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 أساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري
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 ملخص البحث

التنمية الكربى اليت تشهدها اململكة العربية السعودية يف شىت  أتيت هذه الدراسة يف ظل
امليادين، وجاء مواكبًا هلذه التنمية برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي الذي مشل مجيع 
فئات الشباب العمرية، ومجيع الدرجات والتخصصات العلمية، فاختار الباحث تقدمي تصور مقرتح 

ة الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري ليكون ـ إبذن هللا تعاىل ـ كمحاولة لتقدمي حول أساليب محاي
دراسٍة علميٍة، يف محاية فئات اجملتمع، السيما أنه ال يوجد دراسٌة علميٌة تناولت الطالب املبتعثني، 

اب على ونظرًا لألعداد اهلائلة من الطالب والطالبات املبتعثني ضمن هذا الربانمج من فئة الشب
اختالف أعمارهم، ابتت احلاجة ماسًة إىل وضع تصور مقرتح حول أساليب محايتهم من االحنراف 
الفكري، ألن هذه األعداد الكبرية ستنتقل إىل دول وبلدان خمتلفة يف دايانهتا وعاداهتا وتقاليدها 

يف تلك الدول ويندجمون وأمناط حياهتا مل تكن مألوفًة لديهم، كما أهنم سيعيشون فرتًة ليست ابلقصرية 
يف أوساط شعوهبا، مما خيشى عليهم من الوقوع يف االحنراف ما مل تكن هلم حصانة فكرية، ومحاية 
تربوية حتميهم من الذوابن يف ثقافة اجملتمعات الغربية والوقوع يف االحنراف الفكري، الذي حياول 

 .ني من االحنراف الفكريالباحث يف هذه الدراسة، بيان أساليب محاية الطالب املبتعث

 الكلمات املفتاحية: 

 االحنراف الفكري، االبتعاث، التعليم العايل، األفكار اهلدامة، املراهقة، الدعوات املشبوهة
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Research Summary 
This study comes in light of the great development witnessed by the 

Kingdom of Saudi Arabia in various fields, and in line with this 

development came the program of the Custodian of the Two Holy 

Mosques for external scholarships, which included all age groups of 

young people, and all degrees and scientific disciplines. The idea is to be, 

God Almighty, willing, as an attempt to present a scientific study, in the 

protection of groups of society, especially since there is no scientific 

study that dealt with students on scholarships, and given the huge 

numbers of male and female students on scholarships within this program 

from the category of young people of all ages, there is an urgent need to 

develop a vision A proposal on ways to protect them from intellectual 

deviation, because these large numbers will move to different countries 

and countries in their religions, customs, traditions, and lifestyles that 

they were not familiar with, and they will live for a not short period in 

those countries and integrate among their peoples, which makes them 

afraid of falling into deviation. They did not have intellectual immunity, 

and educational protection that would protect them from assimilation into 

the culture of Western societies and falling into intellectual deviation, 

which the researcher is trying to This study shows the methods of 

protecting scholarship students from intellectual deviation 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا حممد بن عبد هللا 

 :وصحبه، وسلم تسليماً كثريا، وبعد صلى هللا عليه وعلى آله
فإن األمم والدول تسعى جاهدة إىل احلفاظ على هويتها واالهتمام مبقدراهتا واجنازاهتا بشىت 
الوسائل واألساليب، ومن أوىل أولوايهتا االهتمام ابلتنمية البشرية يف جماالت التنمية املتعددة العلمية 

ذا يتطلب العناية أبهم فئات اجملتمع ومنهم فئة الشباب؛ ألهنم واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وه
بناة مستقبلها وعماد جمدها ) واألمم اليت تعلَّم وتريب وتدرب بطريقة أفضل هي األمم املرشحة ألن 

 1 تتبوأ القمة يف جماالت احلياة املختلفة (
ليت حرص عليها ومن هنا كان احلرص على التنشئة الصاحلة للشباب من أهم األولوايت ا

النيب صلى هللا عليه وسلم يف مواقف متعددة وكثرية، منها التوجيه النبوي الرتبوي لعبد هللا بن عباس ـ 
رضي هللا عنه ـ يف احلديث املشهور: )) ايغالم إين أعلمك كلمات احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا 

  2 جتده جتاهك...احلديث ((
توجيه الرتبوي وغرس للرقابة الذاتية يف نفوس ويف هذا احلديث الشريف حضٌّ على ال

الشباب ومحايتهم من االحنرافات الفكرية والسعي إىل ما يبين نفسه وعقله ابملفيد والنافع، ألن الشباب 
يف مرحلة الفتوة يعيشون على مفرتق طرق الشهوة والشبهة؛ وخشية الوقوع فيهما فأصبحت احلاجة 

بوي حىت يسلموا من مغريات الفطرة وحتدايت العصر، ولن يكون ذلك ماسًة إىل التحذير والتوجيه الرت 
 ....إال مبا جاء يف القرآن الكرمي وسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم،

لذا جند يف قوله تعاىل: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم 
ْساَلَم ِدينً  َر ُمَتَجاِنٍف إلِِِْثٍْ ۙ فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم.اإْلِ أتكيداً جلانب احلصانة  3ا ۚ َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصٍة َغيـْ

واحلماية ابإلسالم لكل مسلم ذكرًا كان، أو أنثى من أي دعوى تستهدف املعتقد، وسالمة العقل، 
هو اخلالق سبحانه العامل مبا يصلح خلقه وينفعهم يف ونبذ األهواء، واالحنرافات الفكرية، كون املشرع 

دنياهم وأخراهم؛ فما على املسلم إال القبول واإلذعان بكل تعاليم اإلسالم، وهو هبذا القبول واإلذعان 
حتصن حبصانة التدين واإلتباع، والرتبية على االعتزاز ابلدين وحمبته تربية على القيم واملبادئ اليت ال 

 .أو مؤثرات تزعزعها أهواء
                                                           

 7بكار: بناء األجيال، ص  -1
 2112رواه الرتمذي،  -2
 3 سورة املائدة، أية -3
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وأتيت هذه الدراسة يف ظل التنمية الكربى اليت تشهدها اململكة العربية السعودية يف شىت 
امليادين، وجاء مواكبًا هلذه التنمية برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي الذي مشل مجيع 

حث تقدمي تصور مقرتح فئات الشباب العمرية، ومجيع الدرجات والتخصصات العلمية، فاختار البا
حول أساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري ليكون ـ إبذن هللا تعاىل ـ كمحاولة لتقدمي 
دراسٍة علميٍة، يف محاية فئات اجملتمع، السيما أنه ال يوجد دراسٌة علميٌة تناولت الطالب املبتعثني، 

  .سائالً هللا تعاىل العون والسداد
 :ةمشكلة الدراس

تعد التنمية البشرية من أهم برامج ومشاريع التنمية يف اجملتمعات املعاصرة، واململكة العربية 
السعودية أولت برامج تنمية املوارد البشرية عناية كبرية استجابًة خلطط التنمية املستقبلية، فكان برانمج 

العام واخلاص من القدرات خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي الذي يهدف إىل دعم القطاع 
والكفاءات املدربة واملؤهلة أحد وسائل حتقيق هذه التنمية الشاملة، ونظراً لألعداد اهلائلة من الطالب 
والطالبات املبتعثني ضمن هذا الربانمج من فئة الشباب على اختالف أعمارهم الذين حتصلوا على 

ابتت احلاجة ماسًة إىل  1طالبًا وطالبةً  217771فرصة االبتعاث اخلارجي،والذين بلغ تعدادهم قرابة 
وضع تصور مقرتح حول أساليب محايتهم من االحنراف الفكري، ألن هذه األعداد الكبرية ستنتقل إىل 
دول وبلدان خمتلفة يف دايانهتا وعاداهتا وتقاليدها وأمناط حياهتا مل تكن مألوفًة لديهم، كما أهنم 

 تلك الدول ويندجمون يف أوساط شعوهبا، مما خيشى عليهم من سيعيشون فرتًة ليست ابلقصرية يف
الوقوع يف االحنراف ما مل تكن هلم حصانة فكرية، ومحاية تربوية حتميهم من الذوابن يف ثقافة اجملتمعات 
الغربية والوقوع يف االحنراف الفكري، الذي حياول الباحث يف هذه الدراسة، بيان أساليب محاية 

 من االحنراف الفكري، ويف ضوء ما سبق، فإن موضوع الدراسة، يتحدد يف السؤال الطالب املبتعثني
 الرئيسي التايل: ما أساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري ؟

 :حدود الدراسة
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على أساليب ووسائل محاية الطالب املبتعثني إىل خارج اململكة 

  .السعوديةالعربية 
 :مصطلحات الدراسة

 .املبتعثني: هم الطالب الذين حصلوا على فرصة إكمال الدراسة خارج اململكة العربية السعودية  -

                                                           

 برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث -1
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االحنراف: يف اللغة: وحرف عن الشيء حيرف حرفاً واحنرف وحترف واحرورف أي: عدل، وإذا مال  -
  1اإلنسان عن شيء يقال حترف واحنرف واحرورف

 2هللا تعاىل يف أوامره، ونواهيه.الح: ميل وعدول السلوك عن فطرته السليمة؛ مبخالفة شرع ويف االصط 
ويف االصطالح: أن  3 ، والفكر: إعمال اخلاطر يف الشيءالفكري: يف اللغة: من أصل كلمة فكر-

ميز الفكر هو: ظاهرة عقلية تنتج عن عمليات التفكري القائم على اإلدراك، والتحليل، والتعميم، ويت
الفكر عن العاطفة اليت تصدر عن ميل انفعايل، ال تستند على التجربة، وتدور حول فكرة، أو 

 4 .موضوع

 :خطة الدراسة
 .تتكون خطة الدراسة من: مقدمة، وْتهيد، ومخسة فصول، وخاْتة، وفهارس

 : ) أمهية العلم، والرحلة يف طلبه (التمهيد
 (، أمهيته، أهدافهاألول: )االبتعاث اخلارجي: )مفهومه املبحث
  الثاين: ) جماالت االحنراف الفكري للطالب املبتعثني ( املبحث
 الثالث: )أساليب محاية املبتعثني من االحنراف الفكري ( املبحث
 الرابع: ) اجلهات املعنية، ودورها يف محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري( املبحث
  (اخلامس: ) التصور املقرتح  املبحث

 .اخلاْتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

 :منهج الدراسة
 1 .يقصد مبنهج الدراسة: املنهج الذي يسلكه الباحث للوصول إىل الغاية من دراسته

وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي وهو: الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي 
 2 .ئ تربوية مدعمة ابألدلة الواضحةونفسي عند دراسة النصوص؛ هبدف استخراج مباد

                                                           

 31ابن منظور، لسان العرب ، ص  -1
 11 ص ابن منظور، لسان العرب، -2
 23ابن منظور، لسان العرب، ص  -3
 143أمحد زكي بدوي، معجم املصطلحات والعلوم، ص  -4
 77العساف، املدخل إىل العلوم السلوكية، ص  -1
 41حل، املرشد يف كتابة األحباث، ص عبد الرمحن صا -2
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 : أمهية العلم والرحلة يف طلبهالتمهيد
 األول: فضل العلم وفضل طالبه املطلب

من ابب أتكيد املؤكد املعلوم، وأجدين  املطلبفضل العلم مشهور وبيان فضله يف ثنااي هذا 
العلم وهو أفضل من أن أكثر الناس يف فضائل » هنا أستأنس مبا قاله ابن العريب يف شرح الرتمذي:

وقد تضافرت النصوص يف الوحيني على بيان فضل العلم  1 «تتلى فضائله، فإن العلم أبني من أن يبني 
ُ أَنَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم قَائًِما اِبْلِقسْ   ُهَو ِط ۚ اَل إِلَََٰه ِإالَّ ومنزلة محلته قال تعاىل: َشِهَد اَّللَّ

  2 اْلَعزِيُز احلَِْكيُم.(
علٌو يف املنزلة، ورفعٌة يف الدرجات، ومقاٌم رفيع ملن كان للعلم آخذاً وانهاًل من موارده ونبعه 
الفياض، فالعلم أشرف املطالب، وطالبه ينال أعلى املراتب، جاء اخلرب والذكر لفضله وبيان أمهيته، 

ولقد كرم  3 يسطرون لم أداة العلم. قال تعاىل:  ن والقلم وماوقد أقسم هللا ابلقلم لشرف العلم، والق
هللا طالب العلم، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)) إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

أي تعظيمها له، فالعلم جترى عليه مدار األمور كلها، فبالعلم يوحد هللا تعاىل،  4 رضا مبا يطلب((
  . تعاىل، وابلعلم حتارب البدع، ويف العلم حياة القلوب، وتزكية النفوس، وصالحهاوابلعلم يعبد هللا

وأما األحاديث الواردة يف فضل العلم ظاهرة مستفيضة، لعلي أقتصر على بعض منها، مما 
يشفي الغليل، ويقوم على املقام ابلدليل، فعن حذيفة رضي هللا عنه:قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 1 فضل العلم أحب إيلَّ من فضل العبادة، وخري دينكم الورع((وسلم:))
وهبذا يتأكد على طالب العلم واملعرفة، وبناة املستقبل من أبناء اململكة العربية السعودية 
املبتعثني استحضار النية الصاحلة حال الغربة، وحتقيق مرضات هللا تعاىل وإعمار األرض، وخري إعمار 

  :قال تعاىلهلا ابلعلم واملعرفة 
ي الَِّذيَن أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما حَيَْذُر اْْلِخرََة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِِِه ۗ ُقْل َهْل َيْسَتوِ 

َا يـََتذَكَُّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ  يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن ۗ ِإمنَّ
 2  

                                                           

 22ابن العريب، شرح عارضة األحوذي، ص  -1
 17آل عمران: أية  -2
 1القلم: أية  -3
 2123السيوطي، اجلامع الصغري،  - -4
 234بدران، شرح كتاب الشبهات لإلمام القضاعي،  -1
 2الزمر: أية  -2
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 رحلة والسفر يف طلب العلمأمهية ال الثاين: املطلب

العلم لعلو شأنه، وعظيم مكانته، تطلب من طالبه البحث عنه والسفر إليه وتكبد املشقة يف 
حتصيله، ويف ذلك هتذيب للنفس، ومنو للعقل، ومسٌو يف الطموح إىل معايل األمور.وجاء يف كتاب هللا 

وب اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل يف تعاىل خرب موسى عليه الصالة والسالم يف سفره إىل اخلضر، وب
صحيحه ) ابب ما ذكر يف ذهاب موسى يف البحر إىل اخلضر(. قال ابن حجر: هذا الباب معقود 
للرتغيب يف احتمال املشقة يف طلب العلم، وألن موسى عليه الصالة والسالم، مل مينعه بلوغه من 

 .بحر ألجلهالسيادة احملل األعلى من طلب العلم، وركوب الرب وال

ْث قال بعد  1وعنون البخاري يف صحيحه اباًب أمساه: ) ابب اخلروج يف طلب العلم (
يف حديث  -رضي هللا عنه-إىل عبد هللا بن أنيس -رضي هللا عنه-ذلك:ورحل جابر بن عبد هللا

واحد، وأورد حديث ابن عباس أنه ْتارى هو واحلر بن قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى 
لسالم، فمر هبما ُأيُب بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إين ْتاريت أان، وصاحيب هذا يف عليه ا

صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل لُقيِِه، هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه؟ 
بين فقال ُأيٌب: نعم، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى يف مأل من 

إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: ال، فأوحى هللا عز وجل إىل موسى: 
 2بلى عبدان خضر

 الرحلة يف طلب العلم عند السلف الصاحل الثالث: املطلب

يف زماننا وعصران الذي نعيشه، أضحت العلوم تالمس أطراف البنان من أي مكان على 
معه احلجة على أبناء األمة اإلسالمية يف األخذ بزمام إقامة الدين، ونشر قيمه  وجه البسيطة، مما يعظم

ومبادئه السامية ألهل األرض أمجعني، وهذا التطور الباهر يف شىت مناحي حياة الناس، يقابله ضعٌف 
ٍة ووهن يف أمة اإلسالم، ويف املقابل القريب من أيدينا، مما حوته كتب الرتاث، جند على مسافة بعيد

عنا زمنًا صفحات العزة والقوة، والسؤدد الذي بلغته األمة اإلسالمية يف عصور مشقة التواصل 
 .واالتصال
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مل يكن يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه، رحل إىل  -رمحه هللا تعاىل-قال أمحد بن حنبل
تب عن الصغار اليمن ومصر وإىل الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأُهَل لذلك، ك

والكبار، وأخبار الرحلة واالغرتاب طلبًا للعلم عند علماء األمة األوائل كثرية مشهورة على الرغم من 
قلة وندرة وسائل العلوم واملعارف إال أننا جند مهمًا قابلة احلاجة ابلبحث، والعوز ابلكفاح، والوقت 

إلـى كثري من البلدان، ومسع من أكثر من ابستغالل أجزاءه ودقائقه، أما اإلمام البخاري، فقد رحل 
ألف شيخ. وكان يستيقظ من النوم، فيوقد السراج، ويكتب الفائدة ْتر خباطره، ْث ينام، ْث ينتبه حىت 
إنه يف بعض الليايل، يعمل هذا عشرين مرة. وأما ابن تيمية فيكفي ما قال عنه الذهيب: "إنه أشهر من 

ن رجب احلنبلي، عن أيب الوفاء بن عقيل احلنبلي: "كان من أفاضل أن يُعرَّف به". وقـال احلـافظ اب
العامل، وأذكياء بين آدم، مفرط الذكـاء، متسع الدائرة، كان يقول: إين ال حيَِلُّ يل أن أضيع ساعة من 
عمري، حىت إذا تعطل لساين عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة؛ أعملت فكري يف حال 

فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره. وإين ألجد من حرصي على العلم وأان يف راحيت وأان منطرح، 
 ."عمر الثمانني ما كنت أجد وأان ابن عشرين سنة

  1أولئك أابئي فجئين مبثلهم           إذا مجعتنا اي جرير اجملامع

ا على رضوان هللا عليهم سادو -أولئك آابءان يف اجلد واالجتهاد والصرب، أولئك سلف األمة
 .شهواهتم وعلوا فوق تفاهات الدنيا فصريوها سوق استثمار األعمال واألعمار فيما ينفع ويبقى

وبدراسة اتريخ االبتعاث، والنظر يف أاثره على املبتعثني السابقني، أمر يف غاية األمهية، وإنه 
 .لي وواضححلرٌي أن يلقى عناية ابلبحث والدراسة وتسليط الضوء على أغراض االبتعاث بشكل ج

وقد أثر اإلسالم يف تغيري مفهوم العامل ملعىن الرحلة، فقد عرف العامل ثالثة أنواع من 
 .الرحالت قبل اإلسالم وهي: الرحالت احلربية، والرحالت التجارية، والرحالت السياسية واألدبية

م أواًل: الرحالت احلربية: وكانت ال هتدف إال إىل التوسع يف األرض على حساب األم
الضعيفة، بغرض استغالل مواردها، وفرض سادهتا والسيطرة عليها، فلم يكن للحرب هدف إال 
السلب والنهب، وهذا النوع من الرحالت مل أيت بفائدة على الراغبني يف تنفيذ رحالت ْتكنهم من 

 .االستفادة من معلومات جغرافية، أو غري ذلك
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 استكشاف أسواقًا جديدة للبيع والشراء اثنياً: الرحالت التجارية، يهدف هذا النوع إىل
ياَلِف قـَُرْيٍش *وكسب األموال فحققت حركة جتارية كبرية ذكرها هللا تعاىل يف كتابه ف  قال تعاىل: إِلِ

َتاِء َوالصَّْيفِ   1ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِِ
وة اثلثاً: الرحالت السياسية واألدبية، رحالت تسعى لكسب وتوطيد العالقات وتعزيز ق

القبيلة مع حليف قوي، أو رحالت يقوم هبا الشعراء والبلغاء إىل منتدايت وأسواق اللغة والفصاحة، 
  .أو إىل أصحاب اجلاه والسلطان، ونظم القصائد يف مدحهم

 
 األول:االبتعاث اخلارجي: ) مفهومه، أمهيته، أهدافه ( املبحث

 األول: مفهوم االبتعاث املطلب
َعثُه بـَْعثاً أَْرَسَلُه َوْحَده، وبـََعَث به أَرسله  قالاالبتعاث يف اللغة:  ابن منظور:") بعث ( بـََعثَُه يـَبـْ

مع غريه، وابـْتَـَعثَه أَيضًا َأي أَرسله فانْبَعَث، يقال انـْبَـَعَث فالٌن لشْأنه ِإذا اثر وَمَضى ذاهبًا لقضاء 
َبـُْعوثُوَن حاَجته، والبَـْعُث: الرسوُل واجلمع بـُْعثاٌن، والبَـْعُث: بـَْعُث اجلُ 

ْنِد ِإىل الَغْزو، والبَـَعُث: القوُم امل
َعثُون ِإىل َوْجٍه من الوجوه مثل: السَّْفر والرَّْكب، وقوهلم كنُت يف  بـُُعٌث، والبَـْعُث: يكون بـَْعثًا للقوم يـُبـْ

 2ِفْعلهبـَْعِث فالٍن َأي: يف جيشه الذي بُِعَث معه والبُـُعوُث: اجلُيوش، وبـََعثَه على الشيء محله على 
وقدرته البحثية من الوصول إىل تعريف  ،واالبتعاث يف االصطالح: مل يعثر الباحث يف حدود علمه

 واضح لالبتعاث، فأجتهد الباحث يف تعريف االبتعاث بقوله:
االبتعاث إرسال الدول طالهبا للدراسة والتحصيل العلمي إىل اجلامعات والكليات العاملية 

الدراسة والتأهيل يف مراحل التعليم العايل يف التخصصات اليت ال تتوافر  ملواصلةيف دول العامل املختلفة، 
 يف اجلامعات احمللية. 

