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 الملخص التنفیذي
 

منذ الھجمات اإلرھابیة على الوالیات المتحدة األمریكیة في بشكل كبیر  التطرف ونماذجھتصاعد االھتمام في دوافع 
وصول لتوسع  نظراً أفریقیا . وصب االھتمام على منطقة غرب آسیا وشمال 2001الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر

ً عمال العنف التي نُِفذت الذي ظھر جلیاً في أإمكانیات الجماعات المتطرفة المسلحة وزیادة  ً وخ محلیا وضمن . ارجیا
ُ لفھم األیدوالممارسین تنافس العلماء ، نقاش التطرف م أعضاء الجماعات المسلحة التي تصف لھِ ولوجیات التي ت

اء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو كرد فعل على ، سولتصاعدھا مسببةالالمحركات ونفسھا بالجماعات "اإلسالمیة" 
لم التطرف والتطرف العنیف واإلرھاب، إال أنھ المتعلقة بنوع البحوث تفي التنافس ساھم ھذا وبینما  .عوامل معینة

 من صحة النظریات القائمة.نھما التحقق ذان من شألالجماع األكادیمي أو الدراسات التجریبیة یحظى باإل
 

ً إلى تولیف  لدراسةتسعى ھذه اھنا، ومن  یات أدبفي الدراسة حول دوافع التطرف. تبحث  المعرفة المتاحة حالیا
ألن الھدف ھو فھم وفریقیا. وأوسط آسیا وفي الدول الغربیة و أفریقیامنطقة غرب آسیا وشمال كل من التطرف في 

ً ولئك الذین انضموا إلى تنظیم داعش (ھذه الظواھر نسبةً إلى أ بأسماء مثل الدولة  یعرف التنظیم اإلرھابي أیضا
سوریا) بھة النصرة (تعد الجبھة الفرع المحلي لتنظیم القاعدة في اإلسالمیة في العراق والشام والدولة اإلسالمیة) وج

 مستوى الفرد لى التطرف علىیُركز عالتحلیل من األھمیة بمكان اإلشارة إلى أن ھذا ، والتنظیمات التابعة لھما
 المتطرفة. التنظیماتعلى مستوى ، ال المتطرف

 
 ینتطرفمالتطرف فیما یناقش الجزءان الثاني والثالث أنماط الاألول  الجزءف یعرّ . ستة أجزاءالدراسة إلى تقسم ھذه 

الجزء الرابع یبحث بینما  ى العوامل التي تؤثر على األفراد،مع التركیز بوجھ خاص عل ،ونماذج التطرف الموجودة
اسة خامساً منھا. تنتقل الدرالثقافیة واالجتماعیة و االقتصادیة –االجتماعیة التطرف السیاسیة و أدبیات محركاتفي 

ً الموجودة األدبیات ونقاط الضعف المعرفیة في الفجوات إلى تحدید  اقتراحات حول تطویر قاعدة من  وتُقدّم سادسا
 كثر موثوقیة حول التطرف العنیف. األاألدلة التجریبیة 

 
والشعور بالظلم عملیة شخصیة تبدأ مع المظالم ھو أن التطرف الدراسة تفید بالنتائج الرئیسة التي خرجت بھا ھذه 

یجب فھم  عالوة على ذلك، .البحث عن معنىأزمة ھویة یتبعھا من  ماما یعقبھو اقتصادیةضمن سیاقات سیاسیة أو 
 ،ولوجیةات طبیعیة سیاسیة واقتصادیة وأیدوالجذب"، والتي تتضمن عوامل ذ دفعالتطرف في سیاق عوامل "ال

البیئات  ضمن یتطور التطرف أیضا 1.نتماءامكانة أو أو مغامرةاجتماعیة مثل البحث عن  – دوافع نفسیةإلى إضافة 
 .Victimhood narratives)( الضحیةسردیات انتشار والتأثیر األسري  على شكل الداعمةاالجتماعیة 

 
ھذه السیاسات  لمواجھة نمو التطرف العنیف بحیث تكون لخُ دَ سیاسات تَ من دورھا في تطویر رؤى ھذه ال تنتج أھمیة

تلك األدلة الموجھة نحو التقاط وجود أدلة تجریبیة بشكل أكبر، خاصة من الضروري  لكنوقابلة للتطبیق. ومحددة 
المحركات الفردیة وبین العوامل  السببیةالعالقات النساء والواعظات ور دوو في التطرف المؤثرةة یدینامیات األسرال

 .العامة
 
 
 

                                            
متطرفة جماعات العوامل الدفع تشیر إلى األسباب الجذریة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة السلبیة التي تؤثر على األفراد لالنضمام إلى ال1

مل ھذه المسلحة. وتعّرف عوامل الجذب بـ "الخصائص والفوائد اإلیجابیة لمنظمة متطرفة والتي تمكنھا من 'جذب' األفراد المعرضین لالنضمام. وتش
اطیة 'المفتِقدة للمباالة' و الخصائص والفوائد أیدیولوجیة المجموعة (على سبیل المثال التركیز على تغییر حالة المرء خالل العنف بدال من الوسائل الدیمقر

 ') والتركیزعلى روابط األخوة والشعور باالنتماء وبناء السمعة واحتمال الشھرة أو المجد والمنافع االجتماعیة األخرى"غیر فعالة'ال
Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation (The Hague: The International 

-De-Radicalisation-Schmid-http://www.icct.nl/download/file/ICCTTerrorism, 2013), 26, -Centre for Counter
2013.pdf-March-Radicalisation-terCoun-Radicalisation  
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 . تعریف التطرف1
 

إذ أن  2تعریفاتھ.التوافق على التطرف ومساراتھ في غیاب  محركاتة في بناء فھم شامل لیكمن أحد التحدیات الرئیس
مثل متعددة مفاھیم ینطوي تحت غطائھا  مظلةعلى معظم الدراسات تستخدم "التطرف" كمصطلح عام للداللة 

أحوال في  ھاحد دمجإلى األمر یسوء في أحسن األحوال، وز بینھما یمیَ أن دون واإلرھاب  تطرفالتعصب وال
راء وأفكار آلالناس  يتبن "ظاھرة على أنھ تطرف العنیفاألوروبي الاالتحاد ف یعرّ على سبیل المثال،  .أخرى

عجز ھذا التعریف عن إدراك عملیة التحول التي تجري للشخص ھنا،  3".ووجھات نظر قد تقود إلى أعمال إرھابیة
 ً  "اإلرھاب".: خالفي بذات الدرجة ف التطرف بواسطة مصطلح، وعرّ قبل أن یصبح متطرفا

 
أو من منظور  5االجتماعي لم النفسع وأ 4سیةف الخبراء والھیئات الغربیة التطرف من منظور العلوم السیایعرّ 

ً بسیطاً  (Randy Borum) على سبیل المثال، فإن البروفیسور األمریكي راندي بوروم 6اإلرھاب. یقدم تعریفا
سبیتالیتا وفیما یقدم كروسیھ  7".ولجیات ومعتقدات متعصبةأیدإنتاج  موجبھایتم ب"عملیة على أنھ للتطرف 

)Crossett and Spitaletta ( ً دد من یقوم من خاللھا فرد أو عكـ"العملیة التي یحدده أوسع للتطرف  تعریفا
دعم العنف ألھداف  بالتحول من ممارسة العملیة السیاسیة بالسبل القانونیة إلى استخدام أومعینة األفراد أو جماعة 

 و/أو دعم تغیرات )الحثیث(سیاسیة". ویعرف جھازاالستخبارات وخدمات األمن الھولندي التطرف بكونھ "السعي 
وقد یتضمن ھذا  -الغایة-النظام القانوني الدیموقراطي وجود) استمراریة (على  قد تشكل خطراً اجتماعیة بعیدة المدى 

 8."–التأثیر–النظام الدیموقراطي الشرعي عمل ة قد تؤذي غیر دیموقراطی (وسائل) استخدام طرق
 

ً  لكن الباحثین العرب یعرفون التطرف على أنھ عملیة جماعیة، وبالنسبة للباحث اللبناني أحمد البعلبكي فإن  عموما
تنصیب المجموعة نفسھا  من خالل الدعوة إلىتغیرات اجتماعیة وسیاسیة  لفرضالتطرف ھو استخدام العنف 

ً  وعة متفوقةكمجم  9بالرغبة في "تطھیر" المجتمع. مصحوبا
 

                                            
2Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation (The Hague: The 
International Centre for Counter-Terrorism, 2013), 17, http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Schmid-
Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013.pdf  
3Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council Concerning Terrorist Recruitment: Addressing the Factors Contributing to 
Violent Radicalisation (Brussels: Commission of the European Communities, 2005), 2, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0313:FIN:EN:PDF  
4Tinka Veldhuis and Jørgen Staun, Islamist Radicalisation: A Root Cause Model (The Hague: Netherlands 
Institute of International Relations Clingendael, 2009), 4, 
http://diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis_and_staun.pdf;  
Jonathan Githens-Mazer and Robert Lambert, “Why Conventional Wisdom on Radicalization Fails: The 
Persistence of a Failed Discourse,” International Affairs 86 (2010): 889-901. 
5Tim Stevens and Peter Neumann, Countering Online Radicalisation: A Strategy for Action (London: 
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2009), 10, 
https://cst.org.uk/docs/countering_online_radicalisation1.pdf; Chuck Crossett and Jason A Spitaletta, 
Radicalization: Relevant Psychological and Sociological Concepts (Ft.Meade, MD: U.S. Army Asymmetric 
Warfare Group, 2010), https://info.publicintelligence.net/USArmy-RadicalizationConcepts.pdf; Ruud 
Koopmans, “Religious Fundamentalism and Hostility against Out-Groups: A Comparison of Muslims and 
Christians in Western Europe,” Journal of Ethnic and Migration Studies 41 (2014):33-57. 
6Rem Kortweg, et al. “Background Contributing Factors to Terrorism: Radicalization and Recruitment,” In 
Understanding Violent Radicalisation: Terrorist and Jihadist Movements in Europe, edited by Magnus 
Ranstorp (London and New York: Routledge, 2010), 21-49. 
7Randy Borum, “Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories,” Journal of 
Strategic Security 4 (2011): 9. 
8Dutch Intelligence and Security Service (AIVD), From Dawa to Jihad: The Various Threats from Radical 
Islam to the Democratic Legal Order. (The Hague: AIVD, 2004).  

 .140) 2007أحمد البعلبكي،العقبات والمخاوف في تطویرالموارد العربیة (بیروت دار المنھل، 9
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. في الوقت الحالي على المنطقة متطرفةالجماعات المسلحة ال تأثیر یشدد األكادیمیون والخبراء العرب أیضا على
إذ ( بحد ذاتھتطرف الدراسة من  بدالً التطرف العنیف  ةولوجیألیدكمحفز السلفیة الجھادیة  بدراسةلیوم ا ونقومیو
 10").القادة "الطغاةوقتال ق الوحدة یلتحقعلى دمج الدعوة للتوحید والعنف قوم السلفیة الجھادیة ت
 

من  العنیف متطرفوالسلوك المن جھة  متطرفةال األیدلوجیةفریق بین بالت آخر في توصیف التطرف تحدٍ ویرتبط 
ھیمي فاصل بین مفھومي فإن "ھناك خط مفا) Peter Neumann(. بحسب مالحظات بیتر نیومان جھة أخرى

على السلوكیات المتشددة ز تركالتي  تلك على المعتقدات المتشددة (التطرف المعرفي) وبین الذي یركزتطرف ال
 11."(التطرف السلوكي)

 
ً فرّ  المفھوم بینما یرتبط  الفكرفضاء مرتبط بالمفھوم السابق ، إذ أن عبد الحسین شعبان بین التشدد واإلرھاب ق أیضا

في وجھات النظر الناجم عنھا لعنیف والسلوك ا متطرفةولوجیات الالتمییز بین األیدأثّر ھذا و 12الفعل.فضاء بالالحق 
ً الذي ینة المتبا  التطرفنقاشھا عن  في أدبیات مكافحة التطرف العنیف. ففیما حصرت بعض الدراسات یتضح جلیا

الخط الفاصل بین في تحدید دراسات أخرى  یظھر تشوش ،بشكل مباشر األفراد الذین انخرطوا في العنفحول 
 .تطرف المعرفي والسلوكيال
 

 ً ً  ولم توضح أدبیات مكافحة التطرف أیضا ما إذا ومسبقا للتطرف السلوكي،  فیما إذا كان التطرف المعرفي متطلبا
لبس في الھذا أدى  كانت جھود مكافحة التطرف العنیف ینبغي أن تركز فقط على مكافحة التطرف السلوكي وحسب.

التطرف بكونھ "عملیة تبني (Charles Allen) المفاھیم إلى تعقید مھمة تعریف التطرف. یعرف شارلز آالن 
 13االستعداد الستخدام ودعم أو تسھیل العنف كوسیلة للتأثیر في التغییر االجتماعي".تتضمن منظومة اعتقاد متشددة، 

 :بمعنى أدق فإن التطرف یشیر إلىو
 

ُ مُ األفراد بتبني بموجبھا وم "عملیة شخصیة یق سیاسیة و/أو اجتماعیة و/أو دینیة  وتطلعاتعلیا ل ث
 حدھماأ :جانبانولھذه العملیة للعنف العشوائي،  حیث یكون تحقیق غایة معینة مبرراً  متشددة،

 14بسلوك عنیف".القیام نحو الفرد للسعي ویحفزان یحضران  ،عقلياآلخر عاطفي و
 
فرد الفھمھا للتطرف كعملیة التحول الشخصي التي یمر بھا  دراسةبعین االعتبار، تقدم ھذه الھذه التعریفات  مع أخذو

یمر ن بأزمة شخصیة عنوَ . ھذا التحول یُ واالجتماعي العام االقتصاديبالتطرف متعلقة مظالم لى إ استجابتھفي سیاق 
ستخدام العنف ضد الجھات إلى دعم ا النھایة في یقود الفردوالذي  ،تھمعنى لحیاالدور والأثناء البحث عن بھا الفرد 
متطرف الفرد ینخرط القد ال و معینة یدیولوجیاامة نظام اجتماعي وسیاسي مستند إلوالمدنیین من أجل إق الحكومیة

 .الغرض اھذلكنھ یؤید استخدامھ لتحقیق بالعنف بشكل مباشر 
 

 ةولوجیبالتركیز على االنتقال من األید ة والسلوكولوجیتتبنى أھمیة التمییز بین األید دراسةوعلیھ فإن ھذه ال
تؤثر على  والجذب التي فعدوعوامل ال الظروف السیاقیة إلى دراسةھذه ال تنظركما والمتطرفة إلى السلوك العنیف. 

