
www.epanouissement.org  
 

١ 
 

  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم

  

  

  
  تجريم اإلرهاب في القوانين والمواثيق الدولية، 

  وبراءة اإلسالم وتبرؤه منه
  

  عبد الكريم دحو اإلدريسي :بقلم

  )ومدرس مادة تاريخ الفكر السياسي سابقا متخصص في القانون الدولي العام(
  

  فضيلة الدآتور محمد الخرشافي: راجع القسم الثاني من المقال

  أستاذ مدرس بشعبة الدراسات اإلسالمية(

  )بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين الشق بالدار البيضاء 
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وآلما ولى عهد من . مختلفة ببلدان مورس اإلرهاب خالل فترات تاريخية عديدة
ال تلبث أن تفاجأ من حين  غير أنهااإلنسانية خيرا،  تستبشرعهود اإلرهاب المظلمة، 

وأخطر مكرًا  وبطشًا آلخر، هنا وهناك، بصور جديدة ومتكررة إلرهاب أآثر فتكًا
، لدرجة أن ظاهرة اإلرهاب أصبحت اليوم جريمة العصر بال منازع وورمه غدرًاو
أغلب الصور ال تكون في  تلكو. واستئصال شأفته ؤهالذي يتعين احتوا لخبيثا

َجْنُي  هو وليدة حاضرها، باعتبار أن الحاضر هو َغْرُس الماضي والمستقبل األحيان
   .الحاضر

قد أبت بعض وسائل اإلعالم المغرض إال أن تظهر اإلسالم على غير حقيقته، و
هذا الدين بصلة، واعتمادا على سماحة ال تمت إلى  ات منحرفة شاذةانطالقا من سلوآ

التي تنعت اإلسالم  ،الحاقدينوافتراءات نخبة من مزاعم ُثّلة من المستشرقين 
     .اإلآراه في الدينالقسوة ووباإلرهاب 

وانعكاساته الخطيرة على ورغم شساعة موضوع اإلرهاب وتعدد إشكالياته وأبعاده 
، فسُيكتفى في التي تصدت لمعالجة هذه الظاهرة المقارباتالمجتمعات، ورغم تعدد 

 ،)المبحث األول(اإلرهابية  يمةوالجر تحديد مفهوم اإلرهاببمحاولة  هذا المقال
    ).انيالمبحث الث(تبيان أوجه مخالفة اإلرهاب للكتاب والسنةو

  :المبحث األول

  اإلرهابية يمةوالجر مفهوم اإلرهاب 
أنظمة رفتها ع، بل هو ظاهرة قديمة آما قد يعتقد اإلرهاب وليد التاريخ المعاصر ليس

العديدة المتواترة والجهود  ُتظهر التعاريفو .بعيدة عهودمنذ  آثيرةمجتمعات عديدة و
المتواصلة لضبط مفهوم اإلرهاب، من قبل الدول والمنظمات الدولية والفقهاء، أن 

 وما زالت. سياسية باألساسهذا المرام ال يخلو من صعوبات ترجع إلى اعتبارات 
بشأن مشروع  ٢٠٠٠الدول األعضاء في لجنة مكافحة اإلرهاب تتفاوض منذ سنة 

   .تعلق باإلرهاب الدولياتفاقية شاملة ت

وآلمة اإلرهاب هي آلمة معاصرة وافدة، غير أن لها أصول اشتقاقية في اللغة 
ويمكن القول بأن مصطلح اإلرهاب له . العربية تدور حول الخوف والترويع

مرادفات شرعية تدور حول الخروج على ولي األمر وعلى جماعة المسلمين 
   . وإرهاب الناس والعنف وقطع الطريق
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سنة )٢(التي وقعتها الدول العربية)١(فت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهابعرَّقد وـ 
 أو بواعثه آانت أًيا به التهديد أو العنف أفعال من فعل آل : "،  اإلرهاب بأنه١٩٩٨

 الرعب إلقاء إلى ويهدف جماعي، أو فردي إجرامي لمشروع تنفيًذا يقع أغراضه،
 أو للخطر، أمنهم أو حريتهم أو حياتهم تعريض أو بإيذائهم ترويعهم أو الناس، بين

 أو احتاللها أو الخاصة، أو العامة األمالك أو المرافق بأحد أو بالبيئة الضرر إلحاق
الفقرة الثانية من المادة ( للخطر الوطنية الموارد أحد تعريض أو عليها، االستيالء
  )٣(.)األولى

 حاالت جريمة، "،من المادة الثانية من نفس االتفاقية )أ(ُتعد، بموجب الفقرة  وال
 والعدوان األجنبي االحتالل ضد المسلح الكفاح ذلك في بما الوسائل، بمختلف الكفاح
  ...".يالدول القانون لمبادئ وفًقا المصير، وتقرير التحرر أجل من

التذآير هنا بأن ميثاق األمم المتحدة اعترف في الفقرة الثانية من المادة األولى  ويجدر
قرارها في على هذا الحق وأآدت الجمعية العامة . بحق الشعوب في تقرير مصيرها

 الصادر الخاص بإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ١٥١٤رقم 
ان إخضاع الشعوب الستعباد " ، معتبرة م١٩٦٠دجنبر  ١٤في  ١٥خالل الدورة 

األجنبي وسيطرته واستغالله يشكل إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية، ويناقض 
   )٤( ".ميثاق األمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين

دولي       فت وعرَّـ  ؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب ال ة الم دة منظم  ١٩٩٩لسنة   معاه
ة لمكافحة اإلرهاب لسنة      اإلرهاب تعريفا ال يختلف آثيرا عن تعريف االتفاقية العربي

الخطر الذي يلحق أعراض الناس وحقوقهم  ليستوعب ت نطاقهسعو اه، غير أن١٩٩٨
ة  ق الدولي مل ،والمراف ية      وليش دة السياس ة والوح المة اإلقليمي تقرار والس د االس تهدي

  .ةوسيادة الدول المستقل
  

                                                            
م بحضور وزراء ١٩٩٨أبريل  ٢٢بتاريخ ـ أقرها االجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة   ١

  .العدل والداخلية العرب
٢ ـ يتعلق األمر بالمملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية التونسية  

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والجمهورية 
ية العراق وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية القمر العربية السورية وجمهورية الصومال وجمهور

االتحادية اإلسالمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى وجمهورية 
  .     ةمصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية الموريتانية والجمهورية اليمني

بنشر االتفاقية العربية ) ٢٠٠١نوفمبر  ٢٢( ١٤٢٢رمضان  ٦الصادر في  ١.٩٩.٢٤٠ـ أنظر الظهير الشريف رقم   ٣
  . ٢٠٠٢أبريل  ٤الصادرة في  ٤٩٩٢الجريدة الرسمية رقم : ١٩٩٨أبريل  ٢٢لمكافحة اإلرهاب الموقعة بالقاهرة في 

  :الحريات المغربيةنص االتفاقية منشور أيضا على موقع وزارة العدل و
http://adala.justice.gov.ma/AR/Conventions/ConventionsArabes.aspx 

