
 
 

 
 

 

 

  
 

 ايضاح جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لإلرهاب الفكري من هدف هذا البحث إلى
واستخدم ) شبكات التواصل االجتماعي ( خالل مؤسساتها التربوية في ضوء مايسمى باإلعالم الجديد

  .الباحث المنهج التاريخي 
 وفتكــاً ضراوة اإلرهاب أنواع أشد من الفكري اإلرهاب أن أهمها من  نتائج إلى وتوصل

 بث في سيـئاً استغالالً استغاللها تم ،حيث له خصبة أرض االجتماعي التواصل شبكات متخذاً بالشـباب
 البالد هذه شباب األولى بالدرجة مستهدفين اإلرهابي للفكر والترويج التكفير وفتاوى شبهات رسائل

 مؤسساتها خالل من فكريال لإلرهاب التصدي في به يحتذى نموذجاً السعودية العربية المملكة ،وتعتبر
 في والعظيم المحوري ودورها المملكة جهود توثق عليا جهة إنشاء بضرورة الباحث أوصى وقد  التربوية
 بقطاعات التربوية المؤسسات ربط وبضرورة ،  الفكري اإلرهاب ذلك ومن أشكاله بكافة اإلرهاب مكافحة
 الدقة بتحري اإلعالمية المؤسسات ،وأوصى رالفك لهذا التصدي في األدوار لتتكامل األخرى المجتمع

   .اإلرهابية للمنظمـات دعاية إلى الحدث يتحول ال كي وتحليله عرضه عند اإلرهابي الحدث نقل عنـد
 شبكات التواصل – اإلعالم الجديد – المؤسسات التربوية –اإلرهاب الفكري : الكلمات المفتاحية 

   المنهج التاريخي–االجتماعي 
Abstract  

The main goal of the study lies in unveiling the efforts exerted in 
fighting ideological terrorism through different Saudi educational institutes 
based on what is so-called the new media phase which is the channels of 
social media, using the historical approach. KSA plays a central role in 
confronting  ideological terrorism and its proponents  on different levels. 
The study shows that ideological terrorism is the most aggressive type for 
which they use channels of social media to spread letters of skepticism and 
Fatwas of unbelieving people calling for their ideology among the young 
men of this country in particular. The study recommends establish an 
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authorized organization to document the efforts of Saudi Arabia in fighting 
terrorism in all its forms including the ideological one as well as connect the 
educational institutes with other sections of the society for complementary 
roles. It also recommends institutions of mass media precisely present and 
describe any terrorist event and not exaggerate it avoiding the propaganda 
for them.  
Keywords:- ideological terrorism, educational institutes, modern media, 

social-media channels, historical methodology.       
 

، والـصالة    الحمد هللا رب العـالمين    
والسالم على نبينا محمد النبي الذي قال فيـه         

" سلْنَاك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمين     وما َأر " عز شأنه     
   )١٠٧آية (سورة األنبياء 

إن المتأمل في واقع عـصرنا اليـوم        
يرى تعدد  وتنوع الموجات اإلرهابية التـي        
ابتليت بها البشرية  ،واكتوت بنارها جميـع        
دول العالم ، بسبب ما تقوم بها الجماعـات          
اإلرهابية من ممارسات إجرامية وأسـاليب      

شعة تزهق فيهـا األنفـس وتـدمر فيهـا          ب
الممتلكات ويـروع فيهـا اآلمنـين ، هـذه          
الصورة البشعة لإلرهاب الظاهر للعيان ، له       
وجه آخر خطير يمارس على فئـة الـشباب         
خاصة أال وهو اإلرهاب الفكري هـذا هـو         
المرض الحقيقي العضال فكل إرهاب فكري      
مآله في الغالب أن يتحول إلى إرهاب دموي        

دي بشع ، لذا كـان البـد أن توجـه           و جس 
الجهود لمحاربة هذا الفكر والتصدي له ألنه       
يمثل خطراً فتاكاً على عقول وأدمغة الشباب       
خاصة في ضوء ما يسمى باإلعالم الجديـد        

في شبكات التواصل االجتماعي الذي يمارس      
ليالً ونهاراً ويعبث بعقول الشباب والناشئـة      

 هـذه   ويستهدف على وجه الخصوص شباب    
  البالد المباركة 

لذا كان من واجب التربويين  إبـراز        
الجهود المباركة التي تقـوم بهـا المملكـة         
العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب بجميع      

  .صورة وأشكاله ومن ذلك اإلرهاب الفكري 
 

  :تكمن أهمية البحث في 
ايضاح جهـود المملكـة العربيـة        :أوال ً 

فحة اإلرهاب بكافة  السعودية في مكا  
صوره وأشكاله ومن ذلك اإلرهاب     

 .الفكري 

 تعزيز ثقة الشباب في دينهم وتعميق   :ثانياً  
 .انتمائهم لوطنهم ووالة أمورهم 

يعزز هذا البحـث فخـر الـشباب         : ثالثاً
المسلم واعتزازه  بقيادة هذه الـبالد   
من خالل اسـتجالء دور المملكـة       
العربية الـسعودية فـي تـصديها       
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رهاب بكافة أشـكاله وخاصـة      لإل
اإلرهاب الفكري فـي جميـع دول       

 .العالم بال استثناء 

 تنمية في اهللا بإذن البحث هذا يساهم :رابعاً
 بخطـورة  الـشباب  لـدى  الوعي

 وأضـرارها   الفكريـة  االنحرافات
   والمجتمع الفرد على

يبين الخطر القابع فـي شـبكات        : خامساً
ــل   ــاعي بتغلغ ــل االجتم التواص

  .الفكر الضال من خالله أصحاب 
 

إبراز الدور الذي تقوم بـه المملكـة         .١
العربية السعودية فـي مكافحـة آفـة        
اإلرهاب والتطرف الفكـري بجميـع      

 .أشكاله إقليمياً وعالمياً 

إيضاح المنهج الـذي قامـت عليـه         .٢
المملكة العربية السعودية القائم علـى      
كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه       

سلم الداعي إلى نبذ اإلرهاب بكافـة       و
  .صورة والتطرف والغلو 

تسليط الضوء على دور المؤسـسات       .٣
التربوية في المملكة العربية السعودية     
في التصدي لظاهرة اإلرهاب الفكري     
في ضوء ما يسمى باإلعالم الجديـد       

ــاعي  " ــل االجتم ــبكات التواص " ش
  .ودعمها لإلرهاب الفكري 

 

 

الرغبـة الـصادقة فـي رصـد دور      .١
المملكة العربية السعودية في مكافحـة     
ظاهرة اإلرهاب والتطـرف بجميـع      

  .أشكاله 
إيضاح منهج المملكة العربية السعودية      .٢

القائم على كتاب اهللا وسـنة رسـوله        
صلى اهللا عليه وسـلم الـداعي لنبـذ         
اإلرهاب والتطرف  والغلـو بكافـة       

  . صوره 
ز سـماحة الـدين    العمل علـى إبـرا     .٣

اإلسالمي بإيضاح جهود المؤسـسات     
التربوية في المملكة العربية السعودية     

  .في التصدي لظاهرة اإلرهاب الفكري
تسليط الضوء على اإلعـالم الجديـد        .٤

ومـا  " شبكات التواصل االجتمـاعي    "
تسببه من انحرافـات فكريـة تـدعم        

  . إرهاب الفكر
إبراز جهود المؤسسات التربوية فـي       .٥

كة العربية السعودية  في التصدي      الممل
  .لظاهرة اإلرهاب الفكري 

 

عبيـدات ،   ( المنهج الوثـائقي عرفـه      
  )هـ ١٤٢٤

بأنه الجمع المتأني والدقيق للـسجالت      
والوثائق المتـوفرة ذات العالقـة بمـشكلة        
البحث، ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتهـا       
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بهدف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث مـن        
أدلة وبراهين تبرهن علـى إجابـة أسـئلة         

 .البحث

 

  اإلرهاب
رِهب ) أرهب(مشتق من الفعل المزيد     

: بمعنى خاف قـال الراغـب األصـفهاني         
مخافـة مـع تحـرز      : الرهبة والرهـب    (

  )                                         واضطراب 
  :وعرفه مجمع الفقه اإلسالمي بأنه 

العدوان الذي يمارس من قبل أفراد أو       
جماعات أو دول بغياً على اإلنسان ويـشمل        
صنوف التخويـف واألذى والعنـف  أو أي         

األرض التـي  صور من صور اإلفساد فـي     
  ).نهى اهللا سبحانه عنها

  الفكر
  )المرجع السابق (إعمال الخاطر في الشيء 

في القرآن الكـريم    ) فكر(وردت مادة   
ع ، بصيغة الفعل، ولـم      في  أكثر من موض    

  :ترد بصيغة االسم أو المصدر؛ قال تعـالى       
 )  ٨﴿ ِإنَّه فَكَّر وقَدر ﴾ سورة المـدثر أيـة           

أي فكر فيما أنزل على عبده محمد صلى اهللا         
  )عليه وسلم من القرآن، وقدر فيما يقول فيه

