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لعبة خلط األوراق والمفاهيم، وتلبيس الحق بالباطل، لعبة قديمة ترجع أصولها           
؛ فأول معـصية فـى تـاريخ       !!الشيطانية إلى ما قبل وجود اإلنسان على األرض         

البشرية، وهى معصية آدم لربه باألكل من الشجرة التى نهاه عنها، كان سببها خلط              
لْنَا يا آدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُـال ِمنْهـا      وقُ: (المفاهيم، يقول ربنا عز وجل    

         الظَّاِلِمين ةَ فَتَكُونَا ِمنرِذِه الشَّجا هبال تَقْرا وثُ ِشْئتُميغَداً حلقد أسكن   ٣٥:البقرة) ر ،
اهللا آدم وزوجه حواء الجنة، وأباح لهما كل ما تشتهى أنفسهما، ولكنه حرم عليهما              

جرة واحدة، مجرد شجرة، ال تختلف عن باقى شجر الجنة، ولذلك فمن المستحيل             ش
عقلياً أن يعصى آدم ربه ويقرب هذه الشجرة، ففى الجنة على اتساعها مـا يغنـى                
عنها، ولكن إبليس اللعين، دخل آلدم عليه السالم من باب خلط المفاهيم، فصور له              

ادية إلى شجرة الخلد وملك ال يبلـى،  الشجرة التى نهاه اهللا عنها من مجرد شجرة ع 
فَوسوس ِإلَيِه الشَّيطَان قَاَل يا آدم هْل َأدلُّك علَى شَجرِة الْخُلِْد وملٍْك ال             : (يقول تعالى 
، لقد ضلل إبليس اللعين آدم عليه السالم وخلط عليـه األمـور،             ١٢٠:طـه) يبلَى

فَوسوس لَهما الشَّيطَان ِليبِدي لَهمـا مـا        : (ىوألبس له الباطل لباس الحق، قال تعال      
 َأن تَكُونَـا    الووِري عنْهما ِمن سوآِتِهما وقَاَل ما نَهاكُما ربكُما عن هِذِه الـشَّجرِة إِ            

    الْخَاِلِدين تَكُونَا ِمن ِن َأولَكَيأنـه  ، بل أنه زاد فى تـضليله لدرجـة   ٢٠:ألعرافا) م
)    النَّاِصِحين ا لَِمنا ِإنِّي لَكُممهمقَاسفاختلط األمر علـى آدم عليـه        ٢١:ألعرافا) و ،

فََأكَال ِمنْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَِفقَا يخِْصفَاِن علَيِهما ِمـن  (السالم وصدق الملعون  
  .١٢١:طـه) ورِق الْجنَِّة وعصى آدم ربه فَغَوى

واستمر هذا منوال إبليس اللعين مع أبناء آدم من بعده، يخلط لهـم األوراق،              
ويلبس عليهم المفاهيم، ليوقعهم فى الغواية والمعصية، وفى عصرنا الحاضر تستمر           
هذه اللعبة الشيطانية، يمارسها شياطين اإلنس ليضللوا الناس ويضلونهم، ويلبـسوا           

  .ذلك مكاسبهم الخاصة ومنافعهم الشخصيةلهم الحق بالباطل، ليحققوا من وراء 
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وينطبق ذلك تماماً على مفهومى اإلرهاب والمقاومة، فعلى الـرغم مـن أن             
النصوص واألعراف الدولية واإلنسانية، والشرائع السماوية، جميعها تؤكد التبـاين          
واالختالف بين المقاومة والجهاد من جهة، واإلرهاب من جهة ثانية، وذلـك فـى              

وانب القانونية والسياسية واالجتماعية، بالوسائل التى تستخدم فى الحالين      مختلف الج 
  .واألهداف المرجوة من كل منهما

 القوة العظمى المتفردة بالسيطرة والهيمنة      –إال أن الواليات المتحدة األمريكية      
 سعت إلى تغييب المعايير الدولية واإلنسانية، وإحـالل         –على العالم شرقه وغربه     

ائية محلها، لكى تنفرد بعد ذلك بتصنيف أعمال العنف وفق هواهـا، فأخـذت              االنتق
تخلط المقاومة المشروعة لالحتالل والقهر باإلرهاب، بل تصاعد هذا الخلـط بعـد        

 األمريكية، لتصنف أمريكا العالم إلى فريقين، إما معهـا          ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  
واستغل اللوبى الـصهيونى  . بفى نظرتها لإلرهاب والحرب عليه، وإما مع اإلرها    

 هذه الحادثة لتشجيع التطرف     - السياسى واالقتصادى واإلعالمى     -بنفوذه العالمى   
  .اليمينى فى اإلدارة األمريكية وتحريض العالم كله ضد كل ما هو عربى وإسالمى

المصطلحات فى نشوئها، تعود إلـى أسـباب ومـسببات          " وجدير بالذكر أن    
كون هذا المصطلح أو ذاك وينتشر فـى أصـقاع العـالم،            وأهداف وغايات، فقد يت   

ويكون الهدف منه خدمة اإلنسانية جمعاء، كما هو الحال فى بعض المـصطلحات             
العلمية أو الفكرية، وقد يكون محدود االنتشار ويستخدمه مجتمع دون غيـره مـن              

و  ما من قبل جهـة أ      تخليق أو افتعال مصطلح   المجتمعات، وفى الوقت ذاته قد يتم       
جهات معينة، ويكون الهدف منه نفعياً يخدم مصالح هذه الجهة أو تلك، مثلما يكون              
فى الوقت ذاته إضراراً بجهات بعينها، وهذا النوع من المصطلحات أخذ يتحول إلى        
سالح فعال فى عصرنا الراهن، وبات يستخدم فى الوسائل اإلعالمية والثقافية التى            

 فى أيامنا هذه، حتى أصبح ال يقـل أهميـة أو            أصبحت تمتلك تقنيات إيصال هائلة    
   )1(. "خطورة عن البندقية والمدفع والصواريخ العابرة للقارات

                                           
قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،  عبد الرحمن عمار) 1(

  )نسخة إلكترونية. (٢٠٠٣دمشق، 
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وهكذا، وضع الغرب واللوبى الصهيونى مصطلح اإلرهاب، لينطبق فقط على          
العرب والمسلمين وحدهم من دون البشر، فى محاولة خبيثة الجتثاث المقاومة مـن         

  .ة العربية اإلسالمية للهيمنة األمريكية الصهيونيةجذورها، وقهر الممانع
فى هذه اللحظة التاريخية يشعر العرب بالعجز وامتهان الكرامة والتضحية   " و  

بشعب عربى بأكمله، نسائه وأطفاله وشيوخه وشبابه، ويكاد يضيع ما تبقـى مـن              
لى ، وبالتـا  ١٩٤٨بالمئة فـى    ٧٨بالمئة أمام عيونهم كما ضاع الباقى       ٢٢فلسطين  

تضيع فلسطين كلها فى قلب العالم اإلسالمى وفـى عاصـمتها القـدس، والحـرم               
. الشريف، كما ضاعت األندلس منذ أكثر من ستة قرون بسقوط غرناطة آخر مدنها            
كان الغزو لألندلس من الشمال، من الغرب المسيحى ضد المسلمين واليهـود فـى              

. ليهودى ضـد المـسلمين    الجنوب، واآلن الغزو فى فلسطين من الغرب المسيحى ا        
عاش اليهود فى حماية المسلمين فى األندلس، وها هم يعيشون فى حماية الغـرب              

  )1("والمسلمون خاسرون فى الحالتين، فى الماضى والحاضر . الصليبى فى فلسطين
، ٢٠٠٦وما حدث مؤخراً من عدوان صهيونى غاشم على لبنان فـى يوليـو           

تل وشرد األطفال والنساء والشيوخ، بمساعدة دمر األرض واقتلع البشر والشجر، وق  
الواليات المتحدة األمريكية، وبغطاء من الصمت العربى والدولى، بحجة محاربـة           
اإلرهاب اآلتى من قبل حزب اهللا ومجاهديه، يعد أكبر امتحـان تخوضـه قـوى               

  .المقاومة المشروعة، ضد قوى البطش والظلم الدولية
ملحة إلى إعادة تأكيد المفـاهيم اإلنـسانية        فى ظل هذه الظروف تبدو الحاجة       

السليمة للمقاومة والكفاح والجهاد، والحفاظ عليها حقوقاً إنسانية ثابتة، والمحافظـة           
على شرعيتها وضمان المساندة الدولية لها، وتمييزها تماماً عن أى أعمال يمكن أن             

، استناداً إلـى    توصف باإلرهاب والوحشية، وهو ما يحاول هذا الكتاب التأكيد عليه         
العمق الحضارى واألصالة الفكرية لألمة العربية اإلسالمية التى يؤكد تاريخها أنها           

ولذلك فإن إقحام مصطلح اإلرهاب     . أمة تكافح اإلرهاب وترد العدوان وتدفع الظلم      
                                           

  ٨٨ص. ٢٠٠٦، فبراير ٣٢٤حسن حنفى، ثقافة المقاومة، مجلة المستقبل العربى، العدد .  د)1(
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على اإلسالم والمسلمين والعرب، إنما ينطوى على ظلم صـريح للقـيم العربيـة              
تسبب فى إيجاد مغالطات خطيرة تجاه نضال الشعوب العربية اإلسالمية األصيلة، وي

  .واإلسالمية من أجل التحرر من االحتالل األجنبى واستعادة حقوقها المشروعة
إن من أهم ما يرمى إليه مبتدعو مصطلح اإلرهاب هو انتزاع حق المقاومـة              

ة خلـط   ضد كل ما هو جائر وباطل وظالم، ومن هنا يأتى هذا الكتاب ليؤكد أن لعب              
 التى يمارسها الحلف    -األوراق والصاق تهمة اإلرهاب بكل ما هو عربى إسالمى          

 ليست إال مؤامرة جديدة تهدف إلى اقتالع ما تبقـى لهـذه             -األمريكى الصهيونى   
األمة من قدرة على المقاومة والصمود فى وجه القهر والطغيان، وأن هذا الخلـط              

راءه دوافع المصلحة؛ مصلحة أمريكا فـى       المتعمد بين اإلرهاب والمقاومة، تقف و     
االستيالء على خيرات الشرق األوسط ونفطه، ومـصلحة إسـرائيل فـى تحقيـق              
طموحاتها التوسعية السرطانية التى ال تنتهى، كما تقـف وراءه عقيـدة أصـولية              
مسيحية صهيونية كارهة للعرب والمسلمين، ضاربة بجذورها فى عمق التـاريخ،           

جمعى األوروبى الصهيونى، محرضة على معـاداة اإلسـالم         وفى أعماق العقل ال   
  .والمسلمين فى مشارق األرض ومغاربها

كما يأتى هذا الكتاب ليؤكد أيضاً على أن المقاومة هى شرف األمة كلها، وأنها 
الحصن األخير الذى إذا لم تلتف األمة كلها حوله وتدافع عنه، فإن رياح الطغيـان               

  . ما تبقى لنا من حق أو كرامةاألمريكى الصهيونى ستقتلع
وأخيراً يأتى هذا الكتاب تحية متواضعة ألبطال المقاومـة فـى كـل أرض              
مغتصبة وفى كل بلد منتهك، تحية لمن أراقوا دماءهم ليحفظوا لنا ماء وجوهنا فى              

  !!.زمن التخاذل والهوان 
  
  

  فرغلى هارون محمد
  ٢٠٠٧القاهرة فى يناير 
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 على قرار يطالب ١٩/١١/٢٠٠٦وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى 
بإنهاء ما وصفه بجميع أنواع العنف بين إسرائيل والفلسطينيين فى إشارة إلى جرائم 

 دولة لصالح القرار ١٥٦صوتت . االحتالل اإلسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين
عارضت الواليات المتحدة . وعارضته سبع دول، وامتنعت ست دول عن التصويت

القرار، ولجأت الحكومات العربية إلى الجمعية العامة ألن واشنطن ال تملك استخدام 
  .فيها) الفيتو(حق النقض 

يـت حـانون    أدان القرار المجزرة الشنيعة التى ارتكبتها إسرائيل فى قرية ب         
، وطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية ضد    ٨/١١/٢٠٠٦شمال قطاع غزة فى     

المدنيين فى األراضى الفلسطينية،وضرورة انسحاب القوات اإلسرائيلية إلى المواقع         
 األمـين العـام     –، وطالب القرار كوفى أنان      ٢٨/٦/٢٠٠٥التى كانت تشغلها قبل     

 الحقائق حول مجزرة بيت حانون وتقديم تقرير  بتشكيل بعثة لتقصى–لألمم المتحدة 
  .عنها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

وعلى الجانب اآلخر، تقف الواليات المتحدة ضد إرادة العـالم كلـه فتؤيـد              
إسرائيل على العدوان والمجازر والهدم والتجويع لشعب أعزل محتـل مـضغوط            
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خرى لتقول أن الحكومـات     ومحاصر فى أرضه وعيشه، كما تقف إسرائيل هى األ        
  !!.التى صوتت على القرار بالموافقة شريكة فى اإلرهاب 

أال تدعونا هذه المواقف الظالمة أن نراجع أنفسنا، ونتحسس موضع أقـدامنا،            
ونتأمل القوانين الدولية والتشريعات العالمية، وما نادت به الشرائع السماوية لنعرف           

  !قل الرشيد والتفكير السوى والمنطق الصحيح مدى وقوفها إلى جانبنا فى ضوء الع
لقد سادت العالم اآلن لعبة خلط األوراق، وتعرضت دول العالم الثالث لضغوط  
ال تحتملها، وعانت من ويالت ال دخل لها فيها، كما ُأجبرت علـى الـدخول فـى                 

ولعلها استراتيجية تمارسـها    . صراع يستنفد الطاقة ويضيع الجهد ويهدر اإلمكانية      
لدول الكبرى التى تدعو إلى الحرية والديمقراطية فى الظـاهر، وتـسرق األمـل              ا

واألحالم فى الباطن، وتستولى على الموارد والطاقـات واألمـوال فـى الواقـع              
  !.المعاش

 – ال من الماضى البعيد، ولكن من الحاضر القريب          –ولنبدأ القصة من أولها     
كتلة الغربية بزعامة الواليات المتحدة،     حيث كانت تحكم العالم قوتان كبيرتان هما ال       
ودارت رحى الحرب الساخنة والبـاردة      . والكتلة الشرقية بزعامة االتحاد السوفيتى    

  . بينهما، وكان عامل النصر والغلبة فى يد القوة التى تتحالف مع العالم اإلسالمى
د االتحـا (المعسكر الشرقى   ) الواليات المتحدة (وهكذا حارب المعسكر الغربى     

فى أفغانستان واعتمدت الواليـات المتحـدة علـى العـالم اإلسـالمى             ) السوفيتى
، وعبأت الجميع لمحاربة النفوذ الـسوفيتى       "األفغان العرب "و" المجاهدين األفغان "و

وصنعت أسامة بن الدن وهيأت له كل أسباب المقاومة والقوة وأمدت المجاهـدين             
كنة حتى تحقق دحر السوفيت بجهـود       بالمال والسالح والتدريب وكل الوسائل المم     

  .العالم اإلسالمى كله
وإذا كنا نقول بأن االتحاد السوفيتى قد انهار وانكشفت سوءاته، فإننـا اليـوم              
نقول بعد انفراد الواليات المتحدة بالهيمنة على العالم دون منازع لقد سقط الحيـاء              

اهـا ومـصالحها   الدولى، إذ صارت الواليات المتحدة تشرع ما تريـد حـسب هو           
  .ومصالح ربيبتها إسرائيل
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لقد كان العالم اإلسالمى وحدة واحدة وكياناً موحـداً عنـد محاربـة النفـوذ               
السوفيتى، ولكن بعد سقوط االتحاد السوفيتى سادت المخططات لتفتيت هذا العـالم            
. اإلسالمى وتحويله إلى أعراق متناحرة، ومذاهب متصارعة، تأكل بعضها بعـضاً          

لعبة بفلسطين تلتها أفغانستان ثم تجسدت فى العراق، وامتدت إلى لبنـان،            وبدأت ال 
وفى نفس الوقت سعت الواليات المتحدة      . وسرت العدوى على السودان والبقية تأتى     

إلى إحياء الفتن الخامدة وساعدتها إسرائيل فى هذا الصدد، فصارت تعبئة أطـراف             
لشيعة، والعرب والعجم، واألكـراد     العالم اإلسالمى للصراع تحت مسميات السنة وا      

  .والتركمان، والمسلمين واألقباط، ثم يجرى اآلن تعبئة الجميع ضد إيران
ما الذى جرى ؟ وكيف جرى ؟ وتحت أى مسمى وأى ظرف يتحول أصدقاء              
األمس إلى أعداء اليوم ؟ ولمصلحة من ؟ ومقابل ماذا ؟ وبأى ثمن ؟ إن المجمـع                 

 الذى يضم تحـالف شـركات الـسالح         –مريكى  العسكرى الصناعى البترولى األ   
 قد سعى إلى إيجاد عدو بديل بعد سقوط االتحـاد           –والبترول والمؤسسة العسكرية    

السوفيتى حتى تستمر موازنات التسلح الضخمة واالستثنائية، والتى لم يعد لها مـا             
وقد كان البديل جـاهزاً فـى       . يبررها بعد سقوط العدو الشيوعى أو الخطر األحمر       
ويرجع الفضل فى ذلك إلى تنبؤات      . نظر اإلدارة األمريكية وهو اإلرهاب اإلسالمى     
 – فى ثمانينيـات القـرن العـشرين       –الرئيس األمريكى األسبق ريتشارد نيكسون      

، )١٩٩٩نصر بال حرب (، وذلك فى كتابه ١٩٩٩بسقوط االتحاد السوفيتى فى عام     
  .وحذر فيه من اإلسالم أو الخطر األخضر

قوط االتحاد السوفيتى قبل هذا التاريخ بعشر سنوات، أتاح للواليـات           ولعل س 
المتحدة أن تجد فى الخطر األخضر بديالً عن الشيوعية لتناصبه العداء، وتعمل من             

وهكذا أصبح اإلسالم الحليف التقليدى     . خالله مصانع السالح وآلة الحرب األمريكية     
. مس، عدواً بديالً تجب مواجهته اليومللواليات المتحدة فى حربها ضد الشيوعية باأل

، وما سبقها من نظريات صـراع الحـضارات         ٢٠٠١وقد ساعدت أحداث سبتمبر     
وترسيم ) العالم اإلسالمى (لهنتنجتون، ونهاية التاريخ لفوكوياما، على تجسيم العدو        

  ).اإلسالم(هويته 
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عـدو  وفى ضوء تجسيم العدو، وترسيم الهوية،  صار العالم اإلسالمى هـو ال      
  . األول لدى المنظرين السياسيين والساسة األمريكيين والغربيين على السواء

وصار الغرب يخشى من تنامى القوة الروحية الحالية والمـستقبلية لإلسـالم،      
وبالتالى ضخم اإلعالم الغربى هذا الخطر ونفخ فى خطورته، وألصق به تهمتـى             

بين الكنفوشيوسية واإلسالم فرأى وعلى هذا فقد قارن هنتنجتون      . التخلف واإلرهاب 
وبالتالى يكون  . أن األولى خطر بطىء معتدل، وأن الثانى صحوة متوحشة مفترسة         

اإليهام بأن اإلسالم وحده هو العدو المنافس للحضارة الغربية، والخطـر المحـيط             
  !!.المهدد لها 

أن ولكن لماذا إلصاق تهمتى اإلرهاب والعنف بالعالم اإلسالمى ؟ ال شك فى             
هذا المسعى يحقق لإلدارة األمريكية وإسرائيل ضرب أكثر من عـصفور بحجـر             

  :واحد، ومنها
إن اإلسالم والمسلمين يشغلون المناطق االستراتيجية التى يحلم األمريكيين         -١

  .فيها بتنفيذ مخططاتهم العسكرية واالقتصادية
 سهولة الربط بين العنف والخطر وبين الدين، كما أن التعـصب الـدينى             -٢

يمكن قبوله كتفسير منطقى للقتل واالعتداء وبالتالى فمن اليسير تـسميته           
 !.باإلرهاب، وخاصة اإلرهاب اإلسالمى

إن الفلسطينيين يقاومون االحتالل اإلسرائيلى والمـشروع الـصهيونى،          -٣
والعرب يعادون االحـتالل والمـشروع والدولـة المعتديـة، وبمـا أن             

ن، إذن فهم إرهابيون، ويسهل بالتالى      الفلسطينيين والعرب غالبيتهم مسلمو   
 . ضدهم– بأبواق اإلعالم الصهيونى –استعداء العالم 

فهل الدين اإلسالمى يحمل أية صفة من صفات اإلرهاب الدولى اآلن ؟ وهل             
المسلمون إرهابيون فى هذا العصر ؟ وهل من يدافع عن وطنه ويقاوم المحتل يعد              

 – وال تـزال  –، واحتلت مناطق من سـوريا    إن إسرائيل تحتل فلسطين   . إرهابياً ؟ 
ومناطق أخرى من لبنان، وتهدم البيوت، وتقتلع األشجار وتقتل األطفـال وتـروع            
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وإذا رد هؤالء أو قاوموا وصمتهم      . النساء، وال ترحم الشيوخ وتكسر عظام الشباب      
  الواليات المتحدة وإسرائيل باإلرهاب، فمن اإلرهابى إذن ؟

ى يدعو إلى السالم، والرسول الكريم صلى اهللا عليه وسـلم           إن الدين اإلسالم  
يدعونا إلى التحلى باألخالق حتى فى حاالت الحرب مع األعداء، وهو مـا نطلـق              

انظر إلى أوامره عليه الصالة والسالم للمقاتلين فى        . عليه اليوم األخالق العسكرية   
 اهللا، ال تقتلـوا شـيخاً       انطلقوا باسم اهللا وباهللا، وعلى ملة رسول      : " إحدى الغزوات 

فانياً، وال طفالً صغيراً، وال امرأة، وال تغلـوا، وضـمنوا غنـائمكم، وأصـلحوا               
وآيات القرآن الكريم تحض على عـدم البـدء         ." وأحسنوا، إن اهللا يحب المحسنين    

بالعدوان، والمعاملة الحسنة لغير المسلمين، والدعوة إلى اهللا بـالتى هـى أحـسن،          
  .فوبدون إكراه أو عن

 وغيرهم ممن يعانون من االحتالل      –ومن ناحية أخرى، فإن حق الفلسطينيين       
 أن يقاوموا ويناضلوا،  ولكن الواليات المتحدة وإسرائيل اآلن تخلطان           –العسكرى  

وتتجاهل الواليـات المتحـدة أن إعـالن        . بين المقاومة المشروعة وبين اإلرهاب    
يقة تنص صـراحة علـى حـق        ، هو أول وث   ٤/٧/١٧٧٦االستقالل األمريكى فى    

فهناك تعاقد بين الحاكم والمحكومين، يؤدى اإلخالل به إلى عدم االلتزام           . المقاومة
بشروطه، وبالتالى فإن المقاومة المسلحة هى المرحلة األخيـرة لالحتجـاج علـى             

 ١٧٨٩كذلك فقد نص إعالن حقوق اإلنسان والمواطن األمريكى فى عام . المستعمر
بيعية لإلنسان ال يجوز المساس بها وهى حق الملكية، وحـق           على أربعة حقوق ط   

وأن الحق الرابع هو النتيجـة      . الحرية، وحق األمن، وحق مقاومة الظلم واالستبداد      
  .الطبيعية لحقوق اإلنسان األخرى

كذلك فقد أقرت القوانين الدولية حق الخاضعين لسلطات االحتالل فى مقاومته           
ويـصدق  ". المقاتل القانونى "لرجال المقاومة بصفة    وكفاحه بشتى الوسائل، وأقرت     
 ١٥١٤/١٥، والتوصية رقـم     ١٩٤٩، وجنيف عام    ١٨٩٩ذلك اتفاقيات الهاى عام     

  .١٩٦١، وإنشاء لجنة تصفية االستعمار عام "تصفية االستعمار "١٤/١٢/١٩٦٠فى 
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 فإن التناقض األمريكى غالب على سياسة الواليـات         – ومع كل ذلك     –ولكن  
فمـا  . إزاء قضايا االحتالل والمقاومة، فهى تكيل بمكيالين حول اإلرهـاب         المتحدة  

تمارسه إسرائيل فى األراضى الفلسطينية المحتلة من قتل األبرياء واقتالع األشجار           
وهدم البيوت وتقويض البنية التحتية، وترويع األطفال والنساء، ال يعد إرهاباً وإنما            

الء على هذا االحتالل والقهـر والتطهيـر        هو دفاع عن النفس، فى حين لو رد هؤ        
إن الواليـات   .  إرهـابيين  – حسب التصور األمريكى اإلسرائيلى      –العرقى لكانوا   

المتحدة إذا مارست العنف والقتل فى العراق وفى أفغانستان فهو فى خدمة الحريـة            
  .!والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وإذا دافع هؤالء عن أنفسهم وصفتهم باإلرهابيين 

وفى النهاية فإن هذا الكتاب، يعد محاولة علميـة لتنـاول قـضايا اإلرهـاب          
والمقاومة من حيث التعريفات المتنوعة والتفسيرات المختلفة، والسياقات المتباينـة،      

إنـه محاولـة إلعـادة      . والرؤى السياسية المتصارعة، واالستراتيجيات المتغيـرة     
د أن تعرضت للمسخ والتشويه، ونالت من األوراق إلى حالتها المنطقية والطبيعية بع

إنـه  . الخلط ما شوه السمات اإلنسانية واألعراف الدولية وحتى المنظمات الدوليـة          
محاولة للتذكير بالفوارق بين االحتالل والظلم، والمقاومة والعدل، لعلها تجد آذانـاً            

  !!.صاغية وقلوباً غير مختومة 
ابهين بقسم االجتمـاع بكليـة اآلداب       أما صاحب الدراسة فهو أحد تالميذى الن      

جامعة القاهرة، وهو باحث جاد، محب لدينه ووطنه، حريص علـى سـمعة بلـده               
وعالمه العربى، طرح الموضوع بإيمان الشباب وثقة الباحث الجاد، وعقلية القارئ           

أهنئه على طرحه العلمى، وأدعو معه لنا ولعالمنا        . الناقد، ومعايشة الباحث الميدانى   
ى واإلسالمى كله أن يسوده العدل ويزول منه االحتالل والظلم، وللعالم أجمع            العرب

أن يميز بين اإلرهاب غير المشروع والمقاومة المشروعة ويعطى كل ذى حق حقه             
  .وعندئذ سوف تنتهى لعبة خلط األوراق

  .واهللا الموفق والهادى إلى سواء السبيل
  على محمد المكاوى

  أسـتاذ ورئيس قسم االجتماع
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  بكلية اآلداب جامعة القاهرة
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إن من أهم ما يهدف إليه مبتدعو مصطلح اإلرهاب هو انتـزاع             �

  .حق المقاومة ضد كل ما هو جائر وباطل وظالم
�*-��א��,+�*���/�א�%�)'�א����& �

  .وا مصدر اإلرهابانظروا إلى تاريخ إسرائيل، لتعرف �
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إن مصطلح الحرب على اإلرهـاب نتـاج وكـاالت اإلعـالن             �
  .األمريكية
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علينا أال ننتظر توبة القوى عن غيه، بقدر مـا علـى الـضعفاء أن يتكتلـوا                  �
ن ينـالوا حقـوقهم     وينتفضوا ضد الظلم، سيما أن ثمة ضـعفاء اسـتطاعوا أ          

  .بالمثابرة
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، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية حربها ٢٠٠١ سبتمبر ١١بعد أحداث 
المفتوحة ضد اإلرهاب العالمى، وقد صدر عن الرئيس األمريكى جورج بوش 

ورغم تراجعه عن ذلك الوصف . تلقائياً وصف الحرب الصليبية ليصف هذه الحرب
 إال أن كل األحداث التى تلت ذلك، والتداعيات – بعد أن تم تنبيهه إلى خطورته –

التى ترتبت على هذه الحرب، إنما تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أنها بالفعل حرباً 
  .صليبية ضد العرب والمسلمين

 فإنه –سبتمبر  خاصة بعد أحداث –فإذا كانت الحرب على اإلرهاب ضرورية 
كان من الضرورى أيضاً أن تكون حرباً إسالمية غربية أو عربية أمريكية مشتركة 
إال أن الغطرسة األمريكية والعداء الكامن فى العقلية الغربية ضد العرب والمسلمين 
أدت إلى نقل العالم العربى واإلسالمى من دور الشريك المفترض منطقياً فى 

بال منطق، وذلك من خالل وصف اإلرهاب بأنه إرهاب الحرب، إلى دور المتهم 
إسالمى افتراء وتضليالً، وبدالً من أن يكون العالم العربى فى خندق واحد مع 
الواليات المتحدة والغرب لمكافحة اإلرهاب، تعاملت واشنطن مع العالم العربى 

  !!واإلسالمى وكأنه معتقل كبير تقوم فيه وحدها بدور السجان 
 قوى المقاومة والممانعة العربية واإلسالمية تقف عقبة فى وجه ولما كانت

