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 :ممخصال

الكـ اليائؿ رغـ بو  ،قاطبةالعالـ  ييعتبر اإلرىاب مف الظواىر األكثر تداوال ف
إال أنو  ،تمؾ الظاىرة ووجيات النظر المختمفة حوؿوالرؤى لدراسات واألبحاث مف ا

وبشكؿ قاطع صعوبة التوصؿ إلى صيغة واحدة متفؽ عمييا فيما يخص القوؿ  مكففي
ومع التسميـ  ،محددة لوالعناصر العاـ ببوؿ قوصوؿ  إلى أو حتى ال ،ماىية اإلرىاب

تتفؽ إلى حد  ،ولى تكويف صورة عامة عف اإلرىاببذلؾ فقد يتبادر لمذىف ولموىمة األ
تعرفة عمى أنو" عمؿ مف  يوالت ؛مع تعريؼ منظمة األمـ المتحدة لإلرىاب كبير

خاص شويوجو ضد أ ،أعماؿ العنؼ الخطيرة أو التيديد بو يصدر عف فرد أو جماعة
أو وسائؿ النقؿ والمواصالت، أو الجميور العاـ دوف  ،أو مواقع حكومية ،أو منظمات

أو إفساد عالقات  ،أو إلحاؽ الخسائر المادية ،تمييز لموف أو جنس، ويعمف التيديد
وقد نتفؽ إلى حد ما مع ىذا التعريؼ ونحف نشير إلى األنماط الصداقة بيف الدوؿ".

أو ،يىوية منفذ العمؿ اإلرىاب ايير معينة مثؿ معيارالتقميدية لإلرىاب مف حيث مع
 ،تفاؽأما ونحف بصدد بروز أنماط مستحدثة فال نتفؽ كؿ اال،يمعيار النطاؽ الجغراف

ال  يالتب، تقميدية لإلرىاالصور غير يعتبر اإلرىاب الفكرى أحد المثاؿ عمى سبيؿ الو 
المستحدث ثير ىذا النمط وبمعنى أكثر دقة ي ،أو قتؿ الناس،عمى سفؾ الدماء يتنطو 
 .مف عدمو يحوؿ تغميب العنؼ كعنصر محدد لمعمؿ اإلرىاب اً واسع جداالً 
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Abstract: 

Terrorism is a global phenomenon. In spite of the lot of 

studies and researches about terrorism  ,it cannot be said 

conclusively what is terrorism ?There are different views and 

opinions about that. In general, many may be agree with the 

definition of the United Nations Organization of Terrorism, 

Sometimes we agree with this when we refer to the traditional 

pattern of terrorism, But as we talk about new patterns, we do not 

fully agree with that ,For example, there is intellectual terrorism, 

which does not involve bloodshed, or killing people. More 

precisely, this new pattern raises discuss about violence as a 

determinant of terrorist action. 

In this research we can  talk about the following  points: - 

- The concept of intellectual terrorism. 

- Trends analysis of intellectual terrorism. 

- The third point is: intellectual terrorism in the model of 

the clash of civilizations. And how Arab confrontations. 
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 :مقدمة

بشقيو عالـ السياسة  يف واىر ذات األثر البالغ ظالمف ظاىرة يعد اإلرىاب 
 ثامفأحداث الثورة الفرنسية منذ منتصؼ القرف ال مع تحديدا ظيرت، يوالدول يالوطن
 يمحددات الفعؿ اإلرىابمف  الظاىرةمختمؼ جوانب  بتناوؿ وتجمت نتائجيا، عشر

يمكف أف نقوؿ عمى كثرتيا،  يوالت،وغيرىا وتأثيرات ونطاؽ وتفاعميومدى  ودوافعو 
بعض  ستعرضوت .إلرىابلمحدد عمى الدارسيف تحديد إطار واحد  يأصبح يستعص

االتفاقية  بينتوكما  يالعمؿ اإلرىاب يستند إلييا يالت عناصرال التحميالت مجموعة
عاـ العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة عف مجمس وزراء الداخمية والعدؿ العرب 

 ـ. 8998

عمى استخداـ  يينطو  يأو المعنو  يعمؿ مف أعماؿ التيديد الماد ينو أإ
أو ،تغيير الواقع ييستيدؼ رغبة قوية ف ،ما يكوف غير مشروع غالباً  يالعنؼ والذ

وقوع أضرار أو خسائر مادية  ييتسبب ف ،أىداؼ حيوية ذات طبيعة سياسية تحقيؽ
 .(8)لخإ...خاص أو األرواح أو الممتمكات أو المؤسساتشقد تمس األ

اإلشارة إلى  فتجدرإال ،أو كمياً  وسواء اتفقنا مع ذلؾ أو اختمفنا معو جزئياً 
مف الدراسات العممية  ميماً  وجود اتجاىات شتى ومدارس فكرية متعددة أفردت جانباً 

والتحميمية المرتبطة بيذا الشأف، ومف الدراسات الحديثة ؛دراسة نشرتيا دورية "أمريكاف 
ـ، حاولت اإلجابة عف تساؤالت ترتبط 8188جورناؿ أوؼ بوليتيكاؿ ساينس"في 

لمعايير محددة،وعف  وكيفية تصنيؼ األعماؿ اإلرىابية تبعاً ،بماىية العمؿ اإلرىابي
أحد  -التي واجييا الباحثوف أثناء البحث، يقوؿ جوشوا دي كيرتزر  الصعوبات

تعريؼ لإلرىاب، كؿٌّ منيا  811: "وجدنا أكثر مف -الباحثيف الذيف أجروا ىذه الدراسة
يضع تصوًرا حوؿ ما ىو إرىاب وما ليس إرىاًبا، وبيف كؿ تعريؼ وآخر اختالفات 

موض ونحف نتحدث عف اإلرىاب وال يختمؼ األمر كثيرا مف حيث الغ .(8)"طفيفة
، فعمى حيف لـ يحظ ىذا النمط بنصيب وافر مف Intellectual Terrorismالفكري 
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يشكؿ أىمية ودرجة ما مف الخطورة عمى الفرد  فإنواالىتماـ عمى المستوى العالمي 
وبناء عمى .مف أنماط اإلرىابUnconventional Form والمجتمع كنمط مستحدث 

 intellectualالبحث مجموعة مف التساؤالت حوؿ ىذا الموضوعما سبؽ يطرح 
terrorism""  :كالتالي- 

 وما ىي العناصر المحددة لو؟،ىؿ يمكف وضع تعريؼ محدد لإلرىاب الفكري -

 ىؿ يعتبر اإلرىاب الفكري مف األنماط المستحدثة في اإلرىاب؟ -

 ما ىي اتجاىات تحميؿ اإلرىاب الفكري؟ -

 نموذج صراع الحضارات عف اإلرىاب الفكري؟كيؼ يمكف أف يعبر  -

 وما ىي الحجج واألسانيد ؟ ،لماذا تبنى الغرب ىذا االتجاه -

 ؟ما الوسائؿ والسبؿ لمكافحة اإلرىاب الفكري في العالـ الغربي والعربي  -

 

بعد إجراء عممية البحث القائمة عمى المنيج الوصفى التحميمى  رومف المتصو 
ىذا وقد تـ تقسيـ البحث ،أف تمدنا النتائج بما ىو غير متوقع مف وجية نظر الباحثة

أما المبحث الثاني ،ماىية اإلرىاب الفكري :إلى مبحثيف رئيسييف يتناوؿ المبحث  األوؿ
 فيدور حوؿ اتجاىات تحميؿ اإلرىاب الفكري.
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 المبحث األول

 ماىية اإلرىاب الفكري

 :الجذور التاريخية لإلرىاب الفكري -أوًل 

جذوره  فأنونسبيا  اً حديث اً عمى الرغـ مف كوف اإلرىاب الفكري يعد مصطمح
 حيف أقدمت أثينا عمى إعداـ الفيمسوؼ اليوناني "سقراط" ،تعود إلى الماضي البعيد

 Σωκράτηςا شكؿ واقعة غير مسبوقة في التاريخ البشري إلعداـ إنساف بسبب م؛م
أوؿ موقؼ عدائي لمحاربة التفكير الحر وعدـ  فى الوقت ذاتوأفكاره ومواقفو، وىي 

التاريخ مف نماذج  ولـ يخؿ  . (3)، فتـ قتمو بتيمة إفساد عقوؿ الشبابوالتسميـ بأقوال
محاكـ التفتيش التي أقيمت في أوربا خالؿ  ؿاالرىاب الفكري عبر العصور ؛ مث

العصور الوسطى؛ كرد فعؿ لمحركات الشعبية األوروبية والتي اعتبرت في ىذا الوقت 
ردة وبدعة عف أصوؿ المسيحية تحت مزاعـ محاربة اليرطقة واالنحراؼ 

مف أنواع  اً مثمت صكوؾ الغفراف التي قدمت لممحاربيف األوربييف نوع الديني.وأيضاً 
بتزاز الديني إلجبارىـ عمى المشاركة في اليجمات الصميبية عمى العالـ العربي اال

. وفي العالـ اإلسالمي يقدـ التاريخ نماذج (4)واإلسالمي بغية فرض أفكارىـ ومبادئيـ
مف إرىاب األفكار بالنظر لتوجيات بعض الجماعات المتشددة تجاه مخالفييـ في 

 العديد مف ويشيد تاريخ العصر العباسي .(5)ارجالرأي أمثاؿ جماعة المعتزلة والخو 
مف الفالسفة والشعراء والمفكريف ؛أمثاؿ ابف  الكثيرالممارسات التي ارتكبت بحؽ 

والفيمسوؼ الصوفي" أبو المغيث الحسيف بف ،المقفع صاحب كتاب "كميمة ودمنة"
تمؾ الفترة وآخريف. ويشار إلى "، والشاعر المغوي "أبو العالء المعري"منصور الحالج

باستشراء موجات اإلرىاب الفكري وتبادؿ التيـ عمى شاكمة الزندقة والتجديؼ  اً تحديد
 .(6)والمغاالة
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وقد تعرض لعديد مف الفالسفة والعمماء الغربييف لالستبداد والقير واإلذالؿ،  
الفمؾ البولندي " نيكوالس كوپرنيكوس" واإليطالي "جاليميو  ىأمثاؿ كؿ مف عالم

ف وضعا حجر األساس لمفيزياء الحديثة، وأيضا الفيمسوؼ والعالـ يجاليمي" المذ
"جوردانو برونو" العتناقو نظريات دوراف األرض والنظاـ الشمسي والكواكب والنظـ 

 المكتشؼ اإليطاليالنجمية،والتي كانت تعتبر آنذاؾ مف المحرمات. كما تعرض 
ف ما وصؿ إلى أ"كريستوفر كولومبس" النتقادات وتحذيرات رجاؿ الديف حيف حذروه 

حافة األرض فسوؼ يسقط ىو وبحارتو وييمكوف، لكنو مضى في رحمتو التي أوصمتو 
ومف المفيد التذكير ببعض حاالت اإلرىاب الفكري في  .إلى اكتشاؼ القارة األمريكية

