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  اإلرهابملخص حماضرة 
  التشخيص واحللول

عبد اهللا بن بيه، وزير العدل / ملعايل الشيخ الدكتور
ّ

   األسبق، واألستاذ جبامعة امللك عبد العزيزياناملوريت
  

  :حملة تارخيية
 متنوعة، ودلل لذلك ا أسباأن و بقدم العامل،انقدمي اإلرهاب العنف وأنوقد بني من خالهلا 

 العنف فيها من األمور أنوادث اليت وقعت يف أقطار الكرة األرضية، واليت كبذكر بعض احل
  . منها مرتبطا بالفكر أو األيدلوجياأنالواضحات وخاصة ما ك

  
  :اإلرهابتعريف 
 اليت وردت فيها كلمة رهب وما اشتق القرآنية اآليات بذكر بعض اإلرهاب تعريف إىلتقل أنمث 

م واليت ١٩٣٧ والذي صدر من طرف عصبة األمم سنه لإلرهاب تعريف دويل أولمنها، مث بني 
 جمموعة أو معينني ألشخاص الرعب واخلوف موجه إثارة إىل ه عمل إجرامي يهدف بطبيعتهأنعرفته ب
 وتعريف وزراء العدل األشخاص للعموم، وشفع ذلك بذكر تعريفات لبعض أو األشخاصمن 

ه أن مصطلح التخريب وعرفه بإىل اإلرهابيري مصطلح  تغمؤداهوالداخلية العرب، مث تقدم باقتراح 
 وتدمري األبرياء بقتل اآلمنني وترويع واإلفساد التدمري إىل اليت ترمي العنيفة األعمالعبارة عن 

 الشرعية السلطة العنيفة اليت تقوم ا العصابات ضد األعمالاملنشات، وترويج املخدرات، وكذلك 
  . لقلب النظام الشرعي القائمأونشاط العام وخيوف املدنيني لشل االعصيان يخللق جو عام من 

  
  :اإلرهاباجلرائم التي هلا عالقة ب

، فذكر تعريفها يف الفقه اإلرهاب للفائدة رأى الباحث ذكر اجلرائم اليت هلا عالقة بتتميماًو
 لتلك سالمياإل لكل منها مع ذكر العقوبات اليت جاءت يف الفقه األساسيةسالمي، وبني العناصر اإل

  .األرض، والفساد يف  وهي جرمية احلرابة، وجرمية البغياجلرائم،
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  :اإلرهابأسباب 
 إال ما هو أسباب ما ذكر من أن، فنبه على اإلرهاب أسبابكذلك تعرض الباحث لذكر 

 للخلفية الثقافية أن اخلاصة وأجندا أو حتمله رؤيتها أن تريد جهة كل نرصات وختمينات ألخت
 لترتيب نوعية احللول اليت يتمناها، ومن هذه االفتراضات األسبابلل دورها البارز يف حتديد للمح
 نفسه، اإلسالم، اإلسالمية املناهج التعليمية، بعض املذاهب املرأة الدميقراطية، عدم حرية انعدامالفقر، 

 تضع اإلرهابهرة  لظااألسباب تعدد أن إىل أشار، مث وأمريكاقضية فلسطني والعراق، الصهيونية 
ا مل تسلم من مأخذ، أ ثقافية دينية، وأم سياسية أم ذات طبيعة خمتلفة هل هو قضية اقتصادية، أسئلة
 متمثلة يف البواعث الشخصية من الناحية لإلرهاب أسباب ذكر جمموعة دراسية غربية قررت مخسة مث

 إىل باإلضافة لكن الدين حمورها، رىأخ بأسباب غالبا ممزوجة األسبابحد  هي أالديانة أنالنفسية، و
  . السياسية، واالقتصادية، والثقافيةاألسباب
  

  :ثقافة العنف
أي "ا أ الشهوات وحنوها ووإشباع من مجع املال لإلجرام مبيناً احلوافز التقليدية وحتدث عنها
ا حيث ظهرت  يف الغرب وخاصة يف ايطاليأن ظهور هلا كأول أنوليدة تلك احلوافز، و" ثقافة العنف
ا قد محلت السالم طيلة القرن املاضي وال تزال يف حروب دولية أو" املافيا"رمية املنظمة عصابات اجل

 مشتركا لكل الدعوات اجلهادية عنوانا كانت اإلسالمية الصحوة الدينية أنوثورات داخلية، و
التاسع عشر حىت مخسينات  منذ القرن اإلسالميةوالتجديدية اليت واجهت االستعمار الغريب للديار 

ا واجهت الشيوعة حقبه من الزمن يف مناطق من العامل ومازالت تواجه حىت أالقرن املاضي، كما 
 أضراراً فأوقعت ومن العنف وسيلة، التكفري مذهبا تتخذ من متطرفةخرجت من عباءا تيارات 

 اإلسالم يهامجوا ألعداءلية  فشوهت صورة الصحوة وقدمت ذريعة مثااألعداء قبل باألصدقاءفادحة 
  .الدين مجلة وتفصيال

