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ٱ ٻ ٻ

 : المستخلص
، وجميع أنواعه، رهابواإل، والغلو، الدراسة إلى معرفة مفهوم التطرف تهدف

، لمعرفة كيفية مقاومتها تهدفكما ، وأثرها على األفراد والمجتمعات المسلمة
وعكس الصورة األصلية لإلسالم بجميع المعتقدات والسلوكيات ، والوقاية منها

 .السليمة
، مة أهداف البحث وطبيعتهة المنهج الوصفي االستقرائي لمالءاسعت الدر بتا

، وتفسيرها، ووصفها، حيث يختص بالبحث والتقصي حول الظواهر المجتمعية
يث أثبتت أن التطرف من ح، وخصلت إلى أهم النتائج، واكتشاف العالقة بينها

أنه بمختلف  كما، التي يعاني منها العالم بين األفراد والمجتمعات تكالأخطر المش
كما أن ، أنواعه يعمل على القضاء على المجتمع السليم المتماسك بمختلف الطرق 

وتؤدي به إلى ، من التطرف تقضي على حياة المسلم الدينية اهنالك أنواع
ن إذ إ؛ كما يرى البعض- ارهابيا إكما أثبتت أن اإلسالم ال يمثل مجتمع، االنحراف

 .فركائزه ومبادئه تدعو لنبذ التطر 

أنواعه وآثاره يف املجتمع اإلساليم : اتلطرف
 وطرق عالجه

 إعداد:
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لمقاومة ؛ وأفكاره السليمة، كما أوصت الدراسة باالهتمام بأمور الدين
تكون قادرة لتنشئة األجيال التي ؛ واتباع طرق التربية اإلسالمية الصحيحة، التطرف

والبحث عن تمام المعرفة في األمور واألفكار التي ، تكالعلى مواجهة جميع المش
 .تدعو للتطرف لمجابهتها بالمعرفة

Abstract:  
The study aimed to know the concept of extremism، 

exaggeration and terrorism، whereby all its types and their 

impact on Muslim individuals and societies. It also aimed to 

know how to resist and prevent them and to reflect the original 

image of Islam with all beliefs and proper behaviors.  
The study has used the descriptive inductive approach to 

suit the goals and nature of the research، as it specializes in 

research and investigation about societal phenomena، describing 

and interpreting them، and discovering the relationship between 

them and has summarized the most important results، as it has 

proven that extremism is one of the most serious problems 

experienced by the world and between individuals and societies، 
as it is in all its forms working to eliminate a healthy society 

Coherent in various ways، just as there are types of extremism 

that destroy the religious life of a Muslim and lead him to 

pervert. It has also proven that Islam does not represent a 

terrorist society as some see، as its foundations and principles 

call for the rejection of extremism.  
The study also recommended paying attention to the matters 

of religion and its sound ideas to resist extremism and to follow 

the correct methods of Islamic education to nurture generations 

that are able to face all problems، and to search for complete 
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knowledge in matters and ideas that call for extremism to counter 

it with knowledge.  

 : (1)المقدمة

، يعد التطرف من أكثر القضايا إثارة للجدل واالهتمام من قبل رجال الفكر
إلى أطوار نتقالها وذلك أن نمو الظاهرة وا؛ والدين، والمجتمع، والثقافة، والتربية

 ابعيد  ، من قبل مع مرور الزمن والتغير المستمر اكن موجودوأشكال جديدة ربما لم ي
بل محاولة لفهم الظاهرة ، عن التبسيط الذي قد يحل بالتحليل الدقيق لتلك الظاهرة

ودراسة المتغيرات واألبعاد ، وتشخيص المشكلة بصورتها الحقيقية، ألبعادها الشاملة
وذلك من منظور فكر تربوي ومجتمعي يلقي الضوء ، التي بدأت تأخذهاالجديدة 

 . على جميع أبعاد هذه المشكلة
ما دستور اإلسالم الذي هو القرآن فبالنظر إلى اإلسالم وموقفه من التطرف 

َأ القرآُن ، و والتَّطرُّف واإلرهاب اإلجراميَرَأْيُت فيه ِإالَّ َما ُيحذِ ر من الغل ولقد َنشَّ
 -عز وجل-ألم يقل كتاب هللا ، في ظلِ  المسامحة، في ظلِ  الرحمة هللا  رسولَ 

 جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جبچ: لرسوله 
 . [١٥٧: آل عمران]. چمث

ه إلى رسوله  ا بمعاملته  وهذا الكالم الموجَّ بل ، المسلمين فقطليس خاص 
أرسى موازين العدالة  هو الذي -عز وجل-أليس كتاب هللا ، بكلِ  من قد ُأْرِسَل إليه

رة  من العصبية للعرق  رة  من العصبية للمذهب، المطلقة ُمتحرِ  رة  من ، ُمتحرِ  ُمتحرِ 
 ؟!العصبية للدين

                                                 

، تعاالى-رحماه هللا -مستخلص من خطبة للعالمة الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضاان الباوطي  (1)
 . م20/1/2012: بتاريخ
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 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ: ألم يقل
 ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[٨: المائدة] چ ې ې ې ې ۉ ۉ
َيهوديٍ  ُظِلم  من خالل َعشِر آياٍت َعن -عز وجل-ألم ُيدافع كتاب هللا 

من  اوقد كان السارق ُمسلم  ، منها اوقد كان َبريئ  ، ِعندما ُأْلِصَقْت به تهمة سرقة
َرْت هذه اآليات بقول هللا ؟! ضعاف اإليمان واإلسالم  ې ېچ : عز وجل-ُصدِ 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
 .[105: ]النساء (1)چۈئ

ن ُيحارب التَّطرُّف ومن ولئن كان هناك م، وبهذا ينطق، هذا هو الدستور
وال في التاريخ القصي والقريب ، ُيمزِ ق اإلرهاب اإلجرامي فلن َتجد في العالم كلِ ه

 . وُيمزِ ق اإلرهاب اإلجرامي، ُيحارب التَّطرُّف -سبحانه وتعالى-ِمثل ِكَتاِب هللا 
َأهُ  محمد رسول هللا  ة الل الرحمة والمسامحهللا على َعينه في ظِ  الذي َنشَّ

 اولم َيكن َيخترق ظاهر  ، بما ظهر منهم اهو الذي كان ُيعامل الناس جميع  والوسطية 
ُس البواطن لُيْغِمَض عينيه عن الظواهر، إلى باطن هذا هو قدوتنا ، لم َيكن َيتحسَّ

ثُتكم عنه  .بعد ذلك الدستور الذي َحدَّ
أفتجدون في شيء من ؟! رائحة تطرف أفتجدون في شيء من سيرته 

 ؟!اٍب يا عباد هللارائحة  إِلْره، رائحة  لغلو ٍ  ه سيرت
الذين استظلوا  وانظروا بعد هذا إلى سيرة أصحاب رسول هللا ، ْواتعال

ومن سنَِّة وسيرة رسول ، بمظلة الشريعة اإلسالمية تلك التي اعُتِصرت من كتاب هللا
 ؟!كيف كانت حياته هللا 

ح الحضا، تلك هي رسالته مها عندما تعوَّج، رة عندما تفسداإلسالم ُيَصحِ  ، ُيَقوِ 
وعندما ُأْصغي السمع ، عندما ُيتَّهم اليوم بالتَّطرُّف أو باإلرهاب، هذا هو إسالمنا

                                                 

 . (3036): برقم، باب ومن سورة النساء، ي سننهينظر سبب نزول هذه اآلية عند الترمذي ف (1)
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ُيْعِلن كما لم ُيعلن من قبل عداءه العجيب الشديد لإلسالم  -إلى َمسؤوٍل َفرنسي 
 -م من التَّطرُّف واإلرهاب وَتَوعُّده لإلسالم والمسلمين من خالل ما َيتَِّهم به اإلسال

وهي كلمتي األخيرة التي أرجو أن نعتصر منها العبرة والدرس  -فإنني أقول لكم 
ن عمالَء ، إن هذا الذي يقولونه عن اإلسالم يعلمون أنهم كاذبون فيه: الواجبين وا 

رونه إلينا من هناك ، لهم هم الذي ُيلصقون هذا بذاك يلصقون التَّطرُّف الذي ُيَصدِ 
، ُيلصقون اإلرهاب باإلسالم، التَّطرُّف اإلسالمي: ثم َينسبونه إليه قائلين، اإلسالمب

وأنا أقول إلخواننا وأبناء . اإلرهاب اإلسالمي: ثم إنهم َيختلقون ِنسبة  إليه فيقولون 
ديننا ، إسالمنا هو المظلة التي نستظل بها، َمصيرنا واحد، أيها اإلخوة: عمومتنا

تعالوا نعد إلى أمن وطمأنينة هذا .، سبحانه وتعالى-بوديتنا هلل ع، إنما هو هويتنا
تحت ظل قول  اتعالوا َندخل جميع  ، عز وجل-تعالوا ُنعلن عن عبوديتنا هلل ، الدين
 ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ : عز وجل-هللا 

 ٴۇ ۈ : عز وجل-أما القرار فقوله ، قراٌر وأمر، [١٠: الحجرات] چ ې
 . [١٠: الحجرات] چۅ ۅ ۋچ : عز وجل-له وأما األمر فقو ،  ۋ

، عن االستقامة امما ال شك فيه أن التطرف الفكري يجعل الشخص خارج
له تأثير عام على : أي، كما يصدع العالقة بينه وبين المجتمع، بموازينها ومخال  

وينظر ، وتنقلب عنده الموازين والقيم، ألن الفرد من أهم مكونات المجتمع؛ المجتمع
ن التطرف شبيه بالمرض، ال تتصف بالموضوعية، خاطئة لواقع نظره شاذةإلى ا ، وا 

وغير ، وفي وضع غير طبيعي، ويجعل حالة اإلنسان سقيمة، يصاب به الفكر
، ولذلك يجب أن يعمل اإلنسان على المحافظة على صحته العقلية والجسمية؛ سوي 

الستقامة والفكر عن ا االتطرف الفكري باعتباره انحراف   ىويجب أن ينظر إل
 .واالعتدال إلى الفهم والتفكير السليم
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 : مشكلة البحث
وفي جميع ، ظهور التطرف والغلو واإلرهاب في العالم بصورة كبيرة

لفهم الخاطئ من قبل وا، عن عدة أسباب تمعات المسلمة وغير المسلمة ناتجالمج
ودخول ، رهابيةإسالمية حيث تعتبرها مجتمعات خرى للثقافة اإلالمجتمعات األ

 . المشكالت الناتجة عن هذه النظرة في مختلف المجتمعات
 : أهمية البحث

وزيادة المعرفة عن التطرف ، تكمن أهمية البحث في أنه يعمل على التوعية
، واآلثار الناتجة عنهم، وتوضيح أنواعهم، ورسم صورة كاملة لهم، والغلو واإلرهاب

وعكس صورة ، لنسبة للمجتمعات اإلسالميةوالوقاية منهم با، ومعرفة مكافحتهم
 . السوي الملتزم بجميع السلوكيات القويمة الصحيحةسالمي للمجتمع اإل

 : أهداف البحث
 . واإلرهاب لألفراد والمجتمعات المسلمة، والغلو، معرفة مفهوم التطرف. 1
 . واإلرهاب، والغلو، معرفة أنواع التطرف. 2
 . اإلرهاب على الفرد والمجتمعو  ،والغلو، معرفة آثار التطرف. 3
 . واإلرهاب للفرد والمجتمع، والغلو، معرفة كيفية مكافحة ومقاومة التطرف. 4
وسلوكياته السليمة ، ومعتقداته، عكس صورة اإلسالم القويم بكامل أجزائه. 5

وتغيير الصورة الخاطئة لديهم عن اإلسالم ، الصحيحة للمجتمعات األخرى 
 .والمجتمعات المسلمة

 :منهج البحث
ألهداف  متهءلمال؛ لمنهج "الوصفي االستقرائي"يعتمد هذا البحث على ا

لكونه من المناهج البحثية التي تختص بعملية البحث والتقصي ؛ البحث وطبيعته
وتفسيرها بهدف ، ثم وصفها، كما هي قائمة في الواقع، حول الظواهر المجتمعية
 .اكتشاف العالقات بينها
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 :البحث خطة
 .نشأة التطرف الفكري وأنواعه :لمبحث األولا

 . والغلو مفهوم التطرف: مطلب األولال
 . هماوتطور  التطرف الدينيو نشأة الغلو : المطلب الثاني
 . أنواع التطرف والغلو: المطلب الثالث

 .أسباب الغلو الفكري وسبل عالجه في القرآن الكريم: المبحث الثاني
 . والتربية اإلسالمية من التطرف والغلوموفق اإلسالم : المطلب األول
 . اإلفرازات السلبية للتطرف والغلو: المطلب الثاني
 . خطر التطرف على اإلسالم: المطلب الثالث

 .اإلرهاب وكيفية معالجته: المبحث الثالث
 . رهاب وأسبابهاإل تعريف: المطلب األول
 . هشكالأو  برهاصور اإل: المطلب الثاني
 . رهاب على المجتمعات االسالمية ووسائل حمايتهاأثر اإل: المطلب الثالث

