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  الدكتــور مطيع اهللا بن دخيل اهللا الصرهيد احلربي
  املستشار بإمارة منطقة مكة املكرمة
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د صل اهللا عليه وسلم ، بدأ الباحث        هللا ، والصالة والسالم على النيب حمم      ابعد محد     
أنه أصـبح مـشكلة     إىل  حديثه عن اإلرهاب مبقدمه أشار فيها إىل خطورة اإلرهاب ، و          

  . اعف من آثاره استخدام بعض الوسائل احلديثة ضالعصر ، و
كما أشار إىل أن استخدام بعض الدول لوسائل العنف واإلرهاب ضـد غريهـا              

ري بارز يف طبع العالقة بني الشعوب والـدول بـالتوتر           لتحقيق مصاحلها اخلاصة ، له تأث     
سلوك سبل احلوار والتفاهم من خالل الوسائل الكثرية املتـوافرة          إىل   العامل   دعاواحلدة ، و  

  . حىت ميكن إجياد عالقات طيبة بني الدول ، اآلن 
 املقدمه فصل الباحث احلديث عن مشكلة اإلرهاب على حنـو ميكننـا        بعد هذه و

  : ى النحو التايل ه علصيتلخ
 : مفهوم اإلرهاب  ١١١١6666

فيها أن تعريف اإلرهاب أصبح مشكلة      بني  حتت هذا العنوان ذكر الباحث توطئة       
من مشاكل ظاهرة اإلرهاب ، وأن مرد ذلك اختالف نظرة الدول لألعمال اإلرهابيـة ،               

اق علـى  أن عدم االتفقد يراه اآلخرون حقاً مشروعاً ، كما بني فما يراه البعض إرهاباً ،    
  . للباحثني مبختلف ختصصام واهتمامام الفكرية مثّل مشكلة لإلرهاب تعريف موحد 



  ٢

سـاق بعـض   مث وبعد تلك التوطئة تعرض لتعريف اإلرهاب يف اللغة العربيـة ،      
، مث ختم ذلك التعريفات اليت صدرت له من بعض املنظمات الدولية واإلقليمية واإلسالمية 

عامة أو  " رعب تنشره مجاعة منظمة     : ( عرفه بأنه عبارة عن      ف ،بتعريف مقترح لإلرهاب    
على نطاق واسع أو حمدود عن طريق استخدام وسائل العنف ، أو التهديد ـا               " خاصة  

  ) . لتحقيق أهداف غري مشروعة يف اإلسالم ويف األديان السماوية الصحيحة 
  

  : اجلذور التارخيية لإلرهاب  ٢٢٢٢6666
وعمـق جـذورها يف التـاريخ       ،  اهرة اإلرهاب   أيضاً أكد الباحث على قدم ظ     

 ليس لـه  ،كما أكد على أن اإلرهاب ظاهرة عامة عرفتها اتمعات اإلنسانية      ،  اإلنساين  
اإلرهابية اليت وقعت يف تـاريخ    أيد ما ذكره ببعض النماذج      قد  وطن أو جنس أو دين ، و      

ة اهلنود احلمر على يد املهاجرين      الدولة املصرية القدمية ، إىل واقعة إباد      اإلنسانية منذ بداية    
  . األوربني يف أمريكا 

  

  : نداء إىل العقالء 
نداًء إىل العقالء املخلصني من املسلمني وغريهـم يف كافـة أحنـاء       وجه الباحث   

األرض يدعوهم فيه إىل حتكيم العقل وتقدير عواقب ما تولده اإلنفعاالت العاطفية بسبب             

املـسلمني  ودعا  ،   �خري الربية حممد    إىل  ئة  ي مس م رسو ما نشرته الصحيفة الدامنركية من    
  .إىل التعامل مع هذه القضية مببادئ اإلسالم ، بعيداً عن اهلوى والعاطفة واإلنفعال 

  

 : حكم اإلرهاب  ٣٣٣٣6666
   : ألسباب منهابني الباحث أن حكم اإلرهاب يف شريعة اإلسالم هو التحرمي   

  ،  اإلنسان واستقراره من ترويعلق حياةيقاألرض بكل ما فساد يف إلمن ا إنه   �
  . أو تعد على شخصه وماله ، أو هتك حلقوقه ، أو ديد 

  . وترويع لآلمنني  يةعلى اإلنسان عدوانإنه  �
  . يناقض الرمحة اليت جاء ا اإلسالم إنه  �



