
1 
 

 

  يهحي جهامل ازن
ً
 في  جفسير الخعس  عشس أهميذحا

ً
 : ألاهميذج العام في الخعسففهظسيا

 البرىفسيز ذياب البدايىت

  دولة ٙنر-وزارة الداخلية -ٞلية الغرمة 

س ابً خلدون للدراصات والبحوذ  الاردن -مٝر

 الدلخيزة خيلت الحسً

س  ردنلا  -ابً خلدون للدراصات والبحوذ مٝر

 53-0، 72العدد ( 7102)دزاساث ىأبحار مجلت 

 ملخص

 ياولاااد ثٖضااا   الحنااأر يَااااٍ الورٙاااة محاولاااة ث٠امااا  ار اااثخىااااو٢ 
ا
 هيرواااا

ا
ر وهااا  ،ٍغااار ؤهجًو اااا اناااة، وؤهجاااًو ر َااارا الٙو  ؤهجاااًو

ر الراياااا  لار َااااة لضاااايْجان، رٜ، و عاااارمة هيوواااا مراياااا  الحناااأر لار ااااُ  دارة ر ثارهباااااا ًو الراياااا  ال جاهيااااة، وؤهجااااًو وؤهجااااًو

ر  ر و وؤهجًو اة، و حاور ٝمضار  ي ، وؤهجًو اا ووٟس لالهقاجاا لجمجاٍاة الحنٕر ر صالصا  الاَر ، وآلياات الحنأر لااٞو   وؤهجاًو

ر  الٟراَيااة السدو اا ر الضااار لبااورا، وؤهجااًو ر الحناأر الااااج ةوموصاا٠اليى٠ٖو، وؤهجااًو ومحالزمااة ٝيل٠ااولً ، لضاايْجان ، وؤهااًو

ا .، وهيروة بدارة للٖداج  الَرض ي   إلاَر

 ماً   ،ية وا حجاٍيةحنٔر ٍجلية جَلم هٖضيَد ال    
ا
جلية بىاء مَحٚدات واثجاَات هحو الااات وخخار ثحناور ثادروجيا ٍو

ٟااار contextالضااايا٘   َااا  thought(، ب ااال الٖ َااااٍ(. وباaction(، وؤخ ااا ا ب ااال الٖ  لحاااا  ، ٕاااةن ٕاااام ؤصااابا  الحنااأر نحنلااا  ٕاااام 

ٕااااة(.   لاصاااابا  ٍملااااال الضااااحوف ا(مسجاااا    الٖااااارد( ال٠وهااااات و ناااارثبه بجٖااااااوا  ييااااا  والوصاااايه  لاصاااارة( والٟملااااا   افمحجااااُ / ال ٚا

، والاهٖؾااااا٢ ٍااااً  الحناااأر ٍاااادة مٖاااااَيم ًات ؽاااالع مف،ااااا الحناااأر الَىيااااٗ، والخغاااادد، والخغاااادد الَىيااااٗ، وا ح اااااذ الحناااأر

 .  ع٠لد البىاء الٖاَيمي للحنٔر وه : ؤٍجدةوا(ح٠ومية ٍملل ٍدة  ٞادنجيةجَاروٗ  الحنٔر الا غ  ج الٖٟر الحنٔر

 الحنٔر ٍجلية جَلم ثراٝجية ثنوروة  .1

 ّو   مٚبو٢ مىع الىياا الا حجاع  محَاـر مُومَحٚدات  ؤندولو ياهياا بىاء  .2

  مُ خخر الحٖاٍ   َدأ وثحٚيٛ الا  ٞوصيلة ف والَىٗ اصحخداا الٚوة   .3

 ي   ا حجاع  ٙضرا جْ إليداذاصحخداا الٚوة  .4

س  .5    والضياس ي ا(مجع  والا حجاع  والدن يالحجٝر

 يج  مغاٍر صلبية ومغاٍر ٝراَية هحو خخر .6

ر ٍملل  العام في الخعسف ألاهميذج يَحجد  ماً مب ي ٍملال الح٠اما  ٍاا ث٠ام  ب ن الىجاًر الىيروة ف  محاولة للوؽو٢ ب ل ؤهجًو

ر  مااً ان ٍجليااة الحناأر ٍجليااة   . الاهاادمار الٖاااَيمي لااااٍ الىجاااًرخااال٢  ٝجيااة ثراثنوروااة جَلاام وثيغاا ة نىنلااٛ َاااا الاهجااًو

اس فا  الحٖاٍا  با ن الللجا ي لجمجاٍاة  الىياااوبىااء مَحٚادات ثخاالٗ ، وثٖاٍلية رصاجية ّو ا  رصاجية  الا حجااع  الَااا وثحجٝر

رامياة وجضاحخدا الَىاٗ والٚاوة و ،ادٔ لحْ ا   وجضحخدا ف  الحَاما  ماُ خخار افحملا  وا(لاارس  باصاحخداا ؤصاالي  ّ ا  دنجٙو

اااٛ مَحٚااااد ا(مجاٍااااة واصاااخبَاد واٙؾاااااء لاخااار مااااُ مغااااٍر  وبٍاااادة بىاااااء الاياٞااا  الا حجاااااع  ٕو
ا
ومغاااااٍر صاااالبية  افمحجاااُ ٙضااااروا

ليااة ًات مضااارات ؤٕٚ، و هحااو خخاارٝراَيااة  ااٛ مضااارات ولؾااية ووصااينة ٞو جودنااة  الحنااورا يااة جَجاا  ٕو باا ن ا(حافااىات ٍو

 .الللج ي

_________________________________ 
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 الخعسف: إشهاليت اإلافهيم

ا . ٝجا ؤرارت البحوذ خاؽة ٝث  الاَحجاا بالحنٔر وبدراصات الحنٔر بَدما ثب ن و ود روابه ب ن الحنٔر الَىيٗ  وإلاَر

َاام  مااا الااااوخاؽااة ال ااي ؤ روااد فاا  ؤوروبااا جضااائ ت ٝ  اا ة يااو٢  فاا  الْاار   ناادُٕ الغاابا  وخاؽااة الضاالم للحناأر الَىيااٗ و

ي ولااًا يضال١ مضاار موامىون ولادوا فا  َااٍ الادو٢ وجغاربوا رٚإ ،اا.  وماا الااا نادُٕ الغابا  ٍملال هحاوؼ ا(لؾاوؼ للحنأر

 يضلٟع ولؿ آخر مً لاصرة هٖضااي مً َىا بارزت محااو ت ٝ  ا ة فا  ثناوور هيرواات وهجااًر هيرواة الحنٔر ولؿ ما و 

 ف  ثٖض   الحنٔر ومحاولة دراصحع و الحيبا بع. 

 الخعازيف الحنيميت للخعسف      

اااا .  يradical( والحنااأر  radicalizationيَاااد مٖااااوا الحنااأر    م لاااع م ااا  مٖااااوا إلاَر
ا
َ اااي مٖااااوا الحنااأر (مٖاوماااا  ااادليا

بااة  (.Schmid, 2004, p. 375والحناأر ؤعااياء مخحلٖااة مواالاؼ مخحلٖاا ن   نٖااام الحناأر باهااع واالؿ نخٖاا  عااَور بّر

ٍجيٚااة ٝحْ اا ات ا حجاٍيااة صياصااية ؤؽااولية، ووٖااام الحناأر ٍملاال ؤهااع ثنااور  اَسوااة لححٚيااٛ ودٍاام جْ اا ات بَياادة الاادف فاا  

 (..(Dalgaard-Nielsen, 2010 .عر للىياا الٚاتو ثحج   ،دند مباافمحجُ ثحَاـر مُ ؤ

ظاارسة  اعخىااط ظاةفات ماً ألافاساد  فهااز ىوزاا ىىحهااث هظاس  يمناً يادد مٖااوا  الٖوفاية لاوروبياة الحنأر ٍملال ؤهاع ٝجاا   

 ىاإلاشهلت الثاهيتف  ٞلجة "ٙد".    اإلاشهلت ألاىلي في ررا الخعسيف .   وثٟجً أن جقيدرم إلى القيام بأعماى ىوشاظاث  إزرابيت

، ٙااااد نٚااااود زالثاااااال ااااي جَااااود  لاااادور لاناااادنولو يا الٟب اااا   اااادا والْااااامك.  -هاااا  ؤن الزٝ  اااار ٍملاااال  خراء وو اااااات الىياااار ولا٠ٕااااار "

اااالوة ٍملااال ًلااا١، ٕاااةن إلانجااااز الوا اااذ فااا   جَرواااٗ الٖوفاااية لاوروبياااة اااا . ٍو    الحنااأر  ب ااال ؤعااا٠ا٢ الؾاااراٌ لاخااارف ماااً إلاَر

ة للحنٔر   ىاٜ ٍدد مً الحَاروٗ ا(ح٠ومية الحىٍو ( فا  radicalizationنَٖ  عي ا ناٝر لَا(مة جَٚيدات َاٍ الياَرة.  َو

  .ولامروٟيح نؤوروبا 

 اليالياث اإلاخحدة الامسينيت

 (NCTC) إلاسلص اليظني إلاهافحت ؤلازراب ألامسينيتا

اااات. والحنااأر مااادٌٕو فااا  ٝ  ااا  ماااً لايياااان grievancesجغااا٠  الياااالم   ٙاااود الحنااأر وثخحلاااٗ بااااخحالٔ الواٙاااُ وافمجٍو ( و

 U.S. National بااااااادإُ افلاااااااأو الللؾاااااااية ٍملااااااال الضاااااااحوف افحملااااااا  باإلفاااااااإة ب ااااااال إلايباااااااال ماااااااُ لاياااااااداذ الدولياااااااة 

Counterterrorism Center, 2010)  

 (DHS   حعسيف ىشازة ألامً القيمي ألامسينيت

باة فا  اصاحخداا ؤو دٍام ؤو جضااي  الَىاٗ ٝنروٚاة فا  الَج لية ال ي ناحم بجو ه،اا ثب اي هيااا مَحٚادات محنأر بجاا فا  ًلا١ الّر

 (U.S. National Counterterrorism Center, 2010الحإر   ٍملل الحْ   الا حجاع .  

 اإلاملنت اإلاخحدة  

ؤلازرااب لادٍم بجو ه،اا الحنأر باصام "الَجلياة ال اي ناإج  الىااش  ياددت (،MI5sىمالات ) ىشازة الداخليت في اإلاملنات اإلاخحادة،

ابياة". و  نو اد مٚيااش واياد صايٚل  الحنأر فا  الجلٟاة ىالدشدد العىيف ات بَر ، وف  بَك ا(حا ت، الاهقجاا ب ل مججٍو

لاااة اصاااخيَا ،م فااا  الححااادة وؤن الضاااوي  الويياااد ل٠إححاااع َاااو ماااً خاااال٢ اصااا ،دأ الٖ اااات القاااَيٖة الواَٙاااة فااا  خنااار ومحاو 

د يغج  ًل١ مضاٍدة الغبا  ٍملل ا(حؾو٢ ٍملال الوىااثٗ، ودماف ؤٕقا  الضا٠ان الااا روً فا  ال ٚإاة افحلياة،  افمحجُ. ٙو

 (.UK Report, 2008وبٍادة بدمار َٕا٢ للسمىاء الضابٚ ن ف  افمحجُ   

 لىدا 
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ٚاااادا  ،ااااا لإااااراد  ٍااااادة الغاااابا  ب اااال هياااااا  الحناااأر بإهااااع "الَجليااااة (RCMPعسفااااذ شااااسظت الخيالاااات اإلالنياااات النىدياااات ) ال ااااي ن 

الرصاااث  والَحٚااد إلاناادنولوس  والاااا يلاامُ  الاهحٚااا٢ مااً الَحٚاادات الضاااثدة الَحدلااة ثجاااٍ و اااات هياار مخغااددة. والحٖٟ اا  

 ن الٟىدن ن الانًالحنٔر َو بإا يا٢ مً لايوا٢ بع٠الية ف  هٖضاا، ووؾبح  ،دندا لألمً الٚوم  ٍىد الوامى ن ؤو الٚيج 

، وؤيياهاا يغاار الدشادد السيا ا ي ىالفناسو أى الادينينحوىون ؤو نىخرمون ف  ؤٍجا٢ الَىٗ ؤو الَجا  الباعار ٞوصايلة لحَسواس 

 الخعاسف اححلاي ،اا بغا٠  ؤٝ ا  ( ، َاٍ الَجلية ماً الحنأر يغاار بل homegrown terrorism"  الازراب الداخليبلي،ا باصم "

 domestic radicalization .  ا  (.(Royal Canadian Mounted Police , 2009( الاا نٚود ب ل الَىٗ إلاَر

 ريلىدا 

 (AIVD  حعسيف احخابساث العامت لهيلىدا ىمنخب ألامً

الاصااحَداد الحىااام  لححٚيااٛ   الٖاٍاا (   لاادٍم ؤو  ايااداذ جْ اا ات بَياادة الاادف فاا  افمحجااُ وال ااي ربجااا ثحقااجً خناار ؤو  خناار 

ا ٍجاا  الىياااا مضاحجر(  رامياة   ؤصااالي ( وال ااي ثاًا للىياااا الٚااهوو  افحملاا    َاادٔ( وال اي ثحقااجً اصااحخداا ما٘ر ّ اا  دنجٙو

 (Borum, 2011  الٚاهوو  افحمل    لارر(.

 الدهمازك

 ( Danish Security and Intelligence Service PET  حعسيف ىحدة الامً الدهمازمي ىخدمت احخابساث

اااا ، ماااً ؤ ااا  ٍجلياااة بجو ه،اااا  رامياااة بجاااا فااا  ًلااا١ الاَر نٚبااا  الٖااارد وبدر اااة ٝب ااا ة اصاااحخداا الوصااااث  الَىيٖاااة ؤو ّ ااا  الدنجٙو

 (PET, 2009  الوؽو٢ ب ل َدٔ صياس ي/ اندولوس .

 ( SAPO  حعسيف خدمت ألامً السييدو

جلية ثٚاود ب ال اصاحخداا الٖارد ( ؤندنولوس  ؤو دن ي إليداذ الحْ   الرادن٠ا   ف  افمactivismٍجلية ثٚود ب ل وغال      حجُ، ٍو

م ؤو ثإنيدَم اصحخداا الَىٗ مَدأ صياصية.  او ا(مجاٍة، جَسوَس

ٞان الزٝ  ر ف  َاٍ الحَاروٗ ٍملل:     و

 ثب ي مَحٚد محنٔر .1

رامية ؤو الَىيٖة .2  لاصالي  ّ   الدنجٙو

 الحْ   بَيد الدف/ افمحجُ .3

 الَىٗ لححٚيٛ َدٔ صياس ي .4

 على الخعسف هحي ماذا؟بعض الخعازف أحابذ 

 هحو الَىٗ الضياس ي 

  ا  هحو إلاَر

 ٗالحنٔر الَىي 

يجا نمل   ؤر َة ؤم لة مً الحَاروٗ ال ي جضحخدماا لا اسة لامىية:  ٕو

 (7فاااااي الحالااااات )((، ناااااحم الزٝ  ااااار ٍملااااال وصااااااث  ّ ااااا  دنجٚرامياااااة ؤو ٍىيٖاااااة. PET  اساااااختبازاث ىأماااااً الااااادهمازك  (0الحالااااات )فااااا  

 ىشازة ألامً الاداخلي( 5الحالت )( ، الزٝ  ر ٍملل بدخا٢ جْي  ات  اروة ف  افمحجُ، ف  AIVD  ىأمً ريلىدااحخابساث العامت  

 DHS ااة وفاا  ا(حالااة الزٝ  اار ٍملاال الَىااٗ مااُ  حهاااش ألامااً السااييدو )سااابي( (4السابعاات )( الزٝ  اار ٍملاال اٍحجاااد الَٚياادة الحنٕر

ي يي  ؤ ا  بَقام ب ل  الَىٗ الضياس ي"،  إلى ماذا يؤىى الخعسف"لاَدأ الضياصية. ثجي  بَك الحَاروٗ ٍملل صاا٢ 

ا  "والبَك خخر" ب ل الحنٔر  الغدند الَىيٗ ".  والبَك خخر ب ل  إلاَر
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يحع  بجو ا   م ماً عاٍر ا ٍىيٖا  و  ٍىٖاا صياصايا، َٕملال الاّر ابيا  ؤو محنٕر ولًٟ،   يَد  ٞ  اصحخداا للَىٗ  الضياس ي  بَر

يا و  صايجا فا  اماار الٚاوماة الغاَبية فاد لاهيجاة ّ ا  الدنجٚرامياة الٚجَياة الٚواه ن الومى ل  ّ   عٍر ية، ب  ؤهع ٍملل لّا

ا  ًٍ بَك ؤعا٠ا٢ الَىاٗ الضياسا ي لاخارف . ٝجاا نو اد وغاامات  ٝجا َو ا(حا٢ باليضبة للربيُ الَر  .  بد مً ثجي ر  إلاَر

ة ف  الؾراٍات الضجحة، ومً  الىنٚ  ؤن هٖ٘ر ب ن اليغامات ا(لار اة ٙاهوهية لجحر  ووغامات  رمية يربية ّ   مغروٍ

اا  إلا راماا  ّ ا  الغااروٌ، لٟاً فاا  بَاك لاييااان ،  باد لىااا ؤنقاا ؤن هٖاا٘ر با ن بَااك ؤعا٠ا٢ الَىااٗ  ٍاً هناا٘ الٚاااهون وإلاَر

م مً جغا ،ع بنروٚة ؤو بإخرف(      (Schmid, 2013الضياس ي الٚاهوو    ٍملل الّر

 اغت مفهيم "الخعسف"  إعادة صي

ااد  ااا ، مضيضااا  ادا، ؤا ؤهااع ٙااد ثام اصااحخدامع فاا  اللَباة الضياصااية. ٙو ؤؽابح مؾاانجذ الحنأر مؾاانجذ ، م اا  مؾانجذ إلاَر

عيىات ماً الخعسيفااث  شاميد اساخعسا    خارر لاٞاادنجيون بحَروٖاات ٍدنادة ب  ؤن ؤّله،اا ثٖحٚار ب ال الدٙاة. ولحوفايح ًلا١، 

 :ألاماديميت

 ًحعسياف حيسا   Jensen, 2006 ٍجلياة يَحجاد ماً خاللااا الىااش ثادروجيا ٍملال  خراء ولا٠ٕاار ال اي ٙاد ثاادا ب ال بفاٖاء" :)

ية ٍملل الَىٗ الضياس ي"؛  الغٍر

  حعسياف اهجاسه Ongering , 2007):)   اد مراا   ٍملال ؤ٠ٕااار ٍجلياة ثنااوور الللؾاية بحيا  يَحجااد الٖارد ؤٝثاا  ماً ؤا ٙو

ة  .وؤَدأ صياصية ؤو صياصية دنيية م ة  و نٚحىُ  بإن بلِو َاٍ لاَدأ ن  ر لاصالي  محنٕر  حنٕر

 حعسيف ديماهذ سليجمان، ىبيحص ىجيلي  Demant, Slootman, Buijs & Tillie , 2008 ية، وه  ٍجلية (: ٍجلية هٌس الغٍر

لم يَد يغَر بإهع   سء مً نيحٚؿ  ٕي،ا ال ٚة  بىياا الاوسحابات الٖردنة ؤٝث  ٕإٝث  ف   جاٍا ،ا ا(لاؽة، مهع ؤو من،ا 

 افمحجُ".