منيا مالحقة العالـ الفرنسي أنطواف لفوزييو الممقب بػ "أبو مطمع القرف الحديث 
عدامو  ،مياءيمف مؤلفاتو المرتبطة بالك بالكثيربعدىا تـ االحتفاظ  ،الكمياء" وا 

واالقتصاد القياسي في األرشيؼ الفرنسي الوطني. وقد تـ اعتقاؿ المفكر فولتير بسجف 
فف واستخدامو ،االجتماعي الباستيؿ الشيير لدفاعو الصريح عف حركات اإلصالح

اليجائية في كثير مف أعمالو األدبية ؛كأداة ينتقد بيا األوضاع  والمناظرة المجادلة
بعد أف أصدر البرلماف حكما  ،وكانت المطاردات مف نصيب جاف جاؾ روسو.السائدة

حراؽ كتاب الذي يعد مف و  Émile ou De l’éducation"إميؿ"  وبالسجف في حقة وا 
  .(7)المؤلفات الميمة في مجاؿ التربية حتى اليوـ

معيـ أو اختمفنا  ،مف أعالـ العرب اتفقنا عديداً ىذا وقد ناؿ اإلرىاب الفكري 
"الشعر الجاىمي"  وأمثاؿ محمد عبده ورفاعة الطيطاوي وطو حسيف لما ورد في كتاب،

وكثيريف غيرىـ. ومف الجدير بالذكر صعوبة حصر كؿ حاالت اإلرىاب الفكري عبر 
ف كاف االستشياد ببعض ،العصور لمتدليؿ عمى امتداد ىذا النمط خالؿ  اً األمثمة مفيدوا 

حتى عالمنا المعاصر. وىذا ما يؤكد  والذي ما زاؿ مستمراً  ،مراحؿ التطور التاريخي
غير أف  ،أف ممارسة ىذا النمط مف أنماط اإلرىاب قديمة في التاريخ اإلنساني

 المستحدث ىو خمع مصطمح اإلرىاب الفكري عمييا.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


 حمد مكرم عبد الصمدأنياد  د.                         «اإلرىاب الفكرى نموذًجا» الصور غير التقميدية  لإلرىاب 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 221 

 :إلرىاب الفكري وعالقتو بالمفاىيم األخرىتعريف ا -اثانيً 

مف  هبداية عمينا اإلشارة إلى أف مفيوـ اإلرىاب الفكري يتداخؿ مع غير 
مف التعصب  فنجده يقترب أحياناً  ،المفاىيـ األخرى مف حيث المعنى أو االستخداـ

fanaticism ، والذي يعرؼ حسب قاموس العموـ االجتماعية بأنو " غمو في التعمؽ
ا لمتسامح، وقد يؤدي إلى العنؼ أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة بحيث ال يدع مكانً  بشخص

 والتعصب كما تشير أدبيات العموـ االجتماعية المعاصرة يشكؿ موقفاً  ،(8)واالستماتة
ينطوي عمى التييؤ الفردي أو الجماعي لمتفكير أو اإلدراؾ أو الشعور  أو اتجاىاً 

يعد كتاب و  .اه جماعة أخرى أو أي مف أفرادىاوالسموؾ بشكؿ إيجابي أو سمبي تج
 The Nature of عف طبيعة التعصب Gordon Allport جوردوف ألبورت

prejudice  ( عماًل أصياًل لو أىميتو في ىذا المجاؿ، وقد 8954الذي نشر عاـ )
حيث  ،أوضح فيو أف ىناؾ خمس درجات لمتعصب تبدأ بالتعبير المفظي عف العداوة

وص درجة واحدة، يمي ىذا الرغبة في تجنب أعضاء الفئة مف الناس يستحؽ المفح
التي يكرىيا الشخص وحض اآلخريف عمى كراىيتيـ ليذه الفئة، ثـ االعتداء البدني 

كذلؾ يتقارب  .(9)عمييـ وأخيرًا تأتي رغبة التخمص منيـ بالقتؿ بأي شكؿ مف أشكالو
، والذي يعني بؿ يكاد يتداخؿ معو Extremityاإلرىاب الفكري كثيرا مع التطرؼ 

الغمو والتشدد لفكر أو عرؽ أو مذىب معيف، والبعد عف الوسطية واالعتداؿ، والخروج 
وىناؾ العديد  ،(81)عف المألوؼ واألعراؼ والعادات والتقاليد والقيـ التي تحكـ المجتمع

ة التعصب لمرأي والجماع مف الصفات التي يتصؼ بيا الشخص المتطرؼ ومنيا:
التشدد وأيضا حيث يعتقد المتطرؼ بأف فكره أو عرقو أو مذىبو ىو األفضؿ والسميـ.

والغمو في الرأي وعدـ قبوؿ الحوار مع اآلخريف، وأحيانًا عدـ االعتراؼ بوجودىـ.ومف 
وقد  .الصفات األخرى العزلة واالنطواء، وعدـ االنخراط بالمجتمع والتعامؿ مع اآلخريف

فالمتطرؼ يعطي نفسو الحؽ في  .(88)خداـ العنؼ والخشونةتتطور األمور إلى است
ىنا ينظر .الوالية عمى اآلخريف وبالتالي معاقبتيـ ومحاسبتيـ عند مخالفتيـ لمعتقداتو
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إلى التطرؼ كونو مف الممكف أف يتجاوز مرحمة رفض اآلخر والمغاالة ليصؿ إلى 
اب يتضمف معاني مرحمة استخداـ العنؼ.وفي ذات األمر يقوؿ البعض إف اإلرى

التطرؼ مف ؛إرىاب وتطرؼ في الرأي وتطرؼ في العقيدة وتطرؼ في السموؾ غموا 
ىماال كذلؾ تطرؼ في األفكار والتعصب ألحكاـ اجتيادية، وعمي حد قوؿ الدكتور" ،وا 

ىاشـ الزىراني" إف كؿ األنواع السالفة الذكر ال ضرر منيا إذا كانت تدور في أفكار 
ولكف إذا تعدى األمر اإلضرار بالغير كانت خطورتو التي  بيا،الفرد دوف أف يجير 

 .(88)اليوـشو يجب أف تقاوـ ىي ما تؤدى باألخير إلى شكؿ اإلرىاب كما نعي

ويعرؼ اإلرىاب الفكري في أبسط معانيو عمى أنو تكميـ لألفواه، وتجميد 
اآلراء لمعقوؿ وتعطيؿ ممكة تفكيرىا باإلضافة إلى أنو يفرض عمييا عدـ قبوؿ 

 ،وفي معنى آخر ىو كؿ نشاط مف شأنو أف يعمؿ عمى فرض رأى محدد .المعارضة
أو يجبر اآلخريف عمى سموؾ ما يعتقد مف يقوـ بممارسة ىذا النشاط أنو صواب.وىو 
أسموب يمارس لتسفيو وتحقير أى رأى ال يوافؽ ىوى آبائو أو ال يناسب ذوؽ 

يا عمى ويرغم ،اغتصب العقوؿ قسرً خر ىو األسموب الذي يا  وفي تعريؼ .أجداده
مف  بأنووىناؾ مف التعريفات ما تصؼ اإلرىاب الفكري  .(83)موافقة عقمو وتأييد رأيو

التي تؤمف بعدـ احتراـ الرأي اآلخر وتسمبو حقو بحرية التعبير  (84)أنواع األيدلوجية
ذاتيا  ويحـر عمييا التعبير عف ،فيو يحجر عمى العقوؿ والحريات ،وحرية العقيدة

 بحجة أف ىذا مخالؼ لثقافة أو لمذىب أو عقيدة أو رأى ما.

البعض في  إليووىذا ما أشار  ويالحظ عمى ىذا التعريؼ ارتباطو بالتطرؼ،
دافيا كالتعصب والتكفير أف اإلرىاب الفكري يحمؿ مفاىيـ أخرى تتداخؿ معو في أى

 .(85)والتطرؼ

؛يعرفو د.خالد القرشي بأنو نشاط ومف حيث وسائؿ ممارسة اإلرىاب الفكري 
التي تخؿ  ،يستيدؼ إفساد المعتقد أو السموؾ باستخداـ الوسائؿ واألساليب المعنوية

 .(86)أماف الوطف وتؤثر عمى المواطنيفبأمف و 
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كما يعرفو د. جالؿ الديف صالح بأنو عدواف بشرى ينبني عمى أسس فكرية 
وذلؾ باستخداـ شتى وسائؿ  ،مجردةبيدؼ الحيمولة دوف وعى اإلنساف بالحقيقة ال

الضغط النفسي والبدني واالقتصادي واالجتماعي والثقافي مف أجؿ التحكـ عمى إرادة 
 .(87)الفرد والمجتمع ألىداؼ فكرية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية أو كؿ ذلؾ معاً 
فراد أو وعرؼ عبد الستار الطويمة اإلرىاب الفكري بأنو محاولة فرد أو مجموعة مف األ

فرض رأي أو فكر أو مذىب أو ديف أو موقؼ معيف مف قضية مف  ،الجماعات
مف المجوء إلى  بدالً  ،عمى أناس أو شعوب أو دوؿ ،بالقوة واألساليب العنيفة ،القضايا

الحوار والوسائؿ المشروعة الحضارية، وىذه الجماعات أو األفراد تحاوؿ فرض ىذه 
نفسيا عمى صواب واألغمبية ميما كانت نسبتيا عمى ألنيا تعتبر ،األفكار بالقوة

 .(88)وضع الوصاية عمييا تحت أي مبرر وتعطي نفسيا ،ضالؿ

وفي تعريفات أخرى حسب نطاؽ التأثير ؛ ىو نوع مف التفكير العقالني 
الموجو ضد بمداف أو مؤسسات أو حتى أشخاص بقصد التخويؼ إلحداث تغييرات 

وسيمة إكراه ال  وقد يكوف .(89)االقتصادية واالجتماعية سياسية أو تحوالت في اليياكؿ
لتحقيؽ  تتسبب في خسائر مادية، وال تسبب خسائر في األرواح إال بأطر محدودة،

ىدؼ تسعى إليو السمطة القائمة، وىو ضماف الطاعة والرضوخ أو عدـ االعتراض 
يره حسب تختمؼ مستويات ممارستو وتأث و .والتمرد عمى مواقفيا أو سياساتيا
فقد تشكؿ العالقات العشائرية أو المناطقية أو  ،مستويات المؤسسات الضالعة فيو

االجتماعية أو االثنية أو الدينية أو المذىبية، مداخؿ لممارستو واالستفادة مف دوره في 
 .(81)صناعة األحداث

شأنو شأف  ،مما سبؽ يتأكد االختالؼ الواضح حوؿ تعريفات اإلرىاب الفكري 
إال أنو مف المالحظ عمى معظـ التعريفات اختالؼ  ؛مختمؼ الظواىر االجتماعية

