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 األمن الرتبوي ضرورة مدنية

 أ.د. بدر دمحم ملك

 م03-6-5302

، واذلجمات لن تستطيع الصدمات الدموية - حكومة و شعبا –اجملتمع الكوييت رلتمع أصيل 
إال صالبة وصمودا واصرارا. ىذا ما شهد بو اترخينا، وأبصرتو ادلصائب أن تنال منو بل لن تزيده  اإلرىابية

أعظم من موجات  -سبحانو بعون هللا  -وحدتنا الوطنية . ، ويسجلو ادلنصفونادلؤرخونأعيننا، وتناقلو 
  الكراىية، وزتاقات اإلرىاب، وفواحش داعش.

 قتل ادلصلنيقمة اجلحود؛ أما ، من صور العنف والتطرف واإلرىابقادتة ترويع اآلمنني صورة إن 
إن . بلد طيب خرياتو تصل إىل كل بلدان العامل، ويف يف ادلسجد ويف شهر رمضان ادلبارك الركع السجود،

وتكاد دقات القلوب تتوقف من مساع ىذا  بشعة حقرية ال ترد على اخلاطر أبدا تفجري ادلسجد مبن فيو جردية
وأثناء صالة اجلمعة يف قبل أايم،  يف دولة الكويتالدموي وقع احلدث  ذلك .النبأ العظيم، واخلطب اجلسيم

الضال  مسجد اإلمام الصادق. لقد ىلك اإلرىايب االنتحاريالكويت وحتديدا يف  مدينةالصوابر يف  حي
ىداية، ونسأل هللا الشفاء العاجل للجرحى  مناراتشهيدا( إىل  52، وحتول الشهداء )الذي فجر اآلمنني

 آل {يُ ْرَزُقونَ  َرّبِِّمْ  ِعندَ  َأْحَياء َبلْ  أَْمَوااتً  اللِّ  َسِبيلِ  يف  قُِتُلواْ  النِذينَ  حَتَْسَبن  َوالَ } قال تعاىل " جرحيا(. 552)
 .061ن: عمرا

حنو مواجهة اإلرىاب بتحصني األمن الوطين عرب العناية  الكوييتتدفع اجملتمع ىذه اجلردية النكراء  
أداة  الرتبوي. األمن قاية اجملتمع من ويالت العنفالبالغة ابألمن الرتبوي القائم على غرس القيم الالزمة لو 

على  اإلرىاب وركيزة حامسة دلقارعة التطرف الفكري. ومن ىنا فإن األمن الرتبوي يقومواجهة أساسية دل
على حنو عملي والتصدي للتطرف  ،ومواجهة اإلرىاب ،غرس القيم الالزمة لوقاية اجملتمع من العنفمبادئ 

واحلوار والعدل عائم حياة كردية أساسها القانون دوتوطيد  عيلنسق اجملتممنظم. ويف ىذا السياق ديكن زتاية ا
 .الشامخ السلوك الدديقراطي النابع من روح الدستور الكوييتو 

ذات رتلة أركان؛ األمن الوطين، متكاملة ويف ىذا ادلقام يشكل األمن الرتبوي منظومة شاملة 
واألمن واإلعالمي، ، والثقايف، واالجتماعي، والنفسي، والسياسي، واالقتصادي، والديين، واألسري، والتقين
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، وحيمي اخلطاب اجملتمعي من النقص الرتبوي. إن توحيد اخلطاب ذلذه األركان يقي اجملتمع مصارع السوء
 . والتناقض

البعض أن تتعاون مع بعضها  -حكومية وأىلية–الطرح السابق حيتم على رتيع اجلهات اجملتمعية 
 ةالسلع الثقافياالشراف على جودة عملية يف ادلشاركة يف من الرتبويني ألىل االختصاص  ااتحة الفرصةعرب 

ابدلتخصصني ابلعلوم  وغريىا وىذا يتطلب استعانة وزارة التجارة واالعالم( األفالم-األلعاب االلكرتونية)
فة ادلريب أن وظي. الرتبوية ليسامهوا يف بث ادلفيد واجتثاث كل خطاب يثري النعرات الطائفية وادلذىبية والعرقية

خطب اجلمعة والدروس الدينية حيتاج ادلكتب  يقتلع جذور التطرف من خالل نشر الوعي السليم. ويف رلال
وختليصو من  اجلهات الرتبوية لالرتقاء يف اخلطاب الديينتوجيهات ة من إىل االستفاد يف وزارة األوقاف الفين

بصورة شاركة يف صياغة وصناعة اخلطاب اجملتمعي . وىكذا ديكن للرتبويني والرتبوايت ادلشوائب التشدد
على مبادئ التسامح وتوسيع نطاق احلوار ادلهذب احلضاري. احلاجة ماسة زلليا عمليا وأتسيسو رشيدة 
تدريب الناشئة على االعرتاف ابالختالف أوال، واحرتامو اثنيا، واستثماره يف عملية  وعادليا إىل وإقليميا

