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 :ملخص

دراسة الجماعات المتطرفة في مقاالت مشارم الذايدم المنشكرة في صحيفة  تناكلت
ىػ ( الجماعات  1331جمادل الثانية مف عاـ  3 –محـر  1الشرؽ األكسط خبلؿ الفترة ) 

كذلؾ لما يممسو الكاتب مف تنامييا مف ، المتطرفة مف حيث ككنيا ظاىرة تحتـ تناكليا إعبلميا
 .كرتيا مف ناحية ثانيةناحية كما يؤكد عميو مف خط

مقالة مشارم الذايدم كالتي نشرت في عمكده الثابت في صحيفة الشرؽ األكسط الدكلية 
 –كالتي تثبت إمكانات الكاتب الصحفية األمر الذم أىمو الكتابة في ىذه الصحيفة المرمكقة 

، لكطنيةكالقضايا ا، الجماعات المتطرفة :منيا، 141تناكلت مكاضيع مختمفة كبتكرار بمغ 
يراف، كسكريا، كالصراع السني الشيعي  .كأخرل، كالعبلقة بالغرب، كا 

االىتماـ بظاىرة الجماعات المتطرفة جاءت عمى رأس اىتمامات الكاتب إذ كصمت إلى 
  .% نسبة إلى مجمكع بقية القضايا35

ففي أسباب كجكد الجماعات أكضح الكاتب أف حياة بعض الشباب كخكائيـ الفكرم 
، بعضيـ لميمجية كالحمؽ في التعامؿ مع المكتسبات كالعكالـ الميمة مثؿ إشارة المركر كامتياف

، كالدعـ مف قبؿ دكؿ بعينيا، كظيكر تكيتر كمنصات التكاصؿ، إضافة إلى الجنكح نحك المخدرات
ف كاف صراعا صامتا أحيانا إال أنو مف عكامؿ تككيف كتأجيج  كاستعار الحرب الشيعي السني كا 

كذلؾ كجكد دكلة تتبنى كؿ مارؽ كمحارب لمعالـ اإلسبلمي مثؿ إيراف يعتبر عامبل ، تالجماعا
كذلؾ إدارة الرئيس أكباما كغيرىا مف اإلدارات األمريكية التي كانت سمبية مع العالـ  .أكيدا

تقدـ البعض في ، مما أكجد نقمة داخمية عند كثير مف المسمميف، اإلسبلمي كسمبية مع قضاياه
كقاؿ الذايدم أف  .اكة خطكة كىي خطكة الحرب كالتفجير في أمريكا ككؿ مف يشايع أمريكاىذه العد

كقاؿ إف المرجعية  .الجماعات المتطرفة تدعـ دكليا كيجند لخدمتيا الحرس الجميكرم اإليراني
حيث تتربى عمى الخرافات ، الفكرية لمجماعات المتطرفة مف الكىف كالضعؼ كالسطحية بمكاف

كالتيكيبلت كالخفة إذ إف مف قادتيا مفسرك األحبلـ كالصادركف األحكاـ مف منطمؽ كاألكاذيب 
  .الرؤل كاألحبلـ كمف يركج فييـ األدكية كالحكايات الكاىية

العجيب الذم يدؿ عمى السقـ الفكرم أف ىذه الجماعات التي تزعـ اإلسبلـ تناصب 
اإلخكاف المسمميف كالسعكدية شيدت مدا  ا إلى أف العبلقة بيفمشيرن ، العداء ألكبر دكلة إسبلمية
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صدار مرسـك ممكي سعكدم يجـر االنتماء لئلخكاف المسمميف ، كجزرا كانتيت مؤخرا بالقطيعة كا 
ككاف قد عمؿ ، كذلؾ بعد أف أسفر التنظيـ عف أفعاؿ غير مقبكلة تماما مف قتؿ كتدمير كتفجيرات

  .دىماقبميا عمى االنضماـ لجيش صداـ المتقصد لمحرميف كبم

: إلى أف الكاتب قد حدد بعضيا مثؿ كلمعالجة ظاىرة الجماعات المتطرفة ذىبت الدراسة
نشاء المراكز المتخصصة يقابؿ ذلؾ أف تتخذ ، كذلؾ البعد عف ركح االستفزاز، المعالجة بعممية كا 
رية كعمؿ خطة كطنية يتدرب فييا الشاب عمى العسك، الدكلة أسباب القكة في المكافحة كالمعالجة

شاعة التسامح الديني، كأف تراقب الدكلة اإلنترنت، كيكثؼ لديو معاني االنتماء لمكطف كمعالجة ، كا 
عادة النظر في أساس التربية كالتكجيو ، ىمجية الشكارع كالتيكر في قيادة السيارات كالدراجات كا 

  .لتطرؼالديني في كؿ مف المدارس كالمساجد فيككف كفؽ العممية كالبعد عف التجمعات كا
 

Abestract: 

The study of extremist groups in Mishary Al-Dhaidi’s articles 

published in Al-Sharq Al-Awsat newspaper during the period (1 Muharram - 

3 Jumada al-Thani in 1435 AH) addressed extremist groups in terms of being 

an imperative to address them in the media, because of what the writer 

touches on their development in terms of and what confirms its seriousness. 

However, 

 Meshari Al-Dhaidi's article, was published in his fixed column in Al-Sharq 

Al-Awsat, and proves the writer's journalistic abilities, and enabled the writer 

to write in this prestigious newspaper - dealt with various topics and with 

repetition of 185, including: extremist groups, national issues, the Sunni-

Shiite conflict, Syria, Iran, The relationship with the West, and the other. 

 Attention to the phenomenon of extremist groups came at the top of 

the writer's interests, as it reached 39% relative to the total of the rest of the 

issues. 

 In the reasons for the existence of the groups, the writer explained 

that the lives of some young people, their intellectual, some contempt of 

barbarism, foolishness in dealing with important gains and worlds such as 

traffic lights, in addition to delinquency towards drugs, the emergence of 

Twitter and communication platforms, and support by specific countries, and 
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borrowed the Sunni Shiite war, even if it was a conflict Sometimes silent, but 

it is one of the factors forming and fanning groups, as well as the existence of 

a state that adopts every rogue and warrior to the Islamic world, such as Iran, 

is a sure factor. Likewise, the Obama administration and other American 

administrations that were negative with the Islamic world and negative with 

its issues, which created an internal curse for many Muslims, some made this 

hostility a step which is the step of war and bombing in America and 

everyone who commands America. Al-Dhaidi said that extremist groups are 

internationally supported and recruited to serve the Iranian Republican 

Guard. He said that the intellectual reference of extremist groups of 

weakness, weakness and superficiality in a place, where it is raised on myths, 

lies, intimidation and lightness, as it is led by interpreters of dreams and 

confiscated judgments in terms of visions and dreams and those who promote 

them with drugs and weak stories. 

 The strange thing that indicates the intellectual sickness is that these 

groups that claim Islam accuse hostility to the largest Islamic state, indicating 

that the relationship between the Muslim Brotherhood and Saudi Arabia 

witnessed a tidal wave and recently ended with boycott and the issuance of a 

Saudi royal decree criminalizing affiliation with the Muslim Brotherhood, 

after the organization resulted in unacceptable actions Completely killed, 

destroyed and bombed, and he had worked before that to join Saddam's 

intended army of the two holy mosques and their country. 

 To address the phenomenon of extremist groups, the study went to the 

fact that the author has identified some of them, such as scientific treatment 

and the establishment of specialized centers, as well as avoiding the spirit of 

provocation, corresponding to the state taking the strengths of control and 

treatment, and making a national plan in which the young man trains on the 

military and intensifies the meanings of belonging to the homeland And that 

the state monitors the internet, spreading religious tolerance, tackling street 

barbarism and recklessness in driving cars and bicycles, and reconsidering 

the basis of religious education and guidance in both schools and mosques so 

that it is in accordance with scientific and far from gatherings and extremism. 
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:ُــــمكدم
(1) 

الكاتب الصحفى مشارل الذايدل بجريدة الشرؽ األكسط الدكلية حالة خاصة 
كاستثنائية مف الكتاب. فيك إلى ما يتميز بو مف جزالة فى األسمكب كحرص عمى انتقاء 

 .)*(كميمو إلى انتياج المدرسة المبنانية فى كتابة المقالة الصحفية، المعمكمة كالعبارة
الخصائص فإف الكاتب ذك تجربة جديرة باالىتماـ حيث إنو كاف  فباإلضافة إلى ىذه

أحد المنتميف إلى فصيؿ مف الجماعات المتطرفة )القاعدة( انتيت بو إلى السجف 
كمف ثـ كانت المراجعة التى أثمرت ممكات كتابية ال تستطيع إال أف ، السياسي

فى جريدة مرمكقة كعمى تحترميا. كىذه الممكات قد أىمتو أف يككف صاحب مقالة يكمية 
 صفحتيا األخيرة التى تعتبر مف أىـ صفحات الجريدة.

جر عميو نقمة األصدقاء ، كتحرره أحيانا، كجرأتو فى الطرح، تجربة الذايدم
 كصمت إلى النيؿ مف شخصو كمف خصكصياتو.، القدامى كمف يكصفكف باإلسبلمييف

، لكؿ الحاالت كاصؼفند ك كىك م، كألف البحث العممي متجرد مف كؿ العكاطؼ
 يدرسيا كيبيف تفاصيميا. فقد كجد الباحث أف مقاالت الذايدم جديرة بالدراسة.

 بعقيدتو كعباداتو كيعتز بو.، عمما بأف الباحث يشرفو أف ينتمى إلى اإلسبلـ
كىذا االنتماء ال يمنع أف يدرس ما لدل اآلخريف كرؤاىـ كال يبادر بتصنيفيـ كال 

 اء عمييـ عمى أية حاؿ.استعدائيـ كال االستعد
كاف أىميا كأكثر نسبة فييا ما يخص ، تناكؿ الكاتب فى مقالتو قضايا متنكعة

لى أل مدل أثرل، ى كجو التحديدالجماعات المتطرفة. فما الذل قالو عم ؟ كىؿ كاف كا 
؟ كما الذم ؼ أـ ردد ما ُيقاؿ دكف جدكل تذكرىدـ ؟ كىؿ أضا عامؿ عامؿ بناء أـ

كىؿ كاف عقبلنيا في تناكلو أـ كاف أندفاعيا يصدر عف ، ت اإلسبلميةقالو عف الجماعا
 عداكة كتحامؿ؟ 

 مشللُ الدراسُ: -أواًل
تتمثؿ مشكمة الدراسة فى محاكلة الباحث معرفة اتجاىات المقالة عند الكاتب 
مشارل الذايدم فى معالجتو لظاىرة الجماعات المتطرفة مف حيث أسباب نشكئيا 

 مصادر تمكيميا كجديد مكاقفيا ككيفيات التصدل ليا.كعكامؿ بقائيا ك 
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 أهنًُ الدراسُ: -ثاىًًا

 تعود أهمية الدراسة لعوامل منها:
اليجرم إلى منتصفو كىى فترة مميئة باألحداث  1331 فترة البحث مف مطمع عاـ -

 كالمكاقؼ فيما يخص الجماعات المتطرفة.
فى حاالت السمـ كالحرب تجمت فى ىذه الفترة كجية نظر الجماعات المتطرفة  -

 كالرفض المجتمعى ليا.

