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This research is titled: 

Electronic battalions and terrorism industry 

Diagnosis and means of confrontation 

Made by 

The former Dean of faculty of human studies 

& 

Sociology professor- Al Azhar University 

Dr. Nabil Al Samaloty 

 

It includes the following articles: 

1) Is terrorism an industry 

2) General introduction about the electronic 

battalions of terrorism    industry 

3) Factors leading to terrorism 

4) Kinds of Inner terrorism-clients 

5) Mechanisms of confronting the factors leading to 

terrorism , assassination of religious and national 

identity, and treating the techniques and contents 

of the wrong familial education 

6) Confrontation of the crises of University education 

as well as the stages before it 

7) Confronting destructive negative effects of the 

foreign education 

8) Confronting sever poverty and residential slums 
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9) Internet , information war , and electronic 

recruitment 

10) Role of electronic games and programs 

11) Confronting marginalization of youth 

12) Encouraging investment and creating attracting 

atmosphere 

13) Comprehensive development confronting 

terrorism 

14) Confronting crises of media and building security 

of thoughts  

15) The importance of the religious organizations and 

renovation of religious address 

16) Law in front of the actual terrorism 

17) Scientific solutions to confront terrorism industry 

– Islamic entries 

18) Important final enquiries 
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 هم اإلرهاب صناعة؟:
لقج أصبح اإلرىاب صشاعة معقجة ليا صشاعيا ومشفحوىا ومخصصػىا 
وصانعػا سياستيا... وإذا كان اإلرىاب ضاىخة أو مخض اجتساعي قجيع ِقجم 

فقج كان فخًعا مغ الجخائع الفخدية أو  ،اإلندانية مشح قتل قابيل ليابيل
وتع ربصو  ،لكشو في عالسشا السعاصخ ارتبط اإلرىاب بالدياسة ،الجساعية

كسا تعَّ ربصو بالعػلسة واإلمبخيالية والديصخة عمى  ،تعدفيًّا باألديان
اقتراديات دول بل وتجميخ بعس الجول وتفتيتيا لرالح دول وىيئات 

شاعة مشح تبشي الرييػنية العالسية والييئات وقج أصبح اإلرىاب ص ،معيشة
الساسػنية العالسية لئلرىاب سبيبًل الغتراب الذعػب والسجتسعات وتفتيت 

خاصة  ،الجول وتدخيخ كل مقجرات العالع لرالح تمظ الييئات الساسػنية
ومعشى أن اإلرىاب صشاعة  ،بعج أن تأسدت إسخائيل داخل الخخيصة العخبية

أنو لو ىيئات عالسية تخسع لو سياساتو وتخصط لتشفيحىا مغ خبلل دول 
واستخجام كل األساليب  ،وتجشيج ،وتجريب ،وتدميح ،وىيئات تسػيل

االترالية السباشخة وغيخ السباشخة وااللكتخونية الجتحاب شباب العالع مغ 
خاصة  ،شاع وغدل السخ لمزحايايتع ذلظ بعج القيام بسيام اإلق ،كل القارات

بعج استخجام الجيغ والقخب إلى هللا والفػز بالجشة وبالحػر العيغ.. إذا آمغ 
الذباب بسا تبثو وسائل تػاصل الجساعات اإلرىابية مغ أباشيل وخخافات 

وتع خمق جساعات  ،واإلرىاب صشاعة ،ػنيا ثػب الخوحانية والتجيغديمب
سسمكة الستحجة جساعة اإلخػان السدمسيغ في فقج خمقت ال ،مشطسة لمقيام بو

وأوججت أمخيكا تشطيع القاعجة في أفغاندتان ثعَّ تعَّ  ،م1928سشة  مرخ
 ،خمق ما يدسى بسشطسات داعر وجير الشرخة وأنرار الذخيعة...الخ

وىحا ما اعتخفت بو ىيبلري كمشتػن في كتابيا بعشػان: )خيارات صعبة 
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hard choicec طع والحي يتخح شكل صشاعة شرىاب الس( ىحا يعشي أن اإل
لكغ ىحا ال يسشع مغ وجػد  ،انحخافية متقجمة ىي صشاعة ماسػنية غخبية
فاإلرىاب ال ديغ لو وال وشغ  ،أشكال أخخى مغ اإلرىاب في كل أنحاء العالع

ويػجج إرىابيػن مغ كل  ،وىػ كإجخام مشطع يػجج في كل دول العالع ،لو
 أديان العالع.
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 دعى صناعة اإلرهاب يف عاملنا انعربي: تاريخ
رشاعة محكسة في عالسشا العخبي إلى كيخجع التخصيط لئلرىاب 

م بدعامة 1897أغدصذ  29السؤتسخ الرييػني األول الحي عقج في 
ىحا السؤتسخ خصط لتحػيل  ،)تيػدور ىختدل( في مجيشة بازل بدػيدخا

 ،قامة دولة حجيثةالييػد مغ ضاىخة شعبية إلى حخكة سياسية تدتيجف إ
وقج أودع ىيختدل  ،بدعع حق الذعب الييػدي في تقخيخ السريخ في وشغ

أفكاره ومخصصاتو األولى اإلرىابية لرشاعة وشغ لمييػد في كتابو بعشػان: 
وقج  ،م1896)دولة الييػد: محاولة إليجاد حل حجيث لمسدألة الييػدية( 

 ،قبػل شعػب الغخب ليع حاول إيجاد وشغ لمييػد بعج أن تأكج لمييػد عجم
وقج تعَّ التخصيط  ،وعجم تقبل شعػب أوروبا دمج الييػد داخل شعػبيع

م وتع إقامة ىحه 1917إلقامة دولة إسخائيل التي صجر بذأنيا وعج بمفػر 
ثعَّ جاء بعجىا اإلرىاب  ،م1948الجولة الغاصبة ألرض فمدصيغ سشة 

لتفتيت العالع العخبي إلى  الحي رسع مذخوًعا ،اإلسخائيمي السشطع الرييػني
م أن 1983قخر الكػنجخس األمخيكي سشة و  ،أصغخ مغ إسخائيل ،دويبلت
. وىػ مفكخ ثعَّ مرخ. ،ثعَّ سػريا ،أول دولة يتع تفتيتيا العخاقتكػن 

تعَّ استقجامو إلى الػاليات الستحجة األمخيكية وتبشى الكػنجخس إنجميدي ثعَّ 
وبالفعل بجأ التشفيح  ،م1983ار لو سشة األمخيكي لسذخوعو رسسيًّا في قخ 

وىا نحغ نخى ما حجث  ،مغ خبلل سياسات وخصط وبخامج ومخاحل تشفيح
أما مرخ فيي محفػضة بحفع هللا تعالى ودعػات األنبياء  ،بالعخاق وسػريا

 ،وتكامل جيذيا وأمشيا مع شعبيا ،وتساسظ شعبيا وإخبلصيع ليا ،جسيًعا
وكسا أكج جسال حسجان أن مرخ تشفخد بعبقخية السكان والدمان والدكان 



 

9 
 

 

 

9   

وبيحا تتحصع مذخوعات  ،وىي سائخة بعػن هللا في شخيق الشسػ والتقجم
 التقديع بفزل هللا وتساسظ مرخ أقجم دولة وأقجم حزارة في التاريخ.

 املاسىنية وصناعة اإلرهاب 
وإذا قمشا  ،ة اإلرىابمة في صشاعتذارك جيات وعػامل متعجدة متفاع

ن اإلرىاب السػجو لمجول العخبية واإلسبلمية صشاعة صييػنية ماسػنية إ
اإلرىاب مغ قبل عشاصخ وقػى محمية يخجع لمعجيج  فإن مسارسة ىحا ،غخبية

فيشاك محاوالت تفتيت العالع العخبي إلى دويبلت مغ خبلل  ،مغ العػامل
بشاء وغخس تشطيسات إرىابية تدسى  ،خصط وآليات عجيجة مغ أىسيا
يتع تػضيفيا وتجريبيا وتدميحيا ورسع  ،بأسساء إسبلمية داخل ىحه الجول

 ،الخصط الذيصانية ليا لتجميخ الجيػش وقػى األمغ داخل الجول العخبية
داخمية وإحجاث فتغ  ،والقزاء عمى مطاىخ حزارتيا التاريخية القجيسة

شائفية واقترادية وغيخىا.. وىحه عمى أسذ ديشية ومشيجية وعخقية و 
وتحتاج ىحه  ،التشطيسات مثل داعر وجير الشرخة وأنرار الذخيعة...الخ

لتشفيحىا مجسػعة مغ العشاصخ السحمية في الجول السخصصات اإلرىابية 
 إلى عجة أقدام: وىي تشقذ ،يتع تجشيجىا وتػضيفياوىحه العشاصخ  ،العخبية

السغيب عقميًّا والسدتمب وججانيًّا نتيجة لئليسان بأفكار : انقسى األول
خاشئة مشحخفة والجيل برحيح الجيغ والتي يديل تػضيفيا عقائجيًّا في 
خجمة أغخاض ىحه التشطيسات اإلرىابية مغ خبلل تفخيخ سيارات ولبذ 
أحدمة ناسفة ومسارسة العسميات االنتحارية ضًشا مشيع أنيع بحلظ يخضػن 

وىحا يعشي تبشييع ألفكار  ،الجشةن فػًرا إلى الحػر العيغ في ربيع ويدفػ
 خاشئة مشحخفة حػل الجياد والحاكسية والخبلفة والجول اإلسبلمية...الخ
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السأجػرون مسغ يعانػن الفقخ والبصالة واألمية : انقسى انثاني
وسكان العذػائيات ومجمشي السخجرات وأشفال  ،افية والجيشيةثقاليجائية وال

ىؤالء ال يؤمشػن إال بالسال ومغ يجفع  ،الذػارع التي تحػلت إلى أسخ
 أكثخ.

