


 عرض 

التطرؾ : المبحث الثانً 
: مفهوم التطرؾ و أسبابه: المطلب األول 

: مفهوم التطرؾ: أوال 
) التطرؾ هو مجانبه الوسط واالنحٌاز إلً الطرؾ: ٌعرؾ التطرؾ فً اللؽة 

الوقوؾ إلً جانب أحد النقٌضٌن ،  ، فالتطرؾ ٌقوم منهجٌا على (المعجم الوسٌط
 .الوسطٌة والقوامة﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾وما عبر القران عنه بمصطلحً 

ٌشٌر مصطلح التطرؾ إلى المؽاالة والتعصب السٌاسً أو : التطرؾ اصطبلحا 
الفكري   الدٌنً أو المذهبً أو

 
من هو المتطرؾ؟ 

والقبٌلة والجماعة والحزب . إن التطرؾ هو سمة الصقت اإلنسان منذ وجود الدٌن
والسمو والعدالة والحق وكل شًء جمٌل لنفسك أو التطرؾ هو أن تنسب الفضل . 

وأن . لمجموعتك وتنفٌه عن اآلخر ولو كنت تعلم علم الٌقٌن أن ما تقوله خطؤ
تلصق الكفر والفساد وكل شًء سًء لؽٌرك رؼم علمك بما لدى ؼٌرك من 

 .قة أو الصبلح أو ؼٌرهالحقً
 

أسباب التطرؾ : ثانٌا 
أو اعتقادي  تطرؾ أن أسبابه منها ما هو فكريٌجمع الباحثون فً قضٌة الؽلو وال

كالوصال فً  يملومنها ما هو ع، كؽلو النصاري بعٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم 
 الصوم أو التبتل بعدم الزواج ، وله أنواع عدٌدة كالتطرؾ السٌاسً أو االقتصادي

ي التطرَؾ أحٌاناً األفراُد وأحٌاناً أخرى الجماعاُت، وفً بعض األحٌان قد و، ٌُؽذِّ
.  مإسساٌت ودولٌ تحت مظلَّة النظام والقانون

 

: وفٌما ٌلً أهُم أسباب الؽلو والتطرؾ

:  األسباُب الفكرٌُة للؽلو والتطرؾ: أوالً 
معاناة العالم اإلسبلمً الٌوم من انقساماٍت فكرٌٍة حادة، بٌن تٌاراٍت مختلفة،  -1

:   ومن أبرز هذه التٌارات



ٌدعو إلى بناء الحٌاة على أساٍس دنٌويٍ ماديٍ ؼٌِر مرتبٍط : تٌاٌر علمانً -أ
بل هً من وجهة نظرهم، . وال بالتقالٌِد والعادات االجتماعٌة األصٌلة، باإلسبلم
.  فً طرٌق التقدم واالنطبلق نحو الحضارة عوااقٌ 

ًٌ متطرؾ -ب ٌعارض المدنٌَة الحدٌثَة وكلَّ ما ٌتصل بالتقدم الحضاري، : تٌاٌر دٌن
فهً من وجهة نظرهم فساٌد فً الدٌن واألخبلق، فالحضارة تجعل الفرَد ٌعٌش 

.  لنفسه ملبٌاً لرؼباتها متنكراً لآلداب والفضٌلة
. رفض فكَر اآلَخِر وٌقاوُمه، وٌنظر إلٌه نظرَة ازدراٍء واحتقارولذا فكل تٌار منهما ي

 
وذلك من ، حْرص االستعمار على مسخ الهوٌة اإلسبلمٌة فً البلدان المستعمرة -2

، واآلشورٌة فً العراق، الفرعونٌة فً مصر: خبلل إحٌاء القومٌات مثل
والبربرٌة فً المؽرب ، والفٌنٌقٌة فً سورٌا وفلسطٌن، والفارسٌة فً إٌران

.    العربً
  
أمات كثٌراً من السنن ، فبظهور  إن ؼلو بعض المعاصرٌن، ؼٌاب الوسطٌة -3

.  الؽلو اختفى االعتدالُ وبظهور الؽالٌن ؼاب المعتدلون
إن هذا : "حذر من الخروج على منهج االعتدال فً الدٌن فقال( ص) ثم إن النبً

والتشدد فً الدٌن كثٌراً ما ٌنشؤ عن قلة ". الدٌن ٌسر ولن ٌشاد الدٌن أحد إال ؼلبه
. الفقه فً الدٌن

 
فؤؼلبها تعتمد فً مناهجها على ، خلل فً مناهج بعض الدعوات المعاصرةال -4

. الشحن العاطفً

 
: األسباُب العلمٌُة للؽلو والتطرؾ: ثانٌاً 

ر حدثاِء األسنان وسفهاِء األحبلم للعلم والدعوة -1 سٌخرج : "ففً الحدٌث، تصدُّ
ال ، قول البرٌةقوم فً آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحبلم ٌقولون من خٌر 

فؤٌنما ، ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة، ٌجاوز إٌمانهم حناجرهم
". لقٌتموهم فاقتلوهم فإن فً قتلهم أجراً لمن قتلهم ٌوم القٌامة

لهذا ترى بعض الشباب اتَّخذ منهم رإساًء جهاالً، فؤفتْوا بؽٌر علم، وحكموا فً 
لجسام ببل تجربة وال رأي وال رجوٍع إلى أهل األمور ببل فقه، وواجهوا األحداث ا



العلم والرأي، بل كثٌٌر منهم ٌنتقص العلماَء والمشاٌَخ وال ٌعرؾ لهم قْدرهم، 
.  فٌلمزهم بالتقصٌر أو المداهنة ونحو ذلك

، فالعلماء لهم منزلٌة عظٌمٌة فً المجتمع المسلم، ؼٌاب دور العلماء وانشؽالهم -2
ٌُضلون ، بهم أو انشؽالهمفؽٌا، فهم ورثة األنبٌاء مدعاةٌ لتصدٌر ؼٌر األكفاء الذٌن 

.  وحٌنذاك ٌتعرض المجتمُع للهبلك، الناَس بؽٌر علم
ففً أؼلب ببلد المسلمٌن تجد العلماء بمعزل عن ، الجفوة بٌن العلماء والشباب -3

. الشباب
. نقص الثقافة الدٌنٌة فً المناهج التعلٌمٌة فً معظم الببلد اإلسبلمٌة -4

   

:  األسباب السٌاسٌة للؽلو والتطرؾ: ثالثا
التناقض الفاضح بٌن ما تحض علٌه مواثٌق النظام السٌاسً الدولً من مبادئ  -1

وما تدعو إلٌه من قٌم إنسانٌة رفٌعة، وبٌن ما تنم عنه سلوكٌاته الفعلٌة التً 
.   تتنكر لكل القٌم والمثالٌات

