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 (*) عبد العزيز بن عثمان التوجيري دكتورال
 

الح يتطلب احلكمة والتبصر والروية، حبيث يتم القضاء على مجيع مظاهر ـــــيد يف اإلصــــإن املنهج الرش
سـاد املـاو واتصتصـادص رصـوام عامـة، والفسـاد الفالفساد السياسـ  و الفساد أبشكاله وصنوفه، خاصة 

اإلدااص، ورـــ لس قســـتقيم اومـــوا، وقنتفـــ  اوســـبا  الـــف  لـــال  ـــوافت للمتطـــرف  وال ـــالم واملتـــتمت  
 .والساخط 

لبيا ، سـمسـللة سسـبية، فهـو صـد يكـون إًاريـا ، وصـد يكـون  ،من  يث هو التطرف
فلـي   (. أوسوهااخري األموور )الشرعية  ويف كلتا احلالت  فهو م موم، عمال  ابلقاعدم

كــت قطــرمف ممــت مــدلوت  وا ــدا  يف كــت فمــان ومكــان، فاملاــا  والــدتت  واملفــاهيم 
ولــ لس فلــي  مــن احلكمــة .  تلـ  مــن  الــة إى  خــرا، وقتبــاين مــن  ــرف إى  خــر

الـــ ص مرممـــه ( الفعوووإل اامرامووو )والرشـــد واإلسصـــاف  ن تمـــت التطـــرف علـــى  مـــت 
رممه القـاسون، ويرفضـه امتمـعالشرع،  وإذا عـد  . فهنـا  قفـاو  رـ  قطـرف و خـر. ًو

جــاء يف  . إى الل ــة واولفــاش الشــرعية، اــد  ن التطــرف ف يكــن ماروفــا   ــ ا املصــطل 
جتـاوف احلـدم مـن  الفرق ر  اإلفراط والتفريط  ن اإلفراط يسـتامت يف :كتا  التاريفا 

ــــتمدم والكمــــا ، والتفــــري ــــب ال ــــب النقصــــان جاس ط يســــتامت يف جتــــاوف احلــــدم مــــن جاس
 .واإلعنا  هو التضييال والتشديد ولتوم ما ت يلتم  يضا   .(1)والتقصري
جاسبُـــــه،  ،طـــــرف الشـــــ ء :للراغـــــب اوصـــــفها  (مفووووورلاا ألفوووووا  ال ووووور ن)ويف 

  :ه قاـــــــاىـوصولـــــــ. ا  وغريمهـــــــاـام واووصــــــــويســـــــتامت يف اوجســـــــ
   (   

ع الَطَرف من  يث إن قنقيص طـرف الشـ ء يُتوص ـت رـه فتخصيُص صط ،(802:عمران

                                                 

 (.إيسيسكو)العلوم والثقافة المنظمة اإلسالمية للتربية و .. المدير العام (*)

 . 44ص ( م 8112طبعة مكتبة لبنان، :بيروت)ت كتاب التعريفا ،علي بن دمحم الشريف الجرجاني (1)
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 .(1)إى قوهينه وإفالته
 ذلــس كــان يف : يضــا ،  ن ال لــوم جتــاُوف احلــدم، يقــا ( مفوورلاا ألفووا  ال وور ن)واــد يف 

 : صـــــا  قاـــــاى ،غـــــال ي لـــــو: غـــــالءُ، و فااعـــــا مجياـــــا  : الســـــار
     

 : قاـــاى البخيـــت صـــا : والشـــديد واملتشـــدد ..(828:النســـاء)
   

  
ترــن  (م وواي ا الة وو )وجــاء يف ما ــم .  (2)إذا  ســرع: د  فــالن واشــتدـوشــ. (1:الاــادم )

 .(3)غال الرجت يف اومر غلوا  إذا جاوف  دمه: فااس
ــوال  ـــ ــلو سوعــــان، غلــــوم كلمــــ  اعتقــــادص، وغلــــوم جـ ـــ ــ ــتئ  عملــــ ، واوو  متالــــال ركليــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  ــ

تعتقـــاد،  مــا المـــا  فمتالــال كتئيــة  و  كمـــر مــن جتئيـــا  الشــرياة الامليـــة، الشــرياة واســائت ا
سواء   كان صوت  ابللسان  م عمال  ابجلوااح
(4) . 

جاســـب : وسبقـــى مـــع الل ـــة  يـــث اـــد الوصـــوف يف الطـــرف، والطـــرف ابلت ريـــس
والاالصـــة رـــ  املانيـــ  الل ـــوص والاـــريف . واصـــطال ا  زـــاوفم  ـــدم اتعتـــدا . الشـــ ء

اوف اإلسســان وســط شــ ء إى  ــدم ـضــ ة، فكــت شــ ء لــه وســط وطرفــان، فــ ذا جــوا
قطـرف يف هـ ا الشـ ء،  و قطـرف يف كـ ا،  ص جـاوف  ـدم اتعتـدا  : ت لهـطرفـَْيه صي

وعلــى ذلــس فــالتطرف يصــدق علــى التســيمب، كمــا يصــدق علــى ال لــو، . وف يتوســط
واء، ون ـــــــد سـري علـى  ـكه اإلفـراط، وزـاوفم احلـد، والتفـريط والتقصــوينتظم يف سل