  
  :احللول

كاملة، فمنها السياسي  تكون متأنتكون احللول شاملة جيب حىت ه أنوقد نبه فيه على 
 االجتماعي اإلصالحا تتراوح بني الردع والزجر وبني أ، وواإلعالميواالقتصادي والثقايف 

 احللول املقترحة من جلنة جملس الشورى يف إىل أشاروالسياسي والثقايف، فهي عالج ووقاية، مث 
 حيث قدمت اللجنة ست توصيات إليها املشار لألبعاد العربية السعودية ملا فيها من مراعاة اململكة

  .، والفكر التكفريياإلرهابللقضاء على 



 - ٣ - 

 على أصناف ثالثة إىل السياسي املذكور ضمن احللول السابقة الذكر اجلانبهذا وقد صنف 
  :النحو التايل

  :واحملكومسياسة احلكم والعالقة بني احلاكم  -١

 ل مفهوم العدأن امللك وأساس العدل أن تقوم على العدل واإلسالم السياسة يف أنوبني فيها 
 يف االجتاه املعاصر هو األبرزأن وطالب اجلماهري، مقد اتسع يف العصر احلديث الرتفاع سقف 

ه نظام حياة يدخل أن فبني اإلسالم بنظام الشورى يف أشاد كما مطلب املشاركة يف القرار السياسي
 الصروح الكربى يف احلكم، وذكر بعض إىل  األسرةيف احلياة االجتماعية من خالياها األوىل خلية

واليت ، اإلسالمي ارتياب بعض الناس حنو دعوة الغربيني للدميقراطية يف العامل إىل أشاراألمثلة له، مث 
 أن، وحتفظ البعض اآلخر طارحاً سؤاال وهو ما عالقة الرسالة باملرسل ذلك طرب البعض هلا

الرسول ال يعمل مبقتضى الدميقراطية يف عالقاته بالدول املستضعفة، وكذلك داخل الدول نفسها، 
 الدميقراطية قد تصلح لبعض البيئات دون بعض، أن إىل أشار، مث املطلوبةوما هو شكل الدميقراطية 

 الداخلية األسباب احلقيقية واملوهومة ذات الحتقاناتا إلزالة إصالحه ال بد من نأونبه على 
  .واخلارجية

 :سياسة ردعية زجرية فعالة وعادلة -٢

 تصنف اجلرائم حسب درجة خطورا على اتمع فتكون اإلسالمية الشريعة أنووضح فيها 
 درجات سلم أعلى يكون يف أن كل ذلك جيب أو حرابة أو بغيا اإلرهاب أنالعقوبة تراتبية، و

 فال يؤخذ الربئ مكانه تضع كل شيء يف اإلسالم السياسة العقابية يف أن على منبهاالعقوبات، 
  . على االعتراف وحنو ذلكاإلكراهبارم وال يسرف يف استعمال وسائل 

 :سياسة اقتصادية -٣

وبني معاجلة مشاكل  سياسة اقتصادية توازن بني التحرير االقتصادي إىل احلاجة وهي تعين
تالل السياسة الدولية يف جماالت العالقات الدولية السياسية  اخأنالفقر والفقراء والبطالة، و

ضربا من ضروب اهليمنة  االقتصادية احفة بدول العامل الثالث تشكل واالتفاقاتواالقتصادية، 
زجها بشيء من املبادئ اخللقية  تلك السياسة ومإصالحلق البيئة املناسبة لإلرهاب ومن مث يتعني خت

  . السماويةالديانات إليهااليت يذكيها العقل وتدعو 
  

  :ثقافة التسامح
 وجتايف النفوس يف تشيع األمن أنا أوهي تعين وجود قيم وتصورات تفرز ضوابط سلوكية من ش

يف مقدمتها  العنف، وحىت ميكن غرس ثقافة التسامح جيب اختاذ كل الوسائل التثقيفية وإىلاجلنوح 
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 تلك القيم والتصورات لضبط وكبح مجاع النفوس امليالة إلجياد اجلماهريي واإلعالمالتعليم والتربية 
  . العنف وترجيح كفة التسامح وحسن تقبل الغريإىل

ه براء أنيف كل نواحي احلياة وية انسنسالم هو دين الوسطية جاء لترسيخ القيم اإل اإلأنر بكما ذكّ
 فيه وال إفراط السنة واجلماعة قد ظل متمسكا باملنهج الوسط الذي ال أهل تيار أنمن كل تطرف، و

 صوام حكاما وحمكومني متحابني إىل يف حياة الناس ليعودا األمور ترمجة تلك أن مث نبه على ،تفريط
ها  الغربية الضاغطة بكل ثقلاألصولية يف جو ثقافة العنف املتبادل، وجو صعبةغري متنافرين مهمة 