مأجػرون مغ السثقفيغ والكتاب واإلعبلمييغ الحيغ : انقسى انثانث
يفتقجون إلى الحذ الػششي والزسيخ الحي والػالء واالنتساء لسرخ أو 

ويدعػن لمحرػل عمى السال مغ وسائل مذخوعة أو غيخ  ،لجوليع
.. ىؤالء أخصخ األنػاع؛ ألنيع خػنة يخػنػن دوليع مذخوعة عمى الدػاء

 عغ عمع لرالح حفشة دوالرات أو الػصػل إلى سمصة.

ج وأن تعتسج عمى فيع الب ،والشظ أن رسع وسائل وآليات السػاجية
ة وفي مقجمتيا القػى عسيق لمتصخف واإلرىاب وخصط الجول السعادي

ولمػثائق الرادرة  ،فيع عسيق لسفيػم اإلرىاب وعمى ،الرييػنية والغخبية
مثل التجابيخ  ،عغ الجسعية العامة لؤلمع الستحجة برجد قزية اإلرىاب

القخار الحي اتخحتو  يشاكف ،الخامية إلى القزاء عمى اإلرىاب الجولي
 (A/53/G36)الجسعية العامة بشاء عمى تقخيخ المجشة الدادسة 

م 1997م القخارات التالية حتى ديدسبخ 1994في ديدسبخ  53/118
والتي تجيغ بقػة جسيع أعسال اإلرىاب وأساليبو ومسارساتو بػصفيا أعسااًل 

واالتفاقية  ،(1)تكبػىايسكغ تبخيخىا أيشسا وقعت وأيًّا كان مخ ال  التيإجخامية و 
وقخارات األمع الستحجة  ،(2)م2111اإلرىاب سشة  الجولية لقسع تسػيل

                                                           

ص  2115( الصبعرة الثانيرة 8رابصة الجامعات اإلسبلمية: سمدمة فكرخ السػاجيرة ) (1)
 وما بعجىا. 312

 .316السرجر الدابق ص ( 2)
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 (G15/8/54))الجسعية العامة( بشاًء عمى تقخيخ المجشة الدادسة 
وىشا  ،بذأن التجابيخ الخامية إلى القزاء عمى اإلرىاب الجولي 54/111

وإلى أيًزا يجب الخجػع إلى الػثائق العخبية مثل وثيقة اإلرىاب والسقاومة: 
 2111( أيمػل 11بعج أحجاث ) م2111في ديدسبخ ما حجث في الغخب 

وكحلظ يجب الخجػع إلى تػصيات السؤتسخ الجولي  ،(1)في نيػيػرك وواششصغ
وأيًزا يجب  ، (2)م2115فبخايخ  8-5لسكافحة اإلرىاب في الفتخة مغ 

الخجػع إلى السؤتسخ الجولي )البيان الختامي( حػل تقخيخ التعاون الجولي 
م والحي تعَّ عقجه بالتعاون بيغ 2113لسكافحة اإلرىاب في باكػ سشة 

unodc- واإليديدكػ  ،مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة
وغيخىا مغ وثائق محمية ودولية لمتعخف عمى اإلرىاب  ،(3)م2113 سشة

 وأساليب مػاجيتو عمى السدتػى الجولي.

مػاجية اإلرىاب والتصخف بكل أشكالو يتصمب فيع ن يزاف إلى ىحا أ
ومخاجعة الكثيخ مغ العػامل الستذابكة والستفاعمة والسؤدية إلى وقػع بعس 

تدتيجف  ،خارجية ىجامةأبشاء الػشغ أسخى أو ضحايا ألفكار ومخصصات 
وتجميخ األمغ  ،تجميخ وتفتيت السجتسعات اإلسبلمية والعخبية وتسديقيا

 والتاريخ والسؤسدات.

جعفخ عبج الدبلم فإنو ليذ مغ الديل الػصػل أ.د وكسا يذيخ بحق 
إلى تعخيف قانػني لجخائع اإلرىاب التي تدببت في الكثيخ مغ جػانب إدراج 

ويذيخ إلى شخيقة إدراج  ،لجسعية العامة األربعيغاإلرىاب في ججول أعسال ا

                                                           

 .356( السرجر الدابق ص 1)
 .365السرجر الدابق ص  (2)

 .373( السرجر الدابق ص3)
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فيػ يشز عمى )التجابيخ  ،البشج عمى مجى التبايغ في وجيات الشطخ بذأنو
الخامية إلى مشع اإلرىاب الجولي الحي يعخض لمخصخ أرواًحا بخيئة أو يؤدي 
بيا أو ييجد الحخيات األساسية ودراسة األسباب الكامشة وراء أشكال 

والذعػر ال العشف التي تشذأ عغ البؤس وخيبة األمل اإلرىاب وأعس
والتي تحسل بعس الشاس عمى التزحية بأرواح  ،واإلحباط بالزيق واليأس

كل  ،(1)محاوليغ بحلظ إحجاث تغيخات جحرية( ،بذخية بسا فييا أرواحيع ىع
 ذلظ لرالح جيات استخبارية ماسػنية وغخبية.

بية لقسع و إلى االتفاقية األور بية في التػصل و وقج نجحت الجول األور 
 ،م1977بية سشة و وتع التػقيع عمييا مغ العجيج مغ الجول األور  ،اإلرىاب

وىي تيتع بالتجخيع والعقاب عمى األعسال التي تذكل جخائع إرىابية مغ 
 .(2)وجية نطخ ىحه الجول

وعمى الخغع مغ كثخة تعخيفات اإلرىاب وتبايشيا بتبايغ الجول والسفكخيغ 
فإن لجشة القانػن الجولي التابعة لؤلمع الستحجة تقػم بتقشيغ لمجخائع السخمة 

التعخيف ( مغ السذخوع 19بأمغ وسبلمة اإلندانية وقج قجمت السادة )
ويدتيجف  ،اآلتي لئلرىاب: )ىػ كل نذاط إجخامي مػجو إلى دولة معيشة

إنذاء حالة مغ الخعب في عقػل الجولة أو أي سمصة مغ سمصاتيا أو 
 .(3)جساعات معيشة مشيا(

                                                           

عبررج الدرربلم: اإلرىرراب برريغ اإلسرربلم والقررانػن الررجولي: نسرراذج مررغ الػاقررع:  جعفررخ 1))
 2115( الصبعرررة الثانيرررة 8سمدرررمة فكرررخ السػاجيرررة لخابصرررة الجامعرررات اإلسررربلمية رقرررع )

 . 31ص
 .31( السرجر الدابق ص(2
 .32( السرجر الدابق ص(3
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 Walterوىشاك الكثيخ مغ العمساء حاولػا تعخيف اإلرىاب مثل )ولتخ( 
الحي عخفو بأنو: )عسمية رعب تتألف مغ ثبلثة عشاصخ: وىي العشف أو 
التيجيج باستخجامو وردود الفعل العاشفية الشاجسة عغ أقرى درجات 

وأخيًخا التأثيخات التي  ،الزحايا السحتسمة الخػف الحي أصاب الزحايا أو
 ،تريب السجتسع بدبب العشف أو التيجيج باستخجامو ونتائج الخػف(

و)ميكػلػس(  ،Thorntonك تعخيفات أخخى لباحثيغ مثل: )ثػرنتػن( وىشا
E.mickolos(1)،  وىشاك أنػاع كثيخة مغ اإلرىاب الحي تسارسو الجولة مثل

وىشاك مغ  ،ما تقػم بو إسخائيل داخل القجس واألراضي الفمدصيشية وغدة
وىشاك مغ ال يعج ذلظ إرىاًبا  ،يعج أعسال مقاومة ومكافحة االحتبلل إرىاًبا
بل يخى أنو عسل وششي واجب  ،بل مقاومة مذخوعة لمسحتل أو االستعسار

 ،واإلرىاب كان مػضػًعا لعذخات الباحثيغ ،وىحا في نطخنا ىػ الرحيح
مغ حيث -)ىػ كل عسل يتشافى فآية هللا دمحم تدخيخي يعخف اإلرىاب: 

انية ويتزسغ تيجيًجا لؤلمغ بأي مع القيع الجيشية واإلند -الػسيمة واليجف
ولغ ندتخسل في عخض تعاريف اإلرىاب لكشيا بذكل  ،((2)نػع مغ أنػاعو

عام تتزسغ القيام بأعسال لتخويع الشاس أو ىجم السؤسدات أو التيجيج 
بحلظ؛ إلنذاء حالة مغ الخعب عمى مدتػى الجولة والسؤسدات واألفخاد 

ولعل األخصخ في  ،لتحقيق ىجف خبيث غيخ مذخوع وغيخ قانػني
الذخق األوسط أنيا تتدتخ بالجيغ واإلسبلم السشطسات الجولية اإلرىابية في 

األزىخ بوتغيب العقل وتدييف الػعي وىحا ما يخصجه السخصج الذخعي 

                                                           

 .32راجع الجراسة الدابقة ص( 1)
 ،دمحم عمرري تدررخيخي: األحررجاث اإلرىابيررة: تررجاعياتيا والسػاررف اإلسرربلمي السصمررػب (2)

  .66السرجر الدابق ص
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ويخد عمى كل االفتخاءات واإلشاعات السغخضة التي تدتيجف ىجم  ،الذخيف
الجول وتخويع األفخاد وتحصيع السؤسدات االستخاتيجية في الجولة باسع 

يترادم تساًما مع كل أنػاع الغمػ والتصخف واإلسبلم الرحيح  ،اإلسبلم
وحتى ولػ كان التخويع  ،والعشف والتخويع حتى ولػ كان الغمػ في الجيغ

 بحجيجة أو بتخبئة ححاء السرمي كسا في األحاديث الذخيفة.

