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توطئة:
لقد مورس إلارهاب خالل ِحقب تاريخية عديدة وفي سياقات جيوسياسية مختلفة.
ّ
وكلما ولى عهد من عهود إلارهاب املظلمة ،تستبشر إلانسانية خيرا ،غير أنها ال تلبث
أن تفاجأ من حين آلخر ،هنا وهناك ،بصور جديدة ومتكررة إلرهاب أكثر فتكا
وبطشا وأخطر مكرا وغدرا ،لدرجة أن ظاهرة إلارهاب أصبحت اليوم جريمة العصر
بال منازع وورمه الخبيث الذي يتعين احتواؤه واستئصال شأفته .وتلك الصور ال
تكون في أغلب ألاحيان وليدة حاضرها ،باعتبار أن الحاضر هو غرس املاض ي
واملستقبل هو َجي ُي الحاضر.
ورغم دعوة إلاسالم إلى التعارف والسالم والتراحم والتسامح ،فقد أبت بعض
وسائل إلاعالم املغرض إال أن تتهمه باإلرهاب ،انطالقا من سلوكات منحرفة شاذة ال
تمت إلى سماحة هذا الدين بصلة ،واعتمادا على مزاعم بعض "ألاطروحات"
و"التحليالت" التي تفتقد إلى أية مصداقية علمية.
ورغم شساعة موضوع إلارهاب وتعدد إشكالياته وأبعاده وانعكاساته الخطيرة على
جميع املستويات ،ورغم تعدد املقاربات التي تصدت ملعالجة هذه الظاهرة،
ُ
فسيكتفى هنا بتركيز بعض ألاضواء على أبرز الجهود الدولية التي حاولت تحديد
مفهوم إلارهاب (الفصل ألاول) ،وتبيان أوجه تناقض إلارهاب مع القرآن الكريم
والسنة النبوية املطهرة(الفصل الثاني).

الفصل ألاول:
تجريم إلارهاب في القانون الدولي املعاصر
ليست جهود محاربة إلارهاب وليدة اليوم كما قد ُيعتقد ،إذ اتخذت أشكاال مختلفة
على ّ
مر التاريخ .فبالنسبة لجهود تدوين القانون الدولي املعاصر ،يجدر التذكير بأن
موضوع إلا هاب قد ُأدرج على جدول ألاعمال الدولي منذ سنة  ،3913عندما ّ
أعدت
ر
منظمة ُعصبة ألامم مشروع اتفاقية ملنع إلارهاب واملعاقبة عليه .وعلى الرغم من أن
7

هذه الاتفاقية قد ُ
اعتمدت في نهاية املطاف سنة  ،3919فإنها لم تدخل حيز
التنفيذ قط.
ومنذ سنة ّ ،3921
أعد املجتمع الدولي تسعة عشر صكا قانونيا دوليا ملنع ألاعمال
إلارهابية .وهذه الصكوك ،التي سهرت على إعدادها منظمة ألامم املتحدة والوكالة
()1
الدولية للطاقة الذرية ،مفتوحة النضمام كافة الدول ألاعضاء.
ورغم أهمية الجهود التي بذلها مختلف الفاعلين الدوليين منذ عدة عقود ،فإنه لم
ُيعتمد حتى اليوم أي تعريف دولي مشترك -جامع شامل -لإلرهاب .ويمكن اليوم
التذكير في هذا الشأن بما ذكرته  -في وقت سابق  -الدكتورة كاليوبي كوفا Kalliopi
 ،Kufaاملقررة الخاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق إلانسان التابعة لألمم
املتحدة ،حيث قالت :إن وجهات النظر جد مختلفة والسياقات جد متنوعة
لدرجة أنه أصبح اليوم من املستحيل بالنسبة للمجتمع الدولي إعطاء تعريف
()2
يحظى بقبول الجميع.
وبالرغم من أقدمية ألافكار واملمارسات إلارهابية ،فإن مصطلح "إرهاب" لم يظهر
ألول مرة إال في القرن الثامن عشر مع نظام ُّ
الرعب ،عندما كانت "لجنة الخالص
َ َّ
العام"  Comité du salut publicالتي ترأسها ماكسمليان روبسبيير Maximilien
ُ
3993-3921( Robespierreم) ،تعدم وتعذب وتسجن ألاشخاص الذين كانت
تعتبرهم من أنصار الثورة املضادة (مثل النبالء ورجال الدين)3(.)...ولهذه الكلمة في
اللغة العربية أصول اشتقاقية تدور حول الخوف والترويع .ويمكن القول بأن لهذا

1. Nations Unies : L’action de l’ONU contre le terrorisme(Instruments juridiques
internationaux).
www.un.org
2. Dr. Kalliopi.k.Koufa : " Other issues : Terrorism and human rights". United Nations,
Economic and Social Concil, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human
Rights (Fifty-third session). 27 June 2001. P : 8.

 .3أنظر مثال:
- Jean-Jacques CHEVALLIER: "Histoire de la pensée Politique". Tome 3 (La grande
transition: 1789-1848). Payot, Paris.1984.
-Reign of Terror. Written by : The Editors of Encyclopaedia Britanica.
www.britannica.com

تم رسميا ،خالل حكم نظام الرعب ،إعدام  30.111شخص.
2

املفهوم مرادفات تدور أساسا حول الخروج على ولي ألامر الشرعي ،والانفصال غير
املشروع عن جماعة املسلمين ،وإرهاب الناس والعنف وقطع الطريق.
وقد َّ
عرفت الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب)4(،التي وقعتها الدول العربية()5سنة
 ،3991إلارهاب بأنه " :كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به ًأيا كانت بواعثه أو
ً
أغراضه ،يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ،ويهدف إلى إلقاء الرعب بين
الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ،أو
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصة ،أو احتاللها أو
الاستيالء عليها ،أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر (الفقرة الثانية من املادة
()6
ألاولى).

4ـ أقرها الاجتماع املشترك ملجلس ي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة بتاريخ  55أبريل 3991م
بحضور وزراء العدل والداخلية العرب.
5ـ يتعلق ألامر باململكة ألاردنية الهاشمية ودولة إلامارات العربية املتحدة ودولة البحرين والجمهورية
التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي واململكة العربية السعودية
وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية الصومال وجمهورية العراق وسلطنة
عمان ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية القمر الاتحادية إلاسالمية ودولة الكويت والجمهورية
اللبنانية والجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية واململكة املغربية والجمهورية إلاسالمية
املوريتانية والجمهورية اليمنية.
6ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3.99.541الصادر في  6رمضان  55( 3455نوفمبر  )5113بنشر الاتفاقية
العربية ملكافحة إلارهاب املوقعة بالقاهرة في  55أبريل  :3991الجريدة الرسمية رقم  4995الصادرة في 4
أبريل . 5115
نص الاتفاقية منشور أيضا على موقع وزارة العدل والحريات املغربية:
http://adala.justice.gov.ma
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َّ
وعرف ــت معاه ــدة منظم ــة امل ــؤتمر إلاس ــالمي ملكافح ــة إلاره ــاب ال ــدولي لس ــنة 3999
إلارهــاب تعريفــا ال يختلــف كثيـرا عــن تعريــف الاتفاقيــة العربيــة ملكافحــة إلارهــاب ،غيــر
أنهــا وســعت نطاقــه ليســتوعب الخطــر الــذي يلحــق أعـراض النــاس وحقــوقهم واملرافــق
الدوليــة ،وليشــمل الاهديــد الاســتقرار والســالمة إلاقليميــة والوحــدة السياســية وســيادة
الدول املستقلة.
وهك ــذا ،فق ــد عرف ــت ه ــذه املعاه ــدة إلاره ــاب بأن ــه :ك ــل فع ــل م ــن أفع ــال العن ــف أو
ً
ً
التهدي ــد ب ــه أي ــا كان ــت بواعث ــه أو أغراض ــه ،يق ــع تنفي ــذا ملش ــروع إجرام ــي ف ــردي أو
جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعـريض حيـاتهم
أو أعراض ــهم أو ح ــريتهم أو أم ــنهم أو حق ــوقهم للخط ــر أو إلح ــاق الض ــرر بالبيئ ــة أو
بأح ـ ــد املراف ـ ــق أو ألام ـ ــالك العام ـ ــة أو الخاص ـ ــة أو احتالله ـ ــا أو الاس ـ ــتيالء عليه ـ ــا أو
تع ــريض أح ــد امل ــوارد الوطني ــة أو املراف ــق الدولي ــة للخط ــر  ،أو تهدي ــد الاس ــتقرار أو
السـالمة إلاقليميـة أو الوحــدة السياسـية أو ســيادة الـدول املســتقلة(الفقـرة الثانيــة
من املادة ألاولى ).
والجريمــة إلارهابيــة طبقــا لــنفس املعاهــدة :هــي أي جريمــة أو شــروع أو اشــتراك فيهــا،
ً
ترتك ـ ــب تنفي ـ ــذا لغ ـ ــرو إره ـ ــادي ف ـ ــي أي م ـ ــن ال ـ ــدول ألاط ـ ــراف أو ض ـ ــد رعاياه ـ ــا أو
ممتلكاتهـ ــا أو مصـ ــالحها أو املرافـ ــق والرعايـ ــا ألاجانـ ــب املتواجـ ــدين علـ ــى إقليمهـ ــا...
(الفقرة الثالثة من املادة ألاولى).
ُ
كمـ ــا تعـ ــد مـ ــن الج ـ ـرائم إلارهابيـ ــة ،طبقـ ــا للفقـ ــرة الرابعـ ــة مـ ــن نفـ ــس املـ ــادة ،الج ـ ـرائم
املنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منهـا تشـريعات الـدول ألاطـراف
أو التي لم تصادق عليها:
(أ)اتفاقي ــة طوكي ــو بش ــأن الج ـرائم ودع ــض ألافع ــال ألاخ ــرى ال ــي ترتك ــب عل ــى م ــتن
()7
الطائرات واملوقعة بتاريخ  34شتنبر .3961
 7ـ انضمت إليها اململكة املغربية بتاريخ  53أكتوبر  3902ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليها بتاريخ 39
يناير  .3906أنظر موقع املنظمة الدولية للطيران املدني:
www.icao.int
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963.
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(ب)اتفاقي ــة اله ــاي بش ــأن قم ــع الاس ــتيالء غي ــر املش ــروع عل ــى الط ــائرات واملوقع ــة
()8
بتاريخ  36دجنبر .3901
(جـ)اتفاقيــة مونتريــال الخاصــة بقمــع ألاعمــال غيـر املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة
الطيــران املــدني واملوقعــة ف ــي  51شــتنبر  3903والبروتوكــول امللحــق وهــا واملوقــع فــي
مونتريال في  54فبراير .3911
(د)اتفاقي ــة نيوي ــورك الخاص ــة بمن ــع ومعاقب ــة الج ــرائم املرتكب ــة ض ــد ألاش ــخا
املش ــمولين بالحماي ــة الدولي ــة بم ــن ف ــيهم املمثل ــون الدبلوماس ــيون واملوقع ــة ف ــي 33
دجنبر .3991
(هـ)الاتفاقيـ ــة الدولي ـ ــة ض ـ ــد اختط ـ ــاف واحتج ـ ــاز الرهـ ــائن واملوقعـ ــة فـ ــي  39دجنبـ ــر
.3999
(و)اتفاقيـ ــة ألامـ ــم املتحـ ــدة لقـ ــانون البحـ ــار لس ــنة  :3915م ــا تعل ــق منه ــا بالقرص ــنة
البحرية.
(ز)اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية املعتمدة بفيينا سنة )9(3999التي
ُ
أصبحت ،مع تعديل  1يوليوز  ،5112تعرف باتفاقية الحماية املادية للمواد النووية
واملرافق النووية.
(ح)البروتوكـ ــول إلاضـ ــافي إلـ ــى معاه ــدة قمـ ــع ألاعمـ ــال غيـ ــر املشـ ــروعة ض ــد سـ ــالمة
الطيـ ـران امل ــدني والخ ــا بقم ــع أعم ــال العن ــف غي ــر املش ــروعة ف ــي املط ــارات ال ــي
تخدم الطيران املدني واملوقع في مونتريال سنة .3911

 8ـ انضمت إليها اململكة املغربية بتاريخ  54أكتوبر  .3902أنظر موقع املنظمة الدولية للطيران املدني:
www.icao.int
Convention pour la répresssion de la capture illicite d’aéronefs signée à La Haye le 16
décembre 1970.

9ـ وقعتها اململكة املغربية بتاريخ  52يوليوز  ،3911وصادقت عليها بتاريخ  51غشت  ،5115ودخلت حيز
التنفيذ بالنسبة لها بتاريخ  55شتنبر  .5115أنظر موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
www.iaea.org
International Atomic Energy Agency: Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material.7 November 2012.
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(ط)بروتوك ــول قمـ ــع ألاعمـ ــال غي ــر املشـ ــروعة ال ـ ــي ترتك ــب ضـ ــد سـ ــالمة املنص ــات
الثابتة القائمة في الجرف القاري ،املوقع في روما سنة .3911
(ى)الاتفاقية الخاصة بقمع ألاعمال غير املشـروعة املوجهـة ضـد املالحـة البحريـة،
املوقعة في روما سنة .3911
(ك) الاتفاقية الدوليـة لقمـع الهجمـات إلارهابيـة بالقنابـل املوقعـة بنيويـورك فـي 32
دجنبر .3999
(ل) اتفاقيــة تمييــز املتفجــرات البالســتيكية بغــرو كشــفها ،املبرمــة فــي فــاتح مــارس
 3993بمونتريال [تنص علـى التمييـز الكيميـائي لتيسـير كشـف املتفجـرات البالسـتيكية
()10
ملكافحة تخريب الطائرات].
وأفاد بالغ صدر عن منظمة التعاون إلاسالمي بتاريخ  33فبراير  5139أن ألامانة
العامة ملنظمة التعاون إلاسالمي استضافت بتاريخ  31فبراير  ،5139اجتماعا للدول
ألاعضاء في املنظمة على مستوى الخبراء القانونيين ،ملراجعة معاهدة منظمة
التعاون إلاسالمي ملكافحة إلارهاب الدولي ولبحث مسودة البروتوكول إلاضافي
لهذه املعاهدة...
ويأتي هذا الاجتماع وفقا للقرارات املعنية بمكافحة إلارهاب والتطرف الصادرة عن
()11
الدورة  35ملجلس وزراء الخارجية املنعقدة بالكويت خالل سنة .5132
الدول ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي

()12

سنة العضوية

 -3جمهورية أفغانستان إلاسالمية

3969

 -5اململكة ألاردنية الهاشمية

3969

 -1الجمهورية إلاسالمية إلايرانية

3969

10ـ انضمت اململكة املغربية إلى هذه الاتفاقية بتاريخ  39مارس  .3999أنظر موقع وزارة العدل
والحريات املغربيةwww.justice.gov.ma :
11ـ انظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org

 12ـ نفس املصدر.
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 -4جمهورية إندونيسيا

3969

 -2جمهورية باكستان إلاسالمية

3969

 -6جمهورية تشاد

3969

 -0الجمهورية التركية

3969

 -1الجمهورية التونسية

3969

 -9الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

3969

 -31اململكة العربية السعودية

3969

 -33جمهورية السنغال

3969

 -35جمهورية السودان

3969

 -31جمهورية الصومال

3969

 -34جمهورية غينيا

3969

 -32دولة فلسطين

3969

 -36دولة الكويت

3969

 -30ليبيا

3969

 -31الجمهورية اللبنانية

3969

 -39جمهورية مالي

3969

 -51مملكة ماليزيا

3969

 -53اململكة املغربية

3969

 -55جمهورية مصر العربية

3969

 -51الجمهورية إلاسالمية املوريتانية

3969

 -54جمهورية النيجر

3969

 -52الجمهورية اليمنية

3969

 -56دولة إلامارات العربية املتحدة

3905

 -50مملكة البحرين

3905

 -51جمهورية سيراليون

3905

 -59الجمهورية العربية السورية

3905

 -11سلطنة عمان

3905

 -13دولة قطر

3905

 -15جمهورية أوغندا

3904
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 -11جمهورية بنغالديش الشعبية

3904

 -14جمهورية بوركينا فاسو(فولتا العليا سابقا)

3904

 -12جمهورية غامبيا إلاسالمية

3904

 -16جمهورية الغابون

3904

 -10جمهورية غينيا بيساو

3904

 -11جمهورية الكاميرون

3904

 -19جمهورية موزمبيق

3904

 -41جمهورية العراق

3902

 -43جمهورية القمر الاتحادية إلاسالمية

3906

 -45جمهورية املالديف

3906

 -41جمهورية جيبوتي

3901

 -44جمهورية بنين

3911

 -42بروناي دار السالم

3914

 -46جمهورية نيجيريا الاتحادية

3916

 -40جمهورية ألبانيا

3995

 -41جمهورية أذربيجان

3995

 -49جمهورية تركمنستان

3995

 -21جمهورية طاجكستان

3995

 -23جمهورية قيرقيزيا

3995

 -25جمهورية كازاخستان

3992

 -21جمهورية أوزبكستان

3996

 -24جمهورية سورينام

3996

 -22جمهورية توغو

3990

 -26جمهورية غويانا

3991

 -20جمهورية كوت دي فوار

5113

وأكد وزراء الشؤون الخارجية للدول ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي في إعالن
طشقند الصادر يوم ألاربعاء  39أكتوبر  " 5132أن مكافحة إلارهاب والتطرف
العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما ،وإلانتاج غير املشروع للمخدرات والاتجار
11

فيها ،والاتجار غير القانوني في البشر وألاسلحة والذخيرة واملواد املتفجرة ،وانتشار
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ينبغي أن تظل من أولويات منظمة
التعاون إلاسالمي " .وأعربوا عن قناعتهم بأن "هذه الظواهر الخطيرة ال يمكن
التغلب والقضاء عليها إال من خالل العمل املشترك ،بصياغة تدابير ملعالجة
()13
أعراو املشكلة وجذورها في آن واحد ".
ُوت ّ
عرف الفقرة الثالثة من املادة ألاولى من اتفاقية منظمة الوحدة إلافريقية ملنع
إلارهاب ومكافحته لسنة  ،3999العمل إلارهادي بأنه:
"أ -كل عمل أو تهديد بعمل ينتهك القوانين الجنائية للدول
ألاعضاء في املنظمة ،ومن شأنه أن يشكل خطرا على حياة
شخص أو مجموعة من ألاشخا

وعلى سالمتهم البدنية

وحرياتهم ،ويلحق أو قد يلحق أضرارا باملمتلكات الخاصة أو
العامة ،وباملوارد الطبيعية ،وبالبيئة أو التراث الثقافي،
ويرتكب بنية:
أوال -تخويف ،وإحداث حالة رعب ،وإكراه وممارسة
ضغوطات أو حث أية حكومة وهيئة ومؤسسة وساكنة أو
فئة منها ،على اتخاذ مبادرة أو الامتناع عنها ،والعدول
عن موقف معين أو التصرف طبقا لبعض املبادئ؛ أو
ثانيا -إلاخالل بالسير العادي للمرافق العامة وبتوفير
الخدمات ألاساسية للسكان أو إحداث حالة أزمة بين
السكان؛
ثالثا  -إحداث عصيان عام بإحدى الدول ألاعضاء.
 13ـ أنظر النص الكامل إلعالن طشقند على موقع وكالة ألانباء إلاسالمية الدولية (إينا):
www.iinanews.org
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ب -أي تحفيز وتمويل ومساهمة وأمر ومساعدة وتحريض
وتشجيع ومحاولة وتهديد وتآمر وتنظيم وتزويد أي شخص
الرتكاب إحدى ألاعمال املشار إليها في الفقرة"أ" أوال إلى
ثالثا".

وطبقا للمادة الثانية من اتفاقية منع وقمع الجرائم املرتكبة ضد ألاشخا
املتمتعين بحماية دولية ،بما فيهم املوظفون الدبلوماسيون لسنة  ،3991التي
انضمت إليها اململكة املغربية بتاريخ  9يناير  " ،5115تعتبر كل دولة من الدول
ألاطراف الارتكاب العمد ملا يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي :
أ) قتل شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو
على حريته؛
ب) أي اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية أو
على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته
للخطر؛
ج) التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
11

د) محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
هـ) أي عمل يشكل اشتراكا في اعتداء من هذا القبيل.

()14

وطبقا للفقرة ألاولى من املادة ألاولى من الاتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن
املوقعة بنيويورك في  39دجنبر  ،3999فإن "أي شخص يقبض على شخص آخر
(يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو
استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث ،سواء كان دولة أو منظمة دولية
حكومية ،أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا ،أو مجموعة من ألاشخا  ،على القيام
أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة،
()15
يرتكب جريمة أخذ الرهائن باملعنى الوارد في هذه الاتفاقية".
ُ
وتلزم املادة السابعة من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية،
كل دولة طرف بجعل الارتكاب املتعمد ملا يلي جريمة تستحق العقاب بموجب
قانونها الوطيي:
ً
ً
ً
(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استالما أو حيازة أو استعماال أو نقال أو
ً
ً
ً
سبب ،أو يحتمل أن ي َسبب ،وفاة
وي
لها،
تشتيتا
أو
وها
تصرفا
أو
نووية
ملواد
تغييرا
ِّ
أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية باملمتلكات أو
بالبيئة؛
(ب) وسرقة مواد نووية أو سلبها؛
(ج) واختالس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛
(د) وأي فعل يشكل حمال أو إرساال أو نقال ملواد نووية دخوال إلى دولة ما أو
خروجا منها دون إذن مشروع؛
14. Nations Unies: Collections des traités. État au : 10-11-2012. Voir:
http://treaties.un.org

 15ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3-14-315الصادر في  30من جمادى ألاولى  51( 3459ماي  )5111بنشر
الاتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن املوقعة بنيويورك في  31ديسمبر  .3909الجريدة الرسمية رقم
 ،5647الصادرة يوم إلاثنين  14يوليوز.2008
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َّ
(هـ) وأي فعل موجه ضد مرفق نووي ،أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي
ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل  -عن عمد  -أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل
أن من املرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو
إلحاق أضرار جوهرية باملمتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرو إلشعاعات أو النطالق
مواد مشعة ،ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقا للقانون الوطني للدولة
الطرف ال ي يقع في أراضيها املرفق النووي؛
(و) وأي فعل يشكل طلبا ملواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو
استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
(ز) وأي تهديد:
3ـ باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو
بإلحاق أضرار جوهرية باملمتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة املبينة في الفقرة
الفرعية (هـ) ؛
5ـ أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (هـ) ،من أجل إجبار
أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو
على الامتناع عن فعل ما؛
(ح) ومحاولة ارتكاب أية جريمة مبينة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
(ط) وأي فعل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(ح)؛
ً
(ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجه أشخاصا آخرين الرتكاب جريمة
مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)؛
(ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(ح) بواسطة مجموعة أشخا يعملون بغرو مشترك؛ وهذا الفعل يكون
َّ
متعمدا وإما أن:
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3ـ يقع وهدف تعزيز النشاط إلاجرامي أو الغرو إلاجرامي للمجموعة ،حيثما
انطوى ذلك النشاط أو الغرو على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية
من (أ) إلى (ز)،
5ـ أو يقع مع العلم باعتزام املجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية
من (أ) إلى (ز).
َويرتكب جريمة بمفهوم املادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال إلارهاب
النووي التي اعتمدالاها الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك بتاريخ  31أبريل
 5112كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد:
أ -بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز:
 .3بقصد إزهاق ألارواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو
 .5بقصد إلحاق ضرر ذي شأن باملمتلكات أو بالبيئة؛

ب -باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة ،أو استخدام مرفق
نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطالق مادة مشعة أو تهدد
بانطالقها:
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 .3بقصد إزهاق ألارواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو
 .5بقصد إلحاق ضرر ذي شأن باملمتلكات أو بالبيئة؛ أو
 .1بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري ،أو منظمة دولية أو دولة على القيام
()16
بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.
وطبقا للمادة ألاولى من اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع ألاعمال غير املشروعة
املوجهة ضد سالمة الطيران املدني واملوقعة فـي  51شتنبر  ،3993فإن الشخص
ً
ً
يعتبر مرتكبا لجريمة إذا قام بشكل غير مشروع ومتعمدا:

أ  -بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران ،إذا كان من
شأن هذا العمل تعريض سالمة الطائرة للخطر.
ً
ب -بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها أضرارا جعلتها غير قادرة على الطيران أو
كان من شأنها تعريض سالمتها للخطر خالل الطيران.
ج  -بوضع أو تسبب في وضع  -بأية وسيلة كانت  -أي جهاز أو مواد من شأنها أن
تدمر الطائرة أو تلحق وها أضرارا تجعلها عاجزة عن الطيران أو من شأنها تعريض
سالمتها للخطر خالل الطيران.

16ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3.19.331الصادر في فاتح رمضان  5( 3415غشت  )5133بنشر الاتفاقية
الدولية لقمع أعمال إلارهاب النووي املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويـورك في
 31أبريل  .5112الجريدة الرسمية عدد  6139الصادرة بتاريخ  31ربيع ألاول  6( 3411فبراير .)5135
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د -بتدمير أو إتالف تجهيزات أو خدمات املالحة الجوية أو تعطيل تشغيلها ،إذا
كان من شأن أحد هذه ألاعمال تعريض سالمة الطائرة للخطر وهي في حالة
طيران.
هـ  -بنقل معلومات يعلم أنها مزيفة ،مما يعرو سالمة الطائرة للخطر وهي في
()17
حالة طيران.
ووفق املادة الثانية من
البروتوكول [املكمل لالتفاقية
الدولية لزجر ألاعمال غير
املشروعة ضد سالمة الطيران
املدني الدولي املوقعة بمونتريال
بتاريخ  51شتنبر ]3993املتعلق
بقمع أعمال العنف غير
املشروعة في املطارات ال ي
تخدم الطيران املدني الدولي،
لسنة :)18(3911
17ـ انضمت اململكة املغربية إلى هذه الاتفاقية بتاريخ  54أكتوبر  .3902أنظر موقع املنظمة الدولية
للطيران املدني:
www.icao.int
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation
civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.

 18ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3.96.31الصادر في  39محرم  3451هـ ( 1أبريل  )5115بنشر بروتوكول
قمع أعمال العنف املحرمة املرتكبة في املطارات الخاصة بالطيران املدني الدولي املوقع بمونريال في 54
فبراير  3911واملكمل لالتفاقية الدولية لزجر ألاعمال املحرمة املرتكبة ضد أمن الطيران املدني املوقعة
بمونريال في  51سبتمبر  .3903الجريدة الرسمية عدد 2124 :الصادرة في  5رمضان  3451هـ ( 0نوفمبر
 .)5115نص البرتوكول منشور باللغة الفرنسية .أنطر:
Bulletin officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) Dahir n° 1-96-10 du 19
moharrem 1423 (3 avril 2002) portant publication du Protocole fait à Montréal le 24
février 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal
le 23 septembre 1971.
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ً
يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب بصورة غير مشروعة وعن عمد بواسطة
جهاز أو مادة أو سالح ،أحد ألافعال التالية:
أ) القيام ضد شخص في مطار يخدم الطيران املدني الدولي ،بفعل عنف يسبب
أو يحتمل أن يسبب إصابات خطيرة أو الوفاة ،أو
ب) التدمير أو إلاتالف الجسيم ملرافق مطار خا بالطيران املدني الدولي أو
طائرات ليست في الخدمة موجودة في املطار ،أو عرقلة خدمات املطار ،إذا كان
هذا الفعل يهدد أو يحتمل أن يهدد السالمة في ذلك املطار.
ُوت َّ
عرف القرصنة طبقا للمادة 313
من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون
البحار املوقعة في مونتيغو باي
 Montego Bayبجامايكا سنة
 ،3915بأنها:
"أ .أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو عمل سلب يرتكب
ألغراو خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ،و يكون
موجها:
 .3في أعالي البحار ،ضد سفينة أو طائرة أخرى ،أو ضد أشخا
على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
 .5ضد سفينة أو طائرة أو أشخا
دولة.

أو ممتلكات

أو ممتلكات في مكان يقع خارج والية أية

ب .أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم
بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛
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ج .أي عمل يحرو على ارتكاب أحد ألاعمال املوصوفة في إحدى الفقرتين
الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكاوها".
و"إذا ارتكبت أعمال القرصنة ،املعرفة في املادة  ،313سفينة حربية أو سفينة
حكومية أو طائرة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام
السفينة أو الطائرة ،اعتبرت هذه ألاعمال في حكم ألاعمال ال ي ترتكبها سفينة أو
()19
طائرة خاصة" (املادة .)315
وطبقا للمادة  1من اتفاقية
قمع ألاعمال غير املشروعة
املوجهة ضد سالمة املالحة
البحرية املوقعة بروما بتاريخ
 31مارس  " ،3911يعتبر أي
شخص مرتكبا لجرم إذا ما
قام بصورة غير مشروعة
وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيالء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد
باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط إلاخافة؛
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان
هذا يمكن أن يعرو للخطر املالحة آلامنة للسفينة؛
(ج) تدمير السفينة أو إلحاق الضرر وها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرو للخطر
املالحة آلامنة لهذه السفينة؛

19ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3.14.314الصادر في  30جمادى ألاولى  51(3459ماي  )5111بنشر اتفاقية
ألامم املتحدة لقانون البحار املوقعة في مونتيغو باي بتاريخ  31ديسمبر  3915والاتفاق بشأن تنفيذ
الجزء الحادي عشر منها ،املوقع في  51يوليو  .3994الجريدة الرسمية عدد  0 . 2034ربيع ألاول 3411
( 2مارس .)5119
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(د) إلاقدام ،بأية وسيلة كانت ،على وضع أو التسبب في وضع[ ،جهاز] ( )20أو مادة
على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر وها أو بطاقمها
مما يعرو للخطر أو قد يعرو للخطر املالحة آلامنة للسفينة؛
(هـ) تدمير املرافق املالحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ وها أو عرقلة عملها
بشدة ،إذا كان مثل هذه ألاعمال يمكن أن يعرو للخطر املالحة آلامنة للسفن؛
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد املالحة آلامنة للسفن؛
(ز) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب ألافعال الجرمية
()21
املذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و".
ويعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في
مفهوم املادة الثانية من الاتفاقية
الدولية لقمع الهجمات إلارهابية
بالقنابل لسنة  " 3999إذا قام
بصورة غير مشروعة وعن عمد
بتسليم أو وضع أو إطالق أو تفجير
جهاز مت ـفجر أو غيـ ـره من ألاج ـ ـهـ ـ ـ ـزة
املميتة داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو
الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية ،وذلك:
(أ) بقصد إزهاق ألارواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو
(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك املكان أو املرفق أو الشبكة ،حيث يتسبب
()22
هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة".
 20ـ في ألاصل :نبيطة (.)Dispositif
 21ـ أنظر الظهير الشريف رقم  ، 3-13-594الصادر في  32ذي القعدة  3455املوافق لـ  59يناير 5115
بنشر اتفاقية قمع ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع ألاعمال
غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري املوقعين بروما في 31
مارس  .3911الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  31صفر  5 - 3451ماي .5115
21

ويرتكب جريمة بمفهوم املادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل إلارهاب
املوقعة بنيويورك بتاريخ  31يناير :5111
كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت ،مباشرة أو غير مباشرة ،ودشكل غير مشروع
وبإرادته ،بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها ،أو يعلم أنها ستستخدم كليا أو
جزئيا ،للقيام:

أ -بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى املعاهدات الواردة في املرفق وبالتعريف
املحدد في هذه املعاهدات؛
ب  -بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح
بدنية جسيمة ،أو أي شخص آخر ال يشترك مباشرة في أعمال عدائية في حالة
نشوب نزاع مسلح ،عندما يكون غرو هذا العمل ،بحكم طبيعته أو في سياقه،
موجها لترويع السكان ،أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل
()23
أو الامتناع عن القيام به.
 22ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3-14-313الصادر في  30جمادى ألاولى  51( 3459ماي  )5111بنشر
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات إلارهابية بالقنابل املوقعة بنيويورك في  35يناير  .3991الجريدة
الرسمية رقم  ، 5647الصادرة يوم إلاثنين  14يوليوز .2008
 23ـ أنظر الظهير الشريف رقم  3.15.313الصادر في  0شوال ه  35( 3451جنبر 5115م) بنشر الاتفاقية
الدولية لقمع تمويل إلارهاب املوقعة بنيويورك في  31يناير  . 5111الجريدة الرسمية رقم ،2314
الصادرة يوم الخميس فاتح ماي .5111
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واملقصود باملعاهدات الواردة في مرفق هذه الاتفاقية:
 -1اتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات ،املوقعة بالهاي في  32دجنبر
.3991
 -5اتفاقية قمع ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني ،املوقعة
بمونتريال في  51شتنبر .3993
 -1اتفاقية منع الجرائم املرتكبة ضد ألاشخاص املتمتعين بحماية دولية بمن فيهم
املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبة عليها ،التي اعتمدالاها الجمعية العامة في 33
دجنبر .3991
 -4الاتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ،التي اعتمدالاها الجمعية العامة في 39
دجنبر .3999
 -2اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية املعتمدة بفيينا في  1مارس .3911
 -6البروتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غير املشروعة في املطارات التي تخدم
الطيران املدني الدولي ،املكمل التفاقية قمع ألاعمال غير القانونية املوجهة ضد
سالمة الطيران املدني ،واملوقع بمونتريال في  53فبراير .3911
 -0اتفاقية قمع ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ،املوقعة
بروما في  31مارس .3911
 -1البروتوكول املتعلق بقمع ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات
الثابتة الواقعة على الجرف القاري ،املوقع بروما في  31مارس .3911
 -9الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات إلارهابية بالقنابل التي اعتمدالاها الجمعية
العامة في  32دجنبر .3999
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ويعتبر الفصل  531-3من الباب ألاول املكرر من القانون املغردي املتعلق بمكافحة
إلارهاب لسنة  ،)24( 5111الجرائم آلاتية أفعاال إرهابية ،إذا كانت لها عالقة عمدا
بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى املس الخطير بالنظام العام بواسطة
التخويف أو الترهيب أو العنف:
3ـ الاعتداء عمدا على حياة ألاشخا
اختطافهم أو احتجازهم؛

أو على سالمتهم أو على حرياتهم أو

5ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرو العام ،أو تزييف أختام الدولة
والدمغات والطوابع والعالمات ،أو التزوير أو التزييف املنصو عليه في
الفصول  161و 163و 165من هذا القانون؛
1ـ التخريب أو التعييب أو إلاتالف؛
4ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو
إتالف منشآت املالحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتالف
وسائل الاتصال؛
2ـ السرقة وانتزاع ألاموال؛
6ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال ألاسلحة أو املتفجرات أو الذخيرة
خالفا ألحكام القانون؛
0ـ الجرائم املتعلقة بنظم املعالجة آلالية للمعطيات؛

 24ـ أنظر:
 القانون رقم  11.11املتعلق بمكافحة إلارهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3.11.341بتاريخ  56من ربيع ألاول  51(3454ماي ،)5111الجريدة الرسمية عدد  2335بتاريخ  50ربيع ألاول
 59( 3454ماي .3022 .)5111
 مجموعة القانون الجنائي (املغردي) .وزارة العدل والحريات ،مديرية التشريع ،اململكة املغربية.صيغة محينة بتاريخ  6شوال  2( 3415سبتمبر  64 : .)5133وما بعدها.
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1ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى مشار إليها على التوالي في
املادتين  136و 113من مدونة التجارة؛
9ـ تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال إلارهاب؛
31ـ إخفاء ألاشياء املتحصل عليها من جريمة إرهابية مع العلم بذلك.
ويعتبر أيضا فعال إرهابيا ،باملفهوم الوارد في الفقرة ألاولى من الفصل 531-3
أعاله ،إدخال أو وضع مادة تعرو صحة إلانسان أو الحيوان أو املجال البيئي
للخطر ،في الهواء أو في ألارو أو في املاء ،بما في ذلك املياه إلاقليمية(الفصل -1
 .)531كما يعتبر تمويل إلارهاب فعال إرهابيا بموجب الفصل .531-4
وطبقا للفصل  531 -3-3من القانون الجنائي املغربي (القانون  12-33الصادر سنة
 ،)25( )5132تعتبر أيضا ألافعال التالية جرائم إرهابية:
"  -الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير
منظم ،بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ،إرهابية أيا كان شكلها أو
هدفها أو مكان وجودها .ولو كانت ألافعال إلارهابية ال تستهدف إلاضرار باململكة
املغربية أو بمصالحها؛
 تلقي تدريب أو تكوين ،كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارجاململكة املغربية أو محاولة ذلك ،بقصد ارتكاب أحد ألافعال إلارهابية داخل
اململكة أو خارجها ،سواء وقع الفعل املذكور أو لم يقع؛

 -25الظهير الشريف رقم  3.32.21الصادر في فاتح شعبان  51( 3416ماي  ) 5132بتنفيذ القانون رقم
 16.34القاض ي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية املتعلقة
بمكافحة إلارهاب .الجريدة الرسمية عدد  6162الصادرة بتاريخ  31شعبان ( 3416فاتح يونيو .)5132
أنظر :مجموعة القانون الجنائي ،وزارة العدل والحريات(مديرية التشريع) اململكة املغربية .صيغة
محينة بتاريخ  39شتنبر .) http://adala.justice.gov.ma ( .5136
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 تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاقبكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ،إرهابية داخل اململكة املغربية أو
خارجها أو محاولة ارتكاب هذه ألافعال.
يعاقب على ألافعال املذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ودغرامة
تتراوح بين  2.111و  31.111درهم.
تضاعف العقوبات املشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق ألامر بتجنيد أو
تدريب أو تكوين قاصر ،أو إذا تم استغالل إلاشراف على املدارس أو املعاهد أو
مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها ،للقيام بذلك.
غير أنه ،إذا كان الفاعل شخصا معنويا ،يعاقب بغرامة تتراوح بين 3.111.111
و 31.111.111درهم ،مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية املنصو عليها في
الفصل  65من هذا القانون ،دون املساس بحقوق الغير ودون إلاخالل
بالعقوبات ال ي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص املعنوي أو مستخدميه
املرتكبين للجريمة أو املحاولة.
وحسب الفصل  531-5من نفس القانون الجنائي:
"يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات ودغرامة تتراوح بين 31.111
و 511.111درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو
الصياح أو التهديدات املفوه وها في ألاماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة
املكتوبات واملطبوعات املبيعة أو املوزعة أو املعروضة للبيع أو املعروضة في
ألاماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار
العموم بواسطة مختلف وسائل إلاعالم السمعية البصرية وإلالكترونية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو إلاشادة أو الترويج لفائدة شخص
أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية بإحدى الوسائل املنصو عليها
في الفقرة ألاولى من هذه املادة.
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غير أنه ،إذا كان الفاعل شخصا معنويا ،يعاقب بغرامة تتراوح بين 3.111.111
و 31.111.111درهم مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية املنصو عليها في
الفصل  65من هذا القانون ،دون املساس بحقوق الغير ودون إلاخالل
بالعقوبات ال ي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص املعنوي أو مستخدميه
املرتكبين للجريمة او املحاولة".

31

الفصل الثاني:
تجريم وإدانة إلارهاب في إلاسالم
مراعاة ألبعاد إلارهاب املتعددة وانعكاساته الخطيرة على إلانسانية جمعاء في
مشارق ألارض ومغاربها ،وإسهاما في تصحيح صورة إلاسالم املتسامح ،وإثباتا لزيف
الصور النمطية الجاهزة التي تأبى إال أن تشوه وسطيته ،وإبرازا لتبرؤ إلاسالم
الصريح من إلارهاب ،فقد وجب التذكير بأن الفكر السياس ي إلارهابي يتناقض مع
الذكر الحكيم والسنة النبوية املطهرة ،على عدة مستويات يمكن اختزال أبرزها في
النقط التالية:

أوال  -حفظ السلم وألامن الدوليين من املقاصد الكبرى لإلسالم
َيعتبر إلاسالم قتل النفس بغير حق من
الكبائر( ،)26حيث يقول سبحانه مثال:
﴿         
   
 



    

(﴾ سورة املائدة :آلاية .)13
َ ْ ََ َ ْ ْ
ال املؤ ِّمن ِّفي ف ْس َح ٍة ِّم ْن
قال :لن يز
وأخرج البخاري في صحيحه أن رسول هللا
َ
دينه َما َل ْم يص ْب َد ًما َح َر ًاما )27(.و ّ
صح في حديث آخر أن رسول هللا قال  :أ َّول
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
َ ()28
َ
َ
الدم ِّاء.
اس يوم ال ِّقيام ِّة ِّفي ِّ
ما يقض ى بين الن ِّ
َ َ َ ُّ
َ َ
َ
ور).
 26ـ صحيح البخاري(باب ما ِّقيل ِّفي شهاد ِّة الز ِّ
 27ـ نفس املصدر(ك َتاب َ
ات).
الدي ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ل َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اس يوم ال ِّقيام ِّة).
 28ـ صحيح مسلم(باب املجاز ِّاة ِّب ِّ
الدم ِّاء ِّفي آلا ِّخر ِّة ،وأنها أو ما يقض ى ِّف ِّيه بين الن ِّ
31

لقد ّ
كرم هللا عز وجل إلانسانية جمعاء بغض النظر عن معتقداالاها واختالفاالاها
الطبيعية والاجتماعية والفكرية ،حيث يقول سبحانه في القرآن الكريم﴿:
             

(﴾   سورة إلاسراء :آلاية .)91
وتجفيفا ملنابع الحروب والاستعالء
ُ
العنصري ،وإسهاما في التقريب بين
ّ
الشعوب ،امتثاال لقول املولى عز
وجل  ﴿ :
( ﴾سورة ُ
الحجرات،)31 :
َ َّ
فقـ ـ ـد ذكـ ـ ـر خاتم النبيين واملرسلين
سيدنا محمد إلانسانية قاطبة
َ َ َّ َ َّ ْ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ
احد ،أال ال
احد ،و ِّإن أباكم و ِّ
بأصلها املشترك قائال :يا أيها الناس ،أال ِّإن ربكم و ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َف ْ
ض َل ِّل َع َرِّد ٍي َعلى َع َج ِّم ٍيَ ،وال ِّل َع َج ِّم ٍي َعلى َع َرِّد ٍيَ ،وال أ ْح َم َر َعلى أ ْس َو َدَ ،وال أ ْس َو َد
َ َ
َ َّ ْ
َّ َّ ْ
()29
َعلى أ ْح َم َرِّ ،إال ِّبالتق َوى .أ َبلغت؟

وفعال ،فمن شأن القضاء على نظريات التفوق العرقي أو البيولوجي  -التي ّبررت
َ َّ
َ
وشر َعنت وغذت العديد من الحروب ألاهلية والانفصالية وغيرها من حروب إلابادة
العرقية وعمليات إلارهاب العرقي عبر التاريخ -إلاسهام في:
29ـ شعب إلايمان لإلمام البيهقي.
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 توطيد أسس الاستقرار ّ
والتماسك ّ
والسلم الاجتماعي،
ِ
 وترسيخ القيم الحقيقية للتآخي والتسامح والاحترام املتبادل والتضامن بين
الشعوب،
 ومد جسور التواصل والتفاهم والتفاعل إلايجابي بين مختلف الحضارات،
 وتعزيز ونشر ثقافة ّ
السالم،
 والوقاية من مختلف انتهاكات الكرامة إلانسانية ،إلخ.
وفي نفس إلاطار ،جاء املؤتمر العام ملنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
صدر بتاريخ  59نوفمبر  3991ما
(اليونسكو) املنعقد بباريس في دورته العشرين ُلي ِ
َُ ّ
وليذكر في الفقرة ألاولى من
ُيعرف بـ"إلاعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري"،
املادة ألاولى باألصل املشترك لإلنسانية حيث ذكر أن البشر جميعا ينتمون "إلى نوع
واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد .وهم يولدون متساوين في الكرامة
والحقوق ويشكلون جميعا جزءا ال يتجزأ من إلانسانية".
وأكد في الفقرة ألاولى من املادة الثانية
أن النظريات التي تزعم وجود جماعات
عنصرية هي بطبيعتها أرفع أو أدنى شأنا
من غيرها ،بشكل ُيبرر حق تلك
الجماعات في التسلط أو القضاء على
ُ
من تعتبرهم أدنى منزلة؛ تعتبر نظريات"
ال أساس لها من العلم ومناقضة
للمبادئ ألادبية وألاخالقية لإلنسانية".
َ َّ
وذك َر أيضا في الفقرة الثانية من نفس املادة بأن العنصرية " تشيع الفرقة بين أبناء
ألامة الواحدة ،وتمنع التعاون الدولي ،وتخلق توترات سياسية بين الشعوب .وهي

33

تناقض املبادئ ألاساسية للقانون الدولي ،ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو
السلم وألامن الدوليين".
واعتبرت الفقرة الثانية من املادة الرابعة أن الفصل العنصري هو أحد أخطر
الانتهاكات ،حيث ُيعتبر هو إلابادة الجماعية" ،جريمة ضد إلانسانية وسببا لتعكير
()30

صفو السلم وألامن الدوليين تعكيرا خطيرا".

