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 نظرات حول اإلرهـــــاب والجهـــــاد
 

 د. عبد الرافع حمد األمين() 
 المقدمة: 

م ارنعدة لنردر حقددهم 2001لقدد اخذدا البروندون مدن ثحددام ردوخمور 
ورمومهم ضد اإلردمم والمرديمننو وروجدوا ميداهنم صندر  دحنحة  ند و 
ف وث وح اإلرمم نقخرن فد  ثاهدان النداي فد  البدرب واإلرهداب والخ در  

 والخع  بو ورفض حقوق اآلذرننو ومعاداة الحضارة والخقد م .
و يى الرصم من ثنَّ العالم اإلرمم  ثدان خيد  اححددام لمدا فنهدا مدن 
قخل احورناء؛ إالَّ ثنَّ خي  اححدام خركت آثاراً ريونة واضحة  يى  دورة 
ن اإلرددمم فدد  العددالم لمجددرد ثنَّ مرخكودد  خيدد  اححدددام رومددا نكونددون مدد

المريمننو حنَّ العالم البرو  خجاهل هدا  اإلداندة الواضدحة مدن قاودل العدالم 
 اإلرمم . 

وقد نجحت وعض ورائل الد انة البرونة ف  الخركنز  يى ما ودر من 
فات فدد  اليخددرة احذنددرةو ورو ددت هددا   وعددض ثوندداء المردديمنن مددن خ ددر 

بو وخجاهيدت الورائل اإل ممنة و دورة ثو ودرذرب ودنن اإلردمم واإلرهدا
 . (1)احرواب احرارنة لها  اححدام

وظهددر كددال  ثنَّدد  كيمددا خ ددا د مدددال ال ددحوة اإلرددممنة زادت حدددة 
الضدروات الموجهدة إلددى اليكدر اإلرددمم و واردخدت البددارة  يدى العددالمنن 
العرو  واإلرمم  إلضعاف  دمودهماو والنندل مدن كرامخهمداو وجعيهمدا 

 لخوعنة. مردودنن إلى ثوا ر الخذي ف وا

                              
()  ثرددخاا مرددا دو كينددة الرددرنعة والدرارددات اإلرددممنة وجامعددة إفرنقنددا العالمنددة )الذر ددوم– 

 الر ـودان(.
ن وزارة احوقداف وجمهورندة حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنر: ريرية قضانا إرممنةو خ ددر  د (1)

 .9م ر العرونةو المقدمةو ص 
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ومن ثرالنب البارة  يى اليكر اإلرمم  خرذنر الثقافة البروندة لهددم 
 قندة المريمنن والمراي ومقدراخهمو وثواوخهمو وث ولهم الحضارنة لخهخز 
 ورة اإلرمم ثمام احجنال المريمة الجدندةو ولنيقد المريمون موقعهم ف  

ر والعددلو والردممو مقدمة المخ دنن لموجات الحقد والعداء ضد قنم الذند
 والمراواة ونن الورر. 

إنَّ الحرب اليكرنة ضد ثقافة اإلرمم وحضارخ و وقنم  لنرت ورقل 
ضراوة وررارة من الحرب االرخعمارنة الخ  ما زالت مرخمرة إلى النوم 

 ف  ثكثر من موقع  يى امخداد العالم العرو  اإلرمم . 
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 ميهوم اإلرهاب
  

و نقدال: ثرهود و ومعندى ثذافد و وهدو  دية لمدن اإلذافة اإلرهاب لغة:
 . (1)نري  رونل العنف لخحقنق ثهداف رنارنة

وجاء ف  "لران العرب": "الرهوة: الذوف واليزعو وثرهو  ورهود و 
 .(2)خعن  ثذاف  وثفز  "

ونقول الدكخور/ ثحمد جمل مرا د وزنر الداذينة فد  م در: "نمثدل 
نارنة والبة الخعقندو وال  الذدخمف اإلرهاب ف  خعرني  مركية قانوننة ور

وجهدات النظددر حددول اليعددل الواحدددو فقددد نعددد  الددوعض إرهاودداًو وننمددا نددرا  
الوعض اآلذر  ممً نضالناًو وقد ثذيق المجخمع الددول  فد  الو دول إلدى 
خعرنف اإلرهابو ومن نخداوع مدداوالت الجمعندة العامدة لامدم المخحددة فد  

م وحخددى اآلن نخوددنن ووضددو  مدددب 1973ا اليجنددة الرادرددة القانوننددة مندد
اذخمف وجهات نظر الدول نحدو اإلرهدابو كمدا نخودنن النظدرة الم ديحنة 

 . (3)الذالنة من الموادئ والقنم واحذمق"
لاا نرب كثندر مدن الكَّخَّداب اردخودال كيمدة "اإلرهداب" وكيمدة "الظيدم"و 

عندى محددد ثو حنَّ اإلرهاب ف  رثنهم مخعدد احوجد  والميداهنمو لدني لد  م
ا الظيم فميهوم  واضح ال لوي فن  وال صموضو كما ثنَّ  خعرنف جامع. ثمَّ
اإلرهاب نذخيف ف  نظرهم من زمن إلى زمنو ومن مجخمع إلى مجخمدعو 

فاً ف  زمن آذر. فاً ف  زمن قد ال نكون خ ر   فما نعد خ ر 
ا القرآن الكريم فقد تكلَّم عن اإلرهاب في ثالث آيات:   أمَّ

       قولددددددد  خعدددددددالى  لدددددددى:احو

           

                              
 .1/376المعجم الورن و دار اليكرو  (1)
 .3/1748اون منظورو جمال الدنن ثوو اليضل محمد ون مكرمو  (2)
 .138مو ص 1998جمعة ثمنن: قضنة اإلرهابو دار الخوزنع والنرر اإلرممنةو القاهرةو  (3)
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     (1). 

وخعن  الرهوة هنا الذدوف مدن  . وهد  رهودة مردرو ة ومحمدودةو 
و ندد  ثنَّ مددن نذرددون   ونرهووندد  ونذددافون  ااودد   يددنهم ثن  نهخدددوا 
ونخراحمواو لال  كان هدف هدا  الرهودة هدو الرحمدة. وقدد جداءت الرهودة 

 ليعل المضارع ف  اآلنة الراوقة. وييظ ا

ددا فدد  اآلنددة الثاننددة    فقددد جدداءت الرهوددة وييددظ فعددل احمددر ثمَّ

           

و فالرهوة هنا خعن  الذوف من  ااب  . وقد ذا ب (2)  

  وها  اآلنة وند  إردرائنل لنذدافو و ونرهودوا  ااود و وال ننقضدوا  هدد و 
 هنا الحم  يى الوفاءو والوعد  ن البدر والذنانة.  لال  كان هدف الرهوة

ا اآلنة احذنرة      فه  قدول   خعدالى  ثمَّ

           

             

. فه  خخحدم  ن اإلرهاب ثو (3)      

الرهوة ف  مجال إ داد القدوة لمواجهدة  ددو واضدح ث يدن الحدرب وعدد ثن  

                              
 154رورة اال راف  (1)
 (40رة الوقرة اآلنة )رو (2)
 (60رورة االنيال اآلنة ) (3)
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ثرواب القوة والعخدادو فكدان مدن المناردب ثن  نخهندر المرديمون  ردكرناً  ث دَّ 
 . (1)لخي  المواجهة المررو ة

ونوددددو مدددن حددددنم القدددرآن  دددن اإلرهددداب ثنَّ المق دددود واإلرهددداب 
الخذونف واحابو ولني إنقداع احاب نيرد . وخركندداً لهداا المعندى فقدد نهدى 

ن  رندق الخيدونح والردم  اإلرمم  ن إرهاب اآلمننن حخى لو كان ال   

ثنَّدد  قددال: )ال نرددنر  دون ارددخعمال . فقددد روب ثوددو هرنددرة  ددن الررددول 
ثحدكم إلى ثذن  والرم و فإنَّ  ال ندري ثحدكم لعل الرن ان ننزع فن  فنقع 

 . (2)ف  حيرة من النار(

ثذودر ثنَّ مدن ثردار إلدى ثذند و ولدو وحدنددةو  كما ثودت ثنَّ الرردول  
من الممئكة حخى نخر  ال  اليعل. فقد روب ثوو هرندرة قدال:  فإنَّ  ميعون

: )من ثرار إلى ثذن  وحدندة فإنَّ الممئكدة خيعند  حخدى ند د   قال ررول 
 . (3)وإن  كان ثذا  حون  وثم (

إنَّ قخال المريمنن ح داء   وق د إرهاوهم هو قخال ف  رونل   لكل 
 . (4)من الخعدي  يى المريمننمن ن دون  ن رونل   إذافة لهم 

 
 ثنواع اإلرهاب

 
هنا  اإلرهاب صنر المرروع كاإلرهداب الداي خماررد  إردرائنل فد  
فيردد ننو وكاإلرهدداب الدداي خقددوم ودد  المنظمددات اإلرهاونددة مثددل: النازنددة 
واليارنةو وكاإلرهاب الدول  الم حوب واالصخناالتو والمجدازر الوردرنة 

                              
د.  ود  مورو  النجار : كخاب حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنر و مقال وعنوان " خحدند المياهنم  (1)

 189 – 188م ص 2002ف  مجال الوررب و القاهرة 
إلدى مرديمو ودرقم  ثذرج  مريمو كخاب الور وال ية واآلدابو واب النه   ن اإلردارة والردم  (2)

2617. 
ثذرج  مريمو كخاب الور وال ية واآلدابو واب النه   ن اإلردارة والردم  إلدى مرديمو ودرقم  (3)

2615. 
 .41جمعة ثمنن: قضنة اإلرهابو م در راوقو ص  (4)
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نددانو وثحدددام اجخنددا  العددراق الكونددتو كمجزرخدد    ددورا وردداخنم فدد  لو
 . (1)وصنر ال 

وهنا  اإلرهاب المرروع ليدفاع  ن النيي وق دد خذوندف اح دداءو 
 وقد  وَّر القرآن  ن ال  ف  اآلنة الراوقة . 