ً  ولوجیات المتطرفةیداعتناق األفراد لأل  لقرار االنضمام لجماعة متطرفة مسلحة. وسبب اتخاذھم الحقا
  

                                            
 .35) 2014أبو محمد المقدسي كما نقل عنھ محمد أبو رمان في كتابھ أنا سلفي (عمان، فریدریتش إیبرت 10

11Peter Neumann, “The Trouble with Radicalization,” International Affairs 89 (2013): 893. 
12Abdul Hussein Sha’ban, “Is it Impossible to Combat Radicalism?” Al-Jazeera, February 26, 2015, 
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/1e700b36-5567-483d-80a6-
72b058245548  
13Charles E. Allen as qtd. in Angel Rabasa, et al., De-radicalizing Islamist Extremists (Santa Monica, CA: 
Rand,2010), 1, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG1053.pdf  
14Alex S. Wilner and Claire-Jehanne Dubouloz, “Homegrown Terrorism and Transformative Learning: An 
Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization,” Global Change, Peace & Security 22 (2010): 
38. 
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 تطرفلأنماط ا. 2
 

، والتي تشمل عوامل مثل سریتھ طبیعة التطرفأوالً،  صیاغة أنماط شاملة للمقاتلین.من ھنالك عامالن یمنعان 
التجریبیة  الیلأن معظم التحعني یمما ما وارتفاع معدالت الوفیات بینھ وعدم مصداقیة مواضیع البحث (المقاتلین)

 ُ ً محدودة. ثانیبحثیة على عینة بنى والنوعیة ت إلى تنوع ملحوظ في خلفیات المقاتلین  تشیرالمتوفرة ألبحاث ا فإن ،ا
المعیقات بعین ھذه وبأخذ  .لى مجموعات متطرفة مسلحةتطرف المؤثرة على قرار انضمامھم إوفي محركات ال

ً  15االعتبار،  في ذات الصلة التي تربط بین األفراد المتطرفین وتساھم في فھم أفضل لھمالخصائص  نستعرض تالیا
 . ياألردنالسیاق 

 
األفراد المتطرفین تعاین الدراسات التي من فإن صعوبة الوصول لألشخاص موضوع البحث تجعل  ،ر سابقاكِ كما ذُ 
الباحث األردني محمد أبو ما قام بھ العائدین من ساحات القتال، باستثناء  علىھذه الدراسات  ركز معظمت. كما قلیلة

 ً  16لم ینخرطوا في أعمال عنف.ممن ین من التیار السلفي الجھادي في األردن للمتطرف رمان والذي قدم أنماطا
ً ھذه األنماط مھمة لمنح صانعي السیاسات فھمكونھا محدودة، إال أن وبالرغم من  التطرف مما یؤدي  أوسع لمداخل ا

من العنف  لفردالتطرف بحیث ینتقل ا عكس عملیة أي، التطرففعالة في مكافحة  إجراءاتإلى تبني صناع القرار 
 إلى اجتثاث التطرف. المتطرفة وصوالً  ةولوجیالمتطرف إلى األید

 
ي إلعادة مناصحة السعودالبرنامج  على خبرتھ في مستنداً  ،عرض رجل الدین واألكادیمي السعودي سلیمان الرحیلي

ً تأھیل الشباب المتطرف،  أول تلك الفئات  بثالث فئات.حددھم  ھادیةمن التیارات السلفیة الجالعائدین  ألولئك تصنیفا
، األیدولوجیة الدینیةدون أي معرفة بالشریعة أو  ألدوارھم وقناعاتھمتحتھا السلفیون الجھادیون المتحمسون  یندرج

. یقع الشباب في الفئة الثانیة تحت استقوا معلومات خاطئة ومضللةوقد ال یكون ھؤالء بالضرورة متطرفین، وإنما 
معظم ھؤالء تحت تأثیر قادة أو ویقع ، " یجب مقاتلتھمادة السیاسیین في المنطقة "كفاراً تصنیف من یعتبرون الق

ین یؤمنون تماما ذال فراداألقناعات ثابتة وراسخة في داخلھم. فیما تضم الفئة الثالثة وجود  دونما أشخاص متطرفین
بحد  الدین وأنھم مرجعیة وسلطة دینیة، ویعد أعضاء ھذه الفئة أنفسھم متفقھین في المتزمتةأفكارھم و بقناعاتھم

 .ذاتھم
 

ً اع باسم برنامج المناصحة)  تبر الرحیلي أن برنامج إعادة تأھیل ھؤالء المتطرفین العائدین (أو ما عرف سعودیا
 ً ، وعادة مناقشاتأكبر مع الفئتان األولى والثانیة. فیما تتحفظ الفئة الثالثة على المشاركة في حوارات أو  یحقق نجاحا

 17النفسیین المشاركین في البرنامج.ما یرفضون التعامل مع الدعاة والخبراء 
 

في د افرن الضعف األساسي في تصنیف الرحیلي یتعلق بإھمالھ كیفیة تأثیر تجربة األمكمتجدر اإلشارة إلى أن 
إذ عزا االختالفات  عفلتي قدمھا بیتر نیومان ھذا الضعالجت األنماط ا وقد ولوجیة.نزاع على مواقفھم األیدال مناطق

وصنف الجھادیین  ،أثناء إنضمامھم لجماعات مقاتلة لى تأثیر ومدى مشاركتھم في العنفبین الجھادیین العائدین إ
ي التھدید األكبر یأتبالنسبة لنیومان،  "خطرین" و"مضطربین" و"خائبي األمل".: الغربیین العائدین إلى ثالث فئات

ً  أفكاراً  الذین اعتنقوا من فئة الخطرین ولم یعودوا یفرقون بین "الغرب" واألعداء الذین قاتلوھم في  أكثر تطرفا

                                            
ھم تم تحدید ھذا التنوع في مقاتلي حركتي الشباب وبوكو حرام وكذلك في دراسة حول التطرف في األردن. على سبیل المثال، انظر محسن حسن، "ف15 

 CTC Sentinel.  (2012) 5ل"،الشباب في الصومامحركات التطرف العنیف: حالة حركة الشباب الصومالیة و
https://www.ctc.usma.edu/posts/understanding-drivers-of-violentextremism-the-case-of-al-shabab-and-
somali-youth; Mercy Corps, Motivation and Empty Promises: Voices of Former Boko Haram Combatants 
and Nigerian Youth (Portland, Oregon: Mercy Corps, 2016), 
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Motivations%20and%20Empty%20Promises_Mercy%20Corps
_Full%20Report_0.pdf; Mercy Corps, From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups 
(Oregon, USA: Mercy Corps, 2015), http://www.mercycorps.org/research-resources/jordan-jihad-luresyrias-
violent-extremist-groups  

 . 149-714محمد أبو رمان، أنا سلفي 16
أصل المناصحة وتطورھا التطبیق العملي واألسس العلمیة (تقدیم الدورة العالمیة الثانیة لمكافحة اإلرھاب، المدینة المنورة، السعودیة  ،سلیمان الرحیلي17

 246-243) 2014نیسان  22-23
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فیما یتكون المضطربین من األفراد الذین یعانون من مشاكل نفسیة وعقلیة جاءت في أغلبھا كنتیجة  سوریا والعراق.
 18.من جماعة متطرفة جزءاً  بأن یكونوا مجدداً من الفئة الثالثة ال یرغب خائبي األمل ولمشاركتھم في العنف، 

 
مكافحة التطرف وفك ارتباط المتطرفین بالجماعات من برامج الثالثة) أو (األخیرة یأمل نیومان أن تستفید ھذه الفئة 

التي محاكمة الوبالنسبة للخطرین فإن " .المتطرفة، فیما یحتاج المضطربین للحصول على عنایة ومساعدة نفسیة
إلى لم یذكر ھذا بشكل صریح، نیومان وبالرغم من أن  19الخیار الوحید القابل للتطبیق".تكون قد إلى السجن تقود س
ن ى أن الجھادي العائد یمكن أبمعن ؛واعتمادھم على بعض نھ من المھم اإلشارة إلى حقیقة عدم حصریة ھذه الفئاتأ

 ً  وخائب األمل في آن واحد. یكون مضطربا
 

إلى  عائدین من الجماعات المتطرفةالم تصنیفا قسّ ) Amarasingam( امأماراسینغقدمھا اعتمدت األنماط التي 
بعض في  وخائبي األمل. وتتقاطع ھذه النظریة مع نظریة نیومانمنفكي االرتباط و ثة أنواع: الفاعلین أو العاملینثال
الخطرین في  عون معیتقاطفي ھذه النظریة  )Operationalفإن الفاعلین أو العاملین ( ،فعلى سبیل المثال .ماكناأل

یدعم  حیثب میزتم  حول منفكي االرتباطأماراسینغام عن نیومان في أن المفھوم األول نظریة نیومان. بینما یختلف 
(مرض أحد  بھذه الحركاتألسباب خاصة ال ترتبط من ساحات القتال ھؤالء حركات الجھاد العالمي إال أنھم عادوا 

 20أفراد العائلة أو الزواج إلخ...).
 

من المھم التفریق بین األنماط السابقة التي تصف المتطرفین الذین تورطوا في أعمال عنف عن الدراسات التي 
ً أیدتصف المتطرفین  ھادیین في بحث أبو رمان حول السمات الشخصیة للسلفیین الجفي ھذه التفرقة، یقترح  .ولوجیا

ً  الدینیة تلعب دوراً  ةولوجیاألردن أن األید ً  ،شكیل تصرفاتھمفي ت أساسیا في أفكارھم  وأن ھذا یصبح واضحا
 أربعالجھادي یظھر السلفي على خالف غیره من السلفیین، فإن والملحوظة.  ھماالجتماعیة والسیاسیة وسلوكیات

بموِجبھ  حُ منَ یُ  بإحساس تفوق دیني نومدفوعنفسھم عن المجتمع، ألعزل سلفیون الجھادیون ، یمیل الأوالً  صفات.
وال یجب خلط ھذه العزلة مع  مكانة أعلى،بحسب تعبیرھم ات الدینیة "الصحیحة" بالسلوكیلتزمین المأولئك 

ً  .النفسيوبُعِدھا االنطوائیة بمعناھا  ویرون  السلفیون الجھادیون في العمل الدعوي، في معظم األحیان، ینخرط ثانیا
ً أنفسھم كمحدثي تغییر ومؤثرین في المجتمع.  أنفسھم من التأثر على حمایة جھادیون ال سلفیونال عكفی، ثالثا

وقد یفسر ھذا نشاطھم عبر شبكة اإلنترنت لخلق روابط مع أشخاص من حولھم،  بـ"المجتمع الفاسد وغیر المتدین"
ً  ولتوسیع دائرة نفوذھم. یشاركونھم ذات الفكر إلى جھادیون سلفیون الھذه الحمایة الذاتیة التي یمارسھا التقود ، رابعا

من األنظمة والفاعلین السیاسیین. یعتبر السلفیون الجھادیون أنفسھم "الفرقة الناجیة"، فیما جامدة اء ومواقف تبني آر
 21تكون كل الفرق والفاعلین اآلخرین غیر مسلمین على الوجھ الصحیح.

 
تم شرحھ بإیجاز سی والتي(دبیات األمن  جزءال ایرتبط ھذا التفسیر بعالقات وثیقة مع نظریة الھویة االجتماعیة. فھذ

الضوء على أھمیة مفاھیم مثل یلقي مھم لفھم التطرف كونھ ) الحقامن ھذه الدراسة  االجتماعیةفصل المحركات في 
المتطرف. ھذه األفكار قد الفرد في التأثیر على عقلیة  "متفوقة"المكانة االجتماعیة واإلحساس باالنتماء إلى مجموعة 

الھویات ویات جدیدة للمجموعة (تشمل البرامجیة المصممة لصیاغة ھواإلجراءات  سترشد بھا عند وضع السیاساتیُ 
 یدعیھا المتطرفون زوراً یصوغھا و) لمحاربة الھویة المتفوقة التي المدنیة واألیدیولوجیة وتلك القائمة على الحراك

ً نوویفرض  .ھا ذاتیا

                                            
18Peter Neumann, “Western European Foreign Fighters in Syria: An Overview.” In Countering Violent 
Extremism: Developing an Evidence Base for Policy and Practice, edited by Sara Zeiger and Anne Aly, 
(Australia: Curtin University, 2015), 13-19, http://www.hedayah.ae/pdf/cve-edited-volume.pdf  

 17نفس المصدر، 19
20Amarnath Amarasingam, “Three Kinds of People Return Home After Joining the Islamic State – And They 
Must All Be Treated Differently,” Vice News, December 3, 2015, https://news.vice.com/article/three-kinds-
ofpeople-return-home-after-joining-the-islamic-state-and-they-must-all-be-treated-differently  

 .150-145، محمد أبو رمان، أنا سلفي21
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 نماذج التطرف . 3
 

وعلم  23علم النفس االجتماعيو 22لتخصصات المتداخلة كعلم النفسمن ا یتضمن البحث في التطرف بطبیعتھ عدداً 
 عددتوضح التطرف إضافة إلى وأدى تداخل ھذه العلوم إلى عدد من النماذج المتنافسة التي تحاول أن  24الجریمة.

الفرد  إحباط :موجودتان في معظم ھذه النماذج خاصیتانإال أن ھنالك  25داخل ھذه النماذج.  المختلفة من المتغیرات
 السیاسي القائم، وبحثھ عن دور وإنجاز. –وغضبھ من السیاق االجتماعي

 
 فیكتوروفیتش طور ،مقرھا في بریطانیا إسالمیة عابرة للوطنیات ن"، وھي جماعةیلحركة "المھاجر دراستھأثناء 

)Wiktorowicz(  ً ضمن ھذا . )1الشكل انظر مراحل ( سبعةمن لفھم اإلنضمام لجماعة متطرفة مكّون  نموذجا
تباعاً لذلك فإن  .یعیشھا الفرد یحدث بعد أزمة معینةالنموذج، أكد فیكتوروفیتش على مفھوم "االنفتاح المعرفي" الذي 

الشخص السابق عرضة  تصور فیصبح معھاالنفتاح المعرفي یؤدي إلى تغیر تصور الشخص السابق لواقع الحال. 
عادة ما تقود المظالم السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة إلى و 26ا.التي یعیشھالمعینة للتغییر بناء على األزمة 

طون شِ نَ ولجیتھم، إذ أنھم یُ لنشر أید األفراد على أزمات الھویة عندال یعتمدون المجندین لكن  27االنفتاح المعرفي.
ص "الھشین"، إضافة فردي مع األشخاالنفتاح المعرفي، باستخدام استراتیجیات تواصل مختلفة تتضمن التواصل الا

 28التي یھدفون من خاللھا لخلق "صدمة معنویة".مثل المظاھرات والصور والكتیبات لوسائل أخرى 
 

ً  عندما یكون للدین دوراً  في حیاة الفرد فإنھ یسعى لالستجابة لالنفتاح المعرفي من خالل "البحث الدیني" (أو  قویا
 Frame( "المحاذاة اإلطاریة" ذلك، وبواسطة عملیة تدعى بعد 29البحث عن المعنى والغایة من خالل الدین).

alignment( مع آرائھ  تتوافقیتفحص فیما إذا كانت السیاقات المعروضة من قبل الجماعات المتشددة  فردفإن ال
المراد محاذاتھ لى تقیمھ فیما إذا كان "اإلطار" ر عحظة أن تجارب الفرد وخلفیتھ تؤثوھنا تجب مال 30واھتماماتھ.