ـــــا  إى الطـــــرف، وراـــــدا  عـــــن اجلـــــادم والوسـيف كـــــت منهمـــــا جنو ـــــ ـ فالتقصـــــري يف . طـــ
د فيهــا قطــرف،  ، كمــا  ن ال لــو والتشــدم ون التكـالي  الشــرعية والتفــريط فيهــا قطــرف 

                                                 

 . 782 ص( م0224طبعة دار القلم،  :دمشق) مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاني،  (1)
 . 222-384 ص ،مفردات ألفاظ القرآن (2)
 . 780ص ، س اللغةمعجم مقايي، ابن فارس (3)
 . 07-8/04(م8111مؤسسة الرسالة،  :بيروت)مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر عبد الرحمن اللويحق،  (4)
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   : وإى ه ا سبمه القـر ن الكـريف يف صولـه قاـاىاإلسالم دين الوسط والوسطية، 

ــــاإلس)          ـــــولـويف ص ،(01:راءــــــــ ـــــه قاــ  :اىــــــــ

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

وصـــــــــــــــا   ،(48:اوعـــــــــــــــراف)  
إن هذا الدين متوني فأوغوإل ف ه برفق، فإن املنبّت ال أرضوا  طهوو وال  »: و  ــــالرس

د  ولــه يف مســنده عــن و خــرأ   ــ ،نده عــن جــاررـــــــــــــ خرجــه البــتاا يف مس) «ظاوورا  أب ووو 
 .   (1) ( س 

قطـر ف الرجـت، كـان يف الطـرف،  و  راـد عـن الوسـط  ـ  صـاا  :ويف الل ة  يضـا  
(. فوو ن رهوورآ ا  راأووه، أي يبعوود ا التتووّدل والتع وو : )يف الطــرف، ومنــه صــوعم

واملتطــرف هــو الــ ص يكــون يف الطــرف رايــدا  عــن الوســط، واملتطــرف هــو البايــد عــن 
.  (2)كان الرجت متطرفا  فلخ ه الس ُبع،  ص كان على طرف اجلماعة: قا اتعتدا ، وي

ُبع)لتلمــت، ون وهــ ا املاــي جــدير اب وكــ لس هــو . هــو اعــال  ا قــال للمــرء(  خــ  الس ــ
 .التطرف إلقاء اإلسسان سفَسه إى التهلكة والضياع والبواا

الرجـت : ري  واملطـرفلدصتـه، فـالطواد يف القاموس ماي  للتطرف مسن  ن سُـواده 
وهـــو ماـــي . (3)ت يمبـــل علـــى صـــ بة  خيـــه ملللـــه، واجلمـــت ينتقـــت مـــن مرعـــى إى مرعـــى

 .جدير ابلتلمت يف ه ا السياق  يضا  
، ومنهـــا ال لـــوم  ،والتطـــرف يف الـــدين الـــ ص هـــو ال لـــو يف الـــدين، وككـــت  لـــوان ال لـــوم

عو  لعنارور ا وق والعود  الوسه   ااس م   اجلامجتاوف احلدم ال ص هو : الالديين، هو
 -ف  الاقالسيــة ـفــ. ا  غلــوم اإلفــراط والتفــريطـ،  صطــموون األطهووات املت ابةوو  واملتناط وو 

                                                 

 . 870ص  (م0222نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  :القاهرة)موسوعة المفاهيم اإلسالمية العامة  (1)
  .4/882، الهادي إلى لغة العربحسن سعيد الكرمي،  (2)
 . 8222ص ( م8112مؤسسة الرسالة، : بيروت) 0الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط (3)
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غلــوم إفــراط، ي لمــه الاقــت، وينكــر  ن يكــون الــو   علمــا   و مصــداا  مــن مصــادا  -مــمال  
الع وإل ال سوةهان عةو  الع وإل إال  »: الالم، ويرفع شااا التنوير الوضا  ال ريب الالما 

ويقارـت غلـوم اإلفـراط . «املهةق»إى  «النسيب»ت، و صال  لقدااقه من ـم عما  الاق «وحده
هــ ا، ويناصضــه غلــوم قفــريط، يتنكــر للنظــر الاقلــ ، ويفــرط يف ات تكــام إى سامــة الاقــت 
الف  سام هللا  ا على اإلسسان، والف ه  جوهر اإلسسان، وماياا متيمته وامتيافه على غريه 

  .(1)ن املخلوصا ، ويكتف   ص ا  ه ا ال لو ابلوصوف عند  واهر النقتم
ــــفهـــو يف كلت. اإلفـــراط والتفـــريط يكـــون التطـــرف:  ـرفـــــــوإى   ـــد الط ـــا احلالتـــــــ   ـــــــ

ــــجتـــاوف احلـــدم  ســـب عبـــاام الراغـــب اوصـــفها ، الـــف وص وعلـــى هـــ ا .    ـــا ال لـــوــــــــــ
ادفـــــا  لل لـــــو، و ـــــااال  لـــــه يف املاـــــي والدتلـــــة، ويف الفاـــــت اوســـــاس، يكـــــون التطـــــرف مر 
  .واملمااسة، ويف اوار والنتي ة