 تأجج الصراع فى بعض البؤر التى كانت الجماعات المتطرفة طرفا فييا. -

 حداثة فترة الدراسة كمكاكبتيا لؤلحداث. -

 رائو تجاه الجماعات المتطرفة.آإنيا أخر تصكرات الكاتب ك  -

 قمة األبحاث العممية المتناكلة التجاىات الكتاب السعكدييف. -

 الدراسات السابكُ: -خامسًا 

 :هٌ -ُمزتبُ مً األحدخ إىل األقدو  –الدراسات السابكُ 

( " الخطاب اإلعبلمي لمجماعات اإلرىابية عمى 7113المجيد ) دراسة ميا عبد -
: ذىبت الدراسة إلى أف الجتماعي كاستراتيجيات المكاجيةمكاقع التكاصؿ ا

إلرىاب كجميع العمميات اإلرىابية الجماعات المتطرفة ىي العامؿ األساس في ا
كأكضحت أف الجماعات المتطرفة تتخذ مف منصات التكاصؿ ، التي شيدىا العالـ

كسيمة لتجنيد كتجييش الشباب الستخداميـ في عممياتيا اإلرىابية كأنيا تتخذ مف 
 .أساليب اإلقناع المتعددة في اإلعبلـ كسيمة أخرل لتحقيؽ غاياتيا

 تناكلت Eva polono ska-Kimunguyi Marie Gillespie,( 2017)دراسة  -
المتطرفة التي تمارس نشاطيا اإلجرامي في إفريقيا  ىذه الدراسة جماعة بكككحراـ

كبينت الدراسة أف المعالجة كانت مف خبلؿ درسة رؤية ، كفي نيجيريا بشكؿ أكبر
بارم األلمانية في طرحيا اإلخ DWكقناة ، 73قناة فرنسا  –القنكات األكركبية 

كقالت إف الجماعات المتطرفة بعمميات القتؿ كالخطؼ ، كتحميبلتيا كتعميقاتيا
 .كالتدمير إنما تسعى جاىدة لتكريس ظاىرة صراع الحضارات
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( حكؿ معالجة طبيعة كمحددات التغطية اإلخبارية 7111) دراسة أشرؼ جبلؿ -
متطرفة قد نتج بينت الدراسة أف الجماعات ال :لظاىرة اإلرىاب في اإلعبلـ المصرم

كأف ىذه الجماعات بحاجة إلى الدراسات العممية إضافة ، عف أفعاليا القتؿ كالتركيع
كجكب أف تضطمع كسائؿ اإلعبلـ بدكرىا في التصدم ليا كتبييف أساليبيا 

 .كخداعيا
دراسة دينكف فيدنر بعنكاف " إيديكلكجيا العصكر الكسطى كتكنكلكجيا القرف الحادم  -

( أكضحت الدراسة إلى أف 1111دة كاإلرىاب كاالنترنت )لقاعا :كالعشريف
الجماعات المتطرفة سكاء في أمريكا أك غيرىا مف دكؿ العالـ تمارس العداء العمني 

ىذا ينعكس كقالت إف ، ألمريكا كالدكؿ الغربية في خطابيا ثـ تتبع الخطاب بالفعؿ
نو، عمى اإلسبلـ كالمسمميف  .مكؾال بد مف مكاجية مثؿ ىذا الس كا 

يكتركنية في نشر الغمك الديني للمكاقع اإلبف ناصر آؿ زبراف حكؿ ادراسة مشبب  -
ذىبت الدراسة إلى أف  :(7111كطرؽ مكاجيتيا مف كجية نظر المختصيف )

لمتأثير عمى  كأنيا تستخدـ المكاقع اإلليكتركنية، الجماعات المتطرفة في تناـ كتكاثر
نشر أفكارىا اليدامة المعادية لكؿ مف ال صغار السف كمف يسيؿ التأثير عمييـ ب

كرأت الدراسة أف ما تقكـ بيا بعض الحككمات مف حجب  .يتبنى كجية نظرىا
 .مكاقع الجماعات المتطرفة يعتبر شيئا حسنا كعمبل محمكدا

 Julia Bertrand Analyzing Terrorism trends and The Effectsدراسة -
of Political Transition in Indonesia (2008)  ذكرت الدراسة بأف

الجماعات المتطرفة التي تربت عمى معاني العنؼ كحب اإلضرار بالمجتمعات قد 
كقالت الدراسة أنو ال شؾ أف ذلؾ سيككف لو ، خرج مف معطفيا اإلرىاب المتنكع

 .األثر الكبير عمى المجتمعات كأنيا ستؤدم إلى التحكالت السياسية
كؿ األىمية النفسية الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ ح Gabriel Wei mann,دراسة  -

لمعمميات اإلرىابية التي حدثت فب العالـ مؤخرا عمى يدم الجماعات المتطرفة 
مؤكدة أف الجماعات المتطرفة قد جعمت ليا كيانا في اإلنترنت يغذم اإلرىاب 

 . مكقعا 111ة مكاقع تقارب أك تفكؽ كأف لمجماعات المتطرف، كيكجيو
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( حكؿ قضايا اإلرىاب في الخطاب الصحفي 7113رياض ) دراسة نسريف -
 -7111المصرم كالخطاب الصحفي السعكدم دراسة تحميمية مقارنة في الفترة 

بينت الدراسة اىتماـ كؿ مف الصحافة السعكدية كالصحافة المصرية  .7113
بقضية الجماعات المتطرفة كاإلرىاب التي تسببت في إشكاالات كبيرة لؤلمة 

كأكضحت الدراسة أف الغرب المتعاطؼ كالمؤيد إلسرائيؿ قد أثمر اإلرىاب ، ةالمسمم
 .لدل الجماعات في العالـ العربي

( كمكضكعيا: المعالجة التمفزيكنية كالصحفية 7114دراسة رباب عبد الرحمف ) -
: الدراسة اختبلؼ اتجاىات الصحؼلقضايا االصبلح السياسى فى مصر.حيث بينت

ربى الناصرل كنشرات األخبار نحك برامج اإلصبلح السياسى كقد الع، الكفد، األىراـ
 .(1)بينما جاءت نشرات األخبار إيجابية، جاءت اتجاىات الصحؼ سمبية

( عف معالجة الصحافة المصرية لمقضايا العربية 7113دراسة فتحى عامر ) -
 ككشفت عف أف الفضائيات العربية، كعبلقتيا بمستكل معرفة الجميكر المصرل بيا

فى متابعة أحداث  مبحكثكفكالصحافة المصرية ىما أىـ مصدريف يعتمد عمييما ال
 .(7)بأعمى نسبة لمفضائيات العربية العالـ

عف المعالجة التميفزيكنية كالصحفية لمقضايا البرلمانية  (7112نشكة سميماف ) دراسة -
ى أف كدكرىا فى تشكيؿ اتجاىات الجميكر العاـ نحك البرلماف. ذىبت الدراسة إل

اإلطار القانكنى كتصريحات رئيس الجميكرية كأعضاء البرلماف تأتى عمى رأس 
المبحكثيف الذيف أظيركا كأف نسبة ، األطر المرجعية المكظفة فى معالجة القضايا

يجابية كانت أكبر ممف أظيركا اتجاىات سمبية نحك التعديؿ إاتجاىات 
 .(3)الدستكرل

معالجة الصحفية المصرية لمقضايا اإلفريقية ( عف ال7111دراسة ديالمك مامادك ) -
فريقية المعاصرة. كشفت الدراسة عف اىتماـ الصحافة المصرية بالقضايا األ

ف كاف ىذا االىتماـ ال يتناسب مع أىمية القضايا األ، المعاصرة فريقية لمصر كا 
 .(3)كالتعبير عف مصالحيا الحيكية
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حؼ المصرية لقضايا الفساد. ( عف معالجة الص7113دراسة عيسى عبد الباقى ) -
تبمكرت مشكمة الدراسة فى التعرؼ عمى دكر الصحافة المصرية فى معالجة قضايا 

سمكب أأظيرت النتائج أف ، الفساد كمدل انعكاسات النشر عمى الرأل العاـ
المعالجة المستخدـ فى تغطية كقائع الفساد المنشكرة بالصحؼ المصرية جاء متسما 

رتفاع نسبة تعرض الصفكة المصرية أكأكضحت الدراسة بالصراحة كالكضكح. 
 .(1)خاصة، حزبية، قكمية: ختبلؼ أنماطياألمصحؼ المصرية عمى 

( عف المعالجة الصحفية لمحرب األنجمكأمريكية عمى 7113دراسة حناف جنيد ) -
العراؽ فى صحيفة األىراـ كالنيكيكرؾ تايمز. كشفت الدراسة عف اتجاه صحيفة 

أف صحيفة النيكيكرؾ تايمز اتجيت إلى تكييؼ عف شفت الدراسة ككما ، األىراـ
 .(2)الخطابيف اإلعبلمى كالسياسىبما يخدـ السياسة األمريكية كرسالتيا االعبلمية

( عف معالجة الصحافة المصرية العامة لمشكبلت 7111دراسة ميا الطرابيشى ) -
الحزبى عمى طبيعة المرأة الريفية.. أكضحت النتائج غمبة الطابع األيديكلكجى ك 

(3)عرض مكضكعات المرأة الريفية فى صحيفة الدراسة
. 

( عف معالجة الصحافة المصرية لمقضايا العممية كتأثيرىا عمى 7111دراسة ىند أحمد ) -
المعارؼ العممية لمقراء.تكصمت الدراسة إلى أف قضايا الصحة كالبيئة كالزراعة قد 

كأظيرت الدراسة التحميمية ، ىتمامات العمميةحتمت المراتب الثبلثة األكلى بقائمة االأ
 .(4)ضعؼ اىتمامات الصحؼ المصرية بأغمب القضايا العممية

( عف المعالجة الصحفية لقضية البطالة فى الصحافة 1554دراسة رفعت البدرل ) -
المصرية. أشارت الدراسة إلى أف المعالجة فى صحؼ الدراسة الثبلثة بشأف قضية 

تمسؾ كؿ منيا بالمرجعية األساسية كالتى تعمؿ مف خبلليا  البطالة قد عبرت عف
 .(5)فى تناكليا لمقضايا القكمية

 :تضيف هذه الدراسة إلى الدراسات السابقة نقاطا مهمة منها :إضافُ الدراسُ
الكقكؼ عند البنية الفكرية لمجماعات المتطرفة بصفة عامة كفي السعكدية بصفة  -

 خاصة.
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ات المتطرفة كمعرفة تمؾ الخصكصية التي جعمتيا تنمك معرفة أسباب نشكء الجماع -
 .أكثر التزاما بالديف ىي السعكديةك  في بمد مسمـ

 .تناكؿ الحمكؿ األكيدة لمعالجة ظاىرة الجماعات المتطرفة -
معرفة دكر كسائؿ اإلعبلـ كصحيفة الشرؽ األكسط في تناكؿ كمعالجة ظاىرة  -

 .الجماعات المتطرفة
حب تجربة ميمة سابقة كىي العضكية لمجماعات اإلثراء بكاتب صحفي صا -

  .المتطرفة كمف ثـ قيامو بالكتابة عف التفاصيؿ الداخمية لمجماعات
 أهداف الدراسُ: - ثالجًا

تيدؼ الدراسة لتحميؿ مضمكف المقالة عند الكاتب السعكدل مشارل الذايدم 
كينبثؽ ، ىػ1331 فى صحيفة الشرؽ األكسط مف مطمع إلى منتصفات العاـ اليجرل

 عف ىذا اليدؼ أىداؼ منيا:
 التعرؼ عمى سمات كخصائص معالجة الكاتب لظاىرة الجماعات المتطرفة. -1

رصد كتحميؿ مقالة الكاتب الذايدم فيما يخص الجماعات المتطرفة مف حيث  -7
 الكجية كالغاية كالعبلج.

