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  الدكتــور مطيع اهللا بن دخيل اهللا الصرهيد احلربي
  املستشار بإمارة منطقة مكة املكرمة

  م ٢٠٠٦ فرباير ٢١هـ املوافق ١٤٢٧ حمرم ٢٢
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   : لمجمع لحممد احلبيب ابن اخلوجة األمني العام الدكتور معايل تقديم 
  . م حممد وعلى آله وصحبه وسلعلى ، صلَّ  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أبدأ هذه اجللسة مبا يقتضيه األدب ، ويوجبه اإلكرام ، فـإن مساحـة الـدكتور                  
رنا اليوم قد أسعفنا إىل رغبتنا وسيتقدم ببحث حول اإلرهاب ، اإلرهـاب             الفاضل حماض 

وأثر العدوان فيه على الناس مجيعاً ، وما قدمه احملاضر من أوراق مت توزيعها عليكم تكفى                
يف اإلشارة إىل دوره الكبري يف حبث هذا املوضوع باخلصوص فقد كتب فيه حبوثاً ال تقل                

، وهو يأيت يف حبـث هـذا        القائمة املوضوعة بني أيديكم     عن مثانية ، وهي موجودة يف       
املوضوع يف امع بعد مساحة الشيخ اجلليل عبد اهللا بن بيه الذي بدأ هو باحلديث عـن                 
اإلرهاب ، وذكرنا يف ذلك الوقت أننا حنتاج إىل عقد ندوة وهذه الندوة ستكون قريبة إن                

ر العناصر الذي سيتولون إدارة هذه الندوة       وخنتا،  شاء اهللا عندما تتوفّر األسباب من جهة        
أقول باملناسبة إنّ هذا املوضوع الذي دعي له حماضرنا ليس موضوعاً عاديـاً             . والقيام ا   

فإذا كُنا قد قرأنا ووقفنا على كثري من الدراسات يف اللغة العربية ويف غريها من اللغـات                 
اس باعتبار أنه يشري إىل أمر جديـد أو إىل          فذلك ألمهيته وهو مل يبق حديثاً يستمع إليه الن        

قضية تعرض لكثري من الشعوب واألمم يف هذه العصر بل أصبح قضية علمية حتتـاج إىل                
الدرس وحتتاج إىل االلتفات لقضايا فرعية تتصل باإلرهاب ، فهذه كلّها أرجو أن سيادته              

ه يستطيع أن يقوهلا ارجتـاالً ،       يتفضل علينا باإلشارة إليها حىت تلك اليت مل يتناوهلا بكتابت         
وهذا ما جيعل للحصة أو للحديث أثراً كبرياً يف النفوس ومنطلقاً للمناقشة وللحديث حول              
املوضوع ألننا هنا ال نتلقَّى فقط ولكننا نريد أن نسهم يف كل موضوع ليشارك أعـضاء                

رحوها بأنفـسهم أو     تعنيهم إما بكوم اقت    ضاياه اليت قمنتدى الفكر اإلسالمي يف دراسة      
لكوا مقترحة أو مفروضة من الظروف واحلاالت االجتماعية اليت نعيشها ، ولذلك فإين             
أبدأ بشكره الشكر الكبري والثناء العطر على استجابته الكرمية وأدعوه ليشنّف أمساعنا ذا             

  . جزاه اهللا خرياً وأمده باعانته ، وشكراً لكم ، البحث الكرمي 
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   : فضيلة الشيخ  حممد احلبيب ابن اخلوجة 
على هذا البحث القيّم الذي تناول كثرياً مـن املوضـوعات   سيادة األستاذ   شكراً    

وجعلها معك تنتقّل من موضوع إىل آخر ومن جانب جديد يطوي ما قبله ويضيف إليـه     
ا تفضلتم شاهد على سعة علمكم وحنن يف حاجة إىل االسـتفادة            أشياء كثرية ، وهذا كم    

من هذا ، وما كتبتموه من هذه الكتب الستة يصلح أن يكون مرجعاً للدارسني والباحثني               
وأُذكَّر بأن مثـل    . ليتداركوا اجلوانب اليت مل يقفوا عليها فيما قرؤا من حبوث ودراسات            

يف العامل اإلسالمي ، وال      ناس سواء يف الغرب أو    هذا املوضوع قد عين به عدد كبري من ال        
ردنا أن يكون العمل علمياً أن نأيت على مجلتها أو على عدد كبري منها لتتضح لنا                أبد إذا   

الفكرة حول اإلرهاب يف خمتلف اتمعات ال اإلسالمية وحدها بل حتى الغربية ، وأقول              
يف النفس قضايا مل نجِب عنها ، ولكـن     هذا ألن حبث اإلرهاب كما تفضلتم بعرضه يثري         

بشيء من االختصار أصبحت غري واضحة ولو أنكم أخذمت موضوعاً فرعياً من موضوعات      
اإلرهاب لكان ذلك أجدى للناس فيما يقبِلون عليه لضيق أوقام ، وجزاٌء لكم مـن اهللا                

