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ABSTRAK 
 

Kajian ini membincangkan secara ringkas tentang konflik yang berlaku 

di antara negara timur dan barat. Kajian ini telah mendapati bahawa 

konflik di antara timur dan barat bukanlah satu perkara yang baru, 

bahkan telah pun lama terjadi dan konflik tersebut adalah seumpama 

letusan gunung berapi yang sesekali mengganas serta akan tenang untuk 

seketika. Perang Salibiyyah yang berlaku pada kurun ke sebelas masihi 

merupakan salah satu contohnya. Kajian ini juga menerangkan tentang 

konsep ekstrimisme dari segi bahasa dan istilah dan telah didapati 

bahawa keganasan merupakan satu fenomena jenayah manakala 

ekstrimisme adalah satu fenomena penyakit yang mempunyai beberapa 

tahap. Di peringkat intelektual fenomena ini menghilangkan keupayaan 

akal untuk berfikir secara sepatutnya. Adapun pada peringkat emosi dan 

jiwa, seorang yang ekstrimis membawa perbuatan ganas dan menanam 

rasa benci kepada sesiapa sahaja yang berselisih pendapat dengannya. 

Kepentingan kajian ini adalah untuk merungkaikan topik ekstrimisme 

agama berideologi dan keganasan, dalam bentuk perbincangan 

akademik dan ilmiyah. Melalui kajian ini juga, penulis cuba untuk 
membuka ruang untuk kajian ilmiyah susulan, juga sebagai medan 

perbincangan tentang isu-isu yang berkaitan dengannya yang boleh 

menyelesaikan konflik dalam masyarakat Timur dan Barat. Kajian ini 

bertujan untuk menjelaskan konsep ekstrimisme agama dan politik serta 

menjelaskan hubungkaitnya dengan keganasan. Bagi merealisasikan 

tujuan ini, penulis menggunakan kaedah kajian diskriptif analisis iaitu 

kaedah kajian yang berdasarkan kepada kajian isu yang berlaku secara 

realiti sebelum membuat analisis mendalam tentangnya. Di antara 

dapatan kajian ialah bahawa ekstrimisme sebenarnya memang terdapat 

di dalam setiap masyarakat, parti mahupun kumpulan. Budaya taasub 

kepada pandangan tertentu, dan menafikan serta tidak menghiraukan 

pandangan orang lain telah ada semenjak manusia itu diciptakan. Sikap 

ini akan terus ada selagi manusia masih hidup kerana ia berkaitan dengan 

sikap manusia, kecenderungan dan peribadi mereka sendiri. Secara 

umumnya ekstrimisme juga boleh membawa kepada keganasan. Oleh 
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yang demikian ekstrimisme merupakan permulaan kepada keganasan. 

Masyarakat yang ekstrim merupakan punca kepada gerakan keganasan. 

 
Kata Kunci: ekstremisme, keganasan, agama. 

 

 
ABSTRACT 

 

This study briefly highlighted the conflict between East and West, it 

emphasized that the conflict is not a spur of the moment, in fact, but an 

old one. The conflict between West and East is like a volcano that arises 

and then calms down; the Crusade Wars in the 11th century was one of 

the circles of that conflict. The study also shed light on the concept of 

extremism linguistically and idiomatically. It emphasized that terrorism 

is a criminal phenomenon while extremism is an illness phenomenon on 

different levels. On the mind level, there is a disability to properly use 

mind, and on the emotional level, the extremist carries great hatred and 

emotions against those who differ with him in opinion. The significance 

of this research lies in handling the issue of religious and ideological 

extremism and terrorism in a scientific and academic manner. Thus, it 

opens the doors to scientific research in this difficult area and areas 

related to it, i.e. all studies that deal on this phenomenon and its 

manifestations in the Arab and World community. The aim of the study 

is to clarify the concept of religious and political extremism and its 

relation to terror, and in order to achieve this aim the study will utilize 

the descriptive (analytical) methodology. This methodology is based on 

studying a phenomenon as it is in reality and describing it accurately. 

One of the most significant conclusions reached by this study is that 

extremism exists in every society, party, and group; fanaticism, 

intolerance and denial of others have existed since the existence of man, 

and will remain in existence as long as humans exist since extremism is 

related to humans’ nature and psychology. Extremism, in most cases, 

leads to terrorism, hence, extremism is an introduction to terrorism, and 

extreme societies are nests for terrorist movements. 

