
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي بمعناها الثقافة تأتي خبوي وبجناحيها الكلِّ عبوي النُّ  تُصدَّ  أن بوسعها التي الوسائل مةمقدِّ  في والشَّ

ه اإلرهاب ة، بنجاعة وتردَّ ى ال وقوَّ لبة أو الخشنة لألساليب تتأتَّ  مقاومة إلى سريًعا تنصرف التي الصُّ

ين ض ال لكنها أذاهم، وكفِّ  اإلرهابيِّ ش التي األفكار تقوِّ  التي األسباب أقوى من وهي رؤوسهم، في تعشِّ

 .والمجتمع الدولة تجاه العنف ارتكاب إلى تدفُعهم

ى فالثقافة د تتعدَّ ر بال اآلخرين أفكار ترديد أو بالمعلومات، الذهن حشو مجرَّ  بناء   تكون أن إلى وعي، وال تدبُّ

ل، السائد نقد على قدرة ا دوًما فتكون والعالم.  والمجتمع للذات رؤية وامتالك والمتداو   مركزية نقطةً  إمَّ

ق ا والقرار، الموقف اذواتخ الرأي وإبداء والتفسير، الفهم في منها ُينطل  ط فال عليه، ُيحال إطاًرا وإمَّ  يتخبَّ

رات بين المرء دة أفكار لغزو ُعرضةً  يكون وال والرؤى، التصوُّ فة، متشدِّ ن. فارًغا ذهًنا تصادف ومتطرِّ  فتتمكَّ

 الفكر عالج

رات أو بأفكار يبدأ فعاًل  بوصفه اإلرهاب  على قدرةً  يمتلك ال ذهن في وسائغة متماسكةً  تبدو نظرية، تصوُّ

ل وسعها نفًسا وال والتفكيك، والنقد والدرس الفحص ر، بإمعان أمر كلِّ  إلى والنظر التأمُّ  تجِربةً  وال وتدبُّ

مت ف كيف صاحبها علَّ ن أن إلى شك   محلَّ  ويضعه ويرى، يسمع ما كلِّ  عند يتوقَّ  مراجعة ومحلَّ  منه، يتيقَّ

 . يثُبت حتى ورد   وأخذ

ه ليس راسخة، أو متهافتةً  كانت سواء األفكار عالم نِزُع  ما فرًدا يجعل الذي وحد  ف، إلى ي   يكون فقد التطرُّ

ية حاجة أو نفسي، اعتالل إلى مردوًدا هذا ق ما إلى االنتماء إلى صاحبها تدفع مادِّ  سنًدا أو حمايًة، له يحقِّ

ا ةً  أو يفتقده، اجتماعيًّ ن وإلى إليها، يحتاج اجتماعية منزلةً  أو ينُقصه، مااًل  أو يشتهيها، لذَّ  كنفهم في يجد م 

د   أن يمكنها ال األسباُب  هذه حتى لكن الناس.  بين إليها يفتقر رعايةً   صفوف في صاحبها بقاء توطِّ

فين ا فكارهم،بأ رأسه يملؤوا أن بعد إال المتطرِّ  التنظيمات صفوف في االنخراط أسباُب  كانت فأيًّ

فة والجماعات ميَّ  الجانب فإن واإلرهابية المتطرِّ  األكبر األثرُ  له يكون قد بل ُنكرانه؛ يمكن ال والفكري الِقي 

ف، صناعة في ين أن ذلك على والدليُل  التطرُّ  إلى مونينت اإلسالم، إلى زوًرا أنفسهم ينِسبون الذين اإلرهابيِّ

ات متفاوتة، اجتماعية طبقات ى، وبلدان مختلفة، تعليمية ومرجعيَّ دة، حياتية وتجاِرب   شتَّ هم متعدِّ  لكنَّ

غِرفون جميًعا عين من ي   .واحد فكر م 

ة وظيفة   دوًما للثقافة يكون ذلك أجل من ف، مواجهة في وعميقة مهمَّ فين، فقط وليس التطرُّ  المتطرِّ

ين يسول اإلرهاب مكافحة وفي ة مسألة وهذه فحسب، اإلرهابيِّ ا مهمَّ رات في جدًّ  تنصرف وإجراءات تصوُّ

فات مواجهة إلى سريًعا ين تصرُّ مة العنيفة اإلرهابيِّ  عسكري أو أمني مسار في أحياًنا، العشوائية أو المنظَّ

 السياسي. االجتماع علم في وخبير روائي  

 حسن علي عمار د.   

