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يتناول الكتاُب موضوَع التطرف من جهة الدوافع التي تُؤثِّر يف اإلنسان 
ن: االنحياز السياسي،  وتُؤدِّي إلى تطرفه. فللتطرف مجاالٌت شتَّى تتضمَّ
ه الديني، واالستقطاب الرياضي، وتبنِّي العنف، وغير ذلك. ويتميَّز  والتوجُّ
املـُختلفة  الكتاب بأنه حصيلة ُمشاركة واحد وثالثني باحًثا يف التشعُّبات 
مة الكتاب وجزأيه الرئيسني.  ملوضوعه. وقد َشِملَت هذه املـُشاركات ُمقدِّ

وأسبابه  التطرف  دوافع  تناولت موضوع  األول ستَة فصول،  يضمُّ اجلزء 
الناجتة عن خلل التوازن يف أمور احلياة، وذلك عبر مستويات ُمختلفة من 
ن اجلزء الثاني خمسة فصول عرضت أمثلًة لهذه الدوافع  التحليل. وتضمَّ
من  ثالثٌة  اضطلع  وقد  املختلفة.  وتوجهاته  اإلنسان  اهتمامات  إطار  يف 
املـُشاركني مبسؤولية حترير الكتاب، وهم: آري كروغالنسكي من جامعة 
يف  كراكوف  جامعة  من  سزومويسكا  وإيوا  املتحدة،  بالواليات  ماريالند 
وتولَّت  املتحدة،  بالواليات  وين  والية  جامعة  من  كوبتز  وكاتالينا  بولندا، 
فرانسيس  أند  تيلور  ملجموعة  التابعة   »Routledge« روتليدج  سة  مؤسَّ

»Taylor and Francis« العاملية نشَر الكتاب.
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مة الكتاب مقدِّ
ؤى األساسية املتعلِّقة بعلم  مُة الكتاب األفكاَر والرُّ تَعرض ُمقدِّ
من  باملوضوع  يُحيط  ا  عاّمً منوذًجا  وُتثل  التطرُّف،  نفس 
جوانب ُمختلفة، وتتميَّز ببيان دوافع التطرف الناجتة عن خلل 
ُيكن  معرفيَّة،  مرجعيَّة  لبناء  املوضوع؛  هذا  التوازن جتاه  يف 

بواسطتها ُمعاجلة املوضوع يف فصول الكتاب.

)تطرف( يف  لكلمة  املألوف  االستخدام  بتوضيح  مة  املقدِّ تبدأ 
اجتاه  أو  ُمطلًقا حلزب  تأييًدا  املؤيِّد  مثل:  املختلفة،  املجاالت 
باحلبيب،  املتعلِّق  واملـُحبِّ  لذاته،  العاشق  والنرجسي  سياسي، 
هذه  إلى  ويُضاف  غيره.  يرى  ال  رياضي  لفريق  ب  واملتعصِّ
اجلبال  كصعود  اخلِطرة،  الرياضات  ُمارسة  ُهواة  األمثلة: 
هذه  ملـُمارسة  صورًة  غالفه  على  الكتاب  ويحمل  الشاهقة. 
أن  يظهر  م  تقدَّ وما  املـُتطرف.  تفكير  عن  تعبيًرا  الرياضة؛ 
د؛ بل هو وارد يف ُمختِلف  التطرف ال يقتصُر على مجاٍل محدَّ

مجاالت احلياة.

مُة التطرُّف استعراًضا شاماًل، يستوعُب جانب  وتستعرض املـقدِّ
التطرف من جهة، وجانب االعتدال من جهة أخرى، ألنَّ كال 
اجلانبني على اختالفهما، ُيثالن ظاهرًة سلوكية يف املجتمعات 
م يف نظرتها إلى اجلانبني املتطلَّبات األساسية  اإلنسانية. وتقدِّ
وامللبَس  كاملأكل،  حيَوي،  مادِّي  قسم  قسمني:  يف  لإلنسان 
الشخصية.  واستقالل  كاالنتماء  ذاتي،  نفسي  وقسم  واملأوى. 
األساسية  املتطلَّبات  نحو حتقيق جميع هذه  الفرد  ه  توجُّ وإنَّ 
على نحٍو متوازن ُيثِّل حالَة »اعتدال«، وأما اإلصرار واملبالغة 
حالة  فيُمثل  األخرى؛  على حساب  املتطلَّبات  أحد  يف حتقيق 
توفير  يف  اإلنسان  شَغف  مسألة  يف  الكتاُب  وُييِّز  »تطرف«. 
متطلَّباته األساسية، بني شغٍف يتَّسُم بالتوافق: يجعُل اإلنسان 
وشغٍف  األساسية،  ُمتطلَّباته  جميع  لتحقيق  سعيه  يف  متوازًنا 
بالهَوس، وهو الذي يدفُع اإلنسان لالهتمام بأحد هذه  يتَّسُم 

املتطلَّبات، ُمهماًل بقيَّة املتطلَّبات األساسية األخرى.

يف  التوازن  يف  خلاًل  يبدو  ملا  مختلفة  مناذَج  مة  املقدِّ مت  وقدَّ
بأعمالهم  ون  يهتمُّ الذين  العمل«  »ُمدمني  مثل:  احلياة،  شؤون 
على حساب احلياة العائلية، ولقاءات األصدقاء، والتفاعل مع 
ه »اإلدراكي« الذين  املجتمع احمليط بهم. ومنهم أصحاُب التوجُّ
هات فكرية أخرى.  هات فكرية ما على حساب توجُّ يتبنَّون توجُّ
وهناك حاالٌت أخرى، مثل: أصحاب »الطمع« يف أمور بعينها، 
التوازن،  إلى عدم  يُؤدِّي  قيمة، ما  ذات  أخرى  أمور  وإهمال 

َعالقات  إلى  يقود  ما  وهو  اعني جشعني؛  طمَّ اآلخرين  وجعل 
مضطربة وغير متوازنة بني األشخاص. 