 

Keywords: extremism, terrorism, religion. 
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 إشكالية التطرف السياسي والديني وعالقته باإلرهاب
 

 علي عمر مفتاح
 

 ملخصال
 

تناولت هذه الدراسة نبذة خمتصرة عن الصراع بني الغرب والشرق، وأكدت على أن الصراع بني 
ق كالربكان لغرب والشر الغرب والشرق مل يكن وليد اللحظة بل كان قدُياً، حيث كان الصراع بني ا

يثور مرة ويهدئ مرة أخرى، وتُعد الروب الصليبية يف القرن الادي عشر امليالدي إحدى حلقاهتا. 
وأيضاً تناولت هذه الدراسة مفهوم التطرف لغة واصطالحاً وأكدت على أن اإلرهاب ظاهرة إجرامية 

لى إعمال قلي تنعدم القدرة عبينما التطرف ظاهرة مرضية على عدة مستويات فعلى املستوى الع
العقل مبا ينبغي، أما على املستوى العاطفي أو الوجداين فاملتطرف حيمل انفعال وكراهية شديدين 
ملن خالفه يف الرأي. وتكمن أُهية حبثنا هذا يف معاجلة موضوع التطرف الديِّن اإليديولوجي واإلرهاب 

ال مصرعيها للبحث العلمي يف هذا اجمل بشكل أكادُيي وعلمي. وحناول بذلك فتح األبواب على
الصعب ويف اجملاالت احملاورة له أي كل األحباث اليت ُيكن أن تتقصى أبعاد هذه الظاهرة وجتلياهتا 
يف اجملتمع العريب والعاملي. واْلدف من الدراسة هو توضيح مفهوم التطرف السياسي والديِّن وبيان 

تعلمون  يتم إتباع املنهج الوصفي )التحليلي( وهو كماعالقته باإلرهاب ولتحقيق هذا اْلدف سوف 
منهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا. ومن أهم النتائج 
اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث هو أن التطرف موجود داخل كل جمتمع وحزب ومجاعة 

خر ونفيه موجودة منذ وجد اإلنسان، وتظل موجودة فالتعصب للرأي والقناعات، وعلى إلغاء اآل
مادامت الياة البشرية مستمرة، ألنه يتعلق بطبائع البشر وميوْلم ونفسيتهم كما إن التطرف يؤدي 
يف الغالب األعم إىل اإلرهاب وبذلك يكون التطرف مقدمة إىل اإلرهاب وتكون اجملتمعات املتطرفة 

 حواضن للحركات اإلرهابية.
 

  : التطرف، اإلرهاب، الدين.اتالكلم مفتاح
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 المقدمة
 

سبتمرب. حيث بدء النزاع  11الصراع بني الغرب والشرق قدمي جديد ومل يكن وليد أحداث 
بني الفرس واليونانيني أوال مث بني الفرس والروم. ومل يكن النزاع دينيا بل له عوامل أخرى أُهها 

 (.112، ص1991مد ترحيِّن، العوامل الضارية فكان الصراع حضاريا. )حم
استمر الصراع بني الغرب والشرق كالربكان يثور مرة ويهدئ مرة أخرى وتُعد الروب 
الصليبية يف القرن الادي عشر امليالدي إحدى حلقاهتا. وكان سببها هذه املرة دينيا ويرى 

ة القت استحسانا سبعض املؤرخني إن الركة الصليبية اليت دعت إليها البابوية بتأييد من الكني
من قبل األوربيني الطامعني يف اخلروج من متاهات القرون الوسطى. ومل يكن سببها دينيا 
فقط بل كان من أسباهبا وبواعثها الالة االقتصادية السيئة اليت متر هبا أوروبا وفرنسا على 

اجملتمع  موجه اخلصوص. إضافة إىل الباعث االجتماعي وما خلفه النظام اإلقطاعي من تقسي
إىل طبقات ثالث. وقد وجدت هذه الطبقات يف الروب الصليبية للقضاء على الروب يف 
أوروبا. يضاف إىل األسباب املذكورة الباعث السياسي ولسنا بصدد الديث عن الروب 

 (.87، ص1222)زكريا حسن أبو دامس.  الصليبية إال بقدر ما يتعلق باملوضوع
باسرتداد مدينة عكا من أيدي  1191الصليبية انتهت عام ويعتقد البعض إن الروب 

الغربيني على يد السلطان اإلشرف خليل. ولكن القيقة إن الرب اُتذت مسارا آخر يتفق 
وتطور األوضاع مثل انشغال أوروبا بنفسها يف حروب مع بعضها وأخرى داخلية. وطيلة 

تج ىت الرب العاملية األوىل وما نتلك الفرتة ظلت العالقة مع الشرق هادئة إىل حد ما ح
 (.112، ص1991عنها من تقاسم الغرب لرتكة الرجل املريض )حممد ترحيِّن، 

مث كانت الرب الباردة من خملفات الرب العاملية الثانية بني الواليات املتحدة األمريكية 
يع األطراف مجواالحتاد السوفييت. إضافة إىل السبب الدائم املتمثل بإسرائيل اليت تعاونت 

الغربية والشرقية األوربية على زراعتها يف العامل العريب واليت شغلت الشرق طيلة أكثر من 
مخسني عاما ومل يتم التوصل بشأهنا إىل حل ومل يتوصلوا يف املستقبل رغم تنازل العرب عن 

سالمي مجيع حقوقهم وعقد املعاهدات املنفردة مع هذا اجلسم الغريب عن اجلسم العريب واإل
 (.52.ص1221)امحد أبو الروس.
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ما إن انتهت الرب الباردة باختفاء االحتاد السوفييت واختالء القطب األوحد بالعامل 
وحسب ما رمست الواليات املتحدة حىت أعلن جورج بوش األب إعالن النظام العاملي اجلديد. 

