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  )نواعا!

تعتبر مشكلة التطرف بكافUة أشUكاله مUن المشUك3ت الخطيUرة التUي بUدأت تفUرض نفسUھا 
وتنتشUر بUين قطاعUات , على الساحة العالمية بوجه عام والساحة المصرية على وجه الخصUوص

لتھUUدد أمUUن وس3UUمة الUUوطن ككUUل بصUUورة تUUدعو إلUUى ضUUرورة 
فقد تشير مشكلة التطرف إلUى ثUورة وتمUرد علUى الواقUع غيUر 

ومما يزيد من , أو قد تمثل ھروبا من ذلك الواقع إذا كانت الثورة عليه ليست ذات جدوى
  .  )1(كذلك ارتباطھا الوثيق بظاھرة العدوان والعنف المسلح وا4رھاب

يكون سUببا فUي أخطUاء , القول بأن فھم أو تفسير اللفظ ود�لته بصورة خاطئة
ولذا , )2(فاللفظ الذي يفسر تفسيرا خاطئا يمكن أن يكون مصدرا >غ3ط فاحشة

, سوف أحاول جاھدا الوصول إلى تعريفات محددة وواضحة لكل من التطرف

أو إط3Uق تعميمUات بشUأنھا نظUرا لمUا 
وحUد ا�عتUدال نسUبي يختلUف مUن 
فما يعتبره مجتمع من المجتمعUات تطرفUا مUن 
فا�عتUUدال والتطUUرف مرھونUUان بUUالمتغيرات البيئيUUة 

كمUUا يتفUUاوت حUUد ا�عتUUدال , والحضUUارية والثقافيUUة والدينيUUة والسياسUUية التUUي يمUUر بھUUا المجتمUUع
فمUUا كUUان يعUUد تطرفUUا فUUي الماضUUي قUUد � يكUUون كUUذلك فUUي الوقUUت 
, يشUير التطUرف إلUى ا�بتعUاد بشUدة عمUا ھUو منطقUي ومعقUول

ويعنUي التطUرف , وعادة ما يستخدم ل\شارة إلى تلك الجماعات المتشددة دينيا  وسياسيا
وكUذلك التبنUي لوجھUات نظUر أو معUايير 
لى احدى ا4يديولوجيات التي تعتبر 

  .)5(خارج التيار العام في المجتمع

بح��ث , "ا	تج%%اه نح%%و التط%%رف وع/قت%%ه بالحاج%%ة ل+م%%ن النفس%%ي ل%%دى عين%%ة م%%ن الع%%املين وغي%%ر الع%%املين

وكال%%ة , الكوي��ت , عب��د ال��رحمن ب��دوي: ترجم��ة

3-Moskalenko, S., & McCauley, C., "Measuring Political mobilization: The distinction between activism and radicalism

Terrorism and Political,2009, V. 21, pp. 239
  

4- Webster, 'Webster's
 New Dictionary of Synonyms"

p.316.  

  .11ص, م2016,]37 -مراصد كراسات علمية 
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  ا!ولالفصل 

ا! - سبابا!-خصائص ال(التطرف الفكري 

تعتبر مشكلة التطرف بكافUة أشUكاله مUن المشUك3ت الخطيUرة التUي بUدأت تفUرض نفسUھا 
على الساحة العالمية بوجه عام والساحة المصرية على وجه الخصUوص

لتھUUدد أمUUن وس3UUمة الUUوطن ككUUل بصUUورة تUUدعو إلUUى ضUUرورة , عريضUUة مUUن قطاعUUات المجتمUUع
فقد تشير مشكلة التطرف إلUى ثUورة وتمUرد علUى الواقUع غيUر , لى أسبابھاا�ھتمام بھا للتعرف ع

أو قد تمثل ھروبا من ذلك الواقع إذا كانت الثورة عليه ليست ذات جدوى
كذلك ارتباطھا الوثيق بظاھرة العدوان والعنف المسلح وا4رھاب, خطورة مشكلة التطرف

القول بأن فھم أو تفسير اللفظ ود�لته بصورة خاطئةو�بد من 
فاللفظ الذي يفسر تفسيرا خاطئا يمكن أن يكون مصدرا >غ3ط فاحشة

سوف أحاول جاھدا الوصول إلى تعريفات محددة وواضحة لكل من التطرف, 
  .الفكريوالتطرف 

أو إط3Uق تعميمUات بشUأنھا نظUرا لمUا , ومفھوم التطرف يعد مUن المفUاھيم التUي يصUعب تحديUدھا
وحUد ا�عتUدال نسUبي يختلUف مUن , ليه المعنى اللغUوي للتطUرف مUن تجUاوز لحUد ا�عتUدال

فما يعتبره مجتمع من المجتمعUات تطرفUا مUن , مجتمع آخر وفقا لنسق القيم السائد في كل مجتمع
فا�عتUUدال والتطUUرف مرھونUUان بUUالمتغيرات البيئيUUة , الممكUUن أن يكUUون مألوفUUا فUUي مجتمUUع آخUUر

والحضUUارية والثقافيUUة والدينيUUة والسياسUUية التUUي يمUUر بھUUا المجتمUUع
فمUUا كUUان يعUUد تطرفUUا فUUي الماضUUي قUUد � يكUUون كUUذلك فUUي الوقUUت , والتطUUرف مUUن زمUUن JخUUر

يشUير التطUرف إلUى ا�بتعUاد بشUدة عمUا ھUو منطقUي ومعقUول, موس ويبستروفي قا
  ).4(كالتطرف في الرأي

وعادة ما يستخدم ل\شارة إلى تلك الجماعات المتشددة دينيا  وسياسيا
وكUذلك التبنUي لوجھUات نظUر أو معUايير , دفع أي شيء نحو حUدوده أو أطرافUه القصUوى

لى احدى ا4يديولوجيات التي تعتبر إويستخدم ھذا المصطلح كي يشير دينيا أو سياسيا 
خارج التيار العام في المجتمع, أو من جانب المعارضين لھا, من جانب أصحابھا

                                         

ا	تج%%اه نح%%و التط%%رف وع/قت%%ه بالحاج%%ة ل+م%%ن النفس%%ي ل%%دى عين%%ة م%%ن الع%%املين وغي%%ر الع%%املين", ھش��ام اب��راھيم عب��د هللا
 . 22 -21ص , م1996, 5ع , جامعة عين شمس, مجلة ا6رشاد النفسي

ترجم��ة, "ل%%ى الدراس%%ات التاريخي%%ةإالم%%دخل : النق%%د الت%%اريخي", =نجلوأوس��ينوبوس وآخ��رون
  .117ص

"Measuring Political mobilization: The distinction between activism and radicalism

,2009, V. 21, pp. 239-260. 

New Dictionary of Synonyms", Merriam Webster, Inc, Publishers ,1984, 

مراصد كراسات علمية [,مكتبة ا	سكندرية, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

تعتبر مشكلة التطرف بكافUة أشUكاله مUن المشUك3ت الخطيUرة التUي بUدأت تفUرض نفسUھا           
على الساحة العالمية بوجه عام والساحة المصرية على وجه الخصUوص

عريضUUة مUUن قطاعUUات المجتمUUع
ا�ھتمام بھا للتعرف ع

أو قد تمثل ھروبا من ذلك الواقع إذا كانت الثورة عليه ليست ذات جدوى, المقنع
خطورة مشكلة التطرف

و�بد من           
فاللفظ الذي يفسر تفسيرا خاطئا يمكن أن يكون مصدرا >غ3ط فاحشة, كثيرة تنتج عنه

, فإنني في البداية
والتطرف , والفكر

ومفھوم التطرف يعد مUن المفUاھيم التUي يصUعب تحديUدھا
ليه المعنى اللغUوي للتطUرف مUن تجUاوز لحUد ا�عتUدالإيشير 

مجتمع آخر وفقا لنسق القيم السائد في كل مجتمع
الممكUUن أن يكUUون مألوفUUا فUUي مجتمUUع آخUUر

والحضUUارية والثقافيUUة والدينيUUة والسياسUUية التUUي يمUUر بھUUا المجتمUUع
والتطUUرف مUUن زمUUن JخUUر

وفي قا, )3(الحاضر
كالتطرف في الرأي

وعادة ما يستخدم ل\شارة إلى تلك الجماعات المتشددة دينيا  وسياسيا          
دفع أي شيء نحو حUدوده أو أطرافUه القصUوى"حرفيا 
ويستخدم ھذا المصطلح كي يشير دينيا أو سياسيا , "رفةمتط

من جانب أصحابھا

                                                          
1

ھش��ام اب��راھيم عب��د هللا -
مجلة ا6رشاد النفسي, منشور

2
=نجلوأوس��ينوبوس وآخ��رون -

ص,م1981,المطبوعات
"Measuring Political mobilization: The distinction between activism and radicalism

"
, Journal of 

, Merriam Webster, Inc, Publishers ,1984, 

5
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", عبد الحميدشاكر  -
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أسلوب يتسم بعدم القدرة على تقبل 
1(   .  

ومعناه , وطرف كل شيء منتھاه
: ورجUل متطUرف, أتى الطUرف

  .)2(جاوز حد ا�عتدال ولم يتوسط

التDDي تمثDDل السDDلوك فDDي , ذا ھDDو الميDDل والشDDطط واEنحDDراف عDDن حDDدود اEسDDتقامة
ذات , ذا كانت ھناك مشكلة مDا

        .  

, ويستخدم مصطلح التطرف للدEلة على كل ما ھو مغاير للوسDطية واEعتDدال والحDق
Eخت=فDه نظرا م وجDود مقيDاس واحDد ل=عتDدال

وذلDك وفقDا لعDادات وثقافDة , نسبية حدوده وتباينھا من مجتمDع JخDر
فقDDد تعDDددت تعريفDDات التطDDرف 

ومDع ذلDك فقDد , لى حد يجعل من الصعوبة بمكان تحديد أطرھDا بشDكل دقيDق وحاسDم

أسلوب مغلق للتفكيUر الUذي يتسUم بعUدم القUدرة علUى تقبUل أيUة معتقUدات أو آراء 

والقUيم وا>طUر ) القUانون(أو المكتوبة 
الفكريUUة والدسUUتورية التUUي حUUددھا وارتضUUاھا المجتمUUع كتحديUUد لھويتUUه وسUUمح مUUن خ3لھUUا 

لى سلوك ظاھري أو عمل إوقد يتحول التطرف من مجرد فكر 
لUى ا4رھUاب إكوسUيلة لتحقيUق المبUادئ التUي يUؤمن بھUا أو يلجUأ 

النفسي أو المادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة في طريق تحقيUق تلUك المبUادئ وا>فكUار 

, الخUUروج عUUن النظUUام القيمUUي والفلسUUفي السUUائد فUUي المجتمUUع
 .)5("بما يحمله ھذا الواقع من نظام قيمي

فالمعرفUة الجديUدة التUي , وأما الفكر فخاصية إنسانية يحتمل الخطأ والنقص كما ا4نسUان
وھUو يعتمUد علUUى العمليUات العقليUUة 

, "Fنشطة الط/بية ودورھ%ا ف%ي مواجھ%ة العن%ف السياس%ي ل%دى ط%/ب جامع%ة الق%اھرة دراس%ة ميداني%ة

أبح%اث ووق%ائع الم%ؤتمر , "التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والس%نة

مجلة دراسات , بحث منشور, "التطرف دراسة تحليلية

  . 5ص, م1992, 

ة التط%رف ال%ديني دراس%ة حال%ة ف%ي حداث%ة ا6نس%ان المص%ري كم%دخل لمواجھ%
  . 159-158ص 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أسلوب يتسم بعدم القدرة على تقبل " ويحدد البعض المفھوم ا4جرائي للتطرف على أنه 
1("أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو على التسامح معھا

وطرف كل شيء منتھاه, )ف. ر. ط(وفي اللغة تشتق كلمة التطرف من الجذر 
أتى الطUرف: تطرف : يقال, عن الوسط وا�عتدال الوقوف في الطرف بعيدا

جاوز حد ا�عتدال ولم يتوسط, ويقال تطرف في كذا, 

ذا ھDDو الميDDل والشDDطط واEنحDDراف عDDن حDDدود اEسDDتقامة
ذا كانت ھناك مشكلة مDاإوالشخص المتطرف فكريا ھو الذي , الطريق الصحيح المستقيم

.        لى أكثر الحلول وأشدھا انحرافا وشذوذاإمال 

ويستخدم مصطلح التطرف للدEلة على كل ما ھو مغاير للوسDطية واEعتDدال والحDق
م وجDود مقيDاس واحDد ل=عتDدالعدبسDببو, سواء أكان ذلك بالزيDادة أو بالنقصDان

نسبية حدوده وتباينھا من مجتمDع JخDرلوأيضا , 
فقDDد تعDDددت تعريفDDات التطDDرف  ,وسDDلوكيات وقDDيم وأسDDاليب حيDDاة وطDDرق عDDيش كDDل مجتمDDع

لى حد يجعل من الصعوبة بمكان تحديد أطرھDا بشDكل دقيDق وحاسDم
  :لى تعريفات لمفھوم التطرف أھمھاإوصل 

أسلوب مغلق للتفكيUر الUذي يتسUم بعUدم القUدرة علUى تقبUل أيUة معتقUدات أو آراء : 
  .)3(تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة المتطرفة

أو المكتوبة ) العرف(التطرف يعني الخروج عن القواعد الشفاھية 
الفكريUUة والدسUUتورية التUUي حUUددھا وارتضUUاھا المجتمUUع كتحديUUد لھويتUUه وسUUمح مUUن خ3لھUUا 

وقد يتحول التطرف من مجرد فكر , بالتجديد والحوار والمناقشة
كوسUيلة لتحقيUق المبUادئ التUي يUؤمن بھUا أو يلجUأ  Violenceيستخدم العنف 

النفسي أو المادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة في طريق تحقيUق تلUك المبUادئ وا>فكUار 
 .)4(التي ينادى بھا

الخUUروج عUUن النظUUام القيمUUي والفلسUUفي السUUائد فUUي المجتمUUع" وأيضUUا يعUUرف التطUUرف بأنUUه 
بما يحمله ھذا الواقع من نظام قيمي, الفردورفض للواقع المحيط ب

وأما الفكر فخاصية إنسانية يحتمل الخطأ والنقص كما ا4نسUان
وھUو يعتمUد علUUى العمليUات العقليUUة , )1(تUم التوصUل لھUUا بUالتفكير ليسUت حقيقUUة أصUيلة بالضUUرورة

                                         

Fنشطة الط/بية ودورھ%ا ف%ي مواجھ%ة العن%ف السياس%ي ل%دى ط%/ب جامع%ة الق%اھرة دراس%ة ميداني%ة", رمضان محمود عبد العليم
 .   140ص, م2007, 1مج, 36ع, جامعة طنطا

التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والس%نة
 .6ص,2017, 

التطرف دراسة تحليليةتنمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي لمواجھة 
  . 192ص, م1992

, اسكندرية, دار المعرفة الجامعية, "ظاھرة التطرف اFسباب والع/ج
حداث%ة ا6نس%ان المص%ري كم%دخل لمواجھ%", عدلي علي طاحون و مم�دوح عب�د ال�رحيم الجعف�ري

ص , م1997, جامعة طنطا, مجلة كلية التربية, بحث منشور, "قرية أبيس محافظة ا6سكندرية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ويحدد البعض المفھوم ا4جرائي للتطرف على أنه           
أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو على التسامح معھا

وفي اللغة تشتق كلمة التطرف من الجذر           
الوقوف في الطرف بعيدا

, � يثبت على أمر

ذا ھDDو الميDDل والشDDطط واEنحDDراف عDDن حDDدود اEسDDتقامةإفDDالتطرف 
الطريق الصحيح المستقيم

مال , حلول متعددة

ويستخدم مصطلح التطرف للدEلة على كل ما ھو مغاير للوسDطية واEعتDدال والحDق          
سواء أكان ذلك بالزيDادة أو بالنقصDان

, من ثقافة !خرى
وسDDلوكيات وقDDيم وأسDDاليب حيDDاة وطDDرق عDDيش كDDل مجتمDDع

لى حد يجعل من الصعوبة بمكان تحديد أطرھDا بشDكل دقيDق وحاسDمإومفاھيمه 
وصل حاول البعض الت

: التطرف ھو •
تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة المتطرفة

التطرف يعني الخروج عن القواعد الشفاھية  •
الفكريUUة والدسUUتورية التUUي حUUددھا وارتضUUاھا المجتمUUع كتحديUUد لھويتUUه وسUUمح مUUن خ3لھUUا 

بالتجديد والحوار والمناقشة
يستخدم العنف 

النفسي أو المادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة في طريق تحقيUق تلUك المبUادئ وا>فكUار 
التي ينادى بھا

وأيضUUا يعUUرف التطUUرف بأنUUه  •
ورفض للواقع المحيط ب

وأما الفكر فخاصية إنسانية يحتمل الخطأ والنقص كما ا4نسUان          
تUم التوصUل لھUUا بUالتفكير ليسUت حقيقUUة أصUيلة بالضUUرورة

                                                          
1

رمضان محمود عبد العليم -
جامعة طنطا, مجلة كلية التربية

2
التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والس%نة", نادي محمود حسن -

, العام السابع والعشرين
3

تنمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي لمواجھة " ,ليلى عبد الستار - 
1992, 43ج, 7مج, تربوية

4
", محمد أحمد بيومي -
5

عدلي علي طاحون و مم�دوح عب�د ال�رحيم الجعف�ري -
قرية أبيس محافظة ا6سكندرية
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وتUأتي تسUمية الفكUر وتحديUد  -
أو تUUأتي مUUن أسUUماء بلUUدانھم أو 

, أو الفكUر الفلسUفي اليونUاني, 

لى مدى إلى الحكم إيقود , من الخارج
لUى الحكUم علUى إأما الحكم علUى الفكUر مUن الUداخل فانUه يقUود 

إنتاجه  أي صحة العملية العقلية التي يمارسھا المخ عند

يديولوجي أو التطرف ا4: " وبذا يكون التطرف الفكري بالمعنى الخاص أو الضيق ھو
وقد يظن صUاحبه أنUه , وھو ذاك التطرف الذي يتخذ من العقل الھا يسبح بحمده ليل نھار

التي � يأتيھا الباطل من بين  

كالقلUUب الUUذي ظھUUرت , وحتUى إذا مUUا كUUان ھنUاك مسUUئو� غيUUر العقUل فUUي عمليUUة التفكيUر
ن التطUرف يظUل يصUدر عUن عقليUة 

المبالغة في التمسك فكرا أو سلوكا بجملة من ا>فكار قUد تكUون 
, تشعر القائم بھا بUامت3ك الحقيقUة المطلقUة

لUى إا>مUر الUذي يUؤدي , ليUهإجتماعي الUذي يعUيش فيUه وينتمUي 
ويعUUوق عUUن ممارسUUة التفUUاع3ت المجتمعيUUة التUUي تجعلUUه فUUردا 

  . وامت=ك الحقيقة المطلقة في أي قضية معرفية ھو ا!مر المرفوض من المعتدلين

والمتطرفون من ناحية وجھة 
لDى التطDرف الفكDري إوالعوامDل وا!سDباب المؤديDة 

والتفسDير النفسDي , وع=مDات وأعDراض ظھDور قDوة التطDرف الفكDري
  .وآثار التطرف الفكري

                                                                                 

المرك%%ز , ب��رلين, الماني��ا, "التط%%رف الفك%%ري نش%%أته وأس%%بابه واث%%اره وط%%رق ع/ج%%ه

مت���اح , 16/9/2020:ت���اريخ ال���دخول للموق���ع
http://www.aklaam.net/newaqlam/index.php/ 

 .     30ص, م
  .مرجع سابق, "التطرف الفكري نشأته وأسبابه واثاره وطرق ع/جه

بت���اريخ , ل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499. 

, م2002,اس�كندرية , دار المعرف%ة الجدي%دة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

-لھيUا ايراھUا الUبعض وحيUا والتUي  -ا4نسانية وليس الوحي ا�لھUي 

أو تUUأتي مUUن أسUUماء بلUUدانھم أو , نوعUUه مUUن أسUUماء الشخصUUيات المؤسسUUة لUUذلك الفكUUر أو المUUذھب
, فيقال الفكر الماركسUي مUث3 أو الفكUر الصUوفي, اتجاھاتھم أو دينھم

 .)2(وغير ذلك من المذاھب الفكرية

من الخارج" الفكر"لى أن الحكم على إوھنا �بد من ا4شارة 
أما الحكم علUى الفكUر مUن الUداخل فانUه يقUود , نفعية ھذا الفكر وفق معايير نفعية

أي صحة العملية العقلية التي يمارسھا المخ عند, مدى صحة عملية إنتاج ھذا الفكر نفسھا

وبذا يكون التطرف الفكري بالمعنى الخاص أو الضيق ھو
وھو ذاك التطرف الذي يتخذ من العقل الھا يسبح بحمده ليل نھار

 بلغ ما بلغ من العق3نية التي تجعله يتوھم أنه يمتلك الحقيقة المطلقة
  .)4("يديھا و� من خلفھا

وحتUى إذا مUUا كUUان ھنUاك مسUUئو� غيUUر العقUل فUUي عمليUUة التفكيUر
ن التطUرف يظUل يصUدر عUن عقليUة إفU, بعض البحوث الحديثة لتؤكد أنه شريك للعقل في التفكير

المبالغة في التمسك فكرا أو سلوكا بجملة من ا>فكار قUد تكUون " ھو والتطرف الفكري 
تشعر القائم بھا بUامت3ك الحقيقUة المطلقUة, دينية عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو أدبية أو فنية

جتماعي الUذي يعUيش فيUه وينتمUي وتخلق فجوة بينه وبين النسيج ا4
ويعUUوق عUUن ممارسUUة التفUUاع3ت المجتمعيUUة التUUي تجعلUUه فUUردا , وعUUن الجماعUUة 

وامت=ك الحقيقة المطلقة في أي قضية معرفية ھو ا!مر المرفوض من المعتدلين

والمتطرفون من ناحية وجھة , وفي ھذا الفصل يتم عرض خصائص المتطرفين فكريا
والعوامDل وا!سDباب المؤديDة , وأنواع التطDرف الفكDري, 

وع=مDات وأعDراض ظھDور قDوة التطDرف الفكDري, والمساعدة في صناعته
وآثار التطرف الفكري, لفرق بين التطرف الفكري واQرھابوا, 

                                                                                                                        

التط%%رف الفك%%ري نش%%أته وأس%%بابه واث%%اره وط%%رق ع/ج%%ه -المتطرف%%ون", جمي��ل أب��و العب��اس زكي��ر الري��ان
 .29ص, م2020,دراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية

ت���اريخ ال���دخول للموق���ع, م1/10/2014,مجل%%%ة أق%%%/م الثقافي%%%ة,  "ف%%%ي معن%%%ى الفك%%%ر" ,
2014-122/2676-118/-http://www.aklaam.net/newaqlam/index.php/

م2003, القاھرة, دار فرحة للنشر والتوزيع, "التربية والطريق الثالث
التطرف الفكري نشأته وأسبابه واثاره وطرق ع/جه -المتطرفون", جميل أبو العباس زكير الريان

ل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وككتب��ه ع, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

دار المعرف%ة الجدي%دة, ش�بل ب�دران: تقديم, "دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري" 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ا4نسانية وليس الوحي ا�لھUي 
نوعUUه مUUن أسUUماء الشخصUUيات المؤسسUUة لUUذلك الفكUUر أو المUUذھب

اتجاھاتھم أو دينھم
وغير ذلك من المذاھب الفكرية

وھنا �بد من ا4شارة           
نفعية ھذا الفكر وفق معايير نفعية

مدى صحة عملية إنتاج ھذا الفكر نفسھا
  . )3(للفكر

وبذا يكون التطرف الفكري بالمعنى الخاص أو الضيق ھو          
وھو ذاك التطرف الذي يتخذ من العقل الھا يسبح بحمده ليل نھار, العقلي

بلغ ما بلغ من العق3نية التي تجعله يتوھم أنه يمتلك الحقيقة المطلقة
يديھا و� من خلفھا

وحتUى إذا مUUا كUUان ھنUاك مسUUئو� غيUUر العقUل فUUي عمليUUة التفكيUر          
بعض البحوث الحديثة لتؤكد أنه شريك للعقل في التفكير

  .  )5(مرفوضة

والتطرف الفكري           
دينية عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو أدبية أو فنية

وتخلق فجوة بينه وبين النسيج ا4
 غربتUUه عUUن ذاتUUه

وامت=ك الحقيقة المطلقة في أي قضية معرفية ھو ا!مر المرفوض من المعتدلين, )6("منتجا

وفي ھذا الفصل يتم عرض خصائص المتطرفين فكريا          
, النظر اQس=مية

والمساعدة في صناعته
, للتطرف الفكري

  

                                             
1

جمي��ل أب��و العب��اس زكي��ر الري��ان -
دراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصاديةالديمقراطي العربي لل

2
,بس���مة كم���ال العتيب���ي -

2014-10-13-12-36-49:على
3

التربية والطريق الثالث", ھXلعصام الدين  -
4

جميل أبو العباس زكير الريان -
5

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م22/7/2021

6
" , وفاء محمد البرعي -

 . 25ص
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حتى يUتم , ينبغي التعرف عليھا
ولUذا فسUUمات , معرفUة الفUارق بينھUا وبUين مUUا سUيتم ذكUره مUن صUفات للشخصUUية المتطرفUة فكريUا

وكUذلك , القدرة على إنشاء ع3قات إنسانية متوازنUة مUع اJخUرين بمعنUى عUدم ا�عتمUاد علUيھم

, وھناك مجموعة من الخصائص السلوكية ذات ا!بعاد النفسية واEجتماعية وا!خ=قيDة
ا بعض ا!فDراد علDى اخDت=ف عDرقھم أو ديDنھم 
ذا تطرفDDوا فكريDDا أصDDبحت لھDDم سDDمات خاصDDة تميDDزھم عDDن 

أكثUUر مUUن , غالبUUا مUUا يھUUاجم المتطرفUUون شخصUUية خصUUمھم وخصائصUUه أخ3قUUا وخلقUUة
نھم يطرحون شكوكھم حUول دوافعUه وصUفاته المؤھلUة 
وكUUذلك شخصUUيته وصUUحته النفسUUية ومظھUUره 
ه غالبا ما يغضب المتطرفون أو يردون بعنف عندما توجه مثل ھذه ا�نتقUادات 

 . 142ص, مرجع سابق, "

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  :خصائص المتطرفين فكريا

ينبغي التعرف عليھا, بداية يجب القول بأن ھناك سمات توصف بھا الشخصية السوية
معرفUة الفUارق بينھUا وبUين مUUا سUيتم ذكUره مUن صUفات للشخصUUية المتطرفUة فكريUا

  :)1(لسوية كما يلي

 . القدرة على التعاون مع اJخرين

  .تحمل المسئولية وتقديرھا

  . القدرة على التحكم في الذات

  . القدرة على الحب والثقة المتبادلة

  .النضج ا�نفعالي

  .القدرة على مواجھة ا>زمات العادية

  .القدرة على العمل وا4نتاج بما يتناسب مع ا�مكانات

  .الشعور بالرضا والطمأنينة

القدرة على إنشاء ع3قات إنسانية متوازنUة مUع اJخUرين بمعنUى عUدم ا�عتمUاد علUيھم
  

وھناك مجموعة من الخصائص السلوكية ذات ا!بعاد النفسية واEجتماعية وا!خ=قيDة
ا بعض ا!فDراد علDى اخDت=ف عDرقھم أو ديDنھم ويمكن أن يكتسبھ, التي تصف المتطرفين فكريا

ذا تطرفDDوا فكريDDا أصDDبحت لھDDم سDDمات خاصDDة تميDDزھم عDDن إفھDDم جميعDDا , أو لDDونھم أو لغDDتھم
  :وھذه الخصائص ھي

  :         اEغتيال المعنوي للشخصيات

غالبUUا مUUا يھUUاجم المتطرفUUون شخصUUية خصUUمھم وخصائصUUه أخ3قUUا وخلقUUة
نھم يطرحون شكوكھم حUول دوافعUه وصUفاته المؤھلUة إ, تركيزھم على الحقائق والقضايا المثارة
وكUUذلك شخصUUيته وصUUحته النفسUUية ومظھUUره , أو يتبناھUUا, وقيمUUه التUUي ينUUادي بھUUا

ه غالبا ما يغضب المتطرفون أو يردون بعنف عندما توجه مثل ھذه ا�نتقUادات 

                                         

"الصحة النفسية بين ا6طار النظري والتطبيقات ا6جرائية" ,محمد عبد الغني شريت
  .21ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

Eخصائص المتطرفين فكريا -أو

بداية يجب القول بأن ھناك سمات توصف بھا الشخصية السوية
معرفUة الفUارق بينھUا وبUين مUUا سUيتم ذكUره مUن صUفات للشخصUUية المتطرفUة فكريUا

لسوية كما يليالشخصية ا

القدرة على التعاون مع اJخرين -

تحمل المسئولية وتقديرھا -

القدرة على التحكم في الذات -

القدرة على الحب والثقة المتبادلة -

النضج ا�نفعالي -

القدرة على مواجھة ا>زمات العادية -

القدرة على العمل وا4نتاج بما يتناسب مع ا�مكانات -

الشعور بالرضا والطمأنينة -

القدرة على إنشاء ع3قات إنسانية متوازنUة مUع اJخUرين بمعنUى عUدم ا�عتمUاد علUيھم -
  .عدم النفور منھم

وھناك مجموعة من الخصائص السلوكية ذات ا!بعاد النفسية واEجتماعية وا!خ=قيDة        
التي تصف المتطرفين فكريا

أو لDDونھم أو لغDDتھم
وھذه الخصائص ھي, غيرھم

اEغتيال المعنوي للشخصيات -1 •
غالبUUا مUUا يھUUاجم المتطرفUUون شخصUUية خصUUمھم وخصائصUUه أخ3قUUا وخلقUUة          

تركيزھم على الحقائق والقضايا المثارة
وقيمUUه التUUي ينUUادي بھUUا, وتاريخUUه, لUUه

ه غالبا ما يغضب المتطرفون أو يردون بعنف عندما توجه مثل ھذه ا�نتقUادات كما أن, الخارجي
  .)2(لھم

                                                          
1

محمد عبد الغني شريت أشرف - 
2

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
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, وا�غتيال المعنوي يتعمد ا4ضرار بشخصية المستھدف وصورته السياسية وا>خ3قية
ليUUتم اسUUتنزافه وإضUUعاف تUUأثيره فUUي الجمھUUور مUUن خ3UUل التشUUكيك فUUي مصUUداقيته أمUUام مجتمعUUه 

  

والحكDم المسDبق عليDه وكيDل اEتھامDات لDه دون وجDود أدلDة 
بأنه , ذ E يمكن أن يساھم في إقناع الشخص المتطرف فكريا

!نه في قرارة نفسه قد حكم على 
لDى وجھDة نظDره ويحللھDا مختبDرا مDدى 

وذلDك فقDط , بأنه يتبنى فكرا غير صحيح أو بأنه عDدو E يمكDن أن يتحDول إلDى صDديق

يتسم المتطرفون بلجوئھم السريع إلى استخدام ا>سماء والتوصUيفات العرقيUة أو الدينيUة 
, متعصUب, كUاذب, نUازي, شUيوعي

ومUن , ويحدث ذلك كله من أجل التحقير بخصUومھم
أو رغبDة , )2(ل تحويل ا�نتباه بعيدا أيضا عن وضعھم الخUاص الUذي قUد ينUاقض سUلوكھم ھUذا

والتسDDلية , فDDي نفDDوس ممDDن يثقDDون بھDDم و يأخDDذون بDDآرائھم

Dوار يرجDي أي حDة فDوعية المطلوبDن الموضDن وذلك بعيد كل البعد عDث عDه البحDى من
أو التDي يجDب أن يتسDم بھDا أي نقDاش فكDري بنDاء 
لDى وجھDات النظDر المختلفDة برويDة 
 لDى حلDول وتوافقDات مشDتركة
, كما أنه يؤثر في نفسية أي إنسان يتم التحاور معDه

, ومUن طUرف مUن أطUراف الحUديث
, الUUذي يأخUUذ الصUUالح بجريUUرة الطUUالح

 .)3(لى الخطأ في ا>حكام 

ولذا فمن الواجب أن E تكون أفكDار اQنسDان التDي تتشDكل منھDا وعلDى أساسDھا مواقفDه وآراءه 
مبنية على م=حظات عامة غير مدروسة بعنايDة ولDم يDتم التDدقيق فيھDا 
أو مشDاعر انطباعيDة مزيفDة وغيDر حقيقيDة 

: مت�����������اح عل�����������ى, م16/9/2012,المص�����������ري الي�����������وم
  .م11/5/2020:تاريخ الدخول الموقع

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وا�غتيال المعنوي يتعمد ا4ضرار بشخصية المستھدف وصورته السياسية وا>خ3قية
ليUUتم اسUUتنزافه وإضUUعاف تUUأثيره فUUي الجمھUUور مUUن خ3UUل التشUUكيك فUUي مصUUداقيته أمUUام مجتمعUUه 

  .)1(ليصبح محل اتھام في عيون من حوله لتناله سھامھم

والحكDم المسDبق عليDه وكيDل اEتھامDات لDه دون وجDود أدلDة  والتشويه المتعمد لUخDر
ذ E يمكن أن يساھم في إقناع الشخص المتطرف فكرياإ, له عظيم النتائج السلبية

!نه في قرارة نفسه قد حكم على , أو أن وجھة نظره جانبھا الصواب, على فكر ومنھج خاطئ
Dاش يسDي أي نقDدء فDه وقبل البDدى إتمع فيDرا مDا مختبDره ويحللھDة نظDى وجھDل

بأنه يتبنى فكرا غير صحيح أو بأنه عDدو E يمكDن أن يتحDول إلDى صDديق
  .لكونه E يتفق مع فكره المتطرف البعيد عن الحق والصواب

 :إط=ق التسميات وا!لقاب

يتسم المتطرفون بلجوئھم السريع إلى استخدام ا>سماء والتوصUيفات العرقيUة أو الدينيUة 
شUيوعي, معUاد للسUامية: المنحرفة والمفعمة بالكراھيUة والمحقUرة مثUل

ويحدث ذلك كله من أجل التحقير بخصUومھم, لخإ..... قواد, مجنون, أحمق
ل تحويل ا�نتباه بعيدا أيضا عن وضعھم الخUاص الUذي قUد ينUاقض سUلوكھم ھUذا

فDDي نفDDوس ممDDن يثقDDون بھDDم و يأخDDذون بDDآرائھم مDDنھم فDDي تحطDDيم مكانDDة اJخDDرين
 . والضحك على حساب آEمھم وأحزانھم

Dوار يرجDي أي حDة فDوعية المطلوبDن الموضDوذلك بعيد كل البعد ع
أو التDي يجDب أن يتسDم بھDا أي نقDاش فكDري بنDاء , نقاط اتفاق مشتركة بين ا!طراف المختلفة

لDى وجھDات النظDر المختلفDة برويDة إقائم علDى الحDوار الھDادئ الDذي يDتم فيDه اEسDتماع 
لDى حلDول وتوافقDات مشDتركةإوھذا من شأنه أن يفسد مسبقا فDرص التواصDل 

كما أنه يؤثر في نفسية أي إنسان يتم التحاور معDه, بين المتطرفين وخصومھم أو ومنتقديھم
  .ويحد من تواصله وعطائه وتقديره لذاته

  :إط=ق التعميمات

ومUن طUرف مUن أطUراف الحUديث, نط3Uق مUن أول الحUدثن آفة التسUليم بظUواھر ا>مUور وا�
الUUذي يأخUUذ الصUUالح بجريUUرة الطUUالح" التعمUUيم"آفUUة وھUUي بمعنUUى مكمUUل , دون انتظUUار النھايUUات
لى الخطأ في ا>حكام إكل ذلك يؤدي , والصادق بجريرة المنافق, والمليح بجريرة القبيح

ولذا فمن الواجب أن E تكون أفكDار اQنسDان التDي تتشDكل منھDا وعلDى أساسDھا مواقفDه وآراءه 
مبنية على م=حظات عامة غير مدروسة بعنايDة ولDم يDتم التDدقيق فيھDا , تجاه القضايا المختلفة

أو مشDاعر انطباعيDة مزيفDة وغيDر حقيقيDة , التDي لDم تتكDرر تكونت نتيجDة الصDدفة

                                         

المص�����������ري الي�����������وم, مق�����������ال, "ف%%%%%%%%%%%ن ا	غتي%%%%%%%%%%%ال المعن%%%%%%%%%%%وي", مص�����������طفى النج�����������ار
https://www.almasryalyoum.com/news/details/190497 ,تاريخ الدخول الموقع

  .22ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

 . 145ص,م2012, دار الفارابي ,لبنان, "وللشعب... باسم الشعب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وا�غتيال المعنوي يتعمد ا4ضرار بشخصية المستھدف وصورته السياسية وا>خ3قية          
ليUUتم اسUUتنزافه وإضUUعاف تUUأثيره فUUي الجمھUUور مUUن خ3UUل التشUUكيك فUUي مصUUداقيته أمUUام مجتمعUUه 

ليصبح محل اتھام في عيون من حوله لتناله سھامھم, ومؤيديه

والتشويه المتعمد لUخDر          
له عظيم النتائج السلبية, مقنعة

على فكر ومنھج خاطئ
وقبل البDدء فDي أي نقDاش يسD, خصمه مسبقا

بأنه يتبنى فكرا غير صحيح أو بأنه عDدو E يمكDن أن يتحDول إلDى صDديق, صحتھا
لكونه E يتفق مع فكره المتطرف البعيد عن الحق والصواب

إط=ق التسميات وا!لقاب -2 •
يتسم المتطرفون بلجوئھم السريع إلى استخدام ا>سماء والتوصUيفات العرقيUة أو الدينيUة           

المنحرفة والمفعمة بالكراھيUة والمحقUرة مثUل
أحمق, مخبر, حقير
ل تحويل ا�نتباه بعيدا أيضا عن وضعھم الخUاص الUذي قUد ينUاقض سUلوكھم ھUذاأج

مDDنھم فDDي تحطDDيم مكانDDة اJخDDرين
والضحك على حساب آEمھم وأحزانھم

          Dوار يرجDي أي حDة فDوعية المطلوبDن الموضDوذلك بعيد كل البعد ع
نقاط اتفاق مشتركة بين ا!طراف المختلفة

قائم علDى الحDوار الھDادئ الDذي يDتم فيDه اEسDتماع , ھادف
وھذا من شأنه أن يفسد مسبقا فDرص التواصDل , وسكينة وتعقل

بين المتطرفين وخصومھم أو ومنتقديھم
ويحد من تواصله وعطائه وتقديره لذاته

إط=ق التعميمات -3 •
ن آفة التسUليم بظUواھر ا>مUور وا�إ

دون انتظUUار النھايUUات
والمليح بجريرة القبيح

ولذا فمن الواجب أن E تكون أفكDار اQنسDان التDي تتشDكل منھDا وعلDى أساسDھا مواقفDه وآراءه 
تجاه القضايا المختلفة

تكونت نتيجDة الصDدفةتكون قد أو 

                                                          
1

مص�����������طفى النج�����������ار -
https://www.almasryalyoum.com/news/details/190497

2
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", كر عبد الحميدشا -

3
باسم الشعب", غالب غانم -
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أو مواقف اسDتثنائية وعDابرة E تشDكل قاعDدة عامDة 

!ن ذلDDك عDDادة مDDا يجعDDل للشخصDDنة والنظDDرة القاصDDرة تDDأثير كبيDDر فDDي الحكDDم علDDى 
مDن  ريDكب أعمDيم خطDوبDذا يصDبح الت

لفDة بDدE مDن أن ؤدي إلى نتائج كارثية وبالتالي يوسع الفجDوة بDين اEطDراف المخت

ط3Uق التعميمUات حUول أمUور معينUة خاصUة بھUم أو بخصUومھم 
لى الخلط بUين مفھUومي إكما أنھم يميلون 

يشUبه فUي ) أ(نسUانمUث3 ا4, متطابقUة
لكن المتطرفين يقولUون , عنى ھذا التشابه أنھما شخص واحد

لUى جماعUة بشUرية إلى جUنس البشUر أو 
وعلUى نحUو يفتقUر , ويحدث ذلك بالنسبة لbشياء وا>حUداث وغيرھUا أيضUا

ھUو تعصUبھم  أيUا كانUت ديانUاتھم لUرأي 
يمان الراسخ مع ا4, بداء الرأي المخالف أو سماعه

ويمكDDن القDDول بDDأن أخDDذ ا!مDDور بمجملھDDا وترديDDدھا دون تفكيDDر أو تمحDDيص ودون النظDDر إلDDى 
بحثھDا ثانيDا بعDد دمجھDا مDع  

ودون محاولDة الوقDDوف علDى ا!سDDباب 
, ودون فھDم المتغيDرات التDي سDاھمت فDي حDدوثھا وتفاقمھDا

يمكن أن يDؤدي EختDزال الجمDوع بفعDل 

لDDى اسDDتنتاجات مزيفDDة ولDDيس لھDDا أسDDاس مDDن 
تم علDى أسDاس ھDذه , !نھا نتيجة لمعطيات غير منطقية وقد تكون غير حقيقية بالمرة

ممDا يتسDبب فDي توسDيع الفجDوة بيDنھم وبDين المجتمDع 
وھذا خطDأ فDادح , وأخذ الصالح بجريرة الطالح

دار الع%%الم , الق��اھرة, نص��ر حام��د أب��و زي��د

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أو مواقف اسDتثنائية وعDابرة E تشDكل قاعDدة عامDة , دم التحري والدقة والبحث بعناية
  . ليھا كمرجع ثقة

!ن ذلDDك عDDادة مDDا يجعDDل للشخصDDنة والنظDDرة القاصDDرة تDDأثير كبيDDر فDDي الحكDDم علDDى 
وبDذا يصDبح الت ,ومن ثم التأثير السلبي على عملية اتخاذ القرار

ؤدي إلى نتائج كارثية وبالتالي يوسع الفجDوة بDين اEطDراف المخت
  .E يسھم في حل أية مشك=تتكون النتيجة أنه 

ط3Uق التعميمUات حUول أمUور معينUة خاصUة بھUم أو بخصUومھم إلى إويميل المتطرفون 
كما أنھم يميلون , حتى لو توفرت حقائق أو شواھد فعلية قليلة حول ذلك

متطابقUة, فا>شUياء المتشUابھة � تكUون بالضUرورة, 
عنى ھذا التشابه أنھما شخص واحدلكن ليس م, )ب(نسان
لى جUنس البشUر أو إ>نھما متشابھان في كونھما ينتميان , نھما شخص واحد

ويحدث ذلك بالنسبة لbشياء وا>حUداث وغيرھUا أيضUا, دينية أو قومية معينة
Uذا فUإولUا يتميUر مUونن أكثUه المتطرفUرأي , ز بUاتھم لUت ديانUا كانUبھم  أيUو تعصUھ

بداء الرأي المخالف أو سماعهإبحيث � يتم السماح لcخرين بمجرد 
  .)2(بأنھم على صواب واJخرين في ض3ل

ويمكDDن القDDول بDDأن أخDDذ ا!مDDور بمجملھDDا وترديDDدھا دون تفكيDDر أو تمحDDيص ودون النظDDر إلDDى 
 بشDكل مسDتقل ثDم أوE وبحث كDل منھDا صيل صغيرھا وكبيرھا

ودون محاولDة الوقDDوف علDى ا!سDDباب , بعضDھا  لتكDوين صDDورة متكاملDة تراعDDي جميDع ا!بعDDاد
ودون فھDم المتغيDرات التDي سDاھمت فDي حDدوثھا وتفاقمھDا, أي مشكلةالتي تقفخلف 

يمكن أن يDؤدي EختDزال الجمDوع بفعDل , بتعميمھا على مجتمع أو مجموعةوالتسرع في الحكم 

لDDى اسDDتنتاجات مزيفDDة ولDDيس لھDDا أسDDاس مDDن إومDDن شDDأن ذلDDك أن يصDDل المتطرفDDون 
!نھا نتيجة لمعطيات غير منطقية وقد تكون غير حقيقية بالمرة

ممDا يتسDبب فDي توسDيع الفجDوة بيDنھم وبDين المجتمDع , فكDارھماEستنتاجات بناء المتطDرفين !
وأخذ الصالح بجريرة الطالح, )السيئة تعم(!نه يعد أخذا بمبدأ 

  .E يمكن !ي فكر منطقي عق=ني سليم أن يتبناه

                                         

 .22ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب
نص��ر حام��د أب��و زي��د: تق��ديم, ل��ورين ذك��ري: ترجم��ة, "ا	س%%/م السياس%%ي ص%%وت الجن%%وب

.  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

دم التحري والدقة والبحث بعنايةنتيجة ع
ليھا كمرجع ثقةإيمكن اEستناد 

!ن ذلDDك عDDادة مDDا يجعDDل للشخصDDنة والنظDDرة القاصDDرة تDDأثير كبيDDر فDDي الحكDDم علDDى           
ومن ثم التأثير السلبي على عملية اتخاذ القرار, المواقف

ؤدي إلى نتائج كارثية وبالتالي يوسع الفجDوة بDين اEطDراف المختيمكن أن الم
تكون النتيجة أنه و, يضيقھا

ويميل المتطرفون           
حتى لو توفرت حقائق أو شواھد فعلية قليلة حول ذلك

, التشابه والتطابق
نسانشكله العام ا4

نھما شخص واحدإ
دينية أو قومية معينة

ولUذا فU,)1(لى المنطUقإ
بحيث � يتم السماح لcخرين بمجرد , معين

بأنھم على صواب واJخرين في ض3ل

ويمكDDن القDDول بDDأن أخDDذ ا!مDDور بمجملھDDا وترديDDدھا دون تفكيDDر أو تمحDDيص ودون النظDDر إلDDى 
صيل صغيرھا وكبيرھاالتفا

بعضDھا  لتكDوين صDDورة متكاملDة تراعDDي جميDع ا!بعDDاد
التي تقفخلف  الحقيقية

والتسرع في الحكم 
  .أفراد

ومDDن شDDأن ذلDDك أن يصDDل المتطرفDDون           
!نھا نتيجة لمعطيات غير منطقية وقد تكون غير حقيقية بالمرة, الصحة

اEستنتاجات بناء المتطDرفين !
!نه يعد أخذا بمبدأ , السليم فكريا

E يمكن !ي فكر منطقي عق=ني سليم أن يتبناه

  

  

  

                                                          
1

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
2

ا	س%%/م السياس%%ي ص%%وت الجن%%وب", فرانس��وا بورج��ا -
.31ص, م1992,الثالث



 "وحلول تربوية 2022

 Page 13 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

أو , وھUي الضUروريات, القياس المؤلUف مUن اليقينيUات سUواء كانUت ابتUداء
والبرھUUان فUUي الحقيقUUة ھUUو جمUUع مUUا يكفUUي مUUن ا>دلUUة أو الحجUUج 

لى حد كبير حول ما يقيم إيكونوا غامضين 
فيفترضUUون مUUث3 أن , كمUUا أنھUUم يقعUUون كثيUUرا فUUي مغالطUUات منطقيUUة

ا>حUUداث السUUابقة تفسUUر ا>حUUداث ال3حقUUة نتيجUUة لع3قUUة مUUا يختلقونھUUا فUUي أذھUUانھم بUUين الماضUUي 
سUقاط رغبUاتھم وأمUانيھم إلUى 
لى المبالغة والتضخيم في إوكذلك يميلون 

ويتجUاھلون أو يقللUون مUن شUأن المعلومUات التUي 
لمعتقدات ھي التي تحركھم وليس الحقائق أو 

ولUيس مUن خ3Uل مUا ھUو , فيكونون متوجھين من خ3ل ما يريUدون لUه أن يوجUد
والتفكيUر , ھمUا التفكيUر بUالتمني

لDى مراجعDة عDدة مDرات للتأكDد 
 EاDك أفعDد ذلDبح بعDثم ما تلبث أن تص

, تتخذ من العنف واQجرام طريقا لھا دون أي رادع من ضDمير يأنDب

وحضر بدي= عنھما اEستعداد والتأھب ل=نحراف الفكري 
سDDواء كDDان ھDDذا اJخDDر , لDDى مDDا يقولDDه اJخDDر

محاورا معارضا للفكر المتطرف أم جھة قانونية تجDرم الفعDل المتطDرف وتعاقDب عليDه أم عDالم 
ومDن ثDم يبيDت مDن , في الدين والشريعة يبين خطDورة التطDرف وبعDده عDن صDحيح الDدين

التطUUرف يمكUUن أن يكUUون دينيUUا أو طائفيUUا أو قوميUUا أو لغويUUا أو اجتماعيUUا أو ثقافيUUا أو 
كمUا , س3Uميا أو ھندوسUيا أو غيUر ذلUك

ف3U فUرق فUي ذلUك سUوى , مثلمUا يكUون محافظUا وسUلفيا

, س.د, الق�اھرة, دار الفض%يلة للنش%ر والتوزي%ع والتص%دير

4-
 Proof and other dilemmas: mathematics and philosophy by Bonnie Gold, Roger A. Simons 2008, p. p 

12-20. 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  :لى تأكيدات معينةإعدم توفر البراھين الكافية للوصول 

القياس المؤلUف مUن اليقينيUات سUواء كانUت ابتUداء: البرھان ھو
والبرھUUان فUUي الحقيقUUة ھUUو جمUUع مUUا يكفUUي مUUن ا>دلUUة أو الحجUUج , )1(وھUUي النظريUUات

 .)2(المنطقية للد�لة على حقيقة ما مفترضة

يكونوا غامضين لى أن إويمكن القول بأن المتطرفين يميلون 
كمUUا أنھUUم يقعUUون كثيUUرا فUUي مغالطUUات منطقيUUة, الUUدليل أو البرھUUان لUUديھم

ا>حUUداث السUUابقة تفسUUر ا>حUUداث ال3حقUUة نتيجUUة لع3قUUة مUUا يختلقونھUUا فUUي أذھUUانھم بUUين الماضUUي 
لUى إا يميلUون كم, على الرغم من ا�خت3فات الكبيرة بينھما
وكذلك يميلون , ليھاإالخاصة على ا�ستنتاجات التي يريدون الوصول 

ويتجUاھلون أو يقللUون مUن شUأن المعلومUات التUي , قيمة أو د�لة المعلومات التي تؤكد معلومUاتھم
لمعتقدات ھي التي تحركھم وليس الحقائق أو ھكذا تكون المشاعر وا, تتناقض مع ما يعتقدون فيه

فيكونون متوجھين من خ3ل ما يريUدون لUه أن يوجUد
ھمUا التفكيUر بUالتمني, وبذلك يھيمن على المتطUرفين نوعUان مUن التفكيUر

.  

لDى مراجعDة عDدة مDرات للتأكDد إوھذا من شأنه أن يھيأ المعطيات غير الصحيحة والتDي تحتDاج 
ثم ما تلبث أن تصDبح بعDد ذلDك أفعDاE , في أذھان أصحاب الفكر المتطرف, من مدى مصداقيتھا

تتخذ من العنف واQجرام طريقا لھا دون أي رادع من ضDمير يأنDب, محققة على أرض الواقع

وحضر بدي= عنھما اEستعداد والتأھب ل=نحراف الفكري , !ن العقل والضمير قد غابا
لDDى مDDا يقولDDه اJخDDرإالDDذي يغذيDDه الجھDDل المبنDDي علDDى عDDدم اEسDDتماع 

محاورا معارضا للفكر المتطرف أم جھة قانونية تجDرم الفعDل المتطDرف وتعاقDب عليDه أم عDالم 
في الدين والشريعة يبين خطDورة التطDرف وبعDده عDن صDحيح الDدين

Qرھاب والعنف والتدمير وإسالة الدماءالسھل الوقوع في ا.  

 :التبني للمعايير المزدوجة

التطUUرف يمكUUن أن يكUUون دينيUUا أو طائفيUUا أو قوميUUا أو لغويUUا أو اجتماعيUUا أو ثقافيUUا أو 
س3Uميا أو ھندوسUيا أو غيUر ذلUكإوالتطرف الديني قد يكUون يھوديUا أو مسUيحيا أو 

مثلمUا يكUون محافظUا وسUلفيا, يمكن للتطUرف أن يكUون علمانيUا حUداثيا

                                         

دار الفض%يلة للنش%ر والتوزي%ع والتص%دير,  محم�د ص�ديق المنش�اوي: تحقيق ودراس�ة, "تمعجم التعريفا

Proof and other dilemmas: mathematics and philosophy by Bonnie Gold, Roger A. Simons 2008, p. p 

 .22ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

عدم توفر البراھين الكافية للوصول  -4 •
البرھان ھو          
وھUUي النظريUUات, بواسUUطة 

المنطقية للد�لة على حقيقة ما مفترضة

ويمكن القول بأن المتطرفين يميلون           
الUUدليل أو البرھUUان لUUديھم

ا>حUUداث السUUابقة تفسUUر ا>حUUداث ال3حقUUة نتيجUUة لع3قUUة مUUا يختلقونھUUا فUUي أذھUUانھم بUUين الماضUUي 
على الرغم من ا�خت3فات الكبيرة بينھما, والحاضر

الخاصة على ا�ستنتاجات التي يريدون الوصول 
قيمة أو د�لة المعلومات التي تؤكد معلومUاتھم

تتناقض مع ما يعتقدون فيه
فيكونون متوجھين من خ3ل ما يريUدون لUه أن يوجUد, الوقائع أو العلم
وبذلك يھيمن على المتطUرفين نوعUان مUن التفكيUر, موجود فع3

.)3(المفعم بالخوف

وھذا من شأنه أن يھيأ المعطيات غير الصحيحة والتDي تحتDاج 
من مدى مصداقيتھا

محققة على أرض الواقع
  .أو عقل يفكر

!ن العقل والضمير قد غابا          
الDDذي يغذيDDه الجھDDل المبنDDي علDDى عDDدم اEسDDتماع 

محاورا معارضا للفكر المتطرف أم جھة قانونية تجDرم الفعDل المتطDرف وتعاقDب عليDه أم عDالم 
في الدين والشريعة يبين خطDورة التطDرف وبعDده عDن صDحيح الDدين جليل

Qالسھل الوقوع في ا

التبني للمعايير المزدوجة -5 •
التطUUرف يمكUUن أن يكUUون دينيUUا أو طائفيUUا أو قوميUUا أو لغويUUا أو اجتماعيUUا أو ثقافيUUا أو           
والتطرف الديني قد يكUون يھوديUا أو مسUيحيا أو , سياسيا

يمكن للتطUرف أن يكUون علمانيUا حUداثيا

                                                          
1

معجم التعريفا", الجرجاني -
  . 40ص

Proof and other dilemmas: mathematics and philosophy by Bonnie Gold, Roger A. Simons 2008, p. p 

3
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
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باعتباره مخالفا للدين أو خارجا عليه أو منحرفا عUن 

فUUي ضUUوء , ويميUل المتطرفUUون عامUة إلUUى الحكUUم علUى أنفسUUھم واھتمامUUاتھم ومصUالحھم
ويحكمUUون علUUى , التحبيUUذ لھUUا

إنھUم يطلبUون مUن اJخUر قبUول 
ويطلبUUون منUه أيضUUا إثباتUا ودلUUي3 علUى معتقداتUUه 

  .)2(يضاوالعكس بالعكس أ

, عادة ما يكون مDن المبDادئ التDي يعمDل بھDا المتطرفDون
لكنDDه يظھDDر مDDن خDD=ل , دون أن يعترفDDوا بDDذلك صDDراحة وع=نيDDة وأحيانDDا دون الشDDعور بDDذلك

ويظھر جليا وبوضوح في الخصومات السياسDية أو حتDى أثنDاء الخ=فDات مDع بعضDھم 
البعض وخاصة تلك التي تطرأ فجDأة ودون سDابق إنDذار كDأن ينشDق أحDد المنتمDين إلDى جماعDة 
ثم يبدأ في الحديث عن ا!فكار المتطرفDة وغيDر المنضDبطة لھDا وكيفيDة 
عضDDوا فيھDDا وصDDوE إلDDى إظھDDاره ل_سDDباب التDDي دعتDDه إلDDى اEبتعDDاد عنھDDا 

وقDDد يصDDل تطDDرفھم المبنDDي علDDى تبريDDرھم للوسDDائل التDDي يسDDتخدمونھا للوصDDول إلDDى 
, ء محظDDورة عرفDDا وإنسDDانية

  :الميل إلى النظر إلى الخصوم والمنتقدين على أنھم أشرار بطبيعتھم

نUه يتUأثر بجملUة إف, ا>فكUار المخالفUة لUه
دراك طريقة فھمھا لbفكUار يUأتي بمثابUة شUرط 

, يكUUون الخصUUم عبUUارة عUUن مجموعUUة مUUن ا>شUUخاص السUUيئين
وقساة , ومفعمين بالكراھية, كما يرونھم وضعاء

ويكون ذلك ليس >نھم فقط � يتفقون معھم 
بUUل أيضUUا >نھUUم يUUرون ا>مUUور بطريقUUة مختلفUUة ولUUديھم 

مت��اح عل��ى , م17/9/2021ت��اريخ ال��دخول 

, 60ع,المعھ%%د الع%%المي للفك%%ر ا	س%%/مي, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

باعتباره مخالفا للدين أو خارجا عليه أو منحرفا عUن , بالمبررات التي يتعكز عليھا 4لغاء اJخر
 .)1(العقيدة السياسية أو غير ذلك

ويميUل المتطرفUUون عامUة إلUUى الحكUUم علUى أنفسUUھم واھتمامUUاتھم ومصUالحھم
التحبيUUذ لھUUافيعلUUون مUUن شUUأنھم مUUن خ3UUل التفضUUيل و, مقاصUUدھم ومعتقUUداتھم

إنھUم يطلبUون مUن اJخUر قبUول , اJخرين في ضUوء أفعUالھم؛ حيUث ينظUرون إليھUا بطريقUة نقديUة
ويطلبUUون منUه أيضUUا إثباتUا ودلUUي3 علUى معتقداتUUه , تأكيUداتھم الخاصUUة المتعلقUة با4يمUUان والصUدق

والعكس بالعكس أ, وقد يوافقون على شيء اليوم وينكرونه غدا

عادة ما يكون مDن المبDادئ التDي يعمDل بھDا المتطرفDون, "الغاية تبرر الوسيلة
دون أن يعترفDDوا بDDذلك صDDراحة وع=نيDDة وأحيانDDا دون الشDDعور بDDذلك

  . التصرفات المختلفة مع الخصوم

ويظھر جليا وبوضوح في الخصومات السياسDية أو حتDى أثنDاء الخ=فDات مDع بعضDھم 
البعض وخاصة تلك التي تطرأ فجDأة ودون سDابق إنDذار كDأن ينشDق أحDد المنتمDين إلDى جماعDة 

ثم يبدأ في الحديث عن ا!فكار المتطرفDة وغيDر المنضDبطة لھDا وكيفيDة , مسلحة متطرفة عليھا
عضDDوا فيھDDا وصDDوE إلDDى إظھDDاره ل_سDDباب التDDي دعتDDه إلDDى اEبتعDDاد عنھDDا  اسDDتدراجه ليكDDون

  . والخروج منھا ثم Eحقا مھاجمتھا في وسائل اQع=م المختلفة

وقDDد يصDDل تطDDرفھم المبنDDي علDDى تبريDDرھم للوسDDائل التDDي يسDDتخدمونھا للوصDDول إلDDى 
ء محظDDورة عرفDDا وإنسDDانيةإلDDى أنھDDم E يتورعDDون عDDن ارتكDDاب أفعDDال وأشDDيا

  .                     لتحقيق أھداف يرون أنھا ضرورية وھامة

الميل إلى النظر إلى الخصوم والمنتقدين على أنھم أشرار بطبيعتھم
ا>فكUار المخالفUة لUه, نسان في عقلهما من شك أنه حينما يتصور ا4

دراك طريقة فھمھا لbفكUار يUأتي بمثابUة شUرط إن وعي الذات وإلى ذلك فوع, تصوراته الخاصة
 . )3(أساسي �ستقبال اJخر بفكره وسلوكه

يكUUون الخصUUم عبUUارة عUUن مجموعUUة مUUن ا>شUUخاص السUUيئين, وبالنسUUبة للمتطUUرفين
كما يرونھم وضعاء, المفتقرين إلى ا4خ3ص وا>مانة

ويكون ذلك ليس >نھم فقط � يتفقون معھم , وغير ورعين أو متسمين بالتقوى, 
بUUل أيضUUا >نھUUم يUUرون ا>مUUور بطريقUUة مختلفUUة ولUUديھم , والھم ومعتقUUداتھم وسUUلوكياتھم

  .)4(اھتمامات تعارض اھتماماتھم أو تدخل في منافسة معھا

                                         

ت��اريخ ال��دخول , م22/4/2020,مؤمن��ون ب��X ح��دود, التط��رف ب��ين ال��ديني والفك��ري
https://www.mominoun.com.  

  .  23ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

, مجل��ة فكري��ة فص��لية محكم��ة: اس��Xمية المعرف��ة, ف%%ي اFدي%%انالموض%%وعية 

  23ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

بالمبررات التي يتعكز عليھا 4لغاء اJخر
العقيدة السياسية أو غير ذلك

ويميUل المتطرفUUون عامUة إلUUى الحكUUم علUى أنفسUUھم واھتمامUUاتھم ومصUالحھم          
مقاصUUدھم ومعتقUUداتھم

اJخرين في ضUوء أفعUالھم؛ حيUث ينظUرون إليھUا بطريقUة نقديUة
تأكيUداتھم الخاصUUة المتعلقUة با4يمUUان والصUدق

وقد يوافقون على شيء اليوم وينكرونه غدا, الخاصة

الغاية تبرر الوسيلة"ولذا فإن مبدأ 
دون أن يعترفDDوا بDDذلك صDDراحة وع=نيDDة وأحيانDDا دون الشDDعور بDDذلك

التصرفات المختلفة مع الخصوم

ويظھر جليا وبوضوح في الخصومات السياسDية أو حتDى أثنDاء الخ=فDات مDع بعضDھم           
البعض وخاصة تلك التي تطرأ فجDأة ودون سDابق إنDذار كDأن ينشDق أحDد المنتمDين إلDى جماعDة 

مسلحة متطرفة عليھا
اسDDتدراجه ليكDDون

والخروج منھا ثم Eحقا مھاجمتھا في وسائل اQع=م المختلفة

وقDDد يصDDل تطDDرفھم المبنDDي علDDى تبريDDرھم للوسDDائل التDDي يسDDتخدمونھا للوصDDول إلDDى           
إلDDى أنھDDم E يتورعDDون عDDن ارتكDDاب أفعDDال وأشDDيا, غايDDات محDDددة

لتحقيق أھداف يرون أنھا ضرورية وھامة

الميل إلى النظر إلى الخصوم والمنتقدين على أنھم أشرار بطبيعتھم -6 •
ما من شك أنه حينما يتصور ا4          

تصوراته الخاصة
أساسي �ستقبال اJخر بفكره وسلوكه

وبالنسUUبة للمتطUUرفين          
المفتقرين إلى ا4خ3ص وا>مانة, ال3أخ3قيين

, القلوب والسلوك
UUي أقUUلوكياتھمفUUداتھم وسUUوالھم ومعتق

اھتمامات تعارض اھتماماتھم أو تدخل في منافسة معھا

                                                          
1

التط��رف ب��ين ال��ديني والفك��ري, ن��ور ال��دين ع��زار -
https://www.mominoun.com:الرابط

2
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
3

الموض%%وعية , ع��امر الح��افي -
  .160ص, م2010

4
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
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ليس طريقا ممھدا ومفروشا , 
, وذلك نتيجة لقناعاتھم الفكريDة المسDبقة
, وتكون أشبه بالفكرة المسDيطرة

ويقابلھUا كUون الطبيعUة ذات , 
" الثنويUة"وقد جاء في موسوعة الحضارات أن 

ومن , لكل منھما وجود مستقل في ذاته

وھUو يقUوم , تفكير يتطلUب تغييUره إلUى التفكUر الجUدلي
  .)3(فالحركة الفكرية المادية وا�جتماعية تقوم على فكرة الجدل

حتUى احتUل مكانUة كبيUرة مUن بUين أنمUاط 
تUم احتUواء السUببية فUي صUياغة جديUدة تUرفض 

أيھمUUا أسUUبق البيضUUة أم : مثUUل, 
حيUث يUرى طUارح ....ومثل الضوء موجه أم جسيم

كان شUعوره بھمUا أتUم , أو اجتمعتا معا في نفس المدرك
وھذا � يصدق  على ا4حساسات وا4دراكات والصور العقلية فحسب بل يصدق علUى 
فالحا�ت النفسية المتضادة يوضUح بعضUھا 

  .)5(وقانون التضاد أحد قوانين التداعي والتقابل

تقوم على منطلقات , "المؤمن"

وقوانينUه ھنUا ليسUت , كونية � تلغي وجود قوة عاقلUة خلفUه
ومUUن ثUUم فھUUو , وإنمUUا تنسUUب إلUUى وجUUود يشUUكل وحUUدة بUUين المطلUUق والنسUUبي

 
246  . 

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id. 

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص���ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

, ولھذا فإن الطريق إلى إقناع المتطرفين بأنھم على خطأ
وذلك نتيجة لقناعاتھم الفكريDة المسDبقة, ثيرةلكنه محفوف بالصعوبات والمشاق الك

وتكون أشبه بالفكرة المسDيطرة, لكنھا تطغى على تفكيرھم, والتي غالبا ما تتنافى مع الحقيقة
  .التي E يمكنھم الفكاك منھا

  :الرؤية الثنائية الضدية للعالم

, وھUي كUون الطبيعUة ذات مبUدأين, الثنائية مرادفUة ل3ثنينيUة
وقد جاء في موسوعة الحضارات أن , )1()ثنينيةالثنوية وا4(أو عدة مبادئ 

لكل منھما وجود مستقل في ذاته, ھم الذين يقولون بأصلين للوجود مختلفين تمام ا�خت3ف
 .)2(غير ھذين ا>صلين � يمكن فھم طبيعة الكون

تفكير يتطلUب تغييUره إلUى التفكUر الجUدلي, والتفكير الثنائي أو حتى ا4ثنيني
فالحركة الفكرية المادية وا�جتماعية تقوم على فكرة الجدل, على فكرة التناقض

حتUى احتUل مكانUة كبيUرة مUن بUين أنمUاط , إن نمط التفكير الجدلي تطور دھرا بعUد دھUر
تUم احتUواء السUببية فUي صUياغة جديUدة تUرفض , وفUي سUياق ھUذا التفكيUر الجUدلي

, وتUUرفض أحجيUUات سUUببية كثيUUرة, الع3قUUات الخطيUUة بUUين الظUUواھر
ومثل الضوء موجه أم جسيم, نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش

  .)4(و� يرقى به إلى مصاف التناقض, خت3ف

أو اجتمعتا معا في نفس المدرك, والحالتان المتضادتان إذا تتالتا
وھذا � يصدق  على ا4حساسات وا4دراكات والصور العقلية فحسب بل يصدق علUى 

فالحا�ت النفسية المتضادة يوضUح بعضUھا .. ةجميع حا�ت الشعور كاللذة وا>لم والتعب والراح
وقانون التضاد أحد قوانين التداعي والتقابل, وبضدھا تتميز ا>شياء

"وھنا �بد من ا4شارة إلى أن المعرفة في الجدل الواقعي 

كونية � تلغي وجود قوة عاقلUة خلفUهحقيقة , وليس ماديته
وإنمUUا تنسUUب إلUUى وجUUود يشUUكل وحUUدة بUUين المطلUUق والنسUUبي, منسUUوبة للمUUادة فقUUط

  .موجود يجري في سياق إلھي

                                         

 .  379ص, م1994.,1ج, بيروت, دار الكتاب اللبناني, "المعجم الفلسفي
246ص, م2007, اfردن, اFھلية للنشر والتوزيع, "موسوعة الحضارات

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
100006118245499https://www.facebook.com/profile.php?id=: متاح على الرابط

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص���ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي���ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف���ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

 .  285ص, مرجع سابق, "المعجم الفلسفي
  .59-58ص, مرجع سابق, "التربية والطريق الثالث

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ولھذا فإن الطريق إلى إقناع المتطرفين بأنھم على خطأ          
لكنه محفوف بالصعوبات والمشاق الك, بالورود

والتي غالبا ما تتنافى مع الحقيقة
التي E يمكنھم الفكاك منھا

الرؤية الثنائية الضدية للعالم -7 •
الثنائية مرادفUة ل3ثنينيUة          
أو عدة مبادئ , مبدأ واحد

ھم الذين يقولون بأصلين للوجود مختلفين تمام ا�خت3ف
غير ھذين ا>صلين � يمكن فھم طبيعة الكون

والتفكير الثنائي أو حتى ا4ثنيني          
على فكرة التناقض

إن نمط التفكير الجدلي تطور دھرا بعUد دھUر          
وفUي سUياق ھUذا التفكيUر الجUدلي, تفكيUر القائمUةال

الع3قUUات الخطيUUة بUUين الظUUواھر
نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش: ومثل, الدجاجة

خت3فالتساؤ�ت ا�

والحالتان المتضادتان إذا تتالتا          
وھذا � يصدق  على ا4حساسات وا4دراكات والصور العقلية فحسب بل يصدق علUى , وأوضح

جميع حا�ت الشعور كاللذة وا>لم والتعب والراح
وبضدھا تتميز ا>شياء, بعضا

وھنا �بد من ا4شارة إلى أن المعرفة في الجدل الواقعي           
  :)6(أساسية منھا

وليس ماديته, واقعية الكون *
منسUUوبة للمUUادة فقUUط

موجود يجري في سياق إلھي

                                                          
1

المعجم الفلسفي", جميل صليبا -
2

موسوعة الحضارات", عيسى الحسن -
3

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م22/7/2021

4
أس��تاذ أص��ول التربي���ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف���ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م22/7/2021

5
المعجم الفلسفي", جميل صليبا -
6

التربية والطريق الثالث", عصام الدين ھXل -
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فالعنصUر الجUوھري الUذي ميUز 
فمكابUUدة ا4نسUUان فUUي طلUUب المعرفUUة عمليUUة جدليUUة 

  .كلما ازدادت قدرته في تحقيق ھويته

الجدل بUين ا4نسUان والطبيعUة يمثUل بالفعUل رحلUة معرفيUة يUزداد فيھUا علUم ا4نسUان مUن خ3Uل 
  .والتفاعل بينه وبين المجتمع من ناحية أخرى

, ويميل المتطرفون إلى رؤية العالم في ضوء المقو�ت المطلقة الخاصة بUالخير والشUر
وليست ھناك نسبية فUي ا>شUياء 
تقوم على أساس التصUنيف للعUالم 

ويكUUون , والخطUUأ خاصUUا بخصUUومھم

متكبDDر علDDى أن يDDتعلم مDDا يجھلDDه 
E يعتDرف أبDدا , ومع ذلك أيضا E يتورع عن التحدث فيه وكأنه من المتخصصين

!نDه , يعتقد دائما أنه على الحق وغيDره علDى الباطDل
أو إظھار الحجة والبيان على ما 

لى إولكن أمامه فقط اللجوء , 
!نه يعلم في قرارة نفسه أن طريق العقل لن 

  :ھم ومنتقديھم

لUى ال3شUعور أو إ) تبعUد(لى أن ا>فكار غير المقبولة أو المكبوتUة تطUرد 
بUل إنUه يUتم أحيانUا عUن طريUق 

وفي ھUذه , أي أن عملية ا�ستبعاد تتضمن بعض الجوانب الشعورية والقصدية
Suppression()2( .  

من أجل , أو غير ذلك, أو إع3مية
وقد يتجلى ذلك في وضع قUوائم سUوداء بھUؤ�ء الخصUوم أو 
يعمل على وضع قوانين أو تشريعات لمنعھم 
ظھور فUي وسUائل ا4ع3Uم أو القUاء محاضUرات عامUة أو التUدريس فUي المUدارس 

ھكUذا يفضUل , لUخإ...... ومصادرة كتبھم أو رفعھا من المكتبUات أو معUارض الكتUب

مؤسس%ة ,س�يد محم�د ص�بحي : تق�ديم, "الصحة النفسية بين ا6ط%ار النظ%ري والتطبيق%ات ا6جرائي%ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فالعنصUر الجUوھري الUذي ميUز , تحتل موضUعا متميUزا, أن المعرفة في الجدل الواقعي المؤمن
UUن سUUه آدم عUUب fةUUو المعرفUUه ھUUة , ائر مخلوقاتUUة جدليUUة عمليUUب المعرفUUي طلUUان فUUدة ا4نسUUفمكاب

كلما ازدادت قدرته في تحقيق ھويته, تضيف إلى حياة ا4نسان مغزى

الجدل بUين ا4نسUان والطبيعUة يمثUل بالفعUل رحلUة معرفيUة يUزداد فيھUا علUم ا4نسUان مUن خ3Uل 
والتفاعل بينه وبين المجتمع من ناحية أخرى, التفاعل بينه وبين الطبيعة من ناحية

ويميل المتطرفون إلى رؤية العالم في ضوء المقو�ت المطلقة الخاصة بUالخير والشUر
وليست ھناك نسبية فUي ا>شUياء , وليست ھناك من درجات وسطى بين ھذين الضدين

تقوم على أساس التصUنيف للعUالم , الطابعھكذا تكون كل ا>مور أخ3قية , أو في سلوكيات البشر
والخطUUأ خاصUUا بخصUUومھم, ويكUUون الصUUواب متعلقUUا بھUUم, والنUUاس إلUUى صUUواب وخطUUأ

  .)1("من ليس معي فھو ضدي"شعارھم الذي يتبنونه دائما ھو 

متكبDDر علDDى أن يDDتعلم مDDا يجھلDDه , وبDDذا فDDإن المتطDDرف عDDادة مDDا يكDDون متحجDDر الفھDDم والتفكيDDر
ومع ذلك أيضا E يتورع عن التحدث فيه وكأنه من المتخصصين

يعتقد دائما أنه على الحق وغيDره علDى الباطDل, بأخطائه الفكرية وE يحاول أن يصححھا
أو إظھار الحجة والبيان على ما , E يمتلك من المنطق العق=ني السليم ما يكفي Qقناع الخصوم

, وبالتالي ليس له خيارات للتفاھم ولتقريب وجھات النظر
!نه يعلم في قرارة نفسه أن طريق العقل لن , العنف سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو التلميح

  .يتيح له الوصول إلى مبتغاه

ھم ومنتقديھمالتأييد لوجود درجة معينة من الرقابة أو الكبت لخصوم
لى أن ا>فكار غير المقبولة أو المكبوتUة تطUرد إيذھب العلماء 

بUل إنUه يUتم أحيانUا عUن طريUق , والكبت � يتم دائما بطريقة � شعورية و� عمدية
أي أن عملية ا�ستبعاد تتضمن بعض الجوانب الشعورية والقصدية, 

Suppression(لى تسمية ھذه العملية بالقمع إالحال يميل كثير من الدارسين 

أو إع3مية, د يتجلى ذلك في قيام المتطرفين بحم3ت صحفية
وقد يتجلى ذلك في وضع قUوائم سUوداء بھUؤ�ء الخصUوم أو , إبعاد خصومھم عن وسائل ا4ع3م

يعمل على وضع قوانين أو تشريعات لمنعھم " لوبي"وقد يتكون , العزل السياسي وا4ع3مي لھم
ظھور فUي وسUائل ا4ع3Uم أو القUاء محاضUرات عامUة أو التUدريس فUي المUدارس 

ومصادرة كتبھم أو رفعھا من المكتبUات أو معUارض الكتUب

                                         

  .23ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

الصحة النفسية بين ا6ط%ار النظ%ري والتطبيق%ات ا6جرائي%ة" ,أشرف محمد عبد الغني شريت
  . 196ص, م2006, اسكندرية, حورس الدولية للنشر والتوزيع

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

أن المعرفة في الجدل الواقعي المؤمن *
UUن سUUه آدم عUUب f

تضيف إلى حياة ا4نسان مغزى

الجدل بUين ا4نسUان والطبيعUة يمثUل بالفعUل رحلUة معرفيUة يUزداد فيھUا علUم ا4نسUان مUن خ3Uل * 
التفاعل بينه وبين الطبيعة من ناحية

ويميل المتطرفون إلى رؤية العالم في ضوء المقو�ت المطلقة الخاصة بUالخير والشUر          
وليست ھناك من درجات وسطى بين ھذين الضدين, مع وضد

أو في سلوكيات البشر
والنUUاس إلUUى صUUواب وخطUUأ

شعارھم الذي يتبنونه دائما ھو 

وبDDذا فDDإن المتطDDرف عDDادة مDDا يكDDون متحجDDر الفھDDم والتفكيDDر
ومع ذلك أيضا E يتورع عن التحدث فيه وكأنه من المتخصصين ويعلمه غيره

بأخطائه الفكرية وE يحاول أن يصححھا
E يمتلك من المنطق العق=ني السليم ما يكفي Qقناع الخصوم

  .يدعي ويقول

وبالتالي ليس له خيارات للتفاھم ولتقريب وجھات النظر          
العنف سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو التلميح

يتيح له الوصول إلى مبتغاه

التأييد لوجود درجة معينة من الرقابة أو الكبت لخصوم -8 •
يذھب العلماء           

والكبت � يتم دائما بطريقة � شعورية و� عمدية, لى ال3وعيإ
, الوعي والشعور

الحال يميل كثير من الدارسين 

د يتجلى ذلك في قيام المتطرفين بحم3ت صحفيةوق          
إبعاد خصومھم عن وسائل ا4ع3م

العزل السياسي وا4ع3مي لھم
ظھور فUي وسUائل ا4ع3Uم أو القUاء محاضUرات عامUة أو التUدريس فUي المUدارس من الكتابة أو ال

ومصادرة كتبھم أو رفعھا من المكتبUات أو معUارض الكتUب, والجامعات

                                                          
1

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
2

أشرف محمد عبد الغني شريت -
حورس الدولية للنشر والتوزيع
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>نھUم يشUعرون بالتھديUد ويتخUذون مواقUف دفاعيUة عنUدما يUرد 

ويمكDن القDول بDأن أكثDر مDا يخشDDاه المتطرفDون ھDو مواجھDة فكDرھم المنحDرف بDDالفكر 
ليھا إتم التوصل , لخإ.....المبني على أسس علمية ودينية وثقافية 
  .عن طريق البحث السليم المبني على أسس ومناھج E تشوبھا شائبة

, وE يمكDDن للمعتDDدلين أن يتخDDذوا مDDن العنDDف وسDDيله للوصDDول إلDDى غايDDاتھم وأھDDدافھم
وإنما يحصل الوصول للمراد بمخاطبة العقول بما تفھمه وتستسيغه وتستوعبه اسDتيعابا مبنDي 
وE يكDDون ذلDDك إE عDDن طريDDق الحDDوار 

  :من يكرھونه ومن يكرھھم, 

, يكUUون المتطرفUUون فUUي حالUUة مUUن الحشUUد ا�نفعUUالي المتواصUUل المتوجUUه نحUUو خصUUومھم
, ينافسUون متطUرفين آخUرينمجرد متطرفين أيضUا 

, ربما � شUعوريا, نھم يميلون
تميUUل الجماعUUات : والتبنUUي >سUUاليبھم وحUUيلھم علUUى نحUUو مUUا؛ وعلUUى سUUبيل المثUUال

يماثUل سUلوك أصUحاب ھUذين لUى السUلوك علUى نحUو 
لUUى التبنUUي >سUUاليب مماثلUUة إو

كما يتمثل ذلك مUث3 فUي اسUتخدام طقUوس وأغUان 
وأيضUا , علUى الخصUوم وأناشيد معينUة للتعبيUر عUن ا�نفعUال وكUذلك اظھUار التنمUر أو ا�ستئسUاد

لك يسDلم فھDو بDذ, وفي ھذه الحالة يمكن القول بأنه حينما يتطرف الفرد ويسلك مسDالك خصDمه
وجھين بويكون ھو وخصمه أشبه 

وھنDا سDيكون كDل مDن , واحدة وھي ھنا اEنحراف الفكري المشترك بينھمDا
والنتيجDDة , الفDDريقين قDDد تبنDDى الفكDDر المتطDDرف القDDائم علDDى توجھDDات E أسDDاس لھDDا مDDن الصDDحة

والمحصلة النھائية ما ھي إE تراكم أخطاء فوق أخطاء وعدم الوصول إلى حلول عق=نيDة !ي 

  :طرح القضايا من خ=ل التخويف والترھيب والتھديد

الجدل ھو : وقال ابن منظور, 
 -ورجUل جUدل , غلبتUه: أي, ويقال جادلت الرجل فجدلته جد�

  .  96ص, م

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

>نھUم يشUعرون بالتھديUد ويتخUذون مواقUف دفاعيUة عنUدما يUرد , المتطرفون أن تسUتمع فقUط إلUيھم
  .)1(مخالفا لرأيھم عليھم أحد ما أو يطرح رأيا

ويمكDن القDول بDأن أكثDر مDا يخشDDاه المتطرفDون ھDو مواجھDة فكDرھم المنحDرف بDDالفكر 
المبني على أسس علمية ودينية وثقافية , العق=ني المنفتح والمعتدل

عن طريق البحث السليم المبني على أسس ومناھج E تشوبھا شائبة

وE يمكDDن للمعتDDدلين أن يتخDDذوا مDDن العنDDف وسDDيله للوصDDول إلDDى غايDDاتھم وأھDDدافھم
وإنما يحصل الوصول للمراد بمخاطبة العقول بما تفھمه وتستسيغه وتستوعبه اسDتيعابا مبنDي 

وE يكDDون ذلDDك إE عDDن طريDDق الحDDوار , علDDى  الطمأنينDDة القلبيDDة بDDأن ھDDذا ھDDو الحDDق وE غيDDره
  .الموضوعية !ن الفكر E يقابل إE بالفكر

, لى تعريف أنفسھم في ضوء تعريف عدوھم لنفسه
يكUUون المتطرفUUون فUUي حالUUة مUUن الحشUUد ا�نفعUUالي المتواصUUل المتوجUUه نحUUو خصUUومھم

مجرد متطرفين أيضUا  -أي الخصوم  -ھم أنفسھم , 
نھم يميلونإف, لى رؤية أعدائھم على أنھم أشرار وربما أقوياء

والتبنUUي >سUUاليبھم وحUUيلھم علUUى نحUUو مUUا؛ وعلUUى سUUبيل المثUUال
لUى السUلوك علUى نحUو إالمعادية للشيوعية وكUذلك المعاديUة للنازيUة 

و, المUUذھبين وطUUرائقھم فUUي السUUير الجمUUاعي وارتUUداء م3بUUس معينUUة
كما يتمثل ذلك مUث3 فUي اسUتخدام طقUوس وأغUان , لbساليب التي يتبعونھا في التعبير عن أنفسھم

وأناشيد معينUة للتعبيUر عUن ا�نفعUال وكUذلك اظھUار التنمUر أو ا�ستئسUاد
 .)2(بل والقيام بسلوكيات عنيفة, الھتاف بألفاظ وأسماء معينه

وفي ھذه الحالة يمكن القول بأنه حينما يتطرف الفرد ويسلك مسDالك خصDمه
ويكون ھو وخصمه أشبه , اEخت=ف خ=قي في حاEتا!غير إرادته له وينتھج نھجه 

واحدة وھي ھنا اEنحراف الفكري المشترك بينھمDا مختلفين لكن لعملة
الفDDريقين قDDد تبنDDى الفكDDر المتطDDرف القDDائم علDDى توجھDDات E أسDDاس لھDDا مDDن الصDDحة

والمحصلة النھائية ما ھي إE تراكم أخطاء فوق أخطاء وعدم الوصول إلى حلول عق=نيDة !ي 

طرح القضايا من خ=ل التخويف والترھيب والتھديدالميل إلى الجدال و
, )3(الجدل ھو شدة الخصومة: قال صاحب مختار الصحاح

ويقال جادلت الرجل فجدلته جد�, اللدد في الخصومة والقدرة عليھا

                                         

  .23ص,  مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

24. 
م1983, الكويت, دار الرسالة, "مختار الصحاح", محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

المتطرفون أن تسUتمع فقUط إلUيھم
عليھم أحد ما أو يطرح رأيا

ويمكDن القDول بDأن أكثDر مDا يخشDDاه المتطرفDون ھDو مواجھDة فكDرھم المنحDرف بDDالفكر           
العق=ني المنفتح والمعتدل

عن طريق البحث السليم المبني على أسس ومناھج E تشوبھا شائبة

وE يمكDDن للمعتDDدلين أن يتخDDذوا مDDن العنDDف وسDDيله للوصDDول إلDDى غايDDاتھم وأھDDدافھم          
وإنما يحصل الوصول للمراد بمخاطبة العقول بما تفھمه وتستسيغه وتستوعبه اسDتيعابا مبنDي 

علDDى  الطمأنينDDة القلبيDDة بDDأن ھDDذا ھDDو الحDDق وE غيDDره
الموضوعية !ن الفكر E يقابل إE بالفكروالمناقشة 

لى تعريف أنفسھم في ضوء تعريف عدوھم لنفسهإالميل  -9 •
يكUUون المتطرفUUون فUUي حالUUة مUUن الحشUUد ا�نفعUUالي المتواصUUل المتوجUUه نحUUو خصUUومھم          

, الذين قد يكونون
لى رؤية أعدائھم على أنھم أشرار وربما أقوياءإو>نھم يميلون 

والتبنUUي >سUUاليبھم وحUUيلھم علUUى نحUUو مUUا؛ وعلUUى سUUبيل المثUUال, لUUى محاكUUاتھمإ
المعادية للشيوعية وكUذلك المعاديUة للنازيUة 

المUUذھبين وطUUرائقھم فUUي السUUير الجمUUاعي وارتUUداء م3بUUس معينUUة
لbساليب التي يتبعونھا في التعبير عن أنفسھم

وأناشيد معينUة للتعبيUر عUن ا�نفعUال وكUذلك اظھUار التنمUر أو ا�ستئسUاد
الھتاف بألفاظ وأسماء معينه

وفي ھذه الحالة يمكن القول بأنه حينما يتطرف الفرد ويسلك مسDالك خصDمه
إرادته له وينتھج نھجه 

مختلفين لكن لعملة
الفDDريقين قDDد تبنDDى الفكDDر المتطDDرف القDDائم علDDى توجھDDات E أسDDاس لھDDا مDDن الصDDحة

والمحصلة النھائية ما ھي إE تراكم أخطاء فوق أخطاء وعدم الوصول إلى حلول عق=نيDة !ي 
  .مشكلة

الميل إلى الجدال و -10 •
قال صاحب مختار الصحاح          

اللدد في الخصومة والقدرة عليھا

                                                          
1

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
2

24 ص, مرجع السابقال -
3

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 
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وھUو , وجادلUه أي خاصUمه, كان أقوى فUي الخصUام

يكUون مUن شUأنھا تخويUف , يميل المتطرفون إلى صياغة حججھم وقضاياھم بطريقUة مUا
اJخرين وترھيبھم من أجل أن يقبلوا ما يطرحونه ھم من مقدمات أوليUة أو عامUة أو اسUتنتاجات 

, أو أنUه يتعUاون مUع ا>عUداء" 
, غالبUا مUا تقUوم علUى أسUاس أحكUام أخ3قيUة

ويعمل مثل ھذا النUوع مUن ا>سUلوب الممتلUئ بالصUراخ والصUياح 
ممUا قUد يقطUع تسلسUل أو , على جعل خصومھم فUي حالUة دفUاع دائUم عUن الUنفس

  )2(ويركز ا�ھتمام على الشكل الذي يتم من خ3له طرحھا

وھنDDاك فDDرق بDDين الجDDدال المDDراد منDDه المغالبDDة وتحقيDDر الغيDDر ومخاصDDمته وتخويفDDه وتھديDDده 
وقDد يصDل ا!مDر أحيانDا إلDى حDد 
ذلDك كلDه حتDى يDذعن ويقبDل بفكDر محDدد ويرضDخ أمDام غطرسDتھم 
وبين الحوار المراد منه التوضDيح ومعرفDة وجھDات النظDر ا!خDرى وكشDف الحقDائق 
غير ومناقشتھا بطريقة ھادفة بناءة لتعم الفائدة 

والحDDوار مDDن , فالجDDدال مDDن صDDفات المتطDDرفين الDDذين يفتقDDدون للحجDDة والمنطDDق

الUUذي يمثUUل مؤتلفUUا مركبUUا مUUن 

المنطUق ا>ول يUرى فUUي ا�سUتنباط نمطUا مUUن التفكيUر يحقUق وصUUف الفكUر للواقUع الUUذي 
والمنطق الثاني يرى في ا�ستقراء العلمي آلية للوصول 
ي ھUذين النقيضUين باعتبUاره معبUرا عUUن 

ولكUن الفكUر يمثUل أحUد , والجدل ھنا ليس أمرا يخUص الفكUر فحسUب
والمظھر الثالث ھو الجدل بUين 

الشDDعارات والكلمDDات الطنانDDة والعبDDارات الرنانDDة واEنفعDDاEت التDDي توقDDف 

وبھUا يUتم , التفكير المنطقي يعطي ا>دوات التي يمكن من خ3لھا أن يتم اتخUاذ القUرارات الجديUدة
يUون وربمUا ينطلUق المفكUرون المنطق

, في رحلة من مجرد عبارة مبدئية سمعوھا يطلق عليھا المقدمة ا>ساسUية أو الفرضUية ا>ساسUية

  .   571ص, 1م, ت.

208 .  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

كان أقوى فUي الخصUام ذاإ -وسكون ال3م , وكسر الدال
 .  )1(ومقابلة الحجة بالحجة

يميل المتطرفون إلى صياغة حججھم وقضاياھم بطريقUة مUا
اJخرين وترھيبھم من أجل أن يقبلوا ما يطرحونه ھم من مقدمات أوليUة أو عامUة أو اسUتنتاجات 

" متحالفUا مUع الشUيطان"فمن � يتفق معھUم يكUون , 
غالبUا مUا تقUوم علUى أسUاس أحكUام أخ3قيUة, ويطلقون أحكاما وتقييمات سUلبية كثيUرة لخصUومھم

ويعمل مثل ھذا النUوع مUن ا>سUلوب الممتلUئ بالصUراخ والصUياح , وأشبه بالمواعظ والتوجيھات
على جعل خصومھم فUي حالUة دفUاع دائUم عUن الUنفس

ويركز ا�ھتمام على الشكل الذي يتم من خ3له طرحھا, استمرارية النقاش للقضية المطروحة

وھنDDاك فDDرق بDDين الجDDدال المDDراد منDDه المغالبDDة وتحقيDDر الغيDDر ومخاصDDمته وتخويفDDه وتھديDDده 
وقDد يصDل ا!مDر أحيانDا إلDى حDد , اھل الDذي E يمتلDك أدنDى فكDرومحاولة إظھاره في مظھر الج

ذلDك كلDه حتDى يDذعن ويقبDل بفكDر محDدد ويرضDخ أمDام غطرسDتھم  -التشكيك فDي قDواه العقليDة 
وبين الحوار المراد منه التوضDيح ومعرفDة وجھDات النظDر ا!خDرى وكشDف الحقDائق 

غير ومناقشتھا بطريقة ھادفة بناءة لتعم الفائدة ومحاولة معرفة طبيعة أفكار ال
فالجDDدال مDDن صDDفات المتطDDرفين الDDذين يفتقDDدون للحجDDة والمنطDDق

  .صفات أھل الفكر والعلم والعق=نية والمنطق

الUUذي يمثUUل مؤتلفUUا مركبUUا مUUن ) الفكUUر الجUUدلي(وأيضUUا ھنUUاك فUUرق بUUين الجUUدال وبUUين 
  .)3(بين المنطقين الصوري وا�ستقرائي

المنطUق ا>ول يUرى فUUي ا�سUتنباط نمطUا مUUن التفكيUر يحقUق وصUUف الفكUر للواقUع الUUذي 
والمنطق الثاني يرى في ا�ستقراء العلمي آلية للوصول , متنق3 من معلوم إلى معلوم

ي ھUذين النقيضUين باعتبUاره معبUرا عUUن ويتجUاوز المنطUق الجUدل, إلUى الحقيقUة وفھمھUا وتفسUيرھا
والجدل ھنا ليس أمرا يخUص الفكUر فحسUب, الوحدة في سياق ا�خت3ف

والمظھر الثالث ھو الجدل بUين , أما المظھر الثاني فھو الجدل بين عناصر الواقع نفسه
  .)4(والواقع من ناحية أخرى

الشDDعارات والكلمDDات الطنانDDة والعبDDارات الرنانDDة واEنفعDDاEت التDDي توقDDف اسDDتخدام 
 :التفكير المنطقي

التفكير المنطقي يعطي ا>دوات التي يمكن من خ3لھا أن يتم اتخUاذ القUرارات الجديUدة
وربمUا ينطلUق المفكUرون المنطق, وتلك التي تبدو منطقية, التمييز بين الحجج التي تبدو سيئة

في رحلة من مجرد عبارة مبدئية سمعوھا يطلق عليھا المقدمة ا>ساسUية أو الفرضUية ا>ساسUية

                                         

.د, القاھرة, دار المعارف, عبد هللا علي الكبير وآخرون: تحقيق, "لسان العرب
 .25 -24ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

208ص, م1969, القاھرة, دار المعارف, "المنھج الجدلي عند ھيجل"
 . 15- 14ص , مرجع سابق, "التربية والطريق الثالث

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وكسر الدال, بفتح الجيم
ومقابلة الحجة بالحجة, شدة الخصومة

يميل المتطرفون إلى صياغة حججھم وقضاياھم بطريقUة مUا          
اJخرين وترھيبھم من أجل أن يقبلوا ما يطرحونه ھم من مقدمات أوليUة أو عامUة أو اسUتنتاجات 

, اياھمخاصة بقض
ويطلقون أحكاما وتقييمات سUلبية كثيUرة لخصUومھم

وأشبه بالمواعظ والتوجيھات
على جعل خصومھم فUي حالUة دفUاع دائUم عUن الUنفس والب3غة الخشنة

استمرارية النقاش للقضية المطروحة

وھنDDاك فDDرق بDDين الجDDدال المDDراد منDDه المغالبDDة وتحقيDDر الغيDDر ومخاصDDمته وتخويفDDه وتھديDDده 
ومحاولة إظھاره في مظھر الج

التشكيك فDي قDواه العقليDة 
وبين الحوار المراد منه التوضDيح ومعرفDة وجھDات النظDر ا!خDرى وكشDف الحقDائق  -الفكرية 

ومحاولة معرفة طبيعة أفكار ال, ودفع الشبھات
فالجDDدال مDDن صDDفات المتطDDرفين الDDذين يفتقDDدون للحجDDة والمنطDDق, علDDى الجميDDع

صفات أھل الفكر والعلم والعق=نية والمنطق

وأيضUUا ھنUUاك فUUرق بUUين الجUUدال وبUUين           
بين المنطقين الصوري وا�ستقرائيالتناقض 

المنطUق ا>ول يUرى فUUي ا�سUتنباط نمطUا مUUن التفكيUر يحقUق وصUUف الفكUر للواقUع الUUذي           
متنق3 من معلوم إلى معلوم, يعيش فيه

إلUى الحقيقUة وفھمھUا وتفسUيرھا
الوحدة في سياق ا�خت3ف

أما المظھر الثاني فھو الجدل بين عناصر الواقع نفسه, مظاھره
والواقع من ناحية أخرى, الفكر من ناحية

اسDDتخدام  -11 •
التفكير المنطقي

التفكير المنطقي يعطي ا>دوات التي يمكن من خ3لھا أن يتم اتخUاذ القUرارات الجديUدة
التمييز بين الحجج التي تبدو سيئة

في رحلة من مجرد عبارة مبدئية سمعوھا يطلق عليھا المقدمة ا>ساسUية أو الفرضUية ا>ساسUية

                                                          
1

لسان العرب", ابن منظور - 
2

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
3

", إمام عبد الفتاح إمام - 
4

التربية والطريق الثالث", عصام الدين ھXل - 
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لى عبارة نھائيUة وأخيUرة يطلUق 

السلسلة سليمة؛ فإذا  وفي الجدال المنطقي يتعين أن تكون كل الخطوات الواردة في ھذه
, كانت المقدمة ا>ساسية صحيحة فھذا يعني أن ا�ستنتاج النھUائي مUن المؤكUد أن يكUون صUحيحا

فحتUى لUو كانUت , � تسير الرحلUة بالضUرورة خطUوة بعUد أخUرى
  .)1( فمن الممكن أن يكون ا�ستنتاج ا>خير خطأ

ا�ستخدام للعبارات المختصرة في 
من أجل الروغان من مواجھة عمليات الوعي وا�ستد�ل المتعلقUة بالحقUائق 
ويكون استخدام ھذه العبارات والصيغ الموجزة الجاھزة مUن أجUل تUدعيم 
وكUUذلك مUUن أجUUل تغييUUر حالUUة الUUوعي الخاصUUة بھUUم علUUى نحUUو يعUUزز ثقUUتھم 

تلھDب مشDاعر الجمDاھير , ولذلك فشعارات المتطرفين عادة ما تكون شعارات حماسDية
, لكنھDDا فDDي حقيقDDة ا!مDDر شDDعارات وھميDDة مفرغDDة مDDن مضDDمونھا

وبھDDذه الشDDعارات التDDي تبDDدو براقDDة أمDDام الجھلDDة 
ذا وضعت أمام إلكنھا ساذجة وخاوية من أي مضمون 

راج الشباب كي يقعوا فريسDة فDي بDراثن التطDرف والتخلDف فDي 
ويفسDDدون فDDي , ويضDDرون وE ينفعDDون

  :اEفتراض الخاص بتفوقھم أخ=قيا أو في جوانب أخرى على اJخرين

تعUUوق التفاعUUل , عتقداتUUه ا>يديولوجيUUة الخاصUUة
وھنDDا E مDDانع مDDن اعتDDزاز اQنسDDان 

بأنDه , وحتى اعتقاده في مكنون نفسه وعلDى مسDتوى التفكيDر الشخصDي
لكDن دون , !ن ذلك مDن طبDائع الDنفس البشDرية ومDن سDنن الحيDاة

ودون إظھDDار , ودون مھDDاجمتھم والتقليDDل مDDن شDDأنھم
أو التسDفيه ع=نيDة فDي كDل محفDل مDن 

, فھذا ليس من الفكر السليم وحتما ستكون سDلبياته أكثDر مDن إيجابياتDه
 

كما , ثني على اJخرينتفوقھم العرقي أو ا4
بينمUا ا>غيUار غيUرھم ھUم , أنھم قد يزعمون أنھم شعب f المختار أو أنھم من الصفوة وا>خيار

  .8ص, م2015, الرياض, مكتبة جرير

اfربع��اء , المس��تقبل لoبح��اث والدراس��ات المتقدم��ة
: مت�����������������������������اح عل�����������������������������ى ال�����������������������������رابط

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لى عبارة نھائيUة وأخيUرة يطلUق إليصلوا , وذلك من خ3ل خطوة أو أكثر  ضمن سلسلة مترابطة
 

وفي الجدال المنطقي يتعين أن تكون كل الخطوات الواردة في ھذه
كانت المقدمة ا>ساسية صحيحة فھذا يعني أن ا�ستنتاج النھUائي مUن المؤكUد أن يكUون صUحيحا

� تسير الرحلUة بالضUرورة خطUوة بعUد أخUرى, ولكن في الجدال غير المنطقي
فمن الممكن أن يكون ا�ستنتاج ا>خير خطأ, الفرضية ا>ساسية صحيحة

ا�ستخدام للعبارات المختصرة في , ويكون من الضروري بالنسبة لكثير من المتطرفين
من أجل الروغان من مواجھة عمليات الوعي وا�ستد�ل المتعلقUة بالحقUائق , التفكير وا�ستد�ل

ويكون استخدام ھذه العبارات والصيغ الموجزة الجاھزة مUن أجUل تUدعيم , والقضايا المضادة لھم
وكUUذلك مUUن أجUUل تغييUUر حالUUة الUUوعي الخاصUUة بھUUم علUUى نحUUو يعUUزز ثقUUتھم , تعصUUبھم وتحيUUزاتھم

 .)2(وكذلك إحساسھم الخاص بأنھم على صواب

ولذلك فشعارات المتطرفين عادة ما تكون شعارات حماسDية
لكنھDDا فDDي حقيقDDة ا!مDDر شDDعارات وھميDDة مفرغDDة مDDن مضDDمونھا, لDDى اEنتصDDارات

وبھDDذه الشDDعارات التDDي تبDDدو براقDDة أمDDام الجھلDDة , كطبلDDة جوفDDاء لكنھDDا تصDDدر أعلDDى ا!صDDوات
لكنھا ساذجة وخاوية من أي مضمون  -وأنصاف المتعلمين ومحدودي الرؤية 

راج الشباب كي يقعوا فريسDة فDي بDراثن التطDرف والتخلDف فDي يتم استد -أھل العلم الحقيقيين 
ويضDDرون وE ينفعDDون, رھDDابيين يقتلDDون بDDدم بDDاردإلDDى إفيتحولDDون 
  .ا!رض وE يصلحون

اEفتراض الخاص بتفوقھم أخ=قيا أو في جوانب أخرى على اJخرين
عتقداتUUه ا>يديولوجيUUة الخاصUUةن ثقUUة الفUUرد المفرطUUة فUUي التفUUوق ا>خ3قUUي لم

وھنDDا E مDDانع مDDن اعتDDزاز اQنسDDان  ,)3(والتعUUاون الجUUاد مUUع المجموعUUات ا>يديولوجيUUة المختلفUUة
وحتى اعتقاده في مكنون نفسه وعلDى مسDتوى التفكيDر الشخصDي, بنفسه وثقافته ودينه

!ن ذلك مDن طبDائع الDنفس البشDرية ومDن سDنن الحيDاة, على حق وغيره على باطل
ودون مھDDاجمتھم والتقليDDل مDDن شDDأنھم, لDDى اJخDDرينإالنظDDر بDDازدراء واحتقDDار 

أو التسDفيه ع=نيDة فDي كDل محفDل مDن , ودون تجDريح لمشDاعرھم, مشاعر الكراھية والبغضDاء
فھذا ليس من الفكر السليم وحتما ستكون سDلبياته أكثDر مDن إيجابياتDه, معتقداتھم ومقدساتھم

 .وكل ما في ا!مر أنه سيأجج مشاعر البغضاء والعداوة بغير داع

تفوقھم العرقي أو ا4, ويزعمون, من المتطرفين ويفترض كثير
أنھم قد يزعمون أنھم شعب f المختار أو أنھم من الصفوة وا>خيار

                                         

مكتبة جرير, "لغزا تدريبيا للعقل لتغيير طريقة تفكيرك 50التفكير المنطقي 
 .25ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

المس��تقبل لoبح��اث والدراس��ات المتقدم��ة, مق��ال, "الس��مات النفس��ية للمتط��رفين اليميني��ين: "س��يكولوجيا الخ��وف
مت�����������������������������اح عل�����������������������������ى ال�����������������������������رابط, م5/3/2021: ت�����������������������������اريخ ال�����������������������������دخول, م2019

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4953  

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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وذلك من خ3ل خطوة أو أكثر  ضمن سلسلة مترابطة
 .عليھا ا�ستنتاج

وفي الجدال المنطقي يتعين أن تكون كل الخطوات الواردة في ھذه          
كانت المقدمة ا>ساسية صحيحة فھذا يعني أن ا�ستنتاج النھUائي مUن المؤكUد أن يكUون صUحيحا

ولكن في الجدال غير المنطقي
الفرضية ا>ساسية صحيحة

ويكون من الضروري بالنسبة لكثير من المتطرفين          
التفكير وا�ستد�ل

والقضايا المضادة لھم
تعصUUبھم وتحيUUزاتھم

وكذلك إحساسھم الخاص بأنھم على صواب, الزائفة

ولذلك فشعارات المتطرفين عادة ما تكون شعارات حماسDية          
لDDى اEنتصDDاراتإالمتعطشDDة 

كطبلDDة جوفDDاء لكنھDDا تصDDدر أعلDDى ا!صDDوات
وأنصاف المتعلمين ومحدودي الرؤية 

أھل العلم الحقيقيين 
فيتحولDDون , آن واحDDد

ا!رض وE يصلحون

اEفتراض الخاص بتفوقھم أخ=قيا أو في جوانب أخرى على اJخرين -12 •
ن ثقUUة الفUUرد المفرطUUة فUUي التفUUوق ا>خ3قUUي لمإ

والتعUUاون الجUUاد مUUع المجموعUUات ا>يديولوجيUUة المختلفUUة
بنفسه وثقافته ودينه

على حق وغيره على باطل
النظDDر بDDازدراء واحتقDDار 

مشاعر الكراھية والبغضDاء
معتقداتھم ومقدساتھم

وكل ما في ا!مر أنه سيأجج مشاعر البغضاء والعداوة بغير داع

ويفترض كثير          
أنھم قد يزعمون أنھم شعب f المختار أو أنھم من الصفوة وا>خيار

                                                          
1

التفكير المنطقي ", تشارلز فيلبس -
2

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
3

س��يكولوجيا الخ��وف, ع��زة ھاش��م -
2019س�����������������������������بتمبر 4

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4953
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ھكذا تنشأ تلك الرغبات التUي تغUذي الحUروب الكثيUرة والتUي قUد تظھUر 
وباJخرين من أجUل قضUايا يعUدھا 
ولUUذا يميUUل المتطرفUUون دائمUUا إلUUى معتقUUداتھم علUUى أنھUUا صUUادقة صUUدقا مطلقUUا 

  .   )2(ويميلون إلى إدانة كل اخت3ف معھم في الرأي

المتطDDرف فكريDDا عDDادة مDDا يتصDDف سDDلوكه بالعجرفDDة المبنيDDة علDDى 
, طائفيDة, دينيDة, عرقيDة, أخ=قيDة

حتى لو علم في قDرارة , ولذا فإنه يصر على التشبث بآرائه
ولDDذا E يتDDرك عDDادة مجDDاE لمناقشDDته فDDي 

إE أنDDه يحDDاول , ومDع أنDDه قDDد E يكDDون مDن المتخصصDDين فDDي موضDDوع أو مجDال معDDين
جاھدا بكل الوسائل والضغوطات الممكنة أن يرسخ لفكرة أنه أذكى وأبرع من كل منافس حتDى 
من المتخصصين ا!كاديميين والمھنيين فDي ھDذا الموضDوع أو 

  :اEعتقاد بأنه من الجيد أحيانا القيام بأشياء سيئة من أجل قضية عادلة

ويلوثUون سUمعة اJخUرين , ويشUوھون الحقUائق ويحرفونھUا
أو يقومUون بعمليUات , ويطعنونھم في شرفھم ويشUھرون بھUم

ھكUذا , أو يقومون بأعمال عنيفة قد تصل إلى الضUرب والخطUف والقتUل أحيانUا
ويكUون كUل شUيء مباحUا مUا دامUت القضUية مUن وجھUة نظUرھم 

-فقيمنا , كما قام الغرب من أجل ھزيمة الفاشية أو الشيوعية أو أي عدوان آخر

 .)3("ا>دنى"وقيمه ھي 

المتطرفين عادة ما يقومDون بDاخت=ق القصDص الوھميDة مDن أجDل التحDريض 
وأحيانا من أجل الوقيعة بين أطياف 
للوصول إلى مآرب معينة تخدم قضDيتھم التDي يؤمنDون 
لظھDور بمظھDر القDادة ا!فDذاذ الDذين يعلمDون مDا E يمكDن أن 

  .تردد

حتUUى فUUي التعليقUUات العUUابرة التUUي يقولھUUا 
فھم يتصورون أو يتخيلون وجود الرفض والمعارضة لھUم فUي تلUك الحUا�ت التUي قUد 
إنھم  يUرون نوعUا مUن التمييUز والتعصUب 

مرج�ع , "ا	تج%اه نح%و التط%رف وع/قت%ه بالعوام%ل الخم%س الكب%رى للشخص%ية ل%دى ط%/ب الجامع%ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ھكذا تنشأ تلك الرغبات التUي تغUذي الحUروب الكثيUرة والتUي قUد تظھUر , لخإ... غالبا من ا>شرار
وباJخرين من أجUل قضUايا يعUدھا , ھؤ�ء المتعصبين في التضحية بأنفسھم خ3لھا أيضا رغبات

ولUUذا يميUUل المتطرفUUون دائمUUا إلUUى معتقUUداتھم علUUى أنھUUا صUUادقة صUUدقا مطلقUUا , )1
ويميلون إلى إدانة كل اخت3ف معھم في الرأي, وأنھا مصلحة لكل زمان ومكان

المتطDDرف فكريDDا عDDادة مDDا يتصDDف سDDلوكه بالعجرفDDة المبنيDDة علDDى  ويمكDDن القDDول بDDأن الشDDخص
أخ=قيDة(اعتقاده الراسخ بأنه يتفوق علDى غيDره فDي نDواحي متعDددة 

ولذا فإنه يصر على التشبث بآرائه, )إلخ...... جنسية
ولDDذا E يتDDرك عDDادة مجDDاE لمناقشDDته فDDي , وتوضDDيحه لDDه نفسDDه أنھDDا خاطئDDة أو تDDم إثبDDات ذلDDك

.  

ومDع أنDDه قDDد E يكDDون مDن المتخصصDDين فDDي موضDDوع أو مجDال معDDين
جاھدا بكل الوسائل والضغوطات الممكنة أن يرسخ لفكرة أنه أذكى وأبرع من كل منافس حتDى 

من المتخصصين ا!كاديميين والمھنيين فDي ھDذا الموضDوع أو  لو كان من أھل العلم والفكر أو

اEعتقاد بأنه من الجيد أحيانا القيام بأشياء سيئة من أجل قضية عادلة
ويشUوھون الحقUائق ويحرفونھUا, قد يكذب ھؤ�ء المتطرفون
ويطعنونھم في شرفھم ويشUھرون بھUم, من خصومھم ويفترون عليھم كذبا

أو يقومون بأعمال عنيفة قد تصل إلى الضUرب والخطUف والقتUل أحيانUا, 
ويكUون كUل شUيء مباحUا مUا دامUت القضUية مUن وجھUة نظUرھم , ق ھي أخ3ق الغابة

كما قام الغرب من أجل ھزيمة الفاشية أو الشيوعية أو أي عدوان آخر
وقيمه ھي " ا>على">ن قيمنا ھي , ينبغي أن تنتصر على قيمه

المتطرفين عادة ما يقومDون بDاخت=ق القصDص الوھميDة مDن أجDل التحDريض ويمكن القول بأن 
وأحيانا من أجل الوقيعة بين أطياف , والحشد والت=عب بمشاعر محدودي الفكر وقليلي الخبرة

للوصول إلى مآرب معينة تخدم قضDيتھم التDي يؤمنDون , ومكونات مختلفة من الجمھور الواحد
لظھDور بمظھDر القDادة ا!فDذاذ الDذين يعلمDون مDا E يمكDن أن وأحينDا ل, ويشكك فيھDا غيDرھم

ترددتفكير أو وبالتالي يجب اEنصياع !وامرھم بدون 

  : الحساسية العالية والتنبه

حتUUى فUUي التعليقUUات العUUابرة التUUي يقولھUUا , يUUدرك المتطرفUUون وجUUود تلميحUUات عدائيUUة
فھم يتصورون أو يتخيلون وجود الرفض والمعارضة لھUم فUي تلUك الحUا�ت التUي قUد 

إنھم  يUرون نوعUا مUن التمييUز والتعصUب , لكنھا � تتفق معھم أيضا, تكون أمينة معھم ومخلصة

                                         

  25ص, مرجع سابق, "رھابالتفسير النفسي للتطرف وا6

ا	تج%اه نح%و التط%رف وع/قت%ه بالعوام%ل الخم%س الكب%رى للشخص%ية ل%دى ط%/ب الجامع%ة", سحر منص�ور أحم�د القط�اوي

 . 26ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

غالبا من ا>شرار
خ3لھا أيضا رغبات

1(اJخUUرون زائفUUة

وأنھا مصلحة لكل زمان ومكان, وأبديا

ويمكDDن القDDول بDDأن الشDDخص
اعتقاده الراسخ بأنه يتفوق علDى غيDره فDي نDواحي متعDددة 

جنسية, ثقافية, مذھبية
نفسDDه أنھDDا خاطئDDة أو تDDم إثبDDات ذلDDك

.معتقداته وأفكاره

ومDع أنDDه قDDد E يكDDون مDن المتخصصDDين فDDي موضDDوع أو مجDال معDDين          
جاھدا بكل الوسائل والضغوطات الممكنة أن يرسخ لفكرة أنه أذكى وأبرع من كل منافس حتDى 

لو كان من أھل العلم والفكر أو
  .المجال

اEعتقاد بأنه من الجيد أحيانا القيام بأشياء سيئة من أجل قضية عادلة -13 •
قد يكذب ھؤ�ء المتطرفون          

من خصومھم ويفترون عليھم كذبا
, رقابة وكبت لھم

ق ھي أخ3ق الغابةتكون ا>خ3
كما قام الغرب من أجل ھزيمة الفاشية أو الشيوعية أو أي عدوان آخر, أخ3قية وعادلة

ينبغي أن تنتصر على قيمه -كما قالوا

ويمكن القول بأن 
والحشد والت=عب بمشاعر محدودي الفكر وقليلي الخبرة

ومكونات مختلفة من الجمھور الواحد
ويشكك فيھDا غيDرھم بھا

وبالتالي يجب اEنصياع !وامرھم بدون , يعلمه غيرھم

الحساسية العالية والتنبه -14 •
يUUدرك المتطرفUUون وجUUود تلميحUUات عدائيUUة          
فھم يتصورون أو يتخيلون وجود الرفض والمعارضة لھUم فUي تلUك الحUا�ت التUي قUد , اJخرون

تكون أمينة معھم ومخلصة

                                                          
1

التفسير النفسي للتطرف وا6", الحميدشاكر عبد  -
2

سحر منص�ور أحم�د القط�اوي -
  . 47ص, سابق

3
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
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وعلUUى الUUرغم مUUن وجUUود عUUدد قليUUل مUUن 
فإن كثيرين من المتطUرفين , أو ذھان ا�ضطھاد

يقوم على أساس توقع الشر والم3حظUة وا�ضUطھاد مUن 
وكليUة القUدرة مUن جانUب , ووجUود شUعور بUالتفوق والعظمUة

واEنفعDال , وھنا يمكن القول بأن الحساسDية المفرطDة تجDاه اJخDرين والتDوجس مDنھم
 لى الصوت العالي والصراخ وصDوE إلDى السDب والشDتم

وغالبDا مDا (وE سيما إذا كان بسبب نقاش أو طرح ما أو اخDت=ف فDي الDرأي
أو نتيجة للخDوف مDن اكتشDاف 
أمر اQنسDان بأنDه جاھDل وE يملDك فكDرا عق=نيDا أو بأنDه محDدود الDذكاء أو بأنDه E يمتلDك علمDا 

ھDي سDمات , )ا في الموضDوع الDذي يتنDاقش فيDه وقDام بتصDدير نفسDه للمشDھد والمشDاھد
, أو قDد تكDون جDزءا مDن تكوينDه

اJخDرين بصDورة وتفاع=تDه مDع 

  :اEستخدام لمنطق ما ورائي من أجل تبرير معتقداتھم وأفعالھم

عملية � شعورية ينتحل بمقتضاھا الفرد أسUبابا زائفUة ليسUت حقيقيUة لكنھUا 
وإخفاء أسبابھا الحقيقية , ةوذلك لتسويغ أفعاله المعيبة وتصرفاته الشائنة الغريب

� , بحيUث تبUدو ھUذه ا>فعUال وتلUك التصUرفات منطقيUة ومقبولUة

خاصUUة ھUؤ�ء المنUUدمجين فUUي طوائUف ومUUذاھب أو فUUي حركUUات 
وأعضاء المنظمات السUرية والميتافيزيقيUة 

وأن , يحكUUم معتقUUداتھم وأفعUUالھم
ھذا قد تتم إعادة صياغة التطUرف الصUارم أو العنيUف فUي 

  .)3(بحيث يكون له طابع شرعي أو مشروع لدى بعض الناس

وھنا يمكن القول بأن الشخص المتطرف فكريا عادة ما يختلق ا!عذار والتبريDرات التDي يمكDن 
لكDن بالبحDث والتDدقيق يمكDن اكتشDاف 
ا!سباب الحقيقية وراء سلوكياته غير السوية والتDي تنبDع مDن إيمانDه با!فكDار المتطرفDة التDي 

المتطDDرف مDDن التبصDDر  الشDDخص
, ويحقDق فائDدة لDو كDان النقDد موضDوعيا

 . 200ص, مرجع سابق, "

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وعلUUى الUUرغم مUUن وجUUود عUUدد قليUUل مUUن , 4يمUUاءات البريئUUة والسUUلوكيات الغامضUUة
أو ذھان ا�ضطھاد" البارانويا"المتطرفين مصابون بالفعل بمرض 

يقوم على أساس توقع الشر والم3حظUة وا�ضUطھاد مUن ) بارانويدي(يسلكون من خ3ل أسلوب 
ووجUود شUعور بUالتفوق والعظمUة, >خرىجانب الجماعات الخارجية ا
 .)1(أعضاء جماعتھم الداخلية

وھنا يمكن القول بأن الحساسDية المفرطDة تجDاه اJخDرين والتDوجس مDنھم
لى الصوت العالي والصراخ وصDوE إلDى السDب والشDتمإالزائد !تفه ا!سباب واللجوء بسرعة 

وE سيما إذا كان بسبب نقاش أو طرح ما أو اخDت=ف فDي الDرأي, في بعض ا!حيان
أو نتيجة للخDوف مDن اكتشDاف , يرجع ذلك إلى عقد الشعور بالنقص الناتجة عن عوامل النشأة

أمر اQنسDان بأنDه جاھDل وE يملDك فكDرا عق=نيDا أو بأنDه محDدود الDذكاء أو بأنDه E يمتلDك علمDا 
ا في الموضDوع الDذي يتنDاقش فيDه وقDام بتصDدير نفسDه للمشDھد والمشDاھد

أو قDد تكDون جDزءا مDن تكوينDه, اكتسبھا بسبب التربية غير السDليمة قد يكون المرء
وتفاع=تDه مDع ولكنھا تصبح بالغة الخطDورة إذا أثDرت علDى حياتDه وع=قاتDه 

  . رد بيئة خصبة لنمو ا!فكار المتطرفةوھنا يصبح الف

اEستخدام لمنطق ما ورائي من أجل تبرير معتقداتھم وأفعالھم
عملية � شعورية ينتحل بمقتضاھا الفرد أسUبابا زائفUة ليسUت حقيقيUة لكنھUا : التبرير ھو
وذلك لتسويغ أفعاله المعيبة وتصرفاته الشائنة الغريب, 

بحيUث تبUدو ھUذه ا>فعUال وتلUك التصUرفات منطقيUة ومقبولUة, التي تثير قلقه وتUؤذي مشUاعره
 . )2(و� تتعارض مع مفھوم الذات, تحط من قدر ا>نا

خاصUUة ھUؤ�ء المنUUدمجين فUUي طوائUف ومUUذاھب أو فUUي حركUUات , إن بعUض المتطUUرفين
وأعضاء المنظمات السUرية والميتافيزيقيUة , والمليشيات المسلحة النازية المتطرفة

يحكUUم معتقUUداتھم وأفعUUالھم, أو ميتUUافيزيقي, يزعمUUون وجUUود منطUUق مUUا ورائUUي
f ي , تھم تجسدان أوامرUف فUارم أو العنيUرف الصUھذا قد تتم إعادة صياغة التط

بحيث يكون له طابع شرعي أو مشروع لدى بعض الناس, ضوء سياق ديني ما

وھنا يمكن القول بأن الشخص المتطرف فكريا عادة ما يختلق ا!عذار والتبريDرات التDي يمكDن 
لكDن بالبحDث والتDدقيق يمكDن اكتشDاف , نعDة ولDو إلDى حDد مDاأن تبدو لنظDرة المتDابع العDابرة مق

ا!سباب الحقيقية وراء سلوكياته غير السوية والتDي تنبDع مDن إيمانDه با!فكDار المتطرفDة التDي 
  . يسعى جاھدا أن يؤمن غيره بھا ويعتنقھا

الشDDخص أن تحDDرم غيDDر السDDليمة ومDDن شDDأن ھDDذه السDDلوكيات
لDو كDان النقDد موضDوعياتقبDل انتقDادات اJخDرين حتDى وأن تھيئDه لعDدم 

                                         

  .27, 26ص,مرجع سابق, "ف وا6رھابالتفسير النفسي للتطر

"الصحة النفسية بين ا6طار النظري والتطبيقات ا6جرائية" ,أشرف محمد عبد الغني شريت
  .27ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

4يمUUاءات البريئUUة والسUUلوكيات الغامضUUةضUUدھم فUUي ا
المتطرفين مصابون بالفعل بمرض 

يسلكون من خ3ل أسلوب 
جانب الجماعات الخارجية ا
أعضاء جماعتھم الداخلية

وھنا يمكن القول بأن الحساسDية المفرطDة تجDاه اJخDرين والتDوجس مDنھم          
الزائد !تفه ا!سباب واللجوء بسرعة 

في بعض ا!حيان
يرجع ذلك إلى عقد الشعور بالنقص الناتجة عن عوامل النشأة

أمر اQنسDان بأنDه جاھDل وE يملDك فكDرا عق=نيDا أو بأنDه محDدود الDذكاء أو بأنDه E يمتلDك علمDا 
ا في الموضDوع الDذي يتنDاقش فيDه وقDام بتصDدير نفسDه للمشDھد والمشDاھدحقيقي

يكون المرء يمكن أن
ولكنھا تصبح بالغة الخطDورة إذا أثDرت علDى حياتDه وع=قاتDه 

وھنا يصبح الف, سلبية

اEستخدام لمنطق ما ورائي من أجل تبرير معتقداتھم وأفعالھم -15 •
التبرير ھو          

, مقبولة اجتماعيا
التي تثير قلقه وتUؤذي مشUاعره

تحط من قدر ا>نا

إن بعUض المتطUUرفين          
والمليشيات المسلحة النازية المتطرفة, دينية متطرفة

يزعمUUون وجUUود منطUUق مUUا ورائUUي, وغيرھUUا
تھم تجسدان أوامر fحركتھم وقضي

ضوء سياق ديني ما

وھنا يمكن القول بأن الشخص المتطرف فكريا عادة ما يختلق ا!عذار والتبريDرات التDي يمكDن 
أن تبدو لنظDرة المتDابع العDابرة مق

ا!سباب الحقيقية وراء سلوكياته غير السوية والتDي تنبDع مDن إيمانDه با!فكDار المتطرفDة التDي 
يسعى جاھدا أن يؤمن غيره بھا ويعتنقھا

ومDDن شDDأن ھDDذه السDDلوكيات          
وأن تھيئDه لعDدم ,الهبأفع

                                                          
1

التفسير النفسي للتطر", الحميدشاكر عبد  -
2

أشرف محمد عبد الغني شريت -
3

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
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أن يعيDDد النظDDر فDDي أو !ن يراجDDع أفكDDاره 
  .ومع انشغال المجتمع عنه فإنه يمكن أن يتورط في اQرھاب والعنف

ذلك ا>سUلوب المعرفUي الUذي يUرتبط بUالفروق بUين ا>فUراد 
ومUا يتعرضUون لUه مUن موضUوعات أو أفكUار أو أحUداث 

ا كمU, حيث يستطيع بعض ا>فراد تقبل ما ھو مألوف وشUائع
أنھم يستطيعون التعامل مع ا>فكار غير الواقعيUة أو الغريبUة عUنھم فUي حUين � يسUتطيع الUبعض 

 .)1(اJخر تقبل ما ھو جديد أو غريب ويفضلون في تعاملھم مع ما ھو مألوف وواقعي

تمثل في حقيقة , وا4يديولوجيات وأنظمة المعتقدات التي ينسب المتطرفون أنفسھم إليھا
إنھUUا محاولUUة , وسUUيلة للوصUUول إلUUى نUUوع مUUا مUUن اليقUUين فUUي عUUالم أصUUبح مفتقUUرا لليقUUين

وفUي واقUع , للحصول على نوع من ا>من المطلق في عالم أصبح يفتقر لbمUن علUى نحUو مطلUق
عUالم أصUبح مUأھو� بالبشUر , 

بسDبب تفسDيرھم للمواقDف ( ولذا فإن المتطرفين فكريا عادة ما يتحملون المجازفDات والمخDاطر
وحينمDا يقتDدي , دون الرجDوع فDي ذلDك !ھDل التخصDص

أثنDاء خوضDھم فDي المواقDف  
والمشDكلة ھنDا تكمDن فDي أن المشDك=ت 

فضD= , لى أشخاص ذوي خبرات علمية وفكرية وثقافية مميDزة
الم=بسDDات  التDDي تمكنھDDا مDDن كشDDف

  .وھو ما E يتوافر في المتطرفين

  :الميل إلى استخدام ما يسمى الفكرة الجماعية أو الرأي الجمعي

, عرضUة لنUوع مUن التماسUك الجمعUي
أو التفكيUر أو , ويشUمل ھUذا النUوع مUن الفكUر

الرأي الذي يتجه إلى الوصول إلى ا4جماع على ميل ا>فراد إلى ا�نصياع إلى معايير الجماعUة 
وقUد يUتم علUى حسUاب التشUويه 
فالرأي الفردي ينبغي له أن يتفق مع الرأي الجمعي مھمUا كUان 

ومUUع تجاھUUل , عليUUه ھUUذا ا>خيUUر مUUن خطUUأ أو تنUUاقض مUUع الحقUUائق أو الشUUواھد المتعارضUUة معUUه
الم3حظات التي تطرح تساؤ�ت وشكوكا حول ا�فتراضات والمعتقدات المشتركة الخاصة بھذه 

1- 
Federico, P.,& Landis, D., B

dependent or independent?  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

!ن يراجDDع أفكDDاره  مDDع المتطDDرف فكريDDا وبDDذلك E يسDDھل إيجDDاد مجDDال
ومع انشغال المجتمع عنه فإنه يمكن أن يتورط في اQرھاب والعنف

  :وفقدان اليقينمشك=ت التحمل للغموض 

ذلك ا>سUلوب المعرفUي الUذي يUرتبط بUالفروق بUين ا>فUراد : يعرف تحمل الغموض بأنه
ومUا يتعرضUون لUه مUن موضUوعات أو أفكUار أو أحUداث , في تقبل ما يحUيط بھUم مUن متناقضUات
حيث يستطيع بعض ا>فراد تقبل ما ھو مألوف وشUائع, غامضة غير واقعية وغير مألوفة 

أنھم يستطيعون التعامل مع ا>فكار غير الواقعيUة أو الغريبUة عUنھم فUي حUين � يسUتطيع الUبعض 
اJخر تقبل ما ھو جديد أو غريب ويفضلون في تعاملھم مع ما ھو مألوف وواقعي

وا4يديولوجيات وأنظمة المعتقدات التي ينسب المتطرفون أنفسھم إليھا
وسUUيلة للوصUUول إلUUى نUUوع مUUا مUUن اليقUUين فUUي عUUالم أصUUبح مفتقUUرا لليقUUين

للحصول على نوع من ا>من المطلق في عالم أصبح يفتقر لbمUن علUى نحUو مطلUق
, أصبح ا4نسان فيه غير قادر على التنبؤ بما يحدث له اليوم أو غUدا

 .)2(في اھتماماتھم وأديانھم وأنواعھم

ولذا فإن المتطرفين فكريا عادة ما يتحملون المجازفDات والمخDاطر
دون الرجDوع فDي ذلDك !ھDل التخصDص, وا!فكار تفسيرا يتناسب مع أھDوائھم

 )بھم غيرھم في ذلك فتلك مجازفة ومخاطرة بحيDاة أفDراد وأجيDال
والمشDكلة ھنDا تكمDن فDي أن المشDك=ت , المختلفDة التDي تتسDم بDالغموض وعDدم اليقDين

لى أشخاص ذوي خبرات علمية وفكرية وثقافية مميDزةإالغامضة وغير اليقينية تحتاج 
التDDي تمكنھDDا مDDن كشDDف الكبيDDرة الخبرةتسDDلح بDDالعلم الDDوافروعDDن عقليDDات متفتحDDة ت
وھو ما E يتوافر في المتطرفين, اليقينالحقيقة والغامضة للوصول إلى 

الميل إلى استخدام ما يسمى الفكرة الجماعية أو الرأي الجمعي
عرضUة لنUوع مUن التماسUك الجمعUي, وثقافتھم الفرعيUة, ومنظماتھم, يكون المتطرفون

ويشUمل ھUذا النUوع مUن الفكUر, ت إلUى داخلھUاالقائم على أساس نظر ھUذه الجماعUا
الرأي الذي يتجه إلى الوصول إلى ا4جماع على ميل ا>فراد إلى ا�نصياع إلى معايير الجماعUة 

وقUد يUتم علUى حسUاب التشUويه , من أجل الحفاظ على تضامنھا واتفاقھا في الرأي
فالرأي الفردي ينبغي له أن يتفق مع الرأي الجمعي مھمUا كUان , لم3حظات ا>فراد حول الحقائق

عليUUه ھUUذا ا>خيUUر مUUن خطUUأ أو تنUUاقض مUUع الحقUUائق أو الشUUواھد المتعارضUUة معUUه
الم3حظات التي تطرح تساؤ�ت وشكوكا حول ا�فتراضات والمعتقدات المشتركة الخاصة بھذه 

                                         

Federico, P.,& Landis, D., B, Cognitive styles, abilities, and aptitudes: Are they 
dependent or independent?, Contemporary Ed. Psy ,Vol.9, 1984, p.146. 

