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:;<))
مد هللا والصالة والسالم على سيد املرسلني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الطيبني وصحابته              احل

  .اهلداة املهتدين
  

  :مدخـلمدخـلمدخـلمدخـل
وبعد، فإن الفنت يف هذا الزمان ويف كل زمان توجب على العلماء البيان بالربهان اليـضاح مـا                 

  :هية دهياء ومصيبة شنعاء ألادا" االرهاب"لتبس باحلق من الباطل والبهتان وحيث كانت فتنة أ
أهلكت أنفساً بريئة معصومة بالشرع ودمرت منـشآت حمترمـة يف العـامل اإلسـالمي                :أوالً
  .وخارجه
دمار  واحتلت الديار    ال ألا استعدت علي العامل اإلسالمي وجيشت عليه جيوشاً احدثت           :ثانياً

  .مت هلا ذريعةوما كان هلا أن تفعل لوال تلك األعمال انونة اليت قد
 شوهت صورة اإلسالم يف أعني الناس ومن مقاصد الشريعة حتسني صورة اإلسـالم كمـا    :ثالثاً

  ".ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه" :يدل عليه حديث
 االحتمال الذي يؤرق الدوائر الغربية واألمنية بصفة عامة من حصول االرهـابني علـى               :رابعاً

لتدخل األمـة    كون حروب ال يعلم مداها إال اهللا      ها فسيكون الطوفان وت   لوعمأسلحة تدمريية فإذا است   
مغـامرة مبـصائر الـشعوب      ويف أتون دمار ال لعاً له دون تفويض و ال توكيل افتئاتاً على السلطان               

  .واألوطان
رهاب والبحث عن ايقافه عند حده أمر ال مناص منه شرعاً           إلحلي وشجب ا  هلذه األسباب كان    

  .وعرفاً
  :تكون هذا البحث مني

 . حلول ومقترحات-٣.   أسبابه-٢.  تعريف االرهاب-١ : فصول ثالثة-. مقدمة تارخيية -
      

   :حملة تارخييةحملة تارخييةحملة تارخييةحملة تارخيية
إن استعمال وسائل العنف يف حل املشاكل اإلنسانية ويف العالقة مع الغري مل يكن حديثاً وال شيئاً                 

  .بين آدممستغرباً يف التعامل بني سكان هذه الكرة بعد قصة ا
وأسباب استعمال العنف أنواع منوعة وقد تكون على أجل األسباب لطلب امللـك والـسلطان             

  . كسباق اخليل والرهان وعلى أتفه األسباب
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ويف تارخينا العريب القدمي تلك احلرب اليت دامت أربعني عاماً بني قبيلتني بكر وتغلب ابين وائـل                 
  .ى كليب فعقرهاوهي حرب البسوس من جراء ناقة رعت يف مح

وحرب داحس والغرباء بني حيني شقيقني مها عبس وذبيان ابنا غطفان من أجل الرهـان علـى                 
 : سباق فرسني

  فليتهما مل جيريا قيد غلوة      وليتهما مل حيبسا برهان
  .كما قال شاعرهم يبكي قتالهم جبفر اهلباءة

تبط منها بالفكر أو اإليديلوجية كان مـن         فالتاريخ ملئ بتلك املئاسى إال أن املر       ،ولعلنا ال نطيل  
  .أكثرها تدمرياً وإرهاقاً وأعلقها بالذاكرة

وقد عرف يف احلضارة اإلسالمية منه مناذج أساءت إىل الويل قبل القصي وإىل الصديق قبل العدو                
" أال حكـم إال هللا    "القرن األول كان اخلوارج ضئضئ الفرقة وحمتد الفتنة فكفروا بالذنب وأعلنوا              يف

ليحكموا السيوف يف رقاب املسلمني وال يتماثل العامل اإلسالمي للشفاء حىت تقوم فرقة احلشاشني يف               
  .أواخر القرن اخلامس اهلجري ليكونوا مقدمة إلستيالء الصليبني على الشام

يدين أعضاؤها بالطاعة العمياء للرئيس الروحـي       " عصبة سرية "وكانت طائفة احلشاشني تكون     
غتيال للتخلص من خصومهم وأول ضحاياهم الوزير نظام امللك ومـات الـسلطان              اال وكان عادم 

بعده بوقت قصري وكانوا يتحصنون يف اجلبال ودام أمرهم وفشا شرهم إىل أواسط القـرن الـسابع                 
  .هـ٦٧١اهلجري حيث قضى عليهم السلطان بيربس 

املعارك مجر   وتأجيج زخيخ    وباإلشارة إىل القرن املاضي تعاقبت على محل مشعل إشعال احلروب         
األفكار القومية مع النازيني يف املانيا والفاشيني يف إيطاليا وإسبانيا ويف نفس الوقت كان اليـساريون                
باسم الربوليتاريا يضرمون يف هشيم الشعوب نريان الصراع الطبقي يف آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا              

 الشعوب إال أن وصول جمموعة مـن اليهـود إىل           فكانت حروب العصابات تشن حتت بيارق حترير      
كان بداية إلرهاب   . م١٩٤٦فلسطني حيث كونت عصابات اهلجانا وغريها قبل إعالن دولة إسرائيل           

  . وال يزال ينفخ يف كري حرب ال يعلم ايتها إال اهللا ذهب ضحيته مئات اآلالف من األبرياء
إال حمفزين للمقاومـة     القومي   نفسلوااإلسالمي  روح   حروب التحرير يف العامل العريب كان ال       يفو

أنه يف أواخر القرن املاضي ومنذ قيام الثورة اخلمينية يف إيران أصبحت احلركة اإلسالمية الـشيعية يف                 
 هنا وهناك ويف نفس الوقت كان الغزو السوفييت للروس يف أفغانستان يطلـق  عنفأعمال الواجهة يف   

  .فيها والنصيب األوفر لسنة على خمتلف أطيافهم الدور األكربشرارة حرب دينية كان للمسلمني ا
إال أن التطورات الالحقة بعد حترير إفغانستان شهدت طفحاً هلذه احلركة يف مناطق أخرى مـن                

يف بقاع عدة من العامل مبا فيها العـامل اإلسـالمي نفـسه    باألمن  العامل وصلت إىل إخالالت خطرية      
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رتكبت أعمـال   ا بقيادة الواليات املتحدة وهكذا      يت والرد العاملي عليه   وخباصة بعد غرو العراق للكو    
  .وتفجريات خارج نطاق كل شرعية يف أمكنة عدة كانت متثل خطوطاً محراء يف نفوس املسلمني

عتداء املروع على   إال أن الصاع قد طف وجاوز احلزام الطبني وأيت الوادي بطمه على القرى باال             
الواليات املتحدة األمريكية حيث بزغ فجر مرحلة جديدة أو قل أسدل ليل            برجي منهاتن بنيويورك ب   

حتكم كانت  القوانني اليت   حقوق اإلنسان و  دامس حملنكك أرواقه على العامل كله فغابت فيه كثري من           
  .القوة الكربى يف تعاملها يف الداخل واخلارج

 اجليش اجلمهوري األيرلندي منذ     اليت تعيش حرباً ضد   وجرت على منواهلا أوربا وخباصة بريطانيا       
ختلت املوازين واحتلت العراق وقبلها     اوهكذا تبدلت القوانني وتغريت األنظمة و     أكثر من ثالثني سنة     

بالداً أيضا  أفغانستان فكان ما كان مما هو بارز للعيان ومعروف لكل إنسان لكن التفجريات طاولت               
  ...ض هلاآمنة خارج امليدان حتت ذرائع وشبه واهية سنتعر

  :تضحت أشياء جديدةاهنا 
  . توسع مفهوم اإلرهاب ليشمل كثرياً من األعمال اليت مل تكن مصنفة-١
  .كن فيها قانون يعرف اإلرهابيهاب يف بالد مل  صدرت قوانني تعرف اإلر-٢
 تعيني جهات معينة بوصفها اإلرهابية هي تنظيم القاعدة وطالبان وبصفة عامة فـتح إمكانيـة                -٣

من لـيس معنـا فهـو مـع         : اإلام إىل أفراد وهيئات وحكومات يف املنطقة على قاعدة          توجيه  
  . اإلرهاب

وأصبحت احلملة على اإلرهاب متثل ساحات قتالية حقيقية من حدود باكستان إىل حدود منطقة              
  .اخلليج وتركيا وسوريا

إلرهاب عـدد   يف ملف عن اQuestions Internationalesلقد قامت جملة القضايا الدولية 
بعض احلوادث التارخيية ذات     م بتقدمي تسلسل تارخيي عن اإلرهاب استعرض      ٢٠٠٤أغسطس   –يوليو  

املغزى لإلرهاب لبيان قدم الظاهرة وتنوع املناطق اجلغرافية الـيت احتـضنتها واخـتالف املـذاهب      
  .ملرتكيب االرهاب واملشارب

ق األكادميية الفرنسية لتعيني نوع     يف ملح  Terrorisme م ظهر مصطلح اإلرهاب   ١٧٩٨يف سنة   
هي احلكومة الثورية الفرنسية اليت تقوم باعمال بشعة ضد امللكيني وغريهم باسـم الثـورة              ،  احلكومة
  . واحلرية

  . جنا اإلمرباطور نابليون بونابرت من حماولة إغتيال بقنبلة قام ا امللكيون-١٨٠٠سنة 
  .ين من طرف الشباب الفوضوييني يف مارس اغتيل القيصر اإلسكندر الثا-١٨٨١
  . سلسلة من االعتداءات اإلرهابية١٨٩٤ -١٨٩٢
  . يوليو مت اغتيال رئيس اجلمهورية الفرنسية سادي كارنوت٢٤ - ١٨٩٤
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  . يف يونيو اغتيال دوق النمسا فرناند مما عجل بنشوب احلرب العاملية األوىل- ١٩١٤
  .مري من طرف شاب فوضوي روسياغتيال رئيس اجلمهورية الفرنسية بول دو - ١٩٣٢
اكتوبر اغتيال ملك يوغسالفيا األسكندر األول يف مرسيليا واغتيل معه وزير خارجيـة         -١٩٣٤

فرنسا من طرف القوميني الكرواتيني فكانت من نذر احلرب العاملية العاملية الـيت نـشبت بالفعـل                 
  .م١٩٣٩

  .عصبة األمم املتحدة تعرف االرهاب -١٩٣٧
و منظمة أرقون اليهودية تعتدي على مقر اإلدارة واالستخبارات الربيطانيـة يف             يف يولي  -١٩٤٦

  . شخص١٠٠فندق امللك داود فتقتل 
  . يخل تنظيم األخوان املسلمني بعد مقتل النقراشي فلجأ إىل السرية-١٩٤٧
سبتمرب اغتيال الكونت برنادوت املمثل اخلاص لألمم املتحدة يف فلسطني من طـرف              -١٩٤٨

  . اشترن الصهيونيةمنظمة
  . اغتيال الشيخ حسن البنا-١٩٤٩
  .خوان املسلمني يف مصر حل حركة اإل-١٩٥٤
  .يف اسبانيا "إتيا"ميالد حركة الباسك -١٩٥٩
  . اعدام سيد قطب-١٩٦٦
  ".بادير" اعتدآت كثرية يف ايطاليا من طرف االلوية احلمراء ويف املانيا من طرف عصابة -١٩٧٠

  .يف مصر" اهلجرة والتكفري"أو " اجلماعة اإلسالمية "ويف نفس السنة ميالد
حيث وصل عدد القتلى    ". الدرب املضئ "ان يف البريو حركة     ويف نفس السنة كذلك أسس غومس     
  . ألفاً ٢٥بسبب هذا التنظيم يف السنوات التالية 

  ."إتيا" اغتيال رئيس الوزراء االسباين كاريرو ابالنكو من طرف -١٩٧٣
  .ول اخلميين إىل طهران فرباير وص-١٩٧٩
 ٢٠٠٠٠ مواجهة يف مدينة محاة السورية بني احلكومة واإلسالميني قتل فيها حـوايل              -١٩٨٣

  . شخص
  . تأسيس حزب اهللا يف لبنان-١٩٨٤

تأسيس دار ااهدين العرب يف بيشاور، نوفمرب من نفس السنة اغتيال رئيسة وزراء اهلند اندريا               
  . خغاندي من طرف متعصبني من السي

    .   يونيو انفجار طائرة بوينق هندية يف اجلو من طرف السيخ-١٩٨٥
 قتيال نـسبت    ١٣ سبتمرب سلسلة من االعتداءات بالقنابل يف باريس اسقطت          - فرباير   -١٩٨٦

  .  إىل موالني إليران
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ث  إلغاء نتائج االنتخابات الربملانية يف اجلزائر بعد فوز جبهة اإلنقاذ فيها وتوالت أحـدا            -١٩٩١
  .العنف ومنها مقتل بوضياف وهالك عشرات اآلالف

  .اغتيال شابور خبتيار يف فرنسا من طرف موالني للثورة االيرانية
 . مقتل رئيس وزراء اهلند راجيف غاندي من طرف منظمة منور التاميل

يف طوكيو تعتدي بغاز السارين يف ميترو األنفاق فتوقـع          " األم احلقيقية " مارس طائفة    -١٩٩٥
  . شخص٥٠٠٠ة قتلى وتسمم عشر

يفجرون مبىن لإلدارة الفيدرالية يف  يف إبريل من نفس السنة اعضاء من اليمني املتطرف األمريكي
  .  قتيال١٦٨ًأكالهوما سييت يوقع 

  .يوليو من نفس السنة اعتداءات يف ميترو باريس نسبت اجلماعة اإلسالمية اجلزائرية
 من اعـضاء احملكمـة      ٢٦ رهاين يف كلومبيا وتغتال       حتتجز ١٩ نوفمرب من نفس السنة حركة م     

   .  العليا
  . سبتمرب اهلجوم على برجي التجارة بنيورك-٢٠٠١

  . ةليالقائمة طوامر الطوفان وو
أردنا من خالل التنوع الذي تصوره هذه القائمة وهو تنوع جغرايف وديين وايديلوجي ممتـد يف                

تص بدين دون آخر وال ببقعة دون أخرى وأن اإلسالم ال           الزمان واملكان أن نوضح أن االرهاب ال خي       
جيوز أن ينسب إليه إرهاب املرهبني واعتداء املعتدين حىت ولو كان بعض املـسلمني يف حلظـة مـن              
 التاريخ ودورة من دورات الزمن اخنرطوا يف سلك االرهاب ويف منظومة احلروب الالشرعية فيجـب              

ا االرهـاب مبختلـف     تنق ذلك الفكر وأن املسلمني هم ضحاي      أن ال ننسى أن الغالبية العظمى ال تع       
  .أشكاله وصوره

 

        : : : : ريف االرهابريف االرهابريف االرهابريف االرهابــــتعتعتعتع
  

  :الداللة اللفظية يف اآليات القرآنية
: قال تعاىل . ..عشر موضعاً يف القرآن الكرمي    وردت كلمة رهب وما اشتق منها من تصريف أثين          

نعمت علَيكُم وأَوفُـوا بِعهـدي أُوف بِعهـدكُم وإِيـاي           يابنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَ     ﴿
  )البقرة٤٠(﴾فَارهبونِي

﴿               ينلَّـذةً لدـوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهوا الْينآم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت
 ينوا الَّذنونَآمكْبِرتسلَا ي مهأَنا وانبهرو يِسنيسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا ناملائدة ٨٢(﴾قَالُوا إِن(  

  )األعراف١١٦(﴾قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاُءوا بِِسحرٍ عظيمٍ﴿
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﴿   كَتا سلَمو               هِمبـرل ـمه ينلَّـذةٌ لمحرى ودا ههتخسي نفو احذَ الْأَلْوأَخ بضى الْغوسم نع
  )األعراف١٥٤(﴾يرهبونَ

خرِين مـن   وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآ              ﴿
دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيٍء في سبِيلِ اللَّـه يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لَـا                    

  )األنفال٦٠(﴾تظْلَمونَ
﴿ اربذُوا أَحخا  اتاببأَر مهانبهرو ما     ه ِسيحالْمو اللَّه وند نـا       موا إِلَهـدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم نب

  )التوبة٣١(﴾واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
ويصدونَ عـن   ياأَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثريا من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ             ﴿

سبِيلِ اللَّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها فـي سـبِيلِ اللَّـه فَبـشرهم بِعـذَابٍ                  
  )التوبة٣٤(﴾أَليمٍ
﴿ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختلَا ت قَالَ اللَّهونِيوبهالنحل٥١(﴾ فَار (  
فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويـدعوننا                ﴿

نيعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَباألنبياء٩٠(﴾ر (  
﴿    خت بِكيي جف كدي لُكاس             ـبِ فَـذَانِكهالر نم كاحنج كإِلَي مماضوٍء ورِ سغَي ناَء مضيب جر

نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبر نم انانهرالقصص٣٢(﴾ب (  
 ابنِ مريم وآتيناه الْإِجنيلَ وجعلْنا في قُلُـوبِ الَّـذين           ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى      ﴿

                 ـقـا حهوعا رفَم اللَّه انواء رِضغتإِلَّا اب هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات
ينا الَّذنيا فَآتهتايقُونَرِعفَاس مهنم ريكَثو مهرأَج مهنوا مناحلديد٢٧(﴾ آم (  

  ) احلشر١٣(﴾لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم لَّا يفْقَهونَ﴿
لقة بإعداد القـوة    وأكثرها يتعلق باخلوف والرهبة من الباري جلت قدرته إال أن آية األنفال املتع            

الرهاب العدو قد توحي بظالل قد خياهلا البعض ذات صلة باالرهاب املعاصر إال أن األمر عند التأمل                 
يدل على خالف ذلك ألن االرهاب يف آية األنفال من قبيل الردع ملنع القتال وهو مـا عـرف يف                    

ىل أنه خطاب موجـه إىل الدولـة        ية السالم باإلضافة إ   االعصر احلديث باستراتيجية التهيؤ بالقوة حلم     
  .مة وليس الفراد وال جلماعاتاملسل

 بغـى ني الذي أصبح حدث الساعة وحديث القانونيني والـساسة        Terrorismeإن اإلرهاب   
 ظهـر   Terrorismeمستقى من نبعه األصلي ومقتطفاً من منبته الغريب فمصطلح اإلرهاب            تعريفه
 حكومة الثورة الفرنسية اليت كانت ترهـب الـشعب          م يف ملحق األكادميية الفرنسية لوصف     ١٧٩٨
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وخباصة امللكيني باسم احلرية والثورة فكان االرهاب وصفاً لنظام حكم إال أنه منذ اية القرن الثامن                
  . عشر أصبح املصطلح يتعلق بعنف صادر عن أفراد أو مجاعات خارج القانون

 حماولـة اغتيـال نـابليون بونـابرت         أول عملية وصفت باإلرهابية يف العصور احلديثية كانت       
  . م١٨٠٠
بأنه عمل إجرامي يهدف بطبيعتـه إىل       " ١٩٣٧ عصبة األمم "عرف دولياً أول مرة من طرف       يو

  .أو جمموعة من األشخاص أو للعمومإثارة الرعب واخلوف موجه ألشخاص معينني 
ة العنيفة بانتظام للوصول    تيار يتخذ اإلجراءات االستثنائي   : يعرفه معجم روبري الصغري الفرنسي بأنه     

إىل آخره، اليت ينفذها    .... التدمري - االعتداء :إىل أهداف سياسية وهو أيضا جمموعة األعمال العنيفة       
 كل عضو  يف منظمة مـن هـذا   تنظيم سياسي لتخويف الناس وخلق جو من الرعب، واإلرهايب هو    

  .النوع
ال العنف اليت ترتكبها منظمة من أجـل     عبارة عن مجلة أعم   : ويعرفه معجم الروس الفرنسي بأنه    

  .خلق جو من الرعب أو من أجل قلب نظام احلكم
  : إن تعريف الروس على اختصاره يشتمل على عناصر تكوين اجلرمية

  .قيام بأعمال عنيفة فعالً -١
 .أن يكون القائم ا منظمة -٢
عر بـني   وهذا يتعلق باهلدف وهو أحد أمرين إما أن يكون خللق جو من الرعب ونشر الذ               -٣

 .الناس أو أن يكون اهلدف قلب نظام احلكم
فبينما ال يشترط الروس أن تكون املنظمة سياسية فإن روبري يشترط ذلك، ويتحدث عن أهداف               
سياسية وليس بالضرورة قلب نظام احلكم الذي حتدث عنه الروس، قلب نظام احلكم هو الذي مساه                

  ". خلع اإلمام"الفقهاء 
ل العرب حيث ركز على العمل نفسه لتجعله أساساً لتكييف          داخلية والعد  ال وعرفه مؤمتر وزراء  

 املنظمة الـيت تـسبب      - مهما كان سببها أو هدفها     -هو كل أعمال العنف أو التهديد       : اجلرم بأنه 
  .            متلكات العامة أو اخلاصة أو االستيالء عليهااملالرعب والفزع للناس وتستهدف 

اإلرهاب حرابة وخباصة على مذهب مالك الـذي ال يـشترط أن تكـون            إن هذا التطور جيعل     
احملاربة مغالبة ألخذ مال فقطع الطريق وتعطيل قدرة الناس على اخلروج إىل معايشهم هو من احلرابـة       
لكن مع ذلك ال ميكن إغفال النية السياسية لبعض قضايا اإلرهاب فيكون بذلك جرمية بغي وخباصـة                 

رط جلرمية البغي أن يكون الباغي مجاعة بل الواحد يكون باغيـاً إذا اعتمـد               عند مالك الذي ال يشت    
  .-  السلطة الشرعية-طريق العنف يف مواجهة ويل األمر 
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وهلذا فإن التعريف سيكون من فصلني أحدمها يتعلق باألعمال بغض الطرف عن نيـة فاعلـها                
  .واآلخر يتعلق باألعمال ذات اهلدف السياسي

كيف :  كان وال يزال يواجه املسئولني العرب والشعور املسلم بصفة عامة هو           وإن اإلشكال الذي  
مييز بني جرمية اإلرهاب وبني أعمال املقاومة الوطنية املشروعة ضد البغي واالحتالل إعمـاالً ملبـدأ                

  .الدفاع املشروع
مـا يقـول     ك -وانطالقاً مما تقدم فإين أقترح تغيري مصطلح هذه اجلرمية فإن اإلرهاب يف اللغة              

