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حبث علمي بعنوان
املرتكزات األصولية جلماعات العنف واتريخ
نشأهتا
إعداد الشيخ الدكتور :حممد مصطفى الفكي
(الياقويت)

بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني

الس ِ
الم واالطمئنان :هذه مربهنة من املربهنات وهو األمر الذي سنثبته.
اإلسالم دين َّ

إذًا فمن أين اكتسبت اجلماعات العنيفة العنف؟

ما هي مستنداهتا اليت ترتكز عليها؟

هذان سؤاالن ال بد من إجابة عليهما وهذا ما سنفعله بعون هللا حيث سنوضح كيفية انسراب مادة العنف إىل
عقول ووجداانت هذه اجلماعات وبكل أتكيد سيشتمل اإليضاح على تفكيك هذه املستندات وبيان خطأ االعتماد
على هذا االستدالل.
اإلسالم دين السالم:

احلق َعز وج َّل اهلدف من إرسال الرسول  وهو أنه مرسل حمض ٍ
رمحة لإلنسانية كلها وذلك واضح يف قوله
ٌ َ
بَ َّ َ
ني ُّ َ َ
()1
ِ
ني }
تعاىلَ { :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
وسالما،
وعلى هذه الرحيمية عاش  ومن أجل حتقيقها جاهد .واملتتبع حلياة النيب جيدها كلها رمحة
ً

وإذا كان اهلدف من إرسال النيب  هو نشر هذه الرمحة فإن اإلسالم دين السالم وابمتياز.

والتفاصيل الواردة يف القرآن والسنة حتكي عن صدق ما ذهبنا إليه فالقرآن عندما يقولُ { :كلَّ َما أ َْوقَ ُدوا
ِ
ِِ
ْح ْر ِ
اَّللُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ادا َو َّ
ب أَطْ َفأ ََها َّ
ين}( )2يوضح موقفه من احلرب.
اَّللُ َال ُِِح ُّ
سً
َان ًرا لل َ
 ُ ال ُْم ْفسد َ
ض فَ َ

وال بد من مالحظة التشبيه يف تصوير إعداد الناس للفتنة إبشعال النريان وإيقادها وال خيفى ما يف ذلك

من العدوان على العمران.
وداللة السياق تبني أن ذلك من الفساد ،وكون هللا ال ِح ُ املفسدين يعين حرمة الفساد يف األرض.
واإلسالم يسعى لصنع السالم حتت كل الظروف ففي أثناء احلروب وعندما ِحمى الوطيس ومييل العدو
السيوف ،ومع توفر احتمالية الكيد وعدم الصدق يف إرادته للسالم ،فإن القرآن أيمر النيب
للسالم حتت قهر ُّ
َّ

للسلم حىت عند عدم أمن مكرهم.
صلى هللا عليه وسلم أن جينح َّ
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لس ل ِْم فَاجنح َهلا وتَوَّكل علَى َِّ
ِ
اَّلل إِنَّهُ ُهو َّ ِ
وك فَِإ َّن
يم * َوإِ ْن يُ ِري ُدوا أَ ْن َخيْ َدعُ َ
{وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
َْ ْ َ َ َ ْ َ
الس م ُ
قال تعاىلَ :
َ
يع ال َْعل ُ
()3
ِ
اَّلل هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ِ
ني}.
َح ْسبَ َ
ْ
ص ِره َوِابل ُْم ْؤمنِ َ
ك َُّ ُ َ
والقارئ للقرآن –ولو خط ًفا -جيده يدعو إىل صنع السالم ،والسعي إىل التسامح ،والصلح بصورة

مستمرة ،ويُشيع تلك الفضيلة –فضيلة السالم– يف اجملتمع اإلنساين كله وال يفرق بني املسلم وغري املسلم ،اما
يؤكد أن األصل يف العالقات هو السالم ،وأن حالة االحرتاب طارئةٌ ُُتليها ظروف حمددة.

صلة ،حىت ال
وعندما أقول :إن حالة احلرب ُتليها ظروف حمددة :أعين بذلك أهنا موضَّحة املعامل ُم َف َّ
والنفس
والشح ،وما يوحيه الشيطان الراغ ُ يف إسعار احلروب
ُّ
ِحدث التباس بني القتال الذي تقود إليه األاننيةُ
ُ

األمارة ابلسوء.

وهو األمر الذي أمر به القرآن وطلبه يف قوله تعاىلَ{ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ا ْد ُخلُوا ِيف ِ
السل ِْم َكافَّةً َوَال تَتَّبِعُوا
َ َ
َ َ
ِ ()4
الش ْيطَ ِ
ُخطُو ِ
ات َّ
ني}
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب ٌ
َ
واما يؤكد أن السلم هو األساس واألصل َّ
وأن احلرب طارئة قوله تعاىل{ :فَِإ ِن ا ْعتَ َزلُوُك ْم فَ لَ ْم يُ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا
()5
السلَ َم فَ َما َج َع َل َّ
اَّللُ لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم َسبِ ًيال}.
إِلَْي ُك ُم َّ
واآلية أعاله انطقة بوضوح أن سب ُ القتال هو املدافعة عن النفس فإذا توقف العدو عن القتال وطل ُ
ِ
السلم فالواج ُ ترك مقاتلته ألن هللا تعاىل مل يُعط إذن القتال َّإال للدفاع ،فإذا مل يكن عدوان من قِبَل ِهم فال مربر
للقتال.

األصل السالم.
وكثري من آَيت القرآن الكرمي تؤكد الفكرة اليت ذهبنا إليها وهي أن
َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
{ال يَ ْن َها ُك ُم َّ
وه ْم
ومن ذلك قوله تعاىلَ :
ين َملْ يُ َقاتِلُوُك ْم ِيف الدي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوُك ْم م ْن د ََي ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
()6
ِِ
َوتُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
ني}.
اَّللَ ُِِح ُّ
 ُ ال ُْم ْقسط َ

فاحلق مل ينه املسلمني عن مقابلة الرب ابلرب واإلحسان ابإلحسان ،بل إن األمر أوسع من ذلك حيث فيه

ابتداء الكافر الذي مل يقاتل املسلم ومل خيرجه من دَيره ابإلحسان والرب واإلنصاف.
ضا أتكيد احلرية الدينية اليت سنذكرها الح ًقا ،ويف اآلية أعاله بيان ألسباب احلرب
ويُفهم من اآلية أي ً
الدفاعية حيث حصرهتا اآلية هنا يف سببني ومها:
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-1

حماولة إك راه املسلمني على تغيري دينهم.

-2

حماولة غزو دَيرهم بقصد إخراجهم من أرضهم.

وبدون السببني فإن املسلمني مأمورون مبعاملة الناس ابملعاملة الطيبة والتعارف ووصل رحم اإلنسانية،
دون النظر إىل املخالفة املِلِيَّة.
ويلحق مبا سبق أمر نصرة املظلومني واملستضعفني ،وهذا النوع من القتال املأذون فيه ال يكون السالم

وشامال بدونه .واملالحظ ملا كتبناه عاليه جيد أننا ذكران آَيت القرآن املؤكدة للسلم وهي تطبق على عالقة
متحق ًقا
ً
املسلم مع املخالف امللي.

