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 الملخص :
يعاااالل ال نااا  نهاااجم هاااوأ ال ماعاااات ائنااااا جميعاااا ئنهاااا اا ال ااا   الماسااا نية 
ااالستعمارية اعالقة التطرف باإلرهاب، ائهام ج اناا الت ادل العلمال االهارعل 

ااالجتماااعل االاادالل لاااوأ ال ماعااات كمااا يعااالل ئهاام ئاجاا  ال ياا  ااإلنسااانل 
ااألباطياااال ااأل طاااااة ال ساااايمة التاااال متااااامصاا هااااوأ ال امعااااات، امصااااا ماا 
ال اضاااع ماااق ا اااا ح اإلساااالل اا اااا ح كااال األ يااااع السااامااية.. ائهمااال م  ياااة 
الهاا اب مااج م جااات الت صيااد اإللهتراناال لااام لااامام لاااوأ ال امعااات.. ا ار 

معااات االمسسسااات التعليميااة االترا يااة االدوصيااة ذاال ااجاااة هااوأ الهاا  ات ال ا
اإللهترانياااة التااال مساااتادف ضااام الهااا اب االاااصلة لااااوأ ال ماعاااات المصنرذاااة 
االمتطرذااة ااإلرهاةيااة.. ا ار ال امعااات المااوك رم ذاال ميااال مااا يساام  بااالرايق 

لث افيااة االترا يااة االعرايااة ائهاام ال ااا   الوهريااة اا العرااال ذاال الاادام اإلسااالمية
االتطبيقياااة ااإلعالمياااة ... لم اجااااة هاااوأ ال ماعاااات امنصااايج الهااا اب ذااال 

 م اجاتاا.

الت صيااد  –التطاارف ااإلرهاااب  –: ال ماعااات اإلسااالمية  الكلمااات اتفتتاةيااة
 الهر ية اإلسالمية امصا ماا مق هوأ ال ماعات. –لله اب  اإللهترانل
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Abstract: 

This research deals with the emergence of these groups, 

the fact that they were initiated by the masonry and 

colonial powers, the relation between extremism and 

terrorism, the scientific, legal, humane social and 

international aspects of criticism for these groups.It also 

deals with the important fake issues, lies, big mistakes & 

crimes committed by these groups.As well, it clarifies the 

obvious collision with the ethics and facts of Islam & the 

heavenly religions.Besides, it stresses the importance of 

youth awareness against the electronic recruitment, and 

the role of the universities educational & religious 

organizations in confronting such electronic nets that are 

used in recruiting new generations to join these deviated 

extremist terrorist – groups. Yea, the role played by these 

groups to initiate what is called “The Arabic spring” that 

took place in the Arabic and Islamic countries, clarifying 

the cultural, educational, applied, informational (media), 

and intellectual efforts exerted in order to protect & save 

our youth. 

Keywords: The Islamic groups – extremism – terrorism – 

electronic recruitment of youth –the Islamic laws & 

legislations.   
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 ثقافة احلوار يف وثيقة األخوة اإلنسانية 
 يف مواجهة العنف والتطرف واجلماعات اإلرهابية 

 ةياة اإلنسان والمجتمعات.مقدمة ةول أهمية الحوار في  -1
 وثيقة األخوة اإلنسانية أنموذجًا لثقافة الحوار المبدع. -2
 إنسانية اإلسالم. -3
 الجماعات المتطرفة والتجنيد اإللكتروني. -4
 التطرف والجماعات اإلرهابية. -5

 ةقيقتها:    
 هل يوجد في اإلسالم جماعات مغلقة. •
 من أنشأ هذه الجماعات؟ •
 الجماعات وتصادمها مع منهج اإلسالم.أباطيل هذه  •

 الجماعات اإلرهابية وثورات الربيع العربي. -6
 األهداف الخبيثة واإلجرامية للجماعات اإلرهابية. -7
التعلااايد ودوره فاااي نهجاااة المجتمعاااات ومواجهاااة التطااارف  -8

 واإلرهاب.
 .–محليا وإقليميا ودوليا –مواجهة اإلرهاب   -9
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حيواة اإلنسواو واجلماعوات مقدمة حوو  ههميوة احلووار يف   -1
 واجملتمعات:

الحوار هو أساس الدعوة، وهو أساس العلاد والثقافاة، وهاو أسااس 
العالقات اإلنسانية واتجتماعية، وهو األساس الذي يحقق التفااهد والساالم 
واألمن والتعامال والتعااون باين اال األدياان، ساواس المرسالة مان الساماس أو 

 أو العقائد والديانات الوضعية.بين أصحاب الرساتت السماوية 

والحوار هو أساس بناس األسرة، وهو عامل رئيس تستمرارها وبنااس 
عالقااات صااالحة طييااة بااين الاا،وو وحوجتااو، والحااوار هااو األساااس األول 
للتنشئة اتجتماعية بعد الثالث سنوات األولى، وبعاد القادوة الصاالحة، واال 

الدرجااة األولااى علااى الحااوار بااين أنااواع التعلاايد فااي ااال المراةاال تعتمااد فااي 
األساتذة والطالب، وةتاى اتمتحاناات ساواس الور ياة أو عان بعاد مان خاالل 
التواصاال اإللكترونااي يعتمااد علااى الحااوارل ألنهااا أساائلة وأجوبااة، وإذا رجعنااا 
لإلعااالم فساانجد أنااو يعتمااد علااى الحااوار بشااال أساااس سااواس اااان يتعلااق 

جااها يعتمااد علااى الحااوار، فاااألفالم بااالخبر أو الاارأي، وةتااى الفنااون إن بع
والمسرةيات والمسلسالت الكثير منها رساائل موجهاة للمشااهدين أو القاراس 

 أو المستمعين، وبعد ذلك يحدث الحوار في ذهن المتلقي.

وإذا رجعنااا للقاارلن الكااريد والساانة الصااحيحة، نجااد أن الحااوار يلعاا  
مان ايياات التاي تبادأ بااااا فيها دورا جوهريا، والقرلن الكريد فياو الكثيار جادا  

"قل"، أو "يا أيها النبي"، أو "يا أيها المؤمنون"، أو "يا أيهاا النااس"، أو "ياا 
 أيها الكافرون" .... الخ.
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وقد ةاور هللا الخالق سيحانو جميع األنبياس، اما ةاور الماؤمنين، 
د وةاور الكفار، وةاور الشيطان، وغير هذا اثير اذلك فإن في القرلن الكري

ةوارات مهمة بين األنبياس والمرسلين وبين الجماعات أو الشاعوب المرسالة 
إليها، واذلك بين األنبياس والكفار، وبين المؤمنين وأصحاب الكت  السابقة، 

 وغير ذلك اثير جدا.

وإذا اااان عااري صااحيم اإلسااالم وصااناعة الاادعوة والهدايااة يعتمااد 
م،يفاة والمتطرفاة، ومواجهاة على الحاوار، فاإن مواجهاة األفكاار الخاطئاة وال

الشائعات والفتن ومحاوتت التشايك سواس اانت مخططة من قبال جماعاات 
ضالة وهيئات معادية، أو ةتى لو اانت تلقائية، اال ذلاك ت يتحقاق إت مان 
خالل الحوار الفعلي الهادئ الذي يستند إلى العقل اإلنساني السليد والفطارة 

 اليشرية السوية اما خلقها هللا.

وهااذا الحااوار يسااتند أيجااا إلااى مااا جاااس فااي القاارلن الكااريد والساانة 
المطهرة، وفي الرساتت السماوية السابقة على القرلن الكتاباأذ أناو الرساالة 

 السماوية الخاتمة لكل اليشر.

وألهمية الحوار في اإلسالم تد عقد العشرات من الماؤتمرات الدولياة 
مؤتمر دولي مهد وهو: مؤتمر ماة المارمة الكبرى ةولو، وأكتفي هنا بذار  

الاذي أقامتاو رابطاة العاالد اإلساالمي فاي مااة المارماة، وقادمت   (1)الخامس

 
 هاا.1425ذي الن ة  6 – 4رابطة العالم اإلسالمل بم ة الم رمة: المسممر الخامس  (1)
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في هذا المؤتمر بحثا يمان الرجوع إليو في الكتاب الجخد الاذي صادر بعاد 
 .(2)انتهائو

ا  اببود   -2
ا
وثيقة األخوة اإلنسانية همنوذجًا لثقافة احلوار البنو

 األدياو:بني 
اسة والماؤثرة علاى المساتوى العاالمي،  من أبرح نماذو الحوارات البناا
وثيقة األخوة اإلنسانية، والتي اانت بين فجيلة اإلمام األكبر الداتور أةمد 

، هاذه (3)-باباا الفاتيااان–، والياباا فرانسايس -شيخ الجامع األحهار–الطي   
ر الشاااريو، وةاضااارة هاااي الوثيقاااة األهاااد فاااي تااااريخ العالقاااة باااين األحهااا

الفاتيااااان، وهاااي أيجاااا أهاااد وثيقاااة فاااي التااااريخ اإلنسااااني باااين اإلساااالم 
 والمسيحية.

والعالقاااة باااين اإلساااالم وأهااال الكتااااب مااان ةيااا  اتةتااارام المتياااادل 
والتعاااون والتسااامم والقاايد واألخااالك المشااتراة، واتبتعاااد تمامااا عاان ااال 

ختيار دينهد بحرية ااملاة، أشاال الصراع، واةترام ةق ال أنصار دين في ا
 هذا أو غيره ورد اثيرا في القرلن الكريد والسنة المطهرة.

والوثيقة نتاو عمل مشترك، وةوار متواصل ألكثر من عام ونصاف 
بااين اإلمااام األكباار وبابااا الفاتياااان.. وتحماال الوثيقااة رأيتهااا لمااا يجاا  أن 

غاي لددياان أن تقاوم تكون عليو العالقة بين أتياع األديان، والدور الذي يني
 

آذاااال التواعااال ةااايج النااااارم المراياااة االمسااالميج: اااا ار ئل  اااراع: ال ااااية ائبعا هااااا  (2)
 1التاريخية االث افية االمست بلية: مسممر رابطة العاالم اإلساالمل السااةح اإلةاارم ،ليا ،   

– 33. 
ل، الياااا ل 4/2/2019راجاااق: اةي ااااة اال ااا م اإلنسااااانية لهاااير األزهاااار اال اباااا ذرانساااايس:  (3)

 ل.2019براور ذ4السابق: 
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بو في عالمنا المعاصر، وتشير الوثيقة إلى أنها صدرت بعد ةاوارات طويلاة 
باااين الطااارفين ممثلاااي اإلساااالم والكاثولياياااة، ةاااول أفااارا  العاااالد المعاصااار 
وأة،انو وأحماتو وإنجاحاتو، والعصر الرقمي، ووسائل اإلعالم الحديثة، وةول 

وةاااول ساااياك التسااالم، وال لاااد  الفقااار والحاااروب ولتم النااااس والشاااعوب،
اتجتماااااعي، والفساااااد، وعاااادم المساااااواة، والتاااادهور األخالقااااي، واإلرهاااااب 

 والعنصرية، والتطرف وغيرها من أمور أخرى.

وقاااد بااادأت الوثيقاااة أهااادافها باساااد الفقاااراس والبؤسااااس والمحااارومين 
والمهمشااااين الااااذين أماااار هللا باإلةسااااان إلاااايهد، وباسااااد األيتااااام واألراماااال 

جاارين والناااحةين، وباسااد ضااحايا الحااروب واتضااطهاد وال لااد، وباسااد والمه
الشعوب التي فقدت األمن والسالم والتعايش السالمي الواجا  باين الجمياع، 
وباساد األخاوة اإلنسااانية التاي تجمااع اليشار جميعاا، وتوةااد وتساوي بياانهد، 
تلااك األخااوة التااي أرهقتهااا سياسااات التعصاا  والتفرقااة التااي تعباا  بمصااائر 

شاااعوب ومقااادراتهد وأن ماااة التاااربم األعماااى، والتوجيهاااات األيديولوجياااة ال
اليغيجااة، وباسااد الحريااة والعاادل والرةمااة، وباسااد األشااخا  ذوي اإلرادة 
الصااالحة فااي ااال بقاااع المساااونة، وباسااد هللا أوت، وباسااد ااال مااا ساابق.. 
يعلااان األحهااار الشاااريو ومااان ةولاااو اااال المسااالمين فاااي العاااالد، والكنيساااة 

يايااة وماان ةولهااا ماان الكاثوليااك فااي الشاارك والغاارب، تبنااي ثقافااة الكاثول
 الحوار دربا، والتعاون المشترك سبيال، والتعارف المتيادل نهجا وطريقا.

هذه الوثيقة التي تفع ِّل ثقافة الحوار باين األدياان، وتفعال اال القايد 
جماال اإلنسانية والدينية العليا، وفي مقدمتها  ايد الساالم والعادل والخيار وال

واألخاوة اإلنساانية والعاايش المشاترك. هااذه القايد وتحقيقهاا فااي الواقاع هااي 
 طوك النجاة لجميع اليشر والمجتمعات والدول.
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دت الوثيقااة علااى مجموعااة ماان األهااداف الجوهريااة، مثاال  وقااد أكااا
الحفاااال علاااى األسااارة، والقجااااس علاااى اااال أشااااال ال لاااد، ودعاااد الشاااياب، 

ب واتستعمارية، وأكدت علاى أهمياة بعا  ومناهجة التطرف والجوع والحرو 
الحااس الاااديني فاااي نفاااوس األجيااال الجديااادة لمواجهاااة الفردياااة، واألنانياااة، 

 والصدامية، والتعص  األعمى بال أشاالو، ومواجهة التطرف.

وتؤا ِّد الوثيقاة أن األدياان ليسات بريادا للحاروب أو باعثاة لمشااعر 
دماس واإلرهااب.. اال هاذا يحادث الكراهية والعداس والتطرف والعناف وإراقاة الا

عندما يبتعد الناس عن التعاليد الدينية الصحيحة، وعندما يستغل الدين في 
 مجال السياسة، وعندما يتد فهد الدين بشال خاطئ.

والوثيقة تؤاد خطورة توظيو الدين لمصاالم دنيوياة غيار مشاوعة، 
تاأجيج واذلك أهداف سياسية واقتصادية غيار مشاروعة، اماا تؤااد خطاورة 

الكراهيااة والعنااف والتطاارف والتعصاا ، وخطااورة ممارسااة األعمااال اإلجراميااة 
مثاال القتاال والتشااريد واإلرهاااب والعنااف ... باسااد الاادين، وذلااك ألن هللا لااد 
يخلااق الناااس ليقتلااوا أو يتقاااتلوا أو يعااذبوا، أو يجاايق علاايهد فااي ةياااتهد 

دماس ومعاشاااهد ، وأكااادت الوثيقاااة غجااا  عااان مااان يااادافع عناااو بسااافك الااا
( فالاادين هااو 1واإلرهاااب ونشاار أفكااار متطرفااة تتصااادم مااع ةقيقااة الاادين )

السااالم للناااس جميعااا ورةمااو للعااالمين، والتمسااك بقاايد اإلسااالم والتعااارف 
واألخاااوة اإلنساااانية والعااايش المشاااترك واألمااان للجمياااع، تساااتهدف األدياااان 
تكااريس الحامااة والعاادل واإلةسااان، ودعااد الحريااة لكاال الناااس بمااا فااي ذلااك 

تالف فااي الاادين ةااق اتعتقاااد والتعبياار، وتؤاااد الوثيقااة أن التعدديااة واتخاا
واللاااون والجااانس والعااارف واللغاااة إرادة إلهياااة . ومااان هناااا فاااإن الحاااق فاااي 

 
 راجق ال ةي ة. - (1)
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اتخاتالف ةامااة إلهيااةل لااذا يجاا  تحاريد إكااراه الناااس علااى دياان بعينااو، أو 
 على ثقافة بعينها، أو فري أسلوب ةجاري ت يقبلو ايخر.

هذه الوثيقة تؤاد على أهمية العادل والتساامم ونشار ثقافاة الحاوار 
بول ايخر، والتعايش السالمي باين النااس، اماا تؤااد علاى التعااون باين وق

كل الناس على المشتراات اإلنسانية واتجتماعية واتقتصاادية التاي تحقاق 
الخيااار لهاااد جميعاااا ، اماااا تؤااااد علاااى مفهاااوم المواطناااة ، والتخلاااي عااان 
اتستخدام اإلقصائي لمصطلم األقلياات الاذي يحمال معناى الع،لاة والدونياة، 

 (.2ويمهد لبذور الفتن والشقاك وال أشاال التحي، )
وتؤاااد الوثيقااة علااى ااال ةقااوك الماارأة تمامااا مثاال الرجاال، وضاارورة 
تحريرهااا ماان الجااغور التاريخيااة واتجتماعيااة المصااادمة لحقااائق األديااان . 
كذلك تؤاد الوثيقة على ةقوك األطفال في تنشئة اجتماعية سوية، وةقهاد 

واااال أشااااال الرعاياااة، وأكااادت الوثيقاااة علاااى ةقاااوك  فاااي التغذياااة والتعلااايد
المسنين والجاعفاس والمعااقين، وساوف نراا، فاي هاذه الدراساة علاى اشاف 
األصااول التاريخيااة والفكريااة لجماعااات التطاارف والعنااف واإلرهاااب والتكفياار 
التي ةاذرت منهاا وثيقاة األخاوة اإلنساانية، ماع بياان أساالي  مواجهاة هاذه 

ن العقالنيااة واإلنسااانية والرساااتت السااماوية ولخرهااا الجاارائد واتنحرافااات عاا
 رسالة محمد عليو الصالة والسالم.

