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 مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  احلمد

من سنن هللا الكونية أن الناس يف اتباع أوامر الدين واجتناب نواهيه بني مفِرط   
 َوَسط ا أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ وقال : ))ومفّرط، فجعل هللا تعاىل اخلري يف التوسط بينهما 

ا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا  .[143:  البقرة] ((َشِهيد 

من تفريط بعض أفرادها وتساهلهم يف  -وال تزال–ولئن كانت األمة قد عانت   
التمسك مببادئها، إال أن اخلطر األكرب كامن فيما جنحت إليه فئة من هذه األمة من اإلفراط 

 األخضر واليابس.  ذلك من العنف والتخريب الذي أكل والتطرف، وما اقرتن به

، لدينناهذه األمة الصورة الناصعة  الغالني املتطرفني من أفرادلقد شّوهت تصرفات 
بل ومن بعض –ك عدد ا ليس ابلقليل من غري املسلمني دين السالم والوائم، ما شكّ 

يف حقيقة هذا الدين، وفيما يدعو إليه من السالم والتعايش السلمي بني  -املسلمني أنفسهم
قع مسؤولية كربى على العلماء والباحثني وسائر جهات االختصاص مكوانت اجملتمع. لذا، ت

يف تقدمي الصورة الصحيحة هلذا الدين احلنيف، والبحث عن األسباب احلقيقية وراء تفشي 
ظاهرة الغلو والتطرف، واقرتاح أجنع احللول وأنسبها ملعاجلة داء التطرف، ورسم خارطة طريق 

يف هذا املأزق من جديد، ال مسح هللا. وما البحث الذي وقاية اجليل القادم من الوقوع  حنو
ا،  بني أيديكم إال جهد مقلٍّّ حنو اإلسهام يف مكافحة الغلو والتطرف الديين وقاية  وعالج 

 وهلذا انتظمت مباحثه يف ثالثة على النحو املذكور أدانه: 

اإلسالم وإيضاح موقف  ،فاملبحث األول خمصص لبيان حقيقة "الراديكالية" والتطرف
منهما، مع ذكر مناذج من احلركات والتصرفات املتطرفة عرب التاريخ. أما املبحث الثاين ففيه 
متت دراسة أبرز أسباب انتشار التطرف يف اجملتمعات املعاصرة ودوافعه، متهيدا للمبحث 

ص الستعراض طرق وأساليب مكافحة التطرف يف هذه صِّ الثالث واألخري الذي خُ 
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يت خامتة البحث يف هنايته لتقدمي أبرز النتائج وما يوصي به الباحث من وأتاجملتمعات. 
 التوصيات. 

الذي نظم  ،ويسعدين يف هذا املقام أن أشيد جبهود القائمني على هذا امللتقى الدويل
للتباحث حول قضية من أهم قضااي الساعة ابلنسبة للمسلمني. فشكري وتقديري ملعايل 
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، ولسعادة رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، وملعايل 

اجلامعة اإلسالمية ابلنيجر، ومجيع أعوانه ومساعديه. وهللا أسال أن يبارك جهودكم وأن  رئيس
 أعمال هذا امللتقى ابلنجاح. تّوجي

 وصلى هللا وسّلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

 ق عبد اجمليد أالرو اد. عبد الرز  
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 املبحث األول: حقيقة الراديكالية والتطرف وموقف اإلسالم منهما

 
 لتطرفابالتعريف ابلراديكالية و املطلب األول: 

تعىن  ،اواصطالح   .(1)وتعىن اجلذر الالتيين radix نسبة إىل كلمة راديكس  الراديكالية لغة  
بنية  يفتوجه إىل إحداث إصالح شامل وعميق ت ج األحزاب واحلركات السياسية اليتهن

هنجها ابلعمل  فييكت اليتربالية اإلصالحية يعلى تقاطع مع الل بذلك فالراديكاليةاجملتمع. 
قد أطلق دائرة املعارف الربيطانية، فوحبسب واقع اجملتمع.  يفعلى حتقيق بعض اإلصالحات 

 Charles Jamesالربملان املتحدة من قبل عضو  اململكة"الراديكالية" ألول مرة يف  حمصطل

Fox، للنظام االنتخايب "م إىل إصالح "راديكايل1797ى عام الذي دع "ical rad

electoral system reform of the"(2). 
ال يكاد يطلق مصطلح الراديكالية إال على اجلماعات فيف االصطالح املعاصر، أما 

 مبادئها. يفاملتطرفة واملتشددة 
جماوزة حد  :ويعين، (3) وحرفهمبعىن حّده  الشيءوالتطرف "تفّعل" من طرف 

 (4) للغروب. دنتأي  الشمس فتوتطرّ  ،فالطرَ يقال: فالن تطّرف أي أتى  .االعتدال
 . (5)والتطرف الديين معناه: "الغلو يف عقيدة دينية ختتص بدين أو مجاعة أو حزب"

 َغالَ : يقال ،َقْدرٍّ  وجماَوزةَ  اارتفاعومن مرتادفات لفظ التطرف: الغلو، ويعين كذلك: 
عر . قال احلافظ ابن (6)"حدَّه جاَوزَ  إذا ُغُلّوا ، األمر يف الرَّجلُ  وَغالَ  ارتفع،إذا  َغالء ، يغلو السِّ

 . (7)"احلد بتجاوز فيه والتشديد الشيء يف املبالغة فهو الغلو وأماحجر: "

                                                           

1  )https://en.wikipedia.org/wiki/Radicalism_(historical) 
2  )Encyclopaedia Britannica  
 3/447( معجم مقاييس اللغة البن فارس  3
 2/555 جملموعة من املؤلفني ،املعجم الوسيط ( 4
 1/469معجم مصطلحات العلوم الشرعية، جملموعة من املؤلفني  ( 5
 388-4/387معجم مقاييس اللغة  ( 6
  13/278بشرح صحيح البخاري فتح الباري  ( 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_system
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أو الغلو، خنلص إىل  والتطرفومن خالل التعريفات السابقة ملصطلحي "الراديكالية" 
 ثالث: وهي تستحق التنبيه عليها يف هذه املرحلة من البحث، حقائق

 
ال تستلزم الذم يف أصل استخدامها إذا كان املقصود منها أن الراديكالية : احلقيقة األوىل

تعليمي، أو كان املراد هبا إحداث تغيري جذري إجيايب يف املناخ السياسي أو االجتماعي أو ال
إىل األصول واملبادئ األساسية الصحيحة للدين، دون جماوزة للحد. أما مصطلح  الرجوع

جماوزة حد التطرف أو مرادفه الغلو فال يستخدم إال فيما يذم، ألن أصل معنييهما: التشديد و 
 .        االعتدال

من وصم  ننّبه إىل خطأ ما انتشر يف وسائل اإلعالم العربية من هذا املنطلق و 
السلف أبحكام الدين اإلسالمي ومبادئه الصحيحة، كما كان عليه  لاللتزامكل حماولة 

ذاته: صولية اإلسالمية" آخذة املصطلح ـ"األب الصحابة والتابعني واتبعيهم من  الصاحل
ها عن "األصولية" اترخيمن نظرياهتا الغربية، اليت مل تعرف يف  "Fundamentalism-األصولية"

  إال الويل والعذاب.
حث فرنسي مهتم ابلدراسات نقل الدكتور عبد الرمحن اللوحيق عن اب فقد

إن العادة جرت أن تستخلص األفكار، وتصاغ املفاهيم " املتعلقة ابإلسالم واملسلمني قوله:
املستخدمة للتفكري فيما حيدث يف اخلارج انطالقا  من دراسة األداين الغربية فحني ينظر إىل 

اإلسالمية   "األصولية"أحداث العامل اإلسالمي من ابريس أو نيويورك فإمنا تـَُردُّ إىل ما يسمى: 
 ،اإلجنليزي "Fundamentalism" أو ،الفرنسي "Intergrisme"اليت هي ترمجة ملصطلح 

وإن استخدامهما على  ،ومها مقولتان ولدات يف العاملني: الكاثوليكي والربوتستانيت على التوايل
سبيل االستعارة أو اجملاز ال يعين أن هلما قيمة كونية مسكونية شاملة، بل إين على العكس 

اهرة، وحيرفاهنا، وأهنما يعيقان معرفتنا بتلك من ذلك أعتقد أهنما تبسيطيان خيتزالن الظ
مث إن عجزان اإلمجايل عن تفسري أو أتويل احلركات اإلسالمية اليوم إمنا  .الظاهرات يف جمملها

يعود إىل حد بعيد إىل استخدامنا هذه النظارات القدمية اليت نضعها على أعيننا؛ ألننا ال جند 
لقد حان احلني  تقوم به هو زايدة التشويش يف إدراكنا. لكن كل ما ،يف عجالة أمرا  خريا  منها
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للبدء بقبول التحدي الذي تطرحه احلركات الدينية املعاصرة على طرق تفكريان التقليدية، غري 
 .(1)ا أخذانها إبمجاهلا كال  ومجيعا "أن هذا ليس ممكنا إال إذ

الغربيني جتعلهم إذا مسعوا كلمة "األصولية"  لدىإن اخللفية التارخيية املوجودة 
متتلئ أذهاهنم رعبا  ونفرة  بسبب ما صاحبها من املعامالت اهلمجية اليت اقرتفها إخواهنم 
النصارى ابسم الدين، حيث حوربت اإلنسانية والتقدم العلمي فيما عرف يف التاريخ مبحاكم 

ملهامجة الضمري اإلنساين ابلنار نصبت الكنيسة نفسها ، واليت من خالهلا (2)التفتيش
هذا املصطلح على  فمن الظلم إسقاط والعذاب، وأحرقت ما هللا أعلم به من النفوس.