 ٢٨اطلع عليه بتاريخ (أنظر الوثائق األساسية الخاصة باألمم المتحدة وإنهاء االستعمار، على الموقع الرسمي للمنظمة ـ   ٤
  ):٢٠١٢أآتوبر 

 www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtml 
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ه   :اإلرهاب بأنهالمعاهدة عرفت فقد وهكذا،  د ب ًا   آل فعل من أفعال العنف أو التهدي أي
اعي ويهدف          ردي أو جم ذًا لمشروع إجرامي ف ع تنفي آانت بواعثه أو أغراضه ، يق
إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو  
ق أو    د المراف ة أو بأح اق الضرر بالبيئ ر أو إلح وقهم للخط نهم أو حق ريتهم أو أم ح

ة أو الخاصة أو اح   وارد       األمالك العام ا أو تعريض أحد الم ا أو االستيالء عليه تالله
ة أو     المة اإلقليمي تقرار أو الس د االس ر ، أو تهدي ة للخط ق الدولي ة أو المراف الوطني

  ).الفقرة الثانية من المادة األولى (الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة
  

ة و ة اإلرهابي دة  الجريم نفس المعاه ا ل ة أو  " :طبق ي أي جريم تراك  ه روع أو اش ش
ا أو    دول األطراف أو ضد رعاياه ابي في أي من ال ذًا لغرض إره ا، ترتكب تنفي فيه
ا          ا مم ى إقليمه ا األجانب المتواجدين عل ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعاي

   ).الفقرة الثالثة من المادة األولى( .يعاقب عليها قانونها الداخلي
  

رائم اإلرهاب  ن الج د م ا ُتع رائم   آم ادة، الج س الم ن نف ة م رة الرابع ا للفق ة، طبق ي
دول األطراف     المنصوص عليها في االتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات ال

  :أو التي لم تصادق عليها
و    )أ( ال بعض  الجرائم و  بشأن اتفاقية طوآي ى     األخرى  األفع التي ترتكب عل

  )٥( .١٤/٩/١٩٦٣متن الطائرات والموقعة بتاريخ 
ائرات       )ب(  ى الط روع عل ر المش تيالء غي ع االس أن قم اي بش ة اله اتفاقي

   )٦( .١٦/١٢/١٩٧٠والموقعة بتاريخ 
ر المشروعة الموجهة ضد          )جـ(  ال غي ال الخاصة بقمع األعم ة مونتري اتفاقي

ـي      ة ف دني والموقع ران الم المة الطي ول  ٢٣/٩/١٩٧١س والبروتوآ
  . ١٠/٥/١٩٨٤والموقع في مونتريال في  الملحق بها

ة ضد األشخاص      )د(  اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكب
ة   المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقع

  . ١٤/١٢/١٩٧٣في 
ة  )هـ( د  االتفاقي ة ض ي     الدولي ة ف ائن والموقع از الره اف واحتج اختط

١٧/١٢/١٩٧٩ .  
نة      )و( ار لس انون البح دة لق م المتح ة األم ا  ١٩٨٢اتفاقي ق منه ا تعل ، م

  . بالقرصنة البحرية

                                                            
. ١٩٧٦يناير  ١٩ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليها بتاريخ  ١٩٧٥أآتوبر  ٢١انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ  ـ  ٥

  :أنظر موقع المنظمة الدولية  للطيران المدني
www.icao.int/Secretariat/Legal/List%20of%20Parties/Tokyo_FR.pdf 
CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES 
SURVENANT À BORD DES AÉRONEFS SIGNÉE À TOKYO LE 14 SEPTEMBRE 1963. 

  :أنظر موقع المنظمة الدولية للطيران المدني. ١٩٧٥أآتوبر  ٢٤انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ ـ   ٦
www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_FR.pdf 
CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D’AÉRONEFS SIGNÉE À 
LA HAYE LE 16 DÉCEMBRE 1970. 
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 المعتمدة بفيينا سنةالحماية المادية للمواد النووية اتفاقية   )ز(
اتفاقية ب ، ُتعرف٢٠٠٥يوليوز  ٨التي أصبحت، مع تعديل )٧(١٩٧٩

  .الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية
د          )ح( روعة ض ر المش ال غي ع األعم دة قم ى معاه افي إل ول اإلض البروتوآ

ر المشروعة في     سالمة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غي
ام       ي ع ال ف ي مونتري ع ف دني والموق ران الم دم الطي ي تخ ارات الت المط

١٩٨٨  .  
ول قم   )ط( المة     بروتوآ د س ب ض ي ترتك روعة الت ر المش ال غي ع األعم

ة ة القائم ي المنصات الثابت ام   ف ا ع ي روم ة ف اري، والموقع الجرف الق
١٩٨٨ .  

ر المشروعة الموجهة ضد المالحة          االتفاقية  )ى( ال غي الخاصة بقمع األعم
  . ١٩٨٨البحرية والموقعة في روما عام 

  ). ١٩٩٧نيويورك (بية المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات اإلرها  )ك(
فها      )ل(  رض آش تيكية بغ رات البالس ز المتفج ة تميي ال (  اتفاقي مونتري

٨().١٩٩١(  
  

القانون المغربي المتعلق من الباب األول المكرر من  ٢١٨- ١ويعتبر الفصل ـ 
الجرائم اآلتية أفعاال إرهابية، إذا آانت لها " ،)٩( ٢٠٠٣بمكافحة اإلرهاب لسنة 

عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام 
  :بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف

ـ االعتداء عمدا على حياة األشخاص أو على سالمتهم أو على حرياتهم أو  ١
  اختطافهم أو احتجازهم؛

                                                            
، ودخلت حيز التنفيذ ٢٠٠٢غشت  ٢٣، وصادقت عليها بتاريخ ١٩٨٠ يوليوز ٢٥وقعتها المملكة المغربية بتاريخ   ـ  ٧

  :أنظر موقع الوآالة الدولية للطاقة الذرية. ٢٠٠٢شتنبر  ٢٢بالنسبة لها بتاريخ 
www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf 
International Atomic Energy Agency : Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.7 
November 2012. 

من (اآتفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب في الفقرة الثالثة من المادة األولى، باإلشارة إلى االتفاقيات الست األولى ـ   ٨
موقع وزارة العدل والحريات  أنظر. ١٩٩٩مارس  ١٩ريخ انضمت المملكة المغربية إلى هذه االتفاقية بتا) ). و(إلى ) أ(

  :المغربية
www.justice.gov.ma/rmcji/files/formations/u07/AE01AxFr.pdf  

  :أنظرـ   ٩
من ربيع  ٢٦بتاريخ  ١.٠٣.١٤٠المتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ٠٣.٠٣ـ القانون رقم 

، ص )٢٠٠٣ماي  ٢٩( ١٤٢٤ربيع األول  ٢٧بتاريخ  ٥١١٢،الجريدة الرسمية عدد )٢٠٠٣ ماي ٢٨(١٤٢٤األول 
١٧٥٥.  

