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מי סימפטיה כה גדולה כלפי הרדיקליזם  האסלאבחון את הסיבות להמחקר הנוכחי מנסה ל

יש לציין כי צמיחת האסלאם .   המוסלמיםבעולם המוסלמי ובפרט בקרב הצעירים

.  שפוקד את העולם הערבי על הרקע  המשבר העמוק והרב מימדיתהרדיקאלי מתרחש

 עם תהליכי ים מתמודד והעולם הערבימזרח התיכוןה. מדובר במשבר  חיצוני ופנימי גם יחד

במרכז הרדיקליזם .  לוו בתופעות טראומטיותמודרניזציה מתמשכים  וכואבים שתמיד 

חזרה לדורות הראשונים של האסלאם ב שדוגלתהאסלאמי המודרני עומדת תנועת סלפיה 

  .ולמסורת תלמידיו הראשונים של מוחמד

  

 כאן יש לציין את התכונה . צעיריםשל תנועת האסלאם הרדיקאלית מהווה הבסיס

 מחצית – גדולה מאוד של צעירים בחברה כמות: הדמוגראפית החשובה של העולם הערבי

.  20 מגיל שגילם נמוך,  של פקיסטנים הינם צעירים52% של איראנים ו54%, כל הערבים

אחוז תלמידים בתי ספר בקרב כמות יודעי קרוא וכתוב ו; רבים מצעירים אלה מקבלים חינוך

בין הכמות היחסי של קיים פער גדול ,  יחד עם זאת. הילדים גדל באופן דרסטי בדור האחרון

רחבה יוצרת כוח עבודה חדש הרבה השכלה הכמו כן ה. בנים ובנות שהולכים לבית הספר

  .מעבר ליכולת השוק לקלוט אותו

  

דרסטית במספר מקבלי השכלה בקרב בני הנוער מכוננת את הרקע החברתי ה העלייה

רכי על רחבה והיעדר של פיקוח הירההשכלה ה. לתופעה של משבר הסמכות באסלאם

 .  לתנועות רדיקאליותרחב דתית שמספקת מרחב תרבותי " אנרכיה"ההלכה הדתית מביאים ל

מילאה את  שתה זויהי – אנשי דת משכילים –" אולמה"יש לציין כי קודם לכן שכבת ה

אך . הילבין האוכלוסיוהשלטון שלא נהג לפי נורמות האסלאם תפקיד המתווך בין המדינה 

 בה זאת איבדה את עצמאותה ונכללה לתוך המערכת של המדינה שכ60- וה50- בשנות ה

ואף היא הפסיקה למלא את תפקידה של הגורם המבקר את השלטון החילוני , לכן. המודרנית

. חילוניתהמודרניזציה כעוד גלגל במכונת ה, מנגנון שלטוני מושחתהתחילה להיתפש כחלק מ

 עבר לידי - המוסרי והחברתי , הדתי-  בתחומים שונים השלטוןשל תפקיד המבקרים 

  . רדיקאליותאסלאמיות קבוצות 

  



 במיוחד אלה השייכים -מה שהופך את תרבות האסלאם הרדיקאלית לתרבות הצעירים 

כל היותו הגורם הביקורתי - קודםהז – ולו חלקיתשקיבלו השכלה , לאוכלוסייה אורבאנית

רמת עוני גבוהה , כלכלי עמוק-כלפי הסדר הקיים במדינות הערב שמתאפיין במשבר סוציו

 עמדה זאת מיוצגת , כאמור.אובדן אימון במערכות השלטוניות, אחוזי אבטלה גבוהים, ביותר

בות מכלול הסי אך יש להדגיש כי .ת סלפיה וקבוצות אסלאמיות אחרותעל ידי תנוע

נוצר מתוך חיפושי הזהות אליזם האסלאמי דיקהר.  להסבר התופעה מספיקוכלכליות אינה

 תמיד הנוערותרבות ניתן לומר כי מדיניות בעצם , של הדור החדש של מוסלמים צעירים

  . נבנות סביב נושא הזהות

  

החוקרים סבורים כי עלייה פוליטית של האסלאם הרדיקאלי  בארצות ערב תלויה בברית 

צעירים מודרים בערים גדולות ומעמד ביניים ששומר על : בין שתי קבוצות חברתיות גדולות

תרבותית נוספת שהיא זו שמניעה -שפעה של שכבה סוציושל הכך יש להוסיף גורם  ל.הדת

  אנו מתכוונים . אינטליגנציה צעירה זאת,את הלהט המהפכני של הפונדמנטליזם האסלאמי

ים 'תרבות של האסלאם הרדיקאלי על ידי בוגרי קולגלתהליך של אימוץ זהות ו

כפי שצוין חווים משבר כלכלי עמוק ואינם מוצאים לא את ,  שרבים מהםואוניברסיטאות

התעסוקה ולא את היכולת למימוש עצמי ולמימוש המיומנויות שנרכשו על ידם במהלך 

 האינטליגנציה החדשה מעניין שקיים בין תפקידדמיון היסטורי ניתן להצביע על . לימודיהם

תפקיד של הבין ל, בתהליך הרדיקליזציה של החוגים הרחבים של צעירים מוסלמים

בשני  . XIX-ה של מאה הי של המחצית השניתמהפכניאינטליגנציה רוסית בתנועה ה

המקרים מדובר בשכבה משכילה צרה שקמה על רקע הסתירה העמוקה בין המצב 

ניזציה וחשה את עצמה משוללת יכולת מימוש עצמי הפטריארכאלי לבין מידניות המודר

כמו , גם ברוסיה דאז. הולך וגובר מהשלטוןניכור מה שמביא ל ,במסגרת השיח הרשמי

 , וברובה נטולה אמצעים כלכלייםמגוונת,  זויום שכבה חברתית חדשהבעולם הערבי של ה

מערכת הערכית   יכלה להזדהות עםולא הקיימת לא מצאה את מקומה לא במסגרת החברתית 

 בשני מקרים נוצרת בקרב אינטליגנציה תחושת של חוסר אונים וייאוש עמוק .של המדינה

 הדרה וניכור גם מקרב העם הבור והפטריארכאלי וגם –כתוצאה מהדרה וניכור כפולים 

  .ממנגנוני השלטון הפועלים בחברה

  

  

  

  

  

  

  


