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ABSTRACT: 
That is the discussion about “The attitudes (inclinations) towards 

modern religious extremism in Islamic and western countries: causes 
and it’s treatment” is not a new topic for us, when we look into the 
history, there are lot of discussions and debates and the other things are 
carried out in all over the world and there are lot of solutions which 
have been solved through the discussions and certain rules have been 
found after their discussions. 
This article overviews Islamic, religious, historical, social aspects 
and also has about the attitudes (inclinations) towards modern religious 
extremism in Islamic and western countries: causes and its treatment”, 
this article grapes the reality in the light of Quran and Sunnah (SAW).  

The religious extremism is the dark darkness that pervades the world 
today in its blackness, in the world, and religious extremism exists in all 
religions, but especially in the heavenly religions. Where religious 
extremism means the extremism of a person or group of a certain faiths 
or even of a particular dogma...Religious extremism is almost the most 
important concern for the people at present. 

 اجلامعة الوطنية للغات احلديثة،اسالم آابد، قسم اللغة العربية االستاذ املساعد، ٭
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 The phenomenon threatens peace and security within societies 
and sometimes leads to  
violence of various kinds, intellectual, verbal and even physical, 
which destroys property and reaps many lives. It is logical and even 
necessary for people to be preoccupied with studying the phenomenon 
and looking for ideas and solutions to reduce them. 
Extremism is often meant to go beyond what people used to 
think, behavior and conditions. Extremism is not confined to the 
religious sphere, but can affect all areas, political, economic, social and 
even sports. In the religious sphere, extremism is not confined to a 
certain religion, but there are extremists of all religions and positions, 
and followers of all ideologies. There are Jewish extremists, Christian 
extremists, Hindu extremists, secular extremists, atheists, atheists and 
Muslim extremists 

  ة: املقدم
هذا هو املقال حول "امليول إىل جتاه التطرف الديين العصريفي الدول االسالمية و الغربية: 
األسباب و معاجلتها"، ليست موضوعا جديدا ابلنسبة لنا، عندما ننظر إىل التاريخ، هناك جرى الكثري 

ري من احللول ناك الكثمن املناقشات واملدوالات، ويتم تنفيذ األمور األخرى يف مجيع أحناء العامل، وه
 اليت مت حلها من خالل املناقشات، وقد مت العثور على بعض القواعد بعد مناقشاهتم.
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هذا املقال يسلط الضوء على اجلوانب اإلسالمية والدينية والتارخيية واالجتماعية، وأيضا حول 
عاجلتها"، وهذا سباب و م"امليول إىل جتاه التطرف الديين العصري يف الدول اإلسالمية و الغربية: األ

املقال يبني الواقع يف ضوء القرآن والسنة. والتطرف الديين هو الظالم الداكن الذي ينتشر يف العامل 
اليوم يف سواده، والعامل أبسره، والتطرف الديين موجود يف مجيع األداين، وال سيما يف األداين السماوية. 

جمموعة من دين معني أو حىت من دين معني ... حيث التطرف الديين يعين التطرف من شخص أو 
ألمن االتطرف الديين هو تقريبا أهم مصدر قلق للشعب يف الوقت احلاضر. إن هذه الظاهرة هتدد

كات ، فكراي ولفظيا وحىت جسداي، يدمر املمتلأقسامهمبختلف  حنو الظلم، وتؤدي أحياان الداخلي 
ا هذني بدراسة مشغول الشعوبأن يكون الالزم وحىت  طقاعتبار املن. ومن عدد كبري من النفوسوجيين 
 ها او إقالعها إقالعا اتما .خفيفلتمعاجلةو  وجهات النظرعن  الدراسةو العنصر 

وغالبا ما يقصد ابلتطرف أن يتجاوز ما يفكر به الناس، والسلوك، والظروف. والتطرف ال 
يقتصر على اجملال الديين، بل ميكن أن يؤثر على مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

كل  تطرفون منم أما يوجد، فقط الداينةالتطرف  حييط عنصر، ال ميدان املذهبوحىت الرايضية. يف 
و إن التطرف مشتمل على مسيحني و يهود و ملحدين و . الفكرة اجلديدةكل يتبعون  ، و  األداين

 مسلمني .

  يدعو دائما إىل السلم ومينع املسلمني من الظلم و استبداد   اإلسالمأمهیة املوضوع : إن
ا كاهنسوالعدوان ولن جيوز هلم القتال إال دفاعا عن النفس أو اإلسالم أو احملافظة على 
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 قو  الفطريةمن احلحق  هم. والدفاع عناإلستبدادورد  النفوسهلم ابلدفاع عن  تزويدابلسالمو 
أصره اإلسالم مبا فيها القانون الدويل. حيث تناول هذا املقال اإلسالم  وأكد اإلسالم على 

ها انفشو  ةاملختلففقبل الدايانت  املعاملة اللينةإىل يدعو و  رفضاساليب عنصر التطرف
 يف،إن داينة األسالم حيب اإلعتدال  يف كل الشؤون لدايانتال توجد الضيق لحيث احياان
 السلبية  اليت تسبب جلب املصائب يف.فاإلسالم بريء من هذه األعمال  تنا اليوميةحيا

 اجملتمع .
 :"مفهوم كلمة "التطرف (extremism) 

 االشياء وحقيقته يفكلمة التطرف تدل على الوقوف يف الطرف بعيدا عن الوسط ،   
احلسيةك التجاوز و التطرف يف القاعدة أو القيام أو السراين ، مث انتقل إىل األمور 
املعنويةكالتطرف يف الفكر و السلوك و التصرف. إن التطرف يف سائر األشكال تدل على  
كيفيات الغضب واحلقد ، وهو يسلط الضوء على وجود مرض ما يف داخل االنسان. إن 

