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 املقدمة 
 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وصحابته امليامني، وبعد

جزء فاألنظمة . من وسياسة الدولة الداخلية وأنظمتهايبدو من النظرة األوىل أن هناك عالقة وطيدة بني األ
من حياة املواطنني، وتؤثر سلبا أو إجيابا على مشاعرهم وطريقة تفكريهم وسلوكهم، بشكل ال خيفى على 

 . أحد
فهدف هذه الدراسة هو الوقوف عن كثب على حقيقة األمن والعوامل اليت تؤثر فيه، والسيما ما يسمى 

لتعرف على طبيعة التشريعات واألنظمة واللوائح اليت متثل سياسة الدولة الداخلية، والوقوف على باألمن الفكري، وا
 . العالقة بينها وبني األمن

وسيكون مركز عناية البحث السياسة الداخلية يف الدولة الواحدة، أي األنظمة اليت تضعها األجهزة 
تم فيها حتديد واجبات األفراد وحقوقهم، جتاه اآلخرين والوطن، احلكومية ضمن دائرة املباح من التشريعات البشرية، وي

ا أو ميلكها الوطن  .وجتاه األشياء املعنوية أو املادية اليت ميلكو

 : منھج الدراسة
ا: تتمثل عناصر منهج الدراسة يف ا، وخطوا ا الرئيسة فيما يلي. تساؤال  :وتنحصر تساؤال

 ألمن الوطين؟ما املقصود باألمن الفكري مرتكز ا .١
 ما املقصود بالسياسات الداخلية للدولة؟ .٢
 ما نوع العالقة بني األمن والسياسات الداخلية؟ .٣
 ما املبادئ املقرتحة للسياسات التطبيقية؟ .٤

 :وتتمثل اخلطوات الرئيسة للمنهج فيما يلي
 .مراجعة اجلهود السابقة، ومناقشتها .١
 . أصول الفقه وأصول القوانني أو فلسفتها أو مبادئهااستقراء نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وكتب .٢
استقراء املالحظات اليت مت تسجيلها على التعامل الشخصي مع أجهزة حكومية متعددة، خالل أكثر  .٣

من أربعني عاما يف وطنه ويف عدد من الدول النامية والغربية أو ما وصل إىل علم الباحث من مصادر 
 .موثوقة

للوائح والتفسريات التطبيقية لبعض األجهزة احلكومية يف اململكة العربية دراسة بعض األنظمة وا .٤
 .السعودية ويف بعض الدول األخرى النامية والغربية

 على تشجيعي يف إجناز  البحث  جبامعة أفريقيا العامليةقتصاد والعلوم اإلدارية والسياسيةكلية االمؤمتر  وأشكر 
ا لرفع شأن اإلسالم ذه الصورة والصياغة، وأسأل اهللا ال توفيق والسداد جلميع املخلصني يف اجلهود اليت يبذلو

 .واملسلمني وحتقيق العدالة اإلسالمية وتنمية التعاون البناء مع اآلخرين
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 قا،                   أستاذ مساعد يف جامعة اإلمام ساب
                      ومستشار برابطة العامل اإلسالمي بالتعاون
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 اجلهود السابقة
تناولت اجلهود السابقة موضوع األمن الوطين من زاوية األمن الفكري، أي األساس الذي يرتكز عليه األمن 

 . راف الفكري والسلوكي، ووسائل حتقيقهالوطين، وعالقته باالحن
ــة شــاملة" األمــن"عــند مــراجعة بعــض اجلهــود الــسابقة يتبــني أن كلمــة  فهــناك األمــن يف الفكــر أو . ذات دالل

التفكـري أو املعـتقد والتعبــري عـنها يف مـنطقة حمــددة؛ وهـناك األمـن يف العــيش؛ وهـناك األمـن يف حــرية االسـتثمار؛ واألمــن 
 ...مللحاحةمن مثريات السخط ا

فهـــو األمـــن الـــذي تـــستند إلـــيه أنـــواع األمـــن . ولعلـــنا نـــتفق علـــى أن املرتكـــز األول لألمـــن هـــو األمـــن الفكـــري



 ٤

وقـد جـاء يف تعـريفه جممـوعة من التعريفات، منها ما يقول بأن . األخـرى، ويـتفاعل حبـساسية بالغـة مـع سياسـات الدولـة
ى مـا عـندهم مـن أصـول وثوابت،  ويأمنوا على ما لديهم من قيم األمـن الفكـري هـي احلالـة الـيت يطمـئن فـيها الـناس علـ

 احلفاظ على املكونات الثقافية األصلية يف مواجهة التيارات  هواألمـن الفكـري: ويقـول تعـريف آخـر) 1.(ومـثل ومـبادئ
ـذا يعـين محايـة وحتـصني اهلـوية الثقافـية من االخرتاق أ و االحتواء من اخلارج الثقافـية الـوافدة أو األجنبـية املـشبوهة، وهـو 

ولعــل التعــريف الــذي يكــشف بوضــوح العالقــة بــني الفكــر ) 2(.، وصــيانة املؤســسات الثقافــية يف الــداخل مــن االحنــراف
 األفــرادرتب العالقــات بــين تــ التــي  ، ة واألخالقــي، الفكــريةة المــنظوماألمــن الفكــري هــو بــأنوالــسلوك هــو القــول 

ــته ــرده ، ســواء مــن خــالل غــزو  مــن أي تهديــد مداخــل المجــتمع  وحماي ــه ب مــن فكــر وافــد، بــإحالل ال قــبل ل
 )3(.ةفكري منظم ، أو سياسات مفروض

بأمهية ) 4(واستعرض العاصم بعض األقوال اليت ميكن إدراجها ضمن وسائل حتقيق األمن فكان منها القول
 تعزيز االنتماء واملواطنة لدى األفراد و ، وتأهيله علمياً وعملياً ، االجتماعيةة الفردتنمية شخصييف  قيام املدرسة بدورها

نفسه الفرد طرق ووسائل محاية  ، وبتعليم الفردوروح التضحية وإذكاء الشعور باالعتزاز بالوطن والتعليم والثقافة الوطنية
بأن األمن الفكري واالستقرار ) 5(ويقول آخر  .وماله وعرضه، وخماطر وعواقب بعض األفعال غري املشروعة

تمع، من مجيع االجتماعي ، يتم من خالل برامج وخطط الدولة اليت تقوم على االرتقاء بالوعي العام ألبناء ا
 . النواحي االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وغريها

هيئة أم أم  أم مجاعة، ،فرداً سواء أكان مسئولية مجاعية، وهناك نوع من اإلمجاع على أن مسئولية األمن 
رجال السلطة، غري أن الفرص املتاحة للعمل الفردي واجلماعي   ال ميكن إنكار أمهية دور بأنهويضيف البعض. سلطة

 يركز على مسئولية املؤسسات )7(غري أن البعض). 6(بالتأكيد، مما قد يتبادر إىل الذهن لصاحل األمن أكرب
  .املسجد واملدرسة واألسرة واحمليط االجتماعي والوضع املادي: االجتماعية، مثل

ا جتعله املقابل لالحنراف الفكري ) 8(ومن أبرزها التعريف. ويالحظ على معظم التعريفات لألمن الفكري أ
 بأنه هو املقابل لالحنراف الفكري )9(الذي يعتربه حالة عدم االحنراف عن الدين و التقاليد، ويضيف موسى

يل عن سنة االجتماع اليت حتددها األديان وعن تعريف االحنراف الفكري تقول بعض املصادر أنه امل. واإلرهاب

                                                
 .اإلشراف التربوي بالباحة، األمن الفكري ودور اإلشراف)  1(
 .المالك، نقال  عن اإلشراف التربوي)  2(
 .الزھراني ، ھاشم، األمن مسئولیة الجمیعالحضیف، نقال عن اإلشراف التربوي؛ )  3(
 من الفكري؛ أخضر، دور المقررات الزھراني، سعد، دور المدرسة؛ مساعدة، العالقة بین األمن والتعلیم؛ اللویحق، األ)  4(

 .      الدراسیة؛ الصنیع، المواطنة كما یتصورھا طالب الثانویة
 .الحیدر)  5(
 .اللویحق، األمن الفكري؛ فرج، األمن الفكري؛  الزھراني، ھاشم، األمن مسؤولیة الجمیع)  6(
 .سرة ودورھا؛ العاصم، األمن الفكري لدى الطالب؛ طالب، األالمواطنة كما یتصورھا طالب المرحلة الثانویة الصنیع، ) 7(
 .الطالع، نحو أمن فكري إسالمي، نقال عن العاصم)  8(
 .موسى، االنحراف الفكري واإلرھاب)  9(
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 )10(.واألعراف والتقاليد، أو هو خمالفة أحكام القانون

 :مالحظات على الجھود السابقة

 يف أفضل –" األمن الفكري"من يتأمل التصورات السابقة لألمن الفكري، يتبني له بأن من كتبوا عن 
ويتمثل يف العامل الذي تقع مسئوليته املباشرة . مل تكوينه يتحدثون عن جزء منه، أو عامل واحد من عوا-األحوال

فهذه . على أفراد املواطنني، وتشاركهم اجلهات املسئولة عن تربيتهم، سواء أكانت هي األسرة أم املؤسسات التعليمية
تمع أو اجلهات هي املسئولة عن تنشئة مواطنني صاحلني يفكرون بطريقة آمنة فيكون سلوكهم آمنا، يسهم يف أمن ا

أما األجهزة احلكومية األخرى، وإن كانت مسئولة عن توفري خدمات مباشرة للمواطنني، يف غري جمال . الوطن
وتتمثل مسئوليتها يف مراقبة سلوك املواطنني، ويف . التعليم، فمسئوليتها حمدودة يف توفري البيئة اآلمنة فكريا وسلوكيا

 .معاجلتها بالتقومي والعقوبة
خرى، تغفل التعريفات أمهية دور املؤسسات احلكومية غري التعليمية، يف توفري األمن الفكري وبعبارة أ

ا وتنظر هذه التعريفات إىل املواطن، وكأنه القاصر أو املريض، املسئول األول عن . واألمن الوطين، أو تقلل من شأ
ال احلكومة فهم العقالء أو األطباء، وذلك غياب األمن  أو وجوده، أما املؤسسات التعليمية ومن يعملون فيها ورج

 . بدال من أن تنظر إىل املسألة نظرة تتسم بالشمولية والواقعية
وحىت يف حدود املؤسسات التعليمية، مل تشر اجلهود السابقة إىل املسئوليات األخرى اليت تقع على عاتقها 

م قدوة   . يف التعامل بلطف وباملنطق، بدال من التسلط والعنفوعاتق العاملني فيها، غري التوجيه واإلرشاد، مثل كو
ا تسمح بطرح  ومل يرد شيء يُذكر عن مسئولية املدرسة يف توفري بيئة توفِّر األمن الفكري للطلبة والطالبات، مبعىن أ

ا ومبانيها  يُذكر عن منح ومل يرد شيء. املقرتحات وتوجيه النقد إىل إدارة املدرسة ومناهجها وسلوك األساتذة وجتهيزا
األجيال الصاعدة، محلة املسئولية يف املستقبل، فرصة التفكري املستقل، وفرصة التدرب على حتمل املسئولية، دون 

ومل يرد شيء كاف عن . عقوبة أو توبيخ، ولكن مع التشجيع والتوجيه، الذي ينضج االبتكارات والقرارات املستقلة
دة املقرتحات أو النقد الذي يتقدمون به، بطريقة مؤدبة، سواء بالشكر والثناء، أمهية إشعار رجال ونساء املستقبل بفائ

أو بإجراء التغيريات اليت تقع ضمن صالحية املعلم أو إدارة املدرسة، أو بالكتابة إىل اجلهات العليا، مع إحاطة 
 .الطالب املخلصني بذلك

، الذين هلم سلطة على املواطنني يف املرحلة وهذا التوجه كان طبيعيا، ألن الباحثني هم من رجال التعليم
ولعل هذه النظرة هي النظرة السائدة بني املسلمني ألننا تعودنا على أن األوامر والنواهي مصدرها رب . التعليمية

وهذه النظرة إىل أفراد املواطنني أو جمموعهم ال تقتصر . العاملني ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، والواجب طاعتها
فاملالحظ أن هذه النظرة تسيطر على طريقة التعامل اليومي بني املواطنني وبني موظفي الدولة، . على جمال التعليم

وحىت عندما يكون املوظف احلكومي مواطنا فقط، أي عليه مراجعة إدارة . والسيما الطبقات الوسطى منهم والدنيا

                                                
 االنحراف الفكري ودور اإلشراف؛ التركي، االنحراف أسبابھ وعالجھ في اإلسالم؛ "اإلشراف التربوي بالباحة، )  10(

 رعایة ، افات الفكریة أسبابھا وعالجھا؛ الغنام، التربیة اإلسالمیة ودورھا في مقاومة االنحراف؛ السدحان      ھاشم، االنحر
 .      األحداث؛ آل الشیخ، نورة، نقال عن اإلشراف التربوي بالباحة
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ا يناله ما ينال املواطن، إال عند وجود اجلاه الكايف أو حكومية أو طلب خدمة حكومية يف إدارة غري اليت يعمل 
 ."الواسطة"وجود 

