
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  الذاُت  فمنَشُؤها الحياتية، والممارسات البشرية بالنوازع ارتبَطت تاريخية، اجتماعية فكرية ظاهرة   التطرُّ

ة إلى تلجأ التي اإلنسانية  إلى ذلك سبيل في وتسعى ِكيانها، عن الدفاع أو مصالحها لحماية والعنف القوَّ

غات إسباغ ف.  السلوك على واألخالقية الفكرية المسوِّ  من يوم في يكن لم التطرَف  فإن ولذا المتطرِّ

 لبشريةُ ا عَرفتها التي العنيفة المظاهر مبتَدأ إرجاُع  ويمكن ثقافة، أو مجتمع أو فئة أو دين على ِحكًرا األيام

رت التي وقابيَل  هابيَل  حادثة إلى ف بداياُت  اتسَمت هنا ومن مقبول.  غيرِ  إنساني سلوك عن عبَّ  األولى التطرُّ

ا سلوًكا التطرف بات ثم العالم، من مكان غير في المعزولة والحاالت بالفردية  مثيرات على قائًما جمعيًّ

ة يزداد جعلته ودينية، وسياسية، ِعرقية،  مرير صراع   فينشأ الحكم، ومقتَضيات بالسياسة عموًما انهباقتر حدَّ

ف   بين ف تطرُّ  .المقهور أو القاهر الطرف من منطلًقا أكان سواء منهما، األول يستدعيه مضاد   وتطرُّ

ف إن ة أو موقف   تجاه اليسار أقصى أو اليمين أقصى نحو انحياز   عمومه في التطرُّ  على خروج في قضيَّ

ف والعقالنية، والمنطق المألوف  اإلسالمي التحالف عن الصادرُ  اإلرهاب" مصطلحات "معجم ويعرِّ

ط، وترك االعتدال حدِّ  "تجاوزُ  بأنه: التطرَف  اإلرهاب لمحاربة العسكري  اعتقادي غلو   الجملة في وهو التوسُّ

ع على التعريُف  هذا ويحمل تنفيًذا".  أو فكًرا الخلق؛ على ُعدوان على ينطوي  ومظاهره التطرف تحاال تتبُّ

هات على األغلب األعمِّ  في مبنية تاريخية سياقات في المرصودة  وفكرية، وِعرقية ودينية سياسية توجُّ

اته: أبرز من فكان  محطَّ

ف  الديني التطرُّ

ف ينبي ب على الديني التطرُّ  السماوية األدياُن  عَرَفت وقد طائفة، أو مذهب   أو لدين   الجماعة أو الفرد تعصُّ

ب أنواع من نوًعا اختالفها على الوضعية أو ف، التعصُّ ُف  ذاك يكوَن  أن دون والتطرُّ  بالضرورة عائًدا التطرُّ

ف سياسي أو تاريخي وسياق   خاص   فهم   عن ناشًئا بل فيها؛ تعاليَم  أو نصوص إلى  الديني الخطاَب  يوظِّ

نة.  ومصالح مختلفة مآرَب  لتحقيق ف نماذج ومن معيَّ  :يأتي ما دينية عقيدة على القائم التطرُّ

فة اليهودية الجماعات •  : المتطرِّ

نت فة الجماعات ُأولى تكوَّ دة )الزيلوت( طائفة من يهودية دينية أصولية إلى المستندة المتطرِّ  على المتشدِّ

 السيف سالح إلى نسبةً  )سيكاري( اسم أعضائها على وُأطلق الميالد، قبل 66 عام في الَجليلي يهوذا يد

ذون الذي )سيكا( رالقصي  بدايًة، الرومانية الحكومة موظفي طالت التي واالغتيال، القتل عمليات به ينفِّ

ت ه.  المعتقد في لهم المخالفين اليهودية الديانة معتنقي لتطوَل  وامتدَّ  الجماعةُ  هذه وُعرفت والتوجُّ

رب، مياه كتسميم والقتل؛ اإلرهاب في مبتكرةً  أساليَب  باستخدامها  ولعلَّ  وهدمها.  المنازل حرقو الشُّ

 أكاديمي باحث

 الزامل العزيز عبد غالب د. 