 اإلزعاج واإلخافة ولكنه قد يكون من أمر بسيط كما يكون من أمر عظيم مث أنـه لـيس        - الزبيدي
  .وصفياً مبعىن أنه ال يصف األعمال الناشئ عنها اخلوف واإلزعاج

ح صياغة تعريف اجلرمية وتوصيفها على ضوء جرمييت احلرابة والبغي والتطور يف الفكـر           كما أقتر 
ن املمارسة ودمج بعض اجلرائم املنظمة األخرى كترويج املخدرات اليت تعترب حرابة            القانوين الناشئ ع  

: ليكون االرهاب عبـارة عـن     :  أي Destruction" ختريب"عند اإلمام مالك ليكون املصطلح      
األعمال العنيفة اليت ترمي إيل التدمري واإلفساد وترويع اآلمنيني بقتل األبرياء وتدمري املنشآت وترويج              

خدرات وكذلك األعمال العنيفة اليت تقوم ا العصابات ضد السلطة الشرعية خللق جو عام مـن                امل
  .العصيان يشل النشاط العام وخيوف املدنيني أو لقلب النظام الشرعي القائم

إن هذا التعريف يف رأيي يستجيب للهموم اليت يشعر ا املتعاطي مع قضية األمن وينطلـق مـن            
هو مصطلح واضـح يفهمـه      " التخريب"ث والبيئة العقدية لألمة كما أن مصطلح        أرضية الفقه والترا  

  .املثقف والعامي على السواء
وهذه الشريعة املباركة تتسع لوصف كل جرم وتطبيق العقوبة املالئمة وهي بعموماا وتفاصيلها             

ء وتكـامالً وكمـاالً     وتفريعاا حمكماا ومؤوالا باإلضافة إىل آراء خمتلف املذاهب اليت تشكل ثرا          
تكون مصدراً فقهياً ال يفىن ومعيناً ال ينضب وال يذوي من قبل عزائمها بذلت له رخصها ومن آمن                  
بوعيدها قدمت له وعدها يف ظالل األمن واألمان ذلك ما جيب أن يعيه أبناؤها ليعودوا إىل أحـضاا          

  . احلانية ويقتطفوا من قطوفها الدانية
:  اجلرائم املوصوفة يف الفقه واليت هلا عالقة جبرميـة االرهـاب وهـي             وإثراء للموضوع سنشرح  

  .بة، البغي، اإلفساد يف األرضاحلرا
  :احلرابة -١

احملاربني الذين يعرضـون  : هي قطع الطريق على الناس بترويعهم وأخذ ماهلم وعرفها احلنابلة بأن        
و القاسم اخلرقي وهو مذهب أمحد      هكذا عرفها أب  . ال جماهرة للقوم بالسالح يف الصحراء فيغتصبون امل     

أما الشافعية فقد أضافوا عنصراً آخر وهو أن  احملارب هو من يفعل ما تقدم من غـصب       . وأيب حنيفة 
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أموال الناس وإشهار السالح ولكنهم مل يشترطوا أن يكون ذلك يف صحراء بل لو فعلـه يف املـصر                   
  .لكان حمارباً أيضا

هـذا العنـصر يكفـي    .  الطريق الذي مينع الناس من سلوكها   قاطع: أما املالكية فقد عرفوه بأنه    
  .احملارب قاطع طريق ملنع سلوك: يلالعتباره حمارباً يقول خل

على وجه يتعذر معـه     " معاهد"احملارب هو الذي يأخذ مال مسلم أو غري مسلم          : الوصف الثاين 
  .الغوث كما يقول خليل أيضا

  .لناس ليأخذ ما معهم من األموالمن يقدم املسكرات أو املخدرات ل: وصف ثالث
  .من خيادع الصبيان أو غريهم ألخذ ما معهم: وصف رابع

أو يف منازهلم ويقاتلـهم     " الزقاق"من يهاجم يف ليل أو ار يف الشوارع الضيقة          : وصف خامس 
  .ألخذ ماهلم

  .من يعتدي على االبضاع بالقوة بشكل من األشكال السابقة فهو حمارب: وصف سادس
  . وصاف الستة كل منها يكفي لوصف اجلرمية بأا جرمية حرابة والقتل غيلة يعترب حرابةهذه األ

إخافة الطرق ترويع اآلمنني االعتداء عليهم يف ظروف غـري عاديـة يف             : عناصرها األساسية هي  
بيوم أو يف الشوارع الضيقة أو املهجورة أو االغتصاب أو سقي املسكر وتقدمي املخدر سواء قطـع                 

  .      يقاً أو مل يقطعهاطر
وذا صنفت جرائم كانت فردية كجرمية القتل أو السرقة أو ارتكاب الفاحـشة أو اإلخـتالس            

كل ذلك يفسر مدى االهتمـام      وعلى أا جرمية عامة هي جرمية احلرابة مبا تشتمل عليه من خطورة             
   .باألمن اجلماعي
ا املال، والنفي إن أخافوا الطريق بدون ارتكاب شيء         القتل إن قتلوا، والقطع إن بو     : وعقوبة احلرابة 

إِنما جزاء الَّذين يحـارِبونَ اللّـه       ﴿: للتنويع والترتيب يف قوله تعاىل    " الواو"من ذلك، بناء على أن      
           أَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسي اَألرنَ فوعسيو ولَهسرو     أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمد

  )املائدة ٣٣(﴾ينفَواْ من اَألرضِ
  . وهذا مذهب مجهور العلماء

يف اآلية للتخيري ومعىن ذلك أن احملارب إذا ثبتت عليه جرمية احلرابـة             " أو"وذهب املالكية إىل أن     
  .  ات األربع حسب ما تقتضيه املصلحةولو مل يقتل أو يأخذ ماالً جيوز لإلمام أن يوقع به إحدى العقوب

وهذا من مفردات مذهب مالك ألن احلرابة جرمية قائمة بنفسها ال عالقة هلا باجلرائم األخـرى                
  .فهي تعكري لألمن
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  :جرمية البغي أو البغاة أو الباغية  -٢
طَاء لَيبغـي   وإِنَّ كَثرياً من الْخلَ   ﴿: فاألول مصدر لبغى يبغي إذا طغى وظلم واعتدى قال تعاىل         

  )ص ٢٤(﴾بعضهم علَى بعضٍ
 :قال الشاعر

  وإن الذي يبغي على الناس ظاملاً   تصبه على رغم عواقب ما صنع
فئـة  : وبغى سعى بالفساد أيضا واسم الفاعل باغ ومجعه بغاة وإذا كان وصفاً ملؤنث كفئة قلت              

  .باغية
اء فقد عرفه الفقهاء بأنه اخلروج علـى      تلك التصاريف اللغوية هي أصل اختالف اصطالح الفقه       

  . اإلمام احلق بغري حق
قوم من أهل احلق خيرجون عن قبضة اإلمام ويرومـون خلعـه            : وعرفه ابن قدامة يف املغين بأم     

  .لتأول سائغ وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش فهؤالء هم البغاة
 اإلمام احلق بتأويل ممن له شوكة وكـذلك         ومجهور العلماء على أن البغي هو اخلروج على طاعة        

  .االمتناع من أداء حق واجب يطلبه اإلمام
عناصر هذا التعريف هو خروج على الطاعة وأا طاعة اإلمام احلق وأن يكون اخلـارج متـأوالً     

  . وأن يكون اخلارج مجاعة هلم شوكة
  ولكن كيف يتجسد اخلروج على اإلمام؟ 

 باألمن كالتعرض حلرمة أهل العدل أو يتظاهروا على خلع اإلمـام    هل ال بد أن يقوموا بفعل خمل      
  دي ؟ ورنعقدت له البيعة كما يفيده املاالذي ا

أو يكفي أن خيرجوا فقط مع إظهار الغلبة وإن مل يوجد إخالل فعلي باألمن وهذا ما يراه الرملي                  
 خرجوا عن قبضة اإلمام ويئوا      ما داموا قد  ". تدركن بقاءهم تتولد منه مفاسد قد ال        إ: الشافعي قائال 

  ) ٧/٤٠٦اية احملتاج .(للقتال
واملراد بالغلبة إظهـار القهـر وإن مل        : وهذا ما استظهره بعض املالكية كما يفيده الزرقاين قائال        

  ) ٨/٦٠الزرقاين." ( يقاتل كما استظهره بعض
  من هو اإلمام احلق ؟ 

ردي لكن ابن قدامة يوضح بأنه من ثبتت إمامته         من انعقدت له البيعة كما يفيده كالم املاو       : هو
  )١٢/٢٤٢املغين .(ببيعة أو عهد من إمام قبله أو تغلب

أن يكون اخلروج بتأويل وإال كان حمارباً كما يقول ابن قدامة وغريه وسنرى موقف املالكية من                
  .هذا الشرط والذي بعده
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 قليلة كالواحـد واألثـنني إىل       كما أنه جيب أن يكون اخلارج مجاعة ذات شوكة فإن كانت فئة           
  )٢٣٩-١٢/٢٣٨املغين .(العشرة فهؤالء أيضا قطاع طريق

إال أننا مرة أخرى سنتوقف مع تعريف املالكية الذين توسعوا يف مفهوم البغي فوسـعوا جيوبـه                 
وسحبوا ذيوله على عناصر ليست مشمولة مبفهوم البغي عند اجلمهور، فقد عرف خليـل املـالكي                

  ". ة فرقة خالفت اإلمام ملنع حق أو خلعهالباغي:"بقوله
  ) ٨/٦٠الزرقاين.(ال مفهوم لفرقة فالواحد إذا خرج يعترب باغياً: يقول شراحه

مجهور أهل السنة من احلديث والفقـه       : واإلمام ولو كان جائراً ال جيوز اخلروج عليه قال عياض         
 جيب اخلـروج عليـه بـل جيـب     والكالم أنه ال خيلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل احلقوق وال    

  ) ٨/٦٠الزرقاين.(وعظه
الرصـاع  .(وال فرق بني ويلّ أمر املسلمني ونائبه عند املالكية كما يفيده ابن عبد السالم املالكي              

  ) ٢/٦٣٤شرح حدود ابن عرفة 
على من يصلون إىل احلكم عن طريق االنقالب العسكري ألم          " اإلمام"قد ينطبق تعريف     :قلت

أن يستتب األمن على أيديهم فإذا مل يستتب األمن فال يعتـرب إمامـاً        : غلب بشروط منها  يف حكم املت  
  .كما يفيده التغلب
أن ال يكفر كفراً بواحاً بتصريح بكلمة الكفر وهو أمر يف غاية الـصعوبة إثباتـه                : الشرط الثاين 

  ")ةفتاوى فكري"وجتد ذلك مفصال يف كتايب .(فيحكم له حبكم اإلسالم فيما عدا ذلك
كما أن املالكية ال يشترطون أن يكون اخلارج متأوالً بل كل من خيرج عن طاعة اإلمـام فهـو                   

  ) ٨/٦٠الزرقاين.(باغ
فاتضح من مذهب مالك رمحه اهللا تعاىل توسعه يف مفهوم البغي فكل خروج عن طاعة اإلمام أو                 

ة أو فرداً وسواء كان متـأوالً أو        رج مجاع انائبه مبغالبة ولو كان اإلمام جائراً أو فاسقاً سواء كان اخل          
  .  بامتيازبغي جرمية سياسية يف املصطلح احلديثالوفهو بغي، غري متأول 

عقوبة البغي هي القتال مع منح اإلمام صالحيات واسعة لتقدير الظروف وتدبر األمور وعلـى               
  . ضوء املصلحة يرتل العقوبة املالئمة

فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحـد        : ابن قدامة عرب بعض العلماء بوجوب قتال البغاة كقول        
  ) ٢/٦٣٤املغين.( وجب قتاله- التغلب - والية العهد -البيعة: هذه الوجوه

وعلل ذلك الحقاً بقوله جيب على الناس معونة إمامهم يف قتال البغاة ألم لو تركـوا معونتـه                  
  . لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض

وذلك ملا يف اخلروج على اإلمام من شق عصا املسلمني وإراقة دمـائهم             : وقال يف عبارة أخرى   
  . وذهاب أمواهلم



 - ١٣ -

: ومل يقـل  " فللعدل قتاهلم " :وعرب بعض العلماء جبواز القتال كما تفيده عبارة خليل حيث يقول          
  . اليت تفيد الوجوب" فعلى العدل"

  .هفمن ثبت بغيه جاز قتاله وقتل: وقال الرصاع شارح حدود ابن عرفة
  .ويبدو أن ذلك ليس خالفاً يف احلقيقة بل تأكيد للسلطة التقديرية لويل األمر يف حاالت البغي

  .وجيوز لإلمام تعزيرهم مبا يدفعهم بأسهل ما يندفعون به: وقد صرحوا بذلك فيقول اخلرقي
  )املغين(.فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال: قال ابن قدامة

   :جرمية الفساد يف األرض  -٣
ن أمثلتـها تـشري إىل أن   ال أوهذه جرمية تفرد املالكية ا بدون أن يذكروا هلا حداً جامعاً مانعاً إ 

كل ما يثري الفنت ويؤدي إىل احملن ميكن اعتباره جرمية فساد يف األرض توقع عليها أشـد العقوبـات                   
  .باجتهاد ويلّ أمر املسلمني

 ويكفر العموم ولو مل يقم بأي عمل خمل بـاألمن           من يستبيح دماء الناس وأمواهلم    : املثال األول 
  . يعترب جمرماً جرمية فساد يف األرض

كذلك فإن اجلاسوس الذي يتجسس لفائدة العدو ولو كان مسلماً تعترب جرميته فساداً يف األرض               
  ) تبصرة احلكام.(فيحكم بقتله

  . رمية االرهابهذه شذرات من تعريف العلماء هلذه اجلرائم تغطي املساحة القانونية جب
 

        ::::األسـبـاباألسـبـاباألسـبـاباألسـبـاب
 

ألن كل جهة تريد أن      speculation إن أسباب اإلرهاب موضوع خترصات وختمينات كثرية      
  .حتمله رؤيتها أو أجندا اخلاصة

  .وإن للخلفية الثقافية للمحلل دورها البارز يف حتديد األسباب لترتيب نوعية احللول اليت يتمناها
، بعـض   املرأة، املناهج التعليمية، عدم حرية قر، انعدام الدميقراطية  الف: نذكر من هذه االفتراضات   

  .ني، العراق، الصهيونية وأمريكااملذاهب اإلسالمية، اإلسالم نفسه، قضية فلسط
هذه األفتراضات أو املسارات املتعددة لظاهرة اإلرهاب تضع أسئلة ذات طبيعـة خمتلفـة هـل                

   ؟ أم ثقافية دينية ؟ اإلرهاب قضية اقتصادية ؟ أم قضية سياسية
كمـا يقـول    " تنقيح املناط "و" السرب"عند  " بالعلية"وعلى كل منها اعتراضات ال جتعله يستقل        

  .األصوليون
وبالتايل فإن عدم الدوران طرداً وعكساً وجوداً وعدماً بني ظاهرة اإلرهاب وهذه األوصـاف ال               

  . تظهر لديهم هذه الظاهرةيرشحها للقبول بإطالق فكم أقوام يعيشون يف فقر مدقع مل 
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وكم من قوم مل يسمعوا عن شيء امسه الدميقراطية يعيشون يف سكينة وقد شهدنا ذلك يف العامل                 
  . يف احلكم" التراضى"اإلسالمي وغريه يف فترات طويلة بناء على ما يسمى بنظرية 

  . إىل آخر القائمة........ وقل مثل ذلك يف مسألة املرأة 
كـبري كالقـضية    عراض قائمة ومل حتدث إرهاباً وإن كان لبعضها نصيب          حيث كانت هذه األ   

يف نشوء اإلرهاب دون أن يكون تفسرياً مقنعاً ملا جيري يف بلـدان إسـالمية كاململكـة                 الفلسطينية  
  .والكويت

إن اإلرهاب ظاهرة غضبية احتجاجية ضاقت عليها العبارة فعربت عن نفسها بالتفجري الـصاعق              
راكمية مبعىن أا ميكن أن تكون ناشئة عن عدة أسباب فتكون مركبـة وليـست               يصلح أن تكون ت   و

  .بسيطة
  :لكن عدم التحديد واجلري وراء طرائد متعددة جيعل الباحث كالصائد خراش
  تكاثرت الظباء على خراش    فما يدري خراش ما يصيد

  .فرجع ومل يظفر بشيء
ق وأكثرها استقامة دون إمهال يف املدى       ومن شأن ذلك أن مينع من بلوغ اهلدف من أقصر الطر          

 عنها الظاهرة فمنها ما هو من طبيعة األوضـاع يف           أل واحلوافز احملتملة اليت قد تنش     البعيد لكل العوام  
العامل اإلسالمي السياسية والثقافية واالقتصادية ومنها ما يرجع إىل األوضاع العاملية املتأزمة واملظـامل              

  . إلنصافاملستعصية على العدالة وا
  :مخسة أسباب نوجزها فيما يلي: لقد قررت جمموعة دراسية غربية

 .البواعث الشخصية من الناحية النفسية -١
 إن الديانة هي أحد األسباب غالباً ممزوجاً بأسباب أخرى لكن الدين يقوم بدور تأطري -٢

 .الرتاعات بل أحياناً دور مكرس للرتاعات
  . مؤهلة لإلرهاب أكثر من غريها من الديانات األخرىوالحظ أنه ال ميكن اعتبار أية ديانة 

  .باإلضافة إىل اإلحباط واإلهانة والفشل
العالقة بني انعدام الدميقراطية وبني ظاهرة االرهـاب ألن الدميقراطيـة           : األسباب السياسية  -٣

  منرباً لالرهابيني لكنها تـسمح      يف الصحافة احلرة إال أا يئ      تسمح بالتعبري عن االختالف   
  .لالقليات بالوصول إىل حقوقها

قد ال يكون الفقر سبباً مباشراً لالرهاب،لكن عدم املساواة والتمييز ضـد            : أسباب اقتصادية  -٤
 . الفقراء وعدم اتاحة الفرص لالقليات وللمهاجرين هي اليت قد تكون بؤراً لالرهاب

ول حيث أصـبح مـن      وتشري اموعة إىل العوملة بأا سببت االرهاب بفتح احلدود بني الد          
 . الصعوبة مبكان مراقبتها وأا أيضا أدت إىل اشكاالت اهلوية
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  . اموعة هذه األسبابدون أن تشرح : وأخرياً أسباب ثقافية -٥
ويف احلقيقة فإن عامل الديانة ميكن أن ندجمه يف عامل الثقافة مبعناها األوسع و لنعرب عنـها هنـا                   

   . قافة العنفبالعامل األديولوجي الذي تنشأ عنه ث
ـ          : أما اإلديولوجيا فهي   ا تفـسر   منظومة األفكار والتصورات املبنية على قيم معينة مـن خالهل

  .األحداث واألوضاع
  . إا فكرة من يريد أن يفكر عنك: وقد قيل

  ....ن الظلم من منابت شجرة العنفوبدون شك فإ
لول أياً من األسـباب اآلنفـة       وسأركز يف حبثي هذا على األسباب الثقافية دون أن أمهل يف احل           

 .الذكر
 

  :فـنـة العـافـثق
ينبغي أن نقرر أوالً أن ثقافة العنف ميدان متسع األرجاء مظلم األركان واجلنبات فهناك حـوافز                

  .تقليدية لإلجرام فالسارق يسرق ليكسب ماالً ويف سبيله يعتدي على األنفس
  . مشروعةومن يعتدي على األبضاع إلشباع الشهوات بطرق غري 

الـيت  " املافيـا "ويف سبيل مجع ثروة يقوم ذوو النفوس الشريرة بتكوين عصابات للجرمية املنظمة          
نشأت أوالً كتنظيمات سرية يف صقلية بإيطاليا هدفها تنفيذ العدالة بنفسها ومنع القضاء الرمسي مـن                

ين يشكلون عـصابات    ممارسة احلكم إال أا تطورت لتصبح مجعيات من ارمني ذوي السوابق الذ           
للجرمية كاإلجتار باملخدرات أو التجارة باألطفال أو باألعضاء البشرية سعياً وراء مجع املـال بـأي                

  . وسيلة
لكن هناك حوافز عقدية وايديولوجية تدفع بأصحاا إىل القيام بأعمال عنف قد تفوق بكثري ما                

  . يقوم به اللصوص الذين يبحثون عن كسب املال احلرام
احلوافز العقدية جتسدت يف هذا العصر يف تيارات القومية واليسارية والليربالية الغربية وتيارات             إن  

  .اإلحياء الديين
  .   وقد أشرنا إىل أمثلة هلذه التيارات يف املقدمة التارخيية

ـ                 ة إا تيارات ال ميكن ملن يتعاطى مع إشكالية سياسية األمن إال أن يكون واعياً بإمكانتها القائم
  .أو احملتملة يف حتريك األوضاع

يف حـروب دوليـة     وال تزال   وتواجهت  املاضي  وهذه التيارات اليت محلت السالح طيلة القرن        
وثورات داخلية قد ختبو جذوة تيار منها أو تلحق به هزمية مؤقتة ويلمع جنم تيار لظروف مواتية سواء                  

  . و قسراًكانت الظروف انتصاراً وقد تكون الظروف املواتية قهراً
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إن الطريقة اليت يصبح ا التيار الفكري تياراً حاداً ال ميكن أن نضبطها إا طريقة معقدة تعقيـد                  
  .حياة اإلنسان ونوازعه وحوافزه ودوافعه وبيئته وحميطه

وهي تيارات ال تشكل شذوذاً يف طبيعة اإلنسان لكنها قد تصبح ضارة فقط عندما تكون حادة                
  . وحافزاً عليه يف فترة من فترات التاريخلتكون أساساً للعنف 

إن هذه التوجهات الفكرية عندما تتجاوز حدها لتكون تياراً حاداً يعرب عن نفسه بالعنف ويلغي               
وجود اآلخر حيكم عليها بأا ضارة وليست يف صاحل اإلنسان إذ أصبحت تشكل خطراً على اتمع                

  ".يء إذا خرج عن حده انقلب على ضدهالش:"تنطبق عليها القاعدة الفقهية اليت تقول
و يف العامل اإلسالمي بالذات فإن الصحوة الدينية ظلت عنواناً مشتركاً لكل الدعوات احلهاديـة               
والتجديدية اليت واجهت االستعمار الغريب للديار اإلسالمية منذ القرن التاسع عشر حىت مخـسينات              