وال تقتصر الحرمة الشخصية في إلاسالم على ألاحياء ،بل تشمل ،على حد سواء،
ألاحياء وألاموات من املسلمين وغير املسلمين:

َّ ْ
مرت بنا جنازة ،فقام لها النبي
 فعن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما أنه قال:
وقمنا به ،فقلنا يا رسول هللا ،إنها جنازة يهودي؟ فقال :إذا رأيتم الجنازة
()31
فقوموا.

30ـ موقع مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان:
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx

أنظر أيضا:
Pierre M. GALLOIS: "Géopolitique : les voies de la puissance " (Chapitre XI : Eugénisme,
déviation raciale). Plon, 1990. P: 223.

31ـ صحيح البخاري (باب من قام لجنازة يهودي).
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َّ ْ
مرت جنازة فقام لها
 وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا أنه قال:
سول هللا وقمنا معه ،فقلنا يا سول هللا ،إنها يهودية؟ فقال  :إن املوت ٌ
فزع
ر
ر
()32
فإذا رأيتم الجنازة فقوموا.

32ـ صحيح مسلم(باب القيام للجنازة).
31

 وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول :قام النبي
()33
ح ى توارت.
 ومرت بالنبي
ً ()34
نفسا.

وأصحابه لجنازة يهودي

ْ
جنازة فقام ،فقيل له :إنها جنازة يهودي ،فقال :أليست

َ َ ُّ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ض ْوا ِّإلى َما
 ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :ال تسبوا ألاموات ،ف ِّإنهم قد أف
َ
()35
ق َّدموا.
 ويقول عليه الصالة والسالم
أيضا :ألن يجلس أحدكم على
َ
َ
فت ْخلـ َ
ص إلى
جمرة فتحرق ثيابه
جلده ٌ
خير له من أن َيجلس على
()36
قبر.
 ويقول عليه الصالة والسالم
أيضا  :كسر عظم امليت ككسره
()37
حيا.
وقد ّ
حرم إلاسالم تدمير املمتلكات الخاصة ونسف املرافق العامة وتخريب البنيات
التحتية ،حيث يقول سبحانه مثال( ﴾      ﴿ :سورة
ألاعراف :آلاية  .)22ويقول سبحانه

       
أيضا  ﴿ :

             

البقرة .)33-31 :ويقول سبحانه أيضا﴿ :
33ـ
34ـ
35ـ
36ـ
37ـ

﴾ (سورة

      

نفس املصدر (نفس الباب).
صحيح البخاري( باب من قام لجنازة يهودي).
َ ْ
َ َ
ْ َ
ات).
نفس املصدر (باب :ما ينهَى ِّمن س ِّب ألا ْمو ِّ
صحيح مسلم( باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة إليه).
َ
َ َْ
َّ
سنن ابن ماجة( َب ٌ
اب ِّفي النه ِّْي َع ْن ك ْس ِّر ِّعظ ِّام امل ِّي ِّت).
31

    
            

( ﴾         سورة البقرة-515 :
ُ
 .)511وبالنسبة لتحريم العدوان ،يقول سبحانه     ﴿ :
   

﴾ (سورة املائدة.)1 :

ّ
من العنف فقال :إن هللا رفيق يحب الرفق
وحذرنا نبي الرحمة سيدنا محمد
ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف)38(....وقال عليه الصالة والسالم أيضا:
َ
َ َ
َّ
َ
َم ْن ي ْح َرم الرفق ي ْح َرم الخير)39(.وقال أيضاِّ :إذا أ َر َاد الله َع َّز َو َج َّل ِّبأ ْه ِّل َب ْي ٍت خ ْي ًرا
َأ ْد َخ َل َع َل ْيهم الر ْف َق )40(.وقال أيضاَ :م ْن لم َي ْر ْ
حم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس
ِّ
ِّ
َ َّ
َّ َ ْ َ
ُّ ْ َ
()42
()41
َ
َ
َ
الرج ِّال ِّإلى الل ِّه ألالد الخ ِّصم .وقال أيضا :بشروا
منا .وقال أيضاِّ :إن أبغض ِّ
َ
()43
وال تنفرواَ .يسروا وال ت َعسروا.
وما فتئ العلماء واملؤسسات إلاسالمية املختصة يتبرأون عالنية ،عبر القرون ،من
كافة أشكال الفكر إلارهابي ومن مختلف السلوكات الدامية املتطرفة ،حتى ال ُينسب
لإلسالم ما هو منه براء.
هكذا ،وعلى إثر العمليات إلارهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن دي س ي،
بتاريخ  33شتنبر  ،5113استنكرت الدول ألاعضاء في منظمة املؤتمر إلاسالمي ،بشدة
وبشكل جماعي ،هذه العمليات ،وذلك من خالل البيان الختامي للدورة الطارئة
التاسعة لوزراء الخارجية ،املنعقدة بتاريخ  51رجب  3355هـ املوافق لـ  31أكتوبر
 5113م.

 38ـ
 39ـ
 40ـ
 41ـ
 42ـ
 43ـ

ْ
َ َ ْ
الرف ِّق).
صحيح مسلم(باب فض ِّل ِّ
املصدر ذاته(نفس الباب).
مسند أحمد.
املستدرك على الصحيحين.
َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ُّ
َ
الخص ِّام}).
صحيح البخاري(باب قو ِّل الل ِّه تعالى{ :وهو ألد ِّ
َْ
َ
َّ ْ
َّ
صحيح مسلم( َب ٌ
اب ِّفي ألا ْم ِّر ِّبالت ْي ِّس ِّير َوت ْر ِّك التن ِّف ِّير) .
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لقد أدان املؤتمر بقوة أعمال إلارهاب الوحشية التي تعرضت لها الواليات املتحدة
والتي أسفرت عن خسائر فادحة في ألارواح البشرية من مختلف الجنسيات ودمار
هائل وأضرار بالغة بمدينتي نيويورك وواشنطن .وأكد أن هذه ألاعمال تتنافى مع
تعاليم الديانات السماوية والقيم ألاخالقية وإلانسانية .كما أكد ضرورة مالحقة
مرتكبي هذه ألاعمال على ضوء نتائج التحقيقات وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.
وأكد أيضا مؤازرته لهذا الجهد.
وقدم املؤتمر تعازيه معربا عن تعاطفه مع شعب وحكومة الواليات املتحدة وذوي
الضحايا في تلك الظروف الحزينة واملأساوية.
ً
وانطالقا من أحكام معاهدة منظمة املؤتمر إلاسالمي ملكافحة إلارهاب الدولـي ،أكد
املؤتمر استعـداد دولـه لإلسهام بفعالية في أي جهد دولي جماعي  -تحت مظلة ألامم
املتحدة باعتبارها املحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم  -يتوخى تعريف ظاهرة
إلارهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية في املعايير ومعالجة أسبابه
واجتثات جذوره وتحقيق الاستقرار وألامن الدوليين.
وأكد املؤتمر أن مثل هذه ألاعمال املشينة تتنافى ورسالة إلاسالم السماوية السمحة
املناهضة لإلثم والعدوان والداعية إلى السالم والتآلف والتسامح والاحترام بين
الشع ـوب ،موضحا بأن هذه الرسالة تثمن كرامة الحياة إلانسانية وتحرم قتل
ألابرياء.
ورفض املؤتمر أية محاوالت تربط بين إلاسالم الحنيف وألاعمال إلارهابية ،ألامر
الذي ال يخدم الجهـود الجماعيـة ملكافحـة إلارهـاب ويس يء للعالقات بين الشعوب.
وأكد املؤتمر أيضا ضرورة بذل جهد مشترك لتعزيز الحوار وخلق تواصل بين العالم
إلاسالمي والغرب للوصول إلى تفاهم مشترك بينهما يبيي جسور التواصل والتعارف
بين الحضارتين.
ورحب املؤتمر باملواقف التي ُّاتخذت في الواليات املتحدة وغيرها من الدول والتي
دعت إلى تجنب إلاساءة إلى مواطنيها من ذوي ألاصول العربية واملسلمة ،وطالب
املجتمع الدولي باتخاذ التدابير الالزمة لحماية حقوق املدنيين ألابرياء ،وعدم
32

املساس بهم عند اتخاذ أي إجراءات وقائية في التصدي لظاهرة إلارهاب ،مستنكرا
()44
صدور بعض ألاصوات الشاذة التي حاولت إلاساءة لإلسالم واملسلمين...
وعلى إثر ألاعمال إلارهابية التي شهدالاها العاصمة الفرنسية باريس ،بتاريخ  33نونبر
 ،5132أصدر املجلس ألاورودي للعلماء املغاربة ،بتاريخ  33نونبر  ،5132بالغا أدان
فيه بشدة هذه ألاعمال ال ي ذهب ضحيتها عدد كبير من ألابرياء.
وأمام فداحة هذه ألاحداث الـ َمقيتة ،حرص املجلس "على تقديم أصدق عبارات
التعازي وأعمقها ألسر الضحايا ولكافة الشعب الفرنس ي" ،داعيا "كافة املواطنين
للتسلح بقيم التعايش النبيلة بغية التصدي ملثل هذه ألاعمال الوحشية ال ي
()45
تمثل تهديدا لإلنسانية جمعاء".
وعلى إثر ألاعمال إلارهابية التي استهدفت العاصمة ألاوربية والبلجيكية بروكسيل
صبيحة يوم الثالثاء  55مارس  ،5132أصدر نفس املجلس بالغا أدان فيه بشدة
هذه ألاعمال التي خلفت  15قتيال من  31جنسية مختلفة وحوالي  131جريحا،
ّ
ُ
مذكرا بأن هذه ألاحداث ألاليمة ال ُيقرها دين أو عقل أو خلق .وقد تقدم "املجلس
بأصدق عبارات التعازي واملواساة ألسر الضحايا وكافة الشعب البلجيكي" ،داعيا
كافة املواطنين " إلى التمسك بقيم التعايش النبيلة والتصدي بكل حزم ملثل هذه
()46
ألاعمال إلاجرامية ال ي تشكل تهديدا لألمن والسلم العامليين".
وعلى إثر العمل إلاجرامي الذي استهدف مدينة نيس مساء يوم الخميس  33يوليوز
 ،5132أصدر املجلس بالغا أدان فيه بشدة هذا العمل إلارهابي الذي خلف عددا
من الضحايا ألابرياء ور ّوع آلامنين.

 44ـ نص البيان الختامي للدورة الطارئة التاسعة لوزراء خارجية منظمة املؤتمر إلاسالمي منشور على
موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org/arabic/conf/fm/Ext/doha%20extraordinary%20final.htm

 45ـ أنظر نص البالغ على موقع املجلس ألاوردي للعلماء املغاربة:
www.ceomeurope.eu

 46ـ نفس املصدر.
39

وأمام بشاعة هذا الحدث ،تقدم املجلس بأصدق عبارات التعازي واملواساة ألسر
ً
الضحايا وكافة الشعب الفرنس ي ،معلنا عن تضامنه التام مع سكان مدينة ِنيس،
وداعيا الجميع إلى التآزر في مواجهة مثل هذه ألاعمال إلاجرامية ،التي تشكل الاهديدا
()47
لألمن والسلم في كل مكان.

 47ـ املصدر ذاته.
11

)1(

 أخالقيات الحرب الدفاعية في إلاسالم- ثانيا
حق الدفـ ـاع الشرعي في إلاسالم
يتعين التذكير في هذا الباب
أوال بأن إلاسالم ال يرخص
بالحرب إال لصد عدوان
َّ ) أي أن48(.املعتدين
السالم
هو ألاصل والقاعدة العامة
 وبالتالي فإن،في إلاسالم
الحرب ليست إال استثناء
.َيخص الدفاع الشرعي

ً
ّ انتهاكا ساف ًرا
للسالم وضرورة ُملحة ال ُيلجأ إليها أساسا إال
إن إلاسالم يعتبر الحرب
. وذلك وفق ضوابط واضحة املعالم،الحتواء فتنة املعتدين
 من سورة الحج للمؤمنين19  رخصت آلاية، سنة من الاضطهاد32  وبعد،هكذا
بالدفاع عن أنفسهم ضد أولئك الذين قاتلوهم ظلما وعدوانا من أجل إكراههم على
 وقد نزلت هذه آلاية قبل معركة بدر التي جرت وقائعها في السنة.عبادة ألاصنام
. وهي املعركة التي سجلت بداية الحرب الدفاعية،) م253( الثانية من الهجرة
:) حيث يقول الحق جل وعال49(...وتتضمن هذه آلاية ترخيصا عاما بالدفاع الشرعي
              ﴿
                 
              

.)11-19 : ﴾ (سورة الحج    
48. Le Noble Coran (Mushaf Mohammedi), Nouvelle traduction française du sens de
ses versets par le Professeur Mohammed Chiadmi. (Glossaire) Fondation Mohammed
VI pour l’édition du Saint Coran. Imprimé sous les presses de l’Imprimerie de Fedala.
Mohammedia – Maroc. Deuxième édition 2012. P: 691.
49. Ibid . P: 344.
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وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى أن زعماء قريش  -الذين كانوا يدافعون بشراسة
عن نظام العبودية وإلاكراه في الدين (عبادة ألاوثان)  -تدارسوا ثالثة سيناريوهات
للتخلص من خاتم ألانبياء واملرسلين :السجن حتى املوت ،أو الطرد من (أحب البقاع
إليه  :مكة املكرمة )،أو الاغتيال.
ُ َ
وبعد املناقشة ،تم استبعاد الخيارين ألاول َيين واستقر رأي الجميع على خيار
الاغتيالُّ ،
واتفق على أن ينتقوا من كل قبيلة غالما في ُمقتبل العمر ،ثم ُيعطى كل
ً
ً
واحد منهم سيفا صارما ،ليضربوه ضربة رجل واحد ،فيتفرق دمه في القبائل كلها،
فيعجز بنو هاشم عن الانتقام بحيث أنهم لن يجرؤوا على شن حرب على كافة
ُ
َ
ل
باملؤامرة حتى
القبائل املتآمرة أو املطالبة بأي تعويض .وما إن أخبر رسو هللا
()50
بدأ يستعد للهجرة إلى يثرب.
ُ
وتختزل آلاية  11من سورة ألانفال  -التي نزلت قبيل الهجرة( - )51هذه املؤامرة،
حيث يقول هللا عز وجل        ﴿ :
.﴾       
وفي إطار سياسة الاضطهاد التي مارستها قريش ،أخرج البخاري في صحيحه مثال أن
َ َ َْ
َ َّ
عبد هللا بن مسعود ،رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه ،قال :كأ ِّني أنظر ِّإلى الن ِّب ِّي ،
َ ََ َ ْ َ َ
َ ْ َ ًّ َ َ ْ
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ل
يح ِّكي ن ِّبيا ِّمن ألان ِّبي ِّاء ،ضربه قومه فأدموه ،وهو يمسح الدم عن وج ِّه ِّه ويقو :
َ
َ َ
ْ
َّ
َ
َ ()52
الله َّم اغ ِّف ْر ِّلق ْو ِّمي ف ِّإ َّنه ْم ال َي ْعلمون.
َ َ
وأخرج البخاري أيضا أن ُعر َوة ب َن ُّ
الَ :س َأل ُت اب َن َعمرو بن َ
الزَبيرَ ،ق َ
اص عن أش ِّد
الع
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َّ
َ
الَ « :بي َنا َّ
ص َن َع ُه املُشر ُكو َن ب َّ
َش ي ٍء َ
النب ّي َ ،ق َ
ص ِلي ِفي ِحج ِر الكع َب ِةِ ،إذ
الن ِب ُّي ي
َ ِ
ِ ِ ِ
َ َ ََ ُ َ ً َ ً ََ َ َ َ
َ
ََ ََ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
أق َب َل ُعق َبة ب ُن أ ِبي معي ٍط ،فوضع ثوبه ِفي عن ِق ِه ،فخنقه خنقا ش ِديدا» ،فأقبل أبو
َبكر َح َّتى َأ َخ َذ ب َمنكبهَ ،و َد َف َع ُه َعن َّ
َ َ
وقال      ﴿ :
الن ِب ّ ِي
ِ ِِِ
ٍ
ِ
[ ﴾غافر.]51 :

َ
َ
َ
يث الغ ِّار).
 .52صحيح البخاري (باب ح ِّد ِّ

50. Le Noble Coran…, Op.cit. P: 181.
51. Ibid. P: 181.
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َّ
ََْ
َ
اج ٌد
س
ه
الل
وأخرج البخاري أيضا أن عبد هللا رض ي هللا عنه قال :بينا َرسول ِّ
ِّ
َ َ َْ َ
اس م ْن ق َرْيش م َن امل ْشرك َين ،إ ْذ َج َاء ع ْق َبة ْبن َأدي م َع ْيط ب َس َلى َ
ٌ
ور،
ز
ج
ن
وحوله
ِّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ
َ َ َ َ ََ َ
َّ َ
َّ
السالم،
اط َمة َعل ْي َها
فقذفه على ظ ْه ِّر الن ِّب ِّي  ،فلم ي ْرفع َرأسه ح ى جاءت ف ِّ
ْ َ
َ
ََ َ َ ْ
َ َ َ َ َ ()53
فأخذت ِّم ْن ظ ْه ِّر ِّهَ ،و َد َعت َعلى َم ْن صنع ذ ِّلك...
َ َ ْ
وأخرج مسلم في صحيحه أن أبا جهل قالَ :ه ْل ي َع ِّفر م َح َّم ٌد َو ْج َهه َب ْين أظه ِّرك ْم؟
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
الالت َو ْالع َّزى َلئ ْن َرَأ ْيته َي ْف َعل َذل َك َ َأل َط َأ َّن َع َلى َر َق َبتهَ ،أوْ
ف ِّقيل :نعم ،فق
ِّ
ال :و ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
ََ
َ َ َ َ َ َ ََ
َ
ُّ
َأل َعف َر َّن َو ْ
َوه َو ي َ
الت َراب .ثم أتى َرسو َ
َ
ل
ص ِّليِّ ،ليطأ على رقب ِّت ِّه ،فما
هللا
ي
ف
ه
ه
ج
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ال :إنَّ
َ
َ
يل لهَ :ما لك؟ فق َ
َفج َئه ْم منه إال َوه َو َينكص على ع ِّق َب ْي ِّه َو َيت ِّقي ب َيد ْي ِّه ،ف ِّق َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ً
ً
ً
َ ْ ََ
َ
َ
َْ َََْ
َْ
ْ
ََ ْ َ ْ َ
َ َ
هللا « :لو دنا ِّم ِّني
بي ِّني وبينه لخندقا ِّمن ن ٍار وهوال وأج ِّنحة ،فقال َرسول ِّ
َال ْخ َت َط َف ْته ْاملَ َالئ َكة ع ْ
ْ ً ()54
ض ًوا عضوا».
ِّ
ُ
وأخرج مسلم أيضا أن سهل بن سعد ُسئل عن ُجرح رسول هللا يوم أحد فقال:
َ َ ْ َ َ َ َ َْْ َ َ ْ
ََ َ ْ
َ َ ْ
ضة َعلى َرأ ِّس ِّه ،فكانت
اعيته ،وهشم ِّت البي
هللا  ،وك ِّسرت رب ِّ
ج ِّرح وجه َرسو ِّل ِّ
َ
َ
َ
َ َ ْ
َ َ
َت ْغسل َّ
الد َمَ ،وكان َع ِّل ُّي ْبن أ ِّدي ط ِّال ٍب َي ْسكب َعل ْي َها
هللا
ف ِّ
ِّ
اطمة ِّبنت َرسو ِّل ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ً َ ْ
ب ْامل َجن ،فل َّما َ أ ْت فاط َمة أ َّن امل َاء ال َيزيد َّ
الد َم ِّإال كث َرة ،أخذت ِّقط َعة َح ِّص ٍير
ر
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ً َّ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َْ
َ
َّ ()55
َ
فأحرقته ح ى صار رمادا ،ثم ألصقته ِّبالجر ِّح ،فاستمسك الدم.
ُش َّج في رأسه َيو َم ُأ ُحدَ ،ف َج َع َل َيس ُل ُت َّ
ُ
الد َم
هللا
ٍ
وصح في رواية أخرى أن َرسول ِ
َ
َ ُ ََُ ُ َ ْ َ
َ َ
ف ي ْفلح َق ْو ٌم َش ُّجوا َنب َّيه ْمَ ،و َك َ
اع َيتهَ ،وه َو َي ْدعوه ْم ِّإلى
ب
وا
ر
س
عنه ،ويقول« :كي
ر
ِّ
ِّ
ِّ
()56
هللا؟
ِّ
وكثيرا ما تعرض للتعذيب املسلمون ألاوائل الذين اعترضوا على النظام الاستبدادي
ُ
القرش ي ،ويتعلق ألامر بالخصوص بـ "امل َ
ستعبدين" واملستضعفين ألاشد فقرا.
ولإلفالت من هذا التنكيل كان يتعين عليهم إنكار ألوهية الواحد ألاحد وال ّ
صدع
()57
بصوت عال بألوهية ألاصنام.
 .53سلى جزور :السلى هي اللفافة ال ي يكون فيها الولد في بطن الناقة .والجزور الناقة املجزورة.
َ َ
َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
استغنى﴾.
﴿إن ِّإلانسان ليطغى أن رآه
 .54باب قوله تعالىِّ :
 .55صحيح مسلم ( َباب غزوة أحد).
 .56نفس املصدر ،نفس الباب.
57. Ibid. P: 282.
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ومن الذين خضعوا للتنكيل بالل بن رباح الحبش ي ،رض ي هللا عنه وأرضاه ،الذي
ُعذب بقسوة من طرف أمية بن خلف ،حيث كان ُي ّ
عرضه ألشعة الشمس املحرقة
ً
يوما بعد يوم ،فيطرحه على ظهره ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتوضع على صدره ثم
يقال له :ستظل هكذا حتى تموت ،أو تكفر بمحمد ،أو تعبد الالت والعزى ،فيقول
َ َ
()58
بالل" :أحد أحد".
ً
وذات يوم" ،أخذوه فكتفوه ،ثم جعلوا في عنقه حبال من ليف ،فدفعوه ِّإلى
()59
صبيانهم ،فجعلوا يلعبون به بين أخشبي مكة ،فإذا َملوا تركوه".

