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 ستهاللاال

 

ْ اأَلْرضي ميْن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلَبْحر   َا يفي  َوَلْو أَّنم

َعة  َأحْب رٍ   مَي دُّه  ميْن بَ ْعديهي َسب ْ

 َعزييْ ٌز َحكيْيمٌ ماَنَفيَدْت َكليَمات  اهللي إينم اهلل 

 (27)لقمان :
Dan seandainya pohon – pohon di bumi menjadi pena dan laut 

(menjadi tinta),  

Ditambahkan kepadanya tujuh langit (lagi) sesudah 
(kering)nya, niscaya tidak akan habis – habisnya (dituliskan) 
kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha 

Bijaksana 

(Luqman:27) 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث إىل:

 احلبيبني،

 أمي وأيب 

 رّب ارمحهما كما ربّياين صغريا

 وأقول هلما شكران جزيال

 و إىل أخيت احملبوبة ايو ساجدة داعد اريين و قيم األحسنية سكار كناسيه

 الىت تشجعين يف كل عمل 
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 والتقدير كلمة الشكر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وخامت  
 النبيني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى اله وأصحابه الظاهرين أمجعني، أما بعد.

املعىن الضمين يف ديوان اإلمام  قدمت هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع " 
 )دراسة حتليلية داللية(". الشافعي

استناد إىل ذلك، ال ثناء وال جزءا أجدر إىل تقدمي الشكر وحتييت هنيئة من عميق  
قايب إىل كل من قدم ساهم شارك هذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيه يف إهناء  

 كتلبة هذا البحث اجلامعي، خالصة إىل:

احلارس املاجستري كرئيس جامعة موالنا  الربوفيسور الدوكتور األستاذ الدكتور عبد .1
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 الدوكتورة شا، املاجستري كعميد ةكلية العلوم اإلنسانية. .2
 الدكتور حلمي املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  .3
 الذي كان بإشرافه إختم هذا البحث اجلامعي. دين نور خامتة املاجستري  .4
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 الشرق دول خمتلف يف حتدث اليت اإلرهاب ظاهرة عن قباين لنزار" ارحاب معال أنا" قصيدة تكشف
 نظر وجهة الدراسة هذه تصف. األديب االجتماع علم نظرية منظور باستخدام القصيدة هذه مراجعة تتم. األوسط
 على وتأثريها األوسط الشرق لشعوب والثقافية االجتماعية باخللفية وعالقتها اإلرهاب ظاهرة حول العاملية املؤلف

 .اإلنسانية احلضارة

 لفحص الطريقة هذه تستخدم. احملتوى حتليل طريقة مع وصفي نوعي حبث عن عبارة البحث هذا
 هي البحث هذا يف املستخدمة املصادقة. قباين لنزار" ارحاب معال أنا" قصيدة احلالة هذه يف اليت الوثيقة حمتويات
 .املستندات حتليل وحىت املستندات وتسجيل القراءة من املستندات حتليل مرحلة تبدأ. النظري التثليث

 باستمرار النزاعات من األخرية السنوات يف عانوا األوسط الشرق يف ألشخاص متثيل هي القصيدة هذه
 ملزاعم اهتام الواقع يف هو اإلرهاب أن ، قصيدته يف ، قباين نزار ويرى. اإلرهاب بأعمال وثيًقا ارتباطًا النزاع ويرتبط

 جلورج األديب االجتماع علم هنج خالل من. اإلسالم ودين بشعب لإلطاحة خمتلفة أطراف قدمتها هلا أساس ال
 خمتلف يف انتكاسة األوسط الشرق لشعوب والثقافية االجتماعية الظروف تواجه كيف وصف ميكن ، سيميل
 يف األوسط الشرق يف حدث الذي الوضع وصف أيًضا الباحثون حاول. نفسه اإلرهاب اهتام وراء. احلياة جوانب

 .االجتماعي الصراع أساليب مع مشرتك خيط ورسم القصيدة

 الشرق يف يتكاثر الذي لإلرهاب تفصيلي وصف تقدمي على قادرة الدراسة نتائج تكون أن املتوقع ومن
 باإلسالم اإلرهاب عالقة حول للعامل املائلة االفرتاضات خمتلف وتصويب. األوسط
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ABSTRACT 

Albanna, Hasan (2020) terrorism in the poetry of ana maal irhab by nizar 

qabbany (Types of Sociological of Literature in the Perspective of George Simmel. 

THESIS. Arabic Language and Letters Department, Faculty of Humanities, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dien Nur Chotimah, M.Pd 

Keywords: Poetry, Terrorism, Sociology of Literature 

The poem "Ana Ma'al Irhab" by Nizar Qabbani reveals the phenomenon of 

terrorism that occurs in various Middle Eastern countries. This poem is reviewed using 

the perspective of the theory of literary sociology. This study describes the author's world 

view on the phenomenon of terrorism, and its relationship to the socio-cultural 

background of people in the Middle East, and its impact on human civilization. 

This research is a descriptive qualitative research with content analysis method. 

This method is used to examine the contents of a document which in this case is the poem 

"Ana Ma'al Irhab" by Nizar Qabbani. Validation used in this research is theory 

triangulation. The document analysis stage starts from the reading, document recording, 

until document analysis. 

This poem is a representation of people in the Middle East who in the last few 

years have been continually plagued by conflicts, and the conflict is closely related to acts 

of terror. In the opinion of nizar qobbani, in his poem, terrorism is actually an accusation 

of baseless allegations that was made by various parties to bring down the people and 

religion of Islam. Through george simmel's literary sociology approach, it can be 

described how the socio-cultural conditions of middle east people are experiencing a 

setback in various aspects of life. Behind the accusation of terror itself. Researchers also 

tried to describe the situation that occurred in the middle east in the poem and draw a 

common thread with social conflict methods. 

The results of the study are expected to be able to provide a detailed description 

of terrorism that is mushrooming in the Middle East. And straighten various world 

slanted assumptions about the relationship of terrorism with the religion of Islam 
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ABSTRAK 

Hasan, Albanna (2020) Gambaran terorisme dalam puisi ana maal irhab karya Nizar 

Qabbany) (Kajian Sosiologi Sastra dalam Perspektif George Simmel). SKRIPSI. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Dien Nur ChotimahM.Pd        

Kata Kunci : puisi, Terorisme, Sosiologi Sastra 

 

Puisi “ Ana Ma’al Irhab” karya Nizar Qabbani menguak tentang fenomena 

terorisme yang terjadi di berbagai negara timur tengah. Puisi ini diulas menggunakan 

perspektif teori sosiologi sastra. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan dunia 

pengarang mengenai fenomena terorisme, dan hubungannya dengan latar belakang sosial 

budaya masyarakat di timur tengah, serta dampaknya bagi peradaban manusia. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis 

isi. Metode ini digunakan untuk menelaah isi suatu dokumen yang dalam hal ini adalah 

puisi “Ana Ma’al Irhab” karya Nizar Qabbani. Validasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi teori. Tahapan analisis dokumen dimulai dari tahap pembacaan, 

pencatatan dokumen, hingga analisis dokumen. 

Puisi ini adalah representasi masyarakat di timur tengah yang dalam beberapa 

tahun terakhir terus menerus didera konflik, dan konflik tersebut erat kaitannya dengan 

aksi aksi teror. Menurut pendapat nizar qobbani, dalam puisinya, terorisme yang 

sebenarnya adalah tuduhan tuduhan tak berdasar itu sendiri yang dilontarkan oleh 

berbagai pihak untuk menjatuhkan umat dan agama islam. Melalui pendekatan sosiologi 

sastra milik george simmel, dapat dijabarkan bagaimana keadaan sosial budaya 

masyarakat timur tengah yang mengalami kemunduran di berbagai aspek kehidupan. 

Dibalik tuduhan tuduhan teror itu sendiri. Peneliti juga mencoba menjabarkan keadaan yg 

terjadi di timur tengah dalam puisi tersebut dan menarik benang merah dengan metode 

konflik sosial. 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambarang secara detil terkait 

terorisme yang menjamur di timur tengah. Dan meluruskan berbagai anggapan miring 

dunia tentang keterkaitan terorisme dengan agama islam    
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 الفصل األول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ
 تتطور مجيعأعمال أدبية. األدب هو جزء من كيان ثقايف تنعكس ممارسته يف 

 مبا ، (Peursen, 1990:72) تطورا شديدا يف مرحلة واحدة. الثقافات واحلضارات يف العامل
 ال: صراحة العريب بالرتاث إعجابه راء بيلبب .الشاملة العربية واحلضارة الثقافة فيه

 العرب مقارنة األدب يف التعبريية اإلثارة تطابق حتمله العامل هذا سكان من أي يستطيع
(Philips K. Hitti, 2002). وواصل البقاء على قادر العريب األدب أن يف السبب هو هذا 

مجيع  بل داخل يف. ليس جمرد جمال العلمالعريب  أن تطور األدب .اآلن حىت تطويره
 سواء كان ة.يالسياس ية حىت، والدينة، والتعليميةيوالثقافمن االجتماعية،  .جماالت احلياة

  شهد األدب العريب احلديث تطوراً سريعاً.
هناك العديد من العوامل اليت تدفع تطور األدب العريب احلديث، خاصة ما  
يف تطور األدب العريب االنطالق مصر نقطة  أصبح مصر. شرق االوسط، حنو حدث يف
حممد علي باشا بعد انتهاء  حتت إدارةبدأ تطور األدب العريب يف مصر  احلديث.

علي  إدارةحتت  .(Haywood, 1971: 14) القرن التاسع عشر بدايةاالستعمار الفرنسي يف 
أرسل علي  .خمتلفة حكمةباشا، مت النظر يف األدب العريب بشكل كبري، حبيث مت تنفيذ 

إىل  بعوثاملعند إعادة  يف خمتلف دول أوروبا. جمالهتا العلوم يف ملتعل مصر مبعوثباشا 
مزيج  مثل  األدب العريب. همصر، بدأت العديد من االبتكارات يف خمتلف العلوم، مبا في

ترمجة خمتلف و إجنليزيا، كما وجد يف فرنسا و   الغربية املختلفة الثقافةو الثقافة الشرقية 
ظهور املدارس األدبية و  ،صوص األجنبيةخمتلف الن وحماكة األجنبية، األدبية األعمال

 .(Haywood, 1971: 30) العربية واجملالت املتعلقة باألدب العريب
ليس فقط يف مصر،  .جديد ميتد ظهور األدب العريب بشكل هذه احلالةمن   

كما يف الشرق األوسط،   البالدر األدب العريب احلديث يف خمتلف تطو  أيضا حيدثولكن 
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كان األدب العريب يف العصر احلديث أكثر ثراًء، من  والعراق وسوريا.لبنان دث يف حي
يف العصر  ، وكانت املوضوعات أكثر تنوًعاالقدميةحيث الكم والنوع مقارنًة بفرتة 

يثري وجود  الغرب.و من الشرق  ،اخلارجية اثاراحلديث، وكان العرب أكثر انفتاًحا على 
الغربية يف األدب العريب احلديث العديد من املدارس األدبية مثل الرومانسية والواقعية  اثار

 هموضوع والرمزية والوجودية والتعبريية على مستويات خمتلفة. هذا التأثري ليس فقط يف
. ومع ذلك، ال يزال األدب الكالسيكي أيًضا وحمتوياته، ولكن يف الشكل واألسلوب

مث مع تطور األدب  (.Sutisumarga 117-114 :2002ناقص تدرجييًا )حمسوًسا، رغم أنه يت
كان رمبا   .امشهور األدب العريب  جعل الذي جديدالعريب احلديث، بدأ ظهور تدفق 

خيتلف عن حالة الشعر العريب  فية،والقان الوز الكالسيكي متمسًكا بقواعد  الشعر العريب
ليس على القواعد أو التكوين أو اإلمالء  احلديث الذي يركز أكثر على احملتوى األديب،

 .الكلمة ختياريف ا
 ظاهراتعن  العريب تطور األدبال ينفصل  عوامل املذكورة،ما عدا  

نعرف كما  يف عمل أديب.ب الكات ووضعها احلياة.ليت حتدث يف ا االجتماعية املختلفات
نعرف ويليام إندونيسيا، وكما يف انتقاد النظام احلكومي يف  شهوراملويدجي توكول بعمله 

لون  عن واالختالفيةبليك مع "ولد أسود صغري" يلمح إىل ظاهرة العنصرية والعبودية 
املعاصرين الذين يثريون الواقع  الكتاب العريبوكثر  .يف الغرب (البشرة )األسود واألبيض

الذي جيعل الظاهرة االجتماعية عمال  مثل نزار قباين .ةدبياأل همعملأاالجتماعي يف 
  أدبيا.