إجراءين  تتبُع  التي  األعمال  يف  التطرُّف  يظهَر  أن  ويكن 
مراحل،  على  للعمل  »أولويات«  بوضع  يقضي  إجراء  رئيَسني: 
املتطلَّبات  حتقيق  أجل  من  د؛  ُمحدَّ بجانب  مرحلة  كلُّ  تهتمُّ 
بالتدريج، ثم وضع إجراء آخَر يهتمُّ »باملضيِّ ُقُدًما« نحو حتقيق 
وقد  لها.  ة  املهمَّ واجلوانب  دة  األولويات احملدَّ َوفَق  املتطلَّبات، 
متوازن  غيُر  مرحلة  كلِّ  يف  العمل  أنَّ  اإلطار،  هذا  يف  يبدو، 
يُحيط  املجمل  يف  لكنَّه  واحد،  بجانب  يهتمُّ  ألنه  ُمتطرف؛  أو 

مبختِلف اجلوانب املطلوبة.

يوضح الكتاُب أنَّ نظرة املتطرف إلى احلياة تفتقر إلى التوازن، 
ذكُرها،  ينبغي  التوازن  عدم  وراء  مختلفة  دوافَع  ة  ثمَّ وأنَّ 
يف  التطرُّف  قضايا  مع  بذكاء  للتعامل  مضامينها؛  واستيعاب 
ُتثل  ودوافَع  وعوامَل  أسباًبا  مة  املقدِّ عرَضت  وقد  املستقبل. 
ملشكالت  مرجعّيًا  منوذًجا  العام  مشهدها  ويف  مجموعها  يف 
مختلفة، يكن أن تُطرح عبر هذا الكتاب، وهذا ما جرى فعاًل 
ٌص ألبرز ما ورد يف فصول  يف الكتاب بجزأيه. وفيما يأتي ملخَّ

كلٍّ من هذين اجلزأين.

الجزء األول 

دوافع خلل التوازن
مستويات  إلى  سلوكية،  ظاهرة  كأيِّ  التطرُّف،  ظاهرة  تخضع 
مختلفة من التحليل، تشمل جانبني رئيَسني: اجلانب العصبي 
تدمُج  أخرى  جوانَب  عن  فضاًل  الثقايف،  واجلانب  للظاهرة، 
ن هذا اجلزءُ يف فصوله الستة املوضوعاِت  بني االثنني. وتضمَّ
اآلتيَة وهي: َعالقة سوء الرغبة غير العقالنية بدافع التطرف، 
واملجموعة  ونتائجه،  املتطرف  والسلوك  التطرُّف،  ومواقف 
خوة، وتطوُّر التطرُّف  املتطرفة، واحلدود الصارمة واحلدود الرِّ

على مرور الزمن.

1( سوء الرغبة غير العقالنية ودافع التطرف
»سوء  عن  الناجت  املتطرف  السلوك  يف  األول  الفصل  يبحُث 
يحدث  السلوَك  هذا  أن  إلى  ويُشير  العقالنية«،  غير  الرغبة 
غالًبا عندما تُسهم الوسائل املساعدة يف اتخاذ القرار بالقوة، 
تشير  سابقة،  خبرات  على  املبنية  املساعدة  الوسائل  أن  مع 
إلى نتائَج سلبية إلنفاذ هذا العمل؛ ما يعني أن الدافَع غير 
مع  بالقوة،  يتَّسم  املتطرف  السلوك  قرار  اتخاذ  إلى  العقالني 
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مثل  اتخاذ  ترفُض  سابقة  خبرات  إلى  املستندة  العقالنية  أن 
لهذا  أمثلًة  الفصل  ويُقدم  نتائجه.  جدوى  لعدم  القرار  هذا 
ية  ًرا مرجعًيا للدوافع غير العقالنية املؤدِّ السلوك، تُعطي تصوُّ
إلى التطرف وأذى اآلخرين؛ بل أذى الذات أيًضا، ومنها: إدمان 
إضافة  نفسه،  املدمُن  متطرف، ضحيَّته  عمٌل  فهو  رات،  املخدِّ
ن تعاَفوا  إلى ُمعاناة أسرته، واألثر السيِّئ يف عمله. فكثيٌر مَّ
من اإلدمان، وأدركوا آثاره السلبية، قد يعودون إليه مرًة أخرى، 
االضطراب  مثل  عصبية،  دوافَع  تأثير  حتت  ات،  مرَّ ورمبا 
واالكتئاب، ولقاء أصدقاء اإلدمان السابقني، وتذكُّر ما كانوا قد 
اعتادوه، ورمبا مزيج من هذه الدوافع. وما ينطبق على حالة 
رات، ينطبق أيًضا على حاالت أخرى من السلوك  ُمدمني املخدِّ
املتطرف، التي قد تتَّسُم بالعنف جتاه اآلخرين، وحتُدث حتت 

تأثير دوافَع نفسية بعيدة عن العقالنية.     

2( مواقف التطرف
يستنُد الفصل الثاني إلى دراسات تتعلَّق مبواقف اإلنسان يف 
وقضايا  والشراء،  االستهالك،  مثل:  احلياة،  مجاالت  مختِلف 
من  الفصُل  هذا  ويستفيد  االنتخابات.  يف  والتصويت  الرأي، 
ومعرفة  التطرف،  ملواقف  مفاهيَم  تقدمي  يف  الدراسات  هذه 
خصائصها، ومدى تأثير كلٍّ منها، مع طرح أمثلة وإيضاحات 
وخصائصها،  التطرف  مواقف  معرفة  أهميُة  وترجع  بشأنها. 
إلى إمكانية حتوُّلها من رأي شخصي كامن، إلى سلوك ُمؤٍذ ال 

حُتَمد ُعقباه.

املتطرفة  للمواقف  رئيسة  أربَع خصائص  الفصل  هذا  ويضع 
على النحو اآلتي:

أواًل، االستقطاب: ويعني أن يكوَن الشخُص ُمنحاًزا إلى جانب 
د، يف مواجهة جانب آخَر أو على حساب جوانَب أخرى.  محدَّ

ك الشخص مبوقفه؛ فقد  ثانًيا، مدى اليقني: ويعني مدى تسُّ
ا ضعيًفا.  يكون هذا اليقني راسًخا، وقد يكون هّشً

املـُتَّخذ،  املوقف  غرابَة  ويعني  املألوف:  عن  اخلروج  ثالًثا، 
وابتعاده عن املألوف، وما اعتاده الشخُص ذاته يف مواقفه جتاه 

موضوعات أخرى.

عن  اخلاصية  هذه  وتختلف  ا:  اجتماعّيً املوقف  رفض  رابًعا، 
سابقتها، يف أن اخلالَف يكون مع املجتمع، وخارًجا عن املألوف.