  .هذا القرن
ة حقبة من الزمن يف مناطق من العامل إال أن الـصحوة            وقد واجهت الصحوة اإلسالمية الشيوعي    

خرجت من عباءا تيارات متطرفة تتخذ من التكفري مذهباً ومن العنف وسيلة وأوقعت أضراراً فادحة               
باألصدقاء قبل األعداء فشوهت صورة الصحوة وقدمت ذريعة مثالية ألعداء اإلسالم ليهامجوا الـدين       

صميم لقد أعادت مقوالت اخلوارج وهي تلبس مسوح اإلسالم وترفع          مجلة وتفصيالً وليضربوه يف ال    
شعار اجلهاد وإن قلة الفقه يف الشريعة نصوصاً ومقاصد وعدم فقه الواقع أوقعها يف متاهات الـتكفري                 
والتضليل وحماكمة املسلمني اعتماداً على مرجعية مسحت لنفسها باحلكم والفتوى يف أخطر القـضايا              

  .واألموال واألعراضوهي قضايا الدماء 
وهكذا قامت أبرز هذه التيارات املتشددة فأفسدت وأعادت الفتنـة جذعـة وروجـت آلراء               

  .تارة حتت عنوان إعادة اخلالفة وإمهال األخالق والتربية. اخلوارج من جديد
  .ومن أخطر هذه التيارات تيار التكفري كفر احلكام وكفر العلماء ألم مل يكفروهم

ات باإلضافة إىل ثقافة العنف اليت تروجها وسائل اإلعالم اليت تذيع أسرار القريـة              إن هذه التيار  
الكونية حىت غدت بال أسرار وال حواجز فاإلعالم أصبح مقدمة ونتيجة ووسيلة وغايـة ال يوجـه                 
األفكار فقط بل يصوغ العقول فأخبار اجلرائم وعصابات اإلجرام مع الرد والتكرار تعدي األصـحاء               

ألسوياء تتفنن يف عرض الرتاعات مما ميثل حتريضا فما ينشب نزاع حىت تصنف أطرافه ليدفع               وتنكس ا 
اإلعالم لكل منهم لقباً يدافع عنه وهكذا تذكي الصحافة نار الفتنة بإيعازها املاكر تؤجهها بالكلمـة                

  .إن احلرب أوهلا الكالم: املسمومة والعبارة احملمومة وقدمياً قيل
احلايل يف العامل اإلسالمي فإن سبب األسباب وأس األساس هو الفكر املشوه            وبالنسبة لالرهاب   

  . والثقافة املألوسة املأزومة والفهم املغلوط لإلسالم
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وإريد أن أشدد وأوكد على أن األمر يتعلق بثقافة معينة ألن النغمة السائدة واللغة الوافدة ترمـي                 
وفروعه أو على أقل تقدير لترمي ا مذهباً معيناً ليصبح          إىل التعميم لتعلق األمر بعنق اإلسالم بأصوله        

  .متهماً مجلة وتفصيالً
وال يعدو األمر أن يكون فهماً خاطئاً وتصوراً منحرفاً ألفراد وجمموعة ال ميثلون السواد األعظـم            

  . وال الرأي املعتمد
نب للـصواب وجمـاف     إن اعتماد أسلوب التعميم يعتم الرؤية ويعقد احلل باإلضافة إىل أنه جما           

  .للحقائق
وميكن أن تعترب بصفة عامة أن الثقافة املأزومة املشار إليها تتميز بضيق األفق وعـدم االكتـراث                 
لرأي اآلخر واالنغالق الفكري والتعصب وعدم قبول االختالف واحلرفية يف التفسري وغيـاب فقـه               

 قضايا معينة هي مفتاح شخصية االرهاب       املقاصد واختالل ميزان املصاحل واملفاسد مما نشأ عنه غلو يف         
  :هيو وجذر جذوره سه أسنسوقَ

واعتباره غري موجود شرعاً وأحياناً تكفـري  عليه  تكفري احلاكم ويف أحسن األحوال االفتيات       -١
 سواء كانت دماء مسلمني أو      ما ينشؤ عن هذا املوقف من استباحة الدماء واألموال        ع  اتمع بأسره م  
  .معاهدين مساملني

وانتحال صالحيات احلاكم عن طريق بيعة أمري اموعة حيث يقرر احلرب والـسالم واجلهـاد               
  .اءالوالء والرب -    . للجهاد-     :واهلدنة على أسس مفاهيم مغلوطة

  
        ::::ولولولولــــللللــــاحلاحلاحلاحل

احللول متعددة وميكن أحياناً التأكيد على بعضها أو االعتماد على بعضها حسب طبيعة اإلرهاب              
وتارة تكون استراجتية املواجهة متعددة األوجه طبقاً لنوعية األرهاب فتستعمل الوسـائل            املستهدف  

  . األمنية والثقافية والنفسية واإلجراءات السياسية يف خطة متكاملة
وهنا يكون االختبار احلقيقي لذكاء املتعاملني مع مشكلة اإلرهاب وكفـاءم وقـدرم علـى        

ختيار احلل األقل تكلفة واألكثر جناعة مثل الطبيب املاهر الذي يعاجل داء            االختيار يف البدائل املتاحة ال    
ولعل الوصف  " اجلزرة والعصا "مزمناً جبرعات حمددة من أدوية منوعة، إن البعض يسمي ذلك بسياسة            
  : األصح هو سياسة وضع كل شيء يف مكانه املناسب على حد قول املتنيب

   مضر كوضع السيف يف موضع النداووضع الندى يف موضع السيف للعدا   
إن التكلفة تقاس باألرواح البشرية وبالنفقات املادية كما تقاس باملدا الزمين الذي قد متتد إليـه                

  . الدورة اإلرهابية
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إن هذه احللول لتكون شاملة جيب أن تكون متكاملة وهلذا فمنها السياسي واالقتصادي ومنـها               
 بني الردع والزجر وبني االصالح االجتماعي والسياسي والثقايف         الثقايف واالعالمي وهي حلول تزاوج    

  .وبعبارة أخرى هي عالج ووقاية
عالج للفئة املتورطة ووقاية للمجتمع من أن خيترقه االرهاب أو تنمو فيه بؤره وبالتايل يستعصي               

  . الشفاء منها إىل حني
لس الشورى يف اململكة العربيـة  وقد يكون من املناسب أن ندمج هنا احللول املقترحة من جلنة جم     

 ست توصـيات للقـضاء علـى    لجنةقدمت الوقد  :السعودية ملا فيها من مراعاة لألبعاد املشار إليها   
اإلرهاب وانتشار الفكر التكفريي وذلك يف ااالت الفكرية واألمنية والتربوية والتعليمية واإلعالمية            

  .االجتماعيةواالقتصادية، إضافة إىل توصيات يف ااالت 
يف اال األمين أوصت اللجنة بدعم جهاز مكافحة اإلرهاب وتوفري االمكانات الالزمة له، مـع               
التركيز على التدريب بالتعاون مع مراكز عاملية وتفعيل مراكز أحباث اجلرمية، أما يف اال التربـوي                

عاهد واالهتمام باملعلم ومراجعة    والتعليمي فشددت اللجنة على أمهية التوسع يف القبول بالكليات وامل         
احملتوى املعريف لبعض املناهج مبا يف ذلك مادة الثقافة اإلسالمية اليت تـدرس يف اجلامعـات وربطهـا          

  .بالقضايا الفكرية املعاصرة
كما أوصت اللجنة بتوسيع مساحة مناقشة مهوم اتمع وإعداد مواد إعالمية كفيلة بغرس القيم              

  . وحتديد جهات تنفيذها ومتابعة تداعيات اإلرهابتنفيذ توصيات اللجنةل
  .هذا ما اقترحته اللجنة

على الثقافة اليت نرى أا املصدر الرئيس لالرهاب بعـد احلـديث عـن               سنركزيف حبثنا هذا     و
  :السياسة اليت تصنف إىل ثالثة أصناف 

  .سياسة يف جمال احلكم والعالقة بني احلاكم واحملكوم -١
 .وهي املتعلقة بتطبيق العقوبة على ارمسياسة زجرية ردعية  -٢
  .   سياسة اقتصادية -٣
احلكم والعالقة بني احلاكم واحملكوم لقد كثر احلديث عن هذه القضية وكأا بلسم شايف               سياسة

  .   وأطلقت أمريكا محلة الدميقراطية" االرهاب"لكل األمراض وخباصة 
إِنَّ اللّـه يـأْمر     ﴿: اس امللك قـال تعـاىل     إن السياسة يف اإلسالم تقوم على العدل فالعدل اس        

  )النساء ٥٨(﴾وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ ﴿)النحل ٩٠(﴾بِالْعدلِ
أمخـد فتنتـهم    :ه يذكر فتنة اخلوارج كتب إليه     ملا كتب إليه والي    وروي عن عمر بن عبد العزيز     

  . بالعدل
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 احملافظة على الدماء واألموال واألعراض وايصال احلقوق إىل أهلها        :  هو فالعدل دواء ولكن العدل   
وحبسب املسلم الضعيف أن ينصف يف      : ويف معىن ذلك قول عمر بن اخلطاب يف رسالة إىل أيب موسى           

  .احلكم والقسم
الرتفاع سقف مطالب اجلماهري فلو حصل جفاف       إال أن مفهوم العدل اتسع يف العصر احلديث         

و وباء يوجه االام إىل احلكومة إن مل يكن يف أصل احلدث ففي التقاعس عن إجـراءات                 أو فيضان أ  
  .العالج

مفهوم الشورى  السياسي فبدال من    املشاركة يف القرار    إال أن األبرز يف اإلجتاه املعاصر هو مطلب         
 االجتمـاعي   أصبح العقـد ،على بيعة أهل احلل والعقدفيه  يقوم عقد البيعة    الذي  األصيل يف اإلسالم    

Le contrat social   جلان جاك روسو يشكل مرجعية بسبب عوامل كثرية أمهها ابتعاد النـاس
  .عن املوروث الديين فاعتنقوا مفهوم الدميقراطية الغربية على عالته بعجره وجبره

اية واحلق أن البيئات اإلسالمية ال ينبغي بل ال جيوز أن حيكم عليها حبكم واحد يف هذا اال فالغ                 
  .هي العدل والعدل يتحقق من خالل الشورى

الشورى يف اإلسالم نظام حياة يدخل يف احلياة االجتماعية من خالياهـا األوىل وهـي خليـة     و
  :وهلذا فقد جاء تشريع الشورى يف سياقات متعددة يف احلكم األسرة إىل الصروح الكربى 

رادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتـشاورٍ فَـالَ         فَإِنْ أَ ﴿:  قال تعاىل   يف سياق التشاور يف فطام الولد      -
واآلية تشري إىل القصد األعم من قيام العالقة بني الزوجني على أساس من              .)البقرة ٢٣٣(﴾جناح علَيهِما 

التراضي والتشاور وليس على أساس اإلمالء من الرجل ذي السلطة املطلقة ألن ذلك ينـاىف املـودة                 
  .ليت هي روح العالقة الزوجيةوالرمحة ا

 أمر موجه إىل النيب اخلامت صلوات اهللا وسالمه عليه وآله بأن يشاور أصحابه يف األمر              :  السياق الثاين  -
هنا تدل على العموم واالستغراق يف كل أمر        " أل" و )آل عمران  ١٥٩(﴾وشاوِرهم في اَألمرِ  ﴿: قال تعاىل 

  .مل يصدر فيه وحي قاطع
ا يف مسألة  احلرب وقضية أحد حيث كانت الشورى يف مناجزة العدو خـارج               هناق  وإذا السي 

 كان رأي األغلبية املتحمسة يدعو إىل اخلروج ومل يكن ذلك رأيه عليه الصالة والـسالم                فقداملدينة  
 صلى اهللا عليه وسلم     هوهو يدل على أنه إذا مل يرد وحي يكون لرأي املستشارين دوره وخطره وأمر             

  .مسلمنيأمر لل
والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَـاموا     ﴿: قال تعاىل  صفات اجلماعة املسلمة احملمودة   : السياق الثالث 

يف خصال اجلماعة املسلمة مما يدل       )الشورى ٣٨(﴾الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ      
  . على أن هذا هو املنهج
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كل ذلك يدل على مركزية الشورى وقد كان ميارسها عليه الصالة والسالم تـارة يف خطـاب                 
  .موجه إىل اجلميع وتارة عن طريق نواب الناس وممثليهم

 ملا جاء وفد هوازن بعد معركة حنني وأراد أن يرد إليهم سبيهم             � ويف حديث العرفاء ذلك أنه    
قد جاؤنا تائبني وإين قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمـن  أما بعد، فإن إخوانكم   : استشار الناس قائال  

ومن أحب منكم أن يكون حظه حىت نعطيه إياه مـن أول مـا     . أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل     
  ." يفيء اهللا علينا فليفعل

إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلـك         : �قد طيبنا ذلك يارسول اهللا فقال الرسول        : فقال الناس 
  .ارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركمممن مل يأذن ف

فـتح البـاري    ".( فأخربوه أم قد طيبوا    �فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم مث رجعوا إىل رسول         
٨/٣٣(  

  . إن هذا احلديث أصل يف طلب ويل أمر املسلمني من الناس أن خياطبوه عن طريق عرفائهم
لقبيلة أو اجلماعة من الناس يلي أمـورهم        والعرفاء مجع عريف وهو القيم بأمور ا      : قال ابن األثري  

  )٣/٢١٨النهاية يف غريب احلديث .( ويتعرف األمري منه أحواهلم
  وكلما وردت عكاظ قبيلة     بعثوا إيل عريفهم يتوسم      : قال الشاعر

هو القائم بأمر طائفة من الناس وعرفت على القوم فأنا عارف وعريـف             : قال احلافظ ابن حجر   
لكونه يتعرف أمورهم حىت يعرف ا من فوقه عنـد          ...... ر سياستهم وحفظ أمورهم   وليت أم : أي

  )١٣/١٦٩فتح الباري (".االحتياج
و يعينـه احلـاكم أو   وهذا كله أصل يف اختيار املنتخب ألن العريف أما أن يفرزه اتمع إفرازاً أ       

  .خيتاره الناس
 وعدم تعيني وسيلة الشورى هو يف معـىن         وهذا معىن مشروعية إقامة العرفاء ألم أعوان اإلمام       

  .سكوت الشارع الذي يدل على التوسعة وفتح باب االجتهاد
إنه مل يزل للناس وجوه يرفعون      : وذكر ابن جرير الطربي أن عمر كتب إىل أيب موسى األشعري          

حوائجهم فأكرم من قبلك من وجوه الناس وحبسب املسلم الـضعيف أن ينـصف يف احلكـم ويف                  
  ".القسم

ة إقامة العرفاء ألن اإلمام ال ميكنه أن يباشر مجيـع األمـور         ييث مشروع يف احلد : وقال ابن بطال  
بنفسه فيحتاج إىل إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه واألمر والنهي إذا توجه للجميع فرمبـا وقـع                   

  ) ١٣/١٦٩فتح الباري".( التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفاً مل يسع كل أحد إال القيام مبا أمر به
وضـع املبـادئ    : تلك من معجزات التشريع اإلسالمي    وشكال خمتلفة   أطبق الصحابة الشورى ب   

  .يفسح اال أمام اتمعات يف كل زمان ومكان لوترك التطبيق لالجتهاد
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  .وليست االستشارة يف األمر الكبري كاالستشارة يف األمر الصغري
  .حة هي حمل االرتكازوالعدل هو العنوان الكبري واملصل
  .فالشورى وسيلة وليست غاية

   .االنتخاب أحد أشكال آليات الشورىو
  .والشورى نظام إهلي بتطبيقات إنسانية،والدميقراطية نظام إنساين بتطبيقات إنسانية

  ".كالمك يعجبين ويدك تريبين" :شعور الناس حنو دعوة الغربيني للدميقراطية يف العامل اإلسالمي
  .ة مشهودة يف هذه األيام طرب هلا البعض وارتاب هلا البعض وحتفظ عليها البعض اآلخرإا دعو

  عالقة الرسالة بالرسول؟: إا تطرح أسئلة أوهلا
ذلك أن الرسول الغريب الذي حيمل هذه الرسالة اإلنسانية ال يعمل مبقتضاها يف عالقاته بالـدول                

حيث تضعف أخالقيات التعامـل إىل حـد عجـز          املستضعفة داخل أروقة األمم املتحدة وخارجها       
  .اح التسلط لبعض الدول الكربىاألجهزة الدولية عن كبح مج

  ) الصف٢(﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ﴿: قال تعاىل
صـبحت  د أحياناً عند اهلـزات فأ     وأمث إنه يف داخل هذه الدول نشاهد حقوق اإلنسان خترق وت          

  ."كفرو الشتاء تلبس يف القر ويرمى يف احلر"
  .كالمك يعجبين ويدك تريبين: إا كموعظة الزاهد األشل لألعرايب الذي رد عليه قائال

ما هو شكل الدميوقراطية املطلوبة؟ إن الدميوقراطية املرائية يف بيئة غري ناضـجة             : االشكال الثالث 
  .قد تفتح باب االرهاب على مصراعيه

جرى يف بعض الدول من حتكيم صندوق االقتراع واالنقالب عليه فكـان الـثمن باهظـاً    كما  
  .بعشرات اآلالف

لكنها قد تصلح لبعض البيئـات دون  .فاعتبار الدميوقراطية بال سقف شفاء لكل داء أمر مبالغ فيه        
  .    بعضها

  .لداخلية واخلارجية احلقيقية واملوهومة ذات األسباب االحتقاناتالكن ال بد من اصالح الزالة 
عتقد جازماً أن قيام سلطة مركزية قوية مستقرة من مقاصد الشريعة ألن فتح باب التغـيري                وأنا أ 

الذي ال يتوقف والرحيل الذي ال يستقر كدأب احلكومات االيطالية من شأنه أن يوصـل إىل فـنت                  
االعتراف باختالف البيئات واضطرابات وتباين يف املصاحل واالجتاهات يصيب األمة بأضرار فادحة مع           

يف العامل اإلسالمي إذ فيه من عرف االستعمار الغريب وترسخت فيه قيمه وهـؤالء أقـرب ملفـاهيم                 
وهيئ هلا مناخ توافقي غري صدامي قد تـصلح          façadeالدميقراطية الغربية اليت إذا مل تكن واجهية        

  .شأنه إىل حني
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 - بدون شك  -واحلضاري دون أن تستعمر وهذه      وهناك بعض البالد اليت تعيش موروثها الديين        
صلحها الشورى اليت قد تلبس أشكاالً وتتقمص صيغاً متدرجة على جرعات تتمثل يف انتخابات              إمنا ت 

سلمية لتصل يف يوم ما إىل ما تسعى إليه الدميقراطية من السلم دون حرق للمراحل وتفجـري للـبىن                   
 .  يةاالجتماعية مع احملافظة على الثوابت الدين

  .موقع اإلعالم يف ثقافة التسامح: عالماإل
تعين اإلثارة ينبه   نارة ال    يعين التجريح ، ينري الرأي واإل      عالم عليه أن يكون صادقاً والصدق ال      اإل

 ويرشد إىل الصواب، يقدم التأويل الصحيح ملا خفي من السياسة عن اجلمهور يبث شـيئاً                على اخلطا 
  .جرعة من التفاؤل للقلوبمن الطمأنية يف النفوس ويقدم 

  .يقدم بدائل عن العنف ومسالك غري االقتتال
وجيب على إعالم العامل اإلسالمي أال يكون صدى لإلعالم الغريب يوجه ضجيجاً يصم املـسامع               

  .    ويشعل أجيجاً يذكي املشاعر دون اقتراح حلول
  ."ثقافة حوارية"فكار  األتقبلثقافة متساحمة تقبل تعدد املذاهب الفقهية وتإعالم يشيع 

 .مفهوم الوالء والرباء -      .مفهوم اجلهاد -     :ثقافة انفتاح على اآلخر يصحح فيها
  

  :سياسة ردعية زجرية فعالة وعادلة -٢
معلوم أن الشريعة اإلسالمية تصنف اجلرائم حسب درجة خطورا على اتمع فتكون العقوبـة              

بغياً كان أو حرابة أو كل ذلك يف أعلى درجـات سـلم             " هاباإلر"تراتبية ومن الطبيعي أن يكون      
إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويـسعونَ فـي          ﴿: قال تعاىل  .العقوبات بصريح آية املائدة   

 هـم مـن خـالف أَو ينفَـواْ مـن           اَألرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُ         
  ) املائدة٣٣(﴾اَألرضِ

  .تلك مرجعية عقوبة هذه اجلرمية باعتبارها اعتداء على اتمع
الترتيب يسمح للحاكم أن يتعامل مع ارم مبا يسمى بتفريد العقوبة حـسب املـصلحة                وهذا

  .املتوخاة من العقوبة
يف اآلية للتخيري وليست للتنويع فاإلمام خمري يف        " أو"عترب  وخباصة إذا أخذنا مبذهب مالك الذي ي      

ايقاع أي من هذه العقوبات وفقاً للمصاحل املتوخاة واملفاسد املتحاماة وهو القول املروي عـن ابـن                 
مـة  ئجماهد والضحاك والنخعي خالفـاً لأل     عباس وهو قول سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز و          

ويقتل إذا قتل، ويـصلب       الذي أرتكبه فيقطع إذا أخذ املال،      وبة حسب الفعل  ة الذين رتبوا العق   الثالث
  .إذا مجع بينهما، وينفى من األرض سجيناً وتغريباً إذا أخاف وهدد ومل يرتكب إخالالً فعلياً باألمن
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إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع       " :إن هذه الصالحيات ممنوحة عند مالك لويل األمر على أساس         
  .وهي مقولة شهرية لسيدنا عثمان رضي اهللا عنه" بالقرآن

إِالَّ الَّذين  ﴿:  قال تعاىل  وتختم أحكام احملاربني بالتلويح بالعفو ملن يتوب وخيرج عن صف احلرابة          
يمحر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عرقْدلِ أَن تن قَبواْ ماباملائدة٣٤(﴾ت (  