 السليمة التقبل هذه احلسيات و املعنوايت  غري سليمة .الفطرة 
هتم مع حيث اليتم أتثري سليب يف تصرفا،  معايري خمتلفة عند الناسلتطرف لإن 
 يوديفرائضال ال يصلي و يوجد املرؤ ، فقد اجملتمع.  ابحلق اهنم عبء علىعكس اآلخرين.علىال
 املرآة احلقيقية يفيالحظ املرأة أو غري املسلمني، وهذا  معاملة يف ما يتبعأفكاراعنيفةاإلسالم، 

ذا التطرف ه عالماتو القضية املذكورة ابلضبط  نعني أن من الواجب، وإذا وصفناه ابلتطرف 
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 غري مناسب: إنه أمثلةالتطرف  من املمكن نبني هدف. يف إجياد حلهحىت تسهل 
 اإلسالم. لمرءيتخذخطوة شديدةحنو أعداءل
 الشرعي مفهوم: 

لعلماء  ا و هذه الوحدة قدتناولقليل من، اليوجد عنصر مفهوم التطرف يف شرع االسالم
إتباع الشدة "و االعتدال" و " الوسط""اخلروج" عن  تدل على التطرف ، مصطلحكالنووي وابن تيمية 

 ودسلم احلدامل ال يهتميف الشرع:  أما يدل على "غلو"أي. ليونةإىل التخفيف و ال ال و يف األمور
 ة.الشرعي

 التطرف يف ضوء اآلايت القرآنیة واألحادیث النبویة:
ومل يذكر كلمة التطرف يف القرآن الكرمي مباشرة و ال يف السنة النبوية كذلك،اما يدل 

 مصطلح التطرف على "الغلو".
صلى هللا  -إننا النرى مصطح " التطرف " مباشرة يف القرآن اجمليد وال ابألحاديث "

رف  أخرى ، ويبدو أن مصطلح "الغلو" تعرب عن التط مت استعمال مفردات، فقد  -عليه وسلم 
ائر س  –تعاىل  –هللا  أعطىاليت  سمات اإلبتدائيةالو أعلى كما أنه أكثر استخداما.  

َتُكونُوا ُشَهَداَء لِ   ُكْم أُمًَّة َوَسطًا وََكَذِلَك َجَعْلَنا) :  حيث يوجد يف القرآن احلكيم،  املسلمني
 امل و بعدهيف هذا الع يقوم ابلشهادةاليت  شعب املسلم"الشعب املعتدل"فال (1)(  َعَلى النَّاسِ 

:  مثل والسنة عن التطرف الكتابيف  عربت عنالكلمااتملتنوعة. وحيث و  مهما تكن اجلهة
 يف الدين وغريها  التجاوزو   صليبوالت عمقالت
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    التنطع: 
 ميعجب  فتم استخدام  الفم ،  يف الفجوة، وهو و إنكلمة اجلذرية " نطع ينطع نطعا 

قَاهَلَا  "..  ،"هلك املتنطعون ": رسول هللا "ص" .و قالو عمل دون اعتناء ابإلعتدال قول
 (2).التكليفإىل  هذا يعود:"..َثاَلثً 

انذر كالم د وق حدوثهايقل يف السؤال عن املسائل اليت  "التعنت "أي"التنطع"و إن 
َتْسأَُلوا َعْن  اَل  ...اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ):  عز و جل، فقال هللا ه املعاملةعلى هذعز و جل 
 َوِإْن .. َلُكْم َتُسؤُْكْم  ...َأْشَياَء ِإْن تُ ْبدَ 

َها  َهاعَ  اّللَُّ  ..تُ ْبَد َلُكْم َعَفا .. ِحنَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرآنُ ..َتْسأَُلوا َعن ْ ُ َغُفوٌر  .. ن ْ  َحِليمٌ ..َواّللَّ
)(3) 

حىت ال  املسائل أنواعيف  إطاعة السهولة وال الصعوبةإن القرآن و احاديث يدعو إىل 
َعَلْيُكْم يف  َوَما َجَعلَ "..:  القرآننه يف مهللا  منع يالذ صعوبةإىل ال سهولةال من يتم جتاوز

يِن ِمْن َحرَج    .(4)..". الدِ 
  التصلیب : 

النيب"ص"  ه أن بكتاأبو يعلى يف  روى ، و  إن كلمة التصليب " الصعوبة " ضد التسهيل
 .. فإن قوما شددوا على ..عليكم ..أنفسكم فيشدد  .. ال تشددوا على )كان يقول :

َناهَ  ":(5)( يف الصوامع ..فتلك بقاايهم  ..أنفسهم فشدد عليهم  ا َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكتَ ب ْ
 (6)" َعَلْيِهْم 

قرآن  وقد أنكر ال ..أحد إال غلبه ..لن يشاد الدين )) : يف كتاب احلديثيف جاء و 
 هللا لعباده اليت أخرج مالالطيبات واجل ركعلى النفس يف ت حرميوالت شدةنزعة ال أهلعلى 
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ِإنَُّه ....وَُكُلوا  َمْسِجد   ِعْنَد ُكل ِ ..اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا )) :  يةحيث ورد يف السورة القرآن ،(7)((
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا "وجاء يف: (8)" الر ِْز ِ  ....الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه  ....ُقْل "اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

 (9)" اْلُمْعَتِدينَ  ... َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اّللََّ  .....اَل ُُتَر ُِموا 
 صلى هللا ويكره نيبالتشديد  نزعة حنوكل   أحاديث رسول هللا "ص"تقاوم  يف حىت و 

ى لقدرفض"صلى هللا عليه وسلم"من جتاوزيف عباداهتو ه، و  عليه وسلم " الغلو" يف اإلسالم
أهل أن انسا من أصحاب رسول هللا سألوا  (("رض))عن عائشة  و، ال ترغب يف ديننا

 ال آكل اللحم . ) ..( فقال ة) أي عدوها قليل ..فكأهنم  السريةه أعمالعن  "ص" الرسول
ما ابل قوم يقول "فقال : الرسول )ص( وصل اىلف (( ..ال أانم  و))،  ((  .. ال أتزوج ))و.