األطماع التوسعية االستعمارية للواليات المتحدة األمريكية وحليفتها الصهيونية 
 سبتمبر ١١إسرائيل، فقد استثمرت إدارة بوش دماء ضحايا العملية اإلرهابية فى 

فيذ برنامجها االستراتيجى للسمسرة السياسية وخلط األوراق بهدف االنطالق فى تن
المبيت إلقامة نظام عالمى جديد بزعامتها، ويخدم مصالحها االستراتيجية اقتصادياً 
وثقافياً وعسكرياً، ومصالح احتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات، وأيضاً   
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 مصالح الحبيبة إسرائيل فى التوسع والهيمنة المنفردة على منطقة – وبالتأكيد –
  .شرق األوسطال

وفى سبيل ذلك، عمد الحلف األمريكى الصهيونى إلى الخلط بين المقاومة 
العربية اإلسالمية المشروعة للظلم والقهر واالحتالل، وبين اإلرهاب الدولى العنيف 
وغير الشرعى، وتعمدت الواليات المتحدة تصنيف العديد من قوى المقاومة العربية 

متهمين باإلرهاب، مثل حماس والجهاد وحزب اهللا واإلسالمية على رأس قوائم ال
  !.وغيرها، بل وساوت بينها وبين تنظيم القاعدة اإلرهابى 

وقد استندت الواليات المتحدة فى هذه اللعبة على حقيقة واقعة، وهى أنه ال 
يوجد تعريف محدد وواضح ومتفق عليه دولياً لمفهوم اإلرهاب، ومن هنا تبنت 

هوماً خاصاً لإلرهاب، تعمدت أن يكون مطاطاً وفضفاضاً، الواليات المتحدة مف
  .بحيث ينطبق على كل مظاهر وأساليب المقاومة والممانعة العربية اإلسالمية

ومن هنا، يأتى هذا الباب محاولة لفض االشتباك ووضع حد للخلط وااللتباس 
 بين مفهومى – الذى صنعته وضخمته القوى االستعمارية الصهيوأمريكية –
إلرهاب والمقاومة، من خالل محاولة التمييز بين المفهومين فى مختلف جوانبهما ا

اللغوية والشرعية والقانونية، بما يمكن اعتباره محاولة إلحقاق الحق والتمييز بينه 
  .وبين الباطل
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 رصد بعض الباحثين    -فهوم اإلرهاب   هناك عدداً كبيراً جداً من التعريفات لم      

 وذلك بحكم تعقد الظـاهرة وتعـدد مـستوياتها          - تعريف لإلرهاب    ٩٠٠أكثر من   
وتباين وجهات النظر بشأنها، سواء بالنسبة لألشخاص أو القوى السياسية أو الدول            
التى تواجهها، إضافة إلى تداخل االعتبارات السياسية مع االعتبارات الموضـوعية           

 رؤيته الخاصة – شخصاً أو حزباً أو دولة   –ومن هنا يبدو أن لكل طرف       . األخرى
لهذه الظاهرة والمختلفة عن رؤى اآلخرين، وذلك انطالقاً من المقولة الشائعة التى            

اإلرهابى فى نظر البعض هو مقاتل من أجل الحرية فى نظـر الـبعض              (ترى أن   
 ضمن أوسـاط جماعـة      ولهذا فإنه ليس من الصعب إنشاء تعريف مقبول       ). اآلخر

متآلفة بعينها، وأما المشكلة فتبدأ حين تحاول تلك المجموعة االنخراط فى حوار مع             
  .اآلخرين
وألن اإلرهاب ينطوى على مشاعر بالغة الحدة، تعود جزئياً إلى رد الفعـل             " 

على األهوال المقترنة به، وتعود فى جزئها الثانى إلى سياقه األيديولوجى، فإن من             
 العثور على تعريف دقيق يضمن توافق جميع األطراف المـشاركة فـى             الصعوبة
إن أكبر العوائق أمام الدراسة الجادة لإلرهاب هـى أن اإلرهـاب فـى     ... النقاش  
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وهذا واحد من أبرز األسباب الكامنة فى صعوبة التوصل         . الجوهر مشكلة أخالقية  
   )1("إلى تعريف لإلرهاب 
صل إلى تعريف محدد لمفهـوم اإلرهـاب        تحول دون التو  أسباب  وهناك عدة   
   )2(:يتمثل أهمها فى

  .اختالف المفاهيم والرؤى حول العنف واإلرهاب والمعايير المتصلة بهما -١
استفادة بعض الدول من ذوبان هذه المفاهيم وعدم تحديدها، وخاصة أمريكا            -٢

وإسرائيل، وذلك للتحرك السياسى والعسكرى واالقتصادى ضمن مفهـوم         
 .ونه حسب مرادهمفضفاض يفصل

استفادة بعض الحكومات المحلية لتصفية خصوماتها تحـت طائلـة هـذه             -٣
 .المفاهيم غير المحددة

الوصول للكسب بأى (غلبة الفكر البرجماتى المادى القائم على مفاهيم نفاقية  -٤
ومن أبشع من يطبق    )  النسبية األخالقية  – تطبيق معايير مزدوجة     –طريقة  

 .ألمريكية ومن خلفها اللوبى اليهودىهذه المفاهيم الحكومة ا
 فـى اللغـة     Terrorism على أن مصدر كلمة      المراجع األجنبية وتكاد تتفق   

 أى الرعب أو    Terror الذى استمدت منه كلمة      Tersاإلنجليزية هو الفعل الالتينى     
   )3(.الخوف الشديد
ويقال ) أرهب(اشتقت كلمة إرهاب من الفعل المزيد "  فقد اللغة العربية أما فى   

أرهب فالن فالناً أى خوفه وأفزعه، وهو نفس المعنى الـذى يـدل عليـه الفعـل                 
يرهب رهبة ورهباً ) رهب(أما الفعل المجرد من نفس المادة وهو ) رهب(المضعف 

                                           
 أيلول وبعده، مجلة الكرمـل،      ١١اإلرهاب قبل   : فى غرانت وردلو، مشكلة تعريف اإلرهاب،       )1(

  ٨-٧ص ص . ٢٠٠١، خريف ٦٩العدد 
 مجلة المختار اإلسالمى، مفهوم العنف وعالقته بمصطلح اإلرهاب والمقاومة المشروعة، ) 2(

 www.islamselect.comالموقع اإللكترونى للمجلة    
، دار الحرية ١٠كتاب الحرية، العدد أحمد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياسى، .  د)3(

  ٢٢ص . ١٩٨٦للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، مارس 
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 رهباً ورهبة أى خافه، أما الفعل المزيـد بالتـاء           ءفيعنى خاف، فيقال رهب الشى    
الـخ،  ..، ويشتق منه الراهب والرهبانية      فيعنى انقطع للعبادة فى صومعته    ) ترهب(

أى : ترهـب فالنـاً  : وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعدياً فيقال   
مـن نفـس المـادة فتقـول        ) استفعل(توعده، وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة       

   )1("استرهب فالناً أى أرهبه 
اإلرهاب، فإن المجتمع   وعلى الرغم من وجود اثنتى عشرة اتفاقية دولية حول          

الدولى لما يتوصل بعد إلى تعريف محدد لمفهوم اإلرهاب الذى تدور حوله كل تلك              
  .االتفاقيات والقرارات

وألن مفهوم اإلرهاب تحول إلى إشكالية معقدة، فإن الناس رضوا بالتوصيف " 
ومما يعمـق   ... ال التعريف، والتوصيف مرتبط بذوات األحداث ال بذات الظاهرة          
وبـاختالف  ... اإلشكالية تعدد مثيرات اإلرهاب، إذ أن لكل مثير حيثياته ومغايرته           

   )2(. "المثير يختلف المفهوم والموقف
وهو تشوش غير قابل لالختـزال    . نحن إذن بصدد تشوش فى الحقل الداللى      " 

وكل هذه األشياء ال يجب التعامل معها باعتبارها مجرد      ... فى الحدود بين المفاهيم     
فعلى العكس من ذلك، يجب أن نـرى        ... لل فى التنظير أو فوضى فى المفاهيم        خ

فالقوى المهيمنة هى القوى التـى تـتمكن فـى          . فيها استراتيجيات وعالقات القوى   

                                           
، رابطة العالم ٢٠٩حسن عزوزى، اإلسالم وتهمة اإلرهاب، سلسلة دعوة الحق، العدد .  د)(1

  ١٥ - ١٤ص ص . ٢٠٠٥اإلسالمى، اكتوبر 
النتماء والمواجهة، بحث منشور حسن بن فهد الهويمل، اإلرهاب وإشكاليات المفهوم وا.  د)2(

        ٧ص. على موقع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودية
             www.alminbar.al-islam.com 
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ظروف معينة من فرض تسمياتها ومن ثم فرض التأويل الذى يناسـبها وبالتـالى              
   )1(. "إضفاء الشرعية على هذه التسميات بل وتقنينها

أياً كان تعريفـه فـى نهايـة        (فإن الطابع الزلق لمفهوم اإلرهاب      " ومن هنا،   
يتبدى على أوضح صورة فى استخدامه االنتقائى، وخصوصاً اسـتخدامه          ) المطاف

   )2("االنتقائى اإلزدرائى 
كلمـا  " وهذا هو نفس ما يؤكده فيلسوف التفكيك الفرنسى جاك دريدا قائالً إنه       

فقد أمكن اإلشادة   ...  كلما أصبح عرضة للتطويع االنتهازى       ازداد المفهوم غموضاً  
 فى سياق المقاومة ضد االحـتالل       –بارهابيين باعتبارهم مكافحين من أجل الحرية       
 وجرى التنديد بهم باعتبارهم إرهابيين      –السوفيتى فى أفغانستان على سبيل المثال       

   )3("فى سياق آخر 
تى تستخدم لوصف حدث تاريخى مـا       إن مما ال شك فيه أن المصطلحات ال       " 

هى التى تحدد فهمنا له، وإذا جردناها من التحديد فإن الكلمات تصبح حواجز أمـام    
المعرفة، وهذا ما هو حاصل اآلن عندما يناقش موضوع اإلرهاب وتختلف النظرة            

ومن المؤسف حقـاً أن يكـون تحديـد المـصطلحات           . إليه بين العرب والغربيين   
ية األكثر شيوعاً وذيوعاً انتاجاً غربياً محـضاً ال يـسع األمـم             الحضارية والسياس 

  )4(. "والشعوب سوى اإلذعان والقبول به
لبعض التعريفات التى قدمت لمفهـوم      ويتبدى ذلك بوضوح عند استعراضنا      

  : سواء فى الغرب أو الشرق، والتى منهااإلرهاب

                                           
بشير : صفاء فتحى، مراجعة:  سبتمبر؟، ترجمة١١ جاك دريدا، ما الذى حدث فى حدث )1(

. ٢٠٠٣ثقافة، القاهرة، ، المجلس األعلى لل٥٣١السباعى، المشروع القومى للترجمة، العدد 
  ٨٦ص

  ٩ غرانت وردلو، مرجع سابق، ص)2(
  ٨٤ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)3(
  ٧٧حسن عزوزى، مرجع سابق، ص.  د)4(
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راد أو الجماعـات    اإلرهاب هو استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد األف         -١
أو الدولة بغية تحقيق هدف غير مشروع يؤثر علـى األوضـاع الـسياسية              

)1(.واالقتصادية واالجتماعية السائدة والتى أقرها المجتمع
 

اإلرهاب هو استخدام العنف من جانب الجماعات غير الحكومية مـن أجـل              -٢
  )2(.انجاز أهداف سياسية

األمن القومى لمجلـس الـشورى      تعريف لجنة الشئون العربية والخارجية و      -٣
 – بأشكاله المادية وغير الماديـة       –استعمال العنف   : المصرى لإلرهاب بأنه  

للتأثير على األفراد أو المجموعـات أو الحكومـات، وخلـق منـاخ مـن               
االضطراب وعدم األمن، بغية تحقيق هدف معين، يرتبط بتوجهات الجماعات 

يراً على المعتقـدات أو القـيم أو         يتضمن تأث  –بصفة عامة   –اإلرهابية، لكنه   
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية السائدة، التى تم التوافق    

)3(.عليها فى الدولة والتى تمثل مصلحة قومية عليا للوطن
 

:  بأنه١٩٩٨تعريف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة بالقاهرة عام    -٤
و التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضـه، يقـع           كل فعل من أفعال العنف أ     

تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى إلقاء الرعـب بـين             
الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطـر،             

                                           
، الموسوعة اإلسالمية العامة، المجلس األعلى للشئون )مشرفاً(محمود حمدى زقزوق .  د)1(

  ١٠٤ص. ٢٠٠٣اإلسالمية، القاهرة، 
Giddens,Anthony,Sociology, 3rd ed, Polity Press, Cambridge, 2000. P.751 (2) 

شواغل الحاضر وآفاق المستقبل، مركز األهرام :  هانى خالف، أحمد نافع، نحن وأوربا)3(
  ١٨٥ص. ١٩٩٧للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، 
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أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصـة أو              
)1(.أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطراحتاللها 

 

تعريف المجمع الفقهى اإلسالمى بمكة المكرمة فى دورته الـسادسة عـشرة             -٥
العـدوان الـذى    : م لإلرهاب بأنـه   ١١/١/٢٠٠٢-٥المنعقدة فى الفترة من     

دينه ودمه وعقله وماله –يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على اإلنسان        
 بغير حق، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغير حق، وما         –

يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل مـن أفعـال             
العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى            

 حريتهم أو   إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو          
ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق        . أمنهم أو أموالهم للخطر   

واألمالك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنيـة أو الطبيعيـة             
للخطر، فكل هذا من صور الفساد فى األرض التى نهى اهللا سبحانه وتعـالى              

)2()رِض ِإن اللَّه ال يِحب الْمفِْسِدينألاوال تَبِغ الْفَساد ِفي (المسلمين عنها 
 

االستخدام غير  : تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكية لإلرهاب بأنه       -٦
المشروع للقوة أو العنف من قبل مجموعة من األفراد، لهم صلة ما بدولـة              
أجنبية، أو تتجاوز أنشطتهم الحدود القومية، ضـد أشـخاص وممتلكـات،            

أو إكراه حكومة ما والسكان المدنيين أو أى جزء منهـا، لتعزيـز             لترويع  
)3 (.أهداف سياسية أو اجتماعية

 

                                           
عربية لمكافحة مظاهره وأشكاله وفقاً لالتفاقية ال: محمد الحسينى مصيلحى، اإلرهاب.  د)1(

 ٨ص. وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعوديةاإلرهاب، بحث منشور على موقع 
www.alminbar.al-islam.com   

     ٣-٢ص ص .  رابطة العالم اإلسالمى، اإلرهاب، ملف خاص من موقع الرابطة اإللكترونى)2(
www.themwl.org 

كمال السيد، : لدولة العظمى الوحيدة فى العالم، ترجمةويليام بلوم، الدولة المارقة، دليل إلى ا )3(
 ٦٤ص. ٢٠٠٢، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٤٦٣المشروع القومى للترجمة، العدد 
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 ١٩٨٠عـام   ) CIA(تعريف وكالة االستخبارات المركزيـة األمريكيـة         -٧
 .تالتهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعا: لإلرهاب بأنه

عنيف يقصد به   أسلوب جنائى   : ١٩٨٤تعريف وزارة العدل األمريكية عام       -٨
 .بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق االغتياالت أو الخطف

االسـتعمال أو   :  لإلرهاب بأنه  ١٩٨٦تعريف وزارة الدفاع األمريكية عام       -٩
التهديد غير المشروع للقوة ضد األشخاص أو األموال، غالباً لتحقيق أهداف         

 .سياسية أو دينية أو عقائدية
عنف ذو باعـث سياسـى      : ١٩٨٨ريكية عام   تعريف وزارة الخارجية األم    -١٠

يرتكب عن سابق تصور وتصميم وضد أهداف غيـر حربيـة مـن قبـل          
مجموعات وطنية فرعية أو عمالء دولة سريين، ويقصد به عادة التـأثير            

 .على جمهور ما
 لإلرهـاب   ١٩٨٥تعريف مكتب جمهورية ألمانيا االتحادية لحماية الدستور       -١١

اسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم علـى       كفاح موجه نحو أهداف سي    : بأنه
 .أرواح وممتلكات أشخاص آخرين، وخصوصاً بواسطة جرائم قاسية

سياسة التخويف المنهجـى    : تعريف دائرة المعارف الروسية لإلرهاب بأنه      -١٢
)1(.للخصوم بما فى ذلك استئصالهم مادياً

 

  :ةوبالتأمل فى التعريفات السابقة يمكننا الخروج بالمالحظات التالي
جميع التعريفات الغربية التى قدمت لإلرهاب، سواء مـن خـالل أفـراد أو               .١

منظمات، تتسم بأنها فضفاضة، وغير دقيقة، ال تفرق بين األنواع المختلفـة            
من الفعل العنيف، وتخلط بين اإلرهاب والعنف السياسى، كما تخلـط بـين             

بها الـدوافع   إرهاب األفراد أو الجماعات وإرهاب الدول، كما تتجاهل فى أغل         
  .المسببة لإلرهاب، وال تحدد بشكل دقيق أشكال اإلرهاب المختلفة

                                           
هانى السباعى، اإلرهاب فى المنظومة الغربية، مقال منشور على : ١٢-٧ التعريفات من )1(

 www.islamselect.comموقع مجلة المختار اإلسالمى  
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أغلب التعريفات األمريكية لإلرهاب تخلط، بشكل متعمد غالباً، بين اإلرهاب           .٢
والكفاح المسلح المشروع ضد االحتالل األجنبى، ألهداف تخص مـصلحتها          

من جرائم اإلرهاب   أوالً، ومصلحة الصهيونية العالمية ثانياً، حيث تصنف ض       
أعماالً ال يمكن بأى حال أو معيار للشرعية الدولية إال أن تكـون مقاومـة               

 .مسلحة مشروعة ضد االحتالل
 رغـم قـصور     –تميل التعريفات العربية لإلرهاب أكثر إلى الموضـوعية          .٣

 . حيث يتحرر واضعوها من التحيز الذى يدمغ التعريفات الغربية–بعضها 
الفقهى اإلسالمى بمكة المكرمة أشمل التعريفات؛ حيث       يعتبر تعريف المجمع     .٤

يتسع ليشمل كل أشكال اإلرهاب المادى والمعنـوى، الفـردى والجمـاعى            
والدولى، حيث يرد اإلرهاب بالمفهوم الغربى الـذى يـشتمل علـى القتـل              

اإلفـساد  (و  ) الحرابة(والتدمير والترويع، إلى مفهومه اإلسالمى وهو مفهوم        
ن يؤخذ عليه إغفاله للدوافع  المختلفة لإلرهـاب، وعلـى           ، ولك )فى األرض 

رأسها الدوافع السياسية، كما يالحظ أنه لم يختلف كثيراً عن تعريف االتفاقية            
 .العربية لمكافحة اإلرهاب، بل يكاد يكون متطابقاً معها

كلمة اإلرهاب اليوم أخذت فـى لغتنـا، بتـأثير األحـداث            " وهكذا نجد أن    
الرعب الدموى والعدوان المادى والمعنـوى والمـس بأبريـاء           (والمتغيرات معنى 

والقيام بأعمال من شأنها التأثير سياسياً ونفسياً على الجهة المستهدفة إلرغامها على            
اتخاذ قرار أو تعديل قرار، أو أداء ما يريده صاحب الفعل اإلرهابى من المستهدف              

السياسى واإلعالمى للكلمة إلـى     كما أدى االستخدام    ) ... بالفعل المنفذ من أغراض   
اتجاه يبعدها عن مدلول الردع أو الزجر الشديد الذى تنطوى          : انحراف فى اتجاهين  

 – أو غيـر مقـصود       –وآخر يعتمد على خلط مقصود      . عليه وتنم عنه وتنذر به    
للمفاهيم والدالالت حيث يطلق كلمة اإلرهاب بكـل داللتهـا وإيحاءاتهـا الـسلبية              

  )1(."عال مشروعة مثل مقاومة االحتاللوالجرمية على أف
                                           

 ١٣/١٤على عقلة عرسان، مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة، مجلة الفكر السياسى، العدد .  د)1(
  .الموقع اإللكترونى للمجلة. ٢٠٠١عدد مزدوج، ربيع وصيف 
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ثوباً فضفاضاً تضعه قـوى معينـة       " وفى ظل هذه الظروف يصبح اإلرهاب       
على جسد غيرها وتوجه االتهام لها فى ظل غيبة التعريف القانونى الدقيق واختالط             
المفاهيم المرتبطة به، وهو أمر يدعو إلى القلق الحقيقى؛ فسوف يتحول ذلك الرداء             

إلى ذريعة لتصفية من يريدون الخـالص منـه،         ) بدلة اإلعدام (الذى يشبه   األحمر  
  )1(."وتشويه من يرغبون فى إقصائهم

  :هذا ويميل الكاتب إلى األخذ بتعريف محدد لإلرهاب يتمثل فى أنه
 أو التهديـد    – بأشكاله المادية وغير الماديـة       –استخدام العنف والعدوان    (

 والممتلكات الخاصة أو العامة والموارد الوطنية    باستخدامه، ضد األرواح واألموال   
أو الطبيعية، من قبل أفراد أو جماعات أو دول، للتأثير على أفراد أو جماعات أو               
دول وحكومات أخرى، وخلق مناخ من االضطراب وفقدان األمن وإشاعة الرعـب          
والخوف بين الناس، بهدف تحقيق أهداف سياسـية أو اقتـصادية أو اجتماعيـة           

بط بتوجهات القائمين بالفعل اإلرهابى، وتتعارض مع مصالح المستهدفين بهذا          ترت
  ).الفعل
@ @

�bîãbq@ZéÈÏaë†ë@lbçŠ⁄a@lbj�cZ@ @
بالعودة إلى تاريخ اإلرهاب بداللته المعاصرة التى سعت واشنطن والغرب من          

.  ذاتـه  سابق على ظهـور اإلسـالم     خلفها لتكريسها نجد أنه غير إسالمى، بل هو         
تـاريخ  (ان الفرنسيان جيرارد تشالياند، وأرنود بلين، يذكران فى كتابهمـا           فالمؤلف"

أن الفعل اإلرهـابى كعمـل إجرامـى        ) اإلرهاب من العصور القديمة إلى القاعدة     
 ضد سلطة الرومان، ممثلين بجماعة تسمى       أول من قام به هم اليهود     جماعى، كان   

) المخنجـرين (ن أنفسهم اسـم  األتقياء أو الورعاء، وهم جماعة أطلق عليهم الروما      
نظراً ألنهم كانوا يعتمدون الخنجر وحده فى اغتيال ممثلى السلطة الرومانية، وكذلك 
فى تصفية أبناء جلدتهم ممن كانوا يعتبرونهم كفاراً، أو مقصرين فى التقيد بحرفية             

                                           
مصطفى الفقى، العرب األصل والصورة، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، .  د)1(

  ٣٠٤ص. ٢٠٠٢
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يعرف وعلى امتداد األلفية األولى والثانية بعد ظهور اإلسالم، لم . الشريعة التوراتية
العالم حركات إرهابية تنتمى إلى العالم اإلسالمى، وتتخذ من العنف المادى وسـيلة             

) الحـسن الـصباح   (التى أسـسها    ) الحشاشين(للوصول إلى أهدافها، سوى حركة      
المنسوب إلى الطائفة اإلسماعيلية النزارية، وهى حركة خارجـة عـن اإلجمـاع             

 فإن اإلرهـاب كعمـل   –ن الفرنسيان  كما يرى المؤلفا   –وفيما عدا ذلك    . اإلسالمى
  )1(."جماعى إجرامى هو ابن شرعى للحضارة الغربية فكراً وممارسة

، الثـورة الفرنـسية    هو من ابتداع     Terrorismوال شك أن تعبير اإلرهاب      
 ،  ١٧٩٤ – ١٧٩٢حيث كان أول استخدام سياسى له خالل الفترة القـصيرة مـن             

ة على السلطة وأجروا محاكماتهم الشهيرة لكل       وهى الفترة التى استولى فيها اليعاقب     
أنصار العهد الملكى، والتى أطاحت برقاب العديدين وبلغت ذروتها خـالل فتـرة             
هيمنة روبسبير على لجنة األمن العام الحاكمة، حيث أعلن سيادة حكم اإلرهاب فى             
 فرنسا وقاد حملة إعدام رهيبة شملت كل أنحاء فرنسا، حتى قدر عدد من أعـدموا              

 مواطناً فرنسياً من الجنسين ١٣٦٦فى األسابيع الستة األخيرة من عهد اإلرهاب بـ 
  )2(.فى باريس وحدها

واإلرهاب من الظواهر االجتماعية التى تنشأ وتنمو وتتطور فى ظل عوامـل            
نفسية واجتماعية خاصة، وتحت ظروف سياسية وثقافية معينة، وتشترك جميع هذه           

. آخر فى انتاج ظاهرة اإلرهاب فى الواقع االجتماعى       العوامل والظروف بشكل أو     
ومن ثم، فإن أية معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب معرفة دقيقـة لهـذه العوامـل                

  .والظروف التى تساعد على وجودها

                                           
هاب نشأ يهودياً واألمريكيون ألصقوه باإلسالم كعدو بديل، مقال  أحمد محمد إبراهيم، اإلر)1(

 www.lahaonlin.com:      منشور على موقع
يونان لبيب رزق، شئون وشجون . و د. ٨٩أحمد جالل عز الدين، مرجع سابق، ص.  د)2(

  ١٥٨ - ١٥٧ص ص . ٢٠٠٥تاريخية، مكتبة األسرة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
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اللجنة الخاصة لإلرهاب الدولى التابعة للجمعية العامـة لألمـم          وقد حددت   " 
 واقتصادية واجتماعية لإلرهاب تتلخص      أسباباً سياسية  ٢٩/١١/١٩٧٩ فى   المتحدة
سيطرة دولة على دولة أخرى، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، وممارسة           : فى

القمع والعنف والتهجير، وعدم التوازن فى النظام االقتصادى العالمى، واالستغالل          
األجنبى للموارد الطبيعية للدول الناميـة، وانتهـاك حقـوق اإلنـسان الـسياسية              

قتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعـذيب أو الـسجن أو االنتقـام، والجـوع             واال
والحرمان والبؤس والجهل، وتجاهل معاناة شعب ما يتعرض لالضطهاد، وتـدمير           

  )1(."البيئة
 أن األوضـاع االقتـصادية      الدكتور مصطفى الفقـى   ويرى المفكر المصرى    

لف أسباب العنف والـصدام     وتدنى مستويات المعيشة وتدهور نوعية الحياة تقف خ       
وينسحب ذلك بدرجة كبيرة على اإلرهاب، فأغلـب المنخـرطين فـى العمليـات              
اإلرهابية من أبناء الطبقات الفقيرة، كما أن الظروف الدولية والمشكالت اإلقليميـة            
القائمة تعد من أهم مسببات اإلرهاب، وأيضاً الفهم الخاص للعقيدة لدى فئة معينـة،          

ة الشاسعة بين ما تؤمن به الشعوب وما تمارسه الدول والحكومـات            وأخيراً المساف 
مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة تجعلنا ندرك أن اإلرهاب ابن شرعى للفقر المختلط         

  )2(.بالظلم
 ةعضوي عالقة هناك أن   صالح الدين حافظ  ويؤكد الكاتب الصحفى المصرى     

  ، مكـان  مـن  كثرأ في لتالمنف للعنف ونزوعهم رهابيينإلوا رهابإلا بين واضحة
 يولـدان  االجتماعي والظلم السياسي القهرف  ، االجتماعي والظلم السياسي القهر وبين
 لكـي   ، وانألا نآ وقد ، والزمان المكان عن النظر بصرف  ، ويشجعانه رهابإلا هذا
 وأ فكري النحراف نتيجة هو رهابإلا نأ مقولة  ، وشعوباً حكومات  ، جميعاً نراجع

                                           
المفهوم واألسباب وسبل العالج، بحث منشور على موقع وزارة : حمد الهوارى، اإلرهابم.  د)1(

 www.alminbar.al-islam.com   ١٥-١٤ص ص. الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودية
  ٢٩٣-٢٩١مصطفى الفقى، العرب األصل والصورة، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
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ـ أ جراءاتإب ساسألا هذا علي نقاومه ثم  ، فقط ديني   ،عـسكرية  غـزوات  وأ ةمني
 نإ اللذين االجتماعي والظلم السياسي القهر في يكمن ساسيألا العامل نأ ونتجاهل
   )1(. يضاًأ والديني الفكري االنحراف ليإ دفعا اجتمعا

ـ يونان لبيب رزق الدكتورفى حين يرى أستاذ التاريخ المصرى    اب  أن اإلره
هو االبن الشرعى للعنصرية، ويدلل على ذلك بمـا ارتكبتـه سياسـات التفرقـة               
العنصرية بين البيض والسود فى أمريكا، وسياسات األبرتيد فى جنوب أفريقيا، وما            
قامت به حكومة النازى فى ألمانيا استناداً إلى فكرة تفوق الجنس اآلرى، وما تقوم               

  )2(.فكرة شعب اهللا المختاربه إسرائيل فى فلسطين استناداً إلى 
 – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنـسان         – بهى الدين حسين  ويحدد  

