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 ملخص البحث

اقتراح تصور لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ  هدف البحث إلى 
 تشمل؛وخاتمة ومبحثين  المنهج الوصفي ،وقد اشتمل على مقدمة  باستخدام ،اإلرهاب

المبحث األول : دور الجامعات السعودية في توعية الطالب تناول و النتائج والتوصيات ،
مالمح تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في المبحث الثاني واستعرض ، بنبذ اإلرهاب

 البحث تم التوصل إلى النتائج  التالية : حثيمب،ومن خالل توعية الطالب بنبذ اإلرهاب 
للجامعات السعودية دور بارز في  نشر مفهوم وسطية اإلسالم بين الطالب، والتأكيد على  -

أنه دين سالم ومحبة، وتعاون بين الجميع، وأنه يشجع على الحوار مع اآلخر، ويحترم 
 ي .حقوق الجميع، ويرفض العنف، ويحارب اإلرهاب والتطرف الفكر 

دور فعال في تقديم الفكر المعتدل للطالب الذي يمثل جوهر الدين للجامعات السعودية  -
 اعينوحقيقته ،وغرس الثقافة اإلسالمية في أعماق الطالب بالمنطق السليم والفكر اإلق

،والتربية الصحيحة ،والوقوف بالمرصاد لتلك الشبه التي توجه لعقول الطالب لتزعزع  
من ثقافة  هموتأمينهم من األفكار الضالة  والفكر المتشدد ،وتحذير  العقيدة في عقولهم،

 .التكفير التي هي لغة المتشددين والمتطرفين فكريا
 وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بما يلي :

،وتدريبهم على نبذ اإلرهابية لجامعات السعودية: توعية الطالب بمخاطر األفكار على ا-
العنف واإلرهاب بشتى األساليب التربوية ،والعمل على غرس التسامح و االعتدال 

 والوسطية في نفوسهم.
استخدام أسلوب الحوار والمناقشات الجماعية من أجل تدريب الطالب  على النقد اإليجابي  -

ل أفكارهم بما يتناسب وقيم وثوابت ديننا  وثقافة المجتمع ،ومن أجل تنفيرهم من ،وتعدي
 . العنف واإلرهاب

تزويد الجامعات السعودية بهذا التصور المقترح لالستفادة منه  في توعية الطالب بنبذ  -
 . اإلرهاب
 اإلرهاب( - -دور الجامعات السعودية -تصور مقترح )الكلمات المفتاحية :        
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  ABSTRACT 

The purpose of the research is to propose a scenario for the role of 

Saudi universities in educating students about the rejection of terrorism 

using the descriptive approach. It included an introduction, two papers 

and a conclusion. These included the conclusions and recommendations. 

The first topic dealt with the role of Saudi universities in educating 

students to reject terrorism. In educating students to renounce terror, and 

through the research researchers reached the following results: 

- The Saudi universities have a prominent role in spreading the 

concept of the centrality of Islam among the students, stressing that it is a 

religion of peace and love and cooperation among all. It encourages 

dialogue with others, respects the rights of all, rejects violence and fights 

terrorism and intellectual extremism 

- The Saudi universities have a prominent role in spreading the 

concept of the centrality of Islam among the students, stressing that it is a 

religion of peace and love and cooperation among all. It encourages 

dialogue with others, respects the rights of all, rejects violence and fights 

terrorism and intellectual extremism. 

- Saudi universities have an active role in providing moderate thought 

to students, which represents the core of religion and its truth, and 

instilling Islamic culture in the depths of students with good logic, 

persuasive thinking, correct education and standing up to the similarities 

that guide students' minds to shake faith in their minds, And warn them of 

the culture of atonement which is the language of extremists and 

ideologically extremists 

In light of the results of the research, the researcher recommended the 

following: 

- Saudi universities: to educate students about the dangers of terrorist 

ideas, and train them to renounce violence and terrorism in various 

educational methods, and work to instill tolerance, moderation and 

centrality in them. 

- Use the method of dialogue and group discussions to train students 

on positive criticism, and modify their ideas commensurate with the values 

and constants of our religion and culture of society, and to prevent them 

from violence and terrorism. 

- Providing the Saudi universities with this vision to benefit from it in 

educating students to reject terrorism. 

(Keywords: perception of the proposal - the role of Saudi universities - 

- terrorism) 
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 دمة :قم

من الفكر اإلرهاابي والجماعاات المتطرفاة تحرص الجامعات السعودية على وقاية طالبها 
وقااااايتهم ماااان االنحرافااااات الفكريااااة والساااالوكية، التااااي تتمثاااال فااااي العديااااد ماااان المشااااكالت  ،و

ماان السااقوط فااي بااراثن  حفااط طالبناااوالعماال علااى  كاالنتماااءات المشاابوهة لجماعااات متطرفااة،
 ،ووقايتهم من العنف واإلرهاب . االنحراف السلوكي والفكري

مان خاالل خطتهاا االساتراتيجية علاى مواكباة العصار ومتغيارات فاي  وزارة التعلايم  عملوت
التعليمياة ماع االهتمااام باالبرامج الوقائياة التااي تساتهدف تحساين مسااتو   العمليااةكال ماا يخادم 

)الساااهلي .حيااااة طالبهاااا ونماااوهم الفكاااري والسااالوكي وصاااوالة إلاااى تحقياااق التنمياااة لمجاااتمعهم 
 (4،صه1437،

أن تتاولى عقاول الطاالب ،وتحمايهم مان األفكاار  علاى  الجامعاات الساعوديةكما تحرص 
مان التعلايم بمختلاف مراحلاه  المملكاة جعلاتولقاد " الضالة ،وتحصنهم ضد أي اختراق فكاري ، 
بتكااوين الااوعي دة واالتجاهااات المنحرفااة ،واهتماات عاماال التحصااين األقااو  ضااد التيااارات الوافاا

اإليجاااااااااابي الاااااااااذي يواجاااااااااه باااااااااه الطالاااااااااب األفكاااااااااار الهداماااااااااة واالتجاهاااااااااات المضاااااااااللة 
   .(4،صه1428)الحربي،"

وتثمر جهود الوقاياة الجامعياة دون مساالك الغلاو والجفااء مان خاالل تكامال أداء جمياع 
 أنساق المجتمع لواجباتها العلمية والثقافية واالجتماعية الرامية إلى استقرار الوطن . 

استغل تقنيات  الذياإلرهاب  العبء األكبر في مواجهة طاهرة الجامعات السعودية  وتتحمل
ثير من مفاهيم الناشئة، وسلوكياتهم، وهو ما يتطلب حضورةا نوعيةا في العصر في تغيير ك

ا  توعية تلك العقول الشابة، ومخاطبتهم بلغة عصرهم، وتنويرهم إلى خطر التشدد والغلو وأيضة
دورةا أكبر في تبني حوار الجامعات السعودية  خطر االنفالت والتغريب، وهو ما يعني أن تبذل

ت ومحافطةا على وطنية الشاب وانتمائه، ومهذبةا لسلوكه نحو تحمل معتدل قائم على الثواب
بدورها في توعية  وتسهيالة على الجامعات السعودية في قيامها.مسؤولياته الدينية والوطنية

تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية  " بحثال االطالب بنبذ اإلرهاب ؛ كان هذ
 الطالب بنبذ اإلرهاب."
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 بحث:المشكلة 

فااي الزيااادة الكبياارة والمطااردة فااي عاادد حااوادث اإلرهاااب ،وعاادد  بحااثتتمثاال مشااكلة ال
بااالرغم ماان و ،القتلااى والمصااابين والخسااائر الضااخمة التااي لحقاات بالممتلكااات العامااة والخاصااة 

 الشااباب بعااض اإلرهابيااة  وقااع فااي مسااتنقع األفكااار الضااالة الجهااود لمكافحااة اإلرهاااب إال إنااه
البعض من دعاة التطرف باسم الدين ،فراحوا يستبيحون ألنفسهم بعاض الطاواهر الذين ضللهم 

:مثاال طاااهرة التكفياار والهجاارة ،والعاادوان علااى األنفااس واألمااوال واألعااراض وطااواهر التخريااب 
 . (2033، ه1435والدمار )هاشم ،

ابعهااا ،واجتثاثهااا ماان جااذورها منوطاااهرة اإلرهاااب طاااهرة اجتماعيااة والبااد ماان تجفيااف 
 (287،ص ه1435على المؤسسات التربوية توعية الطالب بأخطارها )رستم ، هذا يوجب،و 

