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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  {: قال اهللا تعاىل                 { )البقرة[  )١ :

١٩٠  .[  

  {: وقال سبحانه                         

            { )٩٠: النحل[  )٢  .[  

ن عصاين فقد عصى اهللا، من أطاعين فقد أطاع اهللا، وم{: وقال عليه الصالة والسالم
  ]. رواه البخاري [  )٣( }ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين

ال يزال الناس خبري ما عظموا السلطان والعلماء، فإن : " وقال سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا
ذين أفسد دنياهم وأخراهم   . "عظموا هذين أصلح اهللا دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا 

  ) ].  ٢٦٠ ٥": ( ط اجلامع ألحكام القرآن : نقال عن القرطيب[ 

                                                
  . ١٩٠: سورة البقرة آية ) ١(
  . ٩٠: سورة النحل آية ) ٢(
  ). ٢/٣٨٧(أمحد  ،)٢٨٥٩(ابن ماجه اجلهاد  ،)١٨٣٥(مسلم اإلمارة  ،)٦٧١٨(البخاري األحكام ) ٣(
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  المقدمة 
  {: نبدأ بذكر اهللا          { )١(  .  

  .حتة كل خري ومتام كل نعمة؛ فا بسم اهللا الرمحن الرحيم
مالك يوم الدين، احلمد هللا واضع املوازين ارتضى لنا . الرمحن الرحيم. احلمد هللا رب العاملني

دين اإلسالم ودعا إليه، ودعا إىل حتية السالم ودار السالم، وحث عباده على العدل 
اهم عن الظلم واالعتداء والطغيان، ووعد عباده املؤمنني املتبعني لنهجه القومي  واإلحسان، و

 {:... جعل من دعوة إبراهيم عليه السالم. وصراطه املستقيم بالتمكني يف األرض واألمان
           { )وأقر عيون ساكنيه ] ٣٥: يم، اآليةسورة إبراه... [  )٢ ،

بأمنهم من اخلوف وباألمن واالستقرار لتهدأ النفوس وتقر األجفان ويهنأ املسلمون بالتوحيد 
والعبادة للواحد الديان، سبحانه وتعاىل له النعمة والفضل والثناء احلسن، والصالة والسالم 

 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان األمتان على إمام اهلدى واخلري نبينا حممد بن عبد اهللا
  : إىل يوم الدين أما بعد
ا جنا، ومن زاغ  -سبحانه وتعاىل  - فقد وضعنا اهللا  على احملجة البيضاء، من استظل 
علينا دينه وأمت نعمته، واإلنسان يف دروب احلياة تضطرب  - سبحانه  -عنها هلك، وأكمل 

الذي يلقي بنفسه إىل املهالك وإىل دروب أحواله ما بني خري وشر وهداية وضالل، وهو 
سواء بضعفه عن ضبط نفسه أو نوازع الشر فيها أو  -إال من رحم ريب  -العذاب والتهلكة 

باستسالمه وعدم جهاده ملكائد الشيطان ونفسه األمارة بالسوء، أو مبا يكتسبه ويتعلمه من 
  . وسائل العنف والعدوان والتطرف

سلوك يظهر يف سلوكيات كثري من البشر، ويرجع إىل  وال شك أن العنف والعدوان
عوامل ودوافع حتركه، وقد عرف السلوك العدواين والعنف يف كل العصور، وكانت أول صور 

عندما تقبل اهللا من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر فقتل  - عليه السالم  -العنف بني ابين آدم 

                                                
  . ٢٨: سورة الرعد آية ) ١(
  . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٢(
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ين هو ما يقوم فيه املعتدي بإيذاء غريه أو اخلاسر أخاه الرابح حسدا وظلما، والسلوك العدوا
  . نفسه وغريه معا

ولفرتات التنشئة األوىل يف الصغر دور كبري يف إكساب وتعليم هذا السلوك، وقد يصبح 
  . مميزا لبعضهم يف مرحلة الشباب

وقد يبدأ السلوك التخرييب منذ الصغر يف صورة إتالف املمتلكات، واملقتنيات أو 
عن عدم االستجابة للمطالب أو األنانية، ويصبح أكثر خطورة حينما يأخذ تشويهها تعبريا 

صورة سلوك مجاعي أو عصبة لتفريغ الطاقة، وحينما يصبح سلوكا مرضيا تنعكس آثاره على 
تمع بل يف الدول على مستوى عاملي   . احمليطني يف األسرة وا

د تتضافر كلها أو أغلبها يف وتتنوع األسباب املؤدية إىل العنف واإلرهاب والتطرف، وق
تمعي واألمان النفسي الذي يعد  الظهور لدى الشخص واليت متتد آثارها إىل زعزعة النظام ا

  . من أهم الضرورات اإلنسانية لدى البشرية مجعاء
النفسية : واستشعارا من الباحثة بأمهية معرفة أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف

ها جمتمعة وبصورة شاملة متعمقة، فقد قامت باختيار هذا واالجتماعية، والفكرية، وغري 
اجلانب والكتابة فيه، وتتمثل أمهية هذا اإلجراء يف كون اإلرهاب أصبح ظاهرة منتشرة يف 
ذا الشكل  دد سالمة اجلماعات واألفراد وأمنهم، وحيث إن اإلرهاب  بالد العامل كله، 

األوىل وبعد الثانية وبدءا بالعشرينيات مرورا  وفد من الغرب يف أساسه عقب احلرب العاملية
اية األربعينيات حيث شنت املنظمات اليهودية الرعب الصهيوين يف  بالثالثينيات إىل 

دير " وما صاحبها من جمازر" األرقن " فلسطني عن طريق مجاعات إرهابية ويف مقدمتها 
لة إسرائيل سلسلة من احلروب ، مث تال قيام دو "اهلاجاناه"و" السترين"وغريها، و" ياسني

وأعمال العنف بني العرب وإسرائيل زاولت فيها إسرائيل شىت أنواع الرعب واإلرهاب، 
  . واالعتداء املسلح والقتل اجلماعي وما زالت تزاول ذلك ضد العرب إىل يومنا هذا
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رب واإلسالم من مساته الرفق والعدالة واحملبة واألمن واحلرية السامية، وهو دين حيا
العنجهية واخلروج على احلاكم ما دام قائما بشرع اهللا تعاىل، وحيرم الظلم والبغي واإلفساد يف 

  . األرض
وال شك أن الظروف احمليطة اليوم وظهور حركات العنف واإلرهاب يف جمتمعاتنا 
ا وخالقها واليت تستهجن العنف  اإلسالمية على وجه اخلصوص اآلمنة بطبعها وبفضل ر

اإلرهاب اتفاقا مع الشرع القومي يستدعي االحتاد والتعاون يف القضاء عليها والعمل والغلو و 
  . اجلاد على اجتثاثها من جذورها كل حسب ختصصه وميدانه

ومعرفة األسباب املختلفة وحصرها خطوة مهمة وضرورية للحد من العنف واإلرهاب 
 {: قائل عز من قائلوالتطرف والقضاء عليه بإذن اهللا، ويف هذا استجابة هللا ال        

                 { )وامتثاال لقوله سبحانه )١ ، :}      

                                 { )٢(   ،

  {: ينهى عن االعتداء بقوله -تعاىل  -كما أن اهللا           

     { )٣(  .  