  حعسياااف اشااايز  Ashour , 2009 اااة لححاااو ت اندنولو ياااة و / ؤو (:  "الحنااأر َاااو ٍجلياااة جْ ااا  وضااامي ثخقاااُ ٕي،اااا مججٍو

ية الحَددناااة الٖٟروااااة  اااك البااااادت الدنجٚرامياااة  بجااااا فااا  ًلاااا١ الحاااداو٢ الضاااالمي للضااالنة وعااااٍر ية ال ااااي ثاااادا ب اااال ٕر صااالٝو

 صحخداا الَىٗ، ؤو ب ل زوادة مضحووات الَىٗ، لححٚيٛ ؤَدأ صياصية" .والضياصية( وربجا   

 ًحعسيف اىلس Olesen , 2009) ٍجلية يَحجد مً خاللاا لإراد والىيجات ٍملل اصز اثيجيات ٍىيٖة ؤو  ،دد  ،ا بْية"  :)

 ثحٚيٛ ؤَدأ صياصية".

  مااشز -حعسياف حيثزا Githens-Mazer , 2009  ة فا  "الَجا  الباعار" (: جَرواٗ ٕاردا ؤو  جااع لاللزاراا لاخاليا   للجغااٝر

 ٍملل ٍٟط  الالمبا ة (. - ٙاهوو  ؤو ّ   ٙاهوو  

 حعسيااف ريزحااان باااسادىك  Horgan & Bradock , 2010  ٍَجلياااة هٖضااية وا حجاٍيااة  لزاااراا ًوا ا(ل اا ة بجاااا" : :)

 صياس ي ؤو دن ي ثنرف ؛

 حعسياف ليزجايج  Kortweg , 2010 لحْي ا  افمحجاُ بغا٠   اارا ، وربجاا ماً خاال٢ اصاحخداا وصااث   ( وآخارون:  الضاع

 ّ   ثٚليدنة، وال ي نجًٟ ؤن ثادا ب ل  ،دند للاياٞ  والاصضات دنجٚرامية؛

   جَرواااااٗ ماهاااااد٢Mandel , 2012 زواااااادة و / ؤو جَسواااااس الخغااااادد فااااا  الحٖٟ ااااا ، الغااااااٍر، و / ؤو صااااالٜو لإاااااراد و / ؤو" :)

ات مً لإراد؛  مججٍو

 أىان حعسيف  Awan, 2012 المياة ( وآخرون: وه  الياَرة ال ي ىارت ف  ؤواث  الٚرن ا(حادا والَغروً بضو  البي ة إلٍا

ا ماً ٙبا  لإاراد وا(مجاٍاات لجارصاات إلاٙىااٌ والحىيايم وصاً  ا(مدندة ال ي مٟىد ؤهجال الاثؾا٢ وال ي نجًٟ جسل َ 
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الحاااايًٚ مااااً ٝيٖيااااة ياااادوذ الٖااااراِ الٖاااااَيمي الاااااا نجل ااااٍو   الَىاااٗ. مااااُ بم٠اهيااااة ياااادوذ ًلاااا١ بغاااا٠  ٝب اااا ،  ولٟااااً بااادون 

 الحنٔر  ‘

 حعسيااف ساا ىاو  Sinai ,2012:)  ااة  -الحناأر َااو الَجليااة ال ااي نٚااوا  ،ااا لإااراد  -مااً ثلٚاااء هٖضااام  ؤو ٝجااسء مااً مججٍو

ة  ؛  بالحَـر ومً رم ٙبو٢ والاندنولو يات الحنٕر

 حعسياااف ب  اااس Baehr , 2013ل ؤهاااع ٍجلياااة ٕردناااة، ثحاااإرر با(مااااات ا(لار ياااة، وثاااادا ب ااال الحيغااا ة (:  ويَااأر الحنااأر ٍملااا

الا حجاٍيااااااة ال ااااااي نااااااحم ماااااااً خاللاااااااا ثاااااادخي  واٍحجاااااااد لا٠ٕاااااااار وخراء الدٍجااااااة فاااااا  ٞاااااا  عااااااا٠  مااااااً لاعاااااا٠ا٢ .  ولاوااااااالاؼ 

ٞاهد لا٠ٕار وخراء ث ، ]الحقرروً[ الانً يضَون  ب ل بيداذ جْي    ارا ف  الىياا الا حجاع . وبًا  ج   الٖٟر الحنٔر

ا  . ٕيٖزـ  ؤن ن٠ون الحنٔر ٍجلية ثيغ ة ا حجاٍياة ، ييا   ب  ان،م يضَون لححٚيٛ ؤَدإام ًٍ مروٛ الَىٗ إلاَر

اة ال اي نجٟاً ؤن  ملل لا٠ٕار الضياصية وو اات الىيار الحنٕر د، ٍو يَحجد ٕيع  لإراد، ٍملل ٕز ة ؤمو٢ ؤو ؤٙؾر مً الٙو

ية ٍملل  ( Schmid, 2013:17الَىٗ الضياس ي ".  ثادا ب ل بفٖاء الغٍر

ملااال و ااااات الىيااار الو  ؤهاااع ماااً الٖياااد بٍاااادة جَرواااٗ  ٕٚاااد و اااد عاااجيد    اااودة فااا  لادبيااااتوبىااااءا ٍملااال الىاٙغاااة الضاااابٚة، ٍو

 مؾنجذ  الحنٔر ٍملل الىحو الحا  :

 الخعسيف الشميلي عىد شميد  

صياصااااية، وثخملاااا  ٍااااً الجارصااااات الَادنااااة لجحااااوار والحوإااااٛ هاااا  ٍجليااااة ٕردنااااة ؤو  جاٍيااااة ث٠ااااون اٍااااادةا فاااا  يالااااة اصااااحٚنا  

والخضاااامح بااا ن ا(مااااات وا(مجاٍاااات الضياصاااية ال اااي لااااا مؾاااا(ذ محبانىاااة ماااً  اهااا  واياااد ؤو ٝاااال ا(مااااهب ن فااا  الؾاااراٌ الاااسدور 

ااد جغااحج  بمااا ٍملاال:   ؤ(  دام )غياار العىياااف( الاسااختلؾااا(ذ  الالزااراا الزرانااد لالهخاارال فاا  ثٟحي٠ااات الوا اااة لغااً ا(حااارو . ٙو

وشاظاث الدشدد العىيف في شهل مً ؤو  ر(  أشهاى متخلفت مً العىف السيا  ي بتالف ؤلازراب،   ( الضغغ ىؤلالساه

. ّالبا ما نرإٛ َاٍ الَجلية، ب ل  اه  الٖؾاث  الحجردة، الحيغا ة الا حجاٍياة لاندنولو ياة أشهاى ؤلازراب ىحساةم الحسب

باو٢   بَيدا ًٍ الحيار الضاثد ؤو الواٙٗ الحجاة هحو الحنٔر  ؤو الخغدد الَىيٗ الاا  نىنوا  ٍملل رئوة الَالم ال ىاثياة  ٙو

هٚنة اثؾاا٢ بدنلاة للحَب اة الضياصاية خاارر الىيااا الضياسا ي الاايجً ٍملال الىيااا الٚااثم الْ ا  مَزأ  ٕياع يضا  الاٙحقااء 

ية.    (.(Schmid, 2013:18 ) Dalgaard-Nielsen, 2010ؤو الغٍر

اااجُ ؤٝ اا  بٟ  اا  مااً الحَاااروٗ الو ااودة الحىاولااة لوفااٌو الحناأر والضااحخدمة                ويغااج  الحَروااٗ الاااٞور ؤٍااالٍ ٍملاال ٙو

مً ٙب  الىيجات الدولية وا(ح٠ومات ؤو ماصضات الٖٟار والارؤا. ولاَام ماً ًلا١، ؤهاع يضاجح (حٚيٚاة ؤن الحنأر نجٟاً ؤن 

الضااحٚن . ٝجاا ؤن مَيام جَاااروٗ الحنأر ؤٙؾار بٟ  اا  ماً ماا صاابٛ. و  زا٢  ا(حاد مااً نحادذ ٍملال  اااهمي الؾاراٌ الضياسا ي 

 الحَٚيد ومضحووات  الحجرود الَالية يَيٛ الوؽو٢ ب ل الٖام الحاا  لااٍ الياَرة و  للياَرة ٙيد الدراصة.

د مٖاااوا ٍلمااي ا حجاااع  وهٖااا ي، واهجااا ؤنقااا ومااُ ًلاا١، ٍليىااا ؤن وَزاأ  ؤهااع فاا  الححلياا  الف،اااج ،  الحناأر  لاايط مجاار                 

، وبدخالااا فا  الىٚااظ الَاااا ولاٞاادنمي بغا٠  رثياا ي ماً ٙبا  الاصضااات لامىياة الومىياة فا  موا ااة إلاصااالا ةصياصاي بىااءات

اااة الغااااٞ  الحَلٚاااة  الضياسااا ي بغااا٠  ٍااااا والضااالٖية ا(ماادناااة ٍملااال و اااع خااااؼ. ٞاااان مٖااااوا "الااادُٕ " محؾاااورا ٍملااال  مججٍو

اا  ماً ؤٍقااء ا(ميا  بإ ا  ف  الضحوف ا(مسج  وال ي وا ا ،ا ا(ح٠ومات الْربية ؤرىااء محاول ،اا  لوا ااة ميغاإ  إلاَر صبا  الاَر

اا   نىٟر ؤن الَدند مً ا(ح٠ومات الْربية ٙد بالد  اودا يٚيٚية لٖام ومَا(مة  ال او  وال ال  مً ا(ماليات الاصالم . َو

 فحرومة  ف  مجحجَا ،م.اليالم الغروٍة لجماليات ا
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اد ايبناد ٍجليااة  البحا  ٍاً ؤصاابا  الحنأر باا ن َااٍ الٖ اة مااً الىااش فاا  ا(حاا ت ا(مالياة اصااخىادا ب ال الىٚنااة   ٙو

ااون فا  افمحجَاات  القاايٖة. ووٕٚاا مليضااون باار ز    (، Alison Pargeterالر َياة   "للغابا  الَرفاا ن لجلنار" الاانً نحنٕر

ا(مجاٍات ولإراد افلحلٖة  بالَدند مً الضياصات الَاؽارة لاا نحادذ الياوا  فا  الَاالم إلاصاالم . فا  "ٕٚد لَبد الَدند مً 

الواٙااُ، لٚااد ٍٟضااد ا(ماليااات إلاصااالمية  فاا  ؤوروبااا ب اال يااد ٝب اا  ؤيااداذ الَااالم إلاصااالم  ؤو ٙااد جغاا٠لد مااً ٙباا  ٙااوف خااارر 

 الٚارة.

أى اساختدام  هظام القيم اإلاخعسفت حىبا إلى حىاب ماا الخعبيار باالقبيى ىالادعم جبنيعمليت َو ( radicalization  الخعسفف  

ٕالريلاة  وفا  ن،اناة الناأ  العىف ىالترريب ليسيلت لخحقيق الخغييراث في احجخما، أى حصجيا آلاخسيً على القيام بارلو 

ة ه    ،دنادات الحنإر ن ها  ؤداة َاماة  مؾادر. ٕححدند ألافعاى ؤلازرابيتلاٝث  خنورة مً الحنٔر مً ٙب  ٕرد ؤو مججٍو

ال١ َامة ف  الراي   يٚة، وال ي ، ٝو ة الوإية ٕال(. violent terrorism  العىف ؤلازرابي جغج  ل٠إحة ىاَرة الحنٔر َٕر

اة، ٍجلياة مىنٚياة ة لححدناد الَواما  الاٙحؾاادنة والىٖضاية والا حجاٍيا ٍاً جمام ال ،دناد وثحدناد مَيام ا(مجاٍاات الحنٕر

. والَىؾاار الٖحاااو فاا  َاااا الؾاادد َااو مروٚااة ادراٜ  الٖاارد لىٖضااع والَااالم مااً  والضياصااية والدنييااة ال ااي ثنااور جَسوااس الحناأر

ااال١ للجَحٚاادات الَيىااة ااٗ خناار الحناأر ٕٚااه فاا  يٚيٚااة ؤهااع ٙااد نز إااٛ مااُ يولااع، ٝو .   نحٙو  الحَلٚااة بياااَرة الحناأر

 ,Szlachterن ؤنقا ٍامال مضوبا مع٠ا٢ ؤخرف مً الحإر  ات القارة ٍملل افمحجُ  الَىٗ ؤو ال ،دند باصحخدامع، لٟىع ٙد ن٠و 

Kaczorowski, Muszyński, Potejko, Chomentowski, Borzoł, 2012.) 

 

 الخالصت

 مفهيم الخعسف   

ٞادنجياااااة    اااااٛ ا(مااااااة الَىياااااة ماااااً ا اااااد جَااااااروٗ الحنااااأر ٕو موفاااااٌو الحنااااأر موفاااااٌو محَااااادد لابَااااااد ومحَااااادد ا(حٚاااااو٢، وثىٍو

:  وي٠ومية ودولية. ووجًٟ الٚو٢ ان الحنٔر

  عمليت جسالميتالحنٔر 

  الحنٔر خلٛ مجحجُ محجاوط مب ي ٍملل ٍٚيدة  امدة 

س مٖاوا الحنٔر ف  الابَاد الحالية:   وواليً ثجٝر

 ُحٚاد باصحخداا الٚوة ٞوصيلة ف  الحٖاٍ  والحَام  مُ خخر ومُ افمحج  الٍا

 ٌحٚاد باصحخداا ا(مااد ٞوصيلة وييدة ف  الحٚدا والؾرا  الٍا

  س الدن ي والا حجاع  وا(مجع  الحجٝر

 الاصخبَاد والاٙؾاء لآلخر 

 الخعسف لعمليت

ااااا  مَااااا. اصااااحخدا مؾاااان ( لإلعااااارة ب اااال ٍجليااااة ثنااااوور radicalizationجذ الحناااأر  ؤيياهااااا، نااااحم دمااااف  مٖاااااَيم الحناااأر وإلاَر

لانادنولو يات والَحٚادات الخغاددة. ؤماا مؾانجذ  مضاارات اليغاال  ؤو مخنوماات اليغاال( ٕيغا   ب ال ٍجلياة الاهخارال فا  

اة والَىيٖاة ، با  و  د   نىخرل بَك لإراد  ًو لا٠ٕاار الحنٕر ا  ؤو ف  ؤٍجا٢ الَىٗ الخغددة .ٙو   ربجاا الْالبياة ماف،م فاإلاَر

ااا . وجغاا   ؤٕقاا  ال ( ب اال ؤن َىاااٜ ٍغااارات Pew and Gallupالَاليااة الحاياااة مااً الىيجااات م اا  بيااو و ااالو    ضااووإلاَر

ون فاااا  ؤٍجااااا٢  ااام ؤن مَيجااااام   يغااااٞر الالنااا ن مااااً الضااالج ن فاااا   جيااااُ ؤهحااااء الَااااالم نىجااارون وراء  "الحنلَااااات ا(ماادنااااة"، ّر

اااابي ن ّ ااا   إلانااادنولو ي ن والاااامى ن بَٚاثااادَم  ٍجاااٛ ودٙاااة، مخغاااددنً . و الَىاااٗ.  ٍملااال الَٟاااط ماااً ًلااا١، ٕاىااااٜ بَاااك إلاَر
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اة ماً اليغااامات ؤو   م فمجٍو ااة ، ثام اخحيااَر ااة صانحية ٕٚاه ، ؤو ملزارا بامندنولو ياة الحنٕر والابَك ماف،م، ماً لدناع  مَٕر

  بد لىا مً  ٕام الٖرو٘ بيف،جا.ك لاييان، ولًٟ ليط داثجا. لاا مصبا  ؤخرف. وثرثبه لاندنولو ية واليغامات ف  بَ

، يَد الحنٔر    ىجحيى شخص ي ىسيا  ي مً حالت إلى  عمليت حغيير( Radicalizationاصخىادا ب ل جَروٖات الحنٔر

 ً ة ثلاو لاخارف ماً . وورف الَلجاء ؤن  الحنٔر ؤؽبح باليضبة لَيم الىاش  ٍجلياة ثدروجياة ثحنلا  الحادرر والحناور خناو أخس

ة وصاولة.  لال١ ٕال نجًٟ للللؿ ؤن  (Horgan, 2005;  Sibler and Bhatt, 2007)خال٢ مراي  مىٖؾلة،   ثحدذ  بضٍر

م مً ان ثإر   يادذ ما ٙد ن٠ون بج ابة "  ب ن ٍغية و حاَا، بالّر
 
ا (   م   خ  ة catalyst event  حدر محفصنؾبح محنٕر

، ؤو" لازماات لاخالٙياة " 2003ً ؽوروا  الهموا ٍملال إلاصاالا ماً خاال٢ ا(حار  ٍملال الَارا٘ ٍااا ٍج  ؤو وغال  محح ر ، الان

 moral crisis .ااة ؤياد ؤٕاراد ؤصارثع( يضاٌر َااٍ الَجلياة ( ب ال ؤن 2009: 2) Al-Lamiَٕملال صاوي  ال اا٢، يغا   الالما      (ماُ ٕو

فساد ألاسسة  حساا قخلهم مً قبل القياث مخعاددة الجيساياث أى غالبيت اليساا الاهخحازياث في العساط لً قد فقدن أحد  أ

يااماً بإٍجاا٢ ووغاامات  مً قبل الحنيمت اإلاعازضت في الدىلت ، مجا ارار ّق  َا ء اليضاء وؤدف ًل١  ،ً ب ل الحنأر ٙو

ابية  ٝغ٠   مً ؤع٠ا٢ الاهحٚاا.  بَر

 مً نىير                       
ا
، وؤخ  ا (thoughtالفنس)، ب ل (contextالسياط )للحنٔر َٝجلية هٖضية وا حجاٍية ثحنور ثدروجيا

. وبالحاااا  ، ٕةهاااع نحنلااا  ٕاااام ؤصااابا  الحنااأر الىيااار فااا  الضاااحوف ا(مسجااا    الٖرد(والٟملااا   (1 الغااا٠     (actionالفعااال) ب ااال

البا ما ندمف مٖاوا الحنٔر مُ  ا    افمحجُ / ال ٚإة( ، ّو    (. Tinka & Staun, 2009مٖاوا الاَر

 

                              

                               

 

 

 

 

 

 ثنور ٍجلية الحنٔر  (1  ع٠                                 

الحنااااأر ماااااً الااااادٍوة ؾااااانجذ ب ااااال الحنااااأر ب ااااال ٍجلياااااة ثناااااوور لانااااادنولو يات والَحٚااااادات  الخغاااااددة. نح٠اااااون الٖٟااااار ميغااااا   

 .الاندولو ياااة ماااً ؤ ااا  الحٖااا٘و الَىؾااارا ؤو الااادن ي والَارفاااة لباااادت الضااااواة الٖٟااار الحنااأر ٍالماااة الدنجٚرامياااة والَجااا 

جاااااا٢ الَىاااااٗ  اااااا  ؤو لٍا ة ؤو بجضاااااارات الَجااااا ، وهااااا  ٍجلياااااة الاهخااااارال فااااا  إلاَر ااااااٍ الَجلياااااات ثااااارثبه ارثباماااااا وريٚاااااا بالغااااااٝر َو

ة ال ي ثم ثحدندَا بوؽٖاا ٍىؾارا ؤصاصايا  فا  ثجىياد الغابا  فا  الؾاراٌ الادو  ؤنقاا  الدفا ىالسحب بَك ٍوام  .الحنٕر

 ًات ؽلة  با هخرال ف  الَىٗ الخغدد.