 وقد ارتضى الباحث التعريف السابق لألسباب التالية:
قصر االبتعاث على إرسال الطالب للدراسة والتحصيل العلمي عن غريه من برامج االبتعاث   .1

 األخرى.
 ت العليا.يقصد ابلدراسة الدراسا  .2
 كذلك يقتصر االبتعاث على التخصصات العلمية اليت قد ال تتوافر يف اجلامعات احمللية.   .3
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وعرف االبتعاث مبثل هذا يف التعريف بربانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي حتت إشراف 
 1وزارة التعليم العايل

اببتعاث الطالب والطالبات السعوديني  ،ي)) يقوم برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارج
إىل أفضل اجلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل ملواصلة دراساهتم يف مراحل التعليم التالية: مرحلة 
البكالوريوس، مرحلة املاجستري، مرحلة الدكتوراه، مرحلة الزمالة الطبية، وقد مت حتديد التخصصات 

على حاجة الوزارات واملؤسسات الوطنية والقطاع اخلاص مبا يتوافق مع  وأعداد املبتعثني بناءً  ،املطلوبة
واملدن الصناعية، حيث يهتم الربانمج  ،واجلامعات ،واحملافظات ،واحتياجات املناطق ،سوق العمل

 بتأهيل الشباب السعودي للقيام بدوره يف التنمية يف خمتلف اجملاالت يف القطاعني العام واخلاص ((.
 

 أمهية االبتعاث اخلارجي واحلاجة إليه يف التنميةثاين: ال املطلب
يكتسب التعليم أمهية ابلغة يف حياة اجملتمعات والدول ابعتباره السبيل الوحيد إلحداث  

التطور احلضاري واالقتصادي والثقايف واالجتماعي، فهو من انحية ميثل أحد أهم جماالت التنمية 
والذي يعد أهم  ،ميثل استثمارًا يف رأس املال البشري ،حية اثنيةوهو من ان ،وأبرز أهدافها ،البشرية

 ،هو الثروة احلقيقية لألمم ،وأرقى أنواع االستثمار على اإلطالق، إذ أن اإلنسان يف احملصلة النهائية
و إمنا وهو  ،وأن التطور احلضاري للمجتمعات ال يقاس فقط حبجم اإلجناز املادي والثراء النقدي

 ،وما أحدثه التعليم من تطور يف بناء القدرات البشرية ،وإنتاج معريف ،حرزه من إجناز علمياألهم مبا أ
 واملهارات اإلنسانية والقدرات الذهنية واإلبداعية.

والذي ميد اجملتمع  ،أصبح التعليم موردًا اسرتاتيجيًا للمجتمعات احلديثة ،من انحية أخرى
تخصصة حبيث غدا التعليم طاقة إنتاجية متنوعة وثروة متجددة بكافة احتياجاته من الكوادر العلمية امل

واليت من شأهنا حتسني جودة احلياة  ،وتعزيز النمو االقتصادي ،يؤدي إىل زايدة القيمة املضافة ،ودائمة
وتعد العملية التعليمية  ،اإلنسانية، وأصبحت اجملتمعات احلديثة تقاس ابلبناء املعريف للمجتمع

وابلتايل أصبح من الضروري أن تكرس اجلهود والطاقات الالزمة  ،هم ركائزها األساسيةوخمرجاهتا أحد أ
لتحقيق طفرة نوعية يف التعليم لالرتقاء به يف ظل جمتمع معريف قادر على توظيف العلوم واملعارف 

قنياً ومعرفياً والذي يعد املواطن وأتهيله علمياً وت ،والتكنولوجيا احلديثة خلدمة التنمية الشاملة وقضاايها
الركيزة األساسية يف بناء الوطن بكوادر وطنية مؤهلة على أعلى املستوايت. هذا ومن الطبيعي أن 
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تنشأ عنده استعداد لالنفتاح الذهين والتواصل مع اْلخر  ،الشخص الذي يعد للدراسة يف اخلارج
أو تقليصه يف سنوات  ،تعاثوالثقـة ابلذات والدافعيـة للتعلم. وقد ملست الدولة نتائج إغالق االب

سابقة إىل أعداد قليلة على برانمج التنمية لدينا حىت أصبحنا نعتمد على اخلربات األجنبية يف العديد 
فقد الحظنا تربع  ،كذلك فهو أحد أسباب زايدة األعداد األجنبية يف القطاع اخلاص  ،من اجملاالت

 ،رًا لضعف خمرجات بعض اجلامعات لديناوذلك نظ ،وحتكمه يف تسيري الشركات ،العنصر األجنيب
 وعدم حتقيقها املتطلبات وشروط القطاع اخلاص يف بعض األحيان.

 وما تقدم عرضه من بيان أمهية لالبتعاث جنمل أمهيته وفوائده يف النقاط التالية:
 أن االبتعاث وسيلة مهمة من وسائل التنمية االقتصادية والعلمية. -1
 مواقع وجمتمعات خمتلفة من العامل. اكتساب العلوم واملعارف من -2
 وترك قبائحها. ،وأخذ حماسنها ،التعرف على اجملتمعات واحلضارات األخرى -3
 إتقان بعض اللغات. -4
وتصحيح املفاهيم املغلوطة  ،نقل صورة مشرفة عن اجملتمع السعودي املسلم -1

 عن املسلمني.
 احلياة.التعرف على أصحاب الفكر واالستفادة من خرباهتم وجتارهبم يف  -2
"مسامهة املبتعثني يف الدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة والتطبيق العملي والكلمة  -7

 1 الطيبة".
 الثالث: أهداف االبتعاث اخلارجي املطلب

التنظيم والتخطيط من مقومات النجاح لألعمال والربامج التنموية والتعليمية ولكي تتحقق مقاصد 
حة، تسري وفق نسق معني، حيقق اْلمال والتطلعات، ويليب تلك الربامج، البد من حتديد أهداف واض

 الطموح، ومن ذلك برانمج االبتعاث ابعتباره إحدى الربامج الداعمة للتنمية البشرية. 
 أهداف الربانمج:

  .ابتعاث الكفاءات السعودية املؤهلة للدراسة يف أفضل اجلامعات يف خمتلف دول العامل 
 ن املعايري األكادميية واملهنية من خالل برانمج االبتعاث. العمل على إجياد مستوى عايل م 
  .دل اخلربات العلمية والرتبوية والثقافية مع خمتلف دول العامل 
  .بناء كوادر سعودية مؤهلة وحمرتفة يف بيئة العمل 
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 .رفع مستوى االحرتافية املهنية، وتطويرها لدى الكوادر السعودية 
 

 يف االهتمام ابالبتعاث اخلارجي ربية السعوديةجهود اململكة الع:الربع املطلب
حددت اململكة العربية السعودية الغاية العامة من التعليم أبهنا:" فهم اإلسالم فهما صحيحاً متكامالً، 
وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها، وتزويد الطالب ابلقيم والتعاليم اإلسالمية وابملثل العليا، وإكسابه 

ملختلفة، وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة، وتطوير اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا املعارف واملهارات ا
كما مت تعريف التعليم العايل، وهو االمتداد 1 كون عضوا انفعا يف بناء جمتمعه"وثقافيا وهتيئة الفرد لي

ذوي الكفاية املتخصص للتعليم العام، أبنه "مرحلة التخصص العلمي يف كافة أنواعه ومستوايته رعاية ل
 .والنبوغ، وتنمية ملواهبهم، وسدا حلاجات اجملتمع املختلفة يف حاضره ومستقبله

. ومن هذين املنطلقني، ْتت 2 مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة وغاايهتا النبيلة"
يف ظل التغري  صياغة األهداف العامة للتعليم ابململكة بشكل، يكفل الوصول إىل هذه الغاايت النبيلة

الدائم للظروف الدولية احمليطة هبا، وتواجه احلركة التعليمية يف اململكة العربية السعودية الكثري من 
التحدايت يف جمال إجياد الكوادر البشرية املؤهلة لسد حاجة سوق العمل وفق النظم واملعايري العاملية, 

عبًا أساسيًا يف تغذية احلركة التعليمية, حيث وال شك أن قطاع التعليم العايل يف اململكة، يعترب ال
يسعى بكل اإلمكانيات اليت وفرهتا له حكومة خادم احلرمني الشريفني ملنافسة نظرائه يف الدول 

 .املتقدمة، ووضع القواعد املنظمة لتلك املنافسة
حد والعشرين, وال خيفى على أحد أمهية مواكبة التغري الذي طرأ على التعليم العايل يف القرن الوا

والتحدايت الكثرية اليت مير هبا مثل: ازدايد األصوات املطالبة برفع جودة التعليم، واعتماد املعايري 
األكادميية العاملية اليت تعمل على رفع مستوى اخلرجيني، وقدرهتم على املنافسة يف سوق العمل اليت 

التعليم والتدريب, خصوصًا وإن العامل أصبحت يف عاملنا اليوم اهلم الشاغل للمسئولني عن قطاعات 
 .أصبح عبارة عن قرية صغرية، ميكن التنافس فيها على استقطاب األيدي العاملة املاهرة واملدربة

ومن أبرز التحدايت اليت تواجه البالد هي املعيار األكادميي العاملي، التنافس العاملي، التوسع يف 
اخلرجيني و احلاجة املاسة للخرجيني من محلة الدراسات اجلامعات السعودية، وكذلك ازدايد أعداد 

 .العليا

                                                           

 موقع وزارة التعليم العايل - 1
 عليم العايلموقع وزارة الت - 2
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وإذا تساءلنا عن بداية االبتعاث وتوجه الدولة إليه جند أنه مل يكن وليد السنوات احلالية، بل هو امتداد 
لربانمج حكومي، وضعت له سياسة واضحة قدمية، بدأت يف عهد امللك عبد العزيز رمحه هللا عام 

جه اببتعاث أول أربعة عشر طالبا إىل اخلارج حلاجـة البلد يف ذلك الوقت، ووصل هـ، حيث و 1347
إىل ألفي طالب وتوالت البعثات التعليميـة دون توقف، حيث نعايش  1211عدد الطلبة املبتعثني عام 

ذلك من خالل اجلامعات والوزارات اخلدمية والقطاع اخلاص، وذلك حبسب حاجه كل قطاع. ولكن 
اْلن طفرة تنموية حقيقية، وهذه الطفرة حتتاج إىل كوادر سعودية مؤهلة لدفع عجلـة التنمية حنن نعيش 

يف البالد، لذا جاء برانمج خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز حفظه هللا لالبتعاث 
وهذا يتناسب مع اخلارجي إىل عدد من دول العامل الذي يعد أكرب مشروع ابتعاث، أطلقته اململكـة، 

طبيعـة املرحـلـة واحلاجـة إىل القدرات والكفاءات املؤهلـة. وميتاز الربانمج ابلتنوع، وهذا يؤكد على 
االستفادة من خربات مجيع الدول يف ختصصات مهمـة، حتتاجها التنمية خاصـة بعد دخول اململكـة 

 1.فادة من امليزات التنافسية لكل دولةمنظمة التجارة العاملية، األمر الذي أصبح، يؤكد ضرورة االست
وملواجهة هذه التحدايت، أطلق خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود 
مبادرته ابستحداث برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي, لكي يكون رافدًا مهماً 

كومي واألهلي، حيث اصدر أمره الكرمي رقم وأساسيًا لدعم اجلامعات السعودية، والقطاعني احل
هـ إبطالق برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي، 17/4/1422/م ب واتريخ 1377

ويتكون الربانمج من ست مراحل، انتهى منها أربع مراحل، واخلامسة ستبدأ بعون هللا تعاىل بتاريخ 
 .هـ11/7/1431

مج خادم احلرمني الشريفني على إبتعاث جمموعة من الطالب وقد مت العمل يف بداية انطالق بران
والطالبات إىل الوالايت املتحدة األمريكية، ْث ْتت توسعة قاعدة دول االبتعاث حىت أصبحت، تشمل 
مجيع الدول املتقدمة مبا فيها الياابن والصني وكوراي اجلنوبية ودول أورواب الغربية وكندا وأسرتاليا 

 ونيوزيلندا.
اعتمدت اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني عدة حماور يف سبيل دعم احلوار  ولقد

بني احلضارات والشعوب، وذلك من خالل التعاون مع اجلامعات واملؤسسات األكادميية يف مجيع 
عصر أحناء العامل. وهذا ينعكس أثره على كل من تطوير التعليم يف الداخل، واستيعاب علوم ال

واالستفادة من الثقافة اإلجيابية يف بناء اجملتمع، وكذلك نشر علوم اللغة العربية واإلسالمية يف اخلارج، 

                                                           

 برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث - 1
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وخدمة أبناء اجلاليات العربية واإلسالمية هناك، والتعريف ابلثقافة العربية من خالل حوار بناء. ولعل 
 :يد ما يليمن أهم احملاور اليت اتبعتها اململكة يف سبيل بناء حوار مف

 أواًل: االبتعاث إىل اجلامعات العاملية املرموقة
مع تطبيق خطط التنمية املختلفة، ظهرت احلاجة إىل زايدة عدد املبتعثني الذين كان عددهم عام 

م ال يزيد على مئة وسبعة عشر مبتعثًا يف مجيع الدول حىت وصل إىل أكثر من  1221هـ/  1371
م. وكان االبتعاث يف ذلك الوقت،  1271هـ/ املوافق  1411 عام اثنتا عشر ألف طالب وطالبة يف

  .يتم يف مجيع التخصصات
ومع زايدة عدد اخلرجيني يف الداخل وتوافر إمكان التعليم العايل، مبا يف ذلك احلصول على درجة 
 الدكتوراه يف اجلامعات السعودية، مت اللجوء إىل ترشيد االبتعاث، حبيث يقتصر على التخصصات

م، بدأت أعداد املبتعثني إىل الوالايت املتحدة 1224هـ/ املوافق  1414التطبيقية والنادرة. وبعد عام 
 .األمريكية منذ ذلك الوقت حىت اْلن حيث تركز االبتعاث على العلوم الطبية، والتطبيقية

 اثنياً: إنشاء الكراسي اجلامعية السعودية يف اخلارج
كة العربية السعودية على الصعيد العريب واإلسالمي والعاملي، وكوهنا قبلة انطالقًا من الدور اهلام للمل

املسلمني، انهيك عن موقعها اجلغرايف املتوسط الذي سهل اتصاهلا ابلعامل، وجعلها صلة وصل بني 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني، حفظه  -احلضارات، فقد اهتمت حكومة اململكة العربية السعودية 

ضوع الكراسي اجلامعية يف الداخل واخلارج، نظرًا لكون الكراسي اجلامعية، تعترب اليوم صلة مبو  -هللا 
 :أهم الكراسي اجلامعية السعودية يف اخلارج تشمل التايل ، ووصل ثقايف وعلمي بني الدول املختلفة

  كرسي امللك عبد العزيز جبامعة كاليفورنيا )أمريكا( -1
  جامعة بلونيا )إيطاليا(كرسي امللك عبد العزيز يف - 2
   كرسي امللك فهد جبامعة هارفارد )أمريكا( - 3
 كرسي امللك فهد جبامعة لندن )بريطانيا( - 4
 )البحرين( كرسي خادم احلرمني الشريفني جبامعة اخلليج ابلبحرين - 1
 إركنسا )أمريكا(  برانمج امللك فهد لدراسات الشرق األوسط يف جامعة - 2
 مري انيف بن عبد العزيز جبامعة موسكو )روسيا(كرسي األ - 7

 اثلثاً: إنشاء األكادمييات اإلسالمية يف اخلارج
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حرصًا من خادم احلرمني الشريفني على خدمة أبناء اجلالية العربية واإلسالمية يف اخلارج، قامت 
رس العلوم العربية اململكة العربية السعودية إبنشاء عدد من األكادمييات واملعاهد اإلسالمية اليت تد

 :واإلسالمية، ومن أهم األكادمييات السعودية يف اخلارج ما يلي
 .األكادميية اإلسالمية السعودية يف واشنطن )أمريكا( - 1
 .أكادميية خادم احلرمني الشريفني يف لندن )بريطانيا( - 2
 .أكادميية خادم احلرمني الشريفني يف بون )أملانيا( - 3
 .احلرمني الشريفني يف موسكو )روسيا االحتادية( أكادميية خادم - 4
 .أكادميية األمري سلمان بن عبد العزيز اإلسالمية يف بيهاتش )البوسنة واهلرسك( - 1

  رابعاً: املشاركة واملسامهة يف أتسيس معاهد وجامعات ومؤسسات تعليمية يف دول متعددة
رة بعيدة املدى يف مسألة احلوار والتواصل مع لقد كان خلادم احلرمني الشريفني، وحكومته الرشيدة نظ

الشعوب األخرى، مما جعلها تساهم، وتشارك يف إنشاء عدد من املؤسسات اجلامعية واألكادميية، 
وذلك مثل جامعة األخوين ومكتبة امللك عبد العزيز يف اململكة املغربية، ومعهد واتريخ العلوم العربية 

ا، ومعهد العامل العريب يف ابريس، واملدارس اإلسالمية يف أسرتاليا ومركز واإلسالمية يف فرانكفورت أبملاني
الدراسات الدولية واإلسالمية بوالية كارولينا، ومراكز الدراسات املقارنة ابجلامعة األمريكية، وبرانمج 
دراسات الشرق األوسط جبامعة جون هوبكنز يف الوالايت املتحدة األمريكية، وكذلك املسامهة يف 

 ستكمال مخسة معاهد أزهرية جبمهورية مصر العربية، ا
ابإلضافة إىل مركز الدراسات العربية واألفريقية جبامعة هارفرد، واملركز العاملي للرتبية والتعليم اإلسالمي، 
واجملمعات الفقهية، واملنظمات العربية واإلسالمية، ابإلضافة إىل اجلامعات اإلسالمية يف بعض الدول 

 .اإلسالمية
خامساً: التعاون مع كثري من اجلامعات العاملية يف جمال االتصال العلمي، وقضاء سنة التفرغ العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس السعوديني، ابإلضافة إىل إجراء حبوث مشرتكة، انهيك عن دعوة األساتذة 

م يف اجلامعات املتميزين من بعض اجلامعات العاملية إللقاء حماضرات متخصصة، واالتصال مع زمالئه
السعودية واحلوار معهم، ابإلضافة إىل عقد اتفاقيات تعاون مع بعض اجلامعات العاملية املتميزة، وذلك 

  .يف جمال البحث العلمي، والدراسات العليا، والربامج التدريسية، والتدربيبة املتقدمة
 -مني الشريفني، حفظه هللا بقيادة خادم احلر  -سادساً: مل تقتصر جهود اململكة العربية السعودية 

على مد جسور التعاون واحلوار خارج البالد، بل إهنا تستقبل يف مؤسساهتا اجلامعية أعداداً متزايدة من 



4العدد التاسع والثالثون  ج                                                   جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 

