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جـــامـــعـة طـــنـطـا
كلیة التربیة النوعیة

شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةقطاع
م٢٠٢٢- ٢٠٢١

تقریر عن ندوة

"الفكر املتطرفواالرهابالشباب ومواجهة"

في إطار احتفاالت جامعة طنطا بیوبیلھا الذھبي
حمدي شعبان القائم بعمل /د.الجامعة وأمحمود زكى رئیس/د.تحت رعایة أ

أكرم محمد /د.أنائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وعمید الكلیة و
نمیر وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، بالتعاون مع الھیئة العامة 

/ةاألستاذو،الدلتاإعالم وسطوكیل وزارةسمیر مھنا /لالستعالمات متمثلة في األستاذ
.مدیر عام إعالم وسط الدلتاعزه سرور

الموافقثنیناالوفي رحاب كلیھ التربیة النوعیة جامعھ طنطا أقیمت یوم 
:ندوة إعالمیھ للطالب تحت عنوانم٢٠٢٢/ ٩/٥

"الفكر المتطرفواإلرھابمواجھةالشباب و"
مدرس الفقھ المقارن بكلیة (عیدمحمدحسن/ الدكتورالسید الندوةحاضر في ھذه

).الشریعة والقانون بطنطا

:أھداف الندوة

.تعریف الشباب بدوره االجتماعي.١

.أسبابھالوعيغیاب .٢

).رن بكلیة الشریعة والقانون بطنطامدرس الفقھ المقا(حسن عید /السید الدكتوراستھل 

یحظى باھتمام الدولة الشبابن على رسول هللا، بأبعد حمد هللا والثناء علیھ والصالة والسالم

ًالمصریة، ویتضح ذلك جلیا من خالل المبادرات التي أطلقتھا الدولة، والتي تستھدف في المقام األول 

ًالشباب لالرتقاء بھم فكریا وسیاسیا لتأھلیھم لتولى المناصب القیادیة ً.
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نھوض بھ من كافة أن الشباب ھم عمود المجتمع وأساس الإلىأن األھمیة ترجع إلىًمضیفا 

بناء شباب ذو إلىالنواحي السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وفى سبیل ذلك تسعى الدولة المصریة 

، حتى ال یكون عرضة  )االجتماعیة–االقتصادیة–السیاسیة–الدینیة(عى سلیم في كافة المجاالت و

.دمللھةأداللبناء الةفضال عن كونھ أدا، لالنسیاق وراء الشبھات

بعد ذلك عن الوعى بصفة عامة والوعى الدینى حسن عید/ الدكتورالسیدوفى السیاق ذاتھ تحدث 

بصفة خاصة لما یمثلھ من أھمیة في بناء الشخصیة، فغیاب الوعى الدیني ھو البوابة الذھبیة للتطرف 

.واإللحاد

حالة من المشاعر والعقل ھو الفھم وسالمة اإلدراك، فھو حالة من اإلدراك تجمع بین: الوعى

.تجعل عند الفرد ملكھ للتمییز

، فالتربیة الدینیة )اإلعالم–التربیة(ثم إستطرد بعد ذلك في حدیثھ عن الوعى بأن لھ جناحان 

أساس لبناء ،على ید علماء أجالء متخصصینمن الكتاب والسنة ھانھجتستمدالصحیحة التى 

تضلوا بعدى نتركت فیكم ما إن تمسكتم بھ ل{هللا علیھ وسلم رسول هللا صلى قال،الشخصیة السلیمة

صدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما أن األخالق الحسنة ھى من دعائم } كتاب هللا وسنتىابدأ

صدق رسول هللا صلى } إنما بعثت إلتمم مكارم األخالق{ل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمالدین لذا قا

.هللا علیھ وسلم

بل من اإلیمان فنجد دعاء سیدنا ابراھیم علیھ السالم حینما ،ا عن الوفاء للوطن فھو من الدینأم