ف   التاريخــي  الســـيـــاق  للتــطـــــرُّ



 

 

 المظاهر من عامير« »إيجال المتطرف يد على م1995 عام في رابين إسحاق اإلسرائيلي الوزراء رئيس اغتيال

 الدينية الجماعات يد على الراهن العصر في أيًضا برزت التي وأساليبها، الجماعة هذه لفكر المعاصرة

فة  امتداد على األعزل الفلسطيني الشعب بحقِّ  عديدة مجارزَ  ارتكبت التي القومية والعصابات المتطرِّ

 .طويلة عقود

 : المتطرفة المسيحية الجماعات •

ة السالم إلى تدعو جميًعا السماوية الديانات كحال المسيحية الديانة أن مع ت فقد والرحمة، والمحبَّ  استغلَّ

د تعاليَم  مختلفة فئات    فقد العنف! استخدام لتسويغ اقبةمتع أزمان في السالم عليه المسيح السيِّ

 ظاهرة فهُم  يمكن النهج هذا وَوفَق  المسيحية، عقائدهم لفرض والترهيب العنف أساليب الروماُن  استخدم

 وذهب طويلة، وسنوات لعقود استعَرت التي الدينية والحروب الصليبية، والحروب التفتيش، محاكم

َتها ى مناطَق  في مالييُن  ضحيَّ  استهداُف  البارزة األمثلة ومن أنفسهم.  المسيحيين ومن العالم من شتَّ

 التي األلبيجينية الصليبية الحملة يد على أتباعها من ألًفا عشرين من أكثرَ  وقتل المسيحية، )الكاثار( طائفة

ي ترأف لم  نسكا جميع بذبح أمر حين البابوي، النائب الحملة لقائد عبارة   واشَتهرت ذاتها! المدينة بكاثوليكيِّ

ان بين التمييز طريقة عن ُسئل وعندما المدينة،  اقُتلوهم« فأجاب: والكاثار؟! الكاثوليك من المدينة سكَّ

فهم الربَّ  وَدُعوا جميًعا  »!يصنِّ

فة المسيحية الجماعات أشهرَ  لتكوَن  الهيكل( )فرسان جماعةُ  وتأتي  وقد الوسطى، القرون في المتطرِّ

لت ( )جيش ُيَعدُّ  فيما المسيحية«، »حماية شعار تحت إجرامية أعمااًل  مارست عسكرية نخبةً  مثَّ  الربِّ

س الذي األوغندي س، الكتاب تشريعات على مبني مسيحي ديني نظام إلقامة م،1986 عام ُأسِّ  المقدَّ

ف النهج لهذا معاصرة حالةً   .المتطرِّ

فة اإلسالمية الجماعات •  : المتطرِّ

ُف  ظهر دوا الذين )الخوارج(، جماعِة  يد على اإلسالمي دينيال التفسير إلى المستند التطرُّ  تطرفهم جسَّ

رهم الفكري روا لإلسالم، خاطئ فهم على المبني الخاصَّ  وتصوُّ  فرقة وتبَعُهم عقيدتهم.  يوافُق  ال من فكفَّ

ت التي اإلسالم، تعاليم عن المنحرفة )القرامطة( ف بها وبلغ الناس، بين والفزع الرعَب  بثَّ  نتزَعتا أن التطرُّ

ة الحرام الله بيت من األسود الحجرَ  مة.  بمكَّ َف  اتخذت التي الِفرق ومن المكرَّ  فرقةُ  مذهًبا الفكري التطرُّ

ي على الناَس  حملت التي )المعتزلة(  فجرى المأمون، الخليفة في بتأثيرهم للدولة عقيدةً  المعتزلي الفكر تبنِّ