ا يف هذا الشعر كتب نزار قباين يف شعره أنا مع اإلرهاب. وهذا الواقع يقع كثري  
ية فقط، المجليس األدب  ألن فما حيدث يف هذا الوقت، جتماعي.إنعكاسا لواقع اال

 قدمي احلضارة.وت يف حماولة تغيري االجتماعي، اقوي ااألدب عنصر  حيمل فحسب ،خياالو 
 له سهم مقدر يف احلياة.حيا.  جعل األدب شيأوقد 
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رهاب" لنزار قباين ر "أنا مع اإلحتليل الشع يف هذا البحث، حياول الباحث 
ظاهرة وسط. الشرق األرهاب اليت حتدث يف متعددة البالد يف الذي يتعلق بظاهرة اإل

لعامل اإلرهاب الذي حيدث يف  ا حتدث يف مجيع العامل.اليت  اإلرهاب مشكلة خطرية 
لقد  سياسية يف الشبكة العابرة للحدود الوطنية.التارخيية و اليديولوجية و اإل ميلك مساوة

اإلرهاب  ظاهرةولكن وراء  أصبحت حركة اإلرهاب ضخمة مشكلة جيب حلها مًعا.
 اإلرهاب يفمثل  املتعلقة باإلرهاب، اإلستجابةإختالف عرج نرى  أحيانا اليت وقعت،

إستجب  القنابل يف عدة نقاط يف بايل،و يف باريس،  ،(WTC) مركز التجارة العاملي
مع العديد من أعمال حالة أخرى  جًدا إلعالن العمل وإدانته بشدة. االعامل سريع

أن ك املسلمون. الذي أكثر سكاهنايف البلد  اإلرهاب اليت حتدث يف الشرق األوسط،
سواء،  وحقيقة أن عمل اإلرهاب ل هبذه الظاهرة.العامل يغلق نفسه ويكون غري مبا

ما حنتاج إىل التأكيد عليه هو أن أعمال  .سواء أيضارد الفعل واالستجابة فيجب 
بصرف  اإلرهاب اليت حتدث يف العامل هي أعمال اللعينة ال ميكن تربيرها يف أي منظور.

 للحضارة اإلنسانية.سبب إصابات كبرية عنصور االنسانية، فإن االرهاب ي عن النظر
 حقيقة أنا مع اإلرهاب لنزار قباين. رمبا هذا اخللل هو خلفية إنشاء الشعر  

ماغ وراء  أن اإلسالم هو الد الذي يفكر دائماعلى العامل  االحتجاج والنقدهو الشعر  اذه
مل يكن  أي  ولكن بحوث املتعلقة باإلرهاب،ال رغم أن اليوم كثر .اإلرهابكل عمل 
  خاصة األدب العريب احلديث. باإلرهاب من خالل وسائط األدب، حبث يتعلق
يف  أن يبحث صراع اإلرهاب الباحث، يهتم البحث خلفية هذه من وصف 

 االجتماعي.األدب على املنظور  اإلرهب لنزار قباين شعر أنا مع
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  البحث أسئلة   .ب

 ؟ قباين لنزار" اإلرهاب مع ناأ" شعر يف اإلرهاب ةصور  هي ما  -1

 مع ناأ" شعر يف الثقافية جتماعيةاال خلفية يف اإلرهاب تأثري كيف  -2
 ؟ قباين لنزار" اإلرهاب

 ؟ قباين لنزار" اإلرهاب مع ناأ" الشعر يف الصراع أشكال هي ما -3

 البحث أهداف .ج
 أهداف هذه البحث هي : فهي 
 .قباين لنزار" اإلرهاب مع ناأ" شعر يف اإلرهاب صور ملعرفة -1

" اإلرهاب مع ناأ" شعر يف الثقافية االجتماعية خلفية يف اإلرهاب تأثري ملعرفة -2
 .قباين لنزار

 .قباين لنزار" اإلرهاب مع ناأ" الشعر يف الصراع أشكال ملعرفة -3

 البحث فوائد .د

 إىل قسمني:ئد هبذا البحث الفواقسم نت
 فوائد النظارية .1

إطار سينتج هذا البحث لزيادة املعلومات يف البحوث والدراسات األدبية 
جتماعية. تؤخذ هذا معطيات البحث لتنمية النظارية األدبية مع نظرية األدب اال

 الفهم بالظواهر واملوافق الطروف األدبية املوجودة.
 فوائد التطبيقية .2

يفهم ظاهرة كانت الفائدة يف هذا البحث باعتبار التطبيقي يفيد أن و 
العامل بنظرة الشعر أنا مع اإلرهاب لنزار قباين،  اإلرهاب الذى يتحدث يف جامع

حىت يكون هذا البحث مراجعا للباحث األخرين، ويسهل على القارء ليفهم 
 نظرية األدب اإلجتماعية يف املستقبل.
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 السابقة الدراسات  .ه
هبذا البحث فيجد كثريا ممن  بقة املتعلقةوقد طلب الباحث الدراسات السا

 حبث هبذه الدراسة أو غرضها، وهي كما يلي:
: دراسة شخصية ضوع، حبث اجلامع حتت املو 2013أندن وحي كرانا،  (1

الرئيسية يف رواية لنتانج ألرديين فعستويت )دراسة علم األدب 
شعبة تعليم اللغة العربية واألدب اجلاوية، كلية تربية االجتماعي(. 

فروورجو. أم النتائج يف هذا البحث كما وتعليمية يف جامعة حممدية 
حتكي الرواية عن أحداث احلب اليت مرت هبا امرأة. يف هذه يلي: 

وصف صورة النساء اجلاويات اللوايت يرتبطن  الباحثالرواية، يريد 
فة يف هذا الوقت والذي يتضح من خالل ارتباطًا وثيًقا بالثقا

 شخصيات نور إنداه أو لينتانج.
 ر يف الدينية القيم : املوضوع حتت اجلامعي حبث ،20۱7 عيين، قرة (2

( االجتماعي األدب علم دراسة( الكيالين لنجيب "األسود الظل" واية
 العلوم و األدب كلية األدب، و اللفة قسم أدهبا، و العربية اللغة شعبة

 النتائج أما. سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اإلنسانية،
 اليومية، حياتنا يف نأخذها اليت أمانة توجد : يلي كما البحث هذا يف

 ملكها وجب اليت أوصاف األمري، إميان قوة للدين، التسامح : وهي
 .اهلالك إىل املثري الطمع و األمري

:  املوضوع حتت اجلامعي حبث 2018 اهلل، حسب فراتيوي ويويك (3
 االدب علم دراسة) كنجورا،. ب لسين" مايان" رواية يف الفقر صور

 اللغة كلية االندونيسية، واالدب اللغة شعبة(. وات إيان االجتماعي
 كما البحث هذا يف النتائج أما. مكسار احلكومية جامعة يف واالدب

 التعليم قيود أن إىل الباحثون خلص الدراسة، نتائج على بناءً : يلي
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 ويف عاملية مشكلة الفقر الصني، يف أيًضا حتدث االقتصادية واملشاكل
 كل ليس. الفقر من يعانون الذين واألطفال النساء. العامل أحناء مجيع

 .السطح على املظهر فقط هو احلقيقة يف ، أغنياء الصينيني
 

 اختالف مساواة كاتب موضوع رقم
1. 
 
 
 
 
 
 

 

دراسة شخصية 
الرئيسية يف رواية 

لنتانج ألرديين 
فعستويت )دراسة 

علم األدب 
 االجتماعي(.

أندن وحي  
 2013كرانا، 

 ،البحث منهج
 الوصفي منهج

 الكيفي

 أندن حبثت
 عن وحي

 شخصية
 الرئيسية،

 الباحث ولكن
 عن يبحث
 املشكلة صراع

 
 ر يف الدينية القيم .2

 الظل" واية
 لنجيب "األسود

 دراسة(الكيالين
 األدب علم

 (االجتماعي

 عيين، قرة
20۱7   

 ،البحث منهج
 الوصفي منهج

 الكيفي

 قرة حبثت
 قيمة عن عيين

 ولكن الدينية،
 الباحث
 عن يبحث
 املشكلة صراع
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 رواية يف الفقر صور .3
. ب لسين" مايان"

 دراسة) كنجورا،
 االدب علم

 إيان االجتماعي
 (وات

 فراتيوي ويويك
 اهلل، حسب
2018 

 ،البحث منهج
 الوصفي منهج

 الكيفي،
 عن يبحث
 املشكلة صراع

 موضع
 البحث،

 ويويك حبثت
 عن فراتوي
 لكن الفقر،

 الباحث
 عن يبحث

 اإلرهاب
 
 منحج البحث  .و

 نوع الباحث (1
 تطبيق يستند مبعىن أي .النوعية ساليباأل البحث هذا يستخدم

 .الرواية هذ يف املوجودة الشخصيات أقوال اقتباسات على النوعية ساليباأل
 بشكل واملعطيات البيانات تكون سوف حىت االقتباسات لتلك واصفا

 مولونج، قله ما على وبناء .املتكسرة جنحةاأل رواية هذ من االقتباس كلمات
 شكل يف مجعها مث واملعطيات البيانات أن مبعىن النوعي الوصفي واملنهج

 (.6 صفحة: Suharsimi 2002) عدد وليس والصور الكلمات
 البياناتدر امص (2

استخدم  مصدر البيانات هذا البحث نوعني حلصول املعلومات 
 املتعلقات هبذا البحث ومها كما يلي:
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 مصدر البيانات األساسي .1

يف هذا البحث هو الشعر أنا مع اإلرهاب   األساسي مصدر البيانات
اليت  اإلرهاب ظاهرةكتبها نزار قباين يف ديوانه. تشري هذا الشعر 

 حتدث يف أجزاء خمتلفة من البالد يف الشرق األوسط. 
 مصدر البيانات الثانوي .2

 الباحث حصله اليت البيانات مصدر هي الثانوي البيانات مصدر
 تقرير أو كتابة أو دليل بشكل وعموما .وسيلة دون مباشرة غري

 الباحث استخدم. منشورة غري أو منشورة سجالت يف املرتبة تارخيية
 sosiologi sastra“ الكتاب البحث هذا يف الثانوي البيانات مصدر

(sebuah pengantar ringkas)”سافردي جوكو دمونو ول

"Paradigma Sosiologi Sastra" و رتنا كوتا نيومان لدكتور      
“menyandera timur tengah”و سهبدي رزال”terorisme, 

fundamentalis kristen, yahudi, islam”و  هليندرافريونو“melawan 

negara teroris” لرحول مهجان. 
 ياناتالب اجلمع طريقة (3

 القراءة أساليب هي البحث هذا يف املستخدمة البيانات مجع طريقة
 على للحصول رئيسي غرض هلا املبدأ حيث من القراءة إن .الكتابةو 

 أن نستطيع بالقراءة ذلك، إىل إضافةً  .البحوث ببيانات املتعلقة املعلومات
 صفحةKaelan2012) البحث بشكل يتعلق فيما وخاصة معرفة، نوسع
 لنزار" اإلرهاب مع أنا" شعر هي الباحث اختذهتا اليت اخلطوات(. 163
 بشكل البطاقة بيانات على البيانات تسجيل عملية هي الكتابة أما .قباين

 (.167 صفحةKaelan2012) البحث عملية لتسهيل جيدا تنظيما منهجي
 .والثانوية الرئيسية البيانات مصادر يف الكتابة إىل حاجة هناك تكون حيث
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 البيانات ليلحت طريقة (4
 ميلس بنظرية هي البحث هذا يف املستخدمة البيانات ليلحت طريقة
 ليلحت يف نشطةاأل من أنواع أربعة هناك وهوبريمان، مليلس ووفقاً  .وهوبريمان

 (91 صفحة: Sugiyono  2008) النوعية البيانات
 البيانات مجع .أ

 .البحث أهداف لتحقيق الزمة املخربين من البيانات مجع عملية
 :على تشمل بيانات الباحث مجع

 الكتب وقراءة قباين لنزار" اإلرهاب مع أنا" شعر بقراءة (1
 .به املتعلقة

 النص من الغريب اخلط على العالمة ونعطي بدقة قراءة نعيد (2
 .مهمة تعترب اليت الكلمات أو

 البيانات ختفيض .ب
 البيانات تأيلو  وتركيزا، اختيارا، مهم دور له البيانات ختفيض

، Emzir) منها والتحقق النهائية االستنتاجات وصفها ميكن بطريقة

 القيام إىل تجحت البيانات ختفيض عملية يف( 130 صفحة: 2016
 :وهي ،اخلطوات بعض
 العالمة وإعطاء تكتبها قد اليت النصوص من ملخص تقدمي (1

 .تريد كما البيانات يف النظر إعادة إىل الباحث لتسهيل
 .البحث بأهداف تتعلق  املهمة البيانات وافراز ديدحت (2
 .ومطلوبا املهمة البيانات إىل مشريا (3

 البيانات عرض .ج
 عرض هي التالية اخلطوة فإن البيانات، ختفيض أن بعد

 أن ميكن البيانات، عرض بعملية القيام خالل من .البيانات
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 Kaelan): ،  2012بعضا بعضها العناصر بني ما العالقة يعرف
 اليت البيانات مجيع الباحث مجع حلالةا ههذ يف (.177صفحة
 حبثتها اليت شعرال يف حيدث ما فهم يف لتسهيل عليها حصل