الحزم فً الرد بعقوبات دولٌة شاملة  افتقار النظام السٌاسً الدولً إلى -2
هو فالتسٌب الدولً . لها مواثٌقه على المخالفات واالنتهاكات التً تتعرض، ورادعة
ٌفتح المجال واسعاً أمام الؽلو والتطرؾ من المؽرر بهم دٌنٌاً أو سٌاسٌاً الذي 

. أو عقاادٌاً 
إن احتبللَ ببلد المسلمٌن بالؽزو الفكري والعسكري وقتلَ أبنااهم وهتَك  -3

كما ٌحصل فً أفؽانستان ، أعراضهم وتدنٌَس مقدساتهم ومصادرَة ثرواتهم
حٌث تداعى األعداء على المسلمٌن من كل حدب وصوب، بٌن ، والعراق وفلسطٌن
.  طامع وكااد وحاسد

 

:  لو والتطرؾاألسباُب االقتصادٌُة للػ: رابعاً 
تبشر العولمُة التً تجتاح العالَم بمزٌد من األزمات االقتصادٌة للدول  -1

والمجتمعات المطحونة، مما ٌزٌد الفجوة بٌن الدول الؽنٌة والدول الفقٌرة، ومن ثمَّ 
.  ٌولد التطرؾ فً الفكر

فاستؤثروا ، إن كثٌراً من النافذٌن استكثروا على شعوبهم أن ٌشاركوهم الحٌاة -2
بالثروات والمإسسات والشركات، مما ٌإجج روح العداء وٌذكً نار التطرؾ 

.  والؽلو تحت مسمى الدٌن أو ؼٌره
عدم القدرة على إقامة تعاون دولً جدي من قبل األمم المتحدة، وحسم  -3

.  ٌة واالجتماعٌة للدولالمشكبلت االقتصاد



. عدم قدرة المنظمة على إٌجاد تنظٌم عادل وداام لعدد من المشكبلت الدولٌة -4
.  مثل اؼتصاب األراضً والنهب واالضطهاد وهً حالة كثٌر من الشعوب

 

: األسباب االجتماعٌة للؽلو والتطرؾ: خامساً 
. اختبلل العبلقة بٌن الحاكم والمحكوم -1
. االنتماء إلى المجتمع اإلسبلمً والتعلق بهفقدان  -2
إن : التفكك األسري واالجتماعً فقد روي أنه قبل الحسن فقال له أحد الصحابة -3

". من ال ٌرحم ال ٌرحم: ")فقال النبً . لً عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا
ٌُستهان بدور الرفقاء فً النزوع نحو الؽل، رفقاء السوء -4 و ال شك أنه ال 

 " الرجل على دٌن خلٌله فلٌنظر أحدكم من ٌخالل: "والتطرؾ وفً الحدٌث
 

:  األسباب التربوٌة للؽلو والتطرؾ: سادسا 
افتقاد التوافق مع النفس ومع الؽٌر، وحٌن التؤمل فً الحٌاة المعاصرة نجد أن  -1

النفس أكثر الذٌن اُتهموا بالعنؾ والتطرؾ أو وقعوا فٌه هم ممن ٌفتقد التوافق مع 
وعدم التوافق هذا دفعهم إلى اتخاذ أسالٌب ؼٌر شرعٌة فً تؽٌٌر ، أو مع المجتمع

. الواقع الذي ٌعٌشونه
فاإلنسان وخصوصاً فً مرحلة الشباب بحاجة ، عدم إشباع الحاجات اإلنسانٌة -2

لٌعٌش فً ، إلى جملة من الحاجات األساسٌة التً ٌنبؽً إشباعها وتوجٌهها
. ماعًاستقرار نفسً واجت

ٌُستهان به فً تؽذٌة فكر الؽلو والتطرؾ_ 3 . تلعب وساال اإلعبلم دوراً ال 
 

 اختطاؾ العقل/ عرض فٌدٌو دكتور ولٌد الفتٌحً 
 

: أنواع التطرؾ: المطلب الثانً 
 

 : ٌمكن تقسٌمه إلى ثبلثة أنواع توجد منفردة أو مجتمعة
 

 : التطرؾ المعرفً: أوال 
فكرة أو أفكار معٌنة ، وال ٌقبل المناقشة أو إعادة وهو أن ٌنؽلق الشخص على 

النظر فٌها ، وٌعتبرها من الثوابت المطلقة ، وهو فً هذه الحالة ال ٌلؽً وظٌفة 



عقله فقط فً تمحٌص هذه الفكرة أو األفكار بل إنه ٌلؽً أي رأي آخر مخالؾ ، 
اقشه أو وال ٌسمح لهذا الرأي أن ٌدخل مجال وعٌه فضبل عن أن ٌتفهمه أو ٌن

 . ٌتقبله
 : التطرؾ الوجدانً: ثانٌاً 

وهو شعور حماسً طاغ نحو شًء معٌن ٌجعل الشخص مندفعا فً اتجاه معٌن 
دون تبصر وربما ٌدفعه هذا االنفعال إلى تدمٌر نفسه أو ؼٌره ، وربما ٌندم بعد 

 . (المإٌد أو الرافض) ذلك حٌن تخؾ حدة هذا االنفعال 
 

 : يالتطرؾ السلوك: ثالثاً 
وهو المؽاالة فً سلوكٌات ظاهرٌة معٌنة بما ٌخرج عن الحدود المقبولة وكؤن هذه 
السلوكٌات هدؾ فً حد ذاتها ولذلك ٌكرهها الشخص بشكل نمطً وهً خالٌة من 

.  المعنى وفاقدة للهدؾ 
وال ٌتوقؾ األمر عند الشخص ذاته بل ٌحاول إرؼام اآلخرٌن على التقٌد بما ٌفعله 

قسراً ، وربما ٌلجؤ إلى العدوان على اآلخرٌن إلرؼامهم على تنفٌذ ما هو قهراً أو 
 . ٌرٌد

 
مظاهر الؽلو والتطرؾ وآثارهما : المطلب الثالث

:  المظاهر العقاادٌة: أوالً 
، إن العنؾ والتطرؾ ضبلل عن الحق وابتداع فً الدٌن، الضبلل وترك الهدى_ 1

. ذلك ألنه ٌتبع الظن والمتشابه
افترقت : "ففً الحدٌث، ذلك أن فكر العنؾ والتطرؾ ٌزٌد األمة فرقةً ، التفرق_ 2

وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتٌن ، الٌهود على إحدى أو اثنتٌن وسبعٌن فرقة
".  وتفترق أمتً على ثبلث وسبعٌن فرقة، وسبعٌن فرقة

العنؾ  ذلك أن من ٌحمل فكر، التطاول على الشرٌعة واتهامها بالنقصان_ 3
فالعنؾ ، وكؤنه ٌتهم الدٌن بالنقصان، والتطرؾ إنما ٌبتدع فً الدٌن ما لٌس منه

واالبتداع مضادة للشارع حٌث نصب المبتدع نفسه حكما على الشرٌعة ال ملتزما 
. بما ُحدَّ له