  ٣

وبعد أن ذكر هذه األمور مفصلة باألدلة من الكتاب والسنة وأقـوال الـصحابة              
 أن حكم مساندة اإلرهاب ودعمه مبختلف الصور كا التحريض          رضوان اهللا عليهم ، بني    

 كحكم اإلرهاب ، وأوضح سبب التحرمي ، وهو         مةهو احلر يل واإليواء والدعاية ،     والتمو
  . أنه من التعاون على اإلمث والعدوان ، مستدالً على كل ما قال بأدلة من الشرع احلنيف 

  

   :العالقة يف اإلسالم بني املسلمني وغريهم  ٤٤٤٤6666
  : جعل الباحث الكالم يف تلك العالقه يف حمورين 

وحتدث فيه بالدليل من القـرآن      ،   يف قواعد التعامل بني الناس يف اإلسالم         :األول 
وذكر ،  واعد العامة اليت وضعها اإلسالم للتعامل بني الناس أمجعني          ـالكرمي عن بعض الق   

  : منها 
 .العدل   )أ 
 . باخللق احلسن اإلحسان إىل الناس كافة ، ومعاملتهم   )ب 
 . قبول التنوع واالختالف   )ج 
 : ه هي اإلنسانية ، اليت تنطلق يف التعامل مع املخالفني من أسس قومي  )د 

  . عدم إكراه الناس على الدخول يف الدين  �
  . احلوار مع اآلخرين بالطرق املناسبة من األدب واالحترام  �
  . مساملة املساملني وعدم االعتداء عليهم  �
  .  واحملافظة على املواثيق الوفاء بالعهود �

 كم كان اإلسـالم     من خالله التسامح مع أتباع الديانات األخرى ، وقد بني           )ه 
رائداً يف التسامح الديين ، ضمن مبوجب أحكامه ومبادئه حقوق اآلخرين من            
غري املسلمني فضالً عن حرية اعتقادهم ، وممارسـة شـعائرهم التعبديـة ،              

اليت أثرت عن املسلمني األوائل ، وذكرها       واستشهد على ذلك ببعض النماذج      
ـ  لو نوماس أرنولد ، وغوسـتا    تك" من غري املسلمني    بعض املنصفني     ،  نوب

وبينوا فيها كيف كان تسامح املسلمني ومعاملتهم مـع غريهـم ،            " وترتون  
وإحسام إىل ذلك الغري ، وتقيدهم يف التعامل مع ذلك الغري مببادئ اإلسالم             

م وسيطرم حينئذ رغم قو .  



  ٤

 وبني فيه ،ع غري املسلمني م يف التعامل � يف منهج رسول اإلنسانية :احملور الثاني 

خُـذ الْعفْـو وْأمـر       �:   من خالل وصف القرآن الكرمي له يف قوله تعاىل            �منهجه  
 فريمٍ �: قوله تعاىل  و�بِالْعظع لى خُلُقلَع ِإنَّكو � .   

 مع اآلخرين من احللم والـسماحة       � تبني كرمي أخالقه     وذكر بعض الصور اليت   

  وكانت سبباً    �تصف ا رسول اهللا     اوالصفح عن اجلاهلني ، وغريها من األخالق اليت         
  . يف دخول الكثريين يف اإلسالم 

  خيص أهل الديانات اآلخرى جبميل األخالق ،         � بني كيف كان رسول اهللا       مث

 �ما روى أنـه       :  منهابوية  ـ ببعض اآلحاديث الن   وكرمي الرعاية ، واستدل على ذلك     
 انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيـب     ومن ظلم معاهداً أ   : " قال  

  " . نفس فانا حجيجه يوم القيامة 

  ، حىت أن اخللفاء املـسلمني  �من بعده هذه املثل ن  واملسلمطبق  كيف  ووضح  
 دذمة كانوا يتفقدون أحواهلم خوفاً من أن يقدم هلم أح         من شدة حرصهم على الرب بأهل ال      

  . األذى بعض املسلمني 
  

  : الفرق بني اجلهاد واإلرهاب  ٥٥٥٥6666
  : جعل الباحث حديثه عن الفرق بني اجلهاد واإلرهاب يف نقاط ثالث 

 يف حقيقة اجلهاد يف اإلسالم ، وبني فيها أن اجلهاد خيتلف عن اإلرهـاب               :األوىل 
 فوضح باألدلة من القرآن     .من حيث حقيقته وأسبابه ومقاصده ، وحكمه        اختالفاً جذرياً   

: مثل    " �وبعض مناذج من احلروب اليت خاضها رسول اهللا         ،  والسنة النبوية   ،  الكرمي  
ن اجلهاد يف اإلسالم دفاع عن الدين واحلرمات        أ" . موقعة بدر وأحد وفتح مكة وغريها       
والغدر ، وهو فريضة شـرعية ، حمكومـة بـضوابط           واملظام بعيداً عن العدوان واخليانة      