ف مواجهة  في الثقافة أهمية  واإلرهاب التطرُّ



 

 

ا يكون قد مات لصدِّ  أحياًنا ُملحًّ  ارتكابها، يعتزمون نعمَّ  المعلومات بجمع مهدها، في وأدها أو إرهابية هج 

شرعوا أن قبل ومداهمتهم ا قاطًعا حالًّ  ليس هذا لكن جريمتهم.  تنفيذ في ي   دوًما هناك تبقى إذ أبًدا؛ نهائيًّ

فون يخرج التي المنابُت   واقتصادية سياسية ظروًفا وليست ترعاهم، التي والمحاضن رحمها، من جُدد متطرِّ

 .أيًضا ثقافية بل فحسب؛ واجتماعية

 ومفهومها ثقافةال

ب مفهوم   الثقافة اتالطبيع بل اإلنسانية؛ المعارف ومختِلف   والفنون اآلداب   يجمع مركَّ فق   أيًضا يَّ  بعض و 

م أمثال من الشعبية القريحة ُتنتجه ما وكذلك المذاهب،  وطقوس ذهنية وصور وأساطير ومالحم   وِحك 

ة أمام يقالطر قارعة على معروضةً  هذه كلُّ  كانت وإذا حياتية.  ة، الخاصَّ ف فإن والعامَّ  ذلك ليس المثقَّ

ن هو بل طرًفا؛ حديث كلِّ  من يأخذ الذي وال زهرة، للمعرفة بستان كلِّ  من يقِطُف  الذي  رأسه في تفاعل م 

اه، ما كلُّ  ونفسه كات وموقف رؤية   لديه فصارت تلقَّ  شخًصا، أو كانت فكرةً  واآلخر، الذات نقد في ومل 

فة العقائد أصحاب من اصطياُده يسُهل فال واالعتراضات، وظاتالملح وإبداءِ  دة واألفكار المتطرِّ  المتشدِّ

ا  .نوعها كان أيًّ

فًقا ُقف   ُيقال: )ثقف( الفعل من الثقافة فإن العربية اللغة لمعاجم و   خفيًفا حاِذًقا صار أي: ثقافًة، الرجُل  ث 

ِطًنا.  ل المعنى جاء ثم ف  ف بأن اللغوي، المعنى لىع ليضيف   اليوم المتداو  ن هو المثقَّ ا عقاًل  يمتلك م   نقديًّ

ًنا يجعله رفيًعا، وذوًقا واعًيا، ة أفكار أيِّ  لغزو القابلية من محصَّ  الحقيقة   يمتلكون أنهم أصحابها يزعم شاذَّ

ف المطلقة.  ر الحقيقيُّ  فالمثقَّ د، لةوالمساء والشكِّ  النسبية إلى ينِزع والعلم علمية، بطريقة يفكِّ  والتجدُّ

ها ع ال قيم وكلُّ دون بها يتمتَّ عون المتشدِّ فون والمتنطِّ  .والمتطرِّ

ي بُعمقها )الُفلكلور( الشعبية والثقافة ل وموسيقا، ونثًرا شعًرا الفنِّ ف، كبيًرا صد   حائط   تمثِّ  ولهذا للتطرُّ

فون يعمل  المفهوم   هذا وُيرِسخون جديدة”، “جاهلية بأنها ويرمونها وتقويضها، تطويقها على دوًما المتطرِّ

نت التي المناطق بعض وفي به.  يقتنعوا كي عليه؛ باإللحاح الناس آذان في فة تنظيمات   تمكَّ  من متطرِّ

 .واألتراح األفراح في وعاداتهم أعرافهم وأداء الناس بين حالوا عليها السيطرة

فون يرفض نفسه بالقدر رهم، توافق كانت إذا إال الثقافية، النخبةُ  تنتجها التي واآلداب   الفنون   المتطرِّ  تصوُّ

صي الشعري واإلنتاج والمسرح فالسينما  أنها بزعم لديهم، مرفوضة   والغناء، والموسيقا والروائي، والقص 

 وحاولت والفجور.  الفسق قبيل من هي أو الله، ذكر عن اإللهاء إلى وترمي األكاذيب، في غارقة أشياءُ 

ف الجماعاُت  ها صنع ةالمتطرِّ ا جاء الذي فنِّ ا ذوق، بال جافًّ ا ُعمق، بال وسطحيًّ  شروط أي مراعاة دون ووعظيًّ

يات أو ًبا للفن، ُمقتض   .فيه إبداع ال خالًيا ومعلَّ

دية( تصنع الحقيقية الثقافة فإن والمساءلة النقد عن وفضاًل   ما كلِّ  إلى منجذبة   تكوينها في فهي )التعدُّ

لتن ال فهي وبهذا يفيد، عين من ه  ى، وإنسانية معرفية عطاءات من ترُشف بل واحد، م   هذا إلى وتدعو شتَّ