إلى خسدة البعس قدسو  حيثوقج درس الباحثػن صػر اإلرىاب 
 :(1)وىي،أنػاع 

والتفجيخ والتفخيخ إلرىاب الشاس أو مثل القتل  -اإلرىاب التقميجي (1
 السؤسدات أو الجولة باألسمحة التقميجية.

 اإلرىاب الشػوي والسػاد السذعة. (2

اإلرىاب البيػلػجي باستخجام األسمحة البيػلػجية الثبلثة:  (3
 وىحه تحتاج لتقشيات عالية. ،والدسػم البكتيخية ،والفيخوسات ،البكتيخية

مثل السػاد ضج األعراب مثل باستخجام مػاد  اإلرىاب الكيساوي  (4
 الخخدل ومشيا السػجو ضج اإلنديسات.

ويتسثل في اختخاق وتخخيب شبكات السعمػمات  ،اإلرىاب السعمػماتي (5
 ،وإخخاج الرػاريخ عغ مدارىا ،بيجف التخخيب وتعصيل األنطسة الجفاعية

 .والبحخية وإرباك حخكة السبلحة الجػية

ا الشػع مغ اإلرىاب عسل مػاقع الجتحاب ويسكغ أن نزع تحت ىح
لزسيع لجساعات إرىابية والقيام  الذباب عمى مػاقع التػاصل االجتساعي

                                                           

 . 218( وليج كداب: بيغ اإلرىاب والسقاومة السذخوعة: السرجر الدابق ص(1
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أو  ،بتخخيب مجتسعاتيع سػاء بػعي أو بغيخ وعي بدعع أن ىحا ىػ اإلسبلم
وغياب  ،والشظ أن كل ىحا يعشي غياب التجيغ الرحيح ،شسًعا في السال

ى القيع اإلندانية الرحيحة التي ىي مذتخك وغياب حت ،الػششية الرادقة
 .بذخي 

واإلسبلم في حقيقتو ديغ الحب والدبلم واألمغ والرحة لكل الشاس 
كل ما يحس عمى الكخاىية والعشف يخفس و  ،مدمسيغ وغيخ مدمسيغ
واإلسبلم رسخ العجل والسػاششة وحقػق الشاس  ،والتخويع ضج كل األديان

وسيادة القانػن وحخيات الشاس جسيًعا ولغ نفرل في ىحا فالجراسات فيو 
 .(1)كثيخة

وسػف نتشاول فيسا يمي أىع عػامل قيام اإلرىاب ومغ ثعَّ آليات 
 ،فالتذخيز العمسي السػضػعي يجب أن يدبق خصة العبلج ،مػاجيتيا

 وسػف نحجد ىحه العػامل وآليات مػاجيتيا في الشقاط التالية:

 انعىايم املؤدية نإلرهاب
ودورىا في بشاء الذخرية  :أساليب ومشاىج التخبية األسخية -1

وىشا  ،الػششية السؤمشة باهلل والػشغ والسدمحة بسشطػمة القيع اإلسبلمية
تثار قزية القجوة ودور الػالجيغ واألقارب ومجتسع الجيخة... كسا يثار فذل 

الذخرية و  ،التخبية األسخية في بعس الحاالت في بشاء الذخرية الستجيشة
األسخية والشظ أن فذل التشذئة  ،الذخرية السشجدة والسشتجةو  ،الػششية

 .إرىابية عامل ميع في انحخاف األبشاء أو وقػعيع أسخى لجساعات

                                                           

 م.2113راجع نبيل الدسالػشي: العصاء اإلنداني لمحزارة اإلسبلمية  ((1
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دور  -: مغ مخحمة ما قبل التعميع الجامعي التعميع في السجارس -2
ودورىا في تقجيع قجوة حدشة  ،السجارس في تشسية الػالء واالنتساء لمػشغ

ودورىا في التخبية الجيشية عمى مدتػى  ،أمام الصبلب مغ جانب السعمسيغ
السشاىج )الكتب والسعمػمات واألنذصة( ودورىا في مػاكبة الصبلب لعمػم 

( ونقرج ىشا األنذصة السجرسية -اإلدارة السجرسية -العرخ )السشاىج
السجارس الجولية  -ومذكبلت التعميع األجشبي ،السشاىج الطاىخة والخفية

 .(1)واإلسبلميةوالخاصة في دولشا العخبية 

ولعل فذل التعميع قبل الجامعي مغ رياض األشفال إلى الثانػي في 
مدمحة بالقيع ومكارم  ،إخخاج شخريات مؤمشة بجيشيا ووششيا ومجتسعيا

ومدمحة بسعمػمات وميارات وقجرات  ،ومدمحة بالػالء هلل والػشغ ،األخبلق
وقادرة عمى التفكيخ التحميمي  ،والدحيغد بيغ الغث يتسكشيع مغ التسي

وقادرة عمى فيع السحاوالت العمسية السخصصة مغ قبل أعجاء  ،والشقجي
واالنزسام  ،اإلسبلم والعخوبة والػشغ الستقصابيع وعدليع عغ أوشانيع

لجساعات افتخاضية معادية ألوشانيع دون عمع مشيع... ىحا الفذل يعج 
في اختخاق العقمية  رىابية العالسيةعامبًل كبيًخا في نجاح بعس الجساعات اإل 

بل ويتع  ،صابيا لتبشي مفاىيع وأفكار شاذة مشحخفة متصخفةالسرخية واستق
تجشيج البعس لرالح جساعات إرىابية تسارس القتل والتفجيخ والتفخيخ 
تحت أسساء ديشية زائفة ال عبلقة ليا باإلسبلم وال السديحية وال الكتب 

ء لمػشغ ولمسػاششة والتدامح وقبػل اآلخخ الدساوية التي تجعػا لمػال
واإليسان أن التعجدية الجيشية والعخقية والسحىبية واالقترادية سشة مغ سشغ 

                                                           

رابصرة –التعميع األجشبي ومذكبلتو في الرجول اإلسربلمية ( سعيج إسساعيل عمي: واقع (1
 وما بعجىا. 73ص 2114سشة  46العجد  -الجامعات اإلسبلمية
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وأحقية التعاير الدمسي مع اآلخخيغ؛ ألن التعجدية سشة  ،(1)هللا في كػنو
 إليية مدتسخة وعمى كل الشاس التعامل معيا.

فذل التعميع : اآلثار الدمبية السجمخة لمتعميع األجشبي مػاجية -3
 ،األجشبي في مرخ في خمق شخريات مؤمشة بجيشيا ولغتيا وتخاب وششيا

عمى دراية بالتاريخ الػششي مغ الفخعػنية إلى  ،لجييا الػالء لبمجىا
معتدة بخمػزىا الدياسية  ،السديحية إلى الفتح اإلسبلمي وحتى اليػم

سية... وعمى العكذ مغ ىحا فإن األىجاف السعمشة إلنذاء والفكخية والعم
وقج جاء في وثائق إنذاء الجامعة األمخيكية كسا  ،بعس الكميات والجامعات

يذيخ سعيج إسساعيل عمي نقبًل عغ سييخ البيمي ما يمي: )إن إنذاء 
الجامعة يخمي إلى تعميع السدمسيغ مغ أبشاء الصبقة العميا العقيجة 

وىؤالء سيكػن ليع اليج الصػلى في  ،شسية العقمية الحخةوت ،السديحية
 ،كسا أن ىجف الجامعة ىػ صبغ السجتسع بالصابع الغخبي ،مدتقبل مرخ

 و نحػ األخحفعود ،واالجتساعية والجيشية خاصة في الجػانب الدياسية
 (.(2)بأساليب الحياة السعاصخة

بجراسة  م2116ويذيخ سعيج عمي إلى أن بثيشة عبج الخؤوف قامت 
نظ يع األمخيكي في بمج مثل مرخ حتى إميسة عغ الجور التخخيبي لمتعم

تذعخ شعػًرا قػيًّا أن السجارس التي تسشح ما يدسى بالجبمػمة األمخيكية إن ل
وأن  ،ىي إال مجسػعة مدتػششات تتكاثخ في مرخ تكاثًخا سخشانيًّا

                                                           

مصبػعررات  ،( راجررع دراسررة نبيررل الدررسالػشي: العصرراء اإلسرربلمي لمحزررارة اإلندررانية(1
 صفحة(.  411م )2115 ،رابصة الجامعات اإلسبلمية

وراجررع أيًزررا: سررييخ حدرريغ  ،52ابق صمرررجر سرر -( راجررع سررعيج إسررساعيل عمرري(2
 د.ت. ،البيمي: الجامعة األمخيكية في القاىخة دار فخحة
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؛ نتيجة (1)ا وثقافةوروحً السػاششيغ السرخييغ يفقجون أوالدىع عقبًل وتػجًيا 
 .االنزسام إلى الجامعة األمخيكية في مرخ

 ،ىػ مدار كل أنػاع التعميع األجشبي في مرخ والجول العخبية وىحا
سػاء كان قبل الجامعي أو جامعي فالخمػز الػششية تدقط ليحل محميا 

والػالء  ،والمغة العخبية تدقط ليحل محميا لغات الغخب ،رمػز دول الغخب
سا أشمق عميو سعيج عمي الحخب الشاعسة عمى للمجيغ والػشغ يختل نتيجة 

دوره في نذخ التعميع  وكسا يذيخ فقج كان لمتبذيخ ،اليػية مغ خبلل التعميع
والػششية في  األجشبي وأىجافو واضحة في ضخب اليػية اإلسبلمية والعخبية

