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   والتعصباإلرهاب
  خــــــعرب التاري

  
 حىت يةدراسة حتليلية تارخيية لظاهريت اإلرهاب والتعصب يف السلوك البشري واجملتمعات اإلنسان(

   )م٢٠٠١أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
  
  
  
  
  
  

  قاسمرائد 
  م٢٠٠٥
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  إهداء
إىل كافة   هذا العامل املترامي،إىل شهداء اإلرهاب يف كل مكان من 

البسمة من ا البشر الذين سحقوا بالة املوت والدمار، إىل األطفال الذين حرمو
دون جرم أو خطيئة، إىل املرأة اليت فقدت األب واألخ واحلبيب، إىل كل 

 أهديكم مجيعا.. إنسان يؤمن باإلنسانية وإن األرض جلميع البشر دون استثناء
  ...جل البقاءعامل يصارع من أعبقات اهليام يف 

  
   

  املؤلف  
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 ،إن اهللا عز وجل يعذب ستة يف ستة: ) (عن أمري املؤمنني 
العرب بالعصبية، والدهاقية بالكرب، واألمراء باجلور، والفقهاء 

  . والتجار باخليانة، وأهل الرستاق باجلهل،باحلسد
  

   ٢٧٠ ص٦٦حبار األنوار ج
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  متهيد
  لَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِبْسِم ال

  متهيد

يعترب اإلرهاب يف عامل اليوم آفة خطرية هتدد البشرية بكافة تنظيماهتا  
 ذلك أن اإلرهاب وما حيويه يف الغالبية العظمى من ،ومؤسساهتا وجتمعاهتا

يدفع بالذات  من ظواهر معتمة كالتعصب والغلو واالنغالق والتطرف األحيان
ل قيمة مجيلة يانعة يف احلياة من اجل حتقيق اهلدف األناين البشرية إىل وأد ك

  .املتصلة هبا والقيم اإلنسانية تنبع من الفطرة السوية دون ضوابط الشرير
يف القرن  استفحل أمره  وإمنا،إن اإلرهاب مل يكن وليد هذا العصر 

دي  والنظام احلقوقي واالقتصا،احلضارة واملدنية املركزي مع العشرين لتقاطعه
 جند أن اإلرهاب صاحب لتاريخ البشرية قراءة سريعة  فمن،والسياسي الدويل

 سواء قبل ظهور األديان السماوية أو حياة البشر على األرض كافة مراحل
  .بعدها

ولكل عصر عوامل معينة ومسببات بذاهتا لظهور وبروز اإلرهاب  
ل ومسببات  قد تتقاطع مع عوام،كأيدلوجية وفعل ورد فعل فردي أو مجاعي

 إال أن اإلرهاب يف هناية األمر يظل ظاهرة إنسانية ،يف عصور سابقة أو الحقة
 بكافة ظواهرها املتصلة السيما التعصب الذي يعتربه من أهم وأوضح منبوذة

  .هذه الظواهر املصاحبة
واألمة اإلسالمية العربية عرب تارخيها الطويل مل تكن مبأمن سواء يف  

سالم من اإلرهاب والتعصب، فكان أن كتبت صفحات اجلاهلية أو يف اإل
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عديدة من تارخيها بالدماء اليت أريقت إرهابا وتعصبا، ولكن هل يعين ذلك أن 
  العرب واملسلمني إرهابيني ؟

وهل يعين ذلك أن اإلسالم كدين مساوي كرمي يدعو أتباعه إىل  
مع غري سيما وإبادة وترويعا وسحقا للكرامة ال اإلرهاب والتعصب قتلُ

  املسلمني من أتباع الديانات السماوية والوضعية األخرى ؟
واختاذها اإلرهاب  يف العامل ما سر بروز املنظمات اإلرهابية اإلسالمية 

  ومتيزها بالتعصب والتطرف يف حركتها الذائبة حنو هدفها األيدلوجي ؟
أن أسئلة كثرية يف هذا املضمار، حياول هذا الكتاب اإلجابة عنها إال  

  :هناك مثة مالحظات يف غاية األمهية
أن الغرب أثناء املد الشيوعي ساهم يف اتساع القاعدة الشعبية : األوىل

 وبعد زوال النظام الشيوعي ،خاصة السنية منها والتنظيمية للحركات اإلسالمية
 فكانت النتيجة ،مل يستطع النظام العريب الرمسي احتضان احلركات اإلسالمية

  .اجهة دامية بني تلك احلركات وأنظمتها مو،احلتمية
الدول العربية والغربية ساعدت تلك احلركات يف مواجهة : ثانيا
 ، وتعصبها الشديد،وغضة الطرف متاما عن أيدلوجيتها الرافضة لآلخر الشيوعية

وكل ذلك من اجل حماربة الشيوعية دون حسبان  ،ودمويتها يف حرب العدو
  .ى جمتمعاهتا وهذا ما حدث يف هناية األمرعل خطر انقالب تلك املنظمات

يف البلدان الغربية تتواجد العديد من احلركات املتطرفة واملتعصبة : ثالثا
واإلرهابية أيضا، إال أهنا خاليا نائمة، وذلك حليوية واتساع النظام السياسي 
. واالجتماعي واالقتصادي ومشوليته وعدم اقتصاره على فئة معينة من الشعب

 إيقاعات سريعة ومتعاقبة ليات التغيري والتطوير يف البلدان الغربية ذاتإن عم
 ألهنا دول ،سواء على الصعيد السياسي أو يف النظم االجتماعية واالقتصادية

أو احلزب   للحركة والتنظيم ال للفرد أو العائلةامؤسساتية، االعتبار يف كينونته
ودينية واجتماعية  ظمة سياسية بينما ترزح الشعوب العربية يف ظل أن،األوحد
على النقيض   بل،تنموا فيها قيم احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسانال  ،مشولية

من ذلك متاما، يكون الوالء فيها للرمز ال للقيم، بل الرمز مبلور القيم 
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 ،وصانعها، وتتوارى القيم اإلنسانية املتفق عليها لتحل حملها قيم متخلفة
  .مستبدة سياسية ودينية ، تسريها شخصياتةوأيدلوجيات متعنت

والعربية ألهنا  ال تنموا يف اجملتمعات الشرقية إن قيم احلرية والدميقراطية 
 األول األسرة املالكة أو احلزب ،تعارض نظام يسيطر عليه جناحان

 فالنظام السياسي يسيطر ،الدين وأتباعهم والثاين يسيطر عليه علماء،احلاكم
ألموال، بينما يسيطر علماء الدين على األرواح والعقول وا على األجساد

واألفكار، أما قيم الدميقراطية واحلرية فتشكل خطرا جليا على كال النظامني 
 احلاكم مد النظام السياسيت لذلك يع،احلاكمني يف اجملتمعات اإلسالمية والعربية

لى أهنا متثل إىل حماولة تزييف أنشطته يف الداخل واخلارج من اجل تقدميها ع
نتاج الدميقراطية واحلرية اليت ينادى هبا العامل املتحضر، بينما يعمد النظام الديين 

حلملها على رفض آخر نتاج إنساين  باألوهام إىل تطعيم عقول ونفوس العوام
  .تعيشه البشرية يف ألفيتها الثالثة

 تعيشها إهنا حياة عشوائية متخلفة، ال حيكمها قانون أو نظام، تلك اليت 
الشعوب العربية واإلسالمية ومنها خرج اإلرهاب الذي يسعى للقضاء على ما 

  .تبقى من إنسانية البشر يف هذا العصر
يف كافة أحناء العامل، خاصة  عند استعراض تاريخ الشعوب واألمم 

سواء  الشعوب الغربية، جند اإلرهاب والتعصب مالزما لكافة مراحل الصراع
وبالتحديد يف القرن  وانكفائه وعند تراجعه يا أو اقتصاديا،كان سياسيا أو دين

ظاهرة  سامهت يف امتصاص  ال بد أن جند أن قيم احلرية واالنفتاح،املاضي
 لقد شلت ،وجعلتها تعيش يف دائرة ضيقة ومغلقة ألبعد احلدود اإلرهاب
وحجمت من قدرهتا على النشاط واحلركة بفعل ديناميكية النظام  ،فاعليتها

  .قائم يف كافة اجملاالتال
ومن قراءة سريعة وحية لتاريخ األمتني العربية واألوربية يف العصور  
بكافة  يالحظ الباحث أهنما تشتركان يف بروز ظاهرة اإلرهاب الوسيطة
 ،لرجال الدين السلطة املقيتةن خالل النظام السياسي املستبد و م،تفاعالهتا

السلطة امللكية املطلقة ( النظامني لشعوب الغربية من كالوعندما ختلصت ا
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 ،وتطور النظام السياسي من االستبداد إىل دولة املؤسسات) الكنيسة وسلطة
وتقدمت  وعندما مت حل املشاكل السياسية العالقة،تراجعت احلركات اإلرهابية

حدة األنشطة اإلرهابية يف  تراجعت صناعيا وازدهرت اقتصاديا الدول القطرية
  .املتحضرأوربا والعامل 

االستقرار والنماء دون حادي   وإذا ما كان الغرب والعامل امجع يريد
 يأخذ على ، ال بد أن يساعد يف خلق نظام عريب جديد،آخر عشر من سبتمرب

 ،بناء حياة جديدة لشعوب عاشت أجيال متعاقبة يف ظل أقسى األنظمة عاتقه
  . وأشدها قهرا واضطهادا لإلنسان،ختلفا وأكثرها
ا فقط ستحترق كافة الشعارات اليت تتغىن هبا األنظمة واملنظمات حينه 

 وستشرق مشس جديدة هي مشس ،اإلرهابية يف العاملني اإلسالمي و العريب
  .احلرية والعدالة واملساواة

  
  رائد قاسم

  م٢٠٠٥ 
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  :الفصل األول

  جذور التاريخ واللغة...  اإلرهاب

م ١٧٩٤ت ألول مرة عام ظهر) إرهاب(كلمة  يرجح البعض إىل أن 
نة السالمة الوطنية اليت إىل جل  ويشري بوغدان زالتاريك،إبان الثورة الفرنسية

واليت عرفت بالتعاطي مع كافة  التابعة حملكمة الرهبة ورفاقه) روبسيبري(شكلها 
مل يكن مألوفا من قبل مما حدا بالعديد من  أشكال القمع واالضطهاد فيما

من فرنسا يف القرن الثامن عشر  ذا املصطلح كان منطلقهاملؤرخني للقول بان ه
  . امليالدي
 )جعله يرتعد(مشتقة من كلمات التينية مبعىن ) إرهاب(وكلمة  

وتدل على ) terrorism) (إرهايب) (ارهب(شتقاقات ومنها اال) يرجتف(
  أي ليسوا يف،أساليب إرهابية من قبل أشخاص عاديني أو ضعفاء استخدام

مة يف السلطة، إال أن تعريف اإلرهاب فيما بعد تعرض للغموض مراكز متقد
  . والثقافات املتنوعة، واملصاحل املتضاربة،واالبتذال تبعا لأليدلوجيات املتعارضة

اإلرهاب ليست سوى عنف ثوري  أن ماهية كارل ماركس يرى 
، وان الطبقات اإلقطاعية املستبدة اليت )قاطرة التاريخ(ـووصفه ب مشروع
ع بالسلطة والنفوذ لن تتنازل عن مواقعها إال إذا مورس عليها العنف بكافة تتمت

أن اإلرهاب ) تروتسكي(  ويرى،طرقه ومنها املؤدية إىل اخلوف والرهبة والفزع
عنف اجيايب يف العصور الثورية ألنه موجها ضد فئات قوية حاكمة حتتكر 

االقتصادية والسياسية  وتستفرد باملقدرات ،عناصرها ومقوماهتا السلطة بكافة
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  .واإلعالمية للشعوب
مل  م٢٠٠١ عاما حىت أحداث احلادي عشر من سبتمرب ٥٠وعلى مدى  

سيما يف احلقول القانونية واحلقوقية االتفاق تطع العامل رغم التقدم اهلائل اليس
وبالتالية  من الناحية القانونية وعدم املزج ،على تعريف يتمتع بقدر من اليقني

 وبني العنف ،إطالقها يف  بني اإلرهاب كممارسة غري مشروعةالسياسية
 أو األنظمة غري ،املشروع املتمثل يف حق الشعوب يف مقاومة قوات االحتالل

  :  ألسباب عديدة منهاوذلك الشرعية،
أن العامل تسوده مصاحل متناقضة، فاجلهة اليت متارس العنف لتحقيق ـ ١

دول أخرى   هتدد مصاحلها، بينما تعتربهاأغراضها تعترب إرهابية يف نظر اليت
 القضية الفلسطينية، ، على سبيل املثال،منظمات تناضل من اجل حق مشروع

النضال املسلح للمنظمات الفلسطينية حقا  فعندما تعترب الدول العربية أن
مشروع تقره القوانني واألعراف الدولية والديانات السماوية، وان االحتالل 

الل غري شرعي، تقف الواليات املتحدة األمريكية مع إسرائيل يف اإلسرائيلي احت
وان من حق إسرائيل أن  بأهنا منظمات إرهابية اهتامها للمنظمات الفلسطينية

 وذلك لوجود قوى متعاطفة مع ،بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها
اه باجت تضغط اقتصاديا وسياسيا وإعالميا داخل الواليات املتحدة إسرائيل
حبيث يصعب على أي إدارة أمريكية جتاوزها للفوز  الدولة العربية مساندة

برئاسة اجلمهورية والسيطرة على مقاليد السلطة يف البيت األبيض دون 
  .بشكل مطلق ألية اعتبارات أخالقية أو قانونية االلتفات
هذا ما كان سائدا يف فترة الثمانينات عندما دعمت االستخبارات  
 وأمدهتم ،فلول اجملاهدين يف أفغانستان ضد االحتالل السوفيييت األمريكية
  وأشارت يف أجهزة اإلعالم العاملي إىل كون قضيتهم عادلة ووصفتهم،بالسالح

 ولكنها غضت ، وان ما يقومون به ليس إرهابا،باملناضلني ضد االحتالم
اك  واعتربت املقاومني هن،الطرف عن جمازر القوات الروسية يف الشيشان

   .إرهابيني
 والعديد من القوى تتخذ من ،بني عقائد خمتلفة يعيش العاملـ ٢
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ومن خالل هذه  ومرجعا سياسيا وأخالقيا حلركتها، عقائدها دستورا لنهضتها،
 فإسرائيل كدولة ،العقيدة يتحدد مفهوم اإلرهاب يف نظامها الثقايف واإلعالمي

هود وحدهم دون لك لليم جازما بأن ارض فلسطني يهودية تعتقد اعتقادا
يف املقابل يعتقد العرب وفقا العتباراهتم الدينية  ،سيما العربغريهم من البشر ال

إسالميا مغتصب، واليهود  والتارخيية، أن فلسطني أرضا حمتلة، وحقا عربيا
مطلق غري منقوص تؤكده الشرائع  حقا  ومقاومتهم،ليسوا سوى كيان غاصب

  .السماوية واألرضية
 ينتج عنه خالفا يف التشخيص ،بني الطرفني باين العقائديالت هذا 
 سواء كانوا مدنيني أم ،والقانوين، فعندما هتاجم منظمة فلسطينية يهود السياسي

سيما  ال، يعلن اليهود بأهنم تعرضوا لعملية إرهابية،عسكريني باعتبارهم حمتلني
ة إخراجهم من وأهنا حتت عنوان هدف غري قانوين أو أخالقي يتمثل يف حماول

 اليت تعترف هبا األمم املتحدة، وانه ليس إرهابا ،وتدمري دولة إسرائيل أرضهم
اليت سوف  بل دفاعا عن النفس كافة التدابري األمنية والعسكرية والسياسية

ها بيومنتس أرباب املنظمات الفلسطينية تتخذها دولة إسرائيل مبا فيها مالحقة
الدولية، وإحكام احلصار على املدن  وإغالق احلدود ،قتال واعتقاال
 ،يتسبب يف سقوط ضحايا مدنيني وإطالق النار العشوائي الذي،الفلسطينية
 وال بد ،اجلانب اآلخر إن كافة إشكال املقاومة حقا ال غبار عليه بينما يرى

 ألنه حق مقاومة شرعي يهدف إىل احلرية ،لدول العامل احلر من دعمه
  .واالستقالل
 االحتاد السوفيييت واهنيار املعسكر الشيوعي، وسيادة بعد سقوطـ  ٣
 وبروز الواليات املتحدة األمريكية كدولة عظمى وحيدة يف العامل، ،الرأمسالية

على اجلهاز التشريعي   بالسيطرة،بذات هذه األخرية مع حلفائها الغربيني
افقيه تو  ومن خالله قامت بإنشاء إستراتيجية،والقانوين واالقتصادي العاملي

هتدف إىل التعتيم والضبابية عرب إطالق الصفة الشمولية على كل األعمال 
املشروعة واإلرهابية وعدم النظر إىل التشريعات الدولية اليت ترتكز على مبادئ 

 والتعتيم على ،متفق عليها كحق تقرير املصري ونبذ األنظمة الشمولية والعنصرية
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اسية املولدة لإلرهاب نظرا الرتباطها مبصاحل البيئة االقتصادية واالجتماعية والسي
  .حيوية مع القوى العظمى
للموارد الطبيعية  عملية استغالل دولية هذا النظام يف ونظر لتوجيه أجهزة

وحرمان العديد  والكفاءات البشرية تتمثل بالسيطرة على مقدرات الشعوب
 ،)١(وب املتضررة وعدم النظر بعني االعتبار ملصاحل الشع،منها من حق التنمية

 والعامل الفقري، وتكدست ،فجوات حضارية بني العامل الغين فقد نشئت
 مما أذى إىل تضارب ،الثروات اهلائلة يف جيوب دول معدودة وأفراد معد وديني

 مما دفع ، واملسبقات الثقافية،يف املصاحل السياسية وتناقض يف القيم اإلنسانية
 لية حول العامل إىل معاداة السياسة األمريكيةمن الدول واملنظمات الدو بالعديد

 وعقب ،الرأمسالية بال منازع على وجه اخلصوص باعتبارها زعيمة احلضارة
أحداث احلادي عشر من سبتمرب دعت إدارة الرئيس األمريكي بوش إىل حماربة 

 وان من واجب الدول الغنية ، وحق الدول الفقرية يف التنمية،الفقر واألمية
خدمات صحية وتعليمية  حق شعوهبا يف  يف ذلك، وحتدث عنمساعدهتا

   .واجتماعية جيدة
  تعريف اإلرهاب

لإلرهاب من منطلقات أيدلوجية وسياسية ولغوية  برزت عدة تعاريف
  :خمتلفة من أمهها ما يلي

 حكم عن :اإلرهاب هو :تعريف اإلرهاب يف قاموس أكسفوردـ ١
ئل اوأيف  وجود يف السلطة يف فرنساطريق التهديد كما وجهه ونفذه احلزب امل

  .)١٧٩٤-١٧٨٩(عهد الثورة الفرنسية 
 وهي ،نالحظ أن هذا التعريف قاصر على اجلهة املمارسة لإلرهاب

وقمع   نظرا القترافها أبشع اجلرائم،احلكومة أو احلزب إبان الثورة الفرنسية
                                           

F١EA @א א א אWA
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 ، املنتفضةاملعارضة عن طري التصفية اجلسدية وتدمري البين التحتية للمناطق
 وإعدامات باجلملة من ، دون آليات قانونية،وشن محالت اعتقاالت تعسفية

 وحرمان ،دون حماكمة لكل من يثبت أو يشك يف كونه معارضا للسلطات
 ونشر ،املناطق املنتفضة من مستلزمات احلياة األساسية كالغداء واملاء والدواء

دف الترويع وثين عامة الشعب هب املرتزقة والقناصة للقتل واالغتصاب العشوائي
  .الثورة عن مناصرة

مقتصرا على اجلهة املمارسة  يف هذا التعريف يف كونه يكمن النقص 
 ومل حيدد بدقة الدافع ،لإلرهاب ومل يتصدى بالذكر للجهة املمارس ضدها
عندما يطلع على تاريخ  ملمارسة النشاط اإلرهايب إمنا يدركه القارئ بالبداهة

   .نسيةالثورة الفر
استخدام العنف «كسفورد جاء بتعريف آخر لإلرهاب إال أن قاموس أ 
   .»ف حبجة خاصة لتحقيق أغراض سياسيةوالتخوي
ومل يتعاط  يركز على إرهاب األفراد أو املنظمات أو األحزاب إال انه 

مع إرهاب احلكومات ضد األحزاب أو املنظمات الثورية أو السكان املدنيني، 
  :ات على التعريف الوارد يف قاموس أكسفورد ما يليوصفوة املالحظ

رغم الفواصل الزمنية  احلالة الفرنسية األول على اقتصار التعريفـ ١
  .بني القاموس والثور ة الفرنسية

إغفال القاموس يف تعريفه الثاين إرهاب احلكومات ضد األفراد أو ـ ٢
  .املنظمات
املنظمات أو األفراد مل يوضح القاموس يف تعريفه الثاين دافع ـ ٣

  .ملمارسة اإلرهاب ضد احلكومة
إن تعريف أكسفورد لإلرهاب جاء مضطربا قد يكون نتيجة لظرف  

 متثلت فيه احلالة الفرنسية بكل قوة ،سياسي وثقايف خاص يف امللكة املتحدة
  .العتبارات ثقافية دون النظر لبقية أحناء العامل

  :التعريف األمريكي لإلرهابـ ٢
 يف عرفت الوكالة: عريف وكالة االستخبارات املركزية األمريكيةت ـ  أ
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 عن عنف من قبل أفراد آو التهديد الناشئ«م اإلرهاب على انه ١٩٨٠عام 
  .»مجاعات
م ١٩٨٣عرفه املكتب عام : تعريف مكتب التحقيقات الفدرايل ـ  ب
 مةعمل عنيف أو عمل يشكل خطرا على احلياة اإلنسانية وينتهك حر«على انه 

  .»القوانني اجلنائية يف أية دولة
اإلرهاب أسلوب «م ١٩٤٨ارة العدل األمريكية عام  تعريف وز ـ ت

جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثري على حكومة ما عن طريق االغتيال أو 
   »اخلطف
االستعمال أو التهديد «م ١٩٨٣عريف اجليش األمريكي عام ت ـ  ث

  .» العنف من قبل منظمة ثوريةباالستعمال غري املشروع للقوة أو
االستعمال أو التهديد غري املشروع للقوة «تعريف وزارة الدفاع   ـ ج

  .» سياسية أو دينية أو عقائديةلألشخاص أو األموال غالبا لتحقيق أهداف
عنف ذو باعث سياسي « ١٩٨٨تعريف وزارة اخلارجية عام  ـ  ح

ية من قبل جمموعات يرتكب عن سابق تصور و تصميم ضد أهداف غري حرب
  . »د به إعادة التأثري على مجهور ماوطنية فرعية أو عمالء دولة سريني و يقص

ائب الرئيس األمريكي عام  تعريف فريق املهمات اخلاصة التابع لن ـ خ
يف سعيهم للقضاء على احلرية و الدميقراطية، يتخذ اإلرهابيون «م ١٩٨٨

 فهم ،ق أغرضهم الذاتية اخلاصةأهدافهم من غري احملاربني عن عمد لتحقي
كما يقدمون عمداً على . يقتلون و يشوهون الرجال و النساء و األطفال العزل

الرمسيني املنتخبني، واإلداريني احلكوميني،  الصحف وقتل القضاة، ومراسلي
  .»غريه ممن يدافعون عن قيم اجملتمعوالقادة النقابيني ورجال الشرطة و

  ف اإلرهاب فيما سبق مل يصدر تعري اجلدير بالذكر أن 
 ، وإمنا صدرت من مراكز اختاذ القرار،جممع التشريع األمريكي  من قبل

 ومجيعها بدون استثناء أغفلت إرهاب ،ومؤسسات األمن السياسي والعسكري
عناصرها   وجردت من،احلكومة ضد األفراد أو اجلماعات أو املنظمات

ر النظام األمريكي القائمة على املصاحل  لذلك فإهنا تعرب عن وجهة نظ،القانونية
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  . والقومية للواليات املتحدة فقطاإلستراتيجية
الربوفيسور نوام  يف هذا املضمار أجرت جملة الشاهد السياسي مقابلة مع 

 مبساشوستش »كامربيدج« من معهد التكنولوجيا يف جامعة تشومكسى
رفه  وقد ع،باإلرها وكان عصب اللقاء عن ظاهرة بالواليات املتحدة

حماولة إلخضاع أو قسر السكان املدنيني أو «الربوفسري األمريكي على انه 
وذلك لتحقيق  ، عن طريق االغتيال أو اخلطف أو أعمال العنف،حكومة ما

وهناك تعريف آخر ويأيت يف نطاق مكافحة  : وأضاف قائال »أهداف سياسية
 تلتزم به الواليات املتحدة ما تسميه الواليات املتحدة التمرد و العصيان الذي

بشكل رمسي وتدخل يف قائمة املتمردين العاصني دوالً أخرى ككوبا مثالً 
ونيكارجوا، قد نلنا بفضل ما اختذناه على اجلبهتني من إجراءات لقمعهما 

لقد  : املشاهد.تنديداً من حمكمة العدالة الدولية بتهمة ارتكاب اإلرهاب الدويل
يف الواليات املتحدة الرمسي لإلرهاب، كيف تعرفه تكلمت حىت اآلن عن تعر

أنت كأكادميي و حملل سياسي مرموق؟ أو باألحرى هل هناك ازدواجية يف 
  املفهوم؟ هل هناك أكثر من معيار؟ 

 ترى كل دولة أن اإلرهاب هو ما يرتكبه ،إنه معيار واحد: تشومكسى
ياديي أإلرهاب اآلخرون فحسب لقد ضم اجتماع شرم الشيخ مثالً بعض أهم ق

لو ومع ذلك كان التنديد باإلرهاب الصادر عن آخرين شديداً و ،يف العامل
 يف دمشق وحضرته كل من ليبيا و » الشيخشرم«حتقق اجتماع قمة مماثلة لقمة 

 باإلرهاب بقوة وبنفس بريق بيان وندد البيان الصادر عنهم السودان وإيران
هو ما يرتكبه الطرف اآلخر فقط  نفسه، نعم اإلرهاب بنظرنا »شرم الشيخ«

  .)١(بغض النظر عما نفعله حنن
ور عام  تعريف مكتب مجهورية أملانيا االحتادية حلماية الدستـ٣
اإلرهاب هو كفاح موجه حنو أهداف سياسية يقصد حتقيقها «م ١٩٨٥

خرين وخصوصا بواسطة بواسطة اهلجوم على أرواح وممتلكات أشخاص آ

                                           
F١Eאאאא٣١١٩٩٦١٠١١K 
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  .»جرائم قاسية
هذا التعريف اجلهة اليت متارس اإلرهاب من اجل حتقيق أهدافها مل حيدد  

ة؟ وما معيار السياسية، فهل هي املنظمات اخلارجة على القانون؟ أم هي السلط
؟ هل هو الذي أقرته السلطة اخلروج على القانون؟ وما هو هذا القانون

 االشتراعي؟ ودون االتصال جع للسلطتني القضائية والتشريعيةالتنفيذية دون الر
باملعايري املتفق عليها دوليا؟ أم انه ذلك القانون املبين على مقررات اهليئات 

  ؟  املنتخبةالتشريعية والقضائية
سياسة التخويف « يف دائرة املعارف الروسية، هو تعريف اإلرهابـ ٣

 وفصلت الدائرة بني اإلرهاب »املنهجي للخصوم مبا يف ذلك استئصاهلم ماديا
نظم املشروع للعنف داخل االستعمال امل«تعريفها لألخري على انه عنف يف وال

  .»اجملتمع
ولكن الدائرة مل تبني اهلدف من ممارسة اإلرهاب، وعند فصلها بني 
اإلرهاب والعنف، مل حتدد اجلهة اليت حيق هلا ممارسة العنف دون اإلرهاب، هل 

لشرعية املخولة هي السلطة وحدها أم أن هناك مؤسسات أخرى؟ وما القاعدة ا
  .مبمارسة العنف؟ وما معايريه وكيفية التفريق بينه وبني اإلرهاب ؟

بالغة القسوة من اجل محاية سلطتها  إن بإمكان أي حكومة سن قوانني 
  ! مبربرات العنف املشروع داخل اجملتمع

نسخة عام  تعريف اإلرهاب يف قاموس األكادميية الفرنسيةـ ٤
الشخص  واإلرهايب هو) نظام الرعب( «انه عرف اإلرهاب على  ،م١٧٩٦

   .»هة نظره بطريقة قسرية تثري اخلوفالذي حياول فرض وج
اغفل هذا التعريف أيضا إمكانية ممارسة الدول لإلرهاب وحصره يف 
شخص أو عدة أشخاص، مث انه جتاهل سؤال مهم، ملاذا يقوم شخص ما بفرض 

  وجهة نظره بطريقة غري مشروعة ؟
فهل هو مناط باملنظمات ) نظام الرعب(ـ إمجاال بوعرف اإلرهاب

الثورية املسلحة اليت متارس العنف من اجل حتقيق أهدافها أم نظام السلطة 
الشخص الذي حياول : ال بد انه يعين األول لقوله بأجهزهتا األمنية املتعددة؟
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  .... فرض وجهة نظر
 برزت عدة وجهات نظر تتلخص يف كون اإلرهاب مصدره األول 
الدولة بأهنا عنف منظم وقد ) م دومناك.ج(يصف الكاتب الفرنسي  الدولة،

أن السياسة ال تقوم بدون «إذ يقول أكثر  عن ذلك بوضوح) الفو.ج(عرب 
ويسري  )١(بل جوهر السياسة يف كل زمان و مكان ينطوي على العنف. .عنف

 أداة إن القوة تكون بالضرورة« الذي يقول »فرويند.ج«على نفس املنوال 
سوف «: وعرف العنف بقوله »سية و أهنا من مقوماهتا اجلوهريةالسياسة األسا

نطلق العنف على القوة اليت هتاجم مباشرة أشخاص اآلخرين و خريهتم أفراداً أو 
 ويقول »وت و التدمري واإلخضاع و اهلزميةمجاعات بقصد السيطرة عليهم بامل

ارخيية أن اإلرهاب الذي متارسه وقد أظهرت الدراسات الت«سامل إبراهيم . د
نف أنظمة احلكم اليت تسيطر على أساس التسلط و السيطرة أكثر بكثري من الع

إن «قول الكاتب األمريكي مايكل كلري  وي»الذي متارسه الطبقات املعارضة
ستبدادية يف الواليات املتحدة تقف يف هناية اخلط الذي ميد معظم األنظمة اال

   .)٢ (»عالعامل بتقنية القم
 »اإلرهاب السياسي«يف كتابه : شيمد تعريف اإلرهاب عند املفكرـ ٥

 مث قدم تعريف شامل جيمع ،تعريف لإلرهاب ١٠٩مجع شيمد أكثر من 
 وقد عرف ،القواسم املشتركة يف كافة التعريفات اليت أوردها يف كتابه

ه اإلرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع في«اإلرهاب على انه 
 وتشترك هذه الضحايا الفعالة يف ،الضحايا اجلزافية كهدف عنف فعال

خصائصها مع مجاعة أو طبقة يف خصائصها مما يشكل أساسا النتقائها من أجل 
 ،خالل االستخدام السابق للعنف و التهديد اجلدي بالعنف  ومن.التضحية هبا

من اخلوف وضعون يف حالة فإن أعضاء تلك اجلماعة أو الطبقة اآلخرين ي
هذه اجلماعة أو الطبقة اليت مت تفويض إحساس أعضائها باألمن ) الرهبة(املزمن 

                                           
F١Eאא٨٩١K 
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عن قصد هي هدف الرهبة وتعترب التضحية مبن أختذ هدفاً للعنف عمالً غري 
عملية ) يف غري ميادين القتال(أو مكان ) وقت السلم مثالً(سوى أو زمن 

ولة يف احلرب التقليدية وانتهاك حرمة التضحية أو عدم التقيد بقواعد القتال املقب
القواعد هذا خيلق مجهورا يقظاً خارج نطاق الرهبة، وحيتمل تشكيل قطاعات 

والقصد من هذا األسلوب ،من هذا اجلمهور بدورها هدف االستمالة الرئيسي
شل حركة هدف الرهبة وذلك من أجل إرباك أو إذعان،  املباشر للقتال هو

حكومة مثالً أو أهداف للفت انتباها (طالب الثانوية وإما حلشد أهداف من امل
للرأي العام مثالً إلدخال تغريات على املوقف أو السلوك، حبيث يصبح متعاطفا 

  .)١ (»مع املصاحل القصرية أو الطويلة ملستخدمي هذا األسلوب من الصراع
مل يقدم شيمد تعريفا دقيقا ملاهية اإلرهاب وعوضا عن ذلك استغرق  
 ووقع يف تناقض ،ض كيفية ممارسته وبيان أهداف ممارسيه ومظاهرهيف عر
اإلرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي «:  يقول ألنه يف البادية،مريب

وتشترك هذه « مث يقول بعدها ،»تقع فيه الضحايا اجلزافية كهدف عنفي فعال
كل الضحايا الفعالة يف خصائصها مع مجاعة أو طبقة يف خصائصها مما يش

فهل ضحايا اإلرهاب يقتلون عشوائيا أم  »أساسا النتقائها من أجل التضحية هبا
وتعترب التضحية مبن أختذ هدفاً للعنف عمالً « مث انه يقول ،أهنم منتقون بعناية؟
عملية ) يف غري ميادين القتال(أو مكان ) وقت السلم مثالً(غري سوى أو زمن 

 املقبولة يف احلرب التقليدية وانتهاك حرمة التضحية أو عدم التقيد بقواعد القتال
عرف بلدا  هل يقصد امل»...القواعد هذا خيلق مجهورا يقظاً خارج نطاق الرهبة

؟ مل يوضح لنا ما يريده بالضبط مما جيعل تعريفه مضطربا، معينا أم العامل بأسره
 يف حيي عياش بواسطة هاتف نقال. ولنا خد مثاال بدولة إسرائيل، فعندما قتل د

 استطالعا للرأي أفاد بترحيب غالبية شعب ، أجرت معهد داحاف،غزة
ديعوت أحرونوت أمس بأفاد استطالع للرأي نشريه صحيفة «إسرائيل مبقتله 

االثنني أن غالبية ساحقة من اإلسرائيليني مع تصفية خبري املتفجرات يف حركة 
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وجاء . اضي يف غزةاملقاومة اإلسالمية محاس حيىي عياش الذي اغتيل اجلمعة امل
هل تعترب تصفية حيىي عياش هلا ما :السؤال يف االستطالع على الوجه التايل 

% ٨٧ورد . يربرها يف الوقت الذي بلغت فيه مسرية السالم سنني أوجها؟
وقد أجرى االستطالع معهد % ٢ومل يبد رأيا% ١١باإلجياب واعترض 

   .)١ (»داحاف«
عنف الذي يهدد ضحاياه سواء هو ال:  لإلرهاب»جيكرت«تعريف ـ ٦

كان مبمارسة األفراد أو اجلماعات للعنف املصمم ميدانيا لتحقيق اخلوف أو 
الرهبة الذي يأيت على ضحية اإلرهاب الذي قد ال تكون له عالقة بقضية 

 إن اإلرهاب هو العنف املوجه للعامة ويكو ن اخلوف هو األثر ،اإلرهايب
 قد اغفل كغريه ممارسة ، مهلهل،اقص وهذا تعريف ن،»املستهدف حتقيقه

 واجلهة ،غايته باخلوف وحصر لإلرهاب وجتاهل هدف ممارسته الدولة
   .املستهدفة باجلمهور

 :م١٩٣٧تعريف اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرهاب عام ـ ٧
األعمال اإلرهابية هي األعمال اإلجرامية املوجهة ضد دولة ما وتستهدف أو 

رعب يف أدهان شخص معني أو جمموعة من األشخاص يقصد منها خلق حالة 
  .أو عامة اجلمهور

 بينما من ،يؤخذ على هذا التعريف بأنه جعل الدولة ضحية اإلرهاب
املمكن أن متارس هذه الدولة أو تلك اإلرهاب ضد حركة حترير أو معارضة أو 

 ،أو واقعا حتت سلطات احتالل دولة ما شعبا اعزل يعيش حالة احتجاج واسعة
مث أن التعريف يضع هدفا وحيدا ملمارسة اإلرهاب أال وهو خلق حالة من 
الرعب يف أذهان األشخاص بينما من املمكن أن تتعدى األهداف واملقاصد إىل 

 فالنظام احلاكم يهدف إىل قمع املعارضة والبقاء يف ،مرمى ابعد من ذلك بكثري
واحلركة املعارضة طرق اإلرهاب وأساليبه،  عن طريق ممارسة كافة السلطة

متارس اإلرهاب من اجل إسقاط النظام احلاكم أو حتقيق مكاسب معينة 
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كإطالق سراح معتقلني أو احلصول على احلكم الذايت أو تغيري سياسات 
  .ية يف الدولة املستهدفة باإلرهابجذر

مل حتدد هذه : م١٩٧٧املعاهدة األوربية ملكافحة اإلرهاب عام ـ ٨
ددا لإلرهاب إال أهنا ذكرت عدد من اجلرائم اليت اعتربهتا تعريفا حم االتفاقية

ومنها ما  واقعة حتت مظلة اإلرهاب منها ما كان جمرما يف اتفاقيات دولية سابقا
وأضاف إليها كل األفعال اخلطرة اليت  قد حرمها كان القانون اجلنائي الدويل

 ظر العديدين تبقى إال أن هذه االتفاقية يف ن،هتدد حياة األشخاص أو أمواهلم
غامضة ألهنا تفتح ثغرة يف التأويل من جانب بعض الدول الختاذ تقدير تعسفي 

  .فيما يعد إرهابا وما هو ليس كذالك
 لعام ٨٦/١٠٢٠ تعريف اإلرهاب يف القانون الفرنسي رقمـ ٩
خرق للقانون يقدم عليه فرد من األفراد أو تنظيم «اإلرهاب هو : م١٩٨٦

اضطراب خطري يف النظام العام عن طريق التهديد مجاعي هبدف إثارة 
  .»بالترهيب
 فإذا ما كانت فرنسا ،وهذا تعريف يقتصر على الواقع الفرنسي مبفرده 

 املنبثق من دستور معرب عن ضمري ، يسودها حكم القانون،تعترب دولة دميقراطية
ديا أو  وان أي تغيري يف نظام اجلمهورية سياسيا أو اقتصا،الشعب وآمال األمة

ال   فان هذا،اجتماعيا ال بد أن مير من خالل النوافذ التشريعية والقانونية املعتربة
 واليت تتخذ من ،ينطبق بأي حال من األحوال يف الدولة ذات النظام الشمويل

  .لفرض سيطرهتا على اجلماهري التعسف والقهر أدوات
) بالك(ه ورد يف املعجم القانوين ملؤلف :تعاريف أخرى لإلرهابـ ١٠

أن الرهبة تعرف على أهنا ذعر أو رعب أو فزع أو حالة ذهنية تسببها اخلشية 
من ضرر جراء حادث أو مظهر معاد أو متوعد أو هي خوف يسببه ظهور 

  .خطر
أن اإلرهاب ظاهرة وصفها أسهل من «: فيقول) ارنولد(أما الكاتب  
رم دوليا حتفزها اإلرهاب هو إستراتيجية عنف حم«:  ويقول بسيوين،»تعريفها

أو تتوخى أحداث عنف مرعب داخل شرحية ) أيديولوجية(بواعث عقائدية 
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خاصة من جمتمع معني لتحقيق الوصول إىل السلطة أو للقيام برعاية ملطلب أو 
ملظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من اجل أنفسهم ونيابة 

  .»عنها أم نيابة عن دولة من الدول
انه مجلة من األفعال اليت حرمتها «: اإلرهاب على) ليليش(ف ويص 

القوانني الوضعية ملعظم الدول إضافة إىل أفعال معينة حرمتها االتفاقيات 
  .»الدولية

اإلرهاب هو العمل اإلجرامي املصحوب بالرعب «بان ) سوتيل(: ويقول
  .»نف أو الفزع بقصد حتقيق هدف حمددأو الع

أعمال رهاب يقوم على ختويف الناس مبمارسة  اإل)ليمكني( :ويقول 
  .»العنف

عبارة عن أعمال من طبيعتها «: أما جيفانو فيتش فريى أن اإلرهاب هو
 اإلحساس باخلوف من أن تثري لدى شخص ما اإلحساس بالتهديد مما ينتج عنه

  .»خطر بأي صورة
واآلخر ضيق،  لإلرهاب، احدمها واسع إىل مفهومني) مالدانا(ويشري

كل جنائية أو جنحة سياسية أو « :فهوم الواسع يعرف اإلرهاب على انهفامل
 هلا من طبيعة اجتماعية ينتج عن تنفيذها أو التعبري عنها ما يثري الفزع العام ملا

  .»ينشا عنها خطر عام
األعمال اإلجرامية اليت «: أما املفهوم الضيق فيعرف اإلرهاب على انه

 وذلك  ـ كعنصر شخصيـوالرعب يكون هدفها األساسي نشر اخلوف 
  . » ـ كعنصر مادي ـباستخدام وسائل تستطيع خلق حالة من اخلطر العام

صالح الدين عامر إىل أن اإلرهاب هو اصطالح يستخدم يف . ويشري د
األزمنة املعاصرة لإلشارة إىل االستخدام املنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي 

العتداء الفردية أو اجلماعية أو حوادث ا«وبصفة خاصة مجيع أعمال العنف 
 اليت تقوم منظمة سياسية مبمارستها على املواطنني وخلق جو من »التخريب

عدم األمن وهو ينطوي يف هذا املفهوم على طوائف متعددة من األعمال 
أخطرها اخذ الرهائن واختطاف األشخاص بصفة عامة وخاصة املمثلني 
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 عبوات ناسفة يف أماكن جتمع الدبلوماسيني وقتلهم ووضع متفجرات أو
املدنيني أو وسائل النقل العامة، والتخريب، وتغيري مسار الطائرات بالقوة وليس 
مثة شك يف أن واحدا من أهم أسباب غموض االصطالح هو ما يلجا إليه كل 
طرف من أطراف الرتاع املسلح من وصف لبعض أوجه نشاط الطرف اآلخر 

 املستطاع القول بان اإلرهاب هو حرب بأهنا أعمال إرهاب حىت غدا من
  .)١(»اآلخرين

يبدوا أن اإلرهاب يف القانون الدويل جمرد تسمية تنطوي حتتها عدد من 
اجلرائم املعرفة قانونا، بينما اإلرهاب جرمية مباهيتها يف عدد من القوانني احمللية 

  .للدول
 ما يف حد ذاهتا أو جمموعة جرائم إذا وسواء كان اإلرهاب جرمية 

  : فان له مالمح قانونية معينة منها،ارتكبت لدوافع معينة تعترب إرهابا
  .ن اإلرهاب وسيلة وليست غايةإـ ١
إن طرقه وأساليبه املتنوعة تتميز بالعنف املؤدي إىل خلق حاالت من ـ ٢

  .الفزع والرعب يف نفوس اجلهة املستهدفة
اإلرهاب تكون يف الغالبية العظمى من احلاالت اليت ميارس فيها ـ ٣

  .الدوافع سياسية أو عقائدية
ورد يف معجم املصطلحات للعلوم اإلدارية واالجتماعية أن اإلرهاب  

 أي الطريقة اليت حتاول هبا مجاعة ،بث الرعب الذي يثري اجلسم والعقل«: هو
منظمة أو حزب أن حيقق أهدافه عن طريق اختاذ العنف، وتوجه األعمال 

سواء كانوا أفرادا أو ممثلني للسلطة ممن يعارضون اإلرهابية ضد األشخاص 
  .»أهداف هذه اجلماعة أو مؤسسات ومرافق

 الذعراإلرهاب وسيلة لنشر «ويف معجم الدبلوماسية والشئون الدولية 
واللجوء إىل القتل واالغتيال واالعتداء على احلريات الشخصية إلرغام األفراد 

طالبها التعسفية أو تصرفاهتا الكيدية على اخلضوع واالستسالم هلا والرضوخ مل
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   .»وقد يستخدم اإلرهاب لترويع املساملني بغية حتقيق أغراض وفرض سيطرة
   اإلرهاب يف اللغة العربية

رهب بالكسر، يرهب رهبة «) رهب(ورد يف لسان العرب يف مادة 
خافه و االسم :ورهباً، بالضم، ورهباً أى خاف ورهب الشئ رهباً ورهبه

رهبوت خري : والرهبونت، و الرهبوىن، ورجل رهبوت يقال ،الرهىبالرهب و 
 ، وترهب غريه إذا توعده. ألن ترهب خري من أن ترحمأي ،من رمحوت
 إضمار العجاج يصف عرياً وأتته تعطيه رهباها إذا ترهبا على يوأنشد األزهر

ذا إ :هالك وهلك إذا ترهبا : كما يقال، ترهبهيالكشح بوال زغربا رهباها الذ
الرهباء أسم من الرهب : قال .الراهب جزم لغة يف الرهب:  وقال الليث.توعدا

 .وىف حديث الدعاء رغبة ورهبة إليك. نقول الرهباء من اهللا و الرغباء إليه
: وىف حديث رضاع الكبري.  و الرهبةاخلوف و الفزع مجع بني الرغبة :الرهبة

ء يف رواية، أي من أجل رهبته هكذا جا: وقال أبن األثري.فبقيت سنة هبا رهبته
 :سترهبهأ أخافه وفزعه ويأ: وأرهبه رهبة. عول لهوهو منصوب على املف

واس ترهبوهم و (وبذلك فسر قوله عز و جل  ،استرعى رهبته حىت رهبه الناس
  . )١(»أي أرهبوهم) جاءوا بسحر عظيم

كم احل .من يلجا إىل اإلرهاب إلقامة سلطته: اإلرهايب: وجاء يف املنجد 
نوع من احلكم يقوم على اإلرهاب والعنف تعمد إليه حكومات أو : اإلرهايب

  .مجاعات ثورية
أي أن بأسه ) أَْرَهب عنه الناس باسه وجندته( يقال .خوفه: أَْرَهب 

  .وجندته محال الناس على اخلوف منه
  خوفه : إْسَترَهبُه 
  اخلوف: الَرْهَبة 
  اخلائف: الراهب 
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  ما خياف منه : ب  اَ ملرُهو.الَرِهيب 
  تعريف اإلرهاب

 ضوابط قانونية وإدراكية األخذ بعني االعتبار عدة اإلرهاب ال بد ملعريف 
  : من أمهها
اإلرهاب مفهوم وليس فعل، أي انه من املمكن أن يشتمل على ـ ١

  .فعل أو عدة أفعال جيرمها القانون
نواع، البد لإلرهاب من دافع وعامل، وال بد أن يكون ذا صور وأـ ٢

  .خمتلفة، وان يكون له هدف مهما كان حمدودا
 نتيجة عوامل معينة ختتلف باختالف الزمان واملكان إال أن اإلرهابـ ٣

  .هناك عوامل متثل قواسم مشتركة يف اغلب األزمنة واألمكنة
ال بد من التجرد واملوضوعية وان يكون التعريف قانونيا حبثا دون ـ ٤

ري ذات األصول العقائدية والسياسية اليت عادة ما األخذ باالعتبارات واملعاي
  .إدارة صراع حملي أو إقليمي أو دويل تستخدم يف

استخدام : تعريف اإلرهاب على انه  نستطيع بناء على هذه الضوابط 
العنف املؤدي إىل الرهبة أو اخلوف أو الرعب يف سبيل حتقيق هدف سياسي أو 

ي من قبل دولة أو منظمة أو مجاعة اقتصادي أو إعالمي أو عقائدي أو شخص
  .لقواعد القانون الدويل أو فرد يف زمن السلم أو احلرب خالفا

فعلى سبيل املثال منظمة ثورية تريد االستيالء على السلطة يف ظل نظام  
القتل واالغتيال وتدمري املرافق العامة ضد  عن طريق القيام بعمليات )١(مشروع
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يعترب قيامها هبذه اجلرائم إرهاب ألهنا نشرت  ،الدولة أو تنظيمات منافسة
اليت من  الرعب واخلوف يف النفوس مما مينحها فرصة ال مشروعة لتحقيق غاياهتا

املمكن أن تكون مشروعة يف ظل نظام نيايب انتخايب تناط بالشعب مسئولية 
  .)١(اختيار احلكومة والسلطة التشريعية

  دوافع اإلرهاب
  : يليهناك عدة دوافع منها ما 

  : الدافع السياسيـ ١
الدافع السياسي هو حتقيق أهداف سياسية بضغط : نبيل حلمي. يقول د

 فمعظم العمليات اإلرهابية وأعمال العنف تكمن ورائها ،العمليات اإلرهابية
دوافع سياسية مثل السيطرة االستعمارية لبعض الدول والتفرقة العنصرية 

وحماولة احلصول على حق تقرير املصري  ومقاومة االحتالل ،والفصل العنصري
ومن هذه . لشعب واقع حتت االحتالل أو أعمال العنف من دولة من الدول

الدوافع أن حتاول جمموعة تنبيه الرأي العام العاملي إىل قضية سياسية أو حماولة 
اإلفراج عن جمموعة من السجناء يف سجون الدولة أو إجبار الدولة على تغيري 

ومن جانب آخر قد متارس .  يف مواجهة إقليم معني من أقاليمهاسياسة معينة
الدولة األعمال اإلرهابية والعنف ضد شعب معني للسيطرة عليه وإلجبار 
سكانه على التخلي عن أراضيهم والفرار منها سواء إىل مناطق أخرى يف نفس 

 فالعمليات اإلرهابية ذات الدافع. الدولة أو إىل خارج حدود هذه الدولة
السياسي هدفها يف النهاية هو الوصول إىل قرار سياسي مبعىن إرغام دولة أو 

 وما ،مجاعة سياسية على اختاذ قرار معني أو االمتناع عن قرار تراه يف مصلحتها
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  .)١(كانت تتخذه أو متتنع عنه إال بضغط العمليات اإلرهابية
 ينتج عنه شيوع يطاره القانويناوات التعبري والتغيري السلمي يف إن غلق قن
 لذلك فانه من املالحظ أن ،اإلرهاب مما يدفع يف النهاية إىل العنف السياسي

أو  اإلرهاب من الظواهر النادرة تعترب فيها ظاهرة الدول اليت تتسم بالشفافية
  .احملدودة

  :الدوافع اإلعالميةـ ٢
احلركة وهو نشر القضية أمام الرأي العام احمللي أو اإلقليمي أو العاملي، ف 

مما  للفت أنظار الرأي العام بأنواعه الثالثة إىل قضيتها الثورية متارس اإلرهاب
 لذلك يشري بعض خرباء اإلرهاب إىل ،يترتب عليه حماولة حلها بالطرق املتاحة

أن من أهداف العمليات اإلرهابية حل القضية حمل الرتاع عن طريق نشر 
على الطرف اآلخر يف  م للضغطوسائل اإلعال وذلك باستغالل،الرعب والذعر

الرتاع واإلطراف احمليطة حلل القضية حىت ال تتعدى جغرافية اإلرهاب 
   .ودميغرافيته الدولة أو الشعب املستهدف

  :الدوافع الشخصيةـ ٣
 ومن ،من خالل القيام بعمليات إرهاب هو حتقيق أهداف شخصية 

ئرة والفرار من البلد، صور الدوافع الشخصية الفرار من البلد بواسطة خطف طا
مث طلب جلوء سياسي يف بلد آخر حطت به الطائرة للمفاوضات أو للتزود 
بالوقود، أو خطف طائرة أو حافلة لتحقيق هدف إطالق سراح معتقلني أمنيني 

  .أو اجتماعي معني سياسيا كان أو اقتصادي أو سياسيني أو لتعبري عن موقف
  :أنواع اإلرهاب

رتكاب جرائم مدانة يف القانون كالقتل الفردي كا: إرهاب تقليديـ ١
على حركة الصراع،  ةثرؤم أو اجلماعي، والقيام بعمليات االغتيال لشخصيات

وخطف  ،والقيام بعمليات تفجري لالماكن العامة واملؤسسات اخلدمية والرحبية
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األفراد والطائرات واحلافالت واحتجاز الرهائن مما خيلق الرعب والفزع 
  . النفوسواخلوف يف
هذا النوع من اإلرهاب قد يكون مرتويا وراء : إرهاب غري تقليديـ ٢

 النظم االجتماعية كالعادات والتقاليد واألعراف والقيم السائدة، ويقصد به
إجبار الفرد أو اجلماعة على االحتفاظ بآرائها سياسيا أو دينيا أو عقائديا من 

ية تشمل اإلقصاء غري عنفي كشن محالت نفس خالل ممارسة اضطهاد
يف اجملاالت اإلنسانية   والنقد املبطن، واملقاطعة وسوء االتصال،االجتماعي
دون اإلقرار حبق  األغلبية أو السلطة احلاكمة  حىت تسلم برأي،واالقتصادية

االعتراض وإبداء الرأي املخالف أو الظهور مبا متليه طبيعة اخلصوصية املذهبية أو 
   . هلذه الطائفة أو تلكأو االجتماعية السياسية

  :صور اإلرهاب

  :اإلرهاب زمن السلم: الصورة األوىلـ ١
وذلك بان متارس حكومة ما حبق مجاعة ما سياسة القمع واإلقصاء مما  

  .كرد فعل على املمارسات احلكومية يدفع األخرية إىل ممارسة اإلرهاب
بغية رسالة  وقد متارس احلكومة املعترف هبا إقليميا أو دوليا اإلرهاب 
   .لدول أخرى أو إلرساء سياسية معينة أو الجناز أهداف اقتصادية سياسية

  :اإلرهاب زمن احلرب: الصورة الثانيةـ ٢
صنف القانون الدويل من خالل اتفاقية الهاي والقانون اجلنائي الدويل  

  :جرائم احلرب إىل ثالث طوائف 
  جرائم احلرب : األوىل
  نيةجرائم ضد اإلنسا: الثانية
  جرائم إبادة اجلنس البشري: الثالثة

  : إما اإلرهاب فقد اعتربه جرمية مستقلة مضافة إليها من أشكاهلا
قتل األفراد أو كامل أفراد اجلماعة سواء كانت مدنية أو عسكرية ـ ١

  .دون إجراءات أو مربرات قانونية معترف هبا
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  .إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم باألفرادـ ٢
ماعة عمدا ألحوال معيشية مشينة يقصد هبا اإلهالك يف إخضاع اجلـ ٣

  .اغلب األحيان
  .فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعةـ ٤
  .عنوة إىل مجاعة أخرى نقل أطفال اجلماعةـ ٥
وقد عد القانون الدويل تدمري املنشات اخلدمية احليوية كاملدارس  

ا محاية خاصة العتبارات إنسانية واملعاهد واجلامعات واملالجئ إرهابا الن هل
  .ا يف حال استهدافها منشات عسكريةبينما ال تعد هذه األفعال إرهاب
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  :الفصل الثاين

   إسالم النص واألديان السماوية اإلرهاب والتعصب يف

وظاهرة عدة ظواهر مصاحبة  عادة ما يرتبط باإلرهاب كممارسة 
ستحكم كمرتكزات للنشاط ومالزمة على املستوى الشخصي واجلماعي، وت

  :وهي ما يلي الفكري والثقايف، السياسي،
عدم قبول احلق عند ظهور الدليل بناء على ميل إىل  :التعصب لغةـ ١
  .جانب

 ،صار طرف: والشي. اتى الطرف: تطرف:  اللغةيف :التطرفـ ٢
  . فهو متطرف، ومنه تطرف يف آرائه،جاوز حد االعتدال

هو جماوزة القدر يف كل شيء، غلوت يف  :الغلو يف اللغة: الغلوـ ٣
   .األمر إذا جاوزت فيه احلد وأفرطت فيه

ويعين االقتصار يف التلقي الثقايف على ثقافة معينة : االنغالق الفكريـ ٤
  . واالنكفاء على معطياهتا فكرا وسلوكا وأداء،دون غريها

ى يف  وكل ظاهرة سببا يف إجياد أخر،هذه الظواهر متجانسة فيما بينها 
العديد من األحيان، فاالنغالق الفكري يؤدي إىل التعصب، والتعصب يؤدي 
إىل التطرف والغلو، وكالمها يؤديان إىل بروز اإلرهاب يف هناية األمر، من 

 بعض جوانب السلوك اإلنساين نالحظ أن ناحية أخرى من خالل رصد
حدة أال وهي  متتزج يف ظاهرة واالتعصب واالنغالق والغلو والتطرف عادة ما

إرساهلا واستقباهلا الثقايف  منغلقة يف الذي يعرب عن ذات إنسانية) التعصب(
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إال إهنا  سلبية يغلب عليها ظاهرة التعصب واحلركي و تشخص يف كوهنا ذات
تعاين من عدة أعراض متثل الظواهر املمتزجة يف النفس والشخصية العامة 

  .والثقافة اإلدراكية
اهر اعتربها العديد من الفالسفة أمراض اعترت إن اإلرهاب وليد لظو 

وتسببت يف شيوع العداء بني األمم مما نتج عنها حروبا  الشخصية اإلنسانية
  .على مر التاريخ وسفك للدماء وصراعات

  : يف اجملتمع العريب قبل اإلسالماإلرهاب والتعصب
  :واصفا العرب قبل اإلسالم) (علييقول اإلمام 

اليقني،  )٢(فيها حبلُ الدين، وتزعزعت سواري )١( اجنذموالناُس يف ِفَتن{
تشتُّت االَمُر، وضاق املخرُج،وعمي املصدُر، فاهلدى خامل، و )٣(واختلف النجُر

ميانُ فاهنارت دعائمُه، رمحن وُنصر الشيطان، وُخِذلَ اِإلوالعمى شامل، عصي ال
تائهون حائرون فهم فيها .. .)٥(سبلُه،وعفت شركه )٤(وتنكّرت معاملُه،ودرست

جاهلون مفتونون يف خري داٍر وشرِّ جرياٍن، نوُمهم ُسهود، وكُحلهم دموع، 
  . م وجاهلها ُمكَرمبأرض عاملها ُملَج

نذيراً للعاملني وأميناً ) حمّمدا (إنّ اللّه بعث  {:أخرى له خطبةويف 
بني  )٦(على الترتيل، وأنتم معشر العرب على شّر دين ويف شّر دار منيخون

 )٩( تشربون الكَدر، وتأكلون اجلِشب)٨(هث، وحّيات ُصمّّ )٧(جارة ُخشنح
وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم، االَصنام فيكم منصوبةٌ، واآلثام بكم 
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  .)١(}معصوبة
، والناس ُضالّل يف حرية، وحاطبون يف )(بعثه{ ويقول يف أخرى 

اجلاهلية اجلهالُء،  )٢(ستخفّتهماهواُء،واستزلّتهم الكربياُء، وفتنٍة،قد استهوهتم األ
يف النصيحة، ومضى ) (َحيارى يف زلزاٍل من االَمر، وبالٍء من اجلَهل، فبالَغَ 
  .}على الطريقة، ودعا إىل احلكمة واملوعظة احلََسنة

البالد بعد الضاللة املظلمة،  )(أضاءت به {: وأيضاً يف أخرى 
يستحلون احلرَمي،ويستذلون احلكيَم، واجلهالة الغالبة، واجلفوة اجلافية، والناس 

  .}وميوتون على كفرة )٣(حييون على فترة
وكنتم على {: وصفها حلال العرب قبل اإلسالميف) (وتقول الزهراء

، وموطئ )٤(شفا حفرة من النار، ِمذْقَة الشارب وهنزة الطامع، وقبسة العجالن
 ختافون أن ،غريناألقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القّد، أذلة خاسئني صا
بعد اللّتيا ) (يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم اهللا تبارك وتعاىل مبحمٍد

  .}....والليت
 ،مل يكن اجملتمع العريب قبل اإلسالم يعيش يف ظل نظام مركزي عقالين

غري نابعة يف اغلب  جامدة قبلية بل كان يعتمد يف تسيري دفة حياته على أعراف
 بل من مفاهيم فرضتها طبيعة األرض ،قائدية متطورةاألحيان من مركزية ع

  .ومنطق الغلبة والقوة السائد بني العرب
تسيطر عليه قلة من الربجوازية احلاكمة بينما تعيش  النظام االجتماعي 

 وتتسم ،بقية األفراد والشرائح يف ظل حكم األقلية ويف أوضاع معيشية مزرية
كام نظام العبودية الذي تغذيه الغزوات باستح احلياة االجتماعية واالقتصادية

مسحوقة احلقوق واإلنسانية،  واحلروب اليت من خالهلا توفر أيدي العاملة
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 بينما تستخدم النساء للبغاء ،وتسخر لألعمال القاسية املميتة يف بعض األحيان
   .وإنتاج الذرية

 القبيلة الوحدة السياسية عند العرب اجلاهليني، وتعترب دولة مصغرة 
ينتمي أليها األفراد واجلماعات ما عدا األرض باعتبار أن القبائل العربية كانت 

  .تتنقل من مكان آلخر حبثا عن املاء والغداء لدواهبا
والعرق، واليت عانت منها  ومن االنتماء القبلي نشئت العصبية للقبيلة 

لعصبية عند وا« :السيد عبد العزيز سامل.األمة العربية يف اإلسالم أيضا، يقول د
عصبية الدم وهي أساس القرابة يف البيت الواحد ومصدر الترابط : العرب نوعان

  .الوثيق بني أفراد القبيلة كما لو كانوا أسرة
عصبية االنتماء إىل أب بعيد أو جد مشترك من نسله تكونت ـ ٢ 

  .)١(»القبيلة أو القبائل املنتمية إليه
هتا ووحشيتها يضمن هلا االحتفاظ ومن املالحظ أن احتفاظ القبائل ببداو

 ،وذلك ألهنا تعتمد يف حياة البادية على العصبية بقوهتا والتغلب على غريها
   .)٢(مصدر قوهتا

مل يكن عند « : ويقول عن نظام احلرب يف القبائل العربية قبل اإلسالم
قبائل العرب املتبدية جيوش منظمة ولكن مجيع أفراد القبيلة شيوخا وشبانا 

ا يلبون نداء القبيلة عندما يستنفرهم رئيسها وقد رأينا أن العرب كانوا كانو
  .)٣(»ةيندفعون يف ذلك وراء العصبي

قتال  وهكذا كانت حياة العرب«: ويف وصفه حلياة العرب يف اجلاهلية
يف قتال دماء تسفك ودماء تراق ومل يكن يطفئ الدم إال سفك دم جديد 

قبائل املتخاصمة الثارات حىت إذا تفاقم األمر ويتعدد القتل والثار وتتوارث ال
واتت احلرب على احلرث والنسل تداعوا إىل الصلح وحتمل الديات 

                                           
F١Eאא٣٦٠K 
F٢Eא٣٦١K 
F٣Eא٣٦٦K 



 

٣٨ 

   .)١(»واملغارم
 وتدور كافة ، يعتمد منطق القوة،غري مركزي من الطبيعي يف ظل نظام

 ومن العصبية تنشى ، أن تسود العصبية بكافة مفردهتا،النظم حوله بفاعلية
حتوي  واألفراد  وذلك نظرا الن البيئة اليت تعيش فيها القبائل،رهابظاهرة اإل

 ومن مظاهر شيوع ،طغياهنا على النفوس والعقول واملمارسات كافة مقومات
  :اإلرهاب والتعصب يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ما يلي

  :احلروبـ ١
غلبة و منشئها العصبية اليت خاضتها القبائل العربية العديد من احلروب

 منها حرب البسوس اليت استمرت ،على منطق العقل والضمري منطق القوة
وكانت وقائع شررها ما يرويه املؤرخون ومن  ما يقارب األربعني سنة ألكثر

اتفق أن رجال يقال له سعد بن مشيس ابن طوق اجلرمي نزل : بينهم ابن األثري
قة امسها سراب بالبسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس وكان للجرمي نا

تركها ترعى مع نوق جساس يف محى كليب فخرج كليب يوما يتعهد اإلبل 
ومراعيها فاتاها وتردد فيها وكانت أبله وابل جساس خمتلطة فنظر كليب إىل 
سراب فأنكرها وسال جساسا وكان يف صحبته عن أمرها فاخربه خبربها فأمره 

 اجلرمي نزيله وضيفه وله كليب بإبعادها عن محاه فاستاء جساس من ذلك الن
عليه حق اجلوار فلم ميلك غضبه وقال لكليب ال ترعى ابلي مرعى إال وهذه 

بقوله فرد عليه جساس  فقال كليب لئن عادت ألضعن سهمي يف ضرعها معي
 ... وافترقا.ضعن سنان رحمي يف لبتكلئن ووضعت سهمك يف ضرعها أل

فرأى ناقة اجلرمي فرمى وخرج كليبا يوما إىل احلمى وجعل يتصفح أبله 
فولت وهلا عجيج حىت بركت بفناء صاحبها فلما رأى ما هبا  ضرعتها فأنفذه

صرخ بالذل ومسعت البسوس صراخ جارها فخرجت إليه فلما رأت ما حل 
 وكان جساس حاضرا فأسكتها وسكن ،بناقته وضعت يدها على رأسها وأذاله

وكان   الناقة سأقتل غالال،اجلرمي وقال هلما إين سأقتل مجال أعظم من هذه
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غالل فحل ابل كليب، وكان جساس يقصد مبقالته كليبا، وخرج جساس 
فلما بعد عن  آمنا، يتحني الفرص لينال مرامه من كليب، فخرج كليب يوم

البيوت ركب جساسا فرسه ومحل رحمه وسار يف إثره يتعقبه حىت أدركه وقال 
ادقا فاقبل إيل من أمامي، فلم لكليب يا كليب الرمح وراءك فقال إن كنت ص
 وملا علم قوم كليب مبقتله ،يعبا جساس مبا قاله وطعنه من اخللف فارداه قتيال

 دفنوه وقد شقوا اجليوب ومخشوا الوجوه وخرجت األبكار وذوات اخلدور إليه
 وكان لكليب أخ امسه مهلهل ،وطردوا جليلة بنت مرة ألهنا أخت قاتل كليب

فلما بلغه مقتله جز شعره وقصر ثوبه وهجر  ...شجاعةيضرب به املثل يف ال
النساء وترك الغزل وحرم املار والشراب ومجع قومه للثار وأرسل منهم وفدا إىل 
بين شيبان وعليهم مرة بن ذهل بن شيبان يف نادي قومه فقالوا له إنكم أتيتم 

عليكم عظيما بقتلكم كليبا بناقة وقطعتم الرحم وانتهكتم احلرمة وإنا نعرض 
خالال أربعة لكم فيها خمرج ولنا فيها مقنع أما أن حتي لنا كليبا أو تدفع لنا 
قاتله جساسا فنقتله به أو مهاما فانه كفء له أو متكننا من نفسك فان فيك 
وفاء لدمه، فقال هلم أما إحيائي كليبا فلست قادرا عليه وأما دفعي جساسا 

  فرسه فال ادري أي بالد قصدإليكم فانه غالما طعن طعنة على عجل وركب
وأما مهام فانه أبو عشرة واخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن 

هو إال أن جتول اخليل جولة فأكون أول قتيل   فماأنايسلموه جبريرة غريه وأما 
فما أتعجل املوت ولكن لكم عندي خصلتان أما أحدامها فهؤالء أبنائي الباقون 

وه بصاحبكم وأما األخرى فاين ادفع إليكم ألف ناقة فخذوا أيهم شئتم فاقتل
  ... )١(سود احلدق محر الوبر، فغضب القوم ونشبت احلرب بينهم

وكان سببها أن حذيفة بن  ومن احلروب أيضا حرب داحس والغرباء
بدر الفزاري كانت له خيل كثرية فقدم أليه فىت من عبس يقال له ورد بن 

 قبس فحال يكون أصال خليلك فقال مالك وقال له لو اختذت من خيل
خيلي خري من خيل قيس وجلا يف ذلك حىت تراهنا على فرسني من : حذيفة؟

                                           
F١Eאא،١،٣١٨K 



 

٤٠ 

خيل قيس مها اخلطار واحلنفاء وفرسني من خيل حذيفة مها داحس والغرباء 
وقيل أن الرهن كان على فرسي داحس والغرباء واتفق حذيفة وقيس على أن 

لوة والسبق مائة بعري فخاف حذيفة أن يكون السباق قدر مالئة وعشرين غ
يظفر قيس بالرهن فأقام رجال من بين أسد يف الطريق وأمره أن يعترض داحسا 
والغرباء يف وادي ذات االصاد ويعوقهما عن السباق فلما وصل داحس إىل 

) أي الثانية(دي مث وصلت الغرباء بعده مصلية الثنية وكان سابقا اعترضه االس
يق الثنية حىت ال يعترضه االسدي وانتهى السباق بسبق الغرباء وجتنب راكبها طر

وتبعها اخلطار فرس حذيفة مث احلنفاء فرسه أيضا مث جاء داحس بعد ذلك 
واختلف قيس وحذيفة يف السبق وطالب حذيفة بالرهن وأرسل ابنه إىل قيس 

  ...)١(فقامت احلرب بني عبس وذبيان فقتله قيس،يطالبه به
  :وأد البناتـ ٢

يطرح املؤرخون عدد من األسباب اليت دفعت باجملتمع اجلاهلي ملمارسة 
منها الفقر الذي كانت تعاين منه العديد من الشرائح  ظاهرة وأد البنات

جرائم الوأد سعة وانتشارا   وتزداد،بينما يعترب املترفون أقلية حاكمة االجتماعية
 وهو »العلهز«أكل  جيعل الفقراء يضطرون إىل واجلفاف الذي أثناء القحط

وقد ترجم القران الكرمي تلك احلقيقة يف  ،عبارة عن وبر بالدم من شدة اجلوع
ومنها  )٢(َوال َتقُْتلُوا أَْوالَدكُْم َخْشَيةَ ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزقُُهْم َوِإيَّاكُْم :قوله تعاىل

و الكسحاء الوأد لعلة أو قبح مثل والدة البنت الزرقاء أو الشيماء أو العنقاء أ
 يذكر هبذا اخلصوص أن والد سودة بنت زهرة وهي عمة ،ممن يتشاءم منها

أرسل أبوها لوأدها لعلة جسدية ظاهرة ) (وهب والد آمنة أم النيب الكرمي 
ومنها الوأد لدوافع  )٣(ولكنه تركها وصارت فيما بعد كاهنة مشهورة فيها

 د العرب بان املالئكة إناث لذاأدى إىل اعتقا الوثنية دينية،إذ أن شيوع العقائد

                                           
F١Eא١א٣٤٣٣٥٥K 
F٢Eאא،٣١K 
F٣E٢٣٤אK 



 

٤١ 

 ومنها اخلوف من العار الن شيوع احلرب بني ،جيب إحلاق البنات بالبنات
دفع بالعديد من األسر إىل اخلوف من سيب بناهتا لذلك كانوا يئدوهنن  القبائل

  .جتنبا للعار
ود إىل أيام املنذر بن ويذكر العديد من املؤرخني إىل أن تاريخ الوأد يع 
 ،الذي محل على بين متيم المتناعهم عن دفع اإلتاوة) ملك احلرية(ن النعما

 وملا مت الصلح بني الطرفني فاوضوا ،فأوقع فيهم خسائر كبرية وسىب نسائهم
بني سابيهن وأهلهن،  النعمان ختيري املسبيات على إرجاع نسائهم فكان حكم

 ،لى زوجهافاختلفن يف ذلك، واختارت بنت قيس بن عاصم التميمي سابيها ع
فاستعار أبوها وحلف بن يدس كل بنت تولد يف التراب ووأد بضع عشر بنتا 
ويف رواية أخرى مقاربة أن قبيلة ربيعة عندما اختارت ابنة زعيمها سابيها على 

  .فيه سائر العرب أهلها فاسنت زعيم ربيعة الوأد وقلدته
 ،رون حفرةأهنم كانوا حيف« :فاضل األنصاري. ويف كيفية الوأد يقول د 

 أو أهنم ،فإذا ولدت احلامل أنثى ومل يشأ أهلها االحتفاظ هبا رموا هبا إىل احلفرة
مث يأخذها أبوها إىل ،كانوا يقولون لالم بان هتيئ ابنتها للوأد بتطييبها وتزيينها

 فيدفعها فيها ويهيل عليها التراب حىت تستوي احلفرة ،اليت أعدت مسبقا احلفرة
 وميكن أن يقوم العبيد يف ،بإغراقها أو بذحبها بدال من ذلك وقد يقوم ،باألرض

 وقد ،بعض احلاالت بتلك املهمة بدال من األب، وليس لالم حق االعتراض
تكلف هي نفسها أحيانا بدفن الوليدة بدال من األب أو العبد يف حفرة أعدت 

خترج  بينما يزغرد النسوة عند والدة الذكر و، مبجرد اكتشاف أهنا أنثى،سلفا
األم منتشية مزهوة، وخيتلف عمر الوأد بني قبيلة وأخرى، فبعضه كان يأد بناته 

 واعتادت قبيلة كندة وأد ،عند الوالدة أو يف عمر سنهن األوىل أو بعد ذلك
بناهتا عند السادسة بان جيتمع أفراد أسرهتا يف موكب تصطحب فيه الضحية 

 املهيأة وسط زفة من الرقص لتساق إىل احلفرة مضمخة بالطيب مزينة باحللي
 ، مث يقوم األب بدفع ابنته إىل موضع حتفها،والغناء والزغاريد وضرب الدفوف

ويهيل التراب فوقها فتختلط تعابري اندهاشها مما تصورته هلو مع صرخات 



 

٤٢ 

  .)١(»استغاثتها اليت ختتنق يف ضجيج االحتفال
  اإلسالم وظاهريت اإلرهاب والتعصب

آنية واألحاديث النبوية والروايات الصحيحة سواء مل تشر اآليات القر
على ) ( والصحابة ،)(  وأئمة أهل البيت،عند الشيعة أو عند السنة

 ،بروز ظاهريت اإلرهاب والتعصب باعتبارها من مكونات األيدلوجية اإلسالمية
 معطياته مسة بل كان التسامح والعفو وعدم التمييز وحماربة الفكر اجلاهلي بكافة

تشري إىل   نعم مثة آية واحدة،الفكر واألدب اإلسالمي ئدة يف أصولسا
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط : وذلك يف قوله تعاىل اإلرهاب

 يقول صاحب امليزان يف تفسريها ،)٢(الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم
إلعداد هتيئة الشي للظفر بشيء آخر وإجياد ما حيتاج إليه الشي ا«: اخلاص

والوقود لإليقاد وإعداد اإليقاد للطبخ،  املطلوب يف حتققه كإعداد احلطب
والقوة كل ما ميكن معه عمل من األعمال وهي يف احلرب كل ما يتمشى به 

ة اليت تقوم  والرجال املدربني واملعاهد احلربي،احلرب والدفاع من أنواع األسلحة
ربطه : مبصلحة ذلك كله، والرباط مبالغة يف الربط وهو أيسر من العقد، يقال

 واخليل ، فالكل مبعىن غري أن الرباط ابلغ من الربط،ربطا ورابطه مرابطة ورباطا
َوأَِعدُّوا لَُهْم :  وقوله تعاىل، واإلرهاب قريب املعىن من التخويف،هو الفرس
املؤمنني مبلغ استطاعتهم من القوى احلديثة ما  مر عام بتهيئةأ.. .َما اْسَتطَْعُتْم

فأن   واالعتبار،حيتاجون إليه قبال ما هلم من األعداء يف الوجود أو يف الفرض
اجملتمع اإلنساين ال خيلو من التالف من أفراد أو أقوام خمتلفي الطباع ومتضادي 

 إال وهناك جمتمع آخر األفكار ال ينعقد بينهم جمتمع على سنة قيمة مبنافعهم
مضاد يف منافعه وخيالفه يف سنته وال يعيشان برهة من الدهر إال وينشب بينهم 

 فاحلروب املبيدة واالختالفات الداعية ،اخلالف ويؤدي ذلك إىل التغلب والقهر
 واجملتمعات هي هذه اجملتمعات ،إليها مما ال مناص عنها يف اجملتمعات اإلنسانية

                                           
F١E٢٤٤אK 
F٢Eא،٦٠K 



 

٤٣ 

ده من جتهز اإلنسان يف خلقه بقوى ال يستفاد منها إال ويدل ذلك ما نشاه
 فمن ،للدفاع كالغضب والشدة يف األبدان والفكر العامل يف القهر والغلبة

الواجب الفطري على اجملتمع اإلسالمي أن يتجهز دائما بإعداد ما استطاع من 
ره  والذي اختا،قوة ومن رباط اخليل حبسب ما يفترضه من عدو جملتمعه الصاحل

اهللا للمجتمع اإلسالمي إمنا انزل عليهم من الدين الفطري الذي هو الدين 
القيم، هي احلومة اإلنسانية اليت حيبط فيها حقوق كل فرد من أفراد جمتمعها 

 والصغري والكبري واحلر والعبد، والرجل ،ويراعى فيها مصلحة الضعيف والقوي
 سواء، دون احلكومة الفردية واملرأة، والفرد واجلماعة والبعض والكل على حد

إال على ما هتواه نفس الفرد املتويل هلا يف دماء الناس  ال تسري االستبدادية اليت
 وال حكومة األكثرية اليت تطبق أهواء ،وأعراضهم وأمواهلم مبا شاء وأراد

) واحد+ النصف (طل منافع آخرين وترضي األكثرين اجلمهور من الناس وب
ولعل هذا هو السر يف قوله ) واحد ـ النصف(  وتضطهد وتسقط األقلني

 حيث وجه َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل :تعاىل
اخلطاب إىل الناس بعد ما كان اخلطاب يف اآليات السابقة موجها إىل 

راعاهتا حقوق ذلك أن احلكومة اإلسالمية حكومة إنسانية مبعىن م.. .)(النيب
كل فرد وتعظيم إرادة البعض واحترام جانبها من كان من غري اختصاص 

 فاملنافع اليت يهددها عدوهم هي ،اإلرادة املؤثرة بفرد واحد أو بأكثر األفراد
منافع كل فرد فعلى كل فرد أن يقوم بالذب عنها ويعد ما استطاع من قوة 

 ال يقوم بأمره إال احلكومات مبا حلفظها من الضيعة، واإلعداد وان كان منه ما
 لكن منها ما يقوم به األفراد ،هلا من االستطاعة القوية واإلمكانات البالغة

 ،اجلميع  فالتكليف تكليف،بفرديتهم كتعلم العلوم احلربية والتدرب بفنوهنا
ِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدو: وقوله تعاىل 
أي واعدوا . .َوأَِعدُّوا لَُهْم: يف مقام التعليل لقوله تعاىل. ..اللَُّه َيْعلَُمُهْم

ويف عدهم عدوا هللا وهلم مجيعا بيان ) َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْمهبوا وختوفوا به هلم لتر
داللة .. وِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُمَوَآَخِريَن ِمْن ُد: للواقع وتأكيد يف التحريض، ويف قوله

. ...على أن املراد باألولني هم الذين يعرفهم املؤمنون بالعداوة هللا وهلم



 

٤٤ 

واإلرهاب بإعداد القوة وان كان يف نفسه من األغراض الصحيحة اليت تتفرع 
إعداد القوة منها فوائد عظيمة ظاهرة غري انه ليس متام الغرض املقصود من 

 ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم الَوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه  :ولهولذلك أردفه بق
 ليدل على إمجاع الغرض وذلك أن الغرض احلقيقي من إعداد القوة ُتظْلَُمونَ

هو التمكن من الدفع مبلغ االستطاعة وحفظ اجملتمع من العدو الذي يهدده يف 
لغرض الدين إطفاء نائرة الفساد  لفظ املناسب وبال،نفوسه وأعراضه وأمواله

بنيان دين الفطرة الذي به يعبد اهللا يف أرضه  الذي يبطل كلمة احلق ويهدم
وباجلملة فإعداد القوة إمنا لغرض الدفاع عن .. .ويقوم مالك العدل يف عباده

حقوق اجملتمع اإلسالمي ومنافعه احليوية والتظاهر بالقوة املعدة ينتج إرهاب 
ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ  :اىلعدو وهو أيضا من شعب الدفاع ونوع عرفه قوله تعال

  .»عداد الراجعة إىل أفراد اجملتمع فان من فوائده اإلاللَِّه َوَعُدوَّكُْم
) به( فاهلاء يف ُتْرِهُبونَ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم:  قوله:وجاء يف التبيان
ره ألنه على لفظ الواحد، وان كان يف معىن اجلمع،  وذك،راجعة إىل الرباط

:  تقول،واإلرهاب إزعاج النفس باخلوف/ ألنه كاجلراب والقراب والذراع 
 ورهبة، رهبة، وترهب، ترهب، واسترهبه، ،إرهابا، ورهبة، ترهيب ارهبه

 ، تقديره وترهبون آخرين،ال تعلموهنم وآخرين من دوهنم: استرهاب، وقوله
 َوأَِعدُّوا لَُهْموجيوز أن يكون نصب بقوله ) رهبونت(فهو نصب ب 

: احدمها قال جماهد :وقيل يف املعنيني بذلك مخسة أقولولآلخرين من دوهنم 
 وقال ألسدي هم أهل فارس، وقال احلسن وابن زيد هم ،هم بنو قريظة

اإلعداد لألعداء دخل  نال: جلن، وهو اختيار الطربي، قالا:  الرابع،املنافقون
:  قال احلباين،يه مجيع املتظاهرين بالعداوة فلم يبقى إال من ال يشاهد، اخلامسف

ال تعرفوهنم فلذلك مل  )ال تعلموهنم(ومعىن  كل من ال تعرفون عداوته دخل فيه
َوَما  :وقوله تعاىل.. اهللا يعلمهم، معناه يعرفهم الثاين، وقوله يكن معه املفعول

 يعين ما من شي يِل اللَِّه ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم ال ُتظْلَُمونَُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِب
وال تبخسون،  تنفقونه يف اجلهاد إال واهللا يوفيكم ثوابه على ذلك بأمت اجلزاء

إلخافة أعداء اهللا مبا ميال صدورهم  فمعىن اآلية األمر بإعداد السالح والكراع



 

٤٥ 

  انفق يف سبيل اهللا باحوج ما يكوناخالف ما من االستعداد لقتاهلم مع تضمن
  .»صاحبه إليه مبا تربح فيه جتارته

جاءت ملعاجلة قضية هامة  ميكن االستفادة مما تقدم أن اآلية الكرمية 
) ترهبون(وان ) احلرب( األمم مع بعضها البعض أال وهي وشائكة يف عالقات

اإلقبال على مبعىن ردع األعداء من  اليت هي هنا عصب اآلية ومركزية مقصدها
وهذه  ،تقوم مبهمة الردع حرب املسلمني من خالل التهيؤ بإعداد القوة اليت

قدمية حديثة، ففي هذا العصر وما سبقه من عصور تتسلح الدول بكافة  سياسية
لردع خطر حمتمل، واستباق حلرب متوقعة،  أنواع األسلحة يف احلرب والسلم

 وان قصد به يف ،)باق التسلحس( العامل ما اصطلح على تسميت يب وقد عرف
بالعتاد احملرم دوليا كاألسلحة  سيما الكربىتسلح الدول ال اغلب األحيان

  .اجلرثومية والكيميائية والنووية
  الكرمي بني اإلرهاب وروح التسامحن آالقر

 فان القران الكرمي ككتاب مساوي ،هذه اآلية القرآنية الكرمية ما عدا
تربوية وقيمية عالية حيمل يف طياته العديد من  ذو مضامني أخالقية و،شريف

نسان إىل التفكر  ودعوة اإل،مباين التسامح والسالم ونبذ اإلرهاب والتعصب
ليكون عنصر فائدة قصوى يف احلياة الواسعة اليت  دراكاتهاوالتدبر وتطوير 

  : نستعرض منا ما يلي،اخلالق عز وجل وهبها له
  :يف احلث على السلمـ ١

َوِإنْ َجَنُحوا ِللسَّلِْم فَاْجَنْح لََها َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه ِإنَُّه وله تعاىل وذلك يف ق
  .)١(ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم

  :يف الصلح ونصرة املظلومـ ٢
َوِإنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنَني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا : وذلك يف قوله تعاىل 
ْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإلَى أَْمِر ْت ِإْحَداُهَما َعلَى اُألنْ َبَغَبْيَنُهَما فَِإ

                                           
F١Eא،٦١K 



 

٤٦ 

 ·اللَِّه فَِإنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِبالَْعْدِل َوأَقِْسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 
  .)١(َخَوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَِإنََّما الُْمْؤِمُنونَ ِإْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا َبْيَن أَ

الركون إىل  يف احلث على التفكر واالنفتاح العقلي واإلنساين وذمـ ٣
  .ثقافة األجداد واآلباء

  :وذلك يف قوله تعاىل  
 قَالُوا ·ونَ ِبيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُد ِإذْ قَالَ َأل·َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ ِإْبَراِهيَم ـ ١

 أَْو · قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم ِإذْ َتْدُعونَ ·َنْعُبُد أَْصَناًما فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني 
 قَالَ أَفََرأَْيُتْم َما · قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا َآَباَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ ·َيْنفَُعوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ 

 َربَّ  فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي ِإال·قَْدُمونَ ْم َوَآَباُؤكُُم اَأل أَْنُت· كُْنُتْم َتْعُبُدونَ
  .)٢(الَْعالَِمَني
ِلَك ِمْن ِعلٍْم ِإنْ ُهْم َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهْم ِبذَـ ٢

 َبلْ قَالُوا ِإنَّا · ُمْسَتْمِسكُونَ  أَْم َآَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم ِبِه· َيْخُرُصونَ ِإال
  .)٣(َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوِإنَّا َعلَى َآثَاِرِهْم ُمْهَتُدونَ

َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإال قَالَ ُمْتَرفُوَها ِإنَّا ـ ٣
  .)٤(َوِإنَّا َعلَى َآثَاِرِهْم ُمقَْتُدونََوَجْدَنا َآَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة 

َوِإذَا ِقيلَ لَُهُم اتَِّبُعوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَِّبُع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه َآَباَءَنا ـ ٤
  .)٥( َيْعِقلُونَ َشْيئًا َوال َيْهَتُدونَْم الأََولَْو كَانَ َآَباُؤُه

 َتَعالَْوا ِإلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوِإلَى الرَُّسوِل قَالُوا َحْسُبَنا َما َوِإذَا ِقيلَ لَُهْمـ ٥

                                           
F١Eאא٩ J١٠K 
F٢Eאאא٦٩ J٧٧K 
F٣E١٩א٢٢K 
F٤Eא٢٣K 
F٥Eא١٧٠K 



 

٤٧ 

  .)١(َوَجْدَنا َعلَْيِه َآَباَءَنا أََولَْو كَانَ َآَباُؤُهْم ال َيْعلَُمونَ َشْيئًا َوال َيْهَتُدونَ
لَُّه أََمَرَنا ِبَها قُلْ ِإنَّ َوِإذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها َآَباَءَنا َوالـ ٦

  .)٢(اللََّه ال َيأُْمُر ِبالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ
  .)٣( ُتْبِصُرونََوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَال ـ ٧
وًبا َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُْنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعـ ٨

  .)٤(َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا ِإنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري
  .)٥( أَفَال َيْنظُُرونَ ِإلَى اِإلِبِل كَْيَف ُخِلقَْتـ ٩
  يف آداب االختالف والدعوة إىل اإلسالمـ ٤

َك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربِّ وذلك يف قوله تعاىل 
   .)٦(الَْحَسَنِة

  .)٧( َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلِْب لَاْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَكـ 
 َوال أَْنُتْم َعاِبُدونَ · ال أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ ·قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ قل ـ 
 لَكُْم ِديُنكُْم · َوال أَْنُتْم َعاِبُدونَ َما أَْعُبُد · َما َعَبْدُتْم  َوال أََنا َعاِبٌد·َما أَْعُبُد 
   .)٨(َوِلَي ِديِن
  :يف حرية العبادة ـ ٥
  .)٩( فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْروذلك يف قوله تعاىل ـ  

لرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن ال ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن قَْد َتَبيََّن او يف قوله تعاىلـ 

                                           
F١Eא١٧٠K 
F٢Eאא٢٨K 
F٣Eאא٢١K 
F٤Eאא١٣K 
F٥Eא١٧K 
F٦Eא١٢٥K 
F٧Eא١٥٩K 
F٨EאK 
F٩Eא٢٩K 



 

٤٨ 

َيكْفُْر ِبالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقَى ال اْنِفَصاَم لََها َواللَُّه 
   .)١(َسِميٌع َعِليٌم

ال ِإكَْراَه ِفي  ويف قوله تعاىل« :ويف هذه اآلية يقول صاحب امليزان 
املعارف العلمية   ملا أن الدين وهو سلسلة من،ن اإلجباري نفي الديالدِّيِن

 واالعتقاد واإلميان من األمور ،اليت تتبعها أخرى عملية جيمعها أهنا اعتقادات
 فان اإلكراه إمنا يؤثر يف األعمال الظاهرية ،القلبية اليت ال حيكم فيها اإلكراه

ليب فله علل وأسباب أخرى واألفعال واحلركات البدنية املادية، وأما االعتقاد أل
 ومن احملال أن ينتج اجلهل علما، أو تولد ،قلبية من سنخ االعتقاد واإلدراك

 إن ال ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن  فقوله تعاىل،املقدمات غري العلمية تصديقا علميا
حكما دينيا ينفي اإلكراه  كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج

قاد وان كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهده به ما عقبه على الدين واالعت
عن احلمل على االعتقاد   كنهيهقَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ تعاىل من قوله

واإلميان كرها وهو هني متك على حقيقة تكوينية وهي اليت مر بياهنا أن اإلكراه 
  .)٢(»االعتقادات القلبيةإمنا يعمل ويؤثر يف مرحلة األفعال البدنية دون 

روايتني األوىل ما أخرجه عبد بن  وينقل عن التفاسري يف مناسبة الرتول 
) قبيلة من اليهود(كانت النضري : محيد وابن جرير وابن املنذر عن جماهد قال
 بإجالئهم قال أبنائهم من) (أرضعت رجاال من األوس فلما مر النيب

 فمنعهم أهلوهم واكرهوهم على ،لنذهنب معهم ولندينن دينهم: األوس
ما أخرجه ( والثانية )ال إكراه يف الدين( هذه اآلية  ففيهم نزلت،اإلسالم

نزلت يف : قال) ال إكراه يف الدين( إسحاق وابن جرير عن ابن عباس يف قوله 
رجل من األنصار من بين سامل بن عوف يقال له احلصني كان له ابنان 

ا فإهنما قد أال استكرههم«) ( ا فقال للنيبنصرانيان وكان هو رجال مسلم
  .)٣( فانزل اهللا فيه ذلك»أبيا إال النصرانية؟

                                           
F١Eא٢٥٦K 
F٢Eאא،٢٣٤٢K 
F٣Eאאא٣٠ J٣١K 



 

٤٩ 

  )(وأهل بيته ) (سرية النيب الكرمي 
العديد ) ( وصحابته) ( وأهل بيته) (النيب حتوي سرية 

 املتوازنة، ،واألحاديث اليت حتث على التحلي بالروح االجيابية من الروايات
 واإلرهاب الفكري ،نبذ التعصب بكافة حيثياته وأشكاله وصورهالواعية، و

لآلخرين لكوهنم خمتلفني مع الفرد املسلم يف الدين  بكل ما حيمله من اضطهاد
  :بعضا منها فيما يلي  نستعرض،أو العقيدة أو اجلنس أو اللون أو العرق

مر بنا « جاء يف صحيح البخاري بسنده عن جابر بن عبد اهللا قالـ 
! رسول اهللا إهنا جنازة يهوديوقمنا به، فقلنا يا ) (زة فقال هلا النيبجنا
  .»إذا رأيتم اجلنازة فقوموا: قال

كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين « ويف البخاري أيضاـ 
:  فقاال،إهنا من أهل األرض:  فقيل هلما، فقاما،بالقادسية فمروا عليهما جبنازة
أليست :  فقال،إهنا جنازة يهودي:  فقيل له،إن النيب مرت به جنازة فقام

   .»نفسا
   .»دميا فقد آذاين من آذى«): (عن الرسول ـ 
إذا : روي أن غالما البن عباس ذب حشاة فقال له ابن عباسـ 

مل تقول هذا؟ :  مث كررها حىت قال له الغالم،سلخت فابذأ جبارنا اليهودي
  .ار حىت خشينا انه يورثهمل يزل يوصينا باجل) ( أن رسول اهللا: فقال

عن يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا سراج وكان خادما ـ 
)  (عبد اهللا أبوبعثين : قال) ( أليب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق

 ، فانطلقنا فيها مث رجعنا مغتنمني،يف حاجة وهو باحلرية أنا ومجاعة من مواليه
  . فجئت وأنا حبال فرميت بنفسي،الوكان فراشي يف احلائر الذي كنا فيه نزو

فاستوى جالسا وجلس . فبينما أنا كذلك إذا أنا بايب عبد اهللا قد اقبل 
على صدر فراشي فسألين عما بعثين له، فأخربته، فحمد اهللا، مث جرى ذكر قوم 

يتولونا وال : فقال. جعلت فداك، إنا نربا منهم إهنم ال يقولون ما نقول: فقلت
  ن تربءون منهم؟يقولون ما تقولو

  نعم: قلت



 

٥٠ 

  فهو إذا عندنا ما ليس عندكم لنا أن نربا منكم؟: قال
  ال جعلت فداك: قلت
  وهو ذا عند اهللا ما ليس عندنا افتراه اطرحنا؟: قال
  ما نفعل؟. ال واهللا جعلت فداك: قلت
  .فتولوهم وال تربئوا منهم: قال
  الصادقعبد اهللا أبوقال يل « :عن عبد العزيز ألقراطيسي قالـ 

)( :يصعد منه مرقاة .يا عبد العزيز إن اإلميان عشر درجات مبرتلة السلم 
 ..بعد مرقاة، فال يقولون صاحب االثنني لصاحب الواحد لست على شيء

فال تسقط من هو دونك، فيسقطك من هو فوقك . حىت ينتهي إىل العاشرة
لن عليه ماال وإذا رأيت من هو أسفل منك درجة فارفعه إليك برفق، وال حتم

  .»يطيق فتكسره، فان من كسر مؤنا فعليه جربه
ما : انه قال) (  عن أيب عبد اهللا الصادق،عن الصباح أيب سيابةـ 

انتم والرباءة يربا بعضكم من بعض؟ إن املؤمنني بعضهم أفضل من بعض، 
وبعضهم أكثر صالة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرية من بعض، وهي 

  .الدرجات
الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري ): ( علي عن اإلمامـ 
  .لك يف اخللق

: )( قلت أليب عبد اهللا الصادق: عن عمار بن أيب االحوص قالـ 
 الناس كلهم وليس إن عندنا أقواما يقولون بأمري املؤمنني ويفضلونه على

  فضلكم أنتوالهم؟ نيصفون ما نصف م
؟  ما مل يكن عند رسول اهللاند اهللانعم يف اجلملة، أليس ع: فقال يل

ليس  وعندكم ما  وعندنا ما ليس عندكم،ورسول اهللا من عند اهللا ما ليس لنا
على :  إن اهللا تبارك وتعاىل وضع اإلسالم على السبعة أسهم.عند غريكم

مث قسم ذلك بني . الصرب، والصدق، واليقني، والرضا، والوفاء، والعلم، واحللم
  .لسبعة األسهم، فهو كامل اإلميان حمتملالناس فمن جعل فيه هذه ا

مث قسم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمني، ولبعض ثالثة أسهم، 



 

٥١ 

ولبعض األربعة أسهم، ولبعض اخلمسة أسهم، ولبعض الستة أسهم، ولبعض 
  .السبعة أسهم

فال حتملوا على صاحب السهم سهمني، وال على صاحب السهمني 
ثة أربعة أسهم، وال على صاحب األربعة ثالثة أسهم، وال على صاحب الثال

مخسة أسهم، وال على صاحب اخلمسة أسهم ستة أسهم، وال على صاحب 
الستة سبعة أسهم، فتثقلوهم وتنفروهم ولكن ترفقوا هبم وسهلوا هلم 

  .)١(»املدخل
عن حممد بن حيي عن امحد بن حممد بن عيسى عن علي بن احلكم ـ 

: )( ادق حازم عن أيب عبد اهللا الصعن داود بن النعمان عن منصور بن
  .من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة اإلميان من عنقه

 عن علي عن أبيه عن النوفلي عن ألسكوين عن أيب عبد اهللا الصادقـ 
) (قال رسول اهللا :انه قال ):( » من كان يف قلبه حبة من خردل من

   .»ليةعصبية بعثه اهللا تعاىل يوم القيامة مع أعراب اجلاه
عن األشعري عن حممد بن عبد اجلبار عن صفوان بن حيي عن خضر ـ 

من تعصب عصبه اهللا بعصابة : قال) ( عن حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللا
  .من نار

عن علي عن أبيه عن علي بن حممد القاساين عن القاسم بن حممد عن ـ 
) (سني سئل علي بن احل: أملنقري عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال

العصبية اليت يأمث عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه : عن العصبية فقال
خريا من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن حيب الرجل قومه ولكن من 

  .ه على الظلممالعصبية أن يعني قو
  .ألفضل لعريب على عجمي إال بالتقوى): ( قولهـ 
أوله نطفة وآخره جيفة ال ادم والفخر  ما ألبن): ( عن عليـ 

  .يرزق نفسه وال يدفع حتفه

                                           
F١E٦٦א،١٦٩K 



 

٥٢ 

 عن ادين ما يكون به اإلنسان عبد اهللا باأسئلت : عن أيب العباس قالـ 
  .دع رأيا فأحب عليه أو ابغض عليهمن ابت:  فقال.مشركا

  أمشركون هم : سئل عن أهل اجلمل) ( يف السري أن علي جاءـ 
  .من الشرك فروا: قال
  هم؟أمنافقون : قيل
  .أن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال: قال
  فما هم؟: قيل
   .)١(إخواننا بغوا علينا: قال
كان جالسا يف أصحابه، فمرت هبم ) ( أن علي: وجاء يف النهجـ 