لوا مصـطل  التطـرف للدتلـة علـى كـت صـو  ـتامــــــــــاء اسـوعلى الرغم مـن  ن الفقهـ
وكثريا  ما طد ي ةو  »: دم ما اد عند ارن قيمية يف صوله و فات خمال  للشرع، على  

  : ، فــ ن ممــت املفهــوم املــرقبط ابمييــة الكر ــة(2)«موون الف اووا بعووا املتهوورفني 

يد  على  ن كلمـة التطـرف الـف ( 882:هود)       
ف يكــن (   Extrémismeوإى الفرسســية )  Extremismليتية رــــقــمجم  رفيــا  إى اإلاــ

- Fundamentalismرب عنـــه كـــ لس رــــ ـياق الـــ ص ياــــاعا شـــائاا  يف هـــ ا الســــاستامـــ
Radication – Fanatism - Integrisme -  مــع الشــبه املوجــود رــ  الل ــة اإلاليتيــة

 .(3)ول ا   جنبية  خرا
فـــــالتطرف إذن هـــــو امليـــــُت إى   ـــــد الطـــــرف  اللـــــ ين يشـــــكالن عنصـــــَرْص ماادلـــــة احليـــــام 

                                                 

 . 2ص ( م0222مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة)مقاالت الغلو الديني والالديني دمحم عمارة،  (1)
 .48/882 (كتبة المعارفمطبعة م: الرباط)مكتب الثقافي السعودي في الرباط نشر ال ،انظر فتاوى ابن تيمية (2)
 . 84 ص (م0222 :الرباط)عباس الجراري، ال تطرف وال إرهاب في اإلسالم  (3)
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، اإلسســـاسية الســـوية، اـــا يمقـــب علـــى ذلـــس مـــن اإلســـراف يف اإلتيـــاف، واإلماـــان يف التشـــدمد
والوصــوف موصــ  التتمــل واجلمــود اللــ ين يُطفلــان شــالة الاقــت، ومرمــان اإلسســاَن مــن التمتــع 
رنامة التفكري يف مصل ته  وت ، مث يف مصـل ة مـن هـم يف الـدائرم اوصـر  إليـه، مث يف مصـل ة 

وإرطــا  سامـة التفكــري . عشـريقه و هلـه ووطنــه، مث يف مصـل ة اإلسســاسية مجاـاء والاـاف مــن  ولـه
عواصب اوفاـا  الـف يرقكبهـا الشـخص الـ ص     مـره إى التطـرف، هـو ج ـود  لفضـت هللا  يف

 .عليه -سب اسه وقااى  -على اإلسسان وسكران لنامه الف  سام  ا 
ـــــوإذا كــــان التطــــرف ات ــــرافا  عــــن الفـ ــــكرم الســــــــ ـــــوية، واسســــــ ياصا  مــــع ســــوافع الشــــر ــــ

املمقبة عليه، مهما قكن الظروف ا يطـة رـه واوسـبا   وستغا  الشيطان، ف ن النتائج
 .امت واجلامعـابملدلو  القر   الاميال والش ،اد  يف اواضـاملوجبة له، ه  فس

وله، وعدوان  على خلال هللا، وإجرام ـادام هلل ولرســـاد يف اواض، هو  وت   ـــــفالفس
 وهــو مــا ياــربم عنــه ابتصــطالح. ابملاــي املطلــال يف  ــال كــت إسســان علــى وجــه اواض

 .«اجلرمي  ضد اانسان  »: املااصر
لى جـن  دون  خـر، ـلة دون  خـرا،  و عــواا  على فـــــــــــطرف لي  مقصـولكن الت

ة للتطــرف إت   ســه جر ــة يف  ــال ـال صفـــ و علــى ديــن مــن اودمن  و ملــة مــن امللــت، فــ
وشــرعا  وصـاسو  ،  ن سصـ  التطــرف  اإلسسـاسية قسـت ال الاقـا ، ولــ لس ت ًـوف عقـال  

، (رهورآ ياوولي)،  و (رهورآ ن وراي)،  و (رهورآ إسو م )و، أبسـه ـمن  يـث هـ
،  و (ديووووووورهرآ هن)،  و (هرآ عريبوووور)ه ــــــأبس هفــــــ،  و  ن سص(وذيوووورهرآ ب) و 
 .، وسه ت دين للتطرف، وت جنسية له(رهرآ أملاي)

ددم اورااد، منها الفكرص والمقايف، والديين، والسياسـ ، ومنهـا والتطرف  اهرم متا
وجلميــع هــ ه اوراــاد  اريا ــا علــى الســلو  الفــردص واجلمــاع ، . اتجتمــاع ، والنفســا 

وقُوصـــم ابلتطـــرف الـــنظم . (اميخـــر)وعلـــى عالصـــة املتطـــرف ابمتمـــع وسوعيـــة التاامـــت مـــع 
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هب، واملاتقدا ، وصد ي رق امتهدون من السياسية، وقتكي  ره اويديولوجيا ، وامل ا
مسلم  ويهودا  وسصااا، في ولون التااليَم والنصوص الدينية  ،فقهاء الدم   السماوية