مف أنماط التيديد  اً رىاب التقميدي ؛فيو يعد نمطعناصر اإلرىاب الفكري عنو فى اإل
مادية، لكف أىدافو تنحصر  اً ال يرافقو إراقة الدماء، كما أنو ال يستيدؼ أىداف،المعنوي
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الوقت  وأنماط الفكر السائدة بما يمنع تروجييا،ويضمف في ذاتفي محاولة تغيير 
إال أنو في بعض  ،االنتصار لفكره األحادي الجانب، محاوال فرضو عمى المجتمع ككؿ

األحياف قد يتطور األمر إلى استخداـ العنؼ لفرض األفكار والمعتقدات بالقوة، ومع 
إال أنو عنؼ ال يمارس ،كريالتسميـ بوجود وسائؿ العنؼ ضمف وسائؿ اإلرىاب الف

عبر أدوات القتؿ، بؿ بأدوات الفكر أو العزؿ أو الحرماف، وغير ذلؾ مف األساليب 
يشار إلى أف اإلرىاب الفكري قد يختمط ببعض المظاىر وقد أيضا  ،السياسية األخرى
وتارة أخرى . (88)عمى شكؿ تطرؼ أو تعصب أو تكفيرفتارة يظير  ،يظير بعدة صور

وفي ،في بعض الحاالت يمس حقوؽ اإلنسافو  ،العنصرية أو الطائفية يأخذ مظير
وفي دراسة بحثية عمى موقع .ا لمنظـ الديكتاتورية والسمطويةمواضع أخرى يصبح منيجً 
أفادت بأف صور اإلرىاب الفكري تتحور وتتشكؿ في أشكاؿ ،وزارة الداخمية البحرينية 

مكانيات منفذيو لكنيا تستوفي المعايير المتعارؼ عمييا  ،متعددة ومتنوعة حسب فكر وا 
بحكـ ما تنتجو تمؾ األعماؿ الجديدة المبتكرة مف رعب وخوؼ في أذىاف البشر، يكوف 

 .(88)لو األثر نفسو لألفعاؿ المتعارؼ عمييا بأنيا إرىابية وتستدعى المكافحة
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 المبحث الثاني

 اتجاىات تحميل اإلرىاب الفكري

البحث باتجاىيف في تحميؿ اإلرىاب الفكري ؛األوؿ: يرتبط ىذا الجزء مف 
مف البنى التحتية لإلرىاب المتجسد في  اً يتعمؽ بفرضية أف اإلرىاب الفكرى يعتبر واحد

 أيديولوجي يعتمد عمى العقمية التي تسند ليا عممية التحميؿ. -عقيدي:العنؼ والثاني

 :العالقة بين اإلرىاب الفكري والعنف التجاه األول:

األفعاؿ اإلرىابية ىي الناتج النيائي لعمميات كثيرًا ما تبدأ  مى اعتبار أفع
تثار  ،التشدد وبتكوُّف أفكار متطرفة وبتقبُّؿ العنؼ كوسيمة لمحاولة التغيير زوع إلى بالن

مكانية المجوء إلى العنؼ المادي. ويشير الدكتور  جدلية العالقة بيف اإلرىاب الفكري وا 
عمي الديف ىالؿ إلى أف االىتماـ األكاديمي بموضوعات التطرؼ والعنؼ واإلرىاب 
يعود إلى عقد السبعينيات مف القرف الماضي. وقد صدر لو كتاباف بالمغة اإلنجميزية 

، والثاني يحمؿ عنواف 8988بعنواف "اإلسالـ والسمطة" عاـ  األوؿ ،ىذا الصددفي 
 8988"اإلحياء اإلسالمي في العالـ العربي" عاـ 

في المعنى واالستخداـ بيف كؿ مف مفاىيـ:  ويؤكد د.ىالؿ ؛ أف ثمة تداخالً 
 .(83)رىاب والتعصب، والتشدد، والغموالتطرؼ، والتطرؼ العنيؼ، والعنؼ واإل

ؿ إزالة الغموض حوؿ تمؾ المصطمحات، أف الغرض وكما أوضحنا في مح
وىذا ما تبناه ، ىو تبياف أف المغاالة  في االستخداـ قد تؤدى إلى استخداـ العنؼ

أف االنتقاؿ مف مرحمة "األفكار" إلى "المجوء ، وىو العديد مف الباحثيف والمحمميف 
جي يابع تدر لمعنؼ" ال يحدث فجأة ودوف مقدمات، بؿ إنيا عادة ما تكوف ذات ط

يتحوؿ فييا الفرد مف التعاطؼ السمبي أو الصامت مع األفكار المتطرفة إلى التعاطؼ 
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اإليجابي الذي يأخذ أشكااًل سممية كتوقيع عرائض االعتراض والمشاركة في المسيرات 
وصواًل إلى االنخراط في  ،والدعـ المالي وغيرىا مف الوسائؿ التي يسمح بيا القانوف

ويكوف السؤاؿ الميـ: ما الذي يدفع األفراد إلى التحوؿ مف  ،اإلرىابأعماؿ العنؼ و 
تبني مجموعة مف القيـ واألفكار إلى حد التطرؼ ثـ انتياج سبيؿ العنؼ لتحقيقيا؟ 

 -ذلؾ يمكف استخالص مجموعة مف العوامؿ كالتالي: عفلإلجابة 

منيا سعي األفراد إلى تحقيؽ مكانة  :Motivational ةعوامؿ دافعي -
 ،خصية أو إظيار التميز أو أحيانًا الثأر أو نتاج الضطرابات نفسية وعصبيةش

 ىكذا يمكف توجيو ،وأحيانا يكوف الشعور بالفشؿ أو التيميش االجتماعي والنفسي
الفكر نحو التطرؼ، مف خالؿ توليد المشاعر العدائية، والميؿ نحو الذاتية 

بمنظور مختمؼ، واإلحساس بأف واالنعزالية واإلحساس باألنا، ورؤية اآلخر 
المجتمع يخالؼ ما يراه المرء صحيًحا، فضاًل عف إسياـ المجتمع المغمؽ في 

 .(84)اءخمؽ بيئة لمتطرؼ، عبر رفض الحوار الفكري البن

عوامؿ أيديولوجية وفكرية تبرر استخداـ العنؼ كسبيؿ لتحقيؽ  -
وىذا ما  .وياألىداؼ وفرض الرأي، خاصة بعد انقطاع سبؿ التيديد المعن

أوضحو تقرير البرلماف البمجيكي بشأف ىجمات بروكسؿ التي وقعت عاـ 
أوضح بجالء أف ىناؾ عالقة بيف األيديولوجيات المتطرفة غير  ؛حيث8186

ممارسات العنيفة، مثؿ تمؾ التي تتبناىا وتدعميـ جماعة اإلخواف المسمميف، و 
 .(85)التطرؼ العنيؼ واإلرىاب

االنخراط في تنظيمات ذات قيادة تقوـ بدورىا  عوامؿ تنظيمية منيا -
في "غسيؿ األدمغة"، وغرس مشاعر الطاعة واالنقياد األعمى بيف األتباع ألوامر 

وطمأنة  التنظيـ وقيادتو وتطويع األفكار األيديولوجية والدينية ليذا الغرض،
وماري  Horganيقوؿ كؿ مف ىورغاف  .الحؿ األخير بأنوالمنخرطيف في العنؼ 

في دورية "العموـ السموكية لإلرىاب والعداء السياسي" عف مسار  Mary Bethبيث 
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إنو يتكوف مف ثالث مراحؿ، أوال االنضماـ إلى الجماعة  أو منحنى التطرؼ،
ويستحيؿ أف نفيـ أسباب  ،المتطرفة ثـ االنخراط في أنشطتيا ثـ االنشقاؽ عنيا

 .(86)النضماـ في المقاـ األوؿاالنشقاؽ دوف أف ندرس العوامؿ التي أدت إلى ا

وال عجب في أف أفكار تمؾ التنظيمات تتمخص في  أسس التربية  -
ورغـ ما يدعيو قادتيـ  ،والنشأة لصغار المنتميف ليا بأساليب ومناىج خاصة بيـ
الممارسات أبعد مف  فإف ،باالبتعاد التاـ عف استخداـ القوة كطريؽ لتنفيذ األفكار

العنؼ العنصري واليميني المتطرؼ في "في كتابو  Bjørgo ويرى بيورغو ،ذلؾ
أف ىناؾ مجموعة مف "عوامؿ الدفع والجذب" التي قد تدفع  "الدوؿ اإلسكندنافية

 .(87)لتنظيمات المتطرفةالناس لالنشقاؽ عف ا

وكثيرا ما تتضمف عوامؿ الدفع التشكؾ في فكر التنظيـ واكتشاؼ  -
االصطداـ بالقيادة أو األعضاء أو ببساطة  التعارض بيف الفكر والسموكيات، أو

أقرب ما  ،بؿ إف تصريحات قيادات تمؾ التنظيمات لقمب الحقائؽ،الشعور باإلنياؾ
العنؼ الممنيج لمتخمص وانتياز الفرص الممكنة لدس  ،تكوف إلى اإلرىاب الفكري

 .(88)مف خصوميـ

تعصب  وعمى الجانب اآلخر ىناؾ مف يرى  أف اإلرىاب الفكري ىو مجرد
لمرأي حتى لو كاف خاطئا، ولو وصؿ إلى مرحمة التطرؼ فيو لـ يخرج عف كونو 

 .(89)لجنائيلـ يتحوؿ إلى عنؼ أو إرىاب فال يقع تحت طائمة العقاب ا فكرياً  نمطاً 
ولكف  ويطرح البعض رؤيتيـ في أف ليس بالضرورة كؿ متطرؼ في أفكاره إرىابياً 

فكاره،وفي ىذا الموضوع تشير دراسة أجرتيا دورية في أ اً بالطبع يعد كؿ إرىابي متطرف
، إحدى American Psychologist عمـ النفس األمريكية، أمريكاف سيكولوجيست

إلى أف التشدد الفكري  ،المجالت الرائدة التي تصدر عف الجمعية األمريكية لعمـ النفس
فيما  يختمؼ عف ذلؾ الذي يقود أصحابو إلى اإلتياف بأفعاؿ عنؼ أو إرىاب،

إلى تبياف  McCauleyويذىب ماكولي  ظاىرتاف مختمفتاف مف المنظور النفسي.
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واستطاع أف  ،تطرؼ الفعؿ(/منفصميف )تطرؼ الرأي يفتبني نموذجوجية النظر ىذه ب
؛نموذج "ىـر الرأي" الذي  فيما يعرؼ بنموذج اليرميف ،يحدد مستويات تدرج كؿ منيما

متسارعة مف األفكار المتطرفة، ونموذج "ىـر يتألؼ مف أشخاص يتشاركوف مستويات 
 إلى النشاط القانوني passivity الفعؿ" الذي يتضمف مستويات تتراوح ما بيف السمبية

Legal activism  والعنؼ السياسيpolitical violence  واإلرىابterrorism(31). 
األفراد الذيف ىـر تطرؼ الرأي ليأتي في قاعدة ويوضح ماكولى أفكاره بشرح اليرميف 