 :اإلسالمإنسانية  -3
، رةمااة للناااس، باال لكاال -عليااو الصااالة والسااالم–بعاا  هللا محماادا 

اَلمِّينَ العالمين، اما نص القرلن الكريد بقولو: " ًة لِّلسعاَ ماَ َناَك إِّت َرةس لس ساَ ا َأرس "، َوماَ

 
 راجق ال ةي ة. - (2)
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صالى هللا –فكان ال نبي من األنبيااس والرسال الساابقين علاى سايدنا محماد  
التوةياد، وعياادة هللا   إلاىقوماو خاصاة، فيادعوهد    إلاى، ُيرَسل  -عليو وسلد

وةده، أما سيدنا محمد، فقد أرسلو هللا لكل الناس. والقارلن الكاريد مان أول 
تحاة، تبادأ لخر سورة يوضام هاذه الحقيقياة، ففاي ساورة الفا  إلىسورة فيو  

د هلل رب العاالمين"، ولخار ساورة فاي : "الحمتعالىالسورة المياراة بقول هللا  
َرب ِّ : "تعاالىيقاول هللا وفيهاا ترتي  المصحف هي سورة النااس،   وُذ باِّ لس َأعاُ قاُ

اسِّ  يؤاااد أن هللا رب ااال الناااس،  اإلسااالمو  " .... الااخ السااورة الكريمااة،النااا
مسلمين وغير مسلمين، يرحقهد ويمانحهد الصاحة والعقال والتقادم والرخااسل 

، يقول النبي عليو الصالة والسالم: )الخلق عياال تعالىألنهد جميعا عياده  
هللا أنفعهاااد لعيالاااو(، ومعناااى عياااال هللا: أي أن هللا هاااو  إلاااىهللا، وأةااابهد 

 الخالق وهد عالة عليو.

م ال الناس مسالمين وغيار مسالمين، يقاول هللا    سالماإلو  : تعاالىارا
اتِّ " َن الطاي ِّيااَ اُهد ماا ِّ رِّ َوَرَحقسنااَ َيحااس ر ِّ َوالس بااَ ي الس اُهدس فااِّ نااَ ي لَدَم َوَةَملس ا َبنااِّ نااَ مس دس َارا َوَلقااَ

ياًل  جاِّ ا َتفس ناَ نس َخَلقس َناُهدس َعَلٰى َاثِّيٍر م ِّماا لس  ، لايس70ساورة اإلساراس، ايياة  "َوَفجا
 فقط المسلمين أو المؤمنين أو المتقين.

وعندما يتناول القرلن الخلق وأسيابو، ومعايير التفااوت باين النااس 
اُكدس : "تعالىجميعا يقول هللا  ناَ ٰى َوَجَعلس ٍر َوُأنثاَ َناُكد م ِّن َذكاَ َيا َأيَُّها النااُس إِّناا َخَلقس

َرَمُكدس   إِّنا ُشُعوًبا َوَ َيائَِّل لَِّتَعاَرُفوا   ندَ   َأكس ِّ   عِّ اُكدس  ّللاا يد   ّللااَ  إِّنا  َأتسقاَ "، ساورة َخبِّيار   َعلاِّ
 هنااا باادين أو ملااة، فالتعاااون بااين ااال . فلااد يااأت هللا13الحجاارات اييااة: 

الناس، شعوبا: )يعني مختلف الدول(، و يائل: )يعني ماوناات المجتماع أو 
واألعاااراك واأللاااوان والملااال .... الاااخ(،  األدياااانالدولاااة ماااع وجاااود اخاااتالف 
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، وهو ماا يحاسا  علياو هللا وتشاأن هو التقوى  تعالىومعيار القرب من هللا 
 .للناس بو

هااو واجاا  الناااس فااي الاادنيا، والمعيااار عنااد هللا ولاايس والتعاااون، و 
وَن : "تعااالىعنااد الناااس، هااو التقااوى، يقااول ربنااا تيااارك و  نااُ مِّ ا ُيؤس مااً ُد َقوس تا َتجااِّ

َناَسُهدس  وَن َمنس َةادا ّللااَ َوَرُسوَلُو َوَلوس َااُنوا لَباَسُهدس َأوس َأبس رِّ ُيَوادُّ خِّ مِّ ايس َيوس ِّ َوالس بِّاَّللا
ُو َأوس إِّخس  ناس ُروٍ  م ِّ َدُهد باِّ اَن َوَأياا يماَ ُد اإلسِّ وبِّهِّ ي ُقلاُ َ  فاِّ َك َاتاَ ئاِّ يَرَتُهدس ُأولَٰ َواَنُهدس َأوس َعشِّ

ُهدس  نس ُ عااَ َي ّللاا ا َرضااِّ يَن فِّيهااَ دِّ اُر َخالااِّ هااَ َنس ا األس تِّهااَ ن َتحس رِّي مااِّ اٍت َتجااس ُلُهدس َجنااا خِّ دس َويااُ
ِّ َأَت إِّنا  ُب ّللاا ،س ئَِّك ةِّ ُو ُأولَٰ لُِّحونَ َوَرُضوا َعنس ُمفس ِّ ُهُد الس َب ّللاا ،س ة "، سورة المجادلا ةِّ

، وهذا ليس ألهل الكتاب، وت ممن يعتنقون أي ديان لخار، فكلماة 22ايية  
"يحاااادون" يعناااي: يحااااربون هللا ورساااولو ولاااو ااااانوا األقاااارب أو الجياااران، 
فالمودة والعالقات بين المسالمين واال الاديانات األخارى تتمثال فاي التعااون 

والحرياات   اإلنساانعمل المشترك لعمارة األري، وضامان وصاول ةقاوك  وال
 لكل الناس دون استثناس ودون تميي،.

في أول دولة أنشأها بعد   -ملسو هيلع هللا ىلص–وفكرة المواطنة التي طيقها الرسول  
وةرياتااو لكاال أبناااس المدينااة  اإلنسااانالهجاارة، أسااس فيهااا ساايادة ةقااوك 

مشراين، )لهاد لمين، سواس اانوا يهودا أو ةتى المنورة، مسلمين وغير مس
ما لنا وعليهد ما علينا(، وقد قال عنهد سايد الخلاق: )سانوا بهاد سانة أهال 

 قااد مااع اليهااود علااى المشااراين طالماااوهااذا يعنااي تطبيااق بنااود الع الكتاااب(،
وهو هناا وثيقاة  )الذي هو في المصطلم الحدي  "الدستور"( الشرراةترموا  

 .مع يهود المدينة -ملسو هيلع هللا ىلص–المدينة التي أبرمها الرسول 

د عاري يحترم ةق ال إنساان فاي اختياار ديناو بحرياة بعا  اإلسالمو 
األخارى أو ماا   األدياانيمناع اةتقاار    اإلساالم،  علياو  اإلساالمةقائق وثوابات  
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ن : "تعااالى، يقاول هللا األدياانيطلاق علياو احدراس  ُعوَن مااِّ دس يَن ياَ ذِّ بُّوا الاا َوَت َتساُ
لسدٍ  رِّ عِّ ًوا بَِّغيس ِّ َفَيُسبُّوا ّللااَ َعدس  .108" سورة األنعام، ايية: ُدونِّ ّللاا

يؤاد علاى ةقيقاة دولاة القاانون، بمعناى سايادة القاانون علاى اال   اإلسالمو 
، واماا ورد فاي الحادي ، من يعايش داخال الدولاة، مسالمين وغيار مسالمين

: )لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطع محمد يادها(، وةاشااها -ملسو هيلع هللا ىلص–قولو  
 أن تفعل هذا..

بماااة المارمااة، ومااا  فيهااا  -ملسو هيلع هللا ىلص–ناا،ل الااوةي علااى ساايدنا محمااد 
يدعو لإلسالم الذي يتمثل في توةياد   -ملسو هيلع هللا ىلص–ثالثة عشر عاما، اان الرسول  

هللا وةاااده وعمااال الصاااالحات مااان خاااالل نشااار الساااالم و ااايد الحاااق والعااادل 
والحرياااات  اإلنساااانواإلخااااس والتعااااون، وةاااق اااال إنساااان فاااي اااال ةقاااوك 
–كاراه، وااان الرساول  المختلفة بما فيها اختيار دينو بمحا  إرادتاو دون إ

ومااان معاااو مااان الماااؤمنين يحااااربون ةرباااا دون هاااواده، وااااان الكفاااار  -ملسو هيلع هللا ىلص
يااؤذون المااؤمنين بمختلااف أنااواع اإليااذاس، لكاان هللا لااد يااأذن لهااد بمواجهااة 
اإليذاس والحرب بالمثل، فكانت توجيهاات الرساول فاي هاذه المرةلاة الطويلاة 

 -اعو، اما يلي:ألتي ليات القرلن الكريد عاما(، اما وضحتها 13)

اَلَة  إلىَأَلدس َتَر  : "تعالىقال   وا الصاا َيُكدس َوَأ ِّيماُ دِّ وا َأياس دس ُافاُّ يَن قِّياَل َلهاُ ذِّ الاا
َيةِّ  اَس َاَخشاس َن الناا وس شاَ ُهدس َيخس نس ُد السقَِّتاُل إَِّذا َفرِّياق  ما ِّ هِّ َولُتوا ال،اَكاَة َفَلماا ُاتَِّ  َعَليس

ا الس  نااَ َت َعَليس َد َاَتبااس ا لااِّ اُلوا َربانااَ َيًة َوقااَ دا َخشااس ِّ َأوس َأشااَ ا ّللاا َتنااَ رس وسَت َأخا اَل لااَ ٍل إلااىٰ قِّتااَ  َأجااَ
ياًل  وَن َفتاِّ ر  ل َِّمنِّ اتاَقٰى َوَت ُت سَلماُ َرُة َخيس خِّ َيا َقلِّيل  َوايس نس "، ساورة َقرِّيٍ  ُقلس َمَتاُع الدُّ

َرائِّيَل َت : "تعاااالى. ، وقاااال 77النسااااس، ايياااة:  ي إِّساااس اَك َبناااِّ يثاااَ َنا مِّ ذس َوإِّذس َأخاااَ
ُدوَن إِّتا ّللااَ  وا َتعسبااُ اكِّينِّ َوُقولااُ اَمٰى َوالسَمسااَ َيتااَ ٰى َوالس بااَ ُقرس اًنا َوذِّي الس سااَ َديسنِّ إِّةس َوالااِّ  َوبِّالس

نُكدس َوَأنااُتد  ياًل ماا ِّ ُتدس إِّتا َقلااِّ َولايس دا تااَ اَة ثااُ وا ال،اكااَ اَلَة َولتااُ وا الصااا ًنا َوَأ ِّيمااُ اسِّ ُةسااس لِّلنااا
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ونَ  افِّرِّيَن : "عاااالىت. ، وقااال 83"، سااورة اليقااارة، اييااة: مُّعسرِّضااُ عِّ السكاااَ َوَت ُتطااِّ
 ِّ ى ّللاا لس َعلااَ دس َوَتَواااا افِّقِّيَن َوَدعس َأَذاهااُ ُمنااَ ىٰ َوالس ِّ  َوَافااَ اَّللا ياًل  بااِّ "، سااورة األةاا،اب، َواااِّ

 .48ايية: 

أو الهجاارة للمدينااة، وتكااوين أول دولااة وشاارع فيهااا  وبعااد اتنتقااال
تماااع والممتلكاااات القتاااال ألول مااارة، إنماااا شااارع للااادفاع عااان الااانفس والمج
أو  اإلساالمفاي  الشرعية وضاد ال لاد، وللادفاع عان اال مان يعباد هللا ساواس

المسيحية أو اليهودية، وللدفاع عن ال المعابد التي تماارس فيهاا العياادةل 
 ألنها الها يعبد فيها هللا وةده.

: تعاالىهذه ايية المعج،ة، والقارلن الاو معجا،، يقاول هللا  إلىأن ر  
يَن ُيَقاَتُلوَن بَِّأناُهدس ُظلُِّموا  " َن لِّلاذِّ رِّهِّدس   َعَلىٰ   ّللااَ   َوإِّنا ُأذِّ ير    َنصس وا   *َلَقدِّ رِّجاُ يَن ُأخس ذِّ الاا

ا ّللااُ  وا َربُّنااَ قٍ  إِّتا َأن َيُقولااُ رِّ ةااَ ارِّهِّد بَِّغيااس يااَ ن دِّ وسَت َدفااس  مااِّ ُهد َولااَ اَس َبعسجااَ ِّ النااا ُع ّللاا
ِّ َاثِّيااًرا  ُد ّللاا ا اسااس َكُر فِّيهااَ ذس ُد يااُ اجِّ َلَوات  َوَمسااَ ع  َوصااَ ُع َوبِّيااَ َوامِّ َمتس صااَ د ِّ َيعسٍ  لاهااُ بااِّ

وِّي  َع،ِّياا،   ُرُه إِّنا ّللااَ َلقااَ ن َينصااُ ُ مااَ َرنا ّللاا -39" سااورة الحااج، اييااات )َوَلَينصااُ
ال العياد، وعن المعابد التي ُيذار فيها   عن  اإلسالم(، وهذا يعني دفاع  40

 ، وليس فقط مساجد المسلمين.اً اسد هللا اثير 

ت يفاري  اإلساالمتتمثال فاي محارباة العنصارية والفئوياة، و   اإلساالموسطية  
دول  نفسو على ال شع  دخلو، اما ةادث أثنااس اةاتالل الروماان واليوناان

س مصاار ةولاااوا الماااذه  المسااايحي واناااائ ، فعنااادما اةتلااات روماااا(1)العااالد
ماذهبهد، ماع أنهاد أبنااس ديان واةاد وماذاه    إلاىالمصريين في أياام قليلاة  

باس المذه  مختلفة، فاستولوا على الكنائس المصرية، وشردوا القساوسة ول
 

رابطااة ال امعااات  –راجااق كتاااب المسلااا بعصاا اع العطاااة اإلسااالمل للناااارم اإلنسااانية  (1)
 ل الوص م األراعة األال .2014اإلسالمية 
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–الكنسي المصري، على العاس من هذا، فيعد أن فاتم عمارو بان العاا  
ن، وساامم لهااد بممارسااة مصاار أرجااع القساوسااة الهاااربي -ورضااي هللا عناا

دينهد وعقيدتهد بحرية ااملة، وظل المسيحيون في مصر هد الغالبية ةتى 
ي. فالمساالمون ياتفااون بعااري ةقااائق اإلسااالمساانة ماان الفااتم  400بعااد 

 -ملسو هيلع هللا ىلص–ديانهد علاى ايخارين، يقاول هللا لرساولو   ون ت يفرضا  د، لكانهاإلسالم
َت ماُ في القرلن الكريد: " ا َأناس َذك ِّرس إِّناماَ رٍ *    َذك ِّر  فاَ يسطِّ د بُِّمصاَ هِّ يس َت َعلاَ "، ساورة لاساس
 (.22-21الغاشية، اييات )

التساالط واتسااتعالس وتسااخير غياار المساالمين،  المساالمون يرفجااون 
ماع  -ملسو هيلع هللا ىلص–عقد الرساول  التي فتحها المسلمون ينطبق عليها  لكن ال الدول

 اليهود والمشراين في أول دولة مدنية أسسها صلوات هللا وسالمو عليو.

كاال أبناااس الدولااة مااواطنين، مساالمين وغياار مساالمين، لهااد نفااس 
مفهاوم المواطناة، ودولاة  -ملسو هيلع هللا ىلص–الحقوك والحريات والواجياات، وهااذا أساس 

القانون، ودولة سيادة الدستور، على المستوى الن اري والتطبيقاي.. أساس 
وباين أبنااس المديناة،  -ملسو هيلع هللا ىلص–فكرة الدولة التعاقدية، عقاد باين الرساول   -ملسو هيلع هللا ىلص–

خاة، وعقد بين ؤااألنصار واألنصار، )األوس والخ،رو(، وعقد الموعقد بين  
الدولة والمجتمع برئاسة محماد رساول هللا وباين اليهاود، وباين الدولاة وباين 
 المشراين، فكلهد مواطنون، لهد ما للمسلمين وعليهد ما على المسلمين.

د  اإلسااالمو  أن  -ملسو هيلع هللا ىلص–يؤاااد علااى إعطاااس ااال ذي ةااق ةقااو، فقااد أكااا
، وهااذا يعنااي عاادم ا، وللمجتمااع ةقااا، ولدساارة ةقاااوللباادن ةقاا ،اللاارب ةقاا

، وةتاى فاي اإلساالمالتطرف، واليعاد عان المغااتة، فهاذا انحاراف ةاذار مناو  
العيادات هناك وسطية، فلكل عيادة وقتها، وفي أةاام الصالة، فإن من لاد 
يسااتطع لدائهااا قائمااا، فإنااو يصاالي قاعاادا، أو علااى جنيااو، وأيجااا ماان اااان 
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، وااذا أداس فريجاة الحاج، يؤديهاا مان أو على سفر، فإنو ت يصاوم  مريجا
استطاع إليو سبيال، واذا ال،ااة فإنها تجا  ببلاوا النصااب وأن يمار عليهاا 

 الحول.