إلسالم والذي يقف أمام ومل جتد أمريكا أمامها عدوا إال العدو القدمي اجلديد الذي هو ا
 إمرباطوريتها فوصفته يف تسعينيات القرن املاضي باألصولية. وملا علمت إن األصولية تعِّن يف

اللغة العربية التمسك باألصول وهو أمر حممود. استخدمت اصطالح التطرف الذي يعِّن 
 111ص ، 1222التشدد وجتاوز الد يف الدين للنيل من اإلسالم )نايل ممدوح أبو زيد. 

- 137). 
سبتمرب وجهت هتمة اإلرهاب إىل مجيع املسلمني وهذا يعِّن أن التهمة  11بعد إحداث 

موجهة إىل الدين نفسه ألهنا عملت جاهدة على أن تكون بعض الشخصيات مصاديق ْلذا 
الدين بعد أن دعمتهم ماديًا ومعنوياً. وعندها عاود بركان الروب الصليبية باالنفجار مرة 

 ني أعلنها بوش االبن حربا عاملية ثالثة.أخرى ح
بعد هذا املوجز الشديد االختصار للعالقة بني الغرب والشرق نود الوقوف على معىن 

 مصطلح التطرف يف اللغة واالصطالح، وعالقته باإلرهاب.
 

 الحاطصاالتطرف لغة و 
 

 معنى التطرف في اللغة -أوال 
 

فإذا قيل تطرف جاوز حد االعتدال ومل  التطرف لغة مشتق من الطرف أو هناية الشيء.
ََلَة }يتوسط. وطرف الشيء جوانبه وورد هذا املعىن يف القران الكرمي فقال تعاىل:  َوَأِقِم الصَّ

َّْيِل{ َن الل َاِر َوُزلًَفا ِمِّ }َأَولَْم يََرْوا َأَّنَّ ( وقال أيضا يف سورة الرعد: 115)هود:  َطَرََفِ الَّنَّ

والتطرف هبذا املعىن يستعمل يف السيات (. 51)الرعد: ُقُصهَا ِمْن َأْطَراِفهَا{نَأِِْت اْْلَْرَض نَن 
إال أن له معىن آخر يف املعنويات فيقال التطرف الفكري وهو ما جاوز حد االعتدال أو 

 الوسطية جلهة اليمني أو اليسار )تشريعات مكافحة اإلرهاب(.
ه ويف الفرد أن يكون كذلك يف علمه وعمل فإذا كان العدل يعِّن الوسطية فينبغي على      

فكره ومعتقده ويف سلوكه. وإذا كان األمر كذالك فالفضيلة هي الوسط والرذيلة يف جتاوزها 
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إىل طريف اليمني أو الشمال أو باإلفراط أو التفريط. ينبِّن على ذلك إن ما يقابل كل فضيلة 
جد ط القيقي أمر ليس بالسهل وإذا و يف حالة جتاوزها رذيلتان. إال إن املالحظ وجدان الوس

 . "إصابة نقطة اْلدف أعسر من العدول عنها: ". ْلذا قال بعضهمفالثبات عليه أصعب
وهبذا فالوسط إما أن يكون حقيقيا حبيث تكون نسبته إىل طرفيه متساوية كاألربعة بني      

ان القيقي وهو ذر وجداالثنني والستة، أو يكون غري حقيقي ولكنه األقرب إىل القيقي لتع
ما عليه غالبية الناس. فلو أخذنا الكمة، فبما أهنا فضيلة وال شك، فإهنا حتتل الوسط وان 
جتاوزها إىل أحد الطرفني يكون أما إفراطا أو تفريطا. فإذا كان التجاوز إىل جهة اإلفراط 

ال العقل بشكل مفستكون اجلربزة وتعِّن استعمال العقل فيما ال ينبغي أن يستعمل أو استع
زائد عما ينبغيه االستعمال. وهنا نكون أمام موضوع آخر خيتلف متاما عن املوضوع األول 

 (.99، ص1993الذي هو الكمة )حممد مهدي النراقي، 
أما إذا كان جتاوز الكمة إىل الطرف املعاكس لألول وأعِّن به طرف التفريط. وفيه      

نبغي ل الفكر فيما ينبغي أن يستعمل فيه أو بأقل مما ييكون اجلهل والبله وهو عدم استعما
أن يستعمل فيه. ويف كلتا الالتني اإلفراط أو التفريط استعمال للعقل مما يُذم عليه صاحبه 
أو على األقل مما يندم عليه. وموضوع التفريط هذا خيتلف متاما عن موضوع الكمة اليت 

 (.79، ص1993)حممد مهدي النراقي متنع صاحبها فيما يُذم فيه أو يندم عليه 
ونفس األمر ينطبق على الشجاعة وغريها من الفضائل ماعدا فضيلة العدل فلها طرف      