دة الشرؽ التعرؼ عمى المكضكعات التى تناكليا المقاؿ عند الكاتب الذايدم فى جري -3
 األكسط.

 اإلطار اليظزّ للدراسُ: - رابعًا

حيث يدرس النص اإلعبلمى ، تعتمد ىذه الدراسة عمى نظرية تحميؿ الخطاب
لمكصكؿ إلى نتائج عممية. ذلؾ بما يتطمبو الخطاب اإلعبلمى مف حيث التأصيؿ 

ؿ كتحمي (11)كمككناتو كضركرة فيـ الخطاب كمكقعو مف المغة االتصالية كنظاـ عاـ
 (11)و أك أجزاء كبيرة منوممالخطاب بنية شاممة تشخص الخطاب فى مج

، بتحميمو إلى جمؿ كمفردات، كال شؾ أف المغكييف قد اىتمكا كثيرا بالخطاب
كقاؿ بعضيـ بأف ُتدرس الجمؿ ، ذىب بعضيـ إلى كجكب دراسة تاريخ الخطاب

ـ إلى أف التأكيؿ ىك بينما أكد بعضي، كالمفردات مجردة كال تنزع إلى التأكيؿ بحاؿ
 المحصمة األخيرة لقراءة النص مف أجؿ فيمو.
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كال شؾ أف االتفاؽ عمى فكرة الييمنة عبر اإلقناع كتحقيؽ إجماع كتعدد شكمي 
ىك ما دفع مدارس التحميؿ النقدل ، أك ما يعرؼ بالييمنة الناعمة، داخؿ المجتمع

س كيجسد كؿ مف المجاؿ إذ يعك، لمخطاب نحك االىتماـ بتحميؿ الخطاب اإلعبلمى
اإلعبلمى كالخطاب اإلعبلمى عممية الصراع كالييمنة عبر اإلقناع كتزييؼ كعى 

 .(17)الجماىير
كىك مف أكثر  ةجتماعية عداا مف مناىج تفسيرية كتحميؿ الخطاب يعتبر كاحدن 
 ىذه المناىج شيكعان فى االستخداـ.

نما يمثؿ ككؿ منيج لتحميؿ الخطاب ال يمثؿ فقط طريقة لتحميؿ ال بيانات كا 
كتتضمف ىذه الحزمة: االفتراضات ، كحدة نظرية كمنيجية متكاممة إلى حزمة كاممة

، كالنماذج النظرية، االنتكلكجية نظرية المعرفة كدكر المغة فى البناء االجتماعى لمعالـ
كاألصؿ أف الخطاب الصحفى خطاب  (13)كاإلرشادات المنيجية كتقنيات كأدكات التحميؿ

 (13)يرتبط بالمجتمع الذل يكجو إليو كيحمؿ قيمة اجتماعى
كقد حاكؿ الباحث ما استطاع فى تحميمو لخطاب الكاتب الذايديأف يتمسؾ 
بالحيادية كالتجرد فى البحث العممى. ذلؾ أنو قد ظير فى المممكة مؤخرا قميؿ مف 

 فياتيـ أك األشخاصالذيف يجاىركف بإلحادىـ كعممانيتيـ كليبراليتيـ فى مقاالتيـ كحكار 
النت كالبمتكؾ. كقد صنؼ الذايدم كاحدا مف ىؤالء. غير أف األمانة العممية تحتـ 

خاصة كأف دراسة الجماعات المتطرفة مطمب ديني كحضارم ، التجرد فى البحث
كالكاتب صاحب تجربة يجب أال تتدخؿ العكاطؼ فى إقصائيا كعدـ اإلفادة ، كعممي
 منيا.

 تساؤالت الدراسُ: -سادسًا

يتمثؿ التساؤؿ الرئيسى فى رصد كتحميؿ كتفسير كتقييـ تكجيات الكاتب 
لى أم مدل استطاع تناكليا  مشارل الذايدم فى معالجتو لظاىرة الجماعات المتطرفة كا 

 كيتفرع ياعتبارىا ظاىرة تستحؽ التناكؿ كالمعالجةفي عمكده فى جريدة الشرؽ األكسط
 عف ىذا التساؤؿ أسئمة أخرل منيا:
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فة فى العالـ في كجية نظر سباب الحقيقية لكجكد كتنامى الجماعات المتطر ما األ -
 ؟الكاتب

 ما المراجع الفكرية التى تسيـ فى بقاء الجماعات المتطرفة كما يراىا الكاتب؟ -

ما الجديد فى مكقؼ الجماعات المتطرفة مف الدكؿ اإلسبلمية كالسعكدية خصكصا  -
 بحسب رؤية الكاتب ؟ التى تتبنى اإلسبلـ عقيدة كدعكة كحكمان 

 ما مصادر دعـ ىذه الجماعات المتطرفةكما يراىا الكاتب ؟ -

 ما سبؿ معالجة الجماعات المتطرفة لقضاياىـ عند الكاتب ؟ -

 :اإلدزاْات امليهذًُ للدراسُ -سابعًا 

 ىىع الدراسُ وميهذها: -أ

 تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات التحميمية الكصفية حيث جمع البيانات عف
ظاىرة ما كىى ىنا تحميممقاؿ الكاتب مشارل الذايدم بجريدة الشرؽ األكسط فى معالجة 

كاعتمد الباحث عمى: المنيج المسحى: حيث تـ مسح عينة ، ظاىرة الجماعات المتطرفة
مف مقاالت الكاتب الذايدم خبلؿ نصؼ عاـ. كاستخدـ الباحث مف أنكاع منيج 

تحميؿ يز عمى تحميؿ المحتكل الكيفي )مع الترك، مسح تحميؿ المضمكف ؛المسح
 النصكص( لممقاالت.

 جمتنع الدراسُ: - ب

يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع مقاالت الكاتب مشارم الذايدم التي تناكلتظاىرة 
المنشكرة فى عمكده كؿ  الجماعات المتطرفة كتـ سحب عينة مف مقاالت مشارم الذايدم

، خر ستة شيكرآشرؽ األكسط الدكلية خبلؿ يكميف فى الصفحة األخيرة مف جريدة ال
 كيرجع اختيار الباحث لمكاتب الذايدم لعدة اعتبارات منيا:

 التجربة الحياتية لمكاتب إذ كاف أحد المنتميف لمجماعات المتطرفة. -
 جكدة أسمكبو فى الكتابة. -

أىمية كنكعية الصحيفة الشرؽ األكسط الدكلية كالتى ال يكتب فييا إال النكعية  -
 تميزة مف الكتاب.الم
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 الصفحة األخيرة.، أىمية مكقع المقاؿ فى الجريدة -

كقد كجد الباحث أف الكاتب قد تناكؿ قضية الجماعات المتطرفة عمى ستة 
%  12يمييا األسباب ، % مف الطرح73أصعدة ىى التكصيؼ لمجماعات بنسبة 

، %17دكلى ل% فالدعـ ا 17فالمرجعية الفكرية ، %13فالمكقؼ مف الدكؿ اإلسبلمية 
كيعكد االىتماـ بالتكصيؼ كالعبلج لتداعيات المرحمة كظيكر ، %77فالمعالجة 

 جماعات جديدة مثؿ داعش كالنصرة كأزمة االخكاف فى مصر.
 ىتآر الدراسُ التحلًلًُ: - ثاميًا

تـ تقسيـ الدراسة التحميمية إلى محاكر بحسب اىتمامات الكاتب كأىـ النقاط 
كجد الباحث أف الكاتب عنى بسبع قضايا ىى: الجماعات  التى تناكليا عمكده.

، %15يمييا القضايا الكطنية بنسبة  .% مف جمؿ القضايا المتناكلة35المتطرفة بنسبة 
، %5فإيراف بنسبة ، %11فأزمة سكريا بنسبة ، %13فالصراع السنى الشيعى بنسبة 

اعات المتطرفة كانت %. كحيث إف نسبة العناية بالجم3فأخرل ، %1فالعبلقة بالغرب 
األكثر تناكال لدل الكاتب يقاربيا القضايا األخرل المتمثمة فى الصراع السنى الشيعى 
يراف مف حيث االلتقاء كالتقارب مع الجماعات المتطرفة تمكيبل أك دعما أك  كسكريا كا 
تبنيا أك ساحة صراع فقد رأل الباحث أف يدرس الجماعات المتطرفة لمزيد اإلثراء 

 ؽ الفائدة األكبر.كتحقي
 (1ددول )

 الذايدٍ يف فرتَ البحح مكالُ ولتهاالكضايا التِ تيا
 النسبة رارــــــــــــــــــــــالتك اياـــــــــالقض

 % 35 37 الجماعات المتطرفة
 % 15 32 القضايا الكطنية

 % 13 73 الصراع السنى الشيعى
 % 11 71 سكريا
 %5 11 إيراف

 % 1 11 العبلقة بالغرب
 % 3 4 أخرل

 % 511 581 مجموعال
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التػػي عنيػػت بيػػا المقالػػة عنػػد الكاتػػب  ايشػػير الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى مجمػػؿ القضػػاي
إذ األسباب ، %35بنسبة  ؛حيث احتمت الجماعات المتطرفة أكلى االىتمامات، الذايدم

يمييػا بفػارؽ كبيػر القضػايا ، كالعبلج كالخمفية الفكرية كالدعـ كالمكقؼ مف الػدكؿ المسػممة
 ؛حيث االنتماء إلى السعكدية أرضا كقيادة كالدفاع عنيا في كجو المغرضيفالكطنية مف 

يمييػا الصػراع بػيف السػنة كالشػيعة منػذ قيػاـ الثػكرة الخمينيػة كاتخػاذ الشػيعة ، %15بنسبة 
% 13بنسػبة  ؛سكاء إيراف أك أجنحتيػا فػي لبنػاف كالخمػيج مكقفػا عػدائيا مػف السػنة كأىميػا