هذان "املسلمني أو على طائفة منهم. ويف هذا يقول الباحث الفرنسي مرة أخرى: 
ينقالن إىل العامل املسلم أدوات فكرية صاغت تفسريا  للحظات خاصة يف  (3) املصطلحان

 .(4) اتريخ الكاثوليكية والربوتستانتية على التوايل، وال جند مربرا  ملثل هذا النقل"
 

 كل  لكانت وإال الّدين، أو املذهب خطأ على دليال   دائما   ليس الُغُلوّ احلقيقة الثانية: أن 
. (5)متطرّفون ُغالة   أتباعه ويف إال دين أو مذهب وجود لعدم ابطلة، واملذاهب األداين
 وجود جملرّد ما،جنس  مذهب أو نطعن يف دين أو أن أيضا   والتطّرف الُغُلوّ  من فإنه ولذلك

؛ فالتطرف أو الغلو ال دين له وال جنس خيتص به، بل هو آفة عاملية (6)فيه وتطّرف غال من
 واألجناس.ذة من مجيع األداين منبو 

                                                           

، وهو ينقل عن: جيلز كيبـل 14( انظر: مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة للدكتور عبد الرمحن بن معال اللوحيق ص1)
 11يف كتابه: يوم هللا ص

الشذوذ اجلنسي واالهنماك يف ( يقول املؤرخ ول ديورانت عن هذه احملاكم وبشاعتها: " وإذا ما عفوان عن بعض هذا 2)
مالذ املأكل واملشرب ]أي لألساقفة والباابوات[، فإان ال نستطيع أن نعفو عن أعمال حماكم التفتيش". قصة احلضارة لـ 

 21/86ول ديورانت 
 ( يعين مصطلحي "األصولية" يف الفرنسية واإلجنليزية.3)
لة الغلو: نظرة شرعية شاملة للدكتور عبد الرمحن بن ، انظر: مشك232-231( النيب والفرعون لـ جيلز كيبل ص4)

 13معال اللوحيق ص
للمزيــد عــن اجلماعــات املتطرفــة ســواء مــن اليهــود أو النصــارى، ميكــن الرجــوع إىل كتــاب: القطــاع اخلــريي ودعــاوي ( 5)

 اإلرهاب للدكتور حممد بن عبد هللا السلومي 
 38للدكتور حامت بن عارف الشريف صالوالء والرباء بني السماحة والغلو انظر: ( 6)
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فقد يكون  ، فكذلك ال تنافر بينهما؛التطرفبني التدين و كما أنه ال تالزم حلقيقة الثالثة: ا
اي ما  مع-اعتقاداأي جياوز ما هو املطلوب يف الشرع قوال  أو عمال  أو –املرء غاليا ومتطرفا 

. عن أيب سعيد ، فال يغرت الناس بذلكيظهر عليه من عالمات التدّين وأمارات االلتزام
 صالهتم مع صالتكم حتقرون قوم فيكم خيرجيقول:  قال: مسعت رسول هللا  اخلدري 
 من ميرقون حناجرهم جياوز ال القرآن ويقرؤون عملهم مع وعملكم صيامهم مع وصيامكم

 شيئا يرى فال القدح يف وينظر شيئا يرى فال النصل يف ينظر الرمية من السهم ميرق كما  الدين
. وهذا احلديث من أكثر ما يستدل به (1)"الفوق يف ويتمارى شيئا يرى فال الريش يف وينظر

سلفا بفتنة اخلوارج الذين جاء وصفهم يف حديث آخر أبهنم  العلماء على إخبار النيب 
 لئنيف احلديث بنفسه قائال: " " وتوّعدهم النيب األواثن أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون"

 .(2)"عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم أان

                                                           

 2/741، وصحيح مسلم 4/1928( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري 3)
 2/741، وصحيح مسلم 3/1219( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري 4
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 تاريختطرفة عرب المناذج من احلركات والتصرفات املاملطلب الثاين: 
 

 الصاحلني حمبة يف وتطرفهم السالم عليه نوح قوم-1
 قوم من جرى ما الوخيمة وآاثرمها والغلو التطرف مناذج أوضح من تاريخال سطره مما  

 توقريهم حد عند األتباع يقف فلم ،(1)صاحلني كانوا  أانس  يف غلوهم من  نوح هللا نيب
 عبادة بداية ذلك فكان ، هللا دون من عبدوهم حىت ذلك يف تطرفوا بل وحمبتهم، وإجالهلم
 هللا رضي– عباس ابن عن إبسناده البخاري أخرج فقد اإلنسان. بين يف واألواثن األصنام
 َواَل  ُسَواع ا َواَل  َودًّا َتَذُرنَّ  َواَل  آهِلََتُكمْ  َتَذُرنَّ  اَل  َوَقاُلوا))  اىل:تع هللا قول يفسر وهو -عنهما
 ،بعد العرب يف نوح قوم يف كانت  اليت األواثن صارت" قال: أنه (2)((َوَنْسر ا َويَـُعوقَ  يـَُغوثَ 

 بينل مث ملراد فكانت يغوث وأما ،هلذيل كانت  سواع وأما ،اجلندل بدومة لكلب كانت  ودّ  أما
 ذي آلل حلمري فكانت نسر وأما ،هلمدان فكانت يعوق وأما ،سبأ عند ابجلوف غطيف
 انصبوا أن قومهم إىل الشيطان أوحى هلكوا فلما ،نوح قوم من صاحلني رجال أمساء :الكالع

 أولئك هلك إذا حىت تعبد فلم ففعلوا أبمسائهم ومسوها أنصااب جيلسون كانوا  اليت جمالسهم إىل
   .(3)"بدتْ عُ  العلمُ  خسَّ نَ وتَـ 
 
  املسيح يف النصارى وتطرف عزير يف اليهود فتطر   -2

 اّللَِّ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  النََّصاَرى َوَقاَلتِ  اّللَِّ  اْبنُ  ُعزَيـْر   اْليَـُهودُ  َوَقاَلتِ  " : هللا يقول هذا ويف  
 : التوبة] "يـُْؤَفُكون َأّنَّ  اّللَُّ  َقاتَـَلُهمُ  قَـْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  قَـْولَ  ُيَضاِهُئونَ  أِبَفْـَواِهِهمْ  قَـْوهُلُمْ  َذِلكَ 
30].  

 اعتقادهم يف ألنه هلل، ابن  -الكاتب بعزرا عندهم املشهور وهو- عزير ا أن اليهود فزعم  
 من اليهود عودة بعد جديد من وترتيبها القدمي العهد أسفار مجع إعادة استطاع من هو

 من ولد قد لكونه هلل ابنا واعتربوه  عيسى هللا نيب يف فغلوا النصارى وأما .(4) البابلي السيب
                                                           

  20ص الشبل، العزيز عبد بن لعلي والعنف، واإلرهاب والتطرف الغلو حلقيقة التارخيية اجلذور انظر: ( 1
  23سورة نوح:  ( 2
   1873 /4صحيح البخاري  ( 3
   1/167، ومصادر النصرانية: دراسة ونقدا لـ عبد الرزاق عبد اجمليد أالرو 621انظر: قاموس الكتاب املقدس ص ( 4
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 منها وأعظم بل مثلها إهلية معجزة   املسيح خلق أن مبينا الفرية هذه هللا ردّ  وقد أب. غري
 َكَمَثلِ   اّللَِّ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإنَّ  " تعاىل: قال أم، وال أب بال السالم عليه آدم خلق معجزة  

   .[59 :عمران آل] "فَـَيُكونُ  ُكنْ   َلهُ  َقالَ  مُثَّ  تـَُرابٍّ  ِمنْ  َخَلَقهُ  آَدمَ 
 
  بعده من وذريته  علي حمبة يف الشيعة تطرف-3

 ببعض وصفهم حد إىل البيت أهل حمبة زعمهم يف وتطرفهم الشيعة غلو وصل لقد
 من شيء يؤخذ ال وأنه البيت، أهل أئمة مقام دون األنبياء مقام نأ وزعموا اإلله، أوصاف

 الكون أمور من شيء عليهم فيخي ال وأنه ،األئمة هؤالء طريق عن إال وفروعه أصوله الدين
 جعفر عن -وهبتاان   زورا– يروونه ما ذلك ومن .القيامة يوم إىل كائن  هو وما كان  وما ،واخللق

 يف ما وأعلم اجلّنة يف ما وأعلم األرض، يف وما السماوات يف ما ألعلم إينّ " قال: أنّه الصادق
 .(1)"يكون وما كان  ما وأعلم النار،

 
  املوّحدين عصاة تكفري يف اخلوارج تطرف-4 
 إميانه قوي مهما للكبرية مرتكب على ابلكفر حكموا حىت التكفري، يف وتطرفوا غلوا فاخلوارج 

 وحده تعاىل هللا ما والفنت اهلرج من وأحدثوا األبرايء، دماء بذلك فاستحلوا حسناته، وبلغت
 عليم. به

 رضي-على أمري املؤمنني عثمان بن عفانابلفتنة واخلروج ففي البداية سعت اخلوارج 
-لفعل حبصاره وشتمه وذمه مث بقتلهمث خرجوا عليه اب عنه، ابتداء من خروج قويلٍّّ عليههللا 

عقيدة جديدة وغريبة وهي  . وتطور األمر بعد ذلك إىل أن أظهرت اخلوارجرضي هللا عنه
، وترتب على هذا  حكمهم على والة أمور املسلمني وعامتهم ابلكفر مبجرد ارتكاهبم لذنبٍّ

كفَّ 
ُ
 .(2)رين ابلسيف، واستحالل دمائهم وأعراضهم وأمواهلم النهج التكفريي اخلروج على امل

                                                           

 100/259للمجلسـي  وحبـار األنـوار ،260و 1/177الكايف للكليـين  أنفسهم: أصول( انظر من مصادر الشيعة 1)
وللتفاصـــيل ميكــن الرجـــوع إىل: موقــف األئمـــة  270، 147-142الصــفار صالكــربى أليب جعفـــر  وبصــائر الـــدرجات

 107-1/103األربعة وأعالم مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم لـ عبد الرزاق عبد اجمليد أالرو 
 34-33( اجلذور التارخيية حلقيقة الغلو ... مرجع سابق ص2)
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 موقف اإلسالم من الغلو والتطرفاملطلب الثالث:  

عليها املسلمون يف السابق والالحق أنَّ الغلو والتطرف شر   من األصول اليت أمجع  
تنوعت طرق  (، وقدكّله، وأن دين هللا تعاىل وسط  بني اإلفراط )الغلو( والتفريط )اجلفاء

 داللة الكتاب والسنة على ذلك، نذكر منها ما يلي:
 الصريح عن الغلو والتطرف النهي-1
 َعَلى تَـُقوُلوا َواَل  ِديِنُكمْ  يِف  تَـْغُلوا اَل  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ايَ  ومن أدلة ذلك قول هللا تعاىل: "  

 َغيـْرَ  ِديِنُكمْ  يف  تَـْغُلوا اَل  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ايَ  ُقلْ  ، وقوله تعاىل: "[171 النساء:]"  احلَْقَّ  ِإالَّ  اّللَِّ 
 املائدة:] "السَِّبيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَضلُّوا َكِثري ا  َوَأَضلُّوا قَـْبلُ  ِمنْ  َضلُّوا َقدْ  قَـْومٍّ  َأْهَواءَ  تَـتَِّبُعوا َواَل  احلَْقِّ 
، واخلطاب يف اآليتني موجه للمسلمني كما هو موجه ألهل الكتاب، ألن شرع من [77