واألصل بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية أن تفرق بني النصوص املقدسة املعصومة، واالستنباطات البشرية 
ة، ومن جهة أخرى، فإنه ينبغي التفريق بني االجتهادات املستنبطة من الكتاب والسن. غري املعصومة منها

ويضاف إىل ذلك، أن الفهم اجليد . واالجتهادات البشرية يف جمال املباح، أي اليت مل ترد يف مسائلها نصوص مقدسة
ال احملدد ليس حكرا على فئة العاملني يف األجهزة ذات السلطة، سواء أكانت حكومية أم خاصة، وسواء يف  يف ا

االت املختلفة، عند كثري ممن ال بل قد تت. مرحلة تشخيص احلالة أو يف مرحلة العالج وفر كفاءات متميزة يف ا
 .يعملون يف احلكومة، سواء يف تشخيص املشكلة أو يف عالجها

ا ال تعين افتقاد املصداقية أو الفائدة النسبية الكافية" غري معصومة"وعندما نقول  . البد من التنبيه إىل أ
ملعرفة التامة غري ممكنة حىت يف جمال العلوم املادية احملسوسة، فإن املعرفة ومبا أن ا. فاملصداقية درجات والفائدة درجات

وهذا املدلول . ذات املصداقية العالية تكفي لالعتماد عليها بصفتها إرشادات للسعادة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
تعين أن " غري املعصوم"نعم، عبارة . خيتلف متاما عن الفهم املنحرف، الذي يقع فيه البعض، جهال أو خببث

مصداقية القول احملدد أو الرتاث العلمي فيه شك، ولكن املهم ما هي نسبة الشك أو نسبة املشكوك فيه اليت تتدرج 
من واحد إىل مائة يف املائة؟ وخيتلف األمر باختالف درجة أمهية املوضوع أو احلاجة إىل تلك املعلومة يف ظرف 

وقد ال .  الصغرية يف املعلومة يف موقف يتطلب قرارا سريعا، ال فرصة فيه للتحققفقد تكفي نسبة املصداقية. حمدد
وخيتلف األمر باختالف . تكفي نسبة مثانني يف املائة يف موقف يتطلب قرارا، يقبل االنتظار، ومينح فرصة للتحقق

غائبة، من حيث املكان أو فهل هي معلومة خطرية أو ليست ذات أمهية كبرية؟ حاضرة أم . أمهية املعلومة وتوفرها
 الزمان؟

، مع أن االحنراف قد يصنعه الفرد بنفسه "الحنراف الفكري"هو املقابل ل" األمن الفكري"وجتعل التعريفات 
تمع ويتصف به، مثل قولنا  تمع"أو " لديه احنراف فكري"أو ا ومن زاوية ". ينتشر االحنراف الفكري يف هذا ا

" االحنراف الفكري"فعبارة ". لديه فكر آمن"، ولكن نقول بدال من ذلك "ه أمن فكريلدي: "أخرى، ال نقول مثال
حالة يتصف " األمن الفكري"وذلك ألن ". االعتدال الفكري"، ولكن تقابل عبارة "األمن الفكري"ال تقابل عبارة 

مثال عّلق عليه الصالة ف. ، فاخلوف عكس األمن"اخلوف الفكري"وهي تقابل . ا موقع جغرايف أو بيئة اجتماعية
أَِمَن  أَْن يـَْفتَِنُكْم الَِّذيَن َكَفُروا فَـَقْد إن ِخْفتُمْ فليس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تـَْقُصُروا من الصََّالِة "والسالم على قوله تعاىل 

أمن بأن اهللا شرع صالة القصر للخوف الذي كان املسلمون يعيشون فيه، وجعلها هدية هلم عندما ) 11."(الناس
األمن أو "يأيت من داخل اإلنسان ورمبا بدافع ذايت، ولكن " االحنراف الفكري"ويضاف إىل ذلك، أن . الناس

فهي حالة أو بيئة يعيش فيها الفرد أو المجتمع، ال . يأتيان نتيجة لعوامل خارجية، وإن كانت وهمية" الخوف
فراده أو يصنعه من يمثلون المجتمع، ولديهم وإنما يصنعه المجتمع بأغلبية أ. يصنعها الفرد الذي ينعم به

                                                
 .٤٧٨: ١صحیح مسلم ج)  11(



 ٧

 .سلطات تشريعية أو تنفيذية في المجتمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج الدراسة
ا جتعل األمن الفكري يقابل  إذا قلنا بأن التعريفات اليت وردت يف اجلهود السابقة جتانب الصواب أل

اعته على جهود األفراد ومن يقوم برتبيتهم، فإن هذا سيطرح سؤاال، االحنراف الفكري، وتكاد تقصر املسامهة يف صن
 ؟ "األمن الفكري املرتكز األساسي للسلوك اآلمن"ما حقيقة : وهو

 :حقیقة األمن الفكري
من يستقرئ القرآن الكرمي والسنة النبوية والكتابات ذات الصلة يتضح له أن األمن الفكري أوسع مما ورد يف 



 ٨

فهو حالة تتصف بها البيئة اآلمنة، فكريا ونفسيا، والتي تخلو من الخوف والقلق والمثيرات . السابقةتعريف الدراسات 
الملحة للسخط، ينعم بها المقيمون في بقعة من األرض أو أغلبيتهم، فتنعكس تلك البيئة على سلوكهم، فتميل أغلبيتهم 

ثر يف البيئة اآلمنة فكريا ونفسيا، وهي ذات أثر متدرج، وهناك عوامل تؤ . إلى التصرف بطريقة آمنة سوية، تتجنب العنف
 : ومن أبرزها. ويؤثر بعضها يف بعض

 .درجة الفكر اآلمن عند الفرد .١
 .درجة حرية الفكر والتعبري املتوفرة يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد .٢
ات الدولة درجة خلو البيئة اليت يعيش فيها الفرد من املنغصات أو مثريات السخط، ومنها سياس .٣

اليت يفرتض فيها توفري اخلدمات الضرورية للمواطن وتيسريها، أو محاية أغلبيتهم من ) األنظمة واللوائح(
 .احنراف أقلية صغرية جدا قد يتسبب احنرافها يف االضرار مبصاحل األغلبية

ا، وحجم املساعدات ا... حجم الفئة ذات املصاحل الشخصية، أو العصبية أو الدينية .٤ ليت تتلقاها وقو
فليست هناك دولة، يف هذا العصر، تستطيع العيش يف عزلة وتتمتع . من الداخل أو اخلارج

 .باالستقالل الكامل مهما عظمت

 : الفكر اآلمن عند المواطن-أوال 

، ومنها القضاء على أسباب )الفكر اآلمن" (األمن الفكري"قّدمت اجلهود السابقة بعض املقرتحات لتوفري 
واعتناق أفكار الغلو والتشدد سوء الفهم وضعف التأصيل الشرعي، وضعف التطبيق الشرعي، :  الفكرياالحنراف

ذا حتمل املسئولية كلها على املؤسسات التوجيهية والرتبوية، وعلى أفراد 12...وتكفري الناس وتبديعهم  وهي 
فالشرارة التي أثارت الحريق ) 13.(صيبها البارزاملواطنني، وذلك بدال من حتميل سياسات الدولة اخلدماتية والرقابية ن

إنما انطلقت من سياسة الدولة " الربيع العربي"الذي اشتعل في عدد من الدول العربية والذي سمى ب
جاع شاب يحترم نفسه فلم يشحذ ولم يسرق، ولكن اجتهد . الخدماتية والرقابية وطريقة تطبيق موظفيها لها

ل بها في الشوارع فتمنعه موظفة الدولة وبطريقة عقيمة، مستندة إلى سياسة في بيع الخضار على عربة يتجو 
 ...الدولة التي تمنع هذه الطريقة الشريفة في كسب العيش

وتؤكد اجلهود السابقة على أمهية الرتبية، اليت تقع مسئوليتها على األسرة، أو على املؤسسات التعليمية 
ى، مثل العامل الوراثي أو التكوين الطبيعي لإلنسان وأثره، والسيما يف املرحلة واإلرشادية، ولكنها تغفل العوامل األخر 

فأثر البيئة ال يقتصر، حىت مع استبعاد التعامل مع األجهزة . املبكرة من العمر، وكذلك أثر البيئة اليت يعيش فيها الفرد
 . احلكومية العديدة، تشمل أيضا األتراب واألصدقاء واجلريان

 على أمهية دور املؤسسات الرتبوية يف تنشئة املواطن املزود بالفكر اآلمن والسلوك اآلمن، فإن ومع التأكيد
فاملواطن حىت الذي يعيش يف األماكن النائية لديه فرصة لالطالع على ما . للسياسات الداخلية للدولة أمهية كبرية

                                                
 .  لباحة، والتركي، وھاشم، نقال اإلشراف التربوي باوسطیة اإلسالم في الدعوة بالحكمةالعبید،  ) 12(
 .اإلشراف التروي بالباحة)  13(
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ستعدادا للسخط وللتعبري عنه بعنف عندما تقصر يتوفر من وسائل الراحة والرفاهية يف البالد األخرى، فيكون أكثر ا
وبالتايل يكون ضحية سهلة ملثريي . األجهزة احلكومية يف توفري اخلدمات األساسية أو تعقد إجراءات احلصول عليها

م الشخصية واجلاهزين للتعاون مع القوى الداخلية واخلارجية املعادية للوطن  الفنت والقالقل لتحقيق طموحا
 . احلقيقيةوملصاحلها

 : حریة الفكر والتعبیر-ثانیا 

 مثَُّ ، إِنَّ اللَّهَ َكَتَب احلََْسنَاِت وَالسَّيِّئَات. فِيَما يـَْرِوي عن رَبِِّه عز وجلقوله،عـن النـيب صـلى اهللا علـيه وسـلم ورد 
َ ذلـك ا وعملها َكتَبَـَها اهللا له ِعْنَدُه  فَِإْن ، َكاِملَـةً  فََمـْن َهـمَّ ِحبَـَسَنٍة فلـم يـَْعَمْلَهـا َكَتـبَـَها اهللا لـه ِعـْنَدهُ َحـَسَنةً .بـَـنيَّ هو َهمَّ 

 َوَمــْن َهــمَّ بِــَسيَِّئٍة فلــم يـَْعَمْلَهــا َكَتــبَـَها اهللا لــه ِعــْنَدُه َحــَسَنًة  .َعــْشَر َحــَسَناٍت إىل ســبعمائة ِضــْعٍف إىل َأْضــَعاٍف َكِثــريَة
ـا فَـَعِمَلَهـا َكتَـبَـَها ،َكاِملَـةً  نالحظ هنا أن اهللا جل وعال، وصاحب السلطة ) 14".(اهللا لـه َسـيَِّئًة َواِحـَدةً  فَـِإْن هـو َهـمَّ 

 .املطلقة، مينح العبد حرية يف التفكري، ال حياسبه عليها ما مل حياول التعبري عنها
ولعــل ذلــك يعــود إىل أن مــا يــدور يف الــذهن أو الــنفس خــاص باإلنــسان نفــسه، ال يــتجاوز أثــره اإلجيــايب أو 

أما إذا قام برتمجته . فقـد تكـون الـصورة الذهنـية جمـرد ختـيل ال أثـر لـه يف الواقـع، وقـد يكون معاكسا للواقع. الـسليب نفـسه
فـإن سـلوكه سـيعكس مـا يـدور يف الـنفس أو الـذهن، ويؤثـر علـى اآلخـرين بالنفع أو الضرر، ) قـول أو فعـل(إىل الـسلوك 

 .فتستوجب املكافأة أو املعاقبة
يف  " حــرية التعبــري"ومــن يــراجع مفهــوم . لتفكــري، ولكــن موضــوعنا يــتعلق حبــرية التعبــريوهــذا فــيما يــتعلق حبــرية ا

كـــتب الـــتاريخ احلديـــثة، ســـيجد أن نـــشأته مـــرتبط مبقـــدم الـــنظام الدميقراطـــي احلـــديث، الـــذي يـــضع التـــشريعات واملهـــام 
. لنظام الذي تتسلط فيه الكنيسةفهـو بـديل للـنظام الوراثـي يف احلكـم، وبديل ل. التنفـيذية، نظـريا، يف يـد الـشعب وممثلـيه

ومــن املعلـــوم أن نظـــم احلكــم الـــشائعة هـــي خلـــيط مــن األشـــكال تـــرتاوح بـــني أنظمــة معـــتدلة أو متـــسلطة يف اجتاهـــات 
 )15.(الشيوعية" الشعبية"السلطة الدينية املسيحية، أو السلطة الوراثية، أو السلطة : ثالث

تقيم، جنـد أحـد أطـرافها ميـثله النظام الديين الذي عرفه وعـند وضـع  األنظمـة الـسياسية األوربـية علـى خـط مـس
وميــثل الطــرف اآلخــر . العــامل املــسيحي، فــرتة مــن الــزمن، حــيث كانــت الــسلطة التــشريعية والتنفــيذية الرئيــسة يف يــد الــبابا