ويكفي في ىحا الخجػع إلى )لػرانذ بخاون( في كتابو  ،كل الجول العخبية
)اإلسبلم واإلرساليات(، حيث يؤكج أنو إذا اتحج السدمسػن في امبخاشػرية 

سة قعخبية أمكغ أن يربحػا لعشة عمى العالع وخصخا، وأمكغ أن يربحػا ن
 . (3)أيزا. أما إذا ضمػا متفخقيغ فبل قػة ليع وال تأثيخ

سيسػن( عمى قػة التبذيخ في تفخيق  وقج أكج القذ )كاليػن 
الفكخ والحزارة شػكة الحخكات السشاىزة الستعسار ، وكدخ (1)السدمسيغ

الغخبية، فالزعف الذجيج لمتعميع الحكػمي الػششي، وقػة التعميع األجشبي، 
ببل شظ يييئ الخخيجيغ لمػقػع فخيدة وضحية سيمة أمام السؤامخات 

فتقادىع اليػية الجيشية والػششية والثقافية الرييػنية والساسػنية الغخبية ال

                                                           

( راجررررع: بثيشررررة عبررررج الررررخؤوف: التعمرررريع األمخيكرررري فرررري مرررررخ والثقافررررة الػششيررررة: (1
 م. 2116اإلسكشجرية: دار السعخفة الجامعية 

 ، وراجع أيزا عفاف صبخة. 48السرجر الدابق ص  –( سعيج عمي 3)
 السرجر الدابق. (1)
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والشظ أن تػضيف التعميع الحكػمي الػششي في تخسيخ قيسة  ،(2)لبمجىع
الجيغ والقيع والػشغ والمغة والثقافة اإلسبلمية، ودوره في تحريغ الصبلب 

ة أو إرىابية عغ شخيق الشت محاوالت االستقصاب لجساعات متصخفضج كل 
السعمػمات، وضج كل ما يذػه الجيغ والػششية وما يصمق عميو حخب 

والسػاششة. ىحا بالصبع يديخ جشبا إلى جشب مع مػاجية األزمات السدمشة 
لمسجتسع السرخي كالفقخ والجيل والسخض والعذػائيات والسخجرات وسػء 

 اإلدارة أو البيخوقخاشية السخضية.

الشظ أن ىحه السذكبلت خاصة  :مػاجية الفقخ السجقع والعذػائيات -4
الفقخ السجقع )أقل مغ دوالر أو دوالريغ في اليػم لمفخد(، خاصة إذا ارتبط 
بالجيل واألمية، والدكغ في العذػائيات يسكغ أن يجعل الكثيخ مغ أبشاء 
ىحه الفئات فخيدة سيمة لبلستقصاب في يج الجساعات الستصخفة واإلرىابية 

يب وسفظ الجماء وتخويع الشاس وحخق وتػضيفيع بديػلة لمقتل والش
السؤسدات الجيشية والػششية مقابل حفشة مغ األمػال، فيع مغيبػن، 
مدمػبػا العقل واإلرادة نتيجة لعػامل الفقخ والجيل والسخض والعير في 

 .واألىع نتيجة لؤلمية الجيشية والثقافية والػششية ،العذػائيات

ولعل مغ أخصخ : اإللكتخونياالنتخنت وحخب السعمػمات والتجشيج  -5
وسائل العػلسة والعرخ ىػ االنتخنت وحخب السعمػمات ومحاوالت تجشيج 

% مغ الذعب، لرالح 61الذباب وىع يسثمػن في مرخ أكثخ مغ 
جساعات متصخفة وإرىابية، بل ويقػمػا بتػضيفيع مغ خبلل حخب 

وأحيانا تبشي السعمػمات، واالختخاق الحىشي والعقمي لمقيام بأعسال إرىابية، 
                                                           

أعسال السؤتسخ الجولي لمسجمذ  –( راجع دراسة نبيل الدسالػشي حػل اإلسبلمػفػبيا 2)
 م.2116األعمى لمذئػن اإلسبلمية 
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امة ُتقَجم ليع عمى أنيا ىي الجيغ، وىي أبعج ما تكػن عشو. ولعل  أفكار ىجَّ
يبة الخقابة ميا في غااستخجو انتذار التميفػنات السحسػلة مع الذباب، 

الػشغ، خاصة في ضل فذل  يجعميع فخيدة ألعجاءاألسخية والتخبػية، 
يع الػششية والسػاششة التعميع في بشاء شخريات مدمحة بالجيغ الرحيح وبق

والتدامح وقبػل التعجدية واآلخخ؛ ألنيا إرادة هللا، وفي ضل انتذار 
العذػائيات وعجم إشباع العجيج مغ الحاجات األساسية لمشاس، وفي ضل 
امة والستصخفة،  فذل اإلعبلم في التػعية وتحريغ الشاس ضج األفكار اليجَّ

ئية في أغمب جػانب الحياة وفي ضل الفقخ والجيل والسخض وسيادة العذػا
 لجى أبشاء السجتسع وليذ فقط في اتخاذ القخارات.

وفي العجيج مغ الجراسات حػل حخب السعمػمات ومحاوالت استقصاب 
الذباب مغ خبلل وسائل التػاصل االجتساعي وجج أنو قج تع تجشيج أشفال 
مغ سغ ثسان سشػات، وأنو يسكغ تجشيج زعساء لمعرابات اإلجخامية 

وليحا يجب السديج مغ الجراسات لمجخائع  ؛سشة 13رىابية مغ سغ واإل 
 السعمػماتية ومشيا:

حخب الحرػل عمى السعمػمات في غيبة مغ وعي األشخاص مثل  - أ
تسامات القادة والسدئػليغ اى –عجد الػجبات  –الترػيخ في معدكخات 

 لخ...... إ
 نذخ معمػمات مديفة حػل الجيغ والػشغ ورمػزه. - ب

إشبلق شائعات تيجد أمغ السجتسع وتتدبب في الفتغ واالقتتال  - ج
 والحخوب األىمية.
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إفداد معمػمات ميسة يحاول السجتسع نذخىا بيغ الذباب حػل  - د
نجاح بخامج التشسية أو إنجازات ميسة في مجال الرشاعة أو الدراعة أو 

 إنتاج األسساك أو الصخق أو اإلسكان.
م مغ أجل تحقيق أىجاف اجتداء معمػمات مغ سياقيا العا - ه

خبيثة ضج الجيغ أو الػشغ أو لتدييف الػعي الجساىيخي، ولعل األخصخ بث 
مفاىيع وأفكار زائفة خاشئة مشحخفة حػل الجيغ والػشغ وقادتو متدتخيغ 
بخداء اإلسبلم، وىي في الػاقع مرادمة تساما لئلسبلم عقيجة وشخيعة 

سيج الخمق عميو الربلة وأخبلقا وحزارة وتتشافى مع ما كان يقػم بو 
 والدبلم.

وىحا ما يحتع عمى كل أجيدة السعمػمات والجاخمية والقانػن مكافحة 
الجخيسة السعمػماتية، ومخاقبة وسائل التػاصل االجتساعي، وإغبلق السػاقع 
السذبػىة أو السعادية، ومتابعة كل وسائل التػاصل االجتساعي التي يتعامل 

ت األعجاء نذخ أفكار مزممة أو تجشيج بيا الذباب؛ الكتذاف محاوال
انتساء بعس الذباب بػعي أو بجون وعي اجتحاب األشفال والذباب، أو 

ليحه التشطيسات اإلرىابية. فعمى أجيدة األمغ والسعمػمات تشقية أساليب 
قاع الذباب في الدلل، بسعشى يالتػاصل مغ كل ما ييجد أمغ السجتسع وإ

وتختيب عقػبة رادعة لكل مغ يتػرط في  ،السذبػىة لمسػاقعة عسل فمتخ 
االنتساء لسػاقع مزممة. ولعل لشا في الريغ نسػذجا حيث ألغت بعس 

 أجيدة التػاصل االجتساعي الجولية وأوججت أجيدة محمية وششية بجال مشيا.

ولعل مغ أىع أساليب مػاجية اإلرىاب : مػاجية تيسير الذباب -6
العسل عمى مػاجية تيسير  التصخف والعشف واالنحخاف لجى الذباب،و 

الذباب وإقرائيع عغ إدارة شئػنيع وشئػن مجتسعيع ودولتيع، وأيزا 
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ة إشباع حاجات الذباب األساسية سػاء االجتساعية أو الشفدية أو السيشي
 .مغ خبلل قشػات مذخوعة أو قانػنية لخأو االقترادية أو الدياسية ...إ

% ، وندبة 61 فالذباب في مرخ تحت األربعيغ سشة أكثخ مغ
البصالة بيغ جسيع فئات التعميع بسا فيو التعميع العالي كبيخة ججا أكثخ مغ 

%، فالػاقع السذاىج يجل عمى أن الشدبة أكبخ  13 – 11الشدب السعمشة 
بكثيخ، ونطخة إلى السقاىي الستدايجة ججا في مجن وقخى الجسيػرية، وندبة 

أن الشدبة أكبخ، وإشخاك الذباب السختاد ليا حتى مصمع الفجخ، يؤكج 
الذباب يتصمب مؤسدات مجنية غيخ حكػمية قػية، فعجد األحداب الدياسية 
في مرخ يقتخب مغ السائة حدب، وندبة الذباب السذارك قميمة ججا؛ ألن 
أغمبيا أحداب كختػنية، ليذ ليا وجػد في الذارع. ونتيجة لمطخوف التي 

لعخبي واألجشبي في مرخ مخت بيا مرخ فإن حجع االستثسار السحمي وا
حتى اآلن قميل، وىشاك بعس السرانع السغمقة نتيجة لطخوفيا االقترادية، 
وىشاك تدخيح العسالة مغ بعس الذخكات التي تع خرخرتيا في نياية 

ميا الذباب عشج الحرػل عمى عرخ مبارك، وىشاك السذكبلت التي يقاب
يج البالية التي تجعل تسانية صغيخة متشاىية الرغخ، وىشاك التقالقخوض إ

الذباب متسدكػن بالػضائف الحكػمية أو ما يصمق عميو السيخي، وال 
 يبادرون في األعسال الخاصة.. 