وزارة العدل والحريات، ). ٢٠١١سبتمبر  ٥( ١٤٣٢شوال  ٦صيغة محينة بتاريخ . ـ مجموعة القانون الجنائي
  .وما بعدها ٦٤: ص. مديرية التشريع، المملكة المغربية
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ر النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة ـ تزييف أو تزوي ٢
والدمغات والطوابع والعالمات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في 

  من هذا القانون؛  ٣٦٢و ٣٦١و ٣٦٠الفصول 

  ـ التخريب أو التعييب أو اإلتالف؛  ٣

إتالفها أو  ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو ٤
إتالف منشآت المالحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتالف 

  وسائل االتصال؛

  ـ السرقة وانتزاع األموال؛ ٥

ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال األسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة  ٦
  خالفا ألحكام القانون؛

  معالجة اآللية للمعطيات؛ـ الجرائم المتعلقة بنظم ال ٧

ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي  ٨
  من مدونة التجارة؛ ٣٣١و ٣١٦في المادتين 

  ـ تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال اإلرهاب؛ ٩

  .ع علمه بذلكـ إخفاء األشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية م ١٠

 ٢١٨-١يعتبر أيضا فعال إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة األولى من الفصل "و
أعاله، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة اإلنسان أو الحيوان أو المجال البيئي 

الفصل (للخطر، في الهواء أو في األرض أو في الماء، بما في ذلك المياه اإلقليمية
  .٢١٨-٤يعتبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا بموجب الفصل  آما).٢١٨-٣

آل :"اإلرهاب بأنه ١٩٩٢من قانون العقوبات المصري لسنة  ٨٦المادة وُتعرف ـ 
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع 

عريض سالمة المجتمع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف اإلخالل بالنظام العام أو ت
ن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو أوأمنه للخطر، إذا آان من ش

تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
باالتصاالت أو بالمواصالت أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة 

ء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور أو احتاللها أو االستيال
  ".العبادة أو معاهد العلم ألعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح
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ـ وعرف المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة 
العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول  :"هـ بأنه ١٤٢٢بمكة المكرمة عام 

ويشمل صنوف التخويف ) دينه، وعقله، وماله، وعرضه( بغيا على اإلنسان 
واألذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع 
 الطريق وآل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو

جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض 
ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة . حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر 

أو بأحد المرافق واألمالك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو 
اد في األرض التي نهى اهللا سبحانه وتعالى الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفس

  )١٠( .المسلمين عنها

ـ وطبقا للمادة الثانية من اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين 
، التي انضمت إليها ١٩٧٣بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 

دولة من الدول األطراف االرتكاب تعتبر آل  "، ٢٠٠٢يناير  ٩المملكة المغربية 
   :العمد لما يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي

 

قتل شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو على ) أ
  حريته؛

لشخص يتمتع بحماية دولية أو على  ياعتداء عنيف على مقر العمل الرسم يأ) ب
  محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر؛

  اعتداء من هذا القبيل؛ يالتهديد بارتكاب أ) ج
 اعتداء من هذا القبيل؛  يمحاولة ارتكاب أ) د
  )١١( .اعتداء من هذا القبيل فيعمل يشكل اشتراآا  أي) هـ

  

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  وطبقا للفقرة األولى من المادة األولى من االتفاقية ـ
شخص  أي شخص يقبض على" ، فإن١٩٧٩ديسمبر   ١٨الموقعة بنيويورك في 

 أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو") الرهينة"يشار إليه فيما يلي بكلمة (آخر 
سواء آان دولة أو منظمة دولية استمرار احتجازه من أجل إآراه طرف ثالث، 

شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من األشخاص، على القيام أو  حكومية، أو

                                                            
: ص. هـ ، العدد السبعون ١٤٢٤من رجب إلى شوال . اإلرهاب أسبابه ووسائل العالج: ةمجلة البحوث اإلسالميـ   ١٠
١٢٥.  

11- Nations Unies: Collections des traités. État au : 10-11-2012. Voir: 
 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-
7&chapter=18&lang=fr&clang=_fr 
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القيام بفعل معين آشرط صريح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة، يرتكب  االمتناع عن
  )١٢(".بالمعنى الوارد في هذه االتفاقية جريمة أخذ الرهائن

لسنة  والمرافق النووية تفاقية الحماية المادية للمواد النوويةاوتلزم المادة السابعة من  ـ
مد لما يلي جريمة تستحق العقاب عاالرتكاب المت بجعل طرف آل دولة، ١٩٨٥

  :بموجب قانونها الوطني
يشكل استالمًا أو حيازة أو استعماًال أو نقًال أو وأي فعل يتم دون إذن مشروع ) أ(

بب، وفاة َسب، أو يحتمل أن ُيسبِّلها، وُي تشتيتًاتغييرًا لمواد نووية أو تصرفًا بها أو 
أو  بالممتلكات جوهريةأو إلحاق أضرار  خطيرةأي شخص أو إصابته إصابة 

  ؛بالبيئة
 ؛أو سلبها وسرقة مواد نووية) ب(
 واختالس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق االحتيال؛) ج(
حمال أو إرساال أو نقال لمواد نووية ُدخوال إلى دولة ما أو  وأي فعل يشّكل) د(

 ؛ خروجا منها دون إذن مشروع
فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخَّل في تشغيل مرفق نووي  وأي ) هـ(

عمد ـ أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من  ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل ـ عن
أو إلحاق  المرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به

إلشعاعات أو النطالق مواد  أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرض
ي يقع ُمشّعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارُتكب وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف الت

  في أراضيها المرفق النووي؛
وأي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو ) و(

  استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛  
  :وأي تهديد) ز(

باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة  ـ'١'
أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة  بالممتلكات جوهريةأو بإلحاق أضرار  خطيرة

 ؛)  هـ(المبينة في الفقرة الفرعية 
، من أجل )هـ(و  )ب( تينالفرعي تينجريمة مبينة في الفقرأي أو بارتكاب ـ '٢'

فعل شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بإجبار أي 
 ؛فعل مااالمتناع عن  على أو ما

  ؛)هـ( إلى) أ(في الفقرات الفرعية مبينة ومحاولة ارتكاب أية جريمة ) ح(
إلى ) أ(في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من وأي فعل يشكل اشتراآًا ) ط(
   .)ح(

وأي فعل يقوم به أي شخص ُينظم أو ُيوجه أشخاصًا آخرين الرتكاب جريمة ) ي(
  ؛)ح(إلى ) أ(مبينة في الفقرات الفرعية من 

                                                            
 بنشر االتفاقية) ٢٠٠٨ماي  ٢٣( ١٤٢٩من جمادى األولى  ١٧الصادر في  ١-٠٤-١٣٢الشريف رقم  ـ  أنظر الظهير  ١٢