 املـصطنعة للــشعب أو الـيت جتعــل الـسلطتني التـشريعية والتنفـيذية يف يــد األغلبـية احلقيقـية أو) الدميقـراطية(الـنظم العلمانـية 
ويف ظـــل هـــذا الـــنظام الغـــريب ازدهـــرت ) 16.(املـــزورة، وال تـــرتك إال املعـــتقدات والعـــبادات ألصـــحاب الـــديانات املخـــتلفة

ظاهـرة حــرية التعبــري، وذلــك باعتــباره أداة مــن أدوات الــنظام الدميقراطــي، لتيــسري عملــية حماســبة ممثلــي الــشعب، والســيما 
 )17.(القائمني على التنفيذ

يقــع الــنظام اإلســالمي يف وســط اخلــط املـــستقيم، ألنــه جيعــل التــشريعات يف األمــور الدنــيوية واألخـــروية إىل و 
                                                

 .٢٣٨٠: ٥صحیح البخاري ج)  14(
   ، تحت  Wikipedia, the free encyclopedia The World Book Encyclopedia;  ،Britanica Encyclopedia: مثال)  15(

         Democracy, freedom of  ،Secularism ,  Civil and political rights 
 .؛ كیتیل، العلوم السیاسیة؛ سباین، تطور الفكر السیاسي٧٦-٧٠صیني، تساؤالت جدلیة ص  : انظر مثال)  16(
)17   (Zuckman and Gaynes pp. 142-145; Spencer p. 89-128; Francois pp. 222-224; Agee et. al. pp. 456-457  
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فــريق ميــثله العلمــاء ) ١: وينقــسم املختــصون بــني فــريقني. خالــق الكــون، وجيعــل التنفــيذ يف أيــدي املختــصني مــن البــشر
فـريق يقوم مبهمة تطبيق الشريعة ) ٢.  احلـياة عامـةاملتخصـصون يف فهـم النـصوص املقدسـة وتفـسريها، واخلـرباء يف شـئون

ــتمع ــا رؤسـاء هـذا الفـريق إىل سـدة احلكــم، أي ال . علـى أرضـية الواقـع، نـيابة عـن ا وال يقـيد الطـريقة الـيت يـأيت 
 )18.(يقيده بأن يكون نظاما وراثيا أو انتخابيا، بل يرتك األمر لظروف كل مكان أو عصر

ذا املفهوم الدميقراطي؟" تعبريحرية ال"والسؤال ما موقع   يف اإلسالم 

 :في الكتاب والسنة" حرية التعبير"
عندما نتحدث عن حرية التعبري من املنظور اإلسالمي، يف القضايا السياسية، أي حماورة املواطن للمسئول، 

ض على ما يُنزل اهللا، سبحانه فظاهرة االعرتا. جند يف السنة النبوية مناذج مضيئة يف حرية التعبري قبل أربعة عشر قرنا
فاالعرتاض هنا هو على ما ينزل على النيب صلى . وتعاىل، وعلى األوامر النبوية، ومساح اإلسالم بذلك، يستحق وقفة

واالعرتاض هنا هو على نيب اهللا . اهللا عليه وسلم من اهللا، املتصرف يف الكون كله، وليس على بعض املخلوقات
وهذه الظاهرة تستحق وقفة ألنه يعز على أحدنا، وإن كانت سلطته .  إنسان عاديورسوله املشرع، وليس على

وقد يكون أخوه املسلم أفضل منه بدرجات يف جوانب كثرية، سواء عند اهللا . حمدودة، أن يسمح إلخوانه فعل ذلك
 . أو يف نظر كثري من عباده العقالء

يكون يف مسائل خاصة باملعرتض، وبعضه ويالحظ أن االعرتاض أو التعجب يف بعض هذه النصوص قد 
تمع اإلسالمي كله أو بعضه  )19.(يكون عاما، يتعلق با

ذا النوع من حرية التعبري فعندما تسود يف األمة أو الوطن . واإلنسان احلكيم ال يستغرب مساح اإلسالم 
املعلم وطلبته، ورب األسرة وأفراد مثل هذه احلرية يف التعبري، فإن هذا يعين وجود خط ساخن بني القائد واألمة، و 

وظاهرة حرية التعبري ال تنتعش إال إذا توفّرت هلا ظروف، ال تقتصر على السماح باالعرتاض مبجرد الكالم، ... األسرة
ولكن بتوفري األمن من العقوبة أو من التهديد املبطن، ما دام التعبري ال يتجاوز حدود األلفاظ أو املظاهرة السلمية، 

وبدون هذا النوع من العالقة فإن جراثيم الفساد واالحنراف ستجد مرتعا خصبا يف الظالم . هدد مصاحل األمةوال ي
وبدون هذا اخلط الساخن بني . فتنموا، وتنموا، حىت يستشري أمرها وتصبح خطرية يصعب عالجها أو التصدي هلا

كل منهما اآلخر، بل، تنعدم الثقة بينهما، وحتل الراعي، أيا كان الراعي، وبني رعيته ينقطع حبل االتصال، فيجهل  
 .حملها إساءة الظن، ويطغى العنف على أسلوب التعامل

عندما نزلت : ومثاله .وحيق لإلنسان أن يعجب حللم اهللا سبحانه وتعاىل مع عباده، إذ يرتكهم يراجعونه
لو : يا رسول اهللا: م إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لهَفَجاءَ ابن أم مكتو } ال يَْسَتوِي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ {

ولَمَّا نزلت  )٢٠(.}َغيـُْر أُوِيل الضََّررِ ...{: فأنز ل اهللا تبارك وتعاىل. استطعت اجلهاد جلاهدت، وذلك أنه كان أعمى
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 ١١

 َ:ظلم نفسه؟ فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا َعلَْيِه َوَسلَّمأَيـُّنَا ال يَ : قال الصحابة }الَِّذيَن آَمُنوا وََملْ يـَْلِبُسوا إِميَانـَُهْم بِظُْلمٍ {
َا ُهَو َكَما. لَْيَس ُهَو َكَما تَظُنُّونَ    )٢١(.}يَا بـَُينَّ ال تُْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ {قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه  إِمنَّ

: وأي نعيم نُسأل عنه، وإمنا مها األسودان: ،قال الزبري}أَلُنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَّعِيمِ مثَُّ لَُتسْ {: لَمَّا نـََزَل قوله تعاىلو 
وهذا النوع من املراجعة ملا ينقله الصادق ) ٢٢(."أََما إِنَّهُ َسَيُكونُ : مل يزد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن قال. التمر واملاء

دوء، موضحا ما غمض على بعض األمني يظهر يف مناسبات خمتلفة، ويقابلها النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
 )٢٣.(أصحابه

لِلَِّه َما ِيف السََّموَاِت َوَما ِيف {: ومن األمثلة البارزة يف الكتاب والسنة شكوى الصحابة من قوله اهللا تعاىل
اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول اهللا، مث . }ِ◌ َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي أَنـُْفِسُكْم أَْو تُْخُفوهُ يَُحاِسْبُكْم بِِه اللَّهُ األْرض

َوقَْد أُنْزَِلْت . الصَّالَة وَالصِّيَاَم وَاْجلَِهاَد وَالصََّدقَةَ : أَْي َرُسوَل اللَِّه ُكلِّْفنَا ِمَن اْألَْعَماِل َما نُِطيقُ : بركوا على الركب، وقالوا
 .}َعلَْيَك َهِذِه اآليَةُ َوال نُِطيُقَها

 ال يَُكلُِّف اللَّهُ {: صلى اهللا عليه وسلم بالتسليم، ففعلوا فَنسخ اللَّه تعاىل حكمها، وأَنزلفأقنعهم النيب
 )٢٤(}نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها

ى عن اجللوس يف الطرقات، فاحتج الصحابة  بصعوبة تنفيذ ومن األمثلة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ى صحابيا عن النفخ يف ) ٢٥(.ألمر باملعروف والنهي عن املنكرفأذن هلم بشرط غض البصر والقيام بواجب ا. ذلك و

فقال . فأمره النيب بإهراقها، فاحتج بأنه ال يُروى من نفٍس واحد. اإلناء، فاعرتض الصحايب بأنه يرى القذاة يف اإلناء
دل، فأقنعه وأمر بعدم دخول االبن حجرة أمه، بدون استئذان، فجا) ٢٦( .أبعد القدح وتنفس: له، بدون حتقري

وأثىن النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض أصحابه املستحقني لذلك، فاحتج  )٢٧(.باحلجة، وليس باألمر الصارم
 )٢٨.(فلم يزد على أن يؤكد مدحه مربرا ذلك بأدلة دامغة. آخرون

يا : قول لهوأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجته، عائشة رضي اهللا عنها، أن تأمر أباها ليصلي بالناس، فت
فيؤكد نيب اهللا أمره، . إن أبا بكر إذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء، فأُمر عمر فليصل بالناس: رسول اهللا

وجاء ماٌل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطى رجاال ومنع رجاال،  )٢٩." (إنكن صواحبات يوسف: "مضيفا
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 ١٢

 )٣٠.(فاحتج البعض، فلم يزد أن بّني السبب
يستوجب ومع أن املوقف . ض أحدهم، بصورة غري مؤدبة، متهما النيب عليه الصالة والسالم باجلورواعرت 

مة الطرف اآلخر، حيث يقول مه باجلور، بل يهاجم صورة افرتاضية، تنطلق من  : ردا حازما، فإنه ال يهاجم من ا
 ) ٣١." (ِخبُت وخسرُت إن مل أعدل"...

 بديال ميسرًا لنذر نذره أحد أصحابه، فأصر على نذره، أي أن يصلي يف وقّدم النيب عليه الصالة والسالم
) ٣٢".(فشأنك إذاً : "فلم يزد النيب صلى اهللا عليه سلم على أن قال. بيت املقدس بدال من املسجد القريب منه

سِلمنيَ و
ُ
فَقاَل َرُسول اللَِّه صلَّى اهللا . لفَِإنَّك تـُوَاصِ : ى رسول اللَّه صلَّى اهللا علْيه وسلَّم عن اْلِوَصال، فقال أحد امل

ِْم يـَْوًما، مثَُّ . ِإينِّ َلْسُت ِمثْـَلُكْم ِإينِّ أَبِيُت يُْطِعُمِين َريبِّ َويَْسِقيِين : َعْيه وسلَّم فَـَلمَّا أَبـَْوا أَْن يَـْنتَـُهوا َعِن اْلِوَصال وَاَصَل ِ
 )٣٣"(.َكاْلُمَنكِِّل لَهم ِحيَن أَبـَْوا َأْن يْنَتهوا. َر لَزِْدتُُكمْ يـَْوًما، مثَُّ رَأَوُا اهلَِْالَل، فَـَقاَل َلْو تََأخَّ 

ولعل أبرز مثال يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اعرتاض الصحابة، يف صلح احلديبية، على موافقته 
لتنازل أمل فأثار هذا ا. على شرط قريش أن يرد املسلمون من يسلم ويهرب إليهم، وال ترد قريش من يهرب إليها

م كانوا يف حالة ِعزٍّ وأندادا لقريش فعرب عمر ابن اخلطاب عن هذا األمل بشدة، حيث قال . املسلمني، والسيما، أ
 )٣٤(: لَنِيبَّ َصلَّى اهللا َعلَْيِه َوَسلَّمَ ل

 . بـََلى: أََلْسَت نَِيبَّ اللَِّه َحقا؟ فردّ 
 . بـََلى:  َعَلى الْبَاِطِل؟ فأجابأََلْسنَا َعَلى اْحلَقِّ َوَعُدوُّنَا: قال عمر
 ."ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه َوَلْسُت أَْعِصيِه َوُهَو نَاِصرِي: فَِلَم نـُْعِطي الدَّنِيَّةَ ِيف ِدينِنَا إِذًا؟  فأجاب: قال عمر

، فََأْخبَـرُْتَك أَنَّا نَأْتِيِه هذا بـََلى: أَوَ لَْيَس ُكْنَت ُحتَدِّثـُنَا أَنَّا َسنَْأِيت الْبَـْيَت فَـَنطُوُف بِِه؟ فأجاب: فقال عمر -
 اْلَعاَم؟  

 .فَِإنََّك آتِيِه َوُمطَّوٌِّف بِهِ : فختم النيب صلى اهللا عليه النقاش بقوله. َال : فأجاب عمر -

) من حيث األسلوب والمضمون(باألمر بالمعروف ليس هذا فحسب، ولكن اإلسالم يأمر املسلمني 
 إذا قام به البعض سقط عن الباقني ،فرض كفايةكرمي ويف السنة النبوية؛ وجيعله يف نصوص كثرية، وردت يف القرآن ال

ذا الواجب،فالواجب على أي جمموعة إسالمية أن ختصص فئة منها. من الراشدين .  يساندها مجيع أفرادها للقيام 
وهو فرض عني يف . سلمبواحدة منها أو أكثر حسب إمكانيات املأو واملساندة قد تكون باملال واجلهد أو القول، 