58ـ أنظر مثال:
 "تاريخ دمشق" البن عساكر .الجزء العاشر .دار الفكر.445 : .3992 . .59أنظر مثال:
"الطبقات الكبرى" البن سعد .الجزء الثالث .دار الكتب العلمية ،بيروت 3431 .ه.306 : .3991/ "تاريخ دمشق" البن عساكر .املرجع السابق .الجزء.555 : .54 : "أسد الغابة في معرفةالصحابة" البن ألاثير الجزري .تحقيق :علي محمد معوو  -عادل أحمد .الجزءألاول .دار الكتب العلمية3432 .هـ  3994 -م.432 : .
11

ويمكن أن نستحضر أيضا الجريمة البشعة والنكراء التي اقترفها أبو جهل ضد
ُس ّ
مية بنت خياط(أم عمار بن ياسر) رض ي هللا عنها وأرضاها ،حيث وجأها ِّب َح ْربة

()60

في قب ِّلها فقتلها.

60ـ أنظر مثال:
"إلاستيعاب في معرفة ألاصحاب" البن عبد البر .الجزء الرابع .دار الجيل بيروت.3164: .3995 ."إلاصابة في تمييز الصحابة" البن حجر العسقالني .الجزء السادس .دار الكتب العلمية ،بيروت .3432.211:
11

وإذا كان بعض الصحابة قد أظهروا استماتة منقطعة النظير ،رغم شدة البطش،
فإن آخرين()61قد انتهى بهم ألامر ،تحت وطأة التعذيب ،إلى إبداء "إلاذعان
()62

الظاهري"لكن مع اطمئنان قلوبهم باإليمان.

ُ
ِوبلغة العصر ،فإنه ال يمكن اليوم ملنظمات حقوق إلانسان التي تحترم نفسها إال
ُ
ُ
أن تندد بشدة بمثل هذه الجرائم الفظيعة التي تشبه جرائم الحرب املنتهكة
لقواعد القانون الدولي إلانساني أو ما ُيعرف بـ "الجرائم املرتكبة ضد إلانسانية" ،أو
جرائم التعذيب املمنوعة دوليا التي تحظرها على سبيل املثال "اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
()63
الـمـهينة" التي اعتمدالاها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة .3913
املنحى التصاعدي لعمليات الاضطهاد وتعدد
وبعد أن الحظ رسول هللا
الاعتداءات الوحشية من طرف قريش ،أوص ى أتباعه ،الذين كانوا يفتقرون للحماية
في مكة ،بالهجرة إلى أرض الحبشة ،حيث قال لهم :لو خرجتم إلى أرو الحبشة
ً
ً
فإن وها َم ِّلكا ال يظلم عنده أحد وهي أرو ِّصدق ح ى يجعل هللا لكم فرجا مما
أنتم فيه ،فخرج مسلمون من أصحاب رسول هللا إلى أرض الحبشة مخافة
ً
()64
الفتنة وفرارا إلى هللا بدينهم فكانت أول هجرة في إلاسالم.
وكان أول فوج من املهاجرين يتألف من أحد عشر رجال وأربع نسوة .وكان في
مقدمتهم عثمان بن عفان رض ي هللا عنه (الخليفة الثالث لرسول هللا )وزوجته
رقية (بنت رسول هللا ) .وقد خرجوا متسللين  -في شهر رجب من السنة الخامسة
من البعثة  -حتى ال ترصدهم عيون قريش ،وذلك عن طريق الشعيبة ،فوجدوا
سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة )65(.وعندما علمت قريش بخبرهم حاولت
 .61مثل الصحادي عمار بن ياسر الذي رأى والديه وهما يقتالن.
62. Le Noble Coran…, op.cit, p: 282.

63ـ دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  56يونيه  ،3910وفقا للمادة .)3( 50
64ـ "الروو ألانف في شرح السيرة النبوية البن هشام" ألدي القاسم السهيلي .تحقيق :عمر عبد السالم
السالمي .ج .1:دار إحياء التراث العردي ،بيروت .الطبعة ألاولى3453 ،هـ5111 /م.351 : .
65ـ الطبقات الكبرى البن سعد .الجزء ألاول .مرجع سابق.329 : .
11

اقتفاء أثرهم .لكن ما إن وصلت إلى الشاطئ حتى وجدالاهم قد غادروه ،حيث وجدوا
امللك النجاش ي.
ألامان التام في أرض املهجر ،ولقوا الحفاوة البالغة وإلاكرام من ِ
لطائفة أخرى من املسلمين
وبسبب هذا الترحيب والتكريم ،سمح رسول هللا
بالهجرة ،وكانت املحاولة في هذه املرة أشق وأصعب من سابقتها ،حيث حاولت
أجهزة الرصد واليقظة القرشية إجهاضها ،غير أن جهودها باءت بالفشل ،وبالتالي
فقد تمكنت هذه الطائفة من العبور إلى بر ألامان .وكانت تتألف من ثالثة وثمانين
رجال وثماني عشرة امرأة ،ينتمون إلى عدة بطون من قريش.
على ضوء هذه الحقائق والوقائع ،وفي هذا السياق التاريخي ،ينبغي فهم السياسة
الدفاعية التي اعتمدها رسول هللا بعد استقراره في املدينة:
 فبالنسبة ملعركة بدر  -التي جرت وقائعها خالل السنة الثانية من الهجرة -
لم يكن هو
وخالفا الفتراءات بعض املستشرقين ،فإن الهدف ألاول لرسول هللا
خوض حرب ضد أعدائه وسلب أموالهم ،ولكن استرداد جزء من الثروات التي
()66
صودرت ظلما من املسلمين بمكة قبل هجرالاهم القسرية.
املمارسة الرسمية املعاصرة للكونفدرالية السويسرية في مجال إرجاع ألاموال
املنهوبة من طرف الحكام املستبدين إلى بلدانها ألاصلية
في إطار املقارنة التاريخية ،واستنادا إلى السيدة باسكال بايريسفيل
 ،Baeriswylكاتبة الدولة واملديرة السياسية بوزارة خارجية الكونفدرالية السويسرية،
فقد أرجعت سويسرا فعال ،على مدار العشرين سنة املاضية ،إلى البلدان السائرة
في طريق النمو ،حوالي  1,8مليار دوالر من ألاموال املنهوبة من ِقبل ُحكامها
()68
املستبدين.
()67

Pascale

66. Le Noble Coran…, op.cit, p: 179.

 .67تولت في وقت سابق منصب نائبة مدير القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية.
68. Site Swissinfo : Interview avec l’ambassadrice Pascale Baeriswyl, vice-directrice de
la Direction du droit international public au Département fédéral des affaires
er
étrangères(Confédération suisse). www.swissinfo.ch , 1 octobre 2015.
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عينات من ألاموال املنهوبة ال ي أعادتها
سويسرا رسميا إلى بلدانها ألاصلية
السنة
5115
5111
5112
5110
5111
5135
5135
5132

املبلغ
 95مليون دوالر أمريكي
 614مليون دوالر أمريكي
 011مليون دوالر أمريكي
 332مليون دوالر أمريكي
 04مليون دوالر أمريكي
 41مليون دوالر أمريكي
 41مليون دوالر أمريكي
 5,7مليون دوالر أمريكي

املصدر :سويس أنفو ،استنادا إلى وزارة خارجية
الكونفدرالية السويسرية

 وفي إطار مواصلة جيوسياستهم الهجومية والعدوانية ضد املسلمين املهاجرين
وألانصار ،قرر زعماء قريش وحلفاؤهم ،مهاجمة املدينة ،خالل السنة الخامسة من
الهجرة ،لالستيالء على ثرواالاها وإبادة املسلمين على بكرة أبيهم .وهكذا ،فقد تحالفوا
في معركة ألاحزاب املعروفة أيضا بمعركة الخندق .وكان الحلفاء املعتدون يتألفون
من  31.111مهاجم مقابل  1111مدافع فقط من املسلمين.
وقد اختزل ابن سعد في طبقاته هذا املشهد العدواني ،حيث كتب يقول]...[ ":
َ
ََ ُ َ َ َ
َ
َ
َو َت َج َّه َزت ق َرْي ٌ
ش َو َج َم ُعوا أ َح ِاب َيش ُهم َو َمن ت ِب َع ُهم ِم َن ال َع َر ِب فكانوا أ ْرَد َعة آال ٍف،
َْ َ
َ ْ
ّ
َ َْ َ َ
َ ََ ُ
الل َو َاء في َدار َّ
الند َو ِة َو َح َمل ُه عث َمان ْبن طل َحة ْب ِّن أ ِّدي طل َحةَ ،وق ُادوا َم َع ُهم
وعقدوا ِ
ِ
ِ
َ ََ ُ َُ ُُ َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ ٌ َ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
س وكان معهم ألف وخمس ِّمائ ِّة ب ِّع ٍير ،وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن
ثالث ِّمائ ِّة فر ٍ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َح ْرب ْبن أ َم َّية َو َوافت ُهم َبنو سل ْيم ب َم ّر الظه َرانَ ،و ُهم َس ْبعمائة َي ُق ُ
ود ُهم سف َيان ْبن
ِّ ٍ
ِ
ِّ ِّ
ٍ ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
س ح ِّليف ح ْر ِّب ب ِّن أمية ،]...[ ،وخ َرجت مع ُهم بنو أس ٍد يقودهم طلحة
َع ْب ِّد ش ْم
ٍ
َْ َْ
َ
ألا َسد ُّيَ ،و َخ َر َجت َف َزا َرة َف َأو َع َبتَ ،و ُهم َأ ْلف َبعير َي ُق ُ
ود ُهم ع َي ْينة ْبن
ْبن خوي ِّل ٍد
ِّ
ِّ ٍ
َ
َ ََ َ
صنَ ،و َخ َر َجت َأ ْش َجع َو ُهم َأ ْرَدعم َائة َي ُق ُ
ْ
ود ُهم َم ْسعود ْبن رخ ْيلةَ ،وخ َر َجت َبنو م َّرة
ِّ ٍ
ِّح ٍ
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ود ُه ُم ْال َحا ث ْبن َع ْوفَ ،و َخ َر َج َم َع ُهم َغي ُر ُهم [َ .]...ف َك َ
َو ُهم َأ ْرَدعم َائة َي ُق ُ
ان َج ِم ُيع
ِّر
ٍ
ِّ ٍ
َ
َ
ُ
َ
()69
ال َقوم َّالذ َ
ين َوافوا الخن َد َق ِم َّمن ذ ِك َر ِم َن ال َق َبا ِئ ِل َعش َرة آال ٍف [.]...
ِ ِ
َ
َّ
أمر هذا التحالف أخبر َّ
الن َ
اس بمكر َع ُد ّ ِو ِهم
هكذا ،وعندما َبل َغ َر ُسو َل الل ِه
ََ َ َ ََ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َواستشا َر ُهم ،فأشار علي ِه سلمان الفا ِر ِس ي رض ي هللا عنه وأرضاه بخطة دفاعية
َ
محضة تتمثل في حفر خن َد ٍق كحاجز أميي وسد منيع بين املعتدين واملسلمين،
ََ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِإلى َسف ِح َسل ٍع َو َج َع َل َسل ًعا
"فأع َج َب ذ ِل َك املس ِل ِم َين َو َعسك َر ِب ِهم َر ُسو ُل الل ِه
ََ َ َ
َّ
َ َ َ َ
َ َ َ ََ َ ُ
َ
ان املس ِل ُمون َيو َم ِئ ٍذ ثالثة آال ٍفَ ،واس َتخلف َعلى امل ِد َين ِة َعب َد الل ِه اب َن
خلف ظه ِر ِه وك
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُأ ّم َمك ُتوم ُث َّم َخن َد َق َعلى املد َينةَ ،و َج َع َل املسل ُمون َيع َملون ُمس َتعجل َين ُي َباد ُر َ
ون
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ََ
َ َ َ َّ َ ُّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ َُ َ َُ ّ َ ُ
ُ
ُ
ُقد َ
وم َعد ّ ِو ِهم علي ِهم ،وع ِمل رسول الل ِه معهم ِبي ِد ِه ِلين ِشط املس ِل ِمين ،ووكل ِبك ِل
َ َ َ ْ َْ
َ
ون َيحف ُر َ
َجانب من ُه َقو ًما َف َك َ
َ
ون من َناح َية َراتج إ َلى ذ َ
ان ْامل َ
اب ،وكان ِت ألانصار
ب
ر
اج
ه
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
ِّ
ٍ ِّ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ون من ذ َباب إلى َج َبل َبني ع َب ْيدَ ،وك َ
َ
َ
ان َسا ِئ ُر امل ِد َين ِة ُمش َّبكا ِبال ُبن َي ِان ف ِه َي
ٍ
يح ِف ُر ِ
ِّ َ ِّ
ٍ ِّ
َ
َ
َ َ
ْ ْ
َ
َ َ
كال ِحص ِنَ ،وخن َدقت َبنو َع ْب ِّد ألاش َه ِّل َعلي َها ِم َّما َي ِلي َرا ِّت ٍج ِإلى خل ِف َها َح َّتى َج َاء الخن َد ُق
ُ
َ
َ َ
َ
َ
ّ
ِمن َو َر ِاء املس ِج ِدَ ،وخن َدقت َب ُنو ِد َين ٍار ِمن ِعن ِد ُجرَبا ِإلى َمو ِض ِع َد ِار اب ِن أب ٍي [،]...
ََ
َو َف َر ُغوا من َحفره في س َّتة َأ َّيام [َ ]...و َك َ
ان َيحم ُل [ ]...ل َو َاء املُ َهاجر َ
ين َزي ُد ب ُن َحا ِرثة،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
َو َك َ
َ ُ ُ ُ َ َ َ ()70
َ
َ
ان َيح ِم ُل ِلو َاء ألانص ِار سعد بن عبادة".
وفوجئ املشركون بالخندق َو َقالوا :إ َّن َهذه َملَك َ
يدة َما َك َان ِت ال َع َر ُب َتص َن ُع َهاَ ،ف ِق َ
يل
ِِ ِ
ِ
َ
َّ َ َ ُ َ ُ ً َ ًّ َ َ َ َ َ
َ
َ
ل ُهمِ :إن معه رجال فا ِر ِسيا أشار علي ِه ِبذ ِلك .ولذا ،فقد عسكروا حول الخندق
َ
ضاربين حصارا ُمحكما على املدينة .ولم يحدث قتال ،غير أن بعض املشركين حاولوا
التسلل عبر ثغرة بالخندق ،فوقف لهم املسلمون باملرصاد فارتد بعض الهاجمين
ُ
وقتل بعضهم.
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ
َ
ً َ
َ
يحا ش ِد َيدة
اب
ز
ح
ألا
وبعد هذا الابتالء ،جاء الفرج حيث أرسل الله عز وجل على
ِ ِر
َ ُ َ
َ َ
َ َ
َ
َ ُ َ َ َ
ُُ
وب ،فلم تبق ل ُهم خي َمة َوال شيئا َولم توقد ل ُهم نارَ ،ولم َي ِقر ل ُهم ق َرار َح َّتى
الهب ِ
ارَت َح ُلوا َخائب َين َخاسر َ
ين .وتلخص آلايات  33-9من سورة ألاحزاب هذه الجيوسياسة
ِِ
ِ ِ
العدوانية حيث يقول سبحانه:
69ـ طبقات ابن سعد .ج .5:مرجع سبق ذكره.
70ـ نفس املصدر .ج 21 : .5:وما بعدها.
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            ﴿
             
         
     

.)33-9 : ﴾ (سورة ألاحزاب         
َ
َ
َّ
َ ُ
َ
 لم َي َنالوا خي ًرا َوك َفى سبحانه-  إلى مكة-  َر َّد الل ُه عز وجل املعتدين ِبغي ِظ ِهم،وهكذا
ُ
)71( َ َ
.املؤ ِم ِن َين ال ِقتال

رسم تقريبي يؤرخ ملرحلة متقدمة من الجيوسياسة الهجومية العدوانية
)72(

 وللسياسة العسكرية الدفاعية الحكيمة لرسول هللا،لقريش وحلفائها

 ولم تمض سنتان على إبرام صلح الحديبية (في السنة السادسة من
ّ
) حتى نقض زعماء مكة هذه الاتفاقية قبل أن تنقض ي مدة صالحيتها251/الهجرة
 فعندما طلب بنو نفاثة (وهم ِمن بيي َبكر) من زعماء:التي ُحددت في عشر سنوات
ُ َ
خرج، وهكذا. استجابوا لطلبهم،قريش أن ُي ِعينوهم َعلى خزاعة بالرجال والسالح
71. Le Noble Coran…, op.cit. PP 431F.

. بتصرف،5133 ـ أطلس ألاديان72
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حشد من قريش متنكرين متنقبين ،منهم صفوان بن ُأ ّ
مية وحويطب بن َعبد العزى
()73
ومكرز بن حفص بن ألاخيف .فهجموا على خزاعة ،وقتلوا منهم عشرين رجال.

أن اتفق مع قريش في الشرط الثالث
ويجدر التذكير هنا بأنه سبق لرسول هللا
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َّ
ْ
من هدنة الحديبية َعلى " ...أنه َم ْن أ َح َّب أن َي ْدخ َل ِّفي َعق ِّد م َح َّم ٍد َو َع ْه ِّد ِّه َدخ َل
َََ ََ ُ َ َ ُ
َ
فيهَ ،و َم ْن َأ َح َّب َأ ْن َي ْدخ َل في َع ْقد ق َرْ
اعة
ش َو َع ْه ِّد ِّه ْم َدخ َل ِّف ِّيه " ،فتواثبت خز
ي
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ُ
ُ
َ
َ
َف َقالواَ :نح ُن في َعق ِد ُم َح َّم ٍد َو َعه ِد ِهَ .و َت َواث َبت َب ُنو َبكر ف َقالواَ :نح ُن في َعق ِد ُق َ
ش
ي
ر
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
َو َعه ِد ِهم )74(،وبالتالي فقد أصبح من ي ِغير على خزاعة ،كمن يغير على املسلمين .علما
.315 :

73ـ طبقات ابن سعد ،مرجع سابق .ج5:
74ـ أنظر مثال:
"السيرة النبوية" البن هشام .ج .5:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البادي الحلبي وأوالده بمصر .الطبعة:
الثانية3102 ،هـ  3922 -م.130: .
 "الروو ألانف في شرح السيرة النبوية" ألدي القاسم السهيلي .الجزء السادس .دار إحياء التراثالعردي ،بيروت .الطبعة :ألاولى 3435 ،هـ .465 : .
 " عيون ألاثر" ألدي الفتح اليعمري املعروف بابن سيد الناس .تعليق :إبراهيم محمد رمضان .الجزءالثاني .دار القلم – بيروت .الطبعة :ألاولى.363 : .3991/3434 ،
 "الاكتفاء" ألدي الربيع سليمان بن موس ى الكالعي .الجزء ألاول .دار الكتب العلمية – بيروت .الطبعة:ألاولى3451 ،ه469 : .ـ
 "البداية والنهاية" البن كثير .ج . 4:دار إحياء التراث العردي.395 : .3911 .11

أن قريشا بتأييدهم ومؤازرالاهم لبيي بكر في اعتدائهم على خزاعة ،نقضوا اتفاقية
الهدنة التي أبرموها مع املسلمين.
اتفاقية الحديبية ملغاة وقرر بالتالي الدخول إلى
ولذا ،فقد اعتبر رسول هللا
مكة على رأس جيش يتألف من عشرة آالف ( )31.111فرد)75( .ولم يلق الجنود
املسلمون أية مقاومة باستثناء خالد بن الوليد الذي لقيه صفوان بن ُأ ّ
مية َو ُس َهي ُل
َ
ُ
بن َعمرو َو ِعك ِر َمة ب ُن أ ِبي َجه ٍل ِفي جمع ِمن قريش ،فمنعوه ِّمن الدخول وشهروا
َ
َ ََ
َّ ْ َ َ َ َ
()76
اح خ ِالد ِفي أص َح ِاب ِه َوقاتل ُهم فانهزموا أقبح الانهزام...
السالح ورموا ِّبالنب ِّل فص
َّ
َ َ
َ
يد َر ِض َي الل ُه َعن ُه
وقد أخرج البخاري في هذا الشأن أن رجلين ِمن خي ِل خ ِال ِد ب ِن الوِل ِ
َ َ َُ
ُ
ز
الفه ِر ُّي )77(،علما
ر
جاب
بن
ر
ك
وأرضاه قتال َيو َم ِئ ٍذ .ويتعلق ألامر ب ُح َبيش بن ألاشع ِر ،و
ٍِ ِ
َ ْ ُّ َ
ََ
أنه سبق لنبي الرحمة أن أمر قادة جيشه قبل دخول مكة أن َيكفوا أ ْي ِّد َيه ْم فال
َ
َ
ً
َّ َ ْ َ َ َ ْ ()78
َ
يقا ِّتلوا أحدا ِّإال من قاتلهم.
وهكذا ،فدخول نبي الرحمة مكة (في السنة الثامنة من الهجرة) لم يكن يوم انتقام
وتعطش لسفك الدماء ،بل كان يوم عفو وصفح وصلة لألرحام .كما كان ضرورة
ملحة إلقرار ألامن والسلم والوئام ،ووضع حد لـنظام العبودية والظلم والاضطهاد
بكافة أشكاله الذي كانت ترعاه وتسهر عليه قريش وحلفاؤها.
 بالنسبة ملعركة ح ْنين وبعد هزيمة قريش ،احتشدت قبيلتا هوازن وثقيف  -تحت
قيادة مالك ب ِن عوف النصري  -بأوطاس ،وذلك استعدادا لإلغارة على مكة وقلب
ُ
()79
خبر رسول هللا
أ
الوضع ألاميي الجديد الذي أصبح ينعم به املؤمنون .وعندما ِ
بهذا التهديد ،وجد نفسه مضطرا للدخول في معركة ُحنين ،حيث خرج ِإليهم ِفي اثيي

75. Le Noble Coran …, op.cit. PP 559 F.

76ـ طبقات ابن سعد .ج.5:

.311:

77ـ صحيح البخاري (باب :أين ركز النبي
78ـ أنظر:
 فتح الباري البن حجر .ج .4دار املعرفة  -بيروت.31 : .3109 ،َ َ
َ ْ َّ َ
 السنن الكبرى للبيهقي ( َباب فت ِّح َمكة َح َر َس َها هللا ت َعالى).الراية يوم الفتح؟).