 قبلنا شرع لنا ما مل أيت النهي عنه يف شرعنا.
: "هلك املتنطعون، هلك قال: قال رسول هللا  وعن ابن مسعود 

 اجملاوزون الغالون املتعمقون ي: أ -رمحه هللا–. قال النووي (1)املتنطعون" هلك املتنطعون،
 .(2)"فعاهلمأو  قواهلمأ يف احلدود

 العقبة غداة  هللا رسول يل قال :قال-رضي هللا عنهما–وعن ابن عباس 
 فوضعهن اخلذف حصى هن حصيات له فلقطت ،يل القط هات:  راحلته على واقف وهو
 قبلكم كان  من هلك فإمنا والغلو إايكم" :وقال ... مرتني "هؤالء أبمثال" :فقال يده يف

 .(3)"الدين يف ابلغلو
 إىل نقيض الغلو والتشدد الدعوة-2

 "اْلُعْسر ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّللَُّ  يُرِيدُ وذلك يف آايت كثرية منها قول هللا تعاىل: "
. أما [78 احلج:] "َحرَجٍّ  ِمنْ  الدِّينِ  يف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما، وقوله تعاىل: "[185 البقرة:]

 الدين يشاد ولن يسر الدين إن: "األحاديث الصحيحة الثابتة يف ذلك فمنها قول النيب 

                                                           

 )ابب: هلك املتنطعون( 4/2054( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)
 16/220( شرح النووي على صحيح مسلم 2)
إســناده صــحيح علــى شــرط مســلم، رجالــه ثقــات وقــال حمققــو املســند: " ،5/298( أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند 3)

 "رجال الشيخني غري زايد بن احلصني، فمن رجال مسلم 
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 عنو . (1)"الدجلة من وشيء والروحة ابلغدوة واستعينوا وأبشروا وقاربوا فسددوا غلبه إال أحد
 بني ممدود حبل فإذا وسلم عليه هللا صلى النيب دخل: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس

 صلى النيب فقال ،تعلقت فرتت فإذا لزينب حبل هذا قالوا. "احلبل هذا ما: "فقال الساريتني
 .(2)"فليقعد فرت فإذا ؛نشاطه أحدكم ليصل وهحلّ  ،ال: "سلم عليه هللا
 (3) ومتثلهنصب ميزان التوسط واالعتدال والدعوة إليه واإلغراء مبباشرته  -3

 الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسط ا أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ قال تعاىل: "
ا َعَلْيُكمْ   بـَنْيَ  َوابـَْتغِ  هِبَا خُتَاِفتْ  َواَل  ِبَصاَلِتكَ  جَتَْهرْ  َواَل وقال تعاىل: " ،[143 البقرة:] َشِهيد 
 . [110 اإلسراء:] "َسِبيال   َذِلكَ 

وجيدر ابلتنبيه ههنا أن ذم الغلو والتطرف جيب أن يفهم يف سياقه الصحيح. فالغلو 
جماوزة للحد، وال ميكن معرفة ما جاوز الشيء إال بعد معرفة الشيء نفسه. -كما سبق -

بن غنيم النفراوي يف تعريفه للغلو بضابط مهم، وقوله: إن  وهلذا أتى الفقيه املالكي أمحد
أي أنَّ احلد الذي جيب الوقوف عنده، ويعترب من  .(4)"َشْرع ا ُيْطَلبُ  َما َعَلى الّزاَِيَدةُ  الغلو:"

جتاوزه غالي ا متطرف ا هو احلد الشرعي؛ إذ ال غلو وال تطرف فيما ثبت أنه من الشرع. وتظهر 
أمهية هذا الضابط يف أن عدمه يؤّدي إىل الفوضى واخللط؛ حيث يدعي كل متساهل أو 

ف يف الدين. وأمثلة هذا كثرية يف تطرَّ قد  ن األوامر الشرعية أبن من أتى بهمقّصر يف شيء م
شمة يف ايت من املسلمات إىل املرأة احملتاجملتمعات املعاصرة، كنظرة النساء الكاسيات العار 

حجاهبا على أهنا "متطرفة"، ونظرة من يتمسك ببدعة من البدع كاالحتفال ابملولد النبوي إىل 
صلى     قال النيب  ر متطرف غال، وقدمن مل يؤيده يف ذلك أو ينكر عليه على أن هذا املنك

 .    (5): "من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رّد"هللا عليه سلم
 
 

                                                           

 1/23( صحيح البخاري 1)
 1/386( املصدر نفسه 2)
 ز  ص:( انظر مقدمة الشيخ زين العابدين الركايب على كتاب: مشكلة الغلو... لـ عبد الرمحن بن معال اللوحيق 3)
 495/  1 الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين( 4)
 5/132 وصحيح مسلم ،2/959متفق عليه: انظر صحيح البخاري  (5)
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 ودوافعها تمعات املعاصرةأسباب انتشار التطرف يف اجملاملبحث الثاين: 
 

بعض هذه و ف أسباب ودوافع متس جوانب خمتلفة من جوانب احلياة. لتطرّ ل
رجع إىل عامل اجتماعي أو سياسي أو تعليمي أو تربوي، وقد يكون السبب قد ياألسباب 

وراء التطرف عامال  خارجي ا مل ينبع أصال يف بيئة املتطرف وإمنا وصلت إليه أتثرياته. وعلى 
 العموم ميكن إمجال أبرز أسباب الغلو والتطرف يف اآليت: 

 
 اجلهل -1

د أن جل من اجلهل، وهلذا جتاليوم من أهم أسباب انتشار التطرف الديين 
، يقعون فريسة هذا الداء من صغار السن الذين مل حيصلوا القدر الكايف من العلم الشرعي

 .(1)"األحالم سفهاء األسنان أحداث جاء وصف اخلوارج يف حديث صحيح أبهنم "وقد 
أشياء  يرتخصون يفينقادون خلف محاسهم، أو ما متليه عليه عقوهلم، ف ى هؤالء األحداثفرت 

  .منع منها الشرع

يف تكفري املعنيَّ ألسباب يراها هو ُمكفِّرة، بعضهم يتكلم فعلى سيب املثال، 
أن هناك عذرا ابجلهل، وعذرا ابلشبهة، وعذرا ابلتأويل، وأنه ال بد من إقامة انسيا أو متناسيا 
قبل احلكم عليه ابلكفر من جهةٍّ، ومن جهة أخرى فإن  الشخص املعنيَّ احلجة على هذا 

احلكم على معنّي ابلكفر حكم شرعي ترتتب عليه آاثره، ال على املعنّي وحده بل وعلى 
أزواجه ورمبا أوالده يف أبواب فقهية عدة منها النكاح والطالق واإلرث،  فال بد أن يصدر 

قال شيخ اليقني ال على الشك . هذا احلكم من جهة شرعية قضائية، تؤسس حكمها على 
ا يكفر أن ألحد وليس: "-رمحه هللا–اإلسالم ابن تيمية   وغلط أخطأ وإن املسلمني من أحد 

 عنه ذلك يزل مل بيقني إسالمه ثبت ومن احمَلجَّة، له وتبني احلجة، عليه تقام حىت
 .(2)"ابلشك

                                                           

 2/746، وصحيح مسلم 3/1321متفق عليه: انظر صحيح البخاري ( 1)
  12/466جمموع فتاوى ابن تيمية ( 2)
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واجلهل هنا ال يقتصر على اجلهل يف جانب املعلومات، بل قد يكون يف جانب 
إسقاط ما تعلمه املتطرف على واقع معنّي، إذ قّل أن جتد متطرفا  ال يستدل آبية قرآنية أو 
حديث نبوي ولكن يف غري موضعيهما وعلى خالف وجه استدالهلما الصحيح. فتجدهم 

إىل قصة حدثت يف  على الذمي أو املستأمن، وأيتونريب يستدلون آبايت نزلت يف الكافر احل
وهلذا جاء وصف املتطرفون مرة عهد قوة املسلمني فسيقطها على حالة ضعفهم، وهكذا. 

: -رمحه هللا–. قال النووي (1)أخرى يف حديث صحيح أبهنم "يقولون من خري قول الربية"
 .(2)"تعاىل هللا كتاب  إىل دعائهم من ونظائره ،هلل الإ حكم ال كقوهلم  ،األمر ظاهر يف :معناه"

 االجتهاد من غري أهلية  والتعامل املباشر مع النص والفهم احلريف له -2
ويزداد الطني ِبلَّة  ال يستهان أبمرها وأتثرياهتا السلبية،آفة عموما  سوء الفهمإن 

. وكون اإلنسان قد أويت إذا كان األمر متعلقا ابألمور العظام، كالدِّين والدماء واألعراض
ال يدل على صواب ما يدعو إليه،  التلبيس والتدليس واملراوغة يف احلوار،جدال ، أو جييد فن 

 فضال عن أن يكون ذلك أمارة على سعة علمه أو أتهله ملقام االجتهاد. 
كان   االجتهاد املعترب شرعا ، والذي يرفع به الوزر، ويثبت به األجر للمجتهد هو ما

لك، فقالوا يف دين غري أتهل لذفدعاة التطرف جيتهدون من  ا  ممن هو أهل لالجتهاد.واقع
 هللا بغري علم.  