احلكمة يف اختيار ب و ،السلطةتوفر  ولكن ب،والقدرة ال تقاس بالعلم فقط. حاالت على كل قادر مؤهل لتلك احلالة
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 ١٣

 ) ٣٥.(االنفراد مبعايشة الوضع الذي حيتاج إىل األمر باملعروف أو النهي عن املنكرباألسلوب املناسب، و 
هللا ولرسول وألئمة …النصيحة الدين "د جاء يف احلديث النبوي وخبصوص املعارضة يف األمور السياسية فق

 كلمة حق عند إمام : قال؟ أي اجلهاد أفضل: النيب صلى اهللا عليه وسلمرجل وسأل )٣٦."(املسلمني وعامتهم
 )٣٧.(جائر

 .وقد سار اخللفاء الراشدون على نفس املنهج ومن تبعهم من احلكام الصاحلني

 :نالمعارضة والخلفاء الراشدو 
لعل من أبرز املعارضات اليت واجهها اخلليفة الراشد األول، أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه،  كان اعرتاض 

 الذي  ، بعث جيش أسامةبعض كبار الصحابة على قراره حماربة الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، وكذلك قراره املضي يف
 )٣٨.(كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد جهزه قبيل وفاته

وأما بالنسبة للخليفة الراشد الثاين، عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقد عارض البعض مفاضلته بني 
على  ا  بدال من قسمته، للدولةئهاالعراق وإبقاعندما قرر عدم توزيع أراضي  و ، صرف املعاشاتالصحابة عند

اهدين  )٣٩.(ا
ن رضي اهللا عنه، فهي قيام بعض مثريي الفتنة، وأما أبرز معارضة يف عهد اخلليفة الراشد، عثمان ابن عفا

. مدفوعني بدوافع شخصية ومتأثرين بعبد اهللا ابن أيب سبأ اليهودي، بتهمته بأمور كان منها بريئا، وطالبوه باالستقالة
فوقف عثمان رضي اهللا عنه موقفا متساحما جدا، حيث ناقشهم فأفحمهم، ورفض االستسالم لطلبهم، فقد بشره النيب 

وقرر الصرب على تلك البلوى، حىت أنه أمر الصحابة الذين كانوا يريدون . ى اهللا عليه وسلم مبا حيدث له، تلميحاصل
 )40.(القتال عنه، أن ميتنعوا، حقنا لدماء املسلمني

وأبرز ما حدث من معارضة للخليفة الراشد، علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه، كان رفض معاوية ابن أيب 
وكان اخلليفة الراشد الرابع يرى . ته حىت يطبق القصاص على من قتلوا اخلليفة الراشد عثمان، ظلما وعدواناسفيان مبايع

فهما اجتهادان، من صحابيني رضي اهللا عنهما، نرجو أن يؤجرا . ضرورة  توحيد كلمة املسلمني أوال لتطبيق القصاص
ليفة الثالث، حلكمة أرادها رب العاملني اقتضت االنتصار وجدير بالذكر أن بأن من أشعل نار احلرب هم قتلة اخل. عليه

للخليفة الذي كانت تستحي منه املالئكة، فحصل ما حصل يف معركة صفني، اقتصاصا لكثري ممن شارك يف قتله، 
 )41.(وتكفريا ملن عاصر احلدث األليم
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 ١٤

عن حرية التعبري السياسية صدر بأن اإلعالن اإلسالمي األول " ويكيبيديا"وتفيد دائرة املعارف اإللكرتونية 
وتضيف بأن هذه احلرية أعلن عنها، أيضا، اخلليفة العباسي . عن اخلليفة عمر ابن اخلطاب يف القرن السابع امليالدي

بأن فكرة احلرية يف التعليم، " هيو قودارد"و" جورج املقدسي"ويقول . املأمون يف رسالة له إىل أحد املعارضني السياسيني
ا التقاليد اإلسالمية، املتبعة يف نظام املدرسة، يف القرون الوسطىيف اجلامع  )42.(ات الغربية كان قدو

وهذا فيما يتعلق حبرية التعبري واخلطاب املباشر يف القضايا السياسية، أما يف القضايا االجتماعية وعملية نشر 
 .األخبار عنها، فاألمر خمتلف

 :ضوابط النشر في اإلسالم

 أن النصوص ال عام يات القرآنية واألحاديث النبوية املتصلة بقواعد النشر فانه خيرج بانطباع اآلستقرئ من ي
 . مليء باحملاذير الناسفنشر كل شيء جيذب انتباه.  اليوم وسائل اإلعالمتشجع على النشر باملفهوم الذي تطبقه

 )43: (وفيما يلي بعض القيود
حشة يف ان  الذين حيبون أن تشيع الفإ{: ارة يف قوله تعاىل الضشائعاتر اهللا املسلم من نشر الذِّ حيُ  .١

  )40.(}خرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمونالذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآل
سبحانه ذ يقول إ ، حىت عندما يكون اخلرب صحيحا،خبار السيئة عمومانشر األاإلسالم ال يشجع  .٢

  )42.(}ال من ظلم وكان اهللا مسيعا عليماإلقول ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من ا{: وتعاىل
ن كان يف أخي ما  إفرأيت أ": قيلف.  الناس مبا يكرهون ذكرينهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن .٣

تّ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، و إ: أقول؟ قال  )43(".هن مل يكن فيه ما تقول فقد 
 بل،  )45"(من سرت مسلما سرته اهللا يوم القيامةو : "بقولهحيث اإلسالم على سرت عيوب اآلخرين،  .٤

 )46(.وحيث على سرت عيوب النفس أيضا
نسان احملاسن  مثل كشف اإل، ومينع نشرها، سلبيةحيث اإلسالم على حفظ األسرار، وإن مل تكن .٥

 )47.(فشاء للسر وكشف للعورةإوذلك ألن فيه . املخبوءة للمرأة، والكشف عن أسرار العالقة الزوجية
" ينهى عن قيل وقال" فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ،اللغو عموماهى اإلسالم عن ين .٦

ن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني إ: "، وقال"من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت: "وأنه قال
ا يف جهنم، ال يلقي هلا باالً ،من سخط اهللا  )48".( يهوي 

و ال تقف ما ليس {: يقول تعاىلسالم عن اخلوض يف األمور اليت جيهلها اإلنسان، حيث ينهى اإل .٧
 )49(}.الئو ن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسإ ،لك به علم

كفى باملرء كذبا أن "النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن نشر كل ما يسمعه اإلنسان، حيث يقول  .٨
 )50".(ث بكل ما مسعحيدِّ 

املالحظ أن الدول العلمانية متنح حرية يف التعبري أوسع من احلرية اليت متنحها الدول اليت تنتمي إىل األديان و 
                                                

)42   (press_the_of_Freedom/wiki/org.wikipedia.en://http  .  
 .٢٢٩-٢٠١، وانظر الصفحات ٢٢٠-٢١٨صیني، مدخل إلى اإلعالم اإلسالمي ص ) 43(
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ا مرتبطة باحلقوق . انتماء صادقا ال السياسي، مقيدة بقيود، وذلك أل ومع هذا، فإن هذه احلرية، حىت يف ا
وهذه القيود كثريا ما تربز يف األحكام .  hate speech األخرى، مثل حق اخلصوصية، وقاعدة احلديث املثري للبغض

اليت تصدرها احملاكم يف الواليات املتحدة األمريكية، وعلى رأسها احملكمة العليا، سواء فيما يتصل منها باملعلومات 
 )44.(احلكومية أو باملسئولني يف احلكومة، أو باملشاهري، أو باألفراد العاديني

ر األمن الفكري هنا ليس الفرد وما يختلج في ذهنه ويعبر عنه، ولكن الجهات ذات وبعبارة أخرى، فإن مصد
فهي التي تحدد درجة حرية التعبير المسموح بها، بما . السلطة، والسيما السياسية في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

حظ أن حرية التعبير عامل حيادي، أي ويال. تضعه من األنظمة، واللوائح، وبالطريقة التي تطبق بها هذه األنظمة واللوائح
تضييقها أو توسيعها (إذا أُحسن موازنتها بالمصالح األخرى الخاصة أو العامة تأتي بنتائج إيجابية، وإذا أسيء تحديدها 

 .فإنها تأتي بنتائج سلبية) أكثر من الالزم

 : خلو البیئة من السیاسات المثیرة للسخط-ثالثا 

مة تتدخل يف شئون الفرد اخلاصة، ولغري ضرورة؛ فقد تسلبه حرية التصرف يف من املعلوم أن بعض األنظ
فتسهم . وبعضها مصوغة  بطريقة غري منطقية؛ وبعضها تُطّبق بأسلوب خاطئ. ممتلكاته، وتعامله كأنه قاصر أو متهم

 فورا أو آجال، فيؤدي هذه السياسات وطريقة تطبيقها يف إثارة سخط املواطنني وإثارة ردود الفعل الغاضبة العنيفة
فإنه بقدر ما تخلو البيئة التي يعيش فيها الفرد من األنظمة وبعبارة أخرى، . ذلك إىل زعزعة أمن الوطن الواحد

وهلذا هناك ضرورة ملراعاة هذه احلقيقة، عند التفكري يف وضع أي . المثيرة للسخط بقدر ما ترتفع درجة األمن
 .طبيقهاسياسات داخلية أو صياغتها، وعند ت

تمع ومن ميثلونه، أي اجلهات ذات النفوذ والسلطة . وتنصب مسئولية هذه املسامهة يف توفري األمن على ا
أما الفرد الذي ال ميلك سلطة مباشرة، فإن مسامهته تقتصر على النصح والصرب والتحمل، الذي قد ينفجر يوما، يف 

تمع الذي يعيش فيهوقت وبطريقة غري مناسبة، فينتج عنه كارثة، رمبا تض ونظرا لقلة املواطنني . ره شخصيا وتضر ا
الذين حيرصون على نصح احلكومة وتنبيهها إىل تلك األخطاء بطريقة مؤدبة ومقنعة، فإن أصحاب السلطة كثريا ما 

م  .يتجاهلو
 من صناعة -رةبطريقة مباش–وبعبارة أخرى، فإن البيئة التي تقل فيها األنظمة المنغصة والمثيرة للسخط هي 

فاألنظمة ولوائحها وطرق تطبيقها هي من أبرز مصادر الرضا . المجتمع أو من يمثله، أو يملك شيئا من النفوذ فيه
 .واالسترخاء أو مصادر السخط واالستياء، وبالتالي فإنها تقوم بدور كبير في صناعة األمن الوطني أو زعزعته

 جيد أن الدستور خيرج بثوب يدل على الكفاءة العالية ٢٠٠٥لصادر يف وجدير بالذكر أن من يراجع دستور السودان ا
كما يعاجل . فهو يعاجل مبهارة ملحوظة التنوع الشديد يف التكوين السكاين والثقايف والديين والعرقي يف السودان. ملن قاموا بصياغته

لوحدة، ولكن ماذا ميكن للدستور أن يفعل أمام  وذلك يف حماولة يائسة للحفاظ على ا)45(قضية السودان اجلنويب حبكمة واضحة 
                                                

)44  (Zuckman and Gaynes pp. 142. ؛ صیني، حریة التعبیر واإللحاد واالنحالل . 
 ،  ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٦-١٦٣: الباب الثاني عشر، المواد: ، المواد٢٠٠٥دستور ) 45(

 .٢٢٢      التصویت على االنفصال 
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طريقة التفسري اليت تتعرض له، وطريقة التطبيق، وأما النزعات االنفصالية الداخلية العمياء أو املدسوسة من األعداء يف اخلارج 
 .بإمكاناته اإلعالمية والسياسية واالقتصادية الضخمة ورشاويه املغرية

خلية اليت تفسر الدستور؟ وما طبيعتها وأنواعها، والسيما تلك اليت متس ما هي السياسات الدا: والسؤال
 واجباته وحقوقه؟: حياة الفرد اليومية

 :السیاسات الداخلیة
والتشريعات أو ) 46(عند احلديث عن السياسات الداخلية للدولة هناك ضرورة للتفريق بني املبادئ الدستورية

فاألخرية يغلب عليها أن تكون تفصيلية وحمددة، . امليدان، والقرارات اإلداريةالقوانني وبني اإلجراءات التطبيقية يف 
أما املبادئ من الطرف اآلخر، فيغلب عليها أن تكون فضفاضة قابلة للتعدد، تتوفر . حسب فهم من يقوم بالتطبيق

 بسبب االختالف اجلزئي يف -عادة–وينتج التنوع . فيها املرونة الالزمة للتطبيق عند وجود التنوع الكبري يف الواقع
 .مكونات احلالة أو يف الظروف اليت أسهمت يف وجودها وتؤثر فيها

ذا يتضح أن عبارة  متيل إىل أن تكون عامة، وميكن حتديدها، يف إطار احلديث " السياسات الداخلية"و
 . عن الدولة املسلمة، باستخدام كلمات، مثل الشريعة، والنظام، والقرارات

 ،قوالاألفعال و األو  عقائدال م أحكا، من اهللا لعبادهه ما شرععلى وجه اإلطالق لتعين" الشريعة"ة  وتأيت كلم
 )47.(وما يرتتب عليه صالحُهم