 .يف وجهة التطرف واتس الق
ومجيـــع هـــ ه اوراـــاد علـــى اخـــتالف ُ وت ـــا وقنـــوع مضـــامينها قلتقـــ  علـــى اإلصـــراا 

ت جتــن  إى التطــرف وت  ،صــ راها وكرباهــا ، لبية امتماــاـرشــ وذ هــ ه الظــاهرم، إذ  غــ
قتخ ه من عقيد ا امل هبية السياسية،  و من دينها ال ص يـدعو إى التطـرف وال لـو،  و 

 .يفهمه الشواذ على  سه ك لس
ابتكتلــــــا   ا بها رـــــدءا  ــــــــــيب صــــــــــــلكيد، قصــــــــــة ركـــــت قــــــــالة مرضيـوالتطـــــرف  ـــــ

بَتلى ــــــوينت. ةــــــتين له اتساتاَ  عن اجلماعــ، وق«ال ا »ى واء علــــام واتسطــــواتسفص
ُ
ا  امل

 و  ،وزتماـا  فـرادا  ومجاعـا   «لل ـري» ا شـاوُا الـنقص الـ ص يولـد احلقـد والكراهيـة 
. ال ـوا  وهدا، و ن غريه خمطئ  و على ضـــــــلى صـوا التااو رظنه  سه هو عـاـــــش

 به اجلهـُت املركـب،  يـث ت يــداص  سـه ت يـداص، رــت وي ـ ص التطـرَف يف سفـ  صــا
 .ياترب سفسه مالكا  لل قيقة يف املطلال، وغريه جاهال   ا، وزاسبا  للصوا  يف املطلال

 ما عندما يكـون التطـرف دينيـا ، فـاملبتلى  ـ ا الـداء يقفـت رسـرعة مـن احلكـم اب طـل 
ماعــة، و ــ  رتصــفيته جســدم  والضــال  علــى غــريه، إى احُلكــم رتكفــريه وإصصــائه عــن اجل

والتقـر  ردمــه إى هللا، كمــا يـتعم، واعتبــاا اغتيالــه جهــادا  يف سـبيت هللا صــد  تــد إى شــنم 
ـــيهم   ـــر  مقدســـة علـــى امتمـــع الـــ ص يصـــنفه املتطـــرف املن لـــال يف فمـــرم امل ضـــو  عل

 وهــ ا هــو الفكــر اتستلصــاو او ــادص، وهــ ا هــو مــا ينب ــ   ن يطلــال عليــه. والضــال 
 .(1)كميع املقايي  «اإلاها »

                                                 

حركات التطرف في العالم ووسائل تحصين الشخصية الوطنية من تأثيرها، بحث لألستاذ عبدد الهدادي بوطالدب، نشدر  (1)
ورات أكاديمية المملكدة المغربيدة، الربداط، سدنة ، منش(التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي)في كتاب مشترك بعنوان 

 . م0222
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مــا  كمــر مقــوت  احلكمــة الــف ســدد  ابلتطــرف و داستــه وجر متــه، ومــا  كمــر املفكــرين 
الــ ين  مجاــوا علــى اعتبــاا التطــرف مرضــا   ،الاــاملي  املتــللق  يف فهــم الظــواهر اتجتماعيــة

 .مو   وابء  مادم ، واستنت وا  سه يناهض فضائت الاد  والتسام  والتقد
إن »: «- VOLTAIREفـــــولتري »واشـــــتهر  عـــــن التطـــــرف مقولـــــة الكاقـــــب الفرسســـــ  

التهووورآ حالووو  م ر ضووو   رتتووواإل نت يووو  أعووورا  مرضووو   رراكم ووو   ووور   ووواعفاا خهوووري ، 
وربتدئ ابلتع   لتخص أو رأي، مرورا   رحة  ا موا  مموا، فمرحةو  التتواال والتهورّي 

ب  ووا  لرفوورال وااتمعوواا، ورنتاوو  أخووريا  إة موون الواطووو، لت ووإل إة مرحةوو  الاراه وو  وال
 .(1) «نف  ال ريي 

التهورآ انودفا غ غوري »: خمتصـرا  هـو عن التطـرف قاريفـا   «ال امو  الفةسف »وياط  
متوازن إة التحما املهةق لفار واحد ي وب  معوه رواحبه أحوالي التوعور، وا حالو  

 .(2)«سن، والس ِّّئ واألسوأاضهرات نفس  يُف ده حاس  التم  ز بني ا سن واألح
إن »: «Emmanuel- Kantإ اسويت كاسل »وعن التطرف يقو  الفيلسوف اوملا  

التهوورآ ا املعووع العووال لةاةموو  يعووو النهووق  طوووا  وجارسوو  أعمووا  رتيوواوز حوودول 
 .«التع إل البتري

أن يتيوه »: فقد  ُِار  عنه مقولُته«  -ALAIN- تن » ما الفيلسوف الفرسس  
شوووخص أو أكثووور إة ح ووور ااتموووو ا نفسووواما أو صاعتاموووا وإة اخت ووواره ا 

