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 لتطرف وعالقته بالهوّية واالنتماءا

 

 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى معالجة موضوع التطرف بشكل أكاديمي زعلمي، في المجاالت المساعدة 
للتخلص منه، وخاّصة األبحاث التي يمكن أن تتقّصى أبعاد هذه الظاهرة وتجّلياتها في المجتمع. كذلك 

عنف ل، في ظل مقاربة بعض المصطلحات كاالتطرف والهويةيهدف البحث إلى فهم العالقة بين 
في محاولة لوضع الظاهرة في سياقها الموضوعي والمنطقي  ،صب واالنعزال واالغتراب واالرهابوالتع

الصحيح الذي يساعد على فهمها بالطريقة العلمّية دون العاطفّية. وكونها ظاهرة إجتماعّية ال ينفي 
ة ال صحّية , فإذا كان القضاء عليها بصورة مطلقة صعب المنال، فإّن عنها صفة أّنها ظاهرة مرضيّ 

 الحّد منها، وتقليص أخطارها وآثارها السلبّية على المجتمعات يبقى أمًرا مطلوًبا.

 

 اإلشكالّية 

 الت التالّية : تكمن مشكلة البحث في التساؤ 

 ما هي عالقة الهوّية مع المجتمع والثقافة؟ -
 ؟لتطّرف بأزمة الهوّية الثقافّيةإلى أي حد يرتبط ا -
 كيف تستحيل الهوّية مجااًل للتطّرف؟ -
 التطرف؟ حالة إلىاالنتماء  حالة الهوّية منهل تعبر  -
 ما اآلفات االجتماعّية التي تفتك بالهوّية؟ -

 

 منهجّية البحث

 .المنهج التاريخي التحليلي للكشف عن التطرف وعالقته بالهوّية واإلنتماءالباحثة ت استخدم
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 تمهيد

ة دون التي تخـتص بهـا الكائنـات البشـري ،الماديةـــف المنتجــــات الفكريــــة و تمثـــّـل الثقافــــة مختلـ         
إذ تتســـم بكونهـــا أســـلوب اإلنســـان الـــذي ينتهجهـــه إلشـــباع حاجاتـــه المتعـــددة منهـــا العاطفيـــة،  .الحيوانيـة

عيــة، ـة الطبيمتغيــرات البيئـالمواءمـــــة بـــــين هـــــذه الحاجـــــات و االقتصـــــادية ..الـــــخ، و  الجنســـية، التربويـــة،
تشـــمل مختلـــف الوســـائل والطرائــق، التـــي يبـــدعها العقـــل البشـري لسـد  بهــذا المعنــى،فالثقافــة إذن و 

هـو مـا يصـنع الفـرق بينـه وبين الحيــوان، الــذي يعتمــد علــى مجــرد الغريــزة فــي نسـان، و حاجـات اإل
جيل قدرته علـى الـتعلم، يسـتطيع أن يورث ثقافته التي اكتسبها عن الإشــباع حاجاته، فاإلنسان بعقله، و 

لة ـإن الثقافـة تمثـل تراكمــات لمحصــالسـابق ضـمن بيئتـه االجتماعية، إلى الجيـل الالحـق، و بـذلك ف
إنهـا تمتـــاز عليــه فل عبــر سـيرورته التاريخيــة، و إنتــاج اإلنســانية، أو لنقــل أنهــا تــراث اإلنسـان المنقــو 

حيـث  نكــذلك باالســـتمرارية، التـــي تقتـــرن هـــي األخـــرى بخاصـية التوافـق، ذلـك أن الثقافـة تتغيـر مـ
هـو ما يحّتم الّتخلي عن بعض األشـكال ير ظـروف الحيـاة االجتماعيـة، و الشـكل والمحتوى، تباًعا وتغ

بـــدالها بمـــقيـــق اإلشـــباع المطلـــوب، و التقليديـّة، التـي كانـت ُتســـتخدم فـــي تح لّتغيرات اا يتناسب و ا 
   .المستحدثة على المجتمع

زيـادة علـى مـا تخـتص بـه الثّقافة، من حيث كونها منتًجا اجتماعًيا بامتياز، أنـّه و  هذا، ونشير إلـى
جيــو اختلفــت، فــإّن للعوامـل اليـة، والمجتمعـات مهمـا تعـددت و تشترك في إنتاجه كل الجماعـات االجتماع

يكــون ف متجانسـة بــين المجتمعــات، التاريخيــّة والـنفس اجتماعية، دوًرا هامـًا فـي تكـوين نمـاذج ثقافيـّة 
 التـي تمّيزهـا عــن غيرهــا.  Specialities منطقــة جغرافيــة معّينـة، خصائصـها الثقافيـّة لكــّل إقلــيم أو

 .ـه الثقافيـّةالـذي يشـّكل هويت الثقافيـّة أو نموذجـه الثقـافي،بالتــالي فــإّن لكــل مجتمــع إنســاني خواصــه و 
مــن هُــا يككيــة واآلســيوية، لكــّن الفــرق بينر يفالمجتمعات اإلفريقية منتجة للثقافة تماًما كالمجتمعات األم

ا، تتبـاين حتـّى أّن المجتمعات اإلفريقية نفسهو  .تحديـًدا فـي ممارسـاتها الثقافيـّةو  فــي نمــاذج الحياة فيها،
، ومن ثم فإّن الهوّيات 1غيرهاة و اآلسـيويّ ـة و كيّ ر يللمجتمعـات األممـن حيـث ثقافاتهـا، وكذلـك بالنسـبة 

  فـــاختالف الثقافـــات هـــو اخـــتالف فـــي الهوّيات. ،الثقافية للمجتمعات اإلنسـانية ليســـت بالمتماثلـــة
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مكـن هما عـن األخـرى، فالهويـّة ال يال تنفـك إحـداالهويـّـة وجهــان لعملــة واحدة، و عليــه نجــد أّن الثقافــة و و  
ذلك بـرز بزها، و دون هوّية تميّ من ف عليها األخيـــرة ال يمكـــن التعرّ ا خـــارج نطـــاق الثقافـــة، و تحديـــده

 .مالزمتها لهاو  علـى السـطح المعرفـي مفهـوم الهويـّة الثقافيـّة، القتـران الهويـّة بالثقافـة،

 

 الهوّية والمجتمع 

ا كثيـــرً و  ،الثقافـــةكـــالمجتمع/ الجماعـــة و  ،دات أخـــرىبمحــدّ  ،ةـا مـــا يقتـــرن مصــطلح الهويّــ غالبًــ          
ألحـد الجوانـب  ،ـاا أو تخصيصً لتضـفي تحديـدً  ،ةة الثقافيّــ هويّــ الو ، ـةة االجتماعيّـ مفــاهيم الهويّــ  مـــا تتــداول

القـــة المجتمــع ع ذلـــك أنّ ز  ،را بــين كــل هــذه المفـــاهيم كبيًــ نــا نجــد تــداخاًل ـة. غيــر أنّ التـي تتصـل بالهويّـ 
 ـال مجتمـعف ،ـة تتحــدد مالمحهــا مــن خــالل هذه العالقةالهويّـ  أنّ و  ،بالثقافـــة هـــي عالقـــة المنــتج بــالمنتج

  . حدهما أو كليهماأة في غياب ال هويّ و  ،ال ثقافـة مـن دون مجتمعو  ،ثقافةدون من 

ـل أقوى ــو يمثّـ هل فــي الــدين )العقيــدة( و تتمثّــ  ،ةتجمـع عـادة بـين ثالثـة عناصـر أساســيّ ونجد بأّن الهوّية 
 ،معــات اإلنســانيةالمجت التـراث الثقـافي. فيمـا تتمثـل أهــم وظــائف الهويــة فــي كــلّ و  ،تليه اللغـة ،عناصرها

، إذ ال يمكـن التشكيك في انتماءاته ،: ضمان االستمرارية التاريخيـة للمجتمـع2فــي النقاط الرئيسية التالية
اد )المـــواطنين( فـــي مختلـــف جهـــات الـــوطن االنسـجام بـين األفـــر يـق درجـة عاليـة مـن التجـانس و تحقو 

أمـــام  ،التــي تحـــافظ علـــى صـــورة المجتمـــع ،ـةة الوطنيّـ الشخصــيّ ة و ة الجنســيّ ـل الهويّــ تمثّـ  .الواحد
ة يّـــ ـل الهو إذ تمثّــ  .عمذلـــك مـــن خـــالل الحفـــاظ علـــى الكيـــان المميز لذلك المجتو  ،المجتمعـــات األخـــرى

بـــين الفــــرد ومحيطـــه االجتمــــاعي القريــــب  ،ـلة مختلـــف التفـــاعالت المتبادلـــةمحصّــ  ،ةاالجتماعيّـــ 
نتمــاءه إك ،ةتتميــــز بمجمـوع انتماءاتــه فـي المنظومـة االجتماعيّـ  ،ة االجتماعيــــة للفــــردالهويّــــ و  ،والبعيــــد

