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 التفكیر الناقد واھمیتھ 

األسئلة النقدیة والتأملیة  
 (أھمیة التفكیر الناقد)

الدفاع عن المعتقدات  
والثوابت الوطنیة والمجتمعیة  

 المجتمعیة (حقائق) 

 كشف الحقیقة (حقیقة) 

كشف زیف المحتویات  
اإللكترونیة واإلعالمیة (بعض  

 المحتویات تعد مجرد آراء) 

كشف المغالطات  
والشبھات في اآلراء  

 (رأي)

كشف زیف اآلراء  
 واألفكار (رأي) 
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إضمار أھل الشر  
 طریق المكایدات 

إثارة األحقاد  
 واألضغان 

تأجیج الكراھیة إلى  
 حد الحرب 

استفزاز اإلنسان  
 والتحاقد  

تأجیج الصراع مع  
 النفوس 

 شحن النفوس 
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 احترام سمعة األفراد والجماعات 
 تحّري الصدق والموضوعیة  

 احترام الرأي المخالف 
 احترام حقوق اآلخرین  

 التسامح مع اآلخر 
 اإلصغاء لآلخرین أثناء الحوار 

 وتشویھ السمعة التشھیر 
 ترویج اإلشاعات 

 الشتم والسب 
 التحریض على العنف  

 رفض قبول النقد 
 التعصب 

 اكتساب محبة واحترام اآلخرین 
 تعلم تقبل النقد 

 إظھار حسن الخلق
التعاون على إیجاد حلول لكثیر من  

 المشاكل 

 عدم احترام آراء اآلخرین 
 التعنت وانعدام الثقة 

 یدب الخالف والتباغض بین الناس  
 األنانیة والتفرد بالرأي 
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  االلتزام بعد إفشاء أسرار الوطن أو أي معلومة قد یستخدمھا أعداء الوطن
لتھدید االمن والسلم الوطني، التصدي للشائعات واألخبار المغلوطة التي یروجھا  
أعداء الوطن، والحرص على عدم إثارة الفوضى وتغلیب المصلحة العامة. فكل  

   ستقرار والطمأنینةذلك یسھم في استتباب أمن الوطن وأمانھ ویعزز اال 

عدم اإلساءة إلى الرموز والقیادات الوطنیة والسیاسیة العامة في الدولة  
 فالرموز الوطنیة خط أحمر وصمام أمان للوطن واحترامھ واجب وطني  

ل خطاب الكراھیة  برفض كل أشكاعدم اإلخالل بوحدة المجتمع وتماسكھ  
والتمییز بین أفراد المجتمع؛ فخطاب الكراھیة یأجج النفوس وقد یؤدي  

 إلى تنافر مكونات المجتمع وتحز بھم 

فذلك واجب  عدم المساس بسمعة األفراد وشرفھم أو التشھیر بھم؛ 
 أساسي ودیني  

عدم اإلخالل بالثوابت الدینیة والوطنیة والدفاع عنھا ضد كل أشكال  
المزایدات أو التغلغل الفكري الھدام یسھم في النمو واالستقرار  

 واالزدھار 

الھویة ویحمیھا من االنصھار في ظل   احترام قیم المجتمع وثقافتھ یعز
 االنفتاح على الثقافات والمجتمعات األخرى
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وجھة نظر في موضوع معین بیّن فیھ  
سلبیات ذلك الفعل أو المشروع أو...  
 وإیجابیاتھ كما یراھا الشخص الناقد. 

وقد تكون وجھة النظر ھذه مختلفة مع 
وجھة نظر اآلخرین. والنقد أمر مقبول،  

ومفھوم متفق علیھ، ویعتبر النقد من قبل 
بناء   تقدیم النصح واإلرشاد طالما أنھ نقد

یتناول اإلیجابیات والسلبیات ویھدف إلى 
 التقویم والعالج 

التجریح والتشھیر باألفراد فھو أمر غیر  أما
مسموح بھ، وغیر مقبول اجتماعیاً وأخالقیاً  
وقانونیاً؛ ألنھ یمس كرامة الفرد ویطعن في  

شرفھ ویخترق خصوصیات الناس ویمس 
شخوصھم ویتدخل في حیاتھم الشخصیة.  

وھي خطوط حمراء وحدود محّرمة ال یحق 
 ن تجاوزھا ألي إنسا
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عدم إفشاء خصوصیات الناس أو المساس بسمعتھم، وذلك حرصاً على كرامة األفراد  
فما ال ترضاه على    والتزام داخلي ذاتي یجب أن نحرص علیھ.فذلك واجب إنساني  

 نفسك ال ترضاه على غیرك
 تجنب القول الفاحش نابع من الحرص الذاتي على األخالقیات العامة  

تجنب ترویج اإلشاعات المغرضة إدراك لدور الفرد في أمن الوطن، واستقرار 
 المجتمع والحفاظ على كل ما یكدر صفوه 

عدم إفشاء خصوصیات الناس أو المساس بسمعتھم، وذلك حرصاً على كرامة األفراد فذلك واجب إنساني  
 والتزام داخلي ذاتي یجب أن نحرص علیھ. فما ال ترضاه على نفسك ال ترضاه على غیرك 

 تجنب القول الفاحش نابع من الحرص الذاتي على األخالقیات العامة  
النظام/ القانون كفل حیة األفكار وحریة اآلراء وكیفیة طرحھا ومن المسؤول عنھا، حریة التفكیر قیم  