 :لكرتونياجلماعات ابتطرفة والتجنيد اإل -4
الكبياار الااذي تحققااو مصاار فااي ااال المجاااتت التعليميااة  إن النجااا 

م، أفسااد 2013يونيااو  30والصااحية واتقتصااادية واتجتماعيااة بعااد ثااورة 
ذي قااده برناارد لاويس اليهاودي المخطط الشايطاني الاذي رسامو الغارب، والا

الصهيوني البريطااني المعاادي للعارب والمسالمين، والاذي رساد خطاة إلحالاة 
دولاة مان الخريطاة الجغرافياة، والقجااس  22عربياة، وهاي العرب أو الدول ال

ي بثقافتااو التااي تنشاار  اايد العاادل والمساااواة واإلخاااس اإلسااالمعلااى الفكاار 
والتسااااامم والعفااااو والتقاااادم العلمااااي  اإلنسااااان وساااايادة الحريااااات وةقااااوك 

والتكنولااوجي واتقتصااادي واتجتماااعي للجميااع، ونشاار المواطنااة بااين ااال 
  .أبناس المجتمع أو الوطن الواةد دون تميي،

قااارار واجااا  التنفياااذ فاااي  إلاااىوقاااد تحولااات خطاااة برناااارد لاااويس 
وماان وقتهااا باال وقباال ذلااك، منااذ بدايااة  ،م1983الكااونجرس األمرياااي عااام 

لتحقيااق لجماعااات المتسااترة بالاادين، والتااي تريااد الوصااول للساالطة ظهااور ا
المساالمين، والتااي  اإلخااوانها، مثاال جماعااات أهااداف أساايادها الااذين أنشااأ

انبثقاات منهااا جماعااة القاعاادة، ثااد جماعااة داعااش، وغيرهااا ماان جماعااات 
مان داخلهاا مان   ساالميةاإلمتطرفة تستهدف إسقار الادول العربياة و   إرهابية

خالل نشر الشائعات والفتن والتشايك داخل الدول، ومن خالل الو يعة باين 
والحايس داخلهاا، ومان خاالل إثاارة الحاروب  األمانالشعوب وقادتها وأجها،ة 
 األهلية داخل هذه الدول.
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جميعها بال استثناس هد إنتاو الصهيونية   وهذه الجماعات المتطرفة
مرياا أو غيرها، وهذا ما أكدتو )هيالري الينتون( والغرب، سواس انجلترا أو أ

، وهااذا مااا أكدتااو أيجااا "Hard Choicesفااي اتابهااا )خيااارات صااعية(، "
، وهاذا أيجاا ماا أكاده -وحيرة الخارجياة األمرياياة الساابقة–)كوندالي،اريس(  
 .-وحير الخارجية األمرياي األسبق–)كولين باول( 

المتطرفاة تحااول تحقياق أهادافها الخبيثاة   رهابياةاإل هذه الجماعاات  
مان خااالل اسااتهداف شاياب دولنااا وعالمنااا العرباي، وتخرياا  عقااولهد، وباا  

م، مساتعدين دولةمجموعة من الميادئ واألفكار لديهد تجعلهد ناقمين على  
لتنفياااذ الخطاااط والمياااادئ الشااايطانية، التاااي ترسااامها لهاااد هاااذه الجماعاااات 

التااااي تريااااد إسااااقار المجتمعااااات العربيااااة  ،رهابيااااةاإل المتعفنااااة المتطرفااااة 
 .سالميةاإلو 

، ؟وإذا تساااسلنا لماااذا اااان اسااتهداف الجماعااات المتطرفااة للشااياب
، وهااد الطاقااة األماادنجااد أن اإلجابااة فااورال ألن الشااياب هااد عماااد الشااعوب و 

اإليجابية القادرة على التعمير والبناس، وتحقيق ال أناواع التقادم اتقتصاادي 
م، والشاااياب فاااي عالمناااا دولاااةوتجتمااااعي، وهاااد الطاقاااة المتحمساااة داخااال 
 من عدد شعوبها. %65 – 60العربي هد أغلبية الساان أو ما يقرب من 

تعداس الشاياب تحاول بال طاقتها اسا  رهابيةاإل والجماعات المتطرفة  
 األماانعلااى  ياداتهااا السياسااية، وعلااى مؤسساااتها الوطنيااة، وعلااى أجهاا،ة 

والجااايش فاااي مجتمعاتهاااا، وهاااذا يعناااي إةاااداث الو يعاااة والحااارب األهلياااة، 
والنتيجااة إسااقار الاادول وتخريبهااا تحقيقااا لدهااداف الشاايطانية للصااهيونية 

وهذا لدسف الشديد هو ما ةدث فاي الكثيار مان   والغرب،  العالمية وإسرائيل
 الدول العربية مثل: العراك وسوريا واليمن وغيرها.
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وبمااا أن أغلاا  وقاات الشااياب يقجااونو اين علااى أجهاا،ة التواصاال 
باأكبر علمااس  رهابياةاإل اتجتماعي، فقد استعانت هذه الجماعات المتطرفاة و 

لشااائعات والتويتااات، يصاال هائلااة ماان ا اً اتتصااال فااي العااالد، ونشااروا أعااداد
شائعة في األسبوع، والهدف منها تخري  عقاول  500أكثر من    إلىعددها  

لكترونااي والت،ييااو الرقمااي لفكاار الشااياب، وهااذا مااا أطلااق عليااو "التجنيااد اإل 
 الشياب".

، تاا،عد أنهااا تنشاار إسااالميةاثياارا مااا نساامع عاان جماعااات دينيااة و 
الصحيم، وتشاال جماعاات تارف  وتكفار اال مان ت ينتماي إليهاا،   اإلسالم

، وما عداها اإلسالمفهي وةدها التي تعرف ةقيقة الدين، وهي التي تحتكر 
، وينطباق علياو اإلساالمأو من ت ينتمي إليها بشروطها المجحفة بعيد عان 

مصاااطلحات الكفااار وال،ندقاااة، ويحااال دماااو ومالاااو وعرضاااو، وهاااذا يعناااي أن 
"، هاااي التاااي تعبااار عااان ساااالميةاإلالمساااماة حورا وبهتاناااا باااااااااا "الجماعاااات 

، وأن قادتها يج  الوتس لهد، وعلى أعجائها السامع والطاعاة دون اإلسالم
نقاااأ أو إعمااال للعقاالل ألن قااادة هااذه الجماعااات معصااومون ماان الخطااأ، 
ويتلقون الدين من هللا مياشرة، وهذا يعني أنهد هد الذين يج  عليهد تولي 
السلطة فاي المجتماع لتطبياق الادين الصاحيم، وأن اال مان هاو خاارو هاذه 
الجماعااات، وت ينتمااي إليهااا خااوارو وافااار ومااارقين يحاال قااتلهد واغتصاااب 

 نهد واالس لو في األري..باسد هللا واأ هد، وأخذ أموالهد، ويتحدثون ئنسا

 اإلخاااوانهاااذه الجماعاااات ساااميت بأساااماس اثيااارة، مثااال: جماعاااة 
ماعااة القاعاادة، وجماعااة التكفياار والهجاارة، وجماعااة النصاارة، المسالمين، وج

 وجماعة أنصار الشريعة، وجماعة بيت المقدس، وجماعة داعش.... الخ.
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ل لفهاد ةقيقاة هاذه وهناك عدة تساأتت اين، يجا  اإلجاباة عليهاا
، سااانطرةها فاااي هاااذه الدراساااة، ثاااد نجيااا  عنهاااا فاااي رهابياااةاإل  الجماعاااات
 -المقبلة:الدراسات  

والمتطرفاة   رهابياةاإل السؤال األول: مان الاذي أنشاأ هاذه الجماعاات  
 ".سالميةاإل"، و "اإلسالموالفاسدة والكاذبة المسماة حورا وبهتانا باسد "

، أعجااأها إساالميةجماعاات    اإلساالمالسؤال الثاني: هل يوجد في  
جماعاات سالةية، فقط هد المسلمون، وغير األعجااس ااافرون؟ وهال يوجاد 

هد فقط من يطيقون المنهج السلفي، ومن خارجها ليسوا مسالمين، وليساوا 
 سلفيين؟ وهل السلةية جماعة أم منهج يتيعو ال مسلمي العالد؟!.

 رهابياةاإل هذه الجماعاات المتطرفاة و   السؤال الثال : من هد فالسفة
ومااا أهااادافها؟ وماااا هااي أسااااليبهد المنحرفاااة الساافيهة فاااي تنفياااذ أهااادافهد 

 الخبيثة؟!. رهابيةاإل 

 السؤال الراباع: ماا هاي مصاادر تمويال، وتساليم، وتادري ، وةماياة
ساتارا   اإلساالمالتاي تتخاذ مان    رهابياةاإل األجنحة المسالحة لهاذه الجماعاات  

، وتخريا  ساالميةاإلياة و لتنفيذ أهدافها الخبيثة فاي تادمير المجتمعاات العرب
ال،ائفااة،  األخيااارعقااول أبنائهااا خاصااة الشااياب ماان خااالل لتف الشااائعات و 

وإيقاع المجتمعات في ةروب لصالم القوى الصهيونية العالمية واتستعمار 
 الدولي القديد الذي اتخذ أشاات جديدة في عالد اليوم؟!.

 رهابيااةاإل السااؤال الخااامس: مااا هااي أهااداف إنشاااس هااذه الجماعااات 
"؟ ومااا هااو هاادف الاادول اتسااتعمارية وأجهاا،ة سااالميةاإلالملقيااة حورا بااااااا "

المخابرات الصهيونية واتستعمارية من إنشااس هاذه الجماعاات؟ وهال يماان 
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 اإلسااالملنشاار  إسااالميةألجهاا،ة صااهيونية واسااتعمارية أن تنشاائ جماعااات 
وأسااالحة هداماااة لتااادمير  خنااااجرإلنشااااس   يم، أم أن إنشاسها اانالصح

 ؟!.و اإلسالمية المتوةشة العربيةالمجتمعات 

–الساااؤال الساااادس: اياااو يماااان للشاااع  والمؤسساااات المختلفاااة 
مواجهااة هااذه  -يااة واإلعالميااة والتربويااة والثقافيااة والقانونيااة وغيرهااااألمن

الصاهيونية الجماعات التي تستهدف تم،ياق األماة، وهادم المجتماع لصاالم  
 واتستعمار العالمي؟!.

سوف نجي  فاي هاذه الفقارة عان ساؤال مهاد، وهاو: هال يوجاد فاي 
دين، والعصاور ي في عصار الخلفااس الراشااإلسالمالسيرة النبوية أو التاريخ  

"، أو "الجماعاااات ساااالميةاإلالتالياااة، ماااا يسااامى بااااااا "الجماعاااات  ساااالميةاإل
الحديثاة   ساالميةاإلالسلةية"؟.. أطر  هذا السؤالل ألن المجتمعات العربياة و 

 اإلخاااوان، مثااال: "ساااالميةاإلوالمعاصااارة ظهااار فيهاااا العدياااد مااان الجماعاااات 
م، والتااي أسسااتها المخااابرات اإلنجلي،يااة، 1928المساالمين"، تأسساات عااام 

وجماعاااااة "القاعااااادة"، وجماعاااااة "داعاااااش"، وجماعاااااة "التكفيااااار والهجااااارة"، 
مااااان الناااااار"، وجماعاااااة "النصااااارة"، و"أنصاااااار  النااااااجون و"الشاااااوقيون" و "
 الشريعة"..... الخ.

أو كل هذه الجماعات تدعي حورا واذبا أن أنصاارها هاد المسالمون 
، وأن غيارهد مان -ملسو هيلع هللا ىلص–يطيقون رساالة محماد    السلفيون، والمسلمون الذين

خارو هذه الجماعات ليسوا مسلمين، وت يطيقون المنهج السلفي الصحيم، 
ولعااال األدهاااى مااان ذلاااك أن أنصاااار هاااذه الجماعاااات يافااارون، ويفساااقون، 

، ال من هو خارو هاذه الجماعاة ةتاى ولاو ااانوا مسالمين، ولعال ويبدعون 
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ين، المساالم اإلخااوانهااذا مااا يجعاال بعاا  هااذه الجماعااات، خاصااة جماعااة 
 والقاعدة، والنصرة، يستحلون دماس وأموال وأعراي ما لد يدخل الجماعة.

الااادماس واألعاااراي واألماااوال يعناااي اساااتحالل القتااال الل وإن اساااتح
ومااا فيهااا ماان مؤسسااات  لتادمير الاادو إلااىوالخاروو علااى الحاااكد، والاادعوة 

وأجهاا،ة أماان، سااواس الشاارطة أو الجاايش، ويعنااي اسااتحالل أعااراي النساااس 
ملاااك يماااين، ويعناااي  إلاااىخاااارو الجماعاااة، ساااواس اتغتصااااب أو تحاااويلهد 

وهذا ما أدي  عجوية هذه الجماعات إلىاستحالل سرقة أموال ما ت ينتمي  
 .إلى ظهور مفهيد ضالة مثل جهاد النكا  وغيرها

، وعصااار الصاااحابة والخلفااااس -ملسو هيلع هللا ىلص–فاااي عصااار الرساااول  لاااد ياااان
، فكااال المسااالمين فاااي عصااار ساااالميةاإلالراشااادين، ماااا يسااامى بالجماعاااات 

، لهد نفس الحقوك والحريات، وعليهد صحابة ت فرك بينهد  -ملسو هيلع هللا ىلص–الرسول  
 اإلسااااالمجميعااااا نفااااس الواجيااااات واتلت،امااااات، وهااااذا مااااا يؤاااااده علماااااس 

. فكل المسلمين اليوم وعاددهد يقتارب سالميةاإلوالمشتغلون بعلوم الشريعة  
ديناا،  اإلساالممن المليار ونصاف الملياار، وهاد الاذين يؤمناون بااَّلل رباا، وب

هااااد نفااااس الحقااااوك والحريااااات، وعلاااايهد نبيااااا ورسااااوت، ل -ملسو هيلع هللا ىلص–وبمحمااااد 
يعيشااون  التااياتلت،امااات الشاارعية والقانونيااة، ااال ةساا  ن ااد المجتمعااات 

 فيها.

واألخطاااس الفادةاة لايع  هااذه  سالبياتالوإذا ماا تسااسلنا عاان أهاد 
المعاصااارة هاااي  ساااالميةاإلالجماعاااات، نجاااد أن الجماعاااة األم للجماعاااات 

مل 1928المساالمين، التااي أسسااتها المخااابرات البريطانيااة  اإلخااوانجماعااة 
لتكون شواة فاي ظهار المجتمعاات العربياة، ولتكاون أداة اساتعمارية ساهلة 

مير وتحطاايد الااادول العربياااة عمارية، ولتكاااون أداة لتااادفااي ياااد الااادول اتساات
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بهاا،ةتى تكاون هاذه الادول لقماة ساائغة فاي ياد   األمانومؤسساتها وأجه،ة  
 الصهيونية العالمية واتستعمار المتوةش في دول الغرب.

التاااي انبثقااات منهاااا، مثااال:  الجماعااااتهاااذه الجماعاااة وغيرهاااا مااان 
وداعاااش وغياارهد، تعاااد أداة لتطبيااق اساااتراتيجية الغاارب فاااي إحالاااة  القاعاادة

د ذلااك مشااروع  وتاادمير الاادول العربيااة ومحوهااا ماان خريطااة العااالد، امااا أكااا
الااااذي تبنتااااو اإلدارة  -نجلياااا،ي الفيلسااااوف الصاااهيوني اإل –"برناااارد لااااويس" 

 م.1983األمرياية، وصدر بو مشروع بقرار الكونجرس األمرياي عام 

، اإلساالميل واألخطاس الكبارى التاي تتصاادم ماع صاحيم  وأهد األباط
المساالمين، ومااا انبثااق عنهااا ماان جماعااات،  اإلخااوانوالتااي تبنتهااا جماعااة 

 -تتمثل فيما يلي:

 ؟رهابيةاإل من أنشأ هذه الجماعات  -

 رهابياااةاإل اإلجابااة عاان السااؤال األول: مااان الااذي أنشااأ الجماعااات 
مارسة ال انحرافاتها وإرهابها باسد ستارا لم اإلسالم المتطرفة التي تتخذ من

 الدين؟

هاااذه الجماعاااات مااان إنشااااس جهاااات وهيئاااات أجنبياااة اساااتعمارية 
وصااهيونية، وماان إنشاااس أجهاا،ة مخااابرات أوروبيااة وأمريايااة وصاااهيونية، 
يساااتهدف بهاااا تفتيااات وتحطااايد وهااادم العاااالد العرباااي، وةتاااى تكاااون هاااذه 

ات شواة أو خنجرا في ظهور المجتمعات والشعوب والان د العربياة، الجماع
المساالمين، وقااد  اإلخااوان، جماعااة رهابيااةاإل وأهاد هااذه الجماعااات المتطرفااة 

م، فقد اختاار 1928أسست لها المخابرات البريطانية أثناس اةتاللها لمصر  
 ، بقيااادة "ةسااناإلسااالماإلنجلياا، مجموعااة فاساادة ت تااؤمن بالعروبااة وت ب
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البنا"، الذي لو أصاول مغربياة، وربماا غيار عربياةل لتأسايس هاذه الجماعاة 
 500في اتسماعيلية، وقد أعطى اإلنجلي، "ةسان البناا" مبلغاا مان الماال )

جنيو(، ثد ميالغ أخارى شاهرية للصارف منهاا علاى تأسايس هاذه الجماعاة، 
ي ودبر اإلنجليا، لهاذه الجماعاة المقار والسايارات، وتاد إنشااس جناا  عساار 

مثال قتال "النقراشاي باشاا"   رهابيةاإل   األعماللهذه الجماعة، قام بالعديد من  
وغيااره، ومحاولاااة قتااال "جماااال عباااد الناصااار" فاااي المنشاااية بعاااد  ياااام ثاااورة 

اموا بالعدياد م، وهد الذين قتلوا الرئيس أنور الساادات، وهاد الاذين قا1952
بعاد  رهابياةاإل من الفتن إلسقار مصر، منها ةريق القاهرة، ومنها الحاوادث 

 اإلخااااوانر شاااارعية، وهاااد )مل للوصاااول للساااالطة بطااارك غيااا2011ثاااورة 
المسلمون(، من قااموا وقاادوا ون ماوا العدياد مان ةاوادث القتال، مثال )قتال 

 األمااانالنائااا  العاااام الساااابق هشاااام برااااات(، والكثيااار مااان ضااايار وجناااود 
المصااري الااذين استشااهدوا علااى أيااديهد خااالل أداس عملهااد فااي ةمايااة أماان 

استشااهد فيهااا  رهابيااةاإل الااوطن، والكثياار ماان العمليااات  ةالمصااريين وسااالم
 كثير من أبناس الوطن.

