
(يزهودور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعز)

:الدكتور 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل

(المستشار بالقضايا الوطنية واألمن الفكري ) 
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تمهيد

2:هيكل المادة 

نيمصطلح األمن الفكري وعالقته باألمن الوط: المبحث األول 

هل العنف والتطرف ظاهرة اجتماعية ؟: المبحث الثاني 

.عوامل مساعدة في تبني العنف والتطرف: المبحث الثالث 

.مؤشرات االنحراف الفكري : المبحث الرابع 

المعالجة

الشكر



على اعتبار أن العنف والتطرف يُعد ظاهرة اجتماعية؛.. 

فالظاهرة االجتماعية تتكون وتتشكل من مجموعة عوامل 

.وأسباب

فال يمكن ان يكون للظاهرة االجتماعية عامل واحد أو سبب

.وحيد في نشؤها وتكونها

هل العنف والتطرف ظاهرة اجتماعية ؟/س
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في تكون ظاهرة العنف المساعدةهناك مجموعة من العوامل 

:برزهاأمن األفرادولدى المجتمعاتوالتطرف في 

في تبني العنف والتطرف مساعدةعوامل 
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5عات في تبني العنف والتطرف لدى المجتممساعدةعوامل 

عوامل 

سياسية 

ةالسياسات الخارجي

ةالسياسات الداخلي

عوامل 

اقتصادية

البطالة

الفقر

عوامل 

اجتماعية

ادالفس-التفكك األسري 

العنف األسري

عوامل 

ثقافية

ةالصراعات الفكري

«االحباط » عوامل مساعدة في تكون روح 



لتبني العنف والتطرفخصبةبيئة 

:  قد ينتج عنها 

:وفي أي اتجاه متطرفأو عنيفتكون أي فكر 

( تفريطأو -افراط) 
أو تحلل ديني-تشدد ديني 

6:النتيجة 



ر في االكتشاف المبكالمساعدةهناك مجموعة من المؤشرات 

:برزها أمن لالنحراف الفكري لدى األفراد ، 

مؤشرات االنحراف الفكري 
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المؤشرات المساعدة في االكتشاف المبكر لالنحراف الفكري
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مؤشرات 

فكرية 

مؤشر   26

مؤشرات 

اجتماعية

مؤشرات محتملة

مؤشرات 

نفسية

مؤشرات محتملة

مؤشرات 

اقتصادية

مؤشرات محتملة

مؤشرات مساعدة لألسرة في االكتشاف المبكر



وعي التعليم بمؤشرات االنحراف الفكري
:قد ينتج عنه 

التدخل التربوي المبكر للمعالجة واإلصالح-

طلب المساعدة من األفراد المتخصصين -
طلب المساعدة من الجهات ذات العالقة-

9:النتيجة 



يمكن تكوين الوعي تجاه مؤشرات االنحراف الفكري من خالل

:تفعيل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 

األسرة               المسجد                المدرسة                     اإلعالم     

:المعالجة 
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:«  اإلحباط » يمكن تخفيف مستوى مشاعر  

.اإلصالح السياسي : على المستوى الخارجي -1

لى اإلصالح في السياسات الداخلية ، واالعتماد ع: على المستوى الداخلي -2

:تفعيل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 

األسرة               المسجد                المدرسة                     اإلعالم     

:المعالجة 
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل/ الدكتور 
المستشار  بالقضايا الوطنية واألمن الفكري

011-4650130/   فاكس 

aalhlyal@gmail.com
@aalhlyal1
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