لقددد اخذددات القددوب البرونددة رددعار: "اإلرهدداب اإلرددمم " لمحاروددة 
والوردرو وهدا  الحدرب اإلرمم وحروان  منهجاً جدنداً نعالج مرداكل الحنداة 

قائمددة لكنهددا صنددر معينددةو إا كنددف نجددد  ددية وددنن اإلرهددابو والمردداجدو 
 والمداريو وكخاخنب خحينظ القرآن؟ 

إنَّ حكومددات القددوب العالمنددة خمنددع وندداء المردداجد وخرمنمهدداو وخمنددع 
الخعينم ف  المداري الدنننةو وخمنع المخذرجنن من الجامعات اإلرممنة من 

منددةو وخمنددع الحجددابو وإ يدداء اليحنددةو وخكددونن ثحددزاب الوظددائف الحكو
 . (2)إرممنةو كما حدم ف  الهند والجزائرو وصنرهما من احماكن

إنَّ البروننن  يى الرصم من ثنَّهم نخوداهون وحضدارخهمو ونددال ون ثنَّهدم 
ررددل رددمم؛ إالَّ ثنَّ الواقددع نذددالف الدد و فهددم نعخدددون  ددوا  مردداء  يددى 

لددددنناو ون ددددون  دددن ردددونل  و ونوبونهدددا  وجددداًو المرددديمنن فددد  وقددداع ا
ونرمون المجاهدنن ف  رونل الحق وكل الراائلو فدإاا مدا جاهدد المرديمون 
وا الدد   فدد  فيردد نن وصنرهددا دفا دداً  ددن الدددنن والعددرض واحرض رددم 
وا الد  ثمدن  إرهاواًو وإاا انخهكت إررائنل العرض واصخ وت احرض ردم 

 .(3)إررائنل
المخحدددة احمرنكنددة قددد جهدزت قوخهددا الورنددةو والوحرنددةو  إنَّ الوالندات

والجونددةو وارددخنيرت الدددول ليقضدداء  يددى الوقنددة الواقنددة مددن قددوة العددراق. 
وخددارنأ ثمرنكددا حافددل وارددخذدام القددوة العرددكرنة ليخدددذل فدد  رددئون احمددم 

                              
د. نورف إوراهنم الريوم: اإلرهداب وثردواو  ومكافحخد و مقدال ومجيدة "احمدن والحنداة"و العددد  (1)

 .44مو ص 2001و 230
واضح ررند الحرن  الندوي: مقدال وعندوان: "العيمندات اإلرهاوندة لمندع خقدد م اإلردمم"و مجيدة  (2)

 .94مو ص 2001و 10الوعم اإلرمم و العدد 
 .83جمعة ثمنن: قضنة اإلرهابو م در راوقو ص  (3)
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احذددربو وخدددونر المدد امرات لب احددة والحكومددات القائمددة رددواء ثكانددت 
 . (1)ةمدننة ثم  ركرن

م ما نكرف  ن الخحقنق؛ 2001ولم خنخظر ثمرنكا وعد ثحدام روخمور 
ول وادرت وخوجن  االخهام إلى المريمننو وقامت والخعاون مع حييائهدا وردن 
وخهدددا و دددورة  ردددوائنة دون خمنندددز ودددنن  الحدددرب  يدددى ثفبانردددخانو وذرَّ
العركرننن والمدننننو وثذات خخعقب كدل مدن ردكَّت فد   ديخهم والحدادم 
من المريمنن ف  ثي ويد وثي مكان رواء واال خقال ثم وم ادرة احموال ثم 
وخجمندهاو وو يت ورائل اإل دمم البرود  وعدض الددول اإلردممنة ورنَّهدا 
محور الررو وثلزمت وعض المريمنن وخبننر ورامج الدرارة ف  مدارردها 
 وجامعاخهدداو ورددنت ورددائل اإل ددمم البرونددة حرودداً ضروردداً  يددى مندداهج
الخعيددنم فدد  وددمد المردديمنن مخهمددة إناهددا ورنَّهددا المرددئول احول  ددن ظدداهرة 

 . (2)اإلرهاب
  وخركزت ها  الهجمة الرررة ف  جوهخنن:

المددداري والمعاهددد الرددر نةو وقددد جدداء  يددى رثي الجوهددة احولددى: 
القائمددة مدددداري واكردددخان اإلرددممنةو وونددداء  يدددى الدد  قددددمت الحكومدددة 

نة ضذمة لواكرخان لونداء وند  معيومدات  دن  دمب احمرنكنة مرا دة مال
المداري القرآنندةو نهددف إلدى جمدع المعيومدات احراردنة  دن كدل  الدب 
ومدري ف  ها  المداريو مع اردخحدام ودرامج دراردنة جدنددةو وإضدافة 

 دورات خدرنونة ليمدررنن لمخاوعة الورامج الجدندة. 
ا ندرب البروندون ثنَّ مدا مخعيقة والمقررات الردر نةو إ الجوهة الثاننة:

ندرردد  ال ددمب مددن العيددوم الرددر نة هددو فددوق حدداجخهمو كمددا نددرون ثنَّ 
ف واإلرهاب.   محخوب ها  المناهج نباي الخ ر 

إنَّ الحمية  يدى المنداهج المدرردنة لنردت جدنددةو فقدد ارخدو  الحددنم 

                              
ضد اإلرمم"و مجية  د. حامد  ود الماجد: مقال وعنوان: "الرنارة الذارجنة احمرنكنة والحمية (1)

 .85-84مو ص 1999و 144الونانو العدد 
د. حرددنن  ددوف  ثوددو  الددب: اإلرددمم فدد   ددالم مخبنددرو مقددال وعنددوان: "الكيددا  المرددروع  (2)

 .36ليرعوب"و مرجع راوقو ص 
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 ن ضرورة خبننر المناهج وال راع العرو  اإلررائني و فقدد كدان النهدود 
لوون فد  جمندع مردرو ات الردمم المردخركة وندنهم وودنن الييرد ننننن ن ا

ومراجعة المناهجو وإزالة كل ما من ردرن  ثن  نجعيهدم مكدروهنن فد  نظدر 
المريمنن والعربو ثو من ررن  خعكندر جدو الردمم والم دالحة. فمدن الد  
ثنَّهددم نددرون ثنَّ ليقددرآن دوراً فدد   رقيددة الخ ونددع مددع إرددرائنلو وفدد   دددم 

رراع والرمم مدع الييرد ننننن. إنَّ كدل هداا الخعر دف مدن قاودل البدروننن اإل
روو  الذي   ن  مد ثو جهدل ودنن اإلرهداب وودنن الكيدا  المردروع الداي 

 . (1)هو الجهاد
لقدددد خميكدددت ثمرنكدددا رصودددة جامحدددة فددد  فدددرض نظمهدددا  يدددى العدددالم 

ظددل اإلرددمم  وعددد ثن  دانددت لهددا الرددن رة الكاميددة  يددى كددل العددالم فدد  
العولمةو فهد  فد  حروهدا ضدد ثفبانردخان لدم خخجندب ق دف احورنداءو فقدد 
دفنت خحت احنقاض ث ياالًو وص ت رماء ثفبانرخان وال ائراتو ووارزت 
جنود " الوان" كرنَّهم ثندادهاو مع ثنَّ اليرق ف  الخردي ح صندر مخكدافي وننهدا 

ووردائل ثذدرب  وونن جنود  الوانو وكان وإمكان ثمرنكا ثن  خحقدق ثهددافها
 . (2)صنر ورائل القخل والخدمنر

وال ر  ثنَّ مدن حدق الوالندات المخحددة خعق دب الجنداة ومعداقوخهمو لكدن 
وعد الخرك د من ارخكاوهم الجرنمةو لكدن ثمرنكدا لدم خخدردد ـ فدور وقدوع خيد  
اححدام ـ من وضع اإلرمم ف  قيص االخهامو ولم خذف إ منها الحروب 