وينبع االهتمام بمواجهة اإلرهاب من االستشعار بخطاورة هاذا اآلفاة والادور المؤمال مان 
وبصااافة خاصاااة  مؤسساااات الدولاااة فاااي محارباااة اإلرهااااب والتصااادي ألفكاااار الشااار والتطااارف،

 المباشر مع فئة الشباب .الجامعات السعودية ؛لتعاملها 
وفااي طاال الجهاااود المشااكورة التاااي تقااوم بهااا المملكاااة العربيااة الساااعودية فااي مواجهاااة 

وبالاذات فاي اآلوناة األخيارة   اإلرهاب والتضاليل الفكاري للشاباب خاصاة وأبنااء المجتماع عاماة،
فكاار بعاد انتشااار الفكاار اإلرهااابي ؛يااأتي دور الجامعااات السااعودية فااي تحصااين الطااالب ماان كاال 

وقعاات  "ضااار منحاارف ،وضااد العمليااات اإلرهابيااة التااي ينفااذها المنحرفااون فكريااا خاصااة بعااد أن
وزارة التعلاايم وهيئااة كبااار العلماااء اتفاقيااة تعاااون لنشاار الفكاار الوسااطي فااي أوساااط المؤسسااات 

 (4،صه1437.)السهلي ، "التعليمية ومنها الجامعات  
بخطاار الفكاار المتشاادد، ، ماان خااالل إدرا  تجاااا التوعيااة  كبياار رللجامعااات السااعودية دو ف

عادة النطار فاي بعاض  مواضيع عن اإلرهاب في المنهج الدراسي تأخذ جانب الوقاية والعال ، وا 
المناشط وتغيير نمطها وتوجهها، كاذلك دراساة وتقاويم المرحلاة الماضاية والياة التنفياذ، إضاافة 

عادا إلى انتقاء األستاذ القدوة الصالح لهاذا المرحلاة، دا وتدريباه علاى مواجهاة الغازو الفكاري وا 
 والعنف واإلرهاب .

ونباذ  واقتراح التصورات  لتجفياف مناابع الفكار الضاال لذا يجب وضع الخطط التربوية،
عداد أعضاء هيئة التدريس اإلرهاب  وتادريبهم علاى تحصاين الطاالب مان العناف ،،مع تأهيل وا 

 واإلرهاب و األفكار المنحرفة فكريةا وسلوكيةا.
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 البااارع يسااتطيع أن يزياال اإلشااكال ماان ذهاان الطالااب ،ثاام إن  هيئااة التاادريسعضااو ف
،أياا كاان تخصصاه يساتقطع مان وقتاه ،ولاو خماس دقاائق يباين النااجح  عضو  هيئة التدريس

أنه ال يجوز لطالب أن يأخذ فتو  أو رأيةا شرعيةا إال ممن نصبهم ولاي األمار للفتاو  ،وأن يباين 
إلاى مان نصابهم  بالاذهاب فينصاحهم ؛ترنات أكثارا خااطم ومغارض  لهم أن ما يقرؤون في اإلن

،كماا يالحاط األب أوالدا فيحااورهم طالباه أن يالحاط ولي األمر للعلم والفتاو  ،كماا يجاب علياه 
 (17،صه1428ويناقشهم فبالحوار والنقاش يعرف اتجاهات الطالب وأفكارهم )النجيمي ،

، والتي الجامعات على طالب إلرهاب ل التأثيرات السلبية  ا من انطالقة ا البحث أتي هذيو 
دور في ذلك وللجامعات السعودية ،إلرهاب ابنبذ توعية الطالب يمكن مواجهتها عن طريق 

البحث الحالي اقتراح تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب ؛لذا يحاول 
 .بنبذ اإلرهاب

 :   بحثال أسئـلة

 التالي: الرئيس اإلجابة عن السؤال  بحثال اول يح
 ؟التصور المقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهابما 

 -:السؤاالن التاليان   من هذا السؤال الرئيس ويتفرع
        ما دور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب؟                                         -1
 لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب ؟ التصور المقترحما مالمح  -2

 إلى :   الحاليا بحثهادف الي :بحثأهداف ال
 .دور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهابالتعرف  على  -1
 بنبذ اإلرهاب.تقديم تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب -2
 . اإلرهابوعية الطالب بنبذ الجامعات السعودية في تتقديم بعض التوصيات التي قد تفيد -3

 :بحثأهميـة الـ 

وهو منهج يساتخدم فاي دراساة ،المنهج الوصفي بهذا البحث  يأخذ: الوصفيالمنهج 
 هااااالماااؤثرة فياألوضااااع الراهناااة للطاااواهر مااان حياااث خصائصاااها وأشاااكالها وعالقتهاااا والعوامااال 

 (47، ص ه1432عليان ، )
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 مصطلحات الدراسة:  

 العنف؛ أو أفعال من منطم فعل : كل (67،صم2003اإلرهاب :يعرفه المحمود )
ا أو رعبةا يسبب به، التهديد  اختطاف أو الرهائن حجز أو واالغتيال القتل أعمال خالل من، فزعة
 الرعب من حالة يخلق مما األفعال، من غيرها وأ المفرقعات تفجير أو السفن أو الطائرات
ضد  أفراد أو دولة به قامت سواءمعينة  أهداف تحقيق يستهدف الذي واالضطراب، والفوضى

 .اخرين أفراد دولة أخر  أو
ا بأنهوي    والتدمير القتل تتضمن إجرامية أعمال ارتكاب في الشروع أو ارتكاب :عرف أيضة
 األمن وزعزعة الفزع من  حالة لجلب والمقيمين المواطنين وترويع وتخويف لتهديد والتفجير

 .(ه1428الحربي ، .(بالمملكة واالستقرار
 الدراسات السابقة :

 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي :من أبرز 
(: هدفت إلى وضع  تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في هـ1430دراسة الشهراني)

واستخدمت المنهج الوصفي ،ولقد توصلت إلى أنه يجب العناية بدور  تحقيق األمن الفكري 
 .،والتحصين ضد االنحراف الفكري المؤسسات التربوية في تحقيق األمن الفكري 

 هـ(: 1431)سليماندراسة آل 

مقترح لوضع خطوات إجرائية تربوية لوقاية فكر الشباب من تصور هدفت إلى وضع  
االنحراف في ضوء التربية اإلسالمية، واستخدمت المنهج الوصفي ،ولقد توصلت إلى اقتراح 
تصور تضمن اإلجراءات التربوية التي تقي فكر الشباب من االنحراف في ميدان العقيدة 

 والعبادة واألخالق .
  هـ(:1431دراسة العمري )

التربية األمنية في اإلسالم .أصولها ودورها في تكوين الوعي باألمن هدفت إلى تحديد 
تصور مقترح لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية بتقديم االجتماعي لد  األجيال 

،واستخدمت المنهج الوصفي ،ولقد توصلت إلى اقتراح تصور محتو  تربوي لتكوين  السعودية
،وطريقة  تماعي لد  طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةالوعي باألمن االج

 .تطبيقه 
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وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في الخطوات المنهجية للبحث ،وفي 
 بناء التصور المقترح .

 ولاملبحث األ

 دور اجلامعات السعودية يف توعية الطالب بنبذ اإلرهاب

وهاو حاديث السااعة ؛ بال هاو نبتاة شايطانية يزرعهاا فاي ،يعد اإلرهاب قضية عالمياة 
فكر من ضل سعيه وخاب عمله؛ فقاد عاما اإلرهااب وتطااير شاررا، ولخطورتاه تعالات الصايحات 

 ، وضرورة التصدي له.وبيان أشكاله وصورا،إلى تحديد مفهومه 
الشااريعة والفطاارة بصااورا وأشااكاله كافااة  وطلاام وعاادوان تأباااا،واإلرهاااب جريمااة نكااراء 

،ومرتكبااه مسااتحق للعقوبااات الزاجاارة الرادعااة عمااالة بنصااوص الشااريعة اإلسااالمية ،ومقتضاايات 
 (408،صه1436حفط سلطانها ،وتحريم الخرو  على ولي األمر )ال الشيخ واخرون ،

وينفثاون  وهو في حقيقته إفراز لفكر ضال منحرف يتخذ أربابه العدوانية لمجتمعاتهم ،
سمومهم بطرق شاتى تحات دوافاع ساوداوية ،يترتاب عليهاا مفاساد ال حادود لهاا مثال االنحاراف 

 عن الحق ،واختالل الخلق ،وتشويه الدين ،وتنفير اآلخرين منه .
اليوم الشغل الشاغل للعالم كلاه ؛فالكلماة تعاد الياوم أكثار الكلماات  وتعد قضية اإلرهاب

شاايوعةا فااي الوسااائل اإلعالميااة ،باال والمحافاال العلميااة والسياسااية وبااالرغم ماان ذلااك لاام يعاارف 
 تعريفةا دقيقةا .   