  التعرف اإلجرائي لإلرهاب الفكري
ييمارس و   يقصد به هنا كل عمل فكر     

دي إلى هدم المعتقـدات وانعـدام األمـن         يؤ
  .واالستقرار في البالد 

  اإلعالم الجديد 

اإلعالم قائم على تـدفق المعلومـات       
والبيانات عبر شـبكة االنترنـت والهـاتف        

  ) والجوال 
 Socialشــبكات التواصــل االجتمــاعي 

Networks  
مواقع الكترونيـة اجتماعيـة علـى       

عـالم  االنترنت تعتبر الركيزة األساسـية لإل     
الجديد تتيح لألفراد و الجماعـات التواصـل       

  ) فيما بينهم عبر هذا الفضاء االفتراضي
  :وتعرف أيضا بأنها 

مواقع على شبكة االنترنـت تـوفر       "
لمستخدميها فرصة للحوار وتبادل المعلومات     
واآلراء واألفكار من خالل الملفات الشخصية      

  ) وغرف الدردشة
  : وتعرف كذلك 

 تفاعليــة تتــيح شــبكات اجتماعيــة
التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون و       
في أي مكان مـن العـالم، وتمكـنهم مـن           

  ). لصوتي وتبادل الصورالتواصل المرئي و ا
  :المؤسسات التربوية 

مدارس التعليم العام والجامعات التـي      
  .تقع تحت إشراف وزارة التعليم 
 

تعريـف اإلرهـاب     :المبحث األول   
ــاب   ــشأة اإلره ــري و ن ــاب الفك   واإلره

الفكري فـي المملكـة العربيـة الـسعودية          
  .ونتائجـه 

  :تعريف اإلرهاب 
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عرفه مجلس وزراء الداخلية والعـدل      
ــه   ــرب  بأن ــال ، " الع ــل ، واالغتي القت

والتخريب ، والتدمير ، ونشر الـشائعات ،         
والتهديد ، وصنوف االبتزاز ، واالعتـداء ،        

و أي أنشطة أخرى تهدف إلى إشاعة جـو         أ
  ).من عدم االستقرار

إذاً هو العنف بكافة صوره وأشـكاله       
يستهدف به أفراد المجتمع إلثارة الفوضـى       

  .والخراب وزعزعت األمن 
هذا الخراب واإلفساد في األرض هو      
نتيجة طبيعية لفكر منحرف نمى وترعـرع       

  واشتد ساعده في بيئة فاسدة 
ن اإلرهاب الجـسدي     وبالتالي نقول أ  

  .يقف خلفه فكر إرهابي ينظر لـه 
  :  إرهاب الفكر

حـالة من فـرض الفكر اإلرهـابي      
، وأحيانا بالقوة أو     باالستـدراج والخـديعة 

بأي أسلوب آخر من أساليب تطويع األفكـار      
  )  وتغييرها

نشأة اإلرهاب الفكري في المملكة العربيـة       
  :السعودية 

 رحـم   خرجت الفئات الـضالة مـن     
الخوارج والفكر الخارجي وذلك بعد رفضهم      

 رضي اهللا عنهما    -للتحكيم بين علي ومعاوية   
 عقب معركة صفين وكفـروا كـل مـن          -

خالفهم فالفكر اإلرهابي الموجود اآلن  يستقي       
  أصوله من فكر الخوارج 

ولقد وقعت المملكة ضحية إلرهـاب      
ممنهج ومستمر وموجه حيـث بـدء هـذا         

لمملكـة العربيـة    اإلرهاب يـضرب فـي ا     
 هـ  حينمـا     ١٤٠٠السعودية بدءاً من عام     

تسللت مجموعة من الجنسيات  إلى الحـرم        
المكـي فاسـتباحت أشـرف بقــاع األرض    
وسفكت الدماء حتى تم تطهيره من هذه الفئة        
الضآلة من قبل قوات األمن،فاستغلت الفئات      

عاطفة الشباب الدينيــة فروجـت       الضالة
نتائج هذا الغـرس    لألفكار الضآلة  فظهرت     

الفاسد الفكر اإلرهابي بين  الشباب المغـرر        
بهم لعدم فهم النـصوص الـشرعية بـشكل         
صحيح وخاصة مفهوم الجهـاد ومدلوالتـه       
ولبعد الشباب عن العلماء الربانين واتخـاذهم   
مفتين جهال ضالين ومضلين   فوجد الفكـر         
اإلرهابي المتطرف األرض الخـصبة فنمـا       

نحرف و غياب العلم    وترعرع في ظل فكر م    
الشرعي المأخوذ من العلمـاء المعتبـرين ،        
وتمكنوا من نشر أفكارهم الضآلة والتغريـر       
بكثير من الشباب فنـتج عـن هـذا الفكـر           
اإلرهابي عدد من الممارسـات اإلرهابيـة        
نتيجة لهذا الفكر سفكت فيـه الـدماء وروع        
اآلمنين بصوره لم تكن معهـودة مـن قبـل      

من والمنشآت العسكرية   كاستهداف رجال األ  
وغيرها من صور اإلفساد في األرض، ألن       
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هذا اإلرهاب قائم على نـوع مـن أنـواع          
األيدلوجية  تعمل على إغالق العقل والبطش       
بوعي اإلنسان وتفكيـره فيـؤدي بـه إلـى          
االستخفاف بعقول اآلخرين وهو مـن أشـد        
أنواع التطرف المؤدي إلى التكفير ومن أبرز       

دعاء العلم وإتباع أصـحاب     أسبابه الجهل وا  
األهواء واتخاذهم قدوات ونتائجـه خطيـرة      
على الفرد والمجتمع يدمر الـدين وينـسف        
األخالق والفضيلة  ويكفـر العلمـاء ووالة        
األمر ويدعو للخروج عليهم ، فهو من أخطر       
أنواع اإلرهاب على اإلطـالق إن مـشاهد        
العنف الجسدي والدموي المتكررة يومياً في      

عالم كافة خرج من رحم إرهاب فكري       دول ال 
، وهذا ليس بمستغرب خاصة إذا علمنـا أن         
الفكر مرتبط بالعقل الذي يعول عليه التكاليف       
الشرعية ومتى ما كان عليه غشاوة وتطرف       
و جهل بالدين وأحكامه كان اإلرهاب الفكري       
نتيجة طبيعية لتلك الغشــاوة ، ومن خالل       

بي نجـده   المتابعة والرصد للفكـر اإلرهـا     
يتمحور حول هدف واحد ومحدد يسعى إليه       
وهو الخروج على الحاكم الشرعي ويـسعى       
إلى ذلك من خالل استنقاصهم والنيل مـنهم        
ومن العلماء والوزراء وعدم إظهار محاسنهم      
وتضخيم األخطاء وإبرازها بشكل كبير أمام      
عامة النـاس مـستخدمين جميـع الطـرق         

اشـرة أو  للوصول إلى هذا الهدف بصورة مب 
غير مباشرة ومن أهم وسـائلهم فـي ذلـك          

استغاللهم بشكل كبيـر لـشبكات التواصـل        
االجتماعي المفتوحة بـشتى أنواعهـا لـيالً        
ونهار من خالل عمـل مـدروس وممـنهج      
ومستمر للنيـل من وحدة هـذه لبـــالد        
ولحمتهــــا مــستغلين فئـــة الــشبـاب 
خاصـة  ليكونوا وقوداً ألفكــارهم باسـم       

بشبهــات وفتاوى ضالة ،إن الـدين   الدين    
اإلسالمي دين الرحمة والسماحة فهو يـدعو       
إلى صلة األرحام والتواصـل بـين النـاس         
والتراحم فيما بينهم ويدعو إلى السلم والمحبة       
وعدم التعدي على اآلخرين وحفـظ كرامـة        

يِريـد  : (الناس ، والرفق بالعباد قال تعـالى      
: البقرة)( يِريد ِبكُم الْعسر     اللّه ِبكُم الْيسر والَ   

١٨٥ .(  
 

األعالم الجديد و شـبكات التواصـل       
االجتماعي وأكثرها استخداماً فـي المملكـة        
وأسباب استغالل  أصحاب الفكر اإلرهـابي       

  .لها في نشر أفكارهم 
  األعالم الجديد 

اإلعالم الجديد أصبح أداةً مـن أدوات     
ـ   ة فـي نـشر األفكـار       المنظمات اإلرهابي

المتطرفة لسهولة تداوله، وهذا يعني أنه بات       
يستخدم ضمن أخطر الحروب على اإلطالق،      

  ).باستخدام التقنيات التكنولوجية 
  ومن صوره شبكات التواصل االجتماعي  
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  شبكات التواصل االجتماعي  
شـبكات تفاعليـة تتـيح      "عبارة عن   

 التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون و      
في أي مكان مـن العـالم، وتمكـنهم مـن           

ــادل  التوا ــصوتي وتب ــي و ال ــل المرئ ص
، وعمل هذه الشبكات قـائم علـى        ).الصور

المجتمعات االفتراضية التي تتيحها لهم هـذه       
الشبكات فالمجتمعات االفتراضية لـيس لهـا      
حدود جغرافية أو دينية أوسياسية ويتواصـل    

م الناس بعضهم مع بعض ويتفاعلون فيما بينه     
بواسطة شبكات االتصال بالرسائل والصور     

  .ومقاطع الفيديو 
ــل   ــبكات التواص ــف ش ــان تعري وباإلمك

  :االجتماعي إجرائياً 
بأنهــا مجتمعــات افتراضــية علــى 
الشبكات العنكبوتيـة يتواصل األفراد فيمـا      