م ودددا لهددا ثن  خعخددار  ددن هدداا اإل ددمن خيادندداً إلحددرا  ال ددينونة  يندد و ثدد
حكومددات الدددول اإلرددممنة الخدد  خرنددد ثمرنكددا مردداركخها فدد  حميخهددا ضددد 
اإلرهابو وحكمت  يى كل من لني معها ف  مكافحة اإلرهاب ورنَّ  نقدف 

 . (3)ضدها
إنَّ البرب ما زال نوند   مقاخد  مدع المرديمنن  يدى ثرداي الحدروب 

  ثثارها من جدند الرئني احمرنك  الحال  "ووش"  يدى إثدر ال ينونة الخ

                              
 .38د. حرنن  وف : حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنرو مرجع راوقو ص  (1)
 .10مو ص 2002هابو دار اليكرو ونروتو محمد  دنان رالم: ثمرنكا واإلر (2)
 .16محمد  دنان رالم: ثمرنكا واإلرهابو مرجع راوقو ص  (3)
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مو فإنَّ مدا ن دق ود  فد  هداا ال ددد لدني زلدة لردان 2001ثحدام روخمور 
وكما نرا  الوعضو وقدد  وَّدر  دن هداا المعندى مدن قودل "ثندوجنن روردخو" 

مو ومرخرددار 1967 ندددما كددان مرددا داً لددوزنر الذارجنددة احمرنكنددة  ددام 
الرئني احروق ليوالنات المخحدة احمرنكنةو فقد قال ف  الرئني جونرونو 

هدداا المعنددى: "نجددب ثن  ندددر  ثنَّ الذمفددات القائمددة ونننددا ووددنن الرددعوب 
اإلرممنة والعرونة لنردت ذمفدات ودنن دول ثو ردعوبو ودل هد  ذمفدات 

 .(1)ونن الحضارة اإلرممنة والحضارة المرنحنة"
وعدد ردقو  القددي: "لقدد كدان م 1967وقال "راندولف خرررل"  دام 

إذرا  القدي من رن رة اإلرمم حيم المرنحننن والنهود  يى الرواءو إنَّ 
رددرور المرددنحننن ال نقددل  ددن رددرور النهددودو إنَّ القدددي قددد ذرجددت مددن 
ثندددي المردديمنن ولددن خعددود إلددنهم فدد  ثي مياوضددات مقويددة وددنن المردديمنن 

 . (2)والنهود"
ت المخحدددة فدد  الجانددب الرناردد و وقددد ارددخحدم مددن خجروددة الوالنددا

واالقخ اديو واالجخما   مدا رَّدمالا ب ودـ "الرردالة احمرنكندة"و وحكدم  يدى 
كل من نعخرض  يى ها  الررالة ورنَّ  جاهل وضالو و يى ثنَّ  نجب نرر 

 اليضائل احمرنكنة  ن  رنق الرم . 
ة ونقول "مور جنخاو" ثحد الموررنن: "لكوننا موررنن ورردالة الخجرود
احمرنكنة؛ رنيرض ها  الخجروة  يى وقنة العالم والنار والرنف مخى كدان 
 ال  ضرورناًو و يى احمم احذرب ثن  خذضع لها  الخجروة ولو كرهاً".
ونعين ثحد قادة ثمرنكا احوائل من العردكرننن ثنَّ الكخداب المقددي لدم 

د الكخاب ا لمقدي ف  رثن  نرد فن  ما نيهم من  ثنَّ الحرب ممنو ةو ول ن كالا
ثنَّ حروب اليخح مرمور وهاو وثنَّ المرنح وحوارنن  لم نقولدوا كيمدة واحددة 

 خني  مررو نة الحروب الخ  كانت مرخعية ف  زمنهم. 
ونقول القائد معمر القااف  فد  موضدوع خردي   ثمرنكدا والبدرب: "إنَّ 

                              
 .23جمل العالم: قادة البرب نقولون: دمروا اإلرمم ثوندوا ثهي و ودون  وع ودار النررو ص  (1)
 .26الم در الراوقو ص  (2)
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صيدب ثذ ر ر ء ف  هاا المقام ثن  خكون وزارة الذارجنة احمرنكنة فد  ث
اححنددان مددن ن ددنب ال ددهاننةو ودددًء وددـ "كرددنجر" ومددروراً وددـ "رددولخر"و 
دة العروندة واإلردممنة  وصنرهما. إنَّ هاا الريو  نجعل ثمرنكا ذ ماً لاَّمَّ

 . (1)نناوة  ن اإلررائنيننن"
إنَّ فدد  ثمرنكددا اآلن منظمددات إرهدداب خحخددرف الخقخنددلو والخذونددفو 

لعن ددرنة الخدد  خقددوم وعمينددات قخددل واإلرهددابو مثددل احنظمددة اإلرهاونددة ا
وحددرق ضددد احمددرنكننن مددن اوي اح ددول اإلفرنقنددةو ون يددق  يددى هددا  
المنظمة اإلرهاونة "الكوكيكي كمن"و وهنا  منظمات المافندا المردهورةو 
اات اح ددل احوروودد و الخدد  خمدداري نرددا ها فدد  الردد و  يددى الونددو و 

 .(2)رخثمارونهب احموال الخ  نود ها ث حاوها من ثجل اال
إنَّ ذ ر هاا احمر هو خحالف ال ينونة مع ال هنوننة ضد اإلردممو 
فمددا نددرا  فدد  فيردد نن اآلن هددو خحددالف  ددهنون   ددينو و فقددد اخهمددت 
إرددرائنل المقاومددة الييردد نننة والرددي ة الييردد نننة واإلرهددابو وارخكوددت 

قدربو إررائنل وجنورها ث ماالً وحرنة من قخلو وا خقالو وهددم ليمددن وال
و ورة لم خحدم من قول ف  الخارنأو وكل ال  خحت رمع العالم وو ر و 
فه  حدرب إودادة  ن درنة خحدت ردخار: دفداع إردرائنل  دن نيردهاو وهد  
حدددرب ردددونهة ومدددا حدددل والمرددديمنن فددد  الووردددنة والهررددد و وكوردددوفوو 

 .(3)والعراق من قول
ب لقد وقع  يى المريمنن ظيم ردندو واض هاد فظنع مدن قودل ال در

وقنادة "ريو وودان منيوفنخش" الاي قخيهم رر خقخنلو ولم نردخثن ثحدداً حخدى 
العجزة والمرنننو ودفن وعضهم ثحناء ف  مقاور جما نةو وثحرق آذدرنن 

د وعضاً آذر.   ف  ونوخهمو وررَّ

                              
رورات جمعنة الد وة اإلرممنة العالمنةو انظر: معمر القااف : العالم نخعرض لبزو جدندو من (1)

 .19 راوييو لنوناو ص 
د.  ود   الرنأ رند ثحمد: الوالندات المخحددة ورناردة احخدواء الحركدات اإلردممنةو المركدز  (2)

 .27-26مو ص 2001القوم  لبنخا  اإل مم و 
 .37حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنرو م در راوقو ص  (3)
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وقد كانت ثحدام الوورنة راهداً  يى  جز ثورووا و دم قدرخها  يى 
ووداو فقدد كاندت فرنردا وورن انندا فعل رد ءو نظدراً لخضدارب م دالح ثور

خقيددان مددع ال ددربو وكانددت احمددم المخحدددة مردداركة فدد  جرنمددة خ ددينة 
المريمننو وال  ومنع و ول الرم  إلنهمو وقد خ ورت اححدام و ورة 
ال خنارب م الح البربو حنَّ قضنة الوورنة ث وحت قضدنة إردممنةو إا 

ث الجاندب العردكري فدد  وددثت  مئدع المجاهددنن خواجد  ال درب الدانن ودد
صنر  الحهم ف  آذر مراحل الحربو وكان خدذل ثمرنكا ضرورناً لمندع 
انهندار ال درب فدد  الووردنةو وليحيدداظ  يدى الخدوازنو لددال  فدرض اخيدداق 
"دانخددون" لددنحيظ لي ددرب المنددا ق الخدد  احخيوهدداو وكددان نخنجددة الدد  ثن  

نكدا نعخمدد خحولت الوورنة إلدى مركدز ليوجدود احمرنكد و وكدان  مدل ثمر
 يى إوعاد المجاهدنن  ن الوورنةو وإوعاد وعض القادة الوورنننن المريمنن 

 .(1)وخهمة ثنَّ لهم  مقة مع وعض الدول اإلرممنة
 

 حق الرعوب ف  خقرنر م نرها
 

لقد ارخعمرت دنار المرديمنن فد  ثزمندة رداوقةو وقدد ثدر  البدزاة ثنَّ 
وة والعندفو والد  وعدد ثن   يمدوا دور احخمل ومد المريمنن ال نخم إالَّ ودالق

ة اإلرممنة  الجهاد الكونر ف  حناة المريمننو لال  حاولوا كرر روكة احَّمَّ
 المجاهدةو والرن رة  ينهاو وخحونيها من اإلرمم. 