ع.  دية وهذه التنوُّ  ولون واحد بمسار إال يؤمن ال الذي األحادي الخطاب أصحاب مع بالطبع تتوافق ال التعدُّ

ا عداه وما المطلق، الصواب أو المستقيم، الطريق ويراه واحد، ب فإمَّ ا مستل   .كافر أو مكروه أو لمرذو وإمَّ

سم ثالث عنصر   وهناك سم ما يدفعها التي الدائمة الدائبة الحركةُ  هو الثقافة به تتَّ  على قدرة من به تتَّ



 

 

د، المشاكسة ثم داخلي، جدل إثارة فين يجعل أيًضا وهذا والتجدُّ  إلى يميلون فهم معها، ِخصام في المتطرِّ

ل التي الراكدة األفكار  وإال والتدقيق؛ واالختبار النظر موضع   وضعه دون عليه يعتمدون ا،مغلًق  نسًقا تشكِّ

ت ون ما أهمَّ  ففقدوا تماسكهم، واهتزَّ  ُعراهم، انفصم   مبدأ على يقوم حديدي تنظيم بناء وهو إليه، يسع 

مون، قادته أن أفراُده ويعتقد والطاعة(، )السمع رون وأنهم ُمله  ين صالح في هو ما دوًما يقرِّ  لحةومص الدِّ

 .الجماعة

 الثقافة َمَنعة

فة الجماعات من كثير نِفر واإلرهابية المتطرِّ ن ت   بمبدأ الخفاء في وُتؤمن جديدة، مغايرة أفكاًرا يطرحون ممَّ

م ومن التنظير”، وليس “التنظيم ت طالما ث  رين، لفظ   كلَّ  وخاصمت إليها، باالنضمام لهم تسمح لم أو مفكِّ

ن اًنا وال كبيًرا، أديًبا تاريخها في تنتج ولم فن، وأ أدب   من حظ   نفسه في م  ت إن حتى وهوًبا،م فنَّ  إلى سع 

ي األدبي سياقها لها يكون أن  أفقداه المتطرف، للفكر وخضوعه عليه، الوعظ غلبة   فإن الخاص، والفنِّ

فة، واألدب الفن شروط لها المتعار  ية وأوَّ  .الحرِّ

داء نجد المقابل في لكن فين ع  ري خطابهم في سواء بياًنا، ِعياًنا ظاهًرا للثقافة المتطرِّ  منشوراتهم أو الِمنب 

هة بات الكتب أو المجتمع، إلى الموجَّ فها التي والكتيِّ ن يؤلِّ هونهم؛ م  ى األمر إن بل يوجِّ  فحين بكثير؛ هذا تعدَّ

ن قابة أدوات أغلُب  انصرفت العربية البرلمانات إلى الوصول من الجماعات هذه أتباع بعُض  تمكَّ  التي الرِّ

موها ة المسائل إلى واستجوابات إحاطة وطلبات أسئلة من قدَّ  األفكار وعالم والفنون، باآلداب الخاصَّ

 .اإلعالم وسائل مختِلف في ُيطرح ما وكلِّ  عموًما،

فات هذه وكلُّ  فين من القلقة التصرُّ  على هابخطر شعوُرهم لوال تكون أن لها كان ما الثقافة حيال   المتطرِّ

 شيء طرح إلى سعُيهم جاء هنا ومن المقام، هذا في المذكورة الثالث بخصائصها ومسارهم، مشروعهم

ونه وجهها في  أنواع تقليد   يحاول شكله في كان وإن وهو إسالمي”، ثقافي “بديل أو أيًضا، “ثقافة” يسمُّ

 واحدة زاوية من إال اللهمَّ  للثقافة، ةالعامَّ  الشروط مع يتنافى مضمونه فإن مجاراتها، أو المطروحة الثقافة

ها مجموعة   أو فرد   لكلِّ  أن ترى التي تلك هي ر التي ثقافت  تها عن ُتعبِّ  .شخصيَّ

ل كيف اآلتي: السؤال نطرح أن الضروري من يصبح سبق ما على وبناءً   لتصبح   مجتمعاتنا في الثقافةُ  ُتفعَّ

ف، أمام منيًعا صد   حائط  األقل؟ على إضعافه أو ذويبه،لت عنصًرا أو التطرُّ

ق ترُسخ   حتى تحتاج األفكار   إن سات إلى الناس ويعتنقها األرض على وُتطبَّ  تنظيمات أو هيئات أو مؤسَّ

لها تحملها، ت وإال المـ عيش، الواقع في للتطبيق قابلة إجراءات إلى وتحوِّ قةً  ظلَّ  ال بعيد، أفق في محلِّ

