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 األمناط واألسباب(لى أفراد اجملتمع )آثره عالتطرف والعنف و 
 أ. صالح الدين ابوبكر احلراري                  د.على حممد ابلليل

 قصر األخيار –كلية اآلداب والعلوم   -جامعة املرقب
 ملخص:

ذلك  إن التطرف والعنف مل أيت اعتباطًا ومل ينشأ جزافًا بل له أسبابه ودواعيه، ومعرفة السبب غاية يف األمهية   
األسباب  أو السبب ببيان إال تشخيص وال تشخيص، بعد إال عالج ن معرفة السبب حتدد نوع العالج فالأل

التطرف والعنف . وقضية التطرف والعنف قضية ختص اجملتمع أبسره، جمموعات وأفراد،  إىل أدت اليت والبواعث
ف والعنف، فاملؤسسات الرتبوية ينبغي أن شركاء يف دفع شرور التطر  أوومؤسسات اجتماعية، فاجلميع مسئولون 

كبري وفعال يف توجيه املواطن وصقله على حسن املواطنة الصاحلة، ودور   عالماإلتتصدى للتطرف والعنف، ودور 
ي الذي يتسم ابالعتدال اإلسالمرجال الدين ىف وعظ وإرشاد)املواطن( وخاصة الشباب ىف غرس مبادئ الدين 

 غرس الشعور ابلثقة بينها وبني املواطنني، و متكن الشباب والعمل على حتقيق والوسطية، ودور احلكومة ىف
قات الفراغ، وفتح ابب احلوار أو أهدافهم وأماهلم والقضاء على البطالة، وتوفري النوادي االجتماعية والرايضية لقضاء 

 ولتصحيح فكرهم وعقائدهم اخلاطئة. فعاليةمع الشباب لتفريغ طاقتهم االن

Abstract  

Evolution and violence did not come into force and did not arise on 
jurisprudence, but there were no reasons and redeem, so that the reason for the 
reason was determined by the treatment type, only a diagnosis, and not only 
diagnosed by the reason why the causes or causes and reasons that led to 
extremism and violence, the case of extremism and the violence caused by the 
community, including groups and partners in the payment of evil and evolutionary 
educational institutions, the educational institutions should take into account the 
extremism and violence, the role of the media is large and effective in the right of 
the citizen and the refining of the right and the right to the right of the right 
citizen, the role of clergy in the victory and guidance (citizen), especially young 
people and in the plant principle The Islamic religion, which is characterized by 
moderation and moderation, and the government's role in instilling a sense of trust 
between it and the citizens, empowering youth and working to achieve their goals 
and money, eliminating unemployment, providing social and sports clubs to spend 
their leisure time, and opening the door for dialogue with young people to empty 
their emotional energy and correct their wrong ideas and beliefs. 

 مقدمة:
والعنف حالة ليس جبديدة وإمنا هي ظاهرة قدمية قدم احلياة البشرية، فتزايد وتطور هذه الظاهرة  التطرف

العربية  األمة منه ىف جمتمعنا يف السنوات األخرية وبشكل مقلق، حيث أصبحت تعاينواتساع مساحة ممارساهتا 
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من  هبا وافتنتبسطاء من األمة، ، ويف هذه السنوات األخرية عصفت زوابعه أبذهان العامة يةاإلسالمو خاصة 
فرق متنازعة متناحرة مهها إرغام  إىلتباع احلق فكانت النتيجة احلتمية أن وقع االختالف وافرتقوا زاغت قلوهبم عن ا

خصومها على اعتناق آرائها أبي وسيلة كانت. والتطرف الديين هو أحد ظواهر الباثولوجية االجتماعية فهو نتاج 
نا وأجهزتنا االجتماعية والتعليمية واالقتصادية بل والدينية فهو خمرج طبيعي ألنساق متفاعلة لعجز ما يف مؤسسات

، واألندية، ومراكز التنمية، لتعاين قصور يف وظائفها وواجباهتا، حيث امتد ومشل القصور، املدرسة، وسوق العم
اصطلح عليه  ج فئة متمردة على ماوجمالس القرى واملدن، بل وداخل األسر واملؤسسات الدينية، ليكون النات

ب العنف والرفض والنبذ والعدوان، وحىت يكون التمرد عماًل مشروعًا فقد ارتدى اليتباع أساجملتمع من معايري وا
لباس الدين بتأثريه السحري على اجملتمع مستثمرًا يف ذلك فئة الشباب صغار السن الذين غلت عقوهلم شعارات 

 ضللة لتربير القتل والسطو.حتمل يف طياهتا مربرات م

معرفة أسباهبا لفهمها  إىلوظاهرة العنف والتطرف شأهنا شًان غريها من الظواهر االجتماعية اليت حتتاج 
: إىلتعهو دين الوسطية واالعتدال، قال  اإلسالموحتليلها واختيار سبل الوقاية والعالج للحد من انتشارها. و 

 (. 143( البقرة اآلية )يداً هِ شم  م  كُ ي  لم عم  ولُ سُ الرَّ  ونم كُ يم وم  اسِ ى النم لم عم  ءم دمآهم وا شُ ونُ كُ تم لِ  طاً سم وم  ةً مم أ   م  كُ ا نم ل  عم جم  كم لم ذم كم وم )

ن رفة السبب غاية يف األمهية ذلك ألوالتطرف والعنف مل أيت اعتباطاً ومل ينشأ جزافاً بل له أسبابه ودواعيه، ومع   
 والبواعثاألسباب  أو السبب ببيان إال تشخيص وال تشخيص، بعد إال عالج فالمعرفة السبب حتدد نوع العالج 