ال ييتموف بقضية سياسية )المحايدوف(، ويمي تمؾ الطبقة طبقة أخرى تضـ أولئؾ 
الذيف يؤمنوف بقضية لكنيـ ال يبرروف العنؼ، وىؤالء ي طَمؽ عمييـ )المتعاطفوف(، ثـ 

أما ىـر ،يأتي في الطبقة التالية أولئؾ الذيف يبرروف العنؼ دفاًعا عف قضية أو معتقد
فيأتي في قاعدتو األفراد الذيف ال يفعموف شيًئا لصالح جماعة سياسية أو تطرؼ الفعؿ 

قضية، وي طَمؽ عمييـ )خامموف(، ثـ يأتي في الطبقة األعمى مف اليـر أولئؾ الذيف 
يشاركوف في أفعاؿ أو أنشطة قانونية أو سياسية لمناصرة قضية أو جماعة سياسية، 

بقة األعمى األفراد الذيف ينخرطوف في أعماؿ وي طَمؽ عمييـ )النشطاء(، ويمييـ في الط
غير قانونية مف أجؿ القضية أو الجماعة، وي طَمؽ عمييـ )الراديكاليوف(، وفي قمة 
اليـر يأتي أولئؾ الذيف يقوموف بأعماؿ غير قانونية تستيدؼ المدنييف، وىؤالء ي طَمؽ 

ارسوف أعمااًل إرىابية أف َمف يم ،في النياية يىذا ليثبت ماكول عمييـ )اإلرىابيوف(.
عنيفة يمثموف نسبة ضئيمة جدًّا ممف يتعاطفوف مع فكر متطرؼ أو يتبنونو أو 

عمى ذلؾ يتفؽ الدكتور قدري حنفي أستاذ عمـ النفس السياسي  وتعقيباً  .(38)يعتنقونو
إلى أف الثابت كوف التطرؼ الفكري قد  مشيراً  ،بجامعة عيف شمس مع أفكار ماكولى

ليػس ثمػة مػا يؤكػػد أف التعصػػب أو و  يؤدي إلى تشوىات فكرية وشعورية تجاه اآلخر
إلػػى ممارسػػة عنػػؼ   التطػػرؼ الفكػػري، ميمػػا بمغػػت درجتػػو، يمكػػف أف يػػؤدي تمقائيػػاً 

الفعؿ مف جية والتعصب واإلرىاب ومف ثـ ال بد مف التفريؽ بيف الفكر و  ،مػػف أي نػػوع
مف جية أخرى. ويوضح حنفي بعض خصائص "التحوؿ الفكري مف التطرؼ إلى 
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العنؼ"؛ إذ يتسـ بػ"تثبيت اآلخر" بما يعني عدـ االستعداد لالستماع لو أو تفيُّمو، 
فالفكر اإلرىابي يعتبر فكر اآلخر غير قابؿ لمتغيير، وفؽ رأيو، ومف ىنا يمكف القوؿ 

بدأ بعد ما يمكف أف نصفو بافتراض "استنفاد كؿ الفرص لمحوار" الذي يؤمف إنو ي
الطرؼ العنيؼ بأنو بذليا، كما يتسـ العقؿ اإلرىابي باعتبار جماعتو تعبر عف 

 .(38)ية حتى لو كانت أقمية في الواقعاألغمب

 البعد األيديولوجي/العقيدي في تحميل اإلرىاب الفكري التجاه الثاني:

ثمة شؾ مف وجود اختالفات فكرية وفمسفية حوؿ تحميؿ اإلرىاب  ليس ىناؾ
ويرجع ذلؾ في األساس الختالؼ األيدلوجيات والتوجيات والعقائد الدينية في  ،الفكري

كؿ فمسفة تقدـ ما يخدـ مصالحيا  وال جداؿ حوؿ أف كؿ فكر أو ،المجتمعات البشرية
فكرية أو اجتماعية أو  مف جميع الجوانب واالتجاىات سواء كانت سياسية أو

اقتصادية وحتى الدينية منيا ، فالبعض يعتبر بعض األعماؿ التي يقوـ بيا عمى 
ابا ، والبعض اآلخر ينظر ليا عمى أنيا أعماؿ المستوى الفردي أو االجتماعي إرىً 

نو يمكف فإابا وبيذا ومف حؽ الفرد أو المجتمع أف يقوـ بيا ، وال يعتبرىا ارىً ة مشروع
وغالبا ما .رىاب وخاصة الفكري منواإلبخطر  ةف جميع دوؿ العالـ تكوف ميددأبالقوؿ 

بممارسة ىذا  يساؽ األمر مف قبؿ الغربييف بضموع عناصر إسالمية متطرفة فكرياً 
وقد اتجو ىؤالء لتأكيد أفكارىـ باستخداـ مفاىيـ ومصطمحات دينية ،النمط مف اإلرىاب
وأىمو ورموزه بما جبؿ عميو القائموف عمييا راحت تصؼ اإلسالـ  ،وعقائدية مغموطة

مف عنصرية وتطرؼ وعنؼ. وقد ساعد عمى تصديؽ البعض ليا بعض األفعاؿ التي 
تيـ العقائدية، باإلضافة إلى تبنييـ ءالتوجياتيـ وانتما وفقاً  وفيرتكبيا أشخاص مسمم

عقائديا.  تؤكد انغماسيـ في حاالت اإلرىاب الفكري ضد اآلخر المختمؼ معيـ اً أفكار 
فيـ كيفية عمؿ جماعات اإلسالـ السياسي في الترويج لألفكار واآلراء وال شؾ أف 

 .يصيبيا جزء مف الحقيقةوالمعتقدات والممارسات 
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مع ،تمؾ الجماعات في التالعب بالعقوؿ وال نبالغ حيف نشير إلى أساليب
التحريض والسخط كامؿ ما تحممو مف أفكار الرفض والتحريـ.وعمى سبيؿ التدقيؽ؛يعد 

 ويأخذ التحريض أشكاالً ،مرحمة مف مراحؿ ممارسة تمؾ الجماعات لإلرىاب الفكري
  ؿعمى مستوى األدوات والوسائ ومنيامنيا عمى مستوى الخطاب والمفاىيـ، ، متعددة 

أما عمى مستوى الخطاب فيو يعتمد عمى مفاىيـ أيديولوجية مغمقة ويقينية 
في كؿ مسائؿ االجتياد والخالؼ؛ ابتداء مف المسائؿ  ترفض النسبية وتمجد القطعية

اإليمانية الكبرى إلى االجتيادات الفقيية، مثاؿ مفاىيـ "التكفير" و "الجاىمية" 
تغذي ىذه القطعية بالطبع لتصؿ إلى مرحمة اإلقصاء والنبذ التي تنتيي عند .وغيرىا

تبرع تمؾ الجماعات كما   .العنؼ والقتؿ والدماء عمىبالتحريض  تحريكيا عممياً 
َالسُّْخط العاـ وىو نتاج مدروٌس ومنيٌج متبٌع لدى جماعات اإلسالـ السياسي  بصناعة

ونسميا مف جماعات العنؼ الديني، أما عف الوسائؿ فقد تمجأ تمؾ الجماعات أو 
كالمؤلفات أو البيانات أو مقاطع يمكف  ،ىا الستخداـ الخطب واألعماؿ األدبيةو مناصر 

بثيا عبر قنوات فضائية أو برامج أو حتى مواقع  وتطبيقات إلكترونية مف وسائؿ 
ية وتشكيؿ جماعات داخمكمف الخطر ىنا في خمؽ انقسامات وياالتصاؿ الحديثة.
ع ىذا الفكر ييدـ المجتممثؿ والدساتير المطبقة ال تسري عمييـ،   تؤمف بأف القوانيف

الفيـ تجتيد لترسخ أفكارىا بيف  فوؽ المجتمع قوةككؿ بؿ يسعى إلى تأسيس 
وتشير عديد مف االتجاىات المعاصرة إلى ضرورة التعاوف البناء مع كثير  والكراىية.

مف المؤسسات والمراكز الفكرية واإلعالمية، لتقديـ نماذج واضحة تقوـ عمى  فكرة 
طرحًا مختمَفيف، دوف أف يفكر في عزلو أو إقصائو المقاء مع اآلخر الذي يمتمؾ رأيًا و 

ة لطاعوف القرف الحادي بعيدًا، بؿ االستفادة مف تعدد الرؤى في طريؽ المجابية الفاعم
 .(33)والعشريف

مف جية أخرى يوضح بعض العمماء والمفكريف أف ثمة انقسامات فكرية حادة 
سالمية لشعوب الدوؿ قتيا محاوالت بعض المثقفيف التصادـ مع اليوية اإلعم  
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وفرض النموذج الحضاري والثقافي والمعرفي الغربي بكؿ ما بو مف  ،اإلسالمية
 .(34)مميزات وعيوب

الذي  The Clash of Civilizationفقد مثؿ مؤلؼ "صداـ الحضارات" 
أثار فكرة الصداـ بيف اإلسالـ  قدمو المفكر األمريكي صاموئيؿ ىانتجتوف نموذجاً 

أف  ،ومف الجدير بالمالحظة في ىذا الصدد ،والغرب كونو صدامًا حضاريًا دينياً 
ومف ثـ ينبري البعض لمدفاع ؛ىانتجتوف ال يضع فقط اإلسالـ كعدو مرتقب لمغرب 

أال وىو كيؼ ،ولكف يبرز أيضًا ما يجب أف يفطف إليو الغرب وبقوة  ،عف اإلسالـ
مؿ الغرب مع اإلسالـ والمسمميف. ويسجؿ في ىذا المقاـ أكثر مف تحذير سوؼ يتعا

بؿ أضحى فاعاًل تراوده أفكار العودة  ،بأف اآلخر يصحو ولـ يعد مفعواًل بو ،لمغرب
ومف ثـ يحذر بأف ىناؾ خطرًا ثقافيًا  ؛وتشكيؿ العالـ بطرائؽ غير غربية  ،إلى الجذور

األيديولوجي الذي جاء مف الشرؽ. يقودنا  سيحؿ محؿ التيديد ،مف الجنوب اً قادم
ويمخصيا في عبارة مركزة  ،ىانتنجتوف إلى مالمح العنؼ القادـ مف العالـ اإلسالمي

وىي أكثر عبارة  ،أحشاءه عمى حد قولو لؾكذأف وىي أف حدود اإلسالـ دموية ،
 .(35)8993ردود فعؿ عمى كتاباتو عاـ  أثارت

 :البريطانية عما أسمتو باإلسالموفوبيا تحت عنوافمجنة الوفي تقرير أعدتو 
Islamophobias: A Challenge for all of us(1997)   اعتبرت فيو اإلسالـ

أف ىذا الديف منغمؽ عمى  ميوعقيدة صماء وجامدة وغير قابمة لمتغيير، ويترتب ع
إلسالميَّة نفسو، وال يمكنو أف يتفاعؿ مع المشتركات الكونيَّة، ما يجعؿ مف الشعوب ا