ذه املناسبة ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل بعد شكر اهللا سبحانه وتعاىل إىل  و
ود اإلسالمية وأخص بالشكر رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي جامعة اإلمام حممد بن سع

ذا البحث  مبا يتعلق ( عن موقف اإلسالم من اإلرهاب على إتاحة الفرصة يل للمشاركة 
وعلى اإلسهامات واجلهود الطيبة املباركة بإذن اهللا يف تناول ) بتوضيح أسباب اإلرهاب 

  . وتيسري مثل هذا األمر

                                                
  . ٢: سورة املائدة آية ) ١(
  . ٩٠: سورة النحل آية ) ٢(
  . ١٩٠: سورة البقرة آية ) ٣(
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سبحانه وتعاىل أن يرفع ما باألمة من بالء، ويصوب فكر املنحرف ويقوم  سائلة املوىل
  . املعوج، وحيفظ بالدنا وبالد املسلمني من كل سوء ويوفقنا ملا فيه اخلري والفالح

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  األسباب الفكرية لإلرهاب والعنف والتطرف 
  : نف والتطرف في أغلبها إلىتعود األسباب الفكرية لإلرهاب والع

ومرجع . معاناة العامل اإلسالمي اليوم من انقسامات فكرية حادة، بني تيارات خمتلفة - ١
هذه املعاناة وما ترتب عنها من مشكالت وانقسامات هو اجلهل بالدين والبعد عن التمسك 

  : بتوجيهات اإلسالم، ومن أبرز التيارات املعاصرة، هي
دعو إىل بناء احلياة على أساس دنيوي وغري مرتبط باألصول الشرعية ي: تيار علماين - أ

وال بالتقاليد والعادات واملوروثات االجتماعية األصيلة، هي من وجهة نظر أصحاب هذا 
  . االجتاه، عوائق يف طريق التقدم واالنطالق حنو احلضارة

احلضاري، فهي  يعارض املدنية احلديثة وكل ما يتصل بالتقدم: تيار ديين متطرف -ب
من وجهة نظرهم ليست إال فسادا يف األخالق، وتفككا يف األسر ومجودا يف العالقات 
ا متنكرا لآلداب  االجتماعية، فهم يرون أن احلضارة جتعل الفرد يعيش لنفسه ملبيا لرغبا

ولذا فكل جانب يرفض فكر اآلخر ويقاومه، وينظر إليه نظرة ريب وشك دون . والفضيلة
ا مبا عنده من أصول ومبادئ متحيص و  تقومي، ليصل إىل احلق واملبادئ األساسية فيها، ليقار

: الظاهري( ميكن أن تكون عامال مشرتكا جيمع بينها ويكون فيه اخلري لكال التيارين 
٦٢ - ٦١، ٢٠٠٢  .(  

وقد حدثت أفعال عنف إرهايب يف البالد العربية واإلسالمية مت ربطها بشكل أو بآخر 
و والتطرف الديين كما حدث يف اجلزائر ومصر والبحرين من تفجريات يف السنوات بالغل

ال التفجري اإلجرامي يف العليا بالرياض يوم االثنني . األخرية وال يغيب عن الذهن يف هذا ا
والتفجري الذي حدث . ( م ١٩٩٥/  ١١ / ١٣املوافق  -ـ ه ١٤١٦مجادى اآلخرة  ٢٠

وتفجري السفارة املصرية يف إسالم )  -ه ١٤٢٤هر رمضان لعام مبجمع احمليا السكين يف ش
  . م ١٩٩٥/  ١١/ ١٩املوافق  - ه ١٤١٦مجادى اآلخرة  ٢٦آباد بباكستان يوم األحد 

  )  ٥٧، ٢٠٠٣: السلطان( 
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  : تشويه صورة اإلسالم واملسلمني - ٢
و دين رعاية إن دين اإلسالم هو دين العدالة والكرامة والسماحة واحلكمة والوسطية، وه

  . املصاحل ودرء للمفاسد
إن أفعال الناس املنتسبني إىل الدين، تنسب عادة إىل الدين ذاته، فإذا غال امرؤ يف دينه 
فشدد على نفسه وعلى الناس، وجار يف احلكم على اخللق، نسب الناس ذلك إىل دينه 

  . فصار فعله ذريعة للقدح يف الدين
ديث شوه الدين اإلسالمي احلنيف، ونفر الناس منه، إن الغلو يف الدين يف العصر احل

وفتح األبواب للطعن فيه، فتجرأ أناس على أفعال وأقوال مل يكونوا ليجرءوا عليها لوال وجود 
  .الغلو والغالة، فسمع الطاعنون يف الشريعة 

  )  ٦٩٣، ١٩٩٨: اللوحيق( 
واليت أمجع معظم )  ـ ه ١٤٠٨: الرباق( وجيدر بالذكر هنا الدراسة امليدانية اليت أعدها 

أفراد عينة البحث على دور العامل الفكري يف تكوين السلوك اإلرهايب جلميع املنظمات 
املتطرفة واإلرهابية؛ حيث أشاروا إىل أن اإلرهايب شخص يرفض الواقع ويسعى حملاربة املبادئ 

أن يلجئوا إىل  واملعتقدات السائدة ويرى أفراد العينة أن أصحاب الفكر السوي ال ميكن
معاجلة قضاياهم عن طريق القتل والتدمري أو إحلاق الضرر باآلخرين مؤكدين أن الفكر 
السوي هو الذي يعاجل قضاياه وفق الطرق الشرعية، وقد أكد أفراد العينة على أن احلماية 

تمعات اإلسالمية من التأثر بالتوجهات الفكرية اخلطري  ( ة الفكرية مطلب ضروري يف وقاية ا
  ).  ١٠١ص 

ونتيجة لكثرة العمليات اإلرهابية اليت استهدفت املصاحل الغربية، يف بعض البالد اإلسالمية، فإن الغرب يقف 
اليوم موقف احلذر من املسلمني؛ بسبب األعمال اإلرهابية العديدة اليت استهدفتهم يف داخل دوهلم وخارجها، 