صحيح إن ىشاك ندبة كبيخة مغ الذباب الجامعي تعمسػا ِحَخفا وميشا 
ويعسمػن بشجاح، وصحيح أن الرشجوق االجتساعي الحي يتيح التسػيل 
وحزانات األعسال وُيديع في التدػيق لمذباب، وصحيح أيزا أن 
السذخوعات العسبلقة في مرخ مثل العاصسة اإلدارية الججيجة وتشسية 

، واستدراع مميػن ونرف فجان، والسدارع الدسكية، محػر قشاة الدػيذ
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عة، وغيخ ىحا استػعب ئوبشاء مميػن ونرف شقة، وشق شبكة شخق را
ندبة كبيخة مغ شباب الػشغ لمعسالة، سػاء الجائسة أو السؤقتة، لكغ عجد 

 الذباب السحتاج لمعسل في مرخ كبيخ ومتشامي..

وقجوة وإشباع  ومغ جانب آخخ فإن الذباب في حاجة إلى احتػاء
حاجاتو إلى األمغ والسال والخياضة والعسل والشػادي أو الداحات الذعبية 
في محافطات مرخ ومخاكدىا وقخاىا غيخ مدتكسمة وتحتاج إلى الكثيخ مغ 

 31االستثسارات. وىشاك بػادر متسيدة بالشدبة لمذباب في مرخ بعج ثػرة 
اد القيادات، وتع تعييغ م، فيع يجربػن في معاىج متسيدة إلعج2113يػنيػ 

لمػزراء والسحافطيغ، وىشاك مؤتسخ دوري لمذباب يحزخه  نػاباً عجد مشيع 
الخئيذ لمحػار معيع وتمبية حاجاتيع السذخوعة السسكشة، لكغ ندبة كبيخة 
مغ الذباب تعاني البصالة والتيسير، وىحا قج يعخض البعس مشيع 

امية الجاخمية أو الخارجية لمسخجرات والػقػع فخيدة سيمة لمعرابات اإلجخ 
وبذكل عام الذباب عساد أية أمة، ومرخ مغ الجول السحدػدة في ندبة 
الذباب بعكذ أوروبا العجػز. وىع الصاقة والحساس والعسل واإلنجاز 
واإلبجاع واالبتكار والتججيج والتشسية، لكغ إذا عمسشا فذل العجيج مغ 

ت وششية مبادرة إلى خجمة السجارس والجامعات والسعاىج في بشاء شخريا
ربيا وأسختيا ووششيا، وإذا عمسشا بالسذكبلت الكبخى لبلستثسار في مرخ، 
وعمسشا ضعف أو غياب فاعمية الغالبية مغ األحداب في الذػارع، وقمة 
التعييشات في وضائف لسػاجية البصالة وغيخىا مغ مذكبلت، استصعشا 

ات غيخ القانػنية ألوروبا تفديخ الكثيخ مغ الطػاىخ السخضية مثل اليجخ 
ومػت البعس غخقا، والشدبة العالية لمجمػس عمى السقاىي، والشدبة 
العالية لتعاشي مخجرات، وبعس ىحه السخجرات يفقج الذباب وعييع 
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ويحػليع إلى مسارسة أقدى أنػاع العشف، ومغ ىحه األنػاع الججيجة 
العشف ما يدسى الخصيخة مغ السخجرات التي تديع في تحػيل الذباب إلى 

)الفبلكا، والجػكخ( واألخيخ مجسػعة مختمصة مغ السخجرات. ىحه ال نياية 
ليا إال االنتحار أو القتل أو الدجغ، وعشجما يفقج الذباب وعيو فقج يتػرط 
في االنتساء إلى تشطيع إرىابي ويقػم بأعسال تخخيب وتجميخ وقتل، ولعل 

يسات اإلرىابية بذكل غيخ ىحه الطخوف الديئة لمذباب، مع تفػق التشط
لكتخونية متعجدة، وإمجاد الذباب ب الذباب في مػاقع إمدبػق في اجتحا

بالسال أكثخ مغ حاجتو، يجعل بعس الذباب عغ وعي أو غيخ وعي مشتسيا 
إلى ىحه التشطيسات اإلرىابية الخصيخة والتي تتسدح بالجيغ وتدسى بأسساء 

قة اإلسبلم الرحيح ويجيمػن إسبلمية، والكثيخ مغ الذباب يجيمػن حقي
أنو ديغ الدبلم وحقػق اإلندان والتدامح وقبػل التعجدية والسػاششة 
والتشسية والتفكيخ ديغ العمع الذامل واإلنجاز، ديغ تحديغ نػعية حياة 
السػاششيغ مدمسيغ وغيخ مدمسيغ، ورفع مدتػى حياتيع اقتراديا وتعميسيا 

الذباب يجيل ىحه الحقائق؛ ألنو لع وصحيا واجتساعيا ونفديا. والكثيخ مغ 
يتعمسيا في األسخة وال في السجارس وال في الجامعات، فسادة التخبية الجيشية 
في السجارس ليذ ليا مجرسػن متخررػن إنسا يجرسيا مجرس المغة 
العخبية، وىي مادة ىامذية ال تجخل في السجسػع، وىي مادة لع يخسب 

 فييا أحج.

سػاد دراسية أو أنذصة كما صمة الصبلب بالجيغ أما الجامعة فتشقصع تسا
اإلسبلم الرحيح لمعالع مشح ألف وثسانػن  التي عمستإال في جامعة األزىخ 

عاما، وبعس الكميات القميمة مثل دار العمػم وأقدام المغة العخبية وغيخىا؛ 
ليحا فإن مػاجية تيسير الذباب ليذ أمخا سيبل وإنسا يتصمب التفاعل 
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سع سياسات وخصط وتشفيح بخامج يذارك فييا كل الػزارات والتعاون ور 
والسؤسدات التي ليا صمة بالذباب، مثل التعميع والتعميع العالي والرحة 
واالستثسار والذباب والثقافة واألوقاف ... الخ، كسا تذارك فييا األحداب 

 الدياسية ومؤسدات السجتسع السجني واإلعبلم بكل أنػاعو.

صحيح أن الفقخ : تثسار وخمق السشاخ الجاذبضخورة تذجيع االس -7
ليذ الدبب األساس لمػقػع في أسخ االنحخاف واإلرىاب، لكشو يؤدي إلى 
البصالة وإلى تعاشي مخجرات وإلى الجيل والسخض، وإلى انخفاض مدتػى 
اإلدراك والسعيذة، فيػ إذن أحج العػامل السيسة لمػقػع في أسخ جساعات 

شمبا لمسال دون إدراك العػاقب. والفقخ والعذػائيات وتشفيح أوامخىا  إرىابية
أىع أسباب خخوج األشفال لمعسالة وتخك التعميع، وأىع أسباب تفكظ بعس 

تجار بالسسشػعات ووجػد ضاىخة أشفال الذػارع، واال  األسخ والصبلق،
كاألعخاض والسخجرات ...الخ. ليحا فإن تذجيع االستثسارات السحمية 

وعسل مخاكد لمتجريب والتأىيل السيشي وارتفاع ندب  والعخبية واألجشبية
العسالة يديع ببلشظ في عجم تخك بعس الذباب أسخى لمػقػع في يج 

 الجساعات اإلرىابية.
ىحا يعشي أن مػاجية : حتسية التشسية الذاممة لسػاجية اإلرىاب -8

انتذار األفكار الستصخفة ووقػع بعس الذباب واألشفال أسخى جساعات 
جخامية داخمية وخارجية، ورسع سياسات وخصط وبخامج لمتشسية إرىابية إ

الذاممة اقتراديا وتعميسيا وصحيا، ومغ حيث إرساء الػالء هلل والػشغ، 
وتشسية الػعي إعبلميا بحقيقة اإلرىاب واألساليب الذيصانية التي 
يدتخجميا لتجميخ الػشغ وتخويع اآلمشيغ لرالح جية واحجة وىي إسخائيل 

 ة أو الساسػنية العالسية.والرييػني
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اإلعبلم في ببلدنا قج يكػن مثارا لشذخ : اإلعبلم وبشاء األمغ الفكخي  -9
البمبمة وتذػيو فكخ األشفال والذباب والسػاششيغ عسػما، وقج يكػن أداة 
ميسة فاعمة في التػعية باألمجاد التاريخية لسرخ ومخكدىا في القخآن 

ة السعاصخة لسػاجية أزماتيا رمخالس والدشة ولجى أنبياء هللا، والسحاوالت
الستعجدة نتيجة لدشػات شػيمة مزت، فبلشظ أنشا بحاجة ماسة إلى إعادة 
الشطخ في كختػن األشفال الحي يديع في بشاء وتذكيل شخرية األشفال 

في الجراما التمفديػنية والديشسائية حتى ال يشتذخ اإلدمان  وفكخىع ووججانيع
ار السزممة، وفي البخامج الحػارية وتجشب صخاع والعخي واإلشاعات واألفك

الفتاوى واآلراء الذاذة وأال يتحجث في الجيغ أو غيخه مغ مػضػعات إال 
 السذيػد ليع بالكفاءة مغ جيات ميشية متخررة. الستخرز