فة بالنظر إلى وبالتالي فيي متخم؛شعوبا بربريَّة التفكير والمعاش عدوانيَّة وشيوانيَّة
وفي تصريحات لمركز كارتر أكد فييا أف جرائـ الكراىية التي  .(36)الشعوب الغربيَّة

أو أشخاص قد يبدو عمييـ أنيـ مسمموف، قد بمغت في الواليات  ،مسمميفبال تمتصؽ
المتحدة األمريكية أعمى مستوياتيا عمى اإلطالؽ. وباالستعانة بإحصاءات المركز 
القانوني لمقضاء عمى الفقر في جنوب الواليات المتحدة، ارتفع عدد مجموعات 
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فيما  ،8186و 8185ىبيف عام 897الكراىية المعادية لممسمميف في البالد بنسبة %
 63ؿ ج  سو  ،%67شيدت جرائـ الكراىية المعادية لممسمميف فورةً  ممحوظة بنسبة 

كما كشفت أحدث استطالعات ، (37)8187ىجومًا عمى مساجد بيف يناير ويوليو 
عف الرأي األوروبي في ”ديمي ميؿ“البريطانية التي نشرتيا صحيفة ” يوجوؼ“مؤسسة 

 (% 38)ـ ىو الديف األقؿ تفضيال في الغرب،حيث إف أف اإلسال  8189فبراير  6
مف البريطانيوف عبروا عف وجود صراع أصولي بيف تعاليـ الديف االسالمي وقيميـ 

%(مف البريطانييف، عف قمقيـ في حالة إقداـ أحد أقاربيـ أو 87المجتمعية..وأعرب )
 .(38)صدقائيـ عمى الزواج مف شخص مسمـأ

"المجنة األوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب" أكد وفي تقرير صادر عف  
ـ، 8111تنامي وتزايد ظاىرة اإلسالموفوبيا بشكؿ غير مسبوؽ في ىولندا منذ عاـ 

 وتحميميا الحكومة ووسائؿ اإلعالـ واألحزاب السياسية المسؤلية األولى عف ذلؾ
ذه الظاىرة، إال ومطالبتيا باتخاذ إجراءات عاجمة لمحد مف ى ،وخاصة اليميف المتطرؼ

وىذا ما أشارت لو .أف الواقع يشيد بمزيد مف تنامي ىذه الظاىرة في ىولندا حتى اليـو
فى كتابيا  Ineke van der Valk "الكاتبة المتخصصة في عمـ االجتماع "

أف ىولندا تعد مف أكبر الدوؿ ممارسة لمعنصرية والتمييز وىو "اإلسالموفوبيا والتمييز" 
قد دلمت عمى ذلؾ بإحصائية تتحدث عف عدد الحوادث التي شيدتيا ضد المسمميف، و 

حادثة، في مقابؿ  887ـ، والتي بمغت  8181 – 8115مساجد ىولندا بيف عامي 
ومف أىـ أسباب تنامى تمؾ .بالفترة نفسياحادثة في الواليات المتحدة األمريكية  48

فكري، واإلغراؽ الظاىرة كما أوضحتيا الكاتبة ؛ممارسة نوع مف اإلرىاب ال
 .(39)عقاب ونشر ثقافة الكراىية تجاه اآلخر دونما ردع أو،المتعصب

باتت ، « اإلسالموفوبيا»ال شؾ في أف انتشار ظاىرة الخوؼ مف اإلسالـ 
أخطر تحدى يواجو الوجود المادي والفكري لإلسالـ في الغرب، خاصة بعد تزايد 

،  8185"سانت دينيس" في عاـاليجمات اإلرىابية حاؿ أحداث "شارلي إيبدو" و
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  والتي تسببت في تسارع وتيرة ىذه الظاىرة،وغيرىا 8186و"مجزرة نيس" في  عاـ 
وىي صور واستمرار حالة الرفض النفسي وترسيخ صور ذىنية لدى كثير مف الغربييف 

معادية لإلسالـ والمسمميف وقد انعكس ذلؾ قياميـ بسموكيات منفرة تتعمد االبتعاد عف 
كمية داخؿ بالدىـ. ىذا فضال عف تزايد المطالب بفرض قيود  هىو مسمـ ونبذ كؿ ما

عمى المسمميف والتي تحد مف حرياتيـ، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ سف القوانيف 
المناىضة لوجود المسمميف في الدوؿ األوروبية، والمطالبة بدور أقوى وأكثر صرامة 

 .(41)ضد المسمميف وتيديداتيـ في الغرب

سترالي يدعى برينتوف تارانت في أويعد حادث نيوزيمندا والذي قاـ بو متطرؼ 
ضد مجموعة مف المسمميف يؤدوف شعائر صالة الجمعة في أحد  8189مارس 

أبمغ تدليؿ عمى مشاعر الكراىية يعد ىذا الحادث المساجد بمدينة كريست تشيرش، 
عف  ى أف فعمتو جاءت دفاعاً فيو يدع ،التي تحولت إلى عنؼ تجاه مف ينعتيـ بالغزاة

وبقراءة متأنية  .الحضارة الغربية البيضاء،مف دىماء خطر المياجريف المسمميف
نجد أصوؿ اإلرىاب  ،والذي بدأ يجتاح العقؿ الغربي ،لإلرىاب المستند إلى اليوية

بداية مف التمييد لو واختيار مكاف التنفيذ "كريست تشيرش"  ،الفكري متجذرة في المشيد
 ،وتي تعنى كنيسة المسيح، وبعض العبارات واألسماء التى دونيا تارانت عمى سالحوال

يتجمى فييا أسماء مقاتميف أوربييف خاضوا معارؾ ضد التمدد العثماني اإلسالمي أو 
أسماء لمعارؾ دارت بيف أوربا والمسمميف أو أسماء لبعض منفذي عمميات إرىابية 

مرحبا بكـ )يؿ ذلؾ بعبارات التيديد والوعيد مثؿ وذ .ىاجموا فييا مسمميف أو مياجريف
وصمت لنحو ما  مانيفستو()فقد خط وثيقة  (لف نقؼ عند ذلؾ فحسب)و ،(في الجحيـ

ورقة تحدث فييا عف بواطف التفكير الذي أدى بو الرتكاب ىذا الفعؿ  73يقارب 
عقميتو وأفصح مف خالليا عف دالالت تفضح سيطرة خطاب الكراىية عمى ،،اإلرىابي
ىؿ يخرج اإلرىاب الفكري مف حيز  :ويظؿ التساؤؿ المشروع يطرح نفسو .(48)اإلرىابية

 األفكار والتطرؼ الفكري إلى ممارسة العنؼ المادي ؟
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سبقو  اً فقط نذكر حادث ،لـ يكف بالطبع حادث نيوزيمندا ىو الحادث الوحيد
مقتؿ الصيدالنية  المصرية مروة عمي  وىو 8119 بسنوات في منتصؼ عاـ

أليكس دبميو  األلمانية، حيف قاـ مواطف ألماني ي دعى دريسدف في مدينة  الشربيني
سنة بتوجيو طعنات أودت بحياتيا وجنينيا في المحكمة  88يبمغ مف العمر  فينز

إياىا باإلرىابية المسممة  واصفاً  اً لفظي اً بسبب ارتدائيا لمحجاب، وكانت البداية ىجوم
نتيى إلى ىذا التطور المأساوي في ساحة المحكمة،ومف خالؿ تحميالت والمتطرفة،ا

وما يثار  ،ترددت كممات الكراىية والتعصب،المتخصصيف في أسباب ودوافع الحادث
مف أفكار عف المسمميف في الغرب.وقد أكد البعض مف خالؿ استطالع أجراه معيد 

 ،أي قبؿ الحادث بأياـ قميمة 8119مايو  87ألينسباخ لدراسات الرأي العاـ نشر يوـ 
% 61، وأف «صراع بيف الثقافات» وجود% مف األلماف يتحدثوف عف 56إلى أف 

وما كاف يثير .يتوقعوف حدوث توترات بيف المواطنيف األلماف والمياجريف المسمميف
% ممف أ جري عمييـ 41انيا، ىو أف في ألم« اإلسالموفوبيا»القمؽ مف ظاىرة 

االستطالع يروف أنو ينبغي الحد مف ممارسة الديانة اإلسالمية وشعائرىا، بينما ال 
% مف األلماف قرروا في ىذا االستطالع أف الخطورة ال 61يثير التفاؤؿ سوى أف 

  .(48)تكمف في اإلسالـ نفسو، بؿ في بعض اإلسالمييف المتطرفيف سياسياً 

القوؿ إف ممارسة اإلرىاب الفكري قد تشابيت فيو مواقؼ أفراد خالصة 
ا مع مواقؼ مف يحاربيـ الغرب عمى اعتبار كونيـ وجماعات غربية متطرفة فكريً 

تحاوؿ  جماعات أو حتى عناصر إرىابية ذات توجو عنيؼ، ودائما وكما أشرنا مسبقاً 
فاألخر كافر أو خطر  ،خرألكؿ األطراؼ البحث عف سند أو تبرير ألفعاليـ تجاه ا

...وسواء أكانت تمؾ األسانيد ذات طابع .عمى اليوية أو ميدد لألمف القومي أو إلخ
والترويج لمواقؼ عقمية  إلىفكؿ طرؼ يسعى ،فكري أو أيديولوجي أو وطني

يجد فييا أنصارىا الوجاىة لتبرير سياستيـ االستنكارية والرفض والتعصب التي ،بعينيا
 .(43)حياف إلى حد العنصريةثير مف األتصؿ في ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B2
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 :الخاتــمة

عدد مف التساؤالت المرتبطة باإلرىاب  عفمحاولة اإلجابة  البحث استيدؼ
ت تمؾ ار ود ،مف أنماط اإلرىابUnconventional Form كنمط مستحدث  يالفكر 

وأبرز  ،عناصره يوما ى ،يمكانية وضع تعريؼ محدد لإلرىاب الفكر إ التساؤالت حوؿ
وذلؾ مف خالؿ مبحثيف ؛ تضمف المبحث األوؿ ماىية ،توجيات تحميؿ الظاىرة

اتجاىات  يحيف تضمف المبحث الثان يف ،جذوره والتعريؼ بالظاىرة ،ياإلرىاب الفكر 
عتماد عمى المنيج تـ اال ىذا وقد ،جيات النظر المختمفةوو ،يتحميؿ اإلرىاب الفكر 

 -:مثؿ التى دارت حوليا تساؤالت البحث فكاراأللتحميؿ  الوصفي

 .يعنيا فى اإلرىاب التقميد يعمييا اإلرىاب الفكر  يينطو  ياختالؼ العناصر الت -

مرحمة أولى أو ابتدائية مف التطرؼ قد تصؿ إلى استخداـ  يرىاب الفكر اعتبار اإل -
 .يالعنؼ الماد

 .يممارسات االرىاب الفكر  يف يانتفاء المعيار الجغراف -

 -:فيما يمىجماليا ي يمكف إعمى ما تقدـ تـ استخالص مجموعة النتائج والت وتأسيساً 

بنصيب وافر مف الدراسة والتحميؿ عمى المستوى  ياإلرىاب الفكر  لـ يحظ -8
فمعظـ الدراسات األجنبية ركزت عمى التطرؼ وكيفية نبذ األفكار ، يالعالم

