
 :عجرملا قيثوتل

 ددجملا راد) ،ةفاقثلاو دسجلا طالتخا ةيرظن :طالتخالا يف عبرألا تاميملا ةيرظن ،(م2013) ،زيزعلا دبع دهف ،يليفغلا

 .(ضايرلا ،رشنلل

 moc.oohay@ifohgdhaf moc.anohah.www  يليفغلا زيزعلا دبع نب دهف .د

 م2012هـ/1433
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ولكن مبفهوم  اجملتمع السعودييف هذه النظرية ليس االختالط مبفهومه املتداول يف 
أمشل ليضم التالقي املادي واجلسدي واالتصال الثقايف والفكري؛ واحلقيقة أن هذه 

هلذا فقد الناس يف اجملتمع السعودي،  من كثرياملسألة كثريًا ما أرقت املعنيني وحىت  
وقد قمت  سعيت إىل اإلسهاب يف مسألة االختالط مبفهومه الواسع يف هذا املبحث.

بتصنيف اجملتمع إىل ستة أطياف فكرية، ومنطقة تعايش وسطية من املهم تالقي 
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منها إىل طريقة خاصة يف التفكري  فئةاجملتمعات وميول كل  تفئاالطيف الفكري اليت متثل 
 والتعاطي مع املستجدات حتكمها الطبيعة الفكرية لكل شخص.

بتصنيف اجملتمع إىل ستة أطياف فكرية، ومنطقة تعايش وسطية من املهم تالقي قمت وقد 
إىل تفصيل ليس  اجملتمع عندها يف شأهنم العام، أما ابلنسبة للمسائل الشخصية فهذه حتتاج

 من املناسب التطرق إليه اآلن. ولكن من ابب الرغبة يف مزيٍد من الدقة اليت ختدم هذه النظرية
ستة أصناف مع منطقة وسطية من املهم تعريف كافة األطياف هبا؛ من أجل قمت بوضع 

 التعايش وتلك األطياف موضحة يف الشكل التايل:
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 والنظرة ملختلف املسائل ذات البعد الشرعيطريقة التفكري  الطيف الفكري
 يتوقف عند أحكام الشريعة ويلتزم مبا تراه اجلماعة أو املذهب. حمافظ معتدل
 يتوقف عند أحكام الشريعة، وأيخذ مبختلف أقول الفقهاء. منفتح معتدل

 يذهب إىل التحرمي يف مسائل أمجع أهل العلم على إابحتها. متشدد مغال
 أييت أشياء رغم علمه بوجود إمجاٍع مطلق على حترميها. مبالمتحرر غري 

 يكفر من خيتلف معه يف بعض املسائل وقد يبيح دمه. تكفريي عنيف
 املمكنة. لأييت احملظورات، ومينع من خيالفه بكافة السب منحل إقصائي 
 )منطقة اخلضوع والقبول(منطقة تعايش لكافة األطياف الفكرية  منطقة الوسطية

يالحظ هنا أن طيفي االعتدال يشمالن احملافظ واملنفتح، ومها األقرب إىل منطقة الوسطية، وكلما ابتعد 
الطيفان الفكراين عن تلك املنطقة زادت اهلوة بينهما، فاملغايل املتشدد ضده املتحرر غري املبايل، وأشد منهما 

 يف التضاد التكفريي العنيف وضده املنحل اإلقصائي. 
حظ فتلك األطياف الفكرية املختلفة كل واحٍد منها له طريقته يف التفكري وفلسفته كما تال

برز ما مييزه عن غريه من أاخلاصة، وسوف أوضح ولو إبجياز شيئًا من مالمح كل طيف و 
 األطياف: 

ملتزم مبا جاءت به شريعتنا السمحة، وأيخذ من مذهب واحٍد فقط، مع  احملافظ:املعتدل 
 احرتامه لبقية األقوال، إال أنه ال يعمل هبا. 

ال خيتلف عن احملافظ إال أنه أيخذ بكافة األقوال وليس ابلضرورة أن يتمسك  املنفتح:املعتدل 
ملثال لو أخذان مسألة مبذهٍب بعينه، بل جتده يف مسائل أيخذ أبقواٍل أخرى، وعلى سبيل ا

صفة احلجاب: فاحملافظ يراها تغطية الوجه ابلكامل وال أيخذ بغريها، أما املنفتح فتجده أيخذ 
ابألقوال األخرى اليت ذهبت إىل أنه ال يلزم من احلجاب الشرعي تغطية كامل الوجه، وغريها 

 من األمثلة والشواهد.
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تها، كمن حيرم استخدام بعض التقنيات احلديثة حيرم أشياء رغم وجود إمجاع على إابح املغايل:
حبجة أهنا مل تكن معروفة يف عهد النيب، وهناك من يرى حرمة التعامل ابلعمالت النقدية حبجة 
وجود الصور، وهناك من حيرم التعليم النظامي للمرأة بكافة أشكاله وحيرم نساءه من االنتساب 

رَجَ  ال يِتَ  اللِّ  زِيَنةَ  مَ َحر   َمن   ُقل  }إليها وغريها من األشياء.  ويف  4{الّرِز قِ  ِمنَ  َوال ط يَِّباتِ  لِِعَباِدهِ  َأخ 
 املشارب أو املآكل من شيئاً  حرم من على هذه اآلية يذهب ابن كثري ـ رمحه هللا ـ إىل أهنا رد  

 هللا. من شرع غري من نفسه تلقاء من املالبس أو

 ِإهَلَهُ  اخت َذَ  َمنِ  أَفـَرَأَي تَ }فهو شخص يعشق احلرية وميّجدها وأييت كل ما هتواه نفسه  :اجملايف
ِديهِ  َفَمن ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَل ِبهِ  مَس ِعهِ  َعَلى َوَخَتمَ  ِعل مٍ  َعَلى الل ُ  َوَأَضل هُ  َهَواهُ   بـَع دِ  ِمن يـَه 
فهو يعلم احلالل من احلرام ولكنه يرتكب كافة احملظورات ويتجاوز على  5{َتذَك ُرونَ  أََفاَل  الل ِ 

الشريعة ويردد الشعار األهم ابلنسبة له املتمثل: "حرييت تنتهي عند حرية األخرين" حبيث أين 
ما مل أجتاوز على غريي وأتعدى على حقوقه فأان يف الطريق الصحيح، أما ابلنسبة للتعدي على 

لكبائر أبشكاهلا فهذا من احلرية الشخصية اليت ال يتحرج بعضهم من اإلقدام الشريعة وارتكاب ا
األنفس اللوامة. ويف نفس الوقت فهذا  تستيقظعليها رغم إحساس البعض ابلذنب حني 

الشخص كما أنه ال يبايل حني يرتكب احملظور الشرعي فهو ال يبايل ابملصلحني وال يعرتض 
عليهم ويرى أن منعهم ال يتفق مع املبدأ األهم ابلنسبة له وهو عدم التعدي على حرايت 

حبرية مطلقة دون حسيب اآلخرين. كما أنه ال يرغب بوجود أي جهة متنع الناس من التصرف 
ن؛ فاملبدأ و وال رقيب كهيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر اليت متنع الناس من فعل ما يشاؤ 

يذهب إىل أن تعرتض بقلبك ولسانك، أما أن تستخدم صالحياتك املمنوحة لك مبوجب 
 النظام فهذا غري مقبول ابلنسبة له خاصة مع هذا اجلهاز.
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بعد من ذلك برؤيته أابلتشدد والغلو، بل ذهب إىل  شخص مل يكتف وهو التكفريي العنيف:
واالبتعاد عن العلماء بل واإلنكار عليهم؛ ألهنم مل يف الدين، الضيقة وقلة العلم وعدم التفقه 

ميتثلوا ألقواله اليت تدور حول تكفري املعنّي وإخراجه من ملة اإلسالم وابلتايل إراقة دمه واخلروج 
 ،وغري ذلك كثري من أفعاهلم اليت ال يقرها دين وال عرف ،ام املسلمني وتكفريهمعلى الوالة وحك

 ولعل أكرب النماذج الواضحة للعيان تنظيم القاعدة وما يسمى ابلتنظيمات الضالة.