یسعى لمعلومات أخرى أو یقوم بترك العملیة، أما  داإلطار، فإن الفرد ق(أو توافق) منطقي أو ال. وإذا لم تتم محاذاة 

                                            
22Kumar Ramakrishna, “Understanding Youth Radicalisation in the Age of ISIS: A Psychosocial Analysis” 
The International Relations & Security Network, February 12, 2016, 
http://isnblog.ethz.ch/security/understandingyouth-radicalization-in-the-age-of-isis-a-psychosocial-
analysis?platform=hootsuite; Max Taylor and John Horgan, “A Conceptual Framework for Addressing 
Psychological Process in the Development of the Terrorist, ”Terrorism and Political Violence 18 (2006): 585-
601; Jeff Victoroff, “The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches,” Journal 
of Conflict Resolution 49 (2005): 28. 
23Jerrold Post et al., “The Psychology of Suicide Terrorism,” Psychiatry 17 (2009): 13-31; Farhad 
Khosrokhavar, Suicide Bombers. Allah’s New Martyrs (London: Pluto Press, 2005). Italics Added. 

 :لمزید من األمثلة یمكن االطالع على 24
Andrew Silke, ed., Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and 
Reform (Oxon: Routledge, 2014); Michael J. Lynch, Raymond J. Michalowki and W. Byron Groves, New 
Primer in Radical Criminology: Critical Perspectives on Crime, Power and Identity. 3rd Ed. (New York: 
Criminal Justice Press/Willow Tree Press 2000); Mary Beth Altier et al., “Turning Away from Terrorism: 
Lessons from Psychology, Sociology, and Criminology,” Journal of Peace Research 51 (2014): 647-661. 

االجتماعي ونظریة الحركة االجتماعیة ونظریة التحویل الدیني یقدمان أطرا نظریة یمكن أن تحسن بشكل كبیر من بحوث  یجادل بوروم بأن علم النفس 25
 ف. انظر:التطر

Borum, “Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories,” 16-25.  
نطریة من مجاالت علم النفس واإلجتماع مجموعة من آلیات التطرف المتعلقة باألفراد والمجموعات  16ل كما یقدم كروسیھ وسبیتالیتا بعد مراجعتھم 

 :)، انظرmass radicalisationوالتطرف الجماعي (
Crossett and Spitaletta, Radicalization: Relevant Psychological and Sociological Concepts. 
26Quintan Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam” (paper presented at The Roots 
of Islamic Radicalism Conference, Yale University, May 8-9, 2004), 7, 
http://insct.syr.edu/wpcontent/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf  

 .8-7نفس المرجع 27
 نفس المرجع.28
 .8نفس المرجع 29
 .10-9نفس المرجع 30
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ً  ة اجتماعیة حیث یصبح عضواً ئفإن الفرد یخضع لعملیة تنش(أو التوافق) حاذاة الم تفي حال تحقق ألفكار  ملتزما
 31ولوجیتھا.اعة المتطرفة المسلحة ویتبنى أیدالجم

 
وبینما یستند ھذا النموذج على فئة واحدة من المتطرفین فإن قیمتھ تكمن في تفسیره لسلوك األفراد كفاعلین في عملیة 
التطرف. أي مسعى األفراد للحصول على بدائل كرد على الظروف غیر المقبولة، والمتغیرات النفسیة الفردیة التي 

سلفیین الجھادیین لیسوا إنطوائیین ومنعزلین بل یعتبرون أنفسھم ما یوازي حجة أبو رمان بأن ال تؤثرعلى التطرف.
یمیز ھذا النموذج دور الجماعات المتطرفة المسلحة من ضمن  ھفي الوقت ذات 32رأس حربة التحول االجتماعي.

 والتي استخدمت إللھام واستقطاب األتباع.أطر اإلعالم 
 
 
 33المتشددة نموذج فیكتوروفیتش لالنضمام للجماعات 1شكل رقم ال
 

 
 

 . صمم 2003سبق وأن ألقى عالم النفس بوروم الضوء على الذات المستقلة من خالل نظریة طورھا عام كما 
 القانون، ویوضح في أربع مراحل تنفیذودوائر  األمنیةزة ھذا النموذج في األساس كوسیلة تدریب لألجھبوروم 
بدأ عملیة التطرف بمالحظة الفرد لظرف غیر مرغوب فیھ ت  34).2ولوجي (انظر الشكل رقم التطور األید عملیات

وضع ھذه الحالة  یتم 35أو القیود الحكومیة على الحریات الفردیة كـ"شيء خاطىء". كالفقر أو البطالةمتعلق بالسیاق 

                                            
 .10نفس المرجع 31
 .150-145حمد أبو رمان، أنا سلفي، م32

33This figure is taken from Alejandro Beutel, Radicalisation and Homegrown Terrorism in Western Muslim 
Communities: Lessons Learned for America (Maryland, U.S.A: Minaret of Freedom Institute, 2007), 11, 
http://www.minaret.org/MPAC%20Backgrounder.pdf  
34Randy Borum, “Understanding the Terrorist Mind-Set,” FBI Law Enforcement Bulletin 72 (2003): 7. 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/201462.pdf  

 .8نفس المصدر،35
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ً سببیعدُ و"غیر عادلة" حالة في إطار  حینھا و ).أن (ھذا ذنبھ المتسبب بھذه الحالة على اعتبار كیانالالستھداف  ا
 36العنف. و یبررغ ما یسوِّ متكتمل شیطنة العدو، 

 
في محیط الفرد، والتي تدفعھ ویوضح ھذا النموذج الدور الھام للعوامل المباشرة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 

إلى تولد الوعي لدیھ حول موقعھ األقل حظا والمھمش إما عن طریق مقارنة وضعھ بغیره أو عن طریق تغییر 
 التي قیم من خاللھاولوجیة استكشاف الرؤى األیدعن تعجز اعاتھ ورؤیتھ العامة لألمور. إال أن نظریة بوروم ھذه قن

 نزع األنسنة عامل نفسيیعد وعن الكیان المقابل.  )dehumanises( صیاغة الحجج التي تنزع األنسنة
 Moral(ك االرتباط المعنوي" فھو یساھم في عملیة تعرف باسم "ف واجتماعي رئیسي في تفسیر العنف؛

Disengagement (فرد أو لجماعة أن یطورا مبرراً حیث یمكن ل  ً ما یؤكد على أھمیة  37الستخدام العنف. أخالقیا
 38فعل في نموذج بوروم.العلى االنتقال من اإلحباط إلى رد ولوجیات والخطابات التي تؤثریداستكشاف األ

 
 39ي یدولوجاأل طورلیة التلعم مراحل 4بوروم من  : نموذج2الشكل 

 

 
 

ً بتطویر إدارة شرطة نیویورك  في قامت شعبة االستخباراتكما  ً  نموذجا ) 3من أربع مراحل (انظر الشكل  خطیا
العملیة في مرحلة ما قبل تبدأ  .بناء على ذلك بعنفالتصرف و من قبل الفرد اعتناق الفكر المتطرف خطواتیوضح 

ھا ض للفكر السلفي الجھادي، ویتبع ھذا مرحلة التطابق والتي یقوم الفرد خاللالتطرف، حین یبدأ الفرد بالتعر
ولوجیة. وفي مرحلة التلقین تزداد حدة قناعات الفرد ویبدأ بإحاطة نفسھ األیدالجھادیة  السلفیةمفاھیم بتفحص 

د بشكل كامل اإلسالم فرفقط. وفي المرحلة األخیرة، مرحلة االنخراط في الجھاد یتقبل ال لتفكیره مشابھینبأشخاص 
 40طرفة یعتنقھا ویتصرف بناء علیھا.مت ةولوجیالسلفي كأید

 
 : نموذج قسم شرطة مدینة نیویورك للتطرف السلفي الجھادي3شكل رقم 

 
 

                                            
 نفس المصدر.36

37On Dehumanization, see James Waller, “Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and 
Mass Murder.” In The Psychology of Resolving Global Conflicts: From War to Peace Vol. 1: Nature vs. 
Nurture, edited by Mari Fitzduff and Chris E. Stout, (London: Praeger, 2006), 89-107. 
38On Moral Disengagement, see Albert Bandura, “Moral Disengagement in the Perpetration of 
Inhumanities,” 
Personality and Social Psychology Review 3 (1999): 193-209. 

 Understanding the Terrorist Mindset,” 9“تم أخذ ھذا الرسم من بوروم. 39
40Mitchell Silber and Arvin Bhatt, Radicalization in the West: The Homegrown Threat (New York: Police 
Department, City of New York, NYPD Intelligence Division, 2007), 
http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/files/NYPD_Report-Radicalization_in_the_West.pdf  
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أخذ یال وفي شكل أكثر بساطة  قدمھا ھذا النموذج، ولكن ما ناقشتھ النماذج األخرى المراحل في ھذا النموذجتوازي 
سیاق الذي یعیشھ الى دور الفرد دون االعتراف بدور وبقیامھ بذلك، ركز النموذج عل .خارجیة في االعتبارالعوامل ال

ً والتي قد تسھل االنتقال من مرحلة إلى أخرى.  واألزمات الشخصیة الفرد ً  ویظھر في النموذج تشویشا ً  واضحا  وخلطا
 41.من ستة فروع تشكل اإلسالم السلفي تمثل واحداً  والسلفیة الجھادیة، والتي ة بشكل عامفي المفھوم بین السلفی

 غیر العنیفة التي ترى دوراً  ةولوجیفة العنیفة بأشكال أخرى من األیدالمتطر ةولوجیوبھذا فالنموذج یخلط بین األید
 للدین في المجتمع.

 
قبل التطرف تلیھا ھي مرحلة ما مراحل،  أربعةعلى  )Precht( ریتشارد بریشتاشتمل النموذج الذي قدمھ الباحث 

 42.االنخراط في العنف المباشر وأخیراً  تحدید الذات مع اإلسالم المتطرف فالترابط في المجموعة مرحلة التحول إلى
وبالمقارنة مع النماذج األخرى، یجمع عمل بریشت بین العوامل النفسیة الفردیة ودینامیات الجماعة من منظور علم 

 ان من التحلیل في نموذج واحد.ما یقدم مستوی ،النفس االجتماعي
 

آلیات التطرف الفردیة، أیضا بین  )Moskalenko( وصوفیا موسكالینكو )McCauley( وفرق كالرك ماكوالي
إلحباط واالفردیة المباشرة وغیر المباشرة  مظالمن بأن الجادل الباحثاو وآلیات تطرف المجموعات وتطرف الحشود.

أیضا إلى  وأشارا .ضمن مجموعة مضطھدة ھذاتالفرد لتطرف، ال سیما عندما یحدد إلى ا ة القائمة یقودانالسیاسمن 
زدیاد تركیز التطرف بعد أن ینضم الفرد إلى جماعة متطرفة. ومثل غیرھم من عامل أسموه "المنحدر الزلق"، أي ا

نھم الحد من إذ بإمكا ألسرة واألصدقاء على تطرف الفردعلى تأثیر ا ماكوالي وموسكالینو شدد ،الباحثین
إلى اإلثارة والتشویق ویساھم كل من الرغبة في تحسین الوضع االجتماعي، والسعي  إلى التطرف. جرارهانخطر

سرة أو أحد أفرادھا أو العمل أل" (وھو السعي لالنتماء واالندماج بعد خسارة اunfreezing – و"كسر الجمود
ً ال یقدم ماكوالي وموسكالینو نمو 43.إلخ..) في التطرف ً  وذجا ، أو یمیزان بین التطرف عملیة نھائیةو أ خطیا

 واإلرھاب. إال أن بحوثھم توصف بأنھا تنطبق على أشكال عدیدة من التطرف السیاسي واإلرھاب.
 

ً  Moghaddam(45(موغاددام و 44)Horgan( ھورغانو  )Taylor( تایلورآخرون مثل باحثون طور   نماذجا
إلرھاب" (الذي یتشارك بمزایا عدیدة مع م اسُلّ موذجھ المعروف باسم "خاصة باإلرھاب. یشرح موغاددام في ن

. وكنماذج التطرف، فإن اإلرھابفي األعلى وھي ضیقة الفئة النماذج التطرف) المراحل الست في صعودھم نحو 
 عنبعض األفراد المنعزلین عن المجتمع سیبحث اس بالظلم عوامل سابقة لإلرھاب. الشعور باالغتراب واإلحس

ویستغل  ن الشعور بالغضب واإلحباط یتراكم.وحین ال ینجحون في إیجاد البدائل فإ، وسائل لتحسین ظروفھم
المتطرفون واإلرھابیون ھذه المشاعر ویوجھون الفرد لعزو إحباطھ إلى عدو معین، وحال اقتناعھم فإن لدى ھؤالء 

ً  األفراد المقدرة على االنخراط في العنف المادي ضد ذلك العدو، . وحین یرى وتبني عقلیة اإلرھابیین تدریجیا
 ً وفي الخطوة األخیرة فإن  .األفراد المنظمات اإلرھابیة ككیان ذي شرعیة، فإن عملیة تجنیدھم تكون قد اكتملت كلیا

 46ھم وبناء قدرتھم من أجل ارتكاب عملیات إرھابیة.باألفراد المحددین یتم تدری
 

                                            
41On branches of Salafism, see Abu Rumman, I am a Salafi: A Study of the Actual and Imagined Identities of 
Salafis, 33-50. 
42Randy Borum, “Radicalisation into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Empirical 
Research,” Journal of Strategic Security 4 (2011): 41- 42, 
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1140&context=jss  
43Clark McCauley and Sophia Moskalenko, “Individual and Group Mechanisms of Radicalization,” In 
Protecting the Homeland from International and Domestic Terrorism Threats: Current Multidisciplinary 
Perspectives on Root Causes, the Role of Ideology, and Programs for Counter-radicalization and 
Disengagement, edited by Laurie Fenstermacher et al., (2010), 
https://www.start.umd.edu/sites/default/files/files/publications/U_Counter_Terrorism_White_Paper_Final_Ja
nuary_2010.pdf; Clark McCauley and Sophia Moskalenko, “Mechanisms of Political Radicalization: 
Pathways Toward Terrorism.” Terrorism and Political Violence 20 (2008): 415-433. 
44Taylor and Horgan, “A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in the Development 
of the Terrorist.” 
45Fathali Moghaddam, “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration,” American Psychologist 
60(2005): 161–169. 