- 55 - 

طالب العاملني العريب واإلسالمي؛ وكذلك طالب من األقليات اإلسالمية يف خمتلف الدول. وقد ْتثل 
 :ذلك يف جانبني

 . املدينة املنورةإنشاء اجلامعة اإلسالمية يف - 1
منح عدد كبري من أبناء العاملني العريب واإلسالمي، وكذلك من أبناء الدول األخرى منحاً دراسية  - 2

يف بعض اجلامعات السعودية. ومما جتدر اإلشارة إليه، أن للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم 
مستمراً، وعالقات تعاون متواصل مع كثري من  احلرمني الشريفني، دورًا علميًا فاعاًل وحضورًا ثقافياً 

اجلامعات، واملؤسسات األكادمييَّة يف مجيع أحناء العامل، مما يثري عملية احلوار بني حضارتنا العربية 
اإلسالمية، وجيعلها على اتصال مع ثقافات، وحضارات الشعوب األخرى. وهذا الدور، ْتثل يف صور 

ء كراسي جامعية سعودية، أو إنشاء معاهد وكليات متخصصة يف عديدة، منها االبتعاث، أو إنشا
جمال اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، أو التمويل واملساعدة يف إنشاء بعض األقسام، أو املراكز 

 املتخصصة، أو حىت اجلامعات املرموقة. 
موية املباركة من خالل وأييت برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي داعمًا للنقلة التن

االستثمار يف أتهيل، وتدريب أبناء اململكة العربية السعودية، لذا أييت الباحث بذكر نبذة عن هذا 
 :الربانمج على النحو التايل

 :التعريف ابلربانمج
يقوم برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي اببتعاث الطالب والطالبات السعوديني إىل 

 :جلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل ملواصلة دراساهتم يف مراحل التعليم التاليةأفضل ا
  .مرحلة البكالوريوس -1
  .مرحلة املاجستري -2
 .مرحلة الدكتوراه -3
  .مرحلة الزمالة الطبية -4

طنية وقد مت حتديد التخصصات املطلوبة، وأعداد املبتعثني بناًء على حاجة الوزارات واملؤسسات الو 
والقطاع اخلاص، مبا يتوافق مع سوق العمل، واحتياجات املناطق واحملافظات واجلامعات واملدن 
الصناعية، حيث يهتم الربانمج بتأهيل الشباب السعودي للقيام بدوره يف التنمية يف خمتلف اجملاالت 

  .يف القطاعني العام واخلاص
 :اسرتاتيجية االبتعاث

 ابسرتاتيجية الوزارة اليت أعلنت عنها مؤخراً ابسم مشروع )آفاق(؟هل هلذا الربانمج عالقـة  
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(عاما، 21تُنفذ وزارة التعليم العايل حاليا دراسة كبرية متكاملـة إلعداد إسرتاتيجية التعليم العايل ملدة ) 
د، هذه اإلسرتاتيجية تتكلم عن حماور عديدة يف قطاع التعليم العايل، والزالت الدراسة يف طور اإلعدا

وسوف تنتهي يف املدة املقررة، ومشروع االبتعاث جزء من احملاور اإلسرتاتيجية اليت تعمل عليها وزارة 
التعليم العايل لتنمية املوارد البشرية اليت حترص الدولة على تعزيزها واالستفادة منها، لكن برانمج خادم 

خلاصة اليت تتناسب مع طبيعة املرحلـة احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي احلايل مشروع له آلياته ا
  .احلالية

 :أهداف الربانمج
ما أهم أهداف الربانمج؟ وما خططكم لتطوير آلياته، ومداه الزمين يف ظل رغبـة أعداد كبرية من  

 الطالب والطالبات واحلاجـة الفعليـة؟
عد الدراسية يف كل عام، ومن إن وزارة التعليم العايل حريصـة على أن يتطور الربانمج، وأن تُزاد املقا

املقرر أن يستمر مدة عشر سنوات إبذن هللا، ومن املأمول استقبال وابتعاث أعداد أكرب كل عام عن 
العام الذي سبقه، ومن املتوقع ابتعاث أكثر من سبعني ألف طالب خالل سنوات الربانمج. ومن أهم 

يف اخلربات،ونقل املعارف والعلوم من أهداف االبتعاث الكربى: إكساب الطالب والطالبات تنوع 
عدة دول متقدمـة ومشهود هلا ابلتفوق، وهو هدف سام، حترص عليه كل دول العامل إلكساب أبنائها 
مهارات وتقنيات جديدة من خالل جامعات عريقـة خمتارة بعناية، واهلدف اْلخر هو: التواصل مع 

للدراسة يف جامعاهتم يف املراكز البحثية املتخصصة، العامل اْلخر عرب إرسال عدد من الطلبة والطالبات 
ابإلضافـة إىل إتقان اللغات األخرى خبالف اللغة اإلجنليزية، ذلك أن الربانمج يصل ابلطالب 
والطالبات إىل دول، تتحدث لغات سائدة، تضم علوم املعرفـة غري اإلجنليزية مثل: الياابنية والصينية... 

 .وغريمها
 :قرار اسرتاتيجي

االبتعاث قرار اسرتاتيجي هام، وهو رافد نوعي للتعليم العايل، سيساعد اجلامعات واملؤسسات  
التعليمية يف اململكة والبحثية لالستفادة من اخلربات املختلفـة. وإن كان عدد املبتعثني لدينا كبريا، فهذه 

د أن عدد الدارسني يف اخلارج ميزة للمواطن السعودي. أذكر مثال )ماليزاي(، وهي دولة مشاهبـة لنا، جت
يقارب )ستني( ألف طالب، وأمريكا اليت يدرس فيها )أربعة عشر( ألف طالب جامعي يف مؤسساهتا 
التعليمية من السعوديني، تستقبل هي األخرى )ستمائة( ألف طالب أجنيب تقريبا، ويف نفس الوقت 

حول العامل. وهذا بطبيعة احلال ال  لديها قرابـة )مئة ومخسون( ألف طالب أمريكي، يدرسون خارجها
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يعين أن اجلامعات األمريكيـة غري قادرة، أو ليس لديها تعليم نوعي، لكن للميزات اليت لن تتوفر إال 
  .من خالل االحتكاك املباشر، ومعايشة الطالب للبيئة التعليمية يف البالد اليت أبتعث إليها

، ومنها أن يكون الطالب متميزا وجادا، خاصـة أن وهناك آليات دقيقة للتقدم ملشروع االبتعاث 
اجلامعات اليت مت اختيارها على درجة عالية من العلمية واالنضباط والنوعيـة، وحتاول الوزارة يف احلصول 
هلم على قبول يف أفضل اجلامعات.. وقد بدأت عملية القبول ابإلعالن عن الربانمج يف 

مج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي ابستخدام هـ بفتح ابب التقدمي لربان22/1/1427
تقنيات احلكومة اإللكرتونية للتسهيل على الطلبة من مجيع أحناء اململكة، وتقدم الطلبة بناء على 
معايري حمددة ومعلنـة يف موقع الوزارة على اإلنرتنت، ومت الرتشيح املبدئي بناء على تلك املعايري 

ملرحلة البكالوريوس، مت أخذ معيارين رئيسني مها: الثانوية العامـة، واختبار  األكادمييـة, فبالنسبة
القدرات، ابإلضافـة إىل بعض الشروط اليت تشرتطها الدول اليت سيدرس هبا الطالب اليت أخذت يف 

د االعتبار، ومت اإلعالن عنها، والبد أن ينطبق احلد األدىن من الشروط، ومن ْث ينظر يف املفاضلـة، وق
تقدم حوايل )مخسون( ألف طالب وطالبـة، واختري )مخسة ومخسون وستمائة آالف( طالب وطالبـة، 
وبناء على هذه املعايري مت اختيار املرشحني، ومن املعايري ختصيص سبعني ابملئة لنتيجة الثانوية العامـة 

نـة، واخرتان لكل دولـة حبسب وثالثني ابملئة الختبار القدرات العامة، وابلتايل استخراج الدرجـة املوزو 
املقاعد املتاحة، أما ابلنسبة للطالبات فنظرا لعدم وجود اختبار القدرات العامـة، فقد مت حساب 

 متوسط القدرات العامة لكل منطقة حسب الطالبات.. ومل يكن هناك أتثري كبري على النتيجة.
 

 جماالت االحنراف الفكري للطالب املبتعثنيالثاين:  املبحث
 األول: مفهوم االحنراف الفكري. املطلب

 االحنراف يف اللغة:
 االحنراف من مصدر الفعل حرف، جاء يف املعجم الوسيط:

ه، وَحرََّف الشيَء:  " من: َحَرف َعْنُه َحْرفاً: ماَل وَعَدل، وَحَرف الشيَء عن وجهه َحْرفاً: صرََفه وغريَّ
، واحْنََرَف: مال، ويُقال: احْنراف مزاُجه: مال عن أماله، وَحرََّف الكالم: غرِيه وصرفه عن معانيه

، وَحْرُف الشيء: انحيته، وفالن على َحْرٍف من أمره: أي انحية منه كأنه ينتظر ويتوقع، 1 االعتدال
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فإن رأى من انحية ما حُيب، وإال مال إىل غريها، وَحَرَف عن الشيء حَيِْرُف َحْرفًا واحْنََرَف حَتَرََّف: 
 ال اإلنسان عن شيء يُقال: حَتَرَّف واحنرف.عدل، وإذا م

واحلَْرُف من ُكلِِ شيٍء: َطرَفُُه ، 1وحتريف الكلم عن مواضعه: تغيريه، واالحنراف عن الشيء: امليل عنه
 2وَشفريُه وَحدُّه"ُ 

 االحنراف يف االصطالح:
يدل عليه االحنراف يف االصطالح، عرف بتعريفات عدة ومتنوعة، يقع الفرق بينها من حيث ما 

االحنراف املقصود يف موضعه، واببه الذي يقصد، إال أن قد تتفق يف حمدداهتا املراد الوصول إليها، 
وهنا يورد الباحث بعضًا من التعريفات اليت رأى يف إيرادها مناسبة ملادة البحث الذي حنن بصدده، 

 ومن تلك التعريفات:

  املعايري االجتماعية، والفعل املنحرف ليس االحنراف مبعناه الواسع هو:" انتهاك للتوقعات و
 3 أكثر من أنه حالة من التصرفات السيئة "

  وهو: " ضد االستقامة اليت أمر هللا هبا ورسوله، وهو امليل عن طاعة هللا ورسوله، والوقوع يف
 4احملرمات فيما يتعلق ابلعبادات، واملعامالت، واألخالق "

 شريعة اإلسالمية عن ارتكابه، أو ترك أي فعل أوجبت وهبذا فهو: " ارتكاب أي فعل هنت ال
 1الشريعة اإلسالمية القيام به، دون أن يكون للفعل أو للرتك عذر شرعي ُمعترب "

  وهناك من يرى أن االحنراف ما هو إال: " اخلروج من جادة الصواب، والُبعد عن الوسط
 2املعتدل، وترك االتزان "

 ح التايل:ومن خالل التعريفات السابقة يتض
أن االحنراف الفكري خُيالف عقيدة اجملتمع، وما يؤمن به من قيم وأخالق، وما يسود  -1

 فيه من ثقافة.

                                                           

 43، ص ابن منظور: مرجع سابق - 1
 221ص،  غباري ، مدخل عالجي جديد الحنراف األحداث - 2
 22، ص غباري ، مدخل عالجي جديد الحنراف األحداث - 3
 111، ص األوالد من االحنراف من منظور إسالميقاسم العيد ، وقاية  - 4
 42، ص السدحان ، رعاية األحداث املنحرفني يف اململكة العربية السعودية - 1
 22، ص الزحيلي ، اإلسالم والشباب - 2
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أن االحنراف الفكري خروج عن الوسطية واالعتدال، فهو إما يتجه للغلو والتشدد يف  -2
 الدين، أو يتجه إىل التفريط والتقصري يف القيام ابلواجبات الشرعية. 

راًي يعيش يف عزلة اجتماعية ؛ ألن تصوراته وآراءه، وما يؤمن به من أن املنحرف فك -3
 فكر، خُتالف ما هو سائد بني أفراد اجملتمع.

أنه سبب مهم من أسباب تفكك اجملتمع واحنالله، وهو خطر على النظام االجتماعي  -4
 والسياسي واالقتصادي.

عو له اإلسالم من االلتزام أن االحنراف الفكري خُمالف لإلسالم ؛ ألنه ال يلتزم مبا يد -1
 مبنهج الوسطية واالعتدال، وأداء الواجبات الشرعية، والُبعد عن احملرمات.

وبذلك مُيكن تعريف االحنراف الفكري أبنه: " ميل الفكر، وخُمالفته لدين اجملتمع، وما  -2
يؤمن به من قيم وأخالق، وما تسود فيه من ثقافة، وما حتكمه من أنظمة وقوانني، 

 افه عن الوسطية واالعتدال ابجتاه التطرف، سواء يف التشدد أو التفريط ".واحنر 
 

 صور االحنراف الفكري عند الطالب املبتعثني :الثاين املطلب

قبل أن نعدد بعضًا من صور االحنراف الفكري، نستعيد مفهوم االحنراف الفكري الذي 
قيم وأخالق، وما تسود فيه من ثقافة، وما  يقول: ميل الفكر، وخُمالفته لدين اجملتمع، وما يؤمن به من

حتكمه من أنظمة وقوانني، واحنرافه عن الوسطية واالعتدال ابجتاه التطرف، سواء يف التشدد أو 
لذا من السهل علينا تنزيل بعضًا من صور االحنراف الفكرية لدى الطالب املبتعثني، واليت  التفريط،

 .قيم اجملتمع املسلم عامًة واجملتمع السعودي خاصة ختتلف من طالب ْلخر، إال أهنا ختتلف مع

 :ومن تلك الصور واملظاهر
  استحسان ما يراه الطالب املبتعث يف حياة شعوب تلك البلدان -
جاء يف حديث الفطرة، وأن التوحيد: هو الفطرة اليت فطر هللا سبحانه وتعاىل الناس  :الشرك -

ه الفطرة، قال تعاىل: َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِِيِن َحِنيًفا ۚ عليها، وأن الشرك أبنواعه، هو الطارئ على هذ
ِلَك الدِِيُن اْلَقيُِِم َولََِٰكنَّ  َها ۚ اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ ۚ ذََٰ َأْكثـََر النَّاِس اَل ِفْطَرَت اَّللَِّ الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليـْ

 1 يـَْعَلُموَن.
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)ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو وقال النيب )صلى هللا عليه وسلم(: )
 .وأن الشرك أبنواعه، إمنا هو احنراف عن الفطرة السوية 1ينصرانه أو ميجسانه ((

الكفر ضد اإلميان، وهو عدم اإلميان ابهلل ورسوله، سواء كان معه تكذيب، أو مل يكن   :الكفر  -
حسدًا أو كربًا أو إتباعا لبعض األهواء معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن اإلميان 

 2الصارفة عن إتباع الرسالة، وإن كان املكذب أعظم كفراً من غريه.

والكفر يعد من أعظم االحنرافات الفكرية، وهو الذي وقعت فيه معظم البشرية، وهو قسمان: كفر 
  .أكرب، وكفر أصغر

ر األصغر( الذي ال خيرج من امللة، الذي جاءت والكفر األكرب فالثاين خيرج عن امللة، أما األول )الكف
صوره يف الكتاب والسنة، ككفر النعمة كقوله تعاىل: َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة أَيْتِيَها 

ُ لِ   3َباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن.رِْزقـَُها َرَغًدا مِِن ُكلِِ َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم اَّللَِّ فََأَذاقـََها اَّللَّ
النفاق له درجتان، نفاق أكرب خمرج من امللة، ونفاق أصغر، والنفاق األكرب هو الذي   :النفاق  -

وأما الدرجة الثانية  .يسمى النفاق االعتقادي، وهو الذي يبطن صاحبه الكفر، ويظهر اإلسالم
  .، وهو عمل شيء من أعمال املنافقني مع بقاء اإلميان يف القلبمن النفاق فهي النفاق العملي

التكفري من أخطر االحنرافات الفكرية على الطالب املبتعث، ومعناه: احلكم على مجاعة  :التكفري -
 .أو شخص أنه كافر، وقد جاء التحذير منه يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

يف بعض البالد، أولئك الدجالون احملتالون ممن يدعون علم  لقد انتشر :ادعاء علم الغيب  -
الغيب، ويلبسون ذلك على الناس بطرق خمتلفة، كقراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو 

 السحر أو التنجيم أو حنو ذل
ويكون ذلك مبا يصدر من اإلنسان من قول أو فعل استخفافاً   :االستهزاء ابلدين وحرماته -

  . واالستهزاء ابلدين واالستهانة حبرماته من أخطر االحنرافات الفكريةبدين هللا تعاىل
وهذا من اخللل الفكري، بل هو مدخل للشرك، وهل أشرك   :تعظيم التماثيل والنصب التذكارية -

قوم نوح عليه السالم إال من هذا الباب، وذلك أن الشيطان، زين هلم يف بداية األمر أن ينصبوا 
ينشطوا يف العبادة إذا رأوها، وذلك أهنا ْتاثيل لقوم صاحلني، ْث بعد مدة من ْتاثيل من أجل أن 

                                                           

 1317البخاري:  - 1
 21كتاب التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية، ص  -21 - 2
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الزمن ملا مضى ذلك اجليل، وجاء جيل جديد، جاءهم الشيطان، وقال هلم: إن سلفكم ما 
نصبوا هذه التماثيل إال أهنم كانوا يعبدوهنا، فاعبدوها أنتم، فعبدها أولئك القوم، وأشركوا ابهلل 

  1سبحانه وتعاىل
اشرتاكهم يف مناسبات واحتفاالت ذات مغزى سياسي  أو ذات طقوس دينية قد جيهلون أصول  -

اعتقادها لدى أصحاهبا، أو يتغافلون عن أهدافها حبسن نية أو حتت شعار تعريف اْلخرين 
 بديننا وحضارتنا وتقاليد بلداننا.