إن أبصار هذه الفحول طوامح وان : امرأة مجيلة فرمقها القوم بإبصارهم فقال
 تعجبه فليالمس أهله فإمنا هي امرأة ذا سبب هباهبا فإذا نظر أحدكم إىل امرأة

 ،قاتله اهللا كافرا ما افقه؟ فوثب القوم ليقتلوه:  فقال رجل من اخلوارج.كامرأته
  .)٢(رويدا إمنا هو سب بسب أو عفو عن ذنب: فمنعهم علي قائال

أن رجال قام : روى البخاري يف باب بعث علي وخالد إىل اليمنـ 
ويلك الست أحق أهل األرض أن ): (قال ف. يا رسول اهللا اتق اهللا: فقال

ال لعله أن يكون : يا رسول اهللا أال اضرب عنقه؟ قال: يتقى اهللا؟ فقال خالد
  .يصلي

يتعوذ ) (كان رسول اهللا : قال) ( عن أيب عبد اهللا الصادقـ 
من الشك والشرك واحلمية والغضب والبغي : يف كل يوم من ست خصال

  .واحلسد
 قال ،انه أيت به ليقتل: يف ترمجة سرحوق املنافق: بتهالعسقالين يف إصاـ 
إين هنيت أن اقتل : إذا رآه الناس؟قال: هل يصلي؟ قالوا) ( رسول اهللا
  .املصلني

                                           
F١Eאא٢٨٠٧K 
F٢EאאK 



 

٥٣ 

 أن اإلمام الصادق«: جاء يف كتاب اإلسالم بني الشيعة والسنةـ 
) (بلغين انك جتلس يف املسجد وتفيت : قال لتلميذه مسلم بن معاذ اهلروي
  اس ؟الن

نعم وكنت أود أن أسالك عن ذلك إذ يأتيين الرجل فاعرفه على : قال
ذهبكم فأفتيه بأقوال ممذهبكم فأفتيه بأقوالكم ويأتيين الرجل اعرفه على غري 

وادخل قولكم  مذهبه ويأتيين الرجل فال اعرف مذهبه فاذكر له أقوال األئمة
   .)١ (»أحسنت هكذا افعل:  فقال.بني األقوال
عن عبد اهللا بن : كليين عن أيب عسري عن عبد اهللا بن سنان قال عن الـ
): (قذف رجل جموسي عند أيب عبد اهللا فقال اإلمام الصادق : سنان قال

  .ذاك عندهم نكاٌح يف دينهم: أن ينكح أمه، فقال اإلمام: مه، فقال الرجلأ
أن رجالً سّب جموسياً حبضرة اإلمام الصادق : يف رواية الغوايلـ 

)(إنه تزّوج أمه، فقال :  فزجره وهناه فقال له)( : أما علمت أن
  .ذلك عندهم نكاح؟

 أنه قال لبعض أصحابه ما فعل غرميك؟ قال وعن الصادق ـ 
: ذاك ابن فاعلة، فنظر إليه أبو عبد اهللا الصادق نظراً شديداً فقال: أحدهم

  .نه نكاح؟أوليس ذلك من دي: جعلت فداك إنه جموسي نكح أمه فقال اإلمام
ما :  بشيخ مكفوف كبري يسأل فقالمّر اإلمام علي : يف روايةـ 

: يا أمري املؤمنني هذا نصراين، فقال اإلمام: هذا فأجابه أحد أصحابه
  .أنفقوا عليه من بيت املال! استعملتموه حىت إذا كرب وعجز منعتموه

ى املنرب بينما أنا يف اجلمعة وعلي بن أيب طالب عل: عن كثّير بن منرةـ 
ال حكم إال هللا، مث قاموا : ال حكم إال هللا، مث قام آخر فقال: إذ جاء رجل فقال

اجلسوا، نعم ال حكم إال : من نواحي املسجد حيكّمون اهللا، فأشار عليهم بيده
هللا، كلمة حق ينبغي هبا باطل، حكم اهللا ينتظر فيكم إال أنه لكم عندي ثالث 

ساجد اهللا أن يذكر فيها امسه، وال مننعكم فيئاً لن مننعكم م: خالل ما كنتم معنا

                                           
F١Eאא٢א،٦٩K 



 

٥٤ 

  .ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حىت تقاتلونا، مث أخذ يف خطبته
ما أدىن ما يكون به العبد كافراً؟ فأخذ : سئل اإلمام الّصادق ـ 

  .إنه يثمرغ شيئاً فيتولّى عليه ويربأ ممن خالفه: حصاةً من األرض فقال
عن أدىن ما يكون ) (سألت أبا عبد اهللا : باس قالعن أيب العـ 

  .من ابتدع رأياً فأحب عليه أو أبغض عليه: اإلنسان مشركاً، قال
انه  )(املفّضل بن عمر أحد أصحاب اإلمام الصادق  يروى عنـ 

يفكّر كيف خّص اهللا ) (كان جالساً يف الروضة الشريفة يف مسجد النيب 
 والفضل، إذ أقبل أبو العرجاء فجلس يف مكان بالرسالة والشرف) (حممداً 

قريب من الروضة حبيث يسمع ما يقوله املفّضل فلما استقر به اجمللس قال له 
إنه كان : صاحب آخر: لقد بلغ صاحب هذا القرب العز بكماله، فقال: صاحبه

دع ذكر : فيلسوفاً اّدعى النبوة العظمى واملرتلة الكربى، فقال ابن أيب العرجاء
مد فقد حتّير فيه عقلي وضلّ فيه أمر فكري وحّدثنا يف األصل الذي ميشي حم

به، مث تكلّم بكالم مراده منه أن الدنيا بال خالق وال مدبر، فلم يتمالك املفّضل 
يا عدو اهللا أحلدت يف دين اهللا وأنكرت الباري جلّ : نفسه فأقبل عليه قائال

 صورة ونقلك يف أحوالك قدسه الذي خلقك يف أحسن تقومي وصّورك يف أمتّ
يا هذا إن كنت من أهل : حىت بلغ بك إىل حني انتهيت؟ فقال ابن أيب العرجاء

الكالم كلّمناك، فإن تبينت حجة تبعناك وإن مل تكن منهم فال كالم لك، وإن 
كنت من أصحاب جعفر بن حممد الصادق فما هكذا خياطبنا وال مبثل دليلك 

 أكثر مما مسعت، فما أفحش يف خطابنا، وال جيادلنا، ولقد مسع من كالمنا
تعّدى يف جوابنا، ويسمع كالمنا ويصغي إلينا ويستغرف حجتنا حىت إذا 
استفرغنا ما عندنا وظننا أنا قد قطعناه أدحض حجتنا بكالم يسري وخطاب 
قصري يلزمنا احلجة ويقطع العذر وال نستطيع جلوابه رداً فإن كنت من أصحابه 

  .ابهفخاطبنا مبثل خط
عند القسمة إحدامها من العرب ) ( روي أن امرأتني جاءتا عليـ 

 فأعطى كل واحدة مخسة وعشرين درمها وكدا من ،واألخرى من املوايل
 فقالت العربية يا أمري املؤمنني إين امرأة من العرب وهذه امرأة من ،الطعام



 

٥٥ 

ى بين ال أجد لبين إمساعيل يف هذا الفيء فضال عل) ( العجم فقال علي
  .)١(إسحاق

عن الصادق قول أمري املؤمنني ملّا قِدم » التهذيب«روى الطوسّي يف ـ 
ال صالة يف شهر رمضان يف : (الكوفة وأمر احلسَن بن علّي أن ينادي يف الناس

، فنادى يف الناس احلسُن بن علّي مبا أمره به أمُري املؤمنني، فلّما )املساجد مجاعة
فلّما رجع احلسن ! واعمراه! واُعَمراه:  علّي صاحوامسع الناس مقالة احلسن بن
  ما هذا الصوت؟: إىل أمري املؤمنني قال له

أمري فقال ! واعمراه! واعمراه: الناس يصيحون! يا أمري املؤمنني: فقال
  .صلّوا: قل هلم: املؤمنني

 الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَِبَس الِْعزَّ: يف اخلطبة القاصعة) ( جاء عن عليـ 
والِْكْبِرَياَء واْخَتاَرُهَما ِلَنفِْسِه ُدونَ َخلِْقِه وَجَعلَُهَما ِحًمى وَحَرماً َعلَى غَْيِرِه 

  .واْصطَفَاُهَما ِلَجالِلِه
َو َجَعلَ اللَّْعَنةَ َعلَى َمْن َناَزَعُه ِفيِهَما ِمْن ِعَباِدِه ثُمَّ اْخَتَبَر ِبذَِلَك َمالِئكََتُه 

يَز الُْمَتَواِضِعَني ِمْنُهْم ِمَن الُْمْسَتكِْبِريَن فَقَالَ ُسْبَحاَنُه وُهَو الَْعاِلُم الُْمقَرَِّبَني ِلَيِم
ِبُمْضَمَراِت الْقُلُوِب وَمْحُجوَباِت الُْغُيوِب ِإنِّي خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطٍني فَِإذا َسوَّْيُتُه 

لَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ِإال وَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه ساِجِديَن فََسَجَد ا
ِإْبِليَس اْعَتَرَضْتُه الَْحِميَّةُ فَافَْتَخَر َعلَى آَدَم ِبَخلِْقِه وَتَعصََّب َعلَْيِه َألْصِلِه فََعُدوُّ اللَِّه 

َع اللََّه ِرَداَء ِإَماُم الُْمَتَعصِِّبَني وَسلَُف الُْمْسَتكِْبِريَن الَِّذي َوَضَع أََساَس الَْعَصِبيَِّة وَناَز
الَْجْبِريَِّة وادََّرَع ِلَباَس التََّعزُِّز وَخلََع ِقَناَع التَّذَلُِّل أَ ال َتَرْونَ كَْيَف َصغََّرُه اللَُّه 

  .ِبَتكَبُِّرِه وَوَضَعُه ِبَتَرفُِّعِه فََجَعلَُه ِفي الدُّْنَيا َمْدُحوراً وأََعدَّ لَُه ِفي اآلِخَرِة َسِعرياً
أََراَد اللَُّه أَنْ َيْخلَُق آَدَم ِمْن ُنوٍر َيْخطَُف األْبَصاَر ِضَياُؤُه وَيْبَهُر َو لَْو 

الُْعقُولَ ُرَواُؤُه وِطيٍب َيأُْخذُ األْنفَاَس َعْرفُُه لَفََعلَ ولَْو فََعلَ لَظَلَّْت لَُه األْعَناُق 
نَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َيْبَتِلي َخلْقَُه َخاِضَعةً ولََخفَِّت الَْبلَْوى ِفيِه َعلَى الَْمالِئكَِة َو لَِك

ِبَبْعِض َما َيْجَهلُونَ أَْصلَُه َتْمِييزاً ِباالْخِتَباِر لَُهْم وَنفْياً ِلالْسِتكَْباِر َعْنُهْم وِإْبَعاداً 
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٥٦ 

  .ِللُْخَيالِء ِمْنُهْم
لَُه الطَِّويلَ وَجْهَدُه فَاْعَتِبُروا ِبَما كَانَ ِمْن ِفْعِل اللَِّه ِبِإْبِليَس ِإذْ أَْحَبطَ َعَم

الَْجِهيَد وكَانَ قَْد َعَبَد اللََّه ِستَّةَ آالِف َسَنٍة ال ُيْدَرى أَ ِمْن ِسِني الدُّْنَيا أَْم ِمْن 
ِسِني اآلِخَرِة َعْن ِكْبِر َساَعٍة َواِحَدٍة فََمْن ذَا َبْعَد ِإْبِليَس َيْسلَُم َعلَى اللَِّه ِبِمثِْل 

ا كَانَ اللَُّه ُسْبَحاَنُه ِلُيْدِخلَ الَْجنَّةَ َبَشراً ِبأَْمٍر أَْخَرَج ِبِه ِمْنَها َملَكاً َمْعِصَيِتِه كَال َم
ِإنَّ ُحكَْمُه ِفي أَْهِل السََّماِء وأَْهِل األْرِض لََواِحٌد وَما َبْيَن اللَِّه وَبْيَن أََحٍد ِمْن 

  .الَْعالَِمَنيَخلِْقِه َهَواَدةٌ ِفي ِإَباَحِة ِحًمى َحرََّمُه َعلَى 
فَاْحذَُروا ِعَباَد اللَِّه َعُدوَّ اللَِّه أَنْ ُيْعِدَيكُْم ِبَداِئِه وأَنْ َيْسَتِفزَّكُْم ِبِنَداِئِه وأَنْ 
ُيْجِلَب َعلَْيكُْم ِبَخْيِلِه وَرِجِلِه فَلََعْمِري لَقَْد فَوََّق لَكُْم َسْهَم الَْوِعيِد وأَغَْرَق ِإلَْيكُْم 

ِديِد وَرَماكُْم ِمْن َمكَاٍن قَِريٍب فَقَالَ َربِّ ِبما أَغَْوْيَتِني ألَزيَِّننَّ لَُهْم ِفي ِبالنَّْزِع الشَّ
األْرِض وألغِْوَينَُّهْم أَْجَمِعَني قَذْفاً ِبَغْيٍب َبِعيٍد وَرْجماً ِبظَنٍّ غَْيِر ُمِصيٍب َصدَّقَُه ِبِه 

فُْرَسانُ الِْكْبِر َو الَْجاِهِليَِّة َحتَّى ِإذَا اْنقَاَدْت لَُه أَْبَناُء الَْحِميَِّة وِإْخَوانُ الَْعَصِبيَِّة و
الَْجاِمَحةُ ِمْنكُْم واْسَتْحكََمِت الطََّماِعيَّةُ ِمْنُه ِفيكُْم فََنَجَمِت الَْحالُ ِمَن السِّرِّ 

ِدِه َنْحَوكُْم الَْخِفيِّ ِإلَى األْمِر الَْجِليِّ اْسَتفَْحلَ ُسلْطَاُنُه َعلَْيكُْم وَدلََف ِبُجُنو
فَأَقَْحُموكُْم َولََجاِت الذُّلِّ وأََحلُّوكُْم َوَرطَاِت الْقَْتِل وأَْوطَئُوكُْم ِإثَْخانَ الِْجَراَحِة 
طَْعناً ِفي ُعُيوِنكُْم وَحّزاً ِفي ُحلُوِقكُْم وَدقّاً ِلَمَناِخِركُْم وقَْصداً ِلَمقَاِتِلكُْم وَسْوقاً 

 النَّاِر الُْمَعدَِّة لَكُْم فَأَْصَبَح أَْعظََم ِفي ِديِنكُْم َحْرجاً وأَْوَرى ِفي ِبَخَزاِئِم الْقَْهِر ِإلَى
ُدْنَياكُْم قَْدحاً ِمَن الَِّذيَن أَْصَبْحُتْم لَُهْم ُمَناِصِبَني وَعلَْيِهْم ُمَتأَلِِّبَني فَاْجَعلُوا َعلَْيِه 

َر َعلَى أَْصِلكُْم وَوقََع ِفي َحَسِبكُْم وَدفََع َحدَّكُْم ولَُه ِجدَّكُْم فَلََعْمُر اللَِّه لَقَْد فََخ
ِفي َنَسِبكُْم وأَْجلََب ِبَخْيِلِه َعلَْيكُْم وقََصَد ِبَرِجِلِه َسِبيلَكُْم َيقَْتِنُصوَنكُْم ِبكُلِّ َمكَاٍن 

ي َحْوَمِة ذُلٍّ وَيْضِرُبونَ ِمْنكُْم كُلَّ َبَناٍن ال َتْمَتِنُعونَ ِبِحيلٍَة وال َتْدفَُعونَ ِبَعِزَميٍة ِف
وَحلْقَِة ِضيٍق وَعْرَصِة َمْوٍت وَجْولَِة َبالٍء فَأَطِْفئُوا َما كََمَن ِفي قُلُوِبكُْم ِمْن ِنَرياِن 
الَْعَصِبيَِّة وأَْحقَاِد الَْجاِهِليَِّة فَِإنََّما ِتلَْك الَْحِميَّةُ َتكُونُ ِفي الُْمْسِلِم ِمْن َخطََراِت 

ِه وَنَزغَاِتِه وَنفَثَاِتِه واْعَتِمُدوا َوْضَع التَّذَلُِّل َعلَى ُرُءوِسكُْم وِإلْقَاَء الشَّْيطَاِن وَنَخَواِت
التََّعزُِّز َتْحَت أَقَْداِمكُْم وَخلَْع التَّكَبُِّر ِمْن أَْعَناِقكُْم واتَِّخذُوا التََّواُضَع َمْسلََحةً 

فَِإنَّ لَُه ِمْن كُلِّ أُمٍَّة ُجُنوداً وأَْعَواناً وَرِجالً َبْيَنكُْم وَبْيَن َعُدوِّكُْم ِإْبِليَس َو ُجُنوِدِه 



 

٥٧ 

وفُْرَساناً وال َتكُوُنوا كَالُْمَتكَبِِّر َعلَى اْبِن أُمِِّه ِمْن غَْيِر َما فَْضٍل َجَعلَُه اللَُّه ِفيِه 
يَّةُ ِفي قَلِْبِه ِمْن ِسَوى َما أَلَْحقَِت الَْعظََمةُ ِبَنفِْسِه ِمْن َعَداَوِة الَْحَسِد وقََدَحِت الَْحِم

َناِر الَْغَضِب وَنفََخ الشَّْيطَانُ ِفي أَْنِفِه ِمْن ِريِح الِْكْبِر الَِّذي أَْعقََبُه اللَُّه ِبِه النََّداَمةَ 
  . وأَلَْزَمُه آثَاَم الْقَاِتِلَني ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة

ي األْرِض ُمَصاَرَحةً ِللَِّه ِبالُْمَناَصَبِة أَال وقَْد أَْمَعْنُتْم ِفي الَْبْغِي وأَفَْسْدُتْم ِف
وُمَباَرَزةً ِللُْمْؤِمِنَني ِبالُْمَحاَرَبِة فَاللََّه اللََّه ِفي ِكْبِر الَْحِميَِّة وفَْخِر الَْجاِهِليَِّة فَِإنَُّه 

 والْقُُرونَ الَْخاِلَيةَ َمالِقُح الشََّنئَاِن وَمَناِفُخ الشَّْيطَاِن الَِّتي َخَدَع ِبَها األَمَم الَْماِضَيةَ
َحتَّى أَْعَنقُوا ِفي َحَناِدِس َجَهالَِتِه وَمَهاِوي َضاللَِتِه ذُلُالً َعْن ِسَياِقِه ُسلُساً ِفي ِقَياِدِه 

  . أَْمراً َتَشاَبَهِت الْقُلُوُب ِفيِه وَتَتاَبَعِت الْقُُرونُ َعلَْيِه وِكْبراً َتَضاَيقَِت الصُُّدوُر ِبِه
ذََر الَْحذََر ِمْن طَاَعِة َساَداِتكُْم وكَُبَراِئكُْم الَِّذيَن َتكَبَُّروا َعْن أَال فَالَْح

َحَسِبِهْم وَتَرفَُّعوا فَْوَق َنَسِبِهْم وأَلْقَُوا الَْهِجيَنةَ َعلَى َربِِّهْم َو َجاَحُدوا اللََّه َعلَى َما 
 فَِإنَُّهْم قََواِعُد أََساِس الَْعَصِبيَِّة وَدَعاِئُم َصَنَع ِبِهْم ُمكَاَبَرةً ِلقََضاِئِه وُمَغالََبةً ِلآالِئِه

أَْركَاِن الِْفْتَنِة وُسُيوُف اْعِتَزاِء الَْجاِهِليَِّة فَاتَّقُوا اللََّه وال َتكُوُنوا ِلِنَعِمِه َعلَْيكُْم 
ِرْبُتْم ِبَصفِْوكُْم أَْضَداداً وال ِلفَْضِلِه ِعْنَدكُْم ُحسَّاداً وال ُتِطيُعوا األْدِعَياَء الَِّذيَن َش

كََدَرُهْم وَخلَطُْتْم ِبِصحَِّتكُْم َمَرَضُهْم وأَْدَخلُْتْم ِفي َحقِّكُْم َباِطلَُهْم وُهْم أََساُس 
الْفُُسوِق وأَْحالُس الُْعقُوِق اتََّخذَُهْم ِإْبِليُس َمطَاَيا َضالٍل وُجْنداً ِبِهْم َيُصولُ َعلَى 

 َعلَى أَلِْسَنِتِهْم اْسِتَراقاً ِلُعقُوِلكُْم وُدُخوالً ِفي ُعُيوِنكُْم وَنفْثاً النَّاِس وَتَراِجَمةً َيْنِطُق
  .ِفي أَْسَماِعكُْم فََجَعلَكُْم َمْرَمى َنْبِلِه وَمْوِطئَ قََدِمِه وَمأَْخذَ َيِدِه

ِه وَصْوالِتِه فَاْعَتِبُروا ِبَما أََصاَب األَمَم الُْمْسَتكِْبِريَن ِمْن قَْبِلكُْم ِمْن َبأِْس اللَّ
وَوقَاِئِعِه وَمثُالِتِه واتَِّعظُوا ِبَمثَاِوي ُخُدوِدِهْم وَمَصاِرِع ُجُنوِبِهْم واْسَتِعيذُوا ِباللَِّه 
ِمْن لََواِقِح الِْكْبِر كََما َتْسَتِعيذُوَنُه ِمْن طََواِرِق الدَّْهِر فَلَْو َرخََّص اللَُّه ِفي الِْكْبِر 

َرخََّص ِفيِه ِلَخاصَِّة أَْنِبَياِئِه وأَْوِلَياِئِه ولَِكنَُّه ُسْبَحاَنُه كَرََّه ِإلَْيِهُم َألَحٍد ِمْن ِعَباِدِه لَ
التَّكَاُبَر وَرِضَي لَُهُم التََّواُضَع فَأَلَْصقُوا ِباألْرِض ُخُدوَدُهْم وَعفَُّروا ِفي التَُّراِب 

ُنوا قَْوماً ُمْسَتْضَعِفَني قَِد اْخَتَبَرُهُم ُوُجوَهُهْم وَخفَُضوا أَْجِنَحَتُهْم ِللُْمْؤِمِنَني وكَا
اللَُّه ِبالَْمْخَمَصِة واْبَتالُهْم ِبالَْمْجَهَدِة واْمَتَحَنُهْم ِبالَْمَخاِوِف وَمَخَضُهْم ِبالَْمكَاِرِه 

ِتَباِر ِفي فَال َتْعَتِبُروا الرَِّضى والسُّْخطَ ِبالَْماِل والَْولَِد َجْهالً ِبَمَواِقِع الِْفْتَنِة واالْخ



 

٥٨ 

َمْوِضِع الِْغَنى واالقِْتَداِر فَقَْد قَالَ ُسْبَحاَنُه وَتَعالَى أَ َيْحَسُبونَ أَنَّما ُنِمدُُّهْم ِبِه ِمْن 
ماٍل وَبِنَني ُنساِرُع لَُهْم ِفي الَْخْيراِت َبلْ ال َيْشُعُرونَ فَِإنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َيْخَتِبُر 

  .  ِفي أَْنفُِسِهْم ِبأَْوِلَياِئِه الُْمْسَتْضَعِفَني ِفي أَْعُيِنِهْمِعَباَدُه الُْمْسَتكِْبِريَن
َعلَى ِفْرَعْونَ ) (َو لَقَْد َدَخلَ ُموَسى ْبُن ِعْمَرانَ وَمَعُه أَُخوُه َهاُرونُ 

لِْكِه وَدَواَم وَعلَْيِهَما َمَداِرُع الصُّوِف وِبأَْيِديِهَما الِْعِصيُّ فََشَرطَا لَُه ِإنْ أَْسلََم َبقَاَء ُم
ِعزِِّه فَقَالَ أَ ال َتْعَجُبونَ ِمْن َهذَْيِن َيْشِرطَاِن ِلي َدَواَم الِْعزِّ وَبقَاَء الُْملِْك وُهَما ِبَما 
َتَرْونَ ِمْن َحاِل الْفَقِْر والذُّلِّ فََهال أُلِْقَي َعلَْيِهَما أََساِوَرةٌ ِمْن ذََهٍب ِإْعظَاماً ِللذََّهِب 

ِتقَاراً ِللصُّوِف ولُْبِسِه ولَْو أََراَد اللَُّه ُسْبَحاَنُه َألْنِبَياِئِه َحْيثُ َبَعثَُهْم أَنْ وَجْمِعِه واْح
َيفَْتَح لَُهْم كُُنوَز الذِّْهَباِن وَمَعاِدنَ الِْعقَْياِن وَمَغاِرَس الِْجَناِن وأَنْ َيْحُشَر َمَعُهْم 

 ولَْو فََعلَ لََسقَطَ الَْبالُء وَبطَلَ الَْجَزاُء َو طُُيوَر السََّماِء وُوُحوَش األَرِضَني لَفََعلَ
اْضَمَحلَِّت األْنَباُء ولََما َوَجَب ِللْقَاِبِلَني أُُجوُر الُْمْبَتلَْيَن وال اْسَتَحقَّ الُْمْؤِمُنونَ 

 ُرُسلَُه ثََواَب الُْمْحِسِنَني وال لَِزَمِت األْسَماُء َمَعاِنَيَها ولَِكنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َجَعلَ
أُوِلي قُوٍَّة ِفي َعَزاِئِمِهْم وَضَعفَةً ِفيَما َتَرى األْعُيُن ِمْن َحاالِتِهْم َمَع قََناَعٍة َتْمأل 
الْقُلُوَب والُْعُيونَ ِغًنى وَخَصاَصٍة َتْمأل األْبَصاَر واألْسَماَع أَذًى ولَْو كَاَنِت 

 ُتَضاُم وُملٍْك ُتَمدُّ َنْحَوُه أَْعَناُق الرَِّجاِل وُتَشدُّ األْنِبَياُء أَْهلَ قُوٍَّة ال ُتَراُم وِعزٍَّة ال
ِإلَْيِه ُعقَُد الرَِّحاِل لَكَانَ ذَِلَك أَْهَونَ َعلَى الَْخلِْق ِفي االْعِتَباِر وأَْبَعَد لَُهْم ِفي 

 فَكَاَنِت النِّيَّاُت االْسِتكَْباِر ولَآَمُنوا َعْن َرْهَبٍة قَاِهَرٍة لَُهْم أَْو َرغَْبٍة َماِئلٍَة ِبِهْم
ُمْشَتَركَةً والَْحَسَناُت ُمقَْتَسَمةً ولَِكنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه أََراَد أَنْ َيكُونَ االتَِّباُع ِلُرُسِلِه 
والتَّْصِديُق ِبكُُتِبِه والُْخُشوُع ِلَوْجِهِه واالْسِتكَاَنةُ َألْمِرِه واالْسِتْسالُم ِلطَاَعِتِه أُُموراً 

ةً ال َتُشوُبَها ِمْن غَْيِرَها َشاِئَبةٌ وكُلََّما كَاَنِت الَْبلَْوى واالْخِتَباُر أَْعظََم لَُه َخاصَّ
  . كَاَنِت الَْمثُوَبةُ والَْجَزاُء أَْجَزلَ

ِإلَى اآلِخِريَن ) (أَال َتَرْونَ أَنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه اْخَتَبَر األوَِّلَني ِمْن لَُدنْ آَدَم 
الَِم ِبأَْحَجاٍر ال َتُضرُّ وال َتْنفَُع وال ُتْبِصُر وال َتْسَمُع فََجَعلََها َبْيَتُه ِمْن َهذَا الَْع

الَْحَراَم الَِّذي َجَعلَُه ِللنَّاِس ِقَياماً ثُمَّ َوَضَعُه ِبأَْوَعِر ِبقَاِع األْرِض َحَجراً وأَقَلِّ َنَتاِئِق 
طْراً َبْيَن ِجَباٍل َخِشَنٍة وِرَماٍل َدِمثٍَة وُعُيوٍن الدُّْنَيا َمَدراً وأَْضَيِق ُبطُوِن األْوِدَيِة قُ

) (َوِشلٍَة وقًُرى ُمْنقَِطَعٍة ال َيْزكُو ِبَها ُخفٌّ وال َحاِفٌر وال ِظلٌْف ثُمَّ أََمَر آَدَم 



 

٥٩ 

ِلُملْقَى وَولََدُه أَنْ َيثُْنوا أَْعطَافَُهْم َنْحَوُه فََصاَر َمثَاَبةً ِلُمْنَتَجِع أَْسفَاِرِهْم وغَاَيةً 
ِرَحاِلِهْم َتْهِوي ِإلَْيِه ِثَماُر األفِْئَدِة ِمْن َمفَاِوِز ِقفَاٍر َسِحيقٍَة وَمَهاِوي ِفَجاٍج َعِميقٍَة 
وَجَزاِئِر ِبَحاٍر ُمْنقَِطَعٍة َحتَّى َيُهزُّوا َمَناِكَبُهْم ذُلُالً ُيَهلِّلُونَ ِللَِّه َحْولَُه وَيْرُملُونَ َعلَى 

ْعثاً غُْبراً لَُه قَْد َنَبذُوا السََّراِبيلَ َوَراَء ظُُهوِرِهْم وَشوَُّهوا ِبِإْعفَاِء الشُُّعوِر أَقَْداِمِهْم ُش
َمَحاِسَن َخلِْقِهُم اْبِتالًء َعِظيماً واْمِتَحاناً َشِديداً واْخِتَباراً ُمِبيناً وَتْمِحيصاً َبِليغاً 

لَى َجنَِّتِه ولَْو أََراَد ُسْبَحاَنُه أَنْ َيَضَع َبْيَتُه الَْحَراَم َجَعلَُه اللَُّه َسَبباً ِلَرْحَمِتِه وُوْصلَةً ِإ
وَمَشاِعَرُه الِْعظَاَم َبْيَن َجنَّاٍت وأَْنَهاٍر وَسْهٍل وقََراٍر َجمَّ األْشَجاِر َداِنَي الثَِّماِر 

َء وأَْرَياٍف ُمْحِدقٍَة ُملَْتفَّ الُْبَنى ُمتَِّصلَ الْقَُرى َبْيَن ُبرٍَّة َسْمَراَء وَرْوَضٍة َخْضَرا
وِعَراٍص ُمْغِدقٍَة وِرَياٍض َناِضَرٍة وطُُرٍق َعاِمَرٍة لَكَانَ قَْد َصُغَر قَْدُر الَْجَزاِء َعلَى 
َحَسِب َضْعِف الَْبالِء ولَْو كَانَ اإلَساُس الَْمْحُمولُ َعلَْيَها واألْحَجاُر الَْمْرفُوُع ِبَها 

اقُوَتٍة َحْمَراَء وُنوٍر وِضَياٍء لََخفََّف ذَِلَك ُمَصاَرَعةَ الشَّكِّ ِفي َبْيَن ُزُمرَُّدٍة َخْضَراَء وَي
الصُُّدوِر ولََوَضَع ُمَجاَهَدةَ ِإْبِليَس َعِن الْقُلُوِب ولََنفَى ُمْعَتلََج الرَّْيِب ِمَن النَّاِس 

ُهْم ِبأَْنَواِع الَْمَجاِهِد وَيْبَتِليِهْم ولَِكنَّ اللََّه َيْخَتِبُر ِعَباَدُه ِبأَْنَواِع الشََّداِئِد وَيَتَعبَُّد
ِبُضُروِب الَْمكَاِرِه ِإْخَراجاً ِللتَّكَبُِّر ِمْن قُلُوِبِهْم وِإْسكَاناً ِللتَّذَلُِّل ِفي ُنفُوِسِهْم 

  . وِلَيْجَعلَ ذَِلَك أَْبَواباً فُُتحاً ِإلَى فَْضِلِه وأَْسَباباً ذُلُالً ِلَعفِْوِه
ِفي َعاِجِل الَْبْغِي وآِجِل َوَخاَمِة الظُّلِْم وُسوِء َعاِقَبِة الِْكْبِر فَِإنََّها فَاللََّه اللََّه 

َمْصَيَدةُ ِإْبِليَس الُْعظَْمى وَمِكيَدُتُه الْكُْبَرى الَِّتي ُتَساِوُر قُلُوَب الرَِّجاِل ُمَساَوَرةَ 
 ال َعاِلماً ِلِعلِْمِه وال ُمِقالً ِفي السُُّموِم الْقَاِتلَِة فََما ُتكِْدي أََبداً وال ُتْشِوي أََحداً

ِطْمِرِه وَعْن ذَِلَك َما َحَرَس اللَُّه ِعَباَدُه الُْمْؤِمِنَني ِبالصَّلََواِت والزَّكََواِت وُمَجاَهَدِة 
الصَِّياِم ِفي األيَّاِم الَْمفُْروَضاِت َتْسِكيناً َألطَْراِفِهْم وَتْخِشيعاً َألْبَصاِرِهْم وَتذِْليالً 

ُنفُوِسِهْم وَتْخِفيضاً ِلقُلُوِبِهْم وِإذَْهاباً ِللُْخَيالِء َعْنُهْم وِلَما ِفي ذَِلَك ِمْن َتْعِفِري ِل
ِعَتاِق الُْوُجوِه ِبالتَُّراِب َتَواُضعاً والِْتَصاِق كََراِئِم الَْجَواِرِح ِباألْرِض َتَصاغُراً 

ذَلُّالً َمَع َما ِفي الزَّكَاِة ِمْن َصْرِف ثََمَراِت ولُُحوِق الُْبطُوِن ِبالُْمُتوِن ِمَن الصَِّياِم َت
  . األْرِض وغَْيِر ذَِلَك ِإلَى أَْهِل الَْمْسكََنِة والْفَقِْر

اْنظُُروا ِإلَى َما ِفي َهِذِه األفَْعاِل ِمْن قَْمِع َنَواِجِم الْفَْخِر وقَْدِع طََواِلِع الِْكْبِر 
ٍء ِمَن األْشَياِء ِإال َعْن  داً ِمَن الَْعالَِمَني َيَتَعصَُّب ِلَشْيولَقَْد َنظَْرُت فََما َوَجْدُت أََح
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ِعلٍَّة َتْحَتِملُ َتْمِويَه الُْجَهالِء أَْو ُحجٍَّة َتِليطُ ِبُعقُوِل السُّفََهاِء غَْيَركُْم فَِإنَّكُْم 
فََتَعصََّب َعلَى آَدَم َألْصِلِه َتَتَعصَُّبونَ َألْمٍر َما ُيْعَرُف لَُه َسَبٌب وال ِعلَّةٌ أَمَّا ِإْبِليُس 

  . وطََعَن َعلَْيِه ِفي ِخلْقَِتِه فَقَالَ أََنا َناِريٌّ وأَْنَت ِطيِنيٌّ
َو أَمَّا األغِْنَياُء ِمْن ُمْتَرفَِة األَمِم فََتَعصَُّبوا ِلآثَاِر َمَواِقِع النَِّعِم َف قالُوا َنْحُن 

ِبُمَعذَِّبَني فَِإنْ كَانَ ال ُبدَّ ِمَن الَْعَصِبيَِّة فَلَْيكُْن أَكْثَُر أَْمواالً وأَْوالداً وما َنْحُن 
َتَعصُُّبكُْم ِلَمكَاِرِم الِْخَصاِل وَمَحاِمِد األفَْعاِل وَمَحاِسِن األُموِر الَِّتي َتفَاَضلَْت ِفيَها 

ْخالِق الرَِّغيَبِة الُْمَجَداُء والنَُّجَداُء ِمْن ُبُيوَتاِت الَْعَرِب وَيَعاِسيِب القََباِئِل ِباأل
واألْحالِم الَْعِظيَمِة واألْخطَاِر الَْجِليلَِة واآلثَاِر الَْمْحُموَدِة فََتَعصَُّبوا ِلِخالِل الَْحْمِد 
ِمَن الِْحفِْظ ِللِْجَواِر والَْوفَاِء ِبالذَِّماِم والطَّاَعِة ِللِْبرِّ والَْمْعِصَيِة ِللِْكْبِر واألْخِذ 

 َعِن الَْبْغِي واإلْعظَاِم ِللْقَْتِل واإلْنَصاِف ِللَْخلِْق والْكَظِْم ِللَْغْيِظ َو ِبالْفَْضِل والْكَفِّ
اْجِتَناِب الْفََساِد ِفي األْرِض واْحذَُروا َما َنَزلَ ِباألَمِم قَْبلَكُْم ِمَن الَْمثُالِت ِبُسوِء 

 أَْحَوالَُهْم واْحذَُروا أَنْ َتكُوُنوا األفَْعاِل وذَِميِم األْعَماِل فََتذَكَُّروا ِفي الَْخْيِر والشَّرِّ
  .)١(..).أَْمثَالَُهم

  نقد الروايات املتعارضة
تطرح من جانب أهل السنة واجلماعة بعض الروايات اليت تشري إىل  

 وهي بال شك روايات تتعارض مع ،)(اإلرهاب والتعصب من قبل النيب 
كدين مساوي خامت،  مكافة األسس واملباين واألركان اليت جاء هبا اإلسال

بأمجعهم وآيات القران  اليت يتفق عليها املسلمني) (وكذلك سرية النيب 
ولعلها جاءت لتربير الصراع  ،الكرمي اليت تدعوا إىل الرمحة والرفق بالعباد

 وتربيرا للنظام ، والقمع الشديد للمعارضة،الدموي على السلطة بني اخللفاء
 ،تلك املرحلة من تاريخ الدولة اإلسالميةاالجتماعي والفقهي السائد يف 

أهدافها وأسسا جيدها تتعارض متاما مع  والباحث املطلع على الديانة اإلسالمية
اليت يصورها التاريخ كشخصية إنسانية غاية يف الكمال ) (شخصية النيب 
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ل  ولع،)١(َوِإنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيم ن الكرميآ يقول القر،واألدب واالستقامة
مثل هذه الروايات استغلت من قبل بعض املستشرقني الذين ذابوا على مهامجة 

واختذوا من أقوال بعض العلماء من أهل  ،ودين اإلسالم) (شخصية النيب 
ألرائهم اجملانبة حلقيقة األمر وواقعه، ورغم أن تاريخ اإلسالم  السنة مستندا

إال أن األسس  دماءالسياسي واالجتماعي والعقائدي والفقهي حمفوف بال
 فالتاريخ ال ،مدارا للتاريخ واملباين واألركان ال ميكن أن جترم ليتخذها الباحث

وليس العكس، وإذا ما كان ذلك فان جترمي  يف مدار األسس بد أن يوضع
  .عادة األسس واألركان العتبارات التاريخ أمر دخيل يف املنطق الرشيد

بعث بالسيف بني « قوله) (من هذه الروايات ما نسب إىل النيب 
وجعل رزقي حتت ظل رحمي . يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له

  .)٢(»الف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهموجعل الذلة والصغار على من خ
. والذي يظهر أن يف القرآن أربعة سيوف« :قال ابن رجب احلنبلي

 بعد وإما فداء وسيف سيف على املشركني حىت يسلموا أو يؤسروا فإما منا
 وقد أمر اهللا جبهادهم واإلغالظ عليهم يف .على املنافقني وهو سيف الزنادقة

وسيف على أهل الكتاب . سورة براءة وسورة التحرمي وآخر سورة األحزاب
 وسيف على أهل البغي وهو مذكور يف سورة احلجرات ومل .حىت يعطوا اجلزية

  .»هذا السيف يف حياته) (يسل 
بين اإلسالم على « يقول أيضا يف حديث مسند) (أن النيب إال  

 وخيالف مضمون هذا احلديث ،»ثالث مال خدجية وسيف علي وأخالق حممد
 منها ال احلصر قوله ،عشرات الروايات واألحاديث واآليات القرآنية املتعارضة

فما بال لو كان  َكَولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلِْب الْنفَضُّوا ِمْن َحْوِل :تعاىل
 ولعل ما ناله من ،على الغلبة وإشهار السيف جمبوال مريقا للدماء )(النيب 

شخصه إال انه عفا عن  قريش من أذى كفيل بإيقاظ روح العداوة واالنتقام يف
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اذهبوا فانتم «لقريش دخوله ملكة يف قول مشهور وجهه قريش بأمجعها عند
   .»الطلقاء
. ذهب يف يد رجل فرتعه فطرحهرأى خامتا من انه ) (وينسب للنيب 
 فقيل للرجل بعد ما .»يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده«: وقال

ال واهللا ال آخذه أبدا وقد طرحه :  قال. خذ خامتك فانتفع به.ذهب رسول اهللا
   .)١(رسول اهللا

لذا  و. وهذا أبلغ يف باب اإلنكار.قوله فرتعه فطرحه:  قال الفقهاء..
فيه :  وقال النووي .»من رأى منكم منكرا فليغريه بيده«: يف قوله) (قدمه 

نزع اخلامت من يده وطرحه دليل على :  وقيل.إزالة املنكر باليد ملن قدر عليها
غضب عظيم وهتديد شديد وفيه أن النهي للتحرمي املتوعد عليه بالنار وقول 

و أخذه جلاز ولكن تركه تورعا صاحبه ال آخذه مبالغة يف اجتناب النهي إذ ل
ملن يأخذه من الضعفاء ألنه هناه عن لبسه خاصة ال عن التصرف فيه بغري 

  ...اللبس
يف هذه الرواية ال يليق بقدسية ) (مما الشك فيه أن تصرف النيب 

لسلوك خاطئ لرجل من  معاجلة شخصه ومكانته العظيمة بني املسلمني، أن
متسمة بالغطرسة   تعصب مقيت وشخصيةاملسلمني هبذه الكيفية تنم عن

الكرمي  والقسوة وهذا بعيد عن شخصية األنبياء السماويني وعلى رأسهم النيب
)(،خلق اجلماعات  يف أذهان الناشئة ساهم يف  إن غرس مثل هذه الروايات

  باإلرهاب  وبلورت شخصيات منتسبيها التكفريية
 ت اإلنسانية السويةللذا املعادية والتطرف وسائر الظواهر والتعصب

والقاعدة واجلماعة اإلسالمية يف  كالتكفري واهلجرة وهاهي اجلماعات اإلرهابية
 العراق واجلزائر ومصر وأحناء اجلزيرة العربية يف السعودية والكويت واليمن

 كيف ال وأفراد هذه ،وتتخذ من هذه الروايات منارا والبطش متارس القتل
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 خاصة مع تربير هذه الروايات من ،مة أظفارهماجلماعات هنلوا منها منذ نعو
 لدى جماميعهم الفقهية اليت تستند يف تقدمي الرواية قبل عدد من الفقهاء املعتربين

 مدرسة سيما يفال ن والعقلآ أو جمروحة السند على القرحىت لو كانت ضعيفة
  .الذي تنتمي إليه معظم احلركات اإلسالمية السنية الفقه احلنبلي
: قال) (روى ونترك التعليق للقارئ عن ابن هريرة أن الرسول  ومما ي

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس مث انطلق معي «
لصالة فأحرق عليهم بيوهتم برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون ا

: اء قال الفقه..»مث حترق بيوت على من فيها«:  ويف رواية أخرى..»بالنار
املراد أناس مفقودين بعض من املنافقني فإنه ال يظن باملؤمنني أهنم يؤثرون العظم 

) ( وقيل هذا خمتص بزمانه ..السمني على حضور اجلماعة مع سيد املرسلني
ألنه مل يتخلف عن اجلمعة يف ذلك الوقت إال منافق وحيتمل أن حيصل عاما 

  ..)١(نبيها على عظم إمثهمفيكون تشديدا على تاركي اجلمعة بغري عذر وت
  :يف النص اإلسالمي) اإلرهاب(

 مصدر من ٣٠٠٠من خالل خاصية البحث االلكتروين ألكثر من 
مل يكن يف يوم ما  )اإلرهاب(بان  مصادر املسلمني شيعة وسنة نستطيع اليقني

انتابت اإلسالم التارخيي   وإمنا هو ظاهرة،من مكونات األيدلوجية اإلسالمية
عوامل وأسباب تكونت بفعل الفراغ السياسي الذي عاشته األمة بعد والفقهي ل
اإلسالمية   والصراع احملتدم على السلطة الذي ظلت األمة،)( وفاة النيب

 ولسنا يف هذا ،أسرية له طوال قرون طويلة انتهاء بالقرن األول من األلفية الثالثة
 ، على وجه العمومالفصل بصدد استعراض عوامل اإلرهاب والتعصب يف العامل

واألمة اإلسالمية والعربية على وجه اخلصوص فذلك يف الفصل الرابع من هذا 
والتيارات   أن احلركات اإلسالمية، وإمنا نؤكد على أمرا هام وحيوي،الكتاب

  ارتأته دون الرجوع إىل،الدينية امللتزمة باإلرهاب فكرا وهنجا وتطبيقا
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 ،يتفق عليها جل املسلمني تقريبا  واليت،الميةاملكونات االرتكازية للعقيدة اإلس
 ،وإمنا اختذت اإلرهاب طريقا نتيجة تلك العوامل املرتبطة بالفراغ السياسي

 لذلك فإهنا تعتمد يف تربير كفاحها الدموي على فتاوى ،والصراعات املرتبطة به
 وأما أن ،صادرة من أشخاص معدومي الكفاءة والشأن على مستوى األمة

 فهذا إمنا ينجز ،أو الصحابة أو ما يعرف بالسلف الصاحل) (النيب تستدل ب
للرواية أو احلدث التارخيي عرب النهج السلفي الذي ال  الغري دقيق عرب الفهم
واعية ومتوازنة وحية  قراءة أية يف الغالبية العظمى من األحيان على يستند
 املشحونة بالتعصب يصب يف نفوس القاعدة  وإمنا يتجه لتربير العقالين،للنص

 ويف الصفحات القادمة أن ،والعاطفة دون االلتفات للحسابات العقلية واملنطقية
متسع من اخلطاب يف هذا اجملال، ونستعرض يف الوجيز التايل جمموعة  شاء اهللا

من   لنتتبع، أو يف البحوث الفقهية، سواء يف احلديث،من النصوص اإلسالمية
   .)ارهب(و ) إرهابا( قاتهاإلرهاب ومشت خالهلا موارد

  إرهاب:  أوال
  : باب غزوة احد وغزوة محراء األسد٢٤ ص٢٠حبار األنوار جـ  ١

قولوا اهللا أعلى « )( فقال النيب .»اعل هبل«فقال أبو سفيان 
ونام املسلمون . »موعدنا وموعدكم بدر الصغرى«  فقال أبو سفيان.»واجل

  . »اآلية.إن ميسسكم قرح«وفيهم الكلوم وفيهم نزلت 
الن اهللا تعاىل أمرهم على ما هبم . اآلية..وفيهم نزلت أن تكونوا تأملون

من اجلراح أن يتبعوهم وأراد بذلك إرهاب املشركني، فخرجوا إىل محراء 
  ... األسد، وبلغ املشركني ذلك فأسرعوا حىت دخلوا مكة

  : باب غزوة تبوك وقصة العقبة٢٠٧ص ٢١حبار األنوار جـ ٢
علم ) ( وذلك أن النيب .» املدينة ال تصلح إال يب أو بكيا علي أن«

 فأشفق ،خبث نيات األعراب وكثري من أهل مكة ممن غزاهم وسفك دمائهم
 فمىت مل يكن ،أن يصيبوا املدينة عند نأيه عنها وحصوله ببالد الروم أو حنوها

لتخطي وا.فيها من يقوم مقامه مل يؤمن من معرهتم وإيقاع الفساد يف دار هجرته
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انه ال يقوم مقامه يف إرهاب العدو ) ( وعلم ،إىل ما يشني أهله ومهلفيه
  ).( وحراسة دار اهلجرة وحياطة من فيها إال أمري املؤمنني

 ما يصل من الطيور وسائر  باب١٧٣ ص٦٣ حبار األنوار جـ٣
  :احليوان

 ومنذ حديث عمر ائت الكوفة فأن هبا مججمة ،يقال للسادات مجاجم
 وقيل مجاجم ، وهو اشرف األعضاء، الرأس، الن اجلمجمة، أي سادهتا،العرب

 »السلطان ظل اهللا ورحمه«العرب اليت جتمع البطون فتنسب إليها، وقال فيها 
 حلدمها االنتصار من ،استوعب هباتني الكلمتني نوعي ما على الوايل للرعية

 ويأمنوا ،ة وأداهم واإلعانة، واآلخر إرهاب العدو لريتدع عن قصد الرعي،الظامل
  .مبكانه من الشر

 القسم الثالث ما حيرم لتحرمي ١ ج،مصباح الفقاهة للسيد اخلوئيـ ٤
 مسألة حرمة بيع .ما يقصد منه شانا مبعىن أن من شانه أن يقصد منه احلرام

  .٣٠٥ص  السالح من أعداء الدين
التهيئة جبمع األسلحة وغريها لالستعداد و )١(قد أمر يف اآلية الشريفة انه

إىل إرهاب الكفار وقتاهلم، فبيعها منهم ولو يف حال اهلدنة نقض للغرض فال 
 ، وأما ما دل على اجلواز فانه لضعف سنده ال يقام الروايات املانعة،جيوز

  .ويضاف إليها انه ظاهر يف سالطني اجلور من أهل اخلالف
  .٩١اإلمام امحد املرتضى ص ٤ ج،شرح األزهارـ ٥

خصي اآلدمي حمرم باإلمجاع واخليل مكروه ألنه يذهب : قال يف الكايف
صهيلها الذي حيصل به إرهاب العدو ويف سائر احليوانات جائز وحرمه 

  . بعضهم
  :٢٧٦قهية املقداد السيوري صنضد القواعد الفـ ٦

أن التجمل ليس من الكرب يف شي، وقسم بعضهم ) منه(وقد علم 
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  : التجمل بانقسام األحكام اخلمسة
كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك، وجتمل والة : لواجباـ ١

  ...األمر إذا كان طريق إىل إرهاب العدو
  .١٢٧- ١٢٦ ص٧ج ، بدائع الصنائع أليب بكر الكاشاينـ ٧ 
وأما الكالم يف األربعة األمخاس ففي موضعني يف باين من يستحق  

أما األول فالذي السهم منها ومن ال يستحق ويف بيان مقدار االستحقاق 
يستحق السهم هو الرجل املسلم املقاتل وهو أن يكون من أهل القتال ودخل 
دار احلرب على قصد القتال وسواء قاتل أو مل يقاتل الن اجلهاد والقتال إرهاب 

   .كما حيصل مبباشرة القتل حيصل بتباث القدم يف صف القتال داإالعدو و
 وقال جلت نََّما غَِنْمُتْم ِمْن َشْيٍءَواْعلَُموا أَ عز شانه وقال تعاىل 

 وقال سبحانه وتعاىل .َوَعَدكُُم اللَُّه َمَغاِنَم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَهاعظمته وكربياءه 
َوِإذْ َيِعُدكُُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّاِئفََتْيِن أَنََّها لَكُْم،وغري ذلك من النصوص ، 

تال جماهد لوجهني احدمها أن اجملاوزة والذي جاوز الدرب فارسا على قصد الق
على هذا الوجه إرهاب العدو وانه جهاد والدليل على انه إرهاب العدو وانه 
جهاد قوله تعاىل ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم والن دار 
احلرب ال ختلو من عيون الكفار وطالئعهم فإذا دخلها جيش كثيف رجاال 

وهنم بذلك فيقع الرعب يف نفوسهم حىت يتركوا القرى وركبانا فاجلواسيس خيرب
 القالع واحلصون املنيعة فكان جماوزة الدرب على قصد إىلوالرساتيق هرابا 

   .القتال إرهاب العدو وانه جهاد
  إرهابا : ثانيا

  .٢٢٢ ص١٧ شرح النهج البن أيب احلديد جـ
كما ذكر واجلواب أن الفجاءة جاء إىل أيب بكر : الطعن احلادي عشر 

أصحاب التواريخ فطلب منه سالحا يتقوى به على اجلهاد يف أهل الردة فأعطاه 
فلما خرج قطع الطريق وهنب أموال املسلمني وأهل الردة مجيعا وقتل كل من 
وجد كما فعلت اخلوارج حيث خرجت فلما ظفر به أبو بكر رأى حرقه بالنار 
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 خيص النص العام بالقياس اجللي إرهابا ألمثاله من أهل الفساد وجيوز لإلمام أن
  .عندنا
  إرهابه : ثالثا

  .١٧١ ص١ج  تقريب املعارف لتقي الدين أيب الصالح احلليبـ ١
وإرهابه أهل البغي لطف فيه وان كانا مرتفعني بغيبته احلاصلة عن « 

جناية املكلف عن نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه ودون احلجة امللطوف 
فه الزم له وان فقد لطفه بالرئاسة لوقوف املصلحة يف ذلك له بوجوده وتكلي

  .»على إيثاره معرفة اإلمام واالنقياد له
من كيد  فصل فيما جاء يف احلذر ١١١ ص ١٧ ج،شرح النهجـ ٢
  .العدو

قال انه ليس من ادعى إىل حلول النقم وزوال النعم وانتقال الدول من «
انك بذلك فليس األمر كما انك ظننت انك تقوي سلط. سفك الدم احلرام

مث عرفه أن قتل العمد يوجب القود وقال له . ظننت بل تضعه بل تعدمه بالكلية
قود البدن أي جيب عليك هدم صورتك كما هدمت صورة املقتول واملراد 

   .»إرهابه هبذه اللفظة أهنا ابلغ من أن يقول له فان فيها القود
  .٤١٢ ص ١٨شرح النهج جـ ٣

إذا اضطررت إىل مصاحبة السلطان فابدأ : حلكماءومن كالم بعض ا
ومألوف خلقه مث استحدث لنفسك طبعا ففرغه يف  بالفحص عن معتاد طبعه
مع موضع وفاقه حىت تسلم منه وان رايته يهوى فنا  قالب إرادتك وخلقا تركبه

  .من فنون احملبوبات فاظهر هواك لضد ذلك الفن ليبعد عنك إرهابه
  ارهبه : رابعا

  .٥٣ ص٥كايف جالـ ١
) ( عن أبيه عن ابن حمبوب رفعه أن أمري املؤمنني ،علي بن إبراهيم

أيها الناس إين أتيت هؤالء : خطب يوم اجلمل فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
القوم ودعوهتم واحتججت عليهم فدعوين إىل أن اصرب للجالد وابرز للطعان 
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هب بالضرب أنصف القارة فال مهم اهلبل وقد كنت وما اهدد باحلرب وال ار
من رماها فلغريي فليربقوا ولريعدوا فانا أبو احلسن الذي فللت صدهم وفرقت 

  .مجاعاهتم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما وعدين ريب من النصر 
  .١١١ ص٤الدر املنثور جلالل الدين السيوطي جـ ٢
ه قال واخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمة عن وهب بن منب« 

بلغين إن اهللا ملا أراد أن خيلق الفرس قال لريح اجلنوب إين خالق منك خلقا 
قبضة  اجعله عز ألوليائي ومذلة ألعدائي ومحى ألهل طاعيت فقبض من الريح

 اخلري معقود بناصيتك ،فخلق منها فرسا فقال مسيتك فرسا وجعلتك عربيا
ك لسعة الرزق على والغنائم حمازة على ظهرك والغىن معك حيث كنت أرعا

غريك من الدواب وجعلتك هلا سيدا وجعلتك تطري بال جناحني فأنت للطلب 
وأنت للهرب وسأمحل عليك رجاال يسبحوين فتسبحي معهم إذا سبحوا 
ويهللوين فتهللي معهم إذا هللوا ويكربوين فتكربي معهم إذا عبدوا فلما صهل 

ال منه أداهنم وأرعب الفرس قال باركت عليك ارهب بصهيلك املشركني أم
  .  »...منه قلوهبم وأذل به أعناقهم

  :مالمح التعصب يف الفقه اإلسالمي 
مل تكن الروح االجيابية للديانة اإلسالمية املتجسدة يف السرية النبوية مبا 

قد جتسدت ) ( وصحابته) ( وأهل بيته) (حتويه من سرية النيب 
واجهة التشريعية لإلسالم جاء بأحكام  فالفقه باعتباره ال،يف الواقع اإلسالمي

سيما يف هذا العصر الذي يزخر  ال،غري متوافقة مع قيم االرتكاز يف اإلسالم
  ولعل هذا من أهم األسباب اليت،سيما يف احلقول اإلنسانيةال بثروة علمية هائلة

 وعدم شيوع التسامح ،أدت إىل توجيه هتم اإلرهاب والتعصب ونبذ االنفتاح
  .ي إسالمي عامكسلوك شرق

إن ظهور اجلماعات اإلسالمية اليت متارس العنف من اجل حتقيق أهدافها  
وتعاين يف اغلب األحيان من التشدد والتطرف  املشروعة وغري املشروعة

واالنغالق املؤدي إىل اإلرهاب يف هناية األمر يبقى حمركها الرئيسي تلك 
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) (م الدين أي إرادة النيب الفتاوى واألحكام اليت تعرب يف وعيهم عن تعالي
  .ومن مث إرادة اهللا

 فاإلسالم كديانة مساوية يف ،وهذا مما ال شك فيه أمر شائك وخطري 
من جوهره ونزعته  األول ال ميكن وصمه باإلرهاب دون دليل يستسقى املقام

األوىل دون األخذ بعني االعتبار االجتهادات اليت ميكن توجيه النقد ألسسها 
عن  خارجية بعيدة تعرضت يف نشأهتا لعوامل مسارها باعتبارهاوأركاهنا و

املنطلقات واألسس الرصينة اليت كان من املفترض أن تسري على هديها حركة 
  .االجتهاد وتنمية الشريعة ومشوليتها للحياة اإلنسانية

باعتقادنا يرجع االختالل وفقدان التوازن بني إسالم النص واألخالق، 
 واالجتهاد، لعدة عوامل عميقة يف تاريخ التشريع اإلسالمي وبني إسالم الفقه

  .ذاته، نستطيع التعرض لبعضها من خالل النقاط التالية
تكونت عدة تيارات قريبة من مواقع السلطة ) ( يف حياة النيبـ ١
من اجل حتقيق غرض االستيالء ) (  وكان بعضها يترقب وفاة النيب،والنفوذ

 ية موروثة من النظام اجلاهلي السابق، ومل يقم النيبيف محية عصب على السلطة
) (هذه ،بأية إجراءات حامسة هتدف إىل تصفيتها أو إقصائها من مواقعها 

مباشرة االستيالء على السلطة ) ( التيارات استطاعت بعد وفاة النيب
جتاوز  واإلمساك بزمام األمور مما أذى إىل حدوث صراع مرير على السلطة

ومذهبية ما تزال حمك جدل بني  أبعاد عقائدية وفقهية إىل السياسيةمنطلقاته 
  .إىل يومنا هذا املذاهب اإلسالمية

تشدد يف بعث جيش حلرب الروم ضم ) ( تقول السري أن النيب
 وتقول ،العديد من الصحابة على رأسهم أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب

ادهم عن دائرة األحداث حال كان يهدف إلبع) ( املصادر الشيعية أن النيب
من تبوء ) ( اإلمام علي ابن أيب طالب  ليتمكن ابن عمه وزوج ابنته،وفاته

  .)( ينقل عن النيب،منصب اخلالفة
 بعد طعن العديد من الصحابة يف أمرة أسامة وعدم التزامهم أوامره، 
ل أمي أن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قب«): ( يقول
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  .»وان أبيه من بعده خلليقا لإلمارةواهللا انه كان خلليقا لإلمارة 
 وما ،ومن خالل احلوا ر الذي تناقلته السري يف اجتماع يوم السقيفة 

جرى أثنائها وما بعدها من أحداث نستطيع تلمس احلس املشبع بالعصبية 
 ر الصحابةوالعشائرية وأساليب الترهيب اليت استخدمت من اجل إجبا القومية
: رفضوا اجتماع السقيفة على البيعة، يقول ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة الذين

 إىل سعد )( اجتمعت األنصار ،أن النيب عليه الصالة والسالم ملا قبض«
 فقال سعد البنه قيس . قد قبض)(إن رسول اهللا :  فقالوا له ،بن عبادة

)( : ولكن تلق مين قويل ،ملرضيإين ال أستطيع أن أمسع الناس كالما 
 لكي ، فريفع صوته، قوله)( وحيفظ ابنه ، فكان سعد يتكلم،فأمسعهم

يا :  بعد أن محد اهللا تعاىل وأثىن عليه ،)( فكان مما قال ،يسمع قومه
معشر األنصار إن لكم سابقة يف الدين وفضيلة يف اإلسالم ليست لقبيلة من 

 يدعوهم إىل عبادة ،ه بضع عشرة سنة لبث يف قوم)( إن رسول اهللا ،العرب
 واهللا ما كانوا يقدرون ، فما آمن به من قومه إال قليل، وخلع األوثان،الرمحن

حىت أراد ، وال يدفعوا عن أنفسهم، وال يعرفوا دينه،)(أن مينعوا رسول اهللا 
 ورزقكم ، وخصكم بالنعمة، وساق إليكم الكرامة،اهللا تعاىل لكم الفضيلة

 واجلهاد ،لدينهله و  واملنع له وألصحابه واإلعزاز،)(برسوله اإلميان به و
 وأثقله على عدوكم من ، فكنتم أشد الناس على من ختلف عنه منكم،ألعدائه
 وأعطى البعيد املقادة ، حىت استقاموا ألمر اهللا تعاىل طوعا وكرها،غريكم

كم له  ودانت بأسياف،صاغرا داحرا حىت أثخن اهللا تعاىل لنبيه بكم األرض
 فشدوا أيديكم ،قرير العني] وبكم [  وتوفاه اهللا تعاىل وهو راض عنكم ،العرب

أن قد وفقت يف :  فأجابوه مجيعا. فإنكم أحق الناس وأوالهم به،هبذا األمر
الرأي، وأصبت يف القول، ولن نعدو ما رأيت توليتك هذا األمر، فأنت مقنع 

 ، ففزع أشد الفزع،)(يب بكر قال فأتى اخلرب إىل أ .ولصاحل املؤمنني رضا
 فلقيا ،فخرجا مسرعني إىل سقيفة بين ساعدة ،وقام معه عمر رضي اهللا عنهما

 حىت دخلوا ، فانطلقوا رضي اهللا عنهم مجيعا)(أبا عبيدة بن اجلراح 
 ،)( معهم سعد بن عبادة ، وفيها رجال من األشراف،سقيفة بين ساعدة
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خشيت أن يقصر أبو بكر : قال و،أن يبدأ بالكالم )(فأراد عمر 
)(هز أبو بكر  جت، فلما تيسر عمر للكالم. عن بعض الكالم
)(فتشهد أبو بكر ، فستكفى الكالم،على رسلك: وقال له )(، 

 باهلدى ودين )(إن اهللا جل ثناؤه بعث حممدا  : فقال،وانتصب له الناس
 فكنا ،نا إىل ما دعا إليه فأخذ اهللا تعاىل بنواصينا وقلوب، فدعا إىل اإلسالم،احلق

 وحنن عشرة رسول اهللا ، والناس لنا فيه تبع،معشر املهاجرين أول الناس إسالما
)(،ليست قبيلة من قبائل العرب إال ، وحنن مع ذلك أوسط العرب أنسابا 

 وأنتم وزراؤنا يف ، وأنتم أيضا واهللا الذين آووا ونصروا.ولقريش فيها والدة
 وأنتم إخواننا يف كتاب اهللا تعاىل وشركاؤنا ،)(هللا  ووزراء رسول ا،الدين

 واهللا ما كنا يف خري قط ،يف دين اهللا عز وجل وفيما كنا فيه من سراء وضراء
 وأحق الناس بالرضا ، وأكرمهم علينا، فأنتم أحب الناس إلينا،إال كنتم معنا فيه
خوانكم  والتسليم ألمر اهللا عز وجل وملا ساق لكم وإل،بقضاء اهللا تعاىل

 وأنتم املؤثرون على ، وهم أحق الناس فال حتسدوهم،املهاجرين رضي اهللا عنهم
 وأنتم ، واهللا ما زلتم مؤثرين إخوانكم من املهاجرين،أنفسهم حني اخلصاصة

 وأبعد أن ال حتسدوا ،أحق الناس أال يكون هذا األمر واختالفه على أيديكم
 ،وإمنا أدعوكم إىل أيب عبيدة أو عمر ،إخوانكم على خري ساقه اهللا تعاىل إليهم
ل عمر وأبو عبيدة  وكالمها له أهل، فقا،وكالمها قد رضيت لكم وهلذا األمر

ما ينبغي ألحد من الناس أن يكون فوقك يا أبا بكر أنت : رضي اهللا عنهما
 الناس  بالصالة فأنت أحق)(صاحب الغار ثاين اثنني، وأمرك رسول اهللا 

 وإنا ،واهللا ما حنسدكم على خري ساقه اهللا إليكم: نصارفقال األ. هبذا األمر
 وال أحد من خلق اهللا تعاىل أحب إلينا ،لكما وصفت يا أبا بكر واحلمد هللا

 وحنذر أن يغلب ، وال أرضى عندنا وال أمين ولكنا نشفق مما بعد اليوم،منكم
 منكم  فلو جعلتم اليوم رجال منا ورجال،على هذا األمر من ليس منا وال منكم

 على أنه إذا هلك اخترنا آخر من األنصار فإذا هلك اخترنا آخر ،بايعنا ورضينا
 كان ذلك أجدر أن يعدل يف أمة حممد ،من املهاجرين أبدا ما بقيت هذه األمة

) (فيشفق القرشي أن يزيغ فيقبض عليه ،وأن يكون بعضنا يتبع بعضا 
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 ، فقام أبو بكر.القرشي ويشفق األنصاري أن يزيغ فيقبض عليه ،األنصاري
 رسوال إىل )(إن اهللا تعاىل بعث حممدا : فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه وقال

 ، وشهيدا على أمته ليعبدوا اهللا ويوحدوه وهم إذ ذاك يعبدون آهلة شىت،خلقه
 ، وإمنا كانت حجارة منحوتة، وعليهم بالغة نافعة،يزعمون أهنا هلم شافعة

 ،)١(ِإنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه شئتم  فاقرءوا إن،وخشبا منجورة
 َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه َما الَوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن 
عظم على العرب أن ف )٢( ِلُيقَرُِّبوَنا ِإلَى اللَِّه ُزلْفَىَما َنْعُبُدُهْم ِإال:  وقالوا،اللَِّه

 ، بتصديقه)( فخص اهللا تعاىل املهاجرين األولني ،يتركوا دين آبائهم
 وإذالهلم وتكذيبهم ، واملواساة له والصرب معه على الشدة من قومهم،واإلميان به

  فلم يستوحشوا لقلة عددهم وإزراء،زار هلم ،إياهم وكل الناس خمالف عليهم
 وأول من ، فهم أول من عبد اهللا يف األرض،الناس هبم واجتماع قومهم عليهم

 وأحق الناس باألمر من ، وهم أولياؤه وعشريته،)(آمن باهللا تعاىل ورسوله 
 وأنتم يا معشر األنصار من ال ينكر فضلهم وال ،بعده ال ينازعهم فيه إال ظامل
  وجعل، رضيكم اهللا تعاىل أنصارا لدينه ولرسوله،النعمة العظيمة هلم يف اإلسالم

 ، فنحن األمراء،إليكم مهاجرته فليس بعد املهاجرين األولني أحد عندنا مبرتلتكم
 فقام . وال تنقضي دونكم األمور، ال نفتات دونكم مبشورة،وأنتم الوزراء

املكوا : يا معشر األنصار:  فقال،) (احلباب بن املنذر بن زيد بن حرام
 ،على خالفكمن جيري جمري  ول، فإمنا الناس يف فيئكم وظاللكم،عليكم أيديكم

  أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والنجدة،،ولن يصدر الناس إال عن رأيكم
 وتقطع ، عليكم رأيكم فيفسد، فال ختتلفوا،وإمنا ينظر الناس ما تصنعون

 ولكم يف السابقني ، وإليكم كانت اهلجرة، أنتم أهل اإليواء والنصرة،أموركم
 واهللا ما عبدوا اهللا ،تم أصحاب الدار واإلميان من قبلهم وأن،األولني مثل ما هلم

 وال دانت العرب ، وال مجعت الصالة إال يف مساجدكم،عالنية إال يف بالدكم

                                           
F١EW١٨K 
F٢EאW٣ 
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 ، وإن أىب القوم، فأنتم أعظم الناس نصيبا يف هذا األمر،لإلسالم إال بأسيافكم
فان يف هيهات ال جيتمع سي:  فقال،)( فقام عمر .فمنا أمري ومنهم أمري

 ولكن ، إنه واهللا ال يرضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غريكم،غمد واحد
 وأولو األمر ،العرب ال ينبغي أن تويل هذا األمر إال من كانت النبوة فيهم

 ، والسلطان املبني، لنا بذلك على من خالفنا من العرب احلجة الظاهرة،منهم
 أو ، إال مدل بباطل، وعشريته وحنن أولياؤه،من ينازعنا سلطان حممد ومرياثه

يا :  فقال،)( فقام احلباب بن املنذر . أو متورط يف هلكة،متجانف المث
 فيذهبوا ، وال تسمعوا مقالة هذا وأصحابه،أملكوا على أيديكم: معشر األنصار

 ، فإن أبوا عليكم ما سألتم فأجلوهم عن بالدكم،بنصيبكم من هذا األمر
 فإنه دان هلذا األمر ما ،أنتم واهللا أوىل هبذا األمر منهم ف،وتولوا هذا األمر عليهم
واهللا ال يرد علي  ، أما واهللا إن شئتم لنعيدهنا جذعة،مل يكن يدين له بأسيافنا

فلما كان :  قال عمر بن اخلطاب.أحد ما أقول إال حطمت أنفه بالسيف
منازعة يف  ألنه كان بيين وبينه ، مل يكن يل معه كالم،احلباب هو الذي جييبين

مث . فحلفت أن ال أكلمه كلمة تسوؤه أبدا، فنهاين عنه،)(حياة رسول اهللا 
 فال تكونوا ،يا معشر األنصار أنتم أول من نصر وآوى:  فقال،قام أبو عبيدة

وإن :  ونقضه لعهدهم قال، بشري بن سعد. خمالفة بشري.أول من يبدل ويغري
 ، قام حسدا لسعد، سعد بن عبادةبشريا ملا رأى ما اتفق عليه قومه من تأمري

لئن كنا .  أما واهللا،يا معشر األنصار:  فقال،وكان بشري من سادات اخلزرج
 ما أردنا إن شاء اهللا غري ، والسابقة يف الدين،أوىل الفضيلة يف جهاد املشركني

وما ينبغي أن نستطيل بذلك على  ، والكرم ألنفسنا، وطاعة نبينا،رضا ربنا
غي به عوضا من الدنيا فإن اهللا تعاىل ويل النعمة واملنة علينا  وال نبت،الناس
 ، وقومه أحق مبرياثه، رجل من قريش)( مث إن حممدا رسول اهللا .بذلك

 وأمي اهللا ال يراين اهللا أنازعهم هذا األمر أبدا فاتقوا اهللا وال ،وتويل سلطانه
  .تنازعوهم وال ختالفوهم

 مث دعاهم ، وأثىن عليه،فحمد اهللا تعاىل ، مث إن أبا بكر قام على األنصار
: ين ناصح لكم يف أحد هذين الرجلنيإ:  وقال، وهناهم عن الفرقة،إىل اجلماعة
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معاذ اهللا أن :  فقال عمر، أو عمر فبايعوا من شئتم منهما،أيب عبيده بن اجلراح
 وأقدمنا صحبة لرسول ، أنت أحقنا هبذا األمر،يكون ذلك وأنت بني أظهرنا

 وخليفته ، وأنت أفضل املهاجرين وثاين اثنني، وأفضل منا يف املال،)(اهللا 
 ، فمن ذا ينبغي أن يتقدمك، والصالة أفضل أركان دين اإلسالم،على الصالة

 فلما ذهبا يبايعانه سبقهما إليه .؟ أبسط يدك أبايعكويتوىل هذا األمر عليك
 عقك عقاق ،ري بن سعديا بش:  فناداه احلباب بن املنذر،بشري األنصاري فبايعه

ال واهللا، : ؟ قالصنعت ؟ حسدت ابن عمك على اإلمارةما اضطرك إىل ما 
بن سعد  فلما رأت األوس ما صنع قيس. ولكين كرهت أن أنازع قوما حقا هلم

 وما تطلب ، وما دعوا إليه املهاجرين من قريش،وهو من سادات اخلزرج
 عض وفيهم أسيد بن حضري قال بعضهم لب،اخلزرج من تأمري سعد بن عبادة

)( :ال زالت هلم بذلك عليكم ،لئن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة 
 ،)( فقوموا فبايعوا أبا بكر ، وال جعلوا لكم نصيبا فيها أبدا،الفضيلة

 فبادروا إليه ،فقاموا إليه فبايعوه ؟ فقام احلباب بن املنذر إىل سيفه فأخذه
:  فقال، حىت فرغوا من البيعة،به وجوههم فجعل يضرب بثو،فأخذوا سيفه منه

 قد ، أما واهللا لكأين بأبنائكم على أبواب أبنائهم،فعلتموها يا معشر األنصار
أمنا ختاف يا حباب ؟ : و بكر قال أب.وقفوا يسألوهنم بأكفهم وال يسقون املاء

فإذا كان ذلك : قال أبو بكر. ولكن ممن جيئ بعدك،ليس منك أخاف: قال
:  قال احلباب، ليس لنا عليك طاعة،مر إليك وإىل أصحابك فاأل،كذلك

 فقال . جاءنا بعدك من يسومنا الضيم، إذا ذهبت أنا وأنت،هيهات يا أبا بكر
 لسمعتم مين يف ،أما واهللا لو أن يل ما أقدر به على النهوض: سعد بن عبادة

  والحلقتك بقوم كنت فيهم تابعا غري،أقطارها زئريا خيرجك أنت وأصحابك
 فقال . فبايعه الناس مجيعا حىت كادوا يطئون سعدا، خامال غري عزيز،متبوع
 ،امحلوين من هذا املكان:  فقال سعد،قتلوه قتله اهللا : فقيل.قتلتموين: سعد

أن أقبل : )( مث بعث إليه أبو بكر ،فحملوه فأدخلوه داره وترك أياما
 حىت أرميكم بكل سهم يف أما واهللا:  فقال، وبايع قومك، فقد بايع الناس،فبايع

وأضربكم بسيفي ما ملكته  ، وأخضب منكم سناين ورحمي،كنانيت من نبل
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 وال واهللا لو أن اجلن اجتمعت ، وأقاتلكم مبن معي من أهلي وعشرييت،يدي
 فلما أيت . وأعلم حسايب،لكم مع اإلنس ما بايعتكم حىت اعرض على ريب

 فقال هلم بشري بن ،حىت يبايعكال تدعه :  قال عمر،بذلك أبو بكر من قوله
 وليس مبقتول حىت يقتل ولده ، وليس يبايعك حىت يقتل،إنه قد أىب وجل: سعد
 ولن تقتل اخلزرج ، ولن تقتلوهم حىت تقتل اخلزرج، وأهل بيته وعشريته،معه

 فاتركوه ، فال تفسدوا على أنفسكم أمرا قد استقام لكم،حىت تقتل األوس
 فتركوه وقبلوا مشورة بشري بن ، هو رجل واحد وإمنا،فليس تركه بضاركم

 وال جيمعهم ، فكان سعد ال يصلي بصالهتم. واستنصحوه ملا بدا هلم منه،سعد
ولو جيد عليهم أعوانا لصال هبم ولو بايعهم أحدا على  وال يفيض بإفاضتهم

أبو بكر رمحه اهللا وويل عمر بن  فلم يزل كذلك حىت تويف قتاهلم لقاتلهم
وإن بين .  رمحه اهللا، ومل يبايع ألحد، فمات هبا،رج إىل الشام فخ،اخلطاب

 ومعهم الزبري بن ،هاشم اجتمعت عند بيعة األنصار إىل علي بن أيب طالب
 وإمنا كان يعد نفسه من ، وكانت أمه صفية بنت عبد املطلب،)(العوام 

 ،نوهما زال الزبري منا حىت نشأ ب:  وكان علي كرم اهللا وجهه يقول،بين هاشم
 واجتمعت بنو زهرة إىل سعد ، واجتمعت بنو أمية على عثمان،فصرفوه عنا

 فلما أقبل عليهم ، فكانوا يف املسجد الشريف جمتمعني،وعبد الرمحن بن عوف
ما يل أراكم جمتمعني :  بايع الناس أبا بكر قال هلم عمرأبو بكر وأبو عبيدة وقد

 فقام عثمان بن ،ه وبايعه األنصار فقد بايعت، قوموا فبايعوا أبا بكر،حلقا شىت
عبد الرمحن بن عوف ومن ام سعد و وق،عفان ومن معه من بين أمية فبايعوه

 وأما علي والعباس بن عبد املطلب ومن معهما من .معهما من بين زهرة فبايعوه
 فذهب إليهم عمر يف ،بين هاشم فانصرفوا إىل رحاهلم ومعهم الزبري بن العوام

 ،انطلقوا فبايعوا أبا بكر:  فقالوا،بن حضري وسلمة بن أسلمفيهم أسيد  عصابة
عليكم : )( فقال عمر ، بالسيف)( فخرج الزبري بن العوام ،فأبوا

 فضرب به ،فأخذ السيف من يدهليه سلمة بن أسلم  فخذوه فوثب عبالرجل



 

٧٦ 

  .)١( وانطلقوا به فبايع وذهب بنو هاشم أيضا فبايعوا،اجلدار
بايع الناس أبا بكر وأنا واهللا أوىل باألمر منه : )(ويقول اإلمام علي

 فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس كفّاراً يضرب بعضهم ،وأحقُّ به منه
 مث بايع الناس عمر وأنا واهللا أوىل باألمر منه وأحقُّ به ،رقاب بعض بالسيف

 فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض ،منه
إذاً ال أمسع وال أطيع وإنّ عمر ! !!؟مث أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان ،فبالسي

جعلين من مخسة نفٍر أنا سادسهم ال يعرف يل فضالً عليهم يف الصالح وال 
يعرفونه يل كلّنا فيه شرع سواء وأمي اهللا لو أشاء أن أتكلّم مثّ ال يستطيع عربّيهم 

  .)٢(ّد خصلة منها لفعلت وال املشرك روال عجميهم وال معاهٌد منهم
وجتاوز مداه السياسي  استفحل الصراع بني تياري النص والشورىـ ٢

وتشتت األمة اإلسالمية إىل طائفتني رئيسيتني سرعان  على مدى العقود التالية
 يف العديد من ،ما انقسم كل منهما إىل مذاهب وعقائد متناقضة، متباينة

الف لفقه الفرقة األخرى، وتوقفت األحيان، مبا حتمله كل فرقة من فقه خم
 ،)(عجلة التنمية االجتماعية واألخالقية والتربوية اليت بدئها النيب  بذلك

وكـان مـن أمر التحريف يف هذه األمة « :يقول الشيخ مرتضي العسكري
ِإنَّا َنْحُن  :رآن من أن تناله يد التحريف وقالأن اللّه سبحانه وتعاىل حفظ الق

  .)٣(لذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونََنزَّلَْنا ا
  .)٤(ال َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه :وقال 

  .فان اللّه، وأما السنة اليت رويت لنا سرية وحديثا يف روايات كثرية
كما يتضح ذلك جليا يف اختالف الروايات ، مل حيفظها من التحريف

ولـتـعـارض بعضها مع بعض ، بأيدي مجيع املسلمني الـيـومليت النبوية ا
 وألفوا ،وأدى االختالف يف احلديث الشريف إىل أن يهتم بعض العلماء مبعاجلته

                                           
F١Eא١אא٢٤ J٣٥K 
F٢Eאא١٣٢٠٢٥١K 
F٣Eא٩K 
F٤E٤٢K 
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 .وبيان مشكالت، وبيان مشكل احلديث، تأويل خمتلف احلديث :كتبا مثل
  .اآلثار

 .اختلف املسلمون يف فهم القرآن، ومن جراء اختالف األحاديث
، أضف إليه وجودهم يف بيئات خمتلفةـتـتـت كلمتهم ابد الدهر وتـش

ومعاشرهتم أهل اآلراء وامللل والـنـحـل األخرى كـل ذلـك أدى إىل 
يح وبادر بعضهم إىل تأويل اآليات الـكرمية والصح، هم لإلسالماختالف رؤيت

لك وفقا لرأيهم ورؤيتهم لإلسالم وأدى هبم ذ، مما بأيديهم من احلديث الشريف
 واىل تكفري ،إىل القطيعة يف ما بينهم وعدم استماع بعضهم إىل آراء اآلخرين

  .)١(»بعضهم بعضا
اخلالف  استغل احلكام املتعاقبون على السلطة يف الدولة اإلسالميةـ ٣

يف بلورة نزعة استغالل الدين  املستحكم يف األمة بني الطائفتني الرئيسيتني
احلكم   من أمهها إضفاء الشرعية علىلغرض حتقيق مكاسب مجة واستثماره

القائم وتغليفه بربيق الدين مما أذى إىل خلق أحكام وفتاوى خمالفة للقواعد 
 روى البيهقّي وأبو داود يف سننهما ـ واللفظ .اجلوهرية للدين اإلسالمي

  :لألول
إنّ رسول اهللا هنى عن :  إنّ معاوية قال لنفر من أصحاب رسول اهللا

  النمور؟
  . اللّهّم نعم: قالوا
  .وأنا أشهد:  قال
  هنى عن لبس الذهب إالّ مقطّعاً؟) (أتعلمون أنّ النّيب :  قال
  .اللّهّم نعم:  قالوا
  هنى أن ُيقَْرن بني احلّج والعمرة؟) (أتعلمون أنّ النّيب :  قال
  !اللّهّم ال:  قالوا
  .واهللا، إّنها لََمَعُهّن:  قال

                                           
F١Eא١١٦٥K 
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وحنن نشهد باهللا إنّ هذا وهٌم « :يث السابق قال ابن القّيم بعد إيراد احلد
  .»من معاوية أو كذب عليه، فلم َيْنَه رسولُ اهللا عن ذلك قطُّ

اجملانبة للعدالة الظاهرة ) يعين معاوية(وأما أفعاله « :جاء يف شرح النهج 
إين :  فقال له، حىت أنكر عليه أبو الدراء،من لبسه احلرير يف آية الذهب والفضة

أن الشارب فيهما لتجرجر يف جوفه نار ( يقول) (اهللا مسعت رسول 
  .أما أنا فال أرى بذلك بأسا:  وقال معاوية.)جهنم

) (؟ أنا اخربه عن رسول اهللامن عذيري من معاوية: اءفقال أبو الدر
  .)١(» أبدابأرض ال اساكنك ،وهو خيربين عن رأيه

يا أو عرب شكل اتصال املسلمني باحلضارات اجملاورة سواء إنسانـ ٤
متأثرة بالفلسفات  حركة الترمجة بعدا جديدا ساهم يف بروز مذاهب عديدة

 يقول الشيخ امحد ،مما اثر على علم الفقه ثاثريا سلبيا مباشرا اإلنسانية القدمية
اعترب علم األصول واملبادئ الفلسفية عند أجيال األصولية األمامية من  :البحراين

ن سالمة عملية االستدالل تكفلها املعرفة مقدمات علم االجتهاد بدعوة أ
بقواعد املنطق واملبادئ الفلسفية وبنيت الكتب األصولية اليت كتبت يف إطار 
حبوث اخلارج على لغة حتتكم إىل املنطق بشكل صارم وتستخدم مصطلحات 

 حبيث لو أراد املرء، الذي ال ،وأقيسه على امتداد صفحاهتا وبصورة مكثفة
املنطق األرسطي أن يقرا تلك الكتب ويهضم مادهتا ملا متكن ميتلك خلفية يف 

 وهذا ،من ذلك إال بان يدرس املنطق األرسطي والفلسفة كمقدمتني أساسيتني
رئيس من برامج احلوزات  ما يفرض حتول املنطق األرسطي والفلسفة إىل جزء

 املنطق دخل علم ...ال غىن عنه بأي حال من األحوال) املعاهد الدينية الشيعية(
والفلسفة على علم األصول يف الدائرة الشيعية فيما بعد الغزايل الذي أقام علم 

جوده األصول على أساس املنطق األرسطي إال أن املنطق األرسطي كان له و
سيما عند املعتزلة وهذا ما يدل على أن كلمة القياس الباكر يف الفكر املذهيب ال

تكن حدثت بأمر من املنصور احلكام الثاين اليت اشتهر هبا مذهب أيب حنيفة مل 

                                           
F١Eאא٧١٧٣K 
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يف الدولة العباسية وهي احلقبة اليت عاش فيها اإلمام الصادق وهذا يدل على 
معاصرة أئمة أهل البيت ومدرستهم التأويلية للمنطق األرسطي املوجود يف 
مدرسة الرأي كما وان كثافة األحاديث الناهية عن القياس والواردة عن أهل 

 املنطق األرسطي كان نتاج الفلسفة ... املنطق األرسطي يف قياساتهالبيت تشمل
اإلغريقية فهو مرتبط برؤية فلسفية متثل إطارا كليا له تفسرياته اخلاصة لظواهر 
الكون واحلياة وتلك الفلسفة هي اليت تقف وراء نظرية أرسطو املنطقية 

لذي جاء كرؤية واإلسالم ا ...واملسئولة عن بناء حدودها وبلورة مكوناهتا
مشولية للكون واحلياة أو بعبارة أخرى الذي له فلسفته للحياة والوجود هو 
اآلخر ال بد أن ينطوي على منطق من خالله يفسر الظواهر الكونية واحلوادث 
 ...الواقعة تفسريا خاصا به، مييزه عن بقية الفلسفات األخرى ونظرياهتا املنطقية

وعملية بعثها تتم بان تتمكن من التقدير فالرسول جاء لكي يبعث العقول 
املعىن هو العنوان  الصائب الذي به تضع األشياء يف موضعها فاحلكمة هبذا

اإلسالمي للمنطق كما عرف اإلسالم املنطق بعناوين أخرى من مجلتها التأويل 
وهذا يتبني ملاذا وصفت مدرسة التأويل اليت قادها أئمة أهل البيت املنطق 

راف عن الدين بل استئصال اساته يف دائرة مدرسة الرأي بأنه احناألرسطي وقي
باعتبار أن يف ذلك إزالة للبنية التحتية اليت ميثلها التأويل وإبداهلا ببنية ! وحمق له

حتتية أخرى وذلك لن يتم إال باهنيار البنية الفلسفية الفوقية للدين املستند إىل 
لتأسيس املبتدع سيتم بناء رؤية فلسفية التعقيد وا املنطق التأويلي ويف ظل هذا

لإلسالم متناسبة مع القاعدة اجلديدة املتمثلة يف املنطق األرسطي والن الرؤية 
اجلديدة جدة حمض غري ممكنة فان ذلك سيترتب عليه احتفاظ الرؤية املستحدثة 
بالعناوين املكونة للشريعة اإلسالمية مع استغراق التناقض ملضامينها وهو ما 

ض التهافت واالهنيار أملضموين ويف ذلك إفراغ للرؤية الفلسفية لإلسالم من يفر
ومل تعد هناك إمكانية إلعادة املضامني إىل  ..حمتواها الداخلي كما تنبئ الرسول

قوالبها بعد أن متت القطيعة بني األمة والقران بدخول املنطق األرسطي الذي اثر 
ف اللغة وهبذا التحريف للغة القران على فهم األمة للغتها فتمت عملية حتري

وهكذا يتبني أن الكيان الشيعي الذي رفض املنطق األرسطي  ...حرف القران
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زمن أئمة أهل البيت هو الكيان الذي قبل هذا املنطق بعد مرحلة أولئك األئمة 
 وبعد أن اندثرت املدرسة التأويلية واختلطت األوراق ليصبح رفضه للقياس يف

مدرسة أهل البيت للقياس فبني املوقفني فارق  ليس امتدادا لرفضالوقت الراهن 
ينكشف مبعرفتنا أن الرفض احلايل قشرة ظاهرية باطنها القبول وكان الرفض 
التارخيي رفضا يف الظاهر واملضمون باعتبار أن الرفض األول مبنت على دراية 

ض منه ينما جاء  وفيه تفصيل ملا يقبل من القياس وما يرف،كاملة حبقيقة القياس
الرفض املتأخر للقياس مبتنيا على اجلهل مبقصود األئمة من القياس واجلهل ملاذا 

 لذلك انتهى الرفض املتأخر للقياس ،رفض األئمة ما رفضوه من أشكال القياس
   .)١(!!إىل القبول باملرفوض وتلك هي املأساة

ء وتكالب لعقود طويلة من الرخا عدا ذلك فان اجملتمع اإلسالمي تعرض
وتيسر سبل العيش يف ظل االستقرار اليت  احلروب املستمرة الثروات نتيجة

 وكان من ظواهره شيوع الفساد األخالقي ،نعمت به اجملتمعات اإلسالمية
 والتمييز ، واستحكام نظام العبودية،وتفشي البذخ بكافة أشكاله وصوره

لى مواكبة كل ذلك مما مما جعل الفقه اإلسالمي غري قادر ع الشديد ضد املرأة
أفرط قوم من : أذى به يف هناية األمر إىل التمييع واالحنسار، يقول امحد أمني

 ويتفننون يف ،يف اللدائد يتحروهنا) العصر العباسي( الناس يف هذا العصر
 وإذا اخذوا يهدؤون نشط ، وكلما ملوا نوعا ابتكروا نوعا،االستمتاع هبا

اق فيها، واألخذ بأكرب حظ منها، وبتتبع تاريخ الدعاة ويستحثوهنم على اإلغر
 جند أن الدولة كان تسري خطوات متدرجة إىل ،الدولة العباسية يف هذا الباب

درجة يف سلم الترف والنعم ـ غالبا  ـ  وان كل خليفة كان يعلو،هذه الغاية
 ،عمن قبله، ولو خططنا رمسا بيانيا الجته صاعدا باستمرار يف عصر كل خليفة

  .)٢(»تبعا إلمامهم  وخاصة تلك العصورـناس يف كل عصر وال
تدخلت الدولة العباسية يف الفقه تدخال سافرا وخطريا وأمرت ـ ٥

                                           
F١E٢٤٠א J٢٤٢K 
F٢Eא١١٠٣K 
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يف عدد حمدود مبا حتمله من آراء فقهية وعقائدية ومفاهيم  حبصر املذاهب
 فقيدت حركة بقية املذاهب مما أذى إىل احنسارها ومن مت ،سياسية واجتماعية

  .يف هناية األمرانقراضها 
مذهبان انتشرا يف مبدأ أمرمها بالرئاسة والسلطان، «: قال ابن حزم

مذهب أيب حنيفة، فإنَّه ملّا ولّي أبو يوسف القضاء كان ال يولّي قاضياً إالّ من 
  . »...والثاين مذهب مالك. أصحابه واملنتسبني إىل مذهبه
ب كان أصحابه فأّي مذه« :»حّجة اهللا البالغة« وقال الدهلوّي يف 

مشهورين وأُسند إليهم القضاء واإلفتاء واشتهرت تصانيفهم يف الناس ودرسوا 
درساً ظاهراً يف الناس، انتشر يف أقطار األرض، مل يزل ينتشر كلّ حني، وأّي 
مذهب كان أصحابه حاملني ومل يولّوا القضاء واإلفتاء ومل يرغب فيهم الناس 

  .»أندرس بعد حني
منذ عهد املتوكل العباسي اعتمدت املذاهب : نصاريفاضل األ. يقول د

األربعة املالكية واحلنفية والشافعية واحلنبلية فحسب على الصعيد الرمسي للدولة 
صالحي مبجزرة أقفلت باب وجرى االنقالب على الفكر أملعتزيل اإل

  .)١(»االجتهاد
ة ومن ضمنهم أئم  مل يستطع الفقهاء الغري مرتبطني جبهاز الدولةـ٦
 ،املتغري واملتجدد باستمرار الفتقادهم السلطة مواجهة الواقع) ( أهل البيت

 مما أذى إىل افتقادها آللية املواجهة ،فكانت فتاواهم تربيرية يف اغلب األحيان
  . والقدرة على معاجلة األمور بفاعلية

وملّا انقرض عهد اخللفاء الراشدين أفضت اخلالفة إىل « :قال الدهلوي
وها بغري استحقاق، وال استقالل بعلم الفتاوى واألحكام، فاضطّروا إىل قوم تولّ

االستعانة بالفقهاء، وإىل استصحاهبم يف مجيع أحواهلم، وكان بقي من العلماء 
من الطراز األول، فكانوا إذا طُِلُبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك اإلعصار 

، فاشتروا طلب العلم توّصالً ـ غري العلماء ـ إقبال األمة عليهم مع إعراضهم

                                           
F١E٤٠٦אK 
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إىل نيل العّز، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبني طالبني، وبعد أن كانوا 
  . »...أعّزة باإلعراض عن السالطني أذلّة باإلقبال عليهم، إالّ من وفقه اهللا
 واالختالف يف ،أن غلق باب االجتهاد عند السنة، وتأخره عند الشيعة

لشيعية أذى إىل جعل الدين اإلسالمي كآخر ديانة مساوية آلياته بني األطراف ا
واقع احلياة  على مواجهة على وجه األرض غري قادر من خالل أداته التشريعية

 لذلك فان املبحر يف الديانة ،بكل ما حيمله من تعقيدات وتغريات هائلة
يات وان كان حمدودا من اآليات القرآنية والروا اإلسالمية عندما يطالع جانبا
 ولكن عندما يعاين سبل ،أدبا عاليا وقيما مسحاء واألحاديث املتواترة يلمس

سيما فيما يتصل فة وقاسية الجا التطبيق عرب األداة التشريعية يصطدم مبعاجلة
 تدعوا إىل وكأهنا ال تعرب عن ماهية اإلسالم كديانة مساوية ،منها حبركة الواقع

  : ونستذل على ذلك بالوقفات التالية،رالرأفة والرمحة واملودة بني بين البش
  الفقه اإلسالمي وحرية االعتقاد: الوقفة األوىل

ميثل التسامح جتاه األديان عصبا مهما وحجر أساس يف حماربة التعصب  
كفعل وردة فعل   باعتبار أن االضطهاد الديين بكافة أشكاله وصوره،واإلرهاب
ه من مظاهر االنغالق والغلو إىل شيوع ظاهر ة التعصب بكل ما حتتوي ينتهي

كمعضلة سياسية  إىل بروز اإلرهاب والتطرف اليت تؤدي يف غالب األحيان
  .وأمنية واجتماعية

يف هذا املضمار احليوي أكدت الشرائع الدولية على حرية الدين  
 لكافة شرائح وق اإلنسان املشروعة وحقا مكفوالواملعتقد واعتبار ذلك من حق

 واتفقت التشريعات ،مبا يضمن جتنب الرتاعات الدينية والطائفية اجملتمع اإلنساين
 بينما تسري النظم االجتماعية ،األممية على اعتبار الدين من شئون الفرد اخلاصة

لدرء خطر الصراعات   وذلك،مستقلة واالقتصادية والسياسية تشريعات مدنية
  .والديين ذات املنشأ الطائفي

 ،متاما يف تقريعاته التشريعية والقانونيةأما الفقه اإلسالمي فيختلف  
اليت تساهم يف بلورة  ولكافة النظم ويعترب الدين حجر األساس للفرد واجملتمع
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 ومن هنا فان تغيري اإلنسان املسلم لدينه يواجهه حكم بالقتل باعتباره ،الواقع
يقول السيد اخلوئي يف تكملة  ، وكذلك من كان كافرا فاسلم مث ارتد،مرتدا
) فطري وملي( خرج عن دين اإلسالم وهو قسمان املرتد عبارة عمن: نهاجامل

األول املرتد الفطري وهو الذي ولد على اإلسالم من أبوين مسلمني أو من 
  .أبوين أحدمها مسلم وجيب قتله وتبيني منه زوجته وتعتد عدة الوفاة

ب واملرتد امللي وهو من أسلم عن كفر مث ارتد ورجع إليه وهذا يستتا
  .فإن تاب خالل ثالثة أيام جنا وإال قتل يف اليوم الرابع

أما املرأة فان الفقه اإلسالمي يعتربها اقل مرتلة من الرجل لرجحان قلة 
  فللحاكم الشرعي،عقلها ودينها، فلذلك ال تقتل وإمنا تستتاب فان أبت

  : يقول السيد اخلوئي،معاقبتها عقابا شديدا حىت تعود إىل رشدها
دت املرأة ولو عن فطرة مل تقتل وتبني من زوجها وتعتد عدة إذا ارت

الطالق وتستتاب فإن تابت فهو وإال حبست دائما وضربت يف أوقات الصالة 
سك نفسها واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إال ما مي

  .)١(ألبست اخلشن من الثياب
  ي جناسة غري املسلم يف الفقه اإلسالم : الوقفة الثانية

 ،أن غري املسلم جنس سيما من األماميةالفقهاء ال يعترب العديد من 
 وقد عد فقهاء الشيعة أن ،والنجس هو الغري طاهر وال نظيف فهو جنس

 يقول السيد ، وعدوا منهم الغري مسلم،ما يقارب اإلحدى عشر النجاسة
  : السيستاين

وأما .. ري اإلسالموهو ما مل ينتحل دينا أو انتحل دينا غ: الكافر: التاسع 
بطهارته وان كان االحتياط الكتايب فمشهور جناسته ولكن ال يبعد احلكم 

  .حسنا
ما يؤخذ من أيدي الكافرين احملكوم بالنجاسة من اخلبز والزيت ـ 

والعسل وحنوها من املائعات واجلامدات طاهر إال أن يعلم مبباشرهتم له بالرطوبة 
                                           

F١Eא٥٣K 
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  .)١(الظن بالنجاسة ال عربة بهاملسرية وكذلك ثياهبم وأوانيهم و
ما يؤخذ من يد املسلم وسوق املسلمني ) (ويقول اإلمام اخلميين 

من اللحم أو الشحم أو اجللد إذا مل يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر حمكوم 
 وأما ، وكذا ما يوجد مطروحا يف ارض املسلمني،بالطهارة وان مل يعلم تدكيته

افر فان احتمل أن املسلم الذي أخده من الكافر بكونه مسبوقا بيد الك إذا علم
على  قد تفحص من حاله وأحرز تدكيته بل وعمل املسلم معه معاملة املذكي

أخده من الكافر من  لو علم أن املسلم وأما االحوط فهو أيضا حمكوم بالطهارة
  .)٢(»غري فحص فاالحوط بل األقوى وجوب االجتناب عنه