 
 :المظاهر الفكرٌة: ثانٌاً 



ٌث إن العنؾ فً الدٌن فً العصر الحد، تشوٌه صورة اإلسبلم والمسلمٌن_ 1
أ  ه الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ، ونفَّر الناس منه، وفتح األبواب للطعن فٌه، فتجرَّ شوَّ
أناٌس على أفعاٍل وأقواٍل لم ٌكونوا لٌْجُرءوا علٌها لوال وجوُد العنفوالتطرؾ فً 

. المؽاالة
ذلك أن الؽبلة والمتطرفٌن ٌستدلون بؤدلة من الكتاب ، التناقض فً أفهامهم_ 2

لوها بما ، قٌقة األمر تخالفهموالسنة هً فً ح لكنهم أخذوا بظاهر النصوص أو أوَّ
.  ٌتناسب مع فكرهم

التعصب للرأي وعدم االعتراؾ بالرأي اآلخر، مما ٌإدي إلى إلزام الناس بما _ 4
. لم ٌلزمهم هللا به وقد ٌإدي ذلك إلى الؽلظة والخشونة وإٌذاء اآلخرٌن

 
: المظاهر السلوكٌة: ثالثاً 

ذلك أنها تنقسم إلى ، شر أنواع األمراض التً تفتك بالمجتمع رؾالتطإن _ 1
ٌُرجى شفاإه، شهوات وشبهات ، فمرض الشهوة كمعصٌة الخمر والزنا ونحو ذلك 

ذلك أن ، أما مرض الشبهة وهو ما ٌتعلق بالمعتقدات واألفكار فٌصعب شفاإه
. أما مرٌض الشبهة فٌحسب أنه ٌحسن صنعاً ، العاصً ٌعلم أنه ٌرتكب خطؤً 

لهذا أرشدنا النبً إلى ترك الؽلو والتطرؾ والتشدد فً ، االنقطاع عن الطاعات_ 2
إن هذا الدٌن ٌسر ولن ٌشاد : "ففً الحدٌث، العبادة ألنه ٌإدي إلى تركها بعد ذلك

. "الدٌن أحد إال ؼلبه
 

:  المظاهر االجتماعٌة: رابعاً 
رفٌن ٌحلون ألنفسهم ذلك أن المتط، وقوع الفتنة واالقتتال بٌن المسلمٌن_ 1

، ظانٌن أنهم بذلك ٌحاربون أعداء اإلسبلم، الخروج على الحاكم وقتال المسلمٌن
إنهم انطلقوا إلى آٌات نزلت فً الكفار فجعلوها على : "قال ابن عمر فً الخوارج

. ما ابتدع رجل بدعة إال استحلَّ السٌؾ: وقال أبو قبِلبة". المإمنٌن
قال ". قالها ثبلثاً ، هلك المتنطعون: "ففً الحدٌث، ابالهبلك والوقوع فً العذ_ 2

. المتعمقون المؽالون المجاوزون الحدود فً أقوالهم وأفعالهم: أي: النووي
ال تشددوا على أنفسكم فٌشدد هللا : "ففً الحدٌث، التشدٌد من هللا تعالى_ 3

: الدٌارفتلك بقاٌاهم فً الصوامع و، فإن قوماً شددوا فشدد هللا علٌهم، علٌكم
" رهبانٌة ابتدعوها ما كتبناها علٌهم"

 



 
 عبلقة العنؾ بالتطرؾ :المطلب الرابع

: عبلقة العنؾ بالتطرؾ

ٌإكد الخبراء والتربوٌٌن على أن العنؾ هو أول مظهر من مظاهر التطرؾ 

وأكثرها خطورة على المجتمع بؤثره ، ولعلنا نبلحظ أن من خبلل ما استعرضناه 

التطرؾ و مظاهره أن العنؾ مظهر أساسً من مظاهر التطرؾ سباقا عن أسباب 

، بل ان العنؾ الذي ٌمارس على أفراد المجتمع هو الذي ٌدفعهم إلى التطرؾ 

بؤنواعه ، لٌصبح العنؾ عنصر مزدوج أي أن العنؾ ٌإدي إلى التطرؾ وسبب 

. من أسبابه ، وكذلك التطرؾ ٌنتج عنه العنؾ ضد اآلخرٌن

  



  التنبه المبكر للعنؾ ٌحد من مظاهر التطرؾ -1

  2010  –04  -03ٌوم   نشر فً : الندوة    

دكتوراة فً العلوم اإلسبلمٌة تخصص فرعً فً العلوم )رقٌة العلوانً . د
 التنبه المبكر للعنؾ ٌحد من مظاهر التطرؾ ( : اإلنسانٌة ، جامعة البحرٌن 

: أن أكدت الدكتورة رقٌة طه جابر العلوانً 

التطرؾ اتجاه نفسً وانفعالً ٌجعل الفرد ٌإمن بعقٌدة أو حكم مسبق دون  -
. االعتماد على سند منطقً أو معرفة كافٌة 

وٌإدي ، وقد ٌلجؤ الشخص إلى العنؾ إلسكات كل صوت ٌؽاٌر رأٌه واعتقاده  -
عامل الزمن دوره فً تكرٌس هذه التوجهات فً نفس النشء من خبلل إهمال 

. أو التنبه إلٌها مبكراً مشٌرة العلوانًمعالجتها 

أن بعض األحٌان ٌشجع بعض اآلباء أبناءهم الذكور على التصرؾ بعنؾ  -
. وؼبلظة وقسوة مع اآلخرٌن أو شقٌقاتهم إلظهار التفوق فً الجنس والتسلط 

والحرمان العاطفً وؼٌاب الدؾء األسري والمعاملة الوالدٌه الطٌبة التً تحتوي -
. ٌدفع به إلى االرتماء فً أحضان جماعات أخرى ، نان وألفة األبناء بح

 :وعلى ذلك أوصت العلوانً من خبلل بحثها باتخاذ الخطوات التالٌة 
ضرورة تؤهٌل العاملٌن فً المإسسات التربوٌة والتعلٌمٌة لٌكونوا على قدر   -

 .كاٍؾ من الفهم والوعً للمشاركة فً معالجة إشكالٌة التطرؾ
راد على االهتمام بالمشاركة المجتمعٌة وإدخال منظمات المجتمع حث األؾ  -

المدنً فٌها وتفعٌل برامج مشتركة بٌن تلك الجهات لتطوٌر مفهوم األمن 
 .االجتماعً وتوسٌع نطاقه

أهمٌة تفعٌل دور مإسسات التربٌة والتعلٌم فً ؼرس روح االنتماء والوالء   -
ورفض السلوكٌات المنحرفة بكل للوطن وتكرٌس القٌم الفاضلة واستهجان 

 .أشكالها والعمل على نبذها واحتوااها ومعالجتها فً مراحل مبكرة
دور المإسسات الدٌنٌة فً معالجة التطرؾ ومحاصرة األفكار المنحرفة  -  