 :وهي به، العمل إىل جيب اليت اخلطوات .الباحث
 على البيانات ختفيض من هاإنشاؤ  قد اليت البيانات تصنيف (1

 يف االجتماعي الصراع من تشكل اليت املوضوعات أساس
 .الرواية

 أدب بنظرية قبل من تصنيفها قد اليت البيانات حضر (2
 على السيطرة لتسهيل حاوية أو معني منظومة يف االجتماعية

 .اخلالصة تأليف يف وتسهيل البحوث
 التحقق / اخلالصة  .د

 اخلالصة هي البيانات ليلحت عملية من خريةاأل واملرحلة
 عرض نتيجة إىل الباحث ختلص املرحلة هذ يف .قالتحق أو

 وصحيحا، كامال البحث نتائج الباحث تقدم مث البيانات،
 أن للباحث ميكن مث قوية، ببينة البيانات تدعم حيث

 شعرال يف االجتماعي الصراع عن حمكم بشكل تستخلص
 .االجتماعية األدب نظرية على
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 الثاني الباب
 النظري اإلطار

 االجتماعي األدب .أ
 علم يأيت .دباألو  االجتماع علم كلمة من يأيت االجتماعي األدب علم

 نطقا مبعىن Logos و سويا معىن له الذي )يونانية)Sosio كلمة من االجتماع
 مبعىن Sosio وهو معىن بتغري االجتماع علم نشأ الزمان مرور وبعد .ومتثيال
 عن علم هو االجتماع علم من املراد لذالك. علم مبعىنLogos و ، جمتمع
 يف اإلنسانية للعالقات الكاملة الشبكة عن يبحث علم اجملتمع، وَّنو نشأة

 (.1 صفحة Ratna ) 2003 وجترييب عقلي عام، يف اجملتمع
 العلم هو وهذا خاص، علم هو االجتماع علم زميل، جلورج وفقا
 عملية هو اجملتمع أن زميل رأى .االجتماعية العلوم مجيع بني اجملرد التحليلي

 وينشأ اآلخرين أفراد من الفرد يتفاعل حيث موجود واجملتمع ومتابعة، مسمرة
 (.356 صفحة: Soekanto، 2015)  معينة وتشجيع اهتمامات عن

 العمليات يف يتمثل االجتماع، علم يدرسه آخر موضوع هناك
 الطبقي، والرتتيب والتوافق، والتنافس، والتعاون، كالصراع االجتماعية،

 (.10 صفحة: ه 1413 املطريي،) االجتماعي واحلراك
 االجتماعي الصراع .ب

 من يأيت هو فالصراع .الصراع هي االجتماع علم موضوعات من احدى
 fligereكلمة من ويأيت مجاعة معىن له الذي  con كلمة  صدمة مبعىن

(Setiadi ،2011 347: صفحة  املصراعة، هو الصراع من املراد لذالك(.
(. 9 صفحة: Pruitt، 2004) واجلهاد التقاتل،

 اجملتمع وقائع من أخر وجه الصراع إن .طبيعي أمر هو اجملتمع يف الصراع
 وجيب االختالل بعرض االجتماعي الصراع يفرتض .دائما تأديبيا يريد الذي
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 اجتماعية بنية الصراع يفرتض ".الصراع كفائز" للخروج خمتلفة بطرق تنفيذ
 اآلخر يقتل أن الواحد املرء أن على القواعد خالل من سار .التعارض ثنائية

(Jauhari، 2011 :68-67 صفحة .) 
 على احلصول ومها صراع، لكل أساسيان غرضان هناك عام، بشكل

 مسات من مسة هو املوارد على للحصول الصراع غرض إن .هبا واحتفاظ املواد
 ماديا املعينة، املوارد إل حيتاجون ألهنم اجملتمع يف يعيشون الذي الناس

 الصراع غرض أما .اجملتمع يف وحمرتمة كرمية عيشة لتكون روحيا أو وجسديا
 جهود دفاع عن والسعي موارد، الناس حيتفظ أن هو املوارد على الحتفاظ
 احلياة سالمة النفس، عزة حسب حتافظ ال املوارد، هذ على للكفاح اآلخرين
 صفحة: Surbakti، 1992) والسلطة الثروة، الوالية، أيضا لكن وعائلة،

155.) 
 هو احلقيقة يف الصراع ألن بعضا بعضها مرتبطة واحلوادث الصراعات أن

 ،Nurgiantoro) الصراع ظهور إىل تسبب اليت احلوادث بعض هناك .احلادث
 وجود بسبب الصراع ظهور أن االجتماعي يرى  (.123 صفحة: 1995
 مكانة انقالب، من جاء الذي السياسية االقتصادية، االجتماعية، املعاملة

 الصراع ظهور سبب االجتماعي ل حيل مث .امللكية ومصادر االجتماعية،
 :وهم وتفصيلي، أوسع بشكل
 األفراد بني االختالفات .1

 نفس األفراد من فرد أي ميلك ال االجتماعية حقائق يف ألن
 ظهور على أثر الشخصيات االختالفات تكون لذلك الصفات،
 (.361 صفحة: Setiadi، 2011) االجتماعية الصراعات

 االجتماعي التغيري .2
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 يؤدي وهذا. اجملتمع قيم مؤقًتا تغري السريعة االجتماعية التغريات
 كما .القيم نظام تنظيم إعادة مثل تأسيسها، من خمتلفة جمموعات إىل
 .اهلياكل تنظيم عدم إىل يؤدي االجتماعي التغيري أن معروف هو
 الثقافيات االختالفات .3

 الثقافية األَّناط على أيضا تعتمد األفراد بني الثقافية االختالفات
 أَّناط من قليل عدد سيتأثر .الشخصية وتطوير تكوين خلفية تشكل اليت

 هذ مثل تؤدي قد ذلك، على عالوة .للمجموعته التأسيس وَّنط الفكر
 .البشرية اجملموعات بني صراعات إىل أيًضا الظروف

 املقتضيات االختالفات .4
 مصدر هي اجلماعات أو األفراد بني املقتضيات االختالفات

 :األقسام بعض على املقتضيات االختالفات تنقسم .للصراع آخر
 قد والعمال العمل أرباب .وغريمها والسياسية االقتصادية املقتضيات

 العمال يريد بينما منخفضا، أجرا يريد العمل رب نأل متناقضا يكون
 (.91-90 صفحة: Soekanto، 2015) ذلك عكس
 :األقسام بعض إىل احلوادث شكل باعتبار الصراع ينقسم

 خارج وشيئ شخص بني حيدث الذي الصراع هو اخلارجي الصراع .1
 ينقسم لذلك .البشرية البيئة مع أو الطبيعية البيئة مع ورمبا نفسه،
 والصراع اجلسدي الصراع ومها ترتيبني، إىل اخلارجي الصراع

 ما الصدمة بسبب الصراع ظهور هو اجلسدي الصراع .االجتماعي
 اليت املشكالت أو الصراعات :املثال الطبيعية، والبيئة الشخص بني

 املنفجر واجلبل الطويل، اجلفاف الفيضان، بسبب شخص تواجهها
 االحتكاك بسبب الصراع ظهر هو االجتماعي الصراع أما .وغريهم

 حيث من .بينهم املعاملة وجود بسبب أو الناس، بني االجتماعي
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 حاالت من غريهم أو احلرب االضطهاد، النزاع، العمل، مشكلة
 .االجتماعية العالقات

 .شخصية وروح القلب يف حيدث الذي الصراع هو الداخلي الصراع  .2
 بني اخلصومة :املثال سبيل على ونفسه، الناس بني صراع إنه إذن،

 ،Nurgiyantoro) واألمنية خمتلفة، اختيارات معتقدات، رغبتني،
 (.124 صفحة: 1995

 اجلنسني بني الصراع .3
 الرجال فيها يهيمن والنساء، الرجال بني مبكانة مشويل الصراع

 .السفلية اجملموعة يف دائما النساء وواقع .النساء من أكثر
 القبائل بني العرقي الصراع .4

 قد الذي اجللد، لون اختالف ىف غالبا تنسب "اجلنس" كلمة
 ظهور إل األسود القوم على األبيض القوم استغالالت أنواع مجيع أدى

 .العرقبة املخاصمة
 األديان بني الصراع .5

 تعاليمهم تؤمن اليت الدينية املعتقدات يف االختالفات كانت
 سببا وهذا .مضللة غريها الدينية املعتقدات أن وتعترب صحيحة الدينية

 كأداة استخدامه ميكن أيضا الذين لكن األديان، بني الصراع ظهور على
 .االجتماعي للتكافل دبقة

 الفرقات بني الصراع .6
 على الوحدة الفرقات جترب أن منها بأسباب الفرقات بني الصراع نشأ
 .األخرى تلك تريد ما تفعله بأن هواهم األخرى

 املتضيات بني الصراع .7
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 ملون الصراع هذا السياسي، بالصراع متجانس املتضيات الصراع
 .اجملتمع يف وامللكية السلطة انقالب يف املتضيات مع مبجموعتني

 األفراد بني الصراع .8
 األفراد بني واخلصومات االختالفات بسبب الصراع هذا حيدث

 الصفات، نفس األفراد من فرد أي ميلك ال االجتماعية حقائق يف ألن
 الصراعات ظهور على أثر الشخصيات االختالفات تكون لذلك

 .االجتماعية

 الطبقات بني الصراع .9
 والطبقة العليا االجتماعية الطبقة بني الصراع وهو عموديا صراع

 يف واسع نطاق على الطبقي الصراع هذا وصف مت .السفلى االجتماعية
 .داهريندورف ورالف املاركسية نظرية
 الشعوب -البلدان بني الصراع .10

 خمتلفة عمومية أهداف لديهم .أكثر أو شعبني بني الصراع
 .أخرى بلدان إل بلدهم إرادة كفاح إىل ويسعون

George) زميل جورج يؤمن( 306-305 صفحة: 2007) غثمان يف  

Simmel )إذا وخاصة والتضامن، الروابط تقوية إىل يؤدي أن ميكن النزاع أن 
 .احلرب حالة يف مهمة الوطنية الوحدة فتصبح أخرى مجاعة مع صراعا كان
 وتعديلها السائدة القيم يف النظر إعادة إىل الداخلية الصراعات تؤدي قد كما

 ينتج وما أمريكيا، يف السود حركة نبهت فقد الكل، مصلحة مع ينسجم مبا
 .العنصري والتمييز التحيز خطورة إىل والتشريعات، القيم يف تغري من عنها

 فإن الطبقة، بعض إل الصراع ينقسم (Lewis Coser) كوزر ولويس
 ميكن انه منها اجتماعي، وظائف من للصراع يكون أن ميكن ما على الرتكيز

Lewis) كوزر لويس يضيف مث .للنظام مصدرا الصراع عماليات تكون أن
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Coser  ونظم جديدة، معايري قيام منها، للصراع أخرى اجتماعية وظائف(
 وطرق حلول إجياد إىل الصراع يؤدي فقد جديدة، وتكنولوجية إقتصادية

 تعد الصراع عمليات أن يرون ال االجتا هذا أصحاب أن نرى وهبذا .جديدة
 قائمة ملشاكل حال تكون أن ميكن وإَّنا االجتماعية، للمشكالت مصدرا دوما

 (. 306 صفحة: 2007 عثمان،)
 أنه أو أبدى، شيئ الصراع أن الصراع مبشكلة املشكلة تسمية تعىن وال

 جتعل املربرات من جمموعة هناك ولكن .االجتماعية العالقات أَّناط كل يسود
 :حيويا موضوعا الصراع مشكلة من

 السلطة توزيع إعادة إىل يسعى الذي الصراع يعىن هنا الصراع أن .1
 .االجتماعية العدالة حتقيق إىل يسعى الذي أو عادلة، بطريقة

 الصراع، قضية خالل من حنلل أن نستطيع أننا هذا على يرتتب  .2
 أنه على الواقع تصور على بناء تنشأ النظام فمشكلة النظام، قضية

 من منظمة غري عمليات خيرب واقع أنه أي: )الكل ضد الكل حرب(
 .الواقع هذا عناصر بني نظام قيام ضرورة يفرض الذي األمر الصراع،

 نتناول أن لنا يتيح الصراع مفهوم على الرتكيز فإن هذا من وأكثر
 باملعايري، االلتزام على القائم الشكل ذلك غري النظام من أخرى أشكاال

 مستمرة عمليات حيوى أنه على اجتماعي نظام أي تصور خالل فمن
 النظام من أخرى أشكال إىل التحليل ميتد أن ميكن الصراع من ومتنوعة

 ال ذلك غري
-51 صفحة: 2005 زايد،) باملعايري االلتزام على القائم نوع

52 .) 
 كارل أصبح (Lewis Coser) . كوزر لويس بنظرية واختلف

 الوحدات أهم على داال االجتماعية الطبقة مفهوم (Karl Max) ماركس
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 لعملية أساسي كمسبب االقتصادية العوامل ماركس واختار االجتماعية،
 االجتماعية الظواهر يستخلص للتاريخ املادي االدراك أن" يقول التطور،
 بل الفرد إدراك من وال املطلق، الفكر و االهلية املشيئة من ال .وتطورها

