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 الملخص:

ىدفت الدراسة الى بيان أىمية مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة لمجماعات المتطرفة، 
وخصوصا داعش فاعتبرتيا منصات افتراضية مأمونة ومضمونة لتنفيذ مشروعيا اإليديولوجي، ومن ثم 

العدمية وكسب قدر من التعاطف تفانت بشكل الفت في استغالل ىذه المنصات لمترويج ألفكارىا 
 معيا.

وكذلك انبرت التنظيمات اإلرىابية في استغالل كل الفرص التواصمية التي تتيحيا التكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي لتنفيذ أجندتو من استقطاب، وتجنيد، وتحريض حيث برىنت عمى خبرة ثابتة في 

وترويض تقنياتيا و آلياتيا لدعم العمل اإلرىابي استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، بل 
 وتمجيد أفكاره واستمرارىا.

 مواقع، التواصل االجتماعي، التطرف، االرهاب، داعش الكلمات المفتاحية:

Using social media platforms to spread extremist ideas (ISIS 

as a model.) 

M.D. Tariq Khalaf Fahad Al-Issawi 

Imam Azam University College 

Abstract: 
The study aimed to demonstrate the importance of social networking 

sites for extremist groups, especially ISIS, considering them as safe and 

secure virtual platforms to implement their ideological project, and then 

remarkably dedicated to exploiting these platforms to promote their nihilistic 

ideas and gain a degree of sympathy with them. 

Likewise, terrorist organizations have exploited all the communication 

opportunities offered by technology and artificial intelligence to implement 

their agenda of polarization, recruitment, and incitement, as they have 

demonstrated a steady experience in using the Internet and social networks, 

and even tamed their techniques and mechanisms to support terrorist action 

and glorify and perpetuate his ideas. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سيد المرسمين محمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:
واعتبرتيا  اىمية وسائل التواصل االجتماعيةفة واإلرىابية أدركت التنظيمات المتطر  

منصات افتراضية مأمونة ومضمونة لتنفيذ مشروعيا اإليديولوجي، ومن ثم تفانت بشكل 
الفت في استغالل ىذه المنصات لمترويج ألفكارىا العدمية وكسب قدر من التعاطف 

 معيا.
كما تفننت في تكريس حضورىا ضمن القاعدة اليائمة من المستخدمين ليذه 

التواصل السريع والمكثف والعابر لمحدود،  في اىمية  الوسائل التي بدورىا تساعد
بر، تمبمر والواتساب وغيرىا من الوسائل ي، الفيسبوك، تويتر، أنستغرام، فاكاليوتيوب

ز استخداميا يوما بعد يوم، بفعل االنتشار الرائج والفسيح ألجيزة األخرى التي يتعز  
 قيد ذكي ىاتف ارممي ۸٫66م إلى أكثر من ۸۱۰۲التي يصل عددىا عام  الموبايل

 .العالم أنحاء جميع في االستخدام
فانبرت التنظيمات اإلرىابية في استغالل كل الفرص التواصمية التي تتيحيا 
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي لتنفيذ أجندتيا، من استقطاب وتجنيد وتحريض. حيث 

االجتماعي، بل برىنت عمى خبرة ثابتة في استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل 
 .اىر اإلرىابي وتمجيد أفكاره واستمرا وترويض تقنياتيا و آلياتيا لدعم العمل

ومن ثم أصبح اإلرىاب ظاىرة خطيرة تيدد األمن واالستقرار الداخمي لمدول 
وتعوق خطط التنمية بكافة أشكاليا، ما جعل الدول تستنفر كل طاقاتيا وجيودىا 

الحد من آثارىا ، وعمى الرغم من شيوع الظاىرة  لمحاصرة ىذه الظاىرة والعمل عمى
إال أنو ال يوجد تعريف محدد يفسر ظاىرة اإلرىاب عمى  -وخصوصا في اآلونة األخيرة 

المفسرة لمظاىرة، وأيضا الختالف الثقافات  الفكريةالمستوى النظري؛ بسبب تباين األطر 
 وتباينيا من مجتمع إلى اخر.

يد المصطمحات، يد ومبحثين، ضم التمييد: تحدفقد تضمن البحث مقدمة، وتمي
: ات التطرف، والمبحث الثاني: أىمية التواصل االجتماعي لدى جماعوأما المبحث األول



 هـ3665-م  4244مجلة الذراسات المستذامة . . السنة الرابعة / المجلذ الرابع / العذد االول. لسنة 

 

 
  1066 

بأىم  مميزات المواقع االجتماعية واستخدام وسائميا في نشر الفكر المتطرف، وخاتمة
 .النتائج التي توصمنا إلييا

 
 المبحث األول

 واإلرهاب ،والتطرف ،االجتماعيمفهوم التواصل 
االخيرة, التقدم في التكنولوجيا ادى الى انتشار واسع لوسائل  اآلونةفي 

التواصل االجتماعية التي استخدمت من قبل المميارات من الناس الذين تأثروا بيا كثيرا. 
و كحال بقية البشر, االسر العربية تأثرت بيذه الوسائل الى حد كبير مما ادى الى 
جذب المتابعين من جميع الفئات. ليذا فأنيا اصبحت سالح ذو حدين يستمزم ثقافة من 
قبل المستخدم. لكن لسوء الحظ ىذه الوسائل ادت الى نشر سموكيات سمبية اثرت 

 .(6)بالمجتمع العربي كأنتشار العنف و القتل و الجريمة
 اوال: تعريف مواقع التواصل االجتماعي 

مفيوم التواصل االجتماعي من قبل المختصين, ليذا ىناك عدة تعاريف تم تعريف 
 ليذه الظاىرة مثال: 

التواصل االجتماعي: "منظومة من الشبكات  وسيمة ويعرف زاىر راضي -
اإللكترونية التي تسمح لممشترك فييا بإنشاء موقع خاص بو، و من ثم ربطو عن طريق 

 .(2)دييم االىتمامات واليوايات نفسيا "نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين ل
: "شبكات الكترونية تجمع مجموعة من األفراد ذوي ميول واتجاىات وعرف أيضا -

 .(3)متقاربة، لمتواصل وتبادل األفكار واآلراء والمقترحات"
الوسائل التي تتيح لمستخدمييا فاعمية التواصل حينما يشاؤون  عرفت بأنيا كذلك -