ٞالاة ومغاي  ،ا ٕاٍلاة   فا  ا(حضاابات ٕ  ٖ  يالة ا(مىود لامٖا٢، والاهقجاا ب ل  جاٍة مضاجحة َٝجا  ماً ؤٍجاا٢ الو

الغااَبية الَاؽاارة لحجىيااد النٖاا . ومااُ ًلاا١، ٕا هقااجاا بمااا (مجاٍااة محجااردة ؤو لٚااوات ا(ح٠ومااة الٚااوات فاا  الىااامٛ الحىاااٌز 

ثٚدنم ا(حجاناة ماً الحَاان  وصاوء الَاملاة، والٚحا  باالححروك ماً الىايياة و  العسيق اليحيد للبقاا،ٍلي،ا، نجًٟ ؤن نؾبح 

ححاااا٘ ٝجاااسء ماااً لالضياصاااية. فااا  ياااا ت ؤخااارف لاصااارة وافمحجاااُ فااا  ياااد ًاثاااع نجٟاااً ؤن ن٠اااون ماااً الَوامااا  الاجاااة اللااامَة لال

. فاا  الَدنااد مااً افمحجَااات، الراَااٛ ال ٚإااة الَضااٟروة، وال ااي ٙااد ث٠ااون  ااسءا   نحجااسؤ  مااً الٖاااَيم افحليااة للاادٕاٌ افمحجعاا 

 السياط

 الفنس

 الفعل
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اااُ ٝجااسء ؤصاساا ي ومبيعااا  مااً الححاااو٢ ب اال مريلاااة البلااِو فااا    .الغاابا  نلَاا  دورا ياصاااجا فاا  الااادٕاٌ ا(مجاااع ، واياااد مااً الحٙو

ٟااً ؤن يضاااٍد فاا   جااُ عااج  لاصاارة، وخاؽااة فاا  الروااٗ مااً خااال٢ الحجااوا٢ والداَجااة  يااا ت ٙليلااة، الاهقااجاا ا اال ٕؾااي  نج

(.  يَااسز الخضااليح الااااج  مااً ٕاارؼ افحاااو ت الىاإحااة لححدنااد وبهٚاااً لاصاارة الىٖؾاالة ٍىااع. soldier men(مىااود  "الر ااا٢ ا

ٖااااد مرإااااٛ  باإلفااااإة ب اااال، الضااااينرة ٍملاااال اهخغااااار الَىااااٗ ويضاااااٍد فاااا    الوؽااااو٢ لجحؾااااو٢ ٍملاااال ا(لاااادمات الَامااااة ٍىاااادما ثٙو

لحجىيد لامٖا٢. ف  ي ن بىيد َاٍ الٚادياات فا  بيياة الؾاراٍات، الرصجية. نجًٟ لالثجاٍ افمحجع   ثحدند ٍوام  ا(لنورة 

ر ٙادرات  مً الام ؤنقا الحؾدا لالهٟجاظ وآلليات الحإٙلم ال ي مً الٖزـ  ان نحَلجاا الغبا  مُ الحٚدا ف  الضً ال ي ثإو

 (.Ozerdem & Podder, 2011  َامة لحجى  الحجىيد

َااااد دور لاصاااارة وافمحجااااُ فاااا  ٝ  اااا  مااااً لاييااااان ٍااااامال ياصااااجا فاااا  الحنااااور النبيعاااا   للغاااابا  واهخاااارامام فاااا  الخغاااادد               .ي 

 الحجىياد. َىااٜ بَاك ا(ماد٢ با ن الَلجااء الَاؽاروً، وماُ ًلا١، 
ا
الحجىيد ف  الخغدد الَىياٗ ٙاد نىناوا ٍملال الحنأر و يٚاا

اة  (. militant jihad بالجهااد اإلاسال ، ٍملال لاٙا  من،اا ثارثبه ظبيعات ىمادً ججىياد ؤلازراابيينياو٢  هجااًر رابحاة لام ناحم مَٕر

للحوىياااٗ لااادف  مىيجاااات م ااا  الٚاٍااادة. ن٠اااون الحناااٌو فااا  مااارات بوصاااامة ماااً خاااال٢ ٍالٙاااات الٚر ااا  ؤو لاصااارة الباعااارة، َاااو 

ة    الضجحة  الَضٟروة(.   ثبدو ؤهجال الحجىياد  ( ؤو ا(لدماة conscriptionالحٚليدناة، م ا  الحجىياد  الٖحاو لنروٚة الغاٝر

الَضاااٟروة  الٚاٍااادة فااا  َااااٍ الىيجاااات. يضاااعل الخغاااددون الاصاااالميون مهؾاااار  ااادد، ووغاااناء، واٍقااااء نىخرماااون فااا   ااااود 

م.  وغنة. َاا الىجه نارر باآلخروً لحب ي و اة  (.Ozerdem & Podder, 2011  هيَر

ة فا  الحَـر للؾراٌ                 ، ب ل  اها  ٍادا و اود ؤصارة ؤو مجحجاُ ٙاوا، نجٟاً ؤن ث٠اون ٍواما  رثيضاية لألمٖاا٢ للجغااٝر

ؤٍجا٢ الَىٗ. ف  ٝ    مً لاييان َاٍ ه  ا(حالة، ٍىدما جَـر الٚاثلون صوء الَاملة مً الٖؾاث  مباعرة ؤو ّ   مباعر، 

م ف  النراٌ الاا ما٢ ؤمدٍ. ووجًٟ لا اٍ ا(حا ت مً ا(حسن واليالم جلمُ بغ٠  ثراٝمي، ؤو جَسز، ؤو ٕٚدوا ؤٕرادا مً ؤصَر

ليااا  ماااً  اهااا  الغااابا  لالهقاااجاا ب ااال  جاٍاااة مضاااجحة. ومجاااا يضااااٍد ٍملااال الاهخااارال فااا  الخغااادد ٍااادا ا(حؾاااو٢ ٍملااال الٖااارؼ 

فاا    .الا حجاااع وصاايلة لجلاارور مااً ال ،جاايػ ;( chronic povertyالا حجاٍيااة والاٙحؾااادنة، خؾوؽااا فاا  يالااة الٖٚاار الااسمً  

ثؾاورات  بّاراء ؤندنولو ياة ماا، وخؾوؽاا ٍىادما نٚاوا الحجىياد ٍملال ماُ  ىارؤ مَيىاة، ٙاد ٍاسز ال ،جايػ الىاا م ٍاً الٖٚار

اد ٞاان َااا َاو ا(حاا٢ فا  الَدناد النراٍاات، م ا  ٞولومبياا وهيباا٢ وفا  و ناات الااوا فا  الاىاد  & Ozerdem  .وثجاار  اليلام. ٙو

Podder, 2011.) 

الخعااااسف رااااي عملياااات جخنااااين مااااً عاااادة مساحاااال مخمياااا ة ىمحااااددة، يسساااام ٟ  اااا  مااااً ؤدبيااااات الدراصااااات الضااااابٚة ؤن يااااددت ال

   ىيتعغ لها، جخمثل باالهخقاى ىالخحيى مً اإلاشازلت اإلابنسة لخصبح وشاظا عمليا 

 

 الىماذج الىظسيت

 (The Prevent pyramidأهميذج رسم اليقايت    ) .1

( pyramidal-type model  همااذج الخعاسف الهسمايَد ا(حراٜ الحدروج  ؤيد الىجااًر ال اي ثؾاور مٖااوا الحنأر وها  بياد ي

  اهير الغ٠     ؤدهاٍ( ولًٟ ٍدد الغاٝر ن ؤٙ .أعلى مسخيياث الهسم بازجفاع مسخيياث الخعسف  يي  ثٚز ن 
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 منحى انفاذ المانون

 منحى التدخل

 منحى المستهدف

 المنحى الكونً

الطابك   4  

      المانونالمنخرطون بخرق 

الطابك   3  

 المتجهون نحو التشدد

الطابك   2  

    منكشفونال

الطابك   1  

(المحلً)المجتمع  افراد جمٌع       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

انة7ع٠                                                                                   ر َرا الٙو  ( ؤهجًو

 

ااابي ن اليغاان ن   ااة إلاَر ( ووحج اار َاااا النااابٛ  بااإن اإلاىتسظااين بتااسط القاااهين  4العااابق نيااار فاا  ٙجااة الااارا مججٍو

اااة  ٍااادد لإاااراد َىاااا ماااا زا٢ م.  وافمجٍو ٙلااايال ٍىاااد الىيااار ٕيجاااا نحَلاااٛ بإول ااا١ الاااانً ٙاااد نحَاااامٖون ماااُ مَحٚااادا ،م ومغااااٍَر

(. بيىجاااا نححااا  extremismوال اااي ثحقاااجً لإاااراد الحجاااا ن هحاااو الخغااادد   5العاااابق  الاٝ ااا  ثححااا  الناااابٛ الحاااا   لاٙااا  در اااة  

ااا   بإهٖضااام باا  نجاادون نااد الَااون والضاااٍدة وإلالااااا مول اا١ الااانً لإااراد الااانً   نٚومااون بإٍجااا٢ الحناأر والَىااٗ وإلاَر

ااة ٝب اا ة مااً لإااراد الااانً ننلااٛ ٍلااي،م اصاام "الىٟغااٖ ن" 7العااابق نز بَااون ٍملاال ٙجااة الااارا   ( ووحقااجً َاااا النااابٛ مججٍو

 vulnerableا الَدالااة ا(مىاااج . ؤمااا (  الحااإرروً بالرصاااث  وا(لنابااات. ووحااإلٗ ّالبااا َاااا النااابٛ مااً ٕ ااة الغاابا  داخاا  هيااا

اام ٍاادا وفااوو ماادف اجضاااٌ َاااا wider communityنحقااجً النااابٛ الضااٖملل لاخ اا ة مااً الااارا افمحجااُ افحملاا  الٟب اا    (، ّر

ٞاهاد دالات افمحجاُ "الخا   " ؤا لااا مَاان ؤخارف ثٚااش يضا  society " مارادٔ "للججحجاcommunityُالحججاُ بدٙاة ٕيجاا بًا 

 .(Christmann, 2012, p. 11)..  الضلم. ا(خ ٕ ة الدنً م   افمحجُ

اا   اليغاه ٍاً ّ اٍ  ماً ؤول ا١             مً مىيور الغا٠  الارما  َااا ، نجٟاً جَرواٗ الحنأر ٍملال ؤهاع الحادرر الااا نج ار إلاَر

ر الباا  مٖحوياا ؤsympathizersالحَاوه ن/ الحَامٖ ن   مااا الٟيٖياة ال اي ( الانً يغ٠لون اليضبة لاٝ ا  . ووزاٜ  َااا الىجاًو

. ماا نٖزااـ  َااو الَالٙااة (McCauley and Moskalenko 2008:417) نححاٜر  ،ااا لإااراد ماً الٚاٍاادة ب اال اٙجا   ٙجااة الااارا.

ا . ويَح   َاا الإز اـ جمر  ة ف  ؤٍجا٢ إلاَر ، وال ي ثادا ف  ن،انة النأ ب ل الغاٝر القجىية وا(لنية ب ن ٍجلية الحنٔر

اناة  الساوواة فا  صياصااة ا . لٟاً، لٚااد  يال َااا الإزاا اـ الٟ  ا  مااً 2007( (ح٠وماة ياس  الَجااا٢ الضاابٚة Prevent policyلٙو

( ؤن الحنأر َاو ٍجلياة مَٚادة   نجٟاً الحيباا  ،اا ؤٝثا   Bartlett and Birdwell, 2010: 8-10  الىٚاد؛ َٕملال صاوي  ال اا٢ نارف 

انااااااة مف،ااااااا ومحارب ،ااااااا.  ااااااد اصخغاااااااد مالٖااااااون آخاااااارون مااااااا ٙاااااااا بااااااع ماااااااٞو   وموصاااااا٠اليى٠و مااااااً ٞوهااااااع ٍجليااااااة خنيااااااة نجٟااااااً الٙو ٙو

 McCauley and Moskalenko’s ,2008   ٍجلياة مخحلٖاة ا حجاٍياة / هٖضاية جَجا  ٍ ا  رالراة  12( بً  نحدد َاا الَج  يوا

.  مضحووات مخحلٖة  الٖرد  ؤو  جاٍة والضحووات ا(مجاَ  نة( ال ي نجًٟ ؤن ثٚود ب ل الحنٔر

 ف ألازبا  إلدازة شسظت هييييزكمساحل الخعس  .2

The New York Police Department’s four-stage radicalization process 
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 الهجوم اٌدولوجٌة الجهادي السلفً

الجهاد مرحلة  

 مرحلة التلمٌن

 مرحلة التحدٌد الذاتً

 ما لبل التطرف

( radicalization( الااااا نجحاااؿ الدراصاااات الحَلٚاااة بالٚواٍاااد الحاااإررة باااالحنٔر  NYPDيااادد  ثٚروااار بدارة عااارمة هيوواااورٜ  

ا    ا  :(  ال ي ؤ رود ف  الْر  الراي  terrorismوإلاَر  لار َة للحنٔر وإلاَر

 (pre-radicalization   مسحلت ما قبل الخعسف .1

 (، self-identification الاووة(   مسحلت جحديد الراث .2

 (،indoctrination  مسحلت الخلقين .3

 Jihadization)   Silber,  & Bhatt. (2007, 4..)  مسحلت الجهاد .4

 فحة مو سة ًٍ َاٍ الراي : الغ٠  ؤدهاٍ نٚدا 

اااااع (pre-radicalizationمسحلاااات ماااااا قبااااال الخعاااااسف ) .1 : ثؾاااااٗ َااااااٍ الريلااااة الابحداثياااااة وفاااااُ يياااااة الٖااااارد ٙبااااا  ثنٕر

ة ال ي  واٍحجادٍ مً ٙب  اندلو ية الاصالا الضلٖية ا(ماادنة. ومً الٖزـ  ؤن نؾٗ  الباي  ن َىا خنر  "افمجٍو

اناااة ماااً الاااارا  2ثياااار  بَاااك ماااوامً القاااَٗ  ٝجاااا َاااو ا(حاااا٢ فااا  الضاااحوف  الااااا ثجاااد مىاٙغاااحع  فااا  باااا  َااارا الٙو

م مً ؤن َاا ّ   وا ذ.  ؤٍالٍ( ٍملل الّر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر 3ع٠                                    لار ُ  إلدارة عرمة هيووورٜمراي  الحنٔر ( ؤهجًو

 

اااد مبٟااار ٍاااً  (self-identificationمسحلااات الخحدياااد الاااراحي) .2 : جغاااج  َااااٍ الريلاااة ثىٚيااا  اللااالؿ وبح اااع فااا  ٙو

إلاصاااالا الضااالٖ ، وثجروااادٍ بَيااادا بؾاااورة ثدروجياااة ٍاااً  َووحاااع الٚدنجاااة، والبااادء با هقاااجاا ب ااال  م ااا  َاااا ء لإاااراد 

اااااااا مل٠اااااااا لاااااااام. ويَاااااااد "الاهٖحااااااااو الَرفااااااا "  ٚياااااااد ،م واٍحباَر م ومَحٚااااااادا ،م ٍو  cognitive“والاهخااااااارال فااااااا  ثٖٟ اااااااَ 

opening” ااة نٚاا ن الٖااارد ٍس يااإسا لااااا، بً يَاااد الاهٖحاااو الَرفاا  البحىااال الاااا يضااعل الااادنييون بليااع ليحجٟىااوا ماااً ٍز

ٚيدثاع ومبادثاع الضااابٚة ووجَلوهاع بضااولة نحٚباا  و ااات هيار ومَحٚاادات ٍالياة  دناادة.   ٕيجاا نحَلاٛ بجَحٚداثااع ٍو

اة واصاَة ماً الٚادياات   ىااٜ مججٍو ، بجاا فا  ًلا١:  (catalysts) محفاصاثث٠اون بج اباة  ( ال اي نجٟاً ؤنtriggersَو

( م اا   ٕٚاادان الوىيٖااة، والحىٚاا  افحيااور(، والٚاديااات الا حجاٍيااة economic triggersالٚاديااات الاٙحؾااادنة  

 social triggers زاا ا  والحجي ااار والَىؾاارا (، والٚاديااات الضياصااية   -( م اا   الّا  politicalا(حٚيٚاا  ؤو الٖزاااـ 
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triggers اا( و ( م ا  personal triggers  القادحااث الصخصايت( م ا    الؾاراٍات الدولياة ال اي ن٠اون الضالجون مٕر

اة ؤيد ؤٕراد لاصرة(.   ٕو

: ثؾاااور َااااٍ الريلاااة ال ال اااة ٍجلياااة ّااارز مَحٚااادا ،م الٖااارد وجَجيٚااااا ثاااادروجيا، (indoctrinationمسحلااات الخلقاااين) .3

و ية ا(ماادنة الضلٖية. بن لامر الام ف  َاٍ الريلة َو الارثباال والاهخارال وبالحا   اٍحجادٍ  ٞليا مً ٙب  لاندنول

لاااا١ مااااً ؤ اااا  جَجيااااٛ مٖاااااوا الحلٚاااا ن   م ومَحٚاااادا ،م ًو اااااا يغاااابع indoctrinationمااااُ َااااا ء لإااااراد وثٖٟ ااااَ  (. َو

اا    "الحو اع هحاو  الخغادد"(  3الضاحوف  ٟاً نبادو ؤهاع يغاج  ، ول”( moving towards extremism “ماً الاارا إلاَر

ٖاااا ؤنااادنولو يا ؤٝثااا  جغاااددا. بً نؾااابح دور َااااٍ ا(مجاٍاااة ث٠وويياااا ٍملااال هحاااو مزراناااد ٍىاااد جلاااميُ وجَسواااس و ااااات  مٙو

 الىير الغدندة.