 اهللا بن بيه الذي سبق      جزاًء كرمياً حسناً ، وأُعطي الكلمة لشيخ اجلماعة مساحة الشيخ عبد          
  . يف هذه القاعة للحديث يف نفس املوضوع ، فليتفضل 

  

مساحة الشيخ عبد اهللا بن بيه
ّ
  :  

احلمد هللا رب العاملني ، اللهم صلَّ وبارك على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسـلم                 
  . تسليماً 
ن فـضيلة   وأرى أ . فقـط   كنت مستمعاً   ومر شيخنا مطاع وإن مل أكن مستعداً        أ  

الدكتور مطيع اهللا الذي حاضر يف هذا املوضوع قد أحاط بكثري من جوانبه كما تفـضل                
واحلقيقة أنّ املوضوع ذو شـجون      . معاىل شيخنا الشيخ احلبيب ، وأملَّ بكثري من القضايا          

وذو تفريعات كثرية ، وهو موضوع ال يزال الناس يف حرية من أمره وقد كنـت قبـل                  
ا والتقيت بوزير الدولة لشؤون الشرق األوسط والكمنولث وكانـت          بوع يف بريطاني  سأ

وطبعاً حنن وإيـاهم يف وضـع       . األسئلة كلها تدور حول اإلرهاب وإشكالية اإلرهاب        
كلٌ منا يرى أن اآلخر هو اإلرهايب ، فاآلخر هـو           . صعب ألننا ال نرى من نفس الزاويه        

  : ضربت هلم مثالً بقول الشاعر . املعتدي 
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   أمله الخلي فقال غنّى    ت 

               ومثّله الشجي فقال ناح  
نظر إليه من زاويته فقال هذا غناء يطـرب         هو هديل احلمام هو شيء واحد لكن واحد         

فإشكالية هذه احلضارة أـا     . واآلخر نظر إليه من الزاوية اآلخرى فقال هذا نوح وبكاء           
هي حضارة مجعـت بـني      . ضارة اإلسالمية   ناىف يف كثري من مبادئها مع احل      ـرة تت احض

وهلذا صـعبت مكافحـة     . اجلهل والسخيمة التارخيية اليت حتملها على اإلسالم        : شيئني  
اإلرهاب ألنه ال بد من وجود شريكني يف هذه القضية لتحلّ ما دام الشريكان هم شركاء                

يان يرتكبون أعمـاالً    متشاكسون على خالف يف كثري من القضايا بل إم يف بعض األح           
اإلرهاب يصبون الزيت على النار كما يف قضية اإلساءة إىل سيد اخللق وحبيب             هي لصاحل   

يف لقائنا مع الكنيسة هم ركّزوا كثرياً على حرية التعبري وأن املقدس ال جيـب                . �احلق  
كن أن تعبـر يف     إن اإلساءة مي  : لنا  ق وحنن ركّزنا على املقدس و     ،أن يعارض حرية التعبري     

ودار بيننا كالم كثري وحـرروا      . بيتك لكن أن تأيت إىل بييت لتفسد فيه هذا ليس مقبوالً            
ه إيل لكن يف النهاية هم يقدّمون دائماً النتيجة على املقدمة ، يقولون             ورسلأبياناً مشتركاً و  

 د اإلساءة إىل الـنيب لقد ساءنا األعمال العنيفة اليت قام ا الناس بع [: ذا البيان  ـيف ه 
  . ، فنحن قلنا هذا ليس مقبوالً ، ال بد أن تدينوا اإلساءة أوالً مث ننتقل إىل هذا  ] �

ال ميكن  . رهاب هي مشكلة دولية ال ميكن أن حتلّ إال يف نطاق العامل كلّه              إذن مشكلة اإل  
تـرم بعـضهم    جلهة أن حتلّ إرهاب دون أن توجد قناعة لدى اجلميع بأن يتعاونوا وأن حي             

ما سوى ذلك فهي حلـول عرجـاء        . بعضاً ، وأن حتترم الثقافات وأن حتترم الديانات         
هذه قناعيت وهذا ما قلتـه للنـاس ،         . وحلول جزئية ال ميكن أن تقضي على اإلرهاب         

  . أشكركم واهللا حيفظكم ويرعاكم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

  : عبد اهللا االزدي الدكتور 
سـيدنا  رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم وبارك على         احلمد هللا   الرحيم ،   م اهللا الرمحن    بس 

   . وسلّم تسليماً كثرياً وعلى آله وصحبه ، ونبينا حممد 
وبعد ؛ فأشكر القائمني على هذا املنتدى الفكري الذي أتى لنا مبثل هذا احملاضـر                 