 .واإلسهام فً تكرٌس الوسطٌة واالعتدال
وكٌات دور أجهزة اإلعبلم فً تنسٌق العمل الوطنً فً مجال محاربة السل -  

 .المنحرفة وتعزٌز قٌم المجتمع األصلٌة



أهمٌة مراجعة المواقؾ بمعنى أن تقوم كل مإسسة تربوٌة بدءاً من مإسسة   -
األسرة بمراجعة دورها السلبً فً حدوث االنحراؾ والتطرؾ واإلرهاب والمبادرة 

 .بؤهمٌة تصحٌح المسار

 ؟؟؟عن التطرؾ  بحثٌة  عرض مقاالت

دراسات وأبحاث حول التطرؾ فً المجتمع : المطلب الخامس 
:    الكوٌتً 

 
: الدراسات السابقة : أوال 

 "الجامعة بٌاة التعصب والتطرؾ"  فً دراسة لؤلنصاري عن الحرم الجامعً -1
كشفت دراسة أكادٌمٌة حول التعصب القبلً والطاافً فً الحرم الجامعً أعدها 

 .عٌسى األنصاري . داألستاذ فً كلٌة التربٌة 
:  وتوصلت الدراسة الى 

ان الطبلب وفقا الجاباتهم ٌرون ان التعصب الطاافً والقبلً متجذر فً المجتمع  -
. الكوٌتً، وهو حاضر بقوة فً مستوٌٌه القبلً والطاافً

ان التعصب الطاافً حاضر وموجود، وفٌما لو تطابق رأي الطبلب مع الواقع  -
 .ٌعٌش حالة تعصب خطرة تهدد كٌنونته وهوٌته االجتماعٌةفان المجتمع الكوٌتً 

وفٌما ٌتعلق بؤساتذة الجامعة تحذر الدراسة من ان االمر ٌدعو الى القلق والتوتر، 
من الطبلب ان بعض االساتذة ٌتصرفون بمعاٌٌر طاافٌة % 55حٌث ٌعلن اكثر من 

 .وقبلٌة
تهم، وان الجامعة تقؾ ان الروح القبلٌة متؤصلة فً نفوس الطبلب وفً ذهنً -

 .عاجزة امام هذا التموج القبلً الذي ٌهدد بالخطر
من الطبلب ٌعتقدون ان االنتخابات % 51ٌتعزز هذا التوجه الخطر بؤن اكثر من  -

 .الطبلبٌة تجري على أسس طاافٌة وقبلٌة
. ان طبلب السنوات العلٌا اكثر وعٌا بوجود هذا التعصب وانتشاره فً الجامعة -
ا ٌتعلق بتؤثٌر متؽٌر الكلٌة وجدنا ان هذا التعصب فً االؼلب ظاهر للعٌان وفٌم 

فً الكلٌات االنسانٌة بالدرجة االولى وبالتالً فإنه أقل انتشارا وحضورا بٌن 
. الكلٌات التطبٌقٌة والعلمٌة

لم ٌكن هناك تؤثٌر كبٌر للجنس او المحافظة فً آراء الطبلب حول حضور  -
 .سالة المطروحةالتعصب فً اؼلب اال



 
عبدالعزٌز ؼانم عن المشكبلت االجتماعٌة التً تواجه .وفً دراسة أجراها د-2

: الشباب فً جامعة الكوٌت بعد الؽزو العراقً الؽاشم وجد أن أهم المشكبلت هً
دخول قٌم وسلوكٌات ؼرٌبة وؼٌر مقبولة على المجتمع الكوٌتً   -
كبلت االجتماعٌة وٌرجع ذلك إلى هناك بعض السلوكٌات أسهمت فً ظهور المش -

ضعؾ الوازع الدٌنً ، حٌث توضح الدراسة بؤن أهم المشكبلت التً تثٌر الطلبة 
 .فً المجال الدٌنً هً االنحراؾ الخلقً لبعض الطلبة 

 
وهناك العدٌد من الدراسات التً أجرٌت على عٌنات وشرااح من المجتمع   -3

وجمٌع هذه الدراسات أكدت على وجود أثار الكوٌتً بعد التحرٌر م الؽزو العراقً 

وقد .نفسٌة سلبٌة بٌن أفراد المجتمع تركها الؽزو الؽاشم فً المجتمع الكوٌتً منها

أوضحت الدراسات أنه توجد ظواهر وآثار متعددة ظهرت على سطح المجتمع 

 : الكوٌتً

 : فعلى مستوى اآلثار النفسٌة -أ 
السلوكٌة مثل انتشار العدوانٌة والعنؾ ، فقد ترك العدوان آثاراً على الجوانب 

والعزلة واالضطرابات النفسٌة ، وعلى الجوانب االنفعالٌة مثل الؽضب واإلحباط 
والملل والحزن وعلى الجوانب المعرفٌة مثل تشتت االنتباه وعدم التركٌز والنسٌان 

  . وضعؾ الذاكرة
ة فً التحكم فً أما بالنسبة للمراهقٌن فقد أصبح لدى البعض منهم صعوب -

سلوكهم فٌكثرون من التصرفات الطااشة والسلوك العدوانً وعدم الحذر إضافة 
إلى اضطرابات النوم وضعؾ القدرة على التركٌز والتذكر ، كما أن هناك أعراضاً 

فسٌولوجٌة كإصابة الكثٌرٌن مثل الشعور بالتعب واإلرهاق وعدم القدرة على 
الذهن المصاحب بفقدان الذاكرة وعدم القدرة النوم واألحبلم المزعجة وتشوٌش 

على التركٌز والدوخة وضٌق التنفس ، جمٌع هذه اآلثار السلبٌة نتٌجة ما خلفه 
 .العدوان العراقً على األطفال والمراهقٌن والشباب

 : أما بالنسبة لآلثار االجتماعٌة -ب 
الكوٌتً ، أنواعاً  خلق العدوان العراقً آثاراً اجتماعٌة لم ٌكن ٌعرفها المجتمع -

جدٌدة من الجراام مثل حٌازة األسلحة وإطبلق النار ، فقد عدت هذه الظاهرة 
 .حدٌثة على المجتمع الكوٌتً حٌث لم تكن موجودة أو معروفة قبل الؽزو 



إن الجراام األخبلقٌة قبل الؽزو كانت تتراوح بٌن جنح وجناٌات أما التً ارتكبت  -
ناٌات ، حٌث أن الخطؾ واإلكراه كانا القاسم المشترك بعد الؽزو فكانت جمٌعها ج

فً جمٌع هذه الجناٌات ، فمن األسباب التً أدت إلى االنحراؾ األخبلقً الشدٌد 
هً إباحة النظام العراقً معظم القوانٌن المحرمة شرعاً ، األمر الذي شجع الكثٌر 

  . من األحداث على التقلٌد والمحاكاة

وعدم  . فقد زادت لدٌهم مظاهر السلوك العدوانً والعنؾأما بالنسبة للشباب  -
االلتزام بالقوانٌن ، التهور فً القٌادة ، اإلكثار من التدخٌن ، المٌل للعزلة 