( Radicalization: جَد َااٍ الريلاة ، الريلاة الحىٖياناة الف،اثياة فا  ٍجلياة الحنأر  (Jihadizationمسحلت الجهاد ) .4

ة فااا  ا(ماااااد "الحَيااا ن الاااااج  ٍملااال ان،ااام clusterا(حسماااة  الَىٚاااود(  ييااا  نٚبااا  ؤٍقااااء  ( الٖاااـر الَااا ن ٍملااال الغااااٝر

ااااا  ، بجاااااا فاااا  ًلااااا١ mujahidinمٚاااااثلون ؤو مجاَاااادون   (".وفااااا  الف،انااااة، نٚاااااوا ؤٕااااراد َااااااٍ ا(مجاٍااااة بخىٖيااااا  ماااااوا بَر

داد والحىٖيا.  ف  خ٘ر الٚاهون(.  ةالىخرمالٖ ة  – 4 ؤا ال ي ثادا ب ل الضحوف  الحخنيه وإلٍا

ااٗ ؤو    ثو اد َىااٜ ؤا يحجيااة لاااٍ الَجلياة. ولٟااً، لايط ٞا  مااً نبادؤ  ،اااٍ الَجلياة نحٚادا ٍ اا   جياُ الرايا ، وبمااا ٙاد نحٙو

  Bhatt & Silber,   2008, 19)   ( ف  مراي  مخحلٖة. Radicalizationنحخملل ًٍ ٍجلية الحنٔر  

ا  .ومُ ًل١، مً افححج  ؤن يغاٜر لإراد   الانً ثٚدموا ٍ   َاٍ الراي  بالحخنيه والحىٖيا لَج  بَر

 

 اإلاساحل الثماهيت لعمليت الخجىيد عىد جازهباو .3

     Taarnby’s eight-stage recruitment process "" 

( َي٠اا  ٍجليااة الحجىيااد ال ااي ثج اار َي٠اا  Taarnby, 2005:22  (، ياادد ثارهباااا2007-2004اصااخىادا ب اال مااا ٙاااا بااع صاايْجان  

َد ٙب   جا ناليً ، ؤن ٍجلية الحوليد الااج  ثححوا ٍملل الَىاؽر الحالية:2001صوحج    11خلية َامبورِ ال ي ٙو  . ٝو

 (individual alienation and marginalization  الاغتراب الفسدو ىالت م ش -1

 (spiritual questا الروح   السا -2

 (process of Radicalization ٍجلية الحنٔر  -3

 (meeting and associating with like-minded peopleالالحٚاء والاٙز ان بامٕراد الغا ، ن   -4

 (gradual seclusion and cell formationالاوَسا٢ الحدروج  وث٠ووً ا(للية   -5

ية   -6  (acceptance of violence as legitimate political meansٙبو٢ الَىٗ ٞوصيلة صياصية عٍر

ة   -7  ( connection with a gatekeeper in the knowالاثؾا٢ مُ ا(حا   للجَٕر

 (going operationalالاهحٚا٢ ب ل مريلة الحىٖيا   -8
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، مااُ بَااك ٍىاؽاار هحٚااا٢ مااً الىيااة للٚياااا بَجاا  ثارهباااا الا  يغاارو َي٠اا   ب اال ثىٖياااٍ فاا  الراياا  الاليٚااة مااً ٍجليااة الحناأر

 ( Christmann,    2012 )ٖيانة  الوا حة  ف  الراي  لار ُ لاخ  ة.الريلة الحى

 (الراي  ال جاهية لَجلية الحجىيد ٍىد ثارهباا4ع٠                                                                          

 

 (Gill’s pathway modelأهميذج مساز "حيل " ) .4

( ؤهجًو اا نرصام باع مضاار لإاراد الاانً ؤؽابحوا مٖجاروً اهححاارو ن. ووٚزا و Gill, 2008 يا    وماً و ااة هيار مجارلاة، نٚادا

ر ؤنقا ؤن لإراد نجرون ف   ؤر ُ مراي  رثيضية ليؾلوا بالف،انة ب ل مريلة الحٖج   الاهححارا:  َاا الىجًو

 ؤٕراد افمحجُ هحو الَىٗ.ٍجلية الحيغ ة الا حجاٍية واصَة الىنا٘  والدٍانات الز ووجية ال ي  ثيهئ  -1

ابية.catalyst eventثجربة "ا(حدذ افحٖس     -2  (ال ي يلمُ  الاهقجاا ب ل الىيجات إلاَر

 (، وؤخ  اrecruitmentالروابه الَاثلية ؤو الؾداٙة ال ي جضا  ٍجلية الحجىيد   -3

ة. دمارثنٔر ا(مجاٍة  الىاثف ًٍ  اصح -4 يم افمجٍو  واصحٚنا  مَان   ٙو

م مااً مااا نٚولااع  ياا  ؤن هياااا الاهححااارو ن وجَاد َاااٍ ال راياا  لار ااُ محنلبااات فااروروة (مجيااُ الٖجااروً الاهححااارو ن ، ٍملاال الااّر

 نخحلٗ ف  مرايلع مً مٖجر اهححارا آلخر ٕةن َاٍ الراي  جَسز بَقاا بَقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ي  ًو مضار الار ُ مراي 5ع٠                 ( Christmann,    2012 )(  ؤهجًو

االغتراب 
 والتهميش

السعي 
 الروحي

عملية 
 التطرف

اللماء 
 والروابط

العزلة 
التدريجية 
وتشكيل 

 خلية

 لبول العنف

الربط مع 
 البواب

االنطالق 
 للفعل

 عملٌة التنشئة االجتماعٌة، الدهم المجتمعً، والعوامل البٌئٌة األخرى

 المحفز

 الروابط المبلٌة لمساعدة التجنٌد

 التطرف داخل الجماعة

 االنتحاري التفجٌري
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 أهميذج ىلخيزىىينص  لالهضمام لجماعت مدشددة  .5

(Wiktorowicz’s Theory of Joining Extremist Groups  ) 

(السواااد مااااً القااااْه ٍملااال الاااادور الاااااا نلَباااع الحااااإر   الا حجاااااع  فااا  ٙيااااادة واااالؿ Wiktorowicz ,2004  ىلخاااايزىىينص نقاااُ

اااةلالهقااجاا ا اال  جاٍاااة اصااالمية  جااا٢ اليداهياااة محنٕر اااا باااة راء مراٙبااة مٟ ٖااة ٍملااال لٍا ىقااد حااادد أزبااا عمليااااث زة سااايت . ٙو

ة باموغاااانة. radicIslamic  سااااالميت اإلاخعسفااااتحعااااصش اهضاااامام ألافااااساد ىاهجااااسازرم إلااااى الجماعاااااث ؤلا  ( وبٙىاااااٍام ٍملاااال الغاااااٝر

ٞاآلج : ىلخيزىىينصووٕٚا لا نراٍ  ر ب ل ؤر َة مراي    ٕٚد ٙضم مراي  َاا لاهجًو

: ييا  نؾابح الٖارد مىٖححاا ؤٝثا  ووحٚبا  ؤ٠ٕاارا ومَحٚادات وو ااات هيار ( cognitive openingالاهفخاا  اإلاعسفاي) -1

 ٍالية  دندة 

 : يي  يضعل الللؿ ب ل البح  ًٍ مَ   ا(حياة مً خال٢ بمار دن ي(religious seekingالسعي الديني ) -2

ااااة "مىنٚيااااة" (frame alignmentالاهحياااااش) جيساااايق -3 : يياااا  نااااحم ثٚاااادنم  الحج ياااا  الَاااااا مااااً ٙباااا   جاٍااااة محنٕر

 للباي  ن ووجا  اَحجامام بؾورة مبدثية.

يياااا  نحلٚاااا  اللاااالؿ الحَلاااايم الاااادن ي الاااااا يضااااا  ٍجليااااة وجْي اااا  الٚاااايم، : (Socializationالخيشااااجت الاحخماعياااات) -4

 اووة.بىاء الالحلٚ ن و و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر 6ع٠                        ابية( ؤهجًو ة ؤو إلاَر حوروووٟس لاللححا٘ با(مجاٍات  الحنٕر  ٝو

 Source: Schmidet, 2013, p. 29, Beutel, 2007, p.12 

 الظسىف الخازحيت

 الاهفخا  اإلاعسفي

 السعي الديني

 االطار

التنشئة 

 االجتماعٌة

 االنضمام

 استدماج المٌمة
 نشاط العضو

تعزٌز الحران من 
 خالل الوصول

 التوجٌه
 

الاقخصاديت، ىالسياسيت، 

ىالاحخماعيت، ىالثقافيت 

 ىالصخصيت

عاللة الفرد 
 المستمل

 المبادرة الفردٌة

 مصدالٌة الرسالة
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ىاادما نىقاام ب اال  جاٍااة   جَااد الَجليااات الاا الذ لاو اال بج ابااة عاارول مضاابٚة للجريلااة الرابَااة  مريلااة الحيغاا ة الا حجاٍيااة(، ٍو

ة. بو٢ لَحٚدات ومبادت رصالة ا(حٝر ؤن َاا نحنل  ف  ٝ    مً لاييان ٍجلية واصَة  ثحنل  ان ث٠ون مٖحويع لألٍقاء، ٙو

اااة، وربجاااا ثىناااوا ٍملااال الىاٙغاااة الٟ ٖاااة والداولاااة، وي ااا  الحجروااا  ماااُ  الىناااا٘ ثحقاااجً  الحَاااـر لٖزااا ات موولاااة م٠ٕاااار ا(حٝر

ر دراصاة مبيياة ٍملال  حاوروووٟس ٍملال الىٚايك ماً الَدناد ماً الىجااًر لاخارف، بً ؤهاع نإو ات بدنلة. يضاخىد ماا ٙااا باع ٝو مججٍو

، باااااد  ماااااً الَجااااا  الَٟاااااا ي وا ااااااا ماااااا نجَااااا  دراصاااااة  لَاااااودة ب ااااال لاصااااابا  ال٠امىاااااة وراء الحنااااأر الَىياااااٗ.ثجروااااا  الحنااااأر َو

م مً ؽْر جمم الَيىة الاا نحو٢ دون الحَجيم ٍملل هنا٘ ؤوصُ. حوروووٟس ًات ؤَجية خاؽة، ٍملل الّر  ٝو

 

  The staircase to terrorismساللم ؤلازراب      .6

اداا   ا  الاهححارا، يْ اي ٍاً اصاحَارة الضاار ( "اثجاٍ محَدد الضبوية" Moghaddam,2005نٚدا مّو ؤٝث  ثنورا لٖام إلاَر

 pathwayاااااا ". و  الَوامااااا  الللؾاااااية(  اإلاساااااخًي الفاااااسدو ٍملااااالَااااااا نىناااااوا ٍملااااال رالراااااة مضاااااحووات  ( لحقاااااييٛ "صااااااللم إلاَر

 dispositional factors )ٖيااااة(   ىالخىظيمياااات اٍيااااة وال ٚإيااااة  الٚااااوف الا حج ىالب جاااات( situational factors الَواماااا  الٙو

اداا ٍملل ؤن ا(مجياُ يَيغاون socio-cultural, economic and political forcesوالاٙحؾادنة والضياصية(   (. ثٚوا جمة مّو

ادد ٙليا   ادا نؾالون  ف  النابٛ لارض ي مً الب  ، ولًٟ َىاٜ ٍدد ؽْ   مزراند ماً الىااش نؾاَدون ب ال النواباٛ الَلياا، ٍو

اا   ب ل ؤٍملل الب  ، الىٚ اة ثاسداد فا  رىااك حشاابو ىا ا  ماا همايذج راسم اليقايات -نة ال ي ثادا ب ال الٚيااا بَجا  بَر . بن ا(حٝر

ٞ  مابٛ مً خال٢ ٍجليات مَيىة ٠ٕلجا ؽَدها الدرر، نقيٛ، وبالحا   ثقيٛ ا(ليارات  ٝجا َو ا(حا٢ ف  ومرة الٚرار( مجا 

 ( الابول  للنوابٛ الضٖلية(.حَارة  ا(خمة(نخبُ الاصنجَ  ١ٕ الارثبال ؤمرا ف  ّانة الؾَوبة  و 

باة فا  الاهحٚااا  ٍملال  اداا مُ إلا جاٌ الَاا ف  ؤدبيات الدراصات الضابٚة  ؤن الَدند ماً الاهححاارو ن وبادإُ ماً الّر نحٖٛ مّو

دافااااا ٠ااااون صااااوي  ال ااااا٢، ٕٚاااادان ؤيااااد افحباااا ن ؤيااااد ؤٕااااراد ؤصاااارثع ، ؤو الغااااَور وباااااليلم الا حجاااااع (. لٟااااً، نجٟااااً ؤنقااااا ؤن ن

هحا ااا لوا اا  اثباااٌ الاارء للٚاايم  ا(لاؽااة ؤو مصاارثع ؤو للججحجااُ ؤو للاادنً، مااُ الحٚاااٍط ٍااً الَجاا  الاااا  الخفجياار الاهخحااازو 

، و  صايجا الضاحووات  نىير بليع ٍملل ؤهع خياهة لألصارة، الادنً، الدولاة ؤو  ،  اليارؤ افحينياة لاخارف ها  ؤنقاا ًات هٖاًو

ر الضاااحوف البي اااي فااا  ىااارؤ ٍاماااة ؤٝثااا   الا حجاٍياااة والحىييج ياااة ال اااي ثحٖاااس الحٖج ااا ات الاهححارواااة ٍملااال ياااد صاااواء. وؤخ ااا ا نااإو

نجًٟ ؤن ثادا ب ل الَىٗ الضياس ي والدن ي بجا ف  ًل١ الٚوف ال ٚإية والدنيية والضياصية. لًٟ، َاٍ ليضد ٍجلية ياصجة 

روة الاجة لااا الوفُ ه   ]...[ ٝيٖية بدراٜ لإراد للبىاء ولابوا  ال ي يَحٚادون ؤن،اا مٖحوياة ، ٕٟجا ٙي  ؤن "الضجات ا(مَو

(. ووو ااااذ موداّاااااا ؤن الَجليااااات الحٖج  نااااة الاهححاروااااة  هاااا  ٍبااااارة ٍااااً رصاااام خنااااوات ؤو اااال  ملجوصااااة لحناااأر 2005:70لاااام"  

والحٚدا هحو موابٛ ؤٍملال ،   لإراد الانً نبح ون ًٍ ثحض ن ا(حراٜ الا حجاع  الؾاٍد ومحاولة ا(لرور مً النابٛ لاو٢ 

 ولًٟ دون ؤن نرون ؤهٖضام محنٕر ن .
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ا  7ع٠                             ( صاللم الاَر

 

 

 (Sageman’s Four Prongs  أهميذج سيغمان ذى ألازبعت مساحل .7

َااا الَواماا  نجٟااً اٍحبار (. رالرااة مااً َاااٍ Sageman, 2008يغاا   صاايْجان ؤن الحناأر هاااثف مااً الحٖاٍاا  باا ن ٍواماا  ؤر َااة.  

ياة ياة (cognitive factors  مَٕر ٖ (  (، فا  يا ن ؤن الَاما  الراباُ َاو ٍاما  اليٕر ياة situational factorماٙو (. الَواما  الَٕر

(، الااااا َاااو هخيجاااة إلدراٜ لاياااداذ ٍملااال ؤن،اااا اه ،اٞاااات a sense of moral outrage  شاااعيز بالغضاااب ألاخال ااايال( 1هااا :  

(.    ؤا رد َٕاا  نىياار ا اال "الاه ،اٞااات لاخالٙيااة الٟ اا ف" م اا  ٙحاا  الضاالج ن فاا  King & Taylor, 2011, P. 608ؤخالٙيااة.  

ٞات ف  سمً ؤبو  ّرو  ف  الَرا٘  اا  ضر افحمل  والَاالمي  -البوصىة والغيغان، ؤو بً ٢ الضلج ن ٝجا َو ا(حا٢ ف  اه ،ا َو

. فا  بماار الاظااز اإلاساختدم فاي جفساير العاالم( Christmann, 2012:3   Sageman, 2007:3.)   2   فا  هيارة الَاالم ب ال الحلٚا  

 مَ ن  مً ٙب  الحنٕر ن إلاصالمي ن الَاؽروً َو ؤن الْر  يغً    ا(حر  فد إلاصالا.  