واحد هو التفريط حيث الظلم. فإذا كان الظلم وضع الشيء يف غري موضعه وهو موضوع 
لك ذ خيتلف عن موضوع العدل الذي يعِّن وضع الشيء يف موضعه ومهما غاىل اإلنسان يف

فسيبقى عادال. أما الشجاعة وهي فضيلة فأمرها خيتلف. اإلفراط فيها يعِّن التهور واإلقدام 
على ماال ينبغي اإلقدام عليه. وجانب التفريط فيها هو اجلنب وهو عدم اإلقدام على ما ينبغي 

 اإلقدام عليه وهكذا بقية الفضائل )املصدر السابق(.
 التطرف يبدوان نقيضني. وما هذا التناقض إال ظاهرياً ففيويرى الباحث إن الالمباالة و      

القيقة جيمع بينهما عامل واحد هو التطرف فالالمبال يقف عند هناية الطرف فيما يقف 
املتطرف عند هناية الطرف اآلخر. والباعث على كال الطرفني هو الفساد. الن الفساد هو 

ظ، املتطرف إىل الغضب على كل شيء حمفو  الذي دفع الالمبال إىل حافة اليأس، كما دفع
 بني التدين والتطرف.
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 مما تقدم نصل إىل القيقيتني التاليتني:
إن االعتدال يف الوسط وبالعدل تُرد األطراف إىل الوسط. أي أن العدالة هي الضابط      

 ابني اإلفراط والتفريط من جهة وبني الوسط من جهة أخرى سواء الوسط كان حقيقيا أو م
هو أقرب إىل القيقي. هذه القيقة ال تقتصر على جانب من جوانب اإلنسان فكما ْلا 
دور يف األخالق ْلا نفس الدور يف األفعال واألحكام والسياسة واملعامالت ويف عالقات 

 األفراد سواء مع اخلالق أو مع املخلوق. 
منا يف يمني أو ذات الشمال إالقيقة الثانية إن كمال الفرد ال يكون يف تطرفه ذات ال     

اُتاذ الوسطية ألن العدل والفضيلة ال يكون إال يف الوسط. وجند تفسري ذلك يف قوله تعاىل: 
ًة َوَسًطا{ ِِلَ َجَعلْنَاُُكْ ُأمَّ (. ويذهب فريق من املفسرين إىل أن الوسطية 153)البقرة: }َوَكَذَٰ

الذين يذهبون  مية سبيال وسطا بني الوثنينياليت تعنيها اآلية الكرُية هي أن تتخذ األمة اإلسال
إىل تقوية اجلانب املادي يف اإلنسان وهو اجلسم وال ينشدون إال الياة الدنيا دومنا التفات 
إىل اآلخرة. وبني أولئك الذين يرفضون الكماالت اجلسمية ويتوجهون إىل الروح فقط ويدعون 

ؤكدون على الروح ة اليت يبتغيها. فألئك الذين يإىل الرهبانية وكال الطرفني مل يصل إىل النتيج
أبطلوا النتيجة بأبطال سببها الذي هو اجلسم. والفريق الثاين أبطل النتيجة بالوقوف على 

 .(112، ص1993السبب الذي هو اجلسم واجلمود عليه )حممد مهدي النراقي. 
يلغي  اه اجلماعي الذيكما ذهب فريق آخر إىل إن األمة الوسط تعِّن التوازن بني االجت      

دور الفرد. واالجتاه األخر الذي يلغي دور اجملتمع ويعطي للفرد الذي حيقق به ذاته. فهي 
إذن الوسطية. أي إن يعطى للفرد دوره وللمجتمع دوره ودون أن يغمض حق أحدُها وهكذا 

 اإلسالمية يف كل شأن من شؤوهنا. تستمر الوسطية لألمة
 

 صطالح.التطرف في اال -ثانيا 
 

ال يكاد خيرج املعىن االصطالحي للتطرف عن معناه اللغوي. فيعِّن التطرف حسب 
االصطالح كما يراه البعض بأنه جماوزة حد االعتدال. فيما يراه آخرون تفكري مغلق ال يقبل 

. 1998الرأي األخر ويرفض التسامح مع املعتقدات واآلراء املخالفة له )حسن صادق. 
 (.112ص
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 وا الفكر املتطرف أن:ويرى معتنق
 أفكارهم صحيحة وصادقة وال يتطرق إليها الشك كما أهنا أبدية. -1
 ومبا إن فكاهم صادقة فأهنم ليسوا حباجة إىل البحث عن أدلة تنفيها أو تؤكدها. -1
 أفكارهم صالة للتطبيق يف كل زمان ومكان. -3
 كل معتقد آخر يتعارض مع أفكارهم مدان. -5
اُتاذ العنف وسيلة بديلة، واجهة األفكار األخرى. يرتتب على ذلك ترك الوار و  -2

، ص 1979وهذا يعِّن فرض معتقداهتم على اآلخرين بالقوة )امحد زكي بدوي، 
118) 