محلة لواء الغلو يف أمة حممد  لقد كان التعامل املباشر مع النص سببا  الحنراف اخلوارجو 
مع تعاملوا و  -رضوان هللا عليهم– ، فإهنم كانوا معرضني عن السنة وعن أقوال الصحابة

حىت  جيال بعد آخر مث تتابع االحنراف ا،وحرفيته ابظاهرهنصوص الشريعة مباشرة  وأخذوا 
 .(3)وصلت األمور إىل ما نشاهده اليوم من الفوضى الفكري

                                                           

ســيخرج يف آخــر الزمــان قــوم أحــداث األســنان ســفهاء أنــه قــال: " عــن النــيب  ( هكــذا ورد يف حــديث رواه علــي 1)
رميـة فـإذا األحالم يقولون من خري قول الربية يقرأون القرآن ال جيـاوز حنـاجرهم ميرقـون مـن الـدين كمـا ميـرق السـهم مـن ال

، 3/1321". متفــق عليــه، انظــر صــحيح البخــاري لقيتمــوه فــاقتلوهم فــإن يف قــتلهم أجــرا ملــن قــتلهم عنــد هللا يــوم القيامــة
 2/746وصحيح مسلم 

 7/169شرح النووي على صحيح مسلم ( 2)
 61-60مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة، للوحيق ص ( انظر: 3)
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 اتباع املتشابه من نصوص الوحيني -3

قال تعاىل: }ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل  ، كماإن اتباع املتشابه من مسات الذين يف قلوهبم زيغ
ْم زَْيغ  َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيت  حُمَْكَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَات  فََأمَّا الَِّذيَن يِف قـُُلوهبِِ 

َنِة َوابِْتَغاَء أَتِْويِلِه وَ  َما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اّللَُّ َوالرَّاِسُخوَن يِف اْلِعْلِم فَـيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ
–قال ابن كثري . 7آل عمران  يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اأْلَْلَباِب{

 أي الكتاب، أم هنَّ  حمكمات، آايت القرآن يف أنَّ  تعاىل خيربيف تفسريه لآلية: " -رمحه هللا
 الداللة يف اشتباه فيها أخر آايت ومنه أحد، على فيها التباس ال الداللة واضحات ناتبيّ 

 على حمكمه وحكم منه الواضح إىل اشتبه ما رد فمن بعضهم، أو الناس من كثري  على
 أي{ اْلِكَتابِ  أُمّ  ُهنّ : }تعاىل قال وهلذا ،انعكس عكس ومن اهتدى فقد عنده متشاهبه

 .(1)" االشتباه عند إليه يرجع الذي أصله
فاتباع املتشابه من أهم أسباب التطرف الفكري، ذلك أن هناك بعض النصوص 
حتتاج إىل الراسخني من العلماء ليفهموها فهما صحيحا، فإذا ما نظر فيها من ليس من أهل 

 .من أهم صفات هذه األمة العلم، فقد يقع يف احملظور، وخيرج عن حد التوسط الذي هو
، وسهولة وسعة انتشارها ،ومما زاد من خطورة هذا املسلك سرعة تدفق املعلومات

وسائل التواصل االجتماعي. فما أكثر الفيسبوك وسائر و نرتنت الوصول إليها عن طريق اإل
املواقع اليت مهها إاثرة الشبهات وضرب أدلة الشرع بعضها ببعضها، فإذا دخل الشاب 

، فلك أن تتصور ما يتلوث به فكره وال مرشد تحمس للدين يف هذه املتاهات من غري قائدامل
 واحلكاممن الشبهات تثار حول العلماء  ونظرته إىل جمتمعه وهو يقلب صفحات تلو أخرى

 .(2)واجملتمع أبسره
   

 األمة توجيه يف الرابنيني العلماء دور تغييب أو غياب -4

                                                           

   1/424 -طبع دار الفكر–( تفسري القرآن العظيم )تفسري بن كثري( 1)
( بتصـــــــــــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــــــــــــــــــال بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان: التطـــــــــــــــــــــــــــــــــرف والغلـــــــــــــــــــــــــــــــــو، نشـــــــــــــــــــــــــــــــــر يف موقـــــــــــــــــــــــــــــــــع: 2)
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هذه األمة، وهم مصابيح الدُّجى، الذين يُهتَدى هبم يف  إن العلماء هم صمام أمان
ظلمات اجلهل والفنت، فإذا ما تقاعس العلماء عن القيام بدورهم كان ذلك دافعا ألن يظهر 
األغمار، وأنصاف املتعلمني، ليفتوا الناس يف احلالل واحلرام، ويف قضااي الساعة، فيكون 

اّللَُّ ِميَثاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُـَبِيّنُـنَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه قال تعاىل: }َوِإْذ َأَخَذ  .التطرف
 . 187آل عمران:  فَـنَـَبُذوُه َوَراَء ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا ِبِه ََثَن ا َقِليال  فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن{

 امليثاق وهذا املؤكد، يلالثق العهد هو امليثاق": -رمحه هللا–السعدي العالمة  قال
 إليه حيتاجون ما للناس يبني أن العلم، وعلمه الكتب هللا أعطاه من كل  على تعاىل هللا أخذه

 يوجب ما وقع أو سألوه، إذا خصوصا به، عليهم ويبخل ذلك، يكتمهم وال هللا، علمه مما
 .الباطل من احلق ويوضح يبينه، أن احلال تلك يف عليه جيب علم عنده من كل  فإن ذلك،

 وشفقة رهبم، مرضاة ابتغاء هللا، علمهم مما الناس وعلموا القيام، أمت هبذا فقاموا املوفقون، فأما
 .(1) "...الكتمان إمث من وخوفا اخللق، على

ويف نظري فإن من أهم ما جيب بيانه وحسم اخلالف فيه اليوم ما يتعلق ابملوقف من 
أدبيات دعاة الغلو والتطرف وتقريراهتم اليت يغرون هبا عوام الناس، ال سيما الشباب. لكن 

أن كثريا  من العلماء -وقد سبقين إىل ذلك كتاب آخرون –املالحظ يف اجملتمعات املعاصرة 
ا األمر حلساسيته، فلم يبينوا بياان شافيا يف الكالم عن الغلو وعوامله قد توانوا يف هذ

وأسبابه، والذين تكلموا يف هذا األمر اختلفوا فلم حيسموا األمر. يف حني ينشط منظرو 
أفكار التطرف يف طرح قضااي مهمة وخطرية، يثور حوهلا اجلدل ويثريون حوهلا الشبه، مثل 

، واملعاهدات بني الدول اإلسالمية وغريها، ا أنزل هللاكم احلاكم بغري محبما يتعلق 
 .(2) وغريهاومقتضيات الوالء والرباء، 

 
 ةابلسن والعمل ابلدين التمسك حماربة -5

من -املسلمة منها وغريها–ما نلحظه ونلمسه يف كثري من اجملتمعات املعاصرة 
 ابملعروف واآلمرين ،وسّلمسنة النيب صلى هللا عليه ب واملتمسكني الصاحلني على التضييق

                                                           

  160ص السعدي( ريتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان )تفس (1)
، ومقــــال بعنــــوان: التطــــرف والغلــــو، نشــــر يف موقــــع: 74( انظــــر: مشــــكلة الغلــــو: نظــــرة شــــرعية شــــاملة للوحيــــق ص 2)
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ما  أعظممن  يعد واإلحلاد، والفجور الفسق ألهل التمكنييف مقابل  املنكر، عن والناهني
 .(1) العنيف، ورمبا دفع بعضهم إىل الغلو والتطرف واالستقامة الغريةيستفز ذوي 

 

 األسباب النفسية -6
ما يرجع إىل عامل  إىل الغلو والتطرفالبعض من املالحظ أن من أسباب اندفاع 

 نفسي ظهر أثره من خالل التصرفات غري السوية لدى املتطرفني.

فإذا أتمل املرء يف السري الذاتية للكثريين ممن وقعت منهم األعمال املتطرفة يف 
التوافق مع اجملتمع، ولكنهم حني افتقدوا هذا التوافق  ونهم ممن يفتقدجتداجملتمعات املعاصرة 

تغيري، ودعوة الناس إىل دين هللا. وإمنا أدى عدم توافقهم مل يصريوا إىل األساليب الشرعية يف ال
ري وفق الضوابط الشرعية لألمر ابملعروف جانب افتقادهم للقدرة على التغي مع جمتمعهم إىل

والقول مع املسلمني،  وب اهلجرة، وحرمة الصالة يف املساجدإىل القول بوجوالنهي عن املنكر 
 .يف مجلة أخرى من مظاهر التطرف ،حبرمة العمل يف الوظائف احلكومية

وعدد آخر ليس ابلقليل من املتطرفني مشكلتهم يف األساس هي االضطراابت النفسية 
لعالقات األسرية السيئة تعد العدوانية النامجة عن اوالسلوكية اليت عانوا منها فرتة من الزمن. ف

من عوامل ظهور االضطراابت النفسية، كما أن اضطراابت التفكري هي من االضطراابت 
 النفسية، وكل أولئك قد يكون من أسباب الغلو عند بعض األفراد.

من أمناط ومن العوامل النفسية وراء تطرف اإلنسان طبيعة شخصيته وتكوينه الفردي. ف
. املستبدة، اليت تتسم بدافع السيطرة، والتسلط على اآلخرينملتسلطة : الشخصية االشخصية

يف املستبد، حبيث ال يعجبه سوى  لغلود ايولّ  االستبدادي أن ومن شأن مثل هذا السلوك

                                                           

)نسخة إليكرتونية من  14الغلو األسباب والعالج لألستاذ الدكتور انصر بن عبد الكرمي العقل، ص( انظر: 1)
 .املكتبة الشاملة(
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رأيه، وال سبيل للخالف معه أو إبداء وجهة نظر خمالفة ملا هو عليه من فهم سقيم لنصوص 
 .(1) الشرع

ومن الصفات اليت قد تؤدي بصاحبها إىل  اهلزمية النفسية من أكرب عالماتواليأس 
الشخص اليائس دائما يف انتظار الشر وتوقعه، ال يرى شيئا يبعث على ف الغلو والتطرف.

وهذا . التفاؤل، وإن وجد شيئا يدعو إىل التفاؤل، محله أيضا على حممل سيء، فظن فيه شرًّا
 .فيتطرف يف أقواله وأفعاله وطريقة تفكريه واعتقادهما حيمل كثريا من الشباب إىل اإلفراط، 

 .التفاؤل، وتوقع اخلري :إىل عكسها اودع ه الصِّفة الذميمة،هذولقد حارب اإلسالم 
قال،  . وعن أنس 87قال تعاىل: }ِإنَُّه اَل يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{ يوسف: 

 الكلمة ،الصاحل الفأل ويعجبين ،طرية وال عدوى القال رسول هللا صلى اله عليم وسلم: "
يقا إىل قلبه، فهو ال يعرف اليأُس طر  السوي امللتزم أبوامر هللا ورسوله فاملسلم  ".(2)احلسنة

أما الذي يسيطر عليه اليأس، فإنه يتخبط يف ظلمات من تعاىل،  نصر هللا بدائما واثق 
 .(3)سبحانه وتعاىل فيما حرمه هللا وقعتطرف يف سلوكه، فاإلحباط، وفقد األمل، فرمبا 

 
 
 
 

 األوضاع االقتصادية احمللية -7
حنة فرصة ساالدرجة العالية من الفقر والبطالة يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية  توّفر  

صفوفهم إما ابلرتهيب أو الرتغيب. فإذا انضم إىل ذلك شعور لب الناس إىل جلللمتطرفني 
 حقيقية اء األمور، فحّدث وال حرج عن حوافزالفقري أو العاطل عن العمل ابلظلم جتاه أولي

 إلغراء الناس برفع السالح ضد السلطان. 