ديدات باسم أشخاص يز  م مسلمون، يدافعون عن اإلسالم هذا األمر يشري إىل ونتيجة ملا يصلهم من  عمون أ
  . وجود خلل فكري ديين لدى بعض الفئات اليت تؤمن الدفاع عن اإلسالم واجلهاد باسم الدين

  ).  ٦٤ -  ٦٣، ٢٠٠٢: الظاهري( 
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ضآلة االهتمام بالتفكري الناقد واحلوار البناء من قبل املربني واملؤسسات الرتبوية  - ٣
  : الميةواإلع

ا للتفكري والتحقق يتطلب التناول العلمي  إن االهتمام بالعقول وإثراءها باملفيد واستثار
يف النظر إىل األمور وإعطاء أمهية للحوار الفكري مع اآلخر، ومن عيوب الرتبية والتعليم يف 

عالم مبا املدارس أسلوب التلقني وحشو مواد الدراسة فيها مياثل ما عليه احلال يف وسائل اإل
جيمد الفكر ويسطحه يف عديد من الدول العربية اإلسالمية على وجه اخلصوص أو بأفكار 

  . وبرامج تدعم اإلرهاب والعنف بطرق مباشرة أو وقتية غري مباشرة
  : سوء الفهم والتفسري اخلاطئ ألمور الشرع - ٤

قه يف الدين وهذا األمر الذي يتعرض له بعض الناس يدعمه وجود من يدعون العلم والف
وينصبون أنفسهم أئمة ويتساهلون يف أمور احلالل واحلرام ويأخذون من األمور ظاهرها أو 

  . وفق أهوائهم الشخصية، دون الرجوع إىل العلماء األكفاء وأهل العلم الشرعي الصحيح
م االستعجال، وعدم اجلمع بني األدلة، أوعدم فهم مقاصد الشريعة   . ورمبا كان ديد
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  ب االقتصادية لإلرهاب والعنف والتطرف األسبا
تمعات الفقرية من األسباب  يعد االقتصاد بتقلباته وما يلحقها من تغريات مؤثرة يف ا
اخلطرية احملركة ملوجات اإلرهاب يف العامل، وتبشر العوملة اليت قد جتتاح العامل يف األعوام املقبلة 

تمع ات املطحونة، مما يزيد الفجوة بني الدول الغنية، مبزيد من األزمات االقتصادية للدول وا
والدول الفقرية، ويتوقع بعض املفكرين واحملللني االجتماعيني زيادة املكانة واألمهية والنفوذ 
لرجال املال والتجارة، وباملقابل احنسار نفوذ ودور أهل السياسة، ويتوقع أحد أولئك املفكرين 

أن يكون اإلرهاب رد الفعل املقابل " ديد متغري عامل ج" مؤلف كتاب ) وليام نوك ( 
تمعات والفئات املطحونة، ويتوقع أن  للمتغريات االقتصادية اخلطرية، تعبريا عن سخط ا
يستغل اإلرهابيون التقدم العلمي والتقين يف القرن القادم، يف حتويل األموال واألفكار 

ا، بواسطة األنظمة املصرفية العاملية والتعليمات بني مواقعهم، من أقصى األرض إىل أدناه
ويأيت هذا يف خضم انتشار املصاحل الشخصية وفرض سيطرة التجارة ... وشبكات اإلنرتنت

تمعات   . واملال وغياب القيم واألخالق اليت حتكم ا
  ).  ٦٠ ٥٩، ٢٠٠٢: الظاهري( 

وى ويمكن حصر أهم األسباب االقتصادية لإلرهاب والعنف والتطرف على المست
  : العالمي في

عدم القدرة على إقامة تعاون دويل جدي من قبل األمم املتحدة، وحسم املشكالت  - ١
  . االقتصادية واالجتماعية للدول

ويكون ذلك عن طريق النمو، والتقليل من اهلوة السحيقة بني الدول الغنية والدول 
  . كرامة وشرفالفقرية، وحتقيق مستوى حياة أفضل للغالبية العظمى من الشعوب ب

مثل . عدم قدرة املنظمة على إجياد تنظيم عادل ودائم لعدد من املشكالت الدولية - ٢
  . اغتصاب األراضي والنهب واالضطهاد وهي حالة كثري من الشعوب

  ).  ٥٨ - ٥٧، ٢٠٠٢: الظاهري( 
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  األسباب السياسية لإلرهاب والعنف والتطرف 
أو دوافع سياسية يتمثل أهمها في شيوع اإلرهاب الدولي ال يخلو من أسباب 

  : اآلتي
التناقض الفاضح بني ما حتض عليه مواثيق النظام السياسي الدويل من مبادئ وما  - ١

تدعو إليه من قيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة، وبني ما تنم عنه سلوكياته الفعلية واليت 
  : تترقى به إىل مستوى التنكر العام لكل تلك القيم واملثاليا

هذا التناقض مدعاة لظهور بعض املمارسات اإلرهابية الدولية كصرخة احتجاج مدوية 
  . على ما حيمله هذا التناقض الصارخ بني القول والفعل من معان

افتقار النظام السياسي الدويل إىل احلزم يف الرد على املخالفات واالنتهاكات اليت  - ٢
  . ورادعة ضد هذا املظهر األخري من مظاهر العبث تتعرض هلا مواثيقه بعقوبات دولية شاملة

ال واسعا أمام أخطبوط اإلرهاب الدويل الذي  إن التسيب الدويل هو الذي يفتح ا
م دينيا أو سياسيا  جيمع يف صفوفه بني القتلة واحملرتفني واملرتزقة املأجورين وغريهم من املغرر 

القانون الدويل، واالعتداء على سيادة الدول أو عقائديا، وتشجيعه على التمادي يف احتقار 
واإلساءة إىل حقوقها ومصاحلها املشروعة بوسائل تدينها األخالقيات واألعراف الدولية  
كالتهديد والتشهري واالبتزاز والقتل واختطاف الطائرات وتعذيب الرهائن من املدنيني العزل 

التفسري قد ينتهي بكارثة دولية ال إن هذا التخاذل الدويل يف رأي أصحاب هذا . األبرياء
  . حدود هلا

  ).  ٢٤٥ - ٢٤٤، ٢٠٠٣: منصور، والشربيين( 
ويف هذا اإلطار السياسي ميكن اإلشارة إىل اجليش اجلمهوري اإليرلندي يف بريطانيا 

  . وحزب العمل الكردستاين يف تركيا
الستعمار، ولكن وميكن اإلشارة إىل قوى التحرير الوطين اليت ناضلت ضد االحتالل وا

  . اإلرهاب الذي استعملته على رغم حمدوديته استعمل أي وسيلة
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وميكن االستشهاد يف الطلبة من أجل جمتمع دميقراطي والنمور السود يف الواليات 
  . املتحدة خالل الستينيات حيث ارتبط نشاط كل منهما بأسباب اجتماعية وسياسية