ة الرسائل والـصور ومقـاطع      بينهم بواسط 
 ويتفاعلون بينهم ويمارسون أنـشطة      الفيديو

ولها انتشار كبير فـي جميـع دول        متعددة ، 
  .العالم 

وقد توقع االتحاد الدولي لالتـصاالت      
أن عدد مستخدمي شبكات االنترنت في العالم       

،   مليار ٤،٣"م  ٢٠١٧اية هذا العام    سيصل نه 
٪ من مستخدمي هذه الشبكات هـم       ٨٠وأن  

مــن فئــة الــشباب ، ويتوقــع أن يرتفــع  
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي فـي      

م ٢٠١٨٪ فـي عـام    ٥٥عالم العربي إلـى     ال
٪  ٣٧,٥ م الذي بلغ نسبة      ٢٠١٤مقارنة بعام   
٪  تقريباً علـى معـدل النمـو    ٧متفوقة بـ  

العالمي فـي اسـتخدام شـبكات التواصـل         
موقع وزارة االتصاالت وتقنية    "(االجتماعي  

  ) المعلومات بالسعودية 
وقد تنامى استخدام شبكات التواصـل      

ظ في المملكة العربية    االجتماعي بشكل ملحو  
السعودية حتـى وصـل عـدد مـستخدمي         
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في عام      

 مليون مستخدم نـشط بمـا       ١٨،٣م  ٢٠١٦
٪ من نسبة عدد سـكان المملكـة        ٥٨يعادل  

  العربية السعودية
ولشبكات التواصـل تطبيقـات عـدة       
أبرزها وأكثر شيوعاً في المملكـة العربيـة        

ــسب   ــسعودية ح ــ(ال صائيات وزارة إح
  )االتصاالت وتقنية المعلومات بالسعودية 

وترجمتـه باللغـة    ) Twitter(تويتر   -
 - التغريد–العربية 

ــل   ــبكة التواص ــى ش ــع  عل موق
 ويقوم علـى    ٢٠٠٦أطلق في        االجتماعي

مبدأ التغريد بكتابـة الـنص وينـشر علـى       
 كلمـة  ١٤٠الصفحة الشخصية بحد أقـصى     
ي اسـتخدام  وتصدرت السعودية دول العالم ف    

 مليون مـستخدم ،     ٩توتير حيث وصل إلى     
وتعتبر أجهزة الهواتف الذكية منصة الدخول      

  .للشبكات التواصل االجتماعي 
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  )WhatsApp(الواتساب  -

ــق  ــوريتطبي ــل ف ــدد ، تراس متع
 انطلق عـي عـام   للهواتف الذكية المنصات

م ، ويمكن باإلضافة إلـى الرسـائل        ٢٠٠٩
األساسية للمـستخدمين، إرسـال الـصور،       
الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط، وهـذا      
التطبيق فـي طليعـة مـستخدمي شـبكات         

  .٪ ٩١التواصل في المملكة بنسبة 
   )Facebook(فيس بوك  -

لتواصـل  أحـد تطبيقـات شـبكات ا   
االجتماعي يمكن المستخدمون التفاعل فيمـا      
بينهم وإرسال الرسـائل واسـتقبالها ونـشر        

 ٢٠٠٤مقاطع الفيديو والصور اطلق في عام       
م وحلت السعودية في المرتبة الثانيـة بعـد         
مصر في أعلى نسبة استخدام لتطبيق  الفيس        

م بنـسبة   ٢٠١٧بوك في العالم العربي لعام      
  .٪٥٨بلغت 

   )Instagram(انستغرام  -
تطبيق يسمح للمستخدم بأخذ الـصور     
ــر  ــة والفالت ــديالت الرقمي ــراء التع   و إج
عليها حسب الرغبـة ثـم مـشاركتها مـع          
األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتمـاعي      

ــام  ــي ع ــق ف ــصدرت ٢٠١٠وانطل   م وت
السعودية العالم العربي بعدد مستخدمي هـذا       

مـستخدم فـي عـام      ٢،١٠٠،٠٠٠التطبيق  
  .م ٢٠١٦

  )Youtube(اليوتيويب  -

موقع إلكتروني يـسمح لمـستخدميه      
برفع الفيديوهات ومشاهدتها بـشكل مباشـر     
دون الحاجة لتحميل الفيديو وأطلق في عـام        

م وتحتل المملكة العربيـة الـسعودية       ٢٠٠٥
المرتبة األولى في استخدام اليوتيوب حيـث       

 مليون مـشاهدة لليوتيـوب      ١٠٠يتم تسجيل   
   .يومياً في السعودية

: باإلنجليزيـة (برنامج سـناب شـات       -
SnapChat ( م ٢٠١١ُأطلق في عام 

يتــيح لمــستخدميه إمكانيــة التقــاط 
الصور، وتسجيل مقـاطع الفيـديو، والتـي        
تُسمى بسناب ثم إضافة وصف، أو عنـوان        
فرعي لها، وإرسالها إلى أفراد محددين، كما       
يوفر سناب شات لمستخدميه إمكانية تعيـين       

هذه الـصور، ومقـاطع     حد زمني لعرض    
الفيديو، لتتم إزالتها بعد ذلك من خادم السناب        

 أكثـر دول العـالم مـستخدمين         شات ومن 
لتطبيق سناب شـات هـي   ) يومياً  ( نشطين  

المملكة العربية السعودية وذكرت اإلحصائية     
ان عدد المستخدمين السعوديين يـصل إلـى        

  . مليون يوميا ٨,٢
ـ       ذه إرهابي الفكر يتـنـقلون بـين ه

المنصات ويراوغون واليبقون في  منـصة       
واحدة وال على مـسمى واحـد مـن أجـل          
الوصول إلى أهدافهم للبعـد عـن الرقابـة         

عبد الـصبور  ( األمنية، ولقد كشفت دراسـة   
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ــابي  )" ٢٠١٤ ــر اإلره ــحاب الفك أن أص
حريصين على توظيف شـبكات التواصـل       
االجتماعي لتجاوز حاجز الزمـان والمكـان       

، " نية وتوفير الوقت والجهـد        والرقابة األم 
وتعتبر هذه المنصات االلكترونية حضناً دافئاً      
وبيئة خصبة لإلرهـاب الفكـري لتحقيـق        
أهدافهم بكل سهولة المتالك شبكات التواصل      
االجتماعي أدوات سهلة وغير مكلفة تـستغل     

من قبل أصحاب الفكر المتطرف في شـحن         
ل على الشباب وتغذيتهم باألفكار الهدامة وتعم   

ترويج الكراهية واألفكـار الـشاذة ليكونـوا     
أدوات لتنفيذ أجندات خارجية من خالل عمل       
  منظم ومستمر ممنهج وقد أوضحت دراسـة       

الحجم  ) ٢٠١٧اإلسالمية، وزارة الشؤون  ( 
المأهول التي تستهدفه هذه الفئـات الـضآلة         
وما تكنـه من حقد دفين ضد قيادة المملكـة         

ماؤهـا ووالة أمرهـا     العربية السعودية وعل  
تـسجل  " واستهداف لشبابها حيث بينت أنـه   

 رسالة مسيئة و    ٩٠يومياً في الدقيقة الواحدة     
مشوهة ومحرضة ضد المملكة على شبكات      

تــوتير ، و "التواصــل االجتمــاعي علــى 
الفيسبوك، و المنتديات األخرى للنيـل مـن        

  "وحدة المملكة وتماسكها 
ــين   أن ) " ٢٠١٤القحطــاني ،(  وب

أالف حساب في مواقع التواصل     )  ٦(هناك  
لزرع اإلرهاب والفتنـة    "توتير  " االجتماعي  

أالف حـساب   )  ٤( في المجتمع السعودي و   
  "يقوم بإعادة نشر هذه التغريدات 

وهذه نتيجة عالية جداً في مجال البث،       
والضخ السلبي وغـرس الفكـر اإلرهـابي        
باستغالل هذه التقنيات الحديثة والتخفي مـن       

  .وراءها بأسماء مستعارة 
عـسلون ،   ( و قد أيدت دراســـة      

أن لمواقـع   " ذلك حيـث كـشفت       )٢٠١٦
التواصل االجتماعي نـصيبا مـن المـساندة     
للفكر اإلرهابي  فقد ساهمت في تناميه حيث        
تتم عمليات االسـتقطاب والتجنيـد انطالقًـا      
بواسطة شبكات التواصل االجتماعي وفـق       

تقنيـات التـأثير   منهجية محكمة تقوم علـى     
الوجدانيمن خالل إثـارة العاطفـة بواسـطة     

  " وصفة الغيرة على الدين 
إن  )٢٠١٤بشير ، (وأوضحت دراسة   

اإلرهابيون يـستغلون شـبكات التواصـل       " 
االجتماعي فـي تجنيـد الـشباب والدعايـة       

ــة   ــات اإلرهابيـ ــلت "للجماعـ وتوصـ
 ٪من الـذين    ٨٠أن   )"٢٠١٦محفوظ،(دراسة

يمات اإلرهابية تم تجنيـدهم     انتسبوا إلى التنظ  
عبر وسائل التواصل االجتماعي، كما وصل      
عدد المواقـع المحـسوبة علـى جماعـات         