  .27ص, مرجع سابق, "التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب

28.  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وبDDذلك E يسDDھل إيجDDاد مجDDال
ومع انشغال المجتمع عنه فإنه يمكن أن يتورط في اQرھاب والعنف, صحتھا

مشك=ت التحمل للغموض  -16 •
يعرف تحمل الغموض بأنه          

في تقبل ما يحUيط بھUم مUن متناقضUات
غامضة غير واقعية وغير مألوفة 

أنھم يستطيعون التعامل مع ا>فكار غير الواقعيUة أو الغريبUة عUنھم فUي حUين � يسUتطيع الUبعض 
اJخر تقبل ما ھو جديد أو غريب ويفضلون في تعاملھم مع ما ھو مألوف وواقعي

وا4يديولوجيات وأنظمة المعتقدات التي ينسب المتطرفون أنفسھم إليھا          
UUين, را>مUUرا لليقUUبح مفتقUUالم أصUUي عUUين فUUن اليقUUا مUUوع مUUى نUUول إلUUيلة للوصUUوس

للحصول على نوع من ا>من المطلق في عالم أصبح يفتقر لbمUن علUى نحUو مطلUق
أصبح ا4نسان فيه غير قادر على التنبؤ بما يحدث له اليوم أو غUدا

في اھتماماتھم وأديانھم وأنواعھم المختلفين جدا

ولذا فإن المتطرفين فكريا عادة ما يتحملون المجازفDات والمخDاطر
وا!فكار تفسيرا يتناسب مع أھDوائھم

بھم غيرھم في ذلك فتلك مجازفة ومخاطرة بحيDاة أفDراد وأجيDال
المختلفDة التDي تتسDم بDالغموض وعDدم اليقDينالفكرية 

الغامضة وغير اليقينية تحتاج 
عDDن عقليDDات متفتحDDة ت
الغامضة للوصول إلى 

الميل إلى استخدام ما يسمى الفكرة الجماعية أو الرأي الجمعي -17 •
يكون المتطرفون          

القائم على أساس نظر ھUذه الجماعUا
الرأي الذي يتجه إلى الوصول إلى ا4جماع على ميل ا>فراد إلى ا�نصياع إلى معايير الجماعUة 

من أجل الحفاظ على تضامنھا واتفاقھا في الرأي, وا�تفاق معھا
لم3حظات ا>فراد حول الحقائق

عليUUه ھUUذا ا>خيUUر مUUن خطUUأ أو تنUUاقض مUUع الحقUUائق أو الشUUواھد المتعارضUUة معUUه
الم3حظات التي تطرح تساؤ�ت وشكوكا حول ا�فتراضات والمعتقدات المشتركة الخاصة بھذه 

 .)3(الجماعة

                                                          

abilities, and aptitudes: Are they 

2
التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", الحميدشاكر عبد  -
3

28ص, مرجع السابقال -
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) عمال للعقل أو فھDم وتDدبرإدون 
الذي تتبناه بعDض المؤسسDات أو الجماعDات التDي تDرى أن المصDلحة تقتضDي إخضDاع أصDحاب 

!ن ذلك من , وبطريقة E تسمح فيھا لھم بحرية الفكر وإبداء الرأي
أو أن يشعر بأن لديه حرية , 

  .أو بين الخير والشر أو بين الصواب والخطأ

, الخصائص والصفات التي عادة ما يتميز بھا المتطرفون فكريUا
مUن خ3Uل اكتشUاف صUفة أو أكثUر مUن 

ملصDقين بھمDا , يثير أعداء اQس=م دائما موجة اQساءة تلو ا!خDرى ضDد اQسD=م والمسDلمين
والتDي فDي مجملھDا مفادھDا أن اQسD=م 
وھذه التھم المفتراة التي E يروجھDا إE أعDداء ا!مDة 

, س=مية تصل أحيانا إلى حDد أنھDا قDد تنطلDي علDى بعDض المنخDدعين مDن المسDلمين أنفسDھم
وقد E يعرفون أن نبينا محمDد رسDول اQسD=م 

, عDام1400قDد حDذر مDن الغلDو والشDطط الفكDري منDذ مDا يقDارب 
كمDا تراھDا وجھDة , في ھDذه الجزئيDة سDأعرض بعDض صDفات المتطDرفين فكريDا

الUذي رواه أحمUد فUي , لقد وصفھم رسول f صUلى f عليUه وسUلمفي الحUديث الصUحيح
, ُسUفھاُء ا>ح3Uمِ , الزَمUانِ َيْخُرُجقUوٌمفي آخUِر 

م � يعUدو ِسUَنِتھِ أليقUرأوَن القUرآَن بِ 
ِميnةِ  nيِن كما َيمُرُق السھُم من الر oليقتلھمَفَمنأْدَرَكُھْمفَ , َيمرقوَن من الد ,Uن إَف

الDذي يصDاحبه ازديDاد الخبDرة واتسDاع 
ليه ا!مور إا!فق واكتساب بعد النظر الذي يعطي لhنسان القدرة على إدراك ما يمكن أن تؤول 

  . لمشك=ت بدقة والبعد عن السطحية في حلھا

ومع , وأيضا من خ=ل كثرة التجارب التي يصاحبھا النجاح تارة والفشل تارات أخرى
عادة ما يصبح اQنسان أكثر قدرة على التوافق اEجتماعي والتكيف 
من مDع ذلDك خطDر تبنيDه للسDلوكيات المناوئDة 
من قبيل تبنيه ل_فكDار المتطرفDة أو التDي تحDض علDى الكراھيDة 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

دون (ومن ھنا يجب التنبيه لخطورة اEنخراط في التفكير الجمعي 
الذي تتبناه بعDض المؤسسDات أو الجماعDات التDي تDرى أن المصDلحة تقتضDي إخضDاع أصDحاب 

وبطريقة E تسمح فيھا لھم بحرية الفكر وإبداء الرأي, التفكير الفردي لسيطرتھا
, جعل الفرد غير قادر على اEستق=لية الفكرية أو اQبداع

أو بين الخير والشر أو بين الصواب والخطأ, اEختيار بين ما يؤمن به وماE يؤمن به

الخصائص والصفات التي عادة ما يتميز بھا المتطرفون فكريUا  -بعض وليس كل 
مUن خ3Uل اكتشUاف صUفة أو أكثUر مUن , ذا كان الشUخص متطرفUا أم غيUر ذلUكإ 

  .وذلك أثناء محاورته ومناقشته في قضية ما, الصفات السابقة فيه

  :المتطرفون من ناحية وجھة النظر اQس=مية

يثير أعداء اQس=م دائما موجة اQساءة تلو ا!خDرى ضDد اQسD=م والمسDلمين
والتDي فDي مجملھDا مفادھDا أن اQسD=م , العديد من التھم الباطلة التي E أساس لھDا مDن الصDحة

وھذه التھم المفتراة التي E يروجھDا إE أعDداء ا!مDة , دين تطرف يحض على اQرھاب والعنف
س=مية تصل أحيانا إلى حDد أنھDا قDد تنطلDي علDى بعDض المنخDدعين مDن المسDلمين أنفسDھم

وقد E يعرفون أن نبينا محمDد رسDول اQسD=م , الذين E يعرفون دينھم وE تاريخه حق المعرفة
قDد حDذر مDن الغلDو والشDطط الفكDري منDذ مDا يقDارب , صلوات i وتسليماته عليDه

في ھDذه الجزئيDة سDأعرض بعDض صDفات المتطDرفين فكريDا
  :    كما يلي, 

  :حداثة السن

لقد وصفھم رسول f صUلى f عليUه وسUلمفي الحUديث الصUحيح
َيْخُرُجقUوٌمفي آخUِر : "بقولUه, )319/5(عUن عبUد f بUن مسUعود

Uةِ , ا>سنانِ حدثاء  nِر البريUوِل خيUن قUرآَن بِ , يقولوَن مUرأوَن القUيق
ِميnةِ , }عظم الحنجرة nيِن كما َيمُرُق السھُم من الر oَيمرقوَن من الد
 ".تلھمللnِھلَِمنقَ ا ِعْندا ظيمً 

الDذي يصDاحبه ازديDاد الخبDرة واتسDاع , ويمكن القول بأنه بمرور السDنوات وبالتقDدم فDي العمDر
ا!فق واكتساب بعد النظر الذي يعطي لhنسان القدرة على إدراك ما يمكن أن تؤول 

لمشك=ت بدقة والبعد عن السطحية في حلھامن خ=ل ما يقرأ وما يسمع ومن خ=ل تفحص ا

وأيضا من خ=ل كثرة التجارب التي يصاحبھا النجاح تارة والفشل تارات أخرى
عادة ما يصبح اQنسان أكثر قدرة على التوافق اEجتماعي والتكيف , البحث والقراءة واEط=ع

من مDع ذلDك خطDر تبنيDه للسDلوكيات المناوئDة وأيضا عادة ما يتراجع بDالتزا, مع محيطه وبيئته
من قبيل تبنيه ل_فكDار المتطرفDة أو التDي تحDض علDى الكراھيDة , لقيم المجتمع الذي ينتمى إليه

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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ومن ھنا يجب التنبيه لخطورة اEنخراط في التفكير الجمعي 
الذي تتبناه بعDض المؤسسDات أو الجماعDات التDي تDرى أن المصDلحة تقتضDي إخضDاع أصDحاب 

التفكير الفردي لسيطرتھا
جعل الفرد غير قادر على اEستق=لية الفكرية أو اQبداعشأنه أن ي

اEختيار بين ما يؤمن به وماE يؤمن به

بعض وليس كل  -كانت ھذه 
 ويمكن معرفة ما

الصفات السابقة فيه

المتطرفون من ناحية وجھة النظر اQس=مية -ثانيا

يثير أعداء اQس=م دائما موجة اQساءة تلو ا!خDرى ضDد اQسD=م والمسDلمين 
العديد من التھم الباطلة التي E أساس لھDا مDن الصDحة

دين تطرف يحض على اQرھاب والعنف
QھماDلمين أنفسDن المسDدعين مDض المنخDى بعDي علDد تنطلDا قDد أنھDس=مية تصل أحيانا إلى ح

الذين E يعرفون دينھم وE تاريخه حق المعرفة
صلوات i وتسليماته عليDه

في ھDذه الجزئيDة سDأعرض بعDض صDفات المتطDرفين فكريDاومن ھنا فإنني 
, النظر اQس=مية

حداثة السن -1 •
لقد وصفھم رسول f صUلى f عليUه وسUلمفي الحUديث الصUحيح         
عUن عبUد f بUن مسUعود, مسنده
حدثاء : أو قال -أحداثُ 
عظم الحنجرة {َتَراِقَيُھمْ 
ظيمً عَ م أجرا لِھِ تقَ في 

ويمكن القول بأنه بمرور السDنوات وبالتقDدم فDي العمDر
ا!فق واكتساب بعد النظر الذي يعطي لhنسان القدرة على إدراك ما يمكن أن تؤول 

من خ=ل ما يقرأ وما يسمع ومن خ=ل تفحص ا

وأيضا من خ=ل كثرة التجارب التي يصاحبھا النجاح تارة والفشل تارات أخرى          
البحث والقراءة واEط=ع

مع محيطه وبيئته
لقيم المجتمع الذي ينتمى إليه

  .والعنف
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, بUاب مUا جUاء فUي الحروريUة, 
ِتي اْخِت3َفٌ  nَوفُْرَقةٌ , َسَيُكوُن ِفي أُم ,
ِ ِفUي َشUْيءٍ  nf َنUوا ِمUُبوَن , َولَْيُسUَيْحَس

ِ ِمUْنُھْم  nrاUى ِبUَُتلُُھْم أَْولUِذي َيْقnال "
لھUم : والسUمت يعنUي, يحلقون رؤوسھم

وتجدر اQشارة إلى أن ھناك فرقا بين اQعجاب بالنفس الذي يحمل اQنسان على الكبر والغرور 
Dرشاد ممن ھم أكثر منه خبرة أو أكبQستجابة للنصح واEه والتعالي و يؤدي به إلى عدم اDر من

وبDDين الثقDDة بDDالنفس الناتجDDة مDDن امDDت=ك اQنسDDان QمكانDDات 
  .وقدرات تؤھله !داء رسالته في الحياة وتساعده على اتمام كل مھمة ينشدھا

لى مرتبة ا!مراض إويمكن أن يرقى 
التDي تحيDد بصDاحبھا عDن قDول الحDق 
وأمDDا الثقDDة بDDالنفس فھDDي صDDفة 
حتى E يفقد إيمانه بذاته ويصبح عرضDة ل=نتقDاد ول=سDتغ=ل 

وھم من يأخDذون , فھم المصابيح التي تضيء للناس في ظ=م الجھل
وھDم بشDھادة القDرآن , بأيديھم الى طريDق الحDق وسDبيل الھDدى والرشDاد وصDراط i المسDتقيم

j أكثDDر النDDاس خشDDية , كتDDاب i الDDذي E يأتيDDه الباطDDل مDDن بDDين يديDDه وE مDDن خلفDDه
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ  nf َما َيْخَشى nإِن( . 

قUال تعUالى فUي اJيUة , والعلماء أيضا ھم حملة العلم الذين أبDدا E يسDتوون مDع غيDرھم
لكDDن المتطDDرفين E , )الUUnِذيَن � َيْعلَُمUUونَ 

واتھUUامھم , والطعUUن فUUي نوايUUاھم
, أو مUن ا>حيUاء الثقUات, ف3 يعتدون بقول عالم من غير القرون الث3ثة ا>ولUى

بUUل , و� بكتابUUاتھم, وبUUا>حرى � يعتUUد بUUآرائھم
ويطعنUون علUيھم بأقسUى عبUارات 

  .)1(والمؤمن أبدا � يكون طعانا و� لعانا و� فاحشا و� متفحشا

جامع%%ة ا	م%%ام محم%%د ب%%ن س%%عود , الري��اض

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية
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  :إعجابھم بأنفسھم

, كتUاب اللقطUة, روي عن عبد الرازق عن عمر عن قتادة
ُ َعلَْيِه َوَسلَمْ : قال ) 18002 nf ىnَصل tِبي nِتي اْخِت3َفٌ " : َقاَ�لن nَسَيُكوُن ِفي أُم
ِ ِفUي َشUْيءٍ , َيْدُعوَن إِلَى nfِ , ْم أَْنفُُسُھْم أَْو ُتْعِجُبھُ , َوَسَيأِْتي َقْوٌم ُيْعِجُبوَنَكمْ  nf َنUوا ِمUَولَْيُس

ِ ِمUْنُھْم , َفاْقُتلُوُھمْ , َفإَِذا َخَرُجوا َعلَْيُكمْ , َولَْيُسوا َعلَى َشْيءٍ  nrاUى ِبUَُتلُُھْم أَْولUِذي َيْقnال
ْمُت :" ُھْم ؟ َقالَ  nيحلقون رؤوسھم: الحلق يعني, "اْلَحْلُق َوالس

وتجدر اQشارة إلى أن ھناك فرقا بين اQعجاب بالنفس الذي يحمل اQنسان على الكبر والغرور 
Dرشاد ممن ھم أكثر منه خبرة أو أكبQستجابة للنصح واEوالتعالي و يؤدي به إلى عدم ا

وبDDين الثقDDة بDDالنفس الناتجDDة مDDن امDDت=ك اQنسDDان QمكانDDات , سDDنا أو أعمDDق وأقDDدم منDDه تجربDDة
وقدرات تؤھله !داء رسالته في الحياة وتساعده على اتمام كل مھمة ينشدھا

ويمكن أن يرقى , فاQعجاب بالنفس والزھو بھا يعد خلقا مذموما
التDي تحيDد بصDاحبھا عDن قDول الحDق , ترجع أسبابھا إلى عوامل التربيDة والنشDأة

وأمDDا الثقDDة بDDالنفس فھDDي صDDفة , وتقDDوده دائمDDا إلDDى احتقDDار الغيDDر وازدرائDDه, وعDDن فعDDل الخيDDر
حتى E يفقد إيمانه بذاته ويصبح عرضDة ل=نتقDاد ول=سDتغ=ل , محمودة وأمر مھم !ي شخص

  :العلماءالطعن في 

فھم المصابيح التي تضيء للناس في ظ=م الجھل, العلماء ھم ورثة ا!نبياء
بأيديھم الى طريDق الحDق وسDبيل الھDدى والرشDاد وصDراط i المسDتقيم

كتDDاب i الDDذي E يأتيDDه الباطDDل مDDن بDDين يديDDه وE مDDن خلفDDه
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ : (من سورة فاطر) 28(قال تعالى في اJية  nf َما َيْخَشى nإِن

والعلماء أيضا ھم حملة العلم الذين أبDدا E يسDتوون مDع غيDرھم
الUUnِذيَن � َيْعلَُمUUونَ قUUُْل َھUUْل َيْسUUَتِوي الUUnِذيَن َيْعلَُمUUوَن وَ (: مUUن سUUورة الزمUUر

  .   يلتفتون !ي من ذلك

والطعUUن فUUي نوايUUاھم, الجUUرأة علUUى العلمUUاء, فمUUن صUUفات ھUUؤ�ء المتطUUرفين
ف3 يعتدون بقول عالم من غير القرون الث3ثة ا>ولUى, 

وبUUا>حرى � يعتUUد بUUآرائھم, وبعضUUھم يكفUUرھم, فUUي ض3UUلة
ويطعنUون علUيھم بأقسUى عبUارات , ويلعنونھم بأشUد عبUارات اللعUن, يقذفون العلماء بأقذع السباب

والمؤمن أبدا � يكون طعانا و� لعانا و� فاحشا و� متفحشا

                                         

الري��اض, الس��عودية, "رعيةدراس%%ة ش%%: التط%%رف ف%%ي ال%%دين", محم��د ب��ن عب��د ال��رازق الطبطب��ائي
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إعجابھم بأنفسھم -2 •
روي عن عبد الرازق عن عمر عن قتادة          

18002(الحديث رقم 
َوَسَيأِْتي َقْوٌم ُيْعِجُبوَنَكمْ 

ُھْم َعلَى َشْيءٍ  nَولَْيُسوا َعلَى َشْيءٍ , أَن
ُھْم ؟ َقالَ َوَما ِسَمتُ : َقالُوا

 .خشوع

وتجدر اQشارة إلى أن ھناك فرقا بين اQعجاب بالنفس الذي يحمل اQنسان على الكبر والغرور 
Dرشاد ممن ھم أكثر منه خبرة أو أكبQستجابة للنصح واEوالتعالي و يؤدي به إلى عدم ا

سDDنا أو أعمDDق وأقDDدم منDDه تجربDDة
وقدرات تؤھله !داء رسالته في الحياة وتساعده على اتمام كل مھمة ينشدھا

فاQعجاب بالنفس والزھو بھا يعد خلقا مذموما          
ترجع أسبابھا إلى عوامل التربيDة والنشDأة النفسية التي

وعDDن فعDDل الخيDDر
محمودة وأمر مھم !ي شخص

  . ممن حوله

الطعن في  -3 •
العلماء ھم ورثة ا!نبياء

بأيديھم الى طريDق الحDق وسDبيل الھDدى والرشDاد وصDراط i المسDتقيم
كتDDاب i الDDذي E يأتيDDه الباطDDل مDDن بDDين يديDDه وE مDDن خلفDDه, الكDDريم
قال تعالى في اJية ,تعالى

والعلماء أيضا ھم حملة العلم الذين أبDدا E يسDتوون مDع غيDرھم          
مUUن سUUورة الزمUUر) 9(

يلتفتون !ي من ذلك

فمUUن صUUفات ھUUؤ�ء المتطUUرفين          
, بالمداھنة للحاكم

فUUي ض3UUلة نمUUا يعUUدونھمإو
يقذفون العلماء بأقذع السباب

والمؤمن أبدا � يكون طعانا و� لعانا و� فاحشا و� متفحشا, الطعن

  

  

                                                          
1

محم��د ب��ن عب��د ال��رازق الطبطب��ائي -
19ص, م2004,ا	س/مية
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E شك أن التھاون في تأدية الشعائر الدينية والطاعات دليل على ضعف اQيمان وعلDى معصDية 
وأيضDDا لDDيس اEجتھDDاد فDDي , لكنDDه لDDيس دليDDل علDDى عDDدم وجDDود اQيمDDان بالكليDDة

في كل الحاEت ومع بعض ا!شDخاص دلDي= علDى المتابعDة 
أو دلDDي= علDDى الصDD=ح الكامDDل والتقDDوى 

الUذي رواه البخUاري فUي صUحيحه 
َقْوٌم َتْحِقُروَن َص3َتُكْم مع َص3ِتِھْم، 

تسUتقلون : أي: َتْحِقUُرونَ و, ؛ >نھم كانوا يصومون النھUار ويقومUون الليUل

UUانوا � يطيعUUذين كUUوارج الUUفة الخUUذه صUUون وھ
فتراھم يتعدون على ولي ا>مUر أيUا كUان 

ذا إفUالحكم , سUواء أكUان بصUفة شUرعية أم بغيUر صUفة شUرعية

وھنا يمكن القول بأن طاعة ولي ا!مر ينبغي أن تكون لدفع عجلة التطور والمحافظDة 
ومسDDاعدته علDDى تحقيDDق نھDDوض ونمDDو فDDي شDDتى 
وE يقصDDد أبDDدا بالطاعDDة الحDDث علDDى تملDDق 
!ن ذلDك يعDد مشDاركة عDن عمDد 

وھUذه نتيجUة طبيعيUة , "بالتحزبUات السUرية
, بل ويحUذرون منھUا, نتجت عن قراءات خاصة ومفاھيم خاطئة � يعرفھا أھل العلم و� يقرونھا

إذا رأيUت قومUا يتنUاجون فUي شUيء مUن الUدين 

ينبغDي أن تكDون , وھنا ينبغي القول بأن الDدعوة إلDى i وإلDى منھجDه وإلDى صDراطه المسDتقيم
, !نه لم يعد ھناك ما يستحق إخفDاءه

ولم يترك شيئا عن i لDم يبلDغ بDه 

جامع%%ة ا	م%%ام محم%%د ب%%ن س%%عود , الري��اض

, دار البص%%يرة, نش��أت ب��ن كم��ال المص��ري
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  :اEجتھاد في الطاعة

E شك أن التھاون في تأدية الشعائر الدينية والطاعات دليل على ضعف اQيمان وعلDى معصDية 
لكنDDه لDDيس دليDDل علDDى عDDدم وجDDود اQيمDDان بالكليDDة

في كل الحاEت ومع بعض ا!شDخاص دلDي= علDى المتابعDة , الطاعات وتأدية الشعائر والطقوس
أو دلDDي= علDDى الصDD=ح الكامDDل والتقDDوى , ل الكDDريم صDDلوات i وسDD=مه عليDDه

 .ن واحدآفي ) الظاھرة والباطنة

الUذي رواه البخUاري فUي صUحيحه , ذكر فUي الحUديث الصUحيح ,بل إن النبي صلى f عليه وسلم
َقْوٌم َتْحِقُروَن َص3َتُكْم مع َص3ِتِھْم،  : "وصف الخوارج بقوله) 5058" (أبو سعيد الخدري
؛ >نھم كانوا يصومون النھUار ويقومUون الليUل"وِصياَمُكْم مع ِصياِمِھمْ 

  :التعدي على وEة ا!مور

f هUUق3ني رحمUUر العسUUن حجUUول ابUUيق ,UUانوا � يطيعUUذين كUUوارج الUUفة الخUUذه صUUوھ
فتراھم يتعدون على ولي ا>مUر أيUا كUان , وھذا ا>مر ينتشر حاليا بين جموع المتطرفين

سUواء أكUان بصUفة شUرعية أم بغيUر صUفة شUرعية, منصبه أو طريقة وصوله للحكUم
 .)1(للمصلحة والھوى وا�عتقاد الخاطئ

وھنا يمكن القول بأن طاعة ولي ا!مر ينبغي أن تكون لدفع عجلة التطور والمحافظDة 
ومسDDاعدته علDDى تحقيDDق نھDDوض ونمDDو فDDي شDDتى , علDDى ا!مDDن واEسDDتقرار والنمDDاء المنشDDود

وE يقصDDد أبDDدا بالطاعDDة الحDDث علDDى تملDDق , ولDDن يكDDون ذلDDك إE بالنصDDح واQرشDDاد
!ن ذلDك يعDد مشDاركة عDن عمDد , في نھجه حتى ولو كان على غير الصواب ومجاراته

  :التحزبات السرية

بالتحزبUات السUرية"يلجأ المتطرفون عادة إلى تشكيل مUا يسUمى 
نتجت عن قراءات خاصة ومفاھيم خاطئة � يعرفھا أھل العلم و� يقرونھا

إذا رأيUت قومUا يتنUاجون فUي شUيء مUن الUدين " :وقد أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه f قوله
 .)2("ن العامة فاعلم أنھم على تأسيس ض3لة

وھنا ينبغي القول بأن الDدعوة إلDى i وإلDى منھجDه وإلDى صDراطه المسDتقيم
!نه لم يعد ھناك ما يستحق إخفDاءه, واضحة كل الوضوح وصريحة كل الصراحة وعلى الم_

ولم يترك شيئا عن i لDم يبلDغ بDه , فرسول i صلى i عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى ا!مانة

                                         

الري��اض, الس��عودية, "دراس%%ة ش%%رعية: التط%%رف ف%%ي ال%%دين", محم��د ب��ن عب��د ال��رازق الطبطب��ائي
  .22ص,مرجع السابق

نش��أت ب��ن كم��ال المص��ري: تحقي��ق, "اعتق%%اد اھ%%ل الس%%نة والجماع%%ةش%%رح اص%%ول ", ھب��ة هللا ب��ن الحس��ن الXلك��ائي
  . 135ص, م
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اEجتھاد في الطاعة -4 •
E شك أن التھاون في تأدية الشعائر الدينية والطاعات دليل على ضعف اQيمان وعلDى معصDية 

لكنDDه لDDيس دليDDل علDDى عDDدم وجDDود اQيمDDان بالكليDDة, i عDDز وجDDل
الطاعات وتأدية الشعائر والطقوس

ل الكDDريم صDDلوات i وسDD=مه عليDDهالكاملDDة للرسDDو
الظاھرة والباطنة(

بل إن النبي صلى f عليه وسلم
أبو سعيد الخدري"عن 

وِصياَمُكْم مع ِصياِمِھمْ 
  .ص3تكم

التعدي على وEة ا!مور -5 •
          f هUUق3ني رحمUUر العسUUن حجUUول ابUUيق
وھذا ا>مر ينتشر حاليا بين جموع المتطرفين, الخلفاء

منصبه أو طريقة وصوله للحكUم
للمصلحة والھوى وا�عتقاد الخاطئ

وھنا يمكن القول بأن طاعة ولي ا!مر ينبغي أن تكون لدفع عجلة التطور والمحافظDة           
علDDى ا!مDDن واEسDDتقرار والنمDDاء المنشDDود

ولDDن يكDDون ذلDDك إE بالنصDDح واQرشDDاد, المجDDاEت
ومجاراته, الحاكم

  . في اQفساد

التحزبات السرية -6 •
يلجأ المتطرفون عادة إلى تشكيل مUا يسUمى           

نتجت عن قراءات خاصة ومفاھيم خاطئة � يعرفھا أھل العلم و� يقرونھا
وقد أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه f قوله

ن العامة فاعلم أنھم على تأسيس ض3لةدو

وھنا ينبغي القول بأن الDدعوة إلDى i وإلDى منھجDه وإلDى صDراطه المسDتقيم
واضحة كل الوضوح وصريحة كل الصراحة وعلى الم_

فرسول i صلى i عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى ا!مانة

                                                          
1

محم��د ب��ن عب��د ال��رازق الطبطب��ائي -
مرجع السابق,م2004,ا	س/مية

2
ھب��ة هللا ب��ن الحس��ن الXلك��ائي -

م2001, 1ج,ا=سكندرية
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والقرآن الكريم الذي أنزل عليه ھو آخر الكتب السماوية 

i يليق بمن لم يصلوا إلى مقام النبوة ولم ينزل عليھم وحي من عند Eوإنما , إذا ف= يصح و
مDDDن  ھDDDم بشDDDر عDDDاديون يخطDDDؤون أحيانDDDا ويصDDDيبون أحيانDDDا أخDDDرى ولھDDDم آراء خاصDDDة نابعDDDة

لفعDل مDا يقولDون , بأن يتحزبوا ويجتمعوا سرا متDوارين عDن أعDين النDاس

لDن تDوحي !نظمDة الحكDم  -وخصوصDا إذا كانDت محظDورة 
اEجتماعات والتحزبات للتخطيط لزعزعة 
أو لتدمير مؤسسات الدولDة QحDداث حالDة 
أو لتنفيDDDذ مخططDDDات أصDDDحاب ا!جنDDDدات 

  

 :على سبيل المثال � الحصر ما يلي

غيUر مبنيUة علUى رؤيUة منطقيUة 
  . بل ومھاجمته أحيانا

و ) يتسUUار(و ) جبايUUة الUUثمن(جماعUUات 
وكلھا )  غوش أمنونيم(و ) حركة كاخ
م 1980التي تأسسUت عUام ) جيش الرب

) داعUش(وتنظUيم , م فUي الصUين

أو التعصب , وھو التحيز لعرق محدد من ا>عراق له وصف تاريخي محدد
أو لھا صفات شكلية أو لغوية تميزھا عUن 

ا>فكUUار المتطرفUUة التUUي انتشUUرت بUUين المنتمUUين لقبيلUUة الھوتUUو وقبيلUUة 
 800راح ضحيته مUا يقUارب 

و  1990وذلUك بUين عUامي , في واحدة من أبشع المجازر ال3إنسانية فUي قUارة أفريقيUا

واللجUوء للعنUف , أو لفكرة سياسية محددة
  . اللفظي أو الجسدي من أجل فرض تقاليد وقيم معينة ينادي بھا المتبنين لھذه ا>فكار

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والقرآن الكريم الذي أنزل عليه ھو آخر الكتب السماوية , وھو آخر ا!نبياء وخاتم الرسل
  

i يليق بمن لم يصلوا إلى مقام النبوة ولم ينزل عليھم وحي من عند Eإذا ف= يصح و
ھDDDم بشDDDر عDDDاديون يخطDDDؤون أحيانDDDا ويصDDDيبون أحيانDDDا أخDDDرى ولھDDDم آراء خاصDDDة نابعDDDة

بأن يتحزبوا ويجتمعوا سرا متDوارين عDن أعDين النDاس, تصوراتھم الخاصة
  .بأنه لصالح الدعوة أو لصالح اQس=م والمسلمين

وخصوصDا إذا كانDت محظDورة  -و!ن اEجتماعات السرية 
اEجتماعات والتحزبات للتخطيط لزعزعة  وإنما ستوحي بأن ھذه, والمسؤولين عن ا!من بذلك

أو لتدمير مؤسسات الدولDة QحDداث حالDة , أو Qسقاط نظام سياسي قائم, واستقرار أمن الوطن
أو لتنفيDDDذ مخططDDDات أصDDDحاب ا!جنDDDدات , أو خدمDDDة للجھDDDات المعاديDDDة للDDDوطن

  .  إلى آخر ذلك مما يضر وE ينفع.... ,والمصالح من خارج الب=د

  :أنواع التطرف الفكري

على سبيل المثال � الحصر ما يلي أذكر منھا, للتطرف الفكري عديد من ا>نواع المختلفة

غيUر مبنيUة علUى رؤيUة منطقيUة , وھو التحيز لفكUرة قائمUة علUى أسUس دينيUة  :التطرف الديني
بل ومھاجمته أحيانا, وإغ3ق الباب في وجه كل من يحاول تعديل تلك الرؤية

جماعUUات , ومUUن الجماعUUات الدينيUUة المتطرفUUة فUUي العصUUر الحUUديث
حركة كاخ(و) أمناء جبل الھيكل( و) عصابة اليھود(

جيش الرب(وجماعة , جماعات يھودية تأسست في فلسطين المحتلة
م فUي الصUين1990التUي تأسسUت عUام ) البرق الشUرقي(وجماعة 

  . م في العراق وسوريا2013

وھو التحيز لعرق محدد من ا>عراق له وصف تاريخي محدد: رف القومي
أو لھا صفات شكلية أو لغوية تميزھا عUن , لجنسية أو للغة معينة نشأت في نطاق جغرافي معين

ا>فكUUار المتطرفUUة التUUي انتشUUرت بUUين المنتمUUين لقبيلUUة الھوتUUو وقبيلUUة : ومثUUال علUUى ذلUUك
راح ضحيته مUا يقUارب , نھماثم ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح بي, تسي في رواندا

في واحدة من أبشع المجازر ال3إنسانية فUي قUارة أفريقيUا
  .م من القرن العشرين

أو لفكرة سياسية محددة, وھو التحيز لنمط سياسي معين :التطرف السياسي
اللفظي أو الجسدي من أجل فرض تقاليد وقيم معينة ينادي بھا المتبنين لھذه ا>فكار

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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وھو آخر ا!نبياء وخاتم الرسل, أمته
  .إلى أھل ا!رض

 i يليق بمن لم يصلوا إلى مقام النبوة ولم ينزل عليھم وحي من عند Eإذا ف= يصح و
ھDDDم بشDDDر عDDDاديون يخطDDDؤون أحيانDDDا ويصDDDيبون أحيانDDDا أخDDDرى ولھDDDم آراء خاصDDDة نابعDDDة

تصوراتھم الخاصة
بأنه لصالح الدعوة أو لصالح اQس=م والمسلمين

و!ن اEجتماعات السرية           
والمسؤولين عن ا!من بذلك

واستقرار أمن الوطن
أو خدمDDDة للجھDDDات المعاديDDDة للDDDوطن, مDDDن الفوضDDDى

والمصالح من خارج الب=د

أنواع التطرف الفكري -الثاث

للتطرف الفكري عديد من ا>نواع المختلفة

التطرف الديني-1
وإغ3ق الباب في وجه كل من يحاول تعديل تلك الرؤية, سليمة

ومUUن الجماعUUات الدينيUUة المتطرفUUة فUUي العصUUر الحUUديث
(و) شبيبة الت3ل(

جماعات يھودية تأسست في فلسطين المحتلة
وجماعة , في أوغندا

2013الذي تأسس عام 

رف القوميالتط-2
لجنسية أو للغة معينة نشأت في نطاق جغرافي معين

  .غيرھا

ومثUUال علUUى ذلUUك          
تسي في روانداالتو
في واحدة من أبشع المجازر ال3إنسانية فUي قUارة أفريقيUا, قتيل ألف

م من القرن العشرين1994

التطرف السياسي-3
اللفظي أو الجسدي من أجل فرض تقاليد وقيم معينة ينادي بھا المتبنين لھذه ا>فكار
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وحUزب , أحزاب اليمين المتطرف التي تنشUط فUي معظUم دول أوروبUا
وحزبUUي , , المتطUUرف فUUي فرنسUUا

, وھUي أحUزاب � تحتUرم معتقUدات اJخUرين
  . وھذه حقيقتھم سواء أعلنوا ذلك صراحة أم لم يعلنوا

كتحيUز الUذكر , ويقصUد بUه التطUرف الUذي يعتمUد علUى المبUدأ الجنسUاني
والخUال مUن , والمقصود ھنا التحيز غير المبني على أسس منطقية سليمة

ذا كانت ھناك إ, كأن يتحيز الغني للغني
تحيز للغنUي أيضUا فUي التأييUد وكأن ي

لUى إ, لحصوله على وظيفة معينة أو منصب معين بغض النظر عن كفاءتUه ومUدى اسUتحقاقه لھUا

والمخUالف فUي المقUام ا>ول , 
والذي يصدر من قبل بعض ا>فراد المنتسبين إلى الجھات ا>منية على 

  :لى التطرف الفكري والمساعدة في صناعته

لحUل �بد من الوقUوف علUى مسUببات حUدوثھا حتUى يUتم تحديUد ا
لى الدواء المناسب له بدقة إه بدقة حتى يمكن اللجوء 

وتشUير ا>دلUة , نمUا >سUباب متعUددة
تشترك فيھا طائفة متنوعة من البلدان 

يجUاد فUرص العمUل إوفUي , ن البلدان التي تفشل في تحقيق مستويات عاليUة ومسUتدامة مUن النمUو
دارة إو, والسUيطرة علUى الفسUاد

بلUدان , نسUانالع3قات بUين مختلUف مكونUات المجتمUع بمUا يتفUق والتزاماتھUا فUي مجUال حقUوق ا4
لUى أن تشUھد عUددا أكبUر مUن ا>حUداث ذات 

مما ينقص من , المواطنون ضعف نتائج التنمية تأكيدا لعدم شرعية الحكومة
ويمكن أن يجعل انعدام فرص 

 . 

الجمعي%%ة العام%%ة ل+م%%م , "خط%%ة عم%%ل لمن%%ع التط%%رف العني%%ف

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية
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أحزاب اليمين المتطرف التي تنشUط فUي معظUم دول أوروبUا: ومثال على ذلك
المتطUUرف فUUي فرنسUUا) الجبھUUة الوطنيUUة( وحUUزب , المتطUUرف فUUي ھولنUUدا

وھUي أحUزاب � تحتUرم معتقUدات اJخUرين, المتطرفUان فUي الUدنمارك) ھارد �يUن
وھذه حقيقتھم سواء أعلنوا ذلك صراحة أم لم يعلنوا, , تنبذ اJخر وتنادي بالتفرقة العنصرية

ويقصUد بUه التطUرف الUذي يعتمUد علUى المبUدأ الجنسUاني: التطرف طبقا للجنس
والمقصود ھنا التحيز غير المبني على أسس منطقية سليمة, وا>نثى لbنثى

  .والبعيد عن العدالة

كأن يتحيز الغني للغني, وھو التحيز لطبقة اجتماعية معينة: التطرف الطبقي
وكأن ي, خصومة بينه وبين الفقير وذلك بغض النظر عمن له الحق

لحصوله على وظيفة معينة أو منصب معين بغض النظر عن كفاءتUه ومUدى اسUتحقاقه لھUا
  . غير ذلك من أنواع التمييز الطبقي المختلفة

, ويقصد بUه التجUاوز غيUر المسUموح بUه قانونيUا: التطرف ا!مني
والذي يصدر من قبل بعض ا>فراد المنتسبين إلى الجھات ا>منية على , ا4نسانية

  .اخت3ف مسمياتھا في حق المواطنين

لى التطرف الفكري والمساعدة في صناعتهإالعوامل وا!سباب المؤدية 

�بد من الوقUوف علUى مسUببات حUدوثھا حتUى يUتم تحديUد ا, لكي يتم إيجاد حلول >ي مشكلة
ه بدقة حتى يمكن اللجوء � بعد تشخيصإلمرض ذ � ع3ج

نمUا >سUباب متعUددةإلUى سUبب واحUد وإوظاھرة التطرف الفكUري � تعUود 
تشترك فيھا طائفة متنوعة من البلدان , لى وجود دوافع متكررة وأسباب معينةإالنوعية المتوافرة 
  :منھا, لى التشدد والتطرف الفكريإوتؤدي 

Eقتصاديةقلة الفرص اEجتماعية وا:  

ن البلدان التي تفشل في تحقيق مستويات عاليUة ومسUتدامة مUن النمUو
والسUيطرة علUى الفسUاد, وتعزيUز المسUاواة, الUنقص مUن الفقUر والبطالUة

الع3قات بUين مختلUف مكونUات المجتمUع بمUا يتفUق والتزاماتھUا فUي مجUال حقUوق ا4
لUى أن تشUھد عUددا أكبUر مUن ا>حUداث ذات إوتميUل , معرضة أكثUر مUن غيرھUا للتطUرف العنيUف

المواطنون ضعف نتائج التنمية تأكيدا لعدم شرعية الحكومةوقد يعتبر 
ويمكن أن يجعل انعدام فرص , فعالية مؤسسات الدولة في التصدي للتطرف العنيف عند ظھوره
. )1(العمل البديلة من التنظيمات المتطرفة العنيفة مصدر دخل مغريا

                                         

خط%%ة عم%%ل لمن%%ع التط%%رف العني%%ف -اس%%تراتيجية اFم%%م المتح%%دة العالمي%%ة لمكافح%%ة ا	رھ%%اب
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ومثال على ذلك          
المتطUUرف فUUي ھولنUUدا) الحريUUة(
ھارد �يUن(و ) لشعبا(

تنبذ اJخر وتنادي بالتفرقة العنصرية

التطرف طبقا للجنس-4
وا>نثى لbنثى, للذكر

والبعيد عن العدالة, أي مصداقية

التطرف الطبقي -5
خصومة بينه وبين الفقير وذلك بغض النظر عمن له الحق

لحصوله على وظيفة معينة أو منصب معين بغض النظر عن كفاءتUه ومUدى اسUتحقاقه لھUا
غير ذلك من أنواع التمييز الطبقي المختلفة

التطرف ا!مني -6
ا4نسانيةللقيم والمبادئ 

اخت3ف مسمياتھا في حق المواطنين

العوامل وا!سباب المؤدية  -رابعا

لكي يتم إيجاد حلول >ي مشكلة
ذ � ع3جإ, المناسب
وظاھرة التطرف الفكUري � تعUود , أيضا

النوعية المتوافرة 
وتؤدي , والمناطق

� 1- Eقلة الفرص ا
ن البلدان التي تفشل في تحقيق مستويات عاليUة ومسUتدامة مUن النمUوإ

الUنقص مUن الفقUر والبطالUةو, ال3ئق لشUبابھا
الع3قات بUين مختلUف مكونUات المجتمUع بمUا يتفUق والتزاماتھUا فUي مجUال حقUوق ا4

معرضة أكثUر مUن غيرھUا للتطUرف العنيUف
وقد يعتبر , الصلة به

فعالية مؤسسات الدولة في التصدي للتطرف العنيف عند ظھوره
العمل البديلة من التنظيمات المتطرفة العنيفة مصدر دخل مغريا

                                                          
1

اس%%تراتيجية اFم%%م المتح%%دة العالمي%%ة لمكافح%%ة ا	رھ%%اب: ثقاف%%ة الس%%/م" -
17, 16البندان (, المتحدة
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, سياسUي الUذي يخضUع لUه/ للنظUام ا�قتصUاد
مUن "فالنظUام ككUل يخضUع لمبUدأ 

  

عDن  وھنا Eبد من إتاحة مبدأ التكDافؤ فDي الفDرص لكDل فDرد مDن أفDراد الDوطن دون تمييDز !حDد
لما في ذلك من بالغ ا!ثDر , الخ

اQيجابي في مسار تنمية المجتمع وتقليل النزاعات والخ=فات التي تتسDبب فDي وقDوع أفDراد و 
التDي فDي نفDس , بسDبب شDعورھم بفقDدان حقDوقھم الشDرعية

والوصDDDوليين واEنتھDDDازيين , 

لUى زيUادة تعUرض أي بلUد إوالتنوع في حد ذاته � يؤدي 
وعنUدما , ا>من من قبيUل نUدرة المUوارد
قتصUادية جميUع القطاعUات السياسUية وا�

يتزايUد احتمUال التUوترات بUين الطوائUف وعUدم المسUاواة بUين 
ن فUي تقييUد إمكانيUة الحصUول 

وذلUك بUدوره قUد , قليميUة وحريUة الUدين
 .)2(لى معانقة التطرف العنيف كوسيلة لتحقيق أھدافھم

تبرير معاملة ا!فDراد الDذين ينتمDون 
بقصد تمييز البعض وتھميش الDبعض اJخDر 
حتى E يشعر فريق بالفوقية والتعالي ويشعر فريDق 

وتنشDDأ علDDى أثDDر ذلDDك الضDDغائن وا!حقDDاد بDDين أبنDDاء المجتمDDع الواحDDد أو بDDين طبقاتDDه 
لDDى تكDDوين نDDواة ل_فكDDار إوالتDDي مDDن الممكDDن أن تDDؤدي عبDDر تراكمھDDا 

لى أفعال إا ويسھل عليه بعد ذلك تحويلھ
ومDن ثDم يخسDر المجتمDع ككDل جDراء مDا تجDره عليDه تلDك 

زدھار في بيئة يطبعھا سوء ا4دارة وأوجه قصور 
وثقافة ا4ف3ت من العقاب على السلوكيات غيUر المشUروعة التUي ترتكبھUا 
دارة بالسياسUUات القمعيUUة والممارسUUات التUUي تنتھUUك 

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499.  

  .10-9ص, مرجع سابق, "خطة عمل لمنع التطرف العنيف

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

للنظUام ا�قتصUادوالحديث عن تكافؤ الفرص دون التعUرض 
فالنظUام ككUل يخضUع لمبUدأ , فالمجتمعات الرأسمالية ليس فيھا تكافؤ فUرص

  .)1(فالفرصة ھنا لمن يملك, "لى كل حسب ملكيتهإ

وھنا Eبد من إتاحة مبدأ التكDافؤ فDي الفDرص لكDل فDرد مDن أفDراد الDوطن دون تمييDز !حDد
الخ......سواء كانت تلك الفرص تعليمية أو وظيفية أو صحية

اQيجابي في مسار تنمية المجتمع وتقليل النزاعات والخ=فات التي تتسDبب فDي وقDوع أفDراد و 
بسDبب شDعورھم بفقDدان حقDوقھم الشDرعية, جماعات فريسة ل_فكار المتطرفة

, ت يحصDDDل عليھDDDا غيDDDرھم مDDDن أھDDDل المحسDDDوبية والوسDDDاطة
  .ومتملقي أصحاب السلطة

  :التھميش والتمييز

والتنوع في حد ذاته � يؤدي , � يتسم أي بلد بالتجانس التام
ا>من من قبيUل نUدرة المUواردغير أنه عندما يشھد بلد ما أوجه انعدام , 

جميUع القطاعUات السياسUية وا�, تحتكر مجموعة واحدة مھما كUان وزنھUا الUديموجرافي
يتزايUد احتمUال التUوترات بUين الطوائUف وعUدم المسUاواة بUين , على حساب المجموعUات ا>خUرى
ن فUي تقييUد إمكانيUة الحصUول علUى نحUو مUا يتبUي, ستبعاد والتمييزالجنسين وحا�ت التھميش وا�

قليميUة وحريUة الUدينعلى الخدمات العامة وفرص العمل وفي عرقلة التنمية ا4
لى معانقة التطرف العنيف كوسيلة لتحقيق أھدافھمإيدفع بمن يشعرون بالحرمان 

تبرير معاملة ا!فDراد الDذين ينتمDون , وھنا يجب القول بأنه E يجوز أبدا وبأي حال من ا!حوال
بقصد تمييز البعض وتھميش الDبعض اJخDر , لمجتمع واحد بأسلوب مختلف اجتماعيا وقانونيا

حتى E يشعر فريق بالفوقية والتعالي ويشعر فريDق , سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد
  . دونية والوضاعة

وتنشDDأ علDDى أثDDر ذلDDك الضDDغائن وا!حقDDاد بDDين أبنDDاء المجتمDDع الواحDDد أو بDDين طبقاتDDه 
والتDDي مDDن الممكDDن أن تDDؤدي عبDDر تراكمھDDا , اEجتماعيDDة المختلفDDة

ويسھل عليه بعد ذلك تحويلھ, المتطرفة التي ما تلبث أن يتلقفھا البعض ويؤمن بھا
ومDن ثDم يخسDر المجتمDع ككDل جDراء مDا تجDره عليDه تلDك , جرامية تستھدف ا!برياء واJمنين

  .ا!فكار من أھوال ووي=ت

Qنسان وسيادة القانوندارة وانتھاك حقوق ا:  

زدھار في بيئة يطبعھا سوء ا4دارة وأوجه قصور لى ا�إيميل التطرف الفكري العنيف 
وثقافة ا4ف3ت من العقاب على السلوكيات غيUر المشUروعة التUي ترتكبھUا , الديموقراطية والفساد
دارة بالسياسUUات القمعيUUة والممارسUUات التUUي تنتھUUك وعنUUدما يمتUUزج سUUوء ا4, الدولUUة أو وك3ؤھUUا

                                         

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

خطة عمل لمنع التطرف العنيف -العالمية لمكافحة ا	رھاب استراتيجية اFمم المتحدة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

والحديث عن تكافؤ الفرص دون التعUرض           
فالمجتمعات الرأسمالية ليس فيھا تكافؤ فUرص, أمر غير جائز

إكل حسب طاقته 

وھنا Eبد من إتاحة مبدأ التكDافؤ فDي الفDرص لكDل فDرد مDن أفDراد الDوطن دون تمييDز !حDد
سواء كانت تلك الفرص تعليمية أو وظيفية أو صحية, أحد

اQيجابي في مسار تنمية المجتمع وتقليل النزاعات والخ=فات التي تتسDبب فDي وقDوع أفDراد و 
جماعات فريسة ل_فكار المتطرفة

DDDاطةالوقDDDوبية والوسDDDل المحسDDDن أھDDDرھم مDDDا غيDDDل عليھDDDت يحص
ومتملقي أصحاب السلطة

التھميش والتمييز -2 �
� يتسم أي بلد بالتجانس التام          

, للتطرف العنيف
تحتكر مجموعة واحدة مھما كUان وزنھUا الUديموجرافي

على حساب المجموعUات ا>خUرى
الجنسين وحا�ت التھميش وا�

على الخدمات العامة وفرص العمل وفي عرقلة التنمية ا4
يدفع بمن يشعرون بالحرمان 

وھنا يجب القول بأنه E يجوز أبدا وبأي حال من ا!حوال
لمجتمع واحد بأسلوب مختلف اجتماعيا وقانونيا

سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد
دونية والوضاعةآخر بال

وتنشDDأ علDDى أثDDر ذلDDك الضDDغائن وا!حقDDاد بDDين أبنDDاء المجتمDDع الواحDDد أو بDDين طبقاتDDه           
اEجتماعيDDة المختلفDDة

المتطرفة التي ما تلبث أن يتلقفھا البعض ويؤمن بھا
جرامية تستھدف ا!برياء واJمنينإ

ا!فكار من أھوال ووي=ت

� 3- Qسوء اQدارة وانتھاك حقوق ا
يميل التطرف الفكري العنيف           

الديموقراطية والفساد
الدولUUة أو وك3ؤھUUا

                                                          
1

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م22/7/2021

2
استراتيجية اFمم المتحدة: ثقافة الس/م" -
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 ويمكUن أن تفسUح, لى التزايUدإ
سUم أمUن الدولUة المجUال للتطUرف العنيUف 
لUى تأييUد أفعUال الجماعUات المتطرفUة 

يمكDن أن تسDتعمل , وينبغي القول بأن الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف بكDل أشDكاله
وغيDر , تمارسDھا الدولDة -غير ديمقراطية وغيDر عادلDة قانونيDا 

في صراعھا ضد الدولDة ممثلDة فDي 
وذلك من خ=ل خلق رأي عام يسDتھدف مناھضDة الدولDة ومؤسسDاتھا عبDر 
ومحاولDة إثDارة البلبلDة حDول أي موضDوع يمكDن  أن يسDبب 

يظDة لى اEستجابات ا!منية القمعية الغل
: باQضافة إلى التعدي على مبدأ سيادة القانون مثل

تصنيف فئات معينة من المواطنين وكيل اEتھامDات بالباطDل لھDم والتحDريض المعلDن والمخفDي 
 ع=ن حالة الطوارئإو, قتحامية التي تنتھك خصوصياتھم

ھDDDي الDDDدول والحكومDDDات التDDDي تكثDDDر لDDDديھا الجماعDDDات اQرھابيDDDة 

أصDDحاب المصDDالح مDDن الDDدول العظمDDى 
فعال الحكومية سواء تورطا فعليا بالتحريض 
فسDاد ثقDة النDاس فDي شDرعية نظDامھم والنظDام 

لUى تUوفير تربUة خصUبة إتميل النزاعات الطويلة ا>مد والنزاعUات التUي لUم تUتم تسUويتھا 
, الناجمين عUن النUزاع ذاتUه فحسUب

بل أيضا لكUون ھUذه النزاعUات تمكUن الجماعUات المتطرفUة العنيفUة مUن اسUتغ3ل المظUالم العميقUة 
ويجب اتخاذ تدابير , الجذور لحشد الدعم وللسيطرة على ا>راضي والموارد والتحكم في السكان

فتسوية تلك النزاعات ستقوض تأثير الخطابات اللئيمUة 
ن أحسن استراتيجية يمكن إف, 

يجUاد حلUول سياسUية إاتباعھا من أجل ضمان الس3م الدائم والتصUدي للتطUرف العنيUف تسUتوجب 

, وھنا Eبد من القDول بأنDه علDى المجتمDع الDدولي إيجDاد حDل عDادل وشDامل للقضDية الفلسDطينية
حيDDDث أن  الشDDDعب الفلسDDDطيني ا!عDDDزل يعDDDاني مDDDن غطرسDDDة المحتDDDل الصDDDھيوني وإجرامDDDه 

  .11ص , مرجع سابق, "خطة عمل لمنع التطرف العنيف

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

إتميل قوة مغريات التطرف العنيف , نسان وسيادة القانون
سUم أمUن الدولUة المجUال للتطUرف العنيUف إنسان التي ترتكب بانتھاكات القانون الدولي لحقوق ا4
لUى تأييUد أفعUال الجماعUات المتطرفUة إفتدفع بذلك المجتمعات , بتھميش ا>فراد وتنفير فئات ھامة

 . )1(العنيفة والتعاطف معھا والمشاركة فيھا

وينبغي القول بأن الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف بكDل أشDكاله
غير ديمقراطية وغيDر عادلDة قانونيDا  -القمع المبني على ممارسات 

في صراعھا ضد الدولDة ممثلDة فDي , الخ...ذلك من المظالم اEقتصادية واEجتماعية والسياسية
وذلك من خ=ل خلق رأي عام يسDتھدف مناھضDة الدولDة ومؤسسDاتھا عبDر , ھا المختلفة

ومحاولDة إثDارة البلبلDة حDول أي موضDوع يمكDن  أن يسDبب , التشكيك الDدائم فDي أي إنجDاز لھDا

لى اEستجابات ا!منية القمعية الغلإوبالتالي يبدو أن الدول والحكومات التي تلجأ 
Qضافة إلى التعدي على مبدأ سيادة القانون مثل, نسانالتي تنتھك آدمية وكرامة وحقوق اQبا

تصنيف فئات معينة من المواطنين وكيل اEتھامDات بالباطDل لھDم والتحDريض المعلDن والمخفDي 
Eقتحامية التي تنتھك خصوصياتھمواستخدام تقنيات المراقبة ا

ھDDDي الDDDدول والحكومDDDات التDDDي تكثDDDر لDDDديھا الجماعDDDات اQرھابيDDDة , لفتDDDرات مطولDDDة فDDDي الDDDب=د
  .وتنشط فيھا ا!فكار غير المنضبطة, والمتطرفة والعنيفة

أصDDحاب المصDDالح مDDن الDDدول العظمDDى  -وأيضDDا يمكDDن القDDول بDDأن الشDDركاء الDDدوليين 
فعال الحكومية سواء تورطا فعليا بالتحريض الذين يتورطون في مثل ھذه ا! -

فسDاد ثقDة النDاس فDي شDرعية نظDامھم والنظDام إيزيDدون فDي , أو بغض الطرف عن تلك ا!فعال

  :النزاعات طويلة ا!مد والنزاعات التي لم تتم تسويتھا

تميل النزاعات الطويلة ا>مد والنزاعUات التUي لUم تUتم تسUويتھا 
الناجمين عUن النUزاع ذاتUه فحسUب, � بسبب المعاناة وانعدام الحوكمة, للتطرف الفكري العنيف

بل أيضا لكUون ھUذه النزاعUات تمكUن الجماعUات المتطرفUة العنيفUة مUن اسUتغ3ل المظUالم العميقUة 
الجذور لحشد الدعم وللسيطرة على ا>راضي والموارد والتحكم في السكان

فتسوية تلك النزاعات ستقوض تأثير الخطابات اللئيمUة , عاجلة لتسوية النزاعات التي طال أمدھا
, وعندما تفشل في الوقاية, التي تروجھا الجماعات المتطرفة العنيفة

اتباعھا من أجل ضمان الس3م الدائم والتصUدي للتطUرف العنيUف تسUتوجب 
 .)2(شاملة للجميع والخضوع للمساءلة

وھنا Eبد من القDول بأنDه علDى المجتمDع الDدولي إيجDاد حDل عDادل وشDامل للقضDية الفلسDطينية
حيDDDث أن  الشDDDعب الفلسDDDطيني ا!عDDDزل يعDDDاني مDDDن غطرسDDDة المحتDDDل الصDDDھيوني وإجرامDDDه 

                                         

10.  

خطة عمل لمنع التطرف العنيف -استراتيجية اFمم المتحدة العالمية لمكافحة ا	رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

نسان وسيادة القانونحقوق ا4
انتھاكات القانون الدولي لحقوق ا4
بتھميش ا>فراد وتنفير فئات ھامة

العنيفة والتعاطف معھا والمشاركة فيھا

وينبغي القول بأن الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف بكDل أشDكاله    
القمع المبني على ممارسات 

ذلك من المظالم اEقتصادية واEجتماعية والسياسية
ھا المختلفةسلطات

التشكيك الDدائم فDي أي إنجDاز لھDا
  .الحرج للسلطة

وبالتالي يبدو أن الدول والحكومات التي تلجأ           
Qالتي تنتھك آدمية وكرامة وحقوق ا

تصنيف فئات معينة من المواطنين وكيل اEتھامDات بالباطDل لھDم والتحDريض المعلDن والمخفDي 
واستخدام تقنيات المراقبة اE, عليھم

لفتDDDرات مطولDDDة فDDDي الDDDب=د
والمتطرفة والعنيفة

وأيضDDا يمكDDن القDDول بDDأن الشDDركاء الDDدوليين           
-والدول المؤثرة 

أو بغض الطرف عن تلك ا!فعال
  .الدولي ككل

النزاعات طويلة ا!مد والنزاعات التي لم تتم تسويتھا -4 �
تميل النزاعات الطويلة ا>مد والنزاعUات التUي لUم تUتم تسUويتھا           

للتطرف الفكري العنيف
بل أيضا لكUون ھUذه النزاعUات تمكUن الجماعUات المتطرفUة العنيفUة مUن اسUتغ3ل المظUالم العميقUة 

الجذور لحشد الدعم وللسيطرة على ا>راضي والموارد والتحكم في السكان
عاجلة لتسوية النزاعات التي طال أمدھا
التي تروجھا الجماعات المتطرفة العنيفة

اتباعھا من أجل ضمان الس3م الدائم والتصUدي للتطUرف العنيUف تسUتوجب 
شاملة للجميع والخضوع للمساءلة

وھنا Eبد من القDول بأنDه علDى المجتمDع الDدولي إيجDاد حDل عDادل وشDامل للقضDية الفلسDطينية
حيDDDث أن  الشDDDعب الفلسDDDطيني ا!عDDDزل يعDDDاني مDDDن غطرسDDDة المحتDDDل الصDDDھيوني وإجرامDDDه 

                                                          
1

10ص, المرجع السابق -
2

استراتيجية اFمم المتحدة العالمية لمكافحة ا	رھاب: ثقافة الس/م" -
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ا لھا من وضع خاص في نفDوس كDل 
و!ن عDDدم حلDDول , العDDرب والمسDDلمين إضDDافة إلDDى الشDDرفاء وا!حDDرار فDDي مختلDDف أنحDDاء العDDالم

معنDاه اسDتمرار , عادلة لھذه القضية والتي تعد الرئيسية وا!ولى من بDين كDل القضDايا العربيDة
  . واQس=ميةوجود ذريعة !فكار التطرف والعنف واQرھاب في كل الب=د العربية 

حتجUاز يمكUن أن يكUون لھUا دور يتسUم 
لUى الجماعUات المتطرفUة إبقدر محير مUن القUوة فUي تجنيUد عUدد كبيUر مUن ا>فUراد الUذين انضUموا 

العديUد مUن العوامUل التUي تحفUز السUجناء علUى طلUب 
, حتجUاز والمعاملUة ال3إنسUانية للنUز�ء

وانعUUUدام ا>مUUUن , وتعUUUاطي المخUUUدرات

نسان أوE وقبل كل شيء ف= يصح تعذيبه 
حتDDى E تزيDDده سDDوء المعاملDDة 
تطرفا فوق تطDرف وتزيDده تمسDكا بأفكDاره المنحرفDة وتعطيDه الحجDة أمDام معتنقDي نفDس فكDره 
وينبغDي أن يكDون التركيDز فDي 

وأيضا ينبغي اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي  تساعد على منع انتشار ا!يديولوجيات 
مع المحافظة علDى الحمايDة الممنوحDة ل_شDخاص 

المعDايير والقواعDد بما في ذلك احتDرام 

, ع3Uم دورا � يسUتھان بUه فUي تغذيUة ودعUم التطUرف أو ظھUور العنUف
فھي بما تقدمه من برامج وأف3م وأخبار أو أحداث وقعت من ا>شخاص أو الدول تعد وسيطا أو 
وھناك من وسائل ا4ع3م كالتلفاز أو القنوات الفضائية التي في 

أو زرع , أغلبھا تنتھج منھج التطرف القولي في ا�ستھتار بالعقول والشUعائر الدينيUة وا>خ3قيUة
, أو نھUج سياسUة التھويUل والتضUخيم

يقUوم علUى , اجUب تنUاول القضUايا والموضUوعات وحتUى التحلUي3ت تنUاو� موضUوعيا
, )2(فUUي التفسUUير والتحليUUل دون الكUUذب وا4ثUUارة والتھويUUل
 :من خ3ل عدد من العناصر التالية

, دار الفك%ر العرب%ي, "واFس%باب وط%رق الع%/ج

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ا لھا من وضع خاص في نفDوس كDل نظرا لم, وممارساته اQرھابية والوحشية وغير ا!خ=قية
العDDرب والمسDDلمين إضDDافة إلDDى الشDDرفاء وا!حDDرار فDDي مختلDDف أنحDDاء العDDالم

عادلة لھذه القضية والتي تعد الرئيسية وا!ولى من بDين كDل القضDايا العربيDة
وجود ذريعة !فكار التطرف والعنف واQرھاب في كل الب=د العربية 

  :نشر الفكر المتشدد في السجون

حتجUاز يمكUن أن يكUون لھUا دور يتسUم تبين البحUوث أن المعاملUة القاسUية فUي مرافUق ا4
بقدر محير مUن القUوة فUي تجنيUد عUدد كبيUر مUن ا>فUراد الUذين انضUموا 

العديUد مUن العوامUل التUي تحفUز السUجناء علUى طلUب  وقد تم تحديد, رھابيةالعنيفة والتنظيمات ا4
حتجUاز والمعاملUة ال3إنسUانية للنUز�ءومنھUا ظUروف ا�, لى تلUك الجماعUاتإنضمام 

وتعUUUاطي المخUUUدرات, وأنشUUUطة العصUUUابات, وفسUUUاد المUUUوظفين وضUUUباط ا>مUUUن
 .)1(كتظاظوا�, والمرافق الم3ئمة

نسان أوE وقبل كل شيء ف= يصح تعذيبه إة أن الشخص المتطرف فكريا ھو 
حتDDى E تزيDDده سDDوء المعاملDDة , )خDDارج إطDDار القDDانون(لحDDاق ا!ذى والضDDرر بDDه وبأسDDرته 

تطرفا فوق تطDرف وتزيDده تمسDكا بأفكDاره المنحرفDة وتعطيDه الحجDة أمDام معتنقDي نفDس فكDره 
وينبغDي أن يكDون التركيDز فDي , ليثبت لھم أن كان وما زال على صواب في تمسكه بتلك ا!فكار

  . وليس مع شخصهالتعامل مع أفكاره 

وأيضا ينبغي اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي  تساعد على منع انتشار ا!يديولوجيات 
مع المحافظة علDى الحمايDة الممنوحDة ل_شDخاص , وا!فكار والمعتقدات المتطرفة بين السجناء

بما في ذلك احتDرام , وذلك بموجب القانون الدولي, المحرومين من حريتھم
  .الدولية المتعلقة بالحبس اEنفرادي

  :وسائل اQع=م

ع3Uم دورا � يسUتھان بUه فUي تغذيUة ودعUم التطUرف أو ظھUور العنUفتلعب وسUائل ا4
فھي بما تقدمه من برامج وأف3م وأخبار أو أحداث وقعت من ا>شخاص أو الدول تعد وسيطا أو 

وھناك من وسائل ا4ع3م كالتلفاز أو القنوات الفضائية التي في , أو حدوثهشريكا في وجود ذلك 
أغلبھا تنتھج منھج التطرف القولي في ا�ستھتار بالعقول والشUعائر الدينيUة وا>خ3قيUة

أو نھUج سياسUة التھويUل والتضUخيم, الفتن وإثارتھا من خ3ل بعض البرامج أو ا>فكار الموجھة
اجUب تنUاول القضUايا والموضUوعات وحتUى التحلUي3ت تنUاو� موضUوعيا

فUUي التفسUUير والتحليUUل دون الكUUذب وا4ثUUارة والتھويUUل, سUUتناد إليھUUاالتعامUUل مUUع الحقUUائق وا4
من خ3ل عدد من العناصر التالية, ويمكن توضيح الدور السلبي الذي تمارسه وسائل ا4ع3م

                                         

11 . 
واFس%باب وط%رق الع%/ج, النش%أة: وص%ناعة ا	رھ%اب, التطرف الفكري بين حرية ا	عتق%اد

 . 146ص

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وممارساته اQرھابية والوحشية وغير ا!خ=قية
العDDرب والمسDDلمين إضDDافة إلDDى الشDDرفاء وا!حDDرار فDDي مختلDDف أنحDDاء العDDالم

عادلة لھذه القضية والتي تعد الرئيسية وا!ولى من بDين كDل القضDايا العربيDة
وجود ذريعة !فكار التطرف والعنف واQرھاب في كل الب=د العربية 

نشر الفكر المتشدد في السجون -5 �
تبين البحUوث أن المعاملUة القاسUية فUي مرافUق ا4          

بقدر محير مUن القUوة فUي تجنيUد عUدد كبيUر مUن ا>فUراد الUذين انضUموا 
العنيفة والتنظيمات ا4

نضمام الحماية با�
وفسUUUاد المUUUوظفين وضUUUباط ا>مUUUن

والمرافق الم3ئمة

ة أن الشخص المتطرف فكريا ھو وھنا ينبغي معرف
لحDDاق ا!ذى والضDDرر بDDه وبأسDDرته إأو 

تطرفا فوق تطDرف وتزيDده تمسDكا بأفكDاره المنحرفDة وتعطيDه الحجDة أمDام معتنقDي نفDس فكDره 
ليثبت لھم أن كان وما زال على صواب في تمسكه بتلك ا!فكار

التعامل مع أفكاره 

وأيضا ينبغي اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي  تساعد على منع انتشار ا!يديولوجيات           
وا!فكار والمعتقدات المتطرفة بين السجناء

المحرومين من حريتھم
الدولية المتعلقة بالحبس اEنفرادي

وسائل اQع=م -6 �
تلعب وسUائل ا4          

فھي بما تقدمه من برامج وأف3م وأخبار أو أحداث وقعت من ا>شخاص أو الدول تعد وسيطا أو 
شريكا في وجود ذلك 

أغلبھا تنتھج منھج التطرف القولي في ا�ستھتار بالعقول والشUعائر الدينيUة وا>خ3قيUة
الفتن وإثارتھا من خ3ل بعض البرامج أو ا>فكار الموجھة

اجUب تنUاول القضUايا والموضUوعات وحتUى التحلUي3ت تنUاو� موضUوعيا>نه من الو
التعامUUل مUUع الحقUUائق وا4

ويمكن توضيح الدور السلبي الذي تمارسه وسائل ا4ع3م

                                                          
1

11ص,المرجع السابق -
2

التطرف الفكري بين حرية ا	عتق%اد" ,محمد ندا ندا لبده -
ص, م2018,ا=سكندرية
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الصحف وأجھزة ا4ع3م في ترويج خطUاب الكراھيUة الدينيUة أو المذھبيUة أو 

التUUدفق المكثUUف والمسUUتمر لعنUUف الصUUور والمشUUاھد والUUذي يظھUUر فUUي ا>ف3UUم والمسلس3UUت 
, ممUUا يعظUUم العنUUف والجريمUUة

ونشUUر , عUUدم موضUUوعية بعUUض الصUUحف المصUUرية ومغا�تھUUا فUUي عUUرض بعUUض القضUUايا
كل ذلك يولد لدى الشباب وينمي لديھم عدم الثقة 

بالموضوعات التي تھدف لتنمية الوعي السياسي والديني 

وأيضا يمكUن القUول أن لوسUائل ا4ع3Uم دورھUا الھUام فUي عمليUة تخلUيص المجتمUع مUن 
سUواء بشUكل مباشUر أو , فمن خ3لھا يكتسب ا>فراد قيم ثقافة الحUوار ومبادئھUا

لتي ترسم لbطفال خاصة طريقا للثقافات المختلفة التي تمUر بحيUاتھم مUن 
فUالفرد يتكUون رأيUه متUأثرا , وبUرامج مختلفUة

  .)5(وكما يحددھا له المجتمع فھو كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر باJخرين

خاصUة  -ل بأن ا4ع3م يمارس دورا جوھريا فUي إثUارة اھتمUام الجمھUور 
حيUث تعUد وسUائل ا4ع3Uم مصUدرا رئيسUا يلجUأ إليUه 

وتقUUوم ھUUذه , الجمھUUور ليسUUتقي معلوماتUUه عUUن كافUUة القضUUايا السياسUUية وا�جتماعيUUة وا�قتصUUادية
  .)6(لرأي العام تجاه شتى الموضوعات والمشك3ت

إ� أنھما كثيرا ما يتداخ3ن , وع3قة ا4ع3م بالثقافة ھي في جوھرھا ع3قة النوع بالكم
وجUاءت شUبكة , حيث التداخل الشديد بUين السياسUات ا4ع3ميUة والسياسUات الثقافيUة

فھي تجمع بين كونھا وسيطا إع3ميا وكونھا 
وا4ع3UUم فUUي معظUUم , )7(سUUاحة لنقUUل بضUUاعة الثقافUUة مUUن منUUاطق إنتاجھUUا إلUUى منUUاطق اسUUتھ3كھا

فUي حUين تظUل ع3قUة ھUذه السUلطة بالثقافUة أقUل مUا يقUال 

, الق��اھرة, الھي%%ة المص%%رية العام%%ة للكت%%اب

  .        83-82ص , مرجع سابق

مس%%تقبل التربي%%ة , "وع%%ي ط%%/ب الجامع%%ة بظ%%اھرة العن%%ف السياس%%ي ف%%ي المجتم%%ع المص%%ري دراس%%ة ميداني%%ة

, م2001ين�اير , 1ع, 38م�ج , المجل%ة ا	جتماعي%ة القومي%ة

   
69.  

, م2018, دار العل%م وا6يم%ان للنش%ر والتوزي%ع

, ] 276 -رف��ة ع��الم المع [, الكوي��ت, المجل%%س ال%%وطني للثقاف%%ة والعل%%وم واfداب

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الصحف وأجھزة ا4ع3م في ترويج خطUاب الكراھيUة الدينيUة أو المذھبيUة أو مساھمة بعض 
  .)1(العرقية أو القومية

التUUدفق المكثUUف والمسUUتمر لعنUUف الصUUور والمشUUاھد والUUذي يظھUUر فUUي ا>ف3UUم والمسلس3UUت 
ممUUا يعظUUم العنUUف والجريمUUة, والنشUUرات وا>ف3UUم الوثائقيUUة والدراميUUة والبUUرامج الحواريUUة

 .)2(د الشباب التقمص والتقليد والمحاكاة

عUUدم موضUUوعية بعUUض الصUUحف المصUUرية ومغا�تھUUا فUUي عUUرض بعUUض القضUUايا
كل ذلك يولد لدى الشباب وينمي لديھم عدم الثقة , ا>كاذيب وا4ساءة لسمعة بعض المسئولين

 .)3(في الدولة ومؤسساتھا والمسئولين فيھا

بالموضوعات التي تھدف لتنمية الوعي السياسي والديني  ضعف اھتمام التليفزيون المصري
4(. 

وأيضا يمكUن القUول أن لوسUائل ا4ع3Uم دورھUا الھUام فUي عمليUة تخلUيص المجتمUع مUن 
فمن خ3لھا يكتسب ا>فراد قيم ثقافة الحUوار ومبادئھUا, 

لتي ترسم لbطفال خاصة طريقا للثقافات المختلفة التي تمUر بحيUاتھم مUن وعاداتھم ا
وبUرامج مختلفUة, ومسلس3Uت وقصUص, خ3ل ما يعرض مUن أف3Uم

وكما يحددھا له المجتمع فھو كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر باJخرين, بالبيئة التي ينشأ فيھا

ل بأن ا4ع3م يمارس دورا جوھريا فUي إثUارة اھتمUام الجمھUور إذا يمكن القو
حيUث تعUد وسUائل ا4ع3Uم مصUدرا رئيسUا يلجUأ إليUه , بالقضايا والمشUك3ت المطروحUة

الجمھUUور ليسUUتقي معلوماتUUه عUUن كافUUة القضUUايا السياسUUية وا�جتماعيUUة وا�قتصUUادية
لرأي العام تجاه شتى الموضوعات والمشك3تالوسائل بدور ھام في توجيه ا

وع3قة ا4ع3م بالثقافة ھي في جوھرھا ع3قة النوع بالكم
حيث التداخل الشديد بUين السياسUات ا4ع3ميUة والسياسUات الثقافيUة

فھي تجمع بين كونھا وسيطا إع3ميا وكونھا , ا4ع3م والثقافةا4نترنت لتؤجج لھيب الع3قة بين 
سUUاحة لنقUUل بضUUاعة الثقافUUة مUUن منUUاطق إنتاجھUUا إلUUى منUUاطق اسUUتھ3كھا

فUي حUين تظUل ع3قUة ھUذه السUلطة بالثقافUة أقUل مUا يقUال , البلدان العربية ھو طفل السلطة المUدلل
  .)8(عنھا أنھا من ا>مور الثانوية

                                         

الھي%%ة المص%%رية العام%%ة للكت%%اب, "الدول%%ة وا6س%%/م السياس%%ي والقومي%%ة والليبرالي%%ة: النخب%%ة والث%%ورة

مرجع سابق, دار المعرفة الجامعية, "دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري"
وع%%ي ط%%/ب الجامع%%ة بظ%%اھرة العن%%ف السياس%%ي ف%%ي المجتم%%ع المص%%ري دراس%%ة ميداني%%ة", 

 .207, م1995
المجل%ة ا	جتماعي%ة القومي%ة, "دراس%ة تحليلي%ة: قضايا الشباب في التليفزيون المصري

  226ص, م2009,القاھرة,مؤسسة شباب المعرفة, "في تنظير ا6ع/م
69ص, مرجع سابق, "تحليلية دراسة: قضايا الشباب في التليفزيون المصري

دار العل%م وا6يم%ان للنش%ر والتوزي%ع, دس�وق, "الثورة ا6ع/مية في سياق العولمة رؤى وتحو	ت", 

المجل%%س ال%%وطني للثقاف%%ة والعل%%وم واfداب, "الثقاف%%ة العربي%%ة وعص%%ر المعلوم%%ات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

مساھمة بعض  •
العرقية أو القومية

التUUدفق المكثUUف والمسUUتمر لعنUUف الصUUور والمشUUاھد والUUذي يظھUUر فUUي ا>ف3UUم والمسلس3UUت  •
والنشUUرات وا>ف3UUم الوثائقيUUة والدراميUUة والبUUرامج الحواريUUة

د الشباب التقمص والتقليد والمحاكاةوينمي عن
عUUدم موضUUوعية بعUUض الصUUحف المصUUرية ومغا�تھUUا فUUي عUUرض بعUUض القضUUايا •

ا>كاذيب وا4ساءة لسمعة بعض المسئولين
في الدولة ومؤسساتھا والمسئولين فيھا

ضعف اھتمام التليفزيون المصري •
4(لدى الشباب

وأيضا يمكUن القUول أن لوسUائل ا4ع3Uم دورھUا الھUام فUي عمليUة تخلUيص المجتمUع مUن           
, التطرف الفكري

وعاداتھم ا, غير مباشر
خ3ل ما يعرض مUن أف3Uم

بالبيئة التي ينشأ فيھا

إذا يمكن القو          
بالقضايا والمشUك3ت المطروحUة -الشباب 

الجمھUUور ليسUUتقي معلوماتUUه عUUن كافUUة القضUUايا السياسUUية وا�جتماعيUUة وا�قتصUUادية
الوسائل بدور ھام في توجيه ا

وع3قة ا4ع3م بالثقافة ھي في جوھرھا ع3قة النوع بالكم          
حيث التداخل الشديد بUين السياسUات ا4ع3ميUة والسياسUات الثقافيUة, إلى التطابق

ا4نترنت لتؤجج لھيب الع3قة بين 
سUUاحة لنقUUل بضUUاعة الثقافUUة مUUن منUUاطق إنتاجھUUا إلUUى منUUاطق اسUUتھ3كھا

البلدان العربية ھو طفل السلطة المUدلل
عنھا أنھا من ا>مور الثانوية

                                                          
1

النخب%%ة والث%%ورة" , نبي��ل عب��د الفت��اح -
  .241ص, م2012

2
", وفاء محمد البرعي -
3

, مح��ي ش��حاته س��ليمان -
1995, 2ع, 1مج, العربية

4
قضايا الشباب في التليفزيون المصري", آمال كمال -

 . 95ص
5

في تنظير ا6ع/م", محمد نصر مھنا -
6

قضايا الشباب في التليفزيون المصري", آمال كمال -
7

, ابراھيم حسن حسين -
  . 107ص

8
الثقاف%%ة العربي%%ة وعص%%ر المعلوم%%ات", نبي��ل عل��ي -

  .344ص, م2001
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وينبغDDي القDDول بDDأن وسDDائل اQعDD=م إذا أرادت أن تتعامDDل بشDDكل إيجDDابي مDDع مشDDك=ت 
  :فيجب عليھا القيام باJتي

مDDن خDD=ل التDDذكير الDDدائم , اQثDDارة الدائمDDة  لDDوعي الجمھDDور نحDDو موضDDوع التطDDرف الفكDDري
وذلDك عبDر الحمD=ت اQع=ميDة التDي 
!نه كلما زادت المعلومات عنھا كلما 
مما يسھل من عملية مواجھة مثل تلك ا!فكار ويسارع 

تDDربط موضDDوع التطDDرف الفكDDري باسDDتقرار الDDوطن 
ويكDDون ذلDDك  مDDن خDD=ل عDDرض المعلومDDات 
وا!فكار التي تؤدي للربط بين التطرف ومصالح المواطنين سواء اEجتماعية أو اEقتصادية أو 

مDن خD=ل , باEتصDاEت الفرديDة والجماعيDة بالجمDاھير
إلDى جانDب ) إلDخ....... بDرامج التوعيDة

  .اEستمرار في عرض الرسائل اEتصالية في وسائل اQع=م المختلفة

تتزايUد الحاجUة 4يجUاد صUيغة إع3ميUة موضUوعية 
مUUع تUUوخي الحUUذر فUUي نقUUل , 

التUUي تسUUعى الجماعUUات ا4رھابيUUة إلUUى تمريرھUUا عبUUر مواقUUع التواصUUل 

للكيفية التي يتعامل بھا اQعD=م مDع اQحDداث اQرھابيDة طبقDا 
وتحديد الدروس التي مDن الممكDن أن 

  .يستفيد منھا إع=م الدولة المصرية في تعاطيه مع القضايا وا!حداث اQرھابية

, علDى تجDاوزات بعDض المنتسDبين ل_جھDزة ا!منيDة
, وانتھDاك لحقDوق اQنسDان, ومن أمثلة ذلك ما كان يحدث من حاEت تعDذيب

وكDDان مDDن ضDDمن , فيمDDا قبDDل ثDDورة الخDامس والعشDDرين مDDن ينDاير
واطنين وقوات ا!من في مناطق كثيرة في أنحاء 

وعUUدم , وتقUUديس الUUرأي الواحUUد
مUUن العوامUل المسUUاعدة علUUى , 

, م�ن دوري�ة ب�دائل 30خبرات ودروس دولي�ة مس�تفادة ع�رض الع�دد رق�م 
: مت��اح عل��ى ال��رابط, م14/9/2021:ت��اريخ ال��دخول عل��ى الموق��ع

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وينبغDDي القDDول بDDأن وسDDائل اQعDD=م إذا أرادت أن تتعامDDل بشDDكل إيجDDابي مDDع مشDDك=ت 
فيجب عليھا القيام باJتي, التطرف الفكري التي يعاني منھا المجتمع المصري

اQثDDارة الدائمDDة  لDDوعي الجمھDDور نحDDو موضDDوع التطDDرف الفكDDري
وذلDك عبDر الحمD=ت اQع=ميDة التDي , أثره السلبي علDى ا!فDراد والمجتمعDاتبخطورته وعظيم 

!نه كلما زادت المعلومات عنھا كلما , تستھدف تكثيف المعرفة المطلوبة لمواجھة ھذه القضية
مما يسھل من عملية مواجھة مثل تلك ا!فكار ويسارع , زاد تشكيل الوعي الشعبي العام حولھا

  .تبنيھا بنشر الحذر من خطورة

تDDربط موضDDوع التطDDرف الفكDDري باسDDتقرار الDDوطن , تكDDوين صDDورة ذھنيDDة لDDدى الجمDDاھير
ويكDDون ذلDDك  مDDن خDD=ل عDDرض المعلومDDات , ونھضDDته ورفعتDDه وسDD=مة أفDDراده عقليDDا وجسDDديا

وا!فكار التي تؤدي للربط بين التطرف ومصالح المواطنين سواء اEجتماعية أو اEقتصادية أو 
  .الخ

باEتصDاEت الفرديDة والجماعيDة بالجمDاھير, تدعيم الرسDائل التDي يتبناھDا اQعD=م
بDرامج التوعيDة -المناقشDات الجانبيDة  -الزيDارات (اEتصاEت المباشرة 

اEستمرار في عرض الرسائل اEتصالية في وسائل اQع=م المختلفة

تتزايUد الحاجUة 4يجUاد صUيغة إع3ميUة موضUوعية : لة وممارساتھا اQرھابيDةترشيد دور الدو
, دون ا4خ3UUل بالعمUUل ا4ع3مUUي المھنUUي, لتغطيUUة العملياتا4رھابيUUة
التUUي تسUUعى الجماعUUات ا4رھابيUUة إلUUى تمريرھUUا عبUUر مواقUUع التواصUUل , المعلومUUات المغلوطUUة

للكيفية التي يتعامل بھا اQعD=م مDع اQحDداث اQرھابيDة طبقDا , غي تخصيص تحليل
وتحديد الدروس التي مDن الممكDن أن , والخبرات المحتذى بھا في ھذا الشأن, 

يستفيد منھا إع=م الدولة المصرية في تعاطيه مع القضايا وا!حداث اQرھابية

علDى تجDاوزات بعDض المنتسDبين ل_جھDزة ا!منيDة, بشكل حيDاديوأيضا ينبغي تسليط الضوء 
ومن أمثلة ذلك ما كان يحدث من حاEت تعDذيب, تجاه أفراد الشعب

فيمDDا قبDDل ثDDورة الخDامس والعشDDرين مDDن ينDاير, داخDل بعDDض أقسDDام الشDرطة
واطنين وقوات ا!من في مناطق كثيرة في أنحاء أسباب قيام الثورة واندEع المواجھات بين الم

  

  :التعصب المقيت للرأي أو المذھب

وتقUUديس الUUرأي الواحUUد, أو للمUUذھب, يعUUد التعصUUب المقيUUت للUUرأي أو الشUUخص
, ومھمUUا كانUت حجتUUه, عتUداد بUUالرأي اJخUر مھمUUا وضUUحت أدلتUه

                                         

خبرات ودروس دولي�ة مس�تفادة ع�رض الع�دد رق�م : دور اعXم في تغطية العمليات ارھابية
ت��اريخ ال��دخول عل��ى الموق��ع, م25/9/2018, مرك��ز اfھ��رام للدراس��ات السياس��ية وا=س��تراتيجية

s://acpss.ahram.org.eg/News/16837.aspxhttp 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وينبغDDي القDDول بDDأن وسDDائل اQعDD=م إذا أرادت أن تتعامDDل بشDDكل إيجDDابي مDDع مشDDك=ت           
التطرف الفكري التي يعاني منھا المجتمع المصري

اQثDDارة الدائمDDة  لDDوعي الجمھDDور نحDDو موضDDوع التطDDرف الفكDDري -
بخطورته وعظيم 

تستھدف تكثيف المعرفة المطلوبة لمواجھة ھذه القضية
زاد تشكيل الوعي الشعبي العام حولھا

بنشر الحذر من خطورة

تكDDوين صDDورة ذھنيDDة لDDدى الجمDDاھير -
ونھضDDته ورفعتDDه وسDD=مة أفDDراده عقليDDا وجسDDديا

وا!فكار التي تؤدي للربط بين التطرف ومصالح المواطنين سواء اEجتماعية أو اEقتصادية أو 
الخ......الشخصية

تدعيم الرسDائل التDي يتبناھDا اQعD=م -
اEتصاEت المباشرة 

اEستمرار في عرض الرسائل اEتصالية في وسائل اQع=م المختلفة

ترشيد دور الدو -
لتغطيUUة العملياتا4رھابيUUة
المعلومUUات المغلوطUUة

  .)1(ا�جتماعي

غي تخصيص تحليلولذا فإنه ينب
, للتجارب الدولية

يستفيد منھا إع=م الدولة المصرية في تعاطيه مع القضايا وا!حداث اQرھابية

وأيضا ينبغي تسليط الضوء 
تجاه أفراد الشعب

داخDل بعDDض أقسDDام الشDرطة
أسباب قيام الثورة واندEع المواجھات بين الم

  .مصر المختلفة

التعصب المقيت للرأي أو المذھب -7 �
يعUUد التعصUUب المقيUUت للUUرأي أو الشUUخص          

عتUداد بUUالرأي اJخUر مھمUUا وضUUحت أدلتUها�

                                                          
1

دور اعXم في تغطية العمليات ارھابية, مصطفى كمال -
مرك��ز اfھ��رام للدراس��ات السياس��ية وا=س��تراتيجية

s://acpss.ahram.org.eg/News/16837.aspx
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, كمUUا أن طلUUب الزعامUUة فUUي الUUدين
واتھامھم في ميولھم وعقائدھم؛ لمن 

وليعUالج ا>مUر , ويجUب التحUذير مUن ذلUك أشUد الحUذر

وھنا ينبغي التفريق بين التعصب والتمسDك بDالرأي الDذي تقDوده الھمجيDة والغوغائيDة وا!فكDار 
غير المنطقيDة وتضDخم الDذات النDابع مDن إحسDاس الفDرد بأنDه يعلDم مDاE يمكDن لغيDره أن يعلمDه 
ه أن يDأمر فيطDاع دو اEعتDراض أو حتDى 

, وقد يؤدي أحيانا إلى سDقوط ضDحايا
كما يحDدث فDي بعDض مباريDات كDرة القDدم والمنافسDات الرياضDية 
ته وتقديرھا وإحسDاس الفDرد 

� شUUUك أن لرفقUUUاء السUUUوء دورا � يسUUUتھان بUUUه فUUUي النUUUزوع نحUUUو التطUUUرف والعنUUUف 
و� سيما عندما يكUون تUأثير الرفقUاء قويUا فUي وجUود شخصUية ضUعيفة أو إيحائيUة أو 
, كما أنھا تسمح للفرد بالتعبير عن رأيه بحرية حتUى لUو كانUت أراؤه خاطئUة

أو محرضا على سلوك � يقره المجتمع أو 

ولذا ينبغي اEبتعاد عن أصدقاء السوء بشكل فوري ونھائي واتخاذ القرار في ذلك بشكل عاجل 
والسDعي نحDو أصDدقاء الخيDر والصDDحبة 
فھم أفضDل عDون لhنسDان علDى طلDب العلDم والعمDل 

و!فعDال اQرھDاب والعنDف , تعتبر البطالة من أھم ا!سDباب التDي تDدفع لسDلوك التطDرف الفكDري
دراك خطورتھDا إويمكDن , حيث تعد البطالة من المشك=ت المعقدة التDي تواجDه مصDر

 :والتي تتمثل في اJتي

, الذين ھم في المرحلة العمريDة ا!كثDر نشDاطا وقDوة
بDالكثير مDن اQحباطDات الناتجDة عDن 
وما يصDاحب ذلDك مDن اQصDابة بDا!مراض النفسDية التDي تDؤدي 

  .ويمكن أن تؤدي إلى اEنحرافات السلوكية

, مرج��ع س��ابق, "واFس%%باب وط%%رق الع%%/ج

جامع%ة ا	م%ام , المملك�ة العربي�ة الس�عودية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

كمUUا أن طلUUب الزعامUUة فUUي الUUدين, أو صUUناعة مخUUالف منبUUوذ, صUUناعة متطUUرف أو إرھUUابي
واتھامھم في ميولھم وعقائدھم؛ لمن , وتسفيه آرائھم, وسوء الظن بھم, ستع3ء على اJخرين

ويجUب التحUذير مUن ذلUك أشUد الحUذر, أشد العوامل التي تساعد في بناء متطرف
 .)1(والبعد عن التشدد في أمور الدين, اع اللين

وھنا ينبغي التفريق بين التعصب والتمسDك بDالرأي الDذي تقDوده الھمجيDة والغوغائيDة وا!فكDار 
غير المنطقيDة وتضDخم الDذات النDابع مDن إحسDاس الفDرد بأنDه يعلDم مDاE يمكDن لغيDره أن يعلمDه 

Dل حقDن كامDى وبأنه وحده أھل للمشورة والرأي وأنه مDراض أو حتDعتEاع دو اDأمر فيطDه أن ي
وقد يؤدي أحيانا إلى سDقوط ضDحايا, ويؤدي أحيانا إلى شق صفوف المجتمع الواحد

كما يحDدث فDي بعDض مباريDات كDرة القDدم والمنافسDات الرياضDية , حتى لو كان في مجال اللعب
ته وتقديرھا وإحسDاس الفDرد وبين اQعتزاز بالنفس الذي يدل على احترام اQنسان لذا

  .يمته والنظر لنفسه نظرة إيجابية

  :رفقاء السوء

� شUUUك أن لرفقUUUاء السUUUوء دورا � يسUUUتھان بUUUه فUUUي النUUUزوع نحUUUو التطUUUرف والعنUUUف 
و� سيما عندما يكUون تUأثير الرفقUاء قويUا فUي وجUود شخصUية ضUعيفة أو إيحائيUة أو 

كما أنھا تسمح للفرد بالتعبير عن رأيه بحرية حتUى لUو كانUت أراؤه خاطئUة, غير مستقرة أسريا
أو محرضا على سلوك � يقره المجتمع أو , وجد فيھا الفرد متنفسا للكبت الداخلي لديه

 .)2(فكم من صديق أو رفيق سوء أورد رفيقه المھالك

ولذا ينبغي اEبتعاد عن أصدقاء السوء بشكل فوري ونھائي واتخاذ القرار في ذلك بشكل عاجل 
والسDعي نحDو أصDدقاء الخيDر والصDDحبة , نصDيحةوبDا!خص إذا لDم تجDدي معھDم ال

فھم أفضDل عDون لhنسDان علDى طلDب العلDم والعمDل , ومحاولة التمسك بھم قدر اQمكان
.  

  :البطالة والفقر والفساد

تعتبر البطالة من أھم ا!سDباب التDي تDدفع لسDلوك التطDرف الفكDري
حيث تعد البطالة من المشك=ت المعقدة التDي تواجDه مصDر

والتي تتمثل في اJتي, لى اJثار السلبية التي تخلفھا تلك الظاھرة

الذين ھم في المرحلة العمريDة ا!كثDر نشDاطا وقDوة -إصابة المجتمع وخاصة فئة الشباب 
بDالكثير مDن اQحباطDات الناتجDة عDن  -وا!كثر قدرة علDى العمDل والكفDاح والبنDاء والتعميDر 

وما يصDاحب ذلDك مDن اQصDابة بDا!مراض النفسDية التDي تDؤدي , اQحساس بالعجز والفشل
ويمكن أن تؤدي إلى اEنحرافات السلوكية, اعية عديدةلى حدوث مشاكل اجتم

                                         

واFس%%باب وط%%رق الع%%/ج, النش%%أة: وص%%ناعة ا	رھ%%اب, التط%%رف الفك%%ري ب%%ين حري%%ة ا	عتق%%اد"

, "دراس%ة تحليلي%ة: أس%باب ا6رھ%اب والعن%ف والتط%رف", أسماء بن�ت عب�د العزي�ز الحس�ين
  26ص, م2004,محمد بن سعود ا	س/مية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

صUUناعة متطUUرف أو إرھUUابي
ستع3ء على اJخرينوا�

أشد العوامل التي تساعد في بناء متطرف
اع اللينبالحوار واتب

وھنا ينبغي التفريق بين التعصب والتمسDك بDالرأي الDذي تقDوده الھمجيDة والغوغائيDة وا!فكDار 
غير المنطقيDة وتضDخم الDذات النDابع مDن إحسDاس الفDرد بأنDه يعلDم مDاE يمكDن لغيDره أن يعلمDه 

Dل حقDن كامDوبأنه وحده أھل للمشورة والرأي وأنه م
ويؤدي أحيانا إلى شق صفوف المجتمع الواحد, مناقشة

حتى لو كان في مجال اللعب
وبين اQعتزاز بالنفس الذي يدل على احترام اQنسان لذا, ا!خرى

يمته والنظر لنفسه نظرة إيجابيةبق

رفقاء السوء -8 �
� شUUUك أن لرفقUUUاء السUUUوء دورا � يسUUUتھان بUUUه فUUUي النUUUزوع نحUUUو التطUUUرف والعنUUUف           
و� سيما عندما يكUون تUأثير الرفقUاء قويUا فUي وجUود شخصUية ضUعيفة أو إيحائيUة أو , وا4رھاب

غير مستقرة أسريا
وجد فيھا الفرد متنفسا للكبت الداخلي لديهبل وربما 
فكم من صديق أو رفيق سوء أورد رفيقه المھالك, المنطق

ولذا ينبغي اEبتعاد عن أصدقاء السوء بشكل فوري ونھائي واتخاذ القرار في ذلك بشكل عاجل 
وبDا!خص إذا لDم تجDدي معھDم ال, ودون تDردد

ومحاولة التمسك بھم قدر اQمكان, الطيبة
.والطاعة والعبادة

البطالة والفقر والفساد -9 �
تعتبر البطالة من أھم ا!سDباب التDي تDدفع لسDلوك التطDرف الفكDري

حيث تعد البطالة من المشك=ت المعقدة التDي تواجDه مصDر, روالتدمي
لى اJثار السلبية التي تخلفھا تلك الظاھرةإبالنظر 

إصابة المجتمع وخاصة فئة الشباب  •
وا!كثر قدرة علDى العمDل والكفDاح والبنDاء والتعميDر 

اQحساس بالعجز والفشل
لى حدوث مشاكل اجتمإ

                                                          
1

", محم��د ن��دا ن��دا لب��ده -
  . 148ص

2
أسماء بن�ت عب�د العزي�ز الحس�ين -

محمد بن سعود ا	س/مية
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أو لمحاولDة الھDروب مDن , "الوھميDة وغيDر الحقيقيDة
وأيضDا , الواقع عن طريق الغياب عن الوعي وعن اQدراك الناتجDان عDن تنDاول المخDدرات

ا فDي المكسDب الDوفير والسDريع فDي 
 

والتسDDبب فDDي كDDراھيتھم للمجتمDDع الDDDذي 
وممارسة البعض للتطرف , لى اEنحرافات الفكرية

, ظھDDور الكثيDDر مDDن اEنحرافDDات علDDى مسDDتوى سDDلوكيات وأخ=قيDDات أبنDDاء الطبقDDة الفقيDDرة
حيDDث أن , وبالتDDالي ظھDDور سDDلوكيات جديDDدة تخDDالف العDDادات وا!عDDراف والتقاليDDد والDDدين

المباحDة وغيDر المباحDة  -يجيزون !نفسھم كDل ا!مDور 
حتDى لDو كDان مDن , ي تمكDنھم مDن الحصDول علDى لقمDة عيشDھم

 .أو التنفيذ واEشتراك في أعمال إرھابية

, ھما ا>ساس الذي تنھض عليه عمليUة التنميUة والتطUور ا�جتمUاعي
والفراغ ھو الوقت الذي يمكن استغ3له مUن أجUل 

مUام من خ3Uل ا�ھت, تنمية دوافع العمل والمشاركة وترقية مشاعر وأحاسيس ا>فراد والجماعات

مDن أھDم العوامDل التDي تسDاعد علDى نمDو التطDرف 
فشDغل الوقDت بعمDل مفيDد أو عبDادة دينيDة أو بممارسDة الرياضDة 

وتبعDDدھم عDDن , الشDDباب خاصDDة مDDن حDDاEت الضDDيق

علUى مراكUز الشUباب " ثUروت علUي الUديب
عUUدم شUUغل أوقUUات الفUUراغ , لUUى التطUUرف الفكUUري

خاصDة فDي القDراءة  - ن أحسن الفرد اسDتغ=ل وقDت الفDراغ
  .فتلك نعمة كبيرة ومنفعة جمة

>نھا بUأي حUال مUن , التي يعتريھا الغش والخداع
وعن ھذا يقول , وكل فارغ �بد من شغله أو ملئه

, 2ج,الUذي أخرجUه البخUاري عUن ابUن عبUاس 

  . 35ص, م1985

دراس%%ة ميداني%%ة عل%%ى مراك%%ز : أث%%ر التط%%رف الفك%%ري والعن%%ف السياس%%ي عل%%ى ق%%يم ا	نتم%%اء ف%%ي مجتم%%ع الش%%باب
 0م2017, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الوھميDة وغيDر الحقيقيDة"إدمان المواد المخدرة طلبا للسDعادة 
الواقع عن طريق الغياب عن الوعي وعن اQدراك الناتجDان عDن تنDاول المخDدرات

Dدرة طمعDواد المخDارة المDار تجDى انتشDي تؤدي البطالة إلDريع فDوفير والسDب الDي المكسDا ف
 .وأيضا تساھم في زيادة معدEت انتشار الجريمة, 

والتسDDبب فDDي كDDراھيتھم للمجتمDDع الDDDذي , نتمDDاء ووEء ا!جيDDال الشDDابة للDDوطن
لى اEنحرافات الفكريةإوھو ا!مر الذي قد يؤدي , 

 .والعنف واQرھاب

ظھDDور الكثيDDر مDDن اEنحرافDDات علDDى مسDDتوى سDDلوكيات وأخ=قيDDات أبنDDاء الطبقDDة الفقيDDرة
وبالتDDالي ظھDDور سDDلوكيات جديDDدة تخDDالف العDDادات وا!عDDراف والتقاليDDد والDDدين

يجيزون !نفسھم كDل ا!مDور , من الفقراء غير المتعففين
ي تمكDنھم مDن الحصDول علDى لقمDة عيشDھمالتD -شرعا وعرفا وقانونDا 

أو التنفيذ واEشتراك في أعمال إرھابية, ضمنھا اEلتحاق بجماعات متطرفة فكريا
 

ھما ا>ساس الذي تنھض عليه عمليUة التنميUة والتطUور ا�جتمUاعي, إن الفراغ والعمل
والفراغ ھو الوقت الذي يمكن استغ3له مUن أجUل , فالعمل ھو ا4سھام المباشر في عملية ا�نتاج 

تنمية دوافع العمل والمشاركة وترقية مشاعر وأحاسيس ا>فراد والجماعات
 .)1(بھم � كأدوات >داء العمل وإنما ككائنات اجتماعية

مDن أھDم العوامDل التDي تسDاعد علDى نمDو التطDرف  -ن أسDيئ اسDتغ=له إ-ويعد الفراغ 
فشDغل الوقDت بعمDل مفيDد أو عبDادة دينيDة أو بممارسDة الرياضDة , نحراف والشDطط الفكDري

الشDDباب خاصDDة مDDن حDDاEت الضDDيق تخDDرج, النافعDDة التDDي تبنDDى الجسDDم والعقDDل
  .وتقيھم عواقب الجنوح بالفكر

ثUروت علUي الUديب"وقد جاء ضمن نتائج الدراسة التUي أجراھUا 
لUUى التطUUرف الفكUUريإأن مUUن ا>سUUباب المؤديUUة , بمدينUUة المنصUUورة

ن أحسن الفرد اسDتغ=ل وقDت الفDراغإوأما )2(لصيفيةوبخاصة في الفترة ا
فتلك نعمة كبيرة ومنفعة جمة -واEط=ع على ثقافات وأفكار الغير , التي تعود بالمنفعة

التي يعتريھا الغش والخداع, فالفراغ يعد من النعم الخطرة الزائلة
وكل فارغ �بد من شغله أو ملئه, فكل مشغول �بد من فراغه, 

الUذي أخرجUه البخUاري عUن ابUن عبUاس , في الحديث الصUحيح, النبي صلى f عليه وسلم
  ".اغَفرَ ة والَ ِصحَ ال, سِ انَ ال ِمنَ ثير كَ ا ِھمَ يفِ ونبُ غ

                                         

1985, بيروت, دار النھضة العربية, "وقت الفراغ في المجتمع الحديث
أث%%ر التط%%رف الفك%%ري والعن%%ف السياس%%ي عل%%ى ق%%يم ا	نتم%%اء ف%%ي مجتم%%ع الش%%باب"
, 45مج,حوليات آداب عين شمس, جامعة عين شمس, كلية اxداب, "الشباب بمدينة المنصورة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

إدمان المواد المخدرة طلبا للسDعادة  •
الواقع عن طريق الغياب عن الوعي وعن اQدراك الناتجDان عDن تنDاول المخDدرات

Dدرة طمعDواد المخDارة المDار تجDى انتشDتؤدي البطالة إل
, نفس الوقت

نتمDDاء ووEء ا!جيDDال الشDDابة للDDوطناإضDDعاف  •
, يعيشون فيه

والعنف واQرھاب
ظھDDور الكثيDDر مDDن اEنحرافDDات علDDى مسDDتوى سDDلوكيات وأخ=قيDDات أبنDDاء الطبقDDة الفقيDDرة •

وبالتDDالي ظھDDور سDDلوكيات جديDDدة تخDDالف العDDادات وا!عDDراف والتقاليDDد والDDدين
من الفقراء غير المتعففين لبعضا

شرعا وعرفا وقانونDا 
ضمنھا اEلتحاق بجماعات متطرفة فكريا

 :الفراغ -10 �

إن الفراغ والعمل          
فالعمل ھو ا4سھام المباشر في عملية ا�نتاج 

تنمية دوافع العمل والمشاركة وترقية مشاعر وأحاسيس ا>فراد والجماعات
بھم � كأدوات >داء العمل وإنما ككائنات اجتماعية

ويعد الفراغ           
EريواDطط الفكDنحراف والش

النافعDDة التDDي تبنDDى الجسDDم والعقDDل
وتقيھم عواقب الجنوح بالفكر, الوساوس

وقد جاء ضمن نتائج الدراسة التUي أجراھUا           
بمدينUUة المنصUUورة

وبخاصة في الفترة ا
التي تعود بالمنفعة

فالفراغ يعد من النعم الخطرة الزائلة          
, ا>حوال ستزول

النبي صلى f عليه وسلم
غِنمَ اِنْعَمتَ :" 33ص

                                                          
1

وقت الفراغ في المجتمع الحديث", محمد علي محمد - 
2

", ث��روت عل��ي ال��ديب -
الشباب بمدينة المنصورة
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والفراغ مفسUدة , ھو الغش والخداع
ن لUم يشUغلھا  إو, ن لUم يشUغلھا صUاحبھا شUغلته

والفراغ النفسي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر ھدام وغلو 

!نه في ظل وجودھا يمكن للفرد أن يعبر عن 
لكDن فDي حDدود ضDمان [حتى لو كانت ا!فكار خارج نطاق المألوف 

!ن المناخ الذي تDوفره الديمقراطيDة يتسDم بالحريDة التDي تتDيح ل_فDراد 
وبالتالي تسDھل , داء الرأي والرأي المخالف وطرح ا!فكار المتعددة ووجھات النظر المختلفة

 .ذا تطلب ا!مر ذلك

لكن في ظل غياب الحالة الديمقراطية التي يتبع غيابھDا مباشDرة غيDاب الحيDاة الرغDدة 
 ,احDة الحريDة الكاملDة ل_فDراد والمجتمعDات للتعبيDر عDن الDرأي دون خDوف

لDDى أن يكDDون المسDDتقبل أفضDDل 
والم=حقDات  غير المرجDوة خوفا من التبعات السلبية

وبالتDDالي تظDDل , والمطDDاردات ا!منيDDة والتضDDييق فDDي الحيDDاة الوظيفيDDة والعامDDة وحتDDى الخاصDDة
دون مراجعDة فكريDة أو حDوار 

نظDDرا , وغيDDر الصDDحيحة ثقDDافي متبDDادل يDDتم بمقتضDDاه الجنDDوح عDDن الفكDDرة الخاطئDDة والمتطرفDDة
تفتح فيه كل الملفات الفكرية المغلقة بدون 

يمكن تلمس الكيفيUة التUي يمكUن مUن 
و� بUد أن تنطلUق تلUك , نسUان المسUلم فUي ھUذا الوجUود

للواقع الذي يعيشUه , س3مية المتكاملة  بمسلماتھا وغاياتھا ووسائلھا
والتي على ھداھا يمكن قياس مدى الفجوة بين الدور الذي ينبغي أن يضUطلع بUه 

 .)2(س3م في ھذا الوجود والدور الذي يضطلع به بالفعل

وإE , ولDDذا فDDالمتطرفون E يملكDDون فكDDرا حقيقيDDا يقDDوم علDDى أسDDس علميDDة ومنطقيDDة سDDليمة
فقراءتھم للفكر اQس=مي وتاريخه قراءة دقيقة وواعية ومعرفتھم بفقه الواقع كان Eبد من أن 

وتتنDافى مDع اQسD=م كDدين , نافى مع العقل والمنطق

, مرج��ع س��ابق, "واFس%%باب وط%%رق الع%%/ج

نح�و اع�ادة بن�اء الفك�ر [, لبن�ان, دار القل%م, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ھو الغش والخداع: فالغبن, فھاتان نعمتان كثيرا ما يغبن فيھما ا4نسان
ن لUم يشUغلھا صUاحبھا شUغلتهإولUذلك فUالنفس , ومتلف للUدين, وداء مھلك

والفراغ النفسي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر ھدام وغلو , شغلته ھي بما � ينفع

  :انعدام الديمقراطية في المجتمع

!نه في ظل وجودھا يمكن للفرد أن يعبر عن , ن انعدام الديمقراطية له آثار كبيرة على ا!فراد
حتى لو كانت ا!فكار خارج نطاق المألوف , أفكاره دون خوف أو تردد

!ن المناخ الذي تDوفره الديمقراطيDة يتسDم بالحريDة التDي تتDيح ل_فDراد , ]س=مة وأمن المجتمع
داء الرأي والرأي المخالف وطرح ا!فكار المتعددة ووجھات النظر المختلفة

ذا تطلب ا!مر ذلكإوتعديل القناعات , عملية الحوار ومناقشة ا!فكار

لكن في ظل غياب الحالة الديمقراطية التي يتبع غيابھDا مباشDرة غيDاب الحيDاة الرغDدة 
احDة الحريDة الكاملDة ل_فDراد والمجتمعDات للتعبيDر عDن الDرأي دون خDوفإت من

لDDى أن يكDDون المسDDتقبل أفضDDل والعمDDل بجDDد ع ,واحتDDرام خصوصDDية ا!فDDراد وصDDون كDDرامتھم
خوفا من التبعات السلبية, يتخوف ا!فراد من طرح ا!فكار

والمطDDاردات ا!منيDDة والتضDDييق فDDي الحيDDاة الوظيفيDDة والعامDDة وحتDDى الخاصDDة
دون مراجعDة فكريDة أو حDوار , تنمDو وتترعDرع فيDه, ا!فكار حبيسة نطاق معين يتسم بالضDيق

ثقDDافي متبDDادل يDDتم بمقتضDDاه الجنDDوح عDDن الفكDDرة الخاطئDDة والمتطرفDDة
تفتح فيه كل الملفات الفكرية المغلقة بدون  ية التي تحول دون وجود حوار أو نقاش معلن

Qس=ميالقراءة غير الواعية لتاريخ الفكر ا: 

يمكن تلمس الكيفيUة التUي يمكUن مUن , س3ميفي ضوء القراءة الدقيقة والواعية للفكر ا4
نسUان المسUلم فUي ھUذا الوجUوددور ا4 خ3لھا طرح خطاب متكامل حUول

س3مية المتكاملة  بمسلماتھا وغاياتھا ووسائلھاالقراءة من الرؤية الكونية ا4
والتي على ھداھا يمكن قياس مدى الفجوة بين الدور الذي ينبغي أن يضUطلع بUه 

س3م في ھذا الوجود والدور الذي يضطلع به بالفعلفي تحقيق غايات ا4

ولDDذا فDDالمتطرفون E يملكDDون فكDDرا حقيقيDDا يقDDوم علDDى أسDDس علميDDة ومنطقيDDة سDDليمة
فقراءتھم للفكر اQس=مي وتاريخه قراءة دقيقة وواعية ومعرفتھم بفقه الواقع كان Eبد من أن 

نافى مع العقل والمنطقيكون لھا بالغ التأثير على أفكارھم التي تت
  .إلھي يرفض التطرف والعنف بكافة اشكالھما وصورھما

                                         

واFس%%باب وط%%رق الع%%/ج, النش%%أة: وص%%ناعة ا	رھ%%اب, التط%%رف الفك%%ري ب%%ين حري%%ة ا	عتق%%اد"

,  "ق%راءة علمي%ة تأسيس%ية: نظرية الخطاب الفكري ا	س%/مي", محمود يوسف السماسيري
  . 363ص, 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

فھاتان نعمتان كثيرا ما يغبن فيھما ا4نسان          
وداء مھلك, للمرء
شغلته ھي بما � ينفع, ينفعبما 

  .)1(وتطرف

انعدام الديمقراطية في المجتمع -11 �
ن انعدام الديمقراطية له آثار كبيرة على ا!فرادإ

أفكاره دون خوف أو تردد
س=مة وأمن المجتمع

داء الرأي والرأي المخالف وطرح ا!فكار المتعددة ووجھات النظر المختلفةبإ
عملية الحوار ومناقشة ا!فكار

لكن في ظل غياب الحالة الديمقراطية التي يتبع غيابھDا مباشDرة غيDاب الحيDاة الرغDدة           
منبأجمل ما فيھا 

واحتDDرام خصوصDDية ا!فDDراد وصDDون كDDرامتھم
يتخوف ا!فراد من طرح ا!فكار ,للجميع

والمطDDاردات ا!منيDDة والتضDDييق فDDي الحيDDاة الوظيفيDDة والعامDDة وحتDDى الخاصDDة
ا!فكار حبيسة نطاق معين يتسم بالضDيق

ثقDDافي متبDDادل يDDتم بمقتضDDاه الجنDDوح عDDن الفكDDرة الخاطئDDة والمتطرفDDة
ية التي تحول دون وجود حوار أو نقاش معلنللسر

  .خوف أو تردد

� 12- Qالقراءة غير الواعية لتاريخ الفكر ا
في ضوء القراءة الدقيقة والواعية للفكر ا4          

خ3لھا طرح خطاب متكامل حUول
القراءة من الرؤية الكونية ا4

والتي على ھداھا يمكن قياس مدى الفجوة بين الدور الذي ينبغي أن يضUطلع بUه , نسان المسلما4
في تحقيق غايات ا4

ولDDذا فDDالمتطرفون E يملكDDون فكDDرا حقيقيDDا يقDDوم علDDى أسDDس علميDDة ومنطقيDDة سDDليمة
فقراءتھم للفكر اQس=مي وتاريخه قراءة دقيقة وواعية ومعرفتھم بفقه الواقع كان Eبد من أن 

يكون لھا بالغ التأثير على أفكارھم التي تت
إلھي يرفض التطرف والعنف بكافة اشكالھما وصورھما

                                                          
1

", محم��د ن��دا ن��دا لب��ده -
 .151ص

2
محمود يوسف السماسيري -

, م2016,] 1 -ا=سXمي
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 إلىويقصد بذلك ما يقع فيه البعض حين يرغبون في التزود من العلم الشرعي فيلجأون 
وتحدد لھم , ويسمعون منھا, دون أن تكون لھم مرجعية علمية يتلقون عنھا

أمUا أن , نما معلم ومتعلم وكتاب
لUى إتUودي بصUاحبھا , يكتفي المتعلم بالكتاب فيجعله معلما له فتلك مصيبة كبرى ورزيUة عظمUى

, الھلكة الفكرية والسلوكية؛ نتيجUة القUراءة الخاطئUة التUي ولUدت عنUده بطبيعUة الحUال فھمUا خاطئUا

ھDم دائمDا مDن ينسDاقون , والجھلة وا!ميين ثقافيDا
معتمدين علDى القشDور E اللDب فDي تنDاولھم ل_مDور 

ومعتمدين على قDراءات , ومعتمدين على الفھم السطحي في اكتسابھم للعلوم الشرعية

أن يستقيه من , اعدة مھمة لمن أراد أن يحصل علما ما
ْكِر إِن ُكنُتْم (: من سورة النحل oَفاْسأَلُوْا أَْھَل الذ

عن عبد , )85(وقال صلى f عليه وسلم في الحيثالصحيح الذي أخرجه ابن ماجه 
ُق بعُضه بعًضا، فما عَرْفُتم منه  oُب بعُضه بعًضا، بل يصد oالقرآَن لم ينِزْل يكذ nإن

وتنبيه لطالب العلم , وفي ھذه النصوص الشرعية تحذير عن طلب العلم من غير أھله
ولDذا وجDب علDى طالDب , ليسDمع منDه ويتلقDى عنDه

فالصD=ح , أو يعتمد فDي تلقيDه العلDم علDى صD=ح مDن يDتعلم منDه وفقDط
بل Eبد من تحصيل المعلDم JليDات العلDم الDذي يتحDدث فيDه ويلقيDه علDى مسDامع 
 E ىDيوخ حتDبس الشDة وملDي ھيئDينبغي إط=ق لقب شيخ على كل من يظھر ف E وأيضا
 Eوبالتالي يدلھم بغير ھدى و

ومن أسباب التطرف الفكري ارتبUاط الشUخص فUي قناعاتUه الفكريUة بمUن يثUق فUيھم مUن 
فمUا دام قUال , يوافق الصواب أو يخالفه
 .راد لرأيه وذلك خطأ كبير

ودورانه مع الحق حيث , ھو قبوله للحق ممن جاء به
, � مع ا>شخاص وا>وصاف

 .8ص , مرجع سابق, "التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  :التدين عبر اEكتفاء بالتثقيف الذاتي

ويقصد بذلك ما يقع فيه البعض حين يرغبون في التزود من العلم الشرعي فيلجأون 
دون أن تكون لھم مرجعية علمية يتلقون عنھا, مطالعة الكتب الدينية

نما معلم ومتعلم وكتابإو, فالعلم ليس كتابا فحسب, ط3عالنھج الصحيح في البحث وا4
يكتفي المتعلم بالكتاب فيجعله معلما له فتلك مصيبة كبرى ورزيUة عظمUى

الھلكة الفكرية والسلوكية؛ نتيجUة القUراءة الخاطئUة التUي ولUدت عنUده بطبيعUة الحUال فھمUا خاطئUا
 .)1(ويحسب أنه يحسن صنعا, لى سلوك معوج

والجھلة وا!ميين ثقافيDا, ن أنصاف وأشباه المتعلمين
معتمدين علDى القشDور E اللDب فDي تنDاولھم ل_مDور , الفكريوراء دعوات التطرف واEنحراف 

ومعتمدين على الفھم السطحي في اكتسابھم للعلوم الشرعية
  .سطحية وغير متعمقة فيما يخص الشريعة والعقيدة والفقه

  :تلقي العلم عن غير أھله

اعدة مھمة لمن أراد أن يحصل علما مالقد وضع القرآن الكريم والسنه ق
من سورة النحل 43لى ھذا حين قال في اJية إوأرشد القرآن 

وقال صلى f عليه وسلم في الحيثالصحيح الذي أخرجه ابن ماجه 
ُق بعُضه بعًضا، فما عَرْفُتم منه : "  oُب بعُضه بعًضا، بل يصد oالقرآَن لم ينِزْل يكذ nإن

وه إلى عالِمه tفاعَملوا به، وما جِھْلُتم منه فُرد." 