اختطاف الطائرات، ميكن إيراد اسم اجلبهة  وللفت النظر واإلعالم عن قضية، من خالل
 ١٩٧٦الشعبية لتحرير فلسطني، وخمتطفي الطائرة الكرواتيني من مشال غرب يوغسالفيا عام 

  . م
  )  ٥٥ -  ٥٤، ٢٠٠٣: السلطان( 
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  األسباب االجتماعية لإلرهاب والعنف والتطرف 
  : عدم الحكم بما أنزل اهللا في كثير من البالد اإلسالمية - ١

 } قد خلق اهللا اخللق لعبادته قال ل           { )١( 

  {: ، وأمرهم بإقامة دينه واتباع شرعه) ٥٦: سورة الذاريات، اآلية(       

                  { )١٨: سورة اجلاثية، اآلية(  )٢ ( ،

  {: مهوالتسليم حبك خضوع العبادة هللا : ومن مقتضيات العبادة ولزوم الشرع  

                               

            { )وإذا لزم أفراد ) ٣٦: سورة األحزاب، اآلية(  )٣ ،

أن تسلم بدين اهللا وحتكم شرعه : األمة التسليم حلكم اهللا؛ فإن من واجب األمة كلها
على مر  -وعند تتبع مظاهر الغلو العقدية أو العملية يف كثري من البالد العربية .... سبحانه
بها يرجع إىل مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا، وهذا االحنراف العقدي أنتج جند غال - التاريخ 

  . احنرافا عقديا مقابال
  ).  ٤٤٥، ٤٣١، ١٩٩٨: اللوحيق( 

  : الفساد العقدي - ٢
األصل أن الدين اإلسالمي واحد، وقد تركنا الرسول عليه الصالة والسالم على احملجة 

أقواما سلكوا سبل األمم السابقة فتفرقوا يف دينهم،  البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك، ولكن
وظهر ما يسمى باخلوارج وما يقابلها من بدعة اإلرجاء، وبدعة اجلربية رد فعل لبدعة القدرية 
النفاة، ولقد صار هؤالء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، فالشيعة غلوا 

                                                
  . ٥٦: سورة الذاريات آية ) ١(
  . ١٨: سورة اجلاثية آية ) ٢(
  . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٣(
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حىت نفوا بعض الوعد،  - أيضا  -ارج غلوا يف الوعيد واخلوارج كفروه، واخلو  يف علي 
  . واملعتزلة غلوا يف التنزيه حىت نفوا الصفات، واملمثلة غلوا يف اإلثبات حىت وقعوا يف التشبيه

ويف العصر احلديث امتألت الساحة بالفرق واملذاهب واآلراء، ولقد كان انتشار تلك 
  . الفرق مؤثرا يف إحداث الغلو

ات العقدية املنحرفة اليت كان هلا أثر واضح يف ظهور هذه املشكلة، وإذكاء وأهم االجتاه
  . االجتاه الصويف واالجتاه اإلرجائي: آراء الغالة وأقواهلم

تمع املسلم، وأثار  ذا له أثر يف احنراف ا والتصوف مييل إىل عزل احلياة عن الدين وهو 
الغلو يف ربط حياة الناس بالدين يف من جهة حفيظة بعض الشباب املسلم حيث اجته إىل 

وتطورت هذه املنازعات بني . مقابل تسيب املتصوفة الذين يفصلون بني حياة الناس ودينهم
املتصوفة واملتهمني بالغلو إىل حد قيام جمموعات بالتسلل إىل بعض األضرحة وإحراقها ملا 

ا، وصار املتص م يسوقون الكالم يرونه من احنرافات مل تغري ومل تنكر على أصحا وفة وأضرا
عن هذا احلدث يف سياق كالمهم عن الغلو، وبغض النظر عن مشروعية العمل، فإنه يدل 

  . على أن بقاء هذا الفساد العقدي قد يثري ردود أفعال كثرية
رضي اهللا  - أما االجتاه اإلرجائي حيث األصل فيه اضطراب الناس يف أمر علي وعثمان 

يقدمون أحدمها وآخرون يعكسون، فنشأ آخرون يرجئون هذا األمر إىل فصار أقوام  - عنهما 
  . ولكن هذا اإلرجاء كان إرجاء يف احلكم ال عالقة له مبسائل اإلميان والكفر اهللا 

مث نشأت املرجئة اليت تزعم أن اإلميان هو جمرد التصديق فغلب االسم عليهم قال ابن 
قوم أرجؤوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، أما : اإلرجاء على وجهني: ( عينيه رمحه اهللا

اإلميان قول بال عمل، فال جتالسوهم وال تؤاكلوهم وال تشاربوهم : املرجئة اليوم فهم يقولون
  ). وال تصلوا عليهم 

إن احنراف املرجئة هذا يف مسألة األمساء واألحكام قابله احنراف آخر وهو احنراف الغالة 
هذا هو شأن البدع إذ ينتج بعضها بعضا، ويكون بعضها رد فعل الذين يكفرون بالذنب، و 

لبعض، وكما كان السجال بني اخلوارج واملرجئة متبادال وينتج آراء مبتدعة جديدة فإن مرجئة 
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اليوم وخوارج اليوم أيضا أصبحوا على طريف نقيض، فأصبح السجال بينهم مولدا آلراء وأقوال 
  . مبتدعة

  ).  ٤٥٨ - ٤٤٦بق، املرجع السا: اللوحيق( 
  : اختالل العالقة بين الحاكم والمحكوم - ٣

على وجود اآلمر الناهي  - بعد اهللا  -إن قيام أمور حياة الناس الدينية والدنيوية معتمد 
  . املنظم لشؤون األمة وأمورها

ومن كمال هذا الدين أنه ضبط العالقة بني احلاكم واحملكوم، ألن من شأن ضبط هذه 
ا على السواءالعالقة ان   . ضباط أمور األمة، وسريها يف حيا

توجيه كل : ومما يلفت النظر هنا أن ضبط هذه العالقة جاء بأسلوب شرعي بديع هو
احلاكم واحملكوم إىل القيام باملهام املنوطة به والواجبات املوكلة إليه بأسلوب : من الطرفني

وحقوق الرعية عليه والواجبات املنوطة قوي، فإذا نظرت إىل النصوص الواردة يف شأن احلاكم 
به ظننت أن الشرع مائل إىل جانب الرعية، وإذا نظرت إىل النصوص الواردة يف شأن الرعية 
وحقوق ويل األمر عليهم من الطاعة والنصرة وحنوها ظننت أن الشرع مائل إىل جانب 