 نفس المصدر46
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. ویرى )Conversion Theoryالدیني ( اذج المستقاة من نظریة التحول، من المھم اإلشارة إلى النمأخیراً 
 ولوجیات دینیة أو علمانیةمن أید األفراد ویتحولون لھایعتنقھا  ةالتطرف كأیدولوجی الدیني مختصو نظریة التحول

 ، أو من فروع أخرى من التطرف. أخرى
 

ل في مجال أبحاث التطرف، ألن التحو ومات قیمةتقدم معلالدیني ل أن نظریة التحو )Farrall( جادل فارولتو 
وھنا یتم التركیز على التطرف كعملیة، والذي تساھم  47.بنى على إدراك الذات والمجتمع المحیطعملیة إنتقالیة تُ 
 التطرف.  أبحاثالعام  تتقاطع مع الفھمو في حدوثھعوامل عدیدة 

 
ھي: السیاق ول الفرد غیر خطیة تؤثر على تحو عناصرفي سبعة  الدیني لنموذجھ للتحوُّ  )Rambo( بویقدم رام

لتي قد تمنع العوامل المحیطة واالسیاق إلى مجموعة  ویشیر .واألزمة والسعي واللقاء والتفاعل وااللتزام والعواقب
د ل. فیما یمكن فھم األزمة كحالة عدم الرضا التي ینتجھا الوعي المعرفي بالمحددات والقیوأو تسھل عملیة التحوُّ 

ولوجیة، ویوضح اللقاء لحظة أول البحث النشط عن بدائل أید ھنا بأنھ السعي یعرفبینما الشخصیة ضمن سیاق ما. 
جھد أوسع في طلب العلم عن  إلى یشیر أما التفاعل، فإنھولوجیة الجدیدة. واتصال للفرد في مسعاه نحو األیدتماس 

ً  ةولوجیاألید واالنتماء للمجموعة الجدیدة،  ةولوجیالثقة التي استثمرت في األیدعلى ، ویعتمد اإللتزام المكتشفة حدیثا
ً  وترتبط العواقب باألفعال والقرارات ما یحلل نموذج رامبو وبین 48الجدیدة. ةولوجیفي األید التي اتخذت للمضي قدما

االنتقال من لقناعات وتغییر ا یوضحإال أن نموذجھ سیاسیة،  – التحول نحو عقیدة دینیةمن  بدالً  الدیني لعملیة التحو
قال من اإلحساس بالظلم السیاق غیر المحبب إلى القناعات الجدیدة. وبھذه الطریقة یستطیع النموذج أن یوضح االنت

 المتطرفة ثم إلى السلوك العنیف. ةولوجیإلى األید

                                            
47Leah Farrall, “Navigating Lived Experience: Reflections from the Field,” Journal for Deradicalization Fall, 
no. 4(2015): 120-144. 
48Lewis R. Rambo, Understanding Religious Conversions (New Haven, CT: Yale University Press, 1993). 
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 . دوافع التطرف4
 

عوامل ترتبط و. ذب" إلیھجتوعوامل " طرفنحو الت ة بالتطرف إلى عوامل "تدفع"تشیر األدبیات المتعلقكثیراً ما 
 ً ً  الدفع بالعوامل السلبیة اجتماعیا ً  وسیاسیا ً وثق واقتصادیا األفراد إلى الجماعات  ، والتي تؤدي إلى انضمامافیا

المتطرفة. فیما تعرف عوامل الجذب بالخصائص والفوائد اإلیجابیة في منظمة متشددة والتي "تجذب" األشخاص 
مبالة أو اإلیمان -(التركیز على تغییر حالة الفرد من الال الجماعة ةولوجیشمل ھذه العوامل أیدضمام لھا. وتلالن

 وبناء السمعة ط القویة وشعور األخوة واالنتماءوالرواب لبیة إلى العنف على سبیل المثال)بالوسائل السلمیة الس
 49.خرىوعدد من المنافع االجتماعیة األ واحتمال تحقیق الشھرة أو المجد

 
 .واالجتماعیة والثقافیة االقتصادیة –السیاسیة، االجتماعیة  جذبالدفع وال عواملفي  البحوثیناقش القسم التالي و

وجھة نظر الباحثین باختالف المنطقة التي یأتون منھا. إذ یشدد الباحثون الغربیون على  كیف تختلفویوضح 
ن الغربیین، في حین یركز الباحثون من الشرق األوسط على السیاق العوامل النفسیة/االجتماعیة التي تحفز الجھادیی

ً قد السیاسي ویتجاھلون العوامل األخرى. و عزل  من شأنھافي األدلة التجریبیة التي  سببت ھذه الرؤیة الضیقة نقصا
 شرح إلتقاء وتفاعل ھذه الدوافع.الدوافع الرئیسیة أو 

 
 الدوافع السیاسیة 4.1

 
تناقش العالقة السببیة بین  ما إال أنھ نادراً ق عام على أھمیة المظالم السیاسیة في التطرف، ك توافلأن ھنا رغم

دراسة تصور  ھي اتاالستثناءأحد  .المنطقة في األدبیات المتعلقة بالتطرفالعوامل السیاسیة الفردیة والتطرف في 
حریة  محدودیةسیاسیة مثل  عواملوالتطرف بین  ربطت 2015و  2011ردنیین في عام أطلبة  أجریت على

كلت دراسة ثوماس وش 50.من العوامل االجتماعیة والدینیة)التعبیر والقمع (وإن اعتبرت ھذه العوامل أقل أھمیة 
والسیاسیة كانت  ةولوجیاألیدآخر على ذلك، إذ وجدت أن الدوافع  مثاالً  )Thomas Hegghammer( ھیجھامر

 من التركیز وبدالً  51لتجنید أفراد القاعدة الذین قام بدراسة حاالتھم. ةقتصادیأكثر أھمیة من العوامل االجتماعیة واال
 على ھذه العوامل، یشدد الباحثون على أھمیة ثالثة مآزق لتوضیح أثر التطورات اإلقلیمیة على التطرف.

 
تطرفة المسلحة. ، قدمت االضطرابات السیاسیة في العراق وسوریا بیئة سیاسیة مواتیة لظھور الجماعات المأوالً 

(مثل حل الجیش العراقي) بیئة مواتیة لصعود بھ حیث خلق الغزو األمریكي للعراق، وأخطاء استراتیجیة مرتبطة 
"داعش"، إذ كان ھدف داعش في األصل مقاومة االحتالل األمریكي، وقدم الجنراالت المسرحون من الجیش 

سیاسات طائفیة من الحكومات العراقیة، ال سیما تلك  ت ذلكتل 52.العراقي خبراتھم االستراتیجیة والعسكریة لداعش
التي نفذتھا حكومة رئیس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ما سھل صعود الجماعات السنیة المسلحة في 

 غوفي ذات الوقت، قدم الفرا 53العراق والتي سعت لحمایة المناطق السنیة ومواجھة صعود الملیشیات الشیعیة.
ً  مالذاً  2012سي في شمال شرق سوریا بعد عام السیا لتنظیم القاعدة في العراق لیزید من قوتھ ویوسع من  آمنا

                                            
49Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation, 26. 

. علي الحربي، "تصورات 31) 2015عالء الرواشدة، "التطرف األیدیولوجي من وجھة نظر الشباب األردني"، المجلة العربیة للدراسات األمنیة، (50
 ).2011نة من طلبة جامعة القصیم (أطروحة الماجستیر، الجامعة األردنیة، الشباب السعودي نحوالتطرف األیدیولوجي: دراسة اجتماعیة عن عی

51Thomas Hegghammer, “Terrorist Recruitment and Radicalisation in Saudi Arabia,” Middle East Policy 
Winter13, no. 4 (2006): 3960. 

 443. 6201خیر الدین حسیب، داعش: مسؤولیة أمیركا، المستقبل العربي، 52
53Abdulrazzaq Jedi, “An Evaluation of the Syrian Spillover in Iraq” (presentation presented at the seminar 
from Beirut to Baghdad: The Regional Impact of the Syrian Conflict, Doha, Qatar, April 14, 2014), 
http://www.brookings.edu/events/2014/04/14-regional-impact-syrian-conflict  
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نطاق عملھ. واستغل داعش العزلة وبعد القبائل السنیة عن الحكومات المركزیة في كل من العراق وسوریا لتشكیل 
 54تحالفات معھا.

 
 ً وانتشار الطائفیة الظروف المواتیة لنمو الجماعات المتطرفة المسلحة ، خلقت األزمة في الفكر السیاسي العربي ثانیا

ضعف الكیانات السیاسیة السنیة، یظھر  مؤشرمؤثر كمكن النظر لصعود إیران كالعب إقلیمي قوي ویالسنیة. 
ولو مع بعض – الكاتب السوري أسامة الصباغیجادل وولوجي في الفكر العربي السني. السیاسي واألیدوالفراغ 
ما االنضمام لجماعة مسلحة أن الشباب العرب السنة یشعرون بالغربة، وأنھم یعانون بین خیارین، إ –المبالغة
أو االنضمام إلى حكوماتھم لمواجھة التطرف العنیف، ویقتصر نطاق الخیار الثاني على عدد قلیل من شباب  متطرفة

 ً غتراب، شجع صعود األعمال العدائیة الطائفیة ر باالإلى جانب الشعوو 55في حكوماتھم. المنطقة الذین یثقون كلیا
الجماعات المتطرفة المسلحة لتقدیم أنفسھم على أنھم القوة الوحیدة القادرة على مواجھة النفوذ الشیعي وحمایة السنة 

الجماعات المتطرفة بھذه المشاعر الطائفیة لتقدیم وفرض سیاقات تالعبت داعش وغیرھا من  56في المنطقة.
 ف في محافلھا اإلعالمیة.التطر

 
 ً ً ثالثا ً  ، قدمت داعش مشروعا للتطبیق الفوري، مقارنة باألحزاب اإلسالمیة البراغماتیة كاإلخوان  قابالً  سیاسیا

وبجرأة، أسست داعش خالفتھا في شمال القاعدة.  عنھا: داعش المسلمین، أو المنظمة المتشددة األم التي انشقت
لدى الشباب الذین یبحثون عن تمثیل سیاسي  قبوالً  ة لتحقیق نتائج ملموسة القتحھذه الحاجة المل 57شرق سوریا.

مثاالً یحتذى لدى ھؤالء  جیةیفیما لم تعد مقاربة اإلخوان المسلمین التدرفشل ثورات الربیع العربي.  دوسلطة بع
 58.سیاسیةالمشاركة ال وبعد ذلك یتبعھاتؤكد على ضرورة أسلمة المجتمع  ألنھا المحبطین الشباب

 
في  تالعوامل السیاسیة/ األمنیة الخاصة التي شكلت مسارات التوظیف وساھم یین إلىتمیل مساھمة الباحثین الغرب

 دور االحتالل العسكري للعراق كعامل دفعیعد و. أكثر من النظر إلى السیاق اإلقلیمي العام المتطرفین صناعة القادة
أن االحتالل العسكري  )McCants( وذكر ماككانتس 59.الخبراء الغربیینا بحثھالتي  النظریةواحداً من االتجاھات 

فیما  60أبو بكر البغدادي. ف نفسھ بـ"الخلیفة"تطرف من یعرّ لِ شكل بیئة حاضنة  للعراق من قبل القوات األمریكیة
ً  )Lydia Wilson( أشارت بحوث لیدیا ویلسون موا من داعش، قد حر مقاتلین في أن العدید ممن أصبحوا الحقا

من المھم ھنا اإلشارة إلى أن العوامل والسیاق الذي یؤدي النضمام شبان من العراق  61مراھقتھم بسبب االحتالل.
 ً الجماعات. انضمام شاب أردني أو تونسي لھذه  عن سیاق إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش یختلفان تماما

                                            
 . 7)، 2015، لینا الخطیب، استراتیجیة الدولة اإلسالمیة، باقیة وتتمدد (بیروت، كارنیجي الشرق األوسط54

http://carnegieendowment.org/files/Khatib_Islamic_state_strategy_ARA.pdf  
  .raialyoum.com/?p=281660http://www. 2015أسامة الصباغ، العرب السنة بین التحالف والتطرف. الرأي الیوم،  55

56Murat zçelik, “The Two Radical Sources of Instability in the Middle East,” Council on Foreign 
Relations’Global Memos, August 15, 2014. http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p33347  

  .2 )،2015، لینا الخطیب، استراتیجیة الدولة اإلسالمیة، باقیة وتتمدد (بیروت، كارنیجي الشرق األوسط57
http://carnegieendowment.org/files/Khatib_Islamic_state_strategy_ARA.pdf; Mohammad Abu Rumman, 
“The Rising Role of Armed Extremist Groups in Syria and Iraq” (presentation presented at the Middle East 
Studies Centre, Amman, Jordan, February 2, 2014). 

اإلخوان المسلمین لم تعد متاحة  في عدد من الدول العربیة، إذ أعلنت مصر الجماعة كجماعة إرھابیة في  یجب األخذ بعین االعتبار أن عضویة جماعة58
 .2014و اإلمارات في نیسان/ أبریل  2014، تلتھا السعودیة في آذار/ مارس 2013كانون أول/ دیسمیر 

59For example, see Robert A. Pape, “It’s the Occupation Stupid,” Foreign Policy, October 18, 2010, 
http://foreignpolicy.com/2010/10/18/its-the-occupation-stupid/; Will McCants “The Believer; How an Introvert 
with a Passion for Religion and Soccer became Abu Bakr Al-Baghdadi Leader of the Islamic State, 
”Brookings, September 1, 2015, http://www.brookings.edu/research/essays/2015/thebeliever; Martin 
Chulov,“ISIS: the Inside Story,” The Guardian, December 11, 2014, 
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story  
60McCants, “The Believer; How an Introvert with a Passion for Religion and Soccer Became Abu Bakr Al- 
Baghdadi Leader of the Islamic State.” 
61Lydia Wilson “What I Discovered From Interviewing Imprisoned ISIS Fighters”, The Nation, October 21, 
2015, http://www.thenation.com/article/what-i-discovered-from-interviewing-isis-prisoners/ 
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ً من "فریق مختلط" من الجماع یشكل داعش جزءاً إذ  بشكل  ات التي تقاتل في بلد یتمیز بتشرذمھ ونزوح شعبھ داخلیا
 62.كبیر

على سبیل  في العراق فیما ناقش باحثون آخرون كیف یتشكل التطرف في السجون، وجادلوا أن معسكر "بوكا"
 63.المثال وسجون أخرى قد ساھمت في تطرف المساجین

 
 اعش اآلن. وجدت د"لو لم توجد السجون األمریكیة في العراق لما 

 64ولوجیتنا".حیث نشأنا جمیعا، وبنیت أید"بوكا" كان مصنع التطرف 
 

ین البعثیین ذوي دة العسكریللقا تھمرفین ذوي الشخصیات الكارزمیة دعولمتطھذه المنشآت مساحة سھلت ل وفرت
ین والقادة البعثیین لشباب المتحمسین لقتال القوات األمریكیة. ونتج عن التحالف بین المتطرفوا الخبرة العسكریة

وشھدت السجون في الدول المجاورة حاالت مشابھة، وشكلت  65.قدرات فریدة مقارنة بجماعات أخرى في العراق
المتطرفة من عائدین من ساحات القتال في أفغانستان والعراق  ةولوجیا األیدھتربة خصبة لتجنید الشباب اكتشفوا فی

 66ولبنان.
 

بین القابلیة وربطت دراساتھم آسیا الوسطى وشمال القوقاز،  أكادیمین تناولوا دولوجاءت المساھمة األخیرة من 
تضمنت ھذه الدراسات بشكل واسع اإلحباط بسبب  67لالنضمام للجھاد والسعي للتغییر السیاسي واالجتماعي.