79. Le Noble Coran… , op.cit. P : 191.
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ّ
عشر ألفا ِمن املسلمين (عشرة آالف ِمن أهل املدينة وألفان ِمن أهل مكة) ،علما أن
()80
جيش هوازن وثقيف كان يتألف من أزيد من عشرين ألف رجل.
قد استعار من صفوان بن أمية ،في هذه
وتجدر إلاشارة هنا إلى أن رسول هللا
املعركة ،مائة ِدر ٍع َو َما ُيص ِل ُح َها ِمن ُع َّد ِالا َها ،وذلك بالرغم من أن هذا ألاخير لم يكن
()81
مسلما.
 وبالنسبة ملعركة مؤتة ،فقد كان سببها الرئيس ي هو اغت ـ ـيال سف ـ ـ ـير رس ـ ـ ـول هللا
َ
َ َ
َ
ُ
 ،ال َحا ِرث ب ِن ُع َمي ٍر ألاز ِد ّي من طرف ش َرح ِبيل بن َعمرو الغ َّسان ّي :فعندما ُب ِعث
َ َ َ ُ َ َ (َ َ َ َ )82
ض ل ُه
الحارث إلى َم ِل ِك ُبص َرى (في السنة الثامنة من الهجرة) ،ونزل مؤتة عر
َ َّ َ ّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ
ُش َرحب ُ
ال :ل َعل َك ِمن ُر ُس ِل
يل ب ُن َعمرو الغساني فقال :أين ت ِريد؟ قال :الشام .ق
ِ
َ
َََ َ َ َ َ ً
َّ
َ
َ
َ
ُم َح َّم ٍد؟ ق َ
ال :ن َعم أنا َر ُسو ُل َر ُسو ِل الل ِه فأمر ِّب ِّه فأو ِّثق ِّرباطا [كما توثق البهائم]
َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ً
ص ْبرا )83(،وهذا خالفا لألعراف الدبلوماسية...
ثم قدمه فضرب عنقه
()84

ثم استنجد املعتدي بالروم فأمدوه بمائة ألف ( )311.111ليحاربوا املسلمين.
وبذلك تكون إلامبراطورية الرومانية قد أعلنت عن نواياها السيئة وشنت حروها
ألاولى على املسلمين ،وهذا رغم أن املسلمين أبدوا في العهد املكي تعاطفا كبيرا مع
الروم في حربهم مع الفرس ألنهم أهل كتاب ،وأحزنهم أن الفرس كانوا منتصرين على
ّ
الروم في البداية ،ولكن هللا عز وجل بشرهم في صدر سورة الروم بأن النصر
 .80أنظر مثال:
 -طبقات ابن سعد ،الجزء الثاني .مرجع سبق ذكره.

.334 :
- Le Noble Coran…, op.cit. P : 191.

 .81املستدرك على الصحيحين للحاكم والسنن الكبرى للبيهقي وطبقات ابن سعد.
82ـ تسمى اليوم  :الكرك.
ً
كل ذي روح ي ْ
83ـ ُّ
ص َبر (أي يوثق)حيا ثم يرمى ح ى يقتل فقد قتل صبرا .أنظر مثال:
ٍ
 "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" ألدي نصر الفارادي .تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار .ج .5:دارالعلم للماليين – بيروت.الطبعة :الرابعة  3410هـ 3910 -م.016 : .
 "القاموس الفقهي لغة واصطالحا" للدكتور سعدي أدي حبيب .دار الفكر .دمشق – سورية .الطبعة:الثانية  3411هـ 3911 /م.516 : .
 طبقات ابن سعد ،الجزء .4:مرجع سابق.522 : .84ـ نفس املصدر،ج.91 : .5:
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سيكون حليف الروم في النهاية ويومئذ سيفرح املؤمنون بنصر هللا ،حيث يقول
سبحانه              ﴿ :
               

( ﴾    سورة الروم.)3-3 :
وبعد  33قرنا من نزول آلاية التي ترخص بالدفاع الشرعي ،جاء القانون الدولي
العام املعاصر ليقنن هذا الحق في املادة  23من الفصل السابع من ميثاق منظمة
ألامم املتحدة ( 3932م ) التي تنص على ما يلي:
" ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي
ُ
للدول ،فرادى أو جماعات ،في الدفاع عن أنفسهم إذا
اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "ألامم املتحدة "وذلك
إلى أن يتخذ مجلس ألامن التدابير الالزمة لحفظ السلم
ً
وألامن الدولي ،والتدابير التي اتخذها ألاعضاء استعماال لحق
الدفاع عن النفس تبلغ إلى املجلس فورا ،وال تؤثر تلك
التدابير بأي حال فيما للمجلس  -بمقتض ى سلطته
ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق  -من الحق في
أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من ألاعمال
لحفظ السلم وألامن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
واعترفت املادة الخامسة من معاهدة حلف الشمال ألاطلس ي (3939م ) بنفس
الحق ،حيث نصت على أن ألاطراف تعتبر أي هجوم مسلح ضد طرف أو عدة
أطراف في الحلف ،سواء بأوربا أو أمريكا ،بمثابة هجوم على كافة دول الحلف،
وبالتالي فإنه في حالة حدوث مثل هذا الهجوم ،يلتزم كل طرف ،في إطار ممارسة حق
الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي املعترف به في املادة  23من ميثاق ألامم
املتحدة ،بمؤازرة الطرف أو ألاطراف التي هوجمت.
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َّ
الـم َسلمات اليقينية إلانسانية في إلاسالم
خالفا لبعض املمارسات إلارهابية ،فإن تعاليم إلاسالم تعكس ألاهمية الكبرى التي
ُ
تولى لالعتبارات إلانسانية:
املعاملة الطيبة ألسرى الحرب
بالنسبة للمعاملة الطيبة ألسرى الحرب ،يقول الرحمان الرحيم في القرآن الكريم:
﴿              
( ﴾       سورة إلانسان.)9-1 :
ويقول القاض ي املؤرخ واملحدث الفقيه العالمة محمد بن عبد هللا بن محمد
املعافري املشهور بالقاض ي أبي بكر بن العربي إلاشبيلي رحمه هللا ،في أحكام القرآن،
َ
ْ
َّ
ْ َ َ َ
إط َعامه َث َو ٌ
اب َع ِّظ ٌ
يمَ ،و ِّإن كان كا ِّف ًرا ف ِّإ َّن الل َه
عن معيى قوله تعالى "وأسيرا"َ " :و ِّفي
ِّ ِّ
َّ َ َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
إط َعامهَ ،و َلك ْن م ْن ْال َف ْ
ألا ْ
ص ِّل ِّفي
ض ِّل ِّفي الصدق ِّة ،ال ِّمن
َي ْرزقه .وقد تعين ِّبالعه ِّد
ِّ ِّ
َّ َ
()85
الزك ِّاة".

85ـ "أحكام القرآن" للقاض ي محمد بن عبد هللا أدي بكر بن العردي املعافري الاشبيلي .راجع أصوله
َّ
وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد عبد القادر عطا .الجزء الرابع .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
الطبعة :الثالثة 3454 ،هـ 5111 -م.121 : .
11

ّ
ُ
أمر مثال باإلحسان إلى ألاسير ثمامة
وورد في سيرة ابن هشام( )86أن َر ُسو َل الل ِه
بن ُأ َثال رغم أنه لم يكن مسلما ،حيث َر َج َع عليه الصالة والسالم إلى َأه ِل ِه َف َق َ
ال:
ٍ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ (َ َ َ ُ َ )87
َ
ْ
َ
َ
ْ
اج َمعوا َما كان ِّعندك ْم ِّم ْن ط َع ٍام ف ْاب َعثوا ِّب ِّه إلي ِّه وأمر ِب ِلقح ِت ِه أن يغدى علي ِه
َ َ ُ َ ُ ()88
ِبها ويراح.
ُ
َ
وأخرج إلامام البخاري في صحيحه أن خيال ربطوا ثمامة ِب َسا ِرَي ٍة ِمن َس َو ِاري املس ِج ِد،
َ
ََ َ ْ
ْ
ْ
َف َخ َر َج إ َليه َّ
النب ُّي َ ،ف َق َ
الِّ :عن ِّدي خ ْي ٌر َيا م َح َّمدِّ ،إن
الَ :ما ِّعن َد َك َيا ث َم َامة ؟ فق
ْ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ال َف َس ْل م ْنه ماَ
َت ْقتلني َت ْقت ْل َذا دم ،وإن تن ِّع ْم تن ِّع ْم على ش ِّاكر ،وإن كنت تريد امل َ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ِّش ْئت ،فترك َحتى كان الغد ،ث َّم ق َ
ال لهَ :ما ِّعندك َيا ث َم َامة ؟ قال :ما قلت لكِّ :إن
ِ
ْ ْ ْ ْ ََ َ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
تن ِّعم تن ِّعم على ش ِّاك ٍر ،فتركه حتى كان بعد الغ ِد ،فقال :ما ِّعندك يا ثمامة ؟
َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ
َ
َف َق َ
ال :أط ِّلقوا ث َم َامة...
الِ :عن ِدي ما قلت لك ،فق

كتاب "حكم ألاسرى في إلاسالم" للدكتور عبد
السالم بن الحسن إلادغيري
 .86السيرة النبوية البن هشام .مرجع سبق ذكره.611 : .
اللقحة :ناقة ذات لبن .أنظر لسان العرب البن منظور...
ِّ .87
َ
ْ
َْ
 .88أن يغ َدى َعل ْي ِّه ِّو َها َوي َراح :أي يشرب صباحا ومساء.
11

التحريم املطلق لقتل النساء وألاطفال والشيوخ ومكفوفي البصر وذوي
العجز ،...سواء زمن السلم أو زمن الحرب

يجدر التوضيح هنا بأن إلاسالم قد ّ
حرم قبل  33قرنا قتل النساء وألاطفال
والشيوخ ومكفوفي البصر وذوي العجز ،وباختصار فهو يحرم قتل املدنيين ،سواء
زمن السلم أو زمن الحرب.

()89

89. Le Noble Coran…, op.cit. P: 691 .
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وعلى سبيل املثال ،فقد أخرج إلامام مالك بن أنس في كتاب املوطأ أن رسول هللا
قد نهى عن قتل النساء والصبيان عندما رأى امرأة مقتولة في إحدى
املغازي.

()90

َ
َ َ َ َ
وأخرج إلامام مسلم في صحيحه ،باالستناد إلى يزيد بن هرمز ،أ َّن نج َدة ك َت َب ِإلى
َُ
َ َّ
يقتل
اس ،رض ي هللا تعالى عنه وأرضاهَ ،يسأل ُه عما إذا كان رسول هللا
اب ِن عب ٍ
َ
ْ
َّ
َ
ل ْم َيك ْن َيقتل
هللا
صبيان العدو ،فأجابه ابن عباس قائالِّ " ... :إن َرسول ِّ
َْ َ ََ َ ْ
َ
()91
الص ْب َيان."...
الصبيان ،فال تقت ِّل ِّ
ِّ
وكتب أبو بكر الصديق رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه في وصيته الشهيرة لجيشه قائال:
َ
  ...ال ت َم ِّثلوا،َ
ًْ َ َ ً َ
ًَ
َ َْ
 َوال تقتلوا ِّطفال َوال ش ْيخا ك ِّب ًيرا َوال ْام َرأة، َ َوال َتعق ُروا َنخ ًال َو ُتحر ُق ُوه،
ِ
ِ
ََ َ َ ُ َ َ َ ً ُ َ ً
 وال تقطعوا شجرة مث ِمرة،...َ
ْ َ َ ََّ
ََ
َ
ْ
َ َ ْ َ َ ُّ َ
ون ب َأ ْق َوام َق ْد ف َّرغوا أنف َسه ْم في َّ
الص َو ِّام ِّع ،فدعوهم وما فرغوا
ِّ
َ -وسوف تمر ِّ ٍ
َ
ْ
()92
أنف َسه ْم له...
وفي نفس السياق ،أكدت الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق إلانسان املنبثقة عن
منظمة التعاون إلاسالمي في الوثيقة الختامية الخاصة بـ "حماية وتعزيز حقوق
ألاطفال في حاالت النزاع املسلح والاحتالل ألاجنبي وحاالت الطوارئ والكوارث"،
الصادرة بتاريخ فاتح دجنبر  5132خالل انعقاد دورالاها العادية العاشرة " ،أن
َْ
َّ
 .90كتاب املوطأ لإلمام مالك بن أنس .رواية يحيى بن يحيى الليثي(كتاب الجهاد -1 .النهْي َع ْن قت ِّل
ْ
ْ َ
الن َس ِّاء َوال ِّص ْب َي ِّان ِّفي الغ ْز ِّو) .الجزء ألاول .منشورات املجلس العلمي ألاعلى .الطبعة ألاولى .مطبعة
ِّ
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء3414 .ه – .469 : .5131
َ
ْ
َْ
َّ
 .91صحيح مسلم (َ ...باب النه ِّْي َع ْن قت ِّل ِّص ْب َي ِّان أ ْه ِّل ال َح ْر ِّب ).
92ـ أنظر:
 "الكامل في التاريخ" البن ألاثير .تحقيق :عمر عبد السالم تدمري .الجزء .5 :دار الكتاب العردي ،بيروت –لبنان 3430هـ 3990 /م.396 : .
 " تاريخ الطبري" ألدي جعفر الطبري .ج .1 :دار التراث – بيروت .الطبعة الثانية  3110 -هـ.556: ..12

إلاسالم يعتبر حماية وتعزيز حقوق الطفل أمرا واجبا" ُمذكرة بأن " جميع
ألاطفال ،وخاصة ألايتام واملعوزين ،ضعفاء ويستحقون الرعاية".
وتضيف الوثيقة بأن أولياء ألامور يتحملون املسؤولية ألاساسية ،كما يتحمل"أفراد
ألاسرة واملجتمع املدني والحكومات مسؤولية مشتركة لضمان صون حقوق
ألاطفال والوفاء وها في جميع الظروف" .وحرصت الهيئة على التذكير بأن قواعد
الاشتباك  -خالل الصراع أو الحروب املسلحة  -كما هو منصوص عليها في تعاليم
إلاسالم " ،ال تسمح باملشاركة الطوعية أو القسرية لألطفال في الحروب
والصراعات املسلحة وتنص على وجوب نقل ألاطفال بعيدا عن مناطق الصراع
لضمان سالمتهم وحمايتهم".
َ
ود َعت الهيئة كافة الدول ألاعضاء إلى "تجريم تجنيد واستخدام ألاطفال في
()93
النزاعات املسلحة".
ويمكن التذكير على سبيل املثال في هذا إلاطار بأن إلامام البخاري قد أخرج في
َ
ُ
َّ
ُ َ َ َ َّ
الل ُه َعنه َع َر َ
َيو َم أ ُح ٍدَ ،و ُه َو اب ُن أرَب َع
ض ُه َر ُسول الل ِه
صحيحه أن ابن عمر ر ِض ي
َ ً ََ
َعش َرة َس َنة ،فلم ُي ِجزه...
ويؤكد هذا أن إلاسالم بريء من "الفتاوى الجاهزة" ألصحاب الفكر املتطرف الذين
َ
ّيدعون  -بناء على "أحاديث" ُمختل َقة  -أن إلاسالم ال ُيميز خالل اندالع الحروب بين
الجيوش النظامية واملدنيينُ ،ويجيزون بالتالي قتل نساء وأطفال املسلمين وغير
املسلمين ...وذلك على غرار ما كان يقوم به مثال الخوارج َّ
والتتار.
َ
ََ
فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بخصوص الخوارج أن ِّم ْن ج ْمل ِّة َم ْن قتلوه
َ
َّ
َّ
َ ْ َََ
َ
َ
َ
َع ْ
َ
الله ْبن َخ َّ
احب َرسو ِّل الل ِّه  .أسروه وامرأته معه وهي حامل
ب
د
ب
اب ص ِّ
ِّ
ٍ
ْ ََ ٌ َْ ََ
َ ْ ََ َ َ َ
َ
ْ
َوق َّدموا بن خباب فذبحوه ،وجاؤوا ِّإلى امرأ ِّت ِّه فقالتِّ :إ ِّني امرأة حبلى ،أال تتقون
َ
ْ
َََ َ َ
()94
وها َو َبقروا َبط َن َها َع ْن َول ِّد َها...
هللا ،فذبح
93ـ

نشرت الوثيقة على املوقع الرسمي للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق إلانسان :
www.oic-iphrc.org

94ـ " البداية والنهاية" البن كثير .مرجع سابق .ج.0 :
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َ
و ِب َهذا اس َت َح َّل أمير املؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين َع ِلي رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه
َ
ُ
ِق َتال ُهم ،وهزمهم فعال في معركة النهروان التي جرت وقائعها سنة  221م قرب بغداد.
()95
لكن هذا الانتصار لم يضع حدا نهائيا ملعارضتهم والنتشار أفكارهم الدامية.
وانتقاما لقتالهم ،كلف الخوارج املجرم عبد الرحمان بن ُم َ
لجم املرادي بمهمة
اغتيال رئيس الدولة الشرعي علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه وأرضاه.
ّ
وبالنسبة َّ
للتـ َـت ـار ،فقد كره ابن ألاثير التأريخ للفاجعة التي حلت باملسلمين ،حيث
كتب يقول:
()96

َ َ َ
َ
" َل َقد َبق ُ
يت ع َّد َة سن َين ُمعر ً
ضا َعن ِذك ِر َه ِذ ِه ال َح ِادث ِة اس ِتعظ ًاما ل َها ،كا ِر ًها ِل ِذك ِر َها،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ً
َّ
َ
َ
َََ ُ َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
فأنا أق ِد ُم ِ ...رجال وأؤ ِخ ُر أخ َرى ،ف َم ِن ال ِذي يس ُه ُل علي ِه أن يكت َب نع َي ِإلاسال ِم
َ
ُ َ
َّ
َ
ُ
َ َ ُ َ َ
َواملس ِل ِم َين؟ َو َم ِن ال ِذي َي ُهون َعلي ِه ِذك ُر ذ ِل َك؟ ف َيا لي َت أ ِّمي لم ت ِلد ِنيَ ،و َيا لي َت ِيي ِم ُّت
َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ً َ ًّ َ َ َ
ََ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ
الرجال وألاطفال ،وشقوا
و
اء
س
الن
وا
ل
ت
ق
...
ء
ال
قبل حد ِوثها وكنت نسيا من ِسيا...وهؤ
ِّ
ِّ
ِّ
95ـ طبقات ابن سعد .ج .2 :مرجع سبق ذكره.
 .96نفس املصدر ،الجزء الثالث.52 : .
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َ ْ
ْ َ َّ َ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ
ََ
بطون ال َح َو ِّام ِّلَ ،وقتلوا ألا ِّجنة ،ف ِإنا ِلل ِه وِإنا ِإلي ِه ر ِاجعون ،وال حول وال قوة ِإال
َّ
ِبالل ِه ال َع ِل ّ ِي ال َع ِظ ِيم...
َ
ْ
َ َ
َو َل َق ْد بل َي ْإلا ْس َالم َو ْامل ْسلمو َن في َهذه ْامل َّدة ب َم َ
صا ِّئ َب ل ْم ي ْبت َل ِّو َها أ َح ٌد ِّم َن ألا َم ِّم،
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ال َّال ي َي ْس َت ْعظم َها ك ُّل َمنْ
َ
َ
م ْن َها َهؤَال ِّء التتر ،..أق َبلوا من املشرق ،ففعلوا ألافع َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
()97
َس ِّم َع ِّو َها."...
التحريم املطلق لتعذيب املسلمين وغير املسلمين ،على حد سواء
ال بد من التأكيد هنا على أن إلاسالم قد حرم تعذيب املسلمين وغير املسلمين
سواء أكان هذا التعذيب زمن السلم أو زمن الحرب ،وهذا منذ أزيد من  3311سنة،
ُ ّ
جرمه القانون الدولي املعاصر سنة  3913من خالل"اتفاقية مناهضة
أي قبل أن ي ِ
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
()98
الـمهينة".
وعلى سبيل املثال ،فقد أخرج إلامام مسلم بخصوص تحريم إلاسالم للتعذيب ،أن
َ ُ
َّ َّ َ َ ُ َ
ه َشام بن َحكيم بن ح َ
اس (من غير املسلمين) وقد أ ِق ُيموا ِفي
ن
أ
ى
ل
ع
ام
الش
ب
مر
ام
ز
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
يل :يعذبون في الخ َراج ،فق َ
ال :ما هذا؟ ِق َ
وسهم الزيت ،فق َ
َّ
ال:
ِ
َالشم ِ
س وصب على رؤ ِ ِ
ِ
َ
ُّ ْ َ ()99
هللا ي َعذب َّالذ َ
أ َما إ ّني َسمع ُت َر ُسو َل هللا َ ،ي ُقو ُل" :إ َّن َ
ين ي َع ِّذبون ِّفي الدنيا".
ِّ
ِّ
ِ
ِِ
ِ
ِّ
وبخصوص تحريم التعذيب بالنار على وجه الخصوص ،فقد صح أن رسول هللا
َ َ ْ ََ
ََ
َّ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ
ْ َْ
َ
َّ
صت ن ِّب ًّيا ِّم َن ألان ِّب َي ِّاء ،فأ َم َر ِّبق ْرَي ِّة الن ْم ِّل فأ ْح ِّرقت ،فأ ْو َحى هللا
قال :إن نملة قر
َ
ْ
َْ َ َ ْ َ َ َْ َ ٌَ َْ َ ً
صت َك ن ْملة أ ْهلكت أ َّمة ِّم َن ألا َم ِّم ت َس ِّبح؟( )100كما صح عنه أنه قال:
ِّإلي ِّه :أ ِّفي أن قر
َ
َّ َّ
َّ ()101
 ...ال ي َع ِّذب ِّبالن ِّار ِّإال َر ُّب النار.

97ـ "الكامل في التاريخ" البن ألاثير .مرجع سابق .ج.31:
(HCDH):

l’homme

de

droit

aux

Unies

 111 :وما بعدها.
Nations

des

ْ
َ ْ َ َّ َ َّ َ َ
َّ
اس ِّبغ ْي ِّر َح ٍق ).
 99ـ صحيح مسلم( َباب ال َو ِّعيد الش ِّديد ِّملن عذب الن
َ ْ َّ
َّ
 100ـ صحيح مسلم ( َباب النه ِّْي َع ْن قت ِّل الن ْم ِّل).
 101ـ السنن الكبرى للبيهقي واملعجم الكبير للطبراني.