هلي حكيم ال يفلت فيه ارم من العقوبة الصارمة وال ييأس فيه التائب مـن العفـو                 إنه تشريع إ  
  .والرمحة

إنه تشريع يرسم للحاكم نفسه خطة التعامل مع اإلرهاب وهي خطة ميزاا العدل وكفتاه احلزم               
  .واحللم

بـارم  آلخذن الربئ   " :ليست على غرار خطة احلجاج ملا جاء إىل العراق أو خطة زياد بن أبيه             
  ".  سعد فقد هلك سعيدجأن :حىت يقال

  .ولكنها سياسة تضع اهلناء مواضع النقب
تضع كل شيء يف مكانه تفرق بني الروؤس واألذناب والقوادم والذناىب واملتـسبب واملباشـر               

  .واحملرض واملتآمر حتترم حقوق املتهم فهو بريء حىت تثبت إدانته
 استعمال وسائل اإلكراه على االعتراف اليت أصبحت مثلبة         وال يؤخذ الربيء بارم ال تسرف يف      

 التعذيب ونـشرت    موكبأخرياً إىل   دعاة حقوق اإلنسان يف الغرب      انضم  صر احلديث حيث    يف الع 
   . املصممنيقاتلنيفضائحها على الفضائيات مما ميكن أن يولد رد فعل سليب لدى فريق من امل

 جبـل طـارق  مضيق مة احلزب اجلمهوري األيرلندي يف   النار على زعي  الربيطانيون  فعندما أطلق   
  .أكثر قسوة وتصميماًإرهايب  كانت النتيجة نشوء جيل ١٩٧٦

كما يقـول   . إذ أن التكتيكات الربيطانية للوصول إىل الرجال القساة أوجدت رجاالً أكثر قسوة           
   ". املقاومة واإلرهاب درس من ايرلندا"بل رلستون يف مقاله
 اإلسالمية فإن االعتراف الناشئ عن اإلكراه ال يعتد به وإن كان املالكية بنـاء               وبالنسبة للشريعة 

على املصاحل املرسلة قد اعتدوا به بالنسبة للمعروف باإلجرام فيقول ابن عاصم الغرناطي يف ألفيته يف                
   :القضاء

  ختبارمن داعر حيبس ال اإلقرار       وحكموا بصحة
لتحقيق أكثر دقة وأقـل عنفـاً ويف        لوسائل  فهناك   هر يف إكرا  وإن كان أصل املذهب أنه ال إقرا      

  .مفيدة تدل على ذكاء احملقق وكفاءته حىت يصل إىل االعتراف باجلرمأمثلة التاريخ 
فقد ورد أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وصلت إليه قضية فيها نزاع بني بعض                   

 املتهمة فحكم القاضي شريح برباءا فلما وصـلت إىل علـي            فأنكرت القبيلة . القبائل يف مسألة قتل   
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رضي اهللا عنه دعا اموعة املتهمة وحقق مع كل واحد مبفرده وكان يكرب حىت يـسمعه اآلخـرون                  
عندما ينتهي من التحقيق معه وخيرجه من باب غري الذي دخل منه حىت استعرضـهم مجيعـاً فظـن                   

  .د التحقيق مع األولني فاعترفوا هم مجيعاًآخرهم بأن أوهلم اعترف فاعترفوا وأعا
  : فانشد علي حينئذ تنبيهاً على أمهية الدقة يف التحقيق

  أوردها سعد وسعد مشتمل     ما هكذا يا سعد تورد األبل
فاختراع الوسائل للوصول للحقيقة دون إفراط يف التعذيب من شأنه أن يساعد يف حتسني صورة               

  .نيئهاتبة بعض الاملسلمني ورمبا أيضا يف تو
ولْيشْهد عذَابهما طَاِئفَـةٌ مـن      ﴿يف قوله تعاىل  " عذاباً"والعقوبة الشرعية مساها الباري جل وعال       

يننْؤمولكنه عذاب بعد ثبوت اجلرمية )النور ٢(﴾الْم.  
غريب آلة هذه السياسة قضاء مستقل نزيه عادل وليس استقالل القضاء املبين على فكرة الصراع ال              

ــارة مونتــسكي املــشهورة    "الــسلطة توقــف الــسلطة"بــني الــسلطات الــيت متثلــها عب
 Le pouvoir arréte le pouvior."   

         
  : سياسة اقتصادية -٣

توازن بني التحرير االقتصادي اقتصاديات السوق وبني معاجلة إشكالية الفقر والفقراء والبطالـة             
  .ك فيها القطاع اخلاص مع القطاع العامبإجياد مشاريع على مستويات عدة يشتر

  .لرواتبا رفع مستوىوإنعاش سوق العمل و
إن املوازنة بني حوافز االستثمار وبني ضمان حد أدىن للفقراء عن طريـق املؤسـسات اخلرييـة          

  . واألوقاف وبرامج التشغيل هو مفتاح النجاح
ة واالقتصادية  يعالقات الدولية السياس  فإن السياسة الدولية بشئوا وشجوا يف جماالت ال       : وأخرياً

خمتلة اختالالً كبرياً يسودها منطق القوة وكربياء الطغيان واجلربوت وهي مفتقرة إىل احلد األدىن مـن                
  .األخالقية واملصداقية واحترام املواثيق الدولية والقضية الفلسطينية خري مثال

شكل ضرباً من ضروب اهليمنة اليت ختلق البيئة        واالتفاقات االقتصادية احفة بدول العامل الثالث ت      
  .املناسبة لإلرهاب

هلذا فإن إصالح السياسة الدولية ومزجها بشيء من املبادئ اخللقية اليت يزكيها العقـل وتـدعو                
كما سنـشري   إليها الديانات السماوية من شأنه أن ينعش اآلمال مبناخات أكثر قابلية للتعايش البشري     

  .    لحقةإليه يف اخلطة امل
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  :  ثقافة التسامح  -٢
جمموعة النظم االجتماعية واملظاهر الفنية والدينية والفكرية اليت تتميز ا جمموعة           : إن الثقافة هي  

  .أو جمتمع بالنسبة لآلخر
هكذا عرفها الروس الفرنسي وقد حاول عاملا اإلنثروبولوجيا األمريكيان كروبـر وكاليكـون             

  .م فوجدا أا تزيد عن مائة ومخسني تعريفا١٩٥١ًة حصر أهم التعريفات هلا سن
إن مفهوم الثقافة يشري إىل كل ما يصدر عن اإلنسان من إبداع أو             : وتقول موسوعة دار الشروق   

  .إجناز فكري أو أديب أو فين أو علمي
ويرى البعض أا حصيلة النشاط االجتماعي يف جمتمع وأساليب احلياة والسلوك وأمنـاط القـيم               

  .ئدة فيهالسا
واملعىن اإلنثربولوجي الواسع الباحث عن املعتقدات واملؤسسات والعوائد والتقاليد لكل جمتمـع            

  . وعالقات الكائنات البشرية بعضها ببعض هو املعىن األويل
ولعل كل واحد من التعريفات السابقة يشكل جزءاً من الصورة الذهنيـة للثقافـة وحيـث إن                 

ات اإلنسان وعالقاته وأمناط القيم املوجهة للسلوك فهو بالتأكيـد مـا            التعريف األخري يهتم بسلوكي   
  .نعاجله يف هذا البحث

  .أما التسامح فهو مصدر لتسامح مبعىن تساهل
  ....التسامح والسماحة اجلود" مسح" يف مادة: يقول ابن منظور

  .....مسح وأمسح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء: يقال
  .أي املساهلة يف األشياء تربح صاحبها. ح رباحالسما: ويف احلديث املشهور

  ". فعل شيئاً فسهل فيه": ومسح وتسمح
  .والتسامح لغة هو اجلود والعطاء عن كرم وسخاء وهو املساهلة

مبدأ إفادة ما ينبغي ال بعوض فلو وهب واحد كتابه من غري أهله أو من أهله لغرض                 : واجلود هو 
 ")   مسح" منظور لسان العرب مادة ابن. (دنيوي أو أخروي ال يكون جوداً

قدم كارل بوبر حتليالً معمقاً ملفهوم التسامح وانطلق يف ذلك من التعبري الـذي قدمـه فـولتري                  
  .إن ما من أحد بأوضح مما فعله فولتري وال أحد ضاهى فولتري يف روعة التعبري عنه: للتسامح إذ يقول
  : حيث يكتب

لكينونتنا البشرية، إننا مجيعاً من نتاج الضعف، كلنا هـشون          وما هو التسامح إنه نتيجة مالزمة       "
  ."وميالون للخطأ، لذا دعونا نسامح بعضنا ونتسامح مع جنون بعضنا بشكل متبادل

  .وذلك هو املبدأ األول لقانون الطبيعة، املبدأ األول حلقوق اإلنسان كافة



 - ٢٦ -

:  على نظرة سقراطية تقول    وهي مؤسسة :" ال شك يف أن مرافعة فولتري كانت موفقة ومتماسكة        
ويف هذا ما يكفينا للمطالبة بضرورة أن نتسامح مـع          .. إنين أعرف أين ال أعرف وبالكاد أعرف هذا       

  ".بعضنا بشكل تباديل، لكنه ال يكفي للدفاع عن التسامح إذا شن ضده هجوم ما
أي أنـه   : كان فولتري يرى بكل وضوح أن على التسامح أن يكون تبادلياً          ": ويضيف بوبر قائال  

يتعني عليه أن يقوم على مبدأ التقابل، لكنه مل يتوقع قيام جمتمع دميوقراطي يصبح فيه التسامح مبـدأ                  
مقبوالً، وليس فقط على شكل تسامح ديين، بل كذلك على شكل تسامح سياسي، كما أنه مل يتوقع                 

سامح الـذي تقدمـه     أنه داخل جمتمع كهذا سوف تنهض أقليات لن تكون راغبة يف تقدمي مقابل للت             
  ."سامح وتقبل بنظرية ضرورية العنفأقليات تقبل مبدأ الالت....األكثرية

  : حلل بوبر مفهوم التسامح الذي قدمه فولتري واشتق منه ثالثة مبادئ هي
  . كون أنا على خطأ وقد تكون على صوابأقد :  األولاملبدأ

  . نصل إىل تصحيح بعض أخطائناعرب تفامهنا حول األمور بشكل عقالين قد: املبدأ الثاين
  .                   إذا تفامهنا على األمور بشكل عقالين قد ندنوا معاً من احلقيقة: املبدأ الثالث

يي صواب حيتمل   أر: شافعي رضي اهللا عنه   لعل أفضل ما خيتصر رأي املسلمني يف التسامح قول ال         
 . اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب

يم وتصورات تفرز ضوابط سلوكية من شأا أن تـشبع األمـن يف            ق تعين وجود    فثقافة التسامح 
  . النفوس وجتايف اجلنوح إىل العنف

ختاذ السبل بكل الوسائل التثقيفية ويف مقدمتها التعلـيم         ارس ثقافة التسامح يف النفوس جيب       ولنغ
اح النفـوس امليالـة إىل      والتربية واإلعالم اجلماهريي إلجياد تلك القيم والتصورات لضبط وكبح مج         

العنف وترجيح كفة التسامح وحسن تقبل الغري وباختصار إجياد الروح االجتماعية والتعايش البناء بني              
  . أفراد اتمع

  .  وهي بذلك تقابل ما يسمى بثقافة العنف
ومعىن ذلك أن املثل والقيم اليت يتلقاها ويلقنها أفراد اتمع عـن طريـق القنـوات واألدوات                 
التثقيفية يف خمتلف مراحل التعليم ووسائل اإلعالم بشىت أشكاهلا وغريهـا مـن وسـائل االتـصال                 
اجلماهريي كاخلطب واألناشيد ذات مضمون رصني متسامح ومتعقل ال خيرج علـى النـهج العـام        

  . السائد واألعراف املقبولة لشحن العواطف وإهلاب املشاعر دون وزن للعواقب وال مباالة بالنتائج
إن هذا الكالم عام يف كل جمتمع مهما كانت فلسفته احلياتية أما بالنسبة للمجتمع اإلسالمي فإن                
امليزان الشرعي هو ميزان الوسطية اليت ال إفراط فيها وال تفريط هو نبذ املبالغة واملغـاالة والنظـر يف                

  . العواقب واملآالت
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 وكذا قـال ابـن   ،اجلليل احلسن البصريكما يقول التابعي " فالدين واسطة بني الغلو والتقصري "
وال شيء أشد على النفس من متابعة الشرع وهو التوسط يف األمور كلها فهـي أبـداً                : عباد النفزي 

  .متفلتة إىل أحد الطرفني لوجود هواها فيه
خذ مـن   اها على الطريق األوسط األعدل اال     الشريعة جارية يف التكليف مبقتض    : ويقول الشاطيب 

 ال ميل فيه الداخل حتت كسب العبد من غري مشقة عليه وال احنالل بل هو تكليـف                  الطرفني بقسط 
  )٢/١٦٣املوافقات.(جار على موازنة تقتضي يف مجيع املكلفني غاية االعتدال

وميزان الشرع هو ميزان املصاحل واملفاسد يضعها يف كفتيه فريجح األصلح ويدرأ املفسدة فكمـا      
يعة مصلحة كلها وعدل كلها ورمحة كلها فما خرج عن املـصلحة إىل             الشر: يقول العالمة ابن القيم   

  ". املفسدة وعن العدل إىل اجلور وعن احلكمة إىل العبث وعن الرمحة إىل ضدها فليس من الشريعة
 ضد املفاسد واجلور والعبث واالنتقام كمـا        كيف نرسخ ثقافة املصاحل والعدل واحلكمة والرمحة      

ال يؤمن أحدكم حـىت حيـب ألخيـه مـا جيـب             " :الناس ففي احلديث  م احملبة بني    يرسخ اإلسال 
  )متفق عليه".(لنفسه

إن األخوة الواردة يف هذا احلـديث تـشمل         : يقول احلافظ  ابن رجب يف شرحه هلذا احلديث        
  .األخوة يف اإلنسانية

  )النحل ٩٠(﴾سانإِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلح﴿: قال تعاىلوقرر العدل بني األفراد واألمم
قرر بذل املعروف وإطعام الطعام ودفع جزء من املال للفقراء تكريساً للتكافـل والتـضامن يف                

  .اتمع
: وشرع احلوار وسيلة للمناقشة حول قضايا االختالف حىت مع املخالف يف الدين قـال تعـاىل               

﴿   نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجوقال تعاىل  )اإلسراء ١٢٥(﴾و  :﴿        ـيي هابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلَا تو
مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسالعنكبوت ٤٦(﴾ أَح(  

  .وى عن املراء وهو اجلدال الذي يقصد به الظهور على اخلصم بالباطل
 من الظَّـن إِنَّ بعـض الظَّـن         يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً     ﴿وى عن سوء الظن بالناس    

احلجرات ١٢(﴾إِثْم(  
    ولَـا تجسـسوا ولَـا يغتـب بعـضكُم          ﴿:  قال تعـاىل   وى عن الغيبة والنميمة والتجسس    

  )احلجرات ١٢(﴾بعضا
 عـن   �ودخول بيوت الناس بغري إذن مبا فيهم املخالف يف الدين فقد روى البيهقي ي الـنيب                 

  .ول بيوت أهل الكتاب إال بإذن وأكل مثارهم إال أن يعطوهادخ
  ". إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه: وأمر بالرفق
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لَا ينهاكُم اللَّـه    ﴿: قال تعاىل  وأقام العالقة مع املخالف يف الدين على املودة والرب ما مل يعتد علينا            
اتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّـه              عنِ الَّذين لَم يقَ   
نيقِْسطالْم بحأي تعطوهم قسطاً من املال: يقول ابن العريب املالكي )املمتحنة ٨(﴾ي.  

  )البقرة ٢٦٥(﴾الَ إِكْراه في الدينِ﴿: وقال تعاىل
  .وهو جزء من حديث صحيح". وأن تقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف" :وأمر بالسالم

تـصافحوا  ". "ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقـا           " :وأمر باملصافحة 
  ". يذهب الغل وادوا حتابوا وتذهب الشحناء

 الكرب والتيسري على املعـسر وسـتر   وتنفيس. وأمر باللقاء بوجه طلق كما يف حديث الترمذي  
  .املسلم وعونه كل ذلك موعود عليه بالثواب اانس واحلديث مشهور يف صحيح مسلم

 أال أخربكم بأفضل مـن درجـة الـصيام والـصالة           " :وأمر برأب الصدع وإصالح ذات البني     
  ".إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي احلالقة: والصدقة ؟ قالوا بلى قال

من محـل علينـا     "  :وى عن ترويع الناس بأن ترفع عليهم سالحاً أو بأخذ متاعهم ولو مزاحاً            
  .حديث متفق عليه". السالح فليس منا
  ". ليس منا من مل يرحم صغرينا ومل يوقر كبرينا" :وأمر بالتراحم

  ".القائمإن املؤمن ليدرك حبسن خلقه ما ال يدرك حبسن خلقه درجة الصائم " :وأمر حبسن اخللق
 هي أفعال حمرمة شرعاً مبعىن أن ثقافـة    -  زيادة على العقاب الدنيوي    -مث إن اجلرائم يف اإلسالم      

كل املسلم علـى    " :املسلم حتجزه عن ارتكاب اجلرمية ال خوفاً من عقوبة فقط ولكن خوفاً منه تعاىل             
فهذا ـي   ". ب بعض ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقا      ". "املسلم حرام دمه وماله وعرضه    

عن كل ما ينغص األمن من اعتداء على النفس واملال والعرض واالقتتال الداخلي مما يـشكل رقابـة                  
  .ذاتية تقوم يف نفس املؤمن

. وأخرياً فإن اإلسالم دان كل أسباب التطرف فقد ى عن التكفري وقال إن تكفري املسلم كقتله               
  . حديث متفق عليه

  ". ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم" : أنسوى عن التشدد يف حديث
وى عن الغلو يف الدين وهو املعرب عنه بالتطرف ففي حديث ابن عباس رضي اهللا عنـهما عنـه    

صـحيح  ".(أياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين           "  :عليه الصالة والسالم  
  )مسلم

: تجاوز للحدود يف األقوال واألفعال ففي حديث ابـن مـسعود          وى عن التنطع وهو كالغلو ال     
  ". هلك املتنطعون قاهلا ثالثاً"
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وهذه األلفاظ الثالثة تعين االبتعاد عن االعتدال يف األفكار واألقوال وكل ذلك خيـالف منـهج                
الوسطية ويـؤدي إىل التعـصب والفتنـة وهـي مـصطلحات يقابلـها التطـرف واألصـولية                  

Fundemantalisme           وهو مصطلح كان مرتبطاً يف أذهان األوروبني بالكنيسة الكاثوليكية قبل
  . تصديره إلينا

إنه استعداد فكري عند بعض الكاثوليـك الـذين يكرهـون           :  قال ١٩٧٩ففي معجم الروس    
  . التكيف مع ظروف احلياة احلديثة

  .ملعاجموهو مصطلح ختتلف املعاجم يف تعريفه ويف بعض األحيان يتطور مع طبعات هذه ا
فإذا كان جمرد إحراج الناس بالتطويل يف الصالة يعترب تنفرياً من الدين كمـا ورد يف احلـديث                  

  ". إن منكم منفرين:"الصحيح
  ".                                  أفتان أنت يا معاذ:"وقال عليه الصالة والسالم ملعاذ

 قد عرف غالة ومتطرفني ومتنطعني إال       فإن اإلسالم براء من كل تطرف مع أن التاريخ اإلسالمي         
  . أن تيار أهل السنة واجلماعة ظل متمسكاً باملنهج الوسط الذي ال إفراط فيه وال تفريط

وما فتئ العلماء باملرصاد لكل غلو يف االعتقاد أو األحكام العملية الفقهيـة لتـصويب اخلطـأ                 
ن عمر وأنس بن مالك وغريهم من كبار        وتوضيح اجلادة اليت كان عليها سلف هذه األمة كعبد اهللا ب          

الصحابة الذين أدركوا عصر اخلوارج وأيام والة السوء وما سجل على أحد منهم خـروج لـشدة                 
  .فقههم يف الدين ويقظتهم للعواقب واملآالت ومعرفتهم بوجوب تعظيم شأن ويلّ األمر

إىل صـوام حكامـاً     كل ذلك ميثل ثقافة تسامح كاملة كيف نترمجها يف حياة الناس ليعودوا             
وحمكومني خنبة ومجاهري إىل كلمة سواء إىل حد أدىن من الوئام متحابني غري متنافرين وال متنابذين إا                 
مهمة صعبة يف جو ثقافة العنف املتبادل ويف جو أصولية غربية ضاغطة بكل ثقلها إلجياد الـشروخ يف    

  .نار الفتنة فال ختبو نار حىت تشب أخرىجدار وحدة األمة لتنفذ منها وهي بذلك تريق الزيت على 
إن األصولية اإلسالمية ناشئة عن الضغط الذي متارسـه         ": اية التاريخ "يقول فوكوياما يف كتابه   

  ". القيم الغربية
  :مظاهر التسامح

خوة ومعلوم أن التاريخ اإلنساين عرف حروبا كثرية بسبب         إ أن اإلسالم يعترب البشر مجيعا       :أوالً 
   العرقي االختالف

  )هود ١١٨(﴾.....والَ يزالُونَ مختلفني﴿:  قال تعاىلواإلسالم يعترف هلم حبقهم يف االختالف 
بشري إمنا هو سجل    قهم يف ممارسة دينهم و معلوم أن التاريخ ال        حب اعترف اإلسالم لآلخرين     :ثانياً

  .للحروب الدينية
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  )اإلسراء ١٢٥(﴾وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن﴿ اعتبار احلوار واإلقناع الوسيلة املثلى:ثالثاً
  . الرب والقسط واإلقساطبساط  اعتبار أصل العالقة مع اآلخرين هي املساملة تقدم على :رابعاً

 حتديد أسباب احلرب بأنه االعتداء وليس الكفر كما يقول ابن تيمية قائال إنـه قـول                 :خامساً
ـ              وقَـاتلُواْ فـي سـبِيلِ اللّـه الَّـذين     سنة واالعتبـار﴿ اجلمهور الذي يدل عليـه الكتـاب وال

كُملُونقَاتالبقرة ١٩٠(﴾ي(  
كما يتعني على احلضارة الغربيـة أن       .  لعله يتعني علينا أن نريب ناشئتنا على القيم األكثر مقاربة         