وشروط ومقاصد ، وأن احلرب يف اإلسالم ضرورة ، والسلم هو األصل الذي جيـب أن                
  . يكون عليه الناس ، وأنه ال يلجأ إىل احلرب إال بالقدر الذي تفرضه الضرورة 

ـ : هل األصل يف اإلسالم احلرب أم السلم  : الثانية  سألة تعرض الباحث يف هذه امل
املسلمني بغريهم هي احلرب وليست     أن األصل يف عالقة     الذين يرون   قول البعض   ذكر  إىل  



  ٥

يف يف قتال غري املسلمني ، وبعد ذكره أدلة         لالسلم ، وأن الكفر ال العدوان هو مناط التك        
وأقـوال  ،  واآلحاديث النبويـة    ،  أصحاب هذا القول ، أجاب عنها ، باآليات القرآنية          

وضح أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هي السلم وليست احلرب ،             العلماء اليت ت  
وأن القول بأن مناط قتال الكفار هو كفرهم ، يؤدى إىل إجبار الناس على اعتناق اإلسالم     

ائه الراشدين ، ومل يقل به      ـ  وال عن خلف    �بالقوة اجلربية ، وهو أمر مل يؤثر عن النيب          
  . ماء املسلمني املعول عليهم يف الفتوى أحد من السلف الصاحل ، وعل

من حيث . أمور ثالثة  أوجه الفرق بني اجلهاد واإلرهاب ، وقد جعلها يف :الثالثة 
  . املشروعية ، واملضمون ، واحملل 

فمن حيث املشروعية بني باحلجة أن اجلهاد مشروع بأمر اهللا تعاىل خبالف              )أ 
 . اإلرهاب 

ن اجلهاد خبالف اإلرهـاب حـرب       ومن حيث املضمون أوضح بالدليل أ       ) ب 
 : منظمة بضوابط شرعية منها 

إن إعالن اجلهاد ودعوة الناس إليه هو من حق ويل األمر وحده مىت ما               .١
 . دعت احلاجة إليه 

إن اجلهاد حتكمه آداب سامية جيب على ااهدين مراعاا وااللتزام ا            .٢
 . خبالف اإلرهاب 

واألجـراء  بـان   والصبيان والـشيوخ ، والره    قتل النساء   جواز  عدم   .٣
ضرب بعض األمثلـة    وضح ذلك   أبعد أن    ، وعدم الغدر ، و     الوالعم

فاء بـالعهود وجتنـب   لولاليت تبني أن املسلمني أيام عزهم كانوا مثاالً      
  .  الغدر

ومن حيث احملل أكد على أن اجلهاد حمله احملاربون من الكفار ، وال يعلن                )ج 
على املواجهة دون سواهم من الكفار واملـوادعني        إال على الذين يصرون     

خبالف اإلرهاب الذي ال يفرق بني مسلم أو كافر أو ذمي أو طفـل أو               
 .إمرأة أو شيخ كبري 

  
  



  ٦

  :الكفاح من أجل التحرر  ٦٦٦٦6666
  : حتدث الباحث يف هذه املسألة من خالل نقطتني 

ها بالدليل النقلي أن يف مشروعية الكفاح من أجل التحرر يف اإلسالم ، وذكر في :األوىل 
من حق الشعوب احملتلة الدفاع عن نفسها ، ورد العدوان الواقع عليها ، وأن 
اإلسالم أوجب على أتباعه رد العدوان ، ومقاومة احملتل بكل ما ميلكون من قوة ما 

  .استطاعوا إىل ذلك سبيال 
روعية الكفاح من الكفاح من أجل التحرر يف القانون الدويل ، وأوضح فيها مش :الثانية 

أجل التحرر الوطين وفقا لالتفاقيات والقوانني الدولية ، وأيد ذلك بذكر بعض 
  .نصوص االتفاقيات والقوانني الواردة يف هذا الشأن 

  

  :أسباب اإلرهاب  ٧٧٧٧6666
بعد أن أشار الباحث إىل تشابه أغلب أسباب اإلرهاب يف البالد العربية واإلسالمية 

لتاريخ ، والتقارب يف التركيبة االجتماعية ، ذكر أهم حبكم االشتراك يف الدين وا
أسباب رئيسية ، : أسباب اإلرهاب يف تلك البالد ، من خالل تقسيمها إىل 