                                                           

 66-64مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة، للوحيق ص ( بتصرف من: 1)
 4/1746وصحيح مسلم ، 5/2171( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري 2)
ــــــــــــــــــــــوان: التطــــــــــــــــــــــرف والغلــــــــــــــــــــــو، نشــــــــــــــــــــــر يف موقــــــــــــــــــــــع:3)  ( بتصــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــــــال بعن
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 ال يتحقق فيها تلبية إن الظروف االجتماعية واالقتصادية غري املستقرة، واليت
احتياجات الناس تدعم التعصب وجتعل النفوس ميالة إىل رفض اآلخرين؛ ولذلك يستغل 

 . (1) اجلانبهذا التطرف والغلو  أصحاب أفكار
 

 العاملية السياسيةاألوضاع  -8
من آتمر األمم   به رسول هللا  أخرب أن األمة اإلسالمية متر مبا سبق أنَّ  من الواضح 

 ،قصعتها إىل األكلة تداعى كما  عليكم تداعى أن األمم يوشك: " حني قال الكافرة عليها
 ،السيل كغثاء  غثاء ولكنكم كثري  يومئذ أنتم بل"  قال يومئذ؟ حنن قلة ومنأ :قائل فقال

 اي قائل فقال ."الوهن قلوبكم يف هللا وليقذفن منكم املهابة عدوكم صدور من هللا ولينزعن
ومن أحدث صفحات هذا  .(2)" املوت وكراهية الدنيا حب": قال الوهن؟ وما :هللا رسول

األخري من حكومة الوالايت املتحدة األمريكية  االستعداء الغريب السافر للمسلمني القرارُ 
 بنقل سفارهتا لدى دولة االحتالل إىل القدس، استفزازا ملشاعر املسلمني.

يف نفسية كل غيور على دينه، فإذا مل له أثره العاملي وال شك أن هذا التآمر 
لعقل السديد فرمبا جرفت صاحبها إىل منضبطة ابتكن تلك الغرية مقرتنة ابلعلم الرشيد، و 

يدرك أنَّ التآمر على والتطرف الغلو دعاة يف أدبيات واملتأمل  دروب الغلو والتطرف والعنف.
هتييج  يف االستفزاز عامل مؤثر  األمة اإلسالمية وما يتعرض له الشعوب املسلمة من الظلم و 

 .(3) املرسومةاألهداف حتريكهم حنو األتباع و 

                                                           

 73مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة، للوحيق ص ( ينظر: 1)
، 4297)طبع دار الفكـر(، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود رقـم  2/514( أخرجه أبو داود يف السنن 2)

  958ويف السلسلة الصحيحة برقم 
 78مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة، للوحيق ص ( بتصرف من: 3)
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اجملتمعات املعاصرة مكافحة التطرف الديين يف طرق املبحث الثالث:   
بنظرة فاحصة إىل األساليب املستخدمة يف مكافحة التطرف الديين حاليا يتضح أن   

 آلاثر التطرف بعد ظهورها. ويف نظريانب املقاومة جلها ينصب االهتمام فيه على ج
جية الوقائية لداء التطرف، املتواضع فإن االهتمام األكرب جيب أن يكون من نصيب االسرتاتي

ال سيما لدى الشباب حبكم كون هذه الفئة هي  ،إجياد حصانة قوية ضد األفكار املتطرفةو 
 األكثر وقوعا يف هذا الداء العضال. 

يف كونه األكثر -مسلك االهتمام األكرب ابلوقاية أعين-وتظهر أمهية هذا املسلك 
نفعا وأقل تكلفة يف مكافحة التطرف والغلو. ويف هذا اإلطار نفهم اهلدف وراء ما تبذله 
حكومات دول العامل املختلفة اليوم يف جهود مضنية وميزانيات متنامية احلجم يف تقوية أجهزة 

يل اإلرهاب، ملا أدركت أن تكلفة الوقاية من ، ومكافحة غسيل األموال ومتو تاالستخبارا
 .   (1) آاثرهاالعنف والتطرف واإلرهاب أقل بكثري من تكلفة حماربة رموزها أو مقاومة 

أن يقع عن فراغ، وإمنا ينبع عن فكر  ومن انحية أخرى، فإن التطرف العنيف قلَّ 
 بكل ما ميلكه يف سبيلّد للتضحية قد تشربه املتطرف وتبناه، وهلذا فهو مستع يأيديولوج

  وإن -همقتلحىت ابلقبض على املتطرفني أو سجنهم أو -ذلك. فأي مقاومة هلذا التصرف 
ما دام يف القوم بقية من محلة األفكار  ،جناح مرحلي قد ال يدوم طويال   وفه ،هلا جناح كتب

 املتطرفة اليت هي املغذية احلقيقية للعنف واألعمال التخريبية.   

فلهذا وذاك، لقد جعلت احلديث يف هذا اجلزء من البحث يدور حول واجبات كل 
فرد أو مؤسسة أهلية كانت حكومية ال يف معاجلة آاثر التطرف بعد وقوعها فحسب، بل ويف 
الوقاية من التطرف والغلو ومنع وقوع الشباب بوجه خاص يف مصيدة املتطرفني الغالني بقدر 

 اإلمكان.  

 

                                                           

)1 ( See: Adeniyi, NM: Banks’ Compliance with Anti-Money Laundering Laws in 

Nigeria: Lessons from the United Kingdom (unpublished Ph.D. thesis from IIUM), 

pp10-11, 47  



19 
 

 األسرة: دور املطلب األول
دور األسرة يف مكافحة التطرف يف اجملتمع، إذ تركز أغلب التحليالت  وهللطاملا جتُ 

والنقاشات على ما يناط ابملؤسسات التعليمية واإلعالمية واحلكومية من مسؤوليات يف هذا 
األسرة هي اخللية األوىل، واملكون األساس من مكوانت اجملتمع املختلفة، بل هي و اجلانب. 

احملضن الطبيعي للناشئة، وفيها توضع اللبنات األولية لتكوين شخصية كل فرد من أفراد 
اجملتمع. فال أدق تصويرا للدور احليوي واملركزي الذي تلعبه األسرة يف تكوين شخصية 

ري أو الشر مما ورد يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن اإلنسان وتوجيهه حنو اخل
ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  " قال: رسول هللا 

 . (1)كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء"
بعاد: بنائي، وذلك برتبية الطفل ودور األسرة يف مكافحة التطرف والعنف ذو ثالثة أ

املناعة الذاتية املدافعة للعوامل املسببة خلروج السلوك على املبادئ اإلسالمية السمحة، وبناء 
ووقائي، ابلتحذير من األفكار املنحرفة وذكر العواقب الوخيمة  ؛البشري عن جادة الصواب

رد من أفراد األسرة بوادر هلا أبحب الطرق إىل األطفال؛ وعالجي، إذا لوحظت على أي ف
 العنف أو التطرف الفكري.  

احملبة، والتعاون، وعلى األسرة أن هتتم من خالل دورها الرتبوي بتنشئة الطفل على  
والتسامح، وتقبل اآلخر، وسعة الصدر لوجهات النظر املخالفة يف حدود ما يسمح به الشرع 

تدعم  اليتوالعادات االجتماعية  واآلدابالقيم والفضائل غرس احلنيف. وحترص أيضا على 
عليها  . و (2) مجعاءوالبشرية  ،مبسؤوليته جتاه جمتمعه ووطنه وأمته الشعورحياة الفرد وحتثه على 

تغرس دروس العرب اليت جيين األبناء من ورائها الكره للفرقة واملشاحنة والعنف،  كذلك أن
فعندما تزرع هذه املعاين األصيلة فإهنا ابلتأكيد لن تقتصر َثارها على أفراد األسرة فحسب، 

 بل متتد إىل اجملتمع أبكمله.
ا كانت أو مًّ أُ – املرأة يف احلد من ظاهرة العنف مبكرا  ألنخاصة  لنساءيبدأ دور ا

كتشف مظاهر التطرف الفكري وامليل اىل العنف عند األبناء أو تسرعان ما -زوجة أو أختا
                                                           

 4/2047، وصحيح مسلم 1/456متفق عليه، انظر: صحيح البخاري  (1)
تطـــرف للـــدكتور إبـــراهيم بـــن انصــر احلمـــود، منشـــور علـــى االنرتنـــت: الــدور الرقـــايب والعالجـــي يف مكافحـــة الغلــو وال( 2)

www.al-jazirah.com/2014/20141126/rj4.htm م2017 /24/12. اتريخ زايرة املوقع  

http://www.al-jazirah.com/2014/20141126/rj4.htm


20 
 

هن البوابة األوىل أو حائط الصد الذي ينبغي تدعيمه لغرض تقوية ف لذا،الزوج أو اإلخوة، 
ة واألم بصفة خاصة تلعب دورا مهما يف مراقب .التأثري املباشر للنساء على حميطهن األسري
، واستخدامهم لألنرتنت وسائر وسائل واتصاالهتم تصرفات أوالدها، والتعرف على أصدقائهم

 .(1) ، فعليها مسؤولية كبرية يف الوقاية من التطرف من أول ظهور أماراتهاالجتماعيالتواصل 
 

 دور املؤسسات التعليميةاملطلب الثاين: 
 مؤسسة للتعليم إىل مؤسسة اجملتمعات احلديثة اجتهت بوظيفة املدرسة من جمرد نَّ إ

كما أصبحت املدرسة توصف   ،ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات احلياة االجتماعية
 . يدرب طالبه على العمل احمللي وعلى حتمل املسؤوليةجهاز اجتماعي أبهنا جمتمع صغري و 

فحة التعليمية من مدرسة أو كلية أو جامعة يف مكاوتزداد أمهية دور املؤسسات 
يقضون معظم أوقاهتم اآلن -ظل التغريات االجتماعية احلديثةيف -التطرف نظر ا ألنَّ الطلبة 

يف هذه املؤسسات مقارنة مبا يقضونه من الساعات يف املنزل أو املسجد. وإذا أردان 
وقاية من مرض التطرف والغلو، فال بد من ملؤسساتنا التعليمية أن تسهم إسهاما فّعاال  يف ال

 تركيز اهتمامنا على املناهج التعليمية، واملعلم، وإدارات التوجيه واإلرشاد.