ألنظمة الشمولیة وجادل باحثون أن ا 68الحقوق المحدودة والفساد وسوء اإلدارة، إضافة النتھاكات حقوق اإلنسان.
كان وإن  –المجتمعات المسلمة قد ساھما في عدد من الدول السوفیتیة السابقة والقمع الذي تتعرض لھا عدد من 

 69في جلب المقاتلین من شمال القوقاز. –بشكل غیر مباشر
 

 االقتصادیة  – الدوافع االجتماعیة 4.2
 

دراسات أولى بین  وبینما ربطت .في بعض األحیانوتتناقض ال بل تختلط األدلة حول الدوافع االقتصادیة للتطرف 
افترضت بأنھ سات الحدیثة قد ضحدت ھذا الربط ورادإال أن ال 70،مل اقتصادیة مثل البطالة والفسادالتطرف وعوا

اقتصادیة  – بینت دراسة من األردن أن المقاتلین جاؤوا من خلفیات اجتماعیةإذ  71ارتباط واھن في أفضل األحوال.

                                            
62Joshua Rovner and Caitlin Talmadge, “Why Victory in Mosul Won’t Solve Americas Iraq Conundrum,” 
Lawfare, April 10, 2016, https://www.lawfareblog.com/why-victory-mosul-wont-solve-americas-
iraqconundrum  
63Chulov, “ISIS: The Inside Story.”; McCants, “The Believer; How an Introvert with a Passion for Religion and 
Soccer became Abu Bakr Al-Baghdadi Leader of the Islamic State.” 

 نفس المصدر64
65On this alliance, see Abdel Bari Atwan, The Secret History of Al-Qa’ida (London: al-Saqi, 2006), 44-50; 
Christoph Reuter, “The Terror Strategist: Secret Files Reveal the Structure of Islamic State.” Der Spiegel, 
April18, 2015, http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-
terrorgroup-a-1029274.html  

  2013أیار/ مایو  26یة: من اإلصالح إلى الجھاد"، الجزیرة عبد الرحمن الحاج، "السلفیة والسلفیون في سور66
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013520105748485639.html  
67International Crisis Group, Syria Calling: Radicalisation in Central Asia (Brussels: International Crisis 
Group,2015), 2, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/b072-syria-calling-radicalisation-
incentral-asia.pdf  
 نفس المصدر68
69Maciej Falkowski and Jozef Lang, HOMO JIHADICUS: Islam in the Former USSR and the Phenomenon of 
the Post-Soviet Militants in Syria and Iraq (Warsaw: Centre for Eastern Studies, 2015), 31. 
70For example, see Wafa’ al-Bura’i, The role of Universities in Countering Ideological Extremism (Alexandria, 
Egypt: Dar al-Ma’rifah Publishers, 2002). 
71Claude Berrebi, “Evidence about the Link Between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians,” 
Peace Economics, Peace Science and Public Policy 13 (2007), 1-36; Alan Krueger and Jitka Maleckova 
“Seeking the Roots of Terrorism,” The Chronicle Review, 6 (2003). 
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المثل، ال یمكن رد ظاھرة وب 72ن معظمھم كانوا یعملون لحظة انضمامھم للجماعات المتطرفة المسلحة.مختلفة وأ
 73.اقتصادیة – االجتماعیة المقاتلین األجانب القادمین من أوروبا بحسب خلفیاتھم

 
ووجدت  74.فیما ظھرت أدلة من أفریقیا وآسیا الوسطى تقترح أن العامل االقتصادي أساسي في تجنید المقاتلین

دراسة أجریت على مقاتلي جماعة بوكو حرام النیجیریة أن الرغبة في الحصول على قرض قبل االنضمام للجماعة 
فیما أوضحت دراسات أخرى  75أو أخذ قرض من الجماعة بعد االنضمام كانا عامالن أساسیان في تقریر االنضمام.

"قد تكون العامل المنفرد األكثر أھمیة في تجنید  والتعویضات المالیةأن الوعد في الحصول على وظیفة جیدة 
 76المقاتلین من آسیا الوسطى للقتال في النزاع السوري".

 
"الحرمان النسبي" ال الفقر المدقع ھو ما  ب سُِميّ تفترض أن ما  إذ  نظریة أخرى صدى في الوسط األكادیميو تجد 

تر الناتج عن التعارض بین ما یعتقد الفرد أنھ یستحقھ التویعرف الحرمان النسبي بكونھ  77في التطرف. یلعب دوراً 
وبحسب ھذه  ویشیر المدافعون عن ھذه النظریة للشباب كمثال رئیسي. 78وما یستطیع فعلیا تحقیقھ والحفاظ علیھ.

واإلحباط من األوضاع السیاسیة واالقتصادیة والمستوى االجتماعي أدى  لنظریة، فإن التقاطع بین تطلعات الشبابا
. وبالمثل، أكد الكاتبان قدانھم القدرة على االحتمال، ودفعھم باتجاه خیارات أخرى لتحقیق ما یستحقونھ من مكانةلف

في مقالھما: "لماذا ھناك العدید من المھندسین ضمن المتطرفین  )Hertog( وغتوھیر(Gambetta)  جامبیتا
 79لى اإلحباط، ما قد یساھم في تطرف المھندسین.اإلسالمیین"؟ أن التقاطع بین الطموح والفرص المحدودة یقود إ

وتتوافق ھذه النظریة مع دراسة أجریت على مقاتلین سابقین في منظمة الشباب في الصومال، والتي وجدت أن الفقر 
ً  بحد ذاتھ لم یكن عامالً   80.ل الذي سببھ ذلكبقدر الرغبة في تخطي نقص احترام الذات والكس مساھما

 
 )Anne Speckhard( اردسبیك آن عتقدتإذ ل مھم في دراسات اجتماعیة/ اقتصادیة أخرى. الجنس كعام كما یرد

داعش ساھم في استقطاب بعض الشباب الذكور لمجندي أن توافر الجنس  )Ahmet S. Yayla( یایال أحمد و
ر على الرجال كعامل یؤث بعد انضمام الفرد لھذه الجماعات احتمالیة الزواجتظھر و 81لالنضمام لھذه المجموعة.

                                            
72Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 3-4. 
73Rik Coolsaet, Facing the Fourth Foreign Fighters Wave: What Drives Europeans to Syria, and to Islamic 
State? Insights from the Belgian Case (Brussels: Royal Institute for International Relations, 2016), 
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2016/02/egmont.papers.81_online-versie.pdf  
74Mercy Corps, “Motivation and Empty Promises: Voices of Former Boko Haram Combatants and Nigerian 
Youth,” 13. 
75Cholpon Orozobekova, “Central Asia and the ISIS Phantom,” The Diplomat, October 2, 2015, 
http://thediplomat.com/2015/10/central-asia-and-the-isis-phantom/  
76Noah Tucker, Central Asian Involvement in the Conflicts in Syria & Iraq: Drivers & Responses (VA, USA: 
Management Systems International and USAID, 2015), iii. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CVE_CentralAsiansSyriaIraq.pdf  
77For example, see mer Taspinar, “Fighting Radicalism, not ‘Terrorism’: Root Causes of an International 
Actor Redefined” SAIS Review International Affairs XXIX, no. 2, (Summer–Fall 2009): 77-79, 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2009/9/summer%20fall%20radicalism%20taspinar/
summer_fall_radicalism_taspinar.pdf; Diego Gambetta and Steffen Hertog, “Why are there so many 
Engineers among Islamic Radicals?” European Journal of Sociology 50, no. 2, (August 2009): 201-230, 
http://eprints.lse.ac.uk/29836/1/Why_are_there_so_many_Engineers_among_Islamic_radicals_(publisher).p
df  
78Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970), 23. 
79Diego Gambetta and Steffen Hertog “Why are there so many Engineers among Islamic Radicals,” 
European Journal of Sociology 50, no. 2 (2009): 1-30. Nevertheless, it is important to note that there is also 
no consensus on the role of relative deprivation in radicalisation Hugh Roberts, “Logics of Jihadi Violence in 
North Africa.” In Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge, 2nd edition, edited by Rik Coolseat 
(Surrey: Ashgate, 2011), 27. 
80Hassan, “Understanding Drivers of Violent Extremism: The Case of al-Shabab and Somali Youth,” 18. 
81Anne Speckhard and Ahmet S. Yayla, “American ISIS Defector - Mohamad Jamal Khweis and the Threat 
Posed by "Clean Skin" Terrorists: Unanswered Questions and Confirmations”, International Centre for the 
Study of Violent Extremism, March 20, 2016, http://www.icsve.org/american-isis-defector---mohamad-
jamalkhweis-and-the-threat-of-clean-skin-terrorists-.html  
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معدالت بطالة الشباب التي وصلت لمراحل حرجة،  ظلففي  82والنساء في قرار االنضمام للمجموعات المتطرفة.
تضم أھمیة  83.فإن سن الزواج ارتفع في الشرق األوسط، ما أدى لخلق المزید من اإلحباط والتوترات االجتماعیة

واجھ صعوبات كبیرة إلیجاد زوجة في األردن، والذي ذھبوا لسوریا أحد المقاتلین الذین ھذا العامل مثالً فیما قالھ 
 84ھ سیجد زوجة لھ في الحیاة اآلخرة.أخبر والدتھ أن وإذا 

 
 الدوافع االجتماعیة: الھویة ودینامیات الجماعة 4.3 

 
واء كانت تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل النفسیة/ االجتماعیة على انضمام األفراد للمجموعات المتطرفة، س

یقدم نموذج قسم كما رامبو إلى تأثیر أزمة الھویة وبحث الفرد عن مغزى ودور لیلعبھ.  دراسةمسلحة أم ال. تشیر 
شرطة نیویورك مرحلة التطابق كمرحلة تلي مرحلة التعرف أو ما قبل التطرف. فیما أشار مككاولي وموسكالینكو 

في ھذه الورقة لبحث جمیع العوامل النفسیة/ االجتماعیة المرتبطة،  ال مجالوھنا، لما أسمیاه "البحث عن المغامرة". 
بعاملین محددین ومحوریین: احتمالیة المغامرة، وتكوین شبكة عالقات  سیكون محدوداً وعلیھ فإن النقاش التالي 

 اجتماعیة مباشرة.
 

أساسي للدفع نحو  لھا دور ن أن العوامل االجتماعیةوجدت دراستان كمیتان أجریتا على طلبة جامعات في األرد
وضعف  األصدقاءاالنحراف األخالقي وضغوطات ري والتفكك األسمتغیرات مثل  اتالتطرف، وشملت الدراس

إال أن المتغیرات في الدراسة كانت غامضة وغیر موضوعیة، ما جعل مخرجات  85الھویة الوطنیة والعنف األسري.
 الدراسة محدودة األھمیة.

 
 ةالمغامر آفاق4.3.1 

 
 ً  مع إخوتك  "یقدم النزاع في العراق وسوریا فرصة العمر لتقضي وقتا

 86".أن تصبح بطالً  -احتمالیة-قضیة و في الجھاد، والقتال من أجل
 

على  احتمالیة المغامرة كعامل جذب قادر )Victoroff( وفیكتوروف )Atran( حدد باحثون مثل نیومان وأتران
جادل أتران على وجھ التحدید أن مجندي داعش یلھمھم في األغلب جاذبیة وسحب المقاتلین لجماعات مثل داعش. 

 تتوازى ھذه النظریة مع نظریة "الساعین للقمم" 87.فرصة للمجدوالتي تمنحھم أھمیة شخصیة و قضیة مثیرة
)novelty-seeking theory( كة في أدبیات علم النفس. إذ أن االنضمام لمجموعة إرھابیة یقدم احتمالیة المشار

ً  وخارج نطاق الخبرة العادیة. ویعتبر كل من التجارب الحسیة والسعي للغامرة جزءاً  مثیرفي عمل  من مرحلة  عادیا
رة الفواإلثارة وبحب من المتطرفین: "مرحلة المراھقة تمتاز  المراھقة، ما قد یفسر لم یشكل الشباب النسبة األكبر

المراھق لحب المغامرة ویظھر میلھ للمخاطر وتزداد بشكل حیث تنمو شھیة  واالستثارة... وھي مرحلة تطور
ھذه األطروحة: "یبدو أن النمو المعیاري للسعي نحو القمم فیكتوروف یدعم  88طبیعي رغبتھ في التجدید واإلثارة".

 89.یساھم في اإلرھاب"

                                            
82Erin Marie Saltman and Melanie Smith, Till Martyrdom Do Us Part Gender and the ISIS Phenomenon, 
(London: Institute for Strategic Dialogue, 2015), 16, 
http://icsr.info/wpcontent/uploads/2015/06/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomeno
n.pdf  

 بحسب البنك الدولي 2014في المئة عام  28.8بلغت مستویات البطالة بین الشباب في األردن معدل 83
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS  

84Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 6-7. 
 ألردني".الرواشدة، "التطرف األیدیولوجي من وجھة نظر الشباب ا 85

86Neumann, “Western European Foreign Fighters in Syria: An Overview,” 14. 
87Scott Atran “ISIS is a Revolution”, Aeon, December 15, 2015, https://aeon.co/essays/why-isis-has-the-
potential-to-be-a-world-altering-revolution  
88Ronald E. Dahl, “Adolescent Brain Development: A Period of Vulnerabilities and Opportunities. Keynote 
Address,” Annals New York Academy of Sciences 1021 (2004): 1-22. Italics in original. 
89Victoroff “The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches,” 28.  
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 تأثیر الشبكات االجتماعیة 4.3.2 
 

 انسیجمیر للعائلة واألصدقاء في التطرف. یلقي ھناك توافق في اآلراء بین الباحثین على الدور الكب
)Sageman(، على تأثیر الشبكات االجتماعیة والنظراء،  السلفیة الجھادیة العالمیة الضوء والذي یبحث في

االقتصادیة والمیزات الشخصیة كعوامل في تحدید من یصفھم بـ"اإلرھابیین عن األسباب االجتماعیة/ ویصرف النظر
تبدأ بالغضب األخالقي بسبب العنف أو التمییز ضد  ،یحصل على مراحلرأي سیجمان فإن التطرف وب 90.الحقیقیین"

ً مرتبط بالمسلمین، أو بشكل أعم  "تبدأ كل مجموعة جدیدة من عدد من الشباب  صراع الغرب مع اإلسالم. الحقا
سھل االنحیاز ألفراد المجموعة یو 91بتحویل أعضائھا لمجاھدین محتملین، یسعون بنشاط لالنضمام للجھاد العالمي".