وقددد ودددث البرونددون خيدد  الرددن رة وخح ددنم الدولددة العثماننددةو وقددد دام 
نو وف  نهانة احمدر ضدعيتو ال راع مع الدولة اإلرممنة مدة ثمثة قرو

ثم خوالى خراجع المرديمنن ثمدام االردخعمار البرود و فاحخيدت الجزائدر  دام 
مو وواحخمل الجزائر قامت ثورة رعونة وقنادة 1882مو وم ر  ام 1830

المجاهد  ود القادر الجزائريو وخحر  المجاهدون فد  كدل مدن المبدربو 
ورات الرعونة والمقاومة فد  كدل ولنوناو والر ـودانو وم رو ثم خخاوعت الث

                              
 .95مرنكا واإلرهابو م در راوقو ص جمعة ثمنن: ث (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                          د. عبدالرافع محد األمني                                         

 م2005هـ ـ 1426العـــــــدد العـــــاشــــــر                     معة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية جملة جا
 

70 

 الومد اإلرممنة. 
وكددان رد القددوب االرددخعمارنة فدد  منخهددى القرددوةو فقددد دمددرت قددرب 
وثحندداءو وردددخت  ردددرات اآلالف مدددن الردددكانو وز  ور دددداد كوندددرة فددد  
الرددجون ومعرددكرات اال خقددالو وذا ددة قددادة الجهددادو مثددل:  وددد القددادر 

م الذ دداو و و ددز الدددنن القرددامو الجزائددريو و مددر المذخددارو و وددد الكددرن
و يمدداء احزهددرو و يمدداء جامعددة الزنخونددة فدد  خددونيو و يمدداء جامعددة 
القروننن ف  المبدربو وقدادة الثدورة فد  الدومد اإلردممنة كدإنران وخركندا 

 .(1)وصنرها من ومد اإلرمم
ونجب ثال ننذدع الناي النوم ومدا نخظداهر ود  البروندون مدن  ممدات 

حض رو والكمم المنمق  دن مدا نردمى ودـ "حقدوق اإلنردان" ثو الخمد نو والخ
"حق الرعوب ف  خقرندر م دنرها" ثو  دن الخعداون المخودادلو والمرداواةو 
واحخرام رنادة اآلذرننو فاالرخعمار لم نرحدل  دن ودمد المرديمنن إالَّ وعدد 
ثن  ضمن إقامة دولة إررائنل كقا دة  ركرنة صرونة ثوكدل إلنهدا ممارردة 

لحردداب إرددرائنل والبددرب معدداً. وفدد  الرددنوات العرددرنن احذنددرة  العنددف
خ درت الجنوش اإلررائنينة ذ  النار احول وننمدا وقيدت اإلموروالندة فد  

 . (2)ذ  النار الثان 
 

 

                              
مو 1991و 1مننر رينق: اإلرمم وخحدنات االنح ا  المعا رو دار الورق لينررو ونروتو  / (1)
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 مواثنق احمم المخحدة
 

لقد  در منثاق احمم المخحدة وعد الحرب العالمندة الثانندة وداال خراف 
  لم نودنالان كنيندة خ وندق هداا اال خدراف. وانوعثدت ومودث خقرنر الم نرو لكن

مو خ نالاد حق الرعوب 1966قرارات من الجمعنة العامة لامم المخحدة رنة 
المبيووة ف  ارخذدام القوة ف  كياحها ليح دول  يدى اردخقملهاو وخخاوعدت 
قددرارات الجمعنددة العامددة الخدد  ن ددت  يددى معاميددة المناضددينن المعخقيددنن 

مو كمددا ثقددرت 1949رب حرددب اخياقنددة جننددف لعددام معاميددة ثرددرب الحدد
الجمعنة العامة ردر نة كيدا  الردعوب المردخعمرة لخحقندق حرنخهدا وجمندع 

دد 1973الورائل الممكنة والمناروةو كما ث درت قراراً ف  دنردمور  م ن كالا
ثنَّ كيددا  الرددعوب المرددخعمرة لخقرنددر م ددنرها كيددا  مرددروعو وثنَّ كددل 

خَّعبد  خهدنداً ليريم واحمن الدولنن نو كمدا ث ددرت   محاولة لقمع هاا الكيا  
 .(1)م قراراً ذا اً وخعرنف العدوان1974الجمعنة العامة رنة 

م ث درت الجمعنة العامة قراراً وإنراء لجندة ذا دة 1972وف   ام 
م ث درت قراراً ند و إلى اخذاا خداونر 1979واإلرهاب الدول و وف   ام 
لقضدداء الرددرنع  يددى مرددكية اإلرهدداب الدددول   مينددة ليخعدداون مددن ثجددل ا

وإدانة ث مال القمع الخ  خرخكوها النظم االرخودادنة والعن رنة الخد  خرديب 
الرعوب حقها المرروع فد  خقرندر م دنرها واردخقملها. كمدا  ددَّ مد خمر 

م النزا دددات المردديحة لخقرندددر 1977جننددف الدويومارددد  الدداي  قدددد  ددام 
 . (2)الم نر نزا ات مررو ة

ونخودددنَّن مدددن كدددل القدددرارات الرددداوقة ثنَّ كيدددا  المقاومدددة الييرددد نننة 
ليح ددول  يددى خقرنددر م ددنرها كيددا  مرددروعو ولكددن خبنددر احمددر وعددد 

مو وث ددوحت ث مددال االنخياضددة خو ددف واإلرهددابو 200ثحدددام رددوخمور 
وخحولت ثمرنكا من دور الورن  المخعا ف مع إررائنل إلى دور االنحناز 

                              
 .76-66ص  د.  وف  حرن ثوو  الب: حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنرو م در راوقو (1)
 .68الم در الراوق نير و ص  (2)
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 .(1)الخام لها
ا ثنَّ منظمة احمم المخحدة ذضدعت كثندراً لمواقدف الددول العظمدى كم

 موماًو ولمواقف ثمرنكا واالخحاد الردوفنخ  "رداوقاً" و دية ذا دة. ووعدد 
رقو  المعركر الررق  ث وحت ها  المنظمة ذاضعة ليرنارة احمرنكنة 
اإلررائنينةو ولدال  لدني مدن البرندب ثن  ن ددر مجيدي احمدن حخدى ردنة 

( قراراً ضد إررائنل مع  دم خنينا ثي قرار منهاو وف  ثزمة 69م )1992
( قراراً دون خنينا ثي قرار منهاو وف  ثزمة 63الوورنة والهرر  ث ينت )

( 13م وحخدى اآلن )1947كرمنر ونن واكرخان والهند  در منها منا رنة 
 قراراً ل الح كرمنر ولكن لم نر النور منها ثي قرار. 

نح الردعوب المردخعمرة حدق الددفاع الردر   ونعخمد من نرفضدون مد
 يددى ثنَّ كيددا  هددا  الرددعوب ال نمنددز وددنن العرددكرننن والمدددننننو ولكددن 
نمحددظ ثنَّ مدددافع إرددرائنل ودواواخهددا وإ ددمق الر دداص العرددوائ   يددى 
اليير ننننن ال نمنالاز ونن احهداف العركرنة والمدننةو وإاا نرب هد الء ثنَّ 

فيردد نن  مددل إرهدداو  فهددل نَّعبددد  مددا قددام ودد   حددق الدددفاع الرددر   لرددعب
ز ماء المقاومة الرعونة من ثمثال: دنجول ف  فرنراو ونيرون ماندنم ف  
جنددوب إفرنقندداو واوددن وددنم فدد  الجزائددر؛  مددمً إرهاوندداً؟  وهددل كددان فدد  
ارخ ا ة ها  الرعوب ثن  خحقق ارخقملها من صندر الثدورات الخد  قدام وهدا 

  الومد؟ إااً فيمااا ننكدرون  يد  الردعب الييرد نن  ز ماء النضال ف  خي
 .(2)هاا الحق؟ 

لقدددد اذخيدددت اآلن مدددن اليهجدددة احمرنكندددة واإلردددرائنينة كيمدددة "ثدددورة 
خحرنرنة" ثو كيمدة "حدرب خحرندر" ثو "مقاومدة ردعونة مدن ثجدل الحرندةو 

 ووضعوا مكان ها  العوارات كيمة "اإلرهاب". 
؛ فإنَّ  نق دد ود  الجهدادو وحدرب و ندما ن يق البرب كيمة "إرهاب"

الخحرندددددرو والكيدددددا  مدددددن ثجدددددل الحرندددددة. لدددددال  نعدددددارض احمرنكدددددان 

