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مکافحة اإلرهاب والتطرف يف الشعر العرب السعودي املعاصر
Counter terrorism and extremism in the Arabic
contemporary poetry of Saudi Arabia.

۞ حافظ حممد وقار الدین

 فتح حاصل بور،83 مدرس املدرسة الثانویة احلکومیة قریة

۞ ۞ حافظ غالم حمی الدین

 هارون آابد، احملاضر فی الکلیة احلکومیة الرضویة اإلسالمیة
Abstract

Terrorism is a monster that has affected the whole world. The poets of
Saudi Arabia are also feeling this they call for peace and security. They
know the peace is one of the greatest blessing of the benevolent almighty
Allah in the world it is A heavenly boon and a divine blessing for
humanity.
Only a peaceful society guarantees’ betterment and prosperity of a nation
the biggest challenge of the present era is the provision of the serene
environment and safety to an individual .it is a stepping stone and strong
foundation for the development and progress of a country .it introduces a
nation to the new horizons of success where as disorder and anarchy cause
to meet destruction.
This article is a humble attempt to reduce and eliminate, ever spreading
,agony ,anguish, disorder ,terrorism, disturbance and anarchy from the
world. It reflects instantaneousness peace and safety for the development,
progress and betterment of humanity, in Arabic poetical literature, this
instance
can
be
observed
in
writings
of
learned
scholars,philosophers,thinkers and poets of Saudi-Arabia.

واکتوی بنارها اآلمنون، من أهم القضای اليت اصطلت هبا شعوب العال ف العصر احلدیث
تلك هي معضلة(اإلرهاب)اليت....وفقدوامن أهلهم وأقارهبم من فقدوا، فناهلم من األل واألذی ما انهلم،
مبتعداًعن تعالیم، وحادمن جادة الصواب، الذي تنکب الطریق الصحیح، هي نتاج الفکر املنحرف
وطریق سلفنا الصال ۔واإلرهاب ف املنظور العام هو ظاهرة، ومنهج السنةالنبویة املطهرة،القرآن الکرمی
ولذا تلظت هبا مجیع الشعوب فیشتی أصقاع الرض۔،ول عرق،ولدین،ل وطن هلا، عاملیة
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اصبح اإلرهاب ظاهرة إجرامیة ف عصران املعاصر حبیث ابت یهدد اإلنسانیة مجعاء ویعود هبا
إلی العصور البدائیة ملا تنطوي علیه األعمال اإلرهابیة من توحش و هجیة ،وتذبح لألطفال والشیوخ و
النساء ،وختریب وتدمری للممتلکات۔
اإلرهاب لغة:
مصطلح اإلرهاب ف مفهومه اللغوي مصدر الفعل (أرهب )ویت بعنی خوف۔من قوهلم
"رهب ،ابلکسر ،ی رهب رهبة و رهباً،ابلضم ورهباً ،ابلتحریك،اي خاف ورهب الشيء رهباً ورهباً
ورهبة خافه ۔والسم  :الرهب ،والرهبی ،والرهبوت،والرهب ِ
وتی،ورجل رهبوت یقال :رهبوت خری ِمن
رَحوت أي ألن ت رهب خریمن أن ت رحم"( )١وحنوامن هذا قال الفریوز آابدی ،والزخمشری ،حیث ذکر
اؑنه یرمی إلی اإلخافةواإلفزاع()٢
اإلرهاب اصطالحاً
تعددت تعاریف اإلرهاب حسب املشارب السیاسیة،واإلجتاهات الفکریة ،والتخصصات
العلمیة ،والتوجهات العقدیة ،فاإلرهاب عند علماء علم اإلجتماع یعين بث الرعب الذي یثری اخلوف
والفزع،أي الطریقةاليت حتاول هبا مجاعة منظمة ،أو حزب ،أن حیقق أهدافهعن طریق استخدام العنف
،وتوجه األ عمال اإلرهابیة ضد األشخاص ،سواء أکانوا أفرادا أم ممثلنی للسلطة ،ممن یعارضون أهداف
هذه اجلماعة ،کما یعدهدم العقارات وإتالف احملاصیل ف بعض الحوال کأ شکال للنشاط
اإلرهايب()٣وعرفه بعض القانونینی ابنه":مجلةمن األفعال التی حرمتها القواننی الوطنیة ملعظم
الدول"()٤
وقدعرفت األمم املتحدة اإلرهاب ابنه " :تلك األعمال اليت تعرض للخطر أرواحا بشریة
بریئة او هتدد احلریت األساسیة او تنهک کرامة اإلنسان"()٥
النصوص القرآنیة الواردةىف اإلرهاب:
لكي نتمكن من الوصول إىل تعریف اإلرهاب منظور شرعي ینبغي أن نتابع املشرع ف اماكن
استعماهللهذه الكلمة حىت جنعل ذلك نقطة انطالق لتحدید مفهوم اإلرهاب  .و سنذكر اآلیت
القرآنیة مع ذكر تفسریها أببسط صورة وهي:
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-١قال تعاىل(:یٰ بنِ ْۤی اِسر ِآءیل اذكروا نِعمتِی التِ ْۤی ان عمت علیكم و اوف وا بِعه ِد ْۤی او ِ
ف بِعه ِدكم-
و اِیی فارهب و ِن)))٦
جاء ف تفسریها:وإیي فاخشوا واتقوا أیها املضیعون عهدي من بين إسرائیل واملکذبون
رسلي()٧
ْۤ
ْۤ
 ٢قال تعاىل(:قال القوا-ف لما القوا سحروا اعنی الن ِ
اس و اسَتهب وهم و جآءو بِ ِسحر
ع ِظیم)()٨
جاء ف تفسریها:أهنم أي سحرة فرعون قاموا بعدد من األعمال اليت تعزز السحر ألجل أن
تثری خوف الناظرین و یسهل إقناعه)٩(٠
 ٣قال تعاىل (:و لما سكت عن موسى الغضب اخذ اللواح ۖ-و فِی نسختِها ه ًدى و رَحة
لِِل ِذین هم لِرِهبِِم ی رهب ون)()١٠أي(:للذین خيافون هللا و خيشون عقابه على معاصیه)()١١
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللِ و
 ٤قال تعاىل (:و اعدوا هلم ما استطعتم ِمن ق وة و من ِِرابط اخلی ِل ت رهب ون بِهؑ عدو ِٰ
عدوكم و اٰخ ِرین ِمن دوهنِِم)١٢()...
قالوا ف تفسریها:اعدوا كل ما تستطیون من أصناف القوة لكي ختیفوا عدوكم وعدوهللا وممن
جتهلوهنم ول تعرفوهنم وهللا هبم علیم)١٣(.
وسیات املزید من اإلیضاح عنها.
 ٥قال تعاىل (:فاستجب نا لهؑؑ-و وهب نا لهؑ حی ٰی و اصلحنا لهؑ زوجهؑؑ-اِهنم كان وا
ی ٰس ِرعون فِی اخل ٰری ِ
ت و یدعون نا رغبًا و رهبًاؑ-و كان وا لنا ٰخ ِشعِنی)()١٤
جاء ف تفسریها:أهنم یفزعون إلینا فیدعوان ف حال الرخاء و حال الشدة)١٥(.
 ٦قال تعاىل (:اسلك یدك فِی جیبِك ختر ج ب یضآء ِمن غ ِری سٓوءؑ-و اضمم اِلیك جناحك
ۡ
ِمن الره ِ
ب ف ٰذنِك ب رهانٰ ِن ِمن ربِِك اِ ٰىل فِرعون و مال ٕىهؑؑ-اِهنم كان وا ق وًما ٰف ِس ِقنی)()١٦
قیل ف تفسریها:أمر هللا تعاىل نبیه موسى (علیه وعلى نبینا أفضل الصالة والسالم) إذا خاف
من شئ أن یضم إلیه یده)١٧(.
 ٧قال تعاىل (:لن تم اشد رهبةً فِی صدوِرِهم ِِمن ا ِٰللِٰؑ -ذلِك ِابهنم ق وم ل ی فقهون) ()١٨
ضد األرهاب فی ضوء حدیث النبویﷺ:
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وإمتاماً للفائدة نرى من الواجب أن نتعرض إىل حكم اإلرهاب املعنوي ضد املسلمنی
والذمینی إذ إن هذا النوع حمرم قطعاً ضداملسلمنی والذمینی ،وقد دلت على ذلك سنة املصطفى و
فیما یلي بعض هذه األدلة:
 ١قال رسول هللا ؛من أشار إىل أخیه حبدیدة فإن املالئكة تلعنه حىت یدعه و إن كان أخاه
ألبیه و أمه ()١٩
 ٢قال رسول هللا :ل یشری أحدكم إىل أخیه ابلسالح فإنه ل یدري أحدكم لعل الشیطان ینزع
ف یده فیقع ف حفرة من النار ()٢٠
فقوله :ل یشری أحدكم إىل أخیه ،و مثله الذمي فیحرم إراعته وإن اختلفت مرتبته ف التحرمی
قوة وضعفاً ()٢١
 ٣قال رسول هللا ﷺ :من َحل علینا السالح فلیس منا ()٢٢
جاء ف شرح هذا احلدیث :أي لیس على طریقتنا،أو لیس متبعاً لطریقتنا ألن من حق املسلم
على املسلم أن ینصره و یقاتل دونه ل أن یرعبه حبمل السالح علیه إلرادة قتاله أو قتله ()٢٣
 ٤هنى رسول هللا ﷺ :أن یتعاطى السیف مسلولً ()٢٤
و ذلك ملا فیه من اإلرعاب مع ما خيشى من حصول ضرر فیه ()٢٥
 ٥عن عامر بن ربیعة رضى هللا عنه أن رجالً أخذ نعل رجل فغیبها وهو ميزح،فذكر ذلك
لرسول هللا ﷺ:ل تروعوا املسلم،فإن روعة املسلم ظلم عظیم)٢٦(.
 ٦روي عن أيب احلسن:قال:كنا جلوساً مع رسول هللاﷺ،فقام رجل،ونسي نعلیه،فأخذها
رجل فوضعهما حتته،فرجع الرجل فقال:نعلي،فقال القوم:ما رأیناها،فقال:هوذه،فقال:فكیف بروعة
املؤمن؟ فقال ی رسول هللا إمنا صنعته لعباً،فقال فكیف بروعة املؤمن؟ مرتنی أو ثالاثً)٢٧(.
 ٧عن ابن عمر قال:مسعت رسول هللا یقول:من أخاف مؤمناً كان حقاً على هللا أن ل یومنه
من إفزاع یوم القیامة)٢٨(.
 ٩قال رسول هللا ﷺ :من نظر إىل مسلم نظرة خيیفة فیها بغری حق أخافه هللا یوم
القیامة)٢٩(.
تعریف الشعر املعاصر:
--------204--------

مجلة البحث العر بي

المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

الشعر املعاصر هو الشعر العريب الذي کتب ف الزمن الذي یعاصر القراء،وصفة املعاصرة تدل
علی مرحلة بعینها ف حیاة الشعر احلدیث وهي املرحلة اليت نعاصرها دون اعتبارإن کان الشاعر ل یزال
حیاً أو مات۔فکل شاعر معاصرهو شاعر حدیث والعکس لیس بصحیح ،علی سبیل التوضیح یعترب
أمری الشعراء أَحد شوقی شاعراًحدیثاً لکنه لیس مبعاصر لنا أما أدونیس فهو شاعر حدیث ومعاصر
(عام2010م او1431ه)()٣٠قال الدکتور فال احلجیة:الشعر املعاصر هو الشعر الذي کتب ف
الزمن الذي یعاصر القراء وصفة املعاصرة تدل علی مرحلة بعینها ف حیاة الشعر احلدیث وهي املرحلة
اليت نعاصرها دون اعتبار إن کان الشاعر میتا اول یزال علی قید احلیاة ()٣١حاول الدكتورز كي ِجنیب
حمفوظ تفهم معن''العصریة ِف الشعرحیث هو اساس لجتاه التجدیداملعاصر ،فرأى ان مجیع الشعر ِ
االذین
یعِیشون بیننا عصریون ،لسبب بسیط هو اهنم ابنا ٩٩هذالعصر ()٣٢قال الدكتور عز ِ
الدین امساعیل ىف
كتابه''الشعر العرىب املعاصر ''الشاعر املعاصر هو الذى تَتابط ىف نفسه احداث عصره،سوا ىف بیته
احمللیة او ىف البیة العاملیة)٣٣(.
لقد کانت األحداث اجلسام التیأخذ اإلرهابیونعلی عاتقهم تنفیذها  ،والسری حنو خمططا هتم
اإلجرامیة أمراً مفزعاً وحداثً مؤملاً ،ل یکن یدور ف خلد من ینعم بنعمة األمن واألمان ،ممن شاهدوا
ظل العقیدة السالمیِة املرتکزة علی القرآن والسنةالنبویة الشریفة ،اليت
أبعینهم ظالل األمن الوارف ف ِ
تطبقها اململکة العربیة السعودیة ،وجتعلها دستورها ف کل أمورها ،ومع ذلك یتفاجأ املسلمون بتلك
تعرضت هلا بعض مدن اململکة۔
احلوادث اإلجرامیِة اليت ِ
شعر عبد الرَحن العشماوي مبکافحة اإلرهاب والتطرف :
هو عبد الرَحن بن صال العشماوي من موالید قریة "عراء"ابلباحة سنة 1375ه من
البناءالفين للراویة التارخيیة السالمیة
مؤلفاته"اإلجتاه اإلسالمي ف آاثرابکثری القصصیة واملسرحیة ،و
ِ
وإلی أميت ومشوخ ف زمن
املعاصرة وله ع ِدة دواوین شعریةمنها :صراع مع النفس ،ومواکب الذکریتٰ ،
اإلنکسار ،وعناقید الضیاء۔وغریها من الدواوین الشعریة۔
مبیاسم الش ِج املموهِ ت وسم
هذي احلوادث یریض جرمية
ميحوویکتب ف الظالم ویربم
شبح غریب ل ت راه عیوننا
مازال ی ِ
مال تغیب رؤاہۖ عمن ی فهم
رسل من رسائل غد ِره
مازال ی رحل ف د ِ
إحساسه کالل ِیل فیها مظلِم
روب ِخیانة
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خرب ،ولکن املب لِِغ أبکم
تلك األساطیل الکبریة عندها
بغي ،مریب ،غامض متلثِم
یسوء ما َیين على أوطانِنا
متجا ِوز ِ
متطا ِول ،متح ِامل متکثِِم()٣٤
حلدود شرِع ِإهلنا
شعراَحد بن حیی البهکلی مبکافحة اإلرهاب والتطرف:
هو اَحد بن حیي البهکلي من موالید مدینة أبو عریش مبنطقة جازان،حصل علی شهادة
البکالوریوس فی اللغة العربیة من جامعة"إندیان "ابلولیت املتحدة المریکیة،من دوانیه:األرض
احلب،وأول الغیث۔
و ِ
وابت ی ِ
سفك ِف رب ِع األ ِ
مان دما
ل سامح هللا من قد روع احلرما
ِمن ِ
إفکهم ،طاهر البت ِ
نی ما سلِما
ل سامح هللا أفاکنی لسلِموا
وما رعا هاهنا عهداً ِ
ولذمما
ل سامح هللا من حل العری وطغی
ت قتات أزکی نفوس ف ِِ
أعز َِحی
وراح یشعلها انراً مؤججة
ملسلم أن یری فظِاً وم ِ
نتقما
ف رب ِع مکة أو ف رب ِع طی بة ما
حتی هتکتم ِستار األم ِن والنِِعما
فمن أابح لکم هذا الصغار هنا؟
ما استهدفت ِ
ِأف ث ری خ ِری أر ِ
ابغیًا ما حطمت صنما
ض هللاِ معرکة
ِشیدت علی الشرِع فانداحت بِِه قدما()٣٥
لکنما استهدفت أرکان مملکة

شعرسلیمان بن عبد العزیز املنصور مبکافحة اإلرهاب والتطرف:
هو سلیمان بن عبد العزیز املنصور ،من موالید مدینة ریض سنة  1380ه عضو هیئة
التدریس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمیة۔من مؤلفاته:اإلَیاز ف البالغة العربیة۔دراسة اترخيیة فنیة
۔واألسالیب اإلنشائیِة ف دیوان املتنيب ۔دراسة بالغیة حتلیلة
یتعجب من هول الصدمة،
یسری الدکتور الشاعر سلیمان املنصور علی خطا البهکلي ،حنی ِ
اليت أحدثها اإلرهابیون ف جمتمع املسلمنی ،وبالد احلرمنی ،حیث یدعو علی اإلرهاب
تشل یدیه،لیختلفي إلی األبد ،فهومن أقبح األفعال،وأقساها علی
،واإلفساد،واإلزهاق أبن
ِ
البشریة،یقول:
األفعال دون ر ِ
ِ
ِ
ت بت ید اإلره ِ
شاد
أقبح
اإلفسادما
اب و
وضیاع ِدین ..واتِِباع ف ِ
ساد
إرهاب فکر ..وانتهاك أمانة
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قد صریوك ضحیةً ل ِ
مبادي
أین النهی ی من خ ِدعت بفک ِرهم
ِ
األعداء و ِ
األوغادي()٣٦
ألولئِك
هللا أکرب کیف قادتك اخلطی
وکم أجاد الشاعر سلیمان املنصور حنی سار أبولئك اجلهلة املغررهبم من اإلرهابنی ف حبر
تساؤلت املنطقیِة،وحاکم فکرهم املضطرب ،وعقلهم املتوقف عن التفکری،وإنسانیِتهم اليت غابت عنهم
املسلمة،وروعوا
،ورملو النساء،وشتِتوا ألسر
،وعا طفتهم اليت أضاعوها فیتِموا األطفال الصغار ِ
ِ
،وفجروا ف أجسادهم فغدت أشالءمبعثرة بنی أهنار من
اآلمننی،وأفسدوا ف أرض احلرمنی الشریفنی ِ
وحرم التِع ِدی علیها،حیث قال:
کرمها اللہ ِ
الدماء،دوهنا حتی مراعاة حلرمة النفس املعصومة اليت ِ
من طفلة هل هذا سبیل جه ِاد؟
کم شت ت وا من أسرة۔۔کم ی تموا
لکل مغ ِرر ِ
ومعادي
یغررجاهل ویل ِِ ِ
لیس اجلهاد أبن ِ
وحید۔۔ل ِ
لیس اجلهاد أبن یدمر مع ِقل هو قِبلة الت ِ
اإلحاد
ِ
أو َیلِب احلِرمانللِأل ول ِد
یفجر أهله
لیس اجملاهد من ِ
ی من تدث ر عقله بسو ِاد
لیس اجملاهد من ی رِِوع ِآمنًا
والریة اخلضراء رمز بِ ِ
کیف التج ِين۔۔والضحیة م ِ
الدي؟
وطن
ِ
والنخلة املِعطاء مثل جوادِ
الشعار شهادة وعدالة
فیها ِِ
سالة،واهل ِ
الر ِ
أرض ِِ
قد طرزوا التِاریخ ابألجم ِاد()٣٧
دایة ،واأللی
شعر عبد الرَحن بن عبد الكرمی مبکافحة اإلرهاب والتطرف:
عبد الرَحن بن عبد الكرمی العبید،من موالید (اجلیل)سنة١٣٥٣ه،وعنی رئیساًللنادي األديب
ابملنطقةالشرقیة سنة١٤١٠هن مؤلِفاته:األدب ىف اخللیج العريب ،واصول املنهج اإلسالمي،وله دیواانن
شعرین ها(:ىف مواكب الفجر)و(ی ِأمة احلق)
ا
ِ
ِف (الضاللت) زمرًة و ف رادى
نشر (البغي) زی فة و متادى
وشكا املو ِ
اطن اجل ِریح شباابً أوغلو ِف الردى و جلوا ِعنادا
كان لِلخ ِری موِرداً و ِمهادا
كان لِألم ِن واحةً و ِظاللً
ِ
ِ ِ
ی نشر اخلری واهلدى والسدادا
كان للح ِق دعوًة و ضیاءً
سار ِف املن ه ِج الق ِو ِمی حثِیثاً واجتن ِمنه قوًة واعتِدادا
وِ
احنرافا أضل فِ ِیه الفؤادا
فِإذا ِابلد ِع ِِي ی ن ِزف فِكراً
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ِ
ِ ِ
يب دعوة (املا ِرقِنی)لغواً معادا
راح ف (من ه ِج الغالة) ی ل ِ
ق ت لوا (املعص ِ
واست باحوا (مو ِِحداً)من قادا
ومنی) ِمن غ ِریح ِق
ِمنه لِلعال ِمنی خریاً وزادا
روعوا (مو ِطن الفضائِ ِل) یس ِدي
تِ
صم ال ِِدین والدان والبِالدا()٣٨
بِئسها (فِت نةً) ت ِطل علی نا
شعر عبد هللا بن حممد الزمزمي مبكافحة اإلرهاب التطرف:
هو:عبدهللا بن حممد الزمزمي من شعراء جنوب اململكة،ولد ف عمقة رجال أملع ١٣٨٥
هجري،وخترج من كلیة اللغة العربیة،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمیة.فرع اجلنوب.و حصل على
جائزة أهبا للثقافة ف جمال الشعر،وله دیواانن شعرین،أحدها :مواجع قلب،واآلخر :وهذا أان.
وط ِين أی زهو ِ
معن ی وا ِري سوأة العدو ِان
القصیدةِ ل أ ِجد
ِمنۖرش ِد ِهم،ركنوا إىل الشیط ِ
ان
ما ابل أعد ِاء احلیاةِ جتردوا
ومتسکوا ِحببائِ ِل الشیطان
سفكوا ِدماء األب ِری ِء ضاللةً
وت بدلوا ِابملزِن اَحر ق ِ
ان
أكلوا ف لما أ ِختموا ل یشكروا
ن زق اجلح ِ
ود لِسیِ ِد األوط ِ
ان ()٣٩
الراقِصون على اجلِر ِاح،ی هزهم
ِ
ویدلل الشاعر على خطابه املفعم ابألسى والستنكار بصورة حیة لطفلة انهلا الغدر
والعدوان،وهي زهرة تستشرف آفاق املستقبل،ومتين نفسها أن ختدم جمتمعها،لكنها غادرت احلیاة ول
تعرف مراد اجلاين،ول تد ِر ملا ذا أقدم هذا العابث على اغتیال الطفولة،واللهو أبرواح األبریء،حیث
یقول:
اح وتستفیِق مع ِاين!!
ی ِطفلةً ی ندى على أحل ِاهنا
وجه الصب ِ
(وجدان) ما ماتت،ولكن سافرت لِت قول:ل أع ِرف مراد اجل ِاين؟
ی من جترد ِمن مس ِو ض ِم ِریهِ
مت،فاحلیاة ت ِرید ق لبًا ح ِاين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمح ابتسام ب راءت ف رماين
أسرقت ِمن عت ِِوك عندما
واغت لت ِف (أ ِمي) األمومةفارت وى ِمن دمعِها ج ِ
رحى الً ِذي وارِين
وی قول:ما ِِل ِابملص ِ
اب ید ِان
وهناك ی رت ِسم الوجوم على (أِيب)
زرعوا اجلِراح،وصادروا وجد ِاين
ی قاتل هللا الِ ِذین جتربوا
رابً سی ق ِ
صم كل ِذي طغی ِ
ان
ل ِكن ِين أجد العزاء أبن ِِل
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وهناك ل شيء ِسوى املِی ز ِان
وغداً سیجمعنا بِساح ِة عدلِِه
(وحل) ومسعاكم إىل خسر ِان
ی أی ها الباغون اِن ط ِریقكم
ه ِرمت،وها قد أس ِرجت ِهبو ِان
ی أی ها الباغون إن خیولكم
ِ
ِ
الستار و حیت ِفي وجه احلیاةِ بِفرحة و أم ِ
ان()٤٠
وغداً سی نكشف ِ
حیث ترسم األبیات صورة الطفلة (وجدان) اليت اغتالتها سهام الغدر اآلمثة،اليت ل تفرق بنی
صغری أو كبری،أو بنی امرأة أو رجل،وهذا دیدن األعمال اإلرهابیة القاتلة،حیث خيلص الشاعر ف خامتة
أبیاته إىل املصری السيءالذي ینتظر أولئك (الباغنی) (املعتدین)ف الدنیا،و ف اآلخرة ف مقعد صدق
عند ملیك مقتدر.
نتائج البحث:
احلمد هللا الذي أعانين علی إمتام هذا البحث الذي دار حول (مکافحة اإلرهاب والتطرف
ف الشعر العريب السعودي املعاصرِ)ان الشعراء اململکة السعودیة الشعراء الذین عرضت هلم هذه الدراسة
أابنوا عن کثری من اجلوانب حول هذه القضیة،وصوروا آاثرها املؤملة،وجرموا تلك األعمال اإلرهابیة
البغضیة،ووصفو مشاعرهم الدافقة أحاسیسهم املفعمة ابحلب والولء وشرف النتما لبلد اخلری واحملبة
والوائم ،وأرض احلرمنی الشریفنی ،ومهبط الوحي ،ومهوی أفئدة املسلمنی ف أرجاء ملعمورة۔
ل یکتف الشعراء بوصف األحداث اإلرهابیة املروعة اليت أقدم علیها أرابب الفکر املنحرف
قاصدین ترویع المننی ،وإشاعة الفوضي ،بل لقد عربوا عن فساد املنهج الذي اتبعته تلك
الزمرة،وبطالنه وخروجه عن منهج القرآن الکرمی والسنة النبویة املطهرة،وابتعاده عن قیم اإلسالم النبیلة
اليت تدعو إلی العتدال والوسطیة،وحترم العتداء علی الرض علی األرواح ،وسفک الدماء وقتل
املعصومنی ،وتریع اآلمننی ،وإحداث الفتنة ف جمتمع متآلف مَتابط،تلفه الوحدة اإلميانیة،وجتمع
مشلةاواصر احملبة والتسامح،ویسوده العدل واألمان۔
إن الشعراء واحملققنی من بالد العرب والعجم کلهم یریدون ان ینتشر األمن والسالم ف العال۔
إن الشعراء واألدابء من اململکة العربیة السعودیة قد بذلواجهدا کثریاألمن والسالم۔
إن الشعراء اململکة العربیة السعودیة قد قرضوا فی شعرهم ضرورة األمن والسالم وقد توجهوا
إلی املفاسد اإلرهاب ونتائج التطرف والتخویف ۔
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إن بعض الشعراء اململکة العربیة السعودیة قد إنتهبو امة إسالمیة أن ل تتفرقو ول ختالفوا
ولتقاتلوا بینکم فان اإلختالف والقتال بینکم قد تدمروا بالدکم وبیوتکم ۔لو أنتم متحدون تعیشون
والمتوتون ۔
الشعر املعاصر مراة اجملتمع وفیه لون احلزن والغم واهلم والکرب وغریها وشعرا اململکة العربیة
السعودیة املعاصرة ینشدون ف أشعارهم أحوال اجملتمع وحب الوطن وضرورة األمن والسالم ف اململکة
العربیة السعودیة عامة واحلجازاملقدس خاصة ۔
قدمت ف خالصة البحث اليت سجلت فیها أهم النقاط اليت توصلت الیها خالل البحث مع
التعبری عن المال أن ینتشر األمن و السالم ف مجیع العال وخاصة ف بالد المة اإلسالمیة وابتعاداًعن
اإلرهاب ومجیع أشکاله وألوانه ۔
وف اخلتام :فقد بذلت جهدي وطاقيت ف هذالبحث املتواضع،فإن وفقت ملا هدفت
إلیهفبفضل هللا تعالی علی وحسن توفیقه ،وان کانت األخری فحسبی أننی ل أدخر جهداً او وقتاً ف
سبیل إجنازه وإخراجه هبذه الصورة ،وما تو فیقی إل ابلل علیه تو کلت وإلیه متاب.
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