فيعودون  :االجتماعيةتغري اجتاهاهتم النفسية والفكرية حنو بعض القضااي الدينية أو  •
بتوجهات، يطمحون إىل تطبيقها يف جمتمعهم نتيجة تشرهبا والقبول هبا دون وعي أو دون يقني صادق 
حنو تلك القضااي والثبات عليها، وقد أورد الدكتور إبراهيم القعيد يف كتابه االبتعاث إىل اخلارج 

ومل يقف الباحث  –الدكتور عبد هللا البنيان وقضااي االنتماء واالغرتاب احلضاري الدراسة اليت قام هبا 
للجانب الثقايف من الرحلة العلمية للطلبة السعوديني يف الوالايت املتحدة  –على هذه الدراسة 

األمريكية وعالقته بتغري اجتاهاهتم وميوهلم النفسية والفكرية، وقد استهدفت دراسة البنيان كل الطلبة 
م، حيث أرسل الباحث استبياان لكل 1272ابلتحديد يف عام السعوديني يف وقت من األوقات، و 

طالب سعودي عن طريق امللحقية الثقافية السعودية يف أمريكا، وقد استجاب لالستبيان مئة وسبعة 
عشر أي: سبعة عشر يف املئة طالب من أصل سبعمائة طالب سعودي، يتلقون تعليمهم يف اجلامعات 

 :هم نتائج هذه الدراسةاألمريكية يف ذلك الوقت، وإليك أ

تبني أن لطول الفرتة اليت قضاها الطلبة السعوديني يف البيئة األمريكية، عالقة قوية بتغري اجتاهاهتم  -1
النفسية والفكرية، وقد اتضح هذا التغيري فيما يتعلق ابلوضع التقليدي للمرأة يف اجملتمع السعودي، 

الطلبة يف أمريكا إىل تطور ما، أمساه الباحث ببعض حيث أدت الفرتة الزمنية الطويلة اليت قضاها 
االجتاهات حنو حترير املرأة، وهذا يعين رفض القيم التقليدية، والعادات املتعلقة بنظام احلجاب، ورفض 

  .احلدود املفروضة على اختالط الرجل ابملرأة يف التعليم، والوظيفة
ة األمريكية أكثر من سنتني، عربوا عن عدم تبني أن الطلبة الذين أمضوا يف الوالايت املتحد -2

موافقتهم على القيم التقليدية، اليت حتكم العالقات العائلية يف بالدهم أكثر، مما عرب عنه الطلبة الذين 
أمضوا أقل من سنتني، وهذا يعين: "أن القيم التقليدية اليت حتكم العالقات العائلية يف اململكة، ْتيل 

الطلبة، مما يفسح اجملال لظهور القيم األمريكية مع طول فرتة احلياة يف أمريكا".  إىل فقدان أمهيتها عند
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وتتفق كل من نتائج دراسات د. إبراهيم عبدهللا انصر ود. إبراهيم العبيدي حول مشاكل تكيف 
الطالب السعوديني يف الوالايت املتحدة األمريكية مع ما توصل إليه د. عبدهللا البنيان من أن بقاء 

لطالب السعودي يف الوالايت املتحدة األمريكية فرتة طويلة من الزمن، جيعله أكثر عرضة للتأثر ا
 .االجتماعي من قبل اجملتمع األمريكي

وتفيد النتائج املأخوذة من الدراسات سالفة الذكر، دراسات افرنورمبل، وغدير الغدير، وعبدهللا  "
ن هناك أتثريًا للفرتة الزمنية اليت يقضيها الطالب يف بلد البنيان، وعبدهللا انصر، وإبراهيم العبيدي أ

الدراسة على شخصيته، فيؤدي طول هذه الفرتة إىل التخفيف التدرجيي للمشاكل االجتماعية، 
والنفسية؛ اليت يتعرض هلا الطالب منذ بداية قدومه، ويؤدي إىل حتسن عمليات التكيف، وهذا يعين 

والتعود على املمارسات االجتماعية وعدم استغراب املسلمات الثقافية األلفة ألسلوب احلياة اجلديدة 
هلذه الثقافة اجلديدة، كما قد تؤدي هذه الفرتة الزمنية اليت يقضيها الطالب يف بلد الدراسة إىل حتوالت 

 1 يف االجتاهات، وامليول النفسية والفكرية".
بصفة إسالمية إال أهنا تروج   :تساهله يف اقتناء كتب أو جمالت ودورايت ذات توجهات -

ألفكار تكفريية، أو دعوات بدعية، أو أقوال حمرفة منسوبة إىل اإلسالم، فيقع فريسة سهلة 
 .أمام معرفته الناقصة والقاصرة

وفقده ملهارات احلوار   :تعريض نفسه للدخول يف جمادالت ومناظرات مع فقره املعريف -
 .واجملادلة ابليت هي أحسن

تقارب األداين والدعوة إىل السالم والتعايش والوفاق بني سكان الكرة  استحسانه لفكرة -
 .األرضية، فيكون سبيالً إىل إلغاء الفوارق العقائدية بني األداين

 التساهل يف مشاهدة املنكرات الوثنية، واألفعال الشركية. -
 

 أسباب االحنراف الفكري للطالب املبتعثني :الثالث املطلب
ي مسلم به يف وقوعه، إال أنه قد ختتلف أسباب حدوثه من بيئة إىل بيئة حدوث االحنراف الفكر 

أخرى ومن جمتمع إىل جمتمع آخر، وقد تتوافق معطيات حتديد أسباب االحنراف الفكري بشكل عام، 
إال أن أسباب االحنراف الفكري اليت يسعى الباحث يف ذكرها وحتديد بعضها، ترتبط هنا أبمر 

ميدااًن أخر لنشوء االحنراف الفكري نتيجة حتول جمتمعٍي لدى املبتعث، كما  االبتعاث؛ الذي يعترب
تشكل مرحلة الشباب العمرية منعطفًا خطراً، يقابله منعطف االبتعاث، وهو أشد خطورًة على 
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شخصية الشاب؛ الذي ال يزال حباجة إىل إشباع حاجاته وتوجيهها توجيهاً سليماً، يعزز لديه املناعة، 
ي ضعف التلبية للحاجات إىل احنراف مسار التفكري إىل اخلروج من اإلطار االجتماعي، أو قد يؤد

ومن هذا املنطلق، ميكن القول أن هناك أسبااًب لالحنراف الفكري لدى املبتعثني، تتطلب من الباحث 
 .وغريه من الباحثني، دراستها وتقدمي احللول املتوقع معاجلتها لتلك األسباب

  :سيان لالحنراف مها: الناحية الفكرية، والناحية اخللقيةوهناك سببان رئي
فالطالب الناشئ، يذهب إىل جمتمع، يقوم نظام احلياة فيه على أساس تنحية الدين جانباً والتحلل من 
قيوده , ويرى يف هذا اجملتمع، ما يبهره من مظاهر التقدم والنظام , فيكون يف حالة نفسية، تؤهله 

لقى إليها الشكوك بشكل مدروس منظم , ويكون هناك وحيًدا، يعيش بعيًدا عن لقبول الشبهات , وتُ 
مجاعة املسلمني , فال يتاح له أن يؤدي الصلوات يف جوها املؤثر , وال أن حيضر موسم العبادة العظيم 

  .يف شهر رمضان , مما يسهل على الكائدين إيقاع االحنراف عليه
ون أشد ظهورًا ابلنسبة إىل الطالب املسلمني يف داير الغرب, إذ وهناك الناحية اخللقية، اليت قد تك

ينتقل هذا الشاب من بالد، درج الناس فيها على سلوك معني , وأعراف خاصة، فمن ذلك أن املرأة 
  .احملرتمة ال تكون إال أما، أو أختاً، أو بنًتا، أو زوجة، أو امرأة أجنبية عفيفة صينة

التهاب الغريزة اجلنسية.ويذهب إىل جمتمع، ال يلتزم ذاك السلوك , وال  ويسافر الفىت، وهو يف ذروة
يعرتف هباتيك األعراف , ويلقى املرأة فيه متاحة مباحة ملن شاء من الناس , وال يرى كثري من الناس 

  .هناك يف ذلك شيًئا كبريًا
 .وسلموليس هناك فتنة أضر على الرجال من النساء، كما قال النيب صلى هللا عليه 

 :وميكن إضافة أسباب أخرى منها
األسباب االجتماعية، والرتبوية: واليت من خالهلا، تتشكل شخصية الطالب، وذلك يكون  -

ابتداًء من األسرة واملدرسة ومعلميها واألقارب واألصحاب والرفقاء، فما يصدر من بناء 
املنطلقة من املنهج هلذه الشخصية بصورة اجيابية من تعزيز للقيم والعادات االجتماعية 

اإلسالمي الصحيح، يكون سبًبا إبذن هللا تعاىل يف حتصني الطالب ضد موجات االحنراف، 
لذا يتطلب الوعي أبمهية الرتبية ووجود مقومات الرتبية الصحيحة، من القدوة احلسنة من 

ة، ويعصف قبل الوالدين، واملعلمني، وتعزيز الثقة ابلنفس من خالل احلوارات الرتبوية الشفاف
 :ابلرتبية، ما يضادها من تصرفات، وأفعال، تكون سبًبا يف االحنراف، ومن ذلك

 .تسفيه األعمال االجيابية لألبناء وعدم التعزيز املعنوي، أو املادي •
 .النظر إليهم بصورة، أهنم ما زالوا صغاراً خلوض غمار احلياة، فتكرب معهم هذه العقدة القاتلة •
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 .سري بني الوالدين، يؤدي بنتيجة مماثلة لغيابه مع األبناءغياب احلوار األ •
 .التدليل الزائد، واإلفراط يف احملبة •
 .احلرمان من سبل الرتفيه، والتقتري يف العطاء •
 .غياب أحد الوالدين، خاصة األب •
ترك األبناء، يعقدون صداقات وعالقات أبصدقاء، يتم اختيارهم يف ظل غياب الوالدين،  •

 .معرفتهم أبولئك الرفقاء وعدم
استخدام بعض املعلمني أللفاظ جارحة وخادشة، يرافق ذلك سوء معاملة سبب يف تولد  •

 .احلقد والكراهية، وينتج عنها تصرفات عدائية وانتقامية
هذه بعض األسباب اليت يتوقع الباحث، أهنا سبب يف وجود االحنراف الفكري لدى الطالب املبتعثني 

قة البتعاثهم، تكون يف تطور االحنراف الفكري، حينما تسنح فرصة االبتعاث واخلروج من مرحلة ساب
من جمتمع، رأى الطالب فيه هتميشه، وحتطيم طاقاته، وعدم احرتام قدراته، خيرج إىل بيئة، جيد فيها 

 .اإلهباراحرتام اإلنسان فضاًل عن احرتام املواهب، جمتمعات ارتقت يف بناء احلضارة املادية إىل درجة 
 :أما األسباب اليت تكون سبًبا يف االحنراف الفكري لدى املبتعث حال ابتعاثه فمنها

o  ضعف العالقة والصلة بني الطالب املبتعث وربه جل وعال، وعدم معرفته حق املعرفة واستشعار
 .معيته ومراقبته

o تقار الطالب املبتعث االنبهار واالندهاش ابحلضارة املادية إىل درجة اإلعجاب، فينتج عن ذلك اح
 .جملتمعه، وما فيه

o اإلعجاب ابلعادات االجتماعية، واملعيشية. 
o اإلعجاب ابلنهضة االقتصادية، واحرتام املال العام. 
o  ،ضعف وقلة اجلهود الراعية للطالب املبتعثني، من خالل اللجان الطالبية، وامللحقيات الثقافية

 .يل أمورهم؛ لقلة اإلمكاانت املادية، والبشريةاليت تعجز عن متابعة الطالب املبتعثني وتسه
o اهلالة اإلعالمية الغربية أبدواهتا املختلفة. 
o  إقامة العالقات احملرمة نظرًا لسفور نساء تلك البلدان بصورة، توقع الطالب املبتعث يف قفص

 .االنسياق وراء نزواته وشهواته، فيعيش مرحلة اضطراب غريزي، ال يعرف كيف يتعامل معه
o لزواج من املسلمة، أو غري املسلمة بغرض الزواج اجلاد، أو الزواج بنية الطالق، فيقع يف معاشرة ا

 .شريكته املختلفة عنه تربية، ومعتقداً، وتوجهاً 
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o توجهات عقائدية، وفكرية كالرأمسالية، والشيوعية :مساع ورؤية توجهات فكرية، مل يعايشها من قبل
ميلك الطالب املبتعث أمامها إال الصمت واالستماع، أو يتاح وغريها، وحيصل ذلك يف مواقع، ال 

له احلوار، إال أنه قد يكون مفتقرًا إىل احلجة والرباهني، أو الثقافة املعرفية حول تلك املوضوعات، 
 .فيكون فريسة سهلة تلقفت الطعم

o الدخول يف حتزابت سياسية، ومنظمات سرية مشبوهة. 
o الفراغ. 
o  األسري والعائلي مع الطالب املبتعثضعف التواصل واالتصال. 
o  عدم مرشد نفسي وأكادميي مؤهاًل أتهياًل شرعًيا، وتربواًي، يكون مرافًقا للمجموعات الطالبية

 .للمبتعثني طيلة مدة ابتعاثهم
o نقص الثقافة الدينية. 
o الذوابن واالنصهار يف داخل اجملتمعات الغربية.  
o ل اإلحلاد والزندقة.قراءة كتب الفالسفة، ومنظري الغرب، وأه 

 
 آاثر االحنراف الفكري على الطالب املبتعثني الرابع: املطلب

إن حياة الطالب املسلم يف بالد الغرب ألهداف الدراسة، ال جيب أن يُنظر إليها من وجهة 
نظر االنتقال من جمتمع إىل جمتمع، أو دولة إىل دولة، أو كوهنا رحلة لطلب العلم فقط، بل جيب أن 

 هذه احلياة بطريقة أمشل وأعم، على اعتبار أهنا اتصال حضاري بني احلضارة اإلسالمية ينظر إىل
واحلضارة الغربية، وتبًعا لذلك، جيب أال يغيب عن األذهان املكانة السياسية واالقتصادية والعلمية 

ورة، أن كفة املعاصرة لكل من احلضارتني، واملربرات اليت دعت إىل االبتعاث للخارج، وهذا يعين ابلضر 
ميزان املعادلة احلضارية، ترجح لصاحل احلضارة الغربية، اليت يذهب إليها أبناء املسلمني إلكمال 
دراستهم األكادميية واملهنية، وهذا يعين أيًضا، أن الطالب الذي يذهب إىل هناك، يكون يف موقف 

ة من املسلمات لديها، وهي املتلقي واملتعلم، وقد يدعم لديه افرتاضات، تعتربها احلضارة الغربي
مسلمات مفادها أبن احلضارة الغربية، ومنجزاهتا يف ميادين العلم، والفن، واألدب، واحلياة 

 .االجتماعية، وما نتج عن ذلك من مظاهر يف الفكر، والسلوك
واألمناط الثقافية األخرى، ْتثل مبجملها أفضل إجناز للعقل البشري، ومن ْث، فهي تعكس التحضر 

تقدم، وترتبع على قمة احلضارة اإلنسانية، وتبًعا لذلك فاحلضارة الغربية، هي املثال الذي جيب أن وال
 .حيتذى واملعيار الذي يف اإلمكان اختاذه للحكم على الثقافات، واحلضارات األخرى
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نمية، تتمتع وإذا كانت هذه الفرضية الداعية إىل ْتجيد احلضارة الغربية، واختاذها منوذًجا يف التقدم والت
ابلدعم والنماء واالنتشار يف بالد املسلمني، وجتد هلا الدعاة واملساحات الكبرية يف ميادين الفكر 
واحلياة االجتماعية، فإن االبتعاث للخارج، قد يكون رافًدا مؤثرًا من روافد هذا االجتاه، إذا مل تتخذ 

 1الضماانت املالئمة لرتشيده.

بتعث يف لغته األم , وقد يكون ختلفه هذا سبًبا، يدعوه إىل أن يقف وقفة ومن اْلاثر اخلطرية ختلف امل
مسيئة للغته وأمته , فيؤكد _ مثال _ بقاء تدريس العلوم التجريبية والتطبيقية ابللغة األجنبية , وذلك؛ 

 .ليغطي عجزه؛ وليؤدي العمل املطلوب منه أبسهل سبيل وأقل جهد

 :آاثر االحنراف الفكري وخماطره
ذلك ، اللذان يصاب هبما كثري من الطلبة ،ومن أخطر اْلاثر االحنراف العقدي، واالهنيار اخللقي -

والتشكيك واإلغواء اليت يتعرضون هلا، قد تتغلب على عناصر ، ألن عوامل اإلفساد واإلغراء
فاالنطالق من جو جمتمع مغلق إىل جو جمتمع مفتوح، حيدث ، املقاومة، اليت تكون لدى بعضهم

زة عنيفة ال ميكن أن تتجاهل احلفاظ على فكر األفراد، وصيانته من االحنراف، هو القاعدة ه
 .واألساس لتحقيق األمن واالستقرار يف اجملتمع

فمن املعلوم أن حاجة املسلمني ، ومن أخطر اْلاثر، أن يعود املبعوث، حيقق أغراض أعداء األمة -
 1717_  1232فإن السيد أمحد خان )املولود ومع ذلك ، إىل العلوم التطبيقية حاجة ماسة

وهو منوذج من املبتعثني _ كان يعارض يف إنشاء دراسات  –( 1727_  1311واملتوىف سنة 
وهو   ، وهو من الذين قضوا حقبة يف بالد االنكليز، علمية جتريبية يف اجلامعة، اليت أنشأها يف اهلند

فر إىل اجلزائر الربيطانية يف هذا العهد املبكر ". كما يقول األستاذ الندوي: " أول مسلم هندي سا
 .وقد عاد، وهو من أشد الناس محاسة للدعوة، لألخذ ابحلضارة الغربية خريها، وشرها

فله آاثر ُمدمرة، وخماطر كبرية على الفرد واجملتمع، وكيان الدولة واستقرارها السياسي، واالجتماعي، 
بدأ بصاحبه، ْث يلحق احمليطني به من أسرته، ْث يصيب واالقتصادي، وضرر االحنراف الفكري، ي

 .جمتمعه، وبلده

وتزداد خطورة االحنراف الفكري، وتعظم آاثره املدمرة، إذا تُرجم ذلك االحنراف إىل أفعال، 
 .يقوم هبا الفرد، أو إىل سلوك، ينتهجه ُمتمثل يف الظلم، واالعتداء، واإلفساد يف األرض
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 :لفكر وآاثره السلبيةعلى حياة الفرد واجملتمع، وكيان الدولة ما يليمن أهم خماطر االحنراف ا
أنه ُيضر بعقيدة األمة، ودين اجملتمع، مبا حيمله من أفكار خُمالفة لشريعة اإلسالم، وُمناقضة  -1

 .ألركانه، وُمنافية ملنهجه القائم على الوسطية واالعتدال
لسحر والشعوذة املفسدة للعقيدة، واملخلة أنه سبيل لنشر البدع والشركيات، وطريق النتشار ا -2

 .ابلدين
فيه تشويه لصورة اإلسالم وقيمه النبيلة، املتمثلة يف الرمحة، والعدل، والتسامح والشورى، وغريها،  -3

وهو سبب؛ للتنفري من الدخول فيه واعتناقه، فالقيام ابألعمال اإلرهابية اليت " تزعزع األمن 
مسعة اإلسالم وتنفري الناس منه، وإلصاق هتم، اإلسالم منها براء، واالستقرار، يرتتب عليه تشويه 

بل حُيِذر اإلسالم من اإلرهاب، ومن أصحاب الفكر املتطرف، وينهى عن امليل، والتجاوز، 
  ." والتطرف، والغلو يف الدين

 أنه ُيسهم يف التشكيك يف ثوابت األمة، ويهز قناعات أفرادها يف عقيدهتم، وذلك من خالل ما -4
تنشره املذاهب املنحرفة، وما تدعو له التيارات اهلدامة كالعلمانية، والشيوعية، واحلداثة، 
والتغريب، وغريها من أفكار خُتالف اإلسالم، وُتشكك يف صالحية هلذا الزمان، وُمناسبته 

 .ألحوال الناس وظروفهم
لوحدة الوطنية، ويبث يؤدي إىل التشرذم، والفرقة، وُيضعف الصف، وحُيقق االنقسام، ويُهدد ا -1

روح الكراهية بني خمتلف طبقات اجملتمع، ويعود ابجملتمع إىل دعاوي اجلاهلية، من خالل 
 .تشجيعه على التعصب الطائفي، والقبلي، والفئوي، واملناطقي

تلك بعض من خماطر االحنراف الفكري فكيف إذا أضفنا عليها، ما يرتتب على االبتعاث 
 .الثاين املطلبشيًئا من ذلك، عند احلديث عن صور االحنراف الفكري يف من خماطر، أورد الباحث 

 :أما ابلنسبة ْلاثر االحنراف الفكري على الطالب املبتعثني فمنها
 :أ ( اْلاثر العقدية

وَن َمْن إضعاف جانب الوالء والرباء قال تعاىل: الَّ جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلِخِر يـَُوادُّ  -1
َ َوَرُسوَلهُ   1. َحادَّ اَّللَّ

تقبل أو عدم االمتعاض من الطعون وهجمات التشكيك يف مسلمات اإلسالم، مما يؤدي  -1
 .إىل اخلوض فيها من غري علم، أو حتقيق ودراسة

                                                           

 22اجملادلة: أية  - 1
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التعلق ابملادايت واحملسوس وعرض كل شيء للتجربة، ونتيجة لذلك تولد ضعف اإلميان  -2
  .ر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلمابلغيب، والتسليم مبا أم

 .التشبه ابلكفار وتقليدهم -3
 :ب ( اْلاثر االجتماعية

ازدراء املبتعث جملتمعه، وما جيده عليه من تقاليد حمرتمة، أو عادات متوارثة، بل يصل به  -1
 .األمر إىل الطعن يف الشعائر التعبدية، والتعاليم الدينية

ظر إليها بنظر اإلعجاب والتعايل، وأنه الشاب املتفتح العامل رؤيته لنفسه بصورة، جتعله ين -2
 .ابألمور

احلديث عن جمد البالد اليت عاد منها، وعن ما تتمتع به تلك الشعوب من جوانب، ْتيزهم  -3
  .عن جمتمعه، وأهنم هم الذين عرفوا كيف يتعاملون مع هذه احلياة بكل تفاصيلها

ااي احلساسة بكل سهولة من مبدأ حرية الرأي، الشعور أبنه ميلك اجلرأة يف طرح القض -4
 .وشفافية الفكر

 .ضعف االهتمام بتكوين األسرة على أساس ديين تعبدي، واجتماعي تربوي -1
 :ج ( اْلاثر األخالقية