 ألف موقع فـي عـام       ٥٠اإلرهاب العالمي   
 موقعا فـي عـام      ١٢ بعد أن كانت     ٢٠١٦
المشعلي ( ،  وبينت دراســـة     " م  ١٩٩٧

أن شبكات التواصل االجتمـاعي     ) " ٢٠١٦،
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ري هذه الجماعات   مكنت رموز وقادة ومنظ   
من الوصول بأفكارها ورسائلها إلى شـرائح       
كبيرة من المجتمعات أكثر مـن أي وقـت         

  "مضى ، متجاوزة الرقيب الفكري والرسمي 
 وحرص أصحاب الفكـر اإلرهـابي     

على نشر أفكارهم عبر شـبكات التواصـل        
االجتماعي لتميز هذه الشبكات بمزايا عـدة        

  : منها
 في شبكات   االجتماع االفتراضي  :أوال

التواصل االجتماعي يتيح سـهولة التنـسيق       
قرويـات تبـث     والتواصل من خالل إنشاء   

أفكارهم وتنشر سـمومهم وتجنـد الـشباب        
المتعاطفين معهم ويتم التركيز في طـرحهم       
على العاطفة الدينيـة مـستغلين األحـداث        
الحاصلة كقضية فلسطين لكـسب تعـاطف       

ـ          ي الناس معهم ثم بث األفكـار الجهاديـة ف
عقول الشباب والتغرير بهم ليكونـوا وقـود        
ألفكارهم في ساحات اإلرهاب وسفك الدماء      

  واستباحة  األعراض 
وترويع األمنــييـن  ، ويـستغل      

) تـويتر (أصحاب الفكر اإلرهابي مـوقعي      
بالدرجة األولى لبـث أفكـارهم      ) فيسبوك(و

 .النتشارها بين فئة الشباب وتفضيلهم لها  

 التي يوفرهـا فمـثالً      المزايا :ثانيـاً  
يستخدمه أصحاب الفكر الضال    )  اليوتيوب(

كساحة افتراضية للتدريب يتمكنوا من خالله      
من تحميل المقاطع وتوضيح كيفيـة صـنع        

القنبلة ويحظى هذا الموقع بنـسب مـشاهدة        
  .عالية جداً 

 حـرص أصـحاب الفكـر       :ثالـثاً    
اإلرهابي على إضفاء الصبغة الشرعية على      

ال فيجعلون لهم مرجعية فقهيـة      فكرهم الض 
تأصل أعمالهم حسب أهوائهم وتعبـر عـن        
معتقداتهم الفكرية المنحرفة مستغلين شبكات     
التواصل االجتماعي ويـستهدف أصـحاب      
الفكر اإلرهابي الـشباب بالدرجـة األولـى        
المتصفح لـشبكات التواصـل االجتمـاعي       
المتعاطف مع هذا الفكـر نتيجـة للـشحن          

 الممنهج 

رة التكنولوجيـة الهائلــة  هـذه الثــو 
والتدفق المعلوماتي الضخم أصـبح لألسـف      
الــشديد إحــدى األدوات التــي يــستخدمها 
أصحاب الفكر اإلرهابي في نـشر أفكـارهم       
المتطرفة وبث سمومهم لسهولة اسـتخدامها      
وسرعة انتشارها بين الناس حيث اسـتغلت       
لنشر أيدلوجيتهم المنحرفة مستغلين العاطفـة      

الشباب ودغـدغـة مـشاعرهم  الدينية  لدى  
مستهدفين شباب المسلمين في العالم  وشباب       
هذه البالد بـشكل خـاص لتجنيـدهم فـي          
المنظمات اإلرهابيـة لتطـل علينـا هـذه         
المنظمات اإلرهابيـة بأفعالهـا اإلجراميـة       
الدامية وجهها األسود القبيح بصور متعـددة       
من التكفير والتفجير والخراب والدمار وقـد       

ادة هذه المملكة العربية الـسعودية      تنبهت قي 
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بخطورة هذا الفكر وخطره على فئة الشباب       
بشكل خاص والمجتمع السعودي والعالم على      
وجه العموم فوقفت في وجهه وتصدت لـه        
وقامت بجهود عظيمة في مكافحته والتصدي      
له  حماية لشبابها بصفة خاصة وشباب العالم        

  بصفة عامة
فصل الثاني باذن   وسنتناول هذه الجهود في ال    

  .اهللا 
 

 ) ٢٠١٤الــصبور ،  عبــد( دراســة  -
استخدام الجماعـات المـسلحة     : بعنوان

  .لوسائل التواصل االجتماعي
توصلت الدراسة إلى أن الجماعـات      
المسلحة  تقوم بتوظيف وسـائل التواصـل        

االجتماعي بشكل مكثف واالسـتفادة منهـا        
اوز حاجز الزمان   لقدرة هذه الشبكات على تج    

  . والمكان 
: بعنـوان    ) ٢٠٠٩نظمي ،   ( دراسة   -

جهود علمـاء المملكـة فـي مكافحـة      
  اإلرهاب

توصلت الدراسة إلـى أن اإلرهـاب       
نوع من اإلكراه الفكري وهو إرهاب فكري        
عن طريق األذى اليدوي أو أي لـون مـن          
ألوان اإلرهاب ناتج عن المفهـوم الخـاطئ        

  .للنصوص الدينية
: بعنوان   ) ٢٠٠٨صالح ،   ( دراسة       -

  اإلرهاب الفكري أشكاله وممارسته

توصلت الدراسة إلـى أن مـن أهـم       
أسباب اإلرهاب الفكري انحراف التصورات     
العقدية والهيمنة الثقافية والهوى المتبع لـدى       

  .هذه الفئة الضالة
  :بعنوان )  ٢٠١٥آناإيريل  ، ( دراسة  -

In the skin of a jihadist : a 
young journalist enters the ISIS 
recruitment network 

توصلت إلـى حـرص المنظمـات       
اإلرهابية علـى مواكبـة التطـور التقنـي         
والتكنولوجي في أعمالها اإلرهابية واستخدام     

  .شبكات اإلنترنت في تجنيد أعضاؤها
 

 جهـود المؤسـسات     :المبحث األول   
ة فـي   التربوية في المملكة العربية الـسعودي     

  .التصدي لظاهرة اإلرهاب 
حمايــة الناشئـــــة مــن الفكــر 
اإلرهابي ليس مسؤولية الجهات األمنية فقط      
بهذا المفهوم بادرت المؤسسات التربوية في       
المملكة للقيام باألدوار التربوية الماطة حماية      
ألفكار الشباب من األفكـار الدخيلـة علـى         
 المجتمع لعلمها بأن األمن مـرتبط ارتباطـا       

وثيقا بالمؤسسات التربوية فالنسق التربـوي      
في المملكة أحد األنساق االجتماعية لذا كـان      
حماية الشباب من اإلرهاب الفكري  هاجس        
لدى المؤسسات التربوية ويقع على عاتقهـا       
غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة فقامـت        
المؤسسات التربوية بأعمال جبارة وواضحة     
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 اربة الفكر اإلرهـابي للعيان ومستمرة في مح  
ً على تجانس المجتمـع الـسعودي        حرصـا
وسالمة فكره من األفكار الـضآلة وحمايـة        

  .للوحدة واللحمـة  الوطنية 
وسنعرض بعض من الجهـود التـي       
بذلت سواء من خالل المؤتمرات التي عقدت       
في رحاب الجامعات السعودية أو من خـالل    
كراسي البحث التي تهتم بمعالجـة مـشكلة        

  .فكر اإلرهابي والتصدي له ال
كرسي األمير نايف بن عبـد العزيـز         .١

لدراسات األمن الفكري بجامعة الملـك      
 .سعود 

يعتبر من أهم الكراسي البحثية علـى       
المستويين المحلي واإلقليمي ساهم في نـشر       
ثقافة األمـن الفكـري و تعزيـز المفـاهيم          
الصحيحة وترسيخ القيم اإلنسانية وتحـصين      

ودي ضد األفكـار المنحرفـة      المجتمع السع 
ــسوية   ــرة ال ــة للفط ــسلوكيات المنافي وال
وقامبتنظيم عدد كبيـر مـن المحاضـرات        
وورش العمل والندوات والدورات التدريبيـة   

كشف الفكر اإلرهابي الضال    واللقاءات التي ت  
  .وتعريه

جامعة األمير نـايف العربيـة للعلـوم         .٢
 األمنية

تقوم بجهـود فـي محاربـة الفكـر         
والتصدي له والتعرف على أساليب     اإلرهابي  

وطرق التـرويج للفكـر اإلرهـابي لـدى         
الشباب،وتعمل على إيجاد أفـضل الطـرق       

دور  والسبل لمواجهة الفكر اإلرهابي وإبراز    
األسرة في الوقاية من االنحـراف الفكـري        
،والمواجهة اإلعالمية للفكر اإلرهابيو تنفيـذ      

لطالب المدارس والجامعـات     برامج موجهه 
ورة هــذا الفكــر وحثــت المعلمــين بخطــ

والمعلمات على توعية الطالب والطالبـات       
بذلك وغرس حب الوطن وطاعـة أوليـاء        
األمور في نفوسهم،وخصصت يوما دراسـيا      
كامال خالل العام الدراسي إلقامة معرض في      