الجتماعي ظير ىذا النوع من وسائل التواصل او في أي وقت ألي مكان في العالم 
الوسائل تتيح خاصية التواصل الصوتي و  هاضافة الى ذلك, ىذ بسبب شبكة االنترنت

 .(4)"ميم يحبذون ىذا النوع من الوسائلالمرئي و الصوري مما يجع
يمكننا أن نعرفو أن مفيوم التواصل االجتماعي يرتكز  حسب ما تم ذكره سابقا,و 

مستخدمييا  تجعل من عمى كونيا مواقع اجتماعية تفاعمية عمى شبكات اإلنترنت
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وتبادل  ئيسي من ىذه المواقع ىو التواصل,اليدف الر و  ،أي وقتالتواصل في أي مكان و 
المعمومات، والتعبير عن الرأي، وقد تصدرت شبكة اإلنترنت في اآلونة األخيرة عدة 

 -يوتيوب  -تويتر  -مواقع رئيسية سنتحدث عنيا بالتفصيل فيما بعد وىي: )فيسبوك 
 واالنستغرام ... وغيرىا(.

 
 : لغًة واصطالحاً ثانيا: التطرف 

 :لغةً التطرف  -
ا ، إال أن ىناك اتفاقً لغةً  مفيوم موحد لمفكر المتطرفرغم االختالف في تحديد 

 .بعض التعاريف لمتطرفعمى 
... وتطرفت تطرف الشيء صار طرفا "لسان العرب:  حسب ما تم ذكره في معجم

كما ذكر في المنجد في المغة واألعالم أن "طرف في  ،(5)"الشمس أي دنت لمغروب
وتطرف في آرائو فيو متطرف: أي  ،االعتدالف: أتى الطرف، وجاوز حد المغة، وتطر 

 .(6)"جاوز حد االعتدال فييا
" االبتعاد عن الوسط والنأي عنو إلى جية قصوى:وتعني كممة التطرف في المغة 

مجاوزة الوسط بالمغاالة واالفراط في "، بمعنى أن التطرف ىو (7)مخالفة االخرين أي
حد واالبتعاد عن  ،الصوابمجانبة و  ،وتجاوز الحد ،أو عن طريق االعتداء ،الشي

عن الحق  وتطرفاً  اً واليروب إلى األطراف المحاذية واليامشية نأي ،االعتدال والوسطية
 ،واالنحراف عن الحد الشرعي ،والخروج عن رأي الجماعة والمسممين ،والعقل والمنطق

ج عن والخرو  ،وعدم الثبات في األمر ،وتجاوز العقل والمنطق إلى الالعقل والخطأ
 .(8)"مواالبتعاد عن الخط المستقي ،مألوفال

 :اصطالحاً التطرف  - 
الغمو الشديد وتجاوز حد المعقول ومخالفة نصاب التوازن "بأنو  فيعرف التطر 

، كما يعرف بأنو عدم التسامح مع الغير كيفما (9)وعدم االعتدال في السموك والتصرف
كانت ىويتو وممتو وطائفتو المذىبية أو السياسية أو االجتماعية أو الفكرية أو الدينية، 

في المجتمع قائمة  كبيرةمن آثار  يتركومقبول قانونية لما  الو  ادينيً  مقبول الكما أنو فعل 
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األخر وقد حرمتو األديان والمعتقدات عمى الترويع والترىيب ومصادرة الحرية والرأي 
 .(61)السماوية جميعيا

كل ما يؤدي إلى الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير "ويعرف ايضا: بأنو 
واألساليب السموكية الشائعة في المجتمع، معبرة عنو بالعزلة أو بالسمبية واالنسحاب، أو 

عنيا إلى االتجاه نحو العنف في شكل فردي تبني قيم ومعايير مختمفة قد يصل الدفاع 
مع وفرض الرأي بقوة عمى جماعي منظم، بيدف إحداث التغيري في المجت أو سموك
 .(66)اآلخرين

الفكر الذي يتم بواسطتو مخالفة كل  يمكن تعريف الفكر المتطرف بأنو: وعميو
الى ذلك, فأنو يمكن ان  باإلضافة عمييا روحيا و اخالقيا و حضاريا، القيم المتعارف

اتبع ادى الى ضرر جسيم  يصف بأنو الفكر الغير سميم و غير منطقي الذي ان
عالوة عمى ذلك, من صفات التطرف ىو صعوبة النقاش من المتطرف و ، (62)بالمجتمع

الن الشخص المتطرف يكون منغمق عمى ذاتو و عمى افكاره,  ؛ذلك لكونو متمسك بفكرتو
 .(63)" المتطرف مصادرة افكار االخرين الذين ال يتفقون معوكذلك يحبذ الشخص 

 :لغًة واصطالحاً : االرهاب ثالثاً 
 :لغةً االرهاب  -

، القاء نظرة عمى المعاجم و قواميس المغة ال بد أوال من داللة الكمماتعند دراسة 
ة يدكممة اإلرىاب بمعان عد أتيلممعنى في المعاجم الحديثة، وتومالحظة أىم تطور 

 :منيا
، كقولو تعالى: ب  ى  بمعنی خاف واالسم الر   ىب  ر  " تأتي منفيي  الرىب والخوف:

، تأتي مكسورةب(: وكممة اإلرىاب مشتقة من )رى   ،(64)"أي بمعنى الرىبة ()من الرىب
بمعنى أخاف،  محركة " عندما تكوناً رىب" وا، عندما تكون مضمومة اً ورىب يرىب، رىبة

: و، ورىباً ورىب اً ، ورىب الشيء رىبيخاف او يفزعبو: ى  ، وأرىبو ور يتوعدب غيره: إذا ى  وتر 
 .(65)ىبخافو. واالسم: الر  

فو وكممة "إرىاب" تشتق من الفعل المزيد )أرىب(؛ ويقال أرىب فالنا: أي خو  
(، أما الفعل المجرد من ب  ى  عو، وىو المعنى نفسو الذي يدل عميو الفعل المضعف )ر  ز  وف
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 اً الشيء رىب ب  ىا فيعني خاف، فيقال: ر بً ى  ا ور  بً ى  ور   ة  ب  ى  ر   ب  ىر  (، ي  ب  ى  وىو )ر  المادة نفسيا 
 .(66)ورىبة أي خافو. والرىبة: الخوف والفزع

في  أما في معاجم المغة الحديثة نالحظ ىناك تطور في معنى اإلرىاب فقد جاء
اإلرىاب العنف و وصف يطمق عمى الذين يسمكون سبيل "المعجم الوسيط، اإلرىابيون: 