  :وأسباب ثانوية 
  

        األسباب الرئيسية لإلرهاب األسباب الرئيسية لإلرهاب األسباب الرئيسية لإلرهاب األسباب الرئيسية لإلرهاب 

ذكر الباحث باآليات القرآنية واآلحاديث النبوية موقف اإلسالم :  اجلهل بالدين - ١
ام له ، مث بني بالدليل أن مظاهر اجلهل تتجلى يف أمور خمالفة الرافض للجهل والذ

  :ملبادئ اإلسالم ، ومقاصد الشريعة من أمهها 
 .التشديد على النفس وعلى اآلخرين  �
 .اخلروج عن الوسطية  �
 .الضالل والغواية  �
 .تكفري املسلمني  �
 .إنكار ما ليس مبنكر  �
 .سوء الظن باآلخرين  �

  



  ٧

 أن بني الباحث بالدليل حترمي الشرع اإلسالمي للغلو ذكر أهم بعد: الغلو يف الدين  – ٢
 :مظاهره املعاصرة على النحو التايل 

 .الغلو يف التكفري  �
 .الغلو يف هجر اتمعات  �
 .الغلو يف اخلروج على احلكام  �
 .الغلو يف اجلهاد  �

  : الرغبة يف الوصول إىل السلطة  – ٣
ر عند قادة اإلرهاب ما يقومون به من ذكر الباحث أن حب الوصول إىل السلطة يرب

عنف وعدوان ، وأشار إىل أن هذا األمر قدميا كان يسمى باخلروج على احلاكم أو 
، مث أكد على خطورة تلك األمور يف استقرار الدولة ) اخلوارج أو البغاة ( البغي ، 
  .احلديثة 

  : شدة وطأة الظلم  – ٤
يعة اإلسالم ، ووضح أن الظلم الذي كما أكد بالدليل على حترمي الظلم يف شر

يورث اإلرهاب منه ما يكون بتسلط الدول على رعاياها سجنا وقتال ، ومهانة ، 
ومنه ما يكون بتسلط الدول القوية على الشعوب املستضعفة ، سلبا للثروات 

  .واحتالال لألراضي ، ووأدا للحريات وتدنيسا للمقدسات 
  

         : : : :األسباب الثانوية لإلرهاباألسباب الثانوية لإلرهاباألسباب الثانوية لإلرهاباألسباب الثانوية لإلرهاب

  :  األسباب الثانوية لإلرهاب فقد أمجلها الباحث فيما يلي أما
 شيوع ثقافة العنف ، أرجع الباحث شيوع تلك الثقافة بني الشباب يف بالدنا إىل - ١

وسائل اإلعالم العاملي اليت تفرض مظاهر العنف والصراع ، وإىل ما تنشره بعض 
وار والتفاهم املتبادل مراكز البحث ، وبعض املفكرين الذين توارت عندهم لغة احل

 .من أفكار على حد قوله 
  
  
 



  ٨

 : اجلهل بضوابط العالقة بني احلاكم واحملكوم – ٢
أيضا اجلهل بالضوابط اليت حتكم العالقة بني احلاكم واحملكوم جعل احلاكم ال   

يعرف ما عليه من واجبات ، واحملكوم ال يدرك ما عليه من حقوق ، األمر الذي 
  .غضاء ، ومن مث اإلرهاب أدى إىل النفرة والب

  :  تدىن األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية - ٣
ربط الباحث بني تدىن األوضاع االقتصادية ، واالجتماعية ، والسياسية وبني مشكلة 
اإلرهاب ، قذكر أن البطالة اليت تعاين منها أغلب الدول العربية واإلسالمية، 

 اتمعات اإلسالمية ، وانعدام احلريات وكذلك اخللل االجتماعي الذي تعيشه
  .السياسية له كبري األثر يف تفشي ظاهرة اإلرهاب 

  

  :حل مشكلة اإلرهاب  ٨٨٨٨6666
بعد أن أشار الباحث إىل فشل التدابري األمنية املشددة يف حل مشكلة اإلرهاب يف 

  :الدول اليت اكتوت بناره ، ذكر أن حل مشكلة اإلرهاب يتلخص يف األمور التالية
لقضاء على اجلهل ، من خالل نشر العلم الذي أمر به اإلسالم ، وبني فضله العلماء ا ١

  .، عن طريق املدرسة واملسجد واجلامعة واألسرة 
: " مكافحة الغلو ويكون بانتهاج الوسطية اليت جاء ا اإلسالم يف قوله تعاىل  ٢