للبنين والبنـات عـن اإلرهـاب     كل مدرسة   
واألعمال اإلجرامية التي ارتكبهـا أربـاب       
الفكر التكفيري وما نـتج عنهـا مـن قتـل           

  .لألبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن
كرسي األمير محمد بن نايف لدراسات       .٣

ومناصحة الموقوفين ورعايتهم بجامعة    
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 التي يقوم بهـا     يستهدف دعم الجهود  
مركز األمير محمد بن نايف للمنـا صـحة         
والرعاية، من خالل الدراسـات واألبحـاث       

  .واالستشارات
 التعليم إدارة األمن الفكري بوزارة .٤

أنشئت وزارة التعلـيم إدارة لألمـن       
الفكري  لحفظ الناشئة من الجنسين وأعـدت        
مشروع رعاية الفــكر وتعزيـز الـسلوك        

ت التربوية من معلمين    للمنتمين إلى المؤسسا  
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ومعلمات وطالباً وطالبات، والعناية بالبيئـة      
 المدرسية وحمايتها مـن الفكـر المنحـرف       

 مـشروع   ٢٠٠٨وأطلقت الوزارة في عـام      
مواجهة االنحرافات الفكريـة فـي مـدارس     

 ".األمن الفكري«لبنات باسم برنامج البنين وا

ومن الجهود المتعددة التي تقوم بهـا       
بوية في المملكـة لمكافحـة      المؤسسات التر 
إقامة المؤتمرات والنـدوات     الفكر اإلرهابي 

لمحاربة هذا الفكر الدخيل علـى مجتمعنـا         
  : ومنهاعلى سبيل المثال الالحصر ما يلي 

اإلرهاب بيـن تطرف الفكر    "مؤتمر   .١
برعاية وزير الداخلية   " وفكر التطرف 

األمير نايف بن عبدا لعزيز رحمه اهللا       
جامعـة اإلسـالمية    عقد في رحاب ال   

) م٢٠١٠(بالمدينة المنورة في عام         
وركز المؤتمر على إن تجفيف منابع      
اإلرهاب ليس مسؤولية محصورة في     
الجهات األمنية بل هي ثقافة معرفيـة       
مجتمعية يجب أن تزرع في المجتمع،      
ومرحبين بأن يتم ذلك بتعـاون بـين        
الجهات األمنية ومراكز البحـث فـي     

  .ة الجامعات السعودي
مراجعات فكريـة   " المؤتمر الدولي      .٢

عقد في رحاب الجامعة    "وحلول عملية   
اإلسالمية بالمدينة المنورة فـي عـام       

لبنـاء إسـتراتجية     هـ وهدف ١٤٣٢
علمية برؤية إسالمية للمعالجة الفكرية     

لإلرهاب من خالل استبيان نقاط القوة      
والضعف وفرص النجاح والمخـاطر     

أو جهـد  المحيطة بكل مراجعة فكرية   
دعوى أو مرئية أو آلية جديدة معززة       
إلعادة المنحرفين ودرء الخطر عـن      

  .المستقيمين 
المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفيـر       .٣

نظمته جائزة نايف بن عبد العزيز آل       
ــة   ــسنة النبوي ــة لل ــعود العالمي س
والدراســات اإلســالمية المعاصــرة 
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة بمشاركة    

  .هـ ١٤٣٢م في عام جامعة اإلما
لإلعـالم  "المؤتمر الـدولي الثـاني       .٤

" واإلرهاب الوسائل واإلستراتيجيات    
نظمته جامعة الملك خالد فـي مدينـة    

هــ و اختـتم     ١٤٣٨أبها في  عام     
جلساته بالتـشديد علـى أهميـة دور        
األسرة والتعليم في مواجهة اإلرهاب،     
من خالل متابعة مـا تبثـه وسـائل         

  .اإلعالم المختلفة 
مـؤتـمـر موقـف اإلسـالم مـن        .٥

اإلرهاب ويهدف المؤتمر إلى الكشف     
ــف   ــاب والعن ــذور اإلره ــن ج ع
والتطرف وانه نتاج فكر منحرف عقد      
في جامعة اإلمام محمد بـن سـعود        

  .٢٠٠٤اإلسالمية في عام
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نظمت جامعة اإلمام محمد بن سـعود     .٦
اإلســالمية ملتقــى علمــي بعنــوان 

خطره وطرق  : اإلرهاب اإللكتروني "
  .م ٢٠١٤في عام ". فحتهمكا

مسؤولية الجامعات في تعزيز    "ملتقى   .٧
األبعاد الوقائية لمواجهـة التنظيمـات     

، نظّمته جامعة اإلمام محمد     "اإلرهابية
بــن ســعود اإلســالمية فــي عــام 

هـ ممثلـة بوحـدة التوعيـة       ١٤٣٨
، بالتعاون مـع مركـز    )آمن(الفكرية  

 .محمد بن نايف للمناصحة والرعاية

جامعات في الوقاية من    دور ال «مؤتمر   .٨
، عقد بجامعة نايف العربية     »اإلرهاب

 بالتعاون  ٢٠١٧للعلوم األمنية في عام     
 .مع رابطة الجامعات اإلسالمية

في الوقاية مـن   العلماء دور "مؤتمر .٩
 بجامعـة نـايف     "اإلرهاب والتطرف 

العربية للعلوم الجامعـة فـي عـام        
  .م٢٠١٥

دور اإلعالم العربي   "المؤتمر الدولي    . ١٠
نظمته جامعـة   "  التصدي لإلرهاب  في

نايف العربية للعلوم األمنية في عـام       
  هـ ١٤٣٦

" األدب في مواجهة اإلرهاب   " مؤتمر   . ١١
نظمتـه جامعة اإلمام محمد بن سعود      

  .م ٢٠١٢اإلسالمية في عام 

نظمت جامعة اإلمام محمد بن سـعود     . ١٢
اإلسالمية ممثلـة بوحـدة التوعيـة       
ــاني لطــالب  ــى الث ــة الملتق الفكري

لبــات الجامعــة تحــت عنــوان وطا
وذلك فـي   " مجتمعنا آمن ال للتطرف   "

عدد من وحدات وكليـات الجامعـة       
المختلفة يقام  على مدى يومين فـي        

  .٢٠١٦عام 
واجب الجامعـات الـسعودية     "مؤتمر   . ١٣

وأثرها في حماية الشباب من خطـر       
" الجماعات واألحـزاب واالنحـراف    

تنظّمته جامعة اإلمام محمد بن سعود      
ة سيقام في شهر صفر العـام    اإلسالمي
ــادم  ــشموالً ١٤٣٩الق ــإذن اهللا م ه ب

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك     
سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه       

  .اهللا 
مــؤتمر  جهــود المملكــة العربيــة  . ١٤

السعودية في ترسيخ وتأصيل مـنهج      
أهل السنة والجماعة والـدعوة إليـة       
ــة   ــين العربي ــضايا األمت ــم ق ودع

ية سييقام في شـهر محـرم       واإلسالم
هـ بجامعة اإلمام محمد بـن      ١٤٣٩

ه بـإذن اهللا    ١٤٣٩سعود اإلسـالمية    
مــشموالً برعايــة خــادم الحــرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبـدالعزيز    

هذا باإلضافة إلى    آل سعود حفظه اهللا   
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مناقشة عـدد كبيـر مـن البحـوث         
والرسائل العلمية التي تتناول الفكـر      

افحتـه وحمايـة    وطرق مك  اإلرهابي
شباب هذه البالد منه وكـذلك  قيـام         

بطباعة  كم هائل     الجامعات السعودية 
من الكتب والرسـائل العلميـة التـي      

  .تتناول هذا الفكر والتحذير منه 
هذا جزء من الجهود الجبـارة التـي        
قامت بها المؤسسات التربوية فـي المملكـة        
العربية السعودية للتصدي للفكـر اإلرهـابي    

رج من رحم فكـر الخـوارج هـذه         الذي خ 
الجهود انطلقت من مؤسساتنا التربوية ليقينها      
بدورها الفاعل في المجتمع وأنها جزء مـن        

المنظومة المعنية في مكافحـة هـذا الفكـر          
كباقي مؤسسات الدولة بل هي الجزء المهـم        
الذي يعول عليه أن يكون خط الـدفاع األول         
والحصن الحصـــين في حمايـة أبنـاء       

نات هذه البالد المباركة مستلهمين ذلك من       وب
  توجيهات قيـادة هـذه الـبالد حفظهـم اهللا          
  الذين يبذلون جهود مـستمرة فـي مكافحـة         
  هذا الفكر ليس على مستوى المملكـة فقـط         
  بل تعدى ذلـك إلـى المـستوى اإلقليمـي          
  والدولي وسنلقي الضوء علـى شـيء مـن         
  هـذه الجهـود المباركـة للتـصدي للفكـر      

من قبل الدولة في المبحث الثـاني        ابياإلره
  .إن شاء اهللا 

  

  :المبحث الثاني 
جهود المملكة العربية السعودية فـي      

على المـستويين   .التصدي لإلرهاب الفكري  
  .اإلقليمي والدولي

بقي الملف األمني في المملكة العربية      
السعودية وهللا الحمد متماسكا متينـا مقارنـة        