 .(67)"لتحقيق أىدافيم السياسية
 :اصطالحاً  هاباإلر  -

 منيا:  اً وسأذكر بعض بتعاريف عديدة صطمح اإلرىابعرف م
تيديد المصالح نوع من الخوف و  عنف منظم ومتصل بقصد إنتاج :اإلرىاب .6

ذات االغمب تكون و  اما مرتكبيو فيم جماعة منظمة ذات اىداف واضحة ،العامة والدولة
  .(68)اىداف سياسية

ف مجمسي وزراء الداخمية والعدل يتعر  أيضاً  األخرى . ومن التعاريف الميمة2
العرب، حيث عرفا اإلرىاب في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة عن المجمس 

كل فعل من أفعال العنف أو التيديد بو، أيا كانت "فاه بأنو: م، عر  ۰۹۹۲المذكور عام 
بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وييدف إلى إلقاء 
الرعب بين الناس، أو ترويعيم بإيذائيم أو تعريض حياتيم أو حريتيم أو أمنيم لمخطر، 
أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أو األمالك العامة أو الخاصة، أو اختالسيا، 

 .(69)"تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطرأو االستيالء عمييا أو 
 تعرف "مصطمحات العموم االجتماعية" اقتباسا من معجم موسوعة نضرة النعيم .3

نشر الخوف و الرعب في نفوس االخرين عن طريق مجموعة منظمة ليا  اإلرىاب بأنو:
 .(21)اىداف معينة
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 لثانيالمبحث ا
 أهمية التواصل االجتماعي لدى جماعات التطرف

 ةالتواصل االجتماعي اىمية وسائلأدركت التنظيمات المتطرفة واإلرىابية  
واعتبرتيا منصات افتراضية مأمونة ومضمونة لتنفيذ مشروعيا اإليديولوجي، ومن ثم 
تفانت بشكل الفت في استغالل ىذه المنصات لمترويج ألفكارىا العدمية وكسب قدر من 

 التعاطف.
من القاعدة اليائمة من المستخدمين ليذه كما تفتنت في تكريس حضورىا ض

الشبكات التي تمكن من التواصل السريع والمكثف والعابر لمحدود، كاليوتيوب، 
والفيسبوك، وتويتر، وغيرىا من الوسائل األخرى، التي يتعزز استخداميا يوما بعد يوم، 

ذا العام إلى بفعل االنتشار الرائج والفسيح ألجيزة اليواتف الذكية التي يصل عددىا ى
 مميار ىاتف ذكي قيد االستخدام في العالم.

شك أن الحجم اليائل والقاعدة الجماىيرية الباىرة التي تضمنيا المنصات  ال
االفتراضية أدت حتما إلى تمقف التنظيمات اإلرىابية الختراقيا والنيل منيا، بمغة األرقام، 

مميار نسمة، منيم  3الم يفوق تشير اإلحصائيات أن عدد مستخدمي اإلنترنت حول الع
االشخاص  . عددممن ىم يستخدمون ىذه الوسائل من العرب مميون ۰۸۱أكثر من 

ويتجاوز  ،مميار مستخدم 6.53يقدر بحوالي  الذين يستخدموا شبكة التواصل الفيسبوك 
مميون، وعدد مستخدمي التراسل الفوري  6۱۱سنجر امميون، وم ۲۱۸مستخدمي تويتر 

% من ىذا التراسل يتم عبر الياتف 81مميون، أكثر من  811بالواتساب 
 .(26)المحمول

 سالمي في ظل توفر مثل ىكذا وسائلان التطرف لعب دور كبير في العالم اال
ىذا يعني بأن ىذه الوسائل سمحت لجماعات التطرف بفرض نفوذىم من خالل عمل 

ربية تأثرت كثيرا بالتطرف اضافة الى ذلك فأن الشعوب الع مواقع خاصة بيمو منتديات 
 مقارنة بالشعوب االخرى بالرغم من ان التطرف ال يرتبط بدين معين او مذىب معين. 

إذن في استغالل كل الفرص التواصمية التي ىذه المجاميع المتطرفة فانبرت 
جندتيا من والذكاء االصطناعي لتنفيذ أالتطورات الحاصمة في التكنولوجيا  توفرىا
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حيث برىنت عمى خبرة ثابتة في استخدام اإلنترنت  وتجنيد وتحريضاستقطاب 
اإلرىابي  وشبكات التواصل االجتماعي، بل ترويض تقنياتيا وآلياتيا لدعم العمل

 .اىر وتمجيد أفكاره واستمرا
ان ما يسمى داعش ما اإلرىابية  المجاميعويتفق الدارسون المتخصصون في 

 .(22)استخداما لوسائل التواصل االجتماعيةىو اال تنظيم متطرف يعد االكثر 
، مدعاية واإلعالم وحشد المناصرينلجأ إلييا التنظيم وأجاد استعماليا كمنصات ل

مضامين لدعاية )بروغاندا( حماسية، تقوم عمى التمويو والمبالغة واالختالق  عمادو 
 ،منو براء بية باسم الدين الذي ىوإلثارة العواطف واستيواء النفوس اليائسة والسم

ويضطمع بميمة إعادة إنتاج ىذه المضامين وتأمين بثيا تقنيون وفنيون شباب متمكنون 
 من ناصية تكنولوجيا اإلعالم الجديد.

أن الجماعات اإلرىابية تواصل استخدام حسب ما لدينا من بيانات يتبين 
يض عمى ، بما في ذلك التحر ألنشطتيااإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي لمترويج 

 .(23)القيام بأعمال إرىابية وتجنيد المقاتمين، فضال عن إمداد وتمويل وتنفيذ اليجمات
وكشف األمين العام المساعد لمشؤون السياسية )جفري فيمتمان( بمناسبة اجتماع 

أن تنظيم  ۸۱۰۱اإلرىاب في ديسمبر خاص عقدتو لجنة مجمس األمن بشأن مكافحة 
داعش استغل اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي عمى نحو جديد حيث تمكن من 

ألف مقاتل إرىابي أجنبي من مائة دولة لالنضمام إلى الصراعات  31استقطاب نحو 
، وعمل عمى تشجيع األفراد عمى ارتكاب فضاًل عن ذلك السوريةاألراضي العراقية و في 