 يشكل الذي االنتاج من العملي، الناس لنشاط الواقعية الظروف من
 ذلك إىل إضافة ".تارخييا احملددة االجتماعية والتشكيالت تطور، مراحل
 كمشكل السياسي إىل االقتصادي العامل من االمهية فيه تتحول

 تشكيل على والقدرة االنتاج وسائل ملكية بني ماركس يربط .للمجتمع
 بأفكار العاملة الطبقة أعضاء وعي تزيف إمكانية هذا من اجملتمع، ثقافة
  والثروة الصراع عملية يؤجل مما لذاهتا، طبقة إىل حتوهلم تعطل وقيم

 (23-21: 2008 عثمان،(
 الصراع ونظرية االدب يف الصراع نظرية البحث هذا استخدم

  (George  زميل جورج يقول (George Simmel) زميل جلورج االجتماعي

(Simmel   بسبب النزاعات أو الصراعات ظهور أن سوكانطا يف 
 االحيان بعض يف .اجلانبني بني العالقة يف العميقة الشخصية املشاركة
 فرد أي ميلك ال االجتماعية حقائق يف الن أفكارهم يف االفراد اختلف

   االجتماعي الصراع ظهو إىل تؤدي حىت الصفات، نفس االفراد من
(Soekanto. 1986 :4-3 صفحة)  

 مضمون وز جتا ولكنه االفراد، بني التفاعل بعملية زميل اهتم
 نوع اختلف فمهما التفاعل، عمليات وصور أشكال على لريكز التفاعل
 أشكال فأن .اسريا أو اقتصاديا أو سياسيا كان سواء كمضمون النشاط
 وهبذا .وتعاونيا تنافسيا صراعيا، التفاعل يكون أن فأما متماثلة، التفاعل
 علم موضوع هي وتعاون وتنافس صراع من العمليات هذ تصبح

 (. 29 صفحة: 2007 عثمان،) االجتماع
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 يصبح الصراع لكن سلبيا، شيئا ليس الصراع زميل، نظرية يف
 من أنواع عدة زميل اختلف .طويل مدي على يستمر مل إذا إجيابيا شيئا

 اخلصومة، الصراع :خمتلفة اجتماعية عواقب إىل تؤدي الىت الصراعات
 األفراد، بني الصراع األساسية، املبادئ على الصراع القانوين، الصراع
 (.36: صفحة Faruk،2013) وغريهم اجلنسي، اتصال يف الصراع

 الصراع كان .اجملتمع كل يف املوجودة األعراض أحد هو الصراع
 تنفيذ يف آلية منظم الصراع لكن عليه، غياب ميكن ال شاملة ظاهرة

 احتفاظ أو حلصول ضرورية أمور من هم والتعارض التنافس االختالف،
Surbakti)  مبعية متفق آلية خالل من القيم .(18: صفحة  1992،
 الصراع إلهناء وسيلة أو طريقة إىل ( George Simmel ) زميل جورج يقول

 التسوية، اآلخر، طرف من اهلزمية قبول على طرف انتصار :االجتماعي
 صفحة:Johnson) ،1986للتصاحل القدرة عدم حىت أو املصاحلة،

273.) 
 Georgeزميل جورج نظرية على Lewis Coser كوزر لويس وافق

Simmel  الصراع أن احلقيقة ويف .سلبية داللة من دائماً  ليس الصراع أن 
 اجتا يظهر اجملتمع بعض يف عادة. مغلق الذي مجاعة أو لفردية قوة يكون

 مع املنجذب وتوليد الداخلي التكامل يرد الصراع ينكر ال التكامل،
 (.241: صفحة: Zainuddin) ، 2012آخر وغري الفردية جمموعات

 وأشكاله ونظرياته تعريفه اإلرهاب  .ت

 االخطر الديين اإلرهاب (1

، وترهيبا إرهاباً  ي رهيبْ  أْرهبْ  مصدر اإلرهاب    من مأخوذ وأصله ًً
  اللغة  يف  ويأت أصالن والبهاء واهلاء فالراء يَ ْرَهب    َرَهبَ  الثالثي الفعل
 وخفة  دقةٍ  على  يدل واآلخر خوف، على  يدل  أحدمها  معنيني  ألحد
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 معجم) خفته أي ، وَرهبةً  ورََهباً  ر ْهباً  الشيء رََهْبت   تقول  ،  الرهبة: فاألول
 (. 2/401 اللغة مقاييش
 النبوي واحلديث ، الكرمي القرآن يف( وأرهب  رهب) لفظة وردت وقد
 :  الكرمي القرآن فمن,  عديدة مواضع يف الشريف
 َوأَْوف واْ  َعلَْيك مْ  أَنْ َعْمت   الميتي  نيْعَميتيَ  اذْك ر واْ  إيْسرَائييلَ  َبيني  يَا ) تعاىل قوله
 قوله فمعىن( 40 آية  البقرة سورة( ) فَاْرَهب وني  َوإييمايَ  بيَعْهديك مْ  أ وفي  بيَعْهديي

 ويتضمن ، اخلوف:  والرمْهبة   ب  والرُّهْ  ، خافون أي ( فَاْرَهب ون َوإييمايَ  ) تعال
 ) تعاىل قوله   (1/332 القرآن ألحكام اجلامع) التهديد  معىن  به  األمر

 َوَعد ومك مْ  اللّهي  َعْدوم  بيهي  ت  ْرهيب ونَ  اخْلَْيلي  رِّبَاطي  َومين ق  ومةٍ  مِّن اْسَتطَْعت م مما هَل م َوأَعيدُّواْ 
 َسبييلي  يفي  َشْيءٍ  مين ت نفيق واْ  َوَما يَ ْعَلم ه مْ  اللّه   تَ ْعَلم ونَ ه م   الَ  د وهنييمْ  مين َوآَخريينَ 

 (60 آية  األنفال سورة( ) ت ْظَلم ونَ  الَ  َوأَنت مْ  إيلَْيك مْ  ي  َوفم  اللّهي 
 وسائل تطلقه الذي بالوصف ارتباطه اإلرهاب تعريف مشكالت من
 السياسي املوقف فيه يلعب والذي اإلرهابية، املنظمات على اإلعالم

 خمتلفة لغوية أوصاف استخدام ذلك ومن كبرياً، دوراً  يتبنونه الذي
 وعصاة، وخمربون إرهابيون،: منها املنظمات تلك على إلطالقها

. ذلك شابه وما ومناضلون، حترير، وجنود ومتمردون، ومنشقون،
 (17ص الكيالين هيثم للدكتور دولة يؤسس اإلرهاب)

 :اآليت إىل االختالف هذا أدى وقد

 .ذاته حد يف مشكلة أصبح اإلرهاب تعريف .1

 ومعاهدفات اتفاقيات إىل التوصل صعوبة يف ذلك تسبب وقد .2

 .دولية

 املشروع السياسي العنف صور اختالط إىل ذلك أدى كما .3

 .املشروع غري باإلرهاب
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 التوصل عدم بصدد عديدة مشاكل هناك أن فيه شك ال ومما
 نظرة ختتلف حيث أبعاده، وحتديد اإلرهاب تعريف يف موحد ملفهوم

 نظر يف يكون قد إرهاباً، البعض يراه وما اإلرهاب، لعملية جمتمع كل
 أصبح ولذلك الوطين، التحرر أجل من مشروعاً  نضاالً  اآلخر البعض

 من أصبح أنه كما إرهاب، لكلمة موحد مفهوم إجياد العسري من
 هو ما لتحديد والعملي النظري األدب يف الرأي يف التوافق العسري

 .اإلرهابيون هم ومن اإلرهاب

 أرهب ويقال( أرهب) املزيد الفعل من" إرهاب" كلمة تشتق
 الفعل عليه يدل الذي نفسه املعىن وهو وفزمعه، خومفه أي: فالنا

( َرهيبَ ) وهو نفسها املادة من اجملرد الفعل أما ،(َرّهبَ ) املضعف
 ورهبة رهبا الشيء َرهيبَ  فيقال خاف، فيعين وَرَهًبا وَرْهًبا َرْهَبةً  يَ ْرهب  

 يف للعبادة انقطع فيعين( تَ َرهمبَ ) وهو بالتاء املزيد الفعل أما. خافه أي
 يستعمل وكذلك والرهبانية، والراهبة الراهب منه ويشتق صومعته،

 أي: فالناً  ترهب فيقال متعديا كان إذا توعد مبعىن َترهب الفعل
 نفسها املادة من استفعل صيغة العربية اللغة تستعمل وكذلك. توعده
 يف اإلسالمية البحوث جممع بيان) .َرهمَبه أي فالنا( اسرَتهب) فتقول
 (ه 1422 اإلرهاب ظاهرة بشأن األزهر

 واستخدام العنف من خاص نوع" بأنه اإلرهاب يعرف كما
 بني والزعر والرتويع واإلرعاب اخلوف من جو خلق إىل يهدف القوة
 اجملين أو الضحايا فقط ليس فاملقصود. اجلمهور من جمموعة أكرب

 ألغراض يكون وعادة األبرياء، من يكونون قد ألهنم الفعليني عليهم
. كاالبتزاز أخرى ألغراض -أيضاً – يكون قد أنه إال سياسية،،

 (.الشربعة ميزان يف اإلرهاب/اجلبار العبد عادل)
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 بشكل باستخدامه التهديد أو للعنف استخدام" بأنه يعرف كما
 حتقيق بقصد والرعب، اخلوف من حالة خللق مشروع وغري قسري
 على أو أفراد، جمموعة على أو عليه، السيطرة أو فرد على التأثري

 عدة يتضمن املفهوم هذا إن. معني هدف إىل وصوالً  كله، اجملتمع
 أو املشروع غري العنف يستخدم اإلرهايب العمل أن أبرزها عناصر
 ويوجه دولة، أو أفراد جمموعة أو فرد به ويقوم. باستخدامه التهديد

 خلق إىل ويهدف. كله اجملتمع ضد أو جمموعة أو فرد ضد اإلرهاب
 وبثِّ  اإلرهايب العمل استهدفهم من لدى والفزع الرعب من حالة
 من اهلدف حتقيق يف يساعد معني نفسي تأثري وخالقي  حمددة رسالة

 .(Wikipedia) .اإلرهاب

 املفسرة النظريات (2

 مفردة يف تشرتك باإلرهاب اخلاصة التعريفات معظم أو كل أن املالحظ
 للعنف مفسرة نظريات عدة وهناك. السياسي العنف وخباصة" العنف"

 :اآليت يف مضامينها أهم تلخيص ميكن السياسي،

 يف حيدث الطبقي الصراع أن فحواها ماركسية نظرية هي: الصراعية النظرية .أ
 القوى بني التناقضات وتظهر اجملتمعات، تطور من معينة مرحلة

 يف- الطبقي التناقض وهذا. اإلنتاج وسائل ملكية على بناء االجتماعية
 على الربوليتاريا ثورة يف يتمثل سياسي عنف إىل يؤدي -املطاف هناية

 .اإلنتاج لوسائل املالكة الربجوازية الطبقة

 النسق يكون عندما تأيت الثورية األوضاع أن ترى: الوظيفية النظرية .ب
 اجملتمع يعاين عندما حيدث وهذا اجملتمع، مع متسق غري مبجمله السياسي

 القيام يستطيع ال وبالتايل املتعددة؛ الوظيفية العجوزات حاالت من
 .التغيري أجل من متعددة لضغوط التعرض عليه يرتتب مما بوظائفه
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 االجتماعية الضغوط حول النظرية هذه منطق يرتكز: النسيب احلرمان نظرية .ت
 والفق ر واجلوع األرض ملكية وحتويل التهجري يف تتمثل اليت الشدائد، أو

 املباشر احمل رِّض أهنا على إليها ينظر الضغوط وهذه. والسخط واإلحباط
 املستبدة احلكومة أو االستعماري، النظام ضد العنف ألعمال والنهائي
 .املستقلة الدولة يف الطاغية

 العنف بني جي منحىن نظرية تربط :The J. Curve جي منحىن نظرية .ث
 العنف حيدث حيث املتزايدة، التوقعات مثل املتغريات وبعض السياسي

 .املواطنني توقعات خالهلا تتزايد االقتصادي، االزدهار من طويلة فرتة بعد

 بني متبادل تأثري وجود افرتاض على تقوم: الس ريع االقتصادي النم و نظرية .ج
 .الدولة يف السياسي واالستقرار االقتصادية األوضاع

 جمال هي السياسة أن النظرية هذه ترى: الصراعية السياسية النظرية .ح
 ومن السلطة المتالك خالهلا من تسعى املختلفة، اجملموعات بني للتنافس

 توازن على بناء التنافس هذا نتيجة وتتحدد. االجتماعية واملكانة الثروة مث
 وأشكال العنف بني هنتنجتون وخيلط. جمموعة لكل املتاحة املوارد

 .اجملتمع يف األخرى االضطرابات

 بل املشاركني، دوافع يف حتصر ال الثورات أن ترى: املقارن التاريخ نظرية .خ
 بني الصداقات أو العالقات وَّنوذج اهليكلية، أو البنائية احلاالت يف توجد
 هو للثورات املباشر السبب وأن. اجملتمع داخل اجلماعات وبني الدول
 .وحملي دويل عجز

 اإلرهاب أشكال تتنوع (3

 الظاهرة السياسية االغتياالت عمليات الزمت: السياسية االغتياالت .أ
 العصور، عرب وتطورت تنفيذها وسائل وتعددت. ميالدها منذ اإلرهابية

 هنري اغتيال حىت بروما، كوري ميدان يف قيصر يوليوس اغتيال من ابتداءً 
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 اإلسكندر وامللك روسيا، يف الثاين اإلسكندر والقيصر كورنو وسادي الرابع
 القرن يف السياسى االغتيال عمليات أشهر إىل ،(يوغوسالفيا ملك)

 النمسا، عهد ويل رودلف األمري اغتيال حادث: أمهها ومن العشرين،
 .األوىل العاملية احلرب الشتعال سببا وكان صريب، إرهايب ارتكبه والذي

 اإلبادة عمليات -أحيانا– عليها ويطلق: البشرية واإلبادة املذابح .ب
 بشرية جمموعات ضد متارس وإَّنا معني، فرد ضد توجه ال وهي البشرية،

 تابعة أجهزة أو متطرفة وعسكرية إرهابية تنظيمات قبل من احلجم كبرية
 وسائل مجيع تنفيذها يف وتستخدم الدولة، إرهاب عمليات عند للدولة،
 .العامل عرفها اليت القتال

 صور أهم إحدى تعترب وهي(abduction) : الرهائن واحتجاز اختطاف .ت
 القانون يف اخلاطفون هؤالء وي عرف العامل، عرفها اليت اإلرهابية العمليات

 ،"اجلو قراصنة" عليهم يطلق الطائرات فخاطفو القراصنة، باسم الدوىل
 حادث أول وكان ،"البحر قراصنة" عليهم يطلق السفن خاطفو بينما

 .1930 عام بريو يف مدنية لطائرة اختطاف

 أحد وهي الطائرات، إىل الناسفة العبوات من تطورت وقد: التفجريات .ث
 من تنفيذها، أساليب بتطور العامل، يف اإلرهابية العمليات صور أهم

 واستخدام املتفجرات زرع إىل امللغومة، والوسائل القنابل زرع أسلوب
 التفجريات إحداث يف الطائرات استخدام إىل وصوالً  امللغومة، السيارات

 بالرميوت تفجريها يتم اليت الناسفة العبوات أو املتفجرات واستخدام اهلائلة،
 .كنرتول

 العمليات هذه تطورت (sabotage and subversion) :التخريب عمليات .ج
 أعمال من فيها، املستخدمة والتكنولوجيا تنفيذها وسائل بتطور -أيضا–

 عمليات أكثر وهي التخريب، عمليات وتعدد احلارقة املواد وإشعال احلرق
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 على الباردة احلرب مرحلة يف أوروبا وشهدهتا العامل، يف انتشاراً  اإلرهاب
–1981) الفرتة يف فيها وقع اليت إيطاليا يف احلمراء األلوية تنظيمات أيدى

 أحداث العمليات تلك أشهر ومن ختريب، عملية( 1100) حوايل( 1986
 1969 عام( األول كانون) ديسمرب 12 يف ميالنو مدينة يف بيانسافونتا
 بعض ويرى .أملانيا يف بادرماينهوف منظمة هبا قامت اليت والعمليات

 اإلرهاب مثل: أشكال أو اجتاهات عدة يتخذ قد اإلرهاب أن الباحثني
 إرهابية وخاليا منظمات أو أفراد أو دولة تتبناه أن ميكن الذي األيديولوجي

 أو اجتماعياً  أو اقتصادياً  أو دينياً  مشروعاً  داخله يف حيمل أن وميكن
 كان قومياً  فكرياً، مشروعاً  أو عرقي أو إثين طابع ذات يكون وقد سياسياً،

 .فردياً  أو

 

 العالم في اإلرهاب لظاهرة العامة أسباب (4

 :  جغرافية أسباب .أ

 دولة أي يف األمن وأجهزة املسلحة، للقوات بالنسبة الدول حدود اتساع إن
  صعوبة إىل عادة يؤدي لقياداهتا الطائفية واالنتماءات بالضعف تتسم واليت

 من التسلل على اإلرهابية التنظيمات شجع مما عليها الرقابة وفرض تأمينها
 أو األماكن أن كما بعملياهتا والقيام أهدافها لتحقيق احلدود داخل إىل احلدود
 العمليات تسهل للمرتددين كمخابئ تصلح معينة تضاريس هبا اليت الدول

 الوطن واستقرار ألمن خطريا حتديا واملتخلفة العشوائية املناطق وتشكل اإلرهابية
 مكان تعترب احلارة املناطق فإن اجلغرافية، األسباب تلك إىل إضافة واملواطن
 شأن ذلك يف شأهنا الباردة، املناطق من أكثر السياسية اجلرائم النتشار مناسبا
 عدد زيادة بالفعل اتضح وقد الشغب وإثارة األشخاص على االعتداء جرائم

 املثال سبيل على مصر صعيد مناطق يف الشباب استقطاب وسهولة اإلرهابيني
 عليهم والقضاء للمجرمني للوصول وحائال مانعا القارس البارد اجلو يبقى لكن
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 منظور من والتطرف اإلرهاب. )الشاهقة ورؤوسها باجلبال اعتصموا إذا السيما
 ( بتصرف رشوان احلميد عبد/ د االجتماع

    أسباب إعالمية : .ب
 تلجأ ما فكثريا أهدافهم، إىل للوصول كسالح اإلعالم اإلرهابيون يستخدم
 انتباه لفت بغية اإلرهابية العمليات ارتكاب إىل العامل يف اإلرهابية املنظمات

 اجلهة إجبار أجل من عنها يدافعون اليت قضيتهم إىل العاملي العام الرأي
 اليت اإلعالم برامج أن الباحثني بعض ويرى ملطالبهم، الرضوخ على املستهدفة

 البيئة توجد اليت واملبادئ بالقيم االستهتار وتعلم الفاحشة وتشيع احلياء ختدش
 وحول الدول تلك ملواجهة واإلرهاب والعنف القوة إىل لاللتجاء املناسبة الفكرية

 األخص وعلى املسلم اجملتمع له يعرتض وما اإلعالم، ميارسه الذي اخلطري الدور
 هذه عن نتج وما اإلسالمية واملبادئ القيم تناقض وأفكار تيارات من الشباب
 بعضهم يصب املسلم فالشباب اإلرهاب إىل أدت سلبية فعل ردود من اهلجمة
 يف فتطرفوا التوفيق جانبه منهم ففريق الشرسة، اإلعالمية اهلجمة تلك من طرف
 ويف أعمى تعصبا آخر فريق يتعصب كما الصحيح الفهم اإلسالمي الدين فهم
 السمحة، والشريعة الدين ألحكام فهم سوء إىل إما السبب يرجع احلالني كال
 لبعض األعمى االنقياد إىل وإما املستوردة اهلدامة املذاهب ببعض تأثر إىل وإما

 من  جيد  مل ديين  فراغ  إىل وإما جتارة،  الدين من يتخذون الذين املضللني
 املسلمني واقع عن بعيدة برامج يف غارقة اإلعالم وسائل غالبية إن  يسده

 مشكالهتم ومناقشة احتياجاهتم وتلمس الشباب تطلعات عن وبعيدة املعاصر
 تغذية يف بآخر أو بشكل تساهم جيعلها مما الصحيح الديين الوعي وبث

 يف وعالجه واإلرهاب والغلو التطرف عوامل. )واإلرهاب بالتطرف الشعور
 (والسنة القرآن ضوء

 أسباب اقتصادية : .ت
 احملركة اخلطرية األسباب من املطحونة واجملتمعات للدول االقتصادية األزمات
 لألنظمة والتكنولوجي العلمي التقدم أن كما العامل، يف اإلرهاب ملوجات
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 .اإلرهابيني شبكات بني األموال وحتويل انتقال سهولة من زاد العامل يف املصرفية
 تتعلق اقتصادية مشكالت من الثالث العامل دول يف األفراد معاناة ننسى وال

 والصحة واملواصالت األسعار يف والتضخم والفقر والبطالة والديون باإلسكان
 للمنظمات الفرص وهيأت واإلرهاب للتطرف الشباب دفعت رمبا عوامل كلها

  أغراضهم  لتحقيق ذلك واستغالل االقتصادية الشباب ظروف النتهاز اإلرهابية

   أسباب أسرية : .ث
 و املعاملة وسوء األبناء على للوالدين الرقايب الدور وغياب األسري، التفكك
 وإشراكهم األبناء مع احلوار لغة وغياب اإلمهال أو الوالدين من الزائد التدليل

 والعمل  كالتعليم مبصريهم  مباشرة  تتعلق  كانت إذا خاصة القرارات اختاذ يف
 رشوان احلميد عبد/ د االجتماع منظور من والتطرف اإلرهاب. )والزواج

 ( بتصرف

 أسباب فكرية : .ج
 وأبرز خمتلفة تيارات بني حادة فكرية انقسامات من اليوم اإلسالمي العامل يعاين
 عن مبنأى علماين أساس على احلياة بناء إىل يدعو: علماين تيار:  التيارات هذه

 للمجتمع يتحقق حىت االجتماعية والقيم والعادات والتقاليد الشرعية القيود
  املتطرف الديين التيار جند اآلخر اجلانب  ويف احلضارة حنو واالنطالق التقدم
 بالتقدم يتصل ما وكل احلديثة املدنية يعارض واالعتدال الوسطية عن البعيد

 والتفكك اخللقي للفساد مدعاة املدنية هذه أن حبجة ذلك ويرفضون احلضاري
 اآلخر، فكر يرفض جانب فكل ولذا االجتماعية العالقات يف واجلمود األسري
 احلق إىل ليصل ويقيمها ميحصها أن دون وشك ريب نظرة إليه وينظر ويقاومه
 جهلة من املتطرفني بعض لدى الوضع هذا أوحى وقد فيه األساسية واملبادئ
 النهاية يف هبم حدا مما التيارين هذين بني واجلذب الشد من حالة إىل املسلمني

. حضاري توجه أي مع يتفق وال الدين يقره ال الذي اإلرهاب طريق سلوك إىل
 (.بتصرف الظاهري خالد/د اإلرهاب مواجهة يف اإلسالمية الرتبية دور)
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 قباني لنزار اإلرهاب مع أنا شعر في اإلقتصار  .ث

 أن يبشرون الذين العامل رأي عن النقد أشكال من هو الشعر هذا
 هذا يف عرفنا كما. العرب يف املسلمون خاصة. اإلرهاب دين هو اإلسالم
 حتت العربيون وجيتاز. اإلرهاب ظاهرة كل وراء إهتام حتت العرب ينكسر العصر
 .واإلسرائيلية األمريكية هيمنة
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 الباب الثالث

 وتحليلها البيانات عرض
  اإلرهاب مع انا شعر في اإلرهاب صور .أ

 قباين، نزار ألفه الذي اإلرهاب مع انا لشعر اإلقتصار عرفت أن بعد
 ختلص أن للباحث ميكن االجتماعى وصراع االجتماعي األدب عن واإلقتصار

 هو الشعر هذا يف. االجتماعية صراع و االجتماعية األدب بنظرة الشعر هذا
 إهتام على جيتازون لذينا الساكن امكان يف االجتماعي حال عن تظهر

 .اإلرهاب
 نظرية باستخدام حتليله ميكن الذي الصراع وتوضح تعرض شعرال هذا

 اجملتمعات تعانيه اجتماعي صراع هو شعرال اهذ يف الوارد الصراع. ميلز  جورج
 اهتامات حتت وتعيش ، األوسط الشرق يف خمتلفة بلدان يف تعيش اليت اإلسالمية

 على شعال هذا يف اجلمل عدد يف الصراعو  اإلرهاب صور يظهر. إرهابية بأهنا
  :التايل

 

  متهمون حنن باالرهاب

  ان حنن دافعنا عن الوردة ... واملرأة
  والقصيدة العصماء

  وزرقة السماء
  عن وطن مل يبق يف أرجائه

  ماء ... والهواء

  مل تبق فيه خيمة ... أو ناقة
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 أو قهوة سوداء
 كثريا ماهو شكاوى الناس  يف هذا الشعر الصراع صور اإلرهاب و 

البلد مثل  با حلرييريدون العيش  هم يف الواقع لكنبأهنم إرهابيون،  مزعومون
ستمرار إلضعاف وتدمري بلدهم ببطء. يصفون االهذه االهتامات موجة أخرى. 

كثري   ألن حدث هذا احلالالقهوة السوداء. و واملعسكر،  ،املاء ال يبقي بلدهم
من النزاعات أو االحتكاكات بني جمموعات معينة يعتربوهنا الحًقا عمالً إرهابيًا 

سنبحث الصراع التايل يف عدد اجلمال هذا الشعر على  يمنة العاملية.من قبل اهل
 التايل:

 
 متهمون حنن باالرهاب

  ان حنن دافعنا بكل جرأة

  عن شعر بلقيس

  وعن شفاه ميسون

 وعن هند ... وعن دعد

  وعن لبىن ... وعن رباب

  عن مطر الكحل الذى

  ينزل كالوحى من األهداب

  لن جتدوا ىف حوزتى

  سرية قصيدة

 أو لغة سرية

  أو كتبا سرية أسجنها ىف داخل األبواب

  وليس عندى أبدا قصيدة واحدة

 تسري ىف الشارع .. وهى ترتدى احلجاب
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، يتم اهتام الناس من الشرق األوسط مرة أخرى  شاهد هذا الشعريف 
 ةكاتب  هيباإلرهاب عندما حياولون متجيد األعمال األدبية لبلقيس ، بلقيس 

موا عندما دافعوا عن ومتجدوا شخصيات لبمن  جائت ةوشاعر  نون. وقد اهت 
مشون، هندن، داعد،  إسالمية كانت هلا دور مهم يف احلضارة العاملية ، مثل

. لبىن امرأة من قرطبة وهي كاتبة ومقاتلة مسلمة تشتهر مبعرفتها رباب ولبىن
الناس يف الشرق بالقواعد ونوعية شعرها. إن النزاعات اليت ال تزال حتدث جتعل 

األوسط الذين حيبون األدب يشعرون بأهنم فقدوا شخصياهتم باإلضافة إىل 
 عمله بسبب فقدان فرص التعلم والكتابة.

 :التايل الشعريتضح الصراع أيًضا يف اخلطوط  
 

  متهمون حنن باالرهاب

  اذا كتبنا عن بقايا وطن

  خملع .. مفكك مهرتئ

 أشالؤه تناثرت أشالء

  يبحث عن عنوانهعن وطن 

  وأمة ليس هلا أمساء

  عن وطن .. مل يبق من أشعاره العظيمة األوىل

  سوى قصائد اخلنساء

  عن وطن مل يبق ىف افاقه

  حرية محراء .. أو زرقاء .. أو صفراء

  عن وطن .. مينعنا أن نشرتى اجلريدة

  أو نسمع األنباء

  عن وطن كل العصافري به
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  ممنوعة دوما من الغناء

  عن وطن

  كتابه تعودوا أن يكتبوا

  من شدة الرعب

  على اهلواء

  عن وطن

  يشبه حال الشعر ىف بالدنا

  فهو كالم سائب

  مرجتل

  مستورد

  وأعجمى الوجه واللسان

  فما له بداية

  وال له هناية

  وال له عالقة بالناس ... أو باألرض

  أو مبأزق االنسان

 عن وطن

  ميشى اىل مفاوضات السلم

 دوَّنا كرامة

  ودوَّنا حذاء

  عن وطن

  رجاله بالوا على أنفسهم خوفا

  ومل يبق سوى النساء

  امللح ىف عيوننا
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  وامللح .. ىف شفاهنا

  وامللح .. ىف كالمنا

  فهل يكون القحط يف نفوسنا

 ارثا أتانا من بىن قحطان 
 

يوضح االقتباس أن الناس يف الشرق األوسط الذين حيبون األدب وما 
هبهم مل يعودوا حرا يف الكتابة بسبب الضغط الذي عانوا منه حىت اآلن. شا

يشعر شعوب الشرق األوسط أيًضا بأهنم فقدوا شعر الشعر العظيم الذي يوجد 
عادة يف الشوارع يف الصحف ووسائل اإلعالم األخرى. يصفون اللحظة اليت 

ور النقيق يف بلده. فقدوا فيها ألوان احلرية امللونة يف األفق. فقدوا صوت الطي
يشعرون بأهنم فقدوا هويتهم بسبب النزاع املطول. يعيش الناس هناك يف ظل 
اخلوف ألن العامل مل يعد صديًقا هلم. يف مقتبسة القصيدة كيف أوضح بوضوح 
شديد اخلوف من الناس يف الشرق األوسط الذين يعيشون معاناة وسط 

واههم بأن تراث بين قحطان قد الصراع. إىل حد وصفوا الدموع واألكل يف أف
جف. بين قحطان هم قبيلة عربية من سكان سابا واليمن وينحدرون من يعرب 
بن قحطان بن هود. لديهم حضارة عظيمة أثبتتها االكتشافات األثرية اليت 

 تكشف عن الطريقة اليت يعيشون هبا. 
 :مث ميكن العثور على الصراع يف السطر التايل من اقتباس الشعر

 
  ...  يبق ىف أمتنا معاويةمل

  ... وال أبوسفيان

  ...مل يبق من يقول

  ىف وجه من تنازلوا
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  ... عن بيتنا ... وخبزنا ... وزيتنا

  ... وحولوا تارخينا الزاهى

  ...!! اىل دكان

  ... مل يبق ىف حياتنا قصيدة

  ... ما فقدت عفافها

  !! ىف مضجع السلطان

  ... لقد تعودنا على هواننا

  ... ماذا من االنسان يبقى

  حني يعتاد على اهلوان؟؟

  ... احبث ىف دفاتر التاريخ

  ... عن أسامة بن منقذ

  ... وعقبة بن نافع

  ... عن عمر ... عن محزة

  ... عن خالد يزحف حنو الشام

  ... أحبث عن معتصم باهلل

  ... حىت ينقذ النساء من وحشية السىب

  !! ومن ألسنة النريان

  .. ث عن رجال أخر الزمانأحب

  ... فال أرى ىف الليل اال قططا مذعورة

  ... ختشى على أرواحها

  ...!! من سلطة الفئران

  هل العمى القومى ... قد أصابنا؟

  أم حنن نشكو من عمى األلوان ؟؟



34 
 

 
 

  ... متهمون حنن باالرهاب

  ... اذا رفضنا موتنا

  ... جبرافات اسرائيل

  ... تنكش ىف ترابنا

  ... تنكش ىف تارخينا

  ... تنكش ىف اجنيلنا

  ... !تنكش ىف قرآننا

  ... تنكش ىف تراب أنبيائنا

  ان كان هذا ذنبنا

  ... ما أمجل االرهاب

  ... متهمون حنن باالرهاب

  اذا رفضنا حمونا ...

  ... على يد املغول .. واليهود .. والربابرة

  ... اذا رمينا حجرا

  ألمن الذىعلى زجاج جملس ا

  ... استوىل عليه قيصر القياصرة

  متهمون حنن باالرهاب ....

  اذا رفضنا أن نفاوض الذئب ..

  ..وأن َّند كفنا ل ..

  ... أمريكا

  .. ضد ثقافات البشر

 وهى بال ثقافة
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 معاوية. سفيان وأبو معاوية شخصيات لديهم يعد ومل اليوم، يظهرون
 كان الذي  ه 680 - 661 السنوات يف السلطة يف كان الذي اخلليفة كان
 عندما املسلمني زعيم وكان. ومكافح وقادر حكيم زعيم إنه. للنيب مرافقا أيضا

 القائد كان الذي سفيان أبو مثل شخصية إىل يتوقون كما القسطنطينية غزا
 وقت يف ولكن ، للغاية جيد بشكل حممد النيب فهم الذي للقريش الرئيسي

 سراح يطلق الذي البطل صورة أوسطيون الشرق يفقد. مسلماً  أصبح الحق
. زيتهم ويأخذون ومبانيهم منازهلم ويدمرون بفخرهم يدوسون الذين أولئك

 ، احلايل الوقت يف. بازدراء يستخدمون جتعلهم باستمرار حتدث اليت النزاعات
 بن أسامة كان. منقيدز بن أسامة حول جمدهم تاريخ إىل الرجوع فقط ميكنهم

 احلروب جتميع حول املفاوضات يف خبريًا كان ودبلوماسًيا وسياسًيا مؤرًخا منقذ
 الشرق سكان ينظر مث. احلرب وقعت عندما التاريخ يف حاضرا كان. الصليبية
 من متكن لإلسالم عظيم قائد هو نافع بن عقبة. نافع بن عقبة قصة إىل األوسط
 خبري أيًضا وهو(. واملغرب واجلزائر تونس) املغاربيني العرب كل على التغلب

 الصعب من. الفاتح الحق وقت يف يسمى كان لذلك. احلرب يف اسرتاتيجي
 باهلل ومعتصم وخالد ومحزة عمر قصص مثل البطولية القصص على العثور اآلن

 جمرد هو الوقت هذا يف هلم تبقى ما. املتكررة النزاعات بسبب العربية األراضي يف
 :الصراع يف السطر التايل من اقتباس الشعر مث ميكن العثور على .فراغ

  أمريكا 

  بناية عمالقة

  ليس هلا حيطان

  متهمون حنن باالرهاب

  اذا رفضنا زمنا

  صارت به أمريكا
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  املغرورة ... الغنية ... القوية

  مرتمجا حملفا

  للغة العربية

  متهمون حنن باالرهاب 

  واذا رمينا وردة

  للقدس

  للخليل

  أو لغزة

 الناصرةو 

  اذا محلنا اخلبز واملاء

 اىل طروادة احملاصرة
  

مواهنم وقد  إسرائيل جشع من وطنهم عن دافعوا عندما باإلرهاب اهت 
 هبا يقوم اليت النفس عن الدفاع جهود إن. بلدهم ودمروا أراضيهم جرفوا الذين

 ارتباطًا مرتبطة أنشطة دائًما تواجه الصراع مواجهة يف األوسط الشرق شعوب
" وإسرائيل أمريكا" كلمة عليها يطلق مرات عدةشعر ال هذه يف. باإلرهاب وثيًقا
 الذين أولئك فيهم مبن العامل على تسيطر قوة األوسط الشرق يف يعترباهنا اليت

مث ميكن العثور على الصراع يف  .األوسط الشرق يف الصراع وراء دورًا يلعبون
 :السطر التايل من اقتباس الشعر

 
  حنن باالرهابمتهمون 

  اذا رفعنا صوتنا

  ضد الشعوبيني من قادتنا

  وكل من غريوا سروجهم
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  وانتقلوا من وحدويني اىل مساسرة

  متهمون حنن باالرهاب

  اذا اقرتفنا مهنة الثقافة

  اذا قرأنا كتابا يف الفقه والسياسة

  اذا ذكرنا ربنا تعاىل

 اذا تلونا )سورة الفتح(

  عةوأصغينا اىل خطبة اجلم

 فنحن ضالعون يف االرهاب
 

موا بأهنم إرهابيون   املشاكل اليت يواجهوهنا معقدة للغاية ومعقدة. لقد اهت 
عندما حاولوا مساعدة إخواهنم الذين كانوا يف األراضي املتأثرة بالنزاع ، كما 
موا بأهنم إرهابيون عندما حاولوا انتقاد خمتلف السياسات اليت تنفذها احلكومة  اهت 

 يف هذه القصيدة أطلقوا عليها اسم احلكومة اليت كانت ذات يوم وطنًيا ، ، حىت
وأصبحت اآلن وسيطًا. وحىت بالنسبة للخصوصية ذاهتا ، فإن الطقوس الدينية 
اليت يعتربوهنا أيًضا مبثابة عمل إرهايب. عند العبادة ، عند قراءة القرآن ، وخاصة 

عثور على الصراع يف السطر التايل مث ميكن ال عند االستماع إىل خطب اجلمعة.
 :من اقتباس الشعر

 
  متهمون حنن باالرهاب

  ان حنن دافعنا عن االرض

  وعن كرام      ة الت  راب

  اذا متردنا على اغتصاب الشعب

 واغتصابنا
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  اذا محينا آخر النخيل ىف صحرائنا

  وآخر النجوم ىف مسائنا

  وآخر احلروف ىف امسآئنا

  أثداء أمهاتناوآخر احلليب ىف 

  ان كان هذا ذنبنا

 فما اروع االره        اب

 أنا مع اإلرهاب

  ان كان يستطيع أن ينقذىن

  من املهاجرين من روسيا

  ورومانيا، وهنغاريا، وبولونيا

 وحطوا ىف فلسطني على أكتافنا

  ليسرقوا مآذن القدس

  وباب املسجد األقصى

 ويسرقوا النقوش .. والقباب
 بأشكال ومعاناهتم قلقهم عن يعربون الشعر، هذا من رياألخ ثلث يف

 صعبة كانت اليت احلياة حقيقة مواجهة يف فقدوا أهنم لو كما. املفجعة الكالم
مث ميكن العثور على الصراع يف السطر التايل من اقتباس  .هلم بالنسبة للغاية
 :الشعر

 أنا مع اإلرهاب

  بكل ما املك من شعر ومن نثر ومن انياب

  دام هذا العامل اجلدي   د ما

  بي ن يدي قص      اب 

 أنا مع اإلرهاب
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  ما دام هذا العامل اجلديد

  قد صنفنا

  من فئة الذئاب

 أنا مع اإلرهاب

  ان كان جملس الشيوخ يف أمريكا

  هو الذى ىف يده احلساب

  وهو الذي يقرر الثواب والعق       اب

 أنا مع اإلرهاب

  ديدمادام هذا الع امل اجل

  يك    ره يف أعم اقه

  رائح  ة األع  راب

 أنا مع اإلرهاب

  مادام هذا العامل اجلديد

  يريد ذبح أطفايل

  ويرميهم للكالب

  من أجل هذا كله

  أرف    ع صوت ي عاليا

 أنا مع اإلرهاب

 أنا مع اإلرهاب

 أنا مع اإلرهاب

 

 سيقبلون كانوا لو كما للقدر، حًقا استسلموا األخري، املقطع ويف
 تسفر مل بذلوها اليت اجلهود كل ألن هذا يكون قد. إرهابيني بوصفهم االهتامات
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 األمل، من ذرة يضعون زالوا ما يأسهم، خلف ولكن. اإلطالق على نتائج عن
 أجياهلم تشعر لكي وطنهم، بقاء أجل من ولكن شخصهم، أجل من ليس

 .اإلرهابيني مع كانوا عاٍل، بصوت القصيدة هناية ويف أفضل، حبياة املقبلة
 

 في شعر انا مع اإلرهاب  االجتماعي الصراع شكل .ب
 خارج شيئ و شخص بني حيدث الذي الصراع هو اخلارجي الصراع .1

 الصراع ينقسم لذلك .البشرية البيئة مع أو الطبيعية البيئة مع رمبا و نفسه،
 الصراع .االجتماعي الصراع و اجلسدي الصراع ومها ترتيبني، إىل اخلارجي
 البيئة و الشخص بني ما الصدمة بسبب الصراع ظهور هو اجلسدي
 بسبب شخص تواجهها اليت املشكالت أو الصراعات :املثال الطبيعية،
 الصراع أما .غريهم و املنفجر واجلبل الطويل، اجلفاف الفيضان،

 أو الناس، بني االجتماعي االحتكاك بسبب الصراع ظهر هو االجتماعي
 االضطهاد، النزاع، العمل، مشكلة حيث من .بينهم املعاملة وجود بسبب
: الشعر هذا يف كما .االجتماعية العالقات حاالت من غريهم أو احلرب

 ماء مل يبق يف أرجائه
 .شخصية روح و القلب يف حيدث الذي الصراع هو الداخلي الصراع  .2

 بني اخلصومة :املثال سبيل على نفسه، و الناس بني صراع إنه إذن،
: Nurgiyantoro، 1995) األمنية و خمتلفة، اختيارات معتقدات، رغبتني،
ومل  رجاله بالوا على أنفسهم خوفا: الشعر هذا يف كما (.124 صفحة

  .يبق سوى النساء
 اجلنسني بني الصراع .3

 أكثر الرجال فيها يهيمن النساء، و الرجال بني مبكانة مشويل الصراع
: الشعر هذا يف كما .السفلية اجملموعة يف دائما النساء واقع و .النساء من

  .وعن رباب وعن لبىن وعن دعد وعن هند وعن شفاه ميسون
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 القبائل بني العرقي الصراع .4
 أدى قد الذي اجللد، لون اختالف ىف غالبا تنسب "اجلنس" كلمة

 املخاصمة ظهور إىل األسود القوم على األبيض القوم استغالالت أنواع مجيع
 .وأعجمى الوجه واللسان: الشعر هذا يف كما .العرقبة

 األديان بني الصراع .5
 الدينية تعاليمهم تؤمن اليت الدينية املعتقدات يف االختالفات كانت

 ظهور على سببا وهذا .مضللة غريها الدينية املعتقدات أن تعترب و صحيحة
 للتكافل دبقة كأداة استخدامه ميكن أيضا الذين لكن األديان، بني الصراع

 تنكش ىف اجنيلنا: الشعر هذا يف كما .االجتماعي

 .تنكش ىف قرآننا

 الفرقات بني الصراع .6
 على الوحدة الفرقات جترب أن منها بأسباب الفرقات بني الصراع نشأ
فهل : الشعر هذا يف كما .األخرى تلك تريد ما تفعله بأن هواهم األخرى

 .قحطانارثا أتانا من بىن  يكون القحط يف نفوسنا
 املتضيات بني الصراع .7

 ملون الصراع هذا السياسي، بالصراع متجانس املتضيات الصراع
 يف كما .اجملتمع يف امللكية و السلطة انقالب يف املتضيات مع مبجموعتني

  . ميشى اىل مفاوضات السلم: الشعر هذا
 األفراد بني الصراع .8

 ألن األفراد بني اخلصومات و االختالفات بسبب الصراع هذا حيدث
 لذلك الصفات، نفس األفراد من فرد أي ميلك ال االجتماعية حقائق يف

 كما .االجتماعية الصراعات ظهور على أثر الشخصيات االختالفات تكون
  ضد الشعوبيني من قادتنا.: الشعر هذا يف
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 الطبقات بني الصراع .9
 الطبقة و العليا االجتماعية الطبقة بني الصراع وهو عموديا صراع

 نظرية يف واسع نطاق على الطبقي الصراع هذا وصف مت .السفلى االجتماعية
املغرورة  صارت به أمريكا: الشعر هذا يف كما .داهريندورف رالف و املاركسية

  .القوية الغنية
 الشعوب -البلدان بني الصراع .10

 إىليسعون  و خمتلفة عمومية أهداف لديهم أكثر. أو شعبني بني الصراع
ان كان يستطيع كما يف هذا الشعر:   .أخرى بلدان إىل بلدهم إرادة كفاح

وحطوا ىف  من املهاجرين من روسيا، ورومانيا، وهنغاريا، وبولونيا، أن ينقذىن
 فلسطني على أكتافنا.

تأثير اإلرهاب في خلفية االجتماعية الثقافية في شعر "أنا   .11
 مع اإلرهاب" لنزار قباني

(، انتقد نعوم تشومسكي وطنه، Euronewsيف مقابلة مع يورونيوز )
الواليات املتحدة كأكرب دولة إرهابية يف العامل، الواليات املتحدة هي أكرب 
إرهايب يف العامل. تقوم الواليات املتحدة بتطوير األسلحة النووية حبرية ، بينما 
تضغط على الدول األخرى لوقف التطوير النووي. تواصل الواليات املتحدة 

ئيل تعزيز قوهتما النووية، إىل جانب السياسات غري العادلة وغري اإلنسانية وإسرا
يف الشرق األوسط. على وجه اخلصوص، شدد تشومسكي على موقف 
الواليات املتحدة الذي دافع عن إسرائيل بيأس، مما تسبب يف تعثر الشرق 

نما يتم األوسط. الواليات املتحدة وإسرائيل أحرار يف تطوير أسلحة نووية، بي
 الضغط على إيران لوقف تطويرها النووي.

ما قاله تشومسكي دائًما ما يكون ذا صلة يف سياق الشرق األوسط يف 
الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور، طاملا أن الواليات املتحدة ال تزال حتافظ 
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على مزاجها السيئ. العقوبات االقتصادية األخرية اليت أصدرهتا الواليات 
ة ضد إيران هي شكل حقيقي من أشكال اإلرهاب االقتصادي. هذه املتحد

املرة، استهدفت العقوبات األمريكية البنك املركزي اإليراين، وشركات املعادن، 
 وتعدين النفط.

يف أعقاب هجوم إيران املضاد على القواعد العسكرية األمريكية يف 
اهلجوم املضاد. على العراق، اختار ترامب إضافة عقوبات اقتصادية بداًل من 

الرغم من أن األضرار اليت حلقت بالقاعدة العسكرية األمريكية يف العراق خطرية 
للغاية. حيسب ترامب على حممل اجلد إذا مت شن حرب، فقد يكون مهدًدا 

 خبسارة االنتخابات الرئاسية يف وقت الحق من هذا العام.
حالًيا بقوة  ليس من السهل شن حرب مفتوحة مع إيران اليت تتمتع

عسكرية قوية نسبًيا. لذلك، إلظهار االنتقام املتساوي للهجمات الصاروخية 
 اإليرانية، اختار فرض عقوبات اقتصادية أشد على إيران.

ويرى ترامب أن العقوبات االقتصادية ضد إيران أكثر فعالية يف خلق 
رانيني جتاه صراعات داخل إيران. يريد ترامب أن يبين رأيًا حول عدم ثقة اإلي

قيادة آية اهلل علي خامنئي. أصبحت املظاهرات واسعة االنتشار يف إيران 
بسبب ارتفاع زيت الوقود وأصبح اعتبار ترامب األساسي وراء سياسة 

 العقوبات االقتصادية األخرية ضد إيران.
ويقدر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن االقتصاد اإليراين سوف 

يف املائة بسبب اخنفاض صادرات  9,5يف املائة إىل  8,7ينكمش يف نطاق 
. بينما قال مركز اإلحصاء اإليراين إن التضخم 2019النفط والغاز يف عام 

 63,5يف املائة. وبلغ تضخم أسعار الغذاء والوقود  47,2االقتصادي بلغ 
 باملئة.
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كانت خطوة ترامب ناجحة بشكل واضح يف إفقار إيران وجعل 
إىل أدىن مستوى له. ولكن يف سياق االستقرار السياسي ن ينخفض اقتصاد إيرا

يف الشرق األوسط، هناك ضعف كبري للغاية. جيعل ترامب منطقة الشرق 
األوسط غري مؤكدة بشكل متزايد وسط عدم استقرار تافه يف العديد من 

 املناطق، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
ثر صالبة بعد استشهاد قاسم سليماين. من ستكون إيران نفسها أك

املؤكد أن العقوبات االقتصادية ستؤدي إىل عدم الرضا، لكن غالبية اإليرانيني 
سيدعمون حترك آية اهلل علي خامنئي للقتال ضد الواليات املتحدة وحلفائها. 

، فرضت الواليات املتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، لكن 1979 منذ عام
هي أن إيران جنت، بل كانت قادرة على القيام بالتنمية وتطوير اجليش احلقيقة 

 وتعزيز العلوم والتكنولوجيا.
إن إيران تدرك جيًدا أنه ال تزال هناك دول أخرى تدعمها، وخاصة 
الصني وروسيا. يف سياق إقليمي، ال يزال هناك العراق ولبنان وتركيا وقطر 

تزال لديها قوة ثورية حتت قيادة آية اهلل واليمن. األهم من ذلك ، أن إيران ال 
 علي خامنئي.

ومع ذلك، يف موقف صعب مثل هذا، رفض آية اهلل علي خامنئي أن 
يصبح املزيد من اللحم كإحساس بالتعاطف مع مواطنيه الذين كانوا فقراء 
بسبب العقوبات االقتصادية األمريكية. باعتباره القائد األعلى إليران ال يزال 

على البساطة والصدق. هذا هو مصدر قوة إيران اليت مل حيسبها ترامب. مثااًل 
 يف االحرتاق، ومل ميت. 1979استمرت هليب ثورة 

يف الواقع، يف األيام األخرية كانت هناك مظاهرات احتجاجا على 
سقوط الطائرات التجارية األوكرانية. وقد أعربت احلكومة اإليرانية عن أسفها 

لت مسؤوليتها. وقد مت بالفعل إلقاء القبض على بعض واعتذرت عنها وحتم
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املدانني وتقدميهم للمحاكمة على الفور. تصر إيران وكندا على أن مأساة حتطم 
الطائرة األوكرانية ما كانت لتحدث لو مل تقم الواليات املتحدة بقتل قاسم 
سليماين. مصدر مجيع الكوارث هو سياسة ترامب اليت تثري عدم االستقرار 

 السياسي يف الشرق األوسط.
عالوة على ذلك، أقنع موقف ترامب بتقدمي الدعم للمظاهرات يف 
إيران اإليرانيني أكثر فأكثر بأن الواليات املتحدة كانت إرهابية حًقا هددت 
بقاء اإليرانيني والشرق أوسطيني والعامل اإلسالمي بشكل عام. إن موقف 

عم لإليرانيني من ناحية، ولكنه من ترامب غري معقول للغاية ألنه يقدم الد
ناحية أخرى يضيف إىل العقوبات االقتصادية اليت من الواضح أهنا أكثر بؤًسا 

 لإليرانيني.
أن هذا أثبت أن ترامب ليس لديه سياسة  CNNأكد فريد زكريا على 

خارجية واضحة وقابلة للقياس. ترامب جيعل وجه الواليات املتحدة يف الشرق 
وتأثري مستقبل الشرق األوسط غري مؤكد بشكل متزايد. إن  األوسط أسوأ.