أما العناية مبناهج التعليم فيجب أن تطّل حىت سياسات التعليم، واخلطط الدراسية، 
للعلوم الشرعية اليت والكتب املقررة. حبيث تنبثق سياستنا التعليمية من تعاليم ديننا، ويكون 

تعصم إبذن هللا من الغلو وسائر ألوان االحنراف العقدي والفكري نصيب وافر من اخلطط 
الدراسية، مع العناية اخلاصة مبا يقّرر تدريسه من الكتب حىت تكون خالية متاما من دسائس 

 منظِّري الغلو والتطرف. 

يف املراحل التعليمية املبكرة، فإذا  واملعّلم هو املثل األعلى يف أعني التالميذ ال سيما
جنحنا يف تنقية مناهجنا التعليمية من مالمح التطرف والغلو، فال بد أن ينضاف إىل ذلك 
جناح مماثل يف اختيار املعلمني األكفاء واألمناء. فإن املعلم إذا مل يكن مؤهال  ألداء الرسالة 
                                                           

ة ودورهــــــــــــــــــــــا يف مواجهــــــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــــــاهرة التطــــــــــــــــــــــرف، مركــــــــــــــــــــــز اإلعــــــــــــــــــــــالم األمــــــــــــــــــــــين، ويــــــــــــــــــــــ( املنهجيــــــــــــــــــــــة الرتب1)
www.policemc.gov.bh/research/legal-topics/1108  م2017 /24/12اتريخ زايرة املوقع  



21 
 

دراسية اجليدة أثر  يف العملية الرتبوية؛ ألن التعليمية، فلن يكون للسياسة التعليمية، واخلطة ال
 . (1) فيهااملعلم هو حجر الزاوية 

التطرف الفكري والعنف بسبب قدرته على الوصول اىل  مكافحةيف دور كبري  وللمعلم  
بسبب طول و ، يستحق التقليد واالتباع رون فيه مثال أعلىعقول ونفوس التالميذ الذين ي

ال يقتصر دور ف وطوال السنة الدراسية. ةسايف ساعات الدر حتت رعايته الوقت الذي يقضونه 
املعلم على إلقاء الدروس وتصحيح أوراق االمتحان والواجبات املنزلية، بل عليه أن جيتهد يف 

وجيب أن تكون لديه املعلومات للطالب مهما كان مصدرها، معاجلة املشكالت السلوكية 
. وحيرص على فتح ابب (2)واألخالقيالكافية عن كل طالب، وعن منوه البيولوجي والفكري 

احلوار واملناقشة البّناءة للطالب، وإبراز مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم يف كبار 
 .(3)املسائل

 دور إدارات التوجيه واإلرشاد
 -م والتدريس يف املدارسأحد األجهزة املكملة لعملية التعلّ –واإلرشاد أما إدارة التوجيه 

لكي يفهم ذاته، ويدرس شخصيته، ويعرف خرباته، وحيدد  تعّلمإىل مساعدة امل هتدففهي 
لكي ، ء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه، وحيل مشكالته يف ضو مشكالته، وينمي إمكاانته

تربواي  ومهنيا  ، والتوافق شخصيا  و وحتقيق الصحة النفسيةيصل إىل حتديد وحتقيق أهدافه، 
 . (4)"وأسراي  

                                                           

 109-108( مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة ص1
عـــوض، رهـــاب، هنـــا حســـن ( تفعيـــل دور اجلامعـــات الفلســـطينية يف قطـــاع غـــزة يف ترســـيخ الرتبيـــة األمنيـــة ومكافحـــة اإل2

library.iugaza.edu.ps/thesis/120073.pdf.  م24/12/2017اتريخ زايرة املوقع 
 35-32دور الرتبية يف مكافحة التطرف واإلرهاب، حممد بن عمر ابزمول، ص( 3

www.radiosunna.com/.../اتريخ زايرة املوقع (فدور_الرتبية_يف_مكافحة_التطرف_والعن .
 م24/12/2017

تصور : وتعديل السلوك وكيفية تفعيلها مع طالب املرحلة الثانوية بنني األساليب الرتبوية النبوية املتبعة يف التوجيه( 4
-www.al ، فـواز بن مبرييك محــاد الصعيـديلـ  ،مقرتح

eman.com/.../%م24/12/2017اتريخ زايرة املوقع ( . املت20النبوية%20الرتبوية%20األساليب 

http://www.al-eman.com/.../الأساليب%20التربوية%20النبوية%20المت
http://www.al-eman.com/.../الأساليب%20التربوية%20النبوية%20المت
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وتقع على عاتق القائمني على إدارات التوجيه واإلرشاد خاصة مسؤولية عالج من 
لوحظت عليه بوادر التطرف الفكري أو السلوكي من الطلبة. والطالب ال سيما يف سن 

اجلامعية( يغلب عليه حب التحرر من الرقابة املراهقة )بني املدارس الثانوية واملرحلة 
 واإلشراف، ويرى يف نفسه الرجولة اليت تكفل له األخذ بزمام أموره بنفسه.  

 

 دور العلماء واملؤسسات الدينيةاملطلب الثالث: 
ة يف مكافحة التطرف الديين دور حموري، وذلك ألن دور العلماء واملؤسسات الديني

املتطرف يرى فيما يقوم به دينا  يقربه إىل هللا سبحانه وتعاىل، فال ميكن عالج داء التطرف 
أحسن، من خالل النصوص الشرعية  هي ابليتعالجا  حامسا إال ابحلوار اجلاد، واجملادلة 

ر ويعرتف لم واملتخصصني الذين حيرتمهم احملاوَ والقواعد املعتربة من قبل الراسخني من أهل الع
 جبدارهتم.

 ودعاويهم املتطرفني شبهات القيام بذلك الدور احليوي استقراء مستلزماتومن 
 مث ومرجعياهتم، رؤوسهم على والتعرف مزاعمهم، وسائر ومؤلفاهتم مقاالهتم وتتبع وتلبيساهتم،

 واملتبوعني املنظِّرين مع اجلاد واحلوار والعقلي، الشرعي والربهان والدليل ابحلجة عليهم الرد
 . (1)منهم

وحماورة املتطرفني ومقابلة شبهاهتم ابحلجج الدامغة من قبل العلماء الرابنيني ليس 
وأَثرت جناحا    ،بدعا من القول أو العمل، بل قد فعلها خري القرون صحابة رسول هللا 

منقطع النظري. فقد روى احلاكم إبسناده إىل الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس رضي هللا 
 عنهما قال: 
 أمري اي: فقلت عليا أتيت آالف، ستة وهم دار يف اجتمعوا احلرورية خرجت ))ملا

كال، :  قلت عليك، أخاف إين: قال فأكلمهم القوم هؤالء آيت لعلي ابلظهر ابرد املؤمنني
 دارهم يف جمتمعون وهم فأتيتهم اليمن، حلل من يكون ما أحسن لبست و إليهم فخرجت
 تعيبون ما: قلت قال ؟احللة هذه فما عباس ابن اي بك مرحبا  : فقالوا عليهم فسلمت قائلون،

                                                           

 33و 24ص ، مرجع سابق،  ( انظر: الغلو: األسباب والعالج للدكتور انص العقل1
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 من قل: }ونزلت احللل من يكون ما أحسن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد علي
 من أتيتكم: قلت بك؟ جاء فما: قالوا .{الرزق من الطيبات و لعباده أخرج اليت هللا زينة حرم
 املخربون يقولون ما ألبلغكم واألنصار املهاجرين من وسلم عليه هللا صلى النيب صحابة عند
 على نقمتم ماذا أخربوين: ... قلتُ  منكم ابلوحي أعلم وهم القرآن، نزل فعليهم يقولون مبا

 ما: قلت ثالاث: قالوا األنصار؟ و املهاجرين و وصهره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن
{  هلل إال احلكم إن}  تعاىل هللا قال و هللا أمر يف الرجال حكم فإنه إحداهن أما: قالوا هن؟

 ومل يسب ومل قاتل فإنه األخرى وأما:  قالوا واحدة، هذه فقلت للحكم، ما و للرجال ما و
 قتاهلم، حلّ  ما مؤمنني كانوا  ولئن وغنيمتهم، سبيهم حل لقد كفارا  قاتل الذي كان  فلئن يغنم

 قلت الكافرين. أمري فهو املؤمنني أمري من نفسه حما إنَّه: قال الثالثة؟ فما اثنتان، قلت: هذه
 ومن هللا كتاب  من عليكم قرأتُ  نإ رأيتمأ: هلم فقلت هذا حسبنا: قالوا هذا؟ سوى أعندكم

 حكم قولكم أما: فقلت نعم.: قالوا أترضون؟ قولكم به يرد ما وسلم عليه هللا صلى نبيه سنة
 حنوها و أرنب يف درهم ربع َثن يف الرجال إىل حكمه رد قد ما عليكم فأان هللا أمر يف الرجال

 به حيكم: }  قوله إىل{  حرم أنتم و الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين أيها اي}  فقال الصيد من
 أم أفضل الصيد من حنوها و أرنب يف الرجال أحكم هللا فنشدتكم{  منكم عدل ذوا

 إىل ذلك يصري ومل حلكم شاء لو هللا أن تعلموا وأن بينهم؟ ذات وصالح دمائهم يف حكمهم
 من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم إن}  جل و عز هللا قال زوجها و املرأة ويف الرجال،

 سنة الرجال حكم هللا فجعل{  بينهما هللا يوفق إصالحا يريدا إن أهلها من حكما و أهله
 أتسبون يغنم مل و يسب ومل قاتل قولكم أما و: قال نعم.: قالوا هذه؟ عن أخرجت مأمونة.