 .«وهو التهرآ بع نه ،الذين يتف ون معاما، فاذا خ ا  مستح إل
ـــه لووو ا املتهووورآ إال طوووار   اوووإآ االغت وووا ، إموووا فعووو   »: وسقـــر  لفيلســـوف  خـــر صول

                                                 

 . المصدر السابق (1)
 . المصدر السابق (2)
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. «متوواركا  ا مرميوو  االغت ووا  ضووا  عة ووه،  ووا جيعةووهوعمة ووا ، أو مرش ووحا  لة  ووال بووه، أو  ر  
ـــــوسضــي  إى هــ ا التاريــ   ن املتطــرف رش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وذه واساتالــه عــن امتمــع، وإسكــااه علــى امتمــع ـ

ــت، وزاهرقــه ابتسمُــمـا يــدين رــه مــن  خــالق ومُ  ــــ ــ ــ ــ ــ  تنكاا عــا، يبــ ا يف اومــة رــ وا الفرصــة والفتنــةــ
    

 . (1)كما جاء يف القر ن الكريف (818:البقرم)  
ب  ن سال ـ  هنـا  ن جـت هـ ه اوصـوا  لفالسـفة  واواب صـد صيلـل يف القـرن  ًو

 .وهو اومر ال ص يمبل  ن  اهرم التطرف سشل  يف  واواب ،المامن عشر
واحلال  ن ما من قطرف إت  ويُفض  إى الان ، وما من عنـ  إت  وينتهـ  إى  سـو  

 ـــدم ذاقـــه استهـــا  للقـــاسون، واغتصـــا  لل ـــال يف قوصيـــع الاقـــا  الـــ ص  النتـــائج، وســـه يف
 .  لكه  ولو اومر فقط، إذا اصتضى اومر ذلس طبقا  للقواس  اجلااص  ا الامت

ية، فــال ًـــوف  يضـــا   ن ـة دينيــة  و عرصــــوكمــا  ســـه ت ًــوف وصـــ  التطــرف أبص صفـــ
العنوووإل )،  و (نوووإل ااسووو م الع) :يُنســـب الانـــ  إى ديـــن  و عـــرق، كـــلن يقـــا  مـــمال  

فــالان  عنــ   ف ســب، وهــو جر ــة يااصــب عليهــا  ،(العنووإل ال اووولي)،  و (رايوالن وو
 .القاسون

ــب  ن سفــرق رــ  املمااســة الشخصــية للتطــرف ورــ  الــدعوم إليــه، و ن س كــد  ن  ًو
 ن  ــااس دينـه ويــ دص عباداقـه علــى هـج مــا، مهمــا  - ص فـرد  -مـن  ــال الفـرد املســلم 

يكــن فيــه مــن التشــدد علــى سفســه، مــادام صــد اختــااه عــن طواعيــة واصتنــاع وصــدام عليــه، 
ومادام ت يت اوف سلوكه الفردص إى دعوم غريه تقباع طريقته، فضال  عن  ن قكون ه ه 

 . (2)الدعوم صائمة على التجر والان 
الـــ ص هـــو إيـــ اء  ،ى عنـــ  يف  ص شـــكت مـــن اوشـــكا فمــا ف ينقلـــب التطـــرف إ

                                                 

 . المصدر السابق (1)
 . 83، ص مرجع سابقعباس الجراري،  (2)



 
 
 
 
 
 
 العزيز التويجري دبعالدكتور                      وااللتباس في المفهوم.. داللة المصطلح.. فتطرلا

  

 -01 -

ب املتطـرف يف هـ ه . الناس واإلضراا  م والتادمص علـى  قـوصهم، فـال ضـري فيـه و ْسـ
وإن كــــان للشــــ وذ   يــــا     ا  ،احلالــــة  ن يوصــــ  أبســــه إسســــان ذو شــــ وذ لــــي  إتم 

 .ولكن املقصود هنا الش وذ ال ايت غري امل ذص وغري املادص ،م ذية
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 سباب التطرفمن أ
فاــت إجرامــ م و ااســة ( La violence - The violence)لــي  مــن شــس  ن  الانــ  

لو  من ـرف ركـت املقـايي ، وسـه شـ وذ يف الطبـع، وككـت شـ وذ فـ ن للانـ  ـوس ،عدواسية
با  التطــرف والانــ  إمجــات  متاــددم، ولكــن  مههــا يف سظــر ـو ســ.  ســباره كمــا  ن لــه  غراضــه

 :ارض عا رمكيت واختصاا فيما يل ي  والنفساسي  والقاسوسي ، مخسة، سالبا م  اتجتماع
 :األسباب الذاتية: أولا 

النامجــة عــن صصــوا يف المريــة والتالــيم  دما إى ضــا  يف ا صــو  املاــريف عــن احلقــائال 
سـب املنا الدينية ستي ة لاوامـت كمـريم، صـد يكـون مـن رينهـا عـدم إف ــة الفرصــة لتلقـ  التاليــم

يف الوصــل املناســب،  و اتــراف يف املــنهج التاليمــ  عــن اجلــادم إمــا جهــال  و لفــا ، وإمــا 
ويف كلتـــا احلـــالت  ت يكـــون التالـــيم يف املســـتوا الـــ ص يـــريب الفـــرد علـــى . قشـــدمدا  وقتمتـــا  