الشظ أن السؤسدات : السؤسدات الجيشية والخصاب الجيشي -11
الجيشية في مرخ وعمى رأسيا األزىخ جامعا وجامعة، ومغ خبللو األوقاف 
ودار اإلفتاء مؤسدات عسبلقة مؤثخة في بشاء عقػل الشاس ووججاناتيع 
وتذكيل قيسيع واتجاىاتيع وتحػليا إلى شاقات سمػكية فاعمة في خجمة 

ومذكبلتو الجيغ والػشغ. وقج سبق أن تحجثت عغ الخصاب الجيشي 
ومؤسداتو وكيفية مػاجيتيا، فالخصاب الجيشي مدؤولية األسخة والسجرسة 
والجامعة والسدجج والسكتبة والشػادي ودور الذباب وقرػر الثقافة وجيات 
كثيخة، والسيع أن يتػلى ىحا الخصاب مؤىمػن ميشيا وعمسيا مغ مؤسدات 

ي القائع بو معتسجة ىي في األساس مؤسدة األزىخ. والبج أن يتػافخ ف
مجسػعة كبيخة مغ الذخوط العمسية والسيشية والذخرية والقجرة عمى 
الحػار والتأثيخ والحزػر الفكخي واألدائي، وأن يتدع الخصاب بالعجيج مغ 
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)الخصاب الجيشي وحزارة  :الخرائز أوردت أىسيا في دراسة لي بعشػان
 (.(1)العسارة والدبلم في اإلسبلم

حي يتػاله متخررػن معتسجون مغ األزىخ وعمى الخصاب الجيشي ال
والسػاقع السعتسجة تػضيف خصب الجسعة ودروس السداجج وأجيدة اإلعبلم 
بكل أنػاعيا لذخح معشى بعس مفاىيع تدتخجميا التشطيسات اإلرىابية 
بسعان خاشئة وتجتحب إلييا أنرارىا مغ السدمسيغ الحيغ يعانػن مغ 

فاىيع معشى الجياد، ومعشى الحاكسية، األمية الجيشية، وفي مقجمة ىحه الس
ومعشى الخبلفة، ووضيفة الحخب في اإلسبلم، وفغ إنذاء الجولة اإلسبلمية 
األولى في السجيشة عمى التعاقج والجستػرية والسؤسدات وسيادة القانػن 

 والسػاششة وحقػق اإلندان لكل الشاس.

تػعية الذباب بحقيقة  ىحه اآللياتمغ كل والسدتيجف  -11
لمحيمػلة دون وقػع السػاششيغ مغ الذباب واألشفال فخيدة و  اإلسبلم

لمجساعات اإلرىابية الجاخمية أو الخارجية السسػلة مغ قػى الرييػنية 
والساسػنية العالسية. أما مغ يثبت تػرشو فعبل في عسل إجخامي إرىابي فبل 

 غ والقانػن في السجتسع.مجال إال التعامل معو مغ خبلل أجيدة األم

 الكتائب االلكتخونية لمجساعات اإلرىابية:

تػضف الجساعات اإلرىابية بسدسياتيا السختمفة السشذقة جسيعا مغ 
جساعة اإلخػان السدمسيغ مغ قاعجة وداعر وجير الشرخة وأنرار 
 ،الذخيعة وبػكػ حخام وغيخىا مغ مدسيات ما أندل هللا بيا مغ سمصان

                                                           

العررجد  –جامعررة األزىررخ  –( راجررع ىررحه الجراسررة فرري مجمررة قصرراع الجراسررات اإلندررانية (1
 .57 – 19م ، ص 2115الخامذ عذخ،  يػنيػ 
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ار ما أندل هللا بيا مغ سمصان يتيح بل وتدتػجب التكفيخ فكتصخح عقائج وأ
والتي ال  ،والقتل والحخق والجم لمسدمسيغ وغيخ السدمسيغ خارج جساعاتيع

بو مغ  تجيغ بالػالء لقياداتيع السجخمة وال تعتقج في صحة ما يعتقجون 
زيف ومعتقجات ضج الجيغ تثيخ الفتغ والتذكيظ والرخاعات الجيشية 

 الخ..والفئػية والعخقية.. والسحىبية

أي كل مغ  ،ىحه الكتائب تذسل ما أشمق عميو نجسة البحخ الخساسية
يع مباشخة مغ إخػان مدمسيغ وسمفية جيادية وما يقال عشيع بيتبع أقصا
 أو جسيعات إسبلمية تؤمغ بأفكارىع. ،مشذقيغ

ىحه الجساعات تغمغمت داخل دول وصمتيا إلى أداة في أيجييع لرشاعة 
رىاب تجشيًجا وتدميحا وتجريبا وتسػيبل ومبلذات آمشة لمعبلج والتجريب اإل 

والسسمكة  واإلعاشة مثل قصخ التي بشت باسع دمحم عبج الػىاب وتخكيا
 .الستحجة بجعع مغ الكثيخ مغ دول الغخب

ىػ الخالق  ،الجيغ هلل ال ألحج غيخه ،يجب أن تفخق بيغ الجيغ والتجيغو 
قج يكػن  ،تجيغ فيػ فيع الشاس ليحا الجيغأما ال ،والخازق والسحاسب

 ،صحيحا وىػ ما يجرس في األزىخ وما يتخرز فيو العمساء الثقاة
يجرسػن كل التفاسيخ وكتب الحجيث وكتب التخاث وكبار الفقياء والعمساء 
ويصبقػن االحكام الذخعية عمى الػاقع مغ خبلل مشاىج معتسجة عمى الشقل 

كسا قج يكػن ىحا الفيع مغمػشا لتحقيق  ،والعقل كاالنزباط والقياس..
أىجاف سياسية ليع أو لسغ ىع عسبلء ليع مغ الرييػنية والساسػنية 

ىشا يحاولػن ىجم السجتسعات العخبية مغ خبلل آليات الجيل  ،العالسية
الخابع مغ الحخوب في مقجمتيا تػضيف آليات التػاصل االجتساعي وغيخىا 

ونذخ الفتغ  ،في قخارات الجولة والتذكيظ ،في نذخ إشاعات مزممة
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عمسا أن  ،والرخاع بيغ الذعب ومؤسدات الجولة خاصة الجير والذخشة
 ،الجير السرخي واألمغ السرخي ىػ جير الذعب وأمغ الذعب كمو

أو  ،بعكذ الحال في دول أخخى حيث قج يكػن الجير قبميا أو محىبيا
ىػ جير شعب فئػيا أو جيػيا... جير مرخ مشح عرخ دمحم عمي باشا 

كحلظ فإن آليات التػاصل  ،ومغ شخقيا لغخبيا ،مرخ مغ شساليا لجشػبيا
االجتساعي التي يدتخجميا اإلرىابيػن يحخضػن الشاس عمى العشف ليجم 

 السجتسع بسؤسداتو.

والجساعات اإلرىابية لجييا سياسات وخصط عمسية متقجمة في استخجام 
فقج  ،عسبلء ونذخ العشفوتػضيف آليات التػاصل االجتساعي لتجشيج 

ألف شائعة في  155كذفت دراسات حجيثة أن ىحه الجساعات نذخت 
م في مجال 2117ثبلثة أشيخ فقط ىي أكتػبخ ونػفسبخ وديدسبخ سشة 

والبتخول وسعخ العسمة...الخ وىحا يدتيجف خمق أزمات  بشػكالزخائب وال
إقجام الشاس و  ،مفتعمة مثل إقجام السػدعيغ في البشػك عمى سحب أمػاليع

 ،عمى تخديغ سمع أكثخ مغ حاجتيع...الخ كل ىحا يدبب أزمات ومذكبلت
ألف تيػتا  481وقج رصج مخكد وليع لمجراسات في لشجن أن داعر تشذخ 

 يػميا بيجف تحقيق عجة أىجاف مجمخة لمسجتسعات العخبية اآلمشة مشيا:

 التجشيج االلكتخوني. .1
 الجعػة لمجياد االلكتخوني. .2
 الجساعات العسيمة. تسػيل .3
 نذخ شائعات وتذكيظ ودعػة لمعشف ضج أجيدة الجولة. .4
نذخ أفكار متصخفة غيخ صحيحة حػل الجيغ والػشغ واألمة  .5

 والحكػمة... 



 

 

 

30   

 ومغ ىحه األىجاف تفجيخ السداجج والكشائذ وتجميخ السؤسدات.

وتججر السبلحطة أن الجساعات االرىابية تدتخجم وسائط الكتخونية 
لكشيا تدتخجم ما يصمق عميو وسائط  ،فيي ال تدتخجم جػجل ،خاصة بيا

 يعسمػن مغ خبلليا اكاونتات مدتعارة. ،الكتخونية سػداء

والججيخ بالحكخ أن ىحه الكتائب االلكتخونية تدتغل انذغال الذباب 
بالػسائط وتشذخ عمييا ما يزايقيا وما يدبب ليا اإلحباط واألزمات فتعسل 

ثعَّ مشاقذتيع في أزماتيع ثعَّ عخض  ،مب صجاقةعمى تجشيجىع مغ خبلل ش
ثعَّ إرسال دوالرات  ،حمػل ليا مثل إيجاد عسل في الجاخل أو خارج الػشغ

إلعجاد البلزم لمعسل أو لمدفخ...الخ وىحا يعشي أن استقصاب وتجشيج 
الذباب في عالسشا العخبي أو حتى الغخبي  لو أساليبو العمسية والستجرجة 

ع في الشياية لمحرػل عمى معمػمات أو القيام بأعسال لجييع؛ لتػضيفي
أو تحػيميع إلى خبليا نائسة أو ذئاب مشفخدة تشفح تػجييات  إرىابية مشحخفة

وإثارة حخوب أىمية بيغ أبشاء  ،الجساعات اإلرىابية لتخخيب الػشغ
 السجتسع.