ة العربيـة   بدول أخرى حتى أصبحت المملك    
السعودية وهللا الحمد والمنة من أكثـر بقـاع          
ً وبيئتها طاردة لإلرهـاب          العالم أمناً  وآمانا
بكافة أشكاله وهذا لم يأتي من فراغ بل جاء         
بجهود حثيثة وجبارة متواصلة من قبل والة        
أمر هذه الـبالد المباركـة بـالد التوحيـد          
مــؤكدة دوماً هذه القيــادة أن اإلرهاب      

ن له وال يمثل الدين ويتعـارض مـع         ال دي 
جميع الشرائع السماوية فتصدت له المملكـة       
بكل قوة وصرامة محلياً وإقليمياً ودولياً قوالً       
وعمالً  هذا الموقف الـصارم لـم تتكبـده          
المملكة العربية السعودية إال ألنـه الموقـف      
الذي ندب إليه اإلسالم، ونـادى بـه علـى          

 الخـالق   رؤوس الخالئق، متمثال في قـول     
خذ العفو وأمر بـالعرف وأعـرض       (الحكيم  

عن الجاهلين انه لموقف عظيم يـشار إليـه         
  ) بالبنان 

ة   ة العربی ود المملك نتناول  جھ وس
ي التصدي       ى  . الفكري  لإلرهابالسعودیة ف عل

  .المستویین المحلي والدولي 
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   :على المستوى المحلي الداخلي: أوالً  
 كري اإلستراتيجية الوطنية لألمن الف

قامت بوضـع إسـتراتيجية وطنيـة         .١
لمواجهة اإلرهاب الفكري تعتبر مـن      
أهم االستراتيجيات لمواجهة اإلرهاب    
ــن    ــاء م ــم االنته ــري ، وت الفك

 جهـة   ١٦اإلستراتيجية بمشاركة نحو    
حكومية ساهمت في إعداد وبناء رؤية      
وطنية تمكن من صياغة إسـتراتيجية      
متكاملة تأخذ بـالمتغيرات كافـة ذات       
العالقة بالظواهر المرتبطـة بتربيـة      

لمواجهة اإلرهاب الفكري    النشء سعياً 
 وتمت صياغة اإلستراتيجية بمشاركة   

عدد من القيادات األمنية فـي وزارة       
الداخلية، واألمانة العامة لهيئة كبـار      
العلماء، ووزارة الشؤون اإلسـالمية،     
ــر   ــة األم ــة لهيئ ــة العام والرئاس

ــ   ر، بـالمعروف والنهــي عـن المنك
ــيم،   ــدل، ووزارة التعل ووزارة الع
ــشؤون   ــالم ووزارة ال ووزارة اإلع
االجتماعية والرئاسة العامـة لرعايـة    
الشباب ومركز الملك عبـد العزيـز       

 .للحوار الوطني

إقامة ندوات تخصـصية فـي جميـع         .٢
مناطق الـسعودية بإشـراف وتنفيـذ       
وزارة الــشؤون اإلســالمية تــدرس 

ل وتؤصل وتناقش المسائل التي حـص     

الجهاد ، التكفير ، الوالء     ( فيها الخطأ   
وامتد البرنامج على   ) الخ  … والبراء  

( مدي ثالث سنوات ، أقيمت خاللهـا   
ندوة متخصصة شـارك فـي       ) ٤١٧

مخـتص   ) ٥٠٠( إعدادها أكثر من    
  وباحث 

تأسيس إدارة األمن الفكري في وزارة       .٣
م ، ضمن تنظـيم     ٢٠٠٧الداخلية في   

اري لتتولى مهـام    وزارة الداخلية اإلد  
ــق    ــري وف ــن الفك ــز األم تعزي
اســـتراتيجيات علميـــة وأمنيـــة 

مواجهة ومعالجة الفكر بالفكر     .محكّمة
. 

 نهجت المملكة  العربيـة الـسعودية         .٤
أسلوبا فريداً في عالج ما ظهر مـن        
بعض أبنائها باعتناقهم الفكر اإلرهابي     
من خالل مواجهـة الفكـر بـالفكر         

داخليـة  وتصدت  كل من وزارات ال     
والثقافة واإلعالم والشؤون اإلسالمية    
والتربية والتعليم العالي لهذا المجـال      

مركز األمير محمد بـن     «فكان إنشاء   
بهـدف  » نايف للمناصحة والرعايـة   

كشف الشبهات الفكرية التـي يتبناهـا    
أصحاب الفكـر اإلرهـابي المـؤدي       
ــبهتاهم  ــدموي ورد ش ــاب ال لإلره

  .بأسلوب الحوار واإلقناع 



 

 ٢٦٧

قامت وزارة الثقافة واإلعـالم بإعـداد     .٥
ــر  ــة الفك ــرامج متنوعــة لمحارب ب
اإلرهابي وبثهـا علـى الفـضائيات       
استضافت فيها عـدد مـن العلمـاء        
 والمشايخ تنـاولوا الفكـر اإلرهـابي      

وعملوا على تصحيح المفاهيم الخاطئة     
بأدلة من الكتاب والـسنة و الـسلف        

 .الصالح وأئمة المسلمين 

دائمة داخل مؤسسة النقد    تكوين لجنة    . ٦
العربي السعودي وغيره من البنـوك      
المحلية في المملكة العربية الـسعودية      
للتأكد مـن عـدم اسـتغالل النظـام         
المصرفي في عمليات غسل األموال،     
وتمويــل اإلرهــاب بكافــة أشــكاله 
وانضمت لوحـدة التحريـاتً  فـي        

  ) .اإليجمونت (مجموعة 
ـ      . ٧ ه مـن   تنظيم العمل الخيـري لوقايت

االستغالل اإلرهابي بكافـة أشـكاله       
لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية    

) ١٠٧(بقرار مجلس الـوزراء رقـم       
هـ، وقـد ورد    ٢٥/٦/١٤١٠وتاريخ  

ــديم  ــي هــذه الالئحــة حظــر تق ف
المساعدات خارج المملكـة وتحديـد      
نطاق كل جمعية تم إنـشاؤها وقيـام        
محاسب من الوزارة بمراقبة صـرف      

  . رق المشروعة المساعدات بالط

م أنـشأت الرئاسـة     ٢٠٠٠في عـام     . ٨
العامــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء 
بالمملكة العربيـة الـسعودية موقعـاً       

  )الويب سـايت  (خاصا للفتاوى على    
سهّل على الناس معرفة األحكام التـي    
تُصدرها دار اإلفتاء عن هيئة كبـار        
العلماء، وتـصدّت فيهـا للتفـسيرات      

والشبهات المحيطة به   الخاطئة للجهاد   
التي قد تؤدي العتناق الفكر اإلرهابي      

.  
كان للملكة العربية السعودية السبق في      . ٩

ــي   ــاب اإللكترون ــة اإلره مواجه
ومكافحته حيـث فتحـت الـسعودية       

  ٢٠٠٣المجال لفريق عمل في عـام       
للعمل على مواجهة ومعالجة اإلرهاب     
فكرياً ومعلوماتيـاً عبـر اإلنترنـت       

شراف على هـذا الفريـق   وأسندت اإل 
إلى وزارة الشؤون اإلسـالمية مـع       
اإلبقاء على اسـتقالليتهم وتطعـيمهم      

  .بمختصين في هذا المجال 
كان للهيئات الشرعية في المملكـة       . ١٠

دور كبيرا ومـساند     العربية السعودية 
لجهود الدولة لدحر اإلرهـاب بكافـة       
صوره و تعد الهيئات الـشرعية فـي        

 مـن أول    لـسعودية المملكة العربية ا  
الهيئات العالمية التي أعلنـت موقفـا       
واضحا وحازما مـن شـتى صـور        
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اإلرهاب فأصدرت عدد من البيانـات      
  :  والفتاوى منها

 ١٤٨قرار هيئة كبـار العلمـاء رقـم          -
  .   هـ١٤٠٩/ ١/ ١٢وتاريخ 

بناء على مـا ثبت لديه مـن وقـوع         
عـدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير       

رياء وتلف بسببها كثيـر مـن       من الناس األب  
األموال والممتلكات والمنشآت العامـة فـي       

   كثير من البالد اإلسالمية وغيرها
قرار هيئة كبار العلماء عقـب حـادث         -

  :   هـ١٤١٦العليا عام 
قرار هيئة كبار العلماء في أعقاب تفجير        -

 :  هـ١٤١٧الخبر عام 

قرار هيئة كبـار العلمـاء حـول نبـذ           -
ة فــي عــام اإلرهــاب بكافــة صــور

  هـ١٤١٩
قرار هيئة كبار العلماء حول تفجيـرات        -

 :   هـ١٤٢٤الرياض عام 

 بيان هيئة كبار العلمـاء فـي عـام          -
هـ حـول خطـر اإلرهـاب       ١٤٣٥

 .والتحذير منه

 كما أنشئت المملكة العربية السعودية      -
لجان متخصصة بمكافحـة اإلرهـاب    

،  على المستوى الـداخلي والـدولي     
لهيئات الدوليـة   وتتعاون مع الدول وا   

   .في هذا المجال 

  :  على الصعيد اإلقليمي الدولي -ثانيـاً 
المملكة العربية الـسعودية أول دولـة       . ١

توقع على معاهدة مكافحة اإلرهـاب      
الدولي في منظمة المؤتمر اإلسـالمي      

م ودعـت المجتمـع     ٢٠٠٠في عـام    
الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار       