 التطرف ومن َث العنف. إىل أدت اليت

 :        إىليهدف البحث أهداف البحث، 

 الكشف عن أثر التطرف والعنف على أفراد اجملتمع.-

 الكشف عن األمناط واألسباب املؤدية للتطرف. -

 اهر ملا هلا من خطورة على اجملتمع.بيان سبل الوقاية والعالج هلذه الظو  -

 -أُهية البحث وتتمثل ىف اآليت:

 هذه حبث الضروري ومن اجملتمع ارواستقر  أمن هتدد اليت الظواهر من أصبحتوالعنف  التطرف ظاهرة إن -1

  .تطرفال ظاهرة معاجلة على - جزئيا – يتوقف وتقدمه اجملتمع رار استق ألن ؛ تربوية يةو از  من ومعاجلتها الظاهرة

ل ظاهرة التطرف والعنف وأثره على أفراد اجملتمع، و اتكمن أمهية البحث يف طبيعة املوضوع نفسه الذي يتن -2
واألمناط واألسباب، فهي ظاهرة أصبحت ملموسة على أرض الواقع و يف خمتلف اجملتمعات وخاصة العربية، 
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أن التطرف حالة من اجلمود واالنغالق وتعطيل  روأصبحت هتدد أمن جمتمعنا واستقراره ووجوده وتطوره، وابعتبا
 القدرات الذهنية عن اإلبداع واالبتكار، وكذلك بصلته الوثيقة بفئة الشباب اليت متثل فئة مهمة للمجتمع.

  والعنف. التطرف ظاهرة معاجلة ىف املفيدة املقرتحات بعض سةاالدر  تقدم -3

التوثيقية اليت تعتمد على توثيق الرتاث العلمي ابلظاهرة  يعد البحث من البحوث املكتبية املنهج املستخدم:
هما، وسبل الوقاية إلىاملدروسة املتمحوره حول أمناط التطرف والعنف وأثره على أفراد اجملتمع واألسباب املؤدية 

 والعالج.  

يعاىن من أن مصطلح التطرف  إىلإن حتديد مفهوم للتطرف عملية صعبة، والبد من اإلشارة  مفهوم التطرف:
ى خر إفراط املعاين، وذلك لغموض مفهوم التطرف وكثرة معانية وتداخله مع غريه من املفاهيم السيكولوجية األ

ومنها: التعصب،والتصلب واجلمود والعنف والعدوان واإلرهاب وكذلك اختالف التوجهات النظرية واألطر املرجعية 
ية ومنها علم االجتماع ،علم النفس، اإلنسانثري من العلوم الك إىلبني العلماء واملفكرين حيث تنتمي الظاهرة 

االنثروبولوجيا، السياسة ،االقتصاد ،القانون وقد اختلفت االجتاهات بني العلماء يف وضع معايري حمددة ملاهية 
 التطرف وشخصية املتطرف وذلك الختالف أشكاله وجماالته وأسبابه ومصادره ومستوايته ونتائجه. 

ز حد االعتدال واملتطرف هو من يلزم اجتاهاً معاكساً نقيضًا و اهو البعد عن الوسط وجت عناه اللغوي:التطرف يف م
 اخليال. أوخلصم حقيقي موجود يف الواقع 

يعرب عن اخلروج عن القواعد الفكرية والقيم السلوكية اليت يرتضيها اجملتمع واليت متثل  التطرف يف مدلوله العام:
عتقدات وطرق السلوك الفردي واجلماعي السائدة فيه، وميثل التطرف يف جوهره حركة يف اجتاه األداء واألفكار وامل

ها القاعدة إلىز مداها احلدود اليت وصلت و ااألخالقية ولكنها حركة يتج أوالقانونية  أوالقاعدة االجتماعية 
 (2007،232أبو احلسن أووارتضاها اجملتمع.)

الشذوذ طاملا هو ال  أواجتاه وهو يرتبط  بعدم السواء  أوميل  أوصفة معينة التطرف مرتبط أساسًا ب إذا     
 الطب النفسي بني التطرف السلمي والتطرف العدواين.  ءيستقيم مع املتوسط العام املقبول مع اجملتمع، ومييز علما

التمرد  إىل ين بدون حاجةخر تطرف يف األفكار واملعتقدات ولكن إبمكانه معايشة اآل فالتطرف السلمي:
والعدوان فهو شخص متوازن قادر على فهم وقبول املخالفني له يف الرأي قبوال نفسيا وعقليا كواقع عليه معايشته، 

 ين له.خر وحيمل يف طياته طاقة كامنة من احلب والتسامح رغم معارضة اآل

ه يتسم بطاقة من الكراهية هو ميلك نفس أفكار املتطرف السلمي ومعتقداته، إال أن أما املتطرف العدواين:  
للنفس وللغري وهو صاحب مزاج فاتر، وميلك ذات عليا متحكمة قاسية، متزمت ومتعسف يف رأيه، يصنفه البعض 
يف فئة االضطراب النفسي وأصحاب السلوك الرافض والعنيد واملكابر، كما ميكن الربط بني التطرف العدواين 
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اء طاملا نسلم أبن أسلوب العنف والقسوة غري املربرة هو أسلوب العاجز واخنفاض معدل الذكاء، وبني العناد والغب
عقليا عن إدراك األمور بشمولية منطقية والعجز عن إدراك عواقب سلوكه العدواين وافتقاره القدرة على اإلقناع 