 المتزايـد  - االهمـال  الجنوب لدول الشمال دول تهميش: أهم أسباب اإلرهاب فى   
 العوامل علي بالتركيز يتعلق فيما الشمال دول نظر قصر -والمتخلفة   الفقيرة للدول

 المستمر االتساع -السياسية   العوامل حساب علي  ، العالم شكل تحديد في االقتصادية
 اسـتغالل  علي الشمال دول بعض وحرص  ، الدولي القانون وسيادة ةالقو بين ةللهو
 السياسة في الحاد التناقض - العالم نحاءأ جميع في مصالحها تعزيز في الفجوة هذه

 خاصـة  ةوبصور  ، لفلسطينيينا بحقوق يتعلق فيما وخاصة  ، الشمال لدول الخارجية
 الفاسدة األنظمة بعض دعم  -  سرائيلإل المتحدة الواليات تقدمه الذي المفتوح الدعم

 حقـوق  تقويض - الجيوسياسي والنفوذ والربح الذاتية المصالح ليإ سعياً والمستبدة
  )3( . الجنوب في والسياسية واالجتماعية االقتصادية نسانإلا

                                           
قهر السياسى والظلم االجتماعى، جريدة األهرام  صالح الدين حافظ، اندالع اإلرهاب بين ال)1(

  .١٦/١١/٢٠٠٥المصرية، عدد 
  ١٦٢-١٥٩يونان لبيب رزق، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
 سبتمبر، جريدة األهرام المصرية، ١١ بهى الدين حسين، واقع الحرب ضد اإلرهاب قبل وبعد )3(

  .١١/٩/٢٠٠٢عدد 
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فشل أخالقـى فـى     "  فيرى أن اإلرهاب هو      جاك دريدا أما فيلسوف التفكيك    
فمثلما يريد حكم الحزب الواحد استئصال االخـتالف        . مواجهة النسبية واالختالف  

  )1(."والفردية، فاإلرهاب رفض للحوار العالمى وإعادة تأكيد للفردية
أما فى العصور الحديثة، فإن اإلرهاب الحالى نشأ من سبب رئيـسى هـو              " 

 بأشكاله السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية، عبـر ثالثـة    لغربىاالستعمار ا 
قرون من النهب والقهر واالستعباد والترويع لشعوب العالم الثالث عامة وللبلـدان            

 كيان صهيونى يشكل النموذج األمثل لإلرهـاب      وخلق  . العربية واإلسالمية خاصة  
وسرقة األرض وطرد أصـحابها،     فى الترويع والقتل والتدمير لكل أشكال الحياة،        

  )2(."وغيرها من الممارسات اإلرهابية التى تعتبر من أبشع أشكال اإلرهاب
يؤكـد  ) القـوة واإلرهـاب   ( بعنوان   ٢٠٠٣فى كتابه الصادر أوائل عام      " و  

 مرات ومرات أننا ال نستطيع أن نعـالج قـضايا           نعوم تشومسكى الباحث السياسى   
ضد األقوياء، إذا لم نواجه ما يتم تجاهله من العنف          اإلرهاب التى يرتكبها الضعفاء     

ومن ثم فإن المبـادرة     . الرهيب بمختلف صوره لما يمارسه األقوياء على الضعفاء       
باإلرهاب تنطلق من حائزى القوة، وأن الطرف الضعيف يمثل فى محاوالتـه رد              

  )3(."فعل، وإرهاباً مضاداً
 الواليـات المتحـدة     ويرى تشومسكى من خالل استعراضـه التـاريخى أن        

األمريكية هى المصدر األول لإلرهاب، وأن ما تقـوم بـه الـدول أو الجماعـات         
األخرى إنما هو مواجهة إلرهاب القوى وقهر الضعيف واستغالله، أو فيما يطلـق             

فال ينبغى أن تسأل الدول الفقيرة والجماعات المقهورة عما         . عليه بأنه حرب عادلة   
                                           

(1)        Teschner,George,Globaization,Universalization, and the Origine of 
Terrorism, http://h06.cgpublisher.com 

 زبير سلطان، اإلرهاب صناعة غربية أمريكية صهيونية، بحث مقدم إلى الندوة السنوية )2(
-١٦، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )العرب والعالم اليوم(لجمعية البحوث والدراسات بعنوان 

  ١ص. ٢٠٠٣/ ١٢ /١٧
حامد عمار، الحادى عشر من سبتمبر وتداعياته التربوية والثقافية فى الوطن العربى، الدار .  د)3(

  ٢٩ص . ٢٠٠٤المصرية اللبنانية، القاهرة، 
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، قبل أن تسأل الدول القوية عما تمارسه من إرهاب أشد           ترتكبه من جرائم اإلرهاب   
  .وأعنف على الدول الفقيرة والجماعات المضطهدة
أن معظـم   "  حيـث يؤكـد      ويليام بلوم وهو نفس ما يؤكده الباحث األمريكى       

اإلرهابيين هم أناس يقلقهم بصورة عميقة ما يعتبرونه ظلماً اجتماعياً أو سياسياً أو             
مبررات المباشرة إلرهابهم عادة فى االنتقام من عمـل قامـت بـه      دينياً، وتتمثل ال  
  )1(."الواليات المتحدة

 وجميـع مـن     – سـبتمبر    ١١ عملية   –فجميع من قاموا بتنفيذ هذه العملية       " 
حاولوا تبريرها فى العالم، قاموا بذلك ألنهم اعتبروها بمثابة رد على إرهاب الدولة             

فـى ضـوء عدوانيـة      " وهكذا فإنه    )2(."اؤهاالذى تمارسه الواليات المتحدة وحلف    
السياسة األمريكية وطابعها التدميرى المستمر، يتعين توقع االنتقام، فـى وقـت أو             

  )3(."آخر، وفى مكان ما
  
�brÛbq@ZlbçŠ⁄a@åß@âý�⁄a@ÑÓìßZ@ @

 أسـتاذ االقتـصاد بالجامعـة       –جالل أمـين     الدكتوريؤكد المفكر المصرى    
مهما كانت الكذبة كبيرة، فيكفى أن تكررها عدداً مـن          " ه   أن  -األمريكية بالقاهرة   

هذا القول   )4(."المرات، وبإلحاح وصوت مرتفع، حتى يصدقك عدد كبير من الناس         
ينطبق تماماً على محاوالت الغرب المستميتة بقيادة الواليات المتحدة للـربط بـين             

سلمين يتعرضـون  أن العرب والم" والحقيقة هى . العرب والمسلمين وبين اإلرهاب   
اليوم، فى عصر العولمة وإسرائيل، لحملة من التشهير والتحقير ال أظن أنهما قـد              

  )5(."تعرضا لمثلها فى تاريخهم الطويل
                                           

  ٩ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)1(
  ٨٩ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)2(
  ٢٢ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)3(
، دار ٢٠٠١ سبتمبر ١١رب والمسلمين، نحن والعالم بعد جالل أمين، عصر التشهير بالع.  د)4(

  ٢٦ص. ٢٠٠٤الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
  ١٩ المرجع السابق، ص)5(
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وكلمة اإلرهاب لها فى الثقافة العربية اإلسالمية معناهـا اللغـوى وداللتهـا             
اباً بمعنى   مصدر للفعل الرباعى أرهب يرهب إره      – كما أسلفنا    –الشرعية؛ إذ هى    

وداللة الفعل هنا   أخاف يخيف إخافة، وجذرها فى الفعل الثالثى رهب بمعنى خاف،           
، بمعنى أن التخويف ال يعنى الضرب أو        داللة معنوية، ال تتجاوز إلى الفعل المادى      

. وإخافته وإرهابه ) العدو(القتل، بل إظهار وسائل ودالئل الحزم والقوة لردع اآلخر          
فى قوله  ) ترهبون(واضحة فى اآلية الكريمة التى ورد فيها لفظ         وتظهر هذه الداللة    

وَأِعدوا لَهم ما استَطَعتُم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه عـدو اللَّـِه               : (تعالى
        و مهلَمعي اللَّه مونَهلَمال تَع وِنِهمد ِمن آخَِرينو كُمودعـِبيِل       وٍء ِفي سشَي ا تُنِْفقُوا ِمنم

     ونال تُظْلَم َأنْتُمو كُمفَّ ِإلَيوفاألمر باإلعداد هنا دعوة لرفع درجة      . ٦٠:ألنفالا) اللَِّه ي
االستعداد الدائمة، وإبراز مظاهر القوة عياناً للعدو الظاهر المبارز بالعداوة، والعدو           

  .ن العمالء والمنافقين والمتربصينالخفى المتمثل فى الطابور الخامس م
، يقـوم علـى     مفهوم وقائى وهنا نجد أن مفهوم اإلرهاب فى اآلية الكريمة         " 

ردع العدو عن اإلتيان بأفعال العدوان المادية، ودفعه للتفكير أكثر من مـرة قبـل               
وهذا المفهوم لإلرهاب،   . اإلقدام على ذلك، مما يضمن حالة من االستقرار والسالم        

دع، أمر مشروع تمارسه القوى الدولية بال حرج، وفى مقـدمتها الواليـات             أى الر 
  )1(."المتحدة األمريكية

وقد أصبح اسم اإلرهاب يستعمل للداللة على مفهوم جديد يقابل داللة اسـم              " 
Terrorism             الذى يعنى السلوك المضاد لما وصفنا، لكونه ليس مجرد وعيد بل هو 

 الفعلى، فهو ليس قوة ردع فحسب بل هو تركيـع           تصرف نسقى يستند إلى العدوان    
إلرادة الغير بالقوة المتوحشة خارج التحديدات القانونية والقوة العامة التى تعضدها           

إنه إذن ضرب من الخروج عن القانون فـى اسـتعمال           . أعنى بغير القوة الشرعية   

                                           
  . أحمد محمد إبراهيم، مرجع سابق)1(
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 *الحــرابة لذلك فحكمه الشـرعى هو حكـم       . القوة من أجل غايات غير شرعية     
  )1(."داخلياً، وحكم الغزو األجنبى خارجياً

وهكذا نجد أن مصطلح اإلرهاب جاء فى القرآن الكريم فى دالالت مختلفة ال 
صلة لها البتة بالمفهوم الغربى له، إنه نوع من المقاومة القبلية أو الدفاع عن 
النفس والدين عن طريق الوقاية من االضطرار إلى الرد على العنف بالعنف 

  .ادالمض

فالحضارة اإلسالمية لم تكن يوماً صانعة للكراهية، وال داعية للحرب والغزو، 
. وما مبدأ الجهاد الذى تؤمن به إال وسيلة للدفاع عن النفس ضد المذلة واالمتهان

 التى كان هدفها الرئيسى تخليص العالم –فبعد أن انتهت موجة الفتوحات األولى 
 المنطقة التى فتحها العرب نوع من السالم  ساد–من بطش الفرس وجبروت الروم 

فى ظل اإلسالم استمر لقرون طويلة، ولم تنشر الدعوة اإلسالمية بعد ذلك إال عن 
طريق القدوة والموعظة الحسنة، ومعظم الدول اإلسالمية الموجودة فى أقصى آسيا 

فقد . مياًوعمق أفريقيا، لم تشهد سيوفاً إسالمية، ولكنها شهدت عدالً وتسامحاً إسال
سمعت ووعت كلمات القرآن الكريم، واهتدت بخصال المسلمين الذين كانوا 

من أجل ذلك يستغرب المرء من حمالت الكراهية التى تشن ضد . يتعاملون معهم
  .اإلسالم، خاصة بعد أن زادت وتيرتها فى اآلونة األخيرة

ة وال يخفى على عارف بحقيقة اإلسالم وعظيم شمائله براءته من وصم
يا : (اإلرهاب؛ فاإلسالم هو السالم، وقد قال اهللا تعالى مرادفاً بين اإلسالم والسالم

 ودع لَكُم طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيوا خُطُوال تَتَِّبعلِْم كَافَّةً وخُلُوا ِفي السنُوا ادآم ا الَِّذينهَأي
                                           

عون ِفي ِإنَّما جزاء الَِّذين يحاِربون اللَّه ورسولَه ويس: ( هو الوارد فى قوله تعالىحكم الحرابة *
رِض َألرِض فَساداً َأن يقَتَّلُوا َأو يصلَّبوا َأو تُقَطَّع َأيِديِهم وَأرجلُهم ِمن ِخالٍف َأو ينْفَوا ِمن ااَأل

  ٣٣:المائدة)  عذَاب عِظيماآلخرةذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا ولَهم ِفي 
:   البديل اإلسالمى لإلرهاب العولمى، مقال منشور على موقعأبو يعرب المرزوقى، .  د)1(

www.balagh.com 
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ِبينم .  السلمأى أدخلوا فى اإلسالم الذى هو. ٢٠٨:البقرة) موفى مقابل ذلك حر
  . اإلسالم وجرم كل مظاهر اإلرهاب وأنواعه، واعتبرها فساداً وإفساداً فى األرض

وحتى الحروب التى خاضها اإلسالم، لم تكن إال ضرورة فرضتها ظروف 
مما يدل على أن حرب " و. خاصة، كدفع الظلم أو رد االعتداء أو الدفاع عن العقيدة

 تعطشاً للدماء وال حباً لالنتقام، التوجيه بعدم التعرض لغير الحاملين اإلسالم لم تكن
للسالح من الرهبان والنساء والصبيان، والتوصية بالرحمة البالغة فى الحرب، فهى 
كالعملية الجراحية ضرورة تقدر بقدرها، والتوصية بقبول الصلح إن عرضه 

ضرورة الحرب، واإلحسان األعداء، وكذلك التوصية بعدم تخريب العمران لغير 
  )1 (."إلى األسرى، وغير ذلك من آداب الحرب العظيمة التى فصلها العلماء

فاإلرهاب محرم فى اإلسالم ألنه يشتمل على عدة أنواع من المحرمات التى 
  )2(:حرمتها الشريعة اإلسالمية والتى من أهمها

  .ستقراره من تهديد فى كل ما يقلق حياة اإلنسان وااإلفساد فى األرض :أوالً
 التى صانها اإلسالم، فالجناية على إنسان هتك حرمة النفس البشرية :ثانياً

ِمن َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى : (واحد هى جناية على الجنس البشرى بأكمله، قال تعالى
رِض فَكََأنَّما قَتََل النَّاس بِني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتََل نَفْساً ِبغَيِر نَفٍْس َأو فَساٍد ِفي اَأل

  .٣٢:المائدة) جِميعاً ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعاً
ال يحل لمسلم أن : (، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمترويع اآلمنين: ثالثاً
  ).يروع مسلماً
 جعل اهللا عز ، واإلسالم دين الرحمة؛ حيثاإلرهاب نقيض الرحمة: رابعاً

) وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً ِللْعالَِمين: (وجل غاية إرساله للنبى صلى اهللا عليه وسلم
                                           

، المجلس ١٤٠ عطيه صقر، الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه، سلسلة قضايا إسالمية، العدد )1(
  ٩٣ص . ٢٠٠٦األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، نوفمبر 

  ١٢-٩ رابطة العالم اإلسالمى، مرجع سابق، ص ص )2(
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ولَقَد ِجْئنَاهم ِبِكتَاٍب : (، كما وصف كتابه القرآن الكريم بالرحمة فقال١٠٧:األنبياء
، كما كانت وصايا ٥٢:األعراف) ونفَصلْنَاه علَى ِعلٍْم هدى ورحمةً ِلقَوٍم يْؤِمنُ

انطلقوا باسم : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم للمقاتلين فى الغزوات اإلسالمية هى
اهللا وباهللا، وعلى ملة رسول اهللا، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طفالً صغيراً، وال امرأة، 

  ).نوال تغلوا، وضمنوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن اهللا يحب المحسني
وهكذا يتضح بجالء براءة اإلسالم وشريعته السمحة من تهمة اإلرهاب التى 

أما ربط الحرب على اإلرهاب بالحركات " يحاول الغرب وأمريكا إلصاقها به، 
اإلسالمية بالذات، فيظهر فقط أهمية النفط واللوبى الصهيونى والجغرافيا السياسية 

يجية النخب األمريكية الحاكمة والشركات للوطن العربى والعالم اإلسالمى فى استرات
ربط اإلسالم ولكن لو دققنا قليالً سنجد أن . متعدية الحدود للهيمنة على العالم

باإلرهاب ال أساس له من الصحة إال بقدر ما تعبر الحركات اإلسالمية عن موقف 
  )1(."رافض للهيمنة اإلمبريالية

                                           
إبراهيم علوش، ماذا تعنى الحرب على اإلرهاب؟، دراسة نشرت فى الملحق األسبوعى .  د)1(

  .موقع مفكرة اإلسالم. ٥/٩/٢٠٠٥ و ٢٩/٨األردنية فى ) العرب اليوم(لجريدة 
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لقد أصبحت هناك مزاوجة تلقائية وعفوية تقرن اإلسالم باإلرهاب، وتصف " 
المسلمين باإلرهابيين، والمفارقة الغريبة فى تعامل اإلعالم الغربى مع موضوع 
اإلرهاب أنه إذا تم االشتباه فى قيام عرب أو مسلمين بأعمال عنف، فإنهم إرهابيون 

لك بصورة تلقائية، لكن عندما تكون هناك مسلمون، فيقرن إرهابهم بإسالمهم، وذ
 الباسك وغيرها فإن إرهاب هؤالء ال –أعمال عنف يرتكبها غربيون فى أيرلندا 

فليس مفهوماً  تطال حتى ميدان اإلرهاب، العنصرية الغربيةإن ... يقترن بأديانهم 
أن يكون المسلم وحده من دون كل البشر هو الذى تذكر هويته الدينية وليس 

 ارتكبوا كل ما ال يخطر على البال من مذابح فالصرب، ومية إذا قام بعمل عنفالق
وجرائم ضد اإلنسانية ولم ينعتهم أحد باإلرهابيين األرثوذكس، وبعد الذى فعله 

 فى الشيشان لم يقل أحد بأن تلك الجرائم اقترفها أرثوذكس، كما أن أحداً لم الروس
 بأفعالهم وجرائمهم كانوا بروتستنتاً، يينالنازيذكر طيلة نصف قرن من الزمن أن 

  )1(." فى إيطاليا كانوا كاثوليكاًالفاشيينوال أن 
إن الحرب العالمية ضد اإلرهاب الدائرة حالياً والدعاية التى تصاحبها، يمكن " 

أن تحمال على االعتقاد أنه ال يوجد إرهاب إال اإلرهاب اإلسالمى، ومن الجلى أن 
لحظة التى تدور فيها هذه الحرب العالمية الجديدة، تعمل ففى نفس ال. هذا زور

إرهابات أخرى، فى كل مكان تقريباً، فى العالم غير اإلسالمى، إرهاب منظمة إيتا 
ETA فى أسبانيا، إرهاب القوات الثورية المسلحة FARC والمنظمات شبه 

                                           
  ٥٧-٥٦حسن عزوزى، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
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ش العسكرية فى كولومبيا، إرهاب نمور التاميل فى سريالنكا، إرهاب الجي
  )1( ."الخ...الجمهورى األيرلندى فى أيرلندا الشمالية 

إذاً فهى العنصرية الغربية التى تربط اإلرهاب باإلسالم وهو منه براء، فبعد 
فناء االتحاد السوفيتى سمح للغرب بملء الفراغ األيديولوجى السياسى الذى تركه "

ة اإلسالمية للسيطرة وهكذا، جاءت األصولي. هذا الحدث بخيال العالمية اإلسالمية
التى تخللت الروح االستراتيجية الغربية منذ تجربة ) هم ضد نحن(على متالزمة 

) صراع الحضارات(نظرية هنتنجتون العاطفية . الحرب الباردة واالستقطاب الثنائى
...  قدمت الدليل النهائى لهذه النظرية ١١/٩أضافت القوة الثقافية لهذه العقلية، و 

سياسى كلى اآلن أصبح يتقبل أن اإلسالم حل محل الشيوعية كتهديد فهناك إطار 
  )2(."رئيسى للحضارة الغربية

ولكن، لماذا تحتاج أمريكا إلى خلق عدو جديد بعد زوال الشيوعية بانهيار 
االتحاد السوفيتى؟ ولماذا اإلسالم تحديداً؟، اإلجابة ببساطة تتحدد فى كلمتين اثنتين 

  )!!ةالمصلحة والعقيد(فقط 
حيث يمكننا فهم سعى الواليات المتحدة التى يهيمن عليها تحالف شركات 
السالح وشركات البترول والمؤسسة العسكرية، أو ما يعرف بالمجمع العسكرى 
الصناعى البترولى، إلى إيجاد عدو بديل بعد سقوط االتحاد السوفيتى، حتى تستمر 

 يعد لها ما يبررها بعد سقوط العدو موازنات التسلح الضخمة واالستثنائية، والتى لم
الشيوعى، أو الخطر األحمر كما كانوا يسمونه، وقد كان البديل جاهزاً فى نظر 
صقور اإلدارة األمريكية وهو اإلرهاب اإلسالمى، فهو عدو تحدث عنه الرئيس 
األمريكى األسبق نيكسون فى كتابه الذى صدر فى الثمانينيات من القرن الماضى 

                                           
خليل : ديدة، ترجمةمخاوف وأخطار ج..  ابنياسيو رامونيه، حروب القرن الحادى والعشرين )1(

  ٤٩ص. ٢٠٠٦كلفت، دار العالم الثالث، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
Mazari, Shireen M., Terrorism: A Consequence of Globalization, http://    (2) 

www.issi.org.pk/journal 
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وهو الكتاب الذى بشر فيه بسقوط االتحاد ) م١٩٩٩صر بال حرب ن(بعنوان 
، إال أنه سقط قبل ذلك بعشر سنوات، كما حذر فيه من ١٩٩٩السوفيتى عام 
 كما أسماه، وهكذا أصبح اإلسالم الحليف التقليدى الخطر األخضراإلسالم، أو 

  .مواجهته اليومللواليات المتحدة فى حربها ضد الشيوعية باألمس، عدواً بديالً تجب 
فالنظام الجديد القائم على انتشار نشاط الشركات متعددة الجنسيات، وعلى "

عولمة االنتاج وتقسيم العمل والتسويق ووسائل االتصال ونقل المعلومات واألفكار، 
كان البد أن يتطلب إعادة ترتيب العالقات الدولية بما يتفق مع األهداف الجديدة 

 مناطق ودول كانت أبوابها مغلقة أمام هذه الشركات والبد فهناك. للنظام ووسائله
وهناك الكثير من الحواجز الجمركية والسياسية والثقافية التى البد . اآلن من فتحها

وتعدد مراكز النمو السريع فى العالم جعل الحاجة إلى . من إزالتها أو إضعافها
... لنفط أكثر إلحاحاً مصادر جديدة لبعض المواد األولية األساسية ومن أهما ا

والعالم العربى يثير نوعاً آخر من االحتياجات الجديدة ال يثور مثله فى أى منطقة 
أخرى من العالم، ويرجع ذلك إلى سببين، يتعلق أحدهما بالنفط والثانى بإسرائيل، 
فالعالم العربى ليس مجرد منطقة كغيرها من مناطق العالم تصلح سوقاً لبيع السلع 

ت، وميداناً الستثمار فوائض رءوس األموال، بل هو أيضاً مستودع ألكبر والخدما
مصدر للنفط فى العالم، كما أنه يضم مطمع المشروع الصهيونى وأهم ميدان 

، يتطلبان اآلن إعادة ترتيب النفط وإسرائيلإن كال األمرين، ... لتحقيقه وتوسعه 
هذه بعض أعمال االحتالل للمنطقة العربية بأسرها، وقد تشمل إعادة الترتيب 
ما الذى يناسب ظروفاً كهذه، . الجديدة وتقسيم لبعض الدول العربية أو ضم لبعضها

سواء فيما يتعلق بأهداف النظام العالمى الجديد أو بأهداف إسرائيل، أكثر من 
  )1 (.اختراع عدو جديد يسمى باإلرهاب، وعلى األخص اإلرهاب اإلسالمى العربى

                                           
  ١٧-١٥جالل أمين، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
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 أعداءها، فبدون أعداء، تتحول إلى أمة بال هدف أو اتجاه، إن إن أمريكا تعز" 
مختلف مكونات وزارة األمن القومى، تحتاج إلى أعداء لتبرر ميزانيتها المتضخمة، 
وتضفى العظمة على عملها وتحمى وظائفها، وتخلق لنفسها رسالة بعد زوال 

 وحده جيداً، حتى وإن وهى تفهم ذلك. االتحاد السوفيتى، وأخيراً تعيد اختراع نفسها
  )1(."كان بصورة مؤلمة

ومن سوء حظ الدول العربية واإلسالمية أنها تمتلك موارد الطاقة األعظم فى 
، وهو ما يسيل له لعاب بحار من حقول البترول والغاز الطبيعى، متمثلة فى !!العالم

العدو الصفوة الحاكمة فى الحكومة األمريكية، ولذلك البد لإلسالم أن يكون هو 
  !!.البديل للشيوعية

إن صفوة السلطة العنصرية فى الواليات المتحدة وحكوماتها كانت تعمل " 
باستمرار على التخطيط واإلعداد والتآمر لسرقة حقول بترول الخليج العربى منذ 

كيسنجر، رداً على حظر تصدير البترول العربى إلى أوروبا / زمن نظام نيكسون
الجمع بين النفط ويمكن اعتبار أن .  تأييدهما إلسرائيلوالواليات المتحدة بسبب

 كان هو السبب فى معظم سياسات الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط وإسرائيل
  )2(."٢٠٠١ سبتمبر ١١قبل وبعد 

 المتجذر فى العقلية الغربية الصليبية ضد العداء العقائدىأضف إلى ذلك 
ة أخرى من نوع حروب العصور الوسطى، نشهد اآلن حرباً صليبي"فنحن . اإلسالم

 مليار مسلم فى ١,٢تشنها القوى االستعمارية لألوربيين المسيحيين البيض ضد 
 دولة، وينظر إلى معظمهم بأنهم ملونون فى نظر األوربيين ٨٥العالم تضمهم نحو 

العنصريين، وهم أيضاً الذين شاء القدر أن يملكوا الموارد الضخمة للنفط والغاز 
                                           

  ٤٤ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)1(
 ١١رانسيس بويل، تدمير النظام العالمى، اإلمبريالية األمريكية فى الشرق األوسط قبل وبعد  ف)2(

محمد نور فرحات، المشروع القومى للترجمة، : سمير كريم، مراجعة وتقديم: سبتمبر، ترجمة
  ٤٩ص. ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٧٤٨العدد 
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بيعى فى الشرق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والتى يحتاج إليها الط
وإذا ما كان لديك أى . وهذه هى حقيقة الوضع، وحقيقة ما يجرى هنا. الغرب بشدة

شك، فإن عليك أن تتذكر أن بوش االبن نفسه هو الذى أطلق علناً على حربه 
  )1(."المقدسة ضد اإلرهاب العالمى اسم الحرب الصليبية

ال يخفى على كل مهتم ومتتبع لمسار تكوين صورة اإلسالم المشوهة " وهكذا 
أن عملية ) اإلسالموفوبيا(فى الغرب، وبروز ظاهرة الكراهية والخوف من اإلسالم 

تعريب اإلرهاب وأسلمته تعتبر أبرز معالم تلك الصورة التى ازدادت قتامة وسلبية 
همة اإلرهاب بالعرب والمسلمين أبرز سالح ويعتبر إلصاق ت... فى اآلونة األخيرة 

يوظفه الغرب فى مواجهة العالم العربى واإلسالمى  فى سبيل إذكاء روح الخوف 
 وتقليص درجة التعاطف ومستوى إقصائه من الساحة الدوليةوالتوجس منه، بهدف 

  )2(."التعامل معه
قوته وثقله وألن اإلسالم يمثل مرجعاً روحياً جذاباً يخشى الغرب من تنامى 

على إلصاق ) القولبة اإلعالمية(فى المستقبل، دأب اإلعالم الغربى من خالل عملية 
تهمة اإلرهاب والعنف باإلسالم، من اجل الحيلولة دون إقبال الغربيين على اعتناق 

  .اإلسالم أو حتى التعرف عليه

فإن التخويف منه عن طريق إفراز وانتاج نظريات " ومن أجل ذلك أيضاً 
تشائمة تحذر من اإلسالم وحضارته يعكس مبلغ حدة عقدة الخوف لديه، ويؤكد م

على ذلك بشكل مقارن وذلك عندما يصف الحضارة الكونفوشيوسية  )*(هنتنجتون
التى يجعلها على قدم مساواة مع اإلسالم فى الصراع مع الغرب بأنها خطر بطىء 

                                           
  ٢٣٤ المرجع السابق، ص)1(
  ٦٢-٦١وزى، مرجع سابق، ص ص حسن عز.  د)2(
مفكر أمريكى، رئيس أكاديمية الدراسات الدولية بجامعة هارفارد، مؤلف : صمويل هنتنجتون ) *(

، شغل منصب منسق التخطيط )إعادة تشكيل النظام العالمى(و ) صدام الحضارات(كتاب 
  .األمنى لمجلس األمن األمريكى فى عهد الرئيس األسبق جيمى كارتر
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ة مفترسة، وهذه المقارنة معتدل، فى حين ينعت صحوة اإلسالم بأنها صحوة متوحش
المقصودة إن دلت على شىء فإنما تدل على رغبة فى اإليهام بأن اإلسالم وحده 