وبالفعل  ،ة تذخيع لمجخائع االلكتخونيةغايوليحا فإن مغ السيع إعادة ص
الدمصات أو  قج أصجر مجمذ الشػاب تذخيعا يجخم نذخ الذائعات أو إىانةف

التذكيظ في جشذ وأمغ الػشغ ورتب عمى اقتخاف ىحه الجخائع االلكتخونية 
ىحا بالصبع إلى جانب وجػب تصػيخ كل الخصابات السػجية  ،عقػبات رادعة

سية والتش -الجيشي واإلعبلمي والثقافي والتخبػي والذبابي...–لمشاس 
الذاممة لسػاجية أزمات الفقخ والبصالة والعذػائيات وأشفال الذػارع 
واإلدمان واألمية الجيشية ... وكل ما يسثل مشاخا ميدخا لمذباب لمػقػع 

ويجب التأكيج أن الجػانب التذخيعية  ،ضحايا الكتائب االلكتخونية لئلرىاب
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ظ في ىجم والتشسػية والقتال في سيشاء ضج اإلرىاب سػف يديع ببل ش
البشية األساسية لو والقزاء عمى قياداتو وما يدتخجمو مغ مخازن فػق 

لكشيا لغ تقس عمى اإلرىاب فيػ  ،وتحت األرض وأجيدة ومعجات ... الخ
 .ويسارس في كل دول العالع ببل استثشاء ،ال ديغ وال وشغ لو

 األنعاب وانربايج اإلنكرتونية ودورها يف هدو انشباب واألوطاٌ 
انتذخت في األشيخ األخيخة لعبة خصيخة تقف ورائيا كتائب إلكتخونية 

في الخصػة الخسديغ تؤدي  ،استيجفت حياة األشفال وىي عمى خصػات
وخبلل الخصػات يدتحػز مشتجي المعبة عمى ثقة  ،بالصفال إلى االنتحار

وتثيخ لجييع التحجي والتصمع لمقػة ومػاجية الرعػبات  15-8األشفال مغ 
سغ السخاىقة الحي يشعدل فيو الصفل عغ مرادر الدمصة ويدعى  وىحا

حالة  131وسجمت المعبة  ،لبلستقبلل ويحب السخاشخ ومػاجية التحجيات
 ،انتحار مشيع أنجيميشا دافيجوفيا التي ألقت بشفديا مغ الصابق الخابع عذخ

يا وانتحخ بدبب ،وفي أكخانيا أدت ىحه المعبة إلى انتحار فيميشابيفغ أيًزا
وثبلث حاالت في الكػيت وفي  ،واثشيغ في فخندا ،ثبلث فتيات في انجمتخا

حاالت  11وحجثت  ،سصيف في الجدائخالدعػدية وثسانية حاالت في والية 
وفذمت أجيدة التػاصل في حجب ىحه  ،انتحار في تػنذ بدبب ىحه المعبة

قج و  ،وقيل أن مختخع ىحه المعبة ىػ فيميب بػديكغ شاب روسي ،المعبة
 اعتخف بحنبو بعج القبس عميو.

ىحه المعبة يعير معيا الصفل خسديغ رحمة تؤدي في الشياية إلى 
يسخ خبلليا الصفل   blae whale chalengeاالنتحار وتدسى   

وعمى  ،بخسديغ تحجي أوليا رسع صػرة الحػت بآلة حادة عمى الحراع
 وىشا تبجأ السأساة. ،الصفل أن يخسل ىحه الرػرة إلى مدئػلي المعبة
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 ،ىشا يأمخ مدئػلػا المعبة الذخز إلى االستيقاظ الخابعة فجًخا
يػما وفي  49واالستساع لسػسيقى مخيفة تدتسخ  ،ومذاىجة أفبلم رعب

 اليػم الخسديغ يصمب مشو االنتحار.

لعبة مػت تؤدي إلى ىبلك أشفالشا أو  25ىحه المعبة وغيخىا أكثخ مغ 
أفخاد االسخة ال يسكغ أن نكػن عسل شاب وإنسا  حخق أسختو أو خصف أحج

ىي تخصيط محكع لجدأ ال يتجدأ مغ حخوب الجيل الخابع الحي يدتيجف 
وبالتالي تيجد األمغ القػمي  ،تجميخ الجول والسجتسعات والذباب واألشفال

 لمجول.

وىحه المعب تذجع عمى القسار ويصمق عميو )قسار الغبلبة( حيث تحيق 
جاية شعع السكدب وشعع قيخ العقبات واالنترار في األشفال في الب

ثعَّ تدتجرجيع مغ خبلل أوامخ إلى أمػر يفقجون فييا عقػليع  ،التحجي
وشخرياتيع مغ خبلل تذجيعيع عمى أفبلم العشف والجشذ أو أفبلم 

 وتشفيح األوامخ حخفيا دون تفكيخ. ،البػرنػ

ىحه االلعاب  مغ خبللرىابية ويتع تجشيج الذباب في السشطسات اال 
بل ويقػمػن بأعسال مشحخفة مشافية لآلداب مثل ترػيخ أمو  ،االلكتخونية

 وسخقة ذىبيع. ،أو أختو وىي نائسة

وبالفعل يشاقر مجمذ الشػاب السرخي إصجار قانػن بيحا الذأن 
لكغ األمخ أخصخ ويتصمب عجة  ،لحجب السػاقع وتجخيع مغ يتػاصل معيا

 أمػر:

 التعامل معيا. تذخيعات تحجب وتحخم (1
 بخامج حساية الكتخونية مغ قبل الجولة. (2
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استزافة السجارس والجامعات خبخاء في التكشػلػجيا تػضح مخاشخ  (3
 ىحه البخامج وأساليب مشعيا والتعامل معيا.

 الخقابة األبػية الجادة عمى األبشاء. (4
 أن يكػن لبلعبلم والػزارات دور في ىحا الذأن. (5
أن يكػن ليا وقفة جادة في ىحه البج ألجيدة االمغ القػمي  (6

 القزية.
مشع ىحه االلعاب الذيصانية التي تؤدي إلى انعدال واكتئاب وانغبلق  (7

بعج استغبلل روح التحجي لجييع حتى مغ  ،االشفال في انياء حياتيع
 .السػت
        وأخيخا يجب مخاقبة الديبخ أو السقاىي االلكتخونية بذكل فعال. (8

 احلهىل انعًهية ملىاجهة انتطرف واإلرهاب:
الحيغ تمػثت أيجييع بجماء مغ خبلل قتل أو  أواًل: مػاجية اإلرىابييغ

وكحلظ  ،تفجيخ أو تجميخ أو تخويع أو خصف آمشيغ بأي شكل مغ األشكال
 .الستعاشفيغ معيع

ىؤالء ال حػار وال مشاقذة وال احتزان وال مشاصحة وال عفػ وال 
 تدامح.

ويصبق عمييع قػلو تعالى:  ،وقع أقرى درجات الفداد واإلفدادىشا 
}ِإنََّسا َجدَاُء الَِّحيَغ ُيَحاِرُبػَن َّللاََّ َوَرُسػَلُو َوَيْدَعْػَن ِفي اأْلَْرِض َفَداًدا َأْن ُيَقتَُّمػا 

ِمَغ اأْلَْرِض َذِلَظ َلُيْع  َأْو ُيَرمَُّبػا َأْو ُتَقصََّع َأْيِجيِيْع َوَأْرُجُمُيْع ِمْغ ِخبَلٍف َأْو ُيْشَفْػا
ْنَيا َوَلُيْع ِفي اآْلِخَخِة َعَحاٌب َعِطيٌع{  (.33)السائجة  ِخْدٌي ِفي الجُّ
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أو ضحايا تجشيج وتعبئة الشت أو الستعاشفيغ  ثانًيا: مػاجية الستصخفيغ
مع الجساعات اإلرىابية أو ضحاياىع مسغ يتبشػن أفكارا وفيسا مغمػشا 

ىؤالء يجب بحل جيج في إنتذاليع مغ ىحه  ،شداءلمجيغ مغ الذباب وال
بذخط عجم تبشي األفكار الستصخفة  اليػة ومغ أن يتحػلػا إلى إرىابييغ

 .أو االنزسام لتشطيساتيع ،أو التػرط في أعسال إرىابية ،لعقيجة

والقيام ببعس  ،ىؤالء يتصمبػن مشا مجسػعة مغ األعسال والسيام
خ إليية أو فخائس ديشية وأىسيا: الرشاعات التي ىي في األصل أوام

تخبية الشذئ عمى حقائق اإلسبلم كجيغ يحقق العجالة  -)صشاعة االعتجال
لمجسيع والػسصية واالعتجال وحقػق وحخيات كل الشاس دون تسييد( 
ويتحقق التعاير الدمسي بيغ جسيع السختمفيغ في الجيغ أو العخق أو 

 ،واالجتساعي والسيشي والتعميسيالصبقة أو الصائفة أو السدتػى االقترادي 
 مع االحتفاظ ليع جسيعا بحق السػاششة.

 ،: ميسة التخبية والتعميع ما قبل التعميع الجامعيصشاعة االعتجال (1
وميسة السدئػليغ عغ الثقافة  ،وميسة اإلعبلم ،والجامعي وما بعجه

وعغ الذباب وعغ األشفال والسخأة وعغ الجسعيات األىمية أو  ،واإلعبلم
 سشطسات غيخ الحكػمية.ال

الجشة دار  ،هللا ىػ الدبلم ،: الدبلم لجيغ اإلسبلمصشاعة الدبلم (2
والسدمع  ،والتحية في الجنيا ىي الدبلم ،وتحيتيع يػم يمقػنو سبلم ،الدبلم

والسؤمغ مغ آمشو الشاس عمى أنفديع  ،ىػ مغ سمع الشاس مغ لدانو ويجه
 ودمائيع وأمػاليع وأعخاضيع.

واإلسبلم  ،ال ييأس مغ روح هللا إال القػم الكافخيغ: صشاعة األمل (3
فباب التػبة مفتػح حتى تصمع الذسذ  ،يبعث األمل حتى مع السشحخفيغ
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}ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأنُفِدِيْع اَل  ويقػل تعالى: ،مغ مغخبيا
َ َيْغِفُخ ال ْحَسِة َّللاَِّ ِإنَّ َّللاَّ ِحيُع{ َتْقَشُصػا ِمغ رَّ حُُّنػَب َجِسيًعا ِإنَُّو ُىَػ اْلَغُفػُر الخَّ

واإلحباط واليأس والقيخ مغ أخصخ اآلفات التي تريب  ،[53]الدمخ : 
والتي يييئ السشاخ لمذباب لمػقػع فخيدة سيمة لقػى اإلرىاب  ،السجتسعات

 العالسي بكتائبو االلكتخونية التي تحجثشا عشيا.
صشاعة ميسة حتى يدتصيع الشاس : صشاعة التفكيخ الحخ الشاقج (4

 -والقجرة عمى فخز الغث مغ الدسيغ ،مغ أفكارإلييع تقػيع ما يقجم 
وعجم الػقػع في بخاثغ جساعات تدسى باإلسبلمية ما  ،الرحيح مغ الخصأ

أندل هللا بيا مغ سمصان تدتخجم الجيغ لتحقيق أىجاف سياسية وشخرية 
 غيخ مذخوعة.

..(  -قمشا -قالػا -ديغ الحػار )قل : اإلسبلمإعسال صشاعة الحػار (5
وىػ  ،والحػار ىػ أسمػب فيع واستيعاب العمػم والفشػن واآلداب والثقافات

وفي مػاجية الستصخفيغ بالخأي والحجة وحل  ،أسمػب ميع في التعميع
وحتى  ،وقج حاور هللا األنبياء والسؤمشيغ وأىل الكتاب والسذخكيغ ،الخبلفات
 . الذيصان

: وذلظ مغ خبلل إعجاد معاىج العمع وصشاعة اإلبجاع صشاعة (6
 ،لمستفػقيغ وتبشي السبجعيغ وحتى ترل الجولة إلى مراف الجول الستقجمة

والقزاء عمى  ،وتقزي عمى كل عػامل الػقػع ضحايا لتسػيل اإلرىاب
وكل جػانب التخمف  ،الفقخ والبصالة والعذػائيات بأشكاليا السختمفة

 .ي والتكشػلػجياالقترادي واالجتساع
 ،وإتقان العسل فخيزة ،: فالعسل في اإلسبلم فخيزةصشاعة اإلنجاز (7

ىحه الرشاعة  ،واالستثسار فيسا يعػد بالشفع عمى اإلندان ومجتسعو فخيزة
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ميسة في الدراعة والرشاعة والتعميع والرحة والخعاية االجتساعية وكل 
 مجاالت الحياة.

قترادية واالجتساعية : الفكخية واالصشاعة التشسية الذاممة (8
والدياسية واإلدارية؛ لخفع مدتػى معيذة السػاشغ وتحديغ نػعية حياتو 
فكًخا وثقافة واقتراًدا وتعميًسا وصحة وإدارة.. حتى نحارب التصخف واإلرىاب 

 .وبالفكخ الدميع ،بالتشسية إلى جانب محاربة اإلرىاب بالدبلح
والحػار معيع : صشاعة مخاكد متخررة في مشاصحة الستصخفيغ (9

وتعميسيع جػانب الخجاع وسػء  ،لتعميسيع حقائق اإلسبلم وأباشيل حقػقيع
سػاء في  ،الفيع وسػء الشية فيسا يقجم ليع مغ جانب الجساعات اإلرىابية

وسائل التػاصل االجتساعي أو في الػاقع ىحه السخاكد تحتاج إلى رعاة مغ 
والشفدية واالقترادية  والى فيع شسػلي لمسشاخات االجتساعية ،نػع خاص

وليحا يجب أن يجرس الجاعية في رحمة اإلعجاد عمػم االجتساع  ،والبيئية
 والشفذ واالقتراد واالعبلم والتخبية واإلندان...الخ.

: وأىسية المغة العخبية وتشسية صشاعة الػعي برحيح الجيغ (11
فبل  وىحا ميع ججا ،الػالء لمػشغ والػعي بتاريخ اإلسبلم والتاريخ الػششي

وششية وانتساء لمػشغ ووالء لو دون فيع حقائق اإلسبلم الرحيح الحي 
ومعخفة  ،يجعل حب الػشغ واالستذياد في سبيمو جدء ال يتجدأ مغ اإلسبلم

تاريخ السدمسيغ وأمجادىع وتاريخيع الػششي يشصبق ىحا عمى كل السجارس 
تخخج  يجب أن يتحقق ذلظ في الجامعات األجشبية التيو  ،ومعاىج العمع

أجياال تشتسي لببلد الجامعات التي درسػا فييا أكثخ مغ االنتساء لػششيع 
 .ياألصم

: كالجيل الخابع والجيل الخامذ مػاجية كل أجيال الحخب الحجيثة (11
كحخب الجول العخبية بالػكالة عغ شخيق إثارة الفتغ  ،وما يدتجج مغ أجيال
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ونذخ الرخاع بيغ والتذكيظ في سياسات الجول ونذخ معمػمات مغمػشة 
 ،الذباب مغ خبلل نذخ أفكار متشاقزة وإبخاز سياسات وأىجاف متشاقزة

وأخصخ ما في حخوب الجيل الخابع كتائب نذخ التصخف واإلرىاب إلكتخونيًّا 
 أما الجيل ،عغ شخيق الخسائل والتػيتات والبخامج واأللعاب اإللكتخونية

بية مغ خخيصة الذخق يعشي ازالة الكتمة العخ فيػ الخامذ مغ الحخب 
 األوسط وكل ىحا لرالح اسخائيل والساسػنية العالسية.  

: التي تفدج عمى األسخ والسجارس مػاجية حخب السعمػمات (12
والجامعات ما تغخسو مغ معمػمات صحيحة عغ الجيغ والسجتسع والجولة 
والمغة... وتدتبجليا بأفكار متصخفة تديع في تفكيظ السجتسعات وانييار 

وتدتيجف الفتشة  ،ومؤسداتيا ووحجتيا بيجم جيذيا وشخشتياأمشيا 
 .واإلشاعات لخمق حالة صخاع أو حخب أىمية

 :تساؤالت ختايية يهًة -

تيا دول ومخابخات خمقكيف استصاعت الجساعات اإلرىابية التي  (1
فقج  أجشبية في نذخ أفكار ديشية مذػىة لتحقيق أىجاف سياسية مذبػىة

( ألف أوربي مشيع فتيات مغ فخندا أصل فخندي 12) استقصبت داعر
( 57وغيخىا؟ وأيغ دور السؤسدات الجيشية الكبخى في العالع اإلسبلمي )

دولة عخبية  22و ،ي نذخ صحيح الجيغ ونذخ الحق والخيخ والجسالفدولة 
 في نذخ اإلسبلم الرحيح لمعالع كمو؟.

ت اإلرىابية أيغ دور السؤسدات الجيشية في واف اجتحاب الجساعا (2
 وتجشيج شاقات إرىابية ججيجة مغ الذباب؟.

أيغ دور السؤسدات التعميسية والتخبػية والثقافية والذبابية في  (3
 إعادة الفيع السغمػط لجى العجيج مغ الحيغ اعتشقػا أفكاًرا متصخفة؟.
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كيف يسكغ احتػاء الذباب بحيث ال يقعػن ضحايا لػسائل اإلعبلم  (4
اب؟ وكيف يسكغ إشباع حاجاتيع واجتحابيع السشحخفة لجساعات اإلرى

وخمق األمل لجييع لمعسل وكدب الخزق  ،لمسذاركة في كل شئػن السجتسع
ومقاومة كل أشكال اليأس واإلحباط وعجم الخضا التي  ،وتكػيغ أسخ صالحة

 .تجعل الذباب فخيدة سيمة في يج الجساعات اإلرىابية
سبلم وحقائق لغتيع ىل يفيع األشفال والشذئ والذباب حقائق اإل (5

وىل نجرس ليع ىحه الحقائق مغ خبلل مشاىج ليا  ،وتاريخ وششيع
مجرسػن متخررػن مغ الحزانة إلى الجامعة؟ وىل نجبخ السجارس 
والجامعات األجشبية عمى تجريذ الجيغ والتاريخ والمغة العخبية لمسمتحقيغ 

 ؟.يةأساسادة ستصمب جامعي أو مكبيا 
ي بجولو في مػاجية اإلرىاب والتصخف مغ ىل يتعاون العالع العخب (6

خبلل خصط مذتخكة وتبادل لمسعمػمات وعجم إيػاء إرىابييغ وعجم 
تدميح...الخ؟ وىل  -تجريب -تسػيل–السداىسة في اإلرىاب بأي شكل 

ىشاك خصة لسػاجية التصخف تتبشاىا األجيدة السذتخكة مثل جامعة الجول 
           ة السؤتسخ اإلسبلمي وغيخىا.رابصة العالع اإلسبلمي ومشطسالعخبية و 


