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 المقدمة...

اي خطبة. –كالما  –خطب و خطب في الجمهور : القى حديثا ان الخطاب في اللغة مشتق من   

 و خطبة : قطعة من الكالم توجه الى الجمهور الناس كالم يخاطب به المتكلم جمعا من الناس ألعالمهم و اقناعهم.

هي ) وسيلة لألتصال بين الناس و لنقل افكارهم عبر تراكيب معينة (. و هذه التراكيب العقلية حين  و نحن نعرف ان اللغة

تقال أو تسمع جملة ما فهي تشمل سالسل من التحوالت التي تربط تلك التراكيب العقلية التي تعبر عن المعاني...و بين 

 الجملة كمجموعة أصوات مسموعة و متصل بعضها ببعض.

نحو لغة ما هو نظرية تفسير لقدرة االنسان على فهم أو أستعمال تركيب لغوي معين على نحو معين و ليس على  و لذا فان

(1نحو اخر. )  

} ان لجوءهم الى التقديم أو الحذف أو االضافة ) الزيادة ( لكي يعطوا التركيب اللغوي التفسير المنطقي الذي يجب ان 

واهر اللغوية  حين لم يجدوا لها تفسيرا في التراكيب السطحية للجمل اال ان ذلك لم بعبارة أخرى ليفسروا الظ . اويكون له

ليصف بدقة كل ما يعرض للجملة منذ تكونها سلسلة من المجردات حتى انتهائها كالما مسموعا ...{ يتم بشكل تفصيلي 

(2)  

اللفاظ المستعملة.فالغاية من الخطاب  هو ايصال فكرة للسامعين و اقناعهم بها بغض النظر عن ا  

 

التطرف: تعريف  المبحث االول  

التطرف في اللغة معناه : الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط و أصله في الحسيات كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو 

 المشي ثم أنتقل الى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك.

و فكر أو مذهب أو غيره مما يختص به جماعة أو حزب.و التطرف في االصطالح : الغلو في عقيدة أ  

 أما التطرف السياسي : و هو اعالن من الناس العصيان على الدولة القانونية.

ماكن التجمع مثال دور العبادة أو عبر مواقع األنترنت أو بين االصدقاء و تبدأ عملية التطرف بخطاب راديكالي يسمع في ا

دارس و غيرها.أو في االحياء أو ساحات الم  

مة و ليست على شكل مالحظات كون هناك قناعة بحيوية الخطاب الحديث في معالجة قضايا األو ألي خطاب البد ان ت

ساكنة. جزئية  

عة يأكثر تمسكا بالعقلنة و تقف بالضد من القط المنهجية و هناك خطاب توليدي و خطاب وصفي فالخطاب التوليدي طبيعته

الطروحات البنيوية بين طرفي التجربة اللغوية.التي روجت لها   

و الى تنوع انظمة القواعد بينما السعي وراء الكفاءة انه يؤدي الى تقييد أكبر  يبدو) فالسعي وراء الكفاءة الوصفية 

(3( )التفسيرية تقتضي ان بنية اللغة البد ان تكون ثابتة الى درجة كبيرة  

ة معينة أو غيرها فهناك موضوعات ال تنتمي الى السياسة بمعنى يظاهرة سياس ان الخطاب السياسي يمكن ان يكون على

و المواطن بالسلطة و قد يكون الخطاب السياسي غير مباشر و غير صريح و هو ان  البحث في عالقة السلطة بالمواطن

(4يكون قائما على التلميح.)  

مع فهم المراد من الجملة .و في الخطاب العربي البد من ربط اللفظ بالمعنى ليتسنى للسا  
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في بناها العميقة نجد انها واحدة. و الصورة المثلى في  فعندما ننظر في كثير من الجمل تبدو لنا مختلفة و لكن اذا نظرنا

( 5اللغة ان تتفق البنية العميقة مع البنية السطحية.)  

يف فالبد ان يكون لكل كلمة تعلق باالخرى على يكون مفيدا اال اذا ورد على صورة خاصة من التأل و التركيب المفيد ال

(6السبيل الذي يفيد به الكالم تمام الفائدة. )  

الجملة بزيادة الممعموالت و تسمى مقيدات كالمفعوالت و الحال و التمييز و االستثناء و الجار و المجرور و و قد تطول 

(7)ل االعتراض.طول التبعية و طول التعاقب و طول التعدد و وطول الترتيب و طو  

 فزيادة هذه العناصر على الجملة يؤدي الى طول بناء الجملة و تعقيد تركيبها.