كبػػدا فييػػا الكاتػػب ، %11يمييػػا أحػػداث سػػكريا بنسػػبة ، كأثػػر ذلػػؾ عمػػى اسػػتقرار المنطقػػة
الدكلػة  ؛ثػـ إيػراف، ضد الحككمة السكرية التي تفتؾ بشعبيا كتسكمو العذاب قتبل كتشػريدا

الخصػػػـ لجميػػػع الػػػدكؿ اإلسػػػبلمية كالسػػػاعية إلػػػى زعزعػػػة أمنيػػػا كتبنػػػي كػػػؿ مػػػا ىػػػك ضػػػد 
تػب مػف مكاقفػػو الكاثػـ العبلقػػة بػالغرب الػذم تعجػػب ، %5كقػد جػػاءت بنسػبة ، مصػالحيا

ثـ أخرل مثؿ الحديث ، %1بنسبة، متيما إياه بالتخاذؿ كسكء اإلدارة، تجاه العالـ العربي
 .%3ة كالتعامؿ بنسبة معف الفنكف كاألنظ

 (2دول )ــــد

 تياول قضًُ اجلناعات املتطزفُ كنا داْت فِ مكالُ الذايدٍ

 النسبة التكرار اياـــــــــالقض
 %77 12 األسباب

 %12 17 اإلسبلمية كؿمف الدالمكقؼ 
 %11 11 المرجعية الفكرية
 %11 11 الدعـ الدكلى
 %31 77 المعالجة
 % 511 27 المجموع

 

يكضح الجدكؿ السابؽ أف الكاتب قد تناكؿ الجماعات المتطرفة مف حيث 
 .أسبابيا كمكاقفيا مف الدكؿ اإلسبلمة كمرجعيتيا الفكرية كالدعـ الدكلي ليا كمعالجتيا

ف أإال ، %31ف كانت المعالجة ليذه الظاىرة المؤرقة قد احتمت أكلكية التناكؿ فمئ
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ثـ ، %77األسباب المؤدية إلى ظيكر الجماعات كمف ثـ تنامييا قد خذ نسبة متقدمة 
% كىك مكقؼ غريب 12الحديث عف مكقؼ الجماعات المتطرفة مف الدكؿ اإلسبلمية 

كالعجيب أف تتقصد ، لدماء كىدـ المقدراتإذ العداكة كالتصميـ عمى المقاتمة كسفؾ ا
يمييا اإلشارة إلى ضحالة المرجعية الفكرية ، السعكدية ؛الدكلة أكثر تمسكا باإلسبلـ

المتمثؿ في فكر اإلخكاف كما أصمو سيد قطب كعبداهلل عزاـ عند ىؤالء كالدعـ الدكلي 
% لكؿ كاحدة 11إذ بمغت نسبتيما  لمجماعات المتمثؿ في إيراف كجيكب استخباراتية

 .منيما
 ايدّ: ذمسببات اجلناعات يف مكاالت ال -املبحح األول 

يعتبر التعرض لمسببات تككيف كاستشراء ىذه الجماعات مف أكائؿ اىتمامات 
كىك في ، فيك يعني بتعريتيا كالكشؼ عف الكاضح منيا كالغامض، ايدلذالكاتب ال

كاكتفى بااللماحات كبخاصة ، لمتكرار مقاالت العينة لـ يتكقؼ كثيرا عند األسباب تجنبا
كالبعد ، كغـر بعض الشباب بمخالفة أنظمة المركر، فيمجية الشكارع، فيما يعتبر جديدان 

كالسير بحمؽ ، كعدـ احتراـ حقكؽ اآلخريف في الشارع كالحياة، عف ركح التحضر
خمؼ كجنكف ىذه المظاىر كغيرىا ليست سمككا ىامشيا ال عبلقة لو ببقية مظاىر الت

في السياسة كالثقافة كالتديف كاإلعبلـ كميا حمقات أخذ بعضيا برقاب بعض. ، العامة
 .(11)المراكغ ىنا ىك المراكغ ىناؾ"، اليمجى، المتخمؼ ىنا ىك المتخمؼ ىناؾ

لذا يخترع كثير مف ىؤالء ألعابان ، كمف األسباب أف الفضاء العاـ جاؼ
كحتى الجنكح نحك ، كح نحك المخدراتكالجن، "بعضيا" مدمر مثؿ اإلرىاب المركرل

 .(12)ضى إلى بعضيافكميا شبابيؾ ت، التطرؼ كاإلرىاب الدينى
كلدينا نسبة كاسحة مف فئة الشباب كالمراىقيف كلدينا نسبة كاسحة في تغذية 
محتكل اإلنترنت العربي كفي تصدر شبكة مثؿ "تكيتر" كلدينا أيضا دالئؿ عمى تسبب 

كاالستخفاؼ بقكانيف ، قدرة التحميمية كغمبة النزعة الببغائيةىذه الشبكات بانخفاض ال
. كىك ما يؤدل إلى تبني األفكار الساذجة كالضارة في (13)كسبل أك جيبلن ، العمـ كالرىاف

 نفس الكقت كمنيا أفكار الجماعات. 
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كثقافة رعكىا في ، فميـ منابرىـ ككسائميـ، ذلؾ أف "المتطرفيف ليسكا قمة محدكدة
 . (14)تعاىدكىا بالسقيا كالعناية"المجتمع 

فمف ذلؾ تبني إيراف ، كىناؾ أسباب دكلية لتنامي ىذه الجماعات كاستمرارىا
يكائيا لكثير مف ككادر القاعدة.. فقادة ، كمأكل ليـ ا"القاعدة" اتخدكا مف إيراف منطمق كا 

نى ىذه الفكرة حدث.مثؿ سيؼ العدؿ المصرم كصالح القرعاكم كسعد بف أسامة بف الدف
كقد كاف تأمبل أقرب ، بيا الصديؽ كالكاتب األستاذ عبد اهلل بف بجاد إثر إعبلف الخبر

 .(15)لممنطؽ

كما تضطمع إيراف بميمة أخرل ىي تنكير شيعة الخميج كمف يقرأ كتاب "الحراؾ 
يجد صفحات مف ، الشيعى في السعكدية" لمؤلفيو الشابيف بدر اإلبراىيـ كمحمد الصادؽ

محاكالت تثكير شيعة الخميج ، البعيد عف سذاجات الشباف الثائريف، خشفىذا التاريخ ال
 .(71)البحريف مع صعكد حكـ المبللى"، السعكدية، الككيت حصمت في:

ال كيؼ تسنى ، كيقكؿ الكاتب إف المخابرات اإليرانية ىي كراء جماعة داعش  كا 
لكيفية تضخـ ، جكالمزع، ىذا ىك التفسير األساسى، ليا كؿ ىذا التقدـ عمى الساحة
بعيدا عف حديث المؤامرات كمف يقؼ خمؼ داعش مف ، "داعش" في ىذا الكقت الكجيز

كغيرىا ممف يحرصكف ، دكؿ كمخابرات كال يعني ىذا قطعا نفي دكر المخابرات اإليرانية
 .(71)كؿ لسببو الخاص، عمى إفساد ثكرة السكرييف

ذلؾ أف ما يثقؼ ، ييعالش يكمف أىـ أسباب استعار الحرب ىك الصراع السن
بو حزب اهلل شبابو ال يختمؼ كثيرا عما يؤدب بو قادة النصرة ك "القاعدة" االختبلؼ في 

امنئي جزء مكحد لثقافة خالتفاصيؿ كالدرجات فقط الكؿ يشعؿ ىذه النار كنصر اهلل ك 
بف الدف كأتباعيـ ىـ مف يتقاتمكف في سكريا اك  ممثؿ قطب كالظكاىر ، يالقتاؿ الدين

. كمف األسباب كذلؾ اإلدارة (77)شيعة كسنة"، ناف اآلف الخاسر أساسا ىـ األبرياءكلب
  :األمريكية الحالية برئاسة أكباما يقكؿ الكاتب
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مدفكعة بمزيج مف ، تبينت أنيا جاىمة مترددة، األكبامية "إدارة الرئاسة اإلمريكية
حيث كانت في ، كية طبعاكليس في الدكلة اإلمير ، كانتيى األمؿ فييا، المكابرة كاليزاؿ

، كفي مقدميا السعكدية، كؿ جبيات االشتباؾ السياسي عبثا عمى الدكؿ العربية المعنية
 .(73)مف التيكر في مصر إلى الجبف في سكريا إلى اليركلة في إيراف"

فالبيت األبيض يتحمؿ مسؤكلية الفراغ األمني الذم يسيؿ دخكؿ "القاعدة" بعد  
 .(73)7111كية عاـ انسحاب القكات اإلمري

يراف  كالخكؼ ، بسبب التردد، ما فعمتو إدارة أكباما في سكريا كمصر كالعراؽ كا 
ىك بالضبط ما تسبب بيذه الفكضى العارمة مف الحرب ، مف الحرب كمكاجية اإلرىاب

 .(71)كالخكؼ كاإلرىاب
سيكتب التاريخ الحقا أف شخصا اسمو باراؾ أكباما ىك أكثر قائد سياسي  
بيذه الفكضى كالككارث في منطقة الشرؽ األكسط ليس حسف نصر اهلل كال تسبب 

 .(72)امنئى كال المالكي كال بكتيف كال "داعش" كال ما عش.. ىك باراؾ بف حسيف أكباماخ
كحيث إف أزمة اإلخكاف متأججة في مصر فإف الكاتب ال يكاد يغادر مقالة  

، يـ كأنظمتيـ مف أسباب الككارثدكف التعرض إلى اإلخكاف كأنيـ بتربيتيـ كأجنحت
ليس جديدا عمى ، تحت األرض، ميقكؿ: العمؿ المخابراتي كاألمني كالعسكرل السر 

منذ قصة "النظاـ الخاص" لمجماعة الذم أسسو حسف البنا نفسو سرا كتبرأ منو ، اإلخكاف
غتاؿ كىدد كؿ ذلؾ معركؼ لمف كاف لو قمب أك ألقى السمع اىذا النظاـ فجر ك ، عمنا

 .(73)كىك شييد"
كنياية ، مركران بعاكؼ، كيقكؿ: قيادات الجماعة المعاصرة منذ مصطفى مشيكر 

كال ينبئؾ مثؿ الرمز اليارب محمكد عزت حتى ، كميا "تربية" ىذا النظاـ الخاص، ببديع
، كأفتخر بتاريخ النظاـ الخاص، المرشد مأمكف اليضيبى باح بالسر المكتكـ ذات يكـ

الذم أغتيؿ بعدىا! كالمناظرة جرت ، فكدة جيرة مع المفكر المصرل فر في المناظرة الشي
 .(74)"1557ضمف فعاليات معرض القاىرة الدكلى لمكتاب 
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 الدعه الدولٌ للذناعات كنا داْت يف مكاالت الذايدّ:  :املبحح الجاىٌ

يشير الكاتب الذايدم إلى أف مما ساعد في بقاء الجماعات كنمكىا ىك الدعـ  
المباشر كغير المباشر. يتمثؿ الدعـ المباشر في تبني إيراف لمجماعة المبنانية الدكلي 

ككؿ ذلؾ ألسباب طائفية ، كدعـ إيراف كذلؾ لعصابة األسد، المتسمية بػ "حزب اهلل"
 بالدرجة األكلى. 