أوضَحه  ملا  ِطبًقا  املتطرف،  املوقف  خصائص  فإنَّ  وهكذا   
بهذا  بااللتزام  املرتبط  واليقني  االستقطاب،  ن  تتضمَّ الفصل، 
االستقطاب، واخلروج عن املألوف، ورفض َقبوله يف املجتمع. 

وبعد مناقشة خصائص مواقف التطرف، وتقدمي تصوُّرات لها 
مه  قدَّ ما  أن  ُمفادها:  نتيجة  إلى  الفصل  يصل  عليها،  وأمثلة 
بإجراء  يوصي  ولذلك  محسوم.  غيُر  اخلصائص  هذه  بشأن 

مزيٍد من البحوث فيه.

3( السلوك امُلتطرف ونتائجه
ترتبط  ظاهرةٌ  هو  الكتاب،  مفهوم  بحَسب  املتطرف  السلوك 
إلى حدوثها.  تؤدِّي  التي  الدوافع  بالنُّدرة، وقوة  تتَّسم  بقضايا 
وهناك ثالثُة جوانَب ترتبط بهذا السلوك، أولها: أن السلوك 
املتطرف قد يكون عنيًفا. وثانيها: أن هذا السلوك ُيكن أن 
املطروح.  للموضوع  تبًعا  إيجابية،  أو  سلبية  نتائَج  إلى  يؤدِّي 

وثالثها: أن الدافع لهذا السلوك عادًة يكون قوّيًا ومؤثًِّرا. 

لت إليه  ويُبرز الفصل الثالث، يف إطار هذه اجلوانب، ما توصَّ
عاطفي  ه  بتوجُّ يرتبط  التطرف  سلوك  أن  من  سابقة،  بحوٌث 
لصاحب الَعالقة نحو املوضوع املطروح. لكنَّه يُشير أيًضا إلى 
هات العاطفية تقود بالضرورة  أن هذه البحوَث ال تُؤكِّد أن التوجُّ
إلى سلوك متطرف، وال بدَّ من البحث الكتشاف أن أّيًا من هذه 

هات ُيكن أن تقوَد إلى سلوك ُمتطرف.  التوجُّ

ويهتمُّ هذا الفصل أيًضا باجلانب العاطفي يف سلوك التطرف، 
نة لهذا اجلانب، ويعرض النموذَج املزدوج للعاطفة  والبنية املكوِّ
احُلسبان  يف  آِخًذا  التطرف،  سلوك  يف  العاطفة  أثر  لتحليل 
العوامَل الذاتية للشخص، وعوامل تفاعله مع اآلخرين. ويُعرِّف 
موضوع  نحو  الشديد  امليُل  بأنها:  العاطفة  املزدوج  النموذج 
أو  احملبة،  بدافع  شخص،  أو  مفهوم،  أو  نشاط،  أو  د،  محدَّ
ازدواج  إطار  ويف  االنتماء.  أو  ر،  املتكرِّ االستثمار  أو  التقدير، 
العاطفة، ُييِّز النموذج بني العاطفة التي هي أكثر قدرًة على 
التكيُّف، وتتَّصف بالتوافق، والعاطفة التي هي أقلُّ قدرًة على 
سلوك  أنَّ  إلى  الكتاب  ويذهب  بالهوس.  وتتَّصف  التكيُّف، 

التطرف أكثر ارتباًطا بعاطفة الهوس.

على  التطرف  سلوك  العاطفي يف  اجلانب  بني  الكتاُب  وُييِّز 
الَعالقة مع اآلخرين، وبني هذا اجلانب على مستوى  مستوى 
إلى  تقوُد  الهوس  عاطفة  أن  ويرى  بذاته،  اإلنسان  َعالقة 
العنف  مثل:  اآلخرين،  مع  كثيرة  مجاالت  يف  ُمتطرف  سلوك 
الَعالقات  وعنف  املنافسة،  وعنف  السياسي،  والعنف  الديني، 
الَعالقة  إطار  يف  أما  والرياضية.  واجلنسية،  الرومانسية، 
إلى  تؤدِّي  أيًضا  الهوس  عاطفة  فإن  الذات،  مع  الشخصية 
ية،  سلوك ُمتطرف، مثل: اإلدمان، واإلفالس، واملشكالت الصحِّ

واجلسدية، والنفسية.

4( املجموعة امُلتطرفة
د،  ُمتعمَّ جمعي  سلوٌك  لها  مجموعة  هي  املتطرفة  املجموعة 
السلوك  بالسلوك اجلمعي:  ويُقَصد  املعتادة.  القواعد  يُخالف 
الناجت عن األهداف املشتركة للمجموعة، والقيود احمليطة بها، 
وتأثيرات أعضائها يف اآلخرين، وتكامل نشاطاتهم وتفاعلهم. 
سلوك  انحراف  مدى  املعتادة:  القواعد  مُبخالفة  ويُقَصد 
املجموعة املتطرفة عن القواعد الراسخة التي يُفترض اتِّباعها. 
ويهِدُف مؤلِّفو الكتاب من هذه التعريفات إلى حتليل اإلجراءاِت 
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ة باملجموعات املتطرفة. ويستند  النفسية واالجتماعية اخلاصَّ
حتليُل املجموعة املتطرفة إلى النموذج الذي ينظر إلى التطرف 
على أنه خلٌل يف التوازن، يهتمُّ مُبتطلٍَّب واحد فقط، على حساب 
ُمتطلَّباٍت أخرى يهملها. ويطرح النموذُج ثالثة مجاالت، ُتثل 

هات املجموعات املتطرفة:  توجُّ

على  بالرغبة يف حتقيق جناح شخصي  يرتبط  األول:  املجال 
أرض الواقع.

وفكرية  عقيدية  مرجعية  إلى  باحلاجة  يهتمُّ  الثاني:  املجال 
)أيديولوجية(؛ تسوِّغ أساليَب التطرف التي تتبنَّاها املجموعة.

املجال الثالث: يتعلَّق بالشبكة االجتماعية، التي تهتمُّ مبحاولة 
إيجاد شرعية ومسوِّغات لهذا السلوك املتطرف. 