وصد يكون من رينها  يضا  اسـتاداد فطـرص مركـب يف الـنف  . مبادئ اتعتدا  والوسطية
 . الشدمم واتسدفاع، وينلا ره من الرفال واو م يت رصا به إى

 :األسباب الموضوعية: ثانياا 
واء  كاســل ـع واميفــا  الــف ياــيد الفــرد يف كنفهــا، ســـالناجتــة عــن  ــروف امتمــ

ادا  يف احليــام الاامــة  ــا يشــكت اســتفتافا  صــوم  ـا  ،  م صهــرا  وإلتامــا ،  م فســـفقــرا  و رمــ
ادية  و سياســـية  و م هبيـــة، ـاعية  و اصتصـــلضـــ وط اجتمـــد يتاــرض ـالـــ ص صـــ ،للفــرد

قفرض عليه  ن يتلقى قوجيها  من رفة، متتمتة ومتطرفـة، و ن يسـري يف  ياقـه سـريم 
 .قباده عن اتستقامة

 :األسباب العامة: ثالثاا 
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ت يُهـتم  والف قنشل من طبياة املناخ الاـام الـ ص ياـيد فيـه الفـرد ويـمو وينمـو يف ريلـة  
ابلتوجيه الديين مجلة،  و يروأ فيها التوجيه الديين غري السـليم، فيكـون مـن   ا ذلـس  فيها

الوضــــع جنــــوُح الفــــرد واترافــــه ووصوعــــه ةــــل وطــــلم الظــــروف الاامــــة، فينشــــل ويف سفســــه 
تاداد لالســــدفاع مــــع اوهــــواء، خاصــــة إذا وجــــد يف طريقــــه مــــن يــــدفع رــــه إى هاويــــة ـــــــاتس

ها، ـكاا الـف  مـن رــــــــاق اوفــــــــ  رـه ابعتنـــــــــــــــانـ ، إللـتام النـاس ا يطة الــــــــااسـالتطرف و 
 و للتابـــري عـــن ســـخطه علـــى امتمـــع وقف ـــري الكبـــل واحلرمـــان اللـــ ين ياـــا  منهمـــا، يف 

 . عما  إاهارية مئسة

 :األسباب الخارجية: رابعاا 
ها   جنبية وقتسـبب يف إًـاد البيلـة واملقصود  ا الدواع  والدوافع الف  يت من ج

املناسبة لنموم  فكاا التطرف من  جت الدفع ابوفراد واجلماعا  إى التمـرد علـى امتمـع 
ومااداقه واست ال  سـوء الظـروف اتصتصـادية وفسـاد السياسـا  الاامـة املتباـة، ملمااسـة 

 ـــدم  الانـــ  ةـــل ضـــ ط قلـــس اوفكـــاا الـــف شـــ نل  ـــا النفـــوس، لت قيـــال  هـــداف
 .مصاحل قلس اجلها  اوجنبية

 :األسباب المؤقتة: خامساا 
 و اوســـبا  املت ركـــة، ويُقصـــد  ـــا قلـــس الـــف قنشـــل رصـــوام مفاجلـــة وقلقائيـــة، يف 
 ــروف طاائــة، وقــ دص ابلفــرد إى اعتنــاق فكــرم متطرفــة، لــي  ابلضــروام  ن قكــون فكــرم 

لــة  ــدودم، يف وصــل اقكــا  جر ــة الانــ  يف  ــال شــخص  و فادينيــة، وةرضــه علــى 
ول رض  دمد، مث ت قلبث ه ه الدوافع والدواع   ن قضا  ويقت  اريها صبـت  ن  د د،

 .قتداعى وقتالشى
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وملااجلــة هــ ه اوســبا  ا مســة، وغريهــا  ــا ف ساــرض لــه يف هــ ا الســياق، ينب ـــ  
البا م  عـن  الاودم إى فهم الواصع اإلسالم  والدوو، وةليت املاطيا  الف قتوفر لدا

اف اإلســـــالم ، والوصــــوف علـــــى التضــــااي  السياســـــية ـاع الــــف قســـــود الاـــــزمــــت اووضـــــ
واتصتصـــادية، واإل اطـــة ابلتيـــااا  الفكريـــة واملـــ اهب الاقائديـــة الـــف قـــروأ يف البلـــدان 

 .اإلسالمية
ة واتســـتقراء الفـــا ص والتلمـــت الطويـــت، اـــد  ن ـال  الدااســـة املامقــــومـــن خـــ
اإلســــالم  يف هــــ ه املر لــــة، ليســــل  ــــا يســــر  فلوضــــاع امتماــــا   الــــة الاــــاف 

ومـــن النا يـــة   اإلســـالمية مـــن النا يـــة السياســـية مفككـــة، مرقبكـــة، وغـــري مســـتقرم
ومــن   اتصتصــادية ضــايفة، ومتخلفــة عــن اكــب اتصتصــاد الاــامل  اســافا  رايــدم

ومـن   و  ارا ـتالنا ية الالمية والتقاسية مماجاـة، وصاصـرم، ودون املسـتوا املطلـ
ومن النـوا   اوخـرا ت   النا ية الفكرية والمقافية مشوشة، ومت ر رة، ومضطررة