                              
 الم در نير  وال يحة نيرها. (1)
 .70د.  وف  حرن ثوو  الب: حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنرو م در راوقو ص  (2)
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واإلردددرائنينون كيدددا  خحرندددر فيرددد ننو كيدددا  الخحرندددر الددداي خقدددوم وددد  
 . (1)الجما ات اإلرممنةو حنَّ هاا الكيا  نحرر الرعوب من قوضخهم
اإلردممو  ونودو من خ رنحات قادة البرب ثنَّهم نرنون الحدرب  يدى

 لعوامل منها:
[ ثنَّهددم نددرون اإلرددمم جددداراً  دديواً ثمددام ثنددواع االرددخعمار. نقددول 1]

"لددوراني وددراون" فدد  الدد : "إنَّ اإلرددمم هددو الجدددار الوحنددد فدد  وجدد  
االرخعمار احوروو ". ونقول ثنضاً: "لقد خونَّن لنا ثنَّ النهود هم ث دقا ناو 

ا وجدددنا ثنَّ الذ ددر الحقنقدد   يننددا هددو والومرددية الرددنو نون حييا ندداو لكنَّدد
اإلرددممو ونخمثددل هدداا الذ ددر فدد  قدرخدد   يددى الخور ددع واإلذضدداع وفدد  

 .(2)جنور  المدهرة"
م: 1938وقال "جمدرخون"  نددما كدان رئدني وزراء ورن انندا  دام 

"مددا دام هدداا القددرآن موجددوداً فدد  ثندددي المردديمنن؛ فيددن خرددخ نع ثورووددا 
  الرن رة  يى الررق".

وقال الحاكم اليرنر  ف  الجزائر قول ارخقملها ف  اكرب مرور مائة 
 ام  يى ارخعمارها: "لن ننخ ر  يى الجزائرننن ما داموا نقرثون القرآن 
ونخكيمدون العرونددةو فنجدب ثن  نزنددل القدرآن العرودد  مدن وجددودهمو ونقخيددع 

 .(3)اليران العرو  من ثلرنخهم"
ل وجود ذ ر اإلردمم  يدى ردمال ومن ثورز الانن كخووا مقاالت حو

إفرنقندددا النهدددودي "دانئندددل وددداوني" الددداي اقخدددر  ثدددمم ن دددائح ليراردددة 
 احمرنكننن لمقاومة ما نرمن  "الذ ر الجدند"و وها  الن ائح ه : 

 [ مواجهة اح ولننن. 1]
[ مراندة الحكومات الخ  خخ دب لا ولنة ف  المن قدةو كحكومدة 2]

                              
 .20انظر: معمر القااف : العالم نخعرض لبزو جدندو م در راوقو ص  (1)
و 5واالردخعمار فد  الدومد العروندةو  / انظر: د. م د يى الذالددي ود.  مدر فدرول: الخوردنر (2)

 مو 1973
 .184ص 
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 الجزائر وخوني وصنرهما. 
 [ الضب   يى إنران والر ـودان ليخذينف من رنارخهما المخ رفة. 3]

م: "اإلردمم 1944وقال "حاننم ودارام" النهدودي فد  هداا ال ددد  دام 
هو العدو الاي نذرا  ونحخرم  ف  آن واحدو وذ خنا الد ائنة هد  إظهدار 

 . (1)وحرنة المريمنن"
حاو البروننن  و يى الرصم من ثنَّ جا  رنرا  الرئني اليرنر  حاا

ف  و ف اإلرمم واإلرهدابو إالَّ ثنَّد  و دف الجالندة المرديمة فد  فرنردا 
م: 1986والو   والمرئولنةو فقد قال كيمة ف  هاا المعن  ف  نوفمور رنة 

"إنَّ اإلرددمم هددو الذ دددمو وإنَّ قا دخدد  هدد  إندددرانو وإنَّ الدددول العروندددة 
ا العدو القاخدل". وندرب ثنَّد  الخقيندنة ه  الدفاع الحقنق   ن البرب ضد ها

"من الضروري  دم الذي  ونن اإلرهاب والجالنة المرديمة الخد  خخ درف 
 .(2)وو   ومرئولنة"

ونخونَّن لنا من ثقوال وعدض مدن اكرنداهم مدن البدروننن وصندرهم ثنَّهدم 
مخيقدون  يددى و ددف اإلرددمم والمردديمنن و ددية اإلرهددابو وثنَّدد  ال نوجددد 

نر المريمنن. ولكنا نمحظ ثنَّ قائمة اإلرهاب  يى وج  احرض إرهاو  ص
لدم خرددمل إرددرائنل وكددل جوروخهدداو و نيهدداو و دددوانهاو وصزوهددا المرددخمر 
لجنوب لونانو ولارض الييرد نننةو كمدا لدم خردمل ال درب الدانن دمدروا 
المراجد والمنازلو وهخكوا اح راضو ودفنوا المريمنن ثحناءو وهاا نعن  

خكنمن ومكنالنن ف  آٍن واحدو وف  الموضوع الواحدو ثنَّ إررائنل وثمرنكا 
 .(3)وثنَّ ثي حرب خذوضها ثمرنكا ه  حرب خحرنر ف  نظرها

إنَّ رنارة ثمرنكا حول مراندة إررائنل لم خخبندرو ودل هد  فد  ازدنداد 
م ردو كما ثنَّ الحيف احمرنك  الورن ان  ال هنون  قول ثحدام ردوخمور 

خراخنجنة هجومنددةو وددل مددن ارددخراخنجنة مو لددم نكددن نن يددق مددن اردد2001

                              
 .117و م در راوقو ص 144د. حامد  ود الماجد: مقال ومجية الونانو العدد  (1)
لي وع والنردر والخوزندعو  ذالد محمد اح ور: الجالنات اإلرممنة ف  ثوروواو دار اال خ ام (2)

 .166و 121القاهرةو ص 
 .120و م در راوقو ص 144د. حامد  ود الماجدو مقالة ومجية الونانو العدد  (3)
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 دفا نة. 
م فإنَّ الوالنات المخحدة وقيت كثندراً  ندد: 2001ووعد ثحدام روخمور 

ن  الاي ثحدم الحدم؟ ولم خقف  ند: لمااا وقع الحدم؟   مب
وهدداا الموضددوع نثنددر ردد االً مهمدداً هددو: هددل هددا  اححدددام رددووها 

حقدوق اإلنردان ثو رفددض  اإلرهداب ثو ازدواجندة الموقدف احمرنكدد  خجدا 
 العولمة احمرنكنة.

إنَّ من آثار ثحدام ردوخمور  يدى الرناردة احمرنكندة ثنَّ هدا  الرناردة 
 دددارت خنظدددر إلدددى قضدددنة المن قدددة العروندددة وقضدددنة ال دددراع العروددد  
اإلرددرائني   يددى ثنَّهددا لنرددت اات ثولونددة فدد  الرنارددة احمرنكنددةو وننمددا 

دام حردنن ووقضدنة العدراق. كمدا اهخمت و ورة ثكثر وضرب الرئني  د
 لمعت فكرة ) راع الحضارات( وعد ها  اححدام. 

ونعندد  اإلرددمم  نددد البددروننن نهانددة الحضددارات البرونددةو حنَّدد  خحددٍد 
حضاري والغ الذ ورة. ونرب الكاخب الورن ان  "فردهالندي" ف  كخاود : 

المريمنن ثذا "اإلرمم وثر ورة المواجهة" ثنَّ االخجا  المعاكي لبرمم و
نخرددع فدد  العددالم ورددوب انخهدداء الحددرب الودداردةو وانخرددار فكددرة  ددنرورة 

 . (1)اإلرمم  دواً ليبرب ودل الرنو نة
ونددرب الميكددر احمرنكددد  "فوكونامددا" او اح دددل الناوددان  ثنَّ ثقافدددة 
ثمرنكا ه  احنموا  الاي نجب ثن  نحخابو وثنَّها احنمدوا  النهدائ  لرقد  

ها نهانة الثقافة والحضارةو وثلَّف ف  هاا المعنى كخاو : "نهانة اإلنرانو وثنَّ 
 .(2)الخارنأ وذاخم الورر"

 وقد رد  يى فوكاناما كاخب آذر من ومد و هو " موئنل هدانخجخون" 
(Huntigton َّرداً الا دداً فدد  كخاودد : " دددام الحضددارات" ثثوددت فندد  ثن )

نردت  المندةو وندرب ثنَّ الحضارة البرونة حضارة رائعة وفرنددةو لكنهدا ل
ثي محاولة ليرضها  يى العالم رخقود إلى ال راع والحرب ونن الثقافاتو 

                              
 .105د.  ود القادر  اش: كنينة خحرنن  ورة اإلرمم ف  البربو ص  (1)
مو 2000و 1 /د. زكرنا ورنر إمام: ف  مواجهة العولمةو مركز قارم ليمعيوماتو الذر دومو  (2)