 .واالضطراب فً النوم وحٌازة األسلحة 

أٌضاً من مظاهر االختبلل االجتماعً الذي أصاب المجتمع الكوٌتً ، زٌادة  -
نواع من الجراام الجدٌدة على المجتمع الكوٌتً مثل هتك معدالت الجراام وانتشار أ

العرض واالعتداء على الشرؾ وخاصة بٌن الشباب الذٌن لم ٌكونوا معتادٌن على 
مثل هذه السلوكٌات السٌاة ، كما ارتفعت معدالت حوادث السٌارات بشكل ملموس 

. وواضح 

: مظاهر التطرؾ التً ٌعانً منها المجتمع الكوٌتً -ثانٌا

هناك بعض الظواهر السلبٌة والمشكبلت االجتماعٌة التً انتشرت على فترات منذ 
الؽزو الصدامً الؽاشم على الكوٌت، منها االستهتار والرعونة من قبل الشباب 

عبلوة على استخدام األسلحة بكثرة بسبب انتشارها ، باإلضافة إلى العصبٌة 
الشباب ، وأعتقد أن تلك المشكبلت  الزاادة بٌن الشباب وكثرة انتشار العنؾ ما بٌن

أو تلك الظواهر السلبٌة ما هً إال مخلفات نفسٌة للؽزو هذا من ناحٌة ومن ناحٌة 
بدأت تظهر مظاهرة جدٌدة مع نشؤة وتطور االنترنت وأسالٌب التكنولوجٌا أخرى 

كاضطراب الهوٌة الجنسٌة والتً ممكن مبلحظتها ودخٌلة على المجتمع الكوٌتً 
 : من خبلل

ظاهرة اإلٌمو  -1

اختصار لكلمة اإلنجلٌزٌة والتً تعنً اإلحساس وهو اختار لمصطلح : اإلٌمو 

شخصٌة حساسة ، و بدأت كتٌار موسٌقى فً  –متمرد  ذو نفسٌة حساسة 

موسٌقى الهارد روك فً أواال الثمانٌنات وتحولت فً بداٌة األلفٌة الثالثة إلى 



و معظم أفرادها من المراهقٌن الذٌن ال موضة لجماعات البانك شبة المنقرضة 

. سنة وهً فترة التمرد والعصٌان وتكوٌن الهوٌة  17ٌتجاوز عمرهم 

شخصٌة اإلٌمو * 

 عاطفٌون وحساسون بطبعهم -

 .ٌمٌلون إلى الكآبة والبكاء -

 .مكتابون فً صمت داام وحزن –متشاامون  -

 .ٌمٌلون إلى الحب ؼٌر متبادل -

 .اتهم وال أحد ٌستطٌع فهمهمٌقولون أنهم منبوذون فً مجتمع -

ٌمٌلون إلى كتابة الشعر وسماعة وٌعالج شعرهم ارتباكهم والكآبة والشعور  -

 .بالوحدة والؽضب الناتج عن عدم قدرة األشخاص العادٌن على فهم مشاعرهم

والمٌتال التً تتحدث عن الحزن واأللم –ٌستمعون إلى موسٌقى الروك آندرول -

 .وكلماتها الحساسة

 .تهم شق الرسػ وتجرٌحهمن ممارس -

ظاهرة عبدة الشٌطان   -2

هً حركة أو ظاهرة تدعو للتمرد على جمٌع األدٌان السماوٌة والقوانٌن 

.  الوضعٌة وتحث على إباحة وارتكاب الفواحش والجراام والمحرمات

الذي أهتم بالظاهر والعبادات ( إلٌستركراولً) مإسسها الساحر اإلنجلٌزي 

وٌإكد على " الشٌطان األبٌض" الشذوذ الجنسً فً كتابه الؽربٌة ودافع عن 

ضرورة أنتفال هذه األفكار من جٌل إلى جٌل وحث المنتمٌن إلٌه على خرق 

القوانٌن وهم فً الؽالب من المراهقٌن الذٌن ٌرؼبون فً الثورة واالنتفاضة ثم 

". أنطوان لٌفً"كان الكاهن الٌهودي األمرٌكً 

  أفكار عبدة الشٌطان

لعبدة الشٌطان أفكار اعتنقوها وجعلوا منها عقٌدة ٌدٌنون بها وهً عبارة عن 

. رإٌة للكون واألنسان والشٌطان

  رإٌتهم للكون

. الكون عندهم أزلً وأبدي

 

  رإٌتهم لئلنسان



حٌاة الجسد والدم "صورة مصؽرة من الكون وٌدعون أن الحٌاة التً نعٌشها  -

... قات الحٌاة، الجسدوما هً إال سلسلة ال تنتهً من حل" 

إلخ وعلى األنسان أن ٌنطلق رقٌاً فً هذه ...الروح...العقل ...الذات...النفس

. الحلقات

ال أثر للموت بؤي طرٌقة كانت انتحاراً أو حرقاً ألن الموت فً نظرهم ما هو  -

. إال وسٌلة لبلنتقال من درجة إلى أخرى

رب إلى الشٌطان وٌفضل قتل وٌرون أن قتل البشر هً القرابٌن األفضل للتق -

. األطفال ألنهم األطهر

وذلك عن " عالم النور"وؼاٌتهم من عبادة الشٌطان الدخول إلى ما ٌسمونه  -

طرٌق الدخول فً حالة النشوة والكمال أو الصفاء الذهنً باستخدام الموسٌقى 

الممارسات الجنسٌة الشاذة بشكل فردي أو  -العقاقٌر –الخمور  -المخدرات–

. اعًجم

   رإٌتهم للشٌطان

الشٌطان ٌمثل الحكمة وٌمثل الحٌاة الواقعٌة ال حٌاة الخٌال واألوهام وٌمثل كل 

الخطاٌا والسٌاات التً تقود إلى اإلشباع الجسدي والفكري كما أنه ٌمثل 

:- االنتقام ال التسامح فمن وصاٌاهم مثبلً 

 .تدمٌر كل من ٌحاول مضاٌقتك ببل رحمة" االنتقام" -

المبادرة الجنسٌة طالما سمحت الظروؾ وخاصة مع " اإلشباع الجنسً"  -

 .المحارم

 .االعتراؾ الكامل بالسحر واألٌمان المطلق بالطقوس السحرٌة -

 –الحب والبؽض  –بٌن الخٌر والشر "المساواة بٌن المتضادات من الكون  -

 ".الحزن والفرح  -واأللم والسرور –المادٌات والروحانٌات 

 

 اضطراب الهوٌة الجنسٌة /  عن االٌمو والبوٌات فٌدٌو     

 

كتب الخدمة االجتماعٌة والنفسٌة فً التعامل مع ماهو دور م

 مناقشة جماعٌة هذه المشكلة ؟

  