98. Haut-Commissariat
www.ohchr.org
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ُ
وعليه ،فإن إلاسالم يتبرأ من جميع فظائع التعذيب أو القتل بالنار التي ارتكبت عبر
التاريخ ،وذلك مثل الجريمة البشعة والنكراء التي اقترفها تنظيم داعش إلارهابي
باسم إلاسالم ،من خالل إعدام الطيار ألاردني ألاسير معاذ الكساسبة (5132-3911م)
حرقا وهو حي.
ُ ّ
وتذكرنا هذه الجريمة بعهد َع َب َدة التماثيل الذين حاولوا التخلص من نبي هللا
إبراهيم عليه السالم بإلقائه في النار ،حيث يقول سبحانه   ﴿ :
﴾               
(سورة ألانبياء.)21-29 :
ُ ّ
ذكرنا أيضا بعهد أصحاب ألاخدود الذين قال عنهم سبحانه﴿ :
وت ِ

 

           
   

( ﴾             سورة
البروج.)1-3 :
ُ
وهكذا يتضح بجالء أنه من غير املعقول أن تنسب جريمة إحراق الكساسبة إلى
ُ
ُ
إلاسالم ،مثلما أنه ال ُيعقل أن تنسب الجرائم املرعبة التي نفذت باسم املسيح عليه
السالم إلى املسيحية.
12

وقد يكون من املفيد التذكير بعد هذا ،بأن ألامانة العامة ملنظمة التعاون إلاسالمي
قد أدانت في بالغها الصحفي الصادر بتاريخ  3فبراير  5132جريمة إعدام الكساسبة
حرقا بالنار " دونما اعتبار ملا أقره إلاسالم من حقوق لألسرى أو التفات ملا التقت
ْ
وألاسر".
عليه إلانسانية جمعاء من شرائع للحرب
وأعربت ألامانة العامة عن خالص العزاء ألسرة الفقيد وذويه وللمملكة ألاردنية
الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا .كما أعربت عن أساها "العميق ملا وصلت إليه
بعض مناطق الشرق ألاوسط من انتكاسة فكرية ،وتمزق سياس ي ،وامتهان
لإلسالم...
وأضافت ألامانة العامة أنها "ستدعو الجتماع عاجل للجنة التنفيذية ال ي تتكون
من "ترويكا" القمة وترويكا املجلس الوزاري ودولة املقر ،للتأكيد على وحدة
الدول ألاعضاء في املنظمة في مواجهتها لإلرهاب والتطرف وخطاب
()102
الكراهية."...
وأصدرت أمانة مجمع الفقه إلاسالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون
إلاسالمي( ،)103بتاريخ  3312-3-32ه املوافق لـ  5132-5-3م ،بيانا أدانت فيه بشدة
هذه الجريمة ،حيث ذكرت " أن ما قامت به هذه الفئة املتطرفة إجرام شديد
ٌ
ودغي فاحش ،يتنافى مع جميع املبادئ إلانسانية والقيم ألاخالقية ،فضال عن
مخالفته الصريحة املصادمة ألحكام القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،فقد
َ
قال نبينا محمد " :إن النار ال يعذب وها إال هللا" .وقال ربنا تبارك وتعالىَ ﴿ :وال
َْ
َّ َّ
الل َه َال يح ُّب ْامل ْفسد َ
َت ْبغ ْال َف َس َ
ْ
ين﴾[آلاية  ،00سورة القصص].
ن
إ
و
ألا
ي
ف
اد
ر
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وقد أمرت الشريعة باإلحسان إلى ألاسير ،وتحريره والعفو عنه .وفي تعامل سلفنا
الصالح من الصحابة الكرام والتابعين العظام نجد أروع ألامثلة في املعاملة
الحسنة مع ألاسارى"...

 - 102أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org

 103ـ اململكة املغربية عضو في منظمة التعاون إلاسالمي منذ سنة 3969م.
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ولم يكتف مجمع الفقه إلاسالمي الدولي بتحريم حرق ألاحياء ،بل أفتى أيضا (في
وقت سابق) بتحريم حرق جثة امليت املسلم ألي سبب ومنها مرض الحمى النزفية
"إيبوال" الذي ضرب دوال معظمها أعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي .لكن باملقابل
ّ
أوضح بأنه عند الخشية من انتقال املرض إلى من يتولى الغسل أو من تلوث البيئة
بفيروسات املرض ،فإنه يتوجب اتخاذ كافة إلاجراءات الوقائية الاحترازية للعدوى،
كاستعمال املطهرات واملعقمات ،وعزل امليت بالوسائل الالزمة ،والتخلص من ماء
الغسيل بالطرق املناسبة بمعزل عن املجاري الصحية لئال يتسبب في نشر ألامراض
()104
وألاوبئة.
وعلى إثر قتل الرهينة الكرواتية توميسالف سالوبيك  Tomislav Salopekبمصر من
طرف داعش ،يوم ألاربعاء  35غشت  ،5132أصدرت منظمة التعاون إلاسالمي،
بتاريخ  31غشت  ،5132بالغا ( )105أدانت فيه ألامانة العامة للمنظمة ما وصفته بـ
"حادثة القتل البشعة" .وأعرب ألامين العام للمنظمة عن تعازيه ألسرة توميسالف،
وشعب كرواتيا وحكومتها ،موضحا بأن قتل العامل في قطاع النفط والغاز ،البالغ
من العمر ثالثين سنة ،يتعارض مع تعاليم إلاسالم ُويعتبر انتهاكا لحرمة الحياة.
وأضاف بأن مثل هذا العمل إلارهابي ال يعمل إال على زعزعة استقرار املنطقة
وإلاساءة إلى تاريخها الطويل وثقافة التسامح فيها ،وال يمكن أن يخطط له وينفذه
"إال أناس بعيدون عن القيم الدينية وألاخالقية وإلانسانية".
كما ّ
جدد تأكيد موقف املنظمة املبدئي الذي يشجب بشدة جميع أعمال إلارهاب
والتطرف العنيف بجميع ألاشكال واملظاهر...
َ
وعلى إثر اختطاف وأس ِر جماعة "بوكو حرام" ملجموعة من الطالبات ،أصدر مجمع
الفقه إلاسالمي الدولي بالغا ،بتاريخ  1رجب  3312ه املوافق لـ  9ماي  ،5133أعربت
فيه أمانة املجمع عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها ِلـما تناقلته وسائل إلاعالم
بخصوص إقدام الجماعة املذكورة على اختطاف وأسر مجموعة من الطالبات من
104ـ وكالة ألانباء إلاسالمية الدولية 51 ،ربيع ألاول  3416ه ،املوافق لـ  39يناير 2015م .أنظر موقع
الوكالةwww.iinanews.org :
 - 105أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالميwww.oic-oci.org :
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ً
مدارسهن ،وعزمها على اعتبار هؤالء الفتيات البريئات أسيرات وسبايا،مجيزة بذلك
عرضهن للبيع وإرغامهن على الزواج القسري.
وبعد أن استهجنت أمانة املجمع هذا الفعل الشنيع ،طالبت باإلفراج الفوري عن
الطالبات البريئات ،دون أن يلحقهن أي أذى أو مكروه ،مؤكدة أن هذه الجريمة
ّ
املتطرفة تتنافى وكافة املبادئ إلانسانية
وغيرها من الجرائم التي تقترفها التنظيمات
والقيم ألاخالقية ،وتتعارض مع ألاحكام الصريحة للقرآن الكريمة والسنة النبوية
َْ
َّ َ
الشريفة ،مستشهدة بقوله تعالىَ ﴿ :وَال َت ْبغ ْال َف َس َ
ألا ْ
و ِّإ َّن الل َه ال ي ِّح ُّب
ي
ف
اد
ر
ِّ
ِّ
ْ
َ َ
َ ْ َ ْ َّ َ َْ
َ َ ِّ ْ َ ْ
ْامل ْفسد َ
و قالوا ِّإنما نحن
ألا
ي
ف
وا
د
س
ف
ت
ال
م
ه
ل
يل
ق
ا
ذ
إ
و
﴿
:
سبحانه
بقوله
و
،
﴾
ين
ر
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ ْ
ْ
َ
م ْ
ص ِّلحون أال ِّإ َّنه ْم هم املف ِّسدون َول ِّـكن ال َيشعرون﴾ ،وبقول سيدنا محمد :
"من َحمل علينا السالح فليس منا"[ .رواه البخاري] ،وبقول أمير املؤمنين عمر بن
َ
الخطاب رض ي هللا تعالى عنه وأرضاه" :م ى استعبدتم الناس وقد َول َدتهم أمهاتهم
أحرا ًرا ؟ ! ".
وأهابت أمانة املجمع بجميع ألاخيار وذوي املروءة وأهل الغيرة في املجتمع النيجيري
أال ّيدخروا وسعا من أجل معالجة هذه الظاهرة ،وإنقاذ الفتيات في أسرع وقت.
َ َّ
وقد أدرجت ألامانة املذكورة جماعة بوكو حرام في خانة الجماعات" ال ي كلت
َ
بصائر أعضائها الذين سقمت ضمائرهم ،ومرضت أهواؤهم ،وق َست
()106
قلووهم".
ضرورة التمييز بين إلارهاب وبين مختلف أنواع الجهاد في إلاسالم :فتوى
املجلس العلمي ألاعلى
البد بعد هذه التوضيحات من التذكير بأن املجلس العلمي ألاعلى للمملكة املغربية
قد أصدر بعد ألاحداث إلارهابية التي وقعت بسان دوني بفرنسا ،فتوى تاريخية
بتاريخ  5صفر  3319ه املوافق لـ  33نونبر  5132م .وحرص فيها  -رفعا لكل التباس -

 .106أنظر موقع مجمع الفقه إلاسالمي الدولي:
www.fiqhacademy.org
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على التمييز بين مختلف أنواع الجهاد في إلاسالم وبين إلارهاب .وورد في هذه الفتوى
ما يلي :
"[ ]...على إثر ألاحداث ال ي وقعت في فرنسا وال ي ْأو َدت بحياة عدد من ألابرياء
بدعوى الجهاد في سبيل هللا ،ورفعا لكل التباس في موضوع ما هو جهاد وما
ليس بجهاد ،يسعد املجلس العلمي ألاعلى أن يبين ما هو الحق في ذلك ،ما هو
من قبيل الجهاد في إلاسالم حقا وما ليس كذلك ،وإنما هو إرهاب وعدوان
وترويع لآلمنين وإزهاق ألرواحهم البريئة .وهو محرم تحريما قطعيا في إلاسالم،
لقول هللا تعالى" :وال تعتدوا ،إن هللا ال يحب املعتدين" ،وقوله سبحانه " :من
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ألارو فكأنما قتل الناس جميعا" .أما الجهاد
الشرعي فأنواع :أهمها جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل
املسؤولية.
ويليه الجهاد بالفكر ،ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه فيما يفيد
البشرية ،والجهاد بالقلم ،ويكون بتأليف الكتب النافعة وتحرير املقاالت املنورة
للفكر ،ورد الشبه والتهم امللصقة زورا باإلسالم واملسلمين .والجهاد باملال ويكون
باإلنفاق بسخاء في أبواب الخير ،وإلاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأما الجهاد بالسالح فإنه ال يلتجئ إليه املسلمون إال في حالة الضرورة القصوى
عندما يعتدي عليهم أعداؤهم ،وتفشل كل الوسائل السلمية .فالجهاد في هذه
َّ
الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء.
ومع ذلك ،فإن إعالن الجهاد في هذه الحالة ال يكون إال بأمر إلامام ألاعظم ،إذ
هو من اختصاصه وحده ،إذ أعطاه إلاسالم وحده الحق في إعالنه والدعوة إليه
وتنظيمه ،ولم يبح ألي فرد وال جماعة أن تقتحمه من تلقاء نفسها.
وقد ألح علماء إلاسالم قديما وحديثا على إبراز هذا الاختصا  ،صيانة لتماسك
()107
ألامة ،وحماية لها من أن ينفرط عقدها ،فتتنازع وتفشل وتذهب ريحها".
 107ـ أنظر نص الفتوى على موقع وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية(اململكة املغربية):
www.habous.gov.ma
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َّ
وال بد من التذكير أيضا بأن علماء املغرب املمثلين في املجلس العلمي ألاعلى
واملجالس العلمية ورابطة علماء املغرب والعلماء خريجي دار الحديث الحسنية،
قد أدانوا بشدة ألاحداث إلارهابية التي شهدالاها مدينة الدار البيضاء بتاريخ  32ماي
 ،5111وذلك من خالل البيان التاريخي الصادر بتاريخ  39ماي  ،5111حيث أعربوا
عن "استنكارهم الكبير وشجبهم القوي وإدانتهم الشديدة لهذه ألاعمال الوحشية
ال ي ال يقرها ديننا الحنيف ،وترفضها شريعتنا السمحة القائمة على مبدإ إلاخاء
َ
واملحبة والتعاون والتراحم والتواصل ونبذ الفرقة والشقاق والاختالف".
وأكدوا "أن إلاتيان بمثل هذه ألاعمال الشنيعة سلوك غريب عن تاريخنا
ْ
وحضارتنا ،مق َح ٌم على ثقافتنا وتقاليدنا" ،كما أكدوا أن إلاسالم هو "دين السالم
والطمأنينة وألامن ،ودين الحياة وإلانشاء والبناء والتمدن والحضارة ،يحرم
الاعتداء والعدوان كيفما كان شكله وأيا كانت الجهة ال ي يستهدفها ،ويعتبر أن
إزهاق نفس واحدة بريئة ال ذنب لها يوازي في شره وفظاعته قتل إلانسانية
جمعاء

﴿            

[﴾املائدة.] 14 :

()108

 108ـ أنظر:
 "انبعاث أمة" ،محمد السادس ،ملك املغرب .الجزء الثامن وألاردعون ،القسم ألاول .املطبعة امللكية،الرباط5111 /3454-3451 .م 510 : .إلى الصفحة .591
 موقع وكالة املغرب العردي لألنباء.17

ثالثا  -تحريم اختطاف واحتجاز واغتيال املبعوثين الدبلوماسيين
ُت ّ
بشكل قاطع
حرم املمارسة الدبلوماسية لخاتم ألانبياء واملرسلين سيدنا محمد
ِ
َ
اغتيال املبعوثين الدبلوماسيين ،سواء زمن السلم أو زمن الحرب ،وتعتبر هذه
الجريمة من كبائر الذنوب:
 فعن عبد هللا بن مسعود أن بن النواحة وبن أثال رسوال مسيلمة الكذاب جاءا
إلى النبي فقال لهما :تشهدان أني رسول هللا؟ فقاال نشهد أن مسيلمة رسول
هللا ،فقال رسول هللا  :آمنت باهلل ورسله ،لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما .قال
ُ
()109
عبد هللا :فمضت ُّ
السنة أن ُّ
الرسل [أي السفراء] ال تقتل.
َ َ
َ
ْ
قالِّ )110( :إني ال أ ِّخيس ِّبال َع ْه ِّد َوال
 وأخرج ابن حبان في صحيحه أن النبي
َ
َأ ْحبس ْالب ْر َد  .ومعيى "ال أحبس ُ
الرسل أو السفراء الواردين ّ
البرد" َأي ال أحبس ُّ
علي.
ِّ

109ـ مسند أدي داود الطيالس ي ومسند أحمد.
ْ َ َْ َ ْ
ْ ْ َْ َ ْ َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
س ِّإلام ِّام أهل العه ِّد
َ110ـ إلاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( بابِّ :ذكر ِّإلاخب ِّار عن نف ِّي جو ِّاز حب ِّ
َوأ ْ
ص َحاب ب ِّرد ِّه ْم.)...
12

َ
 وقال سول هللا أيضاَ :م ْن َق َت َل م َع َ
اه ًدا([)111أي من غير املسلمين] ل ْم َي ِّر ْح
ر
َ
َ َ ً ()112
َرائ َح َة ْال َج َّنة َوإ َّن ر َ
يح َها ت َ
وجد ِّم ْن َم ِّس َير ِّة أ ْرَد ِّعين عاما.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ََ
ََ
 وفي حديث آخرَ ،أ َش َار َر ُسو ُ
ب ُأص ُبعه إ َلى َ
ل
صد ِر ِه وقال :أال َو َم ْن قت َل
هللا
ِ
ِِ ِ
ِ
َ
م َع َ
وجد منْ
َ
يح ْال َج َّنةَ ،وإ َّن ر َ
يح َها َلت َ
اه ًدا َله ذ َّمة هللا َوذ َّمة َرسوله َح َّر َم هللا عل ْيه ر َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ ً
ُ
َم ِّس َير ِّة َس ْب ِّعين خ ِّريفا)113(.والذمة :العهد وألامان والضمان والحرمة.
َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
صه أ ْو كلفه
 وقال النبي أيضا في حديث آخر :أال من ظلم معاهدا أو انتق
َ ْ َ ْ َ َ (َ )114
َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ًْ َ
َََ
َْ
َ
ْ
س ،فأنا ح ِّجيجه يوم ال ِّقيام ِّة ،أي
يب نف ٍ
فوق طاق ِّت ِّه أو أخذ ِّمنه شيئا ِّبغي ِّر ِّط ِّ
َ َ
َ
()115
َخصمه َو ُم َح ّ
حجج َعلي ِه.
اجه َو ُمغ ِالبه ِب ِإظ َه ِار ال
وهكذا ،فال يليق ُ
بالعقالء أن ينسبوا إلى املمارسة الدبلوماسية النبوية تلك الجرائم
الرهيبة التي ينفذها اليوم بعض املنحرفين ضد املبعوثين الدبلوماسيين.
وتجدر إلاشارة في ألاخير إلى أن الحصانة الدبلوماسية التي تستند في إلاسالم إلى مبدإ
ُ
الحرمة الشخصية ،لم تقنن في القانون الدبلوماس ي املعاصر بالنسبة ملمثلي البعثات
الدبلوماسية الدائمة إال سنة  3923من خالل املادة  59من اتفاقية فيينا للعالقات
ُ
الدبلوماسية ،ولم تقنن بالنسبة للبعثات الخاصة إال سنة  3929من خالل املادتين
 53و 59من اتفاقية البعثات الخاصة.

َ
املعاهد  :الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم باألمان.
111ـ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ
 112ـ صحيح البخاري(باب ِّإث ِّم َمن قت َل معاهدا ِّبغي ِّر ج ْر ٍم).
 113ـ السنن الكبرى للبيهقي.
114ـ رواه أبو داود.
َ َْ َ
َ
َ ْ
َ ً َ َ َّ َ َ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َّ
َ
ْ
اعل.
115ـ والحجة الد ِّليل والبرهان يقال حاججه ِّحجاجا ومحاجة فأنا محاج وح ِّجيج ف ِّعيل ِّبمعنى ف ِّ
أنظر " :عون املعبود شرح سنن أدي داود " ألدي عبد الرحمن آبادي .الجزء الثامن .دار الكتب العلمية،
بيروت .الطبعة :الثانية 3432 ،هـ .533 : .
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رابعا ُّ -
تبرؤ إلاس ـ ـالم ،بشك ـ ـل ال لبـ ـس فيه ،من أي إك ـراه في الديـن
أو انتهاك لحرمة دور العبادة
 تحريم إلاكراه في الدين بنص القرآن

خالفا لبعض املمارسات إلارهابية ،فاإلسالم يحرم ،بشكل ال لبس فيه ،أي إكراه في
الدين ،حيث يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم     ﴿ :
  

﴾ (سورة البقرة :آلاية  ،)522أي كما ورد في تفسير ابن كثير" ،ال

ُ
تكرهوا أحدا على الدخول في دين إلاسالم؛ فإنه بين واضح جلي دالئله وبراهينه ال
()116
يحتاج إلى أن ُيكره أحد على الدخول فيه".

وهكذا ،فمن الحقائق ألاساسية في إلاسالم أنه ال يمكن إجبار أحد على اعتناق دين
معين رغما عنه ،مثلما أنه ال يمكن منع أحد من ممارسته ،أي أن الحرب التي
ُيتوخى من خاللها إجبار الناس على اعتناق إلاسالم بالقوة تبقى ممنوعة منعا باتا.
فهذا هو املعيى العام لهذه آلاية التي نزلت ،حسب بعض املفسرين ،لحماية الحرية
()117
الدينية ألهل الكتاب.

116ـ "تفسير القرآن العظيم " البن كثير .الجزء ألاول .تحقيق :محمد حسين شمس الدين .دار الكتب
العلمية ،بيروت .الطبعة :ألاولى  3439 -هـ .253: .
117. Le Noble Coran, op cit. P: 42.

71

ويقول سبحانه أيضا﴿ :

          

(﴾     سورة يونس .) 99:

 إعالن مراكش التاريخي لحقوق ألاقليات الدينية في العالم
إلاسالمي الصادر بتاريخ  50يناير 5130
يجدر التذكير بأن علماء املسلمين ومفكريهم ومفتيهم على اختالف مذاهبهم
وتوجهاالاهم قد أكدوا في إعالن مراكش التاريخي لحقوق ألاقليات الدينية في
العالم إلاسالمي الصادر بتاريخ  59يناير  ،5132على أن "صحيفة املدينة " التي
تعتبر ألاساس املرجعي املبدئي لضمان حقوق ألاقليات
أقرها سيدنا محمد
ُ ّ
ذكرين بأن هذه "الصحيفة " قد تضمنت ُ
بنودها
الدينية في العالم إلاسالمي ،م
كثيرا من مبادئ املواطنة التعاقدية كحرية التدين وحرية التنقل والتملك ومبدأ
التكافل العام ومبدأ الدفاع املشترك ،ومبدأ العدالة واملساواة أمام القانون ،حيث
ورد فيها مثال ..." :وأن يهود بني عوف أمة مع املؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين
دينهم ،مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم؛ فإنه ال يوتغ [يهلك] إال نفسه وأهل
بيته" ،"...وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمين نفقتهم ،وأن بينهم النصر على
()118

 .118ينتمون ألكثر من مائة وعشرين  351بلدا.
71

من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون إلاثم .وأنه
ال يأثم امرؤ بحليفه ،وأن النصر للمظلوم".
()119

ويجدر التذكير أيضا في هذا الشأن بأنه سبق للوزيرة ألاولى البريطانية السيدة تيريزا
ّ
ماي  Theresa Mayأن ذكرت ،في شتنبر  ،5133خالل كلمة ألقتها ببرمينغام ،أمام
مؤتمر حزب املحافظين  -عندما كانت حينئذ وزيرة للداخلية -بأن إلاسالم هو دين
للسالم وال عالقة له البتة بإديولوجية إلارهاب ،مستشهدة باآلية الكريمة التي يقول
فيها هللا عز وجل          ﴿ :
( ﴾ سورة ُ
الحجرات ،)31 :وباآلية الكريمة التي يقول فيها سبحانه:
﴿( ﴾   سورة البقرة .)522 :ثم أهابت السيدة تيريزا ماي بالحاضرين
إلى تبليغ هذه الرسالة وإخراج هذه الحقيقة من قاعة الاجتماع ،مضيفة "بأننا
نعلم آلان أن إلاسالم دين سالم وال عالقة له بإديولوجية العدو".
وحرصت السيدة تيريزا ماي على التوضيح بأن هذه إلايديولوجية الحقودة ترفضها
()120
ألاغلبية الساحقة من املسلمين في بريطانيا العظمى وعبر العالم.