  )1(."يبقى العدو المنافس والخطر المحدق بحضارة الغرب وقيمه
 أسباب إلصاق تهمة اإلرهاب باإلسالم تحديداً الدكتور جالل أمينويلخص لنا 

إلدارة األمريكية كان لديها، وال يزال، مخطط كل الدالئل تشير إلى أن ا: " قائالً
إلحكام سيطرتها على أماكن متعددة من العالم، وعلى موارد اقتصادية أساسية 

 ساعدت اإلدارة ٢٠٠١ سبتمبر ١١خارج حدودها، من أهما النفط، وأن أحداث 
رة حيث كان من المفيد جداً لإلدا. األمريكية فى السير حثيثاً نحو تنفيذ هذا المخطط

 سبتمبر إلى ١١األمريكية وكذلك للمشروع الصهيونى وإسرائيل، أن تستغل أحداث 
ذلك أن من الصعب جداً ... أقصى درجة ممكنة لتشويه سمعة اإلسالم والمسلمين 

أن نتصور أن تستطيع اإلدارة األمريكية السير فى تحقيق مخططها العسكرى 
كل هذا اإلنفاق على الحرب، واالقتصادى دون وجود عدو، بل عدو خطير، يبرر 

  . وكل هذه التضحيات التى البد أن يتحملها الشعب األمريكى، اقتصادية وبشرية
لوجوده وانتشاره فى : أوالً؛ وقد وجد أن اإلسالم والمسلمين عدو مناسب جداً

لسهولة : وثانياً. معظم المناطق التى يراد تنفيذ المخطط العسكرى واالقتصادى فيها
 العنف والخطر المراد تخويف الناس منهما وبين الدين، إذ أن التطرف أو الربط بين

التعصب الدينى يمكن قبوله بسهولة كتفسير للعنف والقتل واالعتداء، مما وجد من 
ألن الفلسطينيين الذين يقاومون المشروع : وثالثاً. المناسب تسميته باإلرهاب

يعادون هذا المشروع وهذه الدولة، الصهيونى والدولة اإلسرائيلية، والعرب الذين 
فلماذا ال تضرب كل هذه العصافير بحجر واحد، . غالبيتهم العظمى من المسلمين

كما أن تضخيم حجم ما سمى بـ ... وهو تشويه سمعة اإلسالم والمسلمين؟ 
اإلرهاب اإلسالمى بل وربما خلقه خلقاً فى بعض األحوال كان مفيداً لتحقيق أهداف 

 سبتمبر بكثير، كتخويف بعض الحكومات العربية ١١، حتى قبل أمريكية مهمة

                                           
  ١٠٥سن عزوزى، مرجع سابق، صح.  د)1(
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وإجبارها على االعتماد على الدعم األمريكى لمواجهة هذا اإلرهاب، وفى الوقت 
نفسه إعطاء هذه الحكومات مبرراً لالستمرار فى الحكم واستخدام أساليب القمع، 

  )1(. "بحجة التصدى لإلرهاب اإلسالمى

                                           
  ٧٣-٧٢جالل أمين، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
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�b�ßb‚@ZãaìÔÛa@ÑÓìßlbçŠ⁄a@åß@òîÛë‡Ûa@pbàÄä¾aë@µZ@ @

منذ إنشاء األمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وهى 
تحاول تلمس تعريف ووضع قوانين ألفعال كان يراها البعض مشروعة ويراها 
البعض اآلخر محرمة، كل من وجهة نظره ووفق مصالحه والمعايير التى يستند 

تكن المعايير المستندة على القيم، ومفاهيم تلك القيم هى التى تحدد نقاط إليها، ولم 
االختالف واالتفاق فى هذا المجال، ولكن الصراعات السياسية بين القوى الكبرى 

  .بالدرجة األولى هى التى وقفت وراء هذه االختالفات
عندما أقر  " ١٩٣٧وقد عرفت أول مبادرة بشأن تعريف اإلرهاب عام 

وقد وصفت االتفاقية . مر الذى عقدته عصبة األمم اتفاقية لقمع ومنع اإلرهابالمؤت
األعمال اإلجرامية الموجهة ضد دولة ويكون هدفها أو من شأنها : اإلرهاب بأنه

إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى 
 وضع تعريف موحد ولئن بقيت منظمة األمم المتحدة عاجزة عن. الجمهور

لإلرهاب الدولى، فقد عمدت على صعيد آخر إلى محاولة تصنيف وإدانة بعض 
 ١٩٥٤سنة ) ٢(وهكذا وافقت لجنة القانون الدولى . األنشطة التى اعتبرتها إرهابية

 ٢٤كذلك أصدرت الجمعية العامة بتاريخ . على مشروع تقنين الجرائم الدولية
المتعلق بمبادئ القانون الدولى فيما يخص  اإلعالن ١٩٧٠تشرين األول سنة 

  )1(."العالقات الدولية والتعاون الدولى

                                           
 عصام مفلح، مفهوم اإلرهاب والموقف الدولى، إرهاب الدولة وإرهاب المنظمات، مجلة الفكر )1(

  .الموقع اإللكترونى للمجلة. ٢٠٠٢شتاء /، خريف١٧السياسى، العدد 
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ولقد أدرج موضوع اإلرهاب ألول مرة فى جدول أعمال الجمعية العامة " 
 دولة ٣٥، وشكلت لجنة من ١٩٧٢لألمم المتحدة فى الدورة السابعة والعشرين عام 

  )1(."لمتابعة الموضوع
 على االتفاقية الخاصة بمنع وقوع ١٩٧٣ كانون األول ١٤كما وافقت بتاريخ " 

. الجرائم التى ترتكب ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الدبلوماسيين
وقررت إنشاء لجنة خاصة لتعريف اإلرهاب الدولى تفرعت عنها ثالث لجان 

اية وقد اتضح منذ البد. اقتصرت مهمة إحداها على وضع تعريف لإلرهاب الدولى
أن لجنة تعريف اإلرهاب الدولى تتخبط فى نفس الصراع القائم حول القضايا 

  )2(." داخل األمم المتحدةةاألساسي
 اعتمدت الهيئة العامة نتائج أعمال اللجنة ٣٤ فى الدورة ١٩٧٩وفى عام " 

التى أدانت بصورة قاطعة جميع أعمال اإلرهاب التى تعرض للخطر أرواحاً بشرية 
 أو تهدد الحريات األساسية، وأدانت استمرار أعمال القمع واإلرهاب أو تودى بها

التى ترتكبها النظم االستعمارية والعنصرية واألجنبية، سالبة الشعوب حقها 
. المشروع فى تقرير المصير واالستقالل وغيره من الحقوق والحريات األساسية

ى أن تولى  الذى حث جميع الدول عل٤٢/١٥٩ صدر القرار ٤٢وفى الدورة 
اهتماماً خاصاً لجميع الحاالت، بما فيها االستعمار والعنصرية والحاالت التى 

، والحاالت التى ةتنطوى على انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان والحريات األساسي
تنطوى على سيطرة أجنبية واحتالل أجنبى، والتى يمكن أن تولد اإلرهاب الدولى 

  )3(."لخطروتعرض السلم واألمن الدوليين ل

                                           
  .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)1(
  .فلح، مرجع سابق عصام م)2(
 .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)3(
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 ١٩٨٧ناقش مؤتمر القمة اإلسالمى الخامس الذى عقد بالكويت فى يناير " وقد 
موضوع اإلرهاب الدولى والفرق بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحريرها، كما 
ناقش المؤتمر العربى الطارئ الذى عقدته الجامعة العربية فى عمان فى نوفمبر 

 منهما اإلرهاب الدولى فى جميع  موضوع اإلرهاب الدولى وأدان كل١٩٨٧
أشكاله، ولكنهما أيدا نضال الشعوب من أجل تحريرها والوقوف ضد القوى 
كما . االستعمارية، كما أيدا كفاح حركات التحرير الوطنى وحق تقرير المصير

أصدرت مؤتمرات القمة التى عقدت حتى اآلن القرارات نفسها من حيث إدانتها 
 وصوره ولكنها أيدت حق الشعوب فى تقرير المصير لإلرهاب فى جميع أشكاله

  )1(."ونضالها من أجل تحرير أراضيها
بقيت كلمة اإلرهاب تضفى ظاللها على ممارسات مشروعة وغير " وهكذا 

مشروعة فى آن معاً، وبقى التوازن الدولى للقوى يلعب دوراً فى توازن مواز 
 وتفردت الواليات المتحدة للتفسيرات إلى أن حدث انهيار االتحاد السوفيتى،

 على قرار كثير من الدول، وعلى – عن طريق القوة –األمريكية بالسيطرة 
المنظمة الدولية ومؤسساتها، األمر الذى نتج عنه خلل واضح فى ميزان القوى، 
تبعه خلل فى توازن التفسيرات والمواقف واألفكار، وفى النظر إلى األفعال 

هذا إلى انهيارات كثيرة وتغيير جذرى فى مواقف وقد أدى . والمصطلحات معاً
بلدان وأحزاب من قضايا مركزية، كما أدى إلى اتخاذ قرارات دولية أو باسم 

وسأكتفى . المنظمة الدولية، خلقت خلالً أعمق فى مستندات قانونية وخلقية كثيرة
 كل باإلشارة إلى قيام الواليات المتحدة األمريكية بدعم إسرائيل ضد العرب فى

 الذى يساوى الصهيونية ٣٣٧٩المجاالت، وقيادتها لحملة أدت إلى إلغاء القرار 
بالعنصرية، وتبعه إلغاء أكثر من ثالثين قراراً من قرارات مجلس األمن أدانت 
إسرائيل بالعدوان والممارسات العنصرية واإلرهابية، وجاء كل ذلك تحت شعار 

 الجهود تتواصل لتنقية صفحة إسرائيل وهكذا أخذت) ... إزالة ما يكدر إسرائيل(
                                           

  ١١محمد الحسينى مصيلحى، مرجع سابق، ص.  د)1(
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وازداد بالمقابل تكثيف الجهد لتشويه ... الصهيونية العنصرية من كل ما يشوهها 
صورة العرب ونضالهم وكفاحهم المشروع ضد االحتالل، واالستعمار االستيطانى 
العنصرى، وأخذت المقاومة الوطنية المشروعة لالحتالل والعدوان تأخذ شكل 

  )1(."تدمغ به، ويصنف كل من يؤيدها على أنه يرعى اإلرهاب ويمارسهاإلرهاب و
اتجهت الواليات المتحدة إلى توسيع مفهوم اإلرهاب ليشمل " وهكذا أيضاً 

أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح المشروع، وخاصة بعد اتفاقية أوسلو 
ه إدانة ، حيث ضغطت فى اتجا١٩٩٦، ثم رسخت بعد مؤتمر شرم الشيخ ١٩٩٣

وبعد أحداث . أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية وإدخالها تحت مسمى اإلرهاب
 تشجعت اإلدارة األمريكية فخلعت قفازات السلوك الدبلوماسى، ٢٠٠١ سبتمبر ١١

واستخدمت العنف والتهديد والضرب والحصار العسكرى واالقتصادى، حيث صبت 
 وأفراداً، واستغل اللوبى اليهودى هذا سخطها على العرب والمسلمين دوالً وحركات

  )2(."االتجاه ليحرض العالم كله ضد كل ما هو عربى وإسالمى
، هاجمت منظمة العفو الدولية الحرب على اإلرهاب، فبعيداً ٢٠٠٣وفى مايو " 

عن جعل العالم مكاناً أكثر أماناً، جعلته أكثر خطورة بتقليص حقوق اإلنسان 
لقد عمقت . دولى وحماية الحكومات من المراقبةوتقويض قاعدة القانون ال

االنقسامات بين الشعوب ذات المعتقدات واألصول المختلفة، وبذرت البذور لصراع 
وهكذا نجد تطوراً فى الموقف الدولى من إدانة اإلرهاب إلى إدانة المقاومة  )3(."أكثر

لقرار المشروعة للشعوب المقهورة تحت ضغط القوة العظمى المهيمنة على ا
  .الدولى
  

                                           
  .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)1(
  . مجلة المختار اإلسالمى، مرجع سابق)2(

Shah, Anup, War on Terror, http://www.globalissues.org    (3) 
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لعل أكثر الطرق فعالية لضمان وضع حد لإلرهاب، فى كافة صوره " 
أن تكف الدول العظمى، خاصة المسماة بالديمقراطية، عن التدخل فى وأشكاله، هو 

، وأن تكف عن تقديم مختلف وسائل الدعم لإلرهابيين بما فى شئون الدول الصغرى
وربما ساعد على حدوث هذا أن تصبح الدول . ك الدعم للحكومات اإلرهابيةذل

العظمى المسماة بالديمقراطية هى نفسها أكثر ديمقراطية بأن تكتشف طرقاً أكثر 
  )1(."فعالية لمعرفة نبض الرأى العام واالنصياع له

ل يستحيل اقتالع جذور اإلرهاب وتجفيف منابعه، بينما تتجاه" وباختصار فإنه 
 فى – السياسى والقانونى واألخالقى والحضارى –القوة العظمى األمريكية واجبها 

فسوف . إنهاء القهر واليأس، أى المنبع الرئيسى للعنف المشروع وغير المشروع
يكون اإلخفاق هو المصير المحتوم للحرب األمريكية ضد اإلرهاب ما لم ترتبط 

 أو األقليات ق المشروعة للشعوببدور أمريكى فاعل فى إقرار ومناصرة الحقو
  )2(."المقهورة، التى تعانى جرائم االحتالل والعدوان

يخلص نفسه من السياق النقاش حول اإلرهاب يجب أن " إضافة إلى ذلك فإن 
إن سياق اإلرهاب سياسى وتلك هى نقطة . ، إذا أراد أن يكون موضوعياًاإلسالمى

اإلرهاب من هذا السياق الدينى الخاطئ، وبتخليص . البداية فى التعامل مع القضية
  )3(." سيصبح أسهل بكثير– بما فى ذلك عزلهم –فإن التعامل مع اإلرهابيين 

كسر موجة العنف كما أن هناك حاجة ملحة عند عالج مشكلة اإلرهاب إلى 
الحرب على (ففى بحث قامت به جامعة أكسفورد حول . فى المرحلة الصحيحة

الصدمة ( سبعة مراحل لموجة العنف تتمثل بالترتيب فى أكدت أن هناك) اإلرهاب
وهكذا تستمر )  الثأر– االنتقام – المرارة – الغضب – األسى – ألم الخوف –

ويقترح البحث أنه لكسر هذه الدورة يجب التدخل فى . الدائرة فى عنف مستمر
                                           

  ٤٩صجالل أمين، مرجع سابق، .  د)1(
  .طه عبد العليم، مرجع سابق.  د)2(

Mazari, Shireen M., Op.Cit.    ( 3) 
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لسالم وذلك من خالل التدخل لصنع ا. لكى ال يتطور لثأر وانتقام) الغضب(مرحلة 
واحتواء العنف وتوفير الحماية ووقف استخدام السالح واللجوء إلى حكم القانون 

  )1( .الخ، مما يساعد على تقويض موجة العنف..
تطوير جبهة موحدة ضد الظلم االجتماعى العالمى، هى وحدها " وأخيراً فإن 

ير نافعة فى التى يمكن أن تفيد فى جعل أفعال اليأس التى يلجأ إليها ضحايا النظام غ
  )2(."نظرهم، وبالتالى غير ممكنة

                                           
  .سابقالمرجع  ال)1(
الحرب على / إرهاب الحرب: سمير أمين، الهيمنة األمريكية والرد على اإلرهاب، فى.  د)2(

 ٤٠ص. ٢٠٠٢، ٧٠/٧١اإلرهاب، مجلة الكرمل، العددين 
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@óãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zò�ßëb�����Ô¾a@ @
  

الموقف الدولى الراهن أتضح لنا من استعراضنا السابق لمفهوم اإلرهاب، أن 
 من إدانة اإلرهاب، إلى – المتفردة ة تحت ضغط وهيمنة القوة األمريكي–قد تحول 

  . ضد االستعمار والقهر األجنبىوبإدانة المقاومة المشروعة ونضال الشع
حيث كانت الهجمة االستعمارية تشتد ضد نضال الشعوب بمقدار اتساع مظاهر 
المقاومة ضدها، ولذلك لجأت فى اآلونة األخيرة إلى استخدام تعبير اإلرهاب 
واألعمال اإلرهابية كوسيلة وغطاء وذريعة للقضاء على نضال الشعوب من أجل 

وتقرير مصيرها ومحاولة تصفية األدوات واألساليب المتنوعة حريتها واستقاللها 
  .التى تلجأ إليها تلك الشعوب فى مقاومة المعتدى والتصدى ألطماعه ومخططاته

من أهم ما يرمى إليه مبتدعو مصطلح " كما أتضح بما ال يدع مجاالً للشك أن 
 وبالتالى اإلرهاب، هو انتزاع حق المقاومة ضد كل ما هو جائر وباطل وظالم،

إلغاء كل المفردات اللغوية التى كانت سائدة فى منتصف القرن العشرين وما بعده، 
والتى تنتمى إلى قاموس كل شعب يعانى من االضطهاد واالستغالل واالستعمار، 
كالنضال والكفاح والجهاد وغير ذلك من المفردات التى تدور حول محور المقاومة 

  )1(."لكل معتد وغاصب

                                           
  ٣٦ عبد الرحمن عمار، مرجع سابق، ص)1(
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الجزء نحاول التعرف على الجوانب المختلفة لمفهوم المقاومة، من وفى هذا 
حيث طبيعتها وتعريفها ونشأتها وأشكالها ودوافعها وموقف اإلسالم والقوانين 

  .والمنظمات الدولية منها وميادينها المختلفة قديماً وحديثاً
  

�üëc@ZòßëbÔ¾a@Ñí‹ÈmZ 

يقاوم مقاومة، ) قاوم(باعى المقاومة فى اللغة العربية هى مصدر للفعل الر
، والمقاومة جزء ال يتجزأ من فطرة اهللا وسنته فى والمدافعة الممانعةوهى تعنى 

الكون واإلنسان والتاريخ؛ فعندما يتعرض جسم اإلنسان لهجوم أو غزو فيروسى أو 
ميكروبى، فإن كل خاليا الجسم تنشط للدفاع عنه ومقاومة هذا الدخيل، ونفس األمر 

ريخياً على الشعوب التى تهب للدفاع عن أرضها وقيمها وسيادتها إذا ينطبق تا
  .تعرضت للغزو أو االحتالل أو االنتهاك

 عندما تقع جغرافية وشعب ما تحت – سياسياً –يطرح مفهوم المقاومة " و 
وطأة مفترس أجنبى يحاول مصادرة هذا الشعب وحقوقه الطبيعية على أرضه لنهب 

 فشيئاً إلى تابع لمعادلة السيد األقوى سياسياً وعسكرياً ثرواته وتحويله شيئاً
واقتصادياً، ليضاف هذا الشعب المغلوب على أمره، وجغرافيته المستباحة إلى 
مفردة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية يدعم المحتل األجنبى نفوذه اإلمبراطورى 

  . يةمن خاللها الستمرارية الزحف االحتاللى لهذه القوى اإلمبراطور
 عندما تتعرض أمة من األمم أو شعب – فكرياً –كما يطرح مفهوم المقاومة 

من الشعوب إلى محاولة تغييب وتغريب فكرى وثقافى وتراثى ونفسى وروحى 
يستهدف من وراء هذه العملية أو المحاولة انسالخ هذه األمة من واقعها الفكرى 

دونية أو حقارة أو غير المستحق والثقافى والتراثى على أساس أنه المحتوى األكثر 
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لالحترام والتقديس المطلوب، ومن ثم التفكير بتغيير االنتماء أو البحث عن النموذج 
  )1(."األكثر بريقاً عقائدياً أو فكرياً أو تراثياً

المقاومة كلمة ترتبط بشرعية القائم، وترتبط بالطابع شبه المقدس للسلطة " و 
فجوهر عملية المقاومة هو  )2(."عة السائدة فى لحظة مااألقوى، وترتبط بتهديد الجما

  .الحفاظ على القيم والمفاهيم السائدة فى المجتمع
 بين حركات عبد العظيم رمضان الدكتورويفرق أستاذ التاريخ المصرى 

قد يظن القارئ أن المقصود : " المقاومة وحركات التحرر الوطنى الرسمية قائالً
ستعمارى هى المعارك الحربية التى خاضتها الجيوش بحركة المقاومة للغزو اال

العربية لصد الغزو فى مرحلة المواجهة، وليس هذا بصحيح، ألن حركة المقاومة 
للغزو كانت أوسع مدى بكثير، فقد اختلطت المقاومة الشعبية بمقاومة الجيوش، ولم 

رب بعضها تقتصر على مرحلة المواجهة والتصدى، وإنما امتدت أعواماً طويلة اقت
من نصف القرن واقترب البعض اآلخر من القرن، ولكن الملمح الذى كان يجمعها 

أى على العكس من . جميعاً هو أنها كانت رد فعل للغزو، وكانت تعوق تقدمه
حركات التحرر الوطنى التى عملت بعد استقرار االستعمار، وبعد أن أرسى 

 لتوقظ الشعور الوطنى وتبعث مؤسساته وتنظيماته، فجاءت حركة التحرر الوطنى
  )3(."المقاومة من رقاد
 الصادرة عن مركز دراسات الشرق وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومةوتعرف 

استخدام مشروع لكل الوسائل بما : "  المقاومة بأنها٢٠٠٣األوسط فى األردن يوليو 
ق االستقالل، فيها القوة المسلحة، لدرء العدوان، وإزالة االحتالل واالستعمار وتحقي

                                           
 www.kitabat.com   :ميد الشاكر، مفهوم المقاومة، مقال منشور على موقع ح)1(
    :هيثم مناع، حق المقاومة من حقوق اإلنسان، مقال منشور على موقع.  د)2(

www.achr.nu/stu2.htm 
عبد العظيم رمضان، الغزوة االستعمارية للعالم العربى وحركات المقاومة، الهيئة المصرية .  د)3(

  ١١-١٠ص ص . ١٩٩٩لكتاب، مكتبة األسرة، العامة ل
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ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق 
  )1(."مع القانون الدولى وتؤيده الشريعة اإلسالمية

  : تعريفاً خاصاً للمقاومة يتمثل فى أنهاالكاتبهذا ويتبنى 
 المادية  المادية وغير–الكفاح من خالل االستخدام المشروع لكافة الوسائل (

 بما فيها القوة المسلحة، من قبل جماعة أو شعب ما، لمواجهة أعمال العدوان –
والهيمنة، ورغبات السيطرة على أرضه أو فكره أو ثقافته أو قراره السياسى، 

 ودفع الظلم المستند إلى القوة – بكافة صوره –وإزالة االحتالل واالستعمار 
 سياسياً –، من أجل تحقيق االستقالل الكامل العسكرية أو السياسية أو االقتصادية

  ). ، وبما يتفق مع مبادئ األمم المتحدة والمواثيق الدولية-وثقافياً وعسكرياً 
@ @

�bîãbq@ZlbçŠ⁄aë@òßëbÔ¾a@óßìèÐß@µi@�îîànÛaZ@ @

فى إطار المناخ العالمى الرافض لإلرهاب تحاول "  سبتمبر و ١١بعد أحداث 
ل تكييف المقاومة اإلسالمية باعتبارها إرهاباً ومن ثم الواليات المتحدة وإسرائي

ترفضها وتسعى بدأب لتصفيتها، وهى االستراتيجية التى بدأتها إسرائيل فى المرحلة 
  )2(."األخيرة، حيث تعمل على تصفية العناصر القيادية للمقاومة اإلسالمية

ب لعل خطيئة التعريف األمريكى لإلرهاب تمثل أخطر خطايا الحر" و 
ببساطة، ألن التعريف األمريكى يخلط الكفاح المسلح المشروع . األمريكية ضده

للشعوب النتزاع حقها فى تقرير المصير وإنهاء االحتالل، من جانب، والجرائم 

                                           
 إسالمية، – مركز دراسات الشرق األوسط، وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة رؤية عربية )1(

  ٦ص. ٢٠٠٣يوليو 
على ليلة، النظام العربى المعاصر، متغيرات اإلصالح وحدوده، سلسلة الوافى الثقافية، .  د)2(

  ٢٣٠ص. ٢٠٠٦  مارسهرة،العدد األول، دار الوافى للنشر، القا
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غير المشروعة لإلرهاب، كما تتجلى فى استهداف المدنيين وغير المقاتلين، من 
  )1(."جانب آخر
 إلى م المقاومة والكفاح وبين مفهوم اإلرهابسبب االلتباس بين مفهوويعود 
  )2(:أمرين هما
 مع اختالف وجود قدر من العنف يجمع بين اإلرهاب والكفاح المسلح :أوالً

بينهما فى الدوافع الستعمال العنف؛ ففى الكفاح من أجل التحرر يمارس العنف 
ف العنف بخال. بدافع رد العدوان ورفع الظلم، وهو فى هذا الحال مشروع وجائز

الذى يمارس فى اإلعمال اإلرهابية فإنه غير مشروع وال مبرر له، تدفع إليه غايات 
  .غير شرعية
 ضد الحمالت اإلعالمية التى تشنها أجهزة إعالم الدول االستعمارية :ثانياً

ومحاولة الربط المستمر بينه وبين اإلرهاب بقصد سلب . الكفاح من أجل التحرر
ألن الكفاح من أجل التحرر يمثل تهديداً للتواجد . ه بها دولياًالمشروعية المعترف ل

األجنبى فى البالد المستعمرة، ويؤدى فى النهاية إلى حرمان المستعمر الغاصب من 
  .السيطرة على الشعوب واستغاللها

وإذا كانت المقاومة تشترك مع اإلرهاب فى قدر من استخدام العنف، فإنه يجب 
تخدمت العنف إنما التزمت بعدد من الضوابط ال تخرج عنها، مالحظة أنها عندما اس

هذه الضوابط تتمثل فى أن العنف المشروع ال يستخدم إال ضد األجنبى المعتدى " 
على الوطن، وال يستخدم إال فى اإلطار الجغرافى لألرض المحتلة، وال يستخدم إال 

                                           
  .طه عبد العليم، مرجع سابق.  د)1(
  ١٢ رابطة العالم اإلسالمى، مرجع سابق، ص )2(
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عالقة الصراع مع أطراف الصراع، أى من هم يشتبكون اشتباكاً مباشراً فى 
  )1(."القائمة

 إعماالً لحق سمات العنف المصاحب للكفاح المسلحوعلى هذا يمكن توضيح 
الشعوب فى تقرير مصيرها، والتى تميزه عن العنف المصاحب لإلرهاب الدولى، 

  )2(:فيما يلى
أنه عنف جماهيرى تمارسه جماعات وأفراد شعب يؤمن باألهداف التى  -

  .تستخدم العنف لتحقيقها
وهو موجه ضد قوى محتلة أو غاصبة أو عنصرية مستعمرة لذلك  -

 .الشعب
 .وهو مدعوم بالشرعية الدولية، ويخدم السالم العالمى -
وال يمكن وصفه بأنه عدوان على أحد فهو دفاع عن النفس، وعنف فى  -

 .مواجهة ظالم أكبر
ه وهكذا فإذا أردنا تمييز المقاومة المشروعة عن اإلرهاب غير المشروع فإن

  )3(: تتمثل فيما يلىثالث صفات أساسية تميز المقاومةيمكننا رصد 
  . أو ظالمة أسبق وأعمق وأشملتأتى نتيجة لممارسات عدوانيةأنها : أوالً
، فهى ليست من عمل جماعات معزولة تتمتع بتأييد شعبى كبيرأنها : ثانياً

مو إلى جانبها سياسياً، وتدل تجارب الشعوب أن كل الحركات المسلحة التى ال تن
  .حركة سياسية شعبية أو التى ال تتمتع بقواعد شعبية معتبرة تمنى بالفشل فى النهاية

                                           
 طارق البشرى، العرب فى مواجهة العدوان، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، )1(

  ٤٨ص. ٢٠٠٣
  . عصام مفلح، مرجع سابق)2(
  .إبراهيم علوش، مرجع سابق.  د)3(
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، ألن ميزان القوى التقليدى تستخدم وسائل غير تقليدية فى القتالأنها : ثالثاً
يميل ضدها، ولذلك فإن كل من يطالبها بااللتزام بقواعد االشتباك التى يضعها 

  .ها عملياً بالتخلى عن أهم أوراقهاالعدو، فإنه يطالب
أن خصوم حركات التحرر هم عادة األقوى من حيث السالح " والحقيقة 

وأنواعه، ومن حيث المال والقدرات المادية، ومن حيث التنظيم المحكم، ومن حيث 
المعلومات ومن حيث اإلعالم، ولكن حركات التحرر تكون أقوى وأفعل من حيث 

بطولها وعرضها واستمرارها، ومن حيث أنها تدافع عن حق ) الجماعة(أنها تمثل 
تقرره أو  تسترده، ومن حيث قدرة الجماعة على تقديم التضحيات والبذل والعطاء 
بغير مقابل، فحتى الهدف النبيل المتعلق باالنتصار على الظلم أو العسف قد ال 