 .الوقوع يف االحنرافات السلوكية مثل الزان، واللواط، والشذوذ -1
 .الوقوع يف مستنقع املسكرات واملخدرات -2

 :ريةد ( اْلاثر الفك
نشوء فكر املعارضة السياسية واحلركات الثورية؛ استحسااًن للفكر التحرري الدميقراطي،  -1

 .واإلصالح والتغيري
  .ظهور الدعوات التغريبية واإلابحية -2
 1 االنضمام للجمعيات، واملنظمات املشبوهة. -3

 
 
 
 

                                                           

 21البداح، االبتعاث اترخيه وآاثره، ص  - 1
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 الثالث: أساليب محاية املبتعثني من االحنراف الفكري املبحث
 .م األساليباألول: مفهو  املطلب

األساليب: األساليب يف اللغة مجع أسلوب، وهو الطريق والفن، يقال:هو على أسلوب من أساليب: 
القوم أي على طريقة من طرقهم، واألساليب الفنون املختلفة، وأصل الكلمة يرجع للثالثي "سلب": 

وب يف اللغة: الشموخ ومن معاين األسل2والقهر: الغلبة1، وهو نزع الشيء من الغري على سبيل القهر
 .يف األنف

عرف مصطلح األسلوب قدميًا عند العرب، كما عرف عند غريهم، وهو يف املعجم العريب يعين: السطر 
 3من النخيل وكل طريق ممتد , واألسلوب: هو الطريق واملذهب , واجلمع أساليب
ذكر ابن قتيبة مصطلح وقد استخدم علماء العربية هذا اللفظ يف دالالت اصطالحية متعددة , فقد 

األسلوب يف قوله:"إمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتناهنا 
 ." يف األساليب

االعتبارات، وهي على أما عن األسلوب يف العصر احلديث: فإنه يعِرف بعدة تعريفات نظرا لتعدد 
 4النحو اْليت:

هو التعبري الكاشف لنمط التفكري عند صاحبه، ولذلك قالوا :ابعتبار املرسل، أو املخاِطب -1
 .األسلوب: هو الرجل

 .هو مسات النص اليت ترتك أثرها على املتلقي، أاي كان هذا األثر:ابعتبار املتلقي، واملخاطب -2
هو جمموعة الظواهر اللغوية املختارة املوظفة املشكلة عدواًل , وما يتصل به :ابعتبار اخلطاب -3

 .من إحياءات، ودالالت
 .فيقال: األسلوب هو الطرِيقة يف التعبري، فالكاتب عرِب عن أفكاره ومشاعره، وما جيول داخل وجدانه

ب خال من العاطفة واألسلوب العلمي: أسلوب املنطق، وشرح احلقائق العلمِية، ووصفها، وهو أسلو 
واخليال، إاِل إذا كان علميا، يكون حمِدد املعاين، ألِن اهلدف منه، هو شرح احلقائق وإقناع القارئ، أو 

 .الِسامع، وال يكون ذلك إال ابملنطق، وحتكيم العقل،  وهتدئة العاطفة
 :خصائص األسلوب العلمي

                                                           

 244 ، األغاين، صالراغب األصفهاين - 1
 172ابن منظور، مرجع سابق، ص  - 2
 232ابن منظور، مرجع سابق، ص  - 3
 111ابوالرضا، النقد األديب احلديث أسسه اجلمالية ومناهجه املعاصرة روية إسالمية، ص  - 4
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 .معاجلة املواضيع العلمية ابلِدرجة األوىل -1
 .املنطق يف طرح املوضوع، وخماطبة العقل اعتماد -2
 .البعد عن العاطفة واجلمال الِلفظي)حمِسنات بديعية( -3
عدم الِلجوء إىل اخليال املبالغ فيه، ما عدا إن كان خياال علميا كبعض قصص غزو اإلنسان  -4

 دة عن جمرِتنا بسفن فضائية متطور.لكواكب بعي
 .الِدقيقة اليت ال حتتاج إىل أتويل توظيف األلفاظ، واجلمل، والعبارات -1
 .االستدالل واعتماد املصطلحات العلمِية -2
 .الوضوح والِسهولة يف صياغة العبارات -7

واخلالصة أِن األسلوب العلمي، يكون خاليِا من العاطفة، واخليال، والبالغة، إاِل ما جاء منها عفواي  "
 1يني األسلوب".و اإلفهام، وليس تز دون قصد، ألِن هدف الكاتب ه

 :فنخلص من هذا إىل تعريُف األسلوب
ُصوُغ يف ألفاظ مَؤلفة على صورة، تكوُن أَقرَب لنَـْيل الغرض املقصود من الكالم، وأفعل  "

َ
وهو املعىَن امل

 2"يف نفوس سامعيه
وميكننا القول أبن: األساليب: هي جمموعة من الدالالت، واملصطلحات الواضحة واحملددة ابجتاه 

 .حمدد لبيان طريقة عملية حتقق الفكرة لذلك اهلدف هدف
بيان األساليب املناسبة حلماية الطالب املبتعثني من  املبحثولذا حياول الباحث من خالل هذا 

االحنراف الفكري من الناحية الفكرية، واالجتماعية، واإلعالمية، والرتبوية، مما يشكل يف هناية األمر 
ة اليت حتدد للمعنيني أبمر املبتعثني الوسائل العملية اليت حتقق اهلدف جمموعة من الدالالت الواضح

املنشود من برامج االبتعاث، مبا يعود على الوطن ابخلري والفائدة من أبنائه الذين ينتظرهم يف إكمال 
 .مسرية البناء والتقدم خبري بالد األرض

أمر ليس من السهولة اخلوض فيه،  وبيان أساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري،
 :وذلك يكمن يف جانبني مهمني ومها

وقول الباحث بعدم السهولة والتأكيد  احلماية ابلتأهيل قبل االبتعاث و احلماية خالل فرتة االبتعاث
على األمهية، ألن برامج وأساليب احلماية، حتتاج إىل جتييش اجلهود وترتيب وتنظيم املسؤوليات 

                                                           

 32، ص ابوالرضا: مرجع سابق - 1
 77، ص ابوالرضا: مرجع سابق - 2
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جهات متعددة، تسهم كل جهة بدورها، وحتمل مسؤوليتها يف أكرب استثمار بشري، يف  واألدوار بني
ظل عناية واهتمام قيادة الدولة، وال يكتفي ابلناحية اإلدارية اليت تنظم إجراءات القبول لالبتعاث، 

فيق الرابع من هذا البحث، وهللا ويل التو  املبحثوسيتم اإلشارة إىل تلك اجلهات املعنية من خالل 
 .والسداد

 الثاين: أساليب احلماية الفكرية املطلب
احلماية واحلماية الفكرية واألمن الفكري، حتمالن الداللة نفسها يف بيان املعىن املراد، وهو ما جاءت 

 .األداين السماوية من جهة حفظ الضرورايت اخلمس، ومنها: حفظ العقل
ة اجملتمع (. فالعقل هو مناط التكليف, ومناط فال بد من صيانة الفكر الرتباطه ابلعقيدة ) عقيد

القيادة العليا الواعية املتميزة لإلنسان، وهو اجلهة القيادية املوكلة بكل أصناف األمن األخرى، فإذا 
 .صلحت هذه القيادة، صلح كل أفراد عائلة األمن, وإذا فسدت، فسد كل أفراد عائلة األمن

دى الفرد، مبعىن أنه مل يعد ميلك احلصانة الفكرية ضد أية تيارات فمثاًل: إذا مل يتحقق األمن الفكري ل
فكرية منحرفة، أو اجتاهات ضالة، أو دعوات ذات مفاهيم مادية خمتلفة، أو إىل االجتاهات التخريبية، 
أو لغريه كاالجتاه إىل التفجري، أو التخريب، أو اإلفساد، أو حىت إىل املخدرات، فهذه التيارات 

االجتاهات السلوكية الضالة، واألفكار الشاذة املنحطة، يسهل عليها جرف أصحاب املنحرفة، و 
العقول اخلربة غري املتسلحة ابإلميان والعلم والثوابت الصحيحة، واليت فقدت شخصيتها وهويتها من 

  .خالل فقدها للسياج واحلصانة الفكرية؛ اليت تقيها شر ذلك
 :فكري أبنهلذا عرفت احلماية الفكرية أو األمن ال

حفظ العقول من املؤثرات الفكرية والثقافية الضارة املنحرفة عن طريق االستقامة، سواء يف جمال 
  .الشهوات، أو الشبهات

مبعىن: محاية األمة، وخباصة شباهبا، من أي احنراف خلقي، أو سلوكي، أو فكر ضال، أو معتقد 
ه، أو زعزعة ثوابت الدين وأحكام امللة ابطل, أو رأي هدام, أو اجتهاد خاطئ صادر من غري أهل

لدى الفرد أو اجملتمع، أو العبث يف مقدرات الوطن، ومكتسباته، وقيمه الفاضلة, وعاداته اإلسالمية 
األصيلة، أو غرس صفات الغلو والتشدد والتطرف بني األفراد واجلماعات، وإبعادهم عن الوسطية 

  .الطائفية، واملذهبية، واحلزبية املقيتة يف صفوفهواالعتدال، وزرع بذور الفتنة، واالفرتاق، و 
وابختصار: احلفاظ على الفرد واجملتمع واألمة من كل قرصنة فكرية, أو مسسرة ثقافية, أو تسلالت 
عوملية، هتز مبادئه, وختدش قيمه, وْتس ثوابته؛ حىت يعيش آمًنا مطمئًنا على مكوانته الشخصية, 

 .ومته الفكرية املستمدة واملنبثقة عن الكتاب والسنةوْتيزه الثقايف واملعريف, ومنظ
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فاألمن الفكري، يبحث يف منهج اإلسالم يف حتصني النفس ابلفكر الصاحل احملقق لألمن وعناية 
اإلسالم أبسباب وقاية الفكر من الغلو وغريه من مزالق االحنراف، ومنطلقات األمن الفكرية يف 

م ومصدر أمن األمة، غري أن اإلصابة بداء االحنراف الفكري، فالشباب إذًا هم عنوان تقد .اإلسالم
 .يشكل خطرًا يوجه هذه القوة نـحو اهلدم بدل البناء , والعنف بدل األمن

 :ويالحظ صيانة اإلسالم لألمن الفكري من جهتني
 :األول: داخل اجملتمع املسلم، وذلك يكون مبا يلي

والقضااي، واحلوارات، والنوازل الكربى اليت ْتس توحيد مصدر التلقي يف العقائد، والعبادات،  -1
النهي عن االبتداع ابلدين، فاألمن :حياة املسلم خباصة واملسلمني بعامة وأذكر لذلك مثالً 

يقول صلى هللا عليه  .الفكري يضطرب، إذا انتشرت البدع، اليت مردها سخافة العقل ليس إال
وقال عليه الصالة والسالم: ) إايكم  1رد (وسلم:) من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو 

 2اثت األمور، فإن كل حمدثة بدعة (وحمد
م هللا تعاىل يف إلزام، أو فالفتوى كما تعرف أبهنا ) إخبار عن حك :حترمي اإلفتاء بغري علم -2

  .(إابحة
 3ي: توقيع عن هللا تبارك وتعاىل (أو كما قال ابن الصالح ) قيل يف الفتيا ه

 :العالقات مع اْلخرين من غري املسلمنياثنياً: يف 
 .حيث رسم اإلسالم دائرتني يف هذا اجملال لصيانة األمن الفكري

أحدمها: ختتص أبنه ال التقاء مع املشركني والكفار يف مفهومهم، وعباراهتم، وثقافاهتم، وفكرهم من 
 4حيث الواقع كما يف قوله تعاىل : ايأيها الكافرون * ال أعبد ما تعبدون

الثانية: ختص العالقة مع أهل الكتاب، فيما يتعلق يف دعوهتم إىل الدين، وجمادلتهم ابحلسىن قال 
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اَّللََّ وَ  نَـَنا َوبـَيـْ ًئا َواَل تعاىل: ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَلَٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ اَل ُنْشرَِك بِِه َشيـْ

 1اْشَهُدوا أِبانَّ ُمْسِلُموَن.بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْراَباًب مِِن ُدوِن اَّللَِّ ۚ فَِإن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا  يـَتَِّخذَ 
 ما يتحقق به األمن الفكري: ـ

                                                           

  1411ي :البخار  - 1
 21حممد بن علي ، الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين، ص  - 2
 22الشهروزي، أدب املفيت واملستفيت، ص  - 3
 1،2الكافرون : أية  - 4
 24آل عمران: أية  - 1



4العدد التاسع والثالثون  ج                                                   جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 

- 54 - 

 حتقيق احلماية واألمن الفكري، يكمن يف طرفني مها:ـ
من خالل غرس العقيدة  األول: يتمثل يف إعداد الفرد إعدادًا علميًّا، ومعرفياً، وفكراًي صحيحاً 

الصحيحة, واختاذها مصدرًا لذلك اإلعداد, والعلم الشرعي الصحيح النافع منهاًل, واملعارف احلميدة 
الصاحلة املفيدة موئاًل, والغاية النبيلة الشريفة مرشًدا وموجًها، فاالعتصام ابلكتاب والسنة والنهل من 

 .ا مهًما يف حتقيق األمن الفكريمعينها العذب الصايف الزالل، يعد أصاًل عظيمً 
الثاين: ويتمثل يف حتصني ذلك البناء الفكري حتصيًنا قواًي ومنيًعا من خالل بناء السياج الفكري 
الرصني الذي ميكن الفرد من النقد، والتمييز، والفرز، والتمحيص لكل ما يعرتضه من أتثريات عصرية 

 .ية، أو غريها , أو شبهات، أو توجهات ضالةذات طوابع فكرية، وغري فكرية، سلوكية، وأخالق
لذا كان من املهم أن نثري خربات طالبنا حول فحص تصوراهتم، وحول املداخل اليت خيتاروهنا يف  

معاجلة مشكلة من املشكالت، وزايدة وعيهم ابألفكار املسيطرة عليهم، واليت كثريًا ما تكون غري 
 .صاحلة وال صادقة

حيحة لكل قضية نعاجلها، قد ال يكون متيسرًا يف كل وقت، ولكن ما إن احلصول عل تصورات ص
 .ينبغي أن نسعى إليه، هو امتالك طرق جديدة يف بناء تصوراتنا

 فكيف ميكن احلصول على ذلك ؟
 1إن شرح األفكار من خالل التدريب من أفضل الطرق اليت ميكن نتبعها يف التعليم"."

واحلوار، من أهم األساليب اليت تساعد على بناء جدار احلماية ومما سبق، فإن التدريب على النقاش 
الفكرية لدى الطالب، حبيث يتقوى اجلانب املناعي، والثراء املعلومايت، ومقارعة احلجج، والشبهات، 
وهذا ما أتقنه من نصبوا حبائل صيد الشباب، من خالل إسقاط شبهة، تنهش يف فكر وعقل من 

 .االهتمامتالقها حىت، وإن مل يعرها 
ومن جوانب احلماية، فتح آفاق النظر والتأمل وتوجيه الفكر إىل معرفة اْلفاق، وحكمة املخلوقات،  "

فكلما زادت معارفنا الصحيحة، كلما زاد التفكري قوةً  وانطالقًا، فمثالً لوال معرفتنا بوجود اللؤلؤ يف 
 2ؤلؤ يف البحار".البحار، ما غصنا يف األعماق ومل خنرتع الوسائل الصطياد الل

 ا

                                                           

 72بكار، املراهق كيف نفهمه ، وكيف نوجهه، ص  - 1
   122ة اإلنتاجية، ص مقداد، الرتبية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعف - 2
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 .الثالث: أساليب احلماية االجتماعية ملطلب

اجملتمع يشكل املعمل الرئيسي، ألي تشكيل عقلي، ونفسي، وعلمي، وتربوي ألفراده إما 
سلًبا، أو إجيااًب حبسب العوامل احمليطة بذلك اجملتمع مثل الدين، والقبيلة، والعادات، والبيئة اجلغرافية، 

 .، وغري ذلك كلها، تسهم يف الصياغة والرتكيبة لكل فردوموارده، وثرواته

واجملتمع السعودي من اجملتمعات اليت اتسمت بسمات جيدة، كان حمورها التدين الذي 
هذب العادات، واألعراف القبلية، فأصبحت السمة الغالبة له ْتسكه بدينه ومحيته له حباً، واعتقاداً، 

 .ة، ختتلف من مكان إىل مكان داخل هذا اجملتمعإال أن املمارسات الدينية، والرتبوي

وما إن يغادر أحد أبناء هذا اجملتمع إىل اخلارج، إال وتصيبه حالة من الدهشة والغربة 
واالنبهار الذي يدخله يف جو من التقييم واملقارنة بني جمتمعني، وأييت هنا الدور اجملتمعي جملتمع 

 .نه من ولوج جمتمع آخر خمتلف ومتباين عن جمتمعهالطالب، وما عززه فيه من قيم ومبادئ حتص

 :وابستعراض سريع ألمهية احلماية االجتماعية يف املنظور اإلسالمي

  :جندها تبدأ من بداية التنشئة لذلك الطالب لـمَّا كان طفاًل، وتبدأ مراحل صياغة األبوين
 .، وهم األبوينشخصيته، من أول املؤثرين عليه واملالصقني به الفرحني بقدومه إليهم

  الزواج: إحدى أساليب احلماية االجتماعية للطالب، وخاصة فرتة االبتعاث اليت يشاهد
أثنائها صورًا مرعبة من االحنالل والتفسخ، فكان الدواء للداء الزواج وحيصل ابلزواج قبل 

 :االبتعاث فوائد منها

 .إعفاف الشباب عن احلرام -

 .لشهوته إبعاد له عن النظر احلرام، وكبح -

 .إبعاد له عن الزواج من غري املسلمة -

 .إبعاد له عن مستنقعات الرذيلة يف بالد التحلل اخللقي -

مشاركة الطالب املبتعث يف اجلمعيات الطالبية، واألندية  من األساليب كذلكاملشاركة اجملتمعية: 
 ؛ لتواصل الطالب املبتعثني.كرتوينوجود موقع إلمع  الثقافية؛ اليت تشرف عليها امللحقيات الثقافية
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 الرابع: أساليب احلماية اإلعالمية املطلب
اإلعالم يف هذا العصر، أصبح قوة موجهة ومؤثرة يف مجيع جماالت احلياة، فاإلعالم دخل يف  
كل مكان، ويف كل أسرة، ومؤسسة، والناس يتعرضون للمؤثرات اإلعالمية أكثر من املؤسسات 

لرمسية، ألهنم أمام اإلعالم، يظلون ساعات أكثر من الساعات اليت يقضوهنا يف التعليمية الرمسية وغري ا
 1.املدارس، واجلامعات واإلدارات

لذلك أصبح اإلعالم يف مقام املسؤولية للقيام بواجبه جتاه اجملتمعات اإلسالمية، واملسامهة 
مهية وسائل اإلعالم يف وال ختفى على أحد أ .يف محايتها، وحتصينها من خماطر الدعاوى، والشبهات

الوقت احلايل، ومدى أتثريها يف كافة اجملاالت السياسية، الثقافية، االجتماعية وغريها، ولقد عرف 
البعض اإلعالم، أبنه وسائل اإلعالم اجلماهريي ذات القدرة على الوصول إىل مجاهري متعددة يف 

والفضائيات، ابإلضافة إىل "االنرتنت"، التوقيت ذاته واملتمثلة يف الصحف، واإلذاعة، والتلفزيون، 
واليت تعد أحدث وسيلة إعالمية، وهي األخطر، خاصة على فئة الشباب، وكوهنم الفئة األكثر 

 .استخداًما هلا

ويعد االنرتنت أول وسائل اإلعالم أتثرياً على الشباب، يليها الفضائيات، وإن دل هذا على 
ض الشباب لالنرتنت بطريقة كبرية جدًّا، كوهنا الوسيلة شيء، فإمنا يدل على كثافة استخدام وتعر 

األسهل واألسرع انتشاراً، وتعتمد قابلية التأثري مبا يُبث، وينشر عرب وسائل اإلعالم من شاب ْلخر، 
فهناك فئة من الشباب مدركني طبيعة خماطر اإلعالم االجيابية منها، والسلبية وهم قلة، بينما جند فئة، 