أرض صحراء جرداء لیس بھا زرع نا اسماعیل علیھ السالم وھو رضیع في دترك السیدة ھاجر وسی

رد ذلك في القراءن على لسان سیدنا ابراھیم علیھ وو،ماء یدعوا هللا عز وجل باألمن لھذا المكانوال

ِوإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق أھلھُ من الثمرات من آمن منھُم با والیوم {السالم  َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َّ َّ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ًْ ً ِّ ُ ِ َِ

ْاآلخر قال ومن كفر فأمتُعھُ قلیال ثم أض َ َّ ِ ُِ ً َ َ َ َِّ َ َُ َ ََ ْ َ ِ ِطره إلى عذاب النار وبئس المصیُرْ َِ ْ َ ْ َّ َِ َ ِ َ ََ ِ ُ كما نجد ) ١٢٦:البقرة(} ُّ

وهللا انك ألحب أرض هللااًخرج من مكة ناظرا الیھُلى هللا علیھ وسلم یقول عندما أوتنا رسول هللا صدق
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صدق رسول هللا صلى هللا}، ولوال أن قومك أخرجونى منك ما خرجتي، وأحب بالد هللا الالى هللا

.علیھ وسلم

وقیل أعرابى إذا أردت أن تعرف أخالق الرجل فانظر الى حنینھ الى أوطانھ، وشوقھ الى 

إخوانھ، وبكائھ على ما مضى من زمانھ، فغیاب التربیة الدینیة السلیمة یجعل الفرد فریسة سھلة 

.لإلنسیاق وراء الشبھات

من طبیعة وظائفھ وأدواره ًعاصر إنطالقاكبیر في واقعنا المًمضیفا الى أن اإلعالم لھ دور 

وفئة الشباب بصفة خاصة، لذا تتبنى الدولة استراتیجیة ،المتمیزة لما لھ من تأثیر على المجتمع  ككل

.اإلعالم التعلیمي فنجد القنوات التعلیمیة التى تعمل على اإلھتمام بالطالب

الى تفكیك المجتمع ككل سواء كان على أما على الجانب اآلخر فنجد القنوات الھدامة التى تسعى

على بعض القنوات جد من یتصدر المشھد اإلعالمىنف) الدینى–السیاسى–اإلجتماعى(الصعید 

ومن یقدح في الصحابة الى غیر ) صحیح البخارى ومسلم(تشكك في الثوابت الدینیة المأجورة التى ُ

.ذلك من اإلفتراءات

سائل الغزو الفكرى ووسیلة من وسائل البعد اإلجتماعى على كما أن اإلنترنت یعد وسیلة من و

غیر ما ھو معروف بأنھ وسیلة من وسائل التواصل اإلجتماعى، فنجد في األعیاد على سبیل المثال 

.رسال رسالة واتس أو ماسنجرإم وزیارة األقارب بات على األكثر ارحشرعت لصلة االالتىُ 

قبل المولى عز وجل باألزھر الشریف ودعاء أولیاء هللا ثم اختتم كلمتھ بأن مصر محفوظة من

یأھل مصر نصرتمونا نصركم هللا، وأویتمونا آواكم هللا، (فانظروا الى دعاء السیدة زینب ،الصالحین

ًوأعنتمونا أعانكم هللا، وجعل لكم من كل مصیبة فرجا، ومن كل ضیق مخرجا ستظل ھذه الدعوات ، )ً

.ت مصر بشرف دعاء السیدة زینب رضى هللا عنھا، فقد  حظیًحصنا ألھل مصر
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جـــامـــعـة طـــنـطـا
كلیة التربیة النوعیة

ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةشقطاع
م٢٠٢٢- ٢٠٢١
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ة    عمید الكلیوكیل الكلیة                       مدیر المكتب               

شعبانإسماعیلحمدي / د.أكرم محمد نمیر               أ/ د.احمد قندیل               أ/ أ