 وكما إن اإلرهاب ظاهرة إجرامية فان التطرف ظاهرة مرضية على املستويات التالية:     
 .ينبغيعلى املستوى العقلي حيث تنعدم القدرة على إعمال العقل مبا  -1
على املستوى العاطفي أو الوجداين ملا يتصف به املتطرف من شدة االنفعال  -1

 والكراهية ملن خالفه يف الرأي.
على املستوى السلوكي مبا أن العمل هو نتيجة العلم وإلعمال العقل مبا ال ينبغي  -3

 (38، ص 1979فيكون السلوك كذلك خارجا عما ينبغي )أمحد زكي بدوي، 
ث أن التطرف هو االجتاه إىل الطرف بدال من االعتدال والوسطية فيكون يرى الباح     

التطرف والالة هذه اُتاذ جانب اإلفراط أو التفريط وُتتلف شدته حبسب قربه وبعده عن 
خط االعتدال. وينشئ التطرف نتيجة الفهم السطحي للمعارف اليت يتلقاها املتطرف وعدم 

ه ح ْلا. أو نتيجة حصوله على العلم من غري مصادر قدرته على الوقوف على الفهم الصحي
الصحيحة مما ينجم عنه عدم إدراكه لقيقة العلم وسقوطه يف مفاهيم خاطئة. فإذا كان العلم 
الذي حصل عليه املتطرف يتعلق يف املعتقد نتج عنه سلوكيات ال تتناسب وما يهدف إليه 

العنف  يذهب ُيينا أو مشاال سيتخذاملعتقد القيقي. ومن ال يقف على حقيقة املعتقد و 
وسيلة له لفرض أرائه على اآلخرين، ويكون بذلك سلك مسلك اإلرهاب. ألن لإلرهاب 

 مقدمات ومقدماته األفكار اخلاطئة.
ويشري رشوان إىل أن هناك اختالف بني التطرف والتدين املعتدل. ويفسر ذلك بأن      

وص مما ة دون علم ودراية حبقيقة ما تقصده النصالتطرف هو املغاالة يف فهم النصوص الديني
يؤدي إىل سوء فهمها. يف حني إن التدين ظاهرة اجيابية مرغوبة اجتماعيا ألن امللتزم به عارفا 
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مبقاصد النصوص والقيم األخالقية ْلا. سالكا على هدى ما فهمه من النصوص وبذلك 
 (.52، ص 1221 يكون قدوة لغريه )أنور ماجد عشقي،

يرى الباحث أن التطرف الفكري التطرف العملي ويكون مقدمة له فال ُيكن لإلنسان      
أن يكون منحرفا يف سلوكه صادقا يف عقيدته. كما إن التطرف الفكري أهون شرا من التطرف 
العملي. فإذا ما خضع املتطرف فكريا إىل تربية من قبل تنظيم متشدد. زادت هذه الرتبية من 

 تطرفة وتقويتها وتصل به إىل حد القناعة واليت هبا يسقط التسامح منترسيخ األفكار امل
حساباته ويرفض الرأي اآلخر دون أن يكون حباجة إىل مناقشتها. فهو قد وصل إىل صلب 
القيقة حسب فهمه. حقيقة ال يأتيها الباطل من خلفها وال من بني يديها. ومبا انه وصل 

ود هذه األفكار اجملتمع وان اقتضى األمر بالقوة. حد القناعة بصحة أفكاره فيجب أن تس
ار فيلجأ عندئذ إىل العنف إلفزاع اجملتمع وإخافته حىت يتخلى عن أفكاره القدُية ويتبىن األفك

اجلديدة اليت جاء هبا املصلح اجلديد )املتطرف(. وهكذا يكون التطرف مقدمة إىل اإلرهاب 
 اإلرهابية.وتكون اجملتمعات املتطرفة حواضن للحركات 

وهذا ما يذهب إليه جنيب حمفوظ حيث يرى إن اإلرهاب مشكلة تتفاقم وله عواقب      
تصيب االقتصاد واالجتماع. وأصل اإلرهاب هو التطرف وال توجد مشكلة يف الفكر 
املتطرف. ففي كل رأي أو مذهب تطرف واعتدال ولكن التطرف ينحرف فيصبح إرهابا. 