 ا كله   اه واساكاساقه على اوفراد واجلماعا ، وعلى ـوع. قباث على اتطملنان
افية والدينيــة رصــوام خاصــة،  ــا يــوفر امــا  لنمــو  فكــاا التطــرف ذا  ـاحليــام المقــ

 .ساااليم  وذا  الي
ــإن ال ر  ت خياف من قطرف املس»: امضان البوط  سايد يقو  الدكتوا دمحم  ــ لم ، ــ
ــوإمنا هو  وف من اإلس ــ ــ . إن التطرف صناعة غرريـة مصـد ام يف جلبـا  إسـالم . .الم ذاقهـ

الـــ ص سشـــهده  و سســـمع عنـــه هنـــا وهنـــا ، إمنـــا يـــتم التخطـــيط لـــه يف ( اإلســـالم )والتطـــرف 
وه ا الر ص الـ ص . (1)«ة خاصة، مث يصدا ويو ى ره إى عمالء وخرباء متمرس دوائر غرري

                                                 

 . www.bouti.com/bouti ،رمضان البوطيسعيد موقع الدكتور دمحم  (1)
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ذهب إليه ه ا الااف املفكر ال ص له القدم الراسخة يف الالوم الشـرعية ويف الفكـر اإلسـالم  
، مــن   ــد الوجــوه، عــن  قيقــة  ويف الــدعوم إى اإلســالم ابحلكمــة وابلــف هــ    ســن، ياــربم

يفهمـون اومـوا فهمـا  اشـيدا ، ويارفـون مـا ًـرص يف عـاف اليـوم مارفـة صائمة ت  فى على من 
 .عميقة

ولــي  ماــي هــ ا الكــالم، وت ينب ــ   ن يكــون مانــاه، إًــاد الاــ ا للفلــا  الــف 
متااس الانـ  ةـل دوافـع التطـرف، أبص  ـا  مـن او ـوا ، فـالان  منبـوذ ومرفـوض 

ولكننا سنبه إى  ن القوا اوجنبية  .من  يث هو، والتطرف م موم ومنه  عنه ارتداء  
الَم والاــاف اإلســالم  الاــداء، وقــمرص ابملســلم  كافــة، عــا وســائت ـالــف قناصــب اإلســ

و ساليب متنوعة ومتاددم لتاع الفتنة يف البلدان اإلسالمية، من  جت فعتعة اتستقراا 
رفلا  من  رناء  فيها، و ن من مجلة قلس الوسائت واوساليب ا ادعة واملموهة، الدفع

املســـلم  إى اعتنـــاق اوفكـــاا املتطرفـــة، علـــى  ـــت الســـالح ملمااســـة الانـــ ، رقصـــد 
إلصــاق  مــة اإلاهــا  ابإلســالم، وإًــاد اوســبا  الــف قاــوق ققــدم الاــاف اإلســالم  

ه إى ا ل   .ويف ذلس ةقيال وهداف استامااية عدواسية عنصرية مشبوهة. وقشدم
 ذهاسنا هـ ه احلقيقـة وتـن سب ـث يف اوسـبا  الـف قـ دص إى  وينب    ن ت ق يب عن

  .فشو  اهرم التطرف واستشاا  عما  الان  ةل شاااا  إسالمية ابطلة
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 وسائل العالج
ـــ مــا كيــ   كــن لنــا ما ـ فــ ن  ، ـبا  التطــرف وال لــو املــ دي  إى الانــــــاجلة  ســـ
لـة اااجلـة هـ ه اوسـبا  ا كفيوتصـر الوسـائت الـف سراهـ. ه ا ما سنختم رـه الب ـث

 :فيما يل 

 : تجديد الخطاب الديني: أولا 
على تو عميال، حبيث يُااد النظر يف الواصع احلاو، ويُامت على اتستبدا  ابملـنهج 
املاتمد يف التاليم الديين ويف الدعوم اإلسالمية، منه ا  جديدا  يف مضموسه و تـواه، ويف 

توجيه اإلسالم  للناشلة إى اوعماق، لُي دث يف الـنف   سلوره وشكله، حبيث ينف  ال
وينب    ن يكون واض ا   ن التلكيـد هنـا علـى جتديـد ا طـا  . الت يرَي اإلًايب املطلو 

ـــديين، ت عالصـــة لـــه اـــا يـــمدد يف راـــض اووســـاط  ـــو   ، (جتديووود ابهوووات الوووديو)ال
 .ويقصد ره ةقيال  هداف  رأ عن النطاق ال ص ست دث فيه

 : مواصلة اإلصالح للشأن العام: ثانياا 
يف امتماـــا  اإلســـالمية، ابملـــنهج الرشـــيد الـــ ص ياتمـــد احلكمـــة والتبصـــر والرويـــة 
وسيلة للامت، حبيث يتم القضاء على مجيـع مظـاهر الفسـاد أبشـكاله وصـنوفه، خاصـة 

شــ ون الفســاد املــاو واتصتصــادص رصــوام عامــة، والفســاد اإلدااص، والفســاد يف إداام ال
ورــ لس قســتقيم اومــوا يف امتماــا  اإلســالمية، وقنتفــ  اوســبا  الــف  لــال . الاامــة