فهو ال يقف عند املسائل  ،هو شخص مشابه متامًا ملا يسمى ابملتحرر اإلقصائي: اجملايف
مينع غريه من اإلدالء برأيه والسعي إىل التضييق عليه وهتميشه  الشرعية، ولكنه يزيد عنه أبن

والتصرف بطريقة توحي أبن ال وجود لصوٍت آخر غري صوت احلرية الذي يتبناه اإلقصائي 
 َوَما}ببعضهم إىل قتل املخالف والشواهد على ذلك كثرية األمر بل قد يصل  ،املستبد برأيه

ُهم   نـََقُموا َِميدِ  ال َعزِيزِ  اِبلل ِ  يـُؤ ِمُنوا َأن ِإال   ِمنـ   6{احل 

أو ما أمسيها ابملنطقة اخلضراء املساملة اجلامعة لكافة األطياف من أجل  منطقة الوسطية:
وهذا  ،التعايش والتنازل عن شيٍئ من آرائهم فيما دون الثوابت القطعية يف سبيل املصلحة العامة

معايري واضحة نتفق عليها تكون هي الفيصل ليس من السهل أن يتحقق إال إن حنن وضعنا 
يف ترجيح رأي على آخر ليعمل به يف اجملتمع أبسره حبيث نتوقف عن إاثرة ما يتفق أو جيمع 

 َهَذا َوَأن  } 7{َوَسطًا أُم ةً  َجَعل َناُكم   وََكَذِلكَ }على أنه جتاوز املعايري اخلاصة بتصنيف االختالط 
َتِقيًما ِصرَاِطي  َلَعل ُكم   ِبهِ  َوص اُكم َذِلُكم   َسِبيِلهِ  َعن ِبُكم   فـَتَـَفر قَ  السُُّبلَ  تـَت ِبُعوا   َوالَ  فَات ِبُعوهُ  ُمس 
َتِقم  } 8{تـَتـ ُقونَ  كما أن هذه   9{َبِصرير  تـَع َمُلونَ  مبَا ِإن هُ  َتط َغو ا   َوالَ  َمَعكَ  ََتبَ  َوَمن أُِمر تَ  َكَما  فَاس 

قبول؛ خضوع مجيع األطياف الفكرية اليت أسلفت ذكرها لكافة املنطقة منطقة خضوع و 
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األحكام املقرتنة أبدلة قطعية الثبوت والداللة، والقبول ابملخالف والتعايش معه واحرتام الرأي 
 الذي أخذ به فيما سوى تلك األحكام واملسائل احملسومة شرعاً. 

 ال ِذينَ  أَيُـَّها ايَ }مرجعيتنا يف هذا البلد هي الشريعة اإلسالمية )الكتاب والسنة(  املرجعية: :اثنياً 
ءٍ  يف  تـََناَزع ُتم   فَِإن ِمنُكم   اأَلم رِ  َوأُو يل  الر ُسولَ  َوَأِطيُعوا   اللَّ  َأِطيُعوا   آَمُنوا    َوالر ُسولِ  اللِّ  ِإىَل  فـَُردُّوهُ  َشي 

َسنُ  َخيـ رر  َذِلكَ  اآلِخرِ  َوال يَـو مِ  اِبللِّ  تـُؤ ِمُنونَ  ُكنُتم    ِإن فما ورد من أدلة قطعية الثبوت  10{ََت ِويالً  َوَأح 
والداللة نتوقف عندها، أما ما هو موضع خالف وحيتاج إىل تفسري ويقبل اجتهاد وَتويالت 

عة فاألوىل العلماء فاألصل أن أيخذ واحدان ابلقول الذي يرَتح إليه، أما ابلنسبة ملا يهم اجلما
أن هنتم ابلقول الذي خيدمنا كمجتمع يتألف من ماليني البشر، وال أنخذ بقوٍل يعيق اجملتمع 
ويؤثر فيه سلباً رغم وجود اجتهادات وأقوال أخرى ميكن أن ختدم اجملتمع أبسره دون أن يلحق 

رح أمثلة حني أط ، وسوف أبني مقصودي بشكٍل أوضح ـ حبول هللا ـضررر ابلبقية من املخالفني
 ومناذج للمستجدات.

وأقصد هبا األداة اليت ميكن من خالهلا فحص املستجدات وكافة املسائل القدمي  املعايري: :اثلثاً 
منها واحلديث حبيث ميكن من خالهلا تصنيف هذا املستجد أو احلدث هل هو مفيد وانفع لنا 

فعله أو االمتناع عنه حبسب نه مباح فنرتك لكٍل حرية جماعة فندعمه ونعني على نشره، أم إك
سواء كان ذلك بشكٍل  إنه ضار وفيه تعدٍ رغبته وما يتوافق مع ظروفه دون أي جتاوٍز منا، أم 

مباشٍر أو غري مباشر، ظهر التعدي يف أوانه أو احتاج وقتاً ليالحظ العامة آاثره السلبية بعد أن 
شيء مادي حمسوس كاألعراض،  نبه إليها العارفون واملختصون، وسواء كان وقع التعدي على

أو وقع على أشياء معنوية ثقافية يوجب ديننا التمسك هبا وحتصينها. وهلذا فمعايري االختالط 
 لدي على ثالثة أقسام أبينها فيما يلي:

                                                
 النساء سورة( 59)اآلية  10
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ومنه االختالط املادي اجلسدي يف األسواق  اختالط ال يرتتب عليه بغي وال تعدي: (1
فالناس رجااًل ونساء يذهبون إىل تلك األماكن والغرض واضح وهو التسوق وحبسب 
العرف فاألماكن العامة ليست مكاانً للبغي والتعدي وهي اخللوة غري الشرعية هنا، وهلذا 

 خلوة وهو من أقول أبن التسوق مكان حيصل فيه االختالط الذي ال ميكن أن يفضي إىل
املباحات اليت أحلها هللا وميكن للرجال والنساء أن يتشاركوا يف نفس املكان مع وضع 
األنظمة اليت متنع ضعاف النفوس من التعدي، ومثل السوق بقية األماكن املفتوحة وعلى 

 الطواف والسعي يف بيت هللا احملرم. ارأسها موضع

ني مثقفينا ونظرائهم ممن يعتنقون أداياًن أبطلها ومن هذا النوع أيضًا االختالط الثقايف ب
ديننا اإلسالمي احلنيف فرغم ما حيملونه من فكٍر خمالف، إال أن احتمال حدوث التعدي 

وهو هنا َتثر املثقف املسلم ببعض األفكار املنحرفة لدى  ،الثقايف ضئيل وال يكاد يذكر
بياته هنا أعلى وأكرب من سلبياته خر، بل إن نسبة الفائدة من االختالط وإجياالطرف اآل

بكثري؛ خاصة وأن املخالف يف مثل تلك اللقاءات قد يتعرف على الدين اإلسالمي 
احلنيف فيعتنقه، أو على األقل توضح مجالية الدين وتصحح صورته املشوهة يف نظر ذلك 

 املخالف.

ل األول ولكن وهواختالط حيدث مادايً أو ثقافياً مث االختالط الذي هو مظنة التعدي: (2
اإلشكال فيه أنه مظنة البغي والتعدي ومنه على سبيل املثال: االختالط يف التعليم حبيث 

 ، ورغم أن هذا النوع ليس فيه تعدٍ يدرس الذكور مع اإلانث يف فصٍل أو قاعٍة واحدة
 مباشر أو خلوة مباشرة، إال أنه ابلتأكيد يفضي إىل اخللوة وبناء عالقاٍت حمرمٍة؛ بسبب ما

سواء يف الصفوف  ،يعرف من طبيعة عالقة الطالب ببعضهم خاصة يف سنوات املراهقة
 مث إن بقاء الطالب من اجلنسني مع بعضهم مدة تصل إىل مثاين ،املبكرة أو املتقدمة

ساعات بشكٍل يومي وما يتخللها من أوقات فراغ كل ذلك يعطي الفسحة للخلوة وبناء 
نتج عنها انتشار بعض أشكال و يف بعض البلدان اجملاورة  العالقات احملرمة وقد رأينا ذلك

 الزواج غري الشرعية. 