 .شباب، ليس لديهم أي خلفية عن خماطر اإلعالم وأتثريهتشكل غالبية ال

وينبغي على املؤسسات التعليمية، وخاصة اجلامعات، احلفاظ علي هوية الشباب وثقافته، 
من خالل دعم وسائل اإلعالم اليت تساعد يف ذلك وتسليط الضوء عليها، واالبتعاد عن املسامهة يف 

وجه التفكري. واستثمار خربات الشباب من خالل خلق جيل من الشباب هش ومطموس اهلوية وم
 .البحوث امليدانية، كقناة اتصال مباشرة، يتم من خالهلا معرفة مهوم الشباب وتطلعاهتم

وأتثري وسائل اإلعالم على توجيه فكر الشباب وثقافتهم، أتثريًا اجيابًيا، أو سلبًيا، والقلة من 
ثقافة العوملة، وترسيخ املفاهيم املوجهة، واالستحواذ على الشباب يدرك ما تقوم به من انحية الرتويج ل

جزء كبري من تفكريهم، وإبرادهتم، والشباب اْلخرين، يتناسون ذلك، متذرعني مبجموعة من 

                                                           

 72، ص مقداد، الرتبية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة اإلنتاجية - 1
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األسباب، مما يدفع البعض لتسمية أصحاب هذا الفكر ابلسُذج والسطحيني،حىت صاروا يتلقون، 
  .عالمية املختلفةويستقبلون كل ما أيتيهم من الوسائل اإل

ويف جمال الرتبية األسرية، ال توجد أية عوائق أمام وسائل اإلعالم، فعلى اْلابء وأولياء األمور 
إدراك ذلك، مستفيدين من هذا التطور والتعايش والتأقلم معه، واحلرص على متابعة أبنائهم 

، ويف جمال الرتبية والتعليم، وتوجيههم، دون فرض السيطرة عليهم، مراعني بذلك قدراهتم وإمكانياهتم
ميكن أن يستخدم اإلعالم خلدمة الشباب من انحية نشر املعلومات؛ اليت ميكن من خالهلا توجيه 
الشباب حنو الطريق الصحيح، واخنراطهم يف العمل االجتماعي، واالقتصادي، والثقايف، واستغالل 

يسمى "االقتصاد املعريف" لدى الشباب، وال اإلعالم؛ ملقاومة األفكار املسبقة، واخلاطئة، وإيقاظ ما 
ننسى أمهية االتصال بني الشباب، وذلك إلشباع حاجاهتم اليومية واألساسية، واالبتعاد عن العزلة؛ 
اليت تسبب االكتئاب واخلوف، ولذلك حيتاج الشباب لإلعالم والتواصل من أجل تدعيم مكانتهم يف 

ع اْلخرين، ممِا يساعد الشباب يف اختاذ قراراهتم املصريية، اجملتمع، وكذلك تبادل األفكار واْلراء م
 .واالختيار األنسب منها

يقول الدكتور بدر كرمي: " تشري معظم الدراسات اليت قام هبا علماء االجتماع واالتصال إىل 
ك أن االتصال، يؤدي دورًا مهًما يف حياة اجملتمعات، وأنه حيمل على عاتقه مهمة املسامهة يف نقل تل

اجملتمعات من التقليدية إىل اجملتمعات احلديثة، أتخذ بوسائل احلضارة احلديثة بوعي وتفهم وإدراك 
 1ومواكبة مستمرة مع مستجدات اإلعالم".

واإلعالم اإلسالمي اليوم، يواجه صعوابت وعقبات يف مواجهة أمواج اإلعالم اهلابط، وما 
أدوار ومهام، ينبغي تفعيلها من خالل اإلعالم، حيدثه من أثر على شرائح اجملتمع، وما تقدم من 

تنصب يف غالبها على الدور اإلعالمي الداخلي للمملكة العربية السعودية، مع ما مير به من أعباء 
وضغوط، فكيف عندما يتساءل طالبنا املبتعثني عن دور إعالمهم معهم فرتة ابتعاثهم، ومسامهته معهم 

الغربية الشرسة، "وملا كان الطالب، يسافرون إىل الدراسة يف اخلارج، يف مواجهة هدير اْللة اإلعالمية 
وهم يف حالة من انعدام التأهيل واإلعداد؛ ملواجهة املشاكل اليت سوف تقابلهم، فإنه سرعان ما يقعون 
يف االحنراف الفكري، إن مل يزودوا بزاد من التوعية اإلسالمية على أساس منهجي، قبل مغادرهتم 

 2البالد".

                                                           

 21، ص كرمي، دور املذايع يف تغيري العادات والقيم يف اجملتمع السعودي - 1
 72، ص املنظمات الطالبية اإلسالمية دورها ومشكالهتا - 2
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ومن انحية أخرى، فالطالب املسلمون الذين يعيشون يف الغرب قليلو املعرفة أبحوال املسلمني، ويف 
 1ليم عن مسلمي العامل بصفة دورية.هذا، ينبغي تنظيم اإلعالم الس

 اخلامس: أساليب احلماية الرتبوية املطلب
من مزالق االحنراف الفكري، مع  -إبذن هللا تعاىل -التنشئة السليمة على قيم الرتبية اإلسالمية ضمان 

تبين الرتبية املنهجية العملية السلوكية، ال كاليت تركز على جانب التنظري، وتغفل الدور العملي 
للممارسات الرتبوية، واليت من أعظم صفاهتا الرتبية ابلقدوة، وما تشكله من ترسيخ للقيم واملثل بشكل 

عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن وقرآاًن ميشي على  عملي، كما جند ذلك يف سرية النيب صلى هللا
 .األرض

 :ومن أساليب احلماية الرتبوية يف هذا الباب
الرتبية اإلميانية من تعظيم هللا تعاىل واستشعار مراقبته سرًا وعالنية، والتفكر يف بديع صنع هللا  -1

ا يف تربية الطالب ومجال خملق وأوجد يف هذا الكون، من أهم األمور اليت ينبغي استصحاهب
املبتعثني، وحثهم على إعمال عقوهلم وبصائرهم يف ملكوت هللا، كذلك التذكري ابخلوف من هللا 
وأليم عقابه، وما أعده ملن عصاه، واعتدى على حمارم هللا سبحانه، وتصوير تلك املشاهد الرائعة 

عليه الصالة والسالم،  من شباب النيب صلى هللا عليه وسلم، كقصة الشاب الذي جاء إىل النيب
يستأذنه يف الزان، ومن السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، شاب نشأ يف طاعة 
هللا تعاىل، واْلخر الذي دعته املرأة ذات اجلمال فقال: إين أخاف هللا، مثل هذه اللفتات، تربط 

وأن الطالب ال مانع له من اقرتاف ما مبا يقابله املبتعثني من احنالل وتفسخ يف بلدان االبتعاث، 
 .يرى، إال حب هللا واخلوف منه ورجاء ما عنده مينعه من ذلك

الرتبية ابلعبادات الصالة وقيام الليل وتوجيههم إىل أن احملافظة على الصالة، سبب من أسباب  -2
سلم إذا التوفيق واهلداية والسداد وحفظ هللا تعاىل وتنفيس الكروب فقد كان صلى هللا عليه و 

حزبه أمر، فزع إىل الصالة، الصوم إن تيسر، ومن تلك العبادات واستطاع الطالب على ذلك، 
 .واإلكثار من ذكر هللا تعاىل واحملافظة على األذكار صباًحا ومساءً 

 2"تدعيم اجلانب الروحي إىل جانب إشغاهلم ابألمور السامية" -3

                                                           

 22املرجع السابق، ص  - 1
 72ق كيف نفهمه، ص بكار، املراه - 2
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وسائلها املتعددة، حسب ما يستطيع كل تدريبهم على ممارسة الدعوة بصورها، وأساليبها، و  -4
طالب، ويف أي مكان، يكون فيه، ومن أبلغ تلك األساليب، الدعوة ابلقدوة واألخالق احلسنة 
اليت كانت من أقوى األساليب يف اتريخ املسلمني يف حتبيب الناس لإلسالم والدخول فيه، 

 .شعارهم يف ذلك الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة
أن يكونوا سفراء ألهم وأعظم دول اإلسالم اململكة العربية السعودية قبلة املسلمني  تدريبهم على -1

 .ومهبط الوحي ومثوى سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم
 .الرتبية على تنمية القدرات، والتعبري عن النفس، واحملاورة، واملناقشة -2
 1"الرتكيز على الرتبية قبل التعليم" -7
وط حتتوي على احملافظة على العقيدة اإلسالمية، واألخالق عدم إرسال البعثات إال بشر " -7

 2"للتخصصات غري املتوفرة يف اململكة
 3"تدريبهم على حوار احلضارات" -2

 .تعزيز اعتزازهم بدينهم -11
 4"تكوين روح املنافسة لدى األجيال مع أكثر أجيال األمم تفوقًـ وتقدًما" -11
 تب من كتاابت صحفية.الع على ما يكالرتبية الثقافية واإلثرائية واالط -12
ومن ذلك، أن تنظم امللحقيات الثقافية برانمج، يشرتك فيه مجيع املبتعثني بصورة توزع األدوار  -13

واملهام، مثال ذلك: تكليف الطالب املبتعثني ابلقراءة يف الكتاابت الصحفية واملقاالت اليت قد 
ل اململكة العربية السعودية تتناول الطعن، أو اللمز، أو النقص من اإلسالم وأهله، أو تتناو 

بصورة سيئة، حبيث يقوم الطالب برتمجة تلك الكتاابت والتعاون يف الرد عليهم يف وسائل 
 املبحثاإلعالم املناسبة، ولعل الباحث، يعرض بشيء من التفصيل حول هذا األسلوب يف 

 .- إبذن هللا تعاىل –األخري من هذا البحث 
الب املبتعثني مبمارسة الرايضة بصورة منتظمة، ال تؤثر على الرتبية الرايضية وذلك حبث الط -14

دراستهم وحتصيلهم، كون الرايضة من أهم األسباب املعينة على استثمار الوقت، وقطع 

                                                           

 الطالبية اإلسالمية املنظمات - 1
 32، ص املنظمات الطالبية اإلسالمية - 2
 21، ص مقداد: مرجع سابق - 3
 22، ص بكار: مرجع سابق - 4
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الشواغل، والبعد عن توافه األمور، كذلك مساعدة على العناية ابجلسم وصحته، وختفيف التوتر 
 .واحلزن مع فرتة الغربة عن األهل، والوطن

تقوية الروابط األخوية بني الطالب املبتعثني من خالل الزايرات، واللقاءات، واملناسبات،  " -11
 1واألعياد"

تكوين صداقات بني الطالب املبتعثني، وبني عدد كبري من الدعاة، واملفكرين، والرتبويني البارزين  -12
 .بناء وطنه للتواصل والسؤال وإشعار الطالب أبمهيتهم، وعظيم الدور الذي ينتظره يف

 

 اجلهات املعنية، ودورها يف محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري: الرابع املبحث

 ةاألول: اجلهات الداخلي املطلب

تعترب وزارة التعليم العايل الوزارة واجلهة احلكومية الرئيسة يف تويل أمر الدراسة : وزارة التعليم العايل
من ذلك مهمتها يف شأن االبتعاث واملبتعثني، واالبتعاث: بشقيه اجلامعية بكل مراحلها العليا، و 

الداخلي، واخلارجي، إال أن الباحث هنا سيتوىل العرض من جهة االبتعاث اخلارجي، والذي عليه 
مدار البحث، وقد نصت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، أن التعليم العايل، يعد 

أنواعه ومستوايته؛ رعاية لذوي الكفاية والنبوغ، وتنمية ملواهبهم،  يف كافة مرحلة التخصص العلمي
اجملتمع املختلفة يف حاضره ومستقبله، مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة  وسدًّا حلاجات

ت، والكليات وغاايهتا النبيلة وهو كل أمناط التعليم، وأنواعه اليت تلي املرحلة الثانوية، وتقدمه اجلامعا
اجلامعية، والكليات املتوسطة، واملعاهد، واألكادمييات للحصول على شهادات الدبلوم، أو الشهادة 

 2اجلامعية، أو الدرجات اجلامعية، ملا فوق الشهادة اجلامعية.

 أهداف التعليم العايل 
التنمية الشاملة اليت  " لقد قام التعليم العايل ابململكة العربية السعودية يف إطار حتقيق أهداف خطط

وضعتها الدولة للنهوض ابجملتمع وحتديثه، فكانت تنمية املواد البشرية من أبرز األهداف اليت 

                                                           

 27، ص العماري، مرجع سابق - 1
 7ص ، قناديلي، دراسة دور التخطيط يف إعداد الكفاءات العالية يف اململكة العربية السعودية - 2
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سعت إىل حتقيقها، تلك اخلطط املتوالية مع الرتكيز على رفع كفاءة تلك املوارد، وزايدة معدل 
 1عرضها"

تماعية، واقتصادية، ومعربة عن حاجات فأهداف التعليم العايل ابململكة، جاءت ملبية حلاجات اج
واجتاهات العصر، ومقتضياته، ومطالب اإلنسان السعودي، وعوامل منوه وتطوره،وقد ْتثلت يف 

 األهداف الرئيسية التالية:
أهداف إسالمية: تتضمن ترسيخ اإلميان ابهلل راًب، وابإلسالم ديًنا و مبحمد نبًيا ورسواًل، و  -1

  كفلها اإلسالم، وشرع محايتها.احرتام احلقوق العامة اليت
أهداف معرفية: تتضمن دراسة و استكشاف ما يف الكون؛ لتوسيع املعرفة مع تنمية مهارات   -2

 اإلفراد اللغوية؛ لتمكنهم من االتصال ابحلضارات، والثقافات األخرى.
 أهداف تتصل ابكتساب املهارات، سواء كانت عملية، أو علمية، أو سلوكية: تتضمن تنمية  -3

التفكري العلمي، والبحث، واالستدالل، واكتساب القدرة على التعبري، وبعض املهارات احلركية 
 الالزمة لبناء اجلسم السليم.

أهداف تتصل ابمليول: تتضمن مساعدة األفراد على اكتساب امليول الصحيحة  -4
 واكتشافها،وهتذيب السلوك، وتشجيع اهلواايت.

تضمن تبصري األفراد ابألجماد التارخيية لألمة اإلسالمية، أهداف تتصل ابالجتاهات والقيم: وت -1
 وتنمية إحساسهم ابملشكالت مع احلرص على دعم التكافل االجتماعي بني األفراد.

أهداف تتصل إبعداد مواطنني قادرين ومؤهلني أتهياًل علمًيا مميزًا على أداء واجباهتم يف خدمة  -2
 مبادئ اإلسالم. وطنهم دفعاً به إىل التقدم والرقي يف ضوء

أهداف تعمل على توفري القيادات الفكرية اإلسالمية يف شىت القطاعات العلمية، واملهنية،  -7
وإعداد املدرسني يف خمتلف العلوم التطبيقية، والتكنولوجية، وتوفري احتياجات اململكة من 

 التخصصات، واخلربات الالزمة هلا يف مسريهتا.
  لالبتعاث:مهام وكالة وزارة التعليم العايل

 اقرتاح السياسات العامة؛ البتعاث الطالب والطالبات السعوديني إىل اخلارج. -1
اإلشراف اإلداري والفين على اإلدارات، والوحدات املرتبطة هبا, وتنسيق أعماهلا، ومتابعة أدائها   -2

 وتطويرها.

                                                           

 العتييب، مرجع سابق - 1
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 اته.اإلشراف على برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي، واقرتاح سياس -3
إصدار قرارات االبتعاث للطالب املبتعثني للخارج، ومتابعة مباشرهتم الدراسية يف جامعاهتم  -4

 ابلتنسيق مع امللحقيات الثقافية.
متابعة الطالب املبتعثني من حيث إجراءات دراستهم، وحتصيلهم العلمي، واحتياجاهتم  -1

 األكادميية، ابلتعاون مع امللحقيات الثقافية.
 ج التطويرية لربامج االبتعاث، ومتابعتها، وإخراجها حليز التنفيذ.اقرتاح الربام -2
دراسة الصعوابت واملشكالت اليت تعرتض دراسة املبتعثني، والعمل على تذليلها، ابلتعاون مع  -7

 امللحقيات الثقافية.
 تلقى االقرتاحات من املسؤولني، واملختصني، واملعنيني حول برامج االبتعاث ودراستها، واإلفادة -7

 منها.
إعداد تقارير دورية عن الوكالة، وإجنازاهتا، وأعماهلا، ورفعها للمسؤولني، وتلقي املالحظات،  -2

 والعمل على تداركها.
 ْتثيل الوزارة يف املؤْترات، والندوات احمللية، واإلقليمية، والدولية اليت تعقد يف جمال ختصصها. -11
واإلفادة املثلى من املبتعثني، ودخوهلم سوق  إعداد البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير االبتعاث، -11

 العمل السعودي.
"القيام ابملهام األخرى اليت تكلف هبا الوكالة من قبل قطاعات الوزارة األخرى يف جمال  -12

 1ختصصها"
 أهداف اجلامعات:  تنبثق أهداف اجلامعات من أهداف التعليم العايل، فتهدف اجلامعات إىل التايل:

  بية اإلسالمية. تزويد الطالب ابلرت 
  .إعداد مواطنني قادرين ومؤهلني ألداء واجباهتم يف خدمة الوطن 
   .هتيئة الفرص أمام الطالب، الستكمال دراساهتم العليا 
   .القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي 
   .تنمية التأليف الذي يسخر خلدمة العلم 
  جملتمع اقتصادايً، واجتماعياً، وثقافياً، وهتيئة الفرد تنمية االجتاهات السلوكية البناءة، وتطوير ا

 ليكون عضواً انفعاً يف جمتمعه. 
                                                           

 وزارة التعليم العايلموقع  - 1
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   .ترمجة العلوم، وفنون املعرفة النافعة 
    تقدمي اخلدمات التدريسية، واخلدمات التدريبية، والدراسات "التجديدية" اليت تنقل إىل

 1ا عليه مما جد بعد خترجهماخلرجيني، الذين هم يف جمال العمل ما ينبغي أن يطلبو 
ومما جيدر اإلشارة إليه، ما تقوم به وزارة التعليم العايل من دور كبري يف خدمة الطالب املبتعثني من 

 خالل:

امللحقيات الثقافية، واألندية الطالبية التابعة هلا يف مجيع البلدان اليت يقصدها الطالب املبتعثون،  -
 .املبحثالثاين من هذا  املطلبم امللحقيات الثقافية يف وسيأيت الباحث على ذكر شيء من مها

البوابة االلكرتونية اخلاصة ابلطالب املبتعثني، واليت تشكل حلقة وصل بني الوزارة، ومجيع  -
 الطالب، وتقدمي كل ما حيتاجون إليه من خدمات، وإجراءات قد ختفى عليهم.

يلي ألعداد هائلة من الطالب والطالبات يف التعليم ذات الدور البنائي، والتأه:  وزارة الرتبية والتعليم
العام، وإعدادهم ملرحلة التعليم العايل.لذا تتحمل وزارة الرتبية والتعليم محاًل ثقياًل جتاه ماليني الطالب 
والطالبات بشكل عام، وجتاه الطالب والطالبات املبتعثني على وجه اخلصوص، من حيث تزويدهم 

 ليت ْتكنهم من توجيه قدراهتم، وطاقاهتم، وتوظيفها بشكل صحيح.ابملهارات، واملعارف ا

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية :وزارة الشؤون اإلسالمية  
السعودية، تتوىل دورًا مهمًا يف جانب الدعوة، والتوعية، والتثقيف جتاه اجملتمع عامًة، وجتاه الطالب 

 خاصة.والطالبات 

فهي تساهم بتوعية الطالب والطالبات، وتبصريهم ابألحكام الفقهية املتعلقة أبحكام السفر إىل بالد 
 الكفار، واألحكام املتعلقة أبداء العبادات، والطعام والشراب وامللبس. 

كذلك تدريبهم على الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة عند أهل الكتاب وغريهم، وتزويدهم ابملهارات 
واألساليب الدعوية، لكي يكونوا دعاة خري، أتوا من بالد احلرمني إىل تلك البلدان البعيدة، ومن املهم 
أن يفهموا ويعلموا، أن من أهم الوسائل واألساليب الناجحة يف الدعوة هي: الدعوة ابلقدوة احلسنة، 

 وحسن التعامل واألخذ والعطاء.