تدعٌم العبلقة بٌن األسرة والمدرسة وتوعٌة أولٌاء األمور بكٌفٌة التعامل * 

 مع أبناإهم المراهقٌن 

الوقااٌة للحد من الظواهر السلبٌة الدخٌلة على عاداتنا   السبل اتخاذ جمٌع* 

 وتقالٌدنا 

 ات االجتماعٌة عتنشٌط المجالس الطبلبٌة والجما* 

تبصٌراالدارة المدرسٌة والمجتمع المدرسً بخصااص المرحلة العمرٌة * 

 لمرحلة المراهقة بكٌفٌة اكتشاؾ هذه المشكلة ومتابعتها والتصدي لها 

 فتح قنوات الحوار بٌن الطبلب ومعلمٌنهم للتعبٌر عن أرااهم * 

التعامل بالسرٌة التامة مع هذه الحاالت وضرورة تحوٌلها إلى مكتب الخدمة * 

 االجتماعٌة والنفسٌة 
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(البوٌات)التعرٌؾ بظاهرة   

 لها، فتتشبه هً ظاهرة تتمرد فٌها األنثى على خلقتها التً كتبها هللا: البوٌات

.بالرجال فً سلوكٌاتها عامة  

) واالسم الشرعً الذي ورد فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو 

.أي المتشبهات من النساء بالرجال: ، وتعرٌؾ المترجبلت( المترجبلت  

وقد دلنا حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم المذكور آنفاً أن هذه الظاهرة ستظهر 

ظر عن المسمٌات الحدٌثة التً سمٌت بها ، فقد ذكر صلى هللا فً أمتنا بؽض الن

.علٌه وسلم أن هذه الفاة الشاذة ملعونة ومطرودة من رحمة هللا  

:وهذه الظاهرة تعددت مسمٌاتها فً هذا الزمان   

، نسبة إلى ما ذكر فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه ( بالمترجبلت) فتارة تسمى