نتيجَة  التوازن؛  خلَل  ن  يتضمَّ الذي  التطرف  مفهوم  إطار  ويف 
م الفصُل الرابع ستَة  ه إلى ُمتطلَّب واحد دون غيره، يقدِّ التوجُّ
أقسام للمجموعات املتطرفة، وتشمل هذه األقساُم: مجموعات 
طابع  ذات  عقائدّيًا  ُمتطرفة  ومجموعات  سياسّيًا،  ُمتطرفة 
ورؤيتها  الدينية  نظرتها  يف  ُمتطرفة  مجموعات  ثم  عسكري؛ 
يسني  الطائفية، ومجموعات ُمتطرفة يف اتِّباع تعليمات أحد القدِّ
ه  لدى أتباع الديانة املسيحية، ثُم مجموعات ُمتطرفة يف التوجُّ
نحو موضوع واحد فقط تهتمُّ به دون غيره، وأخيًرا مجموعات 

ي.  ُمتطرفة يف موقفها يف موضوعات يف املجال الصحِّ

م لُكلِّ قسم مثالني  ويُبنيِّ اجلدول َرْقم )1( األقسام الستَّة، ويُقدِّ
تختلف  وقد  معروفة.  ُمتطرفة  مجموعًة  منهما  ُكلٌّ  يعرض 
اآلراء يف شأن هذه األمثلة؛ فقد ُوضع تنظيم »القاعدة« ضمن 
العقيدي  اجلانب  من  إليه  يُنَظر  ولم  السياسية،  املجموعات 
والفكري والشرعي. ويُضاف إلى ذلك أن اجلانب العقيدي يف 
ن الذراع العسكرية للحزب النازي،  املجموعات املتطرفة تضمَّ
إلى جانب احلرس الثوري اإليراني. ويعتمد اجلدوُل يف أمثلته 

على رأي مؤلِّفي الفصل.

املذكورةَ،  املجموعاِت  أن  إلى  هنا  اإلشارة  املناسب  من  ولعلَّه 
هها، إال أنها ال تتَّسُم ضرورًة  وإن كانت تتَّسم بالتطرف يف توجُّ
بالعنف، وال تعتمد على اإلرهاب. فال ُيكن يف هذا املجال عدُّ 
احلفاظ  ومجموعات  لإلجهاض،  املعادية  التطرف  مجموعات 
عنف  مجموعاِت  للَّقاحات،  املعادية  واملجموعات  البيئة،  على 
يأتيان  املتطرفة  املجموعات  واإلرهاب يف  فالعنُف  إرهاب.  أو 
وتبًعا  جهة،  من  بها  احمليطة  يات  والتحدِّ للموضوعات  تبًعا 
لسياسة املجموعات املتطرفة يف هذه املوضوعات، ورؤى قادتها 

هاتهم من جهٍة أخرى.  وتوجُّ

ث عن املجموعات املتطرفة  وهكذا جند أن هذا الفصَل قد حتدَّ
بعض  يف  وإرهاًبا  عنًفا  التطرف  يف  ترى  موضوعية،  بلغٍة 
احلاالت، ورأًيا حًرا بعيًدا عن العنف واإلرهاب، ولو أنه لم يكن 

متوازًنا يف حاالت أخرى.

خوة 5( احلدود الصارمة واحلدود الرِّ
يؤكِّد الفصل اخلامس االهتماَم العاملي باالبتكار يف املجاالت 
يعني  واالبتكار  وازدهارها.  األمم  م  تقدُّ أساس  فهو  املختلفة؛ 
ا من البشر، نُفِّذت  أفكاًرا عظيمة، يستفيد منها عدٌد كبير جّدً
مت للناس تقدًيا جيًِّدا. ويرُّ هذا االبتكاُر  واقعّيًا ببراعة، وُقدِّ

مبرحلتنَي:

األولى )مرحلة االكتشاف(: أي اكتشاف األفكار اجلديدة. 

والثانية )مرحلة االستغالل(: أي تنفيذ هذه األفكار واقعّيًا، ثمَّ 
ظهورها يف األسواق؛ لتحقيق االستفادة الُقصوى وَجني األرباح 

املنشودة. 

اجلدول )1( 
تقسيمات املجموعات امُلتطرفة وأمثلة عليها

أمثلةاملجموعات

املجموعات السياسية
القاعدة 

 النازيون اجلُدد 

املجموعات العسكرية 
العقائدية

)األيديولوجية(

الذراع العسكري للحزب النازي
Waffen SS

احلرس الثوري اإليراني

مجموعات الطوائف

طائفة بوابة السماء
)حركة دينية أمريكية لها ُمعتقدات 
ة، اشتََهرت بحادث انتحار  خاصَّ

جماعي عام 1997م(
كنيسة التوحيد 

ة،  هات خاصَّ )حركة مسيحية لها توجُّ
ست يف كوريا، وانتشرت يف أرجاء  أُسِّ
العالم، اشتََهر أتباُعها باسم مونيز( 

املجموعات الدينية

جناح الرهبانية يف الكنيسة 
الكاثوليكية 

يس بناديكت أتباع القدِّ

جناح راهبات كلير الفقيرات 
يس كلير أتباع القدِّ

املجموعات ُأحادية 
املوضوع

مجموعة إنقاذ العملية 
معادية لإلجهاض

مجموعة العمل املباشر بشأن الطقس 
ناشطة يف مجال احملافظة على البيئة

ه  مجموعات التوجُّ
ي الصحِّ

هية إلى الطعام أنصار ِفقدان الشَّ

مجموعة كندية ُمعادية للَّقاحات
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وافع علم نفس التطرف رؤية في الدَّ

االكتشاف  ن  يتضمَّ إذ  اإلجراءين؛  بني  الفارَق  الكتاب  ويُوضح 
املخاَطرةَ يف تقدمي أفكار جديدة، واختبارها، ومعرفة نتائجها، 
واخلطأ.  التجِربة  مبدأ  لَقبول  واالستعداد  ومدى صالحيتها، 
ة  ودقَّ اإلنتاج،  ُمتطلَّبات  حتليَل  يشمل  االستغالل  أن  ويرى 
اإلجراءين  ِكال  وألن  األداء.  يف  والكفاءة  وفاعليته،  التنفيذ، 
مطلٌب رئيس لالبتكار؛ فإنَّ التناقَض بينهما يكُمن يف االهتمام 
بنجاح  االهتمام  إن  املثال:  سبيل  على  اآلخر،  دون  بإجراٍء 
ل ُمخَرجات  االستكشاف دون االهتمام الكايف باالستغالل؛ يُعطِّ
االبتكار ويَُعوق االستفادة منه، والعكس صحيح، فإن االهتمام 
باالستغالل دون االهتمام باالكتشاف يحدُّ من قيمة املخَرجات 
وقدرتها على املنافسة، لذا ينبغي حتقيُق التوازن بينهما؛ لكي 