الطابك 
 الخامس

 الفعل االرهابي واليات المنع الجانبية  •

الطابك 
 الرابع

التفكير الفئوي والشرعية المفترضة للمنظمة •
 االرهابيىة

الطابك 
 الثالث

 االنخراط االخاللي•

الطابك 
 الثانً

 ازاحة العدوان•

الطابك 
 األول

تنسيك االطار لمحارية المعاملة •
 غير العادلة 

الطابك 
 االرضً

 تفسير الظروف المادية•
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ر صيْجان ًو لار َة مراي (  8ع٠                                                   ؤهجًو

 

. َاٍ الحجار  ه  الاه ،اٞاات لاخالٙياة الللؾاية، م ا  الححي ار والبنالاة. ٞا  َااٍ، بادورَا، صدً ما ججسبت شخصيت( 3   

ياة،  ٞات اخالٙية، الهموا الَالمي الحأمرا ٍملل إلاصالا. وباإلفإة ب ل َاٍ الَوام  الَٕر نجًٟ ؤن جَسز مً ثؾور و ود اه ،ا

د ٍملل ثٖاٍالت الىاش م   الح . َاا الَام  لاخ  ، وؽٗ صيْجان نٝا حعبجت مً (    4ٖٟ   ا(حاصم باليضبة (حدوذ الحنٔر

اااد ؤ٠ٕاااار الااارء وثٖضااا ٍ  لألياااداذ ماااُ الىااااش الحنااإر ن.   خاااالى الشااابهاث،  ,Sageman   نىناااوا ٍملااال الحإٝاااد ماااً كاااحة ووٝا

ماااً خاااال٢ مىحااادنات إلاهز هاااد ( الحَب اااة ماااً خاااال٢ عاااب٠ات  ثىٖااايط ّقااا  الضااالج ن وإلايباااال، فااا  ٝ  ااا  ماااً لايياااان 2007:3

اا َو الحٖاٍ  الاا يَج  لحنٔر الغبان الضلج ن مَا، وثضليم اليالم. ٔر الدردعة، َو  ّو

ؤن ٍجلياااة الٚاٍااادة الحاااإررة باااالحنٔر والَىاااٗ ثح٠اااون ماااً ؤر اااُ  (2008 ,2005 ,2004)نااارف صااايْجان فااا  ثحليلاااع الو اااع دولياااا 

ٞات/ عَ "    ٞاآلج :( وه  prongsٍوام  ؤو "عو

 ( مشاعس "الغضب ألاخال يa sense of moral outrage) 

ٞات لاخالٙية الٟ  ف" م   ٙح  الضلج ن ف  البوصىة والغيغان، ؤو بَاهة الضلج ن ٝجا َاو ا(حاا٢ فا     ؤا رد َٕ  ٍملل "الاه ،ا

ٞات ال ي يؾلد ف  سمً ؤبو ّرو  ف  الَرا٘.  (2007:3  الاه ،ا

 ( جفسير  محدد للعالمa specific interpretation of the world ) 

ٞات لاخالٙية ال ي  ثج   "يربا فد إلاصالا"      (2007:3ٍملل صوي  ال ا٢ الاه ،ا

 ( الاصداا ىالخجازب الصخصيتresonance with personal experience ) 

الغضب 
 االخاللي

 االطار

 الصدى

 التعبئة
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الا حجاااااع  والضياساااا ي الحح اااار ثٖضاااا   ياااار  الْاااار  ٍملاااال إلاصااااالا ال ااااي ثيساااامم مااااُ ثؾااااورات ا(حياااااة اليوميااااة يياااا  نىياااار ب اااال   

ة فا   والاٙحؾادا والدن ي ٍملل ؤهع مَادا للجضلج ن. وثحٖاٙم َاٍ الغاٍر هخيجة البنالاة واللا ، وال اي ثادُٕ ؤنقاا ب ال الغااٝر

 ((، وؤخ  ا2007:3لاوغنة الضروة  

 ( الخعبجت مً خالى شبهاثmobilization through networks ) 

اااأر الدردعااااة  اااااا نااااادا ب اااال و الواٙاااُ الىخغاااارة ٍملاااال الاهز هااااد م ااا  الىحاااادنات ّو ال اااي ثحقااااجً  ّقاااا  الضاااالج ن وبيباااامام، َو

( ؤن َاٍ الراي  لار َة مً Sagemanووخ  ها صيْجان  (2007:4ثنٔر الغبا  الضلج ن مَا ، ثضليم ميالام وع٠اوي،م. 

 ث٠ون مخضلضلة.َاٍ الَجلية محٟررة ولًٟ ليط بالقرورة ؤن 

 

   ولياث الخعسف السيا  ي الازىا عشس لما يسارا ماليلي ىميسهاليىني9

 McCauley and Moskalenko’s 12 mechanisms of political radicalization  

ٍجلية مخحلٖة ا حجاٍية /  12( آليات الحنٔر الضياس ي McCauley and Moskalenko’s ,2008يدد ماٞو   وموص٠اليى٠و  

. لًٟ َاا    نو ذا زالزت مسخيياث متخلفت )فسد أى حماعت ىاإلاسخيياث الجماريريتهٖضية جَج  ٍ    ( و ثٚود ب ل الحنٔر

ٞامى ، ؤو ٍملل و ع الححدندا الضارات افلحلٖة للحنٔر إلاصالم  ٍملل َاا الىحو، ؤو/ و   نٚدا هيروة مويدة  ة وراء الحنٔر

ااُ    نٚاادا  بمااارا مٖاَيجااا عااامال (مجيااُ الحااإر  ات افلحلٖااة ووا ااحة (مجيااُ الباااي  ن. وبن َاااٍ الٚاثجااة ليضااد عاااملة، لحٙو

اااد  ياااٛ. وثجاعااايا ماااُ  البحاااوذ والدراصاااات الضاااحٚبلية للبااااي  ن ويرؽاااام  ٍملااال ماليياااة آلياااات ؤخااارف نجٟاااً ثحدنااادَا فااا  ٙو

ا ، ٕٚد رإذ الباي ون  ؤن الحنٔر الضياس ي نىناوا ٍملال  ؤٝثا  ماً آلياة وايادة الٟ    مً لابحاذ ال ي  ثىاولد موفٌو إلاَر

ااااااا ، ماواااااادنً بااااااال١  الاااااارؤا الضاااااااثد ؤن َىاااااااٜ " مسااااااازاث مخعااااااددة ىمخىيعاااااات جقاااااايد ألافااااااساد لضاااااار الٖاااااارد وثو اااااااع هحااااااو إلاَر

 (2008:429".  ىالجماعاث إلى الخعسف ىؤلازراب

 الحٖاؽي  ؤدهاٍ:وثرد  ٞ  آلية بجسود مً 

 الضحيت الصخصيت خبرة الخعسف الفسدو عً ظسيق  -0

                                             Individual Radicalization by personal victimization  

د اصخغاد الباي  ن بَادد  ماً الٚقاانا ال اي وجغ   خلية لاو ل ب ل الدور الاا ثلَبع اليالم الللؾية ف  ٍجلية الحنٔر  ٙو

 ثحقجً الحٖج  ات الاهححاروة الٖلضنييية هخيجة ال إر لٖٚدان ؤيد لايباء َو الدإُ للحضحية بالىٖط(.

 الخعسف الفسدو عً ظسيق اإلاظالم  السيا  ي -7

                                             Individual Radicalization by political grievance  

م ماً ؤن  الياالمنجًٟ ؤن نحنٔر الللؿ  هخيجة  الضياصاية الىا جاة ٍاً بَاك لاياداذ والاثجاَاات الضياصاية  ٍملال الاّر

ة(.  َاا ف  ٝ    مً لاييان نؾَ  ٕؾلع ًٍ ميالم افمجٍو

 اإلاىحدز الصلق -الخعسف الفسدو عً ظسيق الاهضمام إلى حماعت مخعسفت  -5

          Individual Radicalization by joining a radical group – the slippery slope  

ااة فا  ٝ  اا  مااً لايياان  ٍجليااة بني ااة وثدروجياة، ثباادؤ مااً الاااا الؾااْ  ة ال ااي ثاادا ب اال مسوااد  يَاد  الاهقااجاا ب ال  جاٍااة محنٕر

 مً الضاولية وافلامر ٙب  الحورل ف  الَجليات الاجة.
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 آليات الحنٔر الضياس ي ٝجا نراَا ماٞو   وموص٠اليى٠و (9  ع٠                                

 

 قية الحب -الخعسف الفسدو عً ظسيق الاهضمام إلى حماعت مخعسفت  -4

            Individual Radicalization by joining a radical group – the power of love  

ة نحم ههج الحنٔر َاا مً خال٢ الَالٙات الللؾية يي  نحم ثجى يد ٕرد مً لاؽدٙاء والَاثلة وافحب ن ب ل  جاٍة محنٕر

ة ؽْ  ة بجدف الزراا وثجاص١ َاٍ ا(مجاٍات د اصخغادت دراصات ٍلم الىٖط مججٍو   . ٙو

 حماعاث الخعسف ذاث ألافهاز ىاإلاعخقداث الياحدة -3

                                                       Group Radicalization in like-minded groups  

يغاا   َاااا الااىهج ب اال ىاااَرة "الاهحٚااا٢ ا(لناار" ؤو "اصااحٚنا  ا(مجاٍااة"، يياا  ؤن َىاااٜ اثٖااا٘ مزرانااد يااو٢ َاااٍ الٚقااية ب اال 

م. ا نحم اٍحجادٍ مً و اات هيَر ٗ ؤٝث  ثنٕر   اه  مٙو

 

 جعسف الجماعت جحذ العصى ىالت ديد -2

                                                 Group Radicalization under isolation and threat  

نجياا  ثناأر ا(مجاٍااة ثحااد الَااس٢ وال ،دنااد ب اال بىاااار صااجات مَيىااة، بجااا فاا  ًلاا١ مضااحووات ٍاليااة  اادا مااً الحجاصاا١، ثسانااد 

 وثوإٛ الٚيم الدخيلة والىقووة فْول الامح ا٢ الضلٞو 

 الاولاؼ الضحانا•

 اليالم الضياصية•

ة•  الىحدر السلٛ-الاهيجاا (مجاٍة محنٕر

ة• ة محنٕر  ٙوة ا(ح -الاهيجاا فمجٍو

ات مخغا ،ع • الححو٢ لاٙج   ف  مججٍو

 الحٖٟ  

 الفسد

الحجاص١ الغدند ف  ى  •

 الَسلة وال ،دند

الحىإط ٍملل هٖط ٙاٍدة •
 الدٍم

 الحىإط مُ صلنة الدولة•

ة• -الحىإط داخ  افمجٍو
 الاوغنار

 الجماعت

صياصات •

ة الياباهية  الؾاٍر
 الٟراَية•

 الغاادة•

 العامت
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 آليات الحنٔر الضياس ي الارىا ٍغر ٝجا نراَا ماٞو   وموص٠اليى٠و( 1   دو٢            

 آلاليت مسخًي الخعسف

 الضحوف الٖردا

 الانااء الللج ي .1

 اليالم الضياصية .2

ة  .3  الىحدر السلٛ -الاهقجاا ب ل  جاٍة محنٕر

ة  .4  ٙوة الغْٗ  ا(ح ( -الاهقجاا ب ل  جاٍة محنٕر

  جاٍات مخغا ،ة ف  الحٖٟ   والَحٚداتالاهحٚا٢ ب ل  .5

 الضحوف ا(مجاع 

 الحجاص١ الغدند ف  ى  الَسلة وال ،دند .1

 الحىإط ٍملل ٙاٍدة الدٍم هٖضاا .2

 الحىإط مُ صلنة الدولة .3

 الاوغنار -الحىإط داخ  ا(مجاٍة   4

 الضحوف ا(مجاَ  ا 

ة الياباهية .1  صياصات الؾاٍر

 الٟراَية .2

 الاصخغااد  5

 

 

 

 في الخىافس على هفس قاعدة الدعم جعسف الجماعت -2

 Group Radicalization in competition for the same base of support   

نؾٗ َاا الىهج الحىإط ٍملل ٙاٍدة ؤوصُ مً الدٍم ووجًٟ ؤن ندُٕ  ب ل اثخاً السود مً إلا راءات ا(مارواة لجحؾاو٢ ٍملال 

اااة ماااً لام لاااة اااد ؤورد البااااي  ن مججٍو ٍملااال َااااٍ اليااااَرة ٞاااا(ميػ ا(مجااااورا الانرلىااادا وا(مجاٍاااات الٚومياااة  َااااا الااادٍم. ٙو

 لاخرف.

 الخنثيف –جعسف الجماعت في الخىافس ما سلعت الدىلت  -8

  Group radicalization in competition with state power – condensation  

ااا ااة محنٕر ة و ؤ اااسة الدولااة ال٠إحاااة ال ااي ثاارف ؤن الٚيااااا جغاا   "دنىاميٟيااة الحٟ يااٗ" ب ااال داثاارة الَٖاا  ورد الَٖااا  باا ن مججٍو

قاء ه  ٍبارة ًٍ محاولة للرد ٍملل ٍىٗ الدو٢ فدَم.  بإٍجا٢ الَىٗ مً ٙب  بَك لٍا

 الاوشعاز –جعسف الجماعت في الخىافس ما أعضاا الجماعت هفسها  -9

                             Group radicalization in within-group competition – fashioning  

ااااة ودور الؾااااراٍات ال ااااي ثيغااااإ مااااً داخاااا  ا(مجاٍااااة  نىنااااوا َاااااا الااااىهج مااااً الحناااأر ٍملاااال ثؾاااااٍد الؾااااراٍات داخاااا  افمجٍو

 لالثٖا٘.

 

 سياست اإلاصازعت الياباهيت -الخعسف الشامل في الصساع ما حماعاث خازحيت  -10
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                           Mass radicalization in conflict with an out-group – Jujitsu politics  

َىا نجًٟ ؤن نحدذ الحنٔر الغام  هخيجة  ،دندات ا(لارس  لجمجاٍة نححو٢  ا ل الحجاص١ ا(مجاع  وايز اا الٚادة بالٚاب  

 ب ل ٍٚوبات مول ١ اليغٚ ن ًٍ ا(مجاٍة.

 النساريت –مجميعت خازحيت -الخعسف الشامل في الصساع ما -00

                                           Mass radicalization in conflict with an out-group – hate  

اا، مجاا  ادة ما نؾبح الَىٗ الاا ما٢ ؤمادٍ ؤٝثا   ثنٕر ة، ٍو يغ   َاا الىهج ب ل هٌس بوضاهية "الَدو" مً ٙب  ؤٍقاء افمجٍو

ملل ؤن،م دون مضحوف الوغر.نجَ   الَارف ن نىيرون بلي،م بؾورة ّ    بو  ضاهية ٍو

 الاسدشهاد –مجميعت خازحيت -الخعسف الشامل في الصساع ما -07

                           Mass radicalization in conflict with an out-group – martyrdom  

ة ث  ز ًٝارف عاادام،م  ؤو جَد ٍجليات الاصخغااد الريلة الف،اثية ف   الحنٔر الغام  الف،اج  يي    ثسا٢  ا(مجاٍات الحنٕر

م مجا ناليً ؤن ثإر   الغاداء ٍملل ا(مجاَ   الٟب  ة َو ٙيد الحىي  .  الغاادة(، ٍملل الّر

 

اٗ ٍملال  ااا نحٙو د هٍو الباي  ن ٍملل ؤن مَيم خليات الارىا ٍغر  ه  ٍبارة ٍاً  رد َٕا  ب ال ياد ٝب ا  ابنبيَاة ا(حاا٢ا ، َو ٙو

ٚااه مااً آليااات  جاٍااات  الحناأر مضااحٚلة وضااويا. 2008:430ة"  "دنىاميٟيااة الَارفاا ٞااان ٍملاال الىٚاايك مااً ًلاا١، ارىاا ن ٕ (. و

ة  الخعسف الفسدولاو٢ َو  ايم  دنادة فا   اإلاىحدز الصلاق -ف  الاهقجاا ب ل  جاٍة محنٕر الااا نىناوا ٍملال ثب اي مَحٚادات ٙو

يات الضااابٚة. الَحٚااادات الواياادة الاااا نجضاااد ماادف الىإضااة داخااا  ًات الامااار و  جعاااسف الجماعااتوال ااااو  َااو  ٕااام الضاالٝو

.  ا(مجاٍة ٍملل وفَاا وال٠إأت والٚبو٢ ٞ  َاٍ ؤمور ثٚود  ب ل الحنٔر

 

  Borum’s Pathway بيزملأهميذج اإلاساز  .8

اا     ر ثنورا هٖا ي، يي  ننور الٖرد ؤندنولو ية ث  ر الحنٔر وإلاَر فا  ؤر اُ مرايا   .وفُ بورا  ا(لنول الَروقة لىجًو

  ررا   ، اإلاسحلت ألاىليت(.  1:  ه 
ً
 ٍملل                      نحٟم الٖرد ٍملل ىروٕع   ، ل س صيابا

اااو  ٕياااع                                                            الٖااارد نٚاااارن يالحاااع ىروٕاااع   ، رااارا لااا س عااادال   ، اإلاسحلااات الثاهيااات( 2.  ان،اااا ّ ااا  مّر

و  ٕي،ا، ووحٟم ٍملل َاا بير  ة ؤخرف لليرؤ  الحٖاوت باهع ّ   عرع  ّو   ٍاد٢ وولٚ  ؤ لاخروً الّر اللوا ٍملل مججٍو

حع ية ال ي جَاو  مف،ا مججٍو ة .    اهو خعؤك   ، اإلاسحلت الثالثت( 3 ا(لاؽة  ّ   الغٍر وبججرد بلٚاء اللوا ٍملل خارر   مججٍو

اة ٍملال  ااووؽم واص ،دأ ثل١ افمجٍو مااا وثحٚ َ   ،   يضاجي،ااإلاسحلات السابعات( 4.  ان،اا مضااولة ٍاً الوفاُ ّ ا  الغارع ، ًو

الَىاااٗ . الىااااش ثولاااد وثنبياااٛ الؾاااور الىجنياااة الضااالبية ب ااال خاااارر ا(مجاٍاااة، وؤٍقاااام،ا" حشاااييو صااايزة آلاخاااسيً" باااورا ،  وهااا 

ااة عاارورة هاا  الضاااولة ٞليااا ٍااً ٞاا  الياا  ,King & Taylorالم الَروٕااة والغاااودةنؾاابح عاارع  ٝجااا ؤن،ااا مو اااة هحااو مججٍو

2011, 604)..) 
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ر مضارات بورا( 10 ع٠                                ) (Borum, 2011, p.39 ؤهجًو

  

 

 هظسيت النساريت اإلاصدىحت .9

 ( هجًو ا للٟراَية، نحإلٗ مً رالرة ٍىاؽر ه :Robert Sternberg. 2003اٙز و روبرت صح  ه ِ     

  ياااة  بااا ن الج ااا  والاااادٔ  العالقااات الحميماااتهفاااي  - إلابَااااد( فااال الٟراَياااة: الىٖاااور والاعاااج راز. خلاااٛ مضاااإة ٍامٖياااة ومَٕر

ووجٟاً ؤن ثقااَٗ ا(حاوا س الىٖضااية للَىاٗ. الدٍانااة ال اي ثؾااور  -ٞالؾاور والَحٚاادات الايىاة ال ااي  ثجيا  ب اال الٚيااا بااع 

اناااااة والحواؽااااا  والزااااا ايم ٍااااادة ؤَااااادإا ّ ااااا  ٙاااااادرة ٍملااااال ثلٚاااا  ؤو بٍنااااااء ؤو ا (حٖااااااو ٍملااااال مغااااااٍر الحٚااااار  والااااادٔء والٍر

، َاٍ الَحٚدات ه  بني ة ف  الحنوور وبني ة ف  الحالش ي.( ٚا لضح  ه ِ   والايز اا.  ٕو

 ااد  جغاا٠   ،دنااادا العاظفاات فااي النسارياات : الْقاا  / ا(لاأو  ردا ٍملاال ال ،دنااد(.  ٙاااد ثؾااور الدٍانااة لإااراد الضاا ،دٕ ن ٙو

، َااٍ الَحٚادات ها  صاريَة الىجاو وعي٠ا للج ٚاا لضاح  ه ِ  جحجُ الَحجد، لاا نيبى  ٍملل الٖرد ؤن نخشا   َااا ال ،دناد.  ٕو

 وصريَة  السوا٢(.