  .  تكون أكثر عدالة وتوازنا حىت نلتقي عند نقطة وسط
صم فإن املقياس الصحيح الذي ميكن أن حياكم من خالله سلوك أية            و إذا كان التعصب يعمى وي     

  . حضارة يف موقفها من احلضارات األخرى هو سلوكها عندما تكون منتصرة
والسلوك املتعصب يلبس أشكاال ويتشكل ألوانا فقد عرف التاريخ اإلبادة املنظمـة لآلخـر و               

ض األمثلة من ذلك أثناء استعراضنا موقف       ولعلنا نذكر بع  .التهجري اجلماعي ال لسبب سوى أنه آخر      
  .اإلسالم

كما عرف التاريخ ألوانا أخرى من التعصب تتمثـل يف حرمان الغري من حقوقه املدنيـة ومـن                 
حريته الشخصية أو الدينية كما تأخذ شكال آخر يتمثل يف رفض ما عند الغري من آراء أو قيم حـىت                    

  .ولو كانت نافعة
 وسنقدم شهادات كتاب غربيني تثبت مبا ال يدع جماال للشك أن اإلسالم مل يكن متعصبا بـأي                 

  .معىن من املعاين املشار إليها
 اإلغـراء   -لو اختار اخللفاء املسلمون تنفيذ إحدى اخلطتني        : فهو كما يقول حبق توماس ارنولد       

الم من  ا فردندو و ايزابال دين اإلس      الكتسحوا املسيحية بتلك السهولة اليت أقصى        -أو اإلستئصال   
لويس الرابع عشر املذهب الربوتستانىت مذهبا يعاقب عليه متبعوه يف فرنـسا           األندلس أو اليت جعل ا      

لـدعوة إىل   ا.(لترا  طيلة ثالمثائة ومخـسني سـنة       أو بتلك السهولة اليت ظل ا اليهود مبعدين من إجن         
  )٩٩اإلسالم ص

 ملا فتح مكة مل يؤذ أحدا بـل         �  أحد الغربيني أن يفخروا بأن النيب      وميكن للمسلمني كما يقول   
اليوم يـوم   :  واحلروب ضده بل قال كلمات مضيئة      رتاعمن العداوة و ال   أمن أهلها مع ما كانوا عليه       
: لكعبة وقريش حوله وجوم من الرهبـة      وقال هلم وهو واقف بباب ا     . املرمحة اليوم أعز اهللا فيه قريشا     

  . الطلقاءاذهبوا فأنتم 
 يف  وإن سياسة التسامح الديين اليت سارت عليها احلكومات اإلسالمية حنو رعاياهـا املـسيحني        

قد أدت إىل شيء من التجانس والتماثل بني اجلماعتني وقد كثر           املتدينني  سبانيا وحرية االختالط بني     أ
  . التصاهر بينهم
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الـدعوة إىل   .( بني الكاثوليك واملسلمني    وقد شكى البابا ادريان االول من هذا الوضع من اإللفة         
  )  ١٥٩اإلسالم 

 تلك بعض الشهادات تثبت أنه ال ميكن حلظة واحدة أن يفكر املرء يف أن اإلسالم كـان يريـد      
القضاء على الديانات بل إن نصوصا تشري بشيء من الرضا إىل استمرار بعض احلضارات واإلشـادة                

ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَّذين آمنواْ الَّـذين قَـالُواْ إِنـا           ﴿ :ببعض فضائلها قال تعاىل عن النصارى     
  )املائدة ٨٢(﴾نصارى

 وذا الصدد فإن شهادات غربية عن تسامح املسلمني تكفي للتأكد من أن املمارسـة امليدانيـة             
انوا يفضلون أن يعيـشوا     للمسلمني كانت متساحمة إىل أقصى احلدود بل إن النصارى األرثوذكس ك          

  . كاثوليك وهم إخوام يف املسيحيةبني املسلمني على أن يعيشوا حتت حكم ال
م وامسه ريتشارد   ١٥٧٨ فيكتب تاجر إجنليزي كان يعيش يف تركيا القرن السادس عشر وحتديدا            

: ك هلـم قـائال    ملة اإلسبان الكاثولي  ستيري مقارنة بني معاملة األتراك املسلمني لالرثودكس  وبني معا         
فقد مسحوا للمسيحيني مجيعـا      ...راك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب      وعلى الرغم من أن األت    

لإلغريق منهم والالتني أن يعيشوا حمافظني على دينهم وأن يصرفوا ضمائرهم كيـف شـاءوا بـأن                 
لى حـني   منحوهم كنائسهم ألداء شعائرهم املقدسة يف القسطنطينية وىف أماكن أخرى كثرية جدا ع            

كد حبق بدليل أثين عشرة سنة قضيتها يف أسبانيا أننا ال نرغم على مـشاهدة حفالـم          ؤأستطيع أن أ  
 اإلسالم  يراجع سري توماس أرنولد الدعوة إىل     .(البابوية فحسب بل إننا يف خطر على حياتنا وممتلكاتنا        

  ) ١٨٢ص
وذكس البولنـديني بـأم    الكاثوليك لالرث  البولندينييوس وهو يشكو من معاملة      ر ويصف مكا 

 قسوة يف معاملة املـسيحيني      م مردة الرجس وأن قلوم متحجرة وذلك مبا أظهروه من         أملعونون و 
أدام اهللا بقاء دولة الترك خالدة إىل األبد فهم يأخذون ما فرضوه من جزيـة وال شـأن هلـم                    : قائال

 -  الكاثوليـك -ة أما البولنـديون   يهودا أو سامرباألديان سواء كان رعاياهم مسيحيني أم ناصريني   
املالعني فلم يقنعوا بأخذ الضرائب و العشور من إخوان املسيح بل وضعوهم حتت سـلطة اليهـود                 
الظاملني أعداء املسيح الذين مل يسمحوا هلم حىت بأن يبنوا كنائسهم ومل يتركوا هلم قسـسا يعرفـون             

  ) ١٨٣نفس املرجع (.أسرار دينهم
  : انيني لرعاياهم املسيحينيمعاملة األتراك العثم

نه حامي الكنيسة اإلغريقيـة فجـرم       أم أعلن   ١٤٥٣اتح على القسطنطينية    وملا استوىل حممد الف   
تباعه و مرءوسيه من األساقفة حـق       أطعا ومنح البطريق مرسوما مينحه و     اضطهاد املسيحيني جترميا قا   

 يتمتعون ا يف العهد السابق وقـد تـسلم          التمتع بكل االمتيازات القدمية واملوارد واهلبات اليت كانوا       
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حينايودس أول بطريق بعد الفتح اإلسالمي من يد السلطان عصا األسقفية ومعها كيس ملئ بالذهب               
 .  فاخر كان يركبه وحتفه به حاشيتهوحصان

ومل يقتصر املسلمون على معاملة رئيس الكنيسة على ما كان يلقاه من األباطرة املسيحيني بـل                
طة واسعة فكان يفصل يف القضايا بني املسيحيني وحيكم بالغرامات وبالسجن وباإلعـدام             أعطوه سل 

  .خيشى تدخال من احلكومة املسلمةويفصل يف شئون العقيدة والشريعة بينهم من غري أن 
 واملراجـع   ١٧١-١٧٠تومـاس   (.وهلم حق االحتفال بطقوسهم الدينية على طريقتهم اخلاصة       

  )امش اليت ذكرها باهلاملسيحية
 هذا ما أعطى عبـد اهللا أمـري       . بسم اهللا الرمحن الرحيم   (د عمر رضي اهللا عنه ألهل القدس        وعه

م وسقيمها وبريئها   مواهلم وكنائسهم وصلبا  أنفسهم و أعطاهم أمانا أل  . يلياء من األمان  إاملؤمنني أهل   
 من صليبهم وال من     ها وال نه ال تسكن كنائسهم وال دم وال ينتقص منها وال من حيز           أوسائر ملتها   
  ) ١/٢٤٠الطربي() مواهلم وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم أشيء من 

  .  النصارى ومرضاهم من بيت املال كما يقول البالذريفاضع وأجرى على 
م بعهدهم وأال   و أوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله أن يوىف هل        :  وىف وصيته مل ينس أهل الذمة قائال        

  كما يقول ابن سعد. قتهميكلفوا اال طا
وأما اجلزية فإا يف مقابل احلماية ومما يدل على ذلك رسالة أىب عبيدة إىل  أهل مـدن الـشام                    
املفتوحة ملا بلغه حشد هرقل للجيوش آمراً أن يردوا اىل النصارى جزيتهم خوفا من عجز املـسلمني                 

م أموالكم ألنه بلغنا ما مجع لنـا        إمنا رددنا عليك  : عن محايتهم من جيوش هرقل وكتب اىل النصارى       
من اجلموع وانكم قد اشترطتم علينا أن مننعكم وإنا ال نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما اخـذنا                   

النـصارى بالربكـة   فدعا ". منكم وحنن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اهللا عليهم  
 فلو كانوا هم مل يردوا علينا شيئا وأخـذوا كـل            ردكم اهللا علينا ونصركم عليهم    : للمسلمني وقالوا 
  ) كتاب اخلراج-أبو يوسف (".شيء بقي لنا
مل يكن العنف فضيلة    : فلني وهو يقدم صورة عن اإلسالم ما يلي       الباحث األملاين توماس ش   ويقول  

  .يةحبد ذاته بل كان اإلسالم باألحرى مسخراً لتهذيب العنف القبلي العريب بإخضاعه للقوانني اإلهل
فإن مصطلح اجلاهلية الذي كان يشري عادة إىل جهل         ) ١٩٢١-١٨٥٠(وكما أوضح غولدتسيهر  

اهلمجية أي السلوك غري املتحضر     "اتمع القبلي قبل اإلسالم له يف األساس معىن أوسع من ذلك وهو             
  ."يتأثروا بالوحي والرمحة اإلهلينيواملتهور واملتوحش ألولئك األشخاص الذين مل 

من قَتلَ  ﴿ :يف التوراة يقر القرآن الكرمي أن حياة اإلنسان هي من القيم األساسية للمجتمع            وكما  
                  ـاسـا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما ويعمج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَني اَألرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسن

  )املائدة ٣٢(﴾جميعا
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  . )إمنا املؤمنون أخوة(عمد للمؤمنني جرمية بشعة عقاا النار إن القتل ال
وما اختالف أعراقهم وأجناسهم بعبء وإمنا هو جزء من خمطط إهلي جلعل البشر يعترف بعضهم               

  .ببعض ويعرف بعضهم بعضاً ويتنافسون يف عمل اخلري والصالح
  . والصدقة فيما بينهم حممودة أما الربا فمحرم وممنوع

  . املظلومني/ة الضعفاء واملضطهدينجتب محاي
  .ويف حال الصراع جيب أن يكون االنتقام خمففاً
  .والقرآن حيث على الصرب والتسامح والصلح

وأخرياً وليس آخراً حيض على دفع وقبول الدية ويف احلياة اليومية ال جيوز للمسلمني أن يـسخر                 
هلم أن يستغيب بعـضهم بعـضاً أو أن         بعضهم من بعض أو ينادي بعضهم بعضاً باأللقاب وال جيوز           

  .وجتب مقابلة التحية بتحية أحسن منها أو مثلها. يتجسس بعضهم على بعض
  .وجيب دفع السيئة باحلسنة جلعل األعداء يتحولون إىل أصحاب

وإدراكاً منها للفوائد الواضحة للوحدة والصلح حاولت األجيال األوىل من أمة اإلسالم أن حتـل          
  ".  ا وانشقاقاا بتلك الروح نفسهاخالفاا ونزاعا

فإن من األمهية مبكان أن نعترف بأن سياسة اإلسالم العقدية األساسـية جتـاه غـري املـسلمني             
  .واملنشقني تبلورت يف فترة جناح سياسي وليس عصر اهلزائم احملبطة أو زمن العجز

 تتمتع باستقالل نسيب عـن  وعلينا أن نبني هنا أن النصوص واملعتقدات املقدسة عندما تقر سوف       
  ).لطابع العصر العقلي واألخالقي والثقايف(أمناط روح العصر املتغرية واملغايرة 

ومن املؤكد أا ستكون مفتوحة لتأويالت وتفسريات خمتلفة إال أنه ال ميكن تغيريها أو تفسريها               
  . أو تأويلها حسب مشيئة املفسرين

 تكوين موقف احترام لوحدة وحـصافة ومرجعيـة         ويف جمتمعات الشرق األوسط ساعد دائماً     
الكتاب املقدس وتشجيعه على إقامة توازن ضد التطوعية والتعسف واالعتباطية واالنتهازية عند القادة             

  .السياسيني االستبداديني
وقد كانت األجيال املؤسسة لألمة يف موقف ميكنها من التعامل مع الكثريين من أعدائها بـروح                

  .حضر قلما جتدها بني معاصريهم األقل جناحاًمن العنف املت
وأخرياً وليس آخرا فقد تكون التراث الذي نقلوه للخلف من جمموعة مـن األمنـاط املعتدلـة                 
واألسبقيات األخالقية اليت ال ميكن  لألجيال الالحقة األقل جناحاً جتاهلها وااللتفـاف حوهلـا دون                

        ) العدد األولجملة التسامح(.تشويه خطري هلا نصاً وروحاً
نعين باملضادات احليوية ذلك اخلطاب احلي الواعي الذي        وبإختصار فال بد من عالج باملضادات و      

يقوم على نبذ العنف وزرع ثقافة السالم والتسامح واحملبة وتقدمي البدائل أمـام الـشباب اقتـصادياً                 
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حل اتمع ولصاحل التنمية وجسر     واجتماعياً وثقافياً وحماولة صرف جهودهم ونشاطهم يف قنوات لصا        
حشد جهود الطبقـة    والعالقة بني خمتلف الفئات وجتديد الفكر التوفيقي واملنهج الوسطي يف النفوس            

  . لذلكاملثقفة يف اجلامعات واملدارس ووسائل اإلعالم
ملضادة جيب تقدمي الدراسات اجلادة يف ااالت الثقافية واالجتماعية والشرعية إلقامة احلجة ا           كما  

  .بالربهان الشرعي املفهوم
مث إن هذه األدوات واآلليات اليت ترسخ ثقافة التسامح ال ينبغي أن تكون مومسية بل جيـب أن                   
تكون دائمة ومستمرة لبلورة ثقافة تصاحلية أصلية ومتفتحة تـدمج العناصـر اإلجيابيـة املـستوردة              

 يف مواءمـة بـني العراقـة        - مكـان  حسب اإل  -ايف يف تكامل وانسجام ال تصادمي       باملوروث الثق 
واملعاصرة وبني القدمي واحلديث لتصل األمة إىل جتديد لـيس مرادفـاً للتـدمري وال لالنـسالخ وال                  
لالنسالب بل هو تطور إجيايب واع بذاته ومرجعيته التارخيية حيافظ على ثوابته وحياور مـن خالهلـا                 

  . جدلية رفيعة ومصلحية برامجاتيةمستجدات العصر يف
وهنا تطرح باحلاح مسألة تغيري املناهج باعتبارها حجر الزاوية يف ثقافة التـسامح إذ إن مـسألة                 
املناهج مسألة دقيقة وحساسة وهلا وقع خاص ألن معاجلة املواد الدينية يف املناهج الدراسية ال ميكن أن                 

قت لالقتصار يف املـواد     تتم بعقلية خارج إطار منظومة الفكر اإلسالمي وبالتايل فإن الدعوة اليت أطل           
الدينية على القضايا التعبدية أو على أحسن تقدير على ما يتعلق مبواعظ األخالق ال ميكن أن تلقـى                  

  :  رواجاً لسببني
 حمكمة من القواعد والـضوابط    أن الشريعة اإلسالمية شاملة لكل نواحي احلياة وهي منظومة         :أوهلما

عقائد واألخالق والسلوك واملعامالت يف كل أبعادها، منظمـة         املبادئ واألحكام التفصيلية، مغطية ال    
، فكانت إميانا وعبادات مقرونة بالعمل الصاحل، ممـا         "البشر"عالقة اإلنسان بربه وعالقته بأبناء جنسه       

جعل القيم أساسا لقوانيين املعامالت، إنه تسلسل مترابط نسيج وحده بني اإلميان والعمل واملعاملـة،               
     .لة والسعادة يف حياة البشر وجينبهم الظلم واجلور الطغيان والشقاءحيقق العدا

 أن مصادر الشريعة اإلسالمية وصلت إىل املسلمني بشكل واضـح ومؤكـد حبيـث أن أي        :ثانيهما
  .احنراف عنها لن جيد سنداً من التأويل املقبول يف حس املسلمني

ء املسلمني الراسخون واالختيار بـني أقـوال        فإن التأويل املقارب والذي جييده علما     : وباملقابل
واآلراء سيكون األساس األمثل ملراجعة املناهج لتصحيح بعض املناهج واعتماد املقاربة األكثر قبـوالً              
للتعايش واملعاصرة من خالل توسيع مساحة فقه املقاصد الكلية الذي يعترب األداة املثلـى يف عقلنـة                 

  .اخلطاب والفتيا والتعامل
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نه يتعني أن نشري إىل أن مناهج التعليم تعاين عجزاً واضحاً يتجلـى يف انكمـاش سـاحة                   إال أ 
 يف مواكبة مستجدات العصر يف املعـامالت وضـحالة االنتـاج            االجتهاد الفقهي مما نتج عنه عجز     

  .الفكري يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية ومن باب أوىل يف التكنولوجيا والعلوم
  . لكن جيب اإلحلاح أن يكون ذلك بعيون إسالمية معاصرةتلك مربرات كافية

ومن االجحاف الذي ينايف الدميقراطية أن يقرر تغيري املناهج من اخلارج وبالقيـاس خاصـة إىل                
الغرب حيث تقرر كل دولة مناهجها بل يف بعض األحيان كل والية طبقاً لظروفها ورغبـة أكثريـة       

  .سكاا
يف والية كانساس األمريكية جنح باألغلبيـة يف جملـس املـدارس            ولنضرب مثالً واحداً هو أنه      

اليت ينيب عليها النظام التعليمي يف أمريكا وهي إحـدى أهـم             -ارضون لنظرية النشوء الداروينية     املع
 وينتظر أن تغري مناهجها وقد تفعل والية أوهايو نفس الشيء بعد أن ادخلت حتلـيالً                - أسس األحلاد 

  .ةنقدياً هلذه النظري
  .كل ذلك باسم الدميوقراطية

  .فكيف نفرض مناهج ال تتفق والثوابت الدينية
وبدون شك فإن األمر حيتاج إىل رسم استراتيجية ثقافية وكل استراتيجية هلا غاياا وأهـدافها               
ووسائلها وآلياا وبرجمتها الزمنية وخططها وهي بالضرورة استراتيجية فضفاضة ومرنة قابلة للتعديل            

  .  لنتائج التجارب امليدانيةطبقاً
  .إنشاء جيل مستنري متصاحل مع تارخيه متعايش مع عصرهب وذلك

تقـوم  ممزوجة بروح حضارتنا لعالج االشكاالت املطروحة       وهلذا فال بد من تقدمي وصفة ثقافية        
،  ومع الذات، وتصحيح مفهـوم اجلهـاد       احلوار مع اآلخر  وتفعيل فقه االختالف،    و،  على الوسطية 

  .مفهوم التكفريو، الء والرباءح مفهوم الوتصحيو
  :فاهيم هذه املحويف أسطر يسرية نشر

  .الوسطيةمفهوم : أوالً
املفىت البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس على املعهـود           :  حيث يقول  لشاطيبواحلديث ل  

  . اللالوسط فيما يليق باجلمهور، فال يذهب م مذهب الشدة، وال مييل م إىل طرف االحن
والدليل على صحة هذا أنه الصراط املستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مـر أن مقـصد                  
الشارع من املكلف احلملُ على التوسط من غري إفراط وال تفريط، فإذا خرج عن ذلك يف املـستفتني          

   .خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخني
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وأصحابه األكرمني، وقد رد عليـه   �فإن هذا املذهب كان املفهوم من شأن رسول اهللا    : وأيضا
إن منكم  : وقال". أفتان أنت يا معاذ ؟    " :عاذ ملّا أطال بالناس يف الصالة     الصالة والسالم التبتل، وقال مل    

  . منفرين
علـيكم  :  وقال ." القصد تبلغوا  ة والقصد سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيُء من الدجل      : وقال

م عليه صـاحبه وإن     وأحب العمل إىل اهللا مادا    : وقال. من العمل ما تطيقون فإن اهللا ال ميلُّ حىت متلوا         
  . قلّ

  . وكثري من هذا. م الوصالورد عليه
أما يف طـرف    . فإن اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل، وال تقوم به مصلحة اخللق           : وأيضا
  . ه مهلكة، وأما يف طرف االحنالل فكذلك أيضاالتشديد فإن

، وأدى إىل االنقطـاع عـن       ذهب العنت واحلرج بغض إليه الـدين      هب به م  ألن املستفيت إذا ذ   
  .السلوك طريق اآلخرة وهو مشاهد

  .ةوأما إذا ذهب به مذهب االحنالل كان مظنة للمشي مع اهلوى والشهو
  )٥/٢٧٧املوافقات .(واألدلة كثرية. اهلوى مهلكةو الشرع إمنا جاء بالنهي عن اهلوى، وإتباع 

ونعين بالوسطية هنا املقارنة بني الكلي واجلزئي واملوازنة بني املقاصد والفروع والربط الواصـب              
  . بني النصوص وبني معتربات املصاحل يف الفتاوى واآلراء فال شطط وال وكس

 تراثه متصاحل مع زمانه يتعامـل مـع         وميدانياً فعن طريق الوسطية نريد تكوين جيل متجذر يف        
  : اآلخرين بسماحة أيضاً وبشجاعة فال نريد أن يكون شبابنا سباعاً عادية كما قال الشاعر

  ولكنما أهلي بوادي أنسيه     سباع تبغي الناس مثىن وموحداً
  :وال نريدهم كذلك خرافاً وبقراً ميد أعناقه للجزار على حد قول الشاعر

   الرمح والعدا     غدوا بقراً يستسهل النحر والذحباًهزبر عدا يف شرعة
  . نريدهم جيالً منفتحاً مسحاً عزيزاً أبياً، تلك مبادئنا