وفي ھذه النصوص الشرعية تحذير عن طلب العلم من غير أھله
ليسDمع منDه ويتلقDى عنDه, أن يتحرى من يجلس بين يديه من العلمDاء

أو يعتمد فDي تلقيDه العلDم علDى صD=ح مDن يDتعلم منDه وفقDط, العلم أE يغتر بالمظاھر
بل Eبد من تحصيل المعلDم JليDات العلDم الDذي يتحDدث فيDه ويلقيDه علDى مسDامع 
 E ىDيوخ حتDبس الشDة وملDي ھيئDينبغي إط=ق لقب شيخ على كل من يظھر ف E وأيضا

وبالتالي يدلھم بغير ھدى وE , ويسألونه عما E يعلم في أمور دنياھم ودينھم ينخدع الناس فيه
  .غير الصحيحعلم على الطريق 

  :رتباط با!شخاص E بالفكرة

ومن أسباب التطرف الفكري ارتبUاط الشUخص فUي قناعاتUه الفكريUة بمUن يثUق فUيھم مUن 
يوافق الصواب أو يخالفه" شخص ما"بصرف النظر عن كون ما قاله 

راد لرأيه وذلك خطأ كبيرف3 معقب لقوله و� , ذلك الشخص الذي يثق فيه قو�

ھو قبوله للحق ممن جاء به, والذي ينبغي أن يرتبط به المرء
� مع ا>شخاص وا>وصاف, والرأي السديد حيث اتفق, ومع الفكر الصائب حيث كان

                                         

التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

التدين عبر اEكتفاء بالتثقيف الذاتي -13 �
ويقصد بذلك ما يقع فيه البعض حين يرغبون في التزود من العلم الشرعي فيلجأون           

مطالعة الكتب الدينية
النھج الصحيح في البحث وا4

يكتفي المتعلم بالكتاب فيجعله معلما له فتلك مصيبة كبرى ورزيUة عظمUى
الھلكة الفكرية والسلوكية؛ نتيجUة القUراءة الخاطئUة التUي ولUدت عنUده بطبيعUة الحUال فھمUا خاطئUا

لى سلوك معوجإجنح به 

ن أنصاف وأشباه المتعلمينإولذا ف          
وراء دعوات التطرف واEنحراف 

ومعتمدين على الفھم السطحي في اكتسابھم للعلوم الشرعية, العقدية
سطحية وغير متعمقة فيما يخص الشريعة والعقيدة والفقه

تلقي العلم عن غير أھله -14 �
لقد وضع القرآن الكريم والسنه ق          

وأرشد القرآن , أھله
وقال صلى f عليه وسلم في الحيثالصحيح الذي أخرجه ابن ماجه , )�َ َتْعلَُمونَ 

: " وf ابن عمر
وه إلى عالِمه tفاعَملوا به، وما جِھْلُتم منه فُرد

وفي ھذه النصوص الشرعية تحذير عن طلب العلم من غير أھله          
أن يتحرى من يجلس بين يديه من العلمDاء

العلم أE يغتر بالمظاھر
بل Eبد من تحصيل المعلDم JليDات العلDم الDذي يتحDدث فيDه ويلقيDه علDى مسDامع , كفيوحده E ي

وأيضا E ينبغي إط=ق لقب شيخ على كل من يظھر فDي ھيئDة وملDبس الشDيوخ حتDى E , ط=به
ينخدع الناس فيه
علم على الطريق 

� 15- Qبالفكرةا E رتباط با!شخاص
ومن أسباب التطرف الفكري ارتبUاط الشUخص فUي قناعاتUه الفكريUة بمUن يثUق فUيھم مUن           
بصرف النظر عن كون ما قاله , ا>شخاص

ذلك الشخص الذي يثق فيه قو�

والذي ينبغي أن يرتبط به المرء          
ومع الفكر الصائب حيث كان, دار

                                                          
1

التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة", نادي محمود حسن -
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, فلذلك يقبل الحق ممن جاء به

, التعصب بالرأي تعصبا � يعترف لcخرين بوجود
فاع عما يتمسك به حيث يكرس المتعصب جھوده للد

ولذا فقد أسھم في بروز ظاھرة 
وجود بعض المرجعيات العلمية التي غلب عليھا ثقافة التشدد أو 

غرسوه في بما , فقد كانوا من العوامل الرئيسية في بروز ظاھرة التطرف الفكري
 .)3(مجافيا للصواب, بعيدا عن الحق

يقال دله ودل عليه , والدليل ھو المرشد
 .)5(يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

, لى ما يوضحهإدون الحاجة 
ذ أن إلى ما يجلو خفاءه؛ إواحتاج 

  .)6(ا�ستعانة بغيره ليوضحه ويبينه

تحرير , وجمع الفكر على كلمة سواء
ن عدم تحرير المصطلحات يوقع في كثير من الخلط 

فمث3 كلمة , م صحة ا>حكاملى فساد التصور الذي ينبني عليه في الغالب عد
وشغل بعض الناس بذلك حتى تفرقوا شيعا 

ن لم إ, ورمى بعضھم بعضا
  .)7(نوترتب على ذلك مالم ينبغ أن يكو

اعتبار أن التدين في حد ذاته يعطي صاحبه الحق فUي 
فكثيرا ما يتصدر للفتوى المتدين يشعر أنه 

وقUد قUال سUبحانه فUي , فUإذا بUه يتجUرأ علUى الفتUوى

  .10ص , مرجع سابق, "الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة

مرج�ع , "ا	تج%اه نح%و التط%رف وع/قت%ه بالعوام%ل الخم%س الكب%رى للشخص%ية ل%دى ط%/ب الجامع%ة

 .10ص, مرجع سابق, "وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة
 .    259ص,م1994, 9ج,بيروت, عالم الكتب

 .    139ص, م1985,بيروت
, بح�ث منش�ور, "دراس%ة أص%ولية مقارن%ة ف%ي د		ت اFلف%اظ الواض%حة والخفي%ة عن%د اFص%وليين

  .10ص, مرجع سابق, "اجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فلذلك يقبل الحق ممن جاء به, نما يستمد ذلك من كونه الحقإو, فالحق � يستمد قيمته من قائله
  .)1(سواء كان من جاء به ممن يثق فيه الشخص أم من غيره

  :التطرف الفكري لدى بعض المرجعيات

التعصب بالرأي تعصبا � يعترف لcخرين بوجود, من خصائص الشخصية المتطرفة
حيث يكرس المتعصب جھوده للد, ويعد التعصب أساس التطرف وجوھره

ولذا فقد أسھم في بروز ظاھرة , )2(وقد يستخدم القوة والعنف لفرضه, وما يعتقد فيه من أفكار
وجود بعض المرجعيات العلمية التي غلب عليھا ثقافة التشدد أو , التطرف الفكري وتكريسھا

فقد كانوا من العوامل الرئيسية في بروز ظاھرة التطرف الفكري
بعيدا عن الحق, وتدين بدعي, عقول مريديھم ومستمعيھم من شطط فكري

  :لمام بدEEت ا!لفاظ

والدليل ھو المرشد, جمع د�لة وھي مصدر الدليل: الد��ت لغة
يلزم من العلم به العلم بشيء آخرھي كون الشيء بحالة : واصط3حا

دون الحاجة , ن الواضح الد�لة ما دل على المراد منه بذاتهإ
واحتاج , أما غير واضح الد�لة فھو مالم يدل على المراد منه بذاته

ا�ستعانة بغيره ليوضحه ويبينهبل �بد من , الخفاء � يمكن أن يزول بذاته

وجمع الفكر على كلمة سواء, ومن أھم ما يساعد على تقريب وجھات النظر
ن عدم تحرير المصطلحات يوقع في كثير من الخلط إف, المراد من ا>لفاظ وتحديد المفاھيم

لى فساد التصور الذي ينبني عليه في الغالب عدإويؤدي 
وشغل بعض الناس بذلك حتى تفرقوا شيعا , من الكلمات التي جرت كثيرا على ا>لسنة

ورمى بعضھم بعضا, وانصرفوا عن قضاياھم المھمة ومشك3تھم الضاغطة
وترتب على ذلك مالم ينبغ أن يكو, فبالفسوق والعصيان, يكن بالكفر وا4لحاد

  :اعتبار التدين بمحضه سبي= للك=م في أمور الدين

اعتبار أن التدين في حد ذاته يعطي صاحبه الحق فUي , يعد من أسباب التطرف الفكري
فكثيرا ما يتصدر للفتوى المتدين يشعر أنه , >نه ليس بمحض التدين يصبح الرجل عالما

فUإذا بUه يتجUرأ علUى الفتUوى, يقرأ القران ويصلي ويصUوم

                                         

الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنة التطرف
ا	تج%اه نح%و التط%رف وع/قت%ه بالعوام%ل الخم%س الكب%رى للشخص%ية ل%دى ط%/ب الجامع%ة", سحر منص�ور أحم�د القط�اوي

وسبل مواجھته دراسة من منظور الكتاب والسنةالتطرف الفكري أسبابه ومظاھره 
عالم الكتب, محمد حسن آل ياسين: تحقيق, "المحيط في اللغة", إسماعيل الطالقاني ابن عباد

بيروت, دار الكتاب العربي, إبراھيم اfبياري: تحقيق, "التعريفات", علي بن محمد الجرجاني
دراس%ة أص%ولية مقارن%ة ف%ي د		ت اFلف%اظ الواض%حة والخفي%ة عن%د اFص%وليين",اس�يا بن�ت داود ب�ن أحم�د العل�واني

 .  570ص, م2016, 1ج, 35مج,169ع,مجلة كلية التربية جامعة اFزھر
اجھته دراسة من منظور الكتاب والسنةالتطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مو

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

فالحق � يستمد قيمته من قائله
سواء كان من جاء به ممن يثق فيه الشخص أم من غيره

التطرف الفكري لدى بعض المرجعيات -16 �
من خصائص الشخصية المتطرفة          

ويعد التعصب أساس التطرف وجوھره
وما يعتقد فيه من أفكار

التطرف الفكري وتكريسھا
فقد كانوا من العوامل الرئيسية في بروز ظاھرة التطرف الفكري, التسيب

عقول مريديھم ومستمعيھم من شطط فكري

� 17- Qت ا!لفاظعدم اEEلمام بد
الد��ت لغة          
واصط3حا, )4(إذا أرشده

إوعليه ف          
أما غير واضح الد�لة فھو مالم يدل على المراد منه بذاته

الخفاء � يمكن أن يزول بذاته

ومن أھم ما يساعد على تقريب وجھات النظر          
المراد من ا>لفاظ وتحديد المفاھيم

ويؤدي , والنزاع
من الكلمات التي جرت كثيرا على ا>لسنة" بدعة"

وانصرفوا عن قضاياھم المھمة ومشك3تھم الضاغطة, وأحزابا
يكن بالكفر وا4لحاد

اعتبار التدين بمحضه سبي= للك=م في أمور الدين -18 �
يعد من أسباب التطرف الفكري          
>نه ليس بمحض التدين يصبح الرجل عالما, الفتوى

يقرأ القران ويصلي ويصUوم, من أھل الدين

                                                          
1

التطرف", نادي محمود حسن -
2

سحر منص�ور أحم�د القط�اوي -
 .46ص, سابق

3
التطرف الفكري أسبابه ومظاھره ", نادي محمود حسن -
4

إسماعيل الطالقاني ابن عباد -
5

علي بن محمد الجرجاني -
6

اس�يا بن�ت داود ب�ن أحم�د العل�واني -
مجلة كلية التربية جامعة اFزھر

7
التطرف الفكري أسبابه ومظاھره وسبل مو", نادي محمود حسن -
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 tلUَؤاَد ُكUَُر َواْلفUْمَع َواْلَبَصU nالس nٌم إِنUِه ِعْلUَك ِبUَْيَس لUَا لUُف َمUَو� َتْق

عبDDر قDDرون مDDن " الثقDDاة"وإنمDDا علDDم ومنDDاھج وضDDعھا العلمDDاء 
ثDم , وكيفية فھم الواقع المعDيش مDن ناحيDة ثانيDة

  .بعد ذلك إيقاع ھذه ا!حكام التي توصلوا إليھا من الكتاب والسنة على ھذا الواقع المعيش

لDDى التطDDرف الفكDDري إ -وخاصDDة الشDDباب 
سDDتبداد والقمDDع فDDي كثيDDر مDDن ا!نظمDDة الحاكمDDة فDDي غالDDب دول العDDالم 

بDDدل الطمأنينDDة والسDDكينة , والقمDDع
, ا!سDDرة: نDDه قDDد يشDDملإسDDتبداد حينمDDا يكDDون شDDائعا فDDي مجتمDDع مDDا ف

ولbسف , ستبدادية القمعية� في ظل ا>نظمة ا4
� , لUى ع3جUه بمزيUد مUن القمUع وا�سUتبداد

يسبب مزيدا فالمزيد من القمع وا�ستبداد 
بحيUث , وھكذا يدخل المجتمUع فUي دورة معيبUة مUن العنUف المضUاد

  .)1(يصعب التفريق بين السبب والنتيجة ويصبح السبب نتيجة والنتيجة سببا

ومUا يلحقUه مUن تغيUرات مUؤثرة علUى 
ومUا يتبUع ذلUك مUن موجUات غ3Uء وركUود تUؤثر فUي حيUاة المجتمعUات 

  .رھاب في العالممن ا>سباب المحركة أو الدافعة لموجات التطرف وا4

, التUي قUد تجتUاح العUالم فUي ا>عUوام المقبلUة
مما يزيد الفجوة بUين , قتصادية للدول والمجتمعات الفقيرة المطحونة

Uوذ لرجUة والنفUة وا>ھميUدھا المكانUزداد عنUال وت
ويخUتلط حينھUا نظUام الحكUم بUرأس 

حيث يتعرض بعUد تخرجUه , ويواجه الشباب واقعا اقتصاديا � يفي بآماله و� بمتطلباته ا>ساسية
  .)2(كتأسيسه >سرة وتوفيره لمسكن لھا

  .92,91ص, مرجعسابق,"واFسبابوطرقالع/ج

غير رس�����الةدكتوراھ, التخطيطللتربيةالسياسيةلشبابالجامعاتفيضوءاfبعادالسياسيةوا=جتماعيةللمجتمعالمص�����ري

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

Uْمَع َواْلَبَصUَر َواْلفUَُؤاَد ُكUلt : (من سUورة ا4سUراء nالس nٌم إِنUِه ِعْلUَك ِبUَْيَس لUَا لUُف َمUَو� َتْق
 ).أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوً� 

وإنمDDا علDDم ومنDDاھج وضDDعھا العلمDDاء , فالقضDDية ليسDDت قضDDية تDDدين
وكيفية فھم الواقع المعDيش مDن ناحيDة ثانيDة, لسنة من ناحيةا!زمنة لكيفية فھم الكتاب وا

بعد ذلك إيقاع ھذه ا!حكام التي توصلوا إليھا من الكتاب والسنة على ھذا الواقع المعيش

  :ستبداد والقمع

وخاصDDة الشDDباب  -لعDDل مDDن أھDDم ا!سDDباب التDDي تDDدفع الDDبعض
Eيوع اDDالم شDDب دول العDDي غالDDة فDDة الحاكمDDن ا!نظمDDر مDDي كثيDDع فDDتبداد والقمDDس

والقمDDع, والظلDDم, سDDتبدادفقDDد شDDاع اQ, وبDDا!خص المنطقDDة العربيDDة
سDDتبداد حينمDDا يكDDون شDDائعا فDDي مجتمDDع مDDا فواQ, قنDDاع

 .لةوالدو, والمجتمع

� في ظل ا>نظمة ا4إفالحركات المتطرفة والعنيفة � تنتشر 
لUى ع3جUه بمزيUد مUن القمUع وا�سUتبدادإعندما ينشUأ التطUرف فUي المجتمUع تسUارع ا>نظمUة 
فالمزيد من القمع وا�ستبداد , بمزيد من الحوار أو العدل أو العمل على محو السبب

وھكذا يدخل المجتمUع فUي دورة معيبUة مUن العنUف المضUاد, من التطرف والعنف المقابل
يصعب التفريق بين السبب والنتيجة ويصبح السبب نتيجة والنتيجة سببا

  :ا!زمات اEقتصادية

ومUا يلحقUه مUن تغيUرات مUؤثرة علUى , يعد ا�قتصاد بتقلباته ارتفاعا وھبوطا واسUتقرارا
ومUا يتبUع ذلUك مUن موجUات غ3Uء وركUود تUؤثر فUي حيUاة المجتمعUات , الفرد وا>سUرة والمجتمUع

من ا>سباب المحركة أو الدافعة لموجات التطرف وا4

التUي قUد تجتUاح العUالم فUي ا>عUوام المقبلUة" العولمUة"ن النظام الرأسمالي فUي ظUل 
قتصادية للدول والمجتمعات الفقيرة المطحونةيبشر بمزيد من ا>زمات ا�

وتUزداد عنUدھا المكانUة وا>ھميUة والنفUوذ لرجU, الدول الغنية المتقدمة والدول الفقيUرة المتUأخرة
ويخUتلط حينھUا نظUام الحكUم بUرأس , وبالمقابل انحسار نفوذ أھل السياسة والUدين

  .ويصير رأس المال ھو الحاكم وليس غير

ويواجه الشباب واقعا اقتصاديا � يفي بآماله و� بمتطلباته ا>ساسية
كتأسيسه >سرة وتوفيره لمسكن لھا, ي بھالتحديات اقتصادية ومتطلبات �بد أن يف

                                         

واFسبابوطرقالع/ج, النشأة: وصناعةا	رھاب, حريةا	عتقاد التطرفالفكريبين
التخطيطللتربيةالسياسيةلشبابالجامعاتفيضوءاfبعادالسياسيةوا=جتماعيةللمجتمعالمص�����ري, 

  . 133ص, م1984, كليةالتربية, جامعةاسكندرية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

من سUورة ا4سUراء) J)36ية ا
أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوً� 

فالقضDDية ليسDDت قضDDية تDDدين
ا!زمنة لكيفية فھم الكتاب وا

بعد ذلك إيقاع ھذه ا!حكام التي توصلوا إليھا من الكتاب والسنة على ھذا الواقع المعيش

� 19- Eستبداد والقمعا
لعDDل مDDن أھDDم ا!سDDباب التDDي تDDدفع الDDبعض          

شDDيوع اE: والعنDDف ھDDو
وبDDا!خص المنطقDDة العربيDDة

Qوار واDDاعوالحDDقن
والمجتمع, والمدرسة

فالحركات المتطرفة والعنيفة � تنتشر           
عندما ينشUأ التطUرف فUي المجتمUع تسUارع ا>نظمUة 
بمزيد من الحوار أو العدل أو العمل على محو السبب

من التطرف والعنف المقابل
يصعب التفريق بين السبب والنتيجة ويصبح السبب نتيجة والنتيجة سببا

ا!زمات اEقتصادية -20 �
يعد ا�قتصاد بتقلباته ارتفاعا وھبوطا واسUتقرارا          

الفرد وا>سUرة والمجتمUع
من ا>سباب المحركة أو الدافعة لموجات التطرف وا4, الفقيرة خاصة

ن النظام الرأسمالي فUي ظUل إبل           
يبشر بمزيد من ا>زمات ا�

الدول الغنية المتقدمة والدول الفقيUرة المتUأخرة
وبالمقابل انحسار نفوذ أھل السياسة والUدين, المال وا>عمال

ويصير رأس المال ھو الحاكم وليس غير, المال

ويواجه الشباب واقعا اقتصاديا � يفي بآماله و� بمتطلباته ا>ساسية
لتحديات اقتصادية ومتطلبات �بد أن يف

                                                          
1

التطرفالفكريبين", داندالبده محمدن -
2

, السيدس�����Xمةالخميس -
جامعةاسكندرية, منشورة
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والتي ارتفعت معد�تھا , ولكن الشباب بعد تخرجه يصطدم بواقع مرير أ� وھو البطالة
والتوسUع , نظرا �رتفاع معد�ت النمو السكاني
  . )2(تيعابية لدى القطاعات الحديثة في التشغيل

ردود فعUUل تقابUUل , رھUUاب التUUابعين لUUه
وعUن الفئUات , ومعبرة عن سخط شرائح كبيرة من المجتمع

داد الفئUUات الغنيUUة غنUUى ويUUزداد الفقUUراء 
  .بين مطالب ا>غنياء وحاجات الفقراء

الذي يصحبه الحقد الطبقي والسخط على الدولUة وكراھيUة 
رھUاب مUن وسيولد ا4, ر والعوز والحاجة

  .رھاب القاصي والداني

حتجاجUات المتطرفUة؛ خاصUة 
لUى التطUرف عنUدما � إنسUان يلجUأ 

, لى صناعة أجيال مUن المتطUرفين
وكUذلك , وزيUادة نسUبة المجUرمين والمنحUرفين والشUواذ
ومعاملتUه , وقتUل طفولتUه وبراءتUه

ويولUد , سوف يساعد علUى أن ينشUأ قاسUيا ناقمUا علUى النUاس وعلUى المجتمUع
وما يحمله , نحراف وسيلة للثورة على مجتمعه

 .)3(غير عابئ بھا

عنUدما عUالج مUرض  -صلى f عليه وسلم 
 )5997(الUذي رواه البخUاري فUي صUحيحة 
 xيUَن َعلUَن بUِه َوَسلَْماْلحسUَعلَْي ُ nf ىnلUَص tيUِب nل النU nَدهُ , بUَوِعْن

لUُت ِمUْنُھْم أَحUًدا، فَنَظUر إِلَْيUِه  nا َقبUِد َمUََن اْلولUرًة ِمUي َعشUِل nإِن

 .72ص, م1995,  38ع, التربية المعاصرة
بحث تطبيق�ي عل�ى عين�ة  -رؤى بعض شباب جامعة اfزھر لظاھرة التطرف في فھم الدين والعنف في المجتمع

العل�وم ا=جتماعي�ة ودورھ�ا ف�ي مكافح�ة ج�رائم العن�ف 

  .18ص, مرجع سابق

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ولكن الشباب بعد تخرجه يصطدم بواقع مرير أ� وھو البطالة
نظرا �رتفاع معد�ت النمو السكاني, )1(بين شباب الخريجين من الجامعات المصرية
تيعابية لدى القطاعات الحديثة في التشغيلفي النظام التعليمي مقابل ضعف القدرة ا�س

رھUUاب التUUابعين لUUهوالعنUUف وا4, وبالتUUالي يصUUبح التطUUرف الفكUUري
ومعبرة عن سخط شرائح كبيرة من المجتمع, المتغيرات ا�قتصادية الخطيرة ھذه

داد الفئUUات الغنيUUة غنUUى ويUUزداد الفقUUراء حيUUث تUUز, المھمشUUة والمطحونUUة والمحUUدودة الUUدخل فيUUه
بين مطالب ا>غنياء وحاجات الفقراء, وتتسع الفجوة أكثر وأكثر, فقرا وحاجة

الذي يصحبه الحقد الطبقي والسخط على الدولUة وكراھيUة , ويتواجد حينئذ الظلم الطبقي
ر والعوز والحاجةوعندھا سيولد التطرف الفكري من رحم الفق

رھاب القاصي والدانيويكتوي بنار ا4, وسيحترق المجتمع بكل فئاته

حتجاجUات المتطرفUة؛ خاصUة فالفقر ب3 جدال سبب صالح لتفجير الحركات العنيفUة وا�
نسUان يلجUأ وا4, وأن غالبية المتطرفين ھم من بيئات فقيرة وربما معدمUة

Eجتماعيالتفكك ا!سري وا:  

لى صناعة أجيال مUن المتطUرفينإلتي تؤدي ايعد ھذا السبب من أخطر وأھم ا>سباب 
وزيUادة نسUبة المجUرمين والمنحUرفين والشUواذ, لى انتشار ا>مراض النفسية

وقتUل طفولتUه وبراءتUه, والUتعلم, والخUروج, كاللعUب: من حاجات عUدة
سوف يساعد علUى أن ينشUأ قاسUيا ناقمUا علUى النUاس وعلUى المجتمUع, بالقسوة منذ صغره

نحراف وسيلة للثورة على مجتمعهوربما يتخذ من ا�, جراميةإلديه  دوافع انتقامية و
غير عابئ بھا, عتباراتمتحديا جميع ا�, ومعايير ومثل

صلى f عليه وسلم  -وفي ھذ الصدد يتم التذكير بما فعله النبي 
الUذي رواه البخUاري فUي صUحيحة , الحUديث الصUحيحفقUد روي في, قسوة القلب وجفائUه

ُ َعلَْيUِه َوَسلَْماْلحسUَن بUَن َعلUيx ق: " عن أبي ھريرة رضي f عنه قوله nf ىnلUَص tيUِب nل النU nب
لUُت ِمUْنُھْم أَحUًدا، فَنَظUر إِلَْيUِه : ا>َْقرُع ْبُن َحاِبٍس جالسا، َفَقاَل ا>َْقUَرعُ  nا َقبUِد َمUََن اْلولUرًة ِمUي َعشUِل nإِن

  ". َمن � َيْرَحْم َ� ُيْرَحمْ : 

                                         

  . 68ص, مرجع سابق, "دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري"
التربية المعاصرة, "ربية وظاھرة العنف السياسي في الوطن العربيالت" ,عبد العزيز الغريب صقر

رؤى بعض شباب جامعة اfزھر لظاھرة التطرف في فھم الدين والعنف في المجتمع, 
العل�وم ا=جتماعي�ة ودورھ�ا ف�ي مكافح�ة ج�رائم العن�ف : ي ح�ولالم�ؤتمر ال�دول, من طXب وطالبات بعض كليات جامعة اfزھ�ر بالق�اھرة

  .60ص, م1998, والتطرف في المجتمعات اسXمية

مرجع سابق, "دراسة تحليلية: أسباب ا6رھاب والعنف والتطرف", أسماء بنت عبد العزيز الحسين

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ولكن الشباب بعد تخرجه يصطدم بواقع مرير أ� وھو البطالة          
بين شباب الخريجين من الجامعات المصرية
في النظام التعليمي مقابل ضعف القدرة ا�س

وبالتUUالي يصUUبح التطUUرف الفكUUري          
المتغيرات ا�قتصادية الخطيرة ھذه

المھمشUUة والمطحونUUة والمحUUدودة الUUدخل فيUUه
فقرا وحاجة, والمحتاجين

ويتواجد حينئذ الظلم الطبقي          
وعندھا سيولد التطرف الفكري من رحم الفق, المجتمع

وسيحترق المجتمع بكل فئاته, رحم التطرف

فالفقر ب3 جدال سبب صالح لتفجير الحركات العنيفUة وا�          
وأن غالبية المتطرفين ھم من بيئات فقيرة وربما معدمUة

  .يجد ما يخسره

� 21- Eالتفكك ا!سري وا
يعد ھذا السبب من أخطر وأھم ا>سباب           

لى انتشار ا>مراض النفسيةإ>نه يؤدي 
من حاجات عUدةحرمان الطفل 

بالقسوة منذ صغره
لديه  دوافع انتقامية و

ومعايير ومثلمن مفاھيم 

وفي ھذ الصدد يتم التذكير بما فعله النبي           
قسوة القلب وجفائUه

عن أبي ھريرة رضي f عنه قوله
ا>َْقرُع ْبُن َحاِبٍس جالسا، َفَقاَل ا>َْقUَرعُ 

 nf َقالْ ثم  رسوُل :

  

  

                                                          
1

", وفاء محمد البرعي -
2

عبد العزيز الغريب صقر -
, سعاد محمود القرشي - 

من طXب وطالبات بعض كليات جامعة اfزھ�ر بالق�اھرة
والتطرف في المجتمعات اسXمية

3
أسماء بنت عبد العزيز الحسين -
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يعد واحدا مUن أھUم وأخطUر ا>سUباب التUي تUؤدي بشUكل مباشUر إلUى 
وصUو� للقبUول فUي , وقوع ا>فراد والجماعات في براثن التطUرف الفكUري والمغUا�ة والتعصUب

وھDي عنDد ا!مDة اQسD=مية , 
والسDن , العين بالعين, النفس بالنفس

يصبح المجتمع وكأنه يعيش في غابة يظلم القDوي فيھDا الضDعيف دونمDا خDوف 

 -ا!جنDDاس  -وعلDDى المسDDتوى اQقليمDDي والDDدولي عنDDدما تطبDDق القDDوانين علDDى بعDDض الDDدول 
وھناك من الظلم ما يكون عاما قد تمارسDه الDدول 
وقDDد تمارسDDه بعDDض المنظمDDات الدوليDDة ضDDد دول بعينھDDا دون اEلتفDDات إلDDى 

  .فتطبيق القانون الدولي على الدولة الضعيفة دون القوية ھو أفدح الظلم

Eرتكان إلى التلقين فقطاقتصار التعليم على عرض وجھة نظر واحدة من خ=ل ا:  

, التدريس الفعال ھو ذلك النمط من التدريس الذي يقوم بتفعيل دور الطالب فUي العمليUة التعليميUة
بل مشاركا وباحثا عن المعلومة بكUل الوسUائل 

حيUث أن نظريUات , جاءت نظريات التعلم المعاصرة ردا على النظريات الك3سUيكية مUن الUتعلم
التعلم المعاصرة تھUتم با4نسUان وتفاعلUه مUع عناصUر البيئUة المتغيUرة التUاي تتصUف بالتعقيUد مUن 
ولھذا فإن نظريUات الUتعلم المعاصUرة يمكUن أن تغيUر 
فUUي فھUUم الفUUرد مUUن خ3UUل تزويUUده بأسUUاليب جديUUدة يمكUUن أن يسUUتخدمھا فUUي اكتسUUاب المھUUارات 

 .)2(المعرفية مثل التفكير وا�نتباه والتذكر وا4دراك والتحليل والتركيب والنقد

لDه بDالغ ا!ثDر فDي القضDاء علDى كDل ظDواھر 
والDوعي , وعلى تخريج أجيال تمتلك مDن القDدرة اEسDتيعابية والنقDد والتحليDل

  .وللجماعات المتطرفة, ما يمكنھم من تجنب الوقوع فريسة للتطرف الفكري

 :أثر الحوار في الصف الدراسي قائ3

وينUال , محفUزا لbسUئلة وموضUحا لھUا
وجUUدنا أن ھUUذا , وھUUم يعتبUUرون متعUUاونين فUUي التعلUUيم والUUتعلم

ويمكUن , لتطUوير المھUارات الناقUدة
, وينشUUئ مناخUUا مUUن الجديUUة ا>خ3قيUUة

1
- Muijs, D.& Reynolds, D. Effective teaching: evidence and pra

chabman,2001.   

 .   81ص, م2005

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  :الظلم وغياب العدالة

يعد واحدا مUن أھUم وأخطUر ا>سUباب التUي تUؤدي بشUكل مباشUر إلUى , انتشار الظلم وغياب العدل
وقوع ا>فراد والجماعات في براثن التطUرف الفكUري والمغUا�ة والتعصUب

 .المشاركة في تمويل وصناعة ا4رھاب

, فعندما يشيع الظلم في أمة من ا!مDم بغيDاب أحكDام العDدل
النفس بالنفس( تتمثل في الحدود التي أقرتھا الشريعة اQس=مية الغراء

يصبح المجتمع وكأنه يعيش في غابة يظلم القDوي فيھDا الضDعيف دونمDا خDوف 
  .ن قانون أو عقوبة

وعلDDى المسDDتوى اQقليمDDي والDDدولي عنDDدما تطبDDق القDDوانين علDDى بعDDض الDDدول 
وھناك من الظلم ما يكون عاما قد تمارسDه الDدول , دون البعض اJخر فھذا ظلم بين

وقDDد تمارسDDه بعDDض المنظمDDات الدوليDDة ضDDد دول بعينھDDا دون اEلتفDDات إلDDى , ضDDد بعDDض الDDدول
فتطبيق القانون الدولي على الدولة الضعيفة دون القوية ھو أفدح الظلم

Eاقتصار التعليم على عرض وجھة نظر واحدة من خ=ل ا
التدريس الفعال ھو ذلك النمط من التدريس الذي يقوم بتفعيل دور الطالب فUي العمليUة التعليميUة

بل مشاركا وباحثا عن المعلومة بكUل الوسUائل , ب مجرد متلق للمعلومات فقطف3 يكون فيه الطال

جاءت نظريات التعلم المعاصرة ردا على النظريات الك3سUيكية مUن الUتعلم
التعلم المعاصرة تھUتم با4نسUان وتفاعلUه مUع عناصUر البيئUة المتغيUرة التUاي تتصUف بالتعقيUد مUن 

ولھذا فإن نظريUات الUتعلم المعاصUرة يمكUن أن تغيUر , وبالغموض وا4ثارة من جانب آخر
فUUي فھUUم الفUUرد مUUن خ3UUل تزويUUده بأسUUاليب جديUUدة يمكUUن أن يسUUتخدمھا فUUي اكتسUUاب المھUUارات 

المعرفية مثل التفكير وا�نتباه والتذكر وا4دراك والتحليل والتركيب والنقد

لDه بDالغ ا!ثDر فDي القضDاء علDى كDل ظDواھر , ائم على نشر ثقافDة الحDوارن التعليم الق
وعلى تخريج أجيال تمتلك مDن القDدرة اEسDتيعابية والنقDد والتحليDل, 
ما يمكنھم من تجنب الوقوع فريسة للتطرف الفكري, 

أثر الحوار في الصف الدراسي قائ3" كسونروبيرت جا"ويشرح البروفسور 

محفUزا لbسUئلة وموضUحا لھUا, يتصرف المدرس بدوره مسUھ3 للنشUاط
وھUUم يعتبUUرون متعUUاونين فUUي التعلUUيم والUUتعلم, الط3UUب قUUدرا كبيUUرا مUUن العUUون

لتطUوير المھUارات الناقUدة ويتUيح الفUرص, ا>سلوب يزيد من احترام الذات لدى ا>طفال
وينشUUئ مناخUUا مUUن الجديUUة ا>خ3قيUUة, الط3UUب ذوي التحصUUيل المتUUدني مUUن التعبيUUر عUUن أنفسUUھم

                                         

Muijs, D.& Reynolds, D. Effective teaching: evidence and practice: London, Paul 

2005, القاھرة, دار اFمين للنشر والتوزيع, "سيكولوجية التعليم والتعلم"

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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الظلم وغياب العدالة -22 �
انتشار الظلم وغياب العدل

وقوع ا>فراد والجماعات في براثن التطUرف الفكUري والمغUا�ة والتعصUب
المشاركة في تمويل وصناعة ا4رھاب

فعندما يشيع الظلم في أمة من ا!مDم بغيDاب أحكDام العDدل          
تتمثل في الحدود التي أقرتھا الشريعة اQس=مية الغراء

يصبح المجتمع وكأنه يعيش في غابة يظلم القDوي فيھDا الضDعيف دونمDا خDوف , )الخ.., بالسن
ن قانون أو عقوبةم

وعلDDى المسDDتوى اQقليمDDي والDDدولي عنDDدما تطبDDق القDDوانين علDDى بعDDض الDDدول 
دون البعض اJخر فھذا ظلم بين -ا!عراق 

ضDDد بعDDض الDDدول
فتطبيق القانون الدولي على الدولة الضعيفة دون القوية ھو أفدح الظلم, يرھاغ

� 23- Eاقتصار التعليم على عرض وجھة نظر واحدة من خ=ل ا
التدريس الفعال ھو ذلك النمط من التدريس الذي يقوم بتفعيل دور الطالب فUي العمليUة التعليميUة

ف3 يكون فيه الطال
 .)1(المختلفة

جاءت نظريات التعلم المعاصرة ردا على النظريات الك3سUيكية مUن الUتعلمو
التعلم المعاصرة تھUتم با4نسUان وتفاعلUه مUع عناصUر البيئUة المتغيUرة التUاي تتصUف بالتعقيUد مUن 

وبالغموض وا4ثارة من جانب آخرجانب 
فUUي فھUUم الفUUرد مUUن خ3UUل تزويUUده بأسUUاليب جديUUدة يمكUUن أن يسUUتخدمھا فUUي اكتسUUاب المھUUارات 

المعرفية مثل التفكير وا�نتباه والتذكر وا4دراك والتحليل والتركيب والنقد

ن التعليم القإ          
, التطرف الفكري
, الديني والثقافي

ويشرح البروفسور 

يتصرف المدرس بدوره مسUھ3 للنشUاط, بھذا ا>سلوب" 
الط3UUب قUUدرا كبيUUرا مUUن العUUون

ا>سلوب يزيد من احترام الذات لدى ا>طفال
الط3UUب ذوي التحصUUيل المتUUدني مUUن التعبيUUر عUUن أنفسUUھم

                                                          

ctice: London, Paul 

2
", فاروق السيد عثمان -
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وعلى أن يتUأملوا فUي , وساعد ا>طفال على ا�نخراط مع ا>فكار والمفاھيم من الديانات المختلفة
اسUتنتاجاتھم وشUجعوا علUى إدراك 

 .      )1("إمكانية وجود وجھات النظر البديلة وعلى أن يكونوا منفتحين أمام حجج اJخرين

والتDي , كانت ھذه أھم العوامل وا!سباب المؤدية إلى التطرف الفكDري التDي تDم الوقDوف عليھDا
وذلDك بغيDة التوصDل لحلDول , 

الفكDDDر المتطDDDرف عDDDادة مDDDا يطDDDرح حلDDDول شDDDديدة البسDDDاطة تتسDDDم أحيانDDDا بالسDDDطحية 
لمشDك=ت , سDليمة -علمية وE حتى دينيDة 

ن ھDذا الفكDر وممثلDوه يمDث=ن خطDرا حقيقيDا علDى 
, ن للتطرف الفكري ع=مات وأعراض تدل على بداية ظھDوره

لUUى تصUUاعد الفكUUر المتطUUرف مUUا 

, وضUUياع الھUUدف فيUUه, ظھUUور الشUUعارات السUUاذجة والعبUUارات الطنانUUة حUUول تسUUيب المجتمUUع

لUى إ -كل اJخUرين  -بينما ينتمي اJخرون

 

اعتبUUارھم جUUزءا مUUن النظUUام ورفUUض 
ومن ثم وصUفھم بUأنھم عم3Uء 

والتعUUاطف , لUUى دعUUاة الفتنUUة والكراھيUUة والتحUUريض
, والعزلUUة حتUUى عUUن أقUUرب ا>قUUربين والنفUUور مUUنھم

إنمUا ھUو , إن مناقشة موضوع التطرف بكل أشUكاله السياسUية أو ا>دبيUة أو العنصUرية أو الدينيUة
وھي محاولة � يألوا ا4نسان فيھا جھدا لمصارعة 

1- 
Robert  Jackson on the dialogical classroom in Signposts: Policy and Practise for Teaching 

about Religions and Non-Religious Worldviews in Intercultural Education, Council of 
Europe,2014. 

, الق�اھرة, ھ%/ للنش%ر والتوزي%ع, "رؤية ثقافية لمجابھة العنف والتطرف ال%ديني

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وساعد ا>طفال على ا�نخراط مع ا>فكار والمفاھيم من الديانات المختلفة
اسUتنتاجاتھم وشUجعوا علUى إدراك  وناقشوا أيضا كيف توصلوا إلى, مساھماتھم ويبرروا آراءھم

إمكانية وجود وجھات النظر البديلة وعلى أن يكونوا منفتحين أمام حجج اJخرين

كانت ھذه أھم العوامل وا!سباب المؤدية إلى التطرف الفكDري التDي تDم الوقDوف عليھDا
, لن يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة التطرف الفكري إE من خ=لھDا

  .يسھل تنفيذھا, قائمة على أسس علمية واضحة

 ":ظھور قوة التطرف"ع=مات وأعراض 

الفكDDDر المتطDDDرف عDDDادة مDDDا يطDDDرح حلDDDول شDDDديدة البسDDDاطة تتسDDDم أحيانDDDا بالسDDDطحية 
علمية وE حتى دينيDة  -وعادة ما تكون غير مبنية على أسس 

ن ھDذا الفكDر وممثلDوه يمDث=ن خطDرا حقيقيDا علDى إومن ھنDا فD, مجتمعية كبيرة وشديدة التعقيد
ن للتطرف الفكري ع=مات وأعراض تدل على بداية ظھDورهإثل أي مرض فولكن م

  . ويمكن حين الوعي بھا أن يتم أخذ الحيطة منھا

لUUى تصUUاعد الفكUUر المتطUUرف مUUا إومUUن ضUUمن تلUUك الع3مUUات وا>عUUراض التUUي تشUUير 

ظھUUور الشUUعارات السUUاذجة والعبUUارات الطنانUUة حUUول تسUUيب المجتمUUع
 .وضرورة اتخاذ مواقف صارمة للتعامل مع ھذا الوضع

بينما ينتمي اJخرون, لى فئة الحقإظھار المتطرفين بوصفھم ينتمون 
 

 .توجيه ھجوم ضد أي شخص يتحدى آراء الجماعة المتطرفة

ورفUUض , ظھUUور خطUUاب الكراھيUUة ضUUد ا>قليUUات فUUي المجتمUUع
ومن ثم وصUفھم بUأنھم عم3Uء , نكار أنھم يشاركونھم ھويتھم القوميةإأو , جتماعي القومي

 .أجانب � يستحقون التعاطف

لUUى دعUUاة الفتنUUة والكراھيUUة والتحUUريضإا�سUUتماع , لUUى مUUا سUUبقإويضUUاف 
والعزلUUة حتUUى عUUن أقUUرب ا>قUUربين والنفUUور مUUنھم, لUUى المجتمUUعإوالنظUUرة السUUوداوية 

 .والتركيز الدائم على أخطاء وھفوات اJخرين

 :التفسير النفسي للتطرف الفكري

إن مناقشة موضوع التطرف بكل أشUكاله السياسUية أو ا>دبيUة أو العنصUرية أو الدينيUة
وھي محاولة � يألوا ا4نسان فيھا جھدا لمصارعة , سبر أغوار النفس ا4نسانية بنشأتھا وتكوينھا

                                         

Robert  Jackson on the dialogical classroom in Signposts: Policy and Practise for Teaching 
Religious Worldviews in Intercultural Education, Council of 

رؤية ثقافية لمجابھة العنف والتطرف ال%ديني: الثقافة ومواجھة ا6رھاب" , 
  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وساعد ا>طفال على ا�نخراط مع ا>فكار والمفاھيم من الديانات المختلفة
مساھماتھم ويبرروا آراءھم

إمكانية وجود وجھات النظر البديلة وعلى أن يكونوا منفتحين أمام حجج اJخرين

كانت ھذه أھم العوامل وا!سباب المؤدية إلى التطرف الفكDري التDي تDم الوقDوف عليھDا
لن يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة التطرف الفكري إE من خ=لھDا

قائمة على أسس علمية واضحة, تربوية

ع=مات وأعراض  -خامسا

الفكDDDر المتطDDDرف عDDDادة مDDDا يطDDDرح حلDDDول شDDDديدة البسDDDاطة تتسDDDم أحيانDDDا بالسDDDطحية           
وعادة ما تكون غير مبنية على أسس , والسذاجة

مجتمعية كبيرة وشديدة التعقيد
ولكن م, المجتمع

ويمكن حين الوعي بھا أن يتم أخذ الحيطة منھا

ومUUن ضUUمن تلUUك الع3مUUات وا>عUUراض التUUي تشUUير           
  :)2(يأتي

ظھUUور الشUUعارات السUUاذجة والعبUUارات الطنانUUة حUUول تسUUيب المجتمUUع •
وضرورة اتخاذ مواقف صارمة للتعامل مع ھذا الوضع

ظھار المتطرفين بوصفھم ينتمون إ •
 .فئة الض3ل

توجيه ھجوم ضد أي شخص يتحدى آراء الجماعة المتطرفة •
ظھUUور خطUUاب الكراھيUUة ضUUد ا>قليUUات فUUي المجتمUUع •

جتماعي القوميا�
أجانب � يستحقون التعاطف

ويضUUاف           
والنظUUرة السUUوداوية , معھUUم

والتركيز الدائم على أخطاء وھفوات اJخرين

التفسير النفسي للتطرف الفكري -سادسا 

إن مناقشة موضوع التطرف بكل أشUكاله السياسUية أو ا>دبيUة أو العنصUرية أو الدينيUة
سبر أغوار النفس ا4نسانية بنشأتھا وتكوينھا

                                                          

Robert  Jackson on the dialogical classroom in Signposts: Policy and Practise for Teaching 
Religious Worldviews in Intercultural Education, Council of 

2
, إسماعيل سراج الدين -

  . 92 -91ص, م2016
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وتنحUدر أو أن تفلت من عقال العقUل 

أن التعصUب ظUاھرة اجتماعيUة لھUا بواعثھUا 
وھUUي تنشUUأ أو� وقبUUل كUUل شUUيء مUUن بواعUUث نفسUUية � ع3قUUة لھUUا فUUي ا>صUUل بالعقيUUدة 
, بعUاد ظUاھرة تطUرف الشUباب ينبغUي ا�ھتمUام  بتحليUل  شخصUياتھم

  .)3(فا4حباط الذي يسيطر على الشباب المتطرف نتاجا لعدم إشباع الحاجات الخاصة الشخصية

ھي مشكلة جوھر وجود الكيان ل\نسان 
النمط من السUلوك فUي التعامUل مUع فUرد مUا بعينUه أو مجموعUة مUا 
وھو صراع داخلUي يحUدث للفUرد 
وبذلك يتم التسليم جدا بUأن الفUرد المتطUرف ھUو بحكUم المUريض عقليUا 

Pennington(  راعUير صUلتفس

ويركUUز ھUUذا المنحUUى فUUي تفسUUير التطUUرف علUUى بعUUض سUUمات شخصUUية المتطUUرف ومUUا 
حيث تتسم شخصية المتطUرف بUالجمود الUذھني والتصUلب والتUوتر 

يشUير إلUى نمUط الشخصUية التUي 
 .تحاول إخضاع اJخرين إخضاعا كام3 لسلطتھا أو سلطة الجماعة التي تنتمى إليھا

ويشUير إلUى أن الخبUرة ا4حباطيUة 
 .بأي موضوعالتي يتعرض لھا بعض ا>فراد ينجم عنھا بعض أشكال العدوان والتي قد تتعلق 

The personal Intergroup Approach:  

معتقدات الفUرد الجامUدة والنسUق 
د علUUى القيمUUي الUUذي اكتسUUبه مUUن خ3UUل أسUUاليب التنشUUئة ا�جتماعيUUة ويعنUUى ذلUUك عUUدم قUUدرة الفUUر

, المرونة والمعايرة في المعتقUدات التUي يUؤمن بھUا أو التUي تUؤمن بھUا الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا
الھويUUة , Need BeliefsالمعتقUUدات المشUUتركة 

: مت�اح عل�ى,م2001, 56الع�دد ,  مجل%ة النب%أ
 .م2020

  .  174ص, م1971, دار الشايع للنشر

 
5- 

Pennington, D.C: Essential Social Psychology 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أو أن تفلت من عقال العقUل , فإما أن ينتصر عليھا ويخضعھا لسلطان العقل 
  .)1(بعد أن خلقه f في أحسن تقويم, با4نسان نحو الحيوانية

أن التعصUب ظUاھرة اجتماعيUة لھUا بواعثھUا , أحد علماء النفس" مصطفى زيور
وھUUي تنشUUأ أو� وقبUUل كUUل شUUيء مUUن بواعUUث نفسUUية � ع3قUUة لھUUا فUUي ا>صUUل بالعقيUUدة 

بعUاد ظUاھرة تطUرف الشUباب ينبغUي ا�ھتمUام  بتحليUل  شخصUياتھمولكي يمكUن فھUم أ
فا4حباط الذي يسيطر على الشباب المتطرف نتاجا لعدم إشباع الحاجات الخاصة الشخصية

ھي مشكلة جوھر وجود الكيان ل\نسان , ويمكن القول بأن مشكلة التطرف لدى ا4نسان
النمط من السUلوك فUي التعامUل مUع فUرد مUا بعينUه أو مجموعUة مUا من الفرد بھذا 

وھو صراع داخلUي يحUدث للفUرد , فھو يعد اضطرابا في معيار الصحة النفسية أو العقلية
وبذلك يتم التسليم جدا بUأن الفUرد المتطUرف ھUو بحكUم المUريض عقليUا , وينم عن اخت3ل التوازن

  .)4(تصلب في الرأيلما يتميز به من جمود و

(Penningtonوھناك ث3ث منUاحي نفسUية اجتماعيUة يحUددھا بيننجتUون 

  :)5(وھي على النحو التالي, التطرف والتعصب

  :The Individual Approachالمنحى الفردي 

ويركUUز ھUUذا المنحUUى فUUي تفسUUير التطUUرف علUUى بعUUض سUUمات شخصUUية المتطUUرف ومUUا 
حيث تتسم شخصية المتطUرف بUالجمود الUذھني والتصUلب والتUوتر , يواجھھا من إحباط وصراع

  : ويعرض في ھذا المنحى فرضين, والعدوانية والھامشية

يشUير إلUى نمUط الشخصUية التUي وAuthoritarian PersonalityفUرض الشخصUية التسUلطية 
تحاول إخضاع اJخرين إخضاعا كام3 لسلطتھا أو سلطة الجماعة التي تنتمى إليھا

ويشUير إلUى أن الخبUرة ا4حباطيUة Frustration- AggressionالعUدوان  -فUرض ا4حبUاط 
التي يتعرض لھا بعض ا>فراد ينجم عنھا بعض أشكال العدوان والتي قد تتعلق 

The personal Intergroup Approach) الع3قات الشخصية المتبادلة(المنحى البينشخصي 

معتقدات الفUرد الجامUدة والنسUق : يھتم أصحاب ھذا المنحى بالتركيز على محورين ھما
القيمUUي الUUذي اكتسUUبه مUUن خ3UUل أسUUاليب التنشUUئة ا�جتماعيUUة ويعنUUى ذلUUك عUUدم قUUدرة الفUUر

المرونة والمعايرة في المعتقUدات التUي يUؤمن بھUا أو التUي تUؤمن بھUا الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا
المعتقUUدات المشUUتركة : ويتضUUح ذلUUك مUUن خ3UUل أربعUUة عوامUUل ھUUي

                                         

مجل%ة النب%أ, مق�ال, "التط%رف: ماعي%ة لظ%اھرة التعص%بالت%داعيات النفس%ية وا	جت
https://annabaa.org/nba56/tdaiaat.htm,11/5/2020:تاريخ الدخول على الموقع

  .199ص, م1993, عربيةدار النھضة ال, لبنان, بيروت, "في النفس

دار الشايع للنشر, فرج أحمد فرج وآخرون: ترجمة, "نظريات الشخصية" 
 .مرجع سابق, "التطرف: التداعيات النفسية وا	جتماعية لظاھرة التعصب

Essential Social Psychology, London, Edward Arnold, 1986,p.p 81

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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فإما أن ينتصر عليھا ويخضعھا لسلطان العقل , ذاته بذاته
با4نسان نحو الحيوانية

مصطفى زيور"ويرى           
وھUUي تنشUUأ أو� وقبUUل كUUل شUUيء مUUن بواعUUث نفسUUية � ع3قUUة لھUUا فUUي ا>صUUل بالعقيUUدة , النفسUUية
ولكي يمكUن فھUم أ, )2(الدينية

فا4حباط الذي يسيطر على الشباب المتطرف نتاجا لعدم إشباع الحاجات الخاصة الشخصية

ويمكن القول بأن مشكلة التطرف لدى ا4نسان          
من الفرد بھذا آفإذا ما , السوي
فھو يعد اضطرابا في معيار الصحة النفسية أو العقلية, بعينھا

وينم عن اخت3ل التوازن
لما يتميز به من جمود و, ونفسيا

وھناك ث3ث منUاحي نفسUية اجتماعيUة يحUددھا بيننجتUون           
التطرف والتعصب

المنحى الفردي  -1

ويركUUز ھUUذا المنحUUى فUUي تفسUUير التطUUرف علUUى بعUUض سUUمات شخصUUية المتطUUرف ومUUا           
يواجھھا من إحباط وصراع

والعدوانية والھامشية

فUرض الشخصUية التسUلطية : ا>ول
تحاول إخضاع اJخرين إخضاعا كام3 لسلطتھا أو سلطة الجماعة التي تنتمى إليھا

فUرض ا4حبUاط : والثاني
التي يتعرض لھا بعض ا>فراد ينجم عنھا بعض أشكال العدوان والتي قد تتعلق 

المنحى البينشخصي  -2

يھتم أصحاب ھذا المنحى بالتركيز على محورين ھما          
القيمUUي الUUذي اكتسUUبه مUUن خ3UUل أسUUاليب التنشUUئة ا�جتماعيUUة ويعنUUى ذلUUك عUUدم قUUدرة الفUUر

المرونة والمعايرة في المعتقUدات التUي يUؤمن بھUا أو التUي تUؤمن بھUا الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا
ويتضUUح ذلUUك مUUن خ3UUل أربعUUة عوامUUل ھUUي

                                                          
1

الت%داعيات النفس%ية وا	جت", سعد البص�ري -
https://annabaa.org/nba56/tdaiaat.htm

2
في النفس" , مصطفى زيور -
3

 ,ج.ك  و لندزي.ھول -
4

التداعيات النفسية وا	جتماعية لظاھرة التعصب", سعد البصري -
, 1986,p.p 81-94. 
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Stereotypes , يمUUUUايرة القUUUUمسValues 

The Intergroup  social  Approach:  

ويشير ھذا المنحى إلى أن أفUراد الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا الفUرد قUد تسUاعد فUي تنميUة 
تنUافس ال, ا�تجاھات المتطرفة لديه من منطلق ا�متثال والمسUايرة وذلUك مUن خ3Uل عUاملين ھمUا

Social Categorization  .  

ويمكن القول بأن ا�تجاھات نحو التطرف تتكون فUي بدايUة ا>مUر بصUورة معرفيUة فUي 
فكUار لكي تبUرر مUن خ3Uل ھUذه ا>

ويزيUUد ويرتفUUع ا4حسUUاس الوجUUداني 
  

إن العUدوان طاقUة انفعاليUة �بUد 
وإذا لUم يUتمكن العUدوان مUن , 
ومثUال علUى ذلUك الموظUف , خUر يصUبح كUبش الفUداء

فإنه عندما يعود لمنزله , ثم � يستطيع أن يرد على رئيسه

أو يسUتبدل , ويحتمل أن يتحول العدوان لUدى ا4نسUان مUن موضUوع إلUى موضUوع آخUر
منUUع ھUUذا التحUUول أو  وإذا مUUا

وبمUUUا أن الUUUرفض ھUUUو عUUUدم , 
والديكتاتوريUة تتصUف , فUالتطرف ديكتاتوريUة واضUحة

كUانوا , فمعظم ا>شخاص الذين يتصفون بالسلوك التسلطي
وغاضبين مUنھم  وعلUى ذلUك يفتUرض أنھUم يظلUون غيUر آمنUين 
وقUUUد ثبUUUت بالUUUدليل العلمUUUي العملUUUي أن ا�تجUUUاه التسUUUلطي يUUUرتبط 

اص الذين يتميزون بالتعصب للرأي أو المعتقUد أو ا�تجUاه السياسUي 
ھي اسUتجابتھم العنيفUة تجUاه المواقUف الحياتيUة التUي � تتفUق مUع 

, وبع�ض الفئ�ات ا=كلينيكي�ة المختلف�ة / دراسة نفسية مقارنه بين المتطرفين في اتجاھاتھم الديني�ة

  . 470ص, م1985

ت�����اريخ ال�����دخول عل�����ى , مرج�����ع س�����ابق

 .782ص, م1983,القاھرة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

Shared Identity , دةUUUUات الجامUUUUالتعميمStereotypes

The Intergroup  social  Approach) الع3قات ا�جتماعية المتبادلة(المنحى البينجماعي 

ويشير ھذا المنحى إلى أن أفUراد الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا الفUرد قUد تسUاعد فUي تنميUة 
ا�تجاھات المتطرفة لديه من منطلق ا�متثال والمسUايرة وذلUك مUن خ3Uل عUاملين ھمUا

Social Categorizationوالطبقة ا�جتماعية , Intergroup Competitionبين أفراد الجماعة 

ويمكن القول بأن ا�تجاھات نحو التطرف تتكون فUي بدايUة ا>مUر بصUورة معرفيUة فUي 
لكي تبUرر مUن خ3Uل ھUذه ا>, ويشكلون منھا قناعات وأفكار أيديولوجية, 

ويزيUUد ويرتفUUع ا4حسUUاس الوجUUداني , السUUلوكيات المتطرفUUة ضUUد اJخUUرين والمجتمUUع
  . )1(كمكون من مكونات ا�تجاه بالكره والحقد ضد المختلفين عنھم

إن العUدوان طاقUة انفعاليUة �بUد : وتفسر اتجاھات التطرف والتعصب على النحUو التUالي
, ويتخذ لذلك موضوعا معينا تفرغ فيه الشحنة الزائدة

خUر يصUبح كUبش الفUداءآفإنه يتلمس مصدرا , أن يصل إلى مصدر 
ثم � يستطيع أن يرد على رئيسه, يوجه له رئيسه التوبيخ وا4ھانة

  .)2(يصب غضبه على زوجته وأبنائه

ويحتمل أن يتحول العدوان لUدى ا4نسUان مUن موضUوع إلUى موضUوع آخUر
وإذا مUUا, ھUUدفا بھUUدف لغUUرض التفريUUغ والUUتخلص مUUن الشUUحنات المكبوتUUة

  . )3(وبذلك تفتك النفس بنفسھا, ارتد نحو الذات

, خUUUرورفUUUض للUUUرأي اJ, والتطUUUرف ھUUUو اسUUUتبداد بUUUالرأي
فUالتطرف ديكتاتوريUة واضUحة, وبرأيUه, ا�عتراف بحق اJخر بUالوجود
فمعظم ا>شخاص الذين يتصفون بالسلوك التسلطي, بالعدوانوتتصف التسلطية 

وغاضبين مUنھم  وعلUى ذلUك يفتUرض أنھUم يظلUون غيUر آمنUين , في طفولتھم خائفين من والديھم
وقUUUد ثبUUUت بالUUUدليل العلمUUUي العملUUUي أن ا�تجUUUاه التسUUUلطي يUUUرتبط , ويتمسUUUكون بالعUUUدوان ككبUUUار

اص الذين يتميزون بالتعصب للرأي أو المعتقUد أو ا�تجUاه السياسUي ومن صفات ا>شخ
ھي اسUتجابتھم العنيفUة تجUاه المواقUف الحياتيUة التUي � تتفUق مUع , القبلي -أو ا>دبي أو العشائري
  .أطروحاتھم أو آرائھم

                                         

دراسة نفسية مقارنه بين المتطرفين في اتجاھاتھم الديني�ة: سيكولوجية التطرف
  . 11ص, م1992, كلية اxداب, جامعة عين شمس, رسالة دكتوراه غير منشورة

1985,دار النھضة العربية, لبنان, بيروت, "علم النفس ا	جتماعي", النيل 
مرج�����ع س�����ابق, "التط%%%%%رف: الت%%%%%داعيات النفس%%%%%ية وا	جتماعي%%%%%ة لظ%%%%%اھرة التعص%%%%%ب

 
القاھرة, دار ماكجروھيل, ونواخر, سيد الطواب: ترجمة, "مدخل علم النفس
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Shared IdentityالمشUUUUتركة 

Conformity.  

المنحى البينجماعي  -3

ويشير ھذا المنحى إلى أن أفUراد الجماعUة التUي ينتمUى إليھUا الفUرد قUد تسUاعد فUي تنميUة           
ا�تجاھات المتطرفة لديه من منطلق ا�متثال والمسUايرة وذلUك مUن خ3Uل عUاملين ھمUا

بين أفراد الجماعة 

ويمكن القول بأن ا�تجاھات نحو التطرف تتكون فUي بدايUة ا>مUر بصUورة معرفيUة فUي           
, أذھان المتطرفين

السUUلوكيات المتطرفUUة ضUUد اJخUUرين والمجتمUUع, والقناعUUات
كمكون من مكونات ا�تجاه بالكره والحقد ضد المختلفين عنھم

وتفسر اتجاھات التطرف والتعصب على النحUو التUالي          
ويتخذ لذلك موضوعا معينا تفرغ فيه الشحنة الزائدة, لھا من منفس

أن يصل إلى مصدر 
يوجه له رئيسه التوبيخ وا4ھانةالذي 

يصب غضبه على زوجته وأبنائه

ويحتمل أن يتحول العدوان لUدى ا4نسUان مUن موضUوع إلUى موضUوع آخUر          
ھUUدفا بھUUدف لغUUرض التفريUUغ والUUتخلص مUUن الشUUحنات المكبوتUUة

ارتد نحو الذات, ا�ستبدال

والتطUUUرف ھUUUو اسUUUتبداد بUUUالرأي          
ا�عتراف بحق اJخر بUالوجود

وتتصف التسلطية , بالتسلط
في طفولتھم خائفين من والديھم
ويتمسUUUكون بالعUUUدوان ككبUUUار

  .)4(بالتعصب

ومن صفات ا>شخ          
أو ا>دبي أو العشائري
أطروحاتھم أو آرائھم

                                                          
1

سيكولوجية التطرف, محمد الدسوقي -
رسالة دكتوراه غير منشورة

2
النيل محمود السيد أبو  -
3

الت%%%%%داعيات النفس%%%%%ية وا	جتماعي%%%%%ة لظ%%%%%اھرة التعص%%%%%ب", س�����عد البص�����ري -
 .م11/5/2020:الموقع

4
مدخل علم النفس", دافيدوف.ل.ليندا -
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وسUعى , وجUد ليتفاعUل مUع أبنUاء جنسUه
ولقUد كانUت لغUة الحUوار ھUي السUبيل إلUى 

أو , التواصل في الوجود ا4نساني مع اJخر حتى وإن كان يحمل رأيا مناقضا أو فكرا معارضUا

تلUك القUيم أو المعتقUدات جUاءت وفقUا 
وباتت العلوم المختلفة في مناھجھا كفيلة بتعديل 
وصارت الدعوات ا4س3مية المتعددة ملزمUة بتنUوير ھUذه العقUول 4عادتھUا 

فكري تتوقف أساسا علDى اسDتعداد الفDرد أو الجماعDة 

وذلك لشيوع كUون التطUرف , 
ويمكن رسم أوجه ا�خت3ف , 

أن التطUUرف يUUرتبط وذلUUك مUUن حيUUث 
ودون أن , بمعتقدات وأفكار بعيدة عمUا ھUو معتUاد ومتعUارف عليUه سياسUيا واجتماعيUا ودينيUا

ربمUا (ترتبط تلك المعتقدات وا>فكار بسلوكيات مادية عنيفة في مواجھUة المجتمUع أو الدولUة 

, بUUالعنف المUUادي أو التھديUUد بUUالعنف فإنUUه يتحUUول إلUUى إرھUUاب
أما عندما يتحول الفكر المتطرف إلUى أنمUاط عنيفUة مUن السUلوك 
أو تشكيل التنظيمات المسلحة التUي تسUتخدم 

بينمUا ا�رھUاب ھUو جريمUة يعاقUب عليھUا 
, فالتطرف ھو حركة اتجاه القاعدة ا�جتماعيUة والقانونيUة ومUن ثUم يصUعب تجريمUه

, يعاقب على النوايا وا>فكUارفتطرف الفكر � يعاقب عليه القانون باعتبار أن ھذا ا>خير � 
فUUي حUUين أن السUUلوك ا�رھUUابي المجUUرم ھUUو حركUUة عكUUس القاعUUدة القانونيUUة ومUUن ثUUم يUUتم 

  

: مت�������اح عل�������ى الموق�������ع,م11/12/2006
  .م27/4/2020تاريخ الدول على الموقع

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وجUد ليتفاعUل مUع أبنUاء جنسUه, وليس من شك في أن ا4نسان منUذ أول الخليقUة
ولقUد كانUت لغUة الحUوار ھUي السUبيل إلUى , 4قامة المجتمعات مUن خ3Uل جUوھر وجUوده ا4نسUاني

التواصل في الوجود ا4نساني مع اJخر حتى وإن كان يحمل رأيا مناقضا أو فكرا معارضUا
  .مذھبا يبتعد في تكوينه عن اJخرين

f قUن خلUابه ل, فطالما أن ا�نسان ھو مUإن اكتسUا فUاءت وفقUدات جUيم أو المعتقUك القUتل
وباتت العلوم المختلفة في مناھجھا كفيلة بتعديل , لتكوين المجتمعات وتكوينھا على وجه ا>رض

وصارت الدعوات ا4س3مية المتعددة ملزمUة بتنUوير ھUذه العقUول 4عادتھUا , ھذا التكوين الفكري

فكري تتوقف أساسا علDى اسDتعداد الفDرد أو الجماعDة وخ=صة القول أن كافة أشكال التطرف ال
  .لقبول ھذه الظاھرة أو المفھوم أو السلوك المتطرف

  :الفرق بين التطرف الفكري واQرھاب

, ھو مسألة جد شائكة, التفريق بين ا4رھاب والتطرف عند البعض
, ومع ذلك فالتفرقة بينھما ضرورية, وا4رھاب وجھين لعملة واحدة
  :بينھما من خ3ل النقاط التالية

وذلUUك مUUن حيUUث , وأمUUا ا4رھUUابفيرتبط بالفعUUل, التطUUرف يUUرتبط بUUالفكر
بمعتقدات وأفكار بعيدة عمUا ھUو معتUاد ومتعUارف عليUه سياسUيا واجتماعيUا ودينيUا

ترتبط تلك المعتقدات وا>فكار بسلوكيات مادية عنيفة في مواجھUة المجتمUع أو الدولUة 
  .)و>سباب قد تدفع لذلك, تتحول فيما بعد للعنف

بUUالعنف المUUادي أو التھديUUد بUUالعنف فإنUUه يتحUUول إلUUى إرھUUاب أمUUا إذا ارتUUبط التطUUرف
أما عندما يتحول الفكر المتطرف إلUى أنمUاط عنيفUة مUن السUلوك , فالتطرف دائما في دائرة الفكر

أو تشكيل التنظيمات المسلحة التUي تسUتخدم , أو ا�عتداء على الحريات أو الممتلكات أو ا>رواح
 . )2(فھو عندئذ يتحول إلى إرھاب, في مواجھة المجتمع والدولة

بينمUا ا�رھUاب ھUو جريمUة يعاقUب عليھUا , التطرف � يعاقب عليه القانون و� يعتبر جريمUة
فالتطرف ھو حركة اتجاه القاعدة ا�جتماعيUة والقانونيUة ومUن ثUم يصUعب تجريمUه

فتطرف الفكر � يعاقب عليه القانون باعتبار أن ھذا ا>خير � 
فUUي حUUين أن السUUلوك ا�رھUUابي المجUUرم ھUUو حركUUة عكUUس القاعUUدة القانونيUUة ومUUن ثUUم يUUتم 

                                         

  .مرجع سابق, "التطرف: التداعيات النفسية وا	جتماعية لظاھرة التعصب

11,الح%%%%%%%وار المتم%%%%%%%دن,"مفھ%%%%%%%وم التط%%%%%%%رف وع/قت%%%%%%%ه با6رھ%%%%%%%اب
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=83111&r=0,تاريخ الدول على الموقع

  .المرجع السابق نفسه ,"مفھوم التطرف وع/قته با6رھاب

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وليس من شك في أن ا4نسان منUذ أول الخليقUة          
4قامة المجتمعات مUن خ3Uل جUوھر وجUوده ا4نسUاني

التواصل في الوجود ا4نساني مع اJخر حتى وإن كان يحمل رأيا مناقضا أو فكرا معارضUا
مذھبا يبتعد في تكوينه عن اJخرين

          f قUن خلUفطالما أن ا�نسان ھو م
لتكوين المجتمعات وتكوينھا على وجه ا>رض

ھذا التكوين الفكري
  .)1(إلى رشدھا

وخ=صة القول أن كافة أشكال التطرف ال
لقبول ھذه الظاھرة أو المفھوم أو السلوك المتطرف

الفرق بين التطرف الفكري واQرھاب -سابعا

التفريق بين ا4رھاب والتطرف عند البعض 
وا4رھاب وجھين لعملة واحدة
بينھما من خ3ل النقاط التالية

التطUUرف يUUرتبط بUUالفكر ����
بمعتقدات وأفكار بعيدة عمUا ھUو معتUاد ومتعUارف عليUه سياسUيا واجتماعيUا ودينيUا

ترتبط تلك المعتقدات وا>فكار بسلوكيات مادية عنيفة في مواجھUة المجتمUع أو الدولUة 
تتحول فيما بعد للعنف

أمUUا إذا ارتUUبط التطUUرف          
فالتطرف دائما في دائرة الفكر

أو ا�عتداء على الحريات أو الممتلكات أو ا>رواح
في مواجھة المجتمع والدولة

التطرف � يعاقب عليه القانون و� يعتبر جريمUة ����
فالتطرف ھو حركة اتجاه القاعدة ا�جتماعيUة والقانونيUة ومUن ثUم يصUعب تجريمUه, القانون

فتطرف الفكر � يعاقب عليه القانون باعتبار أن ھذا ا>خير � 
فUUي حUUين أن السUUلوك ا�رھUUابي المجUUرم ھUUو حركUUة عكUUس القاعUUدة القانونيUUة ومUUن ثUUم يUUتم 

 .)3(تجريمه

                                                          
1

التداعيات النفسية وا	جتماعية لظاھرة التعصب", سعد البصري -
2

مفھ%%%%%%%وم التط%%%%%%%رف وع/قت%%%%%%%ه با6رھ%%%%%%%اب", ي�������ونس زك�������ور -
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=83111&r=0

3
مفھوم التطرف وع/قته با6رھاب", يونس زكور -
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تكUون وسUيلة , يختلف التطرف عن ا�رھاب من خ3ل طرق معالجتUه؛ فUالتطرف فUي الفكUر
د الفكUر أما إذا تحول التطرف إلUى تصUادم فھUو يخUرج عUن حUدو

1(. 

ويتجه رأي فUي الفقUه إلUى تعريUف ا4رھUاب بأنUه نUوع مUن العنUف بمعنUاه الواسUع الUذي 
ويھدف إلى نشر الرعب في المجتمع أو في جUزء منUه مUن 

أو 4حUداث أذى , أو للدعايUة مUن أجUل قضUية
ويمUارس العنUف عUادة مUن جماعUات متمUردة أو ثوريUة متطرفUة داخUل 

ويخلص ھذا الرأي إلى أن ا4رھاب من حيث البواعث ينقسم إلى إرھاب سياسUي يتجUه 
وأنUه , وإرھاب إجرامي يھدف الUى الحصUول علUى مكاسUب شخصUية

من حيث نطاقه يتخذ شكل ا4رھاب المحلي الذي يتجلى في ا�ضطرابات والصراعات الداخليUة 
وا4رھUUاب الUUذي تقUUف , وشUUكل ا4رھUUاب الUUدولي ومUUن أمثلتUUه ا4رھUUاب العUUابر للحUUدود

  .)2(يقع ا4رھاب من الدول ذاتھا أو بمساندتھا

وبذلك يمكن القول بأن للتربية دور أساسي في مواجھة التطرف الفكري ومحاصرته في عقول 
عDن طريDق تصDحيح المفDاھيم وكشDف الحقDائق والتوجيDه واEرشDاد والحDوار الثقDDافي 
ويصDعب حينئDذ أن تقDوم التربيDة 

لتجنDDب الدولDDة , !ن الحلDDول ا!منيDDة سDDتكون حينھDDا ھDDي الوسDDيلة ا!مثDDل

تمعUات التUي تعUاني فUي المج, 

, وتمزيق وحدة المجتمع, وشيوع النزاعات بين أفراد المجتمع وطوائفه

, وإھمUال وتعطيUل العمليUة التعليميUة
والتعصUب , وعدم الرغبة في الحوار مع اJخUرين
والتعنUت فUي , والتشUديد علUى الUنفس

 -234ص ص , م2004,دار المطبوع%%ات الجامعي%%ة

  .    3ص, م2008, القاھرة

, مجل%ة كلي%ة التربي%ة, ا=زھ�ر جامع�ة, "دور المعلم ف%ي وقاي%ة الناش%ئة م%ن التط%رف الفك%ري

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

يختلف التطرف عن ا�رھاب من خ3ل طرق معالجتUه؛ فUالتطرف فUي الفكUر
أما إذا تحول التطرف إلUى تصUادم فھUو يخUرج عUن حUدو, ع3جه ھي الفكر والحوار

1(إلى نطاق الجريمة مما يستلزم تغيير مدخل الجريمة وأسلوبھا

ويتجه رأي فUي الفقUه إلUى تعريUف ا4رھUاب بأنUه نUوع مUن العنUف بمعنUاه الواسUع الUذي 
ويھدف إلى نشر الرعب في المجتمع أو في جUزء منUه مUن , يتضمن استخدام القوة أو التھديد بھا

أو للدعايUة مUن أجUل قضUية, إجرامي أو سياسUي معUينأجل الوصول إلى عائد 
ويمUارس العنUف عUادة مUن جماعUات متمUردة أو ثوريUة متطرفUة داخUل , انتقامي >سUباب سياسUية

 .الدولة أو خارجھا

ويخلص ھذا الرأي إلى أن ا4رھاب من حيث البواعث ينقسم إلى إرھاب سياسUي يتجUه 
وإرھاب إجرامي يھدف الUى الحصUول علUى مكاسUب شخصUية, سياسيةإلى تحقيق أھداف 

من حيث نطاقه يتخذ شكل ا4رھاب المحلي الذي يتجلى في ا�ضطرابات والصراعات الداخليUة 
وشUUكل ا4رھUUاب الUUدولي ومUUن أمثلتUUه ا4رھUUاب العUUابر للحUUدود

يقع ا4رھاب من الدول ذاتھا أو بمساندتھا وقد, وراءه تنظيمات ا4رھابية دولية

وبذلك يمكن القول بأن للتربية دور أساسي في مواجھة التطرف الفكري ومحاصرته في عقول 
عDن طريDق تصDحيح المفDاھيم وكشDف الحقDائق والتوجيDه واEرشDاد والحDوار الثقDDافي 

ويصDعب حينئDذ أن تقDوم التربيDة , رھابيDةإلDى أفعDال إقبل أن يتحول التطDرف فDي الفكDر 
!ن الحلDDول ا!منيDDة سDDتكون حينھDDا ھDDي الوسDDيلة ا!مثDDل, بDDدور يDDؤتي ثمDDاره

  .راقة الدماء التي يتسبب فيھا اQرھاب

  :آثار التطرف الفكري

, توصلت الدراسات المختلفة إلى عدة آثUار يخلفھUا التطUرف الفكUري
  : وذلك كما يلي

وشيوع النزاعات بين أفراد المجتمع وطوائفه, العنف وتھديد ا>من
  .)3(وتعطيل مسيرة التنمية

وإھمUال وتعطيUل العمليUة التعليميUة, القيام بأعمال شغب وتخريب وإت3ف للممتلكات العامUة
وعدم الرغبة في الحوار مع اJخUرين, الخارجة والتعدي على اJخرين با>لفاظ

والتشUديد علUى الUنفس, ورفUض كUل فكUر مخUالف , للفكر والمUذھب والجماعUة

                                         

دار المطبوع%%ات الجامعي%%ة, ا=س��كندرية , "يم%%ةا	رھ%%اب والبني%%ان الق%%انوني للجر", ام��ام حس��نين عط��ا هللا

القاھرة, مركز اFھرام للترجمة والنشر, "المواجھة القانونية لnرھاب" 
دور المعلم ف%ي وقاي%ة الناش%ئة م%ن التط%رف الفك%ري", لطيفة حسين الكندري

 37-27ص

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

يختلف التطرف عن ا�رھاب من خ3ل طرق معالجتUه؛ فUالتطرف فUي الفكUر ����
ع3جه ھي الفكر والحوار

إلى نطاق الجريمة مما يستلزم تغيير مدخل الجريمة وأسلوبھا
ويتجه رأي فUي الفقUه إلUى تعريUف ا4رھUاب بأنUه نUوع مUن العنUف بمعنUاه الواسUع الUذي           

يتضمن استخدام القوة أو التھديد بھا
أجل الوصول إلى عائد 
انتقامي >سUباب سياسUية

الدولة أو خارجھا

ويخلص ھذا الرأي إلى أن ا4رھاب من حيث البواعث ينقسم إلى إرھاب سياسUي يتجUه           
إلى تحقيق أھداف 

من حيث نطاقه يتخذ شكل ا4رھاب المحلي الذي يتجلى في ا�ضطرابات والصراعات الداخليUة 
وشUUكل ا4رھUUاب الUUدولي ومUUن أمثلتUUه ا4رھUUاب العUUابر للحUUدود, المسUUلحة

وراءه تنظيمات ا4رھابية دولية

وبذلك يمكن القول بأن للتربية دور أساسي في مواجھة التطرف الفكري ومحاصرته في عقول 
عDن طريDق تصDحيح المفDاھيم وكشDف الحقDائق والتوجيDه واEرشDاد والحDوار الثقDDافي , معتنقيDه

قبل أن يتحول التطDرف فDي الفكDر , البناء
بDDدور يDDؤتي ثمDDاره

راقة الدماء التي يتسبب فيھا اQرھابإوالمجتمع 

آثار التطرف الفكري -ثامنا

توصلت الدراسات المختلفة إلى عدة آثUار يخلفھUا التطUرف الفكUري
وذلك كما يلي, منه

العنف وتھديد ا>من •
وتعطيل مسيرة التنمية

القيام بأعمال شغب وتخريب وإت3ف للممتلكات العامUة •
والتعدي على اJخرين با>لفاظ

للفكر والمUذھب والجماعUة

                                                          
1

ام��ام حس��نين عط��ا هللا -
235. 

2
" , أحمد فتحي سرور -
3

لطيفة حسين الكندري, بدر محمد ملك -
ص,م2009, 1ج,142ع
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وا�سUUتھداف , وإثUUارة الفUUتن والق3قUUل فUUي المجتمUUع
 .)1(الوقوف أمام التطرف

استنزاف ثروات المجتمع وطاقاته في التصدي للتطرف على حساب ا�ھتمام بقضايا أخرى 

, والتقليUUل مUUن إنجUUازات اJخUUرين
والتمحUUور حUUول , وعUUدم القUUدرة علUUى ضUUبط الUUنفس

جتماعي فUي في منعھم لحدوث التغير ا�
وتشUUكيلھم خطUUرا كبيUUرا علUUى 

وعUUدم شUUعورھم , وانخUUراطھم فUUي طريUUق ا�رھUUاب
وتمضUية وقUتھم فUي , بكرامتھم ا�نسانية جراء عجزھم عن بنUاء الع3قUات ا4نسUانية السUليمة

 . )4(ع في استنزاف مقدراتھم ا�قتصادية وتفكك أسرھم

نظDرا QنھDاك , لتنمية وتثبيط ھمم المنشغلين بھا
ا!منيDDة , بشDDتى الوسDDائل, كافDDة أجھDDزة الدولDDة فDDي م=حقDDة المتطDDرفين فكريDDا وتجفيDDف بيئDDتھم

القلDDق الDدائم فيمDDا يخDص الوحDدة الوطنيDDة بDين أبنDDاء 

وقتل روح اQبداع الثقافي في المجتمع نظرا للتخوف من حالة التطرف التي يؤمن بھا 
وشغل الفكر التربوي بمحاربة ا!فكDار الھدامDة وإھDدار طاقDة المنشDغلين 

  .ه بتطوير المنظومة التعليمية واEرتقاء بھا

دراس%ة مطبق%ة : متطلبات تفعيل دور الريادة الط/بية في مواجھة ظ%اھرة التط%رف ل%دى بع%ض ط%/ب الجامع%ة
 .467ص, م2008, 
م��ؤتمر ال��دعوة ا=س��Xمية ومتغي��رات , "

مجل%ة كلي%ة , جامعة جن�وب ال�وادي, "دراسة نظرية

: المنظمة الدولية ل�صXح الجنائي مكتب الش�رق اfوس�ط وش�مال افريقي�ا
  .4ص

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وإثUUارة الفUUتن والق3قUUل فUUي المجتمUUع, أمUUور الUUدين بمUUا � يتوافUUق مUUع ا4س3UUم
الوقوف أمام التطرف والتعرض لرجال ا>من الذين يمثلون سلطة الدولة في

استنزاف ثروات المجتمع وطاقاته في التصدي للتطرف على حساب ا�ھتمام بقضايا أخرى 
 .)2(وتشويه صورة الدين ا4س3مي السمحة

والتقليUUل مUUن إنجUUازات اJخUUرين, والنظUUرة التشUUاؤمية, ا�سUUتخفاف بالعلمUUاء والطعUUن فUUيھم
وعUUدم القUUدرة علUUى ضUUبط الUUنفس, والتعامUUل بغلظUUة وفظاظUUة مUUع اJخUUرين

 .(3)الجماعات وا>حزاب والشخصيات

في منعھم لحدوث التغير ا�, تتمثل آثار التطرف العنيف على مستوى ممارسيه
وتشUUكيلھم خطUUرا كبيUUرا علUUى , مجتمعUUاتھم جUUراء رفضUUھم ل3تصUUال والتواصUUل مUUع غيUUرھم

وانخUUراطھم فUUي طريUUق ا�رھUUاب, صUUحتھم وعلUUى صUUحة وس3UUمة غيUUرھم
بكرامتھم ا�نسانية جراء عجزھم عن بنUاء الع3قUات ا4نسUانية السUليمة

ع في استنزاف مقدراتھم ا�قتصادية وتفكك أسرھمالتنقل والترحال الذي يسر
لتنمية وتثبيط ھمم المنشغلين بھاتعطيل مسيرة ا, ويضاف إلى ما سبق

كافDDة أجھDDزة الدولDDة فDDي م=حقDDة المتطDDرفين فكريDDا وتجفيDDف بيئDDتھم
القلDDق الDدائم فيمDDا يخDص الوحDدة الوطنيDDة بDين أبنDDاء وإشDDاعة حالDة مDن , والفكريDة والسياسDية

وقتل روح اQبداع الثقافي في المجتمع نظرا للتخوف من حالة التطرف التي يؤمن بھا 
وشغل الفكر التربوي بمحاربة ا!فكDار الھدامDة وإھDدار طاقDة المنشDغلين ,عدد من أبناء الوطن 

ه بتطوير المنظومة التعليمية واEرتقاء بھابدE من شغل, به في أمور جانبية

                                         

متطلبات تفعيل دور الريادة الط/بية في مواجھة ظ%اھرة التط%رف ل%دى بع%ض ط%/ب الجامع%ة"
, 1ج,24ع,مجلة دراسات في الخدمة ا	جتماعية وا	نسانية, "على بعض كليات جامعة الفيوم

"التعص%%ب الم%%ذھبي والتط%%رف ال%%ديني وأث%%رھم عل%%ى ال%%دعوة ا	س%%/مية
  .1052ص, م2005,كلية أصول الدين, الجامعة ا	س/مية بغزة, 

دراسة نظرية, المواجھةالعوامل وسبل , التطرف بين ط/ب الجامعة", يوسف بن أحمد الرميح
  252-231ص ص ,م2008

المنظمة الدولية ل�صXح الجنائي مكتب الش�رق اfوس�ط وش�مال افريقي�ا,مقال  ,"التطرف العيف من منظور علمي
PENAL REFORM INTERNATIONAL ,ص, م2016 ,6ع,  ,مجلة آفاق ا6ص/ح

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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أمUUور الUUدين بمUUا � يتوافUUق مUUع ا4س3UUم
والتعرض لرجال ا>من الذين يمثلون سلطة الدولة في

استنزاف ثروات المجتمع وطاقاته في التصدي للتطرف على حساب ا�ھتمام بقضايا أخرى  •
وتشويه صورة الدين ا4س3مي السمحة, مصيرية

ا�سUUتخفاف بالعلمUUاء والطعUUن فUUيھم  •
والتعامUUل بغلظUUة وفظاظUUة مUUع اJخUUرين

الجماعات وا>حزاب والشخصيات
تتمثل آثار التطرف العنيف على مستوى ممارسيه •

مجتمعUUاتھم جUUراء رفضUUھم ل3تصUUال والتواصUUل مUUع غيUUرھم
صUUحتھم وعلUUى صUUحة وس3UUمة غيUUرھم

بكرامتھم ا�نسانية جراء عجزھم عن بنUاء الع3قUات ا4نسUانية السUليمة
التنقل والترحال الذي يسر

ويضاف إلى ما سبق          
كافDDة أجھDDزة الدولDDة فDDي م=حقDDة المتطDDرفين فكريDDا وتجفيDDف بيئDDتھم

والفكريDة والسياسDية
 .الوطن

وقتل روح اQبداع الثقافي في المجتمع نظرا للتخوف من حالة التطرف التي يؤمن بھا           
عدد من أبناء الوطن 

به في أمور جانبية

  

  

  

                                                          
1

" ,أحمد حسني ابراھيم -
على بعض كليات جامعة الفيوم

2
التعص%%ب الم%%ذھبي والتط%%رف ال%%ديني وأث%%رھم عل%%ى ال%%دعوة ا	س%%/مية", حس��ن الج��و ج��و -

, أبريل) 17-16(العصر
3

يوسف بن أحمد الرميح -
2008, 52ع,اfداب بقنا

4
التطرف العيف من منظور علمي", فواز رطروط -

PENAL REFORM INTERNATIONAL
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  خصائص الشخصية المصرية في ا!دبيات التربوية المعاصرة

ويتحUUدد دورھUUا بقUUدرتھا علUUى ا4ص3UUح وإسUUھامھا فUUي 
دون وجUUود الثقUUة المتبادلUUة بUUين المUUواطن 
>ن كليھمUا ركيUزة أساسUية فUي المسUيرة الطويلUة نحUو عUالم 

, اھتمUام البUاحثين فUي علUم ا�جتمUاع منUذ وقUت طويUل
خصوصا وأن فھم ھذا الموضوع يعد مطلبا أساسUيا لتعميUق التعUرف علUى العمليUات ا�جتماعيUة 

لى إمثل عملية التنشئة ا�جتماعية وتحول الفرد من كائن بيولوجي بعد مي3ده 
وتفھم الشخصية على أنھUا تنظUيم 

أو علUى نمUط مUن , وبناء ونسق ينطوي على مجموعة من العوامل الدافعية الداخليUة

نزوعيUUة والشخصUUية نظUUام متكامUUل مUUن مجموعUUة الخصUUائص الجسUUمية والوجدانيUUة وال
وكمUا تبUدو للنUاس أثنUاء التعامUل 

باعتبارھUا ك3U  -ويقUرر بعUض العلمUاء أن الشخصUية 
والعوامUل ھي محصلة ذلك التفاعل المستمر بين طبيعة ا4نسان وبUين مجمUل الظUروف 

إلى أن الشخصية ھي نظام كلUي موحUد وبUذلك فإنھUا تصUبح 
إن دراسة الشخصية ا�جتماعيUة تتطلUب 
نسUUق ا�قتصUادي وتحليUل العوامUل ا>ساسUية التUUي 
حتما سيقود إلى الحديث عن العقل والفكDر الDذي 

وھو دائم التحليل والتركيب بما يمكنه من صنع تصورات تقود 
وعقUل ا4نسUان لUيس شUيئا ثابUا غيUر 

, م2005, الق��اھرة, دار الش%%روق, "م%%ن فق%%ه المراج%%ع ال%%ى فق%%ه المس%%تقبل

  .179ص,م1992, اسكندرية, دار المعرفة الجامعية

, 1978, الق�اھرة,  المكتب%ة اFنجل%و مص%رية

 .   11-6ص ص , م1966, القاھرة
5- ALL port G.,

"
 Personality, A Psychological in

 
الشخص�ية ( الم�ؤتمر العلم�ي الس�نوي الث�اني عش�ر

 .49ص, م2010,القاھرة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  الفصل الثاني 

خصائص الشخصية المصرية في ا!دبيات التربوية المعاصرة

ويتحUUدد دورھUUا بقUUدرتھا علUUى ا4ص3UUح وإسUUھامھا فUUي , إن مصUUر دولUUة تتميUUز بUUالفرادة
دون وجUUود الثقUUة المتبادلUUة بUUين المUUواطن  ->ي دولUUة غيرھUUا أو  -و� يسUUتقيم لھUUا ذلUUك 

>ن كليھمUا ركيUزة أساسUية فUي المسUيرة الطويلUة نحUو عUالم , والدولة أو بUين المجتمUع والحكومUة
  .)1(أفضل ومستقبل أكثر وضوحا وربما أكثر إشراقا أيضا

اھتمUام البUاحثين فUي علUم ا�جتمUاع منUذ وقUت طويUل" الشخصUية"وقد شUغل موضUوع 
خصوصا وأن فھم ھذا الموضوع يعد مطلبا أساسUيا لتعميUق التعUرف علUى العمليUات ا�جتماعيUة 

مثل عملية التنشئة ا�جتماعية وتحول الفرد من كائن بيولوجي بعد مي3ده , 
وتفھم الشخصية على أنھUا تنظUيم , اجتماعية تكتسب قيم وتراث المجتمع الذي توجد فيه

وبناء ونسق ينطوي على مجموعة من العوامل الدافعية الداخليUة
  . )2(ا�ستجابات الخارجية

والشخصUUية نظUUام متكامUUل مUUن مجموعUUة الخصUUائص الجسUUمية والوجدانيUUة وال
وكمUا تبUدو للنUاس أثنUاء التعامUل , وا4دراكية التي تعين ھوية الفرد وتميزه عن غيره من ا>فUراد

ويقUرر بعUض العلمUاء أن الشخصUية , )3(اليومي الذي تقتضيه الحياة ا�جتماعية
ھي محصلة ذلك التفاعل المستمر بين طبيعة ا4نسان وبUين مجمUل الظUروف 

  .)4(البيئية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

إلى أن الشخصية ھي نظام كلUي موحUد وبUذلك فإنھUا تصUبح ) جوردون ألبورت(
إن دراسة الشخصية ا�جتماعيUة تتطلUب " ويقول محمد سعيد فرج , )5(موضوعا للدراسة العلمية

نسUUق ا�قتصUادي وتحليUل العوامUل ا>ساسUية التUUي وصUف السUمات وأشUكال السUلوك وا>فكUار وال
حتما سيقود إلى الحديث عن العقل والفكDر الDذي , والحديث عن الشخصية, )6(

 .  

وھو دائم التحليل والتركيب بما يمكنه من صنع تصورات تقود , وعقل ا4نسان له تاريخ معرفي
وعقUل ا4نسUان لUيس شUيئا ثابUا غيUر , إلى معرفته للعالم الموجود حولUه والسUيطرة عليUه وتغييUره

                                         

م%%ن فق%%ه المراج%%ع ال%%ى فق%%ه المس%%تقبل: الدول%%ة المص%%رية والرؤي%%ة العص%%رية

دار المعرفة الجامعية, "دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية", علي عبد الرازق جلبي
المكتب%ة اFنجل%و مص%رية, "فرنس%ي -عرب%ي  -معجم مصطلحات العلوم ا	جتماعي%ة انجلي%زي 

القاھرة, الدار المصرية للتأليف والترجمة, "الشخصية في سوائھا وانحرافھا
Personality, A Psychological interpretation

"
, NewYork holt, 1973, p.84.  

الم�ؤتمر العلم�ي الس�نوي الث�اني عش�ر, "الشخصية القومي%ة ب%ين الحقيق%ة وال%وھم ف%ي عص%ر العولم%ة
القاھرة, 2ج,مايو 25 -22 المركز القومي للبحوث ا	جتماعية والجنائية, )

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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خصائص الشخصية المصرية في ا!دبيات التربوية المعاصرة

إن مصUUر دولUUة تتميUUز بUUالفرادة          
و� يسUUتقيم لھUUا ذلUUك , التقUUدم

والدولة أو بUين المجتمUع والحكومUة
أفضل ومستقبل أكثر وضوحا وربما أكثر إشراقا أيضا

وقد شUغل موضUوع           
خصوصا وأن فھم ھذا الموضوع يعد مطلبا أساسUيا لتعميUق التعUرف علUى العمليUات ا�جتماعيUة 

, في علم ا�جتماع
اجتماعية تكتسب قيم وتراث المجتمع الذي توجد فيهشخصية 
وبناء ونسق ينطوي على مجموعة من العوامل الدافعية الداخليUة, عقلي ثابت

ا�ستجابات الخارجية

والشخصUUية نظUUام متكامUUل مUUن مجموعUUة الخصUUائص الجسUUمية والوجدانيUUة وال          
وا4دراكية التي تعين ھوية الفرد وتميزه عن غيره من ا>فUراد

اليومي الذي تقتضيه الحياة ا�جتماعية
ھي محصلة ذلك التفاعل المستمر بين طبيعة ا4نسان وبUين مجمUل الظUروف  -ديناميا 

البيئية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

(ويشير           
موضوعا للدراسة العلمية

وصUف السUمات وأشUكال السUلوك وا>فكUار وال
("تتخذ شك3 بنائيا

. تحمله الشخصية

وعقل ا4نسان له تاريخ معرفي
إلى معرفته للعالم الموجود حولUه والسUيطرة عليUه وتغييUره

                                                          
1

الدول%%ة المص%%رية والرؤي%%ة العص%%رية", مص��طفى الفق��ي -
  .23ص

2
علي عبد الرازق جلبي -
3

معجم مصطلحات العلوم ا	جتماعي%ة انجلي%زي ", أحمد زكي بدوي -
  .311ص

4
الشخصية في سوائھا وانحرافھا", مصطفى فھمي -

6
الشخصية القومي%ة ب%ين الحقيق%ة وال%وھم ف%ي عص%ر العولم%ة", محمد سعيد فرج -

)المصرية في عالم متغير
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فالتفاعUUل الUUذي يUUتم بUUين مUUخ ا4نسUUان والواقUUع يUUؤدي بالتUUالي إلUUى نتيجتUUين 
 .)1(ھما تغيير الواقع وتطويره وبالتالي تغيير العقل وتطويره

وحيث أن المجتمع يقوم على مجموعة من الع=قات والتعام=ت المتبادلة بDين ا!فDراد 
كمDDا يDDؤثر المجتمDDع , التDDي مDDن خ=لھDDا يDDؤثر عقDDل الفDDرد فDDي تفاعلDDه مDDع المجتمDDع

فكDان EبDد , افة والحياة اEجتماعيDة علDى بنDاء الشخصDية وتكوينھDا
وا!بعDDاد الثقافيDDة واEجتماعيDDة المحDDددة لبنائھDDا 

لDى الشDواھد الثقافيDة إباQضDافة 

وتحDDول دون تنميDDة المجتمDDع 
وأيضDا تحDول دون بنDاء الشخصDية المصDرية 
ومنھDDDا أنDDDه ينبغDDDي أن تتسDDDلح ھDDDذه 

  .داثة ومواكبة تطورات العصر المت=حقة وفھم متطلباته

والتعرف علUى الخصUائص التUي تشUتھر بھUا الشخصUية المصUرية تسUاھم وب3U شUك فUي 
كمUا يعتبUر المUدخل السUليم , التعرف على مناطق القوة فيتم اسUتغ3لھا ومنUاطق الضUعف لع3جھUا

  .)2(بتحو�ت كبيرة ومت3حقة في نفس الوقت

ولما أن لكل فتDرة زمنيDة سDياقات مجتمعيDة مختلفDة عDن غيرھDا مDن الفتDرات الزمنيDة 
مDن خD=ل الرجDوع إلDى عDدة مراجDع 

والDبعض اJخDر يرجDع إلDى  ,

تشUمل كUل مUن يعUيش داخUل حUدود المنطقUة 
فUي وتظھUر , الجغرافية والمعروفة باسم مصر زمنا كافيا يجعله وجدانيا يعUيش فيھUا وتعUيش فيUه

ثم ا�عتدال أو التوازن ھو الوجه اJخر للتوسط 
ذا كUان التوسUط  صUفة جوھريUة 

ذا كUان التوسUUط إو, لشخصUUية المصUرية
, نفسUيته, ن ا�عتدال يتصل مباشرة با4نسUان المصUري نفسUه

, الق�اھرة, مكتب%ة اFنجل%و المص%رية, "قض%ايا ف%ي عل%م اجتم%اع التربي%ة المعاص%رة

, م2005,الق�اھرة, ة للكت%ابالھيئ%ة العام%, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فالتفاعUUل الUUذي يUUتم بUUين مUUخ ا4نسUUان والواقUUع يUUؤدي بالتUUالي إلUUى نتيجتUUين , قUUادر علUUى التغييUUر
ھما تغيير الواقع وتطويره وبالتالي تغيير العقل وتطويره

وحيث أن المجتمع يقوم على مجموعة من الع=قات والتعام=ت المتبادلة بDين ا!فDراد 
التDDي مDDن خ=لھDDا يDDؤثر عقDDل الفDDرد فDDي تفاعلDDه مDDع المجتمDDع

افة والحياة اEجتماعيDة علDى بنDاء الشخصDية وتكوينھDابوصفه منظومة شاملة للثق
وا!بعDDاد الثقافيDDة واEجتماعيDDة المحDDددة لبنائھDDا , مDDن الحDDديث عDDن مفھDDوم الشخصDDية المصDDرية

باQضDافة , مDع توضDيح ا!بعDاد التقليديDة لھDا علDى مDر العصDور
  .الدالة على ھذه الخصائص

وتحDDول دون تنميDDة المجتمDDع , لقDDول بDDأن ھنDDاك تحDDديات عديDDدة تواجDDه ا!مDDة المصDDرية
وأيضDا تحDول دون بنDاء الشخصDية المصDرية , المصري تنمية شاملة في شتى جوانبه الحياتية

ومنھDDDا أنDDDه ينبغDDDي أن تتسDDDلح ھDDDذه , المطلوبDDDة لمواجھDDDة تحDDDديات القDDDرن الحDDDادي والعشDDDرين
داثة ومواكبة تطورات العصر المت=حقة وفھم متطلباتهبالعلم والمعرفة والح

والتعرف علUى الخصUائص التUي تشUتھر بھUا الشخصUية المصUرية تسUاھم وب3U شUك فUي 
التعرف على مناطق القوة فيتم اسUتغ3لھا ومنUاطق الضUعف لع3جھUا

بتحو�ت كبيرة ومت3حقة في نفس الوقت خاصة والعالم يمر, لتحسين فاعلية تلك الشخصية

ولما أن لكل فتDرة زمنيDة سDياقات مجتمعيDة مختلفDة عDن غيرھDا مDن الفتDرات الزمنيDة 
مDن خD=ل الرجDوع إلDى عDدة مراجDع , فقDد روعDي ذلDك فDي الجDزء الحDالي مDن الكتDاب

,يرجع تاريخ صدور بعضھا إلى النصف ا!خير من القرن الماضDي
  .العقد ا!ول والثاني من القرن الواحد والعشرين

  :مفھوم الشخصية المصرية

تشUمل كUل مUن يعUيش داخUل حUدود المنطقUة : " الشخصUية المصUرية بأنھUا) سامية خضر
الجغرافية والمعروفة باسم مصر زمنا كافيا يجعله وجدانيا يعUيش فيھUا وتعUيش فيUه

  .)3("مواقفه وسلوكه ويحمل الھوية المصرية

ثم ا�عتدال أو التوازن ھو الوجه اJخر للتوسط , والموقف كله يؤكد توسط موقع مصر
ذا كUان التوسUط  صUفة جوھريUة إو, وذلك دليل الحيوية والمرونUة والتكيUف, بمعنى عدم التطرف

UUر فUية مصUي شخصUي اإفUل فUه داخUUن جانبUدال مUريةن ا�عتUية المصUUلشخص
ن ا�عتدال يتصل مباشرة با4نسUان المصUري نفسUهإف, ألصق بموقع ا>رض المصرية

                                         

قض%ايا ف%ي عل%م اجتم%اع التربي%ة المعاص%رة", عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد ف�ايق

, "الشخص%ية المص%رية تح%ديات الحاض%ر واف%اق المس%تقبل المنظ%ور", 

27.  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

قUUادر علUUى التغييUUر
ھما تغيير الواقع وتطويره وبالتالي تغيير العقل وتطويره, زمتينمت3

وحيث أن المجتمع يقوم على مجموعة من الع=قات والتعام=ت المتبادلة بDين ا!فDراد           
التDDي مDDن خ=لھDDا يDDؤثر عقDDل الفDDرد فDDي تفاعلDDه مDDع المجتمDDع, والجماعDDات

بوصفه منظومة شاملة للثق
مDDن الحDDديث عDDن مفھDDوم الشخصDDية المصDDرية

مDع توضDيح ا!بعDاد التقليديDة لھDا علDى مDر العصDور, الفكري
الدالة على ھذه الخصائص

لقDDول بDDأن ھنDDاك تحDDديات عديDDدة تواجDDه ا!مDDة المصDDريةويجDDب ا
المصري تنمية شاملة في شتى جوانبه الحياتية

المطلوبDDDة لمواجھDDDة تحDDDديات القDDDرن الحDDDادي والعشDDDرين
بالعلم والمعرفة والح, الشخصية

والتعرف علUى الخصUائص التUي تشUتھر بھUا الشخصUية المصUرية تسUاھم وب3U شUك فUي           
التعرف على مناطق القوة فيتم اسUتغ3لھا ومنUاطق الضUعف لع3جھUا

لتحسين فاعلية تلك الشخصية

ولما أن لكل فتDرة زمنيDة سDياقات مجتمعيDة مختلفDة عDن غيرھDا مDن الفتDرات الزمنيDة           
فقDد روعDي ذلDك فDي الجDزء الحDالي مDن الكتDاب, ا!خرى

يرجع تاريخ صدور بعضھا إلى النصف ا!خير من القرن الماضDي
العقد ا!ول والثاني من القرن الواحد والعشرين

Eمفھوم الشخصية المصرية -أو

سامية خضر(تعرف 
الجغرافية والمعروفة باسم مصر زمنا كافيا يجعله وجدانيا يعUيش فيھUا وتعUيش فيUه

مواقفه وسلوكه ويحمل الھوية المصرية

والموقف كله يؤكد توسط موقع مصر          
بمعنى عدم التطرف

UUر فUية مصUي شخصUف
ألصق بموقع ا>رض المصرية

                                                          
1

عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد ف�ايق -
 .  23ص, م2002

2
, س�امية خض�ر ص�الح -

 . 15ص
3

27ص, المرجع السابق -
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أي تلUك الجوانUب الدفينUة الغUائرة 

والناظر إلى سمات وعUادات الشخصUية المصUرية علUى مUر العصUور يجUد أنھUا لUم تكUن 
سوى نتاج لمراحل كان للعامل السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي والديني أكبر ا>ثر في تشكيل 
ويجUUد أن المجتمUUع المصUUري أيضUUا علUUى مUUر العصUUور يفتقUUد إلUUى مشUUروع حضUUاري 

وذلUك المشUروع , د له مشروعه الخUاص للترقUي فUي السUلم ا�جتمUاعي
فعمUUل ذلUUك ھUUزة عنيفUUة أصUUابت المجتمUUع 

وفDDDي ھDDDذا السDDDياق فDDDإن مجموعDDDة الظDDDروف اEجتماعيDDDة والسياسDDDية واEقتصDDDادية 
لتDدفعھم بقDوة للقيDام , والضغوط النفسية التي تعرض لھا المجتمع المصري في العقود ا!خيDرة

قد دفعDت المصDريين للقيDام بھDذا السDلوك غيDر 
لكDن , من أجDل تحسDين ظDروفھم اEجتماعيDة واEقتصDادية والسياسDية ل_فضDل

والعنف الDذي عانDت منDه , اEنتفاضات والثورات ما لبثت أن حملت معھا رياح التطرف الفكري
وھنDDا E أبDDرأ أي طDDرف مDDن تطDDرف الفكDDر !ن الDDرأي ا!وحDDد وادعDDاء امDDت=ك الDDبعض 

 وھDو, الغالبDة علDى تصDرفات الجميDع
  .وتردي أوضاع معيشية وتعليم غير كفء لعدة عقود متتالية

ويجب القول بأن ثمة ربط >فعال ا4نسان الفردية وا�جتماعية بما ينتج عنھUا مUن نظUم 
جاھUات؛ وكUأن المجتمUع بعامUة يمثUل شخصUية لھUا نمUط معUين 
ليUUه مUUع مراعUUاة ا�خت3فUUات النوعيUUة المتمثلUUة فUUي 

لUUى الظلUUم الUUذي تعرضUUت لUUه مUUن 
فعمل ذلك , فھذه ھي نقطة ا�بتداء وا�نتھاء معا

كالسUلبية والتواكUل والغمUوض وتنUاقض القUيم والقصUور فUي 
القيم ا4يجابية كالصبر والروح القتالية في 

, التثقيفيDة والتوعويDة, ومن ھنDا يتضDح مDدى أھميDة دور مؤسسDات الدولDة المصDرية
فDDي تشDDكيل سDDلوك ا!فDDراد فDDي المجتمDDع المصDDري بشDDكل 

ومDن ثDم تحصDين عقDولھم , ومحاولة تصحيح اEتجاھDات الفكريDة للشخصDية المصDرية

  .526 -495ص ص , م1984

, كتابالھيئة المصرية العامة لل, القاھرة

رس�الة , اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية

  .545- 541ص ص, م1995, 4مج 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أي تلUك الجوانUب الدفينUة الغUائرة , وروحUه, جUوھره, خامته, معدنه, شخصيته, 
  .)1(غير المادية غير المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة

والناظر إلى سمات وعUادات الشخصUية المصUرية علUى مUر العصUور يجUد أنھUا لUم تكUن 
سوى نتاج لمراحل كان للعامل السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي والديني أكبر ا>ثر في تشكيل 
ويجUUد أن المجتمUUع المصUUري أيضUUا علUUى مUUر العصUUور يفتقUUد إلUUى مشUUروع حضUUاري 

د له مشروعه الخUاص للترقUي فUي السUلم ا�جتمUاعيوذلك >ن كل فر
فعمUUل ذلUUك ھUUزة عنيفUUة أصUUابت المجتمUUع , يفتقUUر إلUUى سUUمات أخ3قيUUة تتعUUارض مUUع القUUيم الدينيUUة

  .)2(المصري في مقتل

وفDDDي ھDDDذا السDDDياق فDDDإن مجموعDDDة الظDDDروف اEجتماعيDDDة والسياسDDDية واEقتصDDDادية 
والضغوط النفسية التي تعرض لھا المجتمع المصري في العقود ا!خيDرة

قد دفعDت المصDريين للقيDام بھDذا السDلوك غيDر , بثورتين متتاليتين على نظامين للحكم مختلفين
من أجDل تحسDين ظDروفھم اEجتماعيDة واEقتصDادية والسياسDية ل_فضDل

اEنتفاضات والثورات ما لبثت أن حملت معھا رياح التطرف الفكري
وھنDDا E أبDDرأ أي طDDرف مDDن تطDDرف الفكDDر !ن الDDرأي ا!وحDDد وادعDDاء امDDت=ك الDDبعض 

الغالبDة علDى تصDرفات الجميDع قبDل النقDاش أصDبح ھDو السDمةللحقيقة المطلقDة التDي E ت
وتردي أوضاع معيشية وتعليم غير كفء لعدة عقود متتالية سياسية خاطئة

ويجب القول بأن ثمة ربط >فعال ا4نسان الفردية وا�جتماعية بما ينتج عنھUا مUن نظUم 
جاھUات؛ وكUأن المجتمUع بعامUة يمثUل شخصUية لھUا نمUط معUين اجتماعية تتمثUل فUي العUادات وا�ت

ليUUه مUUع مراعUUاة ا�خت3فUUات النوعيUUة المتمثلUUة فUUي إيمكUUن لھUUذا الUUنمط أن يفUUرز شخصUUيات تنتمUUي 
(.  

لUUى الظلUUم الUUذي تعرضUUت لUUه مUUن إيعUUود تشUUكيلھا با>سUUاس , ومعظUUم سUUمات الشخصUUية المصUUرية
فھذه ھي نقطة ا�بتداء وا�نتھاء معا, على مر العصورالسلطة السياسية وا�ستعمار 

كالسUلبية والتواكUل والغمUوض وتنUاقض القUيم والقصUور فUي , على تكوين عUادات وسUمات سUلبية
القيم ا4يجابية كالصبر والروح القتالية في  ولكنه أيضا أخذت الشخصية المصرية بعض

  . )4(الحروب ضد المستعمر

ومن ھنDا يتضDح مDدى أھميDة دور مؤسسDات الدولDة المصDرية
فDDي تشDDكيل سDDلوك ا!فDDراد فDDي المجتمDDع المصDDري بشDDكل , وعلDDى رأسDDھا المنظومDDة التربويDDة

ومحاولة تصحيح اEتجاھDات الفكريDة للشخصDية المصDرية

                                         

1984, 4ج,عالم الكتب, القاھرة, ,"دراسة في عبقرية المكان: شخصية مصر
القاھرة,"1995-1945تطور المصريين في نصف قرن : ماذا حدث للمصريين؟

اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية, سالي محمد علي بركات
  . 70ص, م2016,جامعة القاھرة, كلية ا=عXم

مج , مؤسسة دار الھ/ل, القاھرة, "دراسة في عبقرية المكان: شخصية مصر

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

, أخ3قياته, عقليته
غير المادية غير المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة

والناظر إلى سمات وعUادات الشخصUية المصUرية علUى مUر العصUور يجUد أنھUا لUم تكUن           
سوى نتاج لمراحل كان للعامل السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي والديني أكبر ا>ثر في تشكيل 

ويجUUد أن المجتمUUع المصUUري أيضUUا علUUى مUUر العصUUور يفتقUUد إلUUى مشUUروع حضUUاري , م3محھUUا
وذلك >ن كل فر, وقومي

يفتقUUر إلUUى سUUمات أخ3قيUUة تتعUUارض مUUع القUUيم الدينيUUة
المصري في مقتل

وفDDDي ھDDDذا السDDDياق فDDDإن مجموعDDDة الظDDDروف اEجتماعيDDDة والسياسDDDية واEقتصDDDادية           
والضغوط النفسية التي تعرض لھا المجتمع المصري في العقود ا!خيDرة

بثورتين متتاليتين على نظامين للحكم مختلفين
من أجDل تحسDين ظDروفھم اEجتماعيDة واEقتصDادية والسياسDية ل_فضDل, خياالمعتاد تاري

اEنتفاضات والثورات ما لبثت أن حملت معھا رياح التطرف الفكري
وھنDDا E أبDDرأ أي طDDرف مDDن تطDDرف الفكDDر !ن الDDرأي ا!وحDDد وادعDDاء امDDت=ك الDDبعض , الDDب=د

للحقيقة المطلقDة التDي E ت
سياسية خاطئة ممارساتنتيجة 

ويجب القول بأن ثمة ربط >فعال ا4نسان الفردية وا�جتماعية بما ينتج عنھUا مUن نظUم           
اجتماعية تتمثUل فUي العUادات وا�ت

يمكUUن لھUUذا الUUنمط أن يفUUرز شخصUUيات تنتمUUي 
3)(السمات النفسية

ومعظUUم سUUمات الشخصUUية المصUUرية
السلطة السياسية وا�ستعمار 

على تكوين عUادات وسUمات سUلبية
ولكنه أيضا أخذت الشخصية المصرية بعض, ا4دارة

الحروب ضد المستعمر

ومن ھنDا يتضDح مDدى أھميDة دور مؤسسDات الدولDة المصDرية          
وعلDDى رأسDDھا المنظومDDة التربويDDة

ومحاولة تصحيح اEتجاھDات الفكريDة للشخصDية المصDرية, إيجابي

                                                          
1

شخصية مصر", جمال حمدان -
2

ماذا حدث للمصريين؟", جXل أمين - 
  . 66ص, م1999

3
سالي محمد علي بركات -

كلية ا=عXم, ماجستير غير منشورة
4

شخصية مصر", جمال حمدان - 
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ولDDن تكDDون المھمDDة بالسDDھلة اليسDDيرة وE بالصDDعبة 
!ن ا!رض المصDDرية بطبيعتھDDا والشخصDDية المصDDرية بطبعھDDا يتسDDمان باEعتDDدال 

  :ا!بعاد الثقافية واEجتماعية المحددة للبناء الفكري للشخصية المصرية

إن ھذا مUا , إنه ليس كل ثقافة تقود بالضرورة إلى الحضارة
فھناك الكثير من الثقافات في أماكن مختلفة من ا>رض نشأت مع ثقافة 

تلك .. فإن ا>خيرة قد بنت ھذا المجتمع 
, اسUيا فUي مختلUف أنحUاء العUالم فUي كUل نظUام شUرقيا أم غربيUا

ھنUUاك مجموعUUة مUUن المحUUددات ا�جتماعيUUة والثقافيUUة تسUUھم جميعUUا فUUي تشUUكيل شخصUUية الفUUرد 
وھUUذا التشUUكيل � يكUUون بصUUيغة واحUUدة عنUUد ا>شUUخاص بUUل يأخUUذ 
بل تكونھا الوضعيات ا�جتماعية التي يتفUاعلون 

ھي , ويمكن القول بأن منظومة النتاج الثقافي المتمثلة في المعاني والقيم ومناھج التفكير
ة ونوعيU, التي تسھم وتؤثر في توافر مستوى معين من ا4دراك والوعي بصورة الواقUع المعUاش

ومUن تطلعUات , ومUن ھمUوم وشUجون
وفUي , وفUي العمUل وا�نتاجيUة

والتUأثير الفكUUري بالكلمUة والتنظUUيم واللUون والحركUUة والرمUز والتشUUكيل 
وغير ذلك من ضروب العمل السياسي والفني وا�نتاجي وا4ع3مي والقUانوني 

وھنUUا تبUUرز أھميUUة المحUUددات الثقافيUUة لكونھUUا المسUUؤولة عUUن صUUياغة الشUUكل الرئيسUUي 
ثين يشUيرون إلUى أن أكثUر العوامUل فاعليUة فUي تشUابه 

لUى إفالUذين ينتمUون لثقافUة معينUة يميلUون 
لذلك عندما يقال بUأن الثقافUة تحUدد 

>ن الثقافة � تUرى وإنمUا , طع شوط من التجريد
و� يقتصUر , وما ينUتج عنUه مUن تكUرارات منظمUة فUي ا>فعUال

, والمعارف التي تحصل, تأثيرھا في تعلم أنماط الفعل فحسب؛ وإنما تحدد المھارات التي تكتسب

المكتبة المصرية للطباعة , "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

مرج�ع , عي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية

 .42ص, م1997,]5 -دراسات في التربية والثقافة

  .112-110ص  ,م1981

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

DDطط الفكDDو والشDDرف والغلDDد التطDDعبة , ريضDDبالص Eيرة وDDھلة اليسDDة بالسDDون المھمDDن تكDDول
!ن ا!رض المصDDرية بطبيعتھDDا والشخصDDية المصDDرية بطبعھDDا يتسDDمان باEعتDDدال 

  .والتوسط في كل شيء

ا!بعاد الثقافية واEجتماعية المحددة للبناء الفكري للشخصية المصرية

إنه ليس كل ثقافة تقود بالضرورة إلى الحضارةإذ , الثقافة ھي المدخل إلى الحضارة
فھناك الكثير من الثقافات في أماكن مختلفة من ا>رض نشأت مع ثقافة , يكشف عنه علم ا4نسان

فإن ا>خيرة قد بنت ھذا المجتمع , ولكن بينما لم تبن ا>ولى مجتمعا وحضارة
اسUيا فUي مختلUف أنحUاء العUالم فUي كUل نظUام شUرقيا أم غربيUاالحضUارة التUي أصUبحت درسUا أس

  .)1(رأسماليا أم اشتراكيا

ھنUUاك مجموعUUة مUUن المحUUددات ا�جتماعيUUة والثقافيUUة تسUUھم جميعUUا فUUي تشUUكيل شخصUUية الفUUرد 
وھUUذا التشUUكيل � يكUUون بصUUيغة واحUUدة عنUUد ا>شUUخاص بUUل يأخUUذ , واكتسUUابھا للطUUابع ا�جتمUUاعي

بل تكونھا الوضعيات ا�جتماعية التي يتفUاعلون , ھم � يرثونھا من آبائھم فقط>ن

ويمكن القول بأن منظومة النتاج الثقافي المتمثلة في المعاني والقيم ومناھج التفكير
التي تسھم وتؤثر في توافر مستوى معين من ا4دراك والوعي بصورة الواقUع المعUاش

ومUن ھمUوم وشUجون, نجUاز ورضUاإوما يضطرب فيھا من , الحياة ا4نسانية فيه
وفUي العمUل وا�نتاجيUة, وينعكس ذلUك فUي نوعيUة التواصUل والتماسUك ا�جتمUاعي

والتUأثير الفكUUري بالكلمUة والتنظUUيم واللUون والحركUUة والرمUز والتشUUكيل , مختلUف أسUاليب التغييUUر
وغير ذلك من ضروب العمل السياسي والفني وا�نتاجي وا4ع3مي والقUانوني 

  .وغير ذلك من ألوان التعبير, والعمل التربوي, 

وھنUUا تبUUرز أھميUUة المحUUددات الثقافيUUة لكونھUUا المسUUؤولة عUUن صUUياغة الشUUكل الرئيسUUي 
ثين يشUيرون إلUى أن أكثUر العوامUل فاعليUة فUي تشUابه فالكثير من الباح, للشخصية في أي مجتمع

فالUذين ينتمUون لثقافUة معينUة يميلUون , شخصيات أعضاء المجتمUع ھUو انتمUائھم لثقافUة معينUة
لذلك عندما يقال بUأن الثقافUة تحUدد , التصرف في أشكال محددة يمكن التنبؤ بھا في مواقف كثيرة

طع شوط من التجريديكون قد تم ق, بعض سمات شخصيات أعضائھا
وما ينUتج عنUه مUن تكUرارات منظمUة فUي ا>فعUال, ت3حظ من خ3ل تفاع3ت الناس

تأثيرھا في تعلم أنماط الفعل فحسب؛ وإنما تحدد المھارات التي تكتسب
  .)4(والقيم والمعايير التي تتوحد معھا الشخصية

                                         

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
  .  7ص, م1996, القاھرة

عي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�ريةاعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتما, سالي محمد علي بركات

دراسات في التربية والثقافة[, الدار العربية للكتاب, القاھرة, "نحو تجديد تربوي ثقافي
1981,دار النھضة العربية للنشر والتوزيع, القاھرة, "الثقافة والشخصية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

DDطط الفكDDو والشDDرف والغلDDد التطDDض
!ن ا!رض المصDDرية بطبيعتھDDا والشخصDDية المصDDرية بطبعھDDا يتسDDمان باEعتDDدال , المسDDتحيلة

والتوسط في كل شيء

ا!بعاد الثقافية واEجتماعية المحددة للبناء الفكري للشخصية المصرية -ثانيا

الثقافة ھي المدخل إلى الحضارة
يكشف عنه علم ا4نسان

ولكن بينما لم تبن ا>ولى مجتمعا وحضارة, وادي النيل
الحضUارة التUي أصUبحت درسUا أس

رأسماليا أم اشتراكيا

ھنUUاك مجموعUUة مUUن المحUUددات ا�جتماعيUUة والثقافيUUة تسUUھم جميعUUا فUUي تشUUكيل شخصUUية الفUUرد  
واكتسUUابھا للطUUابع ا�جتمUUاعي

>ن, أشكا� متعددة
  .)2(معھا

ويمكن القول بأن منظومة النتاج الثقافي المتمثلة في المعاني والقيم ومناھج التفكير          
التي تسھم وتؤثر في توافر مستوى معين من ا4دراك والوعي بصورة الواقUع المعUاش

الحياة ا4نسانية فيه
وينعكس ذلUك فUي نوعيUة التواصUل والتماسUك ا�جتمUاعي, وآمال

مختلUف أسUاليب التغييUUر
وغير ذلك من ضروب العمل السياسي والفني وا�نتاجي وا4ع3مي والقUانوني , لعلميوالبحث ا

, )3(والفكر الديني

وھنUUا تبUUرز أھميUUة المحUUددات الثقافيUUة لكونھUUا المسUUؤولة عUUن صUUياغة الشUUكل الرئيسUUي           
للشخصية في أي مجتمع

شخصيات أعضاء المجتمUع ھUو انتمUائھم لثقافUة معينUة
التصرف في أشكال محددة يمكن التنبؤ بھا في مواقف كثيرة

بعض سمات شخصيات أعضائھا
ت3حظ من خ3ل تفاع3ت الناس

تأثيرھا في تعلم أنماط الفعل فحسب؛ وإنما تحدد المھارات التي تكتسب
والقيم والمعايير التي تتوحد معھا الشخصية

                                                          
1

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع - 
القاھرة, والنشر والتوزيع

2
سالي محمد علي بركات -

  .73ص,سابق
3

نحو تجديد تربوي ثقافي", حامد عمار -
4

الثقافة والشخصية", عاطف وصفي -
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, إذا فثقافDDة اQنسDDان المصDDري ا!صDDيلة كانDDت وE تDDزال ھDDي جDDوھره النفDDيس ومعدنDDه النDDادر
والجDامع , والمحرك الرئيس لوجدانه العميق وعقليته المنفتحة علDى كDل الحضDارات والثقافDات

  .ومنھا يستمد خصوصيته التي تميزه عن غيره

جماعUUة : فUUإن المجتمUUع ا4نسUUاني يعUUرف عامUUة بأنUUه
وتعتبUر , وتشUترك فUي مجموعUة مUن ا�تجاھUات وأنمUاط السUلوك

البيئUة أو "فUالمجتمع ھUو , الجماعة ا�جتماعية بالنسبة للفرد أحد النقاط الھامة فUي نمUو شخصUيته
نUه يصUبح فUي إوحين ينمو الفUرد ف

وھUUذان المظھUUران لوحUUدة الشخصUUية يتمUUث3ن فUUي 

فDي تشDكيل وبنDاء  وبناء على أھمية الدور الذي تلعبه المحددات الثقافية واEجتماعيDة
مDن خD=ل , يتم استعراض أھم المحددات المساھمة في بناء اQنسان المصري فكريا

الباحث في التاريخ المصري يجد مادة وثائقيUة وفيUرة عUن مصUر منUذ العصUر العثمUاني 
لكن مشكلة كبيرة قد واجھت المشتغلين بحقل التاريخ الحUديث 

م؛ حيث نقلت مجموعات 1954
لكUن ظلUت , من قصر عابدين وا>وقاف والحربية والماليUة وغيرھUا إلUى دار الوثUائق

وفUUق , العديUUد مUUن الوثUUائق المصUUرية مودعUUة بUUدار المحفوظUUات العموميUUة التابعUUة لUUوزارة الماليUUة
    . 