زوج وأت حىت األكل من اللحم يام، الق ، النوم ، اإلفطار اقوم ابلصوم، لكين  هكذاأحدهم 
يقضون قد  صحابه. فإذا كان بعض ا(11).((  فليس مين ...سنيت.. ، فمن رغب عن ايضا

و .خرىالذي يسبب عدم التوازن يف األمور األن الدنيا اكثراوقات النوافل و العبادات جيتنبومن
ة العبادة ،و الراح قال "ص" ال رهبانية يف الدين ، قسموا يومكم اىل ثالث اجزاء و هي :

 البدن ،و العمل لقضاء احلياة.
 " التعسری": 

ُ ))..  : حيث بني يف الكتاب احلكيم،  لفظ التعسري يدل على " الصعوبة" يُرِيُد اّللَّ
يسر .. : إن الدين إن يوصي "ص" ابلسهولة و (11)((  رِيُد ِبُكُم اْلُعْسر..يُ  اْلُيْسَر َواَل ..
فريط بال إفراط وال تصحيح الكوا اإلستقامة يف عباداتكمبالشكل متاسأي  "وأبشروا . ...

 (12. )" وإذا مل تستطيعوا األخذ ابألكمل فاعملوا مبا يقرب منه
 "تجاوز يف األعمال الدينيةال: 
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 المدين اإلس قام بنزول عز وجلأن  ذاك، إنه يدل على اخلروج من احلدود الشرعية 
سلك مو طريقة التأدية للعبادات  العبادة و أسلوبهلم  قال و  األموراملتعلقة به،فيه  عنيو 

ن دم اإلمتثال م، فاخلروج عن هذه الكيفية  التصرف و املعامالت يف الضوء الشرعي
إايكم ))قال :  "ص"هللا رسول أن  مشريا حديث  "، ذكر يفالغلو "داء عنمنعنا وقد اإلسالم.
 (13). ((  يف الدين ..قبلكم ابلغلو ..هلك من ..الدين فإمنا.. والغلويف

 :إن القرآن خاطب كل صاحب الدايانت و صاحب الكتاب ايضا كما ذكر فيه  
َوَأَضلُّوا   ...قَ ْوم  َقْد َضلُّوا  .َ .احلَْقِ  َواَل تَ تَِّبُعوا أ ..ِديِنُكْم  ..اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف  ..ُقْل اَي َأْهلَ ))

 ..َلى اّللَِّ عَ  ..يف ِديِنُكْم  ...اَي أَْهَل اْلِكَتاِب  )له تعاىل : )(وقو 14َسَواِء السَِّبيِل) ..َكِثريًا 
 (15)(( احلَْقَّ 

 الصحيحة وأنإن القرآن اهلادي  يف خدمة  سائر الناس يدعوهم اىل النصيحة  و
 يفشيالعقوبة الشديدة

لفشل ان م ينذرانأن  كيمالقرآن احل عزم، كما  اإلميان و اإلعتقاديف "ابعتبار للغلو"
 أفكاران حول هللا تعاىل .و إن هللا تعاىل مجيل و حيبتصحيح ريد ان نلتزمبوأن نالدائمي 

 األعمال الراسخة.
آلخرين و  ا منالشيطان يوقع اإلنسان  يف مرض التكرب أي أنه احسن يف عباداته  كما أن 

 و يشتم ر، فرتاه يَُكف ِ  يعمل وفقا للدين احلنيف.يتوهم اإلنسان أنه  كل هذا انجم عن الغطرسةو
،  نزيالنزل عز و جل تمبا  ألمرا اطاعة  ة وغريها ابلظلم واجلور وعدماحلكوم و أيمربدوائرَويُ َفسق 

 عدماحللم و  لةقو  يف شبابهواإلعجاب ابلنفس ، هذا و وخامته هنائيا  ابلناس  السوء آن ذاك ميلفي
قال ابن حجر  حيث املنامات يامةشباب أثرايءبقرب من القف أيت: سي ))ص((ه حديث داال علىالفهم 
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:  . قال النووي أفكارهم سيئةأن  مناماتومعىن سفهاء  ..املراد أهنم شباب ..أحداث األسنان ))..
 . (16")اخلرباتو نضوج الذكاء و وفرةالسن و  اىل أكمل يبلغالبصرية  أرسخو  اإلثباتإن 

مجيع  يف التجاوز  جيربوهنم  اىلن الذي الناشئينيمن  أكثرأن و الذي جعل سببا 
و من ، نهمجيعل سببا نقص شأن ديو  كرر، في يعترب التجاوز ذاك يسرعون يف أتديته األمور

 يوبدون ع دين اإلسالمهذا  )) الشك ه : حديثيف ))ص(( النيب هذا هدد البشر اإلنساين
 (17). (( سطحا من األرضال  املنبع، إن  ليونةفيه بادخلوا ف

 لكثريةأتدية العبادات ايف  التجاوزمن  النيب )ص((فيها  متعددةانذر ))ص(( إن أقوال
. 