.(، مبعىن سرية، وهدى، وعادة"أنظمة"وتأيت كلمة ) 48.(، لغة، مبعىن الرتتيب والتنسيق"النظام"وتأيت كلمة 
 :يت مبدلوالت ثالث رئيسةتأ" النظام"ومن زاوية أخرى، فإن كلمة ) 49

 ) 50.(، تشكل وحدات مرتابطة وتعمل كوحدة واحدةsystemجمموعة من األسباب والنتائج  )١
م . lawالنظام مبعىن القانون  )٢ ويعين األخري جمموعة القواعد امللزمة اليت حتكم سلوك األفراد وعالقا

تمع، أو جمموعة حمددة من القواعد تضعها السلطة التشريعية،  لتنظيم جمال من جماالت التعامل با
ا تبيح ومتنع، وتوجب حقوقا . الفردي أو املؤسسي وهي ملزمة لألطراف املعنية، ومن طبيعتها أ

 )51.(وواجبات
ا وظروفها اخلاصة اليت ال تتكرر بتفاصيلها )٣ . فالقرارات تتعامل مع حالة حمددة، قد تكون هلا مالبسا

وحتديد املوقع يف ) 52.(خلروج إىل العدو أو البقاء يف املدينة يف غزوة أحدومثاهلا من السرية النبوية قرار ا

                                                
 .تندرج المبادئ الدستوریة في الغالب ضمن المعتقدات اإلسالمیة الراسخة) 46(
 .٤٧٩: ١؛ أنیس وآخرون، ج٣٥٧٢: ١؛ تاج العروس ج٣٣٠: ٩، ج٦: ٨ابن منظور، ج) 47(
 .٨٥٠: ١؛ القاموس المحیط، ج٣٨: ٨ابن منظور، ج) 48(
 .٧٩٠٩: ١الزبیدي، تاج العروس،  ج) 49(
)50  (Webster’s؛ البعلبكي. 
 .١٩-١٧؛ الفحل وآخرون ص ٢٤-١١الصدة، ص : انظر مثال)  51(
 .١٧-١٦: ٣ابن ھشام ج)  52(
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ال " القرار الوزاري"أو "  قرار جملس الوزراء"وخيطر يف أذهان البعض أن عبارات ) 53.(غزوة بدر الكربى
 املرافق واحلقيقة، هذه األمساء ال تعين أن النظام هو القرار، ولكن تعين أن النظام. يتسق مع هذه القاعدة

 .برقم وتاريخ... صدر بقرار من جملس الوزراء أو بقرار من الوزير
فالنظام الواحد يتعامل مع حاالت عديدة تتكرر . فهناك فرق بني النظام والقرارات كما اتضح سابقا

ا مرات كثرية، مثل دعاء، مثل طريقة اختيار رئيس الدولة أو طريقة تسجيل املواليد، والقاعدة العامة يف اال: بصور
ا ) ٥٤."(الدليل على املدعي واليمني على من أنكر" وأما القرار فيتعامل مع حالة حمددة، قد تكون هلا مالبسا

وميكن من جمموعة القرارات استنتاج بعض األنظمة اليت تنطبق على .  وظروفها اخلاصة اليت ال تتكرر بتفاصيلها
ةحاالت عديدة، يستفاد منها يف إصدار القرارات  ومن املالحظ أن القرارات . يف احلاالت الكثرية املتطابقة أو املتشا

ا تفسريات تطبيقية لألنظمة، ذات طبيعة إجرائية ويندر أن تكون ربانية حىت يف حياة . يف الغالب صناعة بشرية، أل
إىل البشر بواسطة أما التشريعات أو األنظمة فقد تكون ربانية مباشرة، جاءت . الرسل، عليهم الصالة والسالم

الرسل؛ أو تكون فطرية مدجمة يف طبيعة اإلنسان، تصدر بصورة تلقائية، عندما تكون الفطرة سليمة؛ أو تكون 
وهذه األخرية قد تكون اختيارات من التشريعات الربانية وغري الربانية، أي قد ال تتسق . وضعية، يتفق عليها البشر

قد تتعارض معها، مثل التعامالت الربوية الصرحية، أو حرمان املواطن من حريته مع التشريعات الربانية، أو الفطرة؛ و 
 . مثالالديمقراطيةالشخصية، مثل منعه من لبس احلجاب يف األماكن العامة يف فرنسا 

ويالحظ أن خطورة األنظمة واللوائح والتفسريات التطبيقية اخلاطئة أعظم من خطورة من القرارات السياسية 
 : اخلاطئة، وأكثر خطورة من الفساد اإلداري، وذلك ألسباب منهاواإلدارية

أما القرارات . هذه اللوائح هي من التشريعات الصادرة باسم احلكومة كلها، وتعرب عمليا عن سياستها .١
اخلاطئة فيمكن نسبتها إىل األفراد الذين صدرت منهم، وميكن للحكومة التنصل منها باعتبارها 

وأما الفساد اإلداري فمن املعلوم أنه يُنسب إىل . تعرب عن سياسة الدولة كلهااجتهادات فردية، ال 
 .مرتكبيه، وليس إىل النظام السياسي كله

ا مبنية على التشريعات واألنظمة اليت تصدرها . تكتسب اللوائح الفاسدة صبغة شرعية .٢ فاملفرتض أ
أما القرارات اخلاطئة فهي اجتهادات . ااجلهات الرمسية العليا يف الدولة، وحتظى مبساندة القانون هل

 .فردية، والفساد اإلداري نشاط منحرف حتاربه التشريعات والقوانني صراحة
أما القرارات . تؤثر األنظمة واللوائح على آالف املواطنني بصورة مستمرة، ما مل يتم استبداهلا أو إلغاؤها .٣

 . ليس هلما أن يستمرااخلاطئة فهي أمور طارئة، والفساد اإلداري نشاط شاذ، 
ذا يتضح مما سبق أن من العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف األمن طريقة التربية والتوجيه، وحدود حرية التعبير، وتوفر : و

وهي مجيعا تصب يف . الخدمات الضرورية المطلوبة من الحكومة ألغلبية المواطنين، ودرجة يسر إجراءات الحصول عليها
 .تصدرها الدولة وطريقة تطبيقهاطبيعة السياسة اليت 

                                                
 ؟.١٩٢ابن ھشام ج  ، )  53(
 .٧٧٨: ٢ ج، سنن ابن ماجھ)  54(
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املصلحة املراد حتقيقها أو تيسريها : ومن املعلوم أن العملية التنظيمية تتكون من عدد من العناصر، هي
 .واملستفيد منها، وصانع النظام، واملنفذ للنظام، واملتابع لردود فعل التطبيق

 :المصالح المراد توفیرھا وأصحابھا

 : النظام يف خدمتها، ولعل أنسب تقسيم هلا، يتمثل يف التايلتتنوع املصاحل اليت يسعى
احلصول على شهادات علمية، أو رخصة قيادة سيارة، أو : مصلحة حيتاج إليها األفراد املستقلون، مثل .١

 .وهذه حتتاج إىل أنظمة تُيسِّر حتقيق هذه املصلحة...بطاقة شخصية
يات االستثمار، يف جماالت اخلدمات والزراعة مصلحة حتتاج إليها فئة من املواطنني، لتيسري عمل .٢

وهذه حتتاج إىل أنظمة تيسرها وتوازن بني مصلحة هذه الفئة ومصلحة املستفيدين ... والرعي والصناعة
 ).البالد، وأفراد املواطنني(من أنشطتهم 

البيع (اعية عقود العمل، والعقود التجارية، والصن: مصلحة حيتاج إليها املشرتكون يف تعامل حمدد، مثل .٣
 .وهي حتتاج إىل أنظمة تيسرها وحتقق اإلنصاف بني األطراف املعنية...) والشراء واالستئجار

شوارع نظيفة وممهدة، وفرص عمل، وحياة ناعمة، وأمن شامل : مصلحة عامة مشرتكة، مثل .٤
ا...مستتب ا ومسئوليا  .وهذه حتتاج إىل أنظمة حتدد اجلهات احلكومية املختصة 

ن النظام الذي حيقق املصلحة ذا طبيعة وقائية، مثل أحكام املعامالت، وقد يكون ذا طبيعة وقد يكو 
 . عالجية، ترتاوح بني التودد والنصيحة وبني العقوبة

ومما هو جدير بالذكر أن وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية ابتكرت أسلوبا، يستخدم االستماع 
فقد ضمنت العفو للمتورطني يف اإلرهاب، وشكلت جلنة تشجعهم . ة اإلرهاب احملليوالنصيحة بفاعلية، يف معاجل

ا والتأمل فيها، وعملت على إعادة تأهيلهم نفسيا، حىت بتزويج غري املتزوجني  على التحدث عن التجربة اليت مروا 
ار طيبة، أثارت إعجاب فجاء هذا األسلوب بثم. منهم، وذلك بدال من أسلوب نزع االعرتاف بالرتهيب والتعذيب

فقد ورد يف تقرير مؤسسة كارنيجي أن األسلوب السعودي يستعني باملشايخ، . بعض املسئولني واملؤسسات الغربية
 من أكثر االستماع ورمبا واملناقشة، احلوار على وإمنا واملواعظ، احملاضراتوليس برجال األمن؛ وال يعتمد على 

 ولدهم أحوال على إلطالعهم وقبيلته أسرته إىل متتد وإمنا فحسب، باملعتقل يخاملشا عالقة تقتصر ال كما. احلديث
 )55(.والدولة املواطن بني االحتقان فتيل ونزع املعتقل،

 :صناع األنظمة وصناعتھا

 : لكل نظام صانع أو صائغ، وبالنسبة للمسلمني، هناك مصدران رئيسان للتشريعات أو األنظمة، هي
وهو تشريعات تشمل املعتقدات والعبادات .  وميثله القرآن الكرمي والسنة النبوية املوثقة املصدر الرباين،-أوال

واملعامالت، ويظهر بعضها مفصال، قابال للتطبيق الفوري، حىت مع تغري أساليب احلياة، ويظهر بعضها يف هيئة 

                                                
 اإلرھاب؟ مواجھة في السعودیة تنجح ھل؛ العوضي، ھشام، ١٨عكاظ، ص  )  55(
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 .قواعد عامة، حتتاج إىل التفصيل، وتسمح بالتعدد املقبول يف التطبيق
 :املصدر البشري، وينقسم إىل قسمني -ثانيا 

التشريعات واألنظمة املستنبطة أو اليت تستند، بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة، إىل نصوص الكتاب  .١
فهي اجتهادات بشرية غري معصومة، مبنية على نصوص معصومة، إذا كانت ذات درجات . والسنة

 هللا وحده، ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم فمن املعلوم أن العصمة املطلقة. عالية يف مصداقية النقل
عصمة التبليغ وعصمة االتباع، وأما يف اجتهاداته اليت ال تستند إىل الوحي أو اإلهلام، فهو ال خيتلف 

دين من البشر تهدين املخلصني وا  .عن ا
تندرج يف دائرة التشريعات واألنظمة اليت متأل الفراغ الذي ترتكه املصادر املقدسة، أي األمور اليت ال  .٢

وال ميكن اعتبارها معصومة من اخلطأ من . الفرض أو السنة أو املكروه أو احملرم، ولكن يف دائرة املباح
 .أي وجه كان

وتتعدد صور الطريقة اجلماعية، ومن . ويتم الوصول إىل النوعني األخريين باجلهود الفردية أو اجلماعية
 ينطبق عليهم النظام، أو يطبقون النظام، أو املطلعون على أنظمة مماثلة أبسطها استشارة األطراف املعنية، مثل من

والمنطلق الذي ينبغي أن ال يغيب عن أذهان صناع . وقد تأخذ االستشارة صيغة رمسية ملزمة، مثل التصويت). اخلرباء(
ولعل . وعة واحدة مترابطةأفرادا،  أو مجموعات، أو مجم: القرار هو أن الهدف األول من أي نظام هو خدمة المواطنين

أفضل طريقة تعين صناع القرار ومطبقيه، على حسن اختيار األنظمة وصياغتها وتطبيقها، هو أن يضعوا أنفسهم مكان 
 ".واسطة"المواطن العادي الذين سيطبق عليه النظام، وليست له مكانة اجتماعية مرموقة أو ليس لديه 

 :المطبقون للنظام

ني كثري من موظفي املؤسسات احلكومية، والسيما بني كبار املسئولني، أال وهي هناك ظاهرة إجيابية ب
بيد أن هناك كثريا من املوظفني ". سيد القوم خادمهم"فاحلكمة تقول . التعامل مع املواطنني تعامل من يريد خدمتهم

م حيسنون إليهم أو يتصدقون عليهم للنظام، مييلون إىل احلرص على ويف طريقة تطبيقهم . يتعاملون مع املواطنني وكأ
تطبيق النظام أكثر من حرصهم على خدمة املواطن، وإن كانت الفرصة متوفرة لرتجيح األخرية  على األول، وال تضر 