واتسااااتعمار اتنجلياااا،ي هااااو الااااذي اااااان يمااااول هااااذه الجماعااااات، 
مااا يلاا،مهد ماان غااذاس  يين فيهااا، ويااوفر لهااد اااااإلرهااابويساالحها، وياادرب 

 اإلخاوانواساس ودواس وسال  وأموال. وتثبت الدراساات الموثقاة أن جماعاة 
 رهابياةاإل ي هاو أسااس اال التن يماات اإلرهاابالمسالمين بجناةهاا العسااري 

التااااي أوجاااادتها أو خلقتهااااا أجهاااا،ة المخااااابرات الصااااهيونية واتسااااتعمارية، 
لمون هااد أساااس تأساايس المساا اإلخواناألوروبيااة واألمريايااة بعااد ذلااك، فاا

تن يد القاعدة، وتن يد القاعدة بقيادة "أسامة بن تدن"، أسسو األمرياياون 
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ل بهادف إخاراو الساوفيت أو الاروس مان أفغانساتان -المخابرات األمرياية–
 لصالم األمريايين ومصالحهد في المنطقة.

مان  فاي إخاراو الساوفيت ي دورااإلرهااباان لتن يد القاعدة   وبالفعل
أفغانستان، لكن التن يد أصايم يحاارب ةتاى الاذين أسساوه وهاد األمريااان، 
وهااذا يعنااي أن السااحر انقلاا  علااى الساااةر، وقااد اااان الجاايش والمخااابرات 

، وهاذا القاول لايس مرساال، فقاد األمرياية، هي التي قتلت "أسامة بن تدن"
بهذه الحقيقاة   -وحيرة الخارجية األمرياية السابقة–اعترفت "كوندالي،ارايس"  
ن األماريايين هاد جلة لها على اإلنترنت، ةيا  قالات إفي عدة خطابات مس

الذين أسسوا لتن يد القاعدة، وهذا ما أكده "كولين بااول" فاي تصاريحات لاو 
على اإلنترنت، وهذا ما أكدتو "هيالري الينتاون" فاي اتااب منشاور ومقاروس 

 Hardا المسامى بااااا "في الماتيات، وعلى اإلنترنت، ةي  أكدت في اتابه
Choices"   خيارات صعية" أن: الجيش والمخاابرات األمرياياة هاي التاي" ،

 اإلخاوانأسست تن يد القاعادة، وااان أغلا  قادتاو ممان تادرب ولمان بفكار 
المسااالمين، التن ااايد الاااذي أسساااتو المخاااابرات البريطانياااة فاااي مصااار مناااذ 

ع الجا،م أن اال م، ودون الدخول في تفصيالت غير مطلوبة، نستطي1928
شااعارا لهااا، هااي ماان صاانع  اإلسااالمالتااي تتخااذ ماان  رهابيااةاإل التن يمااات 

الصااهيونية العالميااة واتسااتعمار المتااوةش فااي أوروبااا وأمرياااا، علمااا بااأن 
، وت يوجاد فياو اإلرهابالصحيم يرف  ال أشاال التطرف والعنف و   اإلسالم

، والسااالم، والمحيااة، األماانأو ساالةية، إنمااا يوجااد فيااو  إسااالميةجماعااات 
 للجميع. اإلنسانوالتسامم، والعفو، والمغفرة، وةقوك وةريات 

 اإلخاااوانالتاااي خرجااات مااان  رهابياااةاإل ولعااال مااان أبااارح التن يماااات 
 ساالميةاإلالمسلمين وتن ايد القاعادة، ماا يعارف بتن ايد داعاش، أو الدولاة 
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فااااي الشااااام والعااااراك، وحعيمااااو أبااااو بااااار اليغاااادادي، لاااايس عربيااااا ولاااايس 
ت عالقااة لااو  مساالما،وةاول التن اايد اسااتعمار العااراك والشااام، وهااو أصااال

 ، وت بالشام، وت بالعراك.اإلسالمب

 -حوجاة الارئيس األمريااي الساابق–وقد اعترفت "هيالري الينتون"  
اطي فاي أمريااا للرئاساة فاي "كلينتون"، والتي اانات مرشاحة الحا،ب الاديمقر 

السااابقة، اعترفاات صااراةة أن أمرياااا هااي التااي أسساات تن اايد  نتخاباااتات 
يل ليحقاق أهاداف اتساتعمار والصاهيونية العالمياة، ويقجاي اإلرهاابداعش  

 على الدول العربية وي،يلها من الخريطة الجغرافية العالمية.
المساالمين هااو األساااس فااي خلااق ااال  اإلخااوانوت شااك أن تن اايد 

العالمياااة بأسااامائها المختلفاااة، والمؤساااس والمماااول  رهابياااةاإل التن يماااات 
والمسلم والمدرب والراعي لإلرهاابيين دول الغارب والصاهيونية، ومعهاد مناذ 
عدة سنوات ترايا وقطر، األولى بهدف استعادة اتساتعمار الترااي المسامى 

ربي، والثانياة مماول لهاذه الجماعاات، علماا أن بالخالفة العثمانية للعالد الع
–محتال بجياوأ مختلفاة قطر دويلاة صاغيرة الحجاد، بالغاة الثاراس، نصافها  

، فلااد تعااد تملااك ماان أماار نفسااها شاايئا، ااال هااذا -أمريايااة وترايااة وإيرانيااة
يجي  على السؤال األول بأن الغرب الصهيوني واتستعماري هو الذي أنشاأ 

عقيادة  اإلساالم"، وت عالقاة لهاا بصاحيم  ساالميةاإل"  الجماعات المسماة باااا
 وشريعة وأخالقا وةجارة.
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ا سوالميةاإلاألباطيل والضالالت با يسمى بوووووووااجلماعات   -5
 :اإلسالموتصادمها مع صحيح 
، وهاي جماعاة متطرفاة تعاد اإلساالمباساد  أوت: قجية  ياام جماعاة

أن ما يدخلها من الناس هد المسلمون ةقا، وهاد ةفناة قليلاة، وأن مان لاد 
ياادخلها وهااد مئااات الماليااين )مليااار ونصااف(، الهااد افااار، يحاال دماااأهد 

 اإلساالموأعراضهد وأموالهد، وهذا قول باطل حائف، فكما سبق ت يوجاد فاي 
 فو أةد.جماعات مغلقة، أهدافها وأعجاأها سر ت يعر 

أسارار،  اإلساالمت توجد فيو جماعات سرية، وت يوجد في   اإلسالمف
معلان فااي الكتااب والسانة وأقاوال الفقهااس، والدارسااين،  اإلساالمفكال ماا فاي 

تعلاان بااالمياروفون ماان جميااع مساااجد العااالد ماان خااالل  اإلسااالموميااادئ 
القجاااس،  ت يقباال التكفياار إت ماان خااالل أجهاا،ة اإلسااالمي، و اإلسااالماألذان 

 وليس مشروعا أن يافر شخص أو جماعة لخرين دون ةاد قجائي معلن.

أن ماان قااال ألخيااو يااا اااافر، فقااد باااس  -ملسو هيلع هللا ىلص–وأكااد رسااولنا الكااريد 
ة امخطاااار مااااا نااااادت بااااو ااااال الجماعااااات المساااابااااالكفر أةاااادهما.. ولعاااال أ

" هاو تكفيار اال مان ت ينتماي إليهاا، مسالمين وغيار مسالمين، إسالميةبااااااا"
 وهذا يتناق  مع صحيم الدين.

ثانياااا: قجاااية العصااامة: فمااان المعاااروف شااارعا فاااي اااال الماااذاه  
السااانية، أن العصاامة انتهااات بانتهااااس األنبياااس والرسااال ولخااارهد  سااالميةاإل

" لكال منهاا ماا يطلاق علياو سالميةاإلة باااا"ام، والجماعات المس-ملسو هيلع هللا ىلص–محمد  
ناو معصاوم ت يخطائ، "المرشد"، وهو الرئيس األعلاى للجماعاة، ويؤمناون أ

 تنفيذ أوامره دون نقاأ. الجماعةويج  على أعجاس  
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أعجااس الجماعاة، فهاد يياايعون ثالثا: إلغاس إعمال العقال لادى اال  
المرشد على السمع والطاعة في ال أوامره، ولكل جماعاة خالياا ، اال منهاا 
يتكااون ماان عاادد قلياال، ولكاال منهااا رئاايس، وعلااى أعجاااس الجماعااة الساامع 

لااارئيس الخلياااة دون إعماااال العقااال، وهاااذا مخاااالف تماماااا لتعااااليد  والطاعاااة
، فقااد اااان الصااحابة يناقشااون ويراجعااون الرسااول المعصااوم الااذي اإلسااالم

أساس لمبادأ  -ملسو هيلع هللا ىلص–يوةى إليو، فيما لد يارد فياو ناص أو تشاريع، فالرساول 
باارأي الصااحابة فااي أةلااك  -ملسو هيلع هللا ىلص–إعمااال العقاال والشااورى، وقااد أخااذ الرسااول 

 الموا و، مثل غ،وة بدر، وغ،وة أةد، وغا،وة الخنادك، هاذا عان رساول هللا
، وماا بعاده ااان األماار شاورى، وااان إعمااال العقال ومرا ياة الحاااكد،  -ملسو هيلع هللا ىلص–

ة وهاو أباو وةق اتعتراي والمناقشة مطروةا، ولعل أول خطية ألول خليفا
بار الصديق، يؤاد هذه الحقيقة بقولو: )وليات علاياد ولسات بخياراد، فاإن 
رأيتموني على ةق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعاوني 

 ما أطعت هللا فياد، فإن عصيتو فال طاعة لي علياد(..

رابعا: تأكيد الدولة الدينياة، ورفا  اال ماا يتعلاق بالدولاة المدنياة، 
أول دولااة مدنيااة فااي التاااريخل ألنااو أقامهااا علااى  -ملسو هيلع هللا ىلص–أسااس رسااولنا  وقااد

عقااد بينااو وبااين أبناااس المدينااة فااي بيعتااي العقيااة، امااا أقامهااا علااى أساااس 
ةدة الوطنياة وسايادة القاانون، وعلاى أسااس وجاود دساتور و المؤسسات وال

طباق سايادة  -ملسو هيلع هللا ىلص–أو نصو  قانونياة يلتا،م بهاا الجمياع، وهاذا يعناي أناو 
(، سارقت )وةاشااها -ملسو هيلع هللا ىلص–لاو أن فاطماة ابناة محماد )ةي  قاال: )  القانون،

 لقطع محمد يدها((.

تؤاااااد ألبنائهااااا أن المرشااااد والرأساااااس ف رهابيااااةاإل أمااااا الجماعااااات 
أناو باطال،  اإلساالممعصومون يتلقون التعليمات من السماس، وهاذا ماا أكاد 
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وهااذه الجماعااات تطبااق مباادأ "وتيااة الفقيااو" أو "وتيااة المرشااد"، وهااذا باطاال 
 .اإلسالميرفجو 

السالطة بأساالي  غيار   إلاىخامسا: سعي هذه الجماعاات للوصاول  
مشروعة وغيار قانويناة، فهاذه الجماعاات لكال منهاا أجنحاة عساارية، هاذه 

والتخري  وتدمير المؤسساات، وتادمير وقتال  اإلرهاباألجه،ة تمارس القتل و 
هااذه، ياادرك الكااد الهائاال  كاال ماان ت ينتمااي إليهااا، وهااذا واقااع.. وماان يعاارف

الاارئيس أنااور السااادات  المساالمين، وماانهد اإلخااوانالااذين قتلااتهد جماعااة 
 ساالميةاإلالمسلمين والجماعة    اإلخوانم، وقبل هذا اغتالت جماعة  1981

م، و "أةماد 1948، ديسامبر -رئايس وحراس مصار–"فهمي النقراشي باشا" 
م، واغتالات القاضاي "أةماد 1945رئايس وحراس مصار فبرايار –ماهر باشا"  

م، وتد قتل "ةسن البنا" نفسو، مؤساس الجماعاة، 1948الخاحندار" مارس  
م، وتااد اغتيااال العشارات ماان الشخصاايات 1949لالخاتالف معااو فااي فبرايار 

المهمااة فااي مصاار، فقااد اغتالاات جماعااة التكفياار والهجاارة "الااداتور محمااد 
م"، واغتالااات 1978األسااابق فاااي فبرايااار  وقاااافوحيااار األ –ةساااين الاااذهبي 

رئايس مجلاس الشاع  المصاري –جماعة الجهاد "الاداتور رفعات المحجاوب  
الكات  والمفكر –"فرو فودة    سالميةاإلم"، واغتالت الجماعة  1990األسبق  

–المسالمين "هشاام برااات    اإلخاوانم"، واغتالات جماعاة  1992في يونياو  
م"، وهنالااك العديااد ماان اتغتياااتت 2015النائاا  العااام السااابق فااي يونيااو 

جماعاة   إلاىا  هاالمتعددة التاي ترجاع جميع  سالميةاإلالتي نفذتها الجماعات  
 .رهابيةاإل المسلمين  اإلخوان

، الاذي هاو ديان اإلساالميتفاق ماع ةقيقاة  السؤال المهد: هال هاذا  و 
والحرياات لكاال  اإلنساانوالرةماة واإلخااس والمسااواة وةقاوك  األمانالساالم و 
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اختالف الادين والملاة والماذه  والطائفاة، ت شاك أن   إلىالناس، دون ن ر  
نحراف الفكري وال أشاال ات  اإلرهابذا التطرف و الحق يرف  ال ه  اإلسالم

 والمذهبي والسلواي.

يؤمنااون بااإدارة  سااالميةاإلالمساالمون والجماعااات  اإلخااوانسادسااا: 
المجتمااع بالفتاااوى المل،مااة أو الوصااائية واجيااة التنفيااذ، وهااذا يخااالف بناااس 

، وهااي نفسااها ميااادئ الدولااة -ملسو هيلع هللا ىلص–الدولااة المدنيااة التااي أسسااها الرسااول 
المدنياااة المعاصااارة، فاااالمجتمع يااادار بالقاااانون ولااايس بالفتااااوى، وقاااد ااااان 

المسااالمون  اإلخاااوانهاااو أول مااان أساااس سااايادة القاااانون، و  -ملسو هيلع هللا ىلص–رساااولنا 
تااؤمن بالدولااة الدينيااة، وهااد ياارون أن الحاااام هااد  سااالميةاإلوالجماعااات 

واااالس هللا فااي األري، ويفرضااون فكاارهد وتفساايراتهد للكتاا  المقدسااة علااى 
التاي  كل الناس، هذه هي ن ريات التفوي  اإللهي المياشر وغيار المياشار

واألخال ياات  األديانسادت أوروبا خالل العصور الوسطى، وهي تخالف ال 
فااي أول دولااة أرساااها، "دولااة  -ملسو هيلع هللا ىلص–والقاايد السااماوية التااي أسسااها محمااد 

ية التااي تااؤمن بهااا اإلنسااانالمدينااة المنااورة"، امااا أنهااا تخااالف ااال ميااادئ 
 الدول الحديثة والمعاصرة.

ت تؤمن بحرية الفكر، وةق اال مسالد   سالميةاإلسابعا: الجماعات  
ع أن يختاااار بنفساااو األةااااام الفقهياااة المناساااية لاااو، والتاااي ت تتعااااري مااا

الثوابااات الشااارعية، وتعمااال علاااى اجتاااذاب الشاااياب عبااار وساااائل التواصااال 
اتجتماااعي، ممااا يمااان أن نطلااق عليااو الاادعارة اإللكترونيااة، وهااذا يتصااادم 

 .اإلسالممع ةقيقة 

ت يؤمناااون بقيماااة الاااوطن،  ساااالميةاإلثامناااا: أنصاااار الجماعاااات 
بأرضو وشعيو وتاريخو، وهد يرون أن الجماعة أهد من الوطن، وهي عادة 
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المسالمين   اإلخاوانما تكون منتشرة في باالد اثيارة، وقاد ذاار أةاد مرشادي  
أن الااوطن هااو ةفنااة ماان التااراب  مااا أكااده ساايد قطاا  فااي اتابااو السااابقين

، ونحاان نعاارف ةاا  اإلسااالممااع أن ةاا  الااوطن وقداسااتو ماان العفاان، هااذا 
تحمل إيذاس الكفار ثالثة فقد  "،  -ملسو هيلع هللا ىلص–لاااا "ماة"، مسقط رأسو    -ملسو هيلع هللا ىلص–الرسول  

 إلاىعشر عاما، وعندما أخرو منهاا بااى، وقاال: إهللا إناك ألةا  أري هللا 
.. هللا، وإنك ألة  أري هللا إلاي، ولاوت أن أهلاك أخرجاوني مناك ماا خرجات

المدينة قاال: "اللهاد ةبا  إليناا المديناة احا  مااة   إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص–وبعد وصولو  
 أو أشد".