ومن أشكال هذا النوع التقاء بعض صغار السن من أبناء جلدتنا حني يلتقون مع حضارات 
أو ألغراض الدراسة فهنا خيشى عليهم من التأثر بعد  للنزهةأجنبية؛ بسبب السفر سواء 
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اثر الثقافة األم أو على األقل البدء يف استصغارها ومقارنتها االنبهار وذلك يؤدي إىل اند
مظهرها اخلارجي، دون أن يكون لدى ذلك الشباب القدرة على رؤية  بهرٍ بثقافة مادية م

احلقيقة بوضوح؛ حيث ال ميلك األدوات الالزمة لذلك؛ فهو أشبه ما يكون ابلطفل الذي 
 زهد ابألوراق النقدية حىت لو كانت أضعافه.يشده صوت النقد املعدين رغم حقارة قيمته في

ومنه خلوة املوظف بزميلته واملدير بسكرتريته، والطبيب  وجتاوز: اختالٌط يف ذاته تعد    (3
 َسأَل ُتُموُهن   َوِإَذا}وغريها الكثري وهو ما حذر الشارع منه  ،مبساعدته، والشاب بصديقته

أَُلوُهن   َمَتاًعا وهذه اآلية ابلذات  11{َوقـُُلوهِبِن   لُِقُلوِبُكم   َأط َهرُ  َذِلُكم   ِحَجابٍ  َورَاء ِمن فَاس 
وحدمها، أما إن كان املكان فيه جمموعة مل املرأة والرجل يف مكان واحٍد حتظر متامًا ع

كبرية من املوظفني واملوظفات، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على الفصول الدراسية املختلطة 
فرتة طويلة اللقاء الدائم املتكرر املستمر  اين من االختالط؛ ألنواليت فصلتها يف النوع الث

بني الرجل واملرأة تزيل هيبة أحدمها عن اآلخر وتكسر احلواجز كزمالة الوظيفة أو القاعة 
الدراسية، وجتعل أحدمها أو كليهما يسعى لتطوير تلك العالقة وما عليك غري الرجوع إىل 

 ثذاعة )اليب يب سي( الربيطانية أحد املختصني يتحديف إوقد مسعت الدراسات الغربية 
 %80م( يف بريطانيا تشري إىل أن ما يزيد على 2009هـ )1430عن دراسة أجريت عام 

 من املوظفني واملوظفات أقام عالقة غري شرعية مع اجلنس اآلخر. 

فزيونية الغربية أما ابلنسبة للتعدي الثقايف فهو ما يوّجه لنا وألطفالنا عرب بعض الربامج التل
أو التغريبية وما حتويه بعض األلعاب الرقمية من أفكار ومشاهد حمرمة فهذا بغي واضح 
حترمه شريعتنا احلقة ويتفق معها كل منصف لنفسه وملن يعول، وكل حمب وغيور على دينه 

 وأبناء جمتمعه. 

وهي القضااي واحلوادث واملسائل اخلالفية اليت غالباً ما تكون حمل خالف  املستجدات: :رابعاً 
وجدال بني بعض احملسوبني على األطياف الفكرية املختلفة، وتلك املسائل تشغل املفكرين 

وتلك املستجدات أو  ،حني يغرقون يف البحث والتقصي وحماولة إثبات صحة ما ذهبوا إليه
ما هو مادي ومنها ما هو ثقايف ولعلي أكتفي بتناول ست املسائل كثرية ومتنوعة منها 
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ثالث مسائل من كل نوع توضح فكرة نظرية االختالط و مستجدات أو قضااي أو مسائل، 
 موضوع البحث:

جيب هنا أن نعلم طبيعة البيئة اليت ستعمل هبا املرأة يف تلك  عمل املرأة ابئعة )كاشرية(: (1
سائية كاملة ال يوجد فيها رجلر واحد، وال ختتلط احملالت، فإن كانت ستعمل يف بيئة ن

فهذه احلالة موافقة للنوع  12فيها املرأة ابلرجال إال أثناء عمليات البيع واحملاسبة العابرة،
األول وهو االختالط اآلمن وال أبس به، وهنا أنيت ملسألة قبول األشخاص حملارمهم أن 

لى الطيف الفكري نفسه وطبيعة الشخص، يعملن يف مثل تلك البيئة أو ال، وهذا يعتمد ع
ولكن من الناحية الشرعية فهذا االختالط ليس مظنة التعدي واخللوة غري الشرعية بل 
ونسبة األمان فيه للمرأة البائعة واملتسوقة أعلى بكثري من األسواق األخرى، فنكون هبذه 

يف نفس الوقت هيأان احلالة قد أّمنا لبعض النساء احملتاجات وظيفة ومصدر رزٍق آمن، و 
 بيئة تسوقية آمنة للعائلة أبكملها.

أما إن كانت بيئة العمل خمتلطة ذكوراً وإاناثً فهذه ينطبق عليها النوع الثاين من االختالط 
املفضي إىل اخللوة غري الشرعية، وما فيه من كسر احلواجز بني اجلنسني، وأان هنا أشدد 

اجملال حىت لو كان عامل نظافة أو مديراً عاماً  أنه بغض النظر عن مكانة الرجل يف هذا
له احتكاك مباشر ابجلنس اآلخر فهذا ما جيب أن نقف مجيعاً ضده، وجيدر مبن خيتلف 
معي يف هذه اجلزئية أن يتصور عمل ابنته أو زوجته بني الرجال وما حيدث بني زمالء 

رمة وأهنا لن تفعل ما العمل من عالقات وتواصل وغريها، مث حىت لو كان على ثقة مبحا
قد يساء فهمه، فإهنا رمبا تشاهد من يفعل ذلك وهذا يصيبها بكثرٍي من االضطراب وينزع 
الثقة من نفسها وجيعلها تعيش بني أكثر من انر: فهي ابلتأكيد ال تستطيع أن خترب وليها 

                                                

، متسائاًل: "كيف تكون بيئة نسائية كاملة، مث يكون مراجعته هلذا البحثكتب األخ األستاذ إبراهيم املهنا، أثناء   12
 جر جيب أن تكون نسائية ابلكامل؛فيها رجال عند البيع واحملاسبة؟" وتوضيحًا لذلك، أقول أبن بيئة حمل البيع أو املت

حتقيقاً ملا أريد أن أصل إليه من أن زمالء العمل الذي ميكثون فرتة طويلة جيب أن يكونوا من نفس اجلنس، منعاً لالختالط 
املفضي إىل خلوة، أما دخول الرجال بقصد التبضع، فهو لقاء عابر حيدث يف املتاجر اآلن، ولكن بطريقة معكوسة؛ 

ال تدخل تلك احلالة يف االختالط املفضي إىل خلوة بل هو من النوع األول حيث تكون املرأة متبضعة والرجل حماسباً، و 
 الذي أشرت إليه.
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عما حيدث؛ ألنه سريفض عملها، وال ميكنها إصالح الوضع، كما أن السكوت يصيبها 
ابلقهر والغنب على ما حيدث؛ غرية على نساء املسلمني، وال مفر من هذا الوضع غري 
اهلرب من تلك البيئة، أو املشاركة، وابلطبع فهي لن هترب؛ ألهنا رمبا يصعب عليها الظفر 

تربيتها وقوة الوازع الديين لديها لن يسمحا هلا بفعل ما  بوظيفة بديلة، أما املشاركة فإنّ 
ظور، ومن أراد التحقق من صحة ما أحتدث عنه ومن وجود مثل تلك يفضي إىل احمل

احلاالت وتكرر تلك املشاعر، فما عليه سوى االتصال مبن يعرف، أو الذهاب إىل بعض 
األماكن املختلطة أو إن سافر خارج اململكة فليسأل أحَد من يقابله من العامالت يف 

. وأان هنا ال أتكلم من عاطفة أو ميول، تلك البيئة وسوف يسمع منها ما يصيبه ابحلرقة
ويعلم هللا أن حديثي كله من أجل مصلحة اجملتمع وخوفًا وحرصًا على نساء املسلمني 