 . الخاتمة
 . فهرس المصادر والمراجع
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 المبحث األول
 نشأة التطرف الفكري وأنواعه

 :مفهوم التطرف والغلو: المطلب األول
 : التطرف في اللغة

والاجمع ، لطائفة من الشيءوا، الناحية من النواحي: بالتاحريك-الطََّرف "
من ؛ ال َيتباَعدُ : َأي. "كان ال َيَتَطرَُّف من الَبْول": وفاي حديث عذاب القبر. فَأطرا

 چے ے ھ ھ ھ ھ ہچ: عز وجل-وقوله . الناحية: الطَرف

فَأحُد َطَرفاي النهاِر صالة ، الصلوات الاخمس: يعناي ،(114من اآلية: )هود
عز -وقوله ، العصرو ، وهما الظهر، والطَرُف اآلخر فايه صالتا الَعِشي ِ ، الصبح
. والعشاء، صالة الامغرب: يعناي (114من اآلية: هود) چے ے ھچ: وجل

: (130من اآلية: )طاه چ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ : عز وجل-وقوله 
وقال ابن ، والعصر، الظهر: َأْطراف النهار: قال الزجاج. وسبح َأطراف النهار: َأراد

 . (1)"فجمع، طرفايه: َأراد: سوقال َأبو العبا. ساعاته: َأطراف النهار: الكلباي
ِإذا قاتل : طرَّف فالن: يقال، وحول القوم، َطرَّف الرجل حول العسكر: ويقال

هم ِإلاى الاُجْمهور، أَلنه يحمل علاى َطَرِف منهم؛ حول العسكر : ابن سيده. فايردُّ
فا، وطرَّف حول القوم َقاَتَل علاى َأقصاهم وناحيتهم رَّف وتط. وبه سمي الرجل ُمَطرِ 

ها علاى آخرها، الذي يْأتاي َأوائل الاخيل: الاُمَطرِ ف: وقايل، أَغار: علايهم ، فايردُّ
 . (2)"هو الذي ُيقاِتل َأطراف الناس: لويقا

 : الغلو والتطرف في االصطالح
بل في مختلف ممارسات الحياة ، إن الغلو أو التطرف لم يعد في الدين فقط"
وقد يكون في ، اأو فيهما مع  ، أو السلوك، لفكرفقد يكون التطرف في ا، اليومية

                                                 

 . 217ص ، بيروت، دار صادر، لسان العرب (ها1410جمال الدين محمد )، ابن منظور (1)
 . 217ص ، المصدر السابق (2)
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أو مع أفراد ، وفي المعامالت داخل األسرة، أو المشي، كالجلوس، الماديات
حيث يكون رجل السياسة ، وقد يكون التطرف في المجال السياسي، المجتمع
 . (1)"واألحزاب األخرى ، والرأي اآلخر، رال يقبل الحوا امتسلط  

الفهم للنصوص الدينية الذي يؤدي إلى  وءفيعني س"أما التطرف الديني 
ويطلق عادة على بعض األفراد الذين يلجئون إلى التفسير عن جهل ، التشدد والغلو

 . (2)"اسويضللون الن، في أمورهم الدينية
 . (3)"والعمل، واالعتقاد، مجاوزة الحد واإلفراط في التعظيم بالقول": والغلو

ومجاوزة الحد في ، والتكلف فيه، لتعمق في الشيءاوهو "، التنطع: ومن الغلو
 . (4)"والتشدد في غير موضع التشدد، القول والفعل

والكذب ، المبالغة في المدح والتعظيموهو "، اإلطراء: اومن الغلو أيض  
إنما أنا ، ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم": كما جاء في الحديث، (5)"فيه
 . (6) "رسولهعبد هللا و : فقولوا، عبد

وعدم ، ويمكن القول بأن التطرف يتضمن التفريط والتساهل في األمور
ها أكثر مما ءوا عطا، كما يتضمن اإلفراط والمبالغة في األمور، إعطائها ما تستحقه

 : وكما قال أبو سليمان البستي، تستحق

                                                 

، مكة المكرمة، ( تربية الشباب للبعد عن التطرف واإلرهابها1426عبد اللطيف حسين )، فرج (1)
 . 9ص 

 . 9ص ، قالمصدر الساب (2)
، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، الحديث والثقافة اإلسالمية (ها1422وزارة المعارف ) (3)

 . 21ص ، السعودية
 . 27ص ، المصدر السابق (4)
 . 27ص ، الحديث والثقافة اإلسالمية (5)
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱباب قول هللا:  ،، كتاب أحاديث األنبياء167، ص4ج صحيح البخاري، (6)

 .3455، رقم الحديث:  َّ رب يئ  ىئ
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 واقتصند وال َتْغل في شيٍء منن األمنر
 

 كننننننال طَرَفنننننني قصنننننند األمننننننور  مننننننيم 
 : وتطورهمانشأة الغلو والتطرف الديني : المطلب الثاني 

قصة غلو قوم نوح  -تعالى–حيث ذكر هللا ، نشأ الغلو والتطرف منذ القدم
: ىتعال–في قول هللا  -رضي هللا عنهما-كما روى ابن عباس ، في صالحيهم

 چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ

فلما هلكوا أوحى ، ه ه أسماء رجال صالحين من قوم نوح": قال، (23: )نوح
، اأن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب  : الشيطان إلى قومهم
 . (1)"عبدت؛ ونسي العلم، حتى هلك أولئك، ولم تعبد، ففعلوا، وسّموها بأسمائهم
الشرك  كان من "وأصل الشرك في بني آدم: رحمه هللا-تيمية قال ابن 

ثم صوروا ، عكفوا على قبورهم فإنهم لما ماتوا، بالبشر الصالحين المعظمين
فإنه أول ، وكان في قوم نوح، فهذا أول شرك كان في بني آدم، ثم عبدوهم، تماثيلهم

 . (2)"شركوينهاهم عن ال، يدعوهم إلى التوحيد، ى أهل األرضرسول بعث إل
 اكان هؤالء قوم  : وقال غير واحد من السلفرحمه هللا "-وقال ابن القيم 
روا ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، عليه السالم-صالحين فى قوم نوح  ثم صو 

 . (3)"فعبدوهم، ثم طال عليهم األمد، تماثيلهم
: يلفقال في محكم التنز ، عن غلو اليهود والنصارى  -تعالى–وقد أخبر هللا 

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

                                                 

 مب خب حب جب هئ ُّٱ، كتاب تفسير القرآن، باب: 160الجزء السادس، الصفحة  البخاري، أخرجه (1)
 .4920، رقم الحديث:  َّ  هب

 . 343ص ، دار عالم الكتب، فتاوى ابن تيمية (ت: د)أحمد بن عبد الحليم ، ابن تيمية (2)
، دار المعرفة، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (ت: د)محمد بن أبي بكر ، ابن القيم (3)

 . 217ص
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 ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ
 . (30: )التوبة چڭ ڭ

كما في حديث أنَس بن ، اوأما في العصر اإلسالمي فقد ظهر الغلو مبكر  
صلى هللا -جاء ثالثُة َرْهٍط إلى بيوِت أزواج النبيِ  »: قال، رضَي هللا عنه-مالٍك 

فلما ُأخبروا كَأنهم ، ى هللا عليه وسلمصل-يسألوَن عن عبادِة النبيِ   -عليه وسلم
َم ؟ صلى هللا عليه وسلم-وأيَن نحُن مَن النبيِ  : فقالوا، َتقالُّوها قد َغفر هللُا لُه ما تقدَّ

ر أنا أصوُم : وقال آخر. اأما أنا فأنا أصلِ ي الليَل أبد  : قال أحُدهم. من ذنِبِه وماتأخَّ
-فجاء رسوُل هللا . افال أتزوَُّج أبد  ؛ النساء أنا أعتِزلُ : وقال آخر. الدهَر وال ُأفطر

أما وهللِا إني ألخشاكم هلل ؟ أنُتم الذين قلتم كذا وكذا: فقال، صلى هللا عليه وسلم
فمن رِغَب عن ، وأتزوُج النساء، وأصلِّي وأرُقد، لكني أصوُم وُأفطر، وأتقاكم له

 . (1)«ُسنَّتي فليَس مني
فكان يتعاَهُد ، أنَكَحني أبي امرأة  ذاَت َحَسبٍ »: وعن عبِد هللا بِن عمرو قال

ولم ُيفتِ ْش ، الم يطأ لنا ِفراش  ، ِنْعَم الرُجُل من رجل: فتقول، فيسألها عن َبعلها، َكنََّتهُ 
: فقال، صلى هللا عليه وسلم-فلما طال ذلك عليه ذكر للنبيِ  . ُمنذ َأتيناه النا َكَنف  

؟ وكيف تْختم: قال. أصوم كلَّ َيومٍ : قلت؟ كيف تصوم: الفق، َفَلِقيته َبعدُ ، اْلَقِني ِبه
: قْلتُ : قالَ . وٱقرأ الُقرآَن في كلِ  َشْهرٍ ، صْم في كلِ  شهر ثالثة  : قال. كل ليلةٍ : قلت

أِطيُق أكثَر من : قلت: قال. ُصم ثالثَة أيام في الجمعة: قالَ ، ُأِطيُق َأْكَثَر من ٰذِلكَ 
ُصم : لقا، أِطيُق أكثر من ذلك: قلت: قال. ايوم  وُصم ، أفطر يوَمين: قال. ذلك

وم صْوم داود فطاَر َيومٍ ، صياَم يومٍ : َأفَضل الصَّ . واقرْأ في كلِ  سبع لياٍل مرَّة  ، وا 
، وَضُعفت، وذاَك أن ي كبرتُ ، صلى هللا عليه وسلم-َفَليَتني قبلُت ُرْخصَة رسوِل هللا 

بَع من القرآ والذي يقرؤه َيعرضه من ، ن بالنهارفكان َيقرأ على بعض أهله السُّ

                                                 

 كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم 67 ،2 الجزء السابع، الصفحة البخاري،أخرجه  (1)
 .317 الحديث:
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ذا أراد أن يتقوَّى أفَطَر أيام  ، ليُكوَن َأَخفَّ عليه بالليل؛ النهار وصام ، وأحصى، اوا 
 . (1)«صلى هللا عليه وسلم عليه-فارَق النبيَّ  اكراهيَة َأن َيترَك شيئ  ، ِمثَلُهن  

: فقال، ئتما شاء هللا وش، يا رسول هللا: قال أن رجال  »: وعن ابن عباس
 . (2)«بل ما شاء هللا وحده؟ جعلتني هلل عدال  

يحارب  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي : ونالحظ في األحاديث السابقة
، والداللة إلى الخير، والحوار، واإلرشاد، ويسارع إلى إنكاره بالتوجيه، الغلو

المه صلوات ربي وس-بل يحتج على المغالين بنفسه ، والعمل األفضل، والصواب
وأصلِّي ، لكني أصوُم وُأفطر، أما وهللِا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له": فيقول، عليه
 . (3) "فمن رِغَب عن ُسنَّتي فليَس مني، وأتزوُج النساء، وأرُقد

 ۇئ وئچ : تعالى-كما قال ، وهو قدوة الصالحين، وكيف ال يكون ذلك
 چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 . (21: )األحزاب
فهو ، لغلو والتطرف من سنة الحياة التي ال يخلو عصر من عصورها منهوا

كالصراع بين الخير والشر الذي ال ينقطع حتى يرث هللا األرض ومن ، مالزم للبشر
رضَي -كما جاء عن أبي سعيٍد  -صلى هللا عليه وسلم-والمتأمل في قوله ، عليها

، فَقَسَمُه بين أربعةٍ ، بشيءٍ  - عليه وسلمصلى هللا-ُبِعَث ِإلى النبيِ  »: قال -َّللاَُّ عنه
ه ا قوٌم يمُرقوَن  ئَيخُرُج من ِضْئض: فقال. ما َعَدلتَ : فقال رجلٌ . أتألُفهم: وقال

                                                 

 ، كتاب فضائل القرآن، باب: في كم يقرأ القرآن؟196الجزء السادس، الصفحة  ،البخاري أخرجه  (1)
 .5052رقم الحديث: 

بن العباس، الجزء الثالث، الصفحة  مسند عبد هللا ،أخرجه أحمد في مسنده في مسند بني هاشم (2)
 .2565رقم الحديث  ،339

 رقمكتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،  67، 2الجزء السابع، الصفحة البخاري  أخرجه (3)
 .5063الحديث: 
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؛ يدرك أن التطرف والغلو من سنن الحياة التي ال بد من حصولها، (1)«مَن الدين
صلى هللا عليه -يتفق مع سنة النبي  ولذا وجب التعامل مع الغلو والتطرف تعامال  

، والداللة، والحوار، والتوضيح، والبيان، كالنصيحة، وسلم كما في األحاديث السابقة
كما أورد النسائي ، والتي قد تصل إلى القتال، واإلنكار بدرجاته الثالث، واإلرشاد