 .159ص 
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وثنَّ المرددخقول رددوف نرددهد زوال الحضددارة البرونددةو وقنددام خحددالف وددنن 
حضارة اإلرمم وحضارة ال ننو وثنَّ اإلرمم روف نقدوب  يدى حرداب 

 البرب إاا امخي  الحداثة والثقافةو ولم نخبرب .
وندددرب "هدددانخجخون" إنَّ الددددنن مدددن ثهدددم العوامدددل الخددد  خمندددز ودددنن 
الحضدداراتو وثنَّدد   امددل مهددم فدد   ددراع المرددخقولو وثنَّ القددرارات الخدد  
خ دددر  ددن مجيددي احمددن و ددن  ددندوق النقددد الدددول  خعكددي م ددالح 
البربو ولكن ها  القرارات  ندما خذر  إلى العالم خوددو كرنهدا خعوالادر  دن 

لدول و وثنَّ الهدف احراي من  مينة الخحك م ف  الخردي ح رصوات المجخمع ا
وعددد الحددرب الودداردة هددو منددع الدددول صنددر البرونددة مددن خ ددونر قدددراخها 
العركرنة الخ  قد خهدد م الح البربو وثنَّ الم در احراي لي راع ف  
العدددالم الجدندددد لدددن نكدددون ثنددددلوجناً ثو اقخ دددادناًو ودددل ردددنكون  دددرا اً 

 ً  . (1)حضارنا
 

 خعرنف الجهاد
 

م در جاهدد نجاهدد جهداداً ومجاهددةو إاا ودالغ فد  قخدل الجهاد لغة : 
هددد ـ ويددخح الجددنم ـ ثي المرددقةو ونقددال: ثجهددد   دددو و وهددو مددرذوا مددن الجب
الرجل داوخ  إاا حمل  ينها ف  الرنر فوق  اقخهاو وجهد احمر والمرضو 

هد ـ وضم  الجنمو وهو ال اقةو إاا ويغ من  المرقةو وقنل: هو مرخق من الجَّ
 . (2)والموالبة وارخيراغ ما ف  الورع

: هددو وددال الجهددد وال اقددة دفا دداً  ددن الددنيي وفييي االيياالف الءقهييا 
والمال ثو هو وال المريم جهد  و اقخ  لخكدون كيمدة   هد  العيندا ونكدون 

 ال  ونرر اإلرمم ورد الظالمنن الانن ن دون  ن رونل  . 
 السابق بأمرْين: ويتسم تعريف الجهاد 

                              
 .159المرجع الراوقو ص  (1)
 .122المعجم الورن و ص  (2)
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ثنَّدد  رددرع دفا دداً  ددن الددنييو والمددالو والعددرضو فددإاا قاخينددا  األول:

    اح داء فنجب قخدالهم. وهداا هدو معندى قدول   خعدالى 

             

(1) . 

ثنَّ ميهدوم الجهداد ثوردع مدن ميهدوم قخدال الكيدارو فهدو نردمل  الثاني:
 . (2)و وجهاد اليرَّاقجهاد النييو وجهاد الرن ان

ونقددول رددند ق ددب فدد  معندددى الجهدداد: "إنَّ اإلرددمم نرددخذدم جمندددع 
الوردائل إلحدددام انقدمب  يمدد  رددامل نردخيند مندد  الوردرو ونرددمى الجهددد 
المودداول ليو ددول إلددى هددا  البانددة العظمددى وددـ "الجهدداد"و الدداي هددو كيمددة 

اء  يدى نظدم جامعة خرمل جمنع ثنواع الردع  وودال الجهددو كمدا ثنَّ القضد
الحناة الوالنةو وخررني نظام جدند مون   يى قوا د العددل واإلن داف هدو 

ل المراق"  .(3)ثنضاً من الجهادو وندذل ف  ال  وال احموال وخحم 
إنَّ الجهددداد صندددر الحدددربو حنَّ الحدددرب نمكدددن ثن  خنردددب حصدددراض 
رواً. رذ نة وم امع خورعنة. كما ثنَّ القخال المرروع ف  اإلرمم لني ح

ر الخ  حررت ومدها فنما مضى خقف اآلن  مما نجدر اكر  ثنَّ قوب الخحر 
موقيدداً  ددديواً ضددد االردددخعمار احمرنكدد و وضدددد إرددرائنلو و نددددما  ددداد 
ال راع مرة ثذرب ف  ثنداب ثمرنكندةو وقيدت هدا  القدوب مدن جدندد ضدد 

 . (4)الرنارة احمرنكنة
  لمااا فَّرض الجهاد؟

لقخال لنحق الحدق ونو دل الوا دلو ولمدا كاندت ميدة إنَّ   خعالى راء ا

                              
 (193رورة الوقرة اآلنة ) (1)
 169د.  ود   مورو  النجار : من كخاب حقنقة اإلرمم ف   الم مخبنر و م در راوق ص  (2)
 9 /1447رند ق ب : ف  ظمل القرآن  (3)
و ص  1990و 1ات إرممنة و المكخب اإلرمم  و  /مح  الدنن حرنن القضمان  : م  يح (4)
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الكير ه  الوادنة دائماً والقخالو فدم ردونل إلدى رد ا خددائها إالَّ والقخدالو وال 
خددزول اليخندددة إالَّ ودد و لدددال  كدددان ال وَّدددَّ مدددن رجدددال ندداودون  دددن الحدددقو 
ونضحون من ثجي  لدرء اليراد وجيب ال م و ون دي هداا المعندى قدول 

            خعالى

         

         

  
      و وقولددد  خعدددالى (1)

              

           

      

(2) . 

ولم نررع الجهاد إالَّ وردوب حاجدة اإلردمم إلدى القدوة لخحمد  رردالخ  
وخ ل إلى كدل مكدان فد  احرض. من  دوان المعخدننو وخمهد لها لخمخدو 

فروب الجهاد هو نرر الد وةو وآنات القخال ف  القرآن مرخو ة والمحافظدة 
 . (3) يى قوة اإلرمم والمريمننو و يى حرنة الد وة إلى  

 

                              
 40رورة الوقرة اآلنة  (1)
 40رورة الحج اآلنة  (2)
محمد حرنن فضل  : اإلرمم ومن ق القوةو الم ررة الجامعنة ليدرارات والنرر والخوزنعو  (3)

 .207مو ص 1985و 3 /
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 الرمم هو اح ل ف   مقة المريمنن وبنرهم من احمم
 

ا دداتو نجعددل اإلرددمم الرددمم كرردداي ليعمقددة وددنن احفددرادو والجم
والدولو والحرب ارخثناء من الد و فهد  ممنو دة إالَّ لضدرورةو كمدا مندع 

    اإلرددمم حددرب الخور ددع والرددنادةو لقددول   خعددالى 

            

        ومنع حرب االنخقدام والعددوان  (1)

              

            

            

        

(2). 

وقدددد اهدددب جمهدددور العيمددداء مدددن الحنيندددةو والمالكندددةو والردددافعنةو 
والحناويةو واإلمام الثوريو إلى ثند  ال نجدوز قخدال الكيدار إالَّ إاا كدانوا هدم 
ددا مجددرد الكيددر فيددني رددوواً لقخددالو فددإن  هدداجم اح ددداء  الوددادئنن والقخددالو ثمَّ

  وهم فنجدب  يدى المرديمنن قخدالهم لقدول   خعدالى المريمنن ثو قاخي

                              
 83رورة الق ص اآلنة  (1)
 2رورة المائدة اآلنة  (2)
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          (1). 

 وال يكون الكءر سبباً في الجهاد إالَّ بأمرين: 
 [ إ من الحرب  يى المريمنن. 1]
 [ وجود الظيم. 2]

وعند تءاليل هذين الشراين فإنَّه يمكن حالر مسوغات حرب الكءار في 
 اآلتي: 

       النيي:  ]ث[ حالة الدفاع  ن

         (2). 

        ]ب[ حالددددة الدددددفاع  ددددن المظيددددومنن: 

           

              

(3). 

     ] [ حالددة الدددفاع  ددن حرنددة العقندددة: 

          

    (4). 

                              
 39رورة الحج اآلنة  (1)
 190رورة الوقرة اآلنة  (2)
 39رورة النراء اآلنة  (3)
 39رورة االنيال اآلنة  (4)
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لحالة لم خنيع معها الحكمة والمو ظة ]د[ إنَّ الحرب لنرت إالَّ  مجاً 
 الحرنة. 

]هـ[ إاا وقعت الحرب خ دوح كالضدرورة خقددر وقددرها دون وبد  ثو 
  دوان. 

]و[ ننوبدد  اإلرددراع إلددى وقددف الحددرب إاا كددفَّ العدددو نددد   ددن قخددال 

     المريمنن ثو جنح ثحد الجدانونن إلدى الرديم 

   و(1)          

           

    

 

 
 (2). 

دا  ]ز[ نعامل ثررب الحرب والور واإلحران إلى ثن  ن يق رراحهمو إمَّ

ددا واليددداء           وددالمنالا وإمَّ

 (3). 