 كمف الدعـ المباشر كذلؾ دعـ ركسيا كالصيف لحككمة بشار. 

أعماؿ الحرس الجميكرل اإليراني  مف الدعـ غير المباشر كالذم يدخؿ في 
كاالستخبارات اإليرانية إيكاء إيراف لزعماء القاعدة كزرعيـ بعض العناصر في أماكف 

 مختمفة ألغراض كأسباب سياسية كمصالح خاصة. 

كالمركر االستخباراتي في تصفية ، إيكاء إيراف لزعماء القاعدة سبؽ اإلشارة إليو 
 فعمى سبيؿ المثاؿ: ، إيراف يبدك جميا بعض كجكه القاعدة بعد مغادرتيـ

الزعيـ القاعدم ماجد ال يستبعد أف تككف جماعة قتمة مف إيراف أك حزب اهلل  
تسممت إلى الماجد في المستشفى كقتمتو لكي ال يفشى أسرار التحالؼ بيف جماعة عبد 

 .(75)نياهلل عزاـ كبيف الحرس الثكرل اإليراني كمخابرات فيمقي القدس كالجنراؿ سميما

كذلؾ زرع حجي بكر "فماذا يمنع مخابرات الحرس الجميكرل اإليراني أك حتى  
مخابرات األسد أك دكؿ بعيدة مثؿ ركسيا كالصيف مف "تجييز" شخص ما سيككف سنيان 

كيككف األكثر تطرفا حتى يبعد الشبيات عف ، ممتحيا ييميـ بمصطمحات القكـ طبعا
 .(31)نفسو؟!

حيف ، باراؾ أكباما، كقد اعترؼ سيد البيت األبيض كذلؾ الصمت األمريكي 
(، يجدل االعتراؼ  .(31) بأف مشكمة سكريا أصبحت تمس األمف األميركى )صح النـك

يكردىا ، كيكرد الكاتب النظاـ السكرل نمكذجان إلرىاب الدكلة أك الجماعة الدكلة 
لعنؼ في أبشع تمارس ا، باعتبار الحاكـ كبعض األفراد عصابة أك مجمكعة إرىابية
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يقكؿ: ، كىي مدعكمة في ذلؾ بدكؿ مثؿ إيراف كركسيا كالصيف كحزب اهلل، صكرىا
كمسئكؿ "نفر" عصابيا مصنكعا في زكاريب القرادحة ، "بشار األسد تجمى زعيـ عصابة

كتكبيرات ، بيف صرخات شبيحتو، كفي البلذقية أيضا ضجة كبرل، كضيع البلذقية
التي صارت حكيصمة ، د عقمو كىك يتابع الحالة السكرية. ال يبلـ مف يفق(37)أعدائو"

في ، براميؿ متفجرة، تجمعت فييا كؿ أمراض العالـ كصراعاتو صكر مف الجحيـ
كقتمو الحرس الثكرل كحزب اهلل قصؼ ، اختراع عممي يسجؿ لبشار كمساعده ماىر

بادة لمعكائؿ كاألطفاؿ مجازر ال عبلقة ليا بكجكد "داع، الساـ زاغبال ش" كا 
 .(33)ك"النصرة"

، بشار األسد كشقيقو ماىر يفعبلف اآلف فظائع في سجكف المخابرات المتعددة 
الطعف ، ك"يكتيكب" طافح بالمقاطع المقززة، كيفعؿ شبيحتيـ الكثير في اليكاء الطمؽ

 .(33)كقطع األكصاؿ، المتدرج بالسكيف كالحرؽ البطئ بالنار

رىاب كالعنؼ كاإلبادة يعتمد اإلعبلـ كىك يمارس دكره في اإل مكالنظاـ السكر  
 اؼ بدماء السكرييف كقمب الحقائؽ.المغالط كاالستخف

كمف يدكر في فمكو مف إعبلـ كمثقفيف كأشباىيـ؛ ىي ، "مشكمة نظاـ األسد 
عبلمو رثا غبيا كلك زينو بكجكه نسائية  أنيـ يخاطبكف أنفسيـ فقط لذا يظير النظاـ كا 

 .(31)كقمنسكات مسيحية"

كأرغـ العالـ عمى تصديقؾ ، كارفع صكتؾ، "إف سمكؾ كثقافة النظاـ بمطج 
 .(32)بالخطابة لكف ما ال يدركو النظاـ أف ما رسمتو اليد ال يمحكه المساف"

كفي االستخفاؼ بدماء السكرييف... "كفي جمسة األمـ المتحدة األخيرة قاؿ  
ا "أشبو ما يككف صناعة الجعفرل المندكب السكرم عف مأساة الشعب السكرل إف ىذ

كتنقصو الحبكة الركائية ، يتكفر لو مخرج جيد كممثمكف مميزكف مفيمـ ىكليككد
 .(33)المقنعة"
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 املزدعًُ الفلزيُ لدّ اجلناعات اإلسالمًُ كنا يزاها اللاتب الذايدّ:  -املبحح الجالح 

كىذه الجماعات كىي تقع في الككارث كتيدـ في كؿ كقت كحيف؛ ال تقع في 
 . سطحية في الرؤية كىشاشة في الفكرلمغالطات فقط كلكنيا تعتمد كترتكز عمى ا

ايدل كيقكؿ إنيا إمتداد لميؿ األمة كعامؿ ىدـ ليا. ذبيذه القناعة يتحدث ال
فاألمة ينقصيا الكعي السياسي الذم يجب أف يتكفر فييا كي تبني األحكاـ كالمكاقؼ 

كفضؿ ، عارضة األزياء ميرياـ فارسك ، عمى أساس عممي.. ذؾ أف "الفنانة رغدة
ك دراكيش الكعظ" كبكاؤك ، كمفسرك األحبلـ، كقارئكا البخت، كلعيبة الككرة، شاكر

كميـ ، كالعاطمكف في بيكت آبائيـ، كالعياركف، كالحشاشكف، المجمس العاشكرائي
 .(34)يسيمكف اليـك في تشكيؿ الكعي السياسي

أعربت قبؿ أياـ عف إعجابيا بحسف  عارضة األزياء المبنانية ميرياـ كمينؾ
مؤخرا عمى "فيس بكؾ" ، نصر اهلل كاصفة مف سينتقد مكقفيا بػ "العمكج" كقالت كمينؾ

بالميجة المحمية "حمكا )ابتعدكا( عف السيد حسف نصر اهلل بقى إؼ نازليف فيو اتيامات 
 .(35) ..إؼ...".طالع نازؿ

جكل عياد التي تفتح ليا نحك أمة تنساؽ إلى كبلـ المنجميف كالسخفاء عمى ن
كىي كغيرىا يحاكلكف أف يجعمكا لتفاىاتيـ مرجعية ، القنكات كيبنى عمى كبلميا المكاقؼ

 دينية...
الجديد  7113أف عاـ ، تكقعت جكل عياد كىي كما كصفت "عالمة فمكية"

كذكرت أف كزير ، قد تؤدل إلى تغيير خريطة العالـ، سيشيد تطكرات عالمية كبيرة
لف يككف الرئيس القادـ لمصر كقالت أف ، الفريؽ عبد الفتاح السيسى، ع المصرلالدفا
الفتة إلى أف ، سيككف "عاـ نصر لمصر"، الذم يسمى اسـ "سنة الحصاف" 7113عاـ 

األمر الذم يشير إلى صعكد دكؿ كتراجع ، "الحصاف" يتميز بالحركة كالديناميكية
المصرية في تصريحات لمتمفزيكف  عمى الصعيد العالمي كأشارت الفكمية، أخرل

كعدت ىذا الرقـ ، (3حصيمتو ستككف ) 7113إلى أف مجمكع أرقاـ عاـ ، المصرل
 .(31)يحمؿ داللة كبيرة في اإلسبلـ
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كأمة ينصب عمييا في صحتيا كأمكاليا نصابكف يزعمكف العبلج مف األمراض 
البرسيـ المانح كمكتشؼ عصير ، المستعصية مثؿ محمد الياشمى صاحب قناة الحقيقة

كاالكتشاؼ ، لمقكة كالذم يبشر أف مف شرب عصيره سيفكؽ الحمار في قكتو كجنسو
 .(31)اآلخر المكسب لمحمـ كالكائف في أكؿ الجزر

بؿ في مف يصدقو بحماس ، كالمشكمة ليست بكجكد مف ينصب عمى الناس
كضعت  كثمة أحاديث مكذكبة، االحتجاج بالمقدس لتركيج النصب سمكؾ قديـ، كعمى

لتركيج بعض المنتجات مف ذلؾ أحاديث مثؿ "لك كاف األرز رجبل لكاف حميما ما أكمو 
أشبعو" ك حديث " لك يعمـ الناس ما في الحمبة الشتركىا بكزنيا ذىبا" كحديث  إال ئعجا

 .(37)"الباذنجاف لما أكؿ لو"

أمة تعيش برصيد كبير مف الشخصيات الكىمية بما تؤىميا أف تنصب 
كىمية حديثة ترسـ عمييا الياالت كتزيميا المنازؿ العالية. كعندنا في التراث شخصيات 

، بعضيا مقطكع بعدـ كجكدىا الحقيقي، العربي كاإلسبلمي نماذج مف ىذه الشخصيات
بحيث صارت الشخصية ، يكتراكمت عمييا القصص كالتسال، كبعضيا شبو مقطكع بو

كالظريؼ ، ؿ مجنكف ليمى العامريةمجرد حامؿ لرسائؿ كأحبلـ كخيبات اإلنساف مث
كفي الجاىمية لدينا أساطير تركل عف شخصيات خرافية ذات صفات ، الحكيـ جحا

 .(33)غرائبية مثؿ شتى كسطيؼ كأمثاؿ أبى زيد اليبللى
في عصكرنا الحالية ىناؾ شخصيات حقيقية الكجكد لكف أعيد نحتيا 

ما مد حا شخصيات لك قدر ليا العكدة كصياغتيا بشكؿ بعيد عما جرل حقا إما قدحا كا 
كقالت أييا القكـ عمف تتحدثكف ، مجددا لمحياة لشطبت ثبلثة أرباع الكبلـ المحكي عنيا

في ، أسمياف، الممؾ فاركؽ، المشير عامر، حقا؟! خذ لديؾ مثبل جماؿ عبد الناصر
كمحمد ، بؿ كحتى صداـ حسيف، السعيد مكعبد الكريـ قاسـ كالممؾ غازل كنكر ، مصر

 .(33)في العراؽ"، قر الصدربا
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منتظر سكؼ يخرج بيف الفينة كالفينة لينشر  مأمة تبشر في كؿ يكـ بميد
العدؿ كاألماف كيتسبب في سعة رزؽ الناس كمف آخر ما بشرت بو منجمة مصرية 