  .الشرعية الدولية 
ضافت المملكة العربية الـسعودية      است. ٢

للمؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب في     
ــام ــي ع ــاض ف ــة الري  ٢٠٠٥مدين

 دولـة عربيـة   ٥٠بمشاركة أكثر من  
وإسالمية وأجنبية إلى جانب عدد من      
المنظمات الدولية واإلقليمية والعربيـة   
نتج عنه أنشاء مركز دولي لمكافحـة       
 اإلرهاب بين المملكة العربية السعودية    

 .ومنظمة األمم المتحدة 

إعالن ولـي العهـد وزيـر الـدفاع          .٣
السعودي األمير محمد بـن سـلمان       

 دولـة   ٣٤تشكيل تحالف إسالمي من     
تـشكيله  "لمحاربة اإلرهاب، قائالً إن     

جاء حرصاً من العالم اإلسالمي على      
محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكاً       
للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا      

" مركز الحرب الفكرية  "تم إنشاء الداء و 
بــوزارة الــدفاع بالمملكــة العربيــة 

  .السعودية 
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استضافت المملكة العربية الـسعودية       . ٤
المؤتمر الدولي المعني بتعاون األمـم      
المتحدة مع مراكز مكافحة اإلرهـاب      
في مدينة الرياض بحضور ومشاركة     
مساعد األمين العام لألمـم المتحـدة       

م فـي عـام      دولة حـول العـال     ٤٩و
  م٢٠١٣

استضافت المملكة العربية الـسعودية      . ٥
اإلســالم "مــؤتمر عــالمي بعنــوان 

تحت رعاية خادم   " ومحاربة اإلرهاب 
الحرمين الشريفين الملك سـلمان بـن    
عبدالعزيز آل سعود بمقر رابطة العالم     

  .م٢٠١٥اإلسالمي في عام 
أكدت المملكة العربية السعودية في عام      .٦

نتها لإلرهاب بكـل     بجنيف إدا  ٢٠٠٩
صوره وأشكاله وتبنيها حملة لمحاربة     
الفكر المتطرف عـن طـرق إقامـة        
المؤتمرات والفعاليات الحوارية وتقديم    

 .القيم الحقيقية للدين اإلسالمي

شاركت المملكة العربية السعودية فـي       .٧
قمة مجموعة العشرين التي عقدت في      

م ، شـدد خـادم      ٢٠١٥تركيا عـام    
ين الملك سـلمان بـن   الحرمين الشريف 

عبد العزيز في كلمـة ألقاهـا خـالل      
جلسة العمل لرؤساء الدول والوفـود      
المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان      

اإلرهاب وأزمـة   .. التحديات العالمية "

على أن المملكة ماضية فـي      "الالجئين
محاربة اإلرهاب بكل صرامة وحـزم     

 .حتى في منطلقـاته الفكرية

لذي دعـا إليـه خـادم       إعالن مدريد ا   .٨
الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بـن      

 ونظمتـه    عبد العزيز، رحمـه اهللا،    
رابطة العالم اإلسالمي بإسـبانيا فـي       

ــة  ٢٠٠٨ ــة العربي ــد المملك م تأكي
السعودية على تحقيق السعادة والعدل      
واألمن والسالم للبشر جميعـاً ونبـذ       
التطرف والغلو واإلرهاب والتعـايش     

 .بين الشعوب

مشاركة المملكة العربية السعودية فـي       .٩
قمة موناكو العالميـة الثامنـة حـول        
جرائم اإلرهاب وغسل األموال فـي      

م بورقة عمـل تـضمنت      ٢٠٠٦عام  
استعراضا للجهود واإلجراءات التـي     
اتخذتها المملكة في مكافحـة ظـاهرة       
اإلرهاب وتمويلـه وتنظـيم العمـل       

  .الخيري 
عربيـة   باإلضافة لتوقيع المملكـة ال   -

السعودية عدد مـن االتفاقيـات و       
المعاهدات اإلقليميـة فـي مجـال       

 :مكافحة اإلرهاب منها 

 معاهدة منظمة المؤتمر اإلسـالمي      -
  .م ١٩٩٩لمكافحة اإلرهاب الدولي 
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مدونه قواعـد الـسلوك لمكافحـة        -
اإلرهاب الدولي المعتمد من قبـل      
منظمة المـؤتمر اإلسـالمي فـي       

 السابع عـام    مؤتمر القمة اإلسالمي  
  .م ١٩٩٥

االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهـاب      -
خالل اجتماعـات مجلـس وزراء      
الداخلية والعدل العرب المنعقدة في     

  .م١٩٩٨عام
 اإلســتراتيجية العربيــة لمكافحــة -

م عن  ١٩٩٦اإلرهاب الصادرة عام    
ــس وزراء  ــة لمجل ــة العام األمان

  .الداخلية العرب 
ن لـدول    اتفاقية دول مجلس التعاو    -

الخليج العربية لمكافحة اإلرهـاب     
  .م ٢٠٠٤

ــدة - ــة الموح اإلســتراتيجية األمني 
لمكافحــة ظــاهرة التطــرف   
المصحوب باإلرهاب لدول مجلس     
التعاون لـدول الخلـيج العربيـة       

  م٢٠٠٣
 

 

المملكـة العربيـة    نظام الحكـم فـي      . ١
المية السعودية قائم على الشريعة اإلس    

السمحة التي تدعو إلـى نبـذ الغلـو         
والتطرف بكافة أشكاله ومنها اإلرهاب     

الفكري لذا حرص قادة هذه البالد على       
الدعوة دائماً للتصدي لإلرهاب الفكري     
الذي هو المسبب الرئيسي لإلرهـاب       

  .الدموي 
منذ عهد المؤسس رحمه اهللا إلى عهـد        . ٢

خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان      
عبدا لعزيز حفظـه اهللا والمملكـة       بن  

تعاني من اإلرهـاب بكافـة  صـوره     
ومازالت صامدة في وجهـه      اإلرهاب

بسبب تمسكها بكتاب اهللا وسـنة نبـي        
  صلى اهللا عليه وسلم

اإلرهاب الفكري من أشد أنواع اإلرهاب      .٣
ضراوة وفتكــاً بالـشـباب متخـذاً      
شبكات التواصـل االجتمـاعي أرض      

 .خصبة له 

ملكة أنموذجاً يحتذى في التصدي     تعد الم .٤
لإلرهاب الفكـري بمـا  تقـوم بـه          
  مؤسساتها التربوية من جهود جبـارة      
في تنظيم المؤتمرات والندوات وتفعيل     
ــى أرض   ــياتها عل ــا وتوص   نتائجه

  .الواقع 
وقعت المملكة العربية السعودية ضحيـة     .٥

إلرهاب فكـري ممـنهج مـن  قبـل        
منظمات إرهابية تـستهدف بالدرجـة      
األولى قيـادة المملكـة وعلماؤهـا و       

  .شـبابـها



 

 ٢٧١

استغلت وسائل التواصـل االجتمـاعي       .٦
استغالالً سيـئاً في بث رسـائل لبـث       
شبهات وفتاوى التكفير والترويج للفكر     
اإلرهابي الضال مـستهدفين بالدرجـة      

  .األولى شباب هذه البالد 
المملكة عضو فاعل  في هيئـة األمـم         . ٧

ــدة ــع المتح ــي جمي ــات ، وف  الهيئ
، وهـي    والمنظمات المنبثقـة عنهـا    

،  ملتزمة بجميع القـرارات الـشرعية     
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة     

  . اإلرهاب
 

ضرورة إنشاء جهة عليا توثـق جهـود        .١
المملكة العربية الـسعودية ودورهـا      
المحوري والعظيم في مكافحة اإلرهاب     

ب بكافة أشكاله ومـن ذلـك اإلرهـا       
الفكري وإبراز هذه الجهـود لوسـائل       

  .اإلعالم المحلية العالمية 
اإلرهاب الفكري مرض خبيـث يحتـاج    .٢

معالجته تضافر جميع الجهود وخاصة     
  األسرة لما لها من دور كبير وبناء 

معالجة اإلرهاب الفكري الـذي يبـث       . ٣
ــمو ــل س ــائل التواص ــر وس مه عب

 ج إلى أسلوب علمـي    يحتااالجتماعي  
ن العاطفة ويـتم مـن خـالل        بعيداً ع 

  .الفكر
المؤسسات التربوية لها دور كبيـر فـي    .٤

حماية الناشئة من االنحرافات الفكريـة      
لذا من المفيد ربطها بقطاعات المجتمع      

األخرى لتكامل األدوار في التـصدي      
  .لهذا الفكر 

ينبغـي على المؤسـسات اإلعالميـة      . ٥
الحـدث   تحري الدقـة عنــد نقـل      

عرضه وتحليله كـي    اإلرهابي وحين   
اليتحول الحدث إلى دعاية للمنظمـات     

  .اإلرهابية 
هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بين        . ٦

المؤسـسات التربويــة و المؤســسات  
اإلعالمية  لوضع إستراتيجية لمكافحة     

   .الفكر اإلرهابي المنحرف
 

تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة     
عن جميـع دول العـالم      خاصة انفردت بها    