نمت فUي نفسUھا عناصUر  -في التاريخ القديم
وبعدھا كانت أول دولة تظھر علUى مسUرح العUالم القUديم بUالمعنى 
وكانت أول امبراطورية في التاريخ 

التي تنامت في السنوات القليلة الماضية حتما ستضمحل ولن 
!ن التاريخ المصري يرفض تماما أن 

 البعيDدة, نسان المصري في شتى المجاEت
وE سDيما العلDوم والفنDون , والمبنية على حب الحياة وحDب الحفDاظ عليھDا

أن الجغرافيUة والتUاريخ : وأولUى الحقUائق
� , فرضت أو حددت دورا تاريخيا لمصر

 .107ص, م1975,دار النھضة العربية للنشر

  .604ص, م1984

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

إذا فثقافDDة اQنسDDان المصDDري ا!صDDيلة كانDDت وE تDDزال ھDDي جDDوھره النفDDيس ومعدنDDه النDDادر
والمحرك الرئيس لوجدانه العميق وعقليته المنفتحة علDى كDل الحضDارات والثقافDات

ومنھا يستمد خصوصيته التي تميزه عن غيره, لخيوط شخصيته الفريدة

فUUإن المجتمUUع ا4نسUUاني يعUUرف عامUUة بأنUUه, اعيUUةوأمUUا عUUن المحUUددات ا�جتم
وتشUترك فUي مجموعUة مUن ا�تجاھUات وأنمUاط السUلوك, تعيش في مكان معUين

الجماعة ا�جتماعية بالنسبة للفرد أحد النقاط الھامة فUي نمUو شخصUيته
وحين ينمو الفUرد ف, شخصيته بالتدرجالوسط الغذائي الذي تنمو فيه وحدة الفرد و
وھUUذان المظھUUران لوحUUدة الشخصUUية يتمUUث3ن فUUي , الوقUUت نفسUUه وحUUدة فرديUUة واجتماعيUUة معUUا

  .)1" (المظاھر ا>كثر استمرارا وا>قل قابلية للتعديل في بنائھا

وبناء على أھمية الدور الذي تلعبه المحددات الثقافية واEجتماعيDة
يتم استعراض أھم المحددات المساھمة في بناء اQنسان المصري فكريا

  :كالتالي, ستة أبعاد رئيسية

  :التاريخي

الباحث في التاريخ المصري يجد مادة وثائقيUة وفيUرة عUن مصUر منUذ العصUر العثمUاني 
لكن مشكلة كبيرة قد واجھت المشتغلين بحقل التاريخ الحUديث , وحتى خمسينيات القرن العشرين

1954وخصوصا مع إنشاء دار الوثائق المصرية في عام 
من قصر عابدين وا>وقاف والحربية والماليUة وغيرھUا إلUى دار الوثUائق

العديUUد مUUن الوثUUائق المصUUرية مودعUUة بUUدار المحفوظUUات العموميUUة التابعUUة لUUوزارة الماليUUة
.    )2(دون تطوير وتحديث, ظروف حفظ وإتاحة غاية في الصعوبة

في التاريخ القديم" أمة أول"ن مصر كانت ألكن يمكن القول 
وبعدھا كانت أول دولة تظھر علUى مسUرح العUالم القUديم بUالمعنى , ا>مة بمعناھا الكامل الصحيح

وكانت أول امبراطورية في التاريخ , ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه
  .)3(حققت لنفسھا نطاقا ممتدا من السيطرة والنفوذ

التي تنامت في السنوات القليلة الماضية حتما ستضمحل ولن , ولذا فإن أفكار التطرف البغيضة
!ن التاريخ المصري يرفض تماما أن , تكون أبدا ھي القاعدة التي يتصف بھا الشعب المصري

نسان المصري في شتى المجاEت!نه تاريخ مليء بإبداع اQ, تكون جزءا متأص= فيه
والمبنية على حب الحياة وحDب الحفDاظ عليھDا, كل البعد عن العنف

  .التي شكلت جزءا كبيرا من تاريخ المصريين وثقافتھم

وأولUى الحقUائق, ويجب القول أيضا بأن ھناك حقUائق واضUحة
فرضت أو حددت دورا تاريخيا لمصر, ارية لقرون طويلةوالتجارب والمواريث الحض
                                         

دار النھضة العربية للنشر, القاھرة, "محدداتھا قياسھا نظرياتھا: سيكولوجية الشخصية
 .  109ص, مرجع سابق, "قضايا لھا تاريخ"

1984, 2ج,القاھرة, عالم الكتب, "دراسة في عبقرية المكان: شخصية مصر

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

إذا فثقافDDة اQنسDDان المصDDري ا!صDDيلة كانDDت وE تDDزال ھDDي جDDوھره النفDDيس ومعدنDDه النDDادر
والمحرك الرئيس لوجدانه العميق وعقليته المنفتحة علDى كDل الحضDارات والثقافDات

لخيوط شخصيته الفريدة

وأمUUا عUUن المحUUددات ا�جتم          
تعيش في مكان معUين, منظمة

الجماعة ا�جتماعية بالنسبة للفرد أحد النقاط الھامة فUي نمUو شخصUيته
الوسط الغذائي الذي تنمو فيه وحدة الفرد و
الوقUUت نفسUUه وحUUدة فرديUUة واجتماعيUUة معUUا

المظاھر ا>كثر استمرارا وا>قل قابلية للتعديل في بنائھا

وبناء على أھمية الدور الذي تلعبه المحددات الثقافية واEجتماعيDة          
يتم استعراض أھم المحددات المساھمة في بناء اQنسان المصري فكريا, الشخصية

ستة أبعاد رئيسية

التاريخي/ البعد ا!ول .1
الباحث في التاريخ المصري يجد مادة وثائقيUة وفيUرة عUن مصUر منUذ العصUر العثمUاني           

وحتى خمسينيات القرن العشرين
وخصوصا مع إنشاء دار الوثائق المصرية في عام , والمعاصر
من قصر عابدين وا>وقاف والحربية والماليUة وغيرھUا إلUى دار الوثUائقمن الوثائق 

العديUUد مUUن الوثUUائق المصUUرية مودعUUة بUUدار المحفوظUUات العموميUUة التابعUUة لUUوزارة الماليUUة
ظروف حفظ وإتاحة غاية في الصعوبة

لكن يمكن القول           
ا>مة بمعناھا الكامل الصحيح

ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه, السياسي
حققت لنفسھا نطاقا ممتدا من السيطرة والنفوذ

ولذا فإن أفكار التطرف البغيضة
تكون أبدا ھي القاعدة التي يتصف بھا الشعب المصري

تكون جزءا متأص= فيه
كل البعد عن العنف

التي شكلت جزءا كبيرا من تاريخ المصريين وثقافتھم, واJداب

ويجب القول أيضا بأن ھناك حقUائق واضUحة          
والتجارب والمواريث الحض, معا

                                                          
1

سيكولوجية الشخصية", سيد محمد غنيم -
2

", محمد صابر عرب - 
3

شخصية مصر", جمال حمدان -
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أن حركUة : والحقيقUة الثانيUة, يمكن الرھان عليه أو اختصاره في بعض جوانب حركة ھذا الUدور
وتطفUUح عليھUUا , لUUى الUUداخل وانكمUUاش

ھUو ) ولUيس الUدور بUالطبع(تراجع ھذه الحركUة 
وفUي ظUروف طارئUة  -تفكير � يأخذ في تقديره ا>وضاع الداخلية التي أثقلت على حركة الدور 
وغيرھUUا مUUن القضUUايا , وقضUUايا التطUUور ا�جتمUUاعي

  .)1(تراجع الدور التاريخي لمصر

التDي و)خاطئDة(التDي وصDفت بأنھDا 
منDDذ عقDDد اتفاقيDDة كامDDب ديفيDDد عDDام 

كDان لDه بDالغ ا!ثDر فDي حيDاة  
وسDDاھم فDDي نمDDو أفكDDار التطDDرف واEنحDDراف الفكDDري لDDدى بعDDض ا!فDDراد الDDذين 
تأثروا بثقافات شعوب أخرى بعيدة عن ثقافة التسامح الذي يتسم بھDا 

يصUنع , نUاء وأطيUاف الشUعب المصUري
لتكون إضافة إلى ما بينھم من الروابط 
. وبUUذا تتشUUكل بيئUة طUUاردة >فكUUار التطUرف وا�نحUUراف الفكUUري

المدنيUة ا4س3Uمية ھUي ميUراث 
والكUل , فتUاريخ الجميUع مشUترك

� أختھا التي قالھا المفكUر القUومي المسUيحي ا>رثوذكسUي نقUو� 
وبنشUUر ا4س3UUم , وبتعريUUب العناصUUر ا>خUUرى بUUا�خت3ط والتUUزاوج والجUUوار

, أصبح تاريخ الUب3د العربيUة  تاريخUا مشUتركا للعUرب مUن المسUلمين والنصUارى
, وقصصUا شUعبيا, وأدبUا قوميUا

ھUUذا التUUاريخ المشUUترك ھUUو الUUذي وحUUد تقاليUUد العUUرب 

كونDه لDم ينفصDل أبDدا عDن محيطDه اQقليمDي 
ن حDب العDيش المشDترك إف, ية

باQضDافة للترحيDب بDأي زائDر أو EجDئ أو ضDيف 
لى أرض مصر قد أصبح إوإظھار المودة له وجعله E يتشكك ولو للحظة في أنه بمجرد دخوله 
التDي تتنDافى قطعيDا مDع , ھو أحد خصائص الشعب المصري التاريخية ا!صDيلة

  .219ص, م

دار الزھ%%%راء لnع%%%/م , الق���اھرة, "عب%%%د ال%%%رازق الس%%%نھوري م%%%ن خ%%%/ل اوراق%%%ه الشخص%%%ية

  .295ص,م 2008,لبنان , المؤسسة العربية للدراسات والنشر

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

يمكن الرھان عليه أو اختصاره في بعض جوانب حركة ھذا الUدور
لUUى الUUداخل وانكمUUاشإحالUUة رجUUوع  -وفUUي ظUUروف مUUا -دور مصUUر قUUد تعتريھUUا 

تراجع ھذه الحركUة  أن الحديث عن: والحقيقة الثالثة
تفكير � يأخذ في تقديره ا>وضاع الداخلية التي أثقلت على حركة الدور 

وقضUUايا التطUUور ا�جتمUUاعي, ومنھUUا قضUUايا التنميUUة ا�قتصUUادية
تراجع الدور التاريخي لمصرووجود خلل في الجبھة الداخلية يؤدي إلى 

التDي وصDفت بأنھDا  نتيجDة للسياسDات - ن تراجع الدور التDاريخي لمصDر
منDDذ عقDDد اتفاقيDDة كامDDب ديفيDDد عDDام  المتعاقبDDة ھDDا السياسDDيةتنظمأالدولDDة ممثلDDة فDDي 

 - الحكومDاتلDدى  ونتيجة لتبدل درجات سDلم ا!ولويDات
وسDDاھم فDDي نمDDو أفكDDار التطDDرف واEنحDDراف الفكDDري لDDدى بعDDض ا!فDDراد الDDذين 

تأثروا بثقافات شعوب أخرى بعيدة عن ثقافة التسامح الذي يتسم بھDا لى ما سبق قد 
  .  

نUاء وأطيUاف الشUعب المصUريو�بد أيضا من القول بUأن التUاريخ المشUترك >ب
لتكون إضافة إلى ما بينھم من الروابط , مساحة لزيادة التقريب بين أبناء وطوائف الشعب الواحد

وبUUذا تتشUUكل بيئUة طUUاردة >فكUUار التطUرف وا�نحUUراف الفكUUري, والمشUتركات العامUUة والخاصUة
المدنيUة ا4س3Uمية ھUي ميUراث " لفقUا, وھذا المعنى ذكره الفقيه القانوني عبد الUرازق السUنھوري

فتUاريخ الجميUع مشUترك, ح3ل للمسUلمين والمسUيحيين واليھUود مUن المقيمUين فUي الشUرق
  .)2("تضافروا على إيجاد ھذه المدنية

� أختھا التي قالھا المفكUر القUومي المسUيحي ا>رثوذكسUي نقUو� إو� يشبه ھذه العبارة  
وبتعريUUب العناصUUر ا>خUUرى بUUا�خت3ط والتUUزاوج والجUUوار" 

أصبح تاريخ الUب3د العربيUة  تاريخUا مشUتركا للعUرب مUن المسUلمين والنصUارى
وأدبUا قوميUا, واختبUارات وطنيUة, وخلف ھذا التاريخ المشترك ذكريات قوميUة

ھUUذا التUUاريخ المشUUترك ھUUو الUUذي وحUUد تقاليUUد العUUرب , ربيUUة واحUUدةكتUUب بلغUUة ع
  .)3("وعاداتھم وقربھم بعضھم من بعض

كونDه لDم ينفصDل أبDدا عDن محيطDه اQقليمDي , وحيث أن كل ذلك ينطبق على المجتمDع المصDري
يةمصرالدولة الوالعربي اللذين يتشكل منھما جزء كبير من تاريخ 

باQضDافة للترحيDب بDأي زائDر أو EجDئ أو ضDيف  افة أطياف المجتمع المصري ومكوناته
وإظھار المودة له وجعله E يتشكك ولو للحظة في أنه بمجرد دخوله 
ھو أحد خصائص الشعب المصري التاريخية ا!صDيلة

  .الفكري التي انتشرت في السنوات ا!خيرة

                                         

م2012, مكتبة جزيرة الورد, القاھرة, "حديث ھادئ مع التاريخ: دور مصر
عب%%%د ال%%%رازق الس%%%نھوري م%%%ن خ%%%/ل اوراق%%%ه الشخص%%%ية", و توفي���ق الش���اوي

118.  

المؤسسة العربية للدراسات والنشر, "نقو	 زيادة في ميزان التأريخ", رونوآخ, 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

يمكن الرھان عليه أو اختصاره في بعض جوانب حركة ھذا الUدور
دور مصUUر قUUد تعتريھUUا 

والحقيقة الثالثة, مظاھر الترھل
تفكير � يأخذ في تقديره ا>وضاع الداخلية التي أثقلت على حركة الدور 

ومنھUUا قضUUايا التنميUUة ا�قتصUUادية -أحيانUUا
ووجود خلل في الجبھة الداخلية يؤدي إلى , الداخلية

ن تراجع الدور التDاريخي لمصDرإولذا ف
الدولDDة ممثلDDة فDDي  اتبعتھDDا
ونتيجة لتبدل درجات سDلم ا!ولويDات, م1979

وسDDاھم فDDي نمDDو أفكDDار التطDDرف واEنحDDراف الفكDDري لDDدى بعDDض ا!فDDراد الDDذين , المصDDريين
لى ما سبق قد إباQضافة 

.  الشعب المصري

و�بد أيضا من القول بUأن التUاريخ المشUترك >ب          
مساحة لزيادة التقريب بين أبناء وطوائف الشعب الواحد

والمشUتركات العامUUة والخاصUة
وھذا المعنى ذكره الفقيه القانوني عبد الUرازق السUنھوري

ح3ل للمسUلمين والمسUيحيين واليھUود مUن المقيمUين فUي الشUرق
تضافروا على إيجاد ھذه المدنية

و� يشبه ھذه العبارة            
" الUUذي قUUال, زيUUادة

أصبح تاريخ الUب3د العربيUة  تاريخUا مشUتركا للعUرب مUن المسUلمين والنصUارى, واللغة العربية
وخلف ھذا التاريخ المشترك ذكريات قوميUة

كتUUب بلغUUة ع, وشUUعرا حماسUUيا
وعاداتھم وقربھم بعضھم من بعض

وحيث أن كل ذلك ينطبق على المجتمDع المصDري
والعربي اللذين يتشكل منھما جزء كبير من تاريخ 

افة أطياف المجتمع المصري ومكوناتهبين ك
وإظھار المودة له وجعله E يتشكك ولو للحظة في أنه بمجرد دخوله 

ھو أحد خصائص الشعب المصري التاريخية ا!صDيلة, ابنا من أبنائھا
الفكري التي انتشرت في السنوات ا!خيرةمظاھر التطرف 

                                                          
1

دور مصر ",فتحي خطاب -
2

و توفي���ق الش���اوي, نادي���ة الس���نھوري -
118ص, م1988,العربي

3
, محمد عدنان البخيت -
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لى حقيقة إلكن أيضا يجب ا�لتفات 
وأن ھنUاك ظروفUا طارئUة وعارضUة 

الذي قد يظل " الدور"رورة � تلغي وجود 
, مجمدا ومترھ3 تحت وطأة رؤية قيUادات � تUدرك المفھUوم التUاريخي والحضUاري لUدور مصUر

فUإذا تنازلUت " دور"وھUي دولUة 
تنازلUUUت عUUUن تاريخھUUUا  أو, "وھUUUذا غيUUUر ممكUUUن

وھنUUUا يجUUUب القUUUول بUUUأن مراجعUUUة الوضUUUع الجغرافUUUي والبعUUUد الحضUUUاري والتUUUاريخي 
يؤكUUد علUUى تUUوفر قUUوى متاحUUة وقUUادرة تتميUUز بخصUUائص �بUUد أن تحسUUب لمصUUر فUUي 

ذلUك ) مUن المسUاحة الكليUة% 
وترشيد اسUتعمال الميUاه المتاحUة وتأھيUل 

تجربUة الو�يUات (ونقUل التجUارب العالميUة الناجحUة فUي تعميUر الصUحاري 
تلك النظرة المستقبلية في مصر بالخروج مUن الUوادي الضUيق 

استغ3ل قوى ا4نتاج والقدرة البحثية المتاحة والخبرات المتوفرة محليا في عشرات ا>لUوف 
مUUن المUUؤھلين فUUي المؤسسUUات التعليميUUة والبحثيUUة والصUUناعية والحرفيUUة بعUUد تقيUUيمھم وإعUUادة 
وكذلك ا�ستفادة من كفاءة المواطنين المھاجرين إذا مUا اجتUذبت 

مUع , تعظيم دور مصUر السياسUي كعامUل أساسUي فUي إحUداث ا�سUتقرار فUي الشUرق ا>وسUط
 .والتركيز على منع تھميش ھذا الدور

 .الدولية لمصر والعمل على استقرارھا بكافة الوسائل

, ن ا�ھتمام بالدين ينبع من أنه يساعد على تسليط الضوء على تفسير الخبUرات اليوميUة وفھمھUا
ويقوم كذلك بUدور , كما أنه مؤشر جوھري لفھم الجوانب المعرفية والسلوكية والوجدانية لbفراد

خصوصا في  - ويعد الدين من بين أھم القوى اEجتماعية المؤثرة في حياة ا!فراد والمجتمعات
Qود اDية للوجDائل ا!ساسDان المسDالج ا!ديDث تعDة حيDاني؛ كع=قDنس

ومDا بعDد المDوت والفنDاء مDن 

القاھرة , وزيعنھضة مصر للطباعة والنشر والت

2- 
Dillon, M.(Ed). Handbook ok of the sociology of religion

University Press, 2003, p7.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لكن أيضا يجب ا�لتفات , إن دور مصر التاريخي قد تآكل في العقود ا>خيرة
وأن ھنUاك ظروفUا طارئUة وعارضUة , وھي أن ھناك دورا لمصر أقرب لbقدار التاريخية

رورة � تلغي وجود لكنھا بالض, قد تعترض حركة الدور وفاعليته وتأثيره
مجمدا ومترھ3 تحت وطأة رؤية قيUادات � تUدرك المفھUوم التUاريخي والحضUاري لUدور مصUر

وھUي دولUة , أو أول دولة موحUدة فUي التUاريخ, وأن مصر أول وحدة سياسية
وھUUUذا غيUUUر ممكUUUن", كأنھUUUا تنازلUUUت عUUUن موقعھUUUا الجغرافUUUي

  .)1("وھذا غير محتمل و� يمكن تصوره

وھنUUUا يجUUUب القUUUول بUUUأن مراجعUUUة الوضUUUع الجغرافUUUي والبعUUUد الحضUUUاري والتUUUاريخي 
يؤكUUد علUUى تUUوفر قUUوى متاحUUة وقUUادرة تتميUUز بخصUUائص �بUUد أن تحسUUب لمصUUر فUUي 

  :)2(وأھمھا

% 7(ة ل3ستغ3ل والخروج من الرقعUة المزروعUة المساحة القابل
وترشيد اسUتعمال الميUاه المتاحUة وتأھيUل , يحتاج إلى قوة بشرية مجھزة وتكنولوجيات جديدة

ونقUل التجUارب العالميUة الناجحUة فUي تعميUر الصUحاري , القدرات المتاحUة
تلك النظرة المستقبلية في مصر بالخروج مUن الUوادي الضUيق وقد بدأت , المتحدة والسعودية

  .نحو سيناء وجنوب الوادي

استغ3ل قوى ا4نتاج والقدرة البحثية المتاحة والخبرات المتوفرة محليا في عشرات ا>لUوف 
مUUن المUUؤھلين فUUي المؤسسUUات التعليميUUة والبحثيUUة والصUUناعية والحرفيUUة بعUUد تقيUUيمھم وإعUUادة 

وكذلك ا�ستفادة من كفاءة المواطنين المھاجرين إذا مUا اجتUذبت , ى المطلوبتأھيلھم للمستو
 .وحفزت وأحسن استغ3لھا

تعظيم دور مصUر السياسUي كعامUل أساسUي فUي إحUداث ا�سUتقرار فUي الشUرق ا>وسUط
والتركيز على منع تھميش ھذا الدور, الحفاظ على ھذا الدور بكل الوسائل

الدولية لمصر والعمل على استقرارھا بكافة الوسائلاستغ3ل الع3قات 

  :الديني

ن ا�ھتمام بالدين ينبع من أنه يساعد على تسليط الضوء على تفسير الخبUرات اليوميUة وفھمھUا
كما أنه مؤشر جوھري لفھم الجوانب المعرفية والسلوكية والوجدانية لbفراد

 .)3(ليات التغير ا�جتماعي

ويعد الدين من بين أھم القوى اEجتماعية المؤثرة في حياة ا!فراد والمجتمعات
حيDث تعDالج ا!ديDان المسDائل ا!ساسDية للوجDود اQ -ب=دنا العربية واQسD=مية 

ومDا بعDد المDوت والفنDاء مDن  ومغزى الحياة والھدف منھDا, نسان مع الخالق سبحانه وتعالى
                                         

  .20ص, مرجع سابق, "حديث ھادئ مع التاريخ: دور مصر

نھضة مصر للطباعة والنشر والت, داليا محمد إبراھيم: إشراف عام,, "تطلعات لمصر المستقبل

). Handbook ok of the sociology of religion. New York: Cambridge 
.

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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إن دور مصر التاريخي قد تآكل في العقود ا>خيرة          
وھي أن ھناك دورا لمصر أقرب لbقدار التاريخية, مھمة

قد تعترض حركة الدور وفاعليته وتأثيره
مجمدا ومترھ3 تحت وطأة رؤية قيUادات � تUدرك المفھUوم التUاريخي والحضUاري لUدور مصUر

وأن مصر أول وحدة سياسية
كأنھUUUا تنازلUUUت عUUUن موقعھUUUا الجغرافUUUي, عنUUUه

وھذا غير محتمل و� يمكن تصوره"وحضارتھا 

وھنUUUا يجUUUب القUUUول بUUUأن مراجعUUUة الوضUUUع الجغرافUUUي والبعUUUد الحضUUUاري والتUUUاريخي           
يؤكUUد علUUى تUUوفر قUUوى متاحUUة وقUUادرة تتميUUز بخصUUائص �بUUد أن تحسUUب لمصUUر فUUي , والسUUكاني

وأھمھا, مستقبل المنطقة

المساحة القابل •
يحتاج إلى قوة بشرية مجھزة وتكنولوجيات جديدة

القدرات المتاحUة
المتحدة والسعودية

نحو سيناء وجنوب الوادي
استغ3ل قوى ا4نتاج والقدرة البحثية المتاحة والخبرات المتوفرة محليا في عشرات ا>لUوف  •

مUUن المUUؤھلين فUUي المؤسسUUات التعليميUUة والبحثيUUة والصUUناعية والحرفيUUة بعUUد تقيUUيمھم وإعUUادة 
تأھيلھم للمستو

وحفزت وأحسن استغ3لھا
تعظيم دور مصUر السياسUي كعامUل أساسUي فUي إحUداث ا�سUتقرار فUي الشUرق ا>وسUط •

الحفاظ على ھذا الدور بكل الوسائل
استغ3ل الع3قات  •

 

/ البعد الثاني .2
ن ا�ھتمام بالدين ينبع من أنه يساعد على تسليط الضوء على تفسير الخبUرات اليوميUة وفھمھUاإ

كما أنه مؤشر جوھري لفھم الجوانب المعرفية والسلوكية والوجدانية لbفراد
ليات التغير ا�جتماعيحيوي في عم

ويعد الدين من بين أھم القوى اEجتماعية المؤثرة في حياة ا!فراد والمجتمعات
ب=دنا العربية واQسD=مية 

Qنسان مع الخالق سبحانه وتعالىا
                                                          

1
دور مصر ",فتحي خطاب -

2
تطلعات لمصر المستقبل" , إبراھيم بدران - 
  . 49ص,م2007,

New York: Cambridge 
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والسDDلوك , حسDDاب وثDDواب للطDDائعين وعقDDاب للعاصDDين وذلDDك عDDن المDDؤمنين با!ديDDان السDDماوية
وبحDDث اQنسDDان عDDن , والمعانDDاة

ة المصUرية ترجUع إلUى ودراسة البعد الديني كأحد محاور المخزون الحضاري للشخصي
إضUافة إلUى اسUتج3ء كثيUر مUن المعUاني التUي 

كان تجسيدا واضحا لع3قUات , 
لUUديني فUUي بنUUاء ومUUن ثUUم فUUإن أيUUة محاولUUة لتحييUUد الجانUUب ا

إنما يعني خل3 فUي منظومUة الثقافUة والقUيم التUي شUكلت وجUدان الUذات 
, ويفقUد العمUل قيمتUه, >نه في ھUذه الحالUة يفقUد معنUى ا4دارة فUي السUلوك

أصDي= ومتجDذرا وبذا يكون التدين شيئا فطريا و
وE يمكن بحال من ا!حDوال أن يDتم تجاھDل الجانDب العقائDدي لhنسDان 

 .عند الحديث عن مواجھة شاملة وجادة مع التطرف الفكري

بل ان لشخصية مصر عظيم العطاء 
فلقUUاء مصUUر , وزيUUادة الفھUUم والUUوعي للسUUلوك بمقتضUUى تعاليمھUUا
والذي يذكر , بالمعتقدات الدينية يمتد >كثر من خمسة اJف عام تبدأ بنبي f إدريس عليه الس3م

ثم صار على دربUه , فإذا ابن مصر ھذا أول من دعا إلى التوحيد 
إلى مصر ويختار إحدى " إبراھيم عليه الس3م
والUذي أصUبحت مصUر بUه " إسUماعيل

ليكUون ا>مUين " يوسUف عليUه الس3Uم
نبUي f , ثم يظھر في مصر أيضUا

ويكون له مع فرعون مصر تاريخ عرض له القرآن الكريم فUي أكثUر مUن 
ووجUدا فUي مصUر , السUيدة مUريم والسUيد المسUيح عليھمUا الس3Uم

ثم كان الفتح ا4س3مي , ماھما وحمى المسيحية كلھا من عصف الرومان

فUي وصUفه لحالUة ا�عتUدال ) مUن علمUاء الحملUة الفرنسUية
تتجمع في مصر على وجه التقريب كل عبادات ومذاھب 

أما أتباع المذھب الحنبلي , إلى المذھب الشافعي الى المالكي
ويستطرد قائ3 سوف يندھش القارئ الذي يتعود على الدوام أن يقUرأ فUي 
كتب التاريخ عن المعارك الدامية التي تتبع الحركات وا�نشقاقات الدينية حين يعرف أن كل ھذه 

كما � يفكر أحدھا على , المذاھب في مصر ھي متسامحة وليست ثمة اضطھاد من جانب أقواھا

ع%%امر للطباع%%ة , "المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة رؤي%%ة تربوي%%ة

, مرج��ع س��ابق, "المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة رؤي%%ة تربوي%%ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

حسDDاب وثDDواب للطDDائعين وعقDDاب للعاصDDين وذلDDك عDDن المDDؤمنين با!ديDDان السDDماوية
والمعانDDاة, وأفعDDال الخيDDر ,ووجDDود الشDDر, والضDDمير, ا!خ=قDDي لhنسDDان

ودراسة البعد الديني كأحد محاور المخزون الحضاري للشخصي
إضUافة إلUى اسUتج3ء كثيUر مUن المعUاني التUي , أھمية التدين في بناء ا4نسان المصري من ناحيUة

, تؤكد أن أعظم مظاھر عطاء ا4نسان المصري في بناء حضارته
ومUUن ثUUم فUUإن أيUUة محاولUUة لتحييUUد الجانUUب ا, "قUUيم ا4يمUUان وقUUيم العمUUل

إنما يعني خل3 فUي منظومUة الثقافUة والقUيم التUي شUكلت وجUدان الUذات , حضارة مصر المعاصرة
>نه في ھUذه الحالUة يفقUد معنUى ا4دارة فUي السUلوك, المصرية وعاشت بھا

وبذا يكون التدين شيئا فطريا و, )1(وذلك لفقر مرجعية التقدير ومقايسة الغايات
وE يمكن بحال من ا!حDوال أن يDتم تجاھDل الجانDب العقائDدي لhنسDان , في الشخصية المصرية

عند الحديث عن مواجھة شاملة وجادة مع التطرف الفكري

بل ان لشخصية مصر عظيم العطاء , ولم تكن شخصية مصر عابرة في تاريخ الديانات
وزيUUادة الفھUUم والUUوعي للسUUلوك بمقتضUUى تعاليمھUUا, عايشUUتھافUUي قبUUول الUUديانات وم

بالمعتقدات الدينية يمتد >كثر من خمسة اJف عام تبدأ بنبي f إدريس عليه الس3م
فإذا ابن مصر ھذا أول من دعا إلى التوحيد " أخنوخ"في العھد القديم باسم 
إبراھيم عليه الس3م"ثم يأتي أبو ا>نبياء , "إخناتون"
إسUماعيل"التي رزقه f منھا ابنUه أبUا العUرب " السيدة ھاجر

يوسUف عليUه الس3Uم"فيفUد إليھUا نبUي f , ويمضي الزمان بمصر
ثم يظھر في مصر أيضUا, ويستقدم بعدھا أباه يعقوب وبنيه, لعزيز مصر

ويكون له مع فرعون مصر تاريخ عرض له القرآن الكريم فUي أكثUر مUن , "موسى عليه الس3م
السUيدة مUريم والسUيد المسUيح عليھمUا الس3Uم, ثم مرت العائلة المقدسة

ماھما وحمى المسيحية كلھا من عصف الرومانالمحضن اJمن الذي ح

مUن علمUاء الحملUة الفرنسUية(ويقول جيليري دي شUابرول 
تتجمع في مصر على وجه التقريب كل عبادات ومذاھب : الديني التي يتسم به المجتمع المصري
إلى المذھب الشافعي الى المالكي, الدين ا4س3مي من المذھب الحنفي

ويستطرد قائ3 سوف يندھش القارئ الذي يتعود على الدوام أن يقUرأ فUي , ھم نادرون لحد كبير
كتب التاريخ عن المعارك الدامية التي تتبع الحركات وا�نشقاقات الدينية حين يعرف أن كل ھذه 

المذاھب في مصر ھي متسامحة وليست ثمة اضطھاد من جانب أقواھا

                                         

المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة رؤي%%ة تربوي%%ة"
 .  259ص,م2004

المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة رؤي%%ة تربوي%%ة", 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

حسDDاب وثDDواب للطDDائعين وعقDDاب للعاصDDين وذلDDك عDDن المDDؤمنين با!ديDDان السDDماوية
ا!خ=قDDي لhنسDDان

  .السعادة

ودراسة البعد الديني كأحد محاور المخزون الحضاري للشخصي          
أھمية التدين في بناء ا4نسان المصري من ناحيUة

تؤكد أن أعظم مظاھر عطاء ا4نسان المصري في بناء حضارته
قUUيم ا4يمUUان وقUUيم العمUUل"قويUUة بUUين 

حضارة مصر المعاصرة
المصرية وعاشت بھا

وذلك لفقر مرجعية التقدير ومقايسة الغايات
في الشخصية المصرية

عند الحديث عن مواجھة شاملة وجادة مع التطرف الفكري, المصري

ولم تكن شخصية مصر عابرة في تاريخ الديانات          
فUUي قبUUول الUUديانات وم

بالمعتقدات الدينية يمتد >كثر من خمسة اJف عام تبدأ بنبي f إدريس عليه الس3م
في العھد القديم باسم 

" ابن مصر الثاني
السيدة ھاجر"بناتھا 

ويمضي الزمان بمصر, خئولة العرب
لعزيز مصرعلى خزائنھا 

موسى عليه الس3م"
ثم مرت العائلة المقدسة, سورة

المحضن اJمن الذي ح
  .)2(لمصر

ويقول جيليري دي شUابرول           
الديني التي يتسم به المجتمع المصري
الدين ا4س3مي من المذھب الحنفي

ھم نادرون لحد كبيرف
كتب التاريخ عن المعارك الدامية التي تتبع الحركات وا�نشقاقات الدينية حين يعرف أن كل ھذه 

المذاھب في مصر ھي متسامحة وليست ثمة اضطھاد من جانب أقواھا

                                                          
1

", عب��د ال��ودود مك��روم -
2004,المنصورة, والنشر

2
, عب��د ال��ودود مك��روم -

 .263ص
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ط3Uق فUي الحصUول علUى أنصUUار لUه مUن أبنUاء المUذاھب ا>خUUرى وھUذا مUا يUدل علUى اعتUUدال 

عUن تUأثير ا>صUولية % 2وافقت فقط نسUبة 
وھذا يوضح أن , %38وإلى حد ما 

  .)2(ولكنه يملك إس3ما يتفق تماما مع سماته

ھي فكرة التسامح الديني القائم على حب التعDايش 
, وقبDول اJخDر مھمDا كDان عرقDه أو دينDه أولونDه

وعنDد الحDديث عDن المواجھDة مDع التطDرف 
الDذي , التغافل عن الصDلة الوثيقDة بDين اQنسDان المصDري وبDين الDدين

, لى أعمال الخير التي تسDعد وترقDى بھDا أمتDه
وE معنDى لمزايDدات التيDارات المتشDددة التDي تنشDر 

  .جتمع المصري ينقصه الجانب الروحي اQيماني

إن وجUUود ا>زھUUر الشUUريف منUUارة ل\س3UUم فUUي مصUUر يقتضUUي سياسUUة جديUUدة �سUUتثمار 
واجتUUذاب الط3UUب فUUي العUUالم ا4س3UUمي 

ذلUك يسUاعد , يUه تعليمUا ومعيشUة
على الحفاظ علUى الUدعوة ا4س3Uمية الحميUدة بعUد أن واجھUت الUدعوة ا4س3Uمية تيUارات اتسUمت 
مUUع التوجUUه الجUUاد للحفUUاظ علUUى ا>قليUUات 

لمUا تحتويUه مUن كفUاءات والتعاون ا4يجUابي معھUا خاصUة 
كUذلك الحفUاظ علUى المسUلمين المغتUربين 

  .)3(ومنھم علماء أفذاذ يمكن ا�ستفادة منھم

UUة كبيUUة مدرسUUوم اللغUUة علUUرة لدراس
ولم يؤثر , وفي سبيل أداء ھذه الوظيفة أوقف عليه الفاطميون أموا� وإقطاعات كبيرة

على رسالة ا>زھر؛ بل ظل يمضي في تحقيق رسUالته 
يين واضUUحة و لقUUد كانUUت رسUUالته منUUذ عصUUر ا>يUUوب

كان , فبينما كانت المعارك المذھبية بين الفرق والجماعات الدينية بكل فصائلھا وتياراتھا
فUاحترم كUل المUذاھب وأقUام جسUورا مUن المعرفUة 

ريUا مكUنھم مUUن المتواصUلة وا>حكUام الموضUوعية؛ ممUا أتUاح لدارسUUيه وأسUاتذته مناخUا ثقافيUا وفك

  . 23ص, م1979, المصريون المحدثون

  .144,مرجع سابق

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ط3Uق فUي الحصUول علUى أنصUUار لUه مUن أبنUاء المUذاھب ا>خUUرى وھUذا مUا يUدل علUى اعتUUدال 

وافقت فقط نسUبة , وفي الدراسة التي قامت بھا سامية خضر
وإلى حد ما , %62بينما رفضت ذلك نسبة , ا4س3مية على المصريين

ولكنه يملك إس3ما يتفق تماما مع سماته, المجتمع المصري يؤمن إيمانا عميقا بدينه

ھي فكرة التسامح الديني القائم على حب التعDايش , السائدة في المجتمع المصري
وقبDول اJخDر مھمDا كDان عرقDه أو دينDه أولونDه, السلمي المشترك بين أطياف الشDعب الواحDد

وعنDد الحDديث عDن المواجھDة مDع التطDرف , وتغليب العقل فDي التعامDل مDع المشDك=ت الحياتيDة
التغافل عن الصDلة الوثيقDة بDين اQنسDان المصDري وبDين الDدين E ينبغي أن يتم

لى أعمال الخير التي تسDعد وترقDى بھDا أمتDهإوالذي يدفعه , يشكل المحور الرئيسي في حياته
وE معنDى لمزايDدات التيDارات المتشDددة التDي تنشDر , ويردعه عن ارتكاب أعمال الشDر الھدامDة

جتمع المصري ينقصه الجانب الروحي اQيمانيأفكار التطرف باعتبار أن الم

إن وجUUود ا>زھUUر الشUUريف منUUارة ل\س3UUم فUUي مصUUر يقتضUUي سياسUUة جديUUدة �سUUتثمار 
واجتUUذاب الط3UUب فUUي العUUالم ا4س3UUمي , سUUمعته وقدراتUUه لUUدعم الع3قUUات المصUUرية ا4س3UUمية

يUه تعليمUا ومعيشUةل3لتحاق با>زھر وتحسين مسUتوى الخUدمات ورعايUة الط3Uب ف
على الحفاظ علUى الUدعوة ا4س3Uمية الحميUدة بعUد أن واجھUت الUدعوة ا4س3Uمية تيUارات اتسUمت 

مUUع التوجUUه الجUUاد للحفUUاظ علUUى ا>قليUUات , با4رھUUاب والتعصUUب ممUUا يUUؤثر فUUي مسUUيرة التنميUUة
والتعاون ا4يجUابي معھUا خاصUة , ا4س3مية في الدول اJسيوية الجديدة

كUذلك الحفUاظ علUى المسUلمين المغتUربين , علمية تكنولوجية تكونت فUي ا�تحUاد السUوفييتي القUديم
ومنھم علماء أفذاذ يمكن ا�ستفادة منھم, والمھاجرين حتى � يفقدوا دينھم وجذورھم وھويتھم

مدرسUUة كبيUU) م970/ھUUـ359(ولقUUد كUUان ا>زھUUر منUUذ إنشUUائه 
وفي سبيل أداء ھذه الوظيفة أوقف عليه الفاطميون أموا� وإقطاعات كبيرة

على رسالة ا>زھر؛ بل ظل يمضي في تحقيق رسUالته ) م1171/ھـ567(زوال النفوذ الفاطمي 
و لقUUد كانUUت رسUUالته منUUذ عصUUر ا>يUUوب, التUUي اتسUUمت بUUالعمق والشUUمول والتسUUامح

فبينما كانت المعارك المذھبية بين الفرق والجماعات الدينية بكل فصائلھا وتياراتھا
فUاحترم كUل المUذاھب وأقUام جسUورا مUن المعرفUة , ا>زھر قد اتخذ سياسة الوسطية في كل شUيء

المتواصUلة وا>حكUام الموضUوعية؛ ممUا أتUاح لدارسUUيه وأسUاتذته مناخUا ثقافيUا وفك
  .)4(الحفاظ على رسالة ا4س3م ا>ساسية وعلى اللغة العربية

                                         

المصريون المحدثون: 1مج , القاھرة, مكتبة الخانجي, زھير الشايب: ترجمة, "وصف مصر
مرجع سابق, "الشخصية المصرية تحديات الحاضر وافاق المستقبل المنظور"

 .52ص, مرجع سابق, "تطلعات لمصر المستقبل

  .   139ص, مرجع سابق, "قضايا لھا تاريخ"

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ط3Uق فUي الحصUول علUى أنصUUار لUه مUن أبنUاء المUذاھب ا>خUUرى وھUذا مUا يUدل علUى اعتUUدال ا4
  .    )1(شديد

وفي الدراسة التي قامت بھا سامية خضر          
ا4س3مية على المصريين

المجتمع المصري يؤمن إيمانا عميقا بدينه

السائدة في المجتمع المصريولذا فالفكرة 
السلمي المشترك بين أطياف الشDعب الواحDد

وتغليب العقل فDي التعامDل مDع المشDك=ت الحياتيDة
E ينبغي أن يتم, الفكري

يشكل المحور الرئيسي في حياته
ويردعه عن ارتكاب أعمال الشDر الھدامDة

أفكار التطرف باعتبار أن الم

إن وجUUود ا>زھUUر الشUUريف منUUارة ل\س3UUم فUUي مصUUر يقتضUUي سياسUUة جديUUدة �سUUتثمار           
سUUمعته وقدراتUUه لUUدعم الع3قUUات المصUUرية ا4س3UUمية

ل3لتحاق با>زھر وتحسين مسUتوى الخUدمات ورعايUة الط3Uب ف
على الحفاظ علUى الUدعوة ا4س3Uمية الحميUدة بعUد أن واجھUت الUدعوة ا4س3Uمية تيUارات اتسUمت 

با4رھUUاب والتعصUUب ممUUا يUUؤثر فUUي مسUUيرة التنميUUة
ا4س3مية في الدول اJسيوية الجديدة

علمية تكنولوجية تكونت فUي ا�تحUاد السUوفييتي القUديم
والمھاجرين حتى � يفقدوا دينھم وجذورھم وھويتھم

ولقUUد كUUان ا>زھUUر منUUذ إنشUUائه           
وفي سبيل أداء ھذه الوظيفة أوقف عليه الفاطميون أموا� وإقطاعات كبيرة, والشريعة

زوال النفوذ الفاطمي 
التUUي اتسUUمت بUUالعمق والشUUمول والتسUUامح

فبينما كانت المعارك المذھبية بين الفرق والجماعات الدينية بكل فصائلھا وتياراتھا, المعالم
ا>زھر قد اتخذ سياسة الوسطية في كل شUيء

المتواصUلة وا>حكUام الموضUوعية؛ ممUا أتUاح لدارسUUيه وأسUاتذته مناخUا ثقافيUا وفك
الحفاظ على رسالة ا4س3م ا>ساسية وعلى اللغة العربية

                                                          
1

وصف مصر", دي شابرول. ج -
2

", خضر صالح سامية -
3

تطلعات لمصر المستقبل" , إبراھيم بدران - 
4

", محمد صابر عرب - 
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وھنا �بد مUن القUول بUأن التراجUع أو الغيUاب بالكليUة الUذي أصUاب الUدور المصUري فUي 
والتUي أصUابت , بين مصUر والكيUان الصUھيوني

وتسUببت فUي تUدھور , ة لbمة العربية وعلى رأسھا القضية الفلسطينية في مقتUل
وإنمUا أيضUا , لم يقتصر على تدھور النفوذ السياسي وفقط

  .أصاب مؤسسات كبرى ومنھا ا>زھر الشريف أحد أھم أطراف القوة الناعمة للدولة المصرية

حيث , لكه من تاريخ طويل وتأثير عميق على المستوى العربي وا4س3مي
, وتراجع معه تيار ا�عتدال والوسUطية علUى المسUتوى الUداخلي والخUارجي

وفUي , س3Uم والتعامUل السUوي مUع مصUادره الكليUة ونصوصUه الثابتUة
  .علي من شأن الشطحات الفكرية والسلوكية

وإلى جانب ذلك فھنUاك دور الكنيسUة القبطيUة المصUرية ومUا يمكUن أن تؤديUه فUي ضUبط 
ذلUك لكونھUا , الع3قات مع الكنيسة الحبشية والUدول المسUيحية فUي أفريقيUا وإحUداث التUرابط معھUا

يجUUد أن المسUUيحية وا4س3UUم فUUي المفھUUوم 
من التزاور في الUدور إلUى التجUاور 
, حيث القبطية امتداد للفرعونية

بتUاو (بعض ا>لفاظ التي تستمد أصولھا من اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة مثل 
, كما أن ا>قباط قد قبلوا اللغUة العربيUة مUن منطلUق دينUي واجتمUاعي فUي نفUس الوقUت

فالكتاب المقدس يقول عUن جماعUة الت3ميUذ عنUدما حUل علUيھم الUروح القUدس أنھUم تكلمUوا بلغUات 

لكنDه أبDدا لDم يكDن , وھنا يمكن القول بأن الدين قد احتل مكانة خاصة لدى المصريين منذ القDدم
أو محاولDة التسDلط , دافعا شموليا لھDم لتبنDي التطDرف والقتDل والتDدمير كطDرق ومنDاھج للحيDاة

ولDDذا فأفكDDار , دينيDDة معينDDةعلDDى الخ=ئDDق عDDن طريDDق إجبDDارھم علDDى اعتنDDاق معتقDDدات أو أفكDDار 
  .خصبة لتنبت فيھا

ليس , والتفكيك الذي يحتاجه, 
يUك وإنمUا ھUو تفك, "مUا بعUد الحداثUة

وبھUذه العUودة سUوف يUتم ا�لتقUاء مباشUرة مUع 
وبالتUUالي سUUوف تنھUUار كUUل المUUذاھب المغلقUUة 
 كمUا سUوف تنھUار كUل التUأوي3ت البشUرية

  .263ص, مرجع سابق, "قضايا في علم اجتماع التربية المعاصرة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وھنا �بد مUن القUول بUأن التراجUع أو الغيUاب بالكليUة الUذي أصUاب الUدور المصUري فUي 
بين مصUر والكيUان الصUھيوني) كامب ديفيد(العقود ا>خيرة وتحديدا بعد اتفاقية 

ة لbمة العربية وعلى رأسھا القضية الفلسطينية في مقتUل
لم يقتصر على تدھور النفوذ السياسي وفقط, الع3قات بين مصر ومحيطھا العربي

أصاب مؤسسات كبرى ومنھا ا>زھر الشريف أحد أھم أطراف القوة الناعمة للدولة المصرية

لكه من تاريخ طويل وتأثير عميق على المستوى العربي وا4س3ميوذلك لما يم
وتراجع معه تيار ا�عتدال والوسUطية علUى المسUتوى الUداخلي والخUارجي, اختفى دوره المؤثر

س3Uم والتعامUل السUوي مUع مصUادره الكليUة ونصوصUه الثابتUةوالفھم الصحيح لمقاصUد ا4
علي من شأن الشطحات الفكرية والسلوكيةالمقابل زحفت التيارات التي ت

وإلى جانب ذلك فھنUاك دور الكنيسUة القبطيUة المصUرية ومUا يمكUن أن تؤديUه فUي ضUبط 
الع3قات مع الكنيسة الحبشية والUدول المسUيحية فUي أفريقيUا وإحUداث التUرابط معھUا

  .)1(الراعي ا>ساسي للمسيحية في أفريقيا

يجUUد أن المسUUيحية وا4س3UUم فUUي المفھUUوم , والنUUاظر والمUUدقق فUUي الشخصUUية المصUUرية
من التزاور في الUدور إلUى التجUاور , والممارسة الشعبية من العوامل الرئيسية لوحدة ھذا الشعب

حيث القبطية امتداد للفرعونية, وأن ا>قباط قد شاركوا في صنع الحضارة المصرية
بعض ا>لفاظ التي تستمد أصولھا من اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة مثل 

كما أن ا>قباط قد قبلوا اللغUة العربيUة مUن منطلUق دينUي واجتمUاعي فUي نفUس الوقUت
فالكتاب المقدس يقول عUن جماعUة الت3ميUذ عنUدما حUل علUيھم الUروح القUدس أنھUم تكلمUوا بلغUات 

  . )2(ونانية وعبرية وأيضا عربية

وھنا يمكن القول بأن الدين قد احتل مكانة خاصة لدى المصريين منذ القDدم
دافعا شموليا لھDم لتبنDي التطDرف والقتDل والتDدمير كطDرق ومنDاھج للحيDاة

علDDى الخ=ئDDق عDDن طريDDق إجبDDارھم علDDى اعتنDDاق معتقDDدات أو أفكDDار 
خصبة لتنبت فيھا االتطرف واEنحراف الفكري لم تجد في مصر أرض

, يحتاج إلى تفكيك, و�بد من ا4شارة إلى أن الخطاب الديني الحالي
مUا بعUد الحداثUة"مثل التفكيك الجUذري فUي مرحلUة " مركز"تفكيكا يتنكر لكل 

وبھUذه العUودة سUوف يUتم ا�لتقUاء مباشUرة مUع , يريد العودة للمراكز ا>ولUى للعلUم والفكUر والUدين
وبالتUUالي سUUوف تنھUUار كUUل المUUذاھب المغلقUUة , الUUدين ا>ول الخUUالص فUUي نقائUUه وخصUUوبته ا>ولUUى

كمUا سUوف تنھUار كUل التUأوي3ت البشUرية, والمراكز المزيفة التي اصطنعھا التطرف وا�سUتبداد

                                         

   .52ص, مرجع سابق, "تطلعات لمصر المستقبل

قضايا في علم اجتماع التربية المعاصرة", عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

وھنا �بد مUن القUول بUأن التراجUع أو الغيUاب بالكليUة الUذي أصUاب الUدور المصUري فUي           
العقود ا>خيرة وتحديدا بعد اتفاقية 

ة لbمة العربية وعلى رأسھا القضية الفلسطينية في مقتUلالقضايا المصيري
الع3قات بين مصر ومحيطھا العربي

أصاب مؤسسات كبرى ومنھا ا>زھر الشريف أحد أھم أطراف القوة الناعمة للدولة المصرية

وذلك لما يم          
اختفى دوره المؤثر

والفھم الصحيح لمقاصUد ا4
المقابل زحفت التيارات التي ت

وإلى جانب ذلك فھنUاك دور الكنيسUة القبطيUة المصUرية ومUا يمكUن أن تؤديUه فUي ضUبط           
الع3قات مع الكنيسة الحبشية والUدول المسUيحية فUي أفريقيUا وإحUداث التUرابط معھUا

الراعي ا>ساسي للمسيحية في أفريقيا

والنUUاظر والمUUدقق فUUي الشخصUUية المصUUرية          
والممارسة الشعبية من العوامل الرئيسية لوحدة ھذا الشعب

وأن ا>قباط قد شاركوا في صنع الحضارة المصرية, في القبور
بعض ا>لفاظ التي تستمد أصولھا من اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة مثل وما زالت 

كما أن ا>قباط قد قبلوا اللغUة العربيUة مUن منطلUق دينUي واجتمUاعي فUي نفUس الوقUت) بيصارة -
فالكتاب المقدس يقول عUن جماعUة الت3ميUذ عنUدما حUل علUيھم الUروح القUدس أنھUم تكلمUوا بلغUات 

ونانية وعبرية وأيضا عربيةمختلفة ي

وھنا يمكن القول بأن الدين قد احتل مكانة خاصة لدى المصريين منذ القDدم
دافعا شموليا لھDم لتبنDي التطDرف والقتDل والتDدمير كطDرق ومنDاھج للحيDاة

علDDى الخ=ئDDق عDDن طريDDق إجبDDارھم علDDى اعتنDDاق معتقDDدات أو أفكDDار 
التطرف واEنحراف الفكري لم تجد في مصر أرض

و�بد من ا4شارة إلى أن الخطاب الديني الحالي
تفكيكا يتنكر لكل 

يريد العودة للمراكز ا>ولUى للعلUم والفكUر والUدين
الUUدين ا>ول الخUUالص فUUي نقائUUه وخصUUوبته ا>ولUUى

والمراكز المزيفة التي اصطنعھا التطرف وا�سUتبداد

                                                          
1

تطلعات لمصر المستقبل" , إبراھيم بدران - 
2

عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق - 
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وھنUا تصUبح ا>رض ممھUدة لتأويUل 

لى رؤى الفكر السياسي التUي تؤكUد أن مصUر كانUت دومUا دولUة 
طار حركUة ا>حUداث العالميUة اذ ھUي حالUة فريUدة لدولUة تملUك وجھUا متفUردا 

بطريقUة أو  -وحضورا سياسيا وثقافيا فائق الفعالية يمنحھا مكانة متميزة عالميا تتعدى وتتجUاوز 
� سيما ما يتعلق بمستوى التطور ا�قتصادي والتكنولوجي 

ويجب القول بأن عملية صنع السياسة الخارجية تتأثر بعوامل متعددة منھا ما ھو متعلق 
ومنھUUا مUUا يتعلUUق بقضUUايا , بطبيعUUة الع3قUUات الدوليUUة وبنيUUة النظUUام الUUدولي والضUUغوط الخارجيUUة

, وعناصر مؤثرة مختلفة من الواقع ا�جتماعي
ووفقUا لمUا , ولكن ضمن سياق السياسة العالمية وا4قليمية

. ج )(john ikenberryويوضUح 

حيUث بنيUة , ويتشكل القرار من تأثير البيئة الخارجية للوحUدة المحليUة
النظام الدولي وميزان القوة والمتغيرات الخارجية تفرض نفسھا على سلوك الدولة وسياستھا 

وھنUا يUتم ا�سUتعانة , وتشكل محفزات لصانع القرار لحماية مصالح ب3ده القوميUة

تدخل الدولة في حالة حدوث اضطراب أو انھيار نظام سياسي في دولة مجاورة تربطھDا 
مDرتبط بDدول مجDDاورة أو , أو حينمDا تتDDدخل الدولDة لحDل نDDزاع علDى مDورد شDDحيح

 .بينھا وبين وإثيوبيا

, مؤسسUاتھا السياسUية, ثقافتھUا
وبالتUUUالي يUUUولي ھUUUذا المسUUUتوى فUUUي التحليUUUل اھتمامUUUا 

المؤسسUات , شUكل الحكومUة, 
البنيUUUة ا�قتصUUUادية , وا>حUUUزاب السياسUUUية التUUUي تسUUUاھم فUUUي عمليUUUة صUUUنع القUUUرار السياسUUUي

 . 53- 52ص , م2019, القاھرة

, مرج��ع س��ابق, "رؤي%%ة تربوي%%ة: المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة

  .49ص,م2014,القاھرة
1 -

 G. John ikenberry, "Introduction," in American Foreign Policy Theoretical 
G. John Ikenberry (New York: HarperCollins College Publishers,1996, p .p 2  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وھنUا تصUبح ا>رض ممھUدة لتأويUل , التي اصطنعھا فقھاء السلطان وفقھUاء البحUث عUن السUلطان
  .        )1(ويأخذ بأسباب العصر, جديد يأخذ بأسباب ا�جتھاد

  :السياسي/ 

لى رؤى الفكر السياسي التUي تؤكUد أن مصUر كانUت دومUا دولUة إ� يمكن أن يرقى شك 
طار حركUة ا>حUداث العالميUة اذ ھUي حالUة فريUدة لدولUة تملUك وجھUا متفUردا إلھا دور ريادي في 

وحضورا سياسيا وثقافيا فائق الفعالية يمنحھا مكانة متميزة عالميا تتعدى وتتجUاوز 
� سيما ما يتعلق بمستوى التطور ا�قتصادي والتكنولوجي , ذاتيةإمكانياتھا وقدراتھا ال

ويجب القول بأن عملية صنع السياسة الخارجية تتأثر بعوامل متعددة منھا ما ھو متعلق 
بطبيعUUة الع3قUUات الدوليUUة وبنيUUة النظUUام الUUدولي والضUUغوط الخارجيUUة

وعناصر مؤثرة مختلفة من الواقع ا�جتماعي, اقتصادية سياسية ثقافية, لةوضوابط داخلية للدو
ولكن ضمن سياق السياسة العالمية وا4قليمية, فالقرارات الرئاسية � تنشأ في فراغ

 .)3("تعكسه القوى الداخلية التي تؤثر في صنع السياسات

ويوضUح , الخارجيUة ومUن ھنUا تتعUدد مسUتويات تحليUل السياسUة
  :)4(وھي, جون ايكنبيري ث3ثة مستويات للتحليل

ويتشكل القرار من تأثير البيئة الخارجية للوحUدة المحليUة, مستوى النظام الدولي
النظام الدولي وميزان القوة والمتغيرات الخارجية تفرض نفسھا على سلوك الدولة وسياستھا 

وتشكل محفزات لصانع القرار لحماية مصالح ب3ده القوميUة
 .ببعض نظريات الع3قات الدولية في التفسير

تدخل الدولة في حالة حدوث اضطراب أو انھيار نظام سياسي في دولة مجاورة تربطھDا 
أو حينمDا تتDDدخل الدولDة لحDل نDDزاع علDى مDورد شDDحيح

بينھا وبين وإثيوبيا" سد النھضة"كتدخل الدولة المصرية لحل مشكلة 

ثقافتھUا, حيث ينبع سUلوك الدولUة مUن طبيعUة مجتمعھUا, مستوى الدولة
وبالتUUUالي يUUUولي ھUUUذا المسUUUتوى فUUUي التحليUUUل اھتمامUUUا , )ديمقراطUUUي أو اسUUUتبدادي

, حددات الداخلية للسياسUة الخارجيUة وعمليUة صUناعة القUرار
وا>حUUUزاب السياسUUUية التUUUي تسUUUاھم فUUUي عمليUUUة صUUUنع القUUUرار السياسUUUي

 .وغير ذلك, والرأي العام, ا>يديولوجيا, الثقافة, 

                                         

القاھرة, الھيئة المصرية العامة للكتاب, "نحو تأسيس عصر ديني جديد", 
المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رةالمخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية "

القاھرة, دار البشير للثقافة والعلوم,"السياسة اFمريكية والثورة المصرية"
"Introduction," in American Foreign Policy Theoretical 

G. John Ikenberry (New York: HarperCollins College Publishers,1996, p .p 2-7. 

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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التي اصطنعھا فقھاء السلطان وفقھUاء البحUث عUن السUلطان
جديد يأخذ بأسباب ا�جتھاد

/ البعد الثالث .3
� يمكن أن يرقى شك           

لھا دور ريادي في 
وحضورا سياسيا وثقافيا فائق الفعالية يمنحھا مكانة متميزة عالميا تتعدى وتتجUاوز 

إمكانياتھا وقدراتھا ال -بأخرى 
)2(.  

ويجب القول بأن عملية صنع السياسة الخارجية تتأثر بعوامل متعددة منھا ما ھو متعلق           
بطبيعUUة الع3قUUات الدوليUUة وبنيUUة النظUUام الUUدولي والضUUغوط الخارجيUUة

وضوابط داخلية للدو
فالقرارات الرئاسية � تنشأ في فراغ"

تعكسه القوى الداخلية التي تؤثر في صنع السياسات

ومUن ھنUا تتعUدد مسUتويات تحليUل السياسUة          
جون ايكنبيري ث3ثة مستويات للتحليل

مستوى النظام الدولي �
النظام الدولي وميزان القوة والمتغيرات الخارجية تفرض نفسھا على سلوك الدولة وسياستھا 

وتشكل محفزات لصانع القرار لحماية مصالح ب3ده القوميUة, ةالخارجي
ببعض نظريات الع3قات الدولية في التفسير

تدخل الدولة في حالة حدوث اضطراب أو انھيار نظام سياسي في دولة مجاورة تربطھDا : مثال
أو حينمDا تتDDدخل الدولDة لحDل نDDزاع علDى مDورد شDDحيح, معھDا حDدود

كتدخل الدولة المصرية لحل مشكلة , إقليمية

مستوى الدولة �
ديمقراطUUUي أو اسUUUتبدادي(ونظامھUUUا 

حددات الداخلية للسياسUة الخارجيUة وعمليUة صUناعة القUراربالم
وا>حUUUزاب السياسUUUية التUUUي تسUUUاھم فUUUي عمليUUUة صUUUنع القUUUرار السياسUUUي

, وا�جتماعية

                                                          
1

, محمد عثمان الخشت - 
2

", عب��د ال��ودود مك��روم -
 .127-126ص

3
", عصام عبد الشافي - 

"Introduction," in American Foreign Policy Theoretical Essays, ed. 
7. 
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كDأن تتDدخل فDي المسDائل , ا!طراف الضعيفة
 .وللحفاظ على ممارسات تجارية تنافسية

علUى الUرغم مUن , حيث القرارات تتخذ من قبل قيUادة الدولUة فUي المحصUلة
UUات وا>حUUغط والمؤسسUUات الضUUأثير جماعUUية كتUUزاب السياس

أھدافUه , إدراكاته ومعتقداتUه, وعليه يعالج ھذا المستوى شخصية صانع القرار

بعDد تزايDد , قرارا بوقف العمل الرسمي في المDدارس
واتخDاذه قDرارا بالتDدخل الفDوري فDي دولDة ليبيDا 

باتجDاه , مدينة سرت الليبيDة, 

ينبغي أن يكون ھناك ثقة بحتمية العمل السياسي الذي يكرس 

, تتفق على أسس التطور وسبل التقدم
علUى أن تكUون علUى , وتكون مؤھلة لقبول التحدي بنظرة مستقبلية تحدوھا الوطنية وا4يمان

عنUد ظھUور أي وقUدرة علUى تعUديل ھيكلUي للمسUار 

 .مع مواجھة المشاكل من جذورھا عند حدوثھا

واسUتمرار , ا�ھتمام والتركيز على إعداد الفرد وتنمية قدراته والحفUاظ عليUه وحUل مشUك3ته

Uين وعلUوازن بUال التUبيل المثUى س
ثم منظومUة , )المرتبط با>صول السلوكية السليمة والدين الحق

التUUي تيسUUر الجرعUUة السUUليمة والمتزايUUدة مUUن الحريUUة والديمقراطيUUة والعUUدل وانتظUUام 

وكذلك , التدريب والبحث العلمي
مUع التأكيUد علUى إذكUاء ا>مUل فUي المسUتقبل 

لھا دور مھم في تشUكيل وعUي الشUعوب ومUن 
بأنھا المبادئ والقناعات والمعتقدات والقيم 
, وع3قUة ا>فUراد بالدولUة والسUلطة

كما أنھا متغيرة وتختلف من فرد Jخر بUاخت3ف المسUتوى ا�قتصUادي 
 :)2(التنشئة السياسية السليمة في

نش�رات , ي�ة المتح�دةا=م�ارات العرب, مق�ال

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ا!طراف الضعيفةتدخل الحكومة للحفاظ على الكفاءة وحماية 
وللحفاظ على ممارسات تجارية تنافسية, لتحقيق اQنصاف, التجارية الخاصة بالداخل

حيث القرارات تتخذ من قبل قيUادة الدولUة فUي المحصUلة, المستوى الفردي
كتUUأثير جماعUUات الضUUغط والمؤسسUUات وا>حUU, تقييUUدات المحUUددات الداخليUUة

وعليه يعالج ھذا المستوى شخصية صانع القرار, 
 .وتوجھاته السياسية, ع3قاته الشخصية

قرارا بوقف العمل الرسمي في المDدارس, اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي
واتخDاذه قDرارا بالتDدخل الفDوري فDي دولDة ليبيDا , م2020عDام أعداد اQصابة بفيروس كورونا 

, في حال تجاوز القتال بين ا!طراف المتنازعة في ليبيا

ينبغي أن يكون ھناك ثقة بحتمية العمل السياسي الذي يكرس , وفي إطار البعد السياسي
 :)1(القول بأن ذلك يتأتى من خ3لويمكن 

تتفق على أسس التطور وسبل التقدم, عزيمة سياسية بعيدة عن التعصب الحزبي والعقائدي
وتكون مؤھلة لقبول التحدي بنظرة مستقبلية تحدوھا الوطنية وا4يمان

وقUدرة علUى تعUديل ھيكلUي للمسUار , وأداء شUفاف, وعي كامUل وتنظUيم فUائق

مع مواجھة المشاكل من جذورھا عند حدوثھا, تحليل مسببات التدھور
ا�ھتمام والتركيز على إعداد الفرد وتنمية قدراته والحفUاظ عليUه وحUل مشUك3ته

 .رفع مستواه بالتنمية البشرية المدروسة

وعلU, الربط بين المنظومات الحاكمة للتطور في تUوازن مقبUول
المرتبط با>صول السلوكية السليمة والدين الحق(منظومة السلوك ا�جتماعي 

التUUي تيسUUر الجرعUUة السUUليمة والمتزايUUدة مUUن الحريUUة والديمقراطيUUة والعUUدل وانتظUUام 

التدريب والبحث العلميالتركيز على منظومة تنمية القدرات البشرية بداية بالتعليم و
مUع التأكيUد علUى إذكUاء ا>مUل فUي المسUتقبل , حسن توجيه واستغ3ل الرصيد البشري المتUاح

لھا دور مھم في تشUكيل وعUي الشUعوب ومUن " الثقافة السياسية"لى أن إوتجدر ا4شارة 
بأنھا المبادئ والقناعات والمعتقدات والقيم ويمكن تعريفھا , ثم تجنيبھم الوقوع في براثن التطرف

وع3قUة ا>فUراد بالدولUة والسUلطة, التي تحدد ا�تجاھات السائدة للشUعوب نحUو نظمھUا السياسUية
كما أنھا متغيرة وتختلف من فرد Jخر بUاخت3ف المسUتوى ا�قتصUادي , وتبين حقوقه وواجباتھم

التنشئة السياسية السليمة فيوتكمن أھمية , وا�جتماعي والتعليمي والثقافي

                                         

  . 54- 53ص , مرجع سابق, "تطلعات لمصر المستقبل

مق�ال, "التنش%ئة السياس%ية للطف%ل وأھميتھ%ا", وزارة الدولة لشؤون المجل�س ال�وطني ا=تح�ادي
 م2/5/2020:تاريخ الدخول, م30/9/2012,نشرة الكترونية ربع سنوية

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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تدخل الحكومة للحفاظ على الكفاءة وحماية : مثال
التجارية الخاصة بالداخل

المستوى الفردي �
تقييUUدات المحUUددات الداخليUUة

, والرأي العام
ع3قاته الشخصية, وأولوياته

اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي: مثال
أعداد اQصابة بفيروس كورونا 

في حال تجاوز القتال بين ا!طراف المتنازعة في ليبيا, المجاورة
 .مصر

وفي إطار البعد السياسي          
ويمكن , الوفاق القومي

o عزيمة سياسية بعيدة عن التعصب الحزبي والعقائدي
وتكون مؤھلة لقبول التحدي بنظرة مستقبلية تحدوھا الوطنية وا4يمان

وعي كامUل وتنظUيم فUائق
 .عوائق

o تحليل مسببات التدھور
o ك3تهUل مشUه وحUاظ عليUا�ھتمام والتركيز على إعداد الفرد وتنمية قدراته والحف

رفع مستواه بالتنمية البشرية المدروسة
o ولUوازن مقبUالربط بين المنظومات الحاكمة للتطور في ت

منظومة السلوك ا�جتماعي 
التUUي تيسUUر الجرعUUة السUUليمة والمتزايUUدة مUUن الحريUUة والديمقراطيUUة والعUUدل وانتظUUام (الحكUUم 
 ).ا4دارة

o التركيز على منظومة تنمية القدرات البشرية بداية بالتعليم و
حسن توجيه واستغ3ل الرصيد البشري المتUاح

f بإذن . 

وتجدر ا4شارة           
ثم تجنيبھم الوقوع في براثن التطرف

التي تحدد ا�تجاھات السائدة للشUعوب نحUو نظمھUا السياسUية
وتبين حقوقه وواجباتھم

وا�جتماعي والتعليمي والثقافي

                                                          
1

تطلعات لمصر المستقبل" , إبراھيم بدران - 
2

وزارة الدولة لشؤون المجل�س ال�وطني ا=تح�ادي -
نشرة الكترونية ربع سنوية: التمكين
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  .يجابيةإوتقبل الرأي اJخر؛ لخلق قيم وسلوكيات وعادات 

 .تحقيق التماسك وا�نسجام بين أفراد المجتمع؛ لتعزيز وحدته وحريته وأمنه واستقراره

 .ودعم النظام السياسيخلق ونشر ثقافة سياسية عامة؛ لتعميق قيم المشاركة والتعاون وتأييد 

تعزيUUز التفUUاھم بUUين أبنUUاء الفئUUات ا�جتماعيUUة المختلفUUة وغUUرس مشUUاعر ا4حسUUاس بالوطنيUUة 

يقDDع فDDي مقدمDDة , للمجتمDDع وا!فDDراد
وتسDھيل تغلغلھDا , ھا المتعDددة

أي أنه يتعامل , يتميز ا4نسان عن سائر مخلوقات f من الكائنات الحية أنه كائن ثقافي
وذلUك , مع رصيد ورأسمال تراكمي من المعطيات الماديUة وا�جتماعيUة والمؤسسUية منUذ و�دتUه

والرصUيد الثقUافي قابUل للمUد , 
ومھمUا اختلفUت وتعUددت وجھUات 

ن نتاجھUUا إفUU, مUUن حيUUث مضUUمونھا ومؤسسUUاتھا وآلياتھUUا وثوابتھUUا ومتغيراتھUUا
يھتUدي بھUا , تقر ويشيع في العقل والوجدان من معان وقيم ومنUاھج للتفكيUر

والثقافة في مصر لھا أصول بعيدة تختلف كثيUرا عUن ثقافUات ا>مUم والشUعوب ا>خUرى 
و� يستطيع أحد أن يتحدث عن مسUتقبل الثقافUة فUي مصUر دون 

وھUي فUي , ذلك >نھا قد ارتبطUت بأسUباب الحيUاة ومقوماتھUا ومظاھرھUا
لUى مظUاھر إلUى قUيم فUي السUلوك والتعUاون و

ومUن ثUم نشUأ الطUابع ا>صUيل للحيUاة ا�جتماعيUة والثقافيUة فUي 

عUادات دراك الذات القومية ومكوناتھUا مUن قUيم وأخ3Uق و
وتUرتبط , وھي السمات والخصائص التي يتميز بھا شعب عUن غيUره مUن الشUعوب

, والمنUUتج الفنUUي والثقUUافي, ھUUذه السUUمات بالسUUلوكيات العامUUة لمجمUUوع ا>فUUراد والع3قUUات السUUائدة

ھDي تحقيDق لوجDود اQنسDان المصDري وتحقيDق 
وذلDك بنDاء علDى , وإثبات لخصوصيته الذي يتميز بھا عن غيDره

والتي تتجلى بصورة معلنة مDن 

                                                                                 

https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin  

  .22-21ص ص 

  .  2609ص, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وتقبل الرأي اJخر؛ لخلق قيم وسلوكيات وعادات , تدعيم حرية الفكر والتعبير
تحقيق التماسك وا�نسجام بين أفراد المجتمع؛ لتعزيز وحدته وحريته وأمنه واستقراره

خلق ونشر ثقافة سياسية عامة؛ لتعميق قيم المشاركة والتعاون وتأييد 
تعزيUUز التفUUاھم بUUين أبنUUاء الفئUUات ا�جتماعيUUة المختلفUUة وغUUرس مشUUاعر ا4حسUUاس بالوطنيUUة 

 .وا�نتماء فيھم

DDالي فDDليمةإوبالتDDية السDDئة السياسDDاب التنشDDراد, ن غيDDع وا!فDDللمجتم
ھا المتعDددةا!سباب المؤدية لنشDأة وظھDور تيDارات التطDرف الفكDري بأشDكال

 :الثقافي/ 

يتميز ا4نسان عن سائر مخلوقات f من الكائنات الحية أنه كائن ثقافي
مع رصيد ورأسمال تراكمي من المعطيات الماديUة وا�جتماعيUة والمؤسسUية منUذ و�دتUه

, لحيUة ا>خUرى التUي تحكمھUا غرائUز فطريUة ثابتUةبخ3ف الكائنات ا
ومھمUا اختلفUت وتعUددت وجھUات , لى جيUلإوالجزر والتغير والتحويل من خ3ل انتقاله من جيل 

مUUن حيUUث مضUUمونھا ومؤسسUUاتھا وآلياتھUUا وثوابتھUUا ومتغيراتھUUا, النظUUر فUUي الثقافUUة
تقر ويشيع في العقل والوجدان من معان وقيم ومنUاھج للتفكيUرالنھائي يتمثل فيما يس

  .)1(أصحاب تلك الثقافة في ممارسة شئون معاشھم

والثقافة في مصر لھا أصول بعيدة تختلف كثيUرا عUن ثقافUات ا>مUم والشUعوب ا>خUرى 
و� يستطيع أحد أن يتحدث عن مسUتقبل الثقافUة فUي مصUر دون , المحدثة أو التي وصلتھا منقولة

ذلك >نھا قد ارتبطUت بأسUباب الحيUاة ومقوماتھUا ومظاھرھUا, أن يتحدث عن ماضيھا
لUى قUيم فUي السUلوك والتعUاون وإت مUن ع3قUة ا4نسUان بUا>رض والنھUر 

ومUن ثUم نشUأ الطUابع ا>صUيل للحيUاة ا�جتماعيUة والثقافيUة فUي , المدنية والتحضUر وتقسUيم العمUل
.  

دراك الذات القومية ومكوناتھUا مUن قUيم وأخ3Uق وإوالھوية الثقافية ھي معرفة و
وھي السمات والخصائص التي يتميز بھا شعب عUن غيUره مUن الشUعوب

ھUUذه السUUمات بالسUUلوكيات العامUUة لمجمUUوع ا>فUUراد والع3قUUات السUUائدة
  .)3(والتي تميز في مجموعھا ھذه الجماعة أو ھذا المجتمع

ھDي تحقيDق لوجDود اQنسDان المصDري وتحقيDق " ية المصريةالھوية الثقاف"و يمكن القول بأن 
وإثبات لخصوصيته الذي يتميز بھا عن غيDره, لتجذر الفكر المستنير بداخله

والتي تتجلى بصورة معلنة مDن , وفق ا!طر المعبرة عنھا, المحددات المتعارف والمتفق عليھا

                                                                                                                        

political-content/the-newsletter-https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin
 .42ص, مرجع سابق,"نحو تجديد تربوي ثقافي

ص ص , م1994, القاھرة, دار الشروق, "الثقافة في مصر العربيةمستقبل 
, م2003, القاھرة, دار الفجر للنشر والتوزيع, "الموسوعة ا6ع/مية" 
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تدعيم حرية الفكر والتعبير �
تحقيق التماسك وا�نسجام بين أفراد المجتمع؛ لتعزيز وحدته وحريته وأمنه واستقراره �
خلق ونشر ثقافة سياسية عامة؛ لتعميق قيم المشاركة والتعاون وتأييد  �
تعزيUUز التفUUاھم بUUين أبنUUاء الفئUUات ا�جتماعيUUة المختلفUUة وغUUرس مشUUاعر ا4حسUUاس بالوطنيUUة  �

وا�نتماء فيھم
          DDالي فDDوبالت

ا!سباب المؤدية لنشDأة وظھDور تيDارات التطDرف الفكDري بأشDكال
 .داخل المجتمع

/ البعد الرابع .4
يتميز ا4نسان عن سائر مخلوقات f من الكائنات الحية أنه كائن ثقافي          

مع رصيد ورأسمال تراكمي من المعطيات الماديUة وا�جتماعيUة والمؤسسUية منUذ و�دتUه
بخ3ف الكائنات ا

والجزر والتغير والتحويل من خ3ل انتقاله من جيل 
النظUUر فUUي الثقافUUة

النھائي يتمثل فيما يس
أصحاب تلك الثقافة في ممارسة شئون معاشھم

والثقافة في مصر لھا أصول بعيدة تختلف كثيUرا عUن ثقافUات ا>مUم والشUعوب ا>خUرى           
المحدثة أو التي وصلتھا منقولة

أن يتحدث عن ماضيھا
ت مUن ع3قUة ا4نسUان بUا>رض والنھUر مصر نشUأ

المدنية والتحضUر وتقسUيم العمUل
.)2(مصر القديمة 

والھوية الثقافية ھي معرفة و          
وھي السمات والخصائص التي يتميز بھا شعب عUن غيUره مUن الشUعوب, وتقاليد ودين

ھUUذه السUUمات بالسUUلوكيات العامUUة لمجمUUوع ا>فUUراد والع3قUUات السUUائدة
والتي تميز في مجموعھا ھذه الجماعة أو ھذا المجتمع

و يمكن القول بأن 
لتجذر الفكر المستنير بداخله

المحددات المتعارف والمتفق عليھا

                                             

political-:متاح على  
1

نحو تجديد تربوي ثقافي", حامد عمار -
2

مستقبل ", سليمان حزين -
3

" , محمد منير حجاب -
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وبمDا تسDتند إليDه مDن أفكDار وقDيم وأعDراف وتقاليDد 
   .  

وأن ھناك بالفعUل , و�بد من القول بأن دور مصر الثقافي لم يعد كما كان رائدا ومؤثرا
مUع تUاريخ ومسUار الUدور  و� تتسUق

لUى ھUوامش ا4بUداع إ, ومع حالة تجريف انحرفت بمصUر مUن موقUع الريUادة والتنUوير
, أن يتصUدروا القائمUة, وحين أتيح >نصاف المبدعين من الموالين وكتبة السلطة
3قات الخاصة مع دوائر وفقا للع

ومنUذ منتصUف , وقUد عانUت مصUر طUوي3
مUUن ھUUذا التجريUUف داخUUل , وعلUUى امتUUداد أكثUUر مUUن ث3ثUUة عقUUود

أو , العزلة داخليUا لىإھجرة المبدعين من أبناء مصر 

وا>من القومي للمجتمع المصUري يعتمUد بدرجUة كبيUرة علUى نضUج الUوعي الثقUافي فUي 
ا>مUر الUذي يتطلUب ضUرورة التمييUز 

ففUي حUين أن ا>ولUى , ثقافUة الھويUة وثقافUة ا4نمUاء والتنميUة
فUUإن الثانيUUة تتعلUUق بUUا>طر الفكريUUة 
وفUي حالUة التوافUق الكلUي بUين ثقافUة الھويUة 

2(.  

وفDDDي مقDDDدمتھا , لكDDDل مؤسسDDDات الدولDDDة المصDDDرية
ومحاولDDة خلDDق ثقافDDة  , لمحاولDDة النھDDوض بالثقافDDة المصDDرية مDDن جديDDد

ثDم تكثيDف الجھDود لنشDر , عصر المعلومات وعصر ھيمنDة الثقافDة
ة التربويDDة المختلفDDة داخDDل المؤسسDDات 

يDتم , مDن خD=ل خطDاب ثقDافي تربDوي موحDد
والقضاء على وجودھا في المجتمع عبDر خلDق بيئDة ثقافيDة 

اجUUراءات مUUن شUUأنھا أن تسUUاعد 

بحيUث تكUون ھUذه المجمعUات , 
  على أن تقوم, حتى يجد الشباب سھولة ويسرا في الوصول إليھا

 .ووضع برنامج للتعاون معھا

, مرج��ع س��ابق, "رؤي%%ة تربوي%%ة: ري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة

: ت��اريخ ال��دخول, م30/10/2020الجمع��ة 
https:elaph.com/Web/NewsPapers/ 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وبمDا تسDتند إليDه مDن أفكDار وقDيم وأعDراف وتقاليDد , خ=ل أنماط الك=م وأسلوب ا!كل واللبDاس
.   ومعايير السلوك والتعام=ت, وقوانين تنظم الع=قات

و�بد من القول بأن دور مصر الثقافي لم يعد كما كان رائدا ومؤثرا
و� تتسUق, تخUيم علUى مجUا�ت ا4بUداع المصUري) غير طبيعية

ومع حالة تجريف انحرفت بمصUر مUن موقUع الريUادة والتنUوير
وحين أتيح >نصاف المبدعين من الموالين وكتبة السلطة

وفقا للع -ما يرونه معيار الص3حية  -وأن يكون معيار التقييم والتقدير 
وقUد عانUت مصUر طUوي3, وا�نتماء والو�ء للنظام ومؤسساته الحاكمUة

وعلUUى امتUUداد أكثUUر مUUن ث3ثUUة عقUUود, السUUبعينيات مUUن القUUرن الماضUUي
ھجرة المبدعين من أبناء مصر , وكانت النتيجة, الساحة السياسية والثقافية

)1( .  

وا>من القومي للمجتمع المصUري يعتمUد بدرجUة كبيUرة علUى نضUج الUوعي الثقUافي فUي 
ا>مUر الUذي يتطلUب ضUرورة التمييUز , وھذه مھمة تربوية بالدرجة ا>ولUى, عقول ووجدان أبنائه

ثقافUة الھويUة وثقافUة ا4نمUاء والتنميUة: بين نمطين من أشكال الثقافUة وھمUا
فUUإن الثانيUUة تتعلUUق بUUا>طر الفكريUUة , تعلUUق بخصوصUUيات المجتمUUع وميراثUUه الثقUUافي والحضUUاري

وفUي حالUة التوافUق الكلUي بUين ثقافUة الھويUة , الداعمة >نماط سلوكية مأمولة لUدعم قضUايا التنميUة
2(ھنا يكون التمايز الحضاري بأسمى معانيه, وثقافة ا�نماء والتنمية

لكDDDل مؤسسDDDات الدولDDDة المصDDDرية, ب توحيDDDد الDDDدوروھنDDDا تبDDDرز أھميDDDة وجDDDو
لمحاولDDة النھDDوض بالثقافDDة المصDDرية مDDن جديDDد, المؤسسDDات التربويDDة

عصر المعلومات وعصر ھيمنDة الثقافDة, تتماشى مع العصر الحديث
ة التربويDDة المختلفDDة داخDDل المؤسسDDات الDDوعي الثقDDافي الDDدائم والمسDDتمر مDDن خDD=ل ا!نشDDط

مDن خD=ل خطDاب ثقDافي تربDوي موحDد, ونشر الوعي بين أوساط المجتمع ككل
والقضاء على وجودھا في المجتمع عبDر خلDق بيئDة ثقافيDة , فيه تعرية ظاھرة التطرف الفكري

اجUUراءات مUUن شUUأنھا أن تسUUاعد  عUUدة, الروائUUي والمفكUUر المصUUري, وقUUد أورد عمUUار علUUي حسUUن
  :)3(على النحو التالي, الثقافة في مواجھة التعصب والتطرف

, أو تعزيز نشاط المتواجد منھا, بناء مجمعات صغيرة للثقافة
حتى يجد الشباب سھولة ويسرا في الوصول إليھا, وسط ا>ماكن السكنية

ووضع برنامج للتعاون معھا, بلفت انتباه الت3ميذ والط3ب إليھاالمدارس والجامعات 
                                         

 .217ص, مرجع سابق, "حديث ھادئ مع التاريخ: دور مصر
ري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رةالمخ%%زون الحض%%ا"

الجمع��ة , جري��دة إي��Xف الكتروني��ة, مق��ال, أفك��ار عملي��ة لمواجھ��ة التط��رف
/htmlhttps:elaph.com/Web/NewsPapers.2020/10/1309244: متاح على الرابط
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خ=ل أنماط الك=م وأسلوب ا!كل واللبDاس
وقوانين تنظم الع=قات, ومعتقدات

و�بد من القول بأن دور مصر الثقافي لم يعد كما كان رائدا ومؤثرا          
غير طبيعية(حالة 

ومع حالة تجريف انحرفت بمصUر مUن موقUع الريUادة والتنUوير, المصري
وحين أتيح >نصاف المبدعين من الموالين وكتبة السلطة, الفكري والفني

وأن يكون معيار التقييم والتقدير 
وا�نتماء والو�ء للنظام ومؤسساته الحاكمUة, السلطة

السUUبعينيات مUUن القUUرن الماضUUي
الساحة السياسية والثقافية

(لى خارج الوطنإ

وا>من القومي للمجتمع المصUري يعتمUد بدرجUة كبيUرة علUى نضUج الUوعي الثقUافي فUي           
عقول ووجدان أبنائه

بين نمطين من أشكال الثقافUة وھمUا
تعلUUق بخصوصUUيات المجتمUUع وميراثUUه الثقUUافي والحضUUاريت

الداعمة >نماط سلوكية مأمولة لUدعم قضUايا التنميUة
وثقافة ا�نماء والتنمية

وھنDDDا تبDDDرز أھميDDDة وجDDDو
المؤسسDDات التربويDDة

تتماشى مع العصر الحديث
الDDوعي الثقDDافي الDDدائم والمسDDتمر مDDن خDD=ل ا!نشDDط

ونشر الوعي بين أوساط المجتمع ككل, التعليمية
فيه تعرية ظاھرة التطرف الفكري

  .رافضة لھا

وقUUد أورد عمUUار علUUي حسUUن
الثقافة في مواجھة التعصب والتطرف

بناء مجمعات صغيرة للثقافة •
وسط ا>ماكن السكنية

المدارس والجامعات 
                                                          

1
دور مصر ",فتحي خطاب -
2

", عب��د ال��ودود مك��روم -
  .صفحات متفرقة

3
أفك��ار عملي��ة لمواجھ��ة التط��رف, عم��ار عل��ي حس��ن -
متاح على الرابط, 18/1/2021
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بUدءا مUن الصUف , يجب أن تكون القراءة أو المطالعUة جUزءا أساسUيا مUن المسUاقات الدراسUية
, علUUى أن يعUUد المعلمUUون >داء ھUUذه المھمUUة

 .واJداب التي يتم اختيارھا بعناية

, حيث تم تجريبھا لمواجھة الفكUر المتطUرف
وھي عبارة عن مشروع يھدف إلى تنشيط الفنون واJداب والفلكلور في المUدارس ا�بتدائيUة 

ين طبUق المشUروع علUى فح, 
رغUم أنUه , مدارس قرى معروفة بتركز وجود الجماعات المتطرفUة فيھUا �قUت نجاحUا مبھUرا
ومUع الوقUت , بدعوى أن كل الفنون حUرام
كل ويعملون , ويبدعون فنا شعبيا ھو ابن بيئتھم

الUUذي ھUUو اختيUUار دائUUم يسUUتند بالضUUرورة إلUUى 
وتجدر ا4شارة , وتأكيد الحرية

حتUى وإن , ا4بUداع بصUلة� يمUت إلUى 
وإذ�ل , نحت ھذه المجتمعات في اختراع وتكريس اJليات الشيطانية لتغريب شعوبھا من جانUب

فUبعض أعضUاء الجماعUات المتطرفUة اعتمUدوا علUى 
أو قبUUول أفكUUارھم , وتمھيUUدھم للUUدخول فUUي الجماعUUة

ومUواجھتھم يجUب أن , ولھم دور نشر معروفة تسUاعد فUي أداء ھUذه المھمUة
بUل , و� تكفي في ھذا المضمار المج3ت الثقافية

 .شر التي تنشر أعمالھم بأسعار مناسبة

يجب تشجيع منتجي اJداب في المجتمع وتقديمھم باعتبارھم أشخاصا جديرين با�حتفاء وأن 
القوة "بل في تعزيز , ليس في مواجھة التطرف والغلو والتشدد

نيUات كافيUة لصUناعة ثقافUة ويتطلUب ھUذا با>سUاس اعتمUاد ميزا

والشباب فيما , من الضروري تنظيم مسابقات ومنافسات مجزية في التأليف لط3ب المدارس
وفUي كUل ا>حUوال , وتعلي من شأن ا�عتدال الديني
نسUان وتشUكيل معارفUه وإنمUا ھUي وسUيلة لبنUاء ا4

ومUن ثUم تكUون , يعد بناء ا4نسUان المصUري المعاصUر مUن الصUناعات الثقيلUة فUي الوقUت الحUالي
الحاجUUة إلUUى إعUUادة تصUUميم خريطUUة تربويUUة تتحUUدد فيھUUا خطUUوط السUUير ونقUUط ا�لتقUUاء ومرجعيUUة 
وذلك كله في محاولة جديدة وبرؤية مغايرة لبناء إنسان التنمية فUي مصUر 

فھUي , ن كانت تحمل معھا مقومUات أصUالتھا الحضUارية وتUدرك مسUئولياتھا

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

يجب أن تكون القراءة أو المطالعUة جUزءا أساسUيا مUن المسUاقات الدراسUية
علUUى أن يعUUد المعلمUUون >داء ھUUذه المھمUUة, ا>ول ا�بتUUدائي وحتUUى نھايUUة المرحلUUة الثانويUUة

واJداب التي يتم اختيارھا بعناية وتزود المكتبات بألوان من المعارف
حيث تم تجريبھا لمواجھة الفكUر المتطUرف, في مصر" مسرح الجرن"يمكن تطبيق تجربة 

وھي عبارة عن مشروع يھدف إلى تنشيط الفنون واJداب والفلكلور في المUدارس ا�بتدائيUة 
ويتم من خ3ل التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم

مدارس قرى معروفة بتركز وجود الجماعات المتطرفUة فيھUا �قUت نجاحUا مبھUرا
بدعوى أن كل الفنون حUرام, وجد مقاومة في البداية من قبل الت3ميذ والط3ب

ويبدعون فنا شعبيا ھو ابن بيئتھم, بات ھؤ�ء يكتبون شعرا وقصصا ومقا�ت
 .ھذا بإقبال شديد

الUUذي ھUUو اختيUUار دائUUم يسUUتند بالضUUرورة إلUUى , إن كUUل ذلUUك حتمUUا سUUيؤدي إلUUى ا4بUUداع
وتأكيد الحرية, ورفع الظلم, ومحاربة المعاناة, التسامح والمحبة والس3م والعدل

� يمUت إلUى )بالمتقدمUة(إلى أن ما تUتم مشUاھدته فUي الUدول الموسUومة 
نحت ھذه المجتمعات في اختراع وتكريس اJليات الشيطانية لتغريب شعوبھا من جانUب

 .)1( الشعوب ا>خرى من جانب آخر

فUبعض أعضUاء الجماعUات المتطرفUة اعتمUدوا علUى , يجب ا�ھتمام بالمنتج الثقUافي لbطفUال
وتمھيUUدھم للUUدخول فUUي الجماعUUة, ھUUذا ا>سUUلوب فUUي جUUذب ا>طفUUال إلUUيھم

ولھم دور نشر معروفة تسUاعد فUي أداء ھUذه المھمUة, والتعاطف معھا
و� تكفي في ھذا المضمار المج3ت الثقافية, تتم في ھذا ا4طار وفي ھذه السن المبكرة

شر التي تنشر أعمالھم بأسعار مناسبةتشجيع ا>دباء الذين يكتبون لbطفال وإقامة دور الن
يجب تشجيع منتجي اJداب في المجتمع وتقديمھم باعتبارھم أشخاصا جديرين با�حتفاء وأن 

ليس في مواجھة التطرف والغلو والتشدد, ما يكتبونه ھو عمود أساسي
ويتطلUب ھUذا با>سUاس اعتمUاد ميزا, بشUكل عUام, للدولUة

من الضروري تنظيم مسابقات ومنافسات مجزية في التأليف لط3ب المدارس
وتعلي من شأن ا�عتدال الديني" التنوير"حول قضايا محددة تعزز 

وإنمUا ھUي وسUيلة لبنUاء ا4, � يجب التعامل مع الثقافUة كق3ئUد للزينUة
 .ومن ثم النھضة بالمجتمع برمته, وقيمه واتجاھاته

 :التربوي/ البعد الخامس

يعد بناء ا4نسUان المصUري المعاصUر مUن الصUناعات الثقيلUة فUي الوقUت الحUالي
الحاجUUة إلUUى إعUUادة تصUUميم خريطUUة تربويUUة تتحUUدد فيھUUا خطUUوط السUUير ونقUUط ا�لتقUUاء ومرجعيUUة 

وذلك كله في محاولة جديدة وبرؤية مغايرة لبناء إنسان التنمية فUي مصUر , س وتقدير النتائج
ن كانت تحمل معھا مقومUات أصUالتھا الحضUارية وتUدرك مسUئولياتھاإومصر و

                                         

  .    125ص, مرجع سابق, "التربية والطريق الثالث

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

يجب أن تكون القراءة أو المطالعUة جUزءا أساسUيا مUن المسUاقات الدراسUية •
ا>ول ا�بتUUدائي وحتUUى نھايUUة المرحلUUة الثانويUUة

وتزود المكتبات بألوان من المعارف
يمكن تطبيق تجربة  •

وھي عبارة عن مشروع يھدف إلى تنشيط الفنون واJداب والفلكلور في المUدارس ا�بتدائيUة 
ويتم من خ3ل التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم, وا4عدادية

مدارس قرى معروفة بتركز وجود الجماعات المتطرفUة فيھUا �قUت نجاحUا مبھUرا
وجد مقاومة في البداية من قبل الت3ميذ والط3ب

بات ھؤ�ء يكتبون شعرا وقصصا ومقا�ت
ھذا بإقبال شديد

إن كUUل ذلUUك حتمUUا سUUيؤدي إلUUى ا4بUUداع          
التسامح والمحبة والس3م والعدل

إلى أن ما تUتم مشUاھدته فUي الUدول الموسUومة 
نحت ھذه المجتمعات في اختراع وتكريس اJليات الشيطانية لتغريب شعوبھا من جانUب

الشعوب ا>خرى من جانب آخر

يجب ا�ھتمام بالمنتج الثقUافي لbطفUال •
ھUUذا ا>سUUلوب فUUي جUUذب ا>طفUUال إلUUيھم

والتعاطف معھا
تتم في ھذا ا4طار وفي ھذه السن المبكرة

تشجيع ا>دباء الذين يكتبون لbطفال وإقامة دور الن
يجب تشجيع منتجي اJداب في المجتمع وتقديمھم باعتبارھم أشخاصا جديرين با�حتفاء وأن  •

ما يكتبونه ھو عمود أساسي
للدولUة" الناعمة
 .حقيقية

من الضروري تنظيم مسابقات ومنافسات مجزية في التأليف لط3ب المدارس •
حول قضايا محددة تعزز , بعد

� يجب التعامل مع الثقافUة كق3ئUد للزينUة
وقيمه واتجاھاته

البعد الخامس .5
يعد بناء ا4نسUان المصUري المعاصUر مUن الصUناعات الثقيلUة فUي الوقUت الحUالي

الحاجUUة إلUUى إعUUادة تصUUميم خريطUUة تربويUUة تتحUUدد فيھUUا خطUUوط السUUير ونقUUط ا�لتقUUاء ومرجعيUUة 
س وتقدير النتائجالقيا

ومصر و, المستقبل

                                                          
1

التربية والطريق الثالث", عصام الدين ھXل - 
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ا>مUر الUذي يحمUل التربيUة مسUئوليات 
تأكيد أمن وضمانات المواجھة مع ا4شكاليات والتحو�ت العالمية المعاصرة بما يمكن 

وإلUى تعزيUز احتUرام , لى إنمUاء شخصUية ا4نسUان إنمUاء كUام3
ھيم الصUداقة بUين الشUعوب والجماعUات العنصUرية أو 

يتضUح أنھUا تبUدو كنتيجUة حتميUة للرغبUة 
ولكنUه حUين الغفلUة , وھذا توجه إيجابي ومشUروع

 يتحUUول ا>مUUر فUUي كليتUUه إلUUى
الUUذي يعبUUر عUUن فكUUر التربيUUة وا>سUUبقيات 

ومحاولة الحديث عن ركائز ومنطلقات الفلسفة التربوية في مصر تنتھي بشكل أو آخUر 
نUه التأكيUد إ, خراجUهإلUى إ4نسان المصUري الUذي تسUعى التربيUة 

على ضرورة البحث عن الغايات الكبرى للتربية في مصر قبل البحث في شكلھا أو محتواھUا أو 

يجDب أن تفDرض , ن قضية التطرف الفكري لhنسان المصري بما لھDا مDن أبعDاد تربويDة
, العمل على بذل جھود ملموسة للتوعية بمخاطر تلDك القضDية

ھDي حلDول , ولفت أنظار بقية مؤسسات الدولة إلى أن الحلDول المثلDى لقضDية التطDرف الفكDري
مDع عDدم الغفلDة عDن , قبل أن تكون حلDول أمنيDة أو دينيDة أو سياسDية

أو كما يقال عن , وإذا أمكن القول بأن ھناك ع=قة تكاملية وطيدة بين التربية والتعليم
إذ E يمكن أن تصلح واحدة بدون ا!خرى 

م بUأن مUع العلU(فإن تربية النشء على قيم التسDامح
والتسUامح � يعنUي الغفUران ونسUيان الخطUأ ولكنUه يعنUي 

وعلDDى القDDيم اEجتماعيDDة , وعلDDى احتDDرام حقDDوق اJخDDرين
ھDDي أسDDاس العمليDDة التعليميDDة اQيجابيDDة التDDي تجنDDب 

, مرج��ع س��ابق, "رؤي%%ة تربوي%%ة: المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة

الش%%%ركة العربي%%%ة المتح%%%دة للتس%%%ويق , "رؤى وتوجھ%%%ات

  .مرجع سابق

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ا>مUر الUذي يحمUل التربيUة مسUئوليات , لى مستقبل أفضل يعبUر عUن ماھيتھUاإتحاول اJن العبور 
تأكيد أمن وضمانات المواجھة مع ا4شكاليات والتحو�ت العالمية المعاصرة بما يمكن 

 .)1(مصر من استج3ء حقيقتھا على المسرح الحضاري العالمي

لى إنمUاء شخصUية ا4نسUان إنمUاء كUام3إفالتربية يجب أن تھدف 
ھيم الصUداقة بUين الشUعوب والجماعUات العنصUرية أو وتنميUة مفUا, والحريUات ا>ساسUية

يتضUح أنھUا تبUدو كنتيجUة حتميUة للرغبUة , وبالنظرة الدقيقة 4شكاليات التربية في مصUر
وھذا توجه إيجابي ومشUروع -الملحة والمتنامية في التحديث لمسايرة العالم 

يتحUUول ا>مUUر فUUي كليتUUه إلUUى, عUUن ا>صUUول الداعمUUة لھويUUة مصUUر الحضUUارية وذاتيتھUUا الثقافيUUة
الUUذي يعبUUر عUUن فكUUر التربيUUة وا>سUUبقيات " الرؤيUUة/النمUUوذج"وھUUذه القضUUية تتعلUUق ب

  .)3("إنسان مصر"الحاكمة للممارسة التعليمية في ع3قتھا ببناء 

ومحاولة الحديث عن ركائز ومنطلقات الفلسفة التربوية في مصر تنتھي بشكل أو آخUر 
4نسان المصUري الUذي تسUعى التربيUة ثارة التساؤل حول نموذج ا

على ضرورة البحث عن الغايات الكبرى للتربية في مصر قبل البحث في شكلھا أو محتواھUا أو 
  .)4(طرائقھا أو سوى ذلك

ن قضية التطرف الفكري لhنسان المصري بما لھDا مDن أبعDاد تربويDة
العمل على بذل جھود ملموسة للتوعية بمخاطر تلDك القضDية, بية والتعليمعلى مؤسسات التر

ولفت أنظار بقية مؤسسات الدولة إلى أن الحلDول المثلDى لقضDية التطDرف الفكDري
قبل أن تكون حلDول أمنيDة أو دينيDة أو سياسDية, تربوية في المقام ا!ول
  .الدور الخاص بكل منھا

وإذا أمكن القول بأن ھناك ع=قة تكاملية وطيدة بين التربية والتعليم
إذ E يمكن أن تصلح واحدة بدون ا!خرى , الع=قة الوطيدة بين شيئين بأنھا ع=قة جسد وروح

فإن تربية النشء على قيم التسDامح, ف= تربية بدون تعليم وE تعليم بدون تربية
والتسUامح � يعنUي الغفUران ونسUيان الخطUأ ولكنUه يعنUي , التسامح يتحUدد بمUن سنسUامحه ولمUاذا؟

وعلDDى احتDDرام حقDDوق اJخDDرين ,)5()المواجھUUة القويUUة إذا لUUزم ا>مUUر
ھDDي أسDDاس العمليDDة التعليميDDة اQيجابيDDة التDDي تجنDDب , والدينيDDة السDDليمة علDDى وجDDه الخصDDوص

  .المجتمع مخاطر التطرف الفكري

                                         

المخ%%زون الحض%%اري للشخص%%ية المص%%رية ف%%ي مواجھ%%ة التح%%ديات المعاص%%رة"

رؤى وتوجھ%%%ات: ف%%%ي التعل%%%يم الح%%%ق", خب���راء المرك���ز الق���ومي للبح���وث التربوي���ة والتنمي���ة
 . 7ص, م2007

  

مرجع سابق,"رؤى وتوجھات: الحق في التعليم", خبراء المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

تحاول اJن العبور 
تأكيد أمن وضمانات المواجھة مع ا4شكاليات والتحو�ت العالمية المعاصرة بما يمكن مضاعفة ل

مصر من استج3ء حقيقتھا على المسرح الحضاري العالمي

فالتربية يجب أن تھدف           
والحريUات ا>ساسUية, ا4نسان
  .  )2(الدينية

وبالنظرة الدقيقة 4شكاليات التربية في مصUر          
الملحة والمتنامية في التحديث لمسايرة العالم 

عUUن ا>صUUول الداعمUUة لھويUUة مصUUر الحضUUارية وذاتيتھUUا الثقافيUUة
وھUUذه القضUUية تتعلUUق ب, "كارثUUة"

الحاكمة للممارسة التعليمية في ع3قتھا ببناء 

ومحاولة الحديث عن ركائز ومنطلقات الفلسفة التربوية في مصر تنتھي بشكل أو آخUر           
ثارة التساؤل حول نموذج اإلى إ

على ضرورة البحث عن الغايات الكبرى للتربية في مصر قبل البحث في شكلھا أو محتواھUا أو 
طرائقھا أو سوى ذلك

ن قضية التطرف الفكري لhنسان المصري بما لھDا مDن أبعDاد تربويDةإولذا ف
على مؤسسات التر

ولفت أنظار بقية مؤسسات الدولة إلى أن الحلDول المثلDى لقضDية التطDرف الفكDري
تربوية في المقام ا!ول
الدور الخاص بكل منھا

وإذا أمكن القول بأن ھناك ع=قة تكاملية وطيدة بين التربية والتعليم          
الع=قة الوطيدة بين شيئين بأنھا ع=قة جسد وروح

ف= تربية بدون تعليم وE تعليم بدون تربية
التسامح يتحUدد بمUن سنسUامحه ولمUاذا؟

المواجھUUة القويUUة إذا لUUزم ا>مUUر
والدينيDDة السDDليمة علDDى وجDDه الخصDDوص

المجتمع مخاطر التطرف الفكري

                                                          
1

", عب��د ال��ودود مك��روم -
  .311ص

2
خب���راء المرك���ز الق���ومي للبح���وث التربوي���ة والتنمي���ة -

2007, القاھرة, والتوريدات
3

  .المرجع السابق نفسه -
4

خبراء المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية -
5

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م22/7/2021
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أن تعUرض حزمUة >ھUداف التعلUيم فUي مجتمUع 
1(:  

وأواصUر العUروة , يسUوده التكUاتف والتUرابط
ومقدرة لتنUوع التوزيUع علUى , 

وصو� , د الحوار في توازن المصالح
  .والمحقق للوحدة الوطنية في السراء والضراء

بمUا ييسUر , وحUق المUواطن فيھUا
ويقتضي ذلUك تقUديم , ةعملية الحراك ا�جتماعي القائم على أساس القدرات والطاقات البشري

التي قد تتجاوز �متيازات فئويUة أو مواقUع 
والواقع أن المطلوب لھا كي � تتضخم فيھا نسUبة 

, م مUن متابعUة تعلUيمھمھو إي3ء الط3ب من تلك الفئات عونا ماديا خاصا بما يمكUنھ
أداة رئيسUUية فUUي تUUوفير , واقترانUUه بحUUق العمUUل

متجددة وفعالUة بطاقاتھUا الذاتيUة فUي تحريUك مسUيرة 
السياسUي فض3U عUن إرسUائه وترسUيخه لمقومUات ا�سUتقرار 

والمنطلUق ا>ساسUي فUي معالجUة ھUذه 
, القضية مفاده أن ثمة ع3قة قوية بين ع3قات القوة التي تعتمل في الساحة العالمية من تناقضات

وبين ع3قات القوة التي تعتمل داخل الفصل الدراسي في أي مدرسUة سUواء أكانUت فUي حواضUر 
وتلUUك ليسUUت مبالغUUة تعطUUي ا>مUUر أكثUUر ممUUا يحتمUUل ولكUUن الضUUرورة الجدليUUة 

ا4سھام الغزير في رفع إنتاجية الفرد بما يتUزود بUه المUتعلم مUن معUارف ومھUارات وقUدرات 
, ومعUUارف, وخUUدمات, سUUلعا, 

كما يقتضي ا>مر أ� , وتطويرھا وإنتاجھا
تقتصر مھارات العمل على مجUرد مطالUب مشUروعات رجUال ا>عمUال واحتياجUات التنUافس 
بUUل �بUUد مUUن أن تعنUUى بمختلUUف الفنUUون الزراعيUUة للملكيUUات 
وكل ما ينمUى ا�قتصUاد الUوطني فUي كليتUه للوفUاء بحاجUات 

فكUUرا وتنظيمUUا وع3قUUات مUUن خ3UUل الممارسUUة التUUي ترسUUخ 
وتحمل مسئوليات تنفيذه ومتابعتUه وتقويمUه فUي مختلUف مجUا�ت 

ودوافUع انتمائUه العميUق , ز حقوق ا4نسان المصUري
 .بشجونھا وحركتھا وتطلعاته

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أن تعUرض حزمUة >ھUداف التعلUيم فUي مجتمUع , ومن ھنا فقد اختUارت الدراسUة فUي ھUذه الجزئيUة
1(وھي كالتالي, )حامد عمار(التربويين العرب  كما يراھا شيخ

يسUوده التكUاتف والتUرابط, بناء مجتمع يتصف بالحيوية والثقUة فUي الUنفس
, من خ3ل ثقافة مشتركة في قيمھا وتوجھاتھا الرئيسية

د الحوار في توازن المصالحوحريصة كذلك على تأكي, ا>لحان الرئيسية المشتركة
والمحقق للوحدة الوطنية في السراء والضراء, لى الوفاق العام والجامع المشترك ا>عظم

وحUق المUواطن فيھUا, ترسيخ مبدأ العUدل ا�جتمUاعي وتجسUيده فUي فUرص التعلUيم
عملية الحراك ا�جتماعي القائم على أساس القدرات والطاقات البشري

التي قد تتجاوز �متيازات فئويUة أو مواقUع , ھذا المبدأ على غيره من المبادئ في حق التعليم
والواقع أن المطلوب لھا كي � تتضخم فيھا نسUبة , للصفوة التي تمتلك مفاتيح الثروة والنفوذ

ھو إي3ء الط3ب من تلك الفئات عونا ماديا خاصا بما يمكUنھ
واقترانUUه بحUUق العمUUل, ويعتبUUر مبUUدأ تكUUافؤ الفUUرص فUUي حUUق التعلUUيم

متجددة وفعالUة بطاقاتھUا الذاتيUة فUي تحريUك مسUيرة  -من كافة الشرائح ا�جتماعية 
فض3U عUن إرسUائه وترسUيخه لمقومUات ا�سUتقرار , التنمية نحو المسUتقبل المنشUود

 .والس3م ا�جتماعي

والمنطلUق ا>ساسUي فUي معالجUة ھUذه , إن مناقشة الواقع التربوي في المجتمع المصري
القضية مفاده أن ثمة ع3قة قوية بين ع3قات القوة التي تعتمل في الساحة العالمية من تناقضات

وبين ع3قات القوة التي تعتمل داخل الفصل الدراسي في أي مدرسUة سUواء أكانUت فUي حواضUر 
وتلUUك ليسUUت مبالغUUة تعطUUي ا>مUUر أكثUUر ممUUا يحتمUUل ولكUUن الضUUرورة الجدليUUة , 

ا4سھام الغزير في رفع إنتاجية الفرد بما يتUزود بUه المUتعلم مUن معUارف ومھUارات وقUدرات 
, التفكيUUر والUUوعي المسUUاھمة فUUي رفUUع معUUد�ت ا4نتUUاج القUUومي

وتطويرھا وإنتاجھا, ة على توظيف التقنيات الم3ئمة والرفيعة
تقتصر مھارات العمل على مجUرد مطالUب مشUروعات رجUال ا>عمUال واحتياجUات التنUافس 

بUUل �بUUد مUUن أن تعنUUى بمختلUUف الفنUUون الزراعيUUة للملكيUUات , فUUي التصUUدير للسUUوق العالميUUة
وكل ما ينمUى ا�قتصUاد الUوطني فUي كليتUه للوفUاء بحاجUات  ,الصغيرة وللصناعات الصغيرة

 .الوطن والمواطن

فكUUرا وتنظيمUUا وع3قUUات مUUن خ3UUل الممارسUUة التUUي ترسUUخ , تنميUUة مقومUUات الديمقراطيUUة
وتحمل مسئوليات تنفيذه ومتابعتUه وتقويمUه فUي مختلUف مجUا�ت , المشاركة في صنع القرار

ز حقوق ا4نسان المصUريومن خ3ل ذلك يتم تعزي, العمل الوطني
بشجونھا وحركتھا وتطلعاته, لمسيرة التمية في الوطن, وو�ئه الرشيد

                                         

   117-115ص ص , مرجع سابق ,"نحو تجديد تربوي ثقافي

  .82ص, مرجع سابق, "التربية والطريق الثالث

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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ومن ھنا فقد اختUارت الدراسUة فUي ھUذه الجزئيUة
كما يراھا شيخ, الغد

بناء مجتمع يتصف بالحيوية والثقUة فUي الUنفس •
من خ3ل ثقافة مشتركة في قيمھا وتوجھاتھا الرئيسية, الوثقى

ا>لحان الرئيسية المشتركة
لى الوفاق العام والجامع المشترك ا>عظمإ

ترسيخ مبدأ العUدل ا�جتمUاعي وتجسUيده فUي فUرص التعلUيم •
عملية الحراك ا�جتماعي القائم على أساس القدرات والطاقات البشري

ھذا المبدأ على غيره من المبادئ في حق التعليم
للصفوة التي تمتلك مفاتيح الثروة والنفوذ

ھو إي3ء الط3ب من تلك الفئات عونا ماديا خاصا بما يمكUنھ, الفقراء
ويعتبUUر مبUUدأ تكUUافؤ الفUUرص فUUي حUUق التعلUUيم

من كافة الشرائح ا�جتماعية  -قيادات 
التنمية نحو المسUتقبل المنشUود

والس3م ا�جتماعي
إن مناقشة الواقع التربوي في المجتمع المصري          

القضية مفاده أن ثمة ع3قة قوية بين ع3قات القوة التي تعتمل في الساحة العالمية من تناقضات
وبين ع3قات القوة التي تعتمل داخل الفصل الدراسي في أي مدرسUة سUواء أكانUت فUي حواضUر 

, صUUر أم أريافھUUام
 .)2(تفرض ذلك

ا4سھام الغزير في رفع إنتاجية الفرد بما يتUزود بUه المUتعلم مUن معUارف ومھUارات وقUدرات  •
التفكيUUر والUUوعي المسUUاھمة فUUي رفUUع معUUد�ت ا4نتUUاج القUUومي

ة على توظيف التقنيات الم3ئمة والرفيعةوالقادر
تقتصر مھارات العمل على مجUرد مطالUب مشUروعات رجUال ا>عمUال واحتياجUات التنUافس 

فUUي التصUUدير للسUUوق العالميUUة
الصغيرة وللصناعات الصغيرة

الوطن والمواطن
تنميUUة مقومUUات الديمقراطيUUة •

المشاركة في صنع القرار
العمل الوطني
وو�ئه الرشيد
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وأقطUار العUالم , ومUع الUدول ا4س3Uمية
, طلبUات ھUذا الUدوروھUذا يتطلUب وعيUا بمت

والتكامUUل والتعUUاون فUUي , وا4بUUداع الثقUUافي والعلمUUي العربUUي
وغيرھUUا مUUن متطلبUUات السUUوق 

 .العربية المشتركة في مواجھتھا لمختلف التكت3ت ا�قتصادية العالمية

, مكن أن يتم إE بعد تحديد المشDك=ت وتDوفر الثقDة بDين ا!طDراف الفاعلDة
مDDع التوجDDه واEنضDDباط السDDليم فDDي كافDDة 

إعUادة النظUر فUي تخطUيط بحتمية التركيUز علUى 
مع توفير رعاية خاصة , والعمل على انضباطھا �قتحام المشاكل

  .للكفاءات والقدرات واستمرار تنميتھا والحفاظ عليھا للقيام بواجبھا التنموي

حديUد وھنا �بد من القول بأن كل فعUل اجتمUاعي يتضUمن عنصUرا تربويUا يشUارك فUي ت
وأيضUا أن المجتمUع , وھذا يعني أن التربية وھي تتغير � تتUرك المجتمUع بغيUر تغيUر

فالفعUل الثقUافي فUي المجتمUع ينمUو مUن خ3Uل 

بUدءا مUن تكUوين , يم المستمر للمرفق التعليمي
وتقUUويم , وتقيUUيم الخUUريج وفاعليتUUه فUUي سUUوق العمUUل

, مع التركيز على توفير حد أدنى من مستوى التعليم ا>ساسUي العUام للكافUة
م بمصUداقية وجUدوى المنظومUة 
مUUع أھميUUة اختيUUار أنمUUاط مختلفUUة فUUي مجUUا�ت جديUUدة واختيUUارات مسUUتحدثة لخلUUق 

وتنميUUة قUUدرة الطفUUل منUUذ الصUUغر علUUى ا�سUUتنتاج وإبUUداء الUUرأي والحUUوار 
مع البعد عن التعصب , الفكري لتأكيد انط3قه

كUل ذلUUك مUع التأكيUUد علUى أن حريUUة الفكUر ھUUي المنبUع ا>ساسUUي لحريUة الUUرأي 

وكUذلك رفUع أنصUاف , أن تعمل الدولة على محاربة ا>مية بين الصغار والكبار على السUواء

أن يراعى تحديد سن عمالة الطفل لكي تتوافق مع انتھUاء مرحلUة التعلUيم ا>ساسUي علUى أقUل 

 .وبث القيم الحميدة في نفوس الط3ب

 .والمھاجرين تطوير مناھج التاريخ لتوضيح دور مصر الحضاري والتقدمي للمقيمين

 .نتاج والخدمات

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ومUع الUدول ا4س3Uمية, ا�ھتمام بإبراز دور مصUر فUي إطUار أمتھUا العربيUة
وھUذا يتطلUب وعيUا بمت, في التعاون المثمUر مUع الUدول الصUناعية

وا4بUUداع الثقUUافي والعلمUUي العربUUي, وأسUUاليب الحركUUة والتفUUاوض
وغيرھUUا مUUن متطلبUUات السUUوق , وفUUي مختلUUف مجUUا�ت ا�سUUتثمار, المشUUروعات المشUUتركة

العربية المشتركة في مواجھتھا لمختلف التكت3ت ا�قتصادية العالمية
مكن أن يتم إE بعد تحديد المشDك=ت وتDوفر الثقDة بDين ا!طDراف الفاعلDةلكن ذلك E ي

مDDع التوجDDه واEنضDDباط السDDليم فDDي كافDDة , لوضDDع برنDDامج محDDدد وخطDDة شDDاملة لثDDورة تنمويDDة
 :)1(وعليه ف=بد من, اEتجاھات السياسية واEقتصادية

بحتمية التركيUز علUى , اقتناع كل المستويات من أع3ھا إلى أدناھا
والعمل على انضباطھا �قتحام المشاكل, السياسة التعليمية والبحثية

للكفاءات والقدرات واستمرار تنميتھا والحفاظ عليھا للقيام بواجبھا التنموي
وھنا �بد من القول بأن كل فعUل اجتمUاعي يتضUمن عنصUرا تربويUا يشUارك فUي ت

وھذا يعني أن التربية وھي تتغير � تتUرك المجتمUع بغيUر تغيUر
فالفعUل الثقUافي فUي المجتمUع ينمUو مUن خ3Uل , وھو يتغيUر تتغيUر التربيUة باعتبارھUا أحUد مكوناتUه

 . )2(تربوية/ التغير في العملية ا�جتماع 

يم المستمر للمرفق التعليميتطوير التعليم بأسلوب يتصف بالتجريب والتقي
وتقيUUيم الخUUريج وفاعليتUUه فUUي سUUوق العمUUل, وتأھيUUل الطالUUب والبUUرامج وا>سUUاليب

مع التركيز على توفير حد أدنى من مستوى التعليم ا>ساسUي العUام للكافUة, المدرس وقدرته
م بمصUداقية وجUدوى المنظومUة ذلك >ن استمرار ارتفاع نسبة ا>ميUة يؤكUد خطUورة ا�ھتمUا

مUUع أھميUUة اختيUUار أنمUUاط مختلفUUة فUUي مجUUا�ت جديUUدة واختيUUارات مسUUتحدثة لخلUUق 
 .فرص للعمل تحتاجھا التنمية

وتنميUUة قUUدرة الطفUUل منUUذ الصUUغر علUUى ا�سUUتنتاج وإبUUداء الUUرأي والحUUوار , ا�ھتمUUام با>سUUرة
الفكري لتأكيد انط3قهوبث روح التحرر , السليم والتقبل Jراء الغير

كUل ذلUUك مUع التأكيUUد علUى أن حريUUة الفكUر ھUUي المنبUع ا>ساسUUي لحريUة الUUرأي , 

أن تعمل الدولة على محاربة ا>مية بين الصغار والكبار على السUواء
 .لسليمالمتعلمين بإعادة تأھيلھم بما يساعدھم على التفكير ا

أن يراعى تحديد سن عمالة الطفل لكي تتوافق مع انتھUاء مرحلUة التعلUيم ا>ساسUي علUى أقUل 
 .حفاظا على صحته وقدراته ومستقبله

وبث القيم الحميدة في نفوس الط3ب, تطوير التربية الدينية في المدارس
تطوير مناھج التاريخ لتوضيح دور مصر الحضاري والتقدمي للمقيمين

نتاج والخدماتتوجيه الجامعات لدراسة مشاكل المجتمع وا�رتباط بمرافق ا4

                                         

  .57-55ص, مرجع سابق, "تطلعات لمصر المستقبل

 . 81ص, مرجع سابق, "التربية والطريق الثالث

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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ا�ھتمام بإبراز دور مصUر فUي إطUار أمتھUا العربيUة •
في التعاون المثمUر مUع الUدول الصUناعية, النامي

وأسUUاليب الحركUUة والتفUUاوض
المشUUروعات المشUUتركة

العربية المشتركة في مواجھتھا لمختلف التكت3ت ا�قتصادية العالمية
لكن ذلك E ي          

لوضDDع برنDDامج محDDدد وخطDDة شDDاملة لثDDورة تنمويDDة
اEتجاھات السياسية واEقتصادية

اقتناع كل المستويات من أع3ھا إلى أدناھا �
السياسة التعليمية والبحثية

للكفاءات والقدرات واستمرار تنميتھا والحفاظ عليھا للقيام بواجبھا التنموي
وھنا �بد من القول بأن كل فعUل اجتمUاعي يتضUمن عنصUرا تربويUا يشUارك فUي ت          
وھذا يعني أن التربية وھي تتغير � تتUرك المجتمUع بغيUر تغيUر, خصائصه

وھو يتغيUر تتغيUر التربيUة باعتبارھUا أحUد مكوناتUه
التغير في العملية ا�جتماع 

تطوير التعليم بأسلوب يتصف بالتجريب والتقي �
وتأھيUUل الطالUUب والبUUرامج وا>سUUاليب

المدرس وقدرته
ذلك >ن استمرار ارتفاع نسبة ا>ميUة يؤكUد خطUورة ا�ھتمUا

مUUع أھميUUة اختيUUار أنمUUاط مختلفUUة فUUي مجUUا�ت جديUUدة واختيUUارات مسUUتحدثة لخلUUق , التعليميUUة
فرص للعمل تحتاجھا التنمية

ا�ھتمUUام با>سUUرة �
السليم والتقبل Jراء الغير

, بكUل صUUوره
 .المؤثر

أن تعمل الدولة على محاربة ا>مية بين الصغار والكبار على السUواء �
المتعلمين بإعادة تأھيلھم بما يساعدھم على التفكير ا

أن يراعى تحديد سن عمالة الطفل لكي تتوافق مع انتھUاء مرحلUة التعلUيم ا>ساسUي علUى أقUل  �
حفاظا على صحته وقدراته ومستقبله, تقدير

تطوير التربية الدينية في المدارس �
تطوير مناھج التاريخ لتوضيح دور مصر الحضاري والتقدمي للمقيمين �
توجيه الجامعات لدراسة مشاكل المجتمع وا�رتباط بمرافق ا4 �
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ولUUو لفتUUرات , تھيئUUة المنUUاخ الUUذي يجتUUذب الكفUUاءات المھUUاجرة بالتقUUدير والتشUUجيع ليعUUودوا

وتنمية ا�بتكUار , ناع رجال ا>عمال ورؤوس ا>موال بجدوى ا�ستثمار في البحث العلمي

ووضUع , عقد تحالفات اقتصUادية وتكنولوجيUة لنقUل واسUتقطاب واسUتيعاب كUل حUديث مبتكUر
تلك التحالفات من المفتUرض أن تبUدأ 
وتأكيدا للبعد عن التكرار أو ا�نفرادية فUي 

 .ا�ھتمام بقضايا ا>صالة وا�رتباط بالجذور والدين والقيم الحميدة

قUد يكUون مUن , ويمكن القول بأن غياب سيادة العلم والتفكير العلمي في معظم المجا�ت
 .)1(با4ضافة لغياب العلم في المجتمع بصفة عامة

ھو التطرف الفكري والتعصب الذي عDانى منDه المجتمDع 
وخصوصا حينما تحول ذلك التطرف الفكري إلى إرھاب مDا زالDت 

مUن بUين ھUذه , وفي رأي بعUض الكتUاب ھنUاك عقبUات شUتى أمUام العلUم والتفكيUر العلمUي

  .ورفض مناھجه أساسا, انتشار الفكر ا>سطوري والخرافي اللذين يقومان على إنكار العلم

وبUUأن غيUUره , مUUن حيUUث ھUUو اعتقUUاد بUUأن المUUرء يحتكUUر لنفسUUه الحقيقUUة أو الفضUUيلة

أو يعمUل , )إع3مUا تجاريUا(حيUث يخلUق رغبUات مصUطنعة لUدى الجمھUور 
وتستسUUلم وتكUUون قابلUUة ل\يحUUاء وا�سUUتغ3ل 

 :)3(ومنھا ما يلي, يصورھا بعض المفكرين

وھذا الشيء � يقتصر على العامة بUل يمتUد إلUى بعUض 

  . 264ص, مرجع سابق, "بية المعاصرة

 ص    , م1978, ] 3, سلسلة عالم المعرفة

220.  