ونضيف إىل ما سبق حديث النيب  الذي يقول فيه" :أال أخربكم ابملؤمن؟ إنه َم ْن ِأمنَه الناس على أمواهلم
()7
وأنفسهم".
ففيه التأسيس النظري للسالم كمطل ُ رابين واإلعالء من شأنه كضرورة من ضرورات العمران ،واحلديث قد جعل
كوزا على التزامه بتوفري األمان حىت ألهل امللل والنحل األخرى.
اختبار اإلميان يف الشخص مر ً
ًّ
السلم حىت جعله ميزًة فارقةً بني املسلم احلقيقي وغريه.
اإلسالم
وحقا قد عظَّم
ُ
َ

ف بقوة أمام كل عادية حتاول تَ َق ُّحم سور السالم ،واملتأمل يف سنة احلبي ُ  جيدها مألى ابحلض
َوَوقَ َ
على رعاية آصرة اإلسالم واإلنسانية ،فكم ِمن عم ِق ٍ
نداء أبمهية السالم االجتماعي ِحمله قوله " :املسلم من
ْ ُْ
سلم املسلمون من لسانه ويده".
وَي هلا من تفاصيل مس ِعدةٍ تلك اليت تضع عبودية اإلنسان هلل تعاىل على ِ
احملك ،وتفضح مستوى مكنون
َُْ
اإلميان يف قلبه ،تلك اليت تربهن َّ
أن املدار يف معرفة حقائق اإلميان على شواهد احلالَ ،ي هلا من تفاصيل!
()8

يبع بعضكم على بيع بعض،
تلك اليت حواها قوله " :ال حتاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال ْ

إخواان ،املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال خيذله ،وال ِحقره ،التقوى ههنا –ويشري إىل صدره
وكونوا عباد هللا
ً
()9
ثالث مرات -حبس ُ امرئ من الشر أن ِحقر أخاه املسلم ،كل املسلم على املسلم حرام :دمه وماله وعرضه".
فهذا احلرص على السالم ابلنهي عن البغضاء والعداوة بل والدخول يف منع تفاصيل ما يؤدي إليهما كالنهي عن
التناجش والبيع على البيع وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العالقات ،يؤكد حرص الشريعة على البناء االجتماعي
القوي ،وهو بناء قائم على احل ُ ومن ابب أحرى أن ِحرص على السالم.
 7اإلمام أمحد يف مسنده برقم  ،23958والنسائي يف السنن الكربى  ،11794وغريمها وصححه الرتمذي واحلاكم.
 8صحيح البخاري – العلم .10
 9رواه مسلم.

مؤسسات صنع السالم وحفظه:
ومن حرص اإلسالم على استدامة السالم أنه حض على الصلح يف كثري من آَيته ،وحض على التدخل من أجل
بقاء الصالت قوية أو سليمة ،وقد وردت هذه النداءات يف آَيت كثرية منها قوله تعاىلَ { :ال َخ ْي َر ِيف َكثِ ٍري ِم ْن
ك ابتِغَاء مر َ ِ ِ
ِ
ٍ
اَّلل فَسو َ ِ
ََْنواهم إَِّال من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َج ًرا
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
ف نُ ْؤتِيه أ ْ
ص َال ٍح بَ ْ َ
َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ضات َّ َ ْ
َّاس َوَم ْن يَ ْف َع ْل َذل َ ْ َ َ ْ
ِ
يما}(.)10
َعظ ً
اضا فَ َال جنَاح َعلَي ِهما أَ ْن ي ِ
ْح
ْحا َو ُّ
ت ِم ْن بَ ْعلِ َها نُ ُ
ويف قوله تعاىلَ { :وإِ ِن ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
وزا أ َْو إِ ْع َر ً
شً
ُ َ ْ َ ُْ
صل َحا بَ ْي نَ ُه َما ُ
صل ً
الصل ُ
َخ ْي ر}(َّ .)11أما ما ميكن أن يؤسس لقيام مؤسسات صنع السالم وحفظه فهو قوله تعاىل{ :وإِ ْن طَائَِفتَ ِ
ان ِم َن
ٌ
َ
ِ
امها علَى ْاألُ ْخرى فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
اَّلل فَِإ ْن
َص ِل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
ت إِ ْح َد َُ َ
ني اقْتَ تَ لُوا فَأ ْ
َ ْ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ْ َ
َ
 ُ الْم ْق ِس ِطني ( )9إِ ََّّنَا الْم ْؤِمنُو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
ت فَأَصلِحوا ب ي نَ هما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ ِ
َخ َويْ ُك ْم
ني أ َ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ
َ
ُ
اَّللَ ُِح ُّ ُ
اء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
فَ َ
()12
َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن }.
ربأةِ من داء التسييس ،وإَّنا
ففي النص السابق أتييد مفهوم الوساطات والتدخالت العادلة املنصفة واملُ َّ
املراد وساطات ذات طابع قيمي جمرد فاألخذ والودع ،والتوصيف واحلكم ،والسعي للصلح إَّنا مبقتضى احلق
والباطل والرباهني اجملردة ،ال ابألهواء والرغبات الشهوانية.
والتدخالت اليت نعنيها إَّنا تكون من طرف اثلث حمايد ،مهه أن ِحيا الناس يف سالم ،وأن ُحتفظ الدماء،

وتبقى الوشائج الطيبة ،وكل ذلك وسائل العمران واألمان.

ووظيفة الطرف الثالث احملايد –كما هو ظاهر– فض النزاعات ولو كان ذلك ابلقوة.
اما جيعلنا نقرتح إنشاء قوة خاصة ابملسلمني ،تقوم بتسوية اخلالفات ،وتتخذ كل التدابري واحليل من أجل
السالم وخلق عوامل املناصرة والتآزر ويكون هلذه القوة مرجعية تستند إليها يف احلكم على األشياء ،وال أعتقد
بناء َّ
أن قيام مثل هذه القوة املشرتكة الراعية لألَمن والسالم من قبيل النافلة وإَّنا هي أمر واج ُ ال بد من التفكري فيه

والبداية بصنع املرجعية الفكرية اليت يُستنَد إليها.