 ( 64، 1993ابملنطق واحلكمة.)عثمان، 

 وظهور يةاإلسالم ابجملتمعات العنف بيلاأس داماستخ وأبرزها احلديثة اجملتمعات يف التطرف مظاهر ومن   

 هو عامة بصفة والتعصب الدين، سةار ح  بدعوى اآلمنني وترويع ،التطرف أو التعصب عن الناتج املسلح اإلرهاب

 مبرحلة التعصب يرتبط وقد ابملتعصب، ابحمليطني تضر سلوكيات اعنه ينتج فكرية، ةو اوغش سوية غري نفسية حالة

 (2006،34راد.)درويش،ألفا حبياة عمرية

 العنف:
تعترب ظاهرة العنف مشكلة خطرية تواجه كثريًا من اجملتمعات، وما يزيد من خطورهتا أن غالبية من يتورطون     

  إىلبعض مظاهر العنف والعدوان والفوضى والتسيب  إىلفيها من الشباب، وأن كان يف بعض األحيان جينحون 
مراض اجلسمية يصيب املريض فيها السليم عن طريق انتقال نف كشأن يف األاألمراض ومن بينها الع كثري من

 (1985،67ي،و االعدوى. والشباب هم أكثر فئات اجملتمع تعرضا للتقليد واحملاكاة.)العيس

معرفة حجمها احلقيقي والوعي  إىلوظاهرة العنف شأهنا شأن غريها من الظواهر االجتماعية اليت حتتاج     
ضوعية لفهم الظاهرة وحتليلها، وكذلك الوعي بنمط احلياة املعيشية حىت ميكن حتليل من سياقها ابلعوامل املو 

 اجملتمعي للوقوف على مسار تطورها والكشف عن أسباهبا حىت يتسىن العمل على احلد من انتشارها.

 مفهوم العنف: 
إرغام  أوبصورة  متعددة  رآخضد أي شخص  أوهو تعبري عن القوة اجلسدية اليت تصدر ضد النفس العنف: 

تدمري املمتلكات، ويستخدم  أوالفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره ابألمل بسبب ما تعرض له من أذى 
 ين.  خر العنف يف مجيع أحناء العامل كأداة للتأثري على اآل

ى هو سوء خر أ. وبعبارة التزام به أوه املادي الواقع على شخص إلجباره على سلوك اكر هو اإل  العنف اصطالحاً:
استعمال القوة، ويعين مجلة األذى والضرر الواقع على السالمة اجلسدية للشخص)ضرب ــــ جرح ـــــ قتل(، كما قد 
ـــ إتالف ـــ تدمري( حيث تفرتض هذه املصطلحات نوعا من العنف مرادف  يستخدم العنف ضد األشياء )ختريب ــ

 (1995،15للشدة والقسوة.)حجازي ،

 غري استعمال يصاحبها اليت اجلرائم : العنف أبهنا جرائم اجلرمية ضد للدفاع االجتماعي العربية املنظمة وعرفت   

 ومن سياسية، أو اجتماعية أو شخصية غاايت ابتغاء أو بشخص، اإلضرار يف والبدين املادي القسر لوسائل قانوين

 والسرقة التهديد أو ابلقوة العرض وهتك الطريق وقطع املسلح والسطو واخلطف واالغتصاب القتل جرائم أمثاهلا

 .)33ه، 1419 واالغتيال.)عيد، االجتماعي والتخريب والشغب ابإلكراه
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ل اخلاص ابلصحة والعنف أبنه" و ( العنف يف تقريرها العاملي األWHOكما عرفت منظمة الصحة العاملية )    
ضد جمموعة  أو آخرضد شخص  أوديد ابستخدامها ضد الذات الته أواالستخدام املتعمد للقوة البدنية الفعلية 

 أوحرمان،  أوسوء منو  أوإيذاء نفسي  أووفيات،  أواجملتمع ككل مما يسفر عن وقوع إصاابت  أومن األشخاص 
 (36ه، 1419 ذلك".)عيد، إىلقد يؤدي بشكل كبري 

ضرر ميكن جتنبه عند الوفاء  ( العنف أبنهGaltug Johanويعرف عامل االجتماع " جوهان جولنت" )   
 2002,232ابالحتياجات األساسية لإلنسان" مثل البقاء وتعزيز الرفاهية واهلوية واحلرية.) شبكة االنرتنت

WHO: 1. 6 million .) 

( بقصد تمجاعا أوين وخرياهتم )أفراد خر العنف أبنه:القوة اليت هتاجم شخص اآل دويعرف جون. فروين    
 ((John Edwards, 2002,22التدمري واإلخضاع واهلزمية.. أوسطة املوت السيطرة عليهم بوا

ويري حجازي أن العنف: هو اجلانب النشط من العدوانية وىف هذه احلالة تنفجر العدوانية صرحية مذهلة يف     
 (1995،18شدهتا واجتياحها لكل احلدود مفاجئة حىت ألكثر الناس توقعا هلا.)حجازي ،

كل سلوك ينتج عنه إيذاء وقد يكون معنواًي انتج عن سلوك كالمي يتضمن شكل بسيط من العنف هو   إذا  
 اإليذاء وقد يكون ماداي كالضرب والقتل والدمار.