  .تفعيل ثقافة االختالف: ثانياً
أوالً جيب أن نقرر أن االختالف ليس كله ممقوتاً بل إن العلماء قرروا أن االختالف قد يكـون                  

  . رمحة
وعلم بأن االختالف من آثار الرمحة      : "ى قول صاحب الدر املختار    قال ابن عابدين يف تعليقه عل     

  ". فمهما كان االختالف أكثر كانت الرمحة أوفر
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وهذا يشري إىل احلديث املشهور على ألسنة الناس وهو اختالف أميت رمحة قال يف املقاصد احلسنة                
 مهما أوتيتم   �ل رسول اهللا    رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما بلفظ قا            

من كتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه فإن مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مين فإن مل تكن سـنة   
مين فما قال أصحايب إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء فأميا أخذمت به اهتديتم واختالف أصـحايب                 

  . ف أميت رمحة للناسوأورده ابن احلاجب يف املختصر بلفظ اختال. لكم رمحة
وقال مال علي القارئ إن السيوطي قال أخرجه نصر املقدسي يف احلجة و البيهقـي يف الرسـالة        
األشعرية بغري سند ورواه احلليمي والقاضي حسني وإمام احلرمني وغريهم ولعله خرج يف بعض كتب               

 كان يقول ما سرين أن أصحاب       احلفاظ اليت مل تصل إلينا ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه            
 وأخرج اخلطيب أن هارون الرشيد قال ملالك        ، مل خيتلفوا ألم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة         � حممد

ونفرقها يف آفاق اإلسـالم      - يعىن مؤلفات األمام مالك    -يا أبا عبد اهللا نكتب هذه الكتب        بن أنس   
العلماء رمحة من اهللا تعاىل على هذه األمـة كـل      لنحمل عليها األمة قال يا أمري املؤمنني إن اختالف          

 ومتامـه يف كـشف اخلفـاء ومزيـل          .يتبع ما صح عنده وكلهم على هدى وكل يريد اهللا تعـاىل           
      )٤٧-١/٤٦احلاشية .(اإللباس

وقوع االختالف بني الناس أمر ضروري البد منه        : وقد انتبه لذلك العالمة ابن القيم عندما يقول       
  .        أفهامهم وقوى إدراكهم ولكن املذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانهلتفاوت أغراضهم و
  .أن معرفة االختالف ضرورية للفقيه حىت يتسع صدره وينفسح أفقه: ونضيف هنا
  . من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه: فقد قال قتادة

  . فقيهمن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس ب: وعن هشام بن عبيد اهللا الرازي
  .  باختالف الناسحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملاال ينبغي أل: وعن عطاء

يعلم األقاويـل أن  ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفيت وال جيوز ملن ال      : وقال حيي بن سالم   
  . يلّإهذا أحب : يقول

رفة االختالف من املزايا    إىل غري ذلك من األقوال اليت يراجع هلا الشاطيب يف املوافقات فقد عد مع             
  .ليت على اتهد أن يتصف اا

  .ما عرب اجلسر أعلم من إسحاق وإن كنا خنتلف فما زال أهل الناس خيتلفون: وقال اإلمام أمحد
ـ وي أن جيتهـد     شخصلكل  اً  باحوالفتوى كأل م  إن الالمذهبية اليت جتعل احلق واحداً         دون  يتف

احلائط من أشد دواهي هذا العصر      ارباً بأقوال األئمة عرض     و كوابح من الكتاب و السنة ض      أضوابط  
  .سوإ معضالت الفكرأو
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وهناك زاوية أخرى يف اخلالف واالختالف أشرنا إليها يف شرحنا للتسامح وهو اختالف البشرية              
 .وتعايشها املعرب عنه بالتعارف

  .وارـة احلـافـثق: ثالثاً
اثنني أو أكثر القناع بعضهم البعض أو للوصول إىل         احلوار من حاور ومعناه األصلي املراجعة بني        

  )راجع تاج العروس على القاموس واملعجم الفرنسي الروس.(أرضية مشتركة أو إىل نقطة تفاهم
ومقصودنا بثقافة احلوار أن يوجد استعداد فكري ونفسي لدى شرائح اتمع املختلفة لالستماع             

سمح بالتفاهم بني أفراد اتمع ويتيح التواصـل مـع          لآلخر وتبادل الرأي دون عنت وال حرج مما ي        
  .اآلخرين

  .   ويف هذه العجالة نؤصل احلوار يف الدين اإلسالمي احلنيف
ادع إِلى سبِيلِ ربك     ﴿ �إن احلوار مفتوح بنص القرآن قال تعاىل يف سورة النحل خياطب نبيه             

ادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْحنسأَح يي هم بِالَّتالنحل ١٢٥(﴾لْه(  
  . وهذه اآلية مل تفتح باب احلوار على مصراعيه بل أوجبت ولوجه وهلذا فسنتوقف معها وقفة

 إذ ليس احلوار إمكانية متاحة لألمة اإلسالمية فقط بل إنه من واجبات هذه األمة وهو مسئولية                
ى االنفتاح على الغري والتفاعل معه وهلذا جـاء         ل تقوم ع  ن رسالتها يف هذا العامل    ملقاة على عاتقها أل   

  . دأ باحلوار املعرب عنه باادلةاألمر اإلهلي للنيب عليه الصالة والسالم بأن يب
وهنا قاعدتان أصوليتان ينبغي التنبه إليهما فنحن يف مباحث الشريعة نتعامل مع دالالت األلفاظ              

   .ملطلق يدل على الوجوبأن األمر ا: ص شديد والقاعدتان مهاحبر
 ومن خالله إىل األمـة       يشمل األمة فهو موجه إليه شخصياً      � أن األمر الصادر إىل النيب    : ياً ثان
  .بكاملها

   وهو علـم معـايري التعامـل مـع          -أن األمر عند مجهور علماء أصول الفقه        :  وأضيف ثالثاً 
  . يدل على الفور -  ذلك تعريف مبسط وخمتصر-النصوص 
 وعلى أمته وأنه جيب البدء فوراً عندما تسنح سـاحنة           � يجة أن احلوار واجب على الرسول      النت

وقد نبه العالمة اإلمام الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسريه القيم على ما تضمنته اآلية الكرميـة مـن                   
ظَة الْحـسنة وجـادلْهم     ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموع     ﴿: قال تعاىل وسائل الدعوة الثالث    

نسأَح يي هالنحل ١٢٥(﴾بِالَّت(  
 يف إرشـاد املـسلمني أو       � إن كل من يقوم مقاماً من مقامـات الرسـول         : فقال ابن عاشور  

احلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن و        : سياستهم جيب أن يكون سالكاً للطرائق الثالث      
آلداب اإلسالمية وغري خليق مبا هو فيه من سياسة األمة وخيـشى أن يعـرض               إال كان منصرفاً عن ا    
  )    ١/٣٣٤.(مصاحل األمة للتلف
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 إا كلمة حكيمة حتث على احلوار واحلكمة واملوعظة احلسنة ويرى العالمة ابن عاشور أن األمر               
فال يستحقون القيادة بـل     موجه إىل قادة األمة يف اإلرشاد والسياسة وأم إذا مل ينفذوا هذه الوصايا              

  . إم يعرضون مصاحل األمة للضياع
 إىل هذا احلد بلغ حرص علماء األمة على قيمة احلوار ألن احلوار وسيلة إلبالغ الدعوة من جهة                 

  .وسيلة للمحافظة على مصاحل األمةومن جهة أخرى 
أن يكون باليت هـي      بقي أضيف أن عنصراً تضمنته اآلية السابقة وهو يتعلق بأدب احلوار وهو             

أحسن ومعناه أن احلوار جيب أن يتسامى عن التجريح وأن يكون رفيعاً من حيث األسلوب واحلجـة                 
  .والربهان

ة ال بد أن تكون مبنيـة       إن الدعوة إىل املذهب واملقال    : لذلك املفسر الكبري الرازي قائال    وقد انتبه   
  .على احلجة

  .دالئل حجج يقينية وحجج إقناعية ووقسم احلجج إىل
وقد اشتملت اآلية على أنواع هذه احلجج فإىل احلكمة ترجع صناعة الربهان ألنه يتـألف مـن                 
املقدمات اليقينية وهي حقائق ثابتة تقتضى حصول معرفة األشياء على ما هي عليه وإىل املوعظة ترجع                

 املـسلمة بـني    فما يورد من املناظرات واحلجاج من األدلـة       -  احلوار -صناعة اخلطابة وإىل اجلدل     
  )١٤/٣٣٢التحرير والتنوير.( املتخاصمني

ه جلديرة بـأن    إن أمة تعتىن بترتيب احلوار مع اخلصم وأساليب املخاطبة كما يعتىن احملارب بعتاد            
  ".أمة احلوار"تدعى 

ل الصائب املرته عـن الغلـط       احلكمة وهي القو  :  فإن اآلية تضمنت ثالث مفردات هي      وأخريا
  . دال وهو احلوار باحلجة والربهانواجل. لذي يصل إىل القلوبى القول الرقيق اواملوعظة وه. واللغط

   ولَا تجـادلُوا أَهـلَ الْكتـابِ إِلَّـا بِـالَّتي هـي             ﴿:  قال تعاىل  ويف هذا املعىن اآلية األخرى    
نسالعنكبوت ٤٦(﴾أَح(  

ذكر املفسرون فإن اآلية الثانيـة      يف اآلية األوىل يرجع إىل املشركني كما        ) هم(وإذا كان الضمري    
صرحية يف احلوار مع فئة هي أقرب يف التصور اإلسالمي إىل املسلمني وهم أهل الكتاب الذين تلقـوا                  
الرساالت السماوية السابقة اليهودية والنصارى وهؤالء يشتركون مع املسلمني يف أصل اإلميان باإلله             

ات وقد نبه القرآن الكرمي على هذا األساس املشترك وأمـر           الواحد وباإلميان بالكتب املرتلة أي بالنبو     
وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم         ﴿:  تعاىل املسلمني بتقدميه يف احلوار فقال    

  )العنكبوت ٤٦(﴾واحد ونحن لَه مسلمونَ
وفيه رد على من    . لمني كما هو إله اليهود والنصارى     سبحانه وتعاىل إله املس   وهنا تنبيه إىل أن اهللا      

  .حاول من أتباع الديانات األخرى القول أن إله املسلمني غري إهلهم
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ميان وهو هانس كيـونج عنـدما        وقد نبه بعض رجال الدين املنصفني إىل هذا االشتراك يف اإل          
فإن اإلميان يعىن أن اإلنسان هنا مع كل ما أويت من قـوة             بالنسبة لليهود واملسيحني واملسلمني     : يقول

بنقل جاك نرينيك يف حواره مـع       ( .ومن فكر ملتزم بدون قيد أو شرط بالتسليم والثقة باهللا وكلماته          
  )١٤هل ميكن أن نعيش مع اإلسالم ص"طارق 

قُلْ إِنَّ صالَتي    تعاىل ﴿   وبالنسبة لنا حنن املسلمني فإن هذا الكالم يترجم متاماً إمياننا وتسليمنا هللا           
      نيـالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسنلُ              وـاْ أَوأَنو تـرأُم كبِـذَلو لَـه ـرِيكالَ ش

نيملساألنعام١٦٣-١٦٢(﴾الْم (  
لـى  إن اإلسالم يف حواره مع أهل الكتاب أكد على هذا املشترك وأمر املسلمني أن يؤكـدوا ع                

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ وإِسـحاق ويعقُـوب                 ذلك﴿
               نو مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطباألسو   لَـه نح

  )البقرة ١٣٦(﴾مسلمونَ
 وهلذا فإن هناك لغة مشتركة مع األديان اليت أصلها التوحيد ال تقتصر على أصول اإلميان باإللـه         
والنبوات والوحي واحلساب األخروي بل أيضا يف لغة العبادات كالصالة والصيام والصدقة كمـا أن               

   .القيم اإلنسانية هلا نصيبها يف احلوار
يا َأيها النَّـاس    ﴿:  قال تعاىل  سالم خياطب اإلنسانية مجعاء ويردها إىل إله واحد وأب واحد          فاإل

  .)احلجرات ١٣(﴾ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا
ل لعريب على عجمـي وال   فضيا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فال     " : وىف احلديث 

  ".محر وال ألمحر على أبيض إال بالتقوى كلكم آلدم وآدم من ترابأألبيض على 
  ".صص األنبياء يف القرآن الكرميق"الذي يستهدف مصاحل الناس تندرج ويف هذا احلوار 

يـه  فهو حوار بني األنبياء وأممهم إلقامة احلجة على رجحان الفضيلة وهذه أمثلة فهذا شعيب عل              
 على الوضوح والشفافية يف املعـامالت التجاريـة         - زيادة على الدعوة إىل التوحيد       -السالم حيث   

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم           ﴿:  قال تعاىل  والصفقات واالبتعاد عن الغش   
واْ الْمنقُصالَ تو هرغَي إِلَـه نرٍمياكُم بِخأَر يانَ إِنيزالْمالَ وهود ٨٤(﴾كْي(.  
قَالُواْ يا شعيب أَصالَتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا          ﴿:  قال تعاىل   ويذكر القرآن إجابة قومه   
  .)هود ٨٧(﴾أَو أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاء

وهـم  . عوة التوحيد بأا منافية ملا ورثوه عن آباءهم من عبادة األوثـان          ردوا على د  :  فهم أوالً 
 )هود ٨٧(﴾أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاء     ﴿:  قال تعاىل  جيادلون عن الليربالية املتوحشة اليت مؤداها     : ثانياً

  . فاألخالق ال مكان هلا يف كسب املال
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وتذَرونَ ما خلَق لَكُم      الذُّكْرانَ من الْعالَمني  أْتونَ  أَت﴿:  قال تعاىل   وهذا جدال لوط مع قومه    
  )الشعراء ١٦٦-١٦٥(﴾ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ

فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخرِجوا        ﴿: قال تعاىل  وينبه القرآن إىل ضعف حجة قوم لوط        
  )النمل ٥٦(﴾لُوط من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ آلَ 

فلما ضعف برهام جلئوا إىل التهديد بطرد لوط ومن معه ومحلهم على اهلجـرة بتهمـة أـم                  
  .يتطهرون ويترتهون

  .كما يذكر احلوار الذي دار بني موسى وفرعون
إن رسولكم الـذي أرسـل      " فرعون "حيث يتهم فرعون موسى باجلنون ويهدده بالسجون قال       

لئن اختـذت   " فرعون"رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال        " موسى"إليكم نون قال  
  ) الشعراء(إهلاً غريي ألجعلنك من املسجونني 

 إنه أسلوب حواري رائع تقدم فيه احلجج والرباهني على املعىن املطلوب وتسلط فيـه األضـواء         
صم وعنجهيته وطغيانه وهي صفات يزرع اإلسالم يف أتباعه معارضـتها ويعـودهم            على غطرسة اخل  

  . على اعتماد احلجة وليس التهديد بالقوة
        إن القرآن الكرمي يستحضر أقوال اخلصم وحججه ولـو كانـت جارحـة وكاذبـة كقولـه                

 قـال         لـب فقـط بتقـدمي الـرباهني        والقرآن الكرمي يطا   .)سبأ ٤٣(﴾إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِني    ﴿: تعاىل
  .)البقرة ١١١(﴾قُلْ هاتواْ برهانكُم إِن كُنتم صادقني﴿: تعاىل

وقد يكون السؤال كيف مورس احلوار يف واقع احلياة العملية للرسول األعظـم عليـه الـصالة     
  والسالم وكيف مارسه أتباع هذا الدين ؟ 
، قـال           ه الصالة والسالم كـان مبلغـاً عـن اهللا تعـاىل            أوال جيب أن نعرف أن الرسول علي      

 وذه الصفة كان يتلو القرآن على الناس كما أنزل بـأوامره          )النحل ٨٢(﴾فَإِنما علَيك الْبالَغُ  ﴿: تعاىل
ه  ذلك وصـف مـن أوصـاف   )األحزاب ٤٦(﴾وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه﴿: ، قال تعاىلونواهيه ولكنه كان 

ومسئولية من مسئولياته فصفة الدعوة جتعله يبذل أكرب جهد إليصال حقائق الوحي إىل عقول النـاس               
 وذه الصفة كان بأمر     - اإلمامة - له وظائف أخرى منها وظائف احلاكم القائد         � وقلوم كما أنه  
لشورى وهي حوار دائم بني      ميارس ا  )آل عمران  ١٥٩(﴾وشاوِرهم في اَألمرِ  ﴿: ، قال تعاىل  من اهللا تعاىل  

اإلمام والرعية وقد سجل التاريخ أنواعاً وأصنافاً من احلوار مع األتباع كحـواره معهـم يف قـرار                  
املواجهة مع قريش يف معركة بدر حيث حبذت غالبية الناس املواجهة وكان طرح القـضية للنقـاش                 

شاروا بالتقدم إىل املعركة بينمـا      دون أن يديل برأيه اخلاص فتحدث رجال من املهاجرين واألنصار وأ          
  . أشارت أقلية بتجنب املواجهة ومنها عمر بن اخلطاب وهكذا ترجح رأي األكثرية
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 وكان حياور األعداء فيحدثنا التاريخ عن احلوار الطويل مع ممثلى قريش يف منطقة احلديبية وكان               
نب املسلم يكرر أنه مل جيـئ       يدور حول حرية الوصول إىل احلرم واهلدنة وتوقيف احلرب وكان اجلا          

للحرب وإمنا جاء لزيارة البيت وكان بعض الصحابة ومنهم عمر متحمساً للدخول يف احلـرب مـع               
قريش معترباً الشروط املقدمة من طرفهم جمحفة ولكنه عليه الصالة والسالم وافق على الـشروط ومت                

ناقش كل شيء حىت أنـه ينـاقش        االتفاق يف النهاية على وثيقة صلح احلديبية وكان جانب قريش ي          
العناوين فهم مل يرضوا أوالً ببسم اهللا الرمحن الرحيم وقالوا ال نعرف الرمحن وال الرحيم ولكن اكتب                 

طالق صـفة   إترضوا على   بامسك اللهم الذي كانت العرب تكتب فوافق النيب على ذلك كما أم اع            
عترف بأنه رسول اهللا ولكن اكتـب امسـك          قائلني ال ن   � يف الوثيقة على سيدنا حممد    " رسول اهللا "

واسم أبيك وقد رفض الصحابة يف محاس شديد هذا الطلب إال أن النيب عليه الصالة والسالم تـدخل     
  .          ية طلب قريش فثبت أمسه واسم أبيهلتلب

وقد دخل كثري من الناس يف دين اإلسالم يف فترة اهلدنة ملا أتيح هلم االتصال باملـسلمني ومـن                   
  . هؤالء قادة كبار كخالد وعمرو بن العاص

  . على رغبة يف السالم وحقن الدماء وهكذا برهن املسلمون
  . مسجده كما حاور عدي ابن حامتوحاور نصارى جنران واستقبلهم يف

 يف قضاياهم اخلاصة حيث يستعمل املفردات       -  البدو - حياور كل أحد حىت األعراب       �وكان  
ء أعرايب يقول انه أنكر لون أحد أبنائه وواضح انه كـان يريـد أن يتـهم          اليت يفهموا ففي يوم جا    

زوجته فسأله عليه الصالة والسالم هل لك إبل قال نعم قال ما لوا؟ قال محر قال فيها مـن بعـري                     
 ومل؟ قال األعرايب لعله نزعه عرق فقال عليه الصالة والسالم لعل ابنك نزعه              � أورق؟ قال نعم قال   

  . عرق
 حلت مشكلة هذا األعرايب حبوار أوصله من خالله بصورة منتزعة من بيئته إىل أن حيـل                 وهكذا
  .العقدة بنفسه

 وقد مارس الصحابة هذا احلوار يف حياته عليه الصالة والسالم وبعد انتقاله إىل الرفيق األعلـى                
احلبـشة  فيحدثنا أصحاب السري ومنهم ابن إسحاق عن ذلك احلوار الذي دار بني النجاشي ملـك                

ومجاعة املسلمني اليت وصلت إىل مملكته هاربة من ظلم قريش واضطهادهم وقد أرسـلت قـريش يف       
إثرهم وفدا حيمل اهلدايا إىل النجاشي ووزرائه ورجال دينه ليستميلوه حـىت ميكنـهم مـن هـؤالء               

هـم وتركـوا   املهاجرين إليه وبعد أن استمع إىل وفد قريش الذين اموا املسلمني بأم سفهوا أحالم  
آهلتهم وقالوا يف عيسى قوال عظيما استدعى النجاشي مجاعة املهاجرين فتحاوروا معه حول موقـف               
اإلسالم من سيدنا عيسى عليه السالم وأجابوه حول حقيقة الدين اإلسالمي قائلني يا أيها امللك كنـا     

ونسئ إىل اجلار ويأكـل     قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأتى الفواحش ونقطع الرحم            
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القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال نعرف نسبه وصدقه وأمانتـه وعفافـه                  
فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبده حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنـا                  

ف عن احملارم والدماء فعدا علينا قومنا       بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والك        
 فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان فلما قهرونا وضيقوا علينا خرجنا إىل بالدك ورغبنا               

   سرية ابن هشام -يف جوارك ورجونا أال نظلم عندك 
  ؟ وقالوا هل علينا دين يطالبونا به 

 -:وهـى "  سـيوم "ا فـأنتم    ال النجاشي اذهبـو    فلما انتهى األطراف من عرض ما عندهم ق       
   ابن إسحاق - آمنون ال يتعرض لكم -باحلبشية

 مسع النجاشي قيم اإلسالم اجلملية اليت ال ختالف القيم املسيحية اليت يؤمن ا فوافق وقد اعتنـق                 
ـ     سامح الديانة اإلسالمية بعد ذلك وبقي قومه على دينهم فكان ملكا مسلما ميلك مملكة مسيحية يف ت

  .كامل
 وقد حفظت كتب التاريخ صوراً كثرية من احلوار بني املسلمني وأهل الديانات األخرى ويكفي              
أن تراجع بعض ما كتبه بعض القسس النصارى يف وقت مبكر من تاريخ اإلسالم فعلى سبيل املثال ما                  

يف قالـب رسـائل     كتبه يوحنا الدمشقي الذي عاش يف القرن الثاين اهلجري يف اجلدال مع املسلمني              
  . فاملقصود منها تزويد املسيحني بإجابات- إذا سألك عريب فأجبه -حواريه مكرراً فيها عبارة 