 بنيضااي قال الكتاب احلكيم و األحاديث النبوية عنيف  األفكار السلبية ال حيب
قوانني وب ، تقوم مبنع املشجرات و املنكرات قوانني اإلسالميةوالسنة النبوية ب كيمالقرآن احل
 عدل للحق نفسهطلب الأسلواب فوضواي يف  بوجوده لتماس حنو اإلنتقامدون اللب غريت هتدف

صول احلمن أجل  عداوةة القضاء والفصل يف النظمدعم مآلة حديثةل األمور، وتؤصل هذه 
 .على الشفاءيف احلقيقة األنسان هو مظلوم شديد

 ألخرىيات ااجلال.و يف خاصلدين  اجلماعيأو  يشخصالتعصب الالتطرف الديين تدل على 
 شدة تخدمةمس، عن الدين و السياسة اآلراءيف  تشاركت شددةوفئات سلبية مت ثالتبرزت أيضًا 

إن التطرف يف .األعمال السياسية   و أن حيققها آرائللتداول  يف اإلرهاب واجباهتمو  املسلمنيبعض 
 لدين األسالمياإبيصال  نريد لذا حنن. لذالك  الدنيا هنايف  الدين اإلسالمي فساد على يؤثر اإلسالم 

 .((لِْلَعاَلِمنَي ..إالَّ َرْْحًَة  ..َوَما أَْرَسْلَناكَ  وفقا هلل تعاىل : ))، شفقةو " ونةبلي الدنياإىل كل فج 
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 :أسباب التطرف يف الدول اإلسالمیة و الغربیة ومعاجلتها
ان لينا عالتطرف و  جذرإن املعرفة عن لتطرف منها :اليت تنجم عناهناك اسباب 

يتحملون  يف الزمن احلاضراملسلمني  إن؛  أهم املوضوعات العصريةمن  عنوانهو أسبابه  نعرف
نينحيث يت اختارها للمسلمني و املؤمالالبعد عن املبادي اإلسالمية، فقط  املصائب و املشاكل
ِبُكْم  ..َفرَّ َ السُُّبَل فَ ت َ  ..ُعواَواَل تَ تَّبِ  ..ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ  ..َأنَّ ))  :  ذكره يف كالم هللا

 (18)((َسِبيِلِه ..َعْن 
 قافتهم ثبني  اعوامأورواب منذ  دول يف نتشرةالقومية املتطرفة امل تعد األشكال

عرقي، بسبب أكثر منه على صعيد التفو  ال ةسياسي درجةعلى  ختتارأساليباملتطرفة، و جذورهمو 
 إطاريد من أوسع أتي و ُتاوللنيلها، قدير وتوطنية إىل مشاعر  ركنغوغائية ت وضعا برتاهباق

 (19) .اجملتمع كل  يف ممكن

هناك الوجوه العديدة تعد التطرف : منها عدم رغبة يف املمارسة على العدل و املساوات بني 
 الناس. 

 الدايانت عسليم،و يوجد هذام عن ُتكيم  طر  انئيةابلدين ب دايانتيقومونمن أهل ال معظمف
تأمر الذي يف حالة ال، جنده اإلسالملمتطرف احلق يف دين و مع ظهرل. وحىت أيضا اإلسالم األخرىو

 جيعله غضبان.
 التأليفذ زمن م إن املفكرين الدينني اإلسالميني: توجد قلة الفهمالتطرف الديين  وجوهومن 

من  لمومنعظمنصيبعوال يت كتبنا القدميةه الذي يوجد يف  ب العام يطلبون اإلعالنما  جيدونإىل اليوم 
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ملسلمني، ا إحساس عاديو علم ووجدان و  اإلملامو املعرفةخاوية من فارغة كتبنا داخل  يف ه الورثة هذ
 .وعية احلقيقيةلموضطبقالعامة أفكار  يف الدين وتطرف  هبا تكييف مناذجيف  و هذا السبب ينحاز

 ة.علماءان ال يقوم بتفريق بني النص اإلهلي واألحاديث املبارك السبب الرئيسي للتطرف أن
درجة على  مالتعهدالسليإىل عدم  الذي يقوم بتأديةوهذا انجم عن التطرف العشوائي الديين، 

 (19).اإلسالم يدعوان اىل اإلعتدال، و مينعنا من التطرف إن، تصرفاتوال رباهنيوال األحاسيس
سبب فت وتنافس أصحابه،ضعيفة وموضوعة بني الحاديث و هذا املمارسة تتداوالأل

األختالفات بني اجلمهور و تضر إمياهنم و اعتقاداهتم ضعيفة .ابحلق هم يرغبون الناس يف انتشار الشر 
 بني الناس و التشتيت بني اجلماعات املتحدة.

 هذا هو سبب إحرج لإلسالم واملسلمني يف الغرب عمومًا ويف أورواب خصوصا، حبيث
العنصر  عن هاعندلشكوك الك ت، و على األخرينضغطًا كبريًا تضغط  الغربية اجلالياتأصبحت 
 أنابحلق   .يةبشكل عامإسالم و يف اجلاليات األروبية يوجدلمسلمني ل قانونال اهذ يقضي ما العادي

د ضدها اهأن جن علينا ان نقوم ، أنه برئ من كل هذه اإلدعاتالتطرف الوسيع يتكلم ابسم اإلسالم 
. 

جناة كامل األجيال الناجحة يف  األفكار أن يقدموا املسلمنيلقد حان وقت للعلماء  و 
احلقيقي  اإلسالم فكر تبينيه، و أصواتالتطرف الديين بسفر عن تزييف  أفكار ضالة منمن  القادمة 

 .الذي يدعو سائر الناشئني اىل أصح الدين الواقعيو 
  :أنبببببببببببببببببببببببببواعببببببببببببببببببببببببب  و لبببببببببببببببببببببببببتبببببببببببببببببببببببببطبببببببببببببببببببببببببرفأسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباا

 "س        ياس        ية"و "اجتماعية"و "اقتص        ادية "التطرف وهي أس        باب ض        منأربعة أس        باب  أهم توجدو 
الش    اغرة  أي ال ينالون الوظائف  هم مفلس    ون و بطالفعدد كبري من املس    لمني "،فكرية"و "ثقافية"و
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اركةحللقضاايو الوظائف شفرص للمبيف الوقت املناسب و إهنم يعيشون يف اوقات فراغ كبري والتتنتهز 
 تس              بب أ  منافة لثقاو  من التطرفنفس الوقت جنبون في، ويتش             غلهم يف االعمال اإلجيابيةاليت ت
رائعة و تقدم الفكرة م هلختتار األعتدال فثقافة  ،أنفس هم تدفعهم إىل التطرف والعنف  ربونفيج عفوال

التطرف بني الش              ب   اب.  زايدة غرسس                اع   د على الت و مهم   الازم   ات داخ   ل و خ   ارج وطنهم .
كل بش        حث تحرض ي يتال و أص        حاب اإلعتدال يعظون عرب الدروس اإلس       الميةالالزمةءوالوس       طا
لقي ي هم كبري ويوجد يف مواقع كثرية يف املس              اجدمنوغري مباش              ر على التطرف و عدد  مباش              ر 

 (21)أبشكال متنوعة.خطاب رجال اإلدارةماهرون القاء األساتذة و  خاصة، و اخلطاابت الدينية
جلرب اب يضاعفاإلحساسو النصيحة و عدم اإلحرتام من قبل الصغار .و تربز كل الجل قلة 

يكن  مجيع  أهل اإلسالم مهما مشاكلحنو  العاملية يف العالقات غري صحيحةانمجا عن املستوايت 
 القبض على, و  ملزمنةا القضية الفلسطينية صدارهتامواصلةيف  تعد، واليت يف أرض العرب و غري العرب

اجب ان تبث و من الو ،  هذاعصر التطور خاصة يف لامور النطرفيةاحللول لتزامباألراضي العربية وا
 (21)األفكار املثبتة بواسطة اإلعالم و خطاابت يف املساجد و اجلامعات ضد التطرف. 

 : هاتنقسم و التطرف أمناط
 : الدیين التطرف - 1
لهم منع من و هذا العناد جيع ،ال يقبلون  فكرة األجيابيني يف جماالت تعليميةالتطرف اصحاب إن

 الظروف املناسبة اليت توافق للتطور، ويعتمدون على انفسهم فيعتربون اهنم على سبل مستقيمة وحدهم،
 .و األخرين على الضاللة الصرحية حىت يلتحقون ابلكفر 

 
و  ،غهم وز هلمأرواحهم و مبلاآلخرين وجي شبكةيف  قعحني ياىل اخر حد التطرف مثال  هذا  صلوي
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حقون حىت الجل دعوهتم اىل الكفرو يلتها آفاقدائرة التطرف تتعلقب. و ال يبقون يف دائرة اإلسالم
 (22)ا حيدث يف كل عصر و يف كل داينة يف الزمن الشىت.. إن هذابالحلاد 

اجملتمع  نواحي فعم، اليت تعادة العزلة خطري جدا الهنا تدفع اىل األفكار الدنية و ال اىل الدينيةوإن
و كارهم ومعتقداهتم،أف و تتبعجمتمع خاص هبم  تيتكونال مناطواال تضعون بعيدين عن منط حقيقيو 

و حيث كمو  هكذا يفتح اجملتمع ابلتدرجيمن خارجه و بينما هو يتصور نفسه حرة من القيود العادية 
الدينية  و من املمكن ان نلوم الفئات .النمط األخر هوالسياسة  النشيطةبينما  تسمى الفكرة الدينية.

 اهنم مصلحون اجملتمع ،و يؤكدوناجملتمع  الناس يفعلى  املتطرفة اليت تطبق  ان تسعى اجباراعتقاداهتم
، و تسبب األخرينتكفري  فئات اىلهذه ال جتلبحيث التطرف  ساليبأ أهم من  ترب , وهذا يع

 (23).األهنيار العقلي و الفكري، وال ممكن حصر هلا 
 : الطائفات مستوى على التطرف  -  2

حيث يعد التطرف على درجة الطائفات افتك من تطرف الدين  فتكتب الطائفات اتريخ االمم الذي 
 البالد  اليت تولد املصائب اجلديدة يف و نزاعاتال بعيد عن احلقيقة .و ال تنفعل االمم يبدأ من هنا

فتفقد هويتهم . يف داخل اجملتمعالفوضى  خيلق التشوس وفقط و  السلمي يف اجملتمعالنسيج  ينهارو 
و  ،الذاتية ويتخذ شكال جديدا  للمنافسات بني معرفة اللغة و الدين و تدفع اىل نسيان حضارته

 .(24)ميارس اهلواايت املدمرة .
 : اجملتمع درجة على التطرف  -  3

النسل و  تكاب اجلرائم مثل قتليسبب الفوضى و ار ، إن التطرف يلعب دورا  سلبيا يف جمتمع ما
 يفرضهاتمع، و داخل اجمل تفرض آراء و فتاوى شديدة اليت انمجة عن الفنت و الفساد ، بل أيضااحلرث

بينما  ,فتق السلم يف اجملتمع. فيؤدي ذلك إىل من األمراء  الطلب على اإلفراد و اجلماعات عدم
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، ما جمتمع السلم داخل هتززالسلبية  عالماتكما أن ال  االمن حيقق السلوى و الطمانية يف اجملتمع .
هنا  .اال ُتافظ على األمن و يؤدي اىل تشتيت  األفكار و الناسو يسبب الفشل الدائمينتيجته 

التطور و التقدم للمجتمع مستحيل .هبذه الطريقة يتدهور اجملتمع  ابعتبار الدين و الدنيا سواي. 
(25.) 