 المعتَقد، هذا رفضوا الذين العلماء صفوة من كثير نفر   وهلك ُسجن حتى العقيدة هذه على الناس امتحاُن 

ما وال  ».القرآن »َخلق قضية في سيَّ

اشون( وكان  الكلمةُ  تعود إليهم ونسبةً  الشيعة، متطرفي ُغالة من باطنية إسماعيلية طائفة   وهم )الحشَّ

م االغتيال، وتعني «ASSASSIN» اإلنجليزية  في »آلموت« قلعةَ  واتخذ الصباح« بن »الحسُن  الطائفةَ  وتزعَّ

 مصطلحهم« َوفَق  »فدائيين انتحاريين باستخدام واالغتياالت الترهيب على معتمًدا له، مركًزا فارس بالد

ام قلوب في الرعب وإلقاء دعوته، نشر في  الوزراء من عدًدا اغتالوا أن بعد له، المخالفين واألمراء الحكَّ

 . المنطقة في والسالطين والخلفاء



 

 

ا امتداًدا الراهن عصرنا في كثيرة حركات   وُتَعدُّ  ا فكريًّ فين لطوائف ومنهجيًّ  تنظيَمي فنجد التاريخيين، المتطرِّ

نية األمثلة من و)داعش( )القاعدة( حة )الجماعات كانت اآلخر الطرف وفي الخوارج، لمنهج البارزة السُّ  المسلَّ

ف امتداًدا ي(الحوث و)جماعة اإلرهابي( الله و)حزب الشيعية(  نارَ  أذكى الذي الطائفي المذهبي للتطرُّ

 .الطائفي والنزاع الديني االحتراب

 :البوذي التطرف •

ل إلى تجنح مسالمة ديانة   أنها على البوذية إلى ُينظر  في الكبيرة العنف أحداث أن إال الوجود، في التأمُّ

فة البوذية القومية النزعة بفعل مغايًرا وجًها أظهرت وغيرها مينمار ت التي المتطرِّ  الكراهية خطاَب  غذَّ

ت والعنف،  .غاالروهين مسلمي بحقِّ  واسعة جماعية إبادة إلى وأدَّ

ف   السياسي التطرُّ

ف آثار القديمة والدول األمم عرفت ية التطرُّ  الفراعنة عهدُ  عَرف فقد اآلَخر، على والعدوان العنف إلى المؤدِّ

ادم صراًعا  اإلغريقية للحضارة الحواري النَسق على خروًجا أثنيا وشهدت لهم، والمناوئين الكَهنة أنصار بين ويًّ

ف على المبني العنف من حاالت عبر  تلك أشهر ومن السياسية، الجريمة الروماُن  وعَرف الفكري.  التطرُّ

 .األرستقراطية الطبقة مع للصراع نتيجةً  قيصر يوليوس اإلمبراطور اغتياُل  الجرائم

ف رَسخ وقد ارات األحزاُب  فيه تسعى الذي الحاضر، عصرنا إلى وصواًل  التاريخ، مرِّ  على السياسي التطرُّ  والتيَّ

ة ونظرتها السياسية، آرائها فرض إلى ةالسياسي  اإلقصاء وممارسة الهيمنة وبسط واألحادية، الخاصَّ

 ظهرت ولذا والحوار؛ والمشاركة التداوَل  تقتضي سياسية ساحة في وجودها أن مع تجاههم، والتهميش

دةُ  األحزاُب  هات على المبنية المتشدِّ  .مختلفة فكرية أو ِعرقية أو قومية توجُّ

ف •  القومي التطرُّ

بة القومية الدعواُت  لقيت ج التي المتعصِّ  حضوًرا لألجانب، شديد كره مع غيره، دون واحد شعب   لمصالح تروِّ

ا قت وقد المعاصرة، السياسية واألحزاب الحركات في قويًّ فة القومية التياراُت  حقَّ  في والشعبوية المتطرِّ