 مـن   ١٠٤-١٠٣يراجع  (.وكان البطريق طيما ثاوس يعقد مناظرات دينية حبضرة اخلليفة الرشيد         
  ) لدعوة إىل اإلسالم  توماس أرنولدكتاب ا

وار وليس بالقوة ويف القرن األول اهلجري جند رسالة للبطريق          وما انتشر هذا الدين أساسا إال باحل      
ال )املـسلمون (إـم   : يسوع يافا إىل املطران مسعان يتعجب فيها من ترك املسيحيني لدينهم قـائال            

حياربون العقيدة املسيحية بل على العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسـسنا وقديـسي الـرب                
  ) ١٠٢ -لماذا يترك املسيحيون عقيدم وجيودون على الكنائس واألديرة ف

إن اهللا يظهر هذا الدين باحلجة والربهـان  : قاضي أيب بكر بن العريب األندلسي وعلى حد تعبري ال 
  . ال بالسيف والسنان

عشر املـيالدي عـن     ويتحدث ابن خلدون فيما كتبه يف القرن الثامن اهلجري اية القرن الرابع             
 أسالفهم هنـاك     يسكنها بعض األهايل املسيحيني الذين عاش      - ةونسي توزر الت  -بعض قرى قسطيلة    
  )  ١٥٢و راجع توماس ١/١٤٦.(منذ الفتح العريب

  . تلك هي الصور الغائبة عن أنظار دعاة الصدام
  :الشورى مظهر من مظاهر احلوار
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 ومـا   .فاحلوار يف الداخل ويف اخلارج مسة من مسات الدعوة اإلسالمية وشيمة من شيم املسلمني             
وأَقَـاموا الـصلَاةَ    ﴿:  اآلية الكرمية بني فريضيت الصالة والزكاة يف قوله تعـاىل          االشورى اليت أحلته  

إال حوار دائم بني أطياف اتمع املـسلم         )الشورى ٣٨(﴾وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ     
ور فيها الزوجان يف شأن تنشئة الولد متثـل ذلـك اآليـة             من أصغر خلية هي خلية األسرة اليت يتشا       

 إىل أعلى هـرم   )البقـرة  ٢٣٣(﴾فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَالَ جناح علَيهِما         الكرمية﴿
  . كوماحلكم حيث تقدم الشورى منهجاً لنظام احلكم وأداة لتحقيق العقد اإلجتماعي بني احلاكم واحمل

وكلمة احلوار قد يعرب عنها باجلدال واادلة كما شاع بعد الصدر األول ابتداء من القرن الثـاين               
مصطلح املناظرة وهي مناظرات كانت تنعقد هلا االس يديل فيها العلماء حبججهم وآرائهم للوصول              

  .إىل الرأي األمثل
من حياورهم ويشرح   " املعارضة املسلحة  "وقد نص العلماء على أن على اإلمام أن يوجه إىل البغاة          

هلم املوقف الشرعي وحيذرهم مغبة الشقاق ويستمع إىل شكاويهم كما فعل علي رضي اهللا عنه مـع                 
  .اخلوارج حني أرسل إليهم ابن عباس فحاورهم فرجع منهم خلق كثري

  ؟   هناك حث على احلوار أكثر من هذافهل
ياً ينغلـق فيـه األفـراد واجلماعـات، قـال                  اتمع أنان فإذا مل ترسخ ثقافة احلوار فقد يصبح        

إذا : "يه احلديث النبـوي الـشريف      ويصدق ف  )املؤمنون ٥٣(﴾ كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ    ﴿: تعاىل
رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنياً موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك وأترك                

   ".أمر العامة
  

 إننا ال ندخل يف احلوار إال وحنن خمتلفان بل إننا ال نتحاور إال وحنن               :األصل يف احلوار هو االختالف    
ضدان ألن الضدين مها املختلفان املتقابالن واحلوار ال يكون إال بني خمتلفني متقابلني أحدمها يطلـق                

وهـو  " املعترض" يطلق عليه اسم     وهو الذي يقول برأي خمصوص ويعتقده والثاين      " املُدعي"عليه اسم   
  ."الذي ال يقول ذا الرأي وال يعتقده

وأساليب احلوار عديدة وصيغه متنوعة فاحلوار يف الصحافة والقنوات وداخل األندية واملـؤمترات         
  .وجمالس الشورى والربملانات

لربصـات   واملفاوضات التجارية يف املنظمات الدولية للتجارة وبـني األفـراد يف األسـواق وا             
  .وخصومات األزواج يف البيوت

  .وكل نوع من هذه األنواع له طرقه وأساليبه
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ويكون داخل الشعب الواحد حيث تتسع دائرة املشترك وبني الشعوب املختلفة كـاحلوار بـني               
  .الشرق والغرب وبني األديان وامللل املختلفة فيكون املنظور األنساين يشكل آفاق احلوار

ئل عن العنف ألن احلوار يبحث عن املشترك وعن احلل الوسط الذي يـضمن              واحلوار يقدم البدا  
  .مصاحل الطرفني وعن تأجيل احلسم العنيف

  . وينتهي تارة باالتفاق بني الطرفني أو بتحكيم طرف ثالث
إن اعتماد وسيلة احلوار حلل املشكالت القائمة يوصل إىل إدراك أن الكثري منها ومهي ال تنـبين                 

  .     قيقيةعليه مصاحل ح
 قدرة اتمع على اسـتيعاب املـتغريات        إثراء وتقوى وحينئذ فإن ثقافة احلوار جتعل االختالف       

  .وتضاعف مناعته ملواجهة الصدمات
عن تـراضٍ منهمـا     فيجب أن تبدأ من البيت بني الرجل واملرأة كما أشار إليه القرآن الكرمي ﴿             

  . األوالدوبينهما وبني )البقرة ٢٣٣(﴾وتشاورٍ
 ويف اجلامعة حيث يكون الطالب فاعالً ومشاركاً يف املوضوع العلمي وليس جمـرد              ويف املدرسة 

  .متلق سليب
تلك أحدى املعضالت اليت تشل القدرة على اإلبداع إننا نبحث عن مدرسة أيب حنيفـة حيـث            

  .ية إىل رأي مشترككان احلوار واملطارحة منهجاً يدىل الشيخ واالصحاب بآرائهم للوصول يف النها
فيجب أن ال نفتح اال ملمارسة االقناع باحلجة بل علينا أن نلزم به الشباب ليكـون اإلذعـان                  

  .للصواب وليد قناعة باخلطاب
فتتسع دوائر املشترك وتنكمش زوايا التباين وتتمهد طرق االستدالل والرباهني لواحب إىل أبواب            

  . االنغالقاملعرفة واالنفتاح والوضوح بعيداً عن 
   .فيكون احلوار دواء لداء العزلة والكراهية

  .تصحيح بعض املفاهيم: رابعاً
   :مفهوم اجلهاد -١

  .إن هذه الكلمة اجلميلة كلمة اجلهاد كلمة بالغ فيها البعض إفراطا وتفريطا
  ؟ مفهوم اجلهاد لغة واصطالحا ومربارته يف القرآن الكرميفما هو  

هادا وجماهدة ومعناه استفراغ الوسع أي بـذل أقـصى اجلهـد            اجلهاد هو مصدر من جاهد ج     
  .لوصول إىل غاية يف الغالب حممودةل

الثـة أضـرب    وهو يف اإلسالم كما يقول الراغب يف مفرداته يغطي ثالث ميادين أو هو على ث              
  :حسب عبارته
  . جماهدة النفس-٣  .  اهدة الشيطان جم-٢  . جماهدة العدو الظاهر -١       



 - ٤٦ -

يان األخريان وردا يف أحاديث منها ما رواه األمام أمحد يف مسنده وأبو داود يف سننه عـن                  واملعن
  .وهو حديث حسن." وااهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا عز وجل:  قال� فضالة عن عبيد أنه

 عند عودتـه    - وقد جاء يف حديث ضعيف رواه البيهقي عن جابر أنه عليه الصالة والسالم قال             
  .رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب: زوة له تبوكمن آخر غ

  ."ففيهما فجاهد: ال عليه السالم وفسره مبجاهدة اهلوى وخدمة الوالدين جهاد ق
أما املعىن األول وهو جهاد الناس فهو املعىن األكثر انتشارا وهو جهاد غري املسلمني الذي يعـين                 

ات كثرية وأحاديث يف فـضله وشـروطه وضـوابطه          عمليات القتال واحلرب والذي وردت فيه آي      
وكانت  له ممارسات يف التاريخ بني املسلمني وغريهم ال تزال أصداؤها تتـردد يف أمسـاع التـاريخ              
ومازالت إىل يومنا هذا موضوع أخذ ورد إفراطا وتفريطا وإعجابا وشجبا فكم مـن أنـاس بـرروا      

آخرون فرطوا يف اجلهاد فتقاعسوا عن رد العـدو  حروبا عدوانية ومطامع دنيوية بدعوى اجلهاد وكم   
 منضبطة بضوابط اجلهاد شوهت     ونكصوا عن مقارعة العدو فكانت النتائج وخيمة وكم حركات غري         

   . اإلسالم وأورثت املسلمني عنتا وضياعاةمسع
 غـري   وكم متجنٍ على اإلسالم معتربا أن اجلهاد ال ينتظر مربراً وأنه دعوة إىل القتال الدائم ضد               

م كمـا   ١٩٩١املسلمني كما يقول القس هانز فوكنج يف مقاله املنشور جبريدة أملانية يف فرانكفورت              
  .حيكيه مراد هوفمان

وأمثال هذا يف املقاالت االستشراقية كثري وهم بذلك يربرون حرباً عدوانيـة ضـد املـسلمني                
  .لتمدينهم وجعلهم مساملني

س مرادفا دائما للقتال فاجلهاد مفهوم واسع فهو دفاع عن           واحلق أن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم لي      
 )الفرقـان  ٥٢(﴾وجاهدهم بِه جِهادا كَبِريا   ﴿ :احلق ودعوة إليه باللسان وهذا هو املعىن األول قال تعاىل         

يف سورة الفرقان أي بالقرآن الكرمي أقم عليهم احلجة وقدم هلم الربهان تلو الربهان ومعلوم أن تـالوة    
ل جهـادا واجلهـاد دعـوة إىل        قرآن ال تتضمن أعماال حربية فليس كل جهاد قتاال وليس كل قتا           ال

  .احلرية
 إال أن اجلهاد قد يكون أعماالً حربية كما أن هناك أعماالً حربية ليست جهاداً وهلذا قسم ابـن              

االنتقـام  إن أصل مجيع احلـروب إرادة  : خلدون احلرب إىل أربعة أنواع وذلك حسب دوافعها قائال     
ان الـيت تقـوم ـا األمـم         وحرب العدو ) التوسع(حرب املنافسة   : فتنةنوعان منها حروب بغي و    

  .املتوحشة
  . غضب هللا تعاىل ودينه وهي جهادحرب: ونوعان عادالن

  .وحرب على اخلارجني عن السلطان وهي حرب للعناية بامللك كما مساها
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يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّـار      ﴿ :وة كقوله تعاىل  وبناء على آيات عديدة يف فترات من تاريخ الدع        
  هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمتعاىل وقوله )التحرمي ٩(﴾و  :﴿       نيرِكـشلُواْ الْمفَاقْت مرالْح رهاَألش لَخفَإِذَا انس

موهمدتجثُ ويالتوبة ٥(﴾ح(  
رمح مشرع إال أن من يراجع أسباب الرتول وتاريخ تطور          زعم قوم أن اإلسالم سيف مسلول و      

الرتاع بني اإلسالم وخصومه ميكن أن يفهم أنه ال تعارض بني هذه اآليات واآليات اليت حتدد هـدف          
القتال بأنه دفاعي إذ أنه ال جيوز اقتطاع اآليات عن سياقها الكلي كما حياول املستشرقون وتالميذهم                

  .أن يفعلوه
 الواردة يف   ٢٤ق ميكن اعتبار املسيحية دين حرب إذا حكمنا عليها من خالل الفقرة              وذا املنط 

ال تظنوا أين جئت أللقى سالماً       ":إجنيل مىت اإلصحاح العاشر مما نسبه إىل سيدنا عيسى عليه السالم          
  " .على األرض ما جئت أللقى سالما بل سيفاً

إن : وقال ابن تيمية   ،جبار الناس على الدين    فاحلرب يف اإلسالم إمنا هي حرب دفاعية وليست إل        
وأن غـزوات   . قة مع غري املسلمني هي املساملة     احلرب اإلسالمية إمنا هي حرب دفاعية ألن أصل العال        

  . ترجع إىل هذا املعىن عند التأمل� النيب
م كان املشركون فيها ه   ) غزوة٢٧( اليت خاضها ضد املشركني      �حروب النيب   : قال يف رسالة القتال   

املعتدين أو املتسببني بأسباب مباشرة أو غري مباشرة وهذا يؤكد أن األصل مع الكفار السلم ال احلرب                 
 أنه مل يبدأ أحـداً  � يبدؤوهم بذلك واملتواتر من سريته �ولو كان األصل معهم احلرب لكان النيب       

  )  ١٢٥ص".( بالقتال
 أا ليست مبنسوخة وال خمـصوصة وإمنـا         مجهور السلف على  : "السياسة الشرعية " ل ابن تيمية يف   قا

النص عام فال نكره أحداً على الدين والقتال ملن حاربنا فإن أسلم عصم ماله ودينه وإذا مل يكن مـن                    
 أكره أحداً على اإلسالم ال ممتنعاً وال        �أهل القتال ال نقتله وال يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول اهللا              

  )١٢٥السياسة الشرعية ص".(  مثل هذا لكن من أسلم قبل إسالمهمقدوراً عليه وال فائدة يف إسالم
الـسياسة  ".(ألن القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا فال يباح قتلهم رد الكفر              : وقال
  )    ١٢٣ص الشرعية

 عن املسلمني واملستضعفني وليست هجومية بلغة العصر وإمنا كانت إلنقاذ           يةدفاعواجلهاد حرب   
 وجهة نظر شيخ اإلسالم ابـن  - يف كتابه ابن تيمية  -ملستضعفني وقد شرح الشيخ اجلليل أبو زهرة        ا

  . تيمية شرحا ضافياً
أُذنَ ﴿: وكذلك أشار العالمة الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهللا تعاىل إىل ذلك عند قوله تعـاىل               

  .تنبيه على أن القتال املأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء أنه )احلج ٣٩(﴾للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا
  . وكان هذا شرعاً ألصل الدفاع عن البيضة: وقال يف آخر شرحه
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وقد نبه ابن عاشور على أن غزوة تبوك إمنا كانت رداً على هجوم حمتمل من الروم بالشام كمـا             
 بيته يف وقت مل يكن يأتيه فيـه         يدل عليه حديث عمر يف الصحيح عندما جاءه أخوه من األنصار يف           

فقال عمر أجاء صاحب غسان ألم كانوا يتوقعون غزوا من أحد ملوك غسان بالشام مدعوما مـن                 
  . الروم

 فرض كفاية وقال بعض      وقد اختلف العلماء يف وجوب جهاد الطلب فقال كثري من العلماء إنه           
  .د الرب ليس واجباً وإمنا يستحبئمة ابن أيب شربمة والثوري و أيب عمر بن عبالعلماء كاأل

لردع الدول ااورة للدولة املـسلمة عـن        ) السلطة(  وجهاد الطلب وهو جهاد يقرره اخلليفة     
التفكري باإلخالل باألمن على احلدود وليس من شرطه وقوع حرب بل ديـد واسـتعراض للقـوة         

غيري دينهم بل يف غالب األحـوال       وإعداد للقوة ومترين للجيوش وليس الغرض منه إجبار الناس على ت          
ار ار دار هدنة وصلح وعهد ولـيس د       دد وحسن اجلوار وبالتايل ليصبح ال     على معاهدات لتأمني احلدو   

فراد واجلماعات فيه إال حبكم كوم جيوشا أو أعضاء يف اتمع           حرب وهو أمر سلطاين ال دخل لأل      
كما قال عليه   " وإذا استنفرمت فانفروا  " األمرم العسكرية إذا صدر إليهم      حبيث عليهم أن يؤدوا خدمته    

  .              الصالة والسالم
وإذا كان هذا مرغبا فيه فألن اإلسالم يعترب كل أعمال اإلنسان اهلادفة اليت تدعو إىل اخلري طاعة                 

  .هللا
ـ                  اومل يتحرك املسلمون يف جهاد طلب منذ أكثر من ثالمثائة سنة تقريباً منذ إنتهاء حـصار فين 

م وبعد ذلك كانت مستعمرات اخلالفة يف البلقان واليونان تثور من وقت آلخر بل كل قتـال              ١٦٨٣
  .   املسلمني كان يف بالدهم وعلى أرضهم

  . وهذا يشبه ما ذكر يف املواد األوىل من ميثاق األمم املتحدة حول احملافظة على األمن العادل
شري إليه اآليات القرآنية العديدة مبينة أسبابه وهو        أما اجلهاد الدفاعي فهو حمل اتفاق وهو الذي ت        

 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِـأَنهم    ﴿: قال تعاىل  الظلم املتمثل يف الطرد عن الديار واحلجر على احلرية الدينية         
  )احلج ٣٩(﴾ظُلموا

ته  يف شـرحه     وهذه اآلية يعتربها املفسرون أول آية نزلت يف القتال  يقول ابن هشام يف سـري               
:  حدثنا أبو حممد عبد امللك بن هـشام قـال         : بسم  اهللا الرمحن الرحيم قال     : لسبب نزول هذه اآلية   

 قبل بيعة  العقبـة      � وكان رسول اهللا  : حدثنا زياد بن  عبد اهللا البكائى عن حممد بن إسحاق املطليب           
اهللا والصرب على األذى والـصفح عـن     مل يؤذن له يف احلرب ومل حتلل له الدماء إمنا يؤمر بالدعاء إىل              

اجلاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من املهاجرين حىت فتـنوهم  عن دينهم ونفوهم مـن                 
منهم . وبني هارب يف البالد فراراً منهم     معذب يف أيديهم     من بني مفتون يف دينه ومن بني         بالدهم فهم 

عتت قريش على اهللا عز وجل وردوا عليه ما         من بأرض احلبشة ومنهم من باملدينة ويف كل وجه فلما           
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 وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه أذن           � أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه     
 يف القتال واالنتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم فكانت أول آية أنزلت يف إذنه              � اهللا عز وجل لرسوله   

 ملن بغى عليهم فيما بلغين عن عروة بن الـزبري وغـريه مـن               له يف احلرب وإحالله له الدماء والقتال      
  أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَـدير          ﴿:العلماء قول اهللا تبارك وتعاىل    

         قُولُوا رإِلَّا أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينضٍ   الَّذعم بِـبهـضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنب
لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثرياً ولَينصرنَّ اللَّه من ينـصره إِنَّ                

  زِيزع لَقَوِي اللَّه    كَّنإِن م ينالَّذ          وفرعوا بِـالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماه
  ) احلج٤١-٣٩(﴾ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

أي أين إمنا أحللت هلم القتال ألم ظلموا ومل يكن هلم ذنب فيما بينهم وبني الناس إال أن يعبدوا                   
 �  وأم إذا ظهروا أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكـر يعـىن الـنيب                 اهللا

  ) ٤٦٧السرية النبوية : ابن هشام.( وأصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني 
:  قال تعـاىل   والسبب اآلخر هو إنقاذ املستضعفني وإسعافهم وهذا ما تشري إليه آية سورة النساء            

 تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُـونَ             وما لَكُم الَ  ﴿
                   نكـن لَّـدـا مل لَّنعاجا ويلو نكن لَّدا مل لَّنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هـذه نا منرِجا أَخنبر

صانالنساء٧٥(﴾ري (  
  رد العدوان :  والسياق الثالث

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّـه الَّـذين يقَـاتلُونكُم والَ تعتـدواْ إِنَّ اللّـه الَ يحـب                  ﴿: قال تعاىل 
يندتعالبقرة١٩٠(﴾الْم (  

ك ى عـدو  ن حرباً عل  أن تش لك  ليس  أنه  وقد اعتربها ابن جرير أول آية نزلت يف القتال ومعناها           
  . وذلك يف سبيل اهللا ألنك تدافع عن نفسك وأنت مظلوم فأنت على حقمرد عدواوإمنا عليك 

وإِنْ عـاقَبتم  ﴿:  قال تعـاىل  ويف هذا املعىن من رد العدوان وإيقاف الظامل عند حده دون زيادة  
 متربن صلَئو م بِهتبوقا عثْلِ مواْ بِمباقفَعابِرينلِّلص ريخ والنحل١٢٦(﴾لَه (  

إِنما السبِيلُ علَى الَّـذين    ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ﴿: وقال تعاىل 
           ذَابم علَه كلَئأُو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلييمأَل       كإِنَّ ذَل غَفَرو ربن صلَمو

  ) الشورى٤٣-٤١(﴾لَمن عزمِ الْأُمورِ
 نالحظ يف اآليتني األخريتني اإلشادة بفضيلة الصرب والتسامح بعد اإلذن  بالدفاع ضـد الظـامل                

  .دوانهوع
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. عمال القـوة  ال إفراط فيه يف است     . رد على العدوان   -هذه احلرب ختضع لكل معايري الفضيلة       و
 هلا ضوابطها الشديدة يف احلفـاظ علـى املـدنيني           -إفساح اال للحرية الدينية     . ءإسعاف للضعفا 

   .والضعاف والعمال الفالحني واألجراء ورجال الدين والنساء
افظة على األشجار املثمرة وعلى احليوانات واملنع من حرق الغابات وإيذاء غـري املقـاتلني               واحمل

      اهدات احتراما شديدا حىت ولو كانت يف بعض األحيان تبـدو جمحفـة إـا حـرب                واحترام املع 
 فيها قيادة واحدة وليست لعبة دموية يقوم فيها اجليش بقتل من يشاء وينـهب مـا يـشاء                   -نظيفة  

إا حرب ضرورة إا بلغة العصر حرب يؤيـدها القـانون الـدويل              - ويهجم ويغري على من يشاء    
  "٥١لية وميثاق األمم املتحدة وخباصة املادة واملعاهدات الدو