ً و وشیطنة من ھم خارجھا . وتكون نقطة النھایة لعملیة سیجمان ھي داخل ھذه المجموعات المشكلة ھویتھا حدیثا
 Group( تفكیر المجموعة نظریةتحصد ھذه النظریة دعم الباحثین حول االقتناع بأن استخدام العنف جائز ومبرر. 

think(بل العنف داخل المجموعات ضد غیرھم إلى تقلیل الموانع األخالقیة الفردیة ضد یؤدي تق ، وتحدیدا كیف
 92.المشاركة في أعمال عنف

 
بین "مجموعة صغیرة من األصدقاء الساعین أن العالقات االجتماعیة  )Davis( ومثل سیجمان، یرى أتران ودافیس

ج الشباب ضمن فعالیات مثل الریاضة أو على االنضمام للجماعات المتطرفة. یندم غالبا ما تؤثر 93لإلثارة"
لدى الشباب،  إال أنھا تلقى إقباالً  بسیطة وسطحیة "ة"تكفیری مجموعات الدراسة، ثم یبدأ التحشید على ھیئة رسالة

وشدد أتران خالل  94.العنف كوسیلة لتطھیر المجتمع بنجاعةو یعتقدون "الفاسد" ویبدؤون باالنسحاب من المجتمع
 95ثالث أرباع المقاتلین یتم تجنیدھم بواسطة أصدقاءھم. أني داعش على كتابتھ عن مقاتل

 
التنظیمات  تجنید الشباب. إذ ینتقل داعمویوضح عمل سیجمان وأتران ودایفس مدى مركزیة تأثیر النظراء على 

إلى صلب  فإنھم ینتقلون ،وبسبب الغضب ،المخاطر المنخفضة. وفیما بعد مرحلةالمراحل الدنیا إلى المتطرفة من 
في دراستھ للشباب البلجیكیین الذین غادروا للقتال في وینخرطون في أعمال إرھابیة خطرة. العمل المتطرف 

 مجموعتان من الشباب:) Rik Coolseat(سوریا، یصف ریك كوولسایت 
 

"الفئة األولى من المقاتلین تتكون من مجموعات قائمة من قبل وعصابات وأصدقاء یعرفون 
فإن االنضمام إلى داعش أشبھ بتحول في سلوك ھؤالء الشباب  ،لنسبة لھموبا .البعض بعضھم

تھریب  یشبھ انضمامھم إلى إحدى عصابات الشوارع أو القیام بأعمال شغب أو ،المنحرف
إثارة أكبر من أبعاد حیاتھم السابقة  ح األحداث. لكن االنضمام لداعش یضفينَ المخدرات أو جُ 

 96".ال مستقبل لھم إلى مجاھدین في قضیة أحداث لنمط حیاتھم، ویحولھم من
 

الذین درسھم قد تبعوا  األوروبیینالقاعدة وجد أن نصف مجندي ھذه النظریة. إذ  )Roy( عزز رويوقد 
 97كثیر من األحیان من خالل قنوات الجرائم الصغیرة. كان ذلك فيو، أصدقاءھم

 

                                            
90Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), 
99. 

 نفس المصدر91
92Irving L. Janis, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes.  2nd Edition. (New 
York: Houghton Mifflin, 1982). 
93Scott Atran and Richard Davis, “Executive Summary.” In Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization, (Washington DC, U.S.A: ARTIS, 2009), 5-12, 
http://www.artisresearch.com/articles/ARTIS_Theoretical_Frames_August_2009.pdf  

 نفس المصدر94
95“Expert: Friends Recruit Most Islamic State Fighters.” 
96Coolsaet, Facing the Fourth Foreign Fighters Wave: What Drives Europeans to Syria, and to Islamic 
State? Insights from the Belgian Case, 3. 
97Oliver Roy, “Al Qaeda: A True Global Movement, ”In Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge, 
2nd edition, edited by Rik Coolseat, (Surrey: Ashgate, 2011), 19-25, 
https://biblio.ugent.be/publication/2093059/file/6769814.pdf  
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ً شكل األفراد المنعزلون والمنفردون المجموعة الثانیة من مج  موعتي كوولسایت،  لم یسبق لھؤالء أن أظھروا سلوكا
 ً یرى و 98الشعور باالنتماء.، إال أنھم یفتقدون للمستقبل، ویواجھون تحدیات شخصیة في حیاتھم ویفتقدون منحرفا

 كوولسایت أن الصداقة والنظراء یسھمان في تطرف بعض المقاتلین األوروبیین، إال أن ھذه لیست حالة الجمیع.
 

 غادرواالحظ ھیغھامر أن عددا من المقاتلین الذین عاینھم والذین  إذ ر أفراد العائلة أیضا على تطرف األفراد،قد یؤث
وأثرت أمھات أیضا على أبنائھن، وذكرت منظمة  99.، سبق وأن ألھمھم أخ أو صدیقفي سنوات القتال أفغانستان

من أوالدھا للقتال في صفوف داعش، وأكدت  ةثالثالتحق أُم في األردن عن حالة Mercy Corps) ( كور يمیرس
كیف شجعھ أبوه  صوماليسرد مقاتل كما  100الجھاد في المنزل وعن طریقھا.ما أسمتھ باألم أنھم تعلموا عن 

 ً  101.لالنضمام لمنظمة الشباب واشترى لھ سالحا
 

ینامیات بین المجموعات یمكن فھم دور النظراء وأفراد العائلة في التأثیر على الفرد من خالل نظرة أوسع للد
لحاجة السیكولوجیة لالنتماء بافیرتبط تأثیر النظراء، على سبیل المثال  102وبوسائل مثل نظریة الھویة االجتماعیة.

بانتمائھ للمجموعة وبالروابط التي صنعھا مع أعضاء المجموعة. في  حیث یحس الفرد بالفخرإلى مجموعة، 
ونظرتھ األشمل للعالم. الفرد  إدراكنفسھا، وفي  ضمن المجموعةا مھوم داً جدی دوراً  المقابل، تقدم المجموعة لھ

 دوراً  تقدم ھذه السردیات. وأدوات لتحقیق العدالة، وحمایة المسلمین السنةسردیاتھا على أنھا  الجماعاتھذه  وتقدم
فإن مخاطر  ،ھ وأصدقاءهمایة نظرائدعم العائلة أو ح حال ضمانفي . وةالعادیحیاتھم من نسق  لألفراد أكبر وأنبل

 تقل. إلى ھذه الجماعاتالفرد انضمام 
 

المجتمع تحدد  إدراكھ لدوره فيفي و ، سواء في فھم الفرد لماھیتھفي كل األحوال، فإن الدور الذي تلعبھ الھویة
یرتكبھا  تفسیر األفعال التي أبحاث الھویة ، وقد تستطیعأیضا سلوك الفرد. وینطبق المثل على األفراد المتطرفین

الثقافات أن  )Khosrokhavar( الحظ خوسروخفارإذ  وبا والذین یعانون من أزمة ھویة.بعض المسلمین في أور
 فیھا إال أنھا أیضا "أماكن تطبخمثل لندن ولیستر وباریس وروما،  في عدد من المدن األوروبیة العالمیةتمتزج 

"الحیاة صعبة على جمیع الیافعین، إال  جر بلجیكي مؤخراً وكما قالت أم مھا 103أشكال جدیدة من الرفض واإلقصاء".
كبلجیكي  أنھا أصعب إذا كنت من خلفیة مھاجرة، بدء ابني بالقول أن الناس یرونھ كمغربي، فیما اعتبر في المغرب

 104وحینھا سألني: من أنا؟".
 
حة أن الدول الفرانكفونیة كانت ینضم األوروبیون للجماعات المسل لماذاجدت الدراسات التجریبیة التي بحثت قد وو

 وكیالً أكثر عرضة اللتحاق مواطنیھا بالقتال في الخارج وبأعداد كبیرة. افترض الباحثون أن "الفرانكفونیة" شكلت 
ال یتم فحص ھذا االضطراب العمیق من جانب الجیل الثاني أو الثالث من و 105للعلمانیة على الطریقة الفرنسیة.

التطرف العنیف في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا، ولكن قد تكون ذات أھمیة  حوثبمجتمعات المھاجرین في 
عراقیین)، وھو و(في الغالب فلسطینیین وسوریین  كبیرة من الالجئین لدول مثل األردن الذي یضم أعداداً   كبیرة

                                            
98Coolsaet, Facing the Fourth Foreign Fighters Wave: What Drives Europeans to Syria, and to Islamic 
State? Insights from the Belgian Case, 3. 
99Hegghammer “Terrorist Recruitment and Radicalisation in Saudi Arabia,” 49.  
100Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 6. 
101Hassan, “Understanding Drivers of Violent Extremism: The Case of al-Shabab and Somali Youth,” 19. 
102On Social Identity Theory, see Dominic Abrams and Michael A. Hogg, eds., Social Identity and Social 
Cognition (Oxford: Blackwell Publishers, 1999); Henri Tajfel, “Inter-individual Behaviour and Intergroup 
Behaviour,” in Differentiation between Social Groups, edited by Henri Tajfel (London: Academic Press, 
1978); Henri Tajfel and John C. Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict,” in Organisational 
Identity: A Reader, edited by Mary Jo. Hatch and Majken Schultz (Oxford: Oxford University Press, 2004). 
103Khosrokhavar, Suicide Bombers. Allah’s New Martyrs, 159. Italics Added.   
104Jason Burke, “Radicalisation in Molenbeek: ‘People Call Me the Mother of a Terrorist’”, The Guardian, 
March 16, 2016, http://www.theguardian.com/world/2016/mar/16/radicalisation-molenbeek-terrorist-brussels-
belgian  
105William McCants and Christopher Meserole, “The French Connection; Explaining Sunni Militancy Around 
the World,” Foreign Affairs, March 24, 2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-24/french-
connection  
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في عام مقاتل  2000 واحد من أكبر المساھمین في المنطقة من المقاتلین األجانب في العراق وسوریا (أكثر من
2015.(106 

 
 الدوافع الثقافیة: الدین والسردیات 4.4

 
م ال ترتبط بمیلھ نحو معرفة الفرد باإلسال بأنالتي تفید نتیجة الأھم مساھمة لبحوث دوافع التطرف الدینیة في تكمن 

وده نحو ھو ما یق من مجموعة تعاني من اضطھاد دیني من ذلك، فإن اعتبار الفرد نفسھ جزءاً  لتطرف. وبدالً ا
إلى المیل السطور التالیة أھمیة تأثیر الھویة والسردیات الدینیة في خلق فكر الضحیة الذي یؤدي تشرح والتطرف. 

 ً ً  مناھج التعلیمیة واإلعالم قد یشكالن محوراً كیف أن ال نحو التطرف، وتستكشف أیضا  لسردیات التطرف. داعما
 

التي یلقیھا الباحثون على عاتق الدین. وجد ھیغھامر  ھمیةاألمن المختلفة  إلقاء الضوء على المستویات یجب
وھي أھم العوامل  107والحربي كل على حدة أن العوامل الدینیة مھمة، وبأھمیة األسباب السیاسیة في بحث ھیغھامر،

الدین،  ردو قلل باحثون آخرون من أھمیةفیما  108.بحسب الدراسة التي أجراھا الحربي على تالمیذ سعودیین
ویلسون على سبیل المثال أن المتطرفین لیسوا بالضرورة أتقیاء ومتدینین، وقد یعرفون عن اإلسالم أقل من  توجادل

ً  109.المتوقع  العدید من الحكایات تدعمھا، مثل قصة فإنكذلك ھذه الفكرة،  ویؤید تصنیف الرحیلي الذي ذكر سابقا
ً مدینة بیرمنغھام من المقاتالن اللذان خرجا  مثل "شرح اإلسالم لألغبیاء"  البریطانیة واشتریا من على اإلنترنت كتبا

من ناحیة أخرى، وجدت دراسة أجریت على عائدین  110و"شرح القرآن لألغبیاء" قبل أن یغادرا للقتال في سوریا.
 111،اة أفضلأنھم تركوا المنظمة حین استطاعوا إیجاد فرصة لحیفي شرق أفریقیا من القتال لصالح منظمة الشباب 

تبرر ذلك أو على األقل  ةولوجیفإن مغادرتھا بحاجة إلى أید ،ماعةلالنضمام للج تلعب دوراً  ةولوجیاألیدفإذا كانت 
 مما یوضح ھامشیة دور الدین في التطرف. ھذا ما لم یحدث في ھذه الحالةوإلى نقلة في طریقة التفكیر 

 
وجادل الباحثان أن داعش  112.السیاق الدیني للتطرف على دور )Rafiq( رفیق) وRussell( دد كل من راسلش

أو من عناصر في  ،قد طور سیاقا فیھ ما یكفي من اللیونة لیستقطب مجندین من الغرب، ومن السكان المحلیین
ھذا السیاق أو الروایة تساھم في تشكیل رؤیة الفرد للعالم وتمنحھ دورا ومكانا في  113جماعات إرھابیة أخرى.

یقدم الدین لألفراد إذ ر إرتكاب العنف. بالنسبة للعدید من األفراد فإن الدین مفید عند بناء تلك الروایة. المجتمع، وتبر
دورا لیلعبوه في الصراع األزلي بین الخیر والشر. وعادة ما تستخدم المجموعات السیاسیة نصوصا دینیة لتبریر 

منزلة األخالقیة في ھذه في الحیاة اآلخرة، أو بتحسین الط التضحیة بالذات بالثواب من خالل ربأعمال سیاسیة عنیفة 
 غایةأن لھ ھدفا وببالفخر وتربط الروایات الدینیة بین سلوكیات الفرد وقضایا أكبر وتمنحھ شعورا كما  114الحیاة.

 . في ھذه الدنیا
 

                                            
106The Soufan Group, Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria 
and Iraq (New York: The Soufan Group, 2015), 8, http://soufangroup.com/wp-
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107Hegghammer, “Terrorist Recruitment and Radicalisation in Saudi Arabia.” 
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حجم تأثیرھا أو إذا  وتلعب العوامل الدینیة دورا دون شك في بعض حاالت التطرف، إال أنھ ال یمكن االتفاق على
كانت ھي في العادة السبب الرئیسي. إال أنھ من المرجح أن تلعب العوامل الدینیة دورا في تسھیل تعرف األفراد على 

 األیدولوجیة المتطرفة وتبریر التطرف بواسطة المصطلحات الدینیة كقیمة أخالقیة أسمى.
 

 بل یظھر ألن "ال یظھر التطرف ألن الدعاة ینشرونھ وینادون إلیھ، 
 115شبابا یبحثون عن ھویتھم ویثورون ضد األحوال السائدة". ھناك

 
مع  معاناتھ، أوضح نواز أن ) قصة تطرفھNawaz( ) والذي یروي فیھ نوازRadical( متطرف كتابفي 

ع حزب التحریر غذت جمیعھا موبعض الجلسات  ،على شبكة اإلنترنت المتوفر محتوىال ، إضافة إلىالعنصریة
 اكھ لوجود حرب عالمیة على المسلمین. والحظ أن مشاھدتھ لمقاطع الفیدیو التي صورت في البلقان كانت جزءاً إدر

 ً . في أي مكان في العالم أو غزة أوالبوسنة أوالعراق أوالھند واء في بلدة سواثإیند البریطانیة"س في تطرفھ: رئیسیا
 116ھجوم...".فإن القصة ھي ذاتھا، ال حمایة للمسلمین وھم عرضة لل

رئیسیة،  سردیاتحددت دراسة نیومان للمقاتلین األجانب من أوروبا إذ تجربة نواز فریدة أو معزولة.  ال تعد
 وجدو 117وجودي" یواجھ السنة، المقاتلین كانت "القتال ضد تھدیدعلى  تأثیراً  السردیاتوبحسب تقییمھا فإن أكثر 

 ً على المقاتلین  كبیراً  تعرضون للتعذیب واالغتصاب والقتل تأثیراً سنة یمن ال نیومان أن للصور التي تظھر أشخاصا
التي  دراسة مع دراسة منظمة میرسي كورتتوافق ھذه الوالذین تمت مراقبتھم على مواقع التواصل االجتماعي. 

 ً وبدا  118.كان حمایة النساء واألطفال السنة لاللتحاق بالقتال في سوریا في األردن أظھرت أن المبرر األكثر شیوعا
 ً تفسیرات المرء اللتزاماتھ الدینیة، ومرتبطا بشكل أكثر برد الفعل العاطفي تجاه الظلم بشكل أقل ب قرار القتال متعلقا

 119جماعة خارجیة. الذي ترتكبھ
 

وكما سبق ذكره،  في طریقین متقاطعین. أوالً ) victimhood narratives(تعمل روایات وسردیات الضحیة 
دور ومغزى  درفون بأزمة شخصیة مدفوعة بمظالم وإحباط. یؤدي ھذا إلى رحلة شخصیة إلیجاعادة ما یمر المتط

االنضمام للجماعات المتطرفة من ثم بعھا تحول لإلسالم أو عودة لھ، وتللحیاة. وفي بعض الحاالت فإن المرحلة ی
وحاة من النصوص الدینیة مسترتكاب أعمال ة اإلحباط عند الفرد وتحفزه على اتبرز سردیات الضحی 120المسلحة.

إلحقاق الحق وإزالة الظلم. تعد ھذه الطریق شائعة لدى المتطرفین من آسیا الوسطى، حیث یظھر الدین كـ"الشكل 
وإلى جانب المؤسسات اإلسالمیة المتفرقة والتربیة  121الوحید للتعبیر السیاسي الذي ال یقدم تنازالت أخالقیة"،

 للمتشددین دابیر من المجتمع المدني المحلي، فإن جمیع ذلك قد قدم مساحة واسعةاإلسالمیة الضعیفة، وعدم وجود ت
 122.أیدیولوجیاتھم المتشددة بما یخدملتقدیم تفسیرھم عن اإلسالم 

 
ً ما . إذالخطاب الدینيعلى الضحیة یعتمد عمل الطریقة الثانیة من سردیات  الجماعات المتشددة رویات  تقدم غالبا

یات العنف على أنھ وسیلة مبررة وأخالقیة تقدم ھذه الرواة تعزز صورتھا على أنھم ضحیة. ویمن خالل مواد بصر
 تقدمو 123.بشكل عام تعتمد ھذه السردیات على سمو العدل كمفھوم في الفلسفة السیاسیة اإلسالمیةإلحقاق الحق. و

تقدیمھ على أنھ دفاعاً لعنف وبریر ایسّھل لھا ت نفسھا على أنھا ضحیة، مما التنظیمات المتطرفة ھذه الصورة

                                            
115Abu Rumman, qtd in al-Arabiya English, “Jordan Tries to Stem ISIS-Style Extremism in Schools, 
Mosques,” al Arabiya English, August 8, 2015, 
http://english.alarabiya.net/en/perspective/2015/08/08/Jordan-tries-to-stem-IS-style-extremism-in-schools-
mosques.html; Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 6.   
116Nawaz, Radical, 83. 
117Neumann, “Western European Foreign Fighters in Syria: An overview,” 14. 
118Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 5-6. 

 نفس المصدر119
120Falkowski and Lang, HOMO JIHADICUS: Islam in the Former USSR and the Phenomenon of the Post-
Soviet Militants in Syria and Iraq, 33. 
121International Crisis Group, Syria Calling: Radicalisation in Central Asia, 7. 
122Onnik James Krikorian, “Radicalisation in the South Caucasus,” Democracy & Freedom Watch, 
November 28, 2015, http://dfwatch.net/radicalisation-in-the-south-caucasus-39101  

 55 , (2008)-.142راجع محمد شحرور، "تجفیف منابع االرھاب" دمشق 123
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ً عن النفس. وتسھل ھذه الرویات  الفعل األخالقي الذي یمنع مرتكبي الجرائم من إدراك فظاعة جرائمھ مشروعا
  124.على مستوى المجموعة وعلى المستوى الفردي على أنھ دفاعاً مشروعاً عن النفس متبررھا لھ

 
ل من تقبلھا عادة السیاق الثقافي والتعلیمي ھّ سَ  تتطور في الفراغ. ویُ أن السردیات والروایات ال اإلشارة ھنامن المھم 

في العراق وسوریا وحتى في األردن  هالعام. "عرس الشھید" الذي یقام حین یقتل أحد المقاتلین من قبل سكان بلد
ً  یشكل مثاالً  مثل التعلیم  املمن خالل مجموعة أوسع من العو على الممارسات الثقافیة التي یتم تشجیعھا واضحا
 125واإلعالم.

 
ووزیر تربیة وتعلیم سابق سبق أن اشتعل الجدل في األردن على صفحات جریدة الغد الیومیة بین خبراء ومحللین 

ودار الجدل حول أھمیة تعدیل المناھج المدرسیة بعد أن 126،ووزارة التربیة والتعلیم على الجھة األخرىمن جھة 
وتھمل األقلیات غیر المسلمة في األردن، وتقدم رؤیة منغلقة  لى عدم التسامح،تحث ع أن المناھجوجدت دراسة 
یة الحالیة تدعم نفس األسس واألھم من ذلك، أن ھنالك نظرة متأصلة في المناھج الدراس 127.وتنوعھلثقافات العالم 

لیس أقلھا االعتقاد  والنصرة. ولكن إصالح مناھج التعلیم یواجھ عقبات كبیرة، داعش ولوجیة لجماعات مثلاألید
 . السائد أن التغییرات المقترحة تقوض وتعارض القیم اإلسالمیة

 
لمجموعات متطرفة أو  (جمع فتوى) فتاوٍ السیاق ذاتھ، وجدت دراسة سعودیة أن وسائل اإلعالم قد نشرت  في

 129لى نطاق إقلیمي.یرتبط عامل الفتوى بظاھرة انتشار اإلفتاء في المجال العام عو 128روجت لسلوكیات متطرفة.
إذ خلقت القنوات الدینیة صناعة الفتوى البرامجیة والتي تعمل في نطاق تجاري وتنافسي. وبالرغم أنھ ال یمكن ربط 

والمصرح لھم،  ھذه الظاھرة مباشرة بالتطرف، إال أنھا ساھمت بإنتاج وتوزیع الفتاوي من قبل غیر المختصین
 یني في وسائل اإلعالم.ودون أي آلیة للسیطرة على المحتوى الد

 
والمحتوى اإلعالمي تطور موازي في ما عرف بمفھوم األمن  التعلیمھذا الجدال حول الروایات الدینیة وواكب 
الحوار من خالل تشجیع على أنھ العملیة التي تحمي الفرد من كل أشكال التطرف األمن الفكري یعرف  130.الفكري

 131.خرعلى األ لتعصب والتكفیر وفرض الرأيالشباب من ا یحصنل بشك تعزیز التفكیر المستقل والموضوعيو
المحتجزین من أھم أعمدة األمن  وبالنسبة لمؤیدي األمن الفكري، فإن فھم دوافع التطرف وتحسین طرق إعادة تأھیل

 الفكري.
 
ولوجیات المتطرفة بین انتشار األیدحدیثة  أثبتت دراساتبعد أن  زدادت المخاوف في األردن حول األمن الفكريا

ثنان في المئة من طلبة نحو اأن  2016الشباب. إذ وجدت إحدى الدراسات التي أجریت في الجامعة األردنیة عام 
الجامعة یعتبرون أن جبھة النصرة تمثلھم، فیما أدرج إثنان في المئة آخرون داعش كممثلھم، واعتبر نحو واحد في 
                                            

 ع نفس المصدر لشرح الفرق بین القتال والجھادراج124
125Abu Rumman, “The Rising Role of Armed Extremist Groups in Syria and Iraq.” 

  http://bit.ly/233VgZy .2016ینایر،  6، "!على سبیل المثال مقال رنا الصباغ في صحیفة الغد األردنیة: "ارحموا األردن من مناھج التجھیل126
  http://bit.ly/1Dbya5hوقان عبیدات: نعم مناھجنا داعشیة مقال ذو

127Dalal Salameh, qtd. In al-Arabiya English, “Jordan Tries to Stem ISIS-Style Extremism in Schools, 
Mosques.” 
128al-Harby, “Perceptions of Saudi Youth Towards Ideological Extremism: A Sociological Study on a Sample 
of Students at Al-Qaseem University.” 
129On this, see Khaled Hroub, “The Role of the Media in the Middle Eastern Sectarian Divide” (presentation 
presented at the International Seminar Sunni and Shi’a: Political Readings of a Religious Dichotomy, 
Córdoba, Spain, October 21-22, 2013), 45, 
http://www.awraq.es/blob.aspx?idx=6&nId=99&hash=14f25fb5ba9f8c3b63e81ae654450305  

ة المنورة، عبد العزیز األحمدي، "تقییم برامج األمن الفكر من خالل لجان المناصحة" (عرض قدم في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة اإلرھاب، المدین130
من الفكر من خالل لجان المناصحة" (عرض قدم في المؤتمر ). سعاد خلف، "رؤیة نحو تطویر برامج األ2014أبریل  23-22المملكة العربیة السعودیة، 

). أحالم مطالقة، "آلیات تمكین األسر من تعزیز األمن 2014أبریل  23-22الدولي الثاني لمكافحة اإلرھاب، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 
 23-22الثاني لمكافحة اإلرھاب، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،  النفسي والفكري لألطفال: نھج مقترح" (عرض مقدم في المؤتمر الدولي

 ).2014أبریل 
131Matalqa, “Mechanisms for Empowering Families to Enhance Children’s Psychological and Thought 
Security: A Suggested Approach (in Arabic)”, 155. 
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ال یمكن إھمال ھؤالء و عصائب أھل الحق العراقي على ذات النسبة. ، وحاز تنظیمالمئة أفكار تنظیم القاعدة تمثلھم
واسطة الجماعات طالبا أجریت علیھم الدراسة) الذین یجدون أن صوتھم یصل ب 1094الستة في المئة (من أصل 

یة عموما طلبة الجامعة األردنأنھ بینما یرفض  2013وسبق أن وجدت دراسة أجریت عام  132المتطرفة المسلحة.
عالوة على ذلك  133.نالتطرف، فإنھم یتقبلون األفكار المتطرفة ضد غیر المسلمین والغرب وفي التعامل بین الجنسی

 ً في عموم  ةفي ظل انتشار األفكار السلفی فإن الموائمة بین الفكر السلفي الجھادي وما یفكر بھ الشباب یبدو عادیا
 134المنطقة.

  

                                            
132Centre for Strategic Studies, Students at the University of Jordan: Characteristics, Values, Trends (in 
Arabic). (Amman: Center for Strategic Studies at the University of Jordan, 2016), 24-25. 

 الرواشدة، "التطرف األیدیولوجي من وجھة نظر الشباب األردني".133 
134Abu Rumman, I am a Salafi: A Study of the Actual and Imagined Identities of Salafis, 14-16. 
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 في األدبیاتالفجوة . 5
 

بحث موضوع التطرف بشكل كافي بسبب نقص األدلة التجریبیة، وتفتقر معظم ھذه األدلة القلیلة الموجودة إلى لم یُ 
من المقاالت توفر فقط في المئة  عشرینأن " )Silke( ص سیلكخلُ  2008في عام  المنھجیات والصرامة العلمیة.

ظة سیلك ما زالت حفإن مال ي التطرف،فام االھتم زیادةورغم  135معرفة جدیدة لم تكن متاحة في ھذا المجال".
على  وتعتمد، التحكم، وتفتقرإلى مجموعات صغیرة العدد قائمة. معظم الدراسات تنتج عن دراسات حاالت فردیة

في  أما 136صحفیة (على عكس البیانات األولیة).محاكم أو تقاریر وثائق و لثانویة، مثل السجالت األرشیفیةالبیانات ا
دراسات في الغالب كمیة وتفشل في شرح العوامل التي تؤدي إلى التطرف بطریقة یمكن تطبیقھا على الفإن األردن، 
مدخالت من عینات عامة لألفراد  أن ھذه الدراسات ترسماألھم من ذلك، و 137والبرامج الوطنیة. العامة السیاسات

ا النحو فإنھا تفتقر إلى الصلة في ولوجیة متطرفة. وعلى ھذضرورة متطرفین، ولم یتعرضوا ألیدالذین لیسوا بال
 المقاتلین المحتملین في األردن. على شرح دینامیات التطرف الفعلیة والتي تؤثر

 
السبب الرئیسي لھذه القاعدة الضعیفة من األدلة ھو الصعوبة في الوصول إلى األفراد المتطرفین. ویمكن أن أما 

كز االحتجاز، أو یتم مراقبتھم عن كثب من قبل السلطات. لكنھم یتمركز ھؤالء األفراد في مناطق النزاع أو في مرا
أن الحكومات  مشكلة أخرى تكمن في .مصداقیتھمللبحث وال یمكن االعتماد على  اوفي العادة ال یرغبون أن یخضعو

 ذلك،بعادة ما تكون متحفظة في الكشف عن المعلومات حول برامج إعادة التأھیل أو عن معلومات استخباریة. و
نظریة، وسوف یبقى حول الدین والتطرف ستبقى  ، فإن التحلیالت والبحوثةالمقارنومباشر التصال االومن دون 

ارد سبیكو أتران وزمالؤه التي قام بھاأما األبحاث الحدیثة مثل تلك . أثر برامج التأھیل وإعادة اإلدماج محدوداً 
ابالت لینا الخطیب مع مقاتلین معظمھم من یایاال في العراق تمت فیھ مقابلة منشقین عن داعش، إضافة لمقو

ً  138داعش، في بعض المجاالت ما زالت  للمزید من األدلة، إال أن الحاجة وقامت جمیعھا بردم ھذه الفجوة جزئیا
 مطلوبة.

 
 139طغى تأثیر العالقات االجتماعیة واالنتماءات القبلیة فیھا،في منطقة ی، أحد ھذه المجاالت ھو تأثیر الجھات الفاعلة

في  األبحاثوال تزال المعلومات حول دور األبوین والقادة العشائریین في التأثیر محدودة، وھناك قدرة على مساھمة 
ارز في ببشكل األمھات في لیبیا  محدودة حول تأثیرھنالك أدلة  إذ ھذا المجال في مبادرات مقاومة التطرف العنیف.