رهاب هو انسداد القنوات الشرعية املوصلة للسلطة وما ينتج ويرى إن من أهم أسباب اإل
ورمبا يف -عن ذلك إحباط وضيق جليل صاعد يتطلع إىل حقوقه يف الياة، ومن بينها 

 (.99)أنور ماجد عشقي، ص .السلطة تبوؤ حق -مقدمتها
ا هو والتطرف هبذا املعىن ال يوجد يف بلد دون آخر وال يقتصر على دين دون غريه. إمن     

ظاهرة منتشرة يف دول الشمال واجلنوب ويف كل األديان. فهذا القرآن الكرمي حيدثنا عن هذه 
القيقة وان صم عنها البعض آذاهنم وأغمضوا عيوهنم حىت ال يروا إهنم منبة ْلا ومصدر يقول 

َّ تعاىل عن الغلو الذي سبق اليهود واملسيح:   َوقَالَِت النََّصاَر  ـهِ }َوقَالَِت الََْيُوُد ُعَزيٌْر ابُْن الل

يَن َكَفُروا ِمن قَْبُلۚ  قَاتَلَهُ ِ ِِلَ قَْولُهُم ِبأَفَْواِههِْم ۖ يَُضاِهُئوَن قَْوَل اَّلَّ ِه ۖ َذَٰ َـّ يُح ابُْن الل  مُ الَْمس ِ

ٰ يُْؤفَُكوَن{ ُه ۚ َأَّنَّ َـّ (. وهنا تشبيه لليهود والنصارى مبن سبقهم يف املغاالة 32)التوبة: الل
وهو دليل عدم إملامهم بالقيقة كاملة وذهاهبم إىل ما خيالفها فوقعوا نتيجة ذلك  والتطرف

 (.53، ص1229يف اجلهل لبعدهم عن القيقة )حممد عبد القادر أبو فارس، 
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وإذا كان الغلو والتطرف عند من سبق اليهود والنصارى فقد وقعوا هم فيه أيضا كما      
 الََْيُوُد }َوقَالَتِ لقيقة يف آية أخرى وهي قوله تعاىل: أشار القران سابقا وكما أكد هذه ا

ٍء{ ٍء َوقَالَِت النََّصاَرٰ  لَيَْسِت الََْيُوُد عَََلٰ ََشْ (. 113بقرة:)ال لَيَْسِت النََّصاَرٰ  عَََلٰ ََشْ
 وأدى هذا الغلو إىل استباحة كل طرف لدماء وإعراض الطرف األخر.

 فراد ولكن يتعداه إىل الدول وهو ما ُيكن أن نطلق عليهعلى أن التطرف ال ينحصر باإل     
بالتطرف الرمسي. وكما إن إرهاب الدولة يكون على املستوى الداخلي ضد مواطنيها أو على 
املستوى اخلارجي ضد دول أخرى فكذلك الال بالنسبة للتطرف الرمسي. فانه يكون تطرف 

ا لتطرف من سلوك عنيف ضد املعارضني ْلمتارسه الدولة ضد املواطنني وما ينجم عن هذا ا
والذي يصل إىل فرض حالة الطوارئ أو األحكام العرفية. وما ْلذين االجرائني من تأثري سليب 

 12على حقوق اإلنسان. كما هو الال يف مصر فقد فرضت حالة الطوارئ منذ أكثر من 
ه بشكل تفرض عاما بشكل متواصل. وإذا كانت مصر تفرضه بشكل رمسي فهناك حكومات

غري رمسي طيلة وجودها يف السلطة. هذا إذا مل تكن الكومة من العائلة املالكة، حيث يف 
 البالد العربية عوائل اختصاصها السلطة.

وما حصل وحيصل اآلن يف العراق من تطرف وإرهاب مل يكن وليد اليوم، بل هو امتداد      
ني خلت. وممارسات النظام السابق ضد العراقيلالة عاشها العراق طيلة أكثر من ثالثة عقود 

يف الداخل وخاصة يف املناطق اجلنوبية والشمالية والروب اليت خاضها يف اخلارج ما هي إال 
 تعبري عن التطرف واإلرهاب الداخلي واخلارجي للدولة.

إن حالة التطرف واإلرهاب اليت عاشها النظام السابق أدى إىل بناء مؤسسات مستها      
الرئيسية التطرف يف األفكار والسلوك. وبعد االهنيار املخزي للنظام مل تستطع مؤسساته 
املتطرفة إال إن متارس نفس السلوكيات السابقة من القتل والرتهيب ضد الشعب العراقي 
وحتت شعارات املقاومة والدين، وهي الكذبة اليت صدقها القوميون العرب، أرادوا فرض 

بالقوة واإلرهاب والتخويف. وحيث أهنم فقدوا قوهتم اليت كانوا أفكارهم على الشعب 
يستمدوهنا من السلطة جلئوا إىل السيارات املفخخة وغريها من األساليب. فالتجربة املريرة 
اليت عاشها الشعب العراقي كان حصيلتها والدة فرق حتمل الفكر املتطرف والسلوك املنحرف 

 (. 22، ص1221ابقاً )زكي علي أبو غضة، الذي ُيارس اآلن ما كان ُيارسه س
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وعلى املستوى اخلارجي فتمارسه الدولة ضد دولة أخرى سابقا وحديثا وخاصة بعد      
سبتمرب اليت كشفت عن حقيقة طاملا ُخدع العامل هبا وهو تطرف الواليات  11أحداث 

يات لاملتحدة. اتضح ذلك من تصرحيات الرئيس بوش االبن مثل )القضاء على الطفي
اإلرهابية(. أو تصرحيه )يتعني على كل إرهايب أن يعيش هاربا(، أو قوله )وإن من ليس معنا 

حىت  لني اإلسرائيليني نريد قهر الفلسطينيني وسحقهمو فهو ضدنا(. وما صرح به أحد املسؤ 
يستسلموا وبعد ذلك نفاوضهم. هذا التطرف الرمسي يف الفكر والعمل سيقابله حتما تطرف 

يريد أصحاب التطرف الرمسي فهمها. فهم كما  ه من اجلانب األخر، وهذه حقيقة المشابه ل
 سبقت اإلشارة إليه يريدون فرض ما يفهمون على اآلخرين حىت لوكان ذلك بالقوة.