د ومؤثًرا وًعامسم االنعزالي خطابها وبات متكررًة، نجاحات   أوروبا  على القائم األوروبي النموذَج  ويهدِّ

َم  وَيُعوق العنَف  وُينتج االجتماعي االنقساَم  ُيرِسخ إنه بل والتنوير؛ الحداثة رها، المجتمعات تقدُّ  كحال وتطوُّ

ف أنواع من نوع أيِّ   . التطرُّ

ف اليمين أن الالفت ومن جات من االنتقال في سنوات عشر من أقلَّ  في نجح المتطرِّ  الساحة في المدرَّ

لطة بِزمام ممسًكا أو شريًكا ليكوَن  فيها، رئيس عنصر إلى واألمريكية األوروبية السياسية ة في السُّ  عدَّ

ل دول.  ف لغَلبة نموذًجا الهند وتمثِّ فة الهندوسية القومية األحزاب صعود إثر في القومي التطرُّ  المتطرِّ

مها الحالي القرن بدايات في  والعنف الكراهية خطاُب  انتشر إذ الماضية؛ القليلة السنوات في لسلطةا وتسلُّ

ى متصاعد نحو على ف طابع أن ومع الهند.  مسلمي على الهَجمات ازدياد إلى أدَّ  قومي الهندوسي التطرُّ

 المسلمين وكراهية الديني الفرز على قائم   سلوكهم أن نجد وحَدهم، الهندوس لطائفة الهند الستخالص

يخ حيينوالمسي  .والبوذيين والسِّ



 

 

ف • مولي التطرُّ  الشُّ

ف على واضًحا مثااًل  والفاشية والنازية الشيوعية األنظمةُ  باتت  على الساخطة الفكرية المنظومات تطرُّ

ر صالح غيرُ  فيه اإلنسان أن رأت إذ السائد؛ االجتماعي البناء م للتطوُّ  إنسان إنتاج إلى فسَعت األمم، ولتقدُّ

ت البشر! إلى منه اآللة إلى أقرُب  هو جديد  جيل لخلق األقلِّ  على بجيلين التضحية مبدأ األنظمةُ  هذه وتبنَّ

ت وقد وخارق، مثالي الحق ة البشرية على ضخمة كوارَث  المذكورة األنظمة سياساُت  جرَّ  وعلى عامَّ

ة، شعوبها  مدار على قافيوالث الِعرقي والتطهير والكبت القهر سياساِت  الشعوُب  تلك عانت وقد خاصَّ

 .طويلة سنوات

ف •  األناركي التطرُّ

 يمنح المجتمع تنظيم أنماط من نمًطا كونها بالمطلق؛ الدولة معارضة أي )الالُسلطوية(، باألناركية ُيقَصد

لطة ي ما وقراراتها، اختياراتها إلى األكثريةُ  تخضع محدودة لفئة السُّ  وتدعو اإلنسانية.  الحرية تقييد إلى يؤدِّ

ا وليس أفقي تنظيم   إلى كيةاألنار  استخدام إلى )الفوضويون( األناركيون ولجأ السياسي.  للنظام هرميًّ

ى عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في واالغتيال العنف  ألكسندر الروسي القيصر باغتيال ذلك وتجلَّ

 .كثير وغيرهما م1901 عام ماكنلي األمريكي والرئيس م،1881 عام الثاني

ف أن صةوالخال ل التطرُّ اته وصنوفه أنواعه اختالف على يمثِّ ا وباءً  ومرجعيَّ  في الكراهيةَ  يبثُّ  اجتماعيًّ

ي اإلنسانية، المجتمعات هات، وأعراق وِمَلل وِفَرق طبقات   إلى انقسامها إلى ويؤدِّ  فيما تتصادم وتوجُّ

 عبثية. حروب   في المختلف أو اآلخر إللغاء وتتصارع بينها