قد انخرطوا في حوارات مع المجموعات المتطرفة المسلحة، القبلیین  وأن القادة حث المقاتلین على العودة.
 ولوجیة ما أدى لظھور صدع بین صفوف المقاتلین في الجماعات أثمرعلى استراتیجیتھم وأفكارھم األیدواعترضوا 

وفي كینیا، ألقى مقاتلون سابقون في جماعة الشباب الضوء على دور العشیرة  140عن عودة بعض األفراد من القتال.
في التأثیر على مقاومة التطرف في أن الدور الذي لعبھ القادة العشائریون إال  141راد العائلة في إقناعھم بالعودة.وأف

 األردن بحاجة لفحص أكثر.
                                            
135Andrew Silke, “Holy Warriors; Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalisation,” European 
Journal of Criminology 5, no. 1 (2008), 101.  
136Ibid; Victoroff “The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches,”; Matt 
Apuzzo, “Who Will Become a Terrorist? Research Yields Few Clues,” International New York Times, March 
27, 2016, http://www.nytimes.com/2016/03/28/world/europe/mystery-about-who-will-become-a-terrorist-
defies-clear-answers.html?_r=0  
137al-Bura’i, The Role of Universities in Countering Ideological Extremism; al-Rawashdeh, “Ideological 
Extremism from the Perspective of Jordanian Youth”; and al-Harby, “Perceptions of Saudi Youth Towards 
Ideological Extremism: A Sociological Study on a Sample of Students at Al-Qaseem University”; see also 
Mohammad Abu Rumman in discussion with the research team, April 5, 2016. 
138Wilson “What I Discovered from Interviewing Imprisoned ISIS Fighters.”; “Expert: Friends Recruit Most 
Islamic State Fighters”; Speckhard and Yayla, “Eye Witness Accounts from Recent Defectors from Islamic 
State: Why They Joined, What They Saw, Why They Quit.”; al-Khatib, “The Islamic State’s Strategy: Lasting 
and expanding,” 7. 
139Edward T. Hall, Beyond Culture (New York: Anchor Books, 1977) 91-133. 
140Mustafa al-Sagezli, “Lessons from Libya CVE Efforts” (presentation presented at Expert Meeting on 
Radicalism and Violent Extremism, Ankara, Turkey, March 1-2, 2016). 
141Specifically, when the clan of one fighter severed ties with al-Shabab, this forced him to return. Hassan, 
“Understanding Drivers of Violent Extremism: The Case of al-Shabab and Somali Youth,” 20.  
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، ال سیما استكشاف أي مسارات قادت ھو الجندر أو النوع االجتماعي مجال آخر تم تجاھلھ في دراسات التطرف

صعود داعش مفارقة مفاھیمیة ھامة إذ كیف یمكن لمجموعة تضطھد المرأة أن  وأبرز 142النساء للتطرف العنیف.
تنجح في تجنیدھا؟ وفي ھذا الصدد یجب أن تركز األبحاث المستقبلیة على دوافع النساء المجندات. وباألخص، ھل 

ابھة أم مختلفة یؤثر إغراء المغامرة على الرجال بدرجة أكبر عن النساء؟ وھل یسعى الرجال والنساء ألشكال متش
من المغامرة؟ وھل تتشابھ دوافع النساء الغربیات عند االنضمام للتنظیمات المتطرفة مع دوافع نساء المنطقة؟ عالوة 

وبالنظر إلى منزلة األم على ذلك، تشیر بعض الدراسات في الدور المھم الذي تلعبھ األمھات في عملیة التطرف. 
من المشاركة االستراتیجیة في منع تطرف أحد 143من النساء) واعظاتم (وللالجوھریة في اإلسالم فكیف یمكن لأل

 144.أعضاء األسرة
 

فجوة معرفیة أخرى تكمن في الدور االقتصادي، وباألخص دور الحرمان النسبي في التطرف. وھل لدى األدوار 
ھم من المقاتلین؟ كیف یؤثر االقتصادیة أھمیة أكبر عند المقاتلین من آسیا الوسطى وإفریقیا عن أھمیتھا عند غیر

الحرمان النسبي في قرار االنضمام للمجموعة المسلحة؟ وما ھي الجوانب المادیة في الحرمان النسبي األكثر أھمیة 
 من غیرھا؟ 

 
. من األھمیة بمكان النظر االجتماعیة والدینیة للتطرف – یتعلق بالدوافع النفسیةھنا  ةالمعرفاألخیر في  العجز

ً  نحوكن للعوامل الدینیة أن تقود لتي بحثت كیف یمللدراسات ا من  التطرف، لكنھا استبعدت التطرف العنیف. أیضا
المھم األخذ بمجموعات التحكم التي تدرس األفراد الذي ساروا في نفس الطریق، لكنھم لم ینخرطوا في النھایة في 

 ً أو غیاب الفرصة ھو ما یمنع الفرد عن  ةولوجیدذه األبحاث فیما إذا كانت األیأن تتقصى ھ العنف. من المھم أیضا
المھم تحدید العوامل السیاقیة ذات الصلة، فإن على الباحثین أن یسعوا االنخراط في العنف. وبشكل أعم، وبینما من 

 ً إلى فھم كیف تتفاعل العوامل المختلفة مع بعضھا البعض، وكیف تتفاعل بشكل كلي. إذ یبدو وعلى سبیل  أیضا
ً  بعوامل مثل ح المثال أن  .شدید الخطورة واألذى المغامرة والسعي نحو ھدف والتواصل االجتماعي تشكل مزیجا

                                            
142For example, see Elizabeth Pearson, “The Case of Roshonara Choudhry: Implications for Theory on 
Online Radicalisation, ISIS Women, and the Gendered Jihad,” Policy & Internet 8 (2015): 5-33; Edwin 
Bakker and Seran de Leede, European Female Jihadist in Syria: Exploring an Under-Researched 
Topic (The Hague: The International Centre for Counter-Terrorism, 
2015), http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-de-Leede-European-Female-Jihadists-In-Syria-
Exploring-An-Under-Researched-Topic-April2015(1).pdf  

، "تقییم دور وزارة األوقاف للواعظات من ثل ھذه الدراسات. انظر أمیرة علي، ال توجد م2014عام  باستثناء عمل أمیرة علي الذي أجري في مصر143
المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة اإلرھاب، المدینة المنورة، المملكة العربیة عرض قدم في  (النساء مع إدراك إرتفاع خطورة اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب."

 .340-359) 2014نیسان  23-22السعودیة، 
144Mercy Corps, “From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,” 10. 
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 . الخالصة6
 

درسÕÕÕت ھÕÕÕذه الورقÕÕÕة األبحÕÕÕاث الموجÕÕÕودة حÕÕÕول أنمÕÕÕاط ونمÕÕÕاذج التطÕÕÕرف ودوافعÕÕÕھ. تطÕÕÕورت ھÕÕÕذه البحÕÕÕوث مÕÕÕن 
در ااسÕÕÕات التجریبیÕÕÕة أو مصÕÕÕدودة فÕÕÕي الدرالسÕÕÕیاقیة والموضÕÕÕوعیة، ولھÕÕÕا أسÕÕÕس محÕÕÕمجموعÕÕÕة متنوعÕÕÕة مÕÕÕن الÕÕÕنھج 

 التطÕÕÕرف، فضÕÕÕالً أسÕÕÕباب ووالنتیجÕÕÕة أن ھنÕÕÕاك نظریÕÕÕات ال ترقÕÕÕى لدرجÕÕÕة االجمÕÕÕاع علÕÕÕى كیفیÕÕÕة  البیانÕÕÕات األولیÕÕÕة.
مات واألنمÕÕÕاط المشÕÕÕتركة والتÕÕÕي مÕÕÕن سÕÕÕإال أن ھنÕÕÕاك بعÕÕÕض ال عÕÕÕن نÕÕÕدرة األبحÕÕÕاث العلمیÕÕÕة والنظریÕÕÕات المعتمÕÕÕدة.

 الممكن رسمھا من ھذه البحوث.
 
خطیة أو غیر خطیة) تبدأ من سواء ن ھنالك إدراك واسع لكون التطرف عملیة (من األھمیة، فإعلى قدر أكبر و

نعزال الفرد عن المجتمع الظالم واآلثم. وكرد على ھذه المظلومیة یبحث ما یتبعھ ا ؛ظلومیة وانعدام العدلخالل الم
متطرفة المسلحة (سواء بالسعي الفرد عن ھویة جدیدة أو فلسفة أخرى للحیاة من خالل االنخراط في الجماعات ال

من المجموعة المتطرفة. قبل أن تتفاقم عملیة انضمامھ  لالنضمام لھا أو بالتجنید من قبلھا)، ویصبح الفرد جزءاً 
 ً  .فیھأو االنخراط  التطرف العنیف وتقوده إلى دعم تدریجیا

 
 ً ً  أن العوامل السیاقیة تلعب دوراً  ومن الواضح أیضا الفرد  ابیص حینللتطرف الخصبة  یةرضفي إعداد األ ھاما

اجتماعیة،  – أیدولوجیة ونفسیةو اقتصادیةو . تضم ھذه العوامل دوافع متنوعة وسیاسیةباإلحباط من الوضع الراھن
على سبیل المثال، ھناك إجماع داخل دراسات . والدور في الحیاةمثل البحث عن المغامرة والمكانة االجتماعیة 

یاق السیاسي اإلقلیمي العام دفع الشباب نحو التطرف ووفر للجماعات المتطرفة المسلحة التطرف العربیة أن الس
األمنیة الخاصة التي شكلت مسارات  –طروحات مقنعة للشباب. یشیر باحثون آخرون إلى العوامل السیاسیة 

ة وتھمیش المسلمین التوظیف للمتطرفین وساھمت في صناعة القادة المتطرفین، بما في ذلك فشل السیاسات الدولی
 السنة، وسیاقات الصراع.

 
تبین أن  145،وفي أحسن األحول، فإن األدلة التي تربط بین دور العوامل االقتصادیة والفقر ھي أدلة متناقضة

 ،وعالوة على ذلك الحاجة والعوز االقتصادي المباشر.الحرمان النسبي یلعب دورا أكثر محوریة في التطرف من 
كانة االجتماعیة واإلحساس بلعب دور في العالم لھا تأثیر أكبر على الفرد في ما یتعلق بقرار فإن قضایا مثل الم

 دعمھ للعنف المتطرف من الفقر المدقع.
 

الثقافیة للتطرف. تمیل الجماعات المتطرفة المسلحة  –ھناك إجماع أكبر من قبل الباحثین یحیط بالدوافع االجتماعیة 
وعد اللشباب وتوفر لھم الفوائد التي تتراوح بین ما یبدو كأنھ روابط عائلیة، إلى الستغالل مواطن الضعف في ا

كما أن ھذه الجماعات ترفع من مكانة الفرد، وتوفر لھ مواقع النفوذ والمسؤولیة التي لم یكن لیصل  146مغامرة.بال
ً والعائلة  نظراءوتلقي دراسات أخرى الضوء على تأثیر ال 147.لھاإلیھا لوال انضمامھ  إلى جنب مع حس اإلنتماء  جنبا

ً والشعور بالتفوق. تو مساویا لالھتمام الذي تحظى  ضح ھذه العوامل أن الجوانب النفسیة واالجتماعیة تستحق إھتماما
 .بھ العوامل السیاسیة واالقتصادیة

 
الضحیة  سردیاتإقحام فیما یتم ولوجیة واالقتصادیة بطرق مختلفة عما كان یتم افتراضھ. ، تؤثر العوامل األیدأخیراً 

في مواقع التواصل االجتماعي أو المناھج الدراسیة، والتي یمكنھا على سبیل المثال أن تؤثر في من الدین  المستقاة
إلى تبریر العنف. إال أن األدلة بشكل عام تظھر  سلسلة من األحكام والعملیات النفسیة التي یمر بھا الفرد وصوالً 

المتطرفة ترتبط أكثر  ةولوجیألیدلتطرف. عالوة على ذلك، یجب األخذ بعین االعتبار أن اللدین في ا محدوداً  دوراً 
                                            
145Hamed el-Said and Richard Barrett, “Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism.” In 
Globalisation, Democratisation and Radicalisation in the Arab World, edited by Hamed El-Said and Jane 
Harrigan (Great Britain: Palgrave Macmillan, 2011), 199-235. 
146Homeland Security Institute, The Internet as a Terrorist Tool for Recruitment & Radicalisation of Youth 
(U.S.A: U.S. Department of Homeland Security, 2009), 1. 
http://www.homelandsecurity.org/docs/reports/Internet_Radicalization.pdf 
147Roy, “Al Qaeda: A True Global Movement,” 22. 
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بأزمة الھویة التي یمر بھا الفرد أثناء بحثھ على مغزى للحیاة، بعد أن مر بخیبة أمل من سیاقات الحیاة األوسع 
 حولھ. 

 
یقدمھا، فإنھ یشیر إلى عدد من نقاط العمل من األجوبة التي ر التحلیل وكأنھ یطرح األسئلة أكث بینما یظھر ھذا

الملموسة لصناع السیاسات والمختصین واألكادیمیین. على سبیل المثال، اقترحت األدلة أن على استراتیجیات 
مكافحة العنف المتطرف وسیاقات مكافحة التطرف أن تستثمر في بناء ھویات جمعیة جدیدة تشبع الحاجة لالنتماء. 

من انتمائھم ما یقلل  السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة.فریقیا بالعزلة أقة غرب آسیا وشمال یشعر الناس في منط
 لجماعتھم السیاسیة واالقتصادیة ویزید من شعورھم بالالمباالة. یقدم بناء ھویة مدنیة أولى خطوات عملیة االتخراط

 148.اتالنھج األمني الذي تفضلھ الحكوم قوضفي المجتمع، ما یفترض بھ أن ی
 

نة االجتماعیة والدور االجتماعي والشرف تعزز التطرف، فإنھ اوبالمثل، وعلى الرغم من وضوح أن مفاھیم كالمك
 ً ما یتم إغفال ھذه الدینامیات في جھود مكافحة التطرف العنیف، مع القلیل من االستثمار في الدعم النفسي  غالبا

صعب ھو قدرة داعش على ما یمكن تسمیتھ بـ"الجذب الثوري" واالجتماعي ومبادرات المجتمع المدني. المجال األ
نترنت آخر ھو المحتوى اإلعالمي على اإل مدخل 149مات أن تطور وسائل للتنافس معھ.ووھو ما یجب على الحك
یكمن أھم عمل یمكن دعمھ من قبل المانحین  ھامة في الدفع نحو التطرف. تلعب أدواراً  ھاوالتعلیم، والتي أثبتت أن

كومات، في إیجاد دالئل أفضل عن الدوافع والمتغیرات لزیادة المعلومات المتعلقة بتنمیة جھود مبادرات مكافحة والح
 التطرف العنیف.

 

 
 

 

                                            
148Omar Razaz, “Concluding Remarks.” Presentation at the conference “Methods of Preventing and 
Combatting Terrorism in the MENA Region and in the West.” Amman, Jordan. June 2, 2016. 
149Scott Atran “ISIS is a Revolution”, Aeon, December 15, 2015, https://aeon.co/essays/why-isis-has-the-
potential-to-be-a-world-altering-revolution; “Expert: Friends Recruit Most Islamic State Fighters,” Associated 
Press, November 25, 2015 http://www.voanews.com/content/ap-experts-friends-recruit-most-islamic-state-
fighters/3073485.html  
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