  ثخٖاايك ٙيجااة الَجلااة، الاهحٚاااؼ ٍااً مروااٛ الازدراء والاَاهااة . يياا  يغااَر  ال٠اااٍر بااا زدراء  الالتاا ام فااي النسارياات -قااساز :

ـر الادٔ بوؽٖام ؤعباٍ بغر ؤو ي   دون الوغر ي  . هحو  َدٔ الٖرد  ؤو افمجو   ٍة، ٍو

ة( بحي  نحؾاور ؤٍقاام،ا الٖ اة -ي،دٔ ؤول ١ الانً ن   ون الٟراَية ب ل جْي   ٍجليات الحٖٟ   لألٕراد  الٖقل ن  فل افمجٍو

ة( بنروٚة مايىة.  الض ،دٕة  ٘(  خارر افمجٍو

( لضاىوات Albert Bandura:  اد٢ ٍالم الاىٖط ال ا ت باهادورا  ( Moral Disengagement  فو الازجباط ىالخحييد ألاخال ي  

َٚوباااات الااثياااة ثلَااا  دورا فااا  ثىيااايم الضااالٜو ّ ااا  إلاوضااااو ". ووالياااً، ماااُ ًلااا١، ؤن َااااٍ الَٚوباااات الااثياااة الٍدنااادة ؤن: "

نجٟف،اا ؤن  "ثيغااه وثٖاك الاعااخباٜ" بغا٠  اهحٚاااج   لخضااي  الضاالٜو الاااا نف،ا١ الَيااار لاخاليا  للٖاارد. ووؾاٗ ٍجليااة ٝضاار 

 : اليالم
ا
َاا ليط ؽوابا  

 1ٌ: اليلم
ا
ا ليط ٍد   

ان،ا ّلنح١: ٍسو الض ،دٔ  
اهد عينان: جغووع ؽورة خخروً/ الابحَاد  
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ة مً الَجليات، بجاا فا  ًلا١: الح  نار  ا(حوا س َاٍ   "١ٕ الارثبال لاخالي "، وال ي نجًٟ ؤن ة محىٍو جَج  ًٍ مروٛ مججٍو

ا ؤو جغرود الضاولية، ثجاَ  ؤو الحٚلي  مً خرار  لاخالي ، ثنا   اللْة، الحجرد مً عَور الٚوة الللؾية مً خال٢ وغَر

 القارة ليغامات الٖرد ، وبصىاد اللوا ٍملل الضحانا، وثجرود الضحانا مً إلاوضاهية .

ااا  .  ٕاايجًٟ ؤن ن٠ااون اصااحدٍاء "لاخااال٘" لحٖضاا    نؾااٗ باهاادورا  ٍجليااات "ٕاا١ الارثبااال" بؾااورة مىحيجااة  فاا  ا(لنااا  إلاَر

لااادوإُ الخغااادد الااادن ي  الَىياااٗ مسيماااا بَاااك الشااا يء. وباليضااابة لااابَك م  ااا ا الَىاااٗ، ٕلااايط ماااً الوا اااذ ماااا بًا ٞااااهوا  ٙاااد 

ٞاهوا اصخ .ثجردوا ًٍ عَورَم لاخالي ، ؤو ما بًا    ,Bandura, 1990) Bandura, Barbaranelli,  Caprara, ,and Pastorell  بدلٍو

(1996).  
( ٕٟاارة مجارلااة،  Matza and Sykes, 1957فاا  الَاأر الا حجاااع  فاا  ٍلاام إلا ااراا ، ماارو  دنٖيااد ماااثسا و ريغاااا صااانٟط   

اون  ، ال ي ثحَلٛ بالضلٜو إلا رام  الَاا. وؤعاروا ب لأسميرا هظسيت الخحييد ؤن مَيم الىاش الانً نرثٟبون  اراثم   يَزٕ 

يااة لز عاايد  ٞات ّ اا  الٚاهوهيااة. يضااحخدا افمرمااون بَااك الحٚىيااات الَٕر و  يضااحجيبون  للجحيااورات افمحجَيااة  فااد الضاالو

ام، وبالحاا   ثٚلياا  ماا يضاجيع ٍلجاااء الاىٖط الا حجااع  "الحىااإر الَرفا ". وثٚىياات الححييااد ا(لجاط ا لرثيضاية ٝجااا وث  نار صالٝو

وؽااٖاا  ماااثسا وصااانٟط هاا : به٠ااار الضاااولية، به٠ااار القاارر، به٠ااار الضااحية، بداهااة لإااراد  فاال الضاالنة، مىاعاادة  صاالنة ؤٍملاال. 

َىااٜ الَدناد ماً خلياات الجارلااة ثجاماا لحلا١ الو اودة  فاال هيرواة باهادورا "ٕا١ الارثباال الَىااوا". لااا  نجٟاً الٚاو٢ بن هيروااة  

جاا٢ الَىيٖااة  و "ٕا١ الارثباال ون فال لٍا " ؤو ٍجلياات "الححيياد" ثج ار بدٙاة با ن  الحنإر ن الَٖجا ن بالٟراَياة  الاانً    يغااٞر

 ؤول ١ الانً نَٖلون.

اااار والح  ناارات  ، باا ن الخغااددنً الااانً نجارصااون الَىااٗ، وواادٍون لااع ،ووٚاادمون لٍا ومااً افححجاا  الااام  اادا ؤن هٖااام الٖاا٘ر

ة للٚياااا بام  جااا٢ الضااّو ٍجااا٢ الَىيٖااة ، وو اا رون  صاالٜو اللاالؿ افلناام. َٕىاادما نحجضاا١ الخغااددون الَىيٖااون بو نااة لٍا

الَىيٖااااة ، نحْ اااا  يضااااا  الحٖافاااا  والح٠اماااا  لاخالياااا  لاااادي،م . وبااااد  مااااً الافاااانرار ب اااال ث  ناااار الضااااو  ارث٠ااااا  الَىااااٗ، ٍىاااادما 

م ماً اٍحٚاادَم  نخن ون ووٚومون بال١، ٕةن،م ٙد نوا اون ؽَوبات لح  نر لاًا نج  ؤن   هٚوا بارث٠ا  الَىاٗ ٍملال الاّر

اد و صايجا لاخالٙياة ،  يات مَيىة نجًٟ ؤن ثحْ ا  ماُ مارور الٙو البا ما نرثبه جضويٓ وث  نر صلٝو بو نة ؤو مؾدر الضلنة. ّو

 ,Borum  مٚاوماة للحْي ا . بالؾدر إلالهي للضلنة ال ي  جَٟط ٍادة  الَحٚدات  والٚيم لاصاصية الراسلة ، ال ي ث٠اون  ؤٝثا

2011.) 
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سوااة ولنبيَااة ا(حااراٜ الا حجاااع  لحىياايم الٚاٍاادة، ٙاادمد بحااوذ ماااٜر صاايْجان  هياااا  ٞواياادة مااً الاواادنً الرثيضااي ن للجٝر

صايْجان ؤن ٍملال الارء ؤن نىيار فا  الدنىاميٟياة الضاحجرة با ن الؾاراٍات نادع   عام  للحنٔر ٍىاد ا(مجاٍاة  الغا٠  الحاا  (.  

ياة ال اي جضااَم فا  الضالٜو الوغارا   يَزأ  صايْجان  (.Sageman, 2008الداخلياة، والحٖااٍالت الا حجاٍياة، والَواما  اليٕر

الم  الَالمي، والْق  لاخالي  ب ل مً الروماوضية / ال الية، الاووة الٚووة مُ افمحجُ إلاصالللؾية  ٍوام   ؤن ا(مجُ ب ن

ااااة فاااا  ٍجليااااة مبيَيااااة إلوغاااااء َووااااة  جَيااااة ثيااااحف   يااااة للجججٍو الضاااالج ن والاااااا ن٠ااااون ٍرفااااة  مجحجااااُ اهاااا  الحااااإر  ات اليٕر

. و َبارة ؤخرف، ٕةن ٍجلية الحنٔر نجًٟ ثٚضيجاا ب ل ٍجلية مً خنوث ن:   بضو   اإلاسلمين يصبحين ساخعين( 1للحنٔر

ٞات الْقاا  لا  خالياا ، ومغاااٍر الروماوضااية ؤو ال اليااة ثجاااٍ الٚقااية ا(ماادنااة، والاووااة إلاصااالمية الٚووااة ال ااي    يَحجااد ماادر

مااااصي  ماااً الحااااب داخاااال وماااً خاااال٢  اإلاسااالمين الغاضاااابين غساااعين لغيااااررم ماااً اإلاساااالمين الغاضاااابين( 2ٕٚاااه ٍملااال الااااورٌ.  

ة. ، والحو يع  مً مؾادر ثىيي احجميعت، ىلساريت خازج احجميعت  م الٚاٍدة ف  الحنٔر الااج  للجججٍو



23 
 

(. مااُ عاَور ٙااوا بالاوواة إلاصااالمية Sageman, 2008( ؤو اليلاام  الادٜر  outrageَاو هحااار ا(حٚاد  ( anger الْقا               

ية الَاهااااة ّ ااا  ماجاااة. نححاااار الٖااارد ان نىيااار ٕٚاااه فااا  افاااوحَاااامٗ و  نااد ا(مااااادنون نجاااُ ؤا مَاهااااة لجمالياااة الضااالجة. عاااٍر

اااد الْقااا  لاخاليااا ، م ااا  جَاااان  الياااواَرا والاصاااحجوا  ٍملااال ناااد ا(ح٠وماااة  الضااالج ن. الحجاااار  الللؾاااية فااا  الافااانااد ثٙو

يجا نمل  ٝحاباات  (.Mastors & Deffenbaugh, 2007  الؾروة ة. ٕو ا ب ن ا(مجاٍات الحنٕر ٞات الافنااد ه  لاٝث  عيٍو مدر

 :ا(ماادنً ًٍ الْق  لاخالي 

 -هحً الضلج ن مً ٙب  الَدند ماً الٚاوف ال اي ثرواد اٙاحاٌل الضالج ن ثحاد ًراجاُ مخحلٖاة محاؽرون 

ااااٍ ًريَاااة ؤو جماااة. الاااادٔ َاااو محارباااة َااااٍ لاماااة. ان،ااام نروااادون  اااا ، بدماااة لاؽاااولية، َو بدمااة إلاَر

 (Aaron, 2008, p. 116الٚقاء ٍملل ؤمة إلاصالا  

ن نٚحلااااون فاااا  ؤْٕاوضااااحان وفاااا  الَاااارا٘ي  الا ثاااارف، ٍملاااال بخااااواو  الضاااالج ن وافماَاااادنً، الا ثاااارف الضاااالج 

ااة  عاعااات الحلٖسوااون، اليضاااء ال ٟملاال ثؾاارج ملبااا للىجاادة مااً الضاالج ني  الا جغاااَد اهااد  ؤعااالء مجٙس

 (.Aaron, 2008, p. 119مً لامٖا٢، و جا جام والادمْة محىاررة.  

(. Sageman, 2008لجماااد فاجً ٍىاؽار ماً ال ٚإاة إلاصاالمية  "  ال٠امىاة البعيلات"  و"البارىدةوباإلفاإة ب ال ًلا١، َىااٜ "

، ويغااَر بَااك الضاالج ن بااإن،م لاٝ اا   لااال١، ؤهااع فاا  خقاام إلاندنولو يااة ال ااي جَااسز و ااود افمحجااُ إلاصااالم  الَااالمي  لامااة(

ماااً بالروماوضاااية  مج ااا ون ٍملااال الااادٕاٌ ٍجاااا يَح  وهاااع الهمجاااات ٍملااال َااااا افمحجاااُ. فااا  َااااا الوفاااُ، يغاااَر ا(مااااادنون بجاااسء

ندَٕاا الٖٟر ا(ماادا الْلٛ. الضلٖية ا(ماادنة م الية بنبيَ ،ا من،ا جضعل ب ل الَودة ب ل إلاصاالا "لاهٚا " الااا ٙاد   ن٠اون 

قا  ا(ماادناة Aaron, 2008مو اودا بالقارورة    degradationٍادا اخاال٘  افمحجاُ الْر ا  واهحناماة   بضاو (. ّو
ا
( ،  ىباا

جضااعل ا(ماادنااة  لححٚيااٛ الاااات ال اليااة ٝججاَااد ويااام  افمحجااُ الْر اا ، ومااً الىاييااة خخاارف لغااَور بهمااوا ب اال  ىاا  مااُ ا

 (.Sageman, 2008للٖقيلة 

 

  نجٟاً ؤن ثٖضار الحنأر ٕٚاه. ٕا فاناادالدٜر والضاع  لجحؾاو٢ ٍملال الااات  الغضب ألاخال ي ىالسىماوسايتومُ ًل١، 

(. ف  ي ن، ان الَجلياات النبيَياة لجمجاٍاة  ثاادا Sageman, 2008, p. 84"  اب اإلاسلمينغضب الشبال الية   ثيحف صوف "

ر الصحبة ٞا  ٍىؾار ماً َااٍ  ب ل ٍج  مَ ن، وبالحا   لجمااد  اهير الغ٠ (. نحنل  الحنٔر الحو يع والححٖ ر وا لدٍم. ثٕو

ٟااا، ٕاةن (. يضعل الىااش الخغاا ،ون بالَحٚادات Sageman, 2008الَىاؽر ال الرة   ٍجوماا بالحٖاٍا  ماُ بَقاام الابَك. َو

الضاااااالج ن الْافااااااب ن نبح ااااااون ٍااااااً الضاااااالج ن الْافااااااب ن خخااااااروً. و ،اااااااٍ النروٚااااااة هٖضاااااااا، والحٖاٍاااااا  مااااااُ الىاااااااش مااااااُ الىاااااااش 

دون ٍجوما الَحٚدات ا(لاؽة ل٠  مف،م  .بالَحٚدات الغا ،ة نٝا
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Kilcullen’s Accidental Guerilla Syndrome 

ااام دنٖياااد ٝيل٠اااولً  ماااً خاااال٢ ماىحاااة وماااً الاليياااات اليداهياااة والحٖااااٍالت ٝقاااابه ٍضاااٟرا، واٞاااادنمي، وؽااااوُ صياصاااة، ٍز

 Kilcullen, 2009ة ان ثام ثجىيادَم  ؤو دوإَاام  ماً بالقارور يط "مامى ن يٚيٚيا ن"، وبالحاا   لاوا( ؤن ّالبياة الضاجح ن ليضا

ر نح٠ون مً دورة لحىييم الٚاٍدة ثححٜر "ف  الىامٛ الىاثية، ]ثخلٛ[ ثحالٖات مُ  خال٢ لاندنولو ية. نٚدا ٝيل٠ولً  ؤهجًو

افمحجَااااات الحٚليدنااااة لحؾاااادنر الَىااااٗ الاااااا يضااااحدع  الحاااادخ  الْر اااا ، و َااااد ًلاااا١ ]اصااااحْال٢[ رد الَٖاااا  الَىيااااٗ فااااد َاااااا 

(. ولااا ٞااان َاااا ثجلاايؿ  صااز اثيجية ثىياايم الٚاٍاادة الاااا 34ً ؤ اا  ثوليااد الاادٍم "مَاادأ ثىياايم الٚاٍاادة  ؼ. الحاادخ  ماا

)infectionالاصااااابت)وثح٠ااااون مااااً "ؤر ااااُ مراياااا :  مخالشماااات الفاااادائي العسضاااا ي لنيلناااايلًنجضااااد،  (، contagion(، ىالعاااادًى

 ( 35"  ؼ (rejection(، ىالسفض)interventionىالخدخل)

 

 
 مخالشمت الفدائي العسض ي لنيلنيلً(12ع٠             

 

مىيجة  اادنة ًات اؽلة جضحٖيد مً الٖوض   والٖٚر، و/ ؤو ؤا  ، ثىييم الٚاٍدة ؤو مسحلت الاصابتٝجسء مً                        

(.  Killcullen, 2009, p. 35ٌ  ٍاادا الاصاااحٚرار الَااااا "، الىنٚااة الىاثياااة، ال اااي   جضاااينر ٍلي،ااا ا(ح٠وماااة الحقاااررة ماااً الناارا

اناة الَالٙاات ماُ افمحجاُ افحملا  وثناوور  لحإصيط عبٟة خلووة وو ود ثىييماي. ناحم بىااء الغابٟة ا(للوواة ويضار ٍاً مرواٛ ٍر

م ماااااً و دة  "الاااااالً خماااااً"  ؼ.  اااااال١ ثحاااااو٢ 36هيااااااا الااااادٍم اللو ضااااا ي. ٍملااااال الاااااّر ( ٕالحَؾااااا  والٚجاااااُ للٖٟااااار الحٟٖ ااااا ا ٝو

 .ية يَس٢ ٍجوما ا(مسء لاٝ   مً افمحجُالضلنة افحل

ً خال٢  ، ثٟض  مىيجة ا(ماادا ثإر    ووبدؤ ف  الحإر   ٍملل البلد بإٝجلع ؤو مىنٚة مَيىة مً خال٢ هياا مَٚد مسحلت العدى

ااا     الماا  والدٍاناة و / ؤو اليغااال إلاَر نااة نلااحٚه مجاٍااة ا(ماادا((. زواادة الو ااود مااً ٙبا  Kilcullen, 2009ماً الحالٍاا  إلٍا

اااة ؤن،اااا جغااا٠   ،دنااادا للججحجاااُ الااادو  . وهخيجاااة لاااال١، نخباااُ الحااادخ   الاَحجااااا الااادو   وربجاااا نخلاااٛ ثؾاااور ٍاااً الىيجاااة الحنٕر

 .الَضٟرا مً ٙب  الضلنات ا(لار ية

ااااوة بٙليجياااة، ؤو افمحجااااُ الااادو  ، نإخااااا الالخااادخل            ر فاااا  ، صااااواء ماااً ٙبااا  الضاااالنات افحلياااة وا(ح٠ومااااة الومىياااة ٙو ىجاااًو

صلضاااالة مااااً الَجليااااات الَضااااٟروة الحٟااااررة وال ااااي  ،اااادٔ ٍملاااال و ااااع الححدنااااد للو ااااود الَضااااٟرا الٚجعاااا  ٍملاااال الاااادف النوواااا .  