 10النساء :آية .114
 11النساء :جزء من اآلية .128
 12احلجرات آية .10-9

فضيلة العفو:
عندما ُسئلت السيدة عائشة عن ُخلُق احلبي ُ  ،قالت :كان خلقه القرآن ،قيل هلا :ويف القرآن؟ قالت:
()13
ِِ
قوله تعاىلُ { :خ ِذ الْع ْفو وْأمر ِابلْعر ِ
ني}.
ف َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ا ْجلَاهل َ
َ َ َ ُْ ُْ

السواء اليت يتجلى فيها الكمال األخالقي ووحدة القياس اليت ُُت َترب
وملا كان احلبي ُ  ميثل حالة َّ
مستوَيت احلُ ْسن السلوكي والسماحات فإن قول السيدة عائشة إن كمال ُتلقه يَتَ بَ َّدى يف قول
ابملقايسة عليها
ُ
ِِ
هللا تعاىلُ { :خ ِذ الْع ْفو وأْمر ِابلْعر ِ
ني } يؤكد على رعاية الشريعة لقيمة العفو.
ف َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ا ْجلَاهل َ
َ َ َ ُْ ُْ
فقيمة العفو يكون هبا حمق األحقاد واألاننيات ،وسوءات االنتصار لالمنتهى الشهوات.

وخلُق العفو يتفوق يف االعتبار الشرعي على العدل نفسه ،فالعفو ٌ
تنازل عن احلقوق من أجل اجملتمعات
ُ

السليمة ،وانضر األواصر ،وهو أغل ُ يف القضاء على الغض ُ والبغضاء من العدل.
وَند القرآن ينبه الناس على فضيلة العفو وهم يطالبون حبقوقهم ملَّا تعرضوا ألكثر اإلذاَيت استفز ًازا.
فسيدان أبو بكر الصديق عندما أعرض عن ِم ْسطح الذي خاض يف حادثة اإلفك وأوقف اإلنفاق عليه،
وأقسم على ذلكَّ ،
هذبه القرآن وأمره ابلتخلي عن عزمه وقسمه ،ومعاودة اإلنفاق عليه.
شرعا وإَّنا هو تنفل من الصديق
وبتفكيك القصة َند أن إنفاق الصديق على مسطح ليس إنفاقًا واجبًا ً

عليه الرضوان.

وإبمكانه أن يوقف ذلك التربع وال شيء عليه وإبمكانه أ ْن ُِحَ ِول اإلنفا َق آلخر فينال الثواب من هللا.
قائالَ { :وَال َأيْتَ ِل أُولُو
ولكن ملَّا كان قَ َس ُمهُ مربوطًا ابلغض ُ على َمن تسب ُ له يف اإلذاية خاطبه القرآن ً
يل َِّ
ُوِل الْ ُقرَب والْم ِ
ض ِل ِم ْن ُكم و َّ ِ
ِ
ين ِيف َسبِ ِ
ص َف ُحوا أ ََال ُِحتبُّو َن أَ ْن
الْ َف ْ
اَّلل َولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
ساك َ
َْ
ني َوال ُْم َهاج ِر َ
الس َعة أَ ْن يُ ْؤتُوا أ ِ ْ َ َ َ َ
اَّلل غَ ُف ِ
يَغْ ِف َر َّ
يم}(.)14
اَّللُ لَ ُك ْم َو َُّ ٌ
ور َرح ٌ
أمورا توحيدية
اما يشي أبن القرآن جاء للقضاء على املغاضبة والشحناء ،بل وذه ُ خياط ُ يف الصديق ً

حساسة.

حيث خاطبه –بعد أن طالبه ابلعفو والصفح– بقوله{ :أ ََال ُِحتبُّو َن أَ ْن يَ ْغ ِف َر َّ
اَّللُ لَ ُك ْم } فإذا كان الباعث
فضال على مسطح ،فإنه ينبغي االنتباه
على الغض ُ هو الشعور بعدم الوفاء امن ُِح ِسن إليه ،أو الشعور أبن له ً
إىل أن هللا صاح ُ الفضل كله يغفر ويصفح عن الذين خيالفون أوامره ،فكأن املعىن هو إذا كنتم تريدون الدخول
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يف العفو والصفح الرابنيني فعليكم عدم االلتزام بقاعدة مقابلة العدوان ابلعدوان ،أو َّ
أن هللا خص هذا التفضل
ابلعفو من ِقبَِل ِه ابلذين ميارسون العفو ،وفيه تنبيه على أمهية التخلق أبخالق هللا مبا يناس ُ حمدوديتنا.
وكما أن العفو عن الناس ُجعل سببًا يف عفو هللا تعاىل يف اآلية السابقة ،فإن احلفز على العفو تكرر
أبسالي ُ متنوعة تُ ِ
ضا متنوعة.
عرب عن جتليات إحسانية أي ً

فقد جع ل احلق عز وجل العافني عن الناس من احملسنني الذين ِحبهم ،وجعلهم من املتقني وذلك يف مثل
ات و ْاألَر ِ
َّ ِ
ت لِل ِ
ين يُْن ِف ُقو َن
ض َها َّ
{و َسا ِرعُوا إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ْمتَّق َ
الس َم َاو ُ َ ْ ُ
ض أُع َّد ْ ُ
قوله تعاىلَ :
ني ( )133الذ َ
()15
الس َّر ِاء والض َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ني َع ِن الن ِ
َّاس َو َّ
ني }.
ني الْغَْي َ
اَّللُ ُِِح ُّ
 ُ ال ُْم ْحسنِ َ
ظ َوال َْعاف َ
َّراء َوالْ َكاظ ِم َ
ِيف َّ َ
وإن دينًا يتسامى أبفراده إىل ٍ
درجة يف السماحة تبلغ هبم أن يتجاوزوا عن حقوقهم ويبلغوا درجة العفو

اليت هي أمسى رتبةً من املطالبة ابحلقوق املسموحة ،إن دينًا يطال ُ أفراده هبذه السالمة القلبية اليت ال يكتفي
يص على
صاحبها بدرجة كظم الغيظ وكتمانه يف الصدر بل ال بد من السالمة التامة ،إن دينًا هذه صفاته حلر ٌ
السالم ونبذ العنف.

العدل:
الناس.

والعدل يُعترب من القيم اليت حتقق السالم يف الدنيا ،والدين اإلسالمي قد جعله فضيلة يطال ُ هبا كل
 ُ هبا القوي ،والضعيف ،واحلاكم ،واحملكوم ،والوالد ،واالبن ،والزوج والزوجة.
يُطَالَ ُ

فمن واج ُ املسلم أن يعمل من أجل العدل وأن يرفض الظلم على املستوى الشخصي واملستوى العام.

اجلهاد.