تعترب أطراف  اإلتفاقيـة أن      :  ما يلي  نص على تمشال األطلسي يف املادة اخلامسة      واتفاقيات حلف   
أي هجوم عسكري ضد أي منها يقع يف أوربا وأمريكا الشمالية موجهاً ضد مجيع األطراف وتعتـرب                 

 الدفاع املشروع فردياً ومجاعيـاً املعتـرف بـه            يف حالة وقوع ذلك أن كل واحد منها ميارس حق         
يف املادة احلادية واخلمسني من ميثاق األمم املتحدة يساعد كل منهم اآلخر فرديا أو              " الدفاع الشرعي "

  ."باتفاق األطراف
ومبقارنة ما نقل الباحث األملاين شيفلن عن العهد القدمي ترى كيف كان هذا الدين احلنيف رمحة                

  :صه كالتايلللعاملني ون
  :ففى التوراة مثال تقسم الشعوب إىل قسمني

     سـفر  ( فبخصوص الفئة األوىل يطلب يهوه من شعبه أن يعرضوا علـيهم شـروطاً للـسالم                
          فـإذا قبلـوا واستـسلموا فعلـيهم أن يكونـوا عبيـداً إلسـرائيل               ) ١٠:٢٠إصـحاح   : التثنية

  ) ١١-٢٠: التثنية.( بالسخرة
ستسلموا لكم سلمياً وحاربوكم وبعد ذلك انتصرمت عليهم فاقلتوا كل رجاهلم حبـد             أما إذا مل ي   

يأخـذها  " النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتـها         "أما  ) ١٣:٢٠:التثنية.(السيف
  )١٤-٢٠التثنية .(املنتصر غنيمة

عربانية املقيمة داخـل أرض   إال أن هذا االستعمال املصنف واملدرج ال ينطبق على الشعوب غري ال           
لعنة "أو  " الدمار املقدس "أو  " باحلرمان"فهؤالء حتل عليهم اللعنة وهي مصطلح غالباً ما يترجم          .امليعاد
  ".الدمار

                م ويف سياق الهوت سفر التثنية فإن إحالل اللعنة على مجاعة ما هو صنو لإلبادة الكاملة حليـا
  .الشخصية واإلجتماعية والروحية

ومن بالتوراة األصلية كتاباً مرتالً من عند اهللا تعاىل فيه هدى ونور لكن ممارسات البشرية               وحنن ن 
  .هي اليت حرفت املضمون وأساءت التطبيق
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  :مفهوم الوالء والرباء -٢
إن الوالء والرباء موضوع كثر استعماله يف أدبيات احلركات التكفريية اليت وسعت جيوبه وجرت             

ل االقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية واألمنية اليت ختـدم الـسالم           ذيوله على عالقات الدو   
  . وتساعد على احلصول على التكنولوجيا وتعني على التنمية

واحلقيقة أن هذا املفهوم عقدي يتعلق بالوالء يف العقيدة والدين وامللة وهو الذي يكفـر فاعلـه                 
  .وينصر خاذله

املعاشرة احلسنة واجياد سبل الوئام يف العيش املشترك فهذا ليس          أما الوالء لتحصيل مصاحل الدنيا و     
  .مبذموم

 وقد حقق الفخر الرازي يف تفسريه الكبري هذه املعاين يف تفسريه لقوله تعاىل يف سورة آل عمران                
لك فَلَيس من اللّه في شـيٍء       الَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَ          ﴿

  )آل عمران ٢٨(﴾إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً
وهـو  .  نوعاً ثالثاً يعترب حراماً وليس كفراً وهو مواالم يف الفساد واالضرار باملسلمني            نعم ذكر 

آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم     يا أَيها الَّذين    ﴿: املشار إليه يف سورة املمتحنة بقوله سبحانه وتعاىل       
         أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَـد كَفَـروا بِمـا جـاءكُم مـن الْحـق يخرِجـونَ الرسـولَ                    

اكُمإِيطط املـسلمني    يف قصة حاطب رضي اهللا عنه ألنه أنفذ كتاباً إىل العدو خيربهم خب             )املمتحنة ١(﴾و
  .لغزوهم، ومل يعترب كافراً وال خارجاً عن الدين بل وجه إليه اللوم والعتاب واكتفى منه باإلعتذار

  .فالوالء إذا ثالثة أنواع مباح بل قد يكون مطلوباً حسب الغرض واحلاجة
  .ووالء هو كفر

  .ووالء حرام وليس كفراً
  :مفهوم التكفري -٣

  والردة رجـوع عـن       - أعاذنا اهللا منهما   -لكفر أو الردة    إن التكفري هو حكم على شخص با      
اإلسالم بعد إميان تقرر وحيث إن الردة تقابل اإلميان فمحلها القلب، ولكن الشرع وضع عالمات قد                
تكون قوالً صرحياً وهذا أوالها باالطمئنان إليه لكونه صيغة إذا صدرت من مكلف خمتار، وقد تكون                

  .ر من معىنفعالً واضحاً ال حيتمل أكث
والتكفري حذر منه الشرع احلكيم فتكفري املسلم كقتله وتظافرت نصوص الكتاب والسنة وأقوال             

  .معتربي األئمة على أنه ال يكفر بالذنب واملعصية
  . املائدةسورة احلكم بغري ما أنزل اهللا اعتماداً على آيات : وأهم ما يتذرع به املكفرون 
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تأويل هذه اآليات منقوالً عن علماء السلف كابن        " وى فكرية فتا"وقد بينت يف فصل من كتايب       
عباس وقتادة وجماهد وغريهم وأنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وأنـه ال حيمـل            

  .على الكفر املخرج من امللة إال يف حالة اجلحد أو األستهانة والتجريح
وبذلك اعترب بعضهم دار اإلسـالم      " احلاكمية"وقد غال التكفرييون يف هذه القضية حتت عنوان         

  .  دار كفر تباح فيها الدماء واألموال
  

  :توصيات وآليات
إن آليات تنفيذ ما ذكر وخباصة الشق الثقايف التربوي جيب أن تبدأ من البيت واملدرسة واجلامعة                

أيضا املنظمـات  واملسجد واملراكز واملنتديات الفكرية ووسائل اإلعالم واامع الفقهية ودور اإلفتاء و   
الدولية ومراكز البحوث وأندية الشباب يف استراتيجية شاملة هلا مداها الزمين وبراجمها التفصيلية لقطع              

  .دابر فتنة اإلرهاب وحرمان اإلرهابيني من جتنيد أتباع جدد
  

يف أما على املستوى الدويل فإن التعاون الدويل جيري على قدم وساق            : خطة إسالمية للتعاون الدويل   
جانبه الردعي ويقترح البعض توسيع جمال التعاون ليشمل جماالت أخرى وهو أمر مرغـوب ولعـل                

وميكن لألمـم املتحـدة أن      : الفقرات التالية لكاتب غريب متثل توجهاً غربياً ذا الصدد حيث يقول          
ملسلح تستمر يف دورها كقوة فاعلة يف حماربة اإلرهاب من خالل مساندة شرعية التصدي العسكري ا              

له وزيادة فاعلية العقوبات االقتصادية والسياسية وتقوية وإدامة التعاون املتعدد األطراف حملاربته وأيضا             
  . عن طريق وضع معايري دولية ثابتة لتحديد املسئوليات

واألهم من هذا كله أن األمم املتحدة جبهودها الرامية إىل حسم الصراعات اإلقليميـة ورعايـة                
ادية واالجتماعية وتطوير سيادة القانون ومعايري احلكم املناسب تستطيع حتسني الظروف           التنمية االقتص 

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحليلولة دون استفادة اجلماعات اإلرهابية منها
 ملـؤمتر مدريـد     مبقترحاتكويف عنان    األمني العام لألمم املتحدة   وانطالقاً من هذه الرؤية تقدم      

  .نقاط حملاربة اإلرهابمخس حول الدميقراطية واإلرهاب واألمن تتكون من املنعقد 
اإلرهـاب كأسـلوب     وتتمحور االستراتيجية يف إقناع اجلماعات الساخطة بالعدول عن اختيار        

الدول عن دعـم اإلرهـابيني       لتحقيق أهدافها وحرمان اإلرهابيني من وسائل تنفيذ هجمام وإثناء        
 .اإلنـسان يف مكافحـة اإلرهـاب       ع اإلرهاب وأخريا الدفاع عن حقوق     وتطوير قدرات الدول ملن   

سـيادة  : القيم األساسية اليت تنادي ا األمم املتحدة       وقال عنان إن اإلرهاب ميثل هجوما مباشرا على       
واالحترام املتبادل بني الناس من خمتلف األديان والثقافات واحلـل الـسلمي             القانون ومحاية املدنيني  
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قبوله أو   ك ال بد أن تكون األمم املتحدة يف الصدارة ملكافحته حيث إن اإلرهاب ال ميكن              ذل للرتاع،
  .تربيره يف أية قضية كانت

لسنوات عديدة تؤدي دورا هاما يف مجيـع هـذه    وأضاف األمني العام أن األمم املتحدة ظلت
 .أن نقوم بأفضل من ذلكحنتاج إىل أن نفعل املزيد وجيب  ااالت وقد حققت جناحات هامة إال أننا

إن اإلرهابيني خيتارون األساليب اإلرهابية ألم "اليت وضعها قال عنان  ويف تفصيل أكثر للنقاط
 تلك األساليب فعالة إال أنه جيب أن نبني بوضوح وعن طريق مجيع السلطات املعنويـة  يعتقدون أن

  ".ثقافة وف ويف أيوالسياسية املمكنة أن اإلرهاب غري مقبول حتت أي ظرف من الظر
يف مقاومـة االحـتالل      وطالب عنان باتفاقية شاملة حتظر اإلرهاب جبميع أشكاله وقال إن احلق          

 .املدنيني عمدا ينبغي أن يفهم مبعناه الصحيح إذ ال ميكن قبول قتل أو تشويه

 املاضـي لدراسـة التهديـدات    وأكد األمني العام أن اللجنة رفيعة املستوى اليت عينـها العـام   
الدويل، طالبت بوضع تعريف لإلرهاب يوضح       والتحديات العاملية والتوصية بإجراء تغيريات يف النظام      

القصد منه التسبب يف وفاة مدنيني أو غري حمـاربني أو   أي تصرف يشكل إرهابا إذا كان     "ما إذا كان    
 منظمة دوليـة    م بغرض ختويف جمموعة سكانية أو إجبار حكومة أو         إحلاق األذى اجلسماين اجلسيم   

 ".االمتناع عنه على القيام بأي عمل أو
تنفيذ هجمام أوضح األمني العـام       أما بالنسبة للعنصر الثاين وهو حرمان اإلرهابيني من وسائل        

مسامهات هامة، فقد ظلت اتفاقية األمم املتحدة لقمـع          إن األمم املتحدة قدمت يف هذا اال      "قائال  
سنوات، مؤكدا أن هناك حاجة إىل اختاذ إجراء فعال ضـد غـسيل              ٣  سارية ملدة  ومتويل اإلرهاب 

 ".حرمان اإلرهابيني من احلصول على املواد النووية األموال باإلضافة إىل
 يقع بعد فإنه ال يعترب مربرا للرضا مبا حتقق بل يتيح ذلك فرصة               مل وأضاف عنان أن هجوما كهذا    

 .إجراء وقائي فعال أخرية الختاذ

اجلماعات اإلرهابية، أشار األمني العـام إىل    للعنصر الثالث وهو إثناء الدول عن دعمأما بالنسبة
التصدي للدول اليت تأوي اإلرهابيني وأن جملس األمن فرض          أن األمم املتحدة مل تتوان يف املاضي عن       

 .خمتلفة عليها جزاءات

الدول أن تعلم أن جملس      وقال عنان جيب احلفاظ على هذه السياسة احلازمة وتعزيزها وعلى كافة          
ها ألي شكل من أشـكال الـدعم        تقدمي األمن لن يتردد يف استخدام التدابري القسرية ضدها يف حال         

  .ابينيهلإلر
طالب عنـان بتقـدمي      بتطوير قدرة الدول على مكافحة اإلرهاب فقد       أما العنصر الرابع واملعين   

اليت حتتاج إليها مؤكدا يف الوقت نفسه أن احلكم         اليت ال تستطيع بناء القدرات       املساعدة للدول الفقرية  
 .وسيادة القانون مها العامالن األساسيان يف مكافحة اإلرهاب الرشيد
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األمم املتحدة اإلمنائي يركز بصورة متزايدة على مسائل احلكم اليت ندرك أا  وأضاف أن برنامج
البلـدان يف    ساعدة االنتخابية باملنظمة إىل   هامة للتنمية مشريا إىل اخلدمات اليت تقدمها شعبة امل         مسائل

 .وبوروندي تنظيم االنتخابات كما حدث مؤخرا يف أفغانستان وفلسطني والعراق

إن "العام يف هـذا الـصدد    أما العنصر اخلامس واألخري فهو محاية حقوق اإلنسان، وقال األمني
جيمعون على أن العديد من التـدابري       املتحدة،   خرباء دوليني يف حقوق اإلنسان، مبن فيهم خرباء األمم        

  ".لإلرهاب تنتهك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للتصدي اليت تعتمدها الدول حاليا
بقانون حقوق اإلنسان ال ميكنه أن خيدم مكافحة اإلرهاب بـل علـى              وأكد عنان أن اإلخالل   

  .التوتر والكراهيةبلوغ هدفه مبنحه قاعدة أخالقية عليا وبإثارة  النقيض ييسر لإلرهايب
 األمني العام بإنشاء وظيفة مقرر خاص يقدم تقاريره إىل جلنة حقوق اإلنسان عن توافق وطالب

  ."تدابري حقوق اإلنسان مع قوانني حقوق اإلنسان الدولية
 يف هذا الوضع ؟ هل هو شريك        موقعه؟ و ما هو      للتعاون الدويل  فما هي رؤية العامل اإلسالمي      

   أم هو موضوع ؟ 
كافحة اإلرهاب ؟ وموقعه ىف املـشروع       مل ما هو مشروع العامل اإلسالمي       -  واحدة وبكلمة - 
   هو العب أو لعبة ؟ وهل" العاملي "الغريب
 اإلسـالمي أن    للعـامل  ميكن   هلوحيث أن املشروع الغريب قد جرب يف أقطار عدة من العامل ف            

  .  األولاهلدفجة إلصابة يتفرج على لعبة الدومينو هذه حيث تتساقط البيادق نتي
فيـه   مدعو لتقدمي مشروع متماسـك  -  وهو يدين اإلرهاب بشدة وقوة  - اإلسالمي   العامل إن 

حىت حيد  الوحيدة و  و دائمةالضحية  ال ال يكون    حىتقناع الغربيني به      نضباط إل شيء من األخالق واال   
قد رمت مناطق واسعة من      ئقهاحرا ايتها إذ أن   من خسائر معركة ال تلوح يف األفق         - على األقل  -

  .العامل اإلسالمي
؟ ومـا هـو       هو اإلرهاب اإلجرامي   فماجيب أن حيدد املشروع اإلسالمي مفهوم اإلرهاب         -١

  السلوك اإلرهايب ؟ 
طرافه ويقلع أصدافه ليتبني أن دفاع الـضعيف عـن أرضـه            يف غيبة تعريف جامع مانع جيمع أ      

ف متفق عليه يشكل معضلة قانونية وأخالقية ويفتح آفاقـاً          وعرضه ليس إرهاباً ألن عدم وجود تعري      
  .مظلمة يف العالقات بني الشعوب واألمم

  فهل مجع الصدقات من طرف اهليئات اخلريية وتوزيعها على الفقراء واملعوزين إرهاب ؟ 
لث بني   الزكاة يف اإلسالم تعترب الركن الثا      ففريضةتقوم بأداء وظيفة دينية     إذ أن هذه اهليئات إمنا      
   . يوزعوها على مصارفهاأن عليهم بنص القرآن الكرمي جيب  واملسلموناألركان اخلمسة لإلسالم 

  ؟ ممارسة الشعائر وغريها من املظاهر الدينية ميكن أن توصف بأا سلوك إرهايب هل  و



 - ٥٥ -

  هل نشر املعاهد الدينية وتدريس العلوم الشرعية إرهاب؟ 
ن خالل تعريف واضح وشفاف، تعريـف يـشخص اجلرميـة،           إا أسئلة جيب أن جتد أجوبة م      

فالتشخيص الصائب يهدي إىل الدواء الصائب، وعلى رجال القانون واحلقوق أن يقـدموا الزاويـة               
  .الصحيحة غري املنفعلة

 حىت يطمـئن العـامل الغـريب بـأن     اجلهادعلى املشروع اإلسالمي أن يعرف   فوىف املقابل    -٢ 
   . شكال ومضموناًاجلهادد فاإلرهاب خيتلف عن اإلرهاب ليس مرادفا للجها

مستعد لغـرس   اإلسالمي   إىل السالم والتعايش وذلك مؤصل من القرآن والعامل          يدعو اإلسالمف
  .  ثقافة السالم
 أا حرب بني دول لرد عدوان كما هـو          أيمام  اإلسالم هو حرب دفاعية يعلنها اإل      يف   فاجلهاد

 فال ميكن لفرد وال جلماعـة أن        ) احلج ٣٩(﴾..ذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا   أُذنَ للَّ  ﴿ نص القرآن الكرمي  
هجومية على أي بلد حتت أي ذريعة وعلى العلماء والفقهاء أن يسهموا            تعلن حربا أو تقوم بعمليات      

  . يف تعريف اجلهاد لتنضبط الفتاوى يف هذا اال
 يف قضية االام املوجه إىل األفـراد أو الـدول           ةالشفافي ؤكد على إن املشروع اإلسالمي سي    -٣

 البشرية فاإلنسان بـريء حـىت       والنظم وىف كل الشرائع السماوية      اإلسالميةألمهية البينة يف الشريعة     
  . بالطرق القانونية فبذلك تكون احلرب على اإلرهاب أكثر نظافةتثبت إدانته

 أخذ الربيء بارم وهـى القاعـدة        عدمإن املشروع اإلسالمي جيب أن يؤكد على قاعدة          -٤
 وإِبراهيم الَّذي وفَّى     أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى       ﴿ القرآنية التوراتية اإلبرامهية بنص القرآن    

  ) النجم٣٨-٣٦(﴾أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى 
   . تعترف ا كل الشرائع والقوانني الدوليةقاعدة وهى 
سيادة الدول يف حال مـا  و ةالدولي واثيقاحترام املوجوب إن املشروع اإلسالمي يؤكد على     -٥

   . حتت سياداون معينة أو يوجددولةإذا وجه االام إىل أفراد أو مجاعات ينتمون إىل 
 التحقيق واحملاكمة مع إبـالغ اجلهـة        بعملياتفهذه الدولة هي وحدها اليت من حقها أن تقوم          

  .ووضوحبشفافية إليها ررة بالنتائج اليت تتوصل املتض
 معاجلة موضوع اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة ستكون له أمهية كربى حلل العقـد               فإن وهلذا
 املباشر ملـا    للتدخل واألمنية والنفسية اليت تنشؤ من تنصيب دولة لنفسها مهما كانت قوا             القانونية

  .مالئمةة أجواء لإلرهاب أكثر يسبب من زعزعة األمن ورمبا من يئ
 إن املشروع اإلسالمي يؤكد على وجوب وجود مشروع دويل ملعاجلة الفقـر واخلـصاصة               -٦

  . حيترم حقوق الدول الفقرية يف النمو الذايت ويتيح معاملة منتجاا وسلعها معاملة تناسب أوضاعها
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ي والديين والثقايف للبشرية    إن املشروع اإلسالمي يؤكد على ضرورة احترام التنوع احلضار         -٧
  .باعتباره إثراء وانسجاماً وليس تبايناً وصداماً

أمهية معاجلة املظامل يف العامل حىت جتتث جذور        وأخرياً وليس آخراً يؤكد املشروع اإلسالمي        -٨
  . وإنصافاً وطمأنينة ألنه أكثر عدالً ويأ الظروف لعامل أكثر سالماًاإلرهاب
الح املطلوب دولياً وحملياً لتخفيف محلة اهلجهجة والتشهري املسلطة على           حتديد مفهوم اإلص   -٩

  .دول العامل اإلسالمي
وهو إصالح يشمل ااالت الثقافية والسياسية مع االحلاح على أن يكون مؤصالً مـن أرضـية                

ـ       الحات إسالمية ليكون مفهوماً ومقبوالً ناشئاً عن تفاعل بني جدلية التراث واملعاصرة بدالً مـن إص
  . منبثقة من روح اتمع وحاجاتهمظهرية يجها الضجة العاملية غري

 إجياد آليات تعاون أمين تنساب فيها املعلومات بشكل متبادل بني الدول على قدم املساواة               -١٠
  .دون احتكار

ف عل كل االطرا  جت أن   عشر متثل حماولة الجياد عقد عاملي طوعي يتمتع بأخالقية         ال النقاط هذه   إن 
  .االجرامياالرهاب  تتصرف بطمأنينة وثقة متبادلة تقضى على

أدعي أن املثقفني وحىت احلكومات اإلسالمية تشاطر شعوري حباجة إىل مثـل هـذا              ميكن أن   و
  .امليثاق بل أدعي أن اإلنسان البسيط الذي حيلم بالعدل ويرغب يف السالم له نفس الشعور

مور ىف داخل العامل االسـالمي وخارجـه ىف     ترك األ  هذه املوضوعات احليوية و    إمهال شأن   ومن
  . أجواء احلروب وتوتراا واالامات الغامضة ضد جمموعات تعيش ىف الظالم الدامسرياحمهب 
  .   من الكساد االقتصادي وحالة اجتماعية معكرة ووضعاً مزعزعاً وضعا أمنياًينشأ ذلك كل 

  
وهو سبحانه وتعاىل ويل
ُّ

   التوفيق
  
  
  
  

الشيخ الدكتور عبد اهللا بن بيـالشيخ الدكتور عبد اهللا بن بيـالشيخ الدكتور عبد اهللا بن بيـالشيخ الدكتور عبد اهللا بن بيـ                                                                                                                                                                                                                                                            
ّّ ّّ

        ـهـهـهـه
ًسابقا–وزير العدل                                                                  

-  
 جدة-ستاذ جبامعة امللك عبد العزيز واأل