أعداء الواليات املتحدة يف الشرق األوسط يف تزايد. إن العراق الذي كان 
شريكا للواليات املتحدة سيزداد عدائية للواليات املتحدة بعد مقتل أبو 

 مهدي. دعت بعض اجلماعات يف العراق إىل املقاومة ضد الواليات املتحدة.
درك العديد من الدول األخرى، مثل سوريا واليمن وفلسطني ولبنان ت

بشكل متزايد كيف أن سياسة الواليات املتحدة يف الشرق األوسط هي مصدر 
الكارثة. جعلت الواليات املتحدة بقيادة ترامب الشرق األوسط يف حالة من 
 عدم اليقني، حىت غري مستقرة دون مستقبل واضح. لقد هدد موقف ترامب

الذي يضع مصاحل إسرائيل دائًما يف املقام األول السالم. ناهيك عن أن 
اجلماعات اإلرهابية، مثل داعش والقاعدة، ستستغل سياسات ترامب 

 الفوضوية املتهورة.
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يف الواقع، ميكن أن يكون االحتاد األورويب وسيطا لتربيد األجواء 
حتاد األورويب أن يكون السياسية يف الشرق األوسط. لكن لسوء احلظ اختار اال

يف خط مع الواليات املتحدة. لذلك، وجهت إيران حتذيرات للدول األوروبية 
على طريق السالم. إن ما فعلته الواليات املتحدة أضر بإيران ووكالئها يف 
الشرق األوسط. إن اخنراط الدول األوروبية سوف يؤدي إىل تفاقم الوضع، 

 وليس جمرد تربيد األجواء.
السياق، فإن اإلرهاب على غرار الواليات املتحدة يف الشرق  يف هذا

األوسط طفيلي خطري للغاية. سوف يسجل تاريخ الواليات املتحدة إلدامة 
االستعمار والظلم، حىت أنه سيجعل العامل يف حالة اضطراب. سوف ينمو 

 اإلرهاب إىل جانب خصوبة اإلرهاب األمريكي يف الشرق األوسط.
أنا  شعرأثر اإلرهاب الذي حدث يف الشرق األوسط يف مت العثور على 

نزار قباين يف آيات شعره. ويف هذه الدراسة، حياول الباحثون ل هابر اإل مع
 وصف تأثري اإلرهاب بالتفصيل يف الشرق األوسط على النحو التايل:

 واألمن الدفاع مجال في األثر .1

 هتدد لينة أهدافا تستهدف ما غالبا اليت املسلحة اإلرهابية اهلجمات إن
 توجيه يتم ال األحيان من كثري يف. املواطنني مجيع سالمة خطري بشكل

 دون اهلدف على اهلجوم يتم. حمددة جمموعات إىل حمدد بشكل اهلجمات
 لألشخاص ضحية يقع ما غالًبا لذلك،. املقاتلني وغري املقاتلني بني متييز

 اإلرهابيني قبل من أساسي بشكل تستهدف جبماعات عالقة هلم ليس الذين
 مواطين لسالمة هتديدا يشكل أصبح اإلرهاب وجود أن الواضح من. أنفسهم

 هلا يتعرض اليت التهديدات فإن الدولة، حياة يف كمكون. ككل األمة
 أمن تعزيز جيب لذلك. ككل القومي لألمن هتديدات أيًضا تعين املواطنون
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 ذلك مت وقد. يقظة أكثر تكون وأن السلطات قبل من أكرب بشكل الدولة
 االرتياح بعدم يشعر بلد مواطين لدى باألمن الشعور طمأنة أجل من

 .اإلرهاب وجود من واالنزعاج
 السياسة على التأثير .2

. احلكومية العملية استمرارية مع وثيقة عالقة هلا السياسية االستمرارية
 احلوكمة يف املشاركة املكونات مجيع تكون أن جيب احلوكمة، عملية لتنفيذ
 األعمال هتدف احلاالت، بعض يف. صحيح بشكل واجباهتا أداء على قادرة

 تدير اليت احليوية املؤسسات أو املهمني األشخاص مهامجة إىل أيًضا اإلرهابية
 هي للقصف تعرضت اليت احليوية الدولة مؤسسات بعض. احلكومة

 اليت احلكومة طريقة تعطيل إىل يؤدي أن ميكن هذا. سياسية مؤسسات
 .بأسره اجملتمع املطاف هناية يف ستضر

 

 
. التحالف املتبادل. املراد: خريطة لالضطراباتبني دول يف شرق االوسط

 the economist, 22 mei 2015اصله kompasiana.com)  ) ويشعروهنم باحلق.



48 
 

 
 

 

 االقتصاد على التأثير    .3

 قادرة أهنا إندونيسيا يف خمتلفة أهداف ضد اإلرهابية اهلجمات أثبتت
 هو اإلرهاب يوم نفس يف فوري بأثر الشعور ميكن. البلد اقتصاد تعطيل على

 أسعار ارتفاع إىل الصرف سعر ضعف يؤدي أن ميكن. الصرف سعر ضعف
 .التضخم إىل يؤدي مما املستوردة السلع

 تأثري له كان األحزاب بعض به قامت الذي العنف أن يظن كان من
 تأثري اخنفض ،2017 لعام العاملي اإلرهاب ملؤشر وفًقا. االقتصاد على كبري

 84 إىل 2016 عام يف باملائة سبعة بنسبة اإلرهاب بسبب العاملي االقتصاد
 .أمريكي دوالر مليار

. اإلرهاب تأثري فيها ينخفض اليت التوايل على الثانية السنة هي هذه
 بلغ إمجايل بتأثري 2014 عام يف ذروهتا لإلرهاب االقتصادية التكاليف بلغت
 .أمريكي دوالر مليار 104

 بسبب اقتصادي أثر أكرب من الصراع من تعاين اليت البلدان تعاين
 أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف رئيسي بشكل البلدان هذه تقع. اإلرهاب
 .آسيا وجنوب الكربى الصحراء وجنوب
 اإلرهاب من اقتصادي أثر أكرب أخرى مرة العراق عاىن ، 2016 عام يف

 أفغانستان أن إىل باإلضافة. اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 24 بنسبة
 احمللي ناجتها من باملائة عشرة عن االقتصادي تأثريها يزيد أخرى دولة ستكون
 .اإلمجايل
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Global economic prospec 2016/worldbank.org 



 من هذا يف التحقيق مت وقد ، املالية األسواق على تأثري أيًضا له اإلرهاب
 ثلثي حوايل أن على دليالً  يقدم حبثه، خالل من ،(Chesney et 2011) قبل

 على واحد أسهم سوق على كبرية سلبية آثارًا تسبب اإلرهابية اهلجمات
 األقل

 أن ميكن ،(2006) وجونستون لنيدلسكو وفًقا ذلك، إىل باإلضافة
 األسواق على مباشرة وغري مباشرة سلبية آثار يف اإلرهابية اهلجمات تتسبب

 السوق اإلرهايب اهلجوم هذا استهدف إذا مباشرة السليب التأثري حيدث. املالية
 .املادية املالية

 استهدفت حيث ، املتحدة الواليات يف سبتمرب 11 يف مثال حدث
 األضرار بسبب النشاط تعطيل عن وأسفرت العامل يف املالية املراكز اهلجمات

 املباشرة غري السلبية اآلثار بينما. االتصاالت وأنظمة باملمتلكات حلقت اليت
 .والتقلب اليقني عدم تزايد شكل يف حتدث اليت
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 االجتماعي المجال في التأثير    .4

 تدرك وبدأت األوسع اجلمهور اإلرهابيني وأعمال أعمال أخافت لقد
 أعمال ضحايا منها يعاين النفسية والصدمة اخلوف حىت. اإلرهاب جرمية

 اخلوف ينشأ قد. ويقيمان سينموان والكراهية االنتقام أن املؤكد من. اإلرهاب
 والقلق اخلوف موقف على يقوم ألنه األخرى اجلماعات مع التفاعل من

 يف اإلرهاب شبكات أهداف فإن ذلك، إىل باإلضافة. اإلرهاب جرمية بشأن
 غري والعاطفي العقلي الشباب يعترب. منتجني شباب هم األعضاء جتنيد

 . والتأثري للدخول وأسهل مستقر
 الشجعان األشخاص من جمموعة أهنم على أيًضا الشباب ي صنف
 مصحوبة سيما ال املؤسسة، ضد واهلجمات بالتمرد للقيام واملستعدين

 بعملية شيء كل اختيار إىل الشباب جيل ميل متيل. عنف أعمال أو بأعمال
 بسهولة" التعاليم املثال سبيل على معينة، جمموعات قبل من وسهلة سريعة

 باإلضافة احلقيقة هذه". اجلهاد يف استشهد عندما اجلنة إىل مباشرة والذهاب
 بني اضطرابات يف أيًضا تسببت أنفسهم الشباب على السليب التأثري إىل

 واأليديولوجيات الفطرية املصاحل ستنقلهم أطفاهلم أن من خيشون الذين اآلباء
 اجلماعات يف شاركوا الذين أنفسهم للشباب بالنسبة. اإلرهابية للجماعات
 .بالطبع النفسي التأثري فإن اإلرهابية، والشبكات

 األديان بين العالقات على التأثير .5

 2001 عام منذ املتحدة الواليات تقودها اليت اإلرهاب على احلرب
 اهلجمات أثرت. اإلسالمية اجملتمعات على النطاق واسع تأثري هلا كان
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 عن باملسؤولية املتهمني القاعدة جمموعات على النطاق واسعة األمريكية
 اإلسالمية واملنظمات اإلسالمية اجملتمعات على أيلول/  سبتمرب 11 مأساة

 املعادية املواقف انتشرت. العامل من أخرى وأماكن املتحدة الواليات يف
 يف. الغربية الدول يف خاصة فجأة، اإلسالم من اخلوف أو لإلسالم

 أفعاهلم دائًما يربطون اإلرهاب مرتكيب ألن املسلمون حياصر إندونيسيا،
 حماصرة بأهنا اإلسالمية املنظمات بعض تشعر كما(. اجلهاد) باإلسالم

 . ومؤسسيا ثقافيا املنظمات هلذه اإلرهابيني انتماء بسبب
 رمحن كدين اإلسالم صورة هتشوي يف اإلرهاب أعمال تسببت كما

 والعداء الكراهية يعلم ال اإلسالم أن شعار إن(. الطبيعة لكل نعمة) لألمام
 سيئة اإلسالم صورة. وسلمي متسامح دين اإلسالم أن عقيدة. تلقائيا يسقط

 وشكوك كراهية الشرط هذا خيلق أن ميكن. األخرى الدينية اجملتمعات نظر يف
 مؤسسية أو ثقافية صلة هلا اليت اجلماعات ضد وخاصة اإلسالم، جتاه

 وحدة يهدد أن احلاالت من النوع هلذا ميكن الطويل، املدى على. باإلرهابيني
 .البلد ووحدة
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 الرابع الباب
 االختتام

 
 الكائن، هذا فحص يف الوصفي النوعي البحث أساليب الباحثون استخدم

 .االجتماعية األدبية للمناهج سيميل جورج منظور باستخدام

 :يلي كما هي الدراسة نتائج

 الخالصة . أ
 يف عانوا األوسط الشرق يف ألناس متثيل هي القصيدة هذه .1

 ارتباطا النزاع ويرتبط الصراعات، من باستمرار األخرية السنوات
 اإلرهاب بأعمال وثيقا

 ال اهتام الواقع يف هو اإلرهاب قصيدته، يف قباين، نزار رأي يف  .2
 لإلطاحة األطراف خمتلف قبل من طرحه مت الصحة من له أساس
 .اإلسالم ودين بشعب

 وصف ميكن سيميل، جلورج األديب االجتماع علم هنج خالل من .3
 األوسط الشرق لسكان والثقافية االجتماعية الظروف تعاين كيف

 .نفسه اإلرهاب اهتام وراء. احلياة جوانب خمتلف يف انتكاسة من
 يف القصيدة يف حدث الذي الوضع وصف أيضا الباحثون حياول .4

 الصراع أساليب مع مشرتك خيط ورسم األوسط الشرق
 االجتماعي
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 بالطريقة بوضوح الشعر حمتويات وصف الباحثون حياول .5
 يف قباين نزار القصيدة هبذه يتعلق ما كل شرح مت. املستخدمة

 .الثالث الباب
 االقتراحات  . ب

 شعر يف اإلرهاب عنتماعي الجهذا البحث بدراسة عن الصراع ا قام
ى نظرية جورج زميل. دراسة أدبية اجتماعية عل قباين لنزار" اإلرهاب مع أنا"
النقصان فيه، خطاء و الي من اأهذا البحث بعيد على ر على أن  رأت الباحثو 

هذا البحث  تصحيح أخطائه ليكونعلى توفري و  تعليقات ك ترجو الباحثلذل
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث كنظرة للبحوث  ىتله الفوائد الكثرية ح

. االخرى دبيةالة كموضوعها وتستخدم النظريات ااالحلقة اليت تستخدم الرواي
 هاآخلرين البحث عما يتعلق راجع للباحث عسى أن يكون هذا البحث أحد امل

 ذا البحثهب

 هذا يكون أن نأمل به، القيام للباحثني ميكن الذي االستنتاج وبالتايل
 يف بآخر أو بشكل البشري الباحث يأمل. يقرأه شخص ألي مفيًدا البحث

 . احلكيمني القراء من واملدخالت املشورة على احلصول
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