صادعا بكلمة احلق بغية إزالة اجلور والسعي إلقامة العدل جعل صنيعه ذلك من أعظم
وجعل الذي يقوم
ً

أخرج الرتمذي "وحسنه" عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا عنه أن النيب  قال" :إن من أعظم اجلهاد
()16
كلمة ٍ
عدل عند سلطان جائر".
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ِ
ِ ٍ
َّ ِ
ني ِابل ِْق ْس ِط
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ين َ
واآلَيت القرآنية توضح ب ُق َّوة هذه الفكرة ،يقول َع َّز من قائلَ :
{َي أَيُّ َها الذ َ
ُشه َداء َِِّ
ِ
ِ
َّلل َولَ ْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْوالِ َديْ ِن َو ْاألَقْربِ َ ِ
ريا فَ َّ
اَّللُ أَ ْو َىل هبِِ َما فَ َال تَتَّبِعُوا ا ْهلََوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا
َ
َ َ
ني إ ْن يَ ُك ْن غَنيًّا أ َْو فَق ً
َ
()17
ِ
ِ
ضوا فَِإ َّن َّ
ريا}
َوإِ ْن تَل ُْووا أ َْو تُ ْع ِر ُ
اَّللَ َكا َن مبَا تَ ْع َملُو َن َخب ً
وجعل القرآن العدل من الثوابت اليت ال تتغري ،والقيم اليت ال يُعتدى عليها ،ونَبَّه اإلنسان على االستمساك ابلعدل
مربرا لظلم اآلخرين ويف ذلك من السمو األخالقي
حىت مع الذين حافوا عليه وظلموه ،ألن التعرض للظلم ال يكون ً

ما جيعل كل كلمة ملسلم تُ َق َّو ْم من انحية مدى إغنائها لتلك القيمة القرآنية اجمليدة وهي قيمة العدل .وعندما يشيع
العدل يف جمتمع من اجملتمعات ،يسوده السالم ،وتكثر فيه املسامهات احلضارية.

فالناس كلهم أهداف لتلك العدالة ،الناس كل الناس املوافقون املخالفون ،العادلون وأصحاب احلَْيف.
قال تعاىلَ{ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني ِابل ِْقس ِط ُشه َد ِ ِ
ِ
ِ
ني إِ ْن يَ ُك ْن
َ َُ
اء ََّّلل َولَ ْو َعلَى أَنْ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَق َْربِ َ
َ َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ أ َْو َىل هبِِ َما فَ َال تَتَّبِعُوا ا ْهلَوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا َوإِ ْن تَلْووا أ َْو تُ ْع ِر ُ ِ
ريا فَ َّ
ريا}(،)18
ُ
َ
ضوا فَإ َّن ا ََّّللَ َكا َن مبَا تَ ْع َملُو َن َخب ً
غَنيًّا أ َْو فَق ً
فحرص اإلسالم على العدل دليل على حرصه على السالم والنظام وسيادة حكم القانون وحماربة اهلرج والفوضى
يف كل ضروهبا ومستوَيهتا.
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إنساان:
كرامة اإلنسان بوصفه ً

كرم املوىل سبحانه وتعاىل اإلنسان ابعتبار إنسانيته ،فوقع التكرمي على كل بين آدم عليه السالم.
َّ

ابتداء بوصف أنه إنسان نعين بذلك عدم مراعاة انتماءاته الدينية.
وعندما نقول :إن التكرمي أُفيض على اإلنسان
ً
وهذا ما قرره القرآن بفصاحته املعجزة.
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم َعلَى َكثِ ٍري ِامَّ ْن َخلَ ْقنَا
{ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِين َ
ضلْنَ ُ
آد َم َو َمحَلْنَ ُ
اه ْم ِيف الْبَ ِر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ ْ َ َ
فقال تعاىلَ :
()19
تَ ْف ِ
ض ًيال }

فاإلنسان هو املنت َخ ُ من بني سائر املخلوقات ابلتكرمي واخلصوصية حيث أكرمه هللا تعاىل حبرية االختيار

وملَ َك ِ
ات العقل ومحل األمانة.
ََ

بل وجعله هللا تعاىل من املقاصد الضرورية اليت اتفقت كل الشرائع على محايتها من جانيب الوجود والعدم.

لذلك فهي عند املقاصديني من الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة حلمايتها وهي كما ذكرها اجلويين
وغريه :حفظ النفس – وحفظ الدين – والعقل – واملال  -والنسل.
واختلف املقاصديون يف ترتيبها :هل األوىل ابلتقدمي محاية األنفس ،أم محاية الدين؟
فالذين قالوا محاية الدين استدلوا أبن األرواح تزهق مفادا ًة لألدَين ،والذين ذهبوا إىل تقدمي األنفس
استدلوا ابملضطر جيوز له النطق بكلمة الكفر محاية لنفسه إذا كان قلبه مطمئنًا ابإلميان.
وهذه النفس اجلديرة ابحلماية يف الدين هي مطلق النفس بدون أوصاف لذلك فال بد من احملافظة على

كرامة وعزة اإلنسان وال بد من إابء الضيم ولو هبجر مكانه واالبتعاد عن بيئته.
فالناظر يف قوله تعاىل{ :إِ َّن الَّ ِذين تَوفَّاهم الْم َالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْ ُف ِس ِهم قَالُوا فِيم ُك ْن تُم قَالُوا ُكنَّا مستَ ْ ِ
ني
ض َعف َ
ُْ
َ ْ
ْ
َ َ ُُ َ
ض قَالُوا أَ َمل تَ ُكن أَرض َِّ ِ
اهم ج َهنَّم وساء ْ ِ
اسعةً فَ تُ َه ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
ريا}( )20جيد املؤاخذة
اج ُروا فِ َيها فَأُولَئِ َ
ْ ْ ْ ُ
اَّلل َو َ
ك َمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ َ
ت َمص ً
هلؤالء الذين استكانوا للظلم وجاؤوا معتذرين هبذه االستكانة.
فإن الكرامة اإلنسانية واحلرية الفطرية تقتضيان َّأال يرضى اإلنسان مبصادرة اختياراته ،لذلك مل يُ ْع َذ ْر هؤالء
النفر الذين ُوصفوا أبهنم من الظاملني ألنفسهم.

ص َّوْرَان ُك ْم
{ولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُُثَّ َ
واملوىل سبحانه وتعاىل قد كرم اإلنسان حينما أسجد له مالئكته قال تعاىلَ :
()21
ُُثَّ قُلْنَا لِلْم َالئِ َك ِة اسج ُدوا ِآل َدم فَسج ُدوا إَِّال إِب ِليس َمل ي ُكن ِمن َّ ِ ِ
ين }
َ ََ
ُْ
َ
الساجد َ
ْ َ َْ ْ َ
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ففي هذا اخلطاب لآلدميني تنبيه على فضلهم ابلتكرمي الذي حصل ألبيهم ،فإسجاد املالئكة آلدم عليه
عادَي ،وإَّنا يربهن على علو رتبة املسجود له.
أمرا ًّ
السالم ليس ً

جرما
خالصة القول يف هذه الفقرة أن التكرمي احلاصل لإلنسان جيعل حياته غالية ،وجيعل املساس هبا ً

كبريا .وِحفز على احرتامها ورمحتها وعدم إذايتها وهذا ما سنتناوله يف العنوان التاِل:
ً
حرمة حياة اإلنسان وحقه يف العيش:

أساس احلقوق اإلنسانية كلها وعليه تُ ْبىن،
أقول :حق احلياة كضرورة جاءت كل األدَين برعايته ويعترب
َ