 .(24)في بمدانيمأعمال إرىابية 
في السياق ذاتو يؤكد الباحث عبدالغني كرم: " أن أغمب الخاليا يتم استقطابيا 
من قبل داعشيين باستعمال اإلنترنت وعبر مواقع التواصل االجتماعي، قائال: " إنيم 

، يتحركون عبر النت لشرح استخدام ىذا النوع من التواصليممكون األدوات ويتقنون 
وأىدافيم وحصد المزيد من المناصرين، وطبعا يجدون وسط الشباب من  ماستراتيجيتي

الضاربة ىي يعمل عمى ترويج أفكارىم وشرح أجندتيم حتى بدون مقابل، إن قوتيم 
األكيد أن سالح داعش يتمركز باألساس في قدرتيم عمى و  ،امتالك سالح االنترنت
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يستقطبون ويقنعون شبابنا اختراق الشباب عبر الفيسبوك والتويتر، إنيم يييجون و 
 .(25)"باالنضمام إلييم عبر دغدغة عواطفيم وتحريك شعورىم باستخدام سالح الدين

كما نجد أن تنظيم الدولة اإلسالمية المعروف باسم )داعش( ال ينظم صفوفو 
ا، كما جدد ا، ولكن أيضا يقود معركة كبيرة وينظم صفوفو إعالميً ا وعسكريً فقط ميدانيً 
بالحقل  فأصبح يمجئ إلى استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية التي تتعمقمن فكره 

، فتنظيم (26)اا أو عسكريً التي يخوضيا سواء اعالميً  واإلعالمي في تطوير معارك
داعش ال يفوتو استغالل برامج التواصل الحديثة لنشر أفكاره وتجنيد المزيد لالنضمام 

ترونية ومواقع التواصل االجتماعي مثل لصفوفو. ومن المؤكد أن المنتديات اإللك
متناول في  اىم اداةاالنستغرام" أصبحت ”و” باالواتس" و"تويتر" و"الفيسبوك و اليوتيوب

اإلرىابية لنشر أفكارىا ومعتقداتيا ووضع خططيا وتنفيذ أىدافيا وتجنيد  التنظيمات
الحديثة تأتي تصريحات وزير  ليذه المواقعأعضائيا، ومما يؤكد تطور استغالل داعش 

حوالي ما  والتي تتضمن أن ورخي فيرنانيث دياث بمجمس النوابالداخمية اإلسباني خ
التجنيد اآلن تتم عبر شبكات التواصل ب عممياتيم الخاصة% من 81 يقارب

فقط تتم داخل السجون أو المساجد، فيما كانت ىذه النسبة  %21االجتماعي، بينما 
ة ، حيث كان يتم تجنيد الجياديين في السجون ودور العباد۸۱۰۸منعكسة في عام 

دىم عبر وسائل فقط كان يتم تجني %21بينما  بنسبة ثمانية أشخاص من كل عشرة
فيما يعكس تطورا ممحوظا في إدراك أىمية الوسائل  التواصل االجتماعي

 .(27)اإللكترونية
الرقابة عمى عية تشديد بنشر دا ذلك, نجد احيانا ان الغرب يقوموناضافة الى 

ىذا دليل قطعي عمى ان ىذه المنظمات تعمل بدعم من الغرب مواقعيم التواصمية و 
ومما اكد ىذا الكالم ميمري مسؤول االعالم في الشرق  الرتباط ىذه المواقع من الغرب،

االوسط ان المواقع التواصمية ليذ الجماعات التنظيمية تنطمق من الواليات المتحدة 
االمريكية ايضا لو معنا النظر في تصريحات ايغال كارمون في احد حواراتو حين قال 

يا قابمة و سمحت ليم ان عمى الرغم من محاربة ىذه الجماعات من قبل امريكا لكن
المواقع التابعة لداعش ال تكتفي  يكية ىذهمواقع التواصل عمى االراضي االمر  باستخدام
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و  وانما حتى ضد الجنود االمريكيين، بشن حرب تحرض عمى القتل ضد العرب فقط
 باإلرىابفي ضوء التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا, بات جميا لنا ما يعرف 

ان ىذه الجماعات  وىذا دليل عمى ستخدم من قبل ىذه الجماعات،ني المااللكترو 
بالتأكيد ىذا ال يعني ان اىداف و  ستخدام وسائل التواصل االجتماعية،نجحت في ا

الن في الحالتين ىذه  ؛النتاختمفت في ظل تطور التكنولوجيا و التنظيمات االرىابية 
  .(28)المجاميع تحركيا نفس الدوافع

لما ليم من دور  وجس من النشاط االلكتروني ليذه التنظيمات ليذا صار العالم
مدمر عمى العالم. من بين اكثر الوسائل استخداما ىو البريد االلكتروني لتبادل 

 .(29)نشاطيم المعموماتي
بات  عمى وسائل التواصل االجتماعيةيرى الباحث أن أثر الفكر المتطرف 

واضحة، حيث ظيرت نتائجو بشكل ممموس في ما تكشف أثناء وبعد األحداث 
اإلرىابية التي روعت المسممين في كثير من المدن العربية واإلسالمية في السنوات 
القالئل الماضية. وأثر ىذه المواقع كبير خاصة بما تممكو من حيوية وسرعة. استجابة 

كي ليموم الناس، مما أدى الى زيادة اإلقبال األحداث المختمفة ومعايشتيا بشكل ذ
عمييا، خاصة في ظل الضعف العام لممواقع التي يفترض أن تقدم الفكر الصحيح 

 الشباب. الوقت الحاضر و متطمباتوالفيم الواعي لمشكالت 
تستطيع شبكات التواصل االجتماعي أن تحد من الفكر المتطرف لدى أفراد 

لقيم والمبادئ األخالقية النبيمة والقيم الدينية السمحة، المجتمع، وذلك بغرس و نشر ا
كذلك يمكن  وده األمن واالطمئنان واالستقرارمما يؤدي بدوره إلى جعل المجتمع يس

لمنصات التواصل االجتماعي أن تمعب دورا ميما في ىذا الجانب إذا استخدمت 
 ، وتوافر المناىجعن طريق التعميم عن بعد كوسيمة من وسائل التربية والتعميم، وذلك

حيث يعد النسق التربوي أحد األنساق االجتماعية  الدراسية عمى الشبكة العنكبوتية
فإذا  افظة عمى بناء المجتمع واستقرارهالميمة التي تؤدي عامل حيوية وميمة في المح