 مقالت إف السيسي سيسقط كسكؼ يفكز بالرئاسة أحمد شفيؽ الذم سيتعاضد مع الميد
 لبيت. المنتظر الذم ىك مف آؿ ا

، لكف عند المسمميف تصبح خطيرة، ىذه العمؿ مكجكدة في مجتمعات أخرل
 .(31)نظرا لميأس مف الكاقع"

ربما ال يعمـ كثيركف أنو لما حكصرت جماعة جييماف التي احتمت عسكريا 
المزعـك  مثـ قتؿ ىذا الميد، المنتظر معيـ مبدعكل أف الميد، 1535الحـر المكي 

ظمت فئاـ ممف استيكتيـ ، مفي جكالت القتاؿ مع األمف السعكدفي جنبات الحـر نفسو 
لقد ىرب مف خبلؿ قنكات ، كيتيامسكف، الفكرة ال يصدقكف مكت الميدم المزعكـ

كىك مختبيء في جباؿ اليمف! كاف التيامس إلى كقت ، التصريؼ تحت سطح الحـر
في الخياؿ..  يبدع، مطمع التسعينات! اإلنساف حيف يقرر أال يصدؽ الحقائؽ، قريب

 .(32)يبدع كثيران 
كالمؤسؼ أف يبرز ، في ىذه األجكاء تفرخ الجماعات المنسكبة إلى اإلسبلـ

فإلى اآلف ىناؾ مف يدافع عف القاعدة كيبرؤىا مف ، محممكف مغالطكف أمثاؿ ىيكؿ
أف ما جرل ، كما زاؿ يقاؿ بصيغ متعددة، سبتمبر بتحميبلت مضحكة.. قيؿ 11أحداث 

سرائيمية تارة أخرل، يريكية تارةىك مؤامرة أم كاألخيرة حسب ، كصربية تارة ثالثة، كا 
مع ، سنكات 11تحميؿ "األستاذ" ىيكؿ حينيا. لف نكرر الجدؿ الذم قيؿ طيمة أكثر مف 

كسنصدؽ بالفعؿ أف "القاعدة" كاإلرىابييف براء مف ىذه ، ىذا الكبلـ فبل فائدة منو
حقا كيؼ يقكـ بيذه العممية المعمدة شباف  اليجمات براءة الذئب مف دـ ابف يعقكب
حركة ، كال ننس الصربية، كمثميا اإلسرائيمية، جيمة؟ ككيؼ تيمؿ المخابرات األميريكية

فكؿ ىذا ، سبتمبر ككصايا المنفذيف 11ىؤالء؟ أما اعتراؼ أسامة بف الدف بيجمات 
ة يرؤل كاى (33)استدرجيـ إلييا "الغامضكف" مف أشرار العرب"، مجرد "فشخرة" كغباء
 بيف الكاقع سقميا. 
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أمة مغيبة عف كاقعيا فما أف الح ما يسمى بالربيع العربي حتى تصاعدت في 
فالعاـ المنصـر كاف صعبا كباىظ التكمفة ، جنباتو أكىاـ كخياالت ال تستند عمى كاقع

قة لكنو كاف في نفس الكقت مفيدا في إسقاط بقية األكىاـ كاألحبلـ المتعم، عمى الجميع
كذابت زبدة الشعارات ، كتبخرت الخطب المنمقة، بكعكد الربيع الكاذب. سقطت األقنعة

 .(34)تحت شمس الكاقع"
كقد انتظـ في صفكؼ الجماعات إما حمقى ، ىذه ىي أجكاء األمة بصفة عامة

كانتسب الحمقى إلى ، مغفمكنأك منظركف مغالطكف. عمؿ المجرمكف عمى سفؾ الدماء
 كاشتمؿ المغالطكف بالتبرير. ، ةالمخابرات المعادي

يقكؿ الذايدم: حيف زار الشيخ أحمد الطيب الككيت فإف د. نبيؿ العكضي 
المنتمي لئلخكاف كصؼ الشيخ الطيب بأسكأ الصفات ال لشئ إال ألف الطيب ابتعد 

كأف اإلسبلـ ، بمشيخة األزىر التي يرأسيا عف اإلخكاف كقاؿ بأف اإلسبلـ سابؽ لئلخكاف
يع كليس ديف الجماعة فقط. غضب إخكاف الككيت مف زيارتو كقاؿ عنو ديف الجم

 )**( -صمى اهلل عميو كسمـ–العكضي بأف الطيب يرد حديثان صحيحا عف النبي محمد 

رد الحديث الصحيح كيقكؿ "لكنو المجاج في الخصكمة  اكيتعجب الذايدل مف ىذا رافض
ليجكمي فإإف الترابي كالغنكشى لدييما لدل ىذا الداعية كأمثالو لك سرنا عمى ىذا النيج ا

، لـ تثر حفيظة أنصار الجماعة، كثير مف ىذه اآلراء الجريئة في فيـ الديف كالفقو
 .(35)بسبب أنيما مع الجماعة سياسيان 

كانتظـ في الجماعات كذلؾ مشبكىكف أمثاؿ الضابط البعثي حجي بكر الرأس 
طدـ بالنصرة كالجيش الحر في شككؾ المدبرة لجماعة داعش التي تقاتؿ في سكريا كتص

حكؿ الرجؿ بأنو اختراؽ االستخبارات اإليرانية كالسكرية لصفكؼ المقاتميف ىناؾ..كاألمر 
ثـ أف األمر ليس بالضركرة أف يككف اختراقا ، سيؿ كالقكـ يغركف أم طرؼ باالختراؽ

 .(11)بؿ قد يككف اختراؽ شخص مريض بأحبلـ الزعامة مثؿ حجى، دكليا ممنيجا
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يظير سطحيتيا حيف كقكع بعض أفرادىا في األعماؿ ، جماعات سطحية
فقط كبلـ مف كحي ، كال سند، يخرج المنتمكف إلييا ليحممكا كيبينكا حيث ال حجة، القبيحة
ككمو ، لدفع النقد عف "إخكاننا" كليذىب الدليؿ كلتذىب الحقيقة إلى الجحيـ، الخاطر

، كما زاؿ يجرل، ـ ىذا السمكؾ اإلنكارل بما جرلباسـ الجياد في سبيؿ اهلل أال يذكرى
 .(11)بأميركا 7111سبتمبر )أيمكؿ(  11تجاه التعامؿ مع ىجمات 

ىكذا "حمؿ "منتمكف إلى القاعدة قياـ جماعة منيـ باليجكـ عمى مستشفى في 
كسمؾ آخركف مف ، اليمف كقتؿ ممرضيف كممرضات كمراجعيف كمكظفيف دكف كجو حؽ

عدة مذىبا آخر حيث سمكؾ اليركب عف مكاجية الحقيقة كاختراع المعذريف مف القا
عف بعد إف مف نفذ ، "القاعدة" يفقاؿ مف قاؿ مف محب، أعداء مف الخياؿ بأم حجة

 .(17)اليجكـ ىـ جماعة الحكثى؟ كقاؿ آخركف بأف مف نفذ ىي المخابرات اليمنية
متمكف يظير  يقؼ إلى جكار تمؾ السطحية كالتبرير لمعنؼ كالدمار صنؼ آخر

يقكؿ  -لآلخريف الكداعة كمعاني الفيـ كالتسامح بينما يبطنكف لمخاصة معاف أخرل
، مناقضة. كمثاؿ عمى ذلؾ الشعارات التي رفعيا اإلخكاف كمنيا الديمكقراطية -الذايدل

كالحاؿ "أف حجة الديمقراطية كانت مجرد مناكرة الستمالة السذج مف الصحافييف 
كفي الباطف كاف ثمة خطاب آخر لؤلىؿ ، كأشباىيـ مف العرب، كالحقكقييف الغربييف

أم إنو كاف لػ ، )**(كتحكيـ الشريعة، ىك خطاب الخبلفة كأستاذية العالـ، كالعشيرة
 .(13)كآخر غاضب عبكس لمداخؿ"، خكاف" كجو باسـ كديع لمخارج"اإل

  :مىقف اجلناعات مً الدول اإلسالمًُ :املبحح الزابع

طات كالكىاد كالتى كقعت فييا ىذه الجماعات ىي العداء مع مف أكبر المغال
فكيؼ ، السعكدية. ذلؾ أف الجماعات تزعـ انتمائيا إلى اإلسبلـ كتضحيتيا مف أجمو

 تككف مسرح عممياتيا دكلة مسممة مثؿ السعكدية. 
السعكدية كانت في مرحمة ما ليست عمى عداء مع جماعات اإلخكاف 

ف خصكمات مشتركة مع اليسارييف كالشيكعييف كغبلة كجمعت الطرفي، كمتفرعاتيا
لكف "اإلخكاف" استمركا في العمؿ الباطني لصالح مشركع الجماعة في المقاـ ، القكمييف
 . (13)لسمطة الدكلة السعكدية يكاالستخداـ الذرائع، األكؿ
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ثـ حدث انفصاـ كاضح بيف السعكدية كاإلخكاف حيف ساند اإلخكاف صداـ 
حتبللو لمككيت كتيديده لمسعكدية. بدأ أكؿ الشرخ مع انحياز "اإلخكاف" حسيف في سنة ا

ثـ ، 1551لطرؼ صداـ حسيف في احتبلؿ الككيت كتيديد السعكدية عاـ ، ميـجأك 
قطعت الحباؿ كتصـر الكد مع انتفاضة "اإلخكاف" ىنا في السعكدية! نصرة لجماعتيـ 

شد كالغزكة ك"الحبيب في مصر ىناؾ انتفاضة الحشد الكاحد مصر حيث المر 
 . (11)األكؿ"

ثـ كجدت السعكدية نفسيا في حرب صريحة مع الجماعات متمثمة في تنظيـ 
القاعدة الذم جعؿ مف السعكدية ىدفا أكليا بزعـ إخراج الكفار مف جزيرة العرب.. 
دخمت السعكدية معارؾ مفتكحة مع تنظيـ القاعدة منذ أكؿ تفجير استيدؼ الرياض في 

كخاضت السعكدية منذ ، 1551كقبمة تفجيرات العميا" في الرياض ، 7113ر( مايك )أيا
عبلمية كاجتماعية مع مجاميع "القاعدة" كالمؤيديف ليا في الداخؿ  7113 حربا أمنية كا 
 .(12)حتى صارت السعكدية اليدؼ األكؿ ليذه التنظيمات، كالخارج

ة القاعدة فمنذ حرب الخميج كتحرير الككيت كالخطاب اإلعبلمي لجماع
كزعيميا أسامة بف الدف كجميع قادتو كأذرعو تتكجو بالعداكة بإسقاط السعكدية في 

"  :في القاعدةكما قاؿ أبك ىريرة الصنعاني "قاسـ الريمى" قائد  .خطاب شبو يكمي
تؤكد دكما ، في كؿ مكاف؛ مف سكريا إلى أفغانستاف كالعراؽ كالصحراء الكبرل، القاعدة