بأنه )الجريمة المنطمة التي يتواطأ فيها مجموعة مان الخاارجين  ومن أبرز تعريفاته :
على نطام الدولة والمجتمع ،وينتج عنها سفك دمااء بريئاة أو تادمير منشاأت ،أو اعتاداء علاى 

 ( .15،ص ه1431)وزارة اإلعالم، (ه1436،237ممتلكات عامة وخاصة )جمعة ،
تخويااف تمكاان فاعلهااا ماان إشاااعة حالااة ماان الرعااب وال ؛وماهيااة العماال اإلرهااابي هااي

إلقااء الرعاب باين النااس ،أو تارويعهم  :فرض سيطرته ،وتحقيق أهدافه ،وأن غاية اإلرهاب هي
بإيااذائهم، أو تعااريض حياااتهم أو حااريتهم أو أماانهم للخطاار ،أو إلحاااق الضاارر بالبيئااة أو بأحااد 

الماوارد الوطنيااة أو تعااريض أحاد  المرافاق أو األماالك العاماة أو الخاصااة ،أو االساتيالء عليهاا،
 .(11،صه1427للخطر .)ال الشيخ ،

خطر كبيار  ،فلايس هنااك خطار  ياداهم األفاراد والمجتمعاات أكبار مان خطار اإلرهاب و  
زهاق األرواح )العك ،  . (8،صه1418اإلرهاب ،الذي من ورائه سفك الدماء ،وا 
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ويعد اإلرهاب غفلة عن الطرق السلمية ،واالستهانة بحاق الانفس ،وحاق الغيار فاي    
األماان والسااالمة والحياااة ،ولااذلك ال يصاادر اإلرهاااب إال ماان فئااة باغيااة أو جماعااة خارجااة عاان 

 (402،صه1437)عرفة ،.إجماع األمة 
ي ؛فاإلسالم  بعيد كل البعاد عان العناف واإلرهااب ماان فهاو :ديان توحياد باال كهناوت ،وا 

)اإلدريساي  .ودعوة باال تنفيار ،وتادين باال تطارف بال خرافة ،وجهاد بال إرهاب ،وعقل بال إلحاد،
 (102،ص ه1434،

 ماا يسامىبعض فئات من األمم المختلفة  تتبنى أفكار  ( أن م2008ويذكر "العبادي" )
يساعى   المسالمين أمارحيث إن نشر أفكار التطرف واإلرهاب بين أبناء  هذا األيام،   باإلرهاب في

إطااار عملهاام الاادؤوب لتشااويه صااورة هااذا الاادين، وتقااديم ممارسااات   إليااه أعااداء اإلسااالم، فااي
يتطلاب بااذل جهاود كبيارة، لتحصااين الشاباب ماان هاذا الاادعوات  خاطئاة ترتكاب باساامه، وهاو مااا 

ت الشاااباب مااان عملياااا  يحماااي  الاااذي ؛إطاااار التوعياااة الملتزماااة والتناااوير الراشاااد  الهداماااة، فاااي
مماا لادفعهم إلاى العناف والتطارف والممارساات المنحرفاة اآلثماة،  ؛االستغالل والتاأثير المنحارف

  لهم ولدينهم وأوطانهم وأمتهم. يسيء
استخدام القوة أو العنف واقعيا أو تخيليا أو التهديد بهماا فاي مجاال  : واإلرهاب  يعني

محلاااي أو إقليماااي أو دولاااي ضاااد مااادنيين ضاااحايا ومجتماااع مساااتهدف غيااار مباشااار إلرهاااابهم 
 .(151،صه1431")البداينة ،

 ،الجماعااات المتطرفااة  التااي تتبنااى العنااف واإلرهااابفااي اآلونااة األخياارة  ولقااد كثاارت 
والمتتبااع للخطاااب اإلرهااابي فااي   ،اإلعااالم الجديااد فااي بااث فكرهااا الضااال والتااي تسااتخدم  وسااائل

اا اإلعااالم الجديااد يجااد ا التااي تتخااذ الكااذب تطرفةااا ال فااي الفعاال وحاادا ،باال وفااي لغااة الخطاااب أيضة
ا مصحوبةا بالترهيب والترغيب المتطرف ليضامن انصاياع أتباعاه دون  ؛والتدليس واالجتزاء منهجة

 .نقاش
العربيااة السااعودية ماان اسااتهدافها ماان قباال التنطيمااات واألحاازاب  ولقااد عاناات المملكااة

ن إرهاااب هااذا التنطيمااات واألحاازاب والفاارق اإلرهابيااة  والخاليااا اإلرهابيااة بعملياتهااا اإلجراميااة ،وا 
اليوم قد أخذ أبعادةا خطيرة في التمدد واالنتشار واإلمعان في التطرف والعنف ،ولهذا فقاد أصابح 

 والشعوب بكل مكوناتها وأطيافها. محور اهتمام الحكومات
مطاااهر، أبرزهااا التعصااب للاارأي تعصاابةا ال يعتاارف لبخاارين باارأي، باإلضااافة لإلرهاااب و 
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إلى العنف في التعامل والخشونة في األسلوب والغلطة في الدعوة، وأخطر هاذا المطااهر إباحاة 
 . (17،ص ه1436)السديس ، .الدماء واألموال

 بالنطاام واإلخاالل والشاعوب، لاد  الادول والخاوف الرعاب نشارمنها   أهداف لإلرهابو 
لحاق العام،  .( 64،ه 1425العميري ، ). بالبيئة الضرر وا 

ن تفجير األحيااء الساكنية أو السافارات فاي باالد اإلساالم وغيرهاا ،أو األبارا  العالياة  وا 
والطارق والجساور أو الفناادق واألنفاااق  والطاائرات  أو نحاو ذلااك ،وكاذلك  اغتياال الشخصاايات 

)السااااليماني .الكبااااار يعااااود كلااااه علااااى اإلسااااالم بشاااار أكباااار ماااان الشاااار الااااذي يااااراد إزالتااااه 
 .(60،صه1427،

فاساتباحوا األنفاس المعصاومة ،وسافك  ؛ى اإلرهابيون على األمة جناية عطيمةلقد جن
وتباااهوا بالغاادر والفجااور ،فأصاايبت األمااة بنكبااات كبياارة ،وحلاات بهااا شاارور عطيمااة ،الاادماء 

 (193،صه1433)الطويل ،
ولقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسانة علاى عطام حرماة دم المسالم وتحاريم 

)العتيباي  .ماله أو عرضاه ،كماا حارم اإلساالم دم المعاهاد والاذمي والمساتأمنقتله ،أو استباحة 
 (167،ص ها1435،

ن اإلسالم بريء من تهمة اإلرهاب التي اتسم بها بعض الشباب في عصر العولماة، و  ا 
فاإلسااالم حجااة علااى المساالمين بأحكامااه وتشااريعاته، فماان عرفااه عاارف الحااق؛ ألن ماان يعاارف 

دعياااء ماان المغرضااين أو المنحاارفين، فااال عالقااة لإلسااالم بهاام أو الحااق يعاارف رجالااه، أمااا األ
، ه1423)عرجااااوي،بفعلهاام، سااو  ماان حيااث رفضااه، باال والمعاقبااة عليااه عنااد االقتضاااء. 