تجانس يؤدي إلى بقاء و استخدمت منصات التواصل االجتماعي في ىذا الجانب س
كذلك تؤدي منصات و  نمعايير وقيم المجتمع الى أفرادى نقلعن طريق  المجتمع
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التواصل االجتماعي إذا استخدمت االستخدام السميم الى التضامن االجتماعي التي 
تغرس في نفوسيم قيم االنتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخمق التماثل 

 .(31)قاء األمن واالستقرار في المجتمعاالجتماعي الضروري لممحافظة عمى ب
 لثالمبحث الثا

 المتطرف  مميزات المواقع االجتماعية واستخدام وسائمها في نشر الفكر
 التويتر 

مكانية تويتر؛ ألنو موقع يت   ىذه المجاميع عمى استخدامز ترك    صف بالعمومية وا 
المستخدمين في وقت وقوع التدوين المباشر وبث التغريدات باختصار لمكثير من 
ون مميون مستخدم يغرد ۸۷۱الحدث، عبر شبكة تتجاوز حساباتيا النشيطة حول العالم 

 .(36)اً مميون تغريدة يومي 411قرابة 
ويوضح أحد المستشارين والمدربين في مجال االعالم االجتماعي أن التويتر 

كرة ال عالقة ليا بيذه يمنح إمكانية مالحقة أنشطة "الياشتاقات" واستغالليا لبث ف
 .(32)"الياشتقات

ا م( تطبيقً ۸۱۰5وأضاف في ىذا السياق أن تنظيم داعش تميز بإنتاج في العام )
لميواتف الذكية يقوم بنشر أخبار التنظيم عبر "تويتر"، حمل اسم "فجر  اخاصً  امجانيً 

عمى حسابات المشتركين  لما يممكو من خاصية نشر المحتوى بشكل تمقائي البشائر"؛
في الخدمة، وتشمل المواد المنشورة "ىاشتاقات"، وروابط، وصورة، ومقاطع فيديو، 

 41مستوى بث و ذلك بأستخدام ىذا النوع من التطبيقات ان يحصل عمى وغيرىا؛ 
  .(33)ألف تغريدة في يوم واحد

وحده يمتمك دراسة قام بيا مركز لسياسة الشرق األوسط تخبرنا أن تنظيم داعش ل
وفي ىذا السياق حرت تقارير دولية سابقة  ،حساب تويتر تبث تغريدات مكثفة 64۱۱۱

ىجمات  ناإلرىابية لش المجاميعنسيق بين استغالل تويتر لمتخطيط والت قدرتيا عمى
النتقادات وضغوطات، خاصة بعد بث  عمى إثر ذلك وقد تعرض تويتر ،حةمسم

جعمتو في موقف حرج، بين أمرين أحالىما مر، حجب  االرىابتغريدات تدين 
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التي تحمل اإلساءة والتحريض والعنف، أو عدم االنصياع باسم حرية  التغريدات
 .(34)متزايد تضمن ليذه الشبكة توسعة وانتشار التعبير التي

 التسويق بالصوت والصورة اليوتيوب 
استعممت الجماعات اإلرىابية في البداية دعامة اليوتيوب لتمرير خطاب دعائي  

بيدف التعريف والتسويق لمذات، حيث عمد أعضاء ىذه الجماعات إلى إنشاء حسابات 
الغارقة في إثارة العاطفة والنعرات  أليديولوجياتيمخاصة يروجون انطالقا منيا 

حياء العقيدة الجياد بحجة  الدفاع عن القيم المقدسة لحشد الرأي العام الطائفية، وا 
 المساند.

الحضور إلى توظيف اليوتيوب لضمان  تتجو التنظيمات الجيادية كذلك
نشر وسائط سمعية بصرية تمجد أنشطتيا، وتتغنى  عن طريقواإلشعاع اإلعالمي 

بتحركاتيا الجيادية، مستفيدة من شعبية الموقع الواسعة ومن تفاعل المتتبعين 
والمتعاطفين عبر تعميقات ورسائل ىؤالء المتشبعة بالحقد، والمشحونة بثقافة 

 .(35)الكراىية
لمضامين عمى إلغاء وسحب ا يوب كسائر المواقع اإللكترونيةويحرص يوت

المحرضة عمى العنف واإلرىاب، بناء عمى طمبات من الجمعيات ومنظمات المجتمع 
 المدني المختمفة، فضال عن الحكومات.

لكن ثبت أن ضبط جميع المحتويات المتداولة يبقى إجراء صعبة ومعقدة و 
 ضعيف الفاعمية.

أن نظام  تكمن ميزة اليوتيوب األساسية بالنسبة إلى التنظيمات اإلرىابية في
المراقبة الخاص بو يتم بعد وضع الفيديوىات عمى الموقع، بمعنى أنو يمنح لممشاركين 

 .(36)إمكانية تحميميا، مما يجعميا متاحة لمرؤية من قبل الجميع
 مات متعددة والهدف واحداالفيسبوك، استخد 

اعتمدتو  النتعمى  يعد الفيسبوك من الشبكات االجتماعية األكثر استعماالً  
يعفييم من ضرورة انتظار تسجيل دخول  ت كبديل لمنتديات أو غرف الدردشةالتنظيما

الفيسبوك جعميم في غنى عن المستخدمين إلى المنتديات الشروع في عممية الدعاية، 
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وقد  ،بالمستخدمين بدل انتظار انضماميموأتاح ليم إمكانية االتصال المباشر  كل ىذا
ير خاص صادر عن الوزارة األمريكية لألمن الداخمي حدد في ىذا الصدد تقر 

يا استغالل الفيسبوك من قبل ىذه الجماعات عن طريقعماالت المختمفة التي يتم االست
 اإلرىابية تتجمى أساسا في كونو:

، كتصنيع القنبمةما ىو عممي وتكتيكي،  وسيمة لتبادل المعمومات المتعمقة بكل   -
 وتقنيات الرماية.أو كيفية استعمال األسمحة 

بوابة يتم عبرىا ولوج صفحات أخرى خاصة بتنظيمات إرىابية مختمفة وربط  -
 االتصال بيا.