 ــــوافت للمن ــــرف  والضــــال  مــــن املتطــــرف  وال ــــالم واملتــــتمت  والســــاخط ، ملمااســــة 
 . عماعم اإلاهارية ضد زتماا م، وضد امتماا  اوخرا
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 :ةالنهوض باقتصاديات المجتمعات اإلسالمي: ثالثاا 
ـــف قتـــوخى الادالـــة  ـــال التنميـــة الشـــاملة، وإصامـــة اوسظمـــة اتصتصـــادية والسياســـية ال وةقي

ورـــ لس يـــتم القضـــاء علـــى الفقـــر ركـــت  سواعـــه . وضـــمان  ـــال كـــت مـــواطن يف احليـــام الكر ـــة
والبـــ س ركـــت صـــنوفه، واحلاجـــة واعشاشـــة واحلرمـــان، وهـــ  البـــ ا الفاســـدم الـــف يمعـــرع فيهـــا 

 .راف والرغبة يف اتستقام من امتمعالتطرف وال لو واتت

 :توجيه وسائل اإلعالم: رابعاا 
تــــو التاامــــت مــــع التطــــرف والانــــ  ابعتباامهــــا  ــــاهرق  ســــلبيت ، واترافــــا  وشــــ وذا ، 
ـــة القـــاسون، حبيـــث يُراعـــى يف سشـــر اوخبـــاا  ـــف قـــدخت ةـــل طائل وحبســـباهما مـــن اجلـــرائم ال

ص يـتمم  عة  و املقروءم عن التطرف والان  واإلاها  الوالتقااير الص فية املصوام  و املسمو 
ةل غطاء الدين، إرراف الطارع الادوا  واإلجرام  لكت فات ًرص يف هـ ه الـدائرم، وجتنـب 

املوووال  )التاامـــت مـــع او ـــداث اإلاهاريـــة مـــن التاويـــة املهنيـــة الصـــرف،  و مـــن فاويـــة ققـــديف 
مــــن مســـا ة اتستشــــاا، وةقيــــال الســــبال  لل مهــــوا  ــــدف اإل ام وكســـب املتيــــد (املتووووط 

 .اإلعالم  لي  إتم 

 :مراعاة التقيد بالضوابط القانونية: خامساا 
يف التاامــت مــع املتطــرف  واإلاهــاري  الــ ص يتمســ ون ابلــدين، حبيــث يطبــال القــاسون يف 

ــــ قهم قطبيقا  دصيقا ، وت يقع خرق  و استها   و ق ن  اوف للقاسون، مهما قكـن الظـروف، وـ
الت ررة  ابتل  ن اإلفراط يف التاامت غري املقيد ابلضوارط القاسوسية، مع املتطـرف  واإلاهـاري  
املتمســ   ابإلســالم، يكــون ســببا  يف فمدم التطــرف وال لــوم والتشــدد، ويقطــع الطريــال علــى 

 .من يكون مستادا  للتورة والماجع والاودم إى سواء السبيت
 :ن هذه الوسائلمراعاة الربط بي: سادساا 
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يف مااجلــة  ســبا  التطــرف والانــ ، حبيــث يتــوافا الامــت علــى إصــالح ا طــا  
الــديين، مــع الامــت علــى اإلصــالح اتصتصــادص وةقيــال التنميــة الشــاملة الــ ص ينب ــ   ن 
يكـــون جـــتءا  مـــن اإلصـــالح الاـــام الـــ ص يشـــمت مجيـــع امـــات ،  ـــ  يكـــون إصـــال ا  

ت يسـتقيم اومـر إذا ف قتكامـت اجلهـود يف هـ ا امـا ، ون  قيقيا  ذا فاالية ومـردود  إذ 
 اارة التطرف والان  مـع رقـاء الفقـر مستشـرم  يف  امتمـع، والفسـاد متفشـيا  يف املرافـال 

وســـيكون  ،الاامـــة ويف اتختيـــااا  والسياســـا  اتصتصـــادية والتاليميـــة، لـــن مقـــال املـــراد
 .جهدا  غري مممر، ودواا   يف  لقة مفرغة

التهووووورآ هوووووو طاعووووود  إن  ـــــا ًمـــــع عليـــــه ا ـــــرباء اجلنـــــائيون وفقهـــــاء القـــــاسون  ن 
فقـط، رـت هـو اقافـة من رفـة يُـرومأ عـا فتنهـاا طاصـة ( مشـكلة  منيـة)، و سه لي  اارهات

ولـ لس فـ ن شـيوع التطـرف ةـل . امتمع، وقتشتل يف دواما  طائفية و فكاا غامضـة
 .لقيم امتمع واقافتهستاا الدين خطر داهم، وسه استها  

ــــمـــن خ ،كـــان التاامـــت مـــع التطـــرف والانـــ   ،مـــن  جـــت ذلـــس ـــة ـــــ ال  هـــ ه الر ي
املتكاملــــة املتناســــقة املســــتوعبة جلميــــع جواســــب املشــــكلة،  مــــرا  ضــــروام  ملااجلــــة  ــــاهرم 

 .التطرف، وللقضاء على الان  الناقج عنها
 

 