فالكرامة ،واحلرية ،واملساواة اليت من احلقوق اإلنسانية ،إَّنا ترتبط كلها حبق احلياة.
وقد َّ
حذر املوىل سبحانه وتعاىل من العدوان على حق احلياة لدرجة أنه جعل االعتداء على نفس واحدة
ِ
س أَو فَس ٍ
ك َكتَ ْب نَا َعلَى بَِين إِ ْسرائِيل أَنَّهُ َم ْن قَ تَل نَ ْف ِ
اد ِيف
َج ِل ذَلِ َ
كقتل مجيع الناس ،حيث يقول{ :م ْن أ ْ
سا بغَ ِْري نَ ْف ٍ ْ َ
َ ً
َ َ
()22
ض فَ َكأَََّّنَا قَ تَل النَّاس َِ
ْاأل َْر ِ
مج ًيعا }.
َ َ
اها
َحيَ َ
{وَم ْن أ ْ
ووعد إبجزال الثواب ملن جعل الناس يف أمان ووفر الدواعي لتحقيق عيشهم الكرمي فقالَ :
()23
َحيا النَّاس َِ
مج ًيعا }.
فَ َكأَََّّنَا أ ْ َ
َ
واإلحياء ال أييت تصوره َّإال يف هتيئة أسباب العيش اآلمن ،بنشر الطمأنينة ،والسيطرة على كل أنواع العنف
وم ِعينات الفتنة.
ُ
َّ َِّ ِ ِ ()24
س الَِّيت َح َّرَم اَّللُ إال اب ْحلَق}.
وهنى ربنا عز وجل عن قتل النفس فقالَ :
{وَال تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
وحرمة الدماء كانت آخر وصاَي الرسول  يف حجة الوداع حيث قال " :أيها الناس إن دماءكم
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا".

()25

هذا والنصوص اليت تشدد يف حرمة الدماء كثرية ًّ
جدا يف الكتاب والسنة وكل اخلطوات السابقات تؤكد

حرص اإلسالم على إشاعة السالم وإدامته ،وترفض العنف يف كل أشكاله.
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يهودا أتوا النيب  فقالوا :السام
انظر النهي عن العنف اللفظي من احلبي ُ  يف القصة التالية( :إن ً

()26

"مهال َي عائشة
عليكم ،فقالت السيدة عائشة عليها الرضوان :عليكم ،ولعنكم هللا ،وغض ُ عليكم .فقالً :
()27
عليك ابلرفق وإَيك والعنف").
وابجلملة فاإلملاعات السابقات تربهن توطئتَنا أن اإلسالم دين السالم.

من أين اكتسبت مجاعات ِ
ف؟
العنف العُ ْن َ

دائما أتكلم عن أمهية االطالع على مستندات اجلماعات العنيفة ومناقشة هذه املستندات مناقش ًة علمية
ظَلَل ُ
ْت ً
جادة ،وتقدمي إِجاابت كافية ذات قدرة على إقناع املتلقي هلا ببطالهنا.
ألن هذه اجلماعات هلا حجج تقدمها للناس ،وهلا خطاابت مهما كانت مالحظات الناس عليها قد أثبتت أهنا

كثريا من الشباب.
جذبت إىل بواتقها ً

وكان لز ًاما على الناس أن يفككوا هذه املستندات ويوضحوا مدى وجاهة داللتها.
وابالطالع يتضح َّ
أن مستنداهتم ُشبَهٌ ال ترقى لالستدالل أو هي أجنبية عن موضوع النزاع.
موجها جتاه غري املسلم واملسلم فإننا سنتعرض -مبا يناس ُ املقام– إىل أسباب
وملَّا كان عنف مجاعات العنف ً

(حكاما وحمكومني) ،وإىل أسباب عنفهم مع غري املسلمني.
عنفهم مع املسلمني
ً

العنف مع غري املسلمني:
ما هو العنف؟
أخريا ابحلركات اإلسالمية.
مفهوم العنف مفهوم سياسيُ ،
وربط ً
وسنعرض إىل تعريف لفظة عنف.

العنف يف اللغة ضد الرفق ،فهو يشمل كل السلوكيات اليت تتضمن معاين الشدة والقسوة.

()28

ضا.
قال اخلليل :العنف ضد الرفق ،تقول عنُف عليه ابلضم ُعن ًفا ،وعنُف به أي ً

ويبدو كأن هناك اتفاقًا على أن العنف يعين القسوة والشدة وعدم الرفق.
 26أي املوت.
 27صحيح البخاري.
 28لسان العرب  - 3132/4دار املعارف.
 29خمتار الصحاح – 458 :دار الرسالة – الكويت.

()29

َّأما تناول العنف من حيث االصطالح ،فإن تعريفات العنف أتيت متنوعة عند املتكلمني فيه كل من زاوية نظره.

والعنف الذي ركزان عليه الورقة هو عنف اجلماعات املعروفة ابلعنف ،وهو عنف سياسي ،وقد أشران إىل أنه مفهوم
سياسي ليقيننا أن هذا وصفه ،فهو عند هذه اجلماعات ال يلمح فيه الشخص السلوك الدعوي ،حيث أثبتنا يف
توطئة هذه الورقة أن اإلسالم حرص كل احلرص على إشاعة السالم وفتح أبواب احلوار ،واإلقناع ابحلجة ،وإجياد
املعاذير للناس ،وفتح الفرص على كل املستوَيت ،وأنه ال يبدأ بقتال ،حيث ال ميارس القتال إال يف ظروف

موضوعية يتفق عليها كل أصحاب الرؤى السليمة.
إ ًذا فلجوء هذه اجلماعات إىل استخدام العنف غري املربر يُثبت ما ذهبنا إليه من أن مفهوم العنف مفهوم سياسي.

ضا يثبت سياسية هذا العنف ،فالعنف يف غالبه مدافعة ال وجود لطابع الدعوة فيه ،حيث يقوم على
والواقع أي ً
أشياء َّ
متومهة ،سواءٌ يف ذلك العنف املوجه للحكام بدعوى أهنم ال ِحكمون مبا أنزل هللا ،أو األفراد املسلمني
ابعتبار أهنم كفار ،أو غري املسلمني ،وغالبًا ما تدور القضاَي على نوع احلكم والسيطرة على اجملتمع ،ونفي الرؤى

واألطروحات املخالفة هلم.

لذا فسنكتفي بتعريف العنف السياسي ،وقد وردت يف تعريفه أقوال وملا كان معظمها متشاهبًا فإننا نكتفي ببعضها.

َع َّرفه بعضهم أبنه جمموعة من عمليات التدمري ،والتخري ُ ،وإحلاق األضرار واخلسائر ،اليت توجه إىل أهداف ،أو

ضحاَي خمتارة ،أو ظروف بيئية عن طريق وسائل خمتلفة ،وتكون آاثرها ذات صفة سياسية من شأهنا تعديل أو

تغيري ،أو حتويل سلوك اآلخرين يف موقف املساومة ،واليت تنعكس نتائجها على النظام االجتماعي والسياسي.

()30

عرفنا العنف ،نتكلم اآلن عن املرتكزات اليت اعتمدت عليها اجلماعات العنيفة يف امارسة العنف ضد
وبعد أن َّ
غري املسلمني.

روضا
وذلك أهنم يعتربون دم غري املسلم مبا ًحا ،وأنه ينبغي أن يُ ْك َرَه على الدخول يف اإلسالم ،ويعتربون اجلهاد مف ً

مفروضا من أجل الدفاع عن النفس
من أجل فرض الدين على الناس بل ويشنعون على الذين يعتربون اجلهاد
ً

والوطن ويهامجوهنم بشدة.

يقول سيد قط ُ "رمحه هللا تعاىل"َّ :أما حماوالت إجياد مربرات دفاعية للجهاد اإلسالمي ،ابملعىن الضيق للمفهوم
العصري للحرب الدفاعية ،وحماولة البحث عن أسانيد إلثبات أن وقائع اجلهاد اإلسالمي كانت جمرد صد العدوان
من القوى اجملاورة على "الوطن اإلسالمي" -وهو يف ُعر ِ
ف بعضهم جزيرة العرب -فهي حماولة تنم عن قلة إدراك
ْ

30اجلماعات اإلسالمية العنيفة يف مصر :حلسن بكر أمحد حسن ،ص  ،20ط (.)1

لطبيعة هذا ال دين ،ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به يف األرض ،كما أهنا تشي ابهلزمية أمام ضغط الواقع احلاضر
وأمام اهلجوم االستشراقي املاكر على اجلهاد اإلسالمي(.)31
خاض َها املسلمون دفاعية ،فهو يرى أهنا هجومية.
فسيد يرفض فكرة أن تكون احلرب اليت َ

واحلق أهنا مل تكن هجومية من حيث هي أحداث معروفة كانت َّإما لرد عدوان واقع ،أو مباغتة عدو أكدت
املعلومات االستخبارية أنه أكمل استعداده للهجوم على املسلمني.

فالقتال إَّنا يكون حلماية الدعوة ال لقهر الناس من أجل الدخول فيها ألن احلرية مكفولة للناس وقد بينت ذلك
آَيت القرآن الكرمي.
أتكيد القرآن على حرية االعتقاد
آَيت القرآن انطقة بكفالة احلرية للناس ،لذلك منعتهم من حروب العصبيات الدينية ،يقول املوىل سبحانه وتعاىل:
()32
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ِي}
َ
ني ُّ
{ال إِ ْك َر َاه ِيف الدي ِن قَ ْد تَبَ َّ َ
وهي آية حمكمة توضح أنه ال غص ُ على الناس لكي يؤمنوا ،وإَّنا هلم مطلق احلرية.

غالما نصرانيًّا كان خيدم سيدان عمر يقول له:
وهي حمكمة ألدلة كثرية منها ما رواه أبو عبيد يف كتاب األموال أن ً
{ال إِ ْكر َاه ِيف ِ
َ َّ
الدي ِن} وظل يكرر ذلك
َي بين أسلم ،فإن
أسلمت وليناك ،فيقول الغالم :ال .فيقول سيدان عمرَ َ :
{ال إِ ْكر َاه ِيف ِ
الدي ِن}(.)33
إىل أن حضرته الوفاة فيقول الغالم :ال ،ويقول سيدان عمرَ َ :
ووجه الداللة يف هذه القصة على أن اآلية حمكمة أن هذا االستشهاد ابآلية كان يف خالفة سيدان عمر ،ومعلوم
أن النسخ االصطالحي انتهى مع وفاة احلبي ُ صلى هللا عليه وسلم.
ولو كانت اآلية منسوخة كما يقال ،ملا اجرتأ سيدان عمر على االستشهاد هبا.
ض ُكلُّ ُهم َِ
َّاس َح َّىت
اء َربُّ َ
مج ًيعا أَفَأَنْ َ
ك َآل َم َن َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ ْ
واما يدل على هذه احلرية قوله تعاىلَ :
{ولَ ْو َش َ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ
()34
ِ
ني}.
يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
فإذا كان القرآن يقرر هذه احلرية يف كثري من آَيته فإنه ال إشكال أن يقول العلماء إن احلرب الدفاعية مل تكن من
أجل إجلاء الناس إىل اإلميان.

 31ثالث رسائل يف اجلهاد – لسيد قط ُ – ط دار عمان 1991م.
 32البقرة :اآلية .256
 33كتاب األموال أليب عبيد.
34سورة يونس :اآلية .99

َّأما تربيرهم أبن احلرب إَّنا كانت إلزالة الطواغيت ومل تكن من أجل فرض العقيدة على الناس فنقول :إن أمر

اجملالدة من أجل الوصول إىل احلكم إَّنا هو أمر حديث ،والقارئ بدقة يف منقوالت الدين ويوميات احلبي ُ صلى
هللا عليه وسلم ال يكاد يلمح َّإال اهتمامهم ابلدعوة وانتشار كلمة التوحيد يف األنفس واآلفاق.

وما مها َّإال صوراتن يف مسألة الوقوف ضد الدعوة ،الصورة األوىل أن يقف الناس ضدها ابلقتال وهؤالء يقاتلون
ألهنم بدأوا ابلقتال والصورة الثانية أن يقفوا ضدها ابلفكر وهؤالء ينفع معهم الفكر.

اما سبق خنلص إىل أن اجلهاد مل يكن لدرء الكفر وإَّنا كان لدرء احلرابة ،فلو كان لدرء الكفر ملا قَبِل املسلمون
صلحا مع كافر ،ولو كان من أجل َْحمو الكفر ما قُبِلت اجلزية.
ً

وقبول الصلح ،واجلزية يؤكد على أن املراد السالم ،وإاتحة احلرَيت فالذي يصاحل يبقى على كفره ،والذي يدفع

اجلزية يبقى على كفره.
وتفاصيل املعاهدة شاهدة على أن الذي يدفع اجلزية يقع أمر محايته ،بل ومحاية دار عبادته على عاتق املسلمني.
فالقتال مل يكن حملو الكفر عنوة ،كما أنه مل يكن إلزاحة احلكام عن عروشهم هبذا املعىن املطلق.
ولكن مجاعات العنف ترى غري ذلك ،حيث ترى محل الناس على اإلسالم عنوة وليتها اكتفت بذلك على ما فيه
مسلما ،فاإلسالم عندهم
من خمالفة ،بل وذهبت أبعد من ذلك حيث ذهبت تقاتل كل من خيالفها الرأي ولو كان ً
عاصما من إراقة الدم.
ليس
ً

قتال مجاعات العنف للمسلمني

إن القتال مل ينحصر عند هؤالء القوم يف املخالف املِلِي ،وإَّنا طال حىت الذين يشهدون َّأال إله إال هللا وأن حمم ًدا

رسول هللا ،كما أسلفت.

والناس قد يستغربون هذا الكالم ويُلحقونه ابملزايدات السياسية والتحامل على املخالف لكنه احلاصل الذي
غطاء لتمرير األفكار
يتباهى به كثريون قبل رواج فكرة الوسطية غري موضحة املعامل ،فلما راجت اُتذها كثريون ً
اليت ال تروج مكشوفةً يف سوق العلم الشرعي.

والوسطية فكرة طيبة لكنها تفقد املوثوقية إذا كان املنظرون هلا هم ذات الذين يُصدرون فتاوى القتل.

أقول :إن الورقة علمية وحمايدة لذلك فهي تتعامل مع معطيات بني يديها فالنقل أدانه يدلل على ما زعمناه وهو:

كل اجملتمع غري مسلم:
فعال ،تلك اجملتمعات اليت تزعم لنفسها أهنا مسلمة"(.)35
"إهنم مجيع اجملتمعات القائمة اليوم يف األرض ً
35معامل يف الطريق :ص  – 91دار الشروق.

ُث يواصل قوله" :وإن صلت وصامت وحجت البيت احلرام ولو أقرت بوجود هللا سبحانه ،ولو تركت الناس
يقدمون الشعائر هلل يف البيع والكنائس واملساجد"(.)36
ويقول" :فالناس اليوم ليسوا مسلمني وجي ُ على الدعوة أن تقوم بردهم من جاهليتهم إىل اإلسالم من جديد"

()37

ويصر على هذا القول" :ولو أهنم يدعون أنفسهم مسلمني وتشهد هلم شهادات امليالد أبهنم مسلمون"(.)38
فهذه النقول السابقة كافية يف تكفري اجملتمع ،وبكل أتكيد فإن الذي يرتت ُ على التكفري وحس ُ املنهجية املتبعة
عندهم استباحة الدماء واألموال وُتخض عن ذلك ظهور مجاعة التكفري واهلجرة مع شكري أمحد مصطفى ،وأثناء
التحقيقات تقدم شكري من مدير املخابرات وقال له" :أرفض احلوار معك ألنك كافر وحكومتك كافرة"(.)39
حكاما وحمكومني ،وإعطاء حق التغيري لكل األفراد ومن
عتمد عليه أعاله عندهم هو تكفري اجملتمع
ً
فاألصل املُ َ
املرتكزات اليت بنوا عليها:

فهمهم اخلاص يف التوحيد
اتفقت هذه اجلماعات السلفية العنيفة على تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام وهي:
 توحيد الربوبية. توحيد األلوهية. توحيد األمساء والصفات.يَ ْعنون بتوحيد الربوبية أنه الرب اخلالق ،املالك املدبر جلميع األمور.

ويقصدون من توحيد األلوهية "أنه اإلله احلق وكل معبود سواه ابطل وتوحيد األمساء والصفات يعين أن له األمساء

احلسىن والصفات الكاملة العليا".

()40

متأخرا وال أرى يف هذا التقسيم جدوى.
قلت :ويالحظ أن التقسيم املذكور أعاله ظهر
ً
َّأما جتليات هذا التقسيم فخطرية ًّ
جدا ،فهو حماولة لتكفري األمة واستباحة دمها فالذي يتوسل ابلنيب  ليس

موح ًدا –يف نظرهم– توحيد األلوهية وال يفيده أن قال :أشهد أن ال إله إال هللا وأن حمم ًدا رسول هللا.
 36معامل يف الطريق :ص  – 93الطبعة السابعة.
37املصدر السابق.
38املصدر السابق ،ص .35
39كتاب النيب املسلح – رفعت السيد.
 40عقيدة أهل السنة واجلماعة للشيخ حممد صاحل العثيمني -ص .45

والذي ال يقول إبثبات ظواهر النصوص املتشاهبة ليس موح ًدا توحيد أمساء وصفات وعندهم أن األنبياء جاؤوا
أمرا بدهيًّا أييت به حىت كفار قريش .وتكفري احلكام
بتوحيد األلوهية ال لتوحيد الربوبية حيث يعتربون توحيد الربوبية ً
إَّنا ألهنم مل يوحدوا توحيد احلاكمية وهو عندهم ملحق بتوحيد األلوهية ،لذلك جاء قول صاح ُ معامل يف الطريق

وصادما حيث أابن أن الناس وإن تسموا ابملسلمني وكتبوا ذلك يف شهادات امليالد
واضحا
والذي نقلناه ساب ًقا
ً
ً

فإن ذلك لن ينفعهم وإن أتوا بكل الشعائر.
وإين ألرى َّ
حكاما وحمكومني.
أن هذا األصل هو الذي استُبيحت به دماء األمة ً
ويف هذا التقسيم الذي مل ِ
أحكاما فظيعة –
يكتف فيه أصحابه أبنه نوع من التصنيف وإَّنا يستخرجون من طريقه
ً
فيه جمازفة عظيمة ،وخيالف النصوص الشرعية الظاهرة.
احلاكمية:

هو من األفكار األساسية عند من يرون العنف طريق التغيري وقد كان السبق يف هذا املوضوع أليب األعلى املودودي
فهو قد جعل حاكمية هللا يف مقابل حاكمية البشر ،وألوهية هللا مقابل ألوهية البشر ،ورابنية هللا مقابل العبودية
لغريه ،ووحدانية هللا مقابل االعتماد على مصدر آخر يف تنظيم شؤون اجملتمع(.)41
وواضح أن كل هذا الكالم يف األصول السابقة عمومات يتفق الناس يف بعض عموماهتا والطامات كلها يف رؤاهم
يف تفاصيلها.

اتريخ نشأة مجاعات العنف:

بدهي أن العنف قدمي قِ َدم البشرية ،وأهنا –أي البشرية– عرفت أَّناطًا من العنف من مبتدأ اترخيها.

وحيث جاء اإلسالم أرسى دعائم السالم ومهد كل السبل من أجله ودعا إىل عصمة الدماء كما أوضحنا يف

بداَيت هذه الورقة.
وبعد انتقال احلبي ُ صلى هللا عليه وسلم إىل الدار اآلخرة حرص الصحابة على إبعاد شبح العنف.
ولكن وقع العنف واقتتل الصحابة الكرماء وسالت دماء ،ورأي أهل السنة واضح يف التعامل مع ما شجر بني
الصحابة.
ضا ،ومل يكفروا غريهم ،إىل أن جاء اخلوارج وقدموا جمموعة من التهورات وكفروا
ولكن الصحابة مل يكفر بعضهم بع ً
تقراب إىل هللا ألهنم تعاملوا مع
صحابة النيب  وكفروا سيدان عليًّا رضي هللا عنه ،بل وقتلوه ،وكانوا يرون قتله ً
النصوص بسطحية وعدم دراية.

ومن العجائ ُ أهنم استخدموا نفس املرجعية املستخدمة اآلن وهي احلاكمية فحينما قيل هلمِ :ملَكفرُتوه؟
 41اخلالفة وامللك للمودودي ،ص  – 17دار العلم.

قالوَ :ح َّك َم الرجال ،ومل ِحكم كتاب هللا ،وحصلت هلم مراجعات من ِقبَ ِل الصحابة رجع بعضهم واستمر نسلهم

الفكري حتقي ًقا لنبوءة النيب  عندما قال يف ذي اخلويصرة :خيرج من أصالب هؤالء قوم حداثء األسنان إىل آخر
احلديث عند اإلمام البخاري.

طويال إىل أن برزت بعض اتفاقات له يف كت ُ الشيخ ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف القرن
ومات هذا الفكر زمنًا ً
الثامن اهلجري.

وجاء الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر فنقل املسائل من الكت ُ إىل التطبيق ،وسهل أمر التكفري
وقُتِل خلق كثري.
وانتشر العنف وما يؤكد ذلك أن املراجع اليت تعتمد عليها مجاعات العنف فيها كت ُ الشيخ حممد بن عبد الوهاب

وكثري من تالميذه.
ُث ظهرت كت ُ املودودي 1979-1903م ال سيما املصطلحات األربعة واخلالفة وامللك وراجت أفكاره.
كبريا ،كما أتثر سيد قط ُ اببن تيمية على اجلميع الرضا والرمحة.
أتثرا ً
وأتثر به الشيخ سيد قط ُ ً
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حيث ارأتى حماربة من مساهم مرتدين أو من مل يصح إسالمهم ًّ
حقا وواجبًا.

وبدأت أفكار سيد تنتشر بني الشباب وسيطرت على اجليل اجلهادي وبرزت تنظيمات الغض ُ اإلسالمي.

وكان أول تنظيم قد ظهر عام  1958وقد قاده نبيل برعي وهو قد ترك مجاعة اإلخوان املسلمني وطال ُ ابستخدام
العنف ،وكان يعتمد على أفكار الشيخ ابن تيمية.
ُث انشق عنه علوي مصطفى وكون تنظيم اجلهاد اإلسالمي عام 1973م .وقبل عام 1973م كانت املخابرات
املصرية قد تعرفت على مجاعة التكفري واهلجرة بقيادة شكري مصطفى.
وجاء صاحل سرية إىل مصر يف بداية السبعينيات من القرن العشرين امليالدي وأنشأ مجاعة أمساها؛ الكلية الفنية
العسكرية.
كثريا على أفكار سابقيه ،وتكلم عن الردة اجلماعية.
ووضَّح أفكاره يف كتاب مساه "رسالة اإلميان" ومل خيرج ً

ُث جاء جيل حممد عبد السالم ،الذي خرج يف بداية الثمانينيات من القرن العشرين امليالدي وكانت له نشاطات
واسعة وكت ُ كتاب الفريضة الغائبة ،وهو مرجع مهم لدى السلفيني اجلهاديني وُترد على كل حجج السابقني من
مراعاة اإلَيلة ،وأمهية التأهيل ،وقال ال بد من اجلهاد إلقامة الدولة اإلسالمية.
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ويف تزامن مع مجاعة اجلهاد ،كانت هنالك اجلماعة اإلسالمية يف مصر وبدأت تنشر أفكارها وأصدرت كتاب
ضا وأخرجت الواثئق وانتقدت
"أصناف احلكام وأحكامهم" للشيخ عمر عبد الرمحن ،وكتاب "كلمة حق" له أي ً

الدستور املصري.

()43

وكانت هنالك نشاطات للحركات العنيفة يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين حيث ظهرت عام 1979م
مجاعة جهيمان العتييب حيث سيطرت على احلرم املكي ُث قُتِل هو ومن معه.
وبدأ اجلهاد األفغاين وتنادى له اجلهاديون من كل حدب وصوب واستمر األمر إىل ما تشاهده اآلن.

مشريا ال مستقصيًا ومل أتوقف عند كل شخص ومجاعة لتشابه املالمح
أقول :اكتفيت بسرد تواريخ أهم احلركات ً
لدى األكثر منهم ،وبكل أتكيد ال بد من مالحظة أن هنالك حتوالت وانشقاقات كثرية ،بل ومراجعات ،مثل

مراجعة اهلضييب لقط ُ.
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خاُتة

حمورا تدور
بدأت ورقيت هذه بتوطئة أبنت فيها حرص اإلسالم على صنع السالم واحلفاظ على حياة اإلنسان ابعتباره ً

عليه حركة إعمار الكون.

وقصدت من هذه التوطئة املفارقة احلاصلة بني نداءات الشريعة وأفكار أرابب العنف.

فاإلنسان عندما يرى حرمة الدماء ،واملطالبة ابلرفق ،واحلث على الصفح وأتكيد احلرَيت يف مثل قوله تعاىل{ :فَ َذكِ ْر إِ ََّّنَا
ص ْي ِط ٍر} ،يدرك يقينًا أن وظيفة املسلمني هي محل مشاعل الدعوة واحلرص على هداية
ت ُم َذكٌِر ( )21لَ ْس َ
أَنْ َ
ت َعلَْي ِه ْم ِمبُ َ
الناس ال جترميهم.

ومبقابلة مجال الشريعة وكماهلا خبطاب الكراهية يتضح ُش ْس ُع البَ ْو ِن وتتعاظم مسؤولية الدعاة.

ت املرتكزات اليت يبين عليها إخواننا العنيفون عنفهم ،ويف جمملها فتاوى غري مستبصرة ومن جهات –يف الغال ُ-
وأب ْن ُ

مبتسرة لبعض الكتاب دون النظر لبعضه اآلخر ،ولذلك أتيت الفكرة متقاطعة مع املقاصد
غري متخصصة ،أو هي قراءات َ
والثوابت من القواعد فتأيت النتائج كارثية.

ومثال ذلك أن كثريين منهم يرون اجلهاد إَّنا يكون الستئصال الكفر وهو ليس كذلك ،وإَّنا هو للدفاع ومحاية الدعوة.

جوهرَي وبه يتم التسلط على غري املهتمني ابألمور الشرعية ،ومعلوم أهنا عند أهل السنة ال
أمرا
ًّ
وجيعلون موضوع احلكم ً
دخل هلا يف العقائد ويروهنا يف مهامها إدارية لتنظيم شؤون الناس ،ومن قال بوجوهبا فإنه يقف هبذا الوجوب يف فروع

األحكام ،وهو وجوب كفائي.
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وملا كان معظم شأهنا تدبريًَّي ويقوم على استجالب املصاحل ودفع املفاسد ،ومراعاة املآالت ،فإن التحوالت الكثرية والتغري
يف األعراف والسياقات كل ذلك جيعل الذين ميسكون هبا ،يتنقلون يف االجتهادات ليصلوا إىل درجة لو قاهلا شخص قبل

أن يقفوا أبنفسهم على احلاصل ألفتوا بكفره.

ودونكم مراجعات النهضة يف تونس الشقيق ،وهي مراجعات طيبة.
وقصدان من ذكران االستعراضي -الذي استعرضنا فيه بعض احلركات والشخوص -االستفادة من صريورة التاريخ،
والتصدي بكل جدية ملا يفسد عيش الناس ويوقف ُتدد الدعوة

وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
وعلى هللا قصد السبيل

كتبه

الفقري إليه تعاىل

حممد مصطفى الياقويت
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