ومما . وحيرصون على محاية أنفسهم من عدم رضا رئيسهم أكثر مما حيرصون على خدمة املواطن وتيسري أموره. بأحد
الفئة عندما تتوفر الواسطة القوية، ال يرتددون يف تفسري النظام أو غيابه لصاحل املواطن، ولو يزيد األمر سوءا أن هذه 

 .فيه خمالفة للدستور أو لروح النظام، أو فيه معصية لرب الكون املتكرب اجلبار

 :دراسات تقویمیة لألنظمة

ائح اليت تصدرها املؤسسات هناك ضرورة لتنفيذ دراسات تقوميية مقننة، وبصفة دورية على األنظمة واللو 
فمثال نظام جملس الشورى السعودي مينح فرصة لتقدمي مقرتحات تسهم يف . العامة لتوفري خدمات مباشرة للمواطنني

كما ميكن للدولة االستعانة بصناديق الشكاوى واملؤسسات . إنشاء أنظمة جديدة أو تعديل املوجود منها
 ...لألحباث يف السعودية، ومعهد اإلدارة العامة، واجلامعات السعوديةاملتخصصة، مثل مركز امللك عبد العزيز 

 .وال أشك أن السودان مبا فيها من رجال فكر أفادوا كثريا من الدول العربية لديها وسائلها اخلاصة
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فالسياسات السيئة .  األنظمة واللوائح، وصياغتها، وطريقة تطبيقهالقد تبين معنا أهمية مضمونات
 اجلائرة تثري الشعور باإلحباط عند آالف املواطنني والسخط على الدولة، واإلسهام يف زعزعة األمن والتطبيقات

فمن املعلوم عند املتخصصني يف دراسات الرأي العام وسلوك اجلماهري أن الناس، . الوطين بطريقة مباشرة وغري مباشرة
قسم يعبر عن سخطه وعدم رضاه بالطرق ) ١: ام رئيسةينقسمون إىل ثالثة أقسعند الشعور باإلحباط وانعدام الرضاء، 

األغلبية التي تحتفظ بالسخط وتتجرع مرارته، وإذا سنحت لها الفرصة، ) ٣قسم يتجاهل النظام ويخالفه، ) ٢المشروعة، 
طامع الشخصية املبنية على امل) الثورية(فحركات التغيري العنيفة . تعبر عن شعورها وموقفها بطريقة تضرها وتضر المجتمع كله

موعة لتزويد أنشطتها التدمريية بالوقود الالزم...والدينية) اإلثنية(لبعض القيادات السياسية والعرقية  . إمنا تستخدم سخط هذه ا
فمن املعلوم أن عامة الناس الذين ينتمون إىل ديانات خمتلفة، يف املنطقة الواحدة، مثال يعيشون بسالم، ولكن القيادات ذات 

كما أن الدول االستعمارية احلريصة على صناعة هذا السخط ) 56.(اع الشخصية هي اليت تفسد هذا السالم الفطري وتعكرهاألطم
داخل الشعوب تستغل مثل هذا السخط وتعمل على تأجيجه بوسائل اإلعالم والرشاوى الضخمة للقيادات ذات األطماع 

ذا تنجح القوى املعادية يف حتقيق مآر. الشخصية إلخضاع الدولة اليت حتاول ... ا بالضحك على املواطنني املخلصني السذجو
 .االحتفاظ باستقالليتها

فالعوامل السابقة متضافرة هي اليت كانت وراء انفصال اجلزء اجلنويب من السودان، وهي وراء الصراعات الدموية الداخلية 
فرض على صناع القرار ومطبقيها التنبه إليها ، والتعامل معها حبذر وهذه احلقيقة ت. يف كثري من دول العامل الضعيفة، ولو نسبيا

 . شديد وبعقالنية واعية، بدال من ردود الفعل العاطفية اجلاحمة

 :العالقة بین األمن وسیاسات الدولة
تمع ب: من الطبيعي أن تتفاعل أنواع املصاحل املراد توفريها للفئات املختلفة موعات، أو ا . أكملهاألفراد، ا

ومن الطبيعي أيضا أن تتصادم هذه املصاحل، ويظهر الصراع بشكل بارز بني املصاحل اخلاصة بأفراد املواطنني، النابعة 
تمع، حسب تفسري ممثليه وهذا التفاعل يتطلب املوازنة . من حقوقهم املوروثة، واملصلحة العامة النابعة من حقوق ا

 ) 57.( املصاحل الفردية واجلماعية، وبني املصاحل الضرورية والتحسينيةبني املصاحل املختلفة اليت تتدرج بني
إن من يستقرئ التشريع الرباين جيد أن هناك قاعدة عامة ينبغي وضعها نصب أعيننا، وأن نتذكرها عندما 

ة األفراد إال وهذه القاعدة هي عدم التعرض حلري. نفكر يف إنشاء النظام أو صناعته أو صياغته، أو تفسريه، أو تطبيقه
فاهللا سبحانه وتعاىل ال حياسب العبد إال ألنه أعطاه شيئا من . عند الضرورة القصوى، أو ليحقق مصلحة واضحة له

ولمعرفة قيمة الحرية عند المخلوقات، ليس علينا سوى التأمل في أسباب الصراعات . احلرية يف االختيار
 تنشأ بسبب ممارسة حرية أكبر مما يستحقه الفرد أو إنها، في النهاية، . والخصومات والحروب المدمرة

 .مغتصبة، كما فعل الشاب التونسيالمجتمع، أو السترداد حرية 
وهلذا ال نستغرب إذا كان اهللا تعاىل، املسيطر على ما جيري يف الكون كله، مينح خملوقاته املكلفة حرية 

ا  وجعل بين الحرام والحالل المستحب أيضا، االختيار، ليس ليحاسبهم عليها فحسب، ولكن ليستمتعوا 
                                                

(56) Sieny, The Foundation… 

 . ١٧٠-١٤٣، ٧١-٦٨الریسوني ص : مثال) 57(
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إن اهللا عز وجل " :يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. وجعل جمال املباح واسعا، ليتحركوا فيه حبرية. والمكروه والمباح
 وسكت عن أشياء من غري ، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم حرمات فال تنتهكوها،فرض فرائض فال تضيعوها

وحيذر النيب صلى اهللا ) 58."(فال تتكلفوها رمحة من اهللا فاقبلوها"...، ويف رواية أيب الدرداء ."عنهانسيان فال تبحثوا 
إِنَّ أَْعظََم اْلُمْسِلِمَني : "عليه وسلم من التسبب يف حترمي األشياء بالسؤال عن األحكام، لغري ضرورة، حيث يقول

 ) 59 ".(من أَْجِل َمْسأَلَِتهِ ُجْرًما من َسَأَل عن َشْيٍء مل ُحيَرَّْم َفُحرَِّم 
وما جعل عليكم يف الدين من { ويقول )60(}يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر{:  ويقول تعاىل

 واقتضت حكمته أن ال ُحيرِّم على عباده إال ما كان يستحق التحرمي، وليس ألي سبب خيطر يف ذهن )61(.}حرج
ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واإلمث والبغي بغري احلق، وأن تشركوا قل إمنا حرم {يقول تعاىل . مقرتح النظام

  )62(.}باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون
ومتيل الفطرة البشرية إىل بغض القيود اليت يفرضها اآلخرون عليه، إال أن يقتنع اإلنسان، بأنه حيتاج إليها أو 

وتتعامل التشريعات . يفرضها، لتحقيق مصلحة ضرورية من وجهة نظره، يف الدنيا أو يف اآلخرةحيتاج إىل رضا من 
الربانية مع القضايا الشخصية، إما بالسكوت عن كثري منها، أو بوضع قواعد عامة قابلة للتعدد يف التفسري، أو 

 مل يلزم النيب عليه الصالة والسالم فمثال. باالقتصار على تقدمي النصح دون إلزام، حىت يف العبادات غري الواجبة
املسلمني بعدد حمدد من الركعات لصالة التطوع أو عدد من األيام لصيام التطوع، وقد يعطي رخصة، تيسريا للوفاء 

ا، فال جيرب الرافض عليها  )63.(بنذر، وال يُؤخذ 
 األنظمة عليهم، والسيما يف ويبدو أنه من الطبيعي أن مييل األفراد إىل التمرد على القيود اليت تفرضها

م اخلاصة إن . وميكن لإلنسان العاقل أن يتصور نتيجة التدخل املكثف يف شئون أوالده لضرورة أو لغري ضرورة. شئو
. النتيجة احلتمية هي العصيان يف اخلفاء أو يف العلن، وذلك يف ضوء كثافة التدخل ونوعية أسبابه، وطبيعة الولد

هذه احلقيقة حىت عند التدخل للضرورة، يف احلاالت اليت فيها معصية ألوامر اهللا، أو فيها إضرار وهلذا، ينبغي مراعاة 
 . حمتم أو شبه حمتم مبصاحله الشخصية أو مصاحل اآلخرين

وحىت بالنسبة للمصاحل العامة، فإنه ينبغي التنبه إىل أن هناك أولويات ثابتة، مثل استقالل الوطن ووحدته 
لويات طارئة، تستوجب ترجيح كفة الظرف الطارئ على أداء الواجب، أو على التمسك ببعض وأمنه؛ وهناك أو 

ولعل أفضل مثال على ذلك تنازل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حق املساواة للحصول على السلم، يف . احلقوق
 .صلح احلديبية

                                                
 .٢٤٩: ٢ج) الداني الروض ( المعجم الصغیر ؛ ١٨٤: ٤الدارقطني ج؛ ١٢: ١٠البیھقي ج)  58(
 .٢٦٥٨: ٦البخاري ج)  59(
 .١٨٥: سورة البقرة)  60(
  .٧٨: سورة  الحج)  61(
 .٣٣-٣٢: سورة األعراف)  62(
 المكثرون من الصحابة رقم : ؛ أحمد٦٨٠١االعتصام بالكتاب رقم : ؛ البخاري٢٢٣٤النذور واإلیمان رقم : الدارمي)  63(

      ٦٥٨١. 
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 :المبادئ العملیة لألنظمة
يها الباحث، منذ سنوات، حول نظام احلكم اإلسالمي بني وقد مت التوصل، أثناء الدراسة اليت يعمل ف

ا، ليلقى النظام الصادر من  النظرية والواقع، إىل بعض املبادئ العامة اليت يقرتح على صناع األنظمة ومطبقيها مراعا
 :وتتمثل أبرز هذه املبادئ فيما يلي. احلكومة قبوال عند أغلبية املواطنني الطبيعيني

ومثال االعتداء . فهو األصل. رية الفرد يف املباح وفيما ال ينتج عنه ضرر على اآلخرينمراعاة احرتام ح .١
على حرية الفرد أن تصدر الدولة أنظمة إلزامية تعتدي على أكثر األشياء خصوصية عند الفرد استعمال 

سنة، وال بعض األمساء الشائعة، اليت مل ترد نصوص صرحية وقطعية الثبوت مبنعها يف الكتاب أو يف ال
ومن صور االعتداء على حرية الفرد أن يقيد اجلهاز احلكومي . تضر أحدا، مبا يف ذلك املولود أو املولودة

وهي شروط مجالية . املواطن بارتفاع حمدد لسور منزله وشكله، ولونه، وطريقة ختطيط منزله من الداخل
ويتجاوز هذا . ام، وليس للمالكأو اجتهادية، تعكس الذوق الشخصي أو الرأي الشخصي ملقرتح النظ

ومن صور االعتداء أن متنع املواطن من مزاولة . االعتداء حدوده إذا كانت العقوبة عنيفة على املخالفة
ما دام ال يؤذي أحدا أو أشخاصا ... عمل شريف، مثل بيع اخلضار أو الفواكه يف عربة يدفعها

 .بأعينهم
فاهلدف من أي نظام هو توفري .  اإلضافية غري الضروريةتيسري املصلحة، وليس تعقيدها، باملتطلبات .٢

ومن األشياء الطريفة أن يطالب . اخلدمات اليت حيتاجها املواطنون وتيسريها، وليس تعقيدها وتصعيبها
اجلهاز احلكومي مبا يسمى بالبطاقة الشخصية اليت أصدرها جهاز حكومي آخر، وال تقتصر على 

ومن األمثلة أن ميتلك اجلهاز احلكومي قاعدة بيانات . صورة حاملهاالبطاقة اليت أصدرها هو وفيها 
مركزية، ميكن التحقق بواسطتها من املعلومات الشخصية حلامل البطاقة، ولكن تطلب منه تصويرها 

 ! وتقدمي نسخة منها، لتمأل تلك النسخ مستودعات احلكومة وتكلفها ميزانية خاصة حلفظها
 أفراد الشعب، وليس للحد من خمالفات لمعظموائح هو تيسري اخلدمة األصل أن يكون اهلدف من الل .٣

فمن {: فاهللا سبحانه وتعاىل يقول.  من األفراد منحرفة، وليس حلماية القائمني على تطبيق النظامأقلية
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد اهللا بكم اليسر وال 

هذا مع أن اهللا، جل جالله، يعلم أن أصحاب النفوس الضعيفة سوف ) 64.(}عسريريد بكم ال
ولو أخذنا بقاعدة حرمان أغلبية املواطنني من حقوقهم . يستغلون هذا التيسري، ولكن األغلبية حتتاجه