وختضع دراسة العنف ألمور متناقضة سياسية وشخصية وعلمية،وخيتلف العنف يف مستوايت ممارسته،     
كان وراثيًا مغروسًا يف   إذامنابعه و أسبابه، وعما  أوعنف وتستهدف مثل هذه الدراسة التعرف على مصادر ال

، وتعين الدراسات اإلنسانوالظروف االجتماعية اليت يعيش فيها  ةية أم انه مكتسب من البيئاإلنسانالشخصية 
 ابلتعرف على اآلاثر النامجة عنه.

 تطرف( والعنف.بعض النظرايت االجتماعية والنفسية والسياسية املفسرة لظاهرة االحنراف)ال

 ال: النظرايت االجتماعية:أو 

 ىالفوض إىلنظرية دوركائم: حيث يرى أن تفكك البناء املعياري وضعف قوة الضبط يعرض سلوك األفراد  -أ
 وخروجهم عن املعايري املقبولة للمجتمع مما يعرضهم لالحنراف والتطرف.

نتيجة عدم التوازن وعدم االستقرار ىف اجملتمع، كما نظرية ابرسونز: يرى ابرسونز أن احلركات املتطرفة تظهر  -ب
تظهر بسبب فشل وتعثر النظم السياسية ىف مواجهة املشكالت االجتماعية واالقتصادية. وحدد عدد من الشروط 

 لظهور حركات اجتماعية متطرفة منها:



 
 

(162) 
 

وهو ما يسمى ابالغرتاب التغري  إىلأحساس األفراد أبن النظام االجتماعي الذي يعيشون فيه أصبح حباجة  -1
 داخل اجملتمع عند ابرسونز.

 ظهور مجاعات ذات ثقافة فرعية. -2
 مذهب ديين ميكنها من اكتساب الشرعية عند عامة الناس. أواعتماد تلك اجلماعات الفرعية أيدلوجية  -3
 وجود مشاكل اجتماعية واقتصادية و فشل النظام السياسي ىف حلها. -4

 وميكن حصر أهم النظرايت النفسية فيما يلي: فسية:اثنيا: النظرايت الن
 : حيث يرى سيجموند فرويد أن الشخصية مركبة من ثالث عناصر وهي:ةالنظرية التحليلي -1

 وهو خمزن ومستودع النزوات والرغبات. :اهلو
 وهو املنشغل بتكيف الفرد أخالقياً واجتماعياً. :اناأل

 ي و القيمي.وهو ضمري الفرد األخالق :األان األعلى
 ومها: اإلنسانحيث اعتقد سيجموند فرويد أن هناك غريزتني حتكمان سلوك 

 (.erosغريزة احلياة وتسمى غريزة احلب)
 دافعية فطرية للعدوانية اإلنسان( وتسمى الغريزة املدمرة، وتعين أن Thanatosغريزة املوت)

ين، وتخذ خر اآل إىلتنقلب حتت ظروف معينة  الذات َث إىلوالتطرف، وتكون هذه العدوانية موجهه ىف األصل 
النفسية ملا خيتل  اإلنسان، حيث تضطرب حياة ةسادي أوقتل  أوعنف  أوغريزة املوت مظاهر شىت : فهي عدوانية 

 (2010،109توازن العالقات بني خمتلف عناصر اجلهاز النفسي. )بومخيس،
 نظرية اإلحباط واحلرمان:  -2

املصاحل اخلاصة ابلفرد، وهو اعتقاد الفرد ابستحالة  أوالدوافع  أوالرغبات األساسية  اإلحباط: حاله تعاق فيها
 حتقيقها.

، وقد يكون احلرمان بيولوجيًا كاحلرمان اإلنساناحلرمان:هو انعدام الفرصة لتحقيق وإشباع احلاجات اليت تطلبها 
 احلب والعطف واحلنان.من الغذاء والنوم واجلنس، وقد يكون احلرمان معنوايً كاحلرمان من 

اإلحباط واإلحباط  إىلليس عدواين بطبعة وإمنا ينفجر عدوانه عنفا ملا حتبط حاجاته. فاحلرمان يؤدي  اإلنسانو 
العدوانية والتطرف. والتطرف يؤدي، و خيلق حرمااًن وإحباطًا عند مقرتفيه، وهكذا يسقط املتطرف ىف  إىليؤدي 

 ها. حلقة مفرغة ال يستطيع االنفكاك من
النظرايت السياسية: تنشأ احلركات املتطرفة بسبب اهنيار الروابط االجتماعية يف اجملتمع وظهور حالة من  - 3

 ( فرضيتني لظهور احلركات املتطرفة ومها:لالتسيب بني األفراد، لقد افرتض)أنتوين أبرشا
ل فيها اجلماعات الوسطية بني عامة تق أوىل: تظهر احلركات املتطرفة ىف اجملتمعات اليت تنعدم و الفرضية األ-

الشعب  وحكامه، وتتمثل هذه اجلماعات الوسطية ىف اجلماعات التطوعية واملهنية والدينية، كما تلعب هذه 
 اجلماعات الوسطية دور كبري ىف الضبط االجتماعي
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 أي تنظيم ىف اجملتمع الفرضية الثانية: وجود أفرد مقربني ىف مجاعات وسطية وهؤالء ال يرتبطون وال يشاركون ىف-
 (2010،111فقط  يصبحون أكثر عرضة لالنضمام للحركات املتطرفة.)بومخيس،

 العنف وأثره على اجملتمع:

جمموعة من الدوافع وعوامل تعلل إتباع تلك السلوك، وهناك عدة  أومن الطبيعي أن لكل سلوك دافع    
 مالحظات منهجية ىف حبث مسألة الدوافع واألسباب:

عامل واحد فقط فاملؤكد أن هناك  أوالعنف ظاهرة مركبة متعددة التغريات، وال ميكن تفسريها مبتغري  إن -1
 جمموعة من العوامل تتفاعل بل تتدخل وترتبط وتؤثر بعضها سلباً وإجياابً فيما بينها فيحدث العنف. 