 (52ص
فاإلسالم من أصوله االعتدال والوسطية ،واليسر ورفع الحر  مان مبادئاه ،ومان يخار  

،وخار  علاى أصاوله الصاحيحة ،والوصاف على تلك المبااد  يكاون قاد عاارض مبااد  اإلساالم 
)السااديس ، و( 49ص ،ه1437الشاارعي لمثاال هااذا العماال لاان يكااون إال بااالتحريم .)النجااار ،

 (.4 ص،ه1437
ن اإلرهاب الذي يمارس باسم اإلسالم افاة دخيلاة علاى األماة اإلساالمية غريباة عان و  ا 

مااة وبطريقااة تعاونيااة مواجهتهااا بحاازم وحكمنهاجهااا الااديني واالجتماااعي والثقااافي ،مااا يوجااب 
تنسااق فيهااا الجهااود الرساامية والشااعبية ،والبااد أن تكااون المعالجااة ناجعااة شاااملة لإلرهاااب فكاارةا 
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وممارسة ،تستدعي تناوله تناوال يحيط بمختلف جوانباه ،ودراساته فاي أبعاادا الفكرياة والنفساية 
ناجعااة )التركااي واالجتماعيااة ،وتحلياال أساابابه ورصااد اثااارا المختلفااة ؛لتحصاايل ساابل العااال  ال

 ه(1437،
ولقااد طاال جهاااز األماان السااعودي لفتاارة طويلااة وال ياازال يحتاال مكانااة طيبااة بااين أجهاازة 

ماااع الجريماااة واألحاااداث المحلياااة التعامااال أو ضاااعف األمااان فاااي العاااالم ،وذلاااك لقدرتاااه علاااى 
لخارجية بما يتناسب مع ثوابت المملكة ،وحيث إن اإلرهااب علاى اإلجماال ال يمكان أن يواجاه او 

بالحل األمني بمفردا فاي طال غيااب دور األسارة ورجاال التربياة والتعلايم ورجاال الفكار والثقافاة 
ومؤسسااات المجتمااع المختلفااة ،باال البااد أن تتضااافر الجهااود علااى جميااع المسااتويات لمكافحااة 
هذا الطاهرة ،فالعال  الحقيقي يكمن في قيام كل مؤسسات المجتمع بدورها المطلاوب وبخاصاة 

   (167،صه1431لدينية والتربوية )الجحني ،المؤسسات ا
وتتحمل مؤسسااتنا الجامعياة مساؤولية جسايمة فاي تحصاين الشاباب ووقايتاه مان أي 

 (92،ص ه1426)حريز واخرون ،انحراف فكري باتجاا الغلو والتطرف 
؛فهاي تعمال  أهم وأخطر األسلحة لمحاربة اإلرهاب والتطرف الجامعات السعودية عد تو 

وتنمياة المهاارات الذاتياة واالجتماعياة التاي تنماي  ،المنهج العلمي والتفكيار الناقادتطبيق  على 
مهارات التواصل والحوار المنااطرة واإلقنااع والعارض، وترساخ فايهم قايم التساامح والعفاو والنقاد 

مهاارات الحاوار والمناقشاة ومهاارات الااتعلم الاذاتي وتعلام األقاران والعمال فاي مجموعااات و البناااء 
 (م2015)محجوب ، .ومحاكاة الواقع وتحديد مشاكله واقتراح حلول لها

وتلقيانهم  ،ومما الشك فيه إن الخطط التربوية المراد تنفيذها فاي مجاال توجياه الطاالب
األماين  عضاو هيئاة التادريسالقيم الدينية الصحيحة التي تنبذ اإلرهاب لن تتحقق ما لم يتوافر 

 .باالضطالع بهذا المهمة  الكفء
 فاي قاعاات الدراساة إساهام فاي تشاكيل شخصايات أعضاء هيئاة التادريس ولشخصية 

وهاذا ،وطريقاة تهذيباه لهام  طالباهتنعكس في أسالوب تعاملاه ماع  األستاذن سمات اإذ الطالب 
 نحو التعلم. الطالببدورا يؤثر في اتجاهات 

فإنااه ماان الضااروري انتقاااء األساااتذة الااذين يقومااون بالتاادريس بكاال دقااة وحااذر  لااذا 
باإلضاافة إلاى  ،بحيث يتصفون بالفطنة والذكاء والقدرة على إيصال المعلومة الصحيحة للطالاب

المقدرة الشخصية التي تمكنهم من استيعاب المتغيرات الحضاارية التاي يعيشاونها وعكساها فاي 
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ويجاااب أن يحفاااز األساااتاذ طالباااه علاااى المناقشاااة واإلباااداع  ،مشاااوقالمنااااهج الدراساااية بشاااكل 
والتفكير بصورة علمية من خالل استشعار الواقع والتأمال فياه وطارح األفكاار ومناقشاتها بشاكل 

 (ه1425مجرد من األوامر والنواهي التي تأخذ قوالب جاهزة)اليوسف ،
بنباذ األفكاار الضاالة  ومن الضروري على  الجامعاات الساعودية القياام بتوعياة الطاالب

 -اإلرهابية  من خالل قيامها بما يلي :
تقديم الفكر المعتدل للطالب الذي يمثل جوهر الادين وحقيقتاه ،وغارس الثقافاة اإلساالمية فاي -

،والتربيااة الصااحيحة ،والوقااوف بالمرصاااد  أعماااق الطااالب بااالمنطق السااليم والفكاار اإلقناااعي
وتاأمينهم مان األفكاار  لتلك الشابه التاي توجاه لعقاول الانشء لتزعازع  العقيادة فاي عقاولهم،

الضااالة  والفكاار المتشاادد ،وتحااذير الطااالب ماان ثقافااة التكفياار التااي هااي لغااة المتشااددين 
 والمتطرفين فكريةا .

اإلرهااابي م الطااالب حتااى ال ينزلقااوا فااي الفكاار اسااتخدام الحااوار الااذي يغلااق أبااواب الفتنااة أمااا-
 الضال والمنحرف .

تنفيذ البرامج واألنشطة التي تقيم الفكر الذي يجعل الطاالب يتعايشاون ماع المازا  االساتقامي -
 .(46،صه1437والفكر السليم )عزب ،

اطن عمال علاى ترسايخ ماو تأن تعمل على تعويد الطالب على الحوار واحترام الرأي اآلخر ،وأن -
وتجناااب الخاااوض فيهاااا ،وأن تعمااال علاااى إضاااعاف نقااااط الخاااالف  االتفااااق باااين الطاااالب،

 (260،صه1420دون إثارة نتائجها )الدايل ،،ومحاولة القضاء عليها ،وعلى أسبابها 
أن يعمل أعضااء هيئاة التادريس بالجامعاات الساعودية  علاى   تكاوين الطاالب  فاي الجواناب -

، وبلااورة بنااائهم الفكااري بمختلااف أبعااادا وتحصااينه وحمايتااه  العلميااة والثقافيااة و المهاريااة
األمر الذي سيؤدي تحققه إلاى تشاكيل ركيازة أساساية فاي بنااء  ،وتوجيهه الوجهة السليمة 

ثقافاااة متزناااة فكريةاااا يساااتقبلها الطلباااة ، ويتفااااعلون معهاااا ، ويحققاااون مقوماتهاااا.)الملحم 
 (.13, صه1430,
الجامعاااات الساااعودية  علاااى تحصااين فكااار الطاااالب مااان أن يعماال أعضااااء هيئاااة التاادريس ب -

األفكار والتياارات المنحرفاة فساالمة فكار الطاالب مان االنحاراف يعناي ساالمة الكياان ل ماة، 
وبقاااء كاال مقومااات االسااتقرار ونمائهااا، وحمايتهااا ماان أي نشاااط هاادام، يسااتهدف المساااس 

 (.20،صه1420بمؤسساتها، أو ثوابتها االجتماعية والدينية. )الجحني، 
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ماالء أوقااات فااراب الطااالب بوسااائل مفياادة كااالقراءة ،والناادوات الحاارة ،والمسااابقات الثقافيااة  -
وتنفياااذ األنشاااطة الطالبياااة التاااي ترماااي إلاااى تعزياااز األمااان ،،والااارحالت العلمياااة والترفيهياااة 

قاماة المعاارض  الفكري: كتنطيم زيارات طالبية دورية لوالة األمر والعلماء للتواصل معهام، وا 
التربوية التي تؤكد علاى أهمياة األمان الفكاري، واستضاافة بعاض القياادات األمنياة لمناقشاة 

 ( . 135ها،ص 1427الطالب عن األمن ودورهم في تعزيزا )السليمان، 
أن يعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية على تعزيز القيم االجتماعياة مان خاالل -

ث الطالب على  البعد عن التطرف بما يحقق التكياف ماع األساليب التربوية المختلفة ، ،وح
المجتمع ،وتوضايح مفهاوم الغلاو ،بكافاة أنواعاه ومناقشاة اآلثاار المترتباة علياه )الشاهواني 

 (79،صه1426،
ماان تعميااق الهويااة الثقافيااة لااد   أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااات السااعودية أن  يااتمكن-

وتثبياات أفكااارا وغاارس قيمااه الفاضاالة فااي قلااوب  ،الطااالب ماان خااالل بيااان مفاااهيم اإلسااالم
)حريااري   .والتااي ماان شااأنها أن تحماايهم وتقاايهم بااإذن ا  ماان االنحااراف اإلرهااابي،الطااالب 