   لشكر اجلزيل لفضيلة احملاضـر علـى   بام الذي أفادنا كثرياً عن موضوع اإلرهاب ، وأتقد
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اً من جوانب اإلرهاب الذي حنن حباجة ماسة إىل معرفة          ثريحماضرته القيّمة اليت بين فيها ك     
وفضيلة احملاضر قد تناول إرهاب الدولة وعرج بنا عرب التاريخ وذكر مـا             . هذه املسائل   

 لغري املسلمني �عاملة الرسول ولّدته احلروب بني املسلمني وغريهم من مآسٍ ، مث تناول م   
الذي تئن حتـت    وقضايا أخرى مثل اجلهاد وغريه ومل يركّز على اإلرهاب املُنظَّم املعاصر            

وطأته اإلنسانية اليوم ، ويبدو أن سعة علمه وتوقّد فكره جنحا به عما كان ينبغي ذكره                
لك وخباصـة الفكـر     بذا لو ألقى الضوء على ذ     وكُنا حباجة إىل بيان ذلك بإسهاب ، فح       

اإلرهايب الذي تولّد من اإلرهاب يف بالدنا حيث ذهب أصحاب هذا الفكـر إىل اـام                
املؤسسات التعليمية واجلمعيات اخلريية واملساجد أنها ولّدت اإلرهاب وهي اليت فرخـت            

  . وشكراً لكم ، والسالم عليكم ورمجة اهللا وبركاته . هذا األرهاب 
  

  :  حممد احلبيب ابن اخلوجة فضيلة الشيخ الدكتور
شكراً سيدي ، هذه مالحظات طيّبة جداً وخصوصاً قـضية اإلرهـاب علـى              

      اس من ظلم ومن إرهاب يف األمر بتغـيري منـاهج            اإلرهاب ، فإن اإلشارة إىل ما مسالن 
دراسام وعلومهم وحمتويات هذه الكتب هو ضرب من اإلرهاب ال يقبـل وتـدخلٌ يف       

  . الء الناس شأن ال يعين هؤ
  

  :مشعل السلمي الدكتور 
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد ،               

  . آله وصحبه أمجعني وعلى 
أوال   

ً
 أتقدم جبزيل الشكر لسماحة الشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة علـى             :

  . دعوته هلذه احملاضرة القيّمة 
أهىنء فضيلة الدكتور مطيع اهللا بن دخيل اهللا احلريب على هذا البحث القيّم   : ًا وثانيـ

املتميّز يف طرحه وأسلوبه والذي قضى فيه كما قال سعادته عقدين من الزمن ، اعتمد يف                
  . اجلانب النظري واجلانب العملي : ذه الظاهرة على اجلانبني هلمناقشته 

مصر ، تركيـا ،     : عظم اتمعات اإلسالمية    اإلرهاب كما يعلم سعادتكم مس م     
 وهناك جدل ونقاش يف اجلامعـات     . اململكة العربية السعودية ، الكويت ، قطر ، املغرب          

فهناك من يرجع اإلرهاب    . ومراكز البحوث ووسائل اإلعالم حول أسباب هذه الظاهرة         
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 ، وهناك من يـرده إىل       إىل املناهج الدينية ، وهناك من يعزوه إىل الظرف السياسي الدويل          
أنا الحظت أن قضية املناهج الدينية مل توضع يف أسباب اإلرهاب الـيت  . عوامل اقتصادية   

احلقيقة أن هذا املوضوع موضوع حمل نقاش وجدل اليـوم خـصوصاً يف             . عرضتموها  
كم وسائل اإلعالم وأصبحت هذه مة يف احلقيقة للمناهج الدينية ، فأرجو مـن سـعادت           

م بإعطائنا رأيكم العلمي املوضوعي حول هذه املسألة التكر .  
أما األمر الثاين وهو سؤال خمتصر وموجز بالنسبة للحلول العملية الواقعية ، مـا              
هذه احللول العملية والواقعية اليت يرى سعادتكم طرحها لعالج هذه الظاهرة على املـدى              

  . القصري وعلى املدى الطويل ؟ 
 وهـذا   –رية جداً وهي خبصوص مالحظتكم أن اجلامعـات         وأخرياً مالحظة صغ  

أريد أن أؤكد لكم أن     .  ال تدرّس العالقة الشرعية بني احلاكم واحملكوم         –حسب فهمي   
قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز يوجد لديه مادة ختصصية باسم النظام             

 بني احلاكم واحملكوم من منظـور       السياسي يف اإلسالم ، وهي تدرّس كل جوانب العالقة        
  . وشكراً لكم . شرعي 

  
  

  : ستشار إبراهيم عبد الرمحن امل
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم 

أشكر املستشار الدكتور مطيع اهللا على هذه احملاضرة القيّمة واقتـرح تلخيـصها             
رات ألنهم  وتوزيعها باللغة اإلجنليزية على السفارات الغربية وعلى ما شابه ذلك من السفا           