اَل ، َن اْلُقْرآنَ َيْقَرأو، َيْخُرُج ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم َكَأنَّ هَ ا ِمْنُهمْ »: افي سننه مرفوع  
ِميَّةِ ، ُيَجاِوُز َتَراِقيِهمْ  ْهُم ِمَن الرَّ ِسيَماُهُم ، َيْمُرُقوَن ِمَن ااِلْساَلِم َكَما َيْمُرُق السَّ

الِ ، التَّْحِليقُ  جَّ َفإَ ا َلِقيُتُموُهْم ، اَل َيَزاُلوَن َيْخُرُجوَن َحتَّى َيْخُرَج آِخُرُهْم َمَع اْلَمِسيِح الدَّ
 . (2)«ُهْم َشرُّ اْلَخْلِق َواْلَخِليَقةِ ، مْ َفاْقُتُلوهُ 

حلقة من حلقات  -رضي هللا عنه-الخليفة الثالث عثمان بن عفان  ومقتل
ثم ما حصل من الفتنة والقتال بين المسلمين ، الغلو والتطرف في التاريخ اإلسالمي

 . وهللا المستعان، بعد ذلك
 : أنواع التطرف والغلو: المطلب الثالث
بل في مختلف ، لم يعد في الدين فقطوأنه "، التطرفكالم عن الغلو و سبق ال

، اأو فيهما مع  ، أو السلوك، فقد يكون التطرف في الفكر، ممارسات الحياة اليومية
أو ، وفي المعامالت داخل األسرة، أو المشي، كالجلوس، وقد يكون في الماديات

ياسي حيث يكون رجل وقد يكون التطرف في المجال الس، مع أفراد المجتمع
 . (3)"واألحزاب األخرى ، والرأي اآلخر، رال يقبل الحوا، االسياسة متسلط  

وا  ا أردنا أن نتكلم عن أنواع الغلو في الدين فنستطيع أن نصنفه في 
 : األصناف التالية

                                                 

كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي  64 ،163الجزء الخامس، الصفحة  البخاري، أخرجه (1)
 .4351إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم الحديث: -رضي هللا عنه-طالب وخالد بن الوليد 

كتاب الخصائص، باب  49، 474في السنن الكبرى، الجزء السابع الصفحة  النسائيأخرجه  (2)
 .8512ذكر االختالف على أبي إسحاق في هذا الحديث، رقم الحديث: 

 . 9ص ، ها1426، فرج (3)
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حيث يكف ر الخوارج ، كغلو الخوارج وأشباههم من الفرق المنحرفة، غلو اعتقادي-1
، والرافضة يقولون بعصمة األئمة، ويقولون بتخليده في النار، مرتكب الكبيرة

 . فيها -تعالى–فوق المنزلة التي أنزلهم هللا  -رضي هللا عنهم- وينزلون آل البيت
يجاب ما لم يوجبه هللا ، واالبتداع فيها، كالغلو في العبادات، غلو عملي-2 –وا 

واإلنكار على ، ئض والواجباتكتنزيل السنن والمستحبات منزلة الفرا، منها -تعالى
، ومنع المباحات، وكالزيادة في الوضوء على ثالث غسالت، من ترك السنة

ع هللا   . لهم فيه -تعالى-والتضييق على الناس فيما وس 
وضيق النفس عن تقبل ، والفظاظة في الدعوة، والغلظة، كالجفاء، غلو طبعي-3

فق واستبداله بالشدة في غير وترك الر ، آراء اآلخرين فيما يسوغ فيه الخالف
من : )المائدة چے ے ھ ھ ھ ھچ : تعالى-قال ، موضعها

َواَل ، ِإنَّ الرِّْفَق اَل َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإالَّ َزاَنهُ »: صلى هللا عليه وسلم-وقال ، (54اآلية
 . (1)«ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشاَنهُ 

 : ات هيأن التطرف على ثالث مستوي (2)(ويرى )اليوسف
 . والمتمثل في انعدام القدرة على التأمل والتفكير، المستوى العقلي أو المعرفي -أ"

 . والمتمثل باالندفاعية في السلوك، المستوى الوجداني -ب
 . والمتمثل في ممارسة العنف ضد اآلخرين، المستوى السلوكي -ج

                                                 

 .2594، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، رقم: 16/6554، مسلمأخرجه  (1)
دور المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنف ، (ها1425)عبد هللا بن عبد العزيز ، اليوسف (2)

  .29ص ، اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب، والتطرف
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 المبحث الثاني
 كريمأسباب الغلو الفكري وسبل عالجه في القرآن ال

 : موقف اإلسالم والتربية اإلسالمية من التطرف والغلو: المطلب األول
، الينشأ المسلم سوي  ؛ إن التربية اإلسالمية تدعو المسلم إلى االعتدال والتوازن 

 . مة بأبعادها المختلفةوبما يحقق له التربية السلي
، اتجاهاتهاو ، أو مشطة في أساليبها، "والتربية اإلسالمية ليست تربية مغالية

، بل تنظر إليها نظرة وسطية، ونظرتها إلى مختلف جوانب الشخصية اإلنسانية
 . (1)شمولية"، متوازنة، معتدلة

"وخاصية االعتدال في التربية اإلسالمية تكفل لفطرة اإلنسان وطبيعته 
، وتفتح الفكر، فتزكي روحه، هداية اإليمان والعقيدة -تعالى–كما شاء هللا ، وكسبه
واتزان الوجدان بانفعاالته ومشاعره ، وتزيد معارفه وعلومه، فتنمي عقله، تهوحري

 . (2)"فترقي خلقه، وأحاسيسه وعواطفه
بين الحياة  اوتوازن  ، بين النظرية والتطبيق ايكسب اإلسالم التربية توازن  و"

ة وتلبية حاجاته المادي، بين أشواق الفرد الروحية اوتوازن  ، الدنيا والحياة اآلخرة
أقرب ما تكون إلى طبيعة  وهذا التوازن في التربية اإلسالمية يجعلها، واالجتماعية

 . (3)"األشياء
 چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ: تعالى-قال 

 . (32 من اآلية: أعراف)ال

                                                 

الدار العربية ، فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن والسنة (م1993)عبد الحميد الصيد ، الزنتالي (1)
 . 446ص، للكتاب

 . المصدر السابق (2)
دار الخريجي ، أصول التربية اإلسالمية (ها 1415)وآخرون ، محروس أحمد إبراهيم، غبان (3)

 . 111ص ، الرياض، للنشر والتوزيع
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ : تعالى-وقال 
 . (172: )البقرة چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ : تعالى-وقال 
 . (87: )المائدة چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ىچ : تعالى-وقال 
 ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ
 . (77: )القصص چ حب جب يئ

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : تعالى-وقال 
 . (١١٢: هود) چ ڳ گ گ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالى-وقال 
 . (171 من اآلية: )النساء چ ڀ ڀ ڀ

 چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالى-وقال 

 . (77 من اآلية: )المائدة
يحارب  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي : ونالحظ في األحاديث التالية

والداللة إلى الخير ، والحوار، واإلرشاد، ويسارع إلى إنكاره بالتوجيه، الغلو
صلوات ربي وسالمه -بل يحتج على المغالين بنفسه ، والعمل األفضل، والصواب

وأصلِّي ، وُأفطر، لكني أصومُ ، وأتقاكم له، أما وهللِا إني ألخشاكم هلل": فيقول ،عليه
 . (1)"فمن رِغَب عن ُسنَّتي فليَس مني، وأتزوُج النساء، وأرُقد

                                                 

  خريجه.سبق ت (1)
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َفإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن ؛ اُكْم َواْلُغُلوَّ ِفي الدينِ ِإيَّ »: صلى هللا عليه وسلم-قوله 
 . (1)«لدينِ َقْبَلُكْم ِباْلُغُلو ِفي ا

جاء ثالثُة َرْهٍط إلى بيوِت »: قال -رضَي هللا عنه-وعن أنَس بن مالٍك 
صلى هللا عليه -يسألوَن عن عبادِة النبيِ   -صلى هللا عليه وسلم-أزواج النبيِ  

صلى هللا عليه -وأيَن نحُن مَن النبيِ  : فقالوا، فلما ُأخبروا كَأنهم َتقالُّوها، وسلم
َم من ذنِبِه وماقد َغفر هللاُ ؟ وسلم ر  لُه ما تقدَّ أما أنا فأنا أصلِ ي : قال أحُدهم. تأخَّ

، أنا أعتِزُل النساء: وقال آخر. وال ُأفطر، أنا أصوُم الدهرَ : وقال آخر. االليَل أبد  
أنُتم ال ين قلتم ك ا : فقال، صلى هللا عليه وسلم-فجاء رسوُل هللا . افال أتزوَُّج أبد  

، وأرُقد، وأصلِّي، وُأفطر، لكني أصومُ ، وأتقاكم له، إني ألخشاكم هلل أما وهللاِ ؟ وك ا
 . (2)"فمن رِغَب عن ُسنَّتي فليَس مني، وأتزوُج النساء

فكان يتعاَهُد ، أنَكَحني أبي امرأة  ذاَت َحَسبٍ »: وعن عبِد هللا بِن عمرو قال
ولم ُيفتِ ْش ، الم يطأ لنا ِفراش  ، ِنْعَم الرُجُل من رجل: فتقول، فيسألها عن َبعلها، َكنََّتهُ 

: فقال، صلى هللا عليه وسلم-فلما طال ذلك عليه ذكر للنبيِ  . ُمنذ َأتيناه النا َكَنف  
؟ وكيف تْختم: قال. أصوم كلَّ َيومٍ : قلت؟ كيف تصوم: فقال، َفَلِقيته َبعدُ ، اْلَقِني ِبه

: قْلتُ : قالَ . رآَن في كلِ  َشْهرٍ وٱقرأ القُ ، صْم في كلِ  شهر ثالثة  : قال. كل ليلةٍ : قلت
أِطيُق أكثَر من : قلت: قال. ُصم ثالثَة أيام في الجمعة: قالَ ، ُأِطيُق َأْكَثَر من ٰذِلكَ 

ُصم : لقا، أِطيُق أكثر من ذلك: قلت: قال. اوُصم يوم  ، أفطر يوَمين: قال. ذلك
وم صْوم داود فطاَر َيومٍ ، صياَم يومٍ : َأفَضل الصَّ . ي كلِ  سبع لياٍل مرَّة  واقرْأ ف، وا 

، وذاَك أن ي كبرُت وَضُعفت، صلى هللا عليه وسلم-َفَليَتني قبلُت ُرْخصَة رسوِل هللا 
بَع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه َيعرضه من النهار ، فكان َيقرأ على بعض أهله السُّ

                                                 

الجامع   :المصدر | السيوطي  :المحدث | بن عباس عبد هللا : الراوي ، 9309/ 3 السيوطي، (1)
 .صحيح  :المحدثخالصة حكم  | 2894 : الرقمالصفحة أو  | الصغير

 سبق تخريجه. (2)
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ذا أراد أن يتقوَّى أفَطَر أيام  ، ليُكوَن َأَخفَّ عليه بالليل ، صى وصام ِمثَلُهن  وأح، اوا 
 . (1)"عليه -صلى هللا عليه وسلم-فارَق النبيَّ  اكراهيَة َأن َيترَك شيئ  

: فقال، ما شاء هللا وشئت، يا رسول هللا: قال أن رجال  » : وعن ابن عباس
 . (2)"بل ما شاء هللا وحده؟ جعلتني هلل عدال  

كتحريمه ، ووبما سبق من أحاديث يتضح موقف التربية اإلسالمية من الغل
قامة الحجة عليهم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن وبالحوار، واإلنكار على مرتكبيه  . وا 

صلى هللا عليه -ويمكن االستشهاد على ذلك بتأمل كيفية تعامل النبي 
حيث تظهر حكمة القول ، (تاب )وهم من رو اد الغلو والتطرفمع أهل الك -وسلم

وأن يجادلوا بالتي هي ، تعالى-لى هللا دعوتهم إو ، في التعامل مع أهل الكتاب
وتحسينه باألدلة العقلية ، ودعوة إلى الحق، ولطف ولين كالم، بحسن خلق، أحسن
وأن ال يكون القصد من ذلك مجرد ، ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة، والنقلية

وهداية ، بل ال بد أن يكون القصد بيان الحق، المجادلة والمغالبة وحب العلو
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ : عز وجل-كما قال ، لخلقا
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ
 ڤ ڤچ : عز وجل-وقال ، (46: )العنكبوت چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان النبي ، (64: )آل عمران چ ژ ڈ
-ومن ذلك ما روته عائشة ، عز وجل-ته إلى هللا يستخدم القول الحكيم في دعو 

صلى هللا عليه -دخَل َرهٌط من اليهود على رسوٍل هللا »: قالت -رضي هللا عنها
اُم عليكم: فقالوا، وسلم . وعليكُم الساُم واللعنة: فقلت، ففهمُتها: قالت عائشة. السَّ

                                                 

  سبق تخريجه. (1)
 . 2565 في مسنده، رقم: أحمدأخرجه  (2)
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إنَّ هللَا يحبُّ الرفَق ، يا عائشة مهال  : صلى هللا عليه وسلم-فقال رسوُل هللا : قالت
صلى هللا -قال رسوُل هللا ؟ أولم َتسمْع ما قالوا، يا رسوَل هللا: فقلتُ . في األمِر كلِّه

 . (1)"وعليكم: قد قلتُ : عليه وسلم
بل ، وليس معنى هذا أن الحكمة تقتصر على الكالم اللين والرفق والعفو

، وعمال   اوبيان الحق علم  ، يبوالتره، والترغيب، بالموعظة الحسنة اتكون أحيان  
وتارة تكون باستخدام القوة وبالجهاد ، وتارة تكون باستخدام الجدال بالتي هي أحسن

وفي كيفية تعامله ، صلى هللا عليه وسلم-وبالتأمل في سيرة النبي ، في سبيل هللا
 : يمكن للناظر إجمال ذلك فيما يليو ، مع أهل الكتاب

 . يمانإلدعوتهم إلى الحق والهدى وا-
 . ناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسنم-
 . عهود والمواثيق معهم والوفاء بهاعقد ال-
 . اإلحسان إليهم وحسن معاملتهم-
 . والتعاون معهم، واالقتراض منهم، هممبايعت-
 . قتالهم واستخدام القوة معهم-

في  تتجلى التربية اإلسالمية الحق -صلى هللا عليه وسلم-وفي سيرته 
 . ة والمتطرفين من المسلمين وغيرهمع الغالالتعامل م

 : اإلفرازات السلبية للتطرف والغلو: المطلب الثاني
"كالجور ، وعواقب وخيمة، ال شك أن للغلو والتطرف إفرازات ونتائج سلبية

، وسوء الظن بالناس، وواجبات يجب أن تؤدى، على حقوق أخرى ينبغي أن تراعى
، د يخفي حسناتهم على حين يضخم سيئاتهموالنظر إليهم من خالل منظار أسو 

 . (2)"والفظاظة في الدعوة، والخشونة في األسلوب، والغلظة في التعامل

                                                 

 .6024الرفق في األمر كله، رقم:  ي، كتاب األدب، بابالبخار أخرجه  (1)
 . 10ص ، ها1426، فرج (2)
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الشخصية المتطرفة على المستوى العقلي " ومن اإلفرازات السلبية للغلو
أو عدم القدرة على تقبل أي معتقدات تختلف عن ، بأسلوب مغلق جامد التفكير

رة على التأمل والتفكير وعدم القد، أو معتقدات جماعتها، هاأو أفكار ، معتقداتها
 . (1)"واإلبداع

وال ، ال يؤمنون بالحوار مع اآلخرو والتطرف يفرز جماعة من الناس "والغل
أو التعامل مع األجنبي وبقائه في البالد اإلسالمية التي أقرها ، يؤمنون بحرية الدين
 . (2)("256من اآلية: البقرة) چ مئ حئ جئ یچ : تعالى-اإلسالم في قوله 

أصحاب األفكار المتطرفة لديهم رغبة جامحة في إقصاء " ومن المالحظ أن
ولديهم ، رؤيتهم على فهم الحقائق واألمور فهم الوحيدون القادرون حسب، اآلخر

وطريق الحياة ليس له ، فالحقائق لديهم ليس لها إال وجه واحد، أحادية في النظر
 . ؤيتهمإال مسار واحد في ر 

وال يرغبون ، وأنهم يحملون توجهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات
 . (3)"خلي عنها أو مناقشة اآلخرين فيهاكما أنهم غير مستعدين للت، في التنازل عنها

 : من مشكلة الغلو والتطرف الديني سبل الوقاية والعالج
 : تكون باألمور التالية إن الوقاية والعالج من مشكلة الغلو والتطرف الديني

، فبه تسعد األمة، والحكمة في التعامل مع اآلخرين، تطبيق مبدأ حسن التعامل -1
تحتاج إلى التعامل مع المسلمين وال شك أن الحياة ، وتسلم من االنهيار والسقوط

، والوثنيين، كالمجوس، غير المسلمين من عموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهمو 
والتعامل الصحيح يسهم في تكوين نظام دقيق هو ، ن تتم بدونهحيث ال يمكن أ

والعدل ، وتقبل أفكار اآلخرين من المسلمين وغيرهم، األساس في نجاح التعايش
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ : تعالى–قال ، وعدم ظلمهم، معهم

                                                 

 . 11ص ، ه1426، فرج (1)
 . 12ص ، المصدر السابق (2)
 . 12ص ، ها1425، اليوسف (3)
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: )الممتحنة چ ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
ذا كان هذا مع الكفار. (8  . مين من باب أولىفهو مع المسل وا 

في جانب التعامل مع أهل الكتاب )من خالل  ومن المالحظ سوء الفهم
والتعدي ، االطالع على األحداث في السنوات األخيرة من استباحة دمائهم وأموالهم

كما جاء في  -صلى هللا عليه وسلم-مخالفين بذلك قوله ، عليهم بالقتل والتفجير(
 -صلى هللا عليه وسلم-عِن النبيِ   -َي هللُا عنهمارض-حديث عبِد هللِا بِن عمرو 

نَّ ريَحها توَجُد من َمسيرِة أربعين ، لم يرْح رائحَة الجنة اَمن َقتَل ُمعاِهد  »: قال واِ 
 . (1)"«اعام  

أو تناسوه بحجة العمل بأحاديث إخراج ، وقد نسي الكثير هذا الحديث وغيره
ون أن قاتل الخليفة الثاني عمر بن وكأنهم ال يعرف، المشركين من جزيرة العرب

-ومع ذلك فقد أدخله عمر ، امجوسي   امشرك   اكان كافر   -رضي هللا عنه-الخطاب 
حتى ، ال لجزيرة العرب فقط بل إلى المدينة للحاجة إليه في مهنته -رضي هللا عنه

 . وأرضاه -رضي هللا عنه-كتب هللا الشهادة لعمر في المدينة وهو يصلي 
حوار المفتوح من رجال الفكر الديني والعلماء لكل األفكار الواردة أو إيجاد ال-2

 . عض الجوانب التي تؤدي إلى التطرفومناقشة ب، المتطرفة
 . وتوعيتهم توعية دينية وا عالمية كافية، وتوجيههم، إشغال الفراغ الفكري للشباب-3
واألسرية ، عيةواالجتما، كاألسباب االقتصادية، معالجة أسباب التطرف والغلو-4
غياب األب أو األم عن القيام بدورهم في حياة ، الطالق، الخالفات األسرية)

دور التربوي ضعف ال، الجهل، البطالة، الفقر، سوء المعاملة، الحرمان، الطفل
 . للمؤسسات التربوية(

 . واالنفتاح الفكري ، وتقبل اآلخرين كما هم، العمل بمبدأ التسامح-5

                                                 

  .3166، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، رقم البخاري أخرجه  (1)
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يجب إنكاره  اباعتبار الغلو والتطرف منكر ) والنهي عن المنكر، األمر بالمعروف-6
 . وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، (والدعوة إلى تركه
 : (1)خطر التَّطرُّف على اإلسالم: المطلب الثالث

لم هو َمطمح آمال المجتمعات اإلنسانية كلها إذ هو المناخ ؛ ال ريب أن السِ 
 . يه الطمأنينةوتشيع ف، الذي يتحقق فيه األمن

لم ليس شيئ   نما هو َرغبة في ، ُيمارسه أو عمال  ، يصنعه اإلنسان اولكن السِ  وا 
نما َسبيل اإلنسان إلى َتحقيق َرغباته ، النفس وَمقصٌد من أهم مقاصد اإلنسان وا 

أن َيبحث عن األسباب الموصلة إلى تلك الرغبات ، والوصول إلى َمقاصده
 . على إنجازها َفُيمارسها وَيعكف، والمقاصد

لمفما الس  ؟ بب السلوكي الموصل إلى السِ 
لمجتمع اإلنساني حقيقة ما الوسيلة التي ِإْن َتمَّْت ُممارستها َتحقَّقت في ا

لم  ؟ السِ 
ة في عالقة إنه ممارسة العدال، ال توجد إال وسيلة واحدة لبلوغ هذا المقصد

إذ ؛  تتَأتَّى من شخٍص واحدومن الواضح أن هذه الممارسة ال، اإلنسان مع اإلنسان
تتلخَّص في عدم العدوان على حقوق ، هي عالقة سلوكية تسري ما بين األشخاص

نَّما يتمُّ ، وعدم التقصير في النهوض بالواجبات المرعية تجاه اآلخرين، اآلخرين واِ 
 . ات نوعية متبادلةيذلك بسلوك

صل المجتمع إلى مناخ هو الوسيلة السلوكية المتبادلة التي ُتو  -إذن-فالعدل 
ذا غاب العدل غاب، وِمن ثم ُتحقِ ق في حياة أفراده األمن والطمأنينة، السلم معه  وا 

ْلم  .الطريق الموصل إلى السِ 
َيتضمَّن َدعوة  ، اولما كان القرآن الذي هو خطاب هللا الموجه إلى عباده جميع  

ة  إلى سلوك السبيل المؤدي إلى واحة السلم عز -في ِمثل قول هللا وذلك ، ُمِلحَّ
                                                 

نشاره فاي موقاع ، تعاالى-رحماه هللا -لباوطي مقال للعالمة الشهيد الدكتور محماد ساعيد رمضاان ا (1)
 . نسيم الشام
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فقد ؛ [208: ]البقرة چڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ : وجل
ز في تعريفه للسبيل المؤدي إليه تركيز   على ضرورة ممارسة العدل  اُمؤكد   ،اكبير   اركَّ

بل إنه َيأمر النَّاس باللجوء إلى هذا الميزان في كل ، في العالقات اإلنسانية جمعاء
 .نوع العالقة معهم تكان اوأي   ،كانوا اومع اآلخرين أي   ،األحوال
 :بمختلف األساليب العدالةوتأكيد األمر ب الدين اإلسالمي توصيات
 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ  -

 ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 . [8: ]المائدة چ ې ې ې ې ۉ ۉ

 . [152: ]األنعام چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  -
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ  -
 . [58: ]النساء چې ې

 . [90: ]النحل چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  -
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ںچ -

 چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 .[9: ]الحجرات
رة بأساليبها المتنوعة   اوالموجهة إلى الناس جميع   -إن هذه األوامر المتكرِ 

 :تعالى-لكلمة )اْدُخُلوا( في قوله  اليس إال تفسير   -لالنضباط بموازين العدل 
إنها بيان ، [208: ]البقرة چڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ

 . إلى السلم وال بديل عنه سبيال   ،للمدخل الذي ال بدَّ منه
ذ قد ذكرنا معنى العدالة قبل قليل رعاية الحقوق : وهو باختصار شديد، وا 

، أن َنعلم أن التَّطرُّف هو الجنوح عن هذه الرعاية -إذن–فمن اليسير   والواجبات
الطريق اآلمن العريض الذي تتالقى على السير فيه األسرة  فكأن العدل هو
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وال ، ذات اليمين أو ذات اليسار اوالتَّطرُّف هو الجنوح عنه شارد  ، اإلنسانية جمعاء
ه في لون من  ريب أن هذا الجنوح إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل ال بدَّ أن َيُزجَّ

ذا وقع الظلم ، لَّ اآلخر مكانهإن َغاب أحدهما ح، إذ هما نقيضان؛ ألوان الظلم وا 
 ،وما هو إال أن َتعصف رياحها برواق السلم، انقدحت ِمن َجرَّاء ذلك شرارة الفتن

 .وتقضي عليه
ي  -إذن-على كل َمن َينشد السلم  أن ُيبرهن على صدق َبحثه عنه ِبَتَوخِ 

َمن استهان  بل إننا ال َنشك أنَّ كلَّ ، وحراسة موازينها ،العدالة والسهر على حمايتها
َعُدوٌّ - وَضحَّى بحقوق اآلخرين في سبيل مصالحه ورغائبه الذاتية، بموازين العدل

 . لدولة أو ممثال   ،من الناس اسواء كان فرد  ، َماٍض في طريق القضاء عليه ،للسالم
هذا ، نستطيع أن ُنبِرَز َمعنى "اإلرهاب" وعلى ضوء ما قد تم بيانه، واآلن

على الرغم من إلحاح كثير من ، عن الكلمة المعبرة عنه ابوء  المعنى الذي ظل مخ
واتخذوا ِمنه ، على الذين َفاَجُئوا العالم بهذا المصطلح، الدول والمجتمعات اإلنسانية

 . أن يكشفوا للعالم المعنى الخفي الذي يقصدونه به إلشعال نار الحروب َفتيال  
رز معنى "اإلرهاب" من على ضوء هذا الذي تم بيانه نستطيع أن نب: أقول

وُيِلحُّ على اغتصاب  ،"إنه كل ُجهد َيهدف إلى الَعبث بميزان العدالة: تالفيف الخفاء
 . على مبررات القوة التي ال َيتمتع بها اآلخرون" اواعتماد   ،للذَّات اانتصار   ؛الحقوق 

، فكيف السبيل إلى حماية الطريق إلى السالم أن ال ُينَسَف بأسلحة اإلرهاب
إذ َيقوم بينها وبينه ، تحجز المجتمعات اإلنسانية أو أكثرها من السالم الذي تنشدهف

 . وَفجوة عميقة مما أحدثته يد اإلرهاب ،َبرزخ من الَقطيعة
 ڭ ڭچ: السبيل إلى ذلك اتِ باع القانون الذي أَخَذنا به بياُن هللا القائل

 . [179: ]البقرة چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
رُب على أيدي المتربصين بالسالمالسبيل إ: وبعبارة أخرى  نما ، لى ذلك الضَّ وا 

ياُج الذي ال ُبدَّ ، يكون الضرب على أيديهم بإنزال العقاب المكافئ لجريمتهم نه َللسِ  وا 
 .منه لحماية السالم
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وليس فيه ، عن هذا المبدأ اإال تعبير   ولم َتِرد في القرآن ألفاُظ الِجَهاد والقتال
ون على إبعاد موازين العدالة عن  القتالآية تدعو إلى الجهاد أو  إال ِضدَّ َمن ُيِصرُّ

لى بسط سلطان َبغيهم على اآلخرين ،الطريق إلى تحقيق رعوناتهم فإذا أقلع ، وا 
ومد  يد التعاون معهم على  ،وجب الكف عنهم ؛وجنحوا إلى السلم ،الُبَغاُة عن َبغيهم
 . وتعبيد الطريق إليه ،حراسة السالم

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ: تعالى-في قوله  اي  يبدو هذا جل
 . [190: ]البقرة چی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ : عز وجل-في قوله  اأيض   اوَنَتَبيَُّنُه َجلي  
 چک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[8: ]الممتحنة
وأن يحصي ، ومن كان َدأبه أن َيَتَتبََّع َكلمات القتال والجهاد في القرآن

ليتأتى له أن َيزعم أن ، َيقطعها عن المناسبات والجمل التي ُأحيطت بهاثم ، أعدادها
َفُمشكلته أنه  ؛القرآن َقاموٌس ِإرهابي ُيصدر إلى الناس أوامر القتل والبغي والجهاد

والقسط التي َيفيض بها  ،والعدل ،واللطف ،والصفح ،ُيعمي َعينيه عن ألفاظ العفو
، ت أضعاف ما َيَتَتبَُّعُه ِمن ألفاظ القتال والجهادوهي لو أحصاها لبلغ، القرآن الكريم

لم ُتستعمل َبعُد  عندما َتكون ُمفردات في القاموس -كانت  اأي   -على أن األلفاظ 
ه إلى أي َغرض، للتعبير بها عن حكم أو قرار  ،فهي كالمادة الَخام َقابلة ألن ُتَوجَّ

 -إذن–ناع واالستعمال فهي وما لم َيِتمَّ إدخالها في طور االستص، أو استصناع
ِد َقابليات ألي توجيه أو صنع  .َليست أكثر ِمن ُمَجرَّ
فإن ِمن الممكن أن َتهتاج َلَواعج  على أن الَعدالة إن َغابت وَحلَّ َمحلها الظلم

، َفيقضى على بعض الُبَرآء في طريق انتقامه من الظالم، الظلم في نفس المظلوم
وقد نهى ، الثورة التي ُيحِدُثَها الظلم في نفس المظلوم ولكن َمَردَّ َهذا التصرف إلى

ِبحيث ، وأمر المظلوم أن ال ُيسرف في الثأر أو االنتقام لنفسه، القرآن عن ذلك
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 گ گچ : ألم يقل، ُيزهق مع حياة المجرم الذي ظلمه أرواح َحاشيته ِمن الُبَرآء
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . [33: ]اإلسراء چ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

، ولواعج الثأر من شأن الطبيعة اإلنسانية عندما َيستشري الظلم في المجتمع
، للحق اوتفسير   ،عن القانون  ويعتد القوي فيه بقوته إلى درجة أن يجعل منها َبديال  

وهذه اللواعج َتجتاح اليوم المجتمعات الغربية أكثر مما هي موجودة في مجتمعاتنا 
مر فإن الشريعة اإلسالمية ُتلجمها ِبلجام التربية الدينية التي كان األ اوأي  ، اإلسالمية

نا لنعلم ، واالستسالم لحكمه وسلطانه ،تتلقى غذاءها من عوامل الخوف من هللا وا 
ِلتدفعهم إلى ، أن في قوى الشر ما َيستثير هذه اللواعج في نفوس المظلومين

فيعثر ، م تهمة اإلرهابكي ُتلصق به، تجاوزات َتتخطى حدود الشرائع والقوانين
نَّ ، واستالب األوطان على المبررات الشكلية لذلك ،المخططون الستالب الحقوق  وا 

 .في أرشيف الذاكرة لنماذج ومستمسكات كثيرة لذلك
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 المبحث الثالث
 اإلرهاب وكيفية معالجته

 :مفهوم اإلرهاب: المطلب األول
مصطلح حول تحديد مفهوم دقيق وواضح ل -زال ماو -نشأ خالف 

نظرة كل مجتمع من المجتمعات لعملية  الختالف انظر   ؛وتحديد أبعاده ،"اإلرهاب"
 ،همبعضإرهابي في نظر  فالمناضل من أجل حرية وطنه ،اإلرهاب واإلرهابيين
زال الخالف  ماو ، اآلخر مناضل في سبيل حقوقه همبعضواإلرهابي في نظر 

 .حول هذه اإلشكالية امستمر  
ى اللغوي لكلمة إرهاب في اللغة العربية نجد أنها كلمة وبالبحث عن المعن

واإلرهابيون لفظ يطلق على الذين يسلكون سبل العنف  ،إخافة :أي .أرهبه :من
 .(1)والقوة لتحقيق أهدافهم

 .وقد ورد لفظ الرهبة ومشتق اته في القرآن الكريم ثمان مرات
إلى  -طلحكمص–أصل كلمة اإلرهاب  استعماليعود  وفي العصر القريب

والذي رأى فيه روبسير ورفاقه ، وترتبط بما يسمى حكم اإلرهاب، فترة الثورة الفرنسية
"يجب : للفضيلة حيث يقول أمام لجنة الصحة العامة التابعة لمحكمة الرهبة اعنوان  

وأعداء الشعب ، أن يكون الهدف األول لسياستنا هو إرشاد الشعب بالمنطق
فإن ، غير المرنة ،والشديدة ،من العدالة الفورية اإلرهاب ليس أكثر ،باإلرهاب

سون  ،عنوان الفضيلة هو تحطيم أعداء الحرية باإلرهاب وسوف يقدركم الناس المؤس 
 .(2)للجمهورية"

                                                 

 . م1990طبعة ، المعجم الوجيز (1)
منشورات مركز الدراسات والبحوث . واقع اإلرهاب في الوطن العربي. محمد فتحي. لواء د، عيد (2)

 .21ص ، ه1420، م1999الرياض  –في أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية 
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"وتطلق كلمة إرهاب للداللة على أي فعل يتضم ن : أريك موريس. ويقول د
دة من العنف وينطوي تحتها ألوان، إحداث خلل في الوظائف العامة للمجتمع  ،متعد 

إلى ، الطائرات في الفضاء إلى إلقاء القنابل بال تمييز اختطافمن عمليات  ابتداء
، الدين باسموحوادث القتل ، واالغتيال، ذات الطابع السياسي االختطافعمليات 

تالف الملكيات العامة لتحقيق  ؛عنف غير عادي باستعمالأنه تهديد  :أي. وا 
 .(1)ويستخدم في إحداث تأثير معنوي أكثر منه مادي"، غاياته السياسية والدينية
العنف أو التهديد  استخدام": أنهباإلرهاب  Wardlowويعر ف واردلو 

عندما ، أو ضدها، من فرد أو جماعة تعمل إما لصالح سلطة قائمة باستخدامه
شديد عند عدد كبير من يكون القصد من هذا العمل خلق حالة من القلق ال

ه إليهم سهام اإلرهاب حتى يضمن اإلرهابيون الموافقة على  ،الضحايا ممن توج 
 . مطالبهم السياسية"

لقاء ، كالقتل ،"رعب ُتحدثه أعمال العنف: في حين عر فه السباعي بأنه وا 
رات  .(2)أو تقويض سلطة أخرى"، وذلك بغرض إقامة سلطة، أو التخريب ،المتفج 

"اإلرهاب هو العنف المنظ م بمختلف : محمد يسري دعبس. يقول دفي حين 
ه لدول ما باستخدامهالتهديد أو  ،أشكاله أو جماعة  ،أو مجموعة من الدول ،والموج 

د هو إحداث  ،سياسية أو عقائدية على يد جماعات لها طابع تنظيمي بهدف محد 
أو التقليل من هيبة  ،علتحقيق السيطرة على هذا المجتم ؛حالة من التهديد والفوضى

 . (3)القائمين عليه"

                                                 

 –القاهرة ، أحمد محمود :ترجمة الدكتور، 1991ط . اإلرهاب التهديد والرد  عليه .إريك، موريس (1)
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

مجلة األمن ، 1991 –الدالالت اللغوية والسياسية لمفهوم اإلرهاب . محمود محمد، السباعي (2)
 .135العدد ، العام

 .وكالة البنا للنشر والتوزيع، كندريةاإلس – 1994ط  –اإلرهاب . محمد يسري . د، دعبس (3)
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وقد ورد في كتاب "اإلرهاب الدولي" للدكتور عبد الهادي بعض التعريفات 
 : منها ،اللغوية

"اإلرهاب مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها  :القاموس الفرنسي "الروس"-
 .أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة" ،مجموعات ثورية

المنظ م لوسائل  االستخدام" :ر يعر ف اإلرهاب بأنهقاموس اللغة روبي-
 .للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي" استثنائية
قاموس اللغة اإلنكليزية الصادر عن مطابع أكسفورد يعر ف اإلرهاب بأنه -

 .(1)لتحقيق أغراض سياسية" االرعب خصوص   استخدام"
الم الفكر ن فكرة اإلرهاب دخلت عإ :محمد مؤنس محب الدين. ويقول د

في مدينة  انعقدالقانوني ألول مرة في المؤتمر األول لتوحيد القانون العقابي الذي 
ومنذ ذلك التاريخ لم تتوق ف المحاوالت لوضع تعريف  ،1930وارسو في بولندا عام 

 :ونورد بعض هذه التعريفات. شامل لإلرهاب
 : تعريف الكور

د التهديد  استخداميشمل وهو ، عمل سياسي يتم  توجيهه إلى هدف محد 
، ويكون ضحاياه مجر د رموز، ويتم  تنفيذه للحصول على التأثير المادي، الُمبالغ فيه

 االستخدامواإلرهاب يحت م  ،وليس بالضرورة أن يكونوا معنيين بشكل مباشر
ضد هدف وسيط يؤد ي في المستقبل إلى  باستخدامهأو التهديد  ،المقصود للعنف

أو القلق  ،وهو بذلك المعنى يهدف إلى إثارة الخوف ،يةتهديد هدف أكثر أهم
 .أو على تعديل موقفه ،االستسالملكي يتم  إجبار الهدف على  ؛الداخلي
 
 

                                                 

اإلرهاب الدولي مع دراسة اإلتفاقيات الدولية والقرارات . عبد العزيز مخيمر. د، عبد الهادي (1)
 . دار النهضة العربية، القاهرة، سلسلة دراسات القانون الدولي، الصادرة عن المنظمات الدولية
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 : تعريف عبيد
هة ضد الدولة والتي يتمث ل غرضها أو  ،اإلرهاب هو األفعال اإلجرامية الموج 

أو  ،األشخاصأو جماعات من  ،طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة
مثل أعمال  ،وتت سم األعمال اإلرهابية بالتخويف المقترن بالعنف ،عامة الشعب

 ،والقناطر ،والكباري  ،وتحطيم السكك الحديدية ،وتدمير المنشآت العامة ،التفجير
 . والقتل الجماعي ،ونشر األمراض الُمعدية ،وتسميم مياه الشرب

 : تعريف سوتيل
أو  ،أو العنف ،ي المقترف عن طريق الرعباإلرهاب هو العمل اإلجرام

 . (1)بقصد تحقيق هدف مجر د، الفزع الشديد
فيما بعد لجنة الخبراء اإلقليميين التي نظ مت  أخذت به اتعريف   وضع بسيوني

فقد عر ف ، م(1988مارس  18-14األمم المتحدة في مركز فيينا ) اجتماعاتها
وتتوخ ى أحداث ، تحف زها بواعث عقائدية، اعنف محر م دولي   استراتيجيةأنه باإلرهاب 

، لتحقيق الوصول إلى السلطة ؛عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معي ن
بغض  النظر عم ا إذا كان مقترفو العنف ، أو القيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة
 .(2)أو نيابة عن دولة من الدول، يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها

التعريفات أن اإلرهاب حالة رعب يحاول من خاللها الفاعل  ويتبي ن من هذه
وكما أسلفنا فإن تعريف اإلرهاب يتوق ف على  ،فرض سطوته لتحقيق هدف ما

من وجهة نظر أحدهم ُيعد   افمن يعد  إرهابي   ،وجهة نظر من يستخدم المصطلح
وهو الخالف الذي حصل بين منظمة  ،من وجهة نظر أخرى  أو بطال   مناضال  

 .الحكم الذاتي في وارسو اتفاقيةلتحرير والكيان الصهيوني قبيل توقيع ا
                                                 

رسالة للحصول على ، 1993ط ، قانون الجنائياإلرهاب في ال. محمد مؤنس. د، محب الدين (1)
 . 1983مقدمة لكلية الحقوق بجامعة المنصورة ، درجة الدكتوراه

دار العلم ، القاهرة، دراسة قانونية ناقدة: اإلرهاب الدولي، 1991ط ، محمد عزيز. د، شكري  (2)
 . بيروت، للماليين
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 : أسباب نشوء اإلرهاب
ية إلى العنف واإلرهاب والتطر ف وتختلف   باختالفتتنو ع األسباب المؤد 

أو أغلبها  ،وقد تتضافر كلها ،واألنظمة السياسية ،والدول ،والمجتمعات ،األشخاص
وتمتد  آثارها إلى زعزعة النظام  ،عة األشخاصفي الظهور لدى الشخص أو مجمو 

 .المجتمعي واألمان النفسي
 : األسباب الفكرية

فإذا  ،ألن تصر فات اإلنسان تصدر عن تفكير ؛األسبابوتأتي في مقدمة 
وأما إذا كان  ،فاسدة نتجت عنه تصر فات اكان الفكر الذي يوجهه ويقوده فاسد  

ل أحد أفراده فما ينتج عنه إال  خير لنفسه اصالح   وفي هذا  ،وللمجتمع الذي يشك 
ن اإلنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحي ة إ": دراز في كتابه الدين. اإلطار يقول د

، يتولى قيادتها شيء ال يقع عليه سمعه وال بصره االختياريةوتصر فاته ، بأن حركاته
. ته وأعصابهوال يسري في عضال، وال يجري في دمه، وال يوضع في يده وال عنقه

نما هو معنى إنساني روحاني   .الدين والعقيدة" اسمهوا 
وهذه األسباب الفكرية تنتج وتتجم ع في الفكر المنحرف الذي وقع تحت تأثير 

ة ،التوجيه المنحرف أسباب ال يمكن فصلها عن  والذي تضافرت في تكوينه عد 
السيئة التي تحاول والظروف السياسية ، االجتماعيةكغياب العدالة  ،بعضالبعضها 

 ؛الشباب تكالالحلول األمنية في حل  مش اعتمادو ، الفساد انتشارو ، إقصاء الشباب
على حشو ذهن  باالعتمادأزمة نظام التعليم و ، إلى ردود عنيفة همبعضمما يدفع 

 .وغيرها من الظروف ،أو نقد ،الطالب بالمعلومات دون إعمال للعقل دون تحليل
 :نطلق منوهذا الفكر المنحرف ي

 .رغبة جامحة في إقصاء اآلخر-
 .ليس لها إال  مسار واحد لديه فالحقائق، أحادية في النظر-
ين للتخل ي عن هذا الفكر-  .أو مناقشة اآلخرين فيه ،غير مستعد 
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نت ووجت لدى صغار السن وهؤالء أكثر رغبة في  ،وهذه العوامل طالما تكو 
ولهذا تتجه المنظمات  ؛عن نواميس المجتمعفي الخروج  استعداداوأكثر  ،المغامرة

ر وسائل  ،وقد أتاحت الثورة التكنولوجية ،اإلرهابية لتجنيد هؤالء  االتصالوتطو 
 ؛الدين ال عالقة لها بالدين باسمعلى مجموعة أشخاص أصدروا فتاوى  االطالع

تلك العقيدة  ملهو وعق مسهو ويزرعوا في نف ،ليسيطروا على عقول هؤالء الشباب
رة لمصالحهم األنانية والذاتية  مويحولونه ،منحرفةال أمير  باسمإلى أداة طي عة مسخَّ

 .الجماعة
وقد أتاح الغرب المستغل  والمستفيد من هذه الظاهرة لهؤالء محطات تلفزيونية 

 ،الدين باسموراحوا يصدحون على األثير يثيرون النعرات الطائفية  ،ألطراف مختلفة
هذه المحطات في لندن يمولها وأكثر ما انتشرت ، ذهبيةويؤج جون العصبيات الم

لتنفيذ مخط طات  اوذلك سعي   ؛لها أحدث األجهزة وُيجن د لها ضعاف النفوس ئويهي
 .اوديني   االحاد  فكري   االنقسامالغرب بعد زرع 

 : األسباب االقتصادية واالجتماعية
الفقيرة من األسباب وما يتعر ض له من تغي رات في المجتمعات  االقتصادُيعد  

بين  االقتصاديةالفجوة  ازديادكما أن  ،الخطيرة المحر كة لموجات اإلرهاب في العالم
للدول والمجتمعات من  االقتصاديةوازدياد األزمات  ،الدول الغني ة والدول الفقيرة

ر بأيام  تجعل من الدول الفقيرة والمجتمعات التي  ازدهارغير وجود حلول تبش 
وتجنيد هؤالء  الستقطابللجماعات اإلرهابية  اخصب   األزمات مرتع  تعاني من ا

 انعدامإليها  امضاف   ،ويشعرون باإلحباط والمرارة ،الشباب الذين يعانون من البطالة
 ،وهذا ال يمنع من وجود أغنياء في دول فقيرة ،(1)تكافؤ الفرص أمام المواطنين

 . وفقراء في دول غني ة

                                                 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . لياإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدو . كمال حماد (1)
 .43ص ، 2003، بيروت، الطبعة األولى، والتوزيع
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، والشعور بالظلم، المساواة بين أفراد الوطن الواحد انعدامإن تنامي شعور 
واستضعاف الدول الغني ة للدول  ،وغياب المحاسبة ،وانتشار الفساد في الدول النامية

كل هذه االسباب مع  - واستغالل نقاط ضعفها ،والتعد ي على حقوقها ،الفقيرة
ووجوب الرد   ،تقامباالنغيرها من األسباب تثير الرغبة الجامحة لدى هؤالء الشباب 

 ،التوجيه السليم يقعون فريسة الجماعات المنحرفة انعداموأمام  ،على هذه التصر فات
 .باالنتقامفي العمليات اإلرهابية إلشباع رغبة مت قدة في صدورهم  استخدامهمفيتم  

 : األسباب التربوية والتعليمية
وتكون  ،المجتمع تمرارالسوُيقصد بها تعل م مهارات أساسية  ،التربية والتعليم

للتغي ر الثقافي الذي يؤد ي  اللتفكير والعمل الخال ق الُمبدع الذي ُيعد  ضروري   ادافع  
ر هذا المجتمع  .هورقي   إلى تطو 

غير  وأ ،سواء في التعليم الرسمي-مؤسسات التربية والتعليم  اهتماموينصب  
تعليم أفراد المجتمع ى عللمدني أو منظمات المجتمع ا ،سواء في األسرة ،الرسمي

المختلفة  االجتماعيةمن جيل الصغار وجيل الشباب كيف يسلكون في المواقف 
 .تطو ر المجتمع ورقيه منهم يتطلبهعلى أساس ما 

أن هدفها  :أي ،وتغي ره ،وتطويره ،وتنميته ،كما ُتعنى كذلك بالسلوك اإلنساني
متكي فين مع  ،ن في المجتمعجعل أفراد األجيال الصغرى والشبابية مواطنين صالحي

 ،أنها عملية تعليم وتعل م األنماط المطلوبة من السلوك اإلنساني :أي ،الجماعة
د األثر الفع ال لألسرة والمدرسة في تنمية النشء من  اجتماعيوعليه فهي نظام  يحد 
 . حتى يحيا حياة سوي ة ؛واألخالقية ،والعقلية ،النواحي الجسمية

فنظام  ،في الدول النامية بعيد كل الُبعد عن هذا الدورأن هذا النظام  غير
وال يؤد ي الدور المطلوب  ،التعليم في المدارس دونه الكثير من المشاكل والعقبات

ون الدور المطلوب منهم ،منه  ،وخاصة لجهة أفراد الهيئة التعليمية بغالبيتهم ال يؤد 
تهم في العمل لتأمين لقمة وخاصة الوالدين الغارقين يصرفون أوقا ،األسرةوكذلك 
والذين يدفعون كلفة عالية لقاء التعليم في  ،ومحاربة الفقر وتأمين الدواء ،العيش
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المدارس لم يعودوا في هذه األوضاع قادرين على تأدية دورهم في تربية هذه 
تمضي  ،وي وشاشات أجهزة الخل ،األجيال التي تسم رت أمام شاشات الحاسب اآللي

 كامال   قد خل ف جيال   - دون رقيب أو حسيب االجتماعيع التواصل وقتها على مواق
ن ثقافي   ويستجيب لما تلق اه دون تفكير  ،بل يتلقى ،ال يرغب بالتفكير ،اغير محص 

وغياب الوالدين عن المنزل بسبب  االقتصاديةإضافة إلى أن األوضاع  ،أو مناقشة
 .امور تعقيد  بأعمالهم خلق حاالت تفك ك أسري زادت األ التزامهم

 : األسباب السياسية
 :لكن أهمها ،تتمث ل في كثير من الدوافع والعوامل السياسية

ش الفاضح بين ما تحض  عليه مواثيق النظام السياسي الدولي من مبادئ االنق -
وبين ما تنم  عنه سلوكيات النظام  ،وما تدعو إليه من قيم إنسانية ومثاليات

ر العام لكل تلك القيم والمثالياتوالتي ترق ،السياسي الفعلية  ،ى به إلى مستوى التنك 
حباط  .وما تسب به من خيبات أمل وا 

التي تتعر ض لها اإلنسانية  واالنتهاكاتعدم الحزم في الرد  على المخالفات  -
ليجمع في  ،فالتسيب الدولي يفتح المجال أمام أخطبوط اإلرهاب ،والمواثيق الدولية

ر بهم ديني   ،والمرتزقة ،رفينوالمحت ،صفوفه القتلة  ؛اأو عقائدي   ،اوغيرهم من المغر 
 ،على سيادة الدول واالعتداء ،القانون الدولي احتقارمما يحث ه على التمادي في 

 .وأمانهم ،وحري ة األفراد
الثقة بين  انعدامويعود ذلك إلى ، العالقة بين الشعوب والسلطات الحاكمة ختاللا -

واستغالل  ،وذلك بسبب فساد هذه الرموز ،وبين شعوبها رموز السلطة الحاكمة
وسعيها لتحقيق مكاسبها على  ،مناصبها لمنافعها الخاصة ومصالحها الشخصية

ن أفراد هذا الشعب من  ،حساب أفراد الشعب وغياب المرجعية الالزمة التي تمك 
ية والمعنوية ة خاصة لعدم خضوع رموز هذه السلطة لسلط ،تحصيل حقوقه الماد 

فالدول القوي ة ترتكب أبشع ؛ أن هذا األمر يحصل على مستوى الدول اعلم   ،القضاء
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وليس من يحاسب مما يزيد من النقمة في  ،واالستضعاف االستغاللأنواع جرائم 
 .نفوس جيل الشباب
 : األسباب النفسية

مة القوي ة تجاه  اعتمدتهامقابل المعايير المزدوجة التي  سياسات الدول المتقد 
ل سلم القيم ،وتبد ل معايير التقييم ،الدول النامية الفقيرة واختفاء المبادئ  ،وتبد 

ى إلى خلق اإلحباط والشعور  -وعدم وجود القدوة  ،وغياب الضمير ،السليمة أد 
لدى الشخص أو يتعل ق بمجال حيوي  اوكلما كان موضوع اإلحباط مهم   ،بالهزيمة

 . الفعل بصورة أقوى وأعنف ءترداوظهرت  ،ومباشر كان اإلحباط أشد  
وعلى ضوء  ،خصيات التي تتمت ع بالنفوذ بتعالٍ كما أن تصر ف زمر الش

فتتصر ف  ،فال تخضع للمحاسبة ،الشعور بالعظمة نتيجة اعتبارها أقوى من القانون 
وهذا التصر ف  ،على أساس أنها شخصيات عظيمة ال تقبل المراجعة أو النقاش

حتى أنهم ال  ،ألية قواعد أو مبادئ مهما علت التكلفة ايجعلهم ال يقيمون وزن  
 .لإلنسان الذي يعتبرونه أنه أدنى درجات منهم ايقيمون وزن  

 : اإلدارات المساعدة
ال ُيستهان به في تغذية العنف واإلرهاب  العبت وتلعب وسائل اإلعالم دور  

مه من برامج هوظهور  ه،ودعم ،والتطر ف وأساليب نقل  ،وأخبار ،وأفالم ،بما تقد 
بالعقول والشعائر  واالستهتارفأغلبها تنهج منهج التطر ف  ،أو تركيبها ،األحداث

بل إن بعضها برع في زرع الفتن  ،الدينية واألخالقية تحت شعار حرية التعبير
ثارتها من خالل المغاالة في عرض بعض البرامج واألفالم واألفكار والتهويل  وا 

 ،وكذلك في الموضوعات ،دينية وغير دينية بشخصيات متطر فة واالستعانة
ثارة  ،قصد التعليق عليها بما يخدم فكرة زرع الفتن اوتناولها إيماني   ،وتحليلها وا 
 . النعرات

همت سأترنت( من الوسائط القوي ة التي كما ُتعد  شبكة المعلومات الدولية )اإلن
 ،والتصريحات ،اتوالمعلوم ،في خدمة عمليات العنف واإلرهاب عبر نشر األفكار
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فمن لم يشاهد قنوات التلفزة أو غاب عنه لقاء حماسي بين  ،واألفالم المحظورة
كما أن بعض  ،شخصيات متنازعة يمكن متابعته وا عادة حضوره على اإلنترنت

كما أن  ،األفالم التي تثير الحفيظة تجدها تتناقل بسرعة ويجري التركيز عليها
وتسخير أشخاص إلثارة النقاش الذي  جتماعياالالنقاشات عبر مواقع التواصل 
إلى هذا  االنتباهويقع فيه الكثير من األفراد دون  ،يثير النعرات أمر كثير الحدوث

 . الفخ
 ه:وأشكال صور اإلرهاب: المطلب الثاني

د الصور واألشكال التي اتخذها اإلرهاب د من اختالف  ،تتعد  وينبع التعد 
د باختصار  ،احث أو المحل ل في نظرتهالخلفية التي يستند إليها الب ولهذا فسوف نعد 

 .موجز هذه الصور
 :لطبيعة امتداد اإلرهاب الجغرافي اوفق  . 1

 : يمكن تصنيف اإلرهاب بحسب امتداده الجغرافي إلى
 : إرهاب وطني. أ

وتنحصر مجمل نشاطاته داخل الدولة  ،وأكثر انتشارا ،اويعتبر أقدم تاريخ  
وليس له ، ز تأثيراته حدودها وأهدافه محلية محدودة ومحصورةوال تتجاو  ،الواحدة

 .بواعث أجنبية
 :إرهاب دولي .ب

أو في  ،أو في التنفيذ ،هو الذي يتخط ى حدود الدولة الواحدة في التخطيط له
 .وبصورة أخرى يستهدف مصالح أكثر من دولة ،النتائج

 : لطبيعة األدوات المستعملة اوفق  . 2
 : إرهاب نووي  .أ

 ،هو الذي يرتكب باالعتماد على وسائل وأدوات نووية في تنفيذ االعتداء
 .اوهو من األنواع الخطرة جد   ،أو الهيدروجينية ،كاألسلحة النووية
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 : إرهاب بيولوجي. ب
ومخاطره  ،هو عبارة عن اعتداء إرهابي تستخدم فيه مواد وأسلحة بيولوجية

ي األوبئة ،جسيمة وشاملة  .خاصة الُمعدية منهاو  ،يؤد ي إلى تفش 
 : إرهاب كيمائي. ج

 ،هو كناية عن اعتداء تستخدم فيه مواد كيماوية بهدف التعر ض ألهداف
 .كاستعمال الغازات السام ة ،خاصة البشرية منها

 : إرهاب معلوماتي. د
لة لها ومخاطره من  ،وهو الذي يقع على أجهزة المكننة واألنظمة المشغ 

 .المخاطر الحديثة
 : ب بالستيإرها. ه

كاستعمال األسلحة الصاروخية  ،اعتداء يتم  باستخدام أسلحة باليستية
هة  . أو المسدسات مع كواتم الصوت ،أو الرشاشات ،الموج 

 :لألشخاص المتوّرطين في ارتكابه اوفق  . 3
 : إرهاب فردي. أ

عمل إرهابي يقوم به فرد أو أكثر ال تجمع بينهم روابط أيديولوجية أو 
 .ويقومون به لغايات مختلفة بمعزل عن أي اتفاق ُمسبق ،عقائدية

 :إرهاب الجماعة. ب
 ،والتنفيذ ،واإلعدادة من األشخاص يشتركون في التخطيط، مجموع

ويشترط فيه أن  ،هم كل منهم بنشاط معي نسمون األدوار فيما بينهم بحيث يسفيتقا
 .يجمع بين أشخاصه ارتباط تنظيمي وأيديولوجي

 : لة الداخليإرهاب الدو . ج
ويهدف إلى إضعاف عزيمة كل من يرفض أو  ،يسم ى إرهاب السلطة

 .أو بعض رموزها ،يعارض سياسات السلطة الحاكمة
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 : إرهاب الدولة الخارجي. د
النشاط اإلرهابي الذي تمارسه دولة ما ضد دولة أخرى وشعب آخر بهدف 

 .و لتهجير سكانهاأ ،واستغالل مواردها الطبيعية واالقتصادية ،فرض مشيئتها
 :لغاياته وأهدافه اوفق  . 4
 : إرهاب سياسي. أ

 . أو دولية ،وهو الذي يتم  من خالله السعي إلى تحقيق مآرب سياسية محلية
 :إرهاب أيديولوجي )عقائدي(. ب

فئة من الناس تحمل عقيدة ما تمارسه ضد فئة أخرى من الناس ال تتآلف مع 
 .المفاهيم السائدة

 : إرهاب ديني. ج
أو  ،نشاطات إرهابية يقوم بها بعض الجماعات المنتسبة إلى دين معي ن

 .أو المعتقد الديني ،مذهب معي ن ضد آخرين لمجر د االختالف في االنتماء
 :ثني أو عرقيإإرهاب . د

تقوم به جماعة من عرق معي ن ضد جماعات أخرى من أعراق أخرى بسبب 
تحت حجة رعاية مصالح الفئة التي ينتمون  ،الشعور بالتمايز بالمكانة االجتماعية

 .إليها
 : إرهاب غير سياسي. ه

إذ يقوم على المصالح الخاصة يتحر ك وفق الميول الشخصية بهدف إشباع 
 .ال سيما تلك التي يسعى اإلرهابيون خاللها لتحقيق مكاسب مادية ،غريزة أو نزوة

 : إرهاب سادي. و
ال تكون متآلفة مع المفاهيم  ،غرائزية يتم  ارتكابه بهدف تحقيق نزوات وميول

 .األخالقية والقيم اإلنسانية
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 : إرهاب فوضوي . ز
يمتاز  ،إرهاب غير منتظم بسبب عدم تحديد ميوله واتجاهاته األيديولوجية

ل السريع بهدف تحصيل نفع ماد ي أو تسهيل مزاولة أنشطة محر مة  ،بالتغي ر والتبد 
 .أو ممنوعة

 :االرهاب على المجتمعات االسالمية ووسائل حمايتها أثر: المطلب الثالث
لقد أثبت الواقع أن المجتمعات االسالمية أكثر شريحة مستهدفة من قبل 

خاصة تلك الفئة التي ُتعاني من قل ة التحصين  ،التيارات اإلرهابية والمتطر فة
فك ك كالت ،باإلضافة إلى مشكالت اقتصادية واجتماعية ،ونقص في الوعي، الثقافي
 . وزيادة الشعور باإلحباط، وات ساع أوقات الفراغ، والبطالة، األسري 

نهم من الوقوع  ،لذلك وجب تحصينهم حاطتهم بالتدابير الوقائية التي تخص  وا 
د إضافة لذلك يجب أن ال ننسى العمل على خلق جيل  ،في شراك الغلو  والتشد 

ن بالعمل على تنشئة األطفال توجيه االنتباه للشباب في إذ ال يكفي  ؛صالح محص 
إذ أننا لو صرفنا انتباهنا للشباب فقط فمن يضمن نجاة الجيل القادم  ؛الواقع الحالي

من براثن اإلرهاب وجماعات اإلرهاب العاملة ليل نهار بالسر  والعلن على 
ة األزمات والمشكالت  ،استقطاب هؤالء المجتمعات االسالمية واصطيادهم في لج 

 . وفي كل المجاالت ،ها اإلنسانية على جميع المستوياتالتي تعاني من
كما أنه من المهم االنتباه إلى أنه من الضروري أن تكون المعالجة شاملة 

واشتراك كل المؤسسات واألفراد المولجين في عملية  ،على كل المستويات
الزوايا زاوية من  ةألنه إذا وجد خلل في أي ؛والعالج ،والوقاية ،واإلنقاذ ،المكافحة

لذلك فإننا  ؛لخلل في العالج والمكافحة ربما يؤد ي إلى الفشل اواسع   اسيفتح باب  ف
 .من الديني اسنطرح حلول المعالجة بمستوياتها المختلفة بدء  
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 : على المستوى الديني. 1
د الجفري  ي المنكرات والكبائر دون أن يكون هناك إنكار أو  يؤك  "أن تفش 
ة لتغيير   .(1)والقالقل في البالد ،والحروب ،ها سبب رئيس لحدوث الفتنمحاولة جاد 

ة ه فعل مساوية له في الشد  د تقابله رد  والنتيجة ، ومما ال شك  فيه أن التشد 
 .(2)تكون عكسية ادائم  

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ: ويقول هللا في كتابه الكريم

 .َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن
طر ف والغلو  ال بد  من نشر الوعي تنقية المؤسسات الدينية من رجاالت الت

، والتوجيه الديني الصحيح الذي يكفل للبشرية النجاة والرفعة في الدنيا واآلخرة
 :باألنبياء امرور   ،حتى النبي  محمد  -عليه السالم–ومسيرة األنبياء من آدم 

براهيم ،نوح  ،أك دوا على قيمة اإلنسان العلياعليهم السالم، -، وعيسىوموسى ،وا 
ر لمصلحة هذا اإلنسان ،والتي أك د عليها الخالق وكل ما فعله  ،وأن كل شيء مسخ 
 . ودفعه نحو الكمال ،ولتربيته ،األنبياء هو لمصلحته

والنوادي  ،وفي الجمعيات ،فيجب إدخال التعليم الديني الصحيح في المدارس
اإلضافة إلى ب ،وغيرها( بأسلوب غير تقليدي ،والكنائس ،والبيوت الدينية )المساجد
ومنع  ،وخدمة الدين الصحيح ،ووضعها بخدمة النشء ،استخدام التقنيات الحديثة

 .أجهزة اإلعالم من التعامل مع رجاالت الغلو  والتطر ف

                                                 

بحث منشور في مؤتمر موقف ، األسباب والعالج :اإلرهاب. ه(1425). عصام، الجفري  (1)
المنعقد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض خالل الفترة من ، اإلسالم من اإلرهاب

 .األول ربيع 1-3
نساق اإلجتماعية ودورها في مقاومة اإلرهاب األ –عبد هللا بن عبد العزيز . د، اليوسف (2)

 –ه 1427الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، والتطر ف
 .م2006
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 : على مستوى األسرة. 2
رنا قبل أن نبحث في زواج المجتمعات االسالمية بإعداد برنامج تأهيل  هل فك 

كتأهيل الفتيات على القيام بدور ، لتوعيتهم بدورهم ؛لهؤالء المجتمعات االسالمية
فكثيرة هي ، والمجتمعات االسالمية على القيام بدور الزوج واألب ؛الزوجة واألم

وعدم االستعداد  ،ليات هذه األدوارت التي تفشل بسبب عدم الوعي بمسئو الزيجا
 ،هل واألوالدمن هنا نشأت الفجوة بين األ ؛أو عدم فهمها ،لياتلتقب ل هذه المسئو 

 ،لكنها كانت فاشلة على المستوى التربوي  ،فكثير هي الزيجات التي استمرت
ات  ،امستمر   والتأهيل يجب أن يكون تأهيال   بحيث يتم  التأهيل على مستوى المستجد 

وعلى الوالدين مساعدة  ،واألمور الطارئة التي على المجتمعات االسالمية مواجهتها
وأهم هذه المشكالت هي القضاء على  ،مية في مواجهتهاهؤالء المجتمعات االسال

ويعزو الزهراني أسباب اإلرهاب إلى الفراغ  ،أوقات الفراغ لدى المجتمعات االسالمية
امة، والبطالة ، والتناقض، وقل ة القدوة، واإلحباط والتوجيه الخاطئ، والدعوات الهد 

الة ،ي المنكراتوتفش  ، واإلخفاق، والتضييق في الرزق ، والكبت الديني ، والرفقة الض 
 .(1)والفهم الخاطئ للنصوص، وغياب منابر الحوار الحر ة

 ،وتربيتهم على الهدوء ،فواجبات األسرة تزويد أبنائهم باألخالق الحميدة
م باالنفعاالت ،وضبط النفس ومراعاة  ،وغرس محبة الوطن في نفوسهم ،والتحك 
 ،والعرض ،والعقل ،والنفس ،الدينوحفظ الضروريات الخمس ) ،المصالح العليا

والتعامل  ،وحسن اختيار الصحبة والرفاق ،والمشاورة ،وتقدير نعمة األمن ،والمال(
 ،وحسن االندماج مع المجتمع ،ومحاربتهم بالحسنى ،معهم برحابة صدر وشفافية

وحسن  ،وبيان قبح آثار التطر ف ،ورفع قيمة العمل بنظرهم ،ومهارات التفكير السليم

                                                 

كافحة من جهود المملكة العربية السعودية في م. ه(1425). سعيد بن عائض، الزهراني (1)
 . الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، موقف اإلسالم من اإلرهاب، اإلرهاب
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 ،وبث  روح األمل والتفاؤل في نفوسهم ،ورفع معنوياتهم ،تخدام التقنيات الحديثةاس
 .(1)وترشيد العاطفة لديهم

 : على مستوى المؤسسات التعليمية. 3
، والتحف ظ ،والتكرار ،تعتمد نظم التعليم في معظم األقطار العربية على التلقين

دون إعمال ، بالمعلومات وعلى حشو ذهن الطالب طوال مختلف المراحل الدراسية
يتقب ل بسهولة كل ما تمليه  اومثل هذه النظم تفرز طالب  ، ودون تحليل أو نقد ،للعقل

على مثل هذا الطالب  اوبذلك يصبح من السهل جد   ،عليه سلطة المعلم دون نقاش
أو  ،أو نقد ،أن يتقب ل كل ما تمليه عليه سلطة أمير الجماعة دون تحليل

 .(2)معارضة
وجعلها مرنة  ،كل من يعنيه األمر إعادة النظر بنظم التعليم ومناهجهفعلى 

 ،لزرع حب العلم في نفوسهم ؛تسهل التعامل مع طموحات المجتمعات االسالمية
ليكونوا على مستوى تشكيل  ؛واألهم  من ذلك كله العناية باألساتذة ،وفهم النصوص

المؤسسات التعليمية أن تشارك  فعلى ،وخلق رابط المحبة بينهم وبين طالبهم ،القدوة
 .وتكمل دورها في التربية ،األسرة

 :على المستوى االجتماعي. 4
في المحافظة  امهم   اتؤد ي المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية دور  

هة للمجتمع، على األمن وتكمن أهمية هذا ، وذلك من خالل أعمالها وبرامجها الموج 
م خدم ة ألفراد المجتمعالدور في أنها تقد  ية ،ات وبرامج عد  أم  ،سواء أكانت صح 

دة ،أم ترفيهية ،أم مهنية ،اجتماعية فهي تقوم بدور  ،(3)وغيرها من الخدمات المتعد 

                                                 

منشور ، عشرون وسيلة لحماية الشباب من التطر ف: مقال بعنوان. أحمد محمد، الشحي :نظرا (1)
 .2015مايو/أيار  28على اإلنترنت بتاريخ 

 .92ص ، قمرجع ساب، عبد هللا بن عبد العزيز. اليوسف د (2)
 .92ص ، مرجع سابق، عبد هللا بن عبد العزيز. اليوسف د (3)
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أو التنشئة االجتماعية من خالل وضع ضوابط  ،أو بعملية الضبط االجتماعي
دة ، المسجد، األسرة: مثل ،أو نشر وبلورة قيم اجتماعية معي نة في المجتمع ،محد 

 الكنه من المهم جد   ،(1)الرأي العام، جماعات الجوار، النوادي، جماعات الرفاق
واألماكن  ،والمالعب الرياضية ،إيجاد البنية التحتية من تأمين النوادي االجتماعية

 ،سالمية ونشاطاتهالمجتمعات اإل والحدائق التي يمكن أن تستوعب ،الترفيهية
 .تخدام طاقته اإلبداعية بما يفيدواس ،وتفريغ طاقاته

 : على المستوى االقتصادي. 5
ل أحد العوامل األساسية التي قد تدفع الفرد إلى  إن الوضع االقتصادي يشك 

ن المستوى المعيشي ؛السلوك المنحرف  ،وشعور الفرد بقدرته ،إذ أن تحس 
شباع غرائزه وأغلب احتياجاته يؤد ي إلى ،واستطاعته تحقيق رغباته انخفاض  وا 

ي إلى سلوك  ،نسبة الجرائم والسلوك المنحرف ولكنه مع غياب الوعي والقيم قد يؤد 
شباع  ،ولعب القمار ،وشرب الخمر ،مثل ارتياد أماكن اللهو ،منحرف آخر وا 

 .(2)الغرائز الجنسية بطرق غير مشروعة
 ،وقلق ،كما أن تقل بات الوضع االقتصادي تؤد ي إلى اضطرابات نفسية

 .الفئة التي تعاني من البطالة وقل ة الموارد واإلمكانات اخصوص   ،وتوت ر
أو  ،وال يقتصر تأثير الدوافع االقتصادية إلى ارتكاب الجريمة على حالة الفقر

بل قد تؤد ي ، والرشوة ،االختالس :مثل ،أنها تؤد ي إلى جرائم السرقة وجرائم األموال
وجرائم تهريب  ،الجرائم األخالقيةو  ،إلى جرائم مثل جرائم االعتداء على النفس

وعلى هذا األساس فإنه من المهم  إعادة النظر بالسياسات االقتصادية  ،المخدرات
                                                 

في ظل  التغي رات تفعيل دور مؤسسات الضبط اإلجتماعي ، ه(1420). محمد عبد هللا، البكر (1)
العدد ، 16المجلة ، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، قتصادية المعاصرةجتماعية واالاال
 .62-40ص ، 32
 . بيروت، دار النهضة العربية، مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، (1985). فوزية، عبد الست ار (2)
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والتعليمية لتأمين سوق عمل للمتخر جين من المجتمعات االسالمية حسب حاجات 
ليشعر جميع أفراد  ؛والتأمينات االجتماعية ،والنظر بإعادة توزيع الثروة ،السوق 
 .وعدم القلق والخوف على المستقبل ،مع باألمانالمجت

فبوجود األمن  ؛ومن المعروف أن لألمن عالقة قوي ة بالتنمية االقتصادية
عنصران متالزمان في تأمين  -واالقتصاد ،األمن–نهما ؛ إذ إيتحق ق االزدهار

مات رفاهية اإلنسان وسعادته يج ،اسلب   ،وهما يتبادالن التأثير والتأث ر ،مقو   . ااب  وا 
ولعل إحدى أهم المشكالت التي يعاني منها االقتصاد هي التنمية غير 

هة إلى المدن بحيث ، ولم تأخذ في الحسبان واقع القرى واألرياف ،المتوازنة الموج 
ل في المدن، أفرزت إشكاليات كثيرة وبروز ظاهرة أطفال ، منها بروز ظاهرة التسو 

وخسارة القطاع  ،انتشار اآلفات االجتماعيةو  ،وحزام البؤس حول المدن ،(1)الشوارع
 . الزراعي وتأثيره في االقتصادي الوطني

وتناسق  ،تلبية احتياجات المجتمعات االسالمية االقتصادية افمن المهم جد  
وتأمين البنية التحتية لتنمية القطاع  ،النظام التعليمي مع السياسة االقتصادية

 .سالمية في موطنهماإل، وبقاء المجتمعات الزراعي واألرياف
 : على المستوى اإلعالمي. 6

مما يجعل  ؛إنه عصر االتصاالت والمعلومات التي تنتقل بسرعة فائقة
م فيها أو إيقافها أمر   حيث أصبح هناك ذوبان  ،إن لم يكن مستحيال  ، اصعب   االتحك 

خافية لم تعد  ،للحدود اإلقليمية وحرب اإلعالم والفضاء المفتوح في الوقت الحاضر
 اووطني   اأمني   اوأصبح التحصين الفكري والمعرفي لألفراد والمجتمع مطلب   ،على أحد

وأصبحت القوة في الحاضر تعتمد على ، في ظل  االنتشار السريع للمعلومات

                                                 

كلية الملك فهد ، الدور الوقائي للمدرسة في المجتمع السعودي. عبد هللا بن عبد العزيز، اليوسف (1)
 . 370-345ص ، ه(1422)، الرياض، مركز البحوث والدراسات، األمنية
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والتحد ي الذي يبرز هنا هو كيفية تأمين فكر اإلنسان  ،السيطرة اإلعالمية
ث الفكري القادم من   .آفاق بعيدةوتحصينه من التلو 

 :وجب وضع استراتيجية لإلعالم عبر اتخاذ خطوات على النحو التالي لذا
دة -  ،تهدف إلى تنمية الوعي العام الوطني ،بناء منظومة إعالمية استراتيجية موح 

ة  .وطرح ما يهم  المجتمعات االسالمية من قضايا فكرية ملح 
 ،عة بشكل بعيد عن المبالغةالعمل اإلعالمي االحترافي بتأمين المعلومة السري -

 .والتطر ف ،والعنف ،والتهويل
 .لكي تحل  محل رموز الضالل ؛وتقديمها للشباب ،إيجاد الرموز الفكرية الفاعلة -
المواد اإلعالمية التي تكفل غرس القيم الدينية والمبادئ االجتماعية  دإعدا -

ز على الثوابت األخالقية األصيلة ،والوطنية  .وترك 
 : المستوى األمني على .7

باإلضافة إلى دور رجال األمن في محاربة حاالت اإلرهاب -إنه من المهم 
 أن النسق األمني ُيعد  أحد األنساق المهم ة في بناء أي مجتمع -االعاملة حالي  

ويتأث ر كل  ،ن األنساق تعتمد في تكاملها على بعضها البعضوحيث إ، وثقافته
فإن التكامل بين النسق األمني واألنساق  ؛نساقنسق بأي خلل يقع في بقية األ

فرجل األمن هو مواطن يؤد ي دوره ، اوحيوي   اضروري   ااالجتماعية األخرى ُيعد  أمر  
 على أن هذا الدور ال يمكن أن يكون متفاعال   ،في حماية أمن المجتمع وصيانته

األمن بشكل يحق ق الهدف منه ما لم تكن عالقة إيجابية وتكاملية بين رجل 
وال ننسى دور الثقة المتبادلة واعتبار أن العمل األمني هو واجب وطني  ،والمواطن

 .وخدمة للمجتمع
وعليه فإنه من الضروري تبسيط إجراءات التعامل بين المواطنين ورجال 

 ،وعلى هؤالء تقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية للمواطن الذي يلجأ إليه ،األمن
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حباطها  ،دريب رجال األمن على مواجهة الجرائم قبل وقوعهات اومن المهم أيض   وا 
 . في عصر المعلومات وقد أصبح هذا األمر سهال   ،في مهدها

ومن المهم  التنب ه إلى أنه على جميع هذه المؤسسات أن تتكامل في تطبيق 
وأن يشارك في هذا  ،وسد  الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الخلل ،وسائل المعالجة

واألسر  ،واألفراد ،وغير الرسمية ،والجمعيات الرسمية ،تكامل جميع المؤسساتال
 ،وأعمالها بروح اإلخالص ،ومهماتها ،بجميع مستوياتها من خالل تأدية أدوارها

 .ومراعاة المصالح الوطنية والمجتمعية العليا ،والتفاني
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 ةالخاتم
التي  توصياتفي نهاية هذا البحث أعرض للنتائج التي توصل إليها وال

 يطرحها.
 :النتائجأوال 
وبين األفراد  ،التي انتشرت في العالم تكالأن التطرف من أخطر المش .1

 . والمجتمعات
 . ويبث الرعب والخوف بين الناس ،التطرف بشتى أنواعه يفتك تماسك المجتمع .2
وخسارة المسلم لدينة  ،هنالك أنواع من التطرف تؤدي إلى االنحراف الديني .3

 . ودنياه
 .التعظيم والغلو من أخطر أنواع التطرف الفكري  .4
ن اإلسالم يدعو إلى نبذ ا، حيث إإرهابي ان المجتمع اإلسالمي ال يمثل مجتمعأ .5

 .التطرف والعادات والسلوكيات السيئة
 : التوصياتثانيا: 

 . لمقاومة التطرف بشتى أنواعه ؛االهتمام بأمور الدين وأفكاره السليمة .1
سالمية الصحيحة لتنشئة جيل قادر على مواجهة جميع اتباع طرق التربية اإل .2

 .المشاكل
فكار التي تدعو للتطرف للقدرة على ث عن تمام المعرفة في األمور واألالبح .3

 .مقاومته
التباع السبل الصحيحة  ؛اللجوء ألهل العلم عند عدم المعرفة باألمور وتأكيدها .4

 . والسليمة
وجميع العادات  ،ض التطرفعكس صورة اإلسالم الصحيح الذي يدعو لرف .5

 . ونشر المساواة والعدل في جميع المجتمعات ،والسلوكيات السيئة
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 المصادر والمراجعفهرس 
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 .ربيع األول 3-1المية بالرياض خالل الفترة من اإلس

وكالة البنا ، اإلسكندرية – 1994ط  –اإلرهاب . محمد يسري . د، دعبس (8
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