... ردة يف ذلكاحلاكم، واملوقف كما هو واضح يتشكل من جممل النظر إىل النصوص الوا
م  وعلى اإلمام إقامة الدين واحلكم بشريعة سيد املرسلني وإصالح أمر املسلمني والرفق 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى الرعية السمع والطاعة وعليهما التناصح والشورى 

  . )١( }وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع{ قال رسول اهللا 

  ).  ٤٨٨ - ٤٧٥املرجع السابق، : اللوحيق( 
  : عدم تكوين روح التعلق بالمجتمع اإلسالمي أو باألمة اإلسالمية - ٤

  . وهذه الروح ضرورية للفرد للعيش يف احلياة االجتماعية ولدوامها

                                                
أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  ،)١٧٠٥(الرتمذي اجلهاد  ،)١٨٢٩(مسلم اإلمارة  ،)٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ١(

  ). ٢/١٢١(أمحد  ،)٢٩٢٨(
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تمع فهي أن الفرد ال ميكن أن ي ا حلياة الفرد يف ا تمع أما ضرور نجح يف حياته يف ا
إذا عمل ملصلحته اخلاصة باستمرار دون مراعاة شعور اآلخرين وحقوقهم الطبيعية، وال ميكن 
أن تنجح حياته أيضا إذا عاش منعزال فإن حياة العزلة إذا استمرت ال ينجو الفرد من عواقبها 

ختالط أن جيرب األليمة مبا يصاب به يف النهاية من أمراض نفسية، ومن أهم فوائد اال
اإلنسان نفسه وأخالقه وصفات باطنه وذلك ال يقدر عليه يف اخللوة فإن كل غضوب أو 
حقود أو حسود إذا خال بنفسه مل يرتشح منه خبثه وهذه الصفات مهلكات يف أنفسها 
جيب إماطتها وقهرها وال يكفي تسكينها بالتباعد عما حيركها وهذا مهم لتنشئة حياة 

عن طريق الرتبية إذ إن االحنرافات واألحداث واملخالفات ترجع إىل عدم اجتماعية سوية 
  . نشأة اإلنسان نشأة سوية

تمع أو اجلماعة اهتماما بالغا وبني عالقة الفرد  وهلذا كله فقد اهتم اإلسالم بالتعلق با
تمع باجلسم الواحد، وبناء على ذلك دعا إىل التعلق باجلماعة قال الر  سول به حىت شبه ا

 } عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ومن

من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة {: وقال )١(}أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة

فقالوا يا رسول اهللا، أرأيت إن كان علينا أمراء مينعون حقنا ويسألون ). اإلسالم من عنقه 
إال إذا أمروا : ( امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم: ( فقال. حقهم ؟
السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر "  ، فقال الرسول )مبعصية 

  . )٢( }مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

  ).  ٢٤٠ص  ١١فتح الباري بشرح البخاري للعسقالين ج ( 

                                                
  ). ١/١٨(أمحد  ،)٢١٦٥(الرتمذي الفنت ) ١(
  ). ٤/١٣٠(أمحد  ،)٢٨٦٣(الرتمذي األمثال ) ٢(
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سالم فإن اإلسالم قرر عقوبات شديدة وزاجرة على جرمية الفتنة وتفريق األمة؛ إذ عد اإل
 {: الفتنة أشد من القتل فقال تعاىل         { )ذلك أن الفتنة تؤدي إىل  )١

ذلك خمالف ألمر اهللا  ألن. إراقة الدماء وتفريق األمة من اجلرائم الكبرية يف قانون العقوبات
 {: تعاىل باالحتاد واالعتصام حببله املتني                { )٢( 

 {: سبل التفرقة فقال تعاىلوخمالف أيضا ألمره باتباع الطريق املستقيم وجتنب     

                               

     { )١٥٣: األنعام(  )٣  (.  

كما حذر من إثارة الفتنة بعقاب شديد يف الدنيا وهو القتل، وقد وردت نصوص بقتل 
من أتاكم وأمركم مجيع على { من سعى لتفريق األمة ومتزيقها بالفنت منها قول الرسول 

: ، ويف رواية أخرى )٤( }رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

مة وهي مجيع فاضربوه بالسيف  ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األ{

  ).  ٥٧ - ٥٥، ١٩٨٧: ياجلن) ( صحيح مسلم (  )٥( }كائنا من كان

  : غياب دور العلماء وانشغالهم - ٥
تمع املسلم فهم ورثة األنبياء كما أخربنا بذلك رسول  إن للعلماء منزلة عظيمة يف ا

م مدعاة لتصدير غري األكفاء اهلدى عليه الصالة والسالم، وأن غياب أثر العلماء أو انشغاهل
تمع للهالك عندما  الذين يضلون الناس بالفتوى بالباطل أو بغري علم وحينذاك يتعرض ا

                                                
  . ١٩١: سورة البقرة آية ) ١(
  . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
  . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٣(
  ). ٤/٣٤١(أمحد  ،)٤٧٦٢(أبو داود السنة  ،)٤٠٢٠(النسائي حترمي الدم  ،)١٨٥٢(مسلم اإلمارة ) ٤(
  ). ٥/٢٤(أمحد  ،)٤٧٦٢(أبو داود السنة  ،)٤٠٢٢(النسائي حترمي الدم  ،)١٨٥٢(رة مسلم اإلما) ٥(
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م بالتقصري  م ويتهمو يأخذ منهم الناس وال سيما الشباب أمور دينهم أو يزدرون عباد
  . وحيللون وحيرمون من عند أنفسهم

  : التفكك األسري واالجتماعي - ٦
احلال تشهدها عديد من البالد األجنبية وعدد من البالد العربية مما يؤدي إىل  وهذا

رمني واملنحرفني والشواذ   . انتشار األمراض النفسية ونسبة ا
وقد أدرك الغرب أن أخالق كثري من األطفال تفسد يف سن مبكرة بسبب احمليط السيئ 

  . موالوسط الفاسد الذي يفتقد املراقبة والتوجيه السلي
وحرمان الطفل من هذه احلاجات ومعاملته بالقسوة منذ صغره سوف يساعده على أن 
ينشأ قاسيا ناقما على الناس، يتخذ من االحنراف وسيلة للثورة على جمتمعه وبيئته وما حيمله 
ا، ونستشهد حبادثة عن  من مفاهيم ومعايري ومثل متحديا مجيع االعتبارات غري عابئ 

إن يل عشرة : ة والسالم، فقد روي أنه قبل احلسن فقال له أحد الصحابةالرسول عليه الصال
  . من الولد ما قبلت منهم أحدا