 (149ها، ص1427،
علاى أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااات السااعودية متابعاة الطالااب ساالوكيةا  ماان حيااث ميولااه -

الحكومية خار  إطار التعلايم لتعزيزهاا، بال وتوجهاته وهواياته، والتنسيق مع بعض الجهات 
يجااب علينااا تكااريس الجهااود والتعاااون لكشااف ومواجهااة تلااك األفكااار الضااالة  خدمااة للاادين 

 .والوطن
علااى أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااات السااعودية العماال علااى تنفياار الطااالب ماان االسااتماع -

اإلعااالم لشخصاايات ت طهاار فااي لمحاضاارات وناادوات ولقاااءات بعضااها قااد يكااون عباار وسااائل 
العلاان عاادم انتمائهااا ألي تنطااايم ،ولكنهااا فااي الخفاااء تعمااال علااى نشاار األفكااار المتطرفاااة 

 والضالة .
أن يعمال أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااات السااعودية علاى إعااداد طالااب  ينبااذ اإلرهاااب ماان -

 خالل :
أو تاؤهلهم ليكوناوا  ،عهمعلى تشكيل لجاان اجتماعياة تعازز انتمااءهم لمجاتم الب تشجيع الط-

وتعااازز ثقاااتهم بأنفساااهم وقااادراتهم، كلجاااان الوسااااطة  ،أفااارادةا صاااالحين وفااااعلين مساااتقبالة 
الطالبيااة، وصااندوق الطالااب، واللجنااة االجتماعيااة لمساااعدة المحتاااجين، وتشااجيع الطلبااة 
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 .على المشاركة في الفعاليات المجتمعية 
ماع الطاالب، وذلاك لمناقشاة قضاايا المجتماع،  استضافة قيادات العمل االجتماعي في لقاءات-

بهدف تنويرهم بما يجري في مجتمعهم من أحداث وتغيارات وتطاورات، ولالساتماع لتسااؤالت 
تاحاة الفرصاة  زالة الغموض مان أذهاانهم، واالساتماع إلاى ارائهام وا  الطلبة واإلجابة عنها، وا 

 لهم للتعبير عن أفكارهم .
 وقيم المجتمع ،وتعويدهم على البعد عن التعصب .تعويد الطالب على احترام اداب -
المساااهمة فااي تبساايط   المناااهج الدراسااية التااي تحماال الفكاار الوسااطي المعتاادل بعيااد ا عاان  -

 ( . 178ص ،ه1437األفكار الضالة )مهجة ،
إعطاء الطالب النموذ  العملي والقدوة، في االلتازام بالتقالياد االجتماعياة الساليمة، والتساامح -

واالعتاادال، والتواصاال االجتماااعي، واالنفتاااح السااليم المنضاابط علااى ثقافااة اآلخاارين، وأداء 
 الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

تبني مشروع توعوي شامل يحتوي طاقات الطالب ، ويكفل االستفادة مان أوقاات فاراغهم فاي  -
 :المجاالت التنموية ومنها

ل رؤيااة عصاارية تحقااق االنتماااء والمواطنااة تصااحيح المفاااهيم المغلوطااة لااديهم ماان خااال  - 
 .الصالحة

عطاائهم مجااالة للكشاف عان ماواهبهم وملكااتهم، ،تنمية القدرات العقلية واإلبداعية للشباب  - وا 
وامتصاااااص كاااال أسااااباب العنااااف والغضااااب، والساااالوكيات الهدامااااة الموجهااااة ضااااد الدولااااة 

 .والممتلكات
فاة اإلنساانية، وكيفياة االساتفادة المثلاى إقامة مسابقات تغرس في نفوس الشاباب حاب المعر  -

ماان مصااادرها، وخلااق روح المنافسااة الشااريفة، واسااتخدام مناااهج وأساااليب التفكياار العلمااي، 
في تعزيز قدراتهم على اإلبداع واالبتكار، ومحاكاة تجارب الدول الشاقيقة فاي توجياه طاقاات 

 .الشباب نحو المشاركة في برامج التنمية
ابية والزيااارات، والمشاااركة فااي الناادوات والمعااارض الوطنيااة واإلقليميااة تنطاايم الاارحالت الشااب-

ونكااد نجازم أن بارامج الوقاياة مان انتشاار الفكار الضاال والمضال، وتأصايل األمان ،والدولية 
الفكري، تمثل أفقااة وسابيالة لتغييار االتجاهاات السالبية، وتنمياة العوامال االيجابياة فاي البنااء 

 ( 32, صه1430)الهماش, .والتنمية
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اا  الجامعاات الساعودية عمل تأن  يجب و مواجهاة تحاديات العصار المتعلقاة  علاى أيضة
 ن خالل :م باإلرهاب

توجيه أولياء أمورهم للتأثير في إحاداث التغييار المطلاوب فاي سالوك الطلباة  وتوجيه الطالب -
مقااررات بحيااث يفهاام الالمعلومااات الخاصااة باإلرهاااب ضاامن  مناقشااة  واتجاهاااتهم ،ويمكاان

عضاااو مااان أعضااااء هيئاااة التااادريس بواقاااع الطلبااة خطاااورة المشاااكلة مااان خاااالل أكثااار ماان 
 (142،صم1999)عيد ،الحياة

مساااعدة أولياااء األمااور فااي كيفيااة كشااف الغلااو المبكاار عنااد األبناااء ،وكيفيااة  الجامعاااتعلااى -
زالتهااا قباال تطورهااا إلااى مرحلااة اإلرهاااب  التواصاال مااع المختصااين فااي الاارد علااى الشاابهات وا 

 (564،صه1437)المطيري ،
حتااى تحاادث توازنةااا فكريااا لااد  الطااالب ؛تاادريس مااادة )األماان الفكااري (و)األماان الااوطني ( -

 (448،صه1435)الرميح ، الجامعيين
وراء تحصااين فكاار وعقااول الطااالب ماان أي انحااراف فكااري ،وتحااذيرهم ماان خطااورة االنحااراف  -

ناادوات وباارامج وحااوارات  يمكاان الوصااول إلااى ذلااك ماان خااالل عقاادالجماعااات المتطرفااة ،و 
ا وتوضااايح أخطاااار االنحااراف والتطااارف ،وغااارس فااايهم روح التساااامح لتوعيااة الطاااالب أمنيةااا

و توعيااة الطااالب بضاارورة رفااض اإلرهاااب بكاال ،والبعااد عاان الغلااو والتكفياار  وقبااول اآلخاار
 .صورا وأشكاله ،ونبذ العنف والتطرف 

يثااار وعماال تطااوعي والعماال - حسااان وا  غاارس القاايم فااي نفااوس الطااالب ماان تسااامح ومااودة وا 
الهااد   كفريق ،وبث االنتماء الديني والمجتمعي في نفوس الطالب ،وتعويدهم علاى الحاوار

 .(301ص،ه1437باآلداب الشرعية المرعية )عبد الحي ، ىوالنقاش اإليجابي المتحل
فتح أبواب الحوار والتواصل بين العلماء والطالب ،مع التأكيد علاى بنااء جساور الثقاة بينهماا -

فاالحوار دعاماة مان ،وباعتباار الطاالب عادة المساتقبل ،من خالل العلمااء باعتباارهم القادوة 
 .الااذي يقااوم علااى خاصااية اإلقناااع المدعمااة باألدلااة المثبتااة للحقيقااة الفكاار السااويدعااائم 

 .( 255ص  ،ه1434)الشرايري ،
يتواكااب مااع لغااة العصاار وسااياقه ،ويبتعااد بطالبنااا عاان األفكااار للطااالب تقااديم خطاااب دينااي -

الشاذة والمنحرفة التي تدعو إليها الجماعات اإلرهابية ؛مان أجال تصاحيح ماا هاو خطاأ مان 
صااورة وفكاار ،وتوجيااه الخطاااب الااديني نحااو البناااء واإلصااالح فااي الفكاار والرؤيااة الصااحيحة 
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 . (21ص،ه1437)الجعفراوي، وتصحيح المفاهيم بعيدةا عن العنف وأعمال اإلرهاب
منهج يتسم بالبساطة لشغل الفاراب الاديني لاد  من خالل  مادة الثقافة اإلسالمية تدرس أن  -

 .(143،صه1425الطالب وفقا المنهج اإلسالمي الصحيح )الموجان ،
تحقياااق قااادرة االنااادما  االجتمااااعي للطاااالب مااان خاااالل التعلااايم الجياااد ،والتااادريب والتعلااايم  -

ص  ،ه1435،وفااتح مجاااالت المشاااركة االجتماعيااة أمااام الطااالب )سااليمان ،المسااتمرين 
348) . 