لنا ان نميز  . عموما يمكنالفكر المتطرفوسيمة إعالمية فعالة لمدعاية ونشر  -
رسمية. األولى: تشتغل برعاية الرسمية وغير الصفحات المتطرفين عمى الفيسبوك  بين

. أما الثانية: فتدعم من قبل المؤيدين والمتعاطفين وتتمثل وظيفتيا األساسية مجموعة ما
 .(37)في الدعاية
مل لمعفي المساند  نصيباً ليا دور كبير  أن مواقع التواصل االجتماعي الشك  

. كما أن سيولة استغالليا جعل وفي اتساع نطاقو وتنامي كذلكاإلرىابي اإللكتروني، و 
منيا فضاء خصبة تتسمل إليو التنظيمات والجماعات اإلرىابية لعولمة أنشطتيا الدامية، 

أو إثارة الرعب أو التنسيق والتواصل عن بعد بين  أليديولوجياتياوذلك عبر التسويق 
 المنتمين إلييا.

وفق تكون لنت استخدام ا التي تجري عبر االستقطاب والتجنيدإن عمميات  
 ثالث خطوات مترابطة:عمى  منيجية محكمة 

إثارة العاطفة  عن طريقمرحمة التأثير الوجداني،  مرحمة إثارة العواطف، أي -
بواسطة وصفة الغيرة عمى الدين وحجة الدفاع عن القيم المقدسة، مع االستعانة 

 بنصوص دينية يروج ليا في شبكات التواصل االجتماعي.
الترويج لألفكار الجيادية، وتتعمق بدور الشبكات في نقل وترويج مرحمة  -

 المعمومات والبالغات الداعمة لوجية نظر الجماعات المتطرفة.
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مرحمة ثالثة وىي خطوة تتكفل باالنتقال من مرحمة دغدغة المشاعر والتأثير  -
 مؤثراً  د وقعاً الفكري واإليديولوجي، إلى المشاركة الفعمية بالقوة والعنف، وىو سموك يج

 .في صفوف المستخدمين لمشبكات من الشباب المتشدد، المحبط واليائس
 :مميزات وسائل التواصل االجتماعي 

االجتماعي ىي امكانية التواصل  احد مميزات وسائل التواصل :. المرونة6 
  االرىاب عن بعد.والدعاية لمعنف و 

االجتماعي لشن ىجوم معين تكون ل وسائل التواص باستخدامالكمفة : . الكمفة2
  .(39)قل مقارنة بوسائل اخرىأ

ال وسائل تكون اكثر امنا من غيرىا و كذلك فأن استخدام ىذه ال. المخاطرة : 3 
 تعرض صاحبيا الى الخطر عند تنفيذ عممية ارىابية. 

توفر ىذه الوسائل خاصية اخفاء الشخصية الحقيقة النيا ال تطمب . التخفي : 4
  .او أي شيء من ىذا القبيلوثائق 

توفر امكانية اقامة ترويج و دعاية كبيرة لالرىابيين ال توفرىا . الدعاية : 5
 وسائل اخرى. 

تساعدىم عمى التدريب وىذا ما يسيل و يذلل عقبات كبيرة . التدريب : 6 
  .(41)كالزمان و المكان

من اىم المميزات التي توفرىا ىي االتصال بطرق مختمفة تبعا  . االتصال :7
   .(46)الختالف وسائل التواصل االجتماعية

 واإلرهاب التطرفتطهير الشبكات من خطاب  -
صالونات إلكترونية دامية تبرع في حشد يتم استخدام ىذه الوسائل ك حتى ال

 ،االجتماعي من فيسبوكع التواصل قررت شركات مواق العقول واأليادي المخربة
و المتطرفون من دعايات ثالرفع من مساعييا لمتصدي لما يب ويوتيوب ،وتويتر ،لجو جو 

 ومحاوالت لتجنيد المقاتمين الجدد.
اف عمى مضمون الفيسبوك تؤكد "مونيكا بيكرت" المديرة المكمفة باإلشر تقول 

"أنو ال مكان لإلرىابيين وحمالتيم الدعائية واألشخاص الذين  الخصوص بيذا
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امو صراحة أي مضمون يؤيد يدعمونيم عمى الفيسبوك التي تحظر قواعد استخد
 .(42)اإلرىاب

األمر ذاتو ينطبق عمى موقع تويتر الذي يخبرنا أن فرقة عبر العالم تحقق بشكل 
السمطات عندما  يخبرنا أنو يتعاون معنشيط في التقارير حول انتياك القواعد، كما 

الذي يشير أنو يرفض تكون محسوبة عمى اليوتيوب الحالة ذاتيا ، و يكون األمر الزم
 .(43)اإلرىاب ويتحرك بحزم وسرعة لمتصدي ألي مضمون إرىابي

 -موقع فيسبوك  – فيما يتعمق بالفيسبوك، جاء في وثيقة نشرىا ىذا الموقعوأما       
بوجود مجموعات تدعو إلى ممارسة النشاطات اإلرىابية واإلجرامية لن يسمح أنو 

ونصت عمى أنو سيزيل الصور المرعبة عندما يتم تبادليا  ،المنظمة أو نشر الكراىية
ذكر موقع الفيسبوك أنو لن يسمح "  ىذه المجاميع وبشأن ،بالعنف وتمجيدهلإلشادة 

كما و  ،افقة عمى نشاطاتيم العنيفة"المو  بدعم قادة ىذه المنظمات أو اإلشادة بيم أو
القانون أعمن الموقع أنو "سيزيل المحتوى ويعطل الحسابات، وسيعمل مع أجيزة تطبيق 

من وقوع ضرر حقيقي أو تيديدات مباشرة عمى السالمة  عندما يالحظ أن ىناك خطر
 .(44)العامة"

مساعي مواقع التواصل االجتماعي مستمرة لمتصدي لممضامين المتطرفة  أن  
واإلرىابية، لكن يالحظ أن ىذه المساعي تتم بشكل ىادئ ال جير فيو ويمكن إيعاز 

 ذلك:
ومات بالقيام بدور شرطة لتجنب خمق انطباع أنيا متواطئة مع السمطات والحك -
التي تتصدر المبادئ قة بالرأي ما يسمى الحرية المتعموىو ما يخالف  اإلنترنت

 األساسية التي تقوم عمييا ىذه المواقع.
مختمف دول  قبلحتمل أن تكون ال نياية ليا من لتفادي المطالب التي ي -

العالم لمتعاون معيا بنفس القدر الذي تتعاون بو مع بعض الوكاالت والحكومات في 
 العالم الغربي.