 مرحلة االصابة

 مرحلة العدوى

 مرحلة التدخل

 مرحلة الرفض
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. فاا   جيااُ ؤهحاااء ثاادخ ، ثحْ اا  دنىاميٟيااة ٍالٙااة 
ا
ااس ٍضااٟروا الٚاصاام الغاازٜ  باا ن ٞاا  مااً اصااز اثيجيات الحاادخ  َااو ههااج محجٝر

. ٝجااا زاد الادراٜ لنبيَااة ٙااوة الحاادخ  لا ىويااة ٞلجااا زادت ٙااوة  الاادٍم مااً الضاا٠ان افمحجَااات افحليااة مااُ الحىياايم الحناا ٔر

 .افحلي ن للحىييم الحنٔر

ٙاااوة الحااادخ  ناااادا ب ااال ثنااأر  ؤٕاااراد  افمحجاااُ  افحملااا ، ٙقاااية الخغااادد لااايط  مسحلااات الاااسفضخاااال٢               ااارد َٕااا  ٍملااال  ، ٝو

اااة بضااو  الٖٟااار الحناأر ولٟاااً هياارا لز ثيااا  الؾاااا (  . نحاااار  ؤٕاااراد Kilcullen, 2009(ذ افحليااة ماااُ ؤَاادأ الىيجاااة الحنٕر

اااة بضاااو  الاصاااخياء ماااً الحااادخ  ا(لاااارس  فااا  الغااااون افحلياااة وال ،دنااادات الحؾاااورة  افمحجاااُ  ىباااا ب ااال  ىااا  ماااُ الٚاااوف الحنٕر

ااال١ إلا ااراءات البااالٓ ٕي،ااا ثااادا ب اال ؤفاار  ار  اهويااة. فاا  ن،انااة النااأ، لاايط دٍاام  للاوواات افحليااة مااً ٙباا  ٍىاؽاار ؤ ىويااة، ٝو

 (.Divinski, 2009 لاندنولو ية الحٟٖ  نة، ولًٟ الىاش ثدٍم الؾا(ذ الٚبلية ؤو افمحجُ افحمل 

 

 (Terror Management Theory) هظسيت إدازة الازراب .12

ا  ٍملل  ؤن الٚلاٛ الو اودا  ؤو ا(لأو ماً الاوت( ناحم ثخجيادٍ  ماً خاال٢ ثب اي الىيارة ال اي ثجَا  ماً  ثىؿ هيروة بدارة إلاَر

 .الوت مٖاوما ووجًٟ الححٟم بع

ياات وعايٟة ماً ياولام . اليصف ا  ٍملل ردود الَٖ  الاهَٖالية  القاجىية ٍىادما نىؾادا  لإاراد بٕو س هيروة بدارة إلاَر : ثٝر

ة لألٕااااراد  وثحاااااو٢ َاااااٍ الىيروااااة ؤن ثٚاااادا  م اااا رات ثحٖ رنااااة للضاااالٜو الوغاااارا الاااااا ي،اااادد  يياااااة لإااااراد وواااا ر  هياااارة مغاااازٝ  ٕو

للاادٕاٌ ٍااً  الٚلااٛ الو ااودا  الاااا   مٖاار مىااع  ا(لاأو مااً الااوت(.  ثحااد َاااٍ الىياارة ال ٚإيااة مااً ٙلااٛ الااوت، وثٚاادا  ٕاجااا  

اد َاااٍ الىيرواة ٍملاال   َاا   لل٠اون وهيامااع  ، ومَىااٍ، ومَااان   الضالٜو الٚبااو٢، الااا نااادا  ؤدف ب ال زوااادة ال ٚاة بااالىٖط. وثٝا

ت باااارزا فااا  ٍجلياااة الحنااأر ، ٕالباااد لألٕاااراد الاااانً نٟ ٖاااون مضااااٍي،م  يزااا اا الااااات، الاصاااحجابة  بغااا٠  ٝب ااا  لألوااالاؼ  الاااو 

ولا٠ٕااار ال ااي ثاادٍم هياار ،م للَااالم والاارد صاالبيا ثجاااٍ َااا ء الإااراد  ولا٠ٕااار ال ااي ثٚااـو هياارة الَااالم ؤ جااُ. ٕااةًا مااا اهخٖااك  

 .(Savage & Liht, 2008) ال ٚإية، نسداد ٙلٛ الوت ويضحلسا بنجاد ي  اٝث  َٕاليةثٚدنر الاات ؤو ثدمرت  كحة الىيرة 

م  واياااااد  ووااااادٍم ٞااااا  ماااااف،م خخااااار ، وبالحاااااا    قااااااء داخااااا  ا(مجاٍاااااة بغااااا٠  بنجاااااا   ٍملااااال  إزااااا اـ ؤن ثٖٟ اااااَ  نٚااااايم  لإاااااراد الٍا

قاااااء  خااااارر ا(مجاٍاااة بغاااا٠  صاااالمي ٍملاااال  نححٚٚاااون  مااااً كااااحة الىيااارة ال ٚإيااااة ا(لاؽااااة  ،ااام. و فاااا  الٚاباااا ، نٚاااايم لإاااراد لٍا

إز اـ ثقار  خراء ولا٠ٕار   ٝجا َو ا(حا٢ لادف ؤٍقااء داخا  ا(مجاٍاة ( و ،دنادَا  لىيار ،م الَالياة . ووياار  ؤنقاا ثح ارا 

يات ا(لاؽة  ،م  (Pettigrew, 1979) ٝب  ا  ب ن ؤٕراد ا(مجاٍات  ٍىدما نحَلٛ لامر  بالٕو

اا  الاهححاارا . ووو اذ  ثنبياٛ الىيرواة  ؤن لإاراد لخعسفجعبيق الىعسيت على ا اا  ٝحٖضا   لإلَر : ثٖزـ   هيرواة بدارة إلاَر

اااابي ن اهححاااارو ن بضاااو   ( ٍاااً مرواااٛ اخحياااار 2( ٙقاااية صياصاااية ثحٖاااٛ  ماااُ هيااار ،م للَاااالم. و1ٍملااال اصاااحَداد ثااااا  ليؾااابحوا بَر

 ودا ؤٙا . وثىياوا َااٍ الىيرواة ٍملال بَاك الساناا ، ولٟاً ثام النروٚة ال ي ثٚود للجوت بغ٠  محَجد بحي  ن٠ون الٚلٛ  الو 

 & radicalization.)  Crossettدٍجاا بغ٠  ٙلي  مً ٙب   لادلة الحجرووية ال ي ثدٍم  ًل١ ٝحٖض   ٙابال لحنبياٛ الحنأر  

Spitaletta, 2010) 

 

 

 

 

 



27 
 

 ألاهميذج العام في الخعسف

ٞات الحالية:مً  خال٢ اصحَراـ الىجاًر الىيروة نجًٟ   اصحخالؼ الغز 

ست جَاروٗ الحنأر ٍملال ؤن الحنأر بىااء مٖااَيمي م٠اون ماً ؤٝثا  ماً مٖااوا، بىااء اندولو ياة حعسيف الخعسف .1 . ٝر

رامية ف  الَالٙات ب ن الللؾية  ومَحٚد خارر ًٍ الٚبو٢ الا حجاع  الَاا واصحخداا وصاث  ٍىيٖة ؤو ّ   دنجٙو

ثبه َاا الٖاوا مُ مٖاَيم وابيية هيرواة ؤخارف ماً م ا  الحنأر الَىياٗ والخغادد و ؤو ف  الحْ   الا حجاع . ٝجا ار 

 الخغدد الَىيٗ. 

 ًات مضارات ثراٝجية. رصجية ّو   رصجية . ان الحنٔر ٍجلية جَلم وثيغ ة ا حجاٍية عمليت الخعسف .2

واماااا  السااااح  وثوزٍااااد ٍملاااال مضااااحو عياماااال الخعااااسف .3 ااااست ٍواماااا  الحناااأر فاااا  ٍواماااا  الاااادُٕ ٍو وات ولؾااااية . ثٝر

ٍس يولاا.  لية، مُ الزٝ  ر ٍملل ا(مجاٍة ال ي نيحمي الي،ا الٖرد وثجٝر  ووصينة ٞو

اس ياو٢ ا(مجاٍاة . سليك الخعسف .4 محؾلة ثٖاٍالت ب ن ولؾية وا حجاٍية بجر َية هيااا ٙايم ؤندولو ياة محجٝر

 ووة ا(مجاٍة مً لاخر.ثإٙلم صلمي ف  موا اة القْول و ،دندات َ يَ   ًٍوف  بَك لاييان والَ٘ر والدنً، 

اس ياو٢ اثجاَاات صياصاية او دنيياة   مدً الخعسف .  نجًٟ الىير للحنٔر مً الحنأر الَااا الوضايه والحنأر ٍاادة نحجٝر

ااااادة مااااا نبٚاااا  فااااجً الَاااأر الَاااااا والٚاااااهون، امااااا الحناااأر الَىيااااٗ ٕاااااو   ثؾاااا   صااااحخداا الٚااااوة ؤو الَىااااٗ ؤو الاصااااخبَاد، ٍو

 و الَىٗ ؤو اصحخداماجا ف  الَالٙات ب ن الللؾية ؤو افمحجَية ؤو ف  الحْي   الا حجاع .الانجان باصحخداا الٚوة ؤ

 

 

 

 

 

 

 

 مدف الحنٔر (13  ع٠                                                        

 

ؤو الللجاا ي والاااا يغااا٠   اإلاسااخًي الجصئااي. ثح٠ااون مضااارات الحناأر َٝجليااة مااً رالراااة مضااحووات هاا : مسااخيياث الخعااسف

ٞالَدواهيااة وفاابه الاااات الااىخٖك، والاهدٕاٍيااة وا(مضااجاهية ااات والؾااٖات الللؾااية ٍىااد الٖاار د  . ٝجااا يغااج  خ اا ة النٍر

، ؤو الغَور با(حرمان اليضمي ؤو الغَور باليلم  الٖرد ٝضحية وخ  ثع ف  اليالم او ارثبامع  ،ا، ؤو ٍقووحع بججاٍة محنٔر

اادا الضاااواة، والا  ً . وهٖحاااو الَرفاا  والاادن يٍو اايم اليساايغ  اإلاسااخي يات ٙو ٞامصاارة والدرصااة وال ااي نااحَلم ٕيااع اللاالؿ صاالٝو

. ٝاااام جغااااج  الغااااَور بالَسلااااة وا(حرمااااان اليضاااامي لجمجاٍااااة الحناااأر مااااً خااااال٢ الحيغاااا ة الا حجاٍيااااة الرصااااجية ّو اااا  الرصااااجية

، وال اااي جغااا٠  إلاماااار الر عاا  الَااااا لٚااايم ا(مجاٍاااة خمعياااتاإلاسااخًي النلاااي أى الثقافااات احج. وؤخ ااا ا والغااَور بااااليلم لجمجاٍاااة

ة  ٝجا جغ٠  القْول ال ي ثدُٕ للحنٔر ٍامة. وثحوو  الَدوان الحنٕر
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 الحنٔر

بىاء هياا مَحٚدات 

يم ؽٖرا مخغدد  ٙو

اصحخداا الٚوة و ؤو  

الَىٗ ف  الَالٙات ب ن 
الللؾية والحْي   

 الا حجاع 

س الَٚاثدا  الحجٝر

والدن ي وا(حس   
 والا حجاع 

الغاٍر الضلبية هحو 

 خخر

الاصخبَاد والاٙؾاء 

 لآلخر

 مضحووات الحنٔر (14  ع٠                                                 

 

ومىحاأر ٍااً الىياااا  قاايم ىمعخقااداث مدشاادد بىاااا هظااامٍجليااة الحناأر ٍجليااة جَلاام ثراٝجيااة ثرثٟااس ٍملاال أعماادة الخعااسف  

 ، ىيعخماااد اسااااختدام وا(حس اااا  والا حجااااع .   ىالخمسلااااص العقاةااادو ىالااادينيالا حجااااع  الَااااا، ويغااا٠  مر ااااُ للضااالٜو الحنااأر

 لمااااا غسااااختدم الاقصاااااا ىالاساااادبعاد ل خااااسفاااا  الَالٙااااات باااا ن الللؾااااية وفاااا  الحْي اااا  الا حجاااااع ،   القااااية ىالعىااااف ىالاحباااااز

 ، ىمشاعس النساريت ل خسر الضلبية والغاٍ

.  وو٠ااااون ًلاااا١ مااااً خااااال٢ الحيغاااا ة الا حجاٍيااااة بىاااااا ايدىليحياااات ىمعخقااااداث خازحااااو عااااً الىظااااام الاحخمااااا ي: العماااايد ألاىى 

ة ف  الضحووات الللؾية والوصينة وال٠لية.   الرصجية ّو   الرصجية خال٢ مضارات محنٕر

.  وو٠اون ًلا١ بحَيايم ٙايم ا(مجاٍاة والحَاامٗ س ي ىالديني ىالسيا  ي ىالاحخما ي الخمسلص ألايدييليجي ىالع: العميد الثاوي

 مَاا والاهحجاء لاا واصخبَاد الاخر، باإلفإة لحٚووة َووة ا(مجاٍة والدٕاٌ ٍف،ا بالٚوة.

اصاحخداا   .  وو٠ون ًل١ مً خاال٢اسختدام ىساةل الاحباز ىالقية ىالعىف ىالاسدبعاد في جحقيق الارداف: العميد الثالث

الا بااااار والٚااااوة والَىااااٗ فااااد خخاااار الااااداخمل  وا(لااااارس  ؤا مااااُ آخاااار خااااارر ا(مجاٍااااة. ٝجااااا يضااااحخدا الٚااااوة والَىااااٗ فاااا  الحْ اااا  

.  الا حجاع  وثحوو  الىياا الا حجاع  ا ل هياا محنٔر

والَىااٗ فااد خخاار  وو٠ااون ًلاا١ مااً خااال٢  اصااحخداا الا بااار والٚااوة اسااختدام  الاقصاااا ىالاساادبعاد ل خااس: العماايد السابااا

اادا الخضااامح مااُ الاخاار فاا  مَحٚداثاا اااٍ محالااالااداخمل  وا(لااارس ، ٍو ة ثحوواا  افمحجااُ ا اال مجحجااُ ع ومجارصاااثع وخؾوؽاايحع. َو

.
ا
 محجاوط ٍٚاثدنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاسخًي النلي

اإلاسخًي 

 اليسيغ
 اإلاسخًي الجصئي
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 ؤٍجدة الحنٔر 15 ع٠                                        

 

 محسماث الخعسف

 :الصخصيت اححسماث

ااااااااة ثٖاااااااااٍالت يااااااااجثراٍٝجليااااااااة ثيغاااااااا ة ا حجاٍيااااااااة يااااااااار ولجاااااااا ي بحااااااااد، ولٟىااااااااع هخيجااااااااة حالحناااااااأر لاااااااايط اخ   ثباااااااادؤ ة فمجٍو

اااااة با صاااااحَدادات وا(ل ااااا ات الللؾاااااية للٖااااارد  ووحناااااور فاااااجً مضاااااارات ويافاااااىات جضااااااَم فااااا  ثاااااراٝم الَحٚااااادات الحنٕر

ا ٍااااً اللاااالؿ.  ااااة ثخغاااا٠  ٍملاااال الضااااحوف ومجااااا ناااادُٕ اللاااالؿ ٍملاااال الضااااحوف الٖااااردا مااااً بىاااااء مَحٚاااادات وثجاااااَر محنٕر

ااااادا الرفااااااء، والغاااااَور الؾاااااٖرا ّ ااااا  الٚابااااا  للىٚااااااظ َاااااو خ ااااا ة الازماااااات وخاؽاااااة ازماااااة الاوواااااة  والاهٟغاااااأ الَاااااامٖ ، ٍو

ىع الَىاااااااٗ ا(لاااااااارس ، بالياااااااالم، والىيااااااارة إلانجابياااااااة  وثناااااااوور فااااااابه ًاجااااااا  ماااااااىخٖك نجحااااااااز با هدٕاٍياااااااة للَىاااااااٗ، وعاااااااٍر

يات مقادة للججحجُ.  وا(مضجاهية وال ،ور. ٝجا نبدؤ بز  جة َاٍ الَحٚدات ٍملل ع٠  صلٝو

 اححسماث الاحخماعيت:

يات الحنأر  . ميتالحاضىاث غير السس ثح٠ون  اور الحنٔر فا  ا(حافاىات ّ ا  الرصاجية، ٕغايٌو ٙايم ومَحٚادات وصالٝو

 ثناأر ٍىيااٗ.
ا
ااة و يٚااا ااود لاو اا  فاا  بىاااء مَحٚاادات محنٕر  وخاؽااة مااً خااال٢ ؤصااالي  الحيغاا ة الا حجاٍيااة ٙااد جغاا٠  الٙو

 .  وجَد لاصرة افحنة الضياصية والام ف  بىاء هياا مَحٚدات محنٔر

اة ماً خاال٢ الىاا ج والٟحا  الدرصاية وماً ؤصااالي  ٝجاا نحناور بىااء   . ضاىاث السساميتالحا هيام الٚايم والَحٚاادات الحنٕر

اااٍ يلٚااة ماجااة فاا  ثنااور مضااارات الحناأر بمااا فاا  جَسوااٍس ؤو بيااال٢ ٕٟاار   الحيغاا ة الا حجاٍيااة الرصااجية والحَلاايم الرصاامي. َو

  رٚإة الَىٗ والٚوة. مخضامح وبىاء مىيومة ٙيم ومَحٚدات جَيم ايز اا خخر وجَسز رٚإة ا(حوار بد٢ 

 ً ااات    . الحاضاىاث النباار ااة يافاىة ٝ اا ف، ٕاهخغااار ٙاايم الحنأر وهبااا خخاار باا ن مججٍو ثج اا  ال ٚإااة الا حجاٍيااة الحنٕر

ة. مجحجَية ٝب   يغ٠  اليلة الا حجاٍية  يات الحنٕر ود للضلٝو  ال ي جَج  ٞٙو

، خاؽاة اًا جغا٠  القاْول الَاماة محٖاس ٍملال الضاحوف الَوام  افحٖسة.   الللجا ي وا(مجعا  للضا   فا  مضاارات الحنأر

مااااا اٙز هااااد بالغااااَور بَااااد الَدالااااة والضاااااواة وباليااااالم ٍامااااة. ثج اااا  الغااااٟالت الا حجاٍيااااة ٞااااالٖٚر والبنالااااة وخاؽااااة ٍىااااد 