 و أمكم هي و كفرمت  لقد فعلتم فلئن غريها من يستحل ما منها يستحلون مث عائشة أمكم
 و أنفسهم من ابملؤمنني أوىل النيب: } يقول هللا فإن كفرمت  فإن كفرمت  لقد أمنا ليست قلتم لئن

 بعضهم فنظر ضاللة إىل صرمت إليها صرمت أيهما ضاللتني بني تدورون فأنتم{  أمهاهتم أزواجه
 فأان املؤمنني أمري من امسه حما:  قولكم أما و نعم.: قالوا هذه؟ من أخرجت: قلت بعض. إىل

 سهيل كاتب  احلديبية يوم سلم و عليه هللا صلى النيب أن مسعتم قد ورأيكم ترضون مبن تيكمآ
:   املؤمنني ألمري سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حرب بن سفيان أاب و عمرو بن

 أنك نعلم ما هللا و ال:  املشركون فقال هللا رسول حممد عليه اصطلح ما هذا علي اي اكتب
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 اللهم:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  قاتلناك ما هللا رسول أنك نعلم لو هللا رسول
 لرسول فوهللا هللا عبد بن حممد عليه اصطلح ما هذا علي اي كتبا  هللا رسول أين تعلم إنك
 من فرجع:  عباس بن هللا عبد قال نفسه. حما حني النبوة من أخرجه وما علي، من خري هللا

 .(1) (( ضاللة على سائرهم لتِ وقُ  ،ألفان القوم
واحلوار مع املتطرفني املعاصرين جيب أن ينضبط بضوابط كي ال ينقلب إىل سالح 
جديد يستخدمه املتطرفون يف التضليل. ومن أهم تلكم الضوابط أن يتنبه من حياورهم إىل 
منهجهم يف برت النصوص واالعتماد على انتقاءات من كتب العلماء السابقني واالستدالل هبا 

 املاعون" ]لِْلُمَصلِّنيَ  أو التارخيي، على غرار من حيتج بقوله تعاىل "فَـَوْيل  يف غري سياقها العلمي 
    .  (2)لتضليل عوام املسلمني [4: 

أن يكون احلوار يف حمل املتطرفني أو معسكرهم وليس أمام عامة  ومن الضوابط كذلك
فن بوأن يكون احملاور هلم عاملا ابلشرع وله خربة  .بشبههموام املسلمني، كي ال يتأثر الع

وكل هذه الضوابط  .، وأن يكون احلوار واجملادلة معهم ابليت هي أحسنوآداب احلوار اجملادلة
  .للخوارج-عنهمارضي هللا –متوافرة يف قصة حماورة ابن عباس 

عمل على ال ومن واجبات العلماء جتاه وقاية اجملتمع من التطرف أو مقاومة آاثره
حىت ال  كل ما يشكل من أحداث مرت ابألمة اإلسالمية يف القدمي أو احلديث،  توضيح

، أو نعطي الفرصة لدعاة الفتنة يف نوقع الناس يف متاهة التقديرات والتصورات اخلاطئة
 توظيف هذه األحداث لتحقيق أهدافهم. 

الوعي الصحيح بني العامة واخلاصة، والذي  نشر-هللاوفقهم –وعلى العلماء كذلك 
والوسطية واالعتدال  السليمة، يف أفراد اجملتمع العقيدة غرسيقطع إبذن هللا دابر أهل الفتنة  وي

 والعصبية، اهلوى من والتجرد ، األمن وحتقيق اجلماعة، على واحلرص ونبذ الغلو والتطرف،
 املخالف.  مع التعامل وفقه

                                                           

، وقال "صحيح على شرط مسلم" ووافقه 2/164( املستدرك على الصحيحني أليب عبد هللا احلاكم النيسابوري 1
 التلخيص.الذهيب يف 

( هذا األسلوب كثري ما ينتهجه دعاة التنصري يف اجملتمعات األفريقية، فيرتمجون هذه اآلية منفردة دون ما تالها، وهو 2
 [.5 املاعون:قوله تعاىل: ))الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهتِِْم َساُهون(( ]
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فإن علماء األمة مىت ما قصروا يف أداء هذه املهمة سنحت الفرصة للمتعاملني لإلدالء 
 ابألفكار أذهان املستمعني وحتشو العاطفي، الشحن على أغلبها يف تعتمدآبرائهم اليت 

، أو (1) حكمة بال املخالفني مع التصادم إىل تؤدي واليت شرعا، تؤصَّل مل اليت واملفاهيم
 تسقط علماء األمة يف أعني شباهبا وتفقدهم الثقة الواجبة فيهم. 

فالعامل حىت وإن أخطأ جيب االعتدال يف احلكم على زالته من غري محاس أو 
يف ذلك: سلوك طريق االعتدال، بتعظيم من يستحق  املنهج السليمو مزايدات أو تشهريات. 

يعظَّم احلق، ويُرحُم اخللق، والعلم أبن الرجل التعظيم وحمبته ومواالته، وإعطاء احلق حقه. ف
الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، وحيب من وجه، ويبغض 

 وشر خري الواحد الرجل يف اجتمع .  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "وإذا(2) وجهمن 
 اخلري من فيه ما بقدر والثواب املواالة من استحق وبدعة: وسنة ومعصية وطاعة وفجور

 الواحد الشخص يف فيجتمع الشر من فيه ما حبسب والعقاب املعادات من واستحق
 ويعطى لسرقته يده تقطع الفقري كاللص  وهذا هذا من له فيجتمع ،واإلهانة اإلكرام موجبات

 واجلماعة السنة أهل عليه اتفق الذي األصل هو هذا حلاجته. يكفيه ما املال بيت من
 .   (3)عليه" وافقهم ومن واملعتزلة اخلوارج وخالفهم

ولعله من املناسب أن تدرس املؤسسات الدينية كوزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على املنابر ويف وسائل اإلعالم املختلفة، بغية الوصول إىل ضبط اخلطاب الديين إمكانية 

 قوال  أو فعال .  خطاب معتدل ينبذ العنف، وينأى عن التطرف حول ما جيوز طرحه منتوافق 

 

  

                                                           

 .16( بتصرف من: الغلو: األسباب والعالج للدكتور انصر العقل ص1)
 .118انظر: مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة ... ص( 2)
 28/209( جمموع فتاوى ابن تيمية 3)
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 دور املؤسسات احلكومية والقضائيةاملطلب الرابع: 

للحكومات دور مهم يف مكافحة التطرف بشقيها الوقائي والعالجي، إذ من الركائز 
طان إذا لزم األمر بعد التعامل حبزم والضرب بقوة السل :األساسية حملاربة التطرف حماربة حامسة
 جبالء.إقامة احلجة وكشف مواطن االحنراف 

وملا كان الظلم سببا من أسباب جنوح البعض إىل التطرف، انسب أيضا أن نطالب 
إزالة أسباب الظلم يف اجملتمعات؛ فقد يؤدي  نا يف مجيع املستوايت ابلعمل علىحكومات

العدل بني  .شرّ ه واخلروج عليه، ويف كلٍّّ تطرف احلاكم يف جوره إىل تطرف احملكوم يف تكفري 
مجيع فئات الشعب وطبقاته مطلب شرعي وعامل مهم من عوامل مكافحة التطرف. قال 

 حَتُْكُموا َأنْ  النَّاسِ  بـَنْيَ  َحَكْمُتمْ  َوِإَذا َأْهِلَها ِإىَل  اأْلََمااَنتِ  تـَُؤدُّوا َأنْ  أَيُْمرُُكمْ  اّللََّ  ِإنَّ  تعاىل: "
يع ا َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  ِبهِ  يَِعُظُكمْ  نِِعمَّا اّللََّ  ِإنَّ  اِبْلَعْدلِ   ".[58:النساء] َبِصري ا مسَِ

ومن أهم ما جيب على احلكومات القيام به يف هذا اجلانب منع اجلرائم واالعتداءات 
وسد أبواهبا، وتطبيق شرع هللا فيمن اعتدى على األنفس واحلرمات من املتطرفني عقوبة رادعة 

 يف  من تسول له نفسه سلوك مسلك املخربني يف ترويع اآلمنني. قال تعاىل: ))َوَلُكمْ لكل 
  .[179(( ]البقرة:تَـتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  أُويل  ايَ  َحَياة   اْلِقَصاصِ 

أما من يتوب منهم ويتخلى عن األفكار التخريبية، فعلى احلكومة وضع برامج 
مينحهم حنو اإلسهام يف بناء جمتمعاهتم، مما توجيههم هبدف إعادة أتهيلية هلؤالء واحتضاهنم 

فقد رأينا من خالل ما أوردانه سلفا من قصة اخلوارج كيف  ؤسساهتا.مبالثقة جمددا  ابلدولة و 
حاورت الدولة من قبل احلوار منهم، مث قاتلت من أصر على البغي منهم، مع اليقظة واحلذر 

 . (1)من فلوهلم
االقتصادية السيئة مما يستغله دعاة التطرف كما أسلفنا، فيجب على واألوضاع 

، وتوفري فرص عمل للشباب املستدامةالتنمية النمو االقتصادي و تحقيق احلكومات السعي ل
 تنمية رأس املال البشري بشىت صورها وأشكاهلا.قتصاد و من خالل تفعيل اال

 
                                                           

( انظر: التطرف يف الدين: دراسة شرعية، لألستاذ الدكتور حممد عبد الرزاق الطبطبائي، منشور على اإلنرتنت: 1
.com/files/books/book45.pdfwww.assakina :م2018 /7/1. اتريخ زايرة املوقع 

http://www.assakina.com/files/books/book45.pdf
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 دور وسائل اإلعالماخلامس: املطلب 

اإلعالم أمهية ابلغة يف كل جماالت احلياة: السياسية، واالقتصادية لوسائل 
اجلديدة واملهارات  األفكار واالجتماعية، وهي تتميز بسرعتها يف التأثري وقدرهتا على نقل

 .(1)املتطورة،كما تتميز مبخاطبتها للصغار والكبار على حد سواء
وسيلة، فقد تستخدم يف خري كما تستخدم -كما يتضح من امسها–وسائل اإلعالم 

يف شر. ومع األسف الشديد فإّن ذوي األفكار املتطرفة قد وجدوا ضالتهم يف هذه الوسائل، 
ال سيما اإلنرتنت وقنوات التواصل االجتماعي، فوظفوها أميا توظيف يف بث مسومهم ونشر 

لسالم والوائم أن يستفيدوا أفكارهم. فالتحدي احلقيقي هو كيف لدعاة اإلصالح ومحلة لواء ا
 من هذه الوسائل ذاهتا يف نشر اخلري، ودحض مفرتايت املنحرفني الغالني، ورد شبهاهتم. 