61.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 .علوما وبحوثا وتكنولوجيات: التركيز على أساسيات التقدم

تھيئUUة المنUUاخ الUUذي يجتUUذب الكفUUاءات المھUUاجرة بالتقUUدير والتشUUجيع ليعUUودوا
 .ل3ستفادة برؤيتھم وخبراتھم

ناع رجال ا>عمال ورؤوس ا>موال بجدوى ا�ستثمار في البحث العلمي

عقد تحالفات اقتصUادية وتكنولوجيUة لنقUل واسUتقطاب واسUتيعاب كUل حUديث مبتكUر
تلك التحالفات من المفتUرض أن تبUدأ , اختيارات سليمة وممكنة وقادرة على إحداث المرتجى

وتأكيدا للبعد عن التكرار أو ا�نفرادية فUي , لمنطقة العربية بنظرة تكامل وتعاون

ا�ھتمام بقضايا ا>صالة وا�رتباط بالجذور والدين والقيم الحميدة
ويمكن القول بأن غياب سيادة العلم والتفكير العلمي في معظم المجا�ت

با4ضافة لغياب العلم في المجتمع بصفة عامة, علة في التخلف الحالي

ھو التطرف الفكري والتعصب الذي عDانى منDه المجتمDع , ومن المؤكد أن من أخطر تبعات ذلك
وخصوصا حينما تحول ذلك التطرف الفكري إلى إرھاب مDا زالDت , المصري في العقود ا!خيرة

  .مصر تعانى منه حتى اJن

وفي رأي بعUض الكتUاب ھنUاك عقبUات شUتى أمUام العلUم والتفكيUر العلمUي
:  

انتشار الفكر ا>سطوري والخرافي اللذين يقومان على إنكار العلم
 .الخضوع للسلطة بأوسع معانيھا

 .البعضإنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقائق عند 

مUUن حيUUث ھUUو اعتقUUاد بUUأن المUUرء يحتكUUر لنفسUUه الحقيقUUة أو الفضUUيلة
. 

حيUث يخلUق رغبUات مصUطنعة لUدى الجمھUور , ا4ع3م المضUلل
وتستسUUلم وتكUUون قابلUUة ل\يحUUاء وا�سUUتغ3ل , علUUى إشUUاعة العقليUUة التUUي تصUUدق كUUل مUUا يقUUال

 ).إع3ما سياسيا

يصورھا بعض المفكرين, وھناك عقبات أخرى بشكل عام

  .احتكار الحاكم لحرية الرأي

وھذا الشيء � يقتصر على العامة بUل يمتUد إلUى بعUض , تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات
 .المنشغلين بالعلم

                                         

بية المعاصرةقضايا في علم اجتماع التر", عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق
سلسلة عالم المعرفة [, الكويت, المجلس الوطني للثقافة والفنون واfداب, "التفكير العلمي

220 -219ص ص , م1981, بيروت, دار الشروق, "ھموم المثقفين"
61-33ص ص , م1971, بيروت, دار الشروق, "تجديد الفكر العربي"

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

التركيز على أساسيات التقدم �
تھيئUUة المنUUاخ الUUذي يجتUUذب الكفUUاءات المھUUاجرة بالتقUUدير والتشUUجيع ليعUUودوا �

ل3ستفادة برؤيتھم وخبراتھم, محدودة
ناع رجال ا>عمال ورؤوس ا>موال بجدوى ا�ستثمار في البحث العلميإق �

 .وا�ختراع

عقد تحالفات اقتصUادية وتكنولوجيUة لنقUل واسUتقطاب واسUتيعاب كUل حUديث مبتكUر �
اختيارات سليمة وممكنة وقادرة على إحداث المرتجى

لمنطقة العربية بنظرة تكامل وتعاونأساس في ا
 .التخطيط

ا�ھتمام بقضايا ا>صالة وا�رتباط بالجذور والدين والقيم الحميدة �
ويمكن القول بأن غياب سيادة العلم والتفكير العلمي في معظم المجا�ت          

علة في التخلف الحاليأكثر ا>سباب الفا

ومن المؤكد أن من أخطر تبعات ذلك
المصري في العقود ا!خيرة

مصر تعانى منه حتى اJن

وفي رأي بعUض الكتUاب ھنUاك عقبUات شUتى أمUام العلUم والتفكيUر العلمUي          
:)2(العقبات ما يلي

انتشار الفكر ا>سطوري والخرافي اللذين يقومان على إنكار العلم •
الخضوع للسلطة بأوسع معانيھا •
إنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقائق عند  •
مUUن حيUUث ھUUو اعتقUUاد بUUأن المUUرء يحتكUUر لنفسUUه الحقيقUUة أو الفضUUيلة: التعصUUب •

.يفتقدون إليھا
ا4ع3م المضUلل •

علUUى إشUUاعة العقليUUة التUUي تصUUدق كUUل مUUا يقUUال
إع3ما سياسيا(رتھا بقد

وھناك عقبات أخرى بشكل عام          

احتكار الحاكم لحرية الرأي •
تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات •

المنشغلين بالعلم

                                                          
1

عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق -
2

التفكير العلمي", فؤاد زكريا -
  .107-61ص 

", زكي نجيب محمود -  
3

", زكي نجيب محمود -
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 .ي على أن القديم معصوم من الخطأ

ا>مUUر الUUذي جعUUل , � ثقافUUة العلUUم المUUؤدي إلUUى عمUUل
فإذا ھي حيUاة , لو� الغرب وعلماؤه لظھرت حياتنا الفكرية على حقيقتھا

 .)1(ولى

و�بUUد مUUن القUUول بUUأن الحكUUم السUUابق المتعلUUق بالعقبUUات التUUي تقUUف أمUUام العلUUم والتفكيUUر 
كما حدث ذلك , فھناك مبدعون ظھروا مع الحرب ا>ھلية ا4سبانية

 .)2(فا>وجاع تحرك ھمم ا4بداع

فتلUك الحضUارة التUي قامUت , نتيجة سعي وجھاد
ولكنھUا كمUا ھUو واضUح ھUي نتUاج تفUتح وانفتUاح 

, ھUاوترقب وسعي 4يجاد ع3قات ومعرفة وعلم عUن الطبيعUة بكUل تغيرات
إدراك الزمن وتنظيم الزراعة وبناء ا>ھرام والمعابد العظيمة القائمة على تناسق ھندسي معرفي 
كل ھذا السعي والجھاد رأى المصري فيه 

ا>ول يرتبط : الفنون الجميلة يمكن حصرھا في مجالين
, )4(والثاني يتعلق بإدارة الدولUة فUي حقUل الفنUون

يزدھUر فUي أوقUات الUوفرة ويUذبل فUي أوقUات 

أن غايUUة التجربUUة ا4نسUUانية ھUUي القUUدرة علUUى 
ومUن , فجھاد ا4نسان في الحياة من تصفية داخلية وتخلص من الھوى ھو تمھيUد وإعUداد

وجھة المدرسة المصرية للفن ھناك مجا�ت للسعي والجھUاد التUي يسUلكھا ا4نسUان ليكUون قUادرا 

 .ا�نعزال وشحذ الھمة وا4رادة للتخلص من الموروث على أنه حقيقة

بتاريخ , كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك
.facebook.com/profile.php?id=100006118245499https://www 

  .106-105ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

,  Pdf  كتروني�ة نس�خة الي, 23ص, 3088
?sa=t&source=web&rct=j&url=https://beta.alhttps://www.google.com/url

 مؤسس%%ة, ض��ياء وراد: مراجع��ة, م��روة عب��د الفت��اح ش��حاتة

  .104ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ي على أن القديم معصوم من الخطأوھو مبن, سلطان الماضي على الحاضر
� ثقافUUة العلUUم المUUؤدي إلUUى عمUUل, الثقافUUة الحاليUUة مUUا زالUUت ثقافUUة الكلمUUة

لو� الغرب وعلماؤه لظھرت حياتنا الفكرية على حقيقتھا" البعض يقول بأنه 
ولى� تختلف كثيرا عن حياة ا4نسان البدائي في بعض مراحله ا>

و�بUUد مUUن القUUول بUUأن الحكUUم السUUابق المتعلUUق بالعقبUUات التUUي تقUUف أمUUام العلUUم والتفكيUUر 
فھناك مبدعون ظھروا مع الحرب ا>ھلية ا4سبانية, � يصح على الدوام

فا>وجاع تحرك ھمم ا4بداع, م1967أيضا في مصر في أعقاب ھزيمة 

 :الفني/ السادس

نتيجة سعي وجھاد" رؤية"استطاعت الشخصية المصرية أن تكون 
ولكنھUا كمUا ھUو واضUح ھUي نتUاج تفUتح وانفتUاح , على ضفاف وادي النيل لم تنشأ عبثا أو صدفة

وترقب وسعي 4يجاد ع3قات ومعرفة وعلم عUن الطبيعUة بكUل تغيرات, على الحياة في تجليھا
إدراك الزمن وتنظيم الزراعة وبناء ا>ھرام والمعابد العظيمة القائمة على تناسق ھندسي معرفي 

كل ھذا السعي والجھاد رأى المصري فيه .. والدراسات الفلكية والنجمية, وليس عبثي وعشوائي
 .)3(وسائل 4دراك علم آخر ھو علم الغايات

الفنون الجميلة يمكن حصرھا في مجالينويمكن القول بأن ع3قة الدولة ب
والثاني يتعلق بإدارة الدولUة فUي حقUل الفنUون, بشغل حيز من الفراغ العام با>عمال ا4بداعية

يزدھUر فUي أوقUات الUوفرة ويUذبل فUي أوقUات , والفن شأنه شأن سائر أنواع ا�سUتھ3ك التفUاخري

أن غايUUة التجربUUة ا4نسUUانية ھUUي القUUدرة علUUى , المصUUرية للفUUن والحيUUاة وتUUرى المدرسUUة
فجھاد ا4نسان في الحياة من تصفية داخلية وتخلص من الھوى ھو تمھيUد وإعUداد

وجھة المدرسة المصرية للفن ھناك مجا�ت للسعي والجھUاد التUي يسUلكھا ا4نسUان ليكUون قUادرا 
  :)6(وھي كاJتي

  .التفكر والتذكر والخروج من سيكولوجية القطيع

ا�نعزال وشحذ الھمة وا4رادة للتخلص من الموروث على أنه حقيقة
 .استخدام البصر كأداة للفكر والوجدان

 .التفتح على التراث ا4نساني العالمي آنيا وتاريخيا

                                         

 .73 -61ص ص 

كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك, أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ
facebook.com/profile.php?id=100006118245499.: متاح على الرابط

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
3088الع�دد , م2017, ين�اير25اfربعاء ,  مقال, رحلة في تاريخ الفن المصري الحديث

sa=t&source=web&rct=j&url=https://beta.al?-: مت������اح عل������ى, م 2/2021

akhbar.com/pdf_Files/3088  
م��روة عب��د الفت��اح ش��حاتة: ترجم��ة, "مقدم%%ة قص%%يرة ج%%دا: الف%%ن المعاص%%ر " 
  .81ص,م2012,القاھرة, 

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

سلطان الماضي على الحاضر •
الثقافUUة الحاليUUة مUUا زالUUت ثقافUUة الكلمUUة •

البعض يقول بأنه 
� تختلف كثيرا عن حياة ا4نسان البدائي في بعض مراحله ا>

و�بUUد مUUن القUUول بUUأن الحكUUم السUUابق المتعلUUق بالعقبUUات التUUي تقUUف أمUUام العلUUم والتفكيUUر           
� يصح على الدوام, العلمي

أيضا في مصر في أعقاب ھزيمة 

السادسالبعد  .6
استطاعت الشخصية المصرية أن تكون 

على ضفاف وادي النيل لم تنشأ عبثا أو صدفة
على الحياة في تجليھا

إدراك الزمن وتنظيم الزراعة وبناء ا>ھرام والمعابد العظيمة القائمة على تناسق ھندسي معرفي 
وليس عبثي وعشوائي

وسائل 4دراك علم آخر ھو علم الغايات

ويمكن القول بأن ع3قة الدولة ب          
بشغل حيز من الفراغ العام با>عمال ا4بداعية

والفن شأنه شأن سائر أنواع ا�سUتھ3ك التفUاخري
  .)5(العسرة

وتUUرى المدرسUUة          
فجھاد ا4نسان في الحياة من تصفية داخلية وتخلص من الھوى ھو تمھيUد وإعUداد, الرؤية

وجھة المدرسة المصرية للفن ھناك مجا�ت للسعي والجھUاد التUي يسUلكھا ا4نسUان ليكUون قUادرا 
وھي كاJتي, على الرؤية

التفكر والتذكر والخروج من سيكولوجية القطيع •
ا�نعزال وشحذ الھمة وا4رادة للتخلص من الموروث على أنه حقيقة •
استخدام البصر كأداة للفكر والوجدان •
التفتح على التراث ا4نساني العالمي آنيا وتاريخيا •

                                                          
1

ص ص , المرجع السابق  -
2

أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ, عصام ھXل - 
متاح على الرابط,م2/10/2021
3

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
4

رحلة في تاريخ الفن المصري الحديث, اfخبار -
27/2ت������اريخ ال������دخول 

akhbar.com/pdf_Files/3088
5

" ,جولي��ان س��تا=براس -
, ھنداوي للتعليم والثقافة

6
الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
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مUع سUر الحيUاة أصUبح  إذا صUدق فUي تواصUله
أن ھنUUاك مUUا ھUUو مشUUترك بUUين مفUUردات 

الكل يسبح r وا4نسان يفقه .. 
نسUUان فUUي عمائUUه ھUUو ھمUUزة وصUUل بUUين ا4

رسUالة .. والفUن المصUري يحمUل ھUذه الرسUالة إلUى البشUرية
و� عجب أن كثيرين من الداخلين إلى ا4س3م دينا 

كانUت فUي قصUور ا>سUر الحاكمUة مطلUع 
ويعUد مسUجد  محمUد علUي فUي القلعUة 

واتسع , واحدا من أبرز المنجزات في العمارة ا4س3مية المصرية
فنUUون الجميلUUة فUUي عھUUد الخUUديوي إسUUماعيل الUUذي بUUدأ باسUUتقدام مجموعUUة مUUن الرسUUامين 
إلUى جانUب إعطUاء مسUاحة خاصUة لفUن العمUارة بإنشUاء الكبUاري 
وبدأت التماثيل تغزو ميادين القاھرة فUي 

على جانب آخUر فUإن اھتمUام الدولUة بالمعUارض نشUأ مUع الخUديوي عبUاس حلمUي الثUاني 
الذي أولى رعاية لصالون القاھرة للتصوير الUذي أقUيم فUي المسUرح الخUديوي للمUرة 

بUادرة فرديUة مUن ومن المعUروف أن إنشUاء مدرسUة للفنUون الجميلUة جUاء بم
وفUUي المرحلUUة التUUي وصUUل فيھUUا الضUUباط ا>حUUرار إلUUى سUUدة 
, أنشUUئت وزارة ل\رشUUاد القUUومي تUUدخلت فUUي مجUUال العمUUل الثقUUافي

وتراجع دور الجمعيات ا>ھلية والمجتمUع المUدني تUدريجيا حتUى أنشUئت وزارة الثقافUة وا4رشUاد 
بمUا فيھUا ا4دارة العامUة , كمظلة ضمت تحتھا كUل ا>جھUزة الثقافيUة للدولUة

, السUد العUالي: تبنت الدولة مشروع المعUرض الواحUد
إلUى جانUب ) 1962(مثل متحUف محمUود مختUار 

والUذي , كانت الفقرات السابقة عرضا موجزا لتاريخ الفن الحديث والمعاصر في مصUر
عشUق شUعبھا الفنUون , أظھر أن مصر كانت دولة سابقة في مجال الفنون عUن غيرھUا مUن الUدول

, ثھUا عUن أجUداده منUذ آ�ف السUنين
ولUUم يتخUUل أبUUدا عUUن الفUUن حتUUى فUUي أحلUUك الظUUروف 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

إذا صUدق فUي تواصUله, "الوجUدان"والفن في أحد جوانبه و>نه يعبر عUن 
أن ھنUUاك مUUا ھUUو مشUUترك بUUين مفUUردات " الباحUUث عUUن الحيUUاة"رسUUو� متواجUUدا دائمUUا يلفUUت نظUUر 

.. وأنه ا4نسان يحمل أمانة التواصل والوصل والتعبير عنه
ھUUو ھمUUزة وصUUل بUUين ا4, والعمUUل الفنUUي الUUذي يشUUع قيمUUة, أو � يفقUUه تسUUبيحھم

والفUن المصUري يحمUل ھUذه الرسUالة إلUى البشUرية, وا4نسان في تفتح بصره وبصUيرته
و� عجب أن كثيرين من الداخلين إلى ا4س3م دينا , وكذلك يحملھا كل فن عظيم

(.  

كانUت فUي قصUور ا>سUر الحاكمUة مطلUع , ويمكن القول بأن البداية فUي العصUر الحUديث
ويعUد مسUجد  محمUد علUي فUي القلعUة , القرن التاسع عشر عقب تولي محمد علي باشا حكم مصر

واحدا من أبرز المنجزات في العمارة ا4س3مية المصرية, م2830الذي بدأ تشييده عام 
فنUUون الجميلUUة فUUي عھUUد الخUUديوي إسUUماعيل الUUذي بUUدأ باسUUتقدام مجموعUUة مUUن الرسUUامين 

إلUى جانUب إعطUاء مسUاحة خاصUة لفUن العمUارة بإنشUاء الكبUاري , ا>وروبيين لرسم رجال الدولة
وبدأت التماثيل تغزو ميادين القاھرة فUي , م1871عام ) كوبري قصر النيل(التي تزينھا ا>سود 
  .)2(المجال العام بالفنون محاولة لشغل حيز

على جانب آخUر فUإن اھتمUام الدولUة بالمعUارض نشUأ مUع الخUديوي عبUاس حلمUي الثUاني 
الذي أولى رعاية لصالون القاھرة للتصوير الUذي أقUيم فUي المسUرح الخUديوي للمUرة 

ومن المعUروف أن إنشUاء مدرسUة للفنUون الجميلUة جUاء بم, م1891
وفUUي المرحلUUة التUUي وصUUل فيھUUا الضUUباط ا>حUUرار إلUUى سUUدة , م1908ا>ميUUر يوسUUف كمUUال عUUام 

أنشUUئت وزارة ل\رشUUاد القUUومي تUUدخلت فUUي مجUUال العمUUل الثقUUافي, )1952يوليUUو 
وتراجع دور الجمعيات ا>ھلية والمجتمUع المUدني تUدريجيا حتUى أنشUئت وزارة الثقافUة وا4رشUاد 

كمظلة ضمت تحتھا كUل ا>جھUزة الثقافيUة للدولUة, م1958
تبنت الدولة مشروع المعUرض الواحUد, وخ3ل مرحلة السبعينيات

مثل متحUف محمUود مختUار , وانتشرت المتاحف الخاصة بالفنانين
  .)3(ناجي ومحمود سعيد في فترة �حقة

كانت الفقرات السابقة عرضا موجزا لتاريخ الفن الحديث والمعاصر في مصUر
أظھر أن مصر كانت دولة سابقة في مجال الفنون عUن غيرھUا مUن الUدول

ثھUا عUن أجUداده منUذ آ�ف السUنينالتUي ور, وآمن بسUمو مكانUة الرسUالة الفنيUة, 
ولUUم يتخUUل أبUUدا عUUن الفUUن حتUUى فUUي أحلUUك الظUUروف , وكانUUت دائمUUا للفUUن مكانUUة ھامUUة فUUي حياتUUه

                                         

111 .  

  . مرجع سابق, رحلة في تاريخ الفن المصري الحديث

  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

والفن في أحد جوانبه و>نه يعبر عUن 
رسUUو� متواجUUدا دائمUUا يلفUUت نظUUر 

وأنه ا4نسان يحمل أمانة التواصل والوصل والتعبير عنه, الطبيعة
أو � يفقUUه تسUUبيحھم

وا4نسان في تفتح بصره وبصUيرته
وكذلك يحملھا كل فن عظيم.. النور والھدى

)1(كان بسبب الفن

ويمكن القول بأن البداية فUي العصUر الحUديث          
القرن التاسع عشر عقب تولي محمد علي باشا حكم مصر

الذي بدأ تشييده عام 
فنUUون الجميلUUة فUUي عھUUد الخUUديوي إسUUماعيل الUUذي بUUدأ باسUUتقدام مجموعUUة مUUن الرسUUامين مفھUUوم ال

ا>وروبيين لرسم رجال الدولة
التي تزينھا ا>سود 
محاولة لشغل حيز

على جانب آخUر فUإن اھتمUام الدولUة بالمعUارض نشUأ مUع الخUديوي عبUاس حلمUي الثUاني           
الذي أولى رعاية لصالون القاھرة للتصوير الUذي أقUيم فUي المسUرح الخUديوي للمUرة , 1892عام

1891ا>ولى عام 
ا>ميUUر يوسUUف كمUUال عUUام 

يوليUUو 23(الحكUUم 
وتراجع دور الجمعيات ا>ھلية والمجتمUع المUدني تUدريجيا حتUى أنشUئت وزارة الثقافUة وا4رشUاد 

1958لقومي عام ا
وخ3ل مرحلة السبعينيات, للفنون الجميلة

وانتشرت المتاحف الخاصة بالفنانين, والنوبة
ناجي ومحمود سعيد في فترة �حقة متحفي

كانت الفقرات السابقة عرضا موجزا لتاريخ الفن الحديث والمعاصر في مصUر          
أظھر أن مصر كانت دولة سابقة في مجال الفنون عUن غيرھUا مUن الUدول

, وأحبھا منذ القدم
وكانUUت دائمUUا للفUUن مكانUUة ھامUUة فUUي حياتUUه

  .وأقساھا

                                                          
1

111ص , سابقالمرجع ال -
2

رحلة في تاريخ الفن المصري الحديث, اfخبار -
3

  .نفسه سابقالمرجع لا -
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, وا�جتماعية كافة, من حالة إبداعية على ا>صعدة الثقافية
ھكUذا , ت المUد الثUوري فUي ميUدان التحريUر

  .)1(ظھر الغرافيتي على جدران شارع محمد محمود والشوارع المحيطة

فDي تشDكيل , صDاحب دور محDوري وحيDوي
!ن اQنسDDان , ومحصDDنا لDDه ضDDد ا!فكDDار الظ=ميDDة والمتشDDددة

ولديه وعي بأھمية , بطبيعة الحال تكون لديه قابلية لتقبل اJخر
 .  

وأن , يرى أصحاب ا�تجاه ا4نساني أن ا4نسان يحتاج إلUى الUدعم مUن جانUب اJخUرين
يشعر بأن اJخرين يقدمون له يد العون والمسUاعدة باعتبUار أن الUدعم والعUون والمسUاعدة ليسUت 

فUراد وا4نسان يتطلع إلى أن يتلقى ھذا الدعم من ا>
ويذھب أصحاب ھذا ا�تجاه إلUى أن أفUرادا قليلUين 

>نھUم ربمUا ولUدوا , فقط ھم الذين يعتبرون آمنون أص3 وليسUوا فUي حاجUة ماسUة إلUى ھUذا الUدعم
 ,أمUUا معظUUم النUUاس فUUإنھم يعيشUUون فUUي وسUUط ملUUيء بUUالمثيرات المھUUددة

ويتعرضون لمواقف مھددة أو خطرة أو مكدرة أو على ا>قل ھي مواقف � يلقون فيھا ا�حترام 

وقUUد أدت الضUUغوط المتراكمUUة علUUى ا4نسUUان المصUUري إلUUى ظھUUور سUUمات السUUلبية وال3مبUUا�ة 
لمصUUري للسUUلطة الحاكمUUة والتUUي عملUUت معUUا علUUى امتثUUال ا

با4ضافة إلى , لدى المصري تجاه كل ما ھو غربي
(.  

وجوھر المشكلة المصرية � يكمن في حكومتھا وحدھا ولكنه يتركز أيضا في المجتمع 
, لمصري العجوز الذي يحمل على كاھله عبء التاريخ الطويل منذ الحضارة القديمة حتUى اJن

بصUورة تشUكلت منھUا شخصUيته وتحUددت 
في تكوين نظرتUه لbمUور وتقويمUه 
وھنا يمكن الحديث عن الخصوصية المصرية في العالمين العربي 

  

اسDتدEE , ومن ثDم يDتم عDرض أبDرز م=مDح خصDائص الشخصDية المصDرية المعاصDرة
  :وذلك كما يلي, بالشواھد الثقافية والتاريخية المستمدة من الواقع والمجتمع المصري

مؤسس%ة , س�يد محم�د ص�بحي: تق�ديم, "الصحة النفسية ب%ين ا6ط%ار النظ%ري والتطبيق%ات ا6جرائي%ة

دراس%%ة ف%%ي عل%%م ا	جتم%%اع : ثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية

  .22ص,مرجع سابق, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

من حالة إبداعية على ا>صعدة الثقافية" يناير 25ثورة "ومن ذلك ما أحدثته 
Uي رافقUرية التUون المصUدورھا الفنUرأثرت ھذه الحالة بUدان التحريUي ميUوري فUد الثUت الم

ظھر الغرافيتي على جدران شارع محمد محمود والشوارع المحيطة

صDاحب دور محDوري وحيDوي, ومن ھنا يمكن القول بDأن الفDن المصDري
ومحصDDنا لDDه ضDDد ا!فكDDار الظ=ميDDة والمتشDDددة, وجDDدان وفكDDر اQنسDDان المصDDري

بطبيعة الحال تكون لديه قابلية لتقبل اJخر, لمحب للفن والجمال والذوق
. ورافض للتعصب بجميع صوره وأشكاله, وقيمة التعدد واEخت=ف

 :يةالمصر لشخصيةالخصائص التقليدية ل

يرى أصحاب ا�تجاه ا4نساني أن ا4نسان يحتاج إلUى الUدعم مUن جانUب اJخUرين
يشعر بأن اJخرين يقدمون له يد العون والمسUاعدة باعتبUار أن الUدعم والعUون والمسUاعدة ليسUت 

وا4نسان يتطلع إلى أن يتلقى ھذا الدعم من ا>, بل إنھا أمر ھام لحياة سوية
ويذھب أصحاب ھذا ا�تجاه إلUى أن أفUرادا قليلUين , المقربين له والمحيطين به حتى يشعر بقيمته

فقط ھم الذين يعتبرون آمنون أص3 وليسUوا فUي حاجUة ماسUة إلUى ھUذا الUدعم
أمUUا معظUUم النUUاس فUUإنھم يعيشUUون فUUي وسUUط ملUUيء بUUالمثيرات المھUUددة, وعاشUUوا فUUي بيئUUات آمنUUة

ويتعرضون لمواقف مھددة أو خطرة أو مكدرة أو على ا>قل ھي مواقف � يلقون فيھا ا�حترام 
  .  )2(والمعاملة ا4نسانية الواجبة

وقUUد أدت الضUUغوط المتراكمUUة علUUى ا4نسUUان المصUUري إلUUى ظھUUور سUUمات السUUلبية وال3مبUUا�ة 
والتUUي عملUUت معUUا علUUى امتثUUال ا, والصUUبر والفكاھUUة والمUUرح والتUUدين

لدى المصري تجاه كل ما ھو غربي" عقدة النقص"وتدعيم , ومعاونيھا ورموزھا
)3(التناقض وا�زدواجيةكرد فعل لتناقضات البنية ا�جتماعية التابعة

وجوھر المشكلة المصرية � يكمن في حكومتھا وحدھا ولكنه يتركز أيضا في المجتمع 
لمصري العجوز الذي يحمل على كاھله عبء التاريخ الطويل منذ الحضارة القديمة حتUى اJن

بصUورة تشUكلت منھUا شخصUيته وتحUددت , ويرزح تحت ركام ثقيل من القيم وا>عراف والتقاليد
في تكوين نظرتUه لbمUور وتقويمUه  -خصوصا ا4س3م الحنيف  -كما أسھمت ا>ديان
وھنا يمكن الحديث عن الخصوصية المصرية في العالمين العربي , مه على المسائل

  .)4(بل ونموذج يختلف عن سواه, وا4س3مي حيث ھي نسيج واحد

ومن ثDم يDتم عDرض أبDرز م=مDح خصDائص الشخصDية المصDرية المعاصDرة
بالشواھد الثقافية والتاريخية المستمدة من الواقع والمجتمع المصري

                                         

  

الصحة النفسية ب%ين ا6ط%ار النظ%ري والتطبيق%ات ا6جرائي%ة", أشرف محمد عبد الغني شريت
 .  192ص, م2006, اسكندرية, حورس الدولية للنشر والتوزيع

ثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%ريةا	بع%%اد ا	جتماعي%%ة وال" ,محم��د أحم��د بي��ومي
  .344ص,م2006,ا=سكندرية, دار المعرفة الجامعية

, "من فقه المراجع الى فقه المستقبل: الدولة المصرية والرؤية العصرية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

ومن ذلك ما أحدثته 
Uي رافقUرية التUون المصUدورھا الفنUأثرت ھذه الحالة ب

ظھر الغرافيتي على جدران شارع محمد محمود والشوارع المحيطة

ومن ھنا يمكن القول بDأن الفDن المصDري          
وجDDدان وفكDDر اQنسDDان المصDDري

لمحب للفن والجمال والذوقا
وقيمة التعدد واEخت=ف

الخصائص التقليدية ل -ثالثا

يرى أصحاب ا�تجاه ا4نساني أن ا4نسان يحتاج إلUى الUدعم مUن جانUب اJخUرين          
يشعر بأن اJخرين يقدمون له يد العون والمسUاعدة باعتبUار أن الUدعم والعUون والمسUاعدة ليسUت 

بل إنھا أمر ھام لحياة سوية, مطالب ثانوية
المقربين له والمحيطين به حتى يشعر بقيمته

فقط ھم الذين يعتبرون آمنون أص3 وليسUوا فUي حاجUة ماسUة إلUى ھUذا الUدعم
وعاشUUوا فUUي بيئUUات آمنUUة

ويتعرضون لمواقف مھددة أو خطرة أو مكدرة أو على ا>قل ھي مواقف � يلقون فيھا ا�حترام 
والمعاملة ا4نسانية الواجبة

وقUUد أدت الضUUغوط المتراكمUUة علUUى ا4نسUUان المصUUري إلUUى ظھUUور سUUمات السUUلبية وال3مبUUا�ة 
والصUUبر والفكاھUUة والمUUرح والتUUدين

ومعاونيھا ورموزھا
التناقض وا�زدواجيةكرد فعل لتناقضات البنية ا�جتماعية التابعة

وجوھر المشكلة المصرية � يكمن في حكومتھا وحدھا ولكنه يتركز أيضا في المجتمع           
لمصري العجوز الذي يحمل على كاھله عبء التاريخ الطويل منذ الحضارة القديمة حتUى اJنا

ويرزح تحت ركام ثقيل من القيم وا>عراف والتقاليد
كما أسھمت ا>ديان, بھا ھويته

مه على المسائلللقضايا وحك
وا4س3مي حيث ھي نسيج واحد

ومن ثDم يDتم عDرض أبDرز م=مDح خصDائص الشخصDية المصDرية المعاصDرة          
بالشواھد الثقافية والتاريخية المستمدة من الواقع والمجتمع المصري

                                                          
1

  .نفسه سابقالمرجع ال -
2

أشرف محمد عبد الغني شريت -
حورس الدولية للنشر والتوزيع

3
محم��د أحم��د بي��ومي: تق��ديم, نھل��ة اب��راھيم -

دار المعرفة الجامعية, "الثقافي
4

الدولة المصرية والرؤية العصرية", مصطفى الفقي -
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والدولDDة المصDDرية ھDDي قلDDب العروبDDة 
وقDDد ظلDDت منDDذ القDDدم قلعDDة حصDDينة تحDDافظ عليھDDا ضDDد ا!طمDDاع 

ولDDم يكDDن التطDDرف , لDDذلك ھDDو متسDDامح ومحDDب للحيDDاة

ع التDي بعDض الخرافDات والبDد
وھي تمثل رواسب دينية فDي طريقھDا للDزوال بفضDل التعلDيم الDديني 

وإرجUUاع كUUل شUUيء فUUي الحيUUاة إلUUى تصUUرفات 
نمUا ھUو مسUير ولUيس إو, ليس لعمل ا4نسان في الحياة أي أثر

واتخUذت , وقUد نشUأت ھUذه الفكUرة
وقد وجد القعدة الجھلة في ا�ستناد إليھا 

وبالذل , وبالفقر ينھش من لحومھم
 f اءUUى قضUU3م إلUUك استسUUين أن  ذلUUزاعم

ويعتبر ا4مام بمثابUة زعUيم , ويمثل المسجد المركز الديني والثقافي في القرية المصرية
بالUUدين رسUUميا أو شUUعبيا مUUن خ3UUل جامعUUة ا>زھUUر منUUارة السUUنة فUUي 

بصUورة , واحترام فريضة الصUوم
وتUUدين الشخصUUية المصUUرية يقصUUد بUUه 

فالدين , ليشمل كل جوانب حياتھم
فھUؤ�ء , وتھUذيب سUلوكياتھم, 

وطريقUة فھمھUم , ودمجھا بشكل كامل ضUمن حيUاتھم
كمUا أن الUدين , نى حياتھم يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقداتھم الدينية
ويUUنظم ع3قUUاتھم , ويشUUكل خبUUراتھم فUUي الحيUUاة

يعكUس رؤيUة متسUقة للعUالم , للتUدين
وھذا النUوع , والدين ھنا يتحول إلى مصدر أساسي لbخ3ق

, 15/4/2020:ت�اريخ ال�دخول عل�ى الموق�ع
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  :التدين

والدولDDة المصDDرية ھDDي قلDDب العروبDDة , ن العDDالم العربDDي ھDDو مھDDد الDDديانات السDDماوية الDDث=ث
وقDDد ظلDDت منDDذ القDDدم قلعDDة حصDDينة تحDDافظ عليھDDا ضDDد ا!طمDDاع , بض بآمالھDDا وتطلعاتھDDا

لDDذلك ھDDو متسDDامح ومحDDب للحيDDاة, والشDDعب المصDDري متDDدين
 .والتعصب البغيض سمة متأصلة فيه يوما

بعDض الخرافDات والبDد, شأنھم فDي ذلDك شDأن بقيDة الشDعوب, ويصاحب تدين المصريين
وھي تمثل رواسب دينية فDي طريقھDا للDزوال بفضDل التعلDيم الDديني , ليست من الدين في شيء

  . والغيبية القدرية, ويمكن تحديدھا في التواكل

وإرجUUاع كUUل شUUيء فUUي الحيUUاة إلUUى تصUUرفات , والغيبيUUة القدريUUة ھUUي ا�ستس3UUم للقUUدر
ليس لعمل ا4نسان في الحياة أي أثروأنه , المقادير المغيبة عن ا4نسان

وقUد نشUأت ھUذه الفكUرة, وھو كالريشة في الفضاء تحركھا الريUاح حيUث تشUاء
وقد وجد القعدة الجھلة في ا�ستناد إليھا , واستمرت حتى اJن, منذ أواخر عھد العباسيين

وبالفقر ينھش من لحومھم, منھم بالظلم ينزل فيھم ورضي كثير, حجة لكسلھم وتقاعسھم
زاعمUUين أن  ذلUUك استس3UUم إلUUى قضUUاء f , وبالمعاصUUي تسUUيطر علUUى أعمUUالھم

ويمثل المسجد المركز الديني والثقافي في القرية المصرية
بالUUدين رسUUميا أو شUUعبيا مUUن خ3UUل جامعUUة ا>زھUUر منUUارة السUUنة فUUي  وا�ھتمUUام

واحترام فريضة الصUوم, ومعارضة الزواج المدني, والتمسك بالزواج الديني
وتUUدين الشخصUUية المصUUرية يقصUUد بUUه , )2(� يوجUUد مثلھUUا فUUي الكثيUUر مUUن المجتمعUUات ا4س3UUمية

  :مثل, يس الممارسات الدينيةالتمييز على مستوى أنماط التدين ول

  :Intrinsicأو المتدينون داخليا, التوجه الداخلي للتدين

ليشمل كل جوانب حياتھم, لى ما وراء حدود العباداتإو يمتد الدين بالنسبة لھم 
, التي تسھم في صقل شخصياتھم, يزودھم بالمبادئ ا>ساسية للحياة

ودمجھا بشكل كامل ضUمن حيUاتھم, قادرون على ا�ستفادة من الجوانب الدينية
نى حياتھم يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقداتھم الدينيةن معإف, لى ذلك

ويشUUكل خبUUراتھم فUUي الحيUUاة, يحUUدد أدوارھUUم, طUUار متكامUUلإ

للتUدين Ritualisticالنمط الطقوسUيويمكن القول أيضا بأن 
والدين ھنا يتحول إلى مصدر أساسي لbخ3ق, اسھا من المعتقدات الدينية

                                         

ت�اريخ ال�دخول عل�ى الموق�ع, م3/9/2013,الح�وار المتم�دن, جتم�ع القدرية الغيبية وتأثيرھا على الم
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 .201 -198ص ص , مرجع سابق ,"الثقافة والشخصية
Swinton, J. "Spirituality and mental health car: Rediscovering a "forgotten" dimension, 

London: Jessica Kingsley Publishers,2001:31-32.
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التدين/ خاصية  - أ
ن العDDالم العربDDي ھDDو مھDDد الDDديانات السDDماوية الDDث=ثإ

بض بآمالھDDا وتطلعاتھDDاالنDDا
والشDDعب المصDDري متDDدين, , الخارجيDDة

والتعصب البغيض سمة متأصلة فيه يوما

ويصاحب تدين المصريين
ليست من الدين في شيء

ويمكن تحديدھا في التواكل, الصحيح

والغيبيUUة القدريUUة ھUUي ا�ستس3UUم للقUUدر          
المقادير المغيبة عن ا4نسان

وھو كالريشة في الفضاء تحركھا الريUاح حيUث تشUاء, بمخير
منذ أواخر عھد العباسيين, كعقيدة

حجة لكسلھم وتقاعسھم
وبالمعاصUUي تسUUيطر علUUى أعمUUالھم, يخUUيم علUUيھم

  .)1(وقدره

ويمثل المسجد المركز الديني والثقافي في القرية المصرية          
وا�ھتمUUام, روحUUي >ھلھUUا

والتمسك بالزواج الديني, المنطقة
� يوجUUد مثلھUUا فUUي الكثيUUر مUUن المجتمعUUات ا4س3UUمية

التمييز على مستوى أنماط التدين ول

التوجه الداخلي للتدين •
و يمتد الدين بالنسبة لھم           

يزودھم بالمبادئ ا>ساسية للحياة
قادرون على ا�ستفادة من الجوانب الدينية

لى ذلكإواستنادا , للعالم
إ -بالنسUUبة لھUUم  -

 .)3(ا�جتماعية

ويمكن القول أيضا بأن           
اسھا من المعتقدات الدينيةتستمد أس

                                                          
1

القدرية الغيبية وتأثيرھا على الم, علي ھاشم علي -
http:m.ahewar.org/s.asp?aid=672864:  متاح على الموقع 

2
الثقافة والشخصية", عاطف وصفي -

"forgotten" dimension, 
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والحفاظ , والتبحر فيه بقراءة القرآن الكريم بصفة منتظمة

, لتحقيUUق أھUUدافھم الشخصUUية, 
فالدين بالنسبة لھؤ�ء ا>فراد لUيس لUه 

للحصUول أو , أو اسUتثمارا يسUتخدم لتسUويغ الUذات
أو لمسUايرة بعUض أفUراد , أو ا4حسUاس با>مUان

غيUUر  للتUUدين FormalistويمكUUن القUUول بUUأن المشUUاعر الدينيUUة لUUدى الUUنمط الشUUك3ني
 .)3(حيث يھتم الفرد بطريقة أدائه للفروض الدينية أمام الناس أكثر من ع3قته بذاته

, ولكنUUه يتميUUز باسUUتخدام الUUدين اسUUتخداما سياسUUيا واقتصUUاديا
مUن , ولكنUه يبUالغ فUي عمليUات التUراكم الرمUزي

غالبا ما و, خ3ل المبالغة في ا4حسان والزكاة وبناء المساجد وتوزيع ا>طعمة في ا>عياد الدينية
, يصاحب ھذه الممارسات قدر من ا4ع3ن الشخصي من خ3ل ا>حاديث وثرثرة الحياة اليوميUة

وتUزداد ھUذه الممارسUات بشUكل ملحUوظ فUي مناسUبات 
الدالة  وتوجد مجموعة من الشواھد الثقافية

وارتيUUاد المسUUيحيين للكنUUائس يUUوم 

وبDDذلك يتضDDح مDDدى أھميDDة وجDDود الDDدين فDDي حيDDاة اQنسDDان المصDDري علDDى اخDDت=ف 
 لكنDه يبقDى إطDارا عامDا لشDكل اQنسDان المصDري

وھDDذا ا!مDDر يتنDDاقض تمامDDا مDDع دعDDوات جماعDDات 
ومن , لتكفير المجتمع المصري ووسمه بأنه مجتمع غير مؤمن وغير متدين

واحتمUال الشUدائد , ة نUادرة علUى التحمUل
والصUبر علUى , والتسUليم بھUا, 

ويحسUن , وھUو يحUبس أنفاسUه عUن ا�نفعUال إلUى حUين
حيث يغلUب العقUل علUى مUا , ين

دراس%%ة ف%%ي عل%%م ا	جتم%%اع : اFبع%%اد ا	جتماعي%%ة والثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية

2 - 
Fuller, A,R. "Psychology and religion

developments"(4,ed), Maryland: Row man& Little held Pubhshers,2008:122. 
دراس%%ة ف%%ي عل%%م ا	جتم%%اع : ا	بع%%اد ا	جتماعي%%ة والثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية
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والتبحر فيه بقراءة القرآن الكريم بصفة منتظمة, من التدين يھتم أصحابه بدراسة الدين
 .)1(على أداء العبادات بصفة منتظمة وارتداء الحجاب

  :Extrinsicالتوجه الخارجي للتدين 

, ويتصUUف بأنUUه وسUUيلة يسUUتخدمھا ا>فUUراد الUUذين يعتنقونUUه
فالدين بالنسبة لھؤ�ء ا>فراد لUيس لUه , كما أنه أداة لخدمة الذات وحمايتھا, ومتطلباتھم في الحياة
أو اسUتثمارا يسUتخدم لتسUويغ الUذات, ولكنه قUد يكUون عUادة مملUة, 

أو ا4حسUاس با>مUان, أو المكانUة ا�جتماعيUة, على الUدعم ا�جتمUاعي
ويمكUUن القUUول بUUأن المشUUاعر الدينيUUة لUUدى الUUنمط الشUUك3ني

حيث يھتم الفرد بطريقة أدائه للفروض الدينية أمام الناس أكثر من ع3قته بذاته

(4)ا!بوي(التدين النشط سياسيا 
Patrimonial

(:  

ولكنUUه يتميUUز باسUUتخدام الUUدين اسUUتخداما سياسUUيا واقتصUUاديا, التUUدين ھنUUا الUUنمط الشUUكلي
ولكنUه يبUالغ فUي عمليUات التUراكم الرمUزي, ويحتفظ ھذا النمط بكل رمUوز التUدين الشUك3ني

خ3ل المبالغة في ا4حسان والزكاة وبناء المساجد وتوزيع ا>طعمة في ا>عياد الدينية
يصاحب ھذه الممارسات قدر من ا4ع3ن الشخصي من خ3ل ا>حاديث وثرثرة الحياة اليوميUة

وتUزداد ھUذه الممارسUات بشUكل ملحUوظ فUي مناسUبات , أو من خ3ل وسائل ا�تصال الجماھيريUة
وتوجد مجموعة من الشواھد الثقافية, بعينھا كأيام ا�نتخابات أو افتتاح عمارة سكنية جديدة

وارتيUUاد المسUUيحيين للكنUUائس يUUوم , علUUى تلUUك الخاصUUية كUUامت3ء المسUUاجد بالمصUUلين يUUوم الجمعUUة

وبDDذلك يتضDDح مDDدى أھميDDة وجDDود الDDدين فDDي حيDDاة اQنسDDان المصDDري علDDى اخDDت=ف 
لكنDه يبقDى إطDارا عامDا لشDكل اQنسDان المصDري, حتى لو كان تDدينا ظاھريDا أو شDكليا

وھDDذا ا!مDDر يتنDDاقض تمامDDا مDDع دعDDوات جماعDDات , يحDDافظ علDDى ھويتDDه الدينيDDة علDDى اخت=فھDDا
لتكفير المجتمع المصري ووسمه بأنه مجتمع غير مؤمن وغير متدين, 

 .ثم ممارسة كافة أشكال العنف واQرھاب ضده

ة نUادرة علUى التحمUلإذ لديUه قUدر, أھم ما يميز المصري أنUه صUبور
, والمحن والمكاره والمصائب وا>ذى والمتاعUب والمشUقات وا�Jم

وھUو يحUبس أنفاسUه عUن ا�نفعUال إلUى حUين, ومUن ذوي القربUى, الظلم من أولي ا>مUر
ينإلى حويصمد على الشدة وا>ذى , الصبر على ما قد ما فات منه

                                         

اFبع%%اد ا	جتماعي%%ة والثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية" ,محم��د أحم��د بي��ومي
  .40ص
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(4,ed), Maryland: Row man& Little held Pubhshers,2008:122.
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من التدين يھتم أصحابه بدراسة الدين
على أداء العبادات بصفة منتظمة وارتداء الحجاب

التوجه الخارجي للتدين  •
ويتصUUف بأنUUه وسUUيلة يسUUتخدمھا ا>فUUراد الUUذين يعتنقونUUه          

ومتطلباتھم في الحياة
, قيمة في حد ذاته

على الUدعم ا�جتمUاعي
ويمكUUن القUUول بUUأن المشUUاعر الدينيUUة لUUدى الUUنمط الشUUك3ني, )2(المجتمUUع
حيث يھتم الفرد بطريقة أدائه للفروض الدينية أمام الناس أكثر من ع3قته بذاته, عميقة

التدين النشط سياسيا  •
التUUدين ھنUUا الUUنمط الشUUكلي          

ويحتفظ ھذا النمط بكل رمUوز التUدين الشUك3ني
خ3ل المبالغة في ا4حسان والزكاة وبناء المساجد وتوزيع ا>طعمة في ا>عياد الدينية

يصاحب ھذه الممارسات قدر من ا4ع3ن الشخصي من خ3ل ا>حاديث وثرثرة الحياة اليوميUة
أو من خ3ل وسائل ا�تصال الجماھيريUة

بعينھا كأيام ا�نتخابات أو افتتاح عمارة سكنية جديدة
علUUى تلUUك الخاصUUية كUUامت3ء المسUUاجد بالمصUUلين يUUوم الجمعUUة

 .ا>حد

وبDDذلك يتضDDح مDDدى أھميDDة وجDDود الDDدين فDDي حيDDاة اQنسDDان المصDDري علDDى اخDDت=ف           
حتى لو كان تDدينا ظاھريDا أو شDكليا, عقيدته

يحDDافظ علDDى ھويتDDه الدينيDDة علDDى اخت=فھDDا
, التطرف والعنف

ثم ممارسة كافة أشكال العنف واQرھاب ضده

 :الصبر  - ب

أھم ما يميز المصري أنUه صUبور          
والمحن والمكاره والمصائب وا>ذى والمتاعUب والمشUقات وا�Jم

الظلم من أولي ا>مUر
الصبر على ما قد ما فات منه

                                                          
1

محم��د أحم��د بي��ومي: تق��ديم, نھل��ة اب��راھيم -
ص, مرجع سابق: "الثقافي

: classical the orists and contemporary, 
(4,ed), Maryland: Row man& Little held Pubhshers,2008:122.

3
محم��د أحم��د بي��ومي: تق��ديم, نھل��ة اب��راھيم -

ص, مرجع سابق: "الثقافي
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ويسUتطيع أي شUخص يريUد أن يعUرف 
وأمثUالھم , وأقUوالھم المUأثورة السUائرة بUين ا>جيUال

بشUUكل  وتUUراثھم الشUUفھي والشUUعبي

فا>غلبية تقبل بموقف الصبر , 
, فتلUك تنUذر بUالثورة والتمUرد, 

وتبUاين السUلوك , عينUةوارتباطUه بحUدود م
 .)2(المرتبط بالصبر بتباين المستوى ا�جتماعي والسني والتعليمي والنوعي

يظھر ھذا الصبر أكثر مUا يظھUر 
وقد , )3(فيظھرون استس3ما وتجلدا عجيبين يكادان يقربان من الب3دة

, بUUرز ذلUUك بوضUUوح فUUي ردة فعUUل المصUUريين أثنUUاء مقUUاومتھم المسUUتعمرين والمحتلUUين >رضUUھم
مقارنUUة بUUردة , وصUUبرھم علUUى الظUUروف المعيشUUية الصUUعبة مUUن أجUUل التوحUUد لمحاربUUة المسUUتعمر

ولكUن , م2011ينUاير  25فعلھم في صبرھم على الظروف المعيشية الصعبة التUي سUبقت ثUورة 
  .)4(لظروف الى مستوى غير موضوعي للمعيشة قاموا بالثورة لتحسينھا

, "مصUUر والمصUUريون"وفUUي دراسUUة للمستشUUرق الروسUUي اليكسUUي فاسUUيلييف بعنUUوان 
لUى أن الصUبر إأشUار , "ستة آ�ف عام مUن الصUبر

روح المبUUادرة تحUUت وطUUأة مUUا يمكUUن أن يسUUمى بالغيبيUUة 
تلك ھي الحكم الشUعبية الواسUعة 
وتراھا مكتوبة بالزخارف علUى جوانUب الشUاحنات 

ھو , وليس المبادرة أو الكفاح, 
والفضيلة , الوصية التي تكاد تسبق ا4يمان

f (وتضفي ا>مثال الشعبية على ھUذه السUمة مUن سUمات الطبUاع مسUحة إلھيUة 

لى الجمود إكلھا يشير إلى انسحاب ا4نسان من حركة الحياة 
التUUي ھUUي أخUUذ بUUدون عطUUاء إذ تنمUUو قUUيم الفرديUUة علUUى قUUيم 

ود عليه � بما يعإإذ � يھتم ا4نسان 

مت���������������اح عل���������������ى  , م22/7/2017,المص���������������ري الي���������������وم
 .م6/5/2020:تاريخ الدخول على الموقع 

ع%%ين للدراس%%ات والبح%%وث , الق��اھرة, "المص%%رية

 .270ص , مرجع سابق
مرج�ع , الشخص�ية المص�ريةاعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص 

 .142ص,م 1994

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ويسUتطيع أي شUخص يريUد أن يعUرف , "أم الصUابرين"والمصUريون يسUمون مصUرھم ب 
وأقUوالھم المUأثورة السUائرة بUين ا>جيUال, أن يذھب إلى حكمھم, عن صبر المصريين 
وتUUراثھم الشUUفھي والشUUعبي, وأسUUاطيرھم المتوارثUUة أو الشخصUUية, وقصصUUھم 

, وقد كشفت النتائج عن عمق الصبر في نفوس المصريين
, فيما عدا المواقف التي تھUدد الوجUود والبقUاء, في مواجھة المشاكل

وارتباطUه بحUدود م, كما أشارت بعض الدراسات إلى تغاير مفھUوم الصUبر
المرتبط بالصبر بتباين المستوى ا�جتماعي والسني والتعليمي والنوعي

يظھر ھذا الصبر أكثر مUا يظھUر , يمان بالقدر جعل من المصريين شعبا صبورا طويل البال
فيظھرون استس3ما وتجلدا عجيبين يكادان يقربان من الب3دة, في أوقات المحن وا�بت3ء

بUUرز ذلUUك بوضUUوح فUUي ردة فعUUل المصUUريين أثنUUاء مقUUاومتھم المسUUتعمرين والمحتلUUين >رضUUھم
وصUUبرھم علUUى الظUUروف المعيشUUية الصUUعبة مUUن أجUUل التوحUUد لمحاربUUة المسUUتعمر

فعلھم في صبرھم على الظروف المعيشية الصعبة التUي سUبقت ثUورة 
لظروف الى مستوى غير موضوعي للمعيشة قاموا بالثورة لتحسينھاحينما وصلت تلك ا

وفUUي دراسUUة للمستشUUرق الروسUUي اليكسUUي فاسUUيلييف بعنUUوان 
ستة آ�ف عام مUن الصUبر"الذي يضع له عنوان , وتحديدا بالباب الرابع

روح المبUUادرة تحUUت وطUUأة مUUا يمكUUن أن يسUUمى بالغيبيUUة عنUUد المصUUريين دومUUا مUUا يUUرتبط بفقUUدان 
تلك ھي الحكم الشUعبية الواسUعة , الصبر جميل, الصبر طيب, الصبر خير:" حيث يقول
وتراھا مكتوبة بالزخارف علUى جوانUب الشUاحنات , تسمعھا تتردد باستمرار, ا�نتشار في مصر

, وأصبح الصبر ,وفي الدواوين الحكومية, وعلى واجھات الدكاكين
الوصية التي تكاد تسبق ا4يمان, والوصية ا>ولى لدى الشعب, السبيل لبلوغ المأمول
وتضفي ا>مثال الشعبية على ھUذه السUمة مUن سUمات الطبUاع مسUحة إلھيUة , 

5(.  

  :السلبية وال=مباEة

كلھا يشير إلى انسحاب ا4نسان من حركة الحياة , الفردية والسلبية والتخلف
التUUي ھUUي أخUUذ بUUدون عطUUاء إذ تنمUUو قUUيم الفرديUUة علUUى قUUيم " ا>نانيUUة"والثبUUات داخUUل سUUياج مUUن 

إذ � يھتم ا4نسان , وأما السلبية فھي وجه آخر من ا>نانية والفردية

                                         

المص���������������ري الي���������������وم, "الص%%%%%%%%%%%%%%%بر ح%%%%%%%%%%%%%%%رق ال%%%%%%%%%%%%%%%دكان", أحم���������������د الش���������������ھاوي
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1166287 , تاريخ الدخول على الموقع

المص%%ريةالج%%ذور ا	جتماعي%%ة والسياس%%ية للشخص%%ية : التكي%%ف والمقاوم%%ة
 .141ص, م2007

مرجع سابق, "الشخصية القومية بين الحقيقة والوھم في عصر العولمة
اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص , سالي محمد علي بركات

1994, لبنان, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, "مصر والمصريون

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

والمصUريون يسUمون مصUرھم ب , سواه
عن صبر المصريين 

وقصصUUھم , الشUUعبية
 .      )1(عام

وقد كشفت النتائج عن عمق الصبر في نفوس المصريين          
في مواجھة المشاكل

كما أشارت بعض الدراسات إلى تغاير مفھUوم الصUبر
المرتبط بالصبر بتباين المستوى ا�جتماعي والسني والتعليمي والنوعي

يمان بالقدر جعل من المصريين شعبا صبورا طويل البالوا4
في أوقات المحن وا�بت3ء

بUUرز ذلUUك بوضUUوح فUUي ردة فعUUل المصUUريين أثنUUاء مقUUاومتھم المسUUتعمرين والمحتلUUين >رضUUھم
وصUUبرھم علUUى الظUUروف المعيشUUية الصUUعبة مUUن أجUUل التوحUUد لمحاربUUة المسUUتعمر

فعلھم في صبرھم على الظروف المعيشية الصعبة التUي سUبقت ثUورة 
حينما وصلت تلك ا

وفUUي دراسUUة للمستشUUرق الروسUUي اليكسUUي فاسUUيلييف بعنUUوان           
وتحديدا بالباب الرابع

عنUUد المصUUريين دومUUا مUUا يUUرتبط بفقUUدان 
حيث يقول, القدرية

ا�نتشار في مصر
وعلى واجھات الدكاكين
السبيل لبلوغ المأمول

, التي � تتزعزع
5()يحب الصابرين

السلبية وال=مباEة  - ت
الفردية والسلبية والتخلف          

والثبUUات داخUUل سUUياج مUUن 
وأما السلبية فھي وجه آخر من ا>نانية والفردية, الجماعية

                                                          
1

أحم���������������د الش���������������ھاوي -
:https://www.almasryalyoum.com/news/details/1166287
2

التكي%%ف والمقاوم%%ة", محم��ود ع��ودة -
2007,ا	نسانية وا	جتماعية

3
الشخصية القومية بين الحقيقة والوھم في عصر العولمة", محمد سعيد فرج -
4

سالي محمد علي بركات -
 .80ص, سابق

5
مصر والمصريون", اليكسي فاسيلييف -
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والتخلUف ھUو , بالنفع وفي نفس الوقت ينقد المجتمع دون أن يحUاول أن يكUون إيجابيUا فUي تغييUره
1(. 

بينمUUا تكUUبلھم , يUUرى المصUUريون دائمUUا أن السUUلطة تحUUرمھم دومUUا مUUن اتخUUاذ القUUرارات
�ستيعابھم من خبرة ا>س3ف 

وأن أفضUUل ,, وأنھUUا فUUي أحسUن ا>حUUوال ب3UU فائUUدة
لقUUاء عUUبء المبUUادرة علUUى إو, 

بUل قUد , زاء الواقUع الصUعب المحUيط فقUط
لUى المقاومUة إلUى لجUوئھم فUي أحيUان كثيUرة 

إذ أن قلUة المUوارد أمكUUن , إن ا4نسUان المصUري فUي أخطUر أزمUة ممكUن أن تصUيب بلUد
وكثرة العدد البشري مشكلة أمكUن للصUين أن تتغلUب عليھUا وھUي عنUدھا 

وأمUا قلUة , صح عن معUد�تھا الحقيقيUة رسUميا
العUUدد فUUي دولUUة ا�حUUت3ل الصUUھيوني فقUUد أمكUUن أيضUUا أن تتغلUUب عليھUUا بUUأن تسUUتجلب الكفUUاءات 
ومن الممكن أن تتغلUب أي بلUد علUى مشUاكلھا إذا كUان ا4نسUان 

  .)3(الداخل ومخربا من الخارج

بقلUة أعUUداد الUUداعين للثUورة علUUى ا>وضUUاع 
لى صفوفھا بعد مؤشUرات نجاحھUا وسUقوط 

ين الرئيسيين لقيام الثورة ھم وتجدر ا4شارة ھنا الى أن الداع
, الشباب في حين أن الكثير من كبار السن قاموا برفضھا بحجة استقرار الدولUة ووقUف الفوضUى

لى مرونة الشباب في التخلص من بعض القيم السلبية الموروثة من النسق الثقافي 
فUي نسUبة المشUاركة السياسUية 
, كUUان بسUUبب انعUUدام إحسUUاس المصUUري بقيمUUة صUUوته

مقارنة با4قبال الكبير على ا�نتخابات وا�ستفتاءات التي تلت 
مشUUاركتھم وھUUو مUUا يفسUUر رغبUUة المصUUريين فUUي تقريUUر مصUUيرھم وإحساسUUھم بأھميUUة 

بأنUUUه قUUUد كUUUان للمصUUUريين , ويمكUUن تفسUUUير ال3مبUUUا�ة والسUUUلبية عنUUUد المصUUريين أيضUUUا
ن المسUئولين فUي مصUر يتعUاملون معھUم كمUا لUو 

التUUذكر " حUUدود" تزيUUد عUUن � كحقUUوق الغائUUب التUUي �
وھUUو شUUعور شUUاق علUUى الUUنفس >نUUه يشUUبه 

المكتب%%ة المص%%رية للطباع%%ة , "الشخص%%ية المص%%رية دراس%%ة أنثروبولوجي%%ة للمدرس%%ة المص%%رية للف%%ن والحي%%اة

 . 136-134ص ص , مرجع سابق
 . 12ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

مرج�ع , الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بالنفع وفي نفس الوقت ينقد المجتمع دون أن يحUاول أن يكUون إيجابيUا فUي تغييUره
1(عدم الجدية في تجديد الذات والمعرفة بالبحث المستمر والتمحيص

يUUرى المصUUريون دائمUUا أن السUUلطة تحUUرمھم دومUUا مUUن اتخUUاذ القUUرارات
�ستيعابھم من خبرة ا>س3ف , وكثيرا ما يفتقد المصريون روح المبادرة, العادات بقيود صارمة

وأنھUUا فUUي أحسUن ا>حUUوال ب3UU فائUUدة, أن العقUاب دائمUUا مUUا يلحUUق أصUحاب المبUUادرة
, لة للحفUUاظ علUUى راحUUة البUUال ھUUي الخضUUوع أو التظUUاھر بUUذلك

زاء الواقUع الصUعب المحUيط فقUطإو� يتخذ المصUريون موقUف الUدفاع الشUامل 
لUى لجUوئھم فUي أحيUان كثيUرة إبا4ضUافة , لى الھروب منUه بطUرق مختلفUة

  .)2(ل على القوانين والتنصل من التعليمات

إن ا4نسUان المصUري فUي أخطUر أزمUة ممكUن أن تصUيب بلUد
وكثرة العدد البشري مشكلة أمكUن للصUين أن تتغلUب عليھUا وھUي عنUدھا , لليابان أن تتغلب عليھا

صح عن معUد�تھا الحقيقيUة رسUميااليوم اكتفاء ذاتي من الطعام ونسبة نمو عالية � تف
العUUدد فUUي دولUUة ا�حUUت3ل الصUUھيوني فقUUد أمكUUن أيضUUا أن تتغلUUب عليھUUا بUUأن تسUUتجلب الكفUUاءات 

ومن الممكن أن تتغلUب أي بلUد علUى مشUاكلھا إذا كUان ا4نسUان , اليھودية من مختلف أنحاء العالم
الداخل ومخربا من الخارج فيھا سليما وليس مريضا بالمرض الذي يجعله مخربا من

بقلUة أعUUداد الUUداعين للثUورة علUUى ا>وضUUاع , ويمكUن تفسUUير سUلبية و�مبUUا�ة المصUUريين
لى صفوفھا بعد مؤشUرات نجاحھUا وسUقوط إثم انضمام عدد كبير , م2011يناير

وتجدر ا4شارة ھنا الى أن الداع, محمد حسني مبارك
الشباب في حين أن الكثير من كبار السن قاموا برفضھا بحجة استقرار الدولUة ووقUف الفوضUى

لى مرونة الشباب في التخلص من بعض القيم السلبية الموروثة من النسق الثقافي 
فUي نسUبة المشUاركة السياسUية لUى أن ا�نخفUاض الحUاد إشUارة ھنUا كذلك يمكن أيضUا ا4

كUUان بسUUبب انعUUدام إحسUUاس المصUUري بقيمUUة صUUوته, م2011ينUUاير  25للمصUUريين قبUUل ثUUورة 
مقارنة با4قبال الكبير على ا�نتخابات وا�ستفتاءات التي تلت , حساسه با�غتراب داخل وطنه

وھUUو مUUا يفسUUر رغبUUة المصUUريين فUUي تقريUUر مصUUيرھم وإحساسUUھم بأھميUUة 
  .)4(السياسية داخل وطنھم

ويمكUUن تفسUUUير ال3مبUUUا�ة والسUUUلبية عنUUUد المصUUريين أيضUUUا
ن المسUئولين فUي مصUر يتعUاملون معھUم كمUا لUو إ: فھUم يقولUون, المغتربين خارجيا شكوى دائمة

� كحقUUوق الغائUUب التUUي �إوبالتUUالي ف3UU حقUUوق لھUUم 
وھUUو شUUعور شUUاق علUUى الUUنفس >نUUه يشUUبه , والشUUعور بUUالحنين >يUUام خUUوال ولUUت وانتھUUى أمرھUUا

                                         

الشخص%%ية المص%%رية دراس%%ة أنثروبولوجي%%ة للمدرس%%ة المص%%رية للف%%ن والحي%%اة"
 . 115ص, م1996, القاھرة

مرجع سابق, "الجذور ا	جتماعية والسياسية للشخصية المصرية: التكيف والمقاومة
الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�ريةاعتماد , سالي محمد علي بركات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

بالنفع وفي نفس الوقت ينقد المجتمع دون أن يحUاول أن يكUون إيجابيUا فUي تغييUره
عدم الجدية في تجديد الذات والمعرفة بالبحث المستمر والتمحيص

يUUرى المصUUريون دائمUUا أن السUUلطة تحUUرمھم دومUUا مUUن اتخUUاذ القUUرارات          
العادات بقيود صارمة

أن العقUاب دائمUUا مUUا يلحUUق أصUحاب المبUUادرة
لة للحفUUاظ علUUى راحUUة البUUال ھUUي الخضUUوع أو التظUUاھر بUUذلكوسUUي

و� يتخذ المصUريون موقUف الUدفاع الشUامل , اJخرين
لى الھروب منUه بطUرق مختلفUةإيلجأون 

ل على القوانين والتنصل من التعليماتالسلبية كالتحاي

إن ا4نسUان المصUري فUي أخطUر أزمUة ممكUن أن تصUيب بلUد          
لليابان أن تتغلب عليھا

اليوم اكتفاء ذاتي من الطعام ونسبة نمو عالية � تف
العUUدد فUUي دولUUة ا�حUUت3ل الصUUھيوني فقUUد أمكUUن أيضUUا أن تتغلUUب عليھUUا بUUأن تسUUتجلب الكفUUاءات 

اليھودية من مختلف أنحاء العالم
فيھا سليما وليس مريضا بالمرض الذي يجعله مخربا من

ويمكUن تفسUUير سUلبية و�مبUUا�ة المصUUريين          
يناير 25السيئة قبيل 
محمد حسني مبارك/ نظام الرئيس

الشباب في حين أن الكثير من كبار السن قاموا برفضھا بحجة استقرار الدولUة ووقUف الفوضUى
لى مرونة الشباب في التخلص من بعض القيم السلبية الموروثة من النسق الثقافي إوھو ما يشير 

كذلك يمكن أيضUا ا4, للمجتمع
للمصUUريين قبUUل ثUUورة 

حساسه با�غتراب داخل وطنهإو
وھUUو مUUا يفسUUر رغبUUة المصUUريين فUUي تقريUUر مصUUيرھم وإحساسUUھم بأھميUUة , الثUUورة

السياسية داخل وطنھم

ويمكUUن تفسUUUير ال3مبUUUا�ة والسUUUلبية عنUUUد المصUUريين أيضUUUا          
المغتربين خارجيا شكوى دائمة

وبالتUUالي ف3UU حقUUوق لھUUم , كUUانوا غUUائبين
والشUUعور بUUالحنين >يUUام خUUوال ولUUت وانتھUUى أمرھUUا

                                                          
1

", علي��اء رض��اه راف��ع -
القاھرة, والنشر والتوزيع

2
التكيف والمقاومة", محمود عودة -

3
الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
4

سالي محمد علي بركات -
 .82ص , سابق
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 -وممUا يزيUد ا>مUر غUورا فUي الUنفس أن ھUؤ�ء المغتUربين يزيUد عUددھم 
عتراف بأن ول\نصاف يجب ا�

عUUدديا (المصUUريين المغتUUربين علUUى حUUق فيمUUا ينتUUابھم مUUن شUUعور بUUالھوان والتھمUUيش مUUع أنھUUم  
  .)1(يمثلون قوة ضاربة لمصر يمكن أن تدعم قضاياھا في الداخل والخارج

وقد أصبح لھم نائب يمUثلھم , و�بد من التذكير بأن وضع المغتربين قد تغير اليوم كثيرا

ولكنھUا تظUل لفتUرة , إن مجمل الخصائص ذات الطابع القومي � تسUتمر عبUر العصUور
نUUه ي3حUUظ بعUUض الخصUUائص المسUUتمرة فUUي شخصUUية 

المصUري  فمن الشائع عUن, كما أنه توجد خصائص تعتبر غريبة عن تلك الشخصية
ولكن يوجد أن ھناك بعض ا>عمال التي تسم بعض المصريين 

ويمكن القول إن مفھوم التسامح بدأ ذا طابع ديني في القرن السادس عشر وحتى القرن 
ومUا صUاحبھا مUن , تحUديثولكن مUع تطUور المجتمUع ومUا طUرأ عليUه مUن عمليUات 

اتسع مجال التسUامح ليشUمل بجانUب التسUامح الUديني كافUة 
� لتشمل كل ما ھو مخالف روحيا 

, لى مشكلة صعبةإويؤدي مصطلح ا�عتراض 
  .)4(فإنه يعتمد اذن على التعصب

ن التسليم بھذه الخاصية في المجتمع المصري ليس تسليما مطلقا 
فيUUرى المصUUريون أنUUه يجUUب عUUدم التسUUامح مUUع البعيUUدين عUUن القUUيم والUUدين ومUUدمني المخUUدرات 

فيما يخص التسامح لدى , وقد توصلت سامية خضر صالح في دراستھا
, بأن الشخصUية المصUرية متسUامحة

وأما على مستوى التسامح السياسUي فUإن المصUريين لUم يشUاركوا فUي السياسUة مUن قبUل 
ولكن كان لديھم حالة من عUدم 
كمUا أن عمUق الخ3فUات السياسUية بUين المصUريين خ3Uل الفتUرة 
كان قائما بشكل رئيسي بسبب الخ3ف على شكل النظام الذي يرغبون أن 

  .132ص, م2006, 481ع 

بتاريخ , كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499 

 . 253ص, مرجع سابق, "قضايا في علم اجتماع التربية المعاصرة
, كلي��ة اxداب, , الق��اھرة, مرك%%ز البح%وث والدراس%%ات ا	جتماعي%ة

 .147ص, مرجع سابق

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وممUا يزيUد ا>مUر غUورا فUي الUنفس أن ھUؤ�ء المغتUربين يزيUد عUددھم , الشعور بتذكر المUوتى
ول\نصاف يجب ا�, بحسب أكثر التقديرات صوابا وتفاؤ� عن ث3ثة م3يين شخص

المصUUريين المغتUUربين علUUى حUUق فيمUUا ينتUUابھم مUUن شUUعور بUUالھوان والتھمUUيش مUUع أنھUUم  
يمثلون قوة ضاربة لمصر يمكن أن تدعم قضاياھا في الداخل والخارج

و�بد من التذكير بأن وضع المغتربين قد تغير اليوم كثيرا
  .)2(البرلمان المصري

إن مجمل الخصائص ذات الطابع القومي � تسUتمر عبUر العصUور
نUUه ي3حUUظ بعUUض الخصUUائص المسUUتمرة فUUي شخصUUية إوعلUUى الUUرغم مUUن ذلUUك ف, 

كما أنه توجد خصائص تعتبر غريبة عن تلك الشخصية
ولكن يوجد أن ھناك بعض ا>عمال التي تسم بعض المصريين , أنه يميل إلى الوسطية والتسامح

 . )3(بالتعصب وا4رھاب

ويمكن القول إن مفھوم التسامح بدأ ذا طابع ديني في القرن السادس عشر وحتى القرن 
ولكن مUع تطUور المجتمUع ومUا طUرأ عليUه مUن عمليUات 

اتسع مجال التسUامح ليشUمل بجانUب التسUامح الUديني كافUة , تغيرات وآثار سياسية وثقافية وفكرية
� لتشمل كل ما ھو مخالف روحيا , وتم توسيع آفاق التسامح, أشكال وأنماط ا�خت3فات ا>خرى

ويؤدي مصطلح ا�عتراض , فحسب؛ بل كل ما ھو مخالف سياسيا واجتماعيا
فإنه يعتمد اذن على التعصب, فإذا لم يكن ھناك تبرير منطقي لھذا ا�عتراض

ن التسليم بھذه الخاصية في المجتمع المصري ليس تسليما مطلقا إوعلى الجانب اJخر ف
فيUUرى المصUUريون أنUUه يجUUب عUUدم التسUUامح مUUع البعيUUدين عUUن القUUيم والUUدين ومUUدمني المخUUدرات 

وقد توصلت سامية خضر صالح في دراستھا, )5(والمجرمين وا>ميين
بأن الشخصUية المصUرية متسUامحة, من عينة الدراسة% 65لى استجابة إ, الشخصية المصرية
  .)6(بأنھا غير متسامحة% 35

وأما على مستوى التسامح السياسUي فUإن المصUريين لUم يشUاركوا فUي السياسUة مUن قبUل 
ولكن كان لديھم حالة من عUدم , ولم تكن ھناك خ3فات جذرية في ذلك, م2011

كمUا أن عمUق الخ3فUات السياسUية بUين المصUريين خ3Uل الفتUرة , التسامح تجUاه السUلطة الحاكمUة 
كان قائما بشكل رئيسي بسبب الخ3ف على شكل النظام الذي يرغبون أن ) م2015

                                         

ع , كتاب اليوم: سلسلة, القاھرة, دار أخبار اليوم, "فوبيا ا	س/م في الغرب
كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك, فر الشيخأستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة ك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

قضايا في علم اجتماع التربية المعاصرة", عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق
مرك%%ز البح%وث والدراس%%ات ا	جتماعي%ة, "التس%%امح ا	جتم%اعي ب%%ين الت%%راث والتغيي%ر", 

180.  

302 
مرجع سابق, "الشخصية المصرية تحديات الحاضر وافاق المستقبل المنظور"

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

الشعور بتذكر المUوتى
بحسب أكثر التقديرات صوابا وتفاؤ� عن ث3ثة م3يين شخص

المصUUريين المغتUUربين علUUى حUUق فيمUUا ينتUUابھم مUUن شUUعور بUUالھوان والتھمUUيش مUUع أنھUUم  
يمثلون قوة ضاربة لمصر يمكن أن تدعم قضاياھا في الداخل والخارج) ونوعيا

و�بد من التذكير بأن وضع المغتربين قد تغير اليوم كثيرا          
البرلمان المصري في

  :التسامح  - ث

إن مجمل الخصائص ذات الطابع القومي � تسUتمر عبUر العصUور          
, تاريخيUUة محUUددة

كما أنه توجد خصائص تعتبر غريبة عن تلك الشخصية, المصريين
أنه يميل إلى الوسطية والتسامح

بالتعصب وا4رھاب

ويمكن القول إن مفھوم التسامح بدأ ذا طابع ديني في القرن السادس عشر وحتى القرن           
ولكن مUع تطUور المجتمUع ومUا طUرأ عليUه مUن عمليUات , الثامن عشر

تغيرات وآثار سياسية وثقافية وفكرية
أشكال وأنماط ا�خت3فات ا>خرى

فحسب؛ بل كل ما ھو مخالف سياسيا واجتماعيا
فإذا لم يكن ھناك تبرير منطقي لھذا ا�عتراض

وعلى الجانب اJخر ف          
فيUUرى المصUUريون أنUUه يجUUب عUUدم التسUUامح مUUع البعيUUدين عUUن القUUيم والUUدين ومUUدمني المخUUدرات 

والمجرمين وا>ميين
الشخصية المصرية

35بينما استجاب 

وأما على مستوى التسامح السياسUي فUإن المصUريين لUم يشUاركوا فUي السياسUة مUن قبUل           
2011يناير  25ثورة 

التسامح تجUاه السUلطة الحاكمUة 
2015 -م 2011(

                                                          
1

فوبيا ا	س/م في الغرب", سعيد الXوندي -
2

أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة ك, عصام ھXل - 
متاح على الرابط,م2/10/2021
3

عصام الدين علي ھXل وطلعت عبد الحميد فايق -
4

, الوھ�ابأش�رف عب��د  -
180 -74ص ص , م2005

5
302ص, المرجع السابق -
6

", سامية خضر صالح -
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لUUيس فقUUط سياسUUات السUUلطة الحاكمUUة تجUUاھھم وقUUدرتھا علUUى تلبيUUة 

نمDا إو, الذي E يتعصDب لDدين أو مDذھب
وبالتالي E مجال !ن يجد التطرف الفكري في مصDر 

, )2(لهأي نسبته إليه وعزوته : 
ذا إويقال انتمى ف3ن إلى ف3ن 

3Uوارح عمUده الجUذي تجسUوال ,
والتUي تقUوم علUى فكUرة , تعبUر عنUه الجنسUية

ويغذي ھذه الفكرة إحساس روحي لدى الفرد 

إن ا�نتماء ھو الموضوع الذي يشغل ا�ھتمام من منطلق إدراك فكري بأن بناء ھذا الUوطن مUن 
يجUب أ�  -أي إص3Uح  -وإن ا4ص3Uح 

فإن ك3 عليه مسUئولية فUي مجالUه لكUي 
وھUي المكانUة التUي ھUو , يرسم تصورا لكيفية النھضة والعUودة بھUذا المجتمUع إلUى مكانتUه الرائUدة

وھنUUاك ع3قUUة قويUUة بUUين شUUعور الفUUرد با�نتمUUاء إلUUى الUUوطن وبUUين عطائUUه لھUUذا الUUوطن 
فكلما زاد شعور الفرد , وحرصه على أن يكون في مصاف الدول المتقدمة

, وفعUل كUل مUا يسUتطيع للنھUوض بUالوطن والحفUاظ علUى ممتلكاتUه وترابUه
وھUذا ھUو مUا يجUب أن يكUون عليUه الفUرد 

وتوجUUد مجموعUUة مUUن الشUUواھد الثقافيUUة الدالUUة علUUى وطنيUUة المصUUريين وعمUUق انتمUUائھم 
حيث تؤكد كتب التاريخ أن المقاتل المصري ھو من أقدم من حمUل الس3Uح فUي التUاريخ 

مرج�ع , اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية

, م1951, 3ج, الق�اھرة, مطبع%ة مص%طفى الب%ابي الحلب%ي

 . 342ص

جمعي�ة أولي�اء , تعزيز ا=نتماء للجماعة بزيادة قدرة ذوي ا=حتياجات الخاصة على تحدي اعاقة
23  .  

 .   11ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
: مت������������اح عل������������ى , م4/6/2017, المص������������ري الي������������وم

 .م6/5/2020: تاريخ الدخول على الموقع 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لUUيس فقUUط سياسUUات السUUلطة الحاكمUUة تجUUاھھم وقUUدرتھا علUUى تلبيUUة , تكUUون عليUUه الدولUUة المصUUرية

الذي E يتعصDب لDدين أو مDذھب, وبذا يشكل التسامح جزءا من طبيعة الشعب المصري
وبالتالي E مجال !ن يجد التطرف الفكري في مصDر , ى  مصلحة ب=ده في المقام ا!ول

  .وينتشر على نطاق واسع, بيئة خصبة كي ينمو ويترعرع

  :اEنتماء والوطنية بين الثبات والتغيير

: نميته إلى أبيه: كما يقال, أي انتسب إليه, يقال انتمى الولد إلى أبيه
ويقال انتمى ف3ن إلى ف3ن , وا�نتماء كلمة مأخوذة من النماء بمعنى الزيادة والعلو وا�رتقاء

)3(. 

والUذي تجسUده الجUوارح عم3U, يعنى ا�نتساب الحقيقي للUوطن فكUرا, ومن ثم ا�نتماء
تعبUر عنUه الجنسUية فھذا مUا, وبما أن ا�نتساب ھو انتساب الفرد للوطن

ويغذي ھذه الفكرة إحساس روحي لدى الفرد , التبادل بين الفرد والدولة حول الحقوق والواجبات
  . )4(برغبته في ا�نتماء إلى ھذه الدولة

إن ا�نتماء ھو الموضوع الذي يشغل ا�ھتمام من منطلق إدراك فكري بأن بناء ھذا الUوطن مUن 
وإن ا4ص3Uح , مسئولية أبنائه التي يجب أن يتولوھا بأنفسUھم
فإن ك3 عليه مسUئولية فUي مجالUه لكUي , يخلي فيه أي فرد يعيش على ھذه ا>رض مسئوليته عنه

يرسم تصورا لكيفية النھضة والعUودة بھUذا المجتمUع إلUى مكانتUه الرائUدة

وھنUUاك ع3قUUة قويUUة بUUين شUUعور الفUUرد با�نتمUUاء إلUUى الUUوطن وبUUين عطائUUه لھUUذا الUUوطن 
وحرصه على أن يكون في مصاف الدول المتقدمة, وحرصه على تقدمه
وفعUل كUل مUا يسUتطيع للنھUوض بUالوطن والحفUاظ علUى ممتلكاتUه وترابUه, با�نتماء زاد عطUاؤه

وھUذا ھUو مUا يجUب أن يكUون عليUه الفUرد , ستعداد للتضحية بكل ما يملك للUدفاع عنUه

وتوجUUد مجموعUUة مUUن الشUUواھد الثقافيUUة الدالUUة علUUى وطنيUUة المصUUريين وعمUUق انتمUUائھم 
حيث تؤكد كتب التاريخ أن المقاتل المصري ھو من أقدم من حمUل الس3Uح فUي التUاريخ 

                                         

اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية, لي بركات

مطبع%ة مص%طفى الب%ابي الحلب%ي, "الق%اموس المح%يط", مجد الدين محمد ب�ن يعق�وب الش�يرازي الفيروزب�ادي

ص, م1971, 6ج, القاھرة, دار المعارف, "لسان العرب", ابن منظورجمال الدين أبو الفضل 
تعزيز ا=نتماء للجماعة بزيادة قدرة ذوي ا=حتياجات الخاصة على تحدي اعاقة, محمد رفعت قاسم وبدر الدين كمال

23ص, م2008, العXقةمؤتمر اعاقة والخدمات ذات , أمور المعاقين والجمعية الخليجية ل�عاقة
الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

المص������������ري الي������������وم, مق������������ال, "ا	نتم%%%%%%%%%%%%اء والنم%%%%%%%%%%%%اء" ,وائ������������ل رش������������اد حم������������زة
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1143934 , تاريخ الدخول على الموقع

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

تكUUون عليUUه الدولUUة المصUUرية
  . )1(احتياجاتھم

وبذا يشكل التسامح جزءا من طبيعة الشعب المصري
ى  مصلحة ب=ده في المقام ا!وللإينظر 

بيئة خصبة كي ينمو ويترعرع

اEنتماء والوطنية بين الثبات والتغيير  - ج
يقال انتمى الولد إلى أبيه

وا�نتماء كلمة مأخوذة من النماء بمعنى الزيادة والعلو وا�رتقاء
(ليهإارتفع النسب 

ومن ثم ا�نتماء          
وبما أن ا�نتساب ھو انتساب الفرد للوطن

التبادل بين الفرد والدولة حول الحقوق والواجبات
برغبته في ا�نتماء إلى ھذه الدولة

إن ا�نتماء ھو الموضوع الذي يشغل ا�ھتمام من منطلق إدراك فكري بأن بناء ھذا الUوطن مUن 
مسئولية أبنائه التي يجب أن يتولوھا بأنفسUھمجديد ھو 

يخلي فيه أي فرد يعيش على ھذه ا>رض مسئوليته عنه
يرسم تصورا لكيفية النھضة والعUودة بھUذا المجتمUع إلUى مكانتUه الرائUدة

 . )5(جدير بھا

وھنUUاك ع3قUUة قويUUة بUUين شUUعور الفUUرد با�نتمUUاء إلUUى الUUوطن وبUUين عطائUUه لھUUذا الUUوطن           
وحرصه على تقدمه
با�نتماء زاد عطUاؤه

ستعداد للتضحية بكل ما يملك للUدفاع عنUهوكان على ا
 . )6(تجاه وطنه

وتوجUUد مجموعUUة مUUن الشUUواھد الثقافيUUة الدالUUة علUUى وطنيUUة المصUUريين وعمUUق انتمUUائھم           
حيث تؤكد كتب التاريخ أن المقاتل المصري ھو من أقدم من حمUل الس3Uح فUي التUاريخ , لدولتھم

                                                          
1

لي بركاتسالي محمد ع -
 .85ص, سابق

2
مجد الدين محمد ب�ن يعق�وب الش�يرازي الفيروزب�ادي -

 .   400ص
3

جمال الدين أبو الفضل  -
4

محمد رفعت قاسم وبدر الدين كمال -
أمور المعاقين والجمعية الخليجية ل�عاقة

5
الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
6

وائ������������ل رش������������اد حم������������زة -
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1143934
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وقUد كUان أول مUن اسUتخدم وسUائل 
, ولم ينخرط أي جندي مصري في جيش دولة أجنبية كمرتزقة

وقUد سUقط عUدد , نما بھدف الدفاع عن الوطن
كنكسUة , ھداء في كثير من الحروب التي خاضتھا مصر حتUى فUي عصUرھا الحUديث

لذا يعد ا�نتمUاء الUوطني إحUدى الركUائز ا>ساسUية لمواجھUة التطUرف الفكUري والقضUاء 
وح ا�نتماء والو�ء فيه والعمل على غرس ر

>ن ا>سUرة ھUي , عن طريUق عوامUل التنشUئة المحيطUة بUه وھUي ا>سUرة والمدرسUة
فحUب الUوطن شUعور وغريUزة بUالفطرة منUذ 

الطفل حتى يصل والحفاظ عليه على مدار حياة 
, ف3U يجUوز ھدمUه أو تخريبUه, 

والمتأمل في الشأن المصري تتداخل عنده صور غيUاب ا�نتمUاء للUوطن بسUبب بعUض 
  

صورة أزمة الشباب الذين ھم قاطرة التنمية المسUتدامة ومسUتقبل ا>مUة والUذي أصUبح  ھدفUه 
والحيUاة , ا>ساسي ھو البحث عن فرصة لمغادرة أرض الوطن والسفر الى أي دولة للنجUاح

وتحول ا�نتماء مUن , ت الرياضية ا>وروبية

بينما يتبخر ھذا ا�ھتمام تماما فيمUا 

مDا بمناصDبھا إفھناك طبقة محدودة سDعيدة الحDظ 
وطبقDDة أخDDرى عريضDDة تعDDيش علDDى الكفDDاف 

لى ما تحت مستوى إوأما الطبقة الوسطى فقاربت أن ت=مس وتنحدر 

حيDث أصDبح المجDاني , وكسDبب آخDر لتDدھور اEنتمDاء للDوطن
بينمDا يحتDاج التعلDيم الخDاص والشDھادات الدوليDة إلDى أمDوال طائلDة 

 .ليست بمقدور إE عدد محدود ومحظوظ من أصحاب المقام الرفيع

عر الفDرد أن الDوطن بأن يش, 
  :وذلك بتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن دون استثناء كاJتي

مت�اح . م1/12/2019,أخب�ار الي�وم, الھيئ%ة العام%ة لقص%ور الثقاف%ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وقUد كUان أول مUن اسUتخدم وسUائل , فقد صاحب نشأة الدولUة فUي مصUر حUروب متعUددة
ولم ينخرط أي جندي مصري في جيش دولة أجنبية كمرتزقة, وقد برع في فن الكمائن

نما بھدف الدفاع عن الوطنإنما دائما ما كان يحمل س3حه؛ � بھدف القتال و
ھداء في كثير من الحروب التي خاضتھا مصر حتUى فUي عصUرھا الحUديث

  :)1(م1973ونصر أكتوبر, وحرب ا�ستنزاف

لذا يعد ا�نتمUاء الUوطني إحUدى الركUائز ا>ساسUية لمواجھUة التطUرف الفكUري والقضUاء 
والعمل على غرس ر, وھو الطفل, ويجب أن يبدأ بحجر ا>ساس

عن طريUق عوامUل التنشUئة المحيطUة بUه وھUي ا>سUرة والمدرسUة
فحUب الUوطن شUعور وغريUزة بUالفطرة منUذ , المكان الUذي يولUد ويعUيش ا4نسUان فيUه منUذ صUغره

والحفاظ عليه على مدار حياة , لذا �بد من العمل على تنمية ھذا الحب
f امUحساس بأن حب الوطن واجب وفريضة يسأل عليھا أم ,

  .)2(والمحافظة عليه وعلى منشآته والشعور بالمسئولية تجاھه

والمتأمل في الشأن المصري تتداخل عنده صور غيUاب ا�نتمUاء للUوطن بسUبب بعUض 
  :)3(كاJتي, على سبيل المثال � الحصر يتم ذكر بعضھا

صورة أزمة الشباب الذين ھم قاطرة التنمية المسUتدامة ومسUتقبل ا>مUة والUذي أصUبح  ھدفUه 
ا>ساسي ھو البحث عن فرصة لمغادرة أرض الوطن والسفر الى أي دولة للنجUاح

  .بشكل أكثر آدمية

ت الرياضية ا>وروبيةبالدوريا, صورة اھتمام الجماھير على المقاھي
 .لى ا>ندية ا>وروبيةإ, ا>ندية الوطنية

بينما يتبخر ھذا ا�ھتمام تماما فيمUا ,  صورة اھتمام الشارع المصري بانتخابات دول أخرى
 .يخص القضايا السياسية الوطنية

فھناك طبقة محدودة سDعيدة الحDظ , صور اتساع الفوارق بين فئات المجتمع
وطبقDDة أخDDرى عريضDDة تعDDيش علDDى الكفDDاف , أو بثرواتھDDا تسDDكن القصDDور والكمبونDDدات

وأما الطبقة الوسطى فقاربت أن ت=مس وتنحدر , وتسكن العشوائيات

وكسDبب آخDر لتDدھور اEنتمDاء للDوطن, يأتي التعليم كصورة أخرى
بينمDا يحتDاج التعلDيم الخDاص والشDھادات الدوليDة إلDى أمDوال طائلDة , منه في حالDة مترديDة

ليست بمقدور إE عدد محدود ومحظوظ من أصحاب المقام الرفيع
, ويتحقق اEنتماء الذي E يجد معه الفرد فرصة !ن يتطرف فكريا

وذلك بتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن دون استثناء كاJتي, يعامله بأنه جزء منه

                                         

  .206-202ص ص , مرجع سابق ,"الثقافة والشخصية

الھيئ%ة العام%ة لقص%ور الثقاف%ة ,مق�ال,"nرھ%ابا	نتماء وحب ال%وطن والتص%دي ل
http://m.akhbarelyom.com ,م21/4/2020:تاريخ الدخول.  

  .مرجع سابق, مقال, "ا	نتماء والنماء

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

فقد صاحب نشأة الدولUة فUي مصUر حUروب متعUددة, لبشريا
وقد برع في فن الكمائن, التمويه

نما دائما ما كان يحمل س3حه؛ � بھدف القتال وإو
ھداء في كثير من الحروب التي خاضتھا مصر حتUى فUي عصUرھا الحUديثكبير من الش

وحرب ا�ستنزاف, م1967

لذا يعد ا�نتمUاء الUوطني إحUدى الركUائز ا>ساسUية لمواجھUة التطUرف الفكUري والقضUاء           
ويجب أن يبدأ بحجر ا>ساس,, عليه

عن طريUق عوامUل التنشUئة المحيطUة بUه وھUي ا>سUرة والمدرسUة, منذ الصغر
المكان الUذي يولUد ويعUيش ا4نسUان فيUه منUذ صUغره

لذا �بد من العمل على تنمية ھذا الحب, الو�دة
حساس بأن حب الوطن واجب وفريضة يسأل عليھا أمUام fإليه إ

والمحافظة عليه وعلى منشآته والشعور بالمسئولية تجاھه

والمتأمل في الشأن المصري تتداخل عنده صور غيUاب ا�نتمUاء للUوطن بسUبب بعUض            
يتم ذكر بعضھا, ا>زمات

صورة أزمة الشباب الذين ھم قاطرة التنمية المسUتدامة ومسUتقبل ا>مUة والUذي أصUبح  ھدفUه  •
ا>ساسي ھو البحث عن فرصة لمغادرة أرض الوطن والسفر الى أي دولة للنجUاح

بشكل أكثر آدمية
صورة اھتمام الجماھير على المقاھي •

ا>ندية الوطنية
صورة اھتمام الشارع المصري بانتخابات دول أخرى •

يخص القضايا السياسية الوطنية
صور اتساع الفوارق بين فئات المجتمع •

أو بثرواتھDDا تسDDكن القصDDور والكمبونDDدات
وتسكن العشوائيات

 .الفقر

يأتي التعليم كصورة أخرى  •
منه في حالDة مترديDة

ليست بمقدور إE عدد محدود ومحظوظ من أصحاب المقام الرفيع
ويتحقق اEنتماء الذي E يجد معه الفرد فرصة !ن يتطرف فكريا 

يعامله بأنه جزء منه

                                                          
1

الثقافة والشخصية", عاطف وصفي -
2

ا	نتماء وحب ال%وطن والتص%دي ل" ,ليلى ابراھيم -
http://m.akhbarelyom.com:على الرابط

3
ا	نتماء والنماء" ,وائل رشاد حمزة -
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بصDDورة موحDDدة تعكDDس , حصDDول جميDDع أبنDDاء الشDDعب علDDى حقDDوقھم التعليميDDة والصDDحية

الثغDرات مDن خD=ل  -وعDدم إتاحDة الفرصDة 
 .!ن يوجد أحد فوق القانون

وتDDذليل كافDDة , وتبنDDي أصDDحاب العقليDDات الفDDذة المتميDDزة

ينDة أو احتكDار ابنDاء طبقDة مع
وانما يجب أن يكDون المقيDاس فDي ذلDك ھDو 

وھنDDاك طDDرق كثيDDرة فDDي عصDDر 

واJخUر ھنUا يقصUد بUه علUى , 
وقUUد أثبتUUت الدراسUUات أن , )1(

وھناك مؤشرات إلى أن , منھا نفسيا
كمUUا أن معيUار كثافUة التفاعUل مUع اJخUرين ھUو الUUدين 

والخUوف مUن , وطبيعة الشخصية المصUرية ھUي الحUذر والرويUة فUي المبUادرة بالتفاعUل
يث الشك والحUذر مUن اJخUرين كشUفت النتUائج 
أن مUا يحكUم سUلوك المصUري 
في ھذا الصدد ليس الشك علUى إط3قUه إنمUا ھUو الحUذر والرويUة قبUل التفاعUل المكثUف والمبUادرة 

على النظرة الدونية للمصري لذاته ونظرة التقدير وا�حتUرام لكUل 
إ� أننا ما نزال تحت سUيطرة الغUرب 

ھج والرقUUي لUUدى العUUرب ھUUو ا�قتUUداء بUUن
حتى أصبحنا ننظر إلى أنفسUنا وإلUى مجتمعنUا وتاريخنUا مUن خ3Uل 
في حين تؤكد نھلة إبراھيم أن موجة التغريUب فUي السUبعينيات مUن القUرن 

الم�ؤتمر الس�نوي الث�اني العل�وم , ين%اير نموذج%ا
المرك%%ز العرب%%ي ل+بح%%اث ودراس%%ة , "ج��دليات ا=ن��دماج ا=جتم��اعي وبن��اء الدول��ة واfم��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي

 .138ص, مرجع سابق
 .167ص, م1992

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

حصDDول جميDDع أبنDDاء الشDDعب علDDى حقDDوقھم التعليميDDة والصDDحية

وعDدم إتاحDة الفرصDة , ومعاقبة المقصر, تكريم المجتھد تكريما Eئقا
!ن يوجد أحد فوق القانون -القانونية أو اQخ=ل بالعدالة بصورة متعمدة ومباشرة

وتبنDDي أصDDحاب العقليDDات الفDDذة المتميDDزة, التشDDجيع علDDى التفDDوق والنبDDوغ
 .الصعاب أمامھم

أو احتكDار ابنDاء طبقDة مع, يجب أن E يكون ھناك احتكارا لفئات بعينھا لوظائف محددة
وانما يجب أن يكDون المقيDاس فDي ذلDك ھDو , للمناصب العليا في الحكومة بكافة مؤسساتھا

 .الكفاءة واEستحقاق

وھنDDاك طDDرق كثيDDرة فDDي عصDDر , وا!خDDذ بمقترحاتDDه, احتDDرام توجھDDات المDDواطن وآرائDDه
 .يسھل من خ=لھا معرفة ماذا يريد الموطن

 .ممثلي الشعب الديموقراطية في اختيار الحكام وكل

  :صورة الذات وصورة اJخر

, ويقصد بھا نظرة المصري لذاته في مقابUل نظرتUه لcخUر
(السUUلطة الحاكمUUة وأعوانھUUا وذوي المھUUن العليUUا: المسUUتوى الUUداخلي

منھا نفسيا الشخصية المصرية تميل إلى التفاعل مع ا>شخاص ا>قرب
كمUUا أن معيUار كثافUة التفاعUل مUع اJخUرين ھUو الUUدين , التغيUر فUي ھUذه الخاصUية يUتم بUبطء شUديد

وطبيعة الشخصية المصUرية ھUي الحUذر والرويUة فUي المبUادرة بالتفاعUل
يث الشك والحUذر مUن اJخUرين كشUفت النتUائج ومن ح, الغرباء والشك فيھم دون المحيط القرابي

أن مUا يحكUم سUلوك المصUري , التي توصل لھا محمد عودة في دراسته عن الشخصUية المصUرية
في ھذا الصدد ليس الشك علUى إط3قUه إنمUا ھUو الحUذر والرويUة قبUل التفاعUل المكثUف والمبUادرة 

على النظرة الدونية للمصري لذاته ونظرة التقدير وا�حتUرام لكUل ) حامد عمار
إ� أننا ما نزال تحت سUيطرة الغUرب , وعلى الرغم من استق3لنا السياسي:" ما ھو أوروبي قائ3

والرقUUي لUUدى العUUرب ھUUو ا�قتUUداء بUUن, علUUى ا>صUUعدة النفسUUية والحضUUارية والثقافيUUة والمدنيUUة
حتى أصبحنا ننظر إلى أنفسUنا وإلUى مجتمعنUا وتاريخنUا مUن خ3Uل , الحياة ا>وروبية وا>مريكية

في حين تؤكد نھلة إبراھيم أن موجة التغريUب فUي السUبعينيات مUن القUرن , )4("نظرة الغربي إلينا

                                         

ين%اير نموذج%ا 25ع%د ث%ورةمص%ر ب: ا	ندماج ا	جتماعي والمواطن%ة النش%طة, علي عبد الرازق جلبي
ج��دليات ا=ن��دماج ا=جتم��اعي وبن��اء الدول��ة واfم��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي, 

  .26ص, م2013,مارس 31-30في الفترة من , 

 .42 -40ص ص 
مرجع سابق, "الجذور ا	جتماعية والسياسية للشخصية المصرية: التكيف والمقاومة

1992,مركز ابن خلدون للدراسات ا	نمائية, القاھرة, "في بناء ا	نسان العربي

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

حصDDول جميDDع أبنDDاء الشDDعب علDDى حقDDوقھم التعليميDDة والصDDحية •
  .العدالة

تكريم المجتھد تكريما Eئقا  •
القانونية أو اQخ=ل بالعدالة بصورة متعمدة ومباشرة

التشDDجيع علDDى التفDDوق والنبDDوغ •
الصعاب أمامھم

يجب أن E يكون ھناك احتكارا لفئات بعينھا لوظائف محددة •
للمناصب العليا في الحكومة بكافة مؤسساتھا

الكفاءة واEستحقاق
احتDDرام توجھDDات المDDواطن وآرائDDه •

يسھل من خ=لھا معرفة ماذا يريد الموطن, المعلومات
الديموقراطية في اختيار الحكام وكل •
صورة الذات وصورة اJخر  - ح

ويقصد بھا نظرة المصري لذاته في مقابUل نظرتUه لcخUر          
المسUUتوى الUUداخلي

الشخصية المصرية تميل إلى التفاعل مع ا>شخاص ا>قرب
التغيUر فUي ھUذه الخاصUية يUتم بUبطء شUديد

 .)2(وا>خ3ق

وطبيعة الشخصية المصUرية ھUي الحUذر والرويUة فUي المبUادرة بالتفاعUل          
الغرباء والشك فيھم دون المحيط القرابي

التي توصل لھا محمد عودة في دراسته عن الشخصUية المصUرية
في ھذا الصدد ليس الشك علUى إط3قUه إنمUا ھUو الحUذر والرويUة قبUل التفاعUل المكثUف والمبUادرة 

  .)3(إليه

حامد عمار(ويؤكد           
ما ھو أوروبي قائ3

علUUى ا>صUUعدة النفسUUية والحضUUارية والثقافيUUة والمدنيUUة
الحياة ا>وروبية وا>مريكية

نظرة الغربي إلينا

                                                          
1

علي عبد الرازق جلبي -
, ا=جتماعي��ة وا=نس��انية

, قطر, الدوحة, السياسات
2

ص ص , المرجع السابق -
3

التكيف والمقاومة", محمود عودة -
4

في بناء ا	نسان العربي", حامد عمار -
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 الماضي قUد دعمUت مUن زيUادة حUدة النظUر الدونيUة للUذات فUي مقابUل نظUرة ا�حتUرام لكUل مUا ھUو

فإنUه نظUرا لbوضUاع , وفيما يتعلق بصورة اJخر والمتمثلة في صورة السلطة الحاكمة
يشير علي جلبي إلى أن , م2011

وعUدم , لفقراءعدم الثقة في الحكومة قد ازدادت بسبب عدم التزامھا بوعودھUا وعUدم اھتمامھUا بUا

وھنا Eبد من اQشارة إلى أھمية دور المؤسسات التربوية في إشعار اQنسان المصDري بقيمتDه 
وحثDDه علDDى مواكبDDة , وإظھDDار قدراتDDه فDDي إمكانيDDة التغييDDر ل_فضDDل

, والUدفاع عنھUا بكUل مUا أوتUي مUن قUوة
والحفUاظ علUى العUرض والشUرف والمUروءة والتعUاون 

إلUى ممارسUته لقUدر " مUاء الوجUه
نسان المصUري علUى صUلة المUودة 

ولUذلك , ويحترم المصري كبار السUن والنسUاء وا>طفUال
ويشعر بالخزي والعUار , يتسامح إذا أصابه إيذاء أو مكروه من أي فرد ينتمي لھذه الفئات الث3ث

وأيضا يمكن القول بأن احترام الكبير وتوقيره لم يكن دائما شيئا مقدسا � يمكن المساس 
, فقد كان من أبرز ما أمكن م3حظته في طريقة التفاعل للشباب المصري في العقود ا>خيرة

نUUاير ي25وكUUان ذلUUك خ3UUل ثUUورة 
لكUUنھم تمUUردوا أيضUUا علUUى , ولUUم يتمUUرد الشUUباب فقUUط علUUى ا>وضUUاع المجتمعيUUة السUUيئة

رغبة الكبار في الرضوخ لتلك ا>وضاع باعتبار أن الصبر أحUد محUددات  الشخصUية المصUرية 

وھUو مUن يUدافع عUن ا>رض والعUرض 
وأو�د البلUUد ھUUم مUUن تصUUدوا للفرنسUUيين فUUي مطلUUع القUUرن الثUUامن عشUUر 
وقبلھم في المنصورة تصدوا لجيش لويس التاسع 
وھم العساكر والضUباط الUذين حUرروا ا>رض وانتزعوھUا مUن يUد 
فحطموا خط بارليف وأذابوا الساتر 

دراس%%ة ف%%ي عل%%م ا	جتم%%اع : ا	بع%%اد ا	جتماعي%%ة والثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية

 .22ص,مرجع سابق, يناير نموذجا

مرج�ع , اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الماضي قUد دعمUت مUن زيUادة حUدة النظUر الدونيUة للUذات فUي مقابUل نظUرة ا�حتUرام لكUل مUا ھUو

وفيما يتعلق بصورة اJخر والمتمثلة في صورة السلطة الحاكمة
2011يناير 25والفساد الثقافي والسياسي قبل ثورة 

عدم الثقة في الحكومة قد ازدادت بسبب عدم التزامھا بوعودھUا وعUدم اھتمامھUا بUا
.  

وھنا Eبد من اQشارة إلى أھمية دور المؤسسات التربوية في إشعار اQنسان المصDري بقيمتDه 
وإظھDDار قدراتDDه فDDي إمكانيDDة التغييDDر ل_فضDDل, وكرامتDDه وإحساسDDه بذاتDDه

  . وتشجيعه على رفض الظلم والخوف

  :الشھامة والمروءة

والUدفاع عنھUا بكUل مUا أوتUي مUن قUوة, يتميز ا4نسUان المصUري بالحفUاظ علUى كرامتUه
والحفUاظ علUى العUرض والشUرف والمUروءة والتعUاون , فالمصري دائUم الحفUاظ علUى مUاء الوجUه

مUاء الوجUه"ويؤدي به الخوف من التورط في أخطاء قد تنUال مUن 
نسان المصUري علUى صUلة المUودة ويحافظ ا4, والشعب المصري شعب كريم, 

ويحترم المصري كبار السUن والنسUاء وا>طفUال, ويقدم له العون في ا>زمات
يتسامح إذا أصابه إيذاء أو مكروه من أي فرد ينتمي لھذه الفئات الث3ث

 .)3(عرضھاإذا فرطت الفتاة في 

وأيضا يمكن القول بأن احترام الكبير وتوقيره لم يكن دائما شيئا مقدسا � يمكن المساس 
فقد كان من أبرز ما أمكن م3حظته في طريقة التفاعل للشباب المصري في العقود ا>خيرة

وكUUان ذلUUك خ3UUل ثUUورة , ھUUو سUUب بعUUض الرمUUوز والتجUUاوز تجUUاه بعUUض كبUUار السUUن
ولUUم يتمUUرد الشUUباب فقUUط علUUى ا>وضUUاع المجتمعيUUة السUUيئة

رغبة الكبار في الرضوخ لتلك ا>وضاع باعتبار أن الصبر أحUد محUددات  الشخصUية المصUرية 

وھUو مUن يUدافع عUن ا>رض والعUرض , "ابUن البلUد"ويعبر عن شخصية المصUري  ب 
وأو�د البلUUد ھUUم مUUن تصUUدوا للفرنسUUيين فUUي مطلUUع القUUرن الثUUامن عشUUر , وك3ھمUUا شUUرف يحميUUه

وقبلھم في المنصورة تصدوا لجيش لويس التاسع , وواجھوا المدافع والبارود بالنبابيت والحجارة
وھم العساكر والضUباط الUذين حUرروا ا>رض وانتزعوھUا مUن يUد , "ابن لقمان"

فحطموا خط بارليف وأذابوا الساتر , م1973لصھيوني ورفعوا عليھا علم مصر في 

                                         

ا	بع%%اد ا	جتماعي%%ة والثقافي%%ة للشخص%%ية القومي%%ة المص%%رية" ,محم��د أحم��د بي��ومي
 .38ص

يناير نموذجا 25مصر بعد ثورة: ا	ندماج ا	جتماعي والمواطنة النشطة, علي عبد الرازق جلبي
  .217ص, مرجع سابق ,"الثقافة والشخصية

اعتماد الشباب على شبكات التواصل ا=جتماعي وعXقته ب�إدراكھم لخص�ائص الشخص�ية المص�رية, سالي محمد علي بركات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

الماضي قUد دعمUت مUن زيUادة حUدة النظUر الدونيUة للUذات فUي مقابUل نظUرة ا�حتUرام لكUل مUا ھUو
  .)1(غربي

وفيما يتعلق بصورة اJخر والمتمثلة في صورة السلطة الحاكمة          
والفساد الثقافي والسياسي قبل ثورة , المعيشية السيئة

عدم الثقة في الحكومة قد ازدادت بسبب عدم التزامھا بوعودھUا وعUدم اھتمامھUا بUا
.)2(تصديھا للفساد

وھنا Eبد من اQشارة إلى أھمية دور المؤسسات التربوية في إشعار اQنسان المصDري بقيمتDه 
وكرامتDDه وإحساسDDه بذاتDDه

وتشجيعه على رفض الظلم والخوف, العصر

الشھامة والمروءة  - خ
يتميز ا4نسUان المصUري بالحفUاظ علUى كرامتUه          

فالمصري دائUم الحفUاظ علUى مUاء الوجUه
ويؤدي به الخوف من التورط في أخطاء قد تنUال مUن , والكرم

, همن ضبط لسلوك
ويقدم له العون في ا>زمات, مع جاره

يتسامح إذا أصابه إيذاء أو مكروه من أي فرد ينتمي لھذه الفئات الث3ث
إذا فرطت الفتاة في 

وأيضا يمكن القول بأن احترام الكبير وتوقيره لم يكن دائما شيئا مقدسا � يمكن المساس           
فقد كان من أبرز ما أمكن م3حظته في طريقة التفاعل للشباب المصري في العقود ا>خيرة, به

ھUUو سUUب بعUUض الرمUUوز والتجUUاوز تجUUاه بعUUض كبUUار السUUن
ولUUم يتمUUرد الشUUباب فقUUط علUUى ا>وضUUاع المجتمعيUUة السUUيئة, م2011

رغبة الكبار في الرضوخ لتلك ا>وضاع باعتبار أن الصبر أحUد محUددات  الشخصUية المصUرية 
  .)4(التقليدية

ويعبر عن شخصية المصUري  ب           
وك3ھمUUا شUUرف يحميUUه

وواجھوا المدافع والبارود بالنبابيت والحجارة
"وأسروه في دار 

لصھيوني ورفعوا عليھا علم مصر في المغتصب ا

                                                          
1

محم��د أحم��د بي��ومي: تق��ديم, نھل��ة اب��راھيم -
ص, مرجع سابق: "الثقافي

2
علي عبد الرازق جلبي -
3

الثقافة والشخصية", عاطف وصفي -
4

سالي محمد علي بركات -
 .90ص, سابق
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وھUم الUUذين يتصUدون حاليUUا ل\رھUUاب 
ورغم الغUزو المUدمر الUذي يتعUرض لUه 
نUUس الUUذين ينفثUUون سUUمومھم فUUي عقUUول الشUUباب 

, وأفكUUار متطرفUUة, وينشUUرون القUUيم السUUلبية وا>خ3قيUUات السUUيئة فUUي صUUورة إنتUUاج فنUUي ھUUابط
ما زال الخيUر فUي مصUر وشUبابھا يقUاوم دعUاوي التخريUب 

ع3UUم لحراسUUة المجتمUUع ن التربيUUة والتعلUUيم وا4
  .)1("شخصية مصر

وھنا يجDب القDول بDأن شخصDية المصDري التDي تتصDف عمومDا بالشDھامة والمDروءة كمDا تمDت 
كDان , ن خسDة ونذالDةلما في طبعه م

فھDو ينشDر أفكDارا , تشكلھما نتيجة حتمية !فكاره المنحرفة الھدامة وبعده عDن الطريDق القDويم
 Eم وDب لھDذن E ذينDاء الDوأحيانا تتسبب في ازھاق أرواح ا!بري

حيUث يميUل , تعتبر ھذه الخاصية أحد الUد��ت علUى تنUاقض وازدواجيUة الشخصUية المصUرية
المصUUري الUUى الفكاھUUة والنكتUUة فUUي مواقUUف الضUUيق والملUUل باسUUتثناء مواقUUف الحUUزن فUUي حUUا�ت 
 ,حيث أن مواقف الضيق ھذه ليست رد فعل >زمة شخصية بل >زمات عامة حين تتفاقم

وانما في حلھا على المستوى الشخصي من خ3ل تجاوز 
وتUؤدي النكتUة والفكاھUة وظيفUة 
فھي مخرج ومھUرب فUردي مUن 

وتشUUUغل النكتUUUة مكانUUUا ھامUUUا فUUUي التUUUراث الشUUUعبي 
كUUذلك تنشUUر , والنكتUUة س3UUح تسUUتخدمه الشخصUUية المصUUرية فUUي الUUرد علUUى مسUUتغليه

, وفUUي التنUUدر علUUى الحكUUام الطغUUاة
ويUUرى الUUبعض أن النكتUUة ھUUي الوسUUيلة التنفيسUUية التUUي 
فتلUك النكUات تقUوم بوظيفUة تنفيسUية 

ولUUذا , فھUUي تعبUUر عUUن شUUدة ا>لUUم والحUUزن الUUذي يشUUعر بUUه المصUUري

مت�����������اح ,م23/10/2019, الوف�����������د, مق�����������ال
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%Ad%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%A8 ,

  .140ص, مرجع سابق

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وھUم الUUذين يتصUدون حاليUUا ل\رھUUاب , الترابUي فUUذھبت أسUطورة الجUUيش الUذي � يقھUUر إلUى ا>بUUد
ورغم الغUزو المUدمر الUذي يتعUرض لUه , الغاشم ويقدمون أرواحھم الطاھرة لينعم الشعب با>مان

UUاة الھUUن دعUUع مUUياطين ا4المجتمUUة وشUUباب دم والبلطجUUول الشUUي عقUUمومھم فUUون سUUذين ينفثUUس الUUن
وينشUUرون القUUيم السUUلبية وا>خ3قيUUات السUUيئة فUUي صUUورة إنتUUاج فنUUي ھUUابط

ما زال الخيUر فUي مصUر وشUبابھا يقUاوم دعUاوي التخريUب , ومھرجانات فوضى وھبوط وسقوط
UUئولين عUUل المسUUن كUUدعم مUUب الUUاط ويطلUUيم وا4وا�نحطUUة والتعلUUن التربي
شخصية مصر"التي تقاتل لھدم , وحمايته من ھجمات الفوضى ا>خ3قية الشرسة

وھنا يجDب القDول بDأن شخصDية المصDري التDي تتصDف عمومDا بالشDھامة والمDروءة كمDا تمDت 
لما في طبعه م, تتنافى تماما مع شخصية المتطرف فكريا

تشكلھما نتيجة حتمية !فكاره المنحرفة الھدامة وبعده عDن الطريDق القDويم
وأحيانا تتسبب في ازھاق أرواح ا!بريDاء الDذين E ذنDب لھDم وE , تحض على العنف والكراھية

  

  :الحزن والفكاھة بين ا!زمة العامة والحل الفردي

تعتبر ھذه الخاصية أحد الUد��ت علUى تنUاقض وازدواجيUة الشخصUية المصUرية
المصUUري الUUى الفكاھUUة والنكتUUة فUUي مواقUUف الضUUيق والملUUل باسUUتثناء مواقUUف الحUUزن فUUي حUUا�ت 
حيث أن مواقف الضيق ھذه ليست رد فعل >زمة شخصية بل >زمات عامة حين تتفاقم

وانما في حلھا على المستوى الشخصي من خ3ل تجاوز , في حل ا>زمة بالطبع
وتUؤدي النكتUة والفكاھUة وظيفUة , إلUى التنفUيس والتUرويح عUن الUنفس, ا�حساس بالضيق والعجUز

فھي مخرج ومھUرب فUردي مUن , اشباع الحاجة الى التخلص من المتاعب والھموم لبعض الوقت
  ).2(أزمة عامةھموم ومتاعب فردية ناتجة عن 

وتشUUUغل النكتUUUة مكانUUUا ھامUUUا فUUUي التUUUراث الشUUUعبي , والشUUUعب المصUUUري يحUUUب الفكاھUUUة
والنكتUUة س3UUح تسUUتخدمه الشخصUUية المصUUرية فUUي الUUرد علUUى مسUUتغليه

وفUUي التنUUدر علUUى الحكUUام الطغUUاة, النكUUات السياسUUية وا�جتماعيUUة أوقUUات ا>زمUUات والنكسUUات
ويUUرى الUUبعض أن النكتUUة ھUUي الوسUUيلة التنفيسUUية التUUي , فUUي فتUUرات ا�نتصUUار والرخUUاء

فتلUك النكUات تقUوم بوظيفUة تنفيسUية , تستخدمھا الشخصية المصرية للتعبير عن السخط والغضب
فھUUي تعبUUر عUUن شUUدة ا>لUUم والحUUزن الUUذي يشUUعر بUUه المصUUري, بجانUUب وظيفتھUUا الفكاھيUUة
  .   )3(لفكاھة ھو تعارض ظاھريفالتعارض بين الحزن وا

                                         

مق�����������ال, "ش%%%%%%%%%%%ھامة ش%%%%%%%%%%%باب مص%%%%%%%%%%%ر", محم�����������ود ھاش�����������م ومحم�����������ود اس�����������ماعيل
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%Ad%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%A8

 .م6/5/2020: تاريخ الدخول على الموقع

مرجع سابق, "الجذور ا	جتماعية والسياسية للشخصية المصرية: التكيف والمقاومة
  .213-204ص ص , مرجع سابق ,"الثقافة والشخصية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ    

الترابUي فUUذھبت أسUطورة الجUUيش الUذي � يقھUUر إلUى ا>بUUد
الغاشم ويقدمون أرواحھم الطاھرة لينعم الشعب با>مان

UUاة الھUUن دعUUع مUUالمجتم
وينشUUرون القUUيم السUUلبية وا>خ3قيUUات السUUيئة فUUي صUUورة إنتUUاج فنUUي ھUUابط

ومھرجانات فوضى وھبوط وسقوط
UUئولين عUUل المسUUن كUUدعم مUUب الUUاط ويطلUUوا�نحط
وحمايته من ھجمات الفوضى ا>خ3قية الشرسة

وھنا يجDب القDول بDأن شخصDية المصDري التDي تتصDف عمومDا بالشDھامة والمDروءة كمDا تمDت 
تتنافى تماما مع شخصية المتطرف فكريا, اQشارة سابقا

تشكلھما نتيجة حتمية !فكاره المنحرفة الھدامة وبعده عDن الطريDق القDويم
تحض على العنف والكراھية

  .  جريرة عليھم

الحزن والفكاھة بين ا!زمة العامة والحل الفردي  - د
تعتبر ھذه الخاصية أحد الUد��ت علUى تنUاقض وازدواجيUة الشخصUية المصUرية   

المصUUري الUUى الفكاھUUة والنكتUUة فUUي مواقUUف الضUUيق والملUUل باسUUتثناء مواقUUف الحUUزن فUUي حUUا�ت 
حيث أن مواقف الضيق ھذه ليست رد فعل >زمة شخصية بل >زمات عامة حين تتفاقم, الوفاة

في حل ا>زمة بالطبع و� تسھم النكتة
ا�حساس بالضيق والعجUز

اشباع الحاجة الى التخلص من المتاعب والھموم لبعض الوقت
ھموم ومتاعب فردية ناتجة عن 

والشUUUعب المصUUUري يحUUUب الفكاھUUUة          
والنكتUUة س3UUح تسUUتخدمه الشخصUUية المصUUرية فUUي الUUرد علUUى مسUUتغليه, المصUUري

النكUUات السياسUUية وا�جتماعيUUة أوقUUات ا>زمUUات والنكسUUات
فUUي فتUUرات ا�نتصUUار والرخUUاءوتضUUعف 

تستخدمھا الشخصية المصرية للتعبير عن السخط والغضب
بجانUUب وظيفتھUUا الفكاھيUUة
فالتعارض بين الحزن وا

  

 

                                                          
1

محم�����������ود ھاش�����������م ومحم�����������ود اس�����������ماعيل -
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%Ad%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%A8:عل������������ى

تاريخ الدخول على الموقع
2

التكيف والمقاومة", محمود عودة -
3

الثقافة والشخصية", عاطف وصفي -
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  لى تنامي التطرف الفكريفي المجتمع المصري

إن جوھر مشكلة التطرف � يظھUر فقUط فUي المواقUف والسUلوكيات العنيفUة التUي يظھUر 
تعد من , ھذا على الرغم من أن العنف والصدمة والتفاقم للمشك3ت والخسائر

وغيUUر , الثابتUUة, لكUUن مشUUكلة التطUUرف تكمUUن أكثUUر فUUي تلUUك الطبيعUUة المنغلقUUة
وكUUذلك حالUUة الجمUUود والمقاومUUة الجامUUدة للتغييUUر التUUي تترتUUب 

فھUؤ�ء � , والخطر الحقيقي � يكمن في وجود بعض ا>فراد من ذوي الفكر المتطرف
, وإنما يكمن الخطUر فUي انتشUار الفكUر المتطUرف وتسUارع دائرتUه

وا!فكDDار , )2(ثUUم محاولUUة فرضUUه بUUالقوة
ومDن ثDم , تساعد في عملية اEنتشار السريع لھذه ا!فكDار

وتمزيDق المجتمDع ونسDيجه , 

, كلھDا وقد اجتازت مصر انتفاضة ديمقراطية لم تحدث في مصDر فقDط بDل امتDدت عبDر المنطقDة
تبعتھDا انتفاضDة أخDرى فDي , 

من  وبعد سنتين أقرت مصر تشريعات لمكافحة اQرھاب كانت محل انتقاد شديد
وقDد , م2015م و2011وبDين عDامي 

من أجل ترميم البنية السياسية والتشريعية واEجتماعية التي وھنت خD=ل عقDود 
  .ولكنھا ما زالت تواجه سلسلة من اQخفاقات الحرجة

حقيقUUة أن مصUUر مازالUUت تواجUUه مجموعUUة متنوعUUة مUUن 
, والفقUر والتھمUيش, وارتفUاع معUد�ت البطالUة

والفشل في تطبيق إص3حات قطاع 
, والتUي ضUربت المنطقUة ككUل

لعنيUف إلUى ضUعف ھياكUل الدولUة عقUب ثUورة 
والغلUق , والتعUذيب, بينما كانت ا>سUباب المباشUرة للثUورة ھUي العنUف الھيكلUي للشUرطة

وواقعيUا كانUت واحUدة مUن الUدعوات الرئيسUية للمتظUاھرين المصUريين ھUي 
, رئيس ا>سUبق محمUد حسUني مبUارك

والحقيقUة أن ھUذا الھيكUل لUم ينتقUد 
م سUتظل دلUي3 علUى 2005ھجمUات شUرم الشUيخ عUام

  .  7ص,مرجع سابق, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  الفصل الثالث

لى تنامي التطرف الفكريفي المجتمع المصريإالتحديات الراھنة التي أدت 

إن جوھر مشكلة التطرف � يظھUر فقUط فUي المواقUف والسUلوكيات العنيفUة التUي يظھUر 
ھذا على الرغم من أن العنف والصدمة والتفاقم للمشك3ت والخسائر(فيھا التطرف فقط 
لكUUن مشUUكلة التطUUرف تكمUUن أكثUUر فUUي تلUUك الطبيعUUة المنغلقUUة, 

وكUUذلك حالUUة الجمUUود والمقاومUUة الجامUUدة للتغييUUر التUUي تترتUUب , امحة ل3تجاھUUات المتطرفUUة

والخطر الحقيقي � يكمن في وجود بعض ا>فراد من ذوي الفكر المتطرف
وإنما يكمن الخطUر فUي انتشUار الفكUر المتطUرف وتسUارع دائرتUه, يخلو منھم أي مجتمع أو دين

ثUUم محاولUUة فرضUUه بUUالقوة, وتحولUUه إلUUى جUUزء مUUن ثقافUUة المجتمUUع
تساعد في عملية اEنتشار السريع لھذه ا!فكDار, رفة لھا بيئات حاضنة ونشطة

, سھولة اعتناقھا واQيمان بھا إلى حد اسDتخدام العنDف فDي سDبيلھا
  .  الواحد من أجل فرضھا

وقد اجتازت مصر انتفاضة ديمقراطية لم تحدث في مصDر فقDط بDل امتDدت عبDر المنطقDة
, م2011يناير من العDام  ثورة الخامس والعشرين من

وبعد سنتين أقرت مصر تشريعات لمكافحة اQرھاب كانت محل انتقاد شديد
وبDين عDامي , ظ=ل الشك حول آفاق اQص=ح فيھابمما ألقى 

من أجل ترميم البنية السياسية والتشريعية واEجتماعية التي وھنت خD=ل عقDود 
ولكنھا ما زالت تواجه سلسلة من اQخفاقات الحرجة, من السياسات اEستبدادية

حقيقUUة أن مصUUر مازالUUت تواجUUه مجموعUUة متنوعUUة مUUن , و� يغيUUر الواقUUع الدسUUتوري
وارتفUاع معUد�ت البطالUة, كة السياسUيةتتراوح بين غياب المشUار

والفشل في تطبيق إص3حات قطاع , وبعض القضايا المتعلقة باستق3ل القضاء, 
والتUي ضUربت المنطقUة ككUل, فض3 عن موجUة غيUر مسUبوقة للتطUرف الفكUري العنيUف

لعنيUف إلUى ضUعف ھياكUل الدولUة عقUب ثUورة ونسبت التفسيرات الرسمية بمصUر ھUذا التطUرف ا
بينما كانت ا>سUباب المباشUرة للثUورة ھUي العنUف الھيكلUي للشUرطة

وواقعيUا كانUت واحUدة مUن الUدعوات الرئيسUية للمتظUاھرين المصUريين ھUي , المنظم للمجال العUام
رئيس ا>سUبق محمUد حسUني مبUاركإذ أن الU, تفكيك ھيكل الشرطة ا>شUبه بالدولUة داخUل الدولUة

والحقيقUة أن ھUذا الھيكUل لUم ينتقUد , دافع عن ھيكل الدولة البوليسية تحت ذريعة مكافحة ا4رھاب
ھجمUات شUرم الشUيخ عUام [فقUط بسUبب عجUزه عUن مكافحUة ا4رھUاب

                                         

 . 13ص,مرجع سابق, التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب
, "دور المعلم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري", لطيفة حسن الكندري

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

التحديات الراھنة التي أدت 

إن جوھر مشكلة التطرف � يظھUر فقUط فUي المواقUف والسUلوكيات العنيفUة التUي يظھUر           
فيھا التطرف فقط 
, )ا>مUUور المھمUUة

UUةالمتسUUات المتطرفUUامحة ل3تجاھ
  .)1(عليھا

والخطر الحقيقي � يكمن في وجود بعض ا>فراد من ذوي الفكر المتطرف          
يخلو منھم أي مجتمع أو دين

وتحولUUه إلUUى جUUزء مUUن ثقافUUة المجتمUUع, وتزايUUد أشUUياعه
رفة لھا بيئات حاضنة ونشطةالمتط

سھولة اعتناقھا واQيمان بھا إلى حد اسDتخدام العنDف فDي سDبيلھا
الواحد من أجل فرضھا

وقد اجتازت مصر انتفاضة ديمقراطية لم تحدث في مصDر فقDط بDل امتDدت عبDر المنطقDة
ثورة الخامس والعشرين منكان ذلك في 

وبعد سنتين أقرت مصر تشريعات لمكافحة اQرھاب كانت محل انتقاد شديد, م2013يونيه 
مما ألقى , البعض

من أجل ترميم البنية السياسية والتشريعية واEجتماعية التي وھنت خD=ل عقDود كافحت مصر 
من السياسات اEستبدادية

و� يغيUUر الواقUUع الدسUUتوري          
تتراوح بين غياب المشUار, التحديات

, ومركزية السلطة
فض3 عن موجUة غيUر مسUبوقة للتطUرف الفكUري العنيUف, ا>من

ونسبت التفسيرات الرسمية بمصUر ھUذا التطUرف ا
بينما كانت ا>سUباب المباشUرة للثUورة ھUي العنUف الھيكلUي للشUرطة,م2011

المنظم للمجال العUام
تفكيك ھيكل الشرطة ا>شUبه بالدولUة داخUل الدولUة

دافع عن ھيكل الدولة البوليسية تحت ذريعة مكافحة ا4رھاب
فقUط بسUبب عجUزه عUن مكافحUة ا4رھUاب

                                                          
1

التفسير النفسي للتطرف وا6رھاب", شاكر عبد الحميد -
2

لطيفة حسن الكندري, بدر محمد ملك -
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يUUا ا4رھابيUUة فUUي ولكUUن أيضUUا >نUUه خلUUق بيئUUة مواتيUUة حاضUUنة لbفكUUار المتطرفUUة والخ3

والعوامUUل , وفUUي ھUUذا الفصUUل مUUن الكتUUاب يUUتم اسUUتعراض التحUUديات الداخليUUة المجتمعيUUة

ال=زمDDة للخDD=ص مDDن ا!فكDDار 

وتتسUبب , تتعدد التحديات الداخلية التي تUؤدي إلUى إيجUاد بيئUة خصUبة لbفكUار واJراء المتطرفUة
وتجعUل عمليUة , بشكل مباشر أو غير مباشUر فUي ميUل ا>فUراد نحUو التطUرف الفكUري والتعصUب

ممUا يUؤدي أحيانUا إلUى حUد ا�نUز�ق 

بDDDالقوة ا!منيDDDة , يمكDDDن القDDDول بأنDDDه E يمكDDDن محاربDDDة التطDDDرف الفكDDDري والعنDDDف الDDDذي يتبعDDDه
علDى والقضDاء علDى العوامDل المسDاعدة 

ويعتبDDر الفقDDر واحDDدا مDDن تلDDك 

, والفقر بشكل عام ھو افتقاد الحدود الدنيا من ا�حتياجUات ا>ساسUية ال3زمUة �سUتمرارية الحيUاة
ھUو " الفقUري الشخص"ولكن المفھوم الشعبي  الدارج لھذا المصطلح يتجاوز ذلك إلى اعتبار أن 

وھو الذي به قدر واضح مUن الفھلUوة 

يراه الUبعض ع3قUة سUببية؛ فUالفقر مفرخUة 
حيث ي3حظ أن المواطن القاطن في أحزمة الفقر والعشوائيات في حالUة تيUه 

مما يؤدي إلى تزايUد , اجتماعي بين قيمه واحتياجاته التي � توفرھا السلطات السياسية في الب3د
وتتزايUد نسUب التسUرب , بالتالي تقل الخدمات التعليميUة والصUحية

  .)3(مما يجعل ھؤ�ء المواطنين بؤرا اجتماعية ناقمة على النظام

, "التقريUر العربUي حUول الفقUر المتعUدد ا>بعUاد
ولعUUل الفقUUر بمختلUUف أبعUUاده ھUUو أكبUUر 

سلس��لة قض��ايا  [, مرك%%ز الق%%اھرة لدراس%%ات حق%%وق ا	نس%%ان

  .155ص , م2016, القاھرة, )مكتب مصر

ت��م , م15/2/2018, مجل%%ة إض%%اءات, مق��ال

https://www.ida2at.com/the

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ولكUUن أيضUUا >نUUه خلUUق بيئUUة مواتيUUة حاضUUنة لbفكUUار المتطرفUUة والخ3

وفUUي ھUUذا الفصUUل مUUن الكتUUاب يUUتم اسUUتعراض التحUUديات الداخليUUة المجتمعيUUة
  .التي أدت إلى تنامي أفكار التطرف, الدولية و ا4قليمية

ال=زمDDة للخDD=ص مDDن ا!فكDDار , التDDي تعDDوق ثقافDDة التقDDدم) المجتمعيDDة(التحDDديات الداخليDDة 

تتعدد التحديات الداخلية التي تUؤدي إلUى إيجUاد بيئUة خصUبة لbفكUار واJراء المتطرفUة
بشكل مباشر أو غير مباشUر فUي ميUل ا>فUراد نحUو التطUرف الفكUري والتعصUب

ممUا يUؤدي أحيانUا إلUى حUد ا�نUز�ق , أكثUر سUھولة ويسUر, استدراجھم من قبل جماعات التطرف
  :وسيتم استعراض ھذه التحديات كما يلي, نحو العنف وا4رھاب

  :الفقر  -اEقتصادي ا!ول /التحدي المجتمعي

يمكDDDن القDDDول بأنDDDه E يمكDDDن محاربDDDة التطDDDرف الفكDDDري والعنDDDف الDDDذي يتبعDDDه
والقضDاء علDى العوامDل المسDاعدة , بل Eبد مDن تجفيDف منابعDه ا!صDلية, 

ويعتبDDر الفقDDر واحDDدا مDDن تلDDك , انتشDDاره وتغلغلDDه واعتناقDDه مDDن قبDDل بعDDض ا!فDDراد والجماعDDات

والفقر بشكل عام ھو افتقاد الحدود الدنيا من ا�حتياجUات ا>ساسUية ال3زمUة �سUتمرارية الحيUاة
ولكن المفھوم الشعبي  الدارج لھذا المصطلح يتجاوز ذلك إلى اعتبار أن 

وھو الذي به قدر واضح مUن الفھلUوة , كان عبئا عليھم, الذي إذا كان مع جماعة 4نجاز مھمة ما
  . )2( التي تتمثل في ا�دعاء بالقدرة على أفعال � يقدر عليھا

يراه الUبعض ع3قUة سUببية؛ فUالفقر مفرخUة , وارتباط الفقر والتطرف الفكري وا4رھاب
حيث ي3حظ أن المواطن القاطن في أحزمة الفقر والعشوائيات في حالUة تيUه , لكبرى

اجتماعي بين قيمه واحتياجاته التي � توفرھا السلطات السياسية في الب3د
بالتالي تقل الخدمات التعليميUة والصUحية, نسب الو�دات وكثافة السكان

مما يجعل ھؤ�ء المواطنين بؤرا اجتماعية ناقمة على النظام

التقريUر العربUي حUول الفقUر المتعUدد ا>بعUاد" وقد ورد في تقUديم الشUركاء فUي إعUداد 
ولعUUل الفقUUر بمختلUUف أبعUUاده ھUUو أكبUUر : " وھUUي مطبوعUUة لbمUUم المتحUUدة صUUادرة عUUن ا4سUUكوا

                                         

مرك%%ز الق%%اھرة لدراس%%ات حق%%وق ا	نس%%ان, "عربي%%ة حاض%%نة ا	رھ%ابال%%نظم التس%%لطية ال" ,بھ�ي ال��دين حس��ن واخ��رون
  . 118ص, م

مكتب مصر(إيبرت مؤسسة فريدريش , "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 
مق��ال, "م%%ات بعض%%ھا ف%%وق بع%%ضالفق%%ر والتط%%رف ظل: مفرخ%%ة ا6رھ%%ابيين

  :متاح على, م

-some-extremism-poverty-hatchet-terrorists-https://www.ida2at.com/the

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

ولكUUن أيضUUا >نUUه خلUUق بيئUUة مواتيUUة حاضUUنة لbفكUUار المتطرفUUة والخ3, ]ذلUUك
  .)1(مصر

وفUUي ھUUذا الفصUUل مUUن الكتUUاب يUUتم اسUUتعراض التحUUديات الداخليUUة المجتمعيUUة          
الدولية و ا4قليمية

Eة : أوDDديات الداخليDDالتح
  :المتطرفة

تتعدد التحديات الداخلية التي تUؤدي إلUى إيجUاد بيئUة خصUبة لbفكUار واJراء المتطرفUة
بشكل مباشر أو غير مباشUر فUي ميUل ا>فUراد نحUو التطUرف الفكUري والتعصUب

استدراجھم من قبل جماعات التطرف
نحو العنف وا4رھاب

التحدي المجتمعي* 

يمكDDDن القDDDول بأنDDDه E يمكDDDن محاربDDDة التطDDDرف الفكDDDري والعنDDDف الDDDذي يتبعDDDه
, والعسكرية فقط

انتشDDاره وتغلغلDDه واعتناقDDه مDDن قبDDل بعDDض ا!فDDراد والجماعDDات
 .العوامل

والفقر بشكل عام ھو افتقاد الحدود الدنيا من ا�حتياجUات ا>ساسUية ال3زمUة �سUتمرارية الحيUاة
ولكن المفھوم الشعبي  الدارج لھذا المصطلح يتجاوز ذلك إلى اعتبار أن 

الذي إذا كان مع جماعة 4نجاز مھمة ما
التي تتمثل في ا�دعاء بالقدرة على أفعال � يقدر عليھا

وارتباط الفقر والتطرف الفكري وا4رھاب          
لكبرىا4رھابيين ا

اجتماعي بين قيمه واحتياجاته التي � توفرھا السلطات السياسية في الب3د
نسب الو�دات وكثافة السكان

مما يجعل ھؤ�ء المواطنين بؤرا اجتماعية ناقمة على النظام, دارسمن الم

وقد ورد في تقUديم الشUركاء فUي إعUداد           
وھUUي مطبوعUUة لbمUUم المتحUUدة صUUادرة عUUن ا4سUUكوا

                                                          
1

بھ�ي ال��دين حس��ن واخ��رون -
م2017,]37 -ا=صXح 

2
, محمد كمال مصطفى -
3

مفرخ%%ة ا6رھ%%ابيين", أس��ماء خليف��ة -
م23/11/2020:الدحول

-each-darkness-
other/  
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والقضUاء عليUه ھUو الھUدف ا>ول فUي خطUة 
ورغUUم الطمUUوح والعزيمUUة "وجUUاء أيضUUا فUUي مقدمUUة التقريUUر 

ومUUا يعيشUUه عUUدد مUUن البلUUدان العربيUUة مUUن 
وما يرتبط بھما من ممارسات � 

:  

, فالقاسUUم المشUUترك بUUين النUUاس إذا اجتمعUUوا فUUي أي مكUUان ھUUو الشUUكوى
, � تقتصر الشUكوى علUى المسUتويات الUدنيا

والشUكوى فUي ثقافUة , مع اخت3ف مضمون وأسباب الشكوى بUين كUل فئUة
ولكنھا قد تكون نوعا من , الفقر قد � تكون وسيلة لرفع الظلم وبيان الحق المشروع والمطالبة به

ورغبة , وتعبير عن المشاركة
, وتعبيUUر عUUن قلUUة الحيلUUة والعجUUز والقصUUور

وحتUى لUو , و� تحكمھUا المشUروعية والمنطUق
, وقد تكUون حUق يUراد بUه باطUل

والرصد المستمر لشيوعھا كحUديث مشUترك 

وھنUUا يUUتم التنويUUه إلUUى أن الطبقUUة المتوسUUطة لھUUا دورھUUا ا>ول فUUي إحUUداث التغييUUر فUUي 
كما أن الطبقUات الغنيUة � , >ن الطبقات المقھورة � يبدع فيھا إ� النادر من ا>فراد

أمUUا الطبقUة المتوسUطة فھUي تنقسUم إلUى قسUUمين 
واJخUر ينتمUي إلUى الطبقUات الفقيUرة 

(.  