 حب هلن مجيعاً ما أحبه ألمي وأخيت وزوجيت وبنيت. أالاليت 

بداية لعلنا نتخيل املرأة يف سيارهتا خلف املقود، وليسأل  السماح بقيادة املرأة للسيارة: (2
كل واحٍد منا نفسه هل هناك اختالط، ابلطبع فاإلجابة هنا حمسومة، إذاً ملاذا مينع بعضنا 
املرأة من القيادة؟ واالعرتاضات كثرية ولكنها كلها تدور حول خماوف من أن يفضي 

ينادون مبنع  مالسماح بقيادة املرأة للسيارة إىل التعدي؛ وهلذا ومن ابب سد الذرائع فه
السيارة. وسوف أانقش أبرز ما قرأت ومسعت من آراء وحجج ملن يرى  املرأة من قيادة

 املنع:

هناك من يقول: أبن ذلك سيتسبب بتفلتها وكثرة خروجها من دارها، وأان اقول  -أ
أبن معظم النساء خاصة العامالت ميتلكن سيارات وخيرجن مع السائقني مىت 

من معاريف  كثرياتجة عالية من الوعي وزوجيت و شئن وهن وهلل احلمد على در 
خيرجن مضطرات مع السائق، ومل حيدث ما خيل شرعًا وال عرفًا وهلل الفضل 

 واملنة. 

من يقول أبن قيادة املرأة للسيارة هي اخلطوة األوىل حنو نزع احلجاب. مسعت  -ب
لفرق بني املرأة املتنقبة وهي ا ويرد عليه: أبن هذا حديث متشائم، وإال فما

خلف املقود أو يف املقعد اخللفي، مث من سيطلب من املرأة خلع حجاهبا عندما 
تقود؟ ومن ذا الذي سيجربها على ذلك؟ مث إين وغريي ممن ذهبوا إىل بلدان 
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غربية كالوالايت املتحدة وغريها رأينا بعض النساء يقدن السيارات وهن 
كفل هلن ذلك احلق، فلماذا خنشى يف بالد احلرمني متنقبات، والنظام هناك  

على املرأة من أن ختلع حجاهبا حني تقود السيارة، وقد حاولت إجياد رابط بني 
ستطع، وحني طلبت من بعض من طرحوا تلك احلجة، مل أمسع أهذا وذاك فلم 

منه ما يقنع بعض مؤيديه، وهلذا فهذه احلجة ابطلة وغري مقبولة، وقد عشنا 
الظروف يف احلرب على اإلرهاب؛ حني قام بعض أعضاء التنظيمات  أحلك

الضالة ابستخدم مالبس نسائية مبا فيها النقاب أو الغطاء الكامل، ومل نسمع 
وهلل احلمد واحداً من شرفائنا يتحدث عن احلجاب الشرعي أو يتهمه بتسهيل 

اجملتمع، مث أعمال تلك الفئات الضالة ويعينهم على التخفي وحماربة الدولة و 
 يطالب مبحاربة احلجاب مستخدماً تلك الذرائع.

هناك من يقول أبن املرأة لو قادت السيارة بنفسها، فإهنا ستكون عرضة -ج
للتحرش من بعض ضعاف النفوس، مث يبدأ بشن حرٍب على اجملتمع وشبابه 
ويبني قلة الرتبية وعدم احرتام بعضهم لألنظمة، مستشهدًا بقصص وحوادث 

وأان أقول أبن هذا ميكن أن حيدث ولكن يف الغابة وليس يف املدينة، مث كثرية. 
، ومراقبة الطرق وكل ما وحدها إن سن األنظمة اليت حتمي اجلميع وليس املرأة

حيدث هبا، وضبط املخالفني، وتطبيق ما تنص عليه األنظمة من عقوابت 
مبا يقول من يقرأ رادعة، كل ذلك كفيل مبنع أي جتاوز على املرأة أو غريها، ور 

هذه األسطر أن التوعية والتثقيف مطلوابن هنا. ولكن على حرصي على هذين 
األمرين واهتمامي هبما ومنادايت الدائمة بتفعيلهما إال أين هنا ال أرى ضرورة 
توجب التوعية والتثقيف؛ فاحرتام أعراض املسلمني وعدم التعدي عليها ليست 

أن من يقول أبنه جيهل ذلك األمر فمكانه ليس  حباجة ملن ينبه إليها، ويف ظين
بيننا بل جيب أن يتثقف يف أحد املصحات النفسية؛ كي يستعيد عقله، مث إن 
من خنشى منهم التعدي والتجاوز حبجة قلة الثقافة واحلاجة إىل التوعية، هم 
أكثر الناس انضباطًا حني يغادرون حدود هذه البالد وقد شاهدانهم يف ديب 

ولندن وابريس أكثر انضباطًا من أهل البلد أنفسهم، فلماذا نلتمس  والدوحة
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هلم األعذار ونطالب إبرهاق أنفسنا من أجل َتهيل أشخاص حباجة إىل أنظمة 
 فاعلة وحمرتمة من اجلميع تضبطهم وتكفي اآلخرين شرورهم.   

وحدها فإن السيارة قد تتعطل ويتسبب ك من يقول: أبن املرأة حني تقود هنا -د
ذلك يف تعريضها للتحرش وما شابه. وردي: يف هذه احلال جيب أن نعود 

نه طارئ قد حيدث إ سأل هل تعطل السيارة هو األصل أمملعايري االختالط ون
جابة واضحة إذًا فقيادهتا هنا ليست مظنة االختالط وقد ال حيدث؟ واإل

لسائق الذي املفضي إىل خلوة غري شرعية. بل إن البدائل اليت أوجدانها وهي ا
ه معه دون حمرم هو بديل شٍر فنحن استبدلنا ئارتضى كثرير منا ركوب بعض نسا

املنهي عنه ابملباح؛ خشية الوقوع ابملنهي عنه. مبعىن أننا مسحنا حبدوث اخللوة 
غري الشرعية بني بعض حمارمنا والسائقني، وحظران قيادة املرأة للسيارة خشية 

هراًب من احملظور الذي ال تتعدى نسبة  أن يرتتب على ذلك مفسدة، فنحن
ـ حبول هللا ـ ارتكبنا احملظور بعينه الذي حيدث لكثرٍي منا جمربين  %1حدوثه 

مع األسف، حيث ال يوجد حلولر أخرى، وأان أحتدث من واقع وجتارب عملية 
يومية ولست منظراً، فقد حاولت وجربت االستغناء عن السائق، إال أين أجدين 

النكوص إليه مرغماً ومن يعش يف مدينة كالرايض البد أنه يعي ما  مضطراً إىل
أحتدث عنه، وقد أوصلت األهل أكثر من مرة إىل عملهم ويعلم هللا أن الطريق 
أحياانً يستهلك ساعتني دون مبالغة وختيل مثلها بعد الظهر فكيف ميكنك أن 

الواحد  تعمل وأن تنتج، هذا بغض النظر عن اإلعياء والتعب الذي يصيب
 منا، وفوقه اإلحراج الذي يالقيه يف عمله نتيجة خروجه. 

ولني أمسعه يطالب املسؤ واإلشكال أن من طالب مبنع قيادة املرأة للسيارة مل 
فهذه الثقافة مغيبة متاماً عن منابران وخطابنا الدعوي مع األسف،  ،إبجياد البديل

أول من يتنازل ثالً لكنت م ويعلم هللا لو أن هناك شبكة نقل عامة كالقطارات
يف قيادة السيارة، ولكن مع الظروف احلالية اليت نعيشها وعدم وجود  يعن حق

أي حمظور شرعي يعتد به فقيادة املرأة للسيارة ضرورة واملطالبة حبرماهنا أراه 
على حق فئة غري قليلة من اجملتمع تُعّرض لضغوط نفسية واجتماعية  تعدايً 
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مع العلم أن بعض األرامل واملطلقات من ذوات  كثرية دون مسوغ شرعي،
احلاجة يتعرضن البتزاز العمالة الوافدة بطريقة ال ميكن تصورها ويعلم هللا أن 
بعض السائقني وحبكم تسلطه وقوة نفوذه يف البيت يقيم عالقات غري شرعية 
مع بعض النساء وقد تصل يف حاالت أن يكون على عالقة مع األم ومجيع 

عرفة األم املغلوبة على أمرها، هذا خالفاً البتزازهم أبخذ األموال الطائلة البنات مب
من غري وجه حق، ومن كان جاداً يف حبثه حول هذه القضية فما عليه سوى 

مع العلم زايرة أحد أقسام الشرط ليقف بنفسه على بعض احلوادث املبكية، 
مر. واحلقيقة أن عكس حقيقة األتوال  ةعنها ضئيل أن نسبة القضااي املبلغ

ه وميوله، وهذا ئاحلديث حول هذا املوضوع يدمي قلب كل متجرد من أهوا
ولكن  ،علماً أبن الشواهد كثرية ،املوضوع املهمل حيتاج منّا إىل دراسة خاصة به

ستفيض وكان مهي بيان أحقية املرأة بقيادة السيارة من خالل اجملال ال يسع أل
 املعايري اليت وضعت. 