  .  )١( }من ال يرحم ال يرحم{: فقال الرسول الكرمي

                                                
أبو داود األدب  ،)١٩١١(الرتمذي الرب والصلة  ،)٢٣١٨(مسلم الفضائل  ،)٥٦٥١(البخاري األدب ) ١(

  ). ٢/٢٦٩(أمحد  ،)٥٢١٨(
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  األسباب النفسية لإلرهاب والعنف والتطرف 
عنف واإلرهاب والتطرف ويمكن تصنيفها إلى تتعدد األسباب النفسية المؤدية لل

  : اآلتي
  : الدوافع التدميرية النفسية المتأصلة - ١

هناك من يرى من علماء النفس التحليليني أن ذلك يرجع إىل غريزة املوت وامليل 
الذي هو ميل متأصل ضارب اجلذور يف تكوين البشر منذ خلقه اهللا ) العدواين ( التدمريي 

ا تصريف لطاقة أو ). فرويد، وميالين كالين : ( كتعاىل ومن أولئ وحيللها بعض النفسيني بأ
لشحنات دافع العدوان والرغبة يف التدمري سواء املوجهة إىل الذات أو إىل اآلخر، وقد كانت 
هذه الشحنات جتد منصرفا وإشباعا مثاليا يف مقاومة املصريني لالحتالل اإلجنليزي، مث يف 

أمامها هذان السبيالن انصرفت إىل مسارب أخرى  -اآلن  -فلما سد  احلرب مع إسرائيل،
تمع، أوضحها وأخطرها ظاهرة اإلرهاب والعنف اليت ال ختطئها اآلن عني   . ضارة با

  ).  ٢٤٩، ٢٠٠٣: منصور والشربيين( 
وسيطرة الذات الدنيا ) النفس اللوامة أو العقل والضمير ( ضعف األنا العليا  - ٢

  : أو النفس األمارة بالسوء، على الشخصية اإلنسانية" الهوى( " 
فيتصرف الشخص يف هذه احلالة وفق هواه أو اإلحياءات اخلارجية الصادرة ممن يعتقد 
م رمز للقوة واحلرية واملثل األعلى له وتتكون هذه الشخصية عادة لدى األشخاص الذين  أ

م، ولدى من تعرضوا لرتبية  والدية أو أسرية قاسية أو لدى يشعرون بالنقص يف ذوا
م ومل جيدوا من يأخذ بأيديهم أو حيتويهم وقد يكون لديهم  األشخاص الذين مل حيققوا ذوا
مثة ميول ودوافع للعدوان متخفية داخلهم أي ميكن أن تكون على مستوى غري شعوري 

يأت هلا الظروف، وقد تظهر هذه امليول  ردة فعل فتظهر إذا ما سنحت هلا الفرصة أو 
لإلحساس بالضعف والعدوان الدفني معا، وتشري بعض الدراسات النفسية إىل أثر سلوك 
اآلباء يف شخصيات املتطرفني والعدوانيني فهم إما مضادون للمجتمع أو مدمنون للخمور أو 



  أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية

  ٢٠

من النوع الذي هجر أطفاله لسبب أو آلخر، وعجز عن اإلشراف على تربيتهم، أو طلق 
  . نوع البارد عاطفيازوجته، أو من ال

  ).  ٣٩٧، ٢٠٠٢: احلسني( 
  : تضخم األنا العليا بسبب الشعور المتواصل بوخز الضمير - ٣

وهذا من احليل النفسية الدفاعية اليت يلجأ إليها الشخص لتطهري ذاته والتكفري عن 
زاز من تقصريه جتاه نفسه أو معتقده الديين أو جمتمعه وغالبا ما يقرتن ذلك باخلجل واالمشئ

النفس واالكتئاب ويبلغ يف مرضى الوسواس واالكتئاب النفسي حدا من القسوة واخلطورة ما 
جيعل احلياة جحيما من العذاب وعبثا ال يطاق، هنا تستحوذ على الشخص حاجة ملحة 
النتقاد نفسه والسعي إىل إنقاذها من اهلالك أو الشعور باخلطيئة والعمل وفق ما يرضى عنه 

  . ضمريه
كأن األنا الضمري املتجهم ال ).. األنا األعلى ( إزاء ) األنا ( هذا نوع من قلق  ..

  . يطيب له أن تطيب لنا احلياة
  ).  ٥٧٤، ١٩٨٥: راجح( 

اإلحباط في تحقيق بعض األهداف أو الرغبات أو الوصول إلى المكانة  - ٤
  : المنشودة

ئاب، وهناك من يتمرد فقد يأخذ اإلحباط لدى بعض الشباب صورة الشعور باالكت
ويظهر السلوك العدواين أو املتطرف نتيجة شعور الفرد باهلزمية أو الفشل، وكلما كان موضوع 
اإلحباط مهما لدى الشخص أو يتعلق مبجال حيوي ومباشر كان اإلحباط أشد، وظهرت 

  . ردة الفعل بصورة أقوى واعنف
  : هذاءات العظمة - ٥

آخر، ميكن أن ييسر التورط يف عنف أو حرب  تعد هذاءات العظمة عامال نفسيا
فهذاءات العظمة هو عرض مرضي عقلي، ويعين اعتقادا يسود فكر . مدمرة، ويؤدي إليها

( املريض بأنه شخص عظيم، دون أن يسند هذا االعتقاد واقع يدعمه منطق ولقد كان 
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غاىل يف تقدير فلقد . مثال واضحا هلذه الشخصية يف إدارة احلرب ضد عدوه) أدولف هتلر 
قوة جيشه وكفايته يف إدارة دفة احلروب غلوا كبريا فكان من نتيجة هذا التصرف اجلنوين أن 

وفوق كل هذا فإن تصرفه هذا أدى إىل . تسبب يف فقدان حياته الشخصية، وتدمري بلده
اتان تقسيم أملانيا إىل بلدين منفصلني مها أملانيا الشرقية وأملانيا الغربية، ولقد أصبحت ه

ما السياسية واالقتصادية واالجتماعية ولقد كان من املمكن . األملانيتان متضادتني يف توجها
  . أن تتورط إحدامها يف حرب ضد األخرى، لوال أن انتهى األمر إىل التوحد يف دولة واحدة

  ).  ٢٨٤ -٢٤٧، ٢٠٠٣: منصور، والشربيين( 
  : هذاءات االضطهاد - ٦

ن أعراض املرض العقلي، وميكن أن حيفز الرئيس أو القائد تعد هذاءات االضطهاد م
ففي هذا . املضطرب إىل بدء حرب أو شن إرهاب أو عمل إرهايب، أو إىل تفضيلها

االضطهاد يعتقد القائد يف دعاوى زائفة بأن اآلخرين يكيدون لإلضرار به، أو تدمريه هو، أو 
ا، ولذا فإنه يصبح  بلده الذي حيكمه ويقوده، أو إىل فكره أو منطقه أو قيمه اليت يؤمن 