لُمسه ر وال الناس ي   : اآلتي أقترح ولذا يًرا. كث فيهم يؤثِّ

عات بناءُ . 1 عات هذه وتكون منها، الموجود نشاط تعزيزُ  أو للثقافة، صغيرة مجمَّ ْسط المجمَّ  األماكن و 

 على إليها، الذهاب واعتياد معها، والتعامل إليها، الوصول في ويسًرا سهولةً  الشباب يجد   حتى السكنية؛

 . معها للتعاون برنامج ووضع إليها، والطالب التالميذ اهانتب بلفت والجامعات المدارُس  تقوم   أن

ب. 2 ا جزًءا المطالعة أو القراءة تكون أن سبق ما يتطلَّ دًءا الدراسية المناهج من أساسيًّ ل بالصفِّ  ب   األوَّ

دَّ  أن على الثانوية، المرحلة بنهاية وانتهاءً  االبتدائي ة، هذه ألداء المعلمون ُيع  د المهمَّ  مدارُس ال وتزوَّ



 

 

رة واآلداب المعارف من بألوان ثرية بمكتبات  .بعناية المتخيَّ

بت حين فيها، المشاركين من وكنت مصر، في الجرن” “مسرح تجِربة تطبيق يمكن. 3  الفكر لمواجهة ُجرِّ

ف،  المدارس في )الُفلكلور( الشعبي والتراث واآلداب الفنون تنشيط إلى يهِدف مشروع وهي المتطرِّ

ق وحين والتعليم.  الثقافة وزارتي بين بالتعاون ويكون واإلعدادية، ةاالبتدائي  قًرى مدارس في المشروع ُطبِّ

فة اإلسالمية الجماعات بتوافر معروفة  في مقاومة وجود من الرغم على باهًرا، نجاًحا القت فيها، المتطرِّ

 الموسيقا، ويعِزفون يرسمون ءهؤال بات الوقت مع لكن حرام.  الفنون كلَّ  أن بدعوى الطالب، من البداية

لون ومقاالت، وقصًصا شعًرا ويكتبون ا ويبدعون مسرحيات، ويمثِّ ا فنًّ  كلَّ  ويعملون بيئتهم، ابن هو شعبيًّ

 .شديد بإقبال هذا

فة الدينية الجماعات أعضاء فبعُض  لألطفال، الثقافي بالمنتج االهتماُم  يجب. 4  هذا على اعتمدوا المتطرِّ

بول أو الجماعة، في للدخول وتمهيدهم إليهم، األطفال بجذ في األسلوب  معها، والتعاطف أفكارها ق 

ة.  هذه أداء في تساعد معروفة   نشر   ُدور ولهم  وعند اإلطار، هذا في تكون أن يجب ومواجهُتهم المهمَّ

 يكتبون الذين األدباء تشجيُع  يجب بل الثقافية؛ المجالُت  المضمار هذا في تكفي وال المبكرة، السنِّ  هذه

 .مناسبة بأسعار أعمالهم تنشر التي النشر ُدور وإقامة لألطفال،

 باالحتفاء، جديرون أشخاص   أنهم على وتقديمهم المجتمع، في واآلداب الفنون ُمنتجي تشجيع يجب. 5

ف مواجهة في ليس أساسي عمود   يكتبونه ما وأن د والغلوِّ  التطرُّ ة)الق تعزيز في بل الديني؛ والتشدُّ  وَّ

ب عموًما، للدولة الناعمة( ات اعتماد   باألساس هذا ويتطلَّ  .حقيقية ثقافة لصناعة كافية ميزانيَّ

 وللشباب، المدارس لطالب اإلبداعية والكتابة التأليف في ومنافسات مسابقات تنظيُم  الضروري من. 6

دة قضايا في ز محدَّ  .الديني االعتدال شأن من وُتعلي “التنوير”، تعزِّ

 وتكوين اإلنسان، لبناء وسيلة   هي بل للزينة؛ قالئدُ  أنها على الثقافة مع التعامل عدُم  يجب األحوال كلِّ  في

م ومن واتجاهاته، وقيمه معارفه ته.  بالمجتمع النهضة ث  ف مع التعامل عدُم  ويجب بُرمَّ  واإلرهاب التطرُّ

م على قائمان هما بل محضة؛ أمنية مسألةً  بوصفهما اها التي تلك مع ومتنافرة غلوطةم وأفكار ِقي   يتبنَّ

ار ي يكون وبذا الرئيس، االجتماعيُّ  التيَّ ا لها التصدِّ ين على فكريًّ ي  ا والبعيد، القريب المد  ا وأمنيًّ  حيال وعسكريًّ

لها د من تحوُّ رها تفرض   أن تريد عنيفة، وأعمال تدابير   إلى سوداء أفكار مجرَّ نوة. الناس على تصوُّ  ع 