حتى ال تزداد  غالل وسائل الفحصاستلعدم المخاطرة بالكشف عن طرق  -
 معارف المتشددين الماىرين في استعمال وسائل التكنولوجيا والتحكم في نظميا.
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 طمبات الحكومات البيانات مستخدميكشف موقع الفيسبوك أن  في ىذا اإلطارو 
ارتفعت بشكل طفيف، لتصل إلى  ۸۱۰4النصف الثاني من العام  اثناءالموقع 
 .(45)طمباً  34946بالفترة السابقة التي سجمت  ، مقارنةاً طمب 35156

أما عن سر تواضع فاعمية آليات الرصد و إجراءات الحذف والحجب التي 
 تمارسيا المواقع، فإنو يكمن باألساس في:

عمى التواصل المستمر عمى ىذه الشبكات، بابتكار  استطاعة ىذه المجاميع• 
، ومعاودة  النت طرق تقنية وتطبيقات لمواصمة فتح الحسابات الممغاة أو المجمدة عمى

 نشر البالغات والمضامين السمعية البصرية المحذوفة.
الكم اليائل من المعمومات يجعل من فكرة فرض رقابة دائمة ومستمرة ميمة •       

في غياب ممفات أو نماذج مرجعية لممضمون الداعم لإلرىاب تظل عممية  مستحيمة،
 .(46)التقييم لممواد عممية تقريبية

ما  جري بصورة آلية تعوزىا الدقة، وبالتالي كثيراً يالرصد والتقييم اضافة الى ان 
مثيرة، كحادثة الميندسة" إيزيس  اً تسقط ىذه العممية في ىفوات وأخطاء تبدو أحيان

لالشتباه في انتمائيا إلى تنظيم داعش جزاء  النتانشالي" التي أغمق حسابيا عمى 
 .isisمطابقة اسميا بالمغة اإلنجميزية لمختصر اسم تنظيم "داعش "

 دعايات التطرف واإلرهاب عبر اإلعالم الجديد
التنظيمات اإلرىابية عبر مواقع تتميز الرسالة اإلعالمية التي تحمميا دعاية 

التواصل االجتماعي بقدرتيا عمى تمقف العديد من المستيدفين من الشباب من مختمف 
 أقطار العالم، والتأثير عمييم وكسب والئيم لتحقيق مخططاتيا المدمرة عمى أيدييم.

ىو كيف تتشكل ىذه الوصفة الخطابية واإلعالمية التي  والسؤال الممح ىنا
 فاعمية لمدعاية اإلرىابية؟تضمن ال

ع لخطابات الجماعات المتطرفة يالحظ أن ىذه الجماعات طورت كثيرة المتتب  
قاطع فديو خاصة بيم لنشر افكارىم االجرامية التي يممؤىا العنف انتاج م من أساليب
طع فديو لكن ايضا دوبالج الصوت والصورة التطورات لم تشمل عمل مقاو  والتخريب،
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خبرات في ىذا التقنيات لما يممكون من طاقات و  الكثير منالزمن و والتغمب عمى 
 المجال. 

فأنيم يسعون دائما الى استخدام الشعارات الدينية الرتباطيا  اضافة الى ذلك
 .(47)بعاطفة الناس و التأثر بيا
 خطابيا الدعائي إلى عن طريقالجماعات اإلرىابية تسعى  يالحظ أيضا أن
، تحت غطاء نصرة المظموم واالعتداء  الى اعماليم االرىابية اضافة نوع من الشرعية

اجتيادىا في  فضاًل عنلمشاعر وتضخيم األحداث، مستغمين تأجيج ا عمى األبرياء
إظيار قادتيا وأعضائيا كأبطال ال يشق ليم غبار لنشر رسالة أنيا قوية وقاىرة ال 

 تعرف إال الفتوحات واالنتصارات.
دراسة حول دعاية "داعش" عمى اإلنترنت  وضحتفقد أأما من حيث المضمون، 

قام بيا المرصد الدولي لمدراسات حول اإلرىاب، أن قيمة الدين ال تمثل إال نسبة قميمة 
الدعاية اإلرىابية، حيث يروج أنصار التنظيم لمضامين  ججيمات التي تؤ نظمقارنة بالت

ريحات الجياديين و لمقابالت وتص ۸۱:و ۲۱:يحتل فييا القتال وأعمال الحرب 
تخصص لمشاىد  65تبرز التنظيم كدولة قائمة بمكوناتيا المتعارف عمييا، و% ۰۲:

 .(48)لممحتوى الديني ۸:اإلعدام، وبالكاد 
 رفة، يكفي اإلشارة إلى أنوعن حجم وكثافة اإلنتاج التسويقي لمدعاية المتط

وثيقة  ۰5۱۱۱، أنتجت آلة الدعاية لتنظيم "داعش" أكثر من  ۸۱۰5و  ۸۱۰4 عامي
 .(49)فيمما، أي ما يعادل فيمما كل يوم 845دعائية، منيا 

ي لمفكر اإلرىابي الرائج في المنصات إليو، أنو ال يمكن التصد   التوصلما يمكن 
 .(51)مستند إلى العقل والعمم والمعرفةالمن خالل العمل المشترك اإللكترونية إال 

ن عن جيل بي   لقد ثبت أنو في الصفحات الجيادية انحراف فكري رىيب ينم  
في دراسة  ، بل وجيل حتى بالعبادات األوليةجيل بمقاصد الشريعةو بجوىر الدين، 

فييا متطرفة "حممة السكينة"، بمغ عدد المشتركين  اً شممت صفحة فيسبوكية تحمل أفكار 
لفكرية التي الممموس أن أبرز الصفات ااتضح ب ألف مشترك 6۷۱ - 651ما بين 

ىي التحريض عمى المشاركة في القتال والدعوة إلى الجياد  رصدت في ىذه الصفحات
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ي حتى في ي الجيل الشرعتفش   حيث يبدو جمياً و ضمن مخالفات شرعية صارخة، 
بعض المشاركات توجد أخطاء في صفة الوضوء  عن طريق مسائل العبادات اليومية

خراج المسممين من اإليمان  والصالة، وبعضيم يناقش مسائل الجياد والتكفير وا 
واستباحة الدماء، وىم ال يحسنون أداء الصالة بطريقة صحيحة ويجيمون مسائل في 

 .(56)العقيدة ميمة وأساسية"
ممن يزورون صفحات  ۲۱:تجربة "حممة السكينة" السعودية، أثبتت أيضا أن 

منيم من الذكور  ۷5سنة. %  ۸4و  ۰۲العنف والتشدد تتراوح أعمارىم ما بين 
من اإلناث. أما من حيث البمدان، فمقد تصدرت مصر قائمة معدالت زيارة ىذه  ۸۱:و