ف وال نستطيع أن يكون متاحاً فى القريب وقد يتأخر عن أفعال التضحية بما ال نعر
نحدد من زمان، ولكننا حتى فى هذه الحاالت مأمورون بالجهاد وبالبذل والتضحية 
بالنفس، كما أننا ال ننسى كلمة كارل ماركس أن المضطهدين لن يفقدوا فى كفاحهم 

  )1(."إال األغالل والقيود؛ ألنهم ال يملكون غيرها
 بين المقاومة فوارق أساسيةأربعة وأخيراً فقد حددت رابطة العالم اإلسالمى 

  )2(:والكفاح من أجل التحرر من جهة واإلرهاب من جهة أخرى، تتمثل فيما يلى
فالدافع الذى يحرك المقاومة والكفاح هو دافع وطنى يتمثل فى : الدافع -١

السعى لتحرير الوطن من الظلم والعدوان، بينما الدافع فى اإلرهاب هو 
  .الرغبة فى إلحاق األذى باآلخرين

فالكفاح من أجل التحرر يتوجه أساساً ضد العدوان األجنبى : الهدف -٢
المفروض بالقوة العسكرية الغاشمة، لتحرير الوطن من هذا األجنبى 

                                           
  ٤٧مرجع سابق، ص طارق البشرى، )1(
  ١٣ رابطة العالم اإلسالمى، مرجع سابق، ص)2(
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الدخيل، بينما النشاط اإلرهابى يتوجه نحو الوطن وأبناؤه أو يضرب 
 .مصالح الوطن فى الخارج

ء الوطن، باعتباره شرفاً فالكفاح من أجل التحرر يحظى بتأييد أبنا: التأييد -٣
يتنافسون فيه مما يدفعهم لالنخراط فى سلك المقاومين، بينما اإلرهاب ال 

 .يجد تأييداً شعبياً
فالكفاح من أجل التحرر أمر مشروع فى الشرع اإلسالمى، : المشروعية -٤

وفى القانون الدولى، وتقره االتفاقات الدولية، بينما اإلرهاب ممنوع 
 .القانون الدولى، وتدينه االتفاقات الدوليةشرعاً، ومرفوض من 

  
�brÛbq@Zbè²Šbmë@òßëbÔ¾a@ñd“ãZ@ @

 سنة من سنن اهللا فى كونه وخلقة، وهى مالزمة – كما أسلفنا –المقاومة 
لإلنسان منذ وجوده على األرض، ألن اإلنسان مقاوم بطبعة وفطرته، سواء كانت 

 سواء كان داخلياً أو –االستعمار مقاومة للمعتقدات واألفكار، أو مقاومة للقهر و
، كما يؤكد التاريخ أنه غالباً ما كانت مقاومة األفكار الجديدة تفضى إلى -خارجياً 

الفشل وانتصار الجديد، على العكس تماماً من مقاومة االستعمار والقهر والذى البد 
  .أن يندحر مهما طال الزمن ومهما تكبدت المقاومة من خسائر

كونفوشيوس وبوذا وأنبياء الديانات اإلبراهيمية، كان االنشقاق فمنذ مزدك و" 
جزءاً أساسياً من ميكانيزم الحياة لكل األديان والمعتقدات، وكان الخروج كالدينامو 

  )1(."الذى يبعث الحياة فى جسم يخشى على نفسه من فساد الناس وصدأ األيام
واهد الدالة على ظهور ، يزخر التاريخ بآالف الشمجال مقاومة المعتقداتففى 

المقاومة لكل معتقد جديد، فجميع الرسل واألنبياء الذين أرسلهم اهللا للناس واجهتهم 

                                           
  .هيثم مناع، مرجع سابق.  د)1(
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 واجهته إبراهيم عليه السالممقاومة عنيفة من أهلهم وممن أرسلوا إليهم؛ فنبى اهللا 
ا قَالُوا حرقُوه وانْصرو: (مقاومة عنيفة من قومه، حتى وصل بهم األمر إلى أن

فَاِعِلين كُنْتُم ِإن تَكُمداً (، ولكن اهللا حفظ نبيه ٦٨:االنبياء) آِلهركُوِني ب ا نَارقُلْنَا ي
اِهيمرلَى ِإبالماً عسلقى من قومه أشد المعاناة نوح عليه السالمو. ٦٩:االنبياء) و 

نهم أن دعا وأعنف المقاومة لكل ما يدعوهم إليه، حتى بلغ من شدة معاناته معهم وم
، فقد فقد ٢٦:نوح) رِض ِمن الْكَاِفِرين دياراًَألوقَاَل نُوح رب ال تَذَر علَى ا(عليهم 

 فَاِجراً الِإنَّك ِإن تَذَرهم يِضلُّوا ِعبادك وال يِلدوا ِإ(األمل فيهم ويأس من إصالحهم 
 وقومه وطارده هو ومن معه  آذاه فرعونموسى عليه السالمو. ٢٧:نوح) كَفَّاراً

 )فََأهلَكْنَاهم ِبذُنُوِبِهم وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وكُلٌّ كَانُوا ظَاِلِمين(حتى أنجاه اهللا 
، وآذته بنو إسرائيل، ولم يطيعوا أمره، وعبدوا العجل، وتركوه وحيداً ٥٤:ألنفالا

لَها َأبداً ما داموا ِفيها فَاذْهب َأنْتَ وربك فَقَاِتال قَالُوا يا موسى ِإنَّا لَن نَدخُ(أمام أعدائه 
وننَا قَاِعداهى (وقتلوا األنبياء من بعده وكذبوهم . ٢٤:المائدة) ِإنَّا هوسنَا مآتَي لَقَدو

الْب ميرم نى ابنَا ِعيسآتَيِل وسِدِه ِبالرعب نَا ِمنقَفَّيو ِس الِْكتَابوِح الْقُدِبر نَاهدَأينَاِت وي
فَِريقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَِريقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى َأنْفُسوا ال تَهوٌل ِبمسر كُماءا جَأفَكُلَّم (

  .٨٧:البقرة
 لقى أشد المقاومة والعنت من اليهود، وأذاقوا أتباعه عيسى عليه السالمو

لقتل والتشريد والمعاناة، حتى وصل بهم األمر إلى التآمر عليه حتى كثيراً من ا
وقَوِلِهم ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسوَل اللَِّه (يقتلوه أو يصلبوه ليتخلصوا منه 

وا ِفيِه لَِفي شَك ِمنْه ما لَهم ِبِه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم وِإن الَِّذين اخْتَلَفُ
  .١٥٧:النساء)  اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يِقيناًالِمن ِعلٍْم ِإ
 قاومته قريش وكفارها، والمشركون من حولها، محمد صلى اهللا عليه وسلمو

وا ِليثِْبتُوك َأو يقْتُلُوك َأو وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَر(وتآمروا عليه، وألبوا عليه القبائل 
اِكِرينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخِْرجوشردوا المسلمين ٣٠:ألنفالا) ي ،

ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون (وعذبوهم ونكلوا بهم وأخرجوهم من ديارهم، حتى نزل أمر اهللا 
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ال الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإ * ن اللَّه علَى نَصِرِهم لَقَِديرِبَأنَّهم ظُِلموا وِإ
 عِبيو اِمعوتْ صمدٍض لَهعِبب مهضعب اللَِّه النَّاس فْعال دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا ري َأن

اسم اللَِّه كَِثيراً ولَينْصرن اللَّه من ينْصره ِإن اللَّه لَقَِوي وصلَواتٌ ومساِجد يذْكَر ِفيها 
ِزيزفى نص قرآنى يعطى مقاومة الظلم مشروعيتها الكاملة٤٠-٣٩:الحج) ع ،.  
وفى كل الحاالت السابقة كانت مقاومة هذه المعتقدات نابعة من التمسك  

وِإذَا ِقيَل لَهم (ظ على موروث اآلباء واألجداد، بالقديم، والرغبة الشديدة فى الحفا
 كَان لَونَا َأواءِه آبلَينَا عدجا ونَا مبسوِل قَالُوا حسِإلَى الرو َل اللَّها َأنْزا ِإلَى مالَوتَع

ونتَدهال يئاً وشَي ونلَمعال ي ماُؤهنَا قَالُوا َأِجْئتَ( ،١٠٤:المائدة) آبدجا ومنَا ِلتَلِْفتَنَا ع
 ،٧٨:يونس) رِض وما نَحن لَكُما ِبمْؤِمِنينَألعلَيِه آباءنَا وتَكُون لَكُما الِْكبِرياء ِفي ا

 ،٢١:لقمان) وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنْزَل اللَّه قَالُوا بْل نَتَِّبع ما وجدنَا علَيِه آباءنَا(
)ونتَدهم لَى آثَاِرِهمِإنَّا عٍة ولَى ُأمنَا عاءنَا آبدجْل قَالُوا ِإنَّا وب *  لْنَا ِمنسا َأرم كَذَِلكو

ِرِهم  قَاَل متْرفُوها ِإنَّا وجدنَا آباءنَا علَى ُأمٍة وِإنَّا علَى آثَاالقَبِلك ِفي قَريٍة ِمن نَِذيٍر ِإ
ونقْتَد٢٣-٢٢:الزخرف) م.  
 الذى بروتاجوراسيذكر لنا التاريخ قصة  ،مجال مقاومة األفكار الجديدةوفى 

 سقراطحرقت كتبه وطورد حتى مات غريقاً ألنه شكك فى آلهة اليونان القدماء، و
الذى أعدم بالسم ألنه دعا إلى تحرير العقل وعدم الخضوع للجمود الفكرى، 

والتاريخ زاخر بمئات األسماء . ى عذب ألنه قال بما لم يقله األولون الذجاليليوو
روسو، (والعقول التى كافحت الظلم والقهر، وبثت روح المقاومة فى شعوبها، وما 

وفولتير، وماركس، وسارتر، وهوركهايمر، وأدورنو، وميلز، وابن رشد، وجمال 
نماذج لمن حملوا على وغيرهم كثير، إال مجرد ) الدين األفغانى، ومحمد عبده

  .عاتقهم رسالة بعث روح المقاومة للظلم االجتماعى والواقع المختل
، فإن التاريخ زاخر مجال مقاومة القهر والتسلط والظلم واالستعمارأما فى 

أيضاً بآالف الشواهد، التى تثبت أن اإلنسان كافح ضد جميع ألوان القهر والظلم 
  .قاومة من أجل حياة أفضل منذ فجر التاريخواالستعباد، إيماناً بحقه فى الم
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قراءة تاريخ مصر منذ أقدم العصور تزودنا باألدلة " فعلى سبيل المثال، فإن 
الناصعة على انتفاض الشعب المصرى عندما يتبدد أمله فى الخالص من واقعه 
األليم، وعندما يفتقد أسباب العيش، وعدم قبوله الضيم، وتنكيله بالمستبدين 

ولعل أحداث الثورة االجتماعية . مين على الصعيدين السياسى واالجتماعىوالظال
 ٢٢٨٠عام (التى شهدتها مصر أواخر أيام األسرة السادسة فى عهد الدولة القديمة 

وتاريخ مصر اإلسالمية ... خير دليل على عدم استكانة المصريين للظلم ) م.ق
والدمار، والتى وجهت ضد حافل باالنتفاضات الشعبية التى لم تخل من العنف 

مظالم السلطة، وبلغ عددها ثالث انتفاضات كبيرة فى الدلتا والصعيد على مدى نحو 
وبلغت ذروتها زمن ) الثامن الميالدى(ربع القرن من مطلع القرن الثانى الهجرى 

األزمات االقتصادية والمجاعات على طول العهد اإلسالمى، ولم تقل عنفاً عما 
  )1(."ر الفرعونىشهدناه فى العص

ودائماً ما كانت حركات المقاومة تواجه من السلطة القائمة بمقاومة أشد، وقمع 
وتنكيل أكبر، وغالباً ما كانت السلطة تطلق على هذه الحركات صفات ومسميات 
تنفِّر العامة منها، وتقلل من شأنها، حيث تحفظ لنا كتب السير الشعبية مغامرات 

ال حسن الزيبق، والدنف وغيرهما، ممن كانت تطلق عليهم المقاومين للظلم من أمث
، واللصوص }أى قاطعى الطريق{السلطة الرسمية مسميات الحرافيش، والشطار 

وغيرها، كما أنه ليس ببعيد عنا ما أطلقه الرئيس المصرى السابق أنور السادات 
 ١٩٧٧يناير عام  ١٩و١٨على انتفاضة الشعب ضد الظلم والغالء والفساد فى 

  !!. ى أسماها انتفاضة الحراميةوالت
فى التراث األدبى الغربى فإن حق المقاومة عقيدة بروتستانتية دخلت " أما 

وفى القرن الخامس عشر نجد عند المصلح الدينى ... القاموس مع الحروب الدينية 
، إعطاء حق مقاومة الطغيان )م١٥٣١-١٤٨٤(اإلنسانى هولدريش زوينغلى 

                                           
، مركز القاهرة ٤، حكمة المصريين، دراسات حقوق اإلنسان )محرراً(محمد السيد سعيد .  د)1(

  ٢٣٩ص. ١٩٩٩لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، 
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 تطور مفهوم المقاومة هذا مع تطور مفهوم آخر هو العقد وقد ارتبط. والتخلص منه
حيث كان الحديث عن عقدين ). م١٥٧٩حوالى (االجتماعى بتعبيراته األولى 

اجتماعيين األول بين اهللا والشعب، والثانى بين الملك والشعب، وأى انتهاك للملك 
ينطلق . لمقاومةللدين يعنى انتهاكه لهذا العقد ويسمح بالتالى للشعب بممارسة حق ا

من فكرة احترام الحق الطبيعى لألشخاص ) م١٦٤٥-١٥٨٣(القانونى غروتيوس 
  )1(."باعتبار أن انتهاك هذا الحق هو الذى يمنحهم حق مقاومة الظلم والعسف

فى الحرب العالمية الثانية عندما ظهر الفكر النازى، ظهرت فكرة المقاومة " و 
هاية المطاف، فأصبحت المقاومة الوطنية هى الوطنية المضادة التى انتصرت فى ن

إبان الحرب . حق شرعى للشعب فى الدفاع المسلح عن األرض والكرامة الوطنية
العالمية الثانية، قاوم العالم بأجمعه الطموحات النازية والفاشية فى السيطرة المباشرة 

اللحظة على العالم، وبلغت ضحايا هذه الحروب ماليين الناس، وسميت وحتى هذه 
  )2(."بالمقاومة الشرعية

، فإن ظاهرة المقاومة وقواها المحركة تعتبر ظاهرة فى المجتمعات العربيةأما 
معقدة وليست بسيطة، ترتبط بتباين التركيب االجتماعى واالقتصادى والسياسى فى 

  )3(.الوطن العربى، كما ترتبط بتباين األساليب االستعمارية المستخدمة
المقاومة والتحرر الوطنى فى العالم العربى فى العصر وقد نشأت حركات 

الحديث نتيجة لعاملين أساسيين يوضحهما المؤرخ المصرى الدكتور يونان لبيب 
  )4(:رزق فيما يلى

، وهى الهجمة االستعمارية األوربية على ما عرف بعدئذ بالعالم الثالث: أوالً
قالب التجارى الذى صنعه الهجمة التى تمت على مرحلتين، صاحبت أوالهما االن

                                           
  .هيثم مناع، مرجع سابق.  د)1(
، ١٥٨٨دايل، المقاومة الوطنية واإلرهاب، مجلة الحوار المتمدن، العدد  معز أبو الج)2(

٢١/٦/٢٠٠٦ .www.rezgar.com 
  ٣٥عبد العظيم رمضان، مرجع سابق، ص.  د)3(
  ١٦٣-١٦٢يونان لبيب رزق، مرجع سابق، ص ص.  د)4(
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األوربيون فى القرن السادس عشر وما واكبه من حركة الكشوف الجغرافية 
واستعمار مناطق شاسعة من العالمين الجديد والقديم ألغراض تناسب الرأسمالية 
التجارية الصاعدة، واقترنت ثانيتهما بالثورة الصناعية التى أفرزت نوعاً جديداً من 

 وقام على الهيمنة المباشرة )*(باإلمبرياليةقرن التاسع عشر سمى االستعمار خالل ال
  .بهدف فتح األسواق والحصول على المواد الخام

، األمر الذى بدأ فى نشوء فكرة الوطنية فى كثير من بلدان العالم الثالث: ثانياً
العالم العربى، وفى مقدمته مصر مع بناء الدولة الحديثة خالل النصف األول على 

 واليها البارز محمد على باشا، وما تبع ذلك من تمايز مصر عن بقية الدولة يد
العثمانية، وظهور عدد من المفكرين الواعين بهذا التمايز، والذين عبروا عنه فى 

  .كتاباتهم، وفى طليعتهم رفاعة الطهطاوى
وبينما عرف الوجود األوربى فى مرحلته االستعمارية لوناً من المقاومة غلب 

ه الطابع الدينى، فيما نتبينه من مقاومة الشعب المصرى للحملة الفرنسية أواخر علي
القرن الثامن عشر، فإن هذا الوجود خالل مرحلته اإلمبريالية عرف لوناً آخر من 

 فى ١٩١٩المقاومة غلب عليها الطابع الوطنى األمر الذى بلغ ذروته فى ثورة 
  . فى الشام١٩٢٥مصر و

المقاومة العربية لالستعمار األوربى " لعظيم رمضان أن ويرى الدكتور عبد ا
المرحلة األولى، مرحلة مقاومة الغزوة االستعمارية، والمرحلة : قد مرت بمرحلتين

ولكل مرحلة من . الثانية، مرحلة التخلص من الحكم االستعمارى وانتزاع االستقالل

                                           
 أصل يعنى المصطلح حرفياً نزعة تكوين إمبراطورية، ويعود:  Imperialismاإلمبريالية  ) *(

 لإلشارة إلى الطموحات العسكرية والسياسية لنابليون الثالث ١٩استخدامه إلى ستينات القرن 
فى فرنسا، ثم استخدم فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى بشكل عام، بما فى ذلك المنافسة 

وفى الوقت الحالى يكاد يقتصر . العسكرية والسيطرة على المستعمرات فى أفريقيا وآسيا
دامه على اإلشارة إلى الهيمنة االستعمارية التى تمارسها الدول األكثر تقدماً، ومن ثم استخ

  .أصبح مرادفاً لالستعمار
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ل، وترتب على ذلك المرحلتين سماتها الخاصة، وقد منيت المرحلة األولى بالفش
سقوط العالم العربى تحت االستعمار، ولكن المرحلة الثانية، وهى التى يطلق عليها 
اسم الحركة االستقاللية أو حركة التحرر الوطنى، منيت بالنجاح، واستطاعت 
الشعوب العربية المناضلة أن تسترد حريتها واستقاللها وثرواتها، ولكن ما كادت 

 االستعمار يزرع إسرائيل فى المنطقة العربية لتمثل تحدياً تنجح فى ذلك، حتى كان
  )1(."جديداً لقدراتها النضالية وروح المقاومة الصلبة فيها ضد اعتى ألوان االستعمار

وقد كانت أهم قوى المقاومة التى واجهت االستعمار فى القرن التاسع عشر 
شكل القوة االجتماعية ، التى كانت تالقبائلوالنصف األول من القرن العشرين هى 
وقد لعب الدين والطرق الصوفية دوراً . الرئيسية فى معظم أجزاء الوطن العربى
 هم عنصر المقاومة الفالحونكما كان . هاماً فى مقاومة القبائل للمستعمرين

. الرئيسى فى المجتمعات العربية التى تختفى فيها القبلية، كما هو الحال فى مصر
مقاومة قد وقعت فى يد القيادات القبلية فى شمال أفريقيا، فقد وإذا كانت قيادة ال

ولهذا اختلف أسلوب . وقعت فى مصر والمشرق العربى فى يد القيادات البرجوازية
المقاومة، ففى حين كان األسلوب األساسى للقيادة القبلية هو أسلوب الكفاح المسلح، 

  )2(.لسياسىكان أسلوب القيادات البرجوازية هو أسلوب الكفاح ا
غالب حركات التحرير والمقاومة الوطنية اتخذت سبيل " والمالحظ أن 

ليس فقط ألن وسائلها . الحركات الشعبية فى مواجهتها لقوى االحتالل األجنبى
المحدودة هى ما يمكن للحركات الشعبية امتالكه، ولكن ألنه أكثر مالءمة لطبيعة 

يها اآلتية من الشمول الشعبى، وأكثر إدراكاً المعركة، وأكثر إدراكاً لمكامن القوة لد
  )3(."لمكامن القوة لدى خصمها فتتفاداها ولمجاالت الضعف منه فتضغط عليها

                                           
  ٤١-٤٠عبد العظيم رمضان، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
  ٤٠-٣٦ المرجع السابق، ص ص )2(
  ٥٨ طارق البشرى، مرجع سابق، ص)3(
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وسائل المقاومة الشعبية توهن العضد وترهق العصب " فمما ال شك فيه أن 
وتستنفد الطاقة وتجعل وجود العدوان شديد التكلفة، وبها مع الوقت ينهار الشعور 

من لدى الوجود العدوانى، وفى كل األحوال يتحول الربح المرتقب من العدوان باأل
إلى خسارة واستنزاف موارد، ونحن نعرف حجم الخسائر البشرية التى تكبدها 
الفيتناميون مثالً فى مقاومتهم لالحتالل األمريكى، ولكنهم أخرجوا أقوى دول 

ونعرف . قدين من الزماناألرض من أرضهم وأخافوها أن تكرر الصنيع نفسه ع
أن الروس قتلوا ما يشارف المليونين من األفغان، ولكنهم رحلوا فى النهاية 

  )1(."وانهارت قوتهم الدولية
وإذا كانت الدول العربية قد نجحت من خالل كفاحها المسلح والسياسى فى 
إخراج االستعمار األوربى التقليدى من أراضيها، لتحصل على استقاللها وحق 

رير مصيرها، إال أن هذا االستعمار أبى أن يخرج من الوطن العربى قبل أن تق
يغرس فى قلبه نبتة شيطانية تنوب عنه فى استنزاف قوى العالم العربى، وزعزعة 

إسرائيل، التى اغتصبت فى : استقراره، وتهديد أمنه، أال وهى الكيان الصهيونى
 أعطاه لها من ال يملك مثل هذا غفلة من الزمن حقاً ال يخصها اعتماداً على وعد

، ١٩٤٨، لتبدأ بإعالن قيام دولة إسرائيل عام ١٩١٧الحق، أى وعد بلفور عام 
مرحلة جديدة ومختلفة من مراحل المقاومة العربية واإلسالمية ضد مغتصبى الحق 

  .الفلسطينى، والتى الزالت الحرب بينهما سجاالً منذ ذلك الوقت وحتى اآلن
مة العربية اإلسالمية للمشروع الصهيونى بنشاط أهلى وشعبى وقد بدأت المقاو

من متطوعين شكلوا فرقاً أو حركات للمقاومة، ولكن هذا الشكل ُأستبعد لفترة عندما 
دخلت الجيوش العربية النظامية أرض المعركة، ولكنه عاد مرة أخرى بقوة خاصة 

ت فصائل المقاومة بعد توقيع مصر التفاقية السالم مع إسرائيل، ومن هنا ظهر
وغيرها، ) فتح، وحماس، وكتائب القسام، وسراى القدس، والجهاد(الفلسطينية مثل 

                                           
  ٦٨-٦٧ المرجع السابق، ص ص )1(
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بعضها اتخذ طريق المقاومة السياسية، بينما اختار البعض اآلخر طريق المقاومة 
  .المسلحة

وظلت فلسطين هى البقعة الوحيدة المحتلة فى الوطن العربى، حتى جرت مياه 
لمجتمع الدولى، الذى تغير بسقوط االتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية كثيرة فى أنهار ا

، ليبدأ عهد جديد من الهيمنة والسيطرة لقطب واحد وحيد هو الواليات ١٩٩١عام
والتى ) الراعى الرسمى والحليف االستراتيجى للدولة الصهيونية(المتحدة األمريكية 

عادة تشكيل العالم كله بما يناسب أخذت تعيث فى األرض فساداً، فى محاولة منها إل
 المشبعة بالقيم )*(العولمةأهوائها، ويتوافق مع مصالحها، فى ظل تيار كاسح من 

األمريكية، وبدأت تظهر أشكاالً جديدة من القهر والهيمنة والسيطرة التى تمارسها 
ت فى قوى العولمة بقيادة القوة العظمى الوحيدة المتفردة بقيادة العالم، ومن ثم بدأ

الظهور حركات جديدة لمقاومة الهيمنة والقهر العولمى الذى تمارسه الواليات 
  .المتحدة األمريكية على شعوب العالم

وقد واجهت السياسة األمريكية المهيمنة مقاومة عنيفة فى العالم العربى، حيث 
 يخطئ جيٌل من األجيال السياسية العربية المتعاقبة قراءةَ أهداف السياسةلم 

السيطرة على : ، وهى نصف قرن ما يزيد علىمنذالعربية األميركية تجاه منطقتنا 
الثروة والمقدرات، والهيمنة على القرار الوطني والمصير القومي، وحماية الكيان 

هكذا قرأها القوميون واليساريون منذ مطلع الخمسينيات، وهكذا يقرؤها . الصهيوني
 شكلين من - وما تزال-ولقد أنتجت هذه القراءة . اإلسالميون منذ عقد الثمانينيات

                                           
مة، تعريفها ونشأتها وتطورها وتحدياتها وأخطارها وقواها الفاعلة، وعالقتها  حول العول) *(

وانهيار االمبراطورية .. اإلرهاب العولمى : باإلرهاب والهيمنة األمريكية، أنظر كتابنا
  .٢٠٠٦، سلسلة الوافى الثقافية، العدد الثانى، دار الوافى للنشر، ديسمبر األمريكية
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 الباحث بمركز –يحددهما الدكتور عبد اإلله بلقزيز المقاومة لهذه السياسة األميركية 
  )1 (: فيما يلى–دراسات الوحدة العربية ببيروت 

حيث مقاومة المشروع الصهيوني،  ويعنى بها:  المقاومة غير المباشرة:أوالً
لصهيوني في حروبه بسالٍح فرنسي وغطاٍء سياسي بريطاني، ثم قاتَل العدو ا

ومنذ . اكتشفت أميركا قيمتَه الوظيفية اإلستراتيجية في منطقتنا وجوارها اإلسالِمي
، أصبح المشروع الصهيوني جزءاً من االبنإدارة جونسون حتى إدارة جورج بوش 

 في ماكينتها السياسية سية أسااإلستراتيجية األميركية في الوطن العربي وقطعة غياٍر
تمده بالمال والسالح والتكنولوجيا، وتغطِّيه وجرائمه بالقرار السياسي : والعسكرية

والفيتو في مجلس األمن، وتستعمل عصاه فزاعةً إلرعاب المرتَِجفِة قلوبهم منه من 
 –كٍة ضد هذا الكيان وكان واضحاً تماماً أن أيةَ معر. في البالد العربية" القرار"أهل 

إذ ال مجال .  إنما هي ضد السياسة األميركية في بالدنا–رسميةً كانت أم شعبية 
للتمييز بين قتال الوكيل وقتال األصيل في حسابات السياسة والنتائج، فإيذاء األول 

لو شئنا تصنيف أشكال هذه المقاومة غير المباشرة  و.والعكس صحيح إيذاء للثاني
 قلنا –أي من خالل مقاومة حليفها اإلستراتيجي اإلسرائيلي  –ة األميركية للسياس

  :إنَّها تبدت في صوٍر أربع، ومن خالل أساليب أربعة
 ةخاض العرب حروباً نظاميةً أربعاً منذ قيام الدول :الحرب النظامية -١

، وكان أكثرها )١٩٧٣، ١٩٦٧، ١٩٥٦، ١٩٤٨(اليهودية على أرض فلسطين 
 وإن كانِت اإلدارة ٧٣اء إلسرائيل وإرباكاً للسياسة األمريكية حرب أكتوبر إيذ

 قد بددتْها باتفاقية سيناء، وزيارة القدس – في عهد أنور السادات –السياسيةُ العربية 
 اإلسرائيلية بأن –، لتسمح لالنكفاءة األمريكية "كامب ديفيد "اتفاقالمحتلة، وتوقيع 
 هجوٍم سياسي معاكس على نتائج الحرب وعلى الوطن العربي تتحول سريعاً إلى

واَألدعى إلى االنتباه في هذا المعرض أن النظام الرسمي العربي اقتدر، في ! برمته
                                           

:  ، مقاومة السياسة األمريكية فى الوطن العربى، دراسة منشورة على موقععبد اإلله بلقزيز،  د)1(
www.aljazeera.net 
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زمِن عافيته، على أن يمارس شكالً من أشكال المقاومة العسكرية للحلف األمريكي 
  .ن فيعيد السيوف إلى أغمادها خانعاً الصهيوني في منطقتنا قبل أن يدب فيه الوه–

 وقد تدرجتْ في فعاليتها وأثرها من العمل :المقاومة الشعبية المسلَّحة -٢
 إلى حرب العصابات االحترافية في عام -١٩٥٦ابتداء من عام  -الفدائي المحدود 