كار التطرفية إن األف،األمن و معظم أمثلته املنفية التطرف  زعزع يت األمين:و التطرف  - 4
 ،و إهنيعتمد  هذا األسلوب على التصرف اإلنساين و السلوك البشري،هتدم وجهات النظر اإلجيابية 

يق العمليات ابلواسطةختل، لسائر الوطن اجملتمع  يف غضونزعزعةسالم اخلطر األمين،  يوقعهو الذي 
و إنشاء  ،يطلق على اعمال اجلهاد ضد  التمرد، عامة الناس  قتلو  القنابل فجريت، و عرب األسلحة
رجال  و انجم عن غياب، ال يوثر على داخل األمن بل تسبب فشل اقتصاد البالد، الوطن اجلديد 
ضا فمن اهنيارالسياحة ايمصاحلهم االقتصادية، إضافة إىل  و رأمساليني خائفني من، اإلستثمئار
 .السياحة يف أي بلد فاحياءكتلةالضروري 
 التالية: نواحيالتطرف على ال وزع هياكلست

راد : التطرف على مستوى البالد قد يكون األفاألول منهما ه : تبعيمل طبقاأشكال التطرف 
 املبأدياعهم كبححرية السكاانليت متنوت الدرجةالباطنيةلتطرف العامل: فعلى  عتبارواجلماعات ابال
 قواننيالدول لل ضد البعض د، ويعتبتعد الناس عن التطرفو جتذهبم اىل األعمال الصاحلةالشرعية اليت 
اجبار العقوبة  وحقو  االفراد،مبا يف ذلك  دويلال دستوريف ال ملقبولو ا و األوامر النفعيةاألساسية 

لتجنب  عاديري غ شكلب الداخليلعب التطرف و اإلرهاب  على املستوى ملرتكيب االعمال التطرفية 
ها معود األقطانه يف بعض مؤيدو و  نياإلرهاب مساعدة،من خالل  األخرينمع  األعمال الشنيعة 

بعد  السلمية الجئيللم توفر و  اجليش إعدادو  مترينلتمويل عملياهتا، ابإلضافة إىل  و ابألسلحة
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خاصة ابسم ،  تدينضد املع لردها الفئات اإلرهابية تعد, ابلنسبة يف خارج الوطنارتكاهبم لعملياهتم 
 يف اململكةين التطرف الدي عناً، حديث طريةلندن اخل حوادثتوجد بعض منازج التطرف يف (26).البالد

تطرف"، ال قائماتمجاعة اإلخوان املسلمني من " تعد، ، نلجما عن السياسة الداخلية الربيطانية، 
 .الربيطانيةيف داخل اململكة اإلخوان زعامات بريطانيا  ُترتم حيث

ر فيه حافلة عدداً من املشاة على جس وقعالذي  التطريف احلادثوهذا مثال يعتمد  على  
اورة طعن ثالثة أشخاص عدداً من املارة يف سو  جممت  "لندن بريدج" وسط العاصمة الربيطانية، فيما 

مني ابملسل و يهتم)مايو( احلايل، ما خلف قتلى وعشرات اجلرحى. 2117أايرمن  3مساء السبت 
 اخريا هكذا هذا النوع للتطرف يف االرواب.

وتشكل هذه احلادثة، ثلث حالة اعتداء يف بريطانيا خالل ثالثة أشهر، بعد هجوم 
ابلسكاكني يف آذار )مارس( املاضي، أسفر عنه مقتل مخسة أشخاص، وتفجري يف مانشسرت قبل أقل 

 شخصاً. 22 من أسبوعني، أدى إىل حياة 
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، عقبت على احلادث بتصريح لوكاالت األنباء قالت رئيسة و 

فيه: "طفح الكيل، وال بد من مراجعة عالقتنا مع اإلسالم السياسي، والفكر اإلسالمي املتطرف يف 
 بريطانيا".

ة ايت املتحدالوال قائمةسبتمرب أهنا قامت بوضع املتطرفني اإلسالميني على  11فمن نتائج 
األمريكية حىت يومنا هذا. ولكن هناك افتقار واضح يف موقف الوالايت املتحدة من املبادرات اليت 

 .هتدف ليس فقط ملكافحة التطرف وإمنا أيضاً معاجلته بعد وقوعه

 :النبویة السریة الضوء يف التطرف أزمة معاجلات
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امح لقيام  صور التس البشرية يف خدمة  ))ص((وبعض مناذج يوجد ملكارم أخال  النيب 
 :والعنو التجنب من  التطرف

ركان التجاوز يف أداء ا، والعنصر عن عفوااألمسى لل النماذجيعترب  ))ص((إن رسول هللا 
ايب و كان يربز العفو يف حياته رسول هللا ملا شاء أعر  التسامح،  اماكنيف  واضحاهذا  يربز، و اإلسالم

كان  رض":  ها، قال جابر "اليسيفه  نصب، وقد ابة مع أصحابهيف الغعزم قتله حني ذاك ورأه راقدا 
سلم، فنزل للنيب صلى هللا عليه و  نرتكه ظالل الشجر علينا حضران، فإذا ))ص((هللا  نيبمع  كلنا

 عليها وضعف الغابة يفرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُتت شجرة 
: "أختافين؟ ())ص( هسيف سر مشرك، ف جاءف طويال رقودا فرقدانسيفه. قال جابر رضي هللا عنه:

قال: "ال. قال: فمن مينعك مين؟ قال: هللا. قال جابر رضي هللا عنه: فإذا رسول هللا صلى هللا عليه 
إن هذا )) سلم و  ، فقال رسول هللا صلى هللا عليهمسرتيحاليه فإذا عنده أعرايب  فجئناوسلم يدعوان، 

. (( هللا ))قلت ؟ فقال يل: من مينعك مين ..فاستيقظت وهو يف يده صلتا .. سيفي وأان انئم امسك
و عن أيب عوانة: فسقط السيف من يده، فأخذه (27)فها هو ذا جالس" ، مث مل يعاتبه رسول هللا 