بالجنس ) وتارة تسمى ( ولد)، وترجمتها بالعربً ( بالبوٌات) وسلم، وتارة تسمى 

، وٌعنً ذال أن الرابع بٌن األجناس وهً الذكر واألنثى والخنثى وتارة (الرابع

.تسمى بالمثلٌة الجنسٌة  

:وتعرٌفها علمٌاً   

التعلق الجنسً بٌن شخصٌن من جنس واحد، والعزوؾ عن اشتهاء األشخاص 

ى الرجال باللواط ، ولدى النساء بالسحاق ، وتتمثل من الجنس اآلخر، وتعرؾ لد

الجنسٌة المثلٌة لدى الرجال فً تحقٌق الرجل للنشوة الجنسٌة عن طرٌق االتصال 

برجل مثله، ولدى النساء فً تحقٌق األنثى للنشوة عن طرٌق االتصال بؤنثى 

.مثلها  

:مراحل البوٌات  

الباحثٌن النفسٌٌن صنفوا هذه البد من توضٌح أمر مهم، أال وهو أن كثٌر من 

:الظاهرة على ثبلث مراحل   

وهً مرحلة التشبه الظاهري فقط بالرجال من باب التقلٌد االعمى : المرحلة األولى

لبنات جنسها، من دون أي قناعة داخلٌة بهذا الفعل، فهً مقتنعة كلٌاً بؤنها أنثى 

ة ومنحرفة، وؼالباً ما وفعلها هذا ما هو إلى تقلٌد فقط من دون أي ممارسات شاذ

.ٌكون هذا التشبه ظاهرٌا فقط  



وهً مرحلة خطرة جداً ألن الفتاه البوٌة أو المسترجلة فً هذه : المرحلة الثانٌة

المرحلة مقتنعة داخلٌاً بما تقوم به من التجرد من أنوثتها والتشبه بالرجال، وفً 

ن دون أي تحرج، هذه المرحلة تمارس البوٌة جمٌع األدوار الذكورٌة علناً م

وتمارس أٌضاً فً هذه المرحلة كثٌر من التصرفات الجنسٌة الشاذة مع من ترتبط 

.بها من الفتٌات  

وهً مرحلة تدافع فٌها المسترجلة أو البوٌة عن حقها فً : المرحلة الثالثة 

تصرفاتها ومٌولها العاطفً والجنسً الشاذ لبنات جنسها، وهذه المرحلة تسمى 

ة الجنسٌة ، كما عرفناها فً بداٌة المطوٌة ، وهً من أخطر مراحل بمثلٌة المرحل

.الشذوذ الجنسً تحتاج بعد الرجوع إلى هللا والتوبة إلى عبلج نفسً  

:السلوكٌات الظاهرة للبوٌة أو المسترجلة  

:تنحصر هذه السلوكٌات بكل ما ٌخرجها عن أنوثتها وخلقتها قوالً وفعبلً، ومنها  

 ها كشعر الرجل ،تجرداً من انوثتها وخلقتها التً خلقها هللا البوٌة تتعمد قص شعر

 .علٌها

  تؽٌر البوٌة من تصرفاتها وحركاتها كؤنثى، فتؽٌر من مشٌتها ومن طرٌقة أسلوبها

فً كبلمها وصوتها وتعاملها مع األخرٌن، إلى أسلوب الرجل فً مشٌته وكبلمه 

 .وصوته وتعامله

 ٌات أن وصل الحد ببعضهن تعاطً بعض من أكثر السلوكٌات الشاذة عند البو

العقاقٌر التً تزٌد من نسبة الهرمون الذكري فً الجسم، وٌضعؾ الهرمون 

 .األنثوي، وذلك ألخفاء معالم األنوثة من جسمها

 :سلوكٌات البوٌا مع بنات جنسها 

البوٌة أو المسترجلة لها سلوكٌات منحرفة مع بنات جنسها، هذه السلوكٌات تبٌن 

خطر هذه الظاهرة وشذوذها وانحرافها األخبلقً، فضبل عن خروجها عن لنا مدى 

فطرتها التً فطرها هللا علٌها ، فإن البوٌات أو المسترجبلت بسبب هذا االنحراؾ 

تنجذب أحداهن إلى بنات جنسها عاطفٌاً وجنسٌاً، فعبلقة البوٌة مع بنات جنسها 

ة شهوانٌة ومن هذه من الفتٌات ؼٌر البوٌات تعتبر عبلقة عاطفٌة جنسً

 : السلوكٌات 



  فً مجتمع البوٌات ال تسمح البوٌة للفتاه التً تربط معها بعبلقة عاطفٌة بؤن

تصادق أو ترتبط مع ؼٌرها إال بإذنها، وإذا تبٌن لها عكس ذلك تعاقب الفتاة من 

 .قبل البوٌة، حتى ٌصل العقاب إلى حد الضرب والفضٌحة والتشهٌر بها

 ًالتضٌٌق : ب فً اإلٌقاع بالفتٌات التً ٌرفضن االرتباط بها منهاالبوٌة لها أسال

على الفتاه والتحرش بها جسدٌاً، أو حتى جنسٌاً وتهدٌدها والترصد بها من قبل 

البوٌات األخرٌات ، ومنع صدٌقاتها من االقتراب منها أو حتى مكالمتها والتواصل 

 .معها

 الذات االبتزاز بمقاطع التسجٌل الصوتً االبتزاز من األسالٌب الدنٌاة عند البوٌة وب

والصور والفٌدٌو التً تحتوي على كثٌر من التسجٌبلت الخلٌعة للفتاه المرتبطة 

 .مع البوٌة، وذلك ألراؼم الفتاة على تنفٌذ كل طلبات البوٌة

  فً مجتمع البوٌات ال ٌحق للبوٌة وال لفتاتها المرتبطة معها من الزواج من

ساسٌات الشاذة فً عبلقة البوٌة مع من ترتبط معها، الرجال ، وهذا من األ

 . فعبلقتهما هً عبلقة زوجٌة ال تنفصل إال برؼبة من البوٌة نفسها

منافشة ماهو دور الباحث االجتماعً للحد من هذه الظاهرة ؟

 عرض حاالت واقعٌة/ جماعٌة

 
من خبلل العبلقة ( الجوانب الذاتٌة والجوانب البٌاٌة ) تقتصر المساعدة للعمٌل  

 .المهنٌة مع المراعاة عدم تحولها إلى عبلقة شخصٌة 

 :سبل مواجهتها 

 االهتمام بالبرامج الثقافٌة والمسابقات الرٌاضٌة الت تدعم هوٌة الفرد *

 نسٌة جٌدة تقدٌم البرامج الت تساعد الطلبة فً تكوٌن هوٌة ج*

تفعٌل دور مجالس اآلباء والمعلمٌن والمجالس الطبلبٌة لدراسو وبحث واٌجاد * 

 الحلول المناسبة 

 

 :ماهً أهم برامج التدخل المهنً الوقااٌة للحد من هذه الظاهرة 

 لتدعٌم السلوكٌات االٌجابٌة مج توعوٌة اعداد برا *

 (تنفٌذ ندوات  اذاعة مدرسٌة ،لوحات ارشادٌة ، تشكٌل جماعات ،) 



استخدام عبارات توعوٌة ) والتوعٌة الؽٌر مباشرة اءات اعتماد اسلوب االٌح *

 . . (للطلبة مثال نعم للتفكٌر المنطقً ، نعم للسلوك السوي 

) العبلج المعرفً وهً تتضمن خطط عبلجٌة تركز على تعدٌل أخطاء التفكٌر * 

لذات ، تخٌل النتااج ،تولٌد البداال التوجٌه المباشر ، الحوار مع النفس ، مراقبة ا

 (للحلول ، لعب األدوار

التعزٌز االٌجابً والسلبً ، التنفٌر ، العبلج ) برامج تعدٌل السلوك ومن أسالٌبها *

 (فاضة ،وقؾ االفكار ، ضبط الذات باإل

 

 مشروع الدولة لمكافحة التطرؾ واإلرهاب-ثالثا
الضوء على سٌاسات محددة ومعٌنة توضح ٌسلط التقرٌر الدولة للخطة الخماسٌة  

جهود الدولة لمكافحة التطرؾ واإلرهاب من خبلل عدد من البرامج والمشارٌع 
تشارك فٌها الوزارات والجهات الحكومٌة المناط بها اإلشراؾ على هذه البرامج 

 :    المناطة بها عدة جهات حكومٌة وهً
  وزارة التربٌة1 -
 . جامعة الكوٌت2 -
  . وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة3 -
 . المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب4 -

سوؾ نتناول هذه المشارٌع بشًء من التفصٌل من خبلل استعراض تفاصٌل هذه 
  2010البرامج والمشروعات لعدد من الوزارات الواردة فً الخطة السنوٌة 

. م2010ٌناٌر  مٌة الصادرة عن األمانة العامة للتخطٌط والتن 2011
 

 :   وزارة التربٌة: أوالً 
مشروع تعزٌز القٌم اإلٌجابٌة المستمدة من الشرٌعة اإلسبلمٌة وتؤصٌلها وبخاصة 

قٌم ومفاهٌم المواطنة المرتبطة بالدٌمقراطٌة والحرٌة وسٌادة القانون ، وثقافة 
 . التسامح والقبول باآلخر ، وحقوق اإلنسان

وزارة التربٌة العمل على هذا المشروع بؽرس وتعزٌز تعمل الدولة ومن خبلل 
القٌم والمفاهٌم اإلٌجابٌة لدى الطلبة من خبلل بناء جٌل واعً وواعد للمساهمة 
فً بناء الكوٌت وتحقٌق التقدم والرقً واالزدهار والتطور لتحقٌق رإٌة الكوٌت 

 . المستقبلٌة نحو التقدم



ل تشكٌل فرق عمل لتنفٌذ ٌشمل المشروع على عدد من الخطوات من خبل
 . الخطوات التفصٌلٌة فً السنة األولى

 :  الخطوات التفصٌلٌة
  . واقع القٌم فً المناهج واألنشطة المدرسٌة تشخٌص وتحدٌد 1 -
  . وضع وثٌقة مرجعٌة فً ضواها ٌتم التعزٌز لبعض القٌم2 -
سٌتم تطبٌقها  أعداد برنامج عمل ٌتضمن تحدٌد األسالٌب وبرامج األنشطة الت3ً -

 م2010/2011خبلل العام الدراسً 
  . الخاص بتؤصٌل القٌم إعداد المطبوعات والنشرات الخاصة بالبرنامج 4 -
تطبٌق األنشطة داخل المدارس بحسب منهج معد مسبقاً ٌراعً المرحلة 5 -

  . العمرٌة للطالب والفروق الفردٌة
 بوي لكٌفٌة تطبٌق القٌم التربوٌةإقامة دورات تدرٌبٌة للعاملٌن فً الحقل التر6 -

.  
 تعزٌز ممارسات الطلبة بعد اكتسابهم للقٌم المستهدفة داخل المدرسة وخارجها7 -

.  
رفع التوصٌات بتطوٌر المناهج إلى لجان وزارة التربٌة المكلفة بتطوٌر 8 -

  2011/2012المناهج للقٌام على تفعٌلها خبلل العام الدراسً القادم 
 . 