ففي . متشككا ويفضل أن يأخذ موقف اهلجوم ويبدأ خطواته عن أن يأخذ موقف الدفاع
. مثل هذه احلالة، قد جند بلده أو مجاعته أو فريقه، يتورط بسهولة يف حرب أو عمل إرهايب

ذاءات عظمة فيكون  أيسر على ويلحظ أن هذاءات االضطهاد هذه قد تكون مصحوبة 
ذاءات العظمة       . القائد أو مجاعته للتورط بأساليب العنف أو احلروب أو ال تكون مصحوبة 

  ) ٣٨٤: املرجع السابق - منصور والشربيين ( 
وقد دلت دراسات واسعة النطاق بني املضطربني واألسوياء بينهم قادة وزعماء ومنظمون 

. رية فيما يتصل خبربات الطفولة يف األسرةلبعض األعمال اإلرهابية ظهرت منها فوارق كث
فكانت العالقات األبوية املضطربة أكثر شيوعا يف املضطربني، كاإلسراف يف السيطرة 

.. والتأديب الصارم، هذا فضال عن البيوت احملطمة من أثر الشقاق أو الطالق أو الفقر
ية الشديدة يف كذلك أسفرت الدراسات عن دور الصدمات االنفعالية واألمراض اجلسم
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الصغر، وإذا تزامن ذلك بعد إرادة اهللا مع عامل وراثي أو عضوي أو عامل له صلة بناحية 
  . نفسية أو عاطفية فإن ذلك ميهد لظهور االضطرابات الشخصية يف الكرب

  ).  ٦٠٣راجح، املرجع السابق، ( 
  : الشخصيات المتبلدة أو الفصامية - ٧

هي العامل النفسي املهم واألخري من العوامل النفسية الشخصية املتبلدة أو الفصامية 
لظهور العنف واإلرهاب والتطرف وهذه الشخصية متثل حالة مرضية جتعل صاحبها منفصال 

أي غري مبال ( عن الواقع، خمطئا يف تقدير ظروفه، خاليا من املشاعر، وغري مكرتث بشيء 
 .(  

الشخصية فإنه سوف يسيء تقدير  فإذا كان قائد البلد أو رئيسه له هذا النمط من
يف ( العوامل السياسية وغريها من ظروف الواقع ومالبساته، واليت تعد ذات أمهية قصوى 

كما أنه سيكون أيضا غري مكرتث بالتدمري ) تقدير املواقف واختاذ القرارات املصريية خاصة 
  . الذي سيقود بلده أو مجاعته إليه، أو سيلحقه بعدوه

  ).  ٢٤٩ -  ٢٤٨بيين، مرجع سابق، منصور والشر ( 
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  األسباب التربوية للعنف واإلرهاب والتطرف 
على الرغم من أن العوامل الرتبوية ليست من األسباب املباشرة لإلرهاب، إال أن النقص 
والسلبيات يف األنظمة واملناهج الدراسية تؤدي إىل ظهور مشكلة اإلرهاب يف بعض 

تمعات اإلسالمية   . ا
  : صر األسباب التربوية فيما يأتيويمكن ح

نقص الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من االبتدائي وحتى الجامعة في  - ١
  . معظم البالد اإلسالمية

فما يدرس يف مراحل التعليم األساس، ال يؤهل شخصا مثقفا بثقافة مناسبة من الناحية 
وهو احلد األدىن للثقافة اإلسالمية، وقد اإلسالمية، ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، 

أدى ضعف املقررات الدينية، وعدم تلبيتها حلاجات الطالب يف توعيتهم يف أمور دينهم 
وتنوير فكرهم مبا يواجههم من حتديات يف هذا العصر؛ إىل نقص الوعي الديين بوجه عام مما 

  . ميكون له األثر السليب على سلوك واجتاهات األفراد واجتاها
  ).  ٦١ - ٦٠، ٢٠٠٢: الظاهري( 

عدم االهتمام الكافي بإبراز محاسن الدين اإلسالمي واألخالق اإلسالمية  - ٢
  : التي يحث عليها الدين

ومما حيث عليه الدين اإلسالمي ويدعو إليه الرفق، والتسامح، وحب اآلخرين ومراعاة 
والرمحة، والبعد عن الظلم  حقوق املسلمني منهم وغري املسلمني، والسالم، والتعاون،

واالعتداء والبعد عن احلكم باألهواء الشخصية، وغري ذلك مما يدعم األمن واحلب والعدالة 
تمعات والسيما اإلسالمية فاإلسالم هو دين السالم والعدل واحلرية وال بد من إظهار . با

لرتكيز عليها يف هذه احملاسن واألخالقيات منذ بداية التعليم يف الصفوف األوىل مع ا
  . الصفوف الثانوية وبداية اجلامعي

  : عدم الخضوع للنظام في مرحلة الطفولة في مختلف المراحل التربوية - ٣
والسبب يف ذلك إمهال تدريب اإلرادة مبمارسة أعمال الضبط يف ظروف الثورة واهليجان 

ع وانفعاالت سلبية ال النفسي ومبقاومة الرغبات النفسية الشهوية وال شك أن لإلنسان نواز 
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بد من التحكم فيها وضبطها كالغضب، والشح والبخل عند الضيق واحلاجة، واالنتقام عند 
وهلذا كله فإن بعض األحداث االجتماعية حتدث نتيجة عدم . القوة واالنتصار، وغريها

  . تكوين مثل هذه الروح اخلاضعة للنظام
  ).  ٥٤ -  ٥٣، ١٩٨٧: ياجلن( 
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  دة على العنف واإلرهاب والتطرف الوسائط المساع
  : وسائل اإلعالم - ١

تلعب وسائل اإلعالم دورا ال يستهان به يف تغذية أو دعم أو ظهور العنف واإلرهاب 
والتطرف فهي مبا تقدمه من برامج وأفالم وأخبار وأساليب لإلخبار عن األحداث أو تركيبها 

سائل اإلعالم التلفاز أو القنوات وعن األشخاص وسيط مشارك لدى عديد من الدول ومن و 
الفضائية اليت يف أغلبها تنتهج منهج التطرف فإما االستهتار بالعقول والشعائر الدينية 
ا من خالل بعض الربامج أو األفكار والتهويل والتضخيم،  واألخالقية، أو زرع الفنت وإثار

 إميانيا يقوم على التعامل مع ولو كان التناول يف القضايا واملوضوعات وحىت التحليالت تناوال
احلقائق واالستناد إليها يف التفسري والتحليل، والتعليق وغريه، واملعايشة احلية لألحداث 