عمى حيف أنو  ،تحدثت عف الظاىرة يوىذا يفسر قمة المراجع األجنبية الت،المتطرفة
 .ظؿ الدراسات العربية يناؿ نصيب أوفر ف

ف كانت جذوره تعود إلى ا  و  ،نسبيا اً يثدح اً يعد مصطمح ياإلرىاب الفكر   -8
عالمنا  مختمفة حتىلكف ممارساتو طالت العصور ال ،الحضارات اإلنسانية القديمة

خمع  يداثة تتمثؿ فالحإال أف  ،فالممارسات قديمة قدـ التاريخالمعاصر،
 عمييا. يمصطمح اإلرىاب الفكر 
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جتماعية شأنو شأف مختمؼ الظواىر اال ،يتعريفات اإلرىاب الفكر  تاختمف -3
مف حيث األيدلوجية أو  يف حسب المعيار المستخدـ سواءيبيف جموع األكاديم

 نطاؽ التأثير. حسبمف حيث وسائؿ الممارسة أو 

ي عنو الؼ عناصر اإلرىاب الفكر مف المالحظ عمى معظـ التعريفات اخت  -4
 وال يرافق،يمف أنماط التيديد المعنو  اً ؛فيو يعد نمط يرىاب التقميدفى اإل

 يتنحصر ف ومادية، لكف أىداف اً إراقة الدماء، كما أنو ال يستيدؼ أىداف
 ذاتو الوقت يمحاولة تغيير أنماط الفكر السائدة بما يمنع تروجييا،ويضمف ف

 األحادي الجانب، محاوال فرضو عمى المجتمع ككؿ.نتصار لفكره اال

 ،ببعض المفاىيـ األخرى كالتطرؼ والتعصب ييختمط مفيوـ اإلرىاب الفكر   -5
متعددة لإلرىاب  استخالص مجموعة مف الصور تكوف أشكاالً  أمكفومف ثـ 

 -:ؿمث يالفكر 

قد يتخذىا بعض المتعصبيف  يوالت شكؿ مف أشكاؿ التعصب، يالطائفية وى -
أنواع لمنع أبناء مذىب آخر مف ممارسة شعائرىـ كنوع مف  ؛لمذىب ما 

 .رىاب الفكري والعقائدياإل

رفض  ري مثؿنيا حممت أبشع صور اإلرىاب الفكإحيث  :العنصرية -
الذيف ينتموف إلى عرؽ معيف  فالمواطني واعتبار بعض الثقافات بعض
 يف مف الدرجة الثانية.مواطن

العصور أنواع مف انتياؾ لحقوؽ فقد قامت منذ أقدـ  :انتياؾ حقوؽ اإلنساف -
والتعبير واألفكار التي  يومصادرة حرية الرأ  االتجار بالعبيد نساف، مثؿاإل

 أغمب األحياف مف إرىاب فكري إلى أعماؿ عنؼ.  يتحولت ف

خراجو ، أي باإللحاد وىو الحكـ عمى شخص ما أو جماعة :التكفير: - ِإبعاده واِ 
 ،عف مبادئ ديف الجماعة، وقد مارستو جماعات مختمفة عمى مر التاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF


 حمد مكرم عبد الصمدأنياد  د.                         «اإلرىاب الفكرى نموذًجا» الصور غير التقميدية  لإلرىاب 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 211 

 .يويعتبر صورة أخرى مف صور اإلرىاب الفكر 

الحفاظ  مف أجؿ الحكومات الديكتاتورية بيا تقوـي الت :دكتاتوريةال السياسات -
ؿ كنوع مف أنواع اإلرىاب الفكري عف طريؽ القمع واالستبداد مث نفوذىا عمى

الحزب  دوؿ يف المعارضة في الحكـ أو مطاردة لييالحؽ اإل ترسيخ
 .واتباع سياسة تكميـ األفواه ،الواحد

المدلوؿ واالستخداـ بيف كؿ  يف اً إلى أف ىناؾ ثمة تقارب اف أشارو و ثمة مفكر  -6
 ،واإلرىاب،التطرؼ، والتطرؼ العنيؼ، والعنؼوبيف  يرىاب الفكر مف اإل

إلى المجوء  اممني ياستخداـ أ يفقد تؤدى المغاالة  ف،والتعصب، والتشدد
وغالبا ما تكوف ذات طابع تدرجي يتحوؿ فييا الفرد مف  .يالماد لمعنؼ

التعاطؼ السمبي أو الصامت مع األفكار المتطرفة إلى التعاطؼ اإليجابي 
 .يالمادؼ الذي يأخذ أشكااًل سممية وصواًل إلى االنخراط في أعماؿ العن

ىو مجرد  ييف ترى أف اإلرىاب الفكر يلبعض األكاديمأخرى ىناؾ آراء  -7
إلى تبياف  McCauleyويذىب ماكولي  .حتى لو كاف خاطئا يتعصب لمرأ

، وىذا تطرؼ الفعؿو  تطرؼ الرأي بيفكبير بوجود اختالؼ  هوجية النظر ىذ
اتساقا مع أفكار ماكولى مشيرا إلى أف الثابت  يحنف يما أكده الدكتور قدر 

 ،كوف التطرؼ الفكري قد يؤدي إلى تشوىات فكرية وشعورية تجاه اآلخر
ليػس ثمػة مػا يؤكػػد أف التعصػػب أو التطػػرؼ الفكػػري، ميمػػا بمغػػت درجتػػو، و 

 .إلػػى ممارسػػة عنػػؼ  مػػف أي نػػوع يمكػػف أف يػػؤدي تمقائيػػاً 

 يانتفاء البعد الجغراف يالعقيدو  يالبعد األيديولوجلبحث بالتركيز عمى أكد ا -8
فعمى حيف تتجو معظـ التحميالت الغربية إلى ،يتحميؿ اإلرىاب الفكر  يف

 يواإلرىاب بوجو عاـ عمى العالـ العرب يقصر ممارسة اإلرىاب الفكر 
مستنديف إلى انطالؽ أفكار ذات طابع متطرؼ تقودىا جماعات  يواإلسالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
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نجد أف و . يموجو باألساس إلى عالميـ الغرب ياؽ الجغرافطليذا الن يتنتم
أفكار صدرىا مثقفوف غرب  يمتجسدة ف ،أيضا يالعالـ الغربب ترتبط الظاىرة 

بؿ ويدعوف إلى انتقادىا  ،مع الثقافة العربية واإلسالمية ييرفضوف التعاط
 The Clash of" كتابة صداـ الحضارات يؿ صاموئيؿ ىنتجتوف فثم

Civilization"مجنة البريطانية عف اإلسالموفوبيا"، وتقرير ال 
Islamophobias: A Challenge for all of usه"، وىذا ما تؤكد 

 مف تصاعد نسب ،ماضيةالف العشريعمى مدار السنوات  ياستطالعات الرأ
  .لإلسالـ والمسمميفالغرب  يفالكارىيف 

كما ورد  ،يالعالـ الغرب يف فقاطنيحؽ مسمميف  يعدد ونوعية الجرائـ ف تزايد -9
وأحداث مسجد  ،يحادث مقتؿ الدكتورة مروة الشربين ؿمتف البحث مث يف

لـ تعد  يما يؤكد أف ممارسة اإلرىاب الفكر  ،بنيوزيمندا كريست تشيرش
 يف اً أصبح واضح يف التغير النوعإبؿ  ،بعينو يعمى نطاؽ جغرافمقصورة 

 .يالعنؼ الماداستخداـ إلى  وصوال ،تطرؼ األفكار تطور

عمى  تعد مف الظواىر األكثر خطراً  ،يف ظاىرة اإلرىاب الفكر إخالصة القوؿ 
تتعالى أصوات  لذا ،موكالعالـ  ييجب مقاومة استشرائيا ف يوالت ،المجتمعات قاطبة

أشيد  يولعم ،المفكريف والباحثيف والعمماء ىنا وىناؾ لتحجيـ تصاعد تمؾ الظاىرة
، مف المؤسسات الدينية والتربوية لمواجية الظاىرة كثيرو الغربية بتكاتؼ الدوؿ العربية 

الشتات  نتشاؿ أبناء العالـ مفعديد مف البرامج والمشروعات ال صياغةمف خالؿ 
األوؿ برنامج  ،اتجاىيف يتتحدد ف يمعظـ اتجاىات التصد لمالحظ أفومف ا .يالفكر 

أوساط المسمميف بالخارج  يعتداؿ فج مف خالؿ تعزيز قيـ الوسطية واالعمؿ مزدو 
أف اجتثاث أفكار الجيادييف المتطرفة رغـ  . الثانيبالداخؿ يوتجديد الخطاب الدعو 

 Arie W Kruglanskiحسب آري دبميو. كروجالنسكي و ،ؾ مف المستحيالتليبدو ذ
وىو أستاذ جامعي في عمـ النفس بجامعة ماريالند وباحث في المركز القومي لدراسة 
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عمى ثالثة أشياء: الحاجة  يعتمدكما التخمي عف األفكار المتطرفة  يؤكد أف،اإلرىاب
 .والرسالة والشبكة

باحتياجات الجيادييف التي تشكؿ  الخطوة األولى نحو نبذ التطرؼ تشمؿ االعتراؼ
    .دوافعيـ ومعتقداتيـ وواقعيـ

أما الخطوة الثانية فيي صياغة رسالة تعترؼ بحاجة الشخص لمشعور باألىمية 
ليذا السبب تستخدـ  جة؛سائؿ غير عنيفة لتمبية تمؾ الحاواالحتراـ وتوفير و 

البرامج الحالية لمتخمص مف الفكر المتطرؼ في الدوؿ اإلسالمية أو الدوؿ 
التي يعيش بيا عدد كبير مف المسمميف ما ىو أكثر بكثير مف الحجج 

 .الدينية في مواجية العنؼ

الخطوة الثالثة ىي أف ندرؾ أف الشبكة االجتماعية التي نشأ فييا المتشددوف عنصر 
فإف اتجاىات  رؼ،ىمية في تطرفيـ وتخمييـ عف التطاأل في غاية

فالتطرؼ يحدث في  ،ومعتقدات الناس تترسخ في الواقع المشترؾ لجماعتيـ
 .السياؽ االجتماعي الذي تشكمو العائمة واألصدقاء والشخصيات الكاريزمية

كذلؾ فإف التخمص مف الفكر المتطرؼ ال يمكف أف يحدث في فراغ 
 .اجتماعي
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 اليوامش

تعد االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة عف مجمس وزراء الداخمية والعدؿ العرب  (8
ـ، مف االتفاقيات األولي عمى المستوى الدولي، بتحديد مفيـو عممي ودقيؽ لإلرىاب  8998

،والتي عرفتو عمى  أنو والتي تؤكد إجماع الدوؿ العربية الموقعة عمى االتفاقية حوؿ ىذا المفيـو
"كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أًيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيًذا لمشروع 
إجرامي فردي أو جماعي، وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض 
حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر، أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمالؾ 