وللتطرف أسباب وهي ال ُتتلف عن أسباب اإلرهاب. فهناك دراسة أجريت على عدد      
ها لة مركز البحوث الرتبوية اجامعة قطر يف عددمن الطالب يف مصر والكويت ونشرهتا جم

خلصت أسباب التطرف مبا  1997الثالث عشر من السنة السابعة الصادرة يف يناير عام 
 يلي:

 اخللل الرتبوي. -1
االجتاهات الرافضة للسلطة أو الواقع أو احمليط. واملنتمون ْلذه االجتاهات قد  -2

ذكر الدراسة يف التمرد على السلطة. ومل تيكونون من املتطرفني دينيا أو من الراغبني 
املعارضني للسلطة واليت ُسدت يف وجوههم كل أبواب الوار واتبعت الدولة يف 

 إسكاهتم القوة.
 املشاكل السياسية واالقتصادية. -3
 املشاكل االجتماعية. -4
العوامل اخلارجية كاألفكار اليت تقوم جهات أو دول ببثها يف دول أخرى رغبة  -5

وية نفوذها وفرض أو زيادة هيمنتها يف تلك الدولة. أو لغرض زعزعة منها يف تق
النظام فيها كما حيصل أالن يف العراق من عدم استقرار والذي أحد أسبابه األفكار 
 اليت تقوم دول اجلوار ببثها بني العراقيني إلفشال التجربة األمريكية يف العراق حىت

 (.1223سني، ال يعاد تطبيقها عليهم )الموي، ماجد يا
 بينما يُرجع البعض اآلخر سبب التطرف وما يصحبه من إرهاب إىل: 
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إخفاق نظريات القومية العربية يف حتقيق األهداف اليت وجدت من اجلها ونادت  -1
هبا طيلة عشرات السنني. وماحدث هو عكس ما أرادته هذه النظريات حيث 

 جتدرت القطرية وأصبح لكل دولة هويتها وسيادهتا.
ط جدار برلني وتفكك دول االحتاد السوفييت السابق بعد أن تبني إخفاق سقو  -2

 النظريات املاركسية يف تأسيس جمتمعات اشرتاكية.
فشل نظام االقتصاد الر يف تلبية ما تطمح إليه الدول النامية وانعكاس ذلك سلبا  -3

 (.35. ص1222على املستوى املعيشي للمواطنني )عشقي،
 وما ذكر من أسباب للتطرف رغم صحتها اجلزئية فهي ليست كل األسباب وراء الظاهرة      

 ومبا أن التطرف مقدمة ضرورية إىل اإلرهاب فأسباهبما واحدة كما أسلفت.
واملشكلة مل تعد قاصرة على املتطرفني اإلفراد بل تشمل الدول أيضا وبذلك أصبحت      

م البعض قاصرة على شعب أو دين أو بلد معني. ونظرا مشكلة عاملية ومل تعد كما يزع
لتعقيدها وزيادة خماطرها ولكوهنا مقدمة لإلرهاب الدول الذي تُعلن ضده حرب ال هوادة 
فيها ولغريها من األسباب. ينبغي وضع اللول الالزمة ْلذا املرض قبل أن تتوسع ارتداداته 

 فتشمل اجلميع.
 ،على تطرف آخر. فالعنف ال يولد إال عنفًا مضاداً  إن التطرف رد فعل: خالصة القول

وسرعان ما يتحول األمر إىل حلقة مفرغة ال هناية ْلا. وما مل تتم معاجلة األسباب اليت تشكل 
ات أمنية فإن أي معاجل ،أرضًا خصبة النتشار األفكار املتشددة يف العامل العريب والغريب

ا شكل األفكار سببًا إضافيًا لتناميها ومن هنبل قد ت، ستكون قاصرة عن مواجهة الظاهرة
 ،فقد باتت الكومات ملزمة بإدراك أُهية إعطاء الفرصة لركة جمتمعية حتاصر الفكر املتطرف

دما يضرب إال إنه عن ئه،فاإلرهاب رغم كل مساو  ،وأن تشرك اجملتمع يف املعركة ضد اإلرهاب
اهبة هذا يدفع اجملتمع للتكاتف والتالحم جملداخل اجملتمع ويهدد استقرار الناس وأمنهم فإنه 