 تقنين املشرع املغردي لقاعدة "ال إكراه في الدين"
لقد قنن املشرع املغربي قاعدة "ال إكراه في الدين" ،من خالل القانون الجنائي الذي
نص على أن " :من استعمل العنف أو التهديد إلكراه شخص أو أكثر على مباشرة
عبادة ما أو على حضورها ،أو منعه من ذلك ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم( " ...املادة .)551
ونص نفس التشريع على أن" :من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات ،أو
الحفالت الدينية ،أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه إلاخالل وهدوئها
ووقارها ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى
خمسمائة درهم"(الفصل .) 553
 .119إلاعالن منشور على موقع وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية (املغربية):
www.habous.gov.ma
120. The Telegraph (30 Sep 2014) : www.telegraph.co.uk
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ونص التشريع ذاته على أنَ ":من تعمد إتالف بنايات أو آثار أو أي ش يء مما
يستخدم في عبادة ما ،أو خرب ذلك أو لوثه ،يعاقب بالحبس ِّمن ستة أشهر إلى
ثالث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم"(( )121الفصل .) 551
هكذا ،وعلى إثر حادث الحريق الذي وقع بالبيعة اليهودية بأندرلخت ببروكسيل
بتاريخ  32شتنبر  ،5133أصدر املجلس ألاورودي للعلماء املغاربة بيانا أكد فيه على
وجوب الاحترام التام لجميع أماكن العبادة وأن املساس بمكان واحد منها هو
مساس بسائر ألاديان وتهديد لألسس ال ي ينبني عليها التعايش داخل مجتمعاتنا.
وعلى إثر الاعتداءات إلارهابية التي استهدفت الحرم النبوي الشريف ،ثاني أقدس
مقدسات إلاسالم ،ومدينتي القطيف وجدة أدان نفس املجلس بشدة هذه
الاعتداءات واعتبرها "جرائم مروعة تتنافى مع كافة املبادئ والقيم إلانسانية،
وتبرهن على أن إلارهاب ال دين له وال وطن".
وبعد أن استنكر املجلس هذا العمل إلاجرامي الخسيس ،أعرب عن تضامنه الكامل
مع اململكة العربية السعودية َملكا وحكومة وشعبا .وتقدم بأصدق التعازي لخادم
الحرمين الشريفين وألسر الضحايا ،متمنيا الشفاء العاجل لكافة املصابين .كما دعا
املجلس "إلى التمسك بقيم إلاسالم والوقوف بحزم في وجه كافة أشكال إلارهاب
()122
ال ي تستهدف أمن املجتمعات إلانسانية واستقرارها".
وعلى إثر الهجوم الذي استهدف كنيسة سانت إتيان دو روفري
 Rouvrayالكاثوليكية بفرنسا ،أصدرت منظمة التعاون إلاسالمي ،بتاريخ  59يوليوز
 ،5132بالغا( )123ذكرت فيه أن املنظمة تابعت ببالغ الانشغال وعميق ألاسف
حادثة احتجاز رهائن في الكنيسة املذكورة وإلاقدام على ذبح القس جاك هاميل
 ،Jacques Hamelمؤكدة أن هذه الجريمة تتنافى والقيم الدينية وإلانسانية ،وتعكس
Saint-Étienne-du-

121ـ القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية (املغرب) .منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية
والتنمية .سلسلة نصو ووثائق .الطبعة ألاولى .العدد 90 : .5114 .355 :والصفحة التابعة لها .
 -122أنظر موقع املجلس ألاورودي للعلماء املغاربة:
www.ceomeurope.eu

 -123أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org
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مدى همجية ووحشية مقترفيها "الذين هاجموا مواطنين أبرياء مساملين واعتدوا
على قدسية مكان للعبادة".
وبعد أن أدان ألامين العام للمنظمة هذا الهجوم إلارهابي الشنيع بأشد العبارات،
ّ
أعرب عن تضامن املنظمة مع الحكومة الفرنسية ،مذك ًرا بـمساندة املنظمة
للمجتمع الدولي في الجهود التي تتوخى "اجتثات ظاهرة إلارهاب ومكافحة
الجماعات إلارهابية واملروجين لألفكار املتطرفة والهدامة ال ي تهدد السلم وألامن
في العالم".
ّ
وذكر ألامين العام للمنظمة بأن الدين إلاسالمي هو دين تسامح وسالم وتعايش بين
ألاديان مهما كان اختالفها ،وأن مثل هذه ألاعمال إلاجرامية الوحشية التي تنسب
لجماعات َي َّد ُعون الانتماء لإلسالم ،يجب أال تمس الصورة الحقيقية لإلسالم،
موضحا بأن تلك الجرائم تلزم فقط مرتكبيها الذين ال قيم لهم سوى الترهيب
والعنف وإلاجرام.
وعلى إثر نفس الهجوم ،أصدرت الهيئة التنفيذية ملسلمي بلجيكا  -املؤسسة
املخاطبة للسلطات البلجيكية  -بتاريخ  59يوليوز  5132بالغا أعربت فيه
الرسمية
ِ
عن أسفها الشديد لالعتداء على ُحرمة القس هاميل ،وقدمت تعازيها ألسرة
ً
()124
الضحية ،داعية إلى وحدة وتضامن كافة مكونات املجتمع.
البطرسية بحي ّ
وعلى إثر التفجير إلارهابي الذي استهدف الكنيسة ُ
العباسية بالقاهرة
صباح يوم ألاحد  33دجنبر  5132والذي أودى بحياة العديد من ألابرياء وأسفر عن
إصابة آخرين بجروح ،أصدرت منظمة التعاون إلاسالمي بيانا أدانت فيه بشدة هذا
التفجير آلاثم.
وقدم ألامين العام للمنظمة التعازي لعائالت القتلى ولجمهورية مصر العربية
ً
حكومة وشعبا ،متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .كما أكد دعم املنظمة املتواصل

 -124بالغ الهيئة التنفيذية ملسلمي بلجيكا الصادر بتاريخ  50يوليوز :5136
www.embnet.be
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لجمهورية مصر العربية في حربها ضد إلارهاب ،وجدد موقف املنظمة املبدئي
()125
والثابت الذي ُيدين إلارهاب بكافة أشكاله وصوره.
وعلى إثر العملية إلارهابية التي استهدفت مسجد املركز الثقافي إلاسالمي بمقاطعة
الكبيك الكندية ،مساء ألاحد  59يناير  ،5139والتي خلفت عددا من القتلى
والجرحى في صفوف املصلين ،أصدر املجلس ألاوردي للعلماء املغاربة بتاريخ 11
يناير  ،5139بيانا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لهذا العمل الشنيع ،وعن إدانته
ملثل هذه ألافعال الدنيئة التي من شأنها نسف أسس التعايش والتسامح بين أبناء
املجتمع الواحد.
وبعد أن تقدم املجلس بتعازيه إلى أسر الضحايا ،أهاب بالجهات الرسمية املختصة
إلى بذل قصارى جهودها ملالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة .كما أعلن عن تضامنه
الكامل مع أسر الضحايا والجالية املسلمة املكلومة ،داعيا الجميع إلى التحلي بروح
()126
املسؤولية ،والعمل املتواصل على إشاعة روح السلم وقيم الاحترام املتبادل.
وعلى إثر نفس العملية إلارهابية ،أدانت منظمة التعاون إلاسالمي بتاريخ  11يناير
 5139بأشد العبارات هذه العملية ،وأعرب ألامين العام للمنظمة "عن شعوره
بالصدمة والحزن إزاء هذا العمل الشنيع الذي يتعارو مع روح التسامح
وإلانسانية واحترام دور العبادة" .كما "جدد تأكيد املوقف املبدئي للمنظمة
()127
الرافض لجميع أشكال ومظاهر إلارهاب".

 -125أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org

 -126أنظر موقع املجلس ألاوردي للعلماء املغاربة:
www.ceomeurope.eu

 -127أنظر موقع منظمة التعاون إلاسالمي:
www.oic-oci.org
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خامسا  -تحريم شق عصا الطاعة وتفريق كلمة ألامة وضرورة
لزوم الجماعة
ُيسارع ُرعاة إلارهاب إلى الخروج على والة ألامر والانفصال عن املجتمع ،بالرغم من
ُ
النصوص الشرعية الصريحة والعديدة التي تحرم شق عصا الطاعة وتفريق كلمة
ألامة ،حيث يقول هللا عز وجل مثال       ﴿ :
             

(﴾       سورة النساء :آلاية .)21
ُ َّ َ
ََ َ َ
ويقول خاتم ألانبياء واملرسلين سيدنا محمد  :ثالثة ال َينظ ُر الل ُه ِإلي ِهم َيو َم
َ َ
َ
َّ
َ
َ ُ َ َ َ َ
َ ّ
ان ل ُه فض ُل َم ٍاء ِبالط ِر ِيق ف َم َن َع ُه ِمن اب ِن
ال ِق َي َام ِة َوال ُي َز ِك ِيهم َول ُهم َعذاب أ ِليم :رجل ك
ْ َ
َّ ْ َ ْ َ َ
َ
َّ
الس ِب ِيلَ ،و َرج ٌل َب َاي َع ِّإ َم ًاما ال ي َب ِّايعه ِّإال ِّلدن َيا ف ِّإن أ ْعطاه ِّم ْن َها َر ِّض َي َو ِّإن ل ْم ي ْع ِّط ِّه
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َّ َّ
ََ
ال َوالل ِه ال ِذي ال ِإل َه غي ُر ُه ل َقد
ِّم ْن َها َس ِّخطَ ،و َر ُجل أق َام ِسل َع َت ُه َبع َد ال َعص ِر فق
ََ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ
أعطيت ِبها كذا وكذا فصدقه َرجل ثم ق َرأ ه ِذ ِه آلاية ﴿    
.﴾  

()128

َ َ َْ
َ ْ َ ََ َ ً ََ ْ َ َ ْ َ َ
صفقة َي ِّد ِّه َوث َم َرة قل ِّب ِّه،
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :من بايع ِّإماما فأعطاه
َْ
ْ َ َ َ ()129
فلي ِّط ْعه َما استطاع...
َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َق ْ َ َ َ َ َ َ
اعة ف َمات
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :من خرج ِّمن الطاع ِّة وفار الجم
َ
َ
َ َ
ات م َيت ًة َجاهل َّي ًةَ ،و َم ْن َق َات َل َت ْح َت َ َاية عم َّية َي ْغ َ
ضب ل َع َ
ص َب ٍة ،أ ْو َي ْدعو ِّإلى
ر ٍ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
م ِّ
َ َ َ ً َ َ َ َْ ٌ
َ ََ َْ َْ
َّ ٌ ()130
َ
اه ِّلية...
عصب ٍة ،أو ينصر عصبة ،فق ِّتل ،ف ِّقتلة ج ِّ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
يل ِّم َن امل ِّاء).
 128ـ صحيح البخاري(باب ِّإث ِّم من منع ابن الس ِّب ِّ
َ
ْ ْ َ
 129ـ سنن أدي داود ( َباب ِّذك ِّر ال ِّفت ِّن َو َدال ِّئ ِّل َها) ومسند أحمد.
َْ
ْ َ
ألا ْمر بلز ْ َ َ َ ْ َ
َ
ور ال ِّفت ِّن وتحذير الدعاة إلى الكفر).
وم الجماع ِّة ِّعند ظه ِّ
 130ـ صحيح مسلم (باب ِّ ِّ ِّ
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َ ْ َََ ًَ ْ َ َ َ
ْ
َّ
اع ٍة ل ِّق َي الل َه َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ال
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :من خلع يدا ِّمن ط
َْ ٌَ َ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ات َو َل ْ
َّ ً ()131
ات م َيت ًة َ
َ
اه ِّلية.
ج
م
ة
ع
ي
ب
ه
ق
ن
ع
ي
ف
س
ي
حجة له ومن م
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َْ
ْ َ َ َ
ألا ْنب َياء ،ك َّل َما َه َلكَ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضاَ :ك َان ْت َ
م
ه
وس
س
ت
يل
ئ
ا
ر
س
إ
و
ن
ب
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َنب ٌّي َخ َل َفه َنب ٌّيَ ،وإ َّنه َال َنب َّي َب ْع ِّديَ ،و َس َتكون خلفاء ف َتكثر .قالوا :ف َما تأمرنا؟ ق َ
ال:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َّ ْ َ
ْ ()132
فوا ب َب ْي َعة ْألا َّول فاأل َّولَ ،وأ ْعطوه ْم َح َّقه ْم ،فإ َّن َ
است ْر َعاهم.
هللا َسا ِّئلهم عما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الَ :د َخل َنا َع َلى ُع َب َاد َة بن َّ
و َعن ُج َن َاد َة بن َأبي ُأ َم َّي َةَ ،ق َ
الص ِام ِتَ ،و ُه َو َم ِريض ،ف ُقل َنا:
ِ
ِ ِ
َ َ ُ َ َّ
َ َ َ َ َّ
َ
الل ُه بهَ ،سمع َت ُه م َن َّ
الل ُهَ ،ح ّدث ب َ
النب ّي َ ،ق َ
الَ :د َعانا
ك
ع
ف
ن
ي
يث
د
ح
أصلحك
ِ ِ ِ ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ َ َ َ
َّ ْ َ َّ
َْ
َّ
الط َ
َف َب َايع َن ُاهَ ،ف َق َ
اع ِّةِّ ،في
ال ِف َيما أخذ َعلي َنا" :أن َب َاي َعنا َعلى السم ِّع و
الن ِب ُّي
َ ََ
َ
َ َ َْ َ َ
ْ َ
ْ َ َ
َ َ َ َّ َ ْ
َمنش ِّطنا َو َمك َر ِّهناَ ،وع ْس ِّرنا َوي ْس ِّرنا َوأث َرة َعل ْيناَ ،وأن ال نن ِّاز َع ألا ْم َر أ ْهلهِّ ،إال أن
َّ
ْ
ْ َ ٌ ()133
َت َر ْوا ك ْف ًرا َب َو ً
احاِّ ،عن َدك ْم ِّم َن الل ِّه ِّف ِّيه برهان".
ََ
اعني َف َق ْد َأ َط َ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضاَ " :م ْن َأ َط َ
اع َ
هللاَ ،و َم ْن َي ْع ِّص ِّني فق ْد
ِّ
َ
َْ
َ
()134
َ ََ ْ
ألام َير َف َق ْد َأ َط َ
اعنيَ ،و َم ْن َي ْعص ْألام َير ف َق ْد َع َ
َ َ
صا ِّني".
ِّ ِّ
عص ى هللا ،ومن ي ِّط ِّع ِّ
ِّ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا" :من َحمل علينا السالح فليس منا".
والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة ،وكلها تسد الثغرات العديدة التي ُ
تنفذ منها
الفتن.
()135

 عقد البيعة من ألاسس الكبرى الستتباب السلم وألامن
يتعين التذكير في هذا الشأن بأن عقد البيعة في إلاسالم ُيعتبر من ألاسباب الكبرى
ُّ
لطغاة ُ
الستتباب ألامن وتجفيف منابع الخوف والفتن :فبه ُت ّ
البغاة
غل أيدي ا

 131ـ نفس املصدر (نفس الباب).
ْ َ َّ َ ْ َ
ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َّ
 132ـ نفس املصدر( َباب ألام ِّر بالوف ِّاء ِّببيع ِّة الخلف ِّاء ،ألاو ِّل فاألو ِّل).
َ
َ َ
َّ
ً ْ َ
ورا تن ِّكرون َها»).
133ـ صحيح البخاري ( َباب ق ْو ِّل الن ِّب ِّي َ « :ست َر ْون َب ْع ِّدي أم
َ
َ َ ْ
اع ِّة ألا َم َر ِّاء ِّفي غ ْي ِّر َم ْع ِّص َي ٍة.)...
وب ط
134ـ صحيح مسلم ( َباب وج
ِّ
َ
َّ َ َ
َ
135ـ صحيح البخاري ( َباب ق ْو ِّل الل ِّه ت َعالىَ { :و َم ْن أ ْح َي َاها} [املائدة.)]15 :
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ُ
ُ
ُوتصان ّ
الدماء وألاموال وألاعراض ،وتدفع الجرائم وترفع املظالم .إنه الرابطة املتينة
ُ ّ ُ ّ
رسخ وت َم ِت ُن الصلة بينهما.
التي تضمن حقوق الراعي والرعية وت

ويقول هللا عز وجل

مثال         ﴿ :

(﴾          سورة الفتح.)31 :
وما فتئ العلماء ُي َذ ّك ُر َ
ون بأهمية إخالص الطاعة وبذل ُّ
النصرة وصدق الوالء:
ِ
ّ
فبعد أن ذكر الشوكاني مثال بأن مالك أمر إلامامة والسلطنة وأعظم شروطها
ْ
أن يكون قادرا على تأمين ُّ
السبل ،وإنصاف املظلومين من
وأجل أركانها،
َّ ْ
الظاملين ،ومتمكنا من الدفع عن املسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش باغ،
ََ
ْ
عاجز ،وغير متهاون وال مؤثر للدعة
وال
ط
ب
ث
غير
متقاعد عن ذلك وال مت ِّ ٍ
ٍ
ٍ
والسكون؛ أوضح بأن السلطان إذا كان وهذه املثابة فهو السلطان الذي أوجب
هللا طاعته وحرم مخالفته ،بل هذا ألامر هو الذي شرع هللا له َن ْ
ص َب ألائمة
والسالطين ،وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين .فليس للمسلمين حاجة في إمام
قاعد في مصاله ،م ْؤثر ملطالعة الكتب العلمية ،م َ
س فيها لطلبة عصره،
د
ر
ِّ ٍ
ِّ ٍ
َ
ف في مشكالتها ،واملسلمون يأكل بعضهم بعضا ،ويظلم ُّ
قويهم ضعيفهم
صن ٍ
م ِّ
72

َويضطهد شريفهم وضي َعهم ،فإن ألامر إذا كان هكذا لم يحصل من إلامامة
()136
والسلطنة ش يء لعدم وجود ألاهم ألاعظم الذي ش ِّر َعتا له.
جمع َّ
للشمل ،وبذل ُّ
وبالنسبة ألبي الحسن املاوردي ،فإخالص الطاعة َأ ُ
النصرة
َ
()137
ُ
وصدق الوالء أن َفى لسوء الظن.
أدفع للوهنِ ،

136ـ "وبل الغمام على شفاء ألا َوام" ملحمد بن علي الشوكاني .حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :محمد
صبحي حسن حالق  .املجلد الثاني .مكتبة ابن تيمية ،القاهرة .الطبعة ألاولى3436 :ه.411 : .
 137ـ "أدب الدنيا والدين" ألدي الحسن املاوردي :دار مكتبة الحياة3916 .م.313 : .
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سادسا  -خطورة "ألاحكام" التكفيرية الابتدائية والنهائية غير
القابلة لالستئناف والنقض !
! D’APPEL OU DE CASSATION

ُ
تسرع فرق وجماعات ترتدي رداء الدين في إصدار أحكام تكفيرية ابتدائية ونهائية
غير قابلة لالستئناف والنقض ،في حق املخالفين إلديولوجيتها الدامية الانتحارية
ُ
ُ
والانعزالية الانفصالية .وبناء على هذه ألاحكام ،تستباح الدماء وت َنتهك ألاعراض
ُوت ُ
سلب ألاموال.
وعالوة على فتح أبواب القطيعة والجفاء والهجر ،فإن التكفير يستتبع إقفال باب
الحوار وإغالق باب التوبة واملغفرة والعفو ،مع إلاصرار على تقنيط إلانسان من
ُ
رحمة هللا التي وسعت كل ش يء ،ومع إلاعراض عن آيات الرحمة والغفران التي ُيبشر
فيها الرحمان الرحيم والغفار الغفور عباده ،حيث يقول سبحانه مثال  ﴿:
              
 

(﴾سورة الزمر :آلاية  .)21ويقول أيضا:

﴿     

( ﴾  سورة الحجر :آلاية .)39
ّ
من خطورة التكفير ،حيث يقول مثال:
ويحذرنا سيدنا محمد
َ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
ْ
ال َو ِّإال َر َج َعت
ال ِّأل ِّخ ِّيه َيا كا ِّفر فقد باء ِّوها أحدهما ِّإن كان كما ق
أ ُّي َما ْام ِّر ٍئ ق
َ َ ْ ()138
علي ِّه.
َ ْ َ َ َ ً ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
الل ِّه َو َل ْي َ
س
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :من دعا رجال ِّبالكف ِّر أو قال عدو
َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ()139
كذ ِّلك ِّإال حار علي ِّه.
َ
َ
َّ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا... :إ َّن َّ
الرج َل ل َي ْع َمل ِّب َع َم ِّل أ ْه ِّل الن ِّار َح َّ ى َما
ِّ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ََ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ٌ َ
ْ
اع ف َي ْس ِّبق علي ِّه ال ِّكتاب فيعمل ِّبعم ِّل أه ِّل الجن ِّة فيدخل
َيكون بينه وبينها ِّإال ِّذر
َ َ ْ َ َ َ
ْ
َ
ال ِّأل ِّخ ِّيه امل ْس ِّل ِّمَ :يا كا ِّفر).
 138ـ صحيح مسلم ( َباب َب َي ِّان َح ِّال ِّإيم ِّان من ق
َ
َ
 139ـ نفس املصدر ( َباب َب َي ِّان َح ِّال ِّإ َيم ِّان َم ْن َر ِّغ َب َع ْن أ ِّب ِّيه َوه َو َي ْعلم).
21