 الصادرة يوم اإلثنين 5647 الجريدة الرسمية رقم. ١٩٧٩ديسمبر  ١٨الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة بنيويورك في 
  .2008 يوليوز 14
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إلى ) أ(وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ) ك(
بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك؛ وهذا الفعل يكون متعمَّدا ) ح(

  :وإما أن
، حيثما يقع بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للمجموعة ـ'١' 

في الفقرات الفرعية ب جريمة مبينة انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكا
  ،)ز(إلى ) أ(من 

أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات ـ '٢'
   ).ز(إلى ) أ(الفرعية من 

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة وطبقا للمادة األولى من  ـ
 الشخص، فإن ١٩٧١شتنبر ٢٣والموقعة فـي الموجهة ضد سالمة الطيران المدني 

 : بشكل غير مشروع ومتعمدًاقام إذا  يمة مرتكبًا لجر يعتبر
 

من شأن إذا آان  ،على متن طائرة في حالة طيران بعمل عدواني ضد شخص ما - أ 
 . تعريض سالمة الطائرة للخطرهذا العمل 

الطيران  غير قادرة علىجعلتها رًا اضرأبتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها  -ب
  . خالل الطيرانللخطر  تعريض سالمتها آان من شأنهاأو 
أن من شأنها  وادأو م جهازأي  ـآانت  وسيلة ةبأي ـبوضع أو تسبب في وضع  ـ ج

 من شأنهاعن الطيران أو  تلحق بها أضرارا تجعلها عاجزةتدمر الطائرة أو 
 . طيران ال خاللتعريض سالمتها للخطر 

آان تشغيلها، إذا  تعطيلالمالحة الجوية أو  خدماتأو  تجهيزاتير أو إتالف متدب -د
 . الطائرة للخطر وهي في حالة طيران هذه األعمال تعريض سالمة من شأن أحد

يعرض سالمة الطائرة للخطر وهي في  ، مما أنها مزيفة لممعلومات يع نقلب ـ هـ
   )١٣(.حالة طيران

األعمال غير  الدولية لزجر التفاقيةلالمكمل [ـ ووفق المادة الثانية من البروتوآول 
 ٢٣مونتريال بتاريخ ب وقعةالمشروعة ضد سالمة الطيران المدني الدولي الم

المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم ] ١٩٧١شتنبر
  : )١٤(١٩٨٨الطيران المدني الدولي، لعام 

                                                            
  :أنظر موقع المنظمة الدولية للطيران المدني. ١٩٧٥أآتوبر  ٢٤انضمت المملكة المغربية إلى هذه االتفاقية بتاريخ   ـ  ١٣

www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl71_FR.pdf  
CONVENTION POUR LA RÉPRESSION D’ACTES ILLICITES DIRIGÉS CONTRE LA 
SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SIGNÉE À MONTRÉAL LE 23 SEPTEMBRE 1971. 

بنشر بروتوآول قمع ) ٢٠٠٢أبريل  ٣(هـ  ١٤٢٣من محرم  ١٩الصادر في  ١.٩٦.١٠الشريف رقم  أنظر الظهير  ـ  ١٤
 ١٩٨٨فبراير  ٢٤أعمال العنف المحرمة المرتكبة في المطارات الخاصة بالطيران المدني الدولي الموقع بمونريال في 

سبتمبر  ٢٣والمكمل لالتفاقية الدولية لزجر األعمال المحرمة المرتكبة ضد أمن الطيران المدني الموقعة بمونريال  في 
نص البرتوآول منشور ). ٢٠٠٢نوفمبر  ٧(هـ  ١٤٢٣رمضان  ٢الصادرة في  ٥٠٥٤: الجريدة الرسمية عدد. ١٩٧١

  :أنطر. باللغة الفرنسي
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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 بواسطة بصورة غير مشروعة وعن عمدُيعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يرتكب 
  : األفعال التالية أحدجهاز أو مادة أو سالح، 

، بفعل عنف يسبب أو يالدول يمطار يخدم الطيران المدن يضد شخص فالقيام )  أ
 وفاة ،أو الخطيرة أو  اتيحتمل أن يسبب إصاب

أو  يالدول يالطيران المدنب خاصمرافق مطار ل التدمير أو اإلتالف الجسيم)  ب
خدمات المطار، إذا آان  عرقلةأو  المطار، يالخدمة موجودة ف يليست ف اتطائر
  .ذلك المطار يالسالمة ف هددأو يحتمل أن ي هددالفعل ي هذا

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة من  ١٠١للمادة طبقا ف القرصنة رَُّتعو  ـ
  :، بأنها١٩٨٢بجامايكا لسنة مونتيغو باي  في 

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو عمل سلب يرتكب . أ"
و طائرة خاصة، و يكون أألغراض خاصة من قبل طاقم أو رآاب سفينة خاصة 

  :اموجه

أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات  في .١
   .أو على متن تلك الطائرة على ظهر تلك السفينة 

، أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج والية أية  ضد سفينة أو طائرة. ٢
  .دولة

أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم . ب 
  ي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛فبوقائع تض

أي عمل يحرض على ارتكاب أحد األعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين . ج 
  ."أو يسهل عن عمد ارتكابها) ب(أو ) أ(الفرعيتين 

، سفينة حربية أو سفينة ١٠١ارتكبت أعمال القرصنة، المعرفة في المادة  إذا"و
حكومية أو طائرة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام 
السفينة أو الطائرة، اعُتبرت هذه األعمال في حكم األعمال التي ترتكبها سفينة أو 

  )١٥( ).١٠٢المادة " (طائرة خاصة

                                                            
بنشر اتفاقية األمم ) ٢٠٠٨ ماي ٢٣(١٤٢٩من جمادى األولى  ١٧صادر في  ١.٠٤.١٣٤ظهير الشريف رقم ال أنظر ـ ١٥

واالتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر  ١٩٨٢ديسمبر  ١٠بتاريخ   المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتيغو باي
  ).٢٠٠٩مارس  ٥( ١٤٣٠ربيع األول  ٧ .  ٥٧١٤الجريدة الرسمية عدد . ١٩٩٤يوليو  ٢٨الموقع في  منها،
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من اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة  ٣ة لمادوطبقا لـ  
يعتبر أي شخص "  ،١٩٨٨مارس  ١٠المالحة البحرية الموقعة بروما بتاريخ 

  :مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي
عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها  االستيالء على سفينة أو السيطرة) أ(

  أو باستعمال أي نمط من أنماط اإلخافة؛
ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا آان هذا ) ب(

  يمكن أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة؛
خطر تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض لل) ج(

  المالحة اآلمنة لهذه السفينة؛
اإلقدام، بأية وسيلة آانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة ) د(

على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما 
  يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة؛

ية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها تدمير المرافق المالح) ـه(
  بشدة، إذا آانت مثل هذه األعمال يمكن أن تعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفن؛

  أنها زائفة وبالتالي تهديد المالحة اآلمنة للسفن؛ منقل معلومات يعل) و(
ية جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب األفعال الجرم) ز(

  )١٦(".و."إلى " أ"المذآورة في الفقرات الفرعية من 
  

بروتوآول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات واستنادا إلى ـ 
، فإن ١٩٨٨مارس  ١٠الموقع أيضا بروما بتاريخ  الثابتة القائمة في الجرف القاري

  :عمد بما يليمرتكبا لجرم إذ قام بصورة غير مشروعة وعن ُيعتبر شخص أي 
االستيالء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد ) أ(

  ؛اإلخافةباستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط 
ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا آان هذه ) ب(

  العمل يمكن أن يعرض للخطر سالمة المنصة؛
  منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سالمتها للخطر؛ تدمير) ج(
اإلقدام، بأية وسيلة آانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة ) د(

  ريض سالمتها للخطر؛عيمكن أن تؤدي إلى تدمير تلك المنصة الثابتة أو ت
م من األفعال جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جر) ـه(

  .)المادة الثانية("د"إلى " أ"الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية من 
االتفاقية الدولية لقمع  المادة الثانية من يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهومـ و

 ١٩٩٧دجنبر  ١٥التي اعتمدتها الجمعية العامة في  الهجمات اإلرهابية بالقنابل
إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد "  ١٩٩٨يناير  ١٢الموقعة بنيويورك في و

بتسليم أو وضع أو إطالق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من األجهزة المميتة 

                                                            
بنشر  ٢٠٠٢يناير  ٢٩الموافق  ١٤٢٢من ذي القعدة  ١٥، الصادر في  ١-٠١-٢٩٤الظهير الشريف رقم  أنظر  ـ ١٦

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية وبروتوآول قمع األعمال غير المشروعة 
الجريدة الرسمية . ١٩٨٨مارس  ١٠روما في الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين ب

  . ٢٠٠٢ماي  ٢ - ١٤٢٣صفر  ١٨الصادرة بتاريخ 
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داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو 
 : شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك

  أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو بقصد إزهاق األرواح )أ(

بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا  )ب(
   )١٧(".الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة

التفاقية الدولية لقمع تمويل لـ أ من المادة الثانية ١ويعتبر عمال إرهابيا طبقا للفقرة ـ 
يهدف إلى التسبب في " عملأي ، ٢٠٠٠يناير  ١٠الموقعة بنيويورك في اإلرهاب 

موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما 
يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، 
عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، 

القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على 
   )١٨(."به

لقمع أعمال اإلرهاب  االتفاقية الدوليةالمادة الثانية من رتكب جريمة بمفهوم وَيـ 
بريل أ ١٣بنيويورك في   المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة النووي
  :آل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد " ٢٠٠٥

  :بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز) أ (
  بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو  " ١"
  بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة؛ " ٢"

باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي   )ب ( 
  :ى إطالق مادة مشعة أو تهدد بانطالقهاأو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إل

  بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو " ١"
  بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة؛ أو " ٢"
بقصد إآراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على  " ٣"

  )١٩( .القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به
  

                                                            
بنشر االتفاقية ) ٢٠٠٨ ماي ٢٣( ١٤٢٩من جمادى األولى  ١٧الصادر في  ١-٠٤-١٣١الشريف رقم  أنظر الظهير ـ  ١٧

الصادرة يوم  5647 الجريدة الرسمية رقم. ١٩٩٨يناير  ١٢الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 
  .  2008يوليوز 14 اإلثنين
ة لقمع بنشر االتفاقية الدولي) ٢٠٠٢ديسمبر  ١٢( ١٤٢٣شوال  ٧الصادر في  ١.٠٢.١٣١ـ أنظر الظهير الشريف رقم   ١٨

الصادرة يوم الخميس فاتح ماي  ٥١٠٤الجريدة الرسمية رقم .  ٢٠٠٠يناير  ١٠تمويل اإلرهاب الموقعة بنيويورك في 
٢٠٠٣-  
  بنشر االتفاقية الدولية) ٢٠١١غشت  ٢( ١٤٣٢الصادر في فاتح رمضان  ١.٠٩.١١٣أنظر الظهير الشريف رقم   ـ  ١٩

الجريدة . ٢٠٠٥ابريل  ١٣بنيويـورك في  رف الجمعية العامة لألمم المتحدة لقمع أعمال اإلرهاب النووي المعتمدة من ط 
 ).٢٠١٢فبراير  ٦( ١٤٣٣ربيع األول  ١٣الصادرة بتاريخ  ٦٠١٩الرسمية عدد 
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  : نيالمبحث الثا

  من اإلرهاب وتبرُّؤه براءة اإلسالم
في  على اإلنسانية جمعاء خطيرةوانعكاساته ال المتعددة اإلرهابألبعاد مراعاة 

مشارق األرض ومغاربها، وتصحيحا لصورة اإلسالم المشرقة، وإثباتا لزيف 
، المتأللئةتشوه سماحة ووسطية اإلسالم تأبى إال أن الصور النمطية الجاهزة التي 

الفكر السياسي بأن  ذآيرالت وجب قداإلسالم الصريح من اإلرهاب، فتبرؤ لوإظهارا 
يمكن لذآر الحكيم والسنة النبوية المطهرة من خالل أوجه عديدة، ا يخالف اإلرهابي
  : التالية النقط في أبرزها اختزال 

  

 عليه السالم بني آدمالشخصية ل لحرمةلانتهاك اإلرهاب  .١
قال سبحانه . آّرم اهللا عز وجل جميع بني آدم بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم لقد

َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن :" في القرآن الكريم
فكيف  .) ٧٠اآلية : سورة اإلسراء("يًلاالطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِض

وُأتلفت ممتلكاته،  وُسلبت أمواله،حقوقه،  ُأهِدرتُيَكّرم ابن آدم إذا انُتهكت حرمته، و
   وُأزهقت روحه؟وُسفك دمه، 

  

َنْفٍس َأْو ِمْن َأْجِل َذِلَك َآَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر  :"قال سبحانه
َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس 

قد ذّآر تجفيفا لمنابع االستعالء واالستكبار، فو ).٣٢اآلية : سورة المائدة"(َجِميًعا
: " لبني آدم قائال المشتركخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم باألصل 

 إن ربكم واحد، وإن أباآم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي، وال! يا أيها الناس
    .)٢٠("...لعجمي على عربي، وال ألحمر على أسود، وال أسود على أحمر إال بالتقوى

 

 المجتمعات والجماعات تهديد اإلرهاب ألمن .٢
وأمن المجتمعات والجماعات من  .علينا نعمة األمن من أَجّل النعم التي أنعم اهللا بها

َأَوَلْم : "قال سبحانه .آيف ال وبه يستقيم أمر الدنيا واآلخرة. أعظم مقاصد اإلسالم
ُنَمكِّْن َلُهْم َحَرًما َآِمًنا ُيْجَبى ِإَلْيِه َثَمَراُت ُآلِّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْن َلُدنَّا َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َلا 

الَِّذيَن : "وربط سبحانه األمن باإليمان فقال ).٥٧اآلية : سورة القصص"( وَنَيْعَلُم
اآلية : سورة األنعام"(َآَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْلَأْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت  :"وقال سبحانه أيضا ).٨٢
َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي 

سورة "(ا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيًئااْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًن
:" األمن على الرزق، فقال ،في دعائه ،إبراهيم عليه السالم َموَقدَّ ).٥٥اآلية : النور

 ِرَربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا َآِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلَآِخ
من سورة التوبة  ٦وأمر سبحانه نبيه الكريم في اآلية  ).١٢٦اآلية : سورة البقرة"(

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى : "بتوفير األمن لغير المسلمين فقال
وأعلى الرسول عليه الصالة والسالم من شأن   ".َيْسَمَع َآَلاَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه

                                                            
  . سلسلة األحاديث الصحيحة   ـ ٢٠
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من أصبح ِمنكم معافى في جسده، آِمنـًا فيِ ْسربه، عنده قوت  :"األمن فقال مثال
  .)٢١("يومه؛ فكأنما ِحيزت له الدنيا

  

إن األمن العام تطمئن إليه النفوس، : وسبق للماوردي أن آتب عن األمن قائال
. به الضعيف، فلْيـس لخائٍف راحة، وال لحاذر طمأنينةوَيْسُكن فيه الَبـِريُء، َويأَنُس 

والخوف يكون تارة على النفس، وتارة على األهل، وتارة على المال؛ وعمومه أن 
والخائف ]. الضعف[ يستوعب جميَع األحوال، ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن

فيما سواه، على شيء يظن أن ال خوف له إال إياه، فيغُفل عن قدر النعمة باألمن 
فصار آالمريض الذي هو بمرضه متشاغل، وعما سواه غافل، ولعل ما ُصـِرَف عنه 

وَمْن َعمُه األمن آَمن استولت عليه العافية، فهو ال َيْعـِرُف َقْدَر . أعظُم ِمما ابُتلي به
  )٢٢(.النعمة بأمنه حتى يخاف، آما ال يْعـِرف الُمَعافى قْدَر النعمة بعافيته حتى ُيصاَب

  

 استناد الفكر السياسي اإلرهابي إلى الغلو .٣
وقد . واالعتدال يةالوسط الوقوف عند نقطةيتمسك الفكر اإلرهابي بالغلو ويأبى 

من خطورة التطرف لما له من مفاسد عظيمة وعواقب حّذرت الشريعة السمحة 
اْلِكَتاِب َلا َتْغُلوا ِفي ُقْل َيا َأْهَل :" قال سبحانه .عبادوال البالدوخيمة عاجلة وآجلة، على 

ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقِّ َوَلا َتتَِّبُعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضلُّوا َآِثيًرا َوَضلُّوا َعْن 
َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا  :"وقال سبحانه ).٧٧اآلية : سورة المائدة "(َسَواِء السَِّبيِل

اآلية : سورة البقرة" (وُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداِلَتُك
و إياآم و الغلو في الدين ، فإنما أهلك من آان :"  وقال عليه الصالة والسالم ).١٤٣

َهَلَك . َهَلَك المتنطعون. َهَلَك المتنطعون:"وقال أيضا )٢٣(". قبلكم الغلو في الدين
ففي . وتبرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن رغب عن سنته )٢٤(."المتنطعون

َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلمَّا الَثَلاَثُة َرْهٍط الذين جاؤوا  حديث 
َقاَل َأَحُدُهْم َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصلِّي اللَّْيَل َأَبًدا َوَقاَل آَخُر َأَنا [...]  ُأْخِبُروا َآَأنَُّهْم َتَقالُّوَها

َأُصوُم الدَّْهَر َوَلا ُأْفِطُر َوَقاَل آَخُر َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفَلا َأَتَزوَُّج َأَبًدا َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه 
ْيِهْم َفَقاَل َأْنُتْم الَِّذيَن ُقْلُتْم َآَذا َوَآَذا َأَما َواللَِّه ِإنِّي َلَأْخَشاُآْم ِللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَل

َوَأْتَقاُآْم َلُه َلِكنِّي َأُصوُم َوُأْفِطُر َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي 
ِإنَّ الدِّيَن ُيْسٌر َوَلْن ُيَشادَّ الدِّيَن  :"لصالة والسالم أيضاوقال عليه ا )٢٥(".َفَلْيَس ِمنِّي

. فال إفراط وال تفريط في اإلسالم  .)٢٦( "...َأَحٌد ِإلَّا َغَلَبُه َفَسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا 
ومن نتائج الغلو الحتمية اإلفساد في األرض والظلم بقطع الطريق والرحم وقتل 

  ...، ونقض العهوداألطفال الرُّضع والشيوخ الرُّآعالحوامل والنساء 
  

 للمخالفين ُرعاة اإلرهاب تكفير .٤

                                                            
  . صحيح سنن ابن ماجة   ـ ٢١
 ١٤٢٥. الطبعة الثالثة. مؤسسة الكتب الثقافية. عليه مصطفى عبد القادر عطا حققه وعلق". أدب الدنيا و الدين" ـ  ٢٢
 .و الصفحة التالية لها ١٠٠: ص.م ٢٠٠٤/هـ

 .   أخرجه النسائي و البيهقي و أحمد بسند صحيح  ـ  ٢٣
 .    التكلف والمغاالة والتعمق في القول أو الفعل: والتنطع . صحيح مسلم  ـ  ٢٤
  .    البخاري صحيح  ـ  ٢٥
 .    صحيح البخاريـ    ٢٦
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، بالجملة نهائية في إصدار أحكام تكفيرية ترتدي رداء الدين وجماعاٌت سرع فرٌقُت
، من والة األمر آلرائها الشاذة في حق المخالفين غير قابلة لالستئناف والنقض،

فرقة لمثال بالنسبة  تاريخيا آما هو الشأن(...والمجتمعات والعلماء والجماعات
ُتسلُب عراض واألُتنَتهك دماء وستباح الوبناء على هذه األحكام، ُت). ...الخوارج

وقد حذر رسول اهللا صلى اهللا عليه والسالم من خطورة التكفير، حيث  .موالاأل
َأيَُّما اْمِرٍئ َقاَل ِلَأِخيِه َيا َآاِفُر َفَقْد َباَء ِبَها َأَحُدُهَما ِإْن َآاَن َآَما َقاَل َوِإلَّا َرَجَعْت :"قال
َمْن َدَعا َرُجًلا ِباْلُكْفِر َأْو َقاَل َعُدوَّ اللَِّه َوَلْيَس َآَذِلَك ِإلَّا [...] :"وقال أيضا)٢٧(".َعَلْيِه

  )٢٨(".َحاَر َعَلْيِه
  

والتكفير يستتبع إقفال باب الحوار وإغالق باب التوبة والمغفرة والعفو وتقنيط 
 . وفتح باب القطيعة والجفاء والهجر) التي وسعت آل شيء(اإلنسان من رحمة اهللا 

أن  مثال قد حذر عليه الصالة والسالم من تقنيط المرء من رحمة اهللا، حيث حدَّثو
من ذا الذي يتألى عليَّ أن ال : و اهللا ال يغفر اهللا لفالن، و إن اهللا تعالى قال: رجال قال

وقال عليه الصالة والسالم )٢٩( .أغفر لفالن، فإني قد غفرت لفالن و أحبطت عملك
ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ! وعزتك يارب: إن الشيطان قال"":أيضا

وعزتي وجاللي، ال أزال أغفر لهم ما : تبارك و تعالىفي أجسادهم، فقال الرب 
  .)٣٠("استغفروني

  

ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ  :"وقال سبحانه
وقال  ).٥٣اآلية : سورة الزمر"(  اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

   ).٤٩اآلية : سورة الحجر"(َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم:" أيضا
  

َلا َيِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَلاِث َلَياٍل َيْلَتِقَياِن  :"وقال عليه الصالة والسالم
  .)٣١("َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدُأ ِبالسََّلاِم َفُيْعِرُض َهَذا َوُيْعِرُض َهَذا

  

  .والنصوص الشرعية في هذا الباب آثيرة
  

 المسلمين مسارعة  اإلرهاب إلى الخروج على والة أمر .٥
. النصوص الصريحة التي تحرم الخروج على والة األمر وشق عصا الطاعة آثيرة

َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا : " يقول سبحانه
ِر َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُآْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلَآِخ

   .)١٢اآلية : سورة النساء"(َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًلا
  

َمْن َخَرَج ِمْن الطَّاَعِة َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة  : "وقال عليه الصالة والسالم
َوَلا َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها  َوَمْن َخَرَج َعَلى ُأمَِّتي َيْضِرُب َبرََّها َوَفاِجَرَها[...]  َجاِهِليًَّة

َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن ":وقال أيضا .)٣٢("َوَلا َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت ِمْنُه
 َطاَعٍة َلِقَي اللََّه َيْوَم اْلِقَياَمِة ال ُحجََّة َلُه َوَمْن َماَت َوَلْيَس ِفي ُعُنِقِه َبْيَعٌة َماَت ِميَتًة

                                                            
 .    صحيح مسلم  ـ  ٢٧
 .    صحيح مسلم  ـ  ٢٨
 .    صحيح مسلم  ـ  ٢٩
 .    المستدرك على الصحيحين للحاآم  ـ  ٣٠
 .    صحيح البخاري  ـ  ٣١
 .    صحيح مسلم  ـ  ٣٢
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السَّْمَع َوالطَّاَعَة ِفي ُعْسِرَك َوُيْسِرَك َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك : "وقال أيضا .)٣٣("َجاِهِليًَّة
اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َفِإنََّما َعَلْيِهْم َما ُحمُِّلوا َوَعَلْيُكْم َما :"وقال أيضا .)٣٤("َوَأَثَرٍة َعَلْيَك

َوالطَّاَعُة َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِفيَما َأَحبَّ َوَآِرَه َما َلْم السَّْمُع  :"وقال أيضا. )٣٥(" ُحمِّْلُتْم
  .)٣٦("ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَلا َسْمَع َوَلا َطاَعَة

  

ُتغّل فبه . ويعتبر عقد البيعة عند المسلمين من أسباب استتباب األمن ومحاربة الفتن
لقد . رفع المظالمدفع الجرائم وُتوُت الدماء واألموال واألعراض صانُتأيدي الجبابرة و

فالبيعة هي الرابطة المتينة . جعل اهللا البيعة ميثاقا، والطاعة ألولي األمر عهدًا ووثاقًا
ضمان  هاوفي. التي تربط المؤمنين بأميرهم، وُتوّثُق الصلة بين المسلمين وإمامهم

  .والمسؤولية حقوق الراعي والرعية، وحفظ األمانة
     

  والتخريب غتيالواال العنفنهج اإلرهاب م اعتماد .٦
والمجادلة بالتي هي أخشن ُيعتبر العنف والقسوة والغلظة والوحشية والترويع 

والبطش والفتك، األدوات التواصلية الرئيسية لإلرهاب، ومناهجه المفضلة والتخريب 
، وهذا خالفا لمنهج الحوار والتهديد واالنتقام والمساومة للتعبير عن المطالب والضغط

في اإلسالم الذي يستند إلى الرحمة والرفق واللين واللطف واألناة والحلم والعفو 
  . والسماحة والتيسير والمجادلة بالتي هي أحسن

  

وقال ). ١٠٧اآلية : سورة األنبياء" ( َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن:" قال سبحانه
َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك  :"أيضا

). ١٥٩اآلية : سورة آل عمران"( َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر
َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّ :"وقال أيضا

َفُقوَلا . اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى :"وقال أيضا). ١٢٥اآلية : سورة النحل"( َأْحَسُن
  ). ٤٤ـ٤٣اآلية : سورة طه"(َلُه َقْوًلا َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذآَُّر َأْو َيْخَشى

  

وقال  )٣٧(".َيسُروا و ال ُتَعسروا. َبّشُروا و ال ُتَنّفروا:" وقال عليه الصالة والسالم
إن اهللا رفيق يحب الرفق و يعطي على الرفق ما ال ُيعطي على : "أيضا
ِإَذا َأَراَد  :"وقال أيضا )٣٩(".َمْن ُيْحَرم الرفق ُيْحَرم الخير :"وقال أيضا)٣٨([...]".العنف

ْ َيْرحْم  :"وقال أيضا )٤٠(".لَّ ِبَأْهِل َبْيٍت َخْيًرا َأْدَخَل َعَلْيِهْم الرِّْفَقاللَُّه َعزَّ َوَج َمْن لم
  )٤١(".صغيرنا ويعرف حق آبيرنا فليس منا 

  

َوَلا َتْقُتُلوا :"قال سبحانه. )٤٢(من الكبائر بغير حق وقد اعتبر الشرع الحكيم قتل النفس
ِمْن  :"وقال سبحانه ).١٥١اآلية : سورة األنعام" (ِباْلَحقِّ النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا

                                                            
  .صحيح مسلم ـ  ٣٣
 .    االنفراد بالشيء دون اآلخرين :واألثرة واالستئثار . صحيح مسلم  ـ  ٣٤
 .     صحيح مسلم  ـ  ٣٥
 .    صحيح البخاري  ـ  ٣٦
  .    صحيح مسلم  ـ  ٣٧
 .    صحيح مسلم  ـ  ٣٨
 .    صحيح مسلم  ـ  ٣٩
 .    مسند اإلمام أحمد  ـ  ٤٠
 .    المستدرك على الصحيحين  ـ  ٤١
 .    صحيح البخاري  ـ  ٤٢
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َأْجِل َذِلَك َآَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض 
اآلية : سورة المائدة"(النَّاَس َجِميًعاَفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا 

َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ :" وقال أيضا). ٣٢
ْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإلَّا َأْن َيصَّدَُّقوا َفِإْن َآاَن ِم

 َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َآاَن ِمْن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة
ْوَبًة ِمَن اللَِّه ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َت

َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُهَوَمْن ) ٩٢(َوَآاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 
وقال عليه  ).سورة النساء"()٩٣(َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما 

َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح َراِئَحَة اْلَجنَِّة َوِإنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن  :"مثال الصالة والسالم
 َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َآاَن َمْسُئوًلا  :"قال سبحانه .)٤٣("َمِسيَرِة َأْرَبِعيَن َعاًما

َيَزاَل اْلُمْؤِمُن ِفي َلْن  ":عليه الصالة والسالم وقال ).٣٤اآلية : سورة اإلسراء"(
َمْن َحَمل علينا السالح :"وقال أيضا )٤٤(".ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه َما َلْم ُيِصْب َدًما َحَراًما

  )٤٦(".َأوَُّل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي الدَِّماِء :"وقال أيضا )٤٥(".فليس منا
  

البنيات تخريب المرافق العامة ونسف والممتلكات الخاصة تدمير آما حرم اإلسالم 
اآلية : سورة األعراف"(َوَلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَها:" قال سبحانه. التحتية
. َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن :"وقال سبحانه ).٥٩

:" قال سبحانهو ).١٢ـ١١: سورة البقرة"(َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروَن
ِهُد اللََّه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْش

َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ) ٢٠٤(اْلِخَصاِم 
ْقَوى َوَلا َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ :"وقال أيضا). ٢٠٥: سورة البقرة"(َلا ُيِحبُّ اْلَفَساَد

ِإنَّ " : وقال عليه الصالة والسالم). ٢اآلية : المائدة"(َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن
  )٤٧("َأْبَغَض الرَِّجاِل ِإَلى اللَِّه األلدُّ اْلَخِصُم

  

  في اإلسالم  عدم تقيد الحرآات اإلرهابية بأخالقيات الحرب .٧

لم تكن له  صلى اهللا عليه وسلم التذآير في هذا الشأن بأن نبي الرحمة محمد يجدر
ر ذُآوَي. معتدينيبادر بالمقاتلة وإنما يرد ال جيوسياسة عدوانية، وبالتالي فهو لم يكن
فيجيئون  ه عليه الصالة والسالم،ذون أصحابْؤالمؤرخون أن مشرآي أهل مكة آانوا ُي

: مضروبين ومشجوجين شاآين إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول لهم
ثم نزلت بعد ذلك اآلية التي ترخص برد العدوان، . اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال
ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى " : والتي قال فيها اهللا عز وجل

الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَُّه ) ٣٩(ْصِرِهْم َلَقِديٌر َن
َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر 

سورة "()٤٠(ِثيًرا َوَلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز ِفيَها اْسُم اللَِّه َآ
لجأ إليها إال لرد للسالم، وضرورة ال ُي انتهاآا سافراَيعتبر الحرب ، اإلسالمف ).الحج

                                                            
 .   الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم باألمان:  والمعاهد. صحيح البخاري  ـ  ٤٣
 .    صحيح البخاري  ـ  ٤٤
 .    صحيح البخاري  ـ  ٤٥
 .    صحيح مسلم  ـ  ٤٦
 .    صحيح البخاري  ـ  ٤٧
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ظلم، وبناء على عهود الالمعالم، آفيلة بمنع  واضحة ضوابط، وذلك وفق العدوان
  .األطراف ملزمة لجميع

  

عند رد العدوان، بأخالقيات  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يتمسك، آان وإذا
التي تراعي حالة األطفال والشيوخ والنساء وغيرهم من  في اإلسالم الحرب

الذين قد يتواجدون في دائرة النزاعات  المحايدين األشخاص غير المقاتلين أو
في هذا الشأن، أخالقيات ال تتقيد بأية اإلرهابية  أو التنظيمات فإن الجماعات ،المسلحة

نفسها في حرب دائمة باعتبار أنها تعتبر ن ؤَمال ُي فجانبها. وال تلتزم بأية عهود
   .مفتوحة على جميع االحتماالت

  

 عنهمه استعالء اإلرهاب على العلماء وإعراض.٨
الشخصية وقضايا األمة فتاء في جميع النوازل لإل الفكر اإلرهابي" ُمَنّظرو"يتصدر 

ن أتباعهم من يحّذرمعلى العلماء و نيعلسَتُم الكبرى أّيا آانت صبغتها ودقتها،
قال . إياها بوأهم اهللا عز وجلرغم المكانة الخاصة التي  وذلك الرجوع إليهم،

: سورة المجادلة"( اٍتَيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَج :"سبحانه
اآلية : سورة فاطر"(ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء :"وقال سبحانه).١١اآلية 
سورة "( ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن :"وقال سبحانه. )٢٨

َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه  : "وقال سبحانه). ٩اآلية : الزمر
سورة "(َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم 

َوَما َيْعِقُلَها ِإلَّا َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس  :"وقال سبحانه ).٨٣اآلية : النساء
َلْيَس ِمْن ُأمَِّتي : "وقال عليه الصالة والسالم). ٤٣اآلية : سورة العنكبوت"(اْلَعاِلُموَن

  )٤٨(".َمْن َلْم ُيِجلَّ َآِبيَرَنا َوَيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا َحقَُّه
  

، ومأنس األصفياءرثة األنبياء و "همو .أئمة الُهدى ومصابيح الدُّجى العلماء همإن 
استفتاؤهم في و .والرأي إنهم أهل الحكمة )٤٩(".ومرآز األولياء، وملجأ األتقياء

الناس  إن العلماء هم أدرى".مام األمانِص"و صوابعين ال النوازل والُملّمات هو
  .بمقاصد الشريعة وأقدرهم على استنباط األحكام والترجيح بين المصالح والمفاسد

  

  :خاتمة

هذا  يعلى مقترف الخبير رّتب الحكيم والبغي الفظيع، فقد نظرا لعظم هذا الفعل الشنيع
من تسول له نفسه ردع و خطرهماحتواء عقوبات رادعة آفيلة بدفع شرهم و العدوان

ال تقتصر  شاذةرهاب ظاهرة عالمية ويجدر التذآير في األخير بأن اإل .مسلكهم نهج
سواء آان ذا  ،يقتات على التطرف حيثما ُوجد فهو .دين بذاته أو على أمة بعينهاعلى 
ربط ولذا، فمن غير اإلنصاف . دينية أو عرقية أو عقائدية أو فلسفية أو سياسية  خلفية

اإلسالم باإلرهاب، ومن غير اإلنصاف تعميم سلوك قلة من المنحرفين على جميع 

                                                            
 .    مسند اإلمام أحمد  ـ  ٤٨
  .صحيح ابن حبان البستي  ـ  ٤٩
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فأئمة اإلرهاب ودعاة الخروج على النظام العام موجودون في آثير من  .المسلمين
  . البلدان والثقافات

  

  