وإنمDا انتشDارھا حتDى باتDت , 
E ينظDرون إلDى مDا , والحقيقة قد تكون أن ھؤEء الشاكين المتDذمرين

وھم بدE من العمل وتطDوير , 

ستسUرع , وقد اجتمعت آراء الكثيرين على أن إشاعة استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت
ا�قتصUUاديات ا>قUUل بUUل أيضUUا فUUي 

, م2017, بي�روت, ا	س%كوا: اFمم المتحدة

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499. 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والقضUاء عليUه ھUو الھUدف ا>ول فUي خطUة , والعUالم -العربيUة  -المنطقة التحديات التي تواجھھا 
وجUUاء أيضUUا فUUي مقدمUUة التقريUUر , "2030التنميUUة المسUUتدامة لعUUام 
ومUUا يعيشUUه عUUدد مUUن البلUUدان العربيUUة مUUن , يعوقUUه تحUUديات جسUUام 2030فتنفيUUذ خطUUة 
وما يرتبط بھما من ممارسات � , رتي التطرف وا4رھابواستفحال ظاھ, أزمات سياسية وأمنية

:لثقافة الفقر وھي" الظواھر العشر"و�بد ھنا من ذكر 

  :شيوع الشكوى

فالقاسUUم المشUUترك بUUين النUUاس إذا اجتمعUUوا فUUي أي مكUUان ھUUو الشUUكوى, الغالبيUUة تشUUكو
� تقتصر الشUكوى علUى المسUتويات الUدنيا حيث, ومفتاح الحديث حتى بين الغرباء ھو الشكوى

مع اخت3ف مضمون وأسباب الشكوى بUين كUل فئUة, وإنما تمتد لكل الفئات
الفقر قد � تكون وسيلة لرفع الظلم وبيان الحق المشروع والمطالبة به

وتعبير عن المشاركة, وتأكيد للذات, وشكل من أشكال المشاكسة, ودرء الحسد
وتعبيUUر عUUن قلUUة الحيلUUة والعجUUز والقصUUور, )الشUUكوى لغيUUر f مذلUUة(سUUلبية فUUي إذ�ل الUUنفس 

و� تحكمھUا المشUروعية والمنطUق, والشكوى في ثقافة الفقر � تخضع إلUى المنھجيUة
وقد تكUون حUق يUراد بUه باطUل, ايدةتوفر لھا كل ما سبق فھي غالبا ما تكون مغرضة وغير مح

والرصد المستمر لشيوعھا كحUديث مشUترك , وبالتالي كان التزايد المستمر في معد�ت الشكاوى
  .)2(ھو أبرز مظاھر شيوع ثقافة الفقر

وھنUUا يUUتم التنويUUه إلUUى أن الطبقUUة المتوسUUطة لھUUا دورھUUا ا>ول فUUي إحUUداث التغييUUر فUUي 
>ن الطبقات المقھورة � يبدع فيھا إ� النادر من ا>فراد

أمUUا الطبقUة المتوسUطة فھUي تنقسUم إلUى قسUUمين , تبUدع >ن جمUع ا>مUوال دون عمUل أمUر � يبUدع
واJخUر ينتمUي إلUى الطبقUات الفقيUرة , أحدھما ينتمي إلى الطبقات الغنية ويبدع لھا وفق مصUالحه

)3(ود عمليات المطالبة بالتغيير والمشاركة فيه إذا لزم ا>مر ذلك

, ويمكن القول بأن الشكوى ليست ھي العيب والخطأ فDي حDد ذاتھDا
والحقيقة قد تكون أن ھؤEء الشاكين المتDذمرين, ممارسة بديھية وعادية

, على الدوام لما في أيدي اJخرين وإنما نظرھم موجه
  .أنفسھم  يتوجھون للفعل ا!سھل وھو الشكوى والتذمر

وقد اجتمعت آراء الكثيرين على أن إشاعة استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت
بUUل أيضUUا فUUي , لUUيس فUUي الUUدول المتقدمUUة فقUUط, مUUن معUUد�ت التنميUUة البشUUرية

                                         

اFمم المتحدة, "بعادالتقرير العربي حول الفقر المتعدد اF", اللجنة ا=قتصادية وا=جتماعية لغربي آسيا

  . 156ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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التحديات التي تواجھھا 
التنميUUة المسUUتدامة لعUUام 

فتنفيUUذ خطUUة , الجUUادين
أزمات سياسية وأمنية

و�بد ھنا من ذكر , )1"(إنسانية

شيوع الشكوى .1
الغالبيUUة تشUUكو          

ومفتاح الحديث حتى بين الغرباء ھو الشكوى
وإنما تمتد لكل الفئات

الفقر قد � تكون وسيلة لرفع الظلم وبيان الحق المشروع والمطالبة به
ودرء الحسد, الحماية

سUUلبية فUUي إذ�ل الUUنفس 
والشكوى في ثقافة الفقر � تخضع إلUى المنھجيUة

توفر لھا كل ما سبق فھي غالبا ما تكون مغرضة وغير مح
وبالتالي كان التزايد المستمر في معد�ت الشكاوى

ھو أبرز مظاھر شيوع ثقافة الفقر, بين الناس

وھنUUا يUUتم التنويUUه إلUUى أن الطبقUUة المتوسUUطة لھUUا دورھUUا ا>ول فUUي إحUUداث التغييUUر فUUي           
>ن الطبقات المقھورة � يبدع فيھا إ� النادر من ا>فراد, المجتمعات

تبUدع >ن جمUع ا>مUوال دون عمUل أمUر � يبUدع
أحدھما ينتمي إلى الطبقات الغنية ويبدع لھا وفق مصUالحه

ود عمليات المطالبة بالتغيير والمشاركة فيه إذا لزم ا>مر ذلكويق

ويمكن القول بأن الشكوى ليست ھي العيب والخطأ فDي حDد ذاتھDا
ممارسة بديھية وعادية

وإنما نظرھم موجه, في أيديھم
أنفسھم  يتوجھون للفعل ا!سھل وھو الشكوى والتذمر

وقد اجتمعت آراء الكثيرين على أن إشاعة استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت
مUUن معUUد�ت التنميUUة البشUUرية

                                                          
1

اللجنة ا=قتصادية وا=جتماعية لغربي آسيا -
  .   vii,1ص

2
, محمد كمال مصطفى -
3

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م8/9/2021
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أو المUUد المعلومUUاتي الجUUارف القUUادر علUUى أن يرتفUUع 

مما قد يساھم بشكل كبير في التخفيف من الشكاوي والدعاوى الكيديDة التDي تسDري فDي أوردة 
نظDDرا لكثDDرة اEحتكاكDDات المباشDDرة مDDع 

علDى أنھDم مجموعDة تعمDل لصDالح أنفسDھم 
  :مع ازدواجية التعبير المضاد عن ھذه الرؤية عند مواجھتھم

غالبUا مUا يكUون , لمتداول والشائع بين ا>غلبية عن المسئولين
والذي , كان المديح المبالغ فيه

أي التضاد التام مع , يتم فيه التركيز على تضحيات المسئولين بمصالحھم في مقابل صالح الناس
, وھDذ مDا يمكDن أن يسDمى بالنفDاق

والحصDول علDى اEمتيDازات والمكتسDبات التDي غالبDا مDا 
 E يDDة التDDات المتخلفDDي المجتمعDDرة فDDو بكثDDاھرة تنمDDذه الظDDا فھDDوأيض

إE مDن خD=ل ھDذا , حقوقDه المدنيDة والماديDة والوظيفيDة
 .في المجتمعات الديمقراطية الحديثة

والتUUي تمتUUد إلUUى الUUتحكم لUUيس فقUUط فUUي الجوانUUب 
فتنعكس بشكل مباشر , في الجوانب ا�جتماعية والمھنية بل والثقافية أيضا
وقUد , والسUكن الحUالي, والمUدير والUرئيس الحUالي

, دون التطلع إلUى المسUتقبل, ومقارنة الوضع الحالي به

وفي كثير من ا!حيان يكون التمسك بالوضع الحالي ومقاومة عملية التغيير سببه الخDوف مDن 
أو الشعور بفقدان , أو المشاعر السلبية تجاه اQدارة الجديدة والمسؤولين الجدد

لى أن واجب قUادة التغييUر يتحUدد فUي خلخلUة المقUو�ت التUي تسUلب 
فالطغUاة يصUرون علUى , وتبصUيره بحجUم الظلUم وا�ضUطھاد الUذي يمUارس عليUه

فيصبح , مما يفقده ا4حساس بسلبيات الواقع

, م2014, كف�ر الش�يخ, دار الفق%ي للطباع%ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

أو المUUد المعلومUUاتي الجUUارف القUUادر علUUى أن يرتفUUع " ا>وانUUي المسUUتطرقة"تطUUورا؛ وذلUUك بفعUUل 
  .)1(بمستوى الجميع متقدمين كانوا أو متأخرين تنمويا

مما قد يساھم بشكل كبير في التخفيف من الشكاوي والدعاوى الكيديDة التDي تسDري فDي أوردة 
نظDDرا لكثDDرة اEحتكاكDDات المباشDDرة مDDع , سسDDات الدولDDة الحكوميDDةالكثيDDر مDDن العDDاملين فDDي مؤ
  .الموظفين من قبل الجماھير

علDى أنھDم مجموعDة تعمDل لصDالح أنفسDھم ) الحكام -المسئولين (الرؤية إلى اQدارة العليا 
مع ازدواجية التعبير المضاد عن ھذه الرؤية عند مواجھتھم

لمتداول والشائع بين ا>غلبية عن المسئولينوھو ما يعني أن الحديث ا
كان المديح المبالغ فيه, في الوقت الذي لو كانوا في مواجھة مباشرة مع المسئولين

يتم فيه التركيز على تضحيات المسئولين بمصالحھم في مقابل صالح الناس
وھDذ مDا يمكDن أن يسDمى بالنفDاق, )2(ي ا>حاديUث التUي تUتم فيمUا بيUنھمرؤيتھم التي يعكسونھا ف

والحصDول علDى اEمتيDازات والمكتسDبات التDي غالبDا مDا , والذي يھدف إلى التملDق واEنتھازيDة
وأيضDDا فھDDذه الظDDاھرة تنمDDو بكثDDرة فDDي المجتمعDDات المتخلفDDة التDDي E , تكDDون بDDدون وجDDه حDDق

حقوقDه المدنيDة والماديDة والوظيفيDةيسDتطيع فيھDا المDواطن الحصDول علDى 
في المجتمعات الديمقراطية الحديثة, المرفوض والمزدرى -

  :واQحباط, التمسك بالوضع الحالي

والتUUي تمتUUد إلUUى الUUتحكم لUUيس فقUUط فUUي الجوانUUب , ھUUذه أبUUرز وأھUUم مظUUاھر ثقافUUة الفقUUر
في الجوانب ا�جتماعية والمھنية بل والثقافية أيضاولكن أيضا 

والمUدير والUرئيس الحUالي, والوظيفة الحالية, على التمسك بالمھنة الحالية
ومقارنة الوضع الحالي به, يترتب عليھا الحنين الشديد إلى الماضي
 .)3(ھذه الظاھرة تورث الجمود

وفي كثير من ا!حيان يكون التمسك بالوضع الحالي ومقاومة عملية التغيير سببه الخDوف مDن 
أو المشاعر السلبية تجاه اQدارة الجديدة والمسؤولين الجدد

  .والمصير المجھول

لى أن واجب قUادة التغييUر يتحUدد فUي خلخلUة المقUو�ت التUي تسUلب ولذا تنبغي ا4شارة إ
وتبصUيره بحجUم الظلUم وا�ضUطھاد الUذي يمUارس عليUه

مما يفقده ا4حساس بسلبيات الواقع, تزييف وعي الجمھور بحيث يؤمن بالشيء ونقيضه
  .)4(ا4نسان غير مكترث

                                         

  19ص, م2007, اسكندرية, دار العين للنشر, "تحديات عصر المعلومات

  . 156ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

157 . 
دار الفق%ي للطباع%ة, "تربية المقاومة في الشعر العربي المعاصر نزار قباني نموذجا", محمد إبراھيم المنوفي

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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تطUUورا؛ وذلUUك بفعUUل 
بمستوى الجميع متقدمين كانوا أو متأخرين تنمويا

مما قد يساھم بشكل كبير في التخفيف من الشكاوي والدعاوى الكيديDة التDي تسDري فDي أوردة 
الكثيDDر مDDن العDDاملين فDDي مؤ
الموظفين من قبل الجماھير

الرؤية إلى اQدارة العليا  .2
مع ازدواجية التعبير المضاد عن ھذه الرؤية عند مواجھتھم, فقط
وھو ما يعني أن الحديث ا          

في الوقت الذي لو كانوا في مواجھة مباشرة مع المسئولين, سلبيا
يتم فيه التركيز على تضحيات المسئولين بمصالحھم في مقابل صالح الناس

رؤيتھم التي يعكسونھا ف
والذي يھدف إلى التملDق واEنتھازيDة

تكDDون بDDدون وجDDه حDDق
يسDتطيع فيھDا المDواطن الحصDول علDى 

النفاق  -السلوك 

التمسك بالوضع الحالي .3
ھUUذه أبUUرز وأھUUم مظUUاھر ثقافUUة الفقUUر          
ولكن أيضا , السياسية

على التمسك بالمھنة الحالية
يترتب عليھا الحنين الشديد إلى الماضي

ھذه الظاھرة تورث الجمود وبالطبع فإن

وفي كثير من ا!حيان يكون التمسك بالوضع الحالي ومقاومة عملية التغيير سببه الخDوف مDن 
أو المشاعر السلبية تجاه اQدارة الجديدة والمسؤولين الجدد, عملية التغيير

والمصير المجھول, ا!مان

ولذا تنبغي ا4شارة إ          
وتبصUيره بحجUم الظلUم وا�ضUطھاد الUذي يمUارس عليUه, ا4نسان وعيUه

تزييف وعي الجمھور بحيث يؤمن بالشيء ونقيضه
ا4نسان غير مكترث

                                                          
1

تحديات عصر المعلومات", نبيل علي -
2

, محمد كمال مصطفى -
3

157ص , المرجع السابق -
4

محمد إبراھيم المنوفي -
 .55ص
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E مDDن ا!طDDوار , ة إلDDى فلسDDفة اجتماعيDDة مغDDايرة تتخDDذ مDDن طDDور المعلومDDات
فلسDفة تقDوم علDى أسDاس مDن الDتفھم العميDق للتفاعDل الDدينامي بDين القDوى الرمزيDة 
وبينھDDDا وبDDDين القDDDوى اEجتماعيDDDة 

وعلUى رأسUھا ترسUيخ فكUرة , 
وأيضا يمكن القUول بUأن , والتي با>ساس تعود إلى إرساء مبادئ الديمقراطية

إذا أھمUUل المعلUUم : يجUUب أو� معرفUUة أنUUه يUUأتي عUUادة مUUن مصUUادر ث3ثUUة
, أو قام بعقاب جماعي يشمل المذنب وغير المذنب

فھنUا يلجUأ , وتUم وصUفھم فUي موقUف انعزالUي
ومUن عوامUل ا4حبUاط أيضUا تفسUير الطالUب لنجاحUه 

  . )2(وا>سرة التي أتى منھا وطريقة التنشئة المتبعة فيھا

واEعتقDاد الجDازم بDأن ھنDاك قDوة مDا قDادرة علDى 
  :والتطلع الدائم إلى i أن يرسل ھذه القوة

وعلUى الUرغم مUن أن , "ربنا يحلھا بمعرفته
فوضUت أمUري "ا4يمان باr � يدعو إلى ا�ستس3م واللجوء إلى قوة غيبية وتفUويض ا>مUر لھUا 

والعمUل , ودراسة ا4مكانات المتاحUة والممكنUة للحلUول

تتوقUUف فUUي المقUUام ا>ول علUUى إدراك الفUUرد للبUUدائل 
في ظل , وھنا يبرز سؤال أساسي حول مدى قدرة المجتمعات العربية
  . )4(على خلق ھذه البدائل والفرص أمام ا4نسان العربي

إن ا4صرار على التمترس وراء النماذج والقوالب التاريخية يدفع بالوضع الحUالي إلUى 
أصUبح الUذي , حالة من الغياب ويكرس لعUدم القUدرة علUى التحUاور بشUكل مUرن وجيUد مUع اJخUر

, وھUUذا الخطUUاب مUUا زال ينتمUUي إلUUى زمUUن النضUUال ا>يUUديولوجي
فھو � يتصدى إلى الثورة التقنيUة والمعلوماتيUة وا�كتشUافات العمليUة والجينيUة 

بھا الصUدأ وإنما استخراج أسلحته القديمUة التUي أصUا

, مؤسس%%ة طيب%%ة للنش%%ر والتوزي%%ع, "ع/ج%%ه

, م2004, 120ع,الق���اھرة, اfمان���ة العام���ة لجامع���ة ال���دول العربي���ة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

DDرز الحاجDDا تبDDاتوھنDDور المعلومDDن طDDذ مDDايرة تتخDDة مغDDفة اجتماعيDDى فلسDDة إل
فلسDفة تقDوم علDى أسDاس مDن الDتفھم العميDق للتفاعDل الDدينامي بDين القDوى الرمزيDة 

وبينھDDDا وبDDDين القDDDوى اEجتماعيDDDة , المتمثلDDDة فDDDي نظDDDم التربيDDDة واQعDDD=م والعقائDDDد والقDDDيم
  . )1()ة والعسكريةالسياسية واEقتصادي

, وھذا يتيح إمكانية تغيير العديد من المفاھيم لدى الجمUاھير
والتي با>ساس تعود إلى إرساء مبادئ الديمقراطية, التطلع إلى التغيير

  .ا4حباط يعود في ا>ساس إلى العملية التربوية غير السليمة

يجUUب أو� معرفUUة أنUUه يUUأتي عUUادة مUUن مصUUادر ث3ثUUة, ولمعالجUUة ذلUUك
أو قام بعقاب جماعي يشمل المذنب وغير المذنب, أو حرمه من اھتمامه في أثناء الدرس

وتUم وصUفھم فUي موقUف انعزالUي, وإذا استبعد ط3بUا وأخUذ  ط3بUا آخUرين مUن بيUنھم
ومUن عوامUل ا4حبUاط أيضUا تفسUير الطالUب لنجاحUه , طالب إلى العدوان والتخريUب والمشUاغبة

وا>سرة التي أتى منھا وطريقة التنشئة المتبعة فيھا, وفشله في المدرسة

واEعتقDاد الجDازم بDأن ھنDاك قDوة مDا قDادرة علDى , غياب ملكة الحكم العق=نDي علDى ا!مDور
والتطلع الدائم إلى i أن يرسل ھذه القوة, ورفع الظلم عنه, وضعهوتغيير 

ربنا يحلھا بمعرفته"وقد تتمثل ھذه الظاھرة في مقولة شعبية دارجة ھي 
ا4يمان باr � يدعو إلى ا�ستس3م واللجوء إلى قوة غيبية وتفUويض ا>مUر لھUا 

ودراسة ا4مكانات المتاحUة والممكنUة للحلUول, الجاد عن ا>سباب دون البحث
 .)3(الجاد على تنفيذ الحلول

تتوقUUف فUUي المقUUام ا>ول علUUى إدراك الفUUرد للبUUدائل , و� شUUك أن تنميUUة قUUدرات الفUUرد
وھنا يبرز سؤال أساسي حول مدى قدرة المجتمعات العربية, والخيارات المتاحة أمامه

على خلق ھذه البدائل والفرص أمام ا4نسان العربي, القيود الداخلية والضغوط الخارجية

إن ا4صرار على التمترس وراء النماذج والقوالب التاريخية يدفع بالوضع الحUالي إلUى 
حالة من الغياب ويكرس لعUدم القUدرة علUى التحUاور بشUكل مUرن وجيUد مUع اJخUر

وھUUذا الخطUUاب مUUا زال ينتمUUي إلUUى زمUUن النضUUال ا>يUUديولوجي, يملUUك زمUUام المبUUادرة والمبUUادأة
فھو � يتصدى إلى الثورة التقنيUة والمعلوماتيUة وا�كتشUافات العمليUة والجينيUة , 

وإنما استخراج أسلحته القديمUة التUي أصUا, بعقل يعمل أو� على استيعاب ما تم وأنجز
  .)5(ليتعامل مع ھذه الحوادث الكونية

                                         

  . 16ص, مرجع سابق, "ر المعلوماتتحديات عص

ع/ج%%ه -أس%%بابه -مفھوم%%ه: العن%%ف المدرس%%ي", ط��ارق عب��د ال��رؤوف وإيھ��اب عيس��ى المص��ري
150  .  

  .157ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

  .  144ص, مرجع سابق, "علوماتتحديات عصر الم

اfمان���ة العام���ة لجامع���ة ال���دول العربي���ة, ش%%%ئون عربي%%%ة, "الع%%%رب والعولم%%%ة", رض���وان ج���ودت زي���ادة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

DDرز الحاجDDا تبDDوھن
فلسDفة تقDوم علDى أسDاس مDن الDتفھم العميDق للتفاعDل الDدينامي بDين القDوى الرمزيDة , التقليدية

المتمثلDDDة فDDDي نظDDDم التربيDDDة واQعDDD=م والعقائDDDد والقDDDيم
السياسية واEقتصادي(التقليدية

وھذا يتيح إمكانية تغيير العديد من المفاھيم لدى الجمUاھير          
التطلع إلى التغيير

ا4حباط يعود في ا>ساس إلى العملية التربوية غير السليمة

ولمعالجUUة ذلUUك          
أو حرمه من اھتمامه في أثناء الدرس, طالبا

وإذا استبعد ط3بUا وأخUذ  ط3بUا آخUرين مUن بيUنھم
طالب إلى العدوان والتخريUب والمشUاغبةال

وفشله في المدرسة

غياب ملكة الحكم العق=نDي علDى ا!مDور .4
وتغيير , إنقاذ الفرد

وقد تتمثل ھذه الظاھرة في مقولة شعبية دارجة ھي 
ا4يمان باr � يدعو إلى ا�ستس3م واللجوء إلى قوة غيبية وتفUويض ا>مUر لھUا 

f دون البحث, "إلى
الجاد على تنفيذ الحلول

و� شUUك أن تنميUUة قUUدرات الفUUرد          
والخيارات المتاحة أمامه

القيود الداخلية والضغوط الخارجية

إن ا4صرار على التمترس وراء النماذج والقوالب التاريخية يدفع بالوضع الحUالي إلUى           
حالة من الغياب ويكرس لعUدم القUدرة علUى التحUاور بشUكل مUرن وجيUد مUع اJخUر

يملUUك زمUUام المبUUادرة والمبUUادأة
, والكفاح المعرفي

بعقل يعمل أو� على استيعاب ما تم وأنجز
ليتعامل مع ھذه الحوادث الكونية

                                                          
1

تحديات عص", نبيل علي -
2

ط��ارق عب��د ال��رؤوف وإيھ��اب عيس��ى المص��ري -
150ص,م2013, القاھرة

3
, محمد كمال مصطفى -
4

تحديات عصر الم", نبيل علي -
5

رض���وان ج���ودت زي���ادة -
 .142ص
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, وھنا يجب القول بوجDوب ا!خDذ با!سDباب والسDعي بجDد واجتھDاد وبخطDة مدروسDة وواضDحة
واQيمDDان بDDأن i ھDDو الميسDDر 
حDDرص علDDى المحاولDDة واQصDDرار 

وافتقاد المنھجية المسبقة , وانعدام الرؤية نحو المستقبل

وھUذه , استطاعت أن تقيم مجتمعا وحضUارة
بUل تطلبUا جھUادا وعم3U وصUبرا 

 . )1(والرؤية ھنا تعني معرفة الغاية وا�تجاه

وأن أمر المسUتقبل بيUد f و� دخUل ل\نسUان 
أو فھم خاطئ للدين الذي يحض على السUعي والحيطUة والحUذر 
وإنمUUا أيضUUا عUUن تفضUUيل ا>سUUھل وھUUو اللجUUوء دائمUUا إلUUى القUUوة 
وأن يعمل على بنUاء إمكانUات 
بUالتفكير المنھجUي الUذي يعتمUد علUى قدرتUه علUى تحديUد 
ا4جابات الصحيحة عن ا>سئلة المتعلقة بماذا؟ ولماذا؟ وكيUف؟ ومتUى؟ فيمUا يتعلUق بمUا ينفUذ مUن 
وتعUد تنميUة ا4بUداع والخيUال مUن أصUعب المھUام التربويUة؛ حيUث تتطلUب بيئUة تربويUة 

و� يخفUى علUى أحUد أن , خ الم3ئUم وا>دوات المناسUبة
وأغفUل الھوايUات وأوجUه , إلUى تعلUيم المUواد الدراسUية

وتطلعDDات دائمDDة نحDDو اEرتقDDاء ونحDDو 
فDDإن ھDDذا يDDدفع نحDDو , فDDي كDDل منDDاحي الحيDDاة

والتفوق العلمي أيضا له دور مھDم فDي تحديDد المسDتقبل 
ولذا ينبغي !ي فرد أن يدرك قيمة التفوق العلمي في الحصول علDى فDرص 
وھنا يتجلى الدور التربوي الذي يجب أن تضطلع 

دون , )الحكومDDDة -اQدارة (السDDDخرية وإطDDD=ق الشDDDائعات حDDDول قDDDرارات السDDDلطة ا!علDDDى 

حتUUى ولUUو , غالبUUا مUUا تمثUUل السUUخرية وإط3UUق النكUUات والشUUائعات ردود فعUUل عشUUوائية
, فسرھا بعض الكتاب على أنھا ردود أفعUال تحمUل الحUس الشUعبي الصUحيح فUي مواجھUة الحUاكم

ن ا>سئلة التي يمكن أن فالصحيح ھو الدراسة الموضوعية لbمور أو على ا>قل توجيه العديد م
وحتى لو كان السبب فUي ذلUك ھUو افتقUاد 

  .115ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وھنا يجب القول بوجDوب ا!خDذ با!سDباب والسDعي بجDد واجتھDاد وبخطDة مدروسDة وواضDحة
واQيمDDان بDDأن i ھDDو الميسDDر , للوصDDول للنجDDاح وتلقDDى المDDراد, وأيضDDا التفكيDDر العلمDDي السDDليم

حDDرص علDDى المحاولDDة واQصDDرار لكDDن مDع ال, ل_مDور ومDDا أراد يحصDDل ومDDا لDم يDDرد لDDن يحصDDل

وانعدام الرؤية نحو المستقبل, افتقاد الطموح واQبداع والخيال
  :قبل تنفيذ المھام وا!عمال

استطاعت أن تقيم مجتمعا وحضUارة, الشخصية المصرية التي أتقنت فن الرؤية
بUل تطلبUا جھUادا وعم3U وصUبرا , مع لم يقدما على صينية من ذھUب وفضUةالحضارة وھذا المجت

والرؤية ھنا تعني معرفة الغاية وا�تجاه, وھذا الجھاد كان يدعمه رؤية

وأن أمر المسUتقبل بيUد f و� دخUل ل\نسUان , إن ترك ا>مور للصدفة وتفسيرھا بالحظ
أو فھم خاطئ للدين الذي يحض على السUعي والحيطUة والحUذر  ليس عن جھل" 

وإنمUUا أيضUUا عUUن تفضUUيل ا>سUUھل وھUUو اللجUUوء دائمUUا إلUUى القUUوة , وتUUأمين المسUUتقبل بالعمUUل الجUUاد
وأن يعمل على بنUاء إمكانUات , فا>صعب أن يمتلك الفرد رؤية تتمثل في مشروع حياتي

بUالتفكير المنھجUي الUذي يعتمUد علUى قدرتUه علUى تحديUد  وأن يكون مسلحا, لتحقيق ھذا المشروع
ا4جابات الصحيحة عن ا>سئلة المتعلقة بماذا؟ ولماذا؟ وكيUف؟ ومتUى؟ فيمUا يتعلUق بمUا ينفUذ مUن 
وتعUد تنميUة ا4بUداع والخيUال مUن أصUعب المھUام التربويUة؛ حيUث تتطلUب بيئUة تربويUة 

خ الم3ئUم وا>دوات المناسUبةيتUوفر لھUا المUدرس القUادر والمنUا
إلUى تعلUيم المUواد الدراسUية, الواقع التربوي في مصUر قUد انحUاز بشUدة

 ).3(النشاط ا4بداعي ا>خرى

وتطلعDDات دائمDDة نحDDو اEرتقDDاء ونحDDو , ولDDذا فإنDDه حDDين يكDDون ھنDDاك أھDDداف واضDDحة
فDDي كDDل منDDاحي الحيDDاة, والعمDDل علDDى الوصDDول لمرحلDDة اQبDDداع

والتفوق العلمي أيضا له دور مھDم فDي تحديDد المسDتقبل , التفكير في المستقبل وتحديد الطموح
ولذا ينبغي !ي فرد أن يدرك قيمة التفوق العلمي في الحصول علDى فDرص , ب

وھنا يتجلى الدور التربوي الذي يجب أن تضطلع , عمل مناسبة بعد التخرج تت=ءم مع طموحه
  .به المؤسسات التربوية

السDDDخرية وإطDDD=ق الشDDDائعات حDDDول قDDDرارات السDDDلطة ا!علDDDى 
  :التناول الموضوعي لھذه القرارات

غالبUUا مUUا تمثUUل السUUخرية وإط3UUق النكUUات والشUUائعات ردود فعUUل عشUUوائية
فسرھا بعض الكتاب على أنھا ردود أفعUال تحمUل الحUس الشUعبي الصUحيح فUي مواجھUة الحUاكم

فالصحيح ھو الدراسة الموضوعية لbمور أو على ا>قل توجيه العديد م
وحتى لو كان السبب فUي ذلUك ھUو افتقUاد , توضح ا>مور قبل التسرع بإصدار النكات والشائعات

                                         

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
  .158-157ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

  . 144ص, مرجع سابق, "تحديات عصر المعلومات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

وھنا يجب القول بوجDوب ا!خDذ با!سDباب والسDعي بجDد واجتھDاد وبخطDة مدروسDة وواضDحة
وأيضDDا التفكيDDر العلمDDي السDDليم

ل_مDور ومDDا أراد يحصDDل ومDDا لDم يDDرد لDDن يحصDDل
  . والعمل والكد

افتقاد الطموح واQبداع والخيال .5
قبل تنفيذ المھام وا!عمال

الشخصية المصرية التي أتقنت فن الرؤية          
الحضارة وھذا المجت

وھذا الجھاد كان يدعمه رؤية, ومشقة

إن ترك ا>مور للصدفة وتفسيرھا بالحظ          
" كله مكتوب"فيه 

وتUUأمين المسUUتقبل بالعمUUل الجUUاد
فا>صعب أن يمتلك الفرد رؤية تتمثل في مشروع حياتي, الغيبية

لتحقيق ھذا المشروع
ا4جابات الصحيحة عن ا>سئلة المتعلقة بماذا؟ ولماذا؟ وكيUف؟ ومتUى؟ فيمUا يتعلUق بمUا ينفUذ مUن 

وتعUد تنميUة ا4بUداع والخيUال مUن أصUعب المھUام التربويUة؛ حيUث تتطلUب بيئUة تربويUة , )2(أعمال
يتUوفر لھUا المUدرس القUادر والمنUا, خاصة

الواقع التربوي في مصUر قUد انحUاز بشUدة
النشاط ا4بداعي ا>خرى

ولDDذا فإنDDه حDDين يكDDون ھنDDاك أھDDداف واضDDحة          
والعمDDل علDDى الوصDDول لمرحلDDة اQبDDداع, ا!فضDDل

التفكير في المستقبل وتحديد الطموح
بالمھني !ي طال

عمل مناسبة بعد التخرج تت=ءم مع طموحه
به المؤسسات التربوية

السDDDخرية وإطDDD=ق الشDDDائعات حDDDول قDDDرارات السDDDلطة ا!علDDDى  .6
التناول الموضوعي لھذه القراراتو, المناقشة

غالبUUا مUUا تمثUUل السUUخرية وإط3UUق النكUUات والشUUائعات ردود فعUUل عشUUوائية          
فسرھا بعض الكتاب على أنھا ردود أفعUال تحمUل الحUس الشUعبي الصUحيح فUي مواجھUة الحUاكم

فالصحيح ھو الدراسة الموضوعية لbمور أو على ا>قل توجيه العديد م
توضح ا>مور قبل التسرع بإصدار النكات والشائعات

                                                          
1

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
2

, محمد كمال مصطفى -
3

تحديات عصر المعلومات", نبيل علي -
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فUUإن توجيUUه ا>سUUئلة الموضUUوعية والمناقشUUة 
قدر ما يرجع إلى أن إط3Uق فا>مر قد � يرجع إلى فقدان الثقة ب

لكUن أحيانUا , وھنا �بد من القول بأن التعامل بجدية مع الواقع ھو أمر في غاية ا>ھميUة
ويحدث ذلك عندما يفرغ البعض الشحنة 
ومUUن المحتمUل والممكUUن أيضUUا أن تفUUتح 
عبUر اھتمUام المسUئولين با>سUباب التUي أدت 
ومUUن ثUUم معالجتUUه بشUUكل سUUريع حتUUى � يتكUUون رأي عUUام 
وھUUو مUUا يUUتم م3حظتUUه حاليUUا فUUي بعUUض وسUUائل التواصUUل 

, كلمات غالبا مDا يDتم ترديDدھا والتأكيDد علDى أھميتھDا

, لكونإن من أھم ما يميUز القUدرة علUى المنافسUة أنھUا يشUترك فيھUا المنتجUون والمسUتھ
والمسUؤولية فيھUا تقUع , وتضع فUي اعتبارھUا المنتجUات والعمليUات

ولكUن الواقUع الحUالي فUي المجتمUع أن الكUم 
رتبط بالكم وأن الستر م, والرأي دائما أن التجاوز البسيط لن يفسد ا>شياء

حتى أن ا>عمال التي تتم بمنتھى الدقUة ودون تجUاوزات يطلUق عليھUا بUين العامUة 
فUإن موضUوع بنUاء ووضUع المعUايير الدقيقUة والتUي 

علUى  يجب أن تكUون القضUية ا4داريUة والفنيUة ا>ولUى فUي كUل المنظمUات كآليUات لتحقيUق القUدرة
فUUي الوقUUت الUUذي يبUUدأ المUUديرون والمسUUئولون 

فUالقول منفصUل عUن , كلماتھم في  إص3ح المنظمات بالقدرة على المنافسة والمقUاييس والمعUايير
 . )3(التي ترجع أيضا إلى ا>سھل ھو القول

عUUن , م2015وقUUد ورد فUUي الدراسUUة التشخيصUUية المنھجيUUة التUUي صUUدرت فUUي سUUبتمبر
جمھوريUة "تحUت عنUوان , منطقة الشرق ا>وسط وشمال أفريقيUا التابعUة لمجموعUة البنUك الUدولي

ينبغي للقطاع العام في مصر من 
كمUUا يتعUUين تUUدعيم إجUUراءات المشUUتريات الحكوميUUة 
مUUUع ضUUUرورة أن تصUUUبح التعيينUUUات والترقيUUUات علUUUى أسUUUاس الجUUUدارة 

, والجھUUاز ا4داري, ومUUن شUUأن ذلUUك أن يخلUUق حUUوافز إيجابيUUة للھيئUUات التنظيميUUة

وج�دي : إش�راف, "لتحس%ين أداء المدرس%ة م%ن خ%/ل الج%ودة
, م2006, لونجم%ان -الش%ركة المص%رية العالمي%ة للنش%ر

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فUUإن توجيUUه ا>سUUئلة الموضUUوعية والمناقشUUة , )ا4دارة(الثقUUة فUUي الجھUUات التUUي تصUUدر القUUرارات 
فا>مر قد � يرجع إلى فقدان الثقة ب, الجادة دائما ھو البديل ا>فضل

 . )1(الشائعات والنكات والسخرية ھو ا>فضل

وھنا �بد من القول بأن التعامل بجدية مع الواقع ھو أمر في غاية ا>ھميUة
ويحدث ذلك عندما يفرغ البعض الشحنة , ما تفيد السخرية في التخفيف من ثقل ھذا الواقع وآ�مه
ومUUن المحتمUل والممكUUن أيضUUا أن تفUUتح , المكبوتUUة بداخلUUه مسUUتخدما فUي ذلUUك السUUخرية

عبUر اھتمUام المسUئولين با>سUباب التUي أدت , مساحة أخUرى للتعامUل مUع الواقUع وتتUيح مواجھتUه
ومUUن ثUUم معالجتUUه بشUUكل سUUريع حتUUى � يتكUUون رأي عUUام , للسUUخرية مUUن موضUUوع أو مشUUكلة مUUا

UUدى الجمUUلبية لUUر سUUة نظUUل , اھيرووجھUUائل التواصUUض وسUUي بعUUا فUUه حاليUUتم م3حظتUUا يUUو مUUوھ

كلمات غالبا مDا يDتم ترديDدھا والتأكيDد علDى أھميتھDا, القدرة على المنافسة والدقة والحذر
  :دون أن تترجم في سلوك فعلي

إن من أھم ما يميUز القUدرة علUى المنافسUة أنھUا يشUترك فيھUا المنتجUون والمسUتھ
وتضع فUي اعتبارھUا المنتجUات والعمليUات, وتھدف إلى التحسين المستمر

ولكUن الواقUع الحUالي فUي المجتمUع أن الكUم , )2(وتتم من خ3ل العمل في فريUق, 
والرأي دائما أن التجاوز البسيط لن يفسد ا>شياء, غالبا ما يسبق الكيف

حتى أن ا>عمال التي تتم بمنتھى الدقUة ودون تجUاوزات يطلUق عليھUا بUين العامUة 
فUإن موضUوع بنUاء ووضUع المعUايير الدقيقUة والتUي , وإذا كUان ھUذا بUين العامUة, 

يجب أن تكUون القضUية ا4داريUة والفنيUة ا>ولUى فUي كUل المنظمUات كآليUات لتحقيUق القUدرة
فUUي الوقUUت الUUذي يبUUدأ المUUديرون والمسUUئولون , � تحظUUى حتUUى ربمUUا با�ھتمUUام العاشUUر

كلماتھم في  إص3ح المنظمات بالقدرة على المنافسة والمقUاييس والمعUايير
التي ترجع أيضا إلى ا>سھل ھو القول, وبشكل خاص في ھذه القضية, 

وقUUد ورد فUUي الدراسUUة التشخيصUUية المنھجيUUة التUUي صUUدرت فUUي سUUبتمبر
منطقة الشرق ا>وسط وشمال أفريقيUا التابعUة لمجموعUة البنUك الUدولي

ينبغي للقطاع العام في مصر من : " ما يلي" إنھاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك
كمUUا يتعUUين تUUدعيم إجUUراءات المشUUتريات الحكوميUUة , ر شUUفافية وخضUUوعا للمسUUاءلة

مUUUع ضUUUرورة أن تصUUUبح التعيينUUUات والترقيUUUات علUUUى أسUUUاس الجUUUدارة , وإدارة الشUUUئون الماليUUUة
ومUUن شUUأن ذلUUك أن يخلUUق حUUوافز إيجابيUUة للھيئUUات التنظيميUUة

                                         

  .158ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

لتحس%ين أداء المدرس%ة م%ن خ%/ل الج%ودة اس%تراتيجيات فاعل%ة: إدارة الج%ودة ف%ي الم%دارس"
الش%ركة المص%رية العالمي%ة للنش%ر, محم�د ع�زت عب�د الموج�ود: مراجع�ة, السيد محمد دعدور

  .159-158ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

الثقUUة فUUي الجھUUات التUUي تصUUدر القUUرارات 
الجادة دائما ھو البديل ا>فضل

الشائعات والنكات والسخرية ھو ا>فضل

وھنا �بد من القول بأن التعامل بجدية مع الواقع ھو أمر في غاية ا>ھميUة          
ما تفيد السخرية في التخفيف من ثقل ھذا الواقع وآ�مه

المكبوتUUة بداخلUUه مسUUتخدما فUي ذلUUك السUUخريةا�نفعاليUة 
مساحة أخUرى للتعامUل مUع الواقUع وتتUيح مواجھتUه

للسUUخرية مUUن موضUUوع أو مشUUكلة مUUا
UUدى الجمUUلبية لUUر سUUة نظUUووجھ

  .ا�جتماعي

القدرة على المنافسة والدقة والحذر .7
دون أن تترجم في سلوك فعلي

إن من أھم ما يميUز القUدرة علUى المنافسUة أنھUا يشUترك فيھUا المنتجUون والمسUتھ            
وتھدف إلى التحسين المستمر

, على كل العاملين
غالبا ما يسبق الكيف

حتى أن ا>عمال التي تتم بمنتھى الدقUة ودون تجUاوزات يطلUق عليھUا بUين العامUة , وليس بالكيف
, "شغل خواجات"

يجب أن تكUون القضUية ا4داريUة والفنيUة ا>ولUى فUي كUل المنظمUات كآليUات لتحقيUق القUدرة
� تحظUUى حتUUى ربمUUا با�ھتمUUام العاشUUر, المنافسUUة

كلماتھم في  إص3ح المنظمات بالقدرة على المنافسة والمقUاييس والمعUايير
, الفعل بشكل عام

وقUUد ورد فUUي الدراسUUة التشخيصUUية المنھجيUUة التUUي صUUدرت فUUي سUUبتمبر          
منطقة الشرق ا>وسط وشمال أفريقيUا التابعUة لمجموعUة البنUك الUدولي

إنھاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك: مصر العربية
UUبح أكثUUاءلةأن يصUUوعا للمسUUفافية وخضUUر ش

وإدارة الشUUUئون الماليUUUة
ومUUن شUUأن ذلUUك أن يخلUUق حUUوافز إيجابيUUة للھيئUUات التنظيميUUة, وا�سUUتحقاق

                                                          
1

, محمد كمال مصطفى -
2

", جون وست برنھام -
السيد محمد دعدور: ترجمة,رزق غالي 

 .50ص
3

, محمد كمال مصطفى -
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يUؤدي إلUى تحسUين جUودة الخUدمات العامUة المقدمUة وخلUق بيئUة 

ھي عقبات أمUام ا�لتUزام بالنزاھUة 
وسائل بناء الدولUة القويUة والشفافية اللتين تعدان ضمانا لتحقيق القدرة على المنافسة وغيرھا من 

  

للتمكن من , تنشيط وتفعيل السياسات الضرورية والقوانين الرادعة والعقوبات الشديدة
  .القضاء على الفساد ا4داري بوصفه ظاھرة مدمرة >ي عملية تنموية

لضUمان عUدم السUماح ببنUاء بUؤر وأمUاكن 
>ن , يصUعب القضUاء عليھUا بعUد انتشUارھا واسUتفحالھا

ويؤدي إلUى بنUاء , بقاء المسؤول ا4داري في موقعه لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في نشر الفساد
  .وتكون بمثابة منطقة سرطانية في جسد الدولة

تشجيع المواطنين والعاملين داخل مؤسسات الدولة علDى تقDديم أي معلومDات يمكDن 
مDع ضDمان , أن تتوفر لديھم بخصوص عمليDات مشDبوھة قDد تشDكل جDرائم فسDاد مDالي وإداري

  .   والتعھد له بأن لن يمسه أحد بأي ضرر

والمعDDDارف , والتDDDي تتشDDDكل مDDDن الخبDDDرات المتراكمDDDة
أمUا المعرفUة فھUي كمUا جUاء . 

إدراك ا>مر الجزئي أو البسيط مطلقا؛ أي عن 
ولھذا يقال عرفت f و� يقال علمت f ولقد فسUرت المعرفUة إدراك الجزئيUات عUن 
دليل كما أنه � يقال يعرف f بل يقال يعلم f >ن المعرفة تستعمل في العلم الموصUوف بتفكUر 

 .)2(ا لفظ المعرفة على اعتقاد المقلد >نه ليس لديه معرفة على دليل

لUم تعUد مرادفUة , )عصUر المعلومUات
والمعرفUUة العقليUUة لخبUUرة التعامUUل 

لذلك فإن , والرأي يمكن أن يكون ذاتيا أما المعرفة فمن الضروري أن تكون موضوعية
, وإنما يجب أن تتجاوزه, يجب أن � تسبق الرأي فقط

لUUذلك يكUUون , وبUالطبع فUUإن إبUUداء اJراء أسUUھل كثيUUرا مUUن البحUUث عUUن المعرفUUة الموثقUUة والمؤكUUدة
أصحاب اJراء في تحالف دائم ومستمر على إقصاء أصحاب المعرفUة فUي معظUم ا>حUوال لUيس 

منطق�ة الش�رق , "إنھاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك دراسة تشخيص%ية منھجي%ة

  .  863ص, م1997, بيروت, مكتبة لبنان ناشرون

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

يUؤدي إلUى تحسUين جUودة الخUدمات العامUة المقدمUة وخلUق بيئUة بمUا , وغيرھم من موظفي الدولUة
  .)1("تنظيمية تتسم بالمساواة والوضوح والشفافية

ھي عقبات أمUام ا�لتUزام بالنزاھUة , ويمكن القول بأن الفساد السياسي والمالي وا4داري
والشفافية اللتين تعدان ضمانا لتحقيق القدرة على المنافسة وغيرھا من 

  :ولمحاربة أشكال الفساد ينبغي ا�لتزام بما يلي, 

تنشيط وتفعيل السياسات الضرورية والقوانين الرادعة والعقوبات الشديدة
القضاء على الفساد ا4داري بوصفه ظاھرة مدمرة >ي عملية تنموية

لضUمان عUدم السUماح ببنUاء بUؤر وأمUاكن , تفعيل الرقابة علUى المسUؤولين والمUوظفين
يصUعب القضUاء عليھUا بعUد انتشUارھا واسUتفحالھا, فساد إداري على ھيئة عصUابات منظمUة

بقاء المسؤول ا4داري في موقعه لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في نشر الفساد
وتكون بمثابة منطقة سرطانية في جسد الدولة, ت فساد إداري قوية ومترابطة ومتفاھمة

تشجيع المواطنين والعاملين داخل مؤسسات الدولة علDى تقDديم أي معلومDات يمكDن 
أن تتوفر لديھم بخصوص عمليDات مشDبوھة قDد تشDكل جDرائم فسDاد مDالي وإداري

والتعھد له بأن لن يمسه أحد بأي ضرر, قدم المعلومةالسرية التامة لمن ي

  :الرأي يسبق المعرفة

والتDDDي تتشDDDكل مDDDن الخبDDDرات المتراكمDDDة, يعبDDر الDDDرأي عDDDن وجھDDDة نظDDDر صDDDاحبه
. في شتى المجاEت عبر سنوات العمDر لديDه,  والمھارات المكتسبة

إدراك ا>مر الجزئي أو البسيط مطلقا؛ أي عن : " امع العلومتعريفھا في موسوعة مصطلحات ج
ولھذا يقال عرفت f و� يقال علمت f ولقد فسUرت المعرفUة إدراك الجزئيUات عUن 
دليل كما أنه � يقال يعرف f بل يقال يعلم f >ن المعرفة تستعمل في العلم الموصUوف بتفكUر 

ا لفظ المعرفة على اعتقاد المقلد >نه ليس لديه معرفة على دليلوأيضا لم يطلقو

عصUر المعلومUات(وتجدر ا4شارة إلى أن المعرفة في العصر الحالي
والمعرفUUة العقليUUة لخبUUرة التعامUUل , ومعرفUUة القUUيم, ومعرفUUة الفنUUون, معرفUUة العلUUوم

  . )3(المعيش المباشر مع الواقع

والرأي يمكن أن يكون ذاتيا أما المعرفة فمن الضروري أن تكون موضوعية
يجب أن � تسبق الرأي فقط, المعرفة الموثقة ذات المرجعية الصحيحة

وبUالطبع فUUإن إبUUداء اJراء أسUUھل كثيUUرا مUUن البحUUث عUUن المعرفUUة الموثقUUة والمؤكUUدة
أصحاب اJراء في تحالف دائم ومستمر على إقصاء أصحاب المعرفUة فUي معظUم ا>حUوال لUيس 

                                         

إنھاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك دراسة تشخيص%ية منھجي%ة: جمھورية مصر العربية", مجموعة البنك الدولي
  .xiiص, م2015

مكتبة لبنان ناشرون, "موسوعة مصطلحات جامع العلوم", عبد النبي عبد الرسول و اfحمد نكري
 . 136ص, مرجع سابق, "تحديات عصر المعلومات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

وغيرھم من موظفي الدولUة
تنظيمية تتسم بالمساواة والوضوح والشفافية

ويمكن القول بأن الفساد السياسي والمالي وا4داري          
والشفافية اللتين تعدان ضمانا لتحقيق القدرة على المنافسة وغيرھا من 

, العصرية الحديثة

تنشيط وتفعيل السياسات الضرورية والقوانين الرادعة والعقوبات الشديدة*           
القضاء على الفساد ا4داري بوصفه ظاھرة مدمرة >ي عملية تنموية

تفعيل الرقابة علUى المسUؤولين والمUوظفين*           
فساد إداري على ھيئة عصUابات منظمUة

بقاء المسؤول ا4داري في موقعه لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في نشر الفساد
ت فساد إداري قوية ومترابطة ومتفاھمةشبكا

تشجيع المواطنين والعاملين داخل مؤسسات الدولة علDى تقDديم أي معلومDات يمكDن *           
أن تتوفر لديھم بخصوص عمليDات مشDبوھة قDد تشDكل جDرائم فسDاد مDالي وإداري

السرية التامة لمن ي

الرأي يسبق المعرفة .8
يعبDDر الDDDرأي عDDDن وجھDDDة نظDDDر صDDDاحبه

والمھارات المكتسبة
تعريفھا في موسوعة مصطلحات ج

ولھذا يقال عرفت f و� يقال علمت f ولقد فسUرت المعرفUة إدراك الجزئيUات عUن , دليل أو �
دليل كما أنه � يقال يعرف f بل يقال يعلم f >ن المعرفة تستعمل في العلم الموصUوف بتفكUر 

وأيضا لم يطلقو, وتدبر

وتجدر ا4شارة إلى أن المعرفة في العصر الحالي          
معرفUUة العلUUوم: ولكنھUUا, للعلUUم

المباشر مع الواقع

والرأي يمكن أن يكون ذاتيا أما المعرفة فمن الضروري أن تكون موضوعية          
المعرفة الموثقة ذات المرجعية الصحيحة

وبUالطبع فUUإن إبUUداء اJراء أسUUھل كثيUUرا مUUن البحUUث عUUن المعرفUUة الموثقUUة والمؤكUUدة
أصحاب اJراء في تحالف دائم ومستمر على إقصاء أصحاب المعرفUة فUي معظUم ا>حUوال لUيس 

                                                          
1

مجموعة البنك الدولي -
2015, اfوسط وشمال أفريقيا

2
عبد النبي عبد الرسول و اfحمد نكري -
3

تحديات عصر المعلومات", نبيل علي -
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ولكن حتى � يستقر نمط اللجوء إلUى الطريUق ا>صUعب كبUديل 

مDن أھDم الحقDوق , وينبغي القول بأن قدرة ا!فراد والمجتمعات على إبداء الرأي بكامDل الحريDة
وتعتبDر بوابDة مھمDة مDن بوابDات التغييDر المجتمعDي 

!ن الDرأي الواحDد E يمكDن , 
, كمDا أن الخDوف مDن إبDداء الDرأي يمكDن أن يشDكل ضDغط عكسDيا

في حين أن الحرية في إبداء الرأي تضمن لhنسان أن يعبر عن 
  .  وبذلك تتكون وتنمو لديه المعرفة

ولذا �بد من معالجة ا�نحرافات والمخالفUات التUي تصUدر عUن المUوظفين أثنUاء تUأديتھم 

وا�نصUراف , التنبيه المشدد على عدم التأخر في الحضUور صUباحا أو حسUب بUدأ وقUت العمUل
مUع توضUيح وتفعيUل , اليUومي ولUيس قبUل ذلUك الوقUت

  . مع عدم القبول بأي وساطة أو محسوبية لرفع العقوبة

عUUدم السUUماح بقUUراءة الجرائUUد أو ا�نشUUغال بUUالھواتف الذكيUUة والمكالمUUات التليفونيUUة أو اسUUتقبال 
وقضاء بعض أوقUات المUرح , 

  .أو ا�نشغال بما � يفيد العمل

سواء كان تقصيره عن طريق امتناعه عن أداء 
  .أداء العمل أو التأخير في

والوقوف بجدية وحزم ضد كل 

معاقبUUUة عUUUدم ا�لتUUUزام بUUUأوامر وتعليمUUUات الرؤسUUUاء الخاصUUUة بتسUUUيير العمUUUل وتسUUUھيل خدمUUUة 
أو البحUث عUن المنافUذ , دم إطاعUة أوامUر مUدير العمUل

عUدم الميUل  -عدم إبUداء الUرأي 
ا�نعزاليUة وعUدم  -العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات 

وفUUي المقابUUل ينبغUUي الحUUث المسUUتمر علUUى ا4يجابيUUة ويجUUب تقUUدير الموظUUف المتفاعUUل 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ولكن حتى � يستقر نمط اللجوء إلUى الطريUق ا>صUعب كبUديل , فقط لما يشكلوه من تھديد عليھم
  .)1(لنمط اللجوء إلى ا>سھل

وينبغي القول بأن قدرة ا!فراد والمجتمعات على إبداء الرأي بكامDل الحريDة
وتعتبDر بوابDة مھمDة مDن بوابDات التغييDر المجتمعDي , التي تساھم في اEرتقاء بفكر المجتمعDات

, وع=مة واضحة من ع=مات التطور الحضDاري للشDعوب
كمDا أن الخDوف مDن إبDداء الDرأي يمكDن أن يشDكل ضDغط عكسDيا, نع النمDو واQبDداع

في حين أن الحرية في إبداء الرأي تضمن لhنسان أن يعبر عن , ويأجج نزعة التطرف الفكري
وبذلك تتكون وتنمو لديه المعرفة, تجربته وأن يستمتع بتجارب اJخرين ويستفيد منھا

  :وانخفاض اQنتاجية, ازوبطء اQنج, 

ولذا �بد من معالجة ا�نحرافات والمخالفUات التUي تصUدر عUن المUوظفين أثنUاء تUأديتھم 
  :عن طريق, 

التنبيه المشدد على عدم التأخر في الحضUور صUباحا أو حسUب بUدأ وقUت العمUل
اليUومي ولUيس قبUل ذلUك الوقUتمن العمل في الوقت المحدد �نتھاء الUدوام 

مع عدم القبول بأي وساطة أو محسوبية لرفع العقوبة, العقوبة لمن يخالف ذلك

عUUدم السUUماح بقUUراءة الجرائUUد أو ا�نشUUغال بUUالھواتف الذكيUUة والمكالمUUات التليفونيUUة أو اسUUتقبال 
, الوقتأو التنقل من مكتب إلى آخر لتضييع , الزوار الخصوصيين

أو ا�نشغال بما � يفيد العمل, والتسلية مع الزم3ء في أوقات العمل الرسمي

سواء كان تقصيره عن طريق امتناعه عن أداء , معاقبة الموظف الذي يثبت تقصيره في عمله
أو التأخير في, أو عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح, العمل المطلوب منه

والوقوف بجدية وحزم ضد كل , الحث على عدم التراخي والكسل في تأدية ا>عمال المطلوبة
  .من يريد الحصول على أكبر أجر مقابل أقل جھد مبذول

معاقبUUUة عUUUدم ا�لتUUUزام بUUUأوامر وتعليمUUUات الرؤسUUUاء الخاصUUUة بتسUUUيير العمUUUل وتسUUUھيل خدمUUUة 
Uق عUن طريUك عUان ذلUواء كUلسUدير العمUر مUة أوامUدم إطاع

  .وا>عذار والتبريرات المتكررة لعدم تنفيذ تلك ا>وامر

عدم إبUداء الUرأي : الوقوف في وجه أي شكل من أشكال السلبية  في العمل ومنھا
العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات  -إلى التجديد والتطوير وا�بتكار 

  .عدم تشجيع العمل الجماعي -الرغبة في التعاون 

وفUUي المقابUUل ينبغUUي الحUUث المسUUتمر علUUى ا4يجابيUUة ويجUUب تقUUدير الموظUUف المتفاعUUل 
  .بكل صور التقدير المتاحة

                                         

  .159ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

فقط لما يشكلوه من تھديد عليھم
لنمط اللجوء إلى ا>سھل

وينبغي القول بأن قدرة ا!فراد والمجتمعات على إبداء الرأي بكامDل الحريDة
التي تساھم في اEرتقاء بفكر المجتمعDات

وع=مة واضحة من ع=مات التطور الحضDاري للشDعوب, ل_فضل
Dداعله أن يصDبQو واDنع النم

ويأجج نزعة التطرف الفكري
تجربته وأن يستمتع بتجارب اJخرين ويستفيد منھا

, تكدس العمل .9
ولذا �بد من معالجة ا�نحرافات والمخالفUات التUي تصUدر عUن المUوظفين أثنUاء تUأديتھم           

, لمھمات وظائفھم

التنبيه المشدد على عدم التأخر في الحضUور صUباحا أو حسUب بUدأ وقUت العمUل* 
من العمل في الوقت المحدد �نتھاء الUدوام 

العقوبة لمن يخالف ذلك

عUUدم السUUماح بقUUراءة الجرائUUد أو ا�نشUUغال بUUالھواتف الذكيUUة والمكالمUUات التليفونيUUة أو اسUUتقبال * 
الزوار الخصوصيين

والتسلية مع الزم3ء في أوقات العمل الرسمي

معاقبة الموظف الذي يثبت تقصيره في عمله* 
العمل المطلوب منه

الحث على عدم التراخي والكسل في تأدية ا>عمال المطلوبة*  
من يريد الحصول على أكبر أجر مقابل أقل جھد مبذول

معاقبUUUة عUUUدم ا�لتUUUزام بUUUأوامر وتعليمUUUات الرؤسUUUاء الخاصUUUة بتسUUUيير العمUUUل وتسUUUھيل خدمUUUة * 
سUواء كUان ذلUك عUن طريUق عU, المواطنين

وا>عذار والتبريرات المتكررة لعدم تنفيذ تلك ا>وامر

الوقوف في وجه أي شكل من أشكال السلبية  في العمل ومنھا* 
إلى التجديد والتطوير وا�بتكار 

الرغبة في التعاون 

وفUUي المقابUUل ينبغUUي الحUUث المسUUتمر علUUى ا4يجابيUUة ويجUUب تقUUدير الموظUUف المتفاعUUل           
بكل صور التقدير المتاحة, إيجابيا

                                                          
1

, محمد كمال مصطفى -
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تى فUي والقدرة على العمل وربما ا4بداع ح
>نUUه عنUUد الفعUUل قUUد يحUUدث الفشUUل أو 
وحينھا يتضح أن ھؤ�ء يمتلكون القدرة الفائقة على تقUديم العديUد مUن المبUررات 

التUي يترتUب " المحسUوبية"إلUى انتشUار ظUاھرة 
مUع وجUود مUن ھUو , عليھا أن يشغل الوظائف العامة في الدولة أفراد غير مؤھلين تUأھي3 مناسUبا

مما يؤثر على  انخفاض كفاءة ا4دارة في تقديم الخدمات وعUدم زيUادة 

  :وعدم اكتشاف اJخر

رغUم مUا , إن ازدياد إحساس الفرد با�نتماء إلى منظومة واحدة كبيرة تضم سائر البشUر
  .)1(يشعره بكيانه كعضو في مجتمع كوكبي واسع وشامل

حيUث � تUدفق للحيUاة , وخطاب العودة إلى الماضي ھو الداء الذي يحUاول تجميUد الحيUاة
ذا تUم انتUزاع مUا لbلفUاظ مUن إ
ھUه فUي خطUاب شUائع يوج, لUى الماضUي

تحققUت فيھUا الريUادة , � بتطبيق التجارب الناجحة فيما مضى من أزمان
ففي ثقافة التقدم , وھو الداعم لثقافة التخلف

  .)2(لى الماضي غير حقيقية

ويتطلUUب ذلUUك مUUن التربيUUة فUUي 
وتنميUUة الUUوعي , وتعلUUيم اللغUUات ا>جنبيUUة

وأن التطور يمكUن , أن الحاضر كان مرسوما في الماضي
ف3UU , لUUى مUUا كشUUفه الحاضUUرإأن ينطلUUق مUUن الماضUUي وأن الماضUUي يمكUUن إعUUادة تشUUكيله اسUUتنادا 

و� ا>ساليب والطرق وا>دوات الحالية ھي نفسھا 
نمUا إو, سUمه سUيادة العUالمإة أنUه � يوجUد شUيء 

تتوحUUد أو تتقUUارب فيUUه الUUنظم ا�قتصUUادية 
, وأن البUUديل عUUن ا>خUUذ بھUUذه ا>سUUس ھUUو العزلUUة والتخلUUف

أو أن يرسUخ فUي , ھو انعدام ا>خ3ق
فھUذه كلھUا , الذھن أن بداية ا4ص3ح وا�نط3ق نحو التقUدم يكUون مUن ا>خ3Uق والضUمير الحUي

 . 32ص

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والقدرة على العمل وربما ا4بداع ح, وامت3ك الخبرة, ادعاء البعض للمعرفة والعلم
>نUUه عنUUد الفعUUل قUUد يحUUدث الفشUUل أو , مUUع كUUون ذلUUك منافيUUا للحقيقUUة, أصUUعب المجUUا�ت

وحينھا يتضح أن ھؤ�ء يمتلكون القدرة الفائقة على تقUديم العديUد مUن المبUررات 
  .التي يعتقدون أنھا ستعفيھم من المسؤولية عن الفشل

إلUى انتشUار ظUاھرة ويمكن القول بأن السبب في ذلUك يرجUع 
عليھا أن يشغل الوظائف العامة في الدولة أفراد غير مؤھلين تUأھي3 مناسUبا

مما يؤثر على  انخفاض كفاءة ا4دارة في تقديم الخدمات وعUدم زيUادة , أحق منھم بتلك الوظائف

وعدم اكتشاف اJخر, دة إلى الماضيخطاب العو -التحدي المجتمعي الثاني 

إن ازدياد إحساس الفرد با�نتماء إلى منظومة واحدة كبيرة تضم سائر البشUر
يشعره بكيانه كعضو في مجتمع كوكبي واسع وشامل, بينھم من فوارق العرق واللون واللغة

وخطاب العودة إلى الماضي ھو الداء الذي يحUاول تجميUد الحيUاة
إ� إو, وبUين الكUم والكيUف, ذا توقف الخلط بين الزمان والمكان

لUى الماضUيإوقع تقليدي يشبه السحر على الناس بالوعد بجنة العودة 
� بتطبيق التجارب الناجحة فيما مضى من أزمانإمن يعتقدون أنه � تقدم 

وھو الداعم لثقافة التخلف, ھذا الخطاب ھو أشد أعداء التقدم, وتحقق فيھا السبق
لى الماضي غير حقيقيةإلى تبني العودة إتصبح ھذه المقو�ت التي تدعو 

ويتطلUUب ذلUUك مUUن التربيUUة فUUي , ويجUUب القUUول بUUأن اكتشUUاف اJخUUر مUUن اكتشUUاف الUUذات
وتعلUUيم اللغUUات ا>جنبيUUة, ا�ھتمUUام بتUUدريس الجغرافيUUا البشUUرية, 

  . )3(بالقواسم المشتركة في الثقافات والحضارات ا4نسانية

أن الحاضر كان مرسوما في الماضيلذلك يجب أن � يتم تصديق 
أن ينطلUUق مUUن الماضUUي وأن الماضUUي يمكUUن إعUUادة تشUUكيله اسUUتنادا 

و� ا>ساليب والطرق وا>دوات الحالية ھي نفسھا , المعارف والعلوم ھي ذات المعارف والعلوم
ة أنUه � يوجUد شUيء ويجب معرف, فكل شيء قد تغير

تتوحUUد أو تتقUUارب فيUUه الUUنظم ا�قتصUUادية , يوجUUد نظUUام عUUالمي جديUUد يتشUUكل وفUUق أسUUس محUUددة
وأن البUUديل عUUن ا>خUUذ بھUUذه ا>سUUس ھUUو العزلUUة والتخلUUف, والسياسUUية وا�جتماعيUUة والقانونيUUة

ھو انعدام ا>خ3قويجب أيضا عدم تصديق أن يكون التفسير الوحيد للتخلف 
الذھن أن بداية ا4ص3ح وا�نط3ق نحو التقUدم يكUون مUن ا>خ3Uق والضUمير الحUي

                                         

ص, م2005, 455ع ,مجلة العربي, وزارة اعXم, "الثورة على العولمة
  .160ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

  .144ص, مرجع سابق, "تحديات عصر المعلومات

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

ادعاء البعض للمعرفة والعلم  .10
أصUUعب المجUUا�ت

وحينھا يتضح أن ھؤ�ء يمتلكون القدرة الفائقة على تقUديم العديUد مUن المبUررات , ا�نسحاب
التي يعتقدون أنھا ستعفيھم من المسؤولية عن الفشل

ويمكن القول بأن السبب في ذلUك يرجUع           
عليھا أن يشغل الوظائف العامة في الدولة أفراد غير مؤھلين تUأھي3 مناسUبا

أحق منھم بتلك الوظائف
  .ا4نتاج

التحدي المجتمعي الثاني * 

إن ازدياد إحساس الفرد با�نتماء إلى منظومة واحدة كبيرة تضم سائر البشUر          
بينھم من فوارق العرق واللون واللغة

وخطاب العودة إلى الماضي ھو الداء الذي يحUاول تجميUد الحيUاة          
ذا توقف الخلط بين الزمان والمكانإ� إ

وقع تقليدي يشبه السحر على الناس بالوعد بجنة العودة 
من يعتقدون أنه � تقدم 

وتحقق فيھا السبق
تصبح ھذه المقو�ت التي تدعو 

ويجUUب القUUول بUUأن اكتشUUاف اJخUUر مUUن اكتشUUاف الUUذات          
, الحصUUر الحUUالي

بالقواسم المشتركة في الثقافات والحضارات ا4نسانية

لذلك يجب أن � يتم تصديق           
أن ينطلUUق مUUن الماضUUي وأن الماضUUي يمكUUن إعUUادة تشUUكيله اسUUتنادا 

المعارف والعلوم ھي ذات المعارف والعلوم
فكل شيء قد تغير, كما كانت سابقا

يوجUUد نظUUام عUUالمي جديUUد يتشUUكل وفUUق أسUUس محUUددة
والسياسUUية وا�جتماعيUUة والقانونيUUة

ويجب أيضا عدم تصديق أن يكون التفسير الوحيد للتخلف 
الذھن أن بداية ا4ص3ح وا�نط3ق نحو التقUدم يكUون مUن ا>خ3Uق والضUمير الحUي

                                                          
1

الثورة على العولمة", أحمد أبو زيد -
2

, محمد كمال مصطفى -
3

تحديات عصر المعلومات", نبيل علي -
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ھذا البناء , عناصر في تكوين أكبر يطلق عليه البناء الفوقي الذي يكون أحد أھم عناصره القانون

ن المجتمعات تتقدم من التفاعل بين إيجابيات الماضي وطموحات المستقبل الذي يصنع حاضرا 
, ن التاريخ يمثل مجا� خصبا ل3سUتفادة مUن إيجابياتUه

لفكUUري حينمUUا تريUUد للمجتمUUع تUUرك الحاضUUر المشUUاھد 
لUUى الماضUUي بحجUUة أنUUه وحUUده نافUUذة التقUUدم 
فھي بذلك تفرض على المجتمع الفناء والعدمية بين سائر ا>مم التي لحقUت 
أنه كي يحدث تقدم ورخاء يتبعه تلقائيا وكنتيجة مUن 

  :كما يلي, يجب الترسيخ لعدة قواعد

فالصلة بين ا4بداع والحريUة صUلة بUين المقدمUة 
فإذا كUان ا4بUداع عطUاء جديUدا نافعUا 

فا4بداع الحر , فھذا العطاء وذلك الثراء للحياة ا4نسانية فضاؤه الحرية
ومUUن الUUنفس التواقUUة والمغرمUUة باكتشUUاف المجھUUول وتجUUاوز 

أدت الDDى غيDDاب الحDDدود , جDDال اEتصDDاEت والمعلومDDات
وبالتالي فالتعام=ت والع=قات في عصر المعلومDات تختلDف عDن غيDره 

فالDدين ھDو معتقDد , ليس ھناك تضاد بين العلDم والفDن مDن ناحيDة والDدين مDن ناحيDة أخDرى
المؤسس لع=قته بالخالق سبحانه وتعالى وھو أيضا المنظم لع=قة اQنسDان 
وأما الفن فھو الجمال الذي يدل على الخالق والمرشد الذي يوصل المحبين 

وفيDDه , وأمDDا العلDDم فھDDو الDDدال علDDى عظمDDة الخDDالق وعلDDى قدرتDDه ال=متناھيDDة

, وبما يقدمDه مDن تضDحيات فDي سDبيل رفعتDه
 .وبما يبدع في مجال ما ويحقق بذلك مكسبا ماديا ومعنويا لنفسه ووطنه

قد يكون مؤكدا أن المجتمعات والدول التي يتم فيھا ضبط المفاھيم حDول المصDطلحات 
تكDون , الحاكمة ا!كثر تDأثيرا فDي الحيDاة السياسDية واEقتصDادية والثقافيDة واEجتماعيDة العامDة

 . 
بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499 .  

: مت������اح عل������ى, م5/6/2021ت������اريخ ال������دخول 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

عناصر في تكوين أكبر يطلق عليه البناء الفوقي الذي يكون أحد أھم عناصره القانون
  .)1(الفوقي ھو أساس ثقافة التقدم

ن المجتمعات تتقدم من التفاعل بين إيجابيات الماضي وطموحات المستقبل الذي يصنع حاضرا 
ن التاريخ يمثل مجا� خصبا ل3سUتفادة مUن إيجابياتUهإبل , وھذا � يتم بتغافل الماضي

  .)2(لذلك ف3 عودة مطلقة للماضي يعد أمرا ضد التقدم 

UUذا فUUن ھUUا مUUرف اإوانط3قUUات التطUUاھد ن جماعUUر المشUUرك الحاضUUع تUUد للمجتمUUا تريUUري حينمUUلفك
لUUى الماضUUي بحجUUة أنUUه وحUUده نافUUذة التقUUدم إوالرجUUوع , وا�نفصUUال عUUن العUUالم الحقيقUUي الموجUUود

فھي بذلك تفرض على المجتمع الفناء والعدمية بين سائر ا>مم التي لحقUت , والرقي وقيادة العالم
أنه كي يحدث تقدم ورخاء يتبعه تلقائيا وكنتيجة مUن دراك إومن ھنا يجب , بقطار التقدم الحقيقي

يجب الترسيخ لعدة قواعد, نواتجه التخلص من ا>فكار المتطرفة والعنف وا4رھاب

فالصلة بين ا4بداع والحريUة صUلة بUين المقدمUة  : ليس ھناك إبداع طالما ليست ھناك حرية
فإذا كUان ا4بUداع عطUاء جديUدا نافعUا .. ووليدھا  بين ا>م, بين الغذاء والكائن الحي

فھذا العطاء وذلك الثراء للحياة ا4نسانية فضاؤه الحرية, في ميدان إنساني ما
ومUUن الUUنفس التواقUUة والمغرمUUة باكتشUUاف المجھUUول وتجUUاوز , � مUUن الUUذات الحUUرة

جDDال اEتصDDاEت والمعلومDDاتالثDDورة التكنولوجيDDة الحاليDDة فDDي م
وبالتالي فالتعام=ت والع=قات في عصر المعلومDات تختلDف عDن غيDره , المكانية والزمانية

 .ويجب مراعاة ذلك جيدا, 

ليس ھناك تضاد بين العلDم والفDن مDن ناحيDة والDدين مDن ناحيDة أخDرى
المؤسس لع=قته بالخالق سبحانه وتعالى وھو أيضا المنظم لع=قة اQنسDان اQنسان وفكره 

وأما الفن فھو الجمال الذي يدل على الخالق والمرشد الذي يوصل المحبين , بأخيه اQنسان
وأمDDا العلDDم فھDDو الDDدال علDDى عظمDDة الخDDالق وعلDDى قدرتDDه ال=متناھيDDة, 

 .ن عن iاQجابات الكافية لكل الباحثي

وبما يقدمDه مDن تضDحيات فDي سDبيل رفعتDه, عدم تمييز فرد عن آخر إE بما يقدمه لوطنه
وبما يبدع في مجال ما ويحقق بذلك مكسبا ماديا ومعنويا لنفسه ووطنه

 :ضبط المفاھيم -التحدي المجتمعي الثالث 

قد يكون مؤكدا أن المجتمعات والدول التي يتم فيھا ضبط المفاھيم حDول المصDطلحات 
الحاكمة ا!كثر تDأثيرا فDي الحيDاة السياسDية واEقتصDادية والثقافيDة واEجتماعيDة العامDة

                                         

. 161-160ص ص ,  مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 
كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

ت������اريخ ال������دخول , م24/10/2006, الح������وار المتم������دن, = إب������داع ب������دون حري������ة
https://www.aheware.org/debat/show.art.asp?aid=78965  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

عناصر في تكوين أكبر يطلق عليه البناء الفوقي الذي يكون أحد أھم عناصره القانون
الفوقي ھو أساس ثقافة التقدم

ن المجتمعات تتقدم من التفاعل بين إيجابيات الماضي وطموحات المستقبل الذي يصنع حاضرا إ
وھذا � يتم بتغافل الماضي, صحيحا

لذلك ف3 عودة مطلقة للماضي يعد أمرا ضد التقدم 

UUذا فUUن ھUUا مUUوانط3ق
وا�نفصUUال عUUن العUUالم الحقيقUUي الموجUUود

والرقي وقيادة العالم
بقطار التقدم الحقيقي

نواتجه التخلص من ا>فكار المتطرفة والعنف وا4رھاب

ليس ھناك إبداع طالما ليست ھناك حرية •
بين الغذاء والكائن الحي, والنتيجة

في ميدان إنساني ما
� مUUن الUUذات الحUUرةإ� ينبUUع 
  .)3(المعلوم

الثDDورة التكنولوجيDDة الحاليDDة فDDي م •
المكانية والزمانية

, من العصور
ليس ھناك تضاد بين العلDم والفDن مDن ناحيDة والDدين مDن ناحيDة أخDرى •

اQنسان وفكره 
بأخيه اQنسان
, إلDDى محبDDيھم

اQجابات الكافية لكل الباحثي
عدم تمييز فرد عن آخر إE بما يقدمه لوطنه •

وبما يبدع في مجال ما ويحقق بذلك مكسبا ماديا ومعنويا لنفسه ووطنه
التحدي المجتمعي الثالث * 

قد يكون مؤكدا أن المجتمعات والدول التي يتم فيھا ضبط المفاھيم حDول المصDطلحات           
الحاكمة ا!كثر تDأثيرا فDي الحيDاة السياسDية واEقتصDادية والثقافيDة واEجتماعيDة العامDة

                                                          
1

, محمد كمال مصطفى -
2

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م8/9/2021
  
3

= إب������داع ب������دون حري������ة, بش������ير خل������ف -
https://www.aheware.org/debat/show.art.asp?aid=78965
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وذلDDDك علDDDى العكDDDس مDDDن , وأكثDDDر اسDDDتعدادا وقابليDDDة للتقDDDدم والتحضDDDر
  .ات التي E يتم فيھا ضبط ھذه المفاھيم حول المصطلحات الحاكمة

وأحيانا تسير ھذه المجتمعات 
, أو تتقدم خطوة في مجDال وتتDأخر خطDوات فDي مجDاEت أخDرى

النظUUام السياسUUي  : "الديمقراطيUUة فUUي القUUاموس السياسUUي بأنھUUا
 .)1("الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم إقليم الدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة

فإذا كان الحكم , خاصة أو من يمثلونه وفق قواعد نيابية
وفي الديمقراطيUة يسUتطيع كUل شUخص 
أمUا فUي حالUة ا>رسUتقراطية فUإن الحكUم 

ي ھUو ذلUك وأحسن شUكل للحكUم ا>رسUتقراط

ف3UU أحUUد , والديموقراطيUUة ھUUي حركUUة شUUعب بأسUUره أي بكUUل فئاتUUه؛ مؤيUUد أم معUUارض
وفUي , فمشUاركة جميUع فئUات المجتمUع فUي بنUاء القUرار الUوطني

ھUUي قمUUة مUUا يمكUUن , واسUUتخ3ص الUUدروس المسUUتفادة مUUن ھUUذه العمليUUة
 . )3(فلن يرتقي المجتمع

إن حقوق ا4نسان غيUر قابلUة للتجزئUة؛ أي أن لجميUع الحقUوق قيمUة متسUاوية و� يمكUن 
مUن قبيUل , وأن انتھاكات الحقUوق ا�قتصUادية وا�جتماعيUة والثقافيUة

, وحرمUان ا>قليUات مUن حقUوق التعلUيم
غالبUا مUا تUرتبط بانتھاكUات الحقUوق المدنيUة 
و� يمكن إحقاق أي من حقوق ا4نسان بمعزل عن الحقUوق 
تضى التمتع الكامل بالحق في حريUة التعبيUر جھUودا منسUقة لتحقيUق الحUق فUي 
فإن الحق في الحيUاة يقتضUى اتخUاذ خطUوات لتخفUيض معUد�ت وفيUات الرضUع وا>وبئUة 

, وطبقUUا لUUذلك فUUإن حقUUوق ا4نسUUان ھUUي مطالUUب أخ3قيUUة أصUUيلة وغيUUر قابلUUة للتصUUرف
فصلت وصيغت ھذه الحقوق وجرت ترجمتھا 

  .28ص, م1995

بتاريخ , يس بوككتبه على صفحته الشخصية على الف
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499 

وثيق%ة تمھيدي%ة بش%أن الحق%وق ا	قتص%ادية وا	جتماعي%ة 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وأكثDDDر اسDDDتعدادا وقابليDDDة للتقDDDدم والتحضDDDر, أكثDDDر تقDDDدما وتحضDDDرا
ات التي E يتم فيھا ضبط ھذه المفاھيم حول المصطلحات الحاكمة

وأحيانا تسير ھذه المجتمعات , ولذا فھي غالبا ما تكون ذات ثقافة معوقة وغير مفيدة
أو تتقدم خطوة في مجDال وتتDأخر خطDوات فDي مجDاEت أخDرى, بخطى بطيئة في طريق التقدم

  :ا كما يليوسيتم تناول ھذه المصطلحات تباع

  

f ةUUد عطيUUرف أحمUUا, ويعUUي بأنھUUاموس السياسUUي القUUة فUUالديمقراطي
الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم إقليم الدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة

أو من يمثلونه وفق قواعد نيابية, والديمقراطية ھي حكم الشعب
وفي الديمقراطيUة يسUتطيع كUل شUخص , فتلك ھي ا>رستقراطية, في أيدي فئة من أغنياء الشعب
أمUا فUي حالUة ا>رسUتقراطية فUإن الحكUم , أو حكم باسUم الشUعب, وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب

وأحسن شUكل للحكUم ا>رسUتقراط, محصور في طبقة معينة أو عدة طبقات � يتعداھا
  .)2(الحكم الذي يقترب من الحكم الديمقراطي

والديموقراطيUUة ھUUي حركUUة شUUعب بأسUUره أي بكUUل فئاتUUه؛ مؤيUUد أم معUUارض
فمشUاركة جميUع فئUات المجتمUع فUي بنUاء القUرار الUوطني, يستطيع أن يعيش علUى الھUامش

واسUUتخ3ص الUUدروس المسUUتفادة مUUن ھUUذه العمليUUة, تنفيUUذه ومتابعتUUه وتقويمUUه
فلن يرتقي المجتمع, ومالم يتم ذلك في سياق مجتمعي ھادف, راطية

  :حقوق اQنسان

إن حقوق ا4نسان غيUر قابلUة للتجزئUة؛ أي أن لجميUع الحقUوق قيمUة متسUاوية و� يمكUن 
وأن انتھاكات الحقUوق ا�قتصUادية وا�جتماعيUة والثقافيUة, فصلھا عن بعضھا البعض

وحرمUان ا>قليUات مUن حقUوق التعلUيم, يUة حقUوق السUكان ا>صUليين فUي ملكيUة أرضUھم
غالبUا مUا تUرتبط بانتھاكUات الحقUوق المدنيUة , وعدم المساواة في الحصول على الرعايUة الصUحية

و� يمكن إحقاق أي من حقوق ا4نسان بمعزل عن الحقUوق , والسياسية من حيث أنماط الحرمان
تضى التمتع الكامل بالحق في حريUة التعبيUر جھUودا منسUقة لتحقيUق الحUق فUي ومثلما يق

فإن الحق في الحيUاة يقتضUى اتخUاذ خطUوات لتخفUيض معUد�ت وفيUات الرضUع وا>وبئUة 
 

وطبقUUا لUUذلك فUUإن حقUUوق ا4نسUUان ھUUي مطالUUب أخ3قيUUة أصUUيلة وغيUUر قابلUUة للتصUUرف
فصلت وصيغت ھذه الحقوق وجرت ترجمتھا , بني البشر بفضل إنسانيتھم وحدھا

                                         

  . 547ص, م1968, القاھرة ,دار النھضة العربية, "القاموس السياسي

1995, القاھرة, الھيئة المصرية العامة للكتاب,  "روح القوانين لمونت سيكو
كتبه على صفحته الشخصية على الف, أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

وثيق%ة تمھيدي%ة بش%أن الحق%وق ا	قتص%ادية وا	جتماعي%ة : حق%وق ا6نس%ان م%ن أج%ل كرام%ة ا6نس%ان", مطبوعات منظمة العفو الدولية
POL 34/009/2005[ ,5ص, م2005, منظمة العفو الدولية  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

أكثDDDر تقDDDدما وتحضDDDرا
ات التي E يتم فيھا ضبط ھذه المفاھيم حول المصطلحات الحاكمةالمجتمع

ولذا فھي غالبا ما تكون ذات ثقافة معوقة وغير مفيدة          
بخطى بطيئة في طريق التقدم

وسيتم تناول ھذه المصطلحات تباع

  :الديمقراطية .1

          f ةUUد عطيUUرف أحمUUويع
الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم إقليم الدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة

والديمقراطية ھي حكم الشعب          
في أيدي فئة من أغنياء الشعب
وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب

محصور في طبقة معينة أو عدة طبقات � يتعداھا
الحكم الذي يقترب من الحكم الديمقراطي

والديموقراطيUUة ھUUي حركUUة شUUعب بأسUUره أي بكUUل فئاتUUه؛ مؤيUUد أم معUUارض          
يستطيع أن يعيش علUى الھUامش

تنفيUUذه ومتابعتUUه وتقويمUUه
راطيةتسميته بالديموق

حقوق اQنسان .2
إن حقوق ا4نسان غيUر قابلUة للتجزئUة؛ أي أن لجميUع الحقUوق قيمUة متسUاوية و� يمكUن           

فصلھا عن بعضھا البعض
يUة حقUوق السUكان ا>صUليين فUي ملكيUة أرضUھمعدم حما

وعدم المساواة في الحصول على الرعايUة الصUحية
والسياسية من حيث أنماط الحرمان

ومثلما يق, ا>خرى
فإن الحق في الحيUاة يقتضUى اتخUاذ خطUوات لتخفUيض معUد�ت وفيUات الرضUع وا>وبئUة , التعليم

 )4(وسوء التغذية

وطبقUUا لUUذلك فUUإن حقUUوق ا4نسUUان ھUUي مطالUUب أخ3قيUUة أصUUيلة وغيUUر قابلUUة للتصUUرف          
بني البشر بفضل إنسانيتھم وحدھا مكفولة لجميع

                                                          
1

القاموس السياسي", هللا أحمد عطية - 
2

روح القوانين لمونت سيكو", حسن سعفان - 
3

أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ, عصام ھXل - 
متاح على الرابط,24/7/2021

4
مطبوعات منظمة العفو الدولية -

]POL 34/009/2005: وثيقة رقم[, "والثقافية
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بصيغة الحقوق القانونية وتأسست وفقا لقواعد صناعة القوانين في المجتمعات الوطنيUة والدوليUة 
  .)1(وتعتمد ھذه الحقوق على موافقة المحكومين بما يعني موافقة المستھدفين بھذه الحقوق

سلسلة مUن الحقUوق والواجبUات ترتكUز علUى أربUع قUيم 
والمواطنUة تعنUي منظومUة , )2

مUUن الحقUUوق ا>ساسUUية أھمھUUا الحUUق فUUي الحيUUاة والمسUUاواة والملكيUUة الخاصUUة والتعلUUيم والرعايUUة 
حية والعمل والضمان ا�جتماعي والتفكير والعقيدة با4ضافة إلى ا�نتخاب والتمثيUل النيUابي 

 .)3(وتكوين النقابات والجمعيات والعدالة وتداول المعلومات وحرية التنقل

 Minimal(ومن جھة أخرى ھنUاك مUن يعUرف المواطنUة بمUا يطلUق عليUه تعريUف الحUد ا>دنUى

ا�لتUUزام  -الحقUUوق والواجبUUات 
أمUا , المشاركة السياسية مUن خ3Uل التصUويت فUي ا�نتخابUات

ينتمUي الUى ثقافUة  -أي المUواطن
قUوق والواجبUات لكUل المUواطنين تتعUارض مUع تھمUيش فئUات 

على أنUه المعUايير والشUبكات ,
كمUا أشUار , )5(الطفUل والع3قUات بUين البUالغين وا>طفUال التUي ھUي ذات قيمUة لتنشUئة

كمUا يتواجUد , كولمان أن رأس المال ا�جتمUاعي  يتواجUد فUي بنUاء الع3قUات بUين فUردين أو أكثUر

بمUا يسUاعد علUى , وھو قدرة ا>فراد على العمل معا من خ3ل شبكة الع3قات المشتركة
حدوث التعاون المشترك لمواجھة المشك3ت التي تعترضھم نتيجة تفUاعلھم مUع المجتمUع والUنظم 
حيث يتطلب ذلك ضرورة تكوين مخزون من الترابط 

وقبUول , والتسامح, والقدرة على ا�ندماج والتعاون والعمل المشترك
فUالفرد أو حتUى المنظمUة عنUدما ينشUئان شUبكات اجتماعيUة أو 
أو يستخدمان ما لديھما من مكانة فUي ممارسUة اجتماعيUة 

الUذي , ھذا الرصUيد ھUو رأس المUال ا�جتمUاعي

  . 17ص, م2009

  .12-11ص, م2004, ]سلسلة إصدارات حوار الثقافات
5
- Lynn Dobson, Citizenship in Reader's guide to the social science

Publish, Landon, ,2002,Vol.1, p. p 197  
6
- Essomba, Miquel Angel [et al

Citizenship in Higher Education
Europe,2008.   
1- Colman, James: Families and Schools 
2- 

Colman, James: Foundations of Social Theory 

p334.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بصيغة الحقوق القانونية وتأسست وفقا لقواعد صناعة القوانين في المجتمعات الوطنيUة والدوليUة 
وتعتمد ھذه الحقوق على موافقة المحكومين بما يعني موافقة المستھدفين بھذه الحقوق

  :المواطنة الصالحة

سلسلة مUن الحقUوق والواجبUات ترتكUز علUى أربUع قUيم " المواطنة"يترتب على التمتع ب
2(والمسؤولية ا�جتماعية, المشاركة, الحرية, المساوة

مUUن الحقUUوق ا>ساسUUية أھمھUUا الحUUق فUUي الحيUUاة والمسUUاواة والملكيUUة الخاصUUة والتعلUUيم والرعايUUة 
حية والعمل والضمان ا�جتماعي والتفكير والعقيدة با4ضافة إلى ا�نتخاب والتمثيUل النيUابي 

وتكوين النقابات والجمعيات والعدالة وتداول المعلومات وحرية التنقل

ومن جھة أخرى ھنUاك مUن يعUرف المواطنUة بمUا يطلUق عليUه تعريUف الحUد ا>دنUى
Interpretations ( يUUدني والتUUانوني والمUUع القUUد الوضUUات  -تؤكUUوق والواجبUUالحق

المشاركة السياسية مUن خ3Uل التصUويت فUي ا�نتخابUات -امت3ك الحس الوطني 
أي المUواطن -تعريف الحد ا>قصUى فيتسUع أثUر مUن ذلUك ليشUمل الUوعي بأنUه 

قUوق والواجبUات لكUل المUواطنين تتعUارض مUع تھمUيش فئUات وأن كفالUة الح, ديمقراطية مشUتركة
 .)4(معينة أو ممارسة التمييز ضدھا

  :رأس المال اEجتماعي

,رأس المال ا�جتماعي في مجال التعليم ) كولمان
والع3قUات بUين البUالغين وا>طفUال التUي ھUي ذات قيمUة لتنشUئة

كولمان أن رأس المال ا�جتمUاعي  يتواجUد فUي بنUاء الع3قUات بUين فUردين أو أكثUر
 .)6(داخل ا>سرة وأيضا خارجھا في المجتمع

وھو قدرة ا>فراد على العمل معا من خ3ل شبكة الع3قات المشتركة
حدوث التعاون المشترك لمواجھة المشك3ت التي تعترضھم نتيجة تفUاعلھم مUع المجتمUع والUنظم 

حيث يتطلب ذلك ضرورة تكوين مخزون من الترابط , التي تشكل البيئة ا�جتماعية المحيطة بھم
والقدرة على ا�ندماج والتعاون والعمل المشترك, جتماعي والثقة المتبادلة

فUالفرد أو حتUى المنظمUة عنUدما ينشUئان شUبكات اجتماعيUة أو , وتوحيد مسUتويات التعامUل
أو يستخدمان ما لديھما من مكانة فUي ممارسUة اجتماعيUة , ينضمان إلى منظمات المجتمع المدني

ھذا الرصUيد ھUو رأس المUال ا�جتمUاعي, فإنھما يكونان لنفسيھما رصيدا من القوة

                                         

2009, منظمة اليونسكو, عXء شلبي: ترجمة, "أسئلة وإجابات.. حقوق ا6نسان 
سلسلة إصدارات حوار الثقافات[, الھيئة القبطية للخدمات ا	جتماعية, "المواطنة في التعليم

Citizenship in Reader's guide to the social science, Fitzroy Dearborn 
Publish, Landon, ,2002,Vol.1, p. p 197-198. 

Essomba, Miquel Angel [et al.], Developing the Conditions for Education for 
Citizenship in Higher Education. London: Children's Identity and Citizenship in 

Families and Schools, Educational Researcher,1987, v.36, p36
.

Foundations of Social Theory ,Harvard University Press, Cambridge ,Mass, 1990, 
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بصيغة الحقوق القانونية وتأسست وفقا لقواعد صناعة القوانين في المجتمعات الوطنيUة والدوليUة 
وتعتمد ھذه الحقوق على موافقة المحكومين بما يعني موافقة المستھدفين بھذه الحقوق

المواطنة الصالحة .3
يترتب على التمتع ب          

المساوة:محورية ھي 
مUUن الحقUUوق ا>ساسUUية أھمھUUا الحUUق فUUي الحيUUاة والمسUUاواة والملكيUUة الخاصUUة والتعلUUيم والرعايUUة 

حية والعمل والضمان ا�جتماعي والتفكير والعقيدة با4ضافة إلى ا�نتخاب والتمثيUل النيUابي الص
وتكوين النقابات والجمعيات والعدالة وتداول المعلومات وحرية التنقل

ومن جھة أخرى ھنUاك مUن يعUرف المواطنUة بمUا يطلUق عليUه تعريUف الحUد ا>دنUى
Interpretations

امت3ك الحس الوطني  -بالقانون 
تعريف الحد ا>قصUى فيتسUع أثUر مUن ذلUك ليشUمل الUوعي بأنUه 

ديمقراطية مشUتركة
معينة أو ممارسة التمييز ضدھا

رأس المال اEجتماعي .4
كولمان(عرف           
والع3قUات بUين البUالغين وا>طفUال التUي ھUي ذات قيمUة لتنشUئة, ا�جتماعية

كولمان أن رأس المال ا�جتمUاعي  يتواجUد فUي بنUاء الع3قUات بUين فUردين أو أكثUر
داخل ا>سرة وأيضا خارجھا في المجتمع

وھو قدرة ا>فراد على العمل معا من خ3ل شبكة الع3قات المشتركة          
حدوث التعاون المشترك لمواجھة المشك3ت التي تعترضھم نتيجة تفUاعلھم مUع المجتمUع والUنظم 

التي تشكل البيئة ا�جتماعية المحيطة بھم
جتماعي والثقة المتبادلةا�

وتوحيد مسUتويات التعامUل, اJخر
ينضمان إلى منظمات المجتمع المدني

فإنھما يكونان لنفسيھما رصيدا من القوة, فاعلة

                                                          
1

حقوق ا6نسان ", ليا ليفين -
2

المواطنة في التعليم", ھاني عياد -
, Fitzroy Dearborn 

.], Developing the Conditions for Education for 
tity and Citizenship in 

,Harvard University Press, Cambridge ,Mass, 1990, 
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عنUدما تUدعم القUوة المسUتمدة مUن رأس المUال 
ويعد رأس المال ا�جتماعي بمثابة منفعUة عامUة 
ويمكUن القUUول بUUأن رأس المUUال 

أن , فعلUى سUبيل المثUال, ا�جتماعي ليس ملكية خاصة >ي مUن ا>شUخاص الUذين يسUتفيدون منUه
>نھا تمكن ا�ثنUين , )ب(كما يفيد

.  

وبذا فإن رأس المال اEجتماعي يعبر عن ا!رصDدة اEجتماعيDة مDن الع=قDات الصDحيحة والقDيم 
والتDي , الثقافية والدينية والتربوية والفنية واQنسانية المتبادلة بين ا!شخاص بصورة إيجابية

, م علDDى أسDDس الخيDDر والمنفعDDة الطيبDDة والثقDDة المتبادلDDة

ويقUول , ذ لUم ينحصUر معنUاه  فUي مجUال معUين
Uا سياسUيولوجيا أو مفھومUا سوسUة مفھومUت الحداثUيا أو ليس

ومUع ... مفھوما تاريخيا يحصر المعنى وإنما ھي صيغة مميزة للحضارة تعUارض صUيغة التقليUد
ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما يتضمن فUي د�لتUه إجمUا� ا4شUارة إلUى التطUور التUاريخي لكUل 
 مUUع العلUUم بUUأن مفUUاھيم العولمUUة والحداثUUة ومUUا بعUUد

 .)3(ھي مفاھيم أطلقتھا الدول المستِغلnة لدعم ھيمنتھا للدول المستَغلة

فإعادة بناء النظم السياسية وا�قتصادية والتشريعية وا�جتماعيUة يUتم وفقUا 

واسDتخدام أدوات , لDى جانDب العمDل علDى اEسDتخدام ا!مثDل EسDتراتيجيات التعلDيم الحديثDة
وبحيDDDث يشDDDترك , فDDDي التواصDDDل مDDDع اJخDDDر وتبDDDادل المعلومDDDات معDDDه

لى تحقيقھا بناء علDى احتياجDاتھم وميDولھم 

الجمعي%ة المص%رية  ,إين�اس عف�ت: ترجم�ة

ة المص%رية الھيئ%, "مقارب%ة حواري%ة ف%ي اFص%ول المعرفي%ة

بتاريخ , كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

عنUدما تUدعم القUوة المسUتمدة مUن رأس المUال , يمكن أن يتحول بشكل أو بUآخر إلUى رصUيد مUادي
ويعد رأس المال ا�جتماعي بمثابة منفعUة عامUة , ا�جتماعي المواقف المادية التي يواجھھا الفرد

ويمكUن القUUول بUUأن رأس المUUال , والUذي يعUUد منفعUUة خاصUUة, علUى خ3UUف رأس المUUال ا�قتصUUادي
ا�جتماعي ليس ملكية خاصة >ي مUن ا>شUخاص الUذين يسUتفيدون منUه

كما يفيد) أ(فھذا يفيد , جدير بالثقة) ب(بأن الشخص ) 
.)1(ة في تعاون متبادل يعود بالفائدة على ك3 الشخصين

وبذا فإن رأس المال اEجتماعي يعبر عن ا!رصDدة اEجتماعيDة مDن الع=قDات الصDحيحة والقDيم 
الثقافية والدينية والتربوية والفنية واQنسانية المتبادلة بين ا!شخاص بصورة إيجابية

م علDDى أسDDس الخيDDر والمنفعDDة الطيبDDة والثقDDة المتبادلDDةتتمثDDل فDDي التعDDاون المشDDترك والقDDائ
 .والعق=نية التي تتسم بھا الع=قة

ذ لUم ينحصUر معنUاه  فUي مجUال معUينإارتبط مفھوم الحداثة في البداية بكل ما ھو جديUد 
ليسUت الحداثUة مفھومUا سوسUيولوجيا أو مفھومUا سياسU" الباحث جان بوديار في ذات الشUأن 

مفھوما تاريخيا يحصر المعنى وإنما ھي صيغة مميزة للحضارة تعUارض صUيغة التقليUد
ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما يتضمن فUي د�لتUه إجمUا� ا4شUارة إلUى التطUور التUاريخي لكUل 

مUUع العلUUم بUUأن مفUUاھيم العولمUUة والحداثUUة ومUUا بعUUد, )2(وإلUUى التبUUدل فUUي الذھنيUUة, 
ھي مفاھيم أطلقتھا الدول المستِغلnة لدعم ھيمنتھا للدول المستَغلة

فإعادة بناء النظم السياسية وا�قتصادية والتشريعية وا�جتماعيUة يUتم وفقUا , وطبقا لذلك
 :لث3ث مبادئ أساسية ھي

  

 .حقوق ا4نسان

 .معايير العمل العادل

لDى جانDب العمDل علDى اEسDتخدام ا!مثDل EسDتراتيجيات التعلDيم الحديثDة
فDDDي التواصDDDل مDDDع اJخDDDر وتبDDDادل المعلومDDDات معDDDه, التكنولوجيDDDا واEتصDDDال

لى تحقيقھا بناء علDى احتياجDاتھم وميDولھم إالمتعلمون أنفسھم في صياغة ا!ھداف والوصول 
 . 