 عاماً، لكن محطاٍت ٥٠ لم تتوقف هذه المقاومة الشعبية المسلحة منذ. ٢٠٠٦
حرب الليطاني بين المقاومة : ليةً منها كانت بارزةً وذاتَ نتائج إستراتيجيةمفص

 بين الطرفين في لبنان؛ ١٩٨٢؛ حرب عام ١٩٧٨عام " إسرائيل"الفلسطينية و
 التي أجبرِت االحتالل ٨٦ و٨٢ ىبين عام" جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية"تجربة 

  . وخلدة وإقليم الخروب وصيدا من بيروت والجبلسحاباإلسرائيلي على االن
 – منذ منتصف الثمانينيات –" حزب اهللا"تجربة المقاومة اإلسالمية و

في " عناقيد الغضب"، وحرب ١٩٩٣والمواجهات الشاملة في معارك يوليو
، وإلى صد العدوان ٢٠٠٠ وصوالً إلى تحرير الجنوب اللبناني عام ١٩٩٦ أبريل

ثم تجربة المقاومة المسلحة في فلسطين .  وهزيمته٢٠٠٦اإلسرائيلي على لبنان عام 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، كتائب شهداء األقصى، (ونجاح تنظيماتها العسكرية 

سرايا القدس، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، ألوية الناصر صالح الدين، كتائب 
 وفي إجبار الجيش في إرهاق األمن اإلسرائيلي...) المقاومة الوطنية الفلسطينية

  .الصهيوني على الجالء من قطاع غزة
بأسلوب المظاهرات واالشتباك مع  وقد توسلت :المقاومةُ الشعبية المدنية -٣

، والمتدرجةُ حثيثاً نحو )الحجارة(االحتالل بأدواِت عنٍف وطنٍي غير عسكرية 
لية من العصيان المدنيتمثّالن أعلى ل ٢٠٠٠ و١٩٧٨وقد أتَتْ انتفاضتا . أشكاٍل أو

وما كانت قوةُ هذا األسلوب من أساليب المقاومة ِلتَِقلَّ تأثيراً . صور التعبير عنها
–قد أدخلتْ شعباً بكامله إلى المعترك، وألحقتْ بالعدو ف. عن قوة المقاومة المسلَّحة
  . هزيمةً أخالقيةً شنعاء في الضمير العالمي– ومرِضعِتِه األميركية
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وهي التي أسقطتْ سياسة التسوية مع العدو في  :ة مناهضة التطبيعحرك -٤
مجمل بقاع الوطن العربي وابتَعثَتْ من جديٍد فكرةَ مقاومته اقتصادياً وتجارياً 

إلى " دول الطوق"وسياسياً وثقافياً وإعالمياً بعد أن خرج نطاقُ خطره من فلسطين و
  . التطبيع في مصر واألردن مثاٌل حيوتجربة مناهضة. عربيةالساحة الكلِّ 

وقفت حركة التحرر الوطني   سياسةً واحتالالً: المقاومة المباشرة:ثانياً
العربية طويالً، ومنذ منتصف القرن العشرين، موقفاً اعتراضياً على السياسة 

وقد تدرج هذا االعتراض من اعتراٍض سياسي . األميركية في منطقتنا وفي العالم
هنا وجهان لمقاومة السياسة األميركية في و. تداء أمره إلى مقاومٍة مسلَّحةفي اب

  :البالد العربية
 منها كان سياسياً وثقافياً وإعالمياً وخاضت فيه التيارات الوجه األول

لقد بدِت اإلداراتُ ). الوطنية والقومية واليسارية واإلسالمية(المناهضة ألميركا كافة 
 العقلاً للحرب والنهب والهيمنة واالستكبار في يقبة مصنَعاً رئيساألميركية المتعا

تختلف مفردات التوصيف . السياسي العربي وفي األدب السياسي لتلك الحركات
السياسة األميركية : التشخيصنفس باختالف المواقع الفكرية، لكنها تجتمع على 

مستقلة واالستقالل الوطني معادية لمصالح األمة وأهدافها في الوحدة والتنمية ال
والقومي وتحرير فلسطين، وهي ترعى المشروع الصهيوني وتقف وراءه في 

  .المحافل الدولية وتمول حروبه ضد العرب والفلسطينيين
تطورت هذه المقاومة السياسية االعتراضية مع الزمن، وصقَلتْها أكثر وقد 

حركات التحررية في أميركا حروب أميركا في فيتنام ومعاركها الطاحنة ضد ال
وشيئاً فشيئا، لم تعد هذه المقاومة السياسية فعالً نخبوياً تقوم به أحزاب . الالتينية

وحركاتٌ سياسية، بل أصبحت ثقافةً سياسيةً عامة للمجتمع العربي تعممت مبادئها 
  . الواعىوقيمها ومعطياتُها بالتعبئة السياسية والصحافة الملتزمة والتأليف
عتراض على االعداء، والوكلما أمعنِت السياسةُ األميركية في مناصبِة العرب 

حقوقهم المشروعة، ومحالَفَِة عدوهم الصهيوني، زاد معدُل المناهضة الشعبية 
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ولقد بلغت هذه المقاومة السياسية في لحظاٍت منها حداً َأطْلَقَ، . العربية لتلك السياسة
  .مقاطعة االقتصادية الشعبية للبضائع األميركيةعلى أوسع نطاق، فكرةَ ال

لن أتحدث هنا عن أفغانستان، .  منها، كان عسكرياً أو مسلَّحاًالوجه الثاني
ألنها تقع خارج دائرة الوطن العربي، بل عن الحاالت العربية الثالث التي شكَّل 

اجهة المسلحة فيها االحتالل األميركي، أو الوجود العسكري األميركي، مناسبةً للمو
  .لبنان والصومال والعراق: مع ذلك الوجود، وهي

القوات المتعددة "ضمن " المارينز"أنزل األميركيون على شاطئ بيروت قوات 
 بمقتضى ١٩٨٢، التي تشكلت إبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان في صيف "الجنسية
اء بالتزامها فيليب حبيب عن الوف" ضمانات"وبسبب إحجام ". اتفاق فيليب حبيب"

بعدم المساس بالمخيمات الفلسطينية بعد خروج قوات منظمة التحرير، وبعدم احتالل 
في " المارينز"بيروت وبسبب الموقف األمريكي المنحاز إلسرائيل، اعتُِبرت قوات 

حكم قوات احتالل، فجرى تفجير مقرها بشاحنة ملغَّمة أسفرت عن مئات القتلى قبل 
  .من لبنانأن تبدأ في االنسحاب 

ثم لم . كانت تلك أول معركة عسكرية عربية مباشرة مع الجيش األمريكي
تلبث أن تجددت بعد عشر سنوات بمناسبة دخول القوات األمريكية إلى الصومال، 
حيث خاضت الفصائل الصومالية المسلحة بقيادة فرح عيديد مقاومة مسلَّحةً شرسة 

لكن الفصل األطول من هذه المعركة . بالدانتهت بانسحاب القوات األمريكية من ال
جرى على أرض الرافدين منذ دخول يالمسلحة مع االحتالل األمريكي هو الذي 

  . حتى اليوم٢٠٠٣ القوات األمريكية إلى بغداد في التاسع من أبريل
فلقد أطاحت المقاومة الوطنية العراقية باطمئنان اإلدارة األمريكية السياسي 

 ث فىحد في إرهاق أمِن جيش االحتالل واستنزافه على نحو ما والنفسي بنجاحها
وكانت النتيجة أن ضربات المقاومة العراقية، وما ينجم عنها من . فيتنامحرب 

خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات االحتالل، أدخلِت المشروع األمريكي حيال 
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مريكية التي تطلعت العراق في نفٍق مسدود، بل أطاحت باألحالم اإلمبراطورية األ
  )*(".الكبيرالشرق األوسط "يوماً إلى إعادة تشكيل المنطقة العربية ضمن مشروع 

 األمريكية، تغير المشهد تماماً؛ فتلك األحداث ٢٠٠١وبعد قارعة سبتمبر 
المسلمون، بل واإلسالم ذاته، وقد اإلرهابية، كان المتهم الرئيسى فيها هو العرب و

اتخذت الواليات المتحدة من هذه األحداث ذريعة لدس أنفها فى الشئون الداخلية 
ومعها فى ذلك سند فكرى يبدأ " لجميع شعوب العالم، وخاصة العرب والمسلمين، 

 التدخل اإلنسانىمن الجانب السياسى والقانونى للعولمة والذى يعتمد على مفهوم 
اب مبدأ سيادة الدولة، كما أن الذرائع دائماً جاهزة فهى إما تعقب اإلرهاب، على حس

  )1(."أو حماية األقليات، أو الدفاع عن حقوق اإلنسان، أو رعاية الديمقراطية
وهكذا، نتج عن أحداث سبتمبر، زيادة األراضى المحتلة عسكرياً فى العالم 

أفغانستان، وأيضاً زيادة جبهات العربى واإلسالمى، فى فلسطين والعراق ولبنان و
وحركات المقاومة المسلحة فى أماكن التدخالت العسكرية، كما يمكننا إضافة العديد 
من حركات مقاومة العولمة أو حركات مناهضى العولمة، وأيضاً حركات المقاومة 

  .للهيمنة اإلمبريالية األمريكية على مستوى العالم كله
 سبتمبر قد غير كل شىء، وكذلك ١١هية اآلن أن أصبح من الحقائق البدي" لقد 

وفى الواقع فإنه لم يتغير سوى القليل فى االتجاهات . أن ال شىء سيعود كما كان
 ... ١٧٨٩االستعمارية الخارجية األمريكية منذ تأسيس الواليات المتحدة فى عام 

 سنة كانت السياسة الخارجية ٢١٥وفى خالل السنوات الماضية التى بلغت 

                                           
 حول الفشل األمريكى الذريع فى العراق وأفغانستان وانهزامها أما فكر تنظيم القاعدة، أنظر ) *(

وانهيار .. اإلرهاب العولمى : الباب الثالث بعنوان انهيار االمبراطورية األمريكية من كتابنا
  ٢٠٠٦، سلسلة الوافى الثقافية، العدد الثانى،دار الوافى للنشر، ديسمبر االمبراطورية األمريكية

 مصطفى الفقى، محنة أمة، خطايا النظم ومعاناة الشعوب، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة )1(
  ١٩ص. ٢٠٠٣األسرة، القاهرة، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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االستعمارية للواليات المتحدة تقوم على العنصرية، واإلبادة الجماعية، والعدوان، 
  )1(."والتطهير العرقى، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، واالستعباد

وبناء على ذلك، فإن المقاومة ستتواصل وتستمر، ضد االحتالل العسكرى 
 ؛ ألن - باسم العولمة –هر األمريكى والصهيونى، وضد الهيمنة والسيطرة والق

المقاومة بمفهومها الشامل، هى أفضل آلية لتحرير اإلنسان العربى والمسلم من كل 
المقاومة ستستمر وتتطور كنوع . والتاريخ خير شاهد ودليل. أشكال القهر والهيمنة

من التجاوب اإليجابى مع مقتضيات األلفية الثالثة، التى ستعطى للبعد المقاوم 
ه الحق فى إثبات الذات والتشبث بالقيم اإلنسانية فى الحرية والكرامة والحياة والمجاب
  .الشريفة

                                           
  ٣٥ فرنسيس بويل، مرجع سابق، ص)1(
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تتعدد أشكال المقاومة باختالف الزمان والمكان والظرف التاريخى، فقد 
استخدمت حركات التحرر الوطنى أساليب متنوعة للتخلص من الوجود اإلمبريالى، "

ا يستتبعه من إهدار للسيادة الوطنية واستنزاف للثروات القومية، والتى بكل م
تراوحت بين العصيان المدنى والمقاومة المسلحة، تبعاً للظروف من ناحية، 

  )1(."ومواجهة لطبيعة السياسات االستعمارية من ناحية أخرى
 ومن تتبع مسيرة الحركات التحررية حول العالم عبر التاريخ، يمكننا رصد

  :تتمثل فى.  للمقاومةأساسية ثالثة أشكال
غياب الوعى "  ويرى البعض أنها ترجع إلى :المقاومة السلبية: أوالً

السياسى، وافتقاد القدرة على التنظيم، بقدر ما ترجع إلى غياب القيادة الشعبية 
والحقيقة أن وجود المقاومة نفسها حتى ولو كان ، )2(."القادرة على تحريك الجماهير

صورة سلبية، دليل على وجود الوعى السياسى ولو بدرجة ما، وتتمثل المقاومة ب
السلبية فى االمتناع عن التعامل مع العدو، واللجوء إلى التقوقع على الذات 

  .واالنعزال بعيداً عن خط المواجهة معه
 وهى التى تعتمد الطريق السياسى والدبلوماسى وال :المقاومة السلمية: ثانياً
مقاطعة : العنف كوسيلة للتحرر الوطنى، وهى تتخذ أشكاالً عديدة، منهاتعتمد 

العدو، واالمتناع عن التعامل معه مادياً وثقافياً، اللجوء إلى المنظمات الدولية، القيام 
بالمظاهرات السلمية، إصدار الصحف والنشرات التى تندد بالعدو وتفضح ممارساته 

مقاومة السلمية ما قام به المؤتمر الوطنى وأكبر مثال تاريخى لحركة ال. الخ..
  .الهندى بقيادة المهاتما غاندى ضد االحتالل البريطانى للهند

                                           
  ١٦٣ب رزق، مرجع سابق، صيونان لبي. د)1(
  ٢٤٠، مرجع سابق، ص)محرراً(محمد السيد سعيد .  د)2(
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 وهى التى تعتمد العنف والسالح أسلوباً أساسياً فى :المقاومة المسلحة: ثالثاً
المقاومة لتحقيق التحرر، وأكبر مثال على هذا النوع هو حركة المقاومة الجزائرية 

ر الفرنسى الذى استمر لنحو قرنان وربع قرن، وراح ضحيتها أعداداً هائلة لالستعما
ثورة المليون (من األرواح حتى أطلق على حركة التحرر الوطنى الجزائرية اسم 

  ).شهيد
إنها أنصبةٌ ومراتب وإن . المقاومة ليست محض فعٍل عسكري أو مسلَّحف" إذاً 

ن شعٍب، في لحظٍة امكإفقد ال يكون في .  واَألجّليكُِن العمل المسلَّح مرتبتَها العليا
من تاريخه وكفاِحِه، أن يمتشق السالح للرد على عدواِن العدو فيلجأ إلى التوسِل 

، )وليس بالضرورة دونَه أثراً(بأساليب وأدواٍت من العنف الوطني دون السالح ِحدةً 
كثيراً ما يتخذ فعُل ف.  المقاومةفال ينال ذلك من حقيقة أنه مارس شكالً من أشكال

المقاومة أشكاالً أخرى قد ال تبدو مجلِْجلَةً أو عظيمة الصدى في األنفس واألسماع 
التي تُراِبطُ عند حدود الحقوق والثوابت فال تبرحها أو : المقاومة السياسيةمثل 

رنامج مقاطعة التي تُطِْلق ب: المقاومة االقتصاديةتساوم عليها تحت أي ظرف، أو 
" نظريات"التي تواجه ثقافةَ الهزيمة و: المقاومة الثقافيةبضائع العدو مثالً، أو 

التحبيط والتيئيس التي تُِشيعها في المجتمع مليشياتٌ ثقافيةٌ مأجورةٌ تُقَاِتُل خلف 
  .خطوط األمة والمجتمع والثقافة

وضوعي، متشِّبٍع بالحس  يليقُ بعقٍل مالوهذه، في جملتها، مراتب من المقاومة 
التاريخي، أن يبخَسها قَدرها أو يحسبها في ِعداِد ما هو رمزي، ألن العبرةَ بآثارها 

واألهم من ذلك أن يقع االنتباه إلى الجغرافيا . المادية وهي عظيمةٌ من دون شك
ةُ المسلَّحة ما تقتصر المقاومبينف. البشرية لهذه األلوان من المقاومة غير المسلحة

قد تَتَّسع عدداً أو قد تضيق، فإن مقاومةَ سياساِت ) المقاتلين(على نخبٍة من المجتمع 
العدو وأفكاره وِسلَعه مما يفتح الباب واسعاً والمساحةَ رحبةً أمام مشاركِة شعٍب 

المقاومة أو بكامله في عملية المقاومة على نحٍو تَتَولَّد معه، شيئاً فشيئاً، حالة مجتمع 
وهي الحالة الوحيدة التي تنتصر فيها المقاومة المسلحة على . المجتمع المقاوم
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العدو ألنها ببساطة الحالة التي توفّر لتلك المقاومة المسلّحة حاضنَتَها االجتماعية 
  )1 (".والشعبية

 الشعوب التى وقعت تحت الهيمنة اإلمبريالية انتقت أغلب" وجدير بالذكر أن 
ما يناسبها، ويعبر النموذج ) المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة(من الخيارين 

ففى بعض األوقات اختار المصريون لحركتهم ... المصرى عن ذلك أصدق تعبير 
ظاهرات العمل السياسى بكل أبعاده، إصدار الصحف، إنشاء األحزاب، القيام بالم

واالعتصامات، المطالبة بالدستور، المفاوضات مع الجانب البريطانى، وفى أوقات 
، أو ١٩١٩أخرى لجأوا إلى حمل السالح واستخدام العنف فيما جرى خالل ثورة 

وقد اكتسبت حركات التحرر . ١٩٥١ أكتوبر عام ٨ فى ١٩٣٦بعد إلغاء معاهدة 
  )2(."تى قامت بهاشرعيتها بحكم تعبيرها عن رغبات الشعوب ال

عادة ما تستثمر المقاومة المخزون الكبير من المشاعر المعادية للظلم ف" 
 إلى واالحتالل في سياق تعبئة صحية ووسائل نضال يفترض أن تضيف تراكماً

موازين القوى الداعمة لهدف التحرير، ال أن يسلبها وهج عمليات التدمير العشوائية 
ذى بحياة ومصالح قوى وأطراف متضررة من والتخريب إرادتها، وتوقع األ
من الصعب أن تتحول المقاومة بذاتها إلى قوة االحتالل نفسه، مما يعني أنه 

، ألنها تنمو في رحم النضال من أجل غاشمة ومعادية للديمقراطية وحقوق اإلنسان
العدالة والحرية وتحمل في أحشائها بذور رد الجور واالعتراف بالحقوق المتساوية 

 هو تعديل موازين القوى والتوصل إلى الغرض من المقاومة إذاً. لناس واألوطانل
لحظة حرجة يقطع فيها المجتمع مع المحتل ويمهد الطريق لطرده من البالد بأقل 
الشروط وااللتزامات، ولتحقيق هذا الهدف ال يمكن قصر النضال على شكل دون 

لف األشكال، السلمي والمسلح،  الجمع الدقيق بين مختفمن المجدي عيانياًآخر 
 في حد ، لكن دون أن يغدو أحد هذه الوسائل هدفاًالسياسي واالقتصادي والثقافي

                                           
  .عبد اإلله بلقزيز، مرجع سابق.  د)1(
  ١٦٤يونان لبيب رزق، مرجع سابق، ص.  د)2(
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فالمقاومة ال تأخذها  .ذاته ويفضي إلى قتل روح المقاومة الحية وتشويه دورها
الشروط  اندفاعات ثأرية أو ردود أفعال غير محسوبة، بل ال بد لها أن تحسب جيداً

ل بها وأن تأخذ بعين االعتبار األوضاع اإلقليمية والعالمية الملموسة كي التي تعم
تضع السياسات التكتيكية القادرة على خلق تفاعل إيجابي مع هذه الشروط لتسرع 
طريق وصولها إلى الهدف وبأقل اآلالم، وتحضرنا في هذا اإلهاب ظواهر المقاومة 

الحرب العالمية الثانية، ثم تميز تجربتي التي شهدتها بلدان مثل فرنسا وإيطاليا فترة 
الجزائر وفيتنام حتى نصل إلى المقاومة الفلسطينية أحدث من حمل هذا االسم في 

  )1 (".العقود األخيرة
وبناء على ذلك، فإنه يتعين على حركات المقاومة اختيار األسلوب الذى 

فإذا أخذنا . مر بهيناسبها، بما يتالءم مع طبيعة الموقف والظرف التاريخى الذى ت
فى مرحلة معينة كانت سياسة المقاومة "المقاومة الفلسطينية كمثال،  سوف نجد أنه 

غير أن . من خالل العصيان المدنى وإلقاء الحجارة على جنود االحتالل فعالة
تطورات األوضاع فى الضفة الغربية وغزة وخصوصاً توغل قوات الجيش 

أدى بالتدريج إلى عسكرة االنتفاضة، بالرغم من اإلسرائيلى فى المدن الفلسطينية 
اعتراضات تيارات فلسطينية شتى رأت فى هذا التوجه خطورة بالغة على الشعب 
. الفلسطينى نتيجة عدم تكافؤ القوة بين الطرف الفلسطينى والطرف اإلسرائيلى
وسرعان ما ظهر أسلوب العمليات االستشهادية التى تحمست لها تيارات عربية 

المية، إال أنها أثارت ردود فعل سلبية متعددة فى أوربا والواليات المتحدة وإس
 سبتمبر، ونجاح الدولة اإلسرائيلية فى التركيز على ١١األمريكية وخصوصاً بعد 

أنها عمليات إرهابية، ودافعت الواليات المتحدة عن هذا التوصيف، وأصبحت 
بعتها إسرائيل تحظى بموافقة ضمنية سياسة تدمير البنى التحتية الفلسطينية التى ات

  )2(."أمريكية
                                           

:    محاولة للتعريف، مقال منشور على موقع:  أكرم البنى، المقاومة واإلرهاب)1(
www.aljazeera.net 

اإلمبراطورية الكونية، الصراع ضد الهيمنة األمريكية، دار نهضة مصر للطباعة  السيد يسين، )2(
  ١٧٥ص. ٢٠٠٤والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
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اإلسالم دين سالم، ولكنه ليس دين استسالم، ويظهر ذلك من نصوص " 
القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، وما جرى عليه التطبيق العملى فى التاريخ 

: لمؤمنين بقوله تعالى فى سورة البقرةاإلسالمى، فالقرآن الكريم فرض السلم على ا
، كما أمر بمسالمة األعداء بقوله تعالى )يا َأيها الَِّذين آمنُوا ادخُلُوا ِفي السلِْم كَافَّةً (

 وهى مسالمة مشروطة بمسالمة - )وِإن جنَحوا ِللسلِْم فَاجنَح لَها: (فى سورة األنفال
. اسماء اهللا الحسنى، ودار السالم أحد أسماء الجنة والسالم أحد -الطرف اآلخر 

ومن أجل ذلك ابتعدت الدعوة إلى اإلسالم عن الحرب واإلكراه، واعتمدت على 
وهذه األحكام تتفق مع ما قرره . الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى

  )1(."ميثاق هيئة األمم المتحدة بتحريم اللجوء إلى القوة كأصل عام
ل المسلمون ألكثر من ثالثة عشر عاماً يدعون إلى اهللا بالحكمة وقد ظ

والموعظة الحسنة، ويجادلون الذين كفروا والمشركين بالتى هى أحسن، صابرين 
على كل ما ينالهم من أذى وظلم واضطهاد وقهر وترويع على أيدى قريش ومن 

م والقهر فى قوله حولها، حتى أذن اهللا لهم بالدفاع عن أنفسهم والرد على هذا الظل
الَِّذين ُأخِْرجوا  * ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم ظُِلموا وِإن اللَّه علَى نَصِرِهم لَقَِدير: (تعالى

ِببعٍض  َأن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم الِمن ِدياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإ
 نم اللَّه نرنْصلَياللَِّه كَِثيراً و ما اسِفيه ذْكَري اِجدسماتٌ ولَوصو عِبيو اِمعوتْ صمدلَه

ِزيزع لَقَِوي اللَّه ِإن هرنْصوهو النص القرآنى الذى يعطى ٤٠-٣٩:الحج) ي ،
  .للمقاومة شرعيتها الكاملة بكل وضوح وصراحة

                                           
حقيقة اإلسالم فى عالم متغير، : صوفى حسن أبو طالب، الكفاح المشروع للشعوب، فى.  د)1(

. ٢٠٠٣ اإلسالمية، القاهرة، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس األعلى للشئون
  ٦٧٩ص
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وهكذا تحث الشريعة اإلسالمية على مقاومة الظلم والقهر، ويعتبر اإلسالم 
يطلق لفظ الجهاد فى " حيث . المقاومة نوعاً من أنواع الجهاد فى سبيل اهللا

النصوص اإلسالمية بمعناه العام على مقاومة العدو أو مجاهدة النفس أو األمر 
ء على أن الجهاد بمعناه الخاص بالمعروف أو النهى عن المنكر، وقد اصطلح الفقها

بذل الوسع والطاقة فى القتال فى سبيل اهللا بالنفس والمال واللسان بهدف نصرة (هو 
، أى قتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم، أو القتال )اإلسالم والمسلمين

ألجل ردع المعتدين ودفع عدوان واقع، أو إلخراج المعتدين من أرض المسلمين، 
. قتال دفاعاً عن النفس والمال والعرض، حيث يعد كل ذلك جهاداً فى سبيل اهللاأو ال

وبذلك فإن مقاومة االحتالل األجنبى ودفع ظلمه وعدوانه عن األنفس والممتلكات 
  )1(."واألعراض يعد جهاداً فى سبيل اهللا

وإذا كان اإلسالم قد أباح القتال فى حاالت محددة ومحدودة، فإنه فى نفس 
: ، وضع لها شروطاً وضوابط ومعايير يجب على المسلم أال يتجاوزها، ومنهاالوقت

التنبيه على ضرورة المعاملة الحسنة لغير المسلمين الذين لم يناصبوا المسلمين 
ن ال ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم ِم(العداء بقوله تعالى 

قِْسِطينالْم ِحبي اللَّه ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرتَب َأن اِركُموضرورة إجارة وحماية .)ِدي
وِإن َأحد ِمن الْمشِْرِكين استَجارك (المشركين إن استجاروا بالمسلمين فى قوله تعالى 

 اللَِّه ثُم كَالم عمستَّى يح هفََأِجرونلَمعال ي مقَو مِبَأنَّه ذَِلك نَهْأمم ِلغْهوأيضاً النهى )َأب ،
وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي (عن اإلفساد فى األرض وتخريبها فى قوله تعالى 

وِإذَا تَولَّى سعى ِفي  * الْحياِة الدنْيا ويشِْهد اللَّه علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو َألَد الِْخصاِم
وِإذَا ِقيَل لَه اتَِّق  * رِض ِليفِْسد ِفيها ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل واللَّه ال يِحب الْفَسادَألا

  . ٢٠٦-٢٠٤:البقرة) ثِْم فَحسبه جهنَّم ولَِبْئس الِْمهادألاللَّه َأخَذَتْه الِْعزةُ ِبا

                                           
  ٥ مركز دراسات الشرق األوسط، مرجع سابق، ص)1(
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بعض الضوابط األخالقية للمقاتلين  ضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد و
انطلقوا باسم اهللا : (فى الغزوات اإلسالمية، وأمرهم بااللتزام بها، تمثلت فى قوله

وباهللا، وعلى ملة رسول اهللا، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طفالً صغيراً، وال امرأة، وال 
رواه أبو ). ا وأحسنوا، إن اهللا يحب المحسنينتغلوا، وضمنوا غنائمكم، وأصلحو

  .داود وصححه األلبانى
. وهى نفس الوصايا التى التزم بها خلفاؤه من بعده فى حروبهم لنشر اإلسالم

أن الخليفة أبا بكر بعث الجيوش إلى الشام، وبعث يزيد بن أبى سفيان " فقد ورد 
نفسهم فى الصوامع، فدعهم وما إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا ا: (أميراً، فقال

ال تقتلن امرأة، وال صبياً، وال كبيراً هرماً، وال : زعموا، وإنى موصيك بعشر
تقطعن شجراً مثمراً، وال نخالً، وال تحرقها، وال تخرب عامراً، وال تعقرن شاة وال 

ومن الواضح أن ما ورد فى هذه الوصية ). بقرة إال لمأكلة، وال تجبن وال تُغل
رها ألفراد الجيوش يتطابق إلى حد كبير مع ما نصت عليه اتفاقيات جنيف ونظائ

فقد ورد فى . م الخاصة بضحايا الحرب١٩٤٩ أغسطس ١٣األربعة الموقعة فى 
 من االتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب منع القيام ١٤٧المادة 

القتل العمد، التعذيب أو : (تفاقيةباألعمال اآلتية ضد المدنيين الذين تحميهم هذه اال
المعاملة البعيدة عن اإلنسانية، بما فى ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، األعمال 
التى تسبب آالماً شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو النفى أو اإلبعاد غير القانونى أو 
امل االعتقال غير القانونى لألشخاص المحميين، أخذ الرهائن، والتدمير الش

 وأنَّى التفاقيات جنيف أو غيرها أن تصل إلى ما وصلت إليه الشريعة )1(."للممتلكات
  .اإلسالمية من احترام لإلنسان وحقوقه وكرامته، وما بلغته من تسامح

وهكذا يتضح لنا بجالء أن اإلسالم أبعد ما يكون عن العنف أو اإلرهاب، وأنه 
الوقت، يحث على مقاومة الظلم والقهر دين يدعو للتسامح والسالم، ولكنه فى نفس 

                                           
  ٦٨٣صوفى حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص.  د)1(
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واالستعمار، ويعتبرها نوعاً من الجهاد فى سبيل اهللا، وجعل للمقاومين نفس جزاء 
وال تَحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتاً بْل َأحياء ِعنْد ربِهم : (المجاهدين
قُونزرقَ(، ١٦٩:آل عمران) يا فَلْينْياةَ الديالْح ونشْري ِبيِل اللَِّه الَِّذينباآلخرةاِتْل ِفي س 

، ٧٤:النساء) ومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتَْل َأو يغِْلب فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجراً عِظيماً
)ُأوذُوا ِفي سو اِرِهمِدي وا ِمنُأخِْرجوا وراجه قُِتلُوا فَالَِّذينقَاتَلُوا وألِبيِلي و منْهع نكَفِّر

و َئاِتِهميا األسِتهتَح ِري ِمننَّاٍت تَجج مِخلَنَّهألد هِعنْد اللَّهِعنِْد اللَِّه و اباً ِمنثَو ارنْه
فُسهم وَأموالَهم ِبَأن ِإن اللَّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنْ(، ١٩٥:آل عمران )حسن الثَّواِب

 واإلنجيللَهم الْجنَّةَ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعداً علَيِه حقّاً ِفي التَّوراِة 
ايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشرتَباللَِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعَأو نمآِن والْقُرو زالْفَو وه ذَِلكِبِه و تُمع

ِظيم١١١:التوبة) الْع.  
  