 عامة أو الخاصة أو احتالليا أو االستيالء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر".ال
 لمزيد مف التفاصيؿ انظر: أحمد فالح العموش، مستقبؿ اإلرىاب في ىذا القرف،الرياض،

 .83،ص8116جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية/ مركز الدراسات والبحوث، 
 .8188يناير  38ور العادى اإلرىاب؟،بنؾ المعرفة المصرى، تامر الياللي، كيؼ يرى الجمي (8

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-the-

public-defines-terrorism/ 
مف التفاصيؿ حوؿ فمسفة سقراط انظر:فاروؽ عبد المعطى،سقراط رائد فالسفة لمزيد  (3

 .8993اليوناف،بيروت،دار الكتب العممية، 
وؿ.ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة ذكى نجيب محمود وآخروف، بيروت،دار الجيؿ،تونس،  (4

 .8988المنظمة العربية لمتربية والعمـو والثقافة،
جامعة الرياض،ىاب بيف صورىا التقميدية وأنماطيا المستحدثة،أحمد محمد وىباف،ظاىرة اإلر  (5

 .38:31، ص 8185الممؾ سعود/كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

لمزيد مف التفاصيؿ انظر:محمد حسيف فى الفالحى و ميثـ حمزة جبر الجبورى، دور السمطة  (6
باسى، جامعة فى ظاىرة الترىيب الفكري لمعمماء والشعراء فى العراؽ خالؿ العصر الع

 بابؿ/كمية التربية لمعمـو اإلنسانية،بدوف تاريخ.
فتحى الحبوبي،اإلرىاب الفكرى بيف الشرؽ والغرب:محاكمة جاليمى وابف رشد  (7

 .5/8/8184نموذجا،
https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=25325 

،ص 8988أحمد زكي بدوي، معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، بيروت، مكتبة لبناف،  (8
854. 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-the-public-defines-terrorism/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-the-public-defines-terrorism/
https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=25325
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9) Irwin Katz, Gordon Allport's "The Nature of Prejudice", Political 

Psychology,New York, Vol. 12, No. 1 (Mar., 1991), pp. 125-157 
ية ألبرز مظاىر الغمو والتكفير سفير أحمد الجراد، ظاىرة التطرؼ الديني: دراسة منيج (81

 .8ـ،ص8188،،3والتطرؼ واإلرىاب، دمشؽ،دار محمد اآلميف لمنشر ط
محمود عيسى سعيد النعيمات،أثر تطوير المناىج الدراسية في وزارة التربية والتعميـ األردنية  (88

الثانوية،األردف،المؤتمر لمحاربة الفكر المتطرؼ:دراسة تطبيقية عمى عينة مف معممى المرحمة 
 .8188أبريؿ  4-3الدولي السابع لكمية اآلداب / جامعة الزيتونة،

عمى 88:88، ص ص 8188ىاشـ بف محمد الزىراني، اإلرىاب الدولي:مراحمو وأخطاره،  (88
 الرابط:

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle 
الشمرى، االرىاب الفكري وتأثيره النفسي عمى النازحيف،لندف،مركز لندف ثناء عبد الودود  (83

 .89، ص8188، ابريؿ 89لألبحاث واالستشارات، العدد 
األيدلوجية: ىي مف أعقد وأغنى المفاىيـ االجتماعية،ويعتبر)كارؿ مانيايـ( أف ىناؾ صنفيف  (84

فيوميا الخاص ىي:منظومة مف األيدلوجية:المفيـو الخاص، والمفيـو العاـ،فاأليدلوجية بم
األفكار التي تتجمى في كتابات مؤلؼ ما،تعكس نظرتو لنفسو واال خريف،بشكؿ مدرؾ 
وغيرمدرؾ،أما بمعناىا العاـ:ىي منظومة األفكار العامة السائدة في المجتمع انظر:محمد عزيز 

 .818ـ، ص8998، 8شكري، اإلرىاب الدولي،بيروت/ لبناف،دارالمالييف،ط 
مطر، مفيـو اإلرىاب الفكري فى الفكر اإلسالمي والعقمية الغربية،الكوفة، كمية  عالء شنوف (85

 .883-888، ص48،8186الفقو جامعة الكوفة/ مجمة مركز دراسات الكوفة،، العدد

خالد عبد الرحمف القريشى، اإلرىاب الفكري:مفيومو،بعض صوره، سبؿ الوقاية منو،المممكة  (86
 38،ص8118محمد بف سعود اإلسالمية، العربية السعودية، جامعة اإلماـ

جالؿ الديف محمد صالح، اإلرىاب الفكري:أشكالو وممارساتو،الرياض،مكتبة القانوف  (87
 .86، ص 8،8184واالقتصاد،ط

، العدد(عبد الستار الطويمة،أمراء اإلرىاب، القاىرة )كتاب اليـو (88 ، 348، دار أخبار اليـو
 .81ص8993

19) Nashit, Muhammad.Defence Journal; Karachi,Volume22,Issue8, (Mar 

2019),p 36. 

محمد عاكؼ جماؿ،اإلرىاب الفكري المسكوت عنو،دولة اإلمارات العربية المتحدة،مؤسسة دبي  (81
 .8184-4-88لإلعالـ، جريدة البياف،

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/55562/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Nashit,+Muhammad/$N
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Defence+Journal/$N/616545/OpenView/2199165634/$B/7FB0B505172F4943PQ/1
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فكري، انظر فى:عبد الصبور أحمد محمود األنصاري، اإلرىاب الفكري عف صور اإلرىاب ال (88
األسباب،اآلثار، العالج،دراسة في ضوء القرآف الكريـ،األردف،المجمة الدولية لمدراسات 

 .88:84.ص ص 8189، 8،العدد8اإلسالمية المتخصصة، مجمد 

ريعات القديمة د عمي حسف الطوالبو، ورقة بحثية بعنواف جرائـ اإلرىاب في ضوء التش (88
 والحديثة، موقع وزارة الداخمية البحرينية:

www. policemc.gov.bh/research/terrorism/https: 

عمي الديف ىالؿ، كيؼ يتحوؿ التطرؼ الفكري إلى إرىاب؟، أبو ظبي، جريدة العيف اإلخبارية،  (83
83/8/8189. 

 https://al-ain.com/article/how-intellectual-extremism-turn-into-terrorism 

، التيميش والحرماف أقوى "لمزيد مف التفاصيؿ انظر فى: دراسة "برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي (84
 .8187التطرؼ،دوافع 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalizatio

n-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/ 
مركز "تريندز" لمبحوث واالستشارات، والمؤسسة  ندوة تحت عنواف " األيدلوجية والتطرؼ"، (85

 ـ.8188مارس  86األوروبية لمديمقراطية، مقر البرلماف األوربى/ بروكسيؿ، 
http://gate.ahram.org.eg/News/1858289.aspx 

26) John Horgan,Mary Beth Altier, Walking away: the disengagement and 

de-radicalization of a violent right-wing extremist, Behavioral Sciences 

of Terrorism and Political Aggression, UK Volume 

9,Issue2,2017,p.p63:77. 
27) Tore Bjørgo, Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, 

perpetrators and Responses, Oslo: Tano Aschehoug, 1997. 
 ،عمى موقع:8189مايو  4سيموف كوبالند، كيؼ يفكر الشخص المتطرؼ، (88

48149379-fut-https://www.bbc.com/arabic/vert 
محمود عرابى، اإلرىاب:مفيومو،أنواعو، أسبابو، آثاره، أساليب المواجية،القاىرة،الدار الثقافية  (89

 34، ص 8117لمنشر،

 .8187يوليو  6ؾ المعرفة المصري،تامر الياللي، إطار جديد لفيـ اإلرىاب والتطرؼ، بن (31
 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/new-frame-

for-radicalization-and-terrorism/ 
31) Clark McCauley, Sophia Moskalenko, Understanding Political Radicalization: 

The Two-Pyramids model, American Psychologist, USA,Vol. 72, No. 3, April 

2017 

https://al-ain.com/article/how-intellectual-extremism-turn-into-terrorism
https://al-ain.com/article/how-intellectual-extremism-turn-into-terrorism
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/
http://gate.ahram.org.eg/News/1858289.aspx
https://www.tandfonline.com/author/Horgan%2C+John
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48149379
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/new-frame-for-radicalization-and-terrorism/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/new-frame-for-radicalization-and-terrorism/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/new-frame-for-radicalization-and-terrorism/
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دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة  -قدري حفني،كيؼ تحدث التحوالت الفكرية؟، أبوظبي (38
فبراير  -،يناير85المستقبؿ لألبحاث والدراسات المتقدمة، العدد اتجاىات األحداث، مركز 

 .8189، ص 8188
ومف النماذج الرائدة فى ىذا المجاؿ: مركز الحرب الفكرية، التابع لوزارة الدفاع /المممكة العربية  (33

لعرض قيـ و مبادئ الديف  51السعودية،يشارؾ بمعرض القاىرة الدولي لمكتاب فى دورتو الػ 
راعي تفاوت المفاىيـ والثقافات والحضارات منسجًما مع سياقو العصري،وتوجيو الرأي بخطاب ي

 العاـ نحو تعزيز وىيمنة الرؤية المعتدلة.

مجموعة باحثيف،موقؼ اإلسالـ مف الغمو والتطرؼ وما يسمى باإلرىاب في ىذه األياـ، جدة،  (34
 .458، ص 8188، 8منظمة التعاوف اإلسالمي/ مجمع الفقو اإلسالمي الدولي،ط

35) Samuel P. Huntington,The Clash of Civiliztions,USA,Foreign Affairs,1993 

"،عمى الموقع Islamophobia: a challenge for us allانظر تقرير المجنة البريطانية " (36
 التالى:

https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf 
ريكية: نحو استراتيجية أكثر جيمي كارتر، مكافحة صناعة رىاب اإلسالـ، الواليات المتحدة األم (37

 .8188فاعمية، مركز كارتر،مايو 
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/counteri

ng-isis/symposium-report_final_arabic.pdf 
%( فى ألمانيا، 63)%(، ممف شمميـ البحث في فرنسا، و59)أكد االستطالع نفسو أف نحو (38

كد أكثر مف مف ثمث البريطانييف اعترفوا بأنيـ ال يعرفوف شيئا عف تعاليـ الديف اإلسالمي،كما أ
واأللماف أنيـ اليعرفوف مسمميف بشكؿ شخصي. انظر: بسمة فايد،بريطانيا" اإلسالموفوبيا 
وتنامي صناعة الكراىية،ألمانيا/ىولندا، المركز األوربي لدراسات مكافحة اإلرىاب واالستخبارات 

((ECCI،89  عمى موقع المركز:8189يونيو . 
https://www.europarabct.com/ 

39) Ineke van der Valk, Islamophobia in the Netherlands, The Research Center of 

the Islamic Foundation of the Netherlands (ISN),,2012. 