                                         

ترجم�ة, "تقاليد المجتم%ع الم%دني ف%ي إيطالي%ا الحديث%ة: الديمقراطيةكيف تنجح 
  .    214ص, م2006, القاھرة, لنشر المعرفة والثقافة العالمية

مقارب%ة حواري%ة ف%ي اFص%ول المعرفي%ة: إشكالية تأصيل الحداثة ف%ي الخط%اب النق%دي المعاص%ر
  .7ص, 

كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك, أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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يمكن أن يتحول بشكل أو بUآخر إلUى رصUيد مUادي
ا�جتماعي المواقف المادية التي يواجھھا الفرد

علUى خ3UUف رأس المUUال ا�قتصUUادي
ا�جتماعي ليس ملكية خاصة >ي مUن ا>شUخاص الUذين يسUتفيدون منUه

) أ(سمع الشخص 
ة في تعاون متبادل يعود بالفائدة على ك3 الشخصينمن المشارك

وبذا فإن رأس المال اEجتماعي يعبر عن ا!رصDدة اEجتماعيDة مDن الع=قDات الصDحيحة والقDيم 
الثقافية والدينية والتربوية والفنية واQنسانية المتبادلة بين ا!شخاص بصورة إيجابية

تتمثDDل فDDي التعDDاون المشDDترك والقDDائ
والعق=نية التي تتسم بھا الع=قة

  :الحداثة .5

ارتبط مفھوم الحداثة في البداية بكل ما ھو جديUد 
الباحث جان بوديار في ذات الشUأن 

مفھوما تاريخيا يحصر المعنى وإنما ھي صيغة مميزة للحضارة تعUارض صUيغة التقليUد
ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما يتضمن فUي د�لتUه إجمUا� ا4شUارة إلUى التطUور التUاريخي لكUل 

, ا>مUUم والشUUعوب
ھي مفاھيم أطلقتھا الدول المستِغلnة لدعم ھيمنتھا للدول المستَغلة, الحداثة

وطبقا لذلك          
لث3ث مبادئ أساسية ھي

  الديمقراطية �

حقوق ا4نسان �
معايير العمل العادل �

لDى جانDب العمDل علDى اEسDتخدام ا!مثDل EسDتراتيجيات التعلDيم الحديثDةإھذا 
التكنولوجيDDDا واEتصDDDال

المتعلمون أنفسھم في صياغة ا!ھداف والوصول 
. وميول المجتمع

 

  

                                                          

-
كيف تنجح ", بوتنام. د.روبرت1

لنشر المعرفة والثقافة العالمية
2

إشكالية تأصيل الحداثة ف%ي الخط%اب النق%دي المعاص%ر", عبد الغني بارة -
م2005, القاھرة, العامة

3
أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ, عصام ھXل - 
متاح على الرابط,م2/10/2021
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ا�نتماء قضية لھا أھميتھا لھذا المجتمUع الUذي ينعUزل الUبعض فيUه اختياريUا عUن طريUق 
ھجUUرة العصUUر إلUUى الماضUUي البعيUUد وا�حتبUUاس ا4رادي فUUي عزلUUة حضUUارية فUUي تلUUك الحركUUات 

جUرة ثم ما لبثUت أن أصUبحت ھنUاك ھ
وكان أكثر الظواھر خطورة علUى ا4ط3Uق ھUي ھجUرة 

وھUUو ذلUUك الشUUعور وا4حسUUاس الصUUادق 
مUع جماعUة ومؤسسUة ومنظمUة وتنظUيم 
بحيث يكون الفرد على وعي وإدراك بواقع المنظمة أو المجتمع الذي ينتمى إليه من 

وا>ھم أنه دائما , ويكون على اقتناع بأن له دور فاعل في تحسين وتطوير ھذا الواقع
لDى الدولDة أن تبDدأ بالقضDاء علDى عوامDل 
التي تجعل الفرد يحمل الشعور العدائي والتخريبDي لھDذا 
وأن تزيDDد مDDن عوامDDل الجDDذب عبDDر تلبيDDة تطلعDDات ا!فDDراد لبنDDاء حيDDاة يشDDبعون فيھDDا 

سUUلطية تھUUدم أھUUم قاعUUدة مUUن قواعUUد الديمقراطيUUة فUUي ا�لتUUزام ببعUUدھا 

إذا ف3 , وحقيقتھا المشاطرة, وإذا كانت المشاركة ھي فعل المساندة والتدعيم والمساھمة
لسUبب بسUيط , مشاركة فقط بالقول واللسان والتأييد اللفظي والبريUد ا�لكترونUي وخطUاب وبرقيUة

عل والھموم ولن يكون من المقبول اقتسام الف
ف3UU , والمغUUانم إ� إذا اسUUتندت المشUUاركة علUUى الحUUوار اJمUUن والUUذي يتسUUم بالشUUفافية والمصUUداقية
ممUا ) شUاوروھم وخUالفوھم أو تناسUوھم
مبUادئ لجأت إليه توجھUات السUلطوية المزيفUة فUي قضUايا تطUوير التعلUيم وا�لتUزام المUؤمن بUأھم 

فUUي التخطUUيط , والتUUي تتضUUمن ضUUرورة اسUUتط3ع آراء أوسUUع قاعUUدة مUUن المعنيUUين
إذ أن قاعدة المشUاركة , و� مناص من التأكيد عليھا

  .)5(في صنع القرار وتنفيذه تعتبر من أھم معايير بناء تعليم ديمقراطي لمجتمع ديمقراطي

والتبعية غالبا ما تشير إلى ا�نسياق دون درجة كافية من الوعي بأسباب ھUذا ا�نسUياق 
وأما العاطفة فھUي , ودون تفسير منطقي أو عق3ني >سباب ھذا ا�نسياق

 .  10ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

  .231ص

 . 234ص

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ا�نتماء قضية لھا أھميتھا لھذا المجتمUع الUذي ينعUزل الUبعض فيUه اختياريUا عUن طريUق 
ھجUUرة العصUUر إلUUى الماضUUي البعيUUد وا�حتبUUاس ا4رادي فUUي عزلUUة حضUUارية فUUي تلUUك الحركUUات 

ثم ما لبثUت أن أصUبحت ھنUاك ھ, )ھجرة العقول(أو يھجر البعض فيه البلد فيزيقيا 
وكان أكثر الظواھر خطورة علUى ا4ط3Uق ھUي ھجUرة , إلخ...... للعمالة الصناعية ثم الزراعية

 .)1(قيم التضامن إلى قيم المصلحة الفردية

وھUUو ذلUUك الشUUعور وا4حسUUاس الصUUادق , وإذا كUUان ا�نتمUUاء ھUUو ا4حسUUاس بالمشUUاركة
مUع جماعUة ومؤسسUة ومنظمUة وتنظUيم  وأنUه قUد توحUد, والواعي لUدى الفUرد بأنUه جUزء مUن كUل 

بحيث يكون الفرد على وعي وإدراك بواقع المنظمة أو المجتمع الذي ينتمى إليه من 
ويكون على اقتناع بأن له دور فاعل في تحسين وتطوير ھذا الواقع

لDى الدولDة أن تبDدأ بالقضDاء علDى عوامDل فإنه يجب ع. )2(على استعداد للدفاع عن ما ينتمي اليه
التي تجعل الفرد يحمل الشعور العدائي والتخريبDي لھDذا , الطرد في النظام اEجتماعي المصري

وأن تزيDDد مDDن عوامDDل الجDDذب عبDDر تلبيDDة تطلعDDات ا!فDDراد لبنDDاء حيDDاة يشDDبعون فيھDDا 
  .حاجاتھم ا!ساسية

سUUلطية تھUUدم أھUUم قاعUUدة مUUن قواعUUد الديمقراطيUUة فUUي ا�لتUUزام ببعUUدھا إن المنطلقUUات الت
 .)3(المتمثل في أھمية المشاركة الفعالة في صناعة القرار

وإذا كانت المشاركة ھي فعل المساندة والتدعيم والمساھمة
مشاركة فقط بالقول واللسان والتأييد اللفظي والبريUد ا�لكترونUي وخطUاب وبرقيUة

ولن يكون من المقبول اقتسام الف, ھو أن المشاركة ھي اقتسام الفعل والھموم والمغانم
والمغUUانم إ� إذا اسUUتندت المشUUاركة علUUى الحUUوار اJمUUن والUUذي يتسUUم بالشUUفافية والمصUUداقية

شUاوروھم وخUالفوھم أو تناسUوھم(وھنUا تحUذير مUن خUداع سياسUي , )4(مشاركة دون حوار
لجأت إليه توجھUات السUلطوية المزيفUة فUي قضUايا تطUوير التعلUيم وا�لتUزام المUؤمن بUأھم 

والتUUي تتضUUمن ضUUرورة اسUUتط3ع آراء أوسUUع قاعUUدة مUUن المعنيUUين
و� مناص من التأكيد عليھا, والتنفيذ لمشروعات منظومة تعليمية رشيدة

في صنع القرار وتنفيذه تعتبر من أھم معايير بناء تعليم ديمقراطي لمجتمع ديمقراطي

  :لتبعية بالعاطفة

والتبعية غالبا ما تشير إلى ا�نسياق دون درجة كافية من الوعي بأسباب ھUذا ا�نسUياق 
ودون تفسير منطقي أو عق3ني >سباب ھذا ا�نسياق, إلى شخص أو جماعة

                                         

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
 .168ص,  مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

ص,  مرجع سابق, "لى التحررإآفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط 
  . 169ص,  مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

ص,  مرجع سابق, "لى التحررإآفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط 

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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  :اEنتماء .6

ا�نتماء قضية لھا أھميتھا لھذا المجتمUع الUذي ينعUزل الUبعض فيUه اختياريUا عUن طريUق           
ھجUUرة العصUUر إلUUى الماضUUي البعيUUد وا�حتبUUاس ا4رادي فUUي عزلUUة حضUUارية فUUي تلUUك الحركUUات 

أو يھجر البعض فيه البلد فيزيقيا , السلفية
للعمالة الصناعية ثم الزراعية

قيم التضامن إلى قيم المصلحة الفردية

وإذا كUUان ا�نتمUUاء ھUUو ا4حسUUاس بالمشUUاركة          
والواعي لUدى الفUرد بأنUه جUزء مUن كUل 

بحيث يكون الفرد على وعي وإدراك بواقع المنظمة أو المجتمع الذي ينتمى إليه من , ومجتمع ما
ويكون على اقتناع بأن له دور فاعل في تحسين وتطوير ھذا الواقع, كل أبعاده

على استعداد للدفاع عن ما ينتمي اليه
الطرد في النظام اEجتماعي المصري

وأن تزيDDد مDDن عوامDDل الجDDذب عبDDر تلبيDDة تطلعDDات ا!فDDراد لبنDDاء حيDDاة يشDDبعون فيھDDا , المجتمDDع
حاجاتھم ا!ساسية

  :المشاركة .7

إن المنطلقUUات الت          
المتمثل في أھمية المشاركة الفعالة في صناعة القرار

وإذا كانت المشاركة ھي فعل المساندة والتدعيم والمساھمة          
مشاركة فقط بالقول واللسان والتأييد اللفظي والبريUد ا�لكترونUي وخطUاب وبرقيUة

ھو أن المشاركة ھي اقتسام الفعل والھموم والمغانم
والمغUUانم إ� إذا اسUUتندت المشUUاركة علUUى الحUUوار اJمUUن والUUذي يتسUUم بالشUUفافية والمصUUداقية

مشاركة دون حوار
لجأت إليه توجھUات السUلطوية المزيفUة فUي قضUايا تطUوير التعلUيم وا�لتUزام المUؤمن بUأھم 

والتUUي تتضUUمن ضUUرورة اسUUتط3ع آراء أوسUUع قاعUUدة مUUن المعنيUUين, الديمقراطيUUة
والتنفيذ لمشروعات منظومة تعليمية رشيدة

في صنع القرار وتنفيذه تعتبر من أھم معايير بناء تعليم ديمقراطي لمجتمع ديمقراطي

لتبعية بالعاطفةا .8
والتبعية غالبا ما تشير إلى ا�نسياق دون درجة كافية من الوعي بأسباب ھUذا ا�نسUياق           

إلى شخص أو جماعة

                                                          
1

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
2

, محمد كمال مصطفى -
3

آفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط ", حامد عمار -
4

, محمد كمال مصطفى -
5

آفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط ", حامد عمار -
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نتيجUة صUعوبة  تشير إلى الشعور با�نجذاب والتأييUد والتوافUق نحUو شUخص وجماعUة وشUيء مUا
أو تراكم البيانات والمعلومات عن الموقف أو 

والتUي يمكUن أن يطلUق عليھUا , 
معلومUات غيUر حالة التحيز المعرفي باعتبار أنھا تمثل عجز العقل عن غربلة وتنقية واسUتبعاد ال
و� يعني ذلك , وھو ا�نجذاب والتأييد

والمشاركات غير الھادفUة والموجھUة والتUي � تقصUد إ� المسUاندة 
>ن , تحليUل السUابقوالتدعيم لcخر كإنسان باعتبار ذلك واجبUا أخ3قيUا ودينيUا يUدخل فUي إطUار ال
  .)1(التعاطف ا4نساني قائم على معلومات ومعرفة قام العقل باستيعابھا وتفسيرھا

وھو تلك الحالة التي يشعر فيھا الفرد بأنه ملتزم بالتعامل وا�نتصار والUدفاع والحمايUة 
ومنUافع يحصUل  نتيجUة مصUالح ومزايUا

لUذلك سUيكون مUن الطبيعUي لUو أريUد اسUتمرارية 
�بد وأن يتم ذلك عبر المزيUد مUن 

وتجدر , ةوالتي �بد وأن تفوق ما كانوا سيحصلون عليه في الظروف العادي
على العكس من ا�نتماء , ا4شارة إلى أن استمرارية الو�ء مرتبطة باستمرارية العطايا والمزايا

  :افتقاد ثقافة الديمقراطية وثقافة التنمية

وإذا لUUم تكUUن , ويقويھUUاتتسUUاقط الكلمUUات وتفقUUد معناھUUا إذا لUUم يكUUن العمUUل الUUذي يصUUحبھا يشUUرحھا 
وحتى يحUدث ھUذا فUإن ا4نسUان يجUب أن يتطلUع إلUى ا>كمUل 

مثله في ذلك مثل , وحتى يكون صادقا فإن من السمات ا>ساسية لعمله أن يكون متسقا
ة متكاملUة فUي حUد العمل الفني الصادق الذي يتسUم بالتناسUق وكUل جUزء منUه يعتبUر نغمUة أو وحUد

ويمكUن القUول بUأن الديمقراطيUة تمثUل القUوة الدافعUة 
ومDن حيDث , من حيث اعتماد نجاح التنمية على المشDاركة الفاعلDة لكDل أفDراد المجتمDع

  

>ن انفصام الع3قة بين المUواطن والمجتمUع اذا غلUب مصUلحته الفرديUة علUى المصUلحة 
, فينشUد أرضUا غيUر أرضUه, أو إذا وجد أن حلمUه � يتحقUق مUن خ3Uل العمUل فUي الUوطن

  .)5(ھو الس3ح الذي ينخر في البنية ا�جتماعية

, أو إفDرازا لفكDر محDدد وثقافDة بعينھDا
ھDي الوصDول , وھي أن ك= ا!مرين يؤديDان إلDى نتيجDة واحDدة

  . 113ص, مرجع سابق, "الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة

 . 9ص, مرجع سابق, "ةالشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحيا

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

تشير إلى الشعور با�نجذاب والتأييUد والتوافUق نحUو شUخص وجماعUة وشUيء مUا
أو تراكم البيانات والمعلومات عن الموقف أو , تفسير المعلومات حول الموقف المرتبط بالعاطفة

, فتحUدث حالUة التحيUز, الشخص بصورة يعجز الفرد عن استيعابھا
حالة التحيز المعرفي باعتبار أنھا تمثل عجز العقل عن غربلة وتنقية واسUتبعاد ال

وھو ا�نجذاب والتأييد, فيلجأ إلى الحل السھل, المتعلقة بالموضوع محل الموقف
والمشاركات غير الھادفUة والموجھUة والتUي � تقصUد إ� المسUاندة , أن حا�ت التعاطف ا4نساني

والتدعيم لcخر كإنسان باعتبار ذلك واجبUا أخ3قيUا ودينيUا يUدخل فUي إطUار ال
التعاطف ا4نساني قائم على معلومات ومعرفة قام العقل باستيعابھا وتفسيرھا

وھو تلك الحالة التي يشعر فيھا الفرد بأنه ملتزم بالتعامل وا�نتصار والUدفاع والحمايUة 
نتيجUة مصUالح ومزايUا, وا�متثال لمؤسسة ومنظمUة وشUخص وجماعUة ومجتمUع

لUذلك سUيكون مUن الطبيعUي لUو أريUد اسUتمرارية , قد � تتاح له في الظروف العاديUة
�بد وأن يتم ذلك عبر المزيUد مUن , و�ء شخص أو أشخاص ما >شخاص ومنظمات ومجتمعات

والتي �بد وأن تفوق ما كانوا سيحصلون عليه في الظروف العادي, العطايا والھدايا لھم
ا4شارة إلى أن استمرارية الو�ء مرتبطة باستمرارية العطايا والمزايا

 .)2(القائم على المشاركة

افتقاد ثقافة الديمقراطية وثقافة التنمية -التحدي المجتمعي الرابع

تتسUUاقط الكلمUUات وتفقUUد معناھUUا إذا لUUم يكUUن العمUUل الUUذي يصUUحبھا يشUUرحھا 
وحتى يحUدث ھUذا فUإن ا4نسUان يجUب أن يتطلUع إلUى ا>كمUل , الرؤية التي وراءھا تنضج بالقيمة

وحتى يكون صادقا فإن من السمات ا>ساسية لعمله أن يكون متسقا
العمل الفني الصادق الذي يتسUم بالتناسUق وكUل جUزء منUه يعتبUر نغمUة أو وحUد

ويمكUن القUول بUأن الديمقراطيUة تمثUل القUوة الدافعUة , )3(وفي نفس الوقت تكمل العمUل ككUل
من حيث اعتماد نجاح التنمية على المشDاركة الفاعلDة لكDل أفDراد المجتمDع

  .)4(لذلك كان الجمع بينھما, اعتبار أن المشاركة ھي جوھر التنمية

>ن انفصام الع3قة بين المUواطن والمجتمUع اذا غلUب مصUلحته الفرديUة علUى المصUلحة 
أو إذا وجد أن حلمUه � يتحقUق مUن خ3Uل العمUل فUي الUوطن

ھو الس3ح الذي ينخر في البنية ا�جتماعية, ويدعم حضارة غير حضارته

أو إفDرازا لفكDر محDدد وثقافDة بعينھDا, شك= من أشكال الثقافDةوسواء كانت الديمقراطية تمثل 
وھي أن ك= ا!مرين يؤديDان إلDى نتيجDة واحDدة, فالمصير واحد والنھاية واحدة

                                         

 .169ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 
169.170.  

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة
  .178ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحيا

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

تشير إلى الشعور با�نجذاب والتأييUد والتوافUق نحUو شUخص وجماعUة وشUيء مUا
تفسير المعلومات حول الموقف المرتبط بالعاطفة

الشخص بصورة يعجز الفرد عن استيعابھا
حالة التحيز المعرفي باعتبار أنھا تمثل عجز العقل عن غربلة وتنقية واسUتبعاد ال

المتعلقة بالموضوع محل الموقف
أن حا�ت التعاطف ا4نساني

والتدعيم لcخر كإنسان باعتبار ذلك واجبUا أخ3قيUا ودينيUا يUدخل فUي إطUار ال
التعاطف ا4نساني قائم على معلومات ومعرفة قام العقل باستيعابھا وتفسيرھا

  :الوEء .9

وھو تلك الحالة التي يشعر فيھا الفرد بأنه ملتزم بالتعامل وا�نتصار والUدفاع والحمايUة           
وا�متثال لمؤسسة ومنظمUة وشUخص وجماعUة ومجتمUع

قد � تتاح له في الظروف العاديUة, عليھا الفرد
و�ء شخص أو أشخاص ما >شخاص ومنظمات ومجتمعات

العطايا والھدايا لھم
ا4شارة إلى أن استمرارية الو�ء مرتبطة باستمرارية العطايا والمزايا

القائم على المشاركة

التحدي المجتمعي الرابع* 

تتسUUاقط الكلمUUات وتفقUUد معناھUUا إذا لUUم يكUUن العمUUل الUUذي يصUUحبھا يشUUرحھا 
الرؤية التي وراءھا تنضج بالقيمة

وحتى يكون صادقا فإن من السمات ا>ساسية لعمله أن يكون متسقا, وا>حسن
العمل الفني الصادق الذي يتسUم بالتناسUق وكUل جUزء منUه يعتبUر نغمUة أو وحUد

وفي نفس الوقت تكمل العمUل ككUل, ذاتھا
من حيث اعتماد نجاح التنمية على المشDاركة الفاعلDة لكDل أفDراد المجتمDع, للتنمية

اعتبار أن المشاركة ھي جوھر التنمية

>ن انفصام الع3قة بين المUواطن والمجتمUع اذا غلUب مصUلحته الفرديUة علUى المصUلحة           
أو إذا وجد أن حلمUه � يتحقUق مUن خ3Uل العمUل فUي الUوطن, العامة

ويدعم حضارة غير حضارته

وسواء كانت الديمقراطية تمثل 
فالمصير واحد والنھاية واحدة

                                                          
1

, محمد كمال مصطفى -
2

169.170ص, سابقالمرجع ال -
3

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة", علياء رضاه رافع -
4

, محمد كمال مصطفى -
5

الشخصية المصرية دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحيا", علياء رضاه رافع - 
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وإن كDان ا!كثDر دقDة ھDو أن ثقافDة الديمقراطيDة تDؤدي إلDى 

علمUا , ومن ھنا �بد من ذكر القيم التي تشكل متغيرا مسUتق3 للديمقراطيUة كمتغيUر كتUابع
, يوجUد جUذبا مUن النظريUات المتناسUقة وخصUبا مUن النظريUات المتضUاربة

يتصUل بالممارسUة : أولھمUا, ولعل السبب في ھUذا التضUارب والخلUط فUي المجUالين يرجUع لسUببين
فھUو مجUال الدراسUة النظريUة : 
  :)2(والقيم تباعا كما يلي. 

فالجميع سواسية أمام , المساواة بين كل أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات

ف3 يجوز , "ا�تفاق ھو ا>مر الجدير بالتقدير
, أو كقواعUد, >ي جماعة أو >ي فرد أن يخرج عن حدود ما تم ا�تفاق عليUه سUواء كمبUادئ

Uوابط اجتماعيUيم أو ضUايير أو قUى كمعUاق , ةأو حتUدث اتفUى أن يحUإل

� ثبات لقاعدة أو اتفاق أو أمر أو حتى قانون أو تشريع يثبت بالUدليل القUاطع 
فكل ا>مور قابلة للمناقشة والتغيير ما دامت تؤدي في 

والوقUUوف معUUه علUUى قUUدم المسUUاواة فUUي كUUل 
>ن قبوله ينطلق مUن الشUراكة 

 ".إنسان يكلم إنسان

ف3U , وليس فرض ا4رادة فيمUا لUم يUرد بشUأنه اتفUاق

, ولUUيس المUUوافقين, مUUع العلUUم بUUأن المجتمعUUات � تتقUUدم إ� بفعUUل المعارضUUة والمختلفUUين

, القيم الحقوقية ھي جزء من التكوين الذاتي للفرد كعضو فاعل في المجتمع
والمطالبة والتمسك بھUا , فھي الدليل القاطع على الو�ء وا�نتماء
 .فردوا4صرار على ممارستھا ھو جزء أساسي من شرف وكرامة ال

� , وھنUUا ينبغUUي ا4شUUارة إلUUى لUUزوم إدراك أن ھنUUاك أزمUUة فUUي الفكUUر العربUUي المعاصUUر
إنھا أزمة فكر وأزمUة واقUع , سبيل إلى فصلھا موضوعيا وتاريخيا عن أزمة الواقع العربي نفسه

2-
 V. OTON MERING: A grammar of human values, Pittsburg, univ.1961, p .p 63  

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499 . 

  .45ص, م2014, مرجع سابق, 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وإن كDان ا!كثDر دقDة ھDو أن ثقافDة الديمقراطيDة تDؤدي إلDى , إلى تحقيق الديمقراطيDة المنشDودة
  .ا لتقدم المجتمع ونھوضهالديمقراطية كشكل ثقافي يمثل دافع

ومن ھنا �بد من ذكر القيم التي تشكل متغيرا مسUتق3 للديمقراطيUة كمتغيUر كتUابع
يوجUد جUذبا مUن النظريUات المتناسUقة وخصUبا مUن النظريUات المتضUاربة" القUيم

ولعل السبب في ھUذا التضUارب والخلUط فUي المجUالين يرجUع لسUببين
: والثUاني, حيث تشارك في صوغھا شؤون الحياة المعتUادة

. )1(حيث تتناولھا الفلسفة ومختلف العلوم ا�جتماعية بطرق متباينة

المساواة بين كل أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات: القيمة ا!ولى
  .القواعد والنظام والقانون

ا�تفاق ھو ا>مر الجدير بالتقدير"أو بمعنى آخر , احترام ا�تفاق: القيمة الثانية
>ي جماعة أو >ي فرد أن يخرج عن حدود ما تم ا�تفاق عليUه سUواء كمبUادئ

أو حتUى كمعUايير أو قUيم أو ضUوابط اجتماعيU, أو كقانون
  .على تغيير ما سبق ا�تفاق عليه في إطار اتفاق جديد

� ثبات لقاعدة أو اتفاق أو أمر أو حتى قانون أو تشريع يثبت بالUدليل القUاطع : 
فكل ا>مور قابلة للمناقشة والتغيير ما دامت تؤدي في , أنه عائق أمام تقدم المجتمع ورفاھيته

 .إلى التطوير والتقدم وتحقيق الصالح العام

والوقUUوف معUUه علUUى قUUدم المسUUاواة فUUي كUUل , قبUUول اJخUUر باعتبUUاره شUUريكا: القيمDDة الرابعDDة
>ن قبوله ينطلق مUن الشUراكة , وا�حتكام معا الى قواعد ومبادئ واحدة, الحقوق والواجبات

إنسان يكلم إنسانقاعدة "والتعامل معه من منطلق , معا في الصفات ا4نسانية
وليس فرض ا4رادة فيمUا لUم يUرد بشUأنه اتفUاق, تحكيم العقل والمنطق: القيمة الخامسة

 .قبول لما � يقبله العقل أو المنطق أو الفطرة السليمة

مUUع العلUUم بUUأن المجتمعUUات � تتقUUدم إ� بفعUUل المعارضUUة والمختلفUUين
 .)3(ت الرأي الواحد تفشل بالتأكيد

القيم الحقوقية ھي جزء من التكوين الذاتي للفرد كعضو فاعل في المجتمع: القيمة السادسة
فھي الدليل القاطع على الو�ء وا�نتماء, و�بد أن يمارسھا بالكامل

وا4صرار على ممارستھا ھو جزء أساسي من شرف وكرامة ال
وھنUUا ينبغUUي ا4شUUارة إلUUى لUUزوم إدراك أن ھنUUاك أزمUUة فUUي الفكUUر العربUUي المعاصUUر

سبيل إلى فصلھا موضوعيا وتاريخيا عن أزمة الواقع العربي نفسه
 .)4(يغذي كل منھما اJخر

                                         

V. OTON MERING: A grammar of human values, Pittsburg, univ.1961, p .p 63
  181- 179ص,  مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

, "نزار قباني نموذجا تربية المقاومة في الشعر العربي المعاصر", محمد إبراھيم المنوفي

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

إلى تحقيق الديمقراطيDة المنشDودة
الديمقراطية كشكل ثقافي يمثل دافع

ومن ھنا �بد من ذكر القيم التي تشكل متغيرا مسUتق3 للديمقراطيUة كمتغيUر كتUابع         
القUيم"بأنه في ميUدان 

ولعل السبب في ھUذا التضUارب والخلUط فUي المجUالين يرجUع لسUببين
حيث تشارك في صوغھا شؤون الحياة المعتUادة, يوميةال

حيث تتناولھا الفلسفة ومختلف العلوم ا�جتماعية بطرق متباينة

القيمة ا!ولى •
القواعد والنظام والقانون

القيمة الثانية •
>ي جماعة أو >ي فرد أن يخرج عن حدود ما تم ا�تفاق عليUه سUواء كمبUادئ

أو كقانون, أو كتنظيم
على تغيير ما سبق ا�تفاق عليه في إطار اتفاق جديد

: القيمة الثالثة •
أنه عائق أمام تقدم المجتمع ورفاھيته

إلى التطوير والتقدم وتحقيق الصالح العامالنھاية 
القيمDDة الرابعDDة •

الحقوق والواجبات
معا في الصفات ا4نسانية

القيمة الخامسة •
قبول لما � يقبله العقل أو المنطق أو الفطرة السليمة

مUUع العلUUم بUUأن المجتمعUUات � تتقUUدم إ� بفعUUل المعارضUUة والمختلفUUين          
ت الرأي الواحد تفشل بالتأكيدوالمجتمعات ذا

القيمة السادسة •
و�بد أن يمارسھا بالكامل

وا4صرار على ممارستھا ھو جزء أساسي من شرف وكرامة ال
وھنUUا ينبغUUي ا4شUUارة إلUUى لUUزوم إدراك أن ھنUUاك أزمUUة فUUي الفكUUر العربUUي المعاصUUر          

سبيل إلى فصلھا موضوعيا وتاريخيا عن أزمة الواقع العربي نفسه
يغذي كل منھما اJخر

                                                          

V. OTON MERING: A grammar of human values, Pittsburg, univ.1961, p .p 63-64. 
2

, محمد كمال مصطفى - 
3

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م8/9/2021
4

محمد إبراھيم المنوفي  - 
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ف3 يقدم ا�حترام الزائد لمن  ,
و� تعطى حقوق أو امتيازات لمن ھUم 

 .و� يحرم من ھم أقل مكانة من الحقوق وا�متيازات

مUن أو قUربھم أو قUرابتھم , أيا كانUت مكانUة فUاعلي الفسUاد
فUي تحقيUق الثUروة دون , والقوة ھنا تعنى المنصب

, فUUان كلمUUة دون وجUUه حUUق تعنUUى أن اسUUتخدام المنصUUب كUUان فUUي كسUUر القواعUUد
ولما كان ا�تفاق ھو موضع التقدير وا�حتUرام مUن 

 .ھو قيمة أساسية في ثقافة الديمقراطية

ولكن من منطلق أن السلطة تحمى 
ولكUن فUي , وأن ھUدفھا لUيس اسUتخدام القUوة فUي تحقيUق الثUروة دون وجUه حUق
 .أساس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات

, ا�لتزام والقبول عن اقتناع تام بكل الواجبات التي تؤكد المواطنة الصالحة
والUذي يسUعى إلUى إحUداث إضUافة إلUى المجتمUع تتسUم 

وا>شUياء فUي مقابUل , وا>فعUال
 .رفض الذاتية كقيمة سلبية تعتمد على تغليب المشاعر وا>ھواء والمصالح الشخصية

وطريUUق ووسUUيلة الحصUUول عليھUUا وحUUدة واحUUدة � تتجUUزأ فUUي 
لقيمة بأنUه لUو كانUت الثUروة أھUم 

فإن ھذه المكانUة ا�جتماعيUة , 
إ� إذا كان مصدر ھذه الثروة 

ف3U مكانUة , لمنصUب والنفUوذ فUي تحقيقھUا
فجUUزاء الفسUUاد والمفسUUدين ھUUو السUUقوط ا�جتمUUاعي والUUرفض مUUن 

بUل وأيضUا ثقافUة , ويمكن القول بأن ثقافة الديمقراطية بكل منظومUة القUيم التUي تحتويھUا

  .ويؤدي إلى الثروة

 .وتسھل الوصول إلى السلطة

. 

 .اعية تخلق اEحترام والتقدير في نفوس الناس

وأن ھذا المنظومة ھادفة في النھاية إلى تحقيق ليس فقط القضاء علUى الفكUر المتطUرف 
 .بل وضبط حركة الع3قات ا�جتماعية

ويمكن القول بأن قيم الديمقراطية والتي تشكل ثقافة الديمقراطية ھي موارد الديمقراطية 
بينمUUا العمليUUات فUUي ھUUذه المنظومUUة ھUUي المحUUددات 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

,توحيد معايير ومستويات التعامل مع اJخرين: القيمة السابعة
و� تعطى حقوق أو امتيازات لمن ھUم , وا�حترام ا>قل لمن ھم أدنى مكانة, ھم أعلى مكانة

و� يحرم من ھم أقل مكانة من الحقوق وا�متيازات
أيا كانUت مكانUة فUاعلي الفسUاد, � تستر على فاسد: القيمة الثامنة

والقوة ھنا تعنى المنصب, فاذا كان الفساد ھو استخدام القوة
فUUان كلمUUة دون وجUUه حUUق تعنUUى أن اسUUتخدام المنصUUب كUUان فUUي كسUUر القواعUUد

ولما كان ا�تفاق ھو موضع التقدير وا�حتUرام مUن , والخروج عن ا�تفاق النسبي
ھو قيمة أساسية في ثقافة الديمقراطية, ة من يخرج عن ا�تفاق بالقانونفمواجھ
ولكن من منطلق أن السلطة تحمى , ليس من منطلق الخوف, احترام السلطة: القيمة التاسعة
وأن ھUدفھا لUيس اسUتخدام القUوة فUي تحقيUق الثUروة دون وجUه حUق, 

أساس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات تنظيم الع3قات ا�جتماعية على
ا�لتزام والقبول عن اقتناع تام بكل الواجبات التي تؤكد المواطنة الصالحة: القيمة العاشرة

والUذي يسUعى إلUى إحUداث إضUافة إلUى المجتمUع تتسUم , والتي تعنى السUلوك ا4يجUابي والبنUاء

وا>فعUال, ي الحكUم علUى المواقUفالموضوعية ف: القيمة الحادية عشر
رفض الذاتية كقيمة سلبية تعتمد على تغليب المشاعر وا>ھواء والمصالح الشخصية

وطريUUق ووسUUيلة الحصUUول عليھUUا وحUUدة واحUUدة � تتجUUزأ فUUي , الثUUروة: القيمDDة الثانيDDة عشDDر
لقيمة بأنUه لUو كانUت الثUروة أھUم وتعنى ھذه ا, تحديد المكانة ا�جتماعية للفرد صاحب الثروة

, آليات القوة والنفوذ والتأثير في تحديد المكانة ا�جتماعية للفرد
إ� إذا كان مصدر ھذه الثروة , � تتحقق و� يتحقق ا�حترام والتقدير ا�جتماعي الناتج عنھا

لمنصUب والنفUوذ فUي تحقيقھUايتسم بالمشروعية وبعيد تماما عن استغ3ل القوة وا
فجUUزاء الفسUUاد والمفسUUدين ھUUو السUUقوط ا�جتمUUاعي والUUرفض مUUن , اجتماعيUUة لفاسUUد أو لفسUUاد

 .المجتمع وليس المكانة ا�جتماعية المتميزة

ويمكن القول بأن ثقافة الديمقراطية بكل منظومUة القUيم التUي تحتويھUا
 :ل القيم التي تحتويھا يقومان على منظومة أساسھا

ويؤدي إلى الثروة, أن العلم يخلق فرصا أكثر للعمل وللكسب المادي
وتسھل الوصول إلى السلطة, تؤدي إلى النفوذ, أن الثروة بوصفھا قوة مؤثرة

.وتؤدي إلى زيادة المكانة اEجتماعية, أن السلطة تخلق الھيبة
اعية تخلق اEحترام والتقدير في نفوس الناسأن المكانة اEجتم

وأن ھذا المنظومة ھادفة في النھاية إلى تحقيق ليس فقط القضاء علUى الفكUر المتطUرف 
بل وضبط حركة الع3قات ا�جتماعية, ولكن أيضا تحقيق التقدم والرفاھية للمجتمع

ويمكن القول بأن قيم الديمقراطية والتي تشكل ثقافة الديمقراطية ھي موارد الديمقراطية 
بينمUUا العمليUUات فUUي ھUUذه المنظومUUة ھUUي المحUUددات , أو ھUUي المUUدخ3ت فUUي منظومUUة الديمقراطيUUة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

القيمة السابعة •
ھم أعلى مكانة

و� يحرم من ھم أقل مكانة من الحقوق وا�متيازات, أعلى مكانة
القيمة الثامنة •

فاذا كان الفساد ھو استخدام القوة, الحكم
فUUان كلمUUة دون وجUUه حUUق تعنUUى أن اسUUتخدام المنصUUب كUUان فUUي كسUUر القواعUUد, وجUUه حUUق
والخروج عن ا�تفاق النسبي, والقانون
فمواجھ, الجميع

القيمة التاسعة •
, ا�تفUاق العUام

تنظيم الع3قات ا�جتماعية على
القيمة العاشرة •

والتي تعنى السUلوك ا4يجUابي والبنUاء
 .با4يجابية

القيمة الحادية عشر •
رفض الذاتية كقيمة سلبية تعتمد على تغليب المشاعر وا>ھواء والمصالح الشخصية

القيمDDة الثانيDDة عشDDر •
تحديد المكانة ا�جتماعية للفرد صاحب الثروة

آليات القوة والنفوذ والتأثير في تحديد المكانة ا�جتماعية للفرد
� تتحقق و� يتحقق ا�حترام والتقدير ا�جتماعي الناتج عنھا

يتسم بالمشروعية وبعيد تماما عن استغ3ل القوة وا
اجتماعيUUة لفاسUUد أو لفسUUاد

المجتمع وليس المكانة ا�جتماعية المتميزة
ويمكن القول بأن ثقافة الديمقراطية بكل منظومUة القUيم التUي تحتويھUا          
ل القيم التي تحتويھا يقومان على منظومة أساسھاالتنمية بك

أن العلم يخلق فرصا أكثر للعمل وللكسب المادي �
أن الثروة بوصفھا قوة مؤثرة �
أن السلطة تخلق الھيبة �
أن المكانة اEجتم �

وأن ھذا المنظومة ھادفة في النھاية إلى تحقيق ليس فقط القضاء علUى الفكUر المتطUرف           
ولكن أيضا تحقيق التقدم والرفاھية للمجتمع, ال3عق3ني

ويمكن القول بأن قيم الديمقراطية والتي تشكل ثقافة الديمقراطية ھي موارد الديمقراطية           
أو ھUUي المUUدخ3ت فUUي منظومUUة الديمقراطيUUة
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 -الشUUفافية  -تUUداول المعلومUUات 
 -ا�حتكام المطلق لمعيار الكفUاءة 

بينما تتمثل مخرجات ھذه المنظومة في تحقيق الرفاھية 

ا4يجابية ال3زم تواجUدھا فUي المجتمUع 

وأيضا قد تمتUد قيمUة , بمعنى قبول العمل الجماعي عن اختيار حر
التنمية من المشاركة في إطار التنمية إلى المشاركة ليس فقط لكل العاملين فيما يتعلق بآليات 

ولكن أيضا المستفيدين بمنجزات 
ولكن , وبحيث � يكون ھناك في المجتمع مواطن أو مستفيد سلبي

تنمية �بد وأن تكون أفعUال كل ا>فعال وا>نشطة والمھام التي تتم في إطار ال
, أي خضUUUعت للدراسUUUة والبحUUUث وانطلقUUUت مUUUن معUUUايير محUUUددة

أو تخطUيط أو تنفيUذ تخضUع , 
� , بشUكل مباشUر أو غيUر مباشUر

, والوقUUت ھUUو أھUUم المUUوارد المتاحUUة والممكنUUة للتنميUUة
أمUر مشUترك , وإخضUاعه للتخطUيط الUدقيق

 .ى اخت3ف مستوياتھم

وا�نزعUUاج عنUUدما , والفقUUد والضUUياع
أو زيUادة , تتعرض ا>مور والمواقف أو تتسبب في أي من حUا�ت الفقUد وا4ھUدار والضUياع

 .أو >ي مورد من الموارد

علUى , وا�لتزام بمعايير كUل منھمUا بشUدة
 .أو زيادة الوقت, 

أو يUتم , بمعنUى أن أي نتUائج يUتم الوصUول إليھUا
 ).احترام العقل(

بمعنUى أنUه عنUد مناقشUة أي , 
فUإن مUن يملUك المعرفUة المقننUة أو 

 .صحاب اJراء في أن يقدم عليھم

� �ختيار أي من الكوادر البشرية العاملة في مجال التنمية بشكل عUام دون 
 .و� تفضيل إ� استنادا ل3حتكام المطلق لمعيار الكفاءة

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

تUUداول المعلومUUات  -تUUداول المعرفUUة  -تUUداول السUUلطة ): 1(العشUUرة التUUي تتمثUUل فUUي
ا�حتكام المطلق لمعيار الكفUاءة  -قبول المحاسبة  -الحوار اJمن -حرية ا�ختيار 

بينما تتمثل مخرجات ھذه المنظومة في تحقيق الرفاھية , قدرة المجتمع على تنظيم نفسه مؤسسيا
  .والتقدم للمجتمع ككل

ا4يجابية ال3زم تواجUدھا فUي المجتمUع فالمقصود بھا مجموعة القيم , ثقافة التنمية
  ):2(وتتمثل أھم قيمھا فيما يلي, لتشكل القوى الدافعة للتنمية

بمعنى قبول العمل الجماعي عن اختيار حر, المشاركة: القيمة ا!ولى
المشاركة في إطار التنمية إلى المشاركة ليس فقط لكل العاملين فيما يتعلق بآليات 

ولكن أيضا المستفيدين بمنجزات , أو العاملين في المشروعات, مؤسسات تخطيطية وتنفيذية
وبحيث � يكون ھناك في المجتمع مواطن أو مستفيد سلبي, التنمية من سلع وخدمات
  .مواطن ومستفيد ومشارك

كل ا>فعال وا>نشطة والمھام التي تتم في إطار ال: القيمة الثانية
أي خضUUUعت للدراسUUUة والبحUUUث وانطلقUUUت مUUUن معUUUايير محUUUددة, وليسUUUت عشUUUوائية
 .واستندت إلى أصول علمية

, من دراسة ومشUاريع, كل ا>مور المتعلقة بالتنمية: 
بشUكل مباشUر أو غيUر مباشUر و� شيء في إطار التنمية سUواء كUان مرتبطUا بھUا

 .يخضع للقياس بشكل أو بآخر

والوقUUت ھUUو أھUUم المUUوارد المتاحUUة والممكنUUة للتنميUUة, الوقUUت يعنUUى المUUال: القيمDDة الرابعDDة
وإخضUاعه للتخطUيط الUدقيق, واحترام الوقت, وضياع القوت ھو ضياع المال

ى اخت3ف مستوياتھموسمة مشتركة في كل ا>فراد عل, في كل ا>عمال
والفقUUد والضUUياع, والھUUدر, ا4حسUUاس الشUUديد بالتكلفUUة: القيمDDة الخامسDDة

تتعرض ا>مور والمواقف أو تتسبب في أي من حUا�ت الفقUد وا4ھUدار والضUياع
أو >ي مورد من الموارد, التكلفة >ي عنصر من عناصر ا�نتاج

وا�لتزام بمعايير كUل منھمUا بشUدة, والجودة, 4حساس الشديد بالدقةا: القيمة السادسة
, أو زيادة استخدام الموارد, أن � يكون ذلك على حساب التكلفة

بمعنUى أن أي نتUائج يUتم الوصUول إليھUا, كل ا>مور تخضع للمنطق: القيمة السابعة
(قدمات مساوية لھا ومؤدية إليھاا�تفاق عليھا �بد وأن تسبقھا م

, والعلم مقدم على الجميUع, المعرفة تسبق الرأي:  القيمة الثامنة
فUإن مUن يملUك المعرفUة المقننUة أو , موقف أو أمر يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنمية

صحاب اJراء في أن يقدم عليھميكون له ا>ولوية على أ, يقدم ا>دلة العلمية
� �ختيار أي من الكوادر البشرية العاملة في مجال التنمية بشكل عUام دون : القيمة التاسعة
و� تفضيل إ� استنادا ل3حتكام المطلق لمعيار الكفاءة, معايير محددة

                                         

 .183 ص, مرجع سابق, "الحل -ثقافة التقدم المشكلة ", 
183-185.  

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

العشUUرة التUUي تتمثUUل فUUي
حرية ا�ختيار  -المصداقية 

قدرة المجتمع على تنظيم نفسه مؤسسيا
والتقدم للمجتمع ككل

ثقافة التنميةوأما           
لتشكل القوى الدافعة للتنمية

القيمة ا!ولى �
المشاركة في إطار التنمية إلى المشاركة ليس فقط لكل العاملين فيما يتعلق بآليات 

مؤسسات تخطيطية وتنفيذية
التنمية من سلع وخدمات
مواطن ومستفيد ومشارك

القيمة الثانية �
وليسUUUت عشUUUوائية, ھادفUUUة

واستندت إلى أصول علمية
: القيم الثالثة �

و� شيء في إطار التنمية سUواء كUان مرتبطUا بھUا, للقياس
يخضع للقياس بشكل أو بآخر

القيمDDة الرابعDDة �
وضياع القوت ھو ضياع المال

في كل ا>عمال
القيمDDة الخامسDDة �

تتعرض ا>مور والمواقف أو تتسبب في أي من حUا�ت الفقUد وا4ھUدار والضUياع
التكلفة >ي عنصر من عناصر ا�نتاج

القيمة السادسة �
أن � يكون ذلك على حساب التكلفة

القيمة السابعة �
ا�تفاق عليھا �بد وأن تسبقھا م

القيمة الثامنة �
موقف أو أمر يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنمية

يقدم ا>دلة العلمية
القيمة التاسعة �

معايير محددة

                                                          
1

, محمد كمال مصطفى -
2

183 ص, المرجع السابق -
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 . والمساواة للجميع في إطار التنمية

 :التعليم المنشود وليد استكمال الديمقراطية

ليUدرك , إن المستعرض للع3قة بين التعليم والنظام السياسي عبر التUاريخ فUي العUالم وفUي مصUر
سUواء فUي صUورته , بالنسUق السياسUي العUام وأيديولوجيتUه

القبليUUUUة أو ا>وتوقراطيUUUUة أو الدينيUUUUة أو التسUUUUلطية أو فUUUUي صUUUUورتھا الديمقراطيUUUUة والتشUUUUاركية 
وباختصار قد يوظف السياق السياسUي التعلUيم إمUا للحريUة أو للقھUر سUواء مUن خ3Uل 

وبين الحفظ والتلقين من , درات المتعلم بين التفكير الناقد
  ).1(خ3ل سلطة المعلم وا>جواء ا4دارية والتنظيمية لعملية التعليم وصورتھا البيروقراطية

لUUم تقتصUUر علUUى , إن قUUوى ا�سUUتبداد التUUي تجلUUت فUUي مصUUر خ3UUل عUUدة عقUUود ماضUUية
بل لجأت كذلك إلى أفاعيل الUدھاء والتزييUف 

لكUن باطنھUا غUدا , في قبلUة التعلUيم
وقUUد أدى طغيUUان ذلUUك التضUUليل فUUي دعUUاوى التجديUUد 
ب وقياداته بمن فيھم كثير مUن التربUويين 
قبول ھذا التزييف وأصبحوا ھم من عوائق التجديد والتغيير أو ا�كتفاء بأسUلوب حUدائق ا4نشUاء 

لى طور إوإذا كان التعليم ھو الوسيلة ا!ساسية ل=نتقال بالمجتمعات من طور التخلف والركود 
ف=بDDد مDDن تأكيDDد ضDDرورة العمDDل 

, على مراجعة المنظومة التربوية التعليمية في مصر
واEعتقاد ھو بأن الوقت قد حDان QصD=حھا 

وتجنبDه الوقDوع فDي بDراثن , 
  .وھو ما يحتاج الى عقول مصرية حرة ومبدعة

والتي من شيوعھا أخذت طUابع العموميUة 
أنUه عقUل تحركUه النظUرة المعياريUة 
أي ا�تجاه للتفكير الذي يبحث لbشياء عن مكانھا وموقعھا فUي منظومUة القUيم التUي 
وھUذا فUي مقابUل النظUرة الموضUوعية التUي تبحUث فUي 

والنظUرة المعياريUة نظUرة , حاول الكشف عمUا ھUو جUوھري فيھUا
وبالتالي في المعنى الذي يضيفه عليه الشUخص صUاحب تلUك 
تحلUل الشUيء لعناصUره ا>ساسUية 

  . 208ص

  .32ص, م1996

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والمساواة للجميع في إطار التنمية, والشمول, بمعنى التوازن, العدالة: القيمة العاشرة
التعليم المنشود وليد استكمال الديمقراطية -التحدي المجتمعي الخامس

إن المستعرض للع3قة بين التعليم والنظام السياسي عبر التUاريخ فUي العUالم وفUي مصUر
بالنسUق السياسUي العUام وأيديولوجيتUهالدور الحقيقUي فUي ارتباطUه ومقاصUده 

القبليUUUUة أو ا>وتوقراطيUUUUة أو الدينيUUUUة أو التسUUUUلطية أو فUUUUي صUUUUورتھا الديمقراطيUUUUة والتشUUUUاركية 
وباختصار قد يوظف السياق السياسUي التعلUيم إمUا للحريUة أو للقھUر سUواء مUن خ3Uل 

درات المتعلم بين التفكير الناقدأو في تنمية ق, مناھجه المعلنة أو الخفية
خ3ل سلطة المعلم وا>جواء ا4دارية والتنظيمية لعملية التعليم وصورتھا البيروقراطية

إن قUUوى ا�سUUتبداد التUUي تجلUUت فUUي مصUUر خ3UUل عUUدة عقUUود ماضUUية
بل لجأت كذلك إلى أفاعيل الUدھاء والتزييUف , والعسفأفاعيلھا الظاھرة من مختلف صور القھر 

في قبلUة التعلUيم) الجودة(في سياسات التعليم ومشروعاته وقوانينه ومؤسسات 
وقUUد أدى طغيUUان ذلUUك التضUUليل فUUي دعUUاوى التجديUUد , سUUبي3 إلUUى الحيUUاد عUUن الطUUرق الرشUUيد

ب وقياداته بمن فيھم كثير مUن التربUويين ومشروعات ا4ص3ح ومؤتمراته إلى أن يستبطن الشع
قبول ھذا التزييف وأصبحوا ھم من عوائق التجديد والتغيير أو ا�كتفاء بأسUلوب حUدائق ا4نشUاء 

  ).2(في معالجة قضايا التعليم وسمومه

وإذا كان التعليم ھو الوسيلة ا!ساسية ل=نتقال بالمجتمعات من طور التخلف والركود 
ف=بDDد مDDن تأكيDDد ضDDرورة العمDDل , وإذا كانDDت التربيDDة قDDوة نھDDوض حضDDاري, واEزدھDDار

على مراجعة المنظومة التربوية التعليمية في مصر, الجماعي !صحاب الرأي والفكر والخبرة
واEعتقاد ھو بأن الوقت قد حDان QصD=حھا , تلك المنظومة التي عانت وما زالت تعاني كغيرھا

Dن قيDةحتى تتمكن مDدم والرفاھيDارة والتقDو الحضDع نحDادة المجتم ,
وھو ما يحتاج الى عقول مصرية حرة ومبدعة, التطرف الفكري واQرھاب والتخلف

والتي من شيوعھا أخذت طUابع العموميUة , ولكن قد بات من أھم م3مح العقل المصري
أنUه عقUل تحركUه النظUرة المعياريUة : ما يلي -لھذه الم3مح  مع التسليم بوجود استثناءات كثيرة

أي ا�تجاه للتفكير الذي يبحث لbشياء عن مكانھا وموقعھا فUي منظومUة القUيم التUي 
وھUذا فUي مقابUل النظUرة الموضUوعية التUي تبحUث فUي , يتخذھا ذلUك التفكيUر مرجعUا لUه ومرتكUزا

حاول الكشف عمUا ھUو جUوھري فيھUاوت, ا>شياء عن مكوناتھا الذاتية
وبالتالي في المعنى الذي يضيفه عليه الشUخص صUاحب تلUك , اختزالية تختصر الشيء في قيمته

تحلUل الشUيء لعناصUره ا>ساسUية , أمUا النظUرة الموضUوعية فھUي نظUرة تحليليUة تركيبيUة
  .)3(لتعيد بناءه بشكل يبرز ما ھو جوھري فيه

                                         

ص, مرجع سابق, "لى التحررإآفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط 
208.  

1996, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, "تكوين العقل العربي"

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

القيمة العاشرة �
التحدي المجتمعي الخامس* 

إن المستعرض للع3قة بين التعليم والنظام السياسي عبر التUاريخ فUي العUالم وفUي مصUر
الدور الحقيقUي فUي ارتباطUه ومقاصUده 

القبليUUUUة أو ا>وتوقراطيUUUUة أو الدينيUUUUة أو التسUUUUلطية أو فUUUUي صUUUUورتھا الديمقراطيUUUUة والتشUUUUاركية 
وباختصار قد يوظف السياق السياسUي التعلUيم إمUا للحريUة أو للقھUر سUواء مUن خ3Uل , وا4نسانية

مناھجه المعلنة أو الخفية
خ3ل سلطة المعلم وا>جواء ا4دارية والتنظيمية لعملية التعليم وصورتھا البيروقراطية

إن قUUوى ا�سUUتبداد التUUي تجلUUت فUUي مصUUر خ3UUل عUUدة عقUUود ماضUUية          
أفاعيلھا الظاھرة من مختلف صور القھر 

في سياسات التعليم ومشروعاته وقوانينه ومؤسسات 
سUUبي3 إلUUى الحيUUاد عUUن الطUUرق الرشUUيد

ومشروعات ا4ص3ح ومؤتمراته إلى أن يستبطن الشع
قبول ھذا التزييف وأصبحوا ھم من عوائق التجديد والتغيير أو ا�كتفاء بأسUلوب حUدائق ا4نشUاء 

في معالجة قضايا التعليم وسمومه

وإذا كان التعليم ھو الوسيلة ا!ساسية ل=نتقال بالمجتمعات من طور التخلف والركود 
واEزدھDDارالتقDDدم 

الجماعي !صحاب الرأي والفكر والخبرة
تلك المنظومة التي عانت وما زالت تعاني كغيرھا

Dن قيDحتى تتمكن م
التطرف الفكري واQرھاب والتخلف

ولكن قد بات من أھم م3مح العقل المصري          
مع التسليم بوجود استثناءات كثيرة -
أي ا�تجاه للتفكير الذي يبحث لbشياء عن مكانھا وموقعھا فUي منظومUة القUيم التUي , لى ا>شياءإ

يتخذھا ذلUك التفكيUر مرجعUا لUه ومرتكUزا
ا>شياء عن مكوناتھا الذاتية

اختزالية تختصر الشيء في قيمته
أمUا النظUرة الموضUوعية فھUي نظUرة تحليليUة تركيبيUة, النظرة

لتعيد بناءه بشكل يبرز ما ھو جوھري فيه

                                                          
1

آفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط ", حامد عمار -
2

208ص, المرجع السابق -
3

", محمد عابد الجابري -
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, ينUأى عUن تUداخل المجUا�ت المعرفيUة وتعUددھا
مما يجعUل مUن السUھل , الذي يضمن ا�كتمال والشمول

عقل ينUزع دائمUا نحUو الموجUب والقUاطع 
يلUUح علUUى , والسUUائد علUUى حسUUاب المتجUUدد
و� يUUألف , ويفUUزع مUUن ال3يقUUين

انتفاضة ثورية كبرى وما تبعھا من 
واللتUUين انفجرتUUا فUUي انط3قUUة جبUUارة لتكشUUفا 

أصUبحت القبلUة , ولتعلنا القبلة المنشودة في ديمقراطية أعمدتھا الحرية والعدالة والكرامUة
جديUUد فUUي مؤسسUUات الديمقراطيUUة ھUUي ا>سUUاس لكUUل مUUا يترتUUب عليھUUا مUUن تغييUUر أو تطUUوير أو ت
ن أي إومUUن ھنUUا فUUU, وإنمUUا لتعلUUيم ديمقراطUUي

نمUUا ينبغUUي أن يحكUUم عليھUUا اJن بمUUدى اتسUUاقھا أو 
أو� ومUUن ثUUم يصUUبح الشUUعار ھUUو تعلUUيم ديمقراطUUي يسUUتند 

ومجتمUUع ديمقراطUUي يUUوفر ا4مكانUUات التUUي تحقUUق 
فUي تكUوين , أجواء تعليم ديمقراطي ينمي قيم الحرية والعدالة والكرامUة ومجتمUع المعرفUة والعلUم

وفDDي التعلDDيم المصDDري علDDى وجDDه 
وھنDا تبDرز واحDدة , بدليل الفشل في الخروج منھDا حتDى اJن
يجDب أن تكDون مDن , وھي أن اEنط=ق نحو اQص=ح والتقDدم المنشDود

وأن يعيDد , ي دوره المأمول والمتوقع في قيDادة مسDتقبل ا!مDة المصDرية
  .  ويلحقھا بركب التقدم العلمي والريادة عالميا

والقضUية , ويمكن القول بأن الديمقراطية أساس التعليم وليس التعليم أساس الديمقراطيUة
ة بUUين مجUUرد تعلUUيم فنUUي مھنUUي وتعلUUيم لUUه قبلUUة سياسUUية 
والوقUائع التاريخيUUة تؤكUد أن كUل نظUUام 

وھذا , مع اخت3ف أيديولوجياته يتخذ التعليم قوة تدعم منطلقاته وتضمن بقاءه واستقراره
وإذا انتكست عادت ربما إلى , 

من أھمھا , وتتعرض السياسة التعليمية في مصر لعدد من التحديات الخارجية والداخلية
ومUن أھUم التحUديات , التشكيل المستقبلي للعالم الجديد وصيرورة العولمة وقUوة المعرفUة

, م2008,الق��اھرة, الھيئ%ة المص%%رية العام%ة للكت%%اب

  .  209-208ص

 .209ص

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ينUأى عUن تUداخل المجUا�ت المعرفيUة وتعUددھا, ولذا فالعقل المصUري أسUير تخصصUه
الذي يضمن ا�كتمال والشمول, عقل غير مدرب على التوجه المنظومي

عقل ينUزع دائمUا نحUو الموجUب والقUاطع , وقوعه في فخ التفاصيل وضياعه في تھويمات التعميم
والسUUائد علUUى حسUUاب المتجUUدد, ينحUUاز إلUUى الثابUUت علUUى حسUUاب المتغيUUر

ويفUUزع مUUن ال3يقUUين, عقUUل يمUUتھن السUUالب, وينفUUر مUUن ا�خUUت3ف والتعUUدد
  . )1(المشوش وغير الدقيق وغير المكتمل

وما تبعھا من , ومع ثورة الشباب في الخامس والعشرين من يناير
واللتUUين انفجرتUUا فUUي انط3قUUة جبUUارة لتكشUUفا , م 2013لتصUUحيح المسUUار فUUي الث3ثUUين مUUن يونيUUو 

ولتعلنا القبلة المنشودة في ديمقراطية أعمدتھا الحرية والعدالة والكرامUة
الديمقراطيUUة ھUUي ا>سUUاس لكUUل مUUا يترتUUب عليھUUا مUUن تغييUUر أو تطUUوير أو ت

وإنمUUا لتعلUUيم ديمقراطUUي -لUUيس >ي تعلUUيم  -المجتمUUع ومUUن بينھUUا التعلUUيم 
نمUUا ينبغUUي أن يحكUUم عليھUUا اJن بمUUدى اتسUUاقھا أو إمشUUروعات أو مسUUتحدثات فUUي جسUUم التعلUUيم 

ومUUن ثUUم يصUUبح الشUUعار ھUUو تعلUUيم ديمقراطUUي يسUUتند , تناقضUUھا مUUع ھUUذه القبلUUة الديمقراطيUUة
ومجتمUUع ديمقراطUUي يUUوفر ا4مكانUUات التUUي تحقUUق , وأخيUUرا علUUى قUUيم تأسUUيس مجتمUUع ديمقراطUUي

أجواء تعليم ديمقراطي ينمي قيم الحرية والعدالة والكرامUة ومجتمUع المعرفUة والعلUم
.  

وفDDي التعلDDيم المصDDري علDDى وجDDه , ومDDن المؤكDDد أن وجDDود مشDDاكل فDDي مصDDر عامDDة
بدليل الفشل في الخروج منھDا حتDى اJن, ھي  مسألة تاريخية

وھي أن اEنط=ق نحو اQص=ح والتقDدم المنشDود, من الضرورات الملحة
ي دوره المأمول والمتوقع في قيDادة مسDتقبل ا!مDة المصDريةخ=ل التعليم الذي يؤد

ويلحقھا بركب التقدم العلمي والريادة عالميا, لھا دورھا الرائد عربيا

ويمكن القول بأن الديمقراطية أساس التعليم وليس التعليم أساس الديمقراطيUة
ة بUUين مجUUرد تعلUUيم فنUUي مھنUUي وتعلUUيم لUUه قبلUUة سياسUUية وإنمUUا ھUUي مفارقUU, ليسUUت خ3فUUا لفظيUUا

والوقUائع التاريخيUUة تؤكUد أن كUل نظUUام , لھUا ا>ولويUUة التUي تحكUم مسUUيرته وتوجھاتUه
مع اخت3ف أيديولوجياته يتخذ التعليم قوة تدعم منطلقاته وتضمن بقاءه واستقراره

, زدھر معھا التعليم الديمقراطييعني أنه إذا ازدھرت الديمقراطية ا
3(.  

وتتعرض السياسة التعليمية في مصر لعدد من التحديات الخارجية والداخلية
التشكيل المستقبلي للعالم الجديد وصيرورة العولمة وقUوة المعرفUة

                                         

الھيئ%ة المص%%رية العام%ة للكت%%اب, "رؤي%%ة نقدي%ة للفك%%ر العرب%%ي: المجتم%ع الم%%دني وثقاف%%ة ا6ص%/ح

ص, مرجع سابق, "لى التحررإم المستقبل من التسلط آفاق تربوية متجددة تعلي
ص,مرجع سابق, "لى التحررإآفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

ولذا فالعقل المصUري أسUير تخصصUه          
عقل غير مدرب على التوجه المنظومي

وقوعه في فخ التفاصيل وضياعه في تھويمات التعميم
ينحUUاز إلUUى الثابUUت علUUى حسUUاب المتغيUUر, والمحUUدد
وينفUUر مUUن ا�خUUت3ف والتعUUدد, ا4جمUUاع

المشوش وغير الدقيق وغير المكتمل

ومع ثورة الشباب في الخامس والعشرين من يناير          
لتصUUحيح المسUUار فUUي الث3ثUUين مUUن يونيUUو 

ولتعلنا القبلة المنشودة في ديمقراطية أعمدتھا الحرية والعدالة والكرامUة, الزيف
الديمقراطيUUة ھUUي ا>سUUاس لكUUل مUUا يترتUUب عليھUUا مUUن تغييUUر أو تطUUوير أو ت

المجتمUUع ومUUن بينھUUا التعلUUيم 
مشUUروعات أو مسUUتحدثات فUUي جسUUم التعلUUيم 

تناقضUUھا مUUع ھUUذه القبلUUة الديمقراطيUUة
وأخيUUرا علUUى قUUيم تأسUUيس مجتمUUع ديمقراطUUي

أجواء تعليم ديمقراطي ينمي قيم الحرية والعدالة والكرامUة ومجتمUع المعرفUة والعلUم
.)2(ثروته البشرية

ومDDن المؤكDDد أن وجDDود مشDDاكل فDDي مصDDر عامDDة          
ھي  مسألة تاريخية, الخصوص

من الضرورات الملحة
خ=ل التعليم الذي يؤد

لھا دورھا الرائد عربيا

ويمكن القول بأن الديمقراطية أساس التعليم وليس التعليم أساس الديمقراطيUة          
ليسUUت خ3فUUا لفظيUUا

لھUا ا>ولويUUة التUي تحكUم مسUUيرته وتوجھاتUه, ديمقراطيUة
مع اخت3ف أيديولوجياته يتخذ التعليم قوة تدعم منطلقاته وتضمن بقاءه واستقراره, سياسي

يعني أنه إذا ازدھرت الديمقراطية ا
3(ض3لتھا القديمة

وتتعرض السياسة التعليمية في مصر لعدد من التحديات الخارجية والداخلية          
التشكيل المستقبلي للعالم الجديد وصيرورة العولمة وقUوة المعرفUة: خارجيا

                                                          
1

المجتم%ع الم%%دني وثقاف%%ة ا6ص%/ح", ش�وقي ج��Xل -
  .  85-84ص

2
آفاق تربوية متجددة تعلي", حامد عمار -
3

آفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط ", حامد عمار -
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والتعلUUيم وتكUUوين رأس المUUال 

يجاد العديد مDن إومن خ=ل تدقيق النظر إلى واقع المؤسسة التعليمية في مصر يمكن 
نتيجDة لزيDادة , علDيم عامDا بعDد عDام

ويDؤدي , والزيDادة السDكانية المسDتمرة
وتقليDل فDرص اQتاحDة التعليميDة واEسDتيعاب الكامDل 

ممDDا يترتDDب عليDDه ضDDعف ثقDDة 
الDDDدروس (وھDDDو مDDDا أدى ل=تجDDDاه إلDDDى السDDDوق السDDDوداء فDDDي التعلDDDيم 
باQضDDافة , ومDDذكرات معلمDDي الDDدروس الخصوصDDية

درسDDية وحاجتھDDا المسDDتمرة الDDى التطDDوير والتجديDDد ومواكبDDة 

ومن التحديات أيضا قلة الدعم المجتمعUي وضUعف المشUاركة المجتمعيUة فUي ا�رتقUاء والنھUوض 
, حيث لم يرق ذلك الدعم وتلUك المشUاركة الUى أن يكUون ثقافUة مجتمعيUة فاعلUة

بق مUUن تحUUديات يوجUUد تحUUد آخUUر أكثUUر خطUUورة أ� وھUUو التيUUار المنUUاھض لفكUUر 

وفUUي المجمUUل تتمثUUل معظUUم تحUUديات التعلUUيم المصUUري فUUي الجوانUUب الكيفيUUة الرئيسUUية 

وارتفUUاع مصUUروفات المUUدارس 
مما يزيد من الضUغط , والتي � يستطيع المواطن العادي أن يدركھا بدخله المحدود

ومUUن أسUUبابه مUUا يتعلUUق با>سUUرة المصUUرية التUUي قUUد تعجUUز عUUن الوفUUاء 
والUبعض , ا�قتصUادية الصUعبة التUي تمUر بھUا

حيث يقع عليھا العبء ا>كبر فيما يتعلق بتسرب الط3ب إما بسUبب 
با4ضUافة لتUدني القUدرة علUى , 

 .>كاديمي عند بعض الط3ب

حيث تتحمل ا>سرة المصرية الكثير من ا>عبUاء الماليUة طUوال العUام 
حيUUUث توجUUUه الكثيUUUر مUUUن ميزانيتھUUUا إلUUUى ا4نفUUUاق علUUUى 

دراسة تحليلية لسياسات التعليم قبل الجامعي منذ تسعينيات القرن العشرين وحت�ى اxن ف�ي 
  .  189ص, م2010, القاھرة, شعبة الدراسات التربوية

ش�عبة بح�وث , "التشريع لضمان ج�ودة التعل�يم وا=عتم�اد ف�ي مص�ر دراس�ة تحليلي�ة كيفي�ة

ر العربي�ة تص�ور مقت�رح ف�ي ض�وء بع�ض التج�ارب 
  .55-50ص 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والتعلUUيم وتكUUوين رأس المUUال , وجUUودة التعلUUيم, والزيUUادة السUUكانية, ا4نفUUاق علUUى التعلUUيم
  .)1(والمدرسة كمجتمع تعلم

ومن خ=ل تدقيق النظر إلى واقع المؤسسة التعليمية في مصر يمكن 
علDيم عامDا بعDد عDامفالمتعلمون يتدفقون على مؤسسDات الت, التحديات المتنوعة

والزيDادة السDكانية المسDتمرة, وزيادة الطلDب اEجتمDاعي عليDه, الوعي بأھمية التعليم
وتقليDل فDرص اQتاحDة التعليميDة واEسDتيعاب الكامDل , ذلك إلى مشكلة نقص المبDاني المدرسDية

  . حيث ترتفع الكثافة الط=بية بحجرات الدراسة

ممDDا يترتDDب عليDDه ضDDعف ثقDDة , ويتبDDع ذلDDك تحDDديات قلDDة ا!جھDDزة وا!دوات المدرسDDية
وھDDDو مDDDا أدى ل=تجDDDاه إلDDDى السDDDوق السDDDوداء فDDDي التعلDDDيم , ا!سDDDرة فDDDي المدرسDDDة

ومDDذكرات معلمDDي الDDدروس الخصوصDDية, وظDDاھرة الكتDDب الخارجيDDة
درسDDية وحاجتھDDا المسDDتمرة الDDى التطDDوير والتجديDDد ومواكبDDة لتحDDدي المنDDاھج والمقDDررات الم

  .تطورات العصر المت=حقة

ومن التحديات أيضا قلة الدعم المجتمعUي وضUعف المشUاركة المجتمعيUة فUي ا�رتقUاء والنھUوض 
حيث لم يرق ذلك الدعم وتلUك المشUاركة الUى أن يكUون ثقافUة مجتمعيUة فاعلUة, 

بق مUUن تحUUديات يوجUUد تحUUد آخUUر أكثUUر خطUUورة أ� وھUUو التيUUار المنUUاھض لفكUUر 
  .)2(ا4ص3ح التعليمي والتربوي ومحاولة عرقلة مسيرته

وفUUي المجمUUل تتمثUUل معظUUم تحUUديات التعلUUيم المصUUري فUUي الجوانUUب الكيفيUUة الرئيسUUية 

وارتفUUاع مصUUروفات المUUدارس , التعليميUUةويرجUUع ذلUUك إلUUى نقUUص ا>بنيUUة : كثافDDة الفصDDول
والتي � يستطيع المواطن العادي أن يدركھا بدخله المحدود

  .على المدارس الحكومية

ومUUن أسUUبابه مUUا يتعلUUق با>سUUرة المصUUرية التUUي قUUد تعجUUز عUUن الوفUUاء : التسDDرب مDDن التعلDDيم
ا�قتصUادية الصUعبة التUي تمUر بھUا بمتطلبات العمليUة التعليميUة فUي ظUل الظUروف

حيث يقع عليھا العبء ا>كبر فيما يتعلق بتسرب الط3ب إما بسUبب , اJخر يرتبط بالمدرسة
, المناھج التعليمية المعقدة أو لسوء تعامل المعلمين مع الط3ب

>كاديمي عند بعض الط3بالدراسة والرسوب المتكرر وعدم الرغبة في التعليم ا
حيث تتحمل ا>سرة المصرية الكثير من ا>عبUاء الماليUة طUوال العUام : الدروس الخصوصية

حيUUUث توجUUUه الكثيUUUر مUUUن ميزانيتھUUUا إلUUUى ا4نفUUUاق علUUUى , الدراسUUUي وخ3UUUل فتUUUرة ا4جUUUازات

                                         

دراسة تحليلية لسياسات التعليم قبل الجامعي منذ تسعينيات القرن العشرين وحت�ى اxن ف�ي ", المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
شعبة الدراسات التربوية, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, "ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

التشريع لضمان ج�ودة التعل�يم وا=عتم�اد ف�ي مص�ر دراس�ة تحليلي�ة كيفي�ة" , مي للبحوث التربوية والتنمية
 .4ص, م2007,القاھرة, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

ر العربي�ة تص�ور مقت�رح ف�ي ض�وء بع�ض التج�ارب تعزي�ز المش�اركة المجتمعي�ة لتط�وير التعل�يم الع�ام بجمھوري�ة مص�
ص , م2007, جامعة القاھرة, معھد الدراسات التربوية, رسالة دكتوراه غير منشورة

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

UUيم: اداخليUUى التعلUUاق علUUا4نف
والمدرسة كمجتمع تعلم, المعرفي

ومن خ=ل تدقيق النظر إلى واقع المؤسسة التعليمية في مصر يمكن           
التحديات المتنوعة

الوعي بأھمية التعليم
ذلك إلى مشكلة نقص المبDاني المدرسDية

حيث ترتفع الكثافة الط=بية بحجرات الدراسة, للمتعلمين

ويتبDDع ذلDDك تحDDديات قلDDة ا!جھDDزة وا!دوات المدرسDDية          
ا!سDDDرة فDDDي المدرسDDDة

وظDDاھرة الكتDDب الخارجيDDة, )الخصوصDDية
لتحDDدي المنDDاھج والمقDDررات الم

تطورات العصر المت=حقة

ومن التحديات أيضا قلة الدعم المجتمعUي وضUعف المشUاركة المجتمعيUة فUي ا�رتقUاء والنھUوض 
, بالعملية التعليمية
UUا سUU3 عمUUر وفضUUاھض لفكUUار المنUUو التيUUورة أ� وھUUر خطUUر أكثUUد آخUUد تحUUديات يوجUUن تحUUبق م

ا4ص3ح التعليمي والتربوي ومحاولة عرقلة مسيرته

وفUUي المجمUUل تتمثUUل معظUUم تحUUديات التعلUUيم المصUUري فUUي الجوانUUب الكيفيUUة الرئيسUUية           
  :)3(التالية

كثافDDة الفصDDول �
والتي � يستطيع المواطن العادي أن يدركھا بدخله المحدود, الخاصة

على المدارس الحكومية
التسDDرب مDDن التعلDDيم �

بمتطلبات العمليUة التعليميUة فUي ظUل الظUروف
اJخر يرتبط بالمدرسة

المناھج التعليمية المعقدة أو لسوء تعامل المعلمين مع الط3ب
الدراسة والرسوب المتكرر وعدم الرغبة في التعليم ا

الدروس الخصوصية �
الدراسUUUي وخ3UUUل فتUUUرة ا4جUUUازات

                                                          
1

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية -
ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

2
مي للبحوث التربوية والتنميةالمركز القو -

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, تطوير المناھج
3

تعزي�ز المش�اركة المجتمعي�ة لتط�وير التعل�يم الع�ام بجمھوري�ة مص�, لمياء إبراھيم -
رسالة دكتوراه غير منشورة, المعاصرة
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إضUUافة لمصUUروف الجيUUب , مجموعUUات التقويUUة والكتUUب الخارجيUUة والUUدروس الخصوصUUية

وتتمثل في عدم الرغبة في ا�سUتذكار والنسUيان وضUعف الUدافع للتعلUيم 
أو تUدنى المسUتوى ا�جتمUاعي 

أو علUى , والفقر الذي يدفع الكثيرين إلى ترك الدراسة للبحث عUن عمUل يسUاعدوا بUه أسUرھم

يعتبر المعلم أحد أھم أطراف العملية التعليمية إ� أنه يعاني من عدد مUن 
وخاصUة فUي موضUوعات , ضعف مشاركته فUي صUنع القUرارات التعليميUة

كمUا أن , معلمUين الجUدد للمدرسUة
وإن تUوافرات فھUي غيUر فعالUة 

با4ضUافة , وعUدم م3ءمتUه ل3حتياجUات الفعليUة للمعلمUين
فمUا , وى المجتمعUيسواء على مستوى النظUام التعليمUي أو علUى المسUت

ولجوء الكثيUر مUنھم للUدروس , 
فحريUUة , وكUUذلك ضUUعف حريUUة المعلUUم واسUUتق3ليته

ف3U , المعلم في تدريس أي موضوع يختاره خارج المنھج المحدد ضئيلة وغيUر متاحUة نسUبيا
 .)1(باتخاذ أي قرارات إبداعية أو بصورة مستقلة لتحسين التعليم

30 . 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

مجموعUUات التقويUUة والكتUUب الخارجيUUة والUUدروس الخصوصUUية
 .ت والم3بس

وتتمثل في عدم الرغبة في ا�سUتذكار والنسUيان وضUعف الUدافع للتعلUيم : مشك=ت المتعلمين
أو تUدنى المسUتوى ا�جتمUاعي , الذي يكون أحيانا بسبب صعوبة المنUاھج التعليميUة وتكدسUھا

والفقر الذي يدفع الكثيرين إلى ترك الدراسة للبحث عUن عمUل يسUاعدوا بUه أسUرھم
 .>قل لتخفيف نفقات التعليم من على أكتافھم

يعتبر المعلم أحد أھم أطراف العملية التعليمية إ� أنه يعاني من عدد مUن : مشك=ت المعلمين
ضعف مشاركته فUي صUنع القUرارات التعليميUة: المشك3ت أھمھا

معلمUين الجUدد للمدرسUةواختيUار ال, والميزانية المدرسUية, المناھج الدراسية للط3ب
وإن تUوافرات فھUي غيUر فعالUة , فرص النمو والتطوير المھني لمعلمي التعليم ا>ساسي قليلUة

وعUدم م3ءمتUه ل3حتياجUات الفعليUة للمعلمUين, >سباب عديدة مثل شكلية التدريب
سواء على مستوى النظUام التعليمUي أو علUى المسUت, لضعف مكانة المعلم

, زالت النظرة له غير مرضية؛ بسبب ضعف رواتب المعلمين
وكUUذلك ضUUعف حريUUة المعلUUم واسUUتق3ليته, الخصوصUUية؛ لسUUد احتياجUUاتھم ا>ساسUUية

المعلم في تدريس أي موضوع يختاره خارج المنھج المحدد ضئيلة وغيUر متاحUة نسUبيا
باتخاذ أي قرارات إبداعية أو بصورة مستقلة لتحسين التعليم

                                         

30-28ص ,م1998,القاھرة  , دار المعارف, "التعليم والمستقبل", حسين كامل بھاء الدين

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

مجموعUUات التقويUUة والكتUUب الخارجيUUة والUUدروس الخصوصUUية
ت والم3بسوا�نتقا�

مشك=ت المتعلمين �
الذي يكون أحيانا بسبب صعوبة المنUاھج التعليميUة وتكدسUھا

والفقر الذي يدفع الكثيرين إلى ترك الدراسة للبحث عUن عمUل يسUاعدوا بUه أسUرھم
>قل لتخفيف نفقات التعليم من على أكتافھما
مشك=ت المعلمين �

المشك3ت أھمھا
المناھج الدراسية للط3ب

فرص النمو والتطوير المھني لمعلمي التعليم ا>ساسي قليلUة
>سباب عديدة مثل شكلية التدريب

لضعف مكانة المعلم
زالت النظرة له غير مرضية؛ بسبب ضعف رواتب المعلمين

الخصوصUUية؛ لسUUد احتياجUUاتھم ا>ساسUUية
المعلم في تدريس أي موضوع يختاره خارج المنھج المحدد ضئيلة وغيUر متاحUة نسUبيا

باتخاذ أي قرارات إبداعية أو بصورة مستقلة لتحسين التعليميسمح له 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
1

حسين كامل بھاء الدين -
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  آليات المنظومة التربوية لمواجھة

  التطرف الفكري في مصر

إلى أنه � توجد ع3قة سببية خطية مباشرة بين بعUض مظUاھر الذھنيUة المغلقUة 
كمUUا ظھUUر فUUي بعUUض حUUا�ت 

مما يعني تعميما � تسنده , ھو من العوامل المؤدية إلى ا4رھاب
ومUع ذلUك فUإن نوعيUة معينUة مUن 

نتيجة لتلك الذھنية فUي , أو تمھد لظھورھا وقبولھا وانتشارھا
  .)1(تفاعلھا وتشابكھا مع عوامل مجتمعية أخرى مما تؤثر في تبلور تلك الذھنية

التDي تمكنھDا مDن و, مجموعة من متطلبات المنظومة التربويDة
أراھDDا ومجموعDDة مDDن اJليDDات اQجرائيDDة التDDي 

الDدور المنDوط بالمؤسسDات الجامعيDة 
ثقافDة الحDوار كوسDDيلة ثDم أتعDرض ل

  :متطلبات المنظومة التربوية لمواجھة إشكاليات التطرف الفكري في مصر

ا>ساسUية التUي � غنUى عنھUا و� حUديث عUن 
تسUتند إليھUا ل وال3زمة, لة وحقيقية تجتث جذور التطرف الفكري في المجتمع بدونھا

تحقق العدالة تويمكن أن : إقامة مجتمع العدالة ا�جتماعية والمساواة
والضوابط القانونية ما يضمن ا�لتزام 
وذلك عبر بذل مزيد من ا4ص3حات في سبيل تذليل وإزالة الفوارق ا�قتصادية 
وبذل المحاو�ت الجادة والمستمرة 

 .والمحسوبية ميش وا4قصاء

التي بفقدھا تنشأ , إذا فقدت قيم العدالة والمساواة
وقضاء على , والحرمان, فالعدالة بكل أنواعھا نفي لمظاھر الفقر

  .وامتھانه عاد وا4قصاء ونبذ اJخر

ومن أوجب واجبات التربية أن تكون في مواجھة مباشرة مع الفقر ومع ا>سباب 
, مخاطره وأضرارهمن ل تقل

  . 60ص

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  الفصل الرابع

آليات المنظومة التربوية لمواجھةومتطلبات 

التطرف الفكري في مصر مشك=ت

إلى أنه � توجد ع3قة سببية خطية مباشرة بين بعUض مظUاھر الذھنيUة المغلقUة 
كمUUا ظھUUر فUUي بعUUض حUUا�ت  - كUUأن يقUUال إن نUUوع التعلUUيم الجUUامعي, وبUUين التعلUUيم

ھو من العوامل المؤدية إلى ا4رھاب - ا4رھابيين من ط3ب الجامعة
ومUع ذلUك فUإن نوعيUة معينUة مUن , قUد يعنUي إدانUة جارفUة ظالمUة لنظUام التعلUيمكما 

أو تمھد لظھورھا وقبولھا وانتشارھا, التعليم قد تمھد لتكوين تلك الذھنية
تفاعلھا وتشابكھا مع عوامل مجتمعية أخرى مما تؤثر في تبلور تلك الذھنية

مجموعة من متطلبات المنظومة التربويDة الكتاب أقدمفصل من 
ومجموعDDة مDDن اJليDDات اQجرائيDDة التDDي , التطDDرف الفكDDري فDDي مصDDر مشDDك=ت

الDدور المنDوط بالمؤسسDات الجامعيDة لDى الحDديث عDن إثم أنتقل ,مناسبة لتحقيق ھذه المتطلبات
ثDم أتعDرض ل, ع فDي بDراثن التطDرفالقيDام بDه لوقايDة الشDباب مDن الوقDو

  .في مواجھة التطرف الفكري ,مھمة وأداة فاعلة

متطلبات المنظومة التربوية لمواجھة إشكاليات التطرف الفكري في مصر

ا>ساسUية التUي � غنUى عنھUا و� حUديث عUن  فيما يلي عرض لمجموعة من المتطلبات
لة وحقيقية تجتث جذور التطرف الفكري في المجتمع بدونھا

  :مواجھة تحديات التطرف الفكري في مصرلالمنظومة التربوية 

إقامة مجتمع العدالة ا�جتماعية والمساواةالجثيث نحو 
والضوابط القانونية ما يضمن ا�لتزام  والتشريعات ا�جتماعية إذا كان ھناك من السياسات

وذلك عبر بذل مزيد من ا4ص3حات في سبيل تذليل وإزالة الفوارق ا�قتصادية 
وبذل المحاو�ت الجادة والمستمرة , بين طبقات المجتمع المصري وشرائحه المختلفة

ميش وا4قصاءوالقائمة على أسس علمية وعملية للقضاء على الفقر والتھ
إذا فقدت قيم العدالة والمساواة النبيلة فالحياة تفقد معانيھا ا4نسانية

فالعدالة بكل أنواعھا نفي لمظاھر الفقر, ا>حقاد والضغائن الطبقية
عاد وا4قصاء ونبذ اJخرومواجھة حاسمة Jليات ا4ب, أساليب التھميش والعزل

ومن أوجب واجبات التربية أن تكون في مواجھة مباشرة مع الفقر ومع ا>سباب 
تقلالتغلب عليه والتي تساعد في طرق أن توضح ال

                                         

ص, مرجع سابق, "لى التحررإآفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط 

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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إلى أنه � توجد ع3قة سببية خطية مباشرة بين بعUض مظUاھر الذھنيUة المغلقUة  ا�لتفات�بد من 
وبUUين التعلUUيم, والمتطرفUUة

ا4رھابيين من ط3ب الجامعة
كما , صور الواقع

التعليم قد تمھد لتكوين تلك الذھنية
تفاعلھا وتشابكھا مع عوامل مجتمعية أخرى مما تؤثر في تبلور تلك الذھنية

فصل من وفي ھذا ال
مشDDك=تمواجھDDة 

مناسبة لتحقيق ھذه المتطلبات
القيDام بDه لوقايDة الشDباب مDن الوقDو

مھمة وأداة فاعلة

 Eمتطلبات المنظومة التربوية لمواجھة إشكاليات التطرف الفكري في مصر/ أو

فيما يلي عرض لمجموعة من المتطلبات          
لة وحقيقية تجتث جذور التطرف الفكري في المجتمع بدونھامواجھة شام

المنظومة التربوية 

الجثيث نحو  السعي �
ا�جتماعية إذا كان ھناك من السياسات

وذلك عبر بذل مزيد من ا4ص3حات في سبيل تذليل وإزالة الفوارق ا�قتصادية , بتحقيقھا
بين طبقات المجتمع المصري وشرائحه المختلفة

والقائمة على أسس علمية وعملية للقضاء على الفقر والتھ
فالحياة تفقد معانيھا ا4نسانية          

ا>حقاد والضغائن الطبقية
أساليب التھميش والعزل

ومن أوجب واجبات التربية أن تكون في مواجھة مباشرة مع الفقر ومع ا>سباب           
أن توضح الو, ليهإالمؤدية 

                                                          
1

آفاق تربوية متجددة تعليم المستقبل من التسلط ", حامد عمار - 
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القادر على خلق  ,المنتج دعالمتعلم المثقف المب
  .وتمكنه من مساعدة غيره على ذلك أيضا

تعليم ا>فراد كيفية استخدام القدرات والموارد المعرفية بفاعليUة فUي مواجھUة متطلبUات مھمUة 
ھUUم ومحاولUUة الف, أي إكسUUاب الفUUرد القUدرة علUUى اسUUتقراء المشUUاھدات بطريقUة علميUUة

والقدرة على البحث الصحيح والدقيق لتجنب الوقUوع فUي 
والنقد الموضوعي البناء الذي يسھم في حل المشUك3ت 

يUUة مشUUكلة ضUUمن أيUUة لمعرفUUة المكونUUات ا>ساسUUية >
ثم محاولة النقUد لمعرفUة مUدى قUرب المشUكلة أو بعUدھا مUن 
ثم محاو�ت ا4بداع الفكري للخUروج 

ع يزيUد مUن إلUى جديUد أصUيل نUاف

والواجب أنه �بد أن يؤدي التعليم إلى 
وإمكانياته العقلية والعلمية وبما يبني من أحكام على ما يقابله 
قتة تحتمل التغيير فيما بعد و� يترتUب عليھUا تغييUرات 

وأن يمتلUك , جذرية أو  حتى مصيرية سيترتب عليھا الكثير من ا>حداث الكبUرى المسUتقبلية

شUعور ا4نسUان وبالتUالي , باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدعم قدرة ا4نسان علUى المبUادرة
دون الشUعور با4حباطUات الخارجيUة أو 

 .أو غير ذلك من العوامل التي يعتقد أنھا من مسببات للفشل

العاقUل  و تUدعيم قUدرة الفUرد, 
وعليه فإنه �بد من إزالة أي عوائق و تحديات فUي مواجھUة زيUادة 
كالمعوقUUات التUUي مUUن الممكUUن أن توضUUع عنUUد إعUUادة 

ركUن أساسUي يجUب علUى أيUة تربيUة أو تعلUيم 
و� كرامUة 4نسUان , ف3 استق3لية 4نسان � يشعر بكرامته

أو يشUعر بعUUدم قدرتUه علUUى , أو يشUUعر بUأن قUUراره لUيس بيUUده وإنمUا بيUد اJخUUرين
 .أو أمام أي ممارسة تشيع الظلم وتقنن القھر

, كركن أساسي من أركان عملية التواصل أو التفاھم مع اJخرين
ويمكUUن القUUول بأنUUه �بUUد عنUUد إجUUراء حUUوار بUUين 

والتقليل مما لديه , ء اJخرشخصين أو أكثر أن � يكون الھدف مجرد الجدال ومحاولة إقصا
أو حتUى تبUادل اJراء وفقUط دون محاولUة 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية
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المتعلم المثقف المب فالتربية أساس وجوھر مھامھا ھو بناء ا4نسان
وتمكنه من مساعدة غيره على ذلك أيضا, فرص عمل تمكنه من العيش الكريم

تعليم ا>فراد كيفية استخدام القدرات والموارد المعرفية بفاعليUة فUي مواجھUة متطلبUات مھمUة 
أي إكسUUاب الفUUرد القUدرة علUUى اسUUتقراء المشUUاھدات بطريقUة علميUUة

والقدرة على البحث الصحيح والدقيق لتجنب الوقUوع فUي , بعمق وليس الفھم السطحي العابر
والنقد الموضوعي البناء الذي يسھم في حل المشUك3ت , أخطاء جوھرية تؤدي لفساد المھمة

 . و� يزيد من تعقيداتھا

لمعرفUUة المكونUUات ا>ساسUUية >, ثUUم القUUدرة علUUى ا4بUUداع والتحليUUل
ثم محاولة النقUد لمعرفUة مUدى قUرب المشUكلة أو بعUدھا مUن , ظاھرة وتفنيدھا وبحث كل جزئياتھا

ثم محاو�ت ا4بداع الفكري للخUروج , وكيفية الوصول بھا إلى ذلك, نموذج معين أو مثال محدد
إلUى جديUد أصUيل نUاف, من كل ا>طر المعروفة ومن كل ما ھو شائع ومتعUارف عليUه

 .تحضر ا4نسان وتدعيم أصالة وجوده

والواجب أنه �بد أن يؤدي التعليم إلى : بناء الثقة بالنفس واحترام الذات مقابل الكفاءة الذاتية
وإمكانياته العقلية والعلمية وبما يبني من أحكام على ما يقابله , وثوق ا4نسان بنفسه وبقدراته

قتة تحتمل التغيير فيما بعد و� يترتUب عليھUا تغييUرات وما يتخذ من قرارات مؤ
جذرية أو  حتى مصيرية سيترتب عليھا الكثير من ا>حداث الكبUرى المسUتقبلية

 . القدرة على التفاعل مع حياته بأوضاعھا المختلفة

باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدعم قدرة ا4نسان علUى المبUادرة
دون الشUعور با4حباطUات الخارجيUة أو , بأنه يمتلك كفاءة ذاتية تمكنه من السيطرة على مسUتقبله

أو غير ذلك من العوامل التي يعتقد أنھا من مسببات للفشل, ا�قتناع بسوء حظ يرافقه

, وا�ستق3ل بالرأي والمشUورة, التشجيع على ا�ستق3ل الفكري
وعليه فإنه �بد من إزالة أي عوائق و تحديات فUي مواجھUة زيUادة : على صنع القرار الذاتي

كالمعوقUUات التUUي مUUن الممكUUن أن توضUUع عنUUد إعUUادة , ا�سUUتق3ل الUUذاتي لbفUUراد والمؤسسUUات
 . توزيع مسؤوليات صناعة القرار على ا>فراد

ركUن أساسUي يجUب علUى أيUة تربيUة أو تعلUيم , سولذا فإن ا4حساس بالكرامة وعزة النف
ف3 استق3لية 4نسان � يشعر بكرامته, في أية مرحلة أن تكون موجھة بھما

أو يشUUعر بUأن قUUراره لUيس بيUUده وإنمUا بيUد اJخUUرين
أو أمام أي ممارسة تشيع الظلم وتقنن القھر, الدفاع عن النفس أمام أي نوع من أنواع القھر

كركن أساسي من أركان عملية التواصل أو التفاھم مع اJخرين" ثقافة الحوار"
ويمكUUن القUUول بأنUUه �بUUد عنUUد إجUUراء حUUوار بUUين : وذلUUك للوصUUول لحلUUول يرتضUUيھا الجميUUع

شخصين أو أكثر أن � يكون الھدف مجرد الجدال ومحاولة إقصا
أو حتUى تبUادل اJراء وفقUط دون محاولUة , من خبرات ومعلومات أو إظھاره بمظھر � يليق

 . بوجھة نظره بالبرھان والدليل, كل طرف إقناع اJخر

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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فالتربية أساس وجوھر مھامھا ھو بناء ا4نسان
فرص عمل تمكنه من العيش الكريم

تعليم ا>فراد كيفية استخدام القدرات والموارد المعرفية بفاعليUة فUي مواجھUة متطلبUات مھمUة  �
أي إكسUUاب الفUUرد القUدرة علUUى اسUUتقراء المشUUاھدات بطريقUة علميUUة: التفكيUر

بعمق وليس الفھم السطحي العابر
أخطاء جوھرية تؤدي لفساد المھمة

و� يزيد من تعقيداتھا
ثUUم القUUدرة علUUى ا4بUUداع والتحليUUل          

ظاھرة وتفنيدھا وبحث كل جزئياتھا
نموذج معين أو مثال محدد

من كل ا>طر المعروفة ومن كل ما ھو شائع ومتعUارف عليUه
تحضر ا4نسان وتدعيم أصالة وجوده

بناء الثقة بالنفس واحترام الذات مقابل الكفاءة الذاتية �
وثوق ا4نسان بنفسه وبقدراته

وما يتخذ من قرارات مؤ, من مواقف
جذرية أو  حتى مصيرية سيترتب عليھا الكثير من ا>حداث الكبUرى المسUتقبلية

القدرة على التفاعل مع حياته بأوضاعھا المختلفة
باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدعم قدرة ا4نسان علUى المبUادرة          

بأنه يمتلك كفاءة ذاتية تمكنه من السيطرة على مسUتقبله
ا�قتناع بسوء حظ يرافقه

التشجيع على ا�ستق3ل الفكري �
على صنع القرار الذاتي

ا�سUUتق3ل الUUذاتي لbفUUراد والمؤسسUUات
توزيع مسؤوليات صناعة القرار على ا>فراد

ولذا فإن ا4حساس بالكرامة وعزة النف          
في أية مرحلة أن تكون موجھة بھما

أو يشUUعر بUأن قUUراره لUيس بيUUده وإنمUا بيUد اJخUUرين, يشUعر بالدونيUة
الدفاع عن النفس أمام أي نوع من أنواع القھر

"بناء وتدعيم  �
وذلUUك للوصUUول لحلUUول يرتضUUيھا الجميUUع

شخصين أو أكثر أن � يكون الھدف مجرد الجدال ومحاولة إقصا
من خبرات ومعلومات أو إظھاره بمظھر � يليق

كل طرف إقناع اJخر



 "وحلول تربوية 2022

 Page 104 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

والشUUعور , بUUل يجUUب أن يكUUون الحUUوار وسUUيلة للتواصUUل ا4يجUUابي الفعUUال وتUUدعيم الثقUUة
وممارسUUUUة التحUUUUدي النزيUUUUه التUUUUي � يسUUUUلك فيUUUUه أي طUUUUرف طرقUUUUا غيUUUUر  

كمUا يجUب أيضUا أن يكUون , وأن � يتجاھل ا>عراف والتقاليد وخصUائص اJخUر

والقUدرة علUى , حتUرام اJخUروعلى ذلك �بد من التعريUف بUآداب الحUوار القائمUة علUى ا
 .وعدم الشعور باحتكار الحقيقة المطلقة

مناسUUبة لحمايUUة حقUUوق ا4نسUUان 
وحتمUUا سUUوف يكUUون لھUUذه ا>جUUواء 
غ ا>ثر فUي المسUاعدة علUى التطUوير المتUدرج للتشUريعات والقUوانين الخاصUة 

والتUUي فUي حالUة تUUوافر , والسUعي لتحقيUق التنميUة السUUليمة والمناسUبة للقUدرات ا4ع3ميUة
حتUى يUتم ضUمان الوصUول إلUى 

صد بذلك الترسيخ  لمبدأ التحصيل الدائم والمستمر للعلم على 
ويعتمد ھذا المبدأ على , سواء كان الدافع الذاتي لذلك شخصيا أو مھنيا
وغيUUر مUUرتبط بUUالتعليم , فكUUرة أن الUUتعلم غيUUر محUUدد فUUي فتUUرة الصUUغر أو فUUي غرفUUة الدراسUUة

ھا إلى كل مراحل العمر المختلفة وفي أي مكان يتيح 

ومن شأن ذلك أن يتمكن ا>فراد من اكتساب معلومات حول كثير من المجا�ت الثقافية 
, وبالتUUالي يحUUافظ علUUى اسUUتمرار التطUUور التعليمUUي

�بUد مUن تUدعيم ا�نسUجام المجتمعUي بUين 
مUUن خ3UUل اسUUتخدام وتطUUوير أدوات التحويUUل المجتمعUUي 

ل على خلق بيئة مناسUبة للتعامUل مUع الفروقUات بUين ا>فUراد والمجموعUات كقيمUة 
وتطUUوير حاضUUنات قUUادرة علUUى التعامUUل ا4يجUUابي مUUع 

وھنا �بد من القول بوجUوب العمUل علUى تطUوير أدوات التفكيUر والتحليUل لUدى الشUباب 
, وحUUثھم علUUى الحفUUاظ علUUى النسUUيج ا�جتمUUاعي

ولUن يكUون ذلUك إ� بتبنUي , وتوعيتھم بخطورة ھدم وزعزعUة النسUيج ا�جتمUاعي علUى أي دولUة
 .مية ودينية وإع3مية وثقافية تعزز مفھوم الترابط المجتمعي

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بUUل يجUUب أن يكUUون الحUUوار وسUUيلة للتواصUUل ا4يجUUابي الفعUUال وتUUدعيم الثقUUة
وممارسUUUUة التحUUUUدي النزيUUUUه التUUUUي � يسUUUUلك فيUUUUه أي طUUUUرف طرقUUUUا غيUUUUر  , ل

وأن � يتجاھل ا>عراف والتقاليد وخصUائص اJخUر
  .الحوار وسيلة للنمو والتطور العلمي وا>خ3ق والثقافي

وعلى ذلك �بد من التعريUف بUآداب الحUوار القائمUة علUى ا
وعدم الشعور باحتكار الحقيقة المطلقة, وتقدير رؤى اJخرين

مناسUUبة لحمايUUة حقUUوق ا4نسUUان , مواصUUلة العمUUل علUUى تھيئUUة وخلUUق أجUUواء مUUن الديمقراطيUUة
وحتمUUا سUUوف يكUUون لھUUذه ا>جUUواء , والعمUUل فUUي تلUUك ا>جUUواء علUUى نحUUو فعUUال

غ ا>ثر فUي المسUاعدة علUى التطUوير المتUدرج للتشUريعات والقUوانين الخاصUة الديمقراطية بال
 . بحماية الحقوق والحريات

والسUعي لتحقيUق التنميUة السUUليمة والمناسUبة للقUدرات ا4ع3ميUة
حتUى يUتم ضUمان الوصUول إلUى , ا>جواء الديمقراطية فسUوف تUنعكس عليھUا بصUورة أو بUأخرى
 .الحرية المنشودة للتعبير والتي يترتب عليه النھوض المجتمعي

صد بذلك الترسيخ  لمبدأ التحصيل الدائم والمستمر للعلم على ويق: التعليم والتعلم مدى الحياة
سواء كان الدافع الذاتي لذلك شخصيا أو مھنيا, طول الحياة >ي فرد

فكUUرة أن الUUتعلم غيUUر محUUدد فUUي فتUUرة الصUUغر أو فUUي غرفUUة الدراسUUة
ھا إلى كل مراحل العمر المختلفة وفي أي مكان يتيح بل يتعدا, الرسمي النظامي أم غير ذلك

 .للمتعلم التزود بالمعارف والعلوم

ومن شأن ذلك أن يتمكن ا>فراد من اكتساب معلومات حول كثير من المجا�ت الثقافية 
وبالتUUالي يحUUافظ علUUى اسUUتمرار التطUUور التعليمUUي, والسياسUUية والتربويUUة وا�قتصUUادية والعلميUUة

 . لى تواصل المتعلمين مع أقرانھم في كل المجا�ت

�بUد مUن تUدعيم ا�نسUجام المجتمعUي بUين : تعزيز التناغم بUين المكونUات المجتمعيUة المختلفUة
مUUن خ3UUل اسUUتخدام وتطUUوير أدوات التحويUUل المجتمعUUي , فئUUات وطبقUUات الشUUعب المختلفUUة

 .لمناھضة التفرقة والتشرذم وا�ستقطاب

ل على خلق بيئة مناسUبة للتعامUل مUع الفروقUات بUين ا>فUراد والمجموعUات كقيمUة 
وتطUUوير حاضUUنات قUUادرة علUUى التعامUUل ا4يجUUابي مUUع , إضUUافية فUUي التنUUوع الثقUUافي فUUي المجتمUUع

 .ا�خت3فات السياسية والتعددية الثقافية والحزبية

وھنا �بد من القول بوجUوب العمUل علUى تطUوير أدوات التفكيUر والتحليUل لUدى الشUباب 
وحUUثھم علUUى الحفUUاظ علUUى النسUUيج ا�جتمUUاعي, لتعزيUUز فھمھUUم لقيمUUة ا>مUUن والسUUلم المجتمعUUي

وتوعيتھم بخطورة ھدم وزعزعUة النسUيج ا�جتمUاعي علUى أي دولUة
مية ودينية وإع3مية وثقافية تعزز مفھوم الترابط المجتمعي

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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بUUل يجUUب أن يكUUون الحUUوار وسUUيلة للتواصUUل ا4يجUUابي الفعUUال وتUUدعيم الثقUUة          
لبالتفUUUUاھم المتبUUUUاد
وأن � يتجاھل ا>عراف والتقاليد وخصUائص اJخUر, الطرقالقانونية

الحوار وسيلة للنمو والتطور العلمي وا>خ3ق والثقافي

وعلى ذلك �بد من التعريUف بUآداب الحUوار القائمUة علUى ا          
وتقدير رؤى اJخرين, ا�ستماع

مواصUUلة العمUUل علUUى تھيئUUة وخلUUق أجUUواء مUUن الديمقراطيUUة �
والعمUUل فUUي تلUUك ا>جUUواء علUUى نحUUو فعUUال, المصUUري

الديمقراطية بال
بحماية الحقوق والحريات

والسUعي لتحقيUق التنميUة السUUليمة والمناسUبة للقUدرات ا4ع3ميUة          
ا>جواء الديمقراطية فسUوف تUنعكس عليھUا بصUورة أو بUأخرى
الحرية المنشودة للتعبير والتي يترتب عليه النھوض المجتمعي

التعليم والتعلم مدى الحياة  �
طول الحياة >ي فرد

فكUUرة أن الUUتعلم غيUUر محUUدد فUUي فتUUرة الصUUغر أو فUUي غرفUUة الدراسUUة
الرسمي النظامي أم غير ذلك

للمتعلم التزود بالمعارف والعلوم
ومن شأن ذلك أن يتمكن ا>فراد من اكتساب معلومات حول كثير من المجا�ت الثقافية           

والسياسUUية والتربويUUة وا�قتصUUادية والعلميUUة
لى تواصل المتعلمين مع أقرانھم في كل المجا�توع

تعزيز التناغم بUين المكونUات المجتمعيUة المختلفUة �
فئUUات وطبقUUات الشUUعب المختلفUUة

لمناھضة التفرقة والتشرذم وا�ستقطاب
ل على خلق بيئة مناسUبة للتعامUل مUع الفروقUات بUين ا>فUراد والمجموعUات كقيمUة والعم          

إضUUافية فUUي التنUUوع الثقUUافي فUUي المجتمUUع
ا�خت3فات السياسية والتعددية الثقافية والحزبية

وھنا �بد من القول بوجUوب العمUل علUى تطUوير أدوات التفكيUر والتحليUل لUدى الشUباب           
لتعزيUUز فھمھUUم لقيمUUة ا>مUUن والسUUلم المجتمعUUي

وتوعيتھم بخطورة ھدم وزعزعUة النسUيج ا�جتمUاعي علUى أي دولUة
مية ودينية وإع3مية وثقافية تعزز مفھوم الترابط المجتمعيبرامج تعلي
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والعمUUل وفUUق أجنUUدة مشUUتركة يرتضUUيھا 
وتتحقUق , ولكUي تحUدث تلUك الوحUدة

ن ھمومھم وأح3مھUم مشUتركة وأنUه 

على وسائل , ولذا فإنه ينبغي ا�عتماد في بناء ا�ستقرار الداخلي السياسي وا�جتماعي
الرضا والمشUاركة والديمقراطيUة والع3قUة ا4يجابيUة الواضUحة والمفتوحUة بUين مؤسسUات الدولUة 

  .رائحه ا�جتماعية وفئاته الشعبية

وحينھUUا تكUUون الوحUUدة , حتUUى يحUUدث ا�نسUUجام والتنUUاغم بUUين خيUUارات الدولUUة وخيUUارات المجتمUUع

, يUUة المجتمUUع ھUUي أسUUاس كUUل الحريUUات
ويسUتلزم ھUذا التوصUية , والتربية ا�ستق3لية للت3ميUذ والط3Uب أسUاس لبنUاء حريUة الجماعUة

واعتبUار ھUذا أساسUا للحيUاة , لجمUاھير المUواطنين

فUUي الجيUUل الجديUUد مUUن , "الشخصUUية الحUUرة والمتحUUررة
 .المنشودة ذات مضمون حقيقي

: مع  النظرة المستقبلية التي تراعي ا!جيال القادمDة
تلبي حاجDات الحاضDر دون " 

عمليUUة النمUUو المسUUتمرة مUUدى الحيUUاة 
والتي تشتمل على كافة ا>نشطة والخبرات التي تمكن المعلم من تحسين كفاءتUه المھنيUة وتأھيلUه 
ويكDون ذلDك تفصDيليا مDن خD=ل 

الUUذي سيصUUل إلUUى ا>ھUUداف , 
, مع وجوب النظر إلى المحتوى على أنه أداة لتحقيق أھداف معينة

و�بد , يجب أن تتم في ضوء ا>ھداف المحددة
و�بد أن ينظم , للمحتوى أن يكون مراعيا لحاجات المتعلم وقدراته ودرجة نضجه وطبيعة تعلمه

المحتوى وفق قواعد وأسس محددة بدقة  وبطريقة تناسب طبيعة المتعلم من جھة وطبيعة المUادة 

تقرير قدم للمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا في العام 

أث%%ر برن%%امج ق%%ائم عل%%ى مفھ%%وم الم%%تعلم الخبي%%ر ف%%ي تأھي%%ل معلم%%ي الم%%واد التجاري%%ة للتنمي%%ة المھني%%ة 
  .8ص, م2011/أكتوبر

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والعمUUل وفUUق أجنUUدة مشUUتركة يرتضUUيھا , فUUي ا>ھUUداف والطموحUUات, السUUعي لتحقيUUق الوحUUدة
ولكUي تحUدث تلUك الوحUدة: وذلك لصUالح أھUداف وغايUات واحUدة مشUتركة
ن ھمومھم وأح3مھUم مشUتركة وأنUه وأ, يجب أن يشعر الجميع بأنھم في مركب واحد

 .� فرق بين إنسان وآخر إ� بما يقدمه لمجتمعه

ولذا فإنه ينبغي ا�عتماد في بناء ا�ستقرار الداخلي السياسي وا�جتماعي
الرضا والمشUاركة والديمقراطيUة والع3قUة ا4يجابيUة الواضUحة والمفتوحUة بUين مؤسسUات الدولUة 

رائحه ا�جتماعية وفئاته الشعبيةة والمجتمع بكل مؤسساته المدنية وا>ھلية وش

حتUUى يحUUدث ا�نسUUجام والتنUUاغم بUUين خيUUارات الدولUUة وخيUUارات المجتمUUع
 .الحقيقية وا�نسجام بمثابة النواتج الطبيعية لتلك العمليات

يUUة المجتمUUع ھUUي أسUUاس كUUل الحريUUاتإن حر: المفتقDDدة, السDDعي لتحقيDDق حريDDة المجتمDDع
والتربية ا�ستق3لية للت3ميUذ والط3Uب أسUاس لبنUاء حريUة الجماعUة

لجمUاھير المUواطنين) اجتماعيUة وسياسUية(بناء الحريات العامUة 
 .القومية السوية

الشخصUUية الحUUرة والمتحUUررة"ء اعتبUUار الحريUUة الفرديUUة أساسUUا لبنUUا
المنشودة ذات مضمون حقيقي" التربية ا�ستق3لية"وبذلك وحده تصبح 

مع  النظرة المستقبلية التي تراعي ا!جيال القادمDة, العمل على النھوض با!جيال الحالية
" امةتنمية مھنية مستد"بعبارة أدق العمل على تربية من أجل 

 .أن تؤثر سلبيا على قدرة ا!جيال القادمة

عمليUUة النمUUو المسUUتمرة مUUدى الحيUUاة : بأنھUUا) التنميUUة المھنيUUة المسUUتدامة(ويمكUUن تعريUUف 
والتي تشتمل على كافة ا>نشطة والخبرات التي تمكن المعلم من تحسين كفاءتUه المھنيUة وتأھيلUه 

ويكDون ذلDك تفصDيليا مDن خD=ل , )2(تجد من تطورات عملية وتربوية فUي المجUال

, يجUUب اختيUUار المحتUUوى العصUUري: بالنسUUبة للمحتUUوى الدراسUUي
مع وجوب النظر إلى المحتوى على أنه أداة لتحقيق أھداف معينة, بسرعة أكبر وبدقة أعلى

 .وليس ھو غاية في حد ذاته

يجب أن تتم في ضوء ا>ھداف المحددة, وعليه فإن أي تعدي3ت أو إضافات في المحتوى
للمحتوى أن يكون مراعيا لحاجات المتعلم وقدراته ودرجة نضجه وطبيعة تعلمه

المحتوى وفق قواعد وأسس محددة بدقة  وبطريقة تناسب طبيعة المتعلم من جھة وطبيعة المUادة 
  .لمية من جھة أخرى

                                         

تقرير قدم للمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا في العام , "مشروع بإص/ح جذري للتعليم في مصر
  .   17ص, م1992, 48ج, 8مج, رابطة التربية الحديثة

أث%%ر برن%%امج ق%%ائم عل%%ى مفھ%%وم الم%%تعلم الخبي%%ر ف%%ي تأھي%%ل معلم%%ي الم%%واد التجاري%%ة للتنمي%%ة المھني%%ة ", أش��رف بھج��ات عب��د الق��وي
أكتوبر, معھد الدراسات التربوية, جامعة القاھرة, مجلة العلوم التربوية, بحث منشور

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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السUUعي لتحقيUUق الوحUUدة �
وذلك لصUالح أھUداف وغايUات واحUدة مشUتركة, الجميع
يجب أن يشعر الجميع بأنھم في مركب واحد, واقعيا

� فرق بين إنسان وآخر إ� بما يقدمه لمجتمعه
ولذا فإنه ينبغي ا�عتماد في بناء ا�ستقرار الداخلي السياسي وا�جتماعي          

الرضا والمشUاركة والديمقراطيUة والع3قUة ا4يجابيUة الواضUحة والمفتوحUة بUين مؤسسUات الدولUة 
ة والمجتمع بكل مؤسساته المدنية وا>ھلية وشوالسلط

حتUUى يحUUدث ا�نسUUجام والتنUUاغم بUUين خيUUارات الدولUUة وخيUUارات المجتمUUع
الحقيقية وا�نسجام بمثابة النواتج الطبيعية لتلك العمليات

السDDعي لتحقيDDق حريDDة المجتمDDع �
والتربية ا�ستق3لية للت3ميUذ والط3Uب أسUاس لبنUاء حريUة الجماعUة

 :)1(بأمرين

بناء الحريات العامUة  �
القومية السوية

اعتبUUار الحريUUة الفرديUUة أساسUUا لبنUUا �
وبذلك وحده تصبح , الط3ب

العمل على النھوض با!جيال الحالية �
بعبارة أدق العمل على تربية من أجل 

أن تؤثر سلبيا على قدرة ا!جيال القادمة
ويمكUUن تعريUUف           

والتي تشتمل على كافة ا>نشطة والخبرات التي تمكن المعلم من تحسين كفاءتUه المھنيUة وتأھيلUه 
تجد من تطورات عملية وتربوية فUي المجUاللمواجھة ما يس

 :اJتي

بالنسUUبة للمحتUUوى الدراسUUي �
بسرعة أكبر وبدقة أعلى

وليس ھو غاية في حد ذاته
وعليه فإن أي تعدي3ت أو إضافات في المحتوى

للمحتوى أن يكون مراعيا لحاجات المتعلم وقدراته ودرجة نضجه وطبيعة تعلمه
المحتوى وفق قواعد وأسس محددة بدقة  وبطريقة تناسب طبيعة المتعلم من جھة وطبيعة المUادة 

لمية من جھة أخرىالع

                                                          
1

مشروع بإص/ح جذري للتعليم في مصر", سليمان حزين - 
رابطة التربية الحديثة, 1991/1992

2
أش��رف بھج��ات عب��د الق��وي -

بحث منشور, "المستدامة
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يصمم التعليم والتعلم بطريقة تفاعلية تركز على المتعلم وتتيح 

وذلUUك مUUن خ3UUل المشUUاركة بUUأدوار 
إلUى أن يصUبحوا مسUاھمين نشUطين 

من خ3ل تحفيز المتعلمين على التعلم وتعزيز الكفUاءات 
المسUؤولية مUن وتحمUل , وصنع القرارات التعاونيUة

وھUي , ويوجد مجموعة من ا>ساليب التربويUة التUي تسUتخدم فUي بيئUة الUتعلم مUن أجUل ا�سUتدامة

وذلUك مUن خ3Uل تحديUد الفرضUيات الممكنUة واسUتخ3ص التUداعيات المنطقيUة 
ثUم التأسUيس , فيھا مع ذكر ا�قتراحUات الممكنUة

للحقائق عUن طريUق النظUر فUي المعلومUات المقدمUة والتحقUق مUن صUحتھا وجمUع المعلومUات 
ثUم تقيUيم الفرضUيات مUن خ3Uل تحديUد قابليUة 

مبUUدأ الموازنUUة بUUين الحجUUج  ثUUم عمليUUة التقيUUيم النھUUائي المعتمUUد علUUى
  .وا>دلة, 

, المبنUUي علUUى ا�عتقUUاد بعUUدم الوصUUول إلUUى الحقUUائق المطلقUUة
ھي قابلة , وينادي بأن أي معلومة يتم التوصل إليھا

, بحيث يطور الط3ب من خ3له قدراتھم على أداء ا>نشطة العقلية المتعددة
ويحدث ذلك مUن , وتحليل ا>عمال ا>دبية
والUتعلم القUائم علUى , مUل والحUوار
وتطUوير دراسUات , والتعلم من أجل العمل

و� يعتمUUد علUUى , حيUUث يعطUUي المتعلمUUين شUUعورا با4نجUUاز وا�سUUتق3لية
,  وإنمUUا يعتمUUد علUUى الطUUرق البديلUUة والمختلفUUة

ويمكن أن يتناول ھUذا ا4بUداع أي 

عن , م المطلوب تحقيقھاوالذي من شأنه أن يوصل المتعلمين الى أھدافھ
>نه إذا فشل أحد أفراد المجموعة فإن ذلك سيعود سلبا 

حيUث يجUب أن يUتم التركيUز علUى 
ھUي , المطالعUة والتفكUر والبحUث

حتى يكون ا4يمان , عبادات روحية تضاف إلى العبادات الطقوسية التي تعود عليھا ا4نسان

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

يصمم التعليم والتعلم بطريقة تفاعلية تركز على المتعلم وتتيح : بالنسبة لبيئة التدريس والتعلم
  .له التعلم ا�ستكشافي والتوجيھي

وذلUUك مUUن خ3UUل المشUUاركة بUUأدوار ):  جعUUل المUUواطنين أشUUخاص عUUالميين(بالنسUUبة للعالميUUة 
إلUى أن يصUبحوا مسUاھمين نشUطين , العالمية وحلھاومواجھة التحديات , فعالة محليا وعالميا
  .وأكثر أمانا وس3مة, وتسامحا, وس3ما, في عالم أكثر علما

من خ3ل تحفيز المتعلمين على التعلم وتعزيز الكفUاءات : بالنسبة لمخرجات العملية التعليمية
وصنع القرارات التعاونيUة, مثل التفكير النقدي والنظامي

 .قبل ا>جيال الحالية والمقبلة

ويوجد مجموعة من ا>ساليب التربويUة التUي تسUتخدم فUي بيئUة الUتعلم مUن أجUل ا�سUتدامة

وذلUك مUن خ3Uل تحديUد الفرضUيات الممكنUة واسUتخ3ص التUداعيات المنطقيUة : 
فيھا مع ذكر ا�قتراحUات الممكنUةثم تحديد مواطن الغموض أو ا�لتباس 

للحقائق عUن طريUق النظUر فUي المعلومUات المقدمUة والتحقUق مUن صUحتھا وجمUع المعلومUات 
ثUم تقيUيم الفرضUيات مUن خ3Uل تحديUد قابليUة , وتحديد إذا كان ھناك تناقضات أم �

ثUUم عمليUUة التقيUUيم النھUUائي المعتمUUد علUUى, دعمھUUا ل3سUUتنتاجات
, والمنطق, والبراھين الناتجة من المعلومات المتوفرة والداعمة

المبنUUي علUUى ا�عتقUUاد بعUUدم الوصUUول إلUUى الحقUUائق المطلقUUة: التفكيUUر والتحليUUل المنھجUUي
وينادي بأن أي معلومة يتم التوصل إليھا, واعتبارھا مسلمات مجردة � خطأ فيھا
 . للتجريب وا�ختبار للتأكد من صحتھا

بحيث يطور الط3ب من خ3له قدراتھم على أداء ا>نشطة العقلية المتعددة: التعلم التشاركي
وتحليل ا>عمال ا>دبية, مثل البحث عن المصادر ا>ولية وقراءتھا بتعمق

مUل والحUواروتطUوير أسUاليب التعا, خ3ل التركيز على التعلم الجماعي
والتعلم من أجل العمل, التجريب والمحاولة والبحث والتحليل وا�ستنتاج

  .الحالة مع مجموعات المجتمع المحلي وقطاع ا>عمال

حيUUث يعطUUي المتعلمUUين شUUعورا با4نجUUاز وا�سUUتق3لية: التفكيUUر ا4بUUداعي
وإنمUUا يعتمUUد علUUى الطUUرق البديلUUة والمختلفUUة, تقليديUUة فUUي حUUل المشUUك3تالرجUUوع للطUUرق ال

ويمكن أن يتناول ھUذا ا4بUداع أي , ومن خ3له يمكن تدريب العقل على التخيل وا�ستكشاف
  .من الفنون أو العلوم المختلفة التي تفيد المتعلمين

والذي من شأنه أن يوصل المتعلمين الى أھدافھ: التعلم التعاوني
>نه إذا فشل أحد أفراد المجموعة فإن ذلك سيعود سلبا , طرق ا�عتماد على بعضھم البعض

 .على بقية المجموعة

حيUث يجUب أن يUتم التركيUز علUى , مUع مقUرر الUدين ا4س3Uمي, التعامل بجدية واھتمUام أكثUر
المطالعUة والتفكUر والبحUثوتعليمUه أن التفكUر والتUدبر وإعمUال العقUل ب, عقيدة ا4نسUان

عبادات روحية تضاف إلى العبادات الطقوسية التي تعود عليھا ا4نسان

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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بالنسبة لبيئة التدريس والتعلم �
له التعلم ا�ستكشافي والتوجيھي

بالنسUUبة للعالميUUة  �
فعالة محليا وعالميا
في عالم أكثر علما

بالنسبة لمخرجات العملية التعليمية �
مثل التفكير النقدي والنظامي, ا>ساسية

قبل ا>جيال الحالية والمقبلة
ويوجد مجموعة من ا>ساليب التربويUة التUي تسUتخدم فUي بيئUة الUتعلم مUن أجUل ا�سUتدامة

  :كالتالي

: التفكير الناقUد -
ثم تحديد مواطن الغموض أو ا�لتباس , منھا

للحقائق عUن طريUق النظUر فUي المعلومUات المقدمUة والتحقUق مUن صUحتھا وجمUع المعلومUات 
وتحديد إذا كان ھناك تناقضات أم �, الناقصة

دعمھUUا ل3سUUتنتاجات
والبراھين الناتجة من المعلومات المتوفرة والداعمة

التفكيUUر والتحليUUل المنھجUUي -
واعتبارھا مسلمات مجردة � خطأ فيھا
للتجريب وا�ختبار للتأكد من صحتھا

التعلم التشاركي -
مثل البحث عن المصادر ا>ولية وقراءتھا بتعمق

خ3ل التركيز على التعلم الجماعي
التجريب والمحاولة والبحث والتحليل وا�ستنتاج

الحالة مع مجموعات المجتمع المحلي وقطاع ا>عمال
التفكيUUر ا4بUUداعي -

الرجUUوع للطUUرق ال
ومن خ3له يمكن تدريب العقل على التخيل وا�ستكشاف

من الفنون أو العلوم المختلفة التي تفيد المتعلمين
التعلم التعاوني -

طرق ا�عتماد على بعضھم البعض
على بقية المجموعة

التعامل بجدية واھتمUام أكثUر �
عقيدة ا4نسUان

عبادات روحية تضاف إلى العبادات الطقوسية التي تعود عليھا ا4نسان
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وإنمUا إنسUان , وحتUى � ينشUأ الفUرد مسUلما بالوراثUة وفقUط
 .مسلم مؤمن ينعكس إيمانه بالمعتقدات على سلوكه وأخ3قه وفكره

وينمي لديUه الكثيUر مUن السUمات ا4يجابيUة 
, واحتUرام الUرأي اJخUر وسUعة الصUدر لUه

لمواجھDDة , المنظومDDة التربويDDة

ولتحقيق الفائدة القصUوى , لتيسير تنفيذ وإتمام المتطلبات السابق ذكرھا على أكمل وجه
  :وھي في عدة محاور كما يلي

والذي بواسطته تتحقق العدالة ا�جتماعية للجميع؛ ذلك أن 
يتUيح لھUUم , الضUمير الجمعUي للمصUريين يUأبى حرمUان ا>جيUال الجديUUدة مUن حقھUم فUي تعلUيم جيUد

م تكUراره مUن أن وھUذا يعنUي أن مUا يUت
التعليم حUق مUن حقUوق ا4نسUان ا>ساسUية كمUا يUرد فUي المواثيUق الدوليUة لUيس أمUرا غريبUا علUى 
حيUث أن التعلUيم فUي نظUر كثيUر مUن أبنUاء الUوطن س3Uح 
Uون كرامUورة تصUتمرار بصUة وحاجة من حاجات البقاء وا�س

يجUUب علUUى المUUتعلم  أن يكUUون علUUى درايUUة كاملUUة بحقوقUUه وأولوياتUUه 
, حتى يتمكن من الحصول عليھا وبالتالي تتحقق له كامل ا�ستفادة من العملية التعليمية

والتي تتعلق بUأي مجUال يسUتحوذ علUى فكUره ويطمUح 
ويجUب , إلUخ..... كالرياضة أو البحث العلمي أو السياحة أو علوم الفضاء والتكنولوجيUا

ا�نشغال وا�ھتمام بكيفية جعله قادرا على الوصول إلى ا>دوات والمعUدات التدريسUية التUي 

من حق المتعلم أن يتم إبراز أھمية التعليم له وإشعاره دائما بأن التعليم ھUو العامUل ا>ساسUي 
ويجب أن يتم ذلك بشكل إيجابي وفعال حتى يربطه بالعملية 

فمث3 له الحق فUي ا�سUتفادة , 
وغيUر ) الUخ...نشUرات  -دوريUات 

  .التي تتيحھا المكتبات الخاصة بالمؤسسات التعليمية

مركز , نادية جمال الدين: تحرير, "بحث الفعل

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وحتUى � ينشUأ الفUرد مسUلما بالوراثUة وفقUط, كامل وشUامل لكUل منUاحي الحيUاة
مسلم مؤمن ينعكس إيمانه بالمعتقدات على سلوكه وأخ3قه وفكره

وينمي لديUه الكثيUر مUن السUمات ا4يجابيUة , يز على العقيدة يكسب المواطن منطقية السلوك
واحتUرام الUرأي اJخUر وسUعة الصUدر لUه, من قبيل التسامح والتعاطف ونبذ التعصب والتطرف

  .وتعزيز منھج الوسطية كمنھج إس3مي أصيل

المنظومDDة التربويDDة مجموعDDة اJليDDات اQجرائيDDة ال=زمDDة لتحقيDDق متطلبDDات
 :إشكاليات التطرف الفكري في مصر

لتيسير تنفيذ وإتمام المتطلبات السابق ذكرھا على أكمل وجه
وھي في عدة محاور كما يلي, ينبغي وجود بعض اJليات ا4جرائية التي تحقق ذلك

 :قه وواجباتهحقو, المتعلم/ المحور ا!ول 

والذي بواسطته تتحقق العدالة ا�جتماعية للجميع؛ ذلك أن , التعليم ھو الحلم الجماعي للمصريين
الضUمير الجمعUي للمصUريين يUأبى حرمUان ا>جيUال الجديUUدة مUن حقھUم فUي تعلUيم جيUد

وھUذا يعنUي أن مUا يUت, وتحقيق الرفاھية للجميع, وللوطن ا�رتقاء في سلم التقدم
التعليم حUق مUن حقUوق ا4نسUان ا>ساسUية كمUا يUرد فUي المواثيUق الدوليUة لUيس أمUرا غريبUا علUى 

حيUث أن التعلUيم فUي نظUر كثيUر مUن أبنUاء الUوطن س3Uح , ا4نسان المصري والمجتمع المصUري
وحاجة من حاجات البقاء وا�سUتمرار بصUورة تصUون كرامU, ووسيلة لbمان, 

يجUUب علUUى المUUتعلم  أن يكUUون علUUى درايUUة كاملUUة بحقوقUUه وأولوياتUUه , وفUUي ظUUل ذلUUك
حتى يتمكن من الحصول عليھا وبالتالي تتحقق له كامل ا�ستفادة من العملية التعليمية

  :ومن ھذه الحقوق ما يلي

والتي تتعلق بUأي مجUال يسUتحوذ علUى فكUره ويطمUح , له الحق في تطوير اھتماماته الخاصة
كالرياضة أو البحث العلمي أو السياحة أو علوم الفضاء والتكنولوجيUا

ا�نشغال وا�ھتمام بكيفية جعله قادرا على الوصول إلى ا>دوات والمعUدات التدريسUية التUي 
  .        تحقيق ذلك

من حق المتعلم أن يتم إبراز أھمية التعليم له وإشعاره دائما بأن التعليم ھUو العامUل ا>ساسUي 
ويجب أن يتم ذلك بشكل إيجابي وفعال حتى يربطه بالعملية , في إيصاله إلى ما يريد ويبتغي

  . التعليمية والمعرفة والعلم

, التعليمية بأھدافه الشخصيةمن حقوق المتعلم أن ترتبط العملية 
دوريUات  -مج3Uت  -كتUب (الكاملة من مصادر المعلومات الورقيUة

التي تتيحھا المكتبات الخاصة بالمؤسسات التعليمية, )الخ....الكترونية ورقمية

                                         

بحث الفعل/ ومناھج البحث في التربية البحوث الكيفيةثورة التعلم ", نادية جمال الدين وآخرون
  .    15ص, م2015, القاھرة, المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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كامل وشUامل لكUل منUاحي الحيUاة
مسلم مؤمن ينعكس إيمانه بالمعتقدات على سلوكه وأخ3قه وفكره

يز على العقيدة يكسب المواطن منطقية السلوكفالترك
من قبيل التسامح والتعاطف ونبذ التعصب والتطرف

وتعزيز منھج الوسطية كمنھج إس3مي أصيل

مجموعDDة اJليDDات اQجرائيDDة ال=زمDDة لتحقيDDق متطلبDDات/ ثانيDDا 
إشكاليات التطرف الفكري في مصر

لتيسير تنفيذ وإتمام المتطلبات السابق ذكرھا على أكمل وجه          
ينبغي وجود بعض اJليات ا4جرائية التي تحقق ذلك, منھا

المحور ا!ول  �
التعليم ھو الحلم الجماعي للمصريين

الضUمير الجمعUي للمصUريين يUأبى حرمUان ا>جيUال الجديUUدة مUن حقھUم فUي تعلUيم جيUد
وللوطن ا�رتقاء في سلم التقدم

التعليم حUق مUن حقUوق ا4نسUان ا>ساسUية كمUا يUرد فUي المواثيUق الدوليUة لUيس أمUرا غريبUا علUى 
ا4نسان المصري والمجتمع المصUري

, لمواجھة الزمان
  . )1(ا4نسان

وفUUي ظUUل ذلUUك          
حتى يتمكن من الحصول عليھا وبالتالي تتحقق له كامل ا�ستفادة من العملية التعليمية, التعليمية

ومن ھذه الحقوق ما يلي

o له الحق في تطوير اھتماماته الخاصة
كالرياضة أو البحث العلمي أو السياحة أو علوم الفضاء والتكنولوجيUا, إليه

ا�نشغال وا�ھتمام بكيفية جعله قادرا على الوصول إلى ا>دوات والمعUدات التدريسUية التUي 
تحقيق ذلكتمكنه من 

o  يUل ا>ساسUو العامUمن حق المتعلم أن يتم إبراز أھمية التعليم له وإشعاره دائما بأن التعليم ھ
في إيصاله إلى ما يريد ويبتغي

التعليمية والمعرفة والعلم
o  من حقوق المتعلم أن ترتبط العملية

الكاملة من مصادر المعلومات الورقيUة
الكترونية ورقمية(الورقية

                                                          
1

نادية جمال الدين وآخرون - 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات
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ويشUمل التقيUيم كUل , لتعليمية التUي ينتسUب إليھUا
, إلUUخ... القUUائمين علUUى العمليUUة التعليميUUة مUUن مUUدراء ووك3UUء ومعلمUUين وأخصUUائيين وفنيUUين

وبعUد ذلUك , ويمكن أن يحدث ذلك عبر معرفة انطباعات المتعلمين عن العملية التعليمية
كمUا أن لUه , والمحافظUة علUى النقUاط ا4يجابيUة وتطويرھUا

وله كامل الحق في الوصUول إلUى ا4جUراءات التUي تمكنUه مUن 

والحصUUول علUUى بيئUUة تعليميUUة 
وتتناسUUب مUUع إمكانUUات المUUتعلم وظروفUUه 

مUن ,  وتعدل السUلوك السUلبي, 
خاصUUة إدارة الوقUUت , ذلUUك أنUUه يجUUب تعريUUف المتعلمUUين علUUى مفUUاھيم ا4دارة بشUUكل عUUام
حتUى يUتم الUدفع بالتنميUة , ضUافة إلUى المھUارات الشخصUية ا>ساسUية