 .(13)" يا ىك إسقاط السعكديةفي إعبلميا أف ىدف
، ككمنا يسمع كيرل تصريحات قادة "القاعدة" في اليمف مثؿ الريمي كالكحيشى

كأف حرب "القاعدة" مع "الصميبييف" لف تميييـ عف حربيـ مع ، في تكعد الدكلة السعكدية
 . (14)السعكدييف

عبد  كىناؾ مف تكظفو إيراف لزعزعة األمف في السعكدية أمثاؿ زعماء كتائب
ر شبكة إرىابية اسميا كتائب عبد اهلل عزاـ: ماجد الماجد كصالح القرعاكل.. الماجد يدب

كاف ، كتستيدؼ السعكدية بشكؿ خاص، تنشط في لبناف كسكريا كالعراؽ، هلل عزاـا
كالممقب ب "نجـ". ، مزعيميا قبؿ الماجد ىك إرىابي سعكدم آخر اسمو صالح القرعاك 
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بيف باكستاف  مسعكدية بعدما تـ قصفو في الشريط الحدكدكقد استعادتو السمطات ال
فترة مف  محيث فقد رجبلن كيديف كعينا. ككاف مقر القرعاك ، كىك شبو ميت، كأفغانستاف

 .(15)الزمف األراضي اإليرانية"
إضافة إلى المنتميف إلى الطائفة الشيعية في السعكدية في محاكلة تثكيرىـ عمى 

اصر "داعش" حك ما ذكر. ليس ىذا فحسب كلكف عنالنظاـ في السعكدية عمى ن
كيركف أف محطة سكريا مجرد مرحمة نحك ، "النصرة" الذيف يكفركف الدكلة السعكديةك

 .(21)كىك محاربة السعكدية، اليدؼ النيائى
كقد أثر ىذا السمكؾ كىذا الخطاب العدائياف لمسعكدية قرارا مف الحككمة 

ماعات إرىابية يحذر االنتماء إلييا كيعاقبااللتحاؽ السعكدية باعتبار معظـ الجماعات ج
 بيا أك تبني فكرىا. 

ىذه الخطكة سبقتيا بعض االجراءات كالممؾ عبد اهلل في ذركة المكاجية مع 
ال جديد إذف في مكاجية ، سنة 311األرىاب قاؿ "سُتكاجو ىذه الجماعات كلك لػ 
ىك مكاجية ، بالتركيز عميو مكالحر ، ياإلرىاب المثير لبلنتباه في ىذا األمر التأسيس

 .(21)الجماعات المتطرفة
ثـ صدر في يكـ األحد أمر ممكي يصنؼ معظـ الجماعات كجماعات إرىابية 

كالحكثيكف كحزب ، كداعش كالنصرة ككؿ فركع "القاعدة"، بما في ذلؾ اإلخكاف المسممكف
لميـ ىك تصنيؼ ا، فالسعكدية في حالة حرب مع ىؤالء منذ زمف، اهلل في السعكدية

الحقيقي كالتحكؿ الكبير في كؿ مناحي المجتمع  مىنا التحد، جماعة اإلخكاف المسمميف
انتماء ، إذا ما أخذنا في االعتبار غمكض كتمكف المنتميف ليذه الجماعة، السعكدل

 .(27)مف الصغار كالكبار"، كىـ كثر، عضكية أك ثقافة
"االنتماء إلى التيارات أك ينص األمر الممكي الكاجب النفاذ عمى منع: 

المتطرفة أك المصنفة كمنظمات إرىابية ، الدينية أك الفكرية -الجماعات كما في حكميا
 .(23)أك تأييدىا أك تبني فكرىا أك منيجيا بأم صكرة كانت"، داخميا أك إقميميا أك دكليان 
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 : معاجلُ اجلناعات كنا داْت يف مكاالت اللاتب الذايدٍ :املبحح اخلامس

كغكغائية كمزايدات  مكألف الجماعات قد تككنت عمى أسس عاطفية كحشد فكر 
فإف المعالجة البد أف تككف متنكعة كتتخذ التدابير المختمفة التي يقؼ في مقدمتيا القكة 
شاعة المعرفة كركح التسامح الديني  نشاء المراكز العممية كا  كالقبضة األمنية المتدربة كا 

دراؾ المكاقع كالتنبوكالبعد عف االستفزاز ك   إلى المتكسبيف مف رفع الشعارات. ا 
، كمنيج قائـ، يقكؿ الذايدم: يجب التنبو إلى أف المشكمة ىي في تاريخ ممتد
 .(23)يتخذ مف اإلثارة الدينية كالدعاية العاطفية كسيمة لمحشد كالعمؿ السياسي

كجداف  ا فيمريضن  تبارل في السقكط لمخاطبتيا شعكرناكأصبحت الجامعات ت
شباف مسمميف غير مدركيف أف النصرة ىي قمة القمة أك منحدر المنحدر في التطرؼ 

، في الساحة، أك دكلة العراؽ كالشاـ اإلسبلمية، حتى شرؼ تنظيـ داعش، األصكلى
، ماراتو الظبلمية في كؿ مكافإكأقاـ  سبىكزاد شراسة عف النصرة كقتؿ كفجر كنحر ك 

ا في ا قديمن ا عميقن ا مريضن فيك يخاطب شعكرن ، اء العالـكاستقطب األنصار مف جميع أنح
 .(21)الكجداف الحاكـ لكثير مف شباف المسمميف الجيمة"

بيف السنة كالشيعة كأف لدل كؿ طرؼ  ا كعداءن : التنبو إلى أف ىناؾ صراعن ثانيا  
ذا كا، مف يؤججو العنؼ في المحسكبيف عمى السنة يعزز في الطرؼ المقابؿ  فكا 
أف الخصكـ ىـ أعداء آؿ البيت في  ـتطرؼ الشيعى حيث أف الصكرة لدييدعايات ال

 .(22)استعادة ألجكاء الطؼ ككرببلء كالدماء ك "مقاتؿ الطالبيف"

ذلؾ أف التفجيرات التي شيدتيا ، عمى "حزب اهلل" أف يعي خطكرة التأجيج
ا. تدخمكا في األحياء الشعبية في لبناف ما ىي إال ردات فعؿ ألفعاؿ حزب اهلل في سكري

كظنكا لكىمة أنيـ مانعتيـ ، سكريا كىـ يغطكف في سكرة عقائدية ميميشياكية صفراء
راء مف جنكف االنتحارييف فضاحيتيـ كقبضاتيـ كمربعاتيـ كابتسامات السيد الص

 .(23)كسيارات المفجريف التي لـ تسمـ منيا نيكيكرؾ ككاشنطف مف قبؿ
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، شبانو كمصيره ىذا الكاقع األليـب جميكره ك يكاف بمقدكر حزب اهلل تجن
فيؤالء الذيف يرسمكف االنتحارييف كالسيارات المفخخة يكفركف ، ب البقية أيضايكتجن

كاف باإلمكاف إبقاء القكـ في ، كما بيف داعش كالنصرة، كيكفر بعضيـ بعضا، الجميع
 .(24)لكال أف صيحات نصر اهلل كرفاقو ىي التي استخرجتو مف محنتو، كيفيـ لؤلبد

الكاجب التنبو لو في معالجة ظاىرة الجماعات ىك اإلنترنت كما ينسج  -العامل الثالث
كشؼ تقرير عممي حديث عف احتبلؿ السعكدية المركز األكؿ مف حيث استخداـ  .فيو

برعاية مدينة الممؾ ، "التقرير الصادر عف "مدار لؤلبحاث كالتطكير بدبي، ىذه الشبكات
أكد أف السعكدية تقكد العالـ العربي في كثافة ، نية بالرياضعبد العزيز لمعمكـ كالتق

ألؼ مستخدـ نشط يمثمكف  411استخداـ "تكيتر" بأعداد عمى "تكيتر" بمغت أكثر مف 
 .(25)في المائة مف المستخدميف العرب" 33نسبة 

كقد أثبتت احصائيات أف السعكدية أحد المجتمعات األكثر شبابية في العالـ 
بينما ال تتخطى  75كثمثا سكاف المممكة تحت سف  13ف تحت سف % مف السكا33

 .(31)% ك الياباف كالصيف ككثير مف الدكؿ األكربية31تمؾ النسبة بأمريكا 
كالدراسات تؤكد ، تأتي مف حيث حقف أدمغة الشباب كالتأثير عمييـ كالخطكرة

متفكير لحسابيـ أف إدماف البعض عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ال يكفر الكقت ليـ ل
كأف ذلؾ خطير لجية تفكيض القدرة عمى التحمؿ اليادئ كاالستنتاج الخاص ، الخاص

مف أف المكاقع االجتماعية يمكف أف  كاف التحذيرك ، المبني عمى أسس عممية كمنطقية
 .(31)كلكنو ذكاء سطحي كغير جكىرل، تجعمنا نبدك أكثر ذكاء

تغؿ النت في دعاياتو كعممو كالمعمكـ أف بعض منسكبي الجماعات قد اس
يقرر مكاجية مع ، بمعنى أنؾ تجد خطيبا أك نجما مف نجكـ ىذه التيارات في السعكدية

غير ، ؼ "يخترع" قضية دعائية دينية لقصؼ ىذه الجية، حككمية أك خاصة، جية ما
ليشكؿ بيذه التعبئة ضغطان  -صار ليـ حضكر كثيؼ في اإلنترنت –تعبئة العامة 

جماىيرل سافر ، عاطفي، دينى، ابتزاز .سياسيا مشكبا بالديف لتحصيؿ مرادهكابتزازان 
 .(37)كأحيانان يبتسـ ىذا المستفز أماـ الضحية كلساف حالو ألـ أقؿ لؾ ابتعد عف طريقى"
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كتأتي خطكرة النت مف خبلؿ استغبللو في االعتداء عمى الخصكصيات 
 بالمسؤكلية.  كتسريب ما يجب كتمانو بسبب شيكة داخمية دكف شعكر
مف يعمؿ في الجيات ، أحيانا، المصيبة أف مف يقكـ بيذا االعتداء القبيح ىـ

التي تتصؿ بيا مصالح الناس مثؿ المستشفيات كالمدارس كالبنكؾ كأقساـ الشرطة 
 .(33)كجمب االندىاش"، بسبب "شيكة" االستعراض أماـ الناس

ذلؾ أف رجاؿ ، كتأىيؿ عاؿ لمحترفيفاالىتماـ بالنكاحي األمنية بتأصيؿ عممي  -رابعا  
كبناء شبكة مف المعمكمات األمنية المدعمة ، األمف المحترفيف في جمع المعمكمات

ىـ خط الدفاع األكؿ في مكافحة ىذا الكباء األصكلى ، ىذه الجماعات إف، بالبراىيف
 .(33)اإلرىابي الذم يحتاج العالـ العربي"

لحاؽ الشباب ب -خامسا   إف كؿ دكؿ الخميج بحاجة  .الخدمة الكطنيةخطة كطنية كا 
فيـ عكضا مف أف يككنكا كرطة ، ماسة إلى خطة كطنية "حقيقية" لتكلي ممؼ الشباب