وتعمل كأساس لتطویر أي ثقافة بھدف نقلھا من مرحلة إل  مجتمعیة یؤطرھا القانون واألنظمة واللوائح 
 ى أكثر تقدماً مرحلة أخر 

في البرامج المختلفة أو وسائط التواصل االجتماعي بعضھا یمس أشخاصاً  قد نقرأ تعلیقات وآراء شخصیة  
یشجب مواقف حیاتیة مختلفة،  بعینھم والبعض اآلخر یتحدث عن رموز وافراد في مواقع مھمة وبعضھا 

یة حول ما یتحدثون عنھ، ویتم كل ذلك  وقد ال یكون لدى ھؤالء األشخاص أي أفكار علمیة أو اجتماعیة یقین
وحریة معارضتھ قیمتیھما الحقیقیة وقد نجلب  باسم حریة التعبیر، ولكن بھذا األسلوب نفقد حریة الرأي  

نتائج عكسیة. لذا فالقانون كفل ممارسة النقد في حدود معینة تكفل األمن والسلم واالنسجام وتكاتف  
 لة التقدم تحت مظلة المصلحة الوطنیة المشتركة الجھود في البناء والتطویر وتدفع بعج 
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إعادة نشر الصور المسیئة ال تمت إلى حریة التعبیر والتفكیر بصلة؛ إنما ھي  •
ویقدم خدمة ألصحاب المزایدات واألفكار المتطرفة. وفي   محض تعصب مقیت، 

 الوقت نفسھ ال یمكن أن یكون العنف وسیلة للتصحیح والمراجعة 
إن اإلسالم أمر باإلعراض عن الجاھلین، وسیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم   •

شاھدة على ذلك؛ فمنزلتھ علیھ الصالة والسالم ومنزلة األنبیاء والمرسلین  
 میة  محفوظة وسا 

إن وجب المسلمین وكل محب للتسامح نشر سیرة النبي علیھ الصالة والسالم بما   •
اشتملت علیھ من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف ورفض لكل أشكال العنف  

 وسعي لما فیھ خیر اإلنسانیة جمعاء 
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یتبیّن من خالل موقف خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز حفظھ هللا أخالقیات المفكر  
 ومن أھمھا ما یلي:  الناقد،  

الثقة: اتخاذ خادم الحرمین الشریفین الموقف الشجاع ینبع من ثقتھ حفظھ هللا التي تضع في المقام   •
تعلو فوق كل المزایدات واالدعاءات  األول مصالح المواطنین العلیا، ومصالح البشریة جمعاء، فھي 

 وتثبت صحتھا وصوابھا على المدى البعید
شریفین الشجاعة الفكریة والتصریح في المنابر الدولیة  الشجاعة الفكریة: امتالك خادم الحرمین ال  •

وعلى صعید االتصاالت الرسمیة برؤساء الدول والمنظمات العالمیة لرفض وإدانة كل أشكال اإلساءة  
للمعتقدات الدینیة وما یجره من تطرف وإرھاب ووجوب وضع قوانین تمنع كل األفعال واألقوال التي  

 ب تمنع كل أشكال الفرقة والتعص
 

إن اإلساءة إلى األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم لن تضرھم بشيء بل مكانتھم محفوظة، وإنما ھذه  
 یریدون نشر أجواء الكراھیة بین المجتمعات اإلنسانیة الممارسات تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذین 

الصالة والسالم بما  إن اإلسالم أمر باإلعراض عن الجاھلین، وإن واجب المسلمین نشر سیرة النبي علیھ 
 اشتملت علیھ من رحمة وعدل وسماحة ورفض لكل أشكال العنف. والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
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وفیما یلي أبرز    یتمثل دور األسرة في السعي نحو زیادة الوعي تجاه حریة وضوابط التعبیر عن الرأي 
 األدوار التي یمكن أن تؤدیھا األسرة في ھذا الجانب:

توعیة األبناء حول أھمیة احترام ضوابط حریة الرأي المتعلقة بثوابت الشریعة اإلسالمیة واحترام   •
 والة األمر وقیادات الوطن ورموزه وتاریخھ وأنظمة الدولة وسیاساتھا العامة وقراراتھا  

وضع الكلمات والعبارات  تنمیة االلتزام الذاتي ورفع الحس الوطني والمجتمعي بالحرص على  •
 منطوقة والمكتوبة في میزان المصلحة العامة ال

الحوار داخل األسرة حول معنى الحریة الفكریة واھمیة تحدید ضوابط تحمي المواطنین والمجتمع من   •
 مخاطر التطرف الفكري الذي یمكن أن ینتج عن الفھم الخاطئ للحریة الفكریة 

رة والمشاركة في األنشطة المشتركة  تشجیع أبناء األسرة واألصدقاء على أن یلعبوا من بناة الحضا •
 للحوار مع المختلف  

 توعیة األبناء على أھمیة التمییز بین النقد والتشھیر   •
 توعیة أفراد األسرة بأھم الضوابط التي یجب أن تحكم حریة الرأي والتفكیر   •
توعیة األبناء بمبادئ حقوق اإلنسان خصوصاً ما یتعلق منھا بأھمیة عدم اإلساءة إلى اآلخرین،   •

 واحترام سمعتھم وكرامتھم  
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