 داخـل منظومتـه ،ف علـى نفسـههـــي تتـــيح للفـــرد التعـرّ و  ،مهنيـــة.. ،جنســـية ،إلـــى فئـــة عمريـــة
 ،راد فحســبة ال تــرتبط بـاألفة االجتماعيّـ الهويّـ  غيـر أنّ  ،ف عليـهن المجتمـع مـن التعـرّ تمكّـ و  ،ـةاالجتماعيّ 

موقعها  هــو تعريــف يســمح بتحديدو  ،تمثــل تعريفهــا االجتمــاعي، ةويّــ ة تخــتص بهفكـل جماعــة اجتماعيّـ 
 ،..يالجمـاعو  ،االثنـي ،ة ال تعنـي فقط مجرد إعالن االنتمـاء القـوميفالهويّـ  ،في المجموع االجتمـاعي

بعـاداحتـواء و  ،ة االجتماعيـةكما تعد الهويّ  .بل تعني كذلك تأكيد الموقع داخل المجتمع فـي الوقت  ا 
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 ،عـاليم..(ت ،مبـادئ ،قـيمنـة )ها فـي خصـائص معيّ ؤ ة الجماعـة التـي يشـترك أعضـاد هويّـ هـا تحـدّ إنّ ، 3نفسه
هــو تمييــز و  ،بــين نحــن وهــم ،التـي تمثـل صـيغة تحديــد فئــوي ،لون بذلك ما يعرف بثقافة الجماعـةيشكّ و 

تماءات تتمثل في االن نفهـم مـن ذلـك انـه إذا كانـت الهويـة االجتماعيةو  قــائم علــى االخـتالف الثقـافي.
المشترك  الرأسـمال الثقافيو  ،)البناء االجتمـاعي( فإن العالقات التي تتكون بينهم ،االجتماعية لألفراد

 الثقافيــة. هــو مــا يعــرف بالهويــة ،داخـل هــذه االنتمــاءات ،عـن غيـرهم ز لهمالمميّ و  ،بينهم

ه من الممكن أن تجــــد ثقافــــات أخــــرى تتعــــايش داخــــل الثقافــــة األم أو نّ أنضيف ضمن هذا السياق و 
 ،ـة للمجتمــعهــا ال تتعــارض والثقافــة الكليّـ ولكنّ  ،هـــي كيانـــات متميـــزة عنهـــاو  ،المهيمنـــة فـــي المجتمـــع

ا مــا ــا كثيــرً هغيــر أنّ  ،إذ "تستعير منها رموزهـا وقيمهـا ومعتقــداتها ،ة الكبرىمــن حيــث األنساق الثقافيّ 
 ةـعـرف هـذا النــــوع بالثقافــــات الفرعيّـــ . وي4قـب"عـا علـى أوقـد تقلبهـا رأسً  ،أو المبالغة ،عرضــها للتشــويهتُ 

Subculture كما هو  ،نهاة متنافســة فيما بيالثقافــات الفرعيّــ ة و ون الثقافــة المهيمنــة أو الكليّــ وعــــادة تكــــ
 ة التي يقودها الشـباب عبـر العـالم. ة أو الثوريّـ حال الحركات اإلصالحيّ 

فض فتر  ،ة للمجتمـع الـذي تعـيش في ظلهوالثقافـة الكليّـ  ،ةـا فـي حالـة تعـارض هـذه الثقافـات الفرعيّـ أمّ 
هـذا النـوع يعـرف بالثقافـات المضـادة فـإنّ  ،أكثر قيمها ومعاييرها أهمية  Counterculture ،  وهــــو

الثقافــة المضــادة تبحــث عــن ثقافــة  ألنّ  ،ـة الكبــــرى للمجتمــعالنــــوع الــــذي يتعــــارض واألنســــاق الثقافيّـــ 
،بديلــة ،بالتالي فهي تبحث عـن هويـة أخـرىو  ،مغايرة للثقافة األم   ،هنـا يقــع التصــادم بـين الثقــافتينو  

لمـا ينجــر عــن هــذا التصــادم  ،تكـون الوحـدة الوطنيـة أولـى ضـحاياها ،ة حقيقيـةممــا يــؤدي إلـى أزمــة هويّـ 
 وحتى ،لعمريةامختلــــف الفئــــات االجتماعيــــة و  بــــين، وتفكــــك اجتمــــاعي، مــن تمزيــق للنســيج العالئقــي

المواطنةالتشكيك في قيم االنتماء و  .  ،ـدة التــي تئن تحت وطأتهاالمعقّـ ـم المشــكالت الشــائكة و خضّـ  ففي 
ــر ـل التغيّــ نتيجــــة عوامـــ ،التفإن أزمـة الهويـة ومــــا طــــرأ عليهــــا مــــن تحــــوّ  ،المجتمعات الحديثة

ة ة واتصــاليّ ـض عنــه مــن ثــورات معلوماتيّــ مــــا تمخّـ و  ،وعلــــى رأســــها العامــــل التكنولــــوجي ،االجتمــــاعي
،قـد أخـذت تتنـامى بشـكل ملفـت ،وانفتـاح العـالم ،فــي ظــل العولمـة خاصة مع بروز الحركات  

،حركات تـدعو إلـى الحداثـة والتغييـر :التي انقسـمت إلـى اتجاهين رئيسيين ،االجتماعية وعلـى النقــيض  

                                                           

  /http://www.arathropos.comالعالقة و المفاهيم إشكالية-الهوية و الثقافة ,شيهب عادل  -3 

 محمد محمود الجوهري, المجلس األعلى للثقافة و المشروع :جوردن مارشال, موسـوعة علـم االجتمـاع )المجلـد األول(, ترجمـة -4

 .402,ص  0222القومي للترجمة, 



6 
 

 منهـا ظهــرت أخـرى، تنــادي بـالرجوع إلـى األصل وهو الدين، فعُ رفـت بالحركـات الدينيّ ـة األصـوليّ ة5،
،منهــا مـــن تجــاوزت حــد االعتــدال فـــي مــا تـــدعو إليـــهو   ،جرفت مجتمعاتها إلى الهاويةفتطرفت و  

."عنوانها "البحث عن الهوية ،وتركت شبابها يتخبط في حلقة مفرغة  ،الجماعـــات الدينيـــة المتطرفـــةف 
 ،ــــرادهفـة ألـــة الثقافيّـــ هــي تســعى إلــى صــــقل الهويّـ ، و ة للمجتمــعـة داخــل الثقافــة الكليّــ ــل ثقافـــة فرعيّـ تمثّـ 

 ة تواجـدهار لشـرعيّ توظيفــــه كمبـرّ ، و باســــتخدام الــــدين ،ةالسياســــيّ ـة و بمــــا يحقــــق أغراضــــها االجتماعيّـــ 
،فـي الوقـت نفسـهو  .فيـهجـاءت لتحـارب الفسـاد  ،كونهـا حركـة إصـالحية ،فـي المجتمـع فهـــي تســـتخدم  

إلطـالق فتــاوى مغرضــة  ،حالما يوظـف الـدين مـن طـرف هـؤالءو الـــدين لتجـــد القبـــول االجتمـــاعي. 
ى جانـب تعبئـتهم علـى إل ،بين أبناء الوطن الواحد ،الهــدف منهــا إحــداث العـــداء والفرقة ،مغلوطــةو 

ئ كما ويس ،مبادئــهو  ه تعاليمــهيشــوّ إلــى الــدين و  ءيهـذا سـوف يســ نّ فــإ ،أصنافهالعنـف بشـتى د و التمـر 
.أهــم مقوماتها ،التماســك االجتمــاعيالتــي يفتــرض أن يكــون التضــامن و  ،الهويــة الثقافيــة للمجتمــعإلى   

علــى  ،األكــاديمي-لى المستوى العلميطرح بقوة عأخــــــذت تُ  ،ــةمســــــالة الثقافــــــات الفرعيّــــ  عليــــــه فــــــإنّ و 
تثير ، كما و السيما مطلع األلفينية ،اعتبـــار أنها احـــد أهـــم العوامـــل المفضـــية إلـــى أزمـــة الهويـــة الثقافيـــة

تتعّلق بدالالت هذا المصـــطلح وســـياقاته الثقافّية والســـياســـّية وخلفياته  ةعدّ  إشـــكالياتمســـألة "التطّرف" 
  .الصريحة والضمنّية

ننا ،ما كتب فيه من بحوث علمية دقيقة ولعّل ما زاد في ضبابّية هذا المفهوم كثرة استعماله وندرة في  وا 
صــراع  مع عرض التطـــرففـــي عالقتـــه و  ،الهويــة الثقافيــة موضوعمـا نحـاول تنــاول إنّ  ،هذا البحث 