 نإ لتنفذ منها، وكما يقول فوكوياما يف كتابه اية التاريخ األمة الشروخ يف جدار وحدة إلجياد
  . ناشئة عن الضغط الذي متارسه القيم الغربيةاإلسالمية األصولية
  

  :مظاهر التسامح
 مالتعالي واليت متثل مبادئ هامة يف اإلسالم اليت اهتم ا األمور بعض إىل من خالهلا وأشار
سالم لآلخرين حبقهم يف ممارسة دينهم، واعتبار ، واعتراف اإلأخوة، منها اعتبار البشر مجيعا اإلسالمية
 احلرب هي أسباب أن الوسيلة املثلى واعتبار املساملة هي أصل العالقة مع اآلخرين، وواإلقناعاحلوار 

 حياكم من خالله أنميكن  املقياس الصحيح الذي أن إىل االنتباهاالعتداء وليست الكفر، مث لفت 
 التاريخ أنصرة، و هو سلوكها عندما تكون منتاألخرى يف موقفها من احلضارات حضارةسلوك أي 
 اآلخره أنسبب سوى ة اجلماعية والتجهري اجلماعي ال ب من التعصب تتمثل يف االيادألواناعرف 
كذلك رفض ما عند الغري من  الغري من حقوقه املدنية وحريته الشخصية او الدينية، وانحرموكذلك 

 املعاين معىن من أي من التعصب باإلسالم نافعة، واستشهد على براءة كانتآراء وقيم حىت ولو 
 يتعامل ا اخللفاء املسلمون مع أنبشهادة كتاب ومفكرين من الغرب، يذكرون فيها القيم اليت ك

 التكفري األوروبينيل غريهم من احلكام م كما تعاأوروبا يف اآلخرم لو تعاملو مع أ، مذكراً باآلخر
شاء جيل مستنري متعايش مع أنه ال بد من أنى احلديث عن ثقافة التسامح بأاملسيحية من أوربا، مث 

 ومع الذات، اآلخرتارخية من خالل ثقافة تقوم على الوسطية مع تفعيل فقه االختالف، احلوار مع 
  .التكفريء والرباء، ومفهوم وتصحيح مفهوم اجلهاد، وتصحيح مفهوم الوال

  
  :توصيات وآليات

 تبدأ من البيت أن آليات تنفيذ ما ذكر وخباصة الشق الثقايف التربوي جيب أن إىلرشد مث أ
 وأيضا، اإلفتاء واامع الفقهية ودور اإلعالمواملدرسة واجلامعة واملسجد واملراكز واملنتديات ووسائل 

دية الشباب يف استراتيجية شاملة هلا مداها الزمين وبراجمها أنواملنضمات الدولية ومراكز البحوث، 
  . جددإتباعيني من جتنيد اإلرهاب وحرمان اإلرهاب دابر فتنةالتفصيلية لقطع 
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  :خطة إسالمية للتعاون الدويل

 املتحدة جبهودها فاألممبة الردعي، نا جيرى التعاون الدويل على قدم وساق يف جأن تعين وهي
 القانون ورعاية التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير سيادة اإلقليمية حسم الصراعات إىلالرامية 

ومعايري احلكم املناسب تستطيع حتسني الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحليلولة دون 
  .ية منهااإلرهاباستفادة اجلماعات 

، وما موقعة من املشروع اإلرهابة  ملكافحاإلسالميمث طرح سؤاالً هو ما هو مشروع العامل 
  .الغريب، وهل هو العب أم لعبة

 األخالق فيه شيء من متماسك بشدة مدعو لتقدمي مشروع اإلرهاب وهو يدين اإلسالميفالعامل 
 الغربيني به حىت ال يكون الضحية الدائمة والوحيدة، وحىت حيد من خسائر معركة إلقناع واالنضباط
  : وذلك من خالل األمور اآلتيةهااألفق ايتال تلوح يف 

 .إرهابا وعرضه ليس أرضه دفاع الضعيف عن أن حىت يتبني اإلرهابحتديد مفهوم  -١
 .اإلرهابتعريف اجلهاد وتوضيح الفارق بني اجلهاد و -٢
 األفراد أو الدول ألمهية البينة يف الشريعة إىلالتأكيد على الشفافية يف قضية االام املوجة  -٣

 . البشريةالنظمل الشرائع السماوية و، ويف كاإلسالمية
 .التأكيد على عدم أخذ الربيء بارم -٤
 .التأكيد على احترام املواثيق الدولية وسيادة الدول -٥
 .ع دويل ملعاجلة الفقرورعلى وجود مشالتأكيد  -٦
 .التأكيد على ضرورة احترام التنوع احلضاري والديين والثقايف للبشرية -٧
 .اإلرهابملظامل يف العامل حىت جتتث جذور التأكيد على أمهية معاجلة ا -٨
 .حتديد مفهوم اإلصالح املطلوب دولياً وحملياً -٩
  . فيها املعلومات بشكل متبادل بني الدولتنساب آليات تعاون أمين إجياد - ١٠
  
  

 واهللا املوفق ،،،