وأن تستعين الجامعات في تنفيذ التصور الذي يهدف لتوعية الطاالب بنباذ اإلرهااب بأعضااء  -
هيئة التدريس ،واإلدارة الجامعية والمرشدون األكاديميون ،وأسر الطاالب واألجهازة الرسامية 

 (281،صه1431)العمري ،واالجتماعية 
 الطاالب الجاامعيين بنباذا يجب استخدام وتوطيف التكنولوجيا في مواجهة اإلرهااب  وتوعياة  -

 .(369م،ص 2006) الترتوري  و جويحان ، 
 املبحث الثاني

 يف توعية الطالب بنبذ اإلرهاب لدور اجلامعات السعودية التصور املقرتحمالمح 

 . فلسفة التصور المقترح 
 . أهداف التصور المقترح 
 . أهمية التصور المقترح 
 . مؤشرات التصور المقترح 
  التصور المقترح.جهات تنفيذ 
 . تقويم التصور المقترح 

تصاور مقتارح لادور طهرت أهمية تقاديم   ما سبق بيانه في المبحث األولومن خالل  
 المبحاااثلااذلك قاااام الباحااث فااي هااذا  ؛الجامعااات السااعودية فااي توعيااة الطاااالب بنبااذ اإلرهاااب

فلسافة التصاور المقتارح، وأهدافاه، وأهميتاه، والجهاات القائماة  ابصياغة تصور مقتارح موضاحة 
 على تنفيذا.
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 أواًل: فلسفة التصور املقرتح 

لاادور الجامعااات السااعودية فااي توعيااة الطااالب بنبااذ تعتمااد فلساافة التصااور المقتاارح 
وأعراف وقايم مجتمعناا المسالم ،اإلرهاب  مخالف لتعاليم ديننا الحنيف  أنأساس  على؛ اإلرهاب

الذي يحبذ الوسطية واالعتدال في كل األمور ؛ األمر الاذي يتوجاب أن يكاون هنااك وقفاة جاادة 
أبنااااء الاااوطن مااان كافاااة مصاااادر  رفين والمتشاااددين، وحمايااةلتحصااين هاااذا البيئاااة مااان المتطااا
و لن يتحقاق إالا باختياار الجياد  ،تماسك النسيج االجتماعي اإلرهاب التي تستهدف التأثير على

ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ، والتأكااد ماان سااالمتهم الفكريااة والساالوكية، مااع ضاارورة تااأهيلهم، 
مادادا بااألدوات التاي تسااعدا واالهتمام بدور البرامج التوعوياة  والمرشاد األكااديمي والنفساي  وا 

ارة الحااوارات التااي تسااتهدف إد ه المطلااوب، وتمكينااه ماان القاادرة علااىالوجاا علااى أداء دورا علااى
األساتاذ وضارورة أن ينتقال  تنمية مهارات الطالب الفكرية والسلوكية والتحصين الذاتي للطالب،

ماان ملقاان وناقاال للمعلومااة إلااى كونااه مصااممةا للبيئااة التعليميااة المثاليااة ومشاااركةا فااي  الجااامعي
ر، والعادل واإلنصااف باين إنتاجها، إضافة إلى تفهم طروف الطالب والتعامل معهم كسلوك متغيا 

وماادا جسااور التعاااون بااين الجامعااات السااعودية  وكافااة الجهااات ذات العالقااة؛ بهاادف ، الطااالب 
الشاعور بالمساؤولية االجتماعياة والقياام  تي ترفع مان مساتو اإلفادة وتنفيذ البرامج الحوارية ال

 . بالدور الصحيح، وأن يكونوا أعضاء صالحين بالمجتمع
 املقرتح التصور ثانيًا: أهداف

يهدف هذا التصور إلى تحقيق عدة أهاداف عاماة وتفصايلية ، تساهم فاي تقاديم إطاار  
 .اإلرهاب الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ دورنطري وصفي لتعزيز 

وضع تصور مقتارح مان خاالل مجموعاة مان اآللياات واإلجاراءات العملياة لتعزياز  اهلدف العام :
 . اإلرهابوعية الطالب بنبذ الجامعات السعودية في ت دور

 األهداف التفصيلية :

 يسعي التصور المقترح إلى تحقيق عدد من األهداف منها : 
 .اإلرهابوعية الطالب بنبذ تدعم مسيرة المملكة العربية السعودية في  -1
 . بيان دور الجامعات السعودية في التوعية الفكرية لطالبها   -2
 . ونبذا لإلرهاب بيسر اإلسالم وسماحته تعريف الطالب  -3
 اإلرهاب.وعية الطالب بنبذ في تتقديم مقترحات تعين  -4
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 املقرتحثالثًا: أهمية التصور 

 ن أهمية التصور المقترح من خالل النقاط التالية :مكت  
 . تربية طالب الجامعات السعودية على الوسطية واالعتدال  -1
 . تنفير الطالب من األفكار الضالة والمنحرفة واإلرهاب  -2
 .   اإلرهابوعية الطالب بنبذ ر الجامعات السعودية بدورها في تيتبص -3

 رابًعا : مؤشرات التصور املقرتح
تفعيال دور التي يمكن أن ت ساهم فاي  المؤشرات فيما يلي عرض لبعض يقترح الباحث  

 على النحو التالي : اإلرهابوعية الطالب بنبذ الجامعات السعودية في ت
 . ن يالتي تدحض دعاوي اإلرهابي إشراك طالب الدراسات العليا في تنفيذ البحوث العلمية-
من خالل  وعية الطالب بنبذ اإلرهاب،لتالتعريف بالبرامج والنشاطات التي تنفذها الجامعة -

 استخدام التقنيات الحديثة. 
في جميع كليات الجامعات  لتوعية الطالب بأضرار اإلرهاب  ل من الفكري ات وحدإنشاء  -

 . السعودية 
تضمين المناهج الدراسية الجامعية ما يقوم على المنهج  السليم ،ويثمر الفكر المستقيم  -

،ويحذر من االنحراف الفكري بشتى أنواعه ،وينمي في النفس الحس الديني المتزن 
 عليه . المحافطة،واالعتزاز بالوطن ،و 

توعية الطالب باالعتدال ( تعمل على األمن الفكري إدرا  مادة دراسية تحت مسمى )- 
  ونبذ اإلرهاب .والوسطية 

 .للتوعية الفكرية للطالب توفير جميع اإلمكانات التي تساعد على تنفيذ األنشطة  -
 . نبذ التطرف الفكري واإلرهاب إصدار المجالت والنشرات الدورية المتخصصة في  -
بمثابة جوائز التي تبصر الطالب بالوسطية واالعتدال وضع مجموعة من الكتب الشرعية  -

 للطالب المتفوقين والمتميزين. 
 . التي توعي الطالب بخطورة العنف والتطرف واإلرهاب االهتمام بالنشر اإللكتروني للكتب -
 السكينة لتعزيز الوسطية .مع حملة عقد شراكة مجتمعية  -
، ات التي تقيمها الجامعات دعوة المتميزين من الطالب للمشاركة في الندوات واللقاء -

 ومناقشتهم ومحاورتهم وتوعيتهم  بأضرار اإلرهاب  
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تبني حملة توعوية وقائية بعنوان )ال لإلرهاب ( لتحذير الطالب من اإلرهاب  يتم تنفيذها  -
 السعودية في جميع مناطق المملكة .في جميع الجامعات 

 خامًسا : جهات تنفيذ التصور : 

القياام بتنفياذ  للقيام على تنفياذ هاذا التصاور يقتارح الباحاث الجهاات التنفيذياة التالياة  
 :مؤشرات التصور

 وزارة التعليم.  معاهد وكليات -1
 .في جميع مناطق المملكة الجامعات السعودية جميع  -2
 .لم لتوعية طالب االبتعاث الجامعيالسعودية في جميع دول العاالملحقيات الثقافية  -3
 وزارة الداخلية . -4
 وزارة اإلعالم والثقافة . -5
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد . -6

 خامتة البحث )النتائج والتوصيات (

رشادهم وحماية أفكارهم، وهو  ،كبير في توجيه الطالبالجامعات السعودية  إن دور وا 
افة الوسطية والتسامح بين شر ثقخطة منهجية وتصور مقترح لندور لن يتأتى من دون 