ويتعرفوا أن اإلسالم املتهم ظُلماً باإلرهاب ليس       ،  على اإلسالم   أحوج إلينا من أن يتعرفوا      
أتذكَّر قبل أن   . على اإلطالق إرهابياً وإنما اإلرهاب األول يف العامل اآلن يأيت من أمريكا             

زيد عـن سـاعة     ترك الرئيس كلينتون البيت األبيض أنه اجتمع مع البابا السابق ملدة ت           ـي
كاملة ، كان أيامها البابا ضعيفاً ومريضاً وال يستطيع أن يستوعب أي اجتماع أكثر مـن    
مخسة عشر دقيقة ، وملّا سأل الصحفيون الرئيس كلينتون عن سبب هذا االجتماع الطويل              

مسألة اإلجهاض واملـسألة    : لتان  أ مس [: وما هي املشاكل املهمة اليت بحثت ؟ أجاب         

معىن ذلك أنه كـان     .  ورفض أن يعطي أي توضيح ملعىن املسألة اإلسالمية          ]مية  اإلسال
تبـاع  اهنالك ختطيط خبيث مسيحي من البداية حملاصرة اإلسالم ، وحنن أحوج اآلن من              
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ذّة باإلضافة إىل املنشورات واحملاضرات والوعي إىل أن حناول أن ندافع عن أنفسنا            وسائل ف 
   . وشكراً. لنكشف زيف الغرب 

  

  : قدار شالدكتور إبراهيم 
  . سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، والصالة والسالم على بسم اهللا 
 جـزاه اهللا    – البحث املؤصل واملوثّق والذي وفَّق للقيام به الدكتور مطيع اهللا            ذاه

من العلماء   وغريه من البحوث ومنها حبث الدكتور عبد اهللا بن بيه ، وهناك كثري               –خرياً  
واملفكّرين األفاضل ميكن أن تكون مترمجة ومصاغة بالطرق املألوفة واملتبعة عاملياً وخاصة            
يف الغرب وتنشر يف كتب ومقاالت يف اجلرائد من خالل االنترنت بل ميكن إطالقها مـن           
خالل التلفاز والفضائيات لتصل إىل عشرات بل مئات املاليني من البشر لتصحح املفاهيم             

نريـد  . وتضّلل من التأثري السياسي السليب املقصود على منطق ومبادئ اإلسالم وأهلـه             
نريد أن نصل إىل الناس حتى يفهموا       . وحنتاج إىل فريدمان وفوكوياما بالطريقة اإلسالمية       

هنا اقترح بتوصية وهي بتبنّي هذا املوضوع من قبل منتـدى الفكـر         . وأنا أعتربها دعوة    
والعمل على تصحيح املفاهيم بنشره وتبنّي جمموعة ممـن يقومـوا بالتحـدث             اإلسالمي  

  . وجزاكم اهللا خرياً وشكراً لكم . والتكلّم عرب الوسائل املختلفة 
   

األستاذ عبد اهللا فراج 
ّ

 :  
والصالة والسالم على أشرف املرسلني     احلمد هللا رب العاملني ،      بسم اهللا الرمحن الرحيم ،      

  . وعلى آله وصحبه أمجعني ، سيّدنا حممد 
يف البدء الشكر لكم هلذه الدعوة وجزاكم اهللا خرياً ، والشكر حملاضرنا فقـد أوىف   

. ووددت لو أنه حتدث عن اإلرهاب يف جمتمعاتنا اإلسالمية          . موضوعه من مجيع اجلوانب     
 إىل دراسة   نعم يقع علينا إرهاب من اآلخرين لكن اإلرهاب يف جمتمعاتنا اإلسالمية حيتاج           

دقيقة وميدانية لنعرف األسباب واجلذور احلقيقية له ، ولنستطيع التغلب عليه داخلياً قبـل          
. أن يكون خارجياً لنحمي أوالً مسعة اإلسالم ، فسمعة اإلسالم مرتبطة بسمعة املسلمني              
ا فإذا كان هناك إرهاب متصاعد يف جمتمعاتنا وكلكم يعرف ما تبثّه وسائل اإلعالم عن هذ          

فاحلقيقة أننا حنتاج إىل دراسة أعمق ملوضوع اإلرهاب يف الداخل ولعلّ أول ما             . اإلرهاب  
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جيب أو يطرأ على البال أن تكون هناك إصالحات حقيقية يف داخـل جمتمعاتنـا أوهلـا                 
  . اإلصالح السياسي حتى ميكن أن نقضي على اإلرهاب 

 اهللا أال يظلم من يكتبـون يف        والنقطة الثانية وهي سريعة أرجو من الدكتور مطيع       
الصحف فلعلّ كثري منهم يناقش هذه الظاهرة جبد وحياول الوصول ملعاجلات صحيحة ال             
خترج عن اإلسالم وليس كلّ الذين يكتبون يف الصحف هم صحفيون أو كُتاب جرائـد               

  . ال يعترب قوهلم : كما يقولون 
  وصلّى اهللا على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه ؛؛؛