شهد أن ت :))  آخذ. قال من مينعك مين؟ قال: كن خري)) ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
أعاهدك أال أقاتلك، وال أكون مع قوم )) ..قال األعرايب:  (( ال إله إال هللا وأين رسول هللا؟

 .(28)( (كم من عند خري الناس حضرت اليه، فجاء إىل قومه، فقال طريققال: فرتك  يقاتلونك، 
ه من األعرايب الذي جذبكذلك كان نفس املعاملة مع    و كان يعفو" صلى هللا عليه وسلم"

، ض())ر أنس بن مالك  و روىه ما طلبه منه، ردو امامه يف  ابتسم النيب ))ص(( ،  عنفقسوة و 
قد أثرت  ))ص(( هكتف، حىت نظرت إىل  عنيفة مقابلةه أعرايب فقابل،  رسول هللاقال: كنت أسري مع 
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مر له أ...فضحك، مث  ..ليهالذي عندك، فالتفت إ..مر يل من مال هللا )) به الرداء ، مث قال: 
 معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني:.و (29)((بعطاء

من يدرك حب و إكرام عند هللا تعاىل عرب رسالة رسول "ص" شرع   احملافظة على تكرمي و 
يف اْلبَ رِ  ..َناُهْم لْ َبيِن آَدَم َوْحََ ..َوَلَقْد َكرَّْمَنا  )) :عز وجلقول ل وفقاشرف اإلنسان، وزادت امهيته، 

،   فاإلسالم يعطي احلقو  و الكرامة كل الناس  ، (31)(( َخَلْقَنا تَ ْفِضيال ....َوَرَزقْ َناُهم مِ َن  ..َواْلَبْحرِ 
وحسن أخالقهم، وكم كان أحب حممد  وإمنايعرف الناس عند رهبم الجل من تقواهم وإمياهنم، 

فقوموا  .. إذا رأيتم اجلنازة)) ..: ))ص((هللا  النيب"ص"البيان ذاك املدلول اإلنساين صرحيا .يقول 
فقال:  ...يهودي...إهنا جنازة ))فقام، فقيل له: ...ا جنازة يومً  ...، فمرت به(( خُتلِ فكم ..حىت

لبين آدم .سرية الرسول"ص" مفعمة بكل درجة حياتنا أخال   إحرتامفأي (31)((نفًسا  .."أليست
 النيب صلى هللا عليه وسلم .

، وهنى (32)(( لتقاتل .. هذه ..ما كانت)) و غضب رسول هللا  مبعرفة قتل اإلمراة وقال: 
وال  ..وال تغدروا ..ال تغلوا)) : ..جيشا نصحهم..إذا ارسل  ..الصبيان، وكان..النساء و ..عن ..

 .(33)(( وليدا..وال تقتلوا  ..متثلوا
ة صلى هللا عليه وسلم (  عند وصوله "ص" اىل املدين وان طريقة تعامله مع قاطنو املدينة   )

ة السياسة،فدعا اىل األلفة بني سكان املديناملنورة أنه وضع عهدا أبسلوب ذي وقار، و قام حبسن 
هكذا هم كان يساعدون بعضهم البعض  من األنصار واملهاجرين وجرياهنم من اجلماعات اليهودية.

.(34) 
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هللا.  سيلمة :" نقول إنه رسولمل لنه قاأب شهدل هللا املسلمني بوفاء العهد، و قد أمر رسو 
قال اليب الرافع "  أرسل اىل قريش مكة بال عودة قال  (35)((   رسوال لقتلتكما ..لو كنت قاتال)) 

 (36)ال انقص العهد و ال امنعين من الربد ولكين اعود اىل شعبك ، و مل يعد النساء ...." .

و ال بد ان تقيم الدورات و الفصول  اليت تشري إىل التقدم اجليل اجلديد بثقافة عصرية مع 
األفكار و املواهب و إقامة املكتبات واملراكز  التعليمية و  تعليمات اإلسالمية وتنشيط و تنوير

اإلسالمية و اللغوية و األدبية، ، ويستفيدون  من اإلعالم و الربامج  التلفزيونيةوافتتاح قنوات التواصل 
 .االجتماعية و الثقافية للشباب من ابتعاد التطرف، يتجنبون من وثقافة االضطهاد يف عصران

ني تعليمالني ب وحد  طر  التعليم توحيدا، وهنى من نظام التعليم الدنيوي و الديين من الضروري ان ي
"  قافة عن املدنالث"  مهم منية امهية طر  احلياة، ويوكد لتقو  علميةال النماذج، وتشكيل  املختلفني

 صعيدلت برامج تنظيماكمال دراسة اجلامعة، و  يف بداية األمر، خاصة ة اخلاصةالتعليمالربجمة يف 
والرواية  : التقاط الصور للطبيعة والتصوير واالقصةحنو ذلك الثقافة  مبجالاإلستطاعات اإلبتكارية 

جاليات لل لميعالفكر  ال نضوجيساهم يف  الناشئي اإلبتكاري اجلديد، لتقدم هلم جراو  النثر كلهو 
من األفكار اليت  ةيالدين علميةال الدورات  سية، وتنقيحادر لتقدمي املكتبات ال دورات، وترتيب الشىت

، و ال يشكون  يف النصوص الدينية،و هو حل سليم ضد انتشار داء التطرف يف أي التجاوزمتنع من 
وهتتم بقضااي .و تتعارف الربامج املهنية لشغلهم و ابتعاد عن علة التطرف و األعمال السلبية   .اجملتمع

 (37العلم والتنوير)
 البالد يف املنفیة األفعال و األفكار حلول لقیام املتقدمة الدول مثل األجرات تتخذ و
 أن يف النظر بتعهدها وذلك ، معا اخلاصة و العامة اجلمعیة اعتمدهتا اليت ، الغربیة و االسالمیة

 (33) تطرفال مشكلة حلل تقدم ما على أحكامهاوبناءا   وبتنفیذها سریعة فیها أنواعا تصبح
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 :النتائج 

  و  ، ال دين له، وال وطنوجد يف كل عصر قدميا و حديثاي،  دويلعنصر : أن التطرف
تغري قوالبه وأشكاله بتبدل املكان و الزمن، ولكنه يظل دائمًا يربط ابإلنسان أاًي من  ي

 .ان توجد العالقة بني  دين و التطرف املعلوم ، ومن داينته، وأايً ما كانت الشعب كان
 خطاء مئة ابملئة.