الكامنة اليت تقف  أوغري املباشرة  عمال العنف، وتلك العواملأجيب التميز بني األسباب املباشرة اليت تفجر  -2
ىل تعترب مبثابة املناسبات والشرارات ولكنها ليست األسباب والعوامل البنائية الكامنة اليت تولد و خلفها. فاأل

كنه ال يعد السبب الرئيسي للعنف لع مثال يسبب عنفًا مجاهرياًي لالعنف. فقيام حكومة ما برفع أسعار بعض الس
وجود أزمة تنموية تتمثل بعض أبعادها االقتصادية يف موجات التضخم والبطالة والعجز يف حيث يرتبط غالبا ب

 (2005،196ميزان املدفوعات والديون.)العطار،

 التطرف:  إىلالعوامل اليت تؤدي 
بط إن العوامل اليت تؤدي للتطرف متعددة بعضها يرتبط مبكوانت القيم الثقافية السائدة يف اجملتمع وبعضها مرت   

 خرضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع والبعض اآلو ابلنظام السياسي السائد وبعضها مرتبط ابأل
املتطرف نفسه وهذه األسباب املختلفة تتفاعل فيما بينها بنسب خمتلفة ابختالف الظروف  ةمرتبط بسيكولوجي

 لسواء.الشخصية واملوضوعية احمليطة ابلشخص املتطرف واجملتمع على ا

 أن ذلك والدين، والثقافة والرتبية الفكر رجال قبل من واالهتمام للجدل إاثرة القضااي أكثر من التطرف يعدو    

  ً، عمقا أكثر  ءةار ق إىل يدعوان ، -قبل من موجودة تكن مل رمبا - جديدة وأشكال أطوار إىل وانتقاهلا الظاهرة منو

 وتشخيص الشاملة أببعادها الظاهرة لفهم لةو احم بل الظاهرة لتلك الدقيق لابلتحلي خيل قد الذي التبسيط عن بعيداً 

 (1989،51.)اجلندي،احلقيقية بصورهتا املشكلة

ويزداد خطر التطرف الذي يعرب عن نفسه أبشكال مادية من أعمال قتل وتفجريات وتصفيات واستخدام    
ما يكون التطرف السلوكي واملادي نتيجة  لوسائل العنف املادي املختلفة لتحقيق بعض األهداف. وعادة

 (2007،8وانعكاساً للتشبع بتطرف سابق يف الفكر واالعتقاد.)الزايت،

 أو سياسية أو نفسية أو فكرية ألسباب يكون فقد ومتنوعة، متعددة يف ليبيا  الفكر هذا نشأة أسباب إن   

 متشابكة األسباب أبن نزم أن نستطيع املتوازنة شاملةال وابلنظرة  خلإ ..تربوية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية
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فقط  .متداخلة وأسباهبا معقدة ظاهرة أمامنا اليت فالظاهرة واحد، سبب عند نقف أن ينبغي ال وهلذا ومتداخلة،
 الفهم اخلاطئ للدين ومبادئه وأحكامه. إىلميكن القول إن سبب التطرف الديين يف ليبيا نتيجة 

ابلتحليل  لو اتننسالبواعث لظاهرة التطرف يف جمتمعنا،  أوحليل والبحث عن األسباب لة للتو احمويف    
 اجلوانب اآلتية:

األزمة االقتصادية والتطرف: هناك إمجاع رمسي وعاملي وحملي على أن ليبيا عانت وما زالت تعاىن من أزمات  – 1
لتارخيية واملعاصرة على ارتباط ظهور وتنامي التطرف أبرزها األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتؤكد األدلة ا

الفراغ السياسي واخنفاض الدخل  إىلن األزمات تؤدي برزها مجاعات العنف الديين. حيث إأبشكاله املختلفة وأ
 أقوى من البطالةو  ازدايد معدل الفقر والبطالة واالحنالل  االجتماعي.توفري متطلبات احلياة الضرورية و والعجز عن 

 العوامل أحد الفرد دخل حتسن وعدم املعيشة وغالء وصعوبته العيش ضيق حيث اإلرهابتطور  يف املسامهة لعواملا
الشباب  اط وافتقاد الشعور ابألمان فيقعاإلحبو   السخط من حالة يولد فذلك ،التذمر روح إنشاء يف تؤثر اليت

 (2012،132بسهولة فريسة االنقياد للتطرف. )السيد،

السياسي والتطرف:  ويقصد به تدىن مستوى املشاركة السياسية وخاصة للشباب، وال يعىن ابملشاركة  الفراغ -2
عضوية األحزاب السياسية ولكن يعىن هبا املشاركة ىف  إىلاالنضمام  أوجمرد اإلدالء ابألصوات ىف االنتخاابت 

 أواحلي السكىن  أواملدرسة  أواء داخل األسرة ومية سو يلااختاذ القرارات اليت متس حياة املواطن مبا يف ذلك احلياة 
كاملة وم يفقد الفرصة اليلاعن طريق العضوية الفاعلة والنشطة يف التنظيمات الشعبية والرمسية.  فالشباب  أوالعمل 

ة اجتماعي أولديه القدرة على إبداء  الرأي واحلوار حول مسائل عامة  للممارسة السياسية مبعناها الواسع اليت تنمي
موصوم ابملعارضة،  هالسياسي الرمسي ذو اجتاه واحد وما عدا عالماإلبعد حتليله، ف خرالتعود على تقبل الرأي اآلو 

املتفرج وليس دور املشارك األمر الذي يسهل اجتذابه للتطرف  أووهكذا يكون دور الشباب دور املشاهد 
 (1995،75،أوالديين.)