و هذا الدور ، اإلرهاب  تحمل العبء األكبر في مواجهة طاهرةفالجامعات السعودية ت، الطالب
مخرجات تلك  يمثال الخط األول في المواجهة، وتحديد الكيفية التي يجب أن تكون عليها

أن قياس األثر لهذا الدور يتطلب االستمرار والتحديث المستمرين للخطط  ، كماالجامعات 
في  ؛ لتوعية الطالب من خطر الغلوالجامعات السعودية والبرامج والحمالت التوعوية في 

 .والتطرف واإلرهاب األفكار والسلوك 
 واجهة تحديات العصر المتعلقةمالمهم و الحيوي في  ادورهالسعودية  فالجامعات 

تم التوصل إلى البحث هذا  يمبحثومن خالل  وهو ما حاول هذا البحث بيانه،اإلرهاب ب
 النتائج التالية :
 نتائج البحث :

مكافحة اإلرهاب والعنف والتكفير وعقلية الحزام الناسف لان يكتاب لهاا النجااح بالجهاد األمناي -
دور  لهاا  حياثالجامعات السعودية وحدا ،بل البد أن يسند ذلك دور فكري توعوي تقوم به 

 . كيًّاوسلو  اتحصين الطالب  من العنف واإلرهاب و األفكار المنحرفة فكرية بارز في 
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في  نشر مفهوم وسطية اإلساالم باين الطاالب، والتأكياد علاى  بارزدور للجامعات السعودية  -
أنه دين ساالم ومحباة، وتعااون باين الجمياع، وأناه يشاجع علاى الحاوار ماع اآلخار، ويحتارم 

 حقوق الجميع، ويحفط كرامتهم، ويرفض العنف، ويحارب اإلرهاب والتطرف.
تقااديم الفكاار المعتاادل للطااالب الااذي يمثاال جااوهر الاادين  ال فاايدور فع االلجامعااات السااعودية  -

 ب بااالمنطق السااليم والفكاار اإلقناااعيوحقيقتااه ،وغاارس الثقافااة اإلسااالمية فااي أعماااق الطااال
،والتربيااة الصااحيحة ،والوقااوف بالمرصاااد لتلااك الشاابه التااي توجااه لعقااول الطااالب لتزعاازع  

فكاار المتشاادد ،وتحااذير الطااالب ماان وتااأمينهم ماان األفكااار الضاالة  وال العقيادة فااي عقااولهم،
 . ثقافة التكفير التي هي لغة المتشددين والمتطرفين فكريا

دور كبياار فااي تقااديم خطاااب دينااي يتواكااب مااع لغااة العصاار وسااياقه للجامعااات السااعودية  -
،ويبتعاد بطالبنااا عاان األفكااار الشاااذة والمنحرفااة التاي تاادعو إليهااا الجماعااات اإلرهابيااة ؛ماان 

هو خطأ مان صاورة وفكار ،وتوجياه الخطااب الاديني نحاو البنااء واإلصاالح أجل تصحيح ما 
 .في الفكر والرؤية الصحيحة وتصحيح المفاهيم بعيدةا عن العنف وأعمال اإلرهاب

 توصيات البحث :

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي :
وعية الطالب بنبذ التصور المقترح لالستفادة منه  في تبتزويد الجامعات السعودية  -

 .اإلرهاب
ة الطالب بمخاطر األفكار الضالة : توعي هيئة التدريس بالجامعات السعودية  أعضاءعلى -

على نبذ العنف واإلرهاب بشتى األساليب التربوية ،والعمل على غرس التسامح  وتدريبهم
 و االعتدال والوسطية في نفوسهم.

عية من أجل تدريب الطالب  على النقد اإليجابي استخدام أسلوب الحوار والمناقشات الجما -
،ومن أجل تنفيرهم من ،وتعديل أفكارهم بما يتناسب وقيم وثوابت ديننا  وثقافة المجتمع 

 العنف واإلرهاب .
ضرورة التعامل مع الطالب  وفتح قنوات حوار مفتوح معهم على صفحات التواصل -

؛لتحصينهم من األفكار المتطرفة واإلرهاب  وبث االجتماعي، وخاصة في العطلة الصيفية 
 . األفكار الصحيحة لتعاليم الدين
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 -مقرتحات البحث :
 يقترح الباحث إجراء األبحاث والدراسات التالية :

 بنبذ اإلرهاب .دور األستاذ الجامعي  في توعية الطالب تصور مقترح ل
 الطالب بنبذ اإلرهاب .تصور مقترح لدور مؤسسات التعليم العام  في توعية 

 .في تنمية  األمن الفكري في نفوس الطالب الجامعات السعودية دور تصور مقترح لدور 
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 املراجع 
لوضع خطوات إجرائية تربوية لوقاية فكر الشباب من ها(: تصور مقترح 1431عبد ا ) ال سليمان،

 .15األمنية ،مركز البحوث والدراسات ،العدداالنحراف في ضوء التربية اإلسالمية ،كلية الملك فهد 
ها(:بيان من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1436ال الشيخ واخرون ،عبد العزيز ) 

 . 414-405،ص ص 104عن اإلرهاب :خطرا ومكافحته ،مجلة البحوث اإلسالمية العدد
 ووسائل العال  ،الطائف ،جامعة الطائف .ها(: اإلرهاب :أسبابه 1427ال الشيخ ،عبد العزيز ) 
(: النطام التعليمي في المملكة العربية السعودية وتحديات العولمة، ه1425أبو عراد، صالح علي )

 الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية.
ه(:معضلة العنف رؤية إسالمية ،القاهرة ،المجلس األعلى للشؤون 1434اإلدريسي ،أبو زيد )

 .ية اإلسالم
:التنمية البشرية واإلرهاب في الوطن العربي ،،جامعة نايف العربية للعلوم (1431البداينة ، ذياب  )

 .490األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،العدد
م(:علم اإلرهاب )األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية 2006،محمد و جويحان ،أغادير ) الترتوري

 األردن ،دار الحامد . -والتربوية لدراسة اإلرهاب ،عمان 
ه(:افتتاحية فعاليات المؤتمر الدولي لدور اإلعالم في التصدي لإلرهاب 1437التركي ،عبد المحسن )

 . م2016مارس 6-3-1437جماد  األولى 26-23المستقبل ،،جامعة أسيوط ،مركز دراسات 
-24ها(: مقدمة حول طاهرة اإلرهاب ،الدورة التدريبية مكافحة اإلرهاب ،1429الجحني، علي فايز )

 ه،تونس ،جامعة الدول العربية ،مجلس وزراء الداخلية العرب .26/12/1429
ملتقى  تمعات العربية :قنواته ،واثارا،ها(: ، بحوث خطاب العنف في المج1431الجحني، علي فايز )

خطابنا الثقافي )قراءة الحاضر واستشراف المستقبل ( ،مكة المكرمة ،مطبوعات نادي مكة الثقافي 
 .146األدبي،العدد
غير إسالمية ،مجلة الوعي اإلسالمي  ه(:اإلرهاب صناعة1437صالح ) الجعفراوي،

 .2016يوليو /أغسطس  -ه1437،شوال 614،العدد
عطمة اإلسالم وأخطاء بعض المنتسبين إليه فعاليات مؤتمر (:ه1436جمعة ، محمد مختار  )

 . وزارة األوقاف )طريق التصحيح( ،القاهرة ،
(:دور الحس األمني في مكافحة اإلرهاب ،،رسالة ماجستير ،جامعة نايف ه1428الحربي ،بدر )

 العربية للعلوم األمنية.



