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الفصل األول
مفهوم التطرف النحاليل

للتطرف اأ�ش���كال واأنواعه، ولك���ن يجمعه معنى واحد، 
وه���و اخلروج ع���ن االعتدال اإىل قول اأو �ش���لوك �ش���اذ عن 
اجلماع���ة ينتهي ب�شرر على الف���رد واملجتمع. وكل اأ�شكال 
التط���رف تخرج ع���ادة من وحٍل واحد، وه���و وحل املرحلة 
العمرية "املراهقة"، واحلالة االجتماعية "تفّكك اأ�شري"، 
ة"،  ���ة "االإحباط والف�شل مع الكرب واخلفَّ والطبيعة النف�شيَّ
ة، واأخطاء  ر لها �شبهات علميَّة، وبنية فكريَّ ويحدوه���ا وُيربِّ
منهجيًّة، اإ�شافة اإىل �شعف الوازع الديني لدى املراهقني.
ل���ذا جن���د "مث���ً" اأن عام���ة اخل���وارج ه���م يف �شّن 
املراهق���ة، كم���ا جاء يف احلدي���ث قول ر�ش���ول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص: 
اُث االأَ�ْشَناِن، �ُشَفَهاُء  َماِن، ُح���دَّ "�َشَيْخ���ُرُج َق���ْوٌم يِف اآِخِر الزَّ
ِم". رواه البخ���اري، وم�شل���م. وجن���د اأن التطرف  ًَ ااْلأَْح���
االنح���ًيل يجد له رواجا يف �ش���ن املراهقة، وذلك اأن من 
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فه: فعام���ة املراهقني  �شمات تل���ك املرحلة: الطي����ش وال�شَّ
ة واال�شتعجال واحلما�ش، وق�شر النظر  يغلب عليهم اخِلفَّ

واالإدراك، مع �شيق االأفق وعدم الب�شرية.
رَيِة  َة اْلَب�شِ َثبَُّت َوُقوَّ نَّ التَّ ق���ال النووي: "ُي�ْشَتَفاُد ِمْن���ُه اأَ

ِة اْلَعْقِل" ِة التََّجاِرِب َوُقوَّ نِّ َوَكْثَ َتُكوُن ِعْنَد َكَماِل ال�شِّ
وم���ن �شمات ه���ذه املرحلة الغ���رور والتَّع���ايل: ففرتة 
املراهقة يغلب عل���ى اأفرادها الكرب والتع���ايل، واالإعجاب 
باأنف�شه���م واأعماله���م؛ ولذل���ك ُيك���ثون م���ن التفاخر مبا 

قدموه وما فعلوه!!
ويدفعه���م غروره���م الدع���اء العل���م، والتط���اول على 
العلماء، ومواجهة االأحداث اجل�شام، بً جتربة وال َروية، 

وال رجوع الأهل الفقه والراأي.
وكذلك حبَّ اال�شتقًلية واإثبات الذات، وعدم النظر 
ل يف اتخاذ الق���رار، كما اأنها مرحلة  يف العواق���ب، والتعجُّ
املجازف���ة واال�شتع���داد للت�شحي���ة ب���اأي �ش���يء عند جمرد 
ن  االقتن���اع بفك���رة ولو دون تثبُّ���ت وم�شاورة، وبذل���ك تتكوَّ
لديه حالة م���ن التمرد على الع���ادات والتقاليد، واإمكانية 
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التقلب���ات يف طرف���ة عني، ومبا اأن املراه���ق عادة ما ي�شعر 
بالنق�ش، فاإنه ي�شد �شعوره ذلك من خًل ت�شليل حميطه 
ا عقائدي���ة "االإحل���اد" اأو فكرية  وال�ش���ذوذ عنه ب���اآراء اإمَّ

ماألوف. غري  وراأي  عمل  اأو  "اخلوارج"، 
فة جهة  لذا ال ُي�شتغرب م���ن وجود عّينات كانت متطرِّ
اليم���ني، فلما تبنيَّ له���ا حقيقة ما هي علي���ه من ال�شًل، 
ة اأو فكرّية  تطّرف���ت ذات الي�شار، وذلك الإ�شكالي���ات نف�شيَّ
���ة، جتعل���ه اإذا اآم���ن بال�شيء ين�شاق ل���ه �شريًعا،  اأو منهجيَّ
ويوؤمن به اإمياًنا مطلًق���ا، كما يجعله ُيقلِّل من خمالفيه بل 

وُي�شلِّلهم.
ولهذا ف���اإن كل اأنواع التط���ّرف تتًقى عادة يف نقاط 

ا�شرتاك يف البنية االأ�شا�شية "الفكرية والنف�شية".
اخلطر الجتماعي للتطرف النحاليل:

للتط���رف املج���ايف اأو االنح���ًيل اأث���ره ال�شلب���ي على 
احلياة االجتماعي���ة، كما �شياأتي يف الوحدة الثاين، وذلك 
ل اإىل متطّرف  اأن ال�شخ����ش اإذا اأحل���د فع���ادة م���ا يتح���وَّ
ي�شتنق�ش ما علي���ه النا�ش، فيزدري �شعائرهم وعباداتهم 
وكل م���ا يتعلق بدينهم، ثم يكون لذلك اأثر يف اال�شتخفاف 
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باالأ�شخا����ش اأنف�شهم وا�شتنقا�شهم ب���ل وحتى احتقارهم 
والتك���رّب عليهم، وعدم تقدير حياته���م وحقوقهم، في�شهل 

جّدا اأن يتجراأ عليهم وي�شجع الطائ�شني على ذلك.
وهذا يدفع الإحداث بلبلة يف املجتمع، وت�شكيك النا�ش 
فيم���ا هم علي���ه من اعتق���ادات و�شعائر، ويوؤث���ر �شلًبا على 

ا�شتقرار النا�ش وراحتهم.
كم���ا اأن هذا النوع من التط���ّرف �شبب مبا�شر لتفّكك 
االأ�ش���رة، خا�ش���ة احل���ركات الن�شوي���ة، وال�ش���ذوذ، وحتى 
االإحل���اد، واأثره���ا ظاهر على متا�شك االأ�ش���رة وترابطها. 
هم"  ف���اإذا ا�شُتهدف االأغرار وُهيجوا، "جلهلهم و�شغر �شنِّ
اخرتق املجتمع، و�شه���ل اإحداث اال�شطرابات االجتماعية 

والنف�شية التي تنخر يف ا�شتقرار البلد باأ�شره.
واأما خطر التط���رف االنحًيل على الفرد فيكمن يف 
انتكا����ش فطرته مبثل هذه االأفكار، فينقم على دينه وعلى 
جمتمع���ه واأ�شرت���ه وعلى مبادئ���ه واأخًقه، وم���ن ثم على 

بلده، وهو اخلطر التايل.
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اخلطر الأمني للتطرف النحاليل:
اإن لتل���ك االجتاه���ات العقدي���ة والفكري���ة وال�شلوكية 
تداعياته���ا على االأم���ن وارتباط املواط���ن باأهله وجمتمعه 
ووطن���ه، فم���ا اإن يعتقد بتل���ك االجتاه���ات اإال وجتده ي�شذ 
عنه���م، وي�شعر باأنه لي�ش منهم ولي�ش���وا منه، واأنه خمتلف 
عنه���م، في���زداد انف�شاله ع���ن جمتمعه، لكون���ه ال ي�شعر 

باالنتماء اإىل اأهله وجمتمعه بل ووطنه وكذلك.
لذل���ك رمبا تطور االأمر اإىل ان�ش���راف والئه مبا�شرة 
مل���ن هم مثله، واإن كانوا يف اأنح���اء االأر�ش، فطبع االإن�شان 
���ال الأ�شباه���ه واأمثاله، وه���ذه حتدث ثغ���رة خطرية يف  ميَّ

املجتمع.
واأ�شد من ذلك اأن ياأخذ يف التظلم والتذمر وال�شكوى 
م���ن اأنظمة وقوانني بلده التي ال تقر ما يراه يف املجتمعات 
االأخرى من �شذوذ وانحراف، فياأخذ يف التظلم يف و�شائل 
االإع���ًم املختلفة، ورمب���ا ا�شتغلته جه���ات معادية لت�شويه 
ه �شورته،  البلد ومنهجه، فُيدّل�ش ويكذب على بلده واإن �شوَّ
كل ذل���ك بغر�ش حتقيق �شهوات���ه املخالفة للعقل والفطرة 

والدين.
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م من اأعداء الدولة يف اخلارج والداخل: الدعم املنظَّ
ي�شتغ���ل اأع���داء الدين والوط���ن كل و�شيلة م���ن �شاأنها 
زعزعه الفكر واالأمن ل���دى املجتمع امل�شلم عامة واملجتمع 
ال�شع���ودي خا�شة وتث���ور الغرية حينما يج���دوا ما متيز به 
هذه املجتمع من ترابط بني ال�شعب ووالة اأمره وبني اأفراد 
املجتم���ع نف�ش���ه، لذا ت�شي���ق �شدورهم وتتح���رك غريتهم 
كيدا وح�شدا، وي�شتغلون كل منفذ للكيد باملجتمع واأفراده، 
ومن يتاب���ع الكثري من الو�ش���وم الن�شوي���ة واالإحلادية على 
مات وكيانات خارجية  موق���ع تويرت ال ي�شك اأن وراءها منظَّ
تعم���ل عل���ى اإ�شاعة تل���ك االأف���كار واالجتاه���ات، ودعمها 
بال�شبه���ات الت���ي ت�ش���كك االأغ���رار يف دينه���م وجمتمعهم 
ووطنهم، ومتابعة ذل���ك العمل الأ�شهر ممتدة، حتى يهزوا 
بذلك جباال روا�شي من االإميان واليقني، ويلفتوا اأنظارهم 
الأم���ور تغيَّبت عنه���م، باأ�شاليب خادعة وم���كارة، وُيقارنوا 
بح���ال االأمم االأخ���رى ولكن بنظ���رة عوراء، ُت���ربز اأح�شن 
م���ا لديه���م، وتغ�ش الطرف عن امل�ش���اوئ التي ال حُت�شى، 
وكل ذل���ك مبكر ودهاء مدرو�ش. ثم تاأتي اخلطوة االأخرى 
بدع���م معتنقي تلك االأفكار، باأي نوع من اأنواع الدعم، اإما 
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بامل���ال اأو املاأوى اأو اال�شت�شافة عرب �شا�شاتهم، اأو التن�شيق 
معهم يف اخلفاء ل�شرب املجتمع بع�شه ببع�ش.

�سبب الدعم ال�سخي:
ال �ش���ك اأن تلك املنظمات الت���ي ت�شرب املجتمع تنفق 
االأم���وال ال�شخم���ة، وتخ�ش���ر م���ن اأجلها الوق���ت واجلهد 
والرج���ال ورمبا حتى العًق���ات فيما لو اكُت�ش���ف اأمرها، 

فلماذا ت�شنع كل هذا؟
ه���ي تعمل عليه من اأجل اأنه من اأك���رب االأ�شلحة لنخر 
���ج الداخل،  املجتم���ع وم���ن ثم الدول���ة من داخله���ا، فتوؤجَّ
وت�شنع لها اأعداء يف جمتمعه���ا، وحتدث بلبلة و�شجيًجا، 
وحرية وتوتًرا، وُتق�ّشم املجتمع، بتلك االأفكار واالجتاهات، 

ق بني االأ�شرة واأبنائها. وتفرِّ
ث���م هي حُتِدث حرًجا عاملًي���ا، فاإذا اآمن �شخ�ش بتلك 
االأف���كار طالب بتوفري البيئ���ة املنا�شبة ل�ش���ذوذه واأفكاره، 
ورف����ش التعالي���م الت���ي تخالف���ه، واأ�شاع ذل���ك يف و�شائل 
االإعًم املختلفة، ورمبا ي�شتن�شر باملنظمات العاملية التي 
تعن���ى بق�شّية، ف�شّوه بذل���ك �شمعة البل���د واملجتمع، واأثار 

كراهية العامل لوطنه واأنظمته، 
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وكل ذلك ح�شًدا لبًد احلرمني، التي متّيزت من بني 
العامل مبا حباها اهلل تعاىل به من نظام الدولة وحمافظة 

املجتمع، ووحده �شفه.
ة الأي جمتمع،  وذل���ك لعلمهم اأن تلك من كوام���ن القوَّ
فالرتاب���ط االأ�شري، واال�شتق���رار الديني، ووح���دة الدين 
واللغ���ة، من اأكرب العوام���ل اللتحام ال�ش���ف، فحرق ذلك 
قلوبه���م، ف�شع���وا لزعزع���ة البل���د وفرقته من خ���ًل تلك 

االأفكار واالجتاهات.
ياأتي دور اجلامعات ومراكز البحوث واأجهزة االإعًم 
ال�شعودي���ة على راأ�ش اجلهات التي ينبغ���ي لها اأن تت�شّدى 
للحم���ًت االإعًمية املغر�ش���ة �شد اململك���ة، وال �شك اأن 
م�شوؤولية هات���ني املوؤ�ش�شتني الرائدت���ني يف الت�شدي لهذه 
احلمًت ي�شكل اأهمية بالغة، خا�شة اإذا عرفنا اأن الهدف 
الرئي�شي لهذه احلمًت االإعًمية، هو التاأثري على الراأي 
الع���ام الغربي يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة واأوروبا، 
وتوجيه ال���راأي العام الغرب���ي �شد اململك���ة، والتاأثري على 
ّناع القرار ال�شيا�شي يف الغرب وحتري�شهم �شد اململكة. �شُ
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ومن املعروف اأن هناك دواًل ومنظمات م�شبوهة تقف 
وراء ه���ذه احلمًت املعادي���ة واحلاقدة؛ بغر�ش النيل من 
املكانة الرفيع���ة للمملكة قبلة الع���امل العربي واالإ�شًمي، 
وركي����زة اأمنه وا�شتقراره وتقدم���ه، وذلك الأغرا�ش مادية 
اأو طائفي���ة اأو خدم���ة اأجندات خارجي���ة ال تريد اخلي�ر وال 

اال�شتقرار وال االأمان للمجتمع ال�شعودي.
 وتاأخ���ذ ه���ذه احلم���ًت اأ�ش���كااًل عدي���دة يف خمتلف 
و�شائ���ل االإع���ًم، من بينه���ا: اإثارة الف���ن والكراهية بني 
اأبناء اململك���ة، واالنحي���از اإىل االأيديولوجي���ات املتطرفة، 
العظيم���ة يف خدم���ة  ال�شعودي���ة  اإىل اجله���ود  واالإ�ش���اءة 
للتحالف���ني  احلازم���ة  وقيادته���ا  واملعتمري���ن،  احلج���اج 
العربي واالإ�شًمي ملحاربة التنظيمات االإرهابية وتر�شيخ 
ال�شرعية، وغريها م���ن االدعاءات الباطلة �شمن حمًت 
ممنهجة الإ�شعاف جهودها يف حماربة التطرف واالإرهاب.

التطرف النحاليل واحلريات غري املن�سبطة:
كل املذاهب التي ظهرت يف اأوروبا يف الع�شر احلديث 
خرجت من الفك���ر العقًين الذي يعتقد با�شتقًل العقل 
يف اإدراك امل�شال���ح االإن�شانية يف كل اأمر دون احلاجة اإىل 
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الدين. واحلرية الفردية العقًنية التي تعتمد على العقل 
وحتييد الدين جاءت ب�شورة متدرجة، ولكنها ا�شتحكمت 
يف ع�ش���ر التنوير، وزاد تر�شيخها كم�شدر وحيد للمعرفة 
يف الق���رن التا�ش���ع ع�شر، الذي يعترب قم���ة الهرم بالن�شبة 
للحري���ات الفردية غ���ري املن�شبطة. وق���د اأ�شبح االعتماد 
على العقل املجرد، من اأبرز �شمات الفكر االأوربي املعا�شر.
وق���د ت�شلل���ت احلري���ة غ���ري املن�شبط���ة اإىل الب���ًد 
االإ�شًمية بعد ظه���ور الليربالية االأوروبية، وما تًها من 
النه�ش���ة وال�شناعة واحل�شارة، فتاأثر اأفراد من امل�شلمني 
بالفك���ر الغربي وانبه���روا بح�شارته املادي���ة، وُفتنوا بتلك 
الفكرة، ودع���وا اإىل تطبيقها يف الع���امل االإ�شًمي، اإال اأن 
تل���ك البادرة ُقوبلت ب�شيل ج���ارف من االعرتا�شات وعدم 

القبول من عموم امل�شلمني، ملنافاتها تعاليم االإ�شًم.
بني الوحي وحرية الراأي غري املن�سبطة:

ال �شك اأن ن�شوء احلرية غري املن�شبطة يف اأوروبا كان 
يهدف اإىل التخل�ش من اأو�شاع غري منا�شبة ب�شبب �شلطة 
الكني�ش���ة وتغ���ول احلكومات، ولك���ن ما ميك���ن اأن ت�شيفه 
احلرية غري املن�شبطة اأو ما ميكن ت�شميته بالليربالية من 
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ًً يف االإ�شًم، ولكن  جوانب اإيجابي���ة للحياة موجود اأ�ش���
بت�شريعات اأكث تنظيًما وتطابًقا وتوافًقا مع حاجات الفرد 

واملجتمع.
اأوًل: احلرية ال�سخ�سية يف العقيدة والفكر والأحوال 

اخلا�سة:
�شم���ن االإ�شًم احلرية ال�شخ�شي���ة للم�شلم كما قال 
اهلل تع���اىل: چ ی  جئ    حئ  مئىئ  چ فً ُيكره اأحد على اعتناق 
االإ�شًم، وال ي�شّيق على غري امل�شلمني يف معابدهم، وهذا 
هو �شنيع ال�شحابة م���ع ن�شارى ال�شام وم�شر وغريهما، 
الذين ت�شهد كنائ�شهم القائمة منذ تلك الع�شور اإىل االآن 

على �شماحة الدين.
وج���اء معناه يف ق���ول اهلل تعاىل على ل�ش���ان نوح عليه 
ي  َنٍة ِمْن َربِّ ْن ُكْنُت َعَل���ى َبيِّ ْيُتْم اإِ ال�ش���ًم: )َقاَل َيا َق���ْوِم اأََراأَ
َيْت َعَلْيُك���ْم اأَُنْلِزُمُكُموَها َواأَْنُتْم  َواآَت���ايِن َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

َلَها َكاِرُهوَن(
ق���ال ابن كث���ري - رحمه اهلل تع���اىل -: )َيُق���وُل َتَعاىَل 
ا َعْن ُنوٍح َما ردَّ َعَلى َقْوِمِه يِف َذِلَك: )اأََراأَْيُتْم اإِْن ُكْنُت  رِبً خُمْ
َيْت  ، )َفُعمِّ ْمٍر َجِل���يٍّ ���ي( اأَْي: َعَلى َيِقنٍي َواأَ َنٍة ِمْن َربِّ َعَل���ى َبيِّ
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ْي: َخِفَيْت َعَلْيُكْم، َفَلْم َتْهَت���ُدوا اإَِلْيَها، َواَل َعَرْفُتْم  َعَلْيُك���ْم( اأَ
َقْدَرَها، َبْل َباَدْرُتْ اإِىَل تكذيبها وردها، )اأَُنْلِزْمُكُموَها( اأي: 

)َنْغ�شبكم بقبولها واأنتم لها كارهون( 
واأما من حيث حرية التعبري فاالإ�شًم مل ي�شادر مبداأ 
حق تعب���ري النا�ش عما يف نفو�شهم، حت���ى اإن بع�شهم قال 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا ر�شول اهلل اعدل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "َوْيَلَك، 
ُكْن  ْن مَلْ اأَ َوَم���ْن َيْع���ِدُل اإَِذا مَلْ اأَْعِدْل، َق���ْد ِخْبَت َوَخ�ِش���ْرَت اإِ
ِرَب  �شْ ، اْئَذْن يِل ِفيِه َفاأَ ِ اأَْع���ِدُل". َفَقاَل ُعَمُر: َيا َر�ُش���وَل اهللَّ

ُعُنَقُه؟ َفَقاَل النبيث: "َدْعُه". رواه البخاري وم�شلم.
، فَق���اَل: "َوْيَلَك،  َ ���ِق اهللَّ ِ اتَّ وق���ال اآخ���ر: َيا َر�ُش���وَل اهللَّ
" َق���اَل: ُثمَّ َوىلَّ  َ ِق���َي اهللَّ اأََوَل�ْش���ُت اأََح���قَّ اأَْهِل االأَْر����شِ اأَْن َيتَّ
ِرُب  اَل اأَ�شْ ، اأَ ِ ُج���ُل، فَقاَل َخاِلُد ْبُن الَوِليِد: َيا َر�ُش���وَل اهللَّ الرَّ
���ي". رواه البخاري  لِّ ُعُنَق���ُه؟ َق���اَل: "اَل، َلَعلَّ���ُه اأَْن َيُكوَن ُي�شَ

وم�شلم.
فل���م ينتقم النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص لنف�ش���ه، واإن كان املنتقد اآثم 
عل���ى فعله، لكون���ه اجته بالنق���د اإىل ر�شول م���ن عند اهلل 
تع���اىل مع�ش���وم يف التبلي���غ والعدل، ولك���ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
كث���ري من الوقائ���ع مل يعاقب من واجهه ب�ش���يء من ذلك، 
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كحال���ه مع كثري من املخالفني من اأهل املدينة، من اليهود 
الذين كانوا ُيبدون اعرتا�شهم على بع�ش اأحكام االإ�شًم، 

كما اأخرب اهلل تعاىل عنهم حيث قال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  چ.

كم���ا اأن االإ�شًم رعى مبداأ ال�ش���ورى، الذي هو كناية 
عل���ى ع���دل االإم���ام وتوا�شع���ه وم�شارك���ة اأبن���اء دولته يف 
م�شريهم، واحرتام عقوله���م وراأيهم، فقد اأخذ االإ�شًم 
به���ذا املبداأ، بل �شمى �شورة يف القراآن بهذا اال�شم "�شورة 
ال�ش���ورى" واأكد اهلل تعاىل هذا املبداأ يف �شور اأخرى، فقال 
چ ف���كان  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ  �شبحان���ه: 
اأ�شح���اب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيدلون براأيهم يف ع���دد من الق�شايا 
واملواق���ف املف�شلية يف الدولة، ورمبا ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص راأيه 

واأخذ مب�شورتهم.
وال�شواه���د عل���ى ذلك كث���رية، ففي اأول عم���ل قام به 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملدين���ة ا�شت�شار النا�ش يف اخلروج العرتا�ش 

عري اأبي �شفيان.
وكان م���ن م�شورت���ه م���ا رواه م�شل���م يف �شحيح���ه من 
حدي���ث اأن����ش- ر�شي اهلل عنه- اأن ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شاور 



التطرف االنحاليل20

ح���ني بلغه اإقبال اأبي �شفيان، فتكلم اأبو بكر فاأعر�ش عنه، 
ثم تكل���م عمر فاأعر�ش عنه، فقام �شع���د بن عبادة فقال: 
اإيان���ا تريد يا ر�شول اهلل؟ اأي االأن�شار- والذي نف�شي بيده 
لو اأمرتنا اأن نخو�ش هذا البحر الأخ�شناها، ولو اأمرتنا اأن 

ن�شرب اأكبادها اإىل برك الغماد لفعلنا.
ويف غ���زوة االأح���زاب، عل���م النب���يُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأن قري�ًش���ا 
���وب املدينة  وحلفاءه���ا وقبائ���ل غطف���ان ق���د خرج���ت �شَ
ُتري���د غزوه���ا وا�شتئ�ش���ال م���ن فيه���ا، فعق���د النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فاع  ة الدِّ ���ا �شاور فيه اأ�شحابه ح���ول خطَّ جمل�ًش���ا ا�شت�شاريًّ
ارة، فاأ�شار �شلمان  الت���ي َيدفعون بها ه���ذه اجليو�ش اجل���رَّ
الفار�شي-ر�ش���ي اهلل عنه- بحفر اخلن���دق للحيلولة دون 
دخ���ول تلك االأحزاب اإىل املدين���ة، فوافق النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 

هذا الراأي وبا�شر تطبيقه.  
واأم���ا مبداأ احلري���ة العامة للفرد ف���اإن االإ�شًم جعل 
االأ�شل يف املعامًت والعقود والبيوع االإباحة، فكل ت�شرف 
وعم���ل وعقد فاالأ�شل فيه اجلواز، فللم�شلم احلرية التامة 
يف حيات���ه اخلا�شة وبيعه وعقوده، ف���اإن اأفتى اأحد بتحرمي 
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�شيء منها طول���ب بالدليل، مما يربهن على حرية امل�شلم 
يف ت�شرفاته وبيعه و�شرائه وتعامله و�شوؤونه كلها.

فاملحرمات وال�شوابط والقيود هي اال�شتثناء القليل، 
واأم���ا املباح فهو االأعم االأكث، ومبن���ى التحرمي اأو االإباحة 
عائد اإىل م�شلحة االإن�شان يف الدنيا واالآخرة، الأن التحرمي 
واالإباح���ة له ِحكمة وغاية، ولي�ش اعتباط���ًا، فما كان طيبًا 
مفي���دا فهو حًل، وم���ا كان خبيثا �شارا فه���و حرام، كما 

ق���ال اهلل تع���اىل: چ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ وال ياأمره���م اإال 

مبا ي�شلحهم يف دينهم ودنياهم.
لذا ن�ش العلماء على قاعدة عظيمة، وهي: اأن االأ�شل 
يف االأ�شي���اء االإباحة، واالإباحة تعني حرية الفعل اأو الرتك، 

لذا فاملباح من اأو�شع االأحكام ال�شرعية وجودًا.
ثانيًا: لكل حرية قيود:

تتف���ق كل الت�شريع���ات �ش���واء كانت اإ�شًمي���ة اأو غري 
اإ�شًمي���ة، عل���ى اأن اإط���ًق احلري���ات الكاملة ل���كل فرد 
ُيف�ش���ي اإىل الفو�شى واالعتداء، وانف���ًت االأمن، وت�شلط 
القوي على ال�شعيف، واختًف النا�ش، فًبد من حتديد 
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قي���ود حتفظ للنا����ش حقوقهم وخ�شو�شيته���م كما حتفظ 
لهم حريتهم.

ل���ذا يتفق اجلمي���ع على اأن احلريات ال تت���م اإال بو�شع 
قيود وحدود، ومن جتاوزها في�شتحق العقوبة، وهذه القيود 
منه���ا نهي ومن���ع كالنهي ع���ن االعتداء عل���ى االأ�شخا�ش، 
ومنه���ا اأمر وح�ش كاالأمر بالعم���ل والُتعّلم والتقيد بتعاليم 

القيادة وغري ذلك.
ثالثا: الختالف يف قيود احلرية:

كما راأين���ا فاإن هناك اتفاق ب���ني االإ�شًم والليربالية 
ا على  عل���ى مبداأ احلري���ة ال�شخ�شية، وهناك اتف���اق اأي�شً
و�شع ال�شوابط واالأنظمة والقيود على تلك احلرية، ولكن 
االخت���ًف بني االإ�ش���ًم والليربالية يق���ع يف م�شاألة تعيني 

هذه احلدود والقيود، واإىل اأي حد ت�شل.
وهذه امل�شاألة يختلف فيها الليرباليون اأنف�شهم، الأنهم 
بع���د اتفاقهم على مب���داأ احلرية، واأن القي���ود ال جتوز اإال 
من �شرورة، اختلف���وا يف حتديد تلك القيود، ومدى اإلزام 
النا����ش بها، لذا قال ج���ون �شتوارت مل: وال ت���زال م�شاألة 
االهت���داء اإىل احل���د الفا�ش���ل واإىل طريق���ة التوفي���ق بني 



23 التطرف االنحاليل

ا�شتقًل الفرد و�شلطة املجتمع من اأكث امل�شكًت تعقيدًا 
امل�شاكل.

عل���ى اأنه���م يتفق���ون يف االآلي���ة العام���ة يف و�ش���ع تلك 
القيود، واإن اختلفوا يف التفا�شيل، وهي: 

عدم االإ�شرار مب�شالح االآخرين، واملحافظة على . 1
احلقوق االأ�شا�شية امل�شرتكة.

ل الف���رد لن�شيبه من االأعب���اء التي يفر�شها . 2 حتمَّ
الدفاع عن املجتمع، وحماية اأع�شائه من االأذى.

فيتفقون على هذين االأ�شا�شني ب�شكل عام، ثم ُيطلقون 
م���ا عداهما من احلريات امل�شموح به���ا، كحرية ال�شمري، 
وحرية الفكر وال�شعور، واحلرية املطلقة للراأي والعاطفة، 
اإ�شاف���ة اإىل حرية ال���ذوق، وحرية ال�شع���ي وراء االأهداف 
اخلا�ش���ة، وكذل���ك حري���ة التخطيط يف احلي���اة على نحو 
يتنا�شب مع ال�شخ�شي���ة والطباع، وحرية العمل، مع حرية 
اجتماع االأفراد، وحرية االحت���اد والتعاون لتحقيق غر�ش 

معني، ب�شرط اأال يلحق �شررا باالآخرين.
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وعب���ارة ال�شرر اأمر ن�شبي، فما يراه ليربايل اأنه �شار 
ي���راه لي���ربايل اآخر خًف ذل���ك، فاتف���اق الليرباليني يف 
العموم على احلريات ال يلغي اختًفهم يف تفا�شيل القيود 
م القول القائل باحلرية،  وفر�شها، ولكنهم اإذا اختلفوا ُقدِّ

الأنه االأ�شل.
و�شب���ب اإط���ًق احلري���ات هو ع���دم اجل���زم ب�شحة 
ال���راأي، الأن االإن�ش���ان غ���ري مع�ش���وم، فالعق���ل الب�ش���ري 
قا�ش���ر وناق����ش مهم���ا بلغ جه���ده وعلمه، وتكاث���ر عدده، 
فلزمن���ا اإطًق العن���ان للحريات والفك���ر واالآراء من اأجل 
الو�شول اإىل اأقرب نظام للكم���ال يف النواحي االجتماعية 
وال�شيا�شي���ة واالقت�شادية واالأخًقية، الأن ال�شماح بالنقد 

و�شيلة لت�شحيح الت�شورات والرقي باملجتمعات.
رابعًا: الرجوع للن�ص ال�سرعي:

مب���ا اأن االأم���ر متوقف عل���ى توفر امل�شتن���د املع�شوم، 
واأن االإن�ش���ان ال ميكنه اجلزم ب�شواب راأيه، فاإن امل�شلمني 
يختلفون عن غريهم، وذلك اأنهم يتفقون وُي�شّلمون مل�شتند 
ًً جلميع نواحي احلياة، وهو  ًً و�شام يرونه مع�شومًا وكام
الق����راآن الكرمي، ال����ذي نزل من عن����د اهلل تعاىل، وال ميكن 
اأن يعرتي����ه نق�ش اأو عي����ب اأو خلل، وبهذا يتج����اوزون عقبة 
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احتم����ال اخلطاأ يف امل�شتند واحلج����ة والن�ش، فهو من لدن 
خال����ق عليم خب����ري، وقد جاء مب����ا ُي�شلح العب����اد يف دينهم 

ودنياهم.
اأ�سباب ظهور التطرف املجايف:

تع���د ظاه���رة االنحًل ظاه���رة خط���رية خا�شة بعد 
انت�ش���ار �شب���كات التوا�ش���ل االجتماع���ي وو�شائ���ل التقنية 
واالت�شاالت املختلفة. وتكم���ن خطورتها يف انها �شلبياتها 
تط���ال كل االأف���راد واملجتمعات وحتى عل���ى الدولة. ولهذا 
ياأتي ال�ش���وؤال عن اأ�شباب هذا االنح���ًل واملجافاة للدين 

والقيم. وميكن اإبراد اأبرز م�شببات التطرف االنحًيل:
ق�سور يف الرتبية: حيث اأن االن�شغال عن االأطفال . 1

وتركهم ملحيطهم ليقوم بالرتبية نيابة عن االأ�شرة 
غالبًا ما ينتج عنه اختًالت فكرية و�شلوكية.

خط��اأ يف املنهجي��ة الرتبوي��ة: يف بع�ش احلاالت . 2
ق���د ال يكون هناك ق�ش���ور يف الرتبية ولكن اخللل 
يف منهجي���ة الرتبي���ة نف�شها. حي���ث يرتبى بع�ش 
االأطفال على العي���ب واخلوف من املحيط، ولي�ش 
عل���ى ال�ش���ح وال�شواب واخلوف م���ن اهلل. وهذا 
ب���دوره ي�شع���ف الرقاب���ة الذاتي���ة ويدف���ع بع����ش 
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االأفراد اإىل ما قد يتبادر اإىل اأذهانهم باأنه انتهاز 
الفر�ش يف ظل غياب الرقيب اخلارجي. حيث اأن 
الرقي���ب الداخلي اأو الذاتي لي�ش له اأي دور ب�شبب 

املنهجية الرتبوية غري ال�شحية.
غي��اب القدوة يف املجتمع: ح����ني يفتقد الن�شء ملن . 3

ميك����ن اأن يحت����ذي ب����ه وباأقوال����ه وت�شرفاته �شواء 
داخل املن����زل اأو يف حميط����ه املجتمعي، قد يبحث 
عن منوذج ورمبا يكون هذا النموذج خمتلف متامًا 
عن ثقاف����ة املجتمع الذي ن�شاأ وترب����ى فيه الطفل، 
وهذا رمبا ت�شب����ب يف انحراف الفرد وابتعاده عن 

االأفكار وال�شلوكيات ال�شائدة يف جمتمعه.
طفرة الت�سالت والتقنية: حيث وفرت التقنيات . 4

احلديث����ة لكل ف����رد اإمكاني����ة االطًع عل����ى كل ما 
ي����دور يف هذا العامل والو�شول اإىل ما يريد وكذلك 
التوا�ش����ل م����ع اأ�شخا�����ش م����ن ثقاف����ات وم�ش����ارب 
خمتلفة وهذا قد يكون اأحد اأهم اأ�شباب االنحًل.

�سع��ف دور موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية: حيث . 5
ان�شغل���ت املدر�شة بالعملي���ة التعليمية ب�شكل كامل 
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مما ت�شبب يف ق�شور يف اأدوارها الرتبوية. وكذلك 
احلال بالن�شبة للم�شج���د الذي اقت�شر دوره على 
اأداء ال�ش���ًة ومل يعد يوؤدي وظيفته التوعوية كما 

كان يف ال�شابق.
غي��اب املوؤ�س�س��ات الإعالمية: م����ع انت�شار �شبكات . 6

التوا�شل االجتماع����ي وتنوع و�شائل البث وكثتها، 
بداأ االإعًم الهادف يعاين من قلة املتابعة و�شعوبة 
الو�شول اإىل الفئ����ات امل�شتهدفة والتي كان له دور 

يف التاأثري عليها قبل ظهور الو�شائل احلديثة.
ف��راغ ال�سباب: حيث يجد كثري من ال�شباب اأوقات . 7

طويلة جدًا ال يح�شنون ا�شتغًلها ورمبا ال يجدون 
من يوجههم لًنتفاع به����ذه االأوقات، مما يرتتب 
عليه دخول بع�����ش ال�شباب مبرحلة العبث بالوقت 
وحماولة ق�شائه باأية طريقة وهذا قد يحرف بع�ش 
ال�شب����اب اإىل مطالعة بع�ش االأفكار الدخيلة ورمبا 
تبناها بع�شهم ونقلها اإىل اآخرين، ومع غياب عني 
الرقيب قد تتف�شى مثل هذه ال�شلوكيات الدخيلة. 
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الف�سل الثاين
أشكال التطرف االنحاللي
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الفصل الثاني
اأ�سكال التطرف النحاليل

هناك جمموع���ة من اأ�شكال االنح���ًل التي قد يوؤدي 
تف�شيه���ا اإىل التاأث���ري ال�شلب���ي عل���ى الثقاف���ة املحلية وقد 
يت�شبب يف انهيارها وه���ذه احلقيبة �شرتكز على جمموعة 
م���ن االأ�شكال ذات التاأثري ال�شلب���ي على املجتمع ومن اأبرز 

هذه االأ�شكال ما يلي:
الإحلاد.. 1
الإباحية.. 2
ال�سذوذ اجلن�سي. . 3
الن�سوية.. 4
الطعن يف العلماء وا�ستنقا�سهم.. 5
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الإحلاد: 
االإحلاد مذهب فل�شفي يقوم على فكرة عدمية اأ�شا�شها 
اإنكار وج���ود اهلل اخلالق �شبحانه وتعاىل عما يقولون علوًا 
كبريًا. وقد �شاهمت احلرك���ة ال�شهيونية يف ن�شر االإحلاد 
من خًلها ن�شرها العلمانية، حيث قامت ال�شهيونية بن�شر 
جمموعة من النظريات التي من اأبرزها نظريات مارك�ش 
يف االقت�شاد والتف�شري املادي للتاريخ، ونظريات فرويد يف 
علم النف�ش ونظري���ة دارون يف اأ�شل االأنواع ونظريات دور 
كامي يف علم االجتماع، وهذه النظريات من اأ�ش�ش االإحلاد 

يف العامل )املو�شوعة املي�شرة، 1999، �ش803(. 
تقوم فكرة الإحلاد على ما يلي:

اإن���كار وج���ود اهلل �شبحان���ه، اخلالق � ع���ز وجل � . 1
تعاىل اهلل عّما يقولون علوًا كبريًا.

الكون واالإن�ش���ان واحليوان والنب���ات وجد �شدفة . 2
و�شينتهي كما بداأ وال توجد حياة بعد املوت.

املادة اأزلية اأبدي���ة وهي اخلالق واملخلوق يف نف�ش . 3
الوقت.

املفاهيم االأخًقية تعيق تقدم العلم.. 4
اإنكار املفاهيم االأخًقية وعدم االعرتاف باحلق . 5



33 التطرف االنحاليل

والعدل وال باالأهداف ال�شامية واأنها تعيق التقدم 
العلمي.

الآثار ال�سلبية لالإحلاد على الفرد واملجتمع:
النف�سامي��ة الفردي��ة والت�س��كك: االإحلاد يجعل . 1

من الف���رد �شخ�ش ان�شقاقي يع���اين من الف�شام 
يفر����ش اآرائ���ه عل���ى االآخرين وال يتقب���ل راأي من 
يخالف���ه ويت�ش���كك ف���ى كل �ش���ىء نتيج���ة �شعف 

االإميان وعدم ر�شوخ العقيدة بداخله.
الإحلاد بوابة ت�سريع النحالل: يتم ن�شر االإحلاد . 2

يف املجتمعات من اأجل تف�شي االنحًل االأخًقي 
ال���ذي ي���وؤدي اإىل انهي���ار احل�ش���ارات و�شهول���ة 
ال�شيط���رة عليها وه���و ما ت�شعى اإلي���ه ال�شهيونية 

العاملية.
القل��ق واحل��رية وال�سط��راب النف�س��ي: حيث اإن . 3

االإحلاد ال يقدم لًإن�شان اأي اإجابات على االأ�شئلة 
الفطري���ة املتعلقة بالغاية م���ن اخللق مما يت�شبب 
يف بق���اء االإن�شان قلقًا معذب���ًا، وهذا ينعك�ش على 

عطائه وعًقاته االجتماعية.
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الأناني��ة املفرط��ة: انغما�ش االإن�ش���ان يف الذاتية . 4
وخدم���ة م�شاحل���ه اخلا�ش���ة وع���دم التفكري يف 
االآخري���ن، فه���و ال يوؤمن بالدين ال���ذي يحث على 

بذل املعروف للغري واالإح�شان للنا�ش. 
اإذكاء النزع��ة الإجرامي��ة ل��دى الإن�س��ان: وهذا . 5

مم���ا يت�شبب يف تف�شي اجلرمية يف املجتمع وذلك 
الأن امللحد ال يرتبى وال يوؤمن بوجود رٍب قوي قادر 

يراقب ت�شرفاته واأعماله يف هذه االأر�ش.
تفكي��ك الأ�س��رة وهدمه��ا: تق���وم فك���رة االإحلاد . 6

على تدمري املجتم���ع االإن�شاين وتفكيكه من خًل 
ه���دم نواته االأوىل وهي االأ�ش���رة لي�شهل بعد ذلك 

ال�شيطرة على اأفراده والتحكم بهم. 
ي�ش���ف . 7 حي���ث  يلت��زم بدين��ه:  ال�سته��زاء مب��ن 

امللح���دون من يلتزم بال�شعائر الدينية بالرجعيني 
واملتخلف���ني، وحماربة اأي دعوة تدعو اإِىَل التدين، 

ْبِغ احلياِة مَبَظاِهِر الدين. اأو �شَ
احتق��ار الع��رب ولغتهم: م���ن ال�شمات التي جتمع . 8
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املًح���دة الع���رب دعوته���م للتغري���ب وت���رك كل 
ما علي���ه العرب م���ن ثقافة وع���ادات وحتى اللغة 
العربي���ة التي متث���ل اأحد ركائز الهوي���ة الوطنية، 
وبه���ذا ي�شبح املجتمع مم�شوخ���ُا دينا ولغة. وهم 
بذل���ك ميار�شون ال�شعوبية التي تقوم على احتقار 
الع���رب وعدم وجود اأي ف�ش���ل لهم يف ن�شر الدين 
االإ�شًمي مبا فيه من ن�شو�ش ورموز كلها قامت 

على اللغة العربية وعلى العروبة.
الرتويج للفكر التغريبي: طبيعة املًحدة العرب . 9

اأنه���م �شعوبيون ال يقيمون للعروبة وزنًا العتبارات 
دينية حم�شة، وباملقاب���ل فهم ينادون باالعرتاف 
بتفوق الغرب و�شرورة حماكاتهم يف كل �شيء من 

اأجل اللحاق بركب احل�شارة كما يزعمون.
حي���ث . 10 الفو�س��ى:  واإح��داث  املجتمع��ات  تق�سي��م 

اأن م���ن طرائق املنظم���ات ال�شهيوني���ة ال�شاعية 
اإىل ال�شيط���رة عل���ى املجتمع���ات �ش���ق ال�شفوف 
وبث الفرق���ة والتنازع وتق�شي���م املجتمع اإىل فرق 

واأحزاب متناحرة لي�شهل ال�شيطرة عليه.



التطرف االنحاليل36

الإباحية:
ت�ش���ري الدرا�ش���ات اإىل اأن املتاج���رة بالدع���ارة والتي 
تتنوع ب���ني اأف���ًم، وجمًت، وقن���وات ف�شائي���ة، ومواقع 
اإنرتن���ت، وح�شاب���ات عل���ى من�ش���ات �شب���كات التوا�ش���ل 
االجتماعي، وتطبيقات يف متاجر خمتلفة، اأ�شبحت حتتل 
املرتبة الثالثة كم�شدر دخل للجرمية على م�شتوى العامل. 
وي�شري اأحد الباحث���ني اإىل اأن املواد االإباحية تف�شت ب�شكل 
مل ي�شبق له مثيل واأ�شبحت يف متناول املراهقني واالأطفال 
ا�شتخدامه���ا  التقني���ة و�شهول���ة  ب�شب���ب الطف���رة  وذل���ك 
وتوافره���ا باأيدي اأفراد املجتم���ع. ويذكر بع�ش املخت�شني 
اأن اإدم���ان م�شاهدة املواد االإباحية يب���داأ بف�شول فقط ثم 
يتطور حتى ي�شل االإن�شان اإىل مرحلة يعتاد معها م�شاهدة 
تلك املناظر، ويوؤكد الباحث���ون على اأن ال�شبب الرئي�ش يف 
االإدمان يع���ود اإىل توافر املادة االإباحي���ة و�شهولة الو�شول 

اإليها )اأنظر القدهي، 2005(.
وي�شي���د القدهي بنجاح اململكة العربي���ة ال�شعودية يف 
احل���د وب�ش���كل كبري م���ن تاأثري ه���ذه امل���واد املحظورة من 
خ���ًل ا�شتخدامها الأنظمة متقدم���ة للت�شريح اأو ما ي�شمى 
باحلج���ب. ويوؤك���د القدهي ب���اأن االإح�شائي���ات ال�شعودية 
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الر�شمية ت�شري اإىل اأن اأكث من خم�شة وثمانني يف املئة من 
املواد املحجوبة يف ال�شعودية كلها مواد اإباحية.

الآثار ال�سلبية لالإباحية على الفرد واملجتمع:
العزلة الجتماعية: حيث تقود الرغبة اجلاحمة . 1

مل�شاه���دة تلك املناظر ب�شكل منف���رد اإىل اعتزال 
مدم���ن تل���ك امل���واد املحظ���ورة ملحيط���ه االأ�شري 

واالجتماعي.
اخل��واء الروح��ي: اإم�شاء اأوق���ات طويلة جدًا يف . 2

م�شاهدة امل���واد االإباحية له تاأث���ريات �شلبية على 
االلت���زام بتعالي���م الدي���ن مما ي���وؤدي اإىل اخلواء 
الروحي الذي قد ي�شتغل من قبل بع�ش اجلماعات 
املتطرف���ة ويق���ود اإىل جتنيده، �ش���واء للدعوة اإىل 
مزي���د م���ن االنح���ًل اأو توظيف���ه للقي���ام مبهام 
تخ���دم اجلماع���ات االإرهابية لله���روب من واقعه 

وتكفري ذنبه.
املمار�سة والتطبيق: حي���ث ال يكتفي مدمن املواد . 3

االإباحي���ة مب���ا �شاه���ده ب���ل يبحث ع���ن املزيد ثم 
البحث عن ممار�شة ما �شاهده على اأر�ش الواقع، 
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وهذا يقود اإىل تف�شي الفاح�شة بكافة اأ�شكالها يف 
املجتمع.

التف��كك الأ�سري: التاأث���ري ال�شلبي على العًقات . 4
الزوجي���ة والتف���كك االأ�شري، لرغب���ة مدمن تلك 
امل���واد يف ممار�شة ما ي�شاهده من عرو�ش بهيمية 
م���ع اأهل بيت���ه وه���ذا ب���دوره يوؤثر عل���ى الرتابط 
االجتماعي واللحمة الوطنية والتي نواتها االأ�شرة.

�سع��ف الإنتاجي��ة: حي���ث اأن االإدم���ان على تلك . 5
امل�شاه���د يقود اإىل زعزع���ة ثقة االإن�ش���ان بنف�شه 
وهذا ي���وؤدي اإىل امتناعه عن القي���ام باأي اأعمال 
اإيجابي���ة خ�شي���ة الف�ش���ل مم���ا يجعله عبئ���ا على 

حميطه وقد يوؤدي اإىل ترك العمل.
النزع��ة الإجرامي��ة: حيث اإن املدم���ن ال ت�شبعه . 6

تلك امل�شاهد ويريد املزيد منها ويرغب مبمار�شة 
ما �شاهده وهذا يكلفه الكثري من املال وقد ي�شطر 

اإىل البحث عنه بطرق غري م�شروعه.
ال�س��ذوذ اجلن�س��ي: حتت���وي امل���واد االإباحية على . 7

كثري من م�شاهد ال�شذوذ اجلن�شي �شواء املثلي، اأو 
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زنا املحارم، اأو ممار�شة اجلن�ش بوا�شطة االأدوات 
وهذا كله يوؤثر �شلبًا على االأ�شرة واملجتمع.

الق�س��ور الرتبوي: ق���د ي�شل احلال مبدمن املواد . 8
االإباحية اإىل مرحلة مي�شي معها جل وقته يف تلك 
امل�شاه���د ويغفل ع���ن تربية اأوالده وه���ذا قد يوؤثر 
�شلبًا عليهم ورمبا ت�شبب يف انحرافهم وممار�شة 

نف�ش الفعل.
الت�سب��ب بالوفاة: ت�شري بع����ش الدرا�شات اإىل اأن . 9

اإدمان م�شاهدة املواد االإباحية قد يوؤدي اإىل وفاة 
املدمن نتيجة املمار�شات ال�شلوكية اخلاطئة التي 
يرتكبها والتي ينتج عنها تاأثريات �شحية ع�شوية 
ونف�شية �شلبية قد توؤدي اإىل وفاة ال�شخ�ش املدمن 

اأو انتحاره.
تف��وق الأع��داء: ن�ش���ر امل���واد االإباحي���ة اإح���دى . 10

الو�شائ���ل التي يلجاأ اإليها اأع���داء االإ�شًم لل�تاأثري 
ال�شلب���ي يف املجتم���ع امل�شل���م وال�شم���اح بتف�ش���ي 
هذه امل���واد بني اأف���راد املجتمع قد يك���ون موؤ�شرًا 
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عل���ى تفوق االأعداء يف حربه���م و�شعيهم لزعزعة 
ا�شتقرارها من خًل ن�شر االنحًل االأخًقي.

ال�سذوذ اجلن�سي:
ويق�شد ب����ه ممار�شة اجلن�ش بطرق غ����ري م�شروعة ال 
دينا وال عرفًا واأ�شكاله كثرية، منها ال�شذوذ اجلن�شي املثلي 
اأو فع����ل قوم لوط، وكذلك زنا املح����ارم، وال�شذوذ اجلن�شي 
با�شتخ����دام االأدوات، وكذل����ك التحول اجلن�ش����ي، وغريها 
كث����ري من اأن����واع ال�شذوذ، ولك����ن ما يهم هن����ا وهو االأخطر 
ال�شذوذ اجلن�شي املثلي، وا�شتغناء كل جن�ش عن االآخر وما 
ينتج عن هذا االنحًل واملجافاة االأخًقية من اآثار �شلبية 

كثرية تقود اإىل االنهيار الثقايف وا�شمحًل االأمم.  
الآثار ال�سلبية لل�سذوذ اجلن�سي على الفرد واملجتمع:

اإه��الك الن�سل الب�سري: حي���ث اإن تف�شي ال�شذوذ . 1
اجلن�شي ي���وؤدي اإىل اكتفاء ال�شاذ بتحقيق �شهوته 
من خًل املمار�شة مع من مياثله يف اجلن�ش، دون 
الرغبة يف االإجناب وزيادة الن�شل مما يوؤثر �شلبًا 
على املجتمع ويوؤدي اإىل نق�شانه مع الوقت، حيث 
ت�ش���ري الدرا�ش���ات اإىل اأن املعدل االأق���ل لبقاء اأي 
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جمتمع يتمثل يف اأن كل اأ�شرة تنجب طفلني، ولكن 
املًح���ظ يف املجتمعات الت���ي ت�شاهلت يف م�شاألة 
ال�شذوذ اجلن�شي اأن معدالت النمو الب�شري لديها 
يف تناق����ش م�شتم���ر وه���و م���ا �شي���وؤدي اإىل فناء 

املجتمع مبرور الزمن.
�سع��ف اإنتاجية املجتم��ع: حيث يًحظ يف بع�ش . 2

املجتمع���ات زي���ادة مفرط���ة يف ن�شبة كب���ار ال�شن 
وانخفا����ش كبري ج���دًا يف ن�شب���ة ال�شباب، وميكن 
اأن يك���ون ال�ش���ذوذ اجلن�ش���ي اأح���د اأ�شب���اب هذه 
الظاهرة، وهو ما ي���وؤدي اإىل اإرهاق الدول ب�شبب 
ك���ثة م���ن يحتاج���ون لرعاية �شحي���ة وال ميلكون 

القدرة على االإنتاجية.
تغي��ري ثقافة املجتم��ع: ب�شب����ب النق�ش احلاد يف . 3

اأع����داد ال�شباب والقوى العامل����ة تلجاأ بع�ش الدول 
اإىل ا�شتقطاب اأيد عاملة تقدم مع اأ�شرها باأعداد 
كب����رية قد يك����ون لها ثقاف����ات خمتلف����ة متامًا عن 
ثقاف����ة البلد االأ�شلي، وهذا مبرور الوقت قد يوؤدي 
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اإىل دخ����ول ثقافات وع����ادات غ����ري مرغوبة ورمبا 
طغت تلك الثقافات الدخيلة على الثقافة االأ�شلية.

تف�س��ي الأمرا���ص: املمار�ش���ات اجلن�شية ال�شاذة . 4
ت���وؤدي اإىل ظه���ور اأمرا����ش كث���رية مل تكن تعرف 
من قبل، وهذا يره���ق ميزانية الدول بتخ�شي�ش 
اأموال كب���رية جدًا ملعاجلة ذل���ك، وكان ميكن اأن 
ت�ش���رف تل���ك االأم���وال يف جم���االت تنموية تفيد 

البلد واأهله.
التف��كك الأ�سري: م���ن اأ�شكال ال�ش���ذوذ اجلن�شي . 5

"زن���ا املح���ارم" وهو م���ا ميار�شه بع����ش ال�شواذ 
جن�شي���ًا، ويق���ود اإىل �شع���ف الرابط���ة االأ�شري���ة 
واحتقار اأفراد االأ�شرة لبع�شهم وعدم قبولهم اأي 
توجيهات تربوي���ة مما ينتج عنه تاأث���ريات �شلبية 

على املحيط االأ�شري وعلى املجتمع ب�شكل عام.
التعر���ص للعقوب��ة الرباني��ة: ال�ش���ذوذ اجلن�شي . 6

م���ن الكبائر التي �ش���ددت ال�شريعة االإ�شًمية يف 
معاقب���ة فاعليه���ا، واملجتمعات الت���ي تتف�شى فيها 
ه���ذه االآف���ة �شتك���ون عر�ش���ة للعقوب���ة اجلماعية 
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كم���ا حدث لقوم لوط، ولي����ش بال�شرورة اأن تكون 
العقوب���ة بنف����ش الطريق���ة، بل قد تك���ون عقوبات 
تطال اأمنهم اأو طعامهم، اأو �شحتهم وغريها من 

العقوبات التي قد تطال كافة اأفراد املجتمع.
القابلية للعدوى: فال�ش���ذوذ اجلن�شي من االآفات . 7

الت���ي اإن مل تكافح ويعاقب فاعلوها، فاإنها تتف�شى 
ب�شرعة �شدي���دة حتى ت�شري ممار�شة مقبولة بني 
اأفراد املجتمع ومبرور الزمن قد ال يتورع كثري من 
اأفراد املجتمع ع���ن هذا الفعل، وبالنظر اإىل بلدة 
قوم لوط �شدوم كانت كلها تر�شى هذا الفعل وما 
اأنك���ر غري لوط عليه ال�ش���ًم واأهل بيته با�شتثناء 

زوجته التي ر�شيت تلك االأفعال.
زي��ادة ن�سب��ة العنو�س��ة: اإن اكتف���اء بع����ش الذكور . 8

باأقرانه���م يف اإ�شباع الغري�شة الفطرية وجعلها غاية 
حياتي���ة دون النظ���ر اإىل امل���اآالت، وع���زوف بع����ش 
ال�شباب عن الزواج ال�شرعي، مما يرتتب عليه زيادة 
ن�شب���ة العنو�شة وه���ذا قد يج���ر اإىل تف�شي منكرات 
خطرية مل تك���ن معروفة من قبل وعلى راأ�شها الزنا 
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وم���ا يرتتب عليه من �شلبيات ال ح�شر لها توؤثر على 
املجتمع ومتا�شكه وانح�شار دور االأ�شرة ب�شبب وجود 

اأطفال نتيجة لعًقات حمرمة.
زي��ادة ن�سب��ة الط��الق: �شقوط بع����ش االأ�شخا�ش . 9

بهذا ال�ش���ذوذ اجلن�شي قد يقود اإىل عدم الرغبة 
بالبقاء م���ع زوجته حيث يراها عائق���ًا عن متعته 
الزائف���ة وق���د ينتهي به املط���اف اإىل الطًق وما 
يرتت���ب عليه م���ن �شلبيات عل���ى االأف���راد واالأ�شر 

واملجتمعات ب�شكل عام.  
التدخ��ل الأجنب��ي: الت�شاه���ل مع بع����ش حاالت . 10

ال�ش���ذوذ اجلن�ش���ي ق���د ت���وؤدي اإىل زي���ادة اأعداد 
ممار�شي تلك االأفعال وبناء عًقات مع منظمات 
دولية ت���روج لل�ش���ذوذ اجلن�شي وتطال���ب بحقوق 
ال�ش���واذ جن�شي���ًا، وارتفاع اأ�شوات ه���وؤالء ال�شواذ 
ق���د يت�شبب بفتح ب���اب ال�شغوط���ات الدولية ملنح 
هوؤالء ال�شواذ حقهم يف ممار�شة �شذوذهم بغ�ش 
النظر عن اأي تاأثريات �شلبية على املجتمع، ولهذا 
فمكافحة هذه االآفة ومعاملتها على اأنها �شكل من 
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اأ�شكال التطرف ال���ذي قد يلحق ال�شرر باملجتمع 
ويزعزع اأمنه، هو ال�شبيل الوحيد حلماية املجتمع 
واأفراده من نتائج خط���رية قد تنتج عن الت�شاهل 

مع هذه االآفة ومن يدعو ويروج لها. 
الن�سوية: 

الن�شوية كما يعرفها معجم اأك�شفورد تتمثل باالعرتاف 
���ا م�شاوية للرج���ل يف خمتلف  ب���اأن للم���راأة حقوًق���ا وفر�شً
م�شتوي���ات احلي���اة العلمي���ة والعملية. اأما معج���م ويب�شرت 
فيعرفه���ا باأنه���ا النظرية الت���ي تنادي مب�ش���اواة اجلن�شني 
���ا، وت�شعى كحركة �شيا�شية  ا واجتماعيًّ �شيا�شيًّا واقت�شاديًّ
اإىل دع���م املراأة واهتماماتها، واإىل اإزالة التمييز اجلن�شي 

الذي تعاين منه.
املت�شمن���ات  ع���ن  يك�شف���ان  ال  التعريف���ان  وه���ذان 
احلقيقي���ة ملفهومه���ا، وال ُيح���ددان االأه���داف التدمريي���ة 
الت���ي ت�شعى اإليها هذه احلركة. ميك���ن القول باأن احلركة 
الن�شوي���ة اأول ما ن�شاأت يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر كانت 
تطال���ب بحق���وق املراأة وته���دف واإثبات دوره���ا يف احلياة 
االجتماعية. ولكنه���ا انحرفت عن هذه الغاية املقبولة اإىل 
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غايات خمتلفة تتعار�ش مع الدين واالأعراف االجتماعية. 
حي���ث اإنها ومنذ منت�ش���ف القرن الع�شرين ب���داأت تنادي 
باإع���ادة �شياغ���ة احلي���اة مبجلها مب���ا يتوافق م���ع النظرة 
االأنثوي���ة حيث بداأت املطالبات باإع���ادة �شياغة املفاهيم، 
واللغة، والفل�شفة، والتاريخ، واالأدب. وكل ذلك يف زعمهم 
لك���ون التف�شريات ال�شابق���ة لكل ه���ذه امل�شطلحات تظلم 

املراأة وال تعطيها حقوقها )بدر، 2009، �ش290(. 
تياران داخل الفكر الن�سوي:

التي���ار االأول: حرك���ة حتري���ر امل���راأة، وهو ال���ذي بداأ 
يف الع���امل الغرب���ي منذ ق���رن ون�شف الق���رن، ويقوم على 
مبداأي���ن اأ�شا�شيني هما امل�شاواة و احلري���ة، مبداأ امل�شاواة 
التماثلي���ة بني املراأة والرجل ومب���داأ احلرية �شبه املطلقة، 
اأم���ا التيار الثاين: فهو تي���ار ن�شوي متطرف يطالب بتغيري 
البنى الثقافي���ة واالجتماعية والعلمية واللغوية والتاريخية 
باعتبار اأنها متحيزة للرجل، ويف داخل هذا التيار ظهرت 
اأ�ش���وات تدع���و اإىل دي���ن جديد خا����ش بامل���راأة )الوثنية 
الن�شوي���ة( )femal paganism( وه���ذا الدين يقوم على 
اأ�شا����ش تاأليه االأنثى مقابل االأدي���ان االأخرى التي تتمحور، 
بح�ش���ب زعمهم، ح���ول الرجل الذكورية والت���ي فيها االإله 



47 التطرف االنحاليل

ذكر ف���ً بد للم���راأة اأن تكون اآلهة يف الدي���ن اخلا�ش بها 
)زعفان، 2006، �ش37(.

الآث��ار ال�سلبي��ة املرتتب��ة على احل��ركات الن�سوية 
على الفرد واملجتمع:

الق�س��اء عل��ى مفه��وم ال��زواج التقلي��دي: تن���ادي . 1
احل���ركات الن�شوية بحري���ة امل���راأة ومنحها كافة 
حقوقه���ا، وم���ن ه���ذا املنطل���ق تزع���م اأن الزواج 
احلايل وما يرتت���ب عليه من اأمومة وتربية وجهد 
يف قهر للمراأة دون وجود عائد جمزي، ومن املهم 
االإ�ش���ارة اإىل اأن االإ�شًم عال���ج هذا الق�شور من 
خ���ًل النفقة وحتمل الزوج كاف���ة التبعات املالية 
املرتتب���ة عل���ى احلي���اة االأ�شرية. وبالطب���ع فهدم 
االأ�شرة يقود اإىل تبعات �شلبية اأخًقية ينتج ت�شر 
املجتمع باأ�شره وتوؤثر يف اأمن الدول وا�شتقرارها.

اإقرار ال�س��ذوذ اجلن�س��ي: اإن اإلغاء مفهوم الزواج . 2
التقليدي الذي تنادي به احلركات الن�شوية �شيقود 
معتنقي هذه االأفكار اإىل البحث عن بدائل الإ�شباع 
غرائزهم اجلن�شية ومن هذه البدائل البحث عن 
ع�ش���ري م���ن نف�ش اجلن����ش، وما يرتت���ب على هذا 



التطرف االنحاليل48

الفعل م���ن اآثار �شلبية على الف���رد واملجتمع �شبق 
التنويه عنها عن احلديث عن ال�شذوذ اجلن�شي.

التف��كك الأ�س��ري: ح���ني يزه���د الف���رد بالزواج . 3
التقلي���دي ورمب���ا جل���اأ اإىل ممار�شة الزن���ا الذي 
ق���د ينتج عن���ه اأطفال لي�ش له���م اأ�شر حتت�شنهم، 
فتك���ون م�شوؤولية الدولة توفري احل�شانة والرعاية 
الًزمة لهم وهذا يره���ق موؤ�ش�شات الدولة ماليًا 
ورمبا نتج عنه خمرجات �شعيفة تربويًا مما يوؤثر 

�شلبًا على الثقافة املجتمعية.
ه��دم الأ�س��رة هدم مل��ا �سواه: اإن جت���روؤ الن�شويات . 4

و�شعيه���ن لهدم االأ�ش���رة من خًل اإلغ���اء مفهوم 
الزواج واالإباحية اجلن�شية التي ت�شل حلد ال�شذوذ 
يزرع يف اأ�شحاب هذه احلركات املتطرفة التجرد 
من كل انتم���اء با�شتثناء اإ�شب���اع ال�شهوات. وهذا 
يق���ود اإىل اأن ي�شبح االإن�شان ب���ً غرية وال حمية 
عل���ى اأي �شيء، فمن يت�شاه���ل يف مو�شوع االأ�شرة 
وهي البيت االأول �شيتهاون يف م�شاألة التعدي على 
الوطن وهو البيت الكب���ري الذي يحت�شن كل هذه 
االأ�ش���ر، ف�شقوط االأ�شرة �شقوط للوطن. ومن هنا 
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يتب���ني اأن ماآالت الن�شوية غ���ري املعلنة هي اإ�شقاط 
االأوط���ان وم���ا تتبناه من ثقاف���ات وقيم وتقدميها 
�شائغ���ة للمنظم���ات ال�شيطاني���ة الت���ي ت�شعى اإىل 

ال�شيطرة على العامل وعوملته يف كافة املجاالت.
تبدي��ل الفط��رة والدين: متيل الفط���رة ال�شليمة . 5

اإىل ما جاءت به ال�شريعة االإ�شًمية من �شوابط 
وا�شحة حتفظ حق الف���رد واملجتمع وال�شرورات 
اخلم����ش، ولكن تبني منهج فك���ري مغاير كمنهج 
احلركات الن�شوية هو اإلغاء دور الدين االإ�شًمي 
يف حي���اة املجتمع امل�شلم وه���ذا خمالف ملا قامت 
عليه ه���ذه الدولة. ومن���ه �شعيهم لق�ش���ر اأحكام 
ال�شريع���ة عل���ى العب���ادات فق���ط دون املعامًت 
خا�شة تل���ك املتعلق���ة باالأ�ش���رة. حي���ث يطالبون 
بتعطي���ل ن�شو�ش قراآنية قطعي���ة الداللة؛ كقوامة 

الرجل، وتعدد الزوجات، واالإرث، وحد الزنا.
الن�سوي��ة وج��ه اآخ��ر للفك��ر اخلارج��ي: الفك���ر . 6

اخلارج���ي يق���وم على تاأوي���ل وتعطي���ل الن�شو�ش 
بط���رق مت�شددة وب���ث ال�شبهات للتغري���ر باملتلقي 
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وجتنيده���م، ونف�ش احل���ال بالن�شب���ة للن�شويات، 
فه���ن يري���ن اأن الن�شو����ش ال�شرعي���ة ت تاأويلها 
من خ���ًل مناظري ذكورية، ولك���ي تكون �شاحلة 
له���ذا الزمن فيجب اأن تف�شر من قبل املراأة ولي�ش 
الرجل. ووج���ه ال�شبه بني اخلوارج والن�شويات اأن 
كً الفريقني يطعن���ان بالعلماء املف�شرين للن�ش 
ال�شرع���ي ويرى اخل���وارج والن�شوي���ون اأنهم اأقدر 
على فه���م الن����ش ال�شرعي وا�شتنب���اط ما يدعم 
حججهم م���ن علماء ال�شًط���ني وعلماء احلي�ش 
والنفا����ش كم���ا يتهمهم اخل���وارج، اأو من النظرة 
الذكورية املتعالية على املراأة كما يزعم الن�شويون. 
وكان���ت، اللبنانية من اأ�شول تركي���ة، نظرية زين 
الدين، قد قامت باأوىل املحاوالت لتف�شري القراآن 
الكرمي من منظور ِن�ش���وي )زين الدين، 2010(، 
ث���م تًها رفعت ح�ش���ن، واأمين���ة ودود، وغريهن 

كثريات )عبد الرزاق، 2009، �ش159(.
تعري�ص الن�ص القراآين للنقد والتاأويل مبا يوافق . 7

التوج��ه الن�س��وي: وه���ذا التاأوي���ل ال���ذي تري���ده 
الن�شوية لي�ش اجته���ادًا منهجيًا مبنيًا على قواعد 
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واآليات���ه �شليم���ة ومن�شبطة كتلك الت���ي يعمل بها 
علماء ال�شريعة؛ اإمّنا هي حماوالت اجتهادية حرة 
ومنفلت���ة. وهي ت�شعى اإىل اإخ�شاع الن�ش القراآين 
ملعاجم اللغة العربيَّة بحيث حتّمل املفردة القراآنية 
ع���دة اأوجه تدل عل���ى املعنى، ومتك���ن املف�شر من 
اختيار م���ا ينا�شبه يف ع�شره احل���ايل، و�شتجرد 
الّن�شو����ش من القواعد املن�شبط���ة واملتفق عليها 
م���ن قب���ل املف�شرين. ومنه���ا اأنها �شتنظ���ر للن�ش 
القراآين باعتب���ار املقا�شد العام���ة والكليات دون 
النظ���ر للجزيئي���ات وال�شي���اق وارتب���اط االآي���ات 
ا �شريًحا، وهذا  ببع�شه���ا، حتى واإن عار�شت ن�شًّ
اأويل ال�شرعيَّة.  يخالف املعمول به ل���دى قواعد التَّ
ال�شرع���ي  الن����ش  بتاأوي���ل  للن�شوي���ات  وال�شم���اح 
بالطريق���ة التي تخ���دم اأجنداته���م �شيفتح الباب 
على م�شراعيه الأهل ال�شبه من املغالني واملجافني 
لتاأوي���ل الن�ش القراآين مبا يتنا�شب مع توجهاتهم 
كما يفع���ل اخلوارج احلرورية وكم���ا ينتهجه اأهل 

ال�شهوات.
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املطالب���ات . 8 تق���ف  ال  الرباني��ة:  ال�س��ن  تبدي��ل 
الن�شوي���ة عن���د ح���د، بل اإنه���ا ت�ش���ل اإىل مطالبة 
امل���راأة مبحا�شب���ة املجتم���ع الب�شري ال���ذي جعلها 
اأنث���ى مقاب���ل رج���ل مهيم���ن. وه���ذه املطالبات ال 
اجل�شدي���ة  لًختًف���ات  اعتب���ارات  اأي  تعط���ي 
ب���ني اجلن�ش���ني، فهي فق���ط تطال���ب بامل�شاواة يف 
كل �ش���يء. وبالطب���ع فهذه املطالب���ات التي ي�شهل 
اإجها�شها ماديًا �شتجعل من يعتنقها ين�شاق خلف 
مزيد من املطالب���ات ال�شاذة التي تنادي بها تلك 
املنظمات الًدينية ومن ذلك العدمية واالإحلاد، 
والًاأدري���ة، والدارونية، وغريه���ا كثري وكل تلك 
املطالب���ات ت�ش���ب يف زعزع���ة اأم���ن املجتمع���ات 
وبالت���ايل اإخ�شاعها لهيمنة ق���وى عابرة للحدود 

تريد ال�شيطرة على الب�شرية وا�شتعبادها.
ال�شع���ي . 9 اإن  الأم:  مكان��ة  عل��ى  ال�سلب��ي  التاأث��ري 

ال�شت�ش���دار االأنظمة التي جتيز ن�شبة الطفل الأمه 
لك���ون االأب غ���ري معلوم ب�شب���ب م�شاجع���ة املراأة 
ملجموعة من الرجال ال ميكن اجلزم بن�شبة الطفل 
الأحده���م، ه���و ا�شتنقا�ش ملكان���ة االأم التي ت�شعى 
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احل���ركات الن�شوية اإىل �ش���رف دورها من اأم لها 
اأدوار تربوي���ة وثقافي���ة اإىل اآلة لًإجناب فقط قد 
تنته���ي العًقة بينها وب���ني ولدها عند بلوغه �شن 
نظامية حم���ددة ثم ين�شرف عنه���ا دون مراعاة 
اأي حقوق لها لت�ش���كل ثقافة بهيمية لديه باأن االأم 
كان���ت متار�ش اجلن�ش الإ�شب���اع غريزتها وكان هو 
نتيجة لهذه العملية فقط وبعدها كل يتفرغ ل�شوؤونه 
اخلا�شة. وتنادي احل���ركات الن�شوية باال�شتفادة 
من التقنيات احلديث���ة يف علم االأجنة للم�شاعدة 
يف و�شع ح���د للحي���اة الزوجي���ة باعتبارها �شبيل 
التنا�شل الفطري، بل اإن هناك من الن�شويات من 
حتلم بتطوير بدائل للتنا�شل الب�شري ي�شتغني عن 

االت�شال اجلن�شي بني املراأة والرجل.
اإ�سقاط الولية: والهدف منه اأن تت�شرف املراأة . 10

كما ت�شاء بً �شواب���ط دينية وال جمتمعية، وهذا 
يقود اإىل انحًل جمتمعي وظهور عادات خمالفة 
للثقاف���ة ال�شائ���دة ق���د ينت���ج عنها ذوب���ان ثقافة 
املجتم���ع املرتكزة على اأ�ش����ش دينية وحلول ثقافة 
مادي���ة ال تك���رتث بالدي���ن وال بالع���ادات وت�شعى 
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اإىل اإ�شب���اع الغرائ���ز احليواني���ة ل���دى االأف���راد. 
وهذه الثقافة احليواني���ة تت�شم بالتحرر اجلن�شي 
بكاف���ة  املجتم���ع  بع���ادات  واال�شط���دام  الكام���ل 
اأ�شكالها ورف�شها والعقوق بكافة اأ�شكاله وتهمي�ش 
دور الدي���ن يف حي���اة املجتم���ع ورمبا و�ش���ل االأمر 
اإىل االإحل���اد وه���ذا كله يق���ود ه���وؤالء ال�شهوانيني 
اإىل الث���ورة عل���ى املجتمع وعلى الدول���ة املتم�شكة 

بالتعاليم الدينية.
مدع��اة للتدخ��الت الأجنبية: تتق���وى احلركات . 11

ال�ش���اذة ومنها احل���ركات الن�شوي���ة بدعم بع�ش 
املنظم���ات الًديني���ة الت���ي ته���دف اإىل تفكي���ك 
املجتمع���ات ورمب���ا كان له���ا منطلق���ات �شيا�شية، 
فت�شتغ���ل بع����ش اجله���ال اإن���اث وذك���ور وتوؤلبهم 
على حكوماتهم وجمتمعاته���م وتربط اأي اأن�شطة 
م�ش���ادة لهم باأنه���ا مناه�شة للحري���ات الفردية 

وحلقوق االإن�شان.
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الطعن يف العلماء وا�ستنقا�سهم:
تق���وم فكرة ا�شتنقا����ش العلماء عل���ى ت�شويه ال�شورة 
الذهني���ة لدى اأف���راد املجتمع عن العامل ال���ذي ياأخذ عنه 
دين���ه وي�شتفتي���ه. وت�شويه �ش���ورة العامل امل�شل���م قد تزهد 
اأف���راد املجتمع مب���ا لديهم من علم اأو مب���ا نقلوه من علوم 
واأحادي���ث، مما يتيح الفر�شة الإبراز بدائل لي�ش لديها من 
العلم �شيء ولكنها �شنعت من قبل جهات معادية لًإ�شًم 

بق�شد التلبي�ش على عامة امل�شلمني. 
وقد ذم اهلل �شبحانه امل�شتهزئني بامل�شلمني وال �شك اأن 

العلماء هم من اأميز امل�شلمني، حيث يقول اهلل تعاىل: چ ٹ  
ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ ]البق���رة:212[. 

وقال �شبحانه: چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ىب   ٱ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  چ ]املوؤمنون:103، 111[.



التطرف االنحاليل56

ومم���ا يدل عل���ى اأن م�شاألة ا�شتنقا����ش العلماء لي�شت 
اأم���رًا عفوي���ًا ب���ل ج���زء م���ن خمط���ط ي���راد من���ه �شرف 
امل�شلم���ني ع���ن دينه���م، م���ا ج���اء يف الربوتوك���ول ال�شابع 
ع�ش���ر م���ن بروتوكوالت �شهي���ون الذي ن�ش عل���ى �شرورة 
احلط من كرامة رجال الدي���ن يف اأعني النا�ش، لًإ�شرار 
بر�شالته���م التي واإ�شعاف تاأثري ه���وؤالء العلماء على عامة 
النا����ش �شي�شاه���م يف حتقي���ق االأهداف الت���ي تخطط لها 
ال�شهيونية العاملي���ة )التون�شي، 1961، ����ش187(. وجاء 
يف )الفتاوى البزازية(: )واال�شتخف���اف بالعلماء لكونهم 
علم���اء ا�شتخف���اف بالعلم، والعلم �شف���ة اهلل تعاىل منحه 
ًً على خيار عب���اده ليدلوا خلقه عل���ى �شريعته نيابة  ف�ش���
ع���ن ر�شل���ه، فا�شتخفافه به���ذا يعل���م اأنه اإىل م���ن يعود( 
)26(. وح���ني �شئ���ل ال�شي���خ حممد ب���ن �شال���ح العثيمني، 
رحم���ه اهلل، ع���ن هذه امل�شاأل���ة، اأجاب عنه���ا، ومما قاله: 
اإن الق���دح والطعن بالعلماء اأم���ٌر خطرٌي وعظيٌم، وذلك ملا 
يحملون���ه يف �شدورهم من تعالي���م ال�شرع احلكيم والدين 
احلني���ف، وملا يتبع ذلك من اآثاٍر �شلبيٍة، ولذلك ملا ا�شتهزاأ 
 : ًً رج���ٌل من املنافق���ني بال�شحابة-ر�شي اهلل عنهم- قائ
"ما راأيت مثل قرائنا هوؤالء اأرغب بطونًا، وال اأكذب األ�شنًا، 
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ل:چ ڍ  ڌ    وال اأجنب عند اللقاء" اأنزل اهلل عزَّ وجَّ
ک   ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  

چ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  

]التوبة: 65 –66 [ )130(.
وك���ذا الطعن يف عدالة ال�شحابة -ر�شي اهلل عنهم-
اأم���ٌر خط���رٌي، اإذ يج���ب اعتق���اد عدالِتهم َجميًع���ا، وعدم 
التفري���ق يِف العدال���ة بينهم، ف���ً ي�شتثَنى اأح���ٌد، ِبخًف 
فاة والغًة الطاعنني يِف كثرٍي منهم، والذين يعتقدون  اجْلُ
وق���وع الكفر يِف بع�ش ال�شحاب���ة والنفاق والردة. وقد قال 
االإم���ام اأبو زرعة الرازي –رحم���ه اهلل: "اإذا راأيت الرجل 
ينتق����ش اأحدا م���ن اأ�شح���اب ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاعلم اأنه 
زنديق، وذلك اأن الر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص عندنا حق، والقراآن حق، 
واإمن���ا اأدى اإلينا هذا القراآن وال�ش���ن اأ�شحاب ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، واإمن���ا يريدون اأن يجرحوا �شهودن���ا ليبطلوا الكتاب 
وال�شن���ة، واجل���رح بهم اأوىل وهم زنادق���ة" )131(. ومن 
امله���م التاأكي���د على اأن الدف���اع عن ال�شحاب���ة والعلماء ال 
ينق����ش منه ادع���اء الع�شم���ة له���م، فهم ب�ش���ٌر يخطئون 
ُه �َشِمَع  نَّ وي�شيب���ون، م�شداقًا حلدي���ث َعْمِرو ْبِن اْلَعا����شِ اأَ
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اِك���ُم َفاْجَتَه���َد ُثمَّ  َذا َحَك���َم احْلَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُق���وُل: "اإِ َر�ُش���وَل اهللَّ
���اَب َفَلُه اأَْجَراِن، َواإَِذا َحَكَم َفاْجَتَه���َد ُثمَّ اأَْخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر  اأَ�شَ
")143(. ولهذا فمن راأى من عامل خطاأ فعليه التثبت من 
ة ما ن�شب اإليه، ون�شحه بالطريقة التي تليق مبكانته،  �شحَّ

دون انتقا�ٍش ملنزلته.
الآث��ار ال�سلبية املرتتبة عل��ى الطعن بالعلماء على 

الفرد واملجتمع:
العلم���اء . 1 يف  الطع���ن  للمتعامل��ني:  املج��ال  اإف�س��اح 

وا�شتنقا����ش قدرهم يف�شح املج���ال لظهور بع�ش 
املتعاملني ممن ال ميلكون موؤهًت االإفتاء والذين 
قدر يلمعون ويروج لهم عرب بع�ش و�شائل االإعًم 
بق�ش���د التلبي����ش عل���ى النا����ش يف دينه���م ون�شر 
االأقوال واالآراء ال�شاذة يف اأوا�شط املجتمع وهو ما 
يقود اإىل انت�شار البدع واملخالفات ال�شرعية التي 

من مهام الدولة الت�شدي لها وحماربتها.
بث ال�سبهات: ي�شعى منظرو اجلماعات االإرهابية . 2

اإىل الطعن يف العلماء وال�شخرية منهم وو�شمهم 
باأو�ش���اف ال تليق بهم، كل ذلك م���ن اأجل تزهيد 
النا�ش بهم وحثهم للبحث عمن يفتيهم يف امل�شائل 
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ال�شرعي���ة ال�شائك���ة خا�ش���ة املتعلق���ة بالن���وازل، 
ف���ً يج���دون اأمامه���م �ش���وى م�شاي���خ االإنرتن���ت 
الذين يوؤل���ون الن�شو����ش ال�شرعي���ة ويخرجونها 
ع���ن �شياقاتها بغر����ش خدمة رغباته���م وحتقيق 
اأهدافه���م ال�شيا�شية وغري ال�شيا�شية التي ي�شعون 

اإىل حت�شيلها بطرق غري م�شروعة.
اإ�سق��اط الن�ص ال�سرعي: اإن التطاول على العلماء . 3

وال�شل���ف خا�ش���ة ال�شحاب���ة والطعن به���م لي�ش 
الق�شد منه النيل من ذواتهم بقدر ما هو تزهيد 
النا����ش يف العلم ال�شرعي الذي ينقل عنهم. فعلى 
�شبي���ل املثال �شعي بع�ش ال�شفه���اء اإىل الطعن يف 
ال�شحاب���ي اجلليل اأب���ي هريرة ر�ش���ي اهلل عنه، 
يعن���ي الطعن يف �شح���ة ما قد يزي���د على خم�شة 
اآالف حدي���ث �شري���ف نقلها ه���ذا ال�شحابي عن 
الر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص، وه���ي نف����ش املاآرب مل���ن يطعن يف 

بقية ال�شحابة وال�شلف والعلماء املعا�شرين.
زعزع��ة الدين: التهاون م���ع من يقدح يف العلماء . 4

ال�شرعيني ي�شقط قيمتهم يف اأعني كثري من عامة 
النا����ش، مب���رور الوق���ت، وهذا بدوره ق���د يت�شبب 
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يف زه���د النا�ش بدينهم لع���دم اأخذهم عن علماء 
ال�شريع���ة، ويوؤثر يف تدينهم وقد يقود اإىل التخلي 
عن الدي���ن بالكلية، وهو ما يخال���ف املنهج الذي 

قامت عليه اململكة العربية ال�شعودية.
ممار�س��ة كافة اأ�سكال النح��الل: اإن الفراغ الذي . 5

يرتك���ه غي���اب التاأثري الفاع���ل للعلم���اء يف اأنف�ش 
ع���وام النا�ش رمب���ا ق���اد بع�شه���م اإىل االنغما�ش 
يف ال�شه���وات املحرم���ة وممار�ش���ة كاف���ة اأ�شكال 

االنحًل. 
خمالفة املنهج الرب��اين: حيث يقول اهلل �شبحانه . 6

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   چ 
ں  ںڻ  چ ت�ش���كل االآيات ] �ش���ورة الن�شاء: 
با�شتنقا�شه���م  العلم���اء  دور  واإ�شع���اف   ،]  83
�شيدخ���ل املجتمع واأفراده يف ح���رية وقت امللمات 

والنزاعات ال يخرجهم منها �شوى اأهل العلم.
فق��د اأحد اأهم الأ�سلحة وق��ت الفنت: ما من �شك . 7

اأن لعلم���اء ال�شريعة دور يف تب�ش���ري عامة النا�ش 
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وق���ت الفن وتوجيهه���م للطري���ق ال�شحيح الذي 
ي�شهم يف حقن دمائهم ويحفظ وحدتهم، وتغييب 
العلم���اء با�شتنقا�شهم واحلط م���ن قدرهم يفقد 

املجتمع هذه املرجعية االأ�شيلة.
فت��ح الب��اب للتط��اول: اإن من يتج���راأ على علماء . 8

ال�شريعة ويقدح بهم فهو قابل للنيل ممن �شواهم، 
وتف�ش���ي ه���ذه االآفة وع���دم معاجلته���ا، رمبا فتح 
الب���اب على م�شراعيه لكل اأحد ليتطاول على كل 
اأح���د بغ�ش النظر عن جماله ومكانته وهذا ي�شر 
باملجتمع باأكمله ورمبا ت�شبب يف اعتزال كثري من 
العلماء واملفكري���ن يف كافة املجاالت مما يت�شبب 

يف خ�شائر ي�شعب ح�شرها.
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الف�سل الثالث
سبل الوقاية والعالج
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الفصل الثالث
�سبل الوقاية والعالج

ال �ش���ك اأن الوقاية خري من العًج، ومن هذا املنطلق 
ف���اإن اجلان���ب الوقائ���ي والتح�شين���ي من ه���ذا التطرف 
االنح���ًيل اأوفر وقتا وجهدا وماال من عًجه بعد وقوعه. 
و�شوف نتط���رق اإىل اأهم عنا�شر الوقاية منه وكذلك �شبل 

عًج هذه الظواهر يف حال تف�شيها.
اأوًل: املعاجلات التاأ�سيلية:

الع��رتاف بوج��ود التط��رف النح��اليل: يحاول . 1
بع�ش املخت�شني وبع����ش غري املطلعني اإىل القول 
مبثالي���ة املجتم���ع وا�شتقامت���ه وع���دم وج���ود اأي 
خمالفات جوهري���ة ت�شتدعي التدخ���ل والتوعية. 
واإن كان مث���ل هذا الكًم هو االأ�شل وهو ما يجب 
اأن يكون عليه املجتم���ع امل�شلم، ولكن الواقع يثبت 
خ���ًف ذل���ك، وي�ش���ري اإىل وج���ود ح���االت بداأت 
متار����ش �شلوكي���ات خمالف���ة للدي���ن االإ�شًم���ي 
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وغريبة على ثقاف���ة املجتمع امل�شلم، وترتاوح هذه 
ال�شلوكي���ات املخالف���ة ب���ني املعلن عن���د بع�ش من 
ينادون ب���ه كالن�شوية التي ال يفه���م مغازيها كثري 
مم���ن يرفعون �شعاراتها، وب���ني ال�شذوذ اجلن�شي 
الذي بداأ يطالب به قلة قليلة جدًا وعلى ا�شتحياء. 
ومن ه���ذا املنطلق فم���ن املهم لف���ت االأنظار اإىل 
هذه املخالف���ات والعمل عل���ى التخل�ش منها قبل 
تف�شيه���ا وحتوله���ا اإىل ظاهرة جتد م���ن ي�شتميت 

للدفاع عنها. 
التع��رف على اأ�سب��اب ظهور التط��رف النحاليل: . 2

اإن ال�شع���ي ملعاجلة اأي م�شكلة دون البحث العميق 
يف م�شبباته���ا ميك���ن اأن يك���ون اإ�شاع���ة لًأوقات 
وه���در للجهود، وقد يق���ود اإىل نتائج �شلبية. فلكل 
ظاهرة دوافع داخلية تخ�ش الفرد وكذلك عوامل 
خارجي���ة تتعلق مبحيطه. والبحث يف هذا االجتاه 
�شيع���ني عل���ى ت�شخي����ش امل�شكلة وو�ش���ع احللول 
املنا�شبة لها، حتى ل���و تطلب االأمر معاجلة بع�ش 

احلاالت على حدة. 
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البناء اليقين��ي باهلل تعاىل: اليقني ق�شيًة غائيًة . 3
بالن�شب���ة لكثري م���ن الباحثني ع���ن احلقيقة، وما 
من منه���ج عقل���يٍّ اإال ويجعل من اأ�ش�ش���ه الو�شول 
اإىل احلقيقة ب�شكل يقيني ولو يف بع�ش املجاالت، 
وه���ذا الفع���ل العقلي غالًب���ا ما يرتب���ط باحلا�شة 
املدِركة، وحني نرجع اإىل القراآن جند اأّن معرفته 
جامع���ة ب���ني احل����ش املنبثق م���ن الواق���ع والعقل 
العام���ل يف حميط���ه والفط���رة امل�شاع���دة عل���ى 
اكت�ش���اب املعرفة، ومن هنا ي���ربز مو�شوع اليقني 
عند اجتم���اع العقل ال�شليم مع الفط���رة ال�شليمة 
وت�شديق الواقع، فيك���ون اليقني الذي ال ي�شتطيع 
العاق���ل دفع���ه، ويتكل���م الق���راآن ع���ن تاأث���ري هذه 

املعرف���ة يف حياة العارف به���ا فيقول: چ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

چ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  

واليقني املعريف ل���ه جانبان: اأحدهما ذاتي متعلق 
ب�شعور االإن�ش���ان، واالآخر مو�شوعي، وهو مطابقة 
ذل���ك ال�شع���ور للواق���ع، ويف اجلان���ب املو�شوع���ي 
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ا عل���ى جميع العقول؛ وذلك  يكون اليقني مفرو�شً
الجتماع احلقائق البديهية مع احلقائق احل�شية.

ا�ست�سع��ار اإعج��از دين الإ�س��الم: وذلك من خًل . 4
االإعج���از اللغوي يف الق���راآن الكرمي، حيث حتدى 
اهلل تعاىل كفار قري�ش اأن ياأتوا مبثله، فلم يفعلوا، 

حي���ث قال اهلل لهم: چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   
ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  چ، وق���ال �شبحان���ه: چ ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ. 

وكذلك م���ن خًل االإعجاز الت�شريع���ي، فاملتاأمل 
لت�شريع االإ�شًم، وج���ده موافًقا للفطرة والعقل، 
ع اإال م���ا في���ه م�شلح���ة االإن�ش���ان، وال  ف���ً ُي�ش���رِّ
ره، فاأ�شول���ه ومبانيه، و�شرائعه  م اإال ما ي�شُ يح���رِّ
واأخًق���ه: ال تدع���و اإال اإىل الف�شيل���ة. فه���و ديٌن 
�شرائع���ه مت�شف���ة بال�شمولية، فلي�ش���ت مق�شورة 
عل���ى �شيء دون اآخر، وه���ذا يتبني من خًل بيان 
املقا�ش���د العامة للدين، وه���ي: حفظ الدين، كما 
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يف قول���ه تع���اىل: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
 ڃ  چ، وحف���ظ النف����ش، كما يف ق���ول اهلل تعاىل: 

چ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڤڤ  چ، وحفظ العر�ش، كما قال اهلل �شبحانه: 
چ،  ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   چ 

وحفظ العقل، كما ق���ال اهلل �شبحانه: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، وخام�ش���ة ال�ش���رورات 

حفظ امل���ال، كما ق���ال اهلل تع���اىل: چ ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  چ.

ومن االإعجاز الت�شريعي: ت�شريع التعاي�ش مع غري 
امل�شل���م، ومفهومه: اأن اخلًف يف املعتَقد ال مينع 

الت�شاح���ب، كما قال �شبحانه: چ ڈ  ڈ  ژ  
ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  

جهدهم���ا  ب���َذال  اأنهم���ا  فم���ع  چ،  ڳڱ    ڳ   ڳ  

الإ�شًل���ه، فاإن اهلل تعاىل مل ياأمره حتى بالهجر؛ 
حبة. واإمنا بال�شُّ
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حترير املوقف ال�سرعي من حقوق املراأة وواجباتها: . 5
وذل���ك من خًل بيان اأن مقت�ش���ى كون ال�شريعة 
مرجًع���ا لن���ا، واالنقي���اد ل���ه يف املجتم���ع امل�شلم. 
ومن���ه التاأكيد على اأن املراأة ق���د تواجه م�شكًت 
مثلها مثل غريها من اأف���راد املجتمع، فالرجل له 
م�شكًت���ه، واالأطفال له���م م�شكًتهم، واملعاقون 
له���م م�شكًتهم وهك���ذا.. ونظرًا الأن امل���راأة لها 
اعتبار خا�ش وق�شيتها مطروحة االآن وهي مدخل 
للفتن���ة يف جمتمعنا فً بد اأن نواجه هذه الق�شية 
مب���ا يكافئه���ا علميًا وعملي���ًا، ومنه���ا اأن ننظر يف 
م�شكًت امل���راأة التي تواجهه���ا يف املجتمع بنظر 
�شرع���ي واقع���ي. ومن املهم بي���ان موقف االإ�شًم 
م���ن امل���راأة وحقوقها وال���رد على ال�شبه���ات التي 

تدور حولها، وخ�شو�شا �شبهة ظلم املراأة.
ثانيًا: املعاجلات التوعوية:

التوعي��ة مبكان��ة العلم��اء ال�سرعي��ني: من املهم . 1
التو�شي���ح ب���اأن م���ن يحارب���ون االإ�ش���ًم يعلمون 
اأنه���م ل���ن ينجح���وا يف م�شاعيه���م اإال م���ن خًل 
اإ�شع���اف ه���ذا الدي���ن يف نفو����ش امل�شلم���ني، ويف 
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 ذلك يقول امل�شت�شرق النم�ش���اوى فون غرونيباوم
 Grunebaum ف���ى كتابه )االإ�ش���ًم احلديث( 
Modern Islam )غرونيباوم، 1983، �ش202(: 
اإن احلاج���ز ال���ذي يحج���ز امل�شلم ع���ن التغريب 
Westernization ه���و ا�شتع���ًوؤه باإميان���ه، واإنه 
البد م���ن حتطيم ذل���ك احلاجز لكي تت���م عملية 
التغري���ب. وله���ذا ف���ً عجب م���ن التط���اول على 
كل م���ا ل���ه عًقة برت�شيخ ه���ذا الدي���ن يف اأفئدة 
وقل���وب امل�شلمني ب���دءًا من العلماء ال���ذي يعدون 
ه���دف املرحلة الراهن���ة واحللق���ة االأ�شعف التي 
ميك���ن التطاول عليها بكل اأريحي���ة رغم اأن بع�ش 
املتطاول���ني مل يتوق���ف �شره���م عل���ى ا�شتنقا����ش 
العلم���اء بل جتاوز اإىل ا�شتنقا�ش كل ما له عًقة 
بالدين بدء من العلماء املعا�شرين ومرورًا بعلماء 
ال�شلف ثم كبار ال�شحابة، وحتى ذات النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
طالته جتاوزات بع�ش اأولئك ال�شًل. ومن املهم 
التوعي���ة ب���اأن الهج���وم على علم���اء ال�شريع���ة اإمنا 
ه���و لكون هذه الرم���وز هي الق���وة، واملوّجه لًأمة، 
وكّلما كانت تل���ك الرموز قوية وحمل ثقة، فاإنه من 
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ال�شع���ب اخرتاق املجتمع من قب���ل االأعداء؛ وذلك 
نظرًا لقوة احل�شانة الفكري���ة والروحية امل�شتمدة 
م���ن الت�شريع���ات املعتنقة الت���ي ما و�شل���ت اإال من 
خ���ًل تلك الرموز. وله���ذا فمهاجمتها يهدف اإىل 
اإ�شقاط الرموز وثانيها �شقوط املبادئ التي يدعون 
ويروج���ون لها. ق���ال ال�شيخ ال�شع���دي - رحمه اهلل 
تعاىل: "لوال العلم؛ لكان النا�ش كالبهائم يف ظلمات 
اجلهالة، ولوال العلم؛ ملا عرفت املقا�شد والو�شائل، 
ول���وال العلم؛ ما عرفت الرباهني على املطالب كلها 

وال الدالئل" )ال�شعدي، 2005، �ش71(.
التوعية بخلفيات ن�سوء احلركات الن�سوية: يعود . 2

�شبب ن�شوء احلركات الن�شوية اإىل ما ي�شتمل عليه 
الرتاث اليهودي والن�شراين من انتقا�ش للمراأة. 
حي���ث يعتق���دون اأن امل���راأة ه���ي اأ�ش���ل اخلطيئة؛ 
الأنها هي التي اأغ���رت اآدم عليه ال�شًم وحر�شته 
عل���ى االأكل م���ن ال�شجرة كما ه���و من�شو�ش عليه 
يف كتبه���م. ويعتقدون ب���اأن اهلل، �شبحانه وتعاىل، 
عاقب ح���واء واملراأة ب�شكل عام ب���اأن جعلها حتت 
�شي���ادة الرجل. وقد ترتب عل���ى عملية التحري�ش 
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كم���ا يزعم���ون باالإ�شاف���ة اإىل خ�شوعه���ا ل�شيادة 
الرج���ل لعنها وع���دم ا�شتحقاقه���ا للحياة وكذلك 
الزع���م باأنها ب���ً روح واأنها ال ت�شتح���ق اأن تدخل 
اجلنة، ب���ل االأغلب اأنها تدخل النار. هذه النظرة 
الدوني���ة يف الرتاث اليهودي والن�شراين �شاهمت 
ب�شكل كبري يف ظه���ور احلركات الن�شوية املطالبة 
بحق���وق املراأة. وباملقابل فمن امله���م التاأكيد على 
اإبراز مكان���ة املراأة يف االإ�ش���ًم واإكرامها كمراأة 

واأم وزوجة وبنت واأخت.
التوعية التكاملية: من خًل تفعيل كافة اجلهات . 3

املعني���ة وحثها على توعي���ة اأف���راد املجتمع وبيان 
العواق���ب الوخيمة لتف�شي امل���ادة االإباحية. وذلك 
م���ن خ���ًل التاأكيد عل���ى خطباء اجلمع���ة واأئمة 
امل�شاج���د والدع���اة ب���اأن يوعوا حميطه���م بخطر 
ه���ذه اجلرائم وير�شدوا اأف���راد املجتمع اإىل عدم 
الوقوع فيها. مع تطوير حمتوى املناهج الدرا�شية 
مب���ا يكفل التوعية بخطر جمافاة الدين، مع قيام 
املعلم���ني وم���دراء املدار����ش ومر�ش���دي الطًب 

باملتابعة والتنبيه على اأي �شلوكيات خمالفة.
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التحذي��ر من الطالع غ��ري املن�سبط: حيث ينادي . 4
بع����ش الكت���اب ب���رتك احلري���ة ل���كل ف���رد ليقراأ 
وي�شاه���د وي�شتم���ع ويت�شف���ح م���ا يريد ث���م يقيم 
االأن�ش���ب له. وهذا غ���ري مقبول اإطًق���ا ويخالف 
النه���ج الرب���اين ال���ذي ياأم���ر املوؤمن���ني كافة بعد 
اجللو����ش مع من ي�شخر من اآيات اهلل، حيث يقول 

�شبحانه: چ ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ  
ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب  ىب   چ)الن�شاء 140(، ويقول �شبحانه 

ی   ی   ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   چ  وتع���اىل: 
ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  

جت  حت  خت   مت  ىت   چ )االأنعام 68(.

التحذي��ر من التدخ��الت الأجنبي��ة: مما يوؤ�شف . 5
ل���ه اأن كثري م���ن �شباب امل�شلم���ني ينخدع بالطرح 
الغرب���ي املادي بكاف���ة اأ�شكاله وخا�ش���ة ما يتعلق 
بحماي���ة حق���وق االإن�ش���ان، وي���درك بع����ش هوؤالء 
ال�شب���اب اأن املقا�ش���د اخلفية الت���ي ت�شعى بع�ش 
املنظمات الغربي���ة حتقيقها قد ال تتحقق اإال على 
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اأنقا����ش املجتم���ع امل�شلم، وحي���ث اأيقن���وا واأقروا 
بعجزه���م ع���ن اإ�شعافه من اخل���ارج، فقد غريوا 
النه���ج ويحاول���ون االآن اخرتاقه م���ن الداخل من 
خًل التغري���ر ببع�ش اأفراده ودفعه���م للمطالبة 
باحلريات ال�ش���اذة وادعاء اأن احلكومات امل�شلمة 
حتاربه���م وت�شطهده���م وتنا�شد تل���ك املنظمات 
للتدخل وال�شغط على احلكومات من اأجل منحهم 
مزيد من احلري���ات والتي �شتنه�ش ج�شد املجتمع 

و�شتوؤدي اإىل �شقوطه. 
ثالثًا: املعاجلات الإجرائية:

التواج��د الفع��ال يف املحاف��ل الدولي��ة: من املهم . 1
وامللتقي���ات  والن���دوات  املوؤمت���رات  يف  امل�شارك���ة 
اأ�شكاله���ا  بكاف���ة  باحلري���ات  املتعلق���ة  الدولي���ة 
�ش���واء تل���ك املتعلقة بحري���ة امل���راأة اأو باحلريات 
الفردي���ة ال�شاذة كال�ش���ذوذ اجلن�شي وغريها من 
املطالبات. ومن خًل احل�شور ميكن بيان وجهة 
املوق���ف ال�شرع���ي م���ن كل ال�شلوكي���ات املخالف���ة 
للدي���ن االإ�شًمي احلني���ف. مع التاأكي���د على اأن 
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اململكة العربية ال�شعودية ال توافق على اأي اأنظمة 
اأو بنود تتعار�ش مع ال�شريعة االإ�شًمية. 

املواجهة التقنية: من خًل و�شع �شوابط تقنية . 2
حتول دون اإ�شاءة املجال التقني، ومن ذلك نظام 
الرت�شيح اأو احلجب املعمول به يف اململكة العربية 
ال�شعودي���ة، وتطوير اأدوات الت�شدي لكل ما يدعو 

اإىل االنحًل بكافة اأ�شكاله.

قي��ام اجله��ات الأمني��ة بدوره��ا: حي���ث يًحظ . 3
اأن بع����ش العمالة الوافدة وكذل���ك بع�ش �شعاف 
النفو����ش يروج���ون ملنكرات كلها ي�ش���ب يف خانة 
الرتويج للتط���رف االنحًيل. ومن هذه املنكرات 
ترويج االأفًم االإباحية حيث يتجراأ بع�ش العمالة 
ويبيع تل���ك املواد عًنية بغر����ش الك�شب املادي. 
كما اأن اجلهات االأمنية معنية مبتابعة ما يطرحه 
بع����ش �شعاف على �شب���كات التوا�شل االجتماعي 
م���ن اأف���كار منحل���ة وجمافي���ة لل�ش���رع كاالإحل���اد 
وال�شذوذ اجلن�شي وغريها واإحالتهم اإىل اجلهات 
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املعنية وتطبيق نظ���ام اجلرائم املعلوماتية وغريه 
من االأنظمة بحق من يثبت تطوره بتلك املخالفات.

�س��ن الأنظم��ة وحتديثها: من امله���م جدًا مراعاة . 4
اأن االنح���ًل بكاف���ة اأ�شكال���ه يح���دث ملجموع���ة 
م���ن االأ�شب���اب منه���ا التغ���ريات املت�شارعة وكثة 
امل�شتج���دات، وه���ذا يتطل���ب �شرع���ة مواكبة هذه 
التغريات و�شن اأو حتدي���ث االأنظمة لت�شمل كل ما 

ي�شتجد من اأ�شكال التطرف املجايف. 
ا�ستغ��الل اأوق��ات الف��راغ: حي���ث اأن م���ن اأ�شباب . 5

تف�ش���ي التطرف االنح���ًيل كثة اأوق���ات الفراغ 
ل���دى ال�شب���اب، وم���ن ه���ذا املنطل���ق كان البد اأن 
تتكاتف اجله���ات املعنية كوزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، وهيئ���ة الرتفي���ه، وهيئ���ة الريا�شة 
لتوف���ري برامج ثقافية وترفيهي���ة وريا�شية ت�شتغل 

اأوقات ال�شباب مبا ينفعهم.
تقوي��ة الرابط��ة الأ�سري��ة: خا�ش���ة ب���ني االآباء . 6

واالأوالد، وكذل���ك االإ�شراف على اختيار ال�شحبة 
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والت�شارك وتبادل امل���واد االإعًمية عرب الهواتف 
الذكية وو�شائل التوا�شل االجتماعي ب�شكل عام. 

اإيج��اد البدائل املنا�سبة: وذل���ك من خًل تطوير . 7
�شناع���ة الرتفي���ه املب���اح من خ���ًل دعم���ه باملال 
وت�شجيع الراغبني للم�شاركة يف تطوير هذا املجال. 

اختي��ار ال�سحب��ة النافع��ة: م���ن امله���م توجي���ه . 8
ال�شب���اب اإىل م�شاحب���ة االأخي���ار وجتن���ب رفقاء 
ال�شوء وتاأثريهم ال�شلبي على من ي�شحبهم، وكما 
ق���ال ال�شاعر: ال ت�شل عن امل���رء و�شل عن قرينه، 

فاإن القرين باملقارن يقتدي.
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