الرج َل َل َي ْع َمل ب َع َمل َأ ْهل ْال َج َّنة َح َّ ى َما َيكون َب ْي َنه َو َب ْي َن َها إ َّال ذ َ ٌ
ْال َج َّن َة َوإ َّن َّ
اع
ِّ ِّ ر
ِّ
ِّ ِّ َ ِّ
ِّ
َّ َ
ََْ ْ َ َ
َ
ْ
َّ َ ()140
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ف َي ْس ِّبق علي ِّه ال ِّكتاب فيعمل ِّبعم ِّل أه ِّل الن ِّار فيدخل النار.
َ
َّ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :إ َّن َ
الع ْب َد َل َي ْع َمل ،ف َ
يما َي َرى الناسَ ،ع َم َل أ ْه ِّل
ِّ
ِّ
َّ َ َ ْ َ
ََ َ َ
َ َّ َّ َ َ
َ َ َ ى َّ
َّ
ْ
ْ
الجن ِّة َو ِّإنه ِّمل ْن أ ْه ِّل الن ِّارَ ،و َي ْع َمل ِّفيما ير الناس ،عمل أه ِّل الن ِّار وهو ِّمن أه ِّل
َ َّ َ َّ َ َ
َ
َ ()141
ْ
َ
َ
يمها.
الجن ِّة ،و ِّإنما ألاعمال ِّبخوا ِّت ِّ
َ
َّ
الز َم َ
الرج َل َل َي ْع َمل َّ
الطو َ
وقال عليه الصالة والسالم أيضا :إ َّن َّ
يل ِّب َع َم ِّل أ ْه ِّل
ن
َ ِّ
ِّ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
َّ
الرج َل ل َي ْع َمل الز َمن الطو َ
ْال َج َّن ِّة ،ث َّم ي ْخ َتم َله َع َمله ب َع َمل أهل النارَ ،وإن َّ
يل
ِّ ِّ
ِّ َ ِّ ِّ
ِّ
َ
َْ َ
ْ
َّ
َّ
()142
ِّب َع َم ِّل أ ْه ِّل الن ِّار ،ث َّم يختم له َع َمله ِّب َع َم ِّل أ ْه ِّل ال َجن ِّة.
ً
َ َ َ َ َ َ َُ
ََ
َ
ان قبلكم َر ُجل قت َل ِّت ْس َعة َو ِّت ْس ِّعين
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :كان ِفيمن ك
َ
َ
َْ ً َ ََ َ َ َ َ َ
َ
ً
ألارض َف ُد َّل َع َلى َراهبَ ،فأ َت ُاه َف َق َ
الِ :إ َّن ُه ق َت َل ِتس َعة
ل
ه
أ
ِ ٍ
نفسا ،فسأل عن أعل ِم ِ
ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ًَ ُ
َ
ال :ال فقتله فك َّم َل ِّب ِّه ِّمائة .ث َّم َسأ َل َعن أعل ِم
َو ِتس ِع َين نف ًسا ف َهل ل ُه ِمن توب ٍة؟ فق
َ
َ
ال :إ َّن ُه َق َت َل ِم َائ َة َنفس َف َهل َل ُه ِمن َتو َب ٍة؟ َف َقالَ:
ألارض َف ُد َّل َع َلى َر ُجل َع ِالم َف َق َ
ل
ه
أ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ ِ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ً َ ُ ُ نَ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َن َ
َ
ل
ض كذا وكذا ف ِإن ِبها أناسا يعبدو
أ
ى
ل
إ
ق
ل
ط
ان
؟
ة
ب
و
الت
ن
ي
ب
و
ه
ن
ي
ب
و
ح
ي
ن
م
و
م
ع
ر
ِ َ ِ ِ
َِ
َ
َّ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
الل َه َم َع ُهم َ َوال َترجع إ َلى أ ض َ
َّ
ُ
َ
سوء ،فانطلق حتى ِإذا نصف
ض
أ
ا
ه
ن
إ
ف
ك
الله فاعب ِد
ر
ٍ
ِ ِ رِ
ِ
ََ َ ََ َ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
اب فقالت مال ِئكة
الط ِريق أتاه املوت فاختصمت ِف ِيه مال ِئكة الرحم ِة ومال ِئكة العذ ِ
َّ ُ َ َ َ َ ً َ ُّ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
الرح َمةَ :ج َاء َتائ ًبا ُمقب ًال ب َ
اب ِإنه لم يعمل خيرا قط
ذ
ع
ال
ة
ك
ئ
ال
م
ت
ال
ق
و
.
ه
الل
ى
ل
إ
ه
ب
ل
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ورة َآدم ّي َف َج َع ُل ُ
ص َ
َف َأ َت ُاهم َم َلك في ُ
وه َبي َن ُهم َف َق َ
ضي ِن ف ِإلى أ َّي ِت ِه َما
الِ :قيسوا ما بين ألار
ِ
ِ ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َك َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ان َأد َنى َف ُه َو له فق ُ
اسوه ف َو َجدوه أدنى إلى ألارض ال ِتي أ َراد فق َبضته َمال ِئكة َّ
الرح َم ِة.
ِ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ُ ِ َ ُ َ َ
()143
ُ
َ
قال قتادة فقال الحسن ذ ِكر لنا أنه ملا أتاه املوت نأى ِبصد ِر ِه .ويبين هذا
الحديث بجالء كيف أن إغالق باب التوبة أمام الناس ،قد يفتح املزيد من أبواب
إلاجرام.

 140ـ
 141ـ
 142ـ
 143ـ

َّ َ
َْ َ َ ََ
صل َوات الل ِّه َعل ْي ِّه َوذ ِّرَّي ِّت ِّه ).
صحيح البخاري( َباب خل ِّق آدم
َ
َ
َ
نفس املصدر( َباب  :ألا ْع َمال ِّبالخ َوا ِّت ِّيمَ ،و َما يخاف ِّم ْن َها).
َ
َ
َ
صحيح مسلم( َباب  :ألا ْع َمال ِّبالخ َوا ِّت ِّيمَ ،و َما يخاف ِّم ْن َها).
َ
ْ
َْ ْ
َ
ْ
َ َ
َ
نفس املصدر( َباب :ك ْي ِّف َّي ِّة خل ِّق آلا َد ِّم ِّي ِّفي َبط ِّن أ ِّم ِّه َو ِّكت َاب ِّة ِّرز ِّق ِّه َوأ َج ِّل ِّه َو َع َم ِّل ِّه َوشق َاو ِّت ِّه َو َس َع َاد ِّت ِّه).
21

ّ
حذرنا نبي الرحمة أيضا من تقنيط املرء من رحمة هللا ،حيث َّ
حدث مثال أن
وي
رجال قال :وهللا ال يغفر هللا لفالن ،وإن هللا تعالى قال :من ذا الذي يتألى َّ
علي أن
()144
ال أغفر لفالن ،فإني قد غفرت لفالن و أحبطت عملك.
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :إن الشيطان قال :وعزتك يارب! ال أبرح أغوي
َ
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ،فقال الرب تبارك وتعالى :وعزتي وجاللي،
()145
ال أزال أغفر لهم ما استغفروني.

َ َ َ َ ََ َ
َ
َْ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :ال َي ِّح ُّل ِّل َرج ٍل أن َي ْهج َر أخاه ف ْوق ثال ِّث ل َي ٍال
َ
َ
َّ
َ َ
َْ
َّ َ ()146
َيلت ِّق َي ِّان في ْع ِّرو َهذا َوي ْع ِّرو َهذا َوخ ْيره َما ال ِّذي َي ْب َدأ ِّبالسال ِّم.
َ
َ َ
وأخرج إلامام البخاري في صحيحه أ َّن أم املؤمنين الطاهرة املطهرة َعا ِئشة رض ي هللا
َ َ َ َ
ُ ّ َ َ َّ َ َ َّ
الله ب َن ُّ
الزَبير َق َ
ال ِفي َبي ٍع أو َعط ٍاء أعطت ُه رض ي
تعالى عنها وأرضاها  ،ح ِدثت أن عبد ِ
َ ِ
َ
َ
َ َّ
الل ِّه َل َت ْن َته َي َّن َعا ِّئ َشة أ ْو َأل ْحج َر َّن َع َل ْي َهاَ ،ف َق َال ْت :أه َو َق َ
ال
هللا تعالى عنها وأرضاها :و
ِّ
َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ ََ
َهذا؟ قالوا :نعم ،قالت :هو ِّلل ِّه علي نذر ،أن ال أك ِّلم ابن الزبي ِّر أبدا .فاستشفع
َ
َ َ َ
ُّ َ ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ
ْ
اله ْج َرة ،فقالت :ال َوالل ِّه ال أش ِّفع ِّف ِّيه أ َب ًداَ ،وال
ت
ال
ط
ين
ح
ا،
ه
ي
ل
ْابن الزبي ِّر ِّإ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ
َّ َ ْ َ ْ
َ
ْ ْ َ
ْ ْ َ
هللا ت َعالى).
 144ـ املصدر ذاته( باب النه ِّْي عن تق ِّن ِّ
يط ِّإلانس ِّان ِّمن َرحم ِّة ِّ
 145ـ املستدرك على الصحيحين للحاكم(كتاب التوبة وإلانابة).
َ
اله ْج َر ِّة).
 146ـ صحيح البخاري(باب ِّ
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ْ َ
َ َّ
ال َذل َك َع َلى ْابن ُّ
َأ َت َح َّنث إ َلى َن ْذريَ .ف َل َّما َط َ
الزَب ْي ِّر ،كل َم ا ِّمل ْس َو َر ْب َن َمخ َر َمةَ ،و َع ْب َد
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َّ
الرحم ِّن بن ألاسو ِّد بن عب ِّد يغوث ،وهما ِّمن ب ِّني زهرة ،وقال لهما :أنشدكما ِّبالل ِّه
َ َ َْ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
يع ِّ ي .فأق َب َل ِّب ِّه ا ِّمل ْس َور
ملا أ ْدخلت َما ِّني على عا ِّئشة ،ف ِّإنها ال ي ِّحل لها أن تن ِّذر ق ِّط
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ
َو َع ْبد َّ
الر ْح َم ِّن مشت ِّملي ِّن ِّبأر ِّدي ِّت ِّهما ،ح ى استأذنا على عا ِّئشة ،فقاال :السالم علي ِّك
َ
ُّ َ َ َ ْ َ
َّ
َ
َ
ََ
َ َ ْ
َو َر ْح َمة الل ِّه َو َب َركاته ،أن ْدخل؟ قالت َعا ِّئشةْ :ادخلوا ،قالوا :كلنا؟ قالت :ن َعم،
الزَب ْيرَ ،ف َل َّما َد َخلوا َد َخ َل ْابن ُّ
ْادخلوا ك ُّلك ْمَ ،و َال َت ْع َلم َأ َّن َم َعه َما ْاب َن ُّ
الزَب ْي ِّر
ِّ
َ
َ َ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
اشد َها َو َي ْب ِّكيَ ،وط ِّفق ا ِّمل ْس َور َوع ْبد َّ
الرح َم ِّن
ِّ
الحجاب ،فاعتنق ع ِّائشة وط ِّفق ين ِّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
ْ
َّ
نهَى َع َّما ق ْد َع ِّل ْم ِّت
اش َد ِّان َها ِّإال َما كل َمتهَ ،وق ِّبلت ِّمنهَ ،و َيقوال ِّنِّ :إ َّن الن ِّب َّي
ين ِّ
ََ ََْ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َّ
َْ
َ
اله ْج َر ِّة ،ف ِّإنه« :ال َي ِّح ُّل ِّمل ْس ِّل ٍم أن َي ْهج َر أخاه ف ْوق ثال ِّث ل َي ٍال» .فل َّما أكثروا
ِّمن ِّ
َ
َ َ
َ َ ْ َ
َْ
َّ ْ
َ
َ
َّ
َعلى َعا ِّئشة ِّم َن التذ ِّك َر ِّة َوالت ْح ِّر ِّيج ،ط ِّفقت تذ ِّكره َما نذ َر َها َوت ْب ِّكي َوتقولِّ :إ ِّني
َ
َ ََ ْ َْ
َ َ ْ َ َّ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ
الا و َها َح َّ ى َك َّل َمت ْاب َن ُّ
الزَب ْي ِّرَ ،وأ ْعتقت ِّفي نذ ِّر َها ذ ِّل َك
َنذرت ،والنذر ش ِّديد ،فلم يز ِّ
َ
َ
َ َ ً َ َ ْ َْ َْ
َ
َ
َ َ َ ()147
أ ْرَد ِّعين َرق َبةَ ،وكانت تذكر نذ َر َها َب ْع َد ذ ِّل َك ،فت ْب ِّكي َح َّ ى تب َّل دموع َها ِّخمارها.
ُ
والنصوص الشرعية في هذا الباب أكثر من أن تحص ى.

َ
اله ْج َر ِّة).
 147ـ نفس املصدر(باب ِّ
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سابعا  -تبرؤ إلاسالم ،بشكل ال لبس فيه ،من كافة أشكال الغلو
أو التطرف الديني
يتبرأ إلاسالم من جميع الذين يتمسكون بشراسة بالغلو من خالل رفضهم الامتثال
لآلية الكريمة الداعية إلى الوقوف عند نقطة الوسط والاعتدال ،حيث يقول
سبحانه        ﴿ :
(﴾  سورة البقرة :آلاية .)335
ويقول رسول هللا
()148
في الدين".

 ":وإياكم والغلو في الدين ،فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

َ
َ
ََ َ
تنطعونَ .هل َك املتنطعونَ .هل َك
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :هلك الـم ِّ
ْ
َ ْ َ َ
املتنطعون )149(.واملتنطعون ،كما في شرح النووي هم" :امل َت َع ِّمقون الغالون
ْ
َْ
َ ْ
َ َْ
ْ ()150
ود ِّفي أق َو ِّال ِّه ْم َوأف َع ِّال ِّهم".
امل َج ِّاوزون الحد
148ـ أخرجه النسائي و البيهقي و أحمد بسند صحيح.
َ
َ ْ ََ
149ـ صحيح مسلم ( َباب َهل َك املتن ِّطعون) .والتنطع  :التكلف واملغاالة والتعمق في القول أو الفعل.
150ـ شرح النووي على مسلم .دار إحياء التراث العردي – بيروت .الطبعة :الثانية 3195 ،ه .الجزء .36
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ََ َ
ممن رغب عن سنته في حديث الثالثة َره ٍط الذين جاؤوا
ويتبرأ رسول هللا
َ ْ َ َن َ ْ َ َ َّ
النبي ف َت َق ُّال َ
وها ،حيث قال َأ َحده ْمَ :أ َّما َأ َنا َفإني أ َ
ص ِّلي
ِّ ِّ
يسألو َ عن ِّعباد ِّة َ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ََ
َ ْ
َ َ َ َ َ َْ
َّ ْ َ َ ً َ َ َ َ
آخر :أ َنا أصوم َّ
الن َس َاء فال
الد ْه َر َوال أف ِّطر .وق
الليل أبدا .وقال
ال آخر أنا أعت ِّزل ِّ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ
َّ
َّ
ََ
ين قلت ْم كذا َوكذا أ َما َوالل ِّه
ِّإلي ِّهم فقال أنتم ال ِّذ
أت َز َّوج أ َب ًدا .ف َج َاء َرسول الل ِّه
إني َ َأل ْخ َشاك ْم ل َّله َو َأ ْت َقاك ْم َلهَ ،لكني َأصوم َوأ ْفطر َوأ َ
صلي َو َأ ْرقد َو َأ َت َز َّ
و
الن َس َاء
ج
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َّ
ْ
()151
ْ
ْ
َ
َف َمن َر ِّغ َب عن سن ي فلي َ
س ِّم ِّني.
ِّ
ين ي ْس ٌر َو َل ْن ي َش َّاد الد َ
ويقول عليه الصالة والسالم أيضا :إ َّن الد َ
ين َأ َح ٌد إ َّال َغ َلبهَ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
()152
ف َس ِّددوا َوقا ِّربوا َوأ ْب ِّشروا ...
وهكذا ،فالنصوص املذكورة تؤكد بوضوح أن إلاسالم ُيدين بقوة وبشكل ال لبس
فيه جميع أشكال الغلو أو التطرف الدييي ،ويدعو إلى الوسط والاعتدال في جميع
املجاالت ،دون إفراط أو تفريط.

َ
َ
َّ ْ
النك ِّاح).
يب ِّفي ِّ
 151ـ صحيح البخاري(باب التر ِّغ ِّ
َ
الدين ي ْس ٌر ).
 152ـ نفس املصدر(بابِّ :
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 جسامة املسؤولية املنوطة بالع ـلماء- ثامنا
 ﴿

:لقد قرن هللا عز وجل شهادة مالئكته الكرام وأولي العلم بشهادته فقال

             

، كما يقول القرطبي في تفسيره، و ِفي َه ِذ ِه آلا َي ِة.)31 : ﴾ (سورة آل عمران
َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ
ْ ضل ْالع ْلم َو َش َرف ْالع َل َماء َو َف
ْ يل َع َلى َف
ٌ " َد ِّل
 ف ِّإنه ل ْو كان أ َح ٌد أش َرف ِّم َن،ض ِّل ِّه ْم
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ
َ َ ْ
َّ
)153(
العل َم ِّاء ل َق َرَنهم الله ِّباس ِّم ِّه واس ِّم مال ِّئك ِّت ِّه كما قرن
."اس َم العل َم ِّاء

       
    
  

﴿:ويقول سبحانه أيضا

﴿ : ويقول سبحانه أيضا.)33  آلاية:﴾(سورة املجادلة

﴿ : ويقول سبحانه أيضا.)51  آلاية:﴾(سورة فاطر

 

: ويقول سبحانه أيضا.)31  آلاية:﴾ (سورة الزمر    
 آلاية:﴾ (سورة العنكبوت        ﴿
.)31
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وبالنسبة لحق العلماء ،يقول سيدنا محمد
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ
() 154
املنا َحقه".
ك ِّبيرنا ويرحم ص ِّغيرنا ويع ِّرف ِّلع ِّ ِّ

َ
مثالَ " :ل ْي َ
س ِّم ْن أ َّم ِّ ي َم ْن ل ْم ي ِّج َّل

ّ
يتصدروا لإلفتاء
ورغم كل هذه النصوص الصريحة ،فقد أبى زعماء إلارهاب إال أن
ُ
في جميع النوازل الشخصية وقضايا ألامة الكبرى ّأيا كانت صبغتها ودقتها
ُ
ّ
وحساسيتهاُ ،م َ
ستعلين على العلماء ومحذرين أتباعهم من الرجوع إليهم في امل ّلمات،
وذلك رغم املكانة الخاصة التي بوأهم هللا عز وجل إياها.
َّ َ
ّ
جميع ُ
الج ّهال الذين ُيفتون بغير علم ،حيث قالِّ :إ َّن الل َه ال
و ُيحذر رسول هللا
َ
َي ْقبض الع ْل َم ْانت َز ً
اعا َي ْن َتزعه م َن الع َبادَ ،و َلك ْن َي ْقبض الع ْل َم ب َق ْ
ض العل َم ِّاءَ ،ح َّ ى
ب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ً َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُّ
َ َ ْ ْ َ ً َّ َ
َّ
ً
ِّإذا لم يب ِّق ع ِّاملا اتخذ الناس رؤوسا جهاال ،فس ِّئلوا فأفتوا ِّبغي ِّر ِّعل ٍم ،فضلوا
َ َ َ ُّ () 155
وأضلوا.
و ُيشير ،عليه الصالة والسالم ،إلى املسؤولية الكبرى امللقاة على عاتق العلماء ،حيث
()157
يقول :يحمل هذا ال ِّعلم( )156من كل خلف عدوله َينفون عنه تحريف الغالين
()159
وانتحال املبطلين()158وتأويل الجاهلين.
وهكذا ،يتضح مدى جسامة املسؤولية املنوطة بالعلماء واملتمثلة في تصحيح صورة
إلاسالم ،والتبرؤ ممن يحرصون على تشويهها ،وتحصين وتمنيع املجتمع من مختلف
الاختراقات والانحرافات.

 154ـ مسند أحمد.
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ ٌ ْ
َ َ
ور ال َج ْه ِّل
 155ـ صحيح البخاري (باب :كيف يقبض ال ِّعلم) وصحيح مسلم (باب رف ِّع ال ِّعل ِّم وقب ِّض ِّه وظه ِّ
َو ْالف َتن في آخر َّ
الز َم ِّان ).
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
156ـ أي علم الكتاب والسنة.
157ـ أي املبتدعة الذين يتجاوزون الحد أو املعنى املراد َ
فيظلون ويظلون ،ومنهم على سبيل املثال
الخوارج واملعتزلة واملرجئة والقدرية والجبرية واملشبهة.
158ـ قيل هو كناية عن الكذب.
159ـ أي تأويل الزائغين املبتدعين للمتشابه .أنظر مثال :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري
الهروي .والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى.
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خ ـ ــات ـ ـ ـ ـم ـ ــة
ّ
نظرا لخطورة الجرائم إلارهابية التي الاهدد أمن البشرية في كل زمان ومكان ،فقد رتب
املشرع على ُمقترفي هذه الجرائم عقوبات رادعة كفيلة بدفع شرهم واحتواء
َ
خطرهم وردع من ُت ّ
سول له نفسه نهج مسل ِكهم.
ويجدر التذكير بأن ظاهرة إلارهاب العابرة للحدود هي إحدى الاختالالت الفكرية
والسلوكية الخطيرة التي تستهدف كافة ألاديان وجميع ألامم .وتقتات هذه آلافة من
َ
مختلف أنواع التطرف ّأيا كانت مبرراته املعلنة :سياسية أو فلسفية أو عرقية أو
عقائدية أو دينية.
وهكذا ،فمن غير إلانصاف ربط إلارهاب باإلسالم ،من خالل تعميم سلوك حفنة
قليلة من املنحرفين على أمة ترفض إلارهاب بشكل قاطع ّ
وتتبرأ منه جملة وتفصيال.
ُ
ومن غير إلانصاف أيضا إلصاق جميع أشكال الجرائم إلارهابية التي ترتكب باسم
ألاديان ،بشكل تلقائي ،بدين ُم ّ
عين ،باعتبار أن أهل الاختصاص يجدون ،عبر
التاريخ ،أئمة إلارهاب واملدافعين عنه في كثير من البلدان والثقافات.
وإذا كان كثير من الناس يعتقدون أن غير املسلمين هم املستهدفون الرئيسيون
باإلرهاب ،فإن لغة ألارقام تؤكد أن املسلمين هم الضحايا ألاوائل لهذه آلافة عبر
العالم :فقد ورد مثال في تقرير املركز الوطيي ألامريكي ملكافحة إلارهاب ()NCTC
الصادر سنة  5133أن ما بين  15و  99في املائة من ضحايا إلارهاب  -بجميع
أشكاله -كانوا ،خالل الفترة  ،5131-5112مسلمين.
()160

بعد كل هذه التوضيحات ،وفي إطار املقترب الثقافي للعالقات الدولية ،أصبح من
َّ
الضروري بالنسبة للذين يهتمون اليوم بالحوار بين الحضارات ،أن َيط ِلعوا على
القيم الحقيقية للثقافات وألاديان ،وذلك بالرجوع بشكل مباشر إلى املصادر
املوثوقة.
160. Report on terrorism. The National Counterterrosim Center (www.nctc.gov) 2011.
P: 14.
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ّ
وعالوة على ألاهمية الاستراتيجية الحاسمة التي يكتسيها التحلي باليقظة ألامنية على
ّ
املبكرة على
مستوى املحاربة آلانية أو الاستباقية لإلرهاب ،فإن املقاربة الوقائية
مستوى التنشئة الفكرية ّ
السليمة تبقى إحدى الوسائل الناجعة التي تمنح
املجتمعات املزيد من املناعة والتماسك واملزيد من ألامن والاستقرار على املدى
البعيد.
وباختصار شديد ،فمكافحة إلا هاب هي قضية الجميع ،إذ أنها ُت ّ
حتم على كافة
ر
أعضاء املجتمع الدولي التحلي باملزيد من اليقظة الجماعية املتواصلة.
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