وال بد أن تستفيد الكومات من هذا القانون الطبيعي ومن إجناح هذا التحرك عرب  ،اخلطر
 فتح مزيد من االقنية اليت تتيح للمجتمع التعبري عن رؤاه وعن رفضه ملشروع الفوضى وتدمري

غي إعطاء هامش ار واألمان  وبالتال ينبعن التفافه حول ثوابته اليت تضمن له االستقر  ،الذات
أكرب لركة اجملتمع األهلي فهو صاحب املصلحة القصوى يف تطويق دوائر التشدد والقضاء 
على الفكر املتطرف وعلى جتار املوت ومن الضروري أن يتزامن مع هذا التحرك الواسع 
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األنشطة والمالت إطالق محالت إعالمية شاملة وحزمة متكاملة ومرتابطة من الربامج و 
ل والفعاليات اإلعالمية والثقافية اليت تتفاعل مع اجملتمع وحتوله من متفرج إىل شريك وليتحم

لى من الضروري إشراك األسرة واملرأة ع ،اجملتمع شطراً من املسؤولية يف الرب على اإلرهاب
مثل تلك ، ةبوجه اخلصوص باعتبارها ذات التأثري األكرب يف تشكيل وصياغة العقول الشا

الربامج القائمة على أسس حديثة ومدروسة سوف تسهم إىل جانب ما تعكف دول املنطقة 
اآلن عليه يف جمال التعليم واألمن إضافة إىل اإلجراءات لتطوير البىن االقتصادية والسياسية 

هو ما و  ،سوف تسرع يف القضاء على اإلرهاب وفكر التطرف وإجهاض مشروعه العدمي
 الً بعدم تكرار إزعاج أهال مدننا الوادعة.سيكون كفي

 
 نتائج البحث

 
على و  ،.  التطرف موجود داخل كل جمتمع وحزب ومجاعة فالتعصب للرأي والقناعات1

جلديد وال ليس بالنهج ا ،إلغاء اآلخر ونفيه والتعامل معه بتشدد وجّدة فكرية أو سلوكية
جودة طبيعية بل هو ظاهرة بشرية مو  ،عينةخيتص بفرتة زمنية دون أخرى وال مبجموعة بشرية م

ألنه يتعلق بطبائع البشر وميوْلم  ،وستظل موجودة مادامت الياة البشرية ،منذ وجد اإلنسان
                                   ونفسياهتم.                          

ل حد نه وصأ . التطرف يؤدي يف الغالب األعم إىل اإلرهاب فالشخص املتطرف ومبا1
وة. فيلجأ ن اقتضى األمر بالقإالقناعة بصحة أفكاره فيجب أن تسود هذه األفكار اجملتمع و 

عندئذ إىل العنف إلفزاع اجملتمع وإخافته حىت يتخلى عن أفكاره القدُية ويتبىن األفكار 
ب ااجلديدة اليت جاء هبا املصلح اجلديد )املتطرف(. وهكذا يكون التطرف مقدمة إىل اإلره

 وتكون اجملتمعات املتطرفة حواضن للحركات اإلرهابية.
 

 المراجع
 

 (. مالمح من التاريخ األورويب الوسيط، بريوت: دار اْلادي. 1991ترحيِّن، حممد )
 ، العراق: النجف.3، ط 1(. مسجد سعدات، ج 1993النراقي، حممد مهدي )
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 ت: مكتبة لبنان.(، معجم العلوم االجتماعية، بريو 1979بدوي، أمحد زكي )
 (. اجملموعة الطائفية، القاهرة: اْليئة العربية للكتاب. 1993شليب، أمحد )

 (. العوملة، ندوة اإلرهاب والعوملة، أكادُيية نايف األمنية، الطبعة األوىل. 1222)أنور ماجد 
(. جذور الفكر اإلسالمي يف الفرق اإلسالمية بني التطرف 1998صادق، حسن )

 قاهرة: اْليئة املصرية العامة للكتاب.واإلرهاب. ال
(. أثر التطور التكنولوجي على اإلرهاب. عمان: عامل 1222أبو دامس، زكريا حسن )

 الكتب.
(. اإلرهاب والتطرف والعنف الدول. اإلسكندرية: املكتب 1221أبو الروس، أمحد )

 اجلامعي الديث.
عتداء من منظور قرآين. جملة األردنية ( اإلرهاب بني الدفع واال1222أبو زيد، نايل ممدوح )

 .1يف الدراسات اإلسالمية، اجلامعة األردنية. عدد 
(. اإلرهاب: تعريفه نشأته أنواعه تارخيه عالجه. 1229أبو فارس، حممد عبد القادر )

 عمان: دار الفرقان.
(. اإلرهاب اليهودية واملسيحية واإلسالم والسياسات 1221أبو غضة، زكي علي )

 اصرة. القاهرة: دار الوفاء.املع
(. اإلرهاب الدول يف املنظور الشرعي والقانوين ومتييزه عن 1223الموي، ماجد ياسني )

 ، العلوم اإلدارية.12املقاومة املشروعة. جملة جامعة امللك سعود، م
 

  