, حتى تنمو لديھم الثقة في أنفسھم
  .وتحمل تبعات القرار

ودفعھUم لتقUديم , ن أن يتم إشUراكھم فUي القضUايا والمشUاكل العامUة فUي الدولUة
ومن ثم وجب ا>خذ بالحلول التي يتضح أنھا 

,  للمتعلمين الحق في تكوين رابطUات وتجمعUات ط3بيUة >غUراض � تنتھUك حقUوق اJخUرين
وھو أمر ذو أھمية , را معقو� من المسئولية على عاتق المتعلمين

ولكUUن يجUUب أن تتناسUUب , لتعويUUدھم علUUى ا�عتمUUاد علUUى الUUنفس وا�سUUتق3لية وإعمUUال الفكUUر

  :اليفھي كالت, وأما واجبات المتعلم تجاه المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليھا

ا�لتزام بكافة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تقرھUا إدارة المؤسسUة التعليميUة المنتمUي إليھUا 

والتUي تراھUا , في اتخاذ جميUع ا4جUراءات ال3زمUة
  .مناسبة عند خرق المتعلم لقواعد السلوك المعمول به داخل المؤسسة

حتUUى تUUنعكس علUUى البيئUUة الدراسUUية 
ويشUيع الھUدوء داخUل الفصUل , 

, صUص الدراسUيةوعUدم المشUاغبة والعبUث أثنUاء الح

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لتعليمية التUي ينتسUب إليھUاتقييم أداء المؤسسة ا, من حقوق المتعلم أيضا
القUUائمين علUUى العمليUUة التعليميUUة مUUن مUUدراء ووك3UUء ومعلمUUين وأخصUUائيين وفنيUUين

 .وصو� إلى عمال المؤسسة

ويمكن أن يحدث ذلك عبر معرفة انطباعات المتعلمين عن العملية التعليمية
والمحافظUة علUى النقUاط ا4يجابيUة وتطويرھUا, النقUاط السUلبية يتم العمل على معالجة

وله كامل الحق في الوصUول إلUى ا4جUراءات التUي تمكنUه مUن , الحق في أن يقدم شكوى أو تظلم

والحصUUول علUUى بيئUUة تعليميUUة , للمUUتعلم الحUUق فUUي ا�سUUتماع والتواصUUل والنقUUاش والمحUUاورة
وتتناسUUب مUUع إمكانUUات المUUتعلم وظروفUUه , التدريسUUية والتعليميUUة ھادئUUة تتناسUUب مUUع العمليUUة

  .   وقدراته الخاصة

, للمتعلمين الحق في توفير بيئة تدعم السلوك ا4يجابي وتعززه
ذلUUك أنUUه يجUUب تعريUUف المتعلمUUين علUUى مفUUاھيم ا4دارة بشUUكل عUUام

ضUافة إلUى المھUارات الشخصUية ا>ساسUيةبا4, والتخطيط للمستقبل
  .الذاتية لديھم في الطريق الصحيح

حتى تنمو لديھم الثقة في أنفسھم, من حق المتعلمين أن تتم معاملتھم على أنھم قادة المستقبل
وتحمل تبعات القرار, وتكون ھناك أجيال قادرة على تحمل المسئولية

ن أن يتم إشUراكھم فUي القضUايا والمشUاكل العامUة فUي الدولUةمن حق المتعلمي
ومن ثم وجب ا>خذ بالحلول التي يتضح أنھا , الحلول التي يرونھا مناسبة من وجھة نظرھم

للمتعلمين الحق في تكوين رابطUات وتجمعUات ط3بيUة >غUراض � تنتھUك حقUوق اJخUرين
را معقو� من المسئولية على عاتق المتعلمينومن شأن ذلك أن يضع قد

لتعويUUدھم علUUى ا�عتمUUاد علUUى الUUنفس وا�سUUتق3لية وإعمUUال الفكUUر
  .المسئولية مع مراحلھم العمرية المختلفة

وأما واجبات المتعلم تجاه المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليھا

ا�لتزام بكافة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تقرھUا إدارة المؤسسUة التعليميUة المنتمUي إليھUا 

في اتخاذ جميUع ا4جUراءات ال3زمUة, ا4قرار بحقوق إدارة المؤسسة التعليمية
مناسبة عند خرق المتعلم لقواعد السلوك المعمول به داخل المؤسسة

حتUUى تUUنعكس علUUى البيئUUة الدراسUUية , ا�لتUUزام بالتصUUرفات ا>خ3قيUUة والسUUلوكيات المنضUUبطة
, ممUا يUدفع بالعمليUة التعليميUة فUي طريUق التقUدم, بشكل إيجUابي

  .الدراسي مما يحقق أفضل فائدة

وعUدم المشUاغبة والعبUث أثنUاء الح, وجوب توقير المعلم واحترامه وتقديره
 .والتعامل باحترام مع ا>قران والزم3ء

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

o من حقوق المتعلم أيضا
القUUائمين علUUى العمليUUة التعليميUUة مUUن مUUدراء ووك3UUء ومعلمUUين وأخصUUائيين وفنيUUين

وصو� إلى عمال المؤسسة
ويمكن أن يحدث ذلك عبر معرفة انطباعات المتعلمين عن العملية التعليمية          

يتم العمل على معالجة
الحق في أن يقدم شكوى أو تظلم

  .ذلك

o اورةUUاش والمحUUل والنقUUتماع والتواصUUي ا�سUUق فUUتعلم الحUUللم
ھادئUUة تتناسUUب مUUع العمليUUة

وقدراته الخاصة
o للمتعلمين الحق في توفير بيئة تدعم السلوك ا4يجابي وتعززه

ذلUUك أنUUه يجUUب تعريUUف المتعلمUUين علUUى مفUUاھيم ا4دارة بشUUكل عUUام
والتخطيط للمستقبل

الذاتية لديھم في الطريق الصحيح
o من حق المتعلمين أن تتم معاملتھم على أنھم قادة المستقبل

وتكون ھناك أجيال قادرة على تحمل المسئولية
o من حق المتعلمي

الحلول التي يرونھا مناسبة من وجھة نظرھم
  .مناسبة

o رينUخJوق اUك حقUراض � تنتھUة >غUات ط3بيUات وتجمعUللمتعلمين الحق في تكوين رابط
ومن شأن ذلك أن يضع قد

لتعويUUدھم علUUى ا�عتمUUاد علUUى الUUنفس وا�سUUتق3لية وإعمUUال الفكUUر
المسئولية مع مراحلھم العمرية المختلفة

وأما واجبات المتعلم تجاه المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليھا          

o  اUي إليھUة المنتمUة التعليميUا إدارة المؤسسUا�لتزام بكافة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تقرھ
  .المتعلم

o ا4قرار بحقوق إدارة المؤسسة التعليمية
مناسبة عند خرق المتعلم لقواعد السلوك المعمول به داخل المؤسسة

o بطةUUلوكيات المنضUUة والسUUرفات ا>خ3قيUUزام بالتصUUا�لت
بشكل إيجUابي

الدراسي مما يحقق أفضل فائدة
o وجوب توقير المعلم واحترامه وتقديره

والتعامل باحترام مع ا>قران والزم3ء
�  
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أحد أھم ركائز العملية التعليمية التي تحتل مكUان الصUدارة بUين عوامUل 
علميUUا والتUUي تسUUھم بشUUكل كبيUUر فUUي إعUUداد القUUوى البشUUرية المؤھلUUة 

والتUي تلعUب دورا كبيUرا فUي تحديUد حاضUر ا>مUم ومسUتقبلھا؛ نظUرا 
والتي � غنUى عنھUا فUي العمليUة التعليميUة 

تيسUير  وذلك على الرغم من كل المستحدثات التربويUة والتكنولوجيUة التUي عملUت علUى
 .   )1(والتي تنادي بنشاط المتعلم وفعاليته وزيادة دوره في العملية التعليمية

والتUي يجUب أن تكUون ضUمن 
 : يلي وھي كما

إن لم يكن أھمھا على  -من خ3ل توضيح أنه أحد أھم ا>عمدة ا>ساسية 
 .في رقي أي مجتمع وتقدمه وترسيخ قيم ومبادئ أفراده

تأھيUUل المعلUUم بشUUكل كفUUؤ ومناسUUب للعصUUر الحUUالي الUUذي يتميUUز بالتUUدفق الھائUUل للمعلومUUات 
وذلك من خ3ل التدريب المستمر مUن خ3Uل متUدربين لUديھم 
والعمUUل علUUى إشUUراكه باعتبUUاره عUUام3 رئيسUUيا فUUي تطUUوير 

مUن قبيUل التشUجيع , العمل على التوثيق المستمر 4نجUازات المعلUم وعرضUھا علUى اJخUرين
ويتولد عند أقرانه من , لمعلم المتميز بالتقدير لمجھوداته

حتى يقUوم بواجباتUه علUى أكمUل 

بطريقة , النشط والتقويم الشامل
وتحسUUين أدائھUUم , ولUUديھم القUUدرة علUUى التفكيUUر وا4بUUداع

  . ومراعاة أن ذلك سينعكس على سلوكه مع الناشئة

  .المدارس وا4دارات التعليمية

  .با4ضافة إلى الشعور بالرضا والسعادة عن عمله

والعUاملين فUي الحقUل التعليمUي بشUكل 

, أساليب واستراتيجيات التدريب عن بعد من خ3ل الفيديو كUونفرانس
ولUUن يحUUدث ذلUUك إ� مUUن خ3UUل تUUوفير ا>جھUUزة 

المھنية  أثر برنامج قائم على مفھوم المتعلم الخبير في تأھيل معلمي المواد التجارية للتنمية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 :حقوقه وواجباته, المعلم/ المحور الثاني 

أحد أھم ركائز العملية التعليمية التي تحتل مكUان الصUدارة بUين عوامUل  -و� يزال 
والتUUي تسUUھم بشUUكل كبيUUر فUUي إعUUداد القUUوى البشUUرية المؤھلUUة , نجاحھUUا وتحقيUUق أھUUدافھا
والتUي تلعUب دورا كبيUرا فUي تحديUد حاضUر ا>مUم ومسUتقبلھا؛ نظUرا , واجتماعيا وثقافيا وأخ3قيا

والتي � غنUى عنھUا فUي العمليUة التعليميUة , لbدوار المتعددة التي يضطلع بھا في الوقت الحاضر
وذلك على الرغم من كل المستحدثات التربويUة والتكنولوجيUة التUي عملUت علUى

والتي تنادي بنشاط المتعلم وفعاليته وزيادة دوره في العملية التعليمية, عمليات التعليم والتعلم

والتUي يجUب أن تكUون ضUمن , ويوجد العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بھا المعلUم
وھي كما, متمثلة في وزارة التربية والتعليم, أولويات وواجبات الدولة

من خ3ل توضيح أنه أحد أھم ا>عمدة ا>ساسية , إظھار قيمة المعلم
في رقي أي مجتمع وتقدمه وترسيخ قيم ومبادئ أفراده

تأھيUUل المعلUUم بشUUكل كفUUؤ ومناسUUب للعصUUر الحUUالي الUUذي يتميUUز بالتUUدفق الھائUUل للمعلومUUات 
وذلك من خ3ل التدريب المستمر مUن خ3Uل متUدربين لUديھم , وبإتاحتھا في أي زمان ومكان
والعمUUل علUUى إشUUراكه باعتبUUاره عUUام3 رئيسUUيا فUUي تطUUوير , إلمUUام كامUUل بمتطلبUUات العصUUر

  .المناھج الدراسية

العمل على التوثيق المستمر 4نجUازات المعلUم وعرضUھا علUى اJخUرين
لمعلم المتميز بالتقدير لمجھوداتهوأيضا حتى يشعر ا, على ا�قتداء به

  .المعلمين إحساس بحب المنافسة لنيل ذلك التقدير

حتى يقUوم بواجباتUه علUى أكمUل , ا�ھتمام بالشأن المادي للمعلم ومحاولة خلق اكتفاء ذاتي له

النشط والتقويم الشاملالتنمية المھنية المستدامة للمعلمين لتنفيذ استراتيجيات التعليم 
ولUUديھم القUUدرة علUUى التفكيUUر وا4بUUداع, تجعUUل المعلمUUين ممارسUUين للمھنUUة

ومراعاة أن ذلك سينعكس على سلوكه مع الناشئة, عدم التعامل مع المعلم بعنف وتسلط
المدارس وا4دارات التعليميةاكتشاف وجذب وتدريب القيادات التعليمية وا4دارية الواعدة ب

با4ضافة إلى الشعور بالرضا والسعادة عن عمله, منح المعلم ا>مان وا�طمئنان الوظيفي
والعUاملين فUي الحقUل التعليمUي بشUكل , ا4نصات إلى مشاكل المعلمين على وجUه الخصUوص
  .وعدم ا�ستخفاف بھا ومحاولة إيجاد حلول لھا

أساليب واستراتيجيات التدريب عن بعد من خ3ل الفيديو كUونفرانسالتشجيع على استخدام 
ولUUن يحUUدث ذلUUك إ� مUUن خ3UUل تUUوفير ا>جھUUزة , حسUب طبيعUUة البUUرامج التدريبيUUة المسUUتھدفة

  .والتقنيات الحديثة التي تستخدم في ذلك

                                         

أثر برنامج قائم على مفھوم المتعلم الخبير في تأھيل معلمي المواد التجارية للتنمية", أشرف بھجات عبد القوي
 . 3ص, مرجع سابق

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

المحور الثاني  �
و� يزال  -كان المعلم 

نجاحھUUا وتحقيUUق أھUUدافھا
واجتماعيا وثقافيا وأخ3قيا

لbدوار المتعددة التي يضطلع بھا في الوقت الحاضر
وذلك على الرغم من كل المستحدثات التربويUة والتكنولوجيUة التUي عملUت علUى, الناجحة

عمليات التعليم والتعلم

ويوجد العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بھا المعلUم          
أولويات وواجبات الدولة

o إظھار قيمة المعلم
في رقي أي مجتمع وتقدمه وترسيخ قيم ومبادئ أفراده -ا4ط3ق 

o  اتUUل للمعلومUUدفق الھائUUز بالتUUذي يتميUUالي الUUر الحUUب للعصUUؤ ومناسUUكل كفUUم بشUUل المعلUUتأھي
وبإتاحتھا في أي زمان ومكان
إلمUUام كامUUل بمتطلبUUات العصUUر

المناھج الدراسية
o رينUخJى اUھا علUم وعرضUازات المعلUالعمل على التوثيق المستمر 4نج

على ا�قتداء به
المعلمين إحساس بحب المنافسة لنيل ذلك التقدير

o ا�ھتمام بالشأن المادي للمعلم ومحاولة خلق اكتفاء ذاتي له
  .وجه

o  التنمية المھنية المستدامة للمعلمين لتنفيذ استراتيجيات التعليم
تجعUUل المعلمUUين ممارسUUين للمھنUUة

  .باستمرار

o عدم التعامل مع المعلم بعنف وتسلط
o اكتشاف وجذب وتدريب القيادات التعليمية وا4دارية الواعدة ب
o منح المعلم ا>مان وا�طمئنان الوظيفي
o وصUه الخصUا4نصات إلى مشاكل المعلمين على وج

وعدم ا�ستخفاف بھا ومحاولة إيجاد حلول لھا, عام
o  التشجيع على استخدام

حسUب طبيعUUة البUUرامج التدريبيUUة المسUUتھدفة
والتقنيات الحديثة التي تستخدم في ذلك

                                                          
1

أشرف بھجات عبد القوي - 
مرجع سابق, "المستدامة
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تUي والتUي تنبUع مUن كونUه القUدوة اليوميUة ال
  .طوال حياتھم التعليمية

والعمUل علUى تقUديم حUوافز وجUوائز 
ولتشجيع زم3ئUه علUى ا�قتUداء بUه 

  .ضرورة تطوير ا>ساليب وا�ستراتيجيات التعليمية التي تنمى قدرة المتعلمين على ا4بداع

إيفاد المعلمين المتميزين مھنيUا وأكاديميUا إلUى أفضUل المUدارس والجامعUات العالميUة للوقUوف 
نقلھUUا إلUUى البيئUUة والعمUUل علUUى 

  .والتدريس, تحفيز المعلمين وتشجيعھم على ا�ط3ع ومتابعة كل جديد في مجال التعليم

مUUنح السUUلطة المناسUUبة التUUي تمكUUن المعلUUم مUUن القيUUام بالعمليUUة التعليميUUة بالطريقUUة التUUي يراھUUا 
  

والحUرص الUدائم علUى , غرس القUيم التربويUة النبيلUة والمفUاھيم السUليمة فUي نفUوس المتعلمUين

وتنميUة حUب المطالعUة , ومحاولة اكتشاف مUواھبھم ومسUاندتھا

ومحاولUUة إيصUUال , ومحاولUUة إيجUUاد حلUUول لھUUا
ومراقبUة أحUوال المتعلمUين , أصواتھم إلى المسئولين ا>على إذا كانت المشاكل تسUتدعي ذلUك
والبحUث عUن أسUبابه بشUكل , يجUب تقويمUه

والحرص الدائم على , بالسؤال وا�ستقصاء والمتابعة

والصUUبر مUUن أجUUل تعلUUيمھم وإكسUUابھم 

وعUUدم , فUUي التعامUUل مUUع المتعلمUUين

وذلUك يحUتم عليUه ا�لتUزام بUالقوانين وا>نظمUة المختلفUة 

, والعمUUل علUUى تجنUUب العنUUف والتUUوبيخ

وإرشUUاده إلUUى , ومسUUاعدته علUUى توجيھھUUا الوجھUUة السUUليمة

والعمUUل علUUى إدخUUال , ريس نحUUو ا>فضUUل

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والتUي تنبUع مUن كونUه القUدوة اليوميUة ال, زيادة وعي الط3Uب بأھميUة المعلUم فUي المجتمUع
طوال حياتھم التعليمية, يتعامل معھا الناشئة خارج نطاق ا>سرة بشكل شبه يومي
والعمUل علUى تقUديم حUوافز وجUوائز , تأھيل المعلمين بما ي3ئم احتياجات التعليم في المستقبل

ولتشجيع زم3ئUه علUى ا�قتUداء بUه , لرفع روحه المعنوية, عند العمل بكفاءة ونشاط
  .لحصول على تقدير مماثل

ضرورة تطوير ا>ساليب وا�ستراتيجيات التعليمية التي تنمى قدرة المتعلمين على ا4بداع
إيفاد المعلمين المتميزين مھنيUا وأكاديميUا إلUى أفضUل المUدارس والجامعUات العالميUة للوقUوف 

والعمUUل علUUى , ومحاولUUة ا�سUUتفادة منھUUا, علUUى مUUا بھUUا مUUن تجUUارب مختلفUUة
  .التعليمية المصرية

تحفيز المعلمين وتشجيعھم على ا�ط3ع ومتابعة كل جديد في مجال التعليم
مUUنح السUUلطة المناسUUبة التUUي تمكUUن المعلUUم مUUن القيUUام بالعمليUUة التعليميUUة بالطريقUUة التUUي يراھUUا 

  .ياتھامناسبة لجعل العملية التعليمية إيجابية وھادفه ومحققه لغا

  :فھي كالتالي, وأما واجبات المعلم المستحقة منه

غرس القUيم التربويUة النبيلUة والمفUاھيم السUليمة فUي نفUوس المتعلمUين

ومحاولة اكتشاف مUواھبھم ومسUاندتھا, الرعاية وا�ھتمام بالمتعلمين
  .العلمي لديھموالقراءة والبحث 

ومحاولUUة إيجUUاد حلUUول لھUUا, ا4نصUUات إلUUى المشUUاكل الخاصUUة بUUالمتعلمين
أصواتھم إلى المسئولين ا>على إذا كانت المشاكل تسUتدعي ذلUك

يجUب تقويمUه, وفي حالة التأكUد مUن وجUود أي خلUل
  .أو في أقرب وقت يسمح بذلك

بالسؤال وا�ستقصاء والمتابعة, ا4شراف على المتعلمين بشكل يومي
  .أن يكونوا قد استفادوا من أوقات الحصص

والصUUبر مUUن أجUUل تعلUUيمھم وإكسUUابھم , تفھUUم المتعلمUUين والعمUUل علUUى سUUد حاجUUاتھم المعنويUUة
  .معلومات جديدة

فUUي التعامUUل مUUع المتعلمUUين, التUUي أقرتھUUا مؤسسUUات التربيUUة والتعلUUيمالتقيUUد بUUالقوانين 
  .ا4خ3ل بھا تحت أي ذريعة

وذلUك يحUتم عليUه ا�لتUزام بUالقوانين وا>نظمUة المختلفUة , تجنب ا>مور المخلة بشرف المھنة
  .المعمول بھا محليا وعالميا في كافة النواحي وا>صعدة

والعمUUل علUUى تجنUUب العنUUف والتUUوبيخ, أسUUلوب مھUUذبمعاملUUة الط3UUب بشUUكل حضUUاري وب
  .وعدم التمييز بينھم على أي أساس, واحترام آرائھم المختلفة

ومسUUاعدته علUUى توجيھھUUا الوجھUUة السUUليمة, تنميUUة قUUدرات الطالUUب ا4بداعيUUة
  .الطرق التي يصقل مھاراته من خ3لھا

ريس نحUUو ا>فضUUلالمحاولUUة المسUUتمرة لتطUUوير ا>داء وطUUرق التUUد
  .ا>ساليب الحديثة فيھا

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

o عUي المجتمUم فUة المعلU3ب بأھميUزيادة وعي الط
يتعامل معھا الناشئة خارج نطاق ا>سرة بشكل شبه يومي

o تأھيل المعلمين بما ي3ئم احتياجات التعليم في المستقبل
عند العمل بكفاءة ونشاط, قيمة له

لحصول على تقدير مماثلأم3 في ا
o ضرورة تطوير ا>ساليب وا�ستراتيجيات التعليمية التي تنمى قدرة المتعلمين على ا4بداع
o  وفUة للوقUات العالميUدارس والجامعUل المUى أفضUا إلUا وأكاديميUإيفاد المعلمين المتميزين مھني

علUUى مUUا بھUUا مUUن تجUUارب مختلفUUة
التعليمية المصرية

o تحفيز المعلمين وتشجيعھم على ا�ط3ع ومتابعة كل جديد في مجال التعليم
o  اUUي يراھUUة التUUة بالطريقUUة التعليميUUام بالعمليUUن القيUUم مUUن المعلUUي تمكUUبة التUUلطة المناسUUنح السUUم

مناسبة لجعل العملية التعليمية إيجابية وھادفه ومحققه لغا
وأما واجبات المعلم المستحقة منه          

o ينUوس المتعلمUي نفUليمة فUاھيم السUة والمفUة النبيلUيم التربويUغرس الق
  .مصلحتھم

o الرعاية وا�ھتمام بالمتعلمين
والقراءة والبحث 

o المتعلمينUUة بUUاكل الخاصUUى المشUUات إلUUا4نص
أصواتھم إلى المسئولين ا>على إذا كانت المشاكل تسUتدعي ذلUك

وفي حالة التأكUد مUن وجUود أي خلUل, بشكل دائم
أو في أقرب وقت يسمح بذلك, فوري

o ا4شراف على المتعلمين بشكل يومي
أن يكونوا قد استفادوا من أوقات الحصص

o ةUUاتھم المعنويUUد حاجUUى سUUل علUUين والعمUUم المتعلمUUتفھ
معلومات جديدة

o  القوانينUUد بUUالتقي
ا4خ3ل بھا تحت أي ذريعة

o تجنب ا>مور المخلة بشرف المھنة
المعمول بھا محليا وعالميا في كافة النواحي وا>صعدة

o اري وبUUكل حضUU3ب بشUUة الطUUمعامل
واحترام آرائھم المختلفة

o ةUUب ا4بداعيUUدرات الطالUUة قUUتنمي
الطرق التي يصقل مھاراته من خ3لھا

o دUUرق التUUوير ا>داء وطUUتمرة لتطUUة المسUUالمحاول
ا>ساليب الحديثة فيھا
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وذلUUك للتأكUUد مUUن صUUحة المعلومUUات 

, وا�بتعUUاد عUUن الUUتلفظ بالسUUباب والشUUتائم
  

حيث تساعد ھUذه الطريقUة علUى التعامUل معھUم بشUكل 
فمUUث3 يجUUب إعطUUاء كUUل مUUتعلم الوقUUت المناسUUب لحالتUUه الجسUUمية والعقليUUة ومسUUتواه 

  .المعلمين اJخرين

. 

مUن أجUل , مجموعة من الخبرات التي تقدمھا المدرسة لت3ميUذھا
ولكUUي يقUUوم المUUنھج بUUدوره فUUي تنميUUة ثقافUUة 
بUل يسUاعدھم علUى اكتسUاب مھUارات 
وللمنھج التربوي دور رئيس في تنميUة ثقافUة الحUوار لUدى الت3ميUذ مUن خ3Uل مUا 

وعلDى إثDر ذلDك , )1(حتUرام التعامUل معUه
ومشجعة على حسن التعامل , 

فUي   -إن لم يكن بشUكل دوري ومنUتظم 
حتى يمكن مجاراة المستجدات والمستحدثات العلمية والتكنولوجية 
بشUUكل يسUUمح بتلبيUUة حاجUUات 
وفي الفقرات التالية سوف يUتم عUرض بعUض ا>سUس التUي 

  :يجب ا>خذ بھا ومراعاتھا عند الشروع في تطوير المناھج الدراسية

أن تعتمد عملية التطوير علUى عUدد مUن ا>ھUداف الواضUحة والمحUددة بدقUة وذلUك بنUاء علUى 
ومUن خ3لھUا يUتم تنميUة الفUرد 

وتUتم المسUاھمة , وبالتالي تUتم إشUباع حاجياتUه
والمسUUاعدة علUUى تحقيUUق أھدافUUه بمUUا � يتعUUارض مUUع مصUUالح 

حيUث يجUب , نسجمة مع العصUر الحUالي
معتمUUدة علUUى المسUUتحدثات , أن تكUUون عمليUUة التعلUUيم والتعلUUيم مUUن خ3UUل المشUUاركة والنشUUاط

وأن يتبUUدل ا�ھتمUUام مUUن الكUUم إلUUى 

ن المعنيUUين بالشUUأن تعاونيUUة تعتمUUد علUUى المشUUاركة بUUي
فمUUث3 يجUUب ضUUمان المشUUاركة المجتمعيUUة المحليUUة فUUي التحليUUل 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وذلUUك للتأكUUد مUUن صUUحة المعلومUUات , تحضUUير الUUدروس ومراجعتھUUا قبUUل أن يدرسUUھا للمUUتعلم
  .الموجودة في المناھج الدراسية

وا�بتعUUاد عUUن الUUتلفظ بالسUUباب والشUUتائم, التحUUدث مUUع المتعلمUUين بأسUUلوب علمUUي متحضUUر
  .ال والغضب في وجه المتعلم قدر ا4مكانومراعاة عدم ا�نفع

حيث تساعد ھUذه الطريقUة علUى التعامUل معھUم بشUكل , مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين
فمUUث3 يجUUب إعطUUاء كUUل مUUتعلم الوقUUت المناسUUب لحالتUUه الجسUUمية والعقليUUة ومسUUتواه 

المعلمين اJخرين المواظبة على حضور ا�جتماعات المختلفة التي يقوم به
.ا>مانة في المھنة وعدم استغ3ل مھنة التعليم لمصالح شخصية

 :المقررات والمناھج الدراسية/ المحور الثالث 

مجموعة من الخبرات التي تقدمھا المدرسة لت3ميUذھا: المنھج في المفھوم الحديث ھو
ولكUUي يقUUوم المUUنھج بUUدوره فUUي تنميUUة ثقافUUة , تحقيUUق النمUUو الشUUامل وفقUUا لمUUا تUUراه التربيUUة الحديثUUة

بUل يسUاعدھم علUى اكتسUاب مھUارات , الحوار يجب أن يتجاوز مUلء عقUول الت3ميUذ بالمعلومUات
وللمنھج التربوي دور رئيس في تنميUة ثقافUة الحUوار لUدى الت3ميUذ مUن خ3Uل مUا 

حتUرام التعامUل معUهيقدمه من نماذج لتنمية القUيم السUلوكية فUي فھUم اJخUر وا
, وجاذبة لقبول اJخر, تتشكل بيئة رافضة !فكار التطرف والعنف

إن لم يكن بشUكل دوري ومنUتظم  -ويجب أن يحدث تغيير وتطوير من آن Jخر 
حتى يمكن مجاراة المستجدات والمستحدثات العلمية والتكنولوجية , المناھج والمقررات الدراسية

بشUUكل يسUUمح بتلبيUUة حاجUUات , وأيضUUا التغيUUرات ا�جتماعيUUة والثقافيUUة وا�قتصUUادية
وفي الفقرات التالية سوف يUتم عUرض بعUض ا>سUس التUي , حات وتطلعات أفراد المجتمع

يجب ا>خذ بھا ومراعاتھا عند الشروع في تطوير المناھج الدراسية

أن تعتمد عملية التطوير علUى عUدد مUن ا>ھUداف الواضUحة والمحUددة بدقUة وذلUك بنUاء علUى 
ومUن خ3لھUا يUتم تنميUة الفUرد , ول أخUرىدراسات علمية أو قياسا على تجارب ناجحUة فUي د

وبالتالي تUتم إشUباع حاجياتUه, وبشكل يراعي قدراته, بصورة كاملة وشاملة
والمسUUاعدة علUUى تحقيUUق أھدافUUه بمUUا � يتعUUارض مUUع مصUUالح , فUUي حUUل الكثيUUر مUUن مشUUاكله

 .المجتمع وأھدافه

نسجمة مع العصUر الحUاليأن تكون المناھج مبنية وفق نماذج تربوية حديثة وم
أن تكUUون عمليUUة التعلUUيم والتعلUUيم مUUن خ3UUل المشUUاركة والنشUUاط

وأن يتبUUدل ا�ھتمUUام مUUن الكUUم إلUUى , التكنولوجيUUة والتطUUورات فUUي وسUUائل ا�تصUUال الحديثUUة

تعاونيUUة تعتمUUد علUUى المشUUاركة بUUي, أن تكUUون عمليUUة اختيUUار المقUUررات
فمUUث3 يجUUب ضUUمان المشUUاركة المجتمعيUUة المحليUUة فUUي التحليUUل , التعليمUUي بمUUا فيUUه الط3UUب

                                         

  .  121ص, م2010, عمان, دار الفكر, "تربية ا6بداع

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

o تعلمUUھا للمUUل أن يدرسUUا قبUUدروس ومراجعتھUUير الUUتحض
الموجودة في المناھج الدراسية

o رUUي متحضUUلوب علمUUين بأسUUع المتعلمUUدث مUUالتح
ومراعاة عدم ا�نفع

o مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين
فمUUث3 يجUUب إعطUUاء كUUل مUUتعلم الوقUUت المناسUUب لحالتUUه الجسUUمية والعقليUUة ومسUUتواه , أفضUUل
  .التعليمي

o المواظبة على حضور ا�جتماعات المختلفة التي يقوم به
o ا>مانة في المھنة وعدم استغ3ل مھنة التعليم لمصالح شخصية
المحور الثالث  �

المنھج في المفھوم الحديث ھو
تحقيUUق النمUUو الشUUامل وفقUUا لمUUا تUUراه التربيUUة الحديثUUة

الحوار يجب أن يتجاوز مUلء عقUول الت3ميUذ بالمعلومUات
وللمنھج التربوي دور رئيس في تنميUة ثقافUة الحUوار لUدى الت3ميUذ مUن خ3Uل مUا , الحوار وآدابه

يقدمه من نماذج لتنمية القUيم السUلوكية فUي فھUم اJخUر وا
تتشكل بيئة رافضة !فكار التطرف والعنف

 .والتعاون معه

ويجب أن يحدث تغيير وتطوير من آن Jخر           
المناھج والمقررات الدراسية

وأيضUUا التغيUUرات ا�جتماعيUUة والثقافيUUة وا�قتصUUادية, والتربويUUة
حات وتطلعات أفراد المجتمعوطمو

يجب ا>خذ بھا ومراعاتھا عند الشروع في تطوير المناھج الدراسية

o  ىUاء علUك بنUة وذلUددة بدقUحة والمحUداف الواضUن ا>ھUدد مUى عUأن تعتمد عملية التطوير عل
دراسات علمية أو قياسا على تجارب ناجحUة فUي د

بصورة كاملة وشاملة
فUUي حUUل الكثيUUر مUUن مشUUاكله

المجتمع وأھدافه
o أن تكون المناھج مبنية وفق نماذج تربوية حديثة وم

أن تكUUون عمليUUة التعلUUيم والتعلUUيم مUUن خ3UUل المشUUاركة والنشUUاط
التكنولوجيUUة والتطUUورات فUUي وسUUائل ا�تصUUال الحديثUUة

  .الكيف

o رراتUUار المقUUة اختيUUون عمليUUأن تك
التعليمUUي بمUUا فيUUه الط3UUب

                                                          
1

تربية ا6بداع", رافدة الحريري - 
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والعمUل علUى تقUديم الUدعم , وتقييم اسUتجابات التعلUيم
 .ويروتقوية وتعزيز كفاءة أعضاء مجالس ا>مناء فيما يتعلق بعملية التط

, وإذا لUم يمكUن ذلUك مباشUرة, 
ويجUب أيضUا أن تتسUم عمليUة التطUوير 

  .وفقا للمعايير العالمية لجودة التعليم

إلUUى فلسUUفة تربويUUة تنبUUع مUUن طموحUUات وتطلعUUات 
ولUذا فUإن الصUورة , ووفقا لتصوره لما يجب أن يكون عليه حال التعلUيم فUي مصUر

 .والرؤية �بد أن تكون واضحة في أذھان القائمين والمسئولين عن عملية التطوير

وضUرورة , ف والغايUات التربويUة لعمليUة تطUوير المنUاھج
ويUUUتم ا�سUUUتعانة فUUUي ذلUUUك بUUUالخبراء 

, ومن الضUرورة أن تشUتمل عمليUة التطUوير علUى كUل ذلUك
وجعلھUا , توصلت إليه التكنولوجيا في التعلUيم

وا�ھتمUUام بصUUورة مكثفUUة و فعالUUة بالوسUUائل 
وإعUداد مبUاني للمحاكUاة لتطبيUق العلUوم 

وتخطUUيط , مUUي نUUاتج عUUن عمليUUة بحUUث سUUليم
, وبعيUدة كUل البعUد عUن العشUUوائية

وفUي ذلUك يمكUن ا�سUتفادة مUن التجUارب 

التUي , �بUد أن يتكUون مUن مجموعUه مUن الخصUائص

  .وله القدرة على إثارة تساؤ�ت الت3ميذ

  .اJخرينيساعد التلميذ على التنمية ا�جتماعية ليكون قادرا على التعامل مع 

 .ويشجع على الحوار البناء بتبادل آراء الت3ميذ

بتصاميم وأبنية حديثة بنظم وتجديدھا أو استبدالھا 
ومحاولUUة تقليUUل الھUUدر المتزايUUد فUUي 

ص , م2006, القاھرة, دار القاھرة للنشر

 .200ص, م2002

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وتقييم اسUتجابات التعلUيم, والتخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة
وتقوية وتعزيز كفاءة أعضاء مجالس ا>مناء فيما يتعلق بعملية التط

, ويجب أن يكون بإمكان أي عضو في المجتمع أن يشارك
ويجUب أيضUا أن تتسUم عمليUة التطUوير , بحيث تتحقق الفائدة المرجوة, فليكن بطرق غير مباشرة

وفقا للمعايير العالمية لجودة التعليم, بالمرونة التي تتناسب مع بيئات المتعلمين

إلUUى فلسUUفة تربويUUة تنبUUع مUUن طموحUUات وتطلعUUات , تسUUتند عمليUUة تطUUوير المنUUاھج
ووفقا لتصوره لما يجب أن يكون عليه حال التعلUيم فUي مصUر

والرؤية �بد أن تكون واضحة في أذھان القائمين والمسئولين عن عملية التطوير
ف والغايUات التربويUة لعمليUة تطUوير المنUاھجوخصوصا فيما يتعلق با>ھدا

ويUUUتم ا�سUUUتعانة فUUUي ذلUUUك بUUUالخبراء , موافقتھUUUا مUUUع متطلبUUUات تعلUUUيم المسUUUتقبل وأسUUUواق العمUUUل

ومن الضUرورة أن تشUتمل عمليUة التطUوير علUى كUل ذلUك, للمنھج أسس وأساليب ومكونات
توصلت إليه التكنولوجيا في التعلUيم العمل على  دمج أحدث ما: وعلى سبيل المثال

وا�ھتمUUام بصUUورة مكثفUUة و فعالUUة بالوسUUائل , مUUن العوامUUل الرئيسUUية فUUي إيصUUال المعلومUUات
وإعUداد مبUاني للمحاكUاة لتطبيUق العلUوم , التعليمية العملية كالمعامل وغرف الوسائط المتعددة

مUUي نUUاتج عUUن عمليUUة بحUUث سUUليميجUUب أن تUUتم عمليUUة التطUUوير وفقUUا لمنحUUى عل
وبعيUدة كUل البعUد عUن العشUUوائية, وعلUى كUل ا>سUاليب العلميUة المتاحUUة والممكنUة

وفUي ذلUك يمكUن ا�سUتفادة مUن التجUارب , والتقليد الذي � يراعي خصائص الUبعض وواقعUه
 .الناجحة السابقة لبعض الدول المتقدمة

�بUد أن يتكUون مUن مجموعUه مUن الخصUائص, حديثويجب أيضا معرفة أن المنھج ال
 :)1(كما يلي, وتواجه التطرف الفكري, تحقق ثقافة الحوار

وله القدرة على إثارة تساؤ�ت الت3ميذ, يحقق الھدف المنشود من تنمية ثقافة الحوار
يساعد التلميذ على التنمية ا�جتماعية ليكون قادرا على التعامل مع 

ويشجع على الحوار البناء بتبادل آراء الت3ميذ, يواكب ا�تجاه العالمي في قبول اJخر
 :زيادة اQنفاق على التعليم/ المحور الرابع

  :يجب زيادة اQنفاق الحكومي على التعليم بما يتضمن اJتي

وتجديدھا أو استبدالھا , إص3ح البيئات التعليمية المؤقتة والدائمة
ومحاولUUة تقليUUل الھUUدر المتزايUUد فUUي , وتصUUميمات جديUUدة تواكUUب مثي3تھUUا فUUي العUUالم المتقUUدم

 .النفقات الحكومية

                                         

دار القاھرة للنشر, "أساسيات وتطبيقات في علم المناھج: في بناء المناھج" , نجوى عبد الرحيم شاھين

2002, القاھرة, مكتبة اFنجلو المصرية, "المستقبل التعقد واستشراف منھجية

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

والتخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة
وتقوية وتعزيز كفاءة أعضاء مجالس ا>مناء فيما يتعلق بعملية التط, الكامل لھا

ويجب أن يكون بإمكان أي عضو في المجتمع أن يشارك          
فليكن بطرق غير مباشرة

بالمرونة التي تتناسب مع بيئات المتعلمين

o ب أنUUاھج يجUUوير المنUUة تطUUتند عمليUUتس
ووفقا لتصوره لما يجب أن يكون عليه حال التعلUيم فUي مصUر, المجتمع

والرؤية �بد أن تكون واضحة في أذھان القائمين والمسئولين عن عملية التطوير
وخصوصا فيما يتعلق با>ھدا          

موافقتھUUUا مUUUع متطلبUUUات تعلUUUيم المسUUUتقبل وأسUUUواق العمUUUل
  .والمتخصصين

o للمنھج أسس وأساليب ومكونات
وعلى سبيل المثال

مUUن العوامUUل الرئيسUUية فUUي إيصUUال المعلومUUات
التعليمية العملية كالمعامل وغرف الوسائط المتعددة

  .المختلفة

o ى علUUا لمنحUUوير وفقUUة التطUUتم عمليUUب أن تUUيج
وعلUى كUل ا>سUاليب العلميUة المتاحUUة والممكنUة, مUدروس

والتقليد الذي � يراعي خصائص الUبعض وواقعUه
الناجحة السابقة لبعض الدول المتقدمة

o ويجب أيضا معرفة أن المنھج ال
تحقق ثقافة الحوار

يحقق الھدف المنشود من تنمية ثقافة الحوار -
يساعد التلميذ على التنمية ا�جتماعية ليكون قادرا على التعامل مع  -
يواكب ا�تجاه العالمي في قبول اJخر -
المحور الرابع �

يجب زيادة اQنفاق الحكومي على التعليم بما يتضمن اJتي 

o إص3ح البيئات التعليمية المؤقتة والدائمة
وتصUUميمات جديUUدة تواكUUب مثي3تھUUا فUUي العUUالم المتقUUدم

النفقات الحكومية

                                                          
1

نجوى عبد الرحيم شاھين - 
  .31-29ص 

منھجية", فايز مراد مينا -  
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والعمUل علUى توظيUف , وذلك من خ3ل اتباع ا>سUاليب الحديثUة فUي بنUاء ھUذه المUدارس
مع مراعاة إمكانية الوصول للمنUاطق 

, وحUUل العديUUد مUUن المشUUاكل المتعلقUUة بملكيUUة ا>راضUUي المخصصUUة للمبUUاني المدرسUUية
حتى يتم مراعاة ا>خطار , وتمييز مساحات التعلم بحدود مرئية حمائية وإشارات تنبيھية واضحة

  .ون والمتعلمون على حد سواء

, تUأمين كميUUات مناسUبة مUUن الميUاه الصUUالحة للشUUرب وا>غUراض ا>خUUرى بمUا فيھUUا التعليميUUة
, مUع ا>خUذ بعUين ا�عتبUار الجUنس

متقدمUUة فUUي عمليUUات التUUدريس بمUUا يعمUUل علUUى 

ومحاولUة , رفع القدرات المھنيUة وا>كاديميUة للقيUادات التعليميUة وأعضUاء الھيئUات التدريسUية
وبصUورة � تخUل بكفUاءة , الحد من التضخم الوظيفي والعمالة الزائدة فUي الوظUائف ا4داريUة

عن طريق البحث الجاد عن عدد من المؤسسUات الخاصUة وإتمUام 
لتقليUل , بحيUث تتنUافس تلUك المؤسسUات فيمUا بينھUا

وتUUأمين , اصUUة لUUدى ا>طفUUال
 .وأمراض العصر المستجدة, 

, وتقديم محتUوى تعلمUي متميUز

وأن تكUUون مرافقھUUا مصUUممة لمجابھUUة 
  .     والھزات وا�نز�قات ا>رضية

إي3ء أھمية خاصة للدراسات ا�قتصادية فيما 
والعمليات التخطيطيUة والفنيUة التUي 

وذلك من خ3ل إنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية 
ممUا , وصUو� لقUرارات إيجابيUة سUليمة اقتصUاديا

, والعمUل علUى تنميUة الUوعي العUام
مUUن خ3UUل المبUUادرات الشUUعبية 

 .ة في ذلكوتوفير الموارد المالية المساعد

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وذلك من خ3ل اتباع ا>سUاليب الحديثUة فUي بنUاء ھUذه المUدارس
مع مراعاة إمكانية الوصول للمنUاطق , التجھيزالخبرات والكفاءات العالية في التصميم والتنفيذ و

وحUUل العديUUد مUUن المشUUاكل المتعلقUUة بملكيUUة ا>راضUUي المخصصUUة للمبUUاني المدرسUUية
وتمييز مساحات التعلم بحدود مرئية حمائية وإشارات تنبيھية واضحة

ون والمتعلمون على حد سواءالتي ممن الممكن التي يتعرض لھا المعلم

تUأمين كميUUات مناسUبة مUUن الميUاه الصUUالحة للشUUرب وا>غUراض ا>خUUرى بمUا فيھUUا التعليميUUة
مUع ا>خUذ بعUين ا�عتبUار الجUنس, وعمل مرافق صUرف صUحي مناسUبة للنظافUة الشخصUية

 .وا>شخاص ذوي ا4عاقات

متقدمUUة فUUي عمليUUات التUUدريس بمUUا يعمUUل علUUى وإتاحUUة اسUUتخدام تكنولوجيUUا المعلومUUات ال
  .تخفيض الكلفة المدرسية وزيادة كفاءتھا وفاعليتھا

رفع القدرات المھنيUة وا>كاديميUة للقيUادات التعليميUة وأعضUاء الھيئUات التدريسUية
الحد من التضخم الوظيفي والعمالة الزائدة فUي الوظUائف ا4داريUة

  .ؤسسات التعليمية

عن طريق البحث الجاد عن عدد من المؤسسUات الخاصUة وإتمUام , تحسين جودة المطبوعات
بحيUث تتنUافس تلUك المؤسسUات فيمUا بينھUا, التعاقد معھا على طباعة الكتUب التعليميUة

 .وتحسين المنتج, تكاليف الطباعة

اصUUة لUUدى ا>طفUUالخ, لمواجھUUة احتياجUUات الجUUوع, عمUUل بUUرامج تغذيUUة مدرسUUية
, وعمل برامج للوقاية من ا>مراض المعدية, المغذيات التكميلية

وتقديم محتUوى تعلمUي متميUز, يجب أن يضمن رفع أجور المعلم, زيادة ا4نفاق على التعليم
 .واختيار مواقع تعليمية آمنة, وتلبية حاجات المتعلمين

UUأن تكUUوارثكUUة الكUUى مجابھUUممة علUUة , ون مصUUممة لمجابھUUا مصUUون مرافقھUUوأن تك
والھزات وا�نز�قات ا>رضية, والعواصف, كالنار, ا>خطار المعروفة

إي3ء أھمية خاصة للدراسات ا�قتصادية فيما , من أھم الواجبات المترتبة على زيادة ا4نفاق
والعمليات التخطيطيUة والفنيUة التUي , والشأن العام, يخص إص3ح العملية التعليمية والتربوية

 .تتبع ھذا ا4ص3ح

وذلك من خ3ل إنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية 
وصUو� لقUرارات إيجابيUة سUليمة اقتصUاديا, وتحليلية واستراتيجية وتقديمھا لمتخذي القرار

  .ا>ھداف بشكل علمي متميزيترتب عليه تحقيق 

والعمUل علUى تنميUة الUوعي العUام, إعادة النظر في تحديد ا>ولويUات مUن الخيUارات المتاحUة
مUUن خ3UUل المبUUادرات الشUUعبية , وذلUUك بتشUUجيع ا>فكUUار الجديUUدة لتطUUوير المنظومUUة التعليميUUة

وتوفير الموارد المالية المساعد, والمجتمعية للمشاركة في عملية التطوير

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

وذلك من خ3ل اتباع ا>سUاليب الحديثUة فUي بنUاء ھUذه المUدارس          
الخبرات والكفاءات العالية في التصميم والتنفيذ و

 .النائية

وحUUل العديUUد مUUن المشUUاكل المتعلقUUة بملكيUUة ا>راضUUي المخصصUUة للمبUUاني المدرسUUية          
وتمييز مساحات التعلم بحدود مرئية حمائية وإشارات تنبيھية واضحة

التي ممن الممكن التي يتعرض لھا المعلم

o ةUUا التعليميUUا فيھUرى بمUUراض ا>خUرب وا>غUUالحة للشUUاه الصUن الميUUبة مUات مناسUUأمين كميUت
وعمل مرافق صUرف صUحي مناسUبة للنظافUة الشخصUية

وا>شخاص ذوي ا4عاقات, العمر
وإتاحUUة اسUUتخدام تكنولوجيUUا المعلومUUات ال          

تخفيض الكلفة المدرسية وزيادة كفاءتھا وفاعليتھا

o يةUات التدريسUاء الھيئUة وأعضUادات التعليميUة للقيUة وا>كاديميUرفع القدرات المھني
الحد من التضخم الوظيفي والعمالة الزائدة فUي الوظUائف ا4داريUة

ؤسسات التعليميةالم
o تحسين جودة المطبوعات

التعاقد معھا على طباعة الكتUب التعليميUة
تكاليف الطباعة

o يةUUة مدرسUUرامج تغذيUUل بUUعم
المغذيات التكميلية

o زيادة ا4نفاق على التعليم
وتلبية حاجات المتعلمين

          UUأن تكUUك
ا>خطار المعروفة

o من أھم الواجبات المترتبة على زيادة ا4نفاق
يخص إص3ح العملية التعليمية والتربوية

تتبع ھذا ا4ص3ح
وذلك من خ3ل إنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية           

وتحليلية واستراتيجية وتقديمھا لمتخذي القرار
يترتب عليه تحقيق 

o ةUارات المتاحUن الخيUات مUإعادة النظر في تحديد ا>ولوي
وذلUUك بتشUUجيع ا>فكUUار الجديUUدة لتطUUوير المنظومUUة التعليميUUة

والمجتمعية للمشاركة في عملية التطوير
o  
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 :وذلك من خ=ل

وذلك من خ3Uل تUوفير , تمكين المعلم من تفھم علوم العصر وتقنياته المتطورة بشكل مستمر

الصUUحيحة وإتاحUUة تUوفير المواقUUع ا>كاديميUUة التUUي عUUن طريقھUUا يUتم توجيUUه المUUتعلم للمعلومUUة 
أو وسUUائل التواصUUل , وذلUUك مUUن خ3UUل مواقUUع أكاديميUUة متخصصUUة

وكUUل ذلUUك يحتUUاج إلUUى تUUوفير بنUUود ماليUUة ل3شUUتراكات الشUUھرية أو السUUنوية فUUي شUUبكات 
حمولة بأنواعھا والكمبيوترات الم

, والتعلUيم عUن بعUد, والفصUول ا�فتراضUية
, ومحاولUة الوصUول إلUى تحقيUق الجUودة فUي كUل ذلUك

 

اعتماد استراتيجيات جديدة في بناء المقررات والمناھج تقوم علUى مبUدأ الكفايUات 
 .وعلى التعددية بد� عن ا>حادية

 .كما في المدن

كUي , والعمل على مدھا بكUل ا4مكانيUات

وتكييUف السياسUات التربويUة بحيUث 

, القيادات والمدراء( في التعامل مع كافة العناصر المكونة للمجتمع التعليمي 
وغيUر ذلUك مUن المنتمUين للحقUل 
, ومحاولUUة إرسUاء مبUUدأ المسUاءلة التUUي علUى أساسUUھا تUتم عمليUUة التوجيUه وا4رشUUاد

ومبUدأ تحمUل المسUئولية التUي علUى 

وتعزيز قيم ا�نتماء والعمل العام لدى 

ومحاولUة تعميUق , فاءة والفعالية فUي تطبيUق معUايير السUلوك وا>داء الUوظيفي
وبالتالي الوصول , فكرة التوجه نحو الديمقراطية لتحقيق التميز المنشود في العملية التعليمية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وذلك من خ=ل, اEتجاه إلى تحقيق الجودة في التعليم/ المحور الخامس 
تمكين المعلم من تفھم علوم العصر وتقنياته المتطورة بشكل مستمر

 .أحدث المستجدات التكنولوجية

تUوفير المواقUUع ا>كاديميUUة التUUي عUUن طريقھUUا يUتم توجيUUه المUUتعلم للمعلومUUة 
وذلUUك مUUن خ3UUل مواقUUع أكاديميUUة متخصصUUة, فھمھUUا بسUUھولة ويسUUر

 

وكUUل ذلUUك يحتUUاج إلUUى تUUوفير بنUUود ماليUUة ل3شUUتراكات الشUUھرية أو السUUنوية فUUي شUUبكات 
والكمبيوترات الم, ولشراء وسائل تواصل إليكترونية كالھواتف النقالة

والفصUول ا�فتراضUية, السعي الجUاد نحUو تطبيUق المUدارس ا4لكترونيUة
ومحاولUة الوصUول إلUى تحقيUق الجUودة فUي كUل ذلUك, والتعلUيم المUدمج, والتعليم ا�لكتروني

 .وكلھا تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية

اعتماد استراتيجيات جديدة في بناء المقررات والمناھج تقوم علUى مبUدأ الكفايUات 
وعلى التعددية بد� عن ا>حادية, وعلى الكيف بد� عن الكم, بد� عن ا>ھداف

كما في المدن, توسيع العرض التربوي ومحاولة إعمال الجودة به في القرى
والعمل على مدھا بكUل ا4مكانيUات, ات التعليميةا�ھتمام الم3ئم بالبنية التحتية للمؤسس

 .تؤدي دورھا المنوط بھا في تقديم خدمة ذات جودة عالية

وتكييUف السياسUات التربويUة بحيUث , وذلUك عبUر تقاسUم المھUام, الترسيخ لسياسUة ال3مركزيUة
 . تتماشى مع خصوصية كل مكان

 :اQدارة التعليمية/ المحور السادس 

في التعامل مع كافة العناصر المكونة للمجتمع التعليمي  تطبيق المرونة
وغيUر ذلUك مUن المنتمUين للحقUل , والعمUال, والط3Uب, وا4داريين, وا>خصائيين

ومحاولUUة إرسUاء مبUUدأ المسUاءلة التUUي علUى أساسUUھا تUتم عمليUUة التوجيUه وا4رشUUاد
ومبUدأ تحمUل المسUئولية التUي علUى , تتم على أساسھا مجازاة المقصرين ومبدأ المحاسبة التي

 .أساسھا يعرف كل شخص مھامه و� يتعداھا

وتعزيز قيم ا�نتماء والعمل العام لدى , وذلك لصالح تحقيق الجودة في العملية التعليمية
  .أولياء ا>مور والمتعلمين وعناصر المجتمع المحلي

فاءة والفعالية فUي تطبيUق معUايير السUلوك وا>داء الUوظيفيالحفاظ على الك
فكرة التوجه نحو الديمقراطية لتحقيق التميز المنشود في العملية التعليمية

  .إلى النجاح المطلوب
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المحور الخامس  �
o تمكين المعلم من تفھم علوم العصر وتقنياته المتطورة بشكل مستمر

أحدث المستجدات التكنولوجية
o  ةUUتعلم للمعلومUUه المUUتم توجيUا يUUن طريقھUUي عUUة التUUع ا>كاديميUUوفير المواقUت

فھمھUUا بسUUھولة ويسUUر
 .ا�جتماعي

وكUUل ذلUUك يحتUUاج إلUUى تUUوفير بنUUود ماليUUة ل3شUUتراكات الشUUھرية أو السUUنوية فUUي شUUبكات           
ولشراء وسائل تواصل إليكترونية كالھواتف النقالة, ا�نترنت
 .المختلفة

o ةUدارس ا4لكترونيUق المUو تطبيUاد نحUالسعي الج
والتعليم ا�لكتروني

وكلھا تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية
o ات  العمل علىUدأ الكفايUى مبUاعتماد استراتيجيات جديدة في بناء المقررات والمناھج تقوم عل

بد� عن ا>ھداف
o توسيع العرض التربوي ومحاولة إعمال الجودة به في القرى
o ا�ھتمام الم3ئم بالبنية التحتية للمؤسس

تؤدي دورھا المنوط بھا في تقديم خدمة ذات جودة عالية
o ةUة ال3مركزيUالترسيخ لسياس

تتماشى مع خصوصية كل مكان
المحور السادس  �
o تطبيق المرونة

وا>خصائيين, والمعلمين
ومحاولUUة إرسUاء مبUUدأ المسUاءلة التUUي علUى أساسUUھا تUتم عمليUUة التوجيUه وا4رشUUاد) التعليمUي

ومبدأ المحاسبة التي
أساسھا يعرف كل شخص مھامه و� يتعداھا

وذلك لصالح تحقيق الجودة في العملية التعليمية          
أولياء ا>مور والمتعلمين وعناصر المجتمع المحلي

o الحفاظ على الك
فكرة التوجه نحو الديمقراطية لتحقيق التميز المنشود في العملية التعليمية

إلى النجاح المطلوب
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لcخرين في عملية إتاحة الفرصة 
وتقUديم أفضUل مUا لUديھم فUي مجUال المشUاركة بالمعلومUات 

 . )1(لزيادة النمو والتطور وا4بداع

, ليUة التعليميUةمن أجل ذلك يجب تفعيل الجھUود الشUعبية التUي يمكUن اسUتغ3لھا فUي ا�رتقUاء بالعم
 .كي يقوموا بدورھم بدعم فكرة التعليم الذاتي

ومUن ثUم اختيUار الشUكل ا>نسUب أو الحUل ا>مثUل فUي 
دون , والسUUعي نحUUو تقUUديم الحUUل المناسUUب لUUذلك

الخ3ف عبر انتقال القضية إلى المسؤولين ا>على إذا كانت القضية 

 .والتي تتناسب مع التوقعات وا�حتما�ت الحاصلة في المستقبل

مUUن خ3UUل إنجUUاز ا>ھUUداف المحUUددة بأقUUل 
وتحقيUق ا�سUتخدام ا>مثUل للمUوارد البشUرية 
وتحقيUUUق أفضUUUل اسUUUتغ3ل لكUUUل المرافUUUق المتاحUUUة مUUUن مبUUUان وم3عUUUب ومعUUUدات 

العمUUل علUUى تحقيUUق الرضUUا الUUوظيفي للعUUاملين فUUي الحقUUل التعليمUUي والسUUعي لرفعUUة مكUUانتھم 
والعمUل علUى , او�ت للحد من ا�زدواجية في مھمات العمUل

تحسين عملية التواصل ما بين المعلمين والمتعلمين مUن جھUة وبUين العUاملين فUي ا4دارة فUي 

لوقايDة الشDDباب مDDن الوقDوع فDDي بDDراثن 

وإعUUدادھم أكاديميUUا للتعامUUل مUUع 
وذلUUك مUUن خ3UUل تثقUUيفھم , مظUUاھر التطUUرف وأفكUUاره وا�نحUUراف الفكUUري وشUUواھده الدالUUة عليUUه

  .ميول للتطرف

التUي يUتم فيھUا عUرض أفكUار , 
من خ3ل استضافة المثقفين وعلماء الدين وكل من لھم صلة ولديھم خبرة 

>ن أسUباب , وقد تم اختيار ا>خصائيين ا�جتماعيين والنفسيين تحديدا للقيام بھذا الUدور
وعUUادة مUUا يكUUون مرجعھUUا >سUUباب اجتماعيUUة أو نفسUUية أو سياسUUية أو 
وھذا من صميم عمل ا>خصائيين النفسيين وا�جتماعيين لما لديھم من خبرات تمكنھم 

, ا=قتصادية جريدة العرب ا=قتصادية الدولية

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية
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عملية إتاحة الفرصة : وھي, "التمكين"الناتجة عن عملية , دعم الشعور بالملكية
وتقUديم أفضUل مUا لUديھم فUي مجUال المشUاركة بالمعلومUات , زيادة قدراتھم الفردية والجماعيUة

لزيادة النمو والتطور وا4بداع, وإشعارھم بالملكية للوظيفة, والقرارات والمھام ا4دارية
من أجل ذلك يجب تفعيل الجھUود الشUعبية التUي يمكUن اسUتغ3لھا فUي ا�رتقUاء بالعم

كي يقوموا بدورھم بدعم فكرة التعليم الذاتي, وتعزيز دور مجالس ا>مناء

ومUن ثUم اختيUار الشUكل ا>نسUب أو الحUل ا>مثUل فUي , الحرص على حسUن الفھUم والتصUرف
والسUUعي نحUUو تقUUديم الحUUل المناسUUب لUUذلك, التعامUUل مUUع كUUل قضUUية أو موقUUف تعليمUUي

الخ3ف عبر انتقال القضية إلى المسؤولين ا>على إذا كانت القضية الحاجه إلى توسيع دائرة 
 .� تستدعي ذلك

والتي تتناسب مع التوقعات وا�حتما�ت الحاصلة في المستقبل, وضع الخطط بعيدة المدى
مUUن خ3UUل إنجUUاز ا>ھUUداف المحUUددة بأقUUل , السUUعي إلUUى تعزيUUز كفUUاءة المؤسسUUات التعليميUUة

وتحقيUق ا�سUتخدام ا>مثUل للمUوارد البشUرية , مدد زمنية محUددة بدقUة وفي, التكاليف الممكنة
وتحقيUUUق أفضUUUل اسUUUتغ3ل لكUUUل المرافUUUق المتاحUUUة مUUUن مبUUUان وم3عUUUب ومعUUUدات 

 .إلخ

العمUUل علUUى تحقيUUق الرضUUا الUUوظيفي للعUUاملين فUUي الحقUUل التعليمUUي والسUUعي لرفعUUة مكUUانتھم 
او�ت للحد من ا�زدواجية في مھمات العمUلوبذل مزيد من المح

تحسين عملية التواصل ما بين المعلمين والمتعلمين مUن جھUة وبUين العUاملين فUي ا4دارة فUي 
 .الجھة المقابلة

لوقايDة الشDDباب مDDن الوقDوع فDDي بDDراثن , الDDدور المنDوط بالمؤسسDDات الجامعيDDة القيDام بDDه

وإعUUدادھم أكاديميUUا للتعامUUل مUUع  ,ئيين النفسUUيين وا�جتمUUاعيين تUUأھي3 مناسUUباتأھيUUل ا>خصUUا
مظUUاھر التطUUرف وأفكUUاره وا�نحUUراف الفكUUري وشUUواھده الدالUUة عليUUه

ميول للتطرف موإمدادھم بكافة المھارات للتعامل مع الشباب الذين تظھر لديھ

, ات والUدورات التدريبيUةوذلك عن طريق عقد المحاضرات والنUدو
من خ3ل استضافة المثقفين وعلماء الدين وكل من لھم صلة ولديھم خبرة , التطرف والرد عليھا
  .كافية في ھذا المجال

وقد تم اختيار ا>خصائيين ا�جتماعيين والنفسيين تحديدا للقيام بھذا الUدور
وعUUادة مUUا يكUUون مرجعھUUا >سUUباب اجتماعيUUة أو نفسUUية أو سياسUUية أو , كUUري متعUUددة

وھذا من صميم عمل ا>خصائيين النفسيين وا�جتماعيين لما لديھم من خبرات تمكنھم 
  .من التعامل مع من لديه سبب أو أكثر من ھذه ا>سباب

                                         

ا=قتصادية جريدة العرب ا=قتصادية الدولية, مشاركة في الملكية والثقة وإطXق طاقات الموظفين لتقديم أفضل ما لديھم
: اح على الرابطمت, م12/9/2021: تاريخ الدخول على الموقع

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_154887.html 
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o دعم الشعور بالملكية
زيادة قدراتھم الفردية والجماعيUة

والقرارات والمھام ا4دارية
من أجل ذلك يجب تفعيل الجھUود الشUعبية التUي يمكUن اسUتغ3لھا فUي ا�رتقUاء بالعم

وتعزيز دور مجالس ا>مناء

o رفUم والتصUن الفھUالحرص على حس
التعامUUل مUUع كUUل قضUUية أو موقUUف تعليمUUي

الحاجه إلى توسيع دائرة 
� تستدعي ذلك

o وضع الخطط بعيدة المدى
o ةUUات التعليميUUاءة المؤسسUUز كفUUى تعزيUUعي إلUUالس

التكاليف الممكنة
وتحقيUUUق أفضUUUل اسUUUتغ3ل لكUUUل المرافUUUق المتاحUUUة مUUUن مبUUUان وم3عUUUب ومعUUUدات , المتاحUUUة
إلخ.... وأجھزة

o  انتھمUUة مكUUعي لرفعUUي والسUUل التعليمUUي الحقUUاملين فUUوظيفي للعUUا الUUق الرضUUى تحقيUUل علUUالعم
وبذل مزيد من المح, المجتمعية

تحسين عملية التواصل ما بين المعلمين والمتعلمين مUن جھUة وبUين العUاملين فUي ا4دارة فUي 
الجھة المقابلة

الDDدور المنDوط بالمؤسسDDات الجامعيDDة القيDام بDDه/ ثالثDا 
 :التطرف

تأھيUUل ا>خصUUا-1
مظUUاھر التطUUرف وأفكUUاره وا�نحUUراف الفكUUري وشUUواھده الدالUUة عليUUه

وإمدادھم بكافة المھارات للتعامل مع الشباب الذين تظھر لديھ

وذلك عن طريق عقد المحاضرات والنUدو
التطرف والرد عليھا
كافية في ھذا المجال

وقد تم اختيار ا>خصائيين ا�جتماعيين والنفسيين تحديدا للقيام بھذا الUدور          
كUUري متعUUددةالتطUUرف الف
وھذا من صميم عمل ا>خصائيين النفسيين وا�جتماعيين لما لديھم من خبرات تمكنھم , اقتصادية

من التعامل مع من لديه سبب أو أكثر من ھذه ا>سباب

                                                          
1

مشاركة في الملكية والثقة وإطXق طاقات الموظفين لتقديم أفضل ما لديھم.. التمكين  - 
تاريخ الدخول على الموقع, م1/5/2009الجمعة 

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_154887.html
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وبUUذل الجھUUود فUUي محاولUUة , الفكUUري
حتUUى , لUUى المسUUؤولين ا>علUUى

توضUUيح وإظھUUار أن التطUUرف الفكUUري قUUائم فUUي ا>سUUاس علUUى شUUبھات واھيUUة � ينقصUUھا إ� 
وقUUد أدت ھUUذه الشUUبھات إلUUى تشUUبع 

وليس لھUا قبUول , حتى وصل به ا>مر إلى التورط في أعمال إرھابية لم يقرھا الشرع أو العرف
  .الذي يرفض التخريب والتدمير وإزھاق ا>رواح البريئة

ليھUا كبUار إوالنUدوات والمحاضUرات التUي يUدعى 
والتحذير من ا�خت3فUات التUي 

  .و� تساھم في الحفاظ على الوطن

م الخاطئ لبعض النصوص الدينية التي تشمل القرآن الكUريم وأحاديUث السUنة 
وعUدم , وعدم إعمال العقل في التفكUر والتUدبر والفھUم والتحليUل لھUذه النصUوص

كان لUه بUالغ ا>ثUر فUي جنUوح بعUض الشUباب إلUى تنظيمUات وتيUارات 
الUUذي , بمضUUامين الشUUريعة ا4س3UUمية الغUUراء والUUدين ا4س3UUمي الحنيUUف

, العنيUف الفكUري الدعوة إلى ا�ھتمام بجمع الشبھات التي تؤدي ببعض الشباب إلى التطرف
ات ولUذا فإنUه يجUب تنميUة مھUار

وحتى يتمكنوا من فحص , حتى يمكنھم التمييز بين الحقائق والشبھات

أن يوسعوا صدورھم لتساؤ�ت الشباب 
وأن , والتشUUكيك المسUUبق حتUUى لUUو تميUUز أسUUلوبھم بالفظاظUUة والغلظUUة

لUى إوأن يبUذلوا قصUارى الجھUد حتUى يتوصUلوا 
  .ا4رھابالعنف و من الميل نحو التطرف ثم إلى

 ,Uة لتصحيح مفUاھيمھم الخاطئ
, واتجاھUUاتھم السUUلبية نحUUو مUUن خUUالفھم فUUي الفكUUر والUUرأي

>نUه حينمUا يسUمح ل\نسUان بUالبوح بكUل 
  .يسھل تكوين رؤية واضحة يتم من خ3لھا النقاش والتحاور معه

وبيان أضرارھا عليUه وعلUى , 
ثم طUرح السUبل والطUرق التUي 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية
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الفكUUري ولUUذا فعلUUيھم واجUUب تتبUUع ورصUUد حUUا�ت التطUUرف
لUUى المسUUؤولين ا>علUUىإفتحUUال تلUUك الح3UUت , ذا لUUم تتحقUUق النتUUائج المرضUUية

  . يقرروا ما يرونه مناسبا لتلك الحا�ت

توضUUيح وإظھUUار أن التطUUرف الفكUUري قUUائم فUUي ا>سUUاس علUUى شUUبھات واھيUUة � ينقصUUھا إ� 
وقUUد أدت ھUUذه الشUUبھات إلUUى تشUUبع , العلمUUاء وأصUUحاب الفكUUر الصUUائبالتفنيUUد والUUدحض مUUن قبUUل 

  .البعض بأفكار التطرف

حتى وصل به ا>مر إلى التورط في أعمال إرھابية لم يقرھا الشرع أو العرف
الذي يرفض التخريب والتدمير وإزھاق ا>رواح البريئة, على المستوى ا4نساني

والنUدوات والمحاضUرات التUي يUدعى , بغي عقد الورش التربويUةومن ھنا ين
والتحذير من ا�خت3فUات التUي , التي فيھا يتم تعزيز أفكار الوسطية وا�عتدال, 

و� تساھم في الحفاظ على الوطن, وتتسبب في الفرقة والبغضاء, تعزز ا�نقسامات الوطنية

م الخاطئ لبعض النصوص الدينية التي تشمل القرآن الكUريم وأحاديUث السUنة توضيح أن الفھ
وعدم إعمال العقل في التفكUر والتUدبر والفھUم والتحليUل لھUذه النصUوص, 

كان لUه بUالغ ا>ثUر فUي جنUوح بعUض الشUباب إلUى تنظيمUات وتيUارات , ةالرجوع إلى العلماء الثقا
بمضUUامين الشUUريعة ا4س3UUمية الغUUراء والUUدين ا4س3UUمي الحنيUUف ليسUUت علUUى درايUUة تامUUة

  .يرفض أعمال القتل والتخريب

الدعوة إلى ا�ھتمام بجمع الشبھات التي تؤدي ببعض الشباب إلى التطرف
ولUذا فإنUه يجUب تنميUة مھUار, وعرضھا عرضا وافيا والقيام على تحليلھا ونقدھا والUرد عليھUا

حتى يمكنھم التمييز بين الحقائق والشبھات, التفكير الناقد لدى الشباب
  .المعلومات وا>فكار

أن يوسعوا صدورھم لتساؤ�ت الشباب , وأيضا يجب على العلماء والمفكرين والمثقفين
حتUUى لUUو تميUUز أسUUلوبھم بالفظاظUUة والغلظUUة, يقUUةممUUن يبحثUUون عUUن الحق

وأن يبUذلوا قصUارى الجھUد حتUى يتوصUلوا , في النقاش معھم يتحلوا بالصبر والھوادة واللين
من الميل نحو التطرف ثم إلى ھمينقذو وحتى, إقناعھم بخطأ منھجھم

, كما يجب استغ3ل ھذه ا>سئلة في إقامة حوار مع الشباب
واتجاھUUاتھم السUUلبية نحUUو مUUن خUUالفھم فUUي الفكUUر والUUرأي, والمتعلقUUة بالشUUريعة ا4س3UUمية الغUUراء

>نUه حينمUا يسUمح ل\نسUان بUالبوح بكUل , والسماح لھم بزيادة فرصة التعبير عن رأيھم وأفكارھم
يسھل تكوين رؤية واضحة يتم من خ3لھا النقاش والتحاور معه

, العمل على توعية الطالب الجامعي بخطورة ا>فكار المتطرفة
ثم طUرح السUبل والطUرق التUي , وتقديم حلول وأفكار واقعية لمشاكل ا�نحراف الفكري

  .تساھم في الوقاية منھا

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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ولUUذا فعلUUيھم واجUUب تتبUUع ورصUUد حUUا�ت التطUUرف          
ذا لUUم تتحقUUق النتUUائج المرضUUيةإو, ع3جھUUا

يقرروا ما يرونه مناسبا لتلك الحا�ت

توضUUيح وإظھUUار أن التطUUرف الفكUUري قUUائم فUUي ا>سUUاس علUUى شUUبھات واھيUUة � ينقصUUھا إ�  -2
التفنيUUد والUUدحض مUUن قبUUل 

البعض بأفكار التطرف

حتى وصل به ا>مر إلى التورط في أعمال إرھابية لم يقرھا الشرع أو العرف
على المستوى ا4نساني

ومن ھنا ين          
, العلماء التربويين

تعزز ا�نقسامات الوطنية

توضيح أن الفھ -3
, النبوية المطھرة

الرجوع إلى العلماء الثقا
ليسUUت علUUى درايUUة تامUUة

يرفض أعمال القتل والتخريب

الدعوة إلى ا�ھتمام بجمع الشبھات التي تؤدي ببعض الشباب إلى التطرف -4
وعرضھا عرضا وافيا والقيام على تحليلھا ونقدھا والUرد عليھUا

التفكير الناقد لدى الشباب
المعلومات وا>فكار

وأيضا يجب على العلماء والمفكرين والمثقفين          
ممUUن يبحثUUون عUUن الحق

يتحلوا بالصبر والھوادة واللين
إقناعھم بخطأ منھجھم

كما يجب استغ3ل ھذه ا>سئلة في إقامة حوار مع الشباب          
والمتعلقUUة بالشUUريعة ا4س3UUمية الغUUراء

والسماح لھم بزيادة فرصة التعبير عن رأيھم وأفكارھم
يسھل تكوين رؤية واضحة يتم من خ3لھا النقاش والتحاور معه, أفكاره

العمل على توعية الطالب الجامعي بخطورة ا>فكار المتطرفة -5
وتقديم حلول وأفكار واقعية لمشاكل ا�نحراف الفكري, المجتمع

تساھم في الوقاية منھا
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وتحذيرھم , تى أنواعهومن ھنا يجب التنبيه على الشباب بالقراءة وا�ط3ع والتثقف بش
وبحيث يكون من الواجب على كل واحد منھم أن تكون له وقفة مUع 
نفسه يراجع فيھا أفكاره ومعتقداته وما يلقيه على مسامعه من ليسوا بأھل >ن يتلقى منھم وعنھم  

  . والباطل

, التعريUUف با4سUUھامات الفكريUUة الجامعيUUة للبUUاحثين فUUي مجUUال التطUUرف الفكUUري وا4رھUUاب
ودورھا , وإظھار فوائدھا الكثيرة في تثقيف المھتمين بھذا الموضوع

  

لعمUل بحUوث ودراسUات خاصUة بقضUايا التطUرف 
, والو�ء وا�نتماء للوطن, والحوار
  

وعUدم ا�نغ3Uق علUى أنفسUھم 
والتنقيUب والبحUث المسUتمران عUن 
  .وغرس القيم ا4س3مية وفق التصورات ا4س3مية الصحيحة في نفوس ھؤ�ء الشباب 

, � تكون إ� عن علم وعمUل, 
وعن معرفة بطبيعة ا4نسان وعوامل نشأته وبيئته التي أثUرت فيUه 

يسيئ لصورة , ويجب أيضا تعريفھم بأن التطرف الفكري المؤدي إلى ا4رھاب والعنف
و� يخUدم إ� قضUايا أعUداء ا>متUين العربيUة 

لمواجھDة التطDرف الفكDري فDي المجتمDع 

, تصويبه أو تطUويرهمراجعة الك3م في شأن ما أو رأي ما لتعزيزه أو 
يمكDDن القDDول بDDأن مDDن أفضDDل 
لDDى القضDDاء علDDى ظDDاھرة التطDDرف الفكDDري فDDي المجتمDDع 

, وتسDتحثھم للتصDدي لDه, أو على ا!قDل تDؤدي إلDى توضDيح الصDورة أمDام الجمDاھير
ھDي ممارسDDة الحDوار مDDع , ر إظھDار خطDDورة التطDرف الفكDري علDDى المجتمDع وعلDDى ا!فDراد

ولھUا , ومصر بكل مUا فيھUا مUن قUدرات ومUا لUديھا مUن مصUادر لUيس أمامھUا إ� مواجھUة التحUدي
وعندھا القوة الكامنUة , ذلك >ن لديھا ا4نسان القادر

تلك , تي تتفجر أمام التحديات والتي تمكنھا من وثبة محسوبة تنقلھا الى مستوى القدرة المتفوقة

34.  

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ومن ھنا يجب التنبيه على الشباب بالقراءة وا�ط3ع والتثقف بش
وبحيث يكون من الواجب على كل واحد منھم أن تكون له وقفة مUع , من ا�نسياق وراء أھوائھم

نفسه يراجع فيھا أفكاره ومعتقداته وما يلقيه على مسامعه من ليسوا بأھل >ن يتلقى منھم وعنھم  
والباطل>ن ھذه الوقفة سيكون لھا بالغ ا>ثر في أن يميز بين الحق 

التعريUUف با4سUUھامات الفكريUUة الجامعيUUة للبUUاحثين فUUي مجUUال التطUUرف الفكUUري وا4رھUUاب
وإظھار فوائدھا الكثيرة في تثقيف المھتمين بھذا الموضوع, والحث على ا�ستفادة منھا

  .الفاعل في تجنيب الشباب ا�نز�ق نحو التطرف والجنوح الفكري

لعمUل بحUوث ودراسUات خاصUة بقضUايا التطUرف , إعداد وطUرح مسUابقاتمع ضرورة 
والحوار, حتى يتم تعزيز أفكار البحث وا�ط3ع, وا4رھاب والعنف

  .تلك ا>فكار التي من شأنھا خدمة قضية مواجھة التطرف الفكري

, نھUاتوجيه الشباب لعدم التعصب ا>عمى لجماعة أو طائفة بعي
والتنقيUب والبحUث المسUتمران عUن , فكريا حتى � يصادروا بأنفسھم حقھم في حرية الفكر والنقد

وغرس القيم ا4س3مية وفق التصورات ا4س3مية الصحيحة في نفوس ھؤ�ء الشباب 

, fومن ھنا ينبغي تبصير الشباب بأن الدعوة إلى طريق 
وعن معرفة بطبيعة ا4نسان وعوامل نشأته وبيئته التي أثUرت فيUه , وبالحكمة والموعظة الحسنة

  .حتى يستطيع أن يحدث تغييرا إيجابيا فيمن حوله

ويجب أيضا تعريفھم بأن التطرف الفكري المؤدي إلى ا4رھاب والعنف
و� يخUدم إ� قضUايا أعUداء ا>متUين العربيUة , ويضر المسلمين أكثر مما يUنفعھم

لمواجھDة التطDرف الفكDري فDي المجتمDع , ترسDيخ ثقافDة الحDوار كأسDلوب تربDوي فاعDل

مراجعة الك3م في شأن ما أو رأي ما لتعزيزه أو " يعرف الحوار على أنه 
يمكDDن القDDول بDDأن مDDن أفضDDل و, )1"(والوصUUول فيUUه إلUUى التماثUUل أو التجUUانس أو التفUUاھم الكامUUل

لDDى القضDDاء علDDى ظDDاھرة التطDDرف الفكDDري فDDي المجتمDDع إا!سDDاليب والممارسDDات التDDي تDDؤدي 
أو على ا!قDل تDؤدي إلDى توضDيح الصDورة أمDام الجمDاھير
ر إظھDار خطDDورة التطDرف الفكDري علDDى المجتمDع وعلDDى ا!فDراد

ومصر بكل مUا فيھUا مUن قUدرات ومUا لUديھا مUن مصUادر لUيس أمامھUا إ� مواجھUة التحUدي
ذلك >ن لديھا ا4نسان القادر, القدرة على أن تجتاز العقبات التي تواجھھا

تي تتفجر أمام التحديات والتي تمكنھا من وثبة محسوبة تنقلھا الى مستوى القدرة المتفوقة
                                         

34ص,م2008, 33ع,24مج, مجلة جامعة دمشق, "ثقافة الحوار مع اfخر

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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ومن ھنا يجب التنبيه على الشباب بالقراءة وا�ط3ع والتثقف بش          
من ا�نسياق وراء أھوائھم

نفسه يراجع فيھا أفكاره ومعتقداته وما يلقيه على مسامعه من ليسوا بأھل >ن يتلقى منھم وعنھم  
>ن ھذه الوقفة سيكون لھا بالغ ا>ثر في أن يميز بين الحق , العلم

التعريUUف با4سUUھامات الفكريUUة الجامعيUUة للبUUاحثين فUUي مجUUال التطUUرف الفكUUري وا4رھUUاب -6
والحث على ا�ستفادة منھا

الفاعل في تجنيب الشباب ا�نز�ق نحو التطرف والجنوح الفكري

مع ضرورة           
وا4رھاب والعنف

تلك ا>فكار التي من شأنھا خدمة قضية مواجھة التطرف الفكري

توجيه الشباب لعدم التعصب ا>عمى لجماعة أو طائفة بعي -7
فكريا حتى � يصادروا بأنفسھم حقھم في حرية الفكر والنقد

وغرس القيم ا4س3مية وفق التصورات ا4س3مية الصحيحة في نفوس ھؤ�ء الشباب , الحقيقة

ومن ھنا ينبغي تبصير الشباب بأن الدعوة إلى طريق           
وبالحكمة والموعظة الحسنة

حتى يستطيع أن يحدث تغييرا إيجابيا فيمن حوله, وتأثر بھا

ويجب أيضا تعريفھم بأن التطرف الفكري المؤدي إلى ا4رھاب والعنف          
ويضر المسلمين أكثر مما يUنفعھم, ا4س3م السمحة

  .وا4س3مية

ترسDيخ ثقافDة الحDوار كأسDلوب تربDوي فاعDل/ رابعا 
  :المصري

يعرف الحوار على أنه 
والوصUUول فيUUه إلUUى التماثUUل أو التجUUانس أو التفUUاھم الكامUUل

ا!سDDاليب والممارسDDات التDDي تDDؤدي 
أو على ا!قDل تDؤدي إلDى توضDيح الصDورة أمDام الجمDاھير, المصري

DرادعبDى ا!فDDع وعلDى المجتمDDري علDرف الفكDورة التطDDار خطDر إظھ
  .اJخر

ومصر بكل مUا فيھUا مUن قUدرات ومUا لUديھا مUن مصUادر لUيس أمامھUا إ� مواجھUة التحUدي
القدرة على أن تجتاز العقبات التي تواجھھا

تي تتفجر أمام التحديات والتي تمكنھا من وثبة محسوبة تنقلھا الى مستوى القدرة المتفوقةال
                                                          

1
ثقافة الحوار مع اfخر", حسين جمعة  -
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القدرة التي حافظت على مصر علUى مUدى آ�ف السUنين رغUم مUا أصUابھا مUن عثUرات علUى مUر 

وتحديUد الموقUع , النظر في ا>وضاع القائمUة وتحليلھUا علUى ضUوء متغيUرات العصUر الحUالي

والبعUUد عUUن مسUUارب , ائديUUة المختلUUف عليھUUا
حتى تكون الحلول نابعة من رغبUة صUادقه ووحUدة قوميUة وفكريUة قائمUة علUى أسUس 

و� يمكUن تصUور حيUاة , وينبغي القول بأن الحوار يكتسب أھمية بالغة في حياة ا4نسان
ولUو� الحUوار , ا�جتمUاعي داخUل المجتمUع

الذي يعد ظاھرة إنسانية لتعطلت الكثير من المصالح التي يسعى ا4نسان إلى تحقيقھا سواء على 
وبھذا تبرر حكمة f عز وجل في أنه خلUق ا4نسUان وزوده 
وتتمثUل ھUذه ا>داة التUي تولUد مUع 
ا4نسان كاستعداد فطري ثم ينمو ھذا ا�ستعداد مع نمو ا4نسان وتقدمه في السن ليتحول إلى لغة 
ويلعب الحوار دورا ھائ3 في إحالة ھذا ا�سUتعداد الUى 

ھناك مجموعة عامة من الصفات التي يجب أن تتوافر فUي أي 
يحاول أن يتصدى لقضUايا ) الخ

Uايا التطUة بقضUام وا4حاطUن ا4لمUر مUدر كبيUى قUاور علUريأن يكون المحUيا , رف الفكUسياس
معترف بھا من قبUل " أكاديمية

ھUو أن يسUھل عليUه ا4يجUاز والدقUة فUي 
حتى يستطيع أن يبسط المعلومUة ويحUول الكلمUات 

بت���اريخ , كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499.  

 ,الق���اھرة,نھض%%%ة مص%%%ر للطباع%%%ة والنش%%%ر

منظومة القيم وأثرھا في تنمية ", التربوية واfسرية و كلية الدراسات اسXمية نوفي بازار بصربيا
, جمھورية صربيا, ICEFSواFسرية المركز الدولي ل/ستراتيجيات التربوية 

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

القدرة التي حافظت على مصر علUى مUدى آ�ف السUنين رغUم مUا أصUابھا مUن عثUرات علUى مUر 
  :من ھنا � بد من حوار فكري يرتكز على

  .)1(للحواركمبدأ حاكم , ا4يمان بمبدأ الوحدة مع ا�خت3ف

النظر في ا>وضاع القائمUة وتحليلھUا علUى ضUوء متغيUرات العصUر الحUالي
 .الذي تتبوءه مصر من العالم المحيط

 .إبراز حجم المشاكل وا4صرار على مواجھتھا وحلھا

 .وضع أسلوب علمي وعميق للتعامل مع المشك3ت

ائديUUة المختلUUف عليھUUاا�بتعUUاد عUUن الخ3فUUات السياسUUية والتحUUديات العق
حتى تكون الحلول نابعة من رغبUة صUادقه ووحUدة قوميUة وفكريUة قائمUة علUى أسUس 

وينبغي القول بأن الحوار يكتسب أھمية بالغة في حياة ا4نسان
ا�جتمUاعي داخUل المجتمUعإنسانية بدون وجUود حUوار يحقUق مUا يسUمى بالتفاعUل 

الذي يعد ظاھرة إنسانية لتعطلت الكثير من المصالح التي يسعى ا4نسان إلى تحقيقھا سواء على 
وبھذا تبرر حكمة f عز وجل في أنه خلUق ا4نسUان وزوده , مستوى حياته الفردية أو الجماعية

وتتمثUل ھUذه ا>داة التUي تولUد مUع , صUل معھUمبا>داة التي تساعده على التحUاور مUع غيUره والتوا
ا4نسان كاستعداد فطري ثم ينمو ھذا ا�ستعداد مع نمو ا4نسان وتقدمه في السن ليتحول إلى لغة 

ويلعب الحوار دورا ھائ3 في إحالة ھذا ا�سUتعداد الUى , يعتمد عليھا ا4نسان في عملية التواصل
  .)3(أداة للتواصل ا�جتماعي

ھناك مجموعة عامة من الصفات التي يجب أن تتوافر فUي أي , وبداية وفي نفس السياق
الخ....,رجل أمن, واعظ شيخا كان أم قسيسا, أم, أب
  :وھي كما يلي, 

Uايا التطUة بقضUام وا4حاطUن ا4لمUر مUدر كبيUى قUاور علUأن يكون المح
أكاديمية"ويفضل الحاصل على شھادات علمية , الخ....ودينيا وقانونيا

 .مؤسسات عظيمة مشھود لھا لمكانتھا

ھUو أن يسUھل عليUه ا4يجUاز والدقUة فUي , والھدف من كونه متخصصا  في مادة الحUوار
حتى يستطيع أن يبسط المعلومUة ويحUول الكلمUات وأيضا , إيصال ما يريد إيصاله للطرف اJخر

  . الصعبة ذات ا>بعاد المركبة لمفاھيم بسيطة يسھل فھمھا

                                         

كتب��ه عل��ى ص��فحته الشخص��ية عل��ى الف��يس ب��وك, أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499: متاح على الرابط

نھض%%%ة مص%%%ر للطباع%%%ة والنش%%%ر,إب���راھيمدالي���ا محم���د : إش���راف ع���ام, "تطلع%%%ات لمص%%%ر المس%%%تقبل

التربوية واfسرية و كلية الدراسات اسXمية نوفي بازار بصربيا ستراتيجيات
المركز الدولي ل/ستراتيجيات التربوية , "الحوار وتعزيز ا6رشاد التربوي والوساطة اFسرية

         . 

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

القدرة التي حافظت على مصر علUى مUدى آ�ف السUنين رغUم مUا أصUابھا مUن عثUرات علUى مUر 
من ھنا � بد من حوار فكري يرتكز على, التاريخ

ا4يمان بمبدأ الوحدة مع ا�خت3ف •
النظر في ا>وضاع القائمUة وتحليلھUا علUى ضUوء متغيUرات العصUر الحUالي •

الذي تتبوءه مصر من العالم المحيط
إبراز حجم المشاكل وا4صرار على مواجھتھا وحلھا •
وضع أسلوب علمي وعميق للتعامل مع المشك3ت •
ا�بتعUUاد عUUن الخ3فUUات السياسUUية والتحUUديات العق •

حتى تكون الحلول نابعة من رغبUة صUادقه ووحUدة قوميUة وفكريUة قائمUة علUى أسUس , الخطأ
  .)2(علمية

وينبغي القول بأن الحوار يكتسب أھمية بالغة في حياة ا4نسان          
إنسانية بدون وجUود حUوار يحقUق مUا يسUمى بالتفاعUل 

الذي يعد ظاھرة إنسانية لتعطلت الكثير من المصالح التي يسعى ا4نسان إلى تحقيقھا سواء على 
مستوى حياته الفردية أو الجماعية

با>داة التي تساعده على التحUاور مUع غيUره والتوا
ا4نسان كاستعداد فطري ثم ينمو ھذا ا�ستعداد مع نمو ا4نسان وتقدمه في السن ليتحول إلى لغة 

يعتمد عليھا ا4نسان في عملية التواصل
أداة للتواصل ا�جتماعي

وبداية وفي نفس السياق         
أب, معلم(محاور 

, التطرف الفكري

- Uايا التطUة بقضUام وا4حاطUن ا4لمUر مUدر كبيUى قUاور علUأن يكون المح
ودينيا وقانونيا

مؤسسات عظيمة مشھود لھا لمكانتھا
والھدف من كونه متخصصا  في مادة الحUوار          

إيصال ما يريد إيصاله للطرف اJخر
الصعبة ذات ا>بعاد المركبة لمفاھيم بسيطة يسھل فھمھا

                                                          
1

أس��تاذ أص��ول التربي��ة بكلي��ة التربي��ة جامع��ة كف��ر الش��يخ, عص��ام ھ��Xل -
متاح على الرابط,م12/9/2021

2
تطلع%%%ات لمص%%%ر المس%%%تقبل" , إب���راھيم ب���دران -
  .54ص,م2007,
3

ستراتيجياتل�المركز الدولي  - 
الحوار وتعزيز ا6رشاد التربوي والوساطة اFسرية

.         م2019, 9/4و 8/4
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فطنUUا ويقظUUا لمUUا يقولUUه الطUUرف اJخUUر مUUن شUUبھات 
وأن يتحلى بالصبر وا>نUاة أثنUاء 

  .ير النقاش؛ >ن ذلك يعد بمثابة تعبير عملي عن الحكمة والثقة

وما يتصل بھا , أن يكون لديه إلمام جيد بالمشك3ت العامة المطروحة على الساحة المصرية
>ن قضايا التطرف الفكري دائما ما تتشابك مع قضايا مجتمعية 

القUيم  -أثناء الحوار -وأن يراعي 

أن يكUUUون مUUUدركا لbھميUUUة البالغUUUة للمعركUUUة الفكريUUUة التUUUي سيخوضUUUھا مUUUن أجUUUل التنUUUوير 
وسUياحة فكريUة فUي أدمغUة , وا4ص3ح؛ >ن الحوار معركة فكرية تدور بين عقليات مختلفUة

وعلى قدر كبير من الحياديUة حينمUا يسUتخدم ھUذه الثقافUة 

وبمUا أن , فالحوار مظھر حضاري يعكس النضج الفكري للمجتمع ويرمز لرقUي أفUراده
فة بإقحام ف3بد أن � تتم المجاز
  .أي محاور لخوض تلك المعركة؛ بل �بد أن تتوفر فيه مقومات وأركان العمل الناجح

ومDDا ينبغDDي أن يتضDDمنه كDDل خطDDاب مDDن أسDDاليب 

ولكل , يمكن القول بأن الخطابات المستخدمة في الحوار الھادف لمواجھة التطرف الفكري تتنوع

وھUUو الخطUUUاب الUUذي ينطلUUق مUUن المضUUUمون 
ويتميUز ھUذا النUوع مUن الخطUاب بأنUه يقUوم 

ءات بتصUUUحيح مUUUا يقدمUUUه أھUUUل التطUUUرف مUUUن ا>فكUUUار ويسUUUعى 4ظھUUUار ا>خطUUUاء وا�فتUUUرا
وتقUوم العديUد مUن , في أي موضوع سياسي أو اجتمUاعي أو دينUي

ومDن ھنDا فإنDه ينبغDي , )1(الحكومات والمؤسسات الدولية والمحلية بھذا النوع من المبادرات
  

والعمUل علUى إتاحUة ذلUك للعامUة 
  .من أجل تحصين عقول وأفكار أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع

تفنيUد مUUا تسUUتند عليUUه جماعUUات التطUUرف الفكUري والتشUUدد المبنUUي علUUى الجھUUل المغلUUف بقشUUور 
UUة التUوص الدينيUبعض النصUة لUUة وعبثيUيرات خاطئUن تفسUUرأي مUUع لUم نرجUي ل

ومحاولة إقناعھم بھذه التفسUيرات 

ھادية بالحاج : مراجعة وتدقيق, "العنيف في تونس

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فطنUUا ويقظUUا لمUUا يقولUUه الطUUرف اJخUUر مUUن شUUبھات , أن يكUUون حكيمUUا فUUي أقوالUUه وأفعالUUه
وأن يتحلى بالصبر وا>نUاة أثنUاء , وأن يكون فقيھا في القضايا المعاصرة >مته, 

ير النقاش؛ >ن ذلك يعد بمثابة تعبير عملي عن الحكمة والثقة
أن يكون لديه إلمام جيد بالمشك3ت العامة المطروحة على الساحة المصرية

>ن قضايا التطرف الفكري دائما ما تتشابك مع قضايا مجتمعية , من مشك3ت إقليمية ودولية

وأن يراعي , صاحب نظرة بعيدة, ا>فق واسع, أن يكون ذا عقل متفتح
  .الذاتية لcخر بغض النظر عن سلوكياته

أن يكUUUون مUUUدركا لbھميUUUة البالغUUUة للمعركUUUة الفكريUUUة التUUUي سيخوضUUUھا مUUUن أجUUUل التنUUUوير 
وا4ص3ح؛ >ن الحوار معركة فكرية تدور بين عقليات مختلفUة

وعلى قدر كبير من الحياديUة حينمUا يسUتخدم ھUذه الثقافUة , أن يكون على قدر كبير من الثقافة
.  

فالحوار مظھر حضاري يعكس النضج الفكري للمجتمع ويرمز لرقUي أفUراده
ف3بد أن � تتم المجاز, )التطرف الفكري(القضية التي تناقش في ھذا البحث ھي قضية 

أي محاور لخوض تلك المعركة؛ بل �بد أن تتوفر فيه مقومات وأركان العمل الناجح

ومDDا ينبغDDي أن يتضDDمنه كDDل خطDDاب مDDن أسDDاليب , أنDDواع الخطابDDات المسDDتخدمة فDDي الحDDوار

يمكن القول بأن الخطابات المستخدمة في الحوار الھادف لمواجھة التطرف الفكري تتنوع
  :وأبرزھا أربعة ھي, ا خصائص وأھداف معينة

وھUUو الخطUUUاب الUUذي ينطلUUق مUUن المضUUUمون ): counter Discourse(الخطUUاب المضUUاد 
ويتميUز ھUذا النUوع مUن الخطUاب بأنUه يقUوم , المتطرف ويعيد تصويبه با4جابة المباشرة عنUه

بتصUUUحيح مUUUا يقدمUUUه أھUUUل التطUUUرف مUUUن ا>فكUUUار ويسUUUعى 4ظھUUUار ا>خطUUUاء وا�فتUUUرا
في أي موضوع سياسي أو اجتمUاعي أو دينUي, وا�دعاءات الكاذبة لديھم

الحكومات والمؤسسات الدولية والمحلية بھذا النوع من المبادرات
  :ما يلي, أن يتضمن الخطاب التربوي المضاد للتطرف الفكري

والعمUل علUى إتاحUة ذلUك للعامUة , جماعUات التطUرف الفكUريتصحيح المفUاھيم المغلوطUة لUدى 
من أجل تحصين عقول وأفكار أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع

تفنيUد مUUا تسUUتند عليUUه جماعUUات التطUUرف الفكUري والتشUUدد المبنUUي علUUى الجھUUل المغلUUف بقشUUور 
 ,UUة التUوص الدينيUبعض النصUة لUUة وعبثيUيرات خاطئUن تفسUUم

ومحاولة إقناعھم بھذه التفسUيرات , أصحاب الفكر المستنير المنضبط والعلم الحقيقي في تفسيرھا
  .والمأخوذة بالتأكيد عن علماء ثقاة

                                         

العنيف في تونس مناھضة التطرفأصوات الحكمة للنساء من أجل " , سكينه بوراوي وآخرون
 .108ص , م2018, )كوثر(مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث

التطرف الفكري والشخصية المصرية

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ   

أن يكUUون حكيمUUا فUUي أقوالUUه وأفعالUUه -
, ومتناقضات

ير النقاش؛ >ن ذلك يعد بمثابة تعبير عملي عن الحكمة والثقةس
أن يكون لديه إلمام جيد بالمشك3ت العامة المطروحة على الساحة المصرية -

من مشك3ت إقليمية ودولية
  .أخرى

أن يكون ذا عقل متفتح -
الذاتية لcخر بغض النظر عن سلوكياته

أن يكUUUون مUUUدركا لbھميUUUة البالغUUUة للمعركUUUة الفكريUUUة التUUUي سيخوضUUUھا مUUUن أجUUUل التنUUUوير  -
وا4ص3ح؛ >ن الحوار معركة فكرية تدور بين عقليات مختلفUة

  .متعددة

أن يكون على قدر كبير من الثقافة -
.في أي حوار

فالحوار مظھر حضاري يعكس النضج الفكري للمجتمع ويرمز لرقUي أفUراده          
القضية التي تناقش في ھذا البحث ھي قضية 

أي محاور لخوض تلك المعركة؛ بل �بد أن تتوفر فيه مقومات وأركان العمل الناجح

أنDDواع الخطابDDات المسDDتخدمة فDDي الحDDوار �
  :تربوية

يمكن القول بأن الخطابات المستخدمة في الحوار الھادف لمواجھة التطرف الفكري تتنوع
ا خصائص وأھداف معينةمنھ

الخطUUاب المضUUاد   - أ
المتطرف ويعيد تصويبه با4جابة المباشرة عنUه

بتصUUUحيح مUUUا يقدمUUUه أھUUUل التطUUUرف مUUUن ا>فكUUUار ويسUUUعى 4ظھUUUار ا>خطUUUاء وا�فتUUUرا
وا�دعاءات الكاذبة لديھم

الحكومات والمؤسسات الدولية والمحلية بھذا النوع من المبادرات
أن يتضمن الخطاب التربوي المضاد للتطرف الفكري

تصحيح المفUاھيم المغلوطUة لUدى * 
من أجل تحصين عقول وأفكار أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع, أيضا

تفنيUد مUUا تسUUتند عليUUه جماعUUات التطUUرف الفكUري والتشUUدد المبنUUي علUUى الجھUUل المغلUUف بقشUUور * 
, ورقUائق مUن علUم

أصحاب الفكر المستنير المنضبط والعلم الحقيقي في تفسيرھا
والمأخوذة بالتأكيد عن علماء ثقاة, السليمة

                                                          
1

سكينه بوراوي وآخرون - 
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث, يوسف
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ومUا , بمخUاطر ا>فكUار المتطرفUة
البعد عن صحيح الدين وما ينتج عنھا من انز�ق نحو غيابات 

والبحUث بدقUة , ولن يكون ذلك إ� بالتشجيع على كثرة القراءة التUي تحقUق فائUدة
وا�ط3ع علUى ثقافUات , عن المعلومة الغائبة في كل قضية وعدم إبداء الرأي قبل الوصول إليھا

السعي لنشر الثقافة ا4س3مية الصحيحة التUي تتسUم بالوسUطية وا�عتUدال وعUدم الغلUو والتشUدد 
وتشUجع علUى ا�خUت3ط بUاJخر وتحUث علUى 

أسUي محاولة التقرب منه والتعرف عليه و ا�ط3ع على تجاربه ا4نسUانية ا4يجابيUة ومحاولUة الت
وأيضا  تحUث , وكلھا عمليات عقلية بعيدة عن العنف
وقبل كل ذلك , والتشييد والتعمير والبناء

وھو الخطاب الذي يواجUه التطUرف بإع3نUه أنUه 
ويقUUدم ھUذا التفسUUير لتنقيUUة , ھUو الUUذي يمتلUك التفسUUير الصUحيح خاصUUة علUى المسUUتوى الUديني

ويركUز ھUذا , ا>فكار من التشوھات التي تصيبھا بسبب ترويج المتطرفين لفھم غير سليم لھا
نصUوص الدينيUة وفUق مUا عرفUه 
>نUه يسUعى لتبيUان أصUل ا>مUور وفھمھUا مUن 

أو " ا>صUيل"حيث يقدم الموقع موقف ا4س3Uم 
ھنا فإنه  ومن, )1("الخاطئة"ويدحض المقاربات 
  :ما يلي, 

كUاحترام اJخUر والمسUاواة , توضUيح القUيم المشUتركة التUي دعUت إليھUا جميUع ا>ديUان السUماوية

والحUث , ف عقائUدھم ومUذاھبھم

بعيدا عن انتماءاته الدينية , إظھار أن الدين ا4س3مي من أكثر ا>ديان اھتماما بكرامة ا4نسان
  .وا>دلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطھرة

والحUUث علUUى التبUUادل فUUي , ترسUUيخ >سUUس التعUUايش السUUلمي بUUين أصUUحاب ا>ديUUان المختلفUUة

ويمتلك  قابلية , للوصول الى تكوين فرد مسئول ومتضامن

 .          ن والتعاطف مع قضاياھم العادلة ومطالبھم المستحقة

  .109- 108ص, مرجع سابق, "العنيف في تونس

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بمخUاطر ا>فكUار المتطرفUة, توعية الشUباب المسUلم فUي داخUل القطUر المصUري وخارجUه
البعد عن صحيح الدين وما ينتج عنھا من انز�ق نحو غيابات تستند عليه من تأوي3ت بعيدة كل 

ولن يكون ذلك إ� بالتشجيع على كثرة القراءة التUي تحقUق فائUدة
عن المعلومة الغائبة في كل قضية وعدم إبداء الرأي قبل الوصول إليھا

  .المنطقأخرى والحث على إعمال العقل و

السعي لنشر الثقافة ا4س3مية الصحيحة التUي تتسUم بالوسUطية وا�عتUدال وعUدم الغلUو والتشUدد 
وتشUجع علUى ا�خUت3ط بUاJخر وتحUث علUى , وعدم الجنوح نحو ھUدم المجتمعUات وسUفك الUدماء

محاولة التقرب منه والتعرف عليه و ا�ط3ع على تجاربه ا4نسUانية ا4يجابيUة ومحاولUة الت
وكلھا عمليات عقلية بعيدة عن العنف, كما تدعو إلى التفكير والتأمل والتدبر

والتشييد والتعمير والبناء, الثقافة ا4س3مية الصحيحة على العمل والبذل والعطاء
  .تأمر بعبادة f الخالق سبحانه وتعالى

وھو الخطاب الذي يواجUه التطUرف بإع3نUه أنUه  :)Original discourse(الخطاب ا>صيل 
ھUو الUUذي يمتلUك التفسUUير الصUحيح خاصUUة علUى المسUUتوى الUديني

ا>فكار من التشوھات التي تصيبھا بسبب ترويج المتطرفين لفھم غير سليم لھا
نصUوص الدينيUة وفUق مUا عرفUه وينشUر تفسUير ال, النوع بشكل خاص على المواضيع الدينيUة

>نUه يسUعى لتبيUان أصUل ا>مUور وفھمھUا مUن , لذلك يعرف بالخطUاب ا>صUيل, 
حيث يقدم الموقع موقف ا4س3Uم , مصادرھا وعبر المراجع المؤھلة لتفسيرھا
ويدحض المقاربات , من القضايا المرتبطة بالتطرف

, لمواجھة التطرف الفكري, ينبغي أن يتضمن الخطاب ا!صيل
توضUيح القUيم المشUتركة التUي دعUت إليھUا جميUع ا>ديUان السUماوية

 .والتسامح ونبذ العنف واحترام عقائد اJخرين

ف عقائUدھم ومUذاھبھمعلUى اخUت3, الدعوة إلى توحيد المجتمع الذي يعيش فيه الجميع
  .على التكاتف 4قامة نظام قائم على العدل والمساواة

إظھار أن الدين ا4س3مي من أكثر ا>ديان اھتماما بكرامة ا4نسان
وا>دلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطھرة, والقومية والعرقية

ترسUUيخ >سUUس التعUUايش السUUلمي بUUين أصUUحاب ا>ديUUان المختلفUUة
  .الع3قات ليحسن كل فرد صورته أمام اJخر

للوصول الى تكوين فرد مسئول ومتضامن, تنمية التفاھم والتسامح بين ا>فراد
  .ل3نفتاح على ثقافة اJخر

ن والتعاطف مع قضاياھم العادلة ومطالبھم المستحقةمحاولة تفھم أوجاع اJخري

                                         

العنيف في تونس مناھضة التطرفأصوات الحكمة للنساء من أجل " , سكينه بوراوي وآخرون

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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توعية الشUباب المسUلم فUي داخUل القطUر المصUري وخارجUه* 
تستند عليه من تأوي3ت بعيدة كل 

ولن يكون ذلك إ� بالتشجيع على كثرة القراءة التUي تحقUق فائUدة, الجھل والتخلف
عن المعلومة الغائبة في كل قضية وعدم إبداء الرأي قبل الوصول إليھا

أخرى والحث على إعمال العقل و

السعي لنشر الثقافة ا4س3مية الصحيحة التUي تتسUم بالوسUطية وا�عتUدال وعUدم الغلUو والتشUدد * 
وعدم الجنوح نحو ھUدم المجتمعUات وسUفك الUدماء

محاولة التقرب منه والتعرف عليه و ا�ط3ع على تجاربه ا4نسUانية ا4يجابيUة ومحاولUة الت
كما تدعو إلى التفكير والتأمل والتدبر, بھا

الثقافة ا4س3مية الصحيحة على العمل والبذل والعطاء
تأمر بعبادة f الخالق سبحانه وتعالى

الخطاب ا>صيل   - ب
ھUو الUUذي يمتلUك التفسUUير الصUحيح خاصUUة علUى المسUUتوى الUديني

ا>فكار من التشوھات التي تصيبھا بسبب ترويج المتطرفين لفھم غير سليم لھا
النوع بشكل خاص على المواضيع الدينيUة

, التقليد السليم
مصادرھا وعبر المراجع المؤھلة لتفسيرھا

من القضايا المرتبطة بالتطرف" الصحيح"
ينبغي أن يتضمن الخطاب ا!صيل

توضUيح القUيم المشUتركة التUي دعUت إليھUا جميUع ا>ديUان السUماوية* 
والتسامح ونبذ العنف واحترام عقائد اJخرين

الدعوة إلى توحيد المجتمع الذي يعيش فيه الجميع* 
على التكاتف 4قامة نظام قائم على العدل والمساواة

إظھار أن الدين ا4س3مي من أكثر ا>ديان اھتماما بكرامة ا4نسان* 
والقومية والعرقية

ترسUUيخ >سUUس التعUUايش السUUلمي بUUين أصUUحاب ا>ديUUان المختلفUUةال* 
الع3قات ليحسن كل فرد صورته أمام اJخر

تنمية التفاھم والتسامح بين ا>فراد* 
ل3نفتاح على ثقافة اJخر

محاولة تفھم أوجاع اJخري* 

                                                          
1

سكينه بوراوي وآخرون - 
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ھUو الخطUاب الUذي يسUعى إلUى تقUديم المضUمون 
وبUUذلك يمثUUل صUUراعا علUUى , 
للتمسUك بUالقيم ا4يجابيUة فUي  -

فمث3 في , إنه الصراع الدائر على مواقع التواصل ا�جتماعي
الحياة يولUد الرغبUة فUي تطUوير الUنفس والمجتمUع ا>مUر 

 .)1("تأثيرال

إن موضوع ا4ع3م مھمUا تصUور الUبعض فھUو لUيس اقتصUاديا علUى ا4ط3Uق حتUى لUو 
فالشعب المصري له خصائص ه التي تميزه عن سائر الدول 

 وكUل مUن يعتUدي, بحكم عوامل كثيرة تصنع أخ3قا خاصة بھذا الشعب يعرفھUا القاصUي والUداني
ولكنUه يجUب , ومن ھنا فإن تبادل المواد ا4ع3مية � يتم عن طريق شUركات

أن يتم عن طريق وزارة الثقافة >ن تداول المعاني � تصلح له ھيئات اقتصادية ولكن تصلح لUه 
 لمواجھDة, ومن ھنا فإنه ينبغي أن يتضمن الخطاب البديل

وذلUك , ضرورة وجود خطاب إع3مي لديUه القUدرة علUى مواجھUة كUل أشUكال التطUرف الفكUري
با4ضUافة إلUى المؤسسUات المجتمعيUة 

عUن تطلعUUات أفUراد المجتمUUع والتعبيUر 
بمUا يخUدم , والعمUل علUى توجيھھUا نحUو الوجھUة الصUحيحة

, محاولة إيجاد مصادر معلومات مستقلة ينطلق منھا ا4ع3م لمواجھة ظاھرة التطرف الفكري
ى � تصبح المعلومات عبارة عن 

إذا ثبت أن له دور في خلق توجھات معينUة تUدعم تغذيUة 
 .          ثم السعي نحو توجيه الجمھور وفق حقائق التطرف الفكري ومنطلقاته

لUUى اظھUUار النمUUاذج إويسUUتند ھUUذا الخطUUاب 
دون أن تكUون جوابUا , التUي تقUدم اختبUارات بحUد ذاتھUا تقUي مUن التطUرف

يUUتم ا�عتمUUاد علUUى , فبUUدل اعتمUUاد ا>سUUلوب التعليمUUي أو الUUدفاعي أو التلقينUUي
اختيارات الناس نفسھا وخاصUة الشUباب خطابUا 
ويرتكUز ھUذا النمUوذج علUى القناعUة 

وبأن , انط3قا من عيشھا سعيا لتحقيق الخير والس3م

  .109 ص, مرجع سابق, "العنيف في تونس

: متاح على, م2021
 .م7/6/2021: تاريخ الدخول

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ھUو الخطUاب الUذي يسUعى إلUى تقUديم المضUمون : )alternative discourse(الخطاب البUديل
, القيمUUي ا4يجUUابي بشUUكل مواجUUه لخطUUاب التطUUرف ومضUUمونه

-إع3ميUة مUن خ3Uل حم3Uت  -المنظومة القيمية ويدعو الناس 

إنه الصراع الدائر على مواقع التواصل ا�جتماعي, مقابل قيم التطرف والكراھية
الحياة يولUد الرغبUة فUي تطUوير الUنفس والمجتمUع ا>مUر #حب#: "احدى التغريدات يتم قراءة

ال_تستطيع# إيجابية# السعادة وا�ستقرار فكر ب# 
إن موضوع ا4ع3م مھمUا تصUور الUبعض فھUو لUيس اقتصUاديا علUى ا4ط3Uق حتUى لUو 

فالشعب المصري له خصائص ه التي تميزه عن سائر الدول , كانت الدول الرأسمالية العتية تنفذه
بحكم عوامل كثيرة تصنع أخ3قا خاصة بھذا الشعب يعرفھUا القاصUي والUداني

ومن ھنا فإن تبادل المواد ا4ع3مية � يتم عن طريق شUركات, عليھا ينال ما ينال
أن يتم عن طريق وزارة الثقافة >ن تداول المعاني � تصلح له ھيئات اقتصادية ولكن تصلح لUه 

ومن ھنا فإنه ينبغي أن يتضمن الخطاب البديل, )2(وزارة تعي مضمون ھذه المعاني
  :ما يلي, 

ضرورة وجود خطاب إع3مي لديUه القUدرة علUى مواجھUة كUل أشUكال التطUرف الفكUري
با4ضUافة إلUى المؤسسUات المجتمعيUة , المعنيUة  بھUذا الشUأن, با�شتراك مع كافة مؤسسات الدولة

والتعبيUر , محاولUة خلUق بيئUUة إع3ميUة قUادرة علUUى محاكUاة الواقUUع
والعمUل علUى توجيھھUا نحUو الوجھUة الصUحيحة, وأفكارھم وخصوصا مجتمع الشباب

.  

محاولة إيجاد مصادر معلومات مستقلة ينطلق منھا ا4ع3م لمواجھة ظاھرة التطرف الفكري
ى � تصبح المعلومات عبارة عن حت, و� يكون فقط متلقيا للمعلومات من جھات حكومية محددة

  .قالب واحد يتم تداوله من قبل الجميع

إذا ثبت أن له دور في خلق توجھات معينUة تUدعم تغذيUة  -العمل على تحييد ا4ع3م الخارجي 
ثم السعي نحو توجيه الجمھور وفق حقائق التطرف الفكري ومنطلقاته -

ويسUUتند ھUUذا الخطUUاب  ):stential DiscourseExi(الخطUUاب الوجUUودي
التUي تقUدم اختبUارات بحUد ذاتھUا تقUي مUن التطUرف, الحياتية ا4يجابيUة

فبUUدل اعتمUUاد ا>سUUلوب التعليمUUي أو الUUدفاعي أو التلقينUUي, مباشUUرا عليUUه
اختيارات الناس نفسھا وخاصUة الشUباب خطابUا حيث تصبح , ا>سلوب القصصي والحواري

ويرتكUز ھUذا النمUوذج علUى القناعUة , مقنعا لرفض العنف وأخذ المبادرات الحياتيUة ا4يجابيUة
انط3قا من عيشھا سعيا لتحقيق الخير والس3م, بأن الحياة بذاتھا تحمل رسائل إيجابية

                                         

العنيف في تونس مناھضة التطرفأصوات الحكمة للنساء من أجل " , سكينه بوراوي وآخرون
6/6/2021على صفحته الشخصية على الفيس بوك  بتاريخ كتبه , مقال عن اعXم

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499 ,تاريخ الدخول

التطرف الفكري والشخصية المصرية
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الخطاب البUديل  - ت
القيمUUي ا4يجUUابي بشUUكل مواجUUه لخطUUاب التطUUرف ومضUUمونه

المنظومة القيمية ويدعو الناس 
مقابل قيم التطرف والكراھية
احدى التغريدات يتم قراءة

# الذي يحقق
إن موضوع ا4ع3م مھمUا تصUور الUبعض فھUو لUيس اقتصUاديا علUى ا4ط3Uق حتUى لUو           

كانت الدول الرأسمالية العتية تنفذه
بحكم عوامل كثيرة تصنع أخ3قا خاصة بھذا الشعب يعرفھUا القاصUي والUداني

عليھا ينال ما ينال
أن يتم عن طريق وزارة الثقافة >ن تداول المعاني � تصلح له ھيئات اقتصادية ولكن تصلح لUه 

وزارة تعي مضمون ھذه المعاني
, التطرف الفكري

ضرورة وجود خطاب إع3مي لديUه القUدرة علUى مواجھUة كUل أشUكال التطUرف الفكUري*
با�شتراك مع كافة مؤسسات الدولة

  .وا>ھلية

محاولUة خلUق بيئUUة إع3ميUة قUادرة علUUى محاكUاة الواقUUع* 
وأفكارھم وخصوصا مجتمع الشباب

.المواطن والوطن

محاولة إيجاد مصادر معلومات مستقلة ينطلق منھا ا4ع3م لمواجھة ظاھرة التطرف الفكري* 
و� يكون فقط متلقيا للمعلومات من جھات حكومية محددة

قالب واحد يتم تداوله من قبل الجميع

العمل على تحييد ا4ع3م الخارجي * 
-الفكر المتطرف 

الخطUUاب الوجUUودي  - ث
الحياتية ا4يجابيUة

مباشUUرا عليUUه
ا>سلوب القصصي والحواري

مقنعا لرفض العنف وأخذ المبادرات الحياتيUة ا4يجابيUة
بأن الحياة بذاتھا تحمل رسائل إيجابية

                                                          
1

سكينه بوراوي وآخرون - 
2

مقال عن اعXم, عصام ھXل - 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118245499



 "وحلول تربوية 2022

 Page 122 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

وھUم , أما المتطرفUون, غير ظاھرة للعلن
ويحUاولون تقUديم ذلUك , يروجون لنماذج سلبية من الحياة عبUر مشUاھد الكراھيUة والعنUف

, ومUUن ھنUUا فإنUUه ينبغUUي أن يتضUUمن الخطUUاب الوجUUودي

بUل إن f سUبحانه , أتباعUه ل\عUراض عUن الUدنيا بالكليUة
, بأن خلق لھم ما في ا>رض وأحله لھم ليسUتعملوه ويھنUأوا بUه

ِ الnِتUUي أَْخUَرَج لِِعَبUUاِدِه  nf َةUَم ِزيَن nرUUْن َحUْل َمUUُق
ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  tِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدnْزِق قُْل ِھَي لِل oَباِت ِمَن الر oي n32-ا>عراف ) َوالط.  

ولUيس أدل , ولUيس ا4نسUان وفقUط
والتي اتضح فيھا ,  صلى f عليه وسلم

  :ومنھا ما يلي, والنھي عن أذاه

قال رسUول , عن عبد f بن عمر رضي f عنه قال
َرَبَطْتَھا، َفلَْم ُتْطِعْمَھا، ولَْم َتUَدْعَھا َتأُْكUُل 

f هUUال عنUUال, قUUول قUUرس f 
 َبِنUي َبغايUا ِمن َبِغي�  َرأَْتهُ  ُ◌الَعَطُش،إذْ 

وبيUان أن ذلUك مUن صUميم , وإسUعاد البشUر بتعميUر ا>رض ونشUر الس3Uم
الUذي رواه , و� أدل على ذلك من حديث رسول f صلى f عليه وسUلم

قال رسUول f صUلى f عليUه 
اَعُة َوِفي َيِد أََحِدُكْم َفِسيلٌَة، َفإِِن اْسَتَطاَع أn�َ َتقُوَم َحتnى َيْغِرَسَھا َفْلَيْغِرْسَھا nإِْن َقاَمِت الس."  

 .109ص, مرجع سابق, "العنيف في تونس

وحلول تربوية, دراسة تحليلية"التطرف الفكري والشخصية المصرية

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

غير ظاھرة للعلنأغلبية الناس تعيش على ھذا المنوال ولكن بطريقة 
يروجون لنماذج سلبية من الحياة عبUر مشUاھد الكراھيUة والعنUف

ومUUن ھنUUا فإنUUه ينبغUUي أن يتضUUمن الخطUUاب الوجUUودي, )1(كأنUUه النمUUوذج الجUUذاب للشUUباب
  :ما يلي, لمواجھة للتطرف الفكري

أتباعUه ل\عUراض عUن الUدنيا بالكليUة توضيح أن الدين ا4س3Uمي لUم يUدعو
بأن خلق لھم ما في ا>رض وأحله لھم ليسUتعملوه ويھنUأوا بUه, وتعالى قد امتن على خلقه جميعا

ِ الnِتUUي أَْخUَرَج لِِعَبUUاِدِه : (قUUال تعUالى!!!فمUن الUUذي يمكنUه أن يحرمUUه علUيھم؟؟؟ nf َةUَم ِزيَن nرUUْن َحUْل َمUUُق
ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  tِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدnْزِق قُْل ِھَي لِل oَباِت ِمَن الر oي nَوالط

ولUيس ا4نسUان وفقUط, توضيح أن الدين ا4س3مي حرص على حياة كUل الكائنUات
f عليه وسلمعلى ذلك من ا>حاديث الصحيحة المروية عن رسول f صلى 

والنھي عن أذاه, جليا العطف على الحيوان والحث على حسن معاملته

عن عبد f بن عمر رضي f عنه قال, )3318(روى البخاري في صحيحه 
ٍة : " f صلى f عليه وسلم nاَر في ِھر nُل َدَخلَِت اْمَرأَةٌ النUَدْعَھا َتأُْكUَرَبَطْتَھا، َفلَْم ُتْطِعْمَھا، ولَْم َت

 ". ِمن َخَشاِش ا>ْرِض 

f ھريرةرضUUي أبUUي عUUن, )3467( صUUحيحه فUUي 
ٍة،كادَ  ٌبُيِطي بْيَنماَكلْ : " وسلم عليه nالَعَطُش،إذْ  َيْقُتلُه فُبَرِكي◌ُ

 ".بهِ  َفُغِفَرلھا إْسراِئيَل،َفَنَزَعْتُموَقھافَسَقْتهُ 

وإسUعاد البشUر بتعميUر ا>رض ونشUر الس3Uم, الدعوة لحUب الحيUاة
و� أدل على ذلك من حديث رسول f صلى f عليه وسUلم, تعاليم ا4س3م الحنيف
قال رسUول f صUلى f عليUه , عن أنس رضي f عنه قال, )12902(مسنده 

اَعُة َوِفي َيِد أََحِدُكْم َفِسيلٌَة، َفإِِن اْسَتَطاَع أn�َ َتقُوَم َحتnى َيْغِرَسَھا َفْلَيْغِرْسَھا nإِْن َقاَمِت الس

                                         

العنيف في تونس مناھضة التطرفأصوات الحكمة للنساء من أجل " , سكينه بوراوي وآخرون
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أغلبية الناس تعيش على ھذا المنوال ولكن بطريقة 
يروجون لنماذج سلبية من الحياة عبUر مشUاھد الكراھيUة والعنUف, قلة

كأنUUه النمUUوذج الجUUذاب للشUUباب
لمواجھة للتطرف الفكري

توضيح أن الدين ا4س3Uمي لUم يUدعو* 
وتعالى قد امتن على خلقه جميعا

فمUن الUUذي يمكنUه أن يحرمUUه علUيھم؟؟؟
ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  tِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدnْزِق قُْل ِھَي لِل oَباِت ِمَن الر oي nَوالط

توضيح أن الدين ا4س3مي حرص على حياة كUل الكائنUات* 
f على ذلك من ا>حاديث الصحيحة المروية عن رسول

جليا العطف على الحيوان والحث على حسن معاملته

روى البخاري في صحيحه  -
f صلى f عليه وسلم

ِمن َخَشاِش ا>ْرِض 
 روٮالبخUUاري -

عليه f صلى
إْسراِئيَل،َفَنَزَعْتُموَقھافَسَقْتهُ 

الدعوة لحUب الحيUاة* 
تعاليم ا4س3م الحنيف

مسنده ا4مام أحمد في 
اَعُة َوِفي َيِد أََحِدُكْم َفِسيلٌَة، َفإِِن اْسَتَطاَع أn�َ َتقُوَم َحتnى َيْغِرَسَھا َفْلَيْغِرْسَھا:" وسلم nإِْن َقاَمِت الس
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