تأتي بعدىا تونس وليبيا والجزائر والكويت ثم المغرب فالعراق والسعودية و الصفحات، 
 .(52)يب(واليمن )بالترت

ال مناص من تعزيز  واقع كيذا عمى ما سبق، وفي ظل   مة، وتأسيساً في المحص  
في الساكن في المراىنة عمى الفكر التنويري كمضمون رقمي يحاصر الفكر التطر  

منطقي يظير الدين في صورتو  االفتراضية من خالل خطاب تفاعميمختمف األروقة 
استراتيجية أو رغبة في قيادة  ،أو إيديولوجية ،من عصبية سياسية الحقيقية ليس انطالقاً 
نما استجابة لوحدة النوع اإلنساني، وتحقيقا  ووفاء لممبادئ السمحة وتجسيداً  معينة، وا 

إلرادة اهلل في جعل الشعوب والقبائل ليتعارفوا ويتواصموا ذلك التواصل غير المقصود 
نما لما يثمر من تعاون ومصمحة لإلنسانية.  لذاتو، وا 

حتمل إنيا ال ت ي االفتراضية أوعية تشبو الطبيعةصات التواصل االجتماعإن منً 
ي والغمو التي تزل األقدام تحتاج إلى ردود تنويرية تعيد ن  تعرضيا لحمالت التج الفراغ

 من فكر سميم وحوار حر يطرق باب االجتياد . األمور إلى نصابيا انطالقاً 
األمل كبير في أىل العمم المتين والدين الصحيح والتربية المفيدة والثقافة 

 والمميت.الخالقة. األمل كبير في كل ىذه الطاقات لملء ذلك الفراغ الفتاك 
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 الخاتمة
 البحث توصمنا إلى نتائج ميمة، وىي :  عن طريق

ىو ايضا و  الفا كل ما يتفق مع القيم االخرى،ىو فكر مخ . ان الفكر المتطرف6
  العقل الذي يكون ىدفو التخريب.الفكر الذي يكون عكس المنطق و 

متطرفين بعض ممارسة ال من خاللن اإلسالمي بأنو دين تطرف . وصف الدي۸
 ذاتو تطرف. دمن المسممين وأن ىذا بح

 يرتكز عمى كونووسائل التواصل االجتماعية  باستخداممصطمح التواصل . 3
توفر امكانية التواصل بين الناس في مواقع اجتماعية تفاعمية عمى شبكات اإلنترنت 

 .أي مكان و زمان
صمية التي تتيحيا كل الفرص التوا استخدام. انبرت التنظيمات اإلرىابية في 4 

 وتحريض. ،وتجنيد ،من استقطاب لذكاء االصطناعي لتنفيذ أجندتياالتكنولوجيا وا
مكانية  المجاميع ىذه ز. ترك  5 عمى تويتر؛ ألنو موقع يتصف بالعمومية وا 

التدوين المباشر وبث التغريدات باختصار لمكثير من المستخدمين في وقت وقوع 
 الحدث.
ذه التنظيمات عمى ة، لقدرة ىجحغير ذي فعالية وال نا. إجراءات الحذف تبقى 6
 بطرق مختمفة. ىذه الوسائل باستخدامالعودة غير حقيقة و  أسماء عن طريق الحراك

وجعل منيا فضاء خصبة تتسمل إليو ىذه الوسائل . سيولة استغالل ۷
 الدامية.التنظيمات والجماعات اإلرىابية لعولمة أنشطتيا 

. المتتبع لخطابات الجماعات المتطرفة يالحظ أن ىذه الجماعات طورت كثيرة ۲
حرض عمى الفوضى واستباحة ي اسموب استخدام ىذه الوسائل لصالحيم لنشر مامن 

 الدماء، كما تفتنت في توظيف الصوت والصورة وتقنيات السرد والزمان والمكان.
. ال مناص من تعزيز المراىنة عمى الفكر التنويري كمضمون رقمي يحاصر ۹ 

 خطاب تفاعمي عن طريقمختمف األروقة االفتراضية الفكر التطرفي الساكن في 
 منطقي يظير الدين في صورتو الحقيقية.
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ىذا ونسأل اهلل الكريم، رب العرش العظيم أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجيو 
 ع بو كل مطمع وباحث.الكريم، وأن ينف

 الهوامش:
 .35سامي عبد الرؤوف، اإلنترنت في العالم العربي، ص (6)
 .۸۲زاىر راضي، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي"، ص (2)
امل سفر حسين القحطاني، دور شبكات التواصل االجتماعية في تفعيل التطوع  (3)

 .۲جامعة األميرة نوره، ص اإللكتروني من وجية نظر خريجات
 .683عبدالرزاق محمد الدليمي، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية، ص  (4) 
 .646البن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ص  (5)
 .464لويس معموف، المنجد في المغة واألعالم،  ص (6)
 .۸۸۱ص ، الزبيدي، تاج العروس من جواىر القاموس (7)
 .655جميل حمداوي، التطرف بين الواقع االجتماعي والمناخ الفكري، ص  (8)
، ولقاء شاكر 44۷/۲أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، مقاييس المغة،  (9)

 .۸۹۲صالشريفي، التطرف الفكري وانعكاساتو االجتماعية في بغداد، 
 .6 -5محمد بن عبد الرزاق، التطرف في الدين "دراسة شرعية"، ص (61)
د. احسن طالب مبارك، األسرة ودورىا في وقاية ابنائيا من االنحراف الفكري،  (66)

 .65ص
تيسير السعيدين، دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف،  (62)

 .۲۷ص
 .۲/۲۲۷ابن منظور، لسان العرب،  (63)
، دار ۸إسماعيل بن حماد الجوىري، الصحاح، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط (۰1)

 ، مادة: رىب.۰/۰4۱، ۰۹۷1العمم لمماليين، بيروت، 
 .۰۰۲مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (65)
 .۸۲۸المعاجم الوسيط، مجمع المغة العربية، ص( ۰1)
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الرحمن الحقيل، حقيقة موقف اإلسالم من التطرف ينظر: د. سميمان بن عبد (67)
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التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف، تيسير السعيدين، دور المؤسسات  .۸
 .۸۱۱۱، (۲۱مجمة البحوث األمنية، العدد )

جميل حمداوي، التطرف بين الواقع االجتماعي والمناخ الفكري، مجمة شؤون  .3
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