 : .جيوز التطرف للحصول على حرية الفرد و اجملتمع 
 دون  نفيذهمت تتطرف" أصبح اآلن عشوائيًا و للاملستبدة "  عمال هذه القوانني:إن است

مما  ، هذه القوانينفيسمى املتطرف،فكل من يناقض  وصول اي نتيجة حمصولة منها
يؤدي ذلك إىل أنه س .السريع، و انقاذهم من هذه الشبكة املتفجرة وعييعلمهم ال

فقط ، واستنزاف قدراهتا وإمكانياهتا ُتت حبجة "..حماربة ضد  تشتيت مشل املسلمني
و وصلنا ايل نتيجة إقالع هذا املرض يف اجملتمع و  ان حله  التطرف واإلرهاب..".

: القهر واالضطهاد واالستبداد، ها، منو من الضروري الوصول اىل أصوله، وحيد 
عداء والقوات انتهاك الصلة ابإل، و ال بد ان تقمعها اقماعا كامال والقمع، و 
  لمني.و إبتعادا عن الفساد بني املسوتدبري الثورات على احلكومات الوطنية، اخلصمة،

و التطرف ضع احلجر األساسيلبيئة إال الغضب ، وي ؤدي اىل. كل هذا لن ي
.هذا واجب على  لتطرفوال عندان أي مقياس لقياس أي نوع ا.يتحملهاابلصعوبة

مستوى الفرد و اجملتمع أن يقاوموا ضد هذا املرض املزمن إلنتشار السلم و األمن يف 
 تو هذه اإلستنتاجاأي جمتمع .ألن هذا حقهم األساسي ان يعيشوا يف السلم كافة.

يوجد  ارية، وواحلض الفكرية و العلمية و التمدنية ت  صرعاإليها التطرف ال تؤدياليت 
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ملهالك ترشد الظاهرة اىل األمة اب حيث،   املسلمني، بارزةبني االختالفات الفس و التنا
 تعترب حق، اليت سبب و، وقتل النفس بغري نسال و حرثدمار و ختريب احلضارة  الو 

  َحرََّم اّلل ُ ِإالَّ َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَّيِت )) احملافظة عليه من األغراض اهلائلة قال تعاىل : 
 قاتلةمألن  ، العفو قلةو  املساعدة عدم استخدامالتطرف إىل يؤدي  هأن حيث  "" اِبحلَْق  
" الفتنة  ، كما ورد يف الكتاب احلكيم التمرد واهلالك العصيانو إىل تدعوفتنة  الغالبية

 .أشد من القتل " 
 

 :التوصیات
شة بينها املناقكي جتري إقامة الفئات اإلستخبارية ضد املتطرفني. من الالزم

وايت على املستوجيب انيدرب ، تنسق احليل ضد مؤامراهتمو إن  .إلشارة اليهايف الداخل
التوازن وضع  .م، كٌل حسب إختصاصهاألنسان العام و اجلندي يف اجليش و الطالبا

 نبثق عنهيذيالسياسي واالقتصادي واالجتماعي والديين ال وضعحول حقيقة ال السليم 
كون بدء ي ت املتطرفة، وماعااجلعلى أمهية ُتييد و عليهم ان يركزوا عناصر التطرف، 

ن مع عدم السقوط عن احلد االسفل م،ها بواعثملعرفة حقيقتها و م التصال معهوسائال
اي   هاراظبعدم  ماسكوالت ،ممكنالتطرفمن أنواع  عالرد العاجل والردع السريع ألي نو 

وإنشاء وأتسيس وحدات والقوات .ي أوشعيب اجتاهحكوم فشلمظهر من  مظاهر 
 . (جوية وأمنية ( ..حبرية ..)برية)

أكرب أهم و  و تواجهاإلجراءات األمنية ملعاجلة التطرف ، ان نطلب ويف اخلتام ميكن 
 عإلقال ستمرة، وهي ما زالت حباجة دائمة ومكل زمن يف   وطن هنا التحدايت لكل 
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د .و لن يعمل اي عمل الذي يعمل ض،بقرب منها العنفية إلنذراتا ختمنيو  تتباعه و 
مال أن تقوم برتتيبربامج لرفع مستوى  املوظفني والع و جيب على احلكومة. لللبشر اهلالك

 بشكل اعالمي لتجنب من التطرف،و اجملتمع ،وتتحمل املشكالت مع تعامل عام.
سالم يشكل على اإلو جتهيز الربامج يف اللغات الشىت أو حسب املناطق اليت تدل 

هذا من الواضح جند يف القرآن مرارا و تكرارا  سليم و تشرح املصطلحات حول  التطرف .
ال تكن  ..مبا أَراك اّللَّ و ..بني الناس ..لِتحكم .. الكتاب ابحلق ..إليك ..إان أنزلنا))  

 (39. )(( خصيما .. للخائنيني
الشعب و سعادته ألنه اول خطوة فأول على اولوا األمر ان يقيم إهتمام مبصاحل 

للنجاح .و يعلم املسلمني فر  بيناحلق و الباطل فمستحيل للمسلمني ان يعملوا ضد اإلسالم 
 تعاىل  ة.و هم يعملون خالصني هلل.و على العلماء قاموا برتشيد الشعب على الفكرة السليم

 :احلواشي و اهلوامش
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