 "تقرير اإلسالموفوبيا األوروبي"، تركيا،مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةانظر (41

(SETA) فى: .8186، أيَّار/مايو 

 Bayrakli, E; Hafez, F; (eds); Carr. J, (2017) European Islamophobia Report 

2016 - IRELAND, Istanbul, SETA. 
41) 1 Set G.Jones,The New Zealand Attack and the Global Challenge of Far-Right 

Extremism ,Washington ,D.C.:Center for Strategic and International studies 

,March2019,pp 1:4 

https://www.foreignaffairs.com/authors/samuel-p-huntington
https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/symposium-report_final_arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/symposium-report_final_arabic.pdf
https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1/
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 .8119يوليو  81ممدوح طو،فوبيا اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف،دبي، صحيفة البياف،  (48
https://www.albayan.ae/opinions/2009-07-10-1.451865 

في العالـ وبنية العقؿ اإلرىابي:برينتوف تارانت باسـ رزؽ عدلي مرزوؽ، تصارع اليويات  (43
نموذجا،القاىرة، ممحؽ اتجاىات نظرية في تحميؿ السياسة الدولية )مجمة السياسة الدولية(، 

 87، ص 8189، يوليو 887العدد 
 
 
 

 

 
  

https://www.albayan.ae/opinions/2009-07-10-1.451865
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 المراجعالمصادر و 
 المراجع العربية

 أول:الكتب
ألبرز مظاىر الغمو والتكفير والتطرؼ  دراسة منيجية:ظاىرة التطرؼ الديني ،الجراد أحمد-8

 ـ.8188،،3دار محمد األميف لمنشر ط،دمشؽ ،واإلرىاب
اإلرىاب الفكري وتأثيره النفسي عمى النازحيف،لندف،مركز لندف لألبحاث  ،الشمري ثناء عبد الودود-8

 .8188، أبريؿ 89واالستشارات، العدد 
رف،الرياض،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية/ مستقبؿ اإلرىاب في ىذا الق ،العموش أحمد فالح-3

 .8116 ،مركز الدراسات والبحوث
دور السمطة فى ظاىرة الترىيب الفكرى  ،الفالحي محمد حسيف و الجبوري ميثـ حمزة جبر-4

لمعمماء والشعراء فى العراؽ خالؿ العصر العباسى، جامعة بابؿ/كمية التربية لمعمـو 
 اإلنسانية،بدوف تاريخ.

بعض صوره، سبؿ الوقاية منو،المممكة ،ومفيوم:اإلرىاب الفكري ،القريشي خالد عبد الرحمف-5
 .8118،العربية السعودية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية

 .8188يناير  38كيؼ يرى الجميور العادي اإلرىاب؟،بنؾ المعرفة المصري،  ،الياللي تامر-5
 .8187يوليو  6بنؾ المعرفة المصري، ،اإلرىاب والتطرؼ إطار جديد لفيـ ،الياللي تامر-6
 .8988معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، بيروت، مكتبة لبناف،  ،بدوي أحمد زكي-7

تونس، ،دار الجيؿ،ديورانت. وؿ، قصة الحضارة، ترجمة ذكي نجيب محمود وآخروف، بيروت-8
.8988،المنظمة العربية لمتربية والعمـو والثقافة

 

 ـ.8998، 8ط ،المالييف دار،بيروت/ لبناف،اإلرىاب الدولي ،شكري محمدعزيز-9
اإلرىاب الفكري: أشكالو وممارساتو،الرياض،مكتبة القانوف  ،صالح جالؿ الديف محمد-81

 .8184، السنة 8واالقتصاد،ط
 .8993سقراط رائد فالسفة اليوناف،بيروت،دار الكتب العممية، ،عبد المعطي فاروؽ-88
ثاره، أساليب المواجية،القاىرة،الدار الثقافية اأنواعو، أسبابو، ،مفيومو:اإلرىاب ،بي محمودعرا-88

 .8117لمنشر،
 ،مجموعة باحثيف،موقؼ اإلسالـ مف الغمو والتطرؼ وما يسمى باإلرىاب في ىذه األياـ، جدة-83

 .8188، 8ط،منظمة التعاوف اإلسالمي/ مجمع الفقة اإلسالمي الدولي



2222 مارس –السبعون الثالث و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط   

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 211 

جامعة ،ظاىرة اإلرىاب بيف صورىا التقميدية وأنماطيا المستحدثة،الرياض،مد محمدوىباف أح-84
 .8185 ،الممؾ سعود/كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 ثانيا: الدوريات
اإلرىاب الفكري:األسباب،اآلثار، العالج،دراسة في ضوء  ،أحمد محمود األنصاري عبد الصبور-8

 .8،8189،العدد8القرآف الكريـ،األردف،المجمة الدولية لمدراسات اإلسالمية المتخصصة، مجمد 
، الع(القاىرة )كتاب اليـو ،أمراء اإلرىاب،الطويمة عبد الستار-8  8993 348دد، دار أخبار اليـو

 
مؤسسة دبي ،ري المسكوت عنو،اإلمارات العربية المتحدةاإلرىاب الفك،جماؿ محمد عاكؼ-3

 .8184-4-88لإلعالـ، جريدة البياف،
دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة  -كيؼ تحدث التحوالت الفكرية؟، أبو ظبي،حفني قدري-4

فبراير  -، يناير85العدد  ،اتجاىات األحداث/ مركز المستقبؿ ألبحاث والدراسات المتقدمة
8188). 

برينتوف تارانت :تصارع اليويات في العالـ وبنية العقؿ اإلرىابي ،مرزوؽ باسـ رزؽ عدلي -5
ممحؽ اتجاىات نظرية فى تحميؿ السياسة الدولية )مجمة السياسة الدولية(،  ،نموذجا،القاىرة

 .8189يوليو  ،887العدد 
الكوفة، كمية الفقو ،مفيـو اإلرىاب الفكري فى الفكر اإلسالمي والعقمية الغربية ،مطر عالء شنوف-6

 .8186السنة ،48جامعة الكوفة/ مجمة مركز دراسات الكوفة، العدد
 ثالثا: المؤتمرات والندوات

أثر تطوير المناىج الدراسية في وزارة التربية والتعميـ األردنية ،النعيمات محمود عيسى سعيد -8
دراسة تطبيقية عمى عينة مف معممي المرحمة الثانوية، األردف،المؤتمر  بة الفكر المتطرؼ:لمحار 

 .8188أبريؿ  4-3الدولي السابع لكمية اآلداب / جامعة الزيتونة، 

ندوة تحت عنواف " األيدلوجية والتطرؼ"، مركز "تريندز" لمبحوث واالستشارات، والمؤسسة  -8
  ـ.8188مارس 86لبرلماف األوربي/ بروكسيؿ، مقر ا ،األوروبية لمديمقراطية

 المراجع  األجنبيةرابعا: 
1-Bayrakli, E; Hafez, F; (eds); Carr. J, (2017) European Islamophobia Report  - 

IRELAND, Istanbul, SETA 2016. 

2-Bjørgo ,Tore, Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, 

perpetrators and Responses, Oslo: Tano Aschehoug, 1997. 
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3-Der Valk ,Ineke van, Islamophobia in the Netherlands, The Research Center of 

the Islamic Foundation of the Netherlands (ISN),2012. 

4-Horgan,John, Altier,Mary Beth, Walking away: the disengagement and de-

radicalization of a violent right-wing extremist, Behavioral Sciences of 

Terrorism and Political Aggression, UK  Volume 9,Issue2,2017. 

5-Irwin, Katz, Gordon Allport's "The Nature of Prejudice", Political 

Psychology,New York, Vol. 12, No. 1 (Mar., 1991. 

6-  Huntington, Samuel P.,The Clash of Civiliztions,USA,Foreign Affairs,1993. 

7-McCauley ,Clark, Sophia Moskalenko, Understanding Political Radicalization: 

The Two-Pyramids model, American Psychologist, USA,Vol. 72, No. 3, April 

2017. 

8-Nashit, Muhammad.Defence Journal; Karachi,Volume22,Issue8, (Mar 2019). 

9-Set G.Jones,The New Zealand Attack and the Global Challenge of Far-Right 

Extremism ,Washington ,D.C.:Center for Strategic and International studies 

,March2019. 

 (اإلنترنت)شبكة المعمومات خامسًا: 
فتحي الحبوبي،اإلرىاب الفكري بيف الشرؽ والغرب:محاكمة جاليمي وابف رشد -8

 https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=25325 5/8/8184نموذجا،
 ، عمى الرابط:8188مراحمو وأخطاره، :ىاشـ بف محمد الزىراني، اإلرىاب الدولي-8

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle 
 .8119يوليو  81صحيفة البياف،  ،فوبيا اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف،دبي،ممدوح طو-3

https://www.albayan.ae/opinions/2009-07-10-1.451865 
"،عمى الموقع Islamophobia: a challenge for us allانظر تقرير المجنة البريطانية " -4

 التالي:
https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pd

f 
نحو استراتيجية أكثر  :الواليات المتحدة األمريكية ،رىاب اإلسالـإجيمى كارتر، مكافحة صناعة  -5

 .8188فاعمية، مركز كارتر،مايو 
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/count

ering-isis/symposium-report_final_arabic.pdf 
صناعة الكراىية،ألمانيا/ىولندا، المركز األوربي  يبسمة فايد،بريطانيا" اإلسالموفوبيا وتنام-6

  . عمى موقع المركز:8189يونيو  ECCI،89)لدراسات مكافحة اإلرىاب واالستخبارات)
https://www.europarabct.com/ 

 ،عمى موقع:8189مايو  4،كيؼ يفكر الشخص المتطرؼ ،سيموف كوبالند -7

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48149379 

https://www.tandfonline.com/author/Horgan%2C+John
https://www.foreignaffairs.com/authors/samuel-p-huntington
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Nashit,+Muhammad/$N
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Defence+Journal/$N/616545/OpenView/2199165634/$B/7FB0B505172F4943PQ/1
https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=25325
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/55562/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/55562/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.albayan.ae/opinions/2009-07-10-1.451865
https://www.albayan.ae/opinions/2009-07-10-1.451865
https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/symposium-report_final_arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/symposium-report_final_arabic.pdf
https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1/
https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1/
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48149379
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 .8187، التيميش والحرماف أقوى دوافع التطرؼ،"دراسة "برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي-8
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-

and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/ 

 

 ،ات القديمة والحديثةورقة بحثية بعنواف جرائـ اإلرىاب في ضوء التشريع،د/عمي حسف الطوالبو -9
 :www. policemc.gov.bh/research/terrorism/httpsموقع وزارة الداخمية البحرينية:

جريدة العيف  ،عمى الديف ىالؿ، كيؼ يتحوؿ التطرؼ الفكري إلى إرىاب؟، أبو ظبي-81
 .83/8/8189،اإلخبارية

 https://al-ain.com/article/how-intellectual-extremism-turn-into-terrorism 

 
 
 

 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-extremism/
https://al-ain.com/article/how-intellectual-extremism-turn-into-terrorism
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