أو تعقيد مصاحلهم بسبب بعض احلوادث احملدودة، لكان من باب أوىل، أن حنرم املواطنني من 
ُرَعوِّة اليت نشهدها ونسمع عنها كل يوماالستفادة من

 ومن املعلوم، . السيارات، وذلك للحوادث امل
بالضرورة، أن النظام الذي يرجح كفة تصعيب املخالفات على القلة املنحرفة، بدال من تيسري مصاحل 

رفضه وهذا منطلق ت. األغلبية، يفرتض أن املواطنني مجيعا أو أغلبيتهم منحرفون، وإن كانوا مسلمني
فاألصل هو األخذ مببدأ الرتكيز على التيسري ومنحه األولية، . الشريعة اإلسالمية، قبل العقل السليم

ففي أكثر الدول تقدما يف اإلدارة، الواليات املتحدة األمريكية، مثال جند . وليس تصعيب املخالفات
. د عدم وجود االزدحامأن عملية جتديد الرخصة املنتهية يف والية أخرى ال تأخذ سوى دقائق عن

وكل موظف . فهناك عدد من املوظفني، يف مكتب املرور، الستقبال احملتاجني إىل الرخصة أو جتديدها
فهو الذي يقوم بإدخال البيانات يف . يأخذ بيد طالب الرخصة أو جمددها، من البداية إىل النهاية

تبار النظر، ويستلم الرسوم املقررة، جهاز احلاسب اآليل، وجيري االختبار، ولديه جهاز جيري به اخ
                                                

 .١٨٥: سورة البقرة)  64(
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ويصور جمدد الرخصة باجلهاز املشرتك بينه وبني زمالئه، ويوقع الرخصة من املسئول، ويغلفها، ويسلمها 
دد هلا  .لطالب الرخصة أو ا

م، وترجيح مصاحل املستفيدين عند  .٤ م أو خدما املوازنة بني مصاحل املستثمرين واملستفيدين من منتجا
فاألصل أن تقوم اجلهة احلكومية بالرقابة على املستثمرين ومحاية مصاحل املستفيدين، .  املصاحلتصادم

ولكن قامت إحدى األجهزة بإلقاء مسئولية سالمة املباين من الناحية اإلنشائية على املكاتب اهلندسية 
ن إدخال الكهرباء وألزمت املستفيد باحلصول على تقرير منها، ليتمكن م. اليت تقوم بعمل املخططات

فاستغلت املكاتب هذه الالئحة وألزمت املواطن بدفع مقابل كبرية لقاء نسخة من املخطط . إىل منزله
اجلاهز، ولقاء إصدار تقرير للحصول على رخصة إدخال الكهرباء، ولقاء اإلشراف على عملية 

ذا يقع امل. اإلنشاء اليت قد تتم بأمانة، أو بدون أمانة، أو ال تتم واطن فريسة سهلة الستغالل و
ويف مقابل هذا، جند، مثال أن بعض . التجار، حيرِم من فرصة اختيار املكتب اإلشرايف الذي يثق فيه

احلكومات الكافرة اليت تسمح بالربا، جترب املؤسسات اليت تبيع بالتقسيط على إعفاء املستفيد من 
 .جزء منه قبل موعدهالزيادة املرتتبة على التأجيل، عند سداد القيمة أو 

من البديهي أن . ترجيح مصلحة املواطن الضرورية والتحسينية على املصلحة العامة غري الضرورية .٥
ممتلكات املواطن مثل منزله أو عمارته ملك خاص، وينبغي له مراعاة وسائل  السالمة فيها، ملن 

بيد أن بعض . من هذه الوسائلوللجهة اليت متثل املصلحة العامة مطالبته بتوفري الضروري . يسكنها
األجهزة احلكومية يقيد ارتفاع سور املنزل، حبيث جيعله عرضة للقفز عليه، أو يقيد رفعه مبواد مرتفعة 

وهذا غري منطقي، ألن مصلحة . القيمة، يعجز عن توفريها بعض املواطنني، مع وجود حوادث سطو
كما أن . يت تستند إىل ذوق صانع الالئحةالفرد وحقوقه الطبيعية مقدمة على املصلحة العامة، ال

فقد تنازل . على حقالظروف تفرض، أحيانا، أولويات، مثل دفع الضرر املوجود مقدم على احلصول 
 .النيب صلى اهللا عليه سلم عن حق املساواة لقريش، يف صلح احلديبية، للحصول على السلم

ومثاله أن . دم املساواة بينها أو قلب األوضاعترجيح كفة األهداف األساسية على األهداف الثانوية، وع .٦
دفن أسالك اهلاتف على عمق حمدد، بدال من (يشرتط اجلهاز احلكومي أعلى مستويات السالمة 

فتكون سببا يف حرمان كثري من . يف توصيل اخلدمة إىل املواطنني) متديده عرب اجلدران أو معلقة
الكهرباء، الرتفاع التكاليف ولعجز اجلهاز احلكومي عن املواطنني من اخلدمة الضرورية، مثل اهلاتف و 

فيها ش عِ أما يف الدول املتطورة صناعيا ورفاهية فكثريا ما يشاهد من ي. حتقيقه يف حدود ميزانيتها
 . أسالك الكهرباء متتد عرب الغابات، معلقة، وليست مدفونة

لدولة عند الضرورة، مثل اعتماد ميزانية خدمة املواطنني يأيت أوال، مث تأيت مشاريع املسامهة يف دخل ا .٧
فالوظيفة األساسية، مثال ملؤسسة التقاعد احلكومية هي تأمني مستوى . الدولة على الرسوم والضرائب

من املعيشة الكرمية للمتقاعد ولذويه، والسيما ورثته، خالل حياته أو بعد وفاته، وذلك مكافأة له على 
ت باستثمار حكيم ملا مجعته من التقاعد فال بأس به، ولكن هذه وإن قام. اخلدمة اليت قدمها للوطن
فوظيفة مصلحة التقاعد ختتلف عن وظيفة مؤسسات التأمني التجارية اليت . ليست الوظيفة األساسية

ذه اخلدمة لكسب املال  .تتاجر 
ال ذلك  ومث. عدم اخللط بني هدف النظام وبني وسيلة حتقيقه، فال يساوي بينهما، أو يقلب الوضع .٨

أن يراقب اجلهاز احلكومي املواطنني يف طريقة استعماهلم املاء، ويعاقب التبذير، مثل تسرب املاء يف 
وقد يكون سبب هذا التسرب العطل جبهاز ضخ املاء إىل اخلزان العلوي فال يتوقف بطريقة . الشارع

. اء الفائض يف اخلزان األرضيأوتوماتيكية، وهلذا يضع املواطن، من باب االحتياط، أمبوبا إلعادة امل
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ذلك فيفرض غرامة على من يركب مثل هذا األنابيب، وكأن " الذكي"فيالحظ املوظف احلكومي 
 .اهلدف ليس احلفاظ على املاء، ولكن عقوبة املواطن

ضرورة التناسق بني دستور الدولة، وسياستها العليا، والقرارات العليا، واللوائح التنفيذية، وإجراءات  .٩
ومثال ذلك أن يصدر جهاز حكومي نظاما، يبنيه على افرتاض أن مجيع . طبيق، وطريقة التطبيقالت

فهذا النظام يورث املشرتي اجلديد للعقار العقوبة . املواطنني الذين حيتاجون إىل اخلدمة متهمون بالتزوير
ظمة، ملكه بيعا وذلك الحتمال وجود حاالت نادرة، يبيع فيها املخالف لألن. املرتتبة على البائع

ذا خيالف النظام حكم اهللا خمالفة صرحية، حيث يقول . صوريا، وبعد إسقاط املخالفة يستعيد ملكه و
ليس هذا فحسب، ولكن يقصر موظفو هذا اجلهاز يف الرقابة، . }وال تزر وازرة وزر أخرى{: تعاىل

 . ملشرتي الربيءوبدال من معاقبة موظفيها املقصرين يف واجبهم، حتوِّل العقوبة إىل ا
ومثال ذلك . ترجيح مصلحة األغلبية على مصلحة األقلية، عند تصادمهما، واستحالة التعدد .١٠

األخذ مبا أمجعت عليه الغالبية العظمى من علماء املسلمني، مقابل ما تعتقده األقلية املخالفة إلمجاع 
 األساسية، مثل أركان اإلميان، مجهور علماء املسلمني، األولني منهم واآلخرين، يف املسائل العقدية

ونبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وصدقه وشرفه، وسالمة عرضه، وعدالة أصحابه الربرة، الذين نقلوا 
 .إلينا القرآن الكرمي وسنة نبيه الكرمي، امللزمة للمسلمني للنجاة يف اآلخرة

فاهللا  .به يف قضية حمددةترجيح مصلحة املواطن عند قابلية النظام للتفسري املتعدد، وعند غيا .١١
احلكيم العليم سكت عن أشياء فلم حيرمها، ومل جيعلها مكروهة، وجعل بعض التعاليم عامة قابلة 

أما بعض املطبقني للنظام فيختارون عند غياب النظام وتعدد التفسري . للتعدد يف التفسري، رمحة بعباده
فمثال، مل جيد املطبق للنظام ما يشري إىل . طنللنظام والالئحة أعقدها وأكثرها إضرارا مبصلحة املوا

طريقة التعامل مع من مل حيصل على رخصة لتعليق لوحة على حمله التجاري، لعدم علمه بضرورة 
فكتب إنذارا باملخالفة، وأحضر ونشا وأنزل . ذلك، فاختار ترجيح كفة النظام على مصلحة املواطن

ا  .  ومنحه فرصة للحصول على الرخصةاللوحة، وذلك بدال من إبقاء اللوحة مكا
فاهللا ال حياسب العبد . تيسري عملية احلصول على نسخ من اللوائح اليت يتم تطبيقها على املواطن .١٢

ا، أما بعض األجهزة احلكومية، فتجعل قائمة املمنوعات أشياء  إال إذا وّضح له األشياء احملرمة وعرّفه 
. ب على املواطن احلصول على نسخة منها أو يستحيلشبه سرية أو خاصة باجلهة املطبقة، ويصع

، قد تضطر فيها خاصةنعم، هناك حاالت . وتعاقبه إن خالفها، جهال، أو إن اشرتى عقارا خيالفها
ا متس أمن الوطن أو  بعض اجلهات احلكومية إىل تطبيق أنظمة، دون علم املطبقة عليهم، وذلك أل

وهذا طبيعي، ولكن أن نعسر احلصول على قائمة . أي مصلحة ضرورية، تقتضي هذه السرية
فاألصل توفريها للمواطنني، إما . املمنوعات، أو قائمة الشروط املطلوبة من املواطنني، فهو غري منطقي

باإلعالن عنها يف لوحات يف املبىن احلكومي، أو بتوفري نسخ منها يف نشرات أو كتيبات، توزع جمانا 
ا تقتصر على نشر قرار ورغم وجود . ملن حيتاج إليها مواقع إلكرتونية لبعض األجهزة احلكومية، فإ

جملس الوزراء والالئحة التنفيذية الصادرة من الوزارة، ولكن ال وجود للوائح اليت تطبق على املواطنني 
ا غري حمدثة  .على أرضية الواقع، أو أ

لفات، ألي نظام هو إعادة النظر إدراك صانع األنظمة واللوائح أن اخلطوة األوىل عند كثرة املخا .١٣
فيها، وفحصها، وليس البحث عن طريقة لعرقلة هذه املخالفات، أو البحث عن عقوبات تردع 

 .املخالفني هلا
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 امللخص والتوصيات
 :الملخص

ي األساس منهج الدراسة، اجلهود السابقة، تعريف األمن الفكر : ميكن تلخيص الدراسة يف النقاط التالية
 . الذي يرتكز عليه األمن الوطين، التشريعات واألنظمة ومبادئها، والعالقة بني األمن والنظام

 :منهج الدراسة
 : لقد كان اهلدف من الدراسة هو اإلجابة على التساؤالت

 ما املقصود باألمن الفكري؟ .١
 ما املقصود بالسياسات الداخلية للدولة؟ .٢
 ياسات الداخلية؟ما نوع العالقة بني األمن والس .٣
 ما املبادئ العملية للسياسات الداخلية؟ .٤

ولإلجابة على هذه التساؤالت متت مراجعة اجلهود السابقة، ومناقشتها، واستقراء نصوص القرآن الكرمي 
كما متت االستفادة من املالحظات اليت . والسنة النبوية وكتب أصول الفقه وأصول القوانني أو فلسفتها ومبادئها
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الباحث على التعامل مع أجهزة حكومية متعددة، خالل أكثر من أربعني عاما، ودراسة بعض األنظمة سجلها 
واللوائح والتفسريات التطبيقية لبعض األجهزة احلكومية، يف اململكة العربية السعودية ويف بعض الدول النامية واملتقدمة 

 .إداريا، يف الغرب

 :الجهود السابقة
 - يف أفضل األحوال–جلهود السابقة لألمن الفكري، يتبني له بأن من كتبوا عنه من يتأمل يف تعريفات ا