  

           :              األمني العام 
شكراً يا سيدي على هذه املالحظات اليت ينبغي لكل من يتحدث أن يتحلّى ـا               
وأن يلتزمها ألا تؤكد الروابط بني الناس وجتعلهم متفائلني ومتجاوبني يعملون لغـرض             

  . واحد للوصول إىل اهلدف املنشود 
  

     : حممد عمر الزبري الدكتور 
  . أمجعني حممد ، وعلى آله وصحبه سيدنا على لّى اهللا صم اهللا الرمحن الرحيم ، وبس

  : عندي نقطتني فقط وسأختصر ما أمكن 
أوال 
ً
.  فيه تقـسيمات أو تقـسيمني        اًرأريد أن أضع تصو   . املسلم باآلخر    عالقة   :

كافر نقسّمه  القسم هذا يرتكز على مسلم وكافر ، ما هي العالقة بني املسلم والكافر ؟ وال              
ال بد أن نضع تصورنا يف هذه العالقات حتـى  . كافر مسامل وكافر حمارب     : إىل قسمني   

  . نستطيع أن جند العالقة بني املسلم وغريه أو املسلم واآلخر 
العدل هو األسـاس    . أوالً أهم قاعدة يف الشرع ترتكز عليها الشريعة هي العدل           

ع املسلم ، هذه هي القاعدة األساسية اليت حتكم عالقاتنـا           فر احملارب واملسامل م   اسواء للك 
إذن هذه هي أول نقطة يف العالقـة مـع   . املاً ـمع اآلخر سواء كان كافراً حمارباً أو مس   

  . اآلخر 
الرب بالطبع مع الكافر الغري حمـارب  . مث نأيت الدرجة الثانية وهي اإلحسان أو الرب        

ات ودية وعالقات طبيعية بيننا وبني الكـافر غـري          نحسن إليه من غري شك ونقوم بعالق      
 أيضاً يف تعريف احملارب ، من هو احملارب ؟ أرجو نيوهناك ال بد أن نكون دقيق. احملارب 
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نـأيت  . فقهاؤنا ومشرعونا أن ينظروا إىل هذه النقاط ألنها أساسـية يف العالقـات              من  
. املسلم وهي اإلخاء وهي الوالء      ضل وأعلى وهي عالقة املسلم مع       ـبالدرجة اليت هي أف   

  .  على هذه التقسيمات ةعواقهذا هو التصور الذي ميكن أن تكون الدراسة 
 متخصص يف اإلرهـاب لكـنين مل    حقيقة يا أستاذنا ولو أنك:آتي إىل نقطة أخـرى 

هناك عقدت عدد من املؤمترات لتحديد اإلرهـاب ومل         . أستطع أن أفهم معىن اإلرهاب      
تحديد معين لإلرهاب إطالقاً بل ال يريدون أن حيددوا معىن اإلرهاب ألن هناك             خيرجوا ب 

املقاومة املشروعة اليت مبنية علـى      . مقاومة مشروعة ، خلطوا بني املقاومة وبني اإلرهاب         
كما أن كلمة اإلرهاب يف احلقيقة هو مصطلح جديـد          . أسس حىت يف القـوانني دولية      

وأصولنا بل يف اآلية الكرمية أن اإلرهاب واجب أيـضاً ولـيس            علينا ، يف تراثنا الفقهي      
هاً ، لكن باملعىن األصويل وباملعىن الدقيق الشرعي ألن اإلرهاب معناه إنشاء القـوة              وكرم

الرادعة اليت ترهب العدو على أال يعتدي ، إذا كان هذا هو وهذا هو املقصود يف املعـىن                  
ليس املذموم هو إعداد القوة الرادعة ويكـون        الشرعي بأن اإلرهاب اإلرهاب املمدوح و     

وَأعدواْ لَهـم مـا      �  يف أحاديث أنه نصر بالرعب ، واآلية       �هناك توازن ، والرسول     
           كُموـدعو اللّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطبن رمو ةن قُوتُم متَطَعإذن هـذا   .  � اس

البغي ، الظلـم ،    : حلقيقي األصلي جند كلمات مثل      اا  رجعنا إىل تراثن  املصطلح اجلديد لو    
 يف معىن اإلرهاب ، ات اليت جيب أن تكون مفردات داخلةالعدوان ، االعتداء ، هذه الكلم

وال .. وخصوصاً اآلن جتد الناس يتحدثون عن اإلرهاب واخللط يف احلقيقة بني املقاومـة              
 عن وجوب أحياناً املقاومة باملعىن اإلرهايب الغريب اً واضحاًربد أن منيّز ذلك وأن نضع تصو
    . وشكراً ، والسالم عليكم . الذي يقصدون به ذلك املعىن 

  

   : األمني العام 
على هذه املالحظات ، وخبصوص قضية اخلالف فيما يصدر عـن           شكراً سيدي   