                                                           

 وزارة التعليم العايلموقع  - 1
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 الشؤون اإلسالمية:من األدوار اليت يؤمل أن تقوم هبا وزارة 

  إرسال الدعاة إىل البلدان اليت يوجد هبا أعداد كبرية من الطالب املبتعثني بصورة منتظمة، وذلك
من األساليب املؤثرة يف محاية الطالب املبتعثني، وملا يتمتع به أبناء اململكة العربية السعودية من 

 ْتسك وحب لدينهم.

 ني من خالل مواقع الكرتونية، وكذلك التواصل مع إجياد أساليب تواصل مع الطالب املبتعث
 املراكز اإلسالمية يف تلك البلدان.

  التعاون مع الطالب املبتعثني إبجراء دراسات، وحبوث، أو استباانت حول القضااي اإلسالمية
 دفاًعا أو دعوة. 

ا من شأنه رعاية الطالب تتوىل وزارة الداخلية دورًا إجرائيًا ورقابيًا وأمنيًا يف كل م: وزارة الداخلية
بدايًة من حيث صحة وسالمة اإلثبااتت النظامية وسراين  املبتعثني إىل خارج اململكة العربية السعودية.

العمل هبا، ْث إصدار جواز السفر، وتسهيل سفر ومغادرة الطالب إىل وجهته لالبتعاث، والتنسيق بني 
ت، والقنصليات، وامللحقيات الثقافية، وضرورة وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية من خالل السفارا
وعند عودة الطالب املبتعث تكمل أجهزة الوزارة  مراجعة كل طالب هلذه اجلهات وتسجيل وصوله.

كذلك تقوم  إجراءات دخوله وعودته إىل وطنه، والتأكد من وضعه األمين، والسلوكي فرتة ابتعاثه.
ت خارج اململكة، مما قد يكون له ضرر على الطالب الوزارة بدور املتابع، ملا حيدث من مستجدا

املبتعثني، أو يهدد سالمتهم وحتذيرهم منها، ومن ذلك على سبيل املثال: حتذيرهم من التنظيمات 
 واجلماعات املنحرفة، التأكيد على ضرورة ْتثيل الطالب لبلده خري ْتثيل.

تأهيل، تلك املراكز احلكومية، واخلريية، يقصد الباحث مبراكز التدريب وال: مراكز التدريب والتأهيل
والتجارية، وما تقدمه من خدمة من حيث التدريب، والتأهيل، واإلعداد للطالب املبتعثني قبل سفرهم 
إىل رحلة االبتعاث، ويف واقع البحث والتنقيب، مل جيد الباحث مراكز أو معاهد متخصصة يف تدريب 

واالبتعاث يف طلب العلم، بل ما وجد الباحث جهوداً  املبتعثني، وأتهيلهم خلوض غمار الغربة،
ومسامهات من قبل وزارة التعليم العايل بعقد دورات لتأهيل الطالب والطالبات املبتعثني ابلتعاون مع 
بعض االستشاريني، إال أن هذه الدورات قصرية يف مدهتا ال تكفي لتأهيل وإعداد الطالب املبتعثني 
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الباحث ببعض الشواهد لدعوات بضرورة أتهيل وتدريب الطالب املبتعثني ابلقدر املناسب، وسيدلل 
 اخلامس. املبحثملدة طويلة وكافية، قد تصل إىل فصل دراسي أو عام كامل، كما سيأيت معنا يف 

 1وأورد هنا هذا اخلرب من موقع مبتعث

عود اإلسالمية دورة نظم معهد األمري انيف للبحوث واخلدمات االستشارية جبامعة اإلمام حممد بن س
خاصة لتهيئة املبتعثني واملبتعثات أايم األحد، واالثنني، والثالاثء املقبلة، وأتيت هذه الدورة مسامهة من 
املعهد يف خدمة املرشحني من اجلهات احلكومية، الذين صدرت قرارات ابتعاثهم، إذ هي دورة جمانية، 

اث، وذلك من خالل تقدمي حماضرات هلم عن أهم هتدف إىل توعية املبتعثني، وهتيئتهم قبل االبتع
ويتضح من  القضااي، اليت حيتاجون إىل معرفتها قبل ابتعاثهم، ولقاءات مع بعض مسئويل الوزارة املعنية.

وهبذا يبقى الدور األكرب على  هذا اخلرب، أن الدورة جاءت مسامهة من املعهد يف خدمة املبتعثني. 
ه، والسؤال، واالستشارة، واالتصال مبن يعرف، ومن ال يعرف، حىت الطالب املبتعث يف أتهيل نفس

 حددها إلكمال دراسته اجلامعية. يكون فكرة جيدة عن االبتعاث والسفر إىل تلك الدولة، اليت
 

 الثاين: اجلهات اخلارجية املطلب
اهم يف تسهيل السفارات والقنصليات، تتبع يف مرجعيتها إىل وزارة اخلارجية، وهي اليت تس: السفارات

أمور املبتعثني يف خارج اململكة العربية السعودية وتقدمي اخلدمات اإلرشادية والتوعوية هلم، وكل ما 
 حيتاجون إليه من خدمات، واستفسارات.

من األدوار املهمة للملحقيات الثقافية اإلشراف الدراسي، واإلشراف العلمي،  امللحقيات الثقافية
 واإلشراف الثقايف.

 ام فيما تتعلق ابإلشراف الدراسي ما يلي:وامله
 .متابعة الطلبة يف اجلامعات واالتصال هبم ومتابعة التقارير الفنية عنهم 
 .إعداد تقارير دورية عن اجلامعات ومستوايهتا 
  إجناز كل ما يتعلق ابجلامعات السعودية من منح دراسية للطلبة وإهناء إجراءات سفرهم من

 اململكة. بلداهنم؛ حىت وصوهلم إىل
 .إهناء إجراءات التعاقد مع األساتذة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية 
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 .تصديق الشهادات، وما يتعلق من خماطبات اجلامعات الصادرة منها؛ للتأكد من صحتها 
 .متابعة إصدار أوامر أركاب للطلبة 
 لبلد املضيف.استقبال الطالب يف امللحقية وفتح ملف له، وتعريفه ابألنظمة يف ا 
 .القيام جبميع األعمال األخرى؛ ذات العالقة هبذا اجملال، وما يتبع ذلك من أعمال 
 .القيام بكافة املهام؛ اليت يكلفه هبا امللحق يف منطقة عمله 

 واملهام املتعلقة ابإلشراف العلمي:
 مللحقية.التواصل العلمي مع اجلامعات، واملعاهد يف البلد، أو البلدان اليت حتت إشراف ا 
 .تنسيق الزايرات املتبادلة بني األساتذة السعوديني، واألساتذة يف تلك اجلامعات 
 .متابعة املستجدات العلمية، والتطبيقية يف تلك الدول 
 .متابعة فعاليات وتوصيات املؤْترات العلمية؛ اليت تعقد يف تلك الدول 
 .متابعة كل ما يصدر من دور النشر، أو اجلمعيات العلمية 
 لقيام بكافة املهام؛ اليت يكلفه هبا امللحق يف منطقة عمله.ا 
  زايرة اجلامعات ذات العالقة؛ للوقوف على مستوى الطلبة السعوديني هبا، ومتابعة حتصيلهم

 العلمي.
  عقد اجتماعات دورية مع الطلبة السعوديني الدارسني يف منطقة عمله؛ للمسامهة يف تذليل

 ل املشكالت؛ اليت تواجههم.مجيع الصعوابت، والعقبات، وح
 .تشجيع النشاط الثقايف للطلبة السعوديني، من خالل نوادي الطلبة السعوديني 
 .املشاركة يف املناسبات الوطنية السعودية و الثقافية، اليت تقام يف منطقة عمله 
 .القيام بكافة املهام؛ اليت يكلفه هبا امللحق يف منطقة عمله 

 الثقايف:املهام املتعلقة ابإلشراف 
 .اإلشراف الكامل على اجمللة أو النشرة؛ اليت تصدرها امللحقية إن وجدت 
  اإلشراف على مشاركة اململكة يف معرض الكتاب والنشاطات الثقافية األخرى ومتابعة

 التنسيق املباشر مع اجلهات ذات العالقة، متابعة اإلصدارات الثقافية ورصدها.
 لثقايف والعلمي بني املؤسسات التعليمية يف اململكة، وقياداهتا إجياد نوع من التعاون والتبادل ا

 يف البلد املضيف كتبادل املطبوعات، والرسائل العلمية، واإلصدارات الثقافية.
 .تنسيق عملية تبادل اخلربات واألساتذة الزائرين بني املؤسسات التعليمية يف البلدين 
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 فاقيات الثقافية، والعلمية بني البلدين إن تفعيل النشاطات الثقافية والعلمية مبوجب االت
 وجدت.

 .تنشيط اجلانب الثقايف يف أندية الطلبة السعودية، وتشجيعهم على ذلك 
  اإلشراف على املكتبة العامة ابمللحقية، و تفعيل دورها يف نشر الفكر الثقايف السعودي يف

 البلد املضيف.
  1.منطقة عملهالقيام بكافة املهام؛ اليت يكلفه هبا امللحق يف 

اللجان واجلمعيات الطالبية من احملاضن املهمة للطالب املبتعثني، : اللجان واجلمعيات الطالبية 
وأسلوب ووسيلة مهمة من أساليب احلماية للطالب املبتعثني من االندماج السليب يف جمتمعات خمتلفة 

لوطن، وتقوية ألواصر األخوة والرفقة عن جمتمعنا احملافظ، ودافعة للغربة ابخللطة واالجتماع مع أبناء ا
 الطيبة بينهم.

" واللجان أو األندية الطالبية، هتتم بشؤون الطالب، واالنضمام إليها، يكسب الثقة ابلنفس 
 2ومهارات قيادية عديدة، جيعل الطالب فخوراً ببلده وأمته "

ماعة واألخذ برأي اجلميع، من املظاهر اجليدة يف اللجان الطالبية، أهنا تدرب على العمل بروح اجل
واالستشارة وتبادل اْلراء بني اجملموعة، تعزز الوالء واالنتماء للدين والوطن واألسرة، تفعل الطالب 

 دعوة، وجتاه وطنه ابخللق احلسن. ابألنشطة الالمنهجية وتقوي فيهم دور املسلم جتاه دينه ابل
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 اخلامس: ) التصور املقرتح ( املبحث

 فهوم التصور املقرتحاألول: م املطلب

إن أمر االبتعاث وأمهيته مبكان، يتطلب ترتيب اجلهود وتنسيق األدوار بني اجلهات العليا واملعنية أبمر 
املبتعثني والوصول بربانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي إىل املستوى املطلوب، من حيث 

يف التنمية البشرية، وأتهيل املبتعثني؛ للمسامهة يف  إعداد أبناء وبنات الوطن وتنميتهم وحتقيق النجاح
 .مرحلة التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية

وابستعراض ما تناوله هذا البحث يف فصوله السابقة، جند أن األساليب اليت سعى الباحث يف 
ث علمي كهذا، بل حتديدها؛ حلماية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري، ال ميكن أن حتصر يف حب

  :إن األمر، يتسع ألكثر من ذلك، إال أن الدور الذي ميكن القيام به وحتقيقه هو

أن تتبىن الدولة إنشاء هيئة حكومية مستقلة، جتمع الوزارات واجلهات املعنية أبمر املبتعثني، تقوم على 
ًبا وإعداًدا وتوعية، ومتابعة املبتعثني إعداد الربامج واملشاريع التأهيلية ألفواج املبتعثني قبل ابتعاثهم تدري

أثناء فرتات ابتعاثهم، ْث متابعة املبتعثني عند عودهتم إىل وطنهم وهتيئة جماالت العمل املناسبة هلم،  
 .كذلك تتبىن اهليئة املقرتحة مركزًا للبحوث والدراسات يُعىن ابالبتعاث واملبتعثني

ني عناية كربى، ال يعجزها تبين مثل هذا املقرتح يف ظل توفر أولت املبتعث –وفقها هللا تعاىل  –والدولة 
 .- واحلمد هلل –املوارد املالية 

 :وميكن أن حندد التصور املقرتح ألساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري حبيث يشمل

 .األساليب اإلميانية الرتبوية، والنفسية، واألخالقية، واالجتماعية

ة أولوايت هذه اهليئة املقرتحة دراسة االحتياج الفعلي لالبتعاث واحلد من االبتعاث وأييت يف مقدم
املفتوح، حبيث يقتصر االبتعاث على التخصصات الدقيقة، واليت ال تتوفر يف جامعتنا، أو يف 

 .اجلامعات العربية القريبة
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 الثاين: جماالت التصور املطلب 

ث أن يشري إليها ابعتبار ما سبق بيانه يف ثنااي هذا البحث، أن جماالت التصور املقرتح اليت رأى الباح
يعد التصور بشكل، ميكن تبنيه وتنفيذه، أو يكون موضع نظر ودراسة وعناية كبرية، وهو على النحو 

 :التايل

 :جمال حتديد االحتياج الفعلي لالبتعاث -1

لدول اإلسالمية، أن تسهم إسهاماً جيب على اجلامعات، واملؤسسات التعليمية، والثقافية العليا يف ا "
فعااًل يف ترشيد االبتعاث خارج البالد اإلسالمية، وجعله يف أضيق احلدود، بل والعمل تدرجيًيا على 
إلغاء مربراته، وال شك أن هناك أساليب كثرية؛ لتحقيق هذه األهداف، منها على سبيل املثال: توفري 

يق العالقات األكادميية والعلمية وتنشيطها بني التخصصات الالزمة ودعم البحث العلمي وتوث
 1."جامعات الدول اإلسالمية وتسهيل االبتعاث والفرص التعليمية بني اجلامعات املعنية

جمال التدريب والتأهيل: ابالستفادة ابلرتبويني، واملفكرين، واخلرباء، ممن هلم خربة ودراية  -2
 .أبحوال االبتعاث واملبتعثني

 :شروط الواجب توفرها يف املبتعث: ومن ذلكجمال الضوابط وال -3
 أال يبتعث إال من أكمل الدراسة اجلامعية مرحلة البكالوريوس. 
 أال يبتعث إال من جتاوز االختبار والقياس املقرر، ملن يريد االبتعاث يف ختصص حمدد. 
  أال يبتعث إال يف التخصصات النادرة وذات احلاجة، وإغالق االبتعاث يف التخصصات

 .توفرة يف اجلامعات السعودية مثل إدارة األعمال والقانون وغريها من التخصصاتامل
  منع ابتعاث الفتيات واملتزوجات إال أبمرين: وجود احملرم طيلة مدة البعثة، واحلاجة

 .للتخصص وندرته
  ،ال يبتعث إال بعد التحري عن املبتعث من جهة حسن السلوك، ومن جهة التفوق العلمي

ادته متيسر وممكن عمله، إذا صدقت النيات، وصدق حرصنا على أبنائنا وهذا عند إر 
 .وبناتنا
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 الثالث: أساليب التصور املقرتح املطلب

أول وأهم األساليب املقرتحة هو: وجود برانمج أتهيلي وتدرييب للطالب املبتعثني، يعد إعداًدا جيًدا 
ممن ال ميكن أن يبتعث، على أن يتبىن  ويشتمل على فعاليات مكثفة، خيرج منها، من ميكن ابتعاثه،

هذا الربانمج هيئة مستقلة، يتبىن إنشائها بقرار من جملس الوزراء على أال تزيد مدة الربانمج على سنة 
دراسية كاملة، وال يقل عن فصل دراسي، مينح الطالب شهادة معتمدًة، وهنا أورد الدعوات اليت 

سهم مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا وجهها بعض رموز بالدان املباركة وعلى رأ
آل الشيخ؛ الذي دعا إىل إخضاع الطالب املبتعثني لفرتة حتضريية، ْتتد لفصل دراسي أو أشهر من 
السنة، تقدم هلم فيها دورات يف كيفية التعامل مع اْلخرين، وتبني مدى استعدادهم لالبتعاث، وأوضح 

ليت وجهها لطالب جامعة الطائف ضمن اللقاء املفتوح؛ الذي نظمته اجلامعة مساحته خالل كلمته؛ ا
يف إطار أنشطة براجمها، أن حكومة خادم احلرمني الشريفني، هيأت كافة السبل لطالب العلم، وذلك 
ببناء اجلامعات، واملعاهد، والكليات، واملدارس مبختلف مناطق اململكة, وقامت اببتعاث الطالب، 

وألقت  .يني الرايالت على ذلك، حيث مل تدع لنا عذرًا يف ذلك وأدت الدور املناط هباوأنفقت مال
ابملسؤولية علينا مجيعا، والذي جيب أن نكون عوان هلا على اخلري وعدم التخلي عن مسؤولياتنا.ودعا 

ملبتعثني يف املفيت امللحقيات السعودية التابعة ملمثليات خادم احلرمني يف اخلارج إىل متابعة الطالب ا
اخلارج ومالحظتهم، مشدًدا على أن ذلك، ال يعين أن تتجسس عليهم، وأن هذه املالحظة واملتابعة 

وممن وجه بضرورة التأهيل والتدريب 1 تلزمان ألجل خلق الشعور ابملسؤولية لدى الطالب املبتعثني
ايل، أبن تعتمد برانمج صاحب السمو امللكي األمري تركي الفيصل؛ الذي طلب من وزارة التعليم الع

أتهيلي شامل لطالب االبتعاث، ال تقل مدته عن عام؛ لتخفيف املشاكل اليت تواجههم يف اخلارج. 
جاء ذلك يف حماضرة، ألقاها مسوه اليوم يف قاعة الشيخ عبد هللا السليمان يف مركز املؤْترات يف جامعة 

 2"امللك عبد العزيز، وكانت حتت عنوان "االعتدال

 الرابع: حمتوى التصور املقرتح باملطل

املتتبع ألمر االبتعاث وأحوال املبتعثني، يدرك خطورة األمر إىل درجة، يتمىن أن يصدر قرار إبلغائه، 
ولكن لعن الظالم خري منه، إيقاد مشعة عِلها أن تكون سببًا يف وجود ما يكون حاًل، يساعد يف 
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لدولة، وجامعاهتا ابعتبار أن أمر االبتعاث أمرًا واقًعا، األخذ ابألفضل، وهذا الذي ينبغي، أن تتبناه ا
وعليه يعضد ذلك جبوانب مهمة وضوابط مرعية، حتقق اهلدف املراد من االبتعاث، ومبا يكون سبباً يف 

  .محاية أبناء اململكة العربية السعودية من االحنراف الفكري وحفظًا لدينهم
ألساليب محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري لذا يرى الباحث أن يكون التصور املقرتح 

 :ينطلق من جوانب مهمة أبرزها
 .جانب احلصانة الشرعية والفقهية اإلميانية •
 .جانب احلصانة العلمية واملعرفية •
 .جانب املعرفة واإلملام ابألنظمة والقوانني •
 .جانب التأهيل والتدريب واإلعداد للطالب املبتعث •
 .الراعية لألبتعاث واملبتعثني جانب أتسيس اجلهة •
 .جانب هتيئة سوق العمل واالستقرار الوظيفي للطالب املبتعثني بعد عودهتم •
 .جانب الرعاية واملتابعة للطالب املبتعثني من قبل اجلامعات واجلهات املعنية •

ا كان والباحث جيد أن التصور ميكن حتديده جبانبني مهمني إذا صدقت النيات والعزائم على إجيادمه
 .أمر محاية الطالب املبتعثني من االحنراف الفكري أمراً ممكناً بنسبة عالية وممكن احلصول

  :اجلانب األول: أتسيس هيئة أو مركز رعاية املبتعثني
وحتدد أدواره بتحديد االحتياج لالبتعاث من حيث األعداد والتخصصات اليت حتتاج إليها البالد، 

الذي يبتعث وفق معايري تصاغ بناًء على مسات أبناء اململكة العربية وشروط وضوابط االبتعاث ومن 
السعودية، كذلك رعاية الطالب املبتعثني والتواصل معهم ومتابعتهم طيلة مدة رحلة االبتعاث، ْث هتيئة 

 .سوق العمل الذي يستوعب أعداد املبتعثني
 :اجلانب الثاين: رابطة التواصل

م الطالب املبتعثني يف كل دولة إىل جمموعات ال يتجاوز عدد كل ويقصد الباحث هبا أن يتم تقسي
جمموعة عن مخسني طالب، وكل جمموعة ترتبط أبحد الدعاة أو الرتبويني أو املوجهني واملفكرين من 
الشخصيات االعتبارية املعروفة بسالمة الفكر واملعتقد والصالح، حبيث يتوىل املشرف على أي 