ويتمثل يف العامل الذي تقع مسئوليته على . يتحدثون عن جزء من األمن الفكري، أو عامل واحد من عوامل تكوينه
تمع، وتشاركهم اجلهات املسئولة عن تربيتهم من الفكري إىل املواطن، وكأنه وبعبارة أخرى، تنظر تعريفات األ. أفراد ا

القاصر أو املريض، أو املسئول األول عن وجود األمن أو غيابه، أما املؤسسات احلكومية ومن فيها فهم العقالء أو 
 .األطباء

وهذه النظرة تنعكس على وضع كثري من اللوائح التطبيقية، بصفة خاصة، وصياغتها، وطريقة التعامل اليومي 
 .ري من موظفي احلكومة يف الطبقات الوسطى والدنيابني املواطنني وكث

وتتاجل هذه التعريفات مهمة األجهزة احلكومية، يف غري جمال التعليم، وإن كانت املسئولة عن توفري 
 .خدمات مباشرة للمواطنني

 ، مع أن االحنراف يصنعه الفرد أو"الحنراف الفكري"هو املقابل ل" األمن الفكري"كما جتعل التعريفات 
تمع، ويتصف به ، الذي ينشأ عادة "اخلوف الفكري"، أو "القلق الفكري"فحالة تقابل " األمن الفكري"أما . ا

 .نتيجة عوامل خارجة عن إرادة الفرد، فاجلماعة أو البيئة اليت يعيش فيها الفرد هي اليت تصنعه

 :حقيقة األمن وعالقته بسياسة الدولة
ا : جح لألمن هواتضح من الدراسة أن التعريف الرا البيئة اآلمنة، فكريا ونفسيا، احلالة اليت تتصف 

والتي تخلو من الخوف والقلق والمثيرة للسخط بنسب متفاوتة، ويستمع بها المقيمون في بقعة من األرض، 
 . فتنعكس تلك البيئة على سلوكهم، فتميل األغلبية منهم إىل التصرف بطريقة آمنة سوية، ترفض العنف

املصدر الرباين : الثة مصادر لسياسة الدولة أو للتشريعات أو األنظمة، بالنسبة للمسلمني هيوهناك ث
املتمثل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املوثقة، وما يستنبطه البشر من الكتاب والسنة املوثقة، واالجتهادات البشرية يف 

معصومة، أما االجتهادات البشرية فهي ليست معصومة ويالحظ أن النصوص املقدسة عالية املصداقية . جمال املباح
 .وتتدرج التشريعات واألنظمة بني القواعد العامة واإلجراءات التطبيقية املفصلة. من اخلطأ

وتتعدد صور الطريقة اجلماعية، ومن  .وميكن الوصول إىل االجتهادات البشرية باجلهود الفردية أو اجلماعية
وقد تأخذ االستشارة صيغة رمسية ملزمة، مثل .  من يُطّبق عليهم النظام، أو من يطبقونهأبسطها استشارة اخلرباء، أو

 . التصويت
املصلحة املراد حتقيقها أو تيسريها : ومن املعلوم أن العملية التنظيمية تتكون من عدد من العناصر، هي

دف، يف الدرجة األوىل، إىل حتقيق . بيقواملستفيد منها، وصانع النظام، واملنفذ للنظام، واملتابع لردود فعل التط و
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 . املصاحل اليت حيتاج إليها األفراد بصورة مستقلة، أو مشرتكة بالتعاقد، أو مشرتكة باملواطنة واإلقامة يف الدولة احملددة
وقد يكون النظام الذي حيقق املصلحة ذا طبيعة وقائية، مثل أحكام املعامالت، وقد يكون ذا طبيعة 

 . اوح بني التودد والنصيحة وبني العقوبةعالجية، ترت 
ا ليحقق النظام هدفه، ويلقى قبوال عند من يطبق عليه و ميكن لصانع النظام . وهناك مبادئ جيب مراعا

مراعاة : ومن أبرز هذه املبادئ. إدراكها، بالبديهة، عندما يضع نفسه مكان الفرد العادي الذي سيطبق عليه النظام
، وتيسري املصاحل، وتقدمي تيسري مصلحة األغلبية على منع خمالفات األقلية املنحرفة، وتقدمي مصاحل احرتام حرية الفرد

املستفيدين على مصاحل املستثمرين، وترجيح مصلحة املواطن على املصلحة العامة غري الضرورية، ضرورة التناسق بني 
 .ة التطبيقدستور الدولة، وسياستها وأنظمتها، واللوائح التنفيذية، وطريق

ويندرج حتتها أيضا ترجيح مصلحة األغلبية على مصلحة األقلية، وترجيح مصلحة املواطن عند غياب 
النظام أو قابليته للتفسري املتعدد، ويف غيابه، وتيسري احلصول على اللوائح املطبقة، وإعادة النظر يف اللوائح اليت تكثر 

 .لعقوبةخمالفتها، بدال من زيادة التعقيد أو تشديد ا

 :العالقة بين األمن وسياسة الدولة
طريقة الرتبية والتوجيه، وحدود :  العوامل الرئيسة اليت تؤثر بطريقة مباشرة يف األمن تتمثل يف أنلقد لوحظ

وهذه، جميعها، تتمركز . حرية التعبري، ودرجة يسر إجراءات احلصول على اخلدمات املطلوبة من احلكومة واحلماية
 .دولة وطريقة تطبيقهاحول سياسة ال

 :التوصیات
لقد اتضح من الدراسة أن وضع األمن الفكري واألمن الوطين ، خيتلف باختالف طبيعة األنظمة وطريقة 

تطبيقها، وذلك ألن األمن الفكري ال يزدهر إال يف ظل األنظمة اجليدة والتطبيق اجليد هلا، وال خيتل توازنه إال يف ظل 
 : وهلذا يوصي الباحث مبا يلي. ق السيءاألنظمة الرديئة والتطبي

م من امليزانية العامة للوطن، اليت هي حق لكل مواطن،  .١ م إمنا يتسلمون مرتبا توعية موظفي الدولة بأ
م يف احلصول على حقوقهم ويف تيسري مصاحلهم وميكن التوعية بواسطة وسائل . لقاء خدمتهم ومساعد

ني، وبنشر شكاوى املتضررين، ومن خالل الدورات التدريبية والتثقيفية اليت اإلعالم باإلشادة باملوظفني املثالي
 .تُعقد هلم، واملناهج الدراسية يف املدارس العامة، ومراكز التدريب املتخصصة ويف اجلامعات

تشجيع املواطنني على املسامهة يف تشخيص املشكالت الوطنية الواقعية، ويف معاجلتها باملقرتحات  .٢
 . املستطاعالناضجة قدر

إنشاء قنوات ووسائل تُـّيسر عملية إيصال الشكاوى واالنطباعات إىل كبار املسئولني، مثل صناديق  .٣
املقرتحات، واستمارات التقومي، ومشاركة احملتاجني إىل اخلدمة يف اللوائح اليت توضع خلدمتهم، وعمل برامج 

اء عند تشخيص الواقع، أو اقرتاح العالج، أو عند إذاعية وتلفازية للتعرف على رأي  املستفيدين من النظام، سو 
 ....تقومي التطبيق
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ا، بدال من كبت مشاعرهم، مث  .٤ توعية املواطنني حبقوقهم، وإرشادهم إىل الطريقة املشروعة  للمطالبة 
 .االنفجار والتعبري عنها بطريقة تضرهم وتضر وطنهم

فيها، وفحصها، خالفات ألي نظام هو إعادة النظر توعية صناع األنظمة بأن اخلطوة األوىل جتاه كثرة امل .٥
وليس البحث عن طريقة لدفع املسئولية عن أنفسهم وعن آرائهم وأذواقهم، بعرقلة هذه املخالفات وتصعيب 

 .مصاحل أغلبية املواطنني، أو بالبحث عن عقوبات تردع املخالفني هلا
فري األمن الوطين واالستقرار االجتماعي، إجراء مزيد من األحباث االستقرائية للنظم الناجحة يف تو  .٦

 .املطبقة يف الدول األخرى، والسيما املقاربة يف طبيعة املواطنني، أو املتقدمة إداريا، مع مراعاة ضرورة املواءمة
م تهدين لدينهم وألوطا  .وأسأل اهللا التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة جلميع املخلصني وا

 

 
 

 
 

 مصادر الدراسة
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 ).م١٩٩٢دار املاليني : بريوت (٤ طإنكليزي-قاموس عربي: الموردالبعلبكي، روحي، 
 والبحث منشور يف كتاب جائزة ٤٩ص" .االحنراف أسبابه وعالجه يف اإلسالم"، نالرتكي، عبد اهللا بن عبدا حملس

 .هـ ١٤١٧ سعود لعام حممد بن/ صاحب السمو امللكي األمري 
، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر سنن الترمذي :الجامع الصحيحالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، 

 ).---دار الكتب العلمية: بريوت(
 ...هـ، نقال عن اإلشراف الرتبوي بالباحة١٤٢٦: احلضيف 

 رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا بأكادميية احليدر، عبدالرمحن، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية،
 . ٢٠٠١الشرطة املصرية، 
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 ).١٣٨٦احملق نفسه : املدينة املنورة(

 ).دار مكتبة احلياة ـــــ: بريوت (تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى، 
العربية للعلوم  وث، جامعة نايف، مركز الدراسات والبح"دور املدرسة يف الوقاية من اجلرمية"  اهللا، سعد عبدالزهراين،

 .٩-٨، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠ الرياض،األمنية، 
 ٠هـ ١٤٢٥مكتبة العبيكان  –حصاد اإلرهابالزهراين، ناصر، 

تمع واألمن املنعقدة بكلية "  رؤية مستقبلية-األمن مسؤولية اجلميع. "الزهراين، هاشم حممد ورقة عمل مقدمة لندوة ا
 .هـ١٤٢٥ من عام ٢٤/٢ حىت ٢١/٢من امللك فهد األمنية بالرياض 

 ).هـ١٤١٦الدار العاملية للكتبا اإلسالمي : الرياض (٤ طنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيالريسوين، أمحد، 
 ٣، ترمجة حسن جالل العروسي ومراجعة عثمان خليل عثمان طتطور الفكر السياسي، .سباين، جورج هـ

 ).١٩٦٣دار املعارف : القاهرة(
 مكتبة امللك فهد الوطنية :الرياض ( السعوديةةرعاية األحداث المنحرفين في المملكة العربين، عبد اهللا، السدحا

 ).هـ١٤١٥
، مؤمتر موقف "وسائل اإلرهاب االلكرتوين، حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها"،  عبد اهللانالسند، عبد الرمح

 ). هـ١٤٢٥عود اإلسالمية،  اإلمام حممد بن سةجامع: الرياض(اإلسالم من اإلرهاب 
 ).١٩٧٨دار النهضة العربية : القاهرة (أصول القانونالصدة، عبد املنعم فرج، 

املواطنة كما يتصورها طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض . "الصنيع، عبد اهللا ناصر
، )الرتبية واملواطنة(الث عشر لقادة العمل الرتبوي ، دراسة مقدمة إىل اللقاء الث"املؤسسات االجتماعية
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املنعقد يف مكة املكرمة بني الفرتة ) أهدافـه وجماالتـه: احلـوار احلـضاري والـثقايف(لـرابطة العـامل اإلسـالمي بعـنوان 
 هـ١٤٢٥/ ٦/١٢-٤

يل ، حبث مقدم يف مؤمتر املؤمتر الدو "اإلسالم والتنشئة السياسية والوقاية من العنف والتطرف"صيين، سعيد إمساعيل، 
تمع"الثاين لكلية العلوم االجتماعية حتت شعار  املنعقد يف " العلوم االجتماعية واحلية ودورها يف تنمية ا

 .٢٠٠٣ ديسمرب ٨-٦الكويت يف الفرتة بني 
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 . ٢٠٠٤الندوات واللقاءات، 
 . يف اإلشراف الرتبوي مبنطقة الباحة.هـ١٤٢٦: املالك 
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اهللا حممد  أبو عبد القرطيب، ).هـ١٤١٠ – مكة املكرمة -مكتبة النهضة احلديثة : مكة املكرمة (بن دهيش
 ).---دار الشعب : دار النشر: القاهرة (بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن

 ).م١٩٦٧جملة املعهد الفرنسي للدراسات الشرقية : دمشق (الجدل على طريقة الفقهاءاملقدسي، جورج، حمقق، 
، حتقيق المناظرة في القرآن الكريم وكالم اهللا القديماملقدسي، موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، 

 )---(م سليم عمرو عبد املنع
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات "االحنراف الفكري واإلرهاب. "موسى، مصطفى حممد

 .٢٠٠٤والبحوث، قسم الندوات واللقاءات، 
 ).١٤١٣دار النحوي للنشر والتوزيع : الرياض (الشورى ال الدميوقراطيةالنحوي، 

ا وعالجهااالحنرافات الفكرية "،  رهاشم، أمحد عم  منشور يف كتاب جائزة صاحب السمو امللكي ٨٠ص" أسبا
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