 

 المبحث الثاني :

 توظيف مفردات الجذب في خطاب الحركات المتطرفة

الشك ان االسالم دين التوسط و االعتدال و ان الغلو و التطرف و االنحراف أمر مرفوض مما كانت االسباب و        

سوغات و البد من معالجة الغلو في الفكر او التطرف في السلوك.الم  

قال تعالى:) و كذلك جعلناكم أمة و العدول عن التطرف و التشدد باالعتدال و الحكمة فاالسالم منهج وسط في كل شيء 

(8سطا لتكونوا شهداء على الناس( )و  

و ال تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا و  و قال تعالى ) قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق

(9ضلوا عن سواء السبيل(.)  

ن و االسالم لغرض التطرف في خطبهم و جذب السامع من ت من القراو قد يذهب بعض السياسين الى استعمال مفردا

-النار-} الجنةو من هذه االلفاظ  طريق الدين االسالمي و استعمال هذه المفردات  لترويج افكارهم و معتقداتهم السياسية

الباطل...{-العدل-القصاص-االعقاب-الحور العين-الخسران المبين-الفوز-الحساب  

فالخطاب السياسي على درجة وثيقة بالبالغة و فروع اللسانيات مثل التداولية و الداللة والمعجم و على االغلب يتم مزج 

للباحث سهولة فهم خطابه السياسي من قبل عامة الناس وادراك أهم معانيه  الخطاب السياسي بالمفردات الدينية حتى يتسنى

 و مفاهيمه السياسية.

و قد ارتبط الخطاب السياسي بااليديولوجيا و من طريقها يرتبط بمعتقدات معينة سواء اكانت عقدية ام سياسية ام غير ذلك 

  لذا فان شروط الخطاب السياسي الناجح:

سي البد من توافق المعاني مع الجانب اللفظي و تأثيرها فيها لما تؤديه من اشكال تعبيرية نجاح الخطاب السياأل-

امة بعدها المناسب و تضفي عليها الكيفية التي يستخدم بها المتكلم مفرادته تولده من تراكيب تعطي الفكرة الع و

نحوية و تمثالتها داخل لقابلية الفي ضوء عالقات نسقية تجسد النشاط العقلي الداخلي و هذه العالقات تمثل ا

(10التركيب.)  

حتى يكون خطاب فعال يؤثر في المتلقي فكريا و عاطفيا فيكون قادرا على االقناع و المحاججة.   

و النحوية و االمالئية كافة حتى يتمكن من تحقيق  يجب ان يتميز بلغة واضحة و ملتزمة بالقواعد اللغوية -

د.التأثير المطلوب على االفرا  

من دوره في  قد يكون هناك تكرار في الكلمات و الجمل و هو من باب التأكيد على محتوى الخطاب و التعزيز -

(11تحقيق الهدف الخاص به.)  
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 المبحث الثالث:

 سلطة الخطاب

ان سلطة الخطاب هي مركز قدرة مهم يسعى الى تحقيق التفوق المقرون بالنشاط السياسي عبر توظيف القوى 

تعكس االداء الظاهر و الكامن للقدرة الشاملة المرتبطة بالتنافس مع مراكز  رسمية فالسلطة غير الرسميةغير ال

مستوى الوطني و هي تعرف الوظائفها على  القدرة االخرى عبر قوى رسمية و اخرى غير رسمية تمارس

من االفراد بحكم انهم ضمن مفهوم او طابع واحد و هو مفهوم ) التسلط الشخاص أو تنظيمات على مجموعة 

 اقوياء جسديا أو عقليا اي ان هذه التنظيمات للسلطة غير الرسمية تمتاز بخاصتين :

العقالنية: القدرة على توظيف امكانيات الذكاء المتاحة لتحقيق اهداف نماذج السلطة غير الرسمية .-  

له و يختلفون عنه بالقدرات.ذب شخوص مشابهين و يج بالشخص الذي يخرج عن القانونالنموذج المتمثل -  

اذ تعتمد هذه السلطة على االيمان بالتقاليد المتوارثة المرتبطة بالطاعة العالية لتنفيذ القرارات التي تعد رئيس 