َق االبتكاُر فوائده املنشودة. يُحقِّ

من  بأيٍّ  باالهتمام  املتعلِّقة  النظرية  الرؤى  بعض  وحتاول 
اجلوانب  فهَم  بالتطرف،  وَعالقته  اآلخر،  دون  اإلجراءين 
الثقافية، وأثرها يف جناح جهود االبتكار أو إخفاقها من زاويتنَي، 
ى احلدوَد الصارمة، وترتبط باالستغالل.  الزاوية األولى: تسمَّ

خوة، وترتبط باالكتشاف.  ى احلدوَد الرِّ واألخرى: تسمَّ

ويُبنيِّ اجلدول رقم )2( جوانب هذه الرؤية على النحو اآلتي:

ثقافة  إلى  االكتشاف حتتاُج  مرحلة  فإنَّ  األساس،  هذا  وعلى 
واالكتشاف«.  والتجِربة،  واملخاطرة،  »التباين،  ن صفات  تتضمَّ
وحتتاج مرحلة االستغالل إلى ثقافة تشمل خصائَص »التحليل، 

لي، والتنفيذ النهائي«.  والتهيئة، والكفاءة، والتنفيذ األوَّ

م اجلدول رقم )3( عرًضا لهذه النتيجة.  ويُقدِّ

ملوضوع  واقعيَّة  حاالٍت  م،  تقدَّ ما  سياق  يف  الفصُل  ويعرض 
وثقافة  واالستغالل،  االكتشاف  وإجراءي  وُمخَرجاته،  االبتكار 
خو. وتشمل هذه احلاالُت دواًل  االبتكار بطرَفيها الصارم والرِّ

من األمريكتني، وأخرى من أوروبا وآسيا.

ف ر التطرُّ 6( تطوُّ
عن  اإلجابة  إلى  السادس  الفصُل  يسعى  سبق  ما  انطالًقا 
للتطرف،  ُمتكاملة  رؤية  إجاباتها  م  تقدِّ أساسية،  أسئلة  أربعة 
وهذه األسئلة هي: ما الكيفيَّة التي أدَّت إلى تطور التطرف؟ 
ومن املستفيُد من التطرف؟ وهل التطرف ُمقتصر على اإلنسان 

دون غيره من املخلوقات؟ وما أثُر األخالق يف منع التطرُّف؟ 

أنواًعا  تاريخها  مدار  على  شهدت  البشرية  أنَّ  الكتاب  يؤكِّد 
مختلفة من التطرف، وال سيَّما التطرف يف حال وجود صراع 
أو  أهداف  خلدمة  أداًة  فيها  التطرُف  يكون  مجموعات،  بني 
املجموعات  مع  يتضح  ما  وهو  دة،  محدَّ إستراتيجية  خطط 

ه.   املتطرفة أحادية التفكير والتوجُّ

ويوضح هذا الفصُل عدم اقتصار التطرف على اإلنسان؛ بل هو 
موجوٌد يف املخلوقات األخرى، لكن يبقى اإلنسان ُمختلًفا، ألنه 
يتميَّز بالعقل والتفكير، والقدرة على اكتساب املعرفة، واالختيار 
بني االعتدال أو التطرف. وفيما يتعلَّق بأثر األخالق يف التطرف، 
يتناول الفصُل تعريف األخالق على أنها: مجموعة من املبادئ 
التي تساعد اإلنسان على التمييز بني الصواب واخلطأ، إال أنَّ 
عدم اتفاق البشرية على الصواب واخلطأ يف املجاالت املختلفة؛ 

ر إلى صراعات شتَّى.  يقود إلى خالفات قد تتطوَّ

الجزء الثاني 

دوافع خلل التوازن
يختلف نوُع التطرف بني شخص وآَخر، تبًعا الهتمامات الشخص 
يف  ُمتطرفًة  نشاطاٍت  الشخص  هذا  يارس  وقد  ومتطلَّباته، 
م هذا  سبيل حتقيق متطلَّباته التي هي أكثر أهمية لديه. ويُقدِّ
ن  اجلزء يف خمسة فصول أمثلًة مختلفة لهذه النشاطات، تتضمَّ
املوضوعات اآلتية: علم نفس الرياضات املتطرفة، وعلم نفس 
للتطرف  االجتماعي  النفس  وعلم  املثالي،  واإلنسان  الطمع، 
العناصر اجلديدة يف  التوازن وَعالقته بتجنيد  العنيف، وخلل 

التنظيمات اإلرهابية عبر اإلنترنت.

اجلدول )2(
 أصول االبتكار واحتياجاته من وجهة احلدود الصارمة واحلدود 

خوة الرِّ

عوامل ثقافية
طرفا النظرة الثقافية

خوةاحلدود الصارمة احلدود الرِّ

األصول
الضمير اإلنساني
النظام االجتماعي

م الذاتي التحكُّ

ل القدرة على التحمُّ
اإلبداع
التكيُّف

االحتياجات
)العقلية( املغلقة
القواعد التقليدية
القصور الذاتي

الفوضى 
االجتماعية

عدم التنسيق
االندفاع غير 

احملسوب

اجلدول )3( 
ثقافة إجراءي االبتكار: االكتشاف واالستغالل

خوة ثقافة احلدود الصارمةثقافة احلدود الرِّ

االستغاللاالكتشاف

التباين	 
املخاطرة	 
التجربة	 
االكتشاف	 

التحليل والتهيئة	 
الكفاءة	 
لي	  التنفيذ األوَّ
التنفيذ النهائي	 
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فة 1( علم نفس الرياضات املتطرِّ
ُمستقلَّة،  نشاطات  هي  الكتاب:  مفهوم  يف  اخلِطرة  الرياضة 
تتَّسم بروح املغامرة، وغالًبا ما يُؤدِّي اخلطأ يف مارستها إلى 
املوت. مثل: رياضة التجديف عند مساقط املياه، وركوب موجات 
ت من  البحر العالية، وصعود اجلبال الشاهقة، والقفز باملظالَّ
والتزحلق  ُمنخفضة،  مستويات  على  والتحليق  ُمرتفعة،  أماكَن 
اجات  على اجلليد يف األماكن اخلِطرة، وسباق السيَّارات والدرَّ

النارية يف األماكن الوِعرة. 