يشعر لجيابية تتسم ابلتعاون واالجيب تكوين أرضية رلتمعية  ،منظور األمن الرتبويمن و التعايش والتفاعل. 
ف البلد لديهم قدرة ذىنية وعملية على التعايش السلمي امن خالذلا ادلواطن وادلقيم أبن رتيع مكوانت وأطي

 .وقيم العطاء الالزلدود يف دائرة الواجبات واحلقوق

و اإلديان أبن الرتبية السديدة الرشيدة ىي اليت تساىم بفاعلية يف األصول السياسية للرتبية حن ترشدان 
حتقيق األمن الوطين وتشد من أزر النسيج القيمي اقتصاداي وثقافيا وسياسيا واعالميا. وعلى ضوء ما سبق 

ة متفتحآمنة بيئة  يعيش يف كي الفردفإن األمن الرتبوي رلموعة قيم وجدانية ومعرفية وعملية لبناء شخصية 
 روحو وعرضو وكرامتو وممتلكاتو. فيهااإلنسان يصون 

تقول د. أسيل التعليم قضية مصريية ووسيلة أساسية دلفهوم األمن الرتبوي. ويف ىذا االجتاه جند أن 
ن تكون قضيتنا أي، بل زلاربة الفكر ادلتطرف جيب رىاب وحده ال يكفمع اإل مينن التعامل األإالعوضي "

ال ريب أن ىذه النظرة الثاقبة تتطلب آليات عمل وقناعة اتمة  ادلستوايت بدءا ابلتعليم".وىل وعلى رتيع األ
 .ادلادي وادلعنوي والتصدي لكل مظاىر العنف أبمهية مؤسسات التعليم يف مقارعة اإلرىاب
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ن األموثقافة نبالء مارسوا قيم و علماء مراء و ادلسرية الكويتية مليئة بنماذج رائعة ألفإن اترخييا، 
كانت بيوهتم مع من خيتلف معهم يف ادلذىب والدين والتوجو.  بكرامتهم عندما تعايشوا قناعة وعمال الرتبوي 

 فما سالتسخية وأنفسهم نقية ومسحة،  واسعةكانت ضيقة لكن صدورىم   ممراهتاكثري من متالصقة و قدديا 
بل مل يتصوروا يوما أن الغدر والكراىية واحلقد  ومل يعرف السابقون على حنو ما نشاىده اليوم، ابلباطلالدماء 

فواحش إن داعشية بشعة. مهجية ادلساجد وتسفك دم ادلصلني بطريقة  يوما تستبيحسضالة شبابية فئة  من
لرتبية منحرفة قوامها ذىنية التحرمي، وعقلية االقصاء، والتجارة  ذترة خبيثةرىاب، وىي داعش كثرية مليئة ابإل

يفقد اإلنسان األمن اجملتمعي ويسلك سبيل اجملرمني يعادي كل  ماعند .ض احلياة ادلدنيةابسم الدين، ورف
الفكر ادلتشدد ال جيهل الفنون فقط بل يعاديها وينبذ   .ومسرح وموسيقى فنون وثقافة وآداب صور اجلمال؛

سلكو اإلرىابيون وتكفريىم طريق وشحنها ابلبغضاء ابلكراىية  وتعبئة النفوسالغلو يف الدين إن كل رتيل. 
ُعونَ : َصلنى هللُا َعَلْيِو َوَسلنمَ قَاَل َرُسوُل هللِا . فهلكوا ىذه سنة احلياة تنتصر الفضيلة  .َقاذَلَا َثاَلاثً " َىَلَك اْلُمتَ َنطِّ

رثها ...ىذه من مسلمات فقو األمن الرتبوي، وجيب أن نو  ابلفشل جرائم الرذيلة تبوءيف اجلولة األخرية و 
"اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم لم؛ سعلينا أن نورد لكل األجيال القادمة تعريفا عمليا واضحا للم لألجيال القادمة.

جيب أن نقص عليهم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِو َويَِدِه". جيب أن نورث ذلم قصص أبطال وطننا من الشهداء...
صرب اجلرحى وأىايل الشهداء واحتساّبم .... حنكي ذلم قصة أمريان الذي ضمد اجلراح ورتع الشمل... قصة  

تعادي  جيب أن نكشف ذلم زيف الفكر التكفريي وأنو مبين على تربية متخلفةكويت األسرة الواحدة ... 
ىذه رتيعا . من جهة أخرى ية والبعض والشرورنادي ابلكراىتو من جهة، الفطرة السليمة والفرح والسرور 

  .الذي تزدىر يف اجملتمعات ادلدنية معطيات واشرتاطات ثقافة األمن الرتبوي

 جهد ضائع.الرشيدة الشاملة من غري عناية ابلرتبية  الوطيناألمن نشر أن  ،وخالصة القول