بر : بأنها تعبر عن نموذج سلطة يالسلطة هو مصدر التشريع و التفسير : فهي تنطبق عليها مؤشرات ماكس ف

ترتكز على بعدين اثنين هما : تقليدي يقترن برئيس السلطة و  

االول مجال فاعلية السلطة و خاصة الدولة الوطنية التي لم تعد متمركزة على الذات فقد اختفى مجال التالزم -

ن عمل السيادة الوطنية و بين قوانين االنفتاح االقتصادي و هو مجال اصبح ينشط في اطار نظام عالمي بي

الدولة بل اصبحت هناك تنظيمات  التي لم تعد تقرن بسلطاناسية و االجتماعية الطابع. و بين مجال االدارة السي

 و شركات تنافس الدولة فيها.

الثاني: البعد المرتبط بمجال التنافس الذي يقترن بأحتالل نموذج سلطة لفراغ قوة معين و بحسب قدرته يسعى  -

 الى توسيع نفوذها.

ي تعبير عن بعد غير رسمي و هذه السلطة تعكس في اطارها العام ان السلطة المقرونة بهذين البعدين انما ه

بدولة أو منظمة دولية او تنظيم  ة و االقتصادية الناجحة سواء قرنهالسياسي معنى شمولي متضمن فاعلية االدارة

 غير رسمي ذات طابع دولي و اقليمي.

حقيق مكاسب اكبر تغذي منظومة القدرة و هي تقوم على جانب معنوي نابع من الرغبة بزيادة مساحة الهيمنة لت

و في هذا المفهوم بعد ذو اطار واقعي يرتكز على المدرسة البنائية في تفسير العالقة بين المصلحة و القوة  من 

حيث الهدف و الوسيلة لتحويل المصلحة الذاتية الى حق مشروع يولد مبرر للبقاء المقرون بالسعي الدؤوب 

 لتوسيع نطاق السلطة.

ف سلطة في اطارها العام هي حالة تأثير ناجمة عن التفاعل بين مرتكزات القدرة الذاتية و معطيات الواقع بهدفال

طعة نسبيا بشكل يتناسب مع المصلحة الذاتية في مدة زمنية معينة و عناصر نقايجاد حالة تأثير دائمة و غير م

ر بها بدرجة أو اخرى.السلطة اصبحت تدار اغلبها من وحدات دولية غير رسمية أو تؤث  

و في ظل هذه السلطة تحاول التنظيمات االرهابية اعتماد نموذج يحقق لها هدف مزدوج الطابع: الطاعة المطلقة 

(12لألفراد و المواطنين.) و استبات الوالء الدائم  

 

 الخاتمة...

و منه ما يتصل بالسلوك.ان العالم يزخر بأنواع من التطرف منه ما يتعلق بالسياسة و منه ما يتصل بالفكر   

ان التطرف الفكر البد من ان يعالج بالفكر ايضا و من الخطأ اللجوء الى القوة و البطش لتصفية هذا الفكر فمن 

ى تستقيم.الواجب مخاطبة العقول المتطرفة حت  

 كما ان من الخطأ مقابلة التطرف الفكري و السياسي بتطرف فكري مماثل فيواجه التعصب بتعصب.

لتطرف يؤدي الى االرهاب و االرهاب بات يعد ظاهرة لها اسبابها المتنوعة و المتشابكة و اثارها البالغة ان ا

الخطورة و ال يمكن ان نحصر المقاربة المعرفية لها على االطار القانوني فالتداخل فيه يأتي بين السياسي و 

رد التكهن بأي نتائج لمية يصعب فيها مجالحقوقي و االقتصادي و االجتماعي هذا التداخل جعل منها مادة ع

ة فالعلم بأكمله يبدو متفاعال على عنصر الترويع و عدم التمكن في تحديد الضمانات غير ان هنالك بحثية محتمل

أي دولة اخرى ان للمحكمة الدولية أو  ترغب في ان يترك عنصرا اساسيا يظل ناقصا و هو ارادة الدول التي ال
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ون بشكل مباشر أمنها الداخلي و من هذا المنطلق فأننا نرى ان هذا العمل يمكن ان تحكم على اشخاص يهدد

(13)يلحق بأي دولة خاصة ان حدود األمن الداخلي و األمن الخارجي اصبحت متقاربة.  
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