من  وأغلب  اخلطر،  من  عاليًة  درجاٍت  الرياضات حتمُل  هذه 
إلثبات  ويسَعون  باملغامرة،  يتَّصفون  شباب،  هم  يارسونها 
الذات. وهناك فَرضيَّات مختلفة حتاول فهَم هذه السلوكيات 
املتطرفة وتفسيرها، لكن لم تُختبَر يف البحوث العلمية اختباًرا 
دقيًقا، ومن هذه الفَرضيَّات أن ُمارسي هذه الرياضات يُعانون 
وُمثيرة؛  خِطرة  رياضات  عن  للبحث  تقودهم  مرضيَّة  حالًة 
إليهم.  األنظار  جذَب  ويحاولون  اآلخرين،  عن  بها  يتميَّزون 
الرياضات،  هذه  يرفض  من  هناك  اآلخر،  اجلانب  على  لكن 
وينظر إلى ُمارسيها على أنهم »مجانني«، يحتاجون إلى عالج 
نفسي. ولكن مع انتشار هذه الرياضات يف ِبقاع العالم؛ ظهرت 
ملمارسي  النفسية  الدوافع  استيعاَب  حتاول  جديدة  فَرضيَّات 

هذه الرياضات بُعمق.

ويرى الفصل السابُع أنَّ الفهم الصحيح لعلم نفس الرياضات 
الفهم  من  وعًيا  وأكثر  ُعمًقا،  أكثر  يكون  أن  يجب  املتطرفة 
التقليدي املذكور آنًفا؛ إذ هناك دوافُع للبدء يف ُمارسة هذه 
لالستمرار يف مارستها.  دوافُع  وأيًضا  املتطرفة،  الرياضات 
معرفة  يف  األشخاص  بعض  رغبُة  البدء:  دوافع  أمثلة  ومن 

دوافُع  أما  التجِربة.  سبيل  على  وُمارستها  الرياضات  هذه 
غبة يف اكتساب اخلبرة  االستمرار، فترتبط باإلعجاب بها، والرَّ

واملهارة يف ُمارستها، واالنتماء إليها.

مع 2( علم نفس الطَّ
م الفصل الثامُن تعريفاٍت شتَّى للطمع، منها تعريُف معجم  قدَّ
»ميريام وبستر«: بأنه رغبٌة أنانية ُمفرطة للحصول على املزيد 
أو  املال،  مثل:  احلاجة،  يتجاوز  مبا  املستهَدف،  العنصر  من 
الطعام والشراب. ويف تعريف آخر: هو الشوق غير املنضبط 
طعاًما،  تكون  أن  وُيكن  املكاسب،  من  املزيد  على  للحصول 
معجم  يف  والطمع  ُسلطة.  أو  اجتماعية،  مكانًة  أو  أرًضا،  أو 
»كولينز«: هو رغبٌة جامحة يف احلصول على عنصر ُمستهَدف، 

هو الثَّروة بالدرجة األولى. 

ويُوضح الفصل أن هناك كلماٍت مرادفًة للطمع مثل: )البُخل، 
راهة، وعدم التوازن، والغرابة(. وتاريخّيًا ظهر الطمُع يف  والشَّ
حالة  أول  لت  ُسجِّ حني  عام،  آالف  أربعة  نحو  منذ  الروايات 
يف رواية »ماكسيمز من فاهوتيب« املصرية القدية، ورَد فيها 
هذا  معتَقدات  بحَسب  القلب  وكان  الطامع«،  »القلب  مفهوم 
السليمة،  والقرارات  والتفكير  الفهم  املسؤوَل عن  العصر، هو 
استفاض  وقد  اليوم.  نفهُمه  كما  العقل  وظيفة  يؤدِّي  أنه  أي 
الفصُل يف عرض تاريخ مسألة الطمع، متطرًقا إلى احلضارة 
مبادئ  تُخالف  الصفة  تلك  أن  موضًحا  القدية،  اإلغريقية 

األخالق والعدالة.   

االجتماعية،  العلوم  يف  الطمع  مسألة  الكتاب  واستعرَض 
وجوانبها النفسية، وارتباطها بعلم اإلنسان، وَعالقتها باألعمال 
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ق  يُعمِّ الذي  البحثي  باالهتمام  لم حتَظ  أنها  ًدا  مؤكِّ التجارية. 
باتها وآثارها. لكنَّه يُشير لرأيني يحاوالن فهَم موضوع  فهم تشعُّ
الطمع. الرأي األول للكاتب الشهير »آدم سميث« الذي عاش 
يف القرن الثامن عشر، ويؤكِّد أن لدى اإلنسان، مهما كان أنانّيًا، 
مبادَئ يُراعيها، فقد يرغُب يف ثروة اآلخرين، ويتطلَّع إلى إسعاد 
د أفكار وخياالت تدور يف عقل  نفسه بها، لكنَّها يف النهاية مجرَّ
الشخص، يقف عندها وال يتجاوز حدوده. وهي بال شكٍّ نظرةٌ 
السوي  اإلنسان  إلى  تنظر  أنها  أو  اإلنسان،  يف  الظنَّ  حُتسن 
2014م  إلى بحث منشور عام  الرأُي اآلخر، فيعود  أما  فقط. 
للباحثنَي »أوكا وكوجت«، يشيران فيه إلى أنَّ الطمع يقود إلى 
فة؛ تدفع صاحبَها للنظر إلى مكاسب اآلخرين،  عاطفة ُمتطرِّ
من  والطمع  جهة،  من  األخالق  بني  الَعالقة  فهم  أن  ويؤكِّدان 
د، ومن ثَمَّ فإنَّ نظرتهما لإلنسان  جهة أخرى، ال يزال غير ُمحدَّ

هي نظرة سلبية تُخالف نظرة »سميث«.

3( اإلنسان املثالي
يُقَصد باإلنسان املثالي: اإلنسان األفضل أخالًقا، وهي صفة 
أي  يف   %10 يتجاوز  ال  قد  الناس،  من  قليٌل  عدد  بها  يتميَّز 
على  التاسع  الفصُل  هذا  ويشتمل  املجتمعات.  من  ُمجتمع 
ثالثة موضوعات رئيسة، تتناول فوائَد دراسة الشخص املثالي، 
يقترح  ثم  مثالّيًا؛  شخًصا  جعلته  التي  واألسباب  وشخصيَّته، 

توصيات حملاور بحوث ُمستقبليَّة تتعلَّق بهذا املوضوع.