ضعف االرتباط بينه وبني  أوالنظام التعليمي ىف عجز النظام التعليمي أزمة التعليم والتطرف: تتمثل أزمة  -3
أي  ،احتياجات اجملتمع، وضعف النظام التعليمي واعتماده على التلقني، حيث إن التلقني دائما يرتبط ابلسلطوية

كان   ن يكون الطالب عرضة لالخنراط يف أي مجاعة وأايأتقبل كل ما متليه سلطة املعلم ويصبح من السهل 
 توجهها.

سلعة استثمارية هتتم ابلربح وابملظهر أكثر  إىلتقصري املؤسسات الثقافية: إن حتول الثقافة من خدمة املواطنني  -4
وتتيح الفرصة للجماعات املتطرفة مللئ هذا الفراغ  ،حرمان الشباب من الثقافة إىلمن الفائدة واملضمون يؤدى 
 ها.إليالثقايف لدى الشباب وضمهم 
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ة الدقة واإلنفاق، فتزيد من اليوخصوصا املرئية تعرض على الشباب صورًا متنوعة وبكثافة ع عالماإلإن وسائل    
يكون التطرف الديين وسيلة حالة اإلحباط وتثري نقمة الكثري من الشباب وذلك  ميثل غواية هلم لالحنراف قد 

 (2007،246،نأبو احلس أولالحتماء منها.)دفاعية 
ها من مأكل وملبس وتعليم األسرية والتطرف: ستطال األزمات األسرة من ابب لوازم احلياة وضرورتياألزمات ا -5

طلب الرزق ىف أحيان كثري ابهلجرة وترك األسرة  إىلالسعي احلثيث  إىلوصحة...اخل كل ذلك يضع رب األسرة 
 إىلمتاسك األسرة قد يدفع ابألبناء  كالمها سيكون له ابلغ األثر على األبناء فغياب  أواألم  أووهنا غياب األب 

ى يلتمسون منها ما فقدوة ىف أسرهم، وىف كثري من األحيان أصبح البديل عن األسرة خر أمجاعة  إىلاالنتماء 
 مجاعات متطرفة.               

حاجة ماسة  الفراغ الديين والتطرف: التعليم الديين والثقافة الدينية اليت يتلقها و يتعرض هلا األبناء ىف  -6
للمراجعة، حيث أن الفراغ الديين يعطي الفرصة للجماعات املتطرفة لشغل هذا الفراغ ابألفكار اليت يروجون هلا 
ويعتنقوهنا ويصبح من الصعب يف هذه احلالة التأثري على الشخص الذي وقع فريسة هلذه اجلماعات حيث ال 

 (2012،135ى.)فهمي،خر أيصبح لدية أي استعداد لتقبل أفكار 

ثالثة مناحي نفسية اجتماعية لتفسري صراع  (Pennington)أسباب ظاهرة التطرف كما حددها بينجتون    
 (2012،136:)فهمي،التايلالتطرف والتعصب على النحو 

العوامل الشخصية املرتبطة ابلسلوك الفردي: ويركز هذا املنحىن ىف تفسري التطرف على بعض مسات شخصية  -1
إحباط وصراع حيث تتسم شخصية املتطرف ابجلمود الذهين والتصلب والتوتر والعدوانية واهلامشية وما يواجهه من 

ين إخضاعًا كاماًل خر ل إخضاع اآلو ال: فرض الشخصية التسلطية اليت حتو ويفرتض هذا املنحىن فرضني مها: األ
بعض أشكال العدوان واليت تتعلق  ها،والثاين: فرض اإلحباط فينجم عنهإلىسلطة اجلماعة اليت تنتمي  أولسلطتها 

 أبي موضوع.

على حمورين: معتقدات الفرد اجلامدة و النسق القيمى  هاملعتقدات والنسق القيمى: ويركز أصحاب هذا االجتا -2
ذلك عدم قدرة الفرد على املرونة واملغايرة ىف املعتقدات  اليب التنشئة االجتماعية ويعينالذي اكتسبه من خالل أس

 ها.إلياليت تؤمن هبا اجلماعة اليت ينتمي  أومن هبا اليت يؤ 

ها الفرد قد تساعد يف إلى أن أفراد اجلماعة اليت ينتمي إىلالعالقات االجتماعية املتبادلة: يشري هذا االجتاه  -3
د اجلماعة تنمية االجتاهات املتطرفة لديه من منطلق االمتثال واملغايرة وذلك من خالل عاملني مها: التنافس بني أفرا

والطبقة االجتماعية. وفيما يتعلق ابلعالقة بني االجتاهات املتطرفة ومستوى الشعور ابألمن، أي أن من األسباب 
املسئولة عن التطرف اخنفاض مستوى الشعور ابألمن والطمأنينة ىف موقف معني، كاخلوف من الفشل وعدم 
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والرتدد والتوجس فيما يتعلق ابملواقف غري املألوفة.)فهمي،  ةاليالتأكد من النتائج اليت سترتتب عليها اخلطوات الت
2012،137 ) 

 مظاهر التطرف: 
ين برأي  وهو مجود  املتعصب عل فكره وال يسمح له برؤية مقاصد خر التعصب للرأي تعصبًا اليعرتف لآل -1

على حق ومن عدة على نه وحده أين، فاملتطرف يرى خر الشرع وال ظروف العصر وال يسمح لنفسه ابحلوار مع اآل
عما  إىلضالل ، ويسمح لنفسه ابالجتهاد يف احلق وىف أدق القضااي الفقهية وال جيوز ذلك لغرية طلما سيصلون 

 ه.إليذهب هو 

التشدد ىف القيام ابلواجبات وحماسبة الناس على السنن واالهتمام ابجلزئيات والفروع واحلكم على من إمهاهلا  -2 
 ابلكفر واإلحلاد.

 العنف ىف التعامل واخلشونة ىف األسلوب  والغلظة ىف الدعوة. -3

 (2007،249،أو.)اإلسالماستباحة الدماء واألموال واهتام الناس ابخلروج عن  -4

 ملواجهة التطرف ميكن أتباع اآليت:

هنم ت على الشباب أت اليت أجريالشمول والتعدد لربامج الوقاية والعالج: يتضح من العديد من الدراسا -1
 يعانون الكثري من املشكالت ومنها:

 اجلسمية. -5االقتصادية.      -4النفسية.              -3التعليمية.        -2األسرية.          -1

 العاطفية.     -10األخالقية.       -9   الفكرية.  أوالعقائدية  -8اإلسكانية.       -7املواصالت.     -6

وقائي وعالجي شامل جلميع مناحي احلياة فيعىن إن الشمول والتعدد يف رسم  جرانموتلك املشاكل يتطلب ب   
 (2005،303،يبرامج العالج والوقاية هي الطريقة الناجحة ىف احلد من التطرف.)العيسو 

من العالج و أن  ةلوية الوقاية ألهنا أكثر فائدأو تعديل اجتاهات اإلابء حنو األبناء: ابلطبع جيب أعطاء   -2
 ة بل هناك ماهو جمرد تعديل ىف اجتاهات اإلابء.إلىطط الوقائية ال تتطلب أعباء ماخل

الوقاية مسئولية ضخمة تتطلب  ةقيام املؤسسات االجتماعية املختلفة مبسئولياهتا جتاه الشباب: فمسؤولي -3
 ةية واالقتصاديالمعاإلتكاثف مجيع مؤسسات اجملتمع الرتبوية واالجتماعية والسياسية واحلزبية والنقابية و 

ىف مجيع توافر القدوة احلسنة واملثل الطيب: فاإلابء و املربني واملعلمني والرجال الدين وكذلك املسئولني  -4
 أبن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع ككل و للشباب خاصة.  املؤسسات يقع عليهم العبء
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اصة اليت متس املواطن مباشر وذلك تعديل بعض القوانني والتشريعات: فالتشريعات اليت من شأهنا وخ -5
لتحسني معاملة األجهزة ذات العالقة مع املواطن، كمراكز الشرطة، السجل املدين، اجلوازات، رجال املرور ومجع 

األجهزة اخلدمية اليت تقدم خدمات للموطن بشكل مباشر، جيب وضع ضوابط للعاملني فيها وللمواطن نفسه  
مشقة وعناء ودون استغالل واستفزاز فيحث بعدها نتائج غري مرغوب فيها  لكي تصل اخلدمات للمواطن دون 

 كالضجر والسخط على أجهزة الدولة فيحدث العنف.

توافر وسائل لشغل وقت الفراغ: فتوافر األندية الثقافية والرايضة واملنتزهات واملكتبات العامة للمطالعة وقضاء  -6
 داء  الفراغ. فوالفراغ الصحة، الناس، من كثري فيهما مغبون نعمتان  هللا علية وسلمصلى  النيب يقولقات الفراغ أو 

 .لإلرهاب ةضناح للدين، متلفة للنفس، مهلكة للعقل، مفسدة إنه فتاك، ومرض مهلك،

توفري فرص عمل مناسبة للجميع: قد يكون للفراغ والبطالة األثر البالغ لدى املواطنني وخاصة فئة الشباب،  -7 
 فمن الضروري توفر فرص عمل مناسبة لضمان دخل وعيش كرمي للمواطن كل حسب ختصصه.  

مواجهة املشكلة  تتعدد املؤسسات اجملتمعية اليت تقوم بدورها يف دور املؤسسات اجملتمعية يف مواجهة التطرف: 
 )2012،139فهمي، (العالج ومن ضمن هذه املؤسسات أوالوقائي  سواء على املستوى

  للمدرسة العديد من األدوار ىف مواجهة املشاكل داخل اجملتمع منها: دور املدرسة: -الأو 

 جيب على املدرسة أن تكون مناهجها تشبع احلاجات النفسية واالجتماعية واملهنية وتتفق مع امليول والرغبة. -1

 جيب العمل على تنقية املناهج الدراسية من احلشو وتكديس املعلومات الزائدة.  -2

 مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ. -3

 أن تكثر من األنشطة احلرة واهلواايت والرحالت. -4

قات الطالب كلها وتوجيهها الوجهة أو أن تتنوع املقررات الدراسية حبيث خيتار الطالب منها ما يناسب  -5
  االجيابية اليت تنمى شخصيته وحتميه من الفراغ  وتشعره بذاته وابلثقة ابلنفس. 

أن تغرس يف التلميذ قيم العدل والطهر والصفاء والنقاء والعفة واألمانة والشرف وحتمل املسئولية واحرتام   -6
 القانون التفضيل الصاحل العام على املصاحل الشخصية. 

ر ليشب على املدرسة أن تربز األجماد التارخيية واألعمال البطولية واالعتزاز ابلوطن وبرجاله يف املاضي واحلاض -7
 (2012،139الطفل علي اإلميان ابلوطن وأبنائه وابلنضال الوطين. )فهمي،
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ىل،  وهلا و على األسرة تقع املسئولية الكربى ىف أعداد الفرد، فهي النواة األمة التطرف:و ادور األسرة يف مق -اثنيا
يمة ألبنائها، فالعديد من الدراسات ن هتتم  بغرس القيم الدينية واخللقية السلغ األثر علي الفرد، فعلى األسرة أابل

ن األسرة املتماسكة تنتج جيل ميكن أن يعول علية ىف ألسرة واجملتمع بشكل عام، أثبتت أوالبحوث املهتمة بشأن ا
 بناء نفسه ودولته وأمته.

واليت تظهر  لعنف واجلرميةىف البعد عن الربامج واألفالم اليت تشجع على ا األعالميتمثل دور  :األعالمدور  -اثلثا
على الربامج اليت من شاهنا تقوية الروابط  األعالمتقليدهم، وتركيز  إىلاملنحرفني ابلصورة البطولية مما يدفع الشباب 

 ن والعمل اجلماعي ونبذ الفرصة واخلالف.و ااألسرية واجملتمعية، كاحلث على التع

ى على املؤسسات الدينية، فيجب عليها تنوير بعد األسرة تقع املسئولية الكرب : دور املؤسسات الدينية -رابعا
ى والرتاحم بني أفراد األسرة واجملتمع ككل، اإلسالموتوعية وتوضح كافة املفاهيم الغامضة، وتصيل مساحة الدين 

 (2007،252،نأبو احلس أووهو السبيل إلنقاذ األمة ولتحقيق األمان واالستقرار داخل اجملتمع.)

الكبري ىف مواجهة  وهي اليت يقع عليها العبء ية ىف مكافحة التطرف والعنف:دور األجهزة األمن -خامسا
 -اجلرائم مبختلف صورها وأشكاهلا:

 رفع كفاءة جهازها البشري ابلتدريب املستمر واالستعانة ابخلربات ىف جمال مكافحة اجلرائم. -1

 ضاع رجال األمن مبا يتناسب و جسامة وخطورة عملهم.أو حتسني  -2

 شراك رجل األمن يف توعية وإرشاد الشباب مبخاطر اجلرمية. ة إضرور  -3

واملنابر الدينية  األعالمشراك مجيع مؤسسات اجملتمع كاملواطن مبخاطر التطرف عن طريق إ العمل على توعية -4
 (2007،255،أوومجيع املؤسسات التعليمية)

 التصدي للتطرف والعنف مسؤولية اجملتمع ككل:

ن وإفراد، ومؤسسات اجتماعية، حيث إ والعنف إمنا هي قضية اجملتمع أبسره، جمموعات إن قضية التطرف   
شركاء يف دفع شرور التطرف والعنف، بل ومسؤولون حىت عن بداية نشأته وتطوره يف  أومسئولون  ممجيعه

وكذلك دور  األشخاص. فاملؤسسات الرتبوية ينبغي أن تتصدى لقضااي التطرف والعنف ابعتبارها قضااي تربوية،
  مكبري وفعال يف توجيه املواطن وصقله على حسن املواطنة الصاحلة، ودور رجال الدين كذلك ومسؤوليته  عالماإل

 ي الذي يتسم ابالعتدال والوسطية .اإلسالمكبري ىف وعظ وإرشاد الشباب وغرس مبادئ الدين 
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 واملقرتحات: التوصيات

 وحتقيق اخللق، ملصلحة أهنا الشرعية األحكام يف فاألصل  اجملتمع، حياة يف اً ومنهاج شريعة اإلسالم حتكيم  -1

 .احلياة يف التوازن وحفظ العدل،
مساعدة الشباب على حتقيق أهدافهم وأماهلم بطرق مشروعة حىت ال يتخذ من التطرف وسيلة لتحقيق  -2

 مطالبهم.
ي بني املواطن ومجيع األجهزة ذات العالقة العمل على غرس الشعور ابلثقة املتبادلة بني املواطن واحلكومة، أ -3

 مثل األجهزة األمنية والشرطية والقضائية .
القضاء على كافة مظاهر البطالة وإجياد احللول املناسبة، ألن البطالة سبب من أسباب االحنراف والتطرف  -4

 داخل اجملتمع.
إبنشاء مشروعات يشرك فيها الشباب  جيابية ومنظمة وانفعة وذلكإقات الفراغ بصورة أو العمل على شغل  -5

 بشكل مباشر لتعود عليهم ابلنفع. 
= تشكيل جلان دائمة لدراسة مشاكل الشباب مثل مشاكل السكن والزواج والعمل وغريها والعمل على حلها 6
 ل.و ل أبأو 
 فعاليةالنالندوات واملنظرات واحملاضرات واللقاءات وفتح ابب احلوار مع الشباب لتفريغ طاقتهم ا عقد -7

 ولتصحيح فكرهم وعقائدهم اخلاطئة .
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