�b�†b�@ZòßëbÔ¾a@åß@òîÛë‡Ûa@pbàÄä¾aë@µãaìÔÛa@ÑÓìßZ)1(@ @

 منذ أزمان بعيدة، لتقنين الفروق – دوالً ومنظمات –ناضل المجتمع الدولى 
. بين اإلرهاب من جهة والمقاومة والكفاح المسلح من أجل التحرر من جهة أخرى
وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة 
استناداً لعدم الوالء والطاعة لسلطة االحتالل، واستناداً إلى حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها، والدفاع المشروع عن النفس، واالستناد إلى قرارات األمم المتحدة، 

  .حماية المدنيين أثناء الحروبواالتفاقيات الدولية الخاصة ب

                                           
صوفى حسن أبو طالب، مرجع سابق، . د:  استفاد الكاتب فى هذه النقطة من المراجع التالية)1(

. مناع، مرجع سابقهيثم . ود. على عقلة عرسان، مرجع سابق. ود. ٦٨٧-٦٨٥ص ص 
  .٣-٢ومركز دراسات الشرق األوسط، مرجع سابق، ص ص 
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أول وثيقة تنص ) م٤/٧/١٧٧٦(يمكن اعتبار إعالن االستقالل األمريكى " و 
وينطلق اإلعالن فى إقراره لحق المقاومة من مبدأ . صراحة على حق المقاومة

اعتبار السلطة العادلة تلك التى تنشأ من اتفاق المحكومين، وأن االعتداء على هذا 
ى من قبل المستعمرين يعطى الحق للناس فى قطع أى التزام لهم مع العقد االجتماع

ويؤكد النص على أن المقاومة المسلحة هى . السلطة االستبدادية كحق واجب
فى ) اإلنجليزية يومئذ(المرحلة األخيرة لالحتجاج ضد الهيمنة االستعمارية 

مرجعاً للعديد من وقد أصبح هذا النص المبكر . المستعمرات الثالثة عشر األمريكية
  .حركات التحرير الوطنى فى القرنين التاسع عشر والعشرين

م أربعة حقوق طبيعية ١٧٨٩عام ) إعالن حقوق اإلنسان والمواطن(كما أقر 
حق الملكية، حق الحرية، الحق فى األمن، الحق فى : لإلنسان ال يجوز المس بها
 النص الثانى لهذا اإلعالن  من١٣وقد اعتبرت المادة . مقاومة الظلم واالستبداد

م أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق اإلنسان ١٧٩٣الصادر فى عام 
الذى أقره مؤتمر جنيف ) إعالن حقوق وواجبات اإلنسان االجتماعى(أما . األخرى
المساواة والحرية : م فقد أقر فى المادة العاشرة حقوقاً ستة هى٩/٦/١٧٩٣فى 

 أن لكل ٤٤واعتبرت المادة . ة والضمان االجتماعى ومقاومة الظلمواألمن والملكي
  .مواطن الحق فى مقاومة الظلم ويحدد شكل المقاومة فى الدستور

وقد أقرت قواعد القانون الدولى حق الخاضعين لسلطات االحتالل فى مقاومته 
بار من وكفاحه بشتى الوسائل، وأقرت لرجال المقاومة بصفة المقاتل القانونى، واعت

وذلك فى اتفاقية الهاى الرابعة بشأن الحرب . يقع منهم فى يد العدو أسير حرب
 من المادة الرابعة التفاقية ٢/م فى مادتها الثانية، وأيضاً الفقرة أ١٨٩٩البرية عام 

  .م١٩٤٩جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والصادرة عام 
أسيس هيئة األمم المتحدة، صدر ميثاق وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وت

األمم المتحدة الذى أقر مبدأ وحق تقرير المصير فى الفقرة الثانية من مادته األولى، 
 ديسمبر ١٤ الصادرة فى ١٥١٤/١٥ منه، ولعل التوصية رقم ٥٥وأكدته المادة 
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 م والخاصة بمنح البلدان والشعوب المستعمرة استقاللها، والتى اشتهرت فيما١٩٦٠
. بعد بقرار تصفية االستعمار، تشكل النص األوضح واألكثر تقدماً على هذا الصعيد
وإذا كان ميثاق هيئة األمم المتحدة لم ينظم المقصود بحق تقرير المصير وال كيفية 
تطبيقه، إال أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد تصدت لهذا الموضوع، فأصدرت 

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام : اعدة قرارات بهذا الخصوص من أهمه
  .١٩٦١، وإنشاء لجنة تصفية االستعمار عام ١٩٦٠

 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً يطالب الدول ١٩٦٥وفى عام 
االستعمارية بالكف عن سياسة خرق حقوق الشعوب، وأخذ القرار بمشروعية كفاح 

ى من أجل حقها فى تقرير المصير الشعوب الواقعة تحت الحكم االستعمار
واالستقالل، ودعت جميع الدول إلى توفير المساعدة المادية والمعنوية لحركات 

وتأكدت هذه المعانى فى قرارى الجمعية . التحرر القومى فى األقاليم المستعمرة
 حيث تم إقرار حق الشعوب المحتلة فى ١٩٦٦ ديسمبر ١٣ نوفمبر و٣٠بتاريخ 

  .فى كفاحها من أجل الحصول على االستقاللاستخدام القوة 
 التى ١٩٧٠ أكتوبر ١٢وتوالت قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة فى 

قضت بمعاملة المناضلين األحرار المعتقلين معاملة أسرى الحرب المنصوص عليها 
، كما أقرت شرعية كفاح الشعوب المحتلة من أجل حريتها ١٩٤٩فى اتفاقية جنيف 

وسائل المناسبة مع مطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية بتقديم كافة بجميع ال
  .المساعدات لها

، ١٩٧٠ نوفمبر ٣٠ الصادر فى ٢٦٤٩وتوالى هذا التأكيد فى القرار رقم 
 ٣٠٣٤، كما صدر القرار رقم ١٩٧١ ديسمبر ٦ الصادر فى ٣٧٨٧والقرار رقم 
الثابت فى تقرير المصير  الذى نص على تأكيد الحق ١٩٧٢ ديسمبر ١٨بتاريخ 

واالستقالل لجميع الشعوب الواقعة تحت االستعمار، وأنظمة التمييز العنصرى، 
وأنواع السيطرة األجنبية األخرى، كما نص على شرعية نضال الحركات التحررية 

وهو نفس ما أكدته الجمعية العامة فى . وفقاً ألغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة
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 فى البندين الثالث والرابع، وأيضاً القرار رقم ١٩٧٣ لعام ٣٠٧٠القرار رقم 
 والذى جاء فيه أن استمرار االستعمار فى ١٩٧٣ ديسمبر ١٢ الصادر فى ٣١٠٣

جميع أشكاله ومظاهره يعتبر جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقاً طبيعياً فى 
  .النضال بكل الوسائل ضد الدول االستعمارية والسيطرة األجنبية

 أكدت الجمعية العامة لألمم ٢٣١٩ فى الجلسة رقم ١٩٧٤ ديسمبر ١٤ وفى
 البند الخامس شرعية كفاح الشعوب فى سبيل ٣٢٣٦المتحدة فى قرارها رقم 

التحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبى بكافة الوسائل المتاحة 
  .بما فى ذلك الكفاح المسلح

رهاب الدولى التابعة للجمعية العامة لألمم  قدمت لجنة اإل١٩٧٧وفى عام 
المتحدة تقريرها الذى تضمن استبعاد األعمال التى تقوم بها حركات التحرر الوطنية 
المعترف بشرعيتها لتحقيق أهدافها فى تقرير المصير واالستقالل من األعمال 

 بروتوكولين إضافيين ١٩٧٧اإلرهابية، كما أقر مؤتمر جنيف الذى عقد عام 
 أكد األول منها على اعتبار النزاعات المسلحة الناجمة ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام ال

  .عن نضال الشعوب من أجل تقرير المصير من قبيل النزاعات المسلحة المشروعة
 ٢٦/٤/١٩٩٨كما نصت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة بتاريخ 

 ال تعد جريمة، حاالت الكفاح بمختلف "فى الفقرة األولى من المادة الثانية على أنه 
الوسائل بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبى والعدوان من أجل التحرر 
وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولى، وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل 

  ".يمس الوحدة الترابية ألى من الدول العربية
ية العامة لألمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب وفى هذا السياق اعترفت الجمع

 البندان األول ١٩٧٤ لعام ٣٢٣٦الفلسطينى غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم 
 ٤٩/١٤٩ البند الثالث، وقرارها رقم ١٩٨٤ لعام ٣٩/١٧والثانى، وقرارها رقم 

متاحة  فى البندين األول والثالث، وبحقه فى استرجاع حقوقه بالوسائل ال١٩٩٥لعام 
  .كافة بما فى ذلك الكفاح المسلح
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 الصادر فى إعالن بيروت لدعم المقاومةكما أكد المشاركون فى التوقيع على 
 من مختلف ألوان الطيف الفكرى ٣٢٣ والذى شارك فيه ٢٠٠٦ مارس ٣٠

والسياسى العربى، ومن كل أقطار األمة، والعديد من دول المهجر، أكدوا إجماعهم 
مقاومة حيث يوجد احتالل، وعلى اعتبار الوحدة الوطنية على الدفاع عن ال

والديمقراطية حصن كل مقاومة ومصدر قوتها واستمرارها، كما أنه ال ديمقراطية 
فعلية وال وحدة وطنية خارج نهج المقاومة لألطماع االستعمارية والتدخالت 

  )1(.األجنبية
تحدة والقرارات التى وعلى الرغم من كل هذه الجهود التى قامت بها األمم الم

صدرت عن جمعيتها العامة، لحصر مفهوم اإلرهاب وعدم خلطه بحق المقاومة 
إال أن الواليات المتحدة األمريكية كانت غير متعاونة إلنجاح هذه ومشروعيتها، 

الجهود، بل كانت معرقلة لها، وذلك بسعيها لتغييب المعايير وإحالل االنتقائية 
، وقد تصاعد اتجاه لك بتصنيف أعمال العنف وفق هواهامحلها، لكى تنفرد بعد ذ

توسيع مفهوم اإلرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح من 
، حيث ١٩٩٦، ومؤتمر شرم الشيخ ١٩٩٣أجل التحرر، وخاصة بعد اتفاقية أوسلو 

  .ضغطت أمريكا إلدانة المقاومة المسلحة تحت اسم اإلرهاب
 سبتمبر هزة فى النظرية األمنية ١١ك فقد أحدثت تداعيات إضافة إلى ذل

األمريكية، وهزة فى القوانين، الدولية، نتج عنها تغير فى سلوك اإلدارة األمريكية 
الدبلوماسى، بلجوئها إلى لغة العنف والتهديد والحصار العسكرى واالقتصادى، 

ب، حيث صبت جام وتقسيمها العالم إلى معسكرين إما مع أمريكا أو مع اإلرها
غضبها على العرب والمسلمين، وتحت ضغط الواليات المتحدة األمريكية أصبحت 

أشبه بالحكم الذى يخضع لتأثير الالعب األقوى واألكثر تشدداً فى " األمم المتحدة 
                                           

سالح ( إعالن بيروت لدعم المقاومة، المؤتمر العربى العام الرابع لدعم المقاومة تحت شعار )1(
، مايو ٣٢٧، مجلة المستقبل العربى، العدد ٢٠٠٦ مارس ٣٠، بيروت، )المقاومة شرف األمة

  ٩٣-٧٤ص ص . ٢٠٠٦



  ٨٢ Šëþa@ÁÜ‚@òjÈÛÖa  

وفى كل مكان تقريباً على ظهر الكوكب، صارت جدارة األمم المتحدة . النادى
صفر، وغدت متهمة بالكيل بمكيالين عندما يتعلق األمر باالحترام قريبة من درجة ال

بتقييم مشكالت العالم، وفقاً لما إذا كان أحد األطراف حليفاً أم خصماً للواليات 
 وقد استغل اللوبى الصهيونى بنفوذه العالمى هذه الظروف لتشجيع )1(."المتحدة

مى، ووصم كل التطرف اليمينى فى اإلدارة األمريكية ضد كل ما هو عربى وإسال
  .حركات المقاومة المشروعة بتهمة اإلرهاب

وهكذا، فإنه فى ظل هذه الظروف، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً إلعادة تأكيد 
المفاهيم اإلنسانية السليمة للمقاومة والكفاح والحفاظ عليها وعلى شرعيتها كحقوق 

  .إنسانية ثابتة أقرتها جميع المواثيق الدولية
  
�bÈib�@Zåí†bîßòrÛbrÛa@òîÐÛþa@óÏ@òßëbÔ¾a@Z@ @

ظلت المقاومة منذ نشأتها سياسياً مع نشأة الدولة، وحتى أواخر القرن 
العشرين، قاصرة على ميدان مقاومة القهر والظلم واالستبداد، الذى كان نابعاً إما 
من مصدر داخلى؛ نتيجة لنظام ظالم أو حكم مستبد، وإما من مصدر خارجى؛ 

  .احتالل مسلحنتيجة لغزو عسكرى و
 بالغزو الفكرىحقيقة أنه كان هناك نوع آخر من المقاومة الثقافية لما سمى 

للشعوب العربية واإلسالمية، إال أن هذا النوع من المقاومة كان محدود الميدان، 
قاصراً على بعض العقول من النخبة المثقفة فى كل أمة، ولم يتصدر المشهد العربى 

حركات المقاومة الشعبية لالستعمار العسكرى هى أو العالمى، وإنما بقيت 
  .المتصدرة للمشهد العام

ولكن فى العقد األخير من القرن العشرين، وتحديداً بعد سقوط االتحاد 
السوفيتى والكتلة الشرقية، بدأ عهد جديد للنظام العالمى يسمى تارة بالعولمة وتارة 

                                           
  ١٦٤اسيو رامونيه، مرجع سابق، ص  ابني)1(
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ادى القطبية، وهو العهد الذى تربعت أخرى بالنظام العالمى الجديد وثالثة بالنظام أح
فيه الواليات المتحدة األمريكية على عرش العالم، من خالل قوتها العسكرية 
والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية واإلعالمية، حيث أصبحت هى المسيطرة على 

  .تيار العولمة، والذى جعل البعض يساوى بين العولمة واألمركة
ممارسة " مريكية على مقدرات العالم اصبحت العولمة ففى ظل هيمنة القوة األ

من طرف واحد سلطوى، يحكم العالم بالقوة، ويصوغه على شاكلته ذهنياً وسلوكياً 
بالعنف، وهو إذ يفعل ذلك فلن يجعله مثله فى علمه وانتاجيته وانضباطه واحترامه 

ا يجعله نداً، وإنما للقانون، ولن يفيض عليه من علمه الدقيق بظاهر الحياة الدنيا م
  )1(."سيفيض عليه ما يضمن التبعية، ويمكن من السيطرة واالستغالل

وهو ما جعل البعض ينظر إلى العولمة باعتبارها وجهاً آخر للهيمنة 
وفقاً لجارودى هى الوجه اآلخر للهيمنة، أو هى التسمية " واالستعمار، فالعولمة 

لعولمة هى االستعمار، يقول ريتشارد هبوت وا. البديلة للهيمنة الشاملة على العالم
العولمة هى ما اعتدنا أن نطلق عليه فى العالم الثالث ): العولمة واألقلمة(فى كتابه 

  )2(."ولعدة قرون اسم االستعمار
وانهيار االمبراطورية .. اإلرهاب العولمى (وقد عرفنا العولمة فى كتابنا 

مع بداية التسعينيات من القرن العشرين، مرحلة تاريخية بدأت : (بأنها) األمريكية
نتيجة للثورة التكنولوجية والمعلوماتية واالتصالية، بهدف تحويل العالم كله إلى 

 تسوده القيم – اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وإعالمياً –نظام موحد 
ة الغربية عامة، واألمريكية على وجه الخصوص، من خالل آليات معينة للهيمن

                                           
العولمة وحوار الحضارات، صياغة : حسن بن فهد الهويمل، الثقافة وتحديات العولمة، فى.  د)1(

عالم جديد، أعمال المؤتمر الدولى األول للحضارات المعاصرة، مركز دراسة الحضارات 
  ١٥٠، ص٢٠٠٣المعاصرة، جامعة عين شمس، 

الموقع . ٣٥إسالمية نحو العولمة، مجلة إسالمية المعرفة، العدد  كمال توفيق حطاب، رؤية )2(
  .اإللكترونى للمجلة
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كمنظمة التجارة (الشركات متعددة الجنسيات، وبعض المنظمات الدولية : تتمثل فى
، وبعض االتفاقيات الدولية، )العالمية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى

  )والشبكات العالمية للمنظمات غير الحكومية، والهيمنة اإلعالمية والقوة العسكرية
هراً أساسياً من مظاهر التطور الحضارى فالعولمة إلى جانب أنها تعكس مظ" 

أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة الذى يشهده عصرنا، هى أيضاً 
  )1(."على العالم وأمركته

وبغض النظر عن أيديولوجية العولمة، التى زعمت أنها هى بذاتها الحل 
لعملية أنها عولمة السحرى لمشكالت اإلنسانية، فإنه سرعان ما تبين فى الممارسة ا

متوحشة، صاغت مبادئها الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة 
األمريكية لتحقيق مصالحها االقتصادية والسياسية والثقافية، حتى ولو كان ذلك على 

  .حساب الدول األقل نمواً وتقدماً
ية فى العالم، وقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية هى القوة الرئيس" وهكذا 

تمكنت باستخدامها من إفساح الساحة أمامها لتحقيق مآربها وفرض قوانينها على 
. حساب الدول األخرى، حتى ولو تعارض ذلك مع القوانين الدولية المتعارف عليها

 وفقاً لرغبات – ومن بينها منظمة التجارة العالمية –حيث تعمل جميع المنظمات 
من يخالفها يتم إبادته أو تفكيكه وإعادة تركيب نظامه الداخلى اإلدارة األمريكية، و

  )2(."بما يتسق والتوجهات والمصالح األمريكية
مقاومة وبناء على ذلك ظهر ميدان جديد للمقاومة المشروعة؛ وهو ميدان 

 بما تحمله من نزعات الهيمنة والقهر واالستغالل، إذ ال يجادل أحد فى أنه العولمة

                                           
 ٤-٣عشر أطروحات، مجلة فكر ونقد، ص ص:  محمد عابد الجابرى، العولمة والهوية الثقافية)1(

 www.fikrwanakd.aljabriabed.net. الموقع اإللكترونى للمجلة
ة ورد الفعل المضاد، جريدة األهرام المصرية، عدد أحمد مجدى حجازى، أمركة العولم.  د)2(

  .٤/٢/٢٠٠٦السبت 
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ثيرة تشير إلى أن قوى العولمة المعاصرة ليست سوى امتداد عضوى ثمة شواهد ك"
وأيديولوجى لقوى االستغالل والسيطرة واالحتواء، وتعمل على تكريس التبعية من 

وإن كانت آليات تكريس التبعية قد . جانب الدول األقل نمواً لتلك األكثر نمواً
جوء لسياسة الضغط اختلفت فى ظل العولمة من االستعمار التقليدى إلى الل

  )1(."االقتصادى
وقد أعلنت حركات مقاومة العولمة، أو الحركات المضادة للعولمة، عن نفسها 
رسمياً ألول مرة فى اجتماعها األول فى مدينة بورتو أليجرى بجنوب البرازيل فى 

، ليس لالحتجاج فقط على سياسات العولمة، ٢٠٠١ يناير ٣٠ إلى ٢٥الفترة من 
كال الالمساواة والكوارث التى فجرتها فى كل مكان تقريباً من العالم، والمظالم وأش

كما حدث من قبل فى سياتل وكيبك وجنوا وأماكن أخرى، وإنما للسعى بروح 
إيجابية هذه المرة لطرح اطار نظرى وعملى يسمح بالتطلع إلى عولمة من نوع 

هم هذا فى نفس اللحظة وقد جاء اجتماع. مختلف تكون أكثر إنسانية وتضامناً وعدالً
التى انعقد فيها فى منتجع دافوس السويسرى، المنتدى االقتصادى العالمى الذى ضم 
السادة الجدد للعالم، وعلى وجه الخصوص كل أولئك الذين يقودون العولمة بصورة 
فعلية، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة 

  .تصادى والتنمية، والسبة الكبار، وحتى االتحاد األوربىالتعاون االق
 األمريكية، لتمثل الزلزال الذى قلب الدنيا ٢٠٠١ سبتمبر ١١ثم جاءت أحداث 

 االرهابية العملية ضحايا دماء بوش ادارة استثمرت" رأساً على عقب، حيث 
 ستراتيجياال برنامجها تنفيذ في االنطالق بهدف االوراق وخلط السياسية للسمسرة
 االقتصادية االستراتيجية مصالحها ويخدم بزعامتها جديد عالمي نظام القامة المبيت
 تسعى الذي البرنامج هذا .الجنسيات ومتعددة القارات عابرة احتكاراتها ومصالح

                                           
مستقبل : عبد العزيز بن عثمان التويجرى، مستقبل الحضارة اإلسالمية فى ظل العولمة، فى.  د)1(

األمة اإلسالمية، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 
  ١٣٢ص. ٢٠٠٣القاهرة، 
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 السوفييتي االتحاد وتفكك انهيار منذ كونياً لتجسيده مريكيةألا االمبريالية دارةإ
 وحدألا القطب جبروت واحتكار الشرقية، وروباأ في ييتيالسوف النمط نظمةأو

 الهامة المناطق في وخاصة ،عالمياً الهيمنة لفرض والعسكري االقتصادي
 السماء من كهدية التفجيرات عملية جاءت وقد. وسطألا الشرق كمنطقة استراتيجياً

 اتخذ ذاإف االستراتيجي، مخططهم تنفيذ في للبدء االبيض البيت في العدوان ربابأل
 التغلغل عدم "و" الشيوعية محاربة "من السوفييتي االتحاد انهيار قبل االمبرياليون
 عن الدفاع باسم عدوانيتهم لتبرير ذريعة والبلدان المناطق بعض في" السوفييتي

 من اتخذوا سبتمبر من عشر الحادي تفجيرات بعد فانهم ،"ةوالديمقراطي الحرية"
 الخطة بتجسيد للبدء ذريعة" االرهاب ضد الكونية بالحر "وأ رهابإلا محاربة

  )1 (".عالمياً للهيمنة مريكيةألا االمبريالية االستراتيجية
ونتج عن ذلك عودة االستعمار واالحتالل العسكرى بشكله التقليدى إلى العالم 
مرة أخرى، حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها فى إطار حربها على 

، ثم ٢٠٠١ باحتالل أفغانستان عام – الذى تم إلصاقه بالعرب والمسلمين –اإلرهاب 
وهكذا اتسع ميدان المقاومة المسلحة المشروعة ليشمل إلى . ٢٠٠٣العراق عام 

  .جانب فلسطين المحتلة، وجنوب لبنان، العراق وأفغانستان
وبعد هذه األحداث توسعت الواليات المتحدة األمريكية فى إطالق صفة 

رهاب على كل أفعال المقاومة المشروعة ضد الهيمنة األمريكية واالحتالل اإل
العسكرى األمريكى واإلسرائيلى، وهكذا وجدنا تقرير وزارة الخارجية األمريكية 

من % ٩٠" والمتعلق باإلرهاب الدولى يؤكد أن ١/٥/٢٠٠١الصادر بتاريخ 
ع دول فى العالم قد المتهمين باإلرهاب هم من العرب والمسلمين، وأن هناك سب

                                           
 الدولة رهابإ عولمة ممارسة: سبتمبر ١١ ـل الخامسة السنوية الذكرى في أحمد سعد، )1(

 ١٢/٩/٢٠٠٦، مقال منشور بتاريخ العالميين منألوا االستقرار قواعد ينسف المنظّم مريكيةألا
  www.rezgar.com: على موقع
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وضعها التقرير فى قائمة الدول المتهمة باإلرهاب ومساندته ودعمه، منها أربع دول 
عربية هى سورية ولبنان والسودان وليبيا، وواحدة إسالمية هى إيران، أما الدولتان 
اللتان تقعان خارج الدائرة العربية واإلسالمية، فهما كوبا وكوريا الشمالية، وقد تم 

ما فى القائمة العتبارات سياسية حيث ال يخفى ما تكنه الواليات المتحدة من وضعه
كما يذكر التقرير عشرين منظمة إرهابية فى العالم، منها . عداء لهاتين الدولتين

ويعتبر التقرير أن األسرى . ثالث عشرة منظمة تناضل ضد العدو الصهيونى
فون اللبنانيون هم أسرى عند الصهاينة لدى حزب اهللا هم رهائن، بينما المخطو

الدولة اإلسرائيلية، وشتان بين كلمتى أسرى ورهائن؛ ألن األسر هو حق من حقوق 
الدولة اآلسرة، أما الخطف أو االحتجاز أو االرتهان فهى أعمال مشينة تقوم بها فئة 

وهذا االعتبار الذى جاء به تقرير . أو فئات إرهابية خارجة على القانون الدولى
رجية األمريكية، إنما يدلل على شرعية ما قامت به دولة الكيان الصهيونى الخا

بالرغم من خطفها ألناس مدنيين من بيوتهم، كما يدل على خروج حزب اهللا على 
 مع أن الصهاينة الذين أسرهم - حسب التقرير األمريكى المتحيز –القانون الدولى 

هذا هو المنطق . ن فوق التراب اللبنانىحزب اهللا هم من الجنود القتلة الغزاة الجاثمي
  )1(."المعاصر الذى يحمله النظام العالمى الجديد، ويريد أن يفرضه على اآلخرين

الواليات المتحدة األمريكية هى التى أسقطت مفهوم الشرعية " وهكذا نجد أن 
الدولية، وهى ال تترك أية فرصة لصديق لها وال لعميل أن يقنع ساذجاً منا بأنها 
ليست خصماً لنا، وال أنها دون إسرائيل فى خصومتها للعرب، فى فلسطين وفى 
غيرها من القضايا المثارة، وهى وإسرائيل ال تتركان فرصة لصديق لهما أن يقنع 
ساذجاً وطنياً بأنهما تبغيان أى نوع من السالم معنا، وال بأن تعترفا بآدمية هذا الذى 

  )2()."العرب(نسميه نحن 

                                           
  ٣٦ عبد الرحمن عمار، مرجع سابق، ص)1(
  ١١٩ ص طارق البشرى، مرجع سابق،)2(
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 من بلطجة إسرائيلية – ٢٠٠٦أغسطس / فى يوليو–ى لبنان وما حدث ف
وعدوان غاشم على الشعب اللبنانى المسالم بدعم كامل من الواليات المتحدة 
األمريكية، وباستخدام السالح األمريكى، من إبادة للبشر وتدمير للبيوت والطرق 

ل على وحدة والكبارى، وتحويل لبنان إلى مجموعة من الخرائب المهدمة، أكبر دلي
  . العدو األمريكى الصهيونى

ففى خالل خمسة وعشرين يوماً فقط من العدوان اإلسرائيلى على لبنان، سقط 
 ٢٧منهم من األطفال، فضالً عن % ٣٠ شهيداً من المدنيين العزل ٩٦٧خاللها 

 ٣٢٩٣ من أفراد المقاومة اللبنانية، إضافة إلى ٥٥عسكرياً وشرطياً لبنانياً، و
 منزالً، وبلغت خسائر البنية التحتية وحدها ٦٨٠٠ جسراً و ١٤٥وتدمير جريحاً، 
 مليار دوالر، خالف الخسائر الناجمة عن انهيار السياحة واالستثمارات ٢,٨حوالى 

والقطاع المالى والنقل والمواصالت والطيران وكل األنشطة االقتصادية األخرى، 
مجتمع الدولى الستصدار قرار من ظلت الواليات المتحدة تقف حائالً دون توصل ال