جمموعته يف دولة من دول االبتعاث من خالل قنوات التواصل، أو الزايرة جمموعة التواصل مع طالب 
 وتفقد أحواهلم، وحتفيزهم للدراسة، وتعزيز الوالء واالنتماء.
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 اخلامتة

حتصيل العلوم واملعارف من معايل األمور ورفيع املراتب، وخريها العلم ابهلل تعاىل وبدينه وخري ما أنزل، 
 .يه الصالة والسالموإتباع هدي خري من أرسل عل

وبقية العلوم ترتقي للفضيلة والربكة إذا أريد هبا وجه هللا تعاىل ْث كان املراد منها نفع األمة، وهنا تقف 
البصرية تتأمل يف أي مصادر املعرفة ومنابع العلم اليت ميكن التوجه إليها واالستفادة منها، وهلذا بذل 

اهتم يف طلب العلم والرحلة إليه حرصاً منهم على أخذ العلم سلف األمة رمحهم هللا تعاىل أنفسهم وأوق
 من مصادره، 

وتغري احلال يف األزمان املتأخرة إىل أن أصبح املسلمون يسافرون يف طلب العلوم التطبيقية يف غري بالد 
املغرب املسلمني رغبة منهم يف منافسة األمم حضارايً وعلمياً، فبدأت أفواج املبتعثني ابلوفود على بالد 

واملشرق، تلك األفواج اليت تربت وترعرعت على الفطرة وتعاليم اإلسالم وعادات وتقاليد عربية أصيلة 
ْث تقتحم جمتمعات مغايرة جملتمعات اإلسالم، جمتمعات حتللت من أخالق الفضيلة واتسمت بسمات 

 .االنفالت وحتليل احلرام

 .الطالب املبتعثني من االحنراف الفكريأساليب محاية  :وابلنظر إىل موضوع البحث الذي هو

فإن الباحث يرى أن البحث يف جممله يقوم على مبدأ الوقاية خري من العالج، من حيث الوقاية من 
خطر االبتعاث بتقليص االبتعاث واملبتعثني يف جماالت حمددة الوطن حيتاج إليها، علمًا أن الباحث 

تطرقت لالبتعاث ابعتباره أمرًا واقعًا البد من تناوله بذل جهدًا يف البحث عن مصادر علمية موثقة 
بشيء من التعقل والتبصر يف حاجتنا إليه ْثُ نعد أبنائنا خلوض غماره، فهو مبثابة إيقاد الشمعة يف 
الظلمة، وما وجده الباحث من كتاابت أو مؤلفات حول أمر االبتعاث ما هي إال كتاابت تعرضت 

 .دعوة إىل منعه والتحذير منهخلطورة االبتعاث وحترميه وال

لذا فالباحث حيسب أن ما قام به من خالل هذا البحث يكتنفه الشيء الكثري من القصور واخللل، 
لكن حسبه أن كان من أول الدراسات العلمية يف أمر االبتعاث، وما يعقبه من دراسات من ابحثني 

 .آخرين سيكون منها سد اخللل والنقص

 :الدراسة بنتائج وتوصيات يعرضها على النحو التايل وقد خرج الباحث من هذه
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 النتائج
  خطورة االبتعاث وما ينطوي عليه من مفاسد عظيمة على أبناء األمة إذا ما أخذ يف االعتبار

 .وضع ضوابط حازمة لالبتعاث، واالبتعاد عن اإلفراط يف إرسال املبتعثني
  ون منه يف شأن االبتعاثحقيقة ما كان خيوف منه علماء األمة الناصحون وحيذر. 
  ضعف التحصيل الشرعي وعدم اإلملام أبحكام اإلسالم سبب من أسباب ضعف احلصانة

 .ومدخل من مداخل االحنراف
  أمهية الرتبية بكل جماالهتا يف مراحل التعليم العام كوهنا تعد لبنة مهمة يف بناء شخصية الطالب

 .املسلم املعتز بدينه الفخور أبمته
 االبتعاث وال يكتفى ابالبتعاث للدول الغربية فقط، بل يبتعث إىل الدول  تنويع جهات

 .الشرقية كذلك
  يركز على األمثلة الواقعية واملشاهدة لصور االحنراف يف بلدان االبتعاث من خالل تزويد

 .الطالب بصور االحنراف العقدي على سبيل املثال يف مراحل التعليم العام
 عنية ابالبتعاث واملبتعثني دوراً أكرب وأوسع يف خدمة املبتعثني والعناية ضرورة أن تتبىن اجلهات امل

 .هبم
  العناية بشكل أكرب ابلتخصصات النادرة وأن يكون االبتعاث إليها، وتقليص االبتعاث

 .للتخصصات اليت ميكن توفريها أو تتوفر يف جامعاتنا السعودية
 ملبتعثني خالل فرتة ابتعاثهم وتقدمي احللول االهتمام املستمر واملتابعة املتواصلة للطالب ا

ملشكالهتم، ومن ذلك االهتمام ابختيار اجلامعات املناسبة من حيث املستوى العلمي، 
 .وتوجيههم إىل اجلامعات اليت تضم أعداداً من الطلبة العرب واملسلمني

 أمهية وضرورة ْتكن الطالب املبتعثني من لغة البلدان اليت يبتعثون إليها. 
 لة الدراسات العلمية اليت تتناول االبتعاث واملبتعثنيق. 
 وزارة التعليم العايل تكتفي ابجلوانب اإلجرائية يف التقدمي والقبول لربانمج االبتعاث. 
 ضعف وسائل اإلعالم يف احلديث عن املبتعثني وإجياد قنوات تواصل معم ومع جمتمعاهتم. 
 صل احلديثةضعف اجلهات املعنية يف استثمار قنوات التوا.  
  االحنراف الفكري ال ينصب على كونه ينتج اخللل الفكري يف العقيدة وتشرب الشبهات بل

 .له صلة ابالنزالق يف مستنقع الرذيلة والفاحشة
 أن من أهم أسباب االحنراف الفكري ضعف احلصانة الشرعية. 
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 ال التأثري فيهم أن من أهم أسباب االحنراف الفكري االندماج يف اجملتمعات وتقبل التأثر. 
 ضعف الشروط اليت تقنن ابتعاث الطالب. 
  الدراسة تعد دعماً ملشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي من جهة محاية

 .طالبنا وطالباتنا سلوكياً ومحايتهم من االحنراف الفكري
 التواصل بينهم وبني  تعزيز الوالء لدى الطالب املبتعثني بوطنهم ودينهم وجمتمعهم، وتقوية

 .علماء اململكة الناصحني
  آاثر االبتعاث على العقيدة واألخالق والسلوك خطرية على املبتعث، ولذا يراهن املستغربون

على االبتعاث يف تغيري هوية اجملتمع املسلم وثقافته ومفاهيمه ويدعون املبتعث إىل أن يستفيد 
 .امن الثقافة الغربية وينفتح عليها وأيخذ هب

  االبتعاث من آاثره إضعاف االنتماء للوطن أو قطعه، وهذا انتج عن طول اإلقامة يف بلد
 .الدراسة مع اإلعجاب هبا

 التوصيات
o إجراء دراسة أو حبث علمي ميدانية لدراسة أحوال الطالب املبتعثني يف عدد من بلدان االبتعاث. 
o اية اليت تقدم للطالب املبتعث من إجراء دراسة أو حبث علمي حول مدى ومستوى العناية والرع

 .قبل السفارات وامللحقيات
o إجراء دراسة أو حبث علمي ميدانية تدرس واقع املبتعثني بعد عودهتم من بعثاهتم. 
o التنسيق بني اجلهات املعنية ابملبتعثني فيما يسهم يف خدمتهم ورعايتهم. 
o مشروع خالل مدة االبتعاث مما  تكليف الطالب املبتعث إبعداد أو ابتكار أو تنفيذ برانمج أو

 .يكون معه إشغال للطالب واستثمار وقت الفراغ
o  أن يعمل للطالب سنة حتضريية تؤهلهم لالبتعاث اليت اقرتحت يكون من ضمن مقررات هذه

 .السنة التحضريية مقرر مكثف للغة اإلجنليزية
o  وجمتمعهمإعداد الربامج اإلعالمية اليت حتقق التواصل بني الطالب املبتعثني. 
o تفعيل قنوات االتصال التقنية احلديثة. 
o إجراء دراسة إسرتاتيجية تقيس مدى احلاجة لالبتعاث على املدى البعيد. 
o تبين وسائل اإلعالم املختلفة لعرض مظاهر االحنراف الفكري من خالل االبتعاث. 
o ضرورة وجود دورات أتهيلية وتوجيهية مكثفة للمبتعثني يتم فيها :  

 :بتعثنيتعريف امل
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 .خطورة سفرهم وأمهية تركيزهم وحرصهم على التحصيل العلمي -
 .تعريفهم أبنظمة البلدان وتقاليدها وثقافة الشعوب -
 .تعريفهم ابألمناط السلوكية اليت قد يواجهوهنا -
 .أمهية اعتزاز الطالب بدينه وافتخاره بوطنه وحضارته -

  :إنشاء هيئة االبتعاث واملبتعثني يكون دورها  *   
 .العناية ابختيار املبتعثني -
 .حتديد التخصصات اليت حيتاج إليها يف اململكة العربية السعودية -
 .متابعة الطالب املبتعثني واالهتمام هبم خالل فرتة ابتعاثهم -
 .التواص مع الطالب املبتعثني بكل الوسائل املتنوعة وعقد اللقاءات بينهم -
 .هتيئة سوق العمل للمبتعثني بعد عودهتم -
كرة تكوين رابطة التواصل مع الطالب املبتعثني حتقيقاً للوالء واالنتماء وأداًء لواجب املواطنة بني ف *

 :أبنائه، وصورة فكرة هذه الرابطة
حصر الدعاة واملشايخ واملفكرين والرتبويني الذين ميلكون مهارة التواصل واالتصال والتوجيه الرتبوي يف 

ة والشرعية يف اململكة العربية السعودية وتوزيع الطالب املبتعثني مجيع القطاعات التعليمية والرتبوي
على ْث حصرهم، حبيث يكون نصيب الداعية أو املفكر الرتبوي تقريبا مخسون طالباً، يقوم الداعية 
ابلتواصل مع جمموعة الطالب الذين أسندوا إليه من خالل خدمات التواصل التقنية ابلسؤال عنهم 

مئنان عليهم، كما ْتنحهم الدولة من خالل هيئة االبتعاث تذاكر سفر دورية وعن دراستهم واالط
 .إىل هؤالء املبتعثني للقاء هبم والتواصل معهم، وميكن أن يعد برانجماً مناسباً يتابعهم من خالله

إعداد دراسات علمية ميدانية تستهدف الطالب املبتعثني يف بلدان ابتعاثهم وتدرس أوضاعهم   *
 .والدراسية واملعيشية السلوكية

 .التوصية إبعداد دراسات علمية حتدد االحتياج لالبتعاث والتخصصات املطلوب االبتعاث إليها  *
واتريخ  – 77مراجعة برانمج االبتعاث على ضوء قرار جملس هيئة كبار العلماء ذي الرقم /  *

 .هـ11/11/1411
 .ر التخصصات النادرةاالرتقاء مبستوى التعليم اجلامعي للوصول إىل توف •
أوص كل طالب مبتعث ابقتناء كتاب ) دليل املبتعث الفقهي ( لألستاذ / فهد ابمهام، الذي  •

 خصصه لفقه املغرتبني يف اخلارج من أحكام وتوضيحات معاصرة.
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  فهرس املصادر واملراجع

 . القرآن الكرمي -1
 .ه1417طبعة األوىل ، ابن كثري :تفسري القرآن العظيم ، دار الراين ، القاهرة ، ال -2
هـ 1423دار عامل الكتب ط-اجلامع ألحكام القرآن-القرطيب أبو عبد هللا حممد بن أمحد -3

 . الرايض
 . البخاري : حممد بن امساعيل اجلعفي ، صحيح البخاري ، دار الراين ، القاهرة -4
 . الرتمذي ، حممد بن عيسى : جامع الرتمذي ، دار الكتب العلمية ، بريوت -1
 .شرح عارضة األحوذي ، مكتبة ابن تيمية/القاهرة-ريبابن الع -2
السيوطي : جالل الدين بن أيب بكر ، اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير ، دار الكتب  -7

 . العلمية ، بريوت
بدران : عبد القادر ، شرح كتاب الشبهات يف احلكم واملواعظ لإلمام القضاعي، حتقيق: نور  -7

 .سناده صحيح،إ1/1427الدين طالب ، ط
األلباين : حممد انصر الدين ، حتقيق صحيح سنن الرتمذي ، مكتب الرتبية العريب لدول  -2

 . 1/1417اخلليج ، ط
البغدادي : أبو بكر اخلطيب ، الرحلة يف طلب احلديث ، حتقيق : نور الدين عرت ، دار  -11

 1/1321الكتب العلمية ، ط
 .ه1/1413ب اإلسالمي ، بريوت ، طأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل ،  املسند ، املكت -11
 . ابن ماجه : أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، دار الكتب العلمية ، بريوت -12
 .ه1423بكار : عبد الكرمي ، بناء األجيال ، الطبعة األوىل ، الرايض  -13
 ديوان أمحد شوقي)الشوقيات( -14
 .ه1412/ 1ت ، طإشراقات تربوية ، مرمي عبد هللا النعيمي ، دار ابن حزم ، بريو  -11
 .  لسان العرب ـ البن منظور ، دار املعارف -12
 هـ1422إسهامات املسجد يف مواجهة االحنراف /حسن الضامري -17
 م1277أمحد زكي بدوي ـ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ـ مكتبة لبنان ـ بريوت -17
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 : الرسائل العلمية

عية اإلسالمية يف حتصني ودعاين : جربان بن حيىي بن سلمان ، مدى مسامهة برامج التو  -1
طالب املرحلة الثانوية ضد االحنراف الفكري من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة 
القرايت ، رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم الرتبية اإلسالمية املقارنة ،كلية الرتبية، جامعة أم 

 .هـ1427القرى مبكة املكرمة ، 
خويشان ، أساليب إدارة املدرسة الثانوية لوقاية الطالب من  املطريي : عبد هللا بن زويد بن -2

االحنراف الفكري من وجهة نظر اإلداريني ومعلمي ومشريف الرتبية اإلسالمية ابملدارس الثانوية 
مبدينة الطائف ،رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ـ كلية الرتبية ، 

 ه1422كرمة ، جامعة أم القرى مبكة امل
فلمبان : هالل حسني دور احلوار الرتبوي يف وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري ، رسالة  -3

ماجستري غري منشورة ، قسم الرتبية اإلسالمية املقارنة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى مبكة 
 . هـ1427املكرمة ، 

يخ القيم اجملتمعية للوقاية من سناري :راب بنت حممد جابر،  دور اإلدارة املدرسية يف ترس -4
االحنراف الفكري دراسة تطبيقية على املدارس الثانوية مبكة املكرمة ، رسالة ماجستري غري 
منشورة ، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، 

 . هـ1427
  .هـ1427 العساف , صاحل محد : املدخل إىل العلوم السلوكية , -1
 .هـ،1412عبد هللا .عبد الرمحن صاحل ،املرشد يف كتابة األحباث، -2
 .13/1431ط-قيمة الزمن عند العلماء ، دار البشائر -أبو غدة عبد الفتاح -7
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأايمه ، حتقيق : حمب الدين اخلطيب ،  -7

 ه1/1411املكتبة السلفية ، القاهرة ، ط
 1/1273رح ديوان الفرزدق ، ضبطه: إيليا احلاوي ، دار الكتاب اللبناين ، طش -2

  . ابن منظور:حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب،دار صادر بريوت -11
العماري : فهد بن حيىي ، االبتعاث آمال وأالم وأحكام ، ، دار األوراق الثقافية  -11

  . ه2/1431ط
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، "التقرير الوطين الشامل عن التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية"، وزارة التعليم العايل -12
   2111-1222هـ ، 1421-1421

 . م3/1227إبراهيم مصطفى وآخرون ، املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة ، ط -13
 . ه2/1417جمد الدين حممد الفريوز آابدي ، القاموس احمليط ، دار الفكر للطباعة ، ط -14
حممد سالمة حممد غباري ، مدخل عالجي جديد الحنراف األحداث ـ العالج اإلسالمي  -11

 (1989 )،2ودور اخلدمة االجتماعية  فيه ، املكتب اجلامعي ، اإلسكندرية ، ط 
سليمان بن قاسم العيد ، وقاية األوالد من االحنراف من منظور إسالمي ، اجمللة العربية  -12

، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،  27، العدد 4، اجمللد للدراسات األمنية والتدريب 
 . هـ (1421الرايض ، )

عبدهللا بن انصر السدحان ، رعاية األحداث املنحرفني يف اململكة العربية السعودية ، مكتبة  -17
   . هـ (1417العبيكان ، الرايض ،) 

      هـ (1414حممد الزحيلي ، اإلسالم والشباب ، دار القلم ، دمشق ، ) -17
عبد احلفيظ بن عبدهللا املالكي، حنو بناء إسرتاجتية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف موجهة  -12

   . اإلرهاب،مرجع سابق
  . متعب بن شديد بن حممد اهلماش ، إسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري -21
يف أهبا ،  علي بن فايز اجلحين ، االحنراف الفكري ومسؤولية اجملتمع ، حولية كلية املعلمني -21

 . هـ(1422، كلية املعلمني يف أهبا ، جامعة امللك خالد ، ) 12العدد 
سعيد علي حسن القليطي ، التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق األمن الفكري ابململكة العربية  -22

 . السعودية
  . هيا بنت إمساعيل بن عبدالعزيز آل شيخ ، مكوانت مفهوم األمن الفكري وأصوله - 41 -23
 . طالب ، األسرة ودورها يف وقاية ابنائها من االحنراف الفكري أحسن مبارك -24
كتاب التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية ، وكذلك كتاب الصف الثالث  -21

 .ه1422لألقسام األخرى ، ط
القعيد د. إبراهيم بن محد ، االبتعاث إىل اخلارج وقضااي االنتماء واالغرتاب احلضاري ، مكتبة  -22

  هـ1412يكان ،العب
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زيد بن زايد بن أمحد احلارثي ، إسهام اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب  -27
 . املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة

 . ه1/1431البداح : عبد العزيز أمحد ، االبتعاث اترخيه وآاثره ، ط -27
ية إسالمية, أ.د.سعد أبو ينظر النقد األديب احلديث أسسه اجلمالية ومناهجه املعاصرة رو  -22

 هـ1427, 2الرضا ,ط
الشوكاين: حممد بن علي ، الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين، حتقيق: حممد صبحي - -31

 ه1/1423ط -حالق، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء
الشهرزوي : عثمان بن عبد الرمحن ، أدب املفيت واملستفيت ، حتقيق:د.موفق عبد هللا عبد  -31

 . هـ1417مكتبة العلوم واحلكم ـ عامل الكتب ـ بريوت القادر، 
ايجلن : مقداد ، الرتبية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة اإلنتاجية ، دار عامل  -32

 هـ1/1421الكتب/الرايض،ط
 . قطب: حممد ، منهج الرتبية اإلسالمية ، نسخة الكرتونية -33
املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية ،دار ايجلن : مقداد ، تربية األجيال على أخالقيات وآداب  -34

 ه1/1421عامل الكتب،ط
  ه2/1417كرمي: بدر أمحد ، دور املذايع يف تغيري العادات والقيم يف اجملتمع السعودي ، ط -31
 . ه1421، الرايض3املنظمات الطالبية اإلسالمية دورها ومشكالهتا ،ط  -32
  ه1/1431وجهه ،طبكار : عبد الكرمي ، املراهق كيف نفهمه ، وكيف ن -37
قناديلي: د/جواهر بنت أمحد ، دراسة دور التخطيط يف إعداد الكفاءات العالية يف اململكة   -37

  ه1427العربية السعودية ،جامعة أم القرى 
العتـييب : د. منـري بن مطنـي ، دراسة حتليل مالئمة خمرجات التعليم العايل الحتياجات سوق   -32

 . كلية الرتبية جامعة امللك سعود  – العمل السعودي  ، قسـم الرتبية
، 1/2112بكار: ايسر عبد الكرمي ، عشرة أمور ْتنيت لو عرفتها قبل دخويل اجلامعة ، ط -41

 دار وجوه ، الرايض
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