كحسنا فعمت اإلمارات أخيران بسف قانكف ، يجب أف يككنكا ىبة كقكة لدكليـ كمجتمعاتيـ
حؽ تشكبلت . ككذلؾ إنشاء "مرصد" كطني يبل(31)إلزامي لمشباب في الخدمة الكطنية"

 .(32)"م كتبدالت ىذه التيارات بشكؿ دكر 
كـ أفادت القكة في مكاجية  بيءفصفحات التاريخ تن، القكة في المكاجية -سادسا  

الجماعات المتطرفة كالممؾ المؤسس عبد العزيز مع جماعة اإلخكاف المتزمتيف 
كؿ سبؿ بعد استنفاذ ، ىـ غير إخكاف حسف البنا، المنشقيف "المسمحيف" في كقتو

التحاكر كالجداؿ بالتي ىي أحسف معيـ عقد المؤسس ليذا الغرض اجتماعا ضخما في 
فكاف مؤتمر ، ليدرأ خطر ىؤالء عف بقية المجتمع كالدكلة الكليدة، عاصمتو الرياض
( كعرؼ الجميع عمنا ما ىي مطالب اإلخكاف المخيفة كالخطرة 1574الرياض الشيير )

ضرب ضربتو القاضية في ، ؿ أناة مف عبد العزيزبعد طك ، فمما قضي أمر الكبلـ
 .(33)كأنقذ مستقبؿ الببلد كالعباد"، (1575معركة السبمة )

كال تاريخ ، ف تاريخناإلست أقكؿ  :يقكؿ الذايدم، إشاعة التسامح الديني -سابعا  
" يبؿ أقكؿ إنو كاف ثمة عرؼ بالتعايش "التمقائ، كىك تاريخ التسامح الدينى، األكربييف
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. كالعنؼ ال (34)يتعرض اآلف لخطر التبلشط -عمى تمقائيتو –كىذا ، ف تنظير معمؽدك 
يقابؿ إال بعنؼ كاالستفزاز ال يقابؿ إال باستفزاز. فالرحاالت األكربيكف يتحدثكف عما 

سعدىـ رؤيتو في العالـ اإلسبلمي مف احتراـ طريؽ كتقدير البنيا األمر الذم كلد أ
 ارل في بمداف إسبلمية. تعايشا بيف المسمميف كالنص

قارف ىذا فقط بيذا الخبر قاـ شخص لبناني "مسمـ" مؤخرا بتعمد إىانة 
كأثار  معمى سبيؿ التحرش الذككر ، المقدسات المسيحية بتقبيؿ تثماؿ السيدة العذراء

تخيؿ أف يصؿ العتو كالتعصب كتيشيـ كؿ ، األمر ضجة كبرل في لبناف كخارجيا
كأيف في لبناف؟! ما يعني أف االستنزاؼ السياسي ، صكرة جامعة إلى ىذا الحد

ي كمسممي ىذه المنطقة كصؿ لدرجة يكاإلعبلمي لرصيد مديد كتاريخ قديـ بيف مسيح
 .خطيرة

معالجة ىمجية الشكارع كالتيكر في القيادة ليس بنظاـ ساىر فقط كلكف بتنمية  -ثامنا  
كمعالجة الشعكر بأف الدكلة  (35)ركح التحضر ليككف اإلنساف رقيبا عمى نفسو بنفسو

 .(41)مسؤكلة عف كؿ معايشنا كحياتنا كيجب أف تكفر لنا كؿ ما نريد
تخرج الشباب ، كزارات خاصة بالشباب تنيض بيـ عمميا ليككنكا عكامؿ بناء -تاسعا  

، كالعممي كالنفسي كاالجتماعي الصحيح ممف إطار الكعظ العاطفي إلى المنيج اإلدار 
، بؿ خطة عمؿ حقيقية كذات مراحؿ، سكالت مكاعظ دينية كاجتماعيةالقصة ليست كب

أظف أف الكقت حاف ، إف لـ يتح لو المضمار ضر نفسو كغيره، الشباب حصاف جامح
 .(41)كلتكف البداية بكزارة معينة بيـ، لرؤية كطنية جديدة لمشباب

مف الميـ تعزيز  االىتماـ بالكطنية كاالنتماء الكطني مف خبلؿ العمماء "ألنو -عاشرا  
ىذا المسار الكطني كتشجيعو نظران ألف الخطباء كالعاظ كرجاؿ الديف ليـ دالة عمى 

 .(47)عمـك الناس"
يجب إعادة النظر في أساس التربية كالتكجيو اإلسبلمي في الجكامع  -حادي عشر

، مف الجانب اإلسبلمي السنى، كالمراجعة المطمكبة، كالمدارس إصبلح التربية الدينية
 .مطمكبة أيضا مف الجانب الشيعى
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 اخلامتُ

تناكؿ البحث اتجاىات المقالة لدل الكاتب مشارم الذايدم لظاىرة الجماعات 
 الثبلثة شيراألالمتطرفة مف خبلؿ تحميؿ مقاالتو المنشكرة في جريدة الشرؽ األكسط خبلؿ 

الجماعات المتطرفة كقد أكضح البحث أف الكاتب قد عني بظاىرة ، ق1331األكلى مف عاـ 
عف غيرىا مف القضايا التي عني بيا مثؿ القضايا الكطنية كالصراع السني الشيعي كأزمة 

إذ جاءت ظاىرة الجماعات المتطرفة بأعمى ، از اإليراني كعبلقة األمة بالغربسكريا كاالستفز 
% 1% لمقضايا الكطنية إلى 15% بينما تناقص االىتماـ بالقضايا األخرل مف 35نسبة 

 .لقضية العبلقة بالغرب
كتب  -الذم كاف أحد المنتميف إلى الجماعات المتطرفة –أكضح البحث أف الكاتب 

؛ حيث األسباب كالدعـ الدكلي ليا كمرجعيتيا الفكرية اعات مف جميع نكاحييابدراية عف الجم
تنامييا فأسباب كجكد الجماعات ك  .كمكقفيا مف الدكؿ اإلسبلمية كسبؿ مكاجيتيا كعبلجيا

تعكد إلى التربية عمى منيج اإلخكاف المسمميف كعدـ استغبلؿ طاقات الشباب كعدـ إعطائيـ 
كأشار  .مساحات إلخراج ما بداخميـ إضافة إلى منصات التكاصؿ االجتماعي كالرفقة كالتغرير

البحث إلى أف الكاتب قد أكد عمى أف الظاىرة تحظى بدعـ دكلي مباشر مثؿ تبني إيراف 
كمف الدعـ الدكلي سككت اإلدارة األمريكية كالرئيس ، دة كحزب اهلل كعصابات األسدلمقاع

 .أكباما عف الكثير مف الممارسات الخاطئة في الشرؽ األكسط
كأكضح البحث ما ذىب إليو الكاتب بأف المنتميف إلى الجماعات ذكك عقميات ىشة 

ير في اآلمنيف حتى األطباء كسطحية األمر الذم جعؿ انقيادىمكقياميـ بالككارث مف تفج
مؤكدا في الكقت نفسو أف مكقؼ الجماعات المتطرفة مف الدكؿ  .كالمرضى أمرا سيبل

يثير الدىشة بعدائيتو كتحاممو مما  –السعكدية -اإلسبلمية بؿ كاألكثر تمسكا بتعاليـ اإلسبلـ 
 .جعؿ السعكدية مسرحا لكثير مف عممياتيا اإلجرامية

كمة كعبلج الجماعات المتطرفة مثؿ التنبو لمنت كما يمارس ثـ عرض البحث سبؿ مقا
كاإللزاـ بالتدريب ، كاالىتماـ بالشباب في نكاحي مختمفة، فيو خصكصا في المجتمعات شبابية

شاعة ركح التسامح، كالقكة في المكاجية، العسكرم كمعالجة ىمجية ، كالتربية الدينية الرشيدة، كا 
 .الشكارع
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 اهلىامش
كالبعد عف النقطتيف ، كالتقميؿ مف حركؼ العطؼ كاالسماء المكصكلة، تعتمد الجممة القصيرة (*)

فخامة كأصحاب الجبللة كالبعد عف الثناء عمى األشخاص مثؿ صاحب ال، كالثبلث المتجاكرة
 كمعالي الكزير كاالكتفاء باالسـ كالعمؿ. 

دار  :القاىرة)، الة دكتكراه منشكرةرس، اإلعبلـ كاإلصبلح السياسي في مصر، رباب عبدالرحمف -1
 .(7111سنة ، العالـ العربي

معالجة الصحافة المصرية لمقضايا العربية كعبلقتيا بمستكل معرفة ، فتحي حسيف عامر -7
جامعة الدكؿ ، رسالة دكتكراه غير منشكرة )القاىرة، ر المصرل بيا: دراسة مسحيةالجميك 
 (.7114، معيد البحكث كالدراسات العربية، العربية

المعالجة التميفزيكنية كالصحفية لمقضايا البرلمانية كدكرىا في تشكيؿ ، نشكة سميماف محمد عقؿ -3
كمية ، اه غير منشكرة )جامعة القاىرةرسالة دكتكر ، اتجاىات الجميكر العاـ نحك البرلماف

 (7112، اإلعبلـ

المعالجة الصحفية المصرية لمقضايا اإلفريقية ا لمعاصرة: دراسة مقارنة بيف ، ديالمكمامادكىال -4
، رسالة ماجستير غير منشكرة )القاىرة، جريدتي األىراـ اليكمي كاألىراـ إبدك الصادرة بالفرنسية

 (.7113، بحكث كالدراسات العربيةمعيد ال، جامعة الدكؿ العربية

رسالة ، دراسة تحميمية ميدانية، معالجة الصحؼ المصرية لقضايا الفساد، عيسى عبد الباقي -5
 (.7113، كمية اآلداب بقنا، ماجستير غير منشكرة )جامعة جنكب الكادل

المعالجة الصحفية لمحرب األنجمك أمريكية عمى العراؽ في صحفيتي األىراـ ، حناف جنيد -6
المجمة ، دراسة تحميمية، 7113مايك 3-7113مارس  71كالنيكيكرؾ تايمز خبلؿ الفترة مف 

يكنيو  -أبريؿ، العدد التاسع عشر، كمية اإلعبلـ، المصرية لبحكث اإلعبلـ )جامعة القاىرة
 .152-111( ص ص 7113

تحميمية خبلؿ دراسة ، معالجة الصحافة المصرية العامة لمشكبلت المرأة الريفية، ميا الطرابيشى -7
العدد الحادم ، كمية اإلعبلـ، المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـ )جامعة القاىرة، 1555عاـ 
 .111( ص ص 7111يكنيك  –ابريؿ ، عشر

معالجة الصحافة المصرية لمقضايا العممية كتأثيرا عمى المعارؼ ، ىند أحمد محمد بدارل -8
رسالة ماجستير غير ، 1554كحتى  1552العممية لقراء: دراسة مسحية خبلؿ الفترة مف 

 (.7111، كمية اإلعبلـ، منشكرة )جامعة القاىرة
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