھار2
المدفوع لیعلم أنھ جیل یصعب اختراقھ.

بمفھومالمجتمعوتوعیةوأبنائھ،للوطنسیئةصورةیعكسونالذینھؤالءوتوعیتھم،المستھترین-محاسبة3
الجرائم االلكترونیة وضوابط النشر الكتروني.

موقعفيقضایاهوتناقشفئاتھاختالفعلىالمنحرفالفكربمعالجةتعتنيالتيوالمنتدیاتالمواقع-جمع4
التواصلمنصاتوعبرالمجتمعفئاتجمیعلدىونشرھابھاللتعریفوالسعيالمواقع،ھذهروابطیجمعواحد

االجتماعي.

الخارجیة.المھدداتلمواجھةمطلباأصبحتبلترفاتعدلمالتقنیاتومواكبةاألسالیب-تجدید5

منھاالوقایةعلىوالعملوأسالیبھا،وطرقھاوالبعیدةالقریبةوأھدافھاالمھدداتلھذهالدائموالتحلیل-الرصد6
قبل وفودھا إلینا.

یحملالذيالخارجيوالتعلیمياالعالميالھجوممزاحمةمنبدفالبالمزاحمة؛االحاللأسلوب-استخدام7
قوةتعلوهالتيأولھالموازیةالبدائلوایجادالوطنیة،وھویتناالثقافي،بناءنایھددوالذيالمنحرفة،األفكار

وتأثیر إلحاللھا مكان الفكر المنحرف المنتشر.
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• الخاتمة والتوصیات:

خلص البحث إلى ھذه النتائج:

متحدامتماسكاالمجتمعیظلفلكيأفراده؛بینتوحیدأداةھيإذالمجتمعفيالواحدةالثقافة-أھمیة1
ومتضامنا ال بد من أن یقبل أفراده القیم والمعاییر والمثل وأنماط السلوك التي یضعھا المجتمع.

خاصاولیسالمجتمعاتفیھتشتركأمراالخارجیةالمؤثراتمنالنشءلحمایةالسعي-إن2
بالمجتمعات المسلمة أو أمرا تنفرد بھ المملكة العربیة السعودیة.

الخارجیة.المؤثراتمنالنشءلحمایةالناجحةالمجتمعیةالعالمیةالتجاربمناالستفادةأھمیة-3

منالنشءلحمایةیسلكھاأنلمجتمعنایمكنالتيوالطرقالوسائلأھمأنواعھابكلالتربیة-تعد4
المؤثرات الخارجیة.

تستخدمأدواتأصبحتبلمناسبا؛نراهفیمانستخدمھاأدواتتعدلماالجتماعيالتواصلوسائل-إن5
للسیطرة علینا وتغییر أنماط حیاتنا.

االنحرافاتأبرزمنالفكريالفراغیعدإذالشباب،لدىالفكریةالمناعةلتكوینالمستمرالعملضرورة-6
السلوكیة لدى المجتمع والشباب على وجھ الخصوص، فھو من أكبر التحدیات التي تواجھ األمن االجتماعي.

وأوصي بما یلي:

الفردعلىوآثارھاووسائلھاالمجتمعفينفوذھاوطرقالخارجیةالمھدداتھذهأسالیبوجرد-دراسة1
برنامجاستراتیجیاتإحدى(وھيالعكس"أو"القلباستراتیجیةاستخدامثمذلكوحصروالمجتمعواألسرة

) عادةالمستخدمةلإلجراءاتمعاكسةطرقوإجراءاتاستخدامبأنھاوتعرفاإلبداعيالتفكیرلتنمیةتریز

منبدالبلفقطالعالجعلىالتركیزیكونوالالمھددات،ھذهمنالنشءلحمایةواألسالیببالطرقللخروج
تخصصفيأكادیمیةعلمیةدراساتُتخصصأنواقترحأیضا،الوقائیةوالتربیةاالنمائیةالتربیةعلىالحرص

التربیة اإلسالمیة والثقافة اإلسالمیة لذلك.

السبلأفضلإلیجادحلھاالدراساتوبناءتحلیلھاعلىوالعملالموجودةواالحصاءاتاألرقاممن-االستفادة2
والطرق لبناء الجیل الواعي الجیل القوي القائد المؤثر ولیس فقط حمایتھ.

ولحمتناوثوابتناقیمنامعیتناسببماھناالمعروضةاأللمانیةالتجربةمثلالمجاورةالتجاربمن-االستفادة3
والمطلوبمتفرقة،ولكنھاالموقع،ذاكفيمعروضھومامثللدیناكثیرةومواقعجھودتوجدنعمالوطنیة،
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تكاملیةبصورةالنواحي،جمیعمنوقضایاهبالشبابتعتنيومواقعخدماتإلىینفذواحدموقعفيالجھودجمع
متسقة، بأھداف موحدة ومنطلقات معلنة، ولو كانت كبوابة وطنیة لكانت أدعى للقبول واالقبال واالنتشار.

خدمةعلىالجمیعوحرصالبرامجكثرةرغمأحیانا،نفتقدهمماوھذابینھاوالتنسیقالجھودتكاتف-ضرورة4
ھذا الوطن والسعي لبنائھ.

منواالفادة،الجریمةوعلماألوبئةكعلمالحسیةللمھدداتمعالجتھاوطرقاألخرىالعلومأسالیبفي-النظر5
ھذه االسالیب إلیجاد معالجات وطرق جدیدة لمواجھة المھددات الفكریة والقیمیة.

تحدیدوبعدوالمرجعیات،األصولعلىاالتفاقبعدوذلكالغایاتذاتلتحقیقوتكاتفھاالجھود-تضافر6
المفاھیم والمصطلحات، وتعیین المھددات بین مؤسسات المجتمع.

علىالحیاةفيالخالدةورسالتھالریاديبدورهلیقوموالنافعالمنتجالحضارياإلنسانشخصیةبناء"إن
منظومةفيلصھرهجبارةوجھودمستمروتشجیعطویلوصبرسلیمتخطیطإلىیحتاجونورهللامنھدي
والمعوقینوالمثبطینالھدملمعاولوتھمیشإغفالأووتھویل،تضخیمدونواإلبداعواإلنتاجوالبناءالعمل
البناءسـواعدأمــــامقـــواھــموتـخـــورمــعــاولــھم،وتـتـھـاوىنفوسھم،وتضمحلھممھمتتقاصــرالذین

39.القویة الفتیة المؤمنة بربھا، القادرة على حمــایــة بـنـائھا وصیانة مكتسباتھا"

٢١/٠٣/٢٠١٤الجمعةاألسبوعي-الیوم-العددصحیفة–العبدالكریملخالدتمامھیوماالبنیانیبلغمتىمقال39
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