وحخدى لددو كددان كدف اح ددداء  ددن قخددال المرديمنن نو دداً مددن الذد ددة؛ 

          فنجب الخمر   و  

       . 

ع اإلرمم ثن  نحارب المريمون الكيار  يى كيرهم ف  الدننا؛ ول ونمن

                              
 61رورة االنيال  (1)
 1رورة االنيال اآلنة  (2)
 1رورة محمد اآلنة  (3)
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     جعل ال  من حق   خعالىو فهو الاي نحارب النداي 

           (1) . 

إنَّ م رذ  البرب وميكرنهم ندال ون ثنَّ الحركة اإلرممنة خعد العددة 
ر  دحنحو حنَّ ثكثدر ليجهاد من صنر حدودو وف  كل مكانو وهاا اليهم صن

احمم الخ  ثريمت لم نحدم فنها قخال إالَّ إاا اضد هد ويدد مرديم ثو انخهكدت 
ث ددراض المردديمنن فندد و كمددا حدددم فدد  ثفبانرددخانو والوورددنة والهرردد و 

 .(2)وكوروفوو والرنرانو وفير نن
وحخددى فدد  حالددة الذ ددومة وددنن اإلرددمم وث دائدد ؛ فإنَّدد  نحددافظ  يددى 

يوي ونظافة الريو و و دالدة المعاميدة حخدى ندرخ  الندوم ثرواب الود ف  الن

     الاي نقخنع فن  الذ وم ويضل اإلرمم ورماحخ  

             

              

       (3). 

إنَّ القوب المخرو ة واإلرمم خ ور   يى ثنَّ  دنن دموي لني ل  من 
 وصرضها من ال : هم روب القخالو 

 [ خنينر الناي من اإلرمم كنظام حكم. 1]
[ ربل الحركة اإلرممنة وعضها ووعض لخخ ارع فنما وننهدا حخدى 2]

 ن ل احمر إلى حد القخال والخكينر. 

                              
 107رورة احنعام اآلنة  (1)
 102جمعة ثمنن : قضنة االرهاب م در راوق ص  (2)
 8 -7ة اآلنات رورة الممخحن (3)
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[ إ  دداء الم ررددات المعادنددة لبرددمم مرددوصاً ليننددل مددن العمددل 3]
 اإلرمم  كي . 

خ  والو دول إلدى ثنَّد  ال فائددة [ خنئني الناي من اإلرمم ومن د ا4]
من ثي  مل إرمم  ما دامت نخنجخ  ضرب اإلرمم من الذار  ثو خآكيد  

 .(1)من الداذل
 

 اإلرمم دنن الخرامح والحرنة
 

م الظيمو وند و إلى الخعاون والخضدحنةو وال  حنَّ  نوجب العدلو ونحرالا

          نرصم ثحداً  يى  قندة معنندة 

          

        وو(2)       

. فددددداإلكرا  (3)          

 يى ا خناق ثي دنن ن دي و احو  إلى خر  هاا الدنن ف  ثقرب فر دةو 
وإاا لددم نخركددد  فقدددد نكدددون منافقددداً خجاهدد و وال نضدددح  مدددن ثجيددد  والمدددال 

 . (4)والنيي

     واإلرددمم هددو دنددن الخددوازن واحذددمق 

                              
 111 - 110جمعة ثمنن و م در راوق ص  (1)
 256رورة الوقرة  (2)
 99رورة نوني اآلنة  (3)
 36الم در الراوق نير  ص  (4)
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و وهو دنن الرحمة والمحوة والخعانش ونن الوررو وهو ال (1)   

دب الددنن و ونظهدر خردامح  فنمدا ندرا  مدن كثدرة  ددد احقيندات  نقر الخع  
 الدنننة من نهود ون ارب ف  ومد اإلرمم. 

   وعض الواحثنن البروننن ثنَّ اإلرمم انخرر وقدوة الردم و وثنَّ وندال 
اليخوحددات العرونددة اإلرددممنة كانددت حددروب خور ددع و دددوانو وهدداا ذ ددر 
فاد و حنَّ خي  اليخوحات لم نكن مق وداً منها الخور ع إلذضاع العالم وحد 

ضاف الرنفو ول كانت خهدف إلى مراواة الرعوب كيها ف  ظل اإلرممو ن
إلددى الدد  ثنَّ اإلرددمم لددم ننخرددر فدد  الددومد الميخوحددة إالَّ وعددد مضدد   دددة 
ردددنوات  يدددى خيددد  اليخوحدددات. وكاندددت ثهدددم ثردددواب انخردددار : ردددماحخ  
وخرامح و ومذال ة المريمنن صنرهم من الردكانو لدال  ندرب ثنَّ اإلردمم 

 . (2)منخرر النوم ف  ومد لني ليمريمنن  ينها نيوا ثو ري ان
وجود  دد كونر مدن صندر المرديمنن فد  الدومد اإلردممنة لدم  ونمحظ

نخعرضوا حي نوع من ثنواع االض هاد وروب  قندخهمو كما نمحظ وجود 
ثكثرنات إرممنة ف  المنا ق الخ  لم خخرثر واليخح اإلردمم  إالَّ وعدد وقدت 
 ونل. فقد خقول الناي الد وة ف  ها  المنا ق و در رحدبو حنَّ الدد وة 

 . (3)خررت والحكمة والمو ظة الحرنةو وكانت خد و إلى دنن الي رةان

                              
 143رورة الوقرة اآلنة  (1)
مننددر رددينق: اإلرددمم فدد  معركددة الحضددارةو النارددر لي وا ددة والنرددر والخوزنددع واإل ددمنو  (2)

 .89مو ص 1991و 1ونيو  /ونروتو دار الورق لينررو خ
 .210الم در نير و ص  (3)
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لقد انخرر اإلرمم من ثوار  آرنا ردرقاً إلدى المحدن  اح يرد  صروداً 
حنن  درف النداي محاردن و ونعمدوا وعدالخد . وقدد ا خدرف وهدا  المحاردن 
كثنددددر مددددن مدددد رذ  ثورووددددا وفمردددديخهمو مددددن ثمثددددال: خومدددداي آدخولددددد 

 و وصنرهم. (2)رخاف لووون اليرنر و وج(1)اإلنجينزي
ددا خومدداي آرنولددد فقددال  ددن خرددامح اإلرددمم: "ومددن ثمثيددة خرددامح  ثمَّ
اإلرمم ثنَّ القوائل المرنحنة الخد  ا خنقدت اإلردمم فعيدت الد   دن اذخندار 
وإرادة حددرةو وثنَّ العددرب المرددنحننن الددانن نعنرددون فدد  زمننددا هدداا وددنن 

محو وثنَّ كثندرنن مدن قونيدة صردانو جما ات مرديمة لددلنل  يدى هداا الخردا
وهم من ثرد القوائل ث الة فد  العروودة دذيدوا المردنحنة فد  نهاندة القدرن 

 . (3)الراوع المنمدي خقرنواًو وال نزالون مخمركنن والدنن المرنح "
ومدن  واراخدد : "ال نعدرف اإلرددمم مدن وددنن مدا نددزل ود  مددن ذ ددوب 

د انراوت جنوش جنكنزذانو وونمت ذ واً ث نف من صزوات المبولو فيق
واكخرحت ف   رنقها العوا م اإلرممنةو وقضدت  يدى مدا كدان وهدا مدن 
مدننة وحضارةو إالَّ ثنَّ اإلردمم لدم نيودم ثن  نهدض مدن صيوخد و واردخ اع 

 . (4) ن  رنق د اخ  ثن  نجاب ثولئ  الياخحنن ونجورهم  يى ا خناق "
رددنف كددان العامددل فدد  ونقددول فدد  مكددان آذددر: "ظهددر ثنَّ فكددرة ثنَّ ال

خحونل الناي إلى اإلرمم وعندة  ن الخ دنقو وظهدر ثنَّ الدد وة واإلقنداع 
 . (5)كانا ال اوعنن الرئنرنن لحركة الد وة"

فد  ثحدد كخوهدا:  (6)وخقول المرخررقة اإلن النة "لورا فنرنا فداصينري"
العددوان  "إنَّ اإلرمم ال نونح امخراق الحرام إالَّ دفا اً  دن الدنييو ونحدرم

                              
-1864مرخررق إنجينزي كخب  ن خرامح اإلرمم مع ث دائ  ما لم نكخو  المريمون ثنيرهمو ) (1)

 م(.193
 مرخررق فرنر  ثن ف العرب حنن خكيم  ن حضارخهم ف  كخاو : "حضارة العرب". (2)
هنم حرن و"آذدرنن"و مكخودة النهضدة الم درنةو انظر: الد وة إلى اإلرممو خرجمة حرن إورا (3)

 .70مو ص 1970و 3القاهرةو  /
 .250-248الم در نير و ص  (4)
 .88الم در نير و ص  (5)
 ثريمت فنما وعدو وثلَّيت كخواً كثنرة دفا اً  ن اإلرمم. (6)
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خحرنماً قا عاًو وننظر القرآن إلدى الحدرب وحردوانها حرنقداً نجدب ثن  ن يدر 
 . (1)ف  ثقرب فر ة"

وخضنف ف  موضع آذر من كخاوها "دفاع  دن اإلردمم": "لقدد كاندت 
الحرب  ند المريمنن ورنية لحمانة الدنن الجدند وخعظنم و ولم خكدن صاندة 

 . (2) دواناً جائراً"ف  ااخهاو ول كانت دفا اً ضرورناً ال 

    وخرب ثنَّ القرآن  وَّر  ن هاا المعندى حدنن قدال: 

           

(3) . 