وهي  –وابلنسبة ملا ينشر يف الفيسبوك وسائر وسائل التواصل االجتماعي خاصة    
هذه يف  إنشاء جمموعات متخصصة للتعامل مع ما ينشرميكن -األكثر اجتذااب لفئة الشباب

مواجهة تلك األفكار املنحرفة، وحماربتها مبنشورات مناسبة مدعومة ابلصوت القنوات هبدف 
. وميكن االستفادة يف هذا مما تنتجه (2) املتطرفةوالصورة وبنفس قوة وأتثري املنشورات 

املؤسسات الدينية من رد شبهات املتطرفني وإبطال حججهم، مع ضرورة التنويع يف الطرح 
 يف األسلوب.واإلبداع 

ومن انحية أخرى ينبغي احلد من املساحة اإلعالمية املتاحة أمام املتطرفني لنشر   
أخبارهم، فقد اعترب بعض اخلرباء تغطية األعمال التخريبية اليت ينفذها املتطرفون على نطاق 

                                                           

محدان  بن سعيد انصر دد. سعييف حتقيق األمن الفكري رؤية نظرية ودراسة حتليلية،  االجتماعية( دور املؤسسات 1)
 ود. سيد جاب هللا السيد عبد هللا، منشور على االنرتنت:

Dor_moassat_amnfiker.pdf/amnfkri.com/dirasat .  :م.26/12/2017اتريخ زايرة املوقع 
 تقرير عن: سبل احلد من التطرف الفكري والعنف منشور على اإلنرتنت (2)

www.iraqfoundation.org/wp.../07/احلوارية-اجللسة-تقرير.docx  :م.24/12/2017اتريخ زايرة املوقع 
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 واسع يف وسائل اإلعالم مبثابة مكافأة هلم على أعماهلم اإلجرامية، وقد يكسبهم ذلك سيال  
 .(1) املتعاطفنيمن 

 
 دور منظمات اجملتمع املدينملطلب السادس: ا

( عبارة عن: مجعيات civil society organizationsمنظمات اجملتمع املدين )
(، NGO) املنظمات غري احلكومية وهي تشمل ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشرتكة،

ة، ومؤسسات والنقاابت العمالية، واملنظمات اخلريية، واملنظمات الدينية، والنقاابت املهني
كافة، فتتمثل يف  اجملتمع املدين أما امليزة املشرتكة اليت جتمع بني منظمات .العمل اخلريي
 . (2) احلكومةاستقالهلا عن 

ومن أهم مساهتا كذلك القدرة على التكيف، إذ إهنا متتلك القدرة القانونية والتنظيمية   
بشكل ميّكنها من التكيف مع املتغريات يف البيئة اليت تعمل هبا، والتجانس، حبيث تعمل وفق 
منظومة متكاملة وبرامج مدروسة وبشكل توافقي، مما يقلل الصراعات واالختالفات داخل 

 .(3) املنظماتهذه 
أكثر الفئات العمرية –إن النفس البشرية إن مل تشتغل ابخلري اشتغلت ابلشر. وللشباب 

. فعلى من يريد معاجلة احنراف الشباب أاي   ىفذلك النصيب األو  من-العنيفتعرضا للتطرف 
كان ذلك االحنراف: القصد إىل إشغاهلم ابألعمال النافعة، اليت تبعدهم عن دواعي االحنراف 
وأسباب الزيغ. وال شك أن منظمات اجملتمع املدين توفر للشباب فرصا ذهبية إلشغال 

النعزالية اليت قد تفضي هبم إىل أنفسهم مبا يعود عليهم وعلى اجملتمع ابلنفع، ويبعدهم عن ا
. فمن خالل هذه املنظمات جيد الشاب ما يناسب ميوله من االشتغال (4) التطرفمهلكة 

                                                           

 اإلنرتنتعلى  حممد منشورعلي  ند. حسإشكاليات وحتدايت،  واإلرهاب.اإلعالم ( 1)
www.arabmediasociety.com/articles/.../20160601112355_.pdf  :اتريخ زايرة املوقع

 م.24/12/2017
 م.7/1/2018. اتريخ زايرة املوقع /Wikipedia): https://ar.wikipedia.org/wiki( من املوسوعة احلرة ) 2
 وكالة عمون االخبارية ( بتصرف من: )دور منظمات اجملتمع املدين يف حماربة التطرف(3

http://www.ammonnews.net/demo/article/284995  م.24/12/2017زايرة املوقع اتريخ  
 110مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة .. ص انظر: (  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.ammonnews.net/demo/article/284995
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ابلعبادة أو الدعوة، أو ابلتعلّم والتعليم، أو ابلرتفيه والرتويح احلالل، أو أبعمال اخلدمة 
يف األندية األدبية أو  ركةمعينة، أو املشاأو حرفة م صناعة االجتماعية التطوعية، أو بتعلّ 

   ، وغريها.الرايضية
ومن انحية أخرى فإن العمل يف إطار منظمات اجملتمع املدين يكسب هؤالء الشباب 
ثقافة احلوار، والتعددية، وتقبل وجهات نظر اآلخرين، ومراعاة شعورهم، والتعاون على الرب 

 .(1) والعنف ثقافة التطرفوالتقوى، مما يسهم بشكل مباشر يف احلد من 
  

                                                           

دور منظمات اجملتمع املدين يف حماربة التطرف، مقالة متاحة على االنرتنت، وقد مت نشرها يف جريدة الدستور انظر: (  1
م . انظر: 2016تشرين األول / أكتوبر  11العمانية يوم الثالاثء 

https://www.alhurra.com/z/386/pc3.html?p=304 . م .24/12/2017اتريخ زايرة املوقع 

https://www.alhurra.com/z/386/pc3.html?p=304
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 اخلامتة 
إن -لقد أتينا هبذا إىل هناية املطاف يف دراستنا لظاهرة التطرف العنيف والسبل الكفيلة 

 على العادة ابلوقاية منها ومعاجلتها، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. وجراي   -شاء هللا
 :يف النقاط اآلتية خالصة البحث وأهم نتائجهنا نورد احلسنة للباحثني، فإن

ن مصطلحي "الراديكالية" و"التطرف" جتتمعان من وجه وختتلفان من وجه إ: أوالا 
آخر. فاألول قد يستخدم فيما ميدح، وأما األخري )التطرف( فال يستخدم يف غري ما يذّم؛ إذ 

 يعين دوما التشديد وجماوزة حد االعتدال.
ُيطلب شرع ا؛ وبناء على ذلك فال غلو وال الغلو أو التطرف هو الزايدة على ما  :اثنياا 

 نواهيه. وأتطرف يف االلتزام الصحيح بشيء من أوامر الشرع 
استرياد مصطلح "األصولية" من اإلعالم الغريب وإسقاطه على كل حماولة  إنَّ  :اثلثا

ن اخللفية أللاللتزام أبحكام الدين اإلسالمي خطأ منهجي ينطوي على اخللط والتضليل؛ 
الغربيني جتعلهم إذا مسعوا كلمة "األصولية" متتلئ أذهاهنم رعبا  ونفرة   لدىالتارخيية املوجودة 

، حيث بسبب ما صاحبها من املعامالت اهلمجية اليت اقرتفها إخواهنم النصارى ابسم الدين
 .حوربت اإلنسانية والتقدم العلمي فيما عرف يف التاريخ مبحاكم التفتيش

ذة من مجيع التطرف أو الغلو ال دين له وال جنس خيتص به، بل هو آفة عاملية منبو : رابعاا
 ما،نطعن يف دين أو جنس أو بلد  أن أيضا   والتطّرف الُغُلوّ  من فإنهاألداين واألجناس؛ لذا، 

 .فيه وتطّرف غال من وجود جملّرد
وقف اإلسالم من التطرف اثبت ال يتغري وال يتبدل؛ وهو موقف الرد، والنبذ، مخامساا: 

أوردان يف البحث مجلة  وقد تنوعت طرق داللة الكتاب والسنة على ذلك،واإلنكار املغّلظ، 
  منها. 

أسباب تفشي داء التطرف والغلو يف اجملتمعات املعاصرة: اجلهل، واالجتهاد  أبرز إنّ  سادساا:
من غري أهلية، واتباع املتشابه من النصوص، وتغييب أو غياب دور العلماء الرابنيني يف توجيه 

، واالضطراابت النفسية، واألوضاع األمة، وحماربة التمسك ابلدين والعمل بسنة النيب 
 يف كل جمتمع، واألوضاع السياسية العاملية.االقتصادية احمللية 
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مهمات قد متحورت حول ما تناولته هذه الدراسة من طرق مكافحة التطرف ف أما سابعاا:
من األسرة، واملؤسسات التعليمية، والعلماء واملؤسسات الدينية، واملؤسسات  وأدوار كلٍّّ 

احلكومية واجلهاز القضائي، ووسائل اإلعالم، ومنظمات اجملتمع املدين، كلٌّ حبسب طاقته 
   وطبيعة عمله.    

 هذا، ويوصي الباحث مبا يلي:
هبدف تعزيز ثقافة التعددية ية وخباصة للشباب صياغة الربامج التعليمية والثقافإعادة  -1

 .كافة    طياف اجملتمعأوالتعايش السلمي بني 
ضبط مصادر اإلفتاء يف القضااي املسريية اليت متس مصاحل األمة يف احلاضر واملستقبل،  -2

وتشجيع اإلفتاء اجلماعي من كبار علماء األمة يف مثلها، بدال من الفتاوى الفردية املتضاربة 
 دعاة الفتنة والتطرف العنيف ما يناسب أهدافهم وميوهلم.اليت ينتقي منها 

إن اجلهود املبذولة يف مكافحة الغلو والتطرف العنيف جيب أن تصاحبها جهود مماثلة  -3
ملقاومة التفريط املتمثل يف الطعن يف عقيدة األمة والتشكيك يف ثوابت الدين وبدهياته من 

اإلعالم والفضائيات العامة واخلاصة. واليت قبل بعض مرضى القلوب، ال سيما عرب وسائل 
قد أثبتت الدراسات أهنا من أكرب ما يستفز الغيورين على الدين فيدفع ببعضهم إىل التطرف 

 الفكري أو العملي.
تكثيف اجلهود اهلادفة إىل حماورة املتطرفني املساملني أو من قد قبض عليه منهم وهم يف  -4

   .بعلمه وجدارته ونزاهته ر ممن يثق احملاَور، شريطة أن يكون احملاوِ السجون
د نفرة شديدة من خرجيي هذه إن عزل مدارسنا اإلسالمية عن اجملتمعات من حوهلا يولِّ  -5

املدارس جتاه كل خمالف هلم يف الرأي أو الفكر عندما جيدون أنفسهم بني هؤالء مستقبال  
كون كما قال رسولنا صلى هللا عليه كزمالء عمل، أو جريان، أو شركاء جتارة. والواجب أن ن

 يصرب وال الناس خيالط ال الذي من خري أذاهم على ويصرب الناس خيالط الذي املؤمنوسلم: "
 . (1)"اذاهم على

                                                           
 939، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم  140دب املفرد صاألأخرجه البخاري يف (  1
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ومن املقرتحات العملية يف هذا اجلانب أن تشارك املدارس اإلسالمية نظرياهتا التقليدية 
يف املسابقات الثقافية والرايضية وحنوها من طرق الرتويح احلالل، دون اإلخالل بشيء من 

 الدين. ثوابت
 وصلى هللا وسّلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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