مجلس األمن بوقف إطالق النار، بحجة إعطاء الفرصة إلسرائيل للقضاء على 
  .مقاومة حزب اهللا فى الجنوب اللبنانى

ومما يؤكد وحدة العدو األمريكى الصهيونى، ما كتبه وليم كريستول أحد كبار 
يكلى ستاندارد بتاريخ المنظرين الرئيسيين فى تيار المحافظين الجدد، فى مجلة و

" إنها حربنا: " فى سياق حديثه عن العدوان اإلسرائيلى على لبنان قائال٢٤/٧/٢٠٠٦ً
تقطع كل المحاوالت الرامية إلى وضع حدود بين أمريكا وإسرائيل ) نـا(وهذه الـ 

فليست إسرائيل األخت الصغرى المدللة ألمريكا، وليست أمريكا محامياً إلسرائيل، 
جهان لعملة واحدة، وهما معاً يمثالن خندقاً واحداً فى الحرب على العرب ولكنهما و
  !!.والمسلمين 
وهذا ما يفسر تلك المماطلة الطويلة التي لجأت إليها أميركا أثناء العدوان " 

الهزيمة أمام الراديكالية اإلسالمية ممثلة بحزب أن اإلسرائيلي األخير على لبنان، إذ 
 . في خانة المنظمات اإلرهابية، ال يمكن أن تقبل بها أميركااهللا اللبناني المصنف
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ولذلك قامت بضخ جميع أنواع األسلحة الذكية منها والغبية للجيش اإلسرائيلي الذي 
خيب أداؤه آمال الرئيس بوش وشلة المحافظين الجدد الذين راحوا يعدون العدة 

ير الذي مارسته السيدة فالحرب هي حربنا وهذا ما يفسر الضغط الكب .لجولة جديدة
كوندوليزا رايس على حكومة إيهود أولمرت إلطالة أمد الحرب على أمل تحقيق 
نصر كبير للجيش اإلسرائيلي، يكون فاتحة لعدوان آخر وحروب أخرى ضد 

حرب " حربنا"إنها  .١٣/٨/٢٠٠٦سوريا وإيران كما كتب جدعون ليفي في هآرتس 
 أن يرى أعالم من مي، لذلك ليس غريباًالمحافظين الجدد على العالم اإلسال

 عالمية جديدة قد بدأت، وهذه الحرب العالمية ذات ميدان المحافظين الجدد أن حرباً
، ليس كل العالم اإلسالمي ألن معظم دول محدد يتمثل في العالم اإلسالمي، وطبعاً

حرب تشن إن هذه ال .العالم العربي واإلسالمي ترتبط بأميركا بعالقات ودية وتبعية
على كل قوى الممانعة في العالم اإلسالمي التي توصف من قبل الرئيس األميركي 

، أي إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس وقوى المقاومة في "الفاشية اإلسالمية"بـ
الجدية "العراق وتنظيم القاعدة التي مازالت تحول دون نجاح أميركا في حربها 

 بيان المحافظين الجدد لتشجيع الرئيس بوش كما جاء في" والناجحة على اإلرهاب
  )1 (".في حربه على اإلرهاب

لقد سقط الحياء الدولى، ولم تعد الواليات المتحدة األمريكية تهتم بضرورة 
وجود أية صياغة فكرية ألى نمط للشرعية يستر تصرفاتها وأفعالها، ولم يعد يهمها 

  .مط شرعيتهاأن يقوم ثمة نوع من التقبل العام لمنطقها أو لن
!! وها هى الواليات المتحدة األمريكية تمد إسرائيل علناً بالقنابل الذكية والغبية 
لتقتل بها األطفال اللبنانيين األبرياء داخل مالجئهم فى مذبحة مروعة راح ضحيتها 

، وقد ١٩٩٦ لتذكرنا بمذبحة قانا ٢٠٠٦ فرداً أغلبهم من األطفال فى بلدة قانا ٥٩
                                           

تركى على الربيعو، تأمالت بعد نصف عقد من إعالن الحرب على اإلرهاب، مقال منشور .  د)1(
  www.aljazeera.net:      على موقع
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 كما ذكرت جريدة األهرام المصرية فى عددها –يطانية موثوقة كشفت مصادر بر
 عن وجود آثار تلوث بإشعاع اليورانيوم فى بعض قرى – ٢٩/١٠/٢٠٠٦بتاريخ 

الجنوب اللبنانى، األمر الذى يرجح استخدام إسرائيل أسلحة جديدة منتجة من 
دكتور وقال ال. اليورانيوم المخصب وليس المستنفذ خالل عدوانها على لبنان

كريسى بابسى المسئول البريطانى فى اللجنة األوربية لمخاطر اإلشعاع، أن عينات 
أخت من تربة بعض القرى اللبنانية التى تعرضت لقصف إسرائيلى مكثف، أظهرت 
وجود آثار إشعاعات متصاعدة، وقد تم إرسال هذه العينات إلى معمل هارويل فى 

دفاع البريطانية حيث تأكد هناك وجود أكسفورد شير الذى يعمل لخدمة وزارة ال
  .تركيز لنظائر اليورانيوم المشع فى العينات نفسها

ورغم ذلك يخرج علينا الرئيس األمريكى بوش بمنتهى الوقاحة ليدافع عن 
أعتبر بوش فى حوار مع قناة فوكس األمريكية أن " مجزرة قانا الثانية حيث 

رعب الذى يشعر به مليون إسرائيلى المجزرة مبررة، وزعم أنها توازى بشاعة ال
من صواريخ حزب اهللا، وأضاف بوش فى تصريحاته االستفزازية أن إسرائيل فى 

وقال أن ما أسماه بالجماعات اإلرهابية فى لبنان وفلسطين . حالة دفاع عن النفس
والعراق تخاف من الديمقراطية، وأن الحل لما وصفه بالشمولية اإلسالمية هو 

ما يحدث اليوم هو صدام بين من ينشدون الحرية وبين من يعتنقون الحرية، وأن 
  ؟!!!)1(."فكراً يقوم على الكراهية

وهو نفس المنطق الذى دفع الواليات المتحدة الستخدام حق الفيتو فى مجلس 
األمن لمنع صدور قرار بإدانة إسرائيل فى مذبحتها األخيرة فى قرية بيت حانون 

 ٢٣، والتى راح ضحيتها أكثر من ٨/١١/٢٠٠٦وم شمال قطاع غزة بفلسطين ي
شهيد فلسطينى أغلبهم من األطفال والنساء، وهو القرار الذى وافق عليه مجلس 

  !!.األمن بأغلبية األصوات وضربه فى مقتل الفيتو األمريكى 

                                           
  الصفحة األولى. ٢/٨/٢٠٠٦ جريدة الوفد، عدد األربعاء )1(
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 رئيس وزراء تونى بليركما أعلن التابع المخلص للسيد األمريكى المدعو 
التى تشنها الواليات المتحدة بمشاركة بريطانيا فى الشرق الحملة " بريطانيا أن 

األوسط والعراق وأفغانستان تهدف إلى تغيير قيم المسلمين وليس األنظمة فقط 
وربط بلير فى تصريحاته العنصرية بين العدوان اإلسرائيلى المتواصل على ) ؟(!!!

 اإلسالم الحديث لبنان وغزة وبين مشكلة ما وصفه بالتطرف والتباين الكبير بين
وقال بلير فى كلمة أمام مجلس لوس أنجلوس للقضايا . والرجعى حسب مزاعمه

الدولية، تحض على الكراهية الدينية، أنه البد من القضاء على التطرف من خالل 
القوة العسكرية ومن جذوره، ودعا المجتمع الدولى إلى إبداء تعاطف أكبر مع 

  )1(."لة العبريةإسرائيل، مؤكداً دعم بالده للدو
والخالصة، أنه مع بداية األلفية الثالثة فإن ميادين المقاومة المشروعة قد 
اتسعت كثيراً عن ذى قبل، فلم تعد قاصرة على مقاومة العدو الصهيونى فى 
فلسطين وجنوب لبنان، وإنما اتسعت لتشمل مقاومة االحتالل والقهر العسكرى 

اؤها فى أفغانستان والعراق أيضاً، إضافة إلى الذى تمارسه الواليات المتحدة وحلف
ظهور ميدان آخر للمقاومة هو مقاومة الهيمنة األمريكية فى ظل العولمة فى 

  .جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية

وهكذا يمكن القول اليوم أن أزمة العالم األحادى القطب ستعيد مفهوم المقاومة 
األمر الذى يعنى ببساطة أن التزايد . والميادينبقوة وبشكل متعدد األشكال 

المضطرد للعنجهية األمريكية يعزز بشكل مضطرد أيضاً أشكال المقاومة فى 
وأخيراً، فإن االحتالل والقهر واالستبداد يولدون . الشمال والجنوب على حد سواء

فكرة الشعور بالكراهية والرغبة فى االنتقام والخالص والتحرر، وفكرة المقاومة 
أصيلة ومتأصلة فى النفس البشرية التى ترفض الظلم والقهر، وأكثر تأصالً فى 
صميم العقلية العربية اإلسالمية، ومن السهل جداً من خالل هذا اإلطار اإلسالمى 

ليصبح العالم كله، وعلى األخص الدول . أن تولد كل يوم حركة مقاومة جديدة
  . المشروعة ضد قوى القهر واالستعمار والظلمالعربية واإلسالمية، ميداناً للمقاومة

                                           
  الصفحة األولى. ٣/٨/٢٠٠٦ جريدة الوفد، عدد الخميس )1(
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شر من سبتمبر هو ذلك التداخل الذى جرى إن من أخطر تداعيات الحادى ع" 

بين العمل اإلرهابى اإلجرامى فى جانب، والمقاومة الوطنية المشروعة ضد 
االحتالل فى جانب آخر، وإسرائيل من جانبها لم تضيع وقتاً فى تكريس ذلك 
التداخل، بل والوصول به إلى مرحلة خلط األوراق، فالحكومة اإلسرائيلية عبرت 

يلة من وقوع حادث نيويورك وواشنطن عن أن ما حدث هو امتداد بعد ساعات قل
للعمليات االستشهادية الفلسطينية، ويجب أن نعترف فى شجاعة مع الذات وصدق 
مع النفس أن قطاعاً كبيراً من الرأى العام العالمى عموماً واألمريكى خصوصاً، قد 

كافة صوره وأشكاله، قبل التشبيه اإلسرائيلى فى غمار الرفض الشديد لإلرهاب ب
وإدانة جرائمه وممارساته، حتى كادت تضيع الحقيقة فى الزحام، بحيث نجد أنفسنا 

  )1(."أمام حقائق مقلوبة وتفسيرات مغلوطة
كثيراً من القوى المعادية للعروبة واإلسالم اندفعت منذ الساعات " والحقيقة أن 

ات الجزافية إلى ما أطلقوا األولى لوقوع ذلك الحادث المأساوى فى توجيه االتهام
عليه اسم اإلرهاب اإلسالمى، فى محاولة خبيثة لتصفية حسابات تاريخية والعبث 

  )2(."بملفات قد التكون طرفاً مباشراً فى ذلك الحادث
 والذى ينم عن عداء كامن ومتجذر فى –ولكن هل هذا الخلط المتعمد لألوراق 

هذه الظروف االستثنائية فقط ؟ أم أن له  وليد –العقلية الغربية للعرب والمسلمين 
  .دوافع أخرى وجذوراً بعيدة تمتد إلى ما قبل هذا الحدث ببعيد ؟

                                           
  ٣٠٩ألصل والصورة، مرجع سابق، صمصطفى الفقى، العرب ا.  د)1(
  ٢٧٩ المرجع السابق، ص)2(
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 سبتمبر وما تالها من تداعيات ال تمثل إال ذروة ١١الحقيقة أن أحداث 
الموقف العدائى بين الغرب والعالم العربى واإلسالمى، وأن هناك جذوراً بعيدة 

د لسنوات طويلة أصلت لهذه الحالة من الخلط المتعمد وقديمة من العداء تمت
لألوراق بهدف تحقيق مكاسب لم يكن لها أن تتحقق إال فى ظل هذه الظروف 

  .االستثنائية

، الغطاء األيديولوجى لكل نزعات العداء تجاه بفقد شكلت الحرب ضد اإلرها
غرب، وأعادت العرب والمسلمين، وحققت حالة شك عام بالجاليات اإلسالمية فى ال
حيث يصبح هذا . فكرة تفوق الثقافة الغربية واإلنسان الغربى وازدراء اآلخر بقوة

اآلخر لطيفاً فقط عندما يكون عبداً خاضعاً، وبقدر ما بحث عن استقالليته 
االعتبارية والثقافية والسياسية بقدر ما كان موضوع شك وريبة، وبالتالى محاصرة 

  !!.وعداء وكراهية 
 تتبع المراحل التى مر بها العداء الغربى للعرب والمسلمين، والذى ويمكننا

أوصلنا إلى هذه الحالة من الخلط المتعمد بين اإلرهاب والمقاومة بهدف إدانة 
  :المسلمين والعرب، من خالل ثالث مراحل كالتالى

وتمتد منذ القرن العاشر، وحتى نهاية القرن الثامن عشر : مرحلة الجذور .١
  .الميالدى

  .وتمتد خالل القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين: مرحلة البدايات .٢
والتى بدأت فى مطلع األلفية الثالثة مع بداية القرن الحادى : مرحلة الذروة .٣

  .والعشرين
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 بها الغرب للشرق اإلسالمى، نظرة عداء دفاعى فى كانت النظرة التى نظر" 

فتاريخ الصالت بين الشرق المسلم ... البداية تحول إلى عداء هجومى فيما بعد 
والغرب المسيحى تاريخ مألته العداوة المستديمة والشك المتبادل فى النوايا، لذا فإنه 

م والمسلمين من غير المستغرب أن تكون الصورة التى كونها الغرب عن اإلسال
  )1 (."صورة مشوهة

إن الفكر الغربى يتحرك وفق مجموعة من المسلمات التى تخالف بقوة الدعوة 
اإلسالمية فى مبادئها ومسلماتها، وبالتالى فإن األصل فى العالقة الفكرية بين الغرب 
واإلسالم، لم يكن يوماً من األيام التوافق، وإنما كانت العالقة دائماً تميل إلى 

  .مواجهة وعدم االتفاقال
إن استقراء ومتابعة التاريخ يؤكد وجود تراث يقارب ألف عام من العداء بين " 
ونعنى به هنا الكنيسة األوربية الغربية وصناع القرار وكذلك التيارات (الغرب 

وبين اإلسالم والمسلمين وضد النبى صلى اهللا عليه وسلم، ولم ) الفكرية غير الدينية

                                           
محمد عصفور، صورة اإلسالم والمسلمين فى األدب الغربى حتى القرن الثامن عشر، .  د)1(

  ٥٢ص. ١٩٧٨مارس /مجلة عالم الفكر الكويتية، العدد الرابع، يناير
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خ البشرية، وفى الغرب تحديداً، أن استمر العداء تجاه أى شخص يحدث فى تاري
  )1 (."بمثل هذه الحماسة واالستمرار المتجدد والصور المختلفة الملفتة للنظر

نعم، إن التاريخ يؤكد لنا أن جذور العداء بين الغرب واإلسالم تعود إلى فترة 
ول عنها أدوين كالفبرلى  تلك الحروب التى يق– أو أبعد قليالً –الحروب الصليبية 

ولم يكن الدين . لم تكن حروباً من أجل نشر العقيدة، بل كانت غزواً لألرض" أنها 
فى هذه الحروب سوى عامل لبعث حمية الشعوب، وبطبيعة الحال استعملت الدعاية 

وقد مر ... ضد اإلسالم كل ألوان الكذب إلشعال شعور الشعوب المسيحية ضده 
روب عهد طويل، ولكن هذا العهد الطويل لم يمح الخزى على نهاية هذه الح

استمر تيار الدعاية يتدفق ضد . واألكاذيب التى خلفها الصليبيون فى بالد المشرق
ومن أجل ذلك فقد امتألت عقلية السواد ... المسلمين باألكاذيب إلى جميع أوروبا 

الم والمسلمين، ولم األعظم من أبناء أوربا بكثير من المعلومات المكذوبة عن اإلس
تتمكن حركة تثقيف الشعوب فى العصر الحديث من إزالة هذه األفكار بعد، ويكفى 
للداللة على ذلك أن نرجع إلى األدب الشعبى فى أوروبا من إيطاليا إلى انجلترا 
لنجد عدداً ال يحصى من األحكام غير الصحيحة على عقيدة المسلمين وعاداتهم 

والمسلمون اليوم على حق . نبى المسلمين بصفة خاصةبصفة عامة، وعلى محمد 
حين يغضبون لما يتردد من أنباء غير صحيحة عنهم وعن ديانتهم فى صحفنا 
اليومية والشهرية، وفى صحفنا الكنسية األسبوعية، بل وفى عظات القساوسة 

  )2 (."المسيحيين وفى أقاصيصنا بل وكتبنا المدرسية

                                           
رب من نبى اإلسالم، كتاب األصول الفكرية لموقف الغ.. باسم خفاجى، لماذا يكرهونه؟ .  د)1(

  ٢٠ص. ٢٠٠٦مجلة البيان، السعودية، أكتوبر 
، الشرق األدنى مجتمعه )محرراً(كويلر ينج . ت: كالفبرلى، الدين اإلسالمى، فى.  أدوين أ)2(

  ١٤٥-١٤٤ص ص . ٢٠٠٢عبد الرحمن أيوب، مكتبة األسرة، . د: وثقافته، ترجمة
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منذ العصور الوسطى وفترات الحروب الصليبية إذاً فهناك تشويه متعمد بدأ 
ضد اإلسالم والغرب، لعب فيه المستشرقون دوراً بارزاً، إضافة إلى ما لعبه 
المحاربون والمغامرون من أدوار ال تقل خطورة، فى شحن العقلية الغربية بكل 

  .أسباب العداء تجاه اإلسالم والمسلمين والشرق العربى
عمد فى كتب التاريخ الغربية، وفيما يكتب عن العرب وينتشر هذا التشويه المت
فكتب التاريخ العام التى تعرض اإلسالم للغربيين . والمسلمين فى الصحف الغربية

) قصة الحضارة(لويلز، و) تاريخ العالم(للسير جون هامرتن، و) تاريخ العالم(مثل 
يندرج معها لكلود كاهن، ويمكن أن ) تاريخ الحضارات العام(لوول ديورانت، و

معظم . "كتب التاريخ العام التى تدرس فى المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات
هذه الكتب تلخص تاريخ اإلسالم بفصل صغير ال يتجاوز، فى العادة، بضع 
صفحات، وال تتناول هذا التاريخ كجزء أساسى فاعل من تاريخ العالم، وإنما 

ريخ األوربى فى العصور الوسطى، أو كحاشية البد منها لتوضيح جوانب من التا
من خالل عرضها لحركات االستكشافات الجغرافية والغزوات االستعمارية فى 

  )1 (."العصور الحديثة
 دوراً هاماً فى غرس بذور العداء ومد جذور الكراهية المستشرقونوقد لعب 

ضد اإلسالم والمسلمين فى الغرب، وذلك من خالل رسم الصورة األولية 
  .نطباعات األولى عن اإلسالم والمسلمين فى العقلية الغربيةواال

وترجع البدايات األولى لالستشراق لدى بعض الباحثين إلى مطلع القرن 
الدافع لهذه البدايات المبكرة لالستشراق يتمثل فى ذلك "وقد كان . الحادى عشر

ة، كما الصراع الذى دار بين العالمين اإلسالمى والمسيحى فى األندلس وصقلي
                                           

دراسات إسالمية، المختار من عالم : ابات الغربية، فىمحمد توفيق حسن، اإلسالم فى الكت.  د)1(
. ١٩٨٤أحمد أبو زيد، وزارة اإلعالم الكويتية، . حمد يوسف الرومى ود: ، إشراف)١(الفكر 
  ٣٤ص
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دفعت الحروب الصليبية بصفة خاصة إلى اشتغال األوربيين بتعاليم اإلسالم 
وقد نشط الالهوتيون المسيحيون فى ذلك الوقت ضد اإلسالم وزعموا أن . وعاداته

اإلسالم قوة خبيثة شريرة وأن محمداً ليس إال صنماً أو إله قبيلة أو شيطاناً، وغذت 
ولم يكن الهدف بطبيعة الحال هو عرض . لالتينييناألساطير الشعبية خيال الكتاب ا

صورة موضوعية عن اإلسالم، فقد كان هذا أبعد ما يكون عن أذهان المؤلفين فى 
وقد اعترف أحد ممثليهم وهو جيبير دونو جينت بأنه ال يعتمد فى . ذلك الزمان

نه ال كتاباته عن اإلسالم على أية مصادر مكتوبة، وأشار فقط إلى آراء العامة وأ
يوجد لديه أية وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب، ثم قال مبرراً كتاباته غير 

ال جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن : (العلمية
نظرة الغرب إلى (، وقد أطلق ساذرن على هذه الفترة فى كتابه )يتصوره المرء

  )1 (." الجهالةعصر: عنوان) اإلسالم فى القرون الوسطى
م كان العلماء المسيحيون فى أوربا يعملون جاهدين على ١١٣٠وبدءاً من عام 

ترجمة الكتب العربية فى الفلسفة والعلوم، وكانت هناك فى القرن الثانى عشر أيضاً 
بعض المحاوالت للتعرف على اإلسالم بقدر من الموضوعية ولكن مع الهدف 

واألمر المهم بالنسبة لتطور . التعاليم اإلسالميةالواضح والمعلن وهو محاربة هذه 
االستشراق كان االقتناع بضرورة تعلم لغات المسلمين إذا أريد لمحاوالت تنصير 

ومن بين من تبنى هذا الرأى الذى فرض نفسه . المسلمين أن تؤتى ثمارها بنجاح
م ١٣١٢بالتدريج روجر بيكون ورايموند ليل وقد صادق مجمع فيينا الكنسى عام 

  .على أفكارهما وتم تنفيذ ذلك فى جامعات باريس وبولونيا وأكسفورد
وفى القرن السادس عشر وما بعده، أدت النزعة اإلنسانية فى عصر النهضة 
األوربية إلى دراسات أكثر موضوعية من ذى قبل، ومن ناحية أخرى ساندت 

  .البابوية الرومانية دراسة لغات الشرق من أجل مصلحة التبشير

                                           
  ١٤٧-١٤٦ص ص .٢٠٠١محمود حمدى زقزوق، هموم األمة اإلسالمية، مكتبة األسرة، .  د)1(
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وفى القرن السابع عشر بدأ المستشرقون فى جمع المخطوطات اإلسالمية، 
وأنشئت كراسى للغة العربية فى أماكن مختلفة، ومما هو جدير بالذكر أن قرار 

م قد نص صراحة على ١٦٣٦إنشاء كرسى اللغة العربية فى جامعة كمبردج عام 
ارتنا مع األقطار تقديم خدمة نافعة للملك والدولة عن طريق تج: (خدمة هدفين

الشرقية، وتمجيد اهللا بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤالء 
  ). !!الذين يعيشون اآلن فى الظلمات

وقد كان للمد االستعمارى فى العالم اإلسالمى دوره فى استخدام فئة من 
لمسلمين عن المستشرقين للمساعدة على تحقيق األهداف االستعمارية فى بالد ا

دخول اليهود إلى مجال خاصة بعد . طريق دراساتهم الموجهة إلى خدمة االستعمار
 بوصفهم أوربيين ال بوصفهم يهود ليصبحوا عنصراً أساسياً فى حركة االستشراق

االستشراق األوربية المسيحية، وليستطيعوا تحقيق أهدافهم فى النيل من اإلسالم، 
  .لبية المستشرقين المسيحيينوهى أهداف تلتقى مع أهداف غا

وقد كان هدف المستشرقين اليهود األول هو محاولة إضعاف اإلسالم 
حيث . والتشكيك فيه، وهدفهم الثانى هو خدمة الصهيونية فكرة أوالً ثم دولة ثانية

. ظل اليهود طوال تاريخهم يتحينون كل فرصة متاحة ليكيدوا لإلسالم والمسلمين
ستشراق باباً ينفثون منه سمومهم ضد اإلسالم والمسلمين، وقد وجدوا فى مجال اال

فدخلوا هذا المجال مستخفين تحت رداء العلم، كما وجدوا فى الصهيونية باباً آخر 
  )1 (.يفرضون منه سيطرتهم على العرب المسلمين

قاموا باالستشراق لغرض دينى أكثر منه شيئاً آخر، وهذا الغرض " فاليهود 
والتشكيك فيه بكل وسيلة ممكنة، وتركزت أهداف االستشراق هو إضعاف اإلسالم 

                                           
  ١٥٤-١٤٧ص ص .  المرجع السابق)1(
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 على خلق التخاذل الروحى، وإيجاد الشعور بالنقص فى – أخيراً –مع تنوعها 
  )1 (."نفوس المسلمين، وحملهم من هذا الطريق على الخضوع للتوجهات الغربية

قياس وهكذا يمكن القول بأن االستشراق فى دراسته لإلسالم ليس علماً بأى م
علمى، وإنما هو عبارة عن أيديولوجية خاصة يراد من خاللها ترويج تصورات 
معينة عن اإلسالم بغض النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو 

  .على أوهام وافتراءات
يفتقد المرء الموضوعية فى كتابات معظم المستشرقين عن الدين " حيث 

يكتبون عن ديانات وضعية مثل البوذية والهندوكية اإلسالمى فى حين أنهم عندما 
فاإلسالم فقط من بين كل الديانات . وغيرها يكونون موضوعيين فى عرضهم لها
والمسلمون فقط من بين الشرقيين . التى ظهرت فى الشرق والغرب هو الذى يهاجم
ولعل . لماذا ؟: ويتساءل المرء. جميعاً هم الذين يوصمون بشتى األوصاف الدنيئة

فقد كان . تفسير ذلك يعود إلى أن اإلسالم كان يمثل بالنسبة ألوروبا صدمة مستمرة
وحتى نهاية القرن السابع عشر كان الخطر . الخوف من اإلسالم هو القاعدة

 تهديداً مستمراً بالنسبة – فى اعتقادهم –العثمانى رابضاً عند حدود أوربا ويمثل 
 بأن – كما يقول إدوارد سعيد –كن القول ولهذا يم. للمدنية المسيحية كلها

ومن هنا ... االستشراق من الناحية النفسية يعد صورة من صور جنون االضطهاد 
إن سيف محمد والقرآن هما أكثر األعداء الذين عرفهم : (يمكن فهم ما يقوله موير

اوم ، وما يزعمه فون جرونيب)العالم حتى اآلن عناداً ضد الحضارة والحرية الحقيقية
فهو . من أن اإلسالم ظاهرة فريدة ال مثيل لها فى أى دين آخر أو حضارة أخرى

دين غير إنسانى وغير قادر على التطور والمعرفة الموضوعية، وهو دين غير 
  )2 (."أخالقى وغير علمى واستبدادى
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ما أشبه الليلة بالبارحة، أليست هذه األفكار، بل واأللفاظ، التى  !! عجباً 
يستخدمها هؤالء هى نفس ما روجه أحفادهم فى أواخر القرن العشرين يروجها و

أمثال هنتنجتون وفوكوياما وبرنارد لويس ولويس ماسينيون ممثلين للعلماء 
  !!والمفكرين، وبوش االبن وتابعه تونى بلير ممثلين للساسة والحاكمين 

رحلة عند وبالطبع لم يتوقف العداء الصليبى الغربى ضد المسلمين فى هذه الم
العديد من األفكار والكتابات وتشويه الصورة المتعمد فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى 

 ضد العرب والمسلمين، مثلت الحمالت الصليبية على الممارسات اإلرهابية الغربية
الشرق اإلسالمى ذروة هذه الممارسات اإلرهابية البشعة، حيث شنت أوروبا ثمانى 

سالمى، بدأت منذ منتصف القرن الحادى عشر، حمالت صليبية على الشرق اإل
أى ما يقرب من مائتين وخمسة وعشرين . واستمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر

مارس خاللها الصليبيون الغربيون أبشع أنواع القهر واإلرهاب والتعذيب . عاماً
يصف كاهن مدينة لوبى ريموند واجيل سلوك " حيث . والقتل ضد المسلمين

حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى : ن حينما دخلوا القدس فيقولالصليبيي
قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقطعت رؤوس بعضهم، فكان أقل ما أصابهم، 
وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى األسوار، 

ى فى شوارع وكان ال ير. وحرق بعضهم فى النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل
القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم فال يمر المرء إال 

كما يذكر التاريخ ... ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه . على جثث قتالهم
م قد ذبحت ١٠٩٩ مايو عام ١٥أن الحملة الصليبية عند دخولها بيت المقدس فى 

وفى . سبحت الخيل إلى صدورها فى الدماءأكثر من سبعين ألف مسلم، حتى 
  )1 (."أنطاكية قتلوا أكثر من مائة ألف مسلم
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وهكذا يتضح لنا جذور الحقد الدفين على اإلسالم، والتى استمرت فى النمو 
واالزدهار لتظهر بداياتها كبراعم صغيرة فى مرحلة تالية، وليستمر النمو لتثمر 

  . الثالثةة فى األلفيإرهاباً غربياً ضد اإلسالم والمسلمين
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