
 
 تعزيز المناعة الفكرية

س بجامعة الملك سعود بالرياض بنت خالد الجابر عضو هيئة التدريوتؤّكد األستاذة نجود 
أن األسرة السعودية قد حظيت بمقومات متينة في تكوينها حيث نشأت تلك المقومات 

فمن أبرز مقوماتها:  -رحمه الله  -لة على يد الملك عبد العزيز من بعد تأسيس الدو 
نشأتها على العقيدة اإلسالمية، وترّبت على الوالء للدين في الدفاع عنه مع الملك 

 .عبدالعزيز، وجاهدت في إقامة الدين على األرض بعد التمكين، وغرست ذلك في أبنائها

صعوبة في مواجهة أي مشكلة أو قضية  -بإذن الله  -فهذه األسرة السعودية لن تجد 
 .اجتماعية مع تلك المقومات

 :ولتعزيز المناعة الفكرية في الفرد السعودي، ودور األسرة في ذلك تقول نجود الجابر

أواًل: عن طريق اإلعالم بكل أنواعه، فعلى وزارتي اإلعالم والتعليم التعاون معاً في إيجاد آلية 
وقع وقوعها. وتكمن مسؤولية األسرة في تشجيع األبناء على مناسبة لكل قضية وقعت أو مت

المشاركة، ويسبقه تشجيع األسرة بما يحقق الهدف؛ كإنتاج أفالم قصيرة أو وثائقية مؤثرة 
عن مآالت االنحراف الفكري بالتعاون مع أهل االختصاص وهم العلماء الشرعيون 

ين به المجتمع السعودي، فنتسّبب في واإلعالميون بدالً من تركه لمن يشّوه الدين الذي يد
خلق التناقض تجاهه أو الغلو به، ونشر هذا اإلنتاج من قبل وزارة اإلعالم، ووزارة التعليم، 

 .ووزارة االتصاالت

ثانياً: بضبط حرية الرأي تجاه الدين، والفرد، والمجتمع، وأجهزة الدولة، وذلك بسن قانون 
حث األبناء على التمسك بتلك الضوابط من يحفظ للجميع حقه، وتوعية األسرة في 

 .خالل ُخطب الجمعة واإلعالم



ثالثاً: تحديد أماكن تجّمع الشباب كاالستراحات، والمقاهي، وإعداد برامج متنوعة على 
ساعة ليتسنى للجميع التوافد في أي وقت؛ وهذا تقوم به وزارة الشؤون البلدية  42مدار الـ
 .والقروية

مالعب األحياء بإعداد برامج رياضية وسلوكية، وهذا تقوم به الرئاسة العامة رابعاً: تفعيل دور 
 .لرعاية الشباب مع لجان األحياء

 المنهج الصحيح

وتضيف الجابر إلى أن هناك وسائل معينة لألسرة السعودية في تطبيق المنهج الصحيح من 
 :االنحراف الفكري

صر وذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز أواًل: تدريبها على الحوار األسري ومجاراة الع
 .للحوار الوطني من خالل عقد دورات أو الحضور للمنازل أو عبر اإلعالم

ثانياً: تبني األسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية، فاألبوان المنفصالن 
االحتياجات سبب في سبب في تنشئة طفل فاقد للمسؤولية، واألسرة غير القادرة على تلبية 

نمو طفل عاجز عن تحقيق طموحه، واألبوان المعتقالن سبب في سلوك طفل ال يتقبل 
الرأي اآلخر ومتمرد على نظام الدولة، فتبني هؤالء واحتواء مشاكلهم سيخفف من انحرافهم 

الفكري الذي يسبب حرمان اآلخر من حقه في الحياة! وهذا التبني تتحمله وزارة الشؤون 
 .تماعية، وتتعاون معها وزارة التعليم والرئاسة العامة لرعاية للشباباالج

ثالثاً: استحداث برنامج متابعة الطالب في المدرسة ويكون بين المختص النفسي أو 
االجتماعي وولي األمر بأن يقدم ملخصاً كل شهر أو كل فصل دراسي عن كل طالب 

الملخص إيجابيا أو سلبيا، وقد قّرر وزير يقدمه بيد ولي أمر الطالب في المنزل سواء كان 
التعليم الدكتور عزام الدخيل قراراً مباركاً بتوظيف المختّصين النفسّيين واالجتماعّيين في 

 .المدارس وعليهم إيجاد آلية لمتابعة أوضاع الطلبة



رابعاً: على كل أسرة استغالل اإلجازة الصيفية في تربية الطفل على تحمل المسؤولية  
مل في مهن مناسبة ألعمارهم، أو التخطيط لرحلة ما، أو رعاية مريض، إلى غير ذلك، كالع

 .فعلى وزارة اإلعالم تثقيف األسر في ذلك

-خامساً: على كل أب أو ولي أمر حث الطفل على االهتمام بالمرأة أي امرأة من محارمه 
ذاً عاطفياً وروحاً ورحمتها وإعانتها على قضاء حوائجها، ألنه سيجد مال -وباألخص أخته 

 .شاكرة له على خدمتها، وسيشعر بالمسؤولية أكثر

سادساً: العودة إلى أدوار األسرة الصحيحة بدل سيطرة السائق والخادمة على دور األب 
 .واألم. وهذا يحتاج إلى توعية من قبل وزارتي اإلعالم والشؤون االجتماعية

اف الفكري هو السماح للفرد باستخدام ومما أعاق األسرة السعودية من مواجهة االنحر 
وسائل اإلعالم بأنواعه ووسائل التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية دون ضوابط. حتى 
ال ُتستغل من ِقبل عدو أو مغرر به أو من نقصت فيه أساسيات التربية الصحيحة، لألسف 

ى اإلساءة لدينهم نرى استخدام الشباب لتلك الوسائل فوق مستوى الرفاهية والمباح إل
وأخالقهم ووطنهم ومجتمعهم بأسلوب الفكاهة أو التحدي! أو استخدامها فقط لكشف 
المستور، لألسف تبين الحقاً أن الغاية من جذب المجتمعات لها هو الستغاللها أمنياً 
واجتماعياً وسياسياً؛ هذا ما ذكره الباحث الكويتي في تقنية المعلومات الدكتور: عبدالله 

لي. فضوابط االستخدام ستقلل من الضرر المتوقع وإن وقع يمكن حصره أو كشفه. هذه الع
الضوابط تتنوع حسب الفئة العمرية وتكون من المدرسة مع الطالب إلى أن يكون موظفاً 

 .يخدم وطنه

 