تاسااعا: هاال يوجااد مااا يساامى بالجماعااات الساالةية؟ وهاال هااد فقااط 
هناااك  وإنمااالاذين يتيعااون السالةية؟ مااا أراه أناو ت توجااد جماعاات ساالةية، 

السانة فاي العاالد، وهاد يطيقاون ماا فعلاو   المسالمينمنهج سلفي يتيعو اال  
 ن.ان عليو الصحابة والخلفاس الراشدووما ا -ملسو هيلع هللا ىلص–الرسول 

" سالميةاإل: يفاااري حعمااااس الجماعاااات المساااماة خطاااأ باااااا"عاشااارا
فهمهاااد وتفسااايراتهد الفقهياااة ال،ائفاااة للقااارلن والسااانة علاااى أتيااااعهد، وهاااد 
يرفجون أي فهد أو تفسير أو فقو لخر، وهذا يعني التسلط الفكري والديني 
علااى أتياااعهد، ويمارسااون أقصااى درجااات الوصاااية علاايهد، ااال ذلااك باا،عد 

الصااحيم، فحتاى الرسااول  اإلساالمأنهاد يتكلماون باسااد هللا، وهاذا مااا جرماو 
لد يان يفري رأيو على الصحابة فيما لد يارد فياو ناص، ولاد   -ملسو هيلع هللا ىلص–الكريد  

ر".تعالى، قال هللا اإلسالميجبرهد على  د بُمَسيطِّ َت َعَليِّهِّ  : "َلسس

ظهاارت تفساايرات متعااددة للنصااو  الشاارعية،  -ملسو هيلع هللا ىلص–وبعااد الرسااول 
أناااو يتجااامن ثوابااات  اإلساااالموظهااارت أناااواع متعاااددة مااان الفقاااو، وع ماااة 

، وأرااان اإليماان، اإلساالمومتغيرات، األولى يؤمن بها الجميع، مثل: أرااان  
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واألةاام الشرعية قطعية الثبوت والدتلة، وهي قليلة.. أما المتغيرات ففيهاا 
 تفسيرات وأفهام متعددة، يح ر فري أةدها على الناس.

فادةااة أن ةااادي عشاار: ماان الخطااأ اليااالغ باال والخطيئااة الدينيااة ال
، أن -أو القاعادة أو داعاش وخالفهاد  اإلخاوان–نطلق على هذه الجماعاات  
 اإلرهاااب"ل ألنهااا تنشاار التطاارف وتمااارس إسااالميةنطلااق عليهااا مصااطلم "

، وضااد ااال األماانومختلااف الجاارائد المن مااة ضااد الشااع ، وضااد الجاايش و 
 . بل وضد القيد اإلنسانية المعترف بها عالميا(1)مؤسسات الوطن

هذه الجماعات ليس لها مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتمااعي 
، بااال علااى العااااس لهاااد العديااد مااان المشاااروعات التاااي للنهجااة باااالمجتمع

هليااة، ااال ثااارة الفااتن والحااروب األتسااتهدف هاادم الااوطن وترويااع الشااع ، وإ
ذلاااك ألنهاااد ماااأجورون ومسااالحون ومااادربون مااان أجهااا،ة مخاااابرات ودول 

ة العالميااة، وهااد ت يعرفااون شاايئا عاان ةقيقااة اسااتعمارية وماان الصااهيوني
الااذي جاااس لنشاار الرةمااة، والسااالم، واإلخاااس، والعاادل، والتسااامم،  اإلسااالم

والحرياااات،  اإلنساااانوعماااارة األري، واساااتمتاع النااااس بالكراماااة، وةقاااوك 
والماذاه  والمساتويات اتقتصاادية أو   األديااناخاتالف    إلاىوذلك دون ن ر  

 اتجتماعية أو الجغرافية.

ثاني عشر: يدعى قاادة وأعجااس الجامعاات المنحرفاة المتخاذه مان 
الاادين ستارالممارسااةانحرافاتها أن أبناااس وأعجاااس هااذه الجماعااة فقااط هااد 
المسئولون عن إصال  الناس والمجتمعات وهد يفعلون ذلك إلدعاائهد حورا 

د يمتلكااون الحقيقااة المطلقااة التااي تيعرفهااا غياارهد . وهااذا مااا وعاادوانا أنهاا
 

هوا ماا كهاوع عصا  الهايالري كليصتا عال ذال كتاةااا ) ياارات  او ة(، مصها ر ذال م ت اة   (1)
 مدة لل، اما كهوع عص  اةا ح سراتاا ، ارم المراماال عج الهيالري كليصت عال.
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يجعلهد يسعون بال األسالي  غير المشروعة للقف، على السلطة وامتالكها 
ويافااى فااي هااذا الرجااوع إلااى اتاا  ودراسااات فيلسااوف هااذه الجماعااات ساايد 

اتابا أهمها )معالد  28( عددها 1966أغسطس -1906أكتوبر   9قط  )
م ، و )العدالااة اتجتماعيااة فااي اإلسااالم( أبرياال 1964فااي الطريااق( ساانة 

و )فاااي ظاااالل القااارلن(  1960م، )التصاااور اإلساااالمي ومقوماتاااو(1949
 وغيرها.

ثال  عشر: انصار هذه الجماعات المنحرفاة تؤااد أن الادين مانهج 
شامل للحيااه ، وهاذا صاحيم لكان المصايية أنهاد يقادمون هاذا المانهج مان 

وت يرجعااون إلااى العلماااس المتخصصااون فااي  من ااورهد القاصاار الكنحاارف ،
الدراسات الشرعية ، وإلى الجامعات التاي تادرس هاذه العلاوم وفاي مقادمتها 

والماذاه  اإلساالمية خاصاة جامعة األحهر ، وإلاى لراس واجتهاادات الفقهااس  
المذاه  األربعة الكبرى المعروفة في تااريخ الفكار الساني . ااذلك يرفجاون 

طي الذي يساوى باين الجمياع فاي  ايد الصاحة والعادل الفكر اإلسالمي الوس
للجميااع دون وتحقيااق المصااالم العامااة والمساااواة واإلخاااس وإعمااال العقاال 

اسااتثناس ، والمصاايية األكباار أنهااد يحاااولون فااري فهمهااد المنحاارف علااى 
ايخاارين ، ويفرضااون الوصااايا علااى أتياااعهد وعلااى الناااس جميعااا قهاارا ، 

ية أو الناحيااة الدينيااة التااي يرفجااها اإلسااالم وهااذه هااى أبشااع أشاااال الفاشاا
 الصحيم ، اما ترفجها رساتت السماس إلى األري .

رابااااع عشاااار: يؤاااااد قااااادة هااااذه الجماعااااات المتطرفااااة واإلرهابيااااة 
والمنحرفااة أن ااال الناااس فااي المجتمااع و الااذين ت ينتمااون إليهااا عصاااه، 
مذنبون ، بل افار ، سواس أكانوا مسلمين أو غير مسالمين وهاذا يعناى فاي 
ن اارهد ضاارورة إعااادتهد إلااى الاادين المغلااق الااذي يفهمونااو بااالقوة المساالحة 
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لوصاول للساالطة بطاارك غيار مشااروعة ، وهاد يرفجااون تمامااا ومان خااالل ا
أعماااال العقااال ، أو الحاااوار ، أو اتجتهااااد الاااذي هاااو فاااي اإلساااالم فريجاااة 

 .إسالمية

خااامس عشاار: الجماعااات المتطرفااة أنشااأت ةاادي  مااا يطلااق عليااو 
اإلسااالم السياسااي وهااو يقااوم علااى ااال أشاااال التعصاا  الااديني والمااذهبي 

 . يقي، ..... إلخوالفقهمى، والعرقي، حالط

وهااذا يتناااق  تمامااا مااع ةقيقااة اإلسااالم فااي وسااطتيتو وعدالتاااو 
وسااماةتو واألخااااس والوةااده والرةماااة و الحقااوك والحرياااات والكرامااة يؤااااد 
دعاااائد الدولاااة المدنياااة ، والدولاااة التعاقدياااة ، الدولاااة الدساااتورية ، ودولاااة 

لاة العلاد والاتعلد المؤسسات ، دولة سيادة القانون ، دولة إعمال العقل ، دو 
وعماااارة األري ، دولاااة تحقياااق الخيااار للجمياااع ، دولاااة مشااااراة ادبنااااس 
 المجتمع في اتخاذ القرارات بأسالي  تن يمية بعيدا عن الفوضي ..... إلخ.

سادس عشار: اال الجماعاات المتطرفاة تؤااد علاى مبادأ اتساتعالس 
على ال من هو خارو الجماعة وهد الغالبية الع مة . هاذا المبادأ مرفاوي 
في اإلسالم فقد أكد عليو الصالة والساالم أناو ت يادخل الجناة مان فاي قلياو 
مثقال ذرة من ابر، ويج  أن نؤاد أن هللا ةذرمن تم،يق المسلمين وتكوين 

يع أو فاارك إساالمية مختلفااة بعجاها عاان بعا  ، وأكااد سايحانو وتعااالى شا
علااى ضاارورة الوةاادة فااي الاادين واتعتصااام بحباال هللا الواةااد األةااد الخااالق 
لكل اليشر والذي ارتجى اإلسالم اعقيادة وشاريعة وأخاالك و ةجاارة و يماا 

ُقوا دِّ ويافي في هذا الرجوع إلى قولو تعالى : ) يَن َفرا َيًعا إِّنا الاذِّ يَنُهدس َوَااُنوا شاِّ
سٍ  يس ي شااَ ُهدس فااِّ نس َت مااِّ ا لاسااس ُرُهدس  إِّنامااَ ى َأمااس ِّ  إِّلااَ دا  ّللاا ُئُهد ثااُ ا ُيَنباا ِّ اُنوا بِّمااَ ونَ  اااَ َعلااُ  (َيفس
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ِّ وقاال تعاالى فاي ساورة لل عماران : )    (159-)األنعام   لِّ ّللاا ُموا بَِّحباس َتصاِّ اعس
ُقوا يًعا َوَت َتَفرا  .(103-( )لل عمران َجمِّ

ويج  أن نؤاد اذلك على أن اإلسالم ادين ارتجاه هللا لكال أنبيائاو 
ورسلو وعياده هو منهج ةيااة لكال النااس ، ويادعوا إلاى الوةاده والتماساك 
والتكاماال والحقااوك والحريااات للجميااع وياادعوا إلااى التسااامم والعاادل وإةقاااك 

واليحا  العلماي الحق والمساواة للجميع ، ويدعوا إلى إعمال العقل والتعلايد 
والفكر في ال مخلوقات هللا الكون والمجتمعات اإلنسانية والتاريخ ، ويدعوا 

 إلى عمارة األري .
ومن هنا يحرم توظيو الدين لتحقياق أهاداف شخصاية أو سياساية 
أو يحقق مصالم فئات أو جماعات مصطنعة على ةساب المصاالم العاماة 

، أو ةتااى المصااالحالعامة لجميااع أبناااس المجتمااع مساالمين وغياار مساالمين 
المشروعة لجميع الناس . هذا ما تخالفو الجماعاات المتطرفاة أو اإلرهابياة 
أو المنحرفة التي تتخذ من الدين وسيلة لخداع الجماهير للوصاول ألهاداف 
خاصة سياساية أو اقتصاادية أو اجتماعياة . وهاذه هاى الجامعاات الفاشاية 

 لمنطق السليد.التي يرفجها اإلسالم ويرفجها العقل وا

وثورات الربيع العربي وحورو  اجليول   رهابيةاإلاجلماعات   -6
 اخلامس:

أن  إلاااى -أكااااديمي وااتااا  ساااعودي–ذهاا  الاااداتور أةماااد الفاااراو 
  اراك أوباما" قامت على وهمين:مخططات أمرياا في عهد الرئيس "ب

األول: أن الدول العربية تحامهاا دياتاتورياات، وأن الباديل لتحقياق 
 .المسلمون  اإلخوانالديمقراطية هد 
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أمرياا بقيادة "أوباما" من  أسهمتالمسلمين إذا  اإلخوانالثاني: أن  
علااى أمرياااا التعاماال والحصااول  سيسااهلتماياانهد ماان ةاااد العااالد العربااي، 
ل ألنهاا ساتتعامل -اقتصااديا واساتراتيجيا–على ما ترياده مان العاالد العرباي  

 دولة عربية. 22مع مرشد واةد بدت من التعامل مع 

فاي دراسااتو ومداخالتاو ماع برناامج الحااياة فاي القنااة وأكاد الفراو  
" ااان يااره م، أن "أوباماا11/10/2020يوم األةد، بتاريخ:    MBCمصر  
ه مستشار "أوباما" )بان  ويح العرب،   إيران والحجارة الفارسية، وهذا ما أكدا

 . World as it isرودس( في اتابو )العالد اما هو( 

وقااد اااان مشااروع "أوبامااا" الاارئيس فااي الشااروك األوسااط، هااو أن 
لك فااي عاادة دول فااي نفااس ت هاار ثااورات الربيااع العربااي، أو مااا يساامى اااذ

، اساتغلت الصاهيونيةنت ثورات مخططة مان الغارب ومان القاوى الوقت، واا
معاناة الشع  في هذه الادول العربياة مادة طويلاة، واساتهدفت هاذه الثاورات 

يؤااد التواطاؤ والتعااون الكامال السلطة، وهذا  إلى اإلخوانالم،عومة وصول 
رة التااي دتااو التويتااات الكثيااوالغاارب األمرياااي، وهااو مااا أك اإلخااوانقااوى  بااين
را  لاااااا"هيالري  م2020أكتااوبررئيس األمرياااي "تراماا " خااالل شااهر بها الااسااُ

كلينتون" واعترافها بدور أمرياا "الح،ب الديمقراطي" عندما اان في السالطة 
السالطة فاي   إلىالمسلمين ووصولهد فعال    اإلخوانبرئاسة "أوباما" في دعد  

 30ضاادهد فااي أن خاارو الشااع   إلااىم، واسااتمرارهد ساانة، 2012مصاار 
ةرب أهلية،  إلىمليون مواطن في الشوارع، لشعورهد أنهد يقودون الشع  

بيع البلد لقوى أجنبية، وانهيار  إلىما أطلق عليو الفوضى المن مة، و   إلىو 
ر الااذي يتكااون ماان أفااراد هويااة مصاار ومؤسساااتها، وقااد اااان لجاايش مصاا

في انحيااحه لمطالا  الشاع ، والحار  علاى ةماياة مصار   شعبها دور مهد
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يونيااو  30ماان التماا،ك واتنقياااد ألطماااع الغاارب والصااهيونية، فكاناات ثااورة 
 أبنائها المصريين. إلىمصر  وعودةم، 2013

ومواجهوة التطورف ية  اإلنساناجلامعات ونهضة اجملتمعات   -7
 :واإلرها 

ومراةلو دوًرا اساتراتيجياا التربية والتعليد بجميع أنواعو  قجية  تحتل  
والساالم ومختلاف  ايد   األمنفي بناس وتنمياة ونهجاة وتقادم المجتمعاات  فا

 التقدم يتمثلها أبناس المجتمع من خالل التعليد والتربية.

المواطنااااة بمعنااااى الحقااااوك والواجيااااات والحريااااات لجميااااع أبناااااس ف
ساااتوى المجتماااع دون الن ااار تخاااتالف الااادين أو العااارك أو اللاااون أو الم

يتعلمااو أبناااس المجتمااع ماان خااالل التربيااة  أمااراتجتماااعي واتقتصااادي.. 
صاناعة وحراعاة وتجاارة وبناوك  -والتعليد والتنمية اتقتصاادية باال جوانبهاا

وتصدير واستيراد وإنتاو واساتهالك وتوحياع يتساد بالعدالاة أمار يتحقاق مان 
 جان  عوامل أخرى. إلىخالل التربية والتعليد  

ناجحااة المسااتقرة التااي تااؤدي وظائفهااا بنجااا  هااي نتاااو واألساار ال
الاداخلي والخاارجي فاي المجتماع هاو  األمانالتربية والتعليد وعوامل أخرى  و 

ناجحااة تقااوم بهااا األجهاا،ة  إجااراساتمحصاالة تربيااة وتعلاايد ناااجم ومحصاالة 
 ية في المجتمع.األمن

عواماال  إلااىوالتماسااك والتكاماال والوةاادة الوطنيااة ألبناااس أي مجتمااع يرجااع 
 كثيرة أهمها التربية والتعليد الجيد والناجم والوتس الكامل لدري والوطن.
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والمؤسسات الناجحة في أي مجتمع والعالقات الطيياة باين أبنااس المجتماع  
وإعماااالهد لمن وماااة القااايد العلياااا ومااااارم األخاااالك فاااي فكااارهد وسااالواهد 

 ليد.عوامل اثيرة أهمها التربية والتع إلىوعالقاتهد ترجع 

ولعاااال  يااااام وبناااااس المجتمعااااات والاااادول والمجتمعااااات المحليااااة ومختلااااف 
الجماعات اتجتماعية والسياسية واتقتصادية والعائلية وغيرهاا ت يماان أن 
يتحقااق دون وجااود تربيااة وتعلاايد  داخاال األساار أو الماادارس أو اإلعااالم أو 

 في ال المجتمعات. والدين غير ذلك من أجه،ة التربية والثقافة

وإذا اان التعليد والتربية في المرةلة قبل الجامعياة هاو المسائول عان بنااس 
اد المااواطن وتشااايل الشخصااية الوطنيااة  وهااو المساائول عاان إعااد اإلنسااان

نتماس والوتس لوطنو وأرضو وبالح  والتعاطف ألبناس الناجم الذي يشعر بات 
تعليميااا وتربويااا وفكريااا ونفساايا  اإلنسااانبلااده  وهااو المساائول عاان إعااداد 

لمرةلة الجامعة بال درجاتها وميادينها  وبع  أنواع التعلايد قبال الجاامعي 
الفنياة ال،راعياة أو الصاناعية أو   األعمااليعد الخريجين لايع  الحارف أو  

فاااإن المرةلاااة الجامعياااة هاااي المسااائولة عااان إعاااداد  ة أو غيرهاااا..التجاريااا
دارة المجتماع فاي اال المياادين  وهاي در العلمياة والفنياة القاادرة علاى إالكوا

المسئولة عن إمداد المجتماع بالكفااسات المهنياة القاادرة علاى إدارة وإنجاا  
 -تصادير -بناوك  -تجاارة  -صاناعة  -كل برامج التنمية اتقتصاادية )حراعاة

اسااتيراد..الخ(  أو تنميااة اجتماعيااة تعلاايد وصااحة وإساااان وااال الخاادمات 
اتجتماعيااااة والفنيااااة مثاااال المحاساااابين والمعلمااااين واألطياااااس والمهندسااااين 

 واإلعالميين..الخ.

والتعليد الجامعي هو المسئول عن تخريج المفكارين القاادرين علاى 
دي والتربااوي فهااد وتحلياال ودراسااة ااال جواناا  الواقااع اتجتماااعي واتقتصااا
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والصااحي واتسااااني والبيئااي..الخ  وهااؤتس لااديهد القاادرة علااى دراسااة وفهااد 
وتحليل ما يواجهو المجتمع مان مشااالت وأحماات وتحاديات علاى المساتوى 
العاااام  أو داخااال المجتمعاااات المحلياااة المتيايناااة والمتعاااددة  وبعاااد الدراساااة 

ط والبرامج التنفيذياة والتحليل ياون لديهد القدرة على رسد السياسات والخط
 لمواجهتها بشال علمي منهجي واقعي ناجم.

والتعلايد الجااامعي مساائول عان تن اايد وإعااداد مراكا، علميااة لدراسااة 
اةتياجات المجتمع من مشروعات تنموية تحقق ارتفاع مساتويات المعيشاة 

 ألبنائو أو للمواطنين بشال عام.
ثيااة المعروفااة والتعلاايد الجااامعي مساائول عاان إنجاااح العمليااات الثال 

وهي التعليد واليح  العلمي وخدمة المجتمع  سواس المجتمعاات المحلياة أو 
 المجتمع العام أو الدولة.

والتعلاايد الجااامعي هااو المساائول عاان تخااريج المباادعين والمفكاارين 
القادرين على اتبتكارات العلمية في اال المجااتت اتقتصاادية واتجتماعياة 

واعهااااا  وهااااؤتس يحققااااون أهااااداًفا اقتصااااادية والبيئيااااة والخاااادمات بااااال أن
 واجتماعية محلية وإقليمية وعالمية.

والتعليد الجامعي بأساتذتو وعلمائو مسئول عن المشاراة فاي رساد 
سياسااات وخطااط وباارامج التنميااة المحليااة والقوميااة داخاال الدولااة فااي ااال 

 مجاتتها.

على ال برامج التنمياة   التخديدوالتعليد الجامعي هو المسئول عن 
بمعنى التخطيط لتخريج ال الكوادر المهنية المطلوبة للمجتمع على مستوى  
الخطط قصيرة أو متوساطة أو طويلاة المادى  وهاذا يعناي التخطايط لتخاريج 
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أطياس ومهندسين ومعلمين يحتاجهد المجتماع بعاد خماس أو عشار سانوات 
 بيل المثال.على س

والتعلاايد الجااامعي هااو المساائول عاان نقاال أةاادث العلااوم والفنااون 
والتكنولوجياااا العالمياااة لمجتمعاتناااا واتساااتفادة منهاااا بعاااد تطويعهاااا لواقعناااا 

 الثقافي والديني والبيئي والتاريخي والجغرافي.

والتعلاايد الجااامعي هااو المساائول عاان نشاار الوسااطية واتعتاادال فااي 
قات ومواجهاة اال أشااال التطارف والعناف واتنحاراف  الفكر والسلوك والعال

لكتروني ونشار الشياب الوقوع في خطر التجنيد اإل وهو مسئول عن تجني   
عناصاار األمااة  التااي يقااوم بهااا الشااائعات والفااتن والتشااايك والو يعااة بااين 

التااي تتخااذ ماان الاادين  رهابيااةاإل الااوطن ماان الجماعااات المتطرفااة و  أعااداس
 عياسة لممارسة انحرافاتها.

والتعليد الجامعي مسئول عن ساالمة وصاحة أساالي  التفكيار عناد الشاياب 
وتنمية قدراتهد على اشف ال أنواع الجالل واتنحراف سواس على مساتوى 
الواقااع أو فااي وسااائل التواصاال اتجتماااعي  ومااا ذاك إت ألن الجامعااة تعلااد 

 .والفكر النقدى المستنير قارن طالبها الفكر الم

وتشاك أن شخصاية األساتاذ وفكاره وسالواو وعالقتاو بطالباو عامال 
أساس في تشايل شخصية الطالب  فاألستاذ بعاد األب قادوة ماؤثرة للشاياب 
خاصة فاي هاذه المرةلاة المهماة فاي ةياتاو  فالشاياب عمااد األماة والدولاة 

 والمجتمع في ال المجاتت.

ؤدي وظائفهاا ر اثيارة لبنااس جامعاة ناجحاة تاعناص وتشك أن هناك
بنجا  لخدمة طالبها ومجتمعها وتشك أن إعداد األستاذ هو العمود الفقري 



 

 

 

41 

للجامعة الناجحة  ونقصد باألساتاذ النااجم هاو الاذي تتاوافر فياو خصاائص 
علمية وفكرية ونفسية وتربوية محددة  وياون محًيا للحيااة وللطاالب  قاادًرا 

ومات بافاسة  ومن خصائص األستاذ الناجم القادرة علاى على توصيل المعل
تقويد شخصية الطالب واإلنجاحات العلمية والفكرية لطالبو بموضوعية  وأن 
ا وفكريااا وساالوايا بناااًسا علااى  ياااون قااادًرا علااى التميياا، بااين طالبااو علميااا
معااايير موضااوعية  واألسااتاذ الناااجم قاادوة اباارى أمااام طالبااو  وأنااا أتااذار 

بأسااتاذتي الااذين اااانوا عمالقااة فااي العلااد والساالوك والفكاار والعالقااات تااأثري 
 واألبوي والهادف مع أبنائو من الطالب. الناجمالطيية والتفاعل 

وتشااك أن المناااهج الدراسااية التااي تحقااق أعلااى المسااتويات الفنيااة 
والعلمية والتقنية العالمية يج  تطويعها ثقافياا ووطنيا وتاريخيا وواقعيا بما 
يخدم المجتمع  هذا يعني أن الجامعة مسئولة عان نقال واساتيعاب وتاوطين 
التكنولوجيااااا تمهيااااًدا لإلبااااداع واتبتكااااار فيهااااا  واااااذلك يجاااا  أن تتناساااا  
المقررات العالمياة ماع المساتويات والقادرات اتساتيعابية للطاالب  ويجا  أن 

ا و  اقتصااديا تكون المناهج قادرة على تطوير وتنمية وتحدي  المجتمع مهنياا
 وبيئيا ةس  تخصص ال قسد وال الية.

وتشك أن تطوير المناهج وطرك وأسالي  التدريس التفاعلي عامال 
مهد في بناس فكر وعلد وثقافة الطالب  سواس أكان التعليد مياشًرا وهذا أهد 

لو فوائد ابيرة وقد ياون ضارورة  الكترونيا  وهذإ وأكثر فائدة  أم اان تعليًما
 ةتمية اما ةدث في وباس اورونا.

ومماااا يجااادر بالاااذار أن طريقاااة التلقاااين التاااي تساااتخدم فاااي أغلااا  
الجامعاااات تساااهد فاااي جعااال الطاااالب والمتخااارجين فريساااة ساااهلة ألنصاااار 

تطرفة المتسترة باسد الدين  وفريسة سهلة للتجنيد مالجماعات المنحرفة وال
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ا يلقناااون اتلكتروناااي مااان خااا الل وساااائل التواصااال اتجتمااااعي ألنهاااد أيجاااً
 الشياب أفكاًرا ضالة.

وتشك أن تعليد الطالب ايو يفكرون بشال علمي ونقادي منهجاي 
يجن  الشياب هذه المهالاك ألنهاد سياتشافون فسااد أفكاار هاذه الجماعاات 

 .وتناقجها الواضم مع ميادئ الرساتت السماوية الها المنحرفة

أن ال رئيس يحار  أن يااون لاو  إلىالسعودى  كات الوأشار  كما  
أعتقد و  هية للعرب ،اوباما الذى اان مصابا بعقدة الكر الرئيس أ  انجاحًا ، وأن

نجااحه التااريخى إ هاو الديمقراطياةنشاره  بحجةن إقامة ثورات الربيع العربى أ
مناو  النووى الذى إنسح  إلتفاك وانجلتراتقارب مع إيران ، الوعند ما فشل  

وحيااارة الخارجياااة األمرياياااة  الينتاااون ولاااد تكااان هااايالرى  )دونالاااد ترامااا ( .
لمشاااروع الربياااع العرباااى إت بعاااد أن تعرفااات علاااى قنااااة  الساااابقة متحمساااة

ذلك خالل فترة فجايحة )مونيااا باكستانية وهى ) هو ما عابدين( و إخوانية  
 . (3) لوينساى( ةي  اانت هيالرى فى أسوأ ةاتتها

وقااد اااان الممااول لثااورات الربيااع العربااى ، ولكاال أنشااطة الجماعااة 
 أوباماا ، هااى قطاار أمريااااادة رئايس ياافااى مصار والعااالد العرباى بق رهابياةاإل 

عاالمى ،  أنهاا مراا، إساتخيارات دويلة قطر على إلىوين ر د. أةمد الفراو  
والقااااااااوى  أمريااااااااااقااااااااول الياةاااااااا  المااااااااذاور أن القااااااااوى الع مااااااااى ) يو 

مير قطر الذى أحا  والده وجاس أرست شخصية ةمد بن خليفة  الصهيونية(د
وأناو  واللسعودية ودول الجوار ومصار ، فارأ  واره  دمن ةق  ووما يحمل  ماانو

خاالل  . وهذا من ةال أطماع القوى الكبرى فى المنطقأنس  شخص لتنفيذ  

 
 راجق كتاب هيالر  كليصت ع ) يارات  و   ( مترجم ذ  م ت ة مدة ل  (3)
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السلطة فى ال الابالد العربياة   إلىبالمسلمين    ةالمسما  اإلخوان  قوى توصيل  
ووصاول  فى تفعيل ثورات الربياع العرباى  ةاانت قناة الج،ي،ة هى األدا  . وقد

ن خليفة إذا نجحت الثورات د ةمد بن ةلإالسلطة . وهو يقول    إلى  اإلخوان
لهاااا ، دون علاااد بطبيعاااة م عراباااا يالمخططاااة مااان الغااارب ان يصااا ةالعربيااا

لوجاود حالت قطر نفسها من ا. هذا يعنى انها لو نجحت ت   رهابيةاإل الثورات  
راس قاال بهاا )باين رورسااى( اي وهاذه  بالجماعاة وأذنابهاا .نهاا تتاؤمن إتأل 

فقد  . (4)فى اتيو ومذاراتو واان مستشارًا للرئيس أوباما خالل فترة رئاستو 
لإليرانيين ، وأنو ااان يعشاق إياران وةجاارتها   وأكد اره اوباما للعرب ، وةي

ةد العمى اما يقول )بين رورسى( . وقد اشاف فاى اتاباة أن )أوباماا(   إلى
علاى المشارك العرباى ، بعاد رفاع العقوباات عنهاا .  أطلق يد إياران للسايطرة

ياادها فااى الاادول  وإتفااق أوبامااا مااع إيااران علااى رفااع العقوبااات عنهااا وإطااالك
 العربية ، مقابل توقفها عن النشار النووى عشر سنوات . 

سياسااة )أوبامااا( مااع  ت( الكثياار ماان صاافايويعااري اتاااب )رورساا  
. ال ذلك ماع  رهابيةاإل سوريا والعراك ، وعن الجماعات إيران ونشاطها فى  

اعااش العلااد أن أوبامااا اااان يعاارف أن إيااران هااى ماان يحاارك ويوجااو تن اايد د
 اإلخاوانمان تن ايد   ، التاى خرجات بادورها  ةى الذى خارو مان القاعاداإلرهاب
 بالمسلمين حورًا وبهتانًا.  اةالمسم

الرئاساااية  نتخابااااتوقبيااال ات  م2020 أكتاااوبر شاااهروخاااالل أوائااال 
نتون( عندما يم ( الكثير جدًا من التويتات ) لهيالرى الااألمرياية أخرو )تر 

تصااالها بعااد ثااورات الربيااع اجاااس فااى بعجااها  ياارة خارجيااة سااابقةكاناات وح 
بااا و يجااوب أور الااذى اااان  العربااى ياااألمير فيصاال وحياار الخارجيااة السااعودى
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المسلمين فى  اإلخوان ضد 2013يونيو  30ثورة   ألقناعهد بصدك وأهمية
نتاون بااألمير فيصال للتو او عان دعاد مصار يمصر اان اتصال هيالرى ال

واليحاارين ، لكنااو رفاا  ووضااع سااماعة التلفااون فااى وجااو هاايالرى ةساا  
عاادل  قولها . اذلك ةدثت الملاك عبادهللا ملاك الساعودية ، اماا تحادثت ماع

طلبات  ةيا دية بعاد وفااة األميار فيصال الجبير الذى وحير للخارجية الساعو 
ن إ قاال لهااإت أناو ضاطرابات بهاا ، نو عدم دعاد اليحارين فاى مواجهاة اتم

 لاادعد الحاااد الشاارعى والمنامااةالقااوات السااعودية علااى الجساار بااين الاادمام 
يسامى  لليحرين . ال هذا يدل على دعاد أمريااا خاالل فتارة ةااد أوباماا لماا

المسااماة خطااأ  رهابيااةاإل او الجماعااات  ييناإلرهااابولدخااوان بااالربيع العربااى 
الغارب  طماعألتحقيق  اد هذه الجماعات فى مصربالمسلمين ، ودعمهد لح

 ساالميةاإلب  المساماة  واال الجماعاات  اإلخوانن  أوالقوى الصهيونية والواقع  
 تها فاىاوإمتاداد بالجماعاة تعتارف فقاط  وإنماات تعترف باوطن وت مواطناو ،  

الحاااد باادعد قااوى  إلااىدول اثياارة . وااناات هااذه الجماعااة عناادما وصاالت 
، والتنااحل عان جا،س مان  ةاروب أهلياةفاي الغرب ، على وشك إيقاع مصر 

اسارائيل . اال هاذا يعناى إنهياار وضاياع   فلساطينية لصاالمالسيناس والقاوى  
ةمايتااو ساايحانو لمصاار ، ثااد ثااورة الشااع  الااو و مصاار . ولااوت فجاال هللا 

لجاايش ألهدافااو ، لحاادث ت قاادر هللا مثاال مااا ةاادث لاادول ةولنااا وةمايااة ا
 تحطمت وحالت هويتها لدولة مستقرة متكاملة لكن هللا سلد . 

 أكتاااوبروفاااى هاااذه الوثاااائق السااارية التاااى تاااد اإلفصاااا  عنهاااا فاااى 
 تااام تلااك المااؤامرة التااى  والتااى تكشااف بوضااو  الينتااون لهاايالرى  م2020

 اإلخااواندباارت بينهااا والمخااابرات اتمريايااة والصااهيونية ماان جهااة ، وبااين 
والتى سموها الربيع   الدول  ، إلةداث الفوضى فى  أخرى   ةيين من جهاإلرهاب
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 للساالطة ، فااى هااذه الوثااائق يقااول أةااد ووصااولهد اإلخااوان العرباى ، ولاادعد
ياة فاى النياب  مان القاعاده  %50ةصلوا علاى    اإلخوانلهيالرى ، ان    اإلخوان

 اللباااراليينوبعااا   تفااااك ماااع ةااا،ب الناااورويحااااولون ات  2012 انتخاباااات
ى ان الكتاااتنى اإلخااوانماان المقاعااد . اااذلك ذااار هااذا  %75 إلااىللوصااول 

 اإلخاواناشفت هاذه الوثاائق أن  اماسوف يصيم رئيسًا للمجلس النيابى . 
اااالتى  مدنيااة دولااة، ولاايس  إسااالميةسااوف يؤسسااون دولااة دينيااة سااموها 

ذلااك ألن اإلخااوان أعلنااوا فااى  (5) ةأسسااها الرسااول عليااو السااالم فااى المديناا
وبعاد  لدولة ، ثد رشحوا خيرت الشاطرلن يرشحوا أةد الرئاسة    ية أنهدالبدا

محمدمرسااى  اإلخااوانى أن رفاا  الترشاايم ألسااياب قجااائية ، رشااحوا البااديل
وضمن هذه المؤامرة الكبارى أن هاذه   نتخاباتالعيار الذى تد إنجاةو فى ات 

مان  اشف أن ةدود مصر مع ةماس سوف تكاون مفتوةاة  الوثائق السرية
نهااد ت يؤمنااون بااالوطن وت بااأري الل األنفاااك . وهااذا غياار مسااتغرب أل خاا

إةساسااهد فقااط بالجماعااة  وإنماااالااوطن ، ولاايس عناادهد إةساااس بالدولااة، 
هاذه الوثاائق السارية .  اإلساالم موالخالفة وهو أصاًل ما يتناقص مع صاحي

 الجمهورية ) ترم  ( .  أمرياامن جان  ةاكد  تمت

ول ماااان الرئاسااااية األمريايااااة فااااى النصااااف األ  نتخاباااااتقبياااال ات 
،  الينتاااون اشاااف أيجاااا عااان ماااؤامرة ابااارى باااين هااايالرى  م2020أكتاااوبر

 السالطة ، وهاذه الماؤامرة هاى األتفااك علاى  إلاىومرسى العيار الذى وصل  

 
، االت  ئعلصااا عمارا ئ واا 2020راجق م ةي ات هيالر  كليصت ع الت  كهوع اكت ار   -  5

 .2020، اكت ار  11،12ذ  ةرنام   الن اية 
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علااى غاارار  ةااالل مليشاايات إخوانيااة باادًت منااوإتفكيااك الجاايش المصاارى ، و 
نائا  ال خيارت الشااطر الينتاون الحرس الثورى اإليرانى . فقد الفت هايالرى 

، وخطاة أساامة ياساين   ىاألمنالحقيقى لإلخوان بإضعاف الجهااح  والرئيس ا
 اإلخااوانماان  اً كاناات جاااه،ة إلسااتبدال رجااال الشاارطة ، ووضااع ماااانهد شااياب

يين هذا واثير غياره يادل بماا ت يادع أى شاك أن مصار خاالل السانة اإلرهاب
لاد تكان تحااد  2013وةتى يونياو  2012/2013  اإلخوانالتى ةاد فيها  

باأوامر مياشارة  خاواناإل ااان يحامهاا وإنماامن مصر أو بقرار المصاريين ، 
سااتخياراتية لتحقيااق اصااهيونية وغربيااة و  ى أخاار  وجهاااتوترايااا  أمريااااماان 

اااال هاااذا وغياااره يؤااااد أن ثاااورة الشاااع   6أهاااداف الجيااال الخاااامس للحاااروب
أفسدت  قد لشع والتى إنحاح إليها جيش ا م2013 يونيو 30المصرى فى  

 إلاىالاو مان الخريطاة الجغرافياة ، و  العاالد العرباى ةأكبر مخطاط دولاى إلحالا
عدم ساقوطها  إلىو  أهلية وفتنة ت يعلد مداها إت هللا بإنقاذ مصر من ةرو 

. لكن هللا  (7)كدولة . وإذا ةدث هذا لمصر سقط الخليج وال الدول العربية 
 ووضاع روةا شع  والجيش وقائده الاذىلى الجونعمتو ، ثد بف  وسلد بفجل
 مصر ألهلها وشعبها .  سترجاععلى يده ت

  
  

 

راجاق م يتاات هايالر  كليصتا ع التا  سااريتاا اإل ارم اإلمي ياة لاا )مراماا( ال ما رياة قبياال  6
 . اراجق ال ات عمرا ئ وا الساةح ذكرها2020األنتخابات الر اسية األمري ية ئكت ار  

 هالر  كليصت ع عراب   راب الهرل األاسط . 14/8/2020راجق الي ل السابق  7
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 ؟  سالميةاإلماهى األهداف اخلبيثة للجماعات  -8
صاااحيم  إلاااىأن هاااذه الجماعاااات ت تنتماااى  إلاااىا سااابق أن أشااارن  

 جنبيااة الصااهيونيةشااأها وطورهااا وةماهااا المخااابرات األوأن الااذى أن اإلسااالم
وفااى  والرأساامالية واتسااتعمارية ةتااى تكااون خنجاارا فااى ظهاار الاادول العربيااة

واتساتعمارية   والسايطرة الصاهيونية  الغربياة  السايادةتساتمرار    اإلسالمظهر  
وتقااادمها  المنطقاااة العربياااة نماااو تعوياااقجانااا   إلاااىعلاااى المنطقاااة . هاااذا 

بياة و الادول األور   درجة ابيره من التقدم االنمور األسايوية أو  إلىووصولها  
 ذاتها . 

وت شاااك أن هااااذه الجماعااااات وماااان وراسهااااا ماااان قااااوى صااااهيونية 
ه السلطة فى المجتمع ةتى تكون أدا  إلىتحاول الوصول بها    واستعمارية ،

فاى المنطقاة . وهاذا ماا تحقاق بعاد ماا يطلاق   طليعة لتنفيذ أهدافها الخبيثاة
المساالمين  اإلخااوانووصااول  2011الربيااع العربااى فااى مصاار  رةعليااو ثااو 

مصار وثاار  ، وإساتمر ةامهاا لمادة عاام أساوأ أعاوام2012للسلطة . عاام  
الاذى نا،ل فاى ثاورة   الشاع   إلاىضدها ال الشع  المصرى وإنجاد الجايش  

، ومن هنا تد  مليون مصرى  ها جوجل بأكثر من ثالثيندةد  2013مة  عار 
سالطة شارعيو جدياده ةاددها الشاع  مان   إقصائهد عان ةااد الابالد وتولات

 اتنهياااارمااان أنقاااذت مصااار  2013قانونياااة هاااذه الثاااورة  انتخابااااتخاااالل 
 الصااهيونية العالميااة وتاادمير مصاار أقاادم إلرادةوالرضااو   هليااةوالحااروب األ

هااذا  مصاار ماان تعااالىالعااالد . وقااد نجااى هللا ساايحانو و  دولااة وةجااارة فااى
المصااير الم لااد بفجاال ةمايتااو لهااا و دعااوات ااال األنبياااس لهااا ، وبفجاال 

علااى مصاار ماان خااالل ةاااد  الصااهيونى التساالطشااعبها الع اايد الااذى رفاا  
هاو  مان خاالل جيشاها الع ايد الاذىوقد تحقق ذلاك  ،    سالميةاإلالجماعات  
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تدخل بأمر من شعبها الع ايد ، وت شاك أن جيش الشع  المصرى ، والذى 
لتجليل الناس،   سالميةاإلخطأ ب  المسماة  رهابيةاإل كل الجماعات المنحرفة و 

هى ورقو شيطانية فى يد من أسسها من أجه،ة مخابرات صهيونية وغربياة 
خفااس إفاى  ةجية برناارد لاويس المتمثلاي، لتحقيق أهدافهد فى تحقيق استرات

ماان الخريطااة الجغرافيااة ، واسااتيالس هااذه األجهاا،ة علااى ااال  العااالد العربااى
واليشارية ، بال واساقاطها و   ةالمالية واتقتصادي  العربية  المجتمعاتمقدرات  

 إنهائها من الوجود . 

 :فيما يلى  سالميةاإلوبشال عام نستطيع تلخيص أهد أهداف الجماعات 
تف لعاماة مان خاالل إثاارة الفاتن ونشار    والشاع  إثارة الشياب خاصة  -1

يقااااع إو  فاااى اعالناااات وتصاااريحات الحاومااااتالشاااائعات الكاذباااة والتشاااايك 
ومؤسساة الرئاسااة ماان  وين الشاع  ماان جهااو ، ومؤسسااتو وجيشااباا الفتناة
، وماان أجاال إثااارة  الشااارع فااى ثااورات إلااىااال ذلااك للناا،ول أخاارى ، جهااة 

الفوضااى الخالقااة أو  رايااس عليااو اوناادالي،ا أطلقااتةااروب أهليااة وهااذه مااا 
الخالقااة  ىكاارة الفوضاافقااط ، وف الربيااع العربااى تسااقار الاادول ولاايس الن ااام

تطبياق لمشاروع برناارد لاويس إلسااقار  والربياع العرباى ، أفكاار واقعياة وهااى
ابتدعوا ما يطلق عليو ةاروب   ذلكوالغرب ، ول  بى لصالم إسرائيلالعالد العر 

الخامس . وهذه الحروب هدفها تخريا  وتشاوية عقاول  الجيل الرابع والجيل
 السياسااى اواياال عاان وون اماا ولشااع  خاصااة الشااياب ليثااور علااى دولتااا

نجااااامام لإل العاااااالمى . وهاااادفها تجنياااااد الشاااااياب الصااااهيونية واتساااااتعمار 
دون تدخل عسارى مان   ودولهالتخري  بالدها    إسالمية  المسماةللجماعات  

  .هذه القوى الغربية والصهيونية فهى ةرب بالواالة
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حقااق ماان تالتااى ت محاولااة إنهاااك الاادول ماان خااالل الثااورات المصااطنعو -2
حاولة جذب مو  تف الشائعات الكاذبةلل العهر اتلكترونى ونشر الفتن و خال 

، إماااا عااان تبناااى لرساااالتها  إساااالمية المساااماةالشاااياب لهاااذه الجماعاااات 
رغية فى الحصول علاى أماوال  ، أو عن اإلسالمالتخريبية ب،عد أن هذا هو 
قطار التاى تقاوم   ةوالغرب المتعاون معاو دويلا  يونيةتبذلها المؤسسات الصه
 .بدور التمويل لإلرهاب

. قتال وسافك دمااس قاوى  إرهابيةمن خالل القيام بعمليات   الدولةرباك  إ  -3
والشع  وتدمير المؤسسات ، هنا وهناك مستعينو فاى هاذا باتجنحاو   األمن

وتقااوم القااوى الغربيااة بتجنيااد  إسااالمية المسااماةالعسااارية فااى الجماعااات 
الااخ ... وأخطاار وتعبئااة الشااياب فااى الاادول الغربيااة ، وتسااليحهد وتاادريبهد 

توظف المرت،قة من شاياب هاذه الادول ، مساتغلة معانااتهد مان   نهاأعملها  
تجارم اال   التاي  األدياانطالة والجهل بحقيقة الدين وال  مشاالت االفقر والي

 والعنف  اإلرهابأشاال التطرف و 

 تجنياد الشااياب والنشاائ سااالميةاإلخطااأ ب المساماةتساتهدف الجماعااات  -4
الغالبية الع مى منهد  من خالل لليات التواصل اتجتماعى التى يقبل عليها

فاى اتعاالم اتلكتروناى مان   يساتعينون فاى هاذا باياار المتخصصاين  وهد.  
لعااااب اتلكترونياااة ، واااال أشااااال الفاااتن و األ أاألخياااار الكاذباااة خاااالل بااا  
 الفهااد وهااذا لجعاال الشااياب نتيجااة لهااذا الكاااذب للنصااو  الدينيااة والتفسااير

 الشااوارع إلااىليااات ، ين،لااون عباار هااذه اي والخاااطئ للاادين الااذى ينشاارون
غياار  وعااةويصااورون هااذا علااى أنااو رفاا  للن ااام ويتحقااق هااذا بنشاار مجم

واتجتماعياة . اال ذلاك   سيةبطايل الدينية والسيامتصورة من الشائعات واأل
 لشياب ا لدى، وت،ييو العقل  ولتشوي
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 :  رهابيةاإلاجلماعات ابتطرفة وهساليب مواجهة  -9
 اإلسالمالتى تتخذ من  رهابيةاإل ن هذه الجماعات المتطرفة و أتشك    

 تبناى أفكارهاا وميادئهاا إلاىساتر لتنفيذ أهادافها الخبيثاة ، ولجاذب الشاياب 
 التاى هاى  اإلساالمنااق  الياة ماع أهاداف ومياادئ صاحيم  تالشاذة والتاى ت

وةرياتاو لكال النااس دون   اإلنساانالرةمة والسالم واإلخاس والتقدم وةقاوك  
ضااد  اسااتثناس ، ت شااك أن هااذه الجماعااات التااى تماااس الجاارائد المن مااة

وللقاارات لهاذا  الشعوب والمؤسسات ، هى جماعات عابرة للحادود ، وللادول
وأن مااة العااالد فااى  تعاااون فااى تحقيقهااا ااال دولتن أيحاا   المواجهااةفااإن 

 األماناال أن ماة المعلوماات و   القارات ويتعاون فى مواجهتها والحرب ضدها
قليمية أو التعااون باين دول اإلفى العالد ، من خالل المؤسسات الدولية أو 

و  لىاى شال من أشاال الدعد المأتقديد    . وهذا يعنى اتمتناع عنالجوار  
و تاااوفير أ،  أعجاااائها علاااى هاااذه األسااالحةري  تاااد ، أوال مااادادها بالساااإ

 مواجهتهااجانا  أناو يجا    إلاىلهد . هاذا    السانو ة والعالو  األمنالمالذات  
قليمياااة والمحلياااة، لماافحاااة لدولياااة واإلعلاااى اااال المساااتويات ا قانونيااااً فاااى 

 وغير مشروع .   وال أشاال العنف غير القانونية والتطرف اإلرهاب

 صاادار العديااد ماان القاارارات المل،مااةإوقااد ساااهد مجلااس األماان فااى   
مثااال هااذا و .  اإلرهااابلماافحااة  . مثااال هااذا القاارار الملاا،م اإلرهااابلماافحااة 

وهاااو قااارار ملااا،م وواساااع  ،2001لسااانة 1373رقاااد  األمااانمجلاااس  رقااارا
نشاأ أالمتحادة . و  األمادمان ميثااك  ابعنو يعتمد على الفصل الساتنتشار أل 

تتألف من جميع األعجاس الخمساة عشار   اإلرهابهذا القرار لجنة لماافحة  
 القانون جميع الدول األعجاس بما يلى  . ويل،م هذا األمنفى مجلس 
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  اإلرهابتجريد تمويل  -1
أموال تتصل بأشاخا  ضاالعين فاى   يةالعمل دون تأخير على تجميد أ  -2

 .اإلرهابأعمال 
لهااذه  إلىيين واإلمتناااع عاان تقااديد أى دعااد مااهاااباإلر أمااوال  أيااةتجميااد  -3

 .الجماعات  
 . رهابيةاإل عدم تقديد أى مالذ لمن للجماعات  -4
أو  اإلرهابتيادل المعلومات بشأن أى من هذه الجماعات التى مارست   -5

  عمليات إرهابية تخطط إلرتكاب
التو ياو عملياات و أصال بالتحقيقاات تالتعاون باين الحاوماات فيماا ي  –  6

 رهابيةاإل  األعماللمن يتورطون فى  ةوتسليد المجرمين والمقاضا
المحليااة علااى تحااريد تقااديد المساااعدات  القااوانينضاارورة الاانص فااى  -7

 النشطة والسلبية لالرهاب ، وتقديد المخالفين للعدالو 
 فعالة لمرا ية الحدود بين الدول رتنفيذ تدابي -8
ويجاا  مواجهااة  (8) اإلرهااابناااك العديااد ماان اتتفاقااات العربيااة لماافحااة هو 

حائفاة للنصاو    مان تفسايرات  رهابيةاإل التطرف الفكرى وما تبثو الجماعات  
الشرعية للشياب ونشر الفتن على أجها،ة التواصال اتجتمااعى ، مان خاالل 

واال الكتا   ، ونشر صحيم الدين  نشر الوعى اتجتماعى والثقافى والوطنى
 

المتندم المعصا  بالمخادرات اال ريماة اال رعاة المصبماة بويصاا : راجق  راسة لم تا األمم   8
األماام  – 2009 راسااة ااا م مهااريعات م اذنااة اإلرهاااب ذاا   ام الخلاايل العرااا  االاايمج 

 المتندم ني ي رك.
الست ع ال امعة العراياة : قارارات الم لاس بهاجع  ايانة األماج  راجق ئياًا ، ئمانة م لس

ساااابتمبر  30ال اااااهرم  2019-2014ال اااا ة األام  –اب ال اااا م  العرااااا  ام اذنااااة اإلرهاااا
 ل.2019
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اااال  باااينوالتكافااال  السااماوية التاااى جااااست لنشااار الرةماااو والسااالم واإلخااااس
جتماااعى حاولااة مواجهااة ااال أشاااال التخلااف اتجاناا  م إلااىالناااس. هااذا 

مان  واإلقتصادى والصحى والتعليمى ... التى يماان أن تادفع بمان يواجههاا
وااااال أشاااااال التطاااارف التااااى تبثهااااا  الشااااياب أن ياونااااوا أساااارى للجااااالتت

عى . و هاذا يعناى التواصال اإلجتماا ، مان خاالل أجها،ة  رهابيةاإل الجماعات  
وبرامج التنمية اتجتماعياة واتقتصاادية لمواجهاة الفقار   ضرورة تبنى خطط

ماع العلاد  .لخ إيطالة والعشوائيات السانية ... لمرضى والالجهل و االشديد و 
قااًا أن تكااون هااذه الجواناا  للتخلااف ت يمااان إطال بااأنبأنااو يجاا  التسااليد، 
و ذريعاة للتطارف الفكارى أ،    رهابياةاإل الجماعات    أةجانمبررًا لإلنتماس فى  

 أو السلواى . 
مياا، بينهمااا . فااالتطرف نأن  اإلرهااابلتطاارف و اويجاا  فااى مواجهااة 

 إلاىالناس سلوك يدعوا  إلىياون أمرًا فكريًا اما يمان أن يتحول    يمان أن
اللقاااسات المياشاارة أو ماان خااالل وسااائل التواصاال  ماان خاااللتبنااى التطاارف 

  سلوك ناشر  إلىعلى الفكر ، ولد يتحول    قاصراجتماعى إذا اان التطرف  ات
علاى أفاراد  اعتداس –قتل  -تفجير –  عمل إرهابى  إلىللتطرف ، ولد يتحول  

والمااواطنين ، أو إعتااداس علااى مؤسسااات ، فااإن التطاارف  والشاارااتالجاايش 
وأقصااد بااأجه،ة  الدولااةالفكاارى يجاا  مواجهتااو بااالفكر ماان خااالل ااال أجهاا،ة 

الشااياب مثاال الساااةات  وأجهاا،ة التربيااة والتعلاايد والمساااجد والكنااائس الدولااة
الثقافاااة فاااى المحاف اااات  قافاااة مثااال مراكااا،ندياااة الرياضاااية ، وأجهااا،ة الثواأل 

الجمعياااات الثقافياااة  -رى ، ومثااال أجهااا،ة المجتماااع المااادنى والمراكااا، والقااا
 اإلعااالم المشاااهد جهاااتثاال ااال مالمسااجلة فااى التجااامن اإلجتماااعى ، وم

 الجماعاات فاى هادم  د الاذى تقاوم باومثل الدور المهيوالمسموع والقروس ، و 
،  اإلرهابقجايا التطرف و  ندوات ومؤتمرات ليح وما تعقده من   المجتمع ،

علميااة . هااذه التوصاايات العلميااة  والخااروو بتوصاايات منبثقااة ماان دراسااات



 

 

 

53 

ختصاة القااره موالمؤسسات الاوحارات ال  األجه،ة  إلىالمنهجية الواقعيو ترسل  
 .  اإلرهابعلى اتستفادة منها وتفعيلها لمواجهة التطرف و 

بااين ماافحااة  جوتبرساان أنطونيااوويااربط  المتحاادة األماادأمااين عااام قااد ربااط و 
فاى لنادن وقاد ذها    16/8/2018لو    فى خطاب  اإلنسانوةقوك    اإلرهاب

من أشد التحديات التى تواجههاا مجتمعاات الياوم .   اإلرهابان ماافحة    إلى
.  اإلرهااب مان وياالتو تخلاف أو معانااه أمان ظلاد  أناو    ويرى اناو ت شاىس

خاالل بحقاوك دون اإل اإلرهاابناو يجا  علاى اال الادول ماافحاة أيرى    ولكن
يماس ى لاد يتراا  عمااًل  الملتا،م بالقاانون والاذ  اإلنسانوةرياتو ،    اإلنسان

 و ةقوك بلده .أبحقوك ايخرين 
الاذى  يبرر اتستهداف العشوائى للمدنيين ، والادمار  شيسنو ت  أوهو يؤاد  

ن إ( . وهااااو يقااااول 1) 9الاااارحك ي،هااااق األروا  ، ويقجااااى علااااى أسااااياب 
. حادت ةجمااًا وانتشااارًا لدرجااة أنهااا دماارت مجتمعااات  رهابيااةاإل اتعتااداسات 

وتساااببت فاااى حع،عاااة اساااتقراراها . وهاااو يؤااااد اناااو فاااى العاااام الماضاااى أى 
بلاد، 100فاى أكثار مان إعتاداس إرهاابى 11000نفد ما ت يقل عن   2017
شااخص.  33000صااابةإشااخص و  2500مصاارع أكثاار ماان  إلااىدى أممااا 

 هما :  نقطتينوهو يؤاد على 
 و عرف أو جنسأ: ت ينيغى ربط اإلرهاب بأى دين ول األ 

من  5 ة، وهذا ما تنص عليو الماد اإلرهابى عذر يبرر  أالثانية : ت يوجد 
 بالقنابل. رهابيةاإل اتتفاقات الدولية لقمع الهجمات 

الشاااملة للجميااع ،  والحقااوك وقااد أكااد علااى ضاارورة تبنااى الاادول للتنميااة 
لكاان ااال هااذا  ، واتقصاااس والتميياا، ةوعاادم المساااوا قعالفقاار المااد ومواجهااة

 . اإلرهابًا للتطرف و ر ر منى مع وجوده ليس مب
 

لعصااا اع )م اذناااة  16/8/2018راجااق كلماااة انط نيااا  ج ميرسااج ذااا  االمااام المتناادم وااا ل  9
 www.un.org   اإلرهاب اا  ل االنساع(

http://www.un.org/


 

54 

د المتحادة يعتماد علاى مافاى األ  اإلرهاابويؤاد ان المسار الارئيس لمواجهاة  
 ما يلى:يلوقاية ويتمثل فا
المساتدامة وهاى خاط الادفاع األول ضاد   التنمياةو منع نشاوب الن،اعاات    -1

 بالدبلوماسية الوقائية . يسميووهو ما  اإلرهاب
 م2006لعااام  اإلرهااابالمتحاادة العالميااة لماافحااة  األماادسااتراتيجية اوتحاادد 

ضاامان اتةتاارام  اائ،هااا األربااع فااىر ثاال إةاادى أولويااات إسااتراتيجية . وتتم
وتؤااد  اإلرهاابوسايادة القاانون فاى ساياك ماافحاة   اإلنسانالكامل لحقوك  

التطاارف  إلااىهااذه اتسااتراتيجية علااى التصاادى للعواماال التااى تاادفع الشااياب 
 خيارًا مشؤوما بالنسية لهد .  اإلرهابوتجعل من 

وهاى أفجال األساالي  لمعالجاة الفقار  التنمية هدف عام فى ةد ذاتاو ،  -2
وإنعدام الفار  والخادمات العاماة التاى تغاذى الياأس خاصاة   ةم المساوادوع

 المتحادة بادعد الحاوماات الوطنياة األمدفى نفوس الشياب . وتقوم وااتت  
. وهاذه عاالو قاوى لايع  2030تنفياذ خطاط التنمياة المساتدامة لعاام    فى

 . اإلرهاباسياب 
ياب عنصاارًا يجاا  التراياا، علااى الشااياب أو ياااون اتسااتثمار فااى الشاا -3

المجنادين الجادد فاى الجماعاات   فمع مهادستراتيجية وقائياة  ا  يةأ  رئيسًا فى
ن الجماعااااات أسااانة : والواقااااع  27-17تتااااراو  أعماااارهد بااااين  رهابياااةاإل 

لاادى  لسااخط والتخلاافتسااتغل مشاااعر خييااة األماال وا رهابيااةاإل و  المتطرفااة
 .  رهابيةاإل   إناثًا لجذبهد أسرى أو مأجورين فى الجماعاتو   الشياب ذاوراً 

فاايس  ق شاارااتيجاا  اساا  المعراااة علااى شااياة اإلنترناات . وقااد أطلاا -4
) منتدى  اإلرهابلماافحة  ة، ويوتيوب شراك تياروسوفومابوك ، وتويتر ، 

 نتشاااار المحتاااوى او اااو  إلاااى( ترقاااى اإلرهااااباإلنترنااات العاااالمى لمااااافحى 
 الشاياب  تجنا ن  أة اإلنترنات . ويجا  علاى اال الادول  المتطرف علاى شايا
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ن ياونوا أ فكار الناتجة وأن تساعدهد علىالوقوع فى فخ األوهام والفتن واأل
والنقد ورفا  اال ماا هاو   مواطنين صالحين مستنيرين قادرين على التفكير

  رهابيةاإل المتطرفة و  الجماعات حائف مخادع من جان 
اجد عاان ناامواجهااة التطاارف الفكاارى ال إلااىونحاان فااى مصاار نحتاااو 

 رهابيةاإل اتلكترونى للشياب لإلنجمام للجماعات المتطرفة و  ةمالت التجنيد
األديان يا لكل لية العاإلنسانتنشر ثقافة العداس والكراهية للوطن وللقيد   التى

و يد الكت  السماوية ونشرها بين الشاياب   اإلسالمعري    إلى  ةونحن بحاج
ساواس بشاال مياشار ماان خاالل التربياة الدينيااة والتربياة الوطنياة ، والتعاارف 
على تاريخ مصر فجر الجمير اما أطلق عليها )بريستد(هى أقدم ةجارة ، 

، وأعاارك مجتمااع فااى العااالد أو علااى مسااتوى أجهاا،ة التواصاال  دولااةوأقاادم 
معرفاة و ساواس مناذ بداياة الحجاارة  دولاةقدم ن مصر أأصحيم  و اتجتماعى  

اليحارى والقبلاى ، أو قبال معرفاة الكتاباة مناذ   الكتابة وتوةياد ميناا للقطارين
الذى عاصر نهاية عصر لدم عليو السالم وعلى   النبى إدريس عليو السالم

ل لدطفااال والنشاائ رياااي األطفااال والحجااانات ، أن توصاا الماادارس وقبلهااا
وةقااائق التاااريخ المشاارف لمصاار عباار التاااريخ ، الاادين الصااحيم  ةقااائق
 فاى مصار . هاذا مان شاأنو خلاق الاوتس  اإلنساانالماان وال،ماان و   وعيقرية

اااال الكتااا   ية التاااى جااااست بهاااااإلنساااانهلل، وللااادين ، وللاااوطن ، وللقااايد 
سااوف تكاااون  السااماوية . وهااذه المعرفاااة لحقااائق الاادين والاااوطن والتاااريخ

أعاداس مصار مان الجماعاات  أباطيل وأكاذيا  وفتناوةصنًا لدى الشياب من 
 .  سالميةاإلالمسماة خطأ ب رهابيةاإل 

 نشائ والشاياب ، يجا ، ونشر الحقاائق لل ةهذه المعلومات والتوعي
ومؤسساات التربياة والتعلايد ،   ال مؤسسات صناعة الثقافاةا  أن يشارك فيه

والمؤسسات اتعالمية ، ومؤسسات  والمؤسسات الدينية االمسجد والكنيسة
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المجتمع المدنى ويج  ان ياون هناك إتساقًا بين اال هاذه المؤسساات فاى 
تحقيقها ، سواس بشال مياشار أو بشاال إعالماى أو مان   المطلوب  هدافاأل

لتواصل اإللكترونى . هاذا باال شاك يحماى الشاياب مان الوقاوع اخالل لليات  
، اما ترا، علاى ى ترا، على الشياب  الت  رهابيةاإل أسرى ألهداف الجماعات  

 لكترونية . وسائل التواصل ات 
ا  اإللكترونيةجدًا من وقتو فى التواصل   اً كبير اج،س  يقجىنتيجة تن الشياب  
  ويتأثر بها اثيرًا .

اااااألحهر وأجهااا،ة الفتااااوى  –وعلاااى األجهااا،ة والمؤسساااات الدينيااااة 
ق يى ، تحقاإلسالمفى عالمنا العربى و   سالميةاإلووحارات األوقاف والشئون  

مع الشياب علاى  التنسيق والتعاون بينهما فى نشر صحيم الدين والتواصل
سائل التواصل المياشر  و جان    إلىجتماعى . هذا بالطيع أجه،ة التواصل ات

المؤسساات التاى يوجاد فيهاا شاياب ،   بالمحاضرات والقوافل الدعوية فى ال
 كالمصانع والمدارس والنوادى وغيرها . 

وت شااك أن مشاااراة ااال أجهاا،ة التربيااة والثقافااة واإلعااالم والشااياب   
 والمجتمااع الماادنى ، ومؤسسااة األساارة ، فااى نشاار ةقااائق الاادين الصااحيم .

علاى الاوطن   ياو والحقادهالكرا  أجه،ة  تتعمدألباطيل التى  على ا  يقجيسوف  
،يد من إنتماس وعندما يتحقق الم فى نشرها فى وسائل التواصل اتجتماعى.

يتناق  اهتمام الشياب   واستمراره ونموه  لهد فى تقدموأ الشياب للوطن وتفا
 . بالشائعات واألباطيل وفتن الجماعات المتطرفة

وقاااوع النشااائ والشاااياب أسااارى لجماعاااات  أنواماااا سااابق القاااول  
مية والماري ... وهاا واأل  مثل الفقر الشديد واليطالة  الكراهية للدين والوطن

 خالل ال أجه،ة اإلعالم الشريو ، نرى ما  نحن نرى بالوثائق وبأعيننا ومن
تقاادم غياار متصااور فااى ساات ساانوات ، لااد يااان يمااان  ةاادث فااى مصاار ماان
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فاى  نجااحات غيار المسابوقة. أهد هاذه اإل   ةأكثر من عشرين سن  فى  وإةداث
د ماان مااا تاا مصاار ، والتااى هااى الهااا لصااالم الشااع  خاصااة فئااة الشااياب

، وإضااافة ماليااين  سااتخراو الغاااح والبتاارولاإنجاااحات فااى قناااة السااويس ، و 
ال،راعية ، وفاى  الصوبال،راعية ، سواس على األري أو من خالل   األفدنة

الخطاارة والتعلاايد والصااحة واإلساااان ،  محاااوتت القجاااس علااى العشااوائيات
 وغير هذا اثير . والطرك و المواصالت

 اأطفااال الشااوارعالمرضااية القجاااس علااى بعاا  ال ااواهر  هااذا إلااىيجاااف 
ورعاياة القارى األكثار فقارًا ، وبارامج تكافال واراماة ، وغيار   دةسر المشار واأل

هذا اثيرًا جدًا ت شك أن هذا الاو يساهد فاى القجااس علاى ال اروف السايئة 
والجاااغطة التاااى تساااهد لاادى الااايع  فاااى الوقااوع أسااارى لجماعاااات الشااار 

ال،ائفااة وهااذا قلياال جاادًا ، أو طليااًا للمااال  إمااا عاان قناعااة بأفكااارهد اإلرهااابو 
 ية . اإلنسانعلى ةساب دينهد ووطنهد وال القيد   الحرام

 ةنمياة مصار وأةاداث نقلاساطورية فاى تنجااحات األومع ال هاذه اإل   
فساااد مخططااات قااوى الصااهيونية واتسااتعمارية والجماعااات إةجااارية لهااا و 

بعاد  األمانتحقق بفجل هللا وتجامن الشع  والجيش وقوى   ، التىرهابيةاإل 
، فإنو يقع ج،س ابير من المسئولية على الدولة بم،يد من 2013يونيو  30

م نشر الصناعات الصغيرة وعمل ةجاانات لهاا باين الشاياب ، وهاذا ماا يقاو 
كااذلك يقااع ،جهاا،ة الصااناعات الصااغيرة أومختلااف  بااو الصااندوك اتجتماااعى

 األعماالعلاى رجاال  اإلرهاابعلى التطارف و  لية القجاسج،س ابير من مسئو 
مطلاوب ماانهد الم،ياد ماان أماارين: األول  األعمااالوالمجتماع الماادنى. فرجاال 

والتجااارة والخاادمات لتااوفير  فااى الصااناعة وال،راعااة اتسااتثمارالم،يااد ماان 
، وعلااى بطالااة الشااياب لمصاار ، وللقجاااس علااى القااوميالم،يااد ماان الاادخل 

 ة، ولممارساة ةياا  ةسار مساتقر أع وتوفير فر  عمل لهد لبنااس  قالفقر المد
 كريمة . 



 

58 

المسااهمة فاى   فهاو  األعماالمر الثاانى المطلاوب مان رجاال  ما األأ  
وفقااار  مواجهاااة التحاااديات التاااى تواجاااو المجتماااع المصااارى مااان عشاااوائيات

نشااس إل المجتماع مان أحماات مان خاال  وبطالة وأمية ، ومختلف ماا يواجهاو
والشااياب  للشااع ساااان لرعايااة اتجتماعيااة مؤسسااات تعماال فااى مجااال اإل

الخاادمات  سااهام مااع الدولااة فااى مختلاافاإل األعمااالالفقياار . وعلااى رجااال 
فقاارا . مثااال  ناااطق األكثااركااالتعليد والصااحة وتقااديد الخاادمات للمعااوقين والم

 –ية لهااذه القاارى وساااانها . ماااس األساساا البنيااةسااهام فااى تحسااين هااذا اإل
  صرف صحى ... وغيره –كهرباس 

و فى نهاية اليح  فإن بناس المجتمع المتقدم و تحريره من التخلف والعنف 
  -و التطرف و اترهاب يتطل  ما يلى :

بنااااس اتنساااان الصاااالم او صاااناعة اتنساااان الماااؤمن الاااوطنى الماااتعلد -1
 عو ووطنو و اليشرية جميعاالمهنى المبدع النافع لنفسو و مجتم

 عمارة اتري او التنمية الشاملة المستدامة  -2
 سيادة -3
 المواطنة و القانون و تطبيقو على الجميع دون تميي، 
التعااااون المحلاااى و اتقليمااااى و الااادولى و تطبيااااق القاااانون الاااادولى  - 4

 المأخوذة اغل  اةاامو من الشريعة و الفقو اتسالمى والدولى اتنسانى
تحقيااق التكاماال بااين جميااع مؤسسااات التنشاائة اتجتماعيااة و غاارس  - 5

وبناس القيد و تشايل السلوك اتنسانى او بناس الشخصية الوطنياة المؤمناة 
 بدينها و الموالية لوطنها المتمتعة بمهارات مهنية متقدمة المتقنة لعملها