 أولوا بعض ، ورد شبه اإلرهابيني وداعميهم الذين" وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 
النصوص الشرعية وحرفوها عن مواضعها ، وسبيل ذلك ، هو احلوار اهلادف الذي 
ينتزع األفكار الضالة واملعتقدات املنحرفة من النفوس ، ويبني ما هم فيه من ضاللة 

  .وجهل ، ويعيدهم إىل الصواب ويرسم هلم الطريق الصحيح 
ليت أوجبها املوىل عز جلّ يف القضاء على الظلم بانتهاج سبل العدل واألنصاف ا ٣

  . كتابه العزيز ، وجاءت ا السنة ، وأوضحتها لنا كتب العلماء 
لزوم اجلماعة ، وجتنب الفرقة ، مهما كانت األسباب واملربرات ملا فيه من املصاحل  ٤

  . الشرعية اليت تعود على األمة باخلري الكثري 
  .اجتناب اجلدل  ٥
  .التصدي ألهل األهواء والبدع  ٦



  ٩

  

        ::::الطرق الكفيلة بعالج األسباب املساندة والداعمة لألسباب الرئيسية الطرق الكفيلة بعالج األسباب املساندة والداعمة لألسباب الرئيسية الطرق الكفيلة بعالج األسباب املساندة والداعمة لألسباب الرئيسية الطرق الكفيلة بعالج األسباب املساندة والداعمة لألسباب الرئيسية 
  :هذه الطرق ميكن تلخيصها فيما يلي   
الكف عن إشاعة ثقافة العنف ببيان حترمي العنف ، وخطورته وآثاره ، ومنع مجيع  ١

الوسائل اليت تؤدي إليه وتشجعه ، ونشر تعلم كل نافع ومفيد ، وانتهاج طرق 
  .ق الرمحة والرف

ضبط العالقة بني احلاكم واحملكوم بتوضيح حق احلاكم على الرعية ، وحق الرعية  ٢
  .على احلاكم من خالل الفقه السياسي الشرعي 

القضاء على أسباب التدىن االقتصادي واالجتماعي والسياسي ، من خالل حتسني  ٣
ف تلك األوضاع ، فتحسني األوضاع االقتصادية يكون بتهيئة فرص العمل ، وصر

الزكاة ملستحقيها ، والتصدق على الفقراء واحملتاجني ، وحتسني األحوال االجتماعية 
يكون بالعودة إىل منهج اإلسالم بإحياء منهج التكافل االجتماعي يف كافة ااالت 

  .،ودعمه واحلث عليه 
وأما حتسني األوضاع السياسية فيكون من خالل انتهاج السياسية العادلة اليت 

  .لشرع أوجبها ا

        ::::اخلامتة اخلامتة اخلامتة اخلامتة 
ذكر الباحث فيها بعض التوصيات واملقترحات اليت من خالهلا ميكن تفعيل احللول   

  :املقترحة ملشكلة اإلرهاب ، أذكر منها 
  .إنشاء مركز ملكافحة اإلرهاب  ١
  .التصدي ألهل األهواء والبدع بالنصيحة واللني  ٢
  .مسية تشجيع العلم الديين والثقافة اإلسالمية يف املؤسسات الر ٣
  .العودة إىل منهج اإلسالم يف إحياء مبدأ التكافل االجتماعي يف كافة ااالت  ٤
  .توظيف اإلعالم يف مواجهة اإلرهاب  ٥
  .تضافر اجلهود يف تربية النشء من قبل األسرة واملدرسة واملسجد واجلامعة  ٦
  .قيام اجلهات املعنية بتعريف النشء مبخاطر اإلرهاب  ٧
  . واإلرهاب أو حيرض عليه يف جمال اإلعالم وقف كل ما يدعم العنف ٨



  ١٠

  .إنشاء قناة إعالمية متخصصة مبشكلة اإلرهاب  ٩
  :وأضاف إىل ما سبق بعض األمور اآلتية 

  .عقد دورات تثقيفية لغرس روح املواطنة واأللفة بني املواطنني وجهات الدولة الرمسية 
م وإاء االحتالل األجنيب، قيام تعاون حقيقي وصادق من قبل اتمع الدويل لرفع الظل

  .ويف مقدمة ذلك حل مشكلة فلسطني 
  .وقف احلمالت اإلعالمية الظاملة اليت تسم اإلسالم باإلرهاب 

قيام وزارات اخلارجية ممثلة يف فروعها يف اخلارج من سفارات وقنصليات ، بدور 
  .إرشادي لتصحيح املفاهيم وإبطال املزاعم اليت تثار ضد اإلسالم 

  
    ويل التوفيقواهللا

  

 