و  ،علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمع ،و آثــار كــل ذلــك ،المتطــرف داخــل الثقافــة الكليــة للمجتمــع الفكر
 ،مـن خطـره الهوّية فـي مقابـل إنقـاذ  ،من ثـم سـوف نحـاول بحـث األسـاليب المناسـبة لمواجهة التطرف 

.المحافظـة عليهـا و حمايتهـا و  

 

 

                                                           
 يكافح  و حوار، أي يقبل  ال متزمت اتجاه كل وصف ي ف لّية (األصوتسمية )  على لقد دأب الغرب  -5 

يبدو دقيقًا حين يُطلق على األصولية النصرانية  الوصف هذا العصرنة، متطلبات يخالف  الفكر من نمط إلى الناس رد في سبيل  متبعوه

أحمد يوسف التل ، اإلرهاب في العالمين العربي والغربي، دار راجع:الهندوسية ، واألصولية الشيوعية،والصولية التوراتية .،واألصولية 

، ولكن هذا الوصف يبدو غير دقيق حين نطلقه على األصولية االسالمية ،حيث المرونة والتسامح.راجع :أبكر عبد 8العلم، بغداد،د.ت،ط

 7ص: 0282.. التطرف الديني ،المجلة الليبية العالمية ،العدد الثالث عشر، البنات آدم ،طاعون العصر
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 : الجذور والدالالت التطرف

، لغوًيا أو معجمًيا، من فعل "طرف" و " تطرف" وله دالالت عدة بحسب مفهوم التطرف ينحدر 
السياقات التي يرد فيها. من تلك الدالالت؛ التنحي إلى جانب معّين، أو أخذ موقع على أطراف فضاء 
محدد، كما يعني نزول الشمس إإلى جهة الغروب، أو استحسان الحديث وعّده "طريًفا"، أي لطيًفا 

ا يعنينا هنا هو المعنى األول، أي تجاوز موقع الوسط، أو االعتدال. وبذلك فالمتطرف وشائًقا. لكن م
 .6هو من يميل إلى أحد الطرفين على  خط افتراضي متواصل

أّما اصطالًحا فالتطرف يعني االبتعاد عن االعتدال أو تجاوز الحدود االمعقولة، والغلو في التمسك 
يعّرف التطرف بأّنه عبارة عن . كما و 7باالفكار، أو المواقف السياسة، أو الدينية، أو المذهبية 

ة السائدة في هات الرئيسفي الفكر، والسياسة، والدين( تتموقع بعيًدا عن االتجا "أيديولوجيا" ) بخاّصة 
االمجتمع، أو تتعارض مع المعايير االخالقية المشتركة بين غالبية الناس. ويمكن أن يأخذ التطرف 

  8.إلخ أشكااًل عدة سياسية ودينية واقتصادية...

، ويحيل على الجمود العقدي واالنغالق «الدوغمائية»يرتبط التطرف بالعديد من المصطلحات منها و 
بهذا المعنى، فهو أسلوب ُمغلق للتفكير، يتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقدات تختلف عن العقلي. و 

معتقدات الشخص أو الجماعة أو التسامح معها. يتبنى التطّرف اتجاهًا عقليًا وحالة نفسية ُتسمى 
الجمود بللجماعة التي ينتمي إليها، والتعصب حالة من الكراهية تستند إلى حكم عام يتسم « التعصب»

 9.وعدم المرونة، وقد يوجه إلى جماعة بأكلمها أو إلى عضو يمثل هذه الجماعة

يسود االعتقاد أّن التطرف الفكري هو مصدر كل أنواع التطرف االخرى، وهو ظاهرة إنسانية كونية ال 
ي، أو تشعر الثقاف باالنغالقانتشاًرا في مجتمعات تتسم  أكثريخلو منها مجتمع. لكّن التطرف يبدو 

                                                           
 28Vbnlv\bit.ly\\http، 0285\5\04عدنان عويد، قراءة منهجية في التطرف، موقع حراك،  -6 

 http://www.assakina.com/book/27192.html، ،معنى لفظ "التطرف"، موقع معجم المعاني الجامع، ؛موقع السكينة  -7 

 88، ص:  0282، 08العولمة والتطرف: نحو استكشاف عالقة ملتبسة،سياسات عربية، العدد  ، العـياشي عنصــر -8 

لوحدة ا ، مركز دراسات«الدين في المجتمع العربي»، في كتاب «المحددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديني»سمير نعيم أحمد،  -9 

، ترجمة محمد الجوهري وآخرين، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، «موسوعة علم االجتماع»، وجوردن مارشال، 8992العربية، 

 بالجمود مرتبط هو ٕوانما المألوف، عن أوالخروج االعتدال حد مجاوزة مجرد ليس انه التطرف الستار عبد ليلى تعرفوايضاً: .0222

 أن إذ المتطرفة المسماة الجماعات كل حوله تتمحور الذي العام االتجاه الواقع جوهر في هو وهذا الفكري، واالنغالق  )الدوجماتية ( العقلي

 الشخص أو معتقدات عن تختلف آراء  أو معتقدات أية تقبل على القدرة بعدم يتسم الذي للتفكير مغلق هو أسلوب المعنى بهذا التطرف

 تربوية، مجلة دراسات  دراسة تحليلية، التطرف، لمواجهة الجامعي الشباب لدى السليم التفكير ليلى عبد الساتر ، تنمية. راجع : .الجماعة

  187 ص الحديثة، التربية ربطة ا ، 43 الجزء السابع، المجلد



8 
 

بتهديدات تمس  هويتها وكينونتها، فتسعى للحفاظ عليها برفض التعدد والتنوع والتجديد، من خالل 
حرية التفكير واالبداع. وقد تجسد التطرف عبر مراحل طويلة من تطور المجتمعات  علىالتضييق 

لعنف ني. كما ارتبط بممارسة  ايب الفكري، والتزمت الدالبشرية  من خالل االنغالق الثقافي، والتعصّ 
 إلى دة، وصواًل ار العام السائد في المجتمع خالل  مراحل زمنية محدّ االضطهاد ضد المخالفين  للتيّ و 

 10حد  التصفية الجسدية. ويزخر تاريخ المجتمعات غرًبا وشرًقا بأمثلة على ذلك.

، فقد ن المستويات الممكنة للتطّرفولكن قبل أن نتعّمق أكثر في دالالت التطّرف، ال بّد أن نتحّدث ع
 عّدةكما ذكرنا سابًقا،  ،يشمل هذا السلوك األفراد والجماعات والمؤسسات والحكومات، كما يشمل

مجاالت تتعّلق بالّدين والفكر والسياسة واالقتصاد، وما يعنينا هنا التطّرف وما ارتبط به من خلفيات 
ًا أصبح حديث الساعة، حيث ازداد التطّرف الدينّي شيوع، على سبيل المثالفالتطّرف الدينّي  ثقافية،

وانتشارًا بعد ثورات الربيع العربّي، وما لحقها من تغّيرات اجتماعية وسياسّية وما نتج عنها من فوضى، 
وانتهى األمر بظهور حركات دينّية متطّرفة في تونس وليبيا وسوريا والعراق، ما ساهم في تشكيل صورة 

ال مستفيدة من ثورة االتصالم والمسلمين انعكست أساسًا في وسائل اإلعالم الغربّي، قاتمة عن اإلس
في العصر الحديث، إذ سادت الفضائيات والمواقع الدينّية التي تشّجع على التطّرف وتدعو إلى الكره 

ة في فواسُتغّلت هذه الصورة من قبل أطراف سياسية متطرّ والقطيعة بين المذاهب واألديان والجماعات، 
وال بّد من اإلشارة إلى أّن ظاهرة التطرف الديني ليست جديدة،  .11أوروبا وأمريكا لتشويه صورة اإلسالم

إّنما هـي متجــددة، حيــث أثبـــت التــاريخ قــدمها، وبــّين أّنهــا ليســت لصيقة بدين معين، بل أّن كّل األديان 
قاربة في فترات زمنية مت العلماني ( -اليهودي –المسيحي  –) االسالمي السماوّية، قد عرفت التطرف،

و رغـــم اخـــتالف  ،ومتباعدة، متزامنـة و متفاوتة، و حتى يومنا هذا فإّن جّل المجتمعـات اإلنسـانية
ها ن استقرارها، ويصون هوياتدياناتهـــا، تســـعى جاهـــدة لإلنفـــالت مـــن قبضته، و مواجهته بما يؤمّ 

فية. غير أّن القاسم المشترك لكّل حاالت التطرف، هو عـــــدم اعترافهـــــا وقبولهـــــا بـــــاآلخر، الثقا
 مصـطلحي " التطـرف" و ا أنّ واعتقادهـــــا القطعـــــي بامتالكهـــــا الحقيقـــــة، دون اآلخـــــر المختلـــــف. علمـًــــ 

                                                           
جاك روسو...إلخ. ومحاكم موقف الكنسية من مفكري عصر النهضة وعصر التنوير مثل محاكمة عاليلي غاليلو، وفولتير وجان  -10 

التفتيش واالضطهاد والتصفية التي طالت الفالسفة العقالنيين  المسلمين مثل ابن سينا، وابن طفيل، وابن الهيثم، والحالج، وابن عربي، 

والقامئة  وابن المفقع، وابن رشد، وحديثًا محمد عبده، وطه حسين، وحسين مروة، وفرج فودة، ونصر حامد أبوزيد، ومحمد أركون ...

طويلة من المفكرين والمبدعين والفنانين. يكفينا مثًل هنا التذكيربالتصفيات الجسدية التي طالت المثقفين في  الجزائر، عىل اختالف 

( ،إذ قامت الجماعات االرهابية المنتمية إلى  الحركة اإلسالمية بإزهاق أرواح المئات 0222-8992تخصصاتهم، خالل االعشرية السوداء)

 نهم.م

على الرغم من أّن الغربيين قد ربطوا التطرف باإلسالم،إال أّنهم لم يدركوا أّن االسالم قد خّذر أكثر من غيره من األديان السماوية  -11 

 من أخطار هذه  الظاهرة وانعكاساتها  السلبية على المجتمع .
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نة يمكـن أن تعتبـر نفســـها  من مجموعة معيّ بداًل  ،اآلخرين من قبل، "متطـرف" يطلقـان بشـكل دائـم
 ،المتطرفةتنعت نفسها ب ،أو يهودّية  و علـــى ســـبيل المثـــال لـــن تجـــد طائفـــة إسالمية أو مسيحية ،كـــذلك

 العنصرّية حيث  على أسستالصهيونّية العالمّية التي  الحركة :أمثلته وأبرز .و إن كانـت كذلك حقا
العلماني،  التطرف أضف إلى ذلكاليهودية . الدولة بناء ألجل المنظمة والمذابح االغتيال والهدم  تمارس

محاربة الدين ،  إلى تتحولقد  ولكنها.  الدولة عنالدين  فصل إلى دعوة فالعلمانّية في أصلها 
 .12للتطرف العلمانيواع التدّين، مما جعل من بعض الدول نماذج نومحاصرة جميع أ

 

 مسببات التطرف

 أهمية اإلرهابية أو المتطرفة والحركات التطرف بموضوع المهتمة السوسيولوجية النظريات أكدت طالما
 الفرص، تكافؤ وعدم االقتصادية، والفوارق الفقر، مثل االجتماعي، والنظام البناء تميز التي االختالالت

 بما والسلوكية، االجتماعية االنحرافات تفسر عوامل كونها والسلطة، القوة موارد امتالك في والتباين
 يكشف ما غالًبا الميدان في لالمتحان االدعاءات هذه إخضاع لكنّ  .واإلرهاب والعنف التطرف ذلك في
 عوامل أنّ  يعني ما وهو .واإلرهاب التطرف وظواهر العوامل هذه بين االرتباط عالقات ضعف عن
 بذاتها كافية غير لكنها ضرورية، ظروًفا تمّثل والسلطة، القوة موارد وتباين االقتصادي، الحرمان مثل
 تكوين على مساعدة شروط توجد أّنه يعتقدون الباحثين جعل ما وذلك الظواهر، تلك إلنتاج وحدها أو

 عوامل أهمية الموضوع هذا حول المتوافرة واألبحاث الدراسات تؤكد المقابل، في .واإلرهاب التطرف
 االجتماعي الفكر روادأبرز  وقد .األفراد إلى بالنسبة الجمعية الهوية فكرة أو الجماعة، إلى االنتماء

 أساسًيا مصدًرا ذلك يرى الذي الفرد إلى بالنسبة الجماعة إلى االنتماء عامل أهمية مدى اإلغريق منذ
 الذي التأثير قوة والنفسية السوسيولوجية الدراسات رواد أبرز كما .النفس عن وللرضا الذات، لتشكيل
 الجماعة، إلى بانتمائهم األفراد به يشعر الذي الفعلي الرضا ومدى األفراد، في الجماعة تمارسه

 تخرج ولم .فيها يتماهون التي أهدافها وعن عنها والدفاع والقيمية، المعيارية لقواعدها وخضوعهم

                                                           
  http://www.alzayat.comموقع الكاتب ، من  م  2011األسباب والعالج(   )التطرف اهرةظ ،الزيات منتصر -12 
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 األفراد حياة في للجماعة العادية غير األهمية بتأكيدها المنحى هذا عن الحديثة واألبحاث الدراسات
 . 13وسلوكهم وأفكارهم اتجاهاتهم صوغ في تأثيرها وقوة

ونجد أّن "نشوء التطّرف ال يأتي من فراغ، بل هو نتيجة خلل ما يصيب منظومة القيم والمبادئ التي 
التطّرف حركة تمّرد على "المنوال ، وهذا يعني أّن 14تحكم العالقة اإلنسانية في بعض وجوهها"

النموذجي" الذي يوّجه ثقافة الشعوب وجهة متوازنة ومطمئنة، ولئن كانت المجتمعات المتقدمة راسخة 
في مناويلها المرجعّية، ولعّل المجتمعات اإلسالمية تحديًدا تعيش مخاضًا ثقافيًا وتحوالت اجتماعية 

وال المرجعّي هّشًا غامضًا قاباًل لعّدة تأويالت، ويجعل وسياسية عصيبة، وهذا األمر يجعل من المن
ربة وعنيفة ورّبما قاتلة في بعض األحيان. وعلى هذا األساس ال من الهوّية المنبثقة عنه هوّية مضطّ 

شكاليّ  لهوّية ة الهوّية. وما التطّرف في حقيقته إالّ تحّول في طبيعة ايمكن الفصل بين مسألة "التطّرف" وا 
تحّولت من هوّية مبدعة تبحث عن سبل الحياة إلى هوّية تجلب الدمار والخراب، وآية ذلك  ذاتها، إذ

، إذ قد ينتج عن بعض الهوّيات فكر دموّي وخطاب 15"أّن الهوّية يمكن أيضًا أن تقتل وبال رحمة"
مجااًل ، ولكن كيف تستحيل الهوّية 16إقصائّي وعنف ، و"النزاعات الوحشية قد تتغّذى من وهم الهوّية"

 ما العالقة بين التطرف و الهوية ؟للتطّرف؟و 

 

 نتماءف واإل ة بين التطرّ الهويّ 

 أن ينــا  أواًل م علتحـتّ  ،ةة الثقافيّـ ف و الهويّــ العالقـة بـين التطـرّ  إلـى أنّ  ،أن نشـير بـادئ ذي بـدء البـدّ 
ة جتماعيّـ ر كـذلك عـن عالقـة الجماعـة االالتــي تعبّــ  ،ـة )الثقافــة األم(ة بالكليّـ نفهــم عالقـة الثقافــة الفرعيّـ 

جماعـة تنهـل ال فإنّ  ،ةأو منتجاتــــه الثقافيّ  ،ةومــــا دام األخيــــر يخــــتص بثقافتــــه الكليّــــ ، بـالمجتمع الكبيـر
هـات السـلوك يشــير إلــى القــيم و موجهــا "مفهــوم ولـذلك تعـرف الثقافــة الفرعيــة بأنّ  ،منهـا أصـولها الثقافيـة

هــا قــد تتعـــارض غيــر أنّ ، 17ة"فـي مجتمــع مــن المجتمعــات اإلنســانيّ  ،الفرديـة والجماعيـة ،غيـر األساسـية
                                                           
13 59 Dipak K. Gupta, “Accounting For the Waves of International Terrorism,” Perspectives on Terrorism, 
Vol. II, Issue. 11 (August 2008), p. 4 

 80، ص 18اقع ظاهرة التطّرف وفي كيفية التعاطي معها، رسالة التقريب، عددمصطفى ملص، قراءة في و -14 

، المركز الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 3002، يوليو 253أمارتيا صن، الهوية والعنف، سلسلة عالم المعرفة، عدد -15 

 82ترجمة: سحر توفيق، ص 

 المرجع نفسه -16 

 ،بيروت- العلمية .الكتب دار (،،- عربي(المعرفة نظرية و االجتماع و علم النفس في الحديثة المصطلحات معجم ،حجازي سعيد سمير -17 
 821ص3005 ، 1،ط
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تـي الّ  ،جماعـةف بثقافـة الو تعـر   ،للجماعـة كـذلك ثقافتهـا فـــإنّ  ومـــن ثـــمّ  ،نـــةاهـــا فـــي تفصـــيالت معيّ و إيّ 
 ة.باعتبارهــا ثقافــة فرعيّــ  ،ةقــــد تجمعهــــا عالقــــة تصــــادم و صــــراع والثقافــــة الكليّــــ 

بل يجب أن يـرتبط أفرادهـا بنـوع مــن البنــاء  ،الجماعــة ليســت مجــرد جمع من األفراد فحسب ا أنّ علمًــ 
 هـذه الجماعـة تكتسـب شـكاًل  فـإنّ  و مـن ثـمّ  ،ا ضـمنهاكــي يصــبحون أعضــاءً  ،االجتمــاعي المتكامــل

ه يتوجب فإنّ  ،نسجام بينهمو لتحقيـق التآلف و اإل ،ن بـين أعضـاءهاة الـروابط التـي تتكـوّ نتيجة قوّ  ،ـابنائيً 
 .قافتهاثبمعنــى أن يكون للجماعة  ،المبــادئ و المثــل نفســها ،المعــايير ،أن يشترك األعضـاء فــي القــيم

ــاء طالمــا أن األعض ،ـة الشــعور باالنتمــاء إلــى الجماعــةعلـــى تمتـــين و تقويّــ  ،و تعمــل ثقافـــة الجماعــة 
و عليـه يعتبـــر الشـــعور باالنتمـــاء إلـــى  ،يشتركون في األفكار و القيم و االتجاهات نفسها ،فيهــا
و أن شــــعور األعضـــــاء بانتمائهم إلى  ،ة فــــي تماســــك الجماعــــةــات األساســــيّ أحـــد المحكّـ  ،اعـــةالجم

 ،و تسود بينهم مشاعر الوالء لهـا ،بدال عن ذواتهم كأفراد ،ثون عنهـا و باسـمهايجعلهـم يتحـدّ  ،الجماعة
ـام للـدفاع عنها. و قد تتطـور هـذه الـروابط االجتماعيـة و االسـتعداد التّ  ،و المسـؤولية المشـتركة نحوهـا

حيـث يـرفض األعضـاء انخـراط  ،إلـى االنغـالق ،و شـعورهم باالنتمـاء للجماعـة و الـوالء لهـا ،بـين األفـراد
ــد أو المــــذهب الــديني.., فتأخــذ الخـتالفهم عــــنهم مــــن حيــــث االيــــديولوجيا أوالمعتقــ ،آخـرين بيـنهم

التـي  ،ة المتطرفـةو هـو مـا يتطـابق والجماعـات الدينيّـ ، Casteالجماعـــة بهــذا المنحــى شـــكل الطائفــة 
الـذين  ،هـا "طبقـة مغلقـة علـى أعضـائهاف بأنّ إذ تعـرّ  ،تقتـرب إلـى الطائفـة ،نجـدها مـن حيـث خصائصـها

أساســها  ،و يمكــن أن يكـــون للطائفـــة ،من أعضـاء طبقـة أخـرى ،و ال تسمح لهم بالتزاوج ،يهايولـدون ف
فـــــة أو الطوائـــــف ـة المتطرّ الجماعـــــات الدينيّــــ  إنّ  .18أو الطبقي الخاص بها" ،أو الـــديني ،الســـاللي

ــارض و بعــض و هــي و إن كانــت تتع ،للمجتمـع الكبيــر ةة داخل الثقافة الكليّـ ل ثقافات فرعيّ تمثّ  ،ةالدينيّ 
 ،هـا ال تناقضـهإال أنّ  ،ومعـان معينـة ،أو بعـــض تمثالتهـــا و تصـــوراتها لمفـــاهيم ،ــة فيـــهاالتجاهــات الفرعيّـ 

خـــذ و قـــد تأ ،جهـــة نظرهـــاة مـــن و تراهـــا أساســـيّ  ،بـل تحـاول أن تفـرض و تمشـــرع ممارســـات أو أفكـــار
رفــة فيمـــا تكــــون منح ،و تغييــــره إلـــى األفضــــل ،بغـــرض إصـــالح المجتمـــع ،ةشـــكل حركـــات إصـــالحيّ 
و إن بـدت  ،فالعالقة إذن بين الجماعة و المجتمـع ،مــن منظــور المجتمــع ،أو منتقصــة أو خاطئــة

ـا تكــون غالبًـ  ،ةالعالقـة بـين الثقافـة األم و الثقافــة الفرعيّــ  فـإنّ  ،ل عالقـة الجـزء بالكـلو تشـكّ  ،متينـة
ماعـة للج فـإنّ  ،يشــوبها نــوع مــن الصـراع الـدائم. و إذا كـان للمجتمـع هويتـه الثقافيـة ،ةتصــادميّ 

ــترك معــه فــي فهــي تش ،هــا تمثــل صــورة مصــغرة عنــهك، ألنّ ـة كـذلة أو الطائفـة هويتهـا الثقافيّ االجتماعيّـ 

                                                           
  210ص، 2005 ,اإلسكندرية- الجامعية .المعرفة  دار ،المجتمع سوسيولوجيا،حسنين مجدي جمال  -18 
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نـزاع تكون في العادة موضـوع ال ،هذه األنسـاق المذكورة و أنّ  ،ة الكبرى كالدين واللغةاألنساق الثقافيّ 
والتفسيرات  راتهذه التصو  و أنّ  ،غة و الـدينة حول اللّ و أطره التفسيريّ  ،جيل قراءته ذلـك أن لكلّ  ،بينهمـا

هـم المســائل و ة فـي ففالنسـبيّ  ،ها تخضـع إلـى متغيـرات الزمـان و المكـان والمصـلحةألنّ  ،ليست بالثابتة
ـل حقبـة حيـث يظهـر فـي ك ،ةـة والفرعيّـ ة بـين الثقافـة الكليّ مــن تصــنع العالقــة التصــادميّ  ،معالجتهــا

 ،صالحيستهدف التغيير و اإل ،يقودهـا شباب ثائر ،دينية إصـالحيةة أو حركات سياسيّ  ،ة معينةزمنيّ 
 و في ،ةة الثقافيّ الهويّ  وعليه فإنّ  .الكبيرة الثقافية للمجتمع و بالتالي محاولـة تغيير بعض مالمح الهويّ 

ـــة ذ تســـعى الثقافإ ،ما إذا كــان موضــوع الصــراع أحــد مقوماتهـــاالســيّ  ،ار ســلبً قــد تتــأثّ  ،زخم كل ذلـك
 فيمـا يقـاوم المجتمـع و يعمـل علـى اإلبقـاء ،ةوالسـمات الثقافيّـ  ،ـة إلـــى تغييـــر بعـــض األنمـاطالفرعيّــ 

سـيكون أول  ،التماسـك االجتمـاعي ألنّ  ،ة حقيقيـةهـذا مــن شـأنه أن يحــدث أزمة هويّـ و  ،عليهــا كمــا 
مـن انشـقاق و اغتـراب و  ،و مــا يمكــن أن يترتـب عليـه ،جــراء هــذا الصــراع ،مــن ســيلحقه الضــرر
إلــى البحــث عن ما عجزت  ،، تســعىالجماعــات المتطرفـة وما نالحظه اليوم أنّ تفكـك اجتمـاعي. 

أدلــة و عمل كفتســت ،و تعـد هـذه الثغـرات نقــاط قــوة فــي الخطــاب المتطــرف ،الحكومات في تحقيقه
للخـالص مـن الفسـاد و  ،هــو البديل األمثل ،و بـأن االنضـمام إلـيهم ،حجـج إلقنـاع اآلخــر بإتبــاعهم

الـدين هـو مصدر القيم و المبادئ  بـل و هـو المـالذ األخيـر. و ألنّ  ،الظلـم الـذي تمارسـه السـلطة ضـدهم
فيمـــا يـــذهب إليـــه ،ـــكك هـــؤالء الشـــباب المحبطـــونفـال يمكـن أن يش ،و األخالق فـي المجتمـع

سوف نبرز خطر انتشار الفكر  ،ـة أمــام ضـعف تكـوينهم الــديني. و فيمـا يليخاصّـ  ،المتطرفــون
 و انعكـاس ذلـك علـى الهويـة الثقافيـة للمجتمـع. ،فـي أوسـاط الشـباب ،المتطرف

 

 المجتمعأثر الهوّية المريضة على 

إنهــا:  ،ر علــى الوحــدة الوطنيــةو تــؤثّ ،ز علـى ثالثـة أمـراض )مشـكالت اجتماعيـة( تفتـك بالهويــةسـنركّ  
 .اإلرهاب،االغتراب ،االنعــزال

العزلــة "ظــاهرة و ، 19ـا"و التنحــــــــي جانبًـ  ،ــــا هـــــــو العزلـــــــةاالنعـــــــزال "لغويًــــ  :Isolation االنعزال
 ةو كانـت ترجـع إلـى اعتبـــارات إثنيّـــ  ،فـي المجتمعـات القديمـة ،لوحظـت علــى نطاق واسع ،اجتماعيـة

                                                           
  79ص، 1975،للكتاب العامة المصرية .الهيئة ،االجتماعية العلوم معجم،آخرون و مذكور إبراهيم-19  
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 .  20ـة"ة للحيـاة االجتماعيّ و إلـــى عـــدم التجـانس فـي السـمات العامّـ  ،ـةة و لغويّـ دينيّـــ  ،ة()عنصـــريّ 
ن أعضاء الجماعة بي ،النسيج العالئقي المتين ذلـك أنّ  ،للجماعــات المتطرفـة مـا يبـررهلالنعـزال بالنسـبة و 

اعتـزال  يـدفع بهــم إلــى ،ــب إلـــى مــا يشـــتركون فـــي اإليمـــان بـــه مـــن أفكـــار ومبـادئو التعصّـ  ،المتطرفـة
 أو في الحالة التي ،االجتمــاعي و السياســي لهــم بتحــدي النظــام ،ما حـال شــعورهمالسـيّ  ،مـن حـولهم
حـرك و يت ،ة داخــــــــل القاعــــــــدة االجتماعيـةف يبـــــــدأ بالســــــــريّ فـــــــالتطرّ  .األقلية ضد  ،يمثلون فيها

ة و القانونيّـ  ةاألجهـزة األمنيّـ  أن تنتبـه فيمـا يمكـن مـثاًل  ،باتجاههـا, و لـذلك ال يمكـن التنبـه إلـى وجـوده
تحديـد  ،ه من الصـعوبة بمكـانكما انّ  ،ـه يتحـرك ضــد القاعدة االجتماعيةألنّـ  ،وتـتم معاقبتـه ،إلــى المجـرم

ـــفه وص ،و التـــي يمكـــن عنـــدها فقــط ،ـامتـــــى يتجـــــاوز المتطـــــرف حـــــدود الحركـــــة المقبولـــــة اجتماعيًــ 
. 21ي البدءف ،بــــين المعتدلين و المتطرفين ،حيــــث ال يمكــــن وضــــع حــــدود فاصــــلة ،فبـــالغلو و التطــــرّ 

ـــام إلـــى إصـــدار أحك ،يتجـــاوز ذلـــكثـــم ّ  ،و مـع اآلخـــرين ،د مـع نفسـهيبـدأ بالتشـدّ  ،ف عـادةً و المتطرّ 
هذا  و أنّ ،في مسيرته و دعوته ،علــى كــل مــن ال يتبعه ،مبنيــة علــى فتــاوى مغرضــة ،قاطعـــة باإلدانــة

لعادة و يبـدأ هذا الموقف في ا ،و حكومته ،و مؤسساته ،من المجتمع ،اا ودائمً ا ثابتً ل موقفًـ يمثّـ  ،الحكم
ثــم يتحــول هذا  ،و العــود إلــى "الجاهليــة" ،ة "دّ بــالكفر و الــرُ "وصـف اآلخـر ب ،و المقاطعـة ،بالعزلـة

هــو نــوع مــن  ،ســاتهو مؤسّ  ،أن هــدم المجتمــع ،فحيـث يـرى المتطـرّ  ،إلى عدواني ،الموقف االنعزالي
 ،فجاهل و منحر  ،فألن هــــذا المجتمــــع فــــي نظــــر المتطرّ  ،و جهــــاد فــــي ســــبيله ،التقــرب إلــى ااهلل

ولـــــى: األ ،"تــؤدي وظيفتـــــين اثنتـــــين،و العزلـة فــي نهــج الجماعــات المتطرفــة . اهللو ال يحكم بما انزل 
 مـن أن يشاركوا في ،ـة أنفسـهمو حماي ،ـت فـي المجتمـعالتـي عمّ  ،تجنـــــب أعضـــــاء الجماعـــــة المنكرات

ا تـه شـيئً و تتسـع دائر  ،الدينق فيه مبادئ تطبّ ،ة: تكـوين مجتمـع خاص بهمـا الثانيّـ أمّ  ،نهج الجاهلية
و كمــــا هــــو . 22رجــــه"مـن الهيمنـة علـى المجتمـع الجــــاهلي مــــن خا ،ى تتمكن في النهايـةحتّ  ،افشيئً 

. و يكون فيما ةة و حركيّ ة سياسيّ بينمـــا الوظيفـــة الثانيّـــ  ،ةـة فكريّـــ الوظيفـــة األولـــى دينيّــ  واضــــح فــــإنّ 
حيـث  ،و الشـــــعور باالنتمـــــاء والمواطنـة ،مفعولـــــه علـــــى الوحـــــدة الوطنيـــــة ،بعد لهذا النهج االنعزالي

بيئـة و حتـى ال ،علـى إحـداث التشـتت و الفرقـة و العـدوان بـين أبنـاء الـوطن الواحـد ،يعمـل هـذا الـنهج
 المفضـــية ،االجتماعيــة الواحـــدة )داخـــل األســرة الواحـــدة(. و بالتـــالي عرقلـــة أهـــم عمليـــات المجتمـــع

رون الـذين ينصـه ،ـل االجتمــاعي بـــين أفـــراد المجتمـعإنهــا عمليــة التفاعــ ،إلـــى التماســـك االجتمــاعي
 ،فــةيجــب أن يعكــس و حــدة الثقا ،البنــاء االجتمــاعي فيــه و أنّ  ،مـن خاللهـا فـي ذات المجتمـع وثقافتــه
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لى خصـائص ع و بدل احتوائها ،والتميع ،ة المجتمع للتشويهحتــى ال تتعـــرض هويّـــ  ،و الـــدين ،و اللغــة
و  ،ـد ميزتهـاتفق و مـن ثـمّ  ،ـة متصـارعة داخلهـاات ثقافيّـ ن هويّــ فقــد تتضــمّ  ،ـات أخــرىتميزهــا عــن هويّـ 

 .أهميتهـا فـي التعريف بالمجتمع الذي تمثله

 

ـين ب ،إلـى "حالـة انفصـال بـين الفرد و الموضوع ،مفهـوم فيشير هذا ال :Alienation االغتراب وأّما 
عالقة غير ،فعالقـــة الفــرد باألشــياء أو الموضـــوع ،بـين الفــرد و المجتمــع ،الفـرد و األشـياء المحيطـة بـه

لدرجــة  ،يعيش في عـالم مجـرد مـن القـيم ،و بـين أهلـه فـي دائرة الغربة ،فهو يعيش في مجتمعـه ،ةسويّ 
و هنـــا يجـــدر بنـــا التمييـــز بـــين االغتـــراب كحالـة . 23ـا"بــل يعاديهــا أيضًــ  ،ه ال يــرفض الحيــاة فقــطانّــ 

و أمـام  ،قصـد منـه تبنـي ثقافـة الغـرب. فالشـباب البـائسو بـين التغريـب الـذي يُ  ،اجتماعيـة –نفسـية 
ون باإلقصــــاء يشــــعر  ،التـــــي يتخبطــــون فيهــــا ،ــةة المترديّــ ة والسياســـــيّ االقتصـــــاديّ ــةو الظـروف االجتماعيّــ 

و هـم دائمـي  ،حاالت الحيـرة و القلـق ،و تسيطر عليهم عادة ،حقوقهم مهضومة و أنّ  ،و التهمــــيش
وحال  ،و مـن ثـم يكـون من السهل انقيـادهم وانصـياعهم إلـى الجماعـات المتطرفـة ،البحـث عـن البـدائل

فة تغـذي شـعورهم بـاالغتراب و تعمقـه داخلهـم. كـون االغتـراب وبحسـب فإن البيئة المتطرّ  ،انتماءهم إليها
متــــى و أيـــن مــــا تكــــون تلــــك  ،ــــلةهو" فقد أو نقص العالقة أو الصّ  English مـا ذهب إليه انجلش

ن ع ،و المواقــف الشائعة غريبة ،يكــون فيهــا األشــخاص وهــي حالــة ،أو الصــــلة المتوقعــة،العالقـــة
 ،جتمـعو انعزالهــا عــن الم ،ـبها لمـا تعتقــد فيـهو تعصّ  ،فـةانغـالق الجماعـات المتطرّ  كمـا أنّ  .24الشخص"

و هـو يمثـل فـي تقـديرنا خلـال  ،لظهـور مـا يعـرف بـاالغتراب نحـوه ،د مـن دون شـكيمهّـ  ،و تكفيرهــا لــه
كون األخيـر لـيس مجـرد عمليـة اتصـال بـين األفـراد و  ،ا ضـمن عمليـة التفاعـل االجتماعيوظيفيًـ 
جـــة و بالتـــالي يتـــأثر كـــل منهمـــا نتي ،ا مـــن ذاتـــه لـــهيعـط شـيئً  ،فـالفرد فـي تفاعلـه مـع اآلخـر،حسـب

ــه و بتمزقـــــه ّــ فإن ،ل. و إذا كان النسيج العالئقي بين األفراد يفرز هذا التفاعــــل االجتمـــــاعيلهـــذا التفاع
ـعور عـدم الش ،و عليـــه فـــإن زوال التفاعل يعني ،التفاعـــل ضـــمنهاو  ،تفقــــد العالقـــــات االجتماعيـــة

ل االغتــراب محــل االنتمــاء ويحــ ،أو وطــن واحــد ،اعيــة واحــدةباالنتمـاء إلـى مـن تجمعنـا بهـم بيئــة اجتم
تكـــريس االنعزال و  ،ة والنفـــوربمعنـــى بـــروز الكراهيّـــ  ،الالتفاعـــلـرز بــذلك حالـة الالانتمــاء و لتبـ ،التفاعــلو 

ـــــعور باالنتمـــــاء بـــــين المتطــــرفين داخـــــل هكـذا كلمـــــا زاد الشاحـد. و بين أفراد المجتمع الو  ،بقدر اكبر
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 ،اطنتهموبمـــو ، مقابـل تـــدني شـــعورهم باالنتمـــاء لـــه ،زاد شعورهم بـاالغتراب نحـو مجـتمعهم ،جماعتهم
و تعبر عن أفكارهم  ،ة تخصهمو مــن ثــم هويّــ  ،ألنهــم يحــاولون تكــوين عــالمهم الخــاص ،و هـــويتهم
أن ما  و ،و إقناعهم باالنتماء إلى جماعاتهم ،و يبــدأ المتطرفــون فــي جــذب األفــراد إلــيهم .ومعتقداتهم
 ،اسـدو هذا مـن بـاب درء المف ،يـوم الحسـاب ،او سـيجزون عليـه خيـرً  ،هـو لصـالح المجتمـع ،سيقومون به

زال هـو اعتــ ،أول ما يشترطونه على المنضـمين إلـيهم و أنّ  ،لمنكرو األمـر بـالمعروف والنهـي عـن ا
كراهيـة  و ،تتطور إلى شعور باالغتراب ،غيــر أن هــذه العزلــة ومــع مرور الوقت ،هــذا المجتمــع الكــافر

و  جعنف المتأجّ هذا ال غير أنّ  ،اهو لــذلك عـادة مــا يتعامـل الفــرد المتطـرف بعنــف و إيّ  ،إلـى اآلخـر
 .و هويته الثقافية ،قد يدفع إلى ما هو أشد خطـورة علـى المجتمـع ،المترتب عن االنعـزال و االغتراب

 أال وهو اإلرهاب .

 

  :Terrorism اإلرهاب

 انتقل إلىو  ،ه يكون قد بلغ مداهفإنّ  ،إلى فعل عنيف ،ف من مجرد خطـاب و فكـرل التطرّ حينما يتحوّ 
هــان ف و اإلرهــاب وجالتطــرّ  فــإنّ  و مـن ثـمّ  ،اليصـبح إرهابًـ  ،بعـد االنعـزال و االغتـراب ،اخطر مراحلـه
ويكـون  ،ف الديني في اغلـب األحيـان, الخلفيـة األساسـية لتكوينـهحيــث يكون التطرّ  ،لعملــة واحــدة

ة أمام و بخاصّ  ،في موقع الضعف ،فةالجماعات المتطرّ  ألنّ ، 25فالمتطرّ ا لفـرض الفكـر اب أسـلوبً اإلرهـ
                                                           

أن التطرف هو المغاالة السياسية أو الدينية أو المذهبية أو الفكرية . أال أن أغلب الدراسات التي تناولت العوامل المساعدة على  -25 

  .االنتماء للجماعات اإلرهابيةاإلرهاب ، كانت تشير إلى التطرف الديني كسبب رئيسي إلى 
( طالباً و طالبة من المدارس الثانوية في مصر و طالب  800من هذه الدراسات دراسة ) العيسى( التي أجريت على عينة مقدارها ) 

دراسة ، ، من خالل استبيان يتناول العوامل المؤدية إلى اإلرهاب ، ومن نتائج هذه ال 8991ـ  8993جامعتي المنيا و الكويت من 

توصلت أن من العوامل المساعدة في نشؤ اإلرهاب هي : فوضى الثقافة الدينية داخل المجتمع ، و الشك و عدم اليقين في اإلحكام و 
( لدور  3000( . و في دراسة أخرى أجراها ) القرني /  828/ ص  8999التفاسير الدينية ، و الجهل بأصول الدين و أحكامه ) عيد / 

عزيز األمن الفكري و مكافحة التطرف و اإلرهاب ، على عينة عشوائية في المجتمع السعودي ، نشرتها مجلة العلوم األسرة في ت
( من أفراد العينة ، يؤيدون أن اإلرهاب نتاج لالنحراف الفكري  % 99.9االجتماعية على االنترنيت ، توصلت هذه الدراسة إلى أن ) 

كثر من نصف العينة ، إلى أن عالج اإلرهاب يكون من خالل االبتعاد عن ـ الغلو ـ أو التطرف في في العقائد الدينية ، فيما أشارت أ
( بأن التطرف الديني هو نتاج للتعصب في الرأي حتى لو  8995( . وهو ما يؤيده ) دعيبس /  4/ ص  3000تطبيق الشرع ) القرني / 

ي ، و الفهم الخاطئ للدين ، إذ أن الفهم الخاطئ للدين ومبادئه و أحكامه ، و كان خاطئا دون تسامح أو مرونة ، ينتج عن الفراغ الفكر
فكار اإلحباط الذي يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم إلى المثل العليا التي يؤمنون بها ، يعطي الفرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ باأل

( في دراسه عن اإلرهاب ، بأن االنتماء إلى  8990حين يرى ) أحمد /  ( في 208/ ص  8995التي يروجونها و ينشرونها ) دعيبس / 

دم قالجماعات المتطرفة يمثل مخرجاً مغرياً ، و أمالً محاذياً في الخالص من المشكالت ) الثقافية ، و االجتماعية ، و االقتصادية ( فهو ي
( أن غياب الحوار المفتوح  3004( . و يرى ) اليوسف /  334ص  / 8990بديالً وهمياً للتجمع الذي يعيشه الشباب ويعانونه ) أحمد / 

من قبل علماء الدين لكل األفكار المتطرفة ، و مناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب ، 
لح ، اسرار سيكولوجية في النفس علي عبد الرحيم صاراجع:  ( 92/ ص  3004والى رفض األخر و أعمال العنف ) اليوسف / 
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سـي. نفي و مـادّ إلى عنف جسـدي و  ،مـــن عنـــف لفظـــي ورمزي ،تســـعى إلـــى تغييـــر أســـلوبها ،الســـلطة
خدام لإلشــارة إلــى اســت ،يســـتعمل مصـــطلح إرهــاب و  ،يشـير لفـظ اإلرهـــاب إلـــى اإلفـــزاع أو التخويـــفو 

تتضمن إحداث خلل فـي الوظـائف  ،نةئأو وجود أفعال معيّ  ،علــى خلــق خطر عام  ،ــائل قــادرة وس
ن تعـاني مـ ،ةهـو ظـاهرة اجتماعيـة عالميّـ  ،فاإلرهـاب و علـى غـرار التطـرّ  ا أنّ ة للمجتمـع. علمًـ العامّـ 

 اإلرهـاب الـدولي. و مـن ابـرز األسـاليبلذلك يسـتخدم كـذلك اصـطالح ، ويالتـه جل المجتمعات اإلنسانية
عرف في ت ،القيـام بعمليـات انتحارية ،اسـتخدام المتفجـرات ،اختطـاف الطائرات و األفراد ،ـةاإلرهابيّ 

 طالمـــا أنّ  ،إلقناعهم باالنضمام إلـيهم ،يراد منها تغليط الشباب ،مفاهيموهـي  ،تنظيمهم باالستشهادية
إن زرع الرعـــــب  .التي يعاقب عليها القانون ،ال يخـــرج عـــن دائـــرة األعمـــال اإلجرامية ،مـــا يقومــون بـــه
رغم  ، الدين كل هذه الجـرائم ترتكـب باسـم ،و نهب أموالهم ،و ســـــفك دمـــــاء األبرياء ،فـــــي المجتمـــــع

 ،إلـى الدين انجدها قـد أسـاءت كثيـرً  ،يفة واإلجراميةفهـذه األفعال العن ،م كل ما يقترفه اإلرهـاب محـرّ  أنّ 
و بالتـالي  ،ـهلتبريـر مـا تقـوم ب ،فـت تعاليمـههت رسـالته و حرّ فشـوّ  ،و نسبت إليه ما ال يمت له بصـلة

جـرام لصـيقا فأصـبح العنـف و اإل ،المجتمعــــات اإلســــالمية الهويــــة الثقافيــــة لكــــلّ  ،فقـد شـوه اإلرهـــاب
إال أن  ،مســـت كـــل األديـــان السـماوية ،وان كـــان اإلرهـــاب ظـــاهرة عالميـــة ،بهـا, و بالـدين اإلسـالمي

م الذي يتداولـه اإلعـال ،و يكف أن نشير إلى المصطلح الجديد ،اإلسـالم نجـده أكثـر مـن تضـرر منهـا
يعنــــي الخــــوف و  ،ــه "إســــالموفوبيا"انّــ  ،والــــذي اقتـــرن بالــــدين اإلســــالمي ،امنــــا هـــذهفــــي أيّ  ،ةولي بقــــوّ الــــدّ 

من القرن  عينات، في منتصف التسإرهابيةبعد تعّرض عدد من البالد األوروبية لهجمات  ،مــــن اإلســالم
صواًل لبالد اإلسكندنافية مثل )هولندا والدنيمارك(، و ثّم ا،الماضي ) فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا،إسبانيا( 

علــى  ،ونفــون و اإلرهــابيّ . فقــد عمــل المتطرّ  5102و 5102فرنسا وبلجيكا سنتي إلى الهجمات في 
 ،لمســلمينكــل ا أنّ و  ،بالقـدر الـذي أصـبح يمثـل ديــن رعـب و فــزع ،سواء على تشويه صورة اإلسـالم حــدّ 

 ،ـهاســتقرار المجتمعـات التـي ال تعتقنمــن و أبــات اإلســالم يهــدد و  ،يمارســون العنــف ويرتكبـون اإلجــرام
على  ،بــــدل إرهابيين ،حيـث تمــــادى الــــبعض فــــي إطــــالق تســــمية اســــالمويين ،ال تنـزع إلـى اعتناقـهو 

ـت إليــه المجتمعـات العربيـة إن مـا آل ا.و تشـيران إلى الداللة نفسه ،ـاناعتبـار أن التسـميتان مترادفت
ــــرة عمــــل علــــى تنــــامي نظ ،فجـراء مـا ترتـب عـن التطــــرّ  ،مـن تشـويه لهوياتهـا الثقافيـة ،اإلســالميةو 

 ،ــرات اآلخاحتــرام لحريّــ مــن تســامح و  ،ـالميرغــم مــا يــدعو إليــه الــدين اإلسـ ،االزدراء و االحتقــار لهــا
 ،الفكر المتطرف اسـتخدمه ألغراض بعيـدة كـل البعـد غير أنّ  ،تآزرتضامن و مــن تآخي و  ،مــا يحــثو 

أدت إلــى اعتبــــاره كأحــــد  ،ســمات غريبــة عنــهكســبه بــذلك خصــائص و أف ،أهدافـه السـاميةعـن مبادئـه و 
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 ،فكيـف يمكـن إذن انتشـال هويتنـا مـن خطــر التطرف ،العوامــــل المهــــددة للســــلم واالســــتقرار االجتمـاعيين
 ؟ههايشوّ وحمايتها من كل ما يضر بها و 

 

 تعقيب وتوصيات 

قافة معالجتها بالفكر والوعي والث ممكنة، فاألفكار المريضة يمكن زال تالإّن السيطرة على التطّرف 
البّناءة، ولكّن المشكلة تكمن في تحّول األفكار المريضة إلى ممارسات غير مسؤولة ترعب الناس 
وتدّمر البلدان وتفسد طعم الحياة، عندها يستحيل التطّرف إرهابًا وعنفًا، وتتحّول األفكار إلى دماء 

ك فردّي شخصي ال عالقة له بثقافة الجماعة، فالعنف ومن العبث أن نعتقد أّن العنف سلو  .وأحزان
 .26"تراث اجتماعّي، يتلقنه كّل مجتمع وينقله وينشره"

وسلوكي  معرفيو  نفسي كمحدد االتجاه بمفهوم مرتبطة مفاهيم زوالتحيّ  والميل بوالتعصّ  فالتطرّ  ويعد
 اإلنسان على سلوكيات تظهر التي النتيجة هو بل اإلنسان، شخصية في أصاًل  ليس هة، ولكنّ للشخصيّ 
ف ليس أفعااًل فحسب، بل العنكما أّن  .الحالي يومه إلى طفولته منذ عليه مورس لما رومؤشّ  كنتاج

ة ، وهذا يعني أّن التطّرف خطاب قبل كّل شيء، خطاب يؤّدي إلى أفعال، هو أقوال فعليّ  اهو أساسً 
ية لخطابات السياسّية والنصوص الصحف، في االمنابر وفي القنوات والفضائيات يمكن رصده فوق

والبرامج اإلذاعّية السمعية البصرية والبرامج الدراسية واإلبداعات الفنية. فالتطّرف ليس مجّرد موقف 
عدائي تجاه دين أو فكر أو شخص، بل هو صرح ثقافّي تتآزر عّدة عوامل في بنائه وتوجيهه الوجهة 

ظاهرة مرّكبة ال يمكن فهمها وحّل ألغازها إاّل من خالل عّدة المنشودة، وهذا يعني أّن ظاهرة التطّرف 
جدير بالّذكر أّن التطّرف مازال ينشط في أغلب أرجاء العالم على مستوى الفكر دون الو  مداخل.

الممارسة، فباستثناء بعض الممارسات اإلرهابية في بعض الدول فإّن التطّرف مازال فكرة، ولذلك من 
محاربتنا التطّرف الفكرّي على القّوة والقمع، ألّن الفكرة ال تقاوم إال بالفكرة، الخطأ أن نقتصر في 

واستخدام العنف في مقاومتها ال يزيدها إاّل انتشارًا، وهنا يتنّزل دور علماء الدين والباحثين الجامعيين 
 واإلخّصائيين النفسيين في دراسة ظاهرة التطّرف وتذليل الصعوبات المتعلقة بها.

                                                           
، ترجمة: إلياس زحالوي وأنطوان 8998مجموعة مؤلفين، المجتمع والعنف، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  -26 

 15مقدسي، ص 



18 
 

السلبية  اآلثار ِمن التي تخّفف الناجعة الحلول مقاربةفي النظر  وجهات تتنّوعب و األسبا تتعّدد وقد
الثقافي  للحوار قنوات مباشرة فتح ِمن فال بدّ  .ىمن جهة أخر  الحوار وتعزيز ثقافة  جهة، من للتطّرف

 يةكقرية كون ،يظّنه البعضّية كما رفاهّية فكر  ال ملّحة ضرورة الحوار هذا أن بوصف عّنا المختلف مع
ثقافيًّا أو دينيًّا  المختلف مألوف، فاآلخر أمر حولها المختلف بالقضايا والمعرفة العلم أصبح صغيرة
 يقوم على مستمًرا وفّعاالً  الحوار ون. ولذلك يجب أن يكيؤّثر في حياتنا جميًعا إيجابًّا أو سلًبا أصبح
، ديان السماويةلتي تجمع بين مختلف الثقافات واألا المشتركة وتوظيف المفاهيم  تعزيز الوسطية  أساس

صدار األحكام المسبقة على ا  عن الضبابية والغموض و  ، بعيًداوأن يكون الحوار صريًحا ومفتوًحا
  .األمور

أّما على الصعيد العملي، يوجد ضرورة لتفعيل آليات الحوار الديني واالنتقال من الشعارات النظرّية إلى 
الممارسة الفعلية والعملية ليغدو الحوار واقًعا معاًشا للجميع .وذلك متاًحا في إقامة المؤتمرات ودورات 

 ، إّن المجتمعان. عنوة عن ذلك، واحترام كرامة االنساالعتراف باآلخر أساسعمل على تدريب وورش 
دعم وترسيخ قيم التسامح والمواطنة، ومناهضة العنف والتعصب،عن طريق غرسها في بحاجة إلى 

م والحوار بحيث تعكس ثقافة التفاه، ما يستلزم إعادة تشكيل المناهج التعليمية نفوس األجيال الناشئة
فادة لى مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، واالستإضافة إ ل اآلخر بعيًدا عن التهميش والتزمت،وتقبّ 

ة التنشئة ثّم علينا مراعاة عملي(، فيسبوك، وتويتر وغيرهاود من مواقع التواصل االجتماعي )إلى أبعد حد
االجتماعّية السليمة كمنظومة متكاملة تؤّدي فيها األسرة دورها المنوط بها، كذلك نؤّكد على تكامل 

مع  ارنً م اخطابً  علىوّحد تالدينّية ، والمؤسسات االجتماعّية ذات الصلة ، بحيث ت أدوار المرجعيات
التأكيد على نبذ العنف بكل أشكاله، ونشر الوسطية واالعتدال وكل ما هو متعّلق بخدمة التواصل 

 توفير على العملإضافة إلى  والتفاهم لتحقيق االهداف التي ترفع من قدر االنسان، وتصون كرامته.
 صناعة في الشباب ، واشراك لهم والصحيةاالجتماعية  المناسبة األجواء توفيرو  للشباب عمل فرص
 سياسية،أحزاب  إلى االنتماء يكون أن وضرورة، المختلفة الدولة ومؤسسات المجتمع في ودمجه القرار

 وليس ،االفكار والمشاعر للتعبير طريقة هي والثقافية والرياضية االجتماعية األنشطة ممارسة أو
 وليس ومنطقي، ومفهوم واضح بشكل العولمة مع التعامل ضرورة خيًرا،أو . والتطرف التعصب لممارسة
مع ضرورة الحفاظ على الهوّية والتمسك بالتراث الثقافي  اجتماعي غترابا إلى يؤدي والذي التجنب

 والحفاظ عليه.

 