ت العامة بينهم ، وقـد      الناّس من إرهاب عند املسلمني وعند غريهم وأثر ذلك يف املعامال          
ـ               ن اوزوأفردت يف هذا املوضوع دراسات باللغات األجنبية أما باللغة العربيـة فهـم جي

  . املوضوع وال يتعمقونه ويذهبون إىل أشياء أخرى اليت اعتادوا عليها 
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درويش جستنية الدكتور 
ّ

 :  
  .آله وصحبه أمجعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على سيدنا حممد ، وعلى 

 موضوع أعتقد أنه مهـم ، يف        هناكيف احلقيقة   . أنا لدي سؤال للمحاضر الكرمي      
 قالوا ظهرت يف شهر سبتمرب ، بدأت        �الوقت الذي ظهرت فيه الصور املسيئة للرسول        

يناير وحنن نسمع األخبار هذه ، وقيل إن بعض سفراء الدول اإلسـالمية         يف  العملية عندنا   
: أنا يف رأيي لو وجّه السؤال       . قابلوا رئيس الوزراء الدمناركي ومل يستطيعوا       حاولوا أن ي  

هل ترون أنه لو تدخلت احلكومات سياسياً يف الوقت املناسب مع منظمة املؤمتر اإلسالمي              
ووضعت حىت بشكل موحد استراتيجية ملواجهة هذا األمر ؟ أنا أعتقد أنه لو حصل هـذا      

قة الدبلوماسية اليت تنتهي يف النهاية إىل استصدار قرار من األمم           يف الوقت املناسب بالطري   
اضطرت الشعوب وهـي اضـطرت    وقد  املتحدة بعدم شرعية املساس باألديان أياً كانت        

اضطراراً ، والشعوب فيهم اإلمعة وفيهم العاقل وفيهم املثقّف وغري املثقف ، فتـصرفت              
ابياً فكتبت املقاالت وأقيمت الندوات وبعضهم      الشعوب تلقائياً بسبب العاطفة تصرفاً إجي     

 مـضطرون أن    تصرف بطريقة فوضوية كما حصل يف بعض الدول اإلسالمية ، فهل حنن           
 والة األمر يف الدول اإلسالمية هم أوىل بـالتحرك يف الوقـت             تتحرك الشعوب ومع أنّ   

ضى أو أكثر مـن     تيجة واهللا إن ما حيصل يف البالد اآلن هو عبارة عن فو           ـاملناسب ؛ فالن  
. تخذ املواقف احلامسة احلازمة يف الوقـت املناسـب          ـفروض أن ت  ـكذا ، كان من امل    

  . وشكراً لكم 
  

عبد اللطيف الصباغ الدكتور فضيلة 
ّ

:  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا ، وآله وصـحبه                

  . ومن وااله 
الدكتور مطيع اهللا احلريب على هذه احملاضرة الشاملة        وبعد ؛ أشكر فضيلة األستاذ      

اليت غطّت كثرياً بل أكثر جوانب املوضوع سواء من حيث التوصيف أو من حيث اجلذور         
شكر اهللا له حبثه وسعيه وجهوده الطويلة يف        . أو من حيث األسباب أو من حيث املعاجلة         

ح ليس لسبب هذا البحـث بـل        هذا املضمار ، ومع ذلك يف احلقيقة ال أدري ملاذا تتض          
أحباث كثرية كما تفضل سعادة معايل الدكتور عمر الزبري ال تزال حقيقة اإلرهاب ومعامله              
وحدوده يكتنفها كثري من الغموض والّلبس ، فال يزال الفرق غري واضح يف أذهاننا بـني                
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إلرهـاب  اإلرهاب والدفاع عن النفس ، بني اإلرهاب ومقاومة العدو ورد كيده ، بني ا             
وبني إرهاب العدو وإظهار قوة املسلمني وعزمهم وتصميمهم ، بـني اإلرهـاب وردع              

  . األعداء عن ظلم املسلمني والكيد هلم واالستمرار يف هذا الكيد 
ملاذا مل نطرح املوضوع على أساس الوسائل والغايات ؟  -خيطر ببايل  -وال أدري 

وعة ، والوسائل قد تكون مشروعة وقد       فالغايات قد تكون مشروعة وقد تكون غري مشر       
تكون غري مشروعة ، ملاذا ال نطرح موضوع اإلرهاب يف إطار الوسائل والغايات ؟ فـإذا                

 الوسيلة ، وأضرب مثاالً علـى ذلـك         كانت الغاية مشروعة فنحن نفَّتش عند ذلك عن       
ال أحد أعتقـد  . باملقاومة الفلسطينية أو املقاومة ضد االحتالل يف كثري من بالد املسلمني         

يناقش يف مشروعية املقاومة ، فاملقاومة مشروعة ولكن اخلالف يف حقيقة األمر هو علـى               
الوسيلة ، الوسيلة هل هي مشروعة أو غري مشروعة ؟ ومن هنا فإنين أعتقد أن اإلرهـاب                 

  : ميكن أن يقسم إىل قسمني 
  .  إرهاب مطلق - ١
  .  إرهاب نسيب - ٢

فهو عندما تكون الغاية غري مشروعة والوسيلة غري مشروعة ،          أما اإلرهاب املطلق    
وأما اإلرهاب النسيب فهو عندما تكون الغاية مشروعة وهذا هو حالة املقاومة وحالة كثري              
من األمور وتكون الوسيلة غري مشروعة ، وهنا يبدأ اخلالف يف مشروعية الوسيلة أو عدم               

  . مشروعيتها ويف حدود ذلك 
لشكر على هذه احملاضرة ، وأشكر مساحة األستاذ الدكتور حممد          وأشكركم كل ا  

واحلمـد هللا رب    . احلبيب ابن اخلوجة على رعايته الدائمة هلذه احملاضرات وهلذا النشاط           
  . ملني االع

  

  ) : األمني العام ( مساحة الشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة 
حظات الدقيقة اليت أشرمت إليهـا ،       شكراً سيدي على هذه الكلمات اللطيفة واملال      

وقبل أن أعطي الكلمة حملاضرنا ليجيب عن بعض املالحظات أود إن مسحـتم أن أدلـو                
بدلوي وأن أشري إىل بعض األشياء من غري إطالة عليكم ، أعرف أن الوقت ضيّق ال يتسع                 

  . ملثل هذه األحاديث 
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لبالد وأكثر الدول عناية ذا     أنا الحظت أن اململكة العربية السعودية كانت أكثر ا        
املوضوع ، وقد جنّد هلذا املوضوع عدد كبري من العلماء واملفكرين والشيوخ والوعـاظ              
واألساتذة يف اجلامعات وغريها ، وعقدت مؤمترات وصدر عن هذه املؤمترات دراسـات             

ن الدراسة ، وما    عديدة تفوق املائة ، وقد وقفت حبمد اهللا عليها ، فهي متثَّل لوناً من ألوا              
أتى به أستاذنا يف حبثه يشري إىل جوانب أخرى من الفضل ومن اإلنعام اإلهلـي علينـا أن                  
نعدها جانباً ثانياً يكملَّ اجلانب األول ، وما أشرمت إليه يف مناقشاتكم يشري إىل جوانـب                
ا أخرى كثرية ، وقد ذكرت قبل هذا أن كالم الغري أو دراسة الغربيني باخلـصوص هلـذ                

املوضوع جعلتنا أمام قضيتني ألن اإلرهاب إما أن يكون داخلياً وإما أن يكون خارجياً ،               
  : واإلرهاب أيضاً يقسم قسمني متباينني . وهذا له أصنافه وأنواعه وموضوعاته وأغراضه 

 الذي يسمى اإلرهاب اإلجرامي أو اإلرهاب اجلنائي وقد عين ذا           هوالقـسم األول 
إلسالمي والقانون الدويل ، فكالمها قد حبث القضايا اجلنائية واإلجراميـة          املوضوع الفقه ا  

  . لإلجابة عنها بعد حتليلها وتفسريها وإقامة العقوبات عليها 
 احلركات التحريرية واملقاومة اليت نشأت يف كثري من البالد ،           وهوأما القسم الثـاني 

ث واملسلمني مقبولة ومقدمـه علـى       فهي عند الغربيني غري مقبولة وعند دول العامل الثال        
غريها ، ملاذا ؟ ألن الدول الغربية تنظر إىل ما ذكرمت اآلن إىل الوسائل وتقول احلرب هي                 
هي سواء كانت يف الشرق أو الغرب واإلرهاب هو هو سواء كان يف الشرق أو الغـرب                 

لنسبة للنوع  ألن الوسائل واحدة ومتحدة ولكن ماذا يراد من وراء هذه الوسائل ؟ هي با             
، ولكنها بالنسبة للقسم الثـاين      األول ضرر وخطر على اإلنسانية وعلى اتمعات كلّها         

الذي يمثَّل حترير البالد وختليص األوطان من االحتالل وإخراج الناس من الكابوس ومـن     
 الظلمة اليت سيطرت عليهم بسبب أفعال رديئة وغري مقبولة صدرت من االفّاكني واجلُهال            
والذين حياربون اهللا ورسوله فهذا ال بد أن نأخذه بعني االعتبار ألن الغاية هي املطلوبـة ،         
الغاية هي أن يحرر البلد ، الغاية هو أن يقع البطش واالعتداء على الظـاملني والكفـرة                 

  . واجلاهلني إىل آخره 
دة ، فالسّباب   يف كل يوم نقابل فتنةً جدي     .  اآلخر هو ما نتصدى له اليوم        والنوع

ى ن بالرغم من إعجازه وحتدياته يلق     القرآ . �الذي وقع يف الصحافة يف مواجهة الرسول        
وصحيحة فتحتـاج إىل  معارضني يف اجلامعات الغربية يأخذون ذه اآلراء يظنوا سديدة         

 من  الرد عليها كان موجوداً يف القرن السابع والثامن اإلسالمي وكُتبت كثري          . الرد عليها   



  ١٥

. الدراسات يف هذا الغرض ولكنها بعد ذلك مخدت احلركة ومل تبق يف قوا وال نشاطها                
فالذين يأتون اليوم ويقولون إن القرآن فيه أخطاء لغوية ، أو هو غري معجـز ، أو هـو                   

 ، أو لقواعد البيان ، أو فيه قصص غري صحيحة مـن الناحيـة               اإلعرابمخالف لقواعد   
قوم جيهلون القرآن ومل يأخذوا بشيء من العلوم اليت متكّنهم من تـصور        التارخيية ، هؤالء    

احلقائق فهم يتكلّمون كالم اجلهال أو املعاندين الذين يريدون أن يظفروا ولو أمام النـاس      
فنحن نؤكّد ذا أن الندوة اليت نرجو أن تعقـد          . خبصومة وهم يف الواقع هم اخلاسرون       

 صنف من ميثّله وأن خنتار هلا من له عمق يف دراسـة اللغـات   ينبغي أن يختار هلا من كل 
األجنبية ومعرفة االجتاهات العدائية بصورة دقيقة وملموسة حتى يكون الرد ويكون البيان            

عندما قلتم بأن اإلرهاب مل يقع حلّه وال فهمه حتى اآلن مل            . حلقيقة اإلرهاب أمراً سائغاً     
بيون كلّهم يعلّلون سبب ذلك مبوقف أمريكا ومبوقـف         يوضع له تعريف ، هذا يقوله الغر      

إسرائيل ومبوقف الدول الغربية مثل كندا وهولندا وإيطاليا وغريها ، فإنّ هؤالء وقفوا أمام              
التفسري الذي رضيه العرب يف مؤمتر وزراء الداخلية ويف مؤمتر وزراء العدل فكانوا حربـاً               

فالقضية أصبحت خدمـة    . ات ال ختدم مصاحلهم     علينا ملاذا ؟ ألنهم يعتربون هذه التعريف      
املصلحة ال بيان احلقيقة والكشف عنها ، ولكني أذكر مع ذلك أن املؤمتر الذي انعقد يف                
الصيف يف األمم املتحدة أشار فيه السفري املصري أو وزير اخلارجية املصري بأنهم تراجعوا            

ول اهللا سنضع خطّة للندوة اليت      وحنن حب . عن هذا لكنه مل يثبت عندي ومل أقف على نص           
 ونقوم بفحصها فحـصاً علميـاً    –أطراف املوضوع    –نعقدها حتى جنمع كل األطراف      

   . يسركم إن شاء اهللا وحيقّق لنا الثمرة املرجوة من مثل هذه اللقاءات ، وشكراً لكم 
  

  : الدكتور مطيع اهللا بن دخيل اهللا احلربي 
أظنه تأخر  .  الذين علّقوا وأبدأ مبن هو أكرب سناً         شكراً لسماحتكم وأشكر اإلخوة     

عن حترجي أو عن مساع أنين أطلق كلمة اإلرهاب على احملاضرة ولكنه عندنا عدوان على               
  : اإلنسانية ، وقد عرفت اإلرهاب بعد طول باع ودقّة بالتايل 

يـق  هو رعب تنشره مجاعة منظمة عامة أو خاصة عن طريق وسائل تـستخدمها لتحق             
  . أهداف غري مشروعة يف اإلسالم والديانات السماوية الصحيحة 



  ١٦

وقد أهدى إيل علماء املسلمني يف كافّة الدول اإلسالمية خطابات شكر وموجودة            
جيب أن يتخذ هذا    : لدي بلغ عددها مائتان وستون خطاباً يشكر ويقول باحلرف الواحد           

  . التعريف لإلرهاب 
نا على العدوان ، وليس لدينا إرهاب حممـود وال          وأنا ال أطلق كلمة إرهاب لدي     

 بعصا أمام هذا كالوالد الذي يأيت) لترهبون ( إرهاب مذموم ، اإلرهاب الذي أشرت إليه     
  . أبنائه وليس من الضروري أن يستعملها 

على كل حال ست كتب يف خالل مخس وعشرين سنة لو اطلعتم عليها لكفاكم              
  . وشكراً لكم . مداخلة 

  

  : ني العام  األم
، حنن نقدّر هذه اجلهود والقضية هي ليست ردود يف الواقع وإنمـا      شكراً سيدي   

هو تبادل خواطر وآراء ، والقضية الفاصلة إن شاء اهللا هي يف هذا املنتدى يف هذه الندوة                 
  . وشكراً لكم . اليت سنعقدها بإذن اهللا قريباً 

  
             