 ........ تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب

 - 285 - 

لد  طالب الصف (:دور مناهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكري ه1428الحربي ،جبير )
 .الثالث الثانوي ،رسالة دكتوراا ،جامعة أم القر  ،كلية التربية 

ها(:دور التربية اإلسالمية في المدارس االبتدائية في مواجهة طاهرة 1427حريري ، عبد ا   )
  . 33،عدد15اإلرهاب ،مجلة البحوث األمنية ،المجلد 

(:األمن الفكري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات  1426محمد واخرون ، ) حريز،
 366والبحوث ،العدد

 . ه(:المعلم السعودي )الحاضر والمستقبل (،الرياض ،مطابع الفرزدق1420الدايل ،عبد الرحمن ) 
الجريمة  أنثروبولوجيا في( ، اإلرهاب بين التجريم والمرض ) رؤية م1994دعبس، محمد يسر )

 . م1994(،وكالة البناء  للنشر والتوزيع  
المعالجة الفكرية لطاهرة اإلرهاب من خالل الدراما العربية )دراسة تقويمية ( :(1435رستم ، محمد )

ملية"، ،الجامعة اإلسالمية ،المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرهاب "مراجعات فكرية وحلول ع
 .297-251، ص ص  1435جماد  اآلخر  - 2014بالمدينة المنورة ،المجلد الثالث ، إبريل 

،المؤتمر العالمي   ها(:تقويم برامج األمن الفكري من خالل لجان المناصحة1435الرميح ،يوسف) 
الثاني لمكافحة اإلرهاب "مراجعات فكرية وحلول عملية"، ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المجلد 

 .450-427، ص ص  1435جماد  اآلخر  - 2014الثالث ، إبريل 
من : تيسير الوهاب في عال  طاهرة اإلرهاب ،مكة المكرمة ،إدارة األ (ه1436السديس ، عبد الرحمن)

 .المكي  الفكري بالحرم
: بلوب اآلمال في تحقيق الوسطية واالعتدال  ،مكة المكرمة ،إدارة  (ه1437السديس ، عبد الرحمن)

 .المكي   األمن الفكري بالحرم
(:التطرف الفكري لد  الشباب ...الدوافع واآلثار والعال  ،الملتقى ه1433السلمي ،فاطمة عايض)
ه،ص ص 27/5/1433-25)الشباب بين المتن والهامش(،مكة المكرمة ،الرابع لنادي مكة الثقافي 

247-272. 
(:افاق العالقة بين تنمية قدرات الشباب العربي ومقاومة اإلرهاب )دراسة في 1435سليمان ، محي)

اليات االستقرار االجتماعي للمجتمع العربي ، المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرهاب "مراجعات 
جماد   - 2014ل عملية"، ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المجلد الثالث ، إبريل فكرية وحلو

 .356-299، ص ص  1435اآلخر 
(: دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري)دراسة ميدانية ه1427السليمان ،إبراهيم سليمان )

معة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم على مدارس التعليم العام بمدينة الرياض(،رسالة ماجستير ،جا
 العلوم  اإلدارية. 



 ........ تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب

 - 286 - 

العال   -اآلثار  -:فتنة التفجيرات واالغتياالت )األسبابه(1427السليماني ، أبو الحسن )
 (،الرياض ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  .

اتفاقية تعاون بين  وزارة التعليم وهيئة كبار العلماء لنشر الفكر الوسطي  :(1437السهلي ،ناصر )
 م .2016مايو  13-1437شعبان  15933،9صحيفة الجزيرة ،العدد   ،في أوساط المدارس

ها(:األمن الفكري في ضوء القران الكريم ،،كلية الملك فهد األمنية ،مركز 1434،نذير ) الشرايري
 .19البحوث والدراسات ،العدد

ها(: هدفت إلى وضع  تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق 1430بندر ) الشهراني،
 األمن الفكري ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القر  ،كلية التربية .

ها(:مؤسسات المجتمع واألمن بين الواقع والطموح ،مجلة األمن والحياة 1426لشهواني ، عامر  )ا
 . ها1426،شوال 25،السنة 281،العدد

مجلة البحوث اإلسالمية الرياض ،:الفرق بين الجهاد واإلرهاب ، ه(1433الطويل ، لمياء )
 . 266-189،ص ص 97العدد

  الذي  وتحديات العولمة، المؤتمر الدولي  العالم اإلسالمي(: شباب 2008العبادي، عبد السالم )
رهانات الحاضر وتحدايات المستقبل، تونس:   العالم اإلسالمي:   )قضايا الشباب في اإليسيكوعقدته 

 .2008 نوفمبر 26 ا24 
اليات  تفكيك الفكر المتطرف في ضوء القران والسنة ،،المؤتمر  ه(:1437عبد الحي ،محمد )

 . هاا1437الخامس والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية)نحو تفكيك الفكر المتطرف ( ،
:حرمة استباحة الدماء ،المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرهاب "مراجعات (1435) قماشةالعتيبي ،

جماد   - 2014لجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المجلد الثالث ، إبريل فكرية وحلول عملية"، ،ا
 . 171-141، ص ص  1435اآلخر 

(: الخطاب اإلسالمي المعاصر، مجلة الوعي اإلسالمي الكويتية، ه1423عرجاوي، مصطفى محمد )
 .م2002أغسطس   -ه 1423، جماد  األولى 441العدد
،ص م2015محرم  -ه 1437:الغلو والتطرف ، مجلة األزهر ،صفر (ه1437أحمد ) عرفة،
 . 405-401ص

المؤتمر الخامس (:األسباب الفكرية الداعمة إلنبات التطرف وعالجها ،ه1437عزب ،عبد العال )
 . هاا1437والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،

وأساليبه إجراءات(،الرياض ،بيت (:البحث العلمي )أسسه مناهجه ه1432عليان ،ربحي مصطفى )
 .األفكار الدولية
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ها(:التربية األمنية في اإلسالم .أصولها ودورها في تكوين الوعي 1431العمري ، محمد سعيد )
)تصور مقترح لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية باألمن االجتماعي لد  األجيال 
 .16البحوث والدراسات ،العدد،كلية الملك فهد األمنية ،مركز 

 األمنية، للعلوم العربية جامعة نايف اإلرهاب، من اإلسالم ه(:موقف1425ا ) عبد محمد العميري،
  .السعودية العربية المملكة الرياض،

:عوامل التطرف والغلو واإلرهاب وعالجها في ضوء القران والسنة ،دمشق ،دار (1418العك ، خالد )
 المكتبي .

(:دور المؤسسات االجتماعية واألمنية  في مكافحة اإلرهاب ،أعمال ندوة  م1999محمد فتحي )عيد، 
 م .1999 – 2/6إلى 31/5مكافحة اإلرهاب ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،

:دور الجامعات  في تفكيك الفكر المتطرف ،،المؤتمر الخامس والعشرين (ه1437) مهجة غالب،
 . هاا1437األعلى للشؤون اإلسالمية)نحو تفكيك الفكر المتطرف ( ،للمجلس 

ليكم الحل، "داعش" المزعومة وتلك رأس الحية إسالم (: هذا أنواعه1437، علي صهيب )القرني  وا 
 ه .143 7شواال 4 - 2016يوليو 09وكالة األنباء السعودية واس ،الرياض 

 التعليم قبل الجامعي في مواجهة اإلرهاب والتطرف،(:رؤية غائبة: دور م2015محجوب ،محمد  )  
 المركز العربي للبحوث والدراسات . القاهرة،

(:أثر اإلرهاب في تغيير هوية األفراد ،الندوة الدولية الثالثة لقسم  علم النفس ه1437المطيري ،فرا )
،ص ص ها29/6/1437-28،:الهوية ومتغيرات العصر ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

535-575 . 
(: الجامعات وصناعة األمن الفكري, بحث مقدم إلى المؤتمر ه1430الملحم , بينة بنت فهد )

ها  1430جماد األول  25-22الوطني األول ل من الفكري )المفاهيم والتحديات ( في الفترة من 
 الملك سعود. كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة

ها(:اليات تفكيك الفكر المتطرف ،المؤتمر الخامس والعشرين 1437النجار ،عبد ا  مبروك )
 . هاا1437، )نحو تفكيك الفكر المتطرف (للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

(:افتتاح ملتقى )اإلرهاب والتنطيمات اإلرهابية : الخطر والمواجهة ( ،صحيفة الجزيرة ه1437واس )
 . ه1437شعبان 7-م2016-5-15934،14،العدد  

(: مزيدةا من التفعيل إلدارات األمن الفكري ،مجلة المعرفة ه1428النجيمي ،محمد  )
 ه.1428،رجب 148،العدد
:التطرف الفكري وأثرا في تنامي طاهرة العنف وصدام الحضارات ،مجلة (ه1435)أحمد عمر ،هاشم 

 . 2037-2033،ص ص م 2014أغسطس -ه1435األزهر ،شوال 
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(: استراتيجية تعزيز األمن الفكري, بحث مقدم إلى المؤتمر ه1430الهماش , متعب بن شديد)-
ها  1430جماد األول  25-22الوطني األول ل من الفكري )المفاهيم والتحديات ( في الفترة من 

 . الملك سعود الفكري بجامعة كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن 
: المملكة في مواجهة اإلرهاب مواقف ه(1431وزارة الثقافة واإلعالم بالمملكة العربية السعودية  )

نجازات   .دار القمم لإلعالم الرياض،،وا 
(: دور المدرسة في مقاومة العنف والتطرف واإلرهاب ه1425عبد ا  عبد العزيز )   اليوسف،

 .،الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية


