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 :الممخص
عمى طبيعة التطرؼ الفكرم في  استيدؼ ىذا البحث التعرؼ

 مجتمعنا العراقي؟ كماىي اسباب انتشاره في الكقت الراىف؟
نحدد مظاىره ؟ كماىي   فٌ أ؟ ككيؼ يمكف  كما ىي انكاعو

ككؿ ذلؾ  ،ثاره عمى كاقع المجتمع العراقي، حتى نفيـ معناهآ
ىذا ما سنتناكلو في ىذا البحث المتكاضع بشي ،بشكؿو كاضح 
حاكلنا في ىذا البحث  استخداـ  تكليفة مف ك  مف التفصيؿ.

المناىج لدراسة مفيـك التطرؼ الفكرم كالتطكرات التي طرأت 
عميو بيدؼ الكصكؿ إلى استنتاجات تسيـ في خمؽ مناعة 
مجتمعية مف االنحراؼ الفكرم الذم قد يفضي إلى التطرؼ 
بكؿ انكاعو كاشكالو ، كعميو انطمؽ البحث مف اعتماده عمى 

االستقرائي ، كاالستنتاجي ، كاالستنباطي لمكقكؼ المنيج 
بالكصؼ كالتتبع لمتعريفات ، كمككنات كطبيعة التطرؼ 
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Abstract: 

This research aimed to identify the nature of intellectual 

extremism in our Iraqi society? What are the reasons for 

its spread at the present time? What are its types? How 

can we define its manifestations? What are its effects on 

the reality of Iraqi society, so that we understand its 

meaning and all of this clearly, this is what we will 

address in this modest research in some detail.in this 

research, we have tried to use a combination of 

approaches to study the concept of intellectual 

extremism and the developments that have developed for 

it in order to reach conclusions that contribute to creating 

a societal immunity from intellectual deviation that may 

lead to extremism in all its forms and forms, and 

therefore the research has started from its dependence on 

the inductive, deductive and deductive approach to stand 

by description and tracking definitions The components 

and nature of intellectual extremism and how to deal 

with it in society.  
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 لمقدمةا

عمى مر العصكر ظاىرة  الفكرم خاصة بشكؿ عاـ ، كالتطرؼ شكؿ التطرؼ
رتبط بمجمكعة مف التي تيديكلكجية االثقافية ك الكليا جذكر ، اجتماعية مؤثرة في المجتمع 

ف االرتباط بيذه الظركؼ جعم،ك  المتغيرات السياسية، التاريخية، االقتصادية كالدينية مف  تا 
نسبية في البيئة المجتمعية،  امفاىيم الذم يتضاد معو لغكيا  التطرؼ كنقيضو االعتداؿ

اتخاذ الفرد مكقفان متشٌددان يتسـ بٌرؼ التط كيعدٌ  كالحاضنة الحضارية.، كالخمفية الدينية 
، الزمنية  البيئةستجاباتو لممكاقؼ االجتماعية التي تيمو، كالمكجكدة في االبالقطيعة في 
، القيـ  ك مفيـك التطرؼ في اإلشارة إلى الخركج عف القكاعد الفكرية، استعمؿ كالمكانية، ك 

بران عنو بالعزلة، أك بالسمبية كالسمككيات المتعارؼ عمييا كالشائعة في المجتمع، مع
صؿ الدفاع عنيا لمجكء إلى العنؼ بشكؿ تمختمفة، قد  اكمعايير  ا، كاالنسحاب، أك تبني قيم

كفرض الرأم بالقكة عمى ، فردم أك جماعي منظـ، بيدؼ إحداث التغيير في المجتمع 
 .(0)اآلخريف

إلى سمكؾ  ةمجرد فكر يتحٌكؿ التطرؼ في العديد مف األحياف مف قد  عمى ىذا األساس
بكصفيا أك ممارسة اجتماعية، يتـ استعماؿ العنؼ فييا  ، أك ديني،  عمؿ سياسيك ظاىرم، 
 أك لتحقيؽ المبادئ التي يؤمف بيا الفكر المتطرؼ، أك المجكء إلى اإلرىاب النفسي،؛  0كسيمة 

كبذلؾ، يرتبط ؛  المادم، أك الفكرم ضد كؿ ما يقؼ عقبة في طريؽ تحقيؽ األفكار المتطرفة.
لمتفكير، أحادم  اطرؼ ىك أسمكب مغمقكاالنغالؽ الفكرم، فالتٌ  ، التطٌرؼ بالجمكد العقائدم

كال يقبؿ فكرة التسامح  ، الرؤية، غير قادر عمى تقبؿ المعتقدات األخرل المختمفة عميو
 طرؼ الفكرمف اسمط الضكء عمى التٌ أمف خالؿ ىذه الكرقة حاكلت عميو ك ك .كالتعايش معيا

الفرد،  المدمرة عمى مستكل، ك كآثاره الخطيرة  ،لدل االفراد في المجتمع العراقي المعاصر
 الدكلة مف خالؿ محاكر عدة منيا: كالمجتمع ،ك 

 اوال: االطار المنهجي لمبحث.
 .مشكمة البحث -0
مف المصطمحات الشائعة في األزمة االخيرة عمى المستكل  طرؼ الفكرمالتٌ  يعدٌ 

العنؼ مف بركز عدد مف التيارات التي تتخذ لك العالمي نتيجة ،أ ك الدكلي، أالمحمي
. كىذه الظاىرة الخطيرة التي باتت تيدد العالـ  ؟ ك غيرىـأسكاء كانكا مف مسمميف أكاالصالح 
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الدمار كالخراب التي خمفتيا أعماؿ ىذه الجماعات  ةمنو كاستقراره كتعيد لألذىاف صكر آفي 
تترجمو  الحقيقي ىك الفكر. فعندما يتطرؼ الفكر كيتجو نحك التشدد كالغمك منشئياالمنحرفة 

ال تقبؿ بيا  التي كالمجتمعات ،لألنفس يةاالفعاؿ عمى ىيئة جرائـ كاعتداءات كمظاىر تدمير 
، كشيكع الفساد ، كالديمقراطية ، لغياب الحرية  فضال عف ذلؾ فإفٌ ، كال الشرائع ، العقكؿ 

كانتشار ، الفقر في معظـ الدكؿ العربية قد شكمت البيئة الخصبة لنمك  كظركؼ، كاالستبداد 
األفكار المتطرفة . كالصعكد جماعات اإلسالـ السياسي في البالد العربية كصراعيا المرير 

 كالخالفات العميقة حكؿ كثير مف القضايا ايديكلكجيليا إمع القكل كالجماعات المغايرة 
كمحاربتيا بقسكة مف قبؿ األنظمة ، كمالحقتيا ، كالدينية ، الدنيكية ك ، كاالجتماعية ، السياسية 

 مشكمة تعدٌ  لذا (5كتضييؽ الخناؽ عمييا كحرمانيا مف أبسط حقكقيا ،السياسية الحاكمة
 يكمية مشكمة فيي المعاصرة، المجتمعات بيا يتـت التي الرئيسة المشكالت مف التطرؼ
 بمفاىيـ مرتبطة ظاىرة ككنيا مف المجتمع عمى تؤثر اجتماعية ظاىرة نياإ إذ كحياتية،
 أف مف رغـ كعمى العالـ، دكؿ مستكل عمى عالمية ظاىرة التطرؼ قضية كأصبحت.الحياة

 عرقية أك ، دينية جماعات أك، مجتمع أك ،ثقافة أك ، بمنطقة يرتبط ال كاالنحراؼ التطرؼ
نما معينة،  في ساعدتيا التي كسياسية، قافيةكث ،اجتماعية بعكامؿ الظاىرة ىذه ترتبطا كا 

 ةدكل عمى يقتصر ال التطرؼ ألف الحديث، العصر في التقنيات مع ياكتفاعم السريعة تطكراتيا
ة البحث بالعديد مف مف نحدد مشكأكعميو يمكف .(4)العالـ دكؿ جميع عمى يعـ بؿ . غيرىا دكف

 التساؤالت منيا:

التي يحمميا  المؤشرات ، أك الدالالتما ىي ماىية التعريؼ بالتطرؼ الفكرم؟ 
عمى  ، كآثاره الخطيرة كماىي انعكاساتو ؟كما ىي أسبابو كمظاىره؟مصطمح التطرؼ الفكرم

عمكمان، غربي تاريخي في المجتمع التطكرىا الكماذا عف ؟العالـ، كالدكلة في مجتمعالك  ، فردال
 المؤدية أك الدكافع المشرعنةأيف تكمف األسباب ؟ عربي كاالسالمي بشكؿ خاصكالمجتمع ال

 االتجاىات؟ماىي المجتمع في الفكرم لمتطرؼ جرائـكالجماعات كالدكؿ لالى ارتكاب االفراد 
؟ماىي االساليب المقترحة لتفعيؿ دكر المؤسسات يذه الظاىرة الخطيرة النظرية المفسرة ل

؟ أك ماىي السبؿ كرم؟التربكية كالثقافية كاالمنية في تعزيز الكعي لمكقاية مف التطرؼ الف
 ؟كالتعايش بيف الشعكبالكفيمة بترسيخ ثقافة السالـ كالتسامح 

 اهداف البحث -8
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 لى تحقيؽ اىداؼ عدة منيا:إيسعى ىذا البحث 
 في المجتمع. همظاىر اىـ تحديد، ك التعريؼ بالتطرؼ الفكرم -0
كرم في فلى ارتكاب االفراد جرائـ التطرؼ الإ تشخيص االسباب المؤدية  -0

 المجتمع.
 ثار التطرؼ الفكرم عمى المجتمع.آك ، أ معرفة انعكاسات  -5
 االتجاىات النظرية المفسرة لمتطرؼ الفكرم. حتكضي -4
كاالمنية ،كالثقافية  ،تناكؿ االساليب المقترحة لتفعيؿ دكر المؤسسات التربكية  -5

 التطرؼ الفكرم .  آفات في تعزيز الكعي لمكقاية مف
 اهمية البحث. -0

كالمنطقة  العالـ الخطيرة التي يعاني منيا وتنبع اىمية ىذا البحث مف تداعيات    
كما تكمف  العربية بشكؿ عاـ ،  كالعراؽ بصكرة خاصة كالتي انتشرت كتكسعت بشكؿ متزايد،

اىمية البحث بتركيزه عمى سبؿ كآليات كطرؽ القضاء عمى التطرؼ كمعالجتو ؛ ألف ظاىرة 
المشكالت السياسية كاالجتماعية في الكقت الراىف مما يتطمب  التطرؼ اصبحت مف اىـ

 تغيير االتجاىات الفكرية، كالذىنية ، كصكره في المجتمع العراقي ككيفية القضاء عمييا.
 في تتجمى اىمية ىذا البحث مف حيث اىمية المكضكع المطركح كباإلضافة الى ذلؾ

نو يمثؿ قضية معقدة كاحدل القضايا يعالج مكضكع  التعرؼ عمى مفيكـ التطرؼ ؛أل ككنو
االجتماعية الميمة التي اصبحت تفرض نفسيا عمى الساحة العممية مما يتطمب تحميميا مف 

فضال عف ذلؾ تأتي اىمية ىذا البحث في  عدة زكايا ، ابرزىا عمى االطالؽ المنظكر االمني.
العممي كالمعرفي الذم ككنو يعمؿ عمى ارفاد المكتبة العربية بمرجع كمصدر يخدـ الجانب 

لميتميف بيذا المجاؿ الميـ ، كتمثؿ  يحتاجو طمبة الدراسات العميا كغيرىـ مف الباحثيف كا
دراسة ميمة في مجاؿ مكافحة التطرؼ، كمعالجتو، كاثراء البحث العممي كفتح المجاؿ اماـ 

 المزيد مف الباحثيف لدراسة العديد مف المكاضيع ذات الصمة بمكضكع البحث.
ما تبرز اىمية ىذا البحث ايضا مف خالؿ التأكيد عمى أف المتخصصيف في ك

 لىـ مطالبكف بتقديـ تفسيرات عممية ال حد الدراسات االستراتيجية كخاصة العمكـ االمنية
الظكاىر االجرامية المنظمة التي برزت عمى الساحة بشكؿ كبير  اال كىي ظاىرة العنؼ 

ثراء الزخـ العممي حكؿ مجمكع حيثيات تمؾ الظاىرة التي ،كالتطرؼ ،كاالرىاب؛ كذلؾ بيدؼ ا
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صارت تؤرؽ المكاطف العادم ، كتقض مضاجع االجيزة االمنية مف خالؿ تيديدىا لمفرد 
 كالمجتمع كالدكلة. 

كاضافة الى  ذلؾ تأتي اىمية البحث ايضا مف خالؿ التأكيد عمى أف قضايا التطرؼ، 
المرجعية الفكرية ، كالعقائدية لفئات اجتماعية المختمفة التي إنما ىي مف نتاج خمؿ في فيـ 

تشكؿ احدل بنى المجتمع العراقي التي عجزت عف استيعاب حاجتيا الفكرية، باإلضافة الى 
تأتي اىمية البحث مف خالؿ الحرص كالمسؤكلية العالية التي يفرضيا الياجس االمني  ذلؾ

كرجاليا فقط ، كانما اصبح قضية يجب أف تشارؾ كالذم لـ يعد مسئكلية المؤسسة االمنية 
 فييا  جميع مؤسسات الدكلة المختمفة الرسمية ، كغير الرسمية.

عمـ االجتماع مجاؿ في  اكاضح اىناؾ قصكر كاخيرا تكمف اىمية المكضكع بأف  
ألف ك  في التصدم لظاىرة التطرؼ كمعالجتيا بالمجتمع المعاصر، السياسي، كعمـ االجتماع

كالسياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،التطرؼ األيديكلكجي الفكرم مشكمة ليا أبعادىا النفسية 
 كتفسيرىا الصحيح. كالدينية ؛ فيي تستكجب الدراسة كالتقصي حتى يمكف فيميا،، كالتربكية 
 تحديد مصطمح التطرف الفكري.-3
 التطرؼ. -0
 التطرؼ لغة: - أ

بتشديد العيف كىك األخذ  ىك تفعؿمادة طرؼ ك"يعكد مصطمح التطرؼ لغكيا الى 
كمفيكـ التطرؼ في العرؼ ، بأحد الطرفيف كالميؿ ليما : إما الطرؼ األدنى أك االقصى

أك  ،أك غيره يختص بو ديف ،أك مذىب، أك فكرة ، الدارج في ىذا الزماف: الغمك في عقيدة 
 . (5)أك حزب ، جماعة 

 التطرؼ اصطالحان :  -ب 
ىك الغمك الشديد ، كتجاكز الحد المعقكؿ ، باحثيف مف عرفو بانو "ىناؾ مف ال

ـ االعتداؿ في السمكؾ كالتصرؼ ، أك ىك عدـ التسامح مع دكمخالفة نصاب التكازف ، كع
أك ،أك االجتماعية ،أك السياسية  ،الغير كيفما كانت ىكيتو كممتو كنحمتو كطائفتو المذىبية

دينيا ، كغير مقبكؿ قانكنيا ؛ ألنو فعؿ جرمي بامتياز ،  نو فعؿ غير مشركع إالدينية . كما 
كالتيديد كالقتؿ الشنيع ، كقد حرمتو األدياف  ،كالتخكيؼ ،كالترىيب، قائـ عمى التركيع 

 .(6)"كالمعتقدات السماكية جميعيا
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أك  ،أك مذىب،أك فكر ،"ىك الغمك في عقيدة بانو التطرؼ ايضا )الصاكم (كعرؼ 
يعرؼ القامكس الفمسفي التطرؼ .كبينما (7)غيره ، مما يختص بو ديف أك جماعة أك حزب"

:" اندفاع غير متكازف إلى التحمس المطمؽ لفكر كاحد يصبح معو صاحبو أحادم  بانو
الشعكر ، كفي حالة اضطراب نفسي يفقده حاسة التمييز بيف الحسف كاألحسف ، كالسيئ 

اتخاذ الفرد مكقفان يتسـ بالتشدد كالخركج عف حد "بأنو (فة )عبد اهللعر  في حيف.(8)كاألسكأ " 
االعتزاؿ كالبعد عف المألكؼ كتجاكز المعايير الفكرية كالسمككية كالقيـ االخالقية التي حددىا 

 . (9)"افراد المجتمع
كؿ استبعاد عف الكسطية اتجاه احد الطرفيف كتكىـ احتكار  "يا )اماني( بأنوتكقد عرف

بينما عرؼ االخركف .(01)"الحقيقة كرفض االختالؼ كالتعددية كليس الخركج عف المألكؼ
الخركج عف القيـ كالمعايير كالعادات الشائعة في المجتمع ، كتبني قيـ كمعايير  "التطرؼ ىك

اتخاذ الفرد أك الجماعة ، مكقفان متشددان  بانو"التطرؼ  عرؼ كذلؾ.(00)"مخالفة لمكاقع المعاش
إزاء فكر أك أيديكلكجية في قضية ما ، أك محاكلة خمؽ نكع مف التعصب الديني في بيئة الفرد 

تطرؼ  ، ك تطرؼ الجماعاتك أك الجماعة كينقسـ التطرؼ إلى ثالثة أنكاع : تطرؼ األفراد 
 .(00)"الدكلة

 الفكر : -0
 الفكر في المغة : - أ
مف الفعؿ ) فكر ( في األمر : أم أعماؿ العقؿ فيو ، كرتب بعض ما يعمـ جاء )  

أما التفكير : فيك إمياؿ العقؿ في  -ليصؿ بو إلى مجيكؿ . كالفكر : جممة النشاط الذىني 
عمميات  كىك ظاىرة عقمية تنتج عف : Thought مشكمة لمتكصؿ إلى حميا . كيقاؿ الفكرة

كيرل أبف فارس في معجـ مقاييس المغة " .  (05)(التفكير القائـ عمى اإلدراؾ كالتحميؿ كالتعميـ
أف مادة " فكر " تفيد : تردد القمب في الشيء ، يقاؿ : إذا ردد قمبو معتبرا ، كرجؿ فكير : 

ر : " ىك إعماؿ النظر في صاحب القامكس المحيط أف " الفك يذىبكثير الفكر ، بينما 
الشيء ، أما صاحب " المصباح المنير : " فإف : " الفكر " عنده تردد القمب بالنظر كالتدبر 

بحسب المعجـ الكسيط ،  كالفكرة(.04)ةنظر كرؤيلطمب المعاني . كلي في األمر فكر أم : 
الصكرة الذىنية ، أما بحسب مجمع البياف الحديث فالفكرة " قكة لمعمـ مطرقة إلى المعمـك  )ىي
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" ، مجمكع الفكرة أفكار بما في ذلؾ الفكر األمني أك األمف الفكرم . فيك يعني بجانبيف : 
 .(05)(الثقافية المبادئ، ك  االعتقاديةاألكؿ : التصكرات كالقيـ ك الثاني : المفاىيـ 

 : االصطالحي الفكر ف - ب
لمفكر بكجو عاـ " ىك صيغة العقؿ اإلنساني كمسرح نشاطو  االصطالحيةكالداللة  

سـ العممية ترد أك ىك (. 06)الذىني ، كعطاؤه الفكرم فيما يعرض لو مف قضايا الكجكد كالحياة
ب لطم -كالتدبر  سكاء كاف قمبا أك ركحا أك ذىنا بالنظر -القكل العاقمة المفكرة في اإلنساف 

 .(07)المعاني المجيكلة مف األمكر المعمكمة ، أك الكصكؿ إلى األحكاـ أك النسب بيف األشياء 
سـ ىي أم القدرة عمى سبب أكلفيـ أك أكيعرؼ قامكس كبستر مفيكـ الفكرم بأنو : " 

إدراؾ العالقات كالخالفات ، كما إلى ذلؾ ، قكة األفكار ، العقؿ " أما الفكرية " صفة " فيي " 
 .(08)ة استخداـ الذكاء ، التفكير ، اإلدراؾعممي

 التطرف الفكري :  -3
 التطرؼ الفكرم لغكبا: - أ

تستعمؿ كممة " تطرؼ " في المغة عمى معنييف : االكؿ : حد الشيء كالثاني : 
ك أ، كالذم ييمنا ىك المعنى األكؿ كىك حد الشيء كحرفة ،  (09)الحركة في بعض االعضاء

ء  فالتطرؼ تفٌعؿ مف التطرؼ ، فمف تجاكز حٌد في االعتداغاية الشيء كمنتياه ، كعمية 
ف يسمى بالتطرؼ ، جاء في المعجـ الكسيط ما يؤيد ىذا المعنى في قكلو أليصح في المغة 

 (.01)في معنى تطٌرؼ : " تجاكز حد االعتداؿ كلـ يتكسط "
 الطرؼ الفكرم اصطالحا: - ب
معنى التطرؼ أك  0996 – 0907فضيمة الشيخ جاد الحؽ شيخ األزىر )  عرؼي 
بأنو الميؿ عف قصد ، كالقصد ىك الطريؽ الكاسع الميسر لمسمكؾ منو . كالمتطرؼ االنحراؼ)

كالذم يحد مف ، ىك الذم ايميؿ إلى أحد الطرفيف أك أحد الجانبيف في ىذا الطريؽ الميسر 
ا انحراؼ ، قد يككف ىك الديف أك القانكف أك العرؼ العاـ أك عد الميؿ عنييك ، القصد كالجادة 

الخاص ، كقد يككف شيئان آخر يكزف بو الفكر كالسمكؾ ، كقد يطمؽ االنحراؼ عرفان عمى 
التفريط كاإلىماؿ في امتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىي كيطمؽ التطرؼ عمى اإلفراط كالمغاالة 

المبالغة لدرجة الغمك كالتشدد في  )( التطرؼ الفكرم : ىك)البرعييعرؼ .بينما (00)(في اإللتزاـ
 ، أك اقتصادية ،أك سياسية ،التمسؾ فكرا أك سمككا بجممة مف األفكار قد تككف دينية عقائدية
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أك فنية ، يشعر الفرد بأنو يمتمؾ الحقيقة المطمقة التي ال تقبؿ الجدؿ ليعيش بمعزؿ  ،أك أدبية
كمنفصؿ عف النسيج االجتماعي الذم يعيش فيو كينتمي إليو ، عف بنية الثقافة كالمجتمع ، 

كيعاني مف الغربة عف الذات كالجماعة معا .كيعكقو عف ممارسة التفاعالت المجتمعية التي 
 .(00)(ن تجعمو فردان منتجا

بأنو : " الغمك كالتنطع في قضايا الشرع ، كاالنحراؼ  يفاالخر  وفي حيف يعرف  
، كيطمؽ التطرؼ الفكرم كذلؾ عمى الجمكد .(05)المتشدد في فيـ قضايا الكاقع كالحياة "

كالمذىب المحافظ ، كالتمسؾ بالتراث إلى درجة الغمك كالتشدد المبالغيف فيو ، ، كالتصمب 
كالرفض التاـ لكؿ جديد كمستحدث كمتطكر ، كاالنغالؽ عمى الذات ، كعدـ االنفتاح عمى 
الغير ، كعدـ التكيؼ مع الكاقع ، كالجنكح نحك الماضي بسمبية كاتكاؿ كتياكف ، كعدـ اإليماف 

كثمة مصطمحات أخرل تترادؼ مع التطرؼ ، مثؿ : الغمك ، . بعد الحداثة بقيـ الحداثة كما 
كاإلرىاب ، كالتكفير ، كالعنؼ ، كاالستبداد ، كالتطع ، كالتشدد ، كاألصكلية ، كالتعصب .أما 
نقيض التطرؼ ، فيك االعتداؿ ، كالتسامح ، كالتعايش ، كالحكار ، كالحجاج ، كاإلقناع ، 

 . (04)ختالؼكاالقتناع ، كشرعية اال
 :اما تعريفنا االجرائي لمتطرؼ الفكرم في ىذا البحث 

اجتماعية تميؿ  ك، أك دينية أ ،ك نزعة سياسية،أتكجو  كأ ،يعني كؿ تحيز عنصرم 
إلى استعماؿ العنؼ ضد الدكلة ، أك ضد المجتمع ، أك ضد الغير، كيستعمؿ العنؼ بمختمؼ 

غير شرعية كغير قانكنية لمحرية  هعف طرؽ مصادر أنكاعو ، سكاء أكاف عنفا ماديا أـ رمزينا 
اإلنسانية ، كعدـ االعتراؼ بكجكد الغير المختمؼ ، ثـ إنكار متعسؼ لشرعية االختالؼ ، 

 كعدـ القبكؿ بالحكار المتبادؿ. 
 منهج البحث-0

حاكلنا في ىذا البحث  استخداـ  تكليفة مف المناىج لدراسة  مفيكـ التطرؼ الفكرم 
لتي طرأت عميو بيدؼ الكصكؿ الى استنتاجات تسيـ في خمؽ مناعة مجتمعية كالتطكرات ا

مف االنحراؼ الفكرم الذم قد يفضي الى التطرؼ بكؿ انكاعو كاشكالو ، كعميو انطمؽ البحث 
مف اعتماده عمى المنيج االستقرائي ، كاالستنتاجي، كاالستنباطي لمكقكؼ بالكصؼ كالتتبع 

لتطرؼ الفكرم ككيفية معالجتو داخؿ المجتمع مف حيث الكقاية لمتعريفات كمككنات كطبيعة ا
نشؤ الظاىرة في فيـ كادراؾ المرجعية  كالمعالجة، كما عرجنا عمى المنيج الكصفي ألثبات
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الدينية ، كفي سمكؾ الجماعات االسالمية في ايضاح دالالت االنحراؼ الفكرم في العراؽ 
 .(05)كاثره الجمي عمى الجماعات المتطرفة

 حدود البحث-3
يعد اطالع الباحث عمى العديد مف المراجع كالمصادر كالدراسات السابقة كنكعية 

ىذا البحث ، كلقد كضع الباحث حدكد بحثو لمعالجة  تالمجتمع الذم تشممو الستنتاجا
التطرؼ حيث تمثؿ حدكد المكاني بالمجتمع العراقي ، اما الحدكد الزمني فتتمثؿ بالفترة مابيف 

 .0101الى 0100عاـ
 : أسباب التطرف الفكري بالمجتمع.ثانيا

، يمكف الحديث عف مجمكعة مف العكامؿ كاألسباب التي تككف كراء نشأة التطرؼ  
 كيمكف تحديدىا فيما يمي :

 .األيديكلكجيات المتطرفة  -8
األيديكلكجيات المتطرفة المنفمقة التي ترفض االعتراؼ بقيمة اآلخريف ككرامتيـ ، ىي 

أساسية لمتعبئة كالتجنيد ، كىذه األيديكلكجيات تؤجج ثقافة العنؼ كالتعصب ، كتزيد مف أدكات 
 الدعـ لمجماعات اإلرىابية .

 .الصراعات العنيفة  -0
تنشأ كثير مف الجماعات اإلرىابية في سياؽ صراعات محمية أك إقميمية عنيفة 

اسبة لإلرىاب ، فضال كالصراعات طكيمة األمد غير المحسكمة ىي التي تخمؽ الظركؼ المن
 . (06)عنيفة كاالنتحارية كثيرا ما تحدث في ظؿ االحتالؿ األجنبيلعف ذلؾ فإف اليجمات ا

 .االفتقار إلى كجكد مرجعيات دينية مكثكؽ بيا  -3
تأكيالت كتفسيرات خاطئة ، مفارقة  عمىستند ت التيفالخطابات الدينية المتعصبة   

كرصد  ػ السماحة اإلسالـ كمجافيو لركح األدياف ، كعدـ االىتماـ بشؤكف الثقافة كالمعرفة
التيارات الفكرية التي غزت البمداف اإلسالمية ، كعدـ التطكير لمدراسات الفقيية كاألصكلية 

لنامية ، ساعدت عمى مزيد مف صعكبة الحياة االقتصادية التي تعاني منيا معظـ البمداف ا
اإلحباط لكافة طبقات المجتمع كال سيما فئة الشباب ، األمر الذم يؤدم النجرافيـ نحك تيارات 
سياسية كدينية تستغؿ ىذا اإلحباط لصالح تحقيؽ أىدافيا ، كمف ثـ دمج ىؤالء الشباب في 

 .صفكؼ الجماعات اإلرىابية
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 الجماعات االرىابية. -4
نتيجة المعايير المزدكجة في العالقات الدكلية تجاه قضايا العرب الشعكر بالقير 

كالمسمميف كالتي تأتي في مقدمتيا استمرار الصراع العربي االسرائيمي ، كاحتالؿ االراضي 
 .(07)العربية في ظؿ تقاعس المجتمع الدكلي عف اتحاذ مكقؼ حاسـ كجاـز

 .األمية كالجيؿ بالديف   -5
، في كاقعنا العربي اإلسالمي ، أميكف لـ يتمقكا تعميميـ  المتطرفيف المتشدديف معظـ

بداء الرأم كالدفاع عنو ، كيفيمكف العقيدة  الدراسي ، لكي يؤىميـ ذلؾ إلى التفكير كالمناقشة كا 
الشرعية فيما سطحيا أك خاطئا ، بالتكقؼ عند ظكاىر النصكص دكف تأكيميا ، أك دكف فيـ 

كف ربطيا بسياقيا التاريخي ، أك عدـ الكعي بسبب نزكليا ، مقاصدىا القريبة كالبعيدة ، أك د
أك محاكلة ربطيا بالكاقع الميداني المستجد . كأكثر مف ىذا فإف كثيرا مف العمماء كالفقياء 
يديكلكجي ،  ينددكف في األحكاـ الشرعية كيحكمكف باألىكاء ، كيخضعكف لما ىك سياسي كا 

لمجتمع . كينطمقكف مف تصكرات مثالية متطرفة كمتشددة كيثيركف الفتف كالنعرات كالقالقؿ في ا
، في حيف ، يعد الديف اإلسالـ دينا كاقعيا مبنيا عمى التكازف كالكسطية كاالعتداؿ كاليسر ، 

 .(08)كيكازف بيف الدنيا كاآلخرة 
 فراغ الشباب كصعكبة المعيشة. -6

االبتعاد عف جادة كىك ما يؤدم بو الى  يكلد الفراغ نكعا مف االحباط لجيؿ الشباب،
الصكاب، كالعمؿ عمى مؿء ىذا الفراغ ، بإم شيء كفي النياية الى بركز بعض الفئات 

 .(09)المنحرقة الضالة التي تعتبر خطرا عمى نفسيا كمجتمعيا كامتو
 .الكاقع المجتمعي كاالقتصادم كالطبقي ختفس -7
الظمـ  طرؼ عف كاقعة السكسيكاقتصادم ؛ ألف التطرؼ نتاجتال يمكف فصؿ ال 

االجتماعي ، كالغبف المتفشي في جميع المجاالت كاألصعدة كالمستكيات ، كانعداـ العدالة 
الحقيقية ، كغياب تكافؤ الفرص ، كانتشار األنظمة المستبدة كالفاشية كالظالمة ، ككجكد تفاكت 

طؽ المتكحشة الناتجة عف العكلمة " المعكلمة " التي تؤمف بمن بالرأسماليةطبقي اجتماعي 
الربكية ، كاالحتكار غير المشركع ،كالتنافس غير الشريؼ ، كاستغالؿ العماؿ كالطبقات 
الكادحة ، كانتشار الفقر كالفاقة كالبؤس ، كانييار القيـ األخالقية األصيمة في المجتمعات 
المنحطة كالمكبكءة باألمراض كاآلفات المادية كالمعنكية ، كانتشار الفساد عمى حساب الحكامة 
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الجيدة ، كبركز الصراع الطبقي كاالجتماعي الذم يكلد الحقد الدائـ ضد األغنياء 
 .(51)المفسديف

 .التربية الشاذة كالقاسية  -8
تقـك التربية بدكر ميـ في تنشئة الفرد تنشئة صحيحة كصالحة كىادفة لتككيف مكاطف  

د كاألبناء معاممة صالح ألسرتو ككطنو كأمتو . بيد أف كثيرنا مف األسر تتعامؿ مع األكال
االنحراؼ كالتمرد كاليركب كالييجاف كاالنفعاؿ ،  في ع ىؤالءفتقصارمة كقاسية كمتشددة ، 

فيضيع األبناء ، كيضيع مستقبميـ . كقد ينتج عف التشدد في التربية األسرية كالمدرسية 
طفاؿ شائنة كشاذة بسبب تطرؼ المربيف ، كعدـ تفيميـ لنفسيات األ فعال ردأتكالجامعية 

كالمراىقيف كالشباب ، أك مغاالتيـ في التفكير الديني تصكرا كممارسة ؛ مما يترتب عف ذلؾ 
انعزاؿ الطمبة المتطرفيف عف األصدقاء كجماعات الفصؿ ، كاستعماؿ العنؼ المادم كالرمزم 

،  ضد اآلخريف ، بؿ قد يدفعيـ التطرؼ التربكم إلى المخدرات ، كالجنكح ، كالعدكاف ، كالفساد
كارتكاب الجرائـ ، كتمثؿ السمككيات المتيكرة كالعنيفة كالشاذة ضد اآلخريف بسبب أك بدكف 

 . (50)سبب
 الكسائؿ االعالمية. -9

 تمعب الكسائؿ االعالـ دكرا ال يستياف بو في تغذية فكر المتطرؼ كالغمك فيي بما
التطرؼ فإما االستيتار تقدمو مف البرامج كافالـ كاخبار كنحكه ففي اغمب االحياف تنتيج منيج 

بالعقكؿ كالشعائر الدينية كاالخالقية اك زرع الفتف كاثارتيا مف خالؿ بعض البرامج اك 
 .(50)االفكار

 .التعصب األعمى -82
يعد التعصب األعمى مف األسباب التي تدفع المرء إلى التطرؼ كالتشدد كالغمك  

كانتقاما . كيعني ىذا أف المتطرؼ ال  كالمبالغة في االدعاء كنبذ األخر ككراىيتو حقدنا كعدكانا
يؤمف بالحكار كالنقاش كالتعايش كالتسامح ، كبالتالي ، يريد أف يؤسس عالقتو بالغير عمى 
أساس العدكاف ، كالتيميش كاإلقصاء ، كالتغريب ، كالالمباالة ، كالفظاظة في الحكار كتبادؿ 

كالصداقة كالتعايش ، كالتعاطؼ ، اآلراء ، كال يريد بناءىا عمى أساس األخكة ، كالمحبة 
 .(55)كالتكامؿ 

 .المصمحة كالمنفعة  -88



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)555 ) 
 

تصرفات ظاىرية تتـ عف الكرع كالتقكل كالصالح  المتعصبظير المتطرؼ المتشدد يي 
كاليداية كحب اآلخريف ، كالتفاني في خدمة الكطف كاألمة عمى حد سكاء ، كلكف النكايا الدفينة 
تكشؼ عف رغبات مكبكتة بغية تحقيؽ مكاسب مادية ، أك إشباع رغبات جنسية ليبيدية 

سالمية بحثا عف المصالح مقمكعة منذ الطفكلة ، كاالنتماء إلى أحزاب كطكائؼ د ينية كا 
الضيقة ، أك تحقيؽ أغراض كمأرب شخصية ، كالحصكؿ عمى منافع كامتيازات  السياسية 

كمناصب حككمية كمدنية ، باستغالؿ الديف ، كالضحؾ عمى نقكف الناس ، أك الرككب عمى 
ؽ منافعو الشرع كفتاكاه ، كتغيير جمده مف لحظة إلى أخرل ، كمما سنحت لو الفرصة لتحقي

 .(54)كمصالحو ، كلك كاف ذلؾ عمى حساب الكرع كالتقكل كالحقيقة كالديف كالعقيدة
 التفكؾ االسرم كاالجتماعي كرفاؽ السكء. -80

معاممتو بالقسكة منذ الصغرل أك سكء العالقة  إف حرماف الطفؿ مف الحاجات ، أك
مف االنحراؼ، كسيمة  بيف الزكجيف يساعد عمى اف ينشأ الطفؿ قاسيا ناقما عمى الناس يتخذ

لمثكرة عمى مجتمعو كبيئتو. ، ككذلؾ الشؾ إنو ال يستياف بدكر الرفقاء في النزكح نحك الغمك 
كالتطرؼ ، كالسيما عندما يككف تأثير الرفقاء قكيا في كشخصية ضعيفة ، أك غير مستقرة 

 .(55)اسريا
 .غياب التكازف النفسي -83

يعاني المتطرؼ مف مجمكعة مف األمراض النفسية كالشذكذ ، كضعؼ الشخصية ، 
كتشابؾ عقده النفسية . ناىيؾ عف اإلحساس بالنقص ، ككبت المشاعر العدكانية التناتكسية ، 

النفسي ، كالجنكح نحك الشيكانية كالشبقية كاالنحراؼ ، ككراىية اآلخر ،  بالتكازفكالشعكر 
بشكؿ غير متكازف ، كالتسرع بشكؿ منفعؿ كمتييج . كعدـ التركم في أخذ كاإلقباؿ عمى الديف 

القرارات الصائبة كالحكيمة ، كالشعكر بالدكنية كالتيميش كالالمباالة كالنبذ مف طرؼ اآلخريف 
 . (56)ربما كؿ ىذه االنفعاالت  يدفع بشكؿ كبير نحك التطرؼ

 .العنصرية -04
استخداـ العنؼ كاإلرىاب كالعدكاف ضد مف الدكاعي التي تدفع المتطرؼ إلى  

األخريف إحساسو بالتمييز العنصرم الذم يمارس ضده ، أك شعكره بالتغريب كاإلقصاء 
كالمعاممة المتكحشة مف قبؿ مستقبميف يرفضكف تكاجده معيـ في بمدىـ . لذلؾ ، ينبذكنو 

ىـ . كيعني ىذا أف كيكرىكنو كيحتقركنو كيزدركنو ، كلك كاف يحمؿ جنسيتيـ كىكيتيـ كمعتقد
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، مثال ، قد ساىمت في تأجيج التطرؼ  منطقتنا كاالحساس بيا العنصرية التي تفشت في 
 . (57)كالعدكاف بيف صفكؼ الشباب

 البطالة. -05
اف البطالة تدفع كثيرا مف الشباب الى االنخراط في الجماعات المتطرفة حيث تستغميـ 

الحاجة عممية غسيؿ الدماغ ، كقد  ألغراضيا الخاصة ، كيتـ تحت ضغط ىذه القناعات
 .(58)اثبتت االحداث أف ىناؾ عددا مف الشباب الذيف غرر بيـ نحت طائمة االمكاؿ

 .االستبداد كالحكـ المطمؽ   -06
يسيـ االستبداد كالحكـ المطمؽ في تأجيج نيراف التطرؼ ، كزرع التشدد في نفكس  

طمعيف إلى الحرية كالديمقراطية كالحياة الشباب كالضعفاء كالمراىقيف األبرياء ، كالسيما المت
السياسية الفاضمة ، بعيدنا عف الفساد المتفشي ، كتزكير االنتخابات ، كمصادرة حريات الناس 
كحقكقيـ الطبيعية كالمكتسبة . كما تدفع األنظمة السياسية الحاكمة المستبدة ، كالسيما 

الزعماء كالحكاـ باسـ الظمـ كالحكرة " ،  العسكرية منيا ، إلى الحراؾ االجتماعي ، كالثكرة عمى
أك باسـ الغبف كالشطط في استخداـ السمطة ، كما يبدك ذلؾ جميا في بعض البمداف 

 .(59)العربية
 .الفتاكل الفاسدة كاإليديكلكجية المغرضة  -07
الفتاكل الفاسدة مف أىـ العكامؿ التي كانت كراء انتشار ظاىرة التطرؼ في  تعد

المجتمع العربي اإلسالمي ، خدمة اإليديكلكجيات المغرضة كالمضممة كالمنحرفة ، كخدمة 
الدعاكل المتشددة كالمغالية في الديف . عالكة عمى تكظيؼ الديف اإلسالمي في المجاؿ 

استالب الناس ، كاستغالؿ كعييـ الزائؼ، كغياب الحكار السياسي لمكصكؿ إلى السمطة ب
السياسي المتزف القائـ عمى الحجاج كاإلقناع كاالقتناع ، كما نشيد ذلؾ عند األحزاب كالتيارات 

 .(41)اإلسالمية  العربية
 االستعمار كانتياؾ الحرمات. -08

بالباطؿ االستعمار كالسيطرة االستعمارية كانتياؾ حقكؽ االنساف كاخذ امكاليـ 
كاحتالؿ االراضي كانتياؾ الحرمات كالقتؿ كالتدمير كاالغتصاب كاجبار الناس عمى النزكع 

في  ؿكترؾ اراضييـ كاكطانيـ ىذا كمو يكلد االرىاب ، كالعنؼ ، كالتطرؼ ، كىذا ما حص
كثير مف الدكؿ العربية كاالسالمية، فسالح القير اكبر االسباب التي تكلد العنؼ في مثؿ تمؾ 
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لدكؿ، كقد كاكب ذلؾ الخنكع المذؿ كاالستسالـ الكامؿ لحكاـ العرب تجاه رغبات امريكا ا
كاسرائيؿ كتجاىؿ غمياف الشارع  العربي كاحساسو الدائـ بالتيميش كالمذلة ، كفي نفس الكقت 
جاءت السياسات الدكلية كالقرارات االممية منحازة في اتجاه معيف كتكيؿ بمكياليف ككميا تميؿ 

لمصالح العربية كاالسالمية كىك ما ادل الى خمؿ في الرؤية التي تجاكز حد تغميب ضد ا
 .(40)المنطؽ كالعقؿ كالحكمة كادفع نحك الغمك كالتطرؼ كاالنتقاـ

 .الخمؿ المؤسساتي  -09
 ، كاالقتصادية، في األنظمة السياسية  اكظيفي قد يككف التطرؼ ناتجا عف كجكد خمال 

ا في اإلنساف ، فتدفعو إلى االنحراؼ كالجنكح كاإلقداـ عمى كاالجتماعية التي تؤثر سمب
التصرفات الشاذة التي تيدد المجتمع اإلنساني بأسره . ناىيؾ عف التربية القاسية كالصارمة 
كالعنيفة التي يتمقاىا المتطرؼ في بيئتو االجتماعية التي تدفعو ليككف متطرفا في المستقبؿ . 

كالمنحرفة كالمتشددة التي يكتسبيا المتطرؼ في الكتاتيب عالكة عمى المعتقدات الضالة 
 .(40)كالمدارس كالمؤسسات الدينية كالتعميمية التي تجعؿ منو إنسانا متطرفا كمغاليان 

 .التكفير -01
ثمة مجمكعة مف األسباب كالدكاعي التي تدفع اإلنساف إلى تكفير اإلنساف اآلخر منيا 

عالكة عمى االختالفات ، مقاصده القريبة كالبعيدة: عدـ فيـ الديف فيما حقيقينا بمراعاة 
السياسية بيف الفرؽ كالجماعات اإلسالمية ، كتناقض مصالحيا ، كتضارب أىكائيا 
اإليديكلكجية ، ناىيؾ عف فيـ األمكر الدينية كالكاقعية كالسياسية فيما سطحٌيا ، دكف التعمؽ 

كعدـ التسامح كالتعايش مع الشعكب في حيثياتيا الحقيقية ، كالغمك كالتطرؼ في الديف ، 
المخالفة لممسمميف ، كاالشتغاؿ بالقضايا الجانبية بدؿ االىتماـ بالقضايا الكبرل ، أضؼ إلى 
التسرع في األحكاـ الدينية كالفقيية ، كضعؼ البصيرة بالديف . ناىيؾ عف الجيؿ ، كاالبتداع 

عاني الجياد كالتكفير كالتحريـ كاالبتداع ، كاتباع اليكل ، كمنع حرية التديف ، كالغمك في فيـ م
(45). 

 .: أشكال التطرف ثالثا
يمكف الحديث عف عدة أنكاع مف أشكاؿ التطرؼ ، كيمكف تحديدىا في األنكاع  
  -التالية : 
 .التطرؼ في القكؿ  -0
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التنطع ، كمجانبة الصكاب كحد االعتداؿ ،  يتميز قكؿ المتطرؼ بالتشدد كالغمك ك 
كاستعماؿ الشدة كالعنؼ في الدفاع عف آرائو المضممة ، كرفضو لمحكار كالنقاش كالجداؿ 

 .(44)كالرمزم في تبميغ آرائو الشاذة، الحصف ، كاستعماؿ العنؼ المادم 
 .التطرؼ في الفعؿ  - 0    

كالفعؿ ؛ إذ يتشدد في ممارسة يتسـ سمكؾ المتطرؼ كتصرفو بالمفارقة بيف القكؿ 
كالتشدد. كيمبس المباس المخالؼ لما يمبسو األخريف ، كالتنطع ، الديف إلى درجة الغمك 

 . (45)كيمارس العنؼ ضد الغير تخكيفا كتركيعان كترىيبا 
 .التطرؼ في المعتقد  -5
يتميز المتطرؼ باالنحراؼ عمى مستكل المعتقد ، كالتشدد في ممارسة الديف ،  

 ،كيفسره كفؽ أىكائو، كاالىتماـ بالقشكر عمى حساب الفرائض الكاجبة كاألمكر الجكىرية
كمنازعو الذاتية ، أك كفؽ رؤية فكرية أحادية متشددة ، كال يسعى إلى تأكيؿ ،كرغباتو  ،كميكلو

 .(46)ؽ مستجدات العصر ككقائعو كنكازلو المستحدثةالنصكص الشرعية كف
 .التطرؼ الفكرم-4

كيتمثؿ في الخركج عمى القكاعد الفكرية ، أك الثقافية التي يرتضييا المجتمع ألم 
 .(47)مكقؼ مف المكاقؼ الحياتية

 .التطرؼ اليكياتي -5
ة داخؿ كالعرقيات الميمش ،يقصد بالتطرؼ اليكياتي ذلؾ التطرؼ المرتبط باإلثنيات

أك اإلثنيات إلى الحراؾ االجتماعي  ،كينكنة مركزية مييمنة . كمف ثـ ، تمتجئ ىذه األقميات
كالسياسي ، بالتمرد عف الدكلة الحاضنة ، باستخداـ العنؼ ، كالمجكء إلى الحرب ، كحمؿ 

 .(48)األسمحة ضد الدكلة
 التطرؼ السياسي.-6

سمطة ، باستعماؿ العنؼ كالسالح يميؿ التطرؼ السياسي في الصراع الشديد حكؿ ال
ضد األحزاب المناكئة ، كتصفية المعارضيف السياسييف ، أك المجكء إلى العنؼ الرمزم بالقذؼ 

أك  ،أك المعارضيف السياسييف ،كالتشكيو كاستغالؿ اإلعالـ التكجيو ضربات قاسية لممخالفيف
 .(49)لألحزاب السياسية المناكئة

 التطرؼ المظيرم.-7
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كيقصد بو اثارة الرام العاـ بالخركج عما ىك مألكؼ لدل العامة مف حيث المظير  
 .(51)كارتداء مالبس مخالفة لمجميكر، أك التبرج في الممبس، أك الحديث بطريقة تجذب االنتباه

 التطرؼ الديني.-8
كىك مجاكرة حد االعتداؿ في السمكؾ الديني فكرا كعمال ، أك الخركج عف مسمؾ 

 .(50)بالتسيب كالتفريط. فيـ الديف كفي العمؿ بو سكاء بالتشدد أك السمؼ في
 التطرؼ االجتماعي. -9

إف التطرؼ االجتماعي ىك الخركج عمى المفاىيـ ،كاالعراؼ ،كالتقاليد القائمة ، 
كالسمكؾ العاـ في المجتمع كىك الغمك كالتشدد بعيدا عف الكسط كاالعتداؿ في التعامؿ مع 

 .(50)لتي تكاجو الفرد في حياتو اليكميةاالجتماعية ا القضايا
 التطرؼ الكجداني. -01

شيء، أك حالو معينة يجعؿ الشخص مندفعا في اتجاه معيف  انو الشعكر حماسي نحك
دكف تبصر كربما يدفعيا ىذا االنفعاؿ الى تدمير نفسيا كغيره كتتصؼ شخصية المتطرؼ 

 .(55)بشدة االنفعاؿ كالكراىية المطمقة لممخالؼ بذلؾ الرأم
 التطرؼ السمككي. -00

إف المغاالة في سمككي تظاىرية معينة بما يخرج عف الحدكد المقبكلة ، ككاف ىذه 
السمكؾ تيدؼ في حد ذاتيا؛ كلذلؾ يكررىا الشخص بشكؿ نمطي ، كىي خالية مف المعنى 

 .(54)كفاقد لميدؼ كالرؤيا
 في المجتمع. التطرف الفكري ظاهر: مرابعا

 مف المقكمات البارزة التي يمكف تحديدىا في ما يمي :يرتكز التطرؼ عمى مجمكعة 
 .كالمعتقد ، كالسمكؾ ، كالفعؿ  ،التشدد كالمغاالة في القكؿ -0
 .أك الرمزم  ، أك اآلخر باستعماؿ العنؼ المادم ،إيذاء الغير  -0
 .مجانبة حد االعتداؿ كالكسطية   -5
 .رفض النقاش كالحكار كاالختالؼ   -4
 .كالتطرؼ ،كالمبالغة  ،الغمكالتشدد في الديف إلى درجة  -5
 .كالمنازع الذاتية ،االحتكاـ إلى األىكاء كالرغبات  -6

 .الخركج عف الصراط المستقيـ ، االبتعاد عف رأم الجماعة  -00
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 .استعماؿ مبدأ التكفير كتخطئة الغير في دينو -05
 .االنعزاؿ عف المجتمع تقية كتسترا كخمكة كتفردا  -04
شؤكف حياتيـ ظمما كعدكانا كبيتانا ، مصادرة حرية اآلخريف ، كالتدخؿ في   -05

 .(55)كزرع الفتنة بيف الناس تمكـ
 االتجاهات النظرية المفسرة لمتطرف : خامسا:
اختمفت االتجاىات النظرية المفسرة لمتطرؼ كؿ حسب تصكراتيـ النظرية       

كعميو يمكف تناكؿ بعض النظريات المفسرة لمكضكع  كاتجاىاتيـ الفكرية كتخصصاتيـ العممية،
ف التطرؼ ىك استعداد في أالتطرؼ ، كمنيا نظرية السمات كاالستعداد التككيني التي بينت 

الشخصية يكلد بو الفرد كالمسؤكؿ عنو عكامؿ بيكلكجية كليست تربكية ، ككفقان ليذه النظرية 
السياسي ، كلكف العكس ىك الصحيح ،  ف االنساف ىك مف يختار مذىبةأفأنو ليس صحيحان 

ف المذىب السياسي ىك الذم يختار أتباعو ، فإذا كاف لمشخص استعداد التطرؼ أبمعنى 
ف أكمعنى ذلؾ  .(56)كىناؾ مذاىب سياسية كثيرة فإف اتجاىو سيككف ناحية االكثر تطرفان فييا

أك المتشددة لكي ينخرط  الفرد الذم لديو ميكؿ تطرفية ، فأنو سيبحث عف الجماعات المتطرفة
في نشاطيا . كمف جية نظر احدل المدارس التحميؿ النفسي الحديثة فإنيا تعزك التطرؼ الى 
الشعكر بالنقص الذم يتكلد لدل الشخص مع احساس بعدـ األماف ، كلمتخمص مف ىذا 

ة مف الشعكر يمجأ الفرد الى االلتحاـ مع منظمة اك مجمكعة يديف ليا بالكالء كيشعر بالقك 
 .(57)خالليا كتذكب فردية فييا مف خالؿ ىذا االنتماء 

نماأما نظرية التعميـ كالتعزيز فتنفي اف يككف التطرؼ سمككان غريزيان ،  ىك سمكؾ  كا 
ف بذكر التطرؼ تنشأ أمكتسب مف البيئة المحيطة ، خاصة في السنكات األكلى مف العمر ، ك 

كيتجو انصار التحميؿ . (58)الفعؿ المجتمعية منذ الصغر مف االسرة كالمدرسة كتعززىا ردكد
لى السمات الشخصية التي تمثؿ جانبان محدكدان إالسيككلكجي إلى ارجاع أسباب التطرؼ 

بالنسبة لباقي العكامؿ الخارجية المرتبطة بالمجتمع كالمؤثرة عمى شخصية الفرد كاتجاىاتو ، 
 .(59)عميوالذم يعتبر نتائج ليذه العكامؿ كمرآة كينعكس تأثيرىا 

، فنجد  مرجعيتوبينما اختمفت تفسيرات عمماء االجتماع لظكاىر التطرؼ كؿ حسب 
الكظيفييف أمثاؿ دكركايـ كيارسكنزكميرتكف قد ربطكا ظيكر ظكاىر معتمة كالتطرؼ إلى كجكد 
خمؿ بنائي داخؿ النسؽ االجتماعي مثؿ بفقداف اندماج الفرد بالجماعات االجتماعية ، كالثقافة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)560 ) 
 

ية كتفكؾ المنظكمة القيم، السائدة مع ضعؼ آليات الضبط كالقكاعد المنظمة لسمكؾ الفرد 
كاألخالقية في المجتمع ما تنتج ىذه الظركؼ في مضادة فتكلد السمكؾ المنحرؼ غير 
المألكؼ في فضاء األعراؼ كالمعايير المجتمعية كىذه حالة تعبر عف عدـ قدرة المؤسسات 
عمى تمبية حاجات األفراد كالجماعات كطمكحاتيا فتشكؿ حالة التطرؼ الفكرم لدييـ 

النظرية البنائية الكظيفية فتنظر لمظكاىر االجتماعية كالتطرؼ  فأالى ذلؾ فجد ب باإلضافة.
ف تككف ناتجان أداخؿ السياؽ االجتماعي ، فيي أما  كاالنحراؼ كاإلرىاب عمى أف ليا داللو

نيا نتيجة حالة ألفقداف االرتباط بالجماعات االجتماعية ، التي تنظـ السمكؾ كتكجيو ، أك 
عض الفئات بالمجتمع ، كفقداف التكجيو كالضبط االجتماعييف في الالمعيارية التي تظير عند ب

  .(61)المجتمع
نما ىي  كاذا يؤكد دكر كايـ أف أزمة المجتمعات اإلنسانية ليست أزمة اقتصادية ، كا 
أزمة أخالقية أساسان ، لذا في ظؿ الظركؼ الصعبة التي يمر بيا المجتمع يتزايد أعداد األفراد 

يارية حالة التفكؾ ) األنكمي ( " ، كىي حالة التفكؾ مف سمطة القيـ الذيف يعانكف مف المع
كالمعايير كاألعراؼ االجتماعية التي ضعفت نتيجة التغييرات مفاجئة غير مدركسة . كىذا 

 يعني أف مجتمعاتنا في حالة
أزمة أخالقية ، كتسكدىا حالة مف األتكمي ، كالتطرؼ بعد أحد مظاىر ىذا التحمؿ 

 .(60)كاألتكمي
كمف ركاد تمؾ النظرية ميرتكف الذم رأل أف األىداؼ التي تحددىا ثقافة المجتمع ال 
تقابميا مساكاة في الفرص لمكصكؿ إلييا بالكسائؿ المشركعة ؛ إذ إف ىناؾ بعض الفئات التي 
تعجز عف ذلؾ ، كمف ىنا قد تبحث عف كسائؿ أخرل لتحقيؽ أىدافيا ، كمف المحتمؿ أف 

عدىا كسائؿ غير شرعية ، كمف جية يطرؼ إحدل ىذه الكسائؿ ، التي يككف العنؼ أك الت
أخرل يؤكد ميرتكف أف لكؿ ظاىرة كظيفة ظاىرة ، كأخرل مستترة . كفي ضكء ذلؾ فإف 
الكظيفة الظاىرة لمتطرؼ الفكرم ىي التشدد كالغمك كاحتكار الرأم ، كعدـ قبكؿ اآلخر ، 

كظيفة المستترة لمتطرؼ تعكس كجكد خمؿ في كالتعامؿ بعنؼ كقسكة مع اآلخر كغيره ، كال
 (60)المجتمع مف الحرماف كشيكع الجيؿ كسكء الفيـ 

بينما ينظر الماركسيكف إلى أف سبب مثؿ ىذه الظكاىر يعكد لتفشى الظركؼ  
االقتصادية السيئة التي تعيشيا فئات كبيرة بالمجتمع عمى ىامش مخمفات النظاـ الرأسمالي 
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ناتيا المريرة مف الحرماف ببعديو االقتصادم كالسياسي ، كفقداف ، كمعا ومف فقر كيطال
المجتمع لمعدالة االجتماعية ، كالمساكاة بيف فئاتو ، كتزايد الشعكر باالضطياد كالتيميش 
كاالحتكار كاالستغالؿ في مناحي الحياة ما ينعكس عمى نمك ظكاىر عدة ، كالتطرؼ الفكرم 

( مؤيدان ىذا التفسير عندما أرجع ظكاىر  SigImanكيذىب ) سيكمماف ا مف اخطرىا.
كالتطرؼ كالعنؼ إلى عدـ االستقرار السياسي في الدكلة ؛ نتيجة عدـ العدالة كالمساكاة بيف 
األفراد كالجماعات . فالتطرؼ تعبير عف حالة التعارض القائـ بيف مصالح الجماعات ، كتزايد 

ضطياد بأشكالو المختمفة خاصة السياسي كاال ، الشعكر بالظمـ كالحرماف كعدـ المساكاة
 . (65)كاالقتصادم كاالجتماعي

.في حيف يؤكد دراسة شاممة لعالـ النفس)) كيفيف دكر ىايـ (( مف جامعة " ناتاؿ " 
بجنكب أفريقيا ، خصصيا لسياسات العمـ في مجاؿ التنظير لممعرفة السمطكية ، كاستعرض 

ك أداف البحث عف العالقة بيف األسمكب المعرفي فييا بشكؿ متعمؽ نظريات أربع تسكد في مي
السمطكية ، كنظرية التطرؼ ، كنظرية السياؽ ، كنظرية » المضمكف األيديكلكجي ، كىي 

أف  ۔كالتي ال يتسع المجاؿ الستعراضيا  ۔تعددية القيـ ( . كقد حاكلت ىذه النظريات جميعا 
 تحؿ مشكمة التعميـ النظرم كالسباقات

اسية ، كالسؤاؿ المطركح ىنا : ىؿ يمكف التعميـ عمى السمكؾ المتطرؼ التاريخية السي
 .(64)، بغض النظر عف اختالؼ المراحؿ التاريخية ، كتبايف المجتمعات كالثقافات 

عتبر التطرؼ فاـ . ۳۰۰۲دراسة ) بارتكلي ك ككلماف( المنشكرة في سبتمبر  ماإ
ىك أنشطة ) معتقدات ، كاتجاىات ، كمشاعر  -بساطة  -التطرؼ  ف،أظاىرة معقدة ، كاكد ب

( يتبناىا شخص أك الجماعة بطريقة تبعده عف األكضاع السائدة بيف  كاستراتيجيات، كأفعاؿ ، 
الناس ، كىي في مكاقؼ الصراع تعمف عف نفسيا باعتبارىا شكالن عنيفان مف أشكاؿ االنغماس 

ف إطالؽ صفة التطرؼ  كعمى األنشطة كالناس في الصراع . كمع ذلؾ يمكف القكؿ إ
كالجماعات ، ككذلؾ تعريؼ األكضاع العادية في أم مكقؼ ، ىي مسألة ذاتية مف ناحية ، 
كسياسية مف ناحية أخرل . كعمى ىذا األساس )) يرل بارتكلي ك ككلماف (( في دراستيا 

تطرؼ . فالفعؿ المتطرؼ نفسو المذككرة أنو البد مف كضع االعتبارات التالية في أم مناقشة لم
عادالن كأخالقٌيا مثؿ الحرب في سبيؿ الحرية ، قد تراه أطراؼ أخرل باعتباره  يـالذم يراه بعض
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غير أخالقي بؿ فعالن إرىابينا مضادا لممجتمع . كيتـ ذلؾ كفقان لقيـ كسياسات كأخالقيات كؿ 
 .(65)طرؼ ، كطبيعة عالقاتو بالفاعؿ 

االجتماعية كالنفسية، تجدر اإلشارة إلى أف جميع  كبعد عرض بعض النظريات
االتجاىات ميمة في تفسير مثؿ ىذا النكع مف الظكاىر التي تصيب بنياف المجتمع اإلنساني 
ف اختمفت في ماىية الجذكر الرئيسة التي تساعد عمى نمك الظاىرة ، فإنيا جميعا ضركرية  ، كا 

ف عكامؿ التطرؼ أمى العمـك يمكف القكؿ بكع. في التفسير الشامؿ لظاىرة التطرؼ الفكرم
ربما ال يخرج عف تفسيراتيا عف بعديف ىما : نتاج عكامؿ خارجية تتمثؿ في التغيرات العالمية 

كالحركب كالصراعات غير المبررة ، كاألزمات ، كالعسكرية ،  سياسات االستعماريةلمالحادة 
كامؿ داخمية تتعمؽ بالظركؼ االقتصادية االقتصادية العالمية كتأثيراتيا عمى مجتمعاتنا ، كع

كعكامؿ التفكؾ ، كالديمقراطي في المجتمع ، الصعبة لألفراد كالجماعات ، كالحرماف السياسي 
 .كاالجتماعي مما تنعكس في تطرؼ األفراد بأفكارىـ كاتجاىاتيـ كسمككيـ، األسرم 

 .عالمجتم: اثار التطرف الفكري في سادسا
 كثيرة منيا:لمتطرؼ أثار سمبية 

ينتج عف التطرؼ كالغمك كالتشدد خراب المجتمعات اإلسالمية كىالكيا ،   -0
كانييار العمراف البشرم ، كانتشار الفتف كالقالقؿ كالمشاكؿ المستعصية كالحركب ، كانعداـ 

 األمف كالسمـ كاالستقرار
ماثمة أك كالطمأنينة ، كتيجير المكاطنيف اآلمنيف باعتبارىـ الجئيف إلى دكؿ أخرل م

 مخالفة لنا في المغة ، ك الديف ، كاليكية ، كالحضارة .
ينتج عف التطرؼ كذلؾ مجمكعة مف المكبقات كاآلفات الخطيرة كاالستبداد  -0

كالحكـ المطمؽ ، كغياب الديمقراطية ، كمصادرة الحريات كحقكؽ اإلنساف الطبيعية كالمكتسبة 
 لتربكية كالتعميمية ، ، كنبذ الحكار كاالختالؼ ، كتدىكر المنظكمة ا

كتفشي الظمـ كالعنؼ كالعدكاف كالكراىية كالحقد كاإلرىاب ، كتقديـ صكرة سيئة  -5
كمشكىة عف اإلسالـ كالمسمميف . كيعمـ الكؿ أف التطرؼ قد ساىـ في انييار مجمكعة مف 

،  الدكؿ العربية كاإلسالمية ، مثؿ : ليبيا ، كاليمف ، كمصر ، كالبحريف ، كتكنس ، كسكريا
 كالعراؽ .
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كمف النتائج الكبرل التي تترتب عف التطرؼ انتشار العدكاف المادم كالرمزم  -4
بكثرة في المجتمع العربي كاإلسالمي ، كتفشي الفكر الجيادم اإلرىابي القائـ عمى تركيع 
المكاطنيف ، كترىيبيـ بأعتى األسمحة الفتاكة ، كانتشار ظاىرة التكفير الناتجة عف عدـ فيـ 

فيما حقيقينا بمراعاة مقاصده القريبة كالبعيدة ، أك التكقؼ عند ظاىر النص ، دكف  الديف
 .(66)استنطاؽ دالالتو العميقة

إف الغمك في التطرؼ يؤدم الى عجز المجتمع عف التفكير بحمكؿ مبدعة  -5
لمشكالتو كفي تطكير ذاتو كيصيح تابعا كيفقد استقالليتو كتحديد مصيره كمستقبمو. ككذلؾ 
التطرؼ يعطؿ الطاقات االنسانية العامة كيستخدميا في الصراعات كالعداكات مما يحكؿ دكف 

.كالتطرؼ يؤدم في النياية الى صراعات مدمرة داخؿ المجتمع ألنو يرتبط  تكامؿ المجتمع
 بالعنؼ كالتعصب االعمى.

التطرؼ يؤدم الى التدىكر في  االنتاج ؛ ألف االنساف اىـ عنصر في قكل  -6
االنتاج فاذا كاف اسيرا ألفكار جامدة كعاجزا عف التفكير كتعامؿ العقؿ فإف ذلؾ يجعمو متمسكا 

 .(67)باألساليب البالية العتيقة في االنتاج بؿ بتنظيـ العمميات االنتاجية ذاتيا
االعتداد عمى حقكؽ االخريف كالتشدد في القياـ بالكاجبات الدينية كمحاسبة  -7

األخريف كالعزلة االجتماعية كىجرة الكظائؼ  شكنة كالغمظة معكالخ الناس عمى التقصير
 .(68)الحككمية كاسقاط عصمة االخريف كاباحة امكاليـ كدمائيـ.

النزعة الى العداء االنتقاـ ، كالقدرة عمى تظميؿ كخداع الناس كبخاصة  -8
التدمير الشباب كالكصكؿ الى الغيات بالطرؽ تخالؼ الشريعة ، كالعادات كالقكانيف كالقتؿ ك 

كالتقصير ، كالتعصب لمرام كعدـ االعتراؼ بالرام االخر كسكء الظف ألخريف كعدـ 
 .(69)التسامح

االفراط في التديف كالعبادات ألثبات الذات كالتميز عف االخريف كالتعصب في  -9
الرأم كالغمظة كالخشكنة في التعامؿ معيـ ، كقد يؤدم التطرؼ كالغمك الى التفريط كالكفر 

 .(71)كااللحاد
يرتبط التطرؼ بالتدىكر الثقافي، كالفكرم ،كالعممي كالفني انو قتؿ لالنساف  -01

كيمثؿ التطرؼ دائما الحنيف الى الماضي كالعكدة الى الكراء إم  باعتباره كائنا مبدعا كخالقا.
 .(70)إنو يككف دائما ذا منحى رجعي أك محافظ عمى احسف االحكاؿ
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 جتمع العراقي.سابعا: مؤشرات التطرف الفكري في الم
التطرؼ ظاىرة تكاد تشغؿ الناس في مجتمعنا العراقي كفي مجتمعات األخرل        

السمـ المجتمعي كالحياة العامة كالعالقات  د،بما فييا مجتمعات متقدمة، آلنيا اصبحت ال تيد
بيف الناس فحسب، بؿ السمـ كاالمف الدكلييف خصكصا اذا ما تحكلت مف فكر كالتنظير الى 

كجدير بالذكر اف ظاىرة التطرؼ  الفعؿ كالتنفيذ، فما بالؾ اذا استخدـ الديف ذريعة لمتطرؼ.
عربي التي ابتدأت في مطمع استحمؼ لدرجة مريعة بعد مكجة ما اطمؽ عميو الربيع ال

كالتي كانت مف اعراضيا الجانبية تفشي الفكضى كانفالت االمني كضعؼ ىيبة  0100عاـ
الدكلة الكطنية بؿ تأكميا احيانا باإلضافة الى محاكالت التفتيت كالتقسيـ كارتفاع منسكب 
ؿ العنؼ كاالرىاب ليشمؿ خريطة كاسعة كتضاريس مختمفة كانظمة متباينة حتى في ظ

 .(70)استمرار الدكلة
لذا كفي العراؽ انبثقت سمككيات التطرؼ بشكؿ كاضح مف الكاقع الذم يعيشو ، 
كاستحدثت معطياتيا منو في ظؿ الظركؼ التي تمر بيا بعد االحتالؿ كما افرزتو مف 
سمككيات غريبة عمييا كلقد انعكست آثار ذلؾ عمى فئات المجتمع العراقي بشكؿ عاـ كعمى 

ؿ خاص، ذلؾ إف ىذه الفئة كبسبب المرحمة العمرية التي تميزىا عف غيرىا مف الشباب بشك
حساسية لعكاقب التغير القيمي كالفكرم كالثقافي كاالقتصادم كاكثر حاجة لمتعبير 

.كاذا كاف التطرؼ ظاىرة عالمية فإف انتقالو الى العراؽ بعد االحتالؿ اسيـ في (75)السمككي
بحث اصبحت ثقافة سائدة تمرست خمفيا قكل سياسية كزادىا تعميـ ثقافة العنؼ كاالرىاب 

عمقا تكافد االرىابييف كصعكد الطائفية كاستشراء الفساد االمر الذم يحتاج الى مناقشة جادة 
،كدراسات كابحاث تتعمؽ بطبيعة المجتمع العراقي كما رافؽ تاريخو الحديث كالمعاصر مف 

 .(74)عنؼ اتخذ طابعا سياسيا
ذلؾ فقد ظؿ الخكؼ مف األخر ىك االساس الذم يتحكـ في ىاجس فضال عف     

االمف منذ تأسيس الدكلة العراقية حتى اآلف بغض النظر عف النظاـ السياسي ،كقد زاد ىذا 
معيدا انتاج دكرات العنؼ، كاالرىاب لطابع الحياة السياسية العراقية  0115الياجس حدة بعد 

عمى مصراعييا في اطار استراتيجية كاشنطف الستدراج  تعقيدا فتح الحدكد كزاد االمر كميا.
عظـ مف  انتشار الخاليا  االرىابيف الى العراؽ بحجة التمكف مف االجياز عمييـ، كىك ما

المكتبات بالمطبكعات، كالكتب  االرىابية ، كنماذج التعصب ، كالتطرؼ، السيما بإغراؽ
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د تغذم منيا االرىاب في العراؽ كتفقس ،كالكراسات التي تغذم ذلؾ. كعمية ىناؾ ثالثة ركاف
 في بيئتيا بيض التطرؼ:

 الطائفية كنظاـ المحاصصة أحد مخرجاتو. -0
 الفساد الذم كاف الكجو االخر لإلرىاب كالتطرؼ. -0
ضعؼ كتدىكر مكانة الدكلة التي اجيز عمييا االحتالؿ االمريكي لمعراؽ عاـ  -5

0115(75). 
االمر الذم ساعد عمى بركز انكاع التطرؼ كخصكصا الطائفي المرتبط بتكفير       

االخر، كشيطنتو كمحاكلة اقصائو اك تيميشو كالسعي لمتسيد عميو. كتكرست صيغة 
المحاصصة الطائفية االثنية في مجمس الحكـ االنتقالي الذم قسـ المجتمع العراقي الى شيعة 

 منيـ كسنة ككرد ، كخصص نسبا لكؿ 
كباشر بتأسيس نظاـ الذم يقكـ عمى االمتيازات ، كالمكاسب ، ففتح بذلؾ الباب عمى 
مصراعيو اماـ الفساد بمختمؼ انكاعو كاشكالو لدرجة اصبحت الغنائمية سمة تطبع التشكيالت 

 .(76)الحككمية الالحقة كاتباعيا
، كانتشار الفكضى كلقد كاف حؿ الجيش العراقي عامال اساسيا في انييار ىيبة الدكلة 

، كالعنؼ كاالرىاب ، كال سيما بفرض الطائفية ، كنظاـ المحاصصة بكصفو صيغة معتمدة 
قبؿ  مف قبؿ االحتالؿ االمر الذم دفع العديد مف الشرائح االجتماعية الى المجكء لمرجعيات ما

ة ، كالمناطقية ، الدكلة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الدينية ، كاالثنية ، كالطائفية ، كالعشائري
كالجيكية ، كالعائمية ، كغيرىا لتككف حامية كداعمة ليا. كاذا كاف نظرية )الصدمة كالتركيع( 
كفيما بعد نظرية )الفكضى الخالقة( قد استيدفتا التفكيؾ كاعادة التركيب ، فانيما افضيا الى 

ي التي ال تزاؿ تفشي ظكاىر التعصب ، كالتطرؼ،  كالعنؼ ، كاالرىاب في المجتمع العراق
 .(77)عاما كاخذ اشكاال مختمفة كليا رمكز عديدة 05مستمرة منذ اكثر مف 

كتمدده الى  0104حزيراف عاـ  01كفيما بعد كاف لالحتالؿ داعش لممكصؿ في 
نحك ثمث اراضي العراقية خصكصا في محافظتي صالح الديف كاالنبار كاجزاء مف محافظتي 

بغداد كتيديدىا العاصمة خير دليؿ عمى استمرار حالة كرككؾ كديالى كصكال الى اطراؼ 
 .(78)الضعؼ كالكىف التي عانت منيا الدكلة العراقية كاجيزتيا بما فييا القكات المسمحة
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مف المجاميع االرىابية، كالتكفيرية ، كتشكيالتيا القديمة كالجديدة  لذلؾ اندفعت كثير
مف مختمؼ االنتماءات الدينية كاالثنية  في ظؿ استنفار طائفي باتجاه سفؾ دماء العراقييف

االمر الذم اصاب التنكع كالتعددية الثقافية المجتمعية بالصميـ كلحؽ الضرر الكبير بالنسيج 
االجتماعي المتعايش، كخصكصا لفئات المسيحييف كااليزيديف كالصائبة ، كالشبؾ،  كالكاكئية،  

، كلكف ىذه المجاميع الثقافية التي يطمؽ  يشمؿ الجميع دكف استثناء كغيرىـ ، كأف كاف االمر
عمييا مجازا باألقميات تعرضت بكياناتيا الى العنؼ شديد كاضطر اعداد كاسعة منيا الى 
اليجرة بعد ما لحؽ بيا مف انتياكات سافرة باألركاح كالمقدسات ، كلقد استزرع التعصب 

اب المنفمت مف عقالو خصكصا بالتربة العراقية ، فانتج تطرفا كىذا االخير قاد الى االرى
 بإشعاؿ الصراعات المذىبية كاالثنية التي اتخذت طابعا استصائيا أك ىامشيا بعد االحتالؿ
.كلكف ذلؾ ال يعني أنو امر مستكرد بقدر ما كانت ىناؾ ظركؼ اجتماعية ،كثقافية 

حك ،كاقتصادية، كسياسية ،كدينية، كطائفية ،كنفسية ساعدت في انتشار فيركسو عمى ن
مرعب، كذلؾ باالستفادة مف الحكاضف التي شكمت بيئة صالحة لنمكىا كاساسيا غياب 
المصالحة الكطنية كالشعكر بالتميز كاالقصاء ، كبدال مف اعتماد الدستكر عمى المكاطنة ، 
كالمساكاة ، كالمشاركة المجتمعية المستندة الى الحرية كالعدؿ باعتبارىا ركائز لمدكلة العصرية 

ة ، فإنو ذىب الى ما يسمى بالدكلة المككنات التي كرد ذكرىا في الدستكر كليس ذلؾ الحديث
كاسيـ الكضع االقميمي بتداخالتو كاذرعو المختمفة في  كريس لصيغة المحاصصة.تسكل ب

تعقيد التفاعالت الداخمية بحيث اصبح االرىاب مؤسسة ممكلة خارجيا كداخميا ام ذاتيا كليا 
 .(79)ئمة بذاتيا كاغذل مف كؿ ما حكليا كتغذم المحيط بياىيكمياتيا ، كىي قا
فيما كصؿ اليو مف محف  اككانت سبب، أحد األمراض التي ابتمي بيا العراؽ كبما أف 

ىك التطرؼ، كىذا األمر لـ يمارسو االسالميكف فحسب إنما الجميع كبشكؿ ىرمي  ، كككيالت
ككؿ شيء، حتى ذابت كفنيت األحكاـ ، ، افرز تداعيات كثيرة ، اباحت القتؿ كالسرقة 

ألف صاحب كؿ تكجو يرل أحقية تكجيو كبطالف  ؛ الشرعية مف أجؿ أف يرتفع التطرؼ، كذلؾ
ف القتؿ بمخيمتو أل؛ فمثال اإلسالمي المذىبي لـ يعد يتكرع مف القتؿ كالسرقة .باقي التكجيات

مف أجؿ ديمكمة  إم عمؿأف يفعؿ  ليذا ال بأس توىك دفاعا عف مذىبو ، كالسرقة ىي لحاج
نو فاقد لما يممكو إما العمماني الذم ينظر لإلسالمي نظرة تخمفية فكقية، ف،إ ىذا الحؽ
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االسالمي مف امتيازات ، ليذا عمؿ كدأب عمى تسقيط االسالمي مف اجؿ حسر نفكذه 
 . (81).الجماىيرم كاقناع قطاعات جماىيرية اخرل بحسف تكجيو كقبح تكجو االسالمي

االمر لـ يأت اال مف منطمؽ التطرؼ كالتخمي عف اقدس ادبيات العممانية ،  لكف ىذا
المستغرب بالمكضكع ، اف ىؤالء ك كىي حرية الرأم كحرية التكجو الديني الفكرم كالعقائدم ،

يعمـ مصادر مكارد  فاإلسالميكميـ يشترككف كيتقاسمكف الحكـ كااليرادات المحتممة ، 
 ااستثنينىذا اذا ما … ماني يعمـ مصادر مكارد االسالمي منيا العمماني مف الدكلة ، كالعم

المكارد الخارجية التي يحصؿ كؿ منيما عمييا .كالتطرؼ بطبيعة الحاؿ ال ينحسر بيف ىذيف 
 .(80)، انما ايضا يمتد الى قمب التكجو الكاحد التكجييف
الطائفي ، التطرؼ ، كالقضاء عمى االرىاب كضع حد لمتميز  كاخيرا تتطمب مكافحة 

كلنظاـ المحاصصة ، كالعمؿ عمى كضع حد لمفساد كمالحقة المفسديف ،كجعؿ مرجعية الدكلة 
فكؽ جميع المرجعيات الدينية ،كالطائفية ،كاالثنية، كالحزبية ، كالسياسية كالعشائرية كغيرىا. 
ف كما إف القضاء عمى التطرؼ ، كاالرىاب يحتاج الى كحدة كادارة ، كطنية بغض النظر ع

الخالفات السياسية مثمما يحتاج الى حفظ كرامة كحقكؽ االنساف ، كىذاىك االمر الذم ثارت 
مف اجمو شعكب العديدة مف البمداف العربية فيما سمي بالربيع العربي بغض النظر عف ماالتو،  

 كمالبساتو ، كتعرجات مساراتو.
 ثامنا: خاتمة البحث

لمعالجة المكضكع  المقترحات، كالتكصيات عدة ، كبعض تضمف البحث استنتاجات
 منيا:

 اوال: االستنتاجات.
، مصدره لمتطرؼ كالعنؼ فيو ظمـه كبخسه  -0 ـي باف اإلسالـى كالمسمميفى اتيا

 كتشكيوه لصكرة اإلسالـ الحقيقية بؿ كفيو نفي لمحقائؽ كتزييفيا. 
يككف  تستعيد حضارتيا كعزتيا اللكي ك ، كاإلسالمية ، ف تقدـ االمو العربية إ -0

كاكب التطكرات ، كأف تإال ببناء شخصية إسالمية معتدلة تسير عمى نيج الكتاب كالسنة
كالعممية الحديثة بما يتفؽ مع قيمنا كتيقضي عمى التطرؼى الفكرم بكؿ صكره، كتيًحدُّ  ،الفكرية

 مف استشرائو في المجتمع.
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قد إف أسباب التطرؼ الفكرم ال تقتصر عمى سبب كاحد دكف غيره، بؿ  -5
يككف ىناؾ األسباب عديدة تدفع الى ذلؾ منيا السياسية، أك الدينية، أك األسرية، أك 

 االقتصادية...الخ
ف عالج التطرؼ الفكرم يختمؼ مف مجتمع آلخر، كمف حالة ألخرل كذلؾ إ -4

ف كاف مف الصعكبة بمكاف  حسب األسباب كالدكافع التي تنطمؽ منيا الشخصية المتطرفة، كا 
 يا.كمالقضاء عميو 

يستياف بو في تغذية فكر الغمك كالتطرؼ فيي  تمعب كسائؿ االعالـ دكرا ال -5
بما تقدمو مف برامج كافالـ كاخبار كنحكه تؤثر في عقكؿ االفراد  كتؤدم بيـ الى االنحراؼ 

 الفكرم بالمجتمع.
لـ ترد كممة التطرؼ في الكتابات القديمة عند عممائنا ، كفقيائنا العرب  -6

المفيـك كالمصطمح اال في العقكد االخيرة مف القرف العشريف، ألف التطرؼ مف كالمسمميف بيذا 
المفاىيـ التي يصعب تحديدىا نظرا الى ما يشير اليو المعنى المغكم لمتطرؼ مف تجاكز حد 

 االعتداؿ.
اضحت قضية التطرؼ ظاىرة بارزة في المجتمع االسالمي في العقكد االخيرة  -7

 ة كمجتمعية خطيرة كانت ليا عكاقب كخيمة كنتائج سيئة.كاتخذت ابعادا دينية كسياسي
نجده اليكـ مف ، كسائؿ متخذة لمقضاء عمى الطرؼ الفكرم في  إف ما -8

مجتمعنا العراقي ماىي اال كسائؿ كاجراءات خجكلة، كعاجزه تخمك مف إم تعامؿ حكيـ لمكقاية 
 ، كمعالجة ىذه الظاىرة  لمقضاء عمى آفاتو في المجتمع.

 لمقترحات والتوصيات.ثانيا: ا
اعداد البحكث النظرية كالميدانية التي تخص دراسة التطرؼ الفكرم كتحديد  -0

 في المجتمع العراقي. سبؿ ككسائؿ مكاجيتيا لغرض رصدىا كاصالح مسارىا
ضركرة تفعيؿ دكر العمماء في معالجة القضايا الفكرية كعدـ االعتماد عمى  -0

ذلؾ؛  ألف التطرؼ المنحرؼ يحتاج إلى عالج بنفس االسمكب االمني كاالجيزة االمنية في 
 كالتعذيب كاالضطياد فيذا يكلد زيادة في التطرؼ. فالفكر ال بالسج
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تأكيد عمى ضركرة كضع استراتيجية لمتكعية الناتجة ضمف محكر الكقاية  -5
مف خالؿ انشاء مراكز متخصصة لمتصدم لمتطرؼ  لمكافحة التطرؼ كاالرىاب في العراؽ

 فكر السقيـ البد مف محاربو بالفكر القكيـ.الفكرم فال
عمؿ المؤتمرات ، كالندكات ،كالدكرات ،كالكرش التدريبية التي تيدؼ الى  -4

اعالء شأف التسامح كالسالـ كالكسطية اعالميا كتعميميا السيما لممجتمع التربكم المعمميف 
 الفكرم ككقايتيـ مف آفاتو.كاالباء كالمثقفيف كصناع القرار السياسي إلنقاذ الناشئة مف التطرؼ 

ضركرة ادخاؿ المقررات الخاصة بالتسامح، كالسالـ كالحكار الفعاؿ في  -5
المناىج كاالنشطة الدراسة في المداس كالجامعات كالمؤسسات التربكية مع ربطيا باألنشطة 

 يكمية كتضمينيا مبادئ الكعي العممي كالتفكير النقدم بيف مككنات افراد المجتمع العراقي.
الرقابة كالحجب عمى المكاقع االلكتركنية التي تبث مكاد فكرية  ايجاد -6

تحريضية تشجع عمى التطرؼ كالعنؼ كاطالؽ شبكة مكاقع االلكتركنية تبث مكاد فكرية تعزز 
 قيـ السمـ االىمي كالحكار كالكسطية كاالعتداؿ كقبكؿ االخر بالمجتمع.

رة المكجية مف الحككمة كتصميـ باألسرة، كزيادة البرامج الرعاية االس العناية -7
كتنفيذ برامج تكعكية تتعمؽ بأسس التنشئة االجتماعية السميمة التي تشجع قيـ المكاطنة ، 

 كالتحكؿ الديمقراطي ، كقبكؿ االخر في المجتمع.
كجكب العمؿ عمى تفكيؾ خطاب التطرؼ الفكرم، عف طريؽ نشر الكعي  -8

ليذه  لمتصدم العراقي جميع فئات المجتمعجيكد  تكاتؼ بمعية  الديني، كالثقافي، كاإلعالمي
 .مف العالج اكالعمؿ عمى نشر الفكر المعتدؿ كذلؾ إيماننا منا بأف الكقاية خير االفكار، 

 االحاالت
 

                                                 

 .0106يكنيك/ 01يكنس بمفالح ، صناعة المكت في العالـ العربي، 0)
 
محمد بني سالمة كيكسؼ الخطايبة مسبقيؿ جماعات االسالـ السياسي كمكاقؼ دكؿ العظمة (5 (0

 .0101/عماف،االردف،0،لبعدد/07ابحاث اليرمكؾ،ساسمة العمـك االجتماعية كاالنسانية،المجمد/منيا، مجمة 
،التربية كدكرىا في مكافحة التطرؼ)استراتيجية الكقاية مف حسف عبدالرزاؽ عبداهلل (0

  www.mogdadishucenter.com:0107/نكفمبر/ 00التطرؼ(،
4) 

 .0،0104بيمكؿ نسيـ كاخركف،التطرؼ الديني،دار امكاج لمنشر كالتكزيع،ط5)

http://mogadishucenter.com/author/hasan/
http://mogadishucenter.com/author/hasan/
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جميؿ حمداكم، التطرؼ بيف الكاقع االجتماعي كالمناخ الفكرم المجمة الجزائرية الثقافية، 6)
0/01/0107www.thakafamay.com 014-015ص 
 0995خر،دار االفاؽ الدكلية لالعالـ، القاىرة،الرام اال -( صالح الصاكم،اتطرؼ الديني7

-اثارىا-اسبابيا–مفيكميا  -سفير احمد جراد،ظاىرة التطرؼ الديني في المجامع االسالمي المعاصر8)
 .0111عالجيا،رسالة ماجستير،جامعة بيركت االسالمية،بيركت،

مف النفسي لدل عينة مف العامميف ( عبد اهلل ىشاـ ابراىيـ،االتجاه نحك التطرؼ كعالقتو لتاحاجة الى اال9
 .05-00،ص0996،مركز االرشاد النفسي،العراؽ،5كغير العامميف،مجمة االرشاد النفسي،العدد/

دراسة  -(اماني عبد الحميد،العنؼ االسرم كعالقتو بالتجاه نحك التطرؼ لدل عينة مف الشباب01
 .66،ص0119مصر،سيككلكجية،رسالة ماجستير،قسـ الصحة النفسية،جامعة الزقازيؽ،

( د.اسماعيؿ صديؽ عثماف ،التطرؼ كالتعصب الديني :اسبابو كالعكامب المؤدية اليو،المجمة الميبية 00
لممزيد انظر:كماؿ احمد   5،ص0107سبتمبر 08،كمية التربية المرج،جامعة بنغازم، 08العالمية، العدد/

 0108/فبراير/04لمحاربة االرىاب،عامر، التطرؼ كاالرىاب كمكاجيتو ،التحالؼ االسالمي كالعسكرم 
 www.imctc.org.5،ص
 .4-5( د.اسماعيؿ صديؽ عثماف،مصدر سابؽ ،ص00
(كفاء محمد البرعي،دكر الجامعة في مكاجية التطرؼ الفكرم،دارالمعرفة 05

 .0110،االسكندرية،0الجامعية،ط
 . 56أبف فارس ك المرجع السابؽ ، ص : (04
ي اإلسالـ ، مزاياه كمقكماتو ضمف كتاب األمف رسالة اإلسالـ " قسـ جميؿ القرارة ، " األمف الفكرم ف(05

 . 04ـ . ص  0115الدراسات اإلسالمية كالعربية ، جامعة الممؾ فيد ، النعاـ ، 
،   0987،  ،دار البيارؽ ، بيركت  ،0جمعة الخكلي ، " األمف الفكرم في المجتمعات المعاصرة " ط (06
 . 005ص 
األزمة الفكرية المعاصرة " الطبعة الثانية ، المعيد العالي الفكر اإلسالمي  0العمكاني ، طو جابر ، (07
 .  07، ص   0101الكاليات المتحدة األمريكية ، ،

08(Webster، dictionary ' s new world, 1982 . 
 .5/447انظر : معجـ مقاييس المغة البف فارس (09
 . 0/560المعجـ الكسيط ( 01
(اسماعيؿ محمد عبد الكريـ،اثر الممصؽ االعالمي في مكافحة التطرؼ الفكرم 00

 .9ص0107كاالرىاب،رسالةماجستير،كمية العمارة كالتصميـ ،جامعة الشرؽ االكسط،
 .07(كفاء محمد البرعي،مصدر سابؽ ،ص00
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(د. احمد صدقي الدجاني ،مفيـك التطرؼ :قراءة في شركطو كالكسطيك كاالعتداؿ، مجمة 05
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