ومراعاة احلالة النفسية املهيأة لدى املستقبل، ... والتحري والتثبت من األخبار وروايتها
لتأثري إجيابيا بل لكان ا)  ١٦٠ - ١٥٩، ١٩٩٨: الشنقيطي( وظروف الزمان واملكان 

ا سالحا ذا حدين   . وحلدت من اآلثار السلبية من حيث كو
اليوم من الوسائط القوية األثر يف خدمة ) اإلنرتنت ( وتعد شبكة املعلومات الدولية 

عمليات العنف واإلرهاب الدولية، فهذه الشبكات تنشر األفكار واملعلومات والتصرحيات 
كني فيها على امتداد العامل كله وهي مفتوحة على مصراعيها واألحكام بني األطراف املشرت 

كل شئ بدءا من   -عالوة على ذلك  -لالنظمام املطرد إليها يوما بعد يوم، وهي تضم 
فمثال ميكن للمستخدم استعراض حمتويات مكتبة . الكتب الرتاثية وانتهاء باألفالم احملظورة

ت، وهو جالس يف بيته أو حمله كما ميكنه الكوجنرس األمريكية الضخمة من خالل اإلنرتن
االت االقتصادية واالجتماعية والفكرية ويزيد عدد مستخدمي شبكة  التعرف على أحوال ا
اإلنرتنت، أو املشرتكني فيها على تسعني مليون مستخدم أو مشرتك يف شىت أحناء العامل، 

  . حيث ينضم إليها ما يقارب سبعة ماليني مشرتك سنويا
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ا تبثه الصحف اليومية من أخبار وصور، بل مقاالت حتت احلرية املغلوطة أو كذلك م
الدعم اإلرهايب املبطن باملقابل، كل ذلك يساعد على ظهور السلوكيات اليت خترج عن زمام 

  . املعقول واملنطق أو ردة الفعل اإلرهابية أو املبالغ فيها
  : ية كذلكوهذه تدخل ضمن العوامل االجتماع -رفقاء السوء  - ٢

ال شك أن للرفقاء أو الشلة دورا ال يستهان به يف النزوع حنو العنف واإلرهاب والتطرف 
وال سيما عندما يكون تأثري هذه الشلة قويا يف وجود شخصية ضعيفة أو إحيائية أو غري 
ا تسمح للفرد بالتعبري عن رأيه حبرية حىت لو كانت آراؤه خاطئة بل رمب ا مستقرة أسريا كما أ
تمع أو املنطق   . وجد فيها الفرد متنفسا للكبت الداخلي لديه أو حمرضا على سلوك ال يقره ا

  : الدعم المالي - ٣
وهو مما يسهل عمليات توفري وسائل العنف واإلرهاب واحلصول عليها أو شرائها أو 

واهللع بني ريبها، واالستفادة من املعطيات التقنية يف إظهارها والتفنن يف إشاعة اخلوف 
  . الناس

وال شك أن املال قوة ووسيلة مهمة للتمويل والتجهيز والدعم ملثل تلك األعمال أو 
  . تشجيع بعض األفراد على دعم أو تسهيل املهام املتعلقة بأعمال عنف أو عدوان أو إرهاب

  . واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعه
  تهكتب

  أسماء الحسين
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  ٢٧

  فهرس المراجع 
املدخل امليسر إىل الصحة النفسية والعالج ):  ٢٠٠٢( احلسني، أمساء عبد العزيز * 
  . دار عامل الكتب: الرياض. النفسي
  . دار املعارف: اإلسكندرية. أصول علم النفس):  ١٩٨٥( راجح، أمحد عزت * 
: الرياض. عن اإلرهاب واإلرهابيني):  ٢٠٠٣( السلطان، عبد اهللا بن عبد احملسن * 

  . مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن
مطابع : األحساء. اإلرهاب واإلرهابيون):  ١٤١٢( السماعيل، حممد عبد العزيز * 

  . احلسيين احلديثة
دار عامل : الرياض. املنهج - اإلعالم اإلسالمي ):  ١٩٩٨( الشنقيطي، حممد سادايت * 
  . الكتب
. دور الرتبية اإلسالمية يف اإلرهاب):  ٢٠٠٢( لد بن صاحل بن ناهض الظاهري، خا* 

  . دار عامل الكتب: الرياض. رسالة دكتوراه منشورة
سلوك اإلنسان بني اجلرمية )  ٢٠٠٣( منصور، سيد أمحد والشربيين، زكريا أمحد * 

  . دار الفكر العريب: القاهرة. العدوان اإلرهاب
. مشكلة الغلو يف الدين يف العصر احلاضر):  ١٩٩٨( ال اللوحيق، عبد الرمحن بن مع* 

  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض. اجلزء الثاين
مطابع الفرز . الرتبية اإلسالمية ودورها يف مكافحة اجلرمية):  ١٩٨٧( ياجلن، مقداد * 

  . دق التجارية
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  فهرس اآليات
  ٥، ٢  ......................  اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء إن

م بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب   ٣  .............................  الذين آمنوا وتطمئن قلو
  ١٣  .............................مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال

  ٣  ........................ألصناموإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد ا
  ١٧  .....................  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  ١٧  ..............................  واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
  ١٧  ....................  واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

  ٥  ...............................  إن اهللا ال حيبوقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا 
  ١٣  ....................................................  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  ١٣  ............................  وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم
  ٥  ...............................  ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
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  فهرس األحاديث
  ١٧  ..........  ع فاضربوه بالسيفستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجي

  ١٦  .....................  عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني
  ١٥  ....................................................  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

  ١٧  ....... من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه
  ٢  ..................  طاع أمريي فقدمن أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أ

  ١٦  ..................  من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه  فقالوا يا رسول
  ١٨  ..................................................................  من ال يرحم ال يرحم
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  ٣٠

  الفهرس
  ٣  ................................................................................  املقدمة

  ٧  ............................................... ب الفكرية لإلرهاب والعنف والتطرفاألسبا

  ١٠  .......................................... األسباب االقتصادية لإلرهاب والعنف والتطرف

  ١١  ............................................  األسباب السياسية لإلرهاب والعنف والتطرف

  ١٣  ..........................................  األسباب االجتماعية لإلرهاب والعنف والتطرف

  ١٩  .............................................  األسباب النفسية لإلرهاب والعنف والتطرف

  ٢٣  ..............................................  األسباب الرتبوية للعنف واإلرهاب والتطرف

  ٢٥  ........................................  الوسائط املساعدة على العنف واإلرهاب والتطرف

  ٢٧  ........................................................................  فهرس املراجع

  ٢٨  ........................................................................  فهرس اآليات

  ٢٩  .....................................................................  فهرس األحاديث

  ٣٠  .............................................................................  الفهرس
 