وهي ميزة وجود الحرمين الـشريفين هـذه        
الخصوصية الدينية باإلضافة  إلى ما تحظى       
به من عالقات سياسية  متميزة مـع جميـع         

نتيجـــة لمنهجهــا الواضــح  دول العــالم 
والمتزن القائم على كتاب اهللا وسنة رسـوله        

 هذه المزايا فـرض     –صلى اهللا عليه وسلم     
ئدة فـي مكافحـة الفكـر       عليها أن تكون را   

المنحرف والتصدي له ليس على المـستوى       
المحلي فقط بل تعدى ذلك إلـى المـستوى          
العالمي حرصاً منها على استقرار شـعوب       
العالم ونشر المحبة والتعايش الـسلمي بـين        
الشعوب  ، اتضـح ذلك جلياً مـن خـالل          
الجهود المبـاركة التي بينها في ثنايـا هـذا         

  .البحث 
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مجموعـة  ). م  ١٩٨٧. (ابن باز،عبد العزيز  
الرئاســة العامــة إلدارات . فتــاوى 

البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة     
 .الرياض . واإلرشاد 

لـسان  ). م  ٢٠٠٣. (ابن منطور ،المصري  
دار :بيروت  ) . المجلد األول ( العرب  

  .بيروت للطباعة والنشر
دعايـة  ).  م  ٢٠١٦.(عيـسى ،عـسلون    بن

رهاب عبـر منـصات     التطرف واإل 
 المؤتمر الدولي . التواصل االجتماعي   

الثاني لإلعالم واإلرهـاب الوسـائل      
جامعه الملك خالد   . واإلستراتيجيات    

 .أبها .

ــشام  ــشير ،ه ــاب ).   م٢٠١٤. (ب اإلره
اإللكتروني في ظل الثورة التكنولوجية     
وتطبيقاتها في العالم العربـي مركـز       

بنـي  جامعة  .الدراسات اإلستراتيجية   
  .القاهرة.سويف 

).  م٢٠٠١.( الجنحــي ، علــي بــن فــايز
اإلرهاب الفهم المفروض لإلرهـاب     

العربيـة   جامعة نـايف  . المرفوض  
  .الرياض .للعلوم األمنية 

 ) ٢٠١٦. (الحازمي، مبـارك بـن واصـل    
المـؤتمر  . اإلرهاب واإلعالم الجديد  

 الدولي الثـاني لإلعـالم واإلرهـاب      

معه الملك  جا.واإلستراتيجيات الوسائل
  .أبها .خالد

مـستقبل  ).م  ١٤٢٠. (الحلوة ، محمد إبراهيم   
ظاهرة اإلرهاب وسبل مكافحتها ورقة     
علمية في حلقة علمية بعنوان تبـادل       
المعلومات في مكافحة اإلرهاب فـي      
ــة  ــة والدولي ــة العربي ظــل االتفاقي

  .الرياض .أكاديمية نايف العربية .
ــضيل  ــو، ف ــا ). م ٢٠١٠.(دلي التكنولوجي

 لجديدة لإلعالم واالتـصال المفهـوم      ا
 للنشر  دار الثقافة :  االستعماالت عمان 

  .والتوزيع
  . زهير، ياسـين     ؛عبد الكريم علي  ، الدبيسي

دور شبكات التواصـل    ) . م٢٠١٣( 
 أي العام لدى  االجتماعي في تشكيل الر   
مجلة العلوم  . طلبة الجامعات األردنية  

. ٤٠المجلـد   . اإلنسانية واالجتماعية 
  .٤١دد الع

 ) . م ٢٠١٠. (،عبد الرزاق محمـد     الدليمى
) .  الطبعة األولى .(دعاية واإلرهاب   ال

  .دار جرير للنشر والتوزيع : الرياض
اإلرهـاب  ) . م ٢٠٠٨. (، جالل الدين  صالح  

مركـز  .الفكري أشكاله وممارساته      
الدراسات والبحوث، جامعـة نـايف      

  .الرياض .العربية للعلوم األمني 
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جامع ) .م  ٢٠٠١.(  بن جرير  ، محمد الطبري
مؤسـسة  . البيان في تأويل القـرآن      

  .الرياض  .الرسالة  
دور ) .  م ٢٠٠٢.( الظاهري، خالد صـالح     

رسالة . التربية اإلسالمية في اإلرهاب   
 دار عالم : الرياض. توراه منشورة دك

  . الكتب
اإلرهاب ).  م٢٠١٤. (عبد الصبور ، سماح     

ــات   ــتخدامات الجماع ــي اس الرقم
 سلحة لوسائل التواصل االجتماعي   لما
مركـز  ). المجلد األول  العدد الثاني    (

  .المستقبل لألبحاث والدراسات
البحـث  ) . هـ   ١٤٢٤.( عبيدات ، ذوقان    

ــه أســاليبه   العلمــي مفهومــه أدوات
  . اشراقات للنشر والتوزيع: الرياض .

حقوق ) .هـ١٤٢٠.( ، أحمد فؤاد  عبد المنعم 
ـ    الميضحايا اإلرهاب من منظور إس

 األمنية  أكاديمية نايف العربية للعلوم   . 
  .الرياض .
ـ  اإلعــالم ).  م ٢٠٠٨.( ، صـادق اسعبـ

الجديد دراسة في مداخلـه النظريـة       
دار :عمــان  .وخصائــصه العامــة 

  الشروق  
 ١٤٠٧.( الفيروزآبادي،  مجد الدين محمـد       

القـاموس المحـيط، مؤسـسة      ). هـ
  .بيروت. الرسالة

بحـث  ) . م    ٢٠١٤(حسين    القحطــاني،  
مقدم إلـى نـدوة اإلعـالم واألمـن          

ــن  . ــايف لألمـ ــة  نـ أكاديميـ
  .الرياض.الوطني

ــش   ــريف دروي ــان، ش ) . م٢٠١٥.(اللب
ــة  ــة والثقافي اإلســتراتيجية اإلعالمي

المركـز  . لمواجهة تنظـيم داعـش    
  .القاهرة .للبحوث والدراسات  العربى

شــبكات ) . م ٢٠١٢.(مرســي ، مــشري 
مية نظرة في   التواصل االجتماعي الرق  

. مجلة المـستقبل العربـي    . الوظائف
  .١٥٧ص .  لبنان

).  م   ١٩٩٩.(محب الدين ، محمـد مـؤنس      
اإلرهاب علـى المـستوى اإلقليمـي       

أبحاث النـدوة   . االستراتيجيات األمنية 
العلمية حـول تـشريعات اإلرهـاب       

 .ميــة نــايف للعلــوم األمنيــة أكادي
  .الرياض

قـع  الموا) .  م  ٢٠١٥.(موسى ،شيرين على    
اإللكترونية اإلخباريـة دراسـة فـي       

) الطبعة األولى .(المفاهيم والمصداقية   
  .دار العالم العربي:القاهرة  

توظيـف  ) .م  ٢٠١٦.( المشعلي ، ناصـر     
شبكات التواصل االجتماعي في تجنيد     

الشباب دراسة حالـة علـى تنظـيم         
المؤتمر الدولي الثاني لإلعالم    .داعش  
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راتيجيات الوسائل واإلست : واإلرهاب  
  .أبها .جامعه الملك خالد.
) . هــ   ١٤٢٢.( محمد الحـسين   ،مصلحي

المملكة العربية الـسعودية وحقـوق      
 بحث مقدم إلـى  .إلنسان في المملكة  ا

الندوة العلميـة عـن جهـود خـادم         
الحرمين الشريفين في خدمة اإلسـالم      

 لمسلمين نظمته جامعة اإلمام محمد    وا
  .الرياض .بن سعود اإلسالمية 

 الـشربيني، زكريـا     ؛صور، سيد أحمـد     من
سلوك اإلنـسان   ) .م  ٢٠٠٣. ( أحمد

 .بين الجريمـة العـدوان اإلرهـاب        
  . دار الفكر العربي:القاهرة

توظيـف  )  . م ٢٠١٦.(محفوظ ،جدو ولـد     
الجماعات اإلرهابية لمواقع التواصـل    
االجتماعي في تجنيد الشباب والترويج     

الفـيس بـوك والتـويتر      .ألفكارهم  
المـؤتمر الـدولي الثـاني       .نموذجاً

واإلرهــاب الوســائل  لإلعــالم 
 جامعة الملـك خالـد      واإلستراتيجيات

  .أبها.
ــوقي ــة الدس ــي ، وجي )  م٢٠١٤.( المرس

األساليب االلكترونية الحديثـة التـي      .
 التنظيمات االرهابيـة فـي      تستخدمها
ــرائم ــة الج ــدوة دور .  االرهابي ن

مؤسسات المجتمع المدني في التصدي     
  .الجزائر .جامعة نايف . لإلرهاب

ـ ١٤٢٤. (مجلة البحوث اإلسـالمية       ).هـ
  العـالج اإلرهاب أسـبابة ووسـائل      

 .١٢٢ص ). العدد السبعون ( 

جهـود  ) . م٢٠٠٩.(نظمي ، محمد عزيـز      
فـي  علماء المملكة العربية السعودية     

 دراسـة مقدمـة   . مكافحة اإلرهاب   
لمؤتمر اإلرهاب بين تطـرف الفكـر    

. امعة اإلسالمية   الج. وفكر التطرف   
  .المدينة المنورة 
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