 : ( 6 ) جامعة الكوٌت:  ثانٌاً 
مشروع نبذ أفكار التطرؾ والؽلو ، وٌهدؾ هذا المشروع إلى نبد التطرؾ والؽلو 

من خبلل سعً جامعة الكوٌت على العمل داخل أروقة الجامعة وبٌن أواسط الطلبة 
الجامعٌٌن على نشر أفكار التسامح والتحاور والقبول باآلخر وإٌجاد جٌل من 

وٌنبذ الؽلو والتطرؾ وذلك من خبلل عدد من الخطوات التً الشباب ٌقبل الحوار 
 .  تهدؾ إلى إنجاح هذا المشروع

 
 :  الخطوات التفصٌلٌة

 . ، وورش عمل عقد مإتمر عن أسباب التطرؾ ومظاهره1 -
دورات تدرٌبٌة للعاملٌن فً حقل محاربة الؽلو واإلرهاب وللمعنٌٌن بالؽلو  -2

 . واإلرهاب
 . خل سجن أمن الدولةحلقات نقاشٌة دا -3
 . زٌارات مٌدانٌة لسجن األحداث وسجن أمن الدولة -4
 . عمل زٌارات ولقاءات للطلبة الكوٌتٌٌن بالخارج -5



مسابقات متعلقة فً موضوع الترؾ والؽلو لطلبة الجامعة وطلبة الثانوٌة  -6
  وطلبة المعهد الدٌنً

اآلباء وحل بعض عمل خط ساخن لمناقشة أصحاب الفكر المتطرؾ ونصح  -7
 . المشاكل

المعد من قبل وزارة ( مركز السبلم ) حضور اجتماعات مركز تؤهٌل التاابٌن  -8
 . الداخلٌة والمشاركة بتبادل األفكار وبرامج التوعٌة

بتبادل المهمات العلمٌة ) التعاون مع جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة بالرٌاض  -9
 . ( ركة بالندوات والدورات التدرٌبٌةوالرحبلت العلمٌة والدراسات ، والمشا

مشاركة إذاعة القرآن الكرٌم بدولة الكوٌت فً تقدٌم وإعداد البرامج   -10
 . اإلذاعٌة الخاصة بنبذ أفكار التطرؾ والؽلو

المشاركة مع الفضااٌات الكوٌتٌة وؼٌرها فً تقدٌم وإعداد البرامج  -11
 . والتلفزٌونٌة الخاصة بنبذ أفكار التطرؾ والؽل

دراسة إمكانٌة إدراج مقرر دراسً عن نبذ أفكار التطرؾ والؽلو فً صحٌفة  -12
 . تخرج الطالب فً كلٌة الشرٌعة

  إعداد مطبوعات ومنشورات تعالج موضوع التطرؾ -12
. 

 : ( 7 ) وزارة األوقاؾ: ثالثاً 
 مشروع إعبلء فكر وثقافة الوسطٌة واالعتدال فً المجتمع ودعم مشارٌع التنمٌة

اإلسبلمٌة وتعزٌز حوار الحضارات ، وتهدؾ الدولة من خبلل هذا المشروع ممثلة 
بوزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة إلى جانب عدد من الجهات الحكومٌة األخرى 

 : وهً
  . األمانة العامة لؤلوقاؾ1 -
  . وزارة الخارجٌة2 -
  . وزارة اإلعبلم3 -
  . وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل4 -
  . وزارة الداخلٌة5 -
  . جامعة الكوٌت6 -
  . المركز العالمً للوسطٌة7 -
 . هٌاة األمم المتحدة8 -



ٌظهر دور التعاون المشترك والتنسٌق المتبادل بٌن كافة جهات ومإسسات الدولة 
من هٌاات ووزارات وٌمر المشروع فً السنة األولى بعدد الخطوات التفصٌلٌة 

 . للتنفٌذ
 :  تفصٌلٌةالخطوات ال

 
نشر ثقافة الوسطٌة واالعتدال وتوضٌح دورها فً التنمٌة من خبلل إقامة 1 -

الندوات والملتقٌات وإصدار المطوٌات ، : العدٌد من األنشطة الثقافٌة ، مثل 
 . والتواصل والحوار مع مختلؾ الطوااؾ واستضافات وحوارات مع قادة الرأي

من التفاهم والتقارب حول القضاٌا  تعزٌز حوار الحضارات إلٌجاد أجواء2 -
 .والتنموٌةاإلنسانٌة 

 .الحضاراتإٌجار مبنى لمركز حوار 3 -
 . إعداد الدراسات والبحوث لدعم قٌم الوسطٌة واالعتدال والوحدة الوطنٌة4 -
 . عقد مإتمر لمواجهة التطرؾ ونشر الوسطٌة واالعتدال5 -
 . ندوة فً المساجد لمحاربة التطرؾ والؽلو فً المجتمع 72عقد 6 -
 . تخرٌج داعٌات لؽرس األخبلق النبٌلة وفقاً لمبدأ الوسطٌة7 -
القٌام بحمبلت ) تعزٌز دور وساال اإلعبلم فً نشر قٌم الوسطٌة واالعتدال 8 -

 . ( إعبلمٌة عبر وساال متنوعة
المً داخلٌاً وخارجٌاً ، وتحدٌث قاعدة إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالعمل اإلس9 -

 . بٌانات األقلٌات اإلسبلمٌة
تنفٌذ برامج لجنة التعاون اإلسبلمً لتقدٌم الدعم للمشارٌع التنموٌة فً 10 -

وتموٌل مشارٌع إنشااٌة . . . ( تعلٌمٌة ، صحٌة ، دعوٌة ) المجاالت المختلفة 
 . دول العالملخدمة الدول اإلسبلمٌة ، ودعم إنشاء المساجد فً 

 . داعٌة 110 زٌادة أعداد المبعوثٌن والدعاة وتنمٌة مهاراتهم 11 -
عقد لقاءات وتنفٌذ زٌارات رسمٌة إلبراز دور الكوٌت فً خدمة قضاٌا العالم 12 -

 . اإلسبلمً ومتابعة المشروعات التً تدعمها الوزارة
 . %15زٌادة عدد المنح الدراسٌة الخاصة بالوزارة بواقع 13 -
عقد اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات العاملة فً الشؤن اإلسبلمً 14 -

  حكومٌة وأهلٌة
 . إقامة ملتقى دعوي لمنظمات المجتمع المدن15ً -
عقد اتفاقٌات وبروتوكوالت تعاون مع الجهات والمراكز الخارجٌة ذات 16 -

 . العبلقة



  . إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالعمل اإلسبلم17ً -
 

 :  المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب: رابعاً 
مشروع التبادل الثقافً والفنً داخل وخارج الكوٌت ، تهدؾ الدولة من خبلل 

المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب إلى تشجٌع اإلبداع الفنً واألدبً ونشر 
لتحاور وقبول الثقافة الراقٌة فً المجتمع والعمل على إٌجاد جٌل واعً ٌإمن با

اآلخر وٌنبذ أفكار التعصب والؽلو من خبلل اإلقبال على ثقافة التسامح واالطبلع 
 . على ثقافات الشعوب والدول فً العالم

 :  الخطوات التفصٌلٌة
  (زٌادة عدد األسابٌع الثقافٌة المقامة داخل وخارج الكوٌت1 -
 . والؽلوإقامة ندوات ومحاضرات تهدؾ إلى البعد عن التطرؾ 2 

 . إقامة محاضرة عن الوسطٌة ضمن مهرجان القرٌن3 -
 . إقامة محاضرة عن التطرؾ ضمن مهرجان صٌفً ثقاف4ً -
 . توثٌق أعمال الندوات والمحاضرات وإصدارها فً إصدار خاص5 -
  

  



 