أهم قطاعات التوظيف النسوية بعد التعليم، ومصدر أمان  أة يف املستشفيات:عمل املر  (3
املرأة العاملة واملستفيدة، إال أنه بوضعه احلايل املختلط يرتواح بني النوع الثاين من االختالط 

وخلوة غري  نوع الثالث وهو الذي يف ذاته تعدٍ وهو املفضي إىل اخللوة غري الشرعية، وال
دت بنفسي مناظر غري مقبولة خاصة يف املناوابت الليلة، وقد ُسجلت شرعية، وقد شاه

لدى إدارات املستشفيات قضااي حمزنة ارتكب فيها احملظور الشرعي من قبل عاملني من 
شد خطراً أاجلنسني مبستوايت وظيفية متفاوتة، واحلقيقة أين ال أعلم مكاانً االختالط فيه 

فلو خصصت  ،نة وغري مكلفة، بل إهنا مرحبة لنامن املستشفيات، واحللول يسرية وممك
مث إنه  مستشفيات كامل طواقمها نسائي، لكان ذلك سبباً يف تاليف هذا احملظور الشرعي،

هائلة من نسائنا يف مهن التطبيب والتمريض، مع التخلص من  معني على توظيف أعدادٍ 
أن عملية الفصل هذه قد  عمالة نسائية وافدة بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وهويتنا، كما

تكون سبباً يف ختليصنا من التعدي احلاصل على لغتنا العربية؛ اليت ال يعرتف هبا يف كتابة 
التقارير وال الوصفات الطبية، وال أي معلومة طبية، حبجج كثرية منها عدم قدرة املمرضات 

 على فهم العربية. 
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يف بعض  اً أبن هناك نقصطرح هذا الرأي كان هناك من حيتج علي نت أوحني ك
التخصصات اليت ال جييدها إال الرجل، وأان هنا أقول مع وجود احلاجة ال أبس من 
االستعانة ابلطبيب املختص ليؤدي مهمة حمددة مث يغادر املكان وهو هنا يدخل يف النوع 
األول من االختالط الذي ال ميكن أن يفضي إىل خلوة غري شرعية؛ فاخلوف من اللقاء 

تمر املتكرر الذي يكسر احلواجز، أما تلك اللقاءات العابرة فهي لعمٍل حمدد وال املس
 خوف منها.

يف طرحك هذا ستجعل الرجل حيرم من زوجته يف ظرٍف هي  ككما أن هناك من قال أبن
فكيف تراجع املرأة املريضة دون وجود من يقف معها كزوجها أو  ،يف أمس احلاجة إليه
اندي ابملستشفيات النسائية ال أاندي مبنع الرجال من دخوهلا؛ أحني أخيها أو أبيها. وأان 

هو إىل املستشفى واختالطهما ابملراجعني من اجلنسني، حضور الرجل بصحبة زوجته  ألن
من اللقاء العابر وهو من جنس النوع األول من االختالط غري املفضي إىل خلوة شرعية؛ 

ه ال يسمح أبن يكون املرافق رجاًل، بل جيب أن ولكن لو احتاجت املرأة إىل التنومي فإن
فر فيمكن إلدارة املستشفى تدبر األمر من خالل التعاقد مع بعض امرأة، وإن مل يتو اتكون 

املرافقات املوثوق هبن مببالغ تقوم املراجعة أو ذووها بتأمينها. أما ابلنسبة للرجل ففي 
ه؛ ألن املرأة أقدر على هذه املهمة ئنسا إحدىحاالت الضرورة ميكن أن ترافقه زوجته أو 

من الرجل يف حال رغبة املريض املنوم ذلك، وهذه رغم أهنا ميكن أن حتسب على النوع 
الثاين من االختالط حبجة وجود املرأة بني الرجال، إال أهنا حالة خاصة وظرف إنساين 

 طارئ ميكن التجاوز عنه.
ة من دخول الرجل إىل املستشفيات لفائدا وقد يقول بعض من يقرأ هذه األسطر: ما

النسائية أو حىت األسواق النسائية؟ خاصة وأن هذا سيحرم املرأة من حريتها يف فسخ 
النقاب والعباءة. وردي عليه: أبنه ميكن للمرأة أن تتمتع بكامل حريتها يف مكتبها ويف 

تحجب، كما أن عيادهتا، ولكن حني يدخل عليها الرجل مرافقاً حملارمه، فلن يضريها أن ت
ممرات املستشفى واألماكن العامة فيه لن تكون حكراً على النساء بل سيكون هبا قلة من 

ورمبا بعض األطباء املختصني الذين دعت احلاجة لالستعانة هبم، تلك  ،ل املرافقنياالرج
 احلالة لن تعيق املرأة فنحن نرى كثرياً منهن متنقبات يف مستشفياتنا وبعضهن يؤدين مهام
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معقدة ومل يكن النقاب عائقاً عن العمل، وهذا الرأي الذي أطرحه توفيقي بني االختالط 
املفضي إىل خلوة وهو ما حيدث يف مستشفياتنا اآلن وتعاين بسببه كثرير من املعنيات هناك، 
 وبني الصورة اليت يرمسها بعضنا وحياول من خالهلا الفصل التام بني الرجل وحمارمه يف

إىل حٍد بعيد وال ميكن لكثرٍي منا التعايش معه أبي  ستشفيات، وهذا مؤذٍ األسواق وامل
سبيل املثال حني كانت وقد كان يل جتارب شخصية يف مهرجان اجلنادرية على  ،حال

هم فيدخلن ويبقون هم يف اخلارج لنساء حيث كان الرجال حيضرون نساءل ختصص أايم
مث العودة مرة أخرى؛ فاملسافة بعيدة،  زهلممناالذهاب إىل  ونمكتويف األيدي، ال يستطيع

أربع أو مخس ساعات كاملة يف اخلارج، مث إننا حرمنا األسرة من م البقاء كما ال ميكنه
االشرتاك يف متعة التنزه معاً؛ بسبب خماوف من حدوث التعدي، وهذا ميكن القضاء عليه 

 زم مع املستهرتين. متاماً من خالل تفعيل األنظمة احلالية وتطويرها والتعامل حب
 تعدٍ  كانت مناذج لالختالط اجلسدي الذي قد يفضي إىلاليت أوردهتا  األنواع الثالثة السابقة 

ط الثقايف الذي متعلقة ابالختال سأذكرهاوخلوة غري شرعية، ولكن األنواع الثالثة األخرى اليت 
 إن مل يكن أشد. وبغي على ثقافتنا وهو على نفس درجة خطورة سابقه قد يفضي إىل تعدٍ 

كل تلك املستجدات تسببت يف   املستجدات التقنية )الفضائيات، واإلنرتنت(: (4
لكل من أراد أن  هعيافالفضائيات واإلنرتنت فتحت الباب على مصر  ،االختالط الثقايف

يبث ثقافته وتقاليده إلينا؛ فنحن يف زمن القوة وأدواهتا املعرفة فمن يعرف أكثر ستكون 
الغلبة له، ومن يستطيع الوصول إىل اآلخرين ويغزوهم يف دايرهم ويوصل إليهم ما يريد 

ذلك فبالتأكيد إن مل يكن لديهم املعرفة الكافية سيقعون يف شباك الغزاة، دون أن يدركوا 
وقد يتمنع بعضهم يف البداية مث مع الوقت يستمرئ األمر ويصري ينكر على من أنكر 

 حاله. 

واحلقيقة أن خطورة االختالط الثقايف ال تقف عند حد وحماربته ليست ابلسهولة اليت قد 
يظنها بعضنا فهو حيتاج إىل جهود عظيمة وأسلحة معرفية وتقنية ووسائل مواجهة متنوعة 

دفاعية فطنة، وهجمات ثقافية حاذقة تعرف من ختاطب وكيف ختاطبه  بني حتصينات
وتؤثر فيه. ولو أخذت اإلنرتنت كمثال لقلت أبن هذه التقنية أشبه ما تكون ابحمليط الذي 
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وقد قامت  ،حيوي ما ال خيطر على قلب بشر، وفيه من املواد املخيفة واخلطرة على ثقافتنا
كثرياً من أخطارها من خالل نظام احلجب والرتشيح، حكومتنا الرشيدة بسن أنظمة كفتنا  

ولكن بقي الدور على مؤسسات اجملتمع املدين وقبلها األسرة وما جيب عليها فعله لتحصني 
أبنائها من هذا الطوفان، فإن كانت الدولة أجادت يف حجب معظم املواقع اليت حتوي 

رض على حيأو ما يدعو و  أو فكرايً  اً سواء ما كان منها إابحي ،مواد منافية لديننا وثقافتنا
املسجد، و االضطراابت السياسية، إال أن اجملتمع مبؤسساته االجتماعية بدءًا ابألسرة، 

اإلعالم رغم بذهلا اجليد إال أهنا حتتاج إىل املزيد، وحبكم أن اإلنرتنت أغلب و املدرسة، و 
حسنت حني دعمتها رغم مادته مفيدة وليس فيها بغي على ثقافتنا فإين أرى أن الدولة أ

 ما فيها من إساءات.

ابلنسبة للقنوات الفضائية فالدولة مل تبذل ما يكفي لتحصني اجملتمع وثقافته منها، وهي 
وإن متكنت من منع بث القنوات اإلابحية على األقمار العربية مبوجب اتفاقيات، إال أهنا 

اهدته، رغم قدرهتا على تغاضت عن قنوات تبث ما خيالف ثقافتنا وما حيظر ديننا مش
التدخل ملنعه أو على األقل التأثري على مالك تلك القنوات بتخفيف حدة ما يتم بثه. 

بت يف اختالط ثقايف فيه وهلذا فإين أقول أبن بعض القنوات على األخص العربية قد تسب
عها، كما ن على أعراف وتقاليد وشريعة اجملتمع مل نبذل اجلهود الكافية ملنبغي وتعٍد مباشرا

 كانت كثرير من األسر مقصرة من جانبها يف التعاطي مع تلك املستجدات التقنية.

السينما كاداة جامدة ال هلا وال عليها ولكن من  السماح بفتح دور عرض سينمائية: (5
يستخدمها ويبث من خالهلا هو ما جيب أن نتحقق منه، فإن كان القائمون عليها من 

إىل نشر ثقافتها ومعاجلة ما يرونه من قصور يف اجملتمع وفق أبناء هذه البالد الساعني 
الضوابط الشرعية بعد األخذ ابلقول الفقهي األكثر تساحمًا مع الفن مبجمله، املبين على 

رى أن ال أبس عندها من السماح بدور الوجيه، وعند حتقيق هذا الشرط فأ الدليل الشرعي
 عرٍض سينمائية. 

ملا يبث يف قنوات األفالم اليت  تلك الوسيلة ما هو إال امتداد أما إن كان ما سيبث عرب
ال حصر هلا ومعظمها ميجد ويزين الثقافة األمريكية ويصورها على أهنا الوحيدة الصاحلة 

أن السينما يف حالتها تلك غري شرعية وال يصح السماح بفتح دور فأرى هلذا الزمان، 



17 

 

لم مل يسلم من قنوات األفالم الفضائية؛ حيث العرض السينمائية؛ فاجملتمع السعودي املس
طاله منها سلباً ما رأينا من سلوك بعض أبناء جمتمعنا يف غفلة منا، مث يطالب بعضنا بتبين 
تلك األفالم وفتح دور عرض لتشارك الناس يف متجيد الثقاقة اليت تريد البغي والتعدي على 

ح تلك الدور عليك أن تبذل جهودك ثقافتنا، ومن يريد ذلك نقول له قبل أن تطالب بفت
إلجياد مادة ثرية ختدم ثقافتنا تكون كافية مللء أوقات العرض، مث سنسبقك ابملطالبة بفتح 

 تلك الدور الستقطاب كل مواطن ومقيم وزائر ليشاهد ما لدينا. 
 ن ما حتويه األفالم اليت يراد فتح دور للسينماإولكين أعود مرة أخرى فأقول ـ بكل أسف ـ 

لعرضها تشتمل على مادة ستختلط بثقافتنا وابلتأكيد أهنا ستبغي عليها وال أقل من 
مشاهدة بعض اللقطات الفاضحة اليت ال يصح شرعاً مشاهدهتا، أو مساع بعض األلفاظ 
املنبوذة يف أعرافنا وتقاليدان، هذا خالفًا ملا تصوره تلك األفالم من حياة راقية يف كنف 

ثرٍي من أبنائنا وتسلب ألباهبم وجتعلهم ينخدعون مبا يشاهدون خاصة تلك الثقافة تغرر بك
وأن ما يبث حيكي اجلوانب املشرقة من ثقافتهم املادية ويعرضها بطرق وتقنيات مذهلة ال 

 تعكس حقيقة تلك الثقافة بل إهنا ختفي كافة اجلوانب اهلشة هبا.

ل االبتعاث مهم جداً وهو احلديث حو  ابتعاث الطالب والطالبات للدراسة يف اخلارج: (6
والدولة وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني ـ وفقه هللا  ،أحدث تلك املستجدات تقريباً 

ه، والنهل مما لدى اء ابجملتمع؛ من خالل تعليم ابنائوسدده ـ حني أقروها كان اهلدف االرتق
األمم اليت سبقتنا علميًا مث العودة ـ إبذن هللا ـ إلفادة اجملتمع وتويل زمام أمره يف مراحل 
الحقة. ولكن يبقى السؤال املهم ماذا عن عملية االختالط تلك هل تؤثر على أبنائنا 

؟ مث هناك ثقافيًا وينتج عنها بغي الثقافة األخرى على ما لدى مبتعثينا من ثقافة أم ال
مسألة أخرى هل يصح لنا أن نوافق الشريعة يف الفصل بني اجلنسني على مقاعد الدراسة 

ليدرسوا يف تلك البيئات؟ مباذا ميكن أن نفسر ذلك؟! وبناتنا يف بالدان، مث نرسل أبنائنا 
دعوان نتجاوز ذلك اضطراراً؛ حبجة أن هذه فئة قليلة رغبنا يف تعليمها وكنا مضطرين 

ة بيئات اآلخرين التعليمية ال أن نفرض عليهم ما نراه أنسب لنا. ولنذهب إىل النقطة ملساير 
مدة معينة مث يعود املبتعث أو املبتعثة وأن النقطة األوىل اختالط جسدي  الثانية خاصة

ولن يكون ذلك عائقًا يف تكيفه مع جمتمعه القدمي، بل رمبا إن بعض املبتعثني سيعرف 
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ورمبا يعني على تثقيف غريه من خالل حديثه  ، اجلنسني حني يعودقيمة نظام الفصل بني
 عن جتربته اخلاصة. 

اخلطري جداً والذي  ولكن ماذا عن االختالط الثقايف الذي سيحدث وهو من النوع الثالث
على ثقافتنا، كيف سنتعامل معه؟ وكيف سنعاجله، وقد ُيسأل وهل هناك  فيه بغي وتعدٍ 

تعدي على ثقافتنا لتطرح موضوع االبتعاث يف هذا املبحث؟ واحلقيقة أن هناك شواهد 
خاصة وأن املوضوع  ،من الشواهد هنا أحتاج إىل شيئٍ كثرية على التعدي الثقايف ولكين 

لني وابحثني وأرابب أسر معنيون ونسعى ونريد و ؤ وحنن مجيعًا والة أمر ومس ،خطري جداً 
ومن هنا فسوف أعرض يف األسطر القادمة بعضًا من السلبيات املتأتية من  ،اإلصالح

االبتعاث من خالل ما قرأته ومسعته بنفسي، ولكي أكون منصفاً سأعرض رد املعنيني يف 
 بتعاث.اجلهة اليت تشرف على عملية االبتعاث مع وجهة نظر أخرى مؤيدة لال

 أواًل: مشكالت ومساوئ االبتعاث:

 تتمحور مشكالت االبتعاث بشكٍل عام حول عدة نقاط أبرزها:

عدد من الطالب املبتعثني إىل محالت تنصري منظمة تستهدف عقيدهتم من  تعرض (1
التشكيك يف دينهم، وذلك عرب توزيع نسخ من اإلجنيل لالطالع  أجل تنصريهم أو

ت الشريعة ااألمر إىل املناقشة والتشكيك يف مسلم على ماجاء فيه، مث يتطور
 اإلسالمية، أما من يتمّنع فيمكن أن يغرى ابلنساء أو املخدرات. 

أن طالاب هناك أخبار تنشر يف بعض وسائل اإلعالم خاصة الرقمية منها تذهب إىل  (2
بعض البلدان اليت ابتعثوا إليها ومن ذلك ما نشرته صحيفة سعوديون تنصروا يف 

طالباً سعودايً  30كشفاً أبمساء   تسلمتمن أن وزارة التعليم العايل سبق أن  13اقالوف

                                                

م(، من خرب كتبه 2010هـ )18/3/1431نشرته جمموعة من مواقع ومنتدايت اإلنرتت منها صحيفة الوفاق بتاريخ  13
للدراسة أبمريكا  اً مبتعث عودايً س اً طالب 30عتناق أكثر من احملرر / خالد سامي، من حمافظة جدة، حتت عنوان: )ا

نفته وزارة التعليم العايل. يورده  htm9021-id-show-action-http://www.alweeam.org/news.ة"( "النصراني
إىل إنه إن صح ما نشر وما يشاع عن املؤلف يذهب ، ولكن هنا من ابب االستئناس فقط، وال يبين عليه رأايً املؤلف 

http://www.alweeam.org/news-action-show-id-9021.htm
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تنصروا يف بلدان خمتلفة وإن كانت وزارة التعليم العايل تنفي هذا األمر إال أن هناك من 
يطعن يف تصرحيات الوزارة. وهناك من املبتعثني أنفسهم من يؤيد ما ذهبت إليه وزارة 

ذلك؛ حبجة أن املسلم ال ميكن أن يفرط بدينه. إال أن فئة أخرى  التعليم العايل وينكر
من املبتعثني ختالفهم وتؤكد ما جاء يف الصحيفتني، منكرة احلجة اليت رفعها املبتعثون 

 جربيل فقال له اي )أَته: أن النيب ديث الذين ينفون موضوع التنصر مستشهدين حب
من يبيع دينه بعرض من الدنيا  أمتكيت من حممد أي الصالة : قال اي أميت أتضيعجربيل 

أقسم لكم مبن فطر  .( أما أحد املبتعثني فيقول:مة حممدأ زمانكم اي خرآقليل . وهذا 
 أعلنوامنهم  4نه ال يقل عن أان مبتعث فيها أن هنا يف مدينيت اليت أرض السموات واأل

أعظم. وآخر كتب معلقًا فيقول: إن املبتعثني كانوا خفي كان  اعتناقهم للنصرانية وما
بعضهم من الفاشلني ؛ ألن دينية أو معرفية حتميهم من التيارات املنحرفةحباجة إىل توعية 

دراسيا ولألسف أكثر ختصصاهتم التجارة واحلاسوب واآلداب وغريها من التخصصات 
! ويضيف: يعتنق النصرانيةأن  قد يصل به االحنراف إىلمنهم من ، حتتاجها األمة اليت ال

فاحلقيقة مؤملة ، ن هناك من املرضى السعوديني يف التشيك من أعتنق النصرانيةإبل 
 .وال بد من مواجهة املشكلة بشجاعة بدال من التهرب ابلنفي والتشكيك ،جدا لنا

ما نشر يف  من املشكالت كثرة احلوادث اليت يرتكبها بعض طالبنا املبتعثني ومنها  (3
يف إحدى  لمتتسأن السلطات السعودية قد من  14مواقع ومنتدايت اإلنرتنت بعض

صدر حبقهم من القضاء  شاب سعودي لتنفيذ ما أربعمائة السنوات كشفًا أبمساء
األمريكي داخل السجون السعودية وتتمثل جرائمهم يف التحرش اجلنسي وخمالفة قواعد 

طالبة يف السكن اجلامعي، ورغم التكتيم  اغتصابل بسبب حِّ املرور، بينما أحدهم رُ 
وصل هلذه املعلومات  انشر اخلرب يذكر أبنهأن موقع )عشاق الوفاق(  إالحدث  على ما

عبد العزيز  وكتبطريق مصدر خاص بوزارة التعليم العايل والذي قال )فضحوان(!  عن

                                                

وجتاوز على الدين  ختالط الثقايف الذي يفضي إىل تعدٍ برانمج االبتعاث؛ فيعين ذلك أن هذا الربانمج يدخل يف قائمة اال
 واملعتقد، وجيب على املعنيني معاجلته، أو إيقاف هذا الربانمج.

يف احلاشية السابقة من أن هذه األخبار ال يعتد هبا املؤلف نشرت يف عدٍد من مواقع ومنتدايت اإلنرتنت، وكما يذكر  14
 من ابب االسئناس فقط.املؤلف وال يبىن عليها رأي ما مل يتم التحقق من صدقها، ويوردها 
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 نيو والية يف Fairleigh Dickinson جامعة فرييل ديكنسون يف العويشق: أبن طالباً 
 االعتداء يف ابلشروع اهتم األمريكية، املتحدة للوالايت الشرقي الساحل على جريسي،

 على ابلضرب اعتدى اعتقاله الشرطة حاولت وحني النساء، إحدى على جنسياً 
 بعد اعتقاله من الشرطة متكنت وحني هبا، وهرب ابلقوة سيارة واختطف أحدهم،
 هذه كل.  منها كمية  حبوزته كان  اليت املخدرات َتثري حتت كان  أنه اكتشفت مطاردة

 اخلطرية التهم هذه فمع وابلطبع. عاماً ( 21) عمره يتجاوز ال والطالب املخالفات
 مليون 2,8 يقارب ما أو دوالر، ألف 750) نسبياً  مرتفعة الكفالة قيمة القاضي حدد
 (. رايل

 على القبض األمريكية السلطات القت: فيه جاء خرباً  15عدة مواقع رقمية نشرت كما
 اتضحت و املرور إشارة عند واقفة كانت  بسيارة اصطدامها إثر سعودية مبتعثة

 وقد. جنونية بسرعة السيارة تقود كانت  و خممورة كانت  السائقة أن األولية التحقيقات
 يف العشوائية إليه آلت ملا حية مناذج أبهنا األخبار تلك على معلقاً  أحدهم كتب

 منح على تشدد ابلسعودية وقنصلياهتا مريكيةاأل السفارة ماجعل وهذا .االبتعاث
 وفق شخصية ومقابالت كامل  تدقيق بعد الإ املبتعثني للطالب الدخول َتشريات

 انجتة أبمراض إصابته بسبب اململكة إىل أعيد من كما أن هناك  .جدا قاسية شروط
  .ابهلل والعياذ اإليدز خاصة الشاذة اجلنسية املمارسات عن

عودة بعض املبتعثني وقد انبهر ابلثقافة الغربية، وحتول يف توجهه من الوسطية إىل  (4
االنسالخ الكامل عنها يف أقصى اليسار، بل إن شخصاً كتب يف أحد مواقع اإلنرتنت 

لية وعلمنه هذا ماكان ارسلوا من أجلها تنوير وليرب أهذه املهمة اليت تعليقًا قال فيه: 
 .ن يرسلون لداير الكفار ماذا ننتظرو حداث ومراهقأ اً،كان متوقعله وما   اً خمطط

تشويه مسعة اململكة وأهلها بسبب ما يقوم به بعض املبتعثني من تصرفات لدرجة أن  (5
أحد املبتعثني يذكر أن مسعة السعوديني هناك َتثرت كثرياً؛ بسبب تصرفات بعض 

 لبالد هو، كان حيتاج إىلومن أي ا املبتعثني، ويضيف أبنه حني يسأل عن جنسيته

                                                
 ملتقى الطالب املبتعثني. نشر اخلرب يف عدٍد من مواقع ومنتدايت اإلنرتنت منها منتدايت مبتعث.. 15
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حول اختالف األشخاص وتباينهم وأهنم ليسوا سواء يف تصرفاهتم وطريقة مقدمة بسيطة 
 يفصح عن جنسيته.مث  تفكريهم كما األصابع،

 اثنياً: نفي تلك الشائعات ودحضها:
لالبتعاث نفى وكيل وزارة التعليم العايل  16يف العديد من وسائل اإلعالم ومنها صحيفة اليوم

املوسى تعّرض الطالب والطالبات املبتعثني لعمليات التنصري  اخلارجي الدكتور عبد هللا
اليت ال صحة  يقال نوع من الشائعات، وأضاف: إن ما الغربية واإلحلاد يف بعض الدول

نوع من التكهنات  ما يقال تصل هلا معلومات رمسية وإن أوهلا، ومل تسجل الوزارة أي حالة 
إن نسبة الطالب  عات اليت مل تثبت. وقال إن هذه الشائعات تشبه تلك اليت تقولوالشائ

اإلخفاق مل  % وهذا غري صحيح، حيث إن نسب 80املخفقني يف االبتعاث جتاوزت 
تبذل جهودا  ن وزارة التعليم العايلأب مضيفاً:%  10ىل إن تصل أرغم توّقعنا  %2تتجاوز 

احلرمني الشريفني  وهذا ما حقق جناح برانمج خادم ،تابعةيف عمليات اإلرشاد والتوجيه وامل
ن عدد الطالب والطالبات إوقال  لالبتعاث اخلارجي خالل األربع السنوات املاضية.

 .ألف طالب وطالبة 80املقبولني يف برانمج االبتعاث جتاوز 
 اململكةويذكر أحد مؤيدي االبتعاث والداحضني لفكرة التنصري أبن لدى رجال الدين يف 

 مع املتشددين تكالمش وذلك عائدر إىل أن أغلب، االبتعاث برانمج تعطيل يف قوية رغبة
 فخرجيو أجنبية؛ جامعات من خترجوا اللذين السعوديني وخاصة املتعلمني السعوديني
 أهنم كما  بسهولة عليهم السيطرة ميكن وال أعلى وعي لديهم غالبا األمريكية اجلامعات

  .املتشددين مع فكرية مواجهات يف يدخلون أحياان

  يف مسألة االبتعاث: الباحثرأي 

 ينفادو أبعض املعنيني و  تتقارير كافية تبني األمر بشكٍل دقيق ال لبس فيه، وقد سأل يلفر امل يتو 
هنا من ته أبن هناك مالحظات على بعض املبتعثني، دون اخلوض يف التفاصيل. وكل ما أورد

ا من ابب االستئناس فقط ـ وإال فهذا هتوسائل إعالمية خمتلفة ـ ذكر قضااي وحاالت نشرهتا 
                                                

 م(.2010هـ )1/2/1431( 13366صحيفة اليوم، عدد ) 16
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 أو حداثً  اً ورده إال لكونه مستجدأاملبحث ليس بغرض مناقشة جدوى االبتعاث الذي مل 
فرة ايف االختالط لتقييمه فقط من خالل معطيات متو  نظرييتإسقاطه على معايري  تحاول

 لدي قد ال تكون كافية.

صحة ما قيل من إشكاالت يتعرض هلا املبتعثون يف تلك البلدان أو  إىلولكن دون النظر 
رى أتفنيدها من قبل بعض املعنيني، خاصة ما يتعلق مبسألة تنصر بعض الطالب السعوديني، 

أن من املهم عدم إغفال احتمالية احنراف بعض أولئك الطالب خاصة يف ظل ما نلحظه من 
ن؛ بسبب ما يتعرض له اجملتمع أبسره من مواد إعالمية ال تغريات متسارعة يف العقدين األخريي

يقرها الشرع احلنيف، وعليه فإين أرى أمهية بذل اجلهود الالزمة لوضع بعض اخلطوات املهمة 
تعرف املبتعث أبمور دينه عقد دورات تدريبية قبل وأثناء االبتعاث خاصة ما يتعلق أبمهية 

املبتعث إليه وكيفية التصرف وقت األزمات. ابإلضافة وحتصنه وتطلعه على أبرز قوانني البلد 
إىل مراقبة الطالب وأان شخصيًا حتدثت مع بعض الطالب املبتعثني وأفادوين أبن حال وضع 

ولني يف وزارة التعليم ؤ ، وقد حتدثت مع أحد املسكافيةبعض الطالب ال يسر وال توجد رقابة  
ولة، مضيفاً: أبن مسألة الرقابة مستحلية؛ ألن العايل وأفادين بوجود بعض احلاالت غري املقب

األعداد كبرية جداً وال ميكن تغطيتها. )أهـ( وهذا حبد ذاته خلل يف الربانمج إذ كيف تنفق كل 
تلك املبالغ من أجل الدراسة وتغفل مسألة وضع بند مايل خاص ابلرقابة واملتابعة. وخالصة 

 ة:رأيي يف االبتعاث يتمحور حول األمور التالي
ألمور سلبية كثرية ورمبا أن بعض أو حىت قلة منهم قد وقع  ةأن الطالب املبتعث عرض (1

وهلذا وجب علينا املتابعة والتحقق من هذا  ـ هللا قّدرال ـ يف خمالفات قد تصل إىل الردة 
 فاإلنكار ال جيدي ومن املهم معاجلة اخللل من اآلن قبل استفحاله. ،األمر

الطالب للتحصني قبل ابتعاثه من خالل تكثيف الدورات التثقيفية التأكيد على حاجة  (2
اجلهود التوعوية  اليت هتمه يف دينه ويف فهم البلد الذي يذهب إليه، وهذا ال ينكر

 راها كافية.املبذولة، ولكين ال أ

 أمهية التأكيد على وزارة التعليم العايل بضرورة تكثيف الرقابة واملتابعة للطالب املبتعثني. (3
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نه يف حال صحة ما مسعنا وقرأان من سلوكيات ية االبتعاث وفوائده اجلمة، إال أرغم أمه (4
سلبية، انجتة عن خمالطة حديثي سٍن من أبنائنا قليلي علم ومعرفة وليس لديهم ما 
يكفي من التحصني واحلماية من شرور الثقافة املهيمنة على بيئة بلد االبتعاث، فإين 

حلايل يفضي إىل التعدي على ثقافتنا وما فيها من أعراف أرى أن االبتعاث بوضعه ا
وعادات وتقاليد وتعاليم كلها حمكومة بديننا احلنيف، وما كان االبتعاث من أساسه إال 

تعلم سيكون على حساب هذه لالرتقاء ابجملتمع ومعه تلك الثقافة، فإن كان هذا ال
ن النوع الثاين من االختالط فإين أصنف االبتعاث ضم ،أعز ما منلكمن وهي الثقافة، 

الذي جيب منعه محاية للمجتمع وثقافته. إال يف حال التشديد على مسائل التوعية 
والرقابة وحىت َتخري سن االبتعاث ففي هذه احلال سيكون االبتعاث مقبواًل حبكم 

 على الثقافة.  االبتعاث إىل تعدٍ انتفاء مسألة إفضاء 
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www.hahona.com 

fahdghofi@yahoo.com 
 

http://www.hahona.com/
mailto:fahdghofi@yahoo.com