ا جرخاف لووون فقد جداء  ند  فد  خردامح اإلردمم قولد : "وردنرب  ثمَّ
القارئ حنن نوحم ف  فخو  العرب وثرواب انخ داراخهم ثنَّ القدوة لدم خكدن 

د خر  العدرب اليداخحون المبيدوونن ثحدراراً فد   اممً ف  انخرار القرآن فق
 . (4)ثدنانهمو وقد ثثوت الخارنأ ثنَّ احدنان ال خيرض والقوة"

لقد  رف الذيياء احوائل رض     دنهم كندف نحجمدون  دن حمدل 
ثحد والقوة  يى خر  دنن و و رفوا كال  كنف نوخعدون  ن إ مال الرنف 

 . (5)فنمن لم نريم
نوننن  ندما جاءوا إلى الررق اإلرمم  كان هددفهم ونمحظ ثنَّ ال ي

محددو اإلرددمم والقضدداء  يندد و والدد  حددنن ضددعيت الذمفخددان العوارددنة 
واليا مندةو ولكدن ظهدر  كدي مدا كدان مخوقعداً؛ فدإاا واإلردمم نجداب إلندد  

 . (6)مجمو ات من ال ينونننو دذيوا اإلرمم وحارووا مع المريمنن"
هجم المبول  يى العالم اإلرمم و وكدان وف  القرن الراوع الهجري 

                              
 .11مو ص 1981و 5دفاع  ن اإلرممو خرجمة مننر الوعيوك و دار العيم ليممنننو  / (1)
 .38الم در نير و ص  (2)
 190رورة الوقرة اآلنة  (3)
 . 127و ص  4حضارة العرب و خرجمة  ادل ز نخر و م اوع  نرى الحيو  ورركا  و   /  (4)
 . 129الم در نير  و ص  (5)
 212محمد حرنن فضل   : اإلرمم ومن ق القوة و مرجع راوق ص  (6)
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هدـو وث دوح 656هجومهم قارناً وحرناًو ثزالدوا ود  الذمفدة العواردنة ردنة 
لهدم الندد العينداو ولكدن ردر ان مدا جداوهم اإلردمم إلند و ممدا نددل  يددى ثنَّ 

 . (1)اإلرمم لم ننخرر ونن المبول والقوة"
وال رفدددق مدددع إنَّ اإلردددمم هدددو دندددن الرحمدددة والرفدددقو وال رحمدددة 

اإلرهددابو لددال  ال نوددنح اإلرددمم فدد  منددادنن القخددال ثن  خقخددل المددرثةو وال 
ال يلو وال الرنأ الكونرو ثو كل من ال نحمل الرم و كما ال نودنح خروندع 
 اود ف  محراو  ثو راهب ف   دومعخ و وال اإلجهداز  يدى الجدرنحو وال 

ً الخمثنل وجثة قخنلو كل ال  ا خرافاً وإنراننة اإل  .(2)نران حخى لو كان منخا
 

 كنينة مواجهة اإلرهاب
 

هنا  وعض احرالنب والذ وات إاا اخوعت وإذمص؛ فإنَّ مدن ردرنها 
ثن  خحد من ظداهرة اإلرهداب الموجد  إلدى اإلردمم ثو الموجد  إلدى العدالمو 

 منها: 
[ إنَّ الهجددوم اليكددري والعرددكري ضددد اإلرددمم ال نجددوز الرددكوت 1]

ز ثن  نقدددف المرددديمون  ددداجزنن  دددن فعدددل ثي رددد ء  ينددد و كمدددا ال نجدددو
 لمواجهة ررارة الوالنات المخحدة احمرنكنة ووقنة الدول. 

[ إنَّ إل اق خهمدة اإلرهداب والمرديمنن فند  ظيدم كوندرو وقدد نكدون 2]
دب ثو  ددم فهدم البدرب لبردمم ثو  جدز  روب هدا  الخهمدة الكدر  والخع  

 برب و يماء المريمنن. اإل مم ف  خحقنق الخوا ل ونن  يماء ال
[ إنَّ اإلرمم ف  حاجة ردندة إلدى الخعرندف ود  وإلدى إودراز وجهد  3]

الحضاري واإلنران  وإظهار خعالنم  الواضحة لكل النداي وفد  كدل ودمد 
العدددالم ووكدددل الي بددداتو حخدددى نعدددرف اإلردددمم  يدددى حقنقخددد و فالمرددديمون 

كمدا ثنَّ  مق رون ف   درض اإلردمم  يدى اآلذدرنن فد  ثرديوب جداابو

                              
 .213المرجع نير و ص  (1)
ثحمد محمد الحوف : رماحة اإلرممو مكخوة نهضة م رو دون  وعدة ودون خدارنأو انظر: د.  (2)
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كثندرنن ممددن نخ ددون لعددرض اإلرددمم فد  الذددار  ننيالادرون الندداي مندد و 
ونهخمون ورمور ركينة ال  دية لهدا وجدوهر اإلردممو فهدم ودال  نردا دون 

 ث داء اإلرمم  يى خرون   ورخ . 
[ إنَّ اإلرمم هدو دندن رحمدةو ومحودةو وخعدانشو وخعداون مردخمرو 4]

 ل لنرت م در رر ثو  نف ومع الد  كما ثنَّ جمنع احدنان ه  ف  اح
فم نَّعبد  من نرخذدم حق  المرروع ف  المقاومة لخذينص ثرض  من احخمل 
ثجنو  إرهاوناًو كما ال ننوب  الرما  إلررائنل وارخبمل اإلرهاب ليضدب  

  يى اليير ننننن ومحاروخهم. 
مندع فد  [ إاا ثراد العالم الرمم واالرخقرار؛ فم وَّددَّ مدن خعداون الج5]

كددل المجدداالت حخددى خخحقددق ليورددر حندداة حددرة كرنمددةو وال وَّدددَّ مددن حددوار 
موضددو   وددنن احدنددان و ددية  امددةو ووددنن اإلرددمم والن ددراننة و ددية 
ذا ددةو وننوبدد  ا ددمع صنددر المردديمنن  يددى حقنقددة الجهدداد حخددى ال نقددع 
 الذي  ونن  وونن اإلرهابو حنَّ اإلرهاب لم نكن ف  نوم من احنام  دنا ة

 إرممنةو فهو واإلرمم ضدان ال نجخمعان. 
[ لقددد  قددددت الجامعدددة العرونددة فددد  هددداا ال دددد اخياقندددة لمكافحدددة 6]

قت الجامعة ونن المقاومة المردرو ة لخحرندر  اإلرهاب وجمنع ثركال و وفرَّ
 احرض من االحخمل والظيم وونن اإلرهاب.

إالَّ إاا كدان [ ال وَّدَّ مدن رفدض اإلرهداب وإدانخد  فد  جمندع ثردكال  7]
لخحرنددر احرضو كمددا نجددب  دددم الددرو  وددنن اإلرهدداب ووددنن ثي دنددن ثو 

  رق. 
[ إنَّ الحددل احمثددل لمكافحددة اإلرهدداب هددو ثن  خخجدد  احمددم المحوددة 8]

ليرددمم إلددى مكافحدددة الظيددم ومحاروخددد  ودددالً مدددن مكافحددة اإلرهدددابو حنَّ 
لظيم واضددح ال اإلرهدداب قددد نكددون  ددادالً مرددرو اًو وقددد نكددون ظالمدداًو فددا

 صموض فن و وننما ال نزال ميهوم اإلرهاب صامضاً ودوافع  مخعددة. 
دددب مندد  رفددع 9] [ إنَّ اإلرهدداب قددد نكددون محمددوداً إاا كددان  ددادالً وقَّ ا

الظيم وارخرداد الحق وردر  ثن  نكدون محددوداً فد  الزمدان والمكدانو وثن  
إن  لدددم نكدددن نحدددافظ معددد   يدددى ثروا  المددددننننو وثمدددنهمو وممخيكددداخهمو فددد
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لبرهاب قضنة  ادلة ثو خجاوز حددود  ثو ث داب ثنارداً ال اندب لهدم كدان 
 ماموماً ووجب مكافحخ . 
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