.  ٝجا ؤن ثنوور الغاٍر الضلبية ومغاٍر  ود الْاا للحنٔر .  الٟراَيةالغبا  الٙو يات الحنٔر  جَج  ٝٚاديات لضلٝو
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 ازمة هوية•

 ضبط ذات منخفض•

 سلون مضاد للمجتمع•

 الصفات الشخصية

 التنشئة االجتماعية •

 التعلم غير الرسمي•

 استخدام الموة والعنف•

 ثمافة غير متسامحة•

الحاضنة غير 
األسرة -الرسمية  تعلم رسمي الصائي• 

 ليم ماضوية•

 اساليب غير دمولراطية•

 غياب تعليم الحوار•

 -الحاضنة الرسمية 
 المدرسة

 تمركز عرلي•

 تمركز ديني•

 تمركز عشائري•

 تمركز جماعة•

الثمافة  -الحاضنة الكبرى 
 االجتماعية

الضلٜو •

 الحنٔر

 الغاٍر الضلبية

 القْول الا حجاٍية  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                           

ٞات ٍجلية الحنٔر   (16  ع٠                                                         محر

 

 

 عمليت الخعسف

ٞات بااا ن    ر الاااراًَ ٍملااال ث٠امااا  الغاااز  ر ث٠ااااممل  مب اااي ٍملااال يَحجاااد َااااا لاهجاااًو الىجااااًر الىيرواااة فااا  محاولاااة للوؽاااو٢ ب ااال ؤهجاااًو

ر  ماً ان ٍجليااة الحنأر ٍجلياة ثنورواة ًات مضاارات ؤٕٚيااة   الح٠اما  والاهادمار الٖااَيمي لاااٍ الىجاااًر نىنلاٛ َااا الاهجاًو

ر الىيار لَجليا جودنة  مً يي  الىجو الحنورا الللج ي. ٝجا نحاو٢ َااا لاهجاًو ة الحنأر َٝجلياة جَلام ب ن ا(حافىات ٍو

ليااة. ٕااالحنٔر ٍجليااة جَلاام وبىاااء مَحٚاادات  ااٛ مضااارات ولؾااية ووصااينة ٞو ثراٝجيااة وثٖاٍليااة رصااجية ّو اا  رصااجية  جَجاا  ٕو

س ف  الحٖاٍا  با ن الللجا ي لجمجاٍاة وجضاحخدا فا  الحَاما  ماُ خخار افحملا  وا(لاارس   الىيااثخالٗ  الا حجاع  الَاا وثحجٝر

 وبٍاااادة بىاااء الاياٞااا  الا حجااااع  باصااحخداا ؤصاااالي  ّ ااا  
ا
راميااة وجضاااحخدا الَىاااٗ والٚااوة و ،ااادٔ لحْ ااا  افمحجااُ ٙضاااروا دنجٙو

ٛ مَحٚد ا(مجاٍة واصخبَاد واٙؾاء لاخر مُ مغاٍر صلبية   هحو خخر.ومغاٍر ٝراَية ٕو

  حىٖيا.ووب ن الغ٠  الحا   ٍجلية ثنور الضلٜو الحنٔر فجً مضارات البىاء والح٠ووً وال            
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 ا(حرمان اليضمي•

سلة •   ،دند ٍو

 الاهٟغأ الَامٖ •

 الغَور باليالم•

 الضغيط العامت

الحيغ ة الا حجاٍية •

 مخغددة 

 الحَلم ّ   الرصمي•

 جَلم رصمي اٙؾاج •

 رٚإة ّ   مخضامحة•

اإلاعخقداث بىاا  

س ًاج   •  ثجٝر

س ٍري  ودن ي • ثجٝر

 وا حجاع  ورٚاف 

 ٝراَيع لالخر•

مغاٍر مقادة •

 للججحجُ

 اإلاشاعس السلبيت

رامية•  وصاث  ّ   دنجٙو

 اصحخداا الٚوة والَىٗ •

 اٙؾاء واصخبَاد•

 اندولو ية ا(مجاٍة•

 اليساةل

 صلٜو م ،ور واهدٕاع  •

 جْي   ا حجاع  ٙضرا •

 مغاٍر الٟراَيع•

 صلٜو مقاد للججحجُ•

 سليك الخعسف

 

 

 

 

 

 

 ٍجلية الحنٔر  ( 17 ع٠                                     

 

ر  جا نٚز و لاهجًو   ٝو
ا
 وم٠اهياا

ا
يْادي،ا ٍملال الضاحوف الللجا ي الازماات الللؾاية والقاْول  ٕان ٍجلية الحنأر ثحناور زمىياا

اة  ، نيحف ًٍ َااٍ الازماات والقاْول بىااء هيام مَحٚادات محنٕر الَامة واليالم. ومُ و ود يافىات ثب ي وجَسز ٙيم الحنٔر

ٚاااااف  مو ؽااااٖروة.   رياااا  ور ٝااااس ولجاااا ي و جاااااع  وا حجاااااع  ودن ااااي ٍو  [ئدا ث٠ااااووً هياااااا مَحٚاااادات ؽااااٖروة و اماااادة ب اااال ثجر
ا
لاااادا

ك لآلخاااار. وفاااا  ىاااا  م اااا  َاااااٍ البىاااااء والح٠ااااووً واللااااحً الضاااالمي والقااااْول الَامااااة  مغاااااٍر صاااالبية ومغاااااٍر الٟراَيااااة والاااإر

رامية وخاؽة اصحخداا الَىٗ والٚوة فا   والغاٍر الضلبية، ومُ اوضداد ٕرؼ الحىجية والحجٟ ن نحم ثب ي وصاث  ّ   دنجٙو

يات م ،اااورة ومىدَٕاااة هحاااو خخااار وجضاااود اصاااز اثيجيات الاٙ الحٖاٍااا  ماااُ خخااار ؾااااء والاصاااخبَاد لآلخااار. وث٠اااون افحؾااالة صااالٝو

 ومحاولة الحْي   الٚضرا للججحجُ فجً ميلة هياا الَحٚدات الحنٔر والحجاوط ومُ عيٌو مغاٍر الٟراَية.

الضاااااحانا بجااااا ٕي،اااااا مااااً عااااَور بالياااااالم وبخ اااا ة  ٍملاااال البىاااااء الللجااااا ي ووجٟااااً الٚااااو٢ ان القاااااْول الَامااااة الواَٙاااااة 

ٍجليااات الحيغاا ة الا حجاٍيااة مااً خااال٢  ُوالَسلااة والاهٖحاااو الَرفاا  والاادن ي ثاادٕوالاً ٢ وادراٜ ال ،دناادات وا(حرمااان اليضاامي 

ية ٍملل الَىٗ  ة ثقٖ  عٍر ة ف  مضارات ا(حافىات الرصجية ّو   الرصجية ب ل بىاء مر َية للضلٜو  امدة ومحنٕر الحنٕر

د ثدُٕ  صز اثيجيات ثٟيٗ محوإٚة مُ َاٍ الحٖااٍالت وجَسوس   ا(لارس  وفد خخر الغاٍر الضلبية ومغاٍر الٟراَية، ٙو

 جغج  الحنٔر الَىيٗ.  

 

 

References 

Aaron, D. (2008). In their own words: Voices of jihad (Compilation and Commentary). Santa Monica, CA: RAND Corporation. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG602.pdf  

Al-Lami, M. (2009) Studies of Radicalization: State of the Field Report. Department of Politics and International Relations: 
University of London, ESRC.  

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG602.pdf


32 
 

Bandura, A. (1990). Mechanisms of moral disengagement. In W. Reich (Ed.), Origins of terrorism: Psychologies, ideologies, 
theologies, and states of mind (pp. 161-191). Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Bandura, A., Barbaranelli, C.,, Caprara, G. V.,and Pastorell, C. (1996). Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of 

Moral Agency  Journal of Personality and Social Psychology 1996, Vol. 71, No. 2, 364-374 

Bartlett J and Birdwell J (2010) From Suspects to Citizens: Preventing Violent Extremism in a Big Society. Demos. Available: 

https://www.demos.co.uk/files/From_Suspects_to_Citizens_-_web.pdf?1279732377  
 Bartlett, J., Birdwell, J. and King, M ( 2010).  The edge of violence a radical approach to extremism.  Magdalen House, 136 

Tooley Street London, SE1 2TU, UK. Available at: https://www.demos.co.uk/files/Edge_of_Violence_-_web.pdf  
Beutel,  A. J, (2007). Radicalization and Homegrown Terrorism in Western Muslim Communities: Lessons Learned for 

America (Bethesda, MD: Minaret of Freedom Institute. 
Beutel,A. J., (2007). ―Radicalization and Homegrown Terrorism in Western Muslim Communities: Lessons Learned for 

America.‖ Minaret of Freedom Institute, (August 30, 2007), P. 12. Available at: 

http://www.minaret.org/MPAC%20Backgrounder.pdf 
Borum, R. (2011). "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." Journal of Strategic 

Security 4, no. 4 (2011): 7-36. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1  

Borum, R. (2011). "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." Journal of Strategic 

Security 4, no. 4 (2011): 7-36. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1 

Borum, R., (2003).  ‗‗Understanding the Terrorist Mindset,‘‘ FBI Law Enforcement Bulletin (July 2003): 7–10. 

Bouhana N., and Wikström, O., (2008).Theorizing Terrorism: Terrorism as Moral Action. A Scoping Study; Wikström, 

―Explaining Crime as Moral Actions. 

http://www.pkforum.no/index.php/fokusmenyen/fokusarkivet?task=document.viewdoc&id=210  

Bouhana N., and Wikström, O., (2011)  Al Qai'da-Influenced Radicalisation: A Rapid Evidence Assessment. Available at : 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116724/occ97.pdf  

Christmann, K (2012 ). Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism : A Systematic Review of the Research 

Evidence. . Youth Justice Board for England and Wales. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-

extremism-systematic-review.pdf  

Christmann, K.  (2012) Preventing Religious Radicalization and Violent Extremism: A Systematic Review of the Research 

Evidence. Youth Justice Board. Available at: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-

extremism-systematic-review.pdf  

Connor, K., (2005).  ‗‗ ‗Islamism‘ in the West? The Life-Span of the Al-Muhajiroun in the United Kingdom,‘‘ Journal of Muslim 

Minority Affairs 25, no. 1: : 117–133. 
Crenshaw, M. (2000). The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century. Political Psychology, 21(2): 405-420  

Crossett, C. and J. Spitaletta, ( 2010). Radicalization: Relevant psychological and sociological concepts (Ft. Meade, MD: U.S. 
Army Asymmetric Warfare Group, 2010). Journal of Strategic Security, Vol. 4 No. 4 http://scholarcommons. 

https://info.publicintelligence.net/USArmy-RadicalizationConcepts.pdf  

Dalgaard-Nielsen, A. (2010). Violent Radicalization in Europe: What we know and what we do not know. Studies in Conflict & 

Terrorism, 33:797-814 

Danish Intelligence Services (PET),(2009). ‗Radicalization, Recruitment and the EU Counter-Radicalization Strategy. 
Divinski, P-D., (2009) Group Radicalization Assessment System United States Military  

Gill, P. (2008) ‗Suicide Bomber Pathways Among Islamic Militants‘, Policing: A Journal of Policy and Practice 4 (2): 414. 
Horgan, (2005), The Psychology of Terrorism, London: Routledge  

Kilcullen, D. (2009). The accidental guerilla: Fighting small wars in the midst of a big one. New York: Oxford University Press. 

https://www.demos.co.uk/files/From_Suspects_to_Citizens_-_web.pdf?1279732377
https://www.demos.co.uk/files/Edge_of_Violence_-_web.pdf
http://www.minaret.org/MPAC%20Backgrounder.pdf
http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1
http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1
http://www.pkforum.no/index.php/fokusmenyen/fokusarkivet?task=document.viewdoc&id=210
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116724/occ97.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-extremism-systematic-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-extremism-systematic-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-extremism-systematic-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396030/preventing-violent-extremism-systematic-review.pdf
http://scholarcommons/
https://info.publicintelligence.net/USArmy-RadicalizationConcepts.pdf


33 
 

King, M.  &  Taylor, D.,  (2011) The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social 
Psychological Evidence, Terrorism and Political Violence, 23:4, 602-622, DOI: 10.1080/09546553.2011.587064    

Kruglanski A., W.  and Fishman,S., (2009). ‗‗Psychological factors in terrorism and counterterrorism: Individual, group, and 

organizational levels of analysis,‘‘ Social Issues and Policy Review 3, no. 1 (2009): 1–44. 

Masters, E. & Deffenbaugh, A. (2007). The lesser jihad: Recruits and the al-Qaida network. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc. 
Masters, E. & Deffenbaugh, A. (2007). The lesser jihad: Recruits and the al-Qaida network. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc. 
McCauley C., and Moskalenko,S.,  (2008). ‗‗Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism,‘‘ Terrorism 

and Political Violence 20, no. 3 (2008): 415–433. 
McCauley, C. and Moskalenko, S. (2008) ‗Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism‘, Terrorism and 

Political Violence, 20 (3), pp.415–433.  

McCauley, C., and S. Moskalenko. (2008). ―Mechanisms of Political Radicalization: Pathways toward Terrorism.‖ Terrorism 
and Political Violence 20 (3): 415–433. doi:10.1080/0954655 0802073367    

McCauley, C., Mosalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways towards terrorism," Terrorism and 

Political Violence. 415-433. Available at: 

http://www.brynmawr.edu/aschcenter/mccauley/webpage%20stuff/2008%20mechanisms%20rad%20McC

%20Moskale.pdf  

 Moghaddam, F.,  (2005). ‗‗The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration,‘ American Psychologist 60, no. 2 (2005): 

161–169. Available at: http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf  

Pettigrew, T. F. (1979). The ultimate attribution error: Extending Allport‘s cognitive analysis of prejudice. Personality and 
social psychology bulletin, 5 (4), 461–476. 

Porta, D. & LaFree, G. (2012).Processes of Radicalization and De-Radicalization. IJCV : Vol. 6 (1) 2012, pp. 4 – 10. Available at: 

https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/LafreeEditorial.pdf  

Porta, D. & LaFree, G. (2012).Processes of Radicalization and De-Radicalization. IJCV : Vol. 6 (1) 2012, pp. 4 – 10. Available at: 

https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/LafreeEditorial.pdf  

Royal Canadian Mounted Police (2009). Radicalization: A Guide for the Perplexed. National Security System (NSS). Available 

at: http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sn-ns/rad-eng.htm  

Sageman, M. (2004). Understanding terror networks. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Sageman, M. (2005). The normality of global jihadi terrorism. The journal of international security affairs, 8, 1-10. 

Sageman, M. (2007) Radicalization of Global Islamist Terrorists. United States Senate Committee on Homeland Security and 

Governmental Affairs.  

Sageman, M. (2008). Leaderless jihad: Terror networks in the twenty-first century. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press. 

Sageman,M., (2008).‗‗A Strategy for Fighting International Islamist Terrorists,‘‘ Annals of the American Academy of Political 
and Social Science 618, no. 1 : 223–231. 

Savage, S., & Liht, L. (2008). Mapping fundamentalisms: The psychology of religion as a subdisciplinein the understanding of 

religiously motivated violence. Archive for the psychology of religion, 30, 75–91. 

Schmid, Alex P. 2004. Frameworks for Conceptualizing Terrorism. Terrorism and Political Violence 16 (2):197-221. 

Silber, M. D., & Bhatt, A. (2007). Radicalization in the west: The homegrown threat. New York City: NYPD Intelligence Division. 
Available at: http://eurabia.parlamentnilisty.cz/UserFiles/document/NYPD.pdf  

Silber, M.,  and Bhatt,A. (2007).Radicalization in the West: The Homegrown Threat (New York: NYPD Intelligence Division. 
Silber, Mitchell, and Arvin Bhatt. (2008). Radicalization in the West: The Home-grown Threat. New York: Police Department. 

http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/public_information/NYPD_Report-

Radicalization_in_the_West.pdf    

http://www.brynmawr.edu/aschcenter/mccauley/webpage%20stuff/2008%20mechanisms%20rad%20McC%20Moskale.pdf
http://www.brynmawr.edu/aschcenter/mccauley/webpage%20stuff/2008%20mechanisms%20rad%20McC%20Moskale.pdf
http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf
https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/LafreeEditorial.pdf
https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/LafreeEditorial.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sn-ns/rad-eng.htm
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/UserFiles/document/NYPD.pdf
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/public_information/NYPD_Report-Radicalization_in_the_West.pdf
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/public_information/NYPD_Report-Radicalization_in_the_West.pdf


34 
 

Silke, A. (2008), Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalization, European Journal of 
Criminology, 5(1): 99-123  

 Sternberg, Robert J. (2003). A duplex theory of hate: Development and application to terrorism, massacres, and genocide. 

Review of General Psychology, Vol 7(3), Sep 2003, 299-328 

Sykes, G.  and  Matza D., (1957).  American Sociological Review Vol. 22, No. 6 (Dec., 1957), pp. 664-670  
Szlachter, D., Kaczorowski, W., Muszyński, Z.,Potejko, P., Chomentowski, P., Borzoł, T., (2012). Radicalization of Religious 

Minority Groups and the Terrorist Threat — Report from Research on Religious Extremism among Islam 

Believers Living in Poland.   Internal Security,  July–December 2012  79-100 
Taarnby, M. (2003) Profiling Islamic Suicide Terrorists, a research report for the Danish Ministry of Justice. Danish 

Ministry of Justice. 281.  
Taarnby, M. (2005) Recruitment of Islamist Terrorists in Europe: Trends and Perspectives. Danish Ministry of Justice 

Taylor, M., and John Horgan, (2006)  ‗‗A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in the Development of 

the Terrorist,‘‘ Terrorism and Political Violence 18. no. 4 (2006): 585–601. 
Tinka M. V., and  Staun, J., (2009). Islamist Radicalization: A Root Cause Model (The Hague, Netherlands: Institute of 

International Relations Clingendae 
Tony Stanley & Surinder Guru (2015) Childhood Radicalisation Risk: An Emerging Practice Issue, Practice, 27:5, 353-366, 

DOI: 10.1080/09503153.2015.1053858 

U.S. National Counterterrorism Center, (2010) "Radicalization: Myth and Reality". U.S. National Counterterrorism Center. 

Retrieved 2010-01-17. 

UK. Report (2008)Behavioural Science Operational Briefing Note: Understanding radicalization and violent extremism in the 

UK. Report BSU 02/2008. Retrieved at:http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1 

Wiktorowicz, Q. (2004) ‗Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam‘, The Roots of Radical Islam, Department of 

International Studies, Rhodes College 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.nctc.gov/site/technical/radicalization.html
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