احلكم بنجاسة الكافر شعار الشيعة يعرفه أن : يقول الوحيد البهبهاين
علماء العامة بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة بل ونسائهم وصبياهنم 

   .)٣(» هذا مذهبهم يف اإلعصار واألمصاريعرفون ذلك ومجيع الشيعة يعرفون أن
اعلم أن : )إمنا املشركون جنس(: د قوله تعاىلويف تفسري الفخر الرازي عن

ان يدل على كوهنم أجناسا فال يرجع عنه إال بدليل متفصل وال ميكن ظاهر القر
من صافح :  أن االختالف فيه حاصل وعن احلسنادعاء اإلمجاع فيه ملا بينا

  .)٤(»مشركا توضأ وهذا قول اهلادي من أئمة الزبدية
  : حقوق األقليات يف الفقه اإلسالمي: الوقفة الثالثة

الدولة اإلسالمية على أهنم يتبعون دينا يعامل غري املسلمني يف أيطار  
 ومن هذا املنطلق »بأهل الذمة«كما جرى العرف الفقهي  باطال ويطلق عليهم

 جزائية فان الفقهاء يف أحكامهم وفتاواهم الكلية واجلزئية يضعون ضوابط
 وقانونية من اجل أن يكون نشاط األقلية يف نطاق حمدود وضيق حىت ال تتداخل

 يقول السيد اخلوئي يف ،قلية بدين األكثرية الساحقة من املسلمنيمظاهر دين األ
   :منهاجه
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املشهور بني األصحاب أن التجاهر باملنكرات كشرب اخلمر وأكل ـ 
حلم اخلرتير والربا ونكاح األخوات وبنات األخ وبنات األخت وغريها من 

بيل عدم احملرمات كالزنا واللواط وحنوها يوجب نقض عقد الذمة ومن هذا الق
أحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعالن 

 هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك ،أدياهنم وتروجيها بني املسلمني
احملرمات واملنكرات يف ضمن عقد الذمة واضح وأما إذا مل يشترط عدم 

؟ فيه وجهان نقض فهل التجاهر هبا يوجب ال،التجاهر هبا يف ضمن العقد املزور
 ولكن األظهر هو ،فعن العالمة يف التذكرة والتحرمي واملنتهى يف الوجه الثاين

أن ) (الوجه األول وذلك لصحيحة زرارة فقد روي عن أيب عبد اهللا 
قبل اجلزية من أهل الذمة على أن ال يأكلوا الربا وال يأكلوا ) (رسول اهللا 

بنات األخ وال بنات األخت فعمن فعل حلم اخلرتير وال ينكحوا األخوات وال 
فإن ) وليس هلم اليوم ذمة(قال ) (ذلك منهم برئت منه ذمة اهللا ورسوله 

هو أن التجاهر هبا يوجب ) ليس هلم اليوم ذمة(قوله  مقتضى ذيل الصحيفة وهو
نقض الذمة وإلغاءها وأهنا ال تنسجم معه ومبا أن أهل الكتاب كانوا يف زمان 

ين باملنكرات املزبورة فألجل ذلك نفي عنهم الذمة وأما بعد اخللفاء متجاهر
ذلك كارتقاء جدراهنم على جدران املسلمني وعدم متيزهم يف اللباس والشعر 

لإلسالم  واأللقاب وحنو ذلك ما ال ينايف مصلحة عامة والركوب والكىن
  نعم لويل األمر اشتراط ذلك،واملسلمني فال دليل على أنه يوجب نقض الذمة

  .)١(يف ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة
يشترط على أهل الذمة أن ال يربوا أوالدهم على  )٨١ :مسألة(ـ 

االعتقاد بأدياهنم كاليهودية أو النصرانية أو اجملوسية أو حنوها بأن مينعوا من 
احلضور يف جمالس املسلمني ومراكز تبليغاهتم واالختالء مع أوالدهم بل عليهم 

قة  اختيار الطريقة وبطبيعة احلال أهنم خيتارون الطريقة املوافختلية سبلهم يف
  .للفطرة وهى الطريقة اإلسالمية
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 وأما إذا ابتدأ الذمي ،يكره ابتداء بالسالم على الذمي) ٨٤ :مسألة( ـ 
بالسالم على املسلم فألحوط وجوب الرد عليه بصيغة عليك أو عليكم أو 

  .)١(بصيغة سالم فقط
 وبيوت النريان لذمة إحداث الكنائس والبيع واجلوامعال جيوز ألهل اـ 

 هذا ،يف بالد اإلسالم وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فال أمان هلم بعد ذلك
يف ضمن العقد وإذا مل يشترط مل خيرجوهنا ولكن لويل  إذا اشترط عدم إحداثها

 ةوأما إذا كانت هذه األمور موجود األمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة
قبل الفتح فحينئذ إن كان بقاءها منافيا ملظاهر اإلسالم وشوكته فعلى ويل األمر 

أن عليهم إذا اشترط يف هدمها وإزالتها وإال فال مانع من إقرارهم عليها كما 
  .)٢(ضمن العقد

  :حترير الوسيلة لإلمام اخلميين
ال جيوز إحداث أهل الكتاب ومن يف حكمهم املعابد يف بالد ـ 
 كالبيع واجلوامع وبيوت النريان وغريها ولوال أحدثوها وجبت إزالتها اإلسالم

  . على ويل املسلمني
ال فرق يف ما ذكر من عدم جواز األحداث ووجوب اإلزالة اليت بني ـ 

ما كان األحداث ووجوب اإلزالة بني ما كان البناء مما أحدثه املسلمون 
إيران مما مصرها املسلمون أو كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران ومجلة من بالد 

عنوة ككثري من بالد إيران وتركيا والعراق وغريها أو صلحا على أن  فتحوها
 وحيرم إبقاءها ،تكون األراضي للمسلمني ففي مجيع ذلك جيب إزالة ما أحدثوه

 ولو كانوا جائرين منعهم من األحداث وإزالة ،كما حيرم األحداث على الوالة
ا نرى من املفاسد الدينية والسياسية واخلطر العظيم على ما أحدثوه سيما مع م
  . شبان املسلمني وبالدهم

يقبل منه البقاء  دينه إىل دين ال يقر أهله عليه مل أي ذمي انتقل عنـ 
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عليه وال يقر عليه كالنصراين يصري وثنيا واليهودي يصري هبائيا فال يقبل منه إال 
ألول فهل يقبل منه ويقر عليه ولو انتقل اإلسالم أو القتل ولو رجع إىل دينه ا

يقبل  من دينه إىل دين يقر أهله عليه كاليهودي يصري نصرانيا أو العكس فهل
؟ ال يبعد القبول واإلقرار وقيل ال يقبل منه إال اإلسالم أو ليه أم المنه ويقر ع

  .القتل
شرعهم وليس سائغ يف شرع   لو ارتكب أهل الذمة ما هو سائغ يفـ
م مل يعرضوا ما مل يتجاهروا به ولو جتاهروا به عمل هبم ما يقتضي اجلناية اإلسال

مبوجب شرع اإلسالم من احلد أو التعزير، ولو فعلوا ما ليس بسائغ يف شرعهم 
 قيل وإن شاء احلاكم دفعه ،يفعل هبم ما هو مقتضى اجلناية قي شرع اإلسالم

  حسب شرعنا مبقتضى شرعهم واألحوط إجراء احلد عليه
 وال فرق يف ،تبليغ مذاهبهم الفاسدة  ليس للكفار ذميني كانوا أو الـ

  .هذا القسم بني املتجاهر وغريه
يف بالد املسلمني ونشر كتبهم الضالة فيها ودعوة املسلمني   الدعوةـ

 وعلى أولياء الدول اإلسالمية أن ،وأبنائهم إىل مذاهبهم الباطلة وجيب تعزيرهم
كتبهم  ة مناسبة وجيب على املسلمني أن حيترزوا عنمينعهم عن ذلك بأية وسيل

وجمالسهم ومينعوا أبنائهم عن ذلك ولو وصل إليهم من كتبهم واألوراق الضالة 
 عصم اهللا تعاىل ، فإن كتبهم ليس إال حمرفة غري حمترمة،منهم شيئا جيب حموها

  . املسلمني من شرور األجانب وكيدهم و أعلى اهللا تعاىل كلمة اإلسالم
 لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيت نار أو معبد هلم وحمال لعبادهتم ـ

الباطلة ورجع األمر إلينا مل جيز لنا اختاذها وكذا لو أوصى بصرف شيء يف 
واإلجنيل وما شابه الكتب الضالة احملرفة وطبعها ونشرها وكذا لو  كتابة التوراة

ا فإن كان البناء مما ال وقف شيئا على شيء مما ذكر ولو مل يرجع األمر إلين
إال إذا أرادوا  جيوز إحداثها أو تعمريها جيب املنع عنه وإال ليس لنا االعتراض

بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بني املسلمني وإضالل أبنائهم فإنه جيب منعهم 
  .ودفعهم بأية وسيلة مناسبة
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  من فتاوى ابن تيمية يف أهل الذمة 
ية استفتاء يف أمر الكنائس ابن تيمقال ابن القيم ورد على شيخنا 

ما يقول السادة العلماء وفقهم اهللا يف إقليم توافق أهل الفتوى يف هذا : صورته
الزمان على أن املسلمني فتحوه عنوة من غري صلح وال أمان فهل ملك 
املسلمون ذلك اإلقليم املذكور بذلك ؟ هل يكون امللك شامال ملا فيه من أموال 

اث واملزارع واحليوان والرقيق واألرض والدور و البيع والكنائس الكفار من األث
والقاليات والديورة وحنو ذلك أو خيتص امللك مبا عدا متعبدات أهل الشرك 
فإن ملك مجيع ما فيه فهل جيوز لإلمام أن يعقد ألهل الشرك من النصارى 

ذكور من البيع واليهود بذلك اإلقليم أو غريه الذمة على أن يبقى ما باإلقليم امل
والكنائس والديورة وحنوها متعبدا هلم وتكون اجلزية املأخوذة منهم يف كل سنة 

 فإن مل جيز ألجل ما فيه من تأخري  ـيف مقابل ذلك مبفرده أو مع غريه أم ال
ملك املسلمني عنه فهل يكون حكم الكنائس وحنوها حكم الغنيمة يتصرف فيه 

وإن جاز لإلمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء  .اإلمام تصرفه يف الغنائم أم ال
الكنائس وحنوها فهل ميلك من عقدت له الذمة هبذا العقد رقاب البيع 
 .والكنائس والديورة وحنوها ويزول ملك املسلمني عن ذلك هبذا العقد أم ال

 وإذا مل ميلكوا ذلك وبقوا على االنتفاع ،ألجل أن اجلزية ال تكون عن مثن مبيع
 عهدهم بسبب يقتضي انتقاضه إما مبوت من وقع عقد الذمة بذلك وانتفض
 فإن قلنا إن أوالدهم يستأنف معهم عقد الذمة كما . أو أعقبوا.معه ومل يعقبوا

نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أيب 
 بشرط ال أعقد لكم الذمة إال:  املرشد فهل إلمام الوقت أن يقولعصرون يف

أن تدخلوا الكنائس والبيع والديورة يف العقد فتكون كاألموال اليت جهل 
 أم ال جيوز له االمتناع من إدخاهلا يف عقد الذمة ،مستحقوها وأيس من معرفتها

 فهل ذلك خيتص بالبيع والكنائس والديورة ،بل جيب عليه إدخاهلا يف عقد الذمة
سلمني وال جيب عليه ذلك عند التردد اليت حتقق أهنا كانت موجودة عند فتح امل

يف أن ذلك كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو جيب عليه مطلقا 
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 وإذا مل جيب يف حالة الشك ،فيما حتقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه
فهل يكون ما وقع الشك يف أنه كان قبل الفتح وجهل احلال فيمن أحدثه ملن 

ال ؟ وإذا قلنا إن من بلغ من أوالد من عقدت معهم الذمة هو لبيت املال أم 
وإن سلفوا ومن غريهم ال حيتاجون أن تعقد هلم الذمة بل جيري عليهم حكم 
من سلف إذا حتقق أنه من أوالدهم يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم 

إهنم حيتاجون إىل جتديد :  وإذا قلنا،أنفسهم أم حيتاجون إىل جتديد عقد وذمة
 ما .احلمد هللا: ؟ فأجابكنائسهم وبيعهم له أم الند البلوغ فهل حتتاج عقد ع

 وكعامة أرض )(فتحه املسلمون كأرض خيرب اليت فتحت على عهد النيب 
الشام وبعض مدهنا وكسواد العراق إال مواضع قليلة فتحت صلحا وكأرض 

  األقاليم فتحت عنوة على خالفة عمر بن اخلطاب وقد رويـمصر فإن هذه 
يف أرض مصر أهنا فتحت صلحا وروي أهنا فتحت عنوة وكال األمرين صحيح 
على ما ذكره العلماء املتأهلون للروايات الصحيحة يف هذا الباب فإهنا فتحت 
أوال صلحا مث نقض أهلها العهد فبعث عمرو ابن العاص إىل عمر بن اخلطاب 

ملسلمون الفتح الثاين يستمده فأمده جبيش كثري فيهم الزبري بن العوام ففتحها ا
عنوة وهلذا روى من وجوه كثرية أن الزبري سأل عمر بن اخلطاب أن يقسمها 
بني اجليش كما سأله بالل قسم الشام فشاور الصحابة يف ذلك فأشار عليه 
كرباؤهم كعلي ابن أيب طالب ومعاذ بن جبل أن حيبسها فيئا للمسلمني ينتفع 

افق عمر على ذلك بعض من كان خالفه بفائدهتا أول املسلمني وآخرهم مث و
ومات بعضهم فاستقر األمر على ذلك فما فتحه املسلمون عنوة فقد ملكهم اهللا 
إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس واألموال واملنقول والعقار ويدخل 
يف العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع األرض 

 وليس ملعابد ،املنقول سائر أنواعه من احليوان واملتاع والنقدكما يدخل يف 
الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك املسلمني فإن ما يقال فيها من األقوال 
ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدال أو حمدثا مل يشرعه اهللا قط أو 

ه جهاد أهل يكون اهللا قد هنى عنه بعد ما شرعه وقد أوجب اهللا على أهل دين
الكفر حىت يكون الدين كله هللا وتكون كلمة اهللا هي العليا ويرجعوا عن دينهم 



 

٩٠ 

الباطل إىل اهلدى ودين احلق الذي بعث اهللا به خامت املرسلني صلوات اهللا 
 وهلذا ملا استوىل رسول اهللا .وسالمه عليه ويعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

)(ب وغريهم كبين قينقاع والنضري  على أرض من حاربه من أهل الكتا
:  كانت معابدهم مما استوىل عليه املسلمون ودخلت يف قوله تعاىل،وقريظة
َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم،ويف قوله تعاىل :  َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى

 لكن وإن ملك ،ْن أَْهِل الْقَُرىَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِم، َرُسوِلِه ِمْنُهم
املسلمون ذلك فحكم امللك متبوع كما خيتلف حكم امللك يف املكاتب واملدبر 
وأم الولد والعبد وكما خيتلف حكمه يف املقاتلني الذين يؤسرون ويف النساء 
والصبيان الذين يسبون كذلك خيتلف حكمه يف اململوك نفسه والعقار واألرض 

مجع املسلمون على أن الغنائم هلا أحكام خمتصة هبا ال تقاس  وقد أ.واملنقول
 خيرب أقر أهال ذمة للمسلمني )(وهلذا ملا فتح النيب . بسائر األموال املشتركة

 )(مساكنهم وكانت املزارع ملكا للمسلمني عاملهم عليها رسول اهللا  يف
 املسلمون بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع مث أجالهم يف خالفته واسترجع

وأما أنه هل جيوز لإلمام عقد :  فصل.ما كانوا أقروهم فيه من املساكن واملعابد
الذمة مع إبقاء املعابد بأيديهم فهذا فيه خالف معروف يف مذاهب األئمة 
األربعة منهم من يقول ال جيوز تركها هلم ألنه إخراج ملك املسلمني عنها 

يقول جبواز إقرارهم فيها إذا اقتضت  ومنهم من ..وإقرار الكفر بال عهد قدمي
املصلحة ذلك كما أقر النيب أهل خيرب فيها وكما أقر اخللفاء األربعة الكفار 

حكم الكنائس حكم غريها :  فمن قال باألول قال.واملعابد اليت كانت بأيديهم
. من العقار منهم من يوجب إبقاءه كمالك يف املشهور عنه وأمحد يف رواية

 اإلمام فيه بني األمرين حبسب املصلحة وهذا قول األكثرين وهو ومنهم من خيري
) (مذهب أيب حنيفة وأمحد يف املشهور عنه وعليه دلت سنة رسول اهللا 

 ومن قال جيوز إقرارها .حيث قسم نصف خيرب وترك نصفها ملصاحل املسلمني
كما ميلك بأيديهم فقوله أوجه وأظهر فإهنم ال ميلكون هبذا اإلقرار رقاب املعابد 

الرجل ماله كما أهنم ال ميلكون ما ترك ملنافعهم املشتركة كاألسواق واملراعي 
 .من املساكن واملعابد) (كما مل ميلك أهل خيرب ما أقرهم فيه رسول اهللا 



 

٩١ 

وجمرد إقرارهم ينتفعون هبا ليس متليكا كما لو أقطع املسلم بعض عقار بيت 
و رباط ينتفع به مل يكن ذلك متليكا له بل املال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أ

ما أقروا فيه من كنائس العنوة جيوز للمسلمني انتزاعها منهم إذا اقتضت 
من أهل خيرب بأمره بعد ) (املصلحة ذلك كما انتزعها أصحاب النيب 

 وقد طلب املسلمون يف خالفة الوليد بن عبد امللك أن يأخذوا ..إقرارهم فيها
نائس العنوة اليت خارج دمشق فصاحلوهم على إعطائهم من النصارى بعض ك

الكنيسة اليت داخل البلد وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز ومن معه يف عصره من 
أهل العلم فإن املسلمني ملا أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة اليت إىل 
جانبه وكانت من كنائس الصلح مل يكن هلم أخذها قهرا فاصطلحوا على 

اوضة بإقرار كنائس العنوة اليت أرادوا انتزعها و كان ذلك اإلقرار عوضا عن املع
 فصل ومىت انتقض عهدهم جاز .كنيسة الصلح اليت مل يكن هلم أخذها عنوة

 ما )(أخذ النيب  أخذ كنائس الصلح منهم فضال عن كنائس العنوة كما
ال من احملارب كان لقريظة والنضري ملا نقضوا العهد فإن ناقض العهد أسوأ حا

األصلي كما أن ناقض العهد أسوأ حاال من الكافر األصلي ولذلك لو انقرض 
أهل مصر من األمصار ومل يبقى من دخل يف عهدهم فإنه يصري للمسلمني مجيع 
عقارهم ومنقوهلم من املعابد وغريها فيئا فإذا عقدت الذمة لغريهم كان كالعهد 

 يقرهم يف املعابد وله أن ال يقرهم مبرتلة ما املبتدأ وكان ملن يعقد هلم الذمة أن
فتح ابتداء فإنه لو أراد اإلمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإمجاع املسلمني ومل 

 وإمنا اختلفوا يف جوازا بقائه وإذا مل تدخل يف العهد ،خيتلفوا يف جواز هدمه
 أما على قول اجلمهور الذين ال يوجبون قسم العقار .كانت فيئا للمسلمني

 وأما على قول من يوجب قسمة فألن عني املستحق غري معروف ..فظاهر
كسائر األموال اليت ال يعرف هلا مالك معني وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا 

فإن إجياب إعطائهم معابد العنوة ال وجه له وال أعلم به . تقدير ال حقيقة له
ل يف األبناء إذا مل نقل قائال فال يفرع عليه وإمنا اخلالف يف اجلواز نعم قد يقا

بدخوهلم يف عهد آبائهم ألن هلم شبهة األمان والعهد خبالف الناقضني فلو 
وجب مل جيب إال ما حتقق أنه كان له فإن صاحب احلق ال جيب أن يعطي إال 



 

٩٢ 

 وأما ،ما عرف أنه حقه وما وقع الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيت املال
نهم نقض عهد فهم على الذمة فإن الصيب يتبع املوجودون اآلن إذا مل يصدر م

أباه يف الذمة وأهل داره من أهل الذمة كما يتبع يف اإلسالم أباه وأهل داره من 
املسلمني ألن الصيب ملا يكن مستقال بنفسه جعل تابعا لغريه يف اإلميان واألمان 

  وخلفائه واملسلمني يف إقرارهم صبيان)(وعلى هذا جرت سنة رسول اهللا 
 وهذا اجلواب حكمه فيما .أهل الكتاب بالعهد القدمي من غري جتديد عقد آخر

أما ما أحدث بعد ذلك فإنه جيب . كان من معابدهم قدميا قبل فتح املسلمني
إزالته وال ميكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن 

الم وال فيما اخلطاب يف الشروط املشهورة عنه أن ال جيدوا يف مدائن اإلس
ال « )(حوهلا كنيسة وال صومعة وال ديرا وال قالية امتثاال لقول رسول اهللا 

 وملا روى عن .. رواه أمحد وأبوه داود بسند جيد.»تكون قبلتان ببلد واحد
 وهذا مذهب األئمة األربعة يف »ال كنيسة يف اإلسالم«عمر بن اخلطاب قال 

زال من يوفقه اهللا من والة أمور األمصار ومذهب مجهورهم يف القرى وما 
املسلمني ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق املسلمون 

كتب إىل نائبة على اليمن أن يهدم  على أنه إمام هدى فروى أمحد عنه أنه
 وروي أمحد عن .الكنائس اليت يف أمصار املسلمني فهدمها بصنعاء وغريها

 السنة أن هتدم الكنائس اليت يف األمصار القدمية من«احلسن البصري أنه قال 
 ، وكذلك هارون الرشيد يف خالفته أمر هبدم ما كان يف سواد بغداد،واحلديثة

وكذلك املتوكل ملا ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفىت علماء وقته يف هدم 
الكانس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إىل أمحد فأجابه هبدم كنائس سواد 

عراق وذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني فمما ذكره ما روى عن ابن عباس ال
)( فليس للعجم  ـيعين املسلمنيـ أميا مصر مصرته العريب « أنه قال 

 .يعين أهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة وال يضربوا ناقوسا وال يشربون فيه مخرا
 ما يف عهدهم وعلى وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب فإن للعجم

 وملخص اجلواب أن كل .»وال يكلفوهم فوق طاقتهم العرب أن يوفوا بعهده
كنيسة يف مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد وحنوها من األمصار 



 

٩٣ 

اليت مصرها املسلمون بأرض العنوة فإنه جيب إزالتها إما باهلدم أو غريها حبيث 
ملسلمون بأرض العنوة وسواء كانت تلك ال يبقى هلم معبد يف مصر مصره ا

املعابد قدمية قبل الفتح أو حمدثة ألن القدمي منها جيوز أخذه وجيب عند املفسدة 
 أن جتتمع قبلتان بأرض فال جيوز للمسلمني أن ميكنوا أن )(وقد هنى النيب 

سيما وهذه الكنائس  ال،يكون مبدائن اإلسالم قبلتان إال لضرورة كالعهد القدمي
يت هبذه األمصار حمدثة يظهر حدوثها بدالئل متعددة واحملدث يهدم باتفاق ال

 وأما الكنائس اليت بالصعيد وبر الشام وحنوها من أرض العنوة فما كان .األئمة
 وإذا اشتبه احملدث بالقدمي وجب هدمها مجيعا ألن ،وجب هدمه منها حمدثا

 ،جب إال به فهو واجبهدم احملدث واجب وهدم القدمي جائز وما ال يتم الوا
وما كان منها قدميا فإنه جيوز هدمه وجيوز إقراره بأيديهم فينظر اإلمام يف 

 وكذلك ما .املصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثرية أخذ منهم أكثرهم
تاج املسلمون إىل أخذه كان على املسلمني فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا وما أح

ون يف قرية وهلم كنيسة قدمية ال حاجة إىل وأما إذا كانوا كثري .أخذ أيضا
 وخلفائه هلم )(أخذها وال مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها كما ترك النيب 

 وأما ما كان هلم بصلح قبل ،حمتاجني إليه مث أخذ منهم من الكنائس ما كانوا
الفتح مثل ما يف داخل مدينة دمشق وحنوها فال جيوز أخذه ما داموا موفني 

 ، مبعاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل املسلمون جبامع دمشق ملا بنوهبالعهد إال
 ومنها ما جيب ..فإذا عرب أن الكنائس ثالثة أقسام منها ما ال جيوز هدمه

ومنها ما يفعل املسلمون فيه . هدمه كاليت يف القاهرة مصر واحملدثات كلها
 فالواجب ..ناهاألصلح كاليت يف الصعيد وأرض الشام مما كان قدميا على ما بي

على ويل األمر فعل ما أمر اهللا به وما هو أصلح للمسلمني من إعزاز دين اهللا 
وقمع أعدائه وإمتام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من 
الواليات يف مجيع أرض اإلسالم وال يلتفت يف ذلك إىل مرجف أو خمذل يقول 

َولََيْنُصَرنَّ  :يهم فإن اهللا تعاىل يقولإن لنا عندهم مساجد وأسرى خناف عل
 وإذا كان فوروز يف مملكة التتار قد هدم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه لَقَِويٌّ َعِزيٌز

عامة الكنائس على رغم أنف أعداء اهللا فحزب اهللا املنصور وجنده املوعود 



 

٩٤ 

 أخرب أهنم ال يزالون )(بالنصر إىل قيام الساعة أوىل بذلك وأحق فإن النيب 
 حيث قال )(ظاهرين إىل يوم القيامة وحنن نرجو أن حيقق اهللا وعد رسوله 

 ويكون من » يبعث اهللا هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«
أجرى اهللا ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن واحلديث داخلني يف هذا 

لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت  : يقيم دينه كما قالاحلديث النبوي فإن اهللا هبم
َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه َبأٌْس 

لَُه ِبالَْغْيِب ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُس
ما يقول السادة العلماء أعاهنم اهللا على إظهار احلق املبني وإمخاد  ،)١(َعِزيٌز

الكفار واملنافقني يف الكنائس اليت بالقاهرة وغريها اليت أغلقت بأمر والة األمور 
من ويل إذا ادعى الذمة أهنا أغلقت ظلما وأهنم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك 

 وإذ قالوا إن هذه الكنائس ، فهل تقبل دعواهم وهل جتب إجابتهم أم ال،األمر
كانت قدمية من زمن عمر بن اخلطاب وغريه من خلفاء املسلمني وإن إغالقها 
خمالف حلكم اخللفاء الراشدين فهل هذا القول مقبول منهم أم مردود ؟ وإذا 

ن رسول أو غريه فسألوا أن ذهب أهل الذمة إىل من يقدم من بالد العرب م
يسأل ويل األمر يف فتحها أو كاتبوا ملوك احلرب ليطلبوا ذلك من ويل أمر 

هدهم هبذا أم ال ؟ وإذا قال املسلمني فهل ألهل الذمة ذلك وهل ينتقض ع
إهنم إن مل جيابوا إىل ذلك حصل للمسلمني ضرر إما بالعدوان على من : قائل

ما بقطع متاجرهم عن ديار اإلسالم وإما بترك  وإ،عندهم من األسرى واملساجد
 ،معاونتهم لو يل أمر املسلمني على ما يعتمده من مصاحل املسلمني وحنو ذلك

فهل هذا القول صواب أو خطأ بينوا ذلك مبسوطا مشروحا وإذا كان يف 
فتحها تغيري قلوب املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا وتغيري قلوب أهل 

موم اجلند واملسلمني على والة األمور ألجل إظهار شعائر الصالح والدين وع
الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم مبا يظهرونه وقت فتح الكنائس من 

 وهذا فيه تغري قلوب املسلمني من ،الشموع واجلموع واألفراح وغري ذلك

                                           
F١Eא٢L٦٧٧W٦٨٦K 



 

٩٥ 

الصاحلني وغريهم حىت إهنم يدعون اهللا تعاىل على من تسبب يف ذلك وأعان 
  ومن أشار عليه بذلك هل، ألحد أن يشري على ويل األمر بذلكعليه فهل

؟ وأي الطرق هو األفضل لو يل األمر ،يكون ناصحا لو يل املسلمني أم غاشا
احلمد هللا رب العاملني أما «: ؤال فأجاب عنه ابن تيمية مبا نصههذا نص الس

 فإن دعواهم أن املسلمني ظلموهم يف إغالقها فهذا كذب خمالف ألهل العلم
علماء املسلمني من أهل املذاهب األربعة مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي 
وأمحد و غريهم واألوزاعي والليث بن سعد وغريهم ومن قبلهم من الصحابة 
والتابعني متفقون على أن اإلمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر 

 ومتبعا يف ذلك ملن يرى والسودان بالعراق وبر الشام وحنو ذلك جمتهدا يف ذلك
ذلك مل يكن ذلك ظلما منه بل جتب طاعته يف ذلك وإن امتنعوا عن حكم 

 وأما .«املسلمني هلم كنوا ناقصني العهد وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم 
 وأن اخللفاء الراشدين ،إن هذه الكنائس من عهد عمر بن اخلطاب: قوهلم

ملعلوم املتواتر أن القاهرة بنيت أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب فإن من ا
بثالمثائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد البصرة والكوفة  بعد عمر بن اخلطاب

وواسط وقد اتفق املسلمون على أن ما بناه املسلمون من املدائن مل يكن ألهل 
الذمة أن حيدثوا فيه كنيسة مثل ما فتحه املسلمون صلحا وأبقوا هلم كنائسهم 

شرط عليهم فيها عمر بن اخلطاب أن ال حيدثوا كنيسة يف أرض القدمية بعد أن 
الصلح فكيف يف بالد املسلمني بل إذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة كالعراق 
ومصر وحنو ذلك فبىن املسلمون مدينة عليها فإن هلم أخذ تلك الكنيسة لئال 

 جيد عن تترك يف مدائن املسلمني كنيسة بعد عهد فإن يف سنن أيب داود بإسناد
ح قبلتان بأرض وال جزية ال تصل« أنه قال )( عن النيب )(ابن عباس 
 واملدينة اليت يسكنها املسلمون والقرية اليت يسكنها املسلمون وفيها »على مسلم

مساجد املسلمني ال جيوز أن يظهر فيها شئ من شعائر الكفر ال كنائس وال 
 فلو كان بأرض القاهرة ،غريها إال أن يكون هلم عهد فيوىف هلم بعهدهم

وحنوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمني أخذها ألن األرض عنوة فكيف 
 وقد كان يف بر مصر كنائس قدمية .وهذه الكنائس حمدثة أحدثها النصارى



 

٩٦ 

لكن تلك الكنائس أقرهم املسلمون عليها حني فتحوا البالد ألن الفالحني 
منا كان املسلمون اجلند خاصة كلهم كانوا نصارى ومل يكونوا مسلمني وإ

 اليهود على خيرب ملا فتحها ألن اليهود كانوا )(وأقروهم كما أقر النيب 
 مث إنه بعد هذا يف خالفة عمر بن .فالحني وكان املسلمون مشتغلني باجلهاد

اخلطاب ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود أجالهم عن خيرب كما أمر بذلك 
 حىت مل » اليهود والنصارى من جزيرة العربأخرجوا« حيث قال )(النيب 

يبق يف خيرب يهودي وهكذا القرية اليت يكون أهلها نصارى وليس عندهم 
مسلمون وال مسجد للمسلمني فإذا أقرهم املسلمون على كنائسهم اليت فيها 

 وأما إذا سكنها املسلمون وبنوا هبا مساجدهم ،جاز ذلك كما فعله املسلمون
ال جيتمع بيت « ويف أثر آخر »ال تصلح قبلتان بأرض« )(نيب فقد قال ال

واملسلمون قد كثروا بالديار املصرية وعمرت يف هذه  »رمحة وبيت عذاب
 .األوقات حىت صار أهلها بقدر ما كانوا يف زمان صالح الدين مرات متعددة

وإمنا قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صالح الدين حىت 
 بعض امللوك أعطاهم بعض مدائن املسلمني وحدث حوادث بسبب التفريط إن

ولينصرن اهللا من ينصره إن « فإن اهللا تعاىل يقول )(فيما أمر اهللا به ورسوله 
اهللا لقوي عزيز الدين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا 

ان والة األمور الذين يهدمون فك »باملعروف وهنوا عن املنكر وهللا عاقبة األمور
كنائسهم ويقيمون أمر اهللا فيهم كعمر ابن عبد العزيز وهارون الرشيد وحنو مها 

 وكل من .مؤيدين منصورين وكان الذين هم خبالف ذلك مغلوبني مقهورين
عرف سري الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين اإلسالم وأعظم 

سوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد جهاد ألعدائه وأقوم بطاعة اهللا ور
عمر بن اخلطاب إىل هذا الزمان وقد أخذ املسلمون منهم كنائس كثرية من 
أرض العنوة بعد أن أقروا عليها يف خالفة عمر بن عبد العزيز وغريه من اخللفاء 
وليس يف املسلمني من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا مل يكن 

املسلمني فأعرض من أعرض عنهم كان لقلة املسلمني وحنو ذلك فيه ضرر على 
 عن إجالء اليهود حىت أجالهم عمر بن )(من األسباب كما أعرض النيب 



 

٩٧ 

 وليس ألحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهال احلرب .اخلطاب
وال خيربوهم بشئ من أخبار املسلمني وال يطلب من رسوهلم أن يكلف ويل 

سلمني ما فيه ضرر على املسلمني ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته أمر امل
 ومن .باتفاق املسلمني ويف أحد القولني يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله

قال إن املسلمني حيصل هلم ضرر إن مل جيابوا إىل ذلك مل يكن عارفا حبقيقة 
ئب عليهم احلال فإن املسلمني قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم املصا

أخذ أمواهلم وهدم كنائسهم ومع هذا مل يدخل على املسلمني بذلك إال كل 
خري فإن املسلمني مستغنون عنهم وهم إىل ما يف بالد املسلمني أحوج من 

 فأما األندلس فهم ال .املسلمني إىل ما يف بالدهم بل مصلحة دينهم ودنياهم
خوفهم من التتار فإن املسلمني يتركون املسلمني يف بالدهم إال حلاجتهم إليهم و

عند التتار أعز من النصارى و أكرم ولو قدر أهنم قادرون على من عندهم من 
املسلمني فاملسلمون أقدر على من عندهم من النصارى والنصارى الذين يف ذمة 
املسلمني فيهم من البتاركة وغريهم من علماء النصارى ورهباهنم وليس عند 

ليه املسلمون وهللا احلمد مع أن فكاك األسارى من النصارى مسلم حيتاج إ
 وبذل املال املوقوف وغريه يف ذلك من أعظم القربات وكلم ،أعظم الواجبات

 ولو ،مسلم يعلم أهنم يتجرون إىل بالد املسلمني إال ألغراضهم ال لنفع املسلمني
منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على املال مينعهم من الطاعة فإهنم 

ب الناس يف املال وهلذا يتقامرون يف الكنائس وهم طوائف خمتلفون وكل أرغ
طائفة تضاد األخرى وال يشري على ويل أمر املسلمني مبا فيه إظهار شعائرهم يف 

من الوجوه إال رجل منافق يظهر اإلسالم  بالد اإلسالم أو تقوية أمرهم بوجه
ل يف غاية اجلهل ال وهو منهم يف الباطن أو رجل له غرض فاسد أو رجل جاه

يعرف السياسة الشرعية اإلهلية تنصر سلطان املسلمني على أعدائه وأعداء الدين 
وإال فمن كان عارفا ناصحا له أشار عليه مبا يوجب نصره وثباته وتأييده 
واجتماع قلوب املسلمني عليه وفتحهم له ودعاء الناس له يف مشارق األرض 

عزاز دين اهللا وإظهار كلمة اهللا وإذالل أعداء ومغارهبا وهذا كله إمنا يكون بإ
 وليعترب املعترب بسرية نور الدين وصالح الدين مث العادل كيف مكنهم .اهللا تعاىل
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 ،اهللا وأيدهم وفتح هلم البالد وأذل هلم األعداء ملا قاموا من ذلك مبا قاموا به
 املسلمون وليعترب بسرية من واىل النصارى كيف أذله اهللا تعاىل وكبته وليس

حمتاجني إليهم وهللا احلمد فقد كتب خالد ابن الوليد إىل عمر يقول إن بالشام 
 فكتب إنه ال . فكتب إليه ال تستعمله.كاتبا نصرانيا ال يقوم خراج الشام إال به

 .إذ مل نوله ضاع املال: فكتب إليه» ال تستعمله:  فكتب إليه عمر.غىن بنا عنه
 )( وثبت يف الصحيح عن النيب .» والسالممات النصراين«فكتب إليه عمر 

 وكما أن اجلند »إين ال أستعني مبشرك«أن مشركا حلقه ليقاتل معه فقال له 
اجملاهدين إمنا يصلحون إذا كانوا مسلمني مؤمنني ويف املسلمني كفاية يف مجيع 

ودخل أبو موسى األشعري على عمر بن اخلطاب فعرض . مصاحلهم وهللا احلمد
إنه ال : ادع كاتبك يقرؤه فقال « العراق فأعجبه ذلك فقال عليه حساب

 فضربه عمر بالدرة فلو أصابته قال ألنه نصراين« ومل »يدخل املسجد قال
 ،ال تعزوهم بعد أن أذهلم اهللا وال تأمنوهم بعد أن خوهنم اهللا: ته مث قالألوجع

ارهبا  واملسلمون يف مشارق األرض ومغ»وال تصدقوهم بعد أن أكذهبم اهللا
 ،قلوهبم واحدة موالية هللا ورسوله ولعبادة املؤمنني معادية ألعداء اهللا ورسوله

وأعداء الدين وقلوهبم الصادقة وأدعيتهم الصاحلة هن العسكر الذي ال يغلب 
واجلند الذي ال خيذل فإهنم الطائفة املنصورة إىل يوم القيامة كما أخرب رسول 

ذُوا ِبطَاَنةً ِمْن ُدوِنكُْم ال َها الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتتَِّخَيا أَيُّ وقال اهللا تعاىل )(اهللا 
 َودُّوا َما َعِنتُّْم قَْد َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَفَْواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َيأْلُوَنكُْم َخَباال

 ْنُتْم أُوالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوال َها أَ·ِقلُونَ َياِت ِإنْ كُْنُتْم َتْعَبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اَآلأَكْ
ا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ ِبالِْكَتاِب كُلِِّه َوِإذَا لَقُوكُْم قَالُوا َآَمنَّا َوِإذَ

عرف  فقد .َناِملَ ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموُتوا ِبَغْيِظكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبذَاِت الصُُّدوِراَأل
أهل اخلربة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى واملنافقني يكاتبون أهل دينهم 
بأخبار املسلمني ومبا يطلعون على ذلك من أسرارهم حىت أخذ مجاعة من 

 ومن التتر وسيب وغري ذلك مبطالعة أهل الذمة ألهل دينهم املسلمني يف بالد
ى مودهتا إال عداوة من كل العداوات قد ترج: األبيات املشهورة قول بعضهم



 

٩٩ 

عاداك يف الدين وهلذا وغريه منعوا أن يكونوا على والية املسلمني أو على 
مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم يف اخلربة واألمانة من املسلمني من هو 
دوهنم يف الكفاية أنفع للمسلمني يف دينهم ودنياهم والقليل من احلالل يبارك 

 مث ذكر الشروط العمرية ..حقه اهللا تعاىل واهللا أعلمفيه واحلرام الكثري يذهب ومي
ألهل الذمة اليت من ضمنها أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديرا وال كنيسة 

فمن خرج عن « وقال »وال قالية وال صومعة لراهب وال جيددوا ما خرب منها
شرط من هذه الشروط فقد حل للمسلمني منهم ما حل من أهل املعاندة 

 وليتقدم حاكم املسلمني بطلب من يكون من أكابر النصارى ويلزمهم والشقاق
  .)١(»هبذه الشروط العمرية أعز اهللا أنصارها آمني

  اإلرهاب والتعصب يف الديانة املسيحية 
يعقل أن   ال،يف الكتاب املقدس سطحات مركبة تدعوا إىل العصبية

بذلك  ما يدعي إال أن تكون حمرفة ك،الرب اجلليل عز شانه يكون مصدرها
 فاهللا سبحانه وتعاىل ال ميكن أن يدعوا إىل ،جل املسلمني وهذا هو األقرب

كُلَ َمْن «:١٨: ١سفر يشوع  :مهما كان شاهنا أو نوعها أو مقصدها عصبية
، أمَّا أنَت فَتَشدَّْد ُيخاِلُف أمَرَك وال يسَمُع كالَمَك يف مجيِع ما تأُمُر بِه ُيقَتلُ

  . »وتَشجْع
 عباده الصاحلني بارتكاب جمزرة مجاعية ال تستثىن أحداً وال تبقى مث يأمر

فَنفخ الكَهنةُ يف األبواِق فَهَتَف الشَّعُب ِعنَد َسماِع صوِتها ُهتافًا «وال تذر 
فاَقَتَحَم الشَّعُب املدينةَ ال َيلوي أحُدُهم على . شديًدا فَسقطَ السُّوُر يف مكاِنِه

لوا َحبدِّ السَّيِف إكراًما للّربِّ مجيَع ما يف املدينِة ِمْن وقَت. شيٍء واَسَتولَوا علَيها
   .)٢(» حىت البقََر والغَنَم واحلَمَريِرجاٍل وِنساٍء وأطفاٍل وُشيوخ،

  :  قتل األطفال 
مسها أن مسيح احملبة قال عن امرأة ا: ٢٣ ـ ٢١: ٢ جاء يف سفر الرؤيا

                                           
F١EאאK 
F٢E٦W٢٠ J٢١K 
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  : إيزابل كانت تدعي أهنا نبية
 وأوالدها ..ى فراش وأبتلي الزانني معها مبحنة شديدةفإين سألقيها عل«

 هو الفاحص الكلى والقلوب أنااقتلهم باملوت فستعرف مجيع الكنائس اين 
   .»منكم حبسب أعمالهوأجازي كل واحد 

  : كيك األسرة وأحداث الصراعات فيهاتف 
َما ِجئُْت . الَ َتظُنُّوا أَنِّي ِجئُْت أللقي َسالماً َعلَى اَألْرِض«: قال املسيح

فَِإنِّي ِجئُْت َألْجَعلَ اِإلْنَسانَ َعلَى ِخالٍَف َمَع أَِبيِه، .أللقي َسالَماً، َبلْ َسْيفاً
  .»ا، َوالْكَنَّةَ َمَع َحَماِتَهاَوالِْبْنَت َمَع أُمَِّه

   اإلرهاب والتعصب يف الديانة اليهودية 
 ـ ٥٠ـ  ٢٣اإلصحاح ) احد أسفار التوراة اخلمسة (ـسفر العدد  
٥٣:  

إنكم عابرون «وكلم الرب موسى قائال كلم بين إسرائيل وقل هلم  
 فتطردون كل سكان األرض من أمامكم ومتحون مجيع ،ارض كنعان

تصاويرهم وتبيدون كل أجناسهم وختربون مرتفعاهتم ومتلكون األرض 
  .)١(» ألين أعطيتكم األرض لكي متلكوهاوتسكنون فيها،

صوت البوق هتف هتافا ) بنو إسرائيل(لشعب حني مسع ا«: التوراةـ 
إىل املدينة وذحبوا كل ما يف ) الشعب(عظيما فسقط السور يف مكانه وصعد 

املدينة من رجل وامرأة، ومن طفل وشيخ حىت البقر والغنم واحلمري حبد 
   .»السيف

ال تشفق أعينكم، وال تعفوا «:  سفر حزقيال يف وصية لبين إسرائيلـ
  .»ب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا حىت اهلالكعن الشيخ والشا

اضرب أهل تلك املدينة حبد السيف جبميع ما فيها «:  سفر التكوينـ
  .»حىت هبائمها

                                           
F١Eאאא٦٤אK 



 

١٠١

اخلارج عن دين اليهود حيوان على العموم، فسمه كلبا أو «: التلمودـ 
   .»محارا، أو خرتيرا، والنطفة اليت هو منها نطفة حيوان

املرأة غري اليهودية هي «: ص يقول احلاخام أبا رنابيلذا النويف تفسري ه 
على هيئة إنسان ليكون الئقا  ـ الغوييمـ من احليوانات، وخلق اهللا األجنيب 

خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا ألجلهم، ألنه ال يناسب ألمري أن خيدمه ليال 
ابذ الذوق وهنارا حيوان، وهو على صورته احليوانية، كال مث كال، فان ذلك من

وعلى اليهودي أن ال يسلم على مسيحي، وان ال ـ  .»اإلنسانية كل املنابذة
ميثل أمام قاضي مسيحي، وان ال يأكل طعام مسيحي، وال جيوز قبول شهادة 

  .)فضح التلمود ( .»مسيحي أمام القضاء



 

١٠٢

  

  الفصل الثالث

  ...حمطات تارخيية ..اإلرهاب والتعصب

ما هي العوامل : ية هذا الفصل، األوليربز سؤاالن حموريان يف بدا
اجلوهرية لربوز ظاهريت اإلرهاب والتعصب يف اجملتمعات اإلنسانية، واجملتمعات 

ملاذا مل يقضي اإلسالم على اإلرهاب : والثاين! اإلسالمية والعربية حتديدا؟
والعصبية عند العرب واستمرت هاتني الظاهرتني تنخران يف جسد األمة إىل 

  !؟هذا العصر 
  أما السؤال الثاين،بالنسبة إلجابة السؤال األول فنحيلها للفصل القادم

فإننا نعتقد جازمني أن املسرية اإلسالمية حدث هلا ما نستطيع تسميته بالتراجع 
 ذلك أن مسرية اإلصالح ال ،)(القهقرى واإليقاف املتعمد بعد وفاة النيب 

نطلقات واضحة ومرنة ال لبس يف بد هلا من أن تسري على وترية واحدة ووفقا مل
 وهذا ما مل حيدث بعد وفاة النيب ،تتمتع بقيادة واحدة متجانسة  وأن،نواهتا

)(،عقب رحيله   حيث تفجر الصراع على السلطة) ( مما أذى إىل
شلت فاعلية احلركية  تراجع خطري يف املد اإلصالحي وبروز قوى ومؤثرات

 وتسخري للموارد ،مبا حييوه من اضطرابات ذلك أن الصراع ،اإلسالمية الناشئة
 واإلمكانيات الفكرية واإلدراكية واملالية ال يساهم يف تنمية البيئة االجتماعية

يف الدرجة  شخصية أو فئوية للذوات املتصارعة لتحقيق مكاسب للدولة بل
 وإذا ما ،تتبيث موقع رئيسي يف السلطة  وغالبا ما يكون اهلدف املتنازع،األوىل
 تستغل املوارد ،شخص أو فئة اإلمساك بزمام احلكم واستطاع ق االنتصارحتق

تبتعد السلطة عن أهم أهداف وجودها أال وهو   وهكذا،لتتبيث وتدعيم السلطة



 

١٠٣

 على رئاسة الدولة بعد وفاة مؤسسها ال  ذلك أن الصراع،اإلصالح والتنمية
للشخصية يساهم يف بروز قيادة امتدادية شخصا وفكرا وثقافة وسلوكا 

ظهور قيادة خمتلفة تتمتع مبرئيات وقناعات وثقافة قد تلتقي وقد  املؤسسة بل إىل
 لذلك فأن كافة أو معظم اإلصالحات وعمليات ،ختتلف مع القيادة املؤسسة

التغيري االجيايب تتعرض للتراجع واإلقصاء مبجرد تسلم القيادة اجلديدة مقاليد 
تعترب السلطة مؤسسة شعبية  اطيات العريقة لذلك نالحظ انه يف الدميقر،السلطة

مبهامها بفاعلية من دون تراجع   لذلك تقوم،معينة غري خاضعة لشخص أو فئة
 ذلك أن تلك الدميقراطيات تقوم على نظرية الدولة املؤسسة يف تسيري ،ملنجزاهتا

شئوهنا االقتصادية والسياسية وعالقاهتا اخلارجية ونظامها االجتماعي والثقايف، 
على العكس متاما من الدول الشرقية وعلى رأسها دول العاملني اإلسالمي 
والعريب حيث يطغى شخص الرئيس على احلياة السياسية واالجتماعية للدولة 

  .القطرية
عانت من صراع مرير على ) (واألمة اإلسالمية بعد وفاة النيب 

 ،واجتماعيادينيا  السلطة أدى إىل تراجع اإلصالحات والتغيريات اجلذرية
إىل مذاهب كل منها تدعي بأهنا امتداد للنهج  اإلسالمي وتشتت االجتماع
 ونظرا الرتباط السلطة احلاكمة هبذا ،ليس سوى البطالن النبوي وما عداها

 سامهت الدولة يف إثارة الصراعات ،املذهب أو ذاك حتقيقا ملكاسب خاصة هبا
 ة وحىت تكون السلطة قادرة علىتعزيزا للفرق والتشاحنات والرتاعات املذهبية

  .والبقاء القدرة والفاعلية مبا حيقق هلا إدارة دفة الصراع
الن الدولة  يف خضم الصراعات السياسية والعقائدية تتراجع اإلصالحات
مؤسسة شعبية  طرفا فيه على العكس من الدميقراطيات احلديثة اليت تعترب الدولة

م املنتهية واليته يف الغالب عن تسخري  ينأى احلزب احلاك،واقتصادية وأمنية
وفقا  ليحسم األمر ،مؤسسات السلطة خلوض غمار املنافسة على احلكم

لضوابط قانونية ال تؤثر على مسرية البالد السياسية واالقتصادية وعالقاهتا 
  .اخلارجية وتوازناهتا الداخلية يف اغلب األحيان

يف الغالب  اإلسالمية دولكال الدول التقليدية الصراع على السلطة يف 



 

١٠٤

 يقول ، وهضم حلقوق فئات وشرائح عديدة يف اجملتمع،يصاحبه إهدار للدماء
 ابن أيب )١(أََما َواللَِّه لَقَْد َتقَمََّصَها«يف وصفه حلال اخلالفة ) (األمام علي 

 َيْنَحِدُر َعنِّي السَّْيلُ قحافه َوِإنَُّه لََيْعلَُم أَنَّ َمَحلِّي ِمْنَها َمَحلُّ الْقُطِْب ِمَن الرََّحى
 َوطَِفقُْت )٣( ُدوَنَها ثَْوباً َوطََوْيُت َعْنَها كَْشحاً)٢(َوال َيْرقَى ِإلَيَّ الطَّْيُر فََسَدلُْت
 َعْمَياَء َيْهَرُم ِفيَها الْكَِبُري )٥( أَْو أَْصِبَر َعلَى طَْخَيٍة)٤(أَْرَتِئي َبْيَن أَنْ أَُصولَ ِبَيٍد َجذَّاَء

  . ِفيَها ُمْؤِمٌن َحتَّى َيلْقَى َربَُّه)٢(يُب ِفيَها الصَِّغُري َوَيكَْدُحَوَيِش
  ترجيح الصرب

 َوِفي )٤( فََصَبْرُت َوِفي الَْعْيِن قَذًى)٣(فََرأَْيُت أَنَّ الصَّْبَر َعلَى َهاَتا أَْحَجى
ِلِه فَأَْدلَى ِبَها ِإلَى ابن  َنْهباً َحتَّى َمَضى اَألوَّلُ ِلَسِبي)٦( أََرى ُتَراِثي)٥(الَْحلِْق َشًجا

  :اخلطاب َبْعَدُه ثُمَّ َتَمثَّلَ ِبقَْوِل اَألْعَشى
ــا    ــى كُوِرَه ــْوِمي َعلَ ــا َي ــتَّانَ َم   َش

ــاِبرِ     ــي َجـ ــانَ أَِخـ ــْوُم َحيَّـ َوَيـ
َوفَاِتِه لََشدَّ َما فََيا َعَجباً َبْينَما ُهَو َيْسَتِقيلَُها ِفي َحَياِتِه ِإذْ َعقََدَها آلَخَر َبْعَد 

 َخْشَناَء َيْغلُظُ كَلُْمَها َوَيْخُشُن َمسَُّها َوَيكْثُُر )٧(َتَشطََّرا َضْرَعْيَها فََصيََّرَها ِفي َحْوَزٍة
 )٢( لََها َخَرَم)١( ِإنْ أَْشَنَق)٨(الِْعثَاُر ِفيَها َواالْعِتذَاُر ِمْنَها فََصاِحُبَها كََراِكِب الصَّْعَبِة

                                           
F١EWK 
F٢EWאK 
F٣EWK 
F٤E אWK 
F٥EWK 
F٢EWK 
F٣EWאK 
F٤EWK 
F٥EWאאK 
F٦EאWאK 
F٧EWK 
F٨EאWאאK 



 

١٠٥

 )٧( َوَتلَوٍُّن)٦( َوِشَماٍس)٥( فَُمِنَي النَّاُس لََعْمُر اللَِّه ِبَخْبٍط)٤( لََها َتقَحََّم)٣(لََسَوِإنْ أَْس
 فََصَبْرُت َعلَى طُوِل الُْمدَِّة َوِشدَِّة الِْمْحنَِ َحتَّى ِإذَا َمَضى ِلَسِبيِلِه )٨(َواْعِتَراٍض

َيا لَلَِّه َوِللشُّوَرى َمَتى اْعَتَرَض الرَّْيُب ِفيَّ َجَعلََها ِفي َجَماَعٍة َزَعَم أَنِّي أََحُدُهْم فَ
  َمَع اَألوَِّل ِمْنُهْم َحتَّى ِصْرُت أُقَْرنُ ِإلَى َهِذِه النَّظَاِئِر لَِكنِّي أَْسفَفُْت ِإذْ

ـِْهِرِه  أََسفُّوا َوِطْرُت ِإذْ طَاُروا فََصَغا َرُجلٌ ِمْنُهْم ِلِضْغِنِه َوَمـالَ اآلَخــُر ِلص
 َوُمْعَتلَِفِه )١١( َبْيَن َنِثيِلِه)١٠( ِإلَى أَنْ قَاَم ثَاِلثُ الْقَْوِم َناِفجاً ِحْضَنْيِه)٩(َع َهٍن َوَهٍنَمـ

 َمالَ اللَِّه ِخْضَمةَ اِإلِبِل ِنْبَتةَ الرَِّبيِع ِإلَى أَِن )١٢(َوقَاَم َمَعُه َبُنو أَِبيِه َيْخَضُمونَ
  .)١٥(ْجَهَز َعلَْيِه َعَملُُه َوكََبْت ِبِه ِبطَْنُتُه َوأَ)١٤( َعلَْيِه فَْتلُُه)١٣(اْنَتكَثَ

  مبايعة علي
َعلَيَّ ِمْن كُلِّ )١٧( ِإلَيَّ َيْنثَالُونَ)١٦(فََما َراَعِني ِإال َوالنَّاُس كَُعْرِف الضَُّبِع
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١٠٦

  َوُشقَّ ِعطْفَاَي ُمْجَتِمِعَني َحْوِلي كََرِبيَضِة)١(َجاِنٍب َحتَّى لَقَْد ُوِطئَ الَْحَسَناِن
فَلَمَّا َنَهْضُت ِباَألْمِر َنكَثَْت طَاِئفَةٌ َوَمَرقَْت أُْخَرى َوقََسطَ آَخُرونَ كَأَنَُّهْم  )٢(الَْغَنِم

لَْم َيْسَمُعوا اللََّه ُسْبَحاَنُه َيقُولُ ِتلَْك الدَّاُر اآلِخَرةُ َنْجَعلُها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدونَ ُعلُوا 
عاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني َبلَى َواللَِّه لَقَْد َسِمُعوَها َوَوَعْوَها َولَِكنَُّهْم ِفي اَألْرِض َوال فَساداً َوالْ

َحِلَيِت الدُّْنَيا ِفي أَْعُيِنِهْم َوَراقَُهْم ِزْبِرُجَها أََما َوالَِّذي فَلََق الَْحبَّةَ َوَبَرأَ النََّسَمةَ لَْو ال 
ِد النَّاِصِر َوَما أََخذَ اللَُّه عََلى الُْعلََماِء أَن ال ُحُضوُر الَْحاِضِر َوِقَياُم الُْحجَِّة ِبُوُجو

 َمظْلُوٍم َأللْقَْيُت َحْبلََها َعلَى غَاِرِبَها )٤( ظَاِلٍم َوال َسَغِب)٣(ُيقَارُّوا َعلَى ِكظَِّة
ْن َعفْطَِة َولََسقَْيُت آِخَرَها ِبكَأِْس أَوَِّلَها َوَأللْفَْيُتْم ُدْنَياكُْم َهِذِه أَْزَهَد ِعْنِدي ِم

  . )٥(َعْنٍز
إين أنشدك يا بن : قال له عثمان«ومما دار بني اخلليفة عثمان وابن عباس 

 واهللا لوددت أنّ هذا ، فقد واهللا غلبت وابتليت بكم،عباس اإلسالم والرَّحم
 وكنت أحد أعوانكم عليه، إذاً ،األمر كان صار إليكم دوين فحملتُموه عّني

 ولكن ، ولقد علمت أن األمر لكم،ا مما وجدتكم يلواهللا لوجدمتوين لكم خري
 أدري أدفعوه عنكم أم  فو اهللا ما،قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونكم

  !؟دفعوكم عنه
مهالً يا أمري املؤمنني، فإّنا ننشدك اهللا واإلسالم والرحم، :  قال ابن عباس

  إن أمَرك! فيك عدوا، وُتشمت بنا وبك حسوداًمثل ما نشدتنا، أن تطِمع فينا و
 فإذا صار فعالً فليس إليك وال يف يديك، وإّنا واهللا لنخالفن ،إليك ما كان قوالً

 إالّ   وما متّنيك أن يكون األمر صار إلينا دونك، ولننازعّن إن نوزعنا،إن خولفنا
  !كما عابوا ويعيب  الناس   يقوله منا ما  قائل   يقول أن

 سٍد قد واهللا عرفته، وبغي قد واهللا فأما صْرف قومنا عّنا األمر فعن ح
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١٠٧

  !علمته، فاهللا بيننا وبني قومنا
؟ فلعمري إّنك  تدري أدفعوه عّنا أم دفعونا عنهإنك ال:  وأما قولك

لتعرف أنه لو صار إلينا هذا األمر ما زدنا به فضالً إىل فضلنا وال قدرا إىل 
 وال سبق ،ضلنا وما فضل فاضل إال بف،قدرنا وإّنا الهلُ الفضل وأهل القدر

 وال قصدوا ، ولوال هدينا ما اهتدى أحد وال أبصرُوا من عمى،سابق إالّ بسبقنا
  .)١(اخل.. .من َجْور

  : ومما جاء عن اخلليفة عمر
  :قال ابن عباس 

 وقد اُلِقَي له صاٌع من متر على ، دخلُت على ُعَمر يف أّول خالفته
 ، وأقبل يأكل حّتى أتى عليه، فأكلت مترة واحدة، فدعاين إىل األكل،)٢(خصفة

 ، وطفق َيْحَمُد اهللا، واستلقى على ِمْرفقٍة له، كان عنده)٣(مث شرب من َجرٍّ
  .من املسجد: ؟ قلتعبد اهللامن أين جئت يا :  مث قال،يكرر ذلك
  . بن جعفرعبد اهللاكيف خلّفت ابن عمك ؟ فظننته يعين : قال
  .خلّفُته يلعُب مع أترابه: قلت
  . إّنما عنيُت عظيمكم أهل البيت، ذلكمل أعِن: قال
  . وهو يقرأ القرآن، على خنيالت من فالن)٤(خلّفُته ميتح بالغْرب: قلت
 بقي يف نفسه شيء ؟ هلماء الُبدن إن كتمتنيها عليك د،عبد اهللا: قال

  .نعم: ؟ قلتمن أمر اخلالفة
 سألت ،نعم وأزيدك: ؟ قلت نص عليه)( أيزعم أنّ رسول اهللا: قال

  .صَدق:  فقال،َعّما يّدعيهأيب 
 من قول ال )٥( يف أمره ذَْرٌو)(لقد كان من رسول اهللا : فقال عمر

                                           
F١Eאא٩٩،א٦٠٦K 
F٢EאWאאK 
F٣EאW،אאK 
F٤EאWאK 
F٥EWK 



 

١٠٨

 ولقد كان يرَبع يف أمره وقتا ما، ولقد أراد يف ، وال يقطع عذرا،يثبُت ُحّجةً
ال !  إشفاقا وحْيطة على اإلسالم)٢( فمنعت من ذلك)١(مرضه أن يصّرح بامسه

ولو وليها ال نتقضْت عليه العرب  ؟ع عليه قريش أبداالبنّية ال جتتموّرب هذه 
 وأىب اهللا ، فأمسك، أّني علمت ما يف نفسه)( فعلم رسول اهللا ،من أقطارها

   . )٣(إال إمضاء ما حتم
  :قال ابن عباس

كنت أسري مع عمر بن اخلطاب يف ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس 
  .ـ فقرأ آية فيها ذكر عليِّ بن أيب طالب ـ 

؟ لقد كان عليُّ فيكم أوىل هبذا األمر أما واهللا يا بين عبد املطلب: لفقا
  .مّني ومن أيب بكر

  .ال أقالين اهللا إن أقلْته: فقلت يف نفسي
؟ وأنت وصاحبك وثبتما أنت تقول ذلك يا أمري املؤمنني: فقلت

  .وأفرغتما األمر مّنا دون الناس
  .كم أصحاب عمر بن اخلطابإليكم يابين عبد املطلب ؟ أما إّن: فقال

  .فتأَخرُت وتقدم هنيهة
  .أعد على كالمك:  وقال،ِسر ال سرَت: فقال
  .إّنما ذكرَت شيئا فرددُت عليه جوابه ولو سكتَّ سكتنا: فقلت
إّنا واهللا ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوٍة ولكن استصغرناه، وخشينا : فقال

  .اأن ال جيتمع عليه العرب وقريش ملا قد وتره
 يبعثه فينطح كبشها فَلَم )(كان رسول اهللا : فأردُت أن أقول: قال
؟ واهللا ما  فكيف ترى،ال جرم:  أفتستصغره أنت وصاحبك؟ فقال،َيستصغره

                                           
F١EאFWEאאK 
F٢EאאאאאאKK 
F٣Eאא١٢٢٠ ٢١א،

٤٦٢א٥٦٢א،٢٤٦،אא٣٨١٥٦K 



 

١٠٩

  .)١( وال نعمل شيئا حىت نستأذنه،نقطع أمرا دونه
  :عن ابن عباس قال

  . وأنا معه بفناء داره فسلّم عليه،)(مّر عمر بعليٍّ 
  أين تريد ؟: )(يٍّ فقال له عل

  .البقيع: قال
  .أفال تصل صاحبك ويقوم معك: قال
  .بلى: قال

 فشبك ، فقمت فمشيُت إىل جانبه،قم معه: )(فقال يل علّي 
  . حىت إذا خلّفنا البقيع، ومشينا قليالً،أصابعه يف أصابعي

 أما واهللا إنَّ صاحبك هذا ألوىل الناس باألمر بعد ،يابن عباس: قال يل
  . إالّ أّنا خفناه على اثنني)(اهللا رسول 

  .فجاء بكالم مل أجد ُبّدا من مسألته عنه: قال ابن عباس
  ما مها يا أمري املؤمنني ؟: فقلت
  .)٢( وحّبه بين عبد املطلب،ِخفْناه على حداثة سنِّه: قال

  :  معاويةعنومما جاء 
  .عاوية بن عّباس جملس معاوية بن أيب سفيان فأقبل عليه معبد اهللاحضر 
يابن عّباس إّنكم تريدون أن ُتحرزوا اإلمامة كما اختصصتم : فقال

 إنَّكم ، إنَّ حجَّتكم يف اخلالفة مشتبهةٌ على الناس، واهللا ال جيتمعان أبدا،بالنبوَّة
   فما بال خالفة النبوَّة يف غرينا ؟)(حنن أهل بيت النّيب : تقولون

 وليس األمر كما ،ن العدلوهذه شبهة ألهنا تشبه احلقَّ وهبا مسحة م
 وشورى اخلاّصة ولسنا ، إنَّ اخلالفة تتقلب يف أحياء قريش برضا العاّمة،تظنُّون

 ولو ولونا كان خريا لنا يف دنيانا ،ليت بين هاشم ولونا: جند الناس يقولون
 واهللا ، ما قاتلتم عليها اليوم، ولو كنتم زهدمت فيها أمس كما تقولون،وأخرانا

                                           
F١Eאאאא٧٢١٣،א١١}٣٨٩K 
F٢Eאא٦٥٠K 



 

١١٠

 يا بين هاشم ملا كانت ريح عاد وال صاعقة مثود بأهلك للناس لو ملكتموها
  .منكم

إّنا حنتجُّ بالنبوَّة يف : أّما قولك يا معاوية: )(فقال ابن عّباس 
 فبم ُتستحقُّ ، فإن مل ُتستحقَّ اخلالفة بالنبوَّة، فهو واهللا كذلك،استحقاق اخلالفة

  ؟
 فأين قول اهللا عزَّ ،ن ألحدإنَّ اخلالفة والنبوَّة ال جيتمعا: وأّما قولك

 إبراهيم فقد آتينا آلَ ،أم حيُسدونَ الّناَس على ما آتاُهُم اهللا من فَضِله: وجلَّ
 واحلكمة هي ،فالكتاب هو النبوَّة..)١(اُهْم ُملكا عظيماالِكَتاَب واِحلكَْمة وآتين

 يوم  واحلكم بذلك جار فينا إىل، فنحن آل إبراهيم، وامللك هو اخلالفة،السّنة
  .القيامة

 من أضوء وحّجتنا ، فليس كذلك،وأّما دعواك على حّجتنا أّنها مشتبهة
 وإّنك لتعلم ، فينا)( وسنَّة نبّيه ، كتاب اهللا معنا،الشمس وأنور من القمر

 فال ،قتلنا أخاك وجدَّك وخالك وعمَّك.)٢( ولكن ثىن عطفك وصعَّرك،ذلك
 ، وال تغضبوا لدماء أراقها الشرك،لكةتبك على أعظُم حائلة وأرواح يف النار ها

  . ووضعها الدِّين،وأحلّها الكفر
 فما ، وعدوهلم عن اإلمجاع علينا،وأّما ترك تقدمي الّناس لنا فيما خال

 وزال ، وكلُّ أمٍر إذا حصل حاصله ثبت حقّه،ُحرموا مّنا أعظم ّمما ُحرمنا منهم
  .باطله

 فقد ملك ،ت إليه باحملال الباطل الّذي توّصل،وأّما افتخارك بامللك الزائل
 وما متلكون يوما يا بين أميَّة إالّ ومنِلُك بعدكُم ،فرعون من قبلك فأهلكه اهللا

  . وال حوالً إالّ ملكنا حولني، وال شهرا إالّ شهرين،يومني
                                           

F١EאW٥٤אK 
F٢EאWA،אאKWW

א@ KW אא 
אאאאW٩אא،٤L٤٠٥K 



 

١١١

إّنا لو ملكنا كان ملكنا أهلََك للناس من ريح عاد وصاعقة : وأّما قولك
وما أرسلناك إالّ رمحة : وجلّ  ذلك قال اهللا عزَّكذِّبك يف فقول اهللا ي،مثود

 وظاهر العذاب بتملّكك رقاب املسلمني ، فنحن أهل بيته االدنون.)١(للعاملني
 وسيكون من بعدك متلّك ولدك وولد أبيك أهلك للخلق من ،ظاهر للعيان
  ..)٢( وتكون العاقبة للمّتقني، مثَّ ينتقم اللّه بأوليائه،الرِّيح العقيم
كانت بيعة أيب بكر فلتة « ينقل عن اخلليفة عمر قوله يف بيعة أيب بكرو

وملا بويع أبو بكر يف «، )٣ (»!!وقى اهللا شرها فمن عاد إىل مثلها فاضربوا عنقه
أقتت : لثالثاء على العامة خرج علي فقاليوم السقيفة و جددت له البيعة يوم ا

بلى ولكين خشيت  : أبو بكر فقال،علينا أمرنا ومل تستشر و مل ترع لنا حقا
  .)٤ (»الفتنة

  حادثة يوم الدار
من أعظم النوازل وأخطرها يف هذا املضمار ما جرى على أبنت النيب الوحيدة 

األخرية معارضتها لتويل أيب بكر  إذ أعلنت )(السيدة فاطمة الزهراء 
نيب مرياث أبيها ال فما كان من اخلليفة أن حرمها من ،الصديق مقاليد اخلالفة

) (وأصبحت ،أيضا مبا فيهم ابنته السيدة عائشة وعم ذلك أزواجه التسعة 
 فجمع اخلليفة ،أيام متواصلة مركزا لتجمع املناوئني للسلطة دارها على مدى

) ( قيد علي ،الثاين عمر بن اخلطاب أنصاره وهامجوا الدار وهلموا حبرقها
 اخلليفة أيب بكر، أما وآخرون واجربوا على البيعة بعد أن احضروا بني يد

كانت  الزهراء فتشري مصادر الشيعة إصابتها برضوض اذت إىل سقوط جنني هلا
 وبعد ستة أشهر من هذه احلادثة توفيت متأثرة مبا امل هبا من ،ستسميه حمسن

 أما أسفار أهل السنة فتشري ،مصاب، تتفق املصادر التارخيية الشيعية على ذلك
 ،حبرق الدار وذلك يف أعمها واغلبها ر بن اخلطابفقط إىل هتديد اخلليفة عم

                                           
F١EאW١٠٧אK 
F٢Eאא١٥،אא٤٤١١٧١١K 
F٣EאK 
F٤Eא٢٣٠٢K 



 

١١٢

وما أحد أحّب إىل أبيك منك، وما : إنّ عمر قال لفاطمة«: جاء يف كرت العمال
  .»َمْرهتم أن حيرقوا عليك البابذلك مبانعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك أن أ

إن عمر جاء فناداهم وهم يف دار علّي «: ويف رواية اإلمامة والسياسة
والذي نفس عمر بيده لتخرُجنَّ أو : وا أن خيرجوا، فدعا باحلطب وقالفأب

  .»وإن: إنّ فيها فاطمة، فقال! يا أبا حفص: الَحرقّنها على َمن فيها، فقيل له
إنّ أبا بكر أرسل إىل علّي يريد البيعة، فلم «: ويف أنساب األشراف

يا ابن : الت فاطمةيبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فق
  !اخلطّاب أتراك ُمحرقاً َعلَّي بايب؟

  .» وذلك أقوى فيما جاء به أبوكنعم،: قال
حني بويع أليب بكر بعد رسول اهللا كان علي والزبري :  شيبهأيبقال ابن 

 فلما بلغ ، فيشاوروهنا ويرجتعون يف أمرهم،يدخالن على فاطمة بنت رسول اهللا
يا بنت رسول اهللا : دخل على فاطمة وقالذلك عمر بن اخلطاب خرج حىت 

من أبيك وما من احد أحب إلينا بعد أبيك منك وامي  واهللا ما احد أحب إلينا
ك أن أمرهتم أن حيرق عليهم اهللا ما ذلك مبانعي أن اجتمع هؤالء النفر عند

   .)١(»البيت
وأما علي والعباس والزبري فقعدوا يف : ربه يف عقده الفريد يقول ابن عبد

: مر ليخرجوا من بيت فاطمة وقال لهبيت فاطمة حىت بعث إليهم أبو بكر ع
عليهم الدار فلقيته فاطمة   فاقبل بقبس من نار على أن يضرم، فقاتلهمأبوا إن 

 ما دخلت فيه اتدخلونعم أو :قال .يا ابن اخلطاب أجئت لتحرق دارنا: فقالت
   .)٢(»األمة

 إال انه ندر ، الشيعة من األماميةأما اخلرب بإسقاط اجلنني فتعج به كتب 
 كان منتظم ،حممد بن امحد الكويف احلافظ: جاء يف ميزان االعتدال ،عند السنة

األمر عامة دهره مث يف آخر أيامه كان أكثر ما جترا عليه املثالب، حضرته 

                                           
F١E٧אL٤٣٢K 
F٢Eא٥אL١٣K 



 

١١٣

  .)١(»ورجل يقرا عليه أن عمر رفس فاطمة حىت أسقطت مبحسن
عن  حل والصفدي يف الوايف بالوفياتنقل الشهرستاين يف امللل والن 
 ضرب بطن أن عمر« :٢٣١ سنة املتوىف بن سياب النظام املعتزيل إبراهيم

دارها مبن فيها وما كان بالدار غري  احرقوا: فاطمة يوم البيعة وكان يصيح عمر
  .»علي وفاطمة واحلسن واحلسني

 عنك اروي« :جاء يف شرح النهج البن أيب احلديد قوله لشيخه ومعلمه
ال تروه عين وال : ما يرويه بعض الناس من أن فاطمة روعت فألقت حمسنا فقال

  .)٢(»تروا عين بطالنه
  يف النظام الفقهي والعقائدي  مناذج من تدخل اخللفاء

انظُروا َمْن ِقَبلكم «: جاء فيما كتبه معاوية إىل عّماله يف األمصار ـ١
 يروون يف فضائله ومناقبه، فأْدُنوا من شيعة عثمان وُمحّبيه وأهل واليته والذين

جمالسهم، وقرِّبوهم وأكِرموهم، واكتبوا يل بكلّ ما يروي كلٌّ منهم وامسه 
  .»واسم أبيه وعشريته

إنّ احلديث يف « : وملّا فشا احلديث يف فضائل عثمان، كتب إليهم
عثمان قد كَثُر وفشا يف كلّ مصر، ويف كلّ وجه وناحية، فإذا جاءكم كتايب 

، وال تتركوا األولنيا، فادُعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء هذ
خرباً يرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب إالّ وتأتوين مبناقض له يف 

  .)٣(»الصحابة
  :البيهقّي وأبو داود يف سننهما ـ واللفظ لالَّول وروى

هللا هنى عن إنّ رسول ا: إنّ معاوية قال لنفر من أصحاب رسول اهللا
  النمور؟

  .اللّهّم نعم: قالوا

                                           
F١Eאאא١L١٣٩K 
F٢Eאא١٤L١٩٢K 
F٣Eא١١W٤٤٤٥K 



 

١١٤

  .وأنا أشهد: قال
  هنى عن لبس الذهب إالّ مقطّعاً؟) (أتعلمون أنّ النّيب : قال
  .اللّهّم نعم: قالوا
  هنى أن ُيقَْرن بني احلّج والعمرة؟) (أتعلمون أنّ النّيب : قال
  !اللّهّم ال: قالوا
  .)١(واهللا، إّنها لََمَعُهّن: قال

أنّ معاوية : ، من طريق عبيد بن رفاعة»االَُّم«شافعّي يف كتاب وأخرج ال
قِدم املدينة فصلّى هبم، فلم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم، ومل يكّبر إذا خفض 

أسرقَت ! يا معاوية: أنْ: وإذا رفع، فناداه املهاجرون حني سلّم واالَنصار
 إذا خفضت وإذا وأين التكبري! ؟»بسم اهللا الرمحن الرحيم«أين ! صالتك؟
  !رفعت؟

  .)٢(ذلك فيها الذي عابوا عليه: فصلّى هبم صالة أُخرى، فقال
  :وأتى قبله حبديث عن أنس بن مالك، قال

صلّى معاوية باملدينة صالة، فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم اهللا الرمحن 
ة، ومل الرحيم الَُّم القرآن، ومل يقرأ هبا للسورة اليت بعدها حّتى قضى تلك القراء

يكّبر حني يهوي حّتى قضى تلك الصالة، فلّما سلّم ناداه َمن مسع ذلك من 
  أسرقَت الصالة أم نِسيت؟! يا معاوية: املهاجرين من كلّ مكان

فلّما صلّى بعد ذلك، قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم للسورة اليت بعد أُّم 
  .)٣(القرآن، وكّبر حني يهوي ساجداً

باملدينة  من قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم سّراً أّول: وجاء عن الزهرّي
  .)٤(بن سعيد بن العاص عمرو

                                           
F١Eא٥אW٢٠א،٢W١٥٧١٧٩٤K 
F٢E ١אW١٠٨،א١W١٥٤، אא١W٣١١،א

١W٢٣٣א،٢W٥٠K 
F٣E١אW١٠٨Kא٢אW٤٩א،W٢٠٠א،٢W٢٦٦

אWא 
F٤Eא٢אW٥٠K 



 

١١٥

  :على كالم الزهرّي» أحكام البسملة«وعلّق الفخر الرازّي يف 
وويل عمرو املدينة يف زمن يزيد بن معاوية، وتبعه من تبعه يف : قلت«

ملة، يعين اختلس الشيطان من االَئّمة آية البس: ذلك، فلهذا قال حيىي بن جعدة
وقال . يف آية من كتاب اهللا تركها الناس: وقال الزهرّي. الوالة العلماء: باالَئّمة
نِسَي الناس ما كان االَمر عليه قبل ذلك، وال خري فيما أُحدث بعد : جماهد

العصر الذي أنكر فيه على معاوية تركها، وإذا اشتهر واستفاض، فاحلّجة فيما 
  .الوالةينقل عن العلماء دون أفعال 

  .لو مل يكن حقّاً الَنكره العلماء: فإن قلت
قد أنكروه على معاوية فرجع، فلّما أفضى االَمر إىل غريه من : قلت

الوالة اجلبابرة من املدينة كاالَشدق واحلّجاج وُحبيش بن دجلة ونظائرهم، رّبما 
أوا تركوه خوفاً من سطوهتم، أو أنكر بعضهم فلم يقبل منهم، فتركه الباقون ور

والكلّ جائز وإن كان فيه ترك للسّنة، فاغتفروا أمره خوفاً من . االَمر واسعاً
  .)١(!)الفتنة

 مما جيدر ذكره أنّ غالب فقه أهل املدينة كان خيالف أهل البيت، أما فقه 
كتب موطّأه  مالك اشتهر انه واإلمام. أهل العراق فغالبه كان يوافق أهل البيت

يعين ! (أباعبداهللا يا:  العّباسّي، فقال له املنصوربطلب من اخلليفة املنصور
 بن عبد اهللا، ضع هذا العلم ودّونه ودّون منه كتباً وجتّنْب فيه شواذّ )مالك

مسعود وُرَخص ابن عّباس وشدائد ابن عمر، واقصد إىل أوسط األمور، وما 
، لنحمل الناس إن شاء اهللا على علمك )(احتّج عليه األئمة والصحابة 

  . بسواهااوال يقضوتبك، ونبثّها يف األمصار، ونعهد إليهم أالّ خيالفوها، وك
أصلح اهللا األمري، إنّ أهل العراق ال يرضون علمنا وال : مالك: فقال

  .َيَرون يف علمهم رأينا
فقال . اجعل يا أبا عبد اهللا علماً واحداً: قال املنصور ملالك: ويف آخر

وا يف البالد، فأفىت كلّ يف مصره مبا رأى، إنّ أصحاب رسول اهللا تفّرق: مالك

                                           
F١EאW٧٦K 



 

١١٦

وإنّ ألهل البلد ـ يعين مكّة ـ قوالً، وألهل املدينة قوالً، وألهل العراق قوالً 
أّما أهل العراق فال أقبل منهم صْرفاً وال : فقال املنصور. تعّدوا يف طورهم

  .)١( أهل املدينة، فضع للناس العلمعدالً، وأما العلم عند
كان عبادة بن : ساكر يف تارخيه من طريق احلسن قالوأخرج ابن ع

الصامت بالشام فرأى آنّية من فّضة، يباع اِالناء مبثله مع ما فيه، أو حنو ذلك، 
من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأنا ! أّيها الناس: فمشى إليهم عبادة فقال

 االَنصار ليلة عبادة بن الصامت، أال وإّني مسعت رسول اهللا يف جملس من جمالس
الذهب بالذهب ِمثالً مبثل، : اخلميس يف رمضان ومل َيُصم رمضانَ بعده، يقول

  بوزن، يداً بيد، فما زاد فهو رباسواء بسواء وزناً 
فتفّرق الناس عنه، فأُيت معاوية فأُخرب بذلك، فأرسل إىل عبادة : قال

 لقد صحبناه ومسعت منه) (لئن كنت صحبت النّيب : فأتاه، فقال له معاوية
  .ومسعنا منه

  .لقد صحبته ومسعت منه: فقال له عبادة
  .اسكت عن هذا احلديث وال تذكره: فقال له معاوية

  .بلى، وإن رغم أنف معاوية، مثّ قام: فقال له
ما جند شيئاً أبلغ فيما بيين وبني أصحاب حمّمد من : فقال له معاوية

  .الصفح عنهم
أال ما : بلغ ذلك معاوية فقام خطيباً، فقالف: ويف رواية البيهقّي والقرطّيب

بالُ رجال يتحّدثون عن رسول اهللا أحاديث كّنا نشهده ونصحبه فلمن مسعها 
  !منه؟

لنحدثّن مبا مسعنا من : فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القّصة، مثّ قال
وإن رغم، ما أُبايل أن ال أصحبه يف جنده : رسول اهللا وإن كره معاوية، أو قال

  .)٢(لة سوداءلي

                                           
F١EאאW٣٥٤א١٣٣،אאW٣٠٣٣K 
F٢Eא٥אW٢٧٧א،٣W٣٥K 
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انظر : جاء فيما كتبه عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن عمرو بن حزم
فاكتبه؛ فإّني . ما كان من حديث رسول اهللا أو سّنة ماضية أو حديث عمرة

  .)١(خشيت دروس العلم وذهاب العلماء
  .)٢(وحديث عمر: ويف حديث آخر

 والقاسم نرمحعبد الأن يكتب له العلم من عند عمرة بنت : ويف ثالث
  .)٣(بن حمّمد فكتبه له
 شهدُت عمر: عن حاطب بن خليفة الُبْرُجمّي» تاريخ اخللفاء«وجاء يف 

أال وإنّ ما سّن رسول اهللا : العزيز خيطُب وهو خليفة، فقال يف ُخطبته بن عبد
  ؟»)٤(وصاحباه فهو ِدين نأخذ به وننتهي إليه، وما سّن سوامها فإّنا ُنرجئه

أن انظروا : كتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل املدينة: »علمتقييد ال«ويف 
ما كان يف حديث رسول اهللا فاكتبوه فإّني قد خفت دروس العلم وذهاب 

  .)٥(العلماء
فإنَّ السّنة إنَّما ...«وجاء فيما كتبه عمر بن عبد العزيز لبعض والته 

 فارض ،قسّنها من قد علم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل واحلمق والتعّم
 ، وببصر نافذ كفوا، فإنَّهم على علم وقفوا،ه القوم الَنفسهمبلنفسك ما رضى 

 فإن كان ، وتفضيل ما كانوا فيه أوىل،وهم على كشف االَُمور كانوا أقوى
ما » إّنما حدث بعدهم« والَن قلتم ،اهلدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه
 فقد ، فإنَّهم هم السابقون،نفسه عنهمأحدثه إالّ من اّتبع غري سبيلهم، ورغب ب

 فما دوهنم من مقّصر وما فوقهم ،تكلّموا فيه مبا يكفي، ووصفوا منه ما يشفي
 وإنَّهم بني ، وطمح عنهم قوم فغلوا،من حمسر، وقد قّصر قوم دوهنم فجفوا
                                           

F١EאW١٠٥١٠٦אא،١W١٢٦א،١W٣٦א،
אW١٠٥K 
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١١٨

سّن رسول اهللا ووالة « :ويف كالم آخر له. )١(»...ذلك على هدى مستقم
 وقّوة على ، االَخذ هبا تصديق بكتاب اهللا واستعمال لطاعة اهللا،األمر بعده سنناً

 ومن ، ليس الَحد تغيريها والتبديلها وال النظر يف رأي من خالفها،دين اهللا
 ومن انتصر هبا منصور، ومن خالفها واّتبع غري سبيل ،اقتدى هبا مهتد

  .)٢(»املؤمنني
 بن عبد رنا عمرأم: ويف هذا الصدد ورد عن ابن شهاب الزهرّي قولُه

العزيز جبمع السَُّنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إىل كلّ أرض له عليها سلطان 
  .)٣(دفتراً

 بن عبد أمرنا عمر: ويف هذا الصدد ورد عن ابن شهاب الزهرّي قولُه
العزيز جبمع السَُّنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إىل كلّ أرض له عليها سلطان 

  .)٤(دفتراً
قِدم علينا سليمان بن عبد امللك حاّجاً : الرمحن بن يزيد قال عن عبد ـ

وركب .  وهو ويلّ عهد، فمّر باملدينة، فدخل عليه الناس، فسلّموا عليه٨٢سنة
اليت صلّى فيها، وحيث أُصيب أصحابه بأُحد، ومعه ) (إىل مشاهد النّيب 

أتوا به قُباء، ومسجد بن عثمان وعمرو بن عثمان وأبو بكر بن عبد اهللا، ف أبان
  .الفَِضيخ وَمْشربة أّم إبراهيم وأُحد، وكلّ ذلك يسأهلم وخيربونه عّما كان

ومغازيه، فقال ) (مثّ أمر أبانَ بن عثمان أن يكتب له سرية النّيب 
  .هي عندي، قد أخذهتا ُمصّححة عّمن أثق به: أبان

فلّما . يف رقٍّفأمر بنسخها، وألقى فيها إىل عشرة من الكّتاب، فكتبوها 
  .صارت إليه، فإذا فيها ذكر االَنصار يف العقبتني، وذكر االَنصار يف بدر

ما كنت أرى هلؤالء القوم هذا الفضل، فإّما أن يكون أهل بييت :  فقال
                                           

F١Eא،١W٧٤א،א،
אא،W٣٠K 
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  .غمصوا عليهم، وإّما أن يكونوا ليس هكذا
م من أّيها االَمري، ال مينعنا ما صنعوا بالشهيد املظلو: فقال أبان بن عثمان
  .هم على ما وصفنا لك يف كتابنا هذا: خذالنه أن نقول باحلّق

ما حاجيت إىل أن أنسخ ذاك حّتى أذكره الَمري املؤمنني، لعلّه : قال
  .أسأل أمري املؤمنني إ نسخه: وقال. فأمر بذلك الكتاب فَُخرِّق. خيالفه

فرجع سليمان بن عبد امللك، فأخرب عبد امللك بالذي كان من قول 
ُتعرُِّف ! وما حّجتك أن تِقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟: ن، فقال عبد امللكأبا

  .أهلَ الشام أُموراً ال نريد أن يعرفوها
فلذلك يا أمري املؤمنني أمرت بتخريق ما كنت نسخته : قال سليمان

  .)١(حّتى أستطلع رأي أمري املؤمنني، فصّوب رأيه
 واهللا ما قاتلتكم لتصلّوا وال إّني: وقيل أن معاوية ملّا دخل الكوفة قال

لتصوموا وال لتحّجوا وال لتزكّوا إّنكم لتفعلون ذلك، وإّنما قاتلتكم الَ تأّمر 
  .)٢(عليكم

فقد ورد أنّ هشام بن عبد امللك طلب من الزهرّي أن يروي أنّ قوله 
  .)٣(َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم: تعاىل

كّنا نكره كتابة العلم، حّتى أكرهنا : ر، عن الزهرّي، أّنه قالفعن معّم
  .)٤(أن ال مننعه أحداً من املسلمنيعليه هؤالء االَُمراء، فرأينا 

بتها للملوك استكتبين امللوك فأكتتبتهم، فاستحيت اهللا إذ كت: ويف آخر
  .)٥(وال أكتبها لغريهم
مع أن نكتب عند الزهرّي كّنا ال نط: عن أيب املليح أّنه قال: ويف ثالث
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  .)١(حّتى أكره هشاٌم الزهريَّ، فكتب لبنيه، فكتب الناس احلديث
اكتم هذا احلديث واطوه دوين، : حدث احدهم قائال يف حديث علي

  .ال يعذرون أحداً يف تقريظ علّي وذكره) أي االَموّيني(فإنّ هؤالء 
  !الذي مسعت؟وقد مسعت !! فما بالك اّدعيت مع القوم يا أبا بكر: قلت
إّنهم أشركونا يف أمواهلم فاحنططنا هلم يف ! حسبك يا هذا: قال
  .)٢(أهوائهم
 وقد كان معاوية قد بذل أربعمائة ألف درهم لسمرة بن جندب لقاء ـ
َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنفَْسُه اْبِتَغاَء : مفادها أنّ قوله تعاىل) رواية(وضعه لـ
  . )٣()زلت يف ابن ملجم قاتل علّينقد  (.َمْرَضاِة اللَِّه

 كثري موضوع، وهبتان منتشر، ومضى على حديثوظهر : قال املدائّين
ذلك الفقهاء والقضاة والوالة، وكان أعظم الناس يف ذلك بلّية القّراء املراؤون 

 والنسك فيفتعلون األحاديث ليحظوا اخلشوعواملستضعفون الذين يظهرون 
من جملسهم، ويصيبوا به األموال والضياع واملنازل، بذلك عند والهتم ويقربوا 

حّتى انتقلت تلك األخبار واألحاديث إىل أيدي الدّيانني الذي اليستحلّون 
الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظّنون أّنها حّق، ولو علموا أّنها باطلة 

  .)٤(ملا رووها وملا تدّينوا هبا
وملّا انقرض عهد اخللفاء ( :اإلنصافوقال الدهلوّي يف رسالة ـ 

الراشدين أفضت اخلالفة إىل قوم تولّوها بغري استحقاق، وال استقالل بعلم 
الفتاوى واالَحكام، فاضطّروا إىل االستعانة بالفقهاء، وإىل استصحاهبم يف مجيع 
أحواهلم، وكان بقي من العلماء من الطراز االَّول، فكانوا إذا طُِلُبوا هربوا 

العلماء ـ إقبال االَُمة عليهم مع   أهل تلك االَعصار ـ غريوأعرضوا، فرأى
إعراضهم، فاشتروا طلب العلم توّصالً إىل نيل العّز، فأصبح الفقهاء بعد أن 
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كانوا مطلوبني طالبني، وبعد أن كانوا أعّزة باِالعراض عن السالطني أذلّة 
  .)١(...)باِالقبال عليهم، إالّ من وفقه اهللا

إنّ أكثر االَحاديث :  ـ املعروف بنفطويه ـوقال ابن عرفةـ 
املوضوعة يف فضائل الصحابة افتعلت يف أّيام بين أُمّية، تقّرباً إليهم مبا يظّنون 

  .)٢(أّنهم يرغمون به أُنوف بين هاشم
ورد عن الرشيد أّنه استدعى ليلةً أبا يوسف قاضي القضاة، فذهب إليه 

ده جالساً، وعن ميينه عيسى بن جعفر، فلّما دخل عليه القصر وج. فزعاً مروعاً
  أظنُّنا روَّعناك يا أبا يوسف؟: فقال له الرشيد
:  كذلك من خلفي، وملّا سكن روعه، قال له الرشيد،إي واهللا:  فقال

دعوتك الَُشهدك على عيسى بن جعفر، فإنّ عنده جارية سألته أن يهبها أو 
  .يبيعها فامتنع، واهللا إن مل يفعل الَقتلّنه

إنّ َعلَيَّ مييناً بالطالق والعتاق وصدقة ما أملك : ال عيسى بن جعفر فق
  .أبيع هذه اجلارية وال أهبها أن ال

 فطلب الرشيد من أيب يوسف أن يضع له حالًّ هلذه املشكلة، فقال أبو 
  .يهب لك نصفها ويبيعك النصف اآلخر: يوسف

تربأ حبيضتها، إّني ال أستطيع أن أصرب حّتى :  فقال الرشيد الَيب يوسف
الَّنها جارية مملوكة، والُبّد للجارية من ذلك، وإذا مل أدخل هبا ليليت هذه 

  .أخاف على نفسي من التلف
االَمر أسهل من ذلك يا أمري املؤمنني، أَعِتقْها :  فقال له أبو يوسف

وهبذه احليلة انتزع الرشيد اجلارية من موالها وتزّوجها يف . وتزوَّج هبا الساعة
  .)٣( الليلةتلك

ما : أنَّ زبيدة زوج الرشيد كتبت إىل أيب يوسف: وروى املسعودّي
تقول يف هذا االَمر؟ وأحبُّ االَشياء إيلَّ أن يكون كذا، فأفتاها مبا وافق رغبتها، 
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فأرسلت إليه هبدّية حتتوي على الذهب والفّضة والغالّت والدواّب والثياب 
من «قال رسول اهللا :  حضر جملسهوغري ذلك من النفائس، فقال له بعض من

  .»أُهديت إليه هدّية فجلساؤه شركاؤه
  .)١(ذاك إذا كانت هدايا الناس التمر واللنب:  فقال أبو يوسف

إنّ عموم البلوى باألكاذيب حّق على الناس يف «: قال اِالمام حمّمد عبده
ة الصحابة فكثر الناقلون وقلّ الصادقون، وامتنع كثري من أجلّ! دولة االَموّيني

  .»عن احلديث، إالّ ملن يثقون حبفظه
وإّنما بدُء وقوع الفنت أهواء ... «: عن هذا الشأن) (يقول علي 

أال إنّ . ُتتَّبع وأحكام ُتبَْتدع، ُيخالَف فيها حكم اهللا، َيتولّى فيها رجالٌ رجاالً
 ذي احلّق لو َخلََص لََم يكن اختالف، ولو أنّ الباطل َخلََص مل َيْخَف على

حجا، لكّنه يؤخذ من هذا ِضغثٌ ومن هذا ِضغثٌ، فيمَزجان فيجعالن معاً، 
إّني . فهنالك يستويل الشيطان على أوليائه وجنا الذين سبقت هلم من اهللا احلسىن

كيف أنتم إذا لَِبَسْتكُم فتنة يربو فيها الصغري وَيهرم : مسعُت رسولَ اهللا يقول
قد : خذوهنا سّنة، فإذا غُيَِّر منها شيء قيلفيها الكبري، جيري الناس عليها ويّت
مثّ تشتّد البلّية وتسىب الذّرّية، وتدقّهم ! غُّيرت السّنة وقد أتى الناس منكراً؟

، ويتفقّهون لغري اهللا طب، وكما تدّق الرحا بِثفاهلاالفتنة كما تدّق النار احل
  .ويتعلّمون لغري العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال اآلخرة

قد : قبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بيته وخاّصته وشيعته، فقال مثّ أ
عملِت الوالة قبلي أعماالً خالفوا فيها رسول اهللا متعّمِدين خلالفه، ناقضني 
لعهده، مغيِِّرين لسّنته، ولو محلُت الناس على تركها وحوَّلُْتها إىل مواضعها وإىل 

أرأيتم لو أمرُت . ل اهللاما كانت يف عهد رسول اهللا لتفّرق عّني جندي رسو
ورددُت فدك إىل ، اهللامبقام إبراهيم فرَدْدُته إىل املوضع الذي وضعه فيه رسولُ 

، ورددُت صاع رسول اهللا كما كان وأمضيت قطائع أقطعها ورثة فاطمة
رسول اهللا الَقوام مل ُتْمَض هلم ومل تنفذ، ورددت دار جعفر إىل ورثته وهدمتها 
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يا من اجلور قضي هبا، ونزعت نساًء حتت رجال بغري من املسجد، ورددت قضا
حّق فرددُتهن إىل أزواجهن واستقبلت هبّن احلكم يف الفروج واالَحكام، 
وسبيت ذراري بين َتْغِلب، ورددت ما قّسم من أرض خيرب، وحموت دواوين 
العطايا، وأعطيت كما كان رسول اهللا يعطي بالسوّية، ومل أجعلها ُدولة بني 

ء، وألقيت املساحة وسّويت بني املناكح، وأنفذت ُخْمس الرسول كما االَغنيا
 حّتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعيت الذين عرفوا ،أنزل عّز وجلّ وفََرضه

فضلي وفرَض إماميت من كتاب اهللا عّز وجلّ وسّنة ورددت مسجد رسول اهللا 
ّد منه، إىل ما كان عليه، وسددت ما فُتح فيه من االَبواب، وفتحت ما ُس

وحّرمت املسح على اخلُفّني، وَحَددُت على النبيذ، وأمرت بإحالل املُْتَعتني، 
وأمرت بالتكبري على اجلنائز مخس تكبريات، وألزمُت الناس اجلهَر ببسم اهللا 
الرمحن الرحيم، وأخرجت َمن أُدِخل بعد رسول اهللا يف مسجده ّممن كان 

 رسول اهللا ّممن كان رسول اهللا رسولُ اهللا أخرجه، وأدخلت َمن أُخرج بعد
أدخله، ومحلُت الناس على حكم القرآن وعلى الطالق على السّنة، وأخذت 
الصدقات على أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصالة إىل 
مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل جنران إىل مواضعهم، ورددت 

  .إذن لتفّرقوا عّني..  وسّنة نبّيهسبايا فارس وسائر االَُمم إىل كتاب اهللا
 واهللا لقد أمرُت الناس أن ال جيتمعوا يف شهر رمضان إالّ يف فريضة، 
وأعلمتهم أنّ اجتماعهم يف النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ّممن يقاتل 

ينهانا عن الصالة يف شهر رمضان ! غُيِّرت سّنة عمر! يا أهل اِالسالم: معي
ما لقيت من هذه االَُّمة من . ت أن يثوروا يف ناحية عسكريولقد خف! تطوعاً

وأعطيت من ذلك سهم ذي !! الفُرقة وطاعة أئّمة الضاللة والدعاة إىل النار
إنْ كُنتم آمنتم باِهللا وما أْنَزلْنا على َعْبِدنا يوَم القرىب الذي قال اهللا عّز وجلّ 

 بذي القرىب الذين قََرننا اهللا بنفسه ، فنحن واهللا عىنلفرقاِن يوَم التقى اجلَْمعانا
واملَساكني  فللِّه وللّرُسوِل ولذي القُْرىب والَيتامىفقال تعاىل ) (وبرسوله 

وابِن السَّبيِل كَْيال َيكْونَ ُدولةً بَني االَغنياِء ِمنكم، وما آتاكُُم الّرُسولُ فَُخذُوه 



 

١٢٤

  .)١(..اَهللا شديُد الِعقاباَهللا إنّ وَما َنهاكُْم َعْنُه فاْنَتُهوا واّتقوا 
  :وجاء يف كالم الباقر لبعض أصحابه

ما لقينا من ظلم قريش إّيانا، وتظاُهِرهم علينا، وما لقي ! يا فالن« 
  !شيعتنا وحمّبونا من الناس؟

 إنّ رسول اهللا قُبض وقد أخرب أّننا أوىل الناس بالناس، فتماالَْت قريش 
ت على االَنصار حبقّنا وحّجتنا، مثّ حّتى أخرجت االَمر عن معدنه، واحتّج

تداولَتها قريش واحداً بعد واحد، حّتى رجعت إلينا، فنكثت بيعتنا ونصبت 
  .ومل يزل صاحب االَمر يف صعود كؤود حّتى قُتل. احلرب لنا

 فبويع احلسن ابنه وُعوهد، مثّ غُِدر به وأُْسِلم، ووثب عليه أهل العراق، 
هنبت عسكره، وعوجلت خالخيل أُّمهات أوالده، حّتى طُِعن خبنجر يف جنبه، و

  .فوادَع معاويةَ وحقَن دمه ودماء أهل بيته، وهم قليل حّق قليل
من أهل العراق عشرون ألفاً، مثّ غَدروا به ) ( مثّ بايع احلسَني 

  .وخرجوا عليه وبيعته يف أعناقهم وقتلوه
هن، وُنحرم وُنقتل،  مثّ مل َنَزل أهلَ البيت ُنستذل وُنستضام، وُنقصى ومنت

ووجد الكاذبون : إىل أن قال... نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا وخناف وال
اجلاحدون لكذهبم وجحودهم موضعاً يتقّربون به إىل أوليائهم وقضاة السوء 
وعّمال السوء يف كلّ بلدة، فحّدثوهم باالَحاديث املوضوعة املكذوبة، وَرَووا 

  . نفعله، ليبّغضونا إىل الناسَنقُلْه، وما مل عّنا ما مل
، فقلّت )( وكان عظُم ذلك وأكثره زمن معاوية بعد موت احلسن 

شيعتنا بكلّ بلدة، وقطّعت االَيدي واالَرجل على الظّنة، وكلّ من يذكر حبّبنا 
مثّ مل َيَزل البالء يشتّد . واالنقطاع إلينا ُسجن، أو ُنِهب ماله، أو ُهِدمت داره

  .بن زياد، قاتل احلسني عبيد اهللاويزداد إىل زمان 
 مثّ جاء احلّجاج فقتلهم كلّ قتلة، وأخذهم بكلّ ظّنة وهتمة، حّتى أنّ 

وحّتى ! شيعة علّي: زنديق أو كافر أحّب إليه من أن يقال: الرجل ليقال له
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صار الرجل الذي ُيذكر باخلري ولعلّه يكون َوِرعاً صدوقاً حيّدث بأحاديث 
من قد سلف من الوالة، ومل خيلق اهللا تعاىل شيئاً منها، عجيبة من تفضيل بعض 

والكانت والوقعت، وهو حيسب أّنها حقٌّ لكثرة من قَد رواها ّممن مل ُيعرف 
  .)١()بالكذب، والبقلّة ورع

  :)(وقد جاء يف دعاء لِالمام علّي بن احلسني 
ى عاد حّت:... إىل أنّ يقول... اللّهّم إنّ هذا املقام خللفائك وأصفيائك

صفوتك وخلفاوك مغلوبني مقهورين مبتّزين، يرون حكمك مبّدالً، وكتابك 
 وقال أيضاً ك متروكةمنبوذاً، وفرائضك حمّرفة عن جهات أشراعك، وسنن نبّي

  :وهو يشرح اختالف االَُمَّة
  وكيف هبم؟

وقد خالفوا اآلمرين، وسبقهم زمان اهلادين، وُوكلوا إىل أنفسهم، 
  .الت يف دياجري الظلماتيتنسَّكون يف الضال

وقد انتحلت طوائف من هذه االَُمَّة مفارقة أئمة الدين والشجرة النبوّية 
ـ أخالص الديانة ـ، وأخذوا أنفسهم يف خماتل الرهبانّية، وتغالوا يف العلوم، 
ووصفوا اِالسالم بأحسن صفاته، وحتلّوا بأحسن السّنة، حّتى إذا طال عليهم 

رجعوا على أعقاهبم : هم الُشقَّةُ، وامّتحنوا مبحن الصادقنياالَمد، وَبُعَدْت علي
  .ناكصني سبيل اهلدى، وعلم النجاة

وذهب آخرون إىل التقصري يف أمرنا، واحتّجوا مبتشابه القرآن، فتأّولوه 
بآرائهم، واّتهموا مأثور اخلرب ّمما استحسنوا، يقحمون يف أغمار الشبهات، 

ر من الكتاب، وال أثرة علم من مظانّ العلم، ودياجري الظلمات، بغري قََبس نو
  .زعموا أنَّهم على الرشد من غّيهم

  !وإىل من يفزُع َخلَُف هذه االَُّمة؟
وقد درست أعالم امللّة والدين بالفُرقة واالختالف، يكفّر بعضهم بعضاً، 

فوا من بعد ما جاءهم وال تكونوا كالذين تفّرقوا واختل: (واهللا تعاىل يقول
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  .)تالبّينا
فمن املوثوق به على إبالغ احلّجة؟ وتأويل احلكمة؟ إالّ إىل أهل 
الكتاب، وأبناء أئّمة اهلدى، ومصابيح الدجى، الذين احتّج اهللا هبم على عباده، 

  .ومل َيَدع اخللق سدى من غري حّجة
  هل تعرفوهنم؟

أو جتدوهنم إالّ من فروع الشجرة املباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب 
 عنهم الرجس، وطّهرهم تطهرياً، وبّرأهم من اآلفات، وافترض موّدهتم يف اهللا

  !؟)١(الكتاب
  :يةالسن صور من إرهاب وتعصب فقهاء وعلماء املذاهب اإلسالمية

  :الطائفة يف أيطار :األوىلالصورة 

  : الرواية األوىل
 ثنا ابوحفص التنيسي عن ، اجلرويزعبد العزيحدثين احلسن بن ـ 
 وما ،ما ولد يف اإلسالم مولد أشر من أيب حنيفة وأيب مسلم: ل االوزاعي قا

  . أحب أنه وقع يف نفسي أين خري من أحد منهما وأن يل الدنيا وما فيها
   :بالرجالتعريف 
وثقه ابوحامت وقال عنه الدارقطين مل ير :  اجلرويزعبد العزيبن احلسن 

ال اخلطيب كان من  اجلروي فوق الثقة جبل وقأيضامثله فضال وزهدا وقال 
وقال ابوبكر البزار .  الدين والفضل مذكورا بالورع والثقة موصوفا بالعبادةأهل

 احملدثني الثقات وقال ابن أعيانكان ثقة مأمونا وقال احلاكم ابوعبداهللا كان من 
 ابن دعبد اجملي الورع والفقه وقال أهليونس كانت له عبادة وفضل وكان من 

  . التهذيب. اعثمان كان صاحلا ناسك
 أوثقمن : قال ابن معني.  بن يوسف التنيسيعبد اهللا: ابوحفص التنيسي

 ، وقال عنه البخاري من اثبت الشاميني، وثقه ابوحامت والعجلي،الناس يف املوطأ
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 إمساعيل وقال عنه ابن عدي صدوق ال بأس به وحممد بن ،و وثقه اجلوزجاين
. انس وكان ثقة حسن احلديثمع شدة استقصائه اعتمد عليه يف مالك بن 

  . التهذيب. وذكره ابن حبان يف الثقات وقال اخلليلي ثقة متفق عليه
  :الرواية الثانية
يقول مسعت الفرازي :  قال، ثنا أبوصاحل،حدثين حممد بن هارونـ 

ما ولد يف اإلسالم على هذه األمة أشأم من أيب : كان االوزاعي وسفيان يقوالن
  . حنيفة

  :لتعريف بالرجا
قال .  ابوجعفر البغدادي املعروف بايب نشيطإبراهيمحممد بن هارون بن 

.  حامت صدوق وقال الدارقطين ثقة وذكره ابن حبان يف الثقاتأيبابن 
  . التهذيب

قال أبو حامت هو أحب إيل من . األنطاكيحمبوب بن موسى : ابوصاحل
ة ال يلتفت املسيب بن واضح وقال العجلي ثقة صاحب سنة وقال ابوداود ثق

إىل حكاياته إال من كتبه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال متقن فاضل وقال 
  . الدارقطين صويلح ليس بالقوي

 بن إمساعيل بن حممد بن احلارث بن إبراهيم أبو إسحاق: الفزاري
  . خارجة الفزاري اإلمام املأمون غين عن التعريف

  . هو سفيان الثوري وهو من هو: سفيان
  : يب حنيفة ُيخاف منهم على الدين أكثر من الفساقأصحاب أ

  : الرواية الثالثة
مسعت أبا بكر بن عياش ذكر :  حدثنا أسود بن عامر قال،حدثين أيبـ 

واهللا الذي ال إله : كان مغرية يقول: حابه الذين خياصمون فقالأبا حنيفة وأص
واهللا : لوحلف األعمش قا. منهم من الفساقإال هو ألنا أخوف على الدين 

الذي ال إله إال هو ما أعرف من هو شر منهم قيل أليب بكر يعين املرجئة؟ قال 
  . املرجئة وغري املرجئة



 

١٢٨

  : تعريف بالرجال
  . غين عن التعريف: امحد بن حنبل 
قال ابن معني ال بأس به وقال ابن املديين ثقة وقال : أسود بن عامر

ث وقد ذكره ابن حبان يف ابوحامت صدوق صاحل وقال ابن سعد صاحل احلدي
  . التهذيب. الثقات

قال عنه امحد بن حنبل صدوق صاحب قرآن وخرب : أبا بكر بن عياش
وقال عنه أيضا ثقة ورمبا غلط وقال عنه ابن معني ثقة وقال الدرامي هو من 
أهل الصدق واألمانة وليس بذاك يف احلديث ولذا ضعفه بن منري يف احلديث 

وثقه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال عنه كان من وأثىن عليه ابوحامت و 
احلفاظ املتقنني وقال العجلي كان ثقة قدميا صاحب سنة وعبادة وكان خيطئ 
بعض اخلطأ وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا عارفا باحلديث والعلم إال أنه كثري 

  . الغلط
ائي الكويف الفقيه وثقه ابن معني وابوحامت والعجلي والنس: مغرية الضيب

  .ن سعد وذكره ابن حبان يف الثقاتواب
   .احلميدي يرى كفر أبا حنيفة: الرواية الرابعة 

محزة  عن ، عن عبد اهللا بن الزبري احلميدي،عبد اهللاحدثين هارون بن ـ 
: خلطاب رضي اهللا عنه، عن أبيه قالبن احلارث بن عمري من آل عمر بن ا

أشهد أن الكعبة : ام عن رجل قاليفة يف املسجد احلرمسعت رجالً يسأل أبا حن
 وسأله عن رجل ،مؤمن حقا:  ال أدري هل هي هذه أم ال ؟ فقالحق ولكن

الذي قربه باملدينة أم ال أشهد أن حممد بن عبد اهللا نيب ولكن ال أدري هو : قال
وكان :  قال احلميدي،من قال هذا فقد كفر: مؤمن حقا قال احلميدي: ؟ فقال
  .عن محزة بن احلارثن عيينة حيدث سفيان ب

  التعريف بالرجال 
 أجل أصحاب ابن ،ثقة حافظ فقيه. عبد اهللا بن الزبري احلميدي أبو بكر

كان البخاري إذا وجد احلديث : روى عنه هارون احلمال قال احلاكمعيينة 



 

١٢٩

  . ٢١٩عند احلميدي ال يعدوه إىل غريه مات سنة 
  . روى عن أبيهأبو عمارة البصري ثقة : محزة بن احلارث بن عمري

 ويف ،ووثقه اجلمهور البصري روى عنه ابنه محزة: احلارث بن عمري
أحاديثه مناكري ضعفه بسببها األزدي وابن حبان وغريمها فلعله تغري حفظه يف 

  . اآلخر
  : أبو حنيفة صاحب جرب معدي :اخلامسة الرواية 

مسعت :  قال، عن سعيد بن عامر، املخرميعبد اهللاحدثين حممد بن 
أبو كنت مع أيوب السختياين يف املسجد احلرام فرآه : سالم ابن أيب مطيع يقول

 قوموا ،قوموا ال يعدنا جبربه: لما رآه أيوب قال ألصحابه ف، فاقبل حنوهةحنيف
  . ال يعدنا جبربه

  : تعريف الرجال
أبو جعفر البغدادي احد احلفاظ كان علي : حممد بن عبد اهللا املخرمي

 وثقه عبد اهللا بن امحد وحممد بن غالب وقال يعقوب بن ،بن املديين يقدمه
سفيان ثقة وقال صاحل بن حممد ثقة كيس وقال النسائي ثقة صاحب حديث 
وقال أبو حامت ال بأس به وذكره ابن حبان يف الثقات وكان أبا يعلى يسيء 

بالزور وقال ابن عمار وابن عدي ثقة ) بياض يف األصل(القول فيه ويقول 
 املوصل معاىف بن عمران وغريه وعنده عنهم إفراد أهلديث عن حسن احل

وغرائب وقد شهد امحد بن حنبل انه رآه عند حيىي القطان ومل أر أحدا من 
 أهلمشائخنا يذكره بغري اجلميل وهو عندهم ثقة وقال اخلطيب كان احد 

  . التهذيب. الفضل احملققني بالعلم حسن احلفظ كثري احلديث
الضبعي أبو حممد البصري قال عنه حيىي بن سعيد هو : سعيد بن عامر

شيخ املصر منذ أربعني سنة وقال أيضا إين ألغبط جريانه وقال ابن مهدي البنه 
حيىي الزمه فلو حدثنا كل حديثا ألتيناه وقال أبو مسعود وزياد بن أيوب ما 

ل أبو رأيت بالبصرة مثله وثقه العجلي وابن قانع وقال ابن معني ثقة مأمون وقا
حامت كان رجال صاحلا ويف حديثه بعض الغلط وهو صدوق وقال ابن سعد 



 

١٣٠

  . التهذيب. كان ثقة صاحلا وذكره ابن حبان يف الثقات
وامسه سعد اخلزاعي قال امحد ثقة صاحب سنة وقال : يعسالم بن أيب مط

أبو حامت صاحل احلديث وقال أبو داود ثقة وقال النسائي ليس به باس وقال ابن 
 ليس مبستقيم احلديث عن قتادة خاصة ومل أر أحدا من املتقدمني نسبه إىل عدي

الضعف وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست مبحفوظة وهو 
مع هذا كله عندي ال بأس به وقال ابن حبان كان سيء األخذ ال جيوز 

س وعقالئهم االحتجاج به إذا انفرد وقال البزار يف مسنده كان من خيار النا
  . وقال احلاكم منسوب إىل الغفلة وسوء احلفظ

   .»كان سيد الفقهاء«يكفي فيه قول شعبة : أيوب السخستاين
  : تسامل السلف على جرب أيب حنيفة :السادسةالرواية 

كنا :  ثنا أبو نعيم قال،حدثين أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان
 فلما رآه سفيان ،قبل أبو حنيفة يريده فأ،مع سفيان جلوسا يف املسجد احلرام

وكنا مرة أخرى جلوسا . قوموا بنا ال يعدنا هذا جبربه فقمنا وقام سفيان: قال
 فلما رآه ،مع سفيان يف املسجد احلرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به

  . سفيان استدار فجعل ظهره إليه
  : تعريف بالرجال
قال أبو حامت عنه كان : د القطان بن حممد بن حيىي بن سعيحدثين أمحد

  . صدوقا وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان متقنا
الفضل بن دكني يتحرى الصدق عند امحد ثقة موضع للحجة :  نعيمأبو

يف احلديث وهو أيضا اثبت من وكيع وهو يقظان يف احلديث وقام يف األمر 
وأيضا هو عند املديين  احلجة الثبت نوعبد الرمحيعين االمتحان وهو عند حيىي 

من الثقات وقد شبهه عثمان بن أيب شيبة باألسد وهو عند أيب داود حافظا 
جدا وثقة ثبت يف احلديث عند العجلي وقال يعقوب بن سفيان أمجع أصحابنا 

  .ن أبا نعيم كان غاية يف اإلتقانعلى أ
 ثنا سعيد بن عامر عن سالم بن أيب مطيع قال كنا يف إبراهيمحدثين 



 

١٣١

  . قوموا بنا ال يعدنا جبربه:  أيوب مبكة فبصر بأيب حنيفة فقالقةحل
  : التعريف بالرجال
الطربي اجلوهري قال أبو حامت كان يذكر بالصدق  :إبراهيم بن سعيد

وقال النسائي ثقة وقال اخلطيب كان ثقة مكثرا ثبتا صنف املسند وقد وثقه 
  .  التهذيب،الدارقطين واخلليلي وابن حبان وغريهم

الضبعي أبو حممد البصري قال عنه حيىي بن سعيد هو : سعيد بن عامر
شيخ املصر منذ أربعني سنة وقال أيضا إين ألغبط جريانه وقال ابن مهدي البنه 

 فلو حدثنا كل حديثا ألتيناه وقال أبو مسعود وزياد بن أيوب ما ألزمهحيىي 
 ثقة مأمون وقال أبو رأيت بالبصرة مثله وثقه العجلي وابن قانع وقال ابن معني

حامت كان رجال صاحلا ويف حديثه بعض الغلط وهو صدوق وقال ابن سعد 
  . التهذيب. كان ثقة صاحلا وذكره ابن حبان يف الثقات

وامسه سعد اخلزاعي قال امحد ثقة صاحب سنة وقال : سالم بن أيب مطيع
س وقال ابن أبو حامت صاحل احلديث وقال أبو داود ثقة وقال النسائي ليس به با

عدي ليس مبستقيم احلديث عن قتادة خاصة ومل أر أحدا من املتقدمني نسبه إىل 
الضعف وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست مبحفوظة وهو 
مع هذا كله عندي ال بأس به وقال ابن حبان كان سيء األخذ ال جيوز 

ن من خيار الناس وعقالئهم االحتجاج به إذا انفرد وقال البزار يف مسنده كا
  . وقال احلاكم منسوب إىل الغفلة وسوء احلفظ

   .» كان سيد الفقهاء«يكفي فيه قول شعبة : أيوب السخستاين
  !! أبو حنيفة مل يؤت الرفق يف دينه:  الرواية السابعة

 ثنا حممد بن يوسف الفريايب ،حدثين إسحاق بن منصور الكوسج ـ
 من كالم أيب لو نظرت يف شيء: قيل لسوار: ولت سفيان الثوري يقمسع: قال

  كيف أقبل من رجل مل يؤت الرفق يف دينه؟ : حنيفة وقضاياه فقال
  : تعريف بالرجال

قال مسلم ثقة مأمون أحد األئمة من : إسحاق بن منصور الكوسج



 

١٣٢

أصحاب احلديث وقال النسائي ثقة ثبت وقال أبو حامت صدوق وقال احلاكم 
صحاب احلديث من الزهاد واملتمسكني بالسنة وقال هو أحد األئمة من أ

 ،اخلطيب كان فيها عاملا وقال ابن أيب شيبة ثقة صدوق وكان غريه أثبت منه
  . التهذيب

قال عنه امحد كان رجال صاحلا و وثقة ابن : حممد بن يوسف الفريايب
معني وقال العجلي ثقة وقال عنه البخاري كان من أفضل أهل زمانه وقال 

  .  التهذيب،ئي ثقة وقال أبو حامت ثقةالنسا
  . غين عن التعريف: سفيان الثوري

  : أبو حنيفة أضر مولود على األمة: الرواية الثامنة
قال سفيان :  قال، ثنا األصمعي،حدثين حممد بن عمرو بن عباس الباهلي

  . الثوري ما ولد مولود بالكوفة أو يف هذه األمة اضر عليهم من أيب حنيفة
  : الرجالتعريف ب

. البصري روى عنه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: حممد بن عمرو الباهلي
  ). نقال عن حمقق الكتاب( هـ ٢٤٩مات سنة . لرمحن بن يوسفوثقه عبد ا

صاحب سنة وقد وثقه ابن .  بن قريب أحد األعالمكعبد املل: األصمعي
  . ذيب الته، عليه ابن املديينأثىن داود صدوق وقد أيبمعني وقال عن 
:  مسعت االوزاعي يقول، ثنا حممد بن مصعب، بن سعيدإبراهيمحدثين 

  . ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم عليهم من أيب حنيفة
 ثنا أبو توبة عن أيب إسحاق عن سفيان ،وحدثين إبراهيم بن سعيد

  . الثوري واألوزاعي مثل قول حممد بن مصعب
  : التعريف بالرجال
ي اجلوهري قال أبو حامت كان يذكر بالصدق الطرب :إبراهيم بن سعيد

وقال النسائي ثقة وقال اخلطيب كان ثقة مكثرا ثبتا صنف املسند وقد وثقه 
  .  التهذيب،الدارقطين واخلليلي وابن حبان وغريهم

الربيع بن نافع احلليب قال عنه امحد مل يكن به بأس وأثىن عليه : أبو توبة



 

١٣٣

امت ثقة صدوق حجة وقال يعقوب بن شيبة وقال ال أعلم إال خريا وقال أبو ح
ثقة صدوق وقال أبو داود كان حيفظ الطوال جييء هبا ورأيته ميشي حافيا وعلى 
رأسه طويلة وكان يقال أنه من االبدال وقال يعقوب بن سفيان ال بأس به 

  . وذكره ابن حبان يف الثقات
  .  بن عمرو إمام غين عن التعريفنعبد الرمح: االوزاعي
أبو حفص التنيسي عن   عن، اجلرويزعبد العزياحلسن بن   ما عنومثله
 وما ،مولو أشر من أيب حنيفة وأيب مسلم ما ولد يف اإلسالم : االوزاعي قال

  . أحب أنه وقع يف نفسي أين خري من أحد منهما وأن يل الدنيا وما فيها
  : تعريف بالرجال

عنه الدارقطين مل ير وثقه ابوحامت وقال :  اجلروي زعبد العزياحلسن بن 
 اجلروي فوق الثقة جبل وقال اخلطيب كان من أيضامثله فضال وزهدا وقال 

وقال ابوبكر البزار .  الدين والفضل مذكورا بالورع والثقة موصوفا بالعبادةأهل
كان ثقة مأمونا وقال احلاكم ابوعبداهللا كان من أعيان احملدثني الثقات وقال ابن 

 ابن دعبد اجمليفضل وكان من أهل الورع والفقه وقال يونس كانت له عبادة و
  . التهذيب. عثمان كان صاحلا ناسكا
من أوثق : قال ابن معني. ن يوسف التنيسي بعبد اهللا: ابوحفص التنيسي

 ، وقال عنه البخاري من اثبت الشاميني، وثقه ابوحامت والعجلي،الناس يف املوطأ
 إمساعيلدوق ال بأس به وحممد بن  وقال عنه ابن عدي ص،و وثقه اجلوزجاين

. مع شدة استقصائه اعتمد عليه يف مالك بن انس وكان ثقة حسن احلديث
  . التهذيب. وذكره ابن حبان يف الثقات وقال اخلليلي ثقة متفق عليه

  .  بن عمرو إمام غين عن التعريفنعبد الرمح: االوزاعي 
يقول كان لفرازي مسعت ا:  قال،صاحل  ثنا أبو، حدثين حممد بن هارون

ما ولد يف اإلسالم على هذه األمة أشأم من أيب : االوزاعي وسفيان يقوالن
  . حنيفة

  : لتعريف بالرجا
. حممد بن هارون بن إبراهيم أبو جعفر البغدادي املعروف بايب نشيط



 

١٣٤

. قال ابن أيب حامت صدوق وقال الدارقطين ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات
  . التهذيب

قال أبو حامت هو أحب إيل من . األنطاكي حمبوب بن موسى :أبو صاحل
املسيب بن واضح وقال العجلي ثقة صاحب سنة وقال أبو داود ثقة ال يلتفت 
إىل حكاياته إال من كتبه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال متقن فاضل وقال 

  . الدارقطين صويلح ليس بالقوي
حلارث بن إمساعيل بن  بن حممد بن اإبراهيم أبو إسحاق: الفزاري

  . خارجة الفزاري اإلمام املأمون غين عن التعريف
 حنيفة أبا حدثين منصور بن أيب مزاحم مسعت مالك بن أنس ذكر عنده

  . من كاد الدين فليس من الدين: وقال. كاد الدين: فذكره بكالم سوء وقال
  : تعريف بالرجال

غدادي الكاتب موىل منصور بن أيب مزاحم بن بشري التركي أبو نصر الب
سئل عنه ابن معني فقال صدوق وال بأس به إذا حدث عن الثقات . األزد

 وقال الدارقطين ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ،وتركي ثبت وأثىن عليه
  . احلسني بن فهم كان ثقة صاحب سنة

هو إمام دار اهلجرة ومؤسس املذهب املالكي أحد األئمة األربعة : مالك
  . ذا توثيقاوكفى هب

  :الرواية التاسعة
مسعت مالكا يقول يف أيب حنيفة قوال : حدثين منصور مرة أخرى قال

  . ما كاد أبو حنيفة إال الدين: خيرجه من الدين وقال
   :بالرجال تعريف

  . منصور هو منصور بن أيب مزاحم السابق الذكر
األربعة هو إمام دار اهلجرة ومؤسس املذهب املالكي أحد األئمة : مالك

  . وكفى هبذا توثيقا
  :الرواية العاشرة



 

١٣٥

الن يكون يف : مسعت شريكا يقول: حدثين منصور بن أيب مزاحم قال
كل ربع من أرباع الكوفة مخار يبيع اخلمر خري من أن يكون فيه من يقول 

  . بقول أيب حنيفة
  : تعريف بالرجال

 ،يف القاضيبن عبد اهللا بن أيب شريك النخعي أبو عبد اهللا الكو: شريك
 ، ويف قول آخر ثقة ثقة،قال عنه ابن معني صدوق ثقة إال أنه ال يتقن ويغلط

وقال العجلي كويف ثقة حسن احلديث، وقال عيسى بن يونس ما رأيت أحد 
 وقال ابن شيبة صدوق سيء احلفظ جدا وقال ،قط أورع يف علمه من شريك

رعة كان كثري  وقال أبو ز،اجلوزجاين سيء احلفظ مضطرب احلديث مائل
 وقال ،اخلطأ صاحب حديث وهو يغلط أحيانا وهنى أن تسمى أحاديثه بواطيل
 وقال ،النسائي ليس به بأس ويف موضع آخر ليس بالقوي وكذا قال الدارقطين

ابن عدي يف بعض ما مل تكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض اإلنكار والغالب 
حديثه من النكرة إمنا أتى به من على حديثه الصحة واالستواء والذي يقع يف 

 ،سوء حفظه ال أنه يتعمد شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إىل شيء من الضعف
 وقال أبو داود ثقة ، وقال أبو جعفر الطربي كان فقيها عاملا،وقال ابن سعد ثقة
 وقال إبراهيم احلريب كان ، وذكره ابن حبان يف الثقات،خيطئ على األعمش

 وقال صاحل جزرة صدوق وملا ويل القضاء ،كان نبيال وقال الذهلي ،ثقة
 وقال امحد بن حنبل كان ، وقال أبو أمحد احلاكم ليس باملتني،اضطرب حفظه

عاقال صدوقا شديدا على أهل الريب و البدع وحينما سأل عن رأيه هل حيتج 
 وقال ،به قال ال تسألين عن رأيي يف هذا وإمنا يروي مسلم له يف املتابعات

دي كان صدوقا إال أنه مائل عن القصد غايل املذهب سيء احلفظ وقال األز
 وقال ابن ،الساجي كان ينسب إىل التشيع املفرط وقد حكي عنه خالف ذلك

  . التهذيب، وقال االشبيلي كان يدلس،القطان كان مشهورا بالتدليس
  :الرواية احلادية عشر

قال مسعت شريكا  ، حدثين أبو نعيم،حدثين حممد بن أيب عتاب االعني



 

١٣٦

ما شبهت أصحاب أيب حنيفة إال مبرتلة الدفافني لو أن رجال كشف : يقول
  . أسته يف املسجد ما باىل من رآه منهم

حممد بن أيب عتاب البغدادي أبو بكر األعني واسم أيب : تعريف بالرجال
 ذكره ابن حبان يف الثقات وقال عنه ،عتاب طريف وقيل احلسن بن طريف

 وقال عنه امحد مات وال يعرف إال ،دادي صدوق ضبط ثقةاخلطيب البغ
 ويف احلاشية قال ، هتذيب الكمال،احلديث ومل يكن صاحب كالم وإين ألغبطه

  . عنه ابن حجر صدوق
  : أبو حنيفة مارق: اية الثانية عشرالرو

 مسعت أيب يقول كنا عند: د بن عبد العزيز بن أيب رزمة قالحدثين حمم
هذا واهللا قول : أبو حنيفة يقول هبا فقال: وا مسألة فقيلمحاد بن سلمة فذكر

  . ذاك املارق
  : تعريف بالرجال

 وقال النسائي ،قال أبو حامت صدوق: حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة
  .  التهذيب، وذكره ابن حبان يف الثقات،والدارقطين ثقة

 ، الثقات وذكره ابن حبان يف،قال ابن سعد ثقة: عبد العزيز بن أيب رزمة
وقال احلاكم كان من كبار مشائخ املراوزة وعلمائهم ومن أخص الناس بابن 

  .  التهذيب، وقال الدراقطين ليس بالقوي، وقال ابن قانع ثقة،املبارك
 وقال البلخي عنه هو ، ثقة عند ابن معني،ثقة عند أمحد: محاد بن سلمة

يكن من اقرانه مثله  ومل ، وقال عنه ابن حبان كان من العباد،من األبدال
 وقال ابن عدي من أجلة ،بالبصرة يف الفضل والدين والورع والنسك والعلم

 وقال الساجي ، وقال ابن املديين من تكلم يف محاد فاهتموه يف الدين،املسلمني
 وقال عنه النسائي ، وقال ابن سعد ثقة كثري احلديث،كان حافظا ثقة مأمونا

  . ثقة، التهذيب
   السلف الصاحل يلعن بعضه بعضا :ثة عشرالرواية الثال

 ثنا منصور بن سلمة اخلزاعي قال ،حدثين حممد بن أيب عتاب األعني



 

١٣٧

وكان شعبة يلعن أبا :  قال أبو سلمة،مسعت محاد بن سلمة يلعن أبا حنيفة
  . حنيفة

  تعريف بالرجال
 وقال ابن ،قال عنه امحد من مثبيت أهل بغداد: منصور بن سلمة اخلزاهي

 وقال الدارقطين أحد الثقات احلفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن ، ثقةمعني
 ، وقال ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات،الرجال ويؤخذ بقوله فيهم
  .  التهذيب،وقال ابن عدي ال بأس به

   أبو حنيفة مل يولد على الفطرة: الرواية الرابعة عشر
مسعت يوسف بن أسباط : قال عن أبو صاحل ،حدثين حممد بن هارون

رد أبو : ومسعت يوسف يقول:  قال،مل يولد أبو حنيفة على الفطرة: يقول
  ).(حنيفة أربعمائة أثر عن النيب 

. حممد بن هارون بن إبراهيم أبو جعفر البغدادي املعروف بايب نشيط
. قال ابن أيب حامت صدوق وقال الدارقطين ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات

  . يبالتهذ
  :التعريف بالرجال 

قال أبو حامت هو أحب إيل من . حمبوب بن موسى االنطاكي: أبو صاحل
املسيب بن واضح وقال العجلي ثقة صاحب سنة وقال أبو داود ثقة ال يلتفت 
إىل حكاياته إال من كتبه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال متقن فاضل وقال 

  . الدارقطين صويلح ليس بالقوي
 قال ، قال حيىي بن معني ثقة، أسباط بن واصل الشيباين الكويفيوسف بن

 وقال اخلطيب كان صاحلا عابدا إال أنه يغلط يف ،العجلي صاحب سنة وخري
 ، وقال البخاري دفن كتبه فصار ال جييء حبديثه كما ينبغي،احلديث كثريا

وقال ابن عدي من أهل الصدق إال أنه ملا عدم كتبه صار حيمل على حفظه 
 وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان ،فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد الكب

من عباد أهل الشام وقرائهم وكان ال يأكل إال من احلالل وكان من خيار أهل 



 

١٣٨

  . زمانه مستقيم احلديث رمبا أخطأ
أحد : حممد بن حامت قال اإلمام احلافظ احملدث أبو حامت بن حبان البستين

 ولد يف حدود ، تكلموا أو ألفوا يف الرجال جرحا وتعديال،نكبار احملدثني الذي
 وقد ، هـ صاحب كتاب صحيح ابن حبان٣٥٤هـ ومات سنة ٢٨٠سنة 

ألف ثالثة كتب يف وصف أيب حنيفة و حاله هي كتاب علل مناقب أيب حنيفة 
  . و كتاب علل ما أسنده أيب حنيفة و كتاب التنبيه على التمويه.ومثالبه

بو حنيفة الكويف صاحب الرأي كان أبوه مملوكا لرجل أ« :يقول عنه 
من جند من بين قفل فأعتق أبوه وكان خبازا لعبد اهللا بن قفل وكان أبو حنيفة 
جدال ظاهر الورع مل يكن احلديث صناعته حدث مبئة وثالثني حديثا مسانيد 
ه ماله حديث يف الدنيا غريها أخطأ منها يف مئة وعشرين حديثا إما قلب إسناد

أو غري متنه فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك االحتجاج به يف 
 ألنه كان داعيا إىل اإلرجاء والداعية إىل ،ال جيوز االحتجاج به. ..األخبار

على أن . البدع ال جيوز أن حيتج به عند أئمتنا قاطبة ال اعلم بينهم فيه خالفا
ار وسائر األقطار جرحوه أئمة املسلمني وأهل الورع يف الدين يف مجيع األمص

وأطلقوا عليه القدح إال الواحد بعد الواحد قد ذكرنا ما روي فيه من ذلك يف 
  . »ىن ذلك عن تكرارها يف هذا الكتابكتاب التنبيه على التمويه فأغ

  :الرواية اخلامسة عشر
كان أبو :  قال، ثنا حيىي بن معني،حدثين أبو الفضل: بن حبان يقول

 ومل يكن يف احلديث بشيء وصاحبه أبو يوسف ، من الدعاةحنيفة مرجئا وكان
  . ليس به بأس

  

  : الرواية السادسة عشر
 عن أبو عبد الرمحن املقرئ ،إبراهيم بن مشاس  عن،حدثين أبو الفضل

  . )١(كان واهللا أبو حنيفة مرجئاً ودعاين إىل اإلرجاء فأبيت عليه: قال
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١٣٩

  : قولهنقل عن ابن عبد الرب: ة عشر الرواية السابع
وكان امحد بن حنبل رمحه اهللا سيء الرأي يف أيب حنيفة يذمه وال «

  . )١(»يرضى عن شيء من مذهبه
  : يقول اإلمام اجلويين ذاماً ملذهب أيب حنيفة

 ،من انغمس يف مستنقع نبيذ التمر ولبس جلد كلب مدبوغ… «
يف القرآن ويقتصر وأحرم بالصالة مبدال بصيغة التكبري ترمجته تركيا أو هنديا 

 ، وينقر نقرتني ال قعود بينهما، مث يترك الركوع)٢()ُمْدَهامََّتاِن: (على ترمجة قوله
 يف آخر صالته بدل ـ بإخراج الريح ـوال يقرأ التشهد مث حيدث عمداً 

مث يذكر بعد ذلك القصة املعروفة بني القفال املروزي  »التسليم صحت صالته
  :عقب بالقولمث ي ،والسلطان حممود بن سبكتكني

ولو عرضت الصالة اليت جوزها أبو حنيفة على العامي المتنع من «
 فناهيك من فساد اعتقاده يف الصالة وضوحا على ، والصالة عماد الدين،قبوهلا

  .)٣(»بطالن مذهبه هذا
  :ف الفقهاء يف الشريعة اإلسالميةجاء يف كتاب آثار اختال
يتعمد ترك قراءة الفاحتة ال ينقضي عجيب ممن «يقول اإلمام ابن حجر 

 وهو ، فيصلي صالة يريد أن يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل،منهم وترك الطمأنينة
:  يقول املؤلف)٤(»يتعمد ارتكاب اإلمث فيها مبالغة يف حتقيق خمالفته ملذهب غريه

  .)٥(يقصد بذلك احلنفية الذين يفعلون ذلك
 ،افعي حبنفي وعكسهاقتدى ش: فرع«قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل 

                                           
F١Eאא١٧٩Kאאאא

אא אאא
א١١٤٠٦،١٩٨٦KאאאאKאאK 

F٢EאW٦٤K 
F٣EאW٥٦٥٩אא،א

٣٠٦א٣٠٧K 
F٤Eא٢L٢٤٢K 
F٥Eאאאא٣٠٥K 



 

١٤٠

 فإذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي واحلنفي ال ، وتعم به البلوى،وفيه خالف
  :  فثالثة أوجه، والشافعي يعتقدها،يعتقد وجوب نية الوضوء

 نوى ،وهو قول األستاذ أبو إسحاق االسفرئيين ال يصح إقتداؤه: أحدها
  .)١(»هفال تصح طهارت ، وإن نوى فال يراها واجبة فهي كاملعدومة،أو مل ينو

 صح ، أو ترك الطمأنينة أو غريها،لو مس حنفي امرأة«: وقال أيضا
  .)٢(» وخالفه اجلمهور وهو الصحيح،إقتداء الشافعي به عند القفال

لو كان يل أمر : هـ قوله٥٦٧ سنة املتوىفينقل عن أيب حامد الطوسي  
  .)٣(لوضعت على احلنابلة اجلزية

  .)٤(من مل يكن حنبليا فليس مبسلم: بليعن الشيخ ابن حامت احلن
كان الناس : قلت: صفا حوارا بينه وبني علماء آخرينيقول ابن تيمية وا

.. يف قدمي الزمان قد اختلفوا يف الفاسق امللي، وهو أول اختالف حدث يف امللة
ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها املسلمون : فقال الشيخ الكبري

أخطأت، وهذا كذب : قال ابن تيمية فغضبت عليه وقلت. ..مسألة الكالم
  :خمالف لإلمجاع، وقلت له

 !ال أدب وال فضيلة، ال تأدبت معي يف اخلطاب، وال أصبت يف اجلواب
)٥(.  

ة أفىت يف مسألة، وأفىت فقيه آخر خبالفه، فرد عليه ابن يابن تيم ينقل أن
  .)٦ (!همن قال هذا فهو كاحلمار الذي يف دار: تيمية قائال

ابن تيمية عبد خذلـه اهللا «: يقول ابن حجر العسقالين عن ابن تيمية
وأضله وأعماه وأصقه وأذلـه، وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله 
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١٤١

وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه مبطالعة كالم اإلمام اجملتهد املتفق على 
 السبكي وولده التاج والشيخ إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أيب احلسن
  .» الشافعية واملالكية واحلنفيةاإلمام العز بن مجاعة وأهل عصرهم وغريهم من

وإياك أن تصغي إىل ما يف كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية «
 ممن اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه ـوغريمها 

ديه من بعد اهللا ـ وكيف جتاوز هؤالء وجعل على بصره غشاوة فمن يه
امللحدون احلدود وتعدوا الرسوم، وخرقوا سياج الشريعة واحلقيقة، فظنوا 

بل هم على أسوأ الضالل، ! من رهبم وليسوا كذلكبذلك أهنم على هدى 
وأقبح اخلصال، وأبلغ املقت واخلسران، وأهنى الكذب والبهتان، فخذل اهللا 

  .»ثاهلمتبعهم، وطهر األرض من أمم
وقال اإلمام تقي الدين احلصين الشافعي صاحب كفاية األخيار يف كتابه 

: ما نصه) ١٢٣ص(ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد ) دفع شبه من شبه ومترد(
وكان الشيخ زين الدين ابن رجب احلنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية، وله عليه «

السبكي يعين يف معذور : الرد وكان يقول بأعلى صوته يف بعض اجملالس
  !»تكفريه

  ):زغل العلم( وقال احلافظ الذهيب الشافعي يف رسالته 
فإن برعت يف األصول وتوابعها من املنطق واحلكمة والفلسفة وآراء «

األوائل وحمارات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول 
ن تيمية وال السلف، ولفقت بني العقل والنقل، فما أظنك يف ذلك تبلغ رتبة اب

واهللا تقارهبا، وقد رأيت ما آل أمره إليه من احلط عليه واهلجر والتضليل 
والتكفري والتكذيب حبق وبباطل، فقد كان قبل أن يدخل يف هذه الصناعة 

  . »منوراً مضيئاً على حمياه سيما السلف مث صار مظلماً مكسوفاً
ع له عداوة تعتريه حدة يف البحث وشظف للخصم تزر: قال عنه الذهيب

 يف النفوس أي انه حاد يف حواراته عصيب يظن ان احلق معه ويسخر من اخلصم



 

١٤٢

  .)١(»وال حيترمه والناس يف نظره جهال
الالم ذهبية أخطر بدعة (وينقل األستاذ حممد سعيد البوطي يف كتابه 

عن حممد سلطان اخلجندي أحد املدرسني السابقني ) هتدد الشريعة اإلسالمية
ال جيوز للمسلم التزام مذهب معني من املذاهب «: رام قولـهباملسجد احل

األربعة وأن من فعل هذا فقد كفر وضل عن صراط اإلسالم ؟ وأن عليه أن 
إن املذاهب أمور مبتدعة حدثت «:  ويضيف»يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة

  .»فهي ضاللة بدون شك، ن الثالثةبعد القرو
  قات بني املذاهب اإلسالمية العالإطاريف : الصورة الثانية

يخ هجوما عنيفا بال هوادة ومن الطائفة السنية على مر التار شن علماء
 جتسد ذلك يف ،ة وخاصة ضد األماميةين انقطاع على أتباع الطائفة الشيعدو

يف   عدا اخلطب املنربية واالرجتالية،مئات الكتب والكراكيس واملؤلفات
 مجيعها يف خانة اإلرهاب الفكري  وتصب،املساجد واجلوامع واجملالس

والتعصب املذهيب والطائفي املقيت الذي تعاين منه األمة اإلسالمية إىل يومنا 
  :تعرض جانبا منه فيما يلي نس،هذا

هاجم ) بعض فضائح الرافضة(كتب بعض األحناف كتاب عنوانه ـ 
ويين قزاصره نصري الدين عبد اجلليل الفيه الشيعة وحتامل عليهم، فرد عليه مع

واشتهر باسم النقض وذلك يف القرن ) بعض مثالب النواصب(الرازي بكتاب 
  .السادس اهلجري

فرد عليه بعض معاصريه بنقيضه ) منهاج السنة(ـ كتب ابن تيمية 
وذلك يف القرن الثامن ) االنصاق واالنتصاف ألهل احلق من اإلسراف(

  .اهلجري
ري كتاب مساه كتب يوسف بن خمزوم األعور الواسطي املنصوـ 

فرد عليه الشيخ جنم الدين خضر حممد ) الرسالة املعارضة يف الرد على الرافضة(
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١٤٣

التوضيح األنور باحلجج (هـ يف احللة بكتاب أمساه ٨٣٩احلبلرودي سنة 
  .وذلك يف القرن التاسع اهلجري) الواردة لدفع شبهة األعور

ليه نور اهللا فرد ع) الصواعق احملرقة(ـ ألف ابن حجر اهليثمي كتابه 
وذلك يف ) البحار املغرقة(وأمحد لقمان بـ) الصوارم احملرقة(السستري بـ

  .القرن العاشر اهلجري
هـ أراد السلطان العثماين مراد الرابع ضم العراق ١٠٤٨  ـ يف العام

الذي كان من أقاليم الدولة الصفوية، فدعا علماء أهل السنة وطلب إصدار 
لعراق، فلم جيرؤ أحد منهم على تلبية طلبه إال فتوى جبواز سفك دماء أهل ا

أحدهم يدعى نوح أفندي أصدر فتوى بتكفري الشيعة وإخراجهم من امللة حتت 
فدارت رحى حرب طائفية ) من قتل رافضياً واحداً وجبت لـه اجلنة: (عنوان

رهيبة بني الدولة العثمانية السنية والدولة الصفوية الشيعية راح ضحيتها اآلالف 
وانتهت  م١٠٤٨ رجب سنة ١٧ الطرفني طيلة سبعة شهور، ابتداء من من

مبعاهدة صلح يف قصر شريين، ولكن فتنة الفتوى اليت أشعلت شرارة احلرب ما 
لبثت أن استيقظت من جديد واستعرت يف األقاليم اليت تديرها الدولة العثمانية 

وجرد  عظيمةمقتلة  فقتل من أهلها الشيعة كمدينة حلب املشهورة بتشيعها
فيهم السيف قتال وهنبا وسلبا وجلأ من جنا منهم إىل اجلبال والوديان واألقاليم 
اجملاورة والفتوى بلغتها العربية وردت يف كتاب العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى 

ومن توقف يف كفرهم ووجوب قتلهم  :منها هذا النص احلامدية اجلزء األول
الء األشرار الكفار تابوا أو مل يتوبوا وال جيوز فيجب قتل هؤ. .فهو كافر مثلهم

وجيوز استرقاق .. تركهم عليه بإعطاء اجلزية وال بأمان مؤقت وال بأمان مؤبد
نسائهم الن استرقاق املرتدة بعد ما حلقت بدار احلرب جائز وكل موضع 
خرج عن والية اإلمام احلق فهو مبرتلة دار احلرب وجيوز استرقاق ذريتهم تبعا 

  .»مهاهتمأل
 يف القرن الثاين عشر ظهر كتاب الصواعق املوبقة ل نصر اهللا الكابليـ 

ملشاهبته لكتب أسالفه ومعاصريه  إال أن أحدا مل يتصدى للرد عليه ولعل ذلك
   .يف قدحهم بالشيعة



 

١٤٤

التحفة االثنا (ـ يف القرن الثالث عشر كتب عبد العزيز الدهلوي كتابه 
ول كل شي عن الشيعة، فرد عليه الشيخ مجال  باباً يتنا١٢وجعله ) عشرية

سيف اهللا (الدين أمحد املريزا حممد عبد النيب عبد الطائع النيسابوري يف كتابه 
 جملدات، واملريزا حممد أمحد خان ٦يف ) املسلول على خمريب دين الرسول

  ). عشرية عشرية يف الرد على التحفة األثىناألثىن: (الكشمريي يف كتاب
ن الرابع عشر ظهر كتاب خمتصر التحفة االثىن عشرية فرد يف القرـ 

 طبع يف ١٤٠٠ جملدات ويف عام ٣عليه الشيخ مهدي اخلالصي بكتاب من 
وهو فهرس إمجايل للناتج الفكري اهلندي والباكستاين ) مرآة التجانيق(باكستان 

) الشيعةرد : (يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر، أفرد فيه املؤلف باباً بعنوان
  !  منها من مؤلفات القرن الرابع عشر٥٧ كتاب هبذا الصدد، ٥٩ذكر فيه 

 مليون ٣٠ مؤلفا يهاجم الشيعة طبع منها ٦٠وظهر يف باكستان وحدها 
نسخة وزعت حول العامل ومبختلف اللغات ومع بروز الفرقة الوهابية يف 

اوى اليت تكفر اجلزيرة العربية كثرت الفنت وازداد هليبها فصدرت عشرات الفت
 عشري، واستخدمت العائدات الضخمة من أتباع املذهب الشيعي االثىن

البترول يف دعم اجلهد العقائدي للمذهب الرمسي للعربية السعودية، فصدرت 
مئات الكتب والكراريس والربامج الصوتية وااللكترونية واإلعالمية اليت تنال 

هذا ما يزال أتباع املدرسة الوهابية من الشيعة فقها وعقيدة وعرقاً، وإىل يومنا 
ميارسون كافة أنواع التجين واالهتام واالضطهاد حبق الشيعة، ويرموهنم بكل 

كافة  قبح وقبيح ويسخرون أنفسهم وما توفره هلم الدولة  من إمكانيات إلثارة
  .أشكال التعصب والتطرف واإلرهاب حبق الشيعة وغريها من الفرق اإلسالمية

  أئمة أهل السنة يف غريهم من أتباع املذاهب اإلسالمية بعض من آراء 
 بقوله عنه ذم احللي عن ابن تيمية جاء يف الوايف بالوفيات للصفديـ ١

  .)١ ()ابن املنجس(
  :امحد بن حنبلـ ٢
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 واهللا عز وجل على عرشه يتحرك ويتكلم وينظر ويبصر ويضحك 
ء الدنيا كيف ويفرح وجيب ويكره ويبغض ويرضى ويرتل كل ليلة إىل مسا

 وقلوب الرمحن بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ويوفيها ،يشاء
 والسماوات واألرض يوم القيامة يف ، وخلق ادم بيده على صورته،ما أراد

 وينظر أهل اجلنة ،كفه، ويضع قدمه يف النار ترتوي، وخيرج قوما من النار بيده
تكلم به ،م فيعطيهم، والقران كالم اهللا يرونه فيكرمهم ن ويتجلى هل،إىل وجهه

 ومن زعم أن ،ومن زعم أن القران خملوق فهو جهمي كافر،ليس مبخلوق
القران كالم اهللا ووقف ومل يقل بيس مبخلوق فهو أخبث من قول األول و من 

ن كالم اهللا فهو جهمي، ومن مل آوتالوتنا به خملوقة، والقر زعم أن ألفاظنا به
أو ) ( كلهم فهو مثلهم ومن سب أصحاب رسول اهللا يكفر هؤالء القوم

واحدا منهم، أو انتقصهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم 
  .فهو مبتدع رافضي خبيث خمالف ال يقبل اهللا منهم صرفا وال عدال

وألصحاب البدع ألقاب وأمساء ال تشبه أمساء الصاحلني وال العلماء من 
مسائهم املرجئة وهم الدين يزعمون أن اإلميان قوال بال فمن أ) (امة حممد 

 . والقدرية وهم الدين يزعمون أن إليهم االستطاعة واملشيئة والقدر،عمل
واألثر يبطلون احلديث  وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضالل أعداء للسنة

 ،ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما) (ويردون على رسول اهللا 
 وأي ضاللة أبني ممن قال بشي من هذه األقاويل أو صوهبا ،نهويدينون بدي

خرج عن اجلماعة وترك األثر وقال باخلالف ودخل يف البدع وزال عن 
   .)١(الطريق
   : حزمـ ابن٣

 فإهنم الصحابة وكل من ،أهل السنة أهل احلق ومن عداهم فأهل البدعة
هم من الفقهاء سلك هنجهم من خيار التابعني مث أصحاب احلديث ومن اتبع

 ،جيال فجيال إىل يومنا هذا ومن اقتدى هبم من العوام يف شرق األرض وغرهبا
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وقد تسمى باسم اإلسالم من أمجع مجيع فرق اإلسالم على أنه ليس مسلما مثل 
 وطوائف من املعتزلة وطوائف من املرجئة وآخرون كانوا من ،طوائف اخلوارج

 وكل هذه الفرق ال تتعلق ،لشيعةأهل السنة كاحلالج وغريه وطوائف من ا
حبجة أصال وليس بأيديهم إال دعوى اإلهلام والقحة واجملاهرة بالكذب وال 
يلتفتون إىل مناظرة ويكفي من الرد عليهم أن يقال هلم ما الفرق بينكم وبني 

 وأيضا فإن ،من ادعى أنه أهلم بطالن قولكم وال سبيل إىل االنفكاك من هذا
تربئة منهم مكفرة هلم جممعون على أهنم على غري مجيع فرق اإلسالم م

 واألصل يف أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة اإلسالم أن الفرس ..اإلسالم
أظهر قوم منهم اإلسالم واستمالوا أهل التشيع بإظهار حمبة أهل بيت رسول اهللا 

) (  واستشناع ظلم علي ) مث سلكوا هبم مسالك شىت ) رضي اهللا عنه
وهم عن اإلسالم فقوم منهم أدخلوهم إىل القول بأن رجال ينتظر حىت أخرج

 وقد أوضحنا شنع مجيع هذه الفرق يف كتاب ،يدعى املهدي عنده حقيقة الدين
لنا امسه النصائح املنجية من الفضائح املخزية والقبائح املردية من أقوال أهل 

 فإياكم وكل قول مل .البدع من الفرق األربع املعتزلة واملرجئة واخلوارج والشيع
  ... )١(وأصحابه) (يبني سبيله وال وضح دليله وال تعوجا عما مضى نبيكم 

  :اخلطيب البغداديـ ٤
 يقول يف .هـ٤٢٩هو أبو منصور عبد القادر طاهر التميمي املتوىف سنة 

إن أمة اإلسالم جتمع املقرين حبدوث العامل وتوحيد : »الفرق بني الفرق«كتابه 
) ( وبنبوة حممد ،صفاته وعدله وحكمته ونفى التشبيه عنهصانعه وقدمه 

ورسالته إىل الكافة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع 
أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة اليت جتب الصالة إليها فكل من أقر بذلك 

 إىل األقوال  وإن ضم،كله ومل يشبه ببدعة تؤدي إىل الكفر فهو السين املوحد
مبا ذكرناه بدعة شنعاء نظر فإن كانت بدعته من جنس بدع املعتزلة أو 

 أو الزيدية أو اجلهمية أو اجملسمة فهو ـ الشيعة ـاخلوارج أو الرافضة األمامية 
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من األمة يف بعض األحكام وهو جواز دفنه يف مقابر املسلمني وأال مينع حظه 
 وليس ،مني وأال مينع من الصالة يف املساجدمن الفيئ والغنيمة إن غزا مع املسل

يف األمة يف أحكام سواها وذلك أال جتوز الصالة عليه وال خلفه وال حتل 
 وال حيل للسين أن يتزوج املرأة منهم إذا كانت ،ذبيحته وال نكاحه المرأة سنية

  ..)١(على اعتقادهم
قط هي  أن الفرقة الناجية من النار ف:وينسب للخطيب البغدادي قوله

 ،فهذه اجلملة اليت ذكرناها: أهل السنة واجلماعة وما عداها فهي يف جهنم
عشرون روافض، وعشرون خوارج، :  وسبعني فرقة منهااثنتنيتشمل على 

وعشرون قدرية، وعشر مرجئه، وثالث جنارية وبكرى وضرارية وجهميه 
ن فهي أهل وكراميه، فهذه اثنتان وسبعون فرقة، فأما الفرقة الثالثة والسبعو

وكلهم متفقون على مقالة . .من فريقي الرأي واحلديث السنة واجلماعة
  .)٢ (»..وهم الفرقة الناجية. .واحدة
  :األمام الطحاويـ ٥

: مقاله يف أهل الفلسفة:  بن سالمه االزادي املقري احلنفيامحد بن حممد
يف  رأساالًالعلم بالكالم هو اجلهل واجلهل بالكالم هو العلم وإذا صار الرجل 
  .الكالم قيل زنديق أو رمي بالزندقة ومن طلب العلم بالكالم تزندق

حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال ويطاف هبم يف .. .
العقيدة .. العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب واقبل على الكالم

  الطحاوية 
فقد  وأزواجه)  (ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا... .

بريء من النفاق وعلماء السلف أهل اخلري واألثر وأهل الفقه والنظر ال 
يذكرون إال باجلميل وال نصدق من يدعي شيئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع 

 هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا وحنن براء إىل اهللا تعاىل من كل خالف ،األمة
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 أن يثبتنا على اإلميان وخيتم لنا به ويعصمنا من الذي ذكرناه وبيناه ونسال اهللا
األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة واجلهمية واجلربية والقدرية وغريهم من الدين 

ظالل وارد  خالفوا السنة واإلمجاع وحالفوا الظالل وحنن منهم براء وهم عندنا
  ... ) ١(ياء

  :ابن القيمـ ٦
ية على غزو املعطلة واجلهمية اجتماع اجليوش اإلسالم: قال يف سفره

 ـوأما أهل البدع املوافقون ألهل اإلسالم ولكنهم خمالفون يف بعض األصول «
: أحدها:  فهؤالء أقسامـكالرافضة والقدرية واجلهمية وغالة املرجئة وحنوهم 

 إذا ، فهذا ال يكفر وال يفسق وال ترد شهادته،اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له
على تعلم اهلدى وحكمه حكم املستضعفني من الرجال والنساء مل يكن قادرا 

والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى اهللا أن 
   ..يعفوا عنهم وكان اهللا عفو غفورا

 ولكن ،املتمكن من السؤال وطلب اهلداية ومعرفة احلق: القسم الثاين
 فهذا مفرط ، ومعاشه وغري ذلكيترك ذلك اشتغاال بدنياه ورياسته ولذته

 فهذا ،مستحق للوعيد آمث بترك ما وجب عليه من تقوى اهللا حبسب استطاعته
حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة 

 وأن غلب ما فيه من السنة ،واهلوى على ما فيه من السنة واهلدى ردت شهادته
  ..واهلدى قبلت شهادته

 ويتركه تقليدا أو ،أن يسأل فيطلب ويتبني له اهلدى: لثالثالقسم ا
 ،أن يكون فاسقا:  معاداة ألصحابه فهذا أقل درجاتهتعصبا أو بغضا أو

 اه فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاو، حمل اجتهاد وتفصيل،وتكفريه
 ومل تقبل له شهادة وال فتوى وال حكم إال ،وأحكامه مع القدرة على ذلك

 وكون القضاء واملفتني والشهود ،الضرورة كحال غلبه هؤالء واستيالئهمعند 
 ففي رد شهادهتم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثري و ال ميكن ذلك فتقبل ،منهم
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   ..للضرورة
يف كتابه الصواعق احملرقة يف الرد على أهل : ابن حجر اهليثميـ ٧

يف جدل أو خصام احذر أيها املوفق أن تسترسل مع مبتدع «البدع والزندقة 
أقمت عليه احلجج القطعية واألدلة الربهانية واآليات القرآنية مل يصغ  فانك لو

إليك واستمر على هبتانه وعناده الن قلبه اشرب حب الزيغ عن سنن أهل السنة 
وخلفاء التوفيق واملنه اقتداء بكفار قريش الدين مل تنفع فيهم حجة وال قران بل 

سئلت قدميا يف تأليف كتاب يبني أحقية ... لعناد والسنانعاندوا إىل أن أفناهم ا
خالفة الصديق وإمارة ابن اخلطاب فأجبت إىل ذلك مسارعة يف خدمة هذا 

باملسجد احلرام لكثرة   هـ٩٥٠اجلانب مث سئلت يف إقرائه يف رمضان سنة 
الشيعة والرافضة وحنومها اآلن مبكة املشرفة فأجبت إىل ذلك رجاء هلداية بعض 

  ...ن زل به قدمه عن أوضح املسالكم
وأما ): (عن اإلمام الزخمشري يف كيفية الصالة على النيب حممد ـ ٨

 فمكروه الن ذلك صار شعارا ،إذا افرد غريه من أهل البيت بالصالة كما يفرد
إن : وقال احد احلنفية«وألنه يؤدي إىل االهتام بالرفض ) (لذكر رسول اهللا

وقال   ولكن ملا اختذته الرافضية جعلناه يف اليساراملشروع التختم باليمني
ية شعارا هلا إن تستطيع القبور هو املشروع ولكن ملا جعلته الرافض: احدهم

  .)١(»عدلناه إىل التسنيم
  والتعصب يف الطائفة الشيعية   صور من اإلرهاب 

الشيعة لكوهنم طائفة حماربة من قبل السلطات السياسية يف معظم أنظمة  
 ولكوهنم أقلية طائفية ومذهبية مل يكونوا ،كم العريب يف التاريخ اإلسالمياحل

 ذلك ،)(االجيايب يف الصراع الطائفي احملتدم بعد وفاة النيب املؤسس  الطرف
أن األقلية يف اغلب األحيان غري قادرة على القيام بدور اهلجوم، وإمنا تقف يف 

 من ناحية ،املكتسبات واملنجزات من اجل احملافظة على ،منعطف الدفاع والرد
مواليهم ) ( سيما اإلمامني الباقر والصادقالأخرى حث أئمة الشيعة 
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حلقات الصراع الطائفي واجلدل العقائدي  وأنصارهم على عدم االجنرار حنو
 لذلك وعلى مر األزمان جند الشيعة العنصر االجيايب يف الغالبية العظمى ،العقيم

  . الصراع الطائفي واملذهيبمن األحيان يف مسلسالت
كظاهرتني عانتا منهما األمة اإلسالمية مل  إال أن اإلرهاب والتعصب 

مسار احلركة الثقافية والفكرية والعقائدية والنظام االجتماعي  تكمن ببعيدة عن
سيما مع عدم وجود توجيهات صرحية ئفة الشيعية كما يتصور البعض، الللطا

مهما  احترام اآلراء داخل الطائفة ضرورةب) (وواضحة من قبل األئمة 
مبنية على القاعدة  العقائدية والفقهية ما دامت االرتكازات شذت عن طوق

املرجع الوحيد ألي تباينات ) ( لقد كان األئمة ،الواسعة للدين اإلسالمي
وشيوع عقيدة العصمة يف  يف صفوف الشيعة وقد ساعدت قدسية أشخاصهم

الداخلي على األقل يف أيطار الطائفة اليت متسكت بإمامة ذواهتم يف منع التشتت 
 إال أن ذلك ،األئمة من ولد احلسني واليت عرفت فيما بعد باألمامية أو اجلعفرية

مل مينع من حدوث االنشقاقات والتمايزات املتسمة بالعصبية واإلرهاب داخل 
د حىت مع فتح باب حركة االجتها) (صفوف الطائفة بعد عصر األئمة 

الفقه  مسلمات الفقهي احملظ مع حماربة االجتهاد وإعادة النظر والنقد يف
  .والعقيدة

سيما على مستوى التنظري كة الفكرية والثقافية الشيعية اللذلك فان احلر
 ،والتعصب الفكري تعاين من اجلمود بسبب شيوع اإلرهاب يف املسلمات

 اجلمود والتأخر الناجتة وعدم القدرة على تطبيق املرئيات يف غري ذلك لشيوع
  .على ارض الواقع عن غياب احلرية الالزمة لتطبيق املرئيات

إن كل دعوة للتجديد يف غالبية األحيان تعاين من التسفيه واإلمهال، وان 
احلاكم يف  كانت على مستويات اقل من مستوى املسلمات، فطبيعة النظام

العكس من اجملتمعات احلديثة بتطبيق التجديد واالبتكار على  الطائفة ال يسمح
اليت توفر أنظمتها مساحة واسعة من احلرية لتعدد األفكار والرؤى دون املساس 

   .هبيكلية النظام وثوابته األساسية
ونستطيع وضع صور اإلرهاب و التعصب يف الطائفة الشيعية من خالل 



 

١٥١

  :احللقات التالية
  :)١(الصراع بني اإلخباريني واألصوليني: احللقة األوىل

كانت : يقول السيد حممد حسن آل الطالقاين نقال عن جامع السعادات
بداية ظهور اإلخباريني يف مطلع القرن احلادي عشر للهجرة على يد الشيخ 

 إال أهنا جتددت بشدة يف » الفوائد املدنية«حممد أمني االسترابادي صحب 
 اإلخباريني ـقني  وقد دارت رحى املعركة بني الفري،أواخر القرن الثاين عشر

 يف كربالء بقيادة زعماء الدين وكبار املراجع فدوت يف  ـواألصوليني
األوساط العلمية، ومل تقتصر على طلبة العلوم وأهل الفضل، بل تسربت إىل 
صفوف العوام مما أذى إىل االستهانة بالعلم واالستخفاف حبملته، وبلغ التطرف 

 وأوغل .حة الصالة خلف البحراينحدا حكم فيه الوحيد البهبهاين بعدم ص
اإلخباريون يف االزدراء باألصوليني إىل درجة عجيبة حىت أننا مسعنا من مشاخينا 
األعالم وأهل اخلربة واالطالع على أحوال العلماء أن بعض فضالئهم كان 
يلمس مؤلفات األصوليني بيده حتاشياً من جناستها وإمنا يقبضها من وراء 

  .)٢( غري واحدا من األفاضلمالبسه وقد ذكر ذلك
واستمر الصراع الفكري قائما بشدة وشراسة واتساع يف النصف «

األول من القرن الثالث عشر فجرت مناقشات طويلة بني الفريقني وظهرت 
وكانت اللهجة قاسية واألسلوب نابيا،  كتب عديدة يف الرد على اإلخباريني،

يزرا حممد النيشابوري املعروف وقد تزعم فريق اإلخباريني يف تلك الفترة امل
باإلخباري كما تزعم فريق األصوليني الشيخ جعفر كاشف الغطاء ألنجفي، 
وقد تطرف اإلخباري إىل ابعد حد ووسع شقة اخلالف وختلى عن األدب 

وتطاول  واالحترام يف مناقشته لعلماء األصوليني يف نقده ورده على السواء،
 بالشتم واستعمل بذي القول ومرذوله مما على أساطني الدين وعظماء املذهب

 حىت ،أذى إىل وقوف العلماء قاطبة يف وجهه وإمجاعهم على هتكه وحتطيمه
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هبجوم  انتهت القصة مبأساة فظيعة فقد قتل على أيدي العوام مع كبري أوالده
  .)١(»على داره يف الكاظمية وسلمت جثثه إىل السكان للعبث هبا

فيف حدة التوتر واحليلولة دون وقع ما وقد حاول كاشف الغطاء خت« 
انتهى إليه األمر فألف كتابا شرح فيه حقيقة مذهب الطرفني وان عقائدمها يف 
أصول الدين متحدة سواء، ويف فروع الدين يرجع اجلميع إىل ما روى عن 

 وفضالء الطرفني ناجون ،، فاجملتهد إخباري واإلخباري جمتهد)(األئمة
كن اإلخباري متادى يف غيه وتوسع يف اهتاماته ألساطني  ل،والطاعنون هالكون

العلماء ونسبة اآلراء الفاسدة والفتاوى املفتعلة القدرة هلم، كنسبة القول جبواز 
اسم  ونسبة أمثال ذلك إىل الشيخ أيب الق،االعرجي اللواط إىل السيد حمسن

 .غريمهاوالسيد على الطباطبائي و) البقسمية(ـألقمي، وكان يسمي أتباعه ب
 واعتصم إيرانوالتجأ بعد ذلك إىل السلطان فتح علي شاه القاجاري يف 

كاشف الغطاء عن ( بالقصر، واضطر ذلك كاشف الغطاء إىل أن يؤلف كتابه
الذي أرسله إىل السلطان ودله فيه ) معايب املريزا حممد اإلخباري عد والعلماء

 على الرسالة يتضح على فساد عقيدته وحثه على طرده ومالحقته، ومن يقف
خبث اإلخباري وخروجه على الشرع وعدم تورعه يف الدين، وقد رد كاشف 

، وملا تويف كاشف )الصيحة باحلق على من احلد وتزندق(الغطاء بكتاب مساه 
  .)٢(»باخلرتيرالغطاء مبرض اخلنازير قال اإلخباري مات اخلرتير 

يقة الدين واملشايخ لقد متيزت تلك الفترة باملهاترات واخلروج على طر«
حىت أذى إىل هتك البعض حلرمة اآلخر وانتقاص كل واحد اآلخر  الصاحلني

وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق اآلخر، وتطورت القضايا إىل أمور 
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شخصية حبتة تقريبا، فكان كل من اخلصمني يهدف إىل االنتقام من خصمه 
عصرمها بفترة غري طويلة علمية  بينما كانت اخلالفات إىل ما قبل ،والتطويح به

نزيهة وحرة خملصة هللا وللدين ال يهدف من ورائها غري إحقاق احلق وإزهاق 
الباطل، وكان كال الطرفني ينطق ويكتب ما ميليه عليه مؤدى علمه ومبلغ 

   .)١(»اجتهاده
   معاناة الشيخ امحد االحسائي مؤسس فرقة الشيخية:احللقة الثانية

 القرن التاسع عشر امليالدي، مرت بتطورات حركة شيعية ولدت يف
غامضة، مل يبق منها إال القليل من األتباع يف أجزاء من إيران والعراق والكويت 
واألحساء، يعتقد أتباعها بأن الشيخ املؤسس ألقي على قلبه العلم من خالل 

 فلقبوه بالشيخ األوحد، تقبل الشيخ املكاشفات املنامية مع األئمة 
، ومن عقائده أن األئمة  الكثري من الروايات املغالية يف األئمة األحسائي
 هم علة التكوين وسبب الوجود، وأهنم حييون ومييتون ويرزقون بأمر من 

اهللا، وأن اإلنسان يبعث يوم القيامة باجلسد الروحاين، وأن اإلمام الغائب 
يا، ومن سيخرج للعامل جبسده اهلورقليايل وهذا سبب خلوده يف دار الدن

معتقداته الغريبة على الطباع طهارة ما خيرج من أجساد املعصومني من الدماء 
  .املتعارفة

مل يكن ميضي على قتل املريزا حممد اإلخباري زمن «: يقول الطالقاين
 طويل ومل تفتر اخلصومات واحلمالت بعد حينما ظهر الشيخ امحد االحسائي

إلسالمية واملواضيع العلمية فثار فأعلن عن وجهة نظره يف بعض املعتقدات ا
القوم كالزوبعة من جديد ونسوا أو تناسوا خالفاهتم األوىل وأعلنوا حربا شعواء 
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فكان علماء عصره فريقني   ونشب اخلالف حول آرائه،على الضحية اجلديدة
أيضا مؤيد ومفند وتطورت اخلصومة غري الشريفة حىت وصل التطرف ببعض 

 وجناسته وكثرت التقوالت حوله واالعتداءات على معارضيه أن أعلن تكفريه
على أن يكيلوا الصاع  كرامته فحدا ذلك الوضع الشائن بتالمذته وأتباعه

صاعني وتوالت األحداث البشعة واخلطوب اجلسام وعمد بعض اخلصوم أخريا 
إىل محل كتابه شرح الزيارة اجلامعة إىل وايل بغداد وأطلعوه على مواضع فيها 

يب بكر وعمر وعثمان وغريهم يف قصة نقلها عن بعض املصادر تعريض با
ووجها جيشا إىل كربالء فتك  فحرك ذلك حقده الدفني على الشيعة وغريهم

بالعزل واألبرياء وأراق الدماء فخرج االحسائي خائفا يترقب وفر إىل مكة 
 ورة عاماملكرمة للنجاة بنفسه وماله وعياله فوافاه األجل بالقرب من املدينة املن

  .)١(»م ودفن جبوار أئمته يف البقيع١٨٢٥
تألق جنم األحسائي فتلقته األوساط العلمية بقبول حسن، وعرف «

بغزارة العلم ومسو الفكر وعلو الثقافة وأشري إليه باألنامل، وأمجع الكل على 
ورعه وتقواه وترسله وزهده يف الزعامة الدينية ومتع احلياة كافة، ولذلك كثر 

 عليه وعظم يف نفوس العامة على اختالف طبقاهتم، وأخذت رياسته اإلقبال
بالتوسع رغم إعراضه عنها، وأوشكت شهرته تغطي العلماء املعاصرين له، فلم 
يهن ذلك على بعضهم، بل ضاقوا به ذرعاً وامتألت صدورهم عليه حقداً 
، وصمموا على دكه، غري أن املد الشعيب ومكانته اجلماهريية كانت ترهبهم

  .)٢(»اء لإلطاحة بهفلزموا جانب الصمت، إال أهنم بدؤوا يعملون يف اخلف
فاإليرانيون يف الغالب ينظرون «  منهإيرانيقول الطالقاين موقف علماء 

خلفهم الذهين وهم بعد ذلك إىل العرب نظرة ازدراء واحتقار ويعتقدون بت
جل من  واحلسد من خصائص أهل العلم فكيف يروق هلم أن يأيت رعلماء

أطراف االحساء وأبناء الصحراء فيتفوق عليهم يف بالدهم وحيظى بإقبال 
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  .)١(»ملكهم وشعبهم
وضاق القوم ذرعا بالرجل وفكروا يف اخلالص منه طويال حىت اهتدوا «

أن الطريق الوحيدة  علماء كربالء من قبل ورأوا إىل ما اهتدى إليه زمالئهم
ة زوبعة حوله وذلك عمل حيسنونه لإلطاحة به وتفريق الناس عنه هي إثار

ويعرفون كيفية التمهيد له والوصول إليه، كل ذلك جيري يف اخلفاء واالحسائي 
 القوم وال خيطر له على إليهمترسل يف سريته وحديثه ال يعرف ما يبيت 

  .)٢(»بال
مث تزعم احلركة املناوئة لألحسائي أحد علماء الدين يف قزوين يدعى 

  : يقول الطالقاين،غاين الشهري بالشهيد الثالثالشيخ حممد تقي الرب
وبدأ الربغاين يعمل لالنتقام من األحسائي والوقيعة به، وأخذ يتحني  «

... الفرص ويتسقط كالمه، للحصول على مدخل يلج منه، وممسك يتذرع به
وحانت الفرصة للربغاين أن يلعب لعبته وحيقق رغبته، فأضاف إىل اآلراء بعض 

رها بني العوام، ونسب لألحسائي تضليل العوام بآرائه وغلوه يف الكفريات ونش
األئمة وكفره، وانتشرت أخبار تكفري األحسائي يف بقية املدن اإليرانية، 
وواصل األحسائي سفره إىل خراسان، وكلما مر مبدينة وجد االنقسام حوله 
تب واضحاً، ففريق يتجاهله ويعرض عنه وآخر يبالغ يف تعظيمه تعصباً، وك

الربغاين الشهيد الثالث إىل علماء كربالء بأنه كفر األحسائي وطلب متابعتهم 
يف ذلك، فاستجابوا وارتفعت األصوات معلنة كفره، وصار الناس يف حرية مما 

  .)٣(»حدث، مث سادت اخلصومة وتوسع اخلالف
ظل األحسائي يعمل من جانبه «: أما موقف األحسائي فيقول الطالقاين

تق وإمخاد الفتنة، ويدعو إىل مجع الكلمة وعدم شق عصا املسلمني على رتق الف
الشيعة ويشمت هبم  وتفريق صفوفهم، وحيذر من االختالف ألنه يضعف

أعداؤهم، وظلت خصومة من جانبهم يغذون التفرقة وينمون دواعي 
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االختالف، وكان أن قاموا بعمل أبشع من كل ما عملوا، وتصرف أقبح من 
  .)١(»سائر ما ارتكبوا

استعرض االحسائي بعض كبار أعالم الشيعة الذين توجد يف كلماهتم «
عبارات متشاهبة ظاهرها الكفر كالسيد املرتضى الذي قال إن اهللا ليس إهلا 
لإلعراض وال للجوهر الفرد، والصدوق الذي تقرب إىل اهللا بوضع رسالة يف 

العقلي يف اهللا اتباث سهو النيب واألئمة، واالردبيلي الذي جوز التركيب 
واخلونساريني اللذين جوزوا انتزاع املدد املتناهية من ذات اهللا، واجمللسي الذي 
ذكر قسما من املقدورات يقدر عليه اخللق وال يقدر عليه اهللا إىل غري ذلك، مث 
تساءل ملاذا مل حيكم أحدا بكفر أولئك وفسقهم وحكم بكفرهم؟؟ وملاذا مل 

؟ وملاذا مل جيتهد أحدا يف رها ومحلت كلماتهلكلمات على ظواهحتمل تلك ا
كلماهتم يف مقابل النص؟ واقتصر على االجتهاد يف كلماته؟ إىل غري ذلك من 
ضروب الرد وصنوف الدفاع إال أن ذلك مل يقع موقع القبول لدى أحدا من 
 »القوم وإمنا أصروا على تفسري كلماته وعباراته وفق مشتهياهتم وحسب آرائهم

)٢(.  
وأخذ األحسائي يرد على مؤاخذات خصومه بأسلوب علمي «: فويضي

وحجج منطقية ويفسر أقواله املشتبه فيها، ونفى عنه التهم والنسب غري 
الصحيحة، وتربأ علنا من كل ما خيالف عقائد الشيعة األمامية وأنه مل يقل ذلك 

نه مل يف جملس أو يسجله يف كتاب، ودعا القوم مراراً لالجتماع واملداولة ولك
وتوجد صورة رسالة كتبها األحسائي إىل .. يعر أذنا صاغية ومل يلتفت إىل طلبه

، وفيها عرض واف ووصف دقيق ملا جرى القز ويين بعبد الوهاتلميذه الشيخ 
معه يف كربالء، وملا وصل إليه القوم من إسفاف وإجحاف وظلم واعتداء 

يل به، وبث اإلشاعات كصرف األموال لشراء الذمم واستئجار األعوان للتنك
ضده، ومبا أهنا بقلم األحسائي نفسه، وهو رجل صدوق ال يتطرق الشك إليه 

                                           
F١Eא١٠٥K 
F٢Eא١٠٦אK 



 

١٥٧

بوجه من الوجوه، وال حيتمل يف حقه الكذب أو الزيادة أو النقصان آثرنا إثباهتا 
ليقف القارئ على مدى ما وصل إليه القوم من احندار يف اخللق وظلم 

  .)١(»للوجدان
  يد حممد حسني فضل اهللا الس: احللقة الثالثة
م أثار املرجع الديين يف لبنان السيد حممد حسني فضل اهللا ١٩٩٥عام 

زوبعة مدوية عندما قال يف إحدى اخلطب إن قضية مصاب الزهراء فيما يعرف 
تارخيياً حبادثة يوم الدار ما تزال حباجة إىل متحيص وحبث وأنه ما يزال غري 

 ،علماء قم والنجف لردود وأنكر عليه العديد منمقتنع هبا متاماً، فتوالت عليه ا
وخرجت ضده املظاهرات الصاخبة يف إيران وباكستان منددة مبوقفه من إحدى 

 عشرية، إال أنه أطبق ناظريه عن إنكار املسلمات التارخيية للطائفة الشيعية االثىن
عديد عامة الشيعة وخاصتهم ألرائه وبدأ يف عرض جمموعة من اآلراء املخالفة لل

 اليت متثل األغلبية األماميةمن املسلمات يف اللب الفقهي والعقائدي للشيعة 
  .الساحقة من الطائفة الشيعية يف العامل اإلسالمي

 يقول املريزا جواد التربيزي املرجع الديين يف قم حول السيد فضل اهللا 
لـه ذكرنا مراراً أن الرجل املذكور ضال مضل ال جيوز الترويج «: ومرجعيته

وال قراءة كتبه وال تروجيها وال جيوز تقليده؛ لضاللته وعدم ثبوت اجتهاده، 
وجيب على كل مؤمن الدفاع عن العقائد احلقة للمذهب، وتنبيه الغافلني من 

واهللا .. املؤمنني حىت ال يقعوا حتت تأثري املضلني املتلبسني بلباس أهل الدين
  .»اهلادي إىل الصواب

لقد قلنا مراراً بأن السيد : حلائري عن فضل اهللا وأجاب السيد كاظم ا
  .فضل اهللا ليس مبجتهد وال جيوز تقليده

الرجل ليس مبجتهد وتقليده غري : ويقول آية اهللا السيد أمحد املدوي
  .جائز وتأييده حرام

ال إشكال أن الشخص املشار إليه :  ويقول آية اهللا السيد تقي القمي
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، وال بد من االجتناب عنه، ويلزم إبعاد اجملتمع ضال مبتدع يف الشريعة املقدسة
سيما الشباب وجيب إعالم األمة باحنرافه وكونه خمرباً للدين وشريعة ضاً العنه أي

  .أعاننا اهللا من الزلل. سيد املرسلني
  :صراع املرجعيات والتيارات الشيعية: احللقة الرابعة

خرجت املرجعية  ،م١٩٧٩ عام إيرانبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف 
الدينية من صمت ساد دهرها طويال وبدأت يف تبوأ مكانة عالية يف قمة اهلرم 
السياسي واالجتماعي الشيعي، توارت التنظيمات املرتبطة بالنظم الوضعية شرقا 
وغربا، وعادت القوة والغلبة للحركية اإلسالمية املرتبطة مباشرة بأشخاص 

 إال أن االنسجام ،إيرانيف ) (ام اخلميين املرجعية الدينية وعلى رأسها اإلم
سيما بعد  أو العراق، الإيران يف سواء يف ما بني املرجعيات الدينية مل يدم طويال

، أصبح يف اجلمهورية اإلسالمية إيرانإمساك اإلمام اخلميين وأنصاره باحلكم يف 
 ، مرجعيات داخل أروقة السلطة ومتسك بعصبها،مراجع حاكمني وحمكومني

مرجعيات خارج دائرة اختاذ القرار، نشب الصراع الرهيب بني الكيانات و
تدور حول حول نظرية والية   كانت اخلالفات واالختالفات فقهية،املرجعية

الفقيه، مث تعدت إىل مشروعية الدولة اإلسالمية اليت يديرها الفقيه، مث تشعبت 
 وخارجها، إيراناخل د يف أيطار النظام االجتماعي والسياسي واألمين الشيعي

سقط ضحايا كثريون منهم املرجع الديين شريعة مداري اليت تتهمه العديد من 
األوساط الدينية والسياسية املرتبطة بالسلطة الدينية القائمة يف طهران بتحريض 

  .أنصاره للقيام بعملية انقالب فاشلة أثناء احلرب العراقية اإليرانية
أمر اإلمام  قامسة، يف بداية الثورة اإلسالميةكانت الفنت رهيبة ومزلزلة و 

منه باحلرية يف اإلسالم،  بإفساح اجملال أمام مجيع التيارات الدينية وغريها اميانً
تغلغل املناوئون للثورة داخل أجهزة األمن وقتلوا املئات من رموز الثورة 

ر م عندما مث تفجري مق١٩٨٢وعلمائها ومؤيديها وأنصارها، أبرزها يف عام
 من أكفا الكوادر العلمية ٨٢احلزب اإلسالمي اجلمهوري وقتل ما يزيد عن 

  . الثورةإيرانوالدينية والسياسية يف 
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 حماوالت انقالب فاشلة أثناء احلرب العراقية ١٠ قامت أكثر من 
 الثورة سوى إيران مل يكن أمام ،اإليرانية، عدا عمليات االغتيال والتخريب

إلغاء التعددية   مث،يل الرافض لآلخر وهكذا كانالتحول إىل احلكم الشمو
والدينية الغري  احلزبية والتيارية، وفرض حظر على أنشطة التيارات الالدينية

موالية لنظرية والية الفقيه، وبأمر من السلطات اجرب العديد من املرجعيات على 
ض ضد اإلقامة اجلربية وعدم لقاء باجلمهور، حبجة إثارة االضطرابات والتحري

  . الثورةإليران ومث طرد العديد من املنظمات الغري موالية ،السلطة
السيد حسن القمي يف  من املرجعيات اليت فرضت عليها اإلقامة اجلربية 

 اإلمام اخلميين بقت قريب الشيخ حممد املنتظري نائمدينة مشهد واىل و
ومن أهم  ،السابق الذي أقصي من منصبه خلالفات بينه وبني اإلمام اخلميين

الشخصيات املرجعية اليت تعرضت ملناوئة السلطات الدينية السيد حممد احلسيين 
 فقد فرضت عليه اإلقامة ،م٢٠٠١الشريازي الذي تويف اثر جلطة يف املخ عام 

 وعند ،اجلربية لفترات طويلة وتعرض مرتله للعديد من عمليات الدهم والتفتيش
  . شغب بني أنصاره والشرطة اإليرانيةمواجهات وأعمال تشييع جنازته اندلعت

ومنهم أيضا املرحوم املرجع الديين السيد حممد احلسيين الروحاين الذي  
  .تعرض ملضايقات مماثلة منها مصادرة السلطات رسالته العملية من األسواق

إضافة إىل ذلك تعرض أنصار املرجعيات املخالفة لإلمام اخلميين  
 خاصة إذا ما كانوا غري حاملني للجنسية أيرن حلمالت التضييق والتهجري من

  وكل ذلك ملخالفتهم الفقهية والعقائدية والسياسية لنظرية والية الفقيه،اإليرانية
  . اإلسالميةإيرانمصدر قاعدة احلكم املركزية يف 

بالذكر أن العديد من رجال الدين والعلماء واملفكرين والكتاب   اجلدير
إىل محالت االعتقال التعسفي والتضييق و املنع  ااإلسالميني وغريهم تعرضو

إضافة إىل أن بعضهم يف بدايات الثورة حكم عليه باإلعدام يف ظل نظام قانوين 
 كالسيد حممود اهلامشي رجل الدين الناشط سياسيا الذي اهتم ،غري واضح املعامل

   .باخليانة وحكم عليه باإلعدام من قبل احملاكم الثورية
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  )(عصب يف النظام السياسي بعد وفاة النيب اإلرهاب والت

  :صور من العهد الراشدي :  أوال
كان الصراع على السلطة حمتدما بني التيارات ) (بعد وفاة النيب  
 واستخدمت كافة اإليقاعات العصبية دينيا وعرقيا وقبليا من اجل ،املتصارعة

الح الرشيد على يد ألنوار اإلص  بعد األفول السريع،الوصول إىل سدة اخلالفة
، الذي اعتمد على قيم دينية وأخالقية وإنسانية وروحية )(النيب الكرمي 

  .عن املرتلقات العنصرية والقومية مببعد
للعصبية سواء كانت دينية  تسجل سري اخللفاء يف العصر الراشدي تقدما 

كل على حساب القيم املعنوية اليت تش أو قومية أو قبلية أو عرقية أو جنسية
 ولقد أصبحت فيما بعد ،دعائم احلركة اإلسالمية السائدة يف العهد النبوي

بكل ما حيمله من  لإلسالم الذي ساد يف العصور الوسيطة قاعدة غري مباشرة
مآسي الصراعات الطائفية اليت خلفت ورائها آالف القتلى واملسبيني واملتوارين 

   .عن أعني سلطات القمع واإلرهاب العريب
وألفاظه جفاًء «  أخالق عمر بن اخلطاب اخلليفة الراشدي الثاينذكر عن

وأّنه كان شديد الغلظَة، َوْعر اجلانب، خَشن امللمس، دائم . هّيةً ظاهرةوعنج
  .)١(لك هو الفضيلة، وأنّ خالفه نقصالعبوس، وكان يعتقد أنّ ذ
 اخلليفة عمر بن اخلطاب انه ميز العطاء بني زوجات وتتناقل التواريخ عن

 ١٢٠٠٠ درهم واألخرية ٦٠٠٠جويهره وعائشة فأعطى األوىل ) (النيب 
  .»ال اجعل سبية كابنت أيب بكر«: درهم قائال

  .)٢(»إن ابغض الكالم إىل اهللا الفارسية« :وينقل عنه قوله يف دم الفرس
 ويف ثنائه ،مروءتهمن تكلم الفارسية خبث ومن خبث ذهبت « :وقوله

  .)٣(»تكلموا العربية فإهنا تزيد من املرؤءة: على متكلمي اللغة العربية
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جنبوهن الكتابة وال تسكنوهن « : تتناقل السري قوله،ويف سريته مع املرأة
اضربوهن « : وقوله»الغرف واستعينوا عليهن بال، فان نعم تضر يف املسالة

 الن الثياب هي املدعاة إىل اخلروج يف األعراس والقيام يف املناحاة ،بالعري
   .)١(»ور يف األعيادوالظه

بفقدان ) (تتناقل السري اهتامه للنيب ) (ويف أحداث وفاة النيب 
ملا حضر :  انه قال)(اخرج البخاري عن ابن عباس «الرشد واملسئولية 

هلم ) (ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب قال النيب ) (رسول اهللا 
 قد غلب عليه الوجع لنيبإن ا:  فقال عمر.اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده

فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من . ن، حسبنا كتاب اهللاآوعندكم القر
قال رسول ) (يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو واالختالف عند النيب 

إن الرزية ما حال بني : قال عبيد اهللا فكان ابن عباس يقول. قوموا) ( اهللا
  .)٢(»لكتاب مع اختالفهم ولغضهماهلم ذلك وبني أن يكتب ) (رسول اهللا 

 :عمر وفاته، يقول خالد حممد خالدأنكر ) (ويف خرب وفاة النيب 
مات إال فلقت ) (أن رسول اهللا : أال ال امسع واحدا يقول: كان عمر يقول

اخلالف : تح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاينقال أبو الف. هامته بسيفي هذا
من قال أن حممدا : قال عمر بن اخلطاب: لصالة والسالمالث يف موته عليه االث

وقال   .)( قد مات قتلته بسيفي هذا وإمنا رفع إىل السماء كما رفع عيسى
د فان حممد قد مات ومن من كان يعبد حمم): (أبو بكر بن أيب قحافة 

سبحانه  له حممد حي ال ميوت ولن ميوت وقرا قولهإله حممد فان إكان يعبد 
 َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإنْ َماَت أَْو قُِتلَ َوَما ُمَحمٌَّد ِإال :وتعاىل

اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئًا َوَسَيْجِزي اللَُّه 
كأين ما مسعت هذه اآلية حىت : ل عمر وقا. فرجع القوم إىل قوله)٣(الشَّاِكِريَن

                                           
F١Eא١٩٧אKK 
F٢Eא١L٣٢ J٢٣אK 
F٣Eא١٤٣K 



 

١٦٢

   .)١(قرأها أبو بكر
 مبايعة أيب أىبويف أخبار السقيفة ينقل أن سعد بن عباده من اخلزرج 

 وملا أىببكر فبعث عمر رجال يدعو سعد إىل البيعة وانه فوضى إليه قتله إن 
  ..)٢(رفض سعد رماه الرجل بسهم فقتله
  تقسيم عمر الكوفة على أساس قبلي

ملا امجعوا : ج الطربي عن حممد وطلحه وامللهب وعمرو وسعيد قالوااخر
 أرسل سعيد إىل أيب اهلياج فاخربه بكتاب عمر يف ،أن يضعوا بنيان الكوفة

 انه أمر باملناهج أربعني ذراعا، وما يليها ثالثني ذراعا، وبني ذلك ،الطرق
ستني ذراعا عشرين، وباالزفه سبعة أذراع، ليس دون ذلك شي، ويف القطائع 

أقاموا على شي قسم   فاجتمع أهل الرأي والتقدير حىت إذا،إال الذي لبين ضبة
 ، فأول شي خط بالكوفة وبىن حني عزموا على بناء املسجد،أبو اهلياج عليه

 مث قام رجل يف ،فوضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق فاختطفوه
شأن أن يبىن وراء موقع ذلك  فرمى عن ميينه فأمر من ، رام شديد الرتع،وسطه
 ، ورمى به بني يديه، ومن خلفه، وأمر من شاء أن يبين وراء السهمني،السهم

 ليست هلا ،فترك املسجد يف مربعه غلوة من كل جانب وبىن ظله يف مقدمه
وكذلك كانت  .جمنبات وال مواخري، واملربعة الجتماع الناس لئال يزدمحوا

 ، فكانوا ال يشبهون به املساجد تعظيما حلرمته،املساجد ما خال املسجد احلرام
 مساؤها كأمسية الكنائس ،كانت ظلته مأيت ذراع على أساطني رخام لألكاسرةو

 وبنو السعد من ،الرومية، واعلموا على الصحن خبندق لئال يقتحمه احد ببنيان
الصحن مخسة مناهج، ويف قبلته أربعة مناهج، ويف شرقيته ثالثة مناهج، ويف 

 فانزل يف ودعة الصحن سليما، وثقيفا مما يلي ،يته ثالثة مناهج، وعلمهاغرب
الصحن على طريقني ومهدان على طريق، وجبيلة على طريق آخر، وتيم الالت 

 وانزل يف قبلة الصحن بين أسد على الطريق، وبني بين ، وتغلب،على آخرهم
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 طريق وانزل أسد والنخع طريق، وبني املخع وكندة طريق، وبني كندة واالزر
 على طريق، وجهينة وأخالطايف غريب الصحن جبالة وجبله على الطريق وجديلة 

 فكان هؤالء الدين يلون الصحن وسائر الناس بني ذلك ، على طريقوأخالطا
 وبنوا ، فهذه مناهجها العظمى، واقتسمت على السهمان.ومن وراء ذلك

هنا يف الذرع واحملال من  وهي دو،مناهج حتاذي هذه مث تالقيها، وآخر تتبعها
 ونزل فيها ، وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن، وفيما بينها،ورائها
 الثغور واملوصل أماكن حىت ألهل من أهل األيام و القوادس ومحى األعشار

 البدء والثناء وكثروا عليهم، ضيق الناس ، فلما ردفتهم الروادف،يوافوا إليها
شخص إليهم وترك حملته، ومن كانت رادفته احملال فمن كانت رادفته كثرية 

قليله أنزلوهم منازل من شخص إىل رادفته لقلته إذا كانوا جرياهنم وإال سعوا 
 وضيقوا على أنفسهم، فكان الصحن على حاله زمان عمر كله ،على روادفهم

 ليس إال املسجد والقصر، واألسواق يف غري بنيان وال ،ال تطمع فيه القبائل
األسواق على سنة املساجد من سبق إىل مقعد فهو له حىت :  عمرأعالم، وقال

يقوم منه إىل بيته أو يفرغ من بيعه وقد كانوا اعدوا مناخا لكل ردف فكان 
  .)١(»كل من جييء سواء فيه

سيما يف عصر عمر بن يف العهد الراشدي ال واحلياة الثقافية والدينية 
حات النبوية يف احلث على طلب اخلطاب مل تكن وفقا ملا تبنته حركة اإلصال

 ،العلم، وعمران األرض بالفكر، وتشييد الصروح القائمة على الثقافة واملعرفة
جاء يف تاريخ خمتصر الدول أليب الفرج امللطي عند كالمه عن فتح مصر على 

وعاش حيي الغراماطيقي إىل أن فتح عمرو بن : يد عمرو بن العاص ما نصه
 ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم ،العاص مدينة اإلسكندرية

 ،فأكرمه عمرو، ومسع من ألفاظه الفلسفية اليت مل تكن للعرب هبا أنسه ما هاله
 وكان ال ، فالزمه، صحيح الفكر،ففنت به، وكان عمرو عاقال حسن االستماع

 وختمت ،انك قد أحطت حبواصل اإلسكندرية:  مث قال له حيي يوما،يفارقه

                                           
F١Eא١٦٠K 
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 وما ال ، فال نعارضك به،اف املوجودة هبا، فمالك به انتفاععلى كل األصن
كتب : ما الذي حتتاج إليه؟ قال: فقال له عمرو. انتفاع لك به فنحن أوىل به

هذا ال ميكنين أن أمر فيه إال بعد : فقال عمرو« احلكمة اليت يف اخلزائن امللوكية
فه قول حيي فورد فكتب إىل عمر وعر. استيذان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

وأما الكتب اليت ذكرهتا فان كان فيها ما يوافق كتاب اهللا : عليه عمر يقول فيه
ففي كتاب عنه غىن وان كان فيها ما خيالف كتاب اهللا فال حاجة إليه فتقدم 

فشرع عمرو بن العاص يف تفريقها على محامات اإلسكندرية . بإعدامها
 ستة أشهر فامسع ما جرى وإحراقها يف مواقدها فاستنفدت يف مدة

  .)١(»وأعجب
 ومن خالل سرية الفاروق يف هذا الصدد يالحظ الباحث انه يرفض 

آراء غريه يف الفقه ويصر على أن يكون منهجه هو املسيطر على مفاصل احلياة 
 وهو املنهج الذي عرف فيما بعد مبدرسة الرأي، ،الفقهية والدينية بشكل عام

ة واجلماعة اليت تشكل أغلبية العامل اإلسالمي يف  السنأهل وهي مدرسة طائفة
  .العصر احلديث

أنّ متيماً ركع ركعتني بعد هني عمر بن اخلطّاب عن : يف جممع الزوائد
الصالة بعد العصر، فأتاه عمر فضربه بالدّرة، فأشار إليه متيم أن اجلس ـ وهو 

  .يف صالته ـ فجلس عمر، مثّ فرغ متيم من صالته
  !ِلَم ضربتين؟: رفقال متيم لعم

  .الَّنك ركعت هاتني الركعتني، وقد هنيُت عنها: قال
  ).(إّني صلّيتهما مع من هو خري منك؛ رسول اهللا : قال

إنه ليس يب أنتم الرهط، ولكن أخاف أن يأيت بعدكم قوم : فقال عمر
يصلّون ما بني العصر واملغرب حّتى ميّروا بالساعة اليت هنى رسول اهللا أن يصلّوا 

وجاء عن أيب أّيوب االَنصارّي أّنه كان . كما وصلوا ما بني الظهر والعصرفيها 
 فلّما ،يصلّي قبل خالفة عمر ركعتني بعد العصر، فلّما استخلف عمر تركها
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  .توفّي ركعهما
  ما هذا ؟: فقيل له
  .)١(إنَّ عمر كان يضرب الناس عليهما: فقال 
  :للخطيب» شرف أصحاب احلديث«ويف 

ن اخلطاّب إىل عبد اهللا بن مسعود وإىل أيب الدرداء، وإىل أيب بعث عمر ب
فحبسهم ! ما هذا احلديث الذي تكثرون عن رسول اهللا؟: مسعود، فقال هلم

  .باملدينة
  :وأخرج احلاكم عن سعد بن إبراهيم عن أبيه

ما هذا : إن عمر بن اخلطّاب قال البن مسعود والَيب الدرداء والَيب ذّر
  .)٢(أحسبه حبسهم باملدينة حّتى أُصيب! اهللا؟احلديث عن رسول 

ما مات عمر : أنّ عبد الرمحن بن عوف قال: »خمتصر تاريخ دمشق«يف 
، عبد اهللا: بن اخلطّاب حّتى بعث إىل أصحاب رسول اهللا فجمعهم من اآلفاق

 اليت األحاديثما هذه : وحذيفة، وأبو الدرداء، وأبو ذّر، وعقبة بن عامر، فقال
  !رسول اهللا يف اآلفاق؟أفشيتم عن 
  تنهانا؟: قالوا
ال، أقيموا عندي، ال واهللا ال تفارقوين ما ِعشت؛ فنحن أعلم، : قال

  .فما فارقوه حّتى مات. نرّد عليكمنأخذ منكم و
بن  أنّ رجالً من ثقيف أتى عمر: عن هشام بن حيىي املخزومّي: الثاين

ألَها : يت يوم النحرعن امرأة حاضت، وقد كانت زارت الب: اخلطّاب، فسأله
  أن تنفر قبل أن تطهر؟

  ...ال: قال عمر
  !فإنّ رسول اهللا أفتاين يف هذه املرأة بغري ما أفتيَت به: فقال له الثقفّي

ِلَم تستفتيين يف شيء قد أفىت فيه : فقام إليه عمر يضربه بالدّرة ويقول
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  .)١(رسول
ّياكم إ: مسعت معاوية يقول: ويف صحيح مسلم عن اليحصّيب، قال

وأحاديث، إالّ حديثاً كان يف عهد عمر؛ فإنّ عمر كان ُيخيف الناس يف اهللا عّز 
  !وجلّ

 قوله يف ٧١٦جاء عن سليمان بن عبد القوّي احلنبلّي املتوىف يف ـ 
  :شرح االَربعني

 إنّ أسباب اخلالف الواقع بني العلماء تعارض الروايات والنصوص، 
 عمر بن اخلطّاب، الَنّ الصحابة وبعض الناس يزعم أنّ السبب يف ذلك

اكتبوا الَيب «) (استأذنوه يف تدوين السّنة فمنعهم مع علمه بقول النّيب 
فلو ترك الصحابة يّدون كلّ واحد منهم  .»قّيدوا العلم بالكتابة«وقوله » شاة

ما مسع من النّيب النضبطت السّنة فلم يبق بني آخر االَُّمة وبني النّيب إالّ 
الذي دّونت روايته، الَنّ تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم كما تتواتر الصحاّيب 
  .)٢(بخارّيعن ال

كيف : إّنه لقي عمر بن اخلطّاب، فقال له عمر: عن حذيفة بن اليمان
  أصبحت يابن اليمان؟

أصبحت واهللا أكره احلّق، وأُحّب الفتنة، ! كيف تريدين أُصيب؟: فقال
املخلوق، وأُصلّي على غري وضوء، ويل يف وأشهد مبا مل أَره، وأحفظ غري 

  .األرض ما ليس هللا يف السماء
فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره، وقد أعجله أمر، وعزم على أذى 
حذيفة بقوله ذلك، فبينا هو يف الطريق إذ مّر بعلّي بن أيب طالب، فرأى الغضب 

  :يف وجهه فقال
  ما أغضبك يا عمر؟

أصبحت : كيف أصبحت؟ فقال:  فسألتهلقيت حذيفة بن اليمان،: فقال
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  أكرُه احلّق؟
  .صدق، يكره املوت وهو حقُّ: فقال

  !وأُحبُّ الفتنة: فقال، يقول
إّنما أموالُكم (صدق، ُيحّب املال، والولد، وقد قال اهللا تعاىل : قال

  ).وأوالدكم فتنة
  !وأشهُد مبا مل أره؟: يقول! يا علّي: فقال
ّية، واملوت، والبعث، والقيامة، واجلّنة، صدق، يشهد هللا بالوحدان: فقال

  .والنار، والصِّراط، ومل يَر ذلك كلّه
  !إّني أحفظ غري املخلوق: وقد قال! يا علّي: فقال
  .صدق، حيفظ كتاب اهللا تعاىل؛ القرآن، وهو غري خملوق: قال
  .أُصلّي على غري وضوء: ويقول: قال
على غري وضوء، ) (صدق، ُيصلّي على ابن عّمي رسول اهللا : قال

  .والصالة عليه جائزة
  .قد قال أكَرب من ذلك! يا أبا احلسن: فقال
  وما هو؟: فقال
  !قال إنّ يل يف االَرض ما ليس هللا يف السماء: قال
  .صدق، له زوجة وولد، وتعاىل اهللا عن الزوجة والولد: قال

  .)١(كاد يهلُك ابن اخلطّاب، لوال علّي بن أيب طالب: قال عمر
يف أواخر مبحث اإلمامة من  مام القوشجي متكلم االشاعرةوقال اإل

: قال وهو على املنرب) ( أن عمر :شرح كتاب التجويد يف علم الكالم
 اهني عنهن واحرمهن وأنا) (أيها الناس ثالثة كن على عهد رسول اهللا 

  .وأعاقب عليهن متعة النساء، ومتعة احلج، وحي على خري العمل
مان بن عفان نفي الصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري ويف عهد اخلليفة عث
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 ،ه، وهبا تويفذ ومن مث إىل منطقة نائية تسمى الرب، إىل الشام،املنورة من املدينة
 ذر هو الذي بدر التشيع يف تلك املنطقة اليت أيبويقول املؤرخون الشيعة أن 

  .تعترب اليوم جزء من جنوب لبنان ذو األغلبية الشيعية
أبو ذر القمة يف التجاهر والتعبري عن مكنونات الضمري ميثل موقف 

من بطشها، هذا  والفكر والرأي وعدم الركون إىل إغراءات السلطة أو اخلوف
ومل يدعوا إىل القيام بثورة ضد  الصحايب مل حيمل سالحا ضد سلطة اخلليفة

حكومته وكل ما كان يقوم به جمرد تعبري عن الرأي يف احملافل والتجمعات 
فحكم  مل يستطع حتمل جهره بآرائه ومعتقداته شعبية، إال أن اخلليفة عثمانال

 ولتصبح حياته منارا ،هذيف منفاه بالرب  ليقضي أيامه األخرية وحيدا،عليه بالنفي
  .لألحرار القادمني من رحم األمل ومثاال حيتدا يف حرية الفكر و الضمري والرأي

  
  : روى البالذري

وان بن احلكم ما أعطاه، وأعطى احلارث ابن ملا أعطى عثمان مر انه
احلكم بن أيب العاص ثالمثائة ألف درهم، وأعطى زيد بن ثابت األنصاري مائة 

بشر الكانزين بعذاب أليم ويتلو قول اهللا عز : ألف درهم جعل أبو ذر يقول
والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم : وجل

فع ذلك مروان بن احلكم إىل عثمان فأرسل إىل أيب ذر ناتال فر بعذاب أليم
أينهاين عثمان عن قرائة كتاب اهللا، وعيب : مواله أن انته عما يبلغين عنك فقال

من ترك أمر اهللا ؟ فواهللا إلن أرضي اهللا بسخط عثمان أحب إيل وخري يل من 
  .أن أسخط اهللا برضاه

أجيوز  :ال عثمان يوماظه فتصابر وكف، وقفأغضب عثمان ذلك و أحف
  .ال بأس بذلك: لإلمام أن يأخذ من املال فإذا أيسر قضى ؟ فقال كعب األحبار

 ما أكثر أذاك :يا ابن اليهوديني أتعلمنا ديننا ؟ فقال عثمان: فقال أبو ذر
؟ إحلق مبكتبك وكان مكتبه بالشام إال أنه كان يقدم يل وأولعك بأصحايب

 فيأذن له يف )( جماورة قرب رسول اهللا حاجا ويسأل عثمان اإلذن له يف
: ذلك، وإمنا صار مكتبه بالشام ألنه قال لعثمان حني رأى البناء قد بلغ سلعا



 

١٦٩

فأذن يل آيت . إذا بلغ البناء سلعا فاهلرب:  يقول)(إين مسعت رسول اهللا 
  .الشام فأغزو هناك

ه معاوية فأذن له، وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها وبعث إلي
عامي هذا؟ إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه : بثالث مائة دينار فقال
  .؟ فال حاجة يل فيهاقبلتها، وإن كانت صلة

أهون أما وجدت : وبعث إليه حبيب بن مسلمة الفهري مبائيت دينار فقال
  .؟ وردهاعليك مين حني تبعث إيل مبال

ن كانت هذه الدار من يا معاوية إ: وبىن معاوية اخلضراء بدمشق فقال
  .؟ فهذا اإلسرافال اهللا؟ فهي اخليانة، وإن كانت من مالكم

واهللا لقد حدثت أعمال ما أعرفها، : فسكت معاوية، وكان أبو ذر يقول
واهللا ما هي يف كتاب اهللا وال سنة نبيه، واهللا إين ألرى حقا يطفأ، وباطال حيىي، 

  .را عليهوصادقا يكذب، وأثرة بغري تقى، وصاحلا مستأث
إن أبا ذر مفسد عليك الشام فتدارك : فقال حبيب بن مسلمة ملعاوية

  .أهله إن كانت لكم به حاجة
أما بعد فامحل : فكتب معاوية إىل عثمان فيه فكتب عثمان إىل معاوية

جندبا إيل على أغلظ مركب وأوعره فوجه معاوية من سار به الليل والنهار، 
تستعمل الصبيان، وجتمي احلمى، وتقرب : قولفلما قدم أبو ذر املدينة جعل ي

: فقال. مبكة: فقال. إحلق بأي أرض شئت: فبعث إليه عثمان. أوالد الطلقاء
ولكين مسريك . ال: قال.فبأحد املصرين: قال. ال: قال.فبيت املقدس: قال. ال

  . فسريه إليها فلم يزل هبا حىت مات. إىل الربذة
تكلم أبو ذر بشئ : تادة قالومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ق

 ن أحدا يكذبين بعد قول رسول اهللاما ظننت إ: عثمان فكذبه فقال كرهه
)( : ،ما أقلت الغرباء وما أطبقت اخلضراء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر

  .ما ترك احلق يل صديقا: مث سريه إىل الربذة فكان أبو ذر يقول
ر بالربذة يف مظلة شعر وجدت أبا ذ: ومن طريق ابن حراش الكعيب قال

ما زاال يب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت مل يترك احلق يل : فقال



 

١٧٠

  .صديقا
ما  :قلت أليب ذر: ومن طريق األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال

  .أنصح لعثمان ومعاوية: أنزلك الربذة ؟ قال
مررت : وأخرج البخاري يف صحيحه من حديث زيد بن وهب قال

كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية : ؟ قالما أنزلك هذا: ة فقلت أليب ذرلربذبا
. نزلت يف أهل الكتاب: فقال. الذين يكرتون الذهب والفضة: يف هذه اآلية

. إقدم املدينة: فكتب يشكوين إىل عثمان فكتب عثمان. فينا وفيهم: فقلت
إن : لعثمان فقالفقدمت فكثر الناس علي كأهنم مل يروين قبل ذلك فذكر ذلك 

قال ابن حجر يف . فذلك الذي أنزلين هذا املرتل. شئت تنحيت فكنت قريبا
ويف رواية الطربي إهنم كثروا عليه يسألونه عن : فتح الباري يف شرح احلديث

سبب خروجه من الشام فخشي عثمان على أهل املدينة ما خشيه معاوية على 
. تنح قريبا : رواية الطربي يف.إن شئت تنحيت: وقال بعد قوله. أهل الشام

  .ال أدع ما قلت: والبن مردويه. واهللا لن أدع ما كنت أقوله: قال
 )(وبلغ عثمان أن أبا ذر يقعد يف جملس رسول اهللا : وقال اليعقويب

: وجيتمع إليه الناس فيحدث مبا فيه الطعن عليه وأنه وقف بباب املسجد فقال
ن مل يعرفين فأنا أبو ذر الغفاري، أنا أيها الناس من عرفين فقد عرفين، وم

جندب بن جنادة الربذي، إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
  .على العاملني ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

العترة ن إبراهيم والساللة من إمساعيل وحممد الصفوة من نوح فاألول م
وا الفضل يف قوم هم فينا كالسماء اهلادية من حممد، إنه شرف شريفهم واستحق

املرفوعة، وكالكعبة املستورة، أو كالقبلة املنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو 
كالقمر الساري، أو كالنجوم اهلادية، أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها وبورك 

وبلغ عثمان أن : زيدها وحممد وارث علم آدم وما فضلت به النبيون إىل أن قال
 وسنن أيب بكر )(ع فيه ويذكر ما غري وبدل من سنن رسول اهللا أبا ذر يق

وعمر فسريه إىل الشام إىل معاوية، وكان جيلس يف اجمللس فيقول كما كان 
يقول وجيتمع إليه الناس حىت كثر من جيتمع إليه ويسمع منه، وكان يقف على 



 

١٧١

 اهللا جاءت القطار حتمل النار، لعن: باب دمشق إذا صلى صالة الصبح فيقول
  .اآلمرين باملعروف والتاركني له، ولعن اهللا الناهني عن املنكر واآلتني له

وكتب معاوية إىل عثمان إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأيب : فقال
ذر فكتب إليه أن امحله على قتب بغري وطاء فقدم به إىل املدينة وقد ذهب حلم 

مسعت رسول اهللا : ك تقولبلغين أن: فخذيه، فلما دخل إليه وعنده مجاعة قال
)(إذا كملت بنو أمية ثالثني رجال اختذوا بالد اهللا دوال، وعباد اهللا :  يقول

  .نعم مسعت رسول اهللا يقول ذلك: خوال، ودين اهللا دغال ؟ فقال
طالب أمسعتم رسول اهللا يقول ذلك ؟ فبعث إىل علي بن أيب : فقال هلم

؟ وقص عليه هللا يقول ما حكاه أبو ذرت رسول اأمسع! يا أبا احلسن: فأتاه فقال
  .نعم: اخلرب فقال علي

ما أظلت اخلضراء وال أقلت : ؟ قال لقول رسول اهللافكيف تشهد: قال
  .الغرباء ذا هلجة أصدق من أيب ذر

واهللا لتخرجن عنها، : فلم يقم باملدينة إال أياما حىت أرسل إليه عثمان
؟ فإىل مكة: وأنفك راغم، قالنعم : أخترجين من حرم رسول اهللا ؟ قال: قال
  .ال: قال

  .ال: فإىل البصرة ؟ قال: قال
  .ال: فإىل الكوفة ؟ قال: قال

  .ولكن إىل الربذة اليت خرجت منها حىت متوت فيها
  .أخرجه وال تدع أحدا يكلمه حىت خيرج! يا مروان 

فأخرجه على مجل ومعه امرأته وابنته فخرج علي واحلسن واحلسني 
عفر وعمار بن ياسر ينظرون فلما رأى أبو ذر عليا قام إليه فقبل وعبد اهللا بن ج

إين إذا رأيتك ورأيت ولدك ذكرت قول رسول اهللا فلم : يده مث بكى وقال
  .أصرب حىت أبكي

إن أمري املؤمنني قد هنى أن يكلمه : فذهب علي يكلمه، فقال مروان
  .أحد

  .اهللا إىل النارتنح حناك : فرفع علي السوط فضرب وجه ناقة مروان وقال



 

١٧٢

مث شيعه وكلمه بكالم يطول شرحه، وتكلم كل رجل من القوم 
وانصرفوا وانصرف مروان إىل عثمان، فجرى بينه وبني علي يف هذا بعض 

  .الوحشة وتالحيا كالما
: استأذن أبو ذر عثمان فقال: وأخرج أبو يعلى من طريق ابن عباس قال

لذي تزعم إنك خري من أيب بكر أنت ا: إنه يؤذينا فلما دخل قال له عثمان
إن أحبكم إيل :  يقول)(ال، ولكن مسعت رسول اهللا : وعمر ؟ قال

: قال وأقربكم مين من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهده
ال يبينت عند أحدكم دينار وال : فأمره أن يلحق بالشام وكان حيدثهم ويقول

  .)١(أو يعده لغرميدرهم إال ما ينفقه يف سبيل اهللا 
  خالد بن الوليد

الوحيدين يف االحتكام  مل يكن القادة السياسيني يف العصر الراشدي
وضعت  للعصبية واإلرهاب يف إدارة الصراع، فقد برزت قيادات عسكرية

السيف يف طاعة العصبية وحاكمية اإلرهاب وحتييد الكتاب وسرية النيب الكرمي 
)( لذي يطلق عليه املؤرخون كالقائد خالد بن الوليد ا)سيف اهللا املسلول(، 

وملا انتهى أمر مسيلمة مبودته، وعودة سجاح إىل اجلزيرة : يقول ابن األثري
العربية، وبعد أن فرغ خالد من فزارة وغطفان واسد وطيء، سار يريد بطاح 

 بكر مل أبا ختلف بعض األنصار عن خالد حبجة أن ،مبكة وهبا مالك بن نويره
 بذلك، إال أن إصرار خالد على املسري جعل األنصار نادمني، فقالوايأمرهم 

 فلحقوه وملا » وان أصيبوا ليجتنبنكم الناس،إن أصاب القوم خريا حرمتموه«
 كان أبو . وقتل من ميتنع،وأمر بالدعوة لإلسالم  بث السرايا،قدم خالد البطاح

م كفوا عنهم وان بكر قد أوصاهم أن يؤذنوا إذا نزلوا مرتال فان أذن القو
أجابوهم إىل داعية اإلسالم سألوهم عن الزكاة فان اقروا قبلوا منهم وان أبو 

                                           
F١Eאא٥W٥٤٥٢א،אאא،
٤ W١٦٨ א  ،١ W٤٣٨ א  ،٢ W١٤٨ א  א  ،١W

٢٤٢٢٤٠א٣W٢١٣א،٤W٢٩١KK 



 

١٧٣

 مبالك بن نويره مع نفر معه، ،قوم خالد وكان فيهم أبو قتادة  جاء.قاتلوهم
وكان أبو قتاده فيمن شهد آن مالك وقومه قد أذنوا واقامو وصلوا لكن قوم 

 فهو قد أمرهم أن ،هم منهم ملا أمرهم به خالدخالد قتلوهم فيما يظن انه سوء ف
يدفئوا أسراهم الن الربد كان شديد يف الليل وكانت هذه العبارة تعين يف لغة 

زوجة مالك أن تقضي عدهتا القوم أن يقتلوهم ومل ينتظر خالد من 
  .)١(»فتزوجها

ملا استقدم الصديق خالدا إىل املدينة قام عمر بن اخلطاب : يقول ابن كثري
 واهللا الرمجنك ،ارئاء قتلت امرئ مسلما مث نزوة على امرأته« إليه وقال
 واستمر أبو بكر خبالد على اإلمرة وان ، أما الصديق فعذره وجتاوز عنهباجلنادل

  .)٢(»قتل مالك بن نويره واخطأ يف قتلهكان قد اجتهد يف 
كتب أبو بكر إىل خالد أن يتجه إىل مالك فسار «:ويقول اليعقويب

: فاتاه مالك بن نويره يناظره واتبعته امرأته فلما رآها خالدا أعجبته فقال هم،إلي
 ،واهللا ال نلت يف مئابتك حىت أقتلك، فنظر مالكا فضرب عنقه وتزوج امرأته

فلحق أبو قتادة بايب بكر فاخربه اخلرب، وحلف أال يسري حتت لواء خالد ألنه 
اهللا أن  يا خليفة رسول: كرقتل مالكا مسلما فقال عمر بن اخلطاب أليب ب

خالدا قتل رجال مسلما وتزوج امرأته من يومها فكتب أبو بكر إىل خالد 
  .)٣(»فأشخصه فقال خالد يا خليفة رسول اهللا إين تأولت وأصبت وأخطأت

 ففي عهد النيب الكرمي ،جرميته األوىل إال أن ما أقدم عليه خالد مل تكن
) ( جدميه حىت أن النيبأقدم على قتل املئات من قبيلة) ( استنكر جرميته

 ٣(اللهم إين أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد : ورفع يديه إىل السماء قائال
 ويف ، وقد تزوج أيضا بابنة جماعة احلنفي بعد أن قتل املئات من قومه،)مرات
تتوبث على الناس وعند أطناب بيتك دماء املسلمني : كتب إليه أبو بكر هذا

يا ابن أم خالد انك لفارغ تنكح النساء : لطربي أن ا أبا بكر قالويروى ا
                                           

F١Eא٢א٢١٦ J٢١٧K 
F٢Eאאא٦א٣٢٣K 
F٣Eא٢١٣١ J١٣٢K 



 

١٧٤

  .)١(»ائة رجل من املسلمني مل حيقن بعدوبفناء بيتك دم ألف وم
  صور من العهد األموي : ثانيا

  ابن أيب سفيان معاوية اخلليفة األموي: الصورة األوىل 
املعارضة  كان سياسته جتاه ،أول خلفاء بين أمية ومؤسس الدولة األموية

وممارسة  ،املرتزقة بواسطة اغتياهلم  أو،تتركز يف إغراء املناوئني له بالسلطة واملال
 ،اإلرهاب الديين حبيث يكون مسار الفكر متوافقا مع عقيدة السلطة وأهدافها

  !مايل ال أمسع الناس ُيلَبُّون؟: ابن عّباس قال
  .خيافون معاوية]: أي الراوي[فقلت 

لّبيك اللّهّم لّبيك، وإن رغم أنف :  فُسطاطه فقالفخرج ابن عّباس من
  .)٢(اللّهّم العنهم؛ فقد تركوا السّنة من بغض علّي. معاوية

أّنه طلب من معاوية ترك إيذاء بين هاشم الَّنها أبقى لذكره، : عن املغرية
أي ذكر أرجو بقاءه؟ َملَك أخو تيم فعدل، ! هيهات! هيهات: فأجابه معاوية

  .أبو بكر: فما عدا أن هلك حّتى هلك ذكره، إالّ أن يقول قائلوفعل ما فعل، 
 مثّ َملَك أخو عدّي، فاجتهد، ومشّر عشر سنني، فما عدا أن هلك حّتى 

  عمر: هلك ذكرُه، إالّ أن يقول قائل
ـ ليصاح به كلّ يوم ) ( وإنّ ابن أيب كبشة ـ يعين بالنّيب حمّمد 

  .أشهد أنَّ حمّمداً رسول اهللا! مخس مّرات
ال واهللا إالّ دفناً ! لكال أبا !  فأّي عمل يبقى؟ وأّي ذكر يدوم بعد هذا

  .)٣(دفناً
إنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة : قال الشيخ أبو جعفر اِالسكايفّ

وقوماً من التابعني على رواية أخبار قبيحة يف علّي تقتضي الطعن فيه والرباءة 
أبو : له، فاختلقوا ما أرضاه، منهممنه، وجعل على ذلك جعالً ُيرغب يف مث

                                           
F١E٣א١٥٠K 
F٢Eא٥W٢٥٣א،٥W١١٣אאא،١W٣٦٠ 
F٣FE٢٩ J٣Eא١W٨١،א،W١٧٤K 



 

١٧٥

  .)١(عروة بن الزبري: هريرة، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن التابعني
البّد أن يكون للحكم األموي : يف كتاب تاريخ املذاهب اإلسالميةجاء 

أثر يف اختفاء كثري من آثار علّي يف القضاء واإلفتاء، ألنه ليس من املعقول أن 
اً فوق املنابر، وأن يتركوا العلماء يتحّدثون بعلمه، وينقلوا فتاواه يلعنوا علّي

  .)٢(وأقواله، وخصوصاً ما يّتصل بأساس احلكم اإلسالمي
فرتل معاويه عن املنرب :  يف كيفية بيعة يزيد ابن معاويةجاء يف السري

حرسه وشرطته قوما أن حيضروا هؤالء النفر   وأمر من،وانصرف ذاهبا إىل مرتله
 بن عباس وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللاهم احلسني بن علي و

إين خارج العشية إىل أهل :  فقالمعاوية وأوصاهم ، بن أيب بكرنوعبد الرمح
الشام فاخربهم أن هؤالء النفر قد بايعوا وسلموا فان تكلم احد منهم بكالم 

 فحذر القوم ذلك، ، رأسهيصدقين أو يكذبين فيه فال ينقضي كالمه حىت يطري
فلما كان العشي خرج معاوية وخرج معه هؤالء النفر وهو يضاحكهم 

أي : مث خرج بينهم واظهر ألهل الشام الرضا.. وحيدثهم وقد ألبسهم احللل
يا أهل الشام إن هؤالء النفر دعاهم أمري املؤمنني : فقال. القوم وإهنم بايعوا

قال ذلك والقوم سكوت ومل . سلموافوجدهم واصلني مطيعني وقد بايعوا و
يا أمري املؤمنني : يتكلموا يف شي حذر القتل، فوثب أناس من أهل الشام فقالوا
: فقال معاوية. إن كان رأيت منهم ريب فخل بيننا وبينهم حىت نضرب أعناقهم

سبحان اهللا ما حل دماء قريش عندكم يا أهل الشام ال امسع لكم ذاكرا بسوء 
  ..)٣(ا وسلموا وارتضوين فرضيت عنهم رضي اهللا عنهمفإهنم قد بايعو

ومن جرائم معاوية غزوه احلجاز واليمن وذلك يف عهد اإلمام علي 
)( كافة جرائم احلرب  الذي ارتكب وكان قائد محلته بسر أيب ارطاه

واإلرهاب، ومما يرويه التاريخ أن بسر قتل ولدين صغريين لعبيد اهللا بن عباس 
يا هذا قتلت الرجال فعالم تقتل هذين واهللا ما :  بين كنانه قائلةفتلقته امرأة من

                                           
F١Eא٤W٦٣אא،،،K 
F٢EאאאW٢٨٥٢٨٦K 
F٣Eא١א٢١٣K 



 

١٧٦

 واهللا إن سلطانا ال يقوم إال بقتل الصيب .كانوا يقتلون يف اجلاهلية واإلسالم
ويروي  ...الصغري والشيخ الكبري ونزع الرمحة وعقوق األرحام لسلطان سوء

علي وسىب نساءهم  وكانت يف يد ،أغار بسر بن ارطاه على مهدان: ابن عبد بر
   ...)١(سالم، وقتل أحياء من بين سعدفكن أول مسلمات سبني يف اإل

وتذكر التواريخ أن معاوية أول من قام بقطع الرؤؤس يف اإلسالم فقد  
قطع رأس عمار بن ياسر ورأس عمرو بن احلمق وهو احد قادة الثورة ضد 

يف محار ميت  وعمد حكمه يف مصر إىل وضع جثة حممد بن أيب بكر ،عثمان
 يف املنابر إىل أن أوقف ذلك عمر بن عبد )( وأمر بسب علي ،وإحراقها

 وقتله مسا اإلمام ، هـ٥١عام  العزيز، وقتل حجر بن عدي ومجع من أصحابه
أربع خصال كن يف معاوية لو :  يقول احلسن البصري،)(احلسن بن علي 

ه األمة بالسيف حىت اخذ  انتزائوه على هذ.مل تكن فيه إال واحدة لكانت موبقه
واستخالفه بعده ابنه . األمر من غري مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة

 زيادا وقد قال رسول اهللا وادعاؤه .سكري مخريا يلبس احلرير ويضرب الطنابري
)( الولد للفراش وللعاهر احلجر وقتله حجرا وأصحاب حجر فيا ويال له 

  ...)٢(من حجر وأصحاب حجر
 ٤٠ وكان مريضا ٤٩كانت وفاة احلسن سنة : قال أبو احلسن املدائين

 ، دس إليه معاوية مسا على يد جعدة بنت األشعث، سنة٤٧يوما وكان سنة 
 أن قتلتيه بالسم فلك مائة ألف وأزوجك يزيد فلما مات وىف هلا: وقال هلا

بن أخشى أن تصنعي بابين ما صنعت با: باملال ومل يزوجها من يزيد وقال
  .)٣()(رسول اهللا 

واهللا ما وىف : انه كان يقول: بن املنذر الرقاشيونقل املدائين عن احلصني 
 وسم ،معاوية للحسن بشيء مما أعطاه، قتل حجرا وأصحابه وبايع البنه يزيد

                                           
F١EאאאKאאK 
F٢Eאא٨אL٣٧٢K 
F٣Eאאא١٦٤K 



 

١٧٧

  .)١(احلسن
 فلم يكن ،وأراد معاوية البيعة البنه يزيد: وقال أبو الفرج األصفهاين

احلسن بن علي وسعد بن أيب وقاص فدس إليهما مسا شيء أثقل عليه من أمر 
  انظر مقاتل الطالبني . .فماتا منه

  )هـ٦٥ ـ ٦١(يزيد بن معاوية : الصورة الثانية
 )(السنة األوىل من حكمه على قتل اإلمام احلسني  أقدم يزيد يف

  كانت،وأصحابه وأنصاره يف واقعة ألطف الدامية من خرية أهل بيته ومجعا
ومدى إيغال النظام األموي  مثاال صارخا على إرهاب احلرب ءحرب كربال
   .يف الدماء

حدثين :  يقول ابن خمنف،منع اجليش األموي املاء عن احلسني وأنصاره
 بن عبيد اهللاجاء من : سليمان بن أيب راشد عن محيد بن مسلم االزدى قال

بني املاء أما بعد فحل بني احلسني وأصحابه و: زياد كتاب إىل عمر بن سعد
وال يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقي الزكي املظلوم أمري املؤمنني عثمان بن 

فبعث عمر بن سعد عمرو بن احلجاج على مخسمائة : عثمان بن عفان، قال
فارس، فرتلوا على الشريعة وحالوا بني حسني وأصحابه وبني املاء أن يسقوا منه 

 بن أيب حصني عبد اهللاونازله : قال. قطرة، وذلك قبل قتل احلسني بثالث
يا حسني أال تنظر إىل املاء كأنه كبد السماء : االزدى وعداده يف جبيلة فقال

  .واهللا ال تذوق منه قطرة حىت متوت عطشا
  .)٢(اللهم اقتله عطشا وال تغفر له أبدا: فقال احلسني

يقول القزويين يف  )(وأقدم اجليش األموي على قتل أطفال احلسني 
وبرز غالم من أخبية احلسني، ويف أذنيه دّرتان وهو مذعور : ألطففاجعة 

فجعل يلتفت مييناً ومشاالً، وقرطاه يتذبذبان فحمل عليه هاين بن ثبيت 
احلضرمي فضربه بالسيف فقتله، فصارت أمه تنظر إليه وال تتكلّم 
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١٧٨

  .)١(كاملدهوشة
 غري هذا فنادى يا قوم قتلتم أنصاري وأوالدي، وما بقي :يقول القزويين

  .الطفل، إن مل ترمحوين فارمحوا هذا الطفل، لقد جّف اللنب يف صدر أّمه
مث عاد . فرماه حرملة بسهم فوقع يف حنره فذحبه من الوريد إىل الوريد

وولد للحسني ابن وقت الظهر، . بالطفل مذبوحاً وحفر له جبفن سيفه ودفنه
 حجره فاذّن يف أذنه اليمىن فأيت به إىل احلسني وهو قاعد بباب اخليمة فأخذه يف
  .)٢(وأقام يف اليسرى، فرماه لعني فذحبه يف حجر احلسني

فخرج عبد اهللا بن احلسن وهو غالٌم مل يراهق من عند النساء، فشّد «
حىت وقف إىل جنب عّمه احلسني، فلحقته زينب بنت علي لتحسبه، فقال هلا 

واهللا ال أفارق :  شديداً وقالاحبسيه يا أخيت فأىب وامتنع عليها امتناعاً: احلسني
ويلك يابن  : احلسني بالسيف فقال له الغالمعمي، وأهوى أحبر بن كعب إىل

اخلبيثة أتقتل عّمي فضربه أحبر بالسيف فأتقاه الغالم بيده وأطّنها إىل اجللد فإذا 
يابن : يا عّماه يا أبتاه فأخذه احلسني فضّمه إليه وقال: هي معلّقة، ونادى الغالم

ي صرباً على ما نزل بك واحتسب يف ذلك األجر فإن اهللا يلحقك بآبائك أخ
  .)٣(» فذحبه يف حجر عّمه احلسنيالصاحلني فرماه حرملة بسهم
 رداءه داست اخليول جثمانه و سلب )(وبعد مقتل احلسني 
 ،فاخذ سراويله حبر بن كعب : يقول ابن خمنف،ورضت أضالعه وسبيت نسائه

 ،طيفته وكانت من خز وكان يسمى بعد قيس قطيفتهاخذ قيس بن االشعت ق
 واخذ سيفه رجل من بين هنشل ،واخذ نعليه رجل من بين اود يقال له األسود

ومال الناس على الورس . .بن دارم فوقع بعد ذلك إىل أهل حبيب بن بديل
ومال الناس على نساء احلسني وثقله ومتاعه فان كانت  ...واحللل وانتهبوها

مقتل .. .)٤(منها حىت تغلب عليه فيذهب به ازع ثوهبا عن ظهرهااملرأة لتن
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١٧٩

  .)(احلسني 
حدثين سليمان بن أيب راشد عن محيد بن مسلم قال : قال أبو خمنف

انتهيت إىل علي بن احلسني بن على األصغر وهو منبسط على فراش له وهو 
: قال .مريض وإذا مشر بن ذي اجلو شن يف رجالة معه يقولون أال نقتل هذا

فما زال ذلك ذئيب ادفع : اهللا أنقتل الصبيان إمنا هذا صيب؟ قالسبحان : فقلت
أال ال يدخلن بيت هؤالء : عنه كل من جاء حىت جاء عمر بن سعد فقال

 ومن اخذ من متاعهم شيئا فلريده ،النسوة احد، وال يعرضن هلذا الغالم املريض
  ..)١(فواهللا ما رد احد شيئا:  قال،عنهم

يف أصحابه من ينتدب للحسني ويوطئه بفرسه  مر بن سعد نادىمث أن ع
فاتوا فداسوا احلسني خبيوهلم حىت رضوا ظهره . .؟ فانتدب عشرة منهم

  ..)٢(وصدره
 )( وجد يف احلسني )(وقال الصادق « :عن ابن طاووس

واخذ سراويله حبر بن كعب التميمي ،ثالثة وثالثني طعنة وأربعة وثالثون ضربة
 واخذ عمامته االخنس بن مرثد بن ، صار زمنا مقعدا عن رجليهفروي انه

 واخذ ، وقيل جابر بن مرثد االزدي، فاعتم هبا فصار معتوها،علقمه احلضرمي
 )(وقطع أصبعه   واخذ خامته جدل بن سليم الكليب،نعليه األسود بن خالد

  .)٣(»مع اخلامت
 ن حواسر مسلباتمث اخرج النساء من اخليمة وأشعلوا فيها النار فخرج«

  .)٤(»ميشني سبايا يف اسر وذلة حافيات باكيات
أمر يزيد بن معاوية بغزو املدينة املنور فكانت وقعة  ويف السنة الثانية

احلرة اليت استبيحت فيها املنورة ثالثة أيام، وافتضت ألف عذراء من بنات 
رة آالف أكثر من عش) (املهاجرين واألنصار، وقتل من الالئذين حبرم النيب
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١٨٠

 وقتل من النساء والصبيان الكثري، وكان اجلندي يأخذ الطفل الرضيع ،رجل
 ،فتنتشر دماءه على األرض وأمه تنظر إليه فيجذبه من أمه ويضرب به احلائط

فقيل أن الرجل من أهل املدينة بعد ذلك كان إذا زوج ابنته : ل ابن الطقطقيقا
  .)١(ة احلرةال يضمن بكارهتا ويقول لعلها افتضت يف وقع

وافتض فيها حنو ألف بكر ومحل فيه من النساء :  وقال الفاضل الشرباوي
  .)٢(الاليت ال أزواج هلن حنو من ألف امرأة

كان يزيد بن معاوية يف مدة واليته قد سري إىل املدينة : وقال ابن خلكان
 فكانت ،جيشا مقدمه مسلم بن عقبة املري فنهبها وأخرج أهلها إىل هذه احلرة

 وهو مسطور يف التواريخ حىت قيل انه ،الوقعة هبا وجرى فيها ما يطول شرحه
بعد وقعة احلرة ولدت أكثر من ألف بكر من أهل املدينة بسبب ما جرى فيها 

  .من الفجور
قتل بضعة وسبعون : حدثنا حممد بن عمرو بن حزم قال: قال أبو معشر

ر وقتل أربعة من ولد زيد بن رجال من قريش وبضعة وسبعون رجال من األنصا
كفوا أيديكم فخرج حممد بن سعد بن : قال مسلم بن عقبه ألهل الشام. ثابت

. اهنبها ثالثا: أيب وقاص يريد القتال، فقاتلهم بعد الكف، فقال مسلم بن عقبه
  ..)٣(فقتل الناس وفضت النساء وهنبت األموال: قال

 يقول ،املشرفة باملنجنيقويف سنته الثالثة أقدم جيشه على ضرب الكعبة 
حىت إذا مضت ثالثة أيام من شهر ربيع األول يوم السبت سنة : الطربي يف ذك

مثل   قذفوا البيت باملنجنيق وحرقوه بالنار واخذوا يرجتزون ويقولون خطاره٦٤
  .)٤(»املزبد نرمي هبا أعواد هذا البيتالفتيق 

 بل كان ،عونإن سرية يزيد مثل سرية فر: قال املسعودي يف مروجه
 وان حكومة يزيد صارت عارا كبريا على ،فرعون اقل ظلما من يزيد يف الرعية
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١٨١

 وقتل سبط رسول ،ألنه ارتكب أعماال شنيعة كشرب اخلمر يف العلن،اإلسالم
ولعن اإلمام علي بن أيب طالب، وقذف الكعبة باحلجار وهدمها . .اهللا ص

  ..)١(حرة يف وقعة )(وحرقها، وإباحة مدينة رسول اهللا 
  القائد األموي احلجاج بن يوسف الثقفي : الصورة الثالثة

 مارس ، على البصرة والكوفة،وايل اخلليفة األموي مروان بن عبد امللك 
 عن تاريخ ،اجلرمية واإلرهاب وحكم الناس مبا خيرج اإلنسانية عن طبيعتها

مائة أحصينا من قتله احلجاج صربا فبلغ : اجلوزي عن هشام بن حسان قال
ووجد يف سجنه ثالثة وثالثون ألفاً ما جيب علي أحد : ألف وعشرين ألفا، قال

منهم قطع وال صلب والقتل، وكان سجنه حائطاً السقف فيه، فإذا آوي 
 ظل اجلدار يستظلون به من حر الشمس رمتهم احلرس إىلاملسجونون 

ن ال يلبث باحلجارة، وكان يطعمهم خبز الشعري خملوطاً بامللح والرماد، وكا
  .  يسود وجههالرجل يف سجنه إال يسرياً حىت

ويف مروج الذهب للمسعودي أنه وجد يف سجنه مخسون ألف رجل 
 أحد منهم العقوبة، وكان حيبس الرجال ى جتب عل ملامرأةوثالثون ألف 

والنساء يف مكان واحد، وقد قتل سعيد بن جبري وما فوق أدمي األرض إال وهو 
ما بقيت هللا حرمة إال وقد :  فيه عاصم بن أيب النجود الكويفحمتاج لعلمه، وقال

  .ارتكبها احلجاج بن يوسف الثقفي، وهو أول وال يقوم برمي الكعبة باملنجنيق
كان عدو اهللا يتزين تزين :  األشعريوقال فيه بريدة بن أيب موسي

ة، وهو املؤمنني ويصعد املنرب فيتكلم بكالم األخيار، فإذا نزل عمل عمل الفراعن
لو جاءت : ويقول فيه اخلليفة عمر بن عبد العزيز. أكذب يف حديثه من الدجال

  .كل أمة خببيثها وجئنا حنن باحلجاج لغلبناهم
وذكروا أن عبد امللك ملا كتب إىل : قال: جاء يف اإلمامة والسياسة

 توجه ومعه ألفا رجل من ،احلجاج يأمره باملسري إىل العراقيني وحيتال لقتلهم
 وتقدم بألفي رجل، ،وأربعة آالف من أخالط الناس ،اتلة أهل الشام ومحاهتممق
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١٨٢

  فلما دنا من البصرة،وحترى دخول ألبصره يوم اجلمعة يف حني أوان الصالة
 على كل باب مئة رجل بأسيافهم حتت ،أمرهم أن يتفرقوا على أبواب املسجد

 والواقعة فيهم، فال ،جدأرديتهم، وعهد إليهم أن إذا مسعتم أجللبه يف داخل املس
له   وكان املسجد،خيرجن خارج من باب املسجد حىت يسبقه رأسه إىل األرض

 ، فافترق القوم عن احلجاج فبدروا إىل األبواب، يدخل منها إليه،مثانية عشر بابا
 ودخل احلجاج وبني يديه مئة رجل و ،فجلسوا عندها مرتدين ينتظرون الصالة

 فقال ، وسيفه قد أفضى به إىل داخل إزاره،ردائهب خلفه مئة، كل رجل مرتد
قد   فإذا رأيتم،القوم يف خطبيت وسيحصبونين فسأكلم إين إذا دخلت: هلم

 واستعينوا باهللا، واصربوا أن اهللا ، فضعوا أسيافكم،وضعت عماميت على ركبيت
 صعد املنرب فحمد ، فلما دخل املسجد، وقد حانت وقت الصالة،مع الصابرين

أيها الناس أن أمري املؤمنني عبد امللك أمري استخلفه اهللا عز وجل يف :  قالاهللا مث
 وقسمة فيئكم، وأمرين ، وارتضاه إمام على عباده، وقد وآلين مصركم،بالده

 وإمضاء احلكم على ظاملكم، وصرف الثواب إىل احملسن ،بإنصاف مظلومكم
، ومنفذ عليكم عهده، الربي، والعقاب إىل العاصي املسي، واين متبع فيكم أمره

وأرجو بذلك من اهللا عز وجل اجملازاة، ومن خليفته املكافأة وأخربكم انه قلدين 
بسيفني حني توليته إياي عليكم، سيف رمحة، وسيف عذاب ونقمه، فأما 
سيف الرمحة فسقط مين يف الطريق، وما سيف النقمة فهو هذا، فحصبه الناس، 

عها على ركبته، فجعلت السيوف تربى فلما أكثروا عليه خلع عمامته، فوض
 ورءوا ، فلما مسع اخلارجون الكائنون على األبواب وقيعة الداخلني،الرقاب

 تلقوهم بالسيوف، فردعوا الناس إىل جوف ،تسارع الناس إىل اخلروج
 الواضح . فقتل منهم بضعة وسبعني ألفا،خارجا خيرج  ومل يتركوا على،املسجد

ماء إىل  حىت سالت الد.غة ظاهره ولكن دون سقوطهأن خربا كهذا تشوبه مبال
  .باب املسجد واىل السكك

  القائد صالح الدين األيويب: ثالثا
يسجل الكتاب واملؤرخون لصالح الدين األيويب انتصاره الباهر على 



 

١٨٣

 وحتفل كراريس التاريخ العريب ،م١١٨٧معركة حطني سنة  املسيحيني يف
 وال خيلوا قربه إىل هذا اليوم من زوار ،ينباإلشادة واإلطراء لشخص صالح الد

ذات األخالق الرفيعة والقيم  ،باعتباره الفاتح العظيم والشخصية التارخيية الفذة
بعض املؤرخني ال يرى يف صاحل الدين سوى شخصية عسكرية   إال أن،العالية

 مارست اإلرهاب والقهر وارتكبت اجلرمية دون أدىن وازع ،وسياسية مستبدة
ري السيد حسن األمني عرب كتابه املؤرخ واملفكر الكب يسجل ،ن أو ضمريمن دي

بعضا مما ال يكاد  )صالح الدين األيويب بني العباسيني والفاطميني والصليبيني(
يصدق القارئ للتاريخ الذي بني أيدينا أن الذي يتحدث عنه هو صالح الدين 

وثقها يف كتابه أن  يقول نقال عن مصادر ،األيويب بطل حطني وحمرر القدس
احتجز مجيع رجال األسرة الفاطمية يف مكان، واحتجز مجيع « صالح الدين

  .)١(»...نسائها يف مكان آخر، ومنع الفريقني من الزواج لئال يتناسلوا
 يقول عبد الرحيم ،وأوغل يف دماء الشيعة حىت مل يبقى هلم يف مصر باقية

واملَذَلَّة يف « بالقاضي الفاضل،بن علي البيساين قاضي صالح الدين، امللقب 
شيع الضالل شائعة، وُمزِّقوا كل ممزَّق، ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت 

  .)٢(»عليهم الكلمة تشريداً وقتالً
وأقدمت حكومة صالح الدين األيويب على تدمري املكتبة القاهرية  

 سابق يصفها األمني يف كتابه العامرة اليت كانت من أعظم مكتبات ذلك العصر
ألف كتاب خمطوط، مث ) ٦٠٠(كانت من الضخامة حبيث أهنا ضّمت «الذكر 

ما لبثت أن أُنشئت دار احلكمة القاهرية، وهي مل تكن أرففاً الحتواء الكتب 
فقط، ولكنها كانت تضم جيوشاً من املترمجني والعلماء والنّساخني، وكانت 

  .)٣(»بذلك جامعة متخصصة إلنتاج الكتب
 العلمية من نفائس الكتب اليت تعب الفاطميون يف مجعها، هذه الكنوز« 

وأنفقوا من األموال ما أنفقوا يف احلفاظ عليها، أصاهبا من صالح الدين ما 
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١٨٤

أصاب الفاطميني أنفسهم، ومثلما شهد العصر الفاطمي ازدهار املكتبات 
القاهرية، شهدت بداية عصر صالح الدين اهنيارها بفعل النهب واحلرق 

الدكتور الدكتور حممد كامل حسني ما جرى على  ، ويصف)١(»باالةوالالم
وكذلك ضاعت كنوز الفاطميني بيد التعصب «دور العلم الفاطمية بقوله 

ولكن هذه املوجة الفنية اليت طغت على «: ، وخيتم كالمه بالقول»املمقوت
يف مصر، سرعان ما أبادها األيوبيون فيما أبادوه من تراث هذا العصر الذهيب 

تاريخ مصر اإلسالمية، فضاع الشعر ومل يبق منه إالّ اسم الشاعر أحياناً إن قُدِّر 
المسه البقاء، وحنن ال نتردد يف اهتام األيوبيني جبنايتهم على تاريخ األدب 
املصري، لتعمدهم أن ميحوا كل أثر أديب ميت للفاطميني بصلة، فقد أحرقوا 

  .)٢(»كتبهم مبا فيها من دواوين الشعر
ومن مجلة «: ويقول ابن أيب طي يف وصف ما حلّ هبذه املكتبة الكربى

  .)٣(»ما باعوا خزانة الكتب، وكانت من عجائب الدنيا
ألنه مل يكن يف مجيع بالد اإلسالم دار كتب أعظم من اليت بالقاهرة يف «

القصر، ومن عجائبها أنه كان هبا ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ 
 أهنا كانت حتتوي على ألفي ألف وستمائة ألف كتاب، وكان الطربي، ويقال

  .)٤(»فيها من اخلطوط املنسوبة أشياء كثرية
وفيها من اخلطوط املنسوبة ما «: ويقول العماد األصفهاين يف ذلك

اختطفته األيدي واقتطعه التعدي، وكانت كاملرياث مع أمناء األيتام، يتصرف 
   .)٥(هبا بشَره االنتهاب وااللتهام

كانت مشاريعه ومطالبه متعددة ال «: يقول الدكتور حسني مؤنس
تنتهي، فكانت حاجته للمال ال تنتهي، وكان عماله من أقسى خلق اهللا على 
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١٨٥

الناس، ما مّر ببلده تاجر إالّ قصم اجلُباة ظهره، وما بدت ألي إنسان عالمة من 
لفالحون عالمات اليسار، إالّ أُنِذر بعذاب من رجال السلطان، وكان ا

والضعفاء معه يف جهد، ما أينعت يف حقوهلم مثرة إالّ تلقّفها اجلباة، وال سنبلة 
قمح إالّ استقرت يف خزائن السلطان، حىت أملق الناس يف أيامه، وخلّفهم على 

  .)١(»أبواب حمن وجماعات حصدت الناس حصداً
  اإلرهاب والتعصب الديين يف العهدين األموي والعباسي

لظاهريت اإلرهاب والتعصب الديين يف العصرين  متعددة ننقل صورا 
مي العريب األموي والعباسي على صعيد السلطة السياسية دون اجملتمع اإلسال

  :وذلك يف الوجيز التايل
أّنه ملّا دعي ليسأل عن : جاء يف مناقب اإلمام أيب حنيفة، للمكّيـ ١

 فاسترجعت نفسي الَّني :مسألة فقهّية من ِقَبل أحد األمويني، قال أبو حنيفة
  وأدين اهللا به، فكيف أصنع؟) (أقول فيها بقول علّي 

مثّ عزمت أنّ أْصُدقُه وأفتيه بالدين الذي أدين اهللا به، وذلك أنّ بين :  قال
أُمّية كانوا ال يفتون بقول علّي وال يأخذون به ـ إىل أنّ يقول ـ وكان علّي 

قال الشيخ، : عنه بني املشايخ أن يقولوااليذكر يف ذلك العصر بامسه، والعالمةُ 
  .)٢(ض للبالء من مسَّى ابنه علّياًومنعوا الناس أنّ يسّموا أبناءهم بامسه، ويتعّر

 :لوجاء قريب من هذا عن احلسن البصرّي عن يونس بن عبيد، قاـ ٢
  !قال رسول اهللا وإّنك مل تدركه: إّنك تقول! يا أبا سعيد: سألت احلسن، قلت

لقد سألتين عن شيٍء ما سألين عنه أحد قبلك، ولوال ! ابن أخييا :  قال
مرتلتك مّني ما أخربتك، إّني يف زمان كما ترى، وكان يف عمل احلّجاج، كلُّ 

قال رسول اهللا، فهو علّي بن أيب طالب، غري أّني يف زمان : شيٍء مسعتين أقول
  .)٣(ال أستطيع أن أذكر علّياً
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من آل أيب طالب؟ إن أحببناهم قُتلنا، وإن ماذا لقينا : وعن الشعّيبـ ٣
  . )١(أبغضناهم دخلنا النار

كان احلّجاج بن يوسف وايل العراق من قبل : قال ابن األثريـ ٤
ويف ُعنق سهل بن سعد ] األنصاري[األمويني قد ختم يف يد جابر بن عبد اهللا 

سمعوا تجّنبهم الناس وال يالساعدّي وأنس بن مالك، يريُد إذالهلم، وأن ي
  .)٢(منهم

جاء يف البداية والنهاية عن احتجاج عم الرشيد على حديث التقاء  ـ٥
فغضب الرشيد من ذلك غضبا . ؟التقيا يا أبا معاويةأين : ادم وموسى فقال

 .فاحضر ذلك. اتعترض على احلديث، علي بالنطع والسيف:  وقال.شديدا
 مث أمر بسجنه واقسم .ةهذه زندق:  فقال الرشيد.إليه يشفعون فيه فقام الناس

أن ال خيرج حىت خيرب عمن ألقى إليه هذا، فاقسم عمه باإلميان املغلظة ما قال 
هذا له احد وإمنا كانت هذه الكلمة بادرة مين وأنا استغفر اهللا وأتوب إليه 

دخلت على الرشيد وبني يديه رجل مضروب :  وقال بعضهم.فأطلقه. منها
قتلته ألنه قال :  فقال الرشيد،فا الرجل املقتولالعنق والسياف ميسح سيفه يف ق

   .)٣(» فقتلته على ذلك قربة إىل اهللا عز وجل،ن خملوقآالقر
  : مما ترويه أسفار التاريخ عن حمنة خلق القران ما يلي

كتب املأمون إىل نائبه ببغداد يأمره أن ميتحن القضاة واحملدثني بالقول 
 وقد عني املأمون مجاعة من احملدثني ،همخبلق القران وان يرسل إليه مجاعة من

ليحضرهم إليه، وهم حممد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم املستملي، 
ويزيد بن هارون، وحيي بن معني، وأبو خثيمة زهري بن حرب، وإمساعيل بن 

إىل الرقة فامتحنهم خبلق   وامحد بن الدورقي، فبعث هبم إىل املأمون،أيب مسعود
 فردهم إىل بغداد وأمر ، إىل ذلك واظهروا موافقته وهم كارهونالقران فأجابوه

واحضر خلقا من مشايخ  ،بإشهار أمرهم بني الفقهاء، ففعل إسحاق ذلك
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 ،احلديث والفقهاء وأئمة املساجد وغريهم، فدعاهم إىل ذلك عن أمر املأمون
 فأجابوه مبثل جواب أولئك ،وذكر هلم موافقة أولئك احملدثني له على ذلك

  .)١(موافقة هلم
إىل إسحاق أيضا بكتاب ثان يستدل به على القول خبلق  مث كتب املأمون

 وان يدعوهم إليه واىل القول خبلق ،ذلك على الناس  وأمر نائبه أن يقرا،القران
 وأبو ، وقتيبة، فاحضر أبو إسحاق مجاعة من األئمة وهم امحد بن حنبل،القران

 وسعدويه ،ندي، وعلي بن أيب مقاتلحيان الزيادي، وبشر بن الوليد الك
، وابن اهلرش، وابن عليه إسرائيلالواسطي، وعلي بن اجلعد، واسحاق بن ايب 

 وشيخ آخر من ساللة عمر كان قاضيا ،األكرب، وحيي بن عبد احلميد العمري
فلما دخلوا على أيب  .. وأبو معمر القطيعي،على الرقة، وأبو نصر التمار

ما تقول يف : ن الوليداملأمون فلما فهموه قال لبشر بإسحاق قرأ عليهم كتاب 
ليس عن هذا أسالك، وإمنا أسالك اهو :  قال.هو كالم اهللا: ؟ قالنآخلق القر

. ما أحسن غري هذا: فقال. أسالك هذا وال عن: قال. ليس خبالق: خملوق؟ قال
ي تشهد أن ال اله إال اهللا أحدا فردا مل يكن قبله ش:  فقال.وصمم على ذلك

وال بعده شي وال يشبهه شيئا من خلقه يف معىن من املعاين وال وجه من 
مث امتحنهم رجال  .فكتب. اكتب ما قال: فقال للكاتب! نعم: الوجوه؟ قال

 فكان إذا امتنع الرجل منهم امتحنه ،رجال فأكثرهم امتنع من القول خبلق القران
  قال ال يشبه شي من خلقه ومن،بالرقعة اليت وافق عليها بشر بن الوليد الكندي

نعم كما قال بشر بن الوليد : املعاين وال وجه من الوجوه فيقوليف معىن من 
يقال ال يشبه شي من خلقه يف معىن من املعاين وال وجه من  الكندي من انه

إىل امتحان امحد بن حنبل نعم كما قال بشر وملا انتهت النوبة : فيقول الوجوه
 .القران كالم اهللا ال أزيد على هذا: ن خملوق؟ فقالآأتقول أن القر: فقال له
ليس كمثله شي وهو السميع (أقول : الرقعة؟ فقالما تقول يف هذه : فقال له
فقال له . انه يقول مسيع بإذن بصري بعني: فقال رجل من املعتزلة) البصري
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 أردت منها ما أرداه اهللا منها وهو: ما أردت بقولك مسيع بصري؟ فقال: إسحاق
فكتب جوابات القوم رجال رجال . كما وصف نفسه وال أزيد على ذلك

 وكان من احلاضرين من أجاب إىل القول خبلق القران ،وبعث هبا إىل املأمون
مصانعة مكرها ألهنم كانوا يعزلون من ال جييب عن وظائفه، وان كان له رزق 

يخ حديث على بيت املال قطع، وان كان مفتيا منع من اإلفتاء، وان كان ش
  .ردع عن اإلمساع واألداء

فلما وصلت جوابات القوم إىل املأمون بعث هبا إىل نائبه ميدحه على 
ذلك ويرد على كل فرد فرد ما قال يف كتاب أرسله وأمر نائبه أن ميتحنهم 

 ومن مل جيب منهم فابعثه إىل ،أيضا فمن أجاب منهم شهر أمره يف الناس
 ،ا به حىت يصل إىل أمري املؤمنني فريى فيه رايةعسكر أمري املؤمنني مقيد حمتفظ

ومن رأيه أن يضرب عنق من مل يقل بقوله، فعند ذلك عقد النائب ببغداد 
جملسا آخر واحضر أولئك وفيهم إبراهيم بن املهدي، وكان صاحبا لبشر بن 

  ...)١(الوليد الكندي وقد نص املأمون على قتلهما أن مل جييبا على الفور
أمون جاء بعده املعتصم باهللا وكان على دين املأمون يف وبعد موت امل

مث جاء اخلرب بان :  يقول ابن كثري على لسان اإلمام امحد بن حنبل،هذا األمر
 وان األمر شديد، ،املعتصم قد ويل اخلالفة وقد انضم إليه امحد بن أيب داود

  .. .)٢(ري ونالين منهم أذى كث،فردونا إىل بغداد يف سفينة مع بعض االسارى
وكان يف رجليه القيود، ومات صاحبه حممد بن نوح يف : ابن كثري قال

 فأودع ،الطريق وصلى عليه امحد، فلما رجع امحد إىل بغداد دخلها يف رمضان
 وقيل نيفا وثالثني شهرا، مث خرج إىل ،يف السجن حنوا من مثانية وعشرين شهرا

 قال ،السجن زاد يف قيودهالضرب بني يدي املعتصم، وقد كان امحد وهو يف 
:  فلما نظر إيل وعنده ابن أيب داوود قال،فأدخلت على املعتصم مث دعيت :امحد

فلما دنوت منه وسلمت  أليس قد زعمت انه حدث السن وهذا شيخ مكهل؟
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فجلست ! اجلس:  يزل يدنيين حىت قربت منه مث قالفلم. أدنه: عليه قال يل
يا أمري املؤمنني إىل ما دعا إليه ابن :  قلتوقد أثقلين احلديد، فمكثت ساعة مث

فاين اشهد : قلت. إىل شهادة أن ال اله إال اهللا: ؟ قال)(عمك رسول اهللا 
 مث ،مث ذكرت له حديث ابن عباس يف وفد عبد القيس: قال. أن ال اله إال اهللا

مث تكلم ابن أيب داوود :  قال.)(فهذا الذي دعا إليه رسول اهللا : قلت
لوال انك كنت يف :  مل أتفقه كالمه، مث قال املعتصم وذلك إين،ه افهمهبكالم ل

يا عبد الرمحن امل آمرك أن ترفع :  مث قال،يد من كان قبلي مل أتعرض إليك
ناظره يا عبد : اهللا اكرب، هذا فرج للمسلمني، مث قال: فقلت: احملنة؟ قال امحد

فقال .  القران؟ فلم اجبهالرمحن، كلمه، فقال يل عبد الرمحن ما تقول يف خلق
القران من علم اهللا، : فقلت. ؟ فسكتما تقول يف العلم: فقلت. اجبه: ماملعتص

يا أمري : ومن زعم أن علم اهللا خملوق فقد كفر باهللا، فسكت فقالوا فيما بينهم
كان اهللا وال : املؤمنني كفرك وكفرنا، فلم يلتفت إىل ذلك، فقال عبد الرمحن

 . فجعلوا يتكلمون من ههنا وههنا.هللا وال علم؟ فسكتكان ا: فقلت. قران
. يا أمري املؤمنني أعطوين شيئا من كتاب اهللا أو سنة رسوله حىت أقول به: فقلت

وهل يقوم اإلسالم : وأنت ال تقول إال هبذا وهذا؟ فقلت: فقال ابن أيب داوود
  ....)١(وجرت مناظرات طويلة. إال هبما

يا أمري : لوا إىل استعمال جاه اخلليفة، فقالوافلما مل يقم هلم معه حجة عد
يا أمري : املؤمنني هذا كافر ضال مضل، وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد

فعند ذلك محي . املؤمنني ليس من تدبري اخلالفة أن ختلي سبيله ويغلب خليفتني
فعند : واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة وهو يظن أهنم على شي، قال امحد

خذوه : لعنك اهللا، طمعت فيك أن جتيبين فلم جتبين، مث قال: لك قال يلذ
فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبني  :قال امحد. واخلعوه واسحبوه
 ،مصرورة يف ثويب) ( وكان معي شعرات من شعر النيب ،والسياط وأنا انظر

 إن رسول يا أمري املؤمنني اهللا اهللا،:  فقلت.فجردوين منه وصرت بني العقابني
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ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال اهللا إال اهللا إال بإحدى : قال) (اهللا 
ثالث وتلوث احلديث، فبم تستحل دمي ومل آت شيئا من هذا؟ يا أمري املؤمنني 

: مث مل يزالوا يقولون له. اذكر وقوفك بني اهللا كوقويف بني يديك، فكأنه امسك
فأمر يب فقمت بني العقابني وجيء يا أمري املؤمنني انه ضال مضل كافر، 

 ،بكرسي فأقمت عليه وأمرين بعضهم أن آخذ بيدي اخلشبتني فلم افهم
فتخلعت يداي وجيء بالضرابني ومعهم السياط فجعل احدهم يضربين سوطني 

 ،شد قطع اهللا يديك وجيي اآلخر فيضربين سوطني مث اآلخر كذلك: ويقول له
 فإذا سكن الضرب على ،ي مرارافضربوين اسواطا فأغمي علي وذهب عقل

وحيك : عقلي، وقام املعتصم يدعوين إىل قوهلم فلم اجبه، وجعلوا يقولون
 مث دعاين فلم اجبه، فاعادو الضرب مث جاء إيل ، فلم اقبل،اخلليفة على راسك

 مث أعادوا الضرب فذهب ،فدعاين فلم أعقل ما قال من شدة الضرب: الثالثة
ومل اشعر  ،به ذلك من أمري، وأمر يب فأطلقتعقلي فلم أحس بالضرب وأرع

  ...)١(إال وأنا يف حجرة من بيت
وزير اخلليفة ـ عمل الوزير حامد بن العباس : يف هذا الشأنـ ٧
ولد (دة على احلسني بن منصور احلالج على إلصاق هتمة الر) م٩٣٢( املقتدر

وط فما فضرب ألف س : قال ابن األثري.وجنح يف ذلك)  صويف شهري.م٨٥٩يف 
تأوه، مث قطعت يده، مث رجله، مث يده، مث رجله، مث قتل واحرق بالنار، فلما 

  ..)٢(»صار رمادا القي يف دجلة ونصب الرأس ببغداد
أنا واحلالج شي واحد : )م٩٣٦تويف (الجيقول أبو بكر الشبلي عن احل 

  .فخلصين جنوين وأهلكه عقله
ليفة القادر فقهاء استتاب اخل: ابن كثري ما يلي جاء يف روايةـ ٨
 وتربوا من االعتزال والرفض واملقاالت املخالفة ، فاظهروا الرجوع،املعتزلة
 وأخذت خطوطهم بذلك، وإهنم مىت خالفوا احل فيهم من النكال ،لإلسالم
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 وامتثل حممود بن سبكتكني أمر اخلليفة، واسنت ،والعقوبة ما يتعظ به أمثاهلم
قتل املعتزلة والرافضة واإلمساعيلية والقرامطة بسننه يف بالد خرسان وغريها يف 

 وابعد ، وأمر بلعنهم على املنابر، فصلبهم وحبسهم ونفاهم،واجلهمية واملشبهة
  .)١(» ونفاهم عن ديارهم وصار ذلك سنة يف اإلسالم،مجيع طوائف أهل البدع

  يف العهدين األموي والعباسي  إرهاب احلرب
  : ننقل صورا متعددة وذلك فيما يلي

على :تاريخ الطربي :هناية حكم بين أمية وارتقاء أل العباس السلطةـ ١
 جتمع تسعون  ـ قائد جيوش أيب مسلم اخلراساينـ بن علي عبد اهللامائدة 

وبسط عليهم ، فضربوا بالعمد حىت قتلواعبد اهللا فأمر ،رجال من بين أمية
  . مجيعا فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنني بعضهم حىت ماتوا،األنطاع

 ، وعبد امللك، ويزيد،معاوية:  بنبش قبور بين أمية بدمشقعبد اهللاوأمر 
 مل يبل منها إال انفه، فضربه وصلبه وحرقه، ،لكنه وجد جثة هشام سليمة

بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، ومل يفلت  عبد اهللاوذراه يف الريح، وتتبع 
. .هم يف هنر أيب فطرس فقتل،منهم إال رضيع أو من هرب إىل األندلس

  .)٢(»ستصفى كل شي هلم من مال وغري ذلكوا
وقتل سليمان بن علي مجاعة من بين أمية يف البصرة، وأمر هبم فجروا «

  .)٣(»بأرجلهم والقوا على الطريق فأكلتهم الكالب
كان الربامكة من أهم دعائم  :نكبة الربامكة يف عهد هارون الرشيد ـ٢

ودمر  )وزير اخلليفة(قتل جعفر الربمكي « ارون الرشيده احلكم العباسي إال أن
قطع   وأدرس آثارهم، وذهب بصغارهم وكبارهم، وروي أن الرشيد،ديارهم

  .)٤(» وصلبت مث حرقت بعد ذلك،باثنني رأس جعفر وصلبه وشقت جثثه
على  قد خرجا ومها: وابنه حيي) (زيد بن علي بن احلسني ـ ٣
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١٩٢

وكنا : قال سعيد بن هيثم :ه االموين هبم بعد موهتم يروى يف ما فعله ب،بين أمية
 وكان بايع زيدا أكثر من اثين ـمع زيد يف مخسمائة وأهل الشام اثنا عشر ألفا 

 إذ فصل رجل من أهل الشام من كلب على فرس رائع ـعشر ألفا فغدروا 
 فجعل زيد يبكي حىت ابتلت حليته )(فلم يزل شتما لفاطمة بنت رسول اهللا 

احد يغضب  ؟ أما)(أما احد يغضب لفاطمة بنت رسول اهللا : يقولوجعل 
مث حتول الشامي عن فرسه : ؟ أما احد يغضب هللا؟ قال)(لرسول اهللا 
  .فركب بغلة

وثبت زيد يف أصحابه حىت إذا كان عند جنح الليل رمي زيد بسهم 
فأصاب جانب جبهته اليسرى فرتل السهم يف الدماغ فرجع ورجع أصحابه 

  .ظن أهل الشام أهنم رجعوا إال للمساء والليلوال ي
فحدثين سلمة بن ثابت وكان من أصحاب زيد وكان : قال ابوخمنف

أقبلت انأ وأصحايب : آخر من انصرف عنه هو وغالم ملعاوية بن إسحاق، قال
نقتفي أثر زيد فنجده قد دخل بيت حران بن أيب كرمية يف سكة الربيد يف دور 

ه فقلت له جعلين اهللا فداك أبا احلسني وانطلق ناس ارحب وشاكر فدخلت علي
  .من أصحابه فجاؤا بطبيب يقال له سفيان موىل لبين دواس

املوت أيسر علي مما أنا : إنك إن نزعته من رأسك مت قال: فقال له
  .فيه

  .فأخذ الكلبتني فانتزعه فساعة انتزاعه مات صلوات اهللا عليه: قال
يف  اريه؟ فقال بعضهم نلبسه درعني مث نلقيهأين ندفه؟ وأين نو: قال القوم

  .املاء
  .ال بل حنتز رأسه مث نلقيه بني القتلى: وقال بعضهم

  .ال واهللا ال يأكل حلم أيب السباع: فقال حيىي بن زيد: قال
  .وقال بعضهم حنمله إىل العباسية فندنه فيها

  .فقبلوا رأيي
ثري حىت إذا حنن مكنا فانطلقنا فحفرنا له حفرتني وفيها يومئذ ماء ك: قال

  .له دفناه مث أجرينا عليه املاء ومعنا عبد سندي



 

١٩٣

عبد حبشي كان موىل لعبد احلميد : قال سعيد بن هيثم يف حديثه
هو : الرؤاسي وكان معمر بن هيثم قد اخذ صفقته لزيد وقال حيىي بن صاحل

  .مملوك لزيد سندي وكان حضرهم
 زرعا له حني وجبت كان نبطي يسقي: قال ابوخمنف عن كهمس قال

الشمس فرآهم حيث دفنوه، فلما أصبح أتى احلكم بن الصلت فدهلم على 
  .موضع قربه فسرح إليه يوسف بن عمر، العباس بن سعيد املري

  .بعث احلجاج بن القاسم فاستخرجوه على بعري: قال ابوخمنف
فنظرت واهللا إليه حني اقبل به : قال هشام فحدثين نصر بن قابوس قال

مجل قد شد باحلبال وعليه قميص اصفر هروي فألقي من البعري على باب على 
  .القصر فخر كأنه جبل

فأمر به فصلب بالكناسة، وصلب معه معاوية بن إسحاق، وزياد اهلندي 
  .ونصر بن خزمية العبسي

حدثنا : حدثنا ابوبكر اجلبلي قال: فحدثين احلسن بن علي اآلدمي قال
حدثنا الوليد  :حدثنا موسى بن حممد قال: ي قالنرب العنعبد الرمح بن عبد اهللا

  .كنت مع الزهري بالرصافة فسمع أصوات لعابني: بن حممد املوقري قال
هذا : وليد، أنظر ما هذا فأشرفت من كوة يف بيته فقلت يا: فقال يل

  .أهلك أهل هذا البيت العجلة: رأس زيد بن علي فاستوى جالسا مث قال
انه : حدثين موسى بن أيب حبيب: أبوخمنفأو ميلكون؟ قال : فقلت

مكث مصلوبا إىل أيام الوليد ابن يزيد، فلما ظهر حيىي بن زيد كتب الوليد إىل 
  .أما بعد«: يوسف

رقه وانسفه يف اليم فإذا أتاك كتايب هذا فانظر عجل أهل العراق فاح
  .»نسفا والسالم

زله من فأن . عند ذلك خراش بن حوشبـ لعنه اهللا ـفأمر به يوسف 
  .جذعه فأحرقه بالنار، مث جعله يف قواصر مث محله يف سفينة مث ذراه يف الفرات

حدثنا : حدثنا جعفر بن حيىي االزدي قال:  قالعبد اهللاحدثين احلسن بن 
نعيم املالئي عن مساعة  حدثنا أبو:  خالد املقري، قالأختحممد بن علي ابن 



 

١٩٤

با بالكناسة فما رأى احد له رأيت زيد بن علي مصلو: بن موسى الطحان قال
  .عورة استرسل جلد من بطنه من قدامه ومن خلفه حىت ستر عورته

: حدثين ابوعبيد الصرييف قال: حدثنا ابوالفرج علي بن احلسني قال
حدثنا : حدثنا سهل بن عامر قال: حدثنا حممد بن علي بن خلف العطار قال

  .باب اجلوزجانرأيت حيىي بن زيد مصلوبا على :  قالاألمحرجعفر 
فبعث برأسه إىل نصر بن سيار فبعث :  عن أبيهرعبد الغفاقال عمر بن 

ت املسودة فأنزلوه  به نصر إىل الوليد بن يزيد، فلم يزل مصلوبا حىت اذا جاء
وغسلوه وكفنوه وحنطوه مث دفنوه فعل ذلك خالد بن إبراهيم ابوداود البكري 

  .وحازم بن خزمية وعيسى بن ماهان
 االمناطي إسحاق امحد حممد بن حممد بن أبااحلاكم قال ـ ٤

انه ملا بين املنصور األبنية ببغداد، جعل يطلب : النيسابوري بإسناد متصل ذكره
العلوية طلبا شديدا، وجيعل من ظفر به منهم يف االسطوانات اجملوفة املبنية من 

 من ، عليه شعر اسود،اجلص واألجر، فظفر ذات يوم بغالم منهم حسن الوجه
فسلمه إىل البناء الذي كان يبين له ) (ولد احلسن بن علي بن أيب طالب 

وأمره أن جيعله يف جوف اسطوانة ويبين عليه، ووكل به من ثقاته من يراعي 
 ،فجعله البناء يف جوف اسطوانة!  حىت جيعله يف جوف اسطوانة مبشهده،ذلك

 وقال .ل منها الروحيف االسطوانة فرجة يدخ  فترك،رقة عليه ورمحة فدخلته
 فاصرب فاين سأخرجك من جوف هذه االسطوانة إذا ،ال باس عليك: للغالم

وملا جن الليل جاء البناء يف ظلمته واخرج ذلك العلوي من جوف ! جن الليل 
اتق اهللا يف دمي ودم الفعلة الذين معي وغيب :  وقال له.تلك االسطوانة

لمة هذه الليلة من جوف هذه  فاين إمنا أخرجتك يف ظ،شخصك وانج بنفسك
يوم ) (االسطوانة ألين خفت أن تركتك فيها أن يكون جدك رسول اهللا 

 قال .غيب وال ترجع إىل أمك: ي بني يدي اهللا عز وجل مث قال لهالقيامة خصم
فان كان هذا هكذا فعرف أمي أين قد جنوت وهربت لتطيب نفسها : الغالم

فهرب الغالم وال يدري !. ي إليها وجهويقل جزعها وبكاؤها أن مل يكن لعود
  !!أين يقصد من ارض اهللا وال أي بلد يقع 



 

١٩٥

وقد كان الغالم عرفين مكان أمه وأعطاين العالمة : قال ذلك البناء
شعره، فانتهيت إليها يف املوضع الذي كان قد دلين عليه، فسمعت دويا كدوي 

 خرب ابنها وأعطيتها  فدنوت منها وعرفتها، فعلمت أهنا أمه،النحل من البكاء
   .)١(شعره، وانصرفت

بن علي بن أيب  أمر املتوكل هبدم قرب احلسني) ٨٥١(يف العام ـ ٥ 
من ملنازل والدور ونودي يف الناس مبنعهم عن أجملي إىل  طالب وما حوله

  .)٢(»املكان
م هزم حيي القرمطي ٩٠٣يف العام : بعض ما جاء عن الربامكةـ ٦

لعباسيني يف دمشق، لكنه قتل، فاجتمع ما بقي من املعروف بالشيخ جيشا ل
 ، فاشتدت شوكته،القرامطة حول أخيه احلسني، وأجابه أكثر أهل البوادي

وسار إىل دمشق فقيض خراجا، وانصرف عنهم، مث سار إىل محص فصاحلهم، 
 مث إىل ، مث إىل بعلبك فقتل أهلها ـ النساء والصبيانـمث إىل محاة فقتل أهلها 

 إال انه قتل كل بين هاشم والبهائم والصبيان، وسيب وقتل ،احل سكاهناسلميه فص
 ـوأخاف يف القرى اليت حول سلمية، فاستفحل أمره إىل أن استطاع بدر 

  .)٣(» أن يهزمه ويقتل من أصحابه خلقا كثريا ـموىل بن طولون
 اهنزم القرامطة وقتل منهم خلق كثري واسر كثريون ٩٠٤ويف العام (

واسر أمريهم، فاستقدم اخلليفة املكتفي يف بغداد ، ينج إال القليلمنهم، ومل
مجاعة من أعيان القرامطة ورؤؤسهم يف العراق فقطع أيديهم وأرجلهم وضرب 
أعناقهم، أما بالنسبة أليب الشامه فقد قطع يديه ووضع على خواصره خشبا 

  .)٤()اجلسر مشتعلة مث ضرب عنقه ورفع رأسه على خشبة ونصبت على
م انتفض أهل محص على اخلليفة األموي مروان بن ٧٤٥يف العام ـ ٧
من القتلى حول  وقتل عامة من خرج عليه وصلب مخسمائة فقاتلهم حممد
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١٩٦

وكذلك فعل أهل الغوطة يف دمشق فاستباح مروان عسكرهم واحرق  املدينة
املزة وكذلك فعل يف أهل فلسطني بقيادة تابث بن نعيم فانتصر عليهم أصحاب 

تابث مع أوالده الثالثة فقطعت أيديهم وأرجلهم مث صلبوا على  ان فأسروامرو
  .)١(باب دمشق
وهو من أهم قواد املعتصم اهتم انه ساعد املازيار يف العام : االفشنيـ ٨
عليه فقبض على االفشني  م وروي أن املازيار قد اعترف٨٣٩-هـ ٢٢٤

مر به املعتصم فصلب م فأ٨٤١وحوكم وسجن إىل أن تويف يف احلبس يف العام 
  .)٢(مث احرق مث ذري رماده يف دجله

غيالن الدمشقي أملعتزيل كتب إىل اخلليفة األموي عمر بن  يروى أن ـ٩
عبد العزيز منتقدا اإلسراف واإلسفاف من أفراد البيت األموي فكلفه اخلليفة 
زاد مبهمة اإلشراف على بيع الثروات املصادرة من األسرة األموية احلاكمة يف م

وبعد .. تعالوا إىل متاع اخلونة تعالوا إىل متاع الظلمة: علين فيقف غيالن قائال
تويل هشام بن عبد امللك أمر به فقطعت يديه ورجليه ولسانه وصلب على باب 

  .)٣ ()دمشق
فقد أرادت الظروف أال يستطيع العرب منذ « :يقول طه حسنيـ ١٠

يف حلظة من ) الدين والسياسة(م أن خيلصوا من هذين املؤثرين طهور اإلسال
إن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان . .حلظات حياهتم يف القرنني األول والثاين

كان يؤثر العصبية على كل شي وقد ارتكب وقعة احلرة اليت انتهكت فيها 
حرمات األنصار يف املدينة واليت انتقمت فيها قريش من الذين انتصروا عليها يف 

ما يقول الرواة حني يقصون . ألنصار بعدها قائمة وال أمربدر واليت مل تقم ل
وقعة احلرة انه قتل فيها مثانون من الذين شهدوا بدرا أي من الذين أذلوا 

  .)٤(»قريشا
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١٩٧

أصبح من الواضح أن العالقات بني رجال : حسن الغريب يقول األستاذ
مة، السلطة كانت مشوبة باحلذر والشك فال صداقات دائمة وال عداوات دائ

 فالسلطة كانت أساسا ال غىن عنها ،مل تكن تربطهم أية مواثيق دينية أو أخالقية
 وامن ،يف سبيل امتالك الثروة، ومواطن الثروة كانت يف إيرادات األمصار

 كانت الشعوب العاملة يف األمصار ،األمصار كان أمنا للثروة وتأمينا عليها
على قدم وساق يف سبيل احملافظة يتم   لذا كان التسابق،قاعدة إلنتاج الثروة

على امن السلطة بدءا باخلالفة انتهاء بإمرة اجليوش واحلظوة بإمرة مصر من 
 مرورا بالتسابق على كرسي الوزارة أو رئاسة الدواوين وكان السيف ،األمصار

والقوة أداة السلطة وأمانا الستمرارها، فمن خضع طائعا ألويل األمر كانت 
 مل خيضع فكان السيف خري املؤدبني، وقلما كان السيف حياته يف مأمن ومن
  .يستريح يف غمد

فإذا ما قمنا بفتح كتب التراث لشعرنا بأنفسنا تنقطع وحنن ننتظر السنة  
 فتنة تذهب ضحاياها باآلالف، ،اليت ال نقرا فيها عن حدوث فتنة أو أكثر

الفنت والقتل فتنقطع األنفاس وال جتد حمطة تستريح فيها من متابعة أخبار 
والسيب وقطع األيدي واألرجل والرؤؤس، فال يهنا بال اخلليفة أو وزير أو 
عامل على مصر من األمصار إذا مل يتوج انتصاراته بالرؤؤس املقطوعة واألرجل 

  ...املبتورة والبطون املبقورة
  .وابن العم مع ابن عمه،اقتتل األخ مع أخيه، والعم مع ابن األخ

  .ع وزرائه وتآمر الوزراء على الوزراءاقتتل اخلليفة م
  . اقتتل اخلليفة مع عماله على األمصار، واقتتل العمال مع العمال
  .اقتتل اخلليفة مع التأثرين على ظلمه، واقتتل الثوار مع الثوار

  .هنب اخلليفة مجيع املوارد ووزعها على قصوره وأهله وحاشيته
  . واختمواوهنب الوزراء الواسطة بني الناهب واملنهوب

 وتربعوا على عروش  ـ أداة القمع املباشرـهنب العمال على األمصار 
  .من اجلماجم اجملبولة بالدم والعرق

ضاعت اخلالفة وأصبحت الغاية امتالكا للسلطة بأي غطاء أو أي ستار 



 

١٩٨

يف سبيل امتالك املال وأصبحت اخلالفة اليت أرادها املسلمون أداة لفرض 
  ...)١(سبيل خري البشر عبئا على الشريعة وعلى البشر معاالشريعة السماوية يف 

  )(والتعصب يف جمتمعات األنبياء ظاهريت اإلرهاب 
القدمية يف عصور ما قبل وما بعد امليالد من ظاهريت  مل ختلوا اجملتمعات
واجهتهم التيارات احلاكمة يف   واألنبياء السماويني،اإلرهاب والتعصب

بية أدت إىل قتل العديد منهم يف هناية األمر، كما جمتمعاهتم مبمارسات إرها
ويستغلها  يتعصب هلا الفرد واجه األنبياء ذهنية سائدة وقيم متداولة

الربجوازيون احلاكمون من اجل حماربة املناهج اإلصالحية اليت حيملها النيب 
ات  ذلك أن الربامج اإلصالحية النبوية حتمل يف طياهتا إزاحة أفراد الطبق،املرسل

 واحنسار امتيازاهتا املالية وسلطاهتا احلاكمة عن مواقع القيادة والسيطرة
 لذلك كان رد فعلها متسما ،لصاحل الطبقات املعدمة واملهمشة االجتماعية

لو انه مت يف أجواء من السلم األهلي  بالعنف باعتباره حال سريعا وناجعا لصراع
  .اكمني واملرتبطني هبمواإلرادة احلرة لكان يف غري صاحل األفراد احل

مل يكن النيب قادرا على مواجهة سياسة اإلرهاب والبطش والتعصب 
املقيت للقيم احلاكمة والدين الوثين القائم فقد كانت دعوته سلمية الطابع 

عسكرية من   ومل يكن النيب وأتباعه قادرين على خوض مواجهة،واحلركة
 كنظام ارتكازي يف جمتمعاهتم خالهلا حيققون أهدافهم ويفرضون دين التوحيد

 لذلك فان األنبياء عادة ما يلجئون إىل قو ة السماء املطلقة يف حسم ،الوثنية
 ليتسىن هلم ،أمام دعوة التوحيد بالدعاء على القوم الذين يقفون عائقا،الصراع
  .نزول العذاب وهالك املعاندين إرساء دعائم النظام اجلديد بعد

 يقول عز وجل عن نيب ،ن الكرميآت القرمن خالل آيا تتضح الصورة
   :)(اهللا إبراهيم 

  ِبيِه  ِإذْ قَالَ َأل·َولَقَْد َآَتْيَنا ِإْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ِبِه َعاِلِمَني

                                           
F١Eא٢١٣א J٢١٤K 
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ا لََها َعاِبِديَن  قَالُوا َوَجْدَنا َآَباَءَن·َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماِثيلُ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ 
 قَالُوا أَِجئَْتَنا ِبالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن · قَالَ لَقَْد كُْنُتْم أَْنُتْم َوَآَباُؤكُْم ِفي َضلَاٍل ُمِبٍني ·
ْرِض الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى كُْم َربُّ السََّماَواِت َواَأل قَالَ َبل َربُّ·ِعِبَني الال

 ·ِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم َبْعَد أَنْ ُتَولُّوا ُمْدِبِريَن  َوَتاللَِّه َأل·ِديَن ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِه
 قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا ِبَآِلَهِتَنا · كَِبًريا لَُهْم لََعلَُّهْم ِإلَْيِه َيْرِجُعونَ فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا ِإال
 قَالُوا فَأُْتوا ِبِه ·َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه ِإْبَراِهيُم  قَالُوا َسِمْعَنا فًَتى ·ِإنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني 

 · قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا ِبَآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم ·َعلَى أَْعُيِن النَّاِس لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ 
 فََرَجُعوا ِإلَى أَْنفُِسِهْم ·قَالَ َبلْ فََعلَُه كَِبُريُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم ِإنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ 

ِء ِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤال ثُمَّ ُنِكُسوا َعلَى ُرُءوِس·فَقَالُوا ِإنَّكُْم أَْنُتُم الظَّاِلُمونَ 
 أُفٍّ · َيُضرُّكُْم ا ال َيْنفَُعكُْم َشْيئًا َوال قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َم·َيْنِطقُونَ 
 قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا َآِلَهَتكُْم ِإنْ · َتْعِقلُونَ ُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَالِلَما َتْعُبلَكُْم َو

  .)١(كُْنُتْم فَاِعِلَني
َوِإلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْوِم : عز وجل يقول  وعن قوم شعيب

غَْيُرُه َوال َتْنقُُصوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ ِإنِّي أََراكُْم ِبَخْيٍر اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن ِإلٍَه 
 َوَيا قَْوِم أَْوفُوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ ·َوِإنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْوٍم ُمِحيٍط 

 َبِقيَّةُ اللَِّه ·ِض ُمفِْسِديَن ِبالِْقْسِط َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْر
 قَالُوا َيا ُشَعْيُب أََصلَاُتَك ·َخْيٌر لَكُْم ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني َوَما أََنا َعلَْيكُْم ِبَحِفيٍظ 

الَْحِليُم َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك َألْنَت 
 قَالَ َيا قَْوِم أََرأَْيُتْم ِإنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَرَزقَِني ِمْنُه ِرْزقًا َحَسًنا ·الرَِّشيُد 
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َوَما أُِريُد أَنْ أَُخاِلفَكُْم ِإلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه ِإنْ أُِريُد ِإال اِإلْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما 
 َوَيا قَْوِم ال َيْجِرَمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ·ال ِباللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوِإلَْيِه أُِنيُب َتْوِفيِقي ِإ

ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوٍح أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلٍح َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم 
 قَالُوا َيا ُشَعْيُب ·وُبوا ِإلَْيِه ِإنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد  َواْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُت·ِبَبِعيٍد 

َما َنفْقَُه كَِثًريا ِممَّا َتقُولُ َوِإنَّا لََنَراَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَْوال َرْهطَُك لََرَجْمَناَك َوَما أَْنَت 
  .)١(َعلَْيَنا ِبَعِزيٍز

ْرَسلَْنا ُنوًحا ِإلَى قَْوِمِه ِإنِّي َولَقَْد أَ: ن الكرميآوعن قوم نوح يقول القر 
 · أَنْ ال َتْعُبُدوا ِإال اللََّه ِإنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْوٍم أَِليٍم ·لَكُْم َنِذيٌر ُمِبٌني 

 ِإال فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك ِإال َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك
الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّأِْي َوَما َنَرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضٍل َبلْ َنظُنُّكُْم 

  .)٢(كَاِذِبنيٍَ
: ن الكرميآ يقول القر،وعن ميل تلك اجملتمعات إىل السلف من آبائهم

ََيْعُبُد َآَباُؤَنا فَأِْتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإنْ كُْنَت قَالُوا أَِجئَْتَنا ِلَنْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَان 
 قَالَ قَْد َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم ِرْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُوَنِني ِفي ·ِمَن الصَّاِدِقَني 

ْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعكُْم أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوَآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن فَا
  .)٣(ِمَن الُْمْنَتِظِريَن

 كََما َيْعُبُد َآَباُؤُهْم ِمْن  ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد َهُؤالِء َما َيْعُبُدونَ ِإال َتُك ِفيفَال 
  .)٤(قَْبلُ َوِإنَّا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم غَْيَر َمْنقُوٍص

 ْرِض َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر كٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواَألَشقَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه
 َبَشٌر ِمثْلَُنا ُتِريُدونَ مى قَالُوا ِإنْ أَْنُتْم ِإاللَكُْم ِمْن ذُُنوِبكُْم َوُيَؤخَِّركُْم ِإلَى أََجٍل ُمَس

                                           
F١E٨٣٩٠K 
F٢E٢٤٢٧K 
F٣Eא٧٠א٧١K 
F٤E١٠٨١٠٩K 



 

٢٠١

   .)١(ٍنيأَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد َآَباُؤَنا فَأُْتوَنا ِبُسلْطَاٍن ُمِب
َرُجلٌ ُيِريُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا يَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا ِإالُتْتلَى َعلَْيِهْم َآَياُتَنا َب 

 ِإفٌْك ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ُؤكُْم َوقَالُوا َما َهذَا ِإالكَانَ َيْعُبُد َآَبا
  .)٢(ٌر ُمِبٌني ِسْحمَّا َجاَءُهْم ِإنْ َهذَا ِإالِللَْحقِّ لَ

لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه فَِقٌري : ن الكرميآيقول القر 
َوَنْحُن أَغِْنَياُء َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم اَألْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا َعذَاَب 

 الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ ·أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس ِبظَالٍم ِللَْعِبيِد  ذَِلَك ِبَما قَدََّمْت ·الَْحِريِق 
اللََّه َعِهَد ِإلَْيَنا أَال ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى َيأِْتَيَنا ِبقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجاَءكُْم 

  .)٣(ْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم ِإنْ كُْنُتْم َصاِدِقَنيُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي ِبالَْبيَِّناِت َوِبالَِّذي قُلُْت
َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكَتاِب أَنْ ُتَنزِّلَ َعلَْيِهْم ِكَتاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد : وقوله تعاىل

 ِبظُلِْمِهْم ثُمَّ َسأَلُوا ُموَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَقَالُوا أَِرَنا اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ
اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت فََعفَْوَنا َعْن ذَِلَك َوَآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَاًنا 

  .)٤(ُمِبيًنا
 ،يف اآليتني أعاله يقف أصحاب السلطة والنفوذ يف مواجهة األنبياء 

ن الكرمي آوحيفل القر ،»زيةالطبقة الربجوا«بـيعرفهم علم االجتماع عادة 
 ومن ،الفريدة طابعا وميزة من ميزاته الفكرية بذكر هذا األمر حىت اختذ ذلك

األنبياء الذين خاضوا غمار املواجهة مع أعلى سلطة سياسية واجتماعية 
 ونيب اهللا ،يف مقابل امللك منرود )(وعسكرية يف أزماهنم نيب اهللا إبراهيم 

:  يقول عز وجل،صر الذي ادعى بأنه اله يف األرضموسى يف مواجهة فرعون م
 أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِِّه أَنْ َآَتاُه اللَُّه الُْملَْك ِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َربَِّي

 َيأِْتي ِبالشَّْمِس الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُْحِيي َوأُِميُت قَالَ ِإْبَراِهيُم فَِإنَّ اللََّه
 َيْهِدي الْقَْوَم ِهَت الَِّذي كَفََر َواللَُّه الِمَن الَْمْشِرِق فَأِْت ِبَها ِمَن الَْمْغِرِب فَُب
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٢٠٢

  .)١(الظَّاِلِمَني
انتقاما منه  يف حفرة مشتعلة وانتهى اجلدال بني إبراهيم وقومه بان رموه 

وا ِبِه َعلَى أَْعُيِن النَّاِس لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ قَالُوا فَأُْت:  قال تعاىل ،وانتصارا آلهلتهم
 قَالَ َبلْ فََعلَُه كَِبُريُهْم َهذَا · قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا ِبَآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم ·

ْنُتُم الظَّاِلُمونَ  فََرَجُعوا ِإلَى أَْنفُِسِهْم فَقَالُوا ِإنَّكُْم أَ·فَاْسأَلُوُهْم ِإنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ 
 قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن · ثُمَّ ُنِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطقُونَ ·

 أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ·ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعكُْم َشْيئًا َوال َيُضرُّكُْم 
 قُلَْنا َيا َناُر · قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا َآِلَهَتكُْم ِإنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني · أَفَال َتْعِقلُونَ

  .)٢(كُوِني َبْرًدا َوَسالًما َعلَى ِإْبَراِهيَم
إبراهيم النيب مل يقم بأي عمل عدائي جتاه سلطة النمرود والدين السائد  

والنظام االجتماعي قابله يف قومه، ودعا إىل دينه باحلسىن إال أن النمرود 
  .بالبطش واإلرهاب والتعصب

ن الكرمي لبين إسرائيل كمثال بارزا على ممارستهم اإلرهاب آويف ذم القر 
  :صد العديد من اآليات منها ما يليوالتعصب تر
َساًنا َوِإذْ أََخذَْنا ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيلَ ال َتْعُبُدونَ ِإال اللََّه َوِبالَْواِلَدْيِن ِإْح

َوِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِني َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوَآُتوا 
 َوِإذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم ال ·الزَّكَاةَ ثُمَّ َتَولَّْيُتْم ِإال قَِليلًا ِمْنكُْم َوأَْنُتْم ُمْعِرُضونَ 

ْخِرُجونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدَياِركُْم ثُمَّ أَقَْرْرُتْم َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ َتْسِفكُونَ ِدَماَءكُْم َوال ُت
 ثُمَّ أَْنُتْم َهُؤالِء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم َوُتْخِرُجونَ فَِريقًا ِمْنكُْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتظَاَهُرونَ ·

اَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم َعلَْيِهْم ِباِإلثِْم َوالُْعْدَواِن َوِإنْ َيأُْتوكُْم أَُس
ِإْخَراُجُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ ِبَبْعِض الِْكَتاِب َوَتكْفُُرونَ ِبَبْعٍض فََما َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك 
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٢٠٣

ِب َوَما اللَُّه ِمْنكُْم ِإال ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ ِإلَى أََشدِّ الَْعذَا
 أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِباَآلِخَرِة فَال ُيَخفَُّف ·ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَملُونَ 

 َولَقَْد َآَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه ·َعْنُهُم الَْعذَاُب َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ 
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح الْقُُدِس أَفَكُلََّما َجاَءكُْم ِبالرُُّسِل َوَآَتْي

 َوقَالُوا ·َرُسولٌ ِبَما ال َتْهَوى أَْنفُُسكُُم اْسَتكَْبْرُتْم فَفَِريقًا كَذَّْبُتْم َوفَِريقًا َتقُْتلُونَ 
 َولَمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ·ِرِهْم فَقَِليال َما ُيْؤِمُنونَ قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لََعَنُهُم اللَُّه ِبكُفْ

ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا فَلَمَّا 
 ِبئَْسَما اْشَتَرْوا ِبِه أَْنفَُسُهْم ·َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا ِبِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفِريَن 

أَنْ َيكْفُُروا ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه َبْغًيا أَنْ ُيَنزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
ِبَما  َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َآِمُنوا ·فََباُءوا ِبَغَضٍب َعلَى غََضٍب َوِللْكَاِفِريَن َعذَاٌب ُمِهٌني 

أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن ِبَما أُْنِزلَ َعلَْيَنا َوَيكْفُُرونَ ِبَما َوَراَءُه َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما 
  .)١(َمَعُهْم قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنِبَياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني

سيما نيب اهللا موسى ء هبا األنبياء الكرامات اليت جابرغم املعجزات وال 
) (مل يسلموا ،وابتعادا عن اجلادة مل يزدد بنوا إسرائيل إال تعصبا وإرهابا 

املرتل على عبده واختذوا العجل من  أنفسهم وعقوهلم وأرواحهم هلدي اهللا
َعلَْيكُْم َوأَنِّي َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اذْكُُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت  قال تعاىل ،دونه

 َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجِزي َنفٌْس َعْن َنفٍْس َشْيئًا َولَا ُيقَْبلُ ·فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 
 َوِإذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن َآِل ·ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ 

ْم ُسوَء الَْعذَاِب ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُْم َوَيْسَتْحُيونَ ِنَساَءكُْم َوِفي ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُ
 َوِإذْ فََرقَْنا ِبكُُم الَْبْحَر فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا َآلَ ·ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم 
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أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن  َوِإذْ َواَعْدَنا ُموَسى ·ِفْرَعْونَ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 
 َوِإذْ · ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ·َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ 

قَْوِمِه َيا قَْوِم  َوِإذْ قَالَ ُموَسى ِل·َآَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ 
ِإنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَْنفَُسكُْم ِباتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ فَُتوُبوا ِإلَى َباِرِئكُْم فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم 

 َوِإذْ قُلُْتْم َيا ·ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد َباِرِئكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم 
 ·ى لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ ُموَس

 َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم َوأَْنَزلَْنا ·ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى 

   .)١(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ
جرت بني موسى وهارون تعرب عن هذه احلقيقة بكل   ولعل احملاورة اليت

وضوح عندما أجاب هارون على عتاب موسى له بعدم منعهم من عبادة 
وَسى ِإلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ ِبئَْسَما َخلَفُْتُموِني ِمْن َولَمَّا َرَجَع ُم :العجل 

َبْعِدي أََعِجلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم َوأَلْقَى الْأَلَْواَح َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه َيُجرُُّه ِإلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ 
لَا ُتْشِمْت ِبَي الْأَْعَداَء َولَا َتْجَعلِْني َمَع ِإنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُوِني َوكَاُدوا َيقُْتلُوَنِني فَ

  .)٢(الْقَْوِم الظَّاِلِمَني
ميتلكون القدرة الواقعية على حماربة خمالفيهم ) (مل يكن األنبياء  

ن الكرمي العديد من اآليات اليت تدل على آ ويف هذا يسجل القر،ونشر رسالتهم
 منها ما ، غضب اهللا عليهم تارة أخرىدعاء األنبياء على أقوامهم تارة وحلول

  يلي 
فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكَْبُروا ِفي الْأَْرِض ِبَغْيِر الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً ـ ١

 ·ونَ أََولَْم َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوكَاُنوا ِبَآَياِتَنا َيْجَحُد
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فَأَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم ِرًحيا َصْرَصًرا ِفي أَيَّاٍم َنِحَساٍت ِلُنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزِي ِفي الَْحَياِة 
  .)١( ُيْنَصُرونَُب الَْآِخَرِة أَْخَزى َوُهْم الالدُّْنَيا َولََعذَا
لُْهَدى فَأََخذَْتُهْم َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى اـ ٢

  .)٢(َصاِعقَةُ الَْعذَاِب الُْهوِن ِبَما كَاُنوا َيكِْسُبونَ
َوقَْوَم ُنوٍح لَمَّا كَذَُّبوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاِس َآَيةً ـ ٣

  .)٣(َوأَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاًبا أَِليًما
ما جرى على ابره ة احلبشي عندما أراد  ويستعرض القران الكرمي -٤

أَلَْم  ·أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبأَْصَحاِب الِْفيِل  غزو مكة املكرمة وهدم الكعبة
 َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن · َوأَْرَسلَ َعلَْيِهْم طَْيًرا أََباِبيلَ ·َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍل 

  .)٤(ُهْم كََعْصٍف َمأْكُوٍل فََجَعلَ·ِسجِّيٍل 

  صور من إرهاب وتعصب الكنيسة املسيحية 
كان للكنيسة املسيحية يف العصور الوسيطة دورا مركزيا يف كبت 

والتضييق على حركة  احلريات العلمية والفلسفية والفكرية والدينية واالجتماعية
مت على باملوت  وعرب حماكمها الدينية حك،التطور والعمران اإلنساين يف أوربا

من أناس عاديني ومفكرين  شنقا وحرقا على اآلالف من الرجال و النساء
والفلك والطب بدعوى املروق عن الدين والردة  وفالسفة وعلماء يف الطبيعة

 –م ١٤٥٢ فعلى سبيل املثال يف عام ، وخمالفة املسلمات الدينية،عن املسيحية
لثالث جلنة دعيت ب اللجنة هـ أسست يف روما على يد البابا بولس ا٨٥٦

 ومهمتها األساسية رصد ،يرأسهم البابا بنفسه  كرادلة٦املقدسة، وتألفت من 
 وانبثق ، واحلكم عليهم مبا يتناسب وحجم جرائمهم،املناوئني للديانة املسيحية

                                           
F١E١٥١٦K 
F٢E١٧K 
F٣E٣٧אK 
F٤EאK 



 

٢٠٦

 ووظيفتها »جلنة التتبيث«ـجلنة مسيت ب هـ٩١٦ –م ١٥٥٩منها يف العام 
  . وأحرقت كميات ضخمة منها،ب احملرم قراءهتاتنظيم قائمة بعناوين الكت

 عينت حمكمة التفتيش الديين يف اسبانيا جلنة مكونة ،م١٤٧٨يف عام  
 تقوم اللجنة ،من ستة قسيسني للتحقيق يف هتم املروق وخمالفة الدين املسيحي

 وذلك ، أثناء عفو عام»اهلرطقة«الدين يعترفون بتهم يطلق عليها بتشجيع 
وان يقول كل  إعالنه التوبة  مث يصفح عنه شرط،لية أو كفارةبفرض غرامة ما

  .آخرين ما يعرفه عن هراطقة
 وتبقيه ،بالقبض عليه وإذا ما اقتنعت احملكمة بإدانة شخص فإهنا تأمر 

ومتنع عنه الزيارة وال يبلغ بالتهم املوجهةاليه حىت جيرب على  مقيدا بالسالسل
فانه يف   ما اعترف خيلى سبيله وأما إذا أىب فإذا،االعتراف بتهم حتددها احملكمة

ليكره على االعتراف ويسمح له باختيار حمامني للدفاع  أحيان كثرية يعذب
  .عنه

 ،إال أن احملكمة كانت تفرض عقوبة اإلعدام ضد صاحب اهلرطقة الكبري
  ومن األحكام اليت سجلها التاريخ 

ت  وأحرقت رفا، شخص٥٢م احرق ١٤٨٦ إىل ١٤٨٣يف عام ـ 
 وصودرت أموال حوايل ألف شخص، ،شخص ممن أعلنوا التوبة ١٦٥٠

  . تائبا١٨٣وعوقب 
 شخص حكم ٣١١٢م ١٥٠٨-١٤٨٠الضحايا عام  بلغ عدد ـ

  . بعقوبات خمتلفة٢٩١٤٨٤ وعوقب ،عليهم باملوت حرقا
وكان بعض املفتشني يعانون من أمراض نفسية سادية إذ حكم احدهم 

   . شخصا باحلرق أحياء١٨٠ م على١٤٣٩يف يوم واحد من عام 
ومن املعروف أن حماكم التفتيش الكنسي يف اسبانيا اقل صرامة من سائر 
حماكم التفتيش يف سائر أوربا، ففي القرن السادس عشر امليالدي اقر املذهب 

 ،و شنت محالت واسعة ضد أتباع املذهب الكاتلوكي االجنيليكاين يف اجنلترا
م حيرم فيه امللكة ١٥٧٠ أوربا مرسوما يف عام واصدر البابا بيوس اخلامس يف
 وحيل رعاياها من الوالء له، وسن القضاء ،اليزابيت من دخول الكنيسة



 

٢٠٧

االجنليزي قوانني صارمة جدا ضد أتباع املذهب الكاتلوكي تصل إىل اإلعدام 
شخص تتبث ضده هتمة عدم حضور الصلوات االجنليكانية يعاقب   وكل،شنقا

   .بعشرين جنيها يف الشهربدفع غرامة تقدر 
 يف مقاطعة برناتيا الفرنسية يف أواخر القرن الثاين عشر ظهر مصلحان

وكانا معارضني للعديد  )داوود الدينايت(والثاين ) أموري البيناوي(دعى األول ي
باحلرق،  وحكت عليهما عاجلة  فشكلت األخرية حمكمة،من عقائد الكنيسة

  .بنبش قربيهما وإحراق رفاهتما  الكنيسة فأمرت،فهربا حىت ماتا متواريان
وظهر يف روما فيلسوف يدعى جورد انوبرونو وكان من أبناء الكنيسة 

 تسلم الكنيسة باحلقائق العلمية الدامغة ونبذ التشدد إال انه نادى بان ورجاهلا
والتعاطي من علماء الطبيعة ورواد الفلسفة وعدم حماربة حرية الرأي والفكر 

   .واحرق يف مدينة روما دت له الكنيسة واهتم باملروقفتص ،اإلبداع
واحرق ) جون هيس(الدكتور م كفر الراهب البوهيي ١٤١٥يف عام 

بالنار لفكره املنفتح وملخاطبته العوام بلغة البومهية عوضا عن الالتينية لغة 
يف مدينة الهاي الراهب اهلولندي هرمان فان  ١٥١٢واحرق عام  ،الكنيسة

  .يه مبادئ أرسطو الفلسفية وفلسفة الفيلسوف العريب ابن رشدريزويك لتبن
ويقدر بعض املؤرخني أن عدد ضحايا الكنيسة األوربية يف العصور  

   . وهم أحياء٢٢٠٠٠ احرق منهم ٣٠٠٠٠الوسيطة بلغ 
ومل يقتصر التعصب واإلرهاب الذي مارسته الكنيسة على أعدائها  

 داخل أروقتها ومؤسساهتا املذهبية التقليديني إذ سرعان ما استفحل الداء
والعقائدية، ففي عاصمة املسيحية روما حدث تنازع على كرسي البابوية بني 

   شخص ١٣٧الرموز واألعوان فقتل يف يوم واحد 
مبشرا بان مرمي العذراء ليس  ظهر يف القرن الرابع امليالدي لنسطوريوس
لذلك فقد ارتئ أن ـ رية أم الطبيعة اإلهلية يف املسيح بل أم الطبيعة البش

وكان يف ذلك يرد على ـ  مرمي أم للمسيح ال أم هللا للمسيحيني القول بان
قد إحدى العقائد املسيحية اليت تقول بان إذا كان املسيح إهلا كانت مرمي 

وملا طلب منه العودة عن آرائه مل يفعل فصدر أمر  محلت يف اهللا أي أهنا أم اهللا



 

٢٠٨

 وقامت تظاهرات صاخبة ضده ورحل إىل ،نيسةوحرم من دخول الك بعزله
وانشئوا مدرسة مسيت كنائس يف شرقي سوريا  شيد أتباعه انطاكيه وبعد وفاته

 وملا اضطهدهم اإلمرباطور ،وانكبوا على ترمجة الفلسفية اليونانية )الرها(ب 
  .زينون انتقلوا إىل فارس وانشئوا مدرسة نصيبني
وتيوكوس رئيس دير قريب من يف القرن اخلامس امليالدي أعلن ا

القسطنطينية أن املسيح ليس له طبيعتان بشرية وإهلية وإمنا طبيعة واحدة هي 
الطبيعة أالهية ولكن بطريق القسطنطينية أنكر عليه ذلك ودعا إىل اجتماع حملي 
كانت نتيجته أن حرم اوتيكوس من املسيحية واصدر جملس آخر يف العام 

  .ن يقول بوجود طبيعة واحدة للمسيحم قرارا يلعن فيه كل م٤٣٩
  صور من اإلرهاب والتعصب يف اجملتمعات اإلسالمية 

السياسي والديين يولد يف الغالبية العظمى من األحيان حالة من  الصراع 
 وحيوهلا إىل تيار ضاغط باجتاه التصعيد والتوتر، ،التأثر واالستنفار لدى العامة

والقيم السائدة،   خالل النظم االجتماعية مع األحداث منتتعاطذلك أن العامة 
متحجر غري قادر  ،واألفكار املتداولة، إن العقل اجلماعي عادة عقل تقليدي

 على النقيض متاما من العقل الفردي، و يترك العامة يف ،على التطور واالرتقاء
الغالبية العظمى من األحيان التصريف الواقعي لألمور والتفكري العقلي 

املتزن للقادة السياسيني أو الروحيني الذين ال يستطيعون عادة املوضوعي 
 فيقرون ما يقره العامة حفاظا على ،الرأي العام املساند هلم مواجهة ضغط

  .مراكزهم القيادية سواء كانت زمنية أو شرعية
وتبعية عمياء،  مل خيلوا اجملتمع اإلسالمي العريب من عواطف هوجاء

العديد من  االجتماعية  فكان أن اعترت احلياة،،دينطالت كافة أوجه النشاط امل
 من أياالصراعات الدموية ذات االرتكاز الديين والعقائدي دون وقوف 

  .وبواعثه بوجه منطلقاته السلطتني الدينية والسياسية
 ولعل من أهم ،إىل يومنا هذا) (انه صراع مستمر منذ وفاة النيب 

على خلق نظام سياسي  قدرة األمةعدم  أسباب عدم توقف طوفانه املزلل



 

٢٠٩

 وهو ما يعرف باملفهوم املعاصر ،بأمان تتعايش فيه كافة الطوائف واجتماعي
 واجملتمع اإلنساين املتمدن ،بدولة القانون واملؤسسات واحلريات العامة

 الذي تنعدم فيه ظواهر كاإلرهاب والتعصب يف معظم مناهل ،واحلضاري
  .النشاط الفردي واجلماعي

 عصرنا الراهن وكاستمرار للقرون املاضية تتربع على مقاليد احلكمويف 
  أنظمة

مشولية تستأثر بالسلطة والثروة وليس من أجندهتا السلم األهلي والوئام 
  .ما بني طوائف الشعب

بل أن إيقاظ الفنت الطائفية واملذهبية يصب يف العديد من األحيان يف 
 عصرنا الراهن، حىت يشتغل الشعب صاحل تلك األنظمة سواء يف السابق أو يف

بينما تتفرد األنظمة  بتوافه األمور، وبقضايا ليس هلا اثر يف الواقع اخلارجي،
والثروة الوفرية، بينما يقبع الشعب يف الذل واملهانة ،احلاكمة بالسلطة املطلقة

 مث إن تلبد احملافل ،اخلالبة يف املشاحنات الطائفية والعقائدية وتسترتف طاقاته
األهلية بالصراعات الطائفية جيعل طوائف الشعب حباجة إىل محاية الدولة 

يف الوجيز التايل صور  ،يف الداخل الشمولية املتسلطة، مما يعزز من سلطتها
األمة اإلسالمية من املاضي الذي ما يزال يستحكم يف كافة أوجه حياة  معربة

  :يف العصر احلديث
وأتى مجاعة إىل «: م٤٤٣ يقول سبط ابن اجلوزي يف حوادث سنة

 فنهبوه وأخذوا ما فيه وأخرجوا مجاعة من مشهد موسى بن جعفر 
قبورهم فأحرقوهم مثل العوين الشاعر والناشئ واحلدوجي وطرحوا النار يف 
ضريح موسى وحممد فاحترق الضرحيان والقباب الساج، وحفروا ضريح موسى 

  .)١(»فنوه عند اإلمام أمحد بن حنبلليخرجوه ويد
ويف صفر كبست دار أيب جعفر الطوسي فقيه «: وجاء يف مرآة الزمان

الشيعة بالكرخ، وأخذ ما فيها من الكتب وغريها وكرسي كان جيلس عليه 

                                           
F١Eא٩א٥٧٧K 



 

٢١٠

للكالم ومناجيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قدمياً حيملوهنا معهم إذا 
آلخر  ربيع ا٨ويف ... قصدوا زيارة املشهدين، فأحرق اجلميع يف سوق الكرخ

يا : عاد مجاعة إىل موسى بن جعفر فصعد رجل منهم على الضريح وقال
موسى بن جعفر إن كنت حتب أبا بكر وعمر فرمحك اهللا وإن كنت تبغضهما 

  .»... ف
وقعت فتنة عظيمة بني أهل «: ٣٤٥يقول ابن كثري يف حوادث سنة 

 سب عن رجل قمي أنه: أصبهان وأهل قم بسبب املذهب وكان سببها أنه قيل
بعض الصحابة وكان من أصحاب شحنة أصفهان فثار أهلها واستعانوا بأهل 

وقتلوا من السواد فاجتمعوا يف خلق ال حيصون كثره، وحضروا دار الشحنة 
  .)١(»الشيعة خلقا كثرياً

يف احملرم قتلت الشيعة جبميع بالد إفريقيا، «: ـ قال ابن األثري ٤٠٧سنة 
س ركب ومشى يف القريوان والناس يسلمون وكان سبب ذلك أن املعز بن بادي

هؤالء روافض : عليه ويدعون لـه فاجتاز مجاعة فسأل عنهم، فقيل لـه
فانصرفت العامة من . رضي اهللا عن أيب بكر وعمر: يسبون أبا بكر وعمر فقال

وهو مكان جيتمع فيه الشيعة فقتلوا منهم، . فورها إىل درب املقلى من القريوان
لعسكر وأتباعهم طمعاً يف النهب، وانبسطت أيدي العامة وكان ذلك شهوة ا

يف الشيعة وأغراهم عامل القريوان وحرضهم، وسبب ذلك أنه كان قد أصلح 
أمور البلد فبلغه أن املعز بن باديس يريد عزله فأراد فساده فقتل من الشيعة 

جتمع خلقاً كثرياً واحرقوا بالنار، وهنبت ديارهم وقتلوا يف مجيع افريقية، وا
مجاعة منهم إىل قصر املنصور قريب القريوان، فتحصنوا به فحصرهم العامة، 
وضيقوا عليهم، فاشتد عليهم اجلوع فأقبلوا خيرجون والناس يقتلوهنم حىت قتلوا 

  .)٢(»هدية إىل اجلامع فقتلوا كلهمعن آخرهم، وجلأ من كان منهم بامل
حلسني كما تقدم يف العاشر منها عملت الرافضة عزاء ا«: ـ ٣٥٣سنة 

                                           
F١Eאאא١١٢٢٤KK@ @
F٢Eאאא١٢٥K 



 

٢١١

 يف السنة املاضية، اقتتل الروافض وأهل السنة يف هذا اليوم قتاالً شديداً وانتهبت
   .)١(»األموال

يف عاشر من احملرم منها عملت الروافض بدعتهم كما «: ـ  ٣٦١ سنة 
تقدم، ويف احملرم منها أغارت الروم على اجلزيرة وديار بكر فقتلوا خلقاً من 

ا يف البالد كذلك يقتلون إىل أن وصلوا نصيبني، ففعلوا ذلك أهل الرها، وسارو
ومل يغن عن تلك النواحي أبو تغلب بن محدان واليها شيئاً وال دافع عنهم وال 
لـه قوة فعند ذلك ذهب أهل اجلزيرة إىل بغداد وأرادوا أن يدخلوا على 

د، فذهبت وكان خبتيار بن معز الدولة مشغوالً بالصي. اخلليفة فلم ميكنهم ذلك
الرسل وراءه فبعث احلاجب يستنفر الناس، فتجهز خلق كثري من العامة وكتب 
إىل تغلب أن يعد املرية واإلقامة فأظهر السرور والفرح وملا جتهزت العامة للغزاة 
 وقعت بينهم وبني الروافض وأهل السنة وأحرق أهل السنة دور الروافض يف

  .)٢(»الشر كله منكم: الكرخ وقالوا
فيها يف عاشوراء عملت البدعة الشنيعة على عادة «: ـ  ٣٦٣ سنة

قليل (الروافض ووقعت فتنة عظيمة بني أهل السنة والروافض، وكال الفريقني 
أو عدميه بعيد عن السداد، وذلك أن مجاعة من أهل السنة أركبوا امرأة ) عقل

حاب نقاتل أص: ومسوها عائشة وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبري وقالوا
 فقتل بسبب ذلك من الفريقني خلق كثري وعاث العيارون يف البلد فساداً .علي

  .)٣(»نهم فقتلوا وصلبوا فسكنت الفتنةوهنبت األموال مث أخذ مجاعة م
فيها كانت وقعت عظيمة بني السنة والروافض فقويت «:  ـ ٤٢٢سنة 

تضى وهنبت عليهم السنة وقتلوا خلقاً منهم وهنبوا الكرخ ودار الشريف املر
العامة دور اليهود ألهنم نسبوا إىل معاونة الروافض وتعدى النهب إىل دور 

ثــم سكــنت بعـــد كــثرية وانتشرت الفتنة جــداً 

                                           
F١Eאאא١١٢٨٦K 
F٢Eא٣٠٧K 
F٣Eא٣١٢KK 



 

٢١٢

  .)١(»ذلك
يف صفر منها وقع احلرب بني الروافض والسنة فقتل «:  ـ ٤٤٣سنة 

ليها بالذهب من الفريقني خلق كثري، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا ع
حممد وعلي خري البشر فمن رضي فقد شكر ومن أىب فقد كفر، فأنكرت السنة 

يف هذا فنشبت احلرب بينهم واستمر القتال بينهم ) (أقران علي مع حممد 
إىل ربيع األول فقتل رجل هامشي فدفن عند اإلمام أمحد ورجع السنة من دفنه، 

وسى وحممد اجلواد، وقبور فنهبوا مشهد موسى بن جعفر، وأحرقوا ضريح م
بين بويه وقبور من هناك من الوزراء، وأحرق قرب جعفر بن املنصور وحممد 
األمني وأم زبيدة، وقبور كثرية جداً، وانتشرت الفتنة وجتاوزوا احلدود وقد 
قابلهم أولئك الروافض أيضاً مبفاسد كثرية وبعثروا قبوراً قدمية وأحرقوا من فيها 

وا بقرب اإلمام أمحد فمنعهم الرقيب وخاف غائلة ذلك، من الصاحلني حىت مه
وتسلط على الرافضة عيار يقال لـه القطيعي كان يتبع رؤوسهم وكبارهم 

  .)٢(» وغيلة وعظمة احملنة بسبب ذلكفيقتلهم جهاراً
وفيها ألزم الروافض بترك اآلذان حبي على خري العمل «:  ـ ٤٤٨سنة 

الصبح وبعد حي على الفالح بالصالة خري وأمروا أن ينادي مؤذهنم يف أذان 
: من النوم مرتني وأزيل ما كان على أبواب املساجد ومساجدهم من كتابة

حممد وعلي خري البشر، ودخل املنشدون من باب البصرة إىل باب الكرخ 
ينشدون القصائد اليت فيها مدح الصحابة، وذلك ألن نوء الروافض قد اضمحل 

اً وكانوا يقووهنم وينصروهنم فزالوا وبادوا وذهبت ألن بين بويه كانوا حكام
دولتهم، وجاء بعدهم قوم آخرون من أتراك السلجوقية الذين حيبون أهل السنة 
ويوالوهنم ويرفعون قدرهم، واهللا احملمود إذا على طول املدى، وأمر رئيس 
غلو الرؤساء بقتل أيب عبد اهللا اجلالب شيخ الروافض ملا تظاهر به من الرفض وال

  .)٣(» أبو جعفر الطوسي وهنبت دارهفيه فقتل على باب دكانه وهرب
                                           

F١Eא١٢٣٩K 
F٢Eא٧٩K 
F٣Eא١٢א٨٦K 



 

٢١٣

 فتنة بني احلنابلة والشافعية ٥١٤م ١١٢٠وقعت يف بغداد يف العام « ـ
  .)١(» الفتنةإطفاءاضطر معها احد فقهاء الشافعية الن يترك بغداد من اجل 

  : ننقل ما يليواألخبارالسري  ومن متفرقات
كان شيخنا : اه عن ابن العرّيب قال ابن العرّيبرو» االعتصام«عن ـ ١

أبو بكر الفهرّي يرفع يَديه عند الركوع، وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب 
مالك والشافعّي، وتفعله الشيعة، فحضر عندي يوماً يف َمْحَرس أيب الشَّْعراء 
بالشَّْعر موضع تدريسي، عند صالة الظهر ودخل املسجد من احملرس املذكور، 

تقّدم إىل الصّف االَّول، وأنا يف مؤّخره قاعداً على طاقات البحر، أتنّسم الريح ف
رئيس البحر وقائده، يف نفر من ) أبو متنة(من شّدة احلّر، ومعي يف صّف واحٍد 

  .أصحابه ينتظر الصالة، ويتطلّع على املراكب
بو فلّما رفع الشيخ الفهرّي يَديه يف الركوع ويف رفع الرأس منه، قال أ

قوموا إليه ! أال ترى إىل هذا املشرقّي كيف دخل مسجدنا؟: متنة وأصحابه
  !!فاقتلوه وارموا به يف البحر فال يراكم أحد
هذا الطرطوشّي فقيه، ! سبحان اهللا: فطار قليب من بني جواحني وقلت

يفعل، وهو مذهب ) (كذلك كان النّيب : وِلَم يرفع يديه؟ فقلت: فقالوا يل
  .ة أهل املدينة عنهمالك يف رواي

وجعلت أُسكّتهم وأُسكّنهم، حّتى فرغ من صالته، وقمت له إىل 
املسكن من احملرس، ورأى تغّير وجهي فأنكره، وسألين فأعلمته، فضحك، 

  !من أين يل أن أُقتل على ُسنٍَّة؟: وقال
وحيلّ لك هذا؟ فإّنك بني قوم إن أقمَت هبا قاموا عليك، ورّبما : فقلت
   .ذهب دُمك
  .)٢(دع هذا الكالم، وُخذ يف غريه: فقال
 مل ،دخل األناضول وأراد أن يصلي يف احد املساجد:  ابن بطوطةـ٢

                                           
F١Eאאא١٢١٨٧K 
F٢E١אW٣٥٨K 



 

٢١٤

 تتساقط يكد يكرب تكبرية اإلحرام ويشرع يف قراءة الفاحتة حىت أحس بلكمات
أنت شيعي ترسل : ايا قوم ماذا جنيت؟ قالو: عليه من هنا وهناك، فصرخ

: قالوا.أنا سين مالكي، ويف مذهبنا إرسال اليدينبل : قال!! يديك يف الصالة
  !! أنت كاذب

 وكنت ـفواهللا مل يدقوين حىت ذحبوا يل أرنبا وأطعموين إياه فأكلته 
  .ـ)١(جائعا

هـ مر على ٦١٧ ذكر يف معجمه انه يف سنة: ياقوت احلمويـ ٣ 
 فوجد أكثرها خرابا، وملا سال بعض عقالئها عن السبب أجاب) ري(مدينة 
شافعية، فتظاهر األحناف شيعة وأحناف و: ه كان يف املدينة ثالث طوائفبأن

 وتطاولت بينهم احلروب، حىت مل يتركوا من الشيعة إال ،والشافعية على الشيعة
من جنا بنفسه، مث وقعت بني احلرب بني األحناف والشافعية فتغلب هؤالء على 

   .)٢(أولئك وهذا اخلراب هو يف ديار الشيعة واألحناف فقط
ملا سيطر احلنابلة على بغداد من دون سائر أهل السنة واشتدوا يف ـ ٤

يقول ابن .حماربة الشيعة بنوا فيها مسجدا وجعلوه طريقا إىل املشاغبة والفتنة
استظهر احلنابلة بالعميان الذين كانوا يأوون إىل املساجد ففي العام : األثري
احلنابلة العميان به هـ إذا مر هبم شافعي املذهب أغرى ٣٢٣ ـ ٩٣٥

فيضربونه حىت كاد ميوت وملا مل ميتثل احلنابلة إىل هتديد صاحب الشرطة 
  .)٣(هددهم اخلليفة الراضي بالضرب والتشريد والقتل والتبديد

  
  

                                           
F١Eאא١א٤٩K 
F٢Eאאא١٩٦K 
F٣Eא٧א١١٤K 



 

٢١٥

  

  الفصل الرابع

  اإلرهاب والتعصب يف القرن احلادي والعشرين

ال انه داع عرفت البشرية اإلرهاب شكال ومضمونا عرب تارخيها الطويل إ
صيتا وممارسة يف القرن التاسع عشر امليالدي أي بعد قيام الدولة القطرية 

  .القومية وما صاحبها من فكرة السيادة املطلقة واملركزية الشديدة
يف القرنني السابع عشر والثامن عشر من امليالد جاب حبار العامل جمموعة 

 على السفن والبضائع عن  وكانت هتدف إىل االستيالء»القراصنة«أطلق عليها 
وظهرت يف العصور الوسيطة جمموعات إرهابية  طريق قتل البحارة والركاب

 وكانت هتدف إىل اإلخالل باألمن يف ربوع إقطاعيات »النبالء«ـدعيت ب
وقد عثر على قطع من الربدي يف مصر تصور صراعا دمويا بني الكهنة  اخلصوم

   .وغريهم من أصحاب األفكار املضادة
ا استعرضناه سابقا يف تاريخ اإلسالم واملسيحية نستطيع تصنيف قتل ومم

 فلم يكن القتل ،قابيل ألخيه هابيل على انه أول عمل إرهايب يف تاريخ البشرية
 ثين الطرف اآلخر عن جرمية فقط بل تنفيذ لتهديد بالقتل والتهديد بدافع

 ،عد إرهابا وهذا ي،سلوكه منحى معني يرفضه الطرف الذي قام بالتهديد
فقابيل قتل هابيل يف حماولة منه لثنيه عن قبول عطاءات القربان الذي تكرم اهللا 
 ،عليه بقبوله ولكن هابيل امتنع عن حتقيق إرادة أخيه فهدده بالقتل وهكذا فعل

 فَُتقُبِّلَ ِمْن َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ اْبَنْي َآَدَم ِبالَْحقِّ ِإذْ قَرََّبا قُْرَباًنا :ن الكرميآيقول القر
 لَِئْن ·أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن الَْآَخِر قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَالَ ِإنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 



 

٢١٦

َه َربَّ َبَسطَْت ِإلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْتلَِني َما أََنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ِلأَقُْتلََك ِإنِّي أََخاُف اللَّ
 ِإنِّي أُِريُد أَنْ َتُبوَء ِبِإثِْمي َوِإثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوذَِلَك ·الَْعالَِمَني 

   .)١( فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَْصَبَح ِمَن الَْخاِسِريَن·َجَزاُء الظَّاِلِمَني 
ريا يف ذلك، فقابيل تعصب لنفسه وارتئاها إن للعصبية الذاتية دورا جوه
فأقدم على ارتكاب أول  وزين له الشيطان أفضل وأحق من هابيل بقبول قربانه

  .جرمية يف تاريخ البشرية
كانتا مبعث معظم املنظمات  القرن التاسع عشر ظهرتا حركتان مع بداية

 لعدمية وكلتامهاومها احلركة الفوضوية واحلركة ا اإلرهابية يف معظم أحناء أوربا
 ،أيدلوجية مركزية للمنظمات الثورية املنشغلة بالعنف يف سبيل حتقيق أهدافها

ترفضان السلطة القائمة ولكن  وكال احلركتان وجهان لعملة واحدة فكالمها
احلركتني أصبح اإلرهاب ميارس من قبل السلطة  هاتني وبسبب بتفاوت
  .كفعل ورد فعل مضاد ومناوئيها

ضوية استندت لألفكار الشيوعية واعتربت امللكية والسلطة احلركة الفو
 وتدرج العمل العمل الثوري ،والربجوازية الدميقراطية سببا لالستبداد وانتقدت

للحركة من خالل مرحلتني، األوىل تركزت على مبدأ الدعاية بالقول عن 
لحة  الثانية القيام بعمليات مس،واالتصال باألفراد طريق اخلطب واملؤمترات

وبرزت  أطلقت عليها أدبيات احلركة بالثورية والسلطات احلاكمة باإلرهابية
من خالل احلركة الفوضوية العديد من املنظمات الثورية اليت اختذت العنف 
بكافة صوره وأشكاله وسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها كاألهداف السياسية من 

  .م الذايتانتزاع السلطة كليا أو جزئيا أو االستقالل أو احلك
أسسها  أما احلركة العدمية فهي عبارة عن حركة الفوضويني الروس اليت

 وتقوم على اإلرهاب الفكري القائم على بث الرعب يف نفوس) بيساريف(
العديد من   وقد انبعث عنها،رجال الفكر والسياسية والفلسفة واألدب

                                           
F١Eא١٠٨K 



 

٢١٧

 تصفية م وهتدف إىل١٨٧٩اإلرهابية كمنظمة إرادة الشعب عام  املنظمات
 أنشام ١٨٨١ ويف عام ،رجال الفكر والسياسية األكثر ضررا على أهدافها

احلزب االشتراكي الثوري الذي اعتمد على اإلرهاب كمنهج أوحد لتحقيق 
  .أهدافه الثورية

 يف ايطاليا وقامت »املافيا«ومن املنظمات اليت ظهرت خالل تلك احلقبة 
 ومنظمة الكامور يف نابويل عام ،امللكيةعلى أسس من العقيدة املاسونية حملاربة 

 التاسع عشر امليالدي إىل مجاعة متارس ١٩ واليت حتولت يف هناية القرن ١٨٢٠
 ومنظمة الكاربوناري اليت اختذت من عمال األراضي والرشوة أعمال االبتزاز

صفوفها وهتدف إىل حتقيق  الزراعية وقودا بشريا للتنظيم واحلركة داخل
   . األراضي أو ما يعرف باإلقطاعينيمكاسب من مالك

 فقد قام احلزب ،ومع القرن العشرين ظهرت موجة ثانية من اإلرهاب
بتنفيذ جمموعة من االغتياالت والعمليات اإلرهابية  االشتراكي الثوري يف روسيا

م أبرزها اغتيال وزير الداخلية الروسي ١٩١٠ إىل ١٩٠٢يف الفترة من عام 
  .م١٩٠٤وذلك يف العام  وى أركان النظام القيصريبلهيف باعتباره احد أق

م عقدت املنظمات الثورية مؤمترها األول بفنلندا وأقرت ١٩٠٥يف عام 
اإلرهاب كأسلوب مضاد إلرهاب احلكومات وذلك بعد اغتيال ملك ايطاليا 

  .م١٩٠٠عام 
العمليات اإلرهابية  األوىل والثانية ازداد وقع بني احلربني العامليتني

بني املنظمات اإلرهابية برصد كثافة   مؤشرات يف زيادة الروابطوظهرت
 وردت ،وببعض الدول املستفيدة أيضا من عملياهتا يف دول أخرى اتصاالهتا

حدة التعاون الدويل من خالل عقد املؤمترات وإدراج  الدول األوربية برفع
غتيال ا ال سيما بعد عملية موضوع اإلرهاب يف جداول األعمال واالجتماعات

  .دول أربع م والذي تورطت فيها١٩٣٤يف فرنسا عام  ملك يوغسالفيا
اختذت العمليات اإلرهابية صورا وأشكاال جديدة كخطف الطائرات 
واخلطف والرهن وتفيد بعض اإلحصائيات اليت أجريت يف حقبة ما قبل 

عام حول العامل  الثمانيات امليالدية من القرن املاضي أن عدد املنظمات الثورية



 

٢١٨

 دولة وصنفت ١٢٠منظمة متارس نشاطها على مستوى ١٧٠م أصبح ١٩٧١
 ١٧٢٠م ١٩٧٥ وبلغ ضحايا العمليات اإلرهابية عام ،مجيعا على أهنا إرهابية

 حادثة نتج عنها ٦٠٠٠ بعد أن سجلت %٤٥فرد نصيب أوربا الغربية منها 
  . ضحية صنفت على كوهنا حوادث نامجة عن عمليات إرهابية٩٠٠

أجريت يف العقد األخري من القرن العشرين أن عدد  إحصائياتوتشري 
 إقليم ال تعترب ١١اجرامية يف ١٣٧ منها ٢١٧٦املنظمات الثورية حول العامل 

 يف قاريت أسيا واستراليا ٥٠٦ دولة منها ١٢٦ منظمة يف ٢٠٣٩والباقي  دوال
 أمريكا  يف٨٠ يف تركيا و٦٥٥ يف أمريكا الالتينية و ٣٨٧ يف أفريقيا و٢٢٩و 

ونصيب كل دولة  ٢٥و٥ومتوسط نصيب كل دولة من املنظمات  الشمالية
   .١٣،٠٩نامية من املنظمات 

أن الدول املتقدمة عدد منظماهتا ضعف عدد  تفيد هذه اإلحصائية
  .منظمات الدول النامية مما يعين أن اإلرهاب ظاهرة عاملية بالدرجة األوىل

ة املنظمات املسلحة حول العامل مما ال شك فيه ال نستطيع تصنيف كاف
 األنظمة يف العامل يف كوهنا كافة ويف املقابل ال ميكننا تصنيف على أهنا إرهابية

يتفق العامل   واىل يومنا هذا مل،إرهابية أيضا وهنا مكمن املشكلة ولب العقدة
ليتم من خالله حتديد من  وبني على مفهوم اإلرهاب على تعريف حمدد وواضح

معترف هبا عامليا إذ  يب من غريه سواء كان فرد أو منظمة أو دولةهو اإلرها
ليس كل عنف إرهاب بطبيعة احلال وليس كل عملية تفجري أو قتل تصب يف 
خانة العمليات اإلجرامية أو اإلرهابية واحملك يف التصنيف والفرز موكل افتراضا 

ا توصلت إليه القانون الدويل ألنه املرجع الوحيد الذي حيوي خالصة مل إىل
والذي حيدد بدقة  وفقهائها العدليني عقول مفكري البشرية وحقوقييها

وموضوعية واتزان علمي على قدر من اليقني من هو اإلرهايب ومن الذي 
يستحق ميدالية احلرية وشهادة اإلنسان املناضل من الطراز األول يف سبيل 

ذه املنظمة أو تلك إذ سعادة البشرية لذلك نتحفظ يف إلصاق هتمة اإلرهاب هب
بعمل  شعبها املهتضمة ولرمبا قامت تسعى منظمة ثورية ما لنيل حقوق لرمبا

   .عنفي كرد فعل على عنف وإرهاب احلكومة اليت تواجهها



 

٢١٩

إن هناك قواسم مشتركة يف كافة اآلراء والتوجهات القانونية يف قضية 
 اجلهاز التناسلي اإلرهاب الشائكة فقطع األيدي واالغتصاب والتشويه وتدمري

والترهيب بغية حتقيق هدف ما من جانب فرد أو منظمة أو دولة  بقصد اإلبادة
ال شك يف كونه إرهابا حىت لو كان لتحقيق هدف نبيل أو مشروع من ناحية 

العنف املشروع لتحقيق هدف مشروع كما تتفق عليه الديانات  املبدأ أما
ونه عنف مربر ال بد منه النتزاع والشرائح السماوية واألرضية فال شك يف ك

احلق وكرد فعل على عنف مضاد ورمبا إرهاب كما يف جرى بني لبنان 
وإسرائيل فاألخرية احتلت أراضي اجلنوب فكانت نشاط املقاومة العسكري 
والسياسي كرد فعل على هذا االحتالل وهذا ما تقره الشرائع سواء كانت 

  .مساوية أو أرضية
 ال بد أن تكون للقانون الدويل حىت ميكن التصنيف إن املرجعية العليا

والتفريق بني نشاط املقاومة املشروعة وبني اإلرهاب سواء على صعيد  بدقة
املنظمات الثورية أو األنظمة احلاكمة وما حيدث اليوم ليس سوى تنافر مصاحل 

 يف معظم أحناء العامل دون االستناد على قواعد قانونية واضحة أطراف الرتاع
  .وملزمة

اثر اهنيار األنظمة الشمولية يف أوربا ظهرت العديد من اجلماعات 
اإلرهابية شديدة اخلطورة فظهر إرهاب اليمني يف ايطاليا على أيدي مجاعة 

 وبرزت ،م١٩٥٩ م ومجاعة الطليعة الوطنية عام ١٩٥٠النظام اجلديد عام
ملعتدل للجيش منظمة اجليش اجلمهوري االيرلندي على اثر انشقاق اجلناح ا

اجلمهوري االيرلندي واليت نسبت إليها العديد من حوادث التفجري والقتل 
م منظمة جيش التحرير الوطين ١٩٧٢وكذلك ظهرت يف العام  واالغتيال

 «أيتا«وظهرت يف اسبانيا منظمة  االيرلندي اثر انشقاق آخر يف اجلناح املعتدل
رغم عدم متتعها   عن اسبانيااالنفصالية اليت تطالب بانفصال إقليم ألباسك

  .بشعبية يف بعض مقاطعات هذا اإلقليم
أما يف العاملني العريب واإلسالمي فظهرت العديد من املنظمات اليت متارس 
أعماال إرهابية وعنفيه بشىت الصور فنشئت يف مصر مجاعة الفنية العسكرية عام 
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 م١٩٧٩عام م وتنظيم اجلهاد ١٩٧٧م ومجاعة التكفري واهلجرة عام ١٩٧٤
أعماهلا اإلرهابية اغتيال رئيس مصر السابق أنور السادات عام  ومن ابرز
ومما قامت به أيضا ضرب اجملموعات السياحية وتفجري السفارات  م١٩٨١

املصرية يف اخلارج وإثارة الفنت الطائفية بني املسلمني واملسيحيني من خالل قتل 
وكذلك حماولة  ريب كنائسهماألقباط وسرقة حمالت الذهب اخلاصة هبم وخت

اغتيال بعض الوزراء وأرباب الفكر واألدب كمحاولة اغتيال وزير الداخلية 
  .حسن األلفي واألديب الكبري جنيب حمفوظ

  تنظيم القاعدة
يعود أصل االسم إىل عام  ،أسامة بن الدن يتزعمه املنشق السعودي 
فغاين ضد القوات  إبان تدفق الشباب العرب للمشاركة يف اجلهاد األ١٩٨٨

السوفيتية حيث الحظ أسامة بن الدن عدم توفر سّجل عن حركة اجملاهدين 
القادمني مما كان يوقعه يف مشكالت مع عائالهتم فقرر ترتيب سجالت لتشمل 
تفاصيل عن كل من وصل إىل أفغانستان كتاريخ قدومه والتحاقه باألنصار مث 

فق على تسمية تلك السجالت بـ مبعسكرات التدريب مث التحاقه باجلبهة وات
، صاغ حتالفاً مع جمموعات مثل حركة اجلهاد اإلسالمي املصرية »القاعدة«

واجلبهة الوطنية اإلسالمية السودانية وجمموعات جهادية إسالمية يف اليمن 
واململكة السعودية والصومال وترتبط القاعدة أيضا بعالقات مع اجلماعة 

د املراحل الشيخ عمر عبد الرمحن املسجون يف أحد اإلسالمية اليت قادها يف أح
  .م١٩٩٨ السجون األمريكية منذ العام

متّ تفجري حافلتني تفصل بينهما تسع دقائق خارج مبىن  م١٩٩٧يف عام 
  أمريكياً،١٢ شخصاً بينهم ٢٢٤السفارة األمريكية يف ترتانيا، حيث قتل 

 ٢٠ دث تفجري ترتانيا ويفاهتمت الواليات املتحدة القاعدة بالوقوف وراء حا
أهداف يشتبه  بقصف قامت طائرات أمريكية آب من نفس العام/ أغسطس 

بكوهنا مراكز تدريب يف أفغانستان وقصف مصنع لألدوية يف العاصمة 
 حباراً أمريكيا ١٧قتل  م٢٠٠٠ أكتوبر من عام ١٤ويف السودانية اخلرطوم
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 »كول«البارجة احلربية عندما قام انتحار يون على مركبني باهلجوم على 
السلطات األمريكية حتمل تنظيم القاعدة  الراسية يف مياه عدن يف اليمن، محلت

نفى أي تورط يف العملية ولكنه  إال أن أسامة بن الدن »كول«مسؤولية هجوم 
  .بدعوته للجهاد ضد الواليات املتحدة استمر

 دمت دقيقة، اصط١٨أيلول، وخالل / يف احلادي عشر من سبتمرب 
 ويف اليوم ذاته ارتطمت طائرة ،طائرتني خمطوفتني بربجي مركز التجارة العاملي

طائرة رابعة مبنطقة   واصطدمت،»وزارة الدفاع األمريكية«ثالثة مببىن البنتاغون 
سارعت الواليات املتحدة األمريكية بتحميل غري مأهولة يف والية بنسلفانيا، 
شاشة تلفزيون   بن الدن من جهته وعربأسامة تنظيم القاعدة هذه العمليات،

نفى مسئوليته عن هذه العمليات إال انه بعد أسابيع من احلملة  اجلزيرة القطرية
أعظم   إن« بن الدن يف شريط فيديو وهو يقول األمريكية على أفغانستان ظهر

 الشكر هللا، أالن يسيطر اخلوف على ،مباين الواليات املتحدة قد متّ تدمريها
  .)١(»من الشمال إىل اجلنوب ومن الغرب إىل الشرق، نشكر اهللا لذلكأمريكا 

على الساحة السياسية يف العامل العديد من املنظمات الثورية اليت  وتربز
عند جهة أخرى  واملناضلة ألجل هدف مشروع توصم باإلرهابية من قبل جهة

ان تربز  ففي لبن،لإلرهاب نظرا لكون العامل مل يتفق على معىن واضح وحمدد
تأسيسها على مكافحة  منظمة حزب اهللا اإلسالمية الشيعية اليت دأبت من

 ومع انتهاء احلرب األهلية اللبنانية يف عام ،الوجود اإلسرائيلي يف جنوب لبنان
 فأنشى ،يف عمليات إعادة األعمار واحلياة السياسية م شارك حزب اهللا١٩٩٠

 وأنشى كتلة الوفاء يف اجمللس ،ميةواخلد املدارس واملراكز الصحية والتعليمية
 وافتتح العديد من املؤسسات اخلدمية للبنانيني يف اخلارج ومع ،النيايب اللبناين

 ذلك توصمه إسرائيل والواليات املتحدة باملنظمة اإلرهابية رغم انه سخر
 وجوده خلدمة القضية اللبنانية مبعزل عن املعادالت الطائفية الضيقة ووفقا

  .لدوليةللقوانني ا

                                           
F١EאאK 
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وتربز يف الساحة الفلسطينية منظميت اجلهاد ومحاس الاليت تدافعان عن 
حقوق الشعب الفلسطيين وتردان على جرائم االحتالل الوحشية حبقه، وقبل 
اتفاقيات أوسلو كانت إسرائيل والواليات املتحدة توصمان منظمة التحرير 

ع أجربهتما على االعتراف الفلسطينية بأهنا منظمة إرهابية إال أن حتوالت الصرا
  .باملنظمة وعقد اتفاقيات دولية يف إطار احلل النهائي املرتقب للقضية الفلسطينية

وهناك العديد من املنظمات والتشكيالت العسكرية حول العامل اليت 
كاملقاتلني  اليت تواجهها ومن يقف خلفها توصم باإلرهابية من قبل احلكومات

  .منور التآميل يف سريالنكاومنظمة  يف روسيا الشيشان
قد يكون اهلدف الذي تسعى إليه هذه املنظمة أو تلك سياسي وهو 
أو  األعم األغلب وقد يكون اقتصادي ولرمبا ينطلق نشاطها ببواعث عقائدية

وليس بوسع القانونيني واحلقوقيني توجيه االهتامات  أيدلوجيات أرضية متشعبة
شيد العامل  إذا ا يف وصمها باإلرهاب إالوإطالق األحكام عليها جزافا ال سيم

عرب مؤسساته القانونية نظام حمكم يتفق يف صياغته ووضعه علماء العامل 
واألديان أيضا ليكون  وخرباءه املعنيون من كافة املؤسسات واملنظمات والدول

مرجعا حمكما يف التصنيف وإنشاء القوانني امللحقة إذ انه ليس كل عنف إرهاب 
فلرمبا متارس هذه الدولة أو املنظمة العنف كرد فعل  رهابا عنفوليس كل إ

  .ولرمبا يكون املسار السياسي مغلقا فيكون العنف الطريق الوحيد
رغم املطبات القانونية والعقبات اليت تواجه العامل يف سبيل حتقيق مرجعية 

ربة  وقعت عدة اتفاقيات وإعالن مبادئ هبدف حما،قانونية متفق عليها لإلرهاب
 منها اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرهاب يف ،ظاهرة اإلرهاب وما يتصل هبا

 ١٩٨١ نوفمرب من عام ٢٥ ويف ،م١٩٧٧واالتفاقية األوربية عام م١٩٣٧عام 
 ٣٦/٥٥اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ييز القائمني على أساس إعالن يدعو للقضاء على مجيع أشكال التعصب والتم
  :جاء فيه الدين أو املعتقد

إن اجلمعية العامة، إذ تضع يف اعتبارها أن أحد املبادئ األساسية يف 
ميثاق األمم املتحدة هو مبدأ الكرامة واملساواة األصيلتني يف مجيع البشر، وأن 
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ع مجيع الدول األعضاء قد تعهدت باختاذ تدابري مشتركة ومستقلة، بالتعاون م
املنظمة، لتعزيز وتشجيع االحترام العاملي والفعال حلقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية للجميع، دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، وإذ 
تضع يف اعتبارها أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني 

 واملساواة أمام القانون واحلق يف حرية حبقوق اإلنسان تنادى مببادئ عدم التمييز
التفكري والوجدان والدين واملعتقد،وإذ تضع يف اعتبارها أن إمهال وانتهاك 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف حرية التفكري أو 
الوجدان أو الدين أو املعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو 

، حروبا، وآالما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل غري مباشرة
األجنيب يف الشئون الداخلية للدول األخرى، وحيث يؤديان إىل إثارة الكراهية 
بني الشعوب واألمم، وإذ تضع يف اعتبارها أن الدين أو املعتقد هو، لكل امرئ 

ب احترام يؤمن به، أحد العناصر األساسية يف تصوره للحياة، وأن من الواج
حرية الدين أو املعتقد وضماهنا بصورة تامة،وإذ تضع يف اعتبارها أن من 
اجلوهري تعزيز التفاهم والتسامح واالحترام يف الشؤون املتصلة حبرية الدين 
واملعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو املعتقد ألغراض ختالف 

صلة باملوضوع، وأغراض ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوكها ذات ال
ومبادئ هذا اإلعالن،وإذ تؤمن بأن حرية الدين واملعتقد ينبغي أن تسهم أيضا 
يف حتقيق أهداف السلم العاملي والعدالة االجتماعية والصداقة بني الشعوب، وىف 
القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات االستعمار والتمييز العنصري، وإذ 

مت اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، حتت تسجل مع االرتياح أنه قد 
رعاية األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال 
التمييز، وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود متييز يف أمور الدين أو املعتقد، 
وهى أمور ال تزال ظاهرة للعيان يف بعض مناطق العامل،وملا كانت مصممة على 

مجيع التدابري الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله اختاذ 
ومظاهره، وملنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو املعتقد، تصدر هذا 

ئمني على أساس اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القا
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  :الدين أو املعتقد
  ١املادة 

ويشمل هذا . لتفكري والوجدان والدينلكل إنسان احلق يف حرية اـ ١
احلق حرية اإلميان بدين أو بأي معتقد خيتاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن 
طريق العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، سواء مبفرده أو مع مجاعة، 

  .وجهرا أو سرا
ال حيوز تعريض أحد لقسر حيد من حريته يف أن يكون له دين أو ـ ٢

  .عتقد من اختيارهم
ال جيوز إخضاع حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقداته إال ملا قد ـ ٣

يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية حلماية األمن العام أو النظام العام أو 
  .الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

  ٢املادة 
ز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو جمموعة ال جيوز تعريض أحد للتمييـ ١

  .أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غريه من املعتقدات
التعصب والتمييز القائمان «يف مصطلح هذا اإلعالن، تعىن عبارة ـ ٢

 أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على «على أساس الدين أو املعتقد
 أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف أساس الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على أساس من 
  .املساواة

   ٣املادة 
يشكل التمييز بني البشر على أساس الدين أو املعتقد إهانة للكرامة 
 اإلنسانية وإنكارا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، وجيب أن يشجب بوصفه انتهاكا

حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت نادى هبا اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والواردة بالتفصيل يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، 
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  .وبوصفه عقبة يف وجه قيام عالقات ودية وسلمية بني األمم
   ٤املادة 

، على أساس تتخذ مجيع الدول تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييزـ ١
الدين أو املعتقد، يف االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع 
جماالت احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وىف التمتع 

  .هبذه احلقوق واحلريات
تبذل مجيع الدول كل ما يف وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حني ـ ٢

ريا للحؤول دون أي متييز من هذا النوع، والختاذ مجيع يكون ذلك ضرو
التدابري املالئمة ملكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقدات األخرى 

  .يف هذا الشأن
   ٥املادة 

 يتمتع والدا الطفل أو األوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون ـ١
م أو معتقدهم، آخذين يف احلالة، حبق تنظيم احلياة داخل األسرة وفقا لدينه

  .االعتبار التربية األخالقية اليت يعتقدون أن الطفل جيب أن يرىب عليها
 يتمتع كل طفل باحلق يف تعلم أمور الدين أو املعتقد وفقا لرغبات ـ٢

والديه أو األوصياء الشرعيني عليه، حسبما تكون احلالة، وال جيرب على تلقى 
ف رغبات والديه أو األوصياء الشرعيني عليه، تعليم يف الدين أو املعتقد خيال

  .على أن يكون ملصلحة الطفل االعتبار األول
جيب أن حيمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس ـ ٣

الدين أو املعتقد، وجيب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بني 
اآلخرين يف الدين أو املعتقد، الشعوب، والسلم واألخوة العاملية، واحترام حرية 

  .وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه خلدمة أخيه اإلنسان
حني ال يكون الطفل حتت رعاية والديه أو األوصياء الشرعيني ـ ٤

عليه، تؤخذ يف احلسبان الواجب رغباهتم املعلنة، أو أي دليل آخر علي 
علي أن يكون ملصلحة الطفل االعتبار رغباهتم، يف ما يتصل بالدين أو املعتقد، 
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  .األول
 جيب أال تكون ممارسات الدين أو املعتقدات اليت ينشأ عليها الطفل ـ٥

 من ٣ضارة بصحته اجلسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 
  . من هذا اإلعالن١املادة 
   ٦املادة 

 من املادة ٣فقرة  من هذا اإلعالن، ورهنا بأحكام ال١وفقا للمادة 
املذكورة، يشمل احلق يف حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو املعتقد، فيما 

  :يشمل، احلريات التالية
حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما، ) أ(

  وإقامة وصيانة أماكن هلذه اإلغراض،
  اإلنسانية املناسبة،حرية إقامة وصيانة املؤسسات اخلريية أو ) ب(
حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكايف من املواد واألشياء ) ج(

  الضرورية املتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
  حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه اجملاالت،) د(
  حرية تعليم الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة هلذه األغراض،) هـ(
ة التماس وتلقى مسامهات طوعيه، مالية وغري مالية، من األفراد حري) و(

  واملؤسسات،
حرية تكوين أو تعيني أو انتخاب أو ختليف الزعماء املناسبني الذين ) ز(

  تقضي احلاجة هبم لتلبية متطلبات ومعايري أي دين أو معتقد،
فقا حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر و) ح(

  لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
حرية إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور ) ط(

  .الدين أو املعتقد على املستويني القومي والدويل
   ٧املادة 

تكفل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن، يف تشريع كل 
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 هبذه احلقوق واحلريات بصورة بلد، على حنو جيعل يف مقدور كل فرد أن يتمتع
  .عملية
   ٨املادة 

ليس يف أي من أحكام هذا اإلعالن ما جيوز تأويله على أنه يقيد أو 
ينتقص من أي حق حمدد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني 

  .اخلاصني حبقوق اإلنسان
  االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب 
 من جملسي وزراء العدل والداخلية العرب ىف صدرت االتفاقية بقرار

 العامة جلامعة الدول العربية بتاريخ األمانة عقد مبقر الذياجتماعهما املشترك 
  : هذا نصها،٢٢/٤/١٩٩٨

  الديباجة
  : إن الدول العربية املوقعة

رغبة يف تعزيز التعاون فيما بينها ملكافحة اجلرائم اإلرهابية، اليت هتدد أمن 
  . ربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصاحلها احليويةاألمة الع

والتزاما باملبادئ األخالقية والدينية السامية، وال سيما أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وكذا بالتراث اإلنساين لألمة العربية اليت تنبذ كل أشكال العنف 
عها واإلرهاب، وتدعو إىل محاية حقوق اإلنسان، وهى األحكام اليت تتماشى م

مبادئ القانون الدويل وأسسه اليت قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة 
  . السالم

والتزاما مبيثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة األمم املتحدة، ومجيع 
العهود واملواثيق الدولية األخرى اليت تكون الدول املتعاقدة يف هذه االتفاقية 

  . طرفا فيها
ب يف الكفاح ضد االحتالل األجنيب والعدوان وتأكيدا على حق الشعو

مبختلف الوسائل، مبا يف ذلك الكفاح املسلح من أجل حترير أراضيها، 
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واحلصول على حقها يف تقرير مصريها واستقالهلا، ومبا حيافظ على الوحدة 
الترابية لكل بلد عريب، وذلك كله وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات األمم 

  . املتحدة
تفقت على عقد االتفاقية، داعية كل دولة عربية مل تشارك يف إبرامها قد ا

  . إىل االنضمام إليها
  

  تعاريف وأحكام عامة : الباب األول

  املادة األوىل
  : يقصد باملصطلحات التالية التعريف املبني إزاء كل منها

  : الدولة املتعاقدةـ ١
 االتفاقية، كل دولة عضو يف جامعة الدول العربية صدقت على هذه

  . وأودعت وثائق تصديقها لدى األمانة العامة للجامعة
  : اإلرهابـ ٢

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، 
يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردى أو مجاعي، يهدف إىل إلقاء الرعب بني 

أو أمنهم للخطر، أو الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم 
إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة، أو احتالهلا أو 

  . االستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر
  : اجلرمية اإلرهابيةـ ٣

هي أي جرمية أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهايب يف أي من 
لى رعاياها أو ممتلكاهتا أو مصاحلها يعاقب عليها قانوهنا الدول املتعاقدة، أو ع

الداخلي، كما تعد من اجلرائم اإلرهابية اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات 
  : التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول املتعاقدة أو اليت مل تصادق عليها

ترتكب على منت اتفاقية طوكيو واخلاصة باجلرائم واألفعال اليت ) أ(
  . م١٤/٩/١٩٦٣الطائرات واملوقعة بتاريخ 
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اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات ) ب(
  . م١٦/١٢/١٩٧٠واملوقعة بتاريخ 

اتفاقية مونتريال اخلاصة بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد ) ج(
الربوتوكول امللحق هبا واملوقع  و٢٣/٩/١٩٧١سالمة الطريان املدين واملوقعة يف 

  . م١٠/٥/١٩٨٤يف مونتريال 
اتفاقية نيويورك اخلاصة مبنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص ) د(

املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون واملوقعة يف 
  . م١٤/١٢/١٩٧٣

  . م١٧/١٢/١٩٧٩اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة يف ) هـ(
م، ما تعلق منها ١٩٨٣اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة ) و(

  . بالقرصنة البحرية
  املادة الثانية

ال تعد جرمية، حاالت الكفاح مبختلف الوسائل، مبا يف ذلك الكفاح ) أ(
املسلح ضد االحتالل األجنيب والعدوان من أجل التحرر وتقرير املصري، وفقا 

قانون الدويل، وال يعترب من هذه احلاالت كل عمل ميس بالوحدة ملبادئ ال
  . الترابية ألي من الدول العربية

ال تعد أي من اجلرائم اإلرهابية املشار إليها يف املادة السابقة من ) ب(
  . اجلرائم السياسية

 ولو -ويف تطبيق أحكام هذه االتفاقية، ال تعد من اجلرائم السياسية
  :  اجلرائم اآلتية ـيكانت بدافع سياس

 التعدي على ملوك ورؤساء الدول املتعاقدة واحلكام وزوجاهتم أو ـ١
  . أصوهلم أو فروعهم

التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء ـ ٢
  . احلكومات، أو الوزراء يف أي من الدول املتعاقدة

 فيهم السفراء التعدي على األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبنـ ٣
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  . والدبلوماسيون يف الدول املتعاقدة أو املعتمدون لديها
القتل العمد والسرقة املصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو ـ ٤

  . وسائل النقل واملواصالت
أعمال التخريب واإلتالف للممتلكات العامة واملمتلكات ـ ٥

  . أخرى من الدول املتعاقدةاملخصصة خلدمة عامة حىت ولو كانت مملوكة لدولة 
جرائم تصنيع أو هتريب أو حيازة األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات ـ ٦

  . أو غريها من املواد اليت تعد الرتكاب جرائم إرهابية
  أسس التعاون العريب ملكافحة اإلرهاب : الثاينالباب 

  يف اجملال األمين : الفصل األول
  اجلرائم اإلرهابية تدابري منع ومكافحة : الفرع األول

  املادة الثالثة
تتعهد الدول املتعاقدة بعدم تنظيم أو متويل أو ارتكاب األعمال اإلرهابية 
أو االشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها مبنع ومكافحة اجلرائم 

  : اإلرهابية طبقا للقوانني واإلجراءات الداخلية لكل منها فإهنا تعمل على
  : ري املنعتداب: أوال

احليلولة دون اختاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ـ ١
اجلرائم اإلرهابية أو الشروع أو االشتراك فيها بأية صورة من الصور، مبا يف 
ذلك العمل على منع تسلل العناصر اإلرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها 

 تدريبها أو تسليحها أو متويلها أو فرادى أو مجاعات أو استقباهلا أو إيوائها أو
  . تقدمي أية تسهيالت هلا

التعاون والتنسيق بني الدول املتعاقدة، وخاصة املتجاورة منها، اليت ـ ٢
  . تعاىن من اجلرائم اإلرهابية بصورة متشاهبة أو مشتركة

تطوير وتعزيز األنظمة املتصلة بالكشف عن نقل واسترياد وتصدير ـ ٣
 األسلحة والذخائر واملتفجرات وغريها من وسائل االعتداء وختزين واستخدام
وإجراءات مراقبتها عرب اجلمارك واحلدود ملنع انتقاهلا من دولة . والقتل والدمار
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متعاقدة إىل أخرى، أو إىل غريها من الدول إال ألغراض مشروعة على حنو 
  . ثابت

مني احلدود تطوير وتعزيز األنظمة املتصلة بإجراءات املراقبة وتأـ ٤
  . واملنافذ الربية والبحرية واجلوية ملنع حاالت التسلل منها

 تعزيز نظم تأمني ومحاية الشخصيات واملنشآت احليوية ووسائل ـ٥
  . النقل العام
تعزيز احلماية واألمن والسالمة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية ـ ٦

 الدولة املتعاقدة وفقا والقنصلية واملنظمات اإلقليمية والدولية املتعمدة لدى
  . لالتفاقيات الدولية اليت حتكم هذا املوضوع

تعزيز أنشطة اإلعالم األمين وتنسيقها مع األنشطة اإلعالمية يف كل ـ ٧
دولة وفقا لسياستها اإلعالمية، وذلك لكشف أهداف اجلماعات والتنظيمات 

  . الستقراراإلرهابية، وإحباط خمططاهتا، وبيان مدى خطورهتا على األمن وا
تقوم كل دولة من الدول املتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات جلمع ـ ٨

وحتليل املعلومات اخلاصة بالعناصر واجلماعات واحلركات والتنظيمات 
اإلرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة اإلرهاب، والتجارب الناجحة يف 

دول مواجهتها، وحتديث هذه املعلومات، وتزويد األجهزة املختصة يف ال
املتعاقدة هبا، وذلك يف حدود ما تسمح به القوانني واإلجراءات الداخلية لكل 

  . دولة
  : تدابري املكافحة ـ ثانيا

القبض على مرتكيب اجلرائم اإلرهابية وحماكمتهم وفقا للقانون ـ ١
الوطين، أو تسليمهم وفقا ألحكام هذه االتفاقية، أو االتفاقيات الثنائية بني 

  . لبة واملطلوب إليهم التسليمالدولتني الطا
  .  تأمني محاية فعالة للعاملني يف ميدان العدالة اجلنائيةـ٢
تأمني محاية فعالة ملصادر املعلومات عن اجلرائم اإلرهابية والشهود ـ ٣

  . فيها
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  .  توفري ما يلزم من مساعدات لضحايا اإلرهابـ٤
طنني ملواجهة إقامة تعاون فعال بني األجهزة املعنية وبني املواـ ٥

اإلرهاب مبا يف ذلك إجياد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على اإلبالغ عن 
األعمال اإلرهابية، وتقدمي املعلومات اليت تساعد يف الكشف عنها والتعاون يف 

  . القبض على مرتكبيها
  التعاون العريب ملنع ومكافحة اجلرائم اإلرهابية: الفرع الثاين

  املادة الرابعة
ن الدول املتعاقدة ملنع ومكافحة اجلرائم اإلرهابية، طبقا للقوانني تتعاو

  : واإلجراءات الداخلية لكل دولة، من خالل اآليت
  : تبادل املعلوماتـ أوال

  : تتعهد الدول املتعاقدة بتعزيز تبادل املعلومات فيما بينها حولـ ١
ماكن أنشطة وجرائم اجلماعات اإلرهابية وقياداهتا وعناصرها وأ) أ(

متركزها وتدريبها ووسائل ومصادر متويلها وتسليحها وأنواع األسلحة 
والذخائر واملتفجرات اليت تستخدمها، وغريها من وسائل االعتداء والقتل 

  . والدمار
وسائل االتصال والدعاية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية ) ب(

  . فر اليت تستعملهاوأسلوب عملها، وتنقالت قياداهتا وعناصرها، ووثائق الس
 تتعهد كل من الدول املتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، ـ٢

على وجه السرعة، باملعلومات املتوفرة لديها عن أية جرمية إرهابية تقع يف 
إقليمها تستهدف املساس مبصاحل تلك الدولة أو مبواطنيها، على أن تبني يف ذلك 

 واجلناة فيها وضحاياها واخلسائر النامجة اإلخطار ما أحاط باجلرمية من ظروف
عنها واألدوات واألساليب املستخدمة يف ارتكاهبا، وذلك بالقدر الذي ال 

  . يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق
تتعهد الدول املتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل املعلومات ملكافحة ـ ٣

أو الدول األخرى املتعاقدة بكل ما اجلرائم اإلرهابية، وأن تبادر بإخطار الدولة 
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يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأهنا أن حتول دون وقوع جرائم 
  . إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو املقيمني فيها أو ضد مصاحلها

مبا . تتعهد كل من الدول املتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرىـ ٤
  :  أو بيانات من شأهنايتوافر لديها من معلومات

أن تساعد يف القبض على متهم أو متهمني بارتكاب جرمية إرهابية ـ أ
ضد مصاحل تلك الدولة، أو الشروع أو االشتراك فيها سواء باملساعدة أو 

  . االتفاق أو التحريض
أن تؤدى إىل ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات  ـ ب

  . الستخدام يف جرمية إرهابيةأو أموال استخدمت أو أعدت ل
تتعهد الدول املتعاقدة، باحملافظة على سرية املعلومات املتبادلة فيما ـ ٥

بينها، وعدم تزويد أية دولة غري متعاقدة أو جهة أخرى هبا، دون أخذ املوافقة 
  . املسبقة للدولة مصدر املعلومات

  :  التحريات ـ ثانيا
اون فيما بينها، وتقدمي املساعدة يف جمال تتعهد الدول املتعاقدة بتعزيز التع

إجراءات التحري والقبض على اهلاربني من املتهمني أو احملكوم عليهم جبرائم 
  . إرهابية وفقا لقوانني وأنظمة كل دولة

  :  تبادل اخلربات ـ ثالثا
تتعاون الدول املتعاقدة، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ـ ١

  . ابية، كما تتبادل ما لديها من خربات يف جمال املكافحةملكافحة اجلرائم اإلره
تتعاون الدول املتعاقدة، يف حدود إمكانياهتا على توفري املساعدات ـ ٢

الفنية املتاحة إلعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة 
اإلرهاب، أو جمموعة من الدول املتعاقدة عند احلاجة، للعاملني يف جمال مكافحة 

  . لتنمية قدراهتم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم
  يف اجملال القضائي : الفصل الثاين
  تسليم اجملرمني : الفرع األول



 

٢٣٤

  املادة اخلامسة
تتعهد كل من الدول املتعاقدة بتسليم املتهمني أو احملكوم عليهم يف 

وذلك طبقا اجلرائم اإلرهابية املطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، 
  . للقواعد والشروط املنصوص عليها يف هذه االتفاقية

  املادة السادسة
  : ال جيوز التسليم يف أي من احلاالت التالية

إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها التسليم معتربة مبقتضى القواعد ـ أ
صبغة القانونية النافذة لدى الدولة املتعاقدة املطلوب إليها التسليم، جرمية هلا 

  . سياسية
إذا كانت اجلرمية املطلوب من اجلها التسليم تنحصر يف اإلخالل  ـ ب

  . بواجبات عسكرية
إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت يف إقليم  ـ ج

الدولة املتعاقدة املطلوب إليها التسليم، إال إذا كانت هذه اجلرمية قد أضرت 
 طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكيب مبصاحل الدولة املتعاقدة

هذه اجلرائم ومعاقبتهم، ما مل تكن الدولة املطلوب إليها التسليم قد بدأت 
  . إجراءات التحقيق أو احملاكمة

له قوة األمر (إذا كانت اجلرمية قد صدر بشأهنا حكم هنائي  ـ د
سليم، أو لدى دولة متعاقدة لدى الدولة املتعاقدة املطلوب إليها الت) املقضي
  . ثالثة

إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو  ـ هـ
  . العقوبة قد سقطت مبضي املدة طبقا لقانون الدولة املتعاقدة طالبة التسليم

إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج إقليم الدولة املتعاقدة الطالبة  ـ و
 قانون الدولة املتعاقدة املطلوب إليها من شخص ال حيمل جنسيتها، وكان

التسليم ال جييز توجيه االهتام عن مثل هذه اجلرمية إذا ارتكبت خارج إقليمه من 
  . مثل هذا الشخص



 

٢٣٥

إذا صدر عفو يشمل مرتكيب هذه اجلرائم لدى الدولة املتعاقدة  ـ ز
  . الطالبة

 ال جييز هلا إذا كان النظام القانوين للدولة املطلوب إليها التسليم ـ ح
تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة املطلوب إليها التسليم بتوجيه االهتام ضد من 
يرتكب منهم لدى أي من الدول املتعاقدة األخرى جرمية من اجلرائم اإلرهابية؛ 
إذا كان الفعل معاقبا عليه يف كل من الدولتني بعقوبة سالبة للحرية ال تقل 

 وحتدد جنسية املطلوب تسليمه بتاريخ وقوع .مدهتا عن سنة أو بعقوبة أشد
اجلرمية املطلوب التسليم من أجلها، ويستعان يف هذا الشأن بالتحقيقات اليت 

  . أجرهتا الدولة طالبة التسليم
  املادة السابعة 

إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قيد التحقيق أو احملاكمة أو حمكوما 
 إليها التسليم، فان تسليمه يؤجل حلني عليه عن جرمية أخرى يف الدولة املطلوب

التصرف يف التحقيق أو انتهاء احملاكمة أو تنفيذ العقوبة، وجيوز مع ذلك للدولة 
املطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو حماكمته، بشرط إعادته 

  . للدولة اليت سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه يف الدولة طالبة التسليم
   الثامنةاملادة

لغرض تسليم مرتكيب اجلرائم مبوجب هذه االتفاقية ال يعتد مبا قد يكون 
بني التشريعات الداخلية للدول املتعاقدة من اختالف يف التكييف القانوين 
للجرمية، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة املقررة هلا، بشرط أن تكون معاقبا 

ة سالبة للحرية ملدة ال تقل عن سنة أو عليها مبوجب قوانني كلتا الدولتني بعقوب
  . بعقوبة اشد

  اإلنابة القضائية : الفرع الثاين
  املادة التاسعة

لكل دولة متعاقدة أن تطلب إىل أية دولة أخرى متعاقدة، القيام يف 



 

٢٣٦

بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جرمية إرهابية . إقليمها نيابة عنها
  . وبصفة خاصة

  . ة الشهود واألقوال اليت تؤخذ على سبيل االستداللمساع شهاد ـ أ
  . تبليغ الوثائق القضائية ـ ب
  . تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز ـ ج
  .إجراء املعاينة وفحص األشياء ـ د

احلصول على املستندات أو الوثائق أو السجالت الالزمة أو  ـ هـ
  . نسخ مصدقة منها

  املادة العاشرة
تعاقدة، بتنفيذ اإلنابات القضائية املتعلقة باجلرائم تلتزم كل من الدول امل

  : اإلرهابية، وجيوز هلا رفض طلب التنفيذ يف أي من احلالتني التاليتني
إذا كانت اجلرمية موضوع الطلب حمل اهتام أو حتقيق أو حماكمة لدى ) أ(

  . الدولة املطلوب إليها تنفيذ اإلنابة
ساس بسيادة الدولة املكلفة إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه امل) ب(

  . بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها
  املادة احلادية عشرة

ينفذ طلب اإلنابة وفقا ألحكام القانون الداخلي للدولة املطلوب إليها 
التنفيذ، وعلى وجه السرعة، وجيوز هلذه الدولة تأجيل التنفيذ حىت استكمال 

 اجلاري لديها يف نفس املوضوع، أو زوال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي
األسباب القهرية اليت دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة هبذا 

  . التأجيل
  املادة الثانية عشرة

يكون لإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية، ) أ(
  . لدى الدولة طالبة اإلنابةاألثر القانوين ذاته، كما لو مت أمام اجلهة املختصة 



 

٢٣٧

ال جيوز استعمال ما نتج عن تنفيذ اإلنابة إال يف نطاق ما صدرت  ـ ب
  . اإلنابة بشأنه

  التعاون القضائي : الفرع الثالث
  املادة الثالثة عشرة

تقدم كل دولة متعاقدة للدول األخرى املساعدة املمكنة والالزمة 
  . باجلرائم اإلرهابيةلتحقيقات أو إجراءات احملاكمة املتعلقة 

  املادة الرابعة عشرة
ذا انعقد االختصاص القضائي إلحدى الدول املتعاقدة مبحاكمة  ـ أ

متهم عن جرمية إرهابية، فيجوز هلذه الدولة إن تطلب إىل الدولة اليت يوجد 
املتهم يف إقليمها حماكمته عن هذه اجلرمية، شريطة موافقة هذه الدولة وان 

اقبا عليها يف دولة احملاكمة بعقوبة سالبة للحرية ال تقل مدهتا تكون اجلرمية مع
عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة يف هذه احلالة 
  . مبوافاة الدولة املطلوب منها جبميع التحقيقات والوثائق واألدلة اخلاصة باجلرمية

الواقعة أو جيرى التحقيق أو احملاكمة حسب مقتضى احلال عن  ـ ب
الوقائع اليت أسندهتا الدولة الطالبة إىل املتهم، وفقا ألحكام وإجراءات قانون 

  . دولة احملاكمة
  

  املادة اخلامسة عشرة
من املادة ) أ(يترتب على تقدمي الدولة الطالبة لطلب احملاكمة، وفقا للبند 
 بشأن املتهم السابقة، وقف إجراءات املالحقة والتحقيق واحملاكمة املتخذة لديها

املطلوب حماكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو املساعدة أو 
  . اإلنابة القضائية اليت تطلبها الدولة املطلوب إليها إجراء احملاكمة

  املادة السادسة عشرة
 الطالبة أو اليت  ـ ختضع اإلجراءات اليت تتم يف أي من الدولتني ـ أ



 

٢٣٨

لقانون الدولة اليت يتم فيها اإلجراء وتكون هلا احلجية  ـ جترى فيها احملاكمة
  . املقررة يف هذا القانون

ال جيوز للدولة الطالبة حماكمة أو إعادة حماكمة من طلبت  ـ ب
  . حماكمته إال إذا امتنعت الدولة املطلوب إليها عن إجراء حماكمته

مة، بإخطار وىف مجيع األحوال تلتزم الدولة املطلوب إليها احملاك ـ ج
كما تلتزم بإخطارهم . الدولة الطالبة، مبا اختذته بشأن طلب إجراء احملاكمة

  . بنتيجة التحقيقات، أو احملاكمة اليت جتريها
  املادة السابعة عشرة

للدولة املطلوب إليها إجراء احملاكمة، اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري اليت 
ترة اليت تسبق وصول طلب احملاكمة إليها يقررها قانوهنا قبل املتهم سواء يف الف

  . أو بعده
  املادة الثامنة عشرة

ال يترتب على نقل االختصاص باحملاكمة املساس حبقوق املتضرر من 
اجلرمية، ويكون له اللجوء إىل قضاء الدولة الطالبة أو دولة احملاكمة يف املطالبة 

  . حبقوقه املدنية الناشئة عن اجلرمية
  األشياء والعائدات املتحصلة عن اجلرمية والناجتة عن ضبطها : الفرع الرابع
  املادة التاسعة عشرة 

إذا تقرر تسليم الشخص املطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول  ـ أ
املتعاقدة بضبط وتسليم األشياء والعائدات املتحصلة من اجلرمية اإلرهابية، أو 

بة سواء وجدت يف حيازة الشخص املستعملة فيها، أو املتعلقة هبا، للدولة الطال
  . املطلوب تسليمه، أو لدى الغري

تسليم األشياء املشار إليها يف الفقرة السابقة، ولو مل يتم تسليم  ـ ب
بسبب هربه أو وفاته أو ألي سبب آخر، وذلك بعد . الشخص املقرر تسليمه

  . التحقق من أن تلك األشياء متعلقة باجلرمية اإلرهابية



 

٢٣٩

حكام الفقرتني السابقتني حبقوق أي من الدول املتعاقدة أو ال ختل أ ـ ج
  . حسن النية من الغري على األشياء أو العائدات املذكورة

  املادة العشرون
للدولة املطلوب إليها تسليم األشياء والعائدات، اختاذ مجيع التدابري 

 حتتفظ واإلجراءات التحفظية الالزمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، وهلا أيضا أن
مؤقتا هبذا األشياء أو العائدات إذا كانت الزمة إلجراءات جزائية تتخذ عندها، 

  . أو أن تسلمها إىل الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب
  تبادل األدلة : الفرع اخلامس

  املادة احلادية والعشرون 
 جرمية إرهابية تتعهد الدول املتعاقدة، بفحص األدلة واآلثار الناجتة عن أية

تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزهتا املختصة، وهلا 
وتلتزم باختاذ اإلجراءات الالزمة . االستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى يف ذلك

للمحافظة على هذه األدلة واآلثار واثبات داللتها القانونية، وهلا وحدها احلق 
رمية ضد مصاحلها بالنتيجة مىت طلبت ذلك، وال يف تزويد الدولة اليت وقعت اجل

  . حيق للدولة أو الدول املستعان هبا إخطار أية دولة بذلك
  آليات تنفيذ القانون : الباب الثالث
  إجراءات التسليم : الفصل األول
  املادة الثانية والعشرون

يكون تبادل طلبات التسليم بني اجلهات املختصة يف الدول املتعاقدة 
أو عن طريق وزارات العدل هبا أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق . ةمباشر

  . الدبلوماسي
  املادة الثالثة والعشرون

  : يقدم طلب التسليم كتابة مصحوًبا مبا يلي
أصل حكم اإلدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى هلا نفس  ـ أ



 

٢٤٠

، أو صورة رمسية القوة، صادرة طبقاً لألوضاع املقررة يف قانون الدولة الطالبة
  . مما تقدم
بيان باألفعال املطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان  ـ ب

ومكان ارتكاهبا وتكييفها القانوين مع اإلشارة إىل املواد القانونية املطبقة عليها، 
  . وصورة من هذه املواد

أوصاف الشخص املطلوب تسليمه بأكرب قدر ممكن من الدقة،  ـ ج
  . خرى من شأهنا حتديد شخصه وجنسيته وهويتهوأية بيانات أ

  املادة الرابعة والعشرون
للسلطات القضائية يف الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة املطلوب ـ ١
الشخص ) توقيف(حبس  ـ  بأي طريق من طرق االتصال الكتابية-إليها

  . احتياطًيا إىل حني وصول طلب التسليم
ة املطلوب إليها التسليم أن حتبس  وجيوز يف هذه احلالة للدولـ ٢

الشخص املطلوب احتياطًيا، وإذا مل يقدم طلب التسليم مصحوًبا ) توقف(
الشخص ) توقيف(باملستندات الالزمة املبينة يف املادة السابقة، فال جيوز حبس 

  . املطلوب تسليمه مدة تزيد على ثالثني يوًما من تاريخ إلقاء القبض عليه
  لعشروناملادة اخلامسة وا

على الدولة الطالبة أن ترسل طلًبا مصحوُبا باملستندات املبينة يف املادة 
الثالثة والعشرين من هذه االتفاقية، وإذا تبينت الدولة املطلوب إليها التسليم 

تتوىل السلطات املختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن . سالمة الطلب
  . ختذ بشأن طلبهاحتاط الدولة الطالبة دون تأخري مبا ا

  املادة السادسة والعشرون
 يف مجيع األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني، ال جيوز أن ـ١

  . تتجاوز مدة احلبس االحتياطي ستني يوًما من تاريخ القبض
 جيوز اإلفراج املؤقت خالل املدة املعينة يف الفقرة السابقة، على أن ـ٢



 

٢٤١

 التسليم التدابري اليت تراها ضرورية للحيلولة دون تتخذ الدولة املطلوب إليها
  . هروب الشخص املطلوب

 ال حيول اإلفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد ـ٣
  . طلب التسليم بعد ذلك
  املادة السابعة والعشرون

إذا رأت الدولة املطلوب إليها التسليم حاجتها إىل إيضاحات تكميلية 
 الشروط املنصوص عليها يف هذا الفصل، ختطر بذلك الدولة للتحقق من توافر

  . الطالبة، وحتدد هلا موعدا الستكمال هذه اإليضاحات
  املادة الثامنة والعشرون

إذا تلقت الدولة املطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول خمتلفة إما عن 
ذه ذات األفعال أو عن أفعال خمتلفة، فيكون هلذه الدولة أن تفصل يف ه

الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى األخص إمكان التسليم الالحق، وتاريخ 
  . وصول الطلبات، ودرجة خطورة اجلرائم، واملكان الذي ارتكبت فيه

  إجراءات اإلنابة القضائية : الفصل الثاين
  املادة التاسعة والعشرون

  : جيب أن تتضمن طلبات اإلنابة القضائية البيانات اآلتية
  . هة املختصة الصادر عنها الطلباجل) أ(
  . موضوع الطلب وسببه) ب(
  . حتديد هوية الشخص املعىن باإلنابة وجنسيته بقدر اإلمكان) ج(
بيان اجلرمية اليت تطلب اإلنابة بسببها، وتكييفها القانوين، والعقوبة ) د(

 من املقررة على مقارفتها، وأكرب قدر ممكن من املعلومات عن ظروفها، مبا ميكن
  . دقة تنفيذ اإلنابة القضائية

  املادة الثالثون
يوجه طلب اإلنابة القضائية من وزارة العدل يف الدولة الطالبة، إىل ـ ١



 

٢٤٢

  . وزارة العدل يف الدولة املطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق
 يف حالة االستعجال، يوجه طلب اإلنابة القضائية مباشرة من ـ٢

ة الطالبة، إىل السلطات القضائية يف الدولة املطلوب السلطات القضائية يف الدول
وترسل صورة من هذه اإلنابة القضائية يف نفس الوقت، إىل وزارة العدل . إليها

يف الدولة املطلوب إليها، وتعاد اإلنابة القضائية مصحوبة باألوراق املتعلقة 
  . بتنفيذها بالطريق املنصوص عليه يف البند السابق

جه طلب اإلنابة القضائية مباشرة من اجلهات القضائية، ميكن أن يوـ ٣
إىل اجلهة املختصة يف الدولة املطلوب إليها، وجيوز أن حتال الردود مباشرة عن 

  . طريق هذه اجلهة
  املادة احلادية والثالثون

يتعني أن تكون طلبات اإلنابة القضائية واملستندات املصاحبة هلا موقًعا 
وتعفى هذه املستندات من . لطة خمتصة أو معتمدة منهاعليها وخمتومة خبامت س

  . كافة اإلجراءات الشكلية اليت قد يتطلبها تشريع الدولة املطلوب إليها
  املادة الثانية والثالثون

إذا كانت اجلهة اليت تلقت طلب اإلنابة القضائية غري خمتصة مبباشرته، 
دولتها، وىف حالة ما إذا أرسل تعني عليها إحالته تلقائًيا إىل اجلهة املختصة يف 

  . فإهنا حتيط الدولة الطالبة علًما بنفس الطريق. الطلب بالطريق املباشر
  املادة الثالثة والثالثون

  . كل رفض لإلنابة القضائية جيب أن يكون مسببا
  إجراءات محاية الشهود واخلرباء : الفصل الثاين
  املادة الرابعة والثالثون

البة أن حلضور الشاهد أو اخلبري أمام سلطتها إذا قدرت الدولة الط
القضائية أمهية خاصة، فانه يتعني أن تشري إىل ذلك يف طلبها، ويتعني أن يشتمل 
الطلب أو التكليف باحلضور على بيان تقرييب مببلغ التعويض ونفقات السفر 



 

٢٤٣

 واإلقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة املطلوب إليها بدعوة الشاهد أو
  . اخلبري للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة باجلواب

  املادة اخلامسة والثالثون
ال جيوز توقيع أي جزاء أو تدبري ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو ـ ١

اخلبري الذي مل ميتثل للتكليف باحلضور، ولو تضمنت ورقة التكليف باحلضور 
  . بيان جزاء التخلف

اعية إىل إقليم الدولة الطالبة، فيتم إذا حضر الشاهد أو اخلبري طوـ ٢
  . تكليفه باحلضور وفق أحكام التشريع الداخلي هلذه الدولة

  املادة السادسة والثالثون
ال جيوز أن خيضع الشاهد أو اخلبري للمحاكمة أو احلبس أو تقييد ـ ١

حريته يف إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته إلقليم 
لة املطلوب إليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طاملا كان مثوله أمام اجلهات الدو

  . القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف باحلضور
ال جيوز أن حياكم أو حيبس أو خيضع ألي قيد على حريته يف إقليم ـ ٢

 حيضر أمام اجلهات  ـ أيا كانت جنسيته ـالدولة الطالبة أي شاهد أو خبري
لك الدولة بناء على تكليف باحلضور عن أفعال أو أحكام أخرى القضائية لت

غري مشار إليها يف ورقة التكليف باحلضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة 
  . املطلوب إليها

تنقضي احلصانة املنصوص عليها يف هذه املادة إذا بقى الشاهد أو ـ ٣
ا متعاقبة، بالرغم من قدرته اخلبري املطلوب يف إقليم الدولة الطالبة ثالثني يوًم

على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غري مطلوب من اجلهات القضائية، أو إذا 
  . عاد إىل إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته

  املادة السابعة والثالثون
تتعهد الدولة الطالبة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لكفالة محاية ـ ١



 

٢٤٤

نية تؤدى إىل تعريضه أو أسرته أو أمالكه للخطر الشاهد أو اخلبري من أية عال
  :خصالناتج عن اإلدالء بشهادته أو خبربته وعلى األ

  . كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إىل الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك ـ أ
  . كفالة سرية حمل إقامته وتنقالته وأماكن تواجده ـ ب

أمام السلطات القضائية  كفالة سرية أقواله ومعلوماته اليت يدىل هبا ج ـ
  . املختصة
 تتعهد الدولة الطالبة بتوفري احلماية األمنية الالزمة اليت تقتضيها حالة ـ٢

الشاهد أو اخلبري وأسرته وظروف القضية املطلوب فيها، وأنواع املخاطر 
  . املتوقعة

  املادة الثامنة والثالثون
دولة الطالبة حمبوًسا إذا كان الشاهد أو اخلبري املطلوب مثوله أمام الـ ١

يف الدولة املطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقًتا إىل املكان الذي ستعقد فيه اجللسة 
املطلوب مساع شهادته أو خربته فيها، وذلك بالشروط وىف املواعيد اليت حتددها 

  : الدولة املطلوب إليها، وجيوز رفض النقل
  . إذا رفض الشاهد أو اخلبري احملبوس ـ أ
 كان وجوده ضرورًيا من أجل إجراءات جنائية تتخذ يف إقليم إذا ـ ب

  . الدولة املطلوب منها
  . إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه ـ ج
  . إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله ـ د
يظل الشاهد أو اخلبري املنقول حمبوًسا يف إقليم الدولة الطالبة إىل ـ ٣

لوب إليها، ما مل تطلب الدولة األخرية إطالق حني إعادته إىل الدولة املط
  . سراحه

  أحكام ختامية : الباب الرابع
  املادة التاسعة والثالثون

تكون هذه االتفاقية حمال للتصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها من الدول 



 

٢٤٥

املوقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة جلامعة 
عربية يف موعد أقصاه ثالثون يوًما من تاريخ التصديق أو القبول أو الدول ال

اإلقرار، وعلى األمانة العامة إبالغ سائر الدول األعضاء بكل إيداع لتلك 
  . الوثائق وتارخيه
  املادة األربعون

تسري هذه االتفاقية بعد مضى ثالثني يوماً من تاريخ إيداع وثائق ـ ١
  .  إقرارها من سبع دول عربيةالتصديق عليها أو قبوهلا أو

ال تنفذ هذه االتفاقية حبق أية دولة عربية أخرى، إال بعد إيداع ـ ٢
وثيقة التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها لدى األمانة العامة للجامعة، ومضى 

  . ثالثني يوًما من تاريخ اإليداع
  املادة احلادية واألربعون

قدة أن تبدى أي حتفظ ينطوي صراحة ال جيوز ألية دولة من الدول املتعا
  . ضمًنا على خمالفة لصوص هذه االتفاقية، أو خروج عن أهدافها

  املادة الثانية واألربعون
ال جيوز ألية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية إال بناء على 

  . طلب كتايب، ترسله إىل أمني عام جامعة الدول العربية
ضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، يرتب االنسحاب أثره بعد م
  .ةإىل أمني عام جامعة الدول العربي

وتظل أحكام هذه االتفاقية نافذة يف شأن الطلبات اليت قدمت قبل 
  . انقضاء هذه املدة

مجهورية مصر العربية / حررت هذه االتفاقية باللغة العربية مبدينة القاهرة
 أصل واحد مودع م، من٢٢/٤/١٩٩٨هـ، املوافق ٢٥/١٢/١٤١٨يف 

باألمانة العامة جلامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة لألصل حتفظ باألمانة 
العامة جمللس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة لألصل لكل 



 

٢٤٦

  . طرف من األطراف املوقعة على هذه االتفاقية أو املنضمة إليها
 وزراء الداخلية والعدل وإثباتا ملا تقدم، قام أصحاب السمو واملعايل

  .العرب، بتوقيع هذه االتفاقية، نيابة عن دوهلم
مثة مالحظات مهمة فاالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب خلت من 

 أما إرهاب ،اإلشارة إلرهاب األنظمة وهو الذي قد يكون إرهاب الفعل
ت  وان كان،األفراد واملنظمات الثورية والسياسية فقد يكون إرهاب رد فعل

االتفاقية قد جنحت يف استثناء الكفاح املسلح من اجل حترير األرض من 
االحتالل والعدوان األجنيب وهو ما يصب يف صاحل احلركات املسلحة يف 

إال إهنا ختلوا يف نفس الوقت من اإلشارة إىل مبادئ  فلسطني ولبنان والعراق
 كالدميقراطية وحقوق وقيم ونظم دولية تتجه إليها املنظومة اإلنسانية العاملية

  .اإلنسان وحكم القانون ومنع التمييز مبختلف أشكاله ومربراته
إن استثناء الكفاح السلمي ضد األنظمة القمعية والشمولية  

من االتفاقية أمر  والدكتاتورية اليت متارس االضطهاد مبفهومه احلسي والقانوين
 إن «ي حلقوق اإلنسانيثري املخاوف لدى احلقوقيني إذ يقول اإلعالن العامل

التمرد على االستبداد والظلم يضطر إليه املرء آخر األمر إذا افتقر لعامل 
ومن املالحظ يف القوانني «جوهري هو أن يتوىل القانون ضمان حقوق اإلنسان 

التفريق بني ما تعترب جرائم رأي واجلنايات  على وجه اخلصوص عدم العربية
فقد يطلق الرأي خلصوصية معينة وقصد حمدد اإلرهابية ونسبية جرائم الرأي 

  .»ولكنه يفسر مبقتضى يتجه إىل اإلرهاب سواء كان تقليدي أو غري تقليدي
إن األنظمة القانونية والدستورية يف العامل العريب يعوزها التوافق بني  

النظرية والتطبيق واستكمال مبانيها احلقوقية يف خمتلف جوانبها حىت ميكن 
  .التفاقية شرعية يف تكوينها ومنضبطة مع اإلمجاع القانوين الدويلاعتبار هذه ا

 تدين كل عمل من أعمال العنف وكل هتديد«تقول االتفاقية إهنا  
ويقصد إىل القيام بعمل  باللجوء إىل العنف مهما كانت دوافعه وأهدافه،

وهذا جيرنا إىل التساؤل عما إذا كانت  إجرامي ضد األفراد واجملموعات
ظمة قد وضعت أجهزهتا األمنية يف حمك املراقبة واالختبار حىت ال تقع يف األن



 

٢٤٧

 فاألجهزة األمنية العربية األكثر عرضة ،مطية اإلدانة املقصودة يف االتفاقية
  .لإلدانة من قبل منظمات حقوق اإلنسان العاملية على مدار العام

اقية أخرى تعاجل وختلو االتفاقية العربية من أي ارتباط تكاملي مع أية اتف 
ظاهرة اإلرهاب من جذورها احليوية واألساسية وكأن األنظمة تعتمد احلل 
األمين كسبيل وحيد للمعاجلة دون اللجوء إىل حلول أخرى أكثر شفافية 

كمحاربة الفساد والرشوة وحتسني الوضع االقتصادي  واعتدال ومالئمة
ية قوانينه وهتيئة مناخ واملعيشي للمواطن العريب وزيادة االستثمارات وشفاف

صحي للحريات الشخصية واجلماعية والثقافية والفكرية واالقتصادية وإنشاء 
  .وتفعيل مؤسسات اجملتمع املدين

 ختص األنظمة دون شعوهبا إن هذه االتفاقية يف مضموهنا وأهدافها 
وتصب يف صاحل بقاء النظام السياسي العريب كما هو دون بلورته يف نطاق 

ابية وتفاعل مع القواعد الشعبية اليت تتطلع لالنعتاق من قيود السلطة أكثر اجي
   .املركزية لتعيش يف ظل نظام أكثر حرية واجيابية

والعنصرية والتعصب الديين  وتعاين االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب
والعرقي من سوء التطبيق وازدواجية املعايري، فالتمييز العنصري جرمية إرهابية 

هنا هتدف إىل احملافظة على احلكم عن طريق التمييز املؤدي إىل إشاعة اخلوف أل
وهذا ما ينطبق على إسرائيل يف سياستها ضد سكاهنا من  والرعب والتهديد

 وليس «حممد عزيز شاكر.يقول د ،م١٩٦٧العرب من مواطين أراضي عام 
لون احلملة مبقدور املرء إال أن يصاب باحلرية حينما يقارن احلماس الذي ي

املضادة خلطف الطائرات واخذ الرهائن وخطف األشخاص وغريها من أشكال 
اإلرهاب املضاد ) صليبيي(عنف الترهيب الفردي مع ما يتسم به موقف 

أنفسهم من صمت مطبق وغلظة قلب إزاء النكبة اليت تعانيها الضحايا الربيئة 
مع سبق التصور لسياسات التمييز العنصري اليت متارس على حنو منتظم 

التابعة جلمعية القانون ) جلنة اإلرهاب الدويل(حينما خرجت ... .والتصميم
يف عام  الدويل مبشروع اتفاقية موحدة بشان الرقابة القانونية لإلرهاب الدويل

اعترفت حبقيقة أن اإلرهاب ال يعد حىت أالن جرمية حبد ذاهتا طبقا  م١٩٨٠
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 املادة األوىل حتديد مفهوم اجلرائم للقانون الدويل وقد حاولت حينئذ يف
اإلرهابية يف صورة عامة وحيدة، إهنا حاولت إجياد جرمية إرهاب دويل حيظرها 

على ) كضيوف( عوضا عن ترك ما يدعى باألنشطة اإلرهابية القانون الدويل
جرمية اإلرهاب : وجاء يف هذه املادة ما يلي.. .يدعى اإلرهاب) مضيف(

ف خطر أو التهديد به يصدر عن فرد سواء كان يعمل الدويل هي أي عمل عن
مبفرده أو باالشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد األشخاص أو املنظمات أو 

وأنظمة النقل أو املواصالت أو ضد أفراد اجلمهور العام بقصد هتديد  األمكنة
هؤالء األشخاص أو التسبب جبرح أو موت هؤالء األشخاص أو تعطيل 

املنظمات الدولية أو التسبب يف إحلاق اخلسارة أو الضرر أو فعاليات هذه 
أو العبث بأنظمة النقل واملواصالت هذه  األذى هبذه األمكنة أو املمتلكات

 كما أن التآمر على ارتكاب أو حماولة ،هبدف تقويض عالقة الصداقة بني الدول
رائم كما ارتكاب أو االشتراك يف ارتكاب أو التحريض العام على ارتكاب اجل

يبدوا أن هذا التعريف «عرف يف الفقرة السابقة يشكل جرمية إرهاب دويل 
معين بفئات معينة من البشر والشخصيات احملمية دوليا وفئات معينة من 

وعلى الرغم من ذلك فانه ال تبذل إال القليل من العناية إذا . .األماكن واملباين
اليت تعد باملاليني حني تواجه العدوان بذل مثل هذه العناية أصال بالكتل البشرية 

ولكي نكون أكثر حتديدا كيف ميكن تربير . .والفصل العنصري وإبادة اجلنس
نسف البيوت وأحيانا نسف قرى بأكملها من قبل إسرائيل يف جنوب لبنان أو 
يف فلسطني أو حىت يف طرابلس الغرب أو يف سراييفو أو غروزين؟ إال باعتباره 

والليبيني والبوسنيني  ا ضد اللبنانيني أو الفلسطينينيترهيب موجه عمل
ذلك أن العنصر الدويل متوفر هنا مبعىن أن مرتكيب أعمال الترهيب ! والشيشان

 على ارتكاب هذه هم إما إسرائيليون أو أمريكيون أو عمالئهم الذين يقدمون
   .)١(»األعمال الشريرة

اإلسالمي والعريب وان إن موجهة اإلرهاب العاتية اليت تضرب الشرق  

                                           
F١Eא١١٥א١١٦K 
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كان هلا جذورها التارخيية واأليدلوجية إال أن األنظمة الشمولية احلاكمة كان 
 فالسعودية ،ودعمها ماليا يف تنظيم حركتها وبناء قواعدها الشعبية هلا دور بارز

واليمن ومصر شجعت ذهاب الشباب العريب للقتال يف أفغانستان اليت كان هلا 
احتضان احلركات اإلسالمية اإلرهابية فيما بعد وذلك حتت دور هام للغاية يف 

إال انه كان خيفي وراءه أهداف إستراتيجية للنظام  اإلسالمي شعار اجلهاد
األمريكي والغريب على وجه العموم حيث إن الواليات املتحدة قامت بدعم 
اجملاهدين األفغان وحلفائهم من العرب ليحاربوا نيابة عن املعسكر الغريب 

ضد املعسكر الشيوعي فبلغ الدعم العريب جمتمعا عدا الغريب واألمريكي  الرأمسايل
 مقارنة مبليار دوالر قدمت  سنوات فقط١٠ مليار دوالر خالل ٢٠أكثر من 

  !.للشعب الفلسطيين خالل نفس الفترة 
  مناذج لدول قامت على اإلرهاب والتعصب 

   م ١٩٩٢ ـ ١٩١٧ ـ االحتاد السوفيييت ـ ١
نظام القياصرة امللكي املطلق يف   االحتاد السوفيييت على اثر سقوطقام 
 قامت ،م١٩١٧واعتالء الشيوعيني وعلى رأسهم لينني السلطة عام  روسيا

الثورة الشيوعية الكربى بعد هزمية روسيا يف احلرب العاملية األوىل وبعد سقوط 
يا يف  ماليني روسي كضحايا للحرب اليت استرتفت روس٨ ما يقارب من

 اعدم ،األرواح واملمتلكات واالقتصاد ودمرت احلياة اإلنسانية يف روسيا امللكية
م وناد الشيوعيون سياسيني ومنظرين بقيادة لينني ١٩١٨القيصر وعائلته عام 

 من إنشاء والعمل النهضوي احملموم بإزالة الفروقات الضيقة اجتماعيا واقتصاديا
اليت تولت اإلشراف على   اللجان العمالية وعلى أثرها شكلت»اجملتمع السعيد«

وإنشاء جممعات صناعية وزراعية ضخمة هتدف إىل ازدهار  وسائل اإلنتاج
وإلغاء امللكية الفردية  اقتصادي سريع عرب النشاط االقتصادي االشتراكي

  .الكربى
 وخبطورته على الشعب »الدين أفيون الشعوب«وناد الشيوعيون مبقولة  

 للسلطة كما كان ذلك يف العهد القيصري عندما »اخلضوع«ألنه يدعوه إىل 
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اصدر احلزب الشيوعي . دعت الكنيسة إىل االستجابة ألوامر القيصرية الروسية
  .أوامره بإغالق الكنائس واملساجد وحظر الشعائر الدينية وحترمي التعليم الديين

ا لسياسات الشيوعيني املناهضة للدين ذهب ضحيته كانت هناك مقاومة 
إن  :م إحصائية جاء فيها١٩٢٣عام  »الربافدا« نشرت صحيفة ،الالالف

أعضاء هيئة التشيكا الذين بلغوا مائة ألف عضو انتخبوا من أعظم املتحمسني 
للنظام اجلديد وتغلغلوا يف مجيع مقاطعات روسيا وقد قامت هيئة التشيكا يف 

 مدرسا ٩٥٧٥و كاهنا ٣٧١٥و   أسقفا٢٨مجيع االحتاد السوفيييت بإعدام 
 رجال من ٤٨٠٠٠ ضابط من ضباط البوليس و ١٠٥,٠٠٠ طبيبا و٨٨٠٠و

  .)١( ضابط٢٦٠٠٠٠ موظفا باحلكومة و ٢٥٨٥٠رجال البوليس و
وبعد وفاة لينني خلفه ستالني ومل يكن بأقل دموية منه فقد قام بتصفية  

زب يف املؤمتر السابع عشر للح  ممن انتخبوا١٣٩ فمن بني ،خصومه السياسيني
 منهم اعتقلوا واعدموا رميا بالرصاص بني عامي ٩٨ ،الشيوعي السوفيييت

 مندوب من مندويب اللجان العمالية القي ١٩٦٦ومن بني  ١٩٣٨  ـ ١٩٢٧
  .بتهمة ارتكاب جرائم مناهضة للثورة  مندوب١١٠٨القبض على 

م كانت هناك طبقة من مالك األراضي بعد أن أجازها ١٩٢٩ويف عام  
منهم وإعادهتا  ملكية األراضي أصدره لينني فعمد ستالني إىل نزع قانون خاص

 فقام املالك مبناهضة السلطة فأوعز ستالني للجيش األمحر ،إىل اللجان العاملية
 ماليني ٥ فدارت رحى معارك رهيبة حصدت أرواح أكثر من ،بتصفيتهم
  .مواطن

إنسان  مليون ٥٠أكثر من   راح ضحية احلكم الشيوعي يف عهد ستالني
 مرة عن ضحايا ١٥ يزيد هذا الر قم ب ،م١٩٥٣ ـ ١٩٢٧ما بني عامي 
 مرات عن ضحايا روسيا يف ٤ ـ يف أملانيا وأوربا و ب»هتلر«الزعيم األملاين 

 مرات عن خسائرها البشرية يف احلرب العاملية ٤ ـاحلرب العاملية الثانية و ب
  .األوىل

                                           
F١E٥٤K 
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م حتويل مزارعهم  ماليني فالح لرفضه١٠ متت تصفية أكثر من 
م قال تقرير للمخابرات الروسية أن ١٩٨٩ يف عام ،للتعاونيات االشتراكية

 أما املؤرخ الربيطاين تورماس ، مليون مواطن٣٦الرقم احلقيقي ال يقل عن 
 ويقول األديب الروسي املنشق ، مليون إنسان٥٤ديفيدن فيقدر العدد ب 

 إن عدد ضحايا ليين »لزننيالكسندر سو«واحلائر على جائزة نوبل للسالم 
 »كاثرين مارديل« أما املؤرخة االجنليزية ، مليون إنسان٦٦وستالني يزيد عن 

 بان إمجايل الضحايا يقدر »املوت والذاكرة يف روسيا«فتقول يف كتاهبا األخري 
  . مليون٥٠ ـب
   م ١٩٤٨تأسست عام ـ إسرائيل ـ ٢

ل االستعمار الربيطاين بدا تدفق اليهود على ارض فلسطني التارخيية خال
تأسست أول جمموعة مسلحة لليهود أطلق عليها  م١٩٢٠يف عام  لفلسطني،

يف عام   وبدا عنفها،وهدفت إىل محاية املستوطنني اليهود »الكيبوتسات«
 ١٠م عندما اندلعت املظاهرات يف مدينة يافا حيث قتلت أكثر من ١٩٢٢

 ويف أواخر نفس العام ، آخرين٧٠مواطنني فلسطينيني وأصابت أكثر من 
 وقد تلقت تدريبا »هليس«تأسست جمموعة يهودية مسلحة أطلق عليها اسم 

يف بداية نشأهتا هتدف إىل   كانت اجملموعات املسلحة اليهودية،بريطانيا مباشرا
محاية املستوطنني والتجمعات السكانية اليهودية إال أهنا غريت إستراتيجيتها يف 

بغية إجالئها وطرد السكان  هامجة السلطة الربيطانيةم فعمدت إىل م١٩٣٧عام 
 وانشقت »أرغون تسيفي« نشئت جمموعة تدعى،العرب وإقامة دولة إسرائيل

وأعلنت حرب  افراهام شنيون  نسبة لقائدها»شنيون«ـعنها جمموعة عرفت ب
األم مل تعلن بعد حربا علنية على  علنية على بريطانيا يف حني كانت اجلماعة

  .نينيالربيطا
م قتلت اجملموعات اليهودية املسلحة ما ١٩٣٩  ـ١٩٣٦ بني أعوام 

 ومنذ عام ، فلسطيين على الطرقات واملعابد واألماكن العامة١٥٠ يقارب من
 فقتل أكثر من ، أصبح اجليش الربيطاين هدفا ألعمال العنف واإلرهاب١٩٣٤
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 للسلطة،  جنود بريطانيون يف هجمات متفرقة على قواعد للجيش ومراكز١٠
  شخص من املدنيني والشخصيات العسكرية الربيطانية٣٠٠كما قتل أكثر من 

   .م١٩٤٨إىل ما قبل االنسحاب الربيطاين عام 
ومن اجملازر اليت ارتكبتها اجملموعات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين 

   : م ما يلي١٩٤٨قبل نكبة فلسطني عام 
وقد مت ) م١٩٤٧ عام  ديسمرب٣١(مذحبة قرييت الشيخ وحواسة ـ 

 من ٦وكانت احلصيلة  تدعى اهلاغانا عصابات اهلجوم على القريتني من قبل
  .املدنيني

 فرباير عام ١٥ـ  ١٤اهلجوم على قرية سعسع يف اخلليل ليلة ـ 
 ٦٠ مرتال على ساكنيها وأسفر ذلك عن استشهاد ٢٠ومت نسف  ١٩٤٨

  .مواطنا معظمهم من النساء واألطفال
بزعامة  على يد منظمة االرجون )١٩٤٨ ابريل ٩(ر ياسني مذحبة ديـ 

 شهيد عدا ٢٦٠واستشهد فيها حوايل  باالتفاق مع اهلاجاناه مناحم بيجن
  . اجلرحى

هاجم اإلرهابيون اليهود قرية ) ١٩٤٨ ابريل ١٤(مذحبة ناصر الدين ـ 
ناصر الدين وهم يرتدون مالبس عربية وفتحوا نريان أسلحتهم على الناس 

  . فلسطيين ودمروا مجيع منازل القرية١٠٠دوا حوايل فأر
عقب صدور قرار  وذلك م انسحبت بريطانيا من فلسطني١٩٤٨يف عام 

 فلسطيين حني بدأت حرب إبادة يف شوارع تل ٢٣٠٠ قتل أكثر من ،التقسيم
 ٣٠٠وجرح أكثر من   فلسطيين١٦٠ قتل اليهود أكثر من ،أبيب ويافا وحيفا
 يف هجمات ٣٠ فلسطيين وجرح ١٥ا قتل أكثر من  كم،يف هجمات متفرقة

خطوط السكة احلديدة  هاجم اليهود،على الباصات وأماكن التجمعات العربية
  . آخرين١٦٠ وأصيب ٩٣أكثر من  فقتل

 قرية عربية حيث كانت اجملموعات ١٧ كما هاجم اليهود أكثر من 
ذهب ضحية هذه املسلحة حتاصر القرية ومن مت بذات بإطالق النار فيها، وقد 

  . فلسطيين٦٠٠اجملازر أكثر من 
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على ترك أراضيهم  مع قيام دولة إسرائيل اجرب أكثر من مليون فلسطيين 
 بعد التأسيس واعتراف العامل ،لليهود واللجوء إىل الدول العربية اجملاورة

األجهزة األمنية اإلسرائيلية باإلشراف على ارتكاب عشرات  بإسرائيل قامت
ومن ، يف فلسطني ولبنان واألردن وسوريا ومصر، الشعوب العربيةاجملازر حبق

  :ية البشعة ما يليأهم حلقات هذه اجملازر االسرائل
 اإلسرائيليهامجت قوات الدفاع ) ١٠/١٠/١٩٥٣(مذحبة قلقيلية ـ 

  . فلسطينيا وهم يدافعون عن قريتهم٧٠قرية قلقيلية فاستشهد 
 إسرائيلية بقيادة رئيس أغارت قوات) ١٥/١٠/١٩٥٣(مذحبة قبية ـ 

اليت كانت أنداك حتن اإلدارة  وزراء إسرائيل احلايل ارييل شارون على قرية قبية
 مرتال ومسجدا ٤١ مواطنا فلسطينيا ومت نسف ٦٩األردنية وأسفرت عن قتل 

  .وخزان مياه القرية
قامت فوات إسرائيلية باجتياز خط  )٢٩/٣/١٩٥٤(مذحبة حنالني ـ 

لغربية وهامجت قرية حنالني حيث ألقت كمية من القنابل على اهلدنة بالضفة ا
   عشر آخرين١٤ مواطنا وجرح ١١جتمعات السكان مما آذى إىل مقتل 

 فلسطيين مبن ٤٩ استشهد فيها ٢٩/١٠/١٩٥٦مذحبة كفر قاسم ـ 
  .فيهم النساء واألطفال

صربا وشاتيال من : )١٩٨٢ سبتمرب ١٨-١٦(ا وشاتيال مذحبة صربـ 
وقد وقعت هذه اجلرمية اإلرهابية املروعة أثناء احلرب األهلية  لبنانخميمات 
واستمر تنفيذها ألكثر من يوم كامل وكانت  عمالء لبنانيني مبساندة اللبنانية

  . ولبناين  فلسطيين٤٠٠٠احلصيلة أكثر من 
قامت الطائرات اإلسرائيلية باهلجوم ) ٨/٤/١٩٧٠(مذحبة حبر البقر ـ 

 ١٩ قرية حبر البقر املصرية وأسفرت الغارة عن مقتل على مدرسة صغرية يف
  . آخرين٦٠طفال وجرح 

شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة  )م١٨/٤/١٩٩٦(مذحبة قانا ـ 
العشرات من سكان قرية قانا  ، جلا»عناقيد الغضب«يف لبنان أطلقت عليها اسم

قصف إىل إحدى معسكرات قوات حفظ السالم الدولية طلبا للحماية من ال
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املتواصل إال أن الطائرات احلربية اإلسرائيلية أغارت على املعسكر مما آذى إىل 
وبلغ   شخص العديد منهم من النساء واألطفال وكبار السن١٨٠استشهاد 

  .٢٦٨عدد اجلرحى ما يزيد عن 
يف إحصائيات من مصادر فلسطينية بلغ عدد الشهداء يف االنتفاضة ـ 

 ألف معتقل ١٥ ألف جريح ومصاب و٩٠شهيد والفلسطينية األوىل حنو ألف 
 ألف شجرة من احلقول ١٤٠ مرتل واقتالع ١٢٢٨وتدمري ونسف 

  .الفلسطينية
  مذاهب قامت على اإلرهاب والتعصب 

أسسها حممد ين أيب زينب الكويف املكىن بايب اخلطاب يف : اخلطابيةـ ١
) (الصادق  نسب أيب اخلطاب نفسه إىل اإلمام ،القرن الثاين عشر اهلجري

 املصادر ،فقال بأنه مرسل من قبله مث قال بان اإلمام نيب مرسل مث قال بإلوهيته
ألصول  اليت بني أيدينا مل تبني دوافع زعيم هذه الفرقة للقول هبذه اآلراء املخالفة

 إال أن ،وحيثيات العقل واملنطق اإلسالمي الدين اإلسالمي بكافة طوائفه وفرقه
أعلن براءته من هذه  كما تشري مصادر التاريخ بأمجعها) (اإلمام الصادق 

 ألقت السلطات العباسية القبض على ابن ،الطائفة ودعا أتباعه إىل الرباءة منهم
 ٥اخلطاب وأمرت بقتله صلبا إال أن الفرقة اخلطابية مل تنقرض وافترقت إىل 

ها أن  من ابرز عقائد،)(فرق مجيعها تزعم بإلوهية األئمة من أهل البيت 
اإلمام الصادق اله وان طبيعته ختتلف عن باقي البشر وان األئمة أنبياء وآلة وان 
احلسن واحلسني وأوالدمها أبناء اهللا وأحبائه وان اإلمام الصادق جعل أيب 

مل يقتل وال قتل احد   وان ابن اخلطاب،اخلطاب وصيه وقد علمه االسم األعظم
  .)(كما النيب عيسى ابن مرمي من أصحابه وإمنا لبس القوم وشبه هلم 

وتقول الفرقة بكفر أيب بكر وعمر وعثمان وأكثرية الصحابة ألهنم  
وأبعدوه عن مكانته املفترضة ومن عقائدها ) (خرجوا على اإلمام علي

فَِإذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن   بتأويل قوله تعاىل»عبادة األئمة واجبة«الركيزة 
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  . )١(وا لَُه َساِجِديَنُروِحي فَقَُع
لزم أنصار الفرقة اخلطابية املسجد «يف امللل والنحل للشهرستاين   جاء

 وكانوا يدعون الناس ، ولزم كل رجل منهم اسطوانة،بالكوفة واظهروا التعبد
 فبلغ خربهم الوايل العباسي على الكوفة عيسى بن موسى وأهنم ،إىل أمرهم سرا

 فبعث إليهم رجالً من ،الناس إىل نبوة أيب اخلطابقد أظهروا اإلباحات ودعوا 
أصحابه يف خيل ورجالة ليأخذهم ويأتيه هبم فامتنعوا عليه وكانت بينهم حرب 

 وكان ،شديدة بالقصب واحلجارة والسكاكني وجعلوا القصب مكان الرماح
قاتلوهم فان قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح وسائر : أبو اخلطاب يقول هلم

احهم وسالحهم ال يضركم وال يعمل فيكم وال حيتك يف السالح ورم
 فلما قتل منهم حنو ثالثني ، فجعل يقدمهم عشرة عشرة للمحاربة،أبدانكم

؟ وال ترى قصبنا ا ترى ما حيل بنا من هؤالء القومرجال صاحوا يا سيدنا م
هلم يا قوم إن : ؟ ذكر بعض الرواة انه قاليعمل فيهم وال يؤثر وقد يكسر كله

يا قوم قد بليتم : ؟ وقال آخرون انه قال هلم بدا اهللا فيكم فما ذنيبكان
 فقاتلوا على دينكم واحسابكم وال تعطوا ،وامتحنتم واذن يف قتلكم وشهادتكم

 فموتوا كراماً أعزاء واصربوا ،بأيديكم فتذلوا مع أنكم ال تتخلصون من القتل
 فقاتلوا حىت قتلوا عن ، وانتم الصابرون،فقد وعد اهللا الصابرين أجرا عظيما

موسى فأمر بقتله فضربت عنقه يف آخرهم وأسر أبو اخلطاب فأَُتي به عيسى بن 
 مث أمر ، وأمر بصلبه وصلب أصحابه فصلبوا،على شاطئ الفرات) الرزقدار (

 وبعث برؤوسهم إىل أيب جعفر املنصور فأمر هبا ،بعد مدة بإحراقهم فاحرقوا
   .)٢(»أيام مث أحرقتفصلبت على مدينة بغداد ثالثة 

 أسسها ،هـ١١٤٣ فرقة سنية متشددة نشئت يف عام: الوهابيةـ ٢
املبين على قواعد  الشيخ حممد عبد الوهاب وتدعو إىل أحياء مذهب ابن تيمية

  .الفقه احلنبلي
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ووجهت دعوته بالرفض يف اجلزيرة العربية وعارضه العديد من العلماء  
  .انمن ضمنهم والده وأخوه الشيخ سليم

عثمان بن معمر على أن تتم له  مستهل أمره مع أمري العينية حتالف يف
فوايل  إال أن هذا التحالف سرعان ما اهنار شئون الدولة أمور الدعوة ولألخري
سليمان احلميد طلب من عثمان التخلص من الشيخ، فعزم  االحساء والقطيف

 مل جيرا على قتله على قتله فأخرجه من العينية بصحبة رجال إال أن األخري
قرر عثمان أن يتخلص من ضيفه « فأخلى سبيله، يقول فيليب يف تاريخ جند

فأرسل  فطلب منه أن خيتار املكان الذي يريد الذهاب أليه فاختار الدرعية
ولكن فريد خذلته  وكلفه أن يقتل الشيخ يف الطريق عثمان له رجال امسه فريد

  .)١(»دون أن ميسه بسوء وقفل راجعا إرادته
 ويقضي االتفاق ،حممد بن سعود مث حتالف الشيخ مع األمري السعودي 

 وقد ،ونشر الدعوة عن طريق اجلهاد على أن تكون اإلمامة يف آل سعود
ساعدت معتقدات ابن عبد الوهاب يف سرعة اجناز االتفاقية بني الطرفني ألهنا 

قواعدها الشيخ  حترم اخلروج على احلاكم ما دام ملتزما بالشريعة اليت يضع
أسسها  الدول السعودية الثالث على القواعد العقائدية اليت قامت  وقد،نفسه

يف القرن الثامن عشر امليالدي وتستند على جمموعة  الشيخ حممد عبد الوهاب
 وقد ،تطبيقا وتفسريا من األصول العقائدية والفقهية ذات املنحى املتشدد

يف  للدين واحلياة  املتحجر والنظرة الضيقةوالوعي استغلت حياة البداوة املتخلفة
وجعلها قاعدة للحياة  قبائل اجلزيرة العربية يف مترير عقائد ابن عبد الوهاب

 وعلى هذا ، وكل من يشد عنها يعترب يف اقل الفروض مسلم مبتدع،العامة
الثالث وعليها  قامت الدول السعودية املنوال املتطرف و املتشدد والضيق

 من اجملازر حبق شعوب اجلزيرة العربية والعراق والشام، من يد العدارتكبت 
 وهنب ١٢٠٨  بغزو مدينة البصرة عام  الوهابيونقامـ : أهم احملطات ما يلي

  .وقتل العشرات من السكان العزل مدينة الزبري

                                           
F١E٣٨K 
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وقتل   على مدينة كربالءالقوات الوهابية أغارت  هـ١٢١٦ سنةـ 
  ) ( ضريح اإلمام احلسني املئات من السكان وهنب خزينة

الشام وقتلوا أهل حاضرة  الوهابينيهـ غزت جيوش ١٢٢٥سنة ـ 
  .موران قتال ذريعا

هـ ـ استوىل امللك عبد العزيز على الطائف بعد جمزرة ١٣١٧سنة ـ 
   . ضحيتها املئات من أهايل الطائف اإلخوان راحرهيبة ارتكبها جيش

 اإلخوان هبدم قبور أئمة جليش  مسح امللك عبد العزيز١٣٤٣سنة ـ 
وكادوا  وكذلك قبور الصحابة والتابعني قدببقيع الغر) ( أهل البيت

واخلليفتني أيب بكر وعمر لوال االحتجاجات ) (يهدمون ضريح النيب 
واكتفت حكومة امللك هبدم  الواسعة من أقصى العامل اإلسالمي إىل أدناه
  .العمل رضة العامل اإلسالمي هلذاأضرحة آل البيت والصحابة والتابعني رغم معا

 بغزو مكة املكرمة وهدم قبة السلفية يوش اجل قامت ١٢٢٨سنة ـ 
 ومولد أيب بكر اخلليفة األول وقرب السيدة خدجية بن خويلد) (مولد النيب 

) ( زوجة النيب الكرمي)( وكافة القباب اليت حول الكعبة.   
 املدينة املنورة اخذوا مجيع ملا استوىل الوهابيون على«:تاريخ احلربيت

ذخائر احلجرة النبوية وجواهرها حىت أهنم مدوا أربع سحا حري من اجلواهر 
 سنتمترات من الزمرد ٤احملالة باألملاس والياقوت العظيمة القدر ومن ذلك 

 وعليها ياقوت ونصاهبا من  سيف مليئة قرباهتا بالذهب اخلالص١٠٠وحنو 
   .)١(»الزمرد

اقتحم سعود جبيش أبيه كربالء وبعد حصار « اريخ جندقال فليب يف ت
قصري أعمل السيف يف رقاب أهلها وهنبهم، لقد قتل السكان بال رمحة، يف 
الشوارع، ويف البيوت، ودمر ضريح احلسني، وهنب اجملوهرات اليت كانت 

  .)٢(»تغطي الضريح ومجع كل شي ذي قيمة يف املدينة

                                           
F١Eא١٣٩K 
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ة إال أهنا اعتربت العديد من الفرق وبغض النظر عن معتقدات هذه الفرق
 ،اإلسالمية األخرى مبتدعة وشركية وعلى رأسها الشيعة األمامية واإلمساعيلية

 كما كان ،كما حاربت التطور العلمي والثقايف والتغري الطبيعي للمجتمعات
وقبائل املسلمني يف أحناء اجلزيرة والعراق  شعوب اجلهاد الذي دعت إليه مشل

 أما جهاد الكفار الذين حيتلون ،م ال يتفقون مع العقيدة الوهابيةوالشام لكوهن
تدعوا إليه الوهابية ومل يكن من  اخلليج ومعظم بلدان العامل اإلسالمي آنذاك فلم

أن وصلت غزوات امللك  فبعد ويف هذا تناقض مريب أجندهتا العقائدية
ك قادة جيشه أىب ذل إىل طريق مسدود سياسيا وعسكريا السعودي عبد العزيز

 وأصروا على مواصلة القتال واحتالل املزيد من »اإلخوان« املعروفون باسم
 وان خيري شيعة ، ودعوا عبد العزيز إىل قطع العالقات مع بريطانيا،البلدان

 إال أن ،الدخول يف املذهب الوهايب أو أن يقتلهم االحساء والقطيف وجنران بني
 إال أن التيار الوهايب املنشق عن ،تلة رهيبةوأوقع هبم مق امللك السعودي باغتهم

اخذ يطفوا إىل ساحة األحداث بني  التحالف بني آل سعود وال عبد الوهاب
احلينة واألخرى ومن أهم حلقات الصراع احتالل احلرم املكي على يد جبهان 

م مث بروز جنم أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة يف التسعينات ١٩٧٩العتييب عام 
 وإقامة الدولة السعودية الثالثة ن املاضي والذي اخذ على عاتقه حماربة من القر

  .دولة إسالمية بديلة
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة « يقول الشيخ عبد الوهاب

  .)١(» السلف أخرجهم من االثنني والسبعني فرقة وان بعض . .القبور
لفهم من للوهابية مواقف متشددة جتاه األديان األخرى وكل من خيا

  شنت عليهم أجهزة االستخبارات األمريكية والغربية،أتباع املذاهب اإلسالمية
هجوما ضاريا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب واىل يومنا هذا ما تزال 

عالقته مع املذهب الوهايب  الضغوطات مستمرة على النظام السعودي إلهناء
الدينية القوي  اء دور املؤسسةوإهن وحتويل اململكة إىل دولة ملكية اقل تشددا

                                           
F١Eא٥٧K 
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يف احلياة  داخل جهاز احلكم وإتاحة الفرصة للمعتدلني وأتباع املذاهب األخرى
العامة على غرار دول اخلليج األخرى إال أن العائلة املالكة على ما يبدوا 
متمسكة خبيار التحالف الذي قامت عليه دعائم الدولة السعودية يف أدوارها 

  .الثالث
منا هذا تعترب اململكة السعودية من الدول القالئل يف العامل اليت واىل يو

تستند على الشرعية الدينية وقد أصبحت مصدر قلق دويل على نطاق واسع 
 ١١ تبث  شخص١٩م فمن بني ٢٠٠١بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

 ويتزعم تنظيم القاعدة املناوئ للواليات املتحدة ،سعوديا قيامهم باهلجوم
 ،الغرب أسامة بن الدن وهو سعودي من قبيلة بن الدن املشهورة يف احلجازو

وتوالت على اململكة العديد من االهتامات من قوى خمتلفة يف الواليات املتحدة 
والغرب بان حكومة اململكة تقدم الدعم بطريقة مباشرة وغري مباشرة 

ء أفراد وخاليا إرهابية السعودية تساهم يف نشو لإلرهابيني وان البيئة االجتماعية
  .تقوم بعمليات قاتلة ضد الواليات املتحدة والغرب 

إحدى فرق اخلوارج أسسها نافع بن األزرق يف النصف : االزراقةـ ٣
 اختذت الفرقة مبدأ اجلهاد النتشارها فهاجم ،الثاين من القرن األول اهلجري

  .يق جباية األموالأتباعها األهواز وما حوهلا واستطاعوا تقوية نفوذهم عن طر
من عقائدهم أن خمالفيهم مشركني وان أطفال خمالفيهم كذلك مشركني 

  .سيدخلون النار
أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم أذا ادعى انه منهم وذلك بان يدفع 
هلم أسري من خمالفيهم ويأمر بقتله فان قتله صدقوه وان أىب اهتموه بالشرك 

  .وقتلوه
لحة والزبري وعبد اهللا بن عباس وإهنم مجيعا يف ذهبوا إىل تكفري عثمان وط

  .النار
َوِمَن النَّاِس َمْن  وقالوا إن اهللا انزل فيه قوله) ( كفروا علي

ُيْعِجُبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلِْبِه َوُهَو أَلَدُّ 
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َوِمَن النَّاِس   لجم وقالوا إن اهللا انزل فيه وصوبوا عبد اهللا بن م،)١(الِْخَصاِم
 وقالوا بان أكثر دور خمالفيهم دور كفر )٢(َمْن َيْشِري َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه
  وجيوز فيها قتل النساء واألطفال 

 اإلمام الرضا طلب) (بعد استشهاد اإلمام الكاظم : الواقفيةـ ٤
) (علي بن أيب محزة البطائين وزياد ابن  منهم من بعض أصحاب أبيه

 مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي أن يدفعوا له األموال اليت حبوزهتم
فتحججوا حبجج مث قالوا بان اإلمام الكاظم مل ميت وانه راجع إىل الدنيا عن 
قريب وسوف يدفعون له األموال عند ظهوره وانه هو القائم املهدي وسوف 

 وقال بعضهم انه القائم وقد مات وال تكون إمامة ،ال وقسطاميال األرض عد
 القائم وأنكر لغريه حىت يرجع فيقوم ويظهرن وقال بعضهم انه قد مات وانه

مات ورفعه اهللا إليه ويروه عند القيامة وقالوا إن من قام : بعضهم قتله وقالوا
  .بعده ليس بأئمة ولكنهم خلفاءه واحدا بعد واحد إىل أوان خروجه

مضى أبو إبراهيم : تاب الغيبة عن بعض األصحاب قالورد يف ك 
 وعند ،، وعند زياد القندي سبعون ألف دينار)(موسى الكاظــم 

 ومسكنه مبصر، ، ومخس جواٍر،عثمان بن عيسى الرواسي ثالثون ألف دينار
أن امحلوا ما قبلكم من املال وما كان ) (فبعث إليهم أبو احلسن الرضا 

 فاين وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ، عندكم من أثاث وجواٍراجتمع أليب
وكالماً يشبه . مرياثه وال عذر لكم يف حبس ما قد اجتمع يل ولوارثه قبلكم

 ، فأما ابن أيب محزة فانه أنكر ومل يعترف مبا عنده، وكذلك زياد القندي،هذا
 ميت، وهو حي مل) صلوات عليه(ه كتب إليه أن أباك وأما عثمان بن عيسى فان

 واعمل على أنه قد مضى كما تقول فلم ،قائم، ومن ذكر انه مات فهو مبطل
 و ذكر أن . وأما اجلواري فقد اعتقهن وتزوجت هبن.يأمرين بدفع شيء إليك

كنت أرى عند عمي علي : محد بن احلسن بن علي بن فضال قالاحلسن بن ا

                                           
F١Eא٢٠٤K 
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: قال له يوماًعمي، فبن احلسن بن فضال شيخاً من أهل بغداد وكان يهازل 
ومل :  فقال له عمي، أو قال الرافضة،ليس يف الدنيا شر منكم يا معشر الشيعة

 السراج قال يل ملا حضرته  زوج بنت امحد بن أيب بشرأنا: لعنك اهللا؟ قال
) (انه كان عندي عشرة آالف دينار وديعة ملوسى بن جعفر : الوفاة

خلصوين من النار ! مل ميت فاهللا اهللا  وشهدت انه ،فدفعت ابنه عنها بعد موته
، فو اهللا ما أخرجنا حبة ولقد تركناه يصلى يف نار )(وسلموها إىل الرضا 

  .)١(جهنم
ظهرت هذه الفرقة يف كردستان ويقول بعض املؤرخني : اليزيدية ـ ٥

أن أتباعها كانوا يدينون باجملوسية يف بادئ األمر مث اعتنقوا اإلسالم جراء 
 طرحت آرائها العقائدية يف ظل ظروف ،يت قامت هبا الدولة األمويةالغزوات ال

 ،متيزت باهلدوء السياسي والعقائدي ومتكنت من جذب بسطاء الناس واملنتفعني
من أشهر قادهتا عدي بن مسفر األموي الذي كان شخصا يتسم بالقدسية 

 الدين  توىل الزعامة بعد وفاة الشيخ حسن مشس،والزهد والتسامح لدى أتباعه
 »احللوة« دونت الفرقة معتقداهتا يف كتابني األول حتت عنوانه ،امللقب بالبصري

  :ومن أهم عقائدها »مصحف رش«والثاين
  .إن اخلليفة األموي يزيد بن معاوية رجل صاحل حىت قالوا بإلوهيتهـ 
حرموا التلفظ بكلمة فيها حرف من حروف الشيطان وبصورة ـ 

  .متعمدا حل دمه) الشيطان(  ل احدهم كلمةوإذا قا) الشني(خاصة حرف 
ن من كلمات ال تناسب معتقداهتم آجواز طمس ما ورد يف القرـ 

  .كالتعود واللعنة والشيطان وذلك بوضع قطعة مشع عليها
ليس هلم صالة كباقي املسلمني وإمنا يتوجهون إىل مطلع الشمس ـ 
ن بعض األدعية فيلثمون األرض ويعفرون وجوههم بالتراب ويقرئو وغروهبا

  .اخلليط من اللغة العربية والفارسية والكردية
حيجون حجا خاصا كل عام إىل مرقد الشيخ عدي بن مسفر األموي ـ 

                                           
F١Eא،א،אFאא،א،١٣٩٨EK 



 

٢٦٢

  .والذي ال يوفق ألداء احلج فهو كافر
  .»واحد اهللا، سلطان يزيد حبيب اهللاشهد «: شهادة اإلسالمـ 
بة على دين الغريقالوا بتناسخ األرواح وهلم العديد من املعتقدات ـ 
  .اإلسالم
 نشأت يف ،من أهم الفرق السياسية يف التاريخ اإلسالمي: اخلوارجـ ٦

وجيش ) (على اثر التحكيم الشهري بني جيش اإلمام  هـ٣٧العام 
 حارهبم ، ناقضوا أنفسهم بعد التحكيم ورفعوا شعار ال حكم إال هللا،معاوية
اثنان إىل عمان   اهنزم١٠ فما جنا منهم سوى يف وقعة النهروان )( علي

واثنان إىل كرمان واثنان إىل سجستان واثنان إىل اجلزيرة وواحد إىل تل مرودان 
 ذهبوا إىل ، أول من بويع باإلمامة منهم عبد اهللا بن وهب الرسيب،يف اليمن
 من معتقداهتم ، وعثمان بن عفان ومعاوية وأصحاب اجلمل)( تكفري علي

قبل بعثهم من أهل  سلمني انه جيوز أن يكون األنبياءاليت متيزهم عن باقي امل
الكفر وارتكاب الصغائر والسهو   كما جيوز عليهم بعد البعث،الفسق والكفر

استحلوا دماء أهل العهد والذمة وأمواهلم يف حال التقية وحكموا  ،والنسيان
  .بالرباءة ممن حرمها

الناس وهو يوما يؤم ) (مما يروى كان اإلمام علي بن أيب طالب 
َولَقَْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإلَى : واء من خلفه تالياً اآليةجيهر بالقراءة فجهر ابن الك

 )١(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسِريَن
شرع يف القراءة ، حىت أمتها ابن الكواء فأمت قراءته، فلما )(فسكت اإلمام 

فلم يزاال كذلك ) (أعاد ابن الكواء اجلهر بتلك اآلية فسكت اإلمام علي 
فَاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَا ( (يسكت هذا ويقرأ ذلك حىت قرأ علي 

  .)٢(َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ
عبد (رسول اهللا  ـ مرت اخلوارج يف املدائن فالتـقوا واليها صاحب 

                                           
F١E٦٥אK 
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٢٦٣

: له، فأسروه مع زوجته احلامل، ووجدوا يف عنقه مصحفاً فقالوا )اهللا بن خباب
إن هذا الذي يف عنقك ليأمرنا أن نقتـلك، فكان رده عليهم أن حييوا ما أحيا 

مث سألوه عن أيب بكر وعمر ؟ فأثىن عليهما خريا . القرآن، وان مييتوا ما أمات
فته وآخرها، فجعله حمقا يف أوهلا وآخرها، أما وسألوه عن عثمان يف أول خال

انه اعلم باهللا منكم «ل التحكيم وبعده، فأنه قال هلم قب) (عن اإلمام علي 
انك تتبع اهلوى وتوايل الرجال على : فقالوا» اشد توقياً على دينه وأنفذ بصريةو

تفوه مث فأخذوه وك. أمسائها ال على أفعاهلا واهللا لنقتلك قتلة ماقتـلنا أحدا
فأضجعوه فذحبوه فسال دمه يف املاء واقبلوا إىل .. اقبلوا به وبامرأته وهي حبلى

فبقروا بطنها، وقتلوا ثالث نسوة من طي، ! أنا امرأة أال تتقون اهللا: فقالتاملرأة 
  .)١(وقتلوا أم سنان الصيداوية

سيما يف العصر العباسي إىل أن العديد من الفرق اإلسالمية ال نشئت
 وانقرض ما ،فكانت املذاهب األربعة  السلطات العباسية حبصر املذاهبأمرت
  .ومل يبقى منها إال القليل من األتباع يف العصور املتأخرة عداها

مل يكن التسامح سيد املوقف خالل أكثر من ألف عام من عمر اإلسالم 
بل كانت أجواء اإلرهاب والتعصب حاكمة يف معظم حمطات وحلقات 

:  يقول ابن خلدون واصفا ذلك يف عصره،ني املذاهب اإلسالميةالصراع ما ب
كان الرتاع بني طوائف املسلمني نزاع علمي واختالف ال يتعدى حدود «

القول يف النقض لبعض ما ينهجه اآلخر وسارت األمور على هذا املنوال، 
ولكن حركة االنشقاق تتسع، وروح االختالف تسري يف اجملتمع بسرعة لقوة 

 السياسي الذي حياول أن ال تتفق األمة على رأي واحد، فهو يعمل على الدافع
  .» حياة للنظام امللكي إال هباإحياء العصبية إذ ال

والنتيجة احلتمية هلذا االختالف أن نرى روح التعصب، واخلصومة «
تتأصل عند كل فرقة من الفرق امللتفة حول مذهب من املذاهب غري ملتفتني 

 التناحر من آثار سيئة تكون خطراً أساسياً على احلركة الفكرية إىل ما يبقيه هذا
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٢٦٤

إلشغال األمة مبا ال يضمن هلا اخلري يف حياهتا اليت يريد اإلسالم أن تسري على 
وانقسم اجملتهدون إىل أحزاب  «،»املنهج الذي رمسه هلا من السعادة األبدية

 كل مدرسة ملبانيها لكل حزب مدرسته التشريعية وتالمذهتا مما دعا إىل تعصب
اخلاصة أصوالً وفروعاً وهدم ما عداها، وحىت صار الواحد منهم ال يرجع إىل 

رب من نص قرآين، أو حديث، إال ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه، ولو بض
  .»التعسف يف الفهم والتأويل
شيوع األمراض اخللقية بني العلماء والتحاسد، : يضاف إىل ذلك

 إذا طرق أحدهم باب االجتهاد فتح على نفسه أبواب التشهري واألنانية، فكانوا
به، وحط أقرانه من قرره، وإذا أفىت بواقعة برأيه قصدوا إىل تسفيه رأيه وتفنيد 
ما أفىت به باحلق وبالباطل، فلهذا كان العامل يتقي كيد زمالئه، وجترحيهم بأنه 

  .)١(»ومبتكر وهبذا ماتت روح النبوغمقلد، وناقل ال جمتهد 
فلما كانت سلطة الظاهر بيربس البندقداري وىل مبصر «: عن املقريزي

أربعة قضاة وهم شافعي، ومالكي، وحنفي، وحنبلي، فاستمر ذلك من سنة 
 هـ حىت مل يبق يف جمموع أمصار اإلسالم مذهب يعرف من مذاهب ٦٦٥

أهل اإلسالم سوى هذه املذاهب األربعة وعملت ألهلها املدارس واخلوانك، 
والزوايا، والربط يف سائر ممالك اإلسالم، وُعوِدي من متذهب بغريها وأنكر 
عليه ومل يول قاضياً وال قبلت شهادة أحد وال قدم للخطابة واإلمامة والتدريس 
أحد ما مل يكن مقلداً ألحد هذه املذاهب، وأفىت فقهاء األمصار يف طول هذه 

  .)٢(»هااملدة بوجوب أتباع هذه املذاهب وحترمي ما عدا
واىل يومنا هذا فان اإلرهاب والتعصب وحيثياهتا من انغالق وتطرف 

الفصل واحلكم يف حركة املذاهب ومسريهتا الفقهية والعقائدية  وغلو وتشدد،
رغم التقدم املعريف اإلنساين الواسع وشيوع القيم اإلنسانية املوافقة للعقل 

  .والفطرة والضمري
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٢٦٥

تعصب يف العامل، والعاملني اإلسالمي و العريب قدميا عوامل نشوء ظاهريت اإلرهاب وال
  وحديثا 

تعصب وعصى اهللا من املخلوقات  الديين أن أول من تقول كتب التراث
ن آ يقول القر،»الشيطان«  الذي أطلق عليه بعد تعصبه لقب»إبليس«العاقلة 
 ِإْبِليَس قَالَ أَأَْسُجُد ِلَمْن الَدَم فََسَجُدوا ِإا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا َآلَوِإذْ قُلَْنالكرمي 

ِن ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة  قَالَ أََرأَْيَتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَت·َخلَقَْت ِطيًنا 
جاء يف البحار عن فضالة بن داود عن أيب عبد « )١(َألْحَتِنكَنَّ ذُرِّيََّتُه ِإال قَِليال

إن املالئكة كانوا حيسبون أن إبليس منهم وكان يف : قال) (اهللا الصادق 
 فاستخرج ما يف نفسه من احلمية والغضب فقال خلقتين ،علم اهللا انه ليس منهم
  .)٢(»من نار وخلقته من طني

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَِبَس الِْعزَّ  :يف اخلطبة القاصعة) ( وعن علي
فِْسِه ُدونَ َخلِْقِه وَجَعلَُهَما ِحًمى وَحَرماً َعلَى غَْيِرِه والِْكْبِرَياَء واْخَتاَرُهَما ِلَن

  .واْصطَفَاُهَما ِلَجالِلِه
َو َجَعلَ اللَّْعَنةَ َعلَى َمْن َناَزَعُه ِفيِهَما ِمْن ِعَباِدِه ثُمَّ اْخَتَبَر ِبذَِلَك َمالِئكََتُه 

الُْمْسَتكِْبِريَن فَقَالَ ُسْبَحاَنُه وُهَو الَْعاِلُم الُْمقَرَِّبَني ِلَيِميَز الُْمَتَواِضِعَني ِمْنُهْم ِمَن 
ِبُمْضَمَراِت الْقُلُوِب وَمْحُجوَباِت الُْغُيوِب ِإنِّي خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطٍني فَِإذا َسوَّْيُتُه 
ال وَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه ساِجِديَن فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ِإ

ِإْبِليَس اْعَتَرَضْتُه الَْحِميَّةُ فَافَْتَخَر َعلَى آَدَم ِبَخلِْقِه وَتَعصََّب َعلَْيِه َألْصِلِه فََعُدوُّ اللَِّه 
ِإَماُم الُْمَتَعصِِّبَني وَسلَُف الُْمْسَتكِْبِريَن الَِّذي َوَضَع أََساَس الَْعَصِبيَِّة وَناَزَع اللََّه ِرَداَء 

ادََّرَع ِلَباَس التََّعزُِّز وَخلََع ِقَناَع التَّذَلُِّل أَ ال َتَرْونَ كَْيَف َصغََّرُه اللَُّه الَْجْبِريَِّة و
  .)٣(َمْدُحوراً وأََعدَّ لَُه ِفي اآلِخَرِة َسِعرياً ِبَتكَبُِّرِه وَوَضَعُه ِبَتَرفُِّعِه فََجَعلَُه ِفي الدُّْنَيا

ى بن عبد عقيلي عن عيسوعن علي بن إبراهيم عن امحد بن عبد اهللا ال
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٢٦٦

فقال له يا ) (دخل أبو حنيفة على ابوعبداهللا الصادق : اهللا القرشي قال
ال تقس فان أول من قاس إبليس : قال. نعم:  قال.بلغين انك تقيس«أبا حنيفة 

 فقاس ما بني النار والطني ولو قاس ،حيث قال خلقتين من نار وخلقته من طني
فضل ما بني النورين وصفاء احدمها على نورية ادم بنورية النار عرف 

   .)١(»اآلخر
شاع اإلرهاب يف العامل القدمي واختذ أشكاال وصورا متعددة، فمن  

إرهاب األنظمة والدول إىل إرهاب األديان واجلماعات والشعوب، من مسبباته 
  :ما يلي
فاألديان : ديان السماوية بني الشعوب واألممعدم شيوع األـ ١

 ومل يدن ،األرض تمكن من بسط سيطرهتا على أحناء واسعة منالسماوية مل ت
 وبعد وفاة أنبيائها السماويني ،هبا إال القليل من اجملتمعات والشعوب واألمم

 ففقدت ماهيتها تعرضت للتحريف وتصرف السياسيني وأصحاب األهواء
 غري قادرة على مواجهة الواقع اإلنساين املتغري ،وأصبحت عدمية الفاعلية

  .ملتسعوا
وشعوب األرض يف بوتقة سلم عدم سيادة نظام عاملي جيمع أمم ـ ٢
يف  إال أهنا تعددت ،وهذا ما كان جيب أن تنجزه األديان السماوية: إنساين

 فكان رجال ،مذاهبها ونشى بينها صراع متعدد األهداف والغايات والنتائج
املذهب يف كل عقيدة ومذهب يشحذون مهم أتباعهم ضد الدين أو  الدين
  .ليكونوا وقودا حلروب متواصلة سامهت يف استحكام العداء بني األديان اآلخر

الفوضى الدينية واملعرفية اليت كانت تعيشها البشرية نتيجة عدم ـ ٣
قدرة األمم والشعوب على االنسجام احلضاري فيما بينها مما أذى إىل شيوع 

درة على بلورة نظم يكفل التعصب واإلرهاب كنتيجة للتنافر والعداء وعدم الق
  .شيوع السلم وإهناء حالة احلرب

بأخرى بوشائج  انعدام الثقة يف النوايا حيث أن كل امة ال ترتبطـ ٤
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٢٦٧

واضحة املعامل تضمن األمان حلكومتها وشعبها مما أذى إىل اختاذ اجرائات تتسم 
طر حلماية البالد من أي خ بالتحريض ألجل استنهاض اجلمهور ودميومة التعبئة

عن األمة  خارجي حمتمل تشكله الدولة األخرى اليت تدين بدين وقيم خمتلفة
  .األخرى
فأتباع الديانة اليهودية : ني أتباع األديان السماوية ذاهتاالصراع بـ ٥

 يعتقدون وفقا ملا جاء يف كتبتهم بأهنم اجلنس األرقى وسادة البشر بينما يرى
 ،ان ما عداه هو البطالن املطلقو املسلمون بان اإلسالم هو احلق املطلق
 واملسيحيون يعتقدون بان اليهود هم ،املسلمون يتهمون اليهود بأهنم قتلة األنبياء

بني أتباع الديانات السماوية  العداء الدائم  لذا كان،)(قتلة السيد املسيح 
بني املسلمني  وخاض أتباعها حروبا دامية من أشهرها احلروب الصليبية الثالثة
 وقتل اليهود يف جمازر رهيبة بأملانيا قبل احلرب ،يف القرون الوسطى سيحينيوامل

 ويف هذا العصر يعيش العامل ،العاملية الثانية على يد احلزب النازي بزعامة هتلر
 والدول  واملسلمني ممثال بالفلسطينيني»إسرائيل«صراع بني اليهود ممثال بدولة 

   .سطني التارخييةعلى سيادة ارض فل العربية واإلسالمية
يف العصور الوسيطة كانت املسيحية حاكمة يف كافة أوجه احلياة يف  

 ومارست ،وانعدام احلرية أوربا مما أذى إىل شيوع االستبداد وتكتيم األفواه
كال السلطتني الدينية والسياسية كافة أشكال اإلرهاب والتعصب ضد مواطنيها 

  . متتابعة من اجلورقرون فسقط الالالف من األبرياء على مر
إن العالقة بني السلطتني كانت تتأرجح سلبا يف بعض الفترات يف  

متيل حنو  إال أهنا يف فترات أخرى صراع سافرا على السلطة ومقدرات الشعوب
 ذلك أن نظام احلكم عادة ما يكون ملكيا ،االنسجام وتوزيع الصالحيات

يف واقع  بل أن امللكية  وجودهااملطلقة حتتاج إىل غطاء يربر  وامللكيات،مطلقا
يف جوانبها   ومل تكن املعرفة،وجودها ال ميكن هلا االستمرار دون غطاء شرعي

النظام الدميقراطي سواء من  إىل ابتكار الدستورية والسياسية والقانونية قد رقت
الكنيسة يف اغلب  فكانت خالل امللكيات الدستورية أو اجلمهوريات االنتخابية

والعقائدي توفر الشرعية لألنظمة امللكية  الديين والروحي رب زمخهااألحيان ع



 

٢٦٨

  .احلاكمة
م عمل امللك فريدريك الثاين على بسط ١٢٥٠ ـ ١١٩٤يف عام  

واجته بعد ذلك إىل احتالل ايطاليا وأملانيا فدعا إىل اجتماع  سلطته على ايطاليا
لبابا  لتحقيق هذا الغرض ولكن ا١٢٢٦ديين عرف مبجمع كرميون عام 

  .جرجيون ألب املقاطعات االيطالية ضد هذا االجتماع فلم ينعقد قط
 سياسية التوسع اليت ينتهجها امللك فريدريك وقف البابا جرجيون ضد

 فاصدر منشورا اهتم فيه فريدريك ،هبدف حفظ سلطة البابوية من االهنيار
 اصدر ١٢٣١ ويف العام ،بالكفر والتجديق والرغبة الكامنة بإسقاط الكنيسة

امللوك  قرارا حبرمانه ميني الوالء للبابا، فرد عليه فريدريك بأنه يريد أن خيضع
  .لسلطة البابا

 هاجم فريدريك الكنيسة فصادر أمواهلا وممتلكاهتا وقلع ١٢٤١يف العام 
أعني خصومه وبتر أعضائهم وقتلهم، وكان يقطع أيدي رسل البابا وأرجلهم 

ت فريدريك ومل يستطع حتقيق حلمه يف م ما١٢٥٠ يف عام ،أينما وجدهم
  .القضاء على سلطة الكنيسة

 ـاستمر االقتتال بعد موت فريدريك فاستعان البابا اربان الرابع ب
ملك فرنسا فانتقلت زعامة أوربا إىل فرنسا مبباركة  »التاسع عشر لويس«

  .الكنيسة
م ظهرت أول عالمات االنقسام بني السلطة السياسية ١٢٩٤يف عام 

لدينية إذ نشى خالف حول مسالة فرض الضرائب على الكنيسة الستخدامها وا
 عارض رجال الدين رغبة امللك ،يف احلرب املستعرة بني فرنسا وبريطانيا

واستعانوا بالبابا إال انه استجاب لرغبة امللك ولكن سرعان ما نشى خالف 
 مندوب جديد وكان سببه كما يقول معظم املؤرخني أن أن ملك فرنسا حاكم

 فطلب منه البابا أن يطلق سراحه وإال امتنع عن ،١٣٠١يف فرنسا عام  البابوية
تسليم إيرادات الكنيسة للدولة فلم يستجب له امللك فيلب فأفىت البابا بان عليه 
أن يطلعه على كافة شئون السلطة واحلكم سواء كانت دينية أو زمنية فاهتمه 

  .امللك فيلب باخليانة



 

٢٦٩

م احرق امللك فيلب رسول البابا فدعا األخري إىل ١٣٠٢ويف العام 
واصدر اجملتمعون بيانا أكدوا فيه على سلطة البابا املمثلة  اجتماع للسلطة الدينية

 فرد عليه فيلب بإصدار وثيقة اهتم فيها البابا بنيافيس بأنه ظامل وساحر ،للمسيح
  .وكافر

ومن  لنظام العلماينمل يكن حتول الغرب من حكم الكنيسة املسيحية إىل ا
 ومن حكم ،امللكية املطلقة إىل امللكية الدستورية واجلمهورية االنتخابية التعددية

الرمز إىل حكم القانون والدستور نتيجة لتطور الفكر السياسي والصناعي 
 فقد ظهر العديد من ،مهما فقط وإمنا كان للفلسفة دورا والتقين والعلمي

امهوا يف التأسيس للنظام السياسي واالقتصادي الفالسفة واملفكرين الذين س
تويف (  الفيلسوف االسباين»وليم االد كهايب«واالجتماعي الغريب املعاصر منهم 

الذي مل يسلم إال بسلطان العقل والتجربة ورأى أن املسيحية ) م١٣٤٩عام 
جيب أن تعود من الكنيسة للمسيح ومن الثروة والسلطان إىل البساطة يف احلياة 

جيب أن ال تكون الكنيسة مقتصرة على رجال الدين وحدهم بل كافة شرائح و
اجملتمع املسيحي وكذلك احلكومة ال بد هلا من أن تكون خاضعة إلرادة 

  .الشعب ألنه هو الوحيد الذي ميلك زمام السلطة الشاملة
يف النصف األول من القرن الرابع عشر ظهر عددا من الفالسفة الذين 

 الذي دعا إىل جتريد البابا من »بيرب ديبو« إلصالح الديين منهممهدوا حلركة ا
ودعا حكام أوربا إىل عدم اخلضوع للكنيسة مث  كافة سلطاته الدينية والدنيوية

  .خضوع الكنيسة حلكم القانون دعا إىل
 رسالة عنواهنا »مارسيليوس« اصدر املفكر والفيلسوف ١٣٢٤يف عام  

ها إىل وضع الكنيسة مع كافة مؤسساهتا حتت يدعوا في) املدافع عن السالم(
  .سلطة الدولة

وهناك عشرات العوامل إن مل يكن املئات واليت كانت سببا يف اندحار 
سلطة الكنيسة والتمهيد لقيام النظام احلايل يف أوربا وأمريكا منها على سبيل 

  :املثال ال احلصر
  .ليبيةانتصار اإلسالم على العامل املسيحي يف احلروب الصـ ١



 

٢٧٠

  .تدفق العلم العريب والفلسفة العربية اإلسالميةـ ٢
  .كبري من الفالسفة الشك الذي مارسه عددـ ٣
  .اختراع الطباعة وانتشار الكتابة والقراءةـ ٤
أملانيا واجنلترا واستقالهلما االقتصادي ومنو طبقة متوسطة  ثراءـ ٥

  .ترفض التسليم بسلطة رجال الدين
غات واآلداب واآلداب الشعبية وبروز املسالة التأثري القومي للـ ٦
  .القومية
وشيوع الترف بني البطاركة والبيع العشوائي  انقسام الكنيسةـ ٧

  ..)١(والالمنطقي لصكوك الغفران
وبعد أن بدأت الثورة االقتصادية يف أوربا يف القرن اخلامس عشر أصبح 

تبوء احملامون ورجال الناس يتجاهلون أوامر الكنيسة القاضية بتحرمي الربا و
األعمال مكانة موازية لرجال الدين وزاد نفوذ احملاكم املدنية على حساب 

  .حماكم الكنيسة
وخالل القرن اخلامس عشر شهد رجال الدين حتوال يف دهنياهتم العامة 
فكانوا على استعداد الن يتقبلوا النقد املوجه للكنيسة دون إحداث ردود فعل 

دور القسيس كوسيط بني اهللا واإلنسان   متصوفة أنكرواعنيفة وذلك بعد بروز
 كبديل للشعائر والقربان املقدس وأكدوا على أمهية التجربة الدينية الباطنية

واألدباء ينكرون التفرقة بني القسيس والعامة بل  وظهور جمموعة من املفكرين
  .وينكر البعض منهم صكوك الغفران اليت تصدر عن الكنيسة

ـ نهضة األوربية واحنسار سلطة الكنيسة بدأت منذ القرن الإن مالمح ال
 عشر امليالدي عندما تقدمت وسائل النقل واتسعت حركة التجارة لتطال ١٣

  .ولتدور عجلة التنمية بسرعة بلدان بعيدة عن أوربا لتفتح أسواق جديدة
سرعان ما دب الصراع جراء التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف 

ات االجتماعية واالقتصادية األوربية، بني مالك األرض وعبيدهم، بني بني الطبق

                                           
F١Eא٣٣٨אK 



 

٢٧١

النبالء ورجال األعمال، بني الغرف التجارية ونقابات العمال، بني أصحاب 
  .رؤؤس األموال والصناع، بني رجال الدين والعلمانيني، بني الكنيسة والدولة

املعاهد  عشر امليالدي العصر األول للجامعات و١٣ـ ويعد القرن ال
  .عن سلطة الكنيسة يف شىت أحناء أوربا واملدارس البعيدة
 الرابع عشر ظهرت الطباعة فازداد الطلب على الكتاب ١٤يف القرن 

 فأصبح الكتاب املقدس ملكا شائعا كما ،من رجال الدين بعد أن كان حمتكرا
انتشرت الكتب يف كل ايرة وأمكنة ومل يعد بإمكان الكنيسة منع األفكار 

ملعادية لسلطتها فظهرت دعوات لالحتكام لإلجنيل مباشرة دون واسطة مت ا
  برزت دعوات لالحتكام إىل العقل دون اإلجنيل 

وقد رافق تأسيس اجلامعات واختراع الطباعة حركة ترمجة واسعة مشلت 
فكان تدرس وتقتىن كتب ابن سينا  خمتلف احلضارات منها احلضارة العربية

  .والفارايب والغزايل وشروحات ابن رشد لفلسفة أرسطووابن اهليثم والكندي 
للحضارة املعاصرة يف  ولعبت بريطانيا دورا مؤثرا على ساحة التأسيس

 يقول احد ،سنة على األقل ١٤٧ ـأوربا والعامل وذلك قبل الثورة الفرنسية ب
إن خرافة املسيحية هذه نسفت « م١٧١٨عام  أعضاء جملس اللوردات الربيطاين

عصري خيجل من االعتراف مبسيحيته  يف اجنلترا حىت يكاد أي رجلإال ن 
على أن يفهمن الناس أن امليول املسيحية هي ما  ...وحىت النساء كن يفخرن

  .)١(»حيتقرن االلتزام به
انظر إىل بورصة األوراق «  يصف فولتري املشهد الديين يف اجنلترا قائال

لم واملسيحي معامالهتم معا وكأهنم جيري اليهودي واملس يف لندن هناك املالية
  .)٢(»بالكفر غري املفلسني من دين واحد وال ينعتون

بالنظرة « إن االتصال بالعامل حول النظرة األوربية إىل ما ميكن تسميته
 مما أذى إىل اإلملام املتزايد باألديان غري املسيحية وتطور العلوم »العاملية لألفكار

                                           
F١Eא٣٧٣אK 
F٢Eא٣٧٣K 



 

٢٧٢

  .ارخيية والتحليل األكثر منطقية للكتاب املقدسالطبيعية وعمق الدراسات الت
إن كف يد الدولة عن رقابة املطبوعات سامهت يف احتالل العقل املكانة 

  .األوىل يف التشريع وتراجع سلطة الكنيسة إىل نقطة الصفر يف هناية املطاف
 عشر أصبح مبقدور أي ١٨يف فرنسا وحتديدا يف النصف الثاين من القرن 

ر نفسه من معتقدات القرون الوسيطة وان يهزئ بالالهوت وله إنسان أن حير
احلق يف أن يفكر ويدقق وله احلرية املطلقة يف أن يعتنق أي دين يشاء أو أن 

  .يكون بال دين أو يؤسس لدين جديد
 وحدوا أنفسكم «يقول الفيلسوف فولتري داعيا أنصاره حملاربة الكنيسة 

ى اخلطب املضللة والسفسطة املخزية واهجروا التعصب واألوغاد واقضوا عل
ال تتركوا اجلهل خيضع للعلم، سيدين لنا اجليل اجلديد بعقله . .والتاريخ الكاذب

  .)١(»وحريته
انه ما كان ليهم لو «حتث على التسامح الديين  وقال أيضا يف رسالة

وتساحموا مع الذين خيتلفون عنهم يف  اقتصر رجال الدين على إقامة شعائرهم
ب وان موقفهم املتعصب الذي ال جند له أثرا يف اإلجنيل هو مصدر الرتاع املذه

إن اإلنسان الذي يقول يل آمن كما أؤمن أنا وإال . .التاريخ املسيحي الدامي يف
   .)٢(»فان اهللا سيعاقبك سيقول يل أالن آمن كما أؤمن وإال سأغتالك

م اإلقطاع سقطت الكنيسة مث سقطت امللكية املطلقة واهنار معهما حك
والربجوازية املستبدة وقامت على األنقاض امللكيات الدستورية واجلمهورية 

ممثلي الشعب بعد أن كان مقتصرا  وأصبح التشريع بيد،الدميقراطية يف أوربا
 دخلت أوربا عصر الثورة ،على رجال الدين والطبقة السياسية احلاكمة

مبنية على أطروحات دعاة وسنت اجملتمعات تشريعات  الصناعية وتوارى الدين
  .العقل والتحرير والعدالة فأطلق العنان حلرية اجلنس والتعبري والفكر والضمري

 تراجعت ظاهريت اإلرهاب والتعصب من قبل األنظمة احلاكمة إال إهنا

                                           
F١E٣٧٦אK 
F٢E٣٧٦אK 



 

٢٧٣

تركزت يف األفراد واجلماعات اليت سارعت إىل تشكيل منظمات ثورية 
 يف معظم األحيان وانتشرت يف أحناء أوربا وإجرامية بغية حتقيق أهدافها األنانية

األوىل   إجراءات مهمة٣والعامل، واجهتها احلكومات األوربية واختذت حبقها 
سن التشريعات الوطنية واإلقليمية ملواجهة اإلرهاب، ثانيا احلوار مع األجنحة 
 ،السياسية للمنظمات الثورية يف حماولة إلجياد حلول للقضايا اليت تطالب حبلها

ال سيما يف اجملاالت  وثالثا القيام باملزيد من اإلصالحات على خمتلف الصعد
واالقتصادية وردم اهلوة بني الطبقات مما ساهم يف تراجع النشاط  االجتماعية
 فالواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال حتتضن العشرات من ،املسلح

ألحيان غري مؤثرة ومعدومة املنظمات املتطرفة واملتشددة ولكنها يف معظم ا
الفاعلية وال تستطيع حتقيق أهدافها اآلنية واإلستراتيجية واليت من أمهها انفصال 

 ويف بريطانيا شهد إقليم ،الواليات اليت تنتمي إليها عن احتاد الواليات األمريكية
ايرلندا املتنازع عليه تراجعا ملفتا للنشاط املسلح واحنسار الشغب الطائفي 

  .امن مع التحسن يف األوضاع االقتصادية والسياسيةبالتز
 بعدة حتوالت مع مرور العامل على مستوى العامل تربز ظاهرة اإلرهاب

  :عاملية جوهرية منها
  .وانفراد الواليات املتحدة وحلفائها بأمر العامل سقوط الشيوعيةـ ١
ة من بعض القضايا اإلنساني املوقف املخزي للنظام العاملي اجلديدـ ٢

  .والسياسية يف الشرق األوسط وأفريقيا
 فدول العامل الغين املعروفة ،ازدواج املعايري والتناقض يف املواقفـ ٣

 تقيم عالقات متميزة مع أكثر األنظمة بعراقة مؤسساهتا وأنظمتها احلقوقية
الرازحة حتت سيطرة  دكتاتورية وقمعا دون حتقيق أدىن فائدة لشعوب البلدان

مولية مما يولد لدى العديد من اجملتمعات عدم قناعة بالنظام تلك النظم الش
العاملي والقيم اإلنسانية اليت حيملها كالدميقراطية وحقوق اإلنسان وحق تقرير 
املصري واحلرية ويساهم هذا التناقض يف تكون مجاعات ومنظمات ثورية وعنفيه 

  .وإرهابية
لعامل وانتقاهلا للدول شيوع الصراعات العرقية يف مناطق خمتلفة من اـ ٤



 

٢٧٤

  .اجملاورة لوجود أقليات عرقية مشاهبة
عن بلوغ مرحلة  عجز بعض الشعوب والقوميات واألقلياتـ ٥

  من األسباب،االستقالل واالعتراف حبقها يف تقرير مصريها والعيش الكرمي
تشابك مصاحل الدول الكربى يف تلك البلدان واألقاليم مما يؤجل النظر يف حل 

 من خالل منظمة األمم املتحدة وجملس األمن واملنظمات الدولية قضاياها
يشكل دافعا للمنظمات الثورية ملمارسة العنف  وهذا األخرى ةواالقليم

  .والكفاح املسلح
 »الصراع االقتصادي«من أهم عوامل اإلرهاب يف العامل اليوم هو ـ ٦

ضخمة العابرة  فقد برزت العديد من الشركات ال،خاصة بعد اندحار الشيوعية
للقارات اليت جابت العامل سيما يف البلدان اليت تزخر بالثروات ولكنها ال متتلك 
اإلمكانيات اليت جتعلها تستغل ثرواهتا يف حتقيق تنمية اقتصادية فاعلة فعمدت 
تلك الشركات إىل استغالل تلك الدول بطرق غري قانونية وغري أخالقية 

بالنشاط  هبدف التحكم سلطة الدولةو حتجيم  كإشاعة احلروب األهلية
وكانت النتيجة جين الشركات  والسيطرة على الشركات احمللية التجاري

  .األجنبية املال الوفري مقابل القليل لصاحل املنشات احمللية وخزينة الدولة
هذا االسترتاف الغري أخالقي أنشى ردة فعل عنيفة من قبل شعوب تلك 

 ثورية متارس العنف بغية حتقيق أهدافها املناهضة البلدان، فانبثق عنها منظمات
  .للرأمسالية احلاكمة يف العامل

يف الغرب ما تزال تنشط العديد من املنظمات العنفية واليت توصم 
باإلرهابية كما يف ايرلندا الشمالية واسبانيا إال إهنا تكونت نتيجة لعوامل 

 ظاهرة اإلرهاب تداعت يف سياسية أكثر منها عوامل دينية أو اقتصادية إال أن
وتركزت األنظار للشرق اإلسالمي الذي  الغرب املتقدم بعد اهنيار الشيوعية

أكثر من أي  والتشدد اهتم بأنه حيتضن ظواهر اإلرهاب والتعصب والتطرف
صحيحا إىل حد بعيد وذلك نتيجة   لعل هذا االهتام،بقعة أخرى يف العامل

  : ها ما يليية عديدة منلتراكمات حضارية وتارخيية وأيدلوج
حىت يومنا ) (تاريخ الشرق املشوب بالدماء، فمنذ وفاة النيب ـ ١



 

٢٧٥

هذا واألمة اإلسالمية تعيش أعاصري من الدماء، ووسط أجواء من القتل والفتك 
األمة  مل تشهد ،منت األفكار وترعرعت العقائد واملذاهب ونشى الفقه والفقهاء

 حنو مسار توجه فيه الطاقات ية من الرخاء الذي والعربية فترات حقيقاإلسالمية
 أن السلم هو احلياة الطبيعة املوافقة لعقل اإلنسان وفطرته ،األعمار والتقدم
 واحلرب وما يصاحبها من سفك للدماء وانتهاك لألعراض ،وطبيعة خلقته

 ً  ،طارئا ومؤقتا وتدمري لإلنسان والطبيعة واحلياة من املفترض أن تكون أمرا
يف   عندما تتحول إىل الدميومة واالستمرار فان ذلك حيول اإلنسان املساملولكن

  .ذو طبيعة تدمريية أصله وتكوينه إىل خملوق
إن املاليني من شعوب األمة اإلسالمية على مر تارخيها فقدوا أرواحهم 
جراء صراع عجيب وحمري على السلطة، عدا الرتاعات العقائدية والقبلية 

  .والعرقية
حيث أن األمة اإلسالمية حتولت إىل عدد كبري : ديراع العقائالصـ ٢

 فقد سادت أجواء التناحر ،من الطوائف واملذاهب املختلفة انقرض اغلبها
 وكانت النتيجة مواجهات دامية سجلتها كتب ،والبغضاء ما بني أتباع املذاهب

عتنت  أما السلطة فقد ا،الشيعة والسنة خاصة تلك املتعلقة بطائفيت التراث
حلبات الصراع   فتفاقمت من جراء ذلك،مصاحل األمة العليا مبصاحلها وجتاهلت

على  والتفسيق واستحلت بعض الفرق دماء أخرى وأطلقت دعاوى التكفري
 مل تطرح السلطات احلاكمة أية مبادرة جلمع ،املنابر والتجمعات العقائدية

عصب واإلرهاب حالة العداء وغلب بذلك الت الشمل بل سامت يف استحكام
  .على احلياة العقائدية والفقهية لألمة بأسرها

إال أن ذلك ال يعين أن البعض من رواد املذاهب مل يلتفت ملصاحل األمة 
والتعاون  تدعوا إىل الوحدة بل خرجت ثلة من العلماء من الطائفتني الرئيستني

 باآلفاقونبذ التحزب الطائفي واىل حتلي علماء املذاهب ومثقفيها وعامتها 
والتخلي عن النظرة الضيقة لآلخر، ففي اخلمسينات امليالدية من القرن  الواسعة

املاضي أسس عددا من علماء الشيعة والسنة دار التقريب بني املذاهب 
احد علماء األزهر يف تلك  اإلسالمية وأمثرت عن إصدار الشيخ حممد شلتوت



 

٢٧٦

أنشطة  دا ذلك كان للدارع،احلقبة فتوى أجاز فيه التعبد باملذهب اجلعفري
مهمة على هذا الصعيد إال أن بعض األنظمة والقوى الدينية املرتبطة هبا حاربت 

املؤسسات واملراكز الدينية الوهابية وكانت النتيجة اهنيار  أنشطة الدار ال سيما
ومل حتقق بعد أهدافها يف التقريب وكشف اللبس الذي يعتري  دار التقريب

 وهكذا حاربت األنظمة ،يف عامل اإلسالم تني الكبريتنيالعالقة بني الطائف
 كامتداد طبيعي ألنظمة احلاكمة يف العامل اإلسالمي مساعي وحدة املذاهب

   .قرون اإلسالم السالفة
بعد اهنيار : عاملية يف تأجيج الصراع العقائديمسامهة القوى الـ ٣

المية والعربية وعملت استولت القوى الكربى على البلدان اإلس الدولة العثمانية
حىت يف  على تأجيج الصراع الطائفي بني املسلمني والتدخل يف شئوهنم الدينية

سالم اإل: الشريازي يف كتابه  يقول السيد حممد احلسيين،املذهب الواحد صميم
) (نقل يل أحد علمائنا الكبار من املراجع «: ومتطلبات التغيري االجتماعي

 ثورة العشرين اليت فجرها اإلمام الشيخ حممد تقي كنت قبل اندالع«: قائالً
الشريازي ألقي على رجال الدين يف النجف األشراف حماضرات دراسية، وكان 
أحد الطالب الذين حيضرون الدرس رجالً يلبس زى أهل العلم، لكنه كان 
يظهر اإلخالص املتزايد للدين وأهله، وللدرس والطلبة وكان من أنشط 

رعيل األول يف التقوى والتدين ظاهراً، وكان يعلوه الفقر احلاضرين ومن ال
والفاقة بدرجة حىت أين كنت أرق له كثريا وأشاركه أحيانا معاشي القليل إيثارا 
له على نفسي، مث ملا وقعت احلرب بني العراقيني بقيادة اإلمام الشريازي وبني 

ار اجملاهدين حتت بريطانيا حيث أرادت استعمار العراق، كنت أنا يف زمرة الثو
فلما سم بدسيسة بريطانية، وانتهت الثورة بظفر ) رمحه اهللا تعاىل(قيادته الرائدة 

بريطانيا ألقي القبض عليَّ وعلى مجاعة آخرين من زمالئي يف الثورة من قبل 
  .الدولة، وحكم علينا مجيعا باإلعدام

عليَّ وفوجئت ذات يوم من أيام سجين يف زنزانيت االنفرادية أن دخل 
  .ضابط بريطاين، تصورت أين أعرفه لكين كلما تومسته مل أتذكره

  قال يل الضابط هل عرفتين؟ 



 

٢٧٧

  ال، من أنت؟ : قلت
  .أنا تلميذك فالن: قال

وملا قال ذلك تذكرته هبندامه املتواضع ووجهه امللتحي وظاهره الفقري، 
ي لكنه كان اآلن حلوق الذقن مرتديا مالبسه العسكرية مما سبب ضياع

  فماذا تريد اآلن؟ : لشخصه، قلت
جئتك أعلمك كيفية التخلص من اإلعدام، فإن حماكمتك ستتم : قال

كذا وكذا : على يدي، فإذا جاءوا بك إىل احملكمة، أمام قضاة آخرين، فقل
لكي ال تثبت عليك اجلرمية، وتربأ من التهمة، وإين سأكتب لك العفو 

  .قد أحسنت يل مدة طويلةواخلالص ألنك رجل خملص وشهم كرمي كنت 
وبالفعل هكذا كان ووقع كل ما : واصل العامل رمحه اهللا حديثه بقوله

  .)١(»قال، وجنوت من اإلعدام
نقل يل أحد السادة أن وزيرا قاجاريا قبل مثانني : ويستعرض قصة أخرى

سنة تقريبا، كان قد صادقه أيام زيارته للعراق، فنقل له ذات مرة هذه القصة 
كان يف اجلبال بني طهران وخراسان راهب مسيحي متبتل، متعبد، وهي أنه 

معروف يف أوساط الناس بالزهد والتقشف واالنقطاع إىل اهللا، وكان يف 
صومعة يف اجلبل منذ أكثر من مخسني سنة، ولكن فوجئت ذات مرة بكتاب 

  .من الراهب يدعوين فيه لزيارته يف يوم كذا
أجلُّه وأحترمه، لبيت الطلب وحيث كنت أعرف زهده وتقواه وكنت 

وحضرت يف ذلك اليوم عنده وإذا يب أجد عنده، جمموعة تضم زهاء مائة من 
شخصيات البالد وكلهم كانوا قد دعوا لزيارته يف هذا اليوم، وكان الراهب 

  .رجال كبريا طاعنا يف السن بادية عليه آثار الزهد والورع
ا أين مل أكن راهبا يف يوم من بعد أن استقر اجمللس بنا قال الراهب اعلمو

األيام وإمنا كنت من الربيطانيني الذين تزيوا هبذا الزي خلدمة وطنهم، وكنت 
أقوم يف هذه املدة الطويلة بدور التجسس عما حيدث يف إيران وأفغانستان 

                                           
F١Eאא١٨א١٩K 



 

٢٧٨

  .واحلصول على معلومات البلدين من طريق العمالء وأرسلها إىل دولة بريطانيا
مما ) سبحانه وتعاىل(تراب مويت أتوب إىل اهللا واآلن حيث أحس باق

عملته وإين أظهر لكم إسالمي حيث عرفت حقانية دين اإلسالم وأرجوا إذا 
مت أن جتهزوين كما جتهزون املسلمني، قال الراهب هذا الكالم واهنمرت 
عيناه بالدموع مما أثار فينا أكرب قدر ممكن من العطف واحلنان، وبعد أن 

ن مل ميِض زمان طويل إال وأخربت مبوت الراهب وعمل رجعت إىل طهرا
  .حسب وصيته

وظين أن هذه اخلطوة منه كانت سياسية أيضاً حىت يبني لنا قوة دولته 
  . وأنه كيف جيب أن خيشى الناس منها على طريق الدعاية السوداء

وسواء صدق الراهب يف إسالمه أو كذب فالقصة ترينا كيف أن دولة 
 بالد اإلسالم هذه املدة املديدة بدون دراية وال رقابة من أجنبية تتغلغل يف

  .)١(»اء عدم معرفتهم الكاملة بالسياسةاملسلمني وذلك من جر
يف أواخر القرن املاضي دعمت أجهزة املخابرات األمريكية والعربية 

العقائدية  رغم تركيبتها يف أفغانستان والغربية اجلماعات اجلهادية العربية
 حكوماهتم جهاد عودة أفرادها من حرب أفغانستان سارعوا إىل وبعد ،املتصلبة

وبث قيم التحجر واالنغالق يف صفوف شعوهبم واىل يومنا هذا ما تزال 
واإلرهاب املضاد وتعيش صراعا دمويا  احلركات اإلسالمية متارس اإلرهاب
  .على السلطة مع أنظمتها احلاكمة

عرب املخابرات الباكستانية  نودعمت املخابرات األمريكية حركة طالبا
داعميها واحتضنت تنظيم القاعدة الذي جاهر  إال أن احلركة انقلبت على
احلادي عشر من  حىت أحداث  العربيةواألنظمةمبعاداته للواليات املتحدة 

  .سبتمرب حني أطاحت الواليات املتحدة حبركة طالبان وطاردت فلول القاعدة
   :ار الدولة اإلسالمية والعربية القطريةسياسة القمع والقهر يف أيطـ ٤
وإقرار حقوق اإلنسان املتفق عليها  إن عامل اليوم يتجه حنو الدميقراطية 

                                           
F١Eא١٨١٩K 



 

٢٧٩

 وتوسيع هامش حرية الفكر والتعبري والرأي والضمري وفقا لشرائع األمم ،عامليا
العربية   إال أن الشعوب،باعتبارها خالصة الناتج احلضاري للبشرية املتحدة
بأي نصيب يذكر من احلرية والدميقراطية  المية مل حتظى إىل يومناواإلس

كافة ألوان القمع  الشرق اإلسالمي متارس  فحكومات،وحقوق اإلنسان
 ويستشري الفساد املايل واإلداري ،والتعصب ضد مواطنيها واإلرهاب

 واألخالقي يف أجهزهتا ومؤسساهتا، وتوصم تلك احلكومات بالتبعية املطلقة
  . الكربىللقوى

 ،اهلامش الضيق واحملدود حلرية التعبري وضعف مؤسسات اجملتمع املدين إن
 وقلة فرص النشاط واحلركة الفردية واجلماعية يساهم يف نشوء تيارات متشددة

وعقلية  وبالتايل تنظيمات وحركات عنفيه وإرهابية ذات ذهنية متعصبة
ات شعبية حرة ونزيهة تكونت نتيجة النتخاب  إن احلكومات الغربية،متحجرة

تتعاط مع مشاكلها   لذلك فان هذه احلكومات،خاضتها مجاهري الشعب
الداخلية واخلارجية ومن ضمن ذلك املنظمات اإلرهابية والثورية وفقا ملصاحل 

فكان أن استطاعت تقليص خطر اإلرهاب يف  الشعب ال مصاحل احلزب احلاكم
 فاجلماعات اإلرهابية سالميةاإل يف الدول بلداهنا لكن العكس سيد املوقف

 والعنفيه يف العديد من األحيان ليست سوى وليدة لبيئة سياسية واجتماعية
 بناء على مصاحله يف تكوينها احلاكم واقتصادية متخلفة بل وساهم النظام

 اليت تتصل بالعائلة املالكة أو احلزب احلاكم أو الشرحية املمسكة بزمام األنانية
لجا الدولة إىل حماربة اجلماعات املمارسة للعنف أو اإلرهاب  وعندما ت،األمور

فإهنا تستخدم اجلهاز األمين هلذا الغرض دون اللجوء لوضع خطة عمل حمكمة 
 وثقايف إقامة ورش حبث ونشاط وإصالح سياسي واجتماعي وواسعة تتضمن

 احلكم يعتقد يف قرارة شانه أن إقامة خطة عمل حقيقة الستئصال اإلرهاب الن
  .بل وهتديدا لسلطته ووجوده بأكمله ميثل خطرا حقيقا على امتيازاته

عندما يتم استئصال اخلاليا اإلرهابية سرعان ما تنشئ خاليا جديدة 
القضاء على ظاهرة اإلرهاب أو على األقل جتريدها من قدرهتا على  ذلك أن

امل اإلنتاج والتكاثر والتأثري ال ميكن بلوغه دون استحداث خطط إصالح ش



 

٢٨٠

البلدان العربية اليت نشئت ككيانات سياسية وعميق ولعل خري شاهد على ذلك 
فريضة جهاد  هذه الدول على بعض نشئت حديثة يف القرن العشرين فقد 

الذي يش اجل ححىت أصب وقتل املعارضني منهم لعقيدهتم املسلمني وتكفريهم
احمللية إال أن البيئة  النظام احلاكم خطرا على  ساهم يف نشوء واستقرار الدولة 

 اليت تقتات على عداء اجملتمعات األخرى واملذاهب واألديان املخالفة املتخلفة 
سرعان ما أنتجت خاليا جديدة  وتعيش االنغالق والتقوقع واحلرمان والرتابة

  .بإرهابيني جدد ات االنشقاقية وأمدت التيار
يف هذا املضمار  به من جتارب ت بكل ما مراألنظمة احلاكمة تعظ تومل 

املقاتلني  فقد ساهم بالتعاون مع وكالة االستخبارات األمريكية يف إرسال
الشبان حلرب أفغانستان حتت شعارات اجلهاد ودحض الشيوعية وعندما عاد 

 انقلبت عليهم حكومتهم وانقلبوا عليها فبدأت املواجهات ،بلداهنمإىل  هؤالء
وأعلن عن قيام تنظيم   ونشئت أخرىيف اخلفاء والعلن واستيقظت خاليا نائمة

ويف هذه السنوات ما   واليمن ومصر والشام القاعدة يف اجلزيرة العربية واخلليج
كومة  تعتمد احلل األمين والعسكري كخيار وحيد إلهناء تلك احلتزال 

امتيازات  حيثياته وسبله خوفا من تقلص متجاهلة اإلصالح بكل املواجهات
  .وفقداهنا السلطة يف هناية األمر نفوذها يوتداعاألحزاب احلاكمة 

تتبع العديد من دول الشرق : سياسية التمييز الطائفي والعرقيـ ٥
اإلسالمي سياسية التهميش واحلصار الثقايف واالقتصادي والديين والتمييز 

منط  الطائفي ضد األقليات من مواطنيها مما ساعد يف نشوء منظمات ثورية على
 أي أهنا منظمات ذات توجهات طائفية فإذا ما كانت السياسات احلكومية

تسعى لإللغاء التمييز الطائفي ضد مواطنيها فإهنا لن تتورع عن ممارسته ضد 
  .السلطة امتلكت زمام املواطنني اآلخرين إذا ما

واملعقدة يف ثقافة السلطة واملعارضة هي اليت  إن هذه التركيبة املتناقضة
املفاهيم املنغلقة واملتعصبة يف  ضاد وجتعل يف املقدمةامل تنشى اإلرهاب واإلرهاب

فعدم االعتراف باآلخر والقول باحلق املطلق والرغبة يف االنتقام  ،التفكري العام
يف الواقع الطائفي املعمول به  يصعب القضاء عليها من اآلخرين مسة سائدة



 

٢٨١

  .والذي تقوم عليه سياسات النظامني احلكومي والشعيب
نتيجة  العربية إىل إسرائيل مل تكن سوى يهود من الدوللعل هجرة ال

ضد احلكومة الدينية   ولعل ثورة األكراد اإليرانيني،لسياسة التمييز واالضطهاد
 واألكراد العراقيني ،جاءت لنفس السبب) (بزعامة اإلمام اخلميين 

ا الرغبة باالنفصال عن كيان الدولة العراقية مل واألخرى يلمحون بني احلينة
 ،من قمع وعمليات إبادة رهيبة من قبل احلكومات العراقية املتعاقبة عانوه

 فالشيعة يف اململكة السعودية ،وتعاين العديد من األقليات املذهبية من متييز
حىت أهنم ممنوعون من بناء مقربة  شديد يعانون من متييز وهتميش واضطهاد

 البحرين غلبية الشيعية يفوكذلك األ !لدفن موتاهم يف مدن املنطقة الشرقية 
األقليات  وهكذا هو ديدن ،األقلية احلاكمة يف اجلزيرة تعاين من متييز واضطهاد

  . يف معظم دول العاملني اإلسالمي والعريب
فالدول اإلسالمية  :الواقع السياسي املتخلف يف الشرق اإلسالميـ ٦

ما اإلقرار أ شهدت وتشهد بني الفينة واألخرى صراعا سافرا على السلطة
وجتريد السياسة من الدماء والضحايا فبعيد املنال  بالتداول السلمي على احلكم

مجاعات  مما يؤدي إىل العزوف عن السياسة وتكون باملقابل على ما يبدوا
سياسية وثورية وإرهابية تأخذ على عاتقها بلوغ السلطة وتطبيق مآرهبا اخلاصة 

   .بدون غريها من مكونات الشع هبا وحدها
وكذلك فان غياب احلريات يف الدولة اإلسالمية والعربية القطرية واليت 

 فشيوع احلرية السياسية مبا يف ذلك ،اإلرهاب تقوم بدور مهم جدا يف حتجيم
يف شىت حقول النشاط السياسي والثقايف واالجتماعي  طرح املشاريع والربامج

انني نافذة عرب املؤسسات وحتويل األفكار إىل برامج عمل وبرامج العمل إىل قو
يشارك  مؤسسة حق عام يف الواقع والوجدان إىل الشعبية املنتخبة وحتول الدولة

 ،من اإلرهاب وظواهره% ٩٠اجلميع يف إدارهتا، يساهم يف امتصاص أكثر من
يف نشوء احلركات اإلرهابية املتميزة  احلريات كان عامال جوهريا إال أن غياب

  .بالتعصب واالنغالق
شيوع اإلرهاب على مستوى النظام احلاكم وبالتايل يف النظام إن 



 

٢٨٢

االجتماعي والثقايف واالقتصادي يلغي متاما أي إمكانية لقيام مشروع حضاري 
  .ميكن توقعه والتعويل عليه لبناء دولة متقدمة وشعب متمدن

  اإلرهاب من منظور علم النفس 
يدلوجية غالبا ما تتجه الشخصية اإلرهابية إىل االرتكاز على قاعدة أ

لتربير النشاط اإلرهايب وإضفاء صبغة الرضا واالقتناع على جرائم  تكون دينية
إن الرجوع إىل الدين  القتل املروعة اليت غالبا ما ترتكبها الشخصية اإلرهابية،

جماراة للضمري والشعور العميق باإلمث  تربير األنشطة اإلرهابية هو يف جوهره يف
من جانب قوى اخلري والفضيلة اليت ما تزال فاعلة يف األنا املستمر  والتأنيب
  .اإلنسانية

عندما تشعر الذات بالراحة والتسليم بالرضا لنشاط مناوئ للفطرة وقوى 
 وغالبا ما تتصف الشخصية ،اخلري يف األنا فإهنا ترتكب محاقاهتا دون رادع

التعصب اإلرهابية بالعدوانية واالضطراب النفسي واالنغالق الفكري و
ومجيعها ظواهر تساهم يف كسر احلواجز الفطرية واملكتسبة الرتكاب  العقائدي
 وتقول بعض الدراسات أن السمات العمرية للمنشغلني باإلرهاب ،اجلرمية

ويقول بعض الباحثني يف األنشطة   الثالثني٣٠ العشرين و٢٠تتراوح ما بني ال
رهابيني الذين قاموا بعمليات اإلرهابية أن هناك جني معني مت اكتشافه يف اإل

إرهابية ذات طابع انتحاري وان هذا اجلني هو املسئول عن عملية االنتحار إال 
أن هذه املسالة بطبيعة احلال ما تزال غامضة، بيد أن علماء النفس يتفقون على 

  .أن العدوانية احملور األول للسلوك اإلرهايب
إىل الغري غالبا ويقصد به هي سلوك يتوجه «: تعرف العدوانية على أهنا

أن يعانوا منه نفسيا أو ماديا وقد يتحول به الشخص إىل نفسه فيلحقه منه 
   .)١(»الضرر وقد يصيبه الدمار

 ثالثة ٨٣قام بعض العلماء والباحثني يف هذا اجملال ببناء اختبار من 

                                           
F١EאKKאאאFאא

אEK 
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  .»العدوانية« عشرة مستويات ملالمح متالزمة ١٠ومثانني نقطة اختبار على 
  .ذاتية العدوانية العاطفيةـ ) ١(ملستوى ا

  . ذاتية العدوانية الفيزيائية ـ )٢(املستوى 
  . عدائية حنواالخرينـ) ٣(املستوى
  . ميول عدائية غري إدراكيةـ) ٤(املستوى
  .عدوانية منتقلة ـ )٥(املستوى
  .عدوانية غري مباشرة ـ )٦(املستوى
  .عدوانية لفظية ـ )٧(املستوى
  .دوانية فيزيائيةع ـ )٨(املستوى
  .التحكم بالسلوك العدواين ـ )٩(املستوى
  .ميول لألعمال االنتقامية ـ )١٠(املستوى

ولقياس نسبة العدوانية من خالل هذا االختبار تستخدم جمموع املواقف 
والسلوك الذي يقصد به اإلضرار باملباشرة وغري املباشرة باآلخرين أو إحلاق 

  .الفرد األذى بنفسه
ا أن غالبية األفراد الذين أضحوا إرهابيني أو منفذين لعمليات وقد وجدو

تتشكل يف اغلبها من الفئة  انتحارية بغض النظر عن أجندهتا السياسية والعقائدية
وتتميز هذه الفئة مبيلها إىل احلركة واملغامرة وحب  )٢٢ ـ ١٥(العمرية 

 يف أوج وطاقات االستطالع ملا حتتويه من طموح وجسارة نفسية وعقلية
توهجها، وتعرف لدى علماء االجتماع بالفئة الغري ناضجة واليت مل تصل بعد 

يف حركة  )١( ويتفق معظم العلماء النفسانيون أن اجلانب النظري،لسن النضوج
ال يكفي إلطفاء  اليافع الذي يعاين من العدوانية من املستوى الثالثة والثامن

ألدرينالني وهرمونات أخرى يف جمرى محاس املغامرة ال سيما مع تدفق مادة ا
  .الفطرية األولية الدم وذلك لتعزيز حتركه حنو تلبية مطالب الدوافع

إن املرحلة الثانية خلروج العدوانية من بوتقتها النظرية إىل مرحلة الفعل 

                                           
F١EאאאאאאאK 
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 هو تفسري النصوص الدينية والتارخيية ذاتيا أو من خالل مراجع عقائدية متوافقة
 من مواجهة االلتباس الفكري والثقايف وإغالق منافذ تأثري حىت تتمكن األنا

 يعرف ذلك يف املوسوعات النفسية ،قوى الفطرة على عملية البناء العقائدي
على انه تفسري األوضاع واملواقف واألحداث بتسليط اخلربات واملشاعر عليها 

  .والنظر إليها من خالل عملية انعكاس ملا يدور يف داخل النفس
 اخلضوع والعدوان ، ثالثة أمناط من السلوك العصايب يف األنا٣اك إن هن
 فالطفل مييل إىل اخلضوع ألنه يعتمد إىل درجة كبرية على اآلخرين ،واالبتعاد

يف حياته، أما املراهق فيميل إىل العدوان ألنه يف هذه املرحلة مل يعد طفال ولكنه 
والراشد مييل إىل  ، لصغر سنهغري مؤهل يف نفس الوقت ليتبؤء مكانه يف اجملتمع

لذلك فهو  االبتعاد ألنه مل يعد حباجة إىل اآلخرين ولتبؤءه مكانة ما يف اجملتمع
اآلخرين واالتصال هبم واالكتفاء بعدد حمدود من  عن مواجهة يفضل االبتعاد

  .األصدقاء
نتيجة  االجتماعية عندما يفشل املراهق يف لعب دور على الساحة

فانه يتجه إىل تربير  ع واالقتصاد والسياسة والضغوط األمنيةإلرهاصات اجملتم
ثقافته ومرئياته الذاتية على الواقع  اإلحباط الذي يعاين منه وذلك بإسقاط

ويتجه إىل حتقيق أهدافه بالقوة حىت لو أذى ذلك إىل األضرار باآلخرين وهذا 
  .»اإلرهاب«ما ميكن تسميته بالعدوانية ونتيجتها 

انه إعاقة املرء من بلوغ هدف ما وسد الطريق «  علىيعرف اإلحباط
 ،»اليت يسلكها حنو الوصول إىل هدفه سواء كان سعيا واعيا أو غري واعي

كعامل أيضا من عوامل اإلرهاب من املنظور  لذلك نستطيع إضافة اإلحباط
  .النفسي إىل جانب العدوانية

صريني بلغت م أجريت دراسة على عينة من املواطنني امل١٩٩٣يف عام 
بنسبة  ٢٧٣ ومن اإلناث %٥٧،٥٧ من الذكور بنسبة ٣٧٥ منهم ،٦٤٨

 نسبة التعليم املتوسط يف الفئتني ٣٠ ـ ١٨من الفئة العمرية  ٤٢،١٣
 ما فوق اجلامعي وكانت ١١و١١ و ٤٤،٩١ نسبة التعليم اجلامعي ،٤٣،٩٨

  :النتائج ما يلي
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  .ظاهرة اإلرهاب يف اجملتمع املصريأهم أسباب ـ ١
  .%٧٣،٧٧ البطالة* 
  .٦٦،٨٢اجلهل بالدين * 
  .٥٨،٢ اإلحباط النفسي* 
  .%٥٤،١٤ ارتفاع سن الزواج* 
  .أما احللول املقترحة فكانت * 
  .٨٠،٢٥توفري فرص عمل * 
  .٨٦،٨٣حتسني ظروف املعيشة * 
  .٧٥،٨٣االهتمام مبشاكل الشباب * 
  .٧٠،٨٣ التوعية الدينية* 
  .٦٣،٥٨ املزيد من الدميقراطية* 
  .%٥٧،٤١القضاء على الفساد احلكومي * 
  :هم أهداف العمليات اإلرهابيةأ 
  . تطبيق الشريعةـ١ 
  .إسقاط نظام احلكمـ ٢ 

  التعصب من منظور علم النفس
اجتاه نفسي لدى الفرد جيعله يدرك « يعرف علم النفس التعصب على انه

ا أو سلبيا دون أن فردا معينا أو مجاعة معينة أو موضوعا معينا إدراكا اجيابي
  .»يكون لذلك ما يربره من املنطق أو الشواهد التجريبية

. د   ويعتقد  يعترب بعض علماء النفس أن التعصب مرضا نفسيا وعقليا،
عامل النفس املصري أن التعصب ظاهرة اجتماعية ذات بواعث  مصطفى زبور

أن مسرية حثني وير بعض البا ،يف األصل بالعقيدة الدينية نفسية ال عالقة هلا
  :يالتعصب يف األنا كما يل

من  طاقة انفعالية ال بد هلا من متنفس فمثال القهر الذي ميارس على الفرد
وال ميكنه رده على حنو اجيايب فإنا األنا يف  جماهبته قبل قوى مستحكمة وال ميكنه



 

٢٨٦

بالعداوة كرد  هذه احلالة تبحث عن هدف آخر لتفريغ الشحنة النفسية املتمثلة
فعل لتصبح الزوجة أو األبناء أو كالمها أو كل فرد يقع يف دائرة سيطرة األنا 

  .كليا أو جزئيا هدفا للتفريغ
عندما متارس األنا التعصب سواء كان تعصبا فكريا أو مذهبيا فإهنا بذلك 
تلتمس لذاهتا األمان من اإلخطار سواء كانت أخطار مادية أو معنوية ألهنا 

لق على نفسها أي حماولة من جانب األطراف األخرى مبمارستها التعصب تغ
  .لعكس املفاهيم اليت تعمل على تطبيقها يف اجملتمع أو لتصدها عن سلوك معني

  واملذاهب اإلسالمية حتديدا،ولعل هذا بينناً على مستوى املذاهب
االجيايب مع غريها بدعوى بطالن اآلخرين مجلة  فالعديد منها تتجنب احلوار

 إن هذا املوقف املتصف بالتعصب ،بالتايل عدم جدوى احلواروتفصيال و
الشديد هدفه احلقيقي عدم قيام حركة تصحيح ومناوئة داخل املذهب وبالتايل 

  .فقدان أربابه ما ميتلكون من سلطة ومنعة
وختتلف اجملتمعات اإلنسانية يف كيفية تكون ظاهرة التعصب يف الفرد، 

هرة يف الفرد منذ طفولته يف اغلب األحيان، ففي البالد اإلسالمية تكون الظا
على سبيل املثال تريب أبنائها مند نعومة أظفارهم السلفية اجملتمعات فاألسر يف 

على كره األديان وأتباع املذاهب األخرى ال سيما من الشيعة ويف نفس الوقت 
حيرموهنم يف صغرهم و رشدهم من املطالعة احلرة يف عقائد املخالفني 

والثقافية من أي حركة باجتاه   كما ختلو احلياة االجتماعية،م الفقهيةومناهجه
وتنعدم ثقافة التسامح  البحث االجيايب واملوضوعي يف األديان واملذاهب املخالفة

 كما وحتظر السلطات املختصة أي وسيلة إعالمية ،واالنسجام ودعاوى الوحدة
ذا ينشى على قناعة تامة  وهك،من خالهلا يتعرف الفرد على العقائد املخالفة

 وعندما يواجه حقائق عن اآلخرين ختتلف جزئيا أو ،ببطالن املذاهب األخرى
فانه يتعصب ألرائه حىت حيمي ذاته من قبول الرأي اآلخر وما  كليا عن قناعاته

 بطالن االهتامات املوجة لآلخرين وعدم صحتها وكون يصاحبها من حقيقة
مشوب بأخطاء فادحة ال بد له من  فقهيحميطه االجتماعي والعقائدي وال

مواجهتها وتصحيحها وإعادة صياغتها مبا يتوافق مع احلقائق اجلديدة، وهذا 
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يؤدي ال حمال إىل االصطدام مباشرة مع احمليط السياسي واالجتماعي والثقايف 
  .مكتسباته واجنازاته على خمتلف الصعد وفقده جزئيا أو كليا

مرادفة هلذا املعىن فعندما ) ( نيب موسىلعل قضية فرعون مصر مع ال 
وحتولت إىل ثعبان تبني للسحرة أن موسى ليس  عصاه) (ألقى موسى

 للحق الذي وجدوه يف موسى وعصوا فأذعنوا ،بساحر وإمنا أتى مبعجزة مبينة
 فكان أن اصطدموا بالواقع السياسي املتمثل بسلطة الفرعون وأمر ،فرعون

َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ ن الكرمي آ يقول القر،تلهمبتقطيع أيديهم وأرجلهم وق
 قَالُوا · قَالَ َنَعْم َوِإنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَِّبَني ·قَالُوا ِإنَّ لََنا لَأَْجًرا ِإنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلِبَني 

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا  ·َيا ُموَسى ِإمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوِإمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني 
 َوأَْوَحْيَنا ِإلَى ُموَسى ·َسَحُروا أَْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم 

 فََوقََع الَْحقُّ َوَبطَلَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ·أَنْ أَلِْق َعَصاَك فَِإذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 
 قَالُوا َآَمنَّا ِبَربِّ · َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن ·وا ُهَناِلَك َواْنقَلَُبوا َصاِغِريَن  فَُغِلُب·

قَالَ ِفْرَعْونُ َآَمْنُتْم ِبِه قَْبلَ أَنْ َآذَنَ لَكُْم ِإنَّ َهذَا · َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ ·الَْعالَِمَني 
 لَأُقَطَِّعنَّ ·ُتْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة ِل

 قَالُوا ِإنَّا ِإلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ ·أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني 
مَّا َجاَءْتَنا َربََّنا أَفِْرغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا  َوَما َتْنِقُم ِمنَّا ِإلَّا أَنْ َآَمنَّا ِبَآَياِت َربَِّنا لَ·

  .)١(ُمْسِلِمَني
وقد أجريت دراسة يف الواليات املتحدة عن كيفية نشوء ظاهرة التعصب 

 عينات ألطفال صغار ميثلون مستويات ٣يف اجملتمع األمريكي، مت مجع 
 ومن خالل البيانات اجتماعية واقتصادية خمتلفة من عدة واليات أمريكية

  :اإلحصائية تبني ما يلي
                                           

F١Eאא١١٣١٣٥K 



 

٢٨٨

الكشف عن كيفية تكوين االجتاهات االجتماعية لدى األطفال ـ ١
  .واليت وجد أن األطفال يوجهون من داخل أسرهم حنو التعصب

  .إن درجة التعصب لدى األوالد البيض موجهة حنو السود والزنوجـ ٢
  .ما من الكباراالجتاهات املتعصبة غري املرغوبة تلقى دعـ ٣
التعصب الديين والعنصري حيدث يف فترات العمر املبكرة ابتداء من ـ ٤

   .١٦ ـ ١٤سن 
يعترب تأثري الوالدين على الطفل عامل أساسيا يف تشكيل ذهنية ـ ٥

  .الطفل املتعصبة ويسامهان يف بناء شخصية متسمة بالتعصب
   اإلرهاب يف القرن العشرين واحلادي والعشرين 

 على ،رن املنصرم ومطلع هذا القرن حوادث إرهابية عديدةشهد الق
  : نستعرض أبرزها يف ما يلي،مستوى العامل والعاملني العريب واإلسالمي

مواطن   على يد»أوكالهوما« مبىن إدارة احتادية يف مدينة تفجريـ ١
 األمريكية لنظام الواليات املتحدة لتيار متطرف مناوئ أمريكي اعترف بانتمائه

  .الب بانفصال الوالية اليت ينتمي إليها عن االحتادويط
حرب البوسنة بني املسلمني والصرب املسيحيني وقد ارتكب ـ ٢

  .الصرب جمازر مروعة حبق املسلمني
  بني احلكومة السودانية وامليلشيات التابعة هلا املعروفة،حرب دارفورـ ٣
وقد  ،ائل اإلفريقية ضد امليلشيات املسلحة املنتمية للقب»اجلنجدويد«باسم 

جرائم قتل عديدة واغتصاب وإرهاب  ارتكبت القوات احلكومية وميلشياهتا
   .وهتجري قسري حبق السكان املدنيني العزل

بعد سقوط النظام ألبعثي السابق أصبح العراق : اإلرهاب يف العراقـ ٤
حتمي احلدود وحتفظ األمن  وقوات أمنية شعب بال دولة، ودولة بال جيش

 عاما من احلكم الشمويل املقيت ٦٠ بعد أكثر من ،املدن وخارجها داخل
على خمتلف األصعدة وامليادين واحملاور  أضحى العراق أرضا ودولة وشعبا حمطما

ونفسية وسياسية  ويعاين اإلنسان العراقي من آثار مشاكل اجتماعية واقتصادية



 

٢٨٩

واع اإلجرام، عميقة، مما ساعد يف نشوء عصابات إجرامية متارس خمتلف أن
فسجلت حوادث االغتصاب والقتل والسرقة معدالت مرتفعة وأصبح الناس 

اإلرهابية من دخول العراق  يعيشون يف رعب شديد، واستطاعت املنظمات
القوات األمريكية وقوات النظام العراقي  لتبدأ مبهامجة وتأسيس قواعد حمكمة

ات بارزة للغالبية الشيعية اجلديد، ولتقوم بعمليات قتل مجاعية واغتيال لشخصي
 وكان من ضحاياها اإلمام ،واآلشورية واليزيدية والكردية أو األقليات املسيحية

على يد منظمة تنظيم القاعدة يف بالد ) (الشهيد السيد حممد باقر احلكيم 
 وقتل العشرات من املنتسبني ،الرافدين بقيادة اإلرهايب أبو مصعب ألزرقاوي

  .املختلفةلألحزاب العراقية 
سادت أعمال اإلرهاب والقتل أحناء العراق، وطغت العصبيات الدينية 
والقبلية واحلزبية على حياة الشعب وبلغ عدد الضحايا وفقا آلخر اإلحصائيات 

  .م٢٠٠٣ مئة ألف قتيل منذ الغزو األمريكي يف عام ١٠٠٠٠٠أكثر من 
ألعمى عرقيا جمازر رواندا وبورندي يف أفريقا لدوافع من التعصب اـ ٥
يف منتصف تسعينيات القرن املاضي مما   ممزوج بالصراع على السلطة،ودينيا

  .أذى إىل مقتل أكثر من مليوين إنسان
وقد أصبحت أشهر من أن : املصادمات الطائفية يف باكستانـ ٦

من الشيعة أو  يعلن التلفاز عن مقتل عامل دين تعرف، فما بني احلينة واألخرى
يؤدون إحدى الفرائض وغالبا ما يكونوا   مسجد بينما كان أهلهالسنة أو تفجري

يؤدن إحدى شعائرهم   أو تفجري انتحاري وسط جمموعة من الشيعة،من الشيعة
 ومل تستطع احلكومة الباكستانية إجياد حل جدري هلذه الرتاعات ،الدينية

عات الطائفية البغيضة نظرا الفتقادها السيطرة على املسار األيدلوجي للرت
املذهب السلفي الوهايب الذي يستمد قوته من  اإلرهابية لكال الطائفتني ال سيما

  .الكوادر املرتبطة بتنظيم القاعد القوي يف أفغانستان وباكستان
هجمات احلادي عشر من سبتمرب بواسطة طائرات مدنية ضربت ـ ٧

والثالثة جزء  ،منها دكتا برجي التجارة العاملي  اثنتان،مدينيت نيويورك وواشنطن
وقد قتل جراء هذه  » البنتاجون«ـب املعروفة من مبىن وزارة الدفاع األمريكية



 

٢٩٠

 ثالث آالف شخص من املدنيني من خمتلف ٣٠٠٠اهلجمات أكثر من 
  .اجلنسيات
  يف القرن احلادي والعشرين اإلرهاب

وبنيت  تدين الفطرة البشرية اإلرهاب بكافة أبعاده وأهدافه وحيثياته
السماوية واألرضية على هذا األساس وان كان ذلك يف اطر نسبية الشرائع 

  فاإلنسان بفطرته وطبيعته،وحمددة جبنس أو دين أو طائفة يف بعض األحيان
  واهللع واخلوف واالرتباك نتيجة،للقتل وسفك الدماء وانتهاك األعراض مناوئ
ز على قيم لإلرهاب هتدد عمران األرض وتشل احلياة السوية اليت ترتك مدمرة

  .احملبة والعطف والرمحة بني بين البشر
اإلنسان خملوق لكي يعيش حياة حيكمها العقل ومن أهم ركائزها السلم 
االجتماعي وبالتايل تتميز اجملتمعات السوية باخنفاض نسبة اجلرمية اليت عادة ما 
تنشى نتيجة ملالبسات شاذة غري مرتبطة باألجواء الصحية اليت تتحكم مبسار 

  .ياة األفرادح
بني األمم كان وال بد  ومن األخذ حبقيقة اختالف البىن الدينية والعقائدية

عرب األمم  مرجعا تشترك يف صياغته كافة األمم من اختاذ القانون الدويل
كافة املالبسات والتعقيدات اليت من املمكن أن  املتحدة، ليأخذ املشرع الدويل
املنتشرة يف بقاع العامل املتعددة األديان األزمات  تنشا تبعا الختالف مكونات

  .والثقافات
حىت حيقق أهدافه يف  إن القانون الدويل ال بد أن يكون معيارا موضوعيا

  .نشر السلم الدويل واحملافظة على كرامة البشر يف كافة أحناء املعمورة
منظمة األمم  معظم دول العامل قامت املسعى الذي اتفقت عليه هذا من
وكان هدف إنشائها نشر السلم والعدالة والتنمية وجتنيب العامل خماطر  املتحدة

حال دون حتقيق هذا   إال أن الصراع بني القوى الكربى،حرب عاملية ثالثة
وصراع النفوذ سواء كان سياسيا أو  وسباق التسلح  فتعارض املصاحل،اهلدف

 صياغة وتطبيقا ،على صناعة القوانني الدولية سلبا عسكريا أو اقتصاديا انعكس



 

٢٩١

وتفسريا لتكيل مبكيالني ولتتحول الضحية إىل جزار يف بعض مناطق العامل 
بدال من   واملنظمة الدولية، واجلزار إىل ضحية يف مناطق أخرى ملتهبة،الساخنة

أن تكون داعمة للمنظمات الثورية اليت تقاتل عدوال حمتال توجه إليها االهتام 
قتل اآلالف من شعب اعزل حيتل أرضه ويفتك  أما االحتالل الذي ،باإلرهاب

  !له فيقال عنه بأنه يدافع عن نفسهبنسائه وأطفا
جرت بعدها   مليون قتيل٣٠أوقعت احلرب العاملية الثانية أكثر من 

حماكمة للجنراالت الذين اهتموا بارتكاب جرائم حرب ولكن جنراالت الدول 
حدث املئات  م١٩٧٢م و١٩٣٧ وبني عامي ،املنتصرة استثنوا من احملاكمات

وبالتوازي بقى العديد من شعوب العامل بانتظار ساعة  من جرائم اإلرهاب،
اخلالص من جرائم الفصل العنصري والتمييز الديين والعرقي واستخدام 

ومل حترك  ومدنييها العزل األسلحة النووية والكيماوية واجلرثومية حبق مناضليها
أيقظت العامل وحدت به التفكري  ثة واحدة فقطإال أن حاد األمم املتحدة ساكنا

 ١١م قتلت أكثر من ١٩٧٢ ففي عام ،بإصدار التشريعات املناهضة لإلرهاب
 ً  شخص آخرين مما دفع ٢٨٠يف ميونخ وجرح أكثر من  رياضيا إسرائيليا

بان يطلب إدراج فقرة يف «كورت فالدهامي«األمني العام لألمم املتحدة أنداك 
 السابعة والعشرين للجمعية العامة حول تدابري ٢٧ـرة الجدول أعمال الدو

منع اإلرهاب وأشكال العنف األخرى اليت تعرض للخطر أو تقضي على حياة 
  .»متس احلريات العامة األشخاص األبرياء أو

وبالنظر إىل االتفاقيات الدولية املوقعة من قبل معظم دول العامل 
جرمية الفصل أو التمييز العنصري املقرة يف  كاالتفاقية الدولية بشان قمع ومعاقبة

م نالحظ أن إسرائيل ما تزال على رأس الدول اليت تتخذ سياسة ١٩٧٣عام 
أو من خالل احتالهلا ألراضي  م١٩٤٨عنصرية ضد مواطنيها العرب يف عام 

م ومن أعظم الشواهد على ذلك جدار الفصل العنصري بني أراضي ١٩٦٧عام 
وليس مبقدور املرء إال أن يصاب باحلرية «  يازجهأمل.  تقول د،م٦٧م و٤٨

حينما يقارن احلماس الذي يلون احلملة املضادة خلطف الطائرات واخذ الرهائن 
وخطف األشخاص وغريها من أشكال عنف الترهيب الفردي مع ما يتسم به 



 

٢٩٢

اإلرهاب املضاد أنفسهم من صمت مطبق وغلظة قلب إزاء ) صليبيي(موقف 
انيها الضحايا الربيئة لسياسات السيطرة وامليز العنصري اليت متارس النكبة اليت تع

والنتيجة املنطقية الوحيدة اليت ميكن . على حنو منتظم مع سبق التصور والتصميم
للمرء أن يتوصل إليها هي أن مكافحة اإلرهاب إمنا تستعمل كصيغة سياسية، 

دا جزء من مذهب أداة من أدوات السياسة اخلارجية فحسب، وال تستعمل أب
  .)١(»قانوين

 خرجت جلنة اإلرهاب الدويل التابعة جلمعية القانون ١٩٨٠يف عام 
الدويل مبشروع اتفاقية موحدة بشان الرقابة القانونية لإلرهاب الدويل يف عام 

جرمية حبد ذاهتا طبقا ) اآلن( اعترفت اللجنة على أن اإلرهاب ال يعد ،م١٩٨٠
 بصورة عامة ادة األوىل حددت مفهوم اجلرائم اإلرهابيةإال أن امل للقانون الدويل

وحاولت إجياد جرمية إرهاب دويل مكتملة العناصر واملفردات حيظرها القانون 
الدويل هي أي عمل عنف خطري  جرمية اإلرهاب«جاء يف هذه املادة  ،الدويل

 أو التهديد به يصدر عن فرد سواء كان يعمل مبفرده أو باالشتراك مع أفراد
 وأنظمة النقل أو ، ويوجه ضد األشخاص أو املنظمات أو األمكنة،آخرين

 أو ، أو ضد أفراد اجلمهور العام بقصد هتديد هؤالء األشخاص،املواصالت
التسبب جبرح أو موت هؤالء األشخاص أو تعطيل فاعليات هذه املنظمات 

كنة أو الدولية أو التسبب يف إحلاق اخلسارة أو الضرر أو األذى هبذه األم
 املمتلكات أو بالعبث بأنظمة النقل واملواصالت هذه هبدف تقويض عالقة

املختلفة أو ابتزاز تنازالت من الدول  الصداقة بني الدول أو بني مواطين الدول
كما أن التآمر على ارتكاب أو حماولة ارتكاب أو االشتراك يف ارتكاب أو 

قرة السابقة يشكل جرمية التحريض العام على ارتكاب اجلرائم كما يف الف
  .)٢(»إرهاب دويل

يبدوا من هذا التعريف أن املقصود باألشخاص فئة معينة من البشر تنتمي 

                                           
F١Eאאאאא١١٤אK 
F٢Eא١١٥אK 



 

٢٩٣

 أما األماكن ،أو الدول اليت تنتمي إىل منظمة األمم املتحدة إىل املنظمات الدولية
يتجاهل اجملتمع البشري باعتباره  بينما فتلك اخلاصة باملنظمات واحلكومات

 فالضحايا اليت سقطت يف لبنان والبوسنة ، واحدة يف مجيع أرجاء العاملكتلة
وأخريا يف العراق حيث ارتكب جنود  وتسقط يف فلسطني والشيشان واهلرسك

أمريكيون وبريطانيون ينحدرون على ما يبدوا من الطبقات السفلى من اجملتمع 
عصابية دفعتهم األمريكي والذين يعانون يف اغلب األحيان من أمراض نفسية و

 وكذلك فضيحة معتقل ،حبق األسرى واملواطنني العراقيني الرتكاب جرائم
بأبشع الصور  هانة القران الكرميأغوانتنامو حني عمد احملققون واجلنود إىل 

  .واملمارسات اليت تنم عن فقدان للحس اإلنساين السوي
 مع م وضعت جلنة اإلرهاب الدويل قائمة بيانات مبادئ١٩٨٤يف عام 

أفعال معينة تستحق الشجب لدرجة أهنا موضع «مذكرات إيضاح جاء فيها 
اهتمام اجملتمع الدويل سواء ارتكبت زمن السلم أم زمن احلرب بغض النظر عن 

وبغض النظر عن الباعث السياسي، مجيع  عدالة القضية اليت يؤمن هبا مرتكبوها
 الذي «ليدر«ان السيد ومن ضمن أعضاء اجلنة ك .)١(»هذه األفعال جيب قمعها
وقد جتاهل اجلرائم اإلرهابية اليت تركبها قوات  حيمل اجلنسية اإلسرائيلية

االحتالل االسرائلي يف جنوب لبنان وفلسطني احملتلة وكأنه اعتربها من غري 
إن «اختصاص اللجنة اليت ينتمي إليها جاء يف فقرة التعريف لصاحل العمل 

املبدأ تشمل األفعال املعرفة كجرائم ذات اهتمام  األفعال املشار إليها يف بيان
اإلرهاب الدويل وتشمل أعمال  دويل يف املعاهدات باإلضافة إىل أفعال

اإلرهاب ولكن دون أن تقتصر على ارتكاب أو التهديد بارتكاب الفظائع أو 
القتل عمدا أو أخد الرهائن أو خطف الطائرات أو االبتزاز أو التعذيب سواء 

يف زمن السلم أو زمن احلرب إلغراض سياسية شريطة أن تنطوي كان ذلك 
على عنصر دويل ويعد عمل اإلرهاب منطويا على عنصر دويل حينما ترتكب 

  :»اجلرمية ضمن والية دولة من الدول

                                           
F١Eא١١٧אK 



 

٢٩٤

  .ماضد أية حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو أي ممثل هل ـ  أ
  .ولة أجنبيةضد أي مواطن دولة أجنبية بسبب كونه مواطن د ـ  ب
من قبل شخص يعرب حدودا دولية إىل دول أخرى يطلب منها  ـ  ت
  .)١(»تسليمه

من هي اجلهة اليت سوف حتدد أن هذا «ويبقى السؤال األكثر أمهية 
يف ظل  الفعل اإلرهايب مستحقا للشجب أو اإلدانة أو للرفع جمللس األمن الدويل

مصاحل هذه  جملرد تعارضه معيستخدم  الذي من املمكن أن) الفيتو(حق النقض 
  . الدولة أو تلك ؟ ولعل اصدق مثال الواليات املتحدة وحليفتها دولة إسرائيل

لقد ظهرت عدة دعاوى إلصالح األمم املتحدة واقترحت زيادة 
إال أن ذلك لن  األعضاء الدائمني يف اجمللس وإصالحات تنظيمية وإدارية ومالية

مبكيالني اليت تتبعها الدول  وجة وسياسة الكيليكون كافيا يف ظل املعايري املزد
  .النافذة يف جملس األمن

شنت الواليات املتحدة احلرب على النظام العراقي  م٢٠٠٣يف عام
السابق دون الرجوع جمللس األمن وبالتايل خرجت هذه احلرب عن نطاق 

من خالل القانون الدويل وتفويض جملس األمن  الشرعية املطلوب سواء
 لقد جتاهلت الواليات املتحدة منظمة ، لإلقرار بنظامية خوض احلرباملطلوب

والرأي العام العاملي واعتربت  األمم املتحدة وجملس األمن والقانون الدويل
دون حتديد واضح ملفهومه ودون  »اإلرهاب«نفسها يف حربا مفتوحة مع 

 تؤدي إىل  مما يهدد العامل بالدخول يف فوضى لرمبا،االتفاق الدويل على ذلك
 فقد أعلنت روسيا أهنا قد توجه ضربات لقواعد اإلرهاب ،حرب عاملية جديدة

 واعتربت ،اليت تستهدفها يف أي مكان من العامل على غرار الواليات املتحدة
العديد من الدول أن أعدائها من املنظمات الثورية منظمات إرهابية وان هلا 

خرج   وهكذا،اإلمكانيات املتاحةاحلق الكامل يف استئصاهلا بكافة الطرق و
العامل من القرن العشرين إىل القرن اجلديد مبفاهيم ملتبسة وتعريفات مبهمة 

                                           
F١Eא١١٨אK 



 

٢٩٥

  .ختضع للمصاحل دون العمل ببعدها القانوين والواقعي لظاهرة اإلرهاب اليت
لرمبا تكون بداية دخول  إن هذه الفوضى السياسية والقانونية والعسكرية

لفوضى الشاملة اليت ال حتمد عقباها، لذلك ال بد من العامل يف دوامة من ا
إصالح هيكلية األمم املتحدة مبا يكفل لكافة املشرعني على مستوى العامل من 
استصدار القوانني واألنظمة اليت تساهم يف السلم الدويل وإال فان العامل سيقبل 

سحق لعل من نتائجها  العالقات الدولية على مرحلة خطرية جدا على صعيد
والقضاء على منجزات  تقوم على الشرعية شعوب وتدمري دول وإسقاط أنظمة

  .األمم اإلنسانية خالل األلفني سنة املاضية
  العنف واإلرهاب 

العنف ظاهرة كونية مالزمة للوجود وسلوك فطري للمخلوق البشري 
فضال عن معظم املخلوقات الغري عاقلة اليت تعيش إىل جانب اإلنسان على 

وكب األرض وقد عرفته مجيع اجملتمعات اإلنسانية ومورس يف مناهل سطح ك
  .خمتلفة من نشاط الكون واإلنسان

مل : َعْنفاَ وَعَنافَةً بالرُجل وعلِيِه : َعُنف: يعرف العنف يف املعاجم العربية
ـ أخذه بشدة :  أَْعَنَف األمر.ُعُنف) مجعه(يرفق به وعامله بشدة، فهو َعنيف 

:  األْعَنف. الشدة والقساوة،ضد الرفق: لُعْنف و الَعْنف والْعنف ا.عامله بشدهو
  .خالف الرفق: الَعنيف

العنف سلوك كوين يشمل الكائن البشري، لذلك جاءت األديان 
السماوية واألرضية لتنظيمه من اجل حتقيق الغرض منه، لكي ال يتحول اجملتمع 

لعنف بدافع الغريزة، بينما اإلنساين إىل ما يشبه حياة احليوانات اليت متارس ا
  .ميارسه اإلنسان لطموحات متعلقة مبلكيت العقل والنفس

إن احلروب والصراعات على مر التاريخ ليست سوى جتسيد هلذا 
 اضطرابية، ، فالقوى اجلسمانية اجتاه استخدامها يف عمليات عنفيه،السلوك

  .ملقدار العنف املمارس موازية تؤدي إىل حتقيق أهداف
  من العنف اإلهلي مناذج 



 

٢٩٦

قوام املتمردة اليت ذكرت يف كان بإمكان اخلالق عز وجل إهالك األ
واحدة إال أن حكمة  ن الكرمي والكتب املقدسة األخرى باملوت يف حلظةآالقر

 ،النازل من السماء »العنف« اخلالق تبارك وتعاىل قضت بان ميوتوا بواسطة
لَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبأَْصَحاِب أَ ن الكرمي عن قوم أبرهة وجيشهآيقول القر

 َتْرِميِهْم · َوأَْرَسلَ َعلَْيِهْم طَْيًرا أََباِبيلَ · أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍل ·الِْفيِل 
َوِفي َعاٍد   وعن قوم عاد،)١( فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُوٍل·ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيٍل 

 َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه ِإلَّا َجَعلَْتُه ·َنا َعلَْيِهُم الرِّيَح الَْعِقيَم ِإذْ أَْرَسلْ
  .)٢(كَالرَِّميِم

 فََعَتْوا َعْن ·َوِفي ثَُموَد ِإذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحٍني مثود  وعن قوم
ِإنَّا أَْرَسلَْنا  وعن قوم لوط ،)٣(ظُُرونَأَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْن

   .)٤(ٍَعلَْيِهْم َحاِصًبا ِإلَّا َآلَ لُوٍط َنجَّْيَناُهْم ِبَسَحر
على ) وبستر( عرفه قاموس ،»بالشدة والقسوة« ـب يعرف العنف لغويا 

القوة اجلسدية اليت تستخدم لاليداء أو اإلضرار وعمل طاقة أو قوة طبيعية «انه 
 ة أو استخدام غري عادل للقوة أو السلطة وعرف اصطالحا على انهأو جسدي

وعرف أيضا  »إكراه يستهدف إرغام اخلصم على تنفيذ إرادة شخص آخر«
ف قوة آتية من خارج اإلنسان، منظمة تنظيما معينا ترمى إىل هد« على انه

  .»معني هو فرض إرادة طرف على طرف
بالعنف فمىت ميكن إطالق وتربز مشكلة عويصة بشان عالقة اإلرهاب 

! عمل العنف على انه إرهاب ال سيما أن اإلرهاب هو حبد ذاته عمل عنف؟
هل اإلرهاب درجة معينة من العنف؟ أم هو ارتكاب للعنف يف ظروف معينة 

                                           
F١EאK 
F٢Eאא٤١٤٢K 
F٣Eאא٤٤K 
F٤Eא٣٤K 



 

٢٩٧

  أو ألهداف حمددة؟ 
يرى البعض أن االخنراط يف العنف احد أركان العمل اإلرهايب إال أن 

 يف حني يرى البعض أن اإلرهاب ،من ممارسة العنفتتض كافة أعمال اإلرهاب
هو عنف بدرجة جسدية خترج عن نطاق التجرمي العام الن اإلرهاب يف ماهيته 
استخدام للعنف بقصد اإلكراه بواسطة إحداث حالة من الرعب يف نفس اجملين 
عليه أو اجملين عليهم وأحداث الرعب هو وسيلة اجلاين للوصول إىل هدفه يف 

وقد ميارس لتحقيق  بث الرعب  املمكن أن خيلو العنف من أهدافحني من
هدف اجيايب أو سليب أو للدفاع عن الذات سواء ذات األنا أو اجلماعة وكذلك 
من املمكن أن خيلو اإلرهاب من العنف املباشر فاإلرهاب الفكري والثقايف 

للون من  فممارسة هذا ا،املمكن أن يكون خاليا متاما من العنف والديين من
املؤدية لتحقيق الغرض منها يف  اإلرهاب تعتمد على املؤثرات اإلنسانية واملعنوية

  .الفرد أو اجلماعة
  :يطرح البعض معيارين للتفريق بني اإلرهاب والعنف

فإذا كان نشاط الفرد أو التنظيم : الغاية األيدلوجية:املعيار األول
كأداة وحيدة من وسائل  ميارس العنف املؤدي إىل الرعب ويتخذه السياسي
  .فانه بذلك يعترب إرهابا التغيري

كنظام شرعي حتتكر سلطة  فالدولة: عدم مشروعية العنف: عيار الثاينامل
أو   فاإلرهاب إذن هو استخدام العنف من قبل األفراد أو اجلماعات،العنف

انون  وهذا املعيار غري دقيقي الن الق،اليت ال خيول هلا القانون ذلك التنظيمات
الذي خيول السلطة فقط ملمارسة العنف قد يكون قانون غري شرعي وضعه 
اخلرباء الذين يوالون السلطة دون الرجوع ملمثلي الشعب وبالتايل يفتقد 

 مث أن أعمال العنف من ،إرادة اجلماهري وثقافتها املعربة عن للشرعية الدستورية
ال تكون  فإهنا قد لوضعيجانب الدولة حىت لو كانت مربرة من قبل قانوهنا ا
أعمال العنف   فإذا ما كانت،مربرة وفقا للنظام األخالقي األوسع نطاقا ونفوذا

يتعذر حتقيقها بالطرق السلمية فإهنا تكتسب  حتقيق مصاحل اجتماعية هتدف إىل
يف أيطار  وأخالقية وقانونية أيضا حىت لو مل تكن مشروعة شرعية اجتماعية



 

٢٩٨

  .عترف به السلطة مبفردهاالقانون الوضعي الذي ت
إذن يبدوا أن املعيار الواقعي املبين على منطق العقل املرتكز على حيثيات 
 واسعة قائمة على قاعدة فكرية ومفاهيم ثقافية مشتركة بني خمتلف الثقافات

يقوم على اعتبار أن التفرقة بني العنف املشروع واإلرهاب هو حتقيق للغايات 
 فإذا ما كانت أعمال ،اليت تنشدها مجيع الشعوب ةوإرساء للعدال واملصاحل

أو إلنشاء  العنف يقصد منها بث الرعب يف النفوس لتحقيق أهداف أنانية
فإهنا بدلك إرهابا وإذا ما كان العنف يستخدم يف  أوضاع ضد الرغبة الشعبية

أدىن مستوياته ويف حاالت الدفاع عن النفس سواء نفس الفرد أو اجلماعة 
من   هجمات ويستثين األفراد واجلماعات الغري مرتبطة بأي جهةوالرد على

ذلك يعترب ردا على  فانه مباشر أو غري مباشر سواء كان ارتباط أطراف الصراع
  .اإلرهاب وليس بإرهاب

إن العنف املصاحب للرعب هو وسيلة اإلرهايب الوحيدة لتحقيق اهلدف 
 السياسي أو العسكري يعترب بينما يف املنظمات الثورية سواء كان عرب جناحها

العنف إحدى وسائل الدفاع وإدارة الصراع وفقا ملعطيات املرحلة وحدودها 
  .السياسية واجلغرافية

نشر ) (فالنيب الكرمي ) (غزوات النيب  ولعل من اضرب األمثلة
القيم املتداولة  ضد املشركني إال أن دعوته يف البداية دون اللجوء للعنف

مل توفر بيئة مالئمة النتشار الدعوة  دة والبيئة االجتماعية املتخلفةوالذهنية السائ
 فالعرب مل تكن تعرف السلم كقيمة هدفية يف تركيبتها النفسية ،اجلديدة سليما

واالجتماعية بل كان يغلب عليها الغزو واحلرب وسفك الدماء والتعصب 
 تقبل األفكار بقادر على مل يكن اجملتمع العريب يف ذلك الوقت إذ للقبيلة

 فالطبقات الربجوازية ،وفقا ملبدأ الالعنف اجلديدة حبيث يكون التغيري تدرجيا
طبقة جديدة  بأي تغيري يفقدها مكتسباهتا ومميزاهتا لصاحل احلاكمة لن تقبل

شامل يتخطى مرحلة احلكم  ستتوىل مقاليد إدارة القبائل العربية وفقا لتنظيم
تتبوأ فيه الشرائح اليت جاهدت مع  تيوقراطية لةويتجه إىل إقامة دو الالمركزي

  .السلطة اجلديدة املكانة القيادية يف )(النيب 



 

٢٩٩

وقد قابلت قريش الدعوة احملمدية بالعنف واإلرهاب فقد عذب سادة 
قريش العبيد من الرجال والنساء وكذلك قاموا بتعذيب أبنائهم ونسائهم الذين 

 ق على املسلمني يف التجارة وسبل العيشامنوا برسالة التوحيد، وضيقوا اخلنا
وبعد اهلجرة للمدينة املنورة استمرت  ،)(قتله  حىت وصل هبم األمر حملاولة
 فكان من احملال ،وكدا باقي القبائل املتحالفة معها قريش يف عداوهتا للمسلمني

عمليا وواقعيا أن تنتشر الدعوة دون بروز عنصر القوة مبا حيمله من عنف 
  .د اخلصومموجها ض

حكم  الذي) (ونتلمس االجتاه إىل العنف يف شخصية النيب سليمان 
كما تشري إىل ذلك املصادر الدينية،  جزء واسعا من الكرة األرضية قبل امليالد

َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما  ن الكرميآ يقول القر،وذلك يف قضية اهلدهد املشهورة
 لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشِديًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو ·ْم كَانَ ِمَن الَْغاِئِبَني ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهَد أَ
 وأثناء دعوته ملكة سبا السيدة بلقيس إىل ترك عبادة ،)١(لََيأِْتَينِّي ِبُسلْطَاٍن ُمِبٍني

ُنوٍد لَا ِقَبلَ لَُهْم اْرِجْع ِإلَْيِهْم فَلََنأِْتَينَُّهْم ِبُجالشمس وعبادة اهللا سبحانه وتعاىل 
   .)٢(ِبَها َولَُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم َصاِغُرونَ

إن العنف سلوك ال بد منه إلحقاق احلق ونصرة املظلوم وردع  اخلالصة
األمن  وذلك إذا ما كان يف أيطار قانون منظم حيقق للمجتمع اإلنساين املعتدين

ع السماوية واألرضية على تنظيمه ليبقى يف  لذلك عملت الشرائ،واالستقرار
 يقول القران الكرمي ،دائرة مفهومه العام املؤدي إىل حتقيق اهلدف املتوخى منه

  .»ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب«
تنظيم دائرة  القوانني الدولية تعمل على ويف عصرنا الراهن إذا ما كانت

إال أن جهود فقهاء القانون  يق العدالةإىل حتق  املؤديإطارهايف  العنف لتبقى
ودعاة السلم تذهب أدراج الرياح يف مقابل استحكام قوى األنانية على مصري 
الشعوب واستفراد القوى الكربى مبقدرات العامل وحتكمها مبوارده وخزائنه 

                                           
F١Eא٢١K 
F٢E٣٧אK 



 

٣٠٠

العليا مبا تضمه من الدوائر املتخصصة يف  الضخمة مبا يف ذلك هيئاته التشريعية
أويل بنود القوانني والتشريعات الدولية ودعمها للدكتاتوريات البشعة تفسري وت

لتبقى يف السلطة على حساب شعوهبا  اليت تقوم بارتكاب أبشع جرائم اإلرهاب
  .املقهورة املستضعفة

  اإلرهاب والتطرف 
  :ميكن رصد مظاهر التطرف فيما يلي

  .ء الرأيالتعصب للرأي حبيث ال يتم االعتراف لآلخرين حبق أبداـ ١
التشدد يف القيام بالواجبات الدينية سواء عرب الفرد أو من خالل ـ ٢

  .األجواء الدينية العامة
وإطالق أحكام التكفري  العنف يف التعامل واخلشونة والغلطةـ ٣

  .واملروق عن الدين
على األحداث والتقليل من نشاطات  سيطرة النظرة التشاؤميةـ ٤

  .والتغيرييف العمل  واجنازات اآلخرين
  .االندفاع وعدم ضبط النفسـ ٥
  .وأعراضهم اليت تستحل دماء الناس وأمواهلم إصدار الفتاوىـ ٦

  أما عوامله فكثرية ومتعددة منها ما يلي
  .الفهم السليب للدينـ ١
  .شيوع القهر والقمع يف اجملتمعـ ٢
  .غياب ثقافة احلوار واالطالعـ ٣
األفكار املتخلفة  بب سيطرةبؤس احلياة الثقافية واحنطاطها بسـ ٤

  .والرقابة احلكومية الصارمة على املواد الثقافية
التفاوت الطبقي حيث مظاهر الترف والغناء عند القلة وشويع الفقر ـ ٥

  .واحلرمان عند الكثرة
  عالقة التطرف باإلرهاب

كال التطرف واإلرهاب وجهني لعملة واحدة فال يكاد يذكر التطرف 



 

٣٠١

رهاب إال أن هناك بعض املالحظات املهمة يف هذا حىت يصاحبه ذكر اإل
املضمار فاإلرهاب تطبيق عملي لقناعة ذاتية يف العديد من األحيان وحيتاج 

لة مرتبطة أ يف حني أن التطرف مس،ليشكل فيه السلوك اإلرهايب خارجيا مظهرا
بفكر شخصي أو مظهر من مظاهر التفكري يف اغلب األحيان ال تشكل عادة 

  .لقاعدة اجتماعيةانتهاك 
ما بأنه متطرف إال أن  يتهم نظام اجتماعي التطرف مفهوم نسيب فلرمبا

مجاعة وجتاوزت  جمموع األفراد ال يرون أنفسهم متطرفون ولكن إذا خرجت
 القاعدة األيدلوجية والثقافية يف اجملتمع يف أيطار جهود تبذل لتغيري أو تعديل

معظم األفراد اآلخرين بأهنم مجاعة اهتمت من قبل  ذاته، النسق االجتماعي
يف   فالعديد من أهل السنة قدميا وحديثا يتهمون أهل الشيعة بالغلو،متطرفة

) ( وعامتهم أهنم يغالون يف األئمة أئمتهم يف حني ال يرى علماء الشيعة
يعتقدها  خرجت طائفة تقول يف األئمة أقوال مل ولكن يف أيطار املذهب الشيعي

 وعلى ،هتموا بالغلو والتطرف من قبل العديد من علماء الطائفةأحدا من قبل فا
  .هذا تظل معايري التطرف غامضة ونسبية

يرى البعض أن عالج التطرف يكون باحلوار، أما إذا حاول املتطرف 
فرض أفكاره بالقوة املقترنة بالعنف املؤدية إىل إثارة الرعب فانه بذلك يتحول 

  . إىل إرهايب
ض اآلخر أن هناك عالقة قوية بني التطرف واإلرهاب يف حني يرى البع

 تكون هناك غري متطرفني وبالعكس، دون أن ولكن قد يكون هناك إرهابيني
 فالتطرف قد حيدث أحيانا دون إرهاب واإلرهاب قد حيدث ،مطلقة تالزمية

  .أحيانا دن تطرف
  اإلرهاب واحلرب

الفالسفة احلرب نظام صراع قدمي بقدم اإلنسانية وقد وضع بعض 
 ويف ،القدماء معايري للتفريق بني ما أمسوه باحلرب العادلة واحلرب الغري عادلة

القرن التاسع عشر اعترب العديد من املفكرين أن احلرب الضرورية تعترب حرب 



 

٣٠٢

فلرمبا تكون  عادلة إال أهنم على ما يبدوا تناسوا أن الضرورة مفهوم نسيب
لصراع ولكنها ليست كذلك عند احلرب ضرورية عند الطرف األول من ا

  .الطرف الثاين
 احلادية واألربعني ٤١ ـيف ميثاق األمم املتحدة حظرت املادة أل

استخدام القوة أو التهديد هبا يف يف العالقات الدولية وأباح يف فقرة أخرى 
استخدام القوة للدفاع عن النفس حال التعرض ألي عدوان على أن يكون 

  .تحدةذلك حتت سلطة األمم امل
يوجد نوعان من احلروب، األوىل حرب أهلية وهي احلرب اليت تقع بني 
قوى مؤثرة داخل دولة ما، والثانية حروب دولية ونظامية وهي اليت تشنها دولة 

  .على أخرى كاحلروب اإلقليمية أو الدولية
 سواء كانت ،ميكن اللجوء إىل اإلرهاب يف كال النوعني من احلرب

 بني طرفني أو أكثر، إال أن ممارسة اإلرهاب يف احلروب ،ليةأهلية أو دو احلرب
النظامية اقل باعتبار أن معظم دول العامل منضوية حتت لواء األمم املتحدة اليت 
وضعت قوانني صارمة من أمهها حترمي اللجوء إىل ممارسة اإلرهاب يف سبيل 

بلوماسية عسكرية واقتصادية وسياسة ود  وميكنها فرض عقوبات،حتقيق النصر
متارس العمليات  ألي طرف تبث ممارسته اإلرهاب أثناء الصراع، يف حني

اإلرهابية بكثرة يف احلروب األهلية ألهنا قد تكون بني طريف صراع ال حيضا 
سري الصراع  تصعب مراقبة الدويل وعلى هذا كالمها أو احدمها باالعتراف

  .مية اإلرهابيةصعوبة معرفة الطرف املمارس للجر  وبالتايل،املسلح
  :يات اإلرهابية يف احلروب األهليةومن أسباب شيوع العمل

تفتقد إىل  العديد من املنظمات الثورية املسلحة املشاركة يف احلربـ ١
األسس القانونية الواضحة واخلربة الالزمة لوضع قواعد قانونية معتربة ألهنا 

  .تتكون من خاليا صغرية يف اغلب األحيان
ألحيان ال تعترف دول العامل ومنظمة األمم املتحدة يف معظم اـ ٢

  .باملنظمات الثورية واملسلحة
عدم اعتراف املنظمات الثورية يف العديد من األحيان بالقوانني ـ ٣



 

٣٠٣

  .يف إدارة الصراع الوطنية والدولية
 فالعملية اإلرهابية تقع بني طرفني أوهلما ،ومثة فرق بني اإلرهاب واحلرب

العملية   مسلح، على األقل يف الوقت الذي تنفد أثناءهمسلح واآلخر غري
  كما أن العملية اإلرهابية حتقق أهداف أصيلة يف جوهرها كبث،اإلرهابية
يف مقتل منفذها بعكس  حىت لو تسببت والفزع يف صفوف األبرياء الرعب

  .احلرب متاما
  اإلرهاب وحرب العصابات 

روب التقليدية جيب أن تعرف حرب العصابات على أهنا مرحلة من احل
ولكن باعتبار وجهها اخلاص فإهنا تتضمن قوانني إضافية من  تسري بكل قوانينها

 منط واضح وحمدد من أعمال احلرب »ويف تعريف آخر«الواجب أن ختضع هلا 
 ويف آخر «واملقاومة ميارس بصفة أساسية يف الغابات واألحراش واملناطق الريفية

 »ظروف خمتلفة عن الظروف املعتادة للحروبأسلوب للقتال احملدد يف «
يقوم هبا أنصار حركة  معارك مسلحة«تعريف منظمة الصليب األمحر الدويل

   .»ضد جهاز من أجهزة الدولة يعارض أفراد العصابة
 ثالثة ٣ يف إحدى نظرياته »ماوتس توبخ«يصور املفكر االجنليزي 

وهي مرحلة اإلعداد والتجهيز األوىل املرحلة االبتدائية ،مراحل حلرب العصابات
الثانية نشر حركة العصابات  ،عن طريق بث العقيدة وتنمية الروح الثورية

حتول العصابات إىل   الثالثة،وبسط سيطرهتا على مساحات واسعة من األراضي
  .جيش منظم بغرض حماربة القوات احلكومية

 ميكن وحتتاج حرب العصابات إىل التخطيط الدقيق ومرونة التنفيذ حىت
بسهولة تغيري املواقف والتكتيكات العسكرية، وتشن حرب العصابات عادة 

وتستخدم اجملموعات املسلحة يف العديد من ) اجلبهة(خلف خطوط القتال 
  .األحيان اجلبال والغابات الكثيفة واألماكن الوعرة كمالذ آمن ملقاتليها

 أو »رجال العصابات«يطلق على أفراد العصابات املسلحة مسمى 
أعضاء حركة املقاومة أو الثوار، إذ أهنم ينضمون أنفسهم يف أيطار مجاعة تتسم 



 

٣٠٤

 وهلا قائد وموقع معني ويرتدي أفرادها عادة زيا معني ،بالشدة والصرامة
وحيملون إشارة معينة وعملياهتم يف العادة حمكومة بقواعد دولية يف الرتاع 

عسكري حلزب اهللا اللبناين من  ولعل اجلناح ال،املسلح ويتمتعون بدعم شعيب
 فاملقاومة اإلسالمية شنت حرب ،اصدق األمثلة على حرب العصابات

 عصابات مركزة على قوات االحتالل اإلسرائيلي على مدى عشرين عاما
 ،واسع النطاق ونالت طوال تلك السنوات الطويلة بدعم شعيب ورمسي وإقليمي

ان ملتزما بقواعد القانون الدويل كان نشاط املقاومة ضد االحتالل وبالتايل ك
 وعدم استهداف املدنيني أو ،الذي يؤكد على مشروعية مقاومة االحتالل

 إىل جانب ذلك كان حزب اهللا حركة سياسية ،استخدام أسلحة حمرمة دوليا
لبنان  واجتماعية وثقافية استطاعت أن تفرض وجودها واحترامها داخل

 انت تعين يف أدبيات احلزب وتوجت حرب العصابات اليت ك،وخارجه
 باندحار االحتالل اإلسرائيلي وانسحاب إسرائيل املقاومة«ـ ب والقانون الدويل

  .»م٢٠٠٠عام  لبنان من جنوب
  الفرق بني حرب العصابات واإلرهاب

 فحرب العصابات تتم عادة ،مثة متايزات بني اإلرهاب وحرب العصابات
 املدنية كاألرياف والرباري وحميط يف البقع اجلغرافية البعيدة عن التجمعات

 ،يف حني تتركز العمليات اإلرهابية يف املدن والتجمعات احلضرية ،الغابات
 تستهدف حرب العصابات القوى العسكرية واألمنية يف املقاوم األول بينما
تستهدف العمليات اإلرهابية يف العديد من األحيان مدنيني أبرياء تتهمهم 

هابية بالعمالة واخليانة ومواالة السلطة والتدين مبذهب غري أدبيات املنظمة اإلر
كما حدث يف عام  شرعي يف أيطار الديانة الواحدة أو أتباع دين فاسد

اجلزر  م عندما هاجم انتحاري من القاعدة معبد يهودي يف إحدى٢٠٠٢
التونسية اليت يقطنها يهود تونسيني، وقال يف شريط مصور انه مل يعد حيتمل ما 

وم به اليهود يف فلسطني من قتل واعتداء على أخوته املسلمني الفلسطينيني يق
بينما يعد هؤالء مواطنني تونسيني ليس هلم  ،فقام بعمله هذا انتقاما من اليهود
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  .من أتباع الديانة اليهودية عالقة بإسرائيل وان كانوا
 ابتداء وتستهدف حرب العصابات مقرات احلكومة األمنية والعسكرية

 ينما من املمكن أن تستهدف العمليات اإلرهابية املراكز اخلدمية واإلنسانيةب
ليس هلا عالقة مباشرة مبعطيات  لدوافع طائفية وكذلك املنشات الدينية

  .الصراع
احلركة الثورية تأخذ يف حسباهنا الدعم الشعيب وتسعى إليه بكل الطرق 

 بث الرعب يف العديد من والوسائل بينما يكون من نتائج العلميات اإلرهابية
لتصبح الدولة أو املنظمات املنافسة  الفئات والشرائح االجتماعية بغية حتييدهم

  .حلبة الصراع يف بعيدة عن قواعدها الشعبية ووحيدة
 أن املنظمة الثورية تتخذ من حرب العصابات شكال من أهم الفرو قات

نضاهلا ويف اغلب األحيان مقرا ل رئيسا للنضال وتتخذ من إقليم معني يف الدولة
على عكس املنظمات  فيه بدعم شعيب واسع نسبيا، اإلقليم الذي حتظى يكون

 فحركة حزب ،ألعضائها مكان معني اليت تعمل يف اخلفاء وال يعرف اإلرهابية
اهللا مقرها الرئيسي يف الضاحية اجلنوبية من بريوت وهلا مراكز ومنشئات تعمل 

بنانية وحتظى بدعم شعيب كما أطلقت احلركة قناهتا يف أيطار قانون الدولة الل
وللحركة جناحها السياسي املمثل بكتلة الوفاء  التسعينات، الفضائية يف أواخر

يف اجمللس النيايب اللبناين كما وتشارك يف االنتخابات واألنشطة الشعبية والرمسية 
اما،  وأهداف حرب العصابات اليت شنتها على إسرائيل واضحة مت،األخرى
يف املقابل ليس لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين الذي يتزعمه أيب مصعب  بينما

وخالياه املسلحة  ألزرقاوي أي تشكيل سياسي واجتماعي واضح ومعروف
إقليما  تقاتل يف الظالم وألهداف بعيدة عن واقع املعادالت السياسية والعسكرية

  .ودوليا
  اإلرهاب واإلعالم

ألنه   الصراع بني القوى املؤثرة يف اجملتمع اإلنساينلإلعالم دور مهم يف
يستطيع قلب احلقائق األيدلوجية والسياسية لصاحل قوة ضد أخرى فيصور 



 

٣٠٦

 متاما ،الضحية على انه اجلالد واجلالد ليس سوى الضحية اليت جيب مناصرهتا
ما الصهيوين العاملي يتجاهل متا  فاإلعالم،كما حيدث اليوم يف فلسطني احملتلة

 ويف أحيان ،حبق الشعب الفلسطيين اجملازر الرهيبة اليت ترتكبها قوات االحتالل
ليس   فالطفل حممد الدرة،عديدة يضع املربرات هلذه اجملازر مهما كانت بشعة

أقدم عليها جنود االحتالل دومنا وازع من ضمري أو  سوى ضحية قتل إرهابية
 إلسرائيل والصهيونية العاملية واليت الضخمة املوالية ولكن ماكينة اإلعالم قانون

تنتشر حول العامل أقنعت مجهور عريض من املثقفني والسياسيني والعامة انه وقع 
  ! وجيش الدفاع اإلسرائيلي ضحية اشتباكات بني مسلحني فلسطينيني

منافذ مالية ضخمة وقواعد عقائدية  يتحرك اإلعالم الصهيوين عرب 
ركزة ومبختلف اللغات وتسيطر على مراكز املال بصورة م تعمل وثقافية عاملية

 لذلك أصبح هذا اإلعالم قادر وبكل سهولة على ،العاملية والشركات العمالقة
  .)١(تقدمي مفاهيمه وأفكاره وتصوراته ونظرياته للعامل

بينما ال ميتلك اإلعالم اإلسالمي والعريب أية قدرة على املنافسة وحىت 
ة عربية ختاطب الرأي العام العاملي ال سيما األمريكي هذا اليوم مل تطلق أية قنا

 واألوريب لشرح مواقف األمة اإلسالمية من القضايا احليوية حول العامل مما هيأ
واىل  الرأي العام العاملي للنظر إىل املسلمني باعتبارهم جمتمعات تدين باإلرهاب

قيمه وعلى انه دين حتتل ثقافة اإلرهاب جزء من تعاليمه و اإلسالم على انه دين
قوة   وتبقى هذه النظرة مترسخة يف الوجدان العاملي ليس بسبب،تطرف وغلو

بأيدلوجيته ومصاحله  واإلعالم الذي يقرأ اإلسالم اإلعالم املعادي لإلسالم
فقط بل لكون األمة اإلسالمية تعاين من إشكاليات خطرية  وثقافته املكتسبة
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٣٠٧

ها سيطرة النظم الشمولية سياسيا ودينيا من أمه وحقيقية يف املاضي واحلاضر
حقيقي وواقعي للتيارات  وانتشار واجتماعيا على مراكز السلطة والنفوذ

 بينما تقف الشعوب ،اليت متارس أنشطتها باسم الدين واحلقيقة املطلقة اإلرهابية
اإلسالمية والعربية مكتوفة األيدي غري قادرة على املواجهة وانتشال ذاهتا من 

أنظمتها احلاكمة وتلك احلركات  لتبقى أسرية التخلف والبؤس والرجعيةآتون 
  .اإلرهابية املتخلفة اليت تنشر املوت واخلراب يف كل مكان

من االضطهاد والقمع واإلرهاب والتعصب  مئات السنني فعلى مر
السنية يف  تستمر الغالبية العظمى من الطائفة املستمر إىل يومنا هذا الرهيب
 رغم القفزة املذهلة يف عامل االتصاالت شينة ألتباع الطائفة الشيعيةنظرهتا امل

 إال أن اإلعالم املتخلف ،الواحدة وحتول العامل بأسره إىل ما يشبه القرية الكونية
يقرأ الشيعة بصورة جمانبة حلقيقة مذهبهم بعقائده  ما زال مسيطرا ومستفردا

الرقابة الصارمة  لشمولية عرب وتساهم احلكومات ا،ومواقفه من األحداث وفقه
 فاملطبوعات الورقية ،يف منع أي تواصل اجيايب بني املذاهب اإلسالمية

وااللكترونية اليت تشرح وتبني لكافة الطبقات الثقافية حقيقة مذهب الشيعة 
 تنتشر املطبوعات املعادية للشيعة ال سيما  ويف املقابل،ممنوعة يف اغلب الدول
اجلهات الرمسية يف أكثر وتدعمها   اليت متوهلاالسلفية اكز تلك الصادرة من املر

  .من دولة عربية 
أية حماوالت لقاء وتواصل  وحتارب بكافة الطرق واألساليب كما متنع

بل ويهدد القائمني عليها بالسجن والطرد من الوظيفة  اجيايب بني الطائفتني
ت الشيعية الفضائية وحظر كافة األنشطة األخرى، ومل تسلم حىت القنوا العامة

من االضطهاد والقمع العريب فقناة األنوار الفضائية ليست سوى قناة دينية 
من إال إهنا منعت  بتصريح من احلكومة الكويتية تطلق من الكويت شعبية شيعية

ن بعض احلكومات اخلليجية بضغط م »العربسات«االستضافة على قمر 
  .ثملنعها من الب العقباتوواجهت العديد من 

  :من خالل زاويتني وميكن النظر إىل العالقة بني اإلرهاب واإلعالم
  :العالقة بني احلركات اإلعالمية واحلركات الثورية: الزاوية األوىل



 

٣٠٨

من إنشاء مؤسسات  ال تتمكن يف معظم األحيان املنظمات الثورية
لذلك فإهنا جتد يف املؤسسات  تكلفتها وحمدودية املوارد خاصة هبا الرتفاع

 واسعة االنتشار منفذ حيوي اإلعالمية املختلفة من قنوات فضائية وصحف
ملخاطبة الرأي العام اخلارجي وإليصال رسائلها السياسية ولتشعر بوجودها 

 ولعلها هبذا الظهور تستطيع حتصيل التأييد الشعيب ،القوى اإلقليمية والعاملية
دعم من قوى إقليمية الالزم وتعبئة األصوات وكذلك من املمكن أن تتلقى ال

  .وتشن عليها عملياهتا العسكرية مناوئة للنظام أو القوى اليت حتارهبا وعاملية
  :العالقة بني احلكومات ووسائل اإلعالم: الزاوية الثانية

غالبية الدول الشمولية واملركزية تتخذ من اإلعالم وسيلة يف منتهى 
بني  يلة ارتباط مركزي واإلعالم هنا وس،إىل الشعب األمهية لبث الرسائل

فانه يف أحيان كثرية أول مؤسسة تسقط بيد النظام   لذلك،النظام واجلماهري
  .اجلديد هي املؤسسة اإلعالمية اليت يبث منها البيان األول للثورة

حتشد  احلكومات من خالل وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية والدولية
ث األفراد على عدم التعامل معهم الرأي العام ضد اإلرهابيني املفترضني وحت

واإلفصاح عن أماكن وجودهم وترصد مكافآت مالية ملن يديل مبعلومات 
وتستغل املؤسسات اإلعالمية من تلفزيون وإذاعة وصحافة مطبوعة  ،عنهم

والكترونية يف شن محالت سياسية ودينية وفكرية ضد القوى املعادية يف الداخل 
على أهنا النظام النموذجي الذي  ب اجملاورةواخلارج وتصور لشعبها والشعو

اإلرهابيني واألعداء الذين  يف مواجهة ارتضاه الشعب والذي يكافح من اجله
يريدون تدمري الوطن وحتطيم كل شي يقف يف طريق أهدافهم املشبوهة اليت ال 

  .يقرها عقل أو منطق
  اإلرهاب وعمليات الكفاح املسلح 

عمليات الكفاح السلمي سواء  من األحيانال جتدي يف الغالبية العظمى 
السياسية أو اإلعالمية يف مناهضة قوات االحتالل أو األنظمة الغري شرعية لذلك 
تلجا الشعوب واملنظمات الثورية للكفاح املسلح باعتباره الطريق األمثل 
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والواقعي ملواجهة غطرسة القوة وسياسة االضطهاد والقمع املريع اليت متارسها 
 ويعرف الكفاح املسلح على انه ، احملتلة أو قوات النظام املتغطرسالقوات

حق «  ويف تعريف آخر»استخدام القوة من اجل الوصول إىل تقرير املصري«
الشعب يف متلك زمام أمره وتقرير حاضره ورسم خريطة مستقبله السياسي 

 يف  أشري للكفاح املسلح يف ميثاق األمم املتحدة»واالقتصادي دون تدخل
 اخلاصة بإدارة األقاليم حتت الوصاية وأشار إليه ١٢ إىل ١١الفصول من 

م ١٩٤٩م واتفاقيات جنيف عام ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 
أول ظهور علين  ،م١٩٦٠ البلدان والشعوب املستعمرة عام استقاللوإعالن 

ا استعدادهم حيث أعلنو للكفاح املسلح كان على أيدي زعماء الثورة الفرنسية
  .ملساندة الشعوب املستعمرة للحصول على حق تقرير املصري

للكفاح املسلح صورتني إحدامها على املستوى الداخلي الذي يعين حق 
يف اختيار شكل احلكم الذي بالئمه وتنظيم شئونه السياسية واإلدارية  الشعب

لى املستوى واالقتصادية بناء على قواعده املركزية كالدين مثال، والثاين ع
الدويل وله بعدان األول حق الشعب يف أن ال يكون عرضة للمساومة أو 

  .التنازل بغري إرادته واآلخر حق الشعب يف االنفصال عن الدولة املركزية
ممارس الشعب حلقوقه املشروعة قد تكون سليمة عن طريق االستفتاء 

ففي عام   الدويل،وفقا للقانون العام واالنتخابات وقد تكون بالكفاح املسلح
م أدانت األمم املتحدة اإلعمال اإلرهابية من قبل األنظمة االستعمارية ١٩٧٢

والعنصرية لذلك فان الرد على إرهاب األنظمة ال يتأتى إال عن طريق الكفاح 
يف هذه احلالة عالوة على حاالت كثرية  املسلح الذي يعترب نشاطا مشروعا
   . واألنظمة واالتفاقيات الدوليةمبينة تفصيال وإمجاال يف القوانني

وان كانت قرارات بعض هيئات األمم املتحدة كاجلمعية العامة ال حتمل 
إال أهنا بطريقة أو بأخرى تعرب عن الضمري الدويل، وقد  صفة اإللزام والشرعية

يف العديد من مواضع القانون واالتفاقيات الدولية اليت  الكفاح املسلح أشري حلق
م واتفاقية جنيف ١٩٠٧العتراف والتصديق كاتفاقية الهاي عام حتمل صفيت ا

والثالثة اخلاصة باألسرى إضافة إىل  األوىل والثانية اخلاصتني باملرضى واجلرحى



 

٣١٠

م حيث ١٩٧٧املضافني التفاقيات جنيف األوىل والثانية عام  الرب وتوكلني
قوعهم يف قبضة حال و على أفراد املقاومة املسلحة وصف احملا ربيني ففي أسبغا

كمقاتلني غري شرعيني بشروط  العدو جيب أن يعاملوا كأسرى حرب وليس
وان تكون هلم  منها أن يكونوا حتت مسئولية شخص مسئول عن مرؤوسيه

عالمة مميزة وان حيملوا السالح بشكل ظاهر وان ميارسوا عملياهتم احلربية وفقا 
   .احلرب املتداولة لقوانني وأعراف

  كفاح املسلح واإلرهابالفرق بني ال
ال بد من وضع الفرو قات املنهجية بني اإلرهاب الغري مقبول عامليا وبني 
الكفاح املسلح الشرعي ورغم أن بعض عمليات الكفاح املسلحة توصم 

ملصاحل معينة ترتئيها بعض الدول إال انه على املستوى النظري على  باإلرهاب
سلح ذو طبيعة عسكرية وشعبية يف حني منها أن الكفاح امل األقل مثة فرو قات

أن اإلرهاب من املكن أن يتخذ طابعا عسكري إال انه غري شعيب فعمليات 
عمليات عسكرية تشن على جيش االحتالل وحتظى بزخم شعيب  حزب اهللا

عمليات تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ليست سوى عمليات  بينما واسع
مع القوات   دون مواجهة مباشرةتستهدف جتمعات العسكريني انتحارية

بل  املستهدفة وتسقط من جرائها الضحايا املدنيني دون اكتراث قادة التنظيم
  .يضعون هلا املربرات الدينية الالزمة لتنفيذها

كذلك كانت عمليات املقاومة يف اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي واليت 
مسلحة مشروعة وال تعترب عمليات كفاح  راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل

 كما أن الكفاح املسلح يتصف بالوطنية بينما ،ميكن وصمها باإلرهاب
 مث أن عمليات الكفاح ،اإلرهاب يتصف بأبعاده األيدلوجية املتخلفة واملتشددة

املسلح تقوم هبا احلركات املسلحة جتاه العدو احملتل والنظام املتغطرس وضد 
 تستهدف العلميات اإلرهابية عالوة على أهداف عسكرية يف املقام األول بينما

مصحوبة بدوافع  الشعب ومقدرات األوطان املنشات العسكرية واألمنية أفراد
أو  كوصمها هذه الطائفة أو تلك من الشعب مبواالة النظام دينية متخلفة



 

٣١١

 باخلروج عن دائرة الدين أو العقيدة أو الوطن أو بوصف وجودها غري شرعي
  .قب بقاءها يف البالدوبالتايل تتحمل عوا

  اقتراحات وتوصيات وأفكار ختامية 
اإلرهاب والتعصب كظاهرة إنسانية ال ميكن القضاء عليها هنائيا يف 

ومتباينة  اجملتمعات البشرية ألهنا قد تظهر بني فترة وأخرى نتيجة لعوامل خمتلفة
نساين تبعا للتطور والرقي أو للتخلف والتراجع يف مسرية احلضارة والتمدن اإل

ولكن ميكن احلد منها وجعلها يف الذهنية العامة السائدة والثقافات املتنوعة 
  .والطبيعة السوية منبوذة وغري مقبولة على حنو اإلطالق

 طبيعة »التسامح«و» احلوار«إن هذا ال ميكن حتقيقه إذا ما مل يصبح 
لدعوة وتتركز ا ،الديانات والطوائف واملذاهب والثقافات بني خمتلف أصيلة

العامة يف اجملتمعات عرب املؤسسات  إليها يف مناهج التعليم ووسائل الثقافة
والثقافية وعلى رأسها منظمة اليونسكو اليت من املفترض أن تقدم ثقافة  التعليمية

 سبتمرب ١١احلوار والتعددية والتسامح كمشروع ثقايف عاملي لعامل ما بعد 
٢٠٠١.  

طبيع ثقافة احلوار وجعلها من بديهيات يف العامل اإلسالمي كيف ميكن ت
يف ظل االحتقان الطائفي واملذهيب وشيوع  احلياة الثقافية والفكرية والتعليمية

؟؟ تنموان بنمو اجملتمعات اإلسالميةاإلرهاب والتعصب كظاهرتني متالزمتني 
لعل أول حربة يف احلرب على اإلرهاب والتعصب تكمن يف دعم التيار 

 فالليربالية اإلسالمية ،يل يف مواجهة الفكر املتشدد واملتطرفاإلسالمي الليربا
نتاج حركية  انشئته الثقافة الغربية إمنا ليست تيار غريب متوافق مع الغرب

إسالمية أصيلة يف الفكر والثقافة اإلسالمية رغم صريورهتا إىل االرتكان 
مل يعيش يف واإلقصاء بفعل عوامل عديدة اجتاحت العامل اإلسالمي ولكن والعا
 فان هذا القرن اجلديد يف ظل العوملة وتداول املعلومات ويسر وسائل االتصال
 لذلك ،التيار بذا يظهر من جديد وان كان ذلك على استحياء وقلة من األنصار

ليساهم يف نشر  الدويل يف عصر املعلومات أن يتلقى الدعم فان ما نتطلع إليه
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 ف والتعصب وسائر الظواهر اليت جلبتثقافة التسامح ونبد اإلرهاب والتطر
  .الدمار للبشرية

واملسيحية ديانتان   فاليهودية،ال ميكن القضاء على اإلسالم كدين مساوي
أقدم من اإلسالم وعندما ظهر اإلسالم مل تكن من أجندته إطالقا القضاء 

جزما أهنما  ومجيع املسلمني) (عليهما كديانات سابقة يعتقد النيب الكرمي
 ومل تكن لإلسالم والدولة ،ن ومنسوخان بالديانة اإلسالمية اجلديدةباطال

َوَمْن َيْبَتِغ  ن الكرميآالقر  يقول،على األرض أيضا اإلسالمية كامل السيادة
 لذلك ميكن ،)١(غَْيَر الِْإْسلَاِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الَْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَن

رهاب والتعصب باسم اإلسالم وشل فاعلية املنظمات والتيارات احلد من اإل
حركة اجملتمعات  والبسط على املتشددة واإلرهابية حبيث ال تكون هلا السيطرة

والشعوب اإلسالمية وذلك بدعم التيارات الدينية املعتدلة واليت تؤمن باحلوار 
  .والتسامح بني األديان والطوائف

وعي دعمت احلكومات العربية والغربية سابقا ويف غمرة املد الشي
التيارات اإلسالمية املتطرفة وتوارت بذلك التيارات اإلسالمية املعتدلة لترتوي 

الواقع السياسي والديين والثقايف مما أذى  يف معاقلها دون املشاركة يف رسم
ذات األيدلوجية  لتوسع القاعدة الشعبية والبىن التنظيمية للحركات اإلرهابية

احنسر املد الشيوعي توجهت تلك احلركات حملاربة األنظمة   وعندما،سالميةاإل
 دعت اإلدارات األمريكية ،والقوى الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة

أينما كان وكيفما كان إال أن  باإلرهاب وحماربته املتعاقبة دول العامل لتنديد
و تناسوا أن تلك القوى نسوا أ الواليات املتحدة والغرب واألنظمة العربية

وجهت حملاربة أعداء  سوى صنيعة أجهزهتم االستخبارية اإلرهابية ليست
فانقلبت عليهم بعد حني، وهاهي دول مصر واألردن والسعودية  األمس

 ستقضي عليه بأهنا تدعي أهناورغم والعراق وإمارات اخلليج تعاين من اإلرهاب 
 إال   مباشرةأراضيها على  اإلرهايبة ال سيما الدول اليت تواجه تنظيم القاعد

                                           
F١Eא٨٥K 
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عترف حبقيقة أن البيئة االجتماعية املتخلفة والنظام االجتماعي توال  قرت ال أهنا
املتدهور واالقتصاد املنهار واإلعالم املنغلق وانعدام احلريات إىل غريها من 

هي   حكومة وشعباهذه الدول تقبع يف وحله  عالمات البؤس والتخلف اليت
 نفسه بعد حني يف  احلاكم وسيجد النظام ختلق أفراد ومجاعات جديدة اليت

وهكذا  مواجهة خاليا جديدة فما أن يقضي على خلية حىت تظهر أخرى،
  .تستمر املاسآة إىل ما ال هناية

دعمت نظام صدام فقد انه خطا حموري مطلق ترتكبه األنظمة العربية 
إيران وبعد انقضاء احلرب الدموي يف حربه ضد اجلمهورية اإلسالمية يف 

العراقي وليست  بسنتني فقط كان اخلطر احملدق بدول اخلليج هو النظام
دفعت  فكان أن غزا صدام الكويت وتسبب حبرب جديدة اجلمهورية اإلسالمية

مليارات ال تعد وال حتصى من قوهتا وقوت  واسترتفت وقودها شعوب املنطقة
  .أجياهلا القادمة

اليت كانت متارس  دعمت األنظمة سلطة الكنيسةالوسيطة  يف العصور
لسلطيت التاج  بالتعصب والتشدد والتطرف تثبيتا العنف واإلرهاب وتتجاهر

الدستورية واألنظمة  ولكن بعد الثورة األوربية وقيام امللكية والكنيسة
تعاملت احلكومات املنتخبة من قبل شعوهبا مع قوى اإلرهاب  الدميقراطية
ليه عليها مصاحل الشعب واألمة ووضعت الربامج واخلطط مبا مت والتطرف

وجعلها غري قادرة على التأثري على مسار  الشاملة لؤود أنشطتها وشل فاعليتها
 أما احلكومات ،صرفة األحداث وحتويلها إىل خاليا نائمة ومنظمات مدنية

لغة بال فلألسف الشديد مل تتعامل مع القوى اإلرهابية واملتطرفة إال العربية
غري  األمنية واالستخبارية املعتادة فكانت النتيجة عكسية وما تزال األنظمة

قادرة على بلورة نظام متكامل لتحويل املنظمات اإلرهابية إىل قوى فاعلة 
الن اإلصالح والتغيري ال بد أن يبدأ بتلك األنظمة اليت انتشر فيه الفساد  اجيابية

 لبقاء يف السلطة دون االكتراثهو ا وسوء اإلدارة وأصبح هدف رؤساؤها
 زالتواىل يومنا هذا ما  ،للشعب وما يعانيه من ختلف حضاري غري مسبوق

 املتخلفة املؤسسات الدينية الرمسية والشعبية  شرعيته من  تكسباألنظمةبعض 



 

٣١٤

على مبادئ متهاوية يف  اليت ال تؤمن باآلخر وتقوم أجندهتا الفقهية والعقائدية
الزمانية واملكانية واحلضارية، ويف سوريا تلقت حركة اإلخوان أبعادها الدينية و

 وناهضة احلكومة السورية نظام صدام املسلمني الدعم املايل واللوجسيت من
هجوما كاسحا  بشن م١٩٨٢فقامت قوات اجليش العريب السوري يف عام 
من الضحايا  فسقطت املئات على مدينة حلب معقل اإلخوان املسلمون

  .األبرياء
وهكذا يف معظم الدول العربية واإلسالمية ال تتم معاجلة األمور يف 

 ،احلقيقة لوجودها الفتقاد األنظمة العربية للشرعية أطرها القانونية والشرعية
  .والضمري فتغلب لغة الدم وحاكمية صراع القوى على لغة العقل واملنطق

 السياسة ملا إن األنظمة الغربية منتخبة من قبل شعوهبا لذلك فهي متارس
 أما األنظمة العربية واإلسالمية فمعظمها بعيدة كل ،تلك الشعوب فيه صاحل

 البعد عن طموحات وآمال شعوهبا وتعمل ملا فيه صاحل بقاء احلزب احلاكم
عن إرادة الشعب الذي متارس عليه  بغض النظر يف السلطة والعائلة احلاكمة

إلرهابية تسري يف مسار ينتهي  فإذا ما كانت احلركات ا،أقصى درجات القمع
امليالدية من القرن  كان ذلك يف السبعينات والثمانينات إىل صاحلها مثلما

خطرا حمدقا  ورعايتها وإذا ما كانت تشكل املاضي فإهنا تسارع إىل دعمها
جمرد وقود   أما الشعوب فهي،بسلطتها فإهنا تسارع إىل حماربتها واستئصاهلا

 فالشعب يزود احلركات اإلرهابية ،انب هذه األنظمةمن ج للسياسية العنجهية
 وهذا العنصر هو الذي يقع ضحية حرب االستئصال فيما ،بالعنصر البشري

 أما الشعب فليس له إال البكاء على أبناءه القتلى وليس له احلق يف يوم ما ،بعد
أو األنظمة الدكتاتورية املستبدة حتكم بامسه  يف حياة كرمية حرة ما دامت هذه

  .باسم مرتكزا ته الدينية واحلضارية والتارخيية
 ملواجهة بالشباب العريب يف التغرير تسامه العربية هي اليت األنظمة

وبعد انتصار اجملاهدين واندحار الغزاة السوفييت  االحتالل السوفيييت ألفغانستان
 اندلعت أن فما لتبثث أنظمتها قامت جماميع من هؤالء الشبان مبحاربة

 احلل األمين كخيار األنظمة ت واعتمد،اجهات بني السلطة وخاليا القاعدةاملو



 

٣١٥

عول على نداءات اإلصالح والتغيري والتطوير يف هيكل السلطة تومل  وحيد
عترف حبق الشعب يف حياة تومل  والنظام االجتماعي واالقتصادي واإلداري

عم مباشر وغري  البائس تلتحق بدالعريب  وهاهي جماميع الشباب ،كرمية وسعيدة
 باحلركات اإلرهابية يف العراق احلكومات دينية مقربة من مباشر من قوى

العربية مشحونة بتعبئة طائفية بغيضة ضد الشعب العراقي ولعل للمخابرات 
ليس  مستقر يسيطر عليه الشيعة توجيههم إىل العراق الن عراق  دورا يفالرمسية

من يقتل يف العراق من  السلطةهم وليس ي ة النظام العريب الرمسي يف مصلح
  .)١( الن اإلنسان ليس له قيمة تذكر أمام مصاحلهم األنانية العريبشبابال
  العامل  اإلرهاب والتعصب على مستوى سبل حماربة ظاهريت 

ثقايف وفكري واقتصادي  باعتبارها آخر نتاج إن نشر الدميقراطية
يف  الن الدميقراطية، نه وسياسي على مستوى اإلنسانية مجعاء أمر ال بد م

 واحلرية ،مسارها العريض وتفاصيلها الدقيقة ترفض الديكتاتورية واالستبداد
نظام حيوي فاعل يضمن   والدميقراطية، والتسامح ضد التعصب،نقيض للقمع

تضمن للبشرية السعادة واألمان  اليت يف جزئياته كافة قيم االنفتاح والتحضر
ى الكربى جادة يف حماربة اإلرهاب فال بد من أن والرفاه، وإذا ما كانت القو

تتخلى عن دعمها لألنظمة القمعية والدكتاتورية والعمل على قيام أنظمة 
 توافقية أو أنظمة بشكل جزئي دميقراطية أو على األقل أنظمة متارس الدميقراطية

  .وتكون بعيدة عن مدار االستبداد والدكتاتورية شعبها يرتضيها
ة متثل إال فيما ندر القاسم املشترك لتطلعات الشعوب إن الدميقراطي

وال ميكن أن تكون للقوى العظمى مصداقية  التواقة للحرية والعدل واملساواة
ويف جملس األمن  الدميقراطية يف املنظمة الدولية بني شعوب العامل إال إذا مارست

و حكم على وجه التحديد دون اخلروج عن املألوف ومواجهة إمجاع العامل أ
 فقضية فلسطني وغريها من قضايا «الفيتو«حق النقض  باستخدام األكثرية

                                           
 

 



 

٣١٦

ومل يكن باستطاعة إسرائيل أن متارس  عام متثل قضية إمجاع الضمري العاملي
وان تستمر يف  سياسة البطش وغطرسة القوة ضد الشعب الفلسطيين األعزل

 ية األمريكية الالحمدودهانتهاكاهتا الرهيبة حلقوق اإلنسان الفلسطيين دون احلما
 غري خاضعة للقانون الدويل غري أخالقي لدولة معتدية اليت متثل دعما بغيضا

 أما ،واألمريكية على وجه اخلصوص وهذا دون شك يسقط املصداقية الدولية
يف ظل دعمها للعدوان  الدعوات األمريكية لنشر الدميقراطية فليس هلا أي معىن

  .لشعب الفلسطييناإلسرائيلي املستمر على ا
إن حل املشاكل العالقة بناء على إمجاع جملس األمن أو من خالل 

ومنها  وعرب سلطات األمم املتحدة األخرى يف اجمللس حتصيل النصاب القانوين
باعتبارها القضية املركزية يف الشرق األوسط سيساهم  مشكلة فلسطني حتديدا

 سيثبت فاعلية األمم املتحدة وجدية ألنه حتما يف تراجع املد اإلرهايب يف العامل
أما إذا استمرت القضية  القوى الكربى يف نشر السالم واحملبة حول العامل

فان هذا  الفلسطينية دون حل ومتلك العظمى مفاتيح حلها دون أن حترك ساكنا
 ً ومبسامهة القوى العظمى  بقوة واحدا ال غريه هو استمرار اإلرهاب يعين امرا

وستوفر التربة اخلصبة لقيام املنظمات  ذلك ستقدم املربراتنفسها ألهنا ب
تتهم القوى الكربى بأهنا ليست سوى قوى تتاجر  اليت سوف اإلرهابية

تلك  ولن جتد باملصطلحات وتراهن على قضايا الشعوب املستضعفة واملنكوبة
  .ورفع معاناهتا القوى أي ردا شايف يربر تقاعسها عن حل قضايا الشعوب

بكافة أشكاله على األنظمة االستبدادية والقمعية  رار الضغطإن استم
واإلرهابية لتغيريها جذريا أو جزئيا أمر ال بد منه حىت تتخلى عن ممارساهتا 

تغيريا فعليا يضمن إقامة مؤسسات أو  ولتغيري مؤسساهتا والقمعية اإلرهابية
 ويف هذا ،الشاملةلتحقيق التنمية  أجهزة قادرة على التفاعل االجيايب مع شعوهبا

وإحالهلا  الدميقراطية املناوئة لتكل األنظمة املضمار ال بد من احتضان القوى
بديال عنها يف بعض األحيان وحلملها على تغيري سياساهتا وإشراك املعارضة يف 

مزايا على  الدميقراطية  وال بد من أن تكون للدول،إدارة البالد يف أحيان أخرى
واالنضمام جمللس  وية يف االتفاقيات االقتصادية العامليةالصعيد الدويل كاألول



 

٣١٧

عزل األنظمة  ال بد من  بينما،األمن وعضوية املنظمات التابعة لألمم املتحدة
يف املعامالت   وجعل األنظمة الغري دميقراطية يف الصفوف األخرية،القمعية
 حلريةورهن ذلك بالتقدم يف مسار حقوق اإلنسان والدميقراطية وا الدولية

  .والتنمية احمللية الشاملة
وحقوق  التقدم يف جمال الدميقراطية إن بناء العالقات الدولية بناء على

نشاط وثقافة وممارسة اإلرهاب  اإلنسان سيخلق بيئة تنافسية تؤدي إىل احنسار
أو من القوى األخرى املؤثرة على الساحة احمللية أو  سواء من جانب الدول

  .ةاالقليمة أو الدولي
  إصالح األمم املتحدة

ولتساهم باقتدار يف  لكي تستطيع األمم املتحدة أداء مهامها بفاعلية
على مستوى العامل ال بد  واحلد من احلروب واجلرائم واإلرهاب السلم الدويل

من إصالح أنظمتها الداخلية ومكافحة الفساد املايل واإلداري واألخالقي الذي 
 كذلك فان من أهم اإلجراءات يف هذا ،خريةبدا يظهر جليا يف اآلونة األ

واالتفاق  األمم يف صياغتها املضمار تطوير القوانني الدولية عرب مسامهة كافة
 ،وكافة أشكال التعسف املنبوذ على معايري وتعريفات حمددة وواضحة لإلرهاب

واستقاللية سلطاهتا وتعزيزها حبيث ينتفي التأثري اخلارجي لصاحل دولة ما أو 
  .لف ما على حساب الشعوب ومضامني العدالة والرتاهةحتا

سيؤيت بثماره على كافة شعوب ودول العامل  إن إصالح األمم املتحدة
 فأجهزت األمم املتحدة سوف تساهم يف ،خاصة يف جمال مكافحة اإلرهاب

اجناز مشاريع التنمية االقتصادية والتعليمة والثقافية خاصة يف الدول الفقرية مبا 
لشعوهبا مستويات معيشة معقولة جينبها اجملاعة ومينحها األمن والسالم حيقق 

واحلياة الكرمية وبالتايل يتحقق التوازن املنشود بني العامل الغين والعامل الفقري 
بعني الكره واحلقد للشعوب الغنية واليت تعترب  حبيث ال تنظر الشعوب الفقرية
أما على الصعيد  الصعيد الدويل هذا على ،اللبنة األوىل لإلرهاب العاملي

جمتمعات  فانه سيحدث توازن بني الطبقات الغنية والفقرية داخل الداخلي



 

٣١٨

يلقي بظالله الرحبة واالجيابية على احلياة  الشعب الواحد مبا حيقق رفاه نسيب
مجاعات وبالتايل منظمات متارس العنف مت  احنسار خطر نشوء العامة من مثاره

  .اإلرهاب
الفقرية إىل  أنظمة التجارة واالستثمار حبيث ال تتحول الدولإن تطوير 

 ومن ناحية أخرى ضمان حق ،منتهكة تتحكم مبواردها الشركات العاملية دول
سيكون من النتائج املتوخاة توفري آالف  تلك الشركات يف حتقيق عوائد جمزية

ها فيها ويف مقرات الشركة الرئيسية وفروع املستثمر الوظائف يف الدول
  ـ احلكومات ـالشركات(أجواء ثقة بني أطراف االستثمار وسيخلق 
 من ،والسياسي واالقتصادي وسينتج عنه تعزيز االستقرار االجتماعي) الشعوب

الفقرية وإعادة جدولتها بل وإلغائها  ناحية أخرى ال بد من ختفيض ديون الدول
حىت ال   سواءحمددة تضمن حقوق الدائنني واملدينني على حد وفقا لضوابط

التنمية وخلق  عجلة تتحول تلك الديون بفوائدها املرتفعة إىل شبح يهدد بتوقف
عرب بروز  للدول الغنية  وخلق روح العداوة،نوع من اإلحباط املؤدي إىل اليأس
اإلرهاب  بروز ظاهريت الغنية مما يساهم يف تيارات ومنظمات معادية للدول

 وال بد كذلك ،ية على حركة الشارعوسيطرت املنظمات اإلرهاب والتعصب
وضع تعاريف وضوابط ومعايري حمددة للظواهر اإلنسانية وعلى رأسها  من

واألفراد بناء عليها حبيث تعترب تلك  وحماكمة الدول واملنظمات اإلرهاب
  .احملاكمات معربة عن الضمري العاملي

  

   مكافحة اإلرهاب والتعصب يف العامل اإلسالمي والعريب 
عامل اإلسالمي الدميقراطية مطلب أساسي، والدميقراطية قد تعين يف ال

أقامت نظام دميقراطي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقد تكون 
  .ممارسات دميقراطية حمكمة يف ظل نظام متوازن

كيف ميكن يف ظل اجلمهورية الدميقراطية أو امللكية : يطرح سؤال مهم
فلرمبا تستأثر   دميقراطي عادل يضم كافة الطبقات؟الدستورية حتقيق نظام



 

٣١٩

التنفيذية أو التشريعية أو كالمها طبقة أصحاب رؤوس األموال بينما  بالسلطة
ىل ومحلة الشهادات العليا ورجال الدين إ وأصحاب الفكر حيرم منها املثقفني

؟ وعلى هذا تقتصر احلياة الدميقراطية على غريهم من الفاعليات والشرائح؟
 دميقراطية طبقة دون أخرى وحترم منها الطبقات الفقرية واملعدمة وتتحول إىل

ويستغلها أرباب األموال واملصاحل وأصحاب  معروفة النتائج سلفا عقيمة
دون االلتفات لوعودهم  األهواء لتمرير خمططاهتم الشخصية والفئوية واألنانية

صبح للدميقراطية أية جدوى أو مصاحل الطبقات األخرى وبالتايل ال ي االنتخابية
دكتاتورية واستبداد بغالف براق من  الدميقراطي إىل حقيقة ويتحول النظام

  .احلرية الزائفة
يف احلقيقة اإلجابة على هذا السؤال يتطلب ختصيص كتاب مستقل 
ولكن بصورة إمجالية نستطيع القول أن الدميقراطية يف بداية األمر وهنايته نتاج 

 إىل القضاء أو على األقل احلد من االستبداد واجلور فكر إنساين يهدف
 لذلك فان نتائجها واالستفراد بالسلطة وكافة مظاهر الدكتاتورية األخرى

على كافة األفراد والشرائح  ليست باملطلقة وذات تأثريات اجيابية شاملة
 فاهلند على ،كأي جتربة ونظام إنساين وكوين بل أن نتائجها نسبية االجتماعية

عدد سكاهنا يفوق املليار نسمة ال تستطيع كافة  سبيل املثال كدميقراطية شعبية
 فاملاليني من أفرادها تسافر طلبا للرزق ،شرائح وطبقات الشعب االستفادة منها

تاركني وراء ظهورهم الدميقراطية واحلرية اليت تسري النظام  إىل الدول الشمولية
 وميكن ،دقع غري قادرين ممارسة الدميقراطيةألهنم بسبب الفقر امل العام يف بالدهم
وضع عدة ضوابط للحد من استئثار الطبقات الغنية بالسلطة  على وجه العموم

  :اطييف ظل النظام الدميقر
 حال فوزهم ضمان التوافق بني الوعود االنتخابية وبرامج املرشحنيـ ١

منها التشهري طرق عديدة  وذلك عرب سواء يف السلطة التشريعية أو التنفيذية
وتأليب الرأي العام ودعوة اجلماهري إىل عدم انتخاهبم يف  وفقا للقانون

يتم وضع جزاءات على املرشح إذا مل يفي  ويف بعض الدول االنتخابات القادمة
  .بوعوده االنتخابية



 

٣٢٠

ففي فرنسا  بعدد حمدود من الدورات االنتخابية  حصر حق الترشيحـ٢
  ثالث٣أن يشغل منصب الرئاسة ألكثر من  ريةمثاال ال ميكن لرئيس اجلمهو

 سنوات كحد أقصى وكذلك يف الواليات املتحدة ال ٧فترات مدة كل منها 
يستطيع الرئيس ترشيح نفسه ألكثر من فترتني رئاسيتني وكذلك يف الربملان 
توضع ضوابط متنع االستئثار باملقعد النيايب ضمانا لعدم االحتكار وإتاحة 

  . الشابةالفرصة للطاقات
عدم قدرة الرئيس أو عضو الربملان جتاوز القوانني واألنظمة ضمانا ـ ٣

لعدم سوء استخدام السلطة من خالل السلطة القضائية واألجهزة الرقابية 
  .ومؤسسات الصحافة والرأي العام

ومما الشك فيه ال ميكن للدميقراطية أن تكون فاعلة من خالهلا يتم 
وشل قدرهتا على التغلغل االجيايب يف احمليط  تعصبامتصاص ظواهر اإلرهاب وال

يف  الشعيب دون شن محالت استئصال واسعة للفساد املايل واإلداري واألخالقي
والقيام بإصالحات عميقة على سعيد  ومؤسسات اجملتمع املدين الدولة أجهزة

من بناء دولة  االقتصاد واإلدارة واملال حىت تتمكن أجهزة السلطات املنتخبة
  .حديثة مبنية على حكم القانون وحاكمية األمة وضمريها

إن رفع الوصاية على الشعب والبدء ببناء مؤسسات اجملتمع املدين 
ومن  ،امتصاص ظاهريت اإلرهاب والتعصب ودعمها وتعزيز أنشطتها يساهم يف

أهم القيم احلضارية واملفاهيم الراقية اليت من املفترض حتقيقها يف ظل الدميقراطية 
الديين واملذهيب واإلنساين يف أجهزة  إدراج ثقافة احلوار وقيم التسامح املتوخاة

اإلعالم ومقررات التعليم واعتبار ذلك من أعمدة احلياة الفكرية والثقافية 
وحتقيق تنمية شاملة مستدمية يستطيع  واإلعالمية واإلنسانية للمجتمع اإلسالمي

 موارده وذلك عرب شرعية دستورية حتقيق االستفادة القصوى من الشعب عربها
يتبلور فيها الواقع  اليت تعزز احلريات الفردية واجلماعية شاملة ومرنة وقانونية

  .اجلديد بعيدا عن اإلرهاب والتعصب والغلو والتطرف
 وضع اللبنات للواقع اجلديد يف ظل دولة القانون واملؤسسات إن

طر الظواهر اإلرهابية وامليول ذا ت الكلية أو اجلزئية سيقلل من خما والدميقراطية



 

٣٢١

 فالتيار ،االجتاه املتطرف إىل حد بعيد ويف التجربة الكويتية شاهد على ذلك
اإلسالمي بكافة مصنفاته ال سيما السلفي يشارك بفاعلية يف احلياة النيابية رغم 

 و لكنه اذ انه يعتربها بدعة غربية عدم قناعته املسبقة باملمارسات الدميقراطية
 فرموز التيار ستند على قاعدة شرعية تدعو إىل درء املفسدة وحتقيق املصلحة،ي

استصدار العديد من القوانني  يستطيعون يف الربملان مبشاركتهم السلفي
فاجمللس الوطين حيتضن كافة   وكذلك يف البحرين،عقيدهتم من وحي واألنظمة

  . احلياة النيابية بفاعليةالتيارات ومنها التيار السلفي املتشدد ويساهم األخري يف
وحظر احلريات العامة وعدم حكم  إن إلغاء مؤسسات اجملتمع املدين

يدفع واإلسالمية   غالبية الدول العربيةيف  البالد من خالل قانون حمكم كما
حنو  سيما ذات الطابع الديين التقليدي لالجتاهوالسياسية ال االجتماعية القوى

جبعل  إال أن سرعة احتضاهنا  إىل اإلرهابالتعصب والتطرف والتشدد مث
نشاطها يف أيطار قانون واضح املعامل يضمن احلرية يف النشاط وإنشاء 

يقلل بنسبة كبرية من خماطر حتوهلا إىل  مؤسسات مدنية ودينية فاعلة ومستقلة
   .يف آن واحد قنبلة موقوتة ضد الشعب والدولة

نظمات املعروفة بإمياهنا باإلرهاب إن اجملتمعات الغربية تعج بالتيارات وامل
ومتيزها بالتعصب القومي والديين والعرقي ولكنها ال تستطيع تنفيذ مآرهبا 

يف تلك اجملتمعات مما جيعلها عدمية  بسبب القوة الكاسحة للحياة الدميقراطية
فاملمارسات  الفاعلية ضعيفة التأثري يف مناطقها اجلغرافية وحميطها الشعيب

والتداول السلمي على السلطة حيرمها من أي  وازدهار االقتصادالدميقراطية 
  .عوامل احلشد اجلماهريي الالزم ضد النظام الدميقراطي السائد

وما ميكن اعتباره توصيات يف هذه الصفحات ال ميكن اجنازها يف ظل 
 ،أنظمة قمعية استبدادية متارس اإلرهاب واإلرهاب املضاد كاألنظمة العربية

 ،والتعصب ضد مواطنيه سياسي العريب جيسد أعلى درجات اإلرهابفالنظام ال
 ،فاإلرهاب سوا كان تقليديا أو غري تقليدي يعترب سيد املوفق يف الدول العربية

م أطلقت السلطات السورية سراح معتقلني سياسيني قضوا ما ٢٠٠٣يف عام 
عظمة منهم  الغالبية ال، ثالثني عاما يف السجون واملعتقالت٣٠ ـيقارب من أل



 

٣٢٢

 ومل يناضل هؤالء نظام ،ينتمي حلزب البعث احلاكم مناضلني سياسيني بعضهم
معظم  البعث احلاكم يف سوريا بالسالح إمنا بالقلم والرأي فكان أن قضوا

من سجناء   ويرزح إىل كتابة هذه السطور العشرات،حياهتم يف قعر السجون
  .ونسواخلليج وتالرأي والضمري والفكر يف مصر وسوريا 

من الشعب العراقي أرواحهم  أثناء حكم نظام صدام فقد الالالف
  .جملرد رأي أو تعبري عن ما يف الضمري واملئات أجزاء من أجسادهم

وال أظن أن أنظمة هبذه الوحشية قابلة لإلصالح فأجهزهتا جبلت على 
حبيث ال ميكن أن تؤدي مهامها دون الرشوة  الفساد واإليغال يف دماء شعوهبا

  يف العراق عندما غزت القوات األمريكية،احملسوبية وشرب دماء املعارضنيو
وأقامت نظام بديل سرعان ما  هذا البلد وأسقطت نظام صدام الطاغويت

 فآثار احلكم الشمويل ،وهذا أمر طبيعي يف دوائره ومؤسساته استشرى الفساد
عب وإال ال بد أهنا سوف ترتسم يف العديد من مظاهر حياة وسلوكيات الش

كيف نفسر حاالت النهب والفوضى اليت سادت العراق عقب سقوط النظام 
 إهنا أثار سلبية ،وسرقة اآلثار وانتشار جرائم السرقة واالغتصاب والسلب البائد

  .رهيبة حلكم البعث املبين على الفساد والفوضى وسوء اإلدارة
   بعض املعايري املفترضة لتصنيف اإلرهاب

 »إرهابية«مة القائمة أو املنظمة الثورية باعتبارها ميكن تصنيف احلكو
مبنية على تعريف متفق عليه مستسقى من  مبعايري ذات أسس قانونية رصينة

خالصة املعرفة وبديهيات القانون واملنطق والقيم األخالقية و التجربة واحلس 
  : من هذه املعايري،باملصاحل قصرية األجل والوجدان الغري مرتبطة

 ال تؤمن باآلخر وال تعترف بوجوده ـ املنظمة ـ نظامإن الـ 
 رغم كونه كيان ولد بطريقة ،كموجود شرعي يف الدائرة احمللية أو اإلقليمية

الوهابية بالشيعة على أهنم منتمون للدائرة  شرعية كعدم اعتراف املنظمات
  .اإلسالمية الواسعة

اح والدميقراطية ومن ضمن هذه املعايري عدم إمياهنا باحلرية واالنفتـ 



 

٣٢٣

كالنظام الشيوعي يف عهد  كأدوات حل لإلشكاليات العالقة الكلية أو اجلزئية
وأباد  ستالني الذي أقصى كافة القوى الدينية واملدنية يف االحتاد السوفيييت

  .املاليني الحتجاجهم على إدارته االقتصادية والسياسية
خرى نظرا لعدم اعترافها ومن املعايري عدم إمياهنا باحلوار مع القوى األـ 

بوجودها وبالتايل فهي ال تؤمن إال بالعنف لتحقيق أهدافها واالنتصار على 
ومن ضمن ذلك العنف املؤدي إىل الفزع والرهبة وهو ما تبتىن عليه  اآلخرين
دون  من معارضيه العراقي البائد الذي قتل الالالف  كالنظام،اإلرهابية اجلرائم

العراق  م وحقهم املشروع مبمارسة املعارضة من داخلأدىن اعتراف بعراقيته
  وكإسرائيل اليت متارس سياسية االغتياالت ضد املنظمات الفلسطينية،وخارجه

  .املناهضة لالحتالل
على أهنم أكثر األمم  إن االهتامات املوجهة للمسلمني ال سيما العرب

 فتاريخ العرب يف ،اليت ينتشر فيها اإلرهاب والتعصب حقيقة ال جماز فيها أبدا
ليس سوى أحرف كتبت بالدماء والرؤؤس اليت تساقطت  اجلاهلية واإلسالم

 إال أن الغرب وبقية أمم العامل ،جراء الصراعات السياسية والعقائدية والعرقية
وان كانوا يف هذا العصر قد جتاوزا ظاهريت اإلرهاب والتعصب كظواهر ونظم 

اسية والدينية إال أهنم كانوا يف القرون يف جمتمعاهتم وأنظمتهم السي حاكمة
األوىل والوسيطة يعانون اشد املعاناة من الظواهر اإلرهابية واألجواء امللبدة 

األبرياء جراء معارضتهم للنظام السياسي  بالتعصب والتطرف وقد سقط آالف
  .والديين احلاكم يف تلك احلق السوداء

ة أن يتخذ موقفا اجيابيا من فحري بالغرب يف عصر القرية الكونية الواحد
املسلمني ويساعدهم على جتاوز هذه الظواهر املدمرة بدال من توجيه االهتامات 

وإال  ال بد من استقراره ورفاه بأمجعه  فالعامل اليوم أصبح كتلة واحدة،اجلوفاء
سوف تلقي بظالهلا القامتة  فان تداعيات األوضاع يف هذا اجلزء املهم من العامل

  .ء اآلخرعلى اجلز
إن املؤسسات اإلسالمية لألسف الشديد مرتعا للمفاهيم املنغلقة، وأجواء 

على أنشطتها وفعالياهتا املختلفة ففي  التعصب واإلرهاب والتطرف مسيطرة



 

٣٢٤

مدينة قم مثاال ما تزال متارس فيها كافة أنواع االضطهاد ضد املرجعيات الدينية 
ومتنع فيها وسائر أرجاء إيران  » الفقيهوالية«بنظرية  وأتباعها من غري القائلني

  .رغم كوهنم فقهاء مماثلون اآلراء املخالفة للفقيه احلاكم
اإلسالمية هو الذي يساهم  إن هذا الوضع الغري منسجم مع تعاليم الديانة

يف بروز التنظيمات والتيارات اإلرهابية واملتعصبة اليت ال تؤمن إال بذاهتا 
االستحقار والعداء  تنظر إىل اآلخرين بنظرةكحركة وحيدة على الساحة و

  .اإلسالمية الشيعية والسنية على السواء الصارخ وهذا ما تعاين منه اجملتمعات
مل يكن وليد تراكمات تارخيية فقط  ما بعد صدام إن اإلرهاب يف عراق

املسلحة اليت حتارب  عريب وغريب واسع النطاق فالتنظيمات بل كان نتيجة دعم
مريكية والشعب العراقي يف أن واحد تكونت نتيجة حلكم البعث القوات األ

  عاما والذي اغرق البالد يف ظالم دامس٣٥الدموي الذي استمر ألكثر من 
 والنفسية والسلوكية تسبب بإصابة اجملتمعات العراقية باألمراض االجتماعية

تدمريية  إن هذه التنظيمات ال،ظهرت آثارها املدمرة عقب سقوط النظام مباشرة
 وهي وان كانت تنظيمات إرهابية إال إهنا تطرح ،ال تعترف إال بنفسها

 أهنا تريد إخراج القوات األمريكية ،خمططات رهيبة يف واقعها وجوهرها
وإسقاط النظام العراقي اجلديد حبجة كونه مرتبط باالحتالل ويسيطر عليه 

 دون االعتراف بالشيعة ومن مت تأسيس دولة إسالمية سنية الطابع واألداء الشيعة
الذين ميثلون أغلبية الشعب العراقي حبجة كون أسالمهم مشكوك يف صحته 
وفقا ألقوال معظم علماء أهل السنة يف املاضي واحلاضر ومن مت حتويل العراق 
إىل مرتع للحركات اإلسالمية املناهضة ألنظمتها يف مجيع دول العامل العريب 

ألنظمة وإقامة دول إسالمية عاملية وفقا للقواعد واالنطالق منه ملقارعة تلك ا
  .لإلسالم السين والعقائدية الفقهية

يف نظر تلك اجلماعات اإلرهابية يعين أسالم  اإلسالم اجلدير بالذكر أن
السنة فهم ال يعترفون بغري املذاهب األربعة وقد أعلن زعيم تنظيم القاعدة يف 

حدى خاليا تنظيمه هي اليت قامت بالد الرافدين أيب مصعب ألزرقاوي بأن إ
وحاولت اغتيال أخيه السيد عبد العزيز ) (بقتل السيد حممد باقر احلكيم 



 

٣٢٥

احلكيم لكوهنما دخال العراق مستعينني باألمريكان وألنه شيعيا رافضيا معاديا 
كما قتل التنظيم املئات من أبناء الشعب العراقي من موظفي  ،السنة ألهل
العشائر وكذلك العزل  دنيني والعسكريني ووجهاء وشيوخالعراقية امل الدولة

األبرياء لكون أسالمهم غري معترف به لذلك فان دمائهم ليست ذات مثن 
  .كان يف قتلهم قتل جلنود االحتالل األمريكي خاصة إذا ما

الفقيه أن موقفه من الشيعة  وينقل عن املعارض السعودي يف لندن سعد
وسوف يدعوهم لتجديد أسالمهم وإعالن براءهتم من  يف اجلزيرة العربية واضح

  !.رقاهبم فان السيف اإلسالمي سيجتز وإال  مذهبهم املبتدع
  :مما سبق نستنتج

 اإلرهاب والتعصب ظاهرتني برزتا يف الذات الفردية واجلماعيةـ ١
  .نتيجة البتعاد اإلنسانية عن رساالت السماء

صا بريئة من اإلرهاب  عموما واإلسالم خصوسماويةاألديان الـ ٢
  . من املسيحية واليهودية واإلسالموالتعصب وان مارسته أقوام

اإلرهاب ميارس من قبل الدولة أو األفراد أو اجلماعات أو التيارات ـ ٣
أو التنظيمات لذا فانه ال يستثين النظام القائم كما حيلو للبعض القول بذلك الن 

مر بشر يشتركون مع األفراد العاديني شخصيات النظام السياسي هم يف هناية األ
  .يف الظواهر اإلنسانية

ظاهرة اإلرهاب تعكس أزمة حادة متر هبا اإلنسانية جراء ـ ٤
 إهنا تعبري عن أزمة ضمري وأخالق ال بد من ،الصراعات ذا ت الطابع األناين
  .مع كافة البشر دون استثناء النظر إليها بعني احلكمة واملسئولية

تعريف حمدد وواضح ومتزن للظواهر اإلنسانية وعلى ال بد من ـ ٥
  .رأسها اإلرهاب وما يرتبط به

إن انعدام املناخ املوافق للفطرة البشرية املتمثل بالدميقراطية يساهم ـ ٦
يف خلق حالة من اإلحباط الشديد املساهم يف تبلور جمموعة من السلوكيات 

  .اإلنسانية الشريرة على رأسها اإلرهاب
سار ظاهريت اإلرهاب والتعصب وشيوع االنفتاح على اآلخر إن مع احن



 

٣٢٦

ستتحول أراء  يف خمتلف الصعد وامليادين يف حياة اجملتمعات اإلسالمية سوف
أطلقت  السلف املغلفة بالتعصب والدعوة إلراقة دماء املخالفني جمرد أراء

ئديا سياسيا وعقا و نتيجة لصراعات حمتدمة يف زمان ومكان معني لدوافع معينة
 وكل طرف من ،وأهنا يف هذا العصر غري ملزمة األتباع على حنو اإلطالق

األطراف اإلسالمية سيجد يف الطرف اآلخر صدرا رحبا وفكرا واسعا يستطيع 
دون االلتفات ملا كان يف املاضي السحيق  التعايش معه بكل سهولة ويسر وأمان

ب تتطلب عدم الن التعايش والتجانس بني مذاهب وشرائح وفئات الشع
أن يكون بناء احلاضر على  يتطلب فبناء اجملتمع اجلديد الركون للماضي البعيد

أسس مما حيمله هذا العصر من قيم حضارية ومثل مسحاء وعلوم ومعارف ال 
  .حدود هلا

  
  م ٢٠٠٥ يوليو ٢٢ 
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