أما فوائُد دراسة اإلنسان املثالي، فإنَّ الكتاب يتفاعل مع نظرة 
اآلخرين التي ترى أن الشخَص املثالي يتمتَّع باجلاذبية وحبِّ 
اآلخرين، وهو ما يُعطيه أهميًة عملية تدفُع إلى دراسة منط 

اجلوانب  ومعرفة  بنائها،  وكيفية  وتكوينها،  الشخصية  هذه 
فات  التصرُّ لتفعيل  فيها؛  املؤثِّرة  أو  بها،  احمليطة  النفسية 
احلدِّ  يُسهم يف  املجتمع، ما  ونشرها يف  احلسنة،  السلوكية 

من اجلرائم. 

وأما شخصيُة اإلنسان املثالي، فيُمكن النظر إلى فضائله التي 
تنبُع من معتقداته التي تربَّى عليها ونشأ، والدوافع اإليجابية 
أبرز  ومن  سلوكه.  يف  وتتجلَّى  املثالية  تلك  إلى  تقوُده  التي 
واملسؤولية  اآلخرين،  مع  التعاطُف  املثالي:  الشخص  صفات 
الرفيعة  األخالقية  والِقيَم  واألمانة،  والصدق،  االجتماعية، 

املتوافق عليها عاملّيًا. 

فات إيجابية، قد تبدو  وهناك أشخاٌص مثاليون يقومون بتصرُّ
لكثيرين سلوًكا ُمتطرًفا، لكنَّها يف احلقيقة تدلُّ على الشجاعة 
مواجهة  على  يُقِدمون  الذين  األشخاص  مثل:  والتضحية، 
من  بأعضاٍء  عون  يتبرَّ أو  آخرين،  إنقاذ  أجل  من  املخاطر 
أنفسهم  يُعرِّضون  أو  الهالك،  أجسادهم ملرضى أوشكوا على 

ر آٍت.   رون اآلخرين من خطر مدمِّ للتهلُكة وهم يحذِّ

وبعض األسئلة يف هذا الفصل لم حتَظ بإجابات كافية، أو تأتي 
إجاباتها ُمتضاربًة يف كثير من األحيان، ولعل أبرزها يبحُث عن 
تعريف واضح وُمتَّفق عليه لألخالق املثالية والسلوك املثالي؛ 
لكنَّ اإلجابة عنه تختلف من وجهة نظر إلى أخرى، ما يؤثِّر 
الوثائق  املثال: حادث تسريب  يف تقومي األحداث، على سبيل 
ة من »ويكي- ليكس« عام 2006م، ينظر إليه بعُض الناس  املهمَّ
على أنه عمل متميِّز وبطولي، يف حني يرى آخرون أنه ُمخالفة، 

أقرب ما تكون إلى اجلرية. 
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ف العنيف 4( علم النفس االجتماعي للتطرُّ
ع.  التطرُف العنيف هو جتاوز كلِّ ما هو طبيعي أو ُمعتاد أو ُمتوقَّ
وعنٌف  اآلخرين،  على  هجوٌم  يرافقه  قد  السياسي  والتطرُّف 
يؤدِّي إلى أًذى للبشر واملمتلكات؛ لتحقيق أهداف سياسية أو 
فكرية أو دينية. ويكن أن يؤيد الشخص التطرَف العنيف، أو 
يارسه ويشارك فيه، إذا ما تبنَّى مثل هذه األهداف. وال شكَّ 
أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية، يرفُضه 
كثيرون من أصحاب وجهات النظر العقالنية، جتنًُّبا للخسائر 
الكبيرة الناجتة عن استخدامه. ومع أن الشخص الذي يارس 
العنَف قد يؤذي نفسه يف أثناء تنفيذ جريته، وقد يصل هذا 
ابة  اإليذاءُ إلى إزهاق روحه، يبقى استخداُم العنف وسيلًة جذَّ
لديه، يارسه من أجل حتقيق أهدافه. لذا يسعى الكتاب إلى 
إلى  بالنظر  التطرف،  من  النوع  لهذا  علمية  تفسيرات  إيجاد 

مشاهد العنف بشمولية أوسَع، وُعمق أكبر.

تتبنَّى  التي  اإلرهابيَة  التنظيماِت  العاشر  الفصُل  ويتناول 
مختلفة  هات  توجُّ تشهُد  أنها  ًدا  مؤكِّ أهدافها،  لتحقيق  العنَف 
نحو العنف، وال سيَّما لدى قادِة التنظيمات من جهة، واألتباع 
العنف  أبعُد عن  التنظيمات  فالقادةُ يف هذه  أخرى،  من جهة 
العمليات  التزامهم من قبُل يف بعض  أثبتوا  من األتباع؛ ألنهم 
يأُملون كثيًرا يف مكاسَب جديدة واضحة  التي قاموا بها، وال 
نحو حتقيق أهدافهم؛ بل إنهم ينظرون إلى احتماالت الضرر 
املرتفعة التي قد تُصيبهم. أما األتباُع فهم أقرُب إلى العنف؛ 
على  ُمنجزات  وحتقيق  والتزامهم،  ذاتهم  إثبات  يودُّون  ألنهم 

أيديهم يَرونها ضرورية.

ويرتبط العنف بثالثة عوامَل مؤثِّرة: 

وحتقيق  االهتمام،  جلذب  العنف  إلى  احلاجُة  األول:  العامل 
دة.  أهداف محدَّ

العامل الثاني: ضرورةُ أخذ األقوال املتداولة بشأن العنف يف 
ع على االعتدال. احُلسبان؛ إذ إن أغلبها يُشجِّ

الواضح  وأثرها  االجتماعية،  الشبكة  ن  يتضمَّ الثالث:  العامل 
يف مواقف اإلنسان.

وتُعطي هذه العوامُل مجتمعًة نظرة واسعة لألسباب املرتبطة 
بسلوك العنف، رمبا تسمح مبزيد من الدراسات، وتعميق الفهم 
نحو هذه القضية، وإيجاد حلول مناسبة ملعاجلتها واحلدِّ منها.

5( خلل التوازن والتجنيد اإلرهابي
إلى  اجلديدة  العناصر  ضمِّ  إلى  اإلرهابية  التنظيماُت  حتتاج 
بقاءها ومارستها ألعمالها  باستمرار؛ حتى تضمَن  صفوفها 
املتطرفة والعنيفة. وقد وجدت هذه التنظيماُت يف »اإلنترنت« 
وسيلًة جيِّدة للقيام بعمليات التجنيد. واستطاع تنظيُم داعش 
دولًة   90 إلى  ينتمون  ُمقاتل،  ألف   40 نحو  جتنيَد  اإلرهابي 
الرغم  وعلى  االجتماعي.  التواُصل  ومواقع  اإلنترنت  بواسطة 
من الهزائم التي حلَقت بهذا التنظيم، ال يزال قادًرا على ضمِّ 
العناصر اجلديدة من ُمختلف دول العالم. وقد اهتمَّ الباحثون 
موا دراسات يف هذا املوضوع، لكنَّ كثيًرا من  بهذه الظاهرة، وقدَّ
ا للعوامل النفسية  ًرا واضًحا وتاّمً م تصوُّ هذه الدراساِت لم تقدِّ

التي تدفع لالنضمام لهذه التنظيمات. 

اإلرهابية  التنظيمات  جناح  أنَّ  عشر  احلادي  الفصُل  ويرى 
يف جتنيد العناصر اجلديدة بتوظيف اإلنترنت، يرجع للدوافع 
املرتبطة بخلل التوازن التي ُذكرت سابًقا؛ فهي تقود الشخص 
لالهتمام مبطلَب واحد، وإهمال املتطلَّبات األخرى، وهو ما يؤدِّي 
إلى التطرف. ويف حال االنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي، 
إليه  يسعى  الذي  املطلب  فإن  األخرى،  اإلرهابية  واجلماعات 
هو  األخرى،  املطالب  بقيَّة  حساب  على  به  ويهتمُّ  الشخص، 
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اإلحساُس باألهمية، واالنتقام من اآلخرين، والقدرة على التأثير، 
واملكانة املتميِّزة التي يحظى بها داخل التنظيم.

ويُبرز الفصُل ثالثة أسباب رئيسة تتعلَّق بَجدوى اإلنترنت يف 
عمليات التجنيد، على النحو اآلتي:

أواًل: سهولُة احلصول على املعلومات عن األشخاص واألماكن. 

ثانًيا: سهولة نشر املعلومات عن التنظيم وأفكاره ونشاطاته، 
عن بعيًدا  العالم،  أنحاء  يف  املستهَدفني  إلى   ووصولها 

أعني الرقابة.  

ثالًثا: سهولة التواُصل املباشر بني أعضاء التنظيم والعناصر 
املستهَدفة، وتبادل اآلراء، وفتح مجاالٍت للحوار واملناقشة، وال 

سيَّما يف مواقع التواصل االجتماعي. 

ويؤكِّد هذا الفصل أثر دوافع خلل التوازن يف التطرف، ويرى أنَّ 
التطرف ال يظهر فجأة؛ بل هو قرار ُمتدرِّج يصل يف النهاية إلى 
تغيُّر يف العقلية ومنط التفكير، ومن ثَمَّ تغيُّر السلوك، واالجتاه 
نحو التطرف. ويبنيِّ الكتاب أنَّ جناح تنظيم داعش اإلرهابي يف 
جتنيد املتطرفني، يرجع إلى تفاعله مع االحتياجات اإلنسانية، 
ن أصحاَب احلاجة من الوصول إلى  وتقدمي الوسائل التي ُتكِّ
استطاع  داعش  تنظيم  أنَّ  الرأي:  هذا  وُخالصة  يُريدون.  ما 
يف  ذلك  مستغاًل  لألشخاص،  اإلنسانية  االحتياجات  توفيَر 

توجيههم نحو التطرف والعنف واالنضمام للتنظيم. 

على  التنظيم  قدرة  ز  يُعزِّ ا  مهّمً أسلوًبا  أيًضا  الفصل  ويُبرز 
النجاح يف ُمخاطبة املستهَدفني للتجنيد، وهو أسلوب »اخلطاب 

دة جلميع املستهَدفني،  الضيق«، ويعني عدَم توجيه رسالة موحَّ
ة بكلِّ مجموعٍة  وإمنا توجيه رسائَل »محدودة أو ضيقة« خاصَّ
اهتمامه، جذب  على  وتُساعد  فكره،  تُناسب  شخٍص  بكلِّ   أو 

ثم جتنيده. 

ع الفصل يف تناول اجلوانب الفكرية التي يتبنَّاها تنظيم  ويتوسَّ
العناصر  جتنيد  يف  يتَّبعها  التي  واألساليب  اإلرهابي،  داعش 
العمليات  يف  األمامية  الصفوف  إلى  بهم  والدفع  اجلديدة، 
بالشهادة  تِعُدهم  مضلِّلة،  باطلة  بفتاوى  واالنتحارية،  القتالية 
اخلالفة  ودولة  ين  الدِّ عن  يدافعون  ألنهم  باجلنَّة؛  والفوز 
م الفصُل مناذَج العائدين والتائبني، وهي مناذُج  املزعومة! ويقدِّ
التطرف،  حياة  ومارسوا  التنظيم،  إلى  وا  انضمُّ ألشخاص 
وشاركوا يف بعض العمليات القتالية والتخريبية، لكنَّهم عادوا 
ة أخرى، وهي مناذُج حتمُل ندًما كبيًرا،  إلى أحضان املجتمع مرَّ
ُكرٍه  من  حتمله  وما  التنظيمات،  هذه  كذَب  اكتشفت  بعدما 

وبُغٍض للمجتمعات.

والدراسات  البحوث  من  مزيٍد  بإجراء  الفصل  هذا  ويوصي 
ة باستغالل التنظيمات اإلرهابية لإلنترنت يف عمليات  اخلاصَّ
التجنيد، تتناول املشكلة من جوانبها املختلفة، مع وضع معاييَر 
تتمتَّع  التي  دة  املتجدِّ واإلمكانات  التطرف،  لدراسة  راٍت  ومؤشِّ
سيَّما  وال  التجنيد،  عمليات  ل  تُسهِّ التي  اإلنترنت  شبكُة  بها 
اتخاذ  بهدف  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  بواسطة  التجنيِد 
إجراءاٍت حازمة للحدِّ من هذه العمليات، وَدْرء مخاطرها يف 

املستقبل القريب.



ISBN: 9780367467609

علم نفس التطرف 
وافع رؤية في الدَّ

الناشر
دار روتليدج

سبتمبر 2021م



13

